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  محاسبه كابل
  

  تطابق با حفاظت كابل) 3افت ولتاژ     ) 2     شدت جريان) 1:  عامل دخالت دارند 3در محاسبه كابلهاي فشار ضعيف 

  براي نصب در هواIEC 60364-5-52 بر اساس استاندارد شدت جريان) 1- 1

  :تعيين نحوه نصب بر اساس جدول زير استنخستين گام 

 
  1جدول 

و بدون وجود كابلهاي اضافه شدت جريان مجاز كابل مقادير زير خواهد   سانتيگراد درجه30گروه انتخابي در درجه حرارت محيط با توجه به 

  :بود 
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   2جدول

   :است درجه سانتيگراد، ضرائب تصحيح به قرار زير 30در محيطهائي با درجه حرارتي متفاوت با 

  
 

 3جدول 

  : از جدول زير استفاده مي شود مختلف براي ضرائب تجميع در گروههاي نصب
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  4جدول 

  :براي يافتن اندازه كابل مناسب ابتدا جريان كابل در شرائط ايدآل را پيدا مي نمائيم 

  شدت جريان كابل در شرائط ايدآل=  كابل  طراحيشدت جريان) /  ضريب درجه حرارت محيطxضريب تجميع (

  .  اندازه كابل مطلوب از نظر شدت جريان بدست مي آيد2ل  جدوبا مقاديربا تطابق جريان بدست آمده 

  

   براي نصب در زمينIEC 60364-5-52شدت جريان بر اساس استاندارد ) 2- 1

  :دت جريان مجاز كابل در صورت نصب انفرادي از جدول زير استخراج ميشود  درجه سانتيگراد، ش20محيطهائي با در 

 
  5جدول 
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  : درجه سانتيگراد باشد از ضرائب تصحيح ذيل استفاده ميشود20 مقداري به غير از صورتي كه درجه حرارت خاكدر 

  
  6جدول 

  . از اعمال اين ضريب در محاسبات مي توان صرفنظر نمود. ضريب كاهش ديگر، مقاومت حرارتي خاك است

  
  7جدول 

  

  :ستخراج مي شود  براي كابلهائي كه مستقيما در خاك قرار گرفته اند از جدول زير اضرائب تجميع

  
  8جدول  

  :دفن شده اند، ضرائب تجميع به قرار زير است  كابلهاي تك رشته اي كه از طريق لوله در خاكبراي 
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  9جدول 

  :جدولي نيز براي كابلهاي چندرشته مدفون در خاك از طريق لوله داريم

  
  10جدول 

  :دآل را پيدا مي نمائيم براي يافتن اندازه كابل مناسب ابتدا جريان كابل در شرائط اي

  شدت جريان كابل در شرائط ايدآل= كابل طراحي شدت جريان :)ضريب درجه حرارت محيط xضريب تجميع  xضريب مقاومت حرارتي خاك (

  

  .  اندازه كابل مطلوب از نظر شدت جريان بدست مي آيد5 جدول با مقاديربا تطابق جريان بدست آمده 

  

  وك زيمنس  افت ولتاژ بر اساس هندب)2

بدين منظور ابتدا بر اساس يكي از فرمولهاي زير .  پس از تعيين اندازه كابل بر اساس شدت جريان، گام دوم اعمال محاسبات افت ولتاژ است

   .به دست مي آوريم  را بر حسب 
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 l .مولهاي فوق بر اساس ولت مي باشددرفر) افت ولتاژ  (. فرمول اول در سيستمهاي تكفاز و معادله دوم در شبكه هاي سه فاز كاربرد دارد

در جدول زير  f(q)بر اساس ضريب توان مفروض را با مقادير )اهم بر كيلومتر (بدست آمده f(q) .با واحد كيلومتر محاسبه مي شود) طول(

  .مقايسه نموده و اندازه كابل بر اساس افت ولتاژ بدست مي آيد

  
  11جدول 
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  .ت آمده توسط روش شدت جريان و افت ولتاژ هر كدام بزرگتر بود كابل مورد نظر ما استاز بين دو اندازه كابل بدس

  

  IEC 60364 جريان بر اساس استاندارد اندازه كابل با حفاظت آن تطابق) 3

كابل و شدت جريان بين وسيله حفاظتي بايد رابطه زير در .  استتطابق اندازه كابل با كليد يا فيوز محافظ آن ،آخرين گام در محاسبه كابل

 براي كابلي است كه پس از طي 5 يا 2شدت جريان مجاز كابل در شرائط ايدال، مقدار شدت جريان قيد شده در جدول . مجاز آن برقرار باشد

   :ت بدست آمده اس2و1مراحل 

 

  شدت جريان محافظ كابل > شدت جريان كابل در شرائط ايدآل x ضريب كاهش تجميع x ضريب كاهش درجه حرارت xساير ضرائب كاهش 

  

 كمتر است ولي در صورت استفاده از كليدهاي رزرو  در تابلو ي تغذيه  آن از شدت جريان كليد محافظ كابلهر چند كه شدت جريان طراحي

  .باال ميروداست  كه همان كليد ورودي تابلو آنشده توسط كابل، شدت جريان كابل تا شدت جريان كليد محافظ 

  :مثال

 آمپري در پائين دست 25اين كابل با كليدي .  فاز را به عهده دارد3 كيلوواتي 4 متر وظيفه تغذيه تابلوي 40 به طول NYY  رشتهندچ كابل

 ضريب توان  ،  درجه35درجه حرارت محيط .  كابل ديگر در مجاورت آن قرار دارد5كابل بر روي نردبان نصب شده است و . حفاظت مي شود

  . فرض ميشود% 2از و افت ولتاژ مج8/0

  تخاب بر اساس شدت جريانان -

I = 4 : (1/73 x 0/38 x 0/8) = 7/6 A 

 0/8 = ضريب كاهش تجميع                        0/94 =ضريب كاهش درجه حرارت

7/6 : (0/8 x 0/94) = 10/1 A 

  . ميليمتر مربع است x 1/5 5 كابل مناسب اندازه 2مطابق جدول .  محسوب ميشودE نوع نصب 1بر اساس جدول 

 انتخاب بر اساس افت ولتاژ -

f (q) = (0/02 x 380) : (1/73 x 10/1 x 0/04 ) = 10/874   ohm/km 

  . را بايد انتخاب نمود5/2بنابراين براي براورده شدن هر دو شرط كابل .  بدست ميايد5/2كابل مناسب  11از جدول 

  انتخاب بر اساس تطابق با محافظ -

28 x 0/94 x 0/8  = 21/056                      25>21/056 

  .بنابراين بايد سايز كابل را افزايش داد. شرط تطابق وجود ندارد

  . ميليمترمربع را انتخاب مي نمائيم4اين بار كابل به مقطع 

34 x 0/94 x 0/8 = 25/57                        25<25/57 

 

  : ورودي تابلو است، افت ولتاژ كابل را بدست مي آوريمتابلو كه همان اندازه كليدبا اين اندازه بر اساس حداكثر جريان مجاز 

f (q) است42/4 مساوي 4 براي كابل .  

 = 1/73 x 20 x  0/04 x 4/42 = 6/12 V                                                                                                                ولتاژ افت 

 .محسوب ميشوداست كه در محدوده مجاز % 6/1يا 
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  سامانه اعالم حريق
در برابر آتش  مطابق اين استاندارد ساختمانها از نظر اهميت حفاظت . استBS 5839-Part 1مبناي راهنماي طراحي اعالم حريق استاندارد 

  .به ترتيب زير رده بندي ميشوند

  كاربرد  نوع  شناسه

M نحفاظت جا  
كه ساختمان را  ساكنيني وساختمانهاي اداري كوچك با راههاي فرار مشخص 

  .به خوبي مي شناسند

L1  حفاظت جان  
منزل مسكوني، هتل يا ساختماني كه خطراتي از نظر سازه ويا دسترسي داشته 

  .باشد

L2  حفاظت جان  
 مجتمع اداري بزرگ يا ساختماني به سبك قديم كه راهروهاي زياد و اتاقهاي

  .كوچك دارد

L3  حفاظت جان  
ساختمان اداري با اندازه متوسط، فروشگاه بزرگ يا كارخانه كه افراد زيادي 

  .حضور دارند ولي راههاي فرار به راحتي در دسترسند

P1  كه در آن خطر آتش سوزي باال باشدمجتمع اداري بزرگ   حفاظت اموال.  

P2  ر آتش سوزي مي تواند باال باشده يا قديمي كه خطساختمانهاي ويژ  حفاظت اموال.  

  

  .براي سيستمهاي تعريف شده فوق از روشهاي ذيل براي اعالم حريق بايد استفاده نمود

  

  نوع حفاظت  شناسه

M شستي اعالم حريق  

L1   در كليه مناطق نصب ميگردد آشكارساز كه آشكارسازتركيبي از شستي و.  

L2   در مسيرهاي فرار و مناطق با خطر باال نصب ميشودتنها  آشكارساز كه آشكارسازتركيبي از شستي و.  

L3   در مسيرهاي فرار نصب ميشود تنهاآشكارساز كه آشكارسازتركيبي از شستي و .  

P1   در كليه مناطق نصب ميگرددآشكارساز كه آشكارسازتركيبي از شستي و .  

P2   اطق با خطر باال نصب ميشود در مسيرهاي فرار و منآشكارساز كه آشكارسازتركيبي از شستي و.  

