
  
  
 
 

  
 
 
 

  

   
سـاز باشـد    توانـد مشـكل   اي كوتاه مـي  براي لحظه حتي هايي كه قطع برق براي دستگاه .باشد مورد نياز مي برققطع  در هنگام ،برق اضطراري

ايجـاد مشـكل و   ولي براي مواقعي كه قطع بـرق بـراي چنـد دقيقـه      .كنيم استفاده مي UPSاز  ،)هاي ديجيتالي مانند كامپيوتر و برخي سيستم(
در  .ي مصـارف خـانگي مناسـب اسـت    بنزيني آن كوچك و بـرا كنيم كه نوع  استفاده مي ژنراتور -برق اضطراري موتورمولد از  خسارت نكند،
  .كنيم از ديزل ژنراتور استفاده مي ،مصارف بيشتر

  اندازي برق اضطراري راه
البتـه  ( .ژنراتور را تعيـين كنـيم   -و نوع موتور تعيين نمودهضروري را بر حسب اولويت  هاي كننده جمع توان مصرف ،ابتدا بايد طبق جدول زير

در باشـند   شـويي ضـروري نمـي    خياطي يا ماشـين لبـاس   برخي وسايل مانند چرخ استفاده از واضح است كه هنگام قطع برق براي چند ساعت
  .)باشند روشنايي و يخچال در اولويت مي صورتي كه وسايلي مانند

  

 متوسط توان مصرفي لوازم برقي خانگي
 )فراز كم مصرف به پرمصبه ترتيب(

  )ولت(اي  متوسط توان مصرفي لحظه نام وسيلة برقي رديف
  1 تزئينيLEDالمپ 1
  20 فلورسنت كوچكالمپ 2
  20 20مصرفكمالمپ 3
  35 هواكش 4
  40 المپ فلورسنت بزرگ 5
  40 اي تزيينيالمپ رشته 6
  70 پنكه 7
  100 يخچال 8
  100 100ايالمپ رشته 9

  100 )تاپلپ(رايانه روميزي 10
  100 خياطيچرخ 11
  120 اينچLED40تلويزيون 12
  150 فريزر 13
  200 گيريميوهآب 14
  250 تلويزيون پالسما 15
  400 نمايشرايانه، اسكنر، صفحه 16
  500 كولرآبي 17
  500 گوشتچرخ 18
  800 پلوپز 19
  1000 سماور برقي 20
  1000 مايكروفر 21
  1200 جاروبرقي 22
  1200 سشوار 23
  1500 شوييلباسماشين 24
  2000 آبگرمكن برقي 25
  2000 اتوي برقي 26
  2000 بخاري برقي 27
  2000 كولرگازي 28
  2000 شوييماشين ظرف 29

 هاي ييالقي  ها و خانه ويالها و كمپتأمين برق در  ،قطع برق در خانه و محيط شهري استفاده هنگامبر  عالوهژنراتور بنزيني  -از موتور :نكته
  .گيرد نيز مورد استفاده قرار مي

   

 1  )نصب سامانة فتوولتاييك(هاي تجديدپذيربرق اضطراري و انرژي



   
  
  
  
  

  
  

 

 »7335: كد كتاب«يازدهم الكتروتكنيك جامع 
9    كانون فرهنگي آموزش  

 وان مولدها معموالً برحسب توان ظاهري ت :نكته)KVA ( توان اكتيو تبديل شود و سپس با مصرف محاسبه شده  بهباشد كه بايد  مي
  .مطابقت داده شود

   سرعتكنندة  موتور، ژنراتور، رگوالتور ولتاژ و تنظيم: اجزاي اصلي مولد برق اضطراري عبارتند از
 نمايد هاي فسيلي را به انرژي مكانيكي تبديل مي انرژي حاصل از سوخت :موتور.  
 نمايد انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل مي :ژنراتور.  
 كنندة ولتاژ  تنظيم)AVR(:  دارد را ثابت نگه ميخروجي ولتاژ.  
 هرتز 50مثالً روي . (دارد فركانس موتور را ثابت نگه مي :)گاورنر(كنندة سرعت  تنظيم(  

  
  اضطراري انواع مولد برق

  .شود از سوخت گازوئيل استفاده ميبه منظور توليد انرژي  :ژنراتورديزل ) 1
 به عنوان . تر است بوده و ايمن قدرت آن زيادتر است و هم  زيرا هم گازوئيل ارزان ،شود ميديزل ژنراتور براي مصارف دائمي توصيه  :نكته

  .شود براي جوشكاري اسكلت يك ساختمان بزرگ كه ممكن است يك ماه طول بكشد از اين ژنراتور استفاده ميمثال 
  .مناسب است ،مدت دارند ويال و غيره كه مصرف كوتاه ،و براي مصارف خانگي از مزاياي آن سبك بودن است: موتور ژنراتور بنزيني) 2
 نوع  و توان مصرفي ،كه پس از برآورد باشد ميمتر  اندازي يك موتور ژنراتور بنزيني نياز به كابل رابط، كليد تبديل و ولت براي راه :نكته
  .كنيم را انتخاب و وصل مي آن
 دارند واندازي زيادي  جريان و توان راهكه داراي الكتروموتور هستند،  )شويي و كولر سلبا  يخچال، فن، پنكه، ماشين( مانندوسايلي  :نكته 

  . شود ميها كم  مصرف حالت دائمي آن ،اندازي پس از راه
 ژنراتور مناسب براي آن چند  - توان موتور ،باشدوات  8000اگر توان مصرفي يك خانه  :مثالKVA است؟  
P.فرمول توان مؤثر به صورت  :حل S cos  خواهيم  بنابراين ،باشد توان ظاهري مي براساس ژنراتورها - موتورباشد كه چون توان  مي

  :داشت
8000 10000 100/ 8

PS VA KVA
cos

   


  

 دارند بايد در ) ناكسيد كرب از نوع مونواكسيد كربن و دي(ژنراتورهاي بنزيني آلودگي صوتي و آلودگي هوا  - كه موتور به دليل اين :نكته
  .فضاي باز و با فاصله از ساختمان مسكوني نصب شوند

 كتاب درسي آمده است 14شود كه يك نمونه در صفحة  ژنراتورها در كاتالوگ ذكر مي - مشخصات فني كامل موتور :نكته.  
 ژنراتور به برق ساختمان حتماً بايد از كليد تبديل يا  - براي اتصال موتور :نكتهchange over باشد ميحالت  اين كليد داراي سه .استفاده نمود :  
1 (GEN :به ژنراتور كننده مسير مصرف اتصال  
2 (Off: قطع كامل برق  
3 (Main  ياLine : شود موردنظر از طريق شبكة برق شهر تأمين مي كننده مصرفبرق.  

