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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 به نام خدا

 ( 1)  2درجه  در برق صنعتی یتست منکات مه

 میلی متر می باشد . 50/  8دل ااینچ مع 2 – 1

 حدیده استفاده می شود .برای ایجاد دندانه ها در داخل لوله ها از قالویز و برای ایجاد دندانه برروی لوله ها از  – 2

 مناسب ترین اتصال اتصال پیچ و مهره می باشد .کار  قطعهبرای اتصال غیر دائم دو  – 3

را به صورت موازی و برای افزایش ولتاژ دهی باتری ها آن ها را به  آن ها برای افزایش جریان دهی باتری ها – 4

 صورت سری به یک دیگر اتصال می دهند .

 روشنایی یک مکان از دو نقطه از تبدیل استفاده می کنند . برای کنترل – 5

 از کنتور استفاده می شود .برای اندازه گیری انرژی مصرفی  – 6

 در راه اندازی موتور های تک فاز دو خازنه ، خازن راه انداز الکترولیتی و خازن دائم کار روغنی می باشد . – 7

 درجه است . 120در جریان سه فاز اختالف بین فاز ها  – 8

 استفاده می شود . ژاز دیود زنز برای تثبیت ولتا – 9

 له از بوشن استفاده می شود .برای ارتباط بین دو لو – 10

 سانتی متر می باشد . 110سانتی متر و ارتفاع کلید از کف  30ارتفاع پریز از کف  – 11

 ها استفاده می شود . در موتور قطب چاک دار از حلقه های اتصال کوتاه روی قطب – 12

 دهند . سری و استارت ها را به صورت موازی قرار میبرای کنترل یک مداراز چند نقطه استپ ها را به صورت  – 13

 مقادیر مقاومت ، جریان و ولتاژ استفاده می شود آوومتر ) مولتی متر ( نام دارد . دستگاهی که برای اندازه گیری – 14

 پیچ کمکی و خازن در موتور های تک فاز از کلید گریز از مرکز استفاده می شود . برای خارج کردن سیم – 15

در یک کنتاکتور با جریان متناوب نقش حلقه ی اتصال کوتاه در هسته ی آهنی جلو گیری از نوسانات و کاهش  – 16

 سر و صدا می باشد .

 انتقال استفاده می شود .برای اتصال کابل خشک و کابل روغنی به یکدیگر از مفصل  – 17

و تعداد تیغه های بسته ی  تیفه 5تعداد تیغه های باز فرمان آن  نوشته شده است  بر روی کنتاکتوری – 18

 تیغه می باشد . 3فرمان آن 
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 به صورت کلید موازی می باشد . دروازه ی منطقی  – 19

 منتشر کننده عمل می کند .در ترانزیستور ها پایه ی امیتر به عنوان  – 20

 متر می باشد . میلی 297×  210برابر  اندازه ی کاغذ  – 21

 نمایش می دهند . کابلی را که دارای تک رشته و سطح مقطع مثلثس است را با حرف  – 22

 مشخص می شود . ولتاژ تغذیه ی بوبین در کنتاکتورها با حرف  – 23

 برای تغییر شدت نور المپ از دیمر استفاده می شود . – 24

 برای کنترل سطح مایعات مخازن از فلوتر سوئیچ استفاده می شود . – 25

 نوشته شده باشد جنس هادی کابل از آلومینیوم می باشد . اگر روی کابلی  – 26

 برای فرمان اتوماتیک در مدارها از تایمر استفاده می شود . – 27

 دیود استفاده می شود . 4برای یک سو سازی تمام موج پل از  – 28

 بر قرار است .  در حالت رزنانس رابطه ی در مدار  – 29

 اینچ می باشد . 12یک فوت معادل  – 30

 برای ترسیم خطوط روی قطعات کار از سوزن خط کش استفاده می شود . – 31

 سانتی متر است . 30اتاق ارتفاع نصب پریز ها از کف  – 32

 برای کنترل یک المپ ازسه نقطه از مدار صلیبی استفاده می شود . – 33

 میلی متر است . 297×  210برابر  ابعاد کاغذ  – 34

 نام گذاری می کنند . مداد های پر رنگ را با حرف  – 35

 کلکتور است ترانزیستور می گویند . –بیس  –به المانی که دارای سه پایه ی امیتر  – 36

 برای اتصال دو سر کابل در جهت طولی از مفصل استفاده می شود . – 37

 در اتصال کابل خشک و کابل روغنی به یک دیگر از مفصل انتقال استفاده می شود . – 38

کابل فشار قوی در عمق هر گاه بخواهیم دو کابل فشار قوی و فشار ضعیف را در یک کانال نصب کنیم باید  – 39

 بیش تری نصب شود .

 دلیل استفاده از غالف سربی در کابل ، جلو گیری از نفوذ رطوبت به داخل کابل است . – 40
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 به کوچک ترین ذره ی یک عنصر اتم می گویند . – 41

 الکترون قرار می گیرد . 18در الیه ی سوم  – 42

 آمپر است . 0/  9 با نوشته شده است شدت جریان این المپ برابروات  200ولت و  220روی المپی مقادیر  – 43

 به تعداد سیکل های تولید شده در یک ثانیه فرکانس می گویند . – 44

برابر می  0/  25یم ، ظرفیت خازن برابر و سطح صفحات خازن را نصف کن 2اگر فاصله ی صفحات خازنی را  – 45

 شود .

 تک فاز جای دو سر سیم پیچ کمکی را عوض می کنیم . برای تغییر جهت گردش موتور – 46

و تعداد تیغه های بسته ی  تیفه 5تعداد تیغه های باز فرمان آن  نوشته شده است  بر روی کنتاکتوری - 47

 تیغه می باشد . 3فرمان آن 

 فاده می شود .برای فرمان های مکانیکی یا محدود کردن حرکت دستگاه ها از لیمیت سوئیچ است – 48

 کار می کند . و  موتور یونیورسال با جریان  – 49

 ( 3اتوترانس سه فاز راه انداز  ( 2مقاومت راه انداز  ( 1 روش های راه اندازی موتور های سه فاز آسنکرون : – 50

 ستاره مثلث

 عدد کنتاکت دارد . 16کلید ستاره مثلث زبانه ای  – 51

 کاربرد ندارد .  نوع موتور سریترمز مولدی در  – 52

 کاربرد دارد . ترمز مولدی در موتور های شنت ، کمپوند و تحریک مستقل نوع  – 53

 نمایش می دهند . کابلی را که دارای هادی تک رشته با سطح مقطع مثلثی است با حرف  – 54

 ساخته می شوند .  –فوالد  –مفصل ها از جنس چدن  – 55

 دندان های تیغ اره باید به سمت جلو باشد . – 56

 بر روی موتور بیان گر حفاظت در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و آب می باشد . دو حرف  – 57

 برای ایجاد دندانه بر روی لوله ها از حدیده استفاده می شود . – 58

 مثلث است .برابر توان در حالت  1/  3در موتور داالندر سرعت دور تند  – 59

 است . 1باشد ، خروجی برابر  1برابر  اگر فقط یکی از ورودی های گیت  – 60
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 رئوستا برای تغییر جریان و پتانسیومتر برای تغییر ولتاژ استفاده می شود . – 61

شده هر نوع هادی که بتواند جریان برق را از داخل خود عبور دهد و توسط موادی از محیط اصراف خود عایق  – 62

 باشد و ولتاژ روی سطح عایق نسبت به زمین برابر صفر باشد کابل نام دارد .

(  4( کنترل اتوماتیک  3( کنترل از چند نقطه  2( عمر زیاد  1نسبت به کلید های دستی : مزیت های کنتاکتور  – 63

 ( کنترل از راه دور 5سرعت قطع و وصل زیاد 

:  ولتاژ کار   230نوشته شده معنی این عبارت این است که :  بر روی لوگو عبارت :  – 64

 : ماژول اصلی دارای کانتر است . خروجی آن از نوع رله ای  

( امکان مدار  3( عمر مکانیکی زیاد  2( کنترل از راه دور  1مزیت های کنتاکتور نسبت به کلید های دستی :  – 65

 ( کنترل از چند محل 4فرمان اتوماتیک 

 سانتی متر است . 50/  8اینچ معادل  20 – 66

 حدیده می توان استفاده کرد .برای ایجاد رزوه روی میله از  – 67

 برای براده برداری از فلزات نرم از سوهان یک آج استفاده می شود . – 68

 برای اتصال غیر دائم دو قطعه کار از اتصال پیچ و مهره استفاده می شود . – 69

 درصد سرب می باشد . 60درصد قلع و  40% این است که این سیم لحیم دارای  40از سیم لحیم  منظور – 70

 در رسم قطعات خطوط پشت جسم که دیده نمی شوند را با خط چین نشان می دهند . – 71

 الکترون وجود دارد . 2یک اتم  در الیه ی  – 72

 ولت می باشد . 65ر و جریان میلی آمپ 50تماس خطرناک برای بدن انسان جریان  – 73

 برای روشن و خاموش کردن یک المپ از دو محل ازکلید تبدیل استفاده می شود . – 74

 هر چه شدت نور بیش تر شود مقاومت کاهش می یابد . در مقاومت  – 75

رنگی به ترتیب ) زرد ، آبی ، قهوه ای ، طالیی ( برابر است با :  مقدار اهم مقاومتی با نوار های – 76

 نقش اصلی فیوز در مدار های الکتریکی حفاظت مدار در برابر اتصال کوتاه می باشد . – 77

و ولتاژ افزایش یابد جریان مدار افزایش می  در یک مدار الکتریکی در صورتی که مقاومت ثابت نگه داشته شود – 78

 یابد .
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

آمپر از سیم  0/  4حلقه سیم بر روی آن پیچیده شده است اگر جریان  600سانتی متر  12بوبینی به طول متوسط  – 79

 آمپر متر می باشد . 2000پیچ عبور کند شدت جریان مغناطیسی برابر با 

 دائم پیدا می کند را مواد فرومغناطیس سخت می گویند . "قریبامواد مغناطیسی که خاصیت مغناطیسی ت – 80

 در مسیر خازن ها افزایش زمان شارژ و دشارژ خازن می باشد . سریعلت استفاده ازمقاومت  – 81

 درجه پیش فاز است . 90جریان در یک مدار خازنی خالص نسبت به ولتاژ  – 82

 نشان دهنده ی کمیت جهت حرکت هادی است .انگشت شصت در قانون دست راست جریان ها  – 83

 درجه برای ایجاد تقارن در جریان ها است . 120علت قرار گرفتن کالف های آلترناتور با اختالف فاز  – 84

 موقعی که سیم کوتاه بیاید از اتصال طولی سیم ها استفاده می شود .- 85

 . از مته الماس برای سوراخ کردن دیوار استفاده می شود – 86

  𝛗یکی از روابط توان اکتیو : – 87

 جهت دندانه های تیغ اره آهن بر باید به سمت جلو باشد . – 88

علت به وجود آمدن حرارت در هنگام جاری شدن جریان در سیم اصطکاک ناشی از حرکت الکترون های آزاد  – 89

 می باشد .

 مقدار مقاومت الکتریکی با طول رابطه ی آنها رابطه ی مستقیم دارد . – 90

درصد می  5متصل بوده ودارای لغزش  قطب که به شبکه ای با فرکانس  4سرعت روتور موتور سه فاز  – 91

 1425باشد برابر است با 

مفروض است ، مقاومت  میلی متر مربع و هدایت مخصوص  4متر به سطح مقطع  112سیمی به طول  – 92

 اهم می باشد . 0/  5الکتریکی آن برابر با 

وات  2500% می باشد توان ورودی به الکتروموتور برابر با  80و راندمان آن  کیلو وات  2توان یک الکترو موتور  – 93

 است .

