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مقدمه 
ــما نقشه كشى را بر روى پالن فرا خواهيد  در اين فصل ش
ــيرهاى لوله كشى برق و  ــماى فنى، مس گرفت و به كمك ش
ــد، را  ــى را، كه به ابتدا و انتهاى آن وصل خواهد ش تجهيزات
ــان خواهيد داد. عالوه بر زبان رسم، از زبان  بر روى پالن نش
ــتار نيز براى انتقال منظور خود در نقشه ها كمك خواهيد  نوش
گرفت. هم چنين با مجموعة ضوابط فنى و اجرايى الزم براى 
ــكونى (مقررات ملى  ــاختمان هاى مس ــه هاى س طراحى نقش

ساختمان مبحث سيزدهم) آشنا خواهيد شد.

1ـ13 محتواى نقشه ها 

براى سيم كشى برق در هر ساختمان بايد به نقشه هاى آن 
ــه ها از اجزايى تشكيل شده است. اجزاى هر  مراجعه كرد نقش

نقشه كامل برق شامل موارد زير است:

1ـ1ـ13 عاليم 
2ـ1ـ13 نقشة پالن ها 
3ـ1ـ13 نمودار تابلوها 

4ـ1ـ13 نمودارهاى رايزر1 
5ـ1ـ13 جزئيات 2

6ـ1ـ13 توضيحات 
در طراحى و ترسيم نقشه ها توجه به مقررات ملى ساختمان 
ــه، به بندهايى از اين  ــت. به همين دليل در ادام ضرورى  اس
ــط طراح،  ــم رعايت اين مقررات توس ــاره مى كني مقررات اش

ترسيم كننده و هم چنين اجرا كننده الزامى است.
مقررات ملى ساختمان (مبحث 13):

ــه هاى نشان دهندة محل فيزيكى لوازم، وسايل و  1ـ نقش
ــتگاه ها بايد در زمينة نقشة معمارى به نام پالن تجهيزات  دس

پياده شود. مقياس نقشه ها نبايد كم تر از يك صدم باشد.

هدف های رفتاریهدف های رفتاری  
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

1ــ انواع نقشـــه ها را در نقشه كشی برق ساختمان 
تشخيص دهد.

2ــ عـــالمي اختصاری اجزای مدارهای الكتريكی را 
در نقشه ها ترسيم كند.

3ــ مســـيرها و محل های درســـت و منطقی را برای 
لوله كشی و نصب جتهيزات برقی تشخيص دهد.

4ــ نكات مهم در سيم كشـــی و نقشه كشی برق يك 
واحد مســـكونی را، مطابق با مقررات ملی ساختمان، 

نام ببرد.
5ــ نقشـــه پريزها و روشـــنايی فضاهای مختلف يك 

واحد مسكونی را ترسيم كند.
6ــ مداربندی را در نقشه های پالن روشنايی و پريز 

برق، پريز تلفن و آننت اجنام دهد.
7ــ شـــمای تك خطـــی تابلوهای تقســـيم برق يك 

واحد مسكونی را ترسيم كند.
8ــ نقشه های رايزر، آيفون ، روشنايی راه پله، آننت، 

تلفن و تابلوهای تقسيم واحدها را ترسيم كند.
9ــ جزييات و توضيحات نقشه ها را توضيح دهد.

ـ  1  Riser Diagram    2  ـDetail
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2ـ نقشه ها و نمودارها بايد خوانا و واضح باشند و به نحوى 
ــده باشند كه بين خطوط و اجزاى برقى و زمينة نقشة  تهيه ش

معمارى هيچ گونه ابهامى وجود نداشته باشد.
3ـ نمودارها ، جزييات، توضيحات، رايزر و جداول، كه احتياج 
ــه هاى مجزا و يا در  ــه پالن معمارى ندارند، بايد بر روى نقش ب

صورت وجود حواشى خالى، در كنار پالن ها ترسيم شوند.
ــاختمان هايى كه آپارتمان هاى مشابه در طبقات  4ـ در س
دارند مى توان به تهية نقشة برق يك طبقه اكتفا كرد و لزومى 

به طرح نقشه هاى مختلف براى طبقات ديگر نيست.
1ـ1ـ13 عاليم 

در نقشه ها هر وسيله  يا عنصر برقى با يك نشانه يا عالمت 
اختصارى نشان داده مى شود. براى اين كه در خواندن نقشه ها 
تفسيرها و تعبيرهاى متفاوتى نسبت به يك وسيلة برقى وجود 
نداشته باشد، بايد كلية عاليم از يك استاندارد پيروى كنند تا 
به اين ترتيب زبانى مشترك در بين ترسيم كنندگان و كسانى 
ــه ها را مى خوانند وجود داشته باشد. به اين منظور در  كه نقش
رشتة برق استانداردى توسط كميتة بين المللى الكتروتكنيك1 
ــت كه همة عاليم ترسيمى بايد با آن استاندارد  تهيه شده اس
مطابقت داشته باشد. براى ترسيم مدارات در نقشه ها از شماى 

فنى (تك خطى) استفاده مى كنند.

ــه هاى زمينه (پالن)  ــاس نقش ــب با مقي ــم بايد متناس عالي
انتخاب شود. 

2ـ در كنار عاليم بايد قدرت مصرفى و ساير مشخصات 
ــتگاه ذكر شود اين كار مى تواند با استفاده از نوعى  مهم دس
ــن كار در جدول  ــم ذكر گردد. اي ــد قبال در جدول عالي ك
ــراغ ديوارى حمام صورت  ــتر يا چ 1ـ13 به روى چراغ لوس

گرفته است.
2ـ1ـ13 نقشة پالن ها

ــه اى  ــات برقى بايد به نقش ــه هاى تأسيس در طراحى نقش
ــيم توجه خاص داشته  كه به نام «پالن تجهيزات» مى شناس
باشيم. چرا كه در اين پالن نحوة چيدمان (قرارگرفتن) وسايل 
برقى به خوبى مشخص است. اين امر در برق رسانى به آن ها 
ــاًال تخت خواب  ــت. مثًال در محلى كه احتم ــيار مهم اس بس
ــون قرار دارد  ــب و در محلى كه تلويزي ــرار دارد كليد مناس ق
ــكل 1ـ13،  ــب و ... قرارگيرد. ش ــز برق و پريز آنتن مناس پري
ــپزخانه،  ــامل آش ــاى مختلف يك پالن معمارى (ش بخش ه
ــه چيدمان تجهيزات  ــويى) را، ك اتاق خواب، حمام و دست ش
ــان مى دهد. همان گونه  ــخص شده است، نش بر روى آن مش
ــاهده مى شود، محل قرارگيرى كمد ديوارى،  كه از شكل مش
ــويى، توالت، دوش حمام، تخت خواب، اجاق گاز، سينك  روش
ظرف شويى و ماشين لباس شويى، هم چنين شرايط محل ها از 
قبيل خشك يا نمناك بودن، نقش مهمى در محل قرارگيرى 

تجهيزات الكتريكى دارد.

Intrnational Electrotechnical Commission (IEC) ـ1

مقررات ملى ساختمان (مبحث 13):

ــرق بايد از عاليم  ــه هاى ب ــراى نمايش اجزاى نقش 1ـ  ب
ــود و اندازة  ــتاندارد مطابق (IEC) استفاده ش ــيمى اس ترس
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    پالن حمام و توالتپالن اتاق خوابپالن آشپزخانه 

جدول 1ـ13
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ــيرهاى مختلف سيم كشى  از آنجايى كه ترسيم تمام مس
ــن و آنتن بر روى يك  ــنايى، پريزهاى برق، تلف از قبيل روش
پالن باعث شلوغى و اشتباه در نقشه خوانى مى شود، هر يك 
از سيم كشى ها را بر روى يك پالن جداگانه ترسيم مى كنند. 