  

  . موثر استآشكارساز معيار در انتخاب 6

  اشعه اي  شعله  حرارتي  دودي  

  ارتفاع: معيار اول 

h<7 
        

7<h<9  
        

9<h<12  
        

12<h<25 
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  درجه حرارت: معيار دوم 

 انجماد
        

  درجه38 باالي درجه حرارت
        

  جريان هوا: م معيار سو

  m/s 5/1 از بيشترسرعت 
        

  رطوبت: معيار چهارم 

  اماكن مرطوب
        

  دود و گرد و غبار: معيار پنجم 

  محيط آلوده به دود، غبار و گاز
        

  اشعه نوراني: معيار ششم

  وجود قوس الكتريكي 
        

  

  :ير استفاده نمود  ميتوان از جدول زآشكارسازه منظور انتخاب نوع ب

  دودي

  مكان
  نوري

يونيزا

  سيون

  راهرو
    

  پلكان
    

  چاه آسانسور و داكتها
  

  

اتاق اداري، كنفرانس، سالن 

      اجتماعات، انتظار

البي، اتاق كنفرانس، سالن 

      اجتماعات

  اتاق خواب، هتل، اتاق غذاخوري 
    

  فروشگاه
    

  انبار، بارانداز
    

  مدرسه 
    

  كتابخانه
    

  سالن ورزش
    

  درمانگاه، اتاق بستري، اتاق عمل
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  آزمايشگاه، راديولوژي
    

  مركز كامپيوتر، مركز تلفن
    

  رختكن
    

  اتاق برق
    

  كارگاه و كارخانه
    

  پمپخانه
    

  اتاق هواساز
    

  

  حرارتي

  مكان
  ثابت

Rate 

of 

Rise 

  موتورخانه
    

  لخانهديز
    

  مخازن سوخت
    

  آشپزخانه
    

  پاركينگ
    

  

  .    مناسب ولي بهترين انتخاب نيست   مناسب      

    نامناسب  

  هاي حرارتي و دودي را از نمودارهاي زير مي توان بدست آوردآشكارسازسطح پوشش 
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 .متهائي فاقد پوشش باقي ميماندها بايد همپوشاني داشته باشد در غير اين صورت قسآشكارساز پوشش اطقمن

  
  .بدست آوردها تا ديوار را ميتوان آشكارساز حداكثر فواصل مجاز با توجه به شكل هاي زير

  
  .ها با يكديگر به ترتيب زير استآشكارسازفواصل مجاز 
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در راهروهاي با عرض .  استقابل قبوله فاصل متر 15حداكثر هاي دودي آشكارساز در صورت استفاده از ، متر2 با عرض كمتر از در راهروهاي

  . متر كاهش مي يابد13,75 متر اين فاصله به 6 تا 2بين 

  . دودي كار گذاشته شودآشكارسازبايد آن  متري 5/1در هر طبقه در شعاع و هر داكت ديگر در جلوي آسانسور و پلكان 

  . در داكت آسانسور، موتورخانه آن و كريدورها ضروري استرسازآشكاوجود .  نصب نمودآشكارسازدر هر يك از پاگردهاي پلكان بايد يك 

  . سانتيمتر است50 از ديوار آشكارسازحداقل فاصله 

 25 براي موانع بلندتر از . نصب شوند سانتيمتر ارتفاع دارد25 يا هر مانعي در سقف كه كمتر از  برابر ارتفاع چراغ2ها نبايد نزديكتر از آشكارساز

  . سانتيمتر ميرسد50 اين فاصله به ، درصد ارتفاع اتاق10ر از سانتيمتر ولي كمت

 اتاق مجزا تبديل مي كند 2 را در حكم ديواري كه فضا را به آن درصد ارتفاع اتاق وجود داشته باشد 10اگر در سقف مانعي با ارتفاعي بيش از 

  .بايد در نظر گرفت

ولي در موارد مرتفع تر، هر . ها نداردآشكارساز سانتيمتر بيشتر باشد، تاثيري در محل 30اگر فاصله باالترين نقطه پارتيشن يا قفسه تا سقف از 

  . سانتيمتري با لبه باالئي قفسه يا پارتيشن داشته باشد50 حداقل بايد حريم آشكارساز

  . دودي نصب نمودآشكارساز سانتيمتر بايد 80داخل سقفهاي كاذب با ارتفاع باالتر از 

  . متر با دريچه هاي هوا بايد فاصله داشته باشند1ها حداقل آشكارساز

  

  

  شستي هاي اعالم حريق

  .  متر نباشد45محل شستيها بايد به نحوي قرار گيرد كه شخص مجبور به طي مسيري بيش از 

  .در هر طبقه در مجاورت پلكان شستي بايد قرار گيرد

  .يني شوددر تمامي مسيرهاي منتهي به هواي آزاد و خروج بايد شستي پيش ب

  .در مجاورت تجهيزات اطفا حريق بايد شستي در نظر گرفت

  

 

  منطقه بندي

  :در تعيين يك منطقه اعالم حريق بايد نكات زير را در نظر گرفت

ان با  كل ساختم،در ابنيه كوچكتر.  متر مربع باشد، آنگاه هر طبقه را بايد منطقه اي مجزا در نظر گرفت300اگر كل زير بناي ساختمان بيش از 

  .وجود تعدد طبقات يك منطقه محسوب ميگردد

  . مترمربع تجاوز نمايد2000مساحت يك منطقه اعالم حريق نبايد از 

  .بيشتر نباشد متر 60حداكثر مسافتي كه شخص در جستجوي حريق ميبايد طي كند، از 

  

  تابلوي اعالم حريق

  .در ورودي ساختمان است  مجاور،بهترين محل. ه سادگي ديده شود قرار گيردتابلوي اعالم حريق بايد در محلي كه توسط ماموران آتشنشاني ب

  .را در نگهباني يا ورودي دوم ساختمان بايد قرار داد) تكراركننده(ثانويه در ساختمانهاي بزرگ، تابلوي 

  .در نظر گرفت در تابلوي برق  براي تابلوي اعالم حريق بايد يك مدار مجزا
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  مداربندي

در صورتي كه براي تفكيك يك . مگر آنكه كابل شيلددار باشد.  سيم صورت مي گيرد2ي متعارف، كابل كشي آشكارسازها با در سيستمها

  .به هم متصل خواهند شديك سيم اضافه با استفاده شود، عناصر هر ناحيه    LEDمنطقه اعالم حريق به چند ناحيه فرعي از چراغ
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  ضرائب همزماني
نسبت بار محتمل به حداكثر بار نصب شده را . بارهاي الكتريكي نصب شده در يك ساختمان عمال بندرت اتفاق مي افتدكار همزمان كليه 

  .  خوانده ميشود(Diversity Factor) نسبت عكس آن، ضريب پراكندگي.   مي نامند (Simultaneity Factor)ضريب همزماني

در جداول زير ضرائب توصيه شده در چند .  مقدار دقيقي براي آنها نمي توان قائل شدضرائب همزماني از عوامل مختلفي تاثير ميگيرند و

  .استاندارد و دستنامه معروف فهرست شده اند

   روشنائي-

  3 جدول پ– 13 مبحث – مقررات ملي ساختمان ايران 13مبحث 

  % 66   آپارتمانهاي تك خانوار يا چند طبقه آپارتماني

  %75  هتل و آپارتمانهاي مبله

  %90  مغازه ها، ادارات و ساختمانهاي تجاري

IEE Wiring Regulations - 4 ضميمه - ويراست پانزدهم  

  جريان مجموع% 66  واحدهاي مسكوني 

  جريان مجموع% 90   كوچكفروشگاهها، ادارات و شركتهاي تجاري

  جريان مجموع% 75  كوچكهتل، مهمانسراي 

National Electric Code 220 -42 جدول  

   اول  kVA3 واحدهاي مسكوني 

  kVA 120 تا kVA 3                       باالتر از 

  kVA 120                       باالتر از 

1  

35/0  

25/0  

   اول kVA0 5بيمارستانها         

  kVA 50                       باالتر از 

4/0  

2/0  

   اول kVA20 هتل و متل         

  kVA 100 تا kVA 20             باالتر از           

  kVA 100                       باالتر از 

5/0  

4/0  

3/0  

   اولkVA   5/12انبارها               

  kVA 50                       باالتر از 

1  

5/0  

  1  موارد ديگر         

Schneider Electric Installation Guide  - شكلA13 

  1  

ABB Switchgear Manual – 15-4 جدول  

  8/0  ساختمانهاي اداري

  8/0  پستها

Siemens Installation Handbook-2/1,2جدول – 1 جلد -  2ويراست  
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  95/0  ساختمانهاي اداري

  9/0 تا 7/0  بيمارستانها

   پريز-

  3 جدول پ– 13 مبحث –  مقررات ملي ساختمان ايران13مبحث 

  بقيه% 40+ بزرگترين مصرف % 100   يا چند طبقه آپارتمانيآپارتمانهاي تك خانوار 

جمع آنهائي كه در محوطه هاي % 75+ بزرگترين مصرف % 100  هتل و آپارتمانهاي مبله

  بقيه% 40+ عمومي اند 

  بقيه% 75+ بزرگترين مصرف % 100  مغازه ها، ادارات و ساختمانهاي تجاري

IEE Wiring Regulations -4 ضميمه -م  ويراست پانزده  

  ديماند ساير پريزها% 40+ ديماند بزرگترين پريز % 100  واحدهاي مسكوني 

  ديماند ساير پريزها % 75+ ديماند بزرگترين پريز % 100   كوچكفروشگاهها، ادارات و شركتهاي تجاري

% 40+ ديماند در اتاقهاي اصلي % 75+ ديماند بزرگترين پريز % 100  كوچكهتل، مهمانسراي 

  ماند ساير پريزها دي

National Electric Code  220- 44 جدول  

  5/0،  مازاد آن 1ي اول - kVA10  مصارف غير مسكوني

Schneider Electric Installation Guide  - شكلA13 

  2/0 تا 1/0  مصارف غير صنعتي

ABB Switchgear Manual – 15-4 جدول  

  1/0  ساختمانهاي اداري

  1/0  پستها

Siemens Installation Handbook-2/1,2جدول – 1 جلد -2ويراست  

  1/0  ساختمانهاي اداري

  2/0 تا 1/0  بيمارستانها

   تهويه مطبوع-

  3 جدول پ– 13 مبحث – مقررات ملي ساختمان ايران 13مبحث 

  حداكثر تقاضاي ممكن% 100  

IEE Wiring Regulations - 4 ضميمه - ويراست پانزدهم  

% 60+  درصد دومين موتور از نظر بزرگي 80+ بزرگترين موتور % 100   كوچك  فروشگاهها، ادارات و شركتهاي تجاريالكتروموتور    

  باقيمانده موتورها

  باقيمانده موتورها% 50+ بزرگترين موتور % 100  كوچك                    هتل، مهمانسراي 

National Electric Code  220-82 جدول  
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  1  

Schneider Electric Installation Guide  - شكلA13 

  1  

ABB Switchgear Manual – 15-4 جدول  

  1  ساختمانهاي اداري

  1  پستها

Siemens Installation Handbook-2/1,2جدول – 1 جلد -2ويراست  

  1  ساختمانهاي اداري

  1تا9/0  بيمارستانها

 Siemens Application Manual- 30/2  جدول– 1 قسمت 

         8/0  

   آسانسور-

National Electric Code  620 - 14 جدول  

  1                     تعداد آسانسور 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