مصرفی یک المنت ریال باشد هزینه ی برق  50در صورتی که قیمت هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی  – 94

 ریال است . 66ساعت کار برابر  2ولت در مدت  220آمپر و  3بخاری برقی با مشخصات 

می باشد اگر  50ولت و آخرین عدد صفحه مدرج  200در یک ولت متر عقربه ای کلید رنج دستگاه روی عدد  – 95

 ولت است . 160ایستاده باشد ولتاژ اندازه گیری برابر  40عقربه روی عدد 
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 اهم می باشد . 10اهمی به صورت سری قرار دارند امپدانس مدار برابر با  6اهمی و یک مقاومت  8یک سلف  – 96

 ر کابل را تغییر دهیم .طبا افزایش بار مصرف کننده ها و جریان باید عامل ق – 97

 برای جلو گیری از نفوذ رطوبت به داخل کابل از غالف سربی استفاده می شود . – 98

 در کابل نشان دهنده ی سطح مقطع مثلثی است . حرف  – 99

 برابراست . 3جریان در حالت مثلث نسبت به حالت ستاره  – 100

 دور بر دقیقه می باشد . 2000هرتز  100قطب در فرکانس  6سرعت میدان دوار  – 101

 کار می کند . هم با جریان  موتور انیور سال هم با جریان   – 102

 موتور قطب چاکدار از حلقه های اتصال کوتاه روی قطب ها استفاده می شود .در  – 103

 خارن الکترولیتی در موتور تک فاز راه انداز خازنی استفاده می شود . – 104

 عامل چگالی مناطیسی نشان دهنده ی تعداد خطوط قوای مغناطیسی می باشد . – 105

 اتصال کوتاه فیوز است .مناسب ترین وسیله جهت حفاظت در مقابل  – 106

 بار قطع و وصل مجاز می باشد . 1000در کنتاکتور نشان دهنده ی  حرف  – 107

 در کنتاکتور مفهوم ولتاژ نامی را می رساند . حرف  – 108

 نشان دهنده ی تیغه ی باز است . در جدول کنتاکتور ها حرف  – 109

 فرمان استارت ها به صورت موازی اتصال می یابند .برای کنترل از چند محل در مدار های  – 110

 اصیت شارژ و دشارژ خازن استفاده می شود .خدر تایمر الکترونیکی از  – 111

 در یکسو سازی برای صاف شدن ولتاژ خروجی از خازن استفاده می شود . – 112

 در ترانزیستور ها پایه امیتر به عنوان منتشر کننده عمل می کند . – 113

 وظیفه ی دیود زنز تثبیت ولتاژ است . – 114

 به صورت کلید موازی می باشد . دروازه ی منطقی  – 115

 یک باشد خروجی یک است . اگر هر دو ورودی گیت  – 116

 پایه ی کاتد و آند می باشد . 2دیود معمولی دارای  – 117
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 استفاده می شود .کلید گریز از مرکز در موتور تک فاز راه انداز موقت  – 118

 برای فرمان اتوماتیک در مدار ها از تایمر یا رله ی زمانی استفاده می شود . – 119

 اگر سرعت میدان دوار با سرعت روتور برابر نباشد موتور آسنکرون می باشد . – 120

 نوشته شده باشد جنس هادی کابل از آلومینیوم می باشد . اگر روی کابلی  – 121

 سطح مقاطع گرد و تک رشته . : کابل از نوع مسی با عایق پروتودور  کابل  – 122

 مشخص می شود . و  جریان هشت ساعتی و جریان نامی به ترتیب با حروف  – 123

سالم در اتصال به اهم متر عقربه ای در یک جهت حرکت می کند و با عوض کردن دو سر اهم متر عقربه  دیود – 124

 حرکت نمی کند .

𝟏در حالت ستاره جریان و قدرت نسبت به حال مثلث  – 125

𝟑
می باشد و به همین دلیل برای  کاهش جریان راه انداز ، 

 شود .ابتدا موتور به حالت ستره و سپس مثلث وصل می 

 برای محدود کردن حرکت مکانیکی از میکرو سوئیچ استفاده می شود . – 126

دم و برای اندازه گیری قطر داخلی سوراخ ها از شاخک ها استفاده می برای اندازه گیری عمق سوراخ ها از  – 127

 شود .

 می باشد . 127 اینچ برابر  50 – 128

 میلی متر 210×  297برابر است با :  اندازه ی کاغذ  – 129

 از سوهان یک آج برای براده برداری آلومینیوم استفاده می شود . – 130

 درصد سرب 40درصد قلع ،  60درصد :  60منظور از سیم لحیم  – 131

 به تعداد سیکل هایی که در یک ثانیه طی می شود فرکانس می گویند . – 132

 لوله فوالدی از حدیده استفاده می شود .برای ایجاد رزوه روی  – 133

 به اثر فشار برای تولید بار های الکتریکی اثر پیزو الکتریک گویند . – 134

 برای اندازه گیری شدت جریان از آمپر متر استفاده می شود . – 135

قرمز ( برابر است با :  –نارنجی  –قهوه ای  –نقره ای مقدار مقاومت با کد رنگی )  – 136

𝛑رابطه ی راکتانس سلفی برابر است با :  – 137
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

  𝛗رابطه ی مربوط به توان اکتیو در مدار سه فاز :  – 138

ثابت زمانی در یک خازن از رابطه ی رو به رو به دست می آید :  – 139

 آمپر متر ... سری-ولت متر ...موازی  -طریقه ی اتصال در مدار : وات متر ... سری موازی  – 140

برابر است با :  و  اهم و سطح مقطع  4طول سیمی با مقاومت  – 141

حداقل جریان خطرناک برای بدن انسان :  – 142

 ظرفیت آن افزایش می یابد .اگر فاصله ی بین صفحات یک خازن کم شود  – 143

 برابر می شود . 2برابر کنیم مقاومت آن هم  2اگر طول سیمی را  – 144

 در نقشه کشی برای رسم خطوط ندید از خط چین استفاده می شود . – 145

 برای محافظت مدار ها در مقابل اتصال کوتاه از فیوز استفاده می شود . – 146

 از پتانسیو متر برای تغییرات ولتاژ و از رئوستا برای تغییرات جریان استفاده می شود . – 147

 در مدار سری از تقسیم ولتاژ کل بر جریان مدار مقاومت کل به دست می آید . – 148

( عایق دی  3( فاصله بین صفحات  2( اندازه ی صفحات  1عوامل موثر بر ظرفیت خازن و رابطه ی آن :  – 149

 الکتریک

𝛆رابطه ی ظرفیت خازن :  
𝑨

𝑫
 

  رابطه های توان اکتیو ، راکتیو و ظاهری در مدار های سه فازه : – 150

𝛗  / 𝛗

 برای اندازه گیری عمق یا ارتفاع از دم کولیس استفاده می شود . – 151

 دقیق کردن و پرداخت دیواره ی داخلی سوراخ ها از برقو کاری استفاده می شود .برای  – 152

 به طور موازی و سری در مدار قرار می گیرند .ولت متر و آمپر متر به ترتیب  – 153

 از وار متر برای اندازه گیری توان راکتیو استفاده می شود . – 154

 وسیله ای به نام دیمر استفاده می شود .برای کم و زیاد کردن نور المپ ها از  – 155

 به دست می آید . ثابت زمانی خازن از رابطه ی  – 156

 مقدار بار الکتریکی عبوری از مقطع سیم در واحد زمان جریان نام دارد . – 157
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 میکروفاراد است . 10میکرو فاراد به صورت سری برابر  30خازن  3ظرفیت معادل  – 158

 استفاده ی ترانسفور ماتور : الف ( افزایش ولتاژ ب ( کاهش ولتاژ ج ( حفاظتموارد  – 159

 آمپر می باشد . 10آمپر باشد جریان موثر برابر  در یک مدار جریان متناوب اگر جریان ماکزیمم  – 160

:  لت رزنانس در مدار ارابطه ی ح – 161

 می باشد . واحد توان ظاهری ولت آمپر – 162

 روی کابل ها نشان دهنده ی کابل مقطع گرد چند رشته است . حرف  – 163

 برای انتخاب سطح مقطع کابل باید مواردی از قبیل : جریان ، درجه حرارت و افت ولتاژ را در نظر گرفت . – 164

 انتقال استفاده می شود .در اتصال دو کابل مختلف مانند کابل ها ی خشک و روغنی به یکدیگر از مفصل  – 165

 درجه است . 120اختالف فازبین نیرو های محرکه ی سه فازه  – 166

𝟏قدرت در حالت ستاره نسبت به مثلث  – 167

𝟑
 برابراست . 

 در هنگام راه اندازی موتور ها که سرعت صفر است مقدار لغزش برابر یک است . – 168

 دور بر دقیقه است . 1500 برابر 50 قطب فرکانس  4موتور سه فاز سرعت میدان دوار  – 169

 در موتور های سنکرون با افزایش بار مکانیکی سرعت موتور ثابت می ماند . – 170

 برای خارج کردن سیم پیچ کمکی و خازن در موتور های تک فاز از کلید گریز از مرکز استفاده می شود . – 171

 آورنده ی خطوط قوای مغناطیسی نیروی محرکه مغناطیسی نام دارد .عامل به وجود  – 172

 اگر دیود قطع شده باشد اهم متر مقدار بی نهایت را نشان می دهد . – 173

 نشان دهنده ی تیغه ی باز فرمان است . در جدول کنتاکتور ها حرف  – 174

 به وجود می آید . ظرفیتی به کریستال خاص ژرمانیوم نیمه هادی نوع  3با افزودن عنصر  – 175

 برابر یک باشد خروجی برابر یک است . اگر یکی از پایه های ورودی گیت  – 176

 در مقاومت خالص اهمی جریان و ولتاژ هم فاز هستند . – 177

 آهسته است .برابر سرعت  2در موتور داالندر سرعت زیاد  – 178

 مشخص می شود . ساعتی در کنتاکتور ها با حرف  8جریان   – 179
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 از کلید تبدیل برای کنترل المپ از دو محل استفاده می شود . – 180

 برای اندازه گیری انرژی مصرفی از کنتور استفاده می شود . – 181

 در کنترل از چند محل باید استپ ها را به صورت سری اتصال داد . – 182

 در موتور های تک فاز خازن دائم باید از خازن روغنی استفاده کرد . – 183

در اتصال موازی دو المپ اگر یک المپ بسوزد نور المپ دیگر تغییر نمی کند زیرا در اتصال موازی هر امپ  – 184

 .به شبکه متصل است  "دقیقا

ایجاد دو عیب مهم در کابل ها : الف ( اتصال هادی های کابل به یکدیگر یا غالف کابل ب ( قطع شدگی یک  – 185

 یا چند هادی در کابل

 میلی متر است . 420×  594برابر  اندازه ی کاغذ  – 186

 سانتی متر است . 182/  88اینچ و  72یارد برابر  2 – 187

 است . میلی متر 0/  0 5 قسمت مساوی تقسیم شده دقت این کولیس برابر 50کلیس ( به ورنیه یک کولیس )  – 188

 جهت دندانه های تیغ اره به سمت جلو و برای بریدن فلزات نرم از تیغ اره دنده درشت استفاده می شود . – 189

 الکترون دارند . 8الکترون  و عایق ها در الیه آخر خود  4نیمه هادی ها در الیه آخر خود  – 190

 آهن ربای دایمی از مواد فرومغناطیس سخت ساخته می شود . – 191

چنان چه طول یک سیم زیاد شود مقاومت آن افزایش و چنان چه سطح مقطع آن زیاد شود مقاومت آن کاهش  – 192

 می یابد .

 آمپر است . 5وات برابر  250اهمی با توان  10جریان عبوری از مقاومت  – 193

 به تعدادسیکل در یک ثانیه فرکانس و به مدت زمان یک سیکل پریود می گویند . – 194

جریان در مقاومت اهمی نسبت به ولتاژ آن هم فاز و جریان در سلف نسبت به ولتاژ آن پس فاز و جریان در  – 195

 خازن نسبت به ولتاژ خازن پیش فاز است .

برابر است  در فرکانس  مقاومت یا راکتانس القایی یک سیم پیچ با ضریب خود القایی  – 196

 اهم . 628با 

 باشد . تشدید یا رزونانس هنگامی پدید می آید که  – 197
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

دور  ولت است اگر تعداد دور سیم پیچ ثانویه  و ولت  یک ترانسفور ماتور  – 198

 دور و این ترانس یک ترانس کاهنده است . 480باشد تعداد دور سیم پیچ اولیه برابر 

انتقال انرژی در ترانس دو سیم پیچ مجزا به صورت مغناطیسی و در اتو ترانس به صورت الکتریکی و مغناطیسی  – 199

 است .

در ایران به طور ستاره مثلث راه اندازی می  𝛗و  و  موتوری با مشخصات  – 200

 شود .

آمپر محاسبه شده ، چنان چه امکان توسعه خط پیش بینی شده باشد پایه فیوز  25جریان عبوری از یک خط برق  – 201

 زرد است . 25است و رنگ پولک فیوز  63مناسب برای آن خط پایه فیوز 

مصرف کننده بستگی به فاصله مصرف کننده از منبع تغذیه و جریان یا انتخاب کابل یا سیم برای تغذیه یک  – 202

 قدرت مصرف کننده دارد .

 مناسب است . برای یک موتور آسنرون روتور قفسی که روی یک جرثقیل نصب شده کنتاکتور  – 203

 نشان می دهد . را دور موتور است و این عدد قطب 4 این موتور 1440 روی پالک موتوری نوشته شده  – 204

 است .( توان اکتیو و واحد آن وات )  توانی که انرزی الکتریکی را به دیگر انرژی تبدیل می کند است – 205

 است . میلی متر مربع 2/  5 حداقل نمره سیم برای پریز ها طبق استاندارد – 206

 استفاده می شود . ترانس جریان یا  برای اندازه گیری جریان های  خیلی زیاد از آمپر متر همراه با – 207

 بسته می شود . سری موازی یک کسینوس فی در مدار به صورت – 208

 استفاده می کنیم . اونیور سال باال است از موتور "در جاهایی که نیاز به دور زیاد و گشتاور نسبتا – 209

𝟏یک موتور با اتصال مثلث چنان چه ستاره راه اندازی شود قدرت آن  – 210

𝟑
 می شود . 