اين پالن ها عبارت اند از:
1ـ2ـ1ـ13 روشنايى

شكل 1ـ13ـ نمايى از چيدمان تجهيزات يك واحد مسكونى

2ـ2ـ1ـ13 پريز برق
3ـ2ـ1ـ13 پريز تلفن و آنتن

ــنايى ابتدا  ــالن روش 1ـ2ـ1ـ13پـالن روشـنايى : در پ

محل قرارگيرى تجهيزات و وسايل الكتريكى، مانند كليدها و 
ــخص مى شود. پس از آن ارتباط اين تجهيزات با  چراغ ها مش

هم و با تابلوى تقسيم معين خواهد شد.
ــنايى هاى سقفى  چيدمان چراغ ها : در اتاق ها روش
ــط اتاق قرار گيرد. براى اين منظور قطرهاى اتاق  بايد در وس
ــم مى كنند و محل برخورد قطرها وسط سقف را نشان  را رس
ــب ترين محل براى نصب يك چراغ  مى دهد.  اين نقطه مناس
سقفى در اتاق است. شكل 2ـ13 اتاق خوابى را نشان مى دهد 
ــم شده است. البته به  كه با همين روش چراغى براى آن رس
موارد زير نيز بايد توجه كرد. اگر ضلعى از اتاق با كمد ديوارى 
ــد براى فضاى مفيد، قطر ترسيم مى كنيم.  ــده باش ــغال ش اش
 L ــد بعضى پذيرايى ها ــن اگر فضاى اتاق بزرگ، مانن هم چني
شكل (دو بخشى) باشد، براى هر بخش به طور جداگانه قطر 

ترسيم مى شود.

4x40W

4x40W

شكل 2ـ13
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بيش تر بدانيم 
براى محاسبات شدت روشنايى مورد نياز هر فضا 
ــروزه نرم افزارهاى  ــان چراغ ها، ام ــن چيدم و هم چني
ــود  ــد Calculux,DiaLux و...) وج تخصصى(مانن
ــع تحصيلى باالتر با اين نرم افزارها  دارند كه در مقاط

آشنا خواهيد شد.

ــير سيم كشى را از  ــيم نقشه نمى توان مس توجه : در ترس
ــتون هاى ساختمان عبور داد. هم چنين نمى توان كليد  ميان س
يا پريز يا چراغ ديوارى را بر روى آن نصب كرد شكل 4ـ13. 
ــن يك كليد و يك چراغ  ــتباهى از محل قرار گرفت تصوير اش
ــتون و هم چنين عبور نادرست مسير لوله از  ديوارى بر روى س

داخل ستون بتونى را نشان مى دهد.

چيدمان كليد : درب اكثر اتاق ها به داخل باز مى شود 
ــدن آن به روى يكى از ديوارها ختم مى شود بر همين  و باز ش
اساس در رسم محل قرار گرفتن كليدها بايد به گونه اى عمل 
كرد تا با باز شدن در هيچ كليد برقى در ورودى اتاق، پشت در 
ــكل 3ـ13 محل قرارگيرى صحيح و غلط كليد  اتاق نماند. ش

و پريز را نشان مى دهد.

غلطغلطصحيح صحيح
شكل 3ـ13

شكل 4ـ13

روشنايى مورد نياز، براى هر فضاى يك ساختمان مسكونى را 
نشان مى دهد. (واحد شدت روشنايى لوكس است).

جدول 2ـ13

شدت روشنايى (برحسب لوكس)محل

200اتاق نشيمن و پذيرايى

500اتاق مطالعه
200آشپزخانه

100اتاق خواب

100حمام

150راهرو

ــقفى با كليد تبديل   اتاق خواب : در اتاق خواب چراغ س

ــار تخت خاموش  ــن و با كليد تبديل كن ــار در ورودى روش كن
مى شود. هم چنين بايد از كنار تخت خواب نيز با يك كليد، چراغ 

دكوراتيو ديوارى باالى تخت را روشن كرد (شكل 5ـ13).
ــدت  ــان چراغ ها در فضاهاى مختلف، بايد به ش در چيدم
روشنايى مورد نياز در آن فضا دقت كرد. جدول 2ـ13 ، شدت 
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ــى مواقع داخل و در  ــپزخانه در بعض كليدها در فضاى آش
بعضى مواقع بيرون آن نصب مى شوند. علت اين امر آن است 
ــبى (ديوار) براى  ــپزخانه محل مناس كه گاهى در ورودى آش
ــكل 7ـ13 محل نصب يك  ــت. ش نصب كليدها موجود نيس
ــپزخانه به همراه چراغ سقفى و  كليد يك پل را در ورودى آش

المپ هاى هالوژن داخل آرك و كابينت ها را نشان مى دهد.

شكل 5  ـ13

ــقفى يا ديوارى  ــپزخانه داراى چراغ س  آشـپزخانه : آش
ــد. نوع المپ بكار  ــت، كه با يك كليد يك پل كار مى كن اس
ــنت يا كم مصرف  ــراغ  مى تواند از نوع فلورس ــه در اين چ رفت
ــپزخانه و زير قفسه هاى كابينت  ــود. براى آرك آش انتخاب ش
ــتفاده  ــقفى نوع توكار با المپ هالوژن اس نيز از چراغ هاى س

مى شود (شكل 6  ـ13).

شكل 6  ـ13

شكل 7ـ13

ــال و پذيرايى با چراغ  ــنايى ه  هـال و پذيرايى : روش

ــود. از آن جايى كه  ــل اجرا مى ش ــه همراه كليد دوپ ــتر ب لوس
لوسترها معموًال دو گروه المپ دارند توسط كليد دوپل كنترل 
ــوند. در اين فضا از چراغ مهتابى به صورت ديوارى نيز  مى ش
ــود. اگر پذيرايى بزرگ و از دو بخش تشكيل  ــتفاده مى ش اس
ــكل) مى توان براى هر بخش يك كليد  ــد (L ش ــده باش ش
ــتر در نظر گرفت. نزديك ترين محل نصب، بعد  دوپل با لوس
ــى از كليدهاى دوپل  ــان مى تواند محل يك از ورودى آپارتم
ــتر توصيه مى شود به  ــد. در هال و پذيرايى با وجود لوس باش
ــى و افزايش زيبايى محيط، عالوه بر  جهت وجود نور موضع
روشنايى عمومى، از چراغ دكوراتيو ديوارى نيز استفاده شود. 
ــكل (8ـ13) چيدمان كليد و المپ را در بخشى از يك  در ش

پذيرايى مشاهده مى نماييد.

4x40W

شكل 8  ـ13
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توجه : چراغ هاى نصب شده در حمام ها بايد داراى درجة 
ــد. اين درجة حفاظت به معناى  حفاظت IP44 يا بيش تر باش

حفاظت چراغ در برابر پاشش آب است.
ــه   ورودى آپارتمان : درهاى ورودى آپارتمان ها در نقش

ــقف  ــى از نور مخفى زير س ــالن هاى پذيراي ــى س در برخ
ــود              ــد يك پل كنترل مى ش ــود كه با كلي ــتفاده مى ش نيز اس

(شكل 9ـ13).