   و بيشتر10

1  

95/0  

90/0  

85/0  

82/0  

79/0  

77/0  

75/0  

73/0  

72/0  

Schneider Electric Installation Guide  - شكلA13  

  آسانسور      بزرگترين 

  از نظر قدرتانسور  آس    دومين 

  آسانسور ها   باقي  

1  

75/0  

6/0  

ABB Switchgear Manual – 15-4 جدول  

  7/0 تا 5/0  ساختمانهاي اداري

Siemens Installation Handbook-2/1,2جدول – 1 جلد -  2ويراست  

  1 تا 9/0  ساختمانهاي اداري

  1 تا 5/0  بيمارستانها
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 Siemens Application Manual-30/2 جدول – 1  قسمت 

          3/0  

  تابلو - 

IEC 60439-1 1 جدول  

  3و2تعداد مدار      

  5و4                   

  9 تا 6                   

   و باالتر10                   

9/0  

8/0  

7/0  

6/0  

National Electric Code 220 -84 جدول 

  5تا3تعداد واحد آپارتماني   

  7تا6                              

  10تا8                             

                              11  

  13تا12                             

  15تا14                             

  17تا16                             

  20تا18                             

                             21  

  23تا22                              

  25تا24                              

  27تا26                              

  30تا28                              

                              31  

  33تا32                              

  36تا34                              

  38تا37                              

  42تا39                              

  45تا43                              

  50تا46                              

  55تا51                              

  61تا56                              

   و بيشتر62                              

45/0 

44/0 

43/0 

42/0 

41/0 

40/0 

39/0 

38/0 

37/0 

36/0 

35/0 

34/0 

33/0 

32/0 

31/0 

30/0 

29/0 

28/0 

27/0 

26/0 

25/0 

24/0 

23/0 
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IEE Wiring Regulations - 4 ضميمه - ويراست پانزدهم 

 جريان ساير مدارها% 40+ جريان بزرگترين مدار % 100  واحدهاي مسكوني 

 جريان ساير مدارها% 50+ جريان بزرگترين مدار % 100   كوچك، ادارات و شركتهاي تجاريفروشگاهها

 جريان ساير مدارها% 50+ جريان بزرگترين مدار % 100  كوچكهتل، مهمانسراي 

Schneider Electric Installation Guide  - شكلA13  

  4تا2تعداد واحد آپارتماني     

  9تا5

  14تا10

  19تا15

  24تا20

  29تا25

  34تا30

  39تا35

  49تا40

   و بيشتر50

1  

78/0  

63/0  

53/0  

49/0  

46/0  

44/0  

42/0  

41/0  

40/0  

ABB Switchgear Manual – 6-6 جدول  

  4/0  منازل
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  برقگير

  تعيين ضرورت نصب برقگير

  :رح زير استمراحل تعيين ضريب به ش.  روشي براي محاسبه احتمال برخورد صاعقه ارائه نموده استBS6651استاندارد 

  اصابت صاعقه ساليانه در واحد سطحتعداد تعيين - 1

 :مطابق نقشه ذيل مي توان تعداد روزهاي طوفاني سال را در نقاط مختلف كشور تخمين زد

  
  : مطابق حدول زير است)(در سال رابطه بين روزهاي طوفاني سال و تعداد اصابت صاعقه در كيلومتر مربع

  تعداد اصابت صاعقه در كيلومترمربع در سال
  تعداد روز طوفاني در سال

  متوسط  محدوده

  2/0  5/0 تا 1/0  5
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  5/0  1 تا 15/0  10

  1/1  3 تا 3/0  20

  9/1  5 تا 6/0  30

  8/2  8 تا 8/0  40

  7/3  10 تا 2/1  50

  7/4  12 تا 8/1  60

  9/6  17 تا 3  80

  2/9  20 تا 4  100

  

  محاسبه سطح موثر ساختمان-2

  :، سطح موثر از طريق رابطه زير بدست مي آيدH و ارتفاع W، عرض L طول براي ساختماني با

  

  
  .ترمربع محاسبه ميشودموثر بر حسب مسطح 

 (A) ضريب اهميت كاربري ساختمان -3

  3/0  منازل ويالئي و ساختمانهاي با ابعاد مشابه

  7/0  منازل ويالئي و ساختمانهاي با ابعاد مشابه داراي آنتن تلويزيون

  0/1  خانه ها، كارگاهها و آزمايشگاههاكار

  2/1  مجتمع هاي اداري، مسكوني، هتلها به غير از ساختمانهاي زير 

سالنهاي اجتماعات، تئاتر، موزه، نمايشگاه، فروشگاههاي بزرگ، 

  ادارات پست، ايستگاهها، فرودگاهها و ورزشگاهها
3/1  

  7/1  مدارس، بيمارستانها، مهدكودكها، آسايشگاهها

 

  (B) ضريب اهميت سازه و پوشش ساختمان -4

  2/0  سازه فوالدي با سقف غير فلزي

  4/0  بتن مسلح با سقف غير فلزي

  8/0  سازه فوالدي يا بتن مسلح با سقف فلزي

  0/1  سازه آجري، بتن غير مسلح با سقف غير فلزي و غير قابل اشتعال 
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  4/1  سازه چوبي با سقف غير فلزي غير قابل اشتعال

  7/1   آجري، بتني، چوبي با سقف فلزيسازه

  0/2  هر نوع ساختماني با سقف قابل اشتعال

 

  (C)ضريب اهميت ساكنين و اموال -5

ساختمان اداري معمولي، كارخانه يا كارگاه فاقد محتويات با ارزش زياد يا صدمه پذيري 

  زياد در برابر آتش 
3/0  

ش زياد يا صدمه پذيري زياد در برابر ساختمانهاي كشاورزي و صنعتي با محتويات با ارز

  آتش 
8/0  

  0/1  نيروگاهها، تاسيسات گاز، مراكز مخابرات و ايستگاههاي راديو

، موزه ها يا هر ساختمان با مجتمعهاي صنعتي بزرگ، بناهاي يادبود، اماكن تاريخي

  ارزش ويژه
3/1  

  7/1  ...مدارس، بيمارستانها، سالنهاي اجتماعات، مهدكودك و 

  

 (D) درجه جدا بودن ضريب - 6

 يا درختاني با ارتفاع مشابه يا بيشتر ساختمان در منطقه وسيعي با ساختمانها

  فرضا در شهر بزرگ يا جنگل. قرار دارد
4/0  

ساختمان در منطقه اي با تعداد كمي ساختمان يا درخت با ارتفاع مشابه قرار 

  .دارد
0/1  

 برابر ساختمانها يا 2بيش از حداقل  بوده يا ارتفاع آن مجزاساختمان كامال 

  .درختان مجاور است
0/2  

  

  (E) ضريب اهميت موقعيت محلي -7

  3/0  منطقه هموار بدون توجه به ارتفاع

  0/1  منطقه روي تپه

  3/1   متر900 تا 300منطقه كوهستاني بين 

  7/1   متر900منطقه كوهستاني باالي 

  

  :قادير بدست آمده فوق استضريب احتمال اصابت صاعقه حاصلضرب كليه م

  
  . بزرگتر باشد، نصب برقگير ضروري است) صد هزارميك  (00001/0اگر حاصلضرب فوق از 
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دهاي قابل استناد را برشمرده فهرستي از استاندار صراحتي ندارد،  IEC، در مواردي كه استاندارد مقررات ملي ساختمان13مبحث  6پيوست 

 بنابراين استفاده از آنها مجاز .ندرا كسب ننوده افوق ه در بازار ايران متداول هستند، هيچيك از استانداردهاي برقگيرهاي الكترونيكي ك. است

روش طراحي  .معمول در اين زمينه هستنداز مطرح ترين استانداردهاي  VDE 0185و  NFPA780 ، و BS6651 استاندارد سه . نمي باشد

  :ير توضيح داده مي شود  در قسمت زNFPA780بر اساس استاندارد 

ساختمانهاي با .  متر ارتفاع را شامل ميشود23 ساختمانهاي معمولي تا  Iكالس .  تقسيم ميشوندClass I, II دسته 2تجهيزات برقگير به 

  . طبقه بندي ميشوند Class IIارتفاع بيشتر در 

  :سامانه برقگير از اجزائ زير تشكيل ميشود

  ميله هاي برقگير )1

 شبكه هوائي )2

 هادي نزولي )3

 زمين )4

  

 ميله هاي برقگير )1

  

 6/7 سانتيمتر بيشتر باشد، اين فواصل تا 60اگر ارتفاع برقگير از .  متر نبايد تجاوز كند6در اطراف بام فاصله برقگيرها از 

  . سانتيمتر نبايد تجاوز كند60فاصله برقگير تا لبه بام از . متر قابل افزايش است

 
  . متر تجاوز نميكند بايد نصب شوند15 مياني در فواصلي كه از تر بيشتر باشد، برقگيرهاي م15اگر طول يا عرض بام از 
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  مناطق تحت پوشش برقگير

در ساختمانهاي .  درجه را پوشش مي دهد60 متر، برقگير، مخروطي با زاويه راس 6/7در ساختمانهاي با ارتفاع كمتر از 

 Rolling)در بناهاي مرتفع تر، روش گوي غلطان . كاهش مييابد درجه 45 متر زاويه پوشش به 24/15 تا 6/7بين 

Sphere) بايد مورد استفاده قرار گيرد.  