 گویند . پیزو الکتریک تولید الکتریسیته با استفاده از فشار را – 211

 می باشد . جان اشخاص برای حفظت کلید  – 212

 استفاده می شود . مفصل برای اتصال کابل ها در داخل زمین از – 213

 استفاده می شود . کابل شو ی اتصال کابل به شین ها ازبرا – 214

 برای اتصال دو سیم استفاده می شود . موف یا بوشن از – 215

 استفاده می شود . الکترولیت در موتور های با خازن موقت از خازن – 216
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یا  روکش کابل  –یا پروتودور  : سیم مسی استاندارد  مشخصات کابل  – 217

 با سطح مقطع مثلثی و چند رشته ) افشان ( –میلی متر مربع  10و یک رشته سیم  25سه رشته سیم  –پروتودور 

 برای اتصال غیر دایم قطعات کار اتصال پیچ و مهره مناسب است . – 218

 میلی متر است . 254ده اینچ برابر  – 219

: به این معنا است که خروجی از نوع رله ای است در غیر این صورت  هریک از حروف  در لوگوی  – 220

: به این معنا است که ماژول اصلی  : به این معنا است که ماژول اصلی دارای کانتر است .  ترانزیستوری است .

 کار می کند . ولت  24و یا  ولت  24صفحه نمایش ندارد و این لوگو با 

 مپ از دو محل از مدار تبدیل استفاده می شود .برای کنترل یک ال – 221

 برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه : فیوز مناسب ترسن وسیله – 222

 استفاده می شود . کنتوربرای اندازه گیری انرژی مصرفی از وسیله ای به نام  – 223

𝑳رابطه ی ثابت زمانی سلف :  – 224

𝑹
 

 جریان در مدار مساوی است .در اتصال سری مقاومت ها کمیت  – 225

 اهم است . 2اهمی به صورت موازی برابر  10مقاومت  5مقاومت معادل  – 226

 وات مصرف می کند . 100آمپر توانی معادل  5اهمی با جریان  4یک مقاومت  – 227

 10معادل اهم به صورت سری در مدار قرار می گیرند امپدانس مدار  6اهم و یک مقاومت  8وقتی یک سلف  – 228

 اهم است .

 مشخص می شود . کابل با هادی آلومینیومی با حرف  – 229

 برای تشخیص عیب در کابل ها مناسب ترین وسیله میگر نام دارد . – 230

 درجه می باشد . 120در جریان سه فازه اختالف فاز  – 231

 می شود . فاز عوض کنیم جهت گردش موتور عوض 3فاز را در موتور  2اگر جای  – 232

 دور در دقیقه است . 1000هرتز  50قطب در فرکانس  6سعت میدان دوار موتور سه فاز  – 233

 در جدول کنتاکتور ها تیغه ی کنتاکت اصلی قدرت را مشخص می کند . حرف – 234

 موتور انیور سال در لوازم خانگی بیبشتر کاربرد دارد . – 235
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

عمر مکانیکی وسیله ای به نام کنتاکتور از وسایلی با نام های کلید غلطکی ، کلید زبانه ای و کلید چاقویی بیش  – 236

 تر است .

 اگر دیودی اتصال کوتاه شده باشد اهم متر عدد صفر را نشان می دهد . – 237

 . یک را نشان می دهدبرابر یک باشد خروجی حالت  اگر هر دو پایه ی گیت  – 238

 میلی متر است . 210×  297برابر  اندازه ی کاغذ  – 239

 مشخص می شود . ولتاژ تغذیه ی بوبین در کنتاکتور ها با حرف  – 240

 برای اندازه گیری قطر خارجی از قسمت فک کولیس استفاده می شود . – 241

 برای تغییر شدت نور المپ از دیمر استفاده می شود . – 242

 رل از چند محل توسط کنتاکتور باید شستی های استارت را به صورت موازی اتصال داد .در کنت – 243

 برابر قدرت در حالت ستاره است . 3قدرت در حات مثلث  – 244

تعداد سیکل های کامل شده در یک ثانیه فرکانس است و زمانی که طول می کشد تا یک سیکل کامل طی شود  – 245

 زمان تناوب است .

𝑨فاصله ی بین دو صفحه و جنس عایق دی الکتریک بستگی دارد . ،ظرفیت خازن به سطح صفحات  – 246

𝒅
 𝜺

 امیتر – کلکتور  – پایه های ترانزیستور : بیس  – 247

میلی متر مربع ،به  5هادی مسی ، عایق پروتودور ، سه رشته با سطح مقطع :  شناسایی کابل  – 248

مثلثی افشانصورت 

را در شبکه ی تک فاز راه اندازی کنیم نوع خازن خازن روغنی و  3 اگر بخواهیم یک موتور سه فاز  – 249

𝛍ظرفیت خازن آن   𝒇 𝛍 . می باشد

 فوالدی -  –انواع مفصل از نظر نوع جنس ساخت : چدنی یا سربی  – 250

 در اتصال کابل خشک به کابل روغنی  از مفصل انتقال استفاده می شود . – 251

برابر جریان نامی خازن استفاده می  1/  5خازن قرار می گیرد از فیوزی با  برای حفاظت مدار هایی که در آن ها – 252

 شود .

 استفاده می شود .برای افزایش گشتاور راه اندازی از موتور های آسنکرون روتور سیم پیچی شده  – 253

 استفاده می شود . فلوتر سوئیچ یا رله ی کنترل سطح مایعاتبرای کنترل سطح مایعات در مخازن  از  – 254
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 ( نوشته می شود .  –خروجی  –بر روی پالک الکترو موتور توان ) مکانیکی  – 255

استارت ها را به صورت موازی قرار می برای کنترل یک مدار از چند نقطه استوپ ها را به صورت سری و  – 256

 دهند .

 برای کم و زیاد کردن نور المپ ها در مدار از دیمر استفاده می شود . – 257

 افت ولتاژ کابل –طول کابل  –جریان مجاز عبور و شرایط محیط عوامل تعیین کننده ی سطح مقطع در کابل :  – 258

 مشکی –قهوه ای  –آبی  –مشکس  –یم حفاظت : سبز و زرد سیمه با س 5رنگ عایق سیم ها در کابل  – 259

 موتور به معنای نحوه نصب موتور به صورت محور افقی می باشد .روی پالک یک  عبارت  – 260

 جریان مجاز دائمی در کنتاکتور ها می باشد .  – 261

ایران می توان به صورت ستاره مثلث راه اندازی را با توجه به شبکه  𝚫/ 𝝀 الکترو موتور سه فاز – 262

 کرد .

 دور بر دقیقه است . 1000 قطب با فرکانس  6سرعت میدان دوار موتور سه فاز  – 263

و جریان عبوری از اولیه ولت باشد  100ولت و ولتاژ ثانویه  200در یک تراسفور ماتور ایده آل اگر ولتاژ اولیه  – 264

 آمپر است . 4جریان عبوری از سیم پیچ ثانویه برابر آمپر باشد  2ترانفور ماتور 

برای تغییر جهت حرکت در الکترو موتور های تک فاز کافی است جهت جریان را در یکی از سیم پیچ های  – 265

 اصلی و یا کمکی تغییر دهیم .

 ولتاژ استفاده می شود .از دیود زنز برای تثبیت  – 266

 درصد می باشد . 100موتوری که دور روتور آن صفر است لغزش آن برابر  – 267

 سرعت میدان دوار با فرکانس رابطه مستقیم و با جفت قطب رابطه عکس ) معکوس  (دارد . – 268

ری از نوسانات و کاهش سر و در یک کنتاکتور با جریان متناوب ، نقش حلقه اتصال کوتاه در هسته آهنی جلوگی – 269

 صدا می باشد .

 به تعداد خطوط فلوی مغناطیسی که از واحد سطح می گذرد اندوکسیون مغناطیسی می گویند . – 270

 با افزایش فرکانس مقاومت سلفی افزایش و مقاومت خازنی کاهش می یابد . – 271

 سطح صفحات بستگی دارد . –جنس عایق  –ظرفیت خازن به عواملی از قبیل : فاصله بین صفحات  – 272

 اهم است . 2برابر  میلی متر با شرط  2و سطح مقطع  متر 224مقاومت سیمی به طول  – 273
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

برای افزایش جریان دهی باتری ها ، آن ها را به صورت موازی و برای افزایش ولتاژ دهی باتری ها آن ها را به  – 274

 صورت سری به یکدیگر اتصال می دهند .

 میلی آمپر . 50حداقل جریان خطرناک برای بدن انسان برابر است با  – 275

 ر .میلی مت 210×  297برابر است با  اندازه کاغذ  – 276

 درصد سرب . 37درصد قلع ،  63درصد :  63منظور از سیم لحیم  – 277

برای اندازه گیری قطر خارجی اجسام از فک های کولیس و برای اندازه گیری قطر داخلی از شاخک های  – 278

 کولیس استفاده می شود .

 جهت دندانه های تیغ اره باید به سمت جلو باشد . – 279

 برای ایجاد دندانه در داخل لوله ها از قالویز و برای ایجاد دندانه بر روی لوله ها از حدیده استفاده می شود . – 280

 میلی متر است . 127 برابر اینچ 5 – 281

 ولتاژ بین دو فازاز فاز های خروجی یک مولد سه فاز را ولتاژ خطی می گویند . – 282

 ولتاژ دو سر هر یک از سیم پیچ های مولد را ولتاژ فازی می گویند . – 283

 در اتصال مثلث ولتاژ خطی با ولتاژ فازی با هم برابر می باشند . – 284

نیرویی که باعث جاری شدن فلو در مدار های مغناطیسی می شود نیروی محرکه مغناطیسی می گویند و واحد  – 285

 آن آمپر است .

𝛉 

نسبت توان گرفته شده از ماشین ) خروجی ( را به توان داده شده ) ورودی ( را راندمان یا ضریب بهره می  – 286

𝑷𝟐×  گوییم و بدون واحد می باشد .  

𝒑𝟏
 𝛍 %

 برای سوهان کاری شکاف های لوزی از سوهان خنجری استفاده می شود . – 287

 در سیستم های روشنایی ) برق ساختمان ( المپ ها با هم موازی می باشند . – 288

 برای روشن و خاموش کردن یک المپ از دونقطه از کلید تبدیل استفاده می شود . – 289

 درجه می باشد .90اختالف فاز در یک مدار سلفی خالص   – 290

 حدیده ها ابزار های براده برداری هستند که برای ساخت پیچ ها به کار می روند . – 291
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 در هنگام سنگ زنی برای حفاظت چشم ها از عینک استفاده می شود . – 292

 در مدت زمان یک ثانیه فرکانس می گویند . به تعداد سیکل های یک شکل موج  – 293

 می باشد . دافعه به صورتهای جهت مخالف با جریان  نیروی وارد بر دو هادی جریان دار – 294

 به هم وصل می کنند . موازی برای افزایش جریان دهی منابع ولتاژ ) باطری ها ( آن ها را به صورت – 295

 در حالت اتصال کوتاه مقاومت مدار به صفر می رسد . – 296

 صورت موازی وصل می شود .آمپر متر در مدار به صورت سری و ولت متر در مدار به  – 297

 آمپر است . 0/  5وات برابر  5اهمی ،  20مقدار جریان در یک مقاومت  – 298

  در یک مقاومت نوار های رنگی به ترتیب سبز و آبی و قرمز و سیاه و طالیی می باشد مقدار مقاومت برابر – 299

 است . 562

 می گوییم .  آن ها کاهش می یابدمقاومت هایی که با افزایش دما مقدار مقاومت  – 230

 اتم قرار دارند . مرکز هسته با بار های مثبت و در پروتون ها – 231

 و می باشد . سرب % 37قلع و  % 63 دارای % 63سیم لحیم  – 232

 درجه است . 80زاویه نوک قلم برای موادی مانند فوالد های سخت  – 233

 کولیس عمق سنج برای اندازه گیری عمق شکاف ها و سوراخ ها به کار می رود . – 234

 برای گونیا کاری حداقل به یک سطح مبنا نیاز است . – 235

 حرکت برش سوهان در جهت جلو انجام می شود . – 236

 سانتی متر است . 100ده متر برابر  – 237

 امالح کم استفاده می شود .برای درست کردن محلول اب صابون از آب با  – 238

درجه  15تا  9میلی متری توسط قیچی اهرمی ، زاویه دهانه قیچی باید  3در هنگام برش کاری ورق های حدود  – 239

 باشد .

 گویند . حرارت ترمیستور را مقاومت تابع – 240

 استفاده می شود . تثبیت ولتاژ از دیود زنز برای – 241

 تابلوی برق ، موتور ها ، فیوز ها ، زنراتور ها از سر کابل و انتهایی استفاده می کنند .برای اتصال کابل به  – 242

http://www.server11.blogsky.com/
mailto:reza.aliyari@chmail.ir


www.server11.blogsky.com  11سرور reza.aliyari@chmail.ir 

 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 برای اتصال دو تک کابل به یکدیگر از بوش و موف استفاده می کنند . – 243

ولت سه فاز به 380راه اندازی آن در شبکه باشد  ) هفت کیلو وات ( 7 هرگاه توان خروجی الکترو موتوری  – 244

 صورت ستاره مثلث است .