شكل 9ـ13

 سرويس هاى بهداشتى : در حمام و توالت، كليد را در 

ــل از ورود بتوان فضاى  ــل ورودى در قرار مى دهند تا قب مح
ــن كرد. چراغ ديوارى را نيز مى توان روى  داخل آن ها را روش
ــويى باز مى شود. پشت به پشت  ضلعى كه در حمام و دست ش

كليد نصب كرد (شكل 10ـ13).

IP44

شكل 10ـ13

ورودى آپارتمان

شكل 11ـ13

در ورودى آپارتمان به سمت داخل باز مى شود و چراغ نيز 
ــان قرار دارد. پس محل هاى D,A نمى تواند  در داخل آپارتم
ــروج از لنگة بزرگ تر  ــد. از آن جايى كه ورود و خ صحيح باش
ــرار مى گيرد. در  ــت در ق ــود در محل B كليد پش انجام مى ش

نتيجه مناسب ترين محل قرار گرفتن كليد نقطة C است.
ــم  ــنايى رس از مدارهاى ديگرى كه معموًال در پالن روش
ــود مدار زنگ اخبار ورودى واحد آپارتمان است. شستى  مى ش
زنگ در بيرون و كنار در ورودى است، اما زنگ اخبار در داخل 
واحد آپارتمان قرار مى گيرد. در شكل 12ـ13 چيدمان وسايل 

الكتريكى را در ورودى آپارتمان مشاهده مى كنيد.

شكل 12ـ13

معموًال دو لنگه و مطابق شكل 11ـ13مى باشند. محل درست 
قرار گرفتن كليد يك پل براى روشن كردن المپ نشان داده 

شده در نقطة C است.

A

B C

D
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ــان  ــكل 13ـ13 چيدم در ش
ــى در فضاهاى  ــايل الكتريك وس
ــان ،كه در  آپارتم ــك  مختلف ي
صفحات قبل به صورت تفكيك 
ــده، به صورت  ــى ش ــده  بررس ش

كامل نشان داده شده است. 

شكل 13ـ13
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مداربندى در نقشه پالن روشنايى
 واسطه هاى مداربندى 

ــه اى از تجهيزات  ــال مجموع ــدى اتص ــور از مداربن منظ
ــوند  ــت كه از منبع واحدى تغذيه ش الكتريكى به يكديگر اس
ــكل 14ـ13،  ــند. در ش ــايل حفاظتى واحدى باش و داراى وس
ــاى مختلف (مدارهاى پايه با  ــاى الكتريكى درچند فض مداره

رنگ سبز) توسط واسطه هايى (به رنگ صورتى)، كه كليدهاى 
ــت  ــده اس اين مدارهاى پايه را به هم وصل مى كند، ايجاد ش
ــود. اين كار براى  ــت با پيكانى به تابلو  وصل مى ش و در نهاي
ــكونى انجام مى شود. به اين  فضاهاى مختلف يك واحد مس

عمل مداربندى مى گويند.

الف) مداربندى اتاق ها:

ــط مى تواند يك  ــطه هاى مداربندى فق در يك مدار، واس
مدار، پايه را به مدار پاية ديگر وصل كنند. به تعبيرى انشعاب 
گرفتن فقط از انتهاى مدار ممكن است و هيچ كليد يا پريزى 
ــكل 15ـ13، مسير  ــه تايى نيست. ش ــطه هاى س داراى واس
ــتباهى را كه از كليد 1 به كليد 2 انشعاب گرفته شده است  اش

را نشان مى دهد.

شكل 14ـ13

1

2

شكل 15ـ13
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 مداربندى هال و پذيرايى

ــكل 16ـ13 الف مشاهده مى كنيد، از  همان طور كه در ش
ــترى را روشن كرده  داخل لوله مدار يك كليد دوپل، كه لوس
است، نبايد واسط يك مدار كليد يك پل،كه المپ ديگرى را 

روشن مى كند، عبور نمايد. اين كار بازديد و تعميرات و نصب 
ــكل 16ـ13 نحوة  ــكل مى كند. ش ــايل را دچار مش مجدد وس

مداربندى صحيح را نشان مى دهد.

شكل 16ـ13

(الف) مدار بندى غلط (ب) مدار بندى صحيح

 مداربندى اتاق خواب و راهرو

ــود. در اين  ــتفاده مى ش براى اتاق خواب از مدار تبديل اس
ــن و با  ــقفى با كليد تبديل كنار در ورودى روش اتاق، چراغ س

كليد تبديل كنار تخت، خاموش مى شود. هم چنين بايد از كنار 
ــوارى باالى تخت را  ــز با يك كليد، چراغ دي ــت خواب ني تخ

روشن كرد (17ـ13).

شكل 17ـ13
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ــالوه بر اين، از مدار تبديل ديگرى بيرون اتاق خواب و  ع
در نزديك ترين محل به آن نيز استفاده مى شود، تا قبل از وارد 
ــپس  ــدن به اتاق خواب، پذيرايى را با آن خاموش كرد و س ش
ــب بخواهيد از اتاق  ــد. يا به عكس، اگر ش وارد اتاق خواب ش
ــويد و از طريق راهرو به دست شويى برويد نيز  خواب خارج ش

الزم خواهد بود.
ــرو از مدار تبديلى  ــت در مداربندى راه توجه: ممكن اس
استفاده شود كه المپ بين مسير دو كليد قرار گرفته باشد در 
اين صورت فقط يكى از كليدها مى تواند واسطة ارتباط با مدار 

پاية ديگر باشد (شكل 18ـ13).

 مداربندى ورودى آپارتمان 

 مدار روشنايى راه  پله ساختمان چند طبقه را بايد در پالن 
ــر پاگرد چراغى  ــم نمود. براى اين منظور در ه ــر طبقه رس ه
ــن نزديك در ورودى هر واحد  ــود. هم چني درنظر گرفته مى ش
ــتى قرار مى دهند. شستى ها به  مسكونى (آپارتمان) يك شس
همراه چراغ ها در هر طبقه به كمك پيكان هايى به سمت باال 
ــيم مى شوند و مفهوم آن اين است كه چراغ هاى  و پايين ترس
ــده اند. پيكان بر روى شستى ها هم  هر طبقه با هم موازى ش

همين مفهوم را دارد. (شكل 19ـ13).

شكل 18ـ13

شكل 19ـ13
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 مداربندى سرويس هاى بهداشتى

شكل 20ـ13 مداربندى دو نوع پالن دست شويى و حمام 

شكل 20ـ13

را نشان مى دهد.

 مداربندى آشپزخانه

ــد، اغلب  همان طور كه در بخش چيدمان چراغ ها گفته ش
ــتند. لذا چراغ هاى  ــپزخانه هاى امروزى پيشخوان دار هس آش
هالوژن روى قوس هاى پيشخوان قرار مى گيرند. اين چراغ ها 
ــط كليد  ــر كابينت ها مى توانند توس ــوژن زي ــاى هال و چراغ ه

ــوند. چراغ  سقفى در وسط فضاى آشپزخانه  يك پل كنترل ش
نيز با كليد يك پل كنترل مى شود. با توجه به نوع آشپزخانه ها 
ــكل 21ـ13 براى آشپزخانه ها را  مى توان مداربندى مشابه ش
در نظر گرفت. در اين مداربندى فن،المپ هاى هالوژن و چراغ 

وسط آشپزخانه به يك مدار متصل شده اند.