كره اي فرضي در حال حركت كه مركز آن نوك شاخه پيشروي صاعقه است، نقاط محتمل اصابت صاعقه به زمين يا 

  :است رخ دهد حالت ممكن 3اگر ميله برقگير روي ساختماني نصب شده باشد، .ساختمان است
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  .  با ميله برخورد كندA گوي غلطان تنها در نقطه -1

  . زمين را لمس مي كندDگوي غلطان در نقطه -2

  . برقگير و زمين را لمس مي كندBوA نقطه 2گوي غلطان در -3

  .در حالت سوم قسمت تيره شده هرگز مورد اصابت صاعقه قرار نميگيرد

 فوتي در صورت نصب 150 بنابراين تا ارتفاع .با ارتفاع نصب برقگير يكسان است  NFPAشعاع گوي غلطان در استاندارد 

  .برقگير، خطر اصابت صاعقه به ميانه ساختمان وجود ندارد

  .منحني زير ارتباط بين ارتفاع نصب برقگير، فاصله افقي و عمودي مورد حفاظت هر برقگير را نشان ميدهد

 متري 10فاصله افقي  متري تا 17در ارتفاع )  فوتي100منحني . (ه باشد متري نصب شد30اگر برقگيري در ارتفاع 

  .ساختمان تحت پوشش است
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   شبكه هوائي-2

درآيند، ابعاد هر ) مش( اگر هاديهاي به هم متصل شده به صورت يك حلقه .كليه برقگيرها ميبايد از طريق سيم مسي به يكديگر متصل شوند

  .ز كند متر نبايد تجاوx30 45حلقه از 

  .ميليمترمربع است70 متر، 23 ميليمترمربع و در ساختمانهاي بيش از 35 متر، 23سطح مقطع شبكه هوائي ادر ساختمانهاي با ارتفاع كمتر از 

  

  هادي نزولي-3

ي نزولي در نظر  متر بايد يك هاد30 متر تجاوز كند، هر 76اگر محيط ساختمان از .  عدد است2حداقل تعداد هادي نزولي براي هر ساختمان 

 مسير به 2ميله برقگير از در ابنيه با شكل نامنظم ممكن است به تعداد بيشتري هادي نزولي احتياج داشته باشند، به طوري كه هر . گرفت

  .زمين متصل شود

  . نقطه باالئي و پائيني هادي نزولي بايد با اسكلت فلزي يا آرماتور بتن متصل شود2در 

  

   زمين-4

  .در مورد ميزان مقاومت زمين، اين استاندارد تصريحي ندارد. ادي نزولي يك الكترود يا چاه زمين بايد وجود داشته باشدبه ازاي هر ه

  

  BS 6651استاندارد 

  

ابعاد . مطابق آن نصب ميله برقگير در  ساختمانهاي مسطح ضرورتي ندارد. در زمينه طراحي دارد NFPA مغايرتهائي با  BS 6651استاندارد 

 متر در 20 متر و 20 متر در ساختمانهاي با ارتفاع بيش از 10فواصل هاديهاي نزولي از . .  متر نبايد تجاوز كندx 10 20ش هوائي از م

  .د اهم را تجويز مي كن10ار كمتر از  در مورد مقاومت زمين اين استاندارد، مقد.بيشتر باشدساختمانهاي كوتاهتر نبايد 

  

  

  توجه

  .م بايد به شبكه هوائي برقگير متصل شوندكليه قطات فلزي با

به منظور اجتناب از برگشت اضافه ولتاژ ناشي از صاعقه  .سيستم زمين برقگير و زمين الكتريكي حفاظتي ساختمان بايد به يكديگر متصل شوند

  .نمود  در ورودي تابلوي اصلي ساختمان ميتوان استفاده  Surge Arresterاز طريق سيستم زمين ساختمان از 
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٢٧ 

  سامانه آنتن مركزي

  . طبقه و بيشتر اجباري است5 مقررات ملي ساختمان، آنتن مركزي براي ساختمانهاي مسكوني 13 مبحث 7 - 0-8-13مطابق بند 

  

  . است   Vµ1 يا 1mVسيگنال مرجع بسته به مورد  .  اندازه گيري ميشوددسيبلشدت سيگنال نسبت به سيگنال مرجع بر حسب 

= 20 log V/V0 شدت بر حسب dB                                V0= 1mV      يا        V0= 1µV  

  . ناميده ميشودdBµV يا  dBmVمرجع ميزان سيگنال شدت سيگنال بسته به 

  

  :در سامانه هاي آنتن مركزي اين مقادير بايد مورد توجه قرار گيرد

  dBmV  5- تا 1-  شدت كمتر از ميزان مطلوب

  dBmV 6 تا 1  ه سيگنال مورد قبولمحدود

  dBmV 19 تا 7  محدوده مطلوب

  dBmV 20  حداكثر سيگنال مورد قبول

  

توصيه ميشود . همانطور كه سيگنال مطلوب ميزان حداقلي دارد، مقدار سيگنال باالتر از حد مشخص شده نيز در تصوير اخالل ايجاد مي كند

  . تفاوت نداشته باشدdB 10ميزان حداقل سيگنال با حداكثر آن بيش از

هر .  به گيرنده تلويزيون منتقل ميشوداز طريق اجزا سامانه آنتن مركزي) آمپلي فاير(سيگنال دريافتي از آنتن پس از تقويت در تقويت كننده 

مختلف مقادير متفاوتي واضح است كه تضعيف سيگنال در فركانسهاي . يك از اجزا سامانه، سيگنال ورودي را تا ميزان معيني تضعيف مي نمايد

  :محدوده فركانسهاي كانالهاي معمول تلويزيوني به شرح زير است. خواهد بود

  

  )مگاهرتز(پهناي باند هر كانال   )مگاهرتز(محدوده فركاني   محدوده كانال  باند

VHF I 2-4  47-68  7  

VHF III  5-12  174-230  7  

UHF IV  21-37  470-606  8  

UHF V  38-69  606-862  8  

  : مهمترين اجزا سامانه آنتن مركزي به موارد زير ميتوان اشاره كرداز

 

  (Splitter)تقسيم كننده انشعابي 

  
  

به مقدار مشخصي ضعيفتر است هر شاخه تقسيم كننده نسبت به سيگنال ورودي . تقسيم سيگنال اصلي به چند انشعاب را بر عهده داردوظيفه 

 65ازندگان داخلي در فركانس در جدول زير ميزان تضعيف تقسم كننده هاي انشعابي يكي از س.  استو اين ميزان براي كليه شاخه ها يكسان

  : را مي پوشاند، فهرست شده استUHFو  VHFI مگاهرتز كه محدوده باندهاي 750تا 
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تعداد 

  شاخه
2  3  4  6  8  10  12  14  16  

افت 

سيگنال 

ورودي به 

  خروجي

 4  تا 5/3

dB  

 6  تا 5

dB  

  5/7 تا 5/6

dB  

  5/10 تا 8

dB  

 تا 10

5/12  

dB  

  14 تا 12

dB  

  14 تا 12

dB  

  17 تا 15

dB  

  17 تا 15

dB  

ميزان 

 جداسازي

  باخروجي

  خروجي

  35 تا 30

dB  

  30 تا 28

dB  

  32 تا 28

dB  

  29 تا 26

dB  

  35 تا 26

dB  

  25 تا 22

dB  

  24 تا 21

dB  

  24 تا 21

dB 

  24 تا 21

dB  

  

  (Tap-Off)تقسيم كننده هاي عبوري 

  
فه تقسيم سيگنال اصلي به چند انشعاب با افت يكسان به همراه يك خروجي با افت كم كه تقريبا شدتي مساوي ورودي را دارا است به وظي

هر يك از انواع چند راهه .  در جدول زير، افت انواع مختلف تقسيم كننده هاي عبوري يكي از سازندگان داخلي نشان داده شده است.عهده دارد

  . مگاهرتز است750 تا 65 محدوده فركانس مورد بررسي .تلف عرضه شده است مدل مخ5در 

تعداد 

  شاخه
1  2  3  4  

افت 

سيگنال 

 ورودي به

شاخه  

هاي فرعي 

  خروجي

8 

dB  

12 

dB  

16 

dB  

20 

dB  

24 

dB  

8 

dB  

12 

dB  

16 

dB  

20 

dB  

24 

dB  

8 

dB  

12 

dB  

16 

dB  

20 

dB  

24 

dB  

8 

dB  

12 

dB  

16 

dB  

20 

dB  

24 

dB  

افت 

سيگنال 

 رودي بهو

شاخه  

 اصلي

  خروجي

8/1 

تا 

2/2 

dB  

3/1 

تا 

5/1 

dB  

7/0 

تا 

9/0 

dB  

5/0 

تا 

7/0 

dB  

6/0 

تا 

7/0 

dB  

8/3 

تا 

5/4 

dB  

2,1

تا 

4/2  

dB  

5/1 

تا 

7/1 

dB  

8/0 

تا 

0/1 

dB  

8/0 

تا 

0/1 

dB  

4/3 

تا 

3/4 

dB  

3/3 

تا 

8/3 

dB  

4/1 

تا 

8/1 

dB  

9/0 

تا 

2/1 

dB  

9/0 

تا 

0/1 

dB  

4/3 

تا 

0/4 

dB  

4/3 

تا 

8/3 

dB  

4/1 

تا 

8/1 

dB  

9/0 

تا 

2/1 

dB  

9/0 

تا 

0/1 

dB  

ميزان 

جداسازي 

خروجي با 

  خروجي

26 

تا 

30 

dB  

26 

تا 

30 

dB  

28 

تا 

30 

dB  

28 

تا 

30 

dB  

28 

تا 

30 

dB  

28 

تا 

30 

dB  

28 

تا 

30 

dB  

25 

تا 

30 

dB  

28 

تا 

30 

dB  

28 

تا 

30 

dB  

25 

تا 

30 

dB  

25 

تا 

30 

dB  

28 

تا 

30 

dB  

30 

dB  

30 

dB  

25 

تا 

30 

dB  

25 

تا 

30 

dB  

26 

تا 

30 

dB  

28 

تا 

30 

dB  

28 

تا 

34 

dB  
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  تقويت كننده

  
  :انتخاب ميزان قدرت تقويت كننده به عوامل زير بستگي دارد 

  سطح سيگنال در منطقه نصب -

 حداكثر افت تا دورترين مصرف كننده- -

  شدت سيگنال در نزديكترين مصرف كننده -

  مدوالتور

  
تصوير دوربينهاي مداربسته ، دربازكن يا .  وروديهاي آنتن را به كليه گيرنده ها منتقل نمود هائي به غير از لسيگنابه كمك مدوالتور ميتوان 

  .ويدئوي مركزي از جمله اين موارد است

  

  
  

   Splitter نسبت بهTap-Offاستفاده از  استفاده شده است  Splitter از 2 و در مثال Tap-Off از 1در مثال . به دو مثال زير توجه شود

 تعداد كابل كمتري - 2.   با افتهاي متفاوت، تركيب يكنواختري ايجاد مي كند Tap-Off استفاده از انواع مختلف - 1: به دو علت ترجيح دارد 

  .در رايزر مورد احتياج خواهد بود
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٣٠ 

.   