نوشته شده باشد یعنی موتور دو دور داالندر است  1450/  2900 هرگاه روی پالک الکترو موتوری  – 245

. 

 مشاهده شود یعنی : حفاظت بین المللی . هرگاه روی پالک الکترو موتوری  – 246

دور در دقیقه نیاز باشد از الکترو موتور موتور دوسیم پیچ  3000و  1000هرگاه برای انجام کاری به دو سرعت  – 247

 مجزا استفاده می کنند .

 جهت تصحیح ضریب قدرت موتور ها از وسیله ای به نام خازن استفاده می کنند . – 248

 در موتور آسنکرون تعداد دور میدان مغناطیسی دوار از تعداد دور روتور بیش تر است . – 249

 کلید دستی سه فاز از نظر کیفیت کاری کلید زبانه ای می باشد .به ترین  – 250

 است . 1/  3نسبت قدرت ستاره به مثلث برابر  – 251

 موتور پمپ کولر موتور تک فاز قطب چاکدار است . – 252

برای تغییر جهت حرکت الکترو موتور های تک فاز فقط کافی است سر وته سیم پیچ اصلی یا سر و ته سیم پیچ  – 253

 فرعی را عوض کنند .

 در مدار به صورت سری قرار گرفته و برای اندازه گیری جریان به کار می رود . ترانس  – 254

سیم  کار می کند . ج ( کار می کند . ب ( با برق  که : الف ( با برق موتوری موتور انیورسال یعنی  – 255

 پیچ استاتور و روتور آن با هم سری هستند .

 موتور کولر موتور تک فاز دو سرعته آسنکرون است . – 256

 برای رساندن برق به موتور های تک فاز انیورسال از کلکتور و ذغال استفاده می کنند . – 257

 یعنی این که ضریب تبدیل آن بزرگ تر ازیک است . ترانسفور ماتور کاهنده – 258

 آزمایش باری ترانسفور ماتور جهت اندازه گیری تلفات آهنی و تلفات بی باری است . – 259

 ترانسفور ماتور حفاظت و ترانسفور ماتور ایزوله ترانسفور ماتور یک به یک می باشند . – 260

𝒇 ×𝟔𝟎 ( در موتور های آسنکرون : ) فرمول دور  – 261

𝑷
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 است .%  100موتوری که دور رتور آن صفر است لغزش آن  – 262

 و  عالمت روی فشنگ فیوز موتوری :  – 263

 خازن راه انداز موقت کار از نوع خازن روغنی است . – 264

 خازن راه انداز دائم کار از نوع خازن الکترولیتی است . – 265

 سیم پیچ کمکی و خازن راه انداز به وسیله کلید گریز از مرکز از مدار خارج می شود . – 266

میکرو فاراد استفاده  70جهت راه اندازی موتور سه فاز در شبکه تک فاز به ازای هر کیلو وات از خازنی با ظرفیت  – 267

 می کنند .

 نشان می دهند . ولتاژ بوبین کنتاکتور را با  – 268

 نشان می دهند . یا  سطح مقطع هادی کابل را با  – 269

 را به طور جداگانه نشان می دهند . سطح مقطع سیم نول در کابل با سایز بیش از  – 270

جهت جلوگیری از دو فاز شدن مصرف کننده و یا از صدمات ناشی از نوسانات برق به آن ها ازرله کنترل فاز  – 271

 استفاده می کنند .

 به موتور ها از رله حرارتی یا بی متال استفاده می کنند .اضافه بار شدن  واردبرای جلوگیری از  – 272

به موتور ها ازرله مغناطیس استفاده می کنند  ی جلوگیری از وارد شدن صدمات ناشی از جریان اتصال کوتاهراب – 273

. 

 لیمیت سوییچ استفاده می کنند .برای محدود کردن جهت حرکت الکتروموتور ها از  – 274

 جهت کنترل سطح مایعات داخل مخازن از رله فلوتر سوییچ استفاده می کنند . – 275

 استپ دوبل استفاده می کنند . –در مدار چپ گرد و راست گرد با حفاظت کامل از استارت  – 276

 فیوز موتور ها از نوع تاخیری یا کند کار می باشند . – 277

مدار راه اندازی یک الکترو موتور از دو نقطه فرمان استارت ها با هم به صورت موازی واستپ ها با هم به در  – 278

 صورت سری متصل می شوند .

 در مدار اتوماتیک کنتاکتوری به تر است که بوبین تایمر ها پس از انجام وظیفه از خارج شونده جدا شوند . – 279

و کنتاکتور ستاره  های پر قدرت به صورت ستاره و مثلث از سه کنتاکتور در مدار راه اندازی موتور  – 280

 و در انتها کنتاکتور مثلث راه اندازی شود . به تر این که ابتدا کنتاکتور ستاره و سپس کنتاکتور وکنتاکتور مثلث 

http://www.server11.blogsky.com/
mailto:reza.aliyari@chmail.ir


www.server11.blogsky.com  11سرور reza.aliyari@chmail.ir 

 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

(  جهت اندازه گیری جریان الکتریکی با آمپراژ باال در تابلو های برق الزم است از یک ترانس جریان )  – 281

 در مدار به صورت سری قرار می گیرد . ( )  . استفاده کرده و خروجی آن را به دستگاه اندازه گیری اتصال داد

( استفاده کرده و  زم است ابتدا از یک ترانس ولتاژ ) جهت اندازه گیری ولتاژ های باال در تابلو های برق ال – 282

 در مدار به صورت موازی قرار می گیرد . ( از خروجی آن را به ولت متر اتصال داد . ) 

 𝐍𝐘𝐘  پارامتر های کابلی با مشخصات  توضیح – 283

𝟑 ×𝟐𝟓+𝟏𝟔
  : 

 ( : روکش  ( )  : عایق  )  ( جنس هادی:   ):  

 : سطح مقطع سیم نول ( 16: سطح مقطع هادی فاز ها ( )  25: تعداد هادی فاز ها ( )  3: )  3 × 25+  16

 : افشان ( : شکل سطح مقطع ( )  : )  

 الکترونیکی –پنوماتیکی بادی  –انواع تایمر : الکترو موتوری  – 284

: با شروع به کار کنتاکتور سیلندر تایمر از باد پر شده عمل کرد تایمر بادی که بر روی کنتاکتور نصب می شود  – 285

 و سپس از روزنه قابل تنظیم هوا خارج می شود .

ماژول حافظه  – 4ماژول تغذیه  – 3کارت های افزایشی  – 2ماژول اصلی  – 1:  سخت افزار های  – 286

 طیکابل ارتبا – 5

انواع مفصل ها از نظر جنس نوع ساخت : مفصل انتقال ، مفصل چدنی یاسربی ، مفصل فوالدی ، مفصل  – 287

: کابل با هادی مسی و عایق و غالف  مفهموم حروف درج شده روی کابلی با مشخصات  – 288

 میلی متر مربع است . 16میلی متر مربع و سطح مقطع سیم نول  25و زره مسی و سطح مقطع سیم های سه فاز  

دیود و تمام موج ترانس سر  ) دو ( 2 دیود و تمام موج پل دیود از) یک (  1 در یک سو سازی نیم موج از – 289

 دیود استفاده می شود . ) چهار ( 4 وسط از

 است . سه پایه و ترانزسیتور دارایپایه ) آند = مثبت ، کاتد = منفی ( دارای دودیود  – 290

 در مدار فرمان یکی پس از دیگری ، باید تیغه باز کنتاکتور اول را بر سر راه تغذیه بوبین کنتاکتور دوم قرار داد . – 291

رد ، کنتاکتور با سرعت قطع و وصل اگر تیغه بسته یک کنتاکتور در سر راه تغذیه بوبین همان کنتاکتور قرار گی – 292

 می شود .

 به همراه آالرم یا آژیر به کار می رود .تیغه باز رله حرارتی برای نشان دادن حالت ایست  – 293

 در مدار قدرت یکی به جای دیگری از دو کنتاکتور ویک بی متال استفاده می شود . – 294
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 ولتاژ بوبین –جریان هشت ساعتی  –ولتاژ عایقی در کنتاکتور :  و  و  مفهوم  – 295

 است . 2و تعداد تیغه های بسته آن  4نوشته شده تعداد تیغه های باز آن  روی پالک کنتاکتور  – 296

 سانتی متر است . 30و  110درسیم کشی ساختمان ، فاصله کلید ها و پریز ها از کف تمام شده به ترتیب  – 297

استفاده می شود  فتوسل و برای کنترل روشنایی معابر و خیابان ها از دیمر و زیاد کردن نور المپ ها ازبرای کم  – 298

. 

 کلید تبدیل نیاز است . 2 کلید صلیبی و 3 نقطه ، به 5المپ ها از برای کنترل  – 299

باشد و فاصله باال ترین لوله از سقف  15  حداقل فاصله بین لوله های برق و لوله های سایر تاسیسات ، باید – 300

 باشد . 30  باید

حداقل سطح مقطع سیم ارت از جنس مس و   ابعاد صفحه مسی تخت الکترود زمین – 301

 است . 

موتور برابر جریان نامی  2/  5تور قفسی از نوع کند کار با فیوز مناسب برای راه اندازی موتور های آسنکرون ر – 302

 می باشد .

رله مغناطیسی برای حفاظت مدار در برابر اتصال کوتاه و رله حرارتی برای حفاظت مدار در برابر اضافه بار است  – 303

. 

 از فیوز های تند کار بیش تر در روشنایی استفاده می شود . – 304

 استفاده می شود . بوش و اتصال رشته سیم کابل ها ازمفصل برای اتصال دو کابل از  – 305

 برای محافظت کابل در برابر نفوذ رطوبت ، از عایق سرب استفاده می شود. – 306

در صورتی که کابل فشار قوی و فشار ضعیف در یک کانال قرار گیرند به تر است کابل فشار قوی در زیر و کابل  – 307

 سانتی متر باالی آن قرار گیرد . 30فشار ضعیف در 

 وار متر و کنتور اکتیو . ندازه گیری توان راکتیو و انرژی مصرفی اکتیو :وسایل ا – 308

ولت را نشان می دهد  30وصل است ، مقدار  (  ) یک ولت متر که به ثانویه ترانس ولتاژ  – 309

 ولت است . 6000 . ولتاژ شبکه برابر

 برابر دور کند است . 2سرعته که دور تند آن یک موتور داالندر : موتور سه فاز دو خصوصیات  – 310

 نوشته می شود . مکانیکی و الکتریکی روی پالک موتور و ژنراتور به ترتیب توان های – 311
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

موتور تک فاز با خازن موقت بیش ترین گشتاور راه اندازی در بین موتور های تک فاز آسنکرون را دارا می باشد  – 312

. 

اتصال  ولت نوشته شده است . این موتور در شبکه ایران باید به صورت 380/  220موتوری روی پالک الکترو  – 313

 راه اندازی شود . ستاره

 برابر حالت مثلث است . 1/  3گشتاورموتور در الت ستاره ،  – 314

و  3600 هرتز به ترتیب برابر  60قطب در فرکانس  6قطب و  2سرعت میدان دوار موتور سه فاز القایی  – 315

 می باشد . 1200 

 انجام شود . فشار قوی و در سمت جریان نامی آزمایش اتصال کوتاه ترانس باید تحت – 316

 با هم دارند . مغناطیسی و الکتریکی در اتو ترانس ، سیم پیچ اولیه و ثانویه رابطه – 317

است  آمپر 4 . جرین ورودی برابرمپر است آ 8ولت ، جریان خروجی  220/  110در یک ترانس کاهنده ایده آل  – 318

. 

 حرکت نسبی –هادی  –مییدان مغناطیسی  برای ایجاد نیروی محرکه الکتریکی ) اثر ژنراتوری ( ، به وجود عوامل – 319

 نیاز است .

 90 ولت متصل می شوند . مقدار توان مقاومت ها برابر 30اهم با یکدیگر موازی و سپس به ولتاژ  20دو مقاومت  – 320

 است . وات

 ظرفیت یک خازن عبارت است از : توانایی مقدار باری که خازن می تواند ذخیره کند . – 321

 طول موج با سرعت نسبت مستقیم وبا فرکانس نسبت عکس دارد . – 322

 با کاهش فرکانس ، رآکتانس خازنی افزایش و راکتانس سلفی کاهش می یابد . – 323

 با موازی بستن چند پیل به یک دیگر در مدار جریان کل مدار باال می رود و ولتاژ کل مدار ثابت می ماند . – 324

: مقاومت بار و ولتاژ خروجی اگر در خروجی یک مدار الکتریکی ، حالت اتصال کوتاه اتفاق افتاده باشد یعنی  – 325

 صفر است .

آمپر  4وات ، عبور می کند . پس : جریان مجاز عبوری  600اهم با توان مجاز  150آمپر از یک مقاومت  3جریان  – 326

 است و مقاومت صدمه نمی بیند .