شكل 21ـ13  مداربندى آشپزخانه
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 چيدمان و مداربندى همكف 

ــكونى، هم كف كاربرى  ــاختمان هاى مس ــازى س در نوس
ــف هم از مدار تبديل  ــگ و بعضًا انبارى دارد. در هم ك پاركين
استفاده شود. معموًال يكى از كليدهاى تبديل كنار در ورودى 
ساختمان و ديگرى در كنار راه پله قرار داده مى شود، تا با رفتن 

ــكل  ــه طبقات بتوان چراغ هاى پاركينگ را خاموش كرد. ش ب
22ـ13مداربندى هم كف نيز نشان داده شده است (امروزه در 
ــگرهاى چشمى براى روشن كردن  بعضى پاركينگ ها از حس

چراغ ها و بدون نياز به كليد استفاده مى شود).

GP-1

GP-2

شكل 22ـ13 مداربندى پاركينگ
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 چيدمان و مداربندى حياط  

ــت يكى از  ــدار تبديل الزم اس ــاط نيز م ــة حي در محوط
كليدهاى تبديل در محل ورودى به حياط و ديگرى در محل 
ورودى به ساختمان نصب مى شود تا امكان كنترل چراغ هاى 

ــان ورود به  ــروج از منزل و زم ــرف (زمان خ ــاط از دو ط حي
ساختمان) وجود داشته باشد. شكل 23ـ13 محل قرار گرفتن 

كليدها و چراغ ها را نشان مى دهد.

M.D.P

شكل 23ـ13 مداربندى حياط
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ب) مداربندى فضاها در پالن روشنايى :

 در شكل 24ـ13 تصوير تكميل شدة مداربندى هر فضا يا 
اتاق در يك پالن، كه تا اين جا به صورت تفكيك شده  بررسى 

شد، به صورت يك جا نشان داده شده است.

شكل 24ـ13



فصل سيزدهم

١٤٢

ــاى يك واحد  ــدى فضاه در مداربن
ــد نكات زير را  مورد توجه  آپارتمان، باي

قرار داد:
انتخاب سـر خط مـدار: ابتداى هر 

ــيم وصل  مدار بندى را، كه به تابلو تقس
مى شود، سرخط مى گويند. بديهى است 
ــرخط مدار را سمتى در نظر مى گيريم  س

كه به تابلوى تقسيم نزديك تر است.
ــلوغ  آدرس دهـى خط : به دليل ش

ــا از روى  ــير مداره ــور مس ــدن و عب ش
ــدى را تا تابلو  ــرخط مداربن يكديگر، س
رسم نمى كنند و به جاى آن يك پيكان 
ــرخط) رسم  در ابتداى هر مداربندى (س
مى شود و آدرس محل اتصال اين سرخط 
ــته  ــيم كنار پيكان نوش ــه تابلوى تقس ب
ــود. از طرفى ديگر، بايد در تابلوى  مى ش
ــوز مينياتورى  ــر هر في ــيم نيز،  زي تقس
ــرد و آدرس اتصال اين  ــم ك خطى رس
ــخص نمود.  خط را با مدار مربوطه مش
ــن دو آدرس بايد با  ــت كه اي بديهى اس

هم مطابقت داشته باشند. 
در شكل 25ـ13 يك واحد آپارتمان 
ــرخط  ــاهده مى كنيد كه در آن س را مش
روشنايى و آدرس دهى نشان داده شده 
ــه مدار مستقل  ــت. در اين نقشه س اس
ــه پيكان در نظر گرفته  ــنايى با س روش

شده است.
شكل 25ـ13 نحوة آدرس دهى در پالن روشنايى
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ــراغ يا نقطه  ــد بيش از 12 چ ــنايى نباي ــر مدار روش 1ـ ه
روشنايى را تعذيه كند.

ــنايى نبايد  ــاى تغذيه كنندة چراغ ها يا نقاط روش 2ـ مداره
پريزها يا هر گونه وسيلة ديگر را تغذيه كنند.

2ـ2ـ1ـ13 پالن پريز برق

ــرار گرفتن پريزها در  ــالن تجهيزات در انتخاب محل ق پ
ــه به ما بسيار كمك خواهد كرد. خصوصًا در آشپزخانه ها  نقش
ــه به محل  ــپزخانه بايد با توج ــاى آش ــداد پريزه ــل و تع مح
ــويى، يخچال،  ــينك ظرف ش ــزات مانند س ــرى تجهي قرارگي

ماشين لباس شويى و اجاق گاز انتخاب شود.
ــكونى (به جز  ــا و فضاهاى يك واحد مس ــة اتاق ه در هم
ــتى) پريزها بايد در نقاطى  ــرويس هاى بهداش ــپزخانه و س آش
تعبيه شوند كه فاصله هيچ يك از نقاط رئوى پيرامون از 1/5 
متر بيش تر نباشد. اين فاصله در شكل 26ـ13نشان داده شده 
است. دقت شود كه درها و پنجره هاى شروع شده از كف نبايد 

در اندازه گيرى دخالت داده شوند.

مقررات ملى ساختمان (مبحث 13):

1.5m

1.5m

1.5m

1.5m

شكل 26ـ13

مداربندى پريزهاى برق:
مدار پريز برق مانند مدار روشنايى نبايد داراى واسطه هاى 
سه تايى باشد و هر پريز فقط بايد به يك پريز بعد از خود برق 
برساند و ادامه يافتن مدار پريز فقط از انتهاى آن ممكن است 

(شكل 27ـ13).

شكل 27ـ13

ــه توسط يك  آدرس تعيين كنندة تغذيه مدار پريز در نقش
ــخص مى شود. اين  پيكان در ابتداى هر مدار نهايى پريز مش
ــيم مطابقت  ــمارة خروجى دياگرام تابلو تقس آدرس بايد با ش

داشته باشد.
ــر بايد مورد توجه قرار  ــدى پريزها معيارهاى زي در مداربن

گيرند.

مقررات ملى ساختمان (مبحث 13):

ــر مدار پريز نبايد بيش از 12 پريز مربوط به مصارف  1ـ ه
عمومى (غيرمشخص) را تغذيه كند.

ــاز و تك فاز، بايد به هادى  ــه ف 2ـ كلية پريزها، اعم از س
ــند. در عاليم به كار رفته در  ــيم ارت) مجهزباش حفاظتى (س

نقشه ها به اين مسئله بايد توجه شود.
ــل تقريبى نصب كليد  تذكـر : در پالن پريز مى توان مح
كولر و سيم كشى آن را نيز نشان داد. البته، در برخى ازمناطق 
ــى و قابل كنترل با  ــور ما از كولر ديوارى بدون كانال كش كش
ــًا به كولرهاى گازى معروف  ــتگاه كه بعض كليد روى خود دس
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ــتفاده مى شود كه در آن صورت نشان دادن محل  هستند، اس
كليد كولر در پالن منتفى خواهد بود.

شكل 28ـ13 چيدمان مداربندى پريزهاى برق يك واحد 
آپارتمان را نشان مى دهد.

شكل 28ـ13 چيدمان و مداربندى پريزهاى يك واحد آپارتمان
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3ـ2ـ1ـ13 پالن پريز تلفن و آنتن:

ــان ضعيف در  ــتم هاى جري ــن جزِء سيس ــالن پريز تلف پ
ساختمان محسوب مى شود.