  . دسيبل متغير است26 تا 23در سيستم فوق محدوده افتهاي سامانه بين 

  
  .و ضمنا بين حداقل و حداكثر افتها تفاوت بيشتري وجود دارد.  تعداد كابل بيشتري عبور مي كند رايزردر اين تركيب، از
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  برق اضطراري

  

  : مقررات ملي ايران پيش بيني برق اضطراري در ساختمانهاي زير اجباري است13 مبحث 1- 4-4-13مطابق بند 

  به آسانسور طبقه از كف زمين و مجهز 4ساختمانهاي مسكوني با بيش از  )1

 .ساختمانهاي عمومي كه نوع فعاليت آنها به نحوي است كه قطع برق ممكن است خطر يا خسارات جبران ناپذيري بيافريند )2

 1ساختمانهاي عمومي داراي شرائط بند  )3

 بيمارستانها و مراكز بهداشتي با توجه به نوع فعاليت آنها )4

 . ذيصالح بايد داراي نيروگاه اضطراري باشدهر نوع ساختمان يا مجموعه ديگري كه به تشخيص مقامات )5

  

  :حداقل مداراتي كه بايد داراي برق اضطراري باشند به شرح زير است 

  يكي از آسانسورها -

 بوستر پمپهاي آتشنشاني و آبرساني -

 سيستم آبگرم در منازل مسكوني -

 روشنائي نقاط حساس -

  

  :غذيه ميشوند، از آرايش زير ميتوان استفاده نمود در صورتي كه مدارات اضطراري در حالت عادي از كنتور مشاع ت

  
در مواردي كه عالوه بر مصارف مشاع، داخل واحدهائي كه داراي كنتور مستقل هستند نيز به برق اضطراري نياز داريم، استفاده از مدار فوق 

 مداراتي كه براي برق اضطراري داخل واحدها در نظر گرفته شده اند در حالت برق عادي از كنتور مشاع بدين ترتيب، . مشكالتي در بر دارد

  .تغذيه ميشوند و در مدار كنتور واحد قرار ندارند

  :اين مشكل را با مدار زير ميتوان مرتفع نمود
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٣٢ 

  
  

  

  .يتوان استفاده نموداز روش ذيل كه تعداد كمتري تابلو و كليد نياز دارد نيز به اين منظور م
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  روشنائي داخلي

 را بررسي (IES)منابع زيادي به زبان فارسي در مبحث روشنائي وجود دارد، كه عمدتا روشهاي مبتني بر استاندارد مهندسان روشنائي آمريكا 

 DIN 5035 جايگزين 2003 كه از سال EN-12464-1در اين قسمت سعي شده است كه روش شار متوسط نوري در استاندارد . كرده اند

  .شده است، توضيح داده شود

 

  :مراحل طراحي روشنائي فضاي داخلي به شرح زير است 

  انتخاب شدت روشنائي  )1

 انتخاب المپ  )2

 انتخاب نوع چراغ بر اساس نيازهاي معماري، نوع المپ انتخابي و مالحظات اقتصادي )3

  محاسبه تعداد چراغ بر اساس روش شار متوسط نوري )4

  

  EN-12464-1ت روشنائي بر اساس استاندارد انتخاب شد

  :شدتهاي روشنائي اماكن مسكوني و عمومي در اين استاندارد به قرار زير است 

  

  مكان
شدت 

  روشنائي

شاخص وضوح 

  رنگ

      ساختمان اداري

  80  500  اتاق اداري

  80  500  سالن اجتماعات

  80  300  اتاق بايگاني 

      ساختمان تجاري

  80  300  قسمت فروش

  80  500  بسته بندي و صندوق

      اماكن عمومي

  80  500  آشپزخانه

  80  200  سلف سرويس

  80  500  سالن كنفرانس

  80  100  راهروها

  80  300  سالن نمايشگاه

  80  200  )قفسه(كتابخانه 

  80  500  )محل قرائت(كتابخانه 

  20  300  )رمپ در روز(پاركينگ 

  20  75  )رمپ در شب(پاركينگ 
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  20  75  )حل عبور و مرورم(پاركينگ 

  20  75  )محل توقف خودرو(پاركينگ 

  80  200  سالن ورود و خروج فرودگاه

  80  200  اتاق بار فرودگاه

      اماكن آموزشي

  80  300  اتاق بازي

  80  300  كالس درس

  80  500  سالن سخنراني

  80  500  آزمايشگاه و كارگاه

  80  300  اتاق كامپيوتر

  80  300  اتاق معلمين

  80  200  اخوريغذ

  80  200  راهرو

      ساختمانهاي درماني

  80  200  اتاق انتظار

  80  200  )روز(راهرو 

  80  50  )شب(راهرو 

  80  100  )عمومي(اتاق بستري 

  80  300  )موضعي(اتاق بستري 

  90  500  )عمومي(اتاق معاينه 

  80  300  معاينه چشم

  80  300  )عمومي(دندانپزشگي 

  90  500  آزمايشگاه و داروخانه

  80  1000  اتاق عمل

  90  500  اتاق آمادگي عمل

      نيروگاه

  40  100  ديگخانه

  60  200  پمپخانه

  80  500  اتاق فرمان

 

  1جدول 
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 انتخاب المپ 

رار درجه وضوح رنگ كه در جدول باال مورد استناد ق. پس از انتخاب درجه وضوح رنگ مكان مورد نظر ميتوان المپ مورد نظر را انتخاب نمود

  :گرفته است در محيطهاي مختلف به قرار زير است

  

درجه وضوح 

  رنگ

شاخص وضوح 

 CIEبر اساس 
  كيفيت

1A  Ra>90 عالي  

1B  80<Ra<90  خيلي خوب  

2A  70<Ra<80  خوب  

2B  60<Ra<70  قابل قبول  

3  40<Ra<60  كافي  

4  20<Ra<40  پائين  

  2جدول 

  .معمول ترين المپها فهرست شده اند اين دو مورد درباره   3در جدول .  استعامل ديگر موثر در انتخاب المپ بازدهي نوري آن 

عالوه بر هماهنگي با نوع المپ مالحظات معماري و اقتصادي در اين انتخاب دخالت . پس از تعيين المپ مي بايد چراغ مناسب را پيدا نمود

  :د كه خالصه آن بدين شرح استمطابق مقررات ملي در مورد درجه حفاظت چراغها مالحظاتي دار.  دارد

  . باشدIP44در محيطهاي نمناك مانند آشپزخانه هاي بزرگ، سردخانه و موتورخانه درجه حفاظت كليه تجهيزات از جمله چراغها بايد حداقل 

  . باشدIP45رختشويخانه و حمام درجه حفاظت كليه تجهيزات از جمله چراغها بايد حداقلدر محيطهاي مرطوب مانند 

  

   شار متوسط نوريروش

هنگامي كه اين المپ درون چراغي قرار مي . اندازه گيري مي شود) لومن(هر المپ روشنائي مشخصي را توليد مي كند كه با واحد شار نوري 

  . ي مي شودگيرد، مقداري از اين نور به واحد سطح مكان مورد نظر ميرسد كه از آن به شدت روشنائي ياد مي كنند و با واحد لوكس اندازه گير

  )لوكس (دت روشنائيش )  =   )لومن (  شار المپها xضريب كاهش (   /)مترمربع (سطح كار     مطابق تعاريف فوق     

 . متر در نظر گرفته ميشود1 سانتيمتر و در اماكن ورزشي 20در پاركينگها .  سانتيمتر85حدود ) ميز كار(سطح كار  ارتفاع

  :ثير مي پذيردضريب كاهش از عوامل مختلفي تا

  در اتاق ضرايب انعكاس نور -1

    نوع چراغ و مشخصه توزيع نور آن -2

  ضرايب نگهداري  -3

  را نتيجه مي دهند ، بنابراين )يا  Cu(دو عامل اول، ضريب بهره 

            بنابراين           ضريب بهرهx ضريب نكهداري=  ضريب كاهش 

  )لوكس(شدت روشنائي ) )  =   لومن( شار المپها  x  ضريب بهرهx  ضريب نكهداري  (/)مترمربع(سطح كار  

  يا

  ) شدت روشنائي xمساحت سطح كار ( /) ضريب نگهداريxضرييب بهره برداري (=   شار نوري المپها
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 3جدول 
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  ضرايب انعكاس

  :از جدول زير براي تعيين ضرائب انعكاس سطوح اتاق ميتوان استفاده نمود

  

  ضريب انعكاس  نندهجنس سطح منعكس ك

  25/0 – 15/0  آجر قرمز

  40/0- 35/0  آجر زرد

  85/0- 70/0  ديوار با رنگ سفيد

  70/0- 50/0  ديوار با رنگ زرد

  50/0- 25/0  ديوار با رنگ خاكستري يا قهوه اي

  50/0- 30/0  ديوار با رنگ قرمز

  75/0-60/0  سراميك سفيد

  90/0- 85/0  آلومينيوم آنودايز شده

  60/0- 55/0  تآلومينيوم ما

  50/0- 40/0  پانلهاي چوبي

  50/0- 30/0  بتون

  10/0- 05/0  شيشه

  94/0- 90/0  آينه

  60/0- 50/0  فوالد براق

  

  ابعاد اتاق

  .تعريف آن در استاندارد اروپائي به قرار زير است .براي دخالت ابعاد اتاق در محاسبات روشنائي از شاخص فضا كمك مي گيريم

  .ميزان ارتفاع فاصله چراغ تا سطح كار است.     شاخص فضا= )عرض xطول / () ارتفاع x) عرض+ طول ((

  :در مورد چراغهائي با  نور غير مستقيم  اين تعريف متفاوت است،

  شاخص فضا= )x 5/1 عرض xطول) / ( ارتفاع x) عرض+ طول ((

  

 با اق مي رسد كاهش ميابد، ولي ميزان اين كاهش در چراغهاي با افزايش ارتفاع اتاق، ميزان نوري كه به سطح ات اتاق با سطح كار يكسان 2در 

  . استزاويه پخش پهن از چراغهاي با زاويه پخش باريك كمتر 

  

  نوع چراغ

 اين ميزان .ميزان شار نوري كه به سطح كار ميرسد متفاوت استبا توجه به زاويه پخش نور چراغ و نوع سطح منعكس كننده نور و پوشش آن 

  . مشخص مي شود Coefficient of Utilization (Cu ا ي (هبا ضريب بهر

  : نوع چراغ با زاويه پخش نور پهن، باريك و نور غير مستقيم در جداول زير ميتوان ديد3تاثير منحني پخش نور در 

Qc,Qw,Qfبه ترتيب ضرائب انعكاس كف، ديوار و سقف ، k  ضريب بهره برداري است شاخص فضا و   .  
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  . براي بعضي از چراغهاي معمول اين جداول آورده شده است. بات دقيق بايد به جداول ارائه شده از سوي سازندگان مراجعه نمودبراي محاس
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 h چراغ و 2فاصله s يا  d . چراغ را روشن مي نمايد2اين عامل حداكثر فاصله .  نيز اشاره شده استd/h يا s/hدر بعضي از اين جداول به عامل 