 برابر شود . مقاومت آن نصف می شود . 2برابر و طول آن  4اگر سطح مقطع سیمی  – 327
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 خاصیت مواد مغناطیسی نرم در این است که خاصیت مغناطیسی را خیلی زود از دست می دهند . – 328

 کیلو اهم است . 850مقدار مقاومت با نوار های رنگی ) نقره ای زرد سبز خاکستری (  – 329

 حرارت هستند . –نور  –مقاومت های واریستور و فتورزیستور و ترمیستور به ترتیب وابسته به عوامل ولتاژ  – 330

 آمپر جریان در مدار جاری می شود . 1دقیقه از سیمی عبور کند  2کولن در مدت  120اگر یک بار  – 331

 الکترون در الیه واالنی هستند و از مواد نیمه رسانا محسوب می شوند . 4سیلسیم و ژرمانیو دارای  – 332

 % است . 70م بیش تر نسبت به سیم لحیم % دارای نقطه ذوب باال تر و استحکا 63سیم لحیم  – 333

 9، مهره ای بسازیم مناسب ترین مته برای سوراخ کردن قطعه کار مته  اگر بخواهیم با استفاده از قالویز  – 334

 میلی متر است .

 از شاخک های کولیس به منظور اندازه گیری قطر داخلی اجسام استفاده می شود . – 335

 میلی متر است . 1524اینچ و  60فوت معادل  5 – 336

 می باشد . 210×  297کوچک تر است و دارای ابعاد  ، نسبت به کاغذ  اندازه کاغذ  – 337

 روی کابل به معنی چند رشته سه گوش ) مثلثی ( می باشد . عبارت  – 338

 در کابل ها از رنگ آبی به عنوان سیم نول استفاده می شود . – 339

 برابر قطر خارجی کابل است . 15خمش کابل های پالستیکی شعاع  – 340

 نشان دهنده سیم های مفتولی است .  – 341

 هنگام کابل کشی روی دیوار بایستس برابر قطر کابل باشد . حداقل فاصله کابل های  – 342

 شود .در اتصال کابل خشک و کابل روغنی به یک دیگر از مفصل انتقال استفاده می  – 343

 ( به معنی یک سو کننده رکتیفایر گویند . ( به )  مبدل موج  )  به – 344

 الکتریکی تولید می شود آرمیچر می گویند .به قسمتی که در آن انرژی  – 345

 در مولد های بزرگ انرژی الکتریکی در قسمت ثابت ) استاتور ( ماشین تولید می شود . – 346

 انرژی الکتریکی در قسمت گردنده ) رتور ( ایجاد می شود . "معموالدر مولد های کوچک  – 347

 می خوانند .کیلو ولتی را در اصطالح انتقال نیرو  230با  400جا به جایی انرژی الکتریکی با ولتاژ های  – 348
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

ت می گیرد . کیلو ولتی  صور 132( یا  66) یا  63رساندن انرژی و توان به مراکز مصرف بیش تر با خط های  – 349

 این بخش از فعالیت نیرو رسانی را در اصطالح شبکه های فوق توزیع می نامند .

در فاصله های دور از هم قرار  "تبادل انرژی و توان بین مناطق و نواحی اصلی است که معموالهدف انتقال نیرو  – 350

 گرفته اند .

 سیمه اند . 5به صورت  "ولتی و معموال 380 / 220خط های فشار ضعیف رایج در سراسر کشور از نوع  – 351

 در برخی موارد به اختالف پتانسیل بین هر فاز و نول نیز ولتاژ فازی می گویند . – 352

برای تصال سیم پیچ های موتور سه فاز ، سر سیم ها از داخل پوسته به یک محفظه یا ترمینال موتور هدایت می  – 353

 کلم می گویند .به آن تخته  "شوند که اصطالحا

 مقدار جریان الکتریکی عبوری از یک مصرف کننده یک فاز یا سه فاز به وسیله آمپر متر اندازه گیری می شود . – 354

اندازه گیری در موسسات  دستگاه های اندازه گیری آزمایشگاهی برای کالیبره ) تنظیم ( کردن دستگاه های  – 355

 استاندارد نیز به کار می روند .

( در هر لحظه دامنه و جهت ولتاژ  ( همواره ثابت است . ولی در ولتاژ متناوب )  دامنه ولتاژ مستقیم )  – 356

 در حال تغییر است .

 ولتاژ کار خازن متناسب با ضخامت الیه اکسید است . – 357

شده است که یکی از این ورقه ها خازن آلومینیومی همانند خازن های ورقه ای از دو ورقه ی آلومینیومی تشکیل  – 358

 که الیه اکسید روی آن ایجاد می شود آند نامیده می شود و ورقه ی آلومینیومی  دیگر نقش کاتد را دارد .

 کنتاکت دارد . 16کلید ستاره مثلث  – 359

ی فلزی استفاده می به منظور ارتباط الکترو موتور و ماشین صنعتی با تابلو برق از لوله قابل انعطاف از خرطوم – 360

 شود .

 کلید غلطکی که یک کلید سه فاز دستی است دارای عمر مفید کم می باشد . – 361

 حفره می باشد . الکترون و در کریستال نوع  حامل های اقلیت در کریستال نوع  – 362

 دیود در بایاس معکوس قرار دارد . 2در یک سو سازی پل در نیم سیکل مثبت  – 363

 درجه می تواند تحمل کند . 180تا  کالس حرارتی  – 364

 موتور الکتریکی انیور سال هم با جریان متناوب و مستقیم کار می کند . – 365
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

دو کیلو واتی با جریان تک فاز از نوع خازن روغنی و ظرفیت جهت راه اندازی یک الکترو موتور سه فاز القایی  – 366

 میکرو فاراد استفاده می شود . 140

 دفعه قطع و وصل گردد . 5×  410بر روی کنتاکتور عمر مکانیکی آن است که می تواند به تعداد  عبارت  – 367

 ولتاژ تغذیه یک کنتاکتور را نشان می دهد . عبارت  – 368

 استفاده می شود . در بوبین کنتاکتور از هسته نوع  – 369

 استفاده می شود .در تایمر موتوری از موتور سنکرون  – 370

 برابر جریان نامی خازن استفاده می شود . 1/  5برای حفاظت مدار هایی که در آن خازن قراردارد از فیوز با  – 371

 دور در دقیقه است . 3000قطب در شبکه برق ایران  2سرعت میدان دوار استاتوریک یک موتور الکتریکی  – 372

 مخازن از فلوترسوییچ استفاده می شود .برای کنترل سطح مایعات در  – 373

𝟏موتور سه فازکه با اتصال ستاره کار می کند چنان چه به صورت ستاره به شبکه برق متصل شود قدرت آن  – 374

𝟑
می  

 شود .

 طب انجام می شود .قکنترل سرعت در موتور های داالندر با روش جفت  – 375

القایی تک فاز باید جهت جریان در یکی از دو سیم پیچ اصلی یا کمکی ) برای تغییر جهت حرکت موتور های  – 376

 استارت ( عوض شود .

میلی متر مربع برای فاز ها  50کابل دارای سه سیم با سطح مقطع بر روی کابل به معنی :  عبارت  – 377

 میلی متر برای سیم نول . 25و یک سیم با سطح مقطع 

انتقال قدرت با جعبه دنده  –سه روش برای انتقال قدرت در موتور های الکتریکی : انتقال قدرت با پولی و تسمه  – 378

 انتقال قدرت چرخ و زنجیر . –

 کلکتور . –امیتر  –نام پایه های ترانزیستور : بیس  – 379

ز کلید لیمیت سوییچ یا میکرو برای محدود کردن حرکت دستگاه های متحرک در مسیر های خطی یا دورانی ا – 380

 سوییچ استفاده می شود .

 سربی چدنی –  –فوالدی انواع مفصل از نظر نوع جنس :  – 381

 –تعداد کل تیغه ها  05 –مدل کنتاکتور  حک شده منظور :  بر روی پالک کنتاکتوری حروف  – 382

 عدد تیغه بسته . 2 –عدد تیغه باز  3
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 برابریک فوت است . اینچ 12 – 383

 سانتی متر است . 2/  54یک اینچ برابر  – 384

 میلی متر است . 25/  4یک اینچ برابر  – 385

 سانتی متر پایین تر از آرنج شخص باشد . 8الی  5ارتفاع میز کار مناسب به اندازه ای است که : لبه گیره  – 386

 براده برداری و میزان صافی سطح سوهان کاری دارد .انتخاب آج سوهان مناسب بستگی به میزان حجم  – 387

 نشانه گذاری خطوط و قرار دادن نوک مته استفاده می شود .از سنبه نشان برای  – 388

 درجه بندی قسمت متحرک را ورنیه گویند . – 389

 تعداد تقسیمات ورنیه دقت کولیس را مشخص می کند . – 390

 هر چه تعداد تقسیمات ورنیه بیش تر باشد دقت کولیس بیش تر است . – 391

 سرعت چرخش مته بستگی به قطر مته دارد . – 392

 درصد سرب . 37درصد قلع و  63درصد ( یعنی :  63% )  63سیم لحیم  – 393

 است . کاغذ اندازه  210×  297ابعاد  – 394

 استفاده از ریسمان رنگی است .به ترین وسیله خط کشی روی دیوار  – 395

 ( به منظور کاهش جریان برای دستگاه های اندازه گیری و رله ها استفاده می شود . ترانس جریان یا )  – 396

 کلیدی است . –مغناطیسی  –کلید مینیاتوری ) فیوز مینیاتوری ( دارای سه سیستم عمل کننده حرارتی  – 397

 مینیاتوری ( در دو نوع موتوری ) کند کار ( و نوع روشنایی ) تند کار ( وجود دارد . کلید میتیاتوری ) فیوز – 398

 از کلید مینیاتوری ) فیوز مینیاتوری ( برای حفاظت تجهیزات الکتریکی استفاده می شود . – 399

در محل هایی که لوله های برق در معرض عوامل خوردگی شدید قرار دارند و در مکان های مرطوب از لوله  – 400

 استفاده می شود . 

 اندازه لوله مورد استفاده بستگی به تعداد و نمره سیم دارد . – 401

 فوالدی ستفاده می شود .در محل هایی که سیم کشی رو کار اجرا می شود و احتمال ضربه زیاد است لوله  – 402

خارج و برای بار های منفی خطوط نیرو را به سمت داخل رسم می برای بار های مثبت خطوط نیرور را به سمت  – 403

 کنیم .
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 جنس سیم بستگی دارد . –طول سیم  –مقاومت الکتریکی به سطح مقطع سیم  – 404

 به مقاومت تابع حرارت ترمیستور گویند . – 405

 گویند . به مقاومت تابع ولتاژ  – 406

 یا فتورزیستور گویند . به مقاومت تابع نور  – 407

 درجه از ولتاژ دو سر خودش عقب تر است . 90جریان در سلف  – 408

𝟏رابطه محاسبه مقاومت خازنی :  – 409

𝟐𝝅 𝒇𝒄
 

 اتوترانسفورماتور دارای یک سیم پیچ است . – 410

 اتو تراسفورماتور به صورت افزاینده یا کاهنده ساخته می شود . – 411

 ترانسفورماتور ایزوله یک تراسقورماتور ایزوله دو سیم پیچ مجزا است . – 412

 درجه است . 120تالف فاز بین فاز ها خدر سیستم سه فازه ا – 413

 ت / توان خازن یک توان راکتیو است .توان یک مقاومت توان اکتیو است / توان سلف یک توان راکتیو اس – 414

 دستگاهی که ولتاژ لحظه ای را می تواند نشان دهد اٌسیلوسکوپ نام دارد . – 415

و  ولت است . ولتاژ ماکزیمم یا پیک برابر است با :  220سینوسی  ولتاژ موثر یک منبع  – 416
𝟐𝟐𝟎

𝟎/𝟕.𝟕
 

نسبت عکس مقاومت ها تقسیم می شود . ) مقاومت کوچک تر جریان یزرگ تر دارد  در اتصال موازی جریان به – 417

) . 