  . اندازي دستي و الكتريكي راه: باشد ميمرحله داراي دو  :اندازي مولد برق مراحل راه
  .باشد مياتصاالت الكتريكي  شاملمرحلة دستي شامل اجزاء مكانيكي و مرحلة الكتريكي 



    
  

    
  

  
 
 

10 
  هاي تجديدپذير برق اضطراري و انرژي: 1پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  
  طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و 

 هاي هوشمند ساختمان

  :باشد الزامي ميموارد زير  رعايتولي  ،شود توصيه ميمراجعه به دفترچة راهنماي استفاده از دستگاه  :نگهداري دستگاه
  .عوض كنيد را ساعت يك بار روغن 100ساعت و سپس هر  5پس از  بار اول: تعويض روغن) 1
  .و دستگاه خاموش شود مصرف ،شير بنزين را ببنديد و موتور را روشن كنيد تا بنزين موجود در مسير :انبار كردن دستگاه) 2
  .دقيقه دستگاه را روشن كنيد 20هر ماه  :استفادة ماهانه) 3
  .نماييدتميز  ياروغن و سوخت را تعويض  ،فيلتر هوا) مثالً موتورسيكلت(ديگري مانند هر موتور بنزين  :سرويس) 4

  :اصلي به تابلو برق موتور ژنراتوراتصال 
  :شامل مراحل زير است :روش دستي) 1

  قطع كليد محافظ برق ورودي از شبكة سراسري ) الف
  قطع كليدهاي محافظ مربوط به مدارهاي مصرف كننده) ب
  محافظ ژنراتوروصل كليد ) ج
  ها به ترتيب از توان زياد به كم كننده وصل كليد محافظ مصرف) د
  .ها جدا شود كننده در صورت وصل برق سراسري بايد ژنراتور از مصرف) هـ

  
كننده در صورت قطع برق سراسري به طور اتوماتيك با  ژنراتور به مصرف -مراحل وصل موتور كليةدر اين روش  : روش اتوماتيك) 2

  .انجام مي شود PLRريزي به نام  كليدهاي قابل برنامه
  پذير  هاي تجديد انرژي

ي هوا و محيط زيست و هايي كه سران كشورهاي جهان از دو دهة آخر قرن بيستم راجع به آلودگ ها و دغدغه بحث ،در اوايل قرن بيست و يك
هاي  آلودگي هوا و كاهش سوخت هاي كنفرانس تشكيل هاي فسيلي داشتند وارد مرحلة جديدتري شد و با پذير بودن منابع نفت و سوخت پايان

در پاريس تشكيل شـد، الزامـات جـدي را بـه كشـورهاي بـزرگ        2016فسيلي و رو آوردن به منابع انرژي جديد و تجديدپذير كه در سال 
و  2030و  2020هـاي   هاي زماني مختلف تا سـال  ساير كشورها هم مجبور شدند در بازه. هاي فسيلي تحميل كردند استفاده كننده از سوخت
  .به منابع جديد از جمله انرژي خورشيدي انتقال دهند ،اي از منابع سوخت مورد استفاده صنايع خود را غيره درصد قابل مالحظه

 هاي نو و منابع تجديدپذير تعريف انرژي :  
رشـيدي اسـت و بـا توجـه بـه منبـع       ها انـرژي خو  ناپذيرند كه يكي از آن زيست ندارند و پايان شود كه آلودگي محيط هايي گفته مي به انرژي

اگر ما در ايـن  . باشد پايان انرژي خورشيدي و قابل دسترس بودن در بسياري از كشورها به ويژه ايران براي كشورها بسيار حائز اهميت مي بي
در درازمـدت بـه دليـل     يابيم و هم گير كشور ماست رهايي مي هم از آلودگي هواي روزافزون كه گريبان ،زمينه هرچه سريعتر پيشرفت كنيم

  .نماييم جويي اقتصادي زيادي را كسب مي صرفه) خورشيد(رايگان بودن منبع اصلي انرژي 
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  هاي تجديدپذير برق اضطراري و انرژي: 1پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  
  طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و 

 هاي هوشمند ساختمان

  
  نصب سامانة فتوولتاييك

  فتوولتاييكتعريف:  
هاي نور تبديل به انرژي الكتريكي  انرژي نوراني فوتون) از جنس سيليسيم(اي كه در اثر تابش نور خورشيد به صفحات كريستالي  پديده

  .باشد مي DCالبته نوع ولتاژ توليد شده در اين سيستم . شود مي

       
  ميزان انرژي تابش خورشيد در هر منطقه با واحد  :نكتهPSH شود سنجيده مي.  