ــرق در نظر  ــه پريز ب ــى ك ــن در مكان هاي ــاى تلف پريزه
ــت، قرار مى گيرند. چرا كه امروزه تقريبًا همة  ــده اس گرفته ش
ــتگاه هاى تلفن داراى شارژ هستند. يكى از پريزهاى تلفن  دس

را نيز بايد در نزديكى پيش خوان آشپزخانه در نظر گرفت.

ــكونى، جعبة تقسيم  ــوند. در ساختمان هاى مس متصل مى ش
ــاختمان نزديك  ترمينال اصلى (MTB) 2 در طبقة هم كف س
ــت  ــمتى كه به راه پله ها نزديك تر اس در ورودى اصلى و در س
 (TB) ــيم طبقات قرار مى گيرد، تا ارتباط بين آن و جعبة تقس

به سهولت انجام پذيرد.
پريز آنتن نيز در پالن پريز تلفن ترسيم مى شود . با توجه 
ــب قرارگيرى تلويزيون در پذيرايى، محل  به محل هاى مناس

نصب پريز آنتن تعيين مى شود.
شكل 29ـ13، مداربندى و محل قرارگيرى پريزهاى تلفن 
ــى آيفون و  ــان مى دهد. گوش و آنتن يك واحد آپارتمان را نش
ــة پالن قابل نشان دادن است.  مجارى عبور كابل آن در نقش
ــى آيفون بايد دسترسى راحتى براى استفاده كنندة  محل گوش
از آن داشته باشد. پس پذيرايى و تا حدودى نزديك آشپزخانه 
بهترين محل است. البته بايد از راه پله نيز دور نباشد، چرا كه 

مجارى عبور كابل آن از آن جاست.

Telephone Box (TB) ـ1
Main Telephone Box (MTB) ـ2

مقررات ملى ساختمان (مبحث 13):

ــتند.  ــزِء مدارهاى جريان ضعيف هس ــز تلفن ج مدار پري
ــتم هاى جريان ضعيف بايد به طور  مدارهاى هر يك از سيس

مستقل كشيده شوند.
ــيم (TB)  1، كه  مدار پريز تلفن در هر طبقه به جعبة تقس
ــود. جعبة تقسيم  در راه پلة همان طبقه قرار دارد، وصل مى ش
ــيم طبقه زيرين خود و در نهايت جعبة  هر طبقه به جعبة تقس
 (MTB) ــيم ترمينال اصلى ــيم طبقة اول به جعبة تقس تقس
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شكل 29ـ13  چيدمان و مداربندى پريزهاى تلفن و آ نتن يك واحد آپارتمان
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و مصرف اشتراكى تعداد كنتورها در اين تابلو به دست مى آيد. 
ــركت برق  ــاختمان قرار مى گيرد و ش ــن تابلو در ورودى س اي
براى قرائت مقدار مصرف هر واحد از آن بازديد مى كند. شكل 

31ـ13 تصوير يك نمونه از اين تابلو را نشان مى دهد.

3ـ1ـ13  نمودار تابلوها

ــركت برق به  ــط ش انرژى الكتريكى از طريق كابلى توس
ــاختمان مسكونى (تابلوى كنتور) آورده  داخل تابلوى اصلى س
مى شود. امروزه براى توزيع برق ورودى به طبقات و واحدهاى 
ــتراكى  ــيم و  تابلوهاى اش ــف معموًال از  تابلوهاى تقس مختل
ــود.به اين ترتيب در يك ساختمان مسكونى از  استفاده مى ش

سه نوع تابلوى برق به شرح زير استفاده مى شود.
1ـ3ـ1ـ13 تابلوى اصلى (كنتور)

2ـ3ـ1ـ13 تابلوى اشتراكى

3ـ3ـ1ـ13 تابلوى تقسيم

ــة شماتيك همة تابلوهاى ساختمان به صورت شكل  نقش
ــمت (در اين جا از باال) برق وارد  ــت كه از يك س 30ـ13 اس
ــود، كه ورودى محسوب مى گردد و از سمتى ديگر،  آن مى ش
ــخص مى كند.  چند خط (در اين جا پايين) خروجى تابلو را مش
ــا و در محل ورودى و  ــودار كل تابلوه ــت در نم ضرورى اس

خروجى آن ها از تجهيزات حفاظتى مناسب استفاده  شود.

شكل 30ـ13

1ـ3ـ1ـ13 تابلوى اصلى (تابلوكنتور)

ــاختمان، ابتدا به داخل  كابل برق پس از ورود به داخل س
تابلوى كنتور وارد مى شود. با توجه به تعداد واحدهاى مسكونى 

شكل 31ـ13

نمودار تابلوهاى ساختمان را به منظور سادگى تك خطى 
ــه در كنار هر عنصر  ــيم مى كنند و با عاليم و ارقامى ك ترس
ــود اطالعات نقشه را تكميل مى نمايند. در  مدار نوشته مى ش
ــان داده  ــكل 32ـ13، نمودار يك نمونة تابلوى كنتور نش ش

شده است.
كابل                                                        ــا  ب ورودى  ــرق  ـــ ب  ، تــابــلـــــو  ـــن  اي در 
mm2 +1×6mm2 10×3 آورده شده است اين كابل  داراى 

سه هادى با سطح مقطع10 ميلى متر مربع (سيم هاى سه فاز) 
و يك هادى با سطح مقطع 6 ميلى متر (سيم نول) است. نوع 

جريان متناوب و با فركانس 50 هرتز است.



فصل سيزدهم

١٤٨

ــوز كه  ــى في ــانة عموم نش
ــا  ي ــنگى  فش ــد  مى توان

مينياتورى باشد

نشانة كليد فيوز سه فاز 63 آمپر با پاية فيوز 63 آمپر

نشانة كليد جريان باقى مانده 
(FI) با مقدار نامى 25A و 
جريان 30mA جهت قطع

كابل سه سيمه با سطح مقطع 4 ميلى متر مربع براى فاز و نول و ارت است.

نشانة كنتور اكتيو

شكل 32ـ13 تابلوى كنتور

2ـ3ـ1ـ13 تابلوى اشتراكى

بعضى مصارف مانند روشنايى راه پله ها و پاركينگ، آيفون، 
ــوفاژ و تهوية مطبوع جزِء مصارف  آنتن مركزى، آسانسور، ش
عمومى است و بين همه خانوارهاى يك آپارتمان مشترك اند. 
به همين منظور، براى اين گونه مصارف تابلوى جداگانه اى به 
ــتراكى در نظر مى گيرند، به طورى كه همة اين  نام تابلوى اش
مصرف كننده ها از اين تابلو تغذيه شوند. محل نصب اين تابلو 

در ديوار راه پله يا پيلوت ساختمان است.
ــة يك نمونة تابلوى اشتراكى را نشان  ــكل 33ـ13 نقش ش
 3×4 mm2   مى دهد. برق ورودى اين تابلو، توسط يك كابل
ــيمه كه يك سيم آن براى فاز، يكى براى نول  (يك كابل 3 س
و ديگرى براى هادى حفاظتى (ارت) ) تأمين مى شود. اين تابلو 
ــطح مقطع 16mm2 به سيستم اتصال  ــط يك سيم با س توس

ــدار خروجى با  ــت و داراى 10 خط يا م ــده اس زمين متصل ش
ــه اندازة سيم ها  ــت. در اين نقش فيوزهاى 6  ، 10 و 16 آمپر اس
ــت. يك يا چند خط نيز به صورت رزرو  ــخص شده اس نيز مش
ــت، تا در موقع خرابى  ــده اس (SPARE) در تابلو پيش بينى ش
يكى از خطوط يا نياز مصرف كنندة جديد، ا ز آن استفاده شود.