 در اتصال موازی مقاومت معادل ) کل ( ازکوچک ترین مقاومت کوچک تر است . – 418

 در اتصال موازی ولتاژ ها با هم برابر هستند . – 419

Ω 𝒎 𝒎𝟐 و مقاومت مخصوص   میلی متر مربع  1متر مربع و سطح مقطع  560سیمی به طول  – 420

𝒎
 𝟏

𝟓𝟔
داریم مقاومت آن  

 . برابر ا اهم است

 دندانه ها به سمت جلو باشد .ه روی کمان طوری بسته می شود که جهت ارّتیغه  – 421

 ولتاژ تماس است .ف آی ( یک کلید حفاظت شخص در برابر ) اِ کلید  – 422

 اتصال کوتاه گویند . "اتصال مستقیم فاز به نول بدون وجود مصرف کننده را اصطالحا – 423
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 ظرفیت کل از ک.چک ترین ظرفیت کوچک تر است . با اتصال سری خازن ها – 424

 از رول بولت برای نگه داشتن اجسام سنگین استفاده می شود . – 425

 ( هانری است . واحد اندازه گیری ضریب خود القاء )  – 426

 دیود وسیله ای است که جریان را از یک طرف عبور می دهد و از جهت مخالف عبور نمی دهد . – 427

 روی کابل ها نشان دهنده کابل نوع مقطع گرد چند رشته است . حرف  – 428

 اقت ولتاژ را باید در نظر گرفت . –حرارت  –مواردی از قبیل جریان برای انتخاب سطح مقطع کابل باید  – 429

 در اتصال دو کابل مانند کابل های خشک و روغنی به یک دیگر از مفصل انتقال استفاده می شود . – 430

 درجه است . 120اختالف فاز بین نیرو های محرکه سه فازه  – 431

𝟏 بت به مثلثسقدرت در حالت ستاره ن – 432

𝟑
 برابر است . 

 درصد است . 100در هنگام راه اندازی موتور ها که سرعت صفر است . مقدار لغزش  – 433

 دور در دقیقه است . 1500هرتز  50قطب فرکانی  4سرعت میدان دوار موتور سه فاز  – 434

 در موتور های سنکرون با افزایش بار مکانیکی  سرعت موتور ثابت است . – 435

برای خارج کردن سیم پیچ کمکی و خازن در موتورهای تک فاز از وسیله ای به نام کلید گریز از مرکز استفاده  – 436

 می شود .

 عامل به وجود آورنده خطوط قوای مغناطیسی نیروی محرکه مغناطیسی نام دارد . – 437

 نشان دهنده تیغه باز فرمان است . در جدول کنتاکتور ها حرف  – 438

 اگر دیود قطع شده باشد اهم متر بی نهایت را نشان می دهد . – 439

 به وجود می آید . ظرفیتی  به کریستال خالص ژرمانیوم نیمه هادی نوع  3با افزودن عنصر  – 440

 برابر یک باشد خروجی برابر یک است . اگر یک از پایه های ورودی گیت  – 441

در مدارات فرمان کنتاکتوری ، از وسیله ای به نام میکروسوییچ استفاده برای محدود کردن حرکت دستگاه های  – 442

 می شود .

کار آسان ج ( تحمل  –ارزانی  –الف ( محدود کننده میدان های مغناطیسی ب ( سبکی :  مزیت های کابل  – 443

 مقاومت در برابر برودت . –ولتاژ های زیاد 
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 استفاده می شود .در یک سو ساز نیم موج از یک دیود  – 444

برای حفاظت مدار در برابر نوسانات شبکه و دو فاز شدن از وسیله ای حفاظتی به نام رله کنترل فاز استفاده می  – 445

 شود .

 بار قطع و وصل می باشد . 710معرف  در رابطه با کنتاکتور حرف  – 446

 ( در مقابل جریان اضافی عمل محافظتی قطع مدار را انجام می دهد . 95 – 96کنتاکت بسته بی متال )  – 447

 می باشد . حرف  اولین حرف کابل های نرم شده با استاندارد  – 448

 افزایش استحکام مکانیکی کابل دلیل استفاده از غالف سربی در کابل می باشد . – 449

 سرعت روتور باشد موتور از نوع سنکرون می باشد .اگر سرعت میدان دوار استاتور برابر با  – 450

به ولت  380کیلو وات در شبکه  10ولت با توان  380/  660مناسب ترین روش راه اندازی یک موتور سه فاز  – 451

 صورت ستاره مثلث است .

 بیان گر کالس عایقی است . در روی پالک ماشین  – 452

 و دیود زنز به ترتیب در بایاس مستقیم و بایاس معکوس کار می کنند .  – 453

 در یک تقویت کننده امیتر مشترک سیگنال ورودی به پایه بیس و خروجی به پایه کلکتور وصل می شود . – 454

 اگر جای فاز و نول را در دو سر موتور عوض کنیم موتور تغییر جهت نمی دهد . – 455

 ولتاژ عایقی نامی کنتاکتور می باشد .  – 456

 برابر سرعت آهسته است . 2در موتور داالندر سرعت زیاد  – 457

 مشخص می شود . ساعتی در کنتاکتور ها با حرف  8جریان  – 458

 اساس کار کنتاکتور ها بر مبنای خاصیت الکترو مغناطیسی می باشد . – 459

 های تک فاز استفاده می شود .کلید گریزاز مرکز در موتور  – 460

 در کنترل از چند محل باید استپ ها را بهه صورت سری اتصال داد . – 461

 در موتور های تک فاز خازن دایم باید از خازن روغنی استفاده کرد . – 462
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وجود دارد . ب ( مزایای استفاده از کنتاکتور ها نسبت به کلید های دستی : الف ( امکان مدار فرمان اتوماتیک  – 463

عمر مکانیکی نسبت به کلید های دستی به تر است . ج ( امکان قطع و وصل از چند محل وجود دارد . د ( کنترل و 

 فرمان از راه دور امکان دارد .

دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : الف ( مفصل برای کابل  3مفصل ها از نظر نوع کابل مورد مصرف به  – 464

 پالستیک ب ( مفصل برای کابل اشباع شده از مواد پالستیکی ج ( مفصل انتقال .عایق 

الف ( اتصال هادی های کابل به یک دیگر یا به غالف دو عیب مهم که در کابل ها ایجاد می شوند عبارتند از :  – 465

 کابل ب ( قطع شدگی یک یا چند هادی در کابل

 است .سانتی متر  25/  4اینچ برابر  10 – 466

 جوش کاری . –لحیم کاری  –انواع اتصالت دایم : پرچ کاری  – 467

 برای بریدن میله های فوالدی از تیغه اره نوع دندانه ریز استفاده می شود . – 468

 برای ایجاد دندانه داخلی از قالویز و برای ایجاد دندانه روی میله از حدیده استفاده می کنیم . – 469

 0/  0 1و دقت میکرو متر :  0/  1دقت کولیس :  – 470

 420 × 297:  و اندازه کاغذ  210 × 297:  اندازه کاغذ  – 471

 بار الکتریکی الکترون : منفی / بار الکتریکی پروتون : مثبت / بار الکتریکی نوترون : خنثی – 472

 الکتریکی نیمه هادی است .الکترون باشد از نظر هدایت  4عنصری که در الیه آخر آن  – 473

 ± 1200 بی رنگ ( برابر است با :  –سبز  –قرمز  –به ترتیب ) قهوه ای مقدار مقاومتی با نوار های رنگی  – 474

20 % 

 % سرب است . 37% قلع و  63% دارای  63سیم لحیم  – 475

 سیم ها عیب یابی آسان و مرتب بودنهدف از فرم کاری سیم ها در تابلو برق :  – 476

 اهم 300اهم / مقاومت سیم سیاه و سفید :  75مقاومت سیم آنتن رنگی  :  – 477

 0/  48ثانیه  2آمپر در مدت  1اهمی به شدت جریان  10مقدار انرژی گرمایی برحسب کالری در یک مقاومت  – 478

ژول است . 

 6.  4.  2/  5.  1/  5میلی متر مربع تا چهار سایز بعد :  1/  5سطح مقطع استاندارد سیم ها به ترتیب از نمره  – 479
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ثانیه از یک نقطه از مدار یک کولن الکترون عبور کند گویند جریان در آن نقطه برابر یک آمپر  1هرگاه در مدت  – 480

 است .

 به طور کلی تمام دستگاه ها و وسایل حفاظتی در به صورت سری در مدار قرار می گیرند . – 481

𝛈فرمول صحیح راندمان :  – 482 ≅
𝒑𝟐

𝒑𝟏
 

 ( جمع جریان های ورودی و خروجی در یک گره صفر است . طبق قانون جریان های کیر شهف )  – 483

 با قرار دادن خازن در مدار جریان متناوب سبب می شود ولتاژ نسبت به جریان پس فاز شود . – 484

 نقطه از تبدیل استفاده می کنند .برای کنترل روشنایی یک مکان از دو  – 485

 𝝅 رابطه مقاومت سلفی :  – 486

 برای یک سو سازی با ترانسفورماتور سه سر ) سر وسط ( از دو دیود استفاده می کنند . – 487

می به دست  هر گاه مقدار مقاومت و جریان معلوم باشد از رابطه  فرمول محاسبه توان در مدار  – 488

 آید .

 سیم پیچی –الیه ای  –دسته تقسیم می شوند : ترکیبی  3مقاومت ها از نظر جنس به  – 489

 برابر توان در حالت ستاره است . 3در مدار های سه فازه توان در حالت مثلث  – 490

                /  𝝋    √𝟑 راکتیو/   𝝋  √𝟑 رابطه توان در مدار سه فاز اکتیو – 491

 𝟑√   ظاهری

برابر  𝟑√باید در اتصال موتور به صورت ستاره و مثلث دقت کافی نمود زیرا در اتصال مثلث ولتاژ هر فاز  – 492

 ره است .اولتاژ فازی در اتصال ست

سیم پیچ فازی می رسد نباید از ولتاژ در اتصال هر مصرف کننده سه فاز به شبکه ، ولتاژی که به دو سر هر  – 493

 مجاز بیش تر باشد .

 ولتاژ مجاز هر سیم پیچی بر روی پالک موتور نوشته می شود . - 494

 ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می شود و مقاومت ، با عبور جریان مخالفت می کند . – 495

 شود و مقدار ولتاژ منبع افزایش یابد ، شدت جریان زیاد می شود .اگر مقاومت مداری ثابت نگه داشته  – 496

 کاهش ولتاژ ، شدت جریان را کم می کند . – 497
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بین سه کمیت ولتاژ ، مقاومت و شدت جریان رابطه ای وجود دارد که که به قانون اهم شهره است و این رابطه  – 498

 نخستین بار توسط گئورگ سیمون اهم کشف شد .

λ √𝟑  λ و در حالت ستاره δ δ رابطه ولتاژ در شبکه سه فازه در حالت مثلث – 499

𝑵 𝑰 رابطه چگالی شار مغناطیسی در سیم راست – 500

𝑳
 𝛍 .  0𝝁  و دربوبین با هسته آهنی 𝑰

𝒅
 می باشد . 

 مدار به صورت موازی قرار می گیرد .ری و پتانسیومتر در سرئوستا در مدار به صورت  – 501

 آمپر متر در مدار به صورت سری و و ولت متر به صورت موازی قرار می گیرد . – 502

 اختالف فاز در مدار اهمی بین ولتاژ و جریان صفر درجه می باشد . – 503

𝝋سری ضریب قدرت مدار از رابطه  در یک مدار  – 504
𝒁

𝑹
 به دست می آید . 

 جهت اندازه گیری جریان های زیاد به کار می رود . ترانس  – 505

 باشد . امپدانس کل برابر مقاومت اهمی خواهد بود . سری هرگاه رابطه امپدانس در یک مدار  – 506

در شناسایی رشته های مختلف کابل هرگاه کابل چهار رشته بدون سیم محافظ باشد رنگ ها به ترتیب : مشکی  – 507

 مشکی –قهوه ای  –آبی  –

 با افزایش جریان الکتریکی قطر هادی کابل که یکی از اجزای کابل می باشد تغییر می کند . – 508

درجه سانتی گراد است : کالس حرارتی عایقی  105کالس حرارتی عایقی که حداکثر  – 509

 غالف سربی در کابل است . جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل کابل دلیل استفاده از – 510

 در اتصال کابل خشک و کابل روغنی به یک دیگر از مفصل انتقال استفاده می شود . – 511

لکتریکی در ماشین با عامل به وجود آورنده خودش مخالفت می کند ( این جمله توسط قانون نیروی محرکه ا)  – 512

 لنز توجیه می شود .

 اگر سرعت میدان دوار استاتور برابر با سرعت روتور باشد موتور از نوع سنکرون است . – 513

ولت به  380کیلو وات در شبکه  10ولت با توان  380/  660مناسب ترین روش راه اندازی یک موتور سه فاز  – 514

 مثلث است . –صورت ستاره 

 سرعت یک موتور سه فاز در حالت مثلث نسبت به ستاره مساوی است . – 515

 دور در دقیقه است . 1200هرتز چند  60قطب در شبکه با فرکانس  6تعداد دور سنکرون یک موتور  – 516
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 کاهش و لغزش موتور افزایش می یابد .با افزایش بار مکانیکی سرعت موتور آسنکرون سه فاز  – 517

 بیان گر کالس عایقی است . در روی پالک ماشین  – 518

به وجود می آید و این نیمه هادی  ظرفیتی به کریستال خالص سیلسیوم نیمه هادی نوع  5با افزودن عنصر  – 519

 الکترون آزاد دارد .