21Kwhهر 
m

  .است PSHبرابر يك  

 سامانة فتوولتاييك:  
  : اين سامانه شامل اجزاء زير است. كند شود كه با نورخورشيد، برق توليد مي سامانة فتوولتاييك به سيستمي گفته مي

  مدول خورشيدي) 1
  باتري) 2
  كنترل كنندة شارژ) 3
  اينورتر) 4

   
  :شود از سامانة فتوولتاييك به دو روش استفاده مي

  مستقل از شبكة برق سراسري) 1
  متصل به شبكة برق سراسري) 2
 صفحات خورشيدي:  

  . سلول، مدول، پنل و آراية خورشيدي: عبارتند از ترين ترين جزء به بزرگ اين صفحات به ترتيب از كوچك
سيليكون اين  .شود ، از سيليكون استفاده ميICهادي الكترونيك از قبيل ديود، ترانزيستور و  هاي خورشيدي مانند قطعات نيمه در سلول

مونوكريستال و پلي : شوند بندي مي مخاصيت را دارد كه در اثر تابش نور خورشيد، جريان الكتريكي توليد كند و به دو دستة كلي تقسي
  .كريستال

 پنل خورشيدي

 كنندة شارژكنترل

 مبدل

  بانك باتري كنندهمصرف
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 در اتصال سري، ولتاژ افزايش . ايم باشد كه در درس دانش فني دهم خوانده ها مي ها و باتري هاي خورشيدي مانند پيل اتصال سلول :نكته
  .يابد يابد و در اتصال موازي، جريان افزايش مي مي

  
  :و توان ماكزيمم ولتاژ - جريانمنحني 

در صورتي كه در سيستم متصل به شبكه ولتاژ  .شود ولت توليد مي 48و  24، 12معموالً ولتاژهاي  ،از شبكه مستقلهاي خورشيدي  در سامانه
ها بايد طوري باشد كه يك نقطه براي توان  اتصال مدول. نمايند ها را سري وصل مي كه براي اين منظور مدول باشد ولت مي 600خروجي تا 
  .ولتاژ مدول موجود باشد -ر منحني مشخصة جريانماكزيمم د

  
 براي رفع اين مشكل . ها است آمپر موجود باشد به معني اتصال نادرست مدول - اگر دو نقطه توان ماكزيمم در منحني مشخصة ولت :نكته

هاي سري شده نصب  هاي باقي مانده به صورت موازي با مدول شوند و مدول ها با هم سري مي مدول ،ابتدا تا رسيدن به حداكثر ولتاژ مجاز
  .شوند مي
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  هاي تجديدپذير برق اضطراري و انرژي: 1پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  
  طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و 

 هاي هوشمند ساختمان

  :تعيين نقطه كار يك مدول خورشيدي
باز و ولتاژ مدار  8/0ولتاژ نقطه كار حدود . كنيم گيري مي متر ديجيتال اندازه ابتدا ولتاژ مدار باز و سپس جريان اتصال كوتاه را با مولتي

شود كه اين مربع ناحية توان  جريان اتصال كوتاه است كه با پيدا كردن اين نقطه، مربعي در صفحه مختصات رسم مي 9/0جريان نقطه كار 
mتوان ماكزيمم از رابطة . است Pmpماكزيمم مدول خورشيدي  mp mpP V I   0كه در آن/ 8mpV Voc  0/9وmpI Isc 

  .آيد است به دست مي

  
  

  :تعيين بار مناسب
براي اين كار از مقاومت آجري يا المپ جلوي اتومبيل استفاده . براي عملكرد مدول خورشيدي در توان ماكزيمم بايد بار مناسب انتخاب شود

در اين حال مقاومت بار . باشد Impفتي از مدول خورشيدي برابر جريان اي تغيير مي دهيم تا جريان دريا ها را تا اندازه تعداد المپ. كنيم مي
  .كند اين بار همان بار بهينه است كه بيشترين توان را از مدول خورشيدي دريافت مي. كنيم گيريم و يادداشت مي را اندازه مي

 و ايجاد سايه ) تغيير زاويه نسبت به سطح افق(زاوية نصب ، )با خنك كردن مدول با آب(با تغيير متغيرهايي مانند دما  عملي به طور :نكته
  .توان تأثير اين فاكتورها را بر ولتاژ مدار باز مشاهده نمود مي

  :هاي انرژي خورشيدي مزايا و محدوديت
  . هاي انرژي خورشيدي در جدول زير آمده است مزايا و محدوديت

  
  :كاربردهاي مختلف انرژي خورشيدي

 ويالها و مناطق دور از شبكه ،براي تأمين برق روستايي(نيروگاه برق مستقل از شبكه ) 2روشنايي ) 1: عبارتند از خورشيديكاربردهاي انرژي 
هاي  هاي زمين ماهواره و رله هاي مخابراتي باالي كوه و دوردست و ايستگاه هاي راهنمايي و رانندگي، ايستگاه چراغ) 4پمپ چاه آب ) 3) برق

  هاي متصل به شبكه سيستم) 5. باشند ها و جاهاي دوردست مي كه معموالً باالي كوهتقويت تلويزيوني 
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  :توولتاييكالكتريكي فسازي انرژي  ذخيره
توان از انرژي كه در طول روز در باتري  و يا ضعيف است، مي) شب(در سيستم انرژي خورشيدي براي مواقعي كه نور خورشيد وجود ندارد 

و يا ليتيم يون و ) باتري اتومبيل(اسيد  -هاي سرب هاي قابل شارژ مانند باتري سازي انرژي از باتري ، براي ذخيرهذخيره شده استفاده نمود
هاي خورشيدي  در نيروگاه. (شود توان استفاده نمود كه البته از يك مدار الكترونيكي به نام كنترل شارژ هم استفاده مي كادميم مي -نيكل

در يزد نصب شد به جاي يك باتري از تعداد زيادي باتري كه در يك اتاق بزرگ به نام باتري خانه قرار دارد  70مانند آنچه كه در دهة 
  .)شود استفاده مي

  
  .باشد مرتبه مي 1250و داراي قابليت شارژ و دشارژ  Ah80باتري شكل فوق 

  
  

  )كنترلر(تگاه كنترل شارژ باتري دس
كنيم كه ولتاژ و جريان شارژ باتري را ثابت نگه  كنندة شارژ استفاده مي از كنترل ،شارژ بيش از حدبراي جلوگيري از تخلية كامل باتري يا 