شكل 33ـ13 تابلوى اشتراكى
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3ـ3ـ1ـ13 تابلوى تقسيم واحدها

در يك واحد مسكونى بايد براى همة مدارهاى روشنايى، 
پريزها و ساير مصارف تابلويى در نظر گرفت كه به آن تابلوى 
ــيم واحد مى گويند (شكل 34ـ13). تابلو تقسيم جانشين  تقس
ــيم هاى پراكنده در ساختمان هاى  ــاده اى براى جعبه تقس س
ــيم آن است كه  ــتفاده از تابلو تقس ــت. حسن اس قديمى اس
هنگام بروز اشكال تنها مسيرى كه دچار اتصالى (خط) شده 
ــمت هاى ساختمان بدون  ــود و ساير قس از مدار خارج مى ش

برق نمى ماند.

ــو ورودى آپارتمان  ــن تابل ــراى نصب اي ــب ب محل مناس
ــة پالن پريزها ترسيم  ــت. اين تابلو در نقش ــپزخانه اس يا آش

مى شود.
تابلو تقسيم را با حروف DP نشان مى دهند. در آدرس دهى 
ــود. مثًال  ــتفاده مى ش به اين تابلو از دو عدد در كنار حروف اس
ــماره تابلوى  ــدد (يعنى عدد يك) ، ش ــه اولين ع 2ـDP1، ك

ــت داراى چند  ــاختمان ممكن اس ــت، چرا كه س آپارتمان اس
ــد. دومين عدد (يعنى عدد2) شمارة خروجى تابلو  آپارتمان باش
ــيم هاى خروجى مربوط به يكى از  تقسيم است. به عبارتى س

فيوزهاى مينياتورى (فيوز شمارة 2) است كه به آن قسمت از 
ــته شده برق مى دهد. در شكل (35ـ13)  مدار روشنايى خواس

بخشى از نمودار تابلو تقسيم آورده شده است.

شكل 34ـ13ـ  تابلوى تقسيم
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شكل 35ـ13بخشى از نمودار تابلو تقسيم

ــكل 36ـ13 نمودار تابلوى تقسيم يك واحد آپارتمان را  ش
نشان مى دهد.

شكل 36ـ13 تابلوى تقسيم يك واحد آپارتمان
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ــه آن كه قبًال در مورد كولرهاى ديوارى  تذكـر : با توجه ب
آمادة قابل نصب روى ديوار صحبت شد، الزم است به تناسب 
عرف منطقة سكونت، نقشه كشى صورت گيرد. چه بسا جريان 
نامى فيوز براى كولرهاى خاص بيش تر باشد يا لزومى به رسم 

آن در نمودار تابلو تقسيم نباشد. در اين مورد تحقيق نماييد.
   نكات قابل توجه در ترسيم و اجراى نقشه ها

ــطح مقطع سيم هاى خروجى و  ــيم و س * نوع و تعداد س
ورودى به تابلو بايد ذكر شود.

ــدار براى  ــيم، چند م ــاى تابلوى تقس ــراى خروجى ه * ب
ــنايى ها و پريزها، يك مدار براى كولر و حداقل يك مدار  روش
نيز به صورت ذخيره(رزرو) و براى هر كدام از اين خط ها يك 

فيوز مينياتورى در نظر گرفته شود.
* مشخصات اصلى وسايل قطع و وصل و حفاظتى براى 
ــنايى  ــود، مثًال براى روش مدارهاى ورودى و خروجى ذكر ش

فيوز 10A و براى پريز فيوز 16A در نظر گرفته شود.
ــطح مقطع سيم هاى مدارهاى روشنايى به هيچ وجه  * س
ــاى پريز از 2/5  ــع و براى مداره ــر مرب ــد از 1/5 ميلى مت نباي

ميلى متر مربع كم تر باشد.
4ـ1ـ13 نمودارهاى رايزر

ــش مهمى از  ــت كه بخ ــاختمان مكانى اس ــه س راه پل
مدارهاى اصلى ساختمان از  آن عبور مى كنند، اما مسير اين 
ــا و ارتباط دهى آن ها را بر روى پالن ها نمى توانيم به  مداره
ــاختمان نمودارى  ــان دهيم. در نقشه هاى برق س خوبى نش
ــان مى دهد "رايزر  ــيرهاى باالرو را نش كه ارتباط دهى مس
ــن مركزى،ارتباط  ــامل آنت دياگرام" نام دارد. اين مدارها ش
ــيم هاى تلفن، آيفون، روشنايى راه پله وتابلوهاى  جعبه تقس

توزيع و تقسيم برق مى شود.

ــى از  ــراى درك بهتر نمودارهاى رايزر، مى توان به برش ب
نماى يك ساختمان كه راه پله را دربرمى گيرد ، توجه كرد . در 
ــمت چپ شكل، شمارة طبقات ساختمان نوشته شده است.  س

با اين مقدمه به شرح نمودارهاى رايزر مى پردازيم.
الف)نمودار رايزر آنتن مركزى:

ــاختمان ، نمودار رايزر آنتن  ــيار مهم در س از رايزرهاى بس
ــن مركزى در پالن  ــايل آنت ــت، ارتباط دهى وس مركزى اس
ــت، به همين سبب  ــان دادن نيس ــتى قابل نش پله ها به درس
ــود و  ــخص مى ش ــواره آرايش آنتن مركزى با رايزر مش هم
ــخصات فنى وسايل به كار رفته نيز فقط در رايزر  معموًال مش
ــكل 37ـ13 رايزر دياگرام آنتن مركزى را  ــود. ش درج مى ش

نشان مى دهد.
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طبقة اول
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طبقة سوم

طبقة چهارم

شكل 37ـ13 رايزر آنتن مركزى
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ب) نمودار رايزر سيستم تلفن:

ــًال در مورد پالن پريز و مقررات مربوط به محل نصب  قب
جعبة تقسيم اصلى تلفن (MTB) و هم چنين جعبة تقسيم هاى 
طبقات (TB) صحبت هاى الزم شد، اما بايد ارتباط دهى آن ها 
ــود  ــان داده ش از هم كف و بين طبقات در نمودار رايزر نيز نش
ــايل به كار رفته در سيستم تلفن  ــخصات وس و هم چنين مش
ــايل بايد ذكر شود. شكل 38ـ13  نيز در نمودار رايزر كنار وس

نمودار رايزر سيستم تلفن را نشان مى دهد.
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شكل 38ـ13

پ)نمودار رايزر سيستم آيفون

ــى اين سيستم و ارتباط آن  در پالن ها فقط مى توان گوش
را نشان داد. در صورتى كه ارتباط دهى اجزاى سيستم آيفون 
نشان داده شده نمى شود. گوشى ها بايد مسيرهاى مجزا داشته 
ــوند. پس از آن  ــند و تمام آن ها به طبقة هم كف آورده ش باش

ــتم دربازكن جلوى در ساختمان وصل شوند.  به صفحة سيس
ــان داده شده است. در اين  در نمودار رايزر زير، اين مطلب نش
ــتم نيز مى تواند  ــخصات اجزاى سيس نمودار عالوه بر آن، مش

درج گردد (شكل 39ـ13).
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طبقة اول