 و دیود زنز به ترتیب در بایاس مستقیم و معکوس کار می کنند .  – 520

 در یک تقویت کننده امیتر مشترک سیگنال ورودی به پایه بیس و خروجی به پایه کلکتور وصل می شود . – 521

 صفر باشد خروجی برابر صفر است . اگر یکی از پایه های ورودی گیت  – 522

 صدایی که چند ثایه پی ازخاموش شدن موتور کولر شنیده می شود کلید گریز از مرکز است . – 523

 از وسیله ای به نام فلوتر سوییچ برای محدود کردن ارتفاع سطح مایع در محزن استفاده می شود . – 524

 شارژ خازن می باشد . زمانکار تایمر های الکترونیکی بر اساس  – 525

 اگر جای فاز و نول را در دو یر موتور تک فاز عوض کنیم موتور تغییر جهت نمی دهد . – 526

برابر جریان  𝟑√برابر ولتاژ فازی می باشد . و جریان خطی در حالت مثلث  𝟑√ولتاژ خطی در حالت ستاره  – 527

 برابر حالت ستاره می باشد . 3لت مثلث فازی می باشد . و توان یک موتور سه فاز آسنکرون در حا

اساس کار رله های حرارتی بر پایه ی اختالف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته در آن است و برای  – 528

 حفاظت موتور های الکترکی در مقابل اضافه با به کار می رود .

تعداد دور زیاد و سطح مقطع بزرگ و سیم پیچ  سیم پیچ اصلی بادر موتور های القایی تک فاز با فاز شکسته  – 529

کمکی با تعداد دور کم و سطح مقطع کم انتخاب می شود تا اختالف فاز الزم بین جریان این دو سیم پیچ ایجاد شود تا 

 میدان دوار به وجود آید .

مثلث ج ( با مقاومت راه  –انواع راه اندازی موتور های سه فاز آسنکرون : الف ( مستقیم ب ( به صورت ستاره  – 530

 انداز

 برای تغییر جهت گردش در موتور های سه فاز باید جای دو تا از فاز ها را با هم عوض کنیم . – 531

را به صورت باز طوری قرار دهیم که فوران برکف دست بتابد ) جهت میدان به طرف کف  داگر دست چپ خو – 532

و یا جهت حرکت هادی ها دست باشد ( و چهار انگشت باز در جهت جریان هادی ها باشد انگشت شصت جهت نیرو 

 قانون دست چپ ) موتوری ( ()  را نشان می دهد .
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

رشته سیم  3و زره مسی و کابل با هادی مسی و عایق :  مشخصات کامل کابل  – 533

 میلی متر مربع با هادی چند رشته ای دایره ای . 10میلی متر مربع و یک رشته سیم  16

قسمت مساوی تقسیم شده است دقت این  10میلی متر از خط کش اصلی ، بر روی ورنیه به  9در یک کولیس  – 534

 .کولیس برابر یک دهم است 

 فوت است . 3درسیستم اندازه گیری اینچی یک یارد برابر  – 535

 میلی آمپر . 50ولت و  65و جریان خطرناک برای بدن انسان : ولتاژ حداکثر  – 536

 است . 8/  5قطر مته مناسب  برای ساختن مهره  – 537

 بر روی فشنگی فیوز ها به مفهوم تند کار بودن فیوز است . عالمت  – 538

 کوچک ترین جزء یک عنصر که هنوز خواص آن عنصر را دارد اتم نام دارد . – 539

 بر اساس گرم شدن یک المنت ) المان حرارتی ( عمل می کند .اساس کار هویه قلمی :  – 540

 مقاوم در برابر رطوبت است . کابل  – 541

 کابل شو استفاده می شود . در کابل کشی هنگام بستن کابل به شینه از وسیله ای به نام – 542

در تشخیص عیب کابل اگر که یک سیم سالم مشابه سیم معیوب در کابل موجود باشد از روش مورای استفاده  – 543

 می شود .

 میلی آمپر است . 10ولت اتصال داده شده است ، شدت جریان این مدار  50به منبع ولتاژ  یک مقاومت  – 544

 قرار دارد از اتصال طولی استفاده می شود . کشش مکانیکیتمان در مواقعی که سیم ها تحت در سیم کشی ساخ – 545

  4.  5/2.  1تعدادی از شماره های جزء نرم ) استاندارد ( مقاطع سیم ها و کابل ها :  – 546

𝑸 ی  رابطه – 547

𝑪
 در مورد خازن ها صحیح می باشد . 

 به ولتاژ با هم هم فازند .در یک مدار اهمی جریان نسبت  – 548

است . تلفات داخلی این الکترو موتور  6500 و توان خروجی آن  8 توان ورودی الکترو موتوری   – 549

 است . 1 /5 

 در قانون دست راست برای یک هادی جریان دار ، انگشت شصت نشان دهنده جهت جریان الکتریکی است . – 550

 برای اندازه گیری ضریب توان مدار از کسینوس فی متر استفاده می شود . – 551
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 به موادی که به طور خیلی جزئی از آهن ربا دور می شوند ، مواد دیا مغناطیس می گویند . – 552

 در المپ های فلورسنت عامل اصلی انتقال انرژی الکتریکی گاز است . – 553

 اره دندانه های تیغه اره به سمت جلو است .هنگام بستن تیغاره به کمان  – 554

 برای جریان دهی بیش تر پیل ها را به صورت موازی اتصال می دهند . – 555

 در یک مدار الکتریکی جریان با ولتاژ رابطه مستقیم دارد . – 556

 درجه است . 30زاویه راس سنبه نشان برای تثبیت خطوط روی فلزات  – 557

 بردن پلیسه و زاویه های ایجاد شده در داخل لوله های فوالدی از برقو استفاده می شود .برای از بین  – 558

 حدیده وسیله ای است که برای ساختن پیچ به کار می رود . – 559

 برای نگه داری وسیله های سنگین وزن روی دیوار از رول بولت استفاده می شود . – 560

  ز فیوز تند کار استفاده می شود .برای محافظت مدار های روشنایی ا – 561

 نام فرکانس متر استفاده می شود .برای اندازه گیری فرکانس مدار از وسیله ای به  – 562

 اگر فاصله بین صفحات خازن را دو برابر کنیم ، ظرفیت خازن دو برابر می شود . – 563

ازتعاشات زیاد است ، از واشر فنری استفاده می برای جلوگیری از باز شدن پیچ ها به خصوص در جاهایی که  – 564

 شود .

صلیبی یا تایمر راه پله استفاده می  –برای خاموش و روشن کردن روشنایی راه پله ساختمان از کلید های تبدیل  – 565

 شود .

است  𝟐√آمپر را نشان می دهد ماکزیمم جرین مدار برابر  10( آمپرمتر جریان  در یک مدار الکتریکی )  – 566

. 

 میباشد . هادی کابل از جنس مس است . مشخصات یک کابل به صورت  – 567

 تولید الکتریسیته تحت فشار را اثر پیزوالکتریک می گویند . – 568

 الکتریکی اهم می باشد .واحد امپدانس در مدارات  – 569

 عنصر نیمه هادی می باشد .باشد این  4اگر تعداد الکترون های مدار آخر عنصری برابر با  – 570

 در سیم کشی ساختمان ها از سیم ارت به منظور حفاظت اشخاص در برابر برق گرفتگی استفاده می کنند . – 571
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

جک باالبر در هنگام کابل کشی : الف ( دسگاه کششی  وظایف تجهیزات کابل کشی دستگاه کششی کابل و – 572

کابل : از این دستگاه برای راندن کابل در داخل کانال استفاده می شود . ب ( جک باالبر : جهت باال بردن قرقره کابل 

 از جک باالبر استفاده می شود .

می باشد ، عقربه آن روی عدد ولت  300و حدود اندازه گیری آن  60بیش ترین عدد روی صفحه یک ولت متر  – 573

 است . 250 ایستاده است . مقدار ولتاژ اندازه گیری شده برابر  50

 50ولت / عدد خوانده شده = 300/ حدود اندازه گیری :  60صفحه :  یبیش ترین یا ماکزیمم عدد رو

   =𝟑𝟎𝟎

𝟔𝟎
 

حدود اندازه گیری

ماکزیمم عدد روی صفحه
 صفحه () عدد ثابت 

=  × عدد خوانده شده  

با توجه به قانون لنز ، با راه انداز مقاومتی از خاصیت اهمی سیم پیچ استارت نسبت به سیم پیچ اصلی استفاده  – 574

 می شود .

خود مخالفت می  با توجه به قانون لنز جهت نیروی محرکه القایی به گونه ای است که با عامل به وجود آورنده – 575

 کند .

به موتور هایی سه فازی که سرعت گردش آن ها با سرعت میدان دوار برابر باشد موتور های سنکرون می  – 576

 گویند .

در زمان تبدیل مدارات مغناطیسی به مدارات الکتریکی ، نیرو محرکه مغناطیسی معادل کمیت ولتاژ در مدارات  – 577

 الکتریکی می باشد.

زمانی که یک رسانا درون میدان مغناطیسی ثابت حرکت کند به گونه ای که بتواند خطوط میدان را قطع کند  – 578

 درون رسانا ولتاژ القاء می شود .

 یک را به صورت یک ضرب نام گذاری می کنند . –راه اندازی موتور های سه فاز با استفاده از کلید صفر  – 579

 مایعات از سنسور یا وسیله ای به نام فلوتر سوییچ استفاده می شود . برای کنترل اتوماتیک سطح – 580

 طول عمر مکانیکی کنتاکتور ها به تعداد دفعات قطع و وصل کنتاکتور ها اطالق می شود . -581

 هوم آن ها ددومین تیغه بسته است .به چشم می خورد مف 22و  21بر روی یکی از تیغه های کنتاکتور اعداد  – 582

 اساس کار و مبنای نگه داشتن زمان در تایمرهای الکترونیکی ، زمان شارژ خازن ها است . – 583

 نام دیگر میکروسوییچ لیمیت سوییچ می باشد . – 584
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 در برابر قطع سیم نول از رله کنترل فاز استفاده می شود . برای حفاظت مصرف کننده های سه فاز  – 585

 ریزی در مدارات کنتاکتوری جایگزین مدار فرمان در مدار می شوند .کلید های قابل برنامه  – 586

برای کنترل یک مدار کنتاکتوری بیش از یک نقطه تعداد شاسی های استپ و استارت را افزایش می دهیم . )  – 587

 تغییر (

 برای  نصب در محیط بسته طراحی و ساخته می شوند . تابلو های  – 588

 صفر است . "( تقریبا ترانزیستور های دو قطبی )  امیتر -در ناحیه اشباع ) کلید بسته ( ولتاژ کلکتور  – 589

ن ماده یزمانی که اکثریت ملکول های مغناطیسی یک ماده فرومغناطیس در یک جهت مرتب شده باشند گوییم ا – 590

 به اشباع مغناطیسی رسیده است .

 دارای کارکرد تناوبی با خاموشی می باشد . موتور با رژیم کاری  – 591

 نباید از وسایل حفاظتی با اتصال سری استفاده نمود . در تابلو های فشار ضعیف ، در خروجی  – 592

با جریان  از کلید های اتوماتیک  در تابلو های برق برای آمپر های باال به جای استفاده از  – 593

 شود . قابل تنظیم استفاده می

 مشخص می کنند . درجه حفاظتی و عایقی یک تابل را با  – 594

 بر روی بوبین کنتاکتور نوشته می شود . ولتاژ تغذیه بوبین کنتاکتور با عبارت  – 595

 در مدار یکی پس از دیگری باید تیغه های باز کنتاکتور اول در مسیر کنتاکتور دوم قرار گیرد . – 596

 استفاده کنیم . زمانی که بخواهیم دو تیغه یا شاسی را باهم سری کنیم باید از گیت منطقی  – 597

 در تابلو های برق فشار ضعیفبرای عایق کردن شینه ها از سینی تابلو از مقره یا ایزوالتور استفاده می کنند . – 598

 ( ، کنتاکتور ها و غیره در داخل تابلو ها از ریل استفاده می شود . برای نصب فیوز مینیاتوری )  – 599

 دور بر دقیقه می باشد . 1000دور سنکرون برابر با  50 قطبی  6در یک الکترو موتور  – 600

در یک مدار کنتاکتوری که از کلید های قابل برنامه ریزی ) مانند لوگو ( استفاده شده است به تایمر نیازی  – 601

 نداریم .