  .دارد مي

  
  :مراحل عملي نصب كنترلر

سبز روشن  LEDاگر . كنيم را وصل مي) مثبت(سپس سيم قرمز  ه وباتري را به ترمينال منفي كنترولر متصل كرد) منفي(مشكي   ابتدا سيم
  .باشد قرمز روشن شود باتري خالي مي LEDباتري كامالً شارژ است و اگر  ،شود
 را با يك پارچة ضخيم   هميشه قبل از اتصال مدول خورشيدي به كنترل شارژ، بايد مدول را از نور خورشيد دور كنيم و يا روي آن :نكته

  .را هم حتماً رعايت كنيم تا مدار آسيب نبيند –و + تيره بپوشانيم تا در اتصال اوليه به كنترولر آسيب نرسد و پالريته 
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  هاي تجديدپذير برق اضطراري و انرژي: 1پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  
  طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و 

 هاي هوشمند ساختمان

 اينورتر :  
توان مثالً برق   با اينورتر مي. باشد موردنياز مي ACاداري و صنعتي برق ، است اما در مصارف خانگي DCچون برق توليدي سيستم خورشيدي 

به عنوان مثال براي تغذية يك . آن از توان مصرفي ما باالتر باشد براي انتخاب اينورتر بايد توان. نمودتبديل  ac ولت 220 را به dc ولت 12
  .كنيم وات استفاده مي 200وات، از يك اينورتر  80وات و هواكش  100المپ 

  
  

  
  :انواع اينورتر

 جدا از شبكهو  متصل به شبكه: دو نوع اينورتر وجود دارد.   
  ولتاژ ورودي، ولتاژ خروجي، توان خروجي و حداكثر جريان: در نظر گرفتن پارامترهاي زير مهم است اينورتربراي انتخاب  
 كشي اتصاالت و كابل:  

هاي  در نمونه. به آن متصل است –مشكي سيم و + هاي خورشيدي يك جعبه اتصال نصب شده كه دو سيم خروجي كه سيم قرمز  پشت مدول
  .باشد UVموجود است كه كابل آن بايد از نوع ضد  MC4تر جعبة اتصال با يك كابل و كانكتور  بزرگ

  
  : يك نمونه كار عملي

  :براي نصب يك سيستم خورشيدي با تجهيزات زير
  وات 17عدد  2مدول خورشيدي ) 1
  متر و آمپرمتر ولت) 2
  هاي رابط كابل و سيم) 3
  عدد 1كنترل شارژ ) 4
  عدد 2ولت  12باتري ) 5
  عدد 1ولت  220به  12اينورتر ) 6
  عدد 1فركانس متر ) 7
  عدد 2يا  1برقي خانگي غيرموتوري  ملواز) 8



   
  
  
  
  

  
  

 

 »7335: كد كتاب«يازدهم الكتروتكنيك جامع 
17    كانون فرهنگي آموزش  

در . نماييم ميو خروجي مدول خورشيدي را به كنترل شارژ وصل  كنيم ميسپس اينورتر را وصل  نموده،ابتدا باتري را به كنترل شارژ وصل 
  .كنيم آخرين قسمت مدول خورشيدي را در معرض نور خورشيد به مدار كنترل شارژ باتري و اينورتر وصل مي

 گيرد هاي زير قرار مي توانيم از فيوز استفاده كنيم كه در محل براي حفاظت و ايمني مي :نكته:  
  بين مدول خورشيدي و شارژ كنترلر) 1
  بين شارژ كنترلر و باتري ) 2
  باتري و اينورتربين ) 3

  
 نصب آراية خورشيدي:  

درجه  30الي  20در نصب آراية خورشيدي بايد به موقعيت جغرافيايي و زاوية نصب توجه كنيم كه در كشور ما روبه جنوب و با زاوية بين 
/1ها رابطة  فاصلة بين دو مدول با طول آن. باشد مي 7d w را دارد.  

/1نشان داده شود، در شهر تهران رابطة  wو ارتفاع يك مدول با  dا باگر فاصلة دو مدول  723d w  برقرار است.  

  
 اگر طول و عرض هر مدول به ترتيب   .اند تايي نصب شده 10ها در دو رديف  مدولكتاب درسي   61صفحة  58طبق شكل   :مثال
  براي نصب اين دو رديف حدوداً به چند متر مربع فضاي نصب نياز است؟ ،متر باشد 66/1و  95/0

  
  : حل

/1طول هر رديف             66 30 1/ 4 , 1/ 7 1/ 66 2/ 8 , 0/95 10 9/ 5x cos m d m m         
1/ 4 2/ 8 4/2m   عرض محل نصب  

9/ 5mطول محل نصب  
4 /2 9/ 5 39/9m  مساحت كل  



w
h



d
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  هاي تجديدپذير برق اضطراري و انرژي: 1پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  
  طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و 

 هاي هوشمند ساختمان

  
  

                

  

  »6كتاب درسي، صفحة «  ؟باشد نمياصلي مولد برق اضطراري  هاي يك از موارد زير جزء بخشكدام  .1
  تنظيم كننده سرعت) 4  ژنراتور) UPS  3) 2  موتور) 1

 »7كتاب درسي، صفحة «  كدام است؟ در ديزل ژنراتور سوخت مورد استفاده .2
  گازوئيل) 4  گاز) 3  اتانول) 2  بنزين) 1

 9كتاب درسي، صفحة «  تر است؟ مولدهاي زير متداول يك ازكدام  .3
1 (AVR  2 (بنزيني) 4  گازي) 3  خازن  

 »9كتاب درسي، صفحة «  شود؟ استفاده مي) مثالً هواي سرد(براي استارت موتور در شرايط خاص  ،يك از موارد زير كدام .4
  فيلتر هوا) 4  حسگر بنزين) 3  ساسات) 2  گير لرزه) 1