روشنائي از يكنواختي برخوردار نبوده و با سايه روشنهاي تند روبرو خواهيم در صورت تجاوز از اين مقدار پوشش .  ارتفاع مفيد تا سطح كار است

  .شد

  

  ضرائب نگهداري

  :مل در تعيين ضريب نگهداري دخالت دارند عا4

   Lamp Survival Factor (LSF)  -احتمال سوختگي المپ 

  Lamp Lumen Maintenance Factor - (LLMF) مپضريب كهنگي ال

  Room Surface Maintenance Factor (RSMF) كثيفي محيط

  Luminaire Maintenance Factor (LMF) كثيفي چراغ

  

  :از جداول زير مي توان براي محاسبه ضرائب نگهداري استفاده نمود

  

 LLMF , LSF          ضرائب كهنگي و احتمال سوختگي المپ
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  LMF ضريب كثيفي چراغ

  

  
 C           محيط تميز    

 N          محيط معمولي

  D            محيط كثيف 

  

 

 

 RSMFضريب كثيفي سطح اتاق           

 
 C           محيط تميز    

 N          محيط معمولي

  D            محيط كثيف 

 

  . را بدست مي دهد عامل، ضريب نگهداري مورد نظر4حاصلضرب اين 
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  :در محاسبات معمولي ميتوان از اعداد زير به عنوان ضريب نگهداري استفاده نمود 

  

  8/0  محيط معمولي

  7/0  محيط كثيف

  6/0  محيط خيلي كثيف

  

 

ن و كف آن از سراميك سقف و ديوار اتاق با رنگ روش.  متر را در نظر مي گيريم80/2 متر و ارتفاع 3 متر و عرض 4اتاقي اداري با طول  : مثال

   ؟آرايش چراغ براي رسيدن به روشنائي استاندارد چگونه است. است

  

ورسنت در درجه وضوح رنگ المپ فل.  است80 لوكس و شاخص وضوح رنگ اتاق اداري 500، شدت روشنائي مورد نياز 1مطابق جدول 

  .  را انتخاب مي نمائيم4x20 Wرفلكتور آنودايز شده  در بين چراغهاي فلورسنت، چراغ لووردار  با  .محدوده مجاز قرار دارد

  

 95/1 بنابراين ارتفاع مفيد . سانتيمتر در نظر مي گيريم85سطح كار را .  است60/0 و 50/0 ، 70/0ضرائب انعكاس سقف، ديوار و كف به ترتيب 

  . مي آيد    بدستk= (3x4):(1/95 x (3+4))= 0/88    فضا بدين ترتيب  شاخص .  متر خواهد بود

  .چراغ در نظر گرفته استنوع  نيز براي اين 04/1 خواهد بود كه سازنده ضريب 38/0 ضريب بهره برداري 39با توجه به جدول صفحه 

  

  : خواهيم داشت 35صفحه انتهائي  فرمول توجه به با . است8/0ضريب نگهداري براي محيطي معمولي 

  ار نوري المپهاش  = ) شدت روشنائي x سطح كار مساحت ( /) ضريب نگهداريxضرييب بهره برداري (

   18978=(500 x 12):(0/80x 0/38 x 1/04 )  =  لومن(شار نوري المپها(    

  

بنابراين .   لومن روشنائي خواهد داشت4800يا    x 1200 4چراغ يك  لومن شار نوري باشد، 1200 وات داراي 20اگر هر المپ فلورسنت 

  تعداد چراغ مورد نياز 

 . عدد مي باشد4  يا تقريبا  3/9 = 4800 : 18978
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 سامانه صوتي

مشخصه آكوستيكي مكان از عوامل معماري است كه . معماري و الكتريكي استنصب بلندگو براي پوشش صوتي يك مكان تركيبي از مالحظات 

 ايجاد (Reverbation)صوتي دارد مشكل طنين اتاقي كه داراي ديوارهاي سخت با قابليت پائين جذب . در طراحي سامانه صوتي موثر است

  .مي نمايد كه وضوح صوت را از بين مي برد

  .در توضيحات زير از پرداختن به مالحضات معماري صرفنظر شده و تنها از نقطه نظر نيازهاي الكتريكي به مسئله نگاه شده است

  :مراحل طراحي سامانه صوتي به شرح زير است 

  )نويز محيط( زمينه تعيين شدت صوتي صداي پس -1

 محاسبه شدت صوتي مورد نياز -2

 انتخاب بلندگو و آرايش آن -3

 تعيين حداكثر افت در دورترين فاصله -4

 محاسبه توان موردنياز بلندگو -5

  

  :فشار صوتي تابعي از دو عامل توان و فاصله است . محاسبات صوتي با عمليات لگاريتمي با واحد دسيبل انجام ميشود

    فشار صوتي بر حسب دسيبل= 10x لگاريتم  ) به توان مبناتواننسبت : (  )به فاصله مبنا فاصلهنسبت ور جذم(

10 x log ((P/P0) / (d/d0)^2)  

10 log (P/P0) - 20log  (d/d0)=  

  

 

 همين دليل، به.  متر است1 وات و فاصله،  نسبت فاصله به فاصله مبناي 1در فرمول فوق توان، نسبت توان به توان مبناي به طور معمول، 

 . وات مشخص ميگردد1 متري با توان ورودي 1مشخصه قدرت صوتي يك بلندگو در فاصله 

 

 دسيبل باشد، فشار صوتي همين بلندگو با حداكثر 92 وات، 1 متري و با توان ورودي 1 واتي در فاصله 3بنابراين اگر فشار صوتي يك بلندگوي 

  :ه دست مي آيد  متري  به ترتيب زير ب1توان ممكن در فاصله 

10 log (3/1) = 1o log 3 = 4/77 dB  

  :اين مقدار به فشار صوتي مشخصه بلندگو اضافه ميشود

92 + 4/77 =96/77 dB 

  : متري به ترتيب زير عمل مي نمائيم 10 وات ولي در فاصله 3براي يافتن فشار صوتي اين بلندگو با ورودي 

20 log (10/1)= 20 dB  

  : متري كاسته ميشود 1وتي بلندگو در اين مقدار از فشار ص

97-20= 77 dB  

  : را قرار مي دهيم 2Pبايد در فرمول فوق  بلندگو باشد، آنگاه 2اگر نقطه اي تحت پوشش 

10 log (2p/1)= 10log 2 + 10 log P= 3 + 10 log P 

  .داريمش توان  دسيبل نسبت به حالتي كه تنها يك بلندگو اين پوشش را به عهده داشت افزاي3بنابراين 

   بلندگو   3با فرض بديهي است 
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10 log (3p/1)= 10log 3 + 10 log P= 4/8 + 10 log P 

  .توان افزوده ميشودبه دسيبل  4/8

 

  

  :بدين منظور از جدول زير ميتوان استفاده نمود .  اولين گام در طراحي تعيين سطح صداي پس زمينه يا مزاحم است

  

  منبع صدا
ر ب(سطح فشار صوتي 

  )dBحسب 

  120  نزديك موتور جت

  110  بوق خودرو ، آژير

  100  داخل قطار

  90  كارگاه ماشينكاري

  80  تتقاطع جاده ها، چاپخانه

  70  فروشگاه، اداره پر سر و صدا

  60  رستوران، البي هتل، اداره، منطقه مسكوني شهري

  50  سينما

  40  منطقه مسكوني حومه شهر، بيمارستان، هتل

  30   پخشاستوديوي

  20  تكان برگ درختان در نسيم

  10  نجوا

  0  كمترين حد شنوائي

  

  :پس از اين مرحله، ميتوان شدت صوتي مورد نياز محيط را مشخص نمود 

  ضريب افزايشي اوج+ مقدار افزايش + ميزان صداي مزاحم محيط = فشار صوتي مورد نياز 

  :اب ميشود و ضريب افزايشي اوج براي مورد استفاده سامانه صوتي متفاوت است  دسيبل انتخ10 تا 5مقدار افزايش به طور متوسط بين 

 

 20dB= ضريب افزايشي اوج برايپخش موسيقي 

 dB 10= ضريب افزايشي اوج براي سخنراني يا سامانه فراخوان 

 

  :ن ترتيب محاسبه مي گردد  نويز محيطي، فشار صوتي مورد نياز بدي 60dB براي فراخوان صوتي در محيطي اداري، با فرض فرضا 

 dB 76 60) + 10 تا 6 + (10 = 80  تا 

  . را اختيار نمود 78dBكه ميتوان مقدار متوسط 

  

  :گامهاي بعدي با مثال زير شرح داده ميشوند
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ل فشار صوتي  دسيب90 وات 1 متري با ورودي 1صله واتي كه درفا10 متر را توسط بلندگوي ستوني 20با طول  فرض ميكنيم ميخواهيم اتاقي

 60فشار صوتي مزاحم يا پس زمينه  .زاويه پوشش بلندگو به گونه اي است كه تمام نقاط اتاق را مي پوشاند ايجاد مي نمايد پوشش صوتي دهيم

dBامكان آن را بررسي ميكنيم .  فرض ميشود.  

 

  :براي سيستم فراخوان، فشار صوتي مورد نياز 

 

dB # 78 dB  76 60) + 10 تا 6 + (10 = 80تا 

ميزان فشاري كه اين بلندگو بايد پس .   خواهد بود = dB   26 20 log (20)=20x 1/30حداكثر افت ولتاژ  متر طول دارد بنابراين 20سالن 

 .است dB 104 = 26+78  :  تامين كند 

  :حال بايد ديد آيا اين بلندگو اين توان را مي تواند تامين كند 

  . دسي بل90 : وات ورودي 1فشار صوتي با 

                       dB 14=90-104=  مابه التفاوت فشار صوتي مورد نياز 

   دسيبل را بخواهيم با افزايش توان تامين كنيم، مقدار توان به وات خواهد بود 14اين اگر 

 14 =10 log P پس  P=10^ ¼ يا P=25/1W  راه حل 2راي رفع اين مشكل ب. كه از ميزان تحمل بلندگو بسيار بيشتر است.  مي باشد 

  : انتخاب بلندگوي ديگر با قدرت بيشتر -2 افزايش تعداد بلندگو با همين مشخصات -1: موجود است 

 دسيبل توان خروجي، 93اين بار با .  اضافه خواهد شدتاميني دسي بل به فشار 3 برابر كردن بلندگوها 2همانطور كه پيش از اين گفته شد با 

 dB 11=93-104:                ار مورد بررسي قرار ميگيرد امكان تامين فش

11=10log P ابرايننب  P=10^1/1 = 12/6 Wكه باز در محدوده توان قابل تامين بلندگو نيست  .  