طبقة دوم

طبقة سوم

طبقة چهارم

شكل 39ـ13

ت)نمودار رايزر روشنايى راه پله

ــاختمان  همان طورى كه به خاطر داريد، در پالن يك س
ــتيم با  ــالن راه پله فقط مى توانس ــه در پ ــمت راه پل براى قس
ــير سيم كشى را نشان  ــمت باال يا پايين مس پيكان هايى به س
ــان دادن ارتباط بين اين تجهيزات از  دهيم، اما براى بهتر نش
نمودار رايزر مى توان استفاده كرد. امروزه براى تأمين روشنايى 
ــتفاده مى شود. محل  راه پله ها از رله هاى زمانى (رله راه پله) اس

نصب رله در طبقة هم كف است.
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شكل 40ـ13 رايزر روشنايى راه پله

ر) نمودار رايزر تابلوهاى توزيع و تقسيم برق

ــرق اصلى كه كنتورهاى  ــن نمودار تابلوى توزيع ب در اي
ــتراكى به  ــرار دارند، هم چنين تابلوى اش ــاختمان در آن ق س
ــاختمان مانند  ــة واحدهاى س ــيم هم ــراه تابلوهاى تقس هم
ــود. اين نمودار، توزيع برق  ــكل 41ـ13 نشان داده مى ش ش
ــاختمان در يك نگاه  ــن ارتباط تابلوها را در كل س و هم چني

نشان مى دهد.

طبقه سوم

طبقه چهارم

طبقه همكف

طبقه اول

طبقه دوم

شكل 41ـ13 رايزر تابلوهاى برق

ز) طرحوارة خرپشته

ــاختمان هاى مسكونى  با وجود رايزر دياگرام و پالن در س
ــان داد.  ــاختمان را نش ــته س ــوان به خوبى مدار خرپش نمى ت
ــتفاده كرد.  ــراى اين منظور مى توان از طرحوارة دوبعدى اس ب
همان گونه كه در طرحوارة خرپشته شكل (42ـ13) نشان داده 
ــده است، كليد تبديل بعد از شستى رلة راه پله قرار مى گيرد.  ش
ــر آن صورت مى گيرد و  كليد  ــة مدار تبديل از كليد ديگ تغذي
ــته روشنايى چراغ هاى ديوارى خارج  يك پل در داخل خرپش
خرپشته (بام) را تأمين مى كند. پريز براى تقويت كننده (آمپلى 

فاير) آنتن مركزى نيز پيش بينى شده است.

GP-8
شكل 42ـ13 طرحواره خرپشته
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5ـ1ـ13 جزئيات

يكى از انواع نقشه ها كه در مجموعة نقشه هاى ساختمان 
ارايه مى شود، جزييات (Detail) نام دارد. جزئيات، برش هايى 
ــاختمانى الزم در نقشه هاى تأسيسات برق است  از عمليات س
كه مى تواند اندازه گذارى شدة تمام يا بخشى از آن بزرگ نمايى 

ــود و مصالح به كار رفته و نحوة اتصاالت در آن نشان داده  ش
ــود. مهم ترين جزئيات در نقشة تأسيسات برقى، چاه ارت و  ش
ــكل 43ـ13 يك نمونه از جزئيات  ــت. ش نحوة عبور كابل اس

نقشة چاه ارت تأسيسات برقى را نشان مى دهد.

EARTHING     WELL

شكل 43ـ13

6  ـ1ـ13 توضيحات

ــتارى بى نياز  ــه از زبان نوش همان گونه كه مى دانيد، نقش
نيست. در نقشه ها از حروف و شماره جهت عاليم و آدرس دهى 
استفاده مى كنيم و بايد با يك نوشته نام نقشه خود را در پاى 
ــد. اما به غير از موارد فوق به توضيح مواردى كه  آن درج كني

در نقشه ها قابل نشان دادن نيست نيز احتياج است.

مثًال در مجموعة نقشه ها مى توانيم رنگ سيم به كار رفته 
ــه پالن يا تابلو نشان دهيم، اما با توضيحى در پاى  را در نقش
ــح داد. هم چنين در برخى  ــه  مى توان اين مطلب را توضي نقش
ــم پالن  ــتر موردى را هر چند در رس ــوارد جهت تأكيد بيش م
ــت در  ــان داده ايم به دليل اهميت، بهتر اس يا تابلو و رايزر نش

توضيحات نيز آن مورد را متذكرشويم.



فصل سيزدهم

١٥٤

2ـ13 نقشه كشـى بـرق بـه كمـك نرم افـزار 
AutoCAD

ــه هايى را كه طبق اصول و  در اين بخش قصد داريم نقش
مقررات و به صورت دستى ترسيم كرديم به كمك رايانه و با 
استفاده از نرم افزار اتوكد (AutoCAD) ترسيم كنيم. براى 

اين منظور بايد مراحل زير را انجام دهيم.
1ـ2ـ13  آماده سازى فايل:

در عمل فايل رايانه اى پالن معمارى ساختمان در اختيار ما 
قرار مى گيرد و ما بايد اين پالن را براى ترسيم نقشه هاى برق 

آماده كنيم. براى آماده سازى مراحل زير را دنبال مى كنيم.
 Recovery ــتور ــت از دس ــل را باز كنيد بهتر اس 1ـ فاي
براى باز كردن فايل استفاده كنيد تا خطاهاى موجود در فايل 
ــى و .... در صفحه text windows  گزارش  و فونت فارس

داده شود.

2ـ براى ترسيم نقشه هاى برق بر روى پالن هاى معمارى 
ــير  ــان، عاليم اضافى مانند مس ــت تجهيزات، مبلم الزم اس
ــره را از روى پالن هاى  ــطح صفر و غي ــا، ارتفاع از س برش ه

معمارى حذف كنيد.
ــراى درب و پنجره  ــت بلوك هاى بكار رفته ب 3ـ بهتر اس
ــد (از حالت بلوك  ــتور Explode انفجارى كني و ... را با دس
ــدون زوايد در يك اليه، مثًال  ــارج كنيد) و تمامى پالن را ب خ
ــترى رنگ به نام Plan تعريف كنيد. در بعضى  اليه اى خاكس
از نقشه كشى ها ديده مى شود كه كل پالن بدون زوايد را يك 
ــا كردن عاليم و  ــف مى كنند چرا كه ضمن جابج بلوك تعري
كار روى نقشه ممكن است به طور ناخواسته خطى را از پالن 
انتخاب و جابجا شده يا آن را پاك كنيد. بلوك كردن با دستور 

copy و paste As Block به سادگى امكان پذير است.

4ـ فايل اصالحى را ذخيره كنيد.

مترين 11
مترين 

فايل نقشه هاى معمارى را مطابق موارد ذكر شده باز كرده و زوايدآن را براى كار نقشه كشى برق حذف نموده سپس 
تحت نام فرضى plan.dwg آن را ذخيره كنيد.

2ـ2ـ13 ايجاد صفحه جديد براى نقشه كشى برق:

ــد بازكرد.  ــد يك صفحة جدي ــى برق باي ــراى نقشه كش ب
ــامل كادر، عنوان، اليه ها، عاليم و توضيحات  اين صفحه ش

مى باشد كه در ادامه ترسيم هر يك توضيح داده شده است.
الف) كادر نقشـه: براى كل نقشه هاى برق يك ساختمان 

ــكونى دو صفحه A1 در نظر مى گيريم. براى اين منظور  مس

پالن هاى روشنايى، پريزها را كنار هم در صفحه A1 مى چينند. 
ــة تابلوها و رايزرها و جزييات را قرار  و درصفحه دوم نيز نقش
ــمت راست كادر اين صفحات جدول عاليم و  مى دهند. در س
در پايين آن عنوان نقشه درج مى شود (شكل 44ـ13) ممكن 
ــت در روش ديگرى هر نقشه در يك الية جداگانه در نظر  اس

گرفته شود.
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ــخصات  ــمت مش ب) جدول عنوان (Title) : در اين قس

ــداد طبقاتـ   ــراحـ  آدرسـ  تع ــه كشـ  ط ــه مانند نقش نقش
مساحت – شماره صفحه و ... درج مي شود.