 »15كتاب درسي، صفحة «  ضريب توان نامي ژنراتورها كدام است؟ .5
1 (6/0  2 (7/0  3 (8/0  4 (5/0  

  »25كتاب درسي، صفحة «  هاي تجديدناپذير است؟ يك از موارد زير جزء انرژي كدام .6
  اي هسته) 4  توده زيست )3  بادي) 2  خورشيدي) 1

  »27كتاب درسي، صفحة «  قدرت تابش خورشيد كدام است؟ STCدر شرايط  .7

1 (21000 w
m

  2 (2100 w
m

  3( 22000 w
m

  4 (2746 w
m

  

   ؟باشد نميدر سيستم خورشيدي متصل به شبكه مورد نياز بوده ولي در سيستم جدا از شبكه نيازي به آن  ،كدام يك از موارد زير .8

  »29كتاب درسي، صفحة «
  پنل خورشيدي) 4  كنترلر )3  كنتور) 2  اينورتر) 1

  »29كتاب درسي، صفحة «  .شود مدول خورشيدي حاصل مي. . . از اتصال چند  .9
    آرايه) 2    پنل) 1
  ويفر) 4    سلول )3

  »30كتاب درسي، صفحة «  .باشند مي. . . هاي خورشيدي از جنس  بيشتر سلول .10
    گاليم آرسنيد) 2    ژرمانيم) 1
  كربن) 4    سيليكون )3

  »31كتاب درسي، صفحة «  ؟ولت خواهد بودولتاژ خروجي چند . ولت باشد 10اگر در شكل زير هر سلول  .11
1 (10    
2 (40  
3( 20  
4( 5/2   
  
  
  
  

 :گزينة درست را انتخاب كنيد ؟

v v1 10 v v2 10 v v3 10 v v4 10



   
  
  
  
  

  
  

 

 »7335: كد كتاب«يازدهم الكتروتكنيك جامع 
19    كانون فرهنگي آموزش  

  »32كتاب درسي، صفحة «  ؟وات چقدر است 310 با توان به كاتالوگ مدول خورشيدي زير، جريان اتصال كوتاه براي مدول خورشيديه با توج .12
1 (45/9    
2( 4/40   
3( 9/18    
4( 96/9   
  
  
  
  
  
  

  »33كتاب درسي، صفحة «  ؟در شكل مقابل توان ماكزيمم چند وات است .13
1 (252    
2( 350   
3( 300    
4( 320   
  
  
  
  

  »38كتاب درسي، صفحة «  ؟شود براي تعيين بار مناسب مدول خورشيدي از كدام مقاومت به عنوان مقاومت بار استفاده مي .14
  آجري) 4  سيمي )3  پتانيومتر) 2  كربن) 1

  »49كتاب درسي، صفحة «  ؟كدام است 2در شكل مقابل قطعة شمارة  .15
  مدول خورشيدي) 1
   اينورتر )2
  كنترلرشارژ  )3
   باتري )4
  
 
  

  
 

  

 »2كتاب درسي، صفحة «  .كنيم استفاده مي. . . شود از وصل بالفاصله برق اضطراري بخواهيم  شهر اگر هنگام قطع برق .16

 »5كتاب درسي، صفحة «  .محاسبه نمودضروري را  هاي كننده مصرف. . . براي تعيين نوع و اندازة موتور ژنراتور بايد جمع  .17

 »6كتاب درسي، صفحة «  .، گاورنر. . .موتور، ژنراتور، : اجزاء اصلي مولد برق اضطراري عبارتند از .18

 :جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد ؟

2                1  
3 

35 
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  هاي تجديدپذير برق اضطراري و انرژي: 1پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  
  طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و 

 هاي هوشمند ساختمان

 »6كتاب درسي، صفحة «  .نامند نيز مي. . . تور ولتاژ را رگوال .19

 »16كتاب درسي، صفحة «  .استفاده نمود. . . ژنراتور به سيستم برق خانه حتماً بايد از كليد  -براي اتصال موتور .20

 »39كتاب درسي، صفحة «  .شود يك آراية خورشيدي حاصل مي. . . از كنار هم قرار گرفتن چند  .21
 »33كتاب درسي، صفحة «  .باشد ولت مي. . . خروجي حدود  dcدر سامانة خورشيدي متصل به شبكه، ولتاژ  .22
 »38كتاب درسي، صفحة «  .شود استفاده مي. . . براي تعيين بار مناسب براي عملكرد مدول خورشيدي از المپ اتومبيل يا  .23
 »52كتاب درسي، صفحة «  .به متناوب را دارد dcوظيفة تبديل برق . . .  ،در شكل زير .24

 
 »52كتاب درسي، صفحة «  .توان استفاده كرد مي. . . از اينورتر  w90و تلويزيون  w100براي تأمين مصرف يك المپ  .25
 »55كتاب درسي، صفحة «  .شود استفاده مي. . . هاي خورشيدي بزرگ از يك كابل و كانكتور  كشي مدول در كابل .26
 »57كتاب درسي، صفحة «  .باشد مي. . . مپ سمت راست ترين قطعه به ال نزديك ،زيردر شكل  .27

 
10Wاگر  ،در شكل زير .28 m باشد، d  59كتاب درسي، صفحة «  .باشد متر مي. . . برابر« 

 
 »54كتاب درسي، صفحة «  .تر باشد نزديك. . . بهتر است شكل موج منحني خروجي اينورتر به شكل موج  .29
 »60كتاب درسي، صفحة «  .ها بهتر است قابليت جوشكاري از بقية سازه. . . هاي  در سازه .30

  

  

  

  

  

  

  



   
  
  
  
  

  
  

 

 »7335: كد كتاب«يازدهم الكتروتكنيك جامع 
21    كانون فرهنگي آموزش  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
 

   »6كتاب درسي، صفحة «   .دهد عمل تثبيت فركانس را انجام مي ،ژنراتور - كنندة سرعت در موتور تنظيم .31