کنتاکتوری از تیغه های قدرت آن استفاده نمی شود و بوبین آن موازی با کنتاکتور دیگری در مدارفرمان قرار می  – 602

 کنتاکتور ها قرار دارد . گیرد این کنتاکتور در طبقه کاربردی 

 گویند . جریان مجاز عبوری از کنتاکتور به ازای یک بار قطع و وصل در هفته را  – 603
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 بر روی پالک موتور ها معرف کمیت دور محور می باشد . عبارت  – 604

 دور بر دقیقه باید از یک موتور سه فاز داالندر استفاده نمود . 750و  1500برای داشتن دو سرعت  – 605

 تفاده نمی شود .در مدار فرمان راه اندازی موتور به صورت لحظه ای ، از تیغه خود نگه دار اس – 606

 در هنگام اتصال سیم ها و کابل ها به شمش های مسی داخل تابلو از کابل شو استفاده می شود . – 607

 ترانسفورماتورها بر اساس القای متقابل کار می کنند . – 608

 ضریب قدرت می باشدکه بر روی پالک الکتروموتور ها نوشته می شود . 𝛗=  0/  8عبارت  – 609

 در شبکه سه فاز برق ایران به صورت ستاره مثلث راه اندازی می شود . δ 400 موتوری با پالک  – 610

 با قطع برق پاک می شود . اطالعات حافظه  – 611

 است . 57برابر  10( در مبنای  111001دل عدد باینری ) امع – 612

 بر روی پالک موتور ها نوشته می شود نوع حفاظت را نشان می دهد . اعدادی که به همراه حروف  – 613

 کنتاکت فرمان –بوبین  –شکل  : هسته  اجزائ تشکیل دهنده یک کنتاکتور  – 614

 بری کاهش جریان راه اندازی موتور ها را به صورت ستاره مثلث راه اندازی می کنند . – 615

 داالندر را نشان می دهد .قطب های یک موتور  2/  4 – 616

 است . 3×  10 4نوشته شده است طول عمر مکانیکی آن برابر  روی کنتاکتور  – 617

 در راه اندازی موتور های تک فاز با خازن دایم کار ، نوع خازن از نوع خازن روغنی است . – 618

 مناسب ترین مدار برای باالبر ها مدار چپ گرد راست گرد است . – 619

 ها محسوب می شود . جزء مینی   – 620

 ها به صورت نردبانی ) پلکانی ( است . در مینی  زبان برنامه نویسی  – 621

 ثبات منطقی که برای بار گذاری و انتقال اطالعات استفاده می شود آکوموالتور نام دارد . – 622

 کند .سنسور آلتراسونیک از امواج صوتی استفاده می  – 623

جزء معایب کارت های ترانزیستوری می باشد  قابلیت جریان دهی کم و امکان استفاده فقط در ولتاژ های  – 624

. 
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

ترتیب چیدن  ج (رک توسعه می توان استفاده نمود  3حداکثر  ب (اسالت دارد  11: الف (  رک  – 625

 مهم است . ماژول ها در رک 

 به معنای وجود خطای سیستمی است . در  المپ  – 626

 است . و وجود پورت شبکه پروفی باس ازمشخصه های  وجود پورت شبکه  – 627

 یک رک توسعه می توان ایجاد نمود . در صورت استفاده از  – 628

 به معنی ماژول رابط است و وظیفه آن برقراری ارتباط بین رک اصلی و رک توسعه می باشد .  – 629

 رزرو کردن اسالت است . در  وظیفه  – 630

 ورودی و خروجی می توانیم داشته باشیم . 32حداکثر  در  – 631

 است . 1محل قرار گیری منبع تغذیه اسالت  در – 632

 می توان قرار داد . 11تا  4را در اسالت  کارت های  – 633

 همه بخش های حافظه حفظ می شود . در نوع راه اندازی  – 634

 اسالت بوده و می تواند به عنوان رک اصلی یا توسعه استفاده شود . 18دارای  رک  – 635

 نگه داری ماژول ها است . وظیفه رک  – 636

 است . ریست حافظه  های  در  وظیفه کلید  – 637

 است . جلوگیری از پاک شدن حافظه  نقش باتری پشتیبان در  – 638

:  جزء منابع تغذیه استاندارد در  – 639

 است . هر اسالت دلخواهی بعد از  محل قرار گیری  – 640

 نام دارد . (  ) کامپیوتر به  انتقال اطالعات از  – 641

 انجام می شود . بالک سازمان دهی می باشد و مدیریت آن توسط   – 642

 برای کار با اعداد اعشاری مناسب است . داده نوع  – 643

 . 6بیت  – 3بایت  –به خانه حافظه  آدرس  – 635

 است . اولویت با عمل  در فلیپ فالپ  – 636

 از نوع ماندگار است . و   های تایمر – 637
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 ثانیه دارد . 30ساعت و  1اشاره به زمان  زمان  – 638

 شمارنده کاهشی است . کانتر  – 639

 است . جمع کننده  وظیفه دستور  – 640

 را معکوس کرد . می توان مقدار  توسط المان  – 641

 سرعت الکتروموتور ها با فرکانس رابطه ی مستقیم و با تعداد قطب رابطه ی معکوس دارد . – 642

 به صورت فقط ستاره راه اندازی و کار می کند . 220/  380 الکتروموتور  – 643

 علت کاهش قطب در موتور داالندر سرعت حالت ستاره دوبل بیش تر است . هب – 644

از کلید لیمیت سوییچ برای محدود کردن حرکت دستگاه های متحرک در مسیر های خطی یا دورانی استفاده می  – 645

 شود .

 در مبنای ده می باشد . 4در مبنای دو برابر عدد  100عدد  – 646

استفاده  ی  برای سیستم هایی که کنترل و نظارت باید با رعایت ایمنی باال انجام شود از  – 647

 می شود .

 – برنامه ریزی بدون وجود  –وجود توابع خاص در آن :  مزایای رله ی قابل برنامه ریزی  – 648

 توانایی محاسبات ریاضی

 به کار می رود . ی  جهت برنامه نویسی  نرم افزار  – 649

 بیتی است . 16بیان گر عدد   – 650

 بیتی استفاده می شود . 32* برای ضرب دو عدد صحیح  دستور  – 651

 است . و  و  بیت حافظه به ترتیب  32ببت خروجی و  8بیت ورودی و  16نماد های  – 652

 است . برای مقدار دهی تایمر معادل قالب  قالب  – 653

 ها وجود ندارد . برنامه کاربر اجرا نمی شود و دسترسی به  ،  در وضعیت کاری  – 654

 تعریف شده است . و  ثانیه در  38( تایمر ها  در بارگذاری )  – 655

 نمی تواند در رک توسعه قرار گیرد . ماژول  و  ماژول های  – 666

 می تواند در رک توسعه قرار گیرد . ماژول ماژول  – 667

http://www.server11.blogsky.com/
mailto:reza.aliyari@chmail.ir


www.server11.blogsky.com  11سرور reza.aliyari@chmail.ir 

 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

کامپیوتر شخصی نصب می شود و دیگر نیاز  در شکف  جهت اتصال مستقیم به  کارت  – 668

 به آداپتور نسیت .

 /  ماژول های  در  الف ( بر خالف :  و  موارد اختالف پیکر بندی  – 669

فقط یک  رک را پشتیبانی می کند . ج ( در  22حداکثر  رک اما 4حداکثر  وجود ندارد . ب ( 

 واسط در رک مرکزی می تواند قرار گیرد .شش ماژول تا   ماژول واسط و در

 حداکثر تا چهار عدد ریل را می توانند پشتیبانی کنند . های سری   – 670

استفاده می  (  از ماژول واسط )  های سری در  برا ارتباط چهار  – 671

 شود .

فاصله ی سیستم چشم الکتریکی از عکس العمل تا صدور فرمان حداقل یک میلی متر و حداکثر هشت متر است  – 672

. 

 برای تغییر جهت موتور سه فاز باید جای سیم دو فاز را عوض کرد . – 673

 کلید دستی نوع زبانه ای ) سلکتوری ( امروزه بیش تر از بقیه ی کلید های دستی در صنعت کاربرد دارد . – 674

ده قرار می ( هم به عنوان رک مرکزی و هم به عنوان رک توسعه مورد استفا رک عمومی )  – 675

 گیرد .

 مقدار اولیه را در شمارنده قرار می دهد . در شمارنده ها پایه ورودی  – 676

وضعیت و کنترل موتور های پله ای و سرو برای تعیین  (  تابع )  از ماژول – 677

 موتورها استفاده می شود .

 بیت آن موسوم به بیت های وضعیت مورد استفاده قرار می گیرد . 9فقط  بیت  16از بین  – 678

 است . سری  ( مربوط به  یک نمایش گر متنی )   – 679

یک زبان سطح باال است که کاربرد آن بیش تر در الگوریتم های    های در   – 680

 پیچیده می باشد .

با ایجاد ارتباط بین توابع موجود در کتاب خانه باعث سهولت برنامه  های  در   – 681

 نویسی می شود .

(  امکان راه اندازی داغ )  سری  فقط در  های خانواده  در  – 682

 وجود دارد .
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

 است . مربوط به بخش حافظه سیستمی در  و  جداول  – 683

غیر فعال شود تایمر خروجی  تایمری که با لبه باال رونده تغذیه خروجی فعال شود و فقط پس از پایان زمان  – 684

 پالسی ) پله ای ( گسترده است .

 به نام ماژول سیگنال نیز می شناسیم . های  ماژول های ورودی و خروجی را در  – 685

 اتصال پیدا می کنند . به ماژول ورودی آنالوگ  "معموال سنسور  – 686

 در راه اندازی موتور های سه فاز قفسی قدرت بیش تر در حالت مثلث به دست می آید . – 687

 برای کنترل سطح مخازن از سنسور القایی نمی توان استفاده کرد چون غیر فلز را تشخیص نمی دهد . – 688

زمان سنجی را شروع می کند پس از پایان  : این تایمر با لبه باال رونده ورودی  تایمر تاخیر در وصل  – 689

 خروجی غیر فعال می شود . ن تنظیمی خروجی تایمر فعال شده و با لبه پایین رونده ورودی ازم

 –حهت دانلود برنامه  از درگاه :  های سری  در  توضیحاتی در مورد درگاه  – 690

که   اتصال به سیستم مانیتورینگ استفاده می شود به منظور دانلود برنامه از واسطی به نام  –ایجاد شبکه 

سوی دیگر توسط کابل به کامپیوتر متصل می شود استفاده شده است در برخی از  و  به درگاه  یک سوی آن

 می گویند .  نیز دارند که به آن ها درگاه  ها عالوه بر درگاه  

 حافظه ماندگار –حافظه سیستمی  –حافظه کاری  –: حافظه بار گذاری  های  انواع حافظه  – 691

حافظه بارگذاری مخصوص برنامه نوشته شده توسط کاربر بوده و متشکل از بلوک های  – 692

 است . 

ماژول  – واحد پردازش مرکزی  –منبع تغذیه  –رک :  های  اجزاء سخت افزار  – 693

کارت  –ماژول کاذب  –ماژول تابع  –ماژول واسط  –کارت ارتباطی  -ماژول خروجی دیجیتال –ورودی دیجیتال 

 ماژول خروجی آنالوگ –ماژول وردی آنالوگ  –حافظه 

عایق ها نیز حساس است اما سنسور القایی فقط فلزات را تشخیص می دهد . ) تفاوت سنسور خازنی نسبت به  – 694

 سنسور خازنی و القایی (

و  : وضعیت های  های  ( در  انواع وضعیت کاری )  – 695

در تمامی وضعیت ها   –  – - و   - 

با استفاده از گزینه )  ارتباط داشت در ویرایش گر  یا  با  می توان از درگاه 

توسط کلید  "( وضعیت های فوق قابل مشاهده و تغییر اند و وضعیت های کاری ضمنا 

 نیز قابل تغییر هستند . سلکتوری روی 
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 رضا علیاری 2صنعتی درجه  برق ) نکات مهم برق صنعتی (

از یک نوع  می تواند چند  در  ( بر خالف  1:  و  ای پیکر بندی اختالف ه – 696

 در  ( بر خالف  2( انجام داد .  را در یک رک جای داد و پردازش موازی ) 

حداکثر  رک را پشتیبانی می کند اما  4حداکثر  (  3وجود ندارد .  یا  ماژول های 

 اهمیت ندارد . ( فضای خالی بین ماژول ها در رک  4رک .  

روش  –(  نردبانی ) ها و مقایسه آن ها با یکدیگر :  روش های معمول برنامه نویسی در اکثر  – 697

مه نویسی است اما لیستی مانند خط برنا( . نردبانی و بلوکی گرافیکی هستند  روش لیستی )  –(  بلوکی )

 . نردبانی همان مدار فرمان آمریکایی می باشد و بلوکی از عمل گر های منطقی استفاده می کند .

می باشد و  کاتالوگ محصوالت زیمنس و درایو زیمنس به نام :  اطالعاتی در مورد کاتالوگ  – 698

را می توان روی کامپیوتر شخصی نصب نمود . فهرست کلیه ی  هرساله به روز می شود . برنامه مربوط به 

با تمام مشخصات فنی قابل مشاهده و انتخاب است به طوری که یک پیکر بندی مجازی با  و  ماژول های 

 آن می توان انجام داد .

غیر فعال ( می  ) فعال شوند خروجی یا  است یعنی اگر هم زمان ورودی  ارجحیت با  در  – 699

 ) فعال ( می شود . فعال شوند خروجی یا  یعنی اگر هم زمان ورودی می باشد  ارجحیت با  شود و در 

اده ی خسته نباشید به شما که این مجموعه را تاآخر مطالعه کردید ، نکات مکمل به زودی منتشر می شود . ما آم – 700

 نسبت به اثر خنثی نباشید زیرا این اثر خالی از ایراد نمی باشد . "لطفا هستیم پسسازنده ی شما مثبت ، منفی ونظرات 
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