ــتفاده  ــدول عاليمي كه عاليم آن را با اس ج) عاليـم : ج

ــم كرده ايد در  ــتورات AutoCAD در فصول قبل رس از دس
ــم كنيد. عاليم را مي توانيد  ــكل 44ـ13 رس جدول مطابق ش

ــتور  هم بــه صورت بلوك درآوريد و احضار كنيد و هم با دس
paste , copy هم مي توانيد عاليم را در محل هايي كه الزم 

است ايجاد كنيد.
د) مديريـت فايل در ايجاد اليه ها: با توجه به آنچه گفته 

شد اليه ها را با توجه به جدول 3ـ13 ايجاد كنيد.

جدول 3ـ13 فهرست اليه هاي مورد نياز در نقشه

On/OffFreeze/thawLock/Unlockكاربردرنگنام اليه

DevicesCyanعاليمOnThawUnlock

WiringGreenسيم كشي برقOnThawUnlock

TelـWireGreenسيم كشي تلفنOnThawUnlock

TVـWireGreenسيم كشي تلويزيونOnThawUnlock

OnThawUnlockكادر ـ جدول ـ متنTEXTYellow2ـ١

OnThawUnlockمفهوم عاليم ـ متنTEXT21ـ٢

Plan8پالنOnThawUnlock

Fire AlarmGreenسيم كشي اعالم حريقOnThawUnlock

Panel BoxesWhite(ارت)بدنه تابلوOnThawUnlock

با توجه به جدول 3ـ13موارد زير اعمال شود:
1)عاليمي كه ايجاد كرده ايد در اليه خود قراردهيد.

2) نوشته هايي كه براي عنوان نقشه و مفهوم عاليم به كار 

برده ايد در اليه خود قراردهيد.
3) كادر نقشه و جدول را در اليه خود قراردهيد.

مترين 22
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ــت را  ــتطيلي به ابعاد 59/4 ×84/1 كه ابعاد كاغذ A1 اس يك صفحه جديد در نرم افزار AutoCAD بازكنيد و مس
رسم كرده، جدول عاليم، عنوان و اليه هاي مورد نياز را  ايجاد نماييد.
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3ـ3ـ13 نقشه كشي برق: 

نقشه كشي برق را در دو مرحله زير انجام مي دهيم.
الف ـ قرارگيري عاليم وسايل الكتريكي بر روي پالن.

ب ـ مداربندي.
ــرق و عاليم از ضخامت  ــت كنيد كه ضخامت خطوط ب دق
خطوط پالن معماري مانند ديوارها بيشتر است (عاليم و خطوط 
برق با 0/4 يا0/35 و بقيه اجزا با ضخامت 0/1يا 0/15 اين كار 

هنگام پالت گرفتن از نقشه روي كاغذ خود را نشان مي دهد.
الـف) قرارگيري عاليم وسـايل الكتريكي بر روي پالن: 

ــتورهاي  براي قرارگيري عاليم بر روي پالن مي توان از دس
ــتفاده كرد. اما عاليم ايجاد شده گاهي بايد  paste,copy اس

ــوند و يا به محل مناسب تري اتصال داده شوند لذا  چرخيده ش
ــي مانند دستور  ــتورهاي ويرايش براي قرارگيري عاليم از دس
Rotate,Move استفاده كنيد. در چيدمان به موارد زير توجه 

كنيد.
ــتور Mirror به جاي Rotate استفاده نكنيد  1ـ   از دس

چرا كه معناي عالمت را تغيير خواهد داد.
2ـ در صورتي كه فقط چرخش هاي 90 درجه براي عاليم 

الزم باشد امكان جانبي ORTHO را فعال كنيد.
3ـ نام هر پالن در زير آن به فارسي بايد درج شود. تمامي 

نوشته ها را در اليه Text قرار دهيد. اندازه اين فونت با توجه 
به مقياس نقشه فونت Naskh  ـD مقدار 0/2 مناسب است.

ــيمي  ــتورهاي ترس ب) مداربنـدي : براي مداربندي دس

ــم خطوط قوس دار و منحني ضروري  ــم خط و رس مثل رس
است. ممكن است در مداربندي به دستورات و موارد زير نيز 

برخورد كنيد.
1ـ در صورتي كه خطي از روي خط ديگر عبور كرد بهتر 
ــكافي براي يكي از خطوط كه از  ــت با دستور Break ش اس

روي ديگري عبور كرده ايجاد نمود.
ــته زاويه دار پخ  ــت محل اتصال دو خط شكس 2ـ بهتر اس

زده شود براي اين منظور ازدستور Filet استفاده كنيد.
3ـ در صورتي كه در مداربندي نياز به كشيدن خط كامًال 
ــتيد ازامكان جانبي ORTHO استفاده  افقي يا عمودي داش

كنيد.
ــم پيكان آدرس دهي در مداربندي از دستور  4ـ براي رس

Leader استفاده كنيد.

ــتور  ــده در كنار پيكان از دس ــته ش ــراي آدرس نوش 5  ـ ب
ــتفاده  ــه جاي MultiLine text اس Single line text ب

كنيد. اندازه اين فونت با توجه به مقياس نقشه فونت استاندارد 
AutoCAD مقدار 0/15 مناسب است.
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پالن ذخيره شده در تمرين يك را در فايل تمرين copy&paste،2 نماييد وكار رسم نقشه روشنايي، پريز و ساير 
نقشه هاي برق را در آن پالن آغاز نماييد.
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مترين 
مترين 

پالن همكف پالن طبقات

آشپزخانهخواب

حمام

سرويس

ورودى

پذيرايى

انبارى

انبارى

انبارى

ــماره 45ـ13 تا 50ـ13 كه هر كدام پالن طبقات و هم كف يك واحد مسكوني را نشان مي دهد، نقشة  ــه هاي ش بر روي نقش
ــيم واحدها)، رايزر (آيفون ـ آنتن ـ  ــتراكي ـ تابلوي تقس ــنايي، پريز (برق ـ تلفن ـ آنتن)، تابلوها (تابلوي كنتور ـ تابلوي اش روش

تلفن ـ تابلوها ـ روشنايي راه پله) را ترسيم كنيد.

توجه : الزم است هنرجويان از هر پالن در قطع كاغذ A4 فتوكپى كرده و با حذف چيدمان تجهيزات ، كار ترسيم 
نقشه هاى برق را شروع كنند.

شكل 45ـ13
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مترين 
مترين 

پالن همكف پالن طبقات

شكل 46ـ13
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مترين 
مترين 

انبارى

انبارى

انبارى

خواب خواب

آشپزخانه

حمام سرويس

ورودى

پذيرايى

پالن همكف پالن طبقات

شكل 47ـ13
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مترين
مترين

پالن همكف پالن طبقات

انبارى انبارى

خواب

حمامسرويس

ورودى

آشپزخانه

پذيرايى

تراس

شكل 48ـ13
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مترين
مترين

پالن همكف پالن طبقات

شكل 49ـ13



فصل سيزدهم

١٦٤

مترين
مترين

شكل 50ـ13