   »7كتاب درسي، صفحة «   .باشد ميسوخت ديزل ژنراتور بنزين  .32

   »11كتاب درسي، صفحة «   .باشد انداري بيشتر از توان كار عادي مي در يخچال توان راه .33

   »17كتاب درسي، صفحة «    .شود مي از برق شهر استفاده Lineدر حالت  change overكليد در  .34

  »20كتاب درسي، صفحة «   .دستگاه بايد روشن شوددقيقه  20ماه يك بار و به مدت  6در حالت انبار كردن مولد، هر  .35

   »28كتاب درسي، صفحة «   .از شبكة برق سراسري مجزا است stand Aloneسامانة  .36

   »30كتاب درسي، صفحة «  .  است ژرمانيمهاي خورشيدي از جنس  سلول .37

   »31كتاب درسي، صفحة «   .يابد هاي خورشيدي ولتاژ افزايش مي در اتصال سري مدول .38

  »31كتاب درسي، صفحة «   .يابد در شكل زير ولتاژ افزايش مي .39

  
   »59كتاب درسي، صفحة «  . درجه است 30ها رو به شمال و با زاوية  جهت نصب آرايه تهراندر  .40

  
  

  

  

 :صحيح يا غلط بودن جمالت زير را مشخص كنيد   ص غ
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  هاي تجديدپذير برق اضطراري و انرژي: 1پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  
  طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و 

 هاي هوشمند ساختمان

  

  

  »20كتاب درسي، صفحة «  ؟باشد زمان مناسب براي تعويض روغن موتور چه مدت مي .41

  »17كتاب درسي، صفحة «  ؟شود كننده وصل مي كدام حالت ژنراتور به مصرفدر  ،chang overدر كليد  .42

  »22كتاب درسي، صفحة «  ؟شود توسط كدام كليدها انجام مياتصال  ،كننده مولد به مصرف اتصالدر روش اتوماتيك  .43

  »15كتاب درسي، صفحة «  ؟باشد حداكثر طول كابل چند متر مي ،براي وصل مولد به ساختمان مسكوني .44

 »12كتاب درسي، صفحة «  ؟چرا نبايد از ژنراتور داخل اتاق يا ساختمان استفاده كرد .45

 »28كتاب درسي، صفحة «  در شكل زير نقش شارژ كنترولر چيست؟ .46

  
   ؟كوتاه و فيوز مناسب مدول خورشيدي چقدر استبا توجه به كاتالوگ مدول خورشيدي زير، ولتاژ مدار باز و جريان اتصال  .47

 »32كتاب درسي، صفحة «

  
  »33كتاب درسي، صفحة «  ؟ولتاژ مدول خورشيدي را رسم كنيد -منحني مشخصه جريان  ،با توجه به شكل سؤال قبل .48
 »24كتاب درسي، صفحة «  ؟دو مورد تأمين انرژي خورشيدي را نام ببريد كه در كتاب به آن اشاره نشده است .49

  

 :هاي زير پاسخ كوتاه دهيد به سؤال ؟



   
  
  
  
  

  
  

 

 »7335: كد كتاب«يازدهم الكتروتكنيك جامع 
23    كانون فرهنگي آموزش  

 »45كتاب درسي، صفحة «  :دو مدول با مشخصات زير داريم .50
1 (5 , 20mpp mppI A V V   
2 (6 , 24mpp mppI A V V   

  .توان ماكزيمم هر كدام را محاسبه كنيد) الف
مشخصـات مـدول    ،صورتها را موازي كنيم، در اين  اگر دو مدول يكبار سري كنيم و بار ديگر آن) ب

  .و عامل ناسازگار را مشخص كنيد نمودهجديد را پيدا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »47كتاب درسي، صفحة «  .عالمت فني مدول خورشيدي را رسم كنيد .51
  »52كتاب درسي، صفحة «  .پارامترهاي الزم براي انتخاب اينورتر را نام ببريد .52
  »57كتاب درسي، صفحة «  ؟شود استفاده مياي و چگونه  براي ايمني در سيستم خورشيدي از چه قطعه .53
  »60كتاب درسي، صفحة «  .چهار مورد جنس سازه متداول را نام ببريد .54
 »62كتاب درسي، صفحة «  ؟پاية نگهدارنده متغير چه مزيتي نسبت به ثابت دارد .55

  
 

  
    

 »12كتاب درسي، صفحة «  حداكثر توان مصرفي ما چقدر بايد باشد؟ ،استفاده كنيم KVA5مولد  يك اگر از .56

 »17كتاب درسي، صفحة «  چند حالت دارد؟ Change Overكليد  .57

 »18كتاب درسي، صفحة «  شود؟ براي وصل برق از مولد به ساختمان از چه پريزي استفاده مي .58

 »2كتاب درسي، صفحة «  ؟باشد ميمناسب  مولدام قطع برق كدام هنگ ،دنباش براي يك دفتر كار اداري كه چند كامپيوتر در حال كار مي .59

  »20كتاب درسي، صفحة «  .كنيد اتصال ژنراتور به مصرف كننده را بيان مراحل ،در روش دستي .60

سـاعت   5اگر روزي  پنكهمصرف و يك عدد  عدد المپ كم 5برق مصرفي يك دستگاه يخچال،  كتاب درسي بهاي) 1(با توجه به جدول  .61

 »5كتاب درسي، صفحة «  .)ريال 2000هر كيلوات ساعت  نرخ(در ماه چقدر است؟  ،روشن باشد

 »6كتاب درسي، صفحة «  .ژنراتور را رسم كنيد - بلوك دياگرام اجزاء موتور .62

 :هاي زير پاسخ كامل دهيد به سؤال ؟
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  هاي تجديدپذير برق اضطراري و انرژي: 1پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  
  طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و 