  
   = 10logP 10 log (3P)=10log3 + 10 log P+4/77:  خواهيم داشت )  بلندگو3وجود (با اضافه كردن يك بلندگوي ديگر 

 

104-(90+4/77)=9/23 dB=10logP 

P=10^0/933=8/57 W واتي از عهده تامين آن بر مي آيد10  كه بلندگوي .  

  .در صورت استفاده از تنها يك بلندگو با توان باالتر توزيع صوت از يكنواختي كمتري برخوردار خواهد بود
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  انواع آرايش بلندگو

 متمركز -1

ولي به علت انعكاس . مزيت اين آرايش هزينه پائين آن است. نصب مي شوندروي ديوار  در روش متمركز كليه بلندگوها تنها در يك جهت

  ..صوت، وضوح صدا كم است

 
وضوح صدا را  نصب بلندگو  روبروي يكديگر .در اتاقهاي كنفرانس ، ورزشگاهها و كالسهاي درس و دفاتر ميتوان از اين روش استفاده نمود

  .كاهش مي دهد 

  
  

 پراكنده -2

  

 به كار ميروند، در اماكني كه انعكاس صدا به خاطر يكنواختي صداوهاي سقفي در  اين روش براي پخش موسيقي به صورت پس زمينه بلندگ

  .  كاربرد اين روش در رستورانها، فروشگاهها و ادارات كه ارتفاع سقف كم است مي باشد..مشكل ايجاد مي كند از اين طريقه ميتوان استفاده نمود

  .ا ، البيها، ايستگاههاي قطار و فرودگاهها از اين روش استفاده مي شوددر راهروه

 
  .آرايش داد) زيگزاگ( بلندگوها را به صورت يك در ميان شود براي حصول پوشش صوتي يكنواخت و عدم تداخل، توصيه مي 
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 تركيبي -3

سطح صدا كمتر از ميزان مورد گوي پراكنده در نقاطي كه از بلندگوهاي متمركز براي رسيدن به فشار صوتي موردنظر و تعدادي بلندتركيبي 

  . در سالنهاي اجتماعات و آمفي تئاترها اين طريقه كاربرد دارد.اين روش را نتيجه مي دهداست نياز 

  
  عايق صدا

  . در نظر گرفته شود موانع ميبايد افت فشار صوتي،در محاسبات

  
  

  

  : استفاده نمود  ميتواناز جدول زير به عنوان راهنما. فاصله جمع ميشودحاصل از تي با افت در محاسبات بر حسب دسيبل ميزان افت مانع صو

  

   دسيبل10افت تقريبي   ) ميليمتر3ضخامت ( شيشه

   دسيبل25افت تقريبي   ) ميليمتر9ضخامت (در چوبي 

   دسيبل45افت تقريبي   ) ميليمتر100ضخامت (بلوك بتني 

   دسيبل50تقريبي افت   ) ميليمتر100ضخامت (بتن 
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  مشخصه فركانسي

تماني مشخصه فركانسي خود را دارد، كه به هر اتاق يا ساخ.  هرتز حساس است6000 تا 2000گوش انسان به صداهائي در محدوده فركانس 

  . در برابر صداهاي با فركانس مختلف استطنينمعناي منحني زمان 

  
  

پژواك يافته و  و بنابراين هپوشش سطوح به گونه ايست كه كه صداهاي بم به سختي جذب شدآمفي تئاترها سازه و  معموال در ورزشگاهها و 

  پائين است در اين فركانسها ق فوبه عبارت ديگر زمان طنين اتاق . كه اين مسئله باعث عدم وضوح صدا ميشود. شدت بيشتري ميابند

اين دستگاه شدت صوت را در فركانسهاي مختلف به مقادير متفاوتي . دميتوان برطرف نمو Graphic Equaliyer چنين مشكلي را بوسيله 

  .تغيير مي دهد

  

  سوي انتشار

 اين محور با فاصله هاي متفاوت وجود دارند كه بايد فاگر براي بلندگو محوري فرضي مانند شكل زير در نظر بگيريم، نقاط مختلفي در اطرا

  .ه باشندكيفيت يكساني از نظر صوتي با روي محور بايد داشت

  

  
 

 

اصوات بم در فواصل دور انتشار بهتري داشته و كمتر افت مي كنند ولي . اين نكته به علت تفاوت در انتشار صداهاي زير و بم محقق نمي شود

  .صداهاي زير تاثير بيشتري مي پذيرند

  :وضعيت زير مي رسيم به ) فزضا يك سالن اجتماعات يا ورزشگاه( زياد باشند  A نسبت به B , Cاگر فواصل نقاط 
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 Flat Powerاين مشكل را مي توان به كمك بلندگوئي با پاسخ تخت. همانطور كه ديده ميشود، وصعيت در فركانسهاي باال مطلوب نيست

Response ندتقويت مي شو اصوات زير ،در اين نوع. و ورزشگاهها استفاده كرداز اين بلندگوها بايد در سالنهاي اجتماع .  حل نمود.  

اما اگر دو بلندگوي معمولي را به صورت عمودي روي . بلندگوههاي معمولي به غير از انواع شيپوري در محدوده اصوات بم جهت دار نيستند

  .يكديگر قرار داد شدت صوتي آنها جهت دار مي شود

  
ارد استفاده شود، شدت صوتي در نقاط مختلف اگر از بلندگوهاي جهت دار فرضا در ورزشگاه كه تفاوت زيادي بين فاصله شنوندگان وجود د

  .زيرا تقويت امواج صوتي در اين آرايش فقط در اصوات بم صورت مي گيرد. يكنواخت نخواهد بود

  

  
   .يك بلندگوي شيپوري كه اختصاصا براي تقويت امواج زير طراحي شده است اين مشكل حل ميشودبا اضافه كردن 
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  . حالت تفاوت فشار صوتي در تمام فركانسها كم و تقريبا يكسان استهمانطور كه مشهود است، در اين

  

  فضاهاي بيروني

  :طريقه محاسبات مانند پوشش صوتي داخلي است 

  . فشار مطلوب باشد dB 76اگر .  فشار صوتي ايجاد مي كندdB 104 متري 1 وات ورودي در 1 واتي با 10بلندگوئي 

  log P = 10 log 10=10 dB 10 وات توان                    10افاضه فشار با   dB 28=76-104 متري  1فشار اضافه در 

  : اين فشار تا مسافت زير را پوشش مي دهد dB 38=10+28 متري     1كل فشار اضافه در 

20 log d = 38 dB  يا  d=- 79/4 m  # 80 m 

  

 آرايشهاي مناسب

  خيابانها

  
  تيرها با فاصله كم

  
  ادتيرها با فاصله زي
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  ميادين ورزشي و بازارها

  
  

  پاركها

 
  

  كارخانه ها
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  مساجد

  

  
  . وات براي اين منظور مناسب هستند50 تا 30بلندگوهاي 

  
  

براي فضاهاي بيروني با پوشش وسيع، مالحظاتي مانند اثرات باد، تفاوت درجه حرارت، اختالف ارتفاع و نويز باعث ميشوند كه توان در محاسبات 

  .ر از آنچه محاسبات نشان ميدهد انتخاب گرددبلندگو باالت

  .يكي از روشهاي افزايش فشار صوتي، نصب چند بلندگو به صورت عمودي روي يكديگر است
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  تعداد پريز و چراغ در واحد مسكوني

  
ر چند مقادير مشخصي ه. چراغ روشنائي است و پريز  انتخاب تعداد يكي از مشكالت طراحانواحد مسكوني، در طراحي تاسيسات الكتريكي 

 امكان محاسبه روشنائي وجود ندارد، ،شدت روشنائي اجزا يك خانه وجود دارد، ولي با توجه به ترئيني بودن چراغها در چنين محيطيبراي 

  .بنابراين مي بايد راه حلي براي تعيين تعداد سرخطهاي روشنائي پيدا نمود تا اعمال سليقه به حداقل برسد

 فاصله پريزها در يك واحد مقررات ملي ايران، . 2-1-1- 9-13بند   13 مبحث مطابق. د تعداد پريز مورد نياز وجودهمين مشكل در مور

  . متر نبايد تجاوز نمايد، كه مشكل را تا حدودي حل نموده است3كوني از مس

  

   كه ه به شرح زير فهرست كردرا يك واحد مسكوني تعداد پريز و چراغ  حداقل  DIN 18015استاندارد 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بايد در كنار هر تختخواب و هر ميز كار نيز . در روي كابينت آشپزخانه پريزها به صورت دوتائي نصب شده و هر مجموعه يكعدد حساب ميشود

  .ه يك پريز محسوب ميگردد تائي در نظر گرفته شود و هر مجموع2پريز 

  . پريز در نظر گرفته ميشود1هر مجموعه همانند باال  تائي بوده ولي 2پريزهاي مجاور سوكت تلفن يا آنتن 

  

  تعداد مدار

بر همين اساس . ، ماشين لباسشوئي، ماشين ظرفشوئئي و مايكروفر هر كدام به يك مدار جداگانه نياز دارند DIN 18015بر اساس استاندارد

در ساير  . براي دستگاههائي مثل آبگرمكن برقي، خشك كن لباس ، اجاق برقي نيز به مدار جداگانه نياز است كه در ايران كاربرد چنداني ندارند

  پريز روي يك مدار12 حداكثرستناد نمود كه بر آن اساس ا5- 0-9-13 موارد براي محاسبه تعداد پريز روي هر مدار ميتوان به مقررات ملي بند

  .قرار مي گيرند

  فضا
حداقل 

  تعداد پريز

حداقل تعداد 

  روشنائي

   مترمربع12 تا 8  مساحت و نشيمن     اتاق خواب 

   مترمربع20 تا 12   مساحت                             

   مترمربع20              مساحت بيش از                  

3  

4  

5  

1  

1  

2  

  2  3  آشپزخانه كوچك

  2  5  آشپزخانه

  2  2  حمام

  1  1  دستشوئي

  1  1   متر        3راهرو  با طول زير 

  1  1  بالكن 

  1  1  انبار
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  خازن

از نظر فني، . قرار مي گيرد، از خازن استفاده ميگرددبه منظور كاهش هزينه هاي برق مصرفي در انشعاباتي كه بار راكتيو نيز مورد محاسبه 

از امتيازات . فزايش مي دهداستفاده از خازن با كاهش جريان راكتيو در تقليل اندازه كابل و كليد موثر است و استفاده مفيد از ترانسفورماتور ا

در اين قسمت افزايش ضريب قدرت و . ديگر استفاده خازن، كاهش هارمونيكهاي ناخواسته ايست كه به علل گوناگون در شبكه بوجود مي آيند

  .كاهش هزينه برق مصرفي مورد بررسي قرار گرفته است

اين مقدار معادل . صد بار راكتيو بيشتر شود هزينه آن را محاسبه مي نمايند در50در صورتي كه ميزان بار راكتيو  از شركتهاي برق منطقه اي .