 هاي هوشمند ساختمان

 »11كتاب درسي، صفحة «  با توجه به جدول زير چرا يخچال افزايش توان دارد؟ .63

 
 ؟افزايش توان دارند ،كدام يك از وسايل زير .64

 .گوشت، بخاري برقي تراش، چراغ مطالعه، اتو، چرخ تلويزيون، كولر، پنكه، ماشين ريش

 »11كتاب درسي، صفحة «  

 »11كتاب درسي، صفحة «  .مشخص كنيد اندازي و حالت دائم يكسان دارند را با عالمت  كه توان راه هر يك از وسايل زير .65

  تلفن      -    سماور برقي    -   سشوار    -    شارژر موبايل    -     موي اتو

 »14كتاب درسي، صفحة «  زير كدام است؟ژنراتور  -موتور كاتالوگ نوع موتور بنزيني به كار رفته در .66

 
مصـرف وسـايل ضـروري را    ) باشد يواحد 8 ةطبق 4تواند يك آپارتمان  كنيد كه مي مثالً ساختماني كه در آن زندگي مي(در منزل خود  .67

 »16كتاب درسي، صفحة «  .برآورد كنيد و با توجه به جداول كتاب موتور ژنراتور مناسب را تعيين كنيد



   
  
  
  
  

  
  

 

 »7335: كد كتاب«يازدهم الكتروتكنيك جامع 
25    كانون فرهنگي آموزش  

 »19كتاب درسي، صفحة «  چرا نصب موتور ژنراتور بعد از كنتور برق است؟ .68

 »21كتاب درسي، صفحة «  كدام است؟ 3المان شماره  زيردر شكل  .69

 
 »22كتاب درسي، صفحة «  .اندازي دستگاه برق اضطراري را توضيح دهيد و راه اتصالروش اتوماتيك  .70

 »31كتاب درسي، صفحة «  .هاي هر كدام را توضيح دهيد ويژگي زيردر شكل  .71

 
 »34كتاب درسي، صفحة «  دهندة چيست؟ نمودار سمت راست نشان ،زيردر شكل  .72
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  هاي تجديدپذير برق اضطراري و انرژي: 1پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  
  طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و 

 هاي هوشمند ساختمان

 »37كتاب درسي، صفحة «  منظور از مربع توان ماكزيمم چيست؟ زيردر شكل  .73

 

 »40كتاب درسي، صفحة «  .هاي خورشيدي را نام ببريد پنج مورد از مزاياي سيستم .74

 »41كتاب درسي، صفحة «  ؟، بلوك دوم از سمت چپ چه نام داردزيردر شكل  .75

  

  

  



   
  
  
  
  

  
  

 

 »7335: كد كتاب«يازدهم الكتروتكنيك جامع 
27    كانون فرهنگي آموزش  

 »48كتاب درسي، صفحة «  ماكزيمم جريان و ماكزيمم ولتاژ مدار باز كدام است؟ ،در كاتالوگ زير .76

 
 »57كتاب درسي، صفحة «  .را بنويسيد كردندر سامانة خورشيدي، محل قرارگيري كليد و فيوز براي حفاظت و ايزوله  .77

 »53كتاب درسي، صفحة «  .انواع اينورتر را نام ببريد .78

 »55كتاب درسي، صفحة «  ؟كشي مدول خورشيدي بگوييد ها را در كابل رنگ سيم .79

 »61كتاب درسي، صفحة «  ؟يا پشت بام را ذكر كنيد ها روي ارتفاع موارد ايمني در نصب مدول .80

  



  
  
 
 

  
 
 
 

  

   
همراه جويي در مصرف انرژي را به  صرفه %30تواند  يكي از تكنولوژي هاي جديد كه در مصرف خانگي مي ،با توجه به بحران انرژي در جهان كنوني

 توان هاي الكترونيكي هوشمند مي مكشي منزل به سيست باشد كه در آن با تجهيز سيستم سيم مي) Smart Home(سيستم خانة هوشمند  داشته باشد،
  .نمودحفاظتي و غيره را كنترل  ، سيستمهاي برقي منزل از قبيل روشنايي، تهويه موبايل يا تبلت خود از راه دور سيستم كامپيوتر، با

  
  هدف، مزايا و امكانات خانة هوشمند

 هدف خانه هوشمند:  
  .باشد جويي در مصرف انرژي و باال بردن آسايش و امنيت ساكنين مي مهمترين اهداف خانة هوشمند صرفه

 با  .در خانة هوشمند اشاره نمود ،كردن مصرف انرژي در ساعات غير پيك مصرفتوزيع توان به  جويي انرژي مي در بحث صرفه :نكته
  .يابد هزينه به ميزان زيادي كاهش مي ،كنترل اتوماتيك مصرف در ساعات غيرپيك

 مزاياي خانة هوشمند:  
هاي برقي و آبياري فضاي  ، ميزان نور و روشنايي، پرده)كولر و شوفاژ(توان ميزان دماي منزل  مي ،هريزي شد در خانة هوشمند به طور اتوماتيك و برنامه 

  .شود تأمين ميآسايش و راحتي ساكنين هم  شده وجويي  در مصرف انرژي صرفه با اين روش. امور ديگر را كنترل نمود از سبز و بسياري
 امكانات خانة هوشمند:  

  :وجود داردهاي زير  قابليت امكانات و در خانة هوشمند
اگر به كمك سيستم  .شود ها مربوط مي و المپمصرف برق هر خانه به سيستم روشنايي % 30ثابت شده است كه حدود : كنترل روشنايي) 1

ها روشن شوند و حتي ميزان نور با توجه به نور محيط به طور  مختلف با حضور افراد المپ هاي مكانهوشمند بتوانيم كاري كنيم كه در 
  .جويي زيادي در اين زمينه انجام خواهد شد اتوماتيك كم و زياد شود، صرفه