  :ضريب جريمه بدينگونه تعريف  مي شود . .است   0/9 =اي  ساده   يا با محاسبه0/5=

   ضريب جريمه: 0/9)=ضريب قدرت    (- 1

  . فرض مي شود92/0 براي حصول اطمينان ضريب قدرت مطلوب .ه صفر مي رسد اين مقدار ب9/0مشخص است كه با ضريب قدرت 

  :تخمين ضريب قدرت متوسط به هنگام بهره برداري به سادگي به كمك قبوض برق قابل محاسبه است 

tg(phi) =(kVArh  ميزان انرژي راكتيو مصرفي   : kWh  ميزان انرژي اكتيو مصرفي  ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
  .توصيه ميشود بدترين شرايط قبوض يكساله در نظر گرفته شود

  .تخمين ضريب قدرت پيش از بهره برداري و در مرحله طراحي را ميتوان با كمك مقادير زير ممكن است

  ضريب قدرت  

  1  المپ التهابي

  5/0  )بدون خازن(المپ فلورسنت 

  93/0  )با خازن(ت المپ فلورسن

  6/0 تا 4/0  المپهاي تخليه اي

  1  المپ فلورسنت با باالست الكترونيكي

  1  كوره الكتريكي با عناصر مقاومتي

  85/0   با خازنكوره القائي

  85/0  كوره حرارتي دي الكتريكي

  5/0  جوشكاري تكفاز

  9/0 تا 7/0  موتور ژنراتورهاي جوشكاري قوس الكتريكي

  8/0 تا 7/0   يكسوكننده جوشكاري قوس الكتريكيترانسفورماتور

  17/0  موتورهاي القائي معمولي   بي بار 

  55/0  بار نامي% 25موتورهاي القائي معمولي   در 

  73/0  بار نامي% 50موتورهاي القائي معمولي   در 

  80/0  بار نامي% 75موتورهاي القائي معمولي   در 



��نار ��  � ��ت  	 �  �    ����� �� ��� ا� �                                                                               
 

 

 
٥٧ 

  85/0   بار نامي%100موتورهاي القائي معمولي   در 

  75/0 تا 65/0  صنايع نساجي

  85/0 تا 75/0  صنايع شيميائي

  65/0 تا 4/0  كارگاه ماشينكاري

  8/0 تا 78/0  كارخانه سيمان

  85/0 تا 6/0  كارخانه فوالد

  8/0 تا 7/0  سردخانه

  7/0 تا 5/0  كارگاه ريخته گري

  75/0 تا 6/0  صنايع پالستيك

  7/0 تا 55/0  چاپخانه

  3/0 تا 75/0  )با كنترل دور  (يلرول م

 هر tg(phi) كافي است از روي ضريب قدرت تخميني و ايدآل .تخمين ضريب قدرت، نوبت به محاسبه ميزان خازن موزد نياز مي رسدپس از 

  .كدام را محاسبه كنيم

  
 سبهمقدار خازن مورد نياز را ميتوان محاآنگاه .،Ĥيدمي  بدستو ،مقادير  بدين ترتيب از 

  . است kVAr ميزان خازن برحسب Q   وkW مقدار قدرت اكتيو  شبكه بر حسب  P    .نمود

  
  روشهاي مختلف بكارگيري خازن

  : روش ميتوان در شبكه بكار برد 3خازنها را به 

  نصب انفرادي

   .در اين روش يك خازن با مقدار متناسب موازي هر مصرف كننده سلفي قرار مي گيرد
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  ينصب گروه

  .به جاي خازنهاي مختلف كوچك يك خازن مناسب بزرگ به صورت ثابت نصب مي شود

  
  نصب مركزي

خازن به صورت متمركز در ورودي 

  فشار ضعيف نصب مي شود

  

  مختلط  نصب 

  .توان خازن به پله هاي متعدد تقسيم شده و بوسيله يك رگوالتور بسته به وضعيت بار به مدار وارد يا خارج ميشود. 
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  :روشهاي فوق به موارد زير ميتوان اشاره نمود و كاربردهاي معايب ،در بررسي مزايا 

ولي به علت عدم منظور شدن ضريب . در روش انفرادي شبكه بطور كامل از جريان راكتيو پاك ميشود و اندازه كليد و كابل كاهش ميابد

 موتورهاي دائم كار،  موتورهاي كم بار ولي با كابل طوالني و اصالح توان راكتيو كاربرد اين روش در. آن باال استهمزماني هزينه سرمايه گذاري 

   .بي باري ترانسفورماتورها است

اين روش در مصارف سنگين سلفي . زيرا بار موتورها با اعمال ضريب همزماني محاسبه مي شود. روش گروهي اقتصادي تر از نصب انفرادي است

  كاربرد دارد

 . توان خازن نصب شده حداكثر استفاده ميشود و  حاالت مختلف بكارگيري موتورها اعم از پرباري يا كم باري را در بر ميگيرددر نصب مركزي از

عيب ديگر اين روش هزينه . در  اين روش بار داخلي شبكه كم نميشود، بنابراين در اندازه كابل و كليد در شبكه داخلي تاثيري نخواهد داشت

  .ستاضافه رگوالتور ا

  . در بردارنده كليه امتيازات روشهاي فوق استمختلط نصب 

  محل نصب ترانس جريان

  در شكلهاي زير . ، رگوالتور خازن به ترانس نمونه گيري جريان نيازمند است، تا ضريب قدرت شبكه را بدست آوردمختلط در روشهاي مركزي و 

  :محلهاي صحيح و نادرست مشخص شده اند

  
  .جريان تصحيح شده، نمونه گيري ميشود. ستمحل ترانس صحيح ا

  
  

  .تنها يك بار رگوالتور خازنها را وصل كرده و ديگر قطع نمي نمايد. اين روش اشتباه است زيرا جريان تصحيح شده حس نميشود
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  .نمي شونددر اين طريقه فقط جريان خازن نمونه گيري شده و مصرف كننده ها نقشي ندارند، بنابراين هيچگاه خازنها وصل 

  

                                                                                                                                                                                                                       تعيين اندازه تجهيزات الكتريكي 

با محاسبه جريان نامي خازن، .  فرض ميشود1 مساوي بدست مي آيد كه در آن از رابطه   خازنجريان نامي

   :را ميتوان از فرمولهاي زير تعيين نمودآمپراژ تجهيزات مورد نياز يك مدار خازني 

   جريان نامي خازنx 65/1اولين پله باالتر از  =جريان نامي فيوز 

  اولين پله باالتر از جريان نامي خازن= امي كنتاكتور جريان ن

   جريان نامي خازن x 33/1اولين پله باالتر از = جريان نامي كليد اتوماتيك 

  

  نكاتي در مورد خازن

 خازن با در دو روش گروهي و انفرادي بايد دقت نمود در موتورهاي با اينرسي باال كه پس از خاموش شدن به حركت ادامه مي دهند، نصب. 

  . موجب ژنراتور شدن موتور و ايجاد ولتاژهاي خطرناك ميشودزياد مقدار 

 تاخير زماني رگوالتور در تعقيب بار شبكه حتي در زمانهاي كوتاه باعث . در شبكه هائي كه از ژنراتور تغذيه ميشوند نبايد از خازن استفاده نمود

  .افزايش ميزان خازن و ايجاد ولتاژ مضر مي گردد

  .گردد   انتخابAC 6bتاكتور مورد استفاده براي كنترل خازن از انواع كن

  : برخورد مي كنيم كه از رابطه زير بدست مي آيدActuating Current (C/K)در تنظيم رگوالتور خازن به پارامتري به نام 

 ور تقسيم برنسبت تبديل ترانس جريان تغذيه كننده رگوالت(kVAr)ظرفيت كوچكترين پله خازني 

 5kVAr   اگر كوچكترين پله 1:2:2:22:4فرضا . تعريف پله هاي يك مجموعه خازني را گاهي به صورت ضرايبي از كوچكترين پله مي نويسند

  .  خواهد بود kVAr 20 و يك پله 10 پله 4، 5 پله 1باشد، 

 آسانسور به صورت انفرادي نصب شده باشد، اين احتمال اگر خازن براي موتور. در آسانسورها ترمز مغناطيسي با قطع برق بالفاصله فعال ميشود

به همين دليل خازن بايد داراي تجهيزات تخليه سريع بوده و قبل از . وجود دارد كه انرژي باقيمانده در خازن باعث تاخير عملكرد ترمز شود

  .كليد نصب شود
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  هماهنگي حفاظتها

  :وارد زير است هدف از هماهنگي تجهيزات حفاظتي در شبكه هاي قدرت م

  ي قطع مدار در كل شبكهشناسائي و جداسازي منطقه اي كه در معرض خطا واقع شده است، به جا

  تقليل آثار مخرب يك خطا در مناطق سالم

  كاهش خسارت به تجهيزات در محدوده وقوع خطا

  تضمين پشتيباني كافي در صورت عدم كاركرد وسيله حفاظتي در نظر گرفته شده

  دلي منطقي بين قابليت اعتماد، سادگي و هزينه تجهيزاتدستيابي تعا

  

  :به عبارت ديگر سيبستم حفاظتي مناسب بايد قادر باشد 

  .بين موقعيتهائي كه غيرعادي ولي قابل صرفنظر هستند و خطاهاي جدي تفاوت قائل شود.. محل و چگونگي خطا را دريابد

  .را به حداقل برسانددر سريعترين زمان ممكن عمل نموده تا مقدار صدمات 

  

  : زير است كه با يكديگر در تضاد هستند پاسخ 2راه حل چنين عملكردي، موازنه اي بين 

  عكس العمل سريع-2 تعيين دقيق محل خطا       -1

روشهاي زمند هرگاه رفع سريع خطا در نظر باشد احتمال قطه منطقه وسيعي به غير از محل دقيق خطا وجود دارد و تعيين دقيق محل خطا نيا

  .در شبكه هاي فشار ضعيف رفع سريع خطا مدنظر است.  عكس العمل سريع را ناممكن مي سازدانتقال داده ايست كه

  

  