در مواقع عدم نياز به سيستم گرمايشي و توان دما را كنترل نمود كه  هوشمند در زمستان و تابستان ميهاي  ستاتبا نصب ترمو: كنترل دما) 2
  .ها را بر حسب دماي ساختمان تنظيم نمود ها را خاموش و يا ميزان كاركرد آن سرمايشي، آن

روشنايي  ،و سينماي خانگي و يا گوش دادن به موسيقيبا تعريف سناريوهايي براي مشاهدة تلويزيون : كنترل سيستم صوتي و تصويري) 3
هاي مختلف  كاهش يابد و يا در اتاق% 70روشنايي محيط حدود  ،كرد كه مثالً هنگام تماشاي تلويزيون توان تنظيم محيط را طوري مي

  .هاي متفاوتي پخش شود موزيك
ها را از راه دور نظارت و كنترل نمود و  توان دوربين ا اين سيستم ميب): هاي مدار بسته و غيره دوربين(سيستم امنيتي و نظارت تصويري ) 4

  .تصميمات الزم را اتخاذ نمود

 2 خانة هوشمند



   
  
  
  
  

  
  

 

 »7335: كد كتاب«جامع يازدهم الكتروتكنيك 
29    كانون فرهنگي آموزش  

اگر در سفر و دور از منزل خود باشيم مثالً  .قطع نموداز راه دور توان آب و يا گاز را  در مواقع خطر و اضطراري مي: سيستم قطع آب يا گاز) 5
كار با نصب سنسورهاي مربوطه  اين. نمودسيستم مربوطه را قطع  توان مي موبايل به وسيلة ،بيايد اشكالي در سيستم آب و گاز پيش و

  .پذير است امكان
توانيم از طريق آيفون تصويري شخص پشت در را مشاهده كنيم و در صورت  توسط موبايل از راه دور مي: سيستم در بازكن و كنترل تردد) 6

  .لزوم در را براي او باز كنيم
ها كمتر  المپ از و را نمودهاستفاده  روشنايي روز حداكثرتوانيم از  مي ،كنترل كنيم اتوماتيكها را به طور  اگر ما پرده: ها سيستم كنترل پرده) 7

و در مصرف سوخت  نمودهجلوگيري  ها پنجره طريق از ها از فرار حرارت از منزل حتي در روزهاي سرد با كشيدن پرده .نماييماستفاده 
  .جويي كنيم صرفه
 شود جويي مي درصد در مصرف انرژي صرفه 32تا  9ها بين  با كنترل پرده.  

  :معرفي اجزاء خانة هوشمند
  .زير آمده است شماتيكشود كه در  تجهيزات خانة هوشمند به سه دستة كلي تقسيم مي

  
 معرفي برخي قطعات هوشمند:  
  : اژول منبع تغذيهم) 1

. كند ها را تغذيه مي از طريق كابل باس، ماژول KNXكند كه از طريق درگاه  مستقيم تبديل مي V30به  را متناوب V220منبع تغذية ولتاژ 
 16تواند  ميكه باشد  مي mA160آن  ترين كوچك. آمپر موجود است ميلي 640و  320، 160خروجي هاي  ماژول منبع تغذيه با جريان

  .داردمصرف  mA10زيرا معموالً هر ماژول  ،ماژول را تغذيه كند

  
  ): چند كاناله(ماژول فعال ساز رله ) 2

  .كاناله موجود است 12و  8، 4، 2شود كه در انواع  استفاده مي... ها، موتورها و  براي روشن و خاموش كردن چراغ
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  خانه هوشمند: 2پودمان 

  كانون فرهنگي آموزش  
  طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و 

 هاي هوشمند ساختمان

  
  ): USBدرگاه (ماژول رابط كامپيوتر ) 3

  .شود به وسيلة اين ماژول انجام مي ،افزار سخت قسمتافزاري با  برنامة نوشته شدة نرمارتباط 

  
  :كليدها) 4

  .شوند افزار اضافي به تجهيزات خانة هوشمند وصل مي بوده كه بدون نياز به سخت BUS Couplerاين كليدها در نوع جديد داراي 

  
 اگر از مبدل  :نكتهA/D )توانيم كليدهاي سنتي را به كليدهاي هوشمند تبديل كنيم مي ،استفاده كنيم) آنالوگ به ديجيتال.  
   ETS5افزار  نرم

  .ريزي كند را در يك محيط ساده برنامه KNXافزارهاي مختلف تحت پروتكل  تواند سخت افزار مي اين نرم
  :زبانة اصلي است چهارافزار داراي  محيط اين نرم

1 (Over view  
2 (BUS  
3 (Catalogs 
4 (Settings 

  :دهيم ها را توضيح مي هر كدام از اين زبانه در ادامه
Over view :دهد اين زبانه كارهاي زير را انجام مي:  

  :كارهاي زير را انجام داد توان در اين بخش مي. شوند داده ميها را نمايش  ليست كاملي از پروژهدر اين قسمت : ها ليست پروژه) 1
  ايجاد پروژة جديد -
  ايجاد پروژة سريع -
  وارد كردن پروژه -
   خروجي گرفتن از پروژه -

  .مشاهده نمودرا  KNXجديدترين اخبار  توان يدر اين قسمت م: اخبار جديد) 2
  .مشاهده نمودتوان  مياند را  توليد شده KNXهاي مختلف با پروتكل  در اين قسمت محصوالت جديد كه توسط شركت: محصوالت جديد) 3
  افزار و بروز رساني نسخة نرم) 4
  مجوزهاي نصب شده و نوع آن) 5

BUS:  
  .را مشخص كنيم KNXتوانيم تنظيمات واسط ارتباطي كامپيوتر و باس  مي interfacesبه وسيلة گزينة ): Connections(واسط ارتباطي ) 1
هاي گروهي و مانيتورينگ  مانيتورينگ براساس آدرس: را مانيتور نمود  آنهاي  و تلگرام KNXتوان باس  به دو روش مي: مانيتورينگ باس) 2

  .KNXهاي باس  تمام تلگرام


