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امور در رشته   نی جزو مهم تر ی نقشه برق صنعت  ی خواندن و بررس یی توانا 
و توانمند   یمهندس برق حرفه ا کی که  نیا یبرا .دیآ  ی برق به حساب م 

و استفاده از آن  ی بررس یو روش ها  ی برق صنعت یبا نقشه ها دیبا د،یباش
 .دیها آشنا باش

از آن ها  کیو کاربرد هر  ی برق صنعت  ینقشه ها ی مقاله به معرف نیا در
باره کنجکاو  نی کسب اطالعات در ا یکه برا ی صورت در .پرداخت میخواه
 .دیمتن با ما همراه باش  انیتا پا د،یهست

 

 ست؟ی چ ینقشه برق صنعت 1#

  ی دارد، نقشه برق صنعت یار یکه در حوزه برق کاربرد بس  یی از نقشه ها  ی کی
  شوند و ی م  دهیفرمان کش  یمدارها ی طراح ینقشه ها برا نیا .است

در  یاد یز زات یتجه  .دهند ی کارشناسان قرار م اریرا در اخت ی مهم   اطالعات 
از اقدام به نصب آن   شیپ دیبا لی دل نیرود به هم ی مدار فرمان به کار م 

 .کرد هیته  یها ابتدا نقشه ا

 به .خواهد کرد یادیکمک ز زات ی در نصب تجه شتریم بکار به نظ نیا
روند، در  ی در مدارات به شمار م ی برق که جزء اصل یعنوان مثال تابلوها 

معموال  ی برق صنعت یها نقشه .شوند ی فرمان نشان داده م  یمدارها
  ی برق زات یبر تمام تجه دیبزرگ قصد دار مناطق روند که ی به کار م ی زمان 

 زات ی تجه ی از نقشه ها تنها به بررس  ی برخ .دیموجود کنترل داشته باش
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  ی قطعات برق گاهیجا نییتع یاز آن ها برا گرید ی بعض  .پردازند ی موجود م 
 .خواهند شد ی طراح 

به  دیبا د،یداشته باش زات یرا بر تجه ی کنترل کامل  دیطور قطع اگر بخواه به
باره   نیدر ا ی مختلف  یها نقشه .دی کن ی نقشه را طراح   نیچند  ی بیطور ترک

  ازین ی برق زات یتجه تمام به ی دسترس  یاز آن ها برا کی وجود دارند که هر 
 .هستند

 .میکن ی نقشه ها را به شما معرف نیاز ا یتعداد  میادامه قصد دار در

 

 

 (riser diagram) زری نمودار را 2#

الزم است،   اریکه وجود آن در حوزه برق بس ی برق صنعت  یاز نقشه ها ی کی
شود که قصد  ی نقشه استفاده م  نی از ا ی زمان .باشد ی م  زرینمودار را

  نیواقع با ا در  .میتابلو برق را داشته باش رینظ ی مختلف زات یتجه  شینما
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گذاشته   شی آسان تر به نما ی دسترس  یتابلوها برا قینمودار مکان دق
برق  یتابلوها  نیاز ا کینحوه متصل شدن هر  نیبر ا عالوه .خواهد شد

 .شود ی نشان داده م  زریدر نمودار را قیبه طور دق زین

به  شتریب ی مسکون یدر ساختمان ها ی نوع نقشه برق صنعت نی ا تیاهم
 انیپخش جر وهیبه اطالع از ش ازی در آپارتمان ها که ن  رایز .دی آ ی چشم م
 .خواهد کرد یار یکمک بس زری را نمودار هر طبقه وجود دارد، یبرق برا
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 one line) یتک خط  ینقشه برق صنعت 3#
diagram) 

نام دارد که نسبت به  ی نقشه تک خط گر،ید ی نوع نقشه برق صنعت  کی
برق به  یشبکه و تابلوها زرینمودار را در .تر است ی تخصص  زرینمودار را

 .شد ی داده منشان  ی اگرام ید یصورت بلوک ها

  دیروبه رو هست ی فن یبا نمودار  ی است که در نقشه تک خط ی در حال نیا
نقشه ها  نی ا .دارد ی به شناخت روش نقشه خوان  ازیآن ن خواندن که

رو  نیا از  دهند؛ ی خوانندگان خود قرار م اریرا در اخت یادیاطالعات ز 
 .شوند  ی م  میمعموال در چند صفحه ترس

 ایبرق  انیجر  ع ی مدار قدرت، شبکه مربوط به توز شی که هدف نما ی زمان 
 .مناسب خواهد بود اریبس ی تک خط نقشه دست باشد، نی از ا یموارد

برخوردار  زین ییدارند و از حجم باال یساده ا ینقشه ها معموال شما نیا
 .ستندین
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 right) یقیحق ینقشه برق صنعت 4#
diagram) 

اتصاالت هر   ی حت  و دیمتفاوت از برق وارد شو یی ایبه دن دیقصد دار اگر
 .به شما کمک خواهد کرد ی قیقطعا نقشه حق د،یبرق را بدان ع یشبکه از توز

 یشده تمام اتصاالت قطعه ها یو مهندس قینقشه به طور کامال دق نیا
تا   نیچن هم .گذارد ی م  شیشما به نما یکار را برا نیو نحوه انجام ا  ی برق
انواع نقشه برق   گرینسبت به د ی ق یشود که نقشه حق ی م انیب یحد

موجود   زات یتجه ی شما بر تمام  بی ترت  نیبد .دارد یشتر یکاربرد ب ی صنعت 
 .داشت دیها اشراف کامل خواه روگاهین ایدر ساختمان 
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 (terminal drawing) نالینقشه ترم 5#

و   یبرق، ورود ع یوز ت  یمواقع عالوه بر اتصاالت و شبکه ها ی برخ در
الزم است   طیشرا نی ا در .کند ی م دایپ تی ما اهم یبرا زین انیجر ی خروج

 نیشما را در ا یها ازین تمام که د یرا انتخاب کن ی کامل ی نقشه برق صنعت 
 .باره برطرف کند

 یبرا قایکه دق دیآ ی به حساب م  ی برق  یاز نقشه ها ی کی نالیترم  نقشه
بود قطعات مرتبط با  دیشما قادر خواه ی عن ی .کار ساخته شده است نیهم

مشخص شده در نقشه   یها نالیبرق را بر اساس ترم انیورود و خروج جر
نشان داده شده  ی گوناگون  یها با روش ها نالیترم نی ا .دیمشاهده کن

  ای یورود ی ها نالینقشه ها ترم نیاز ا ی عنوان مثال در بعض به .اند
اعداد   ایبه کمک کلمات  گرید  ی و در برخ ی با حروف تخصص ی خروج
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  ای ی در اتصاالت پمپ  شتری نقشه ها ب نیا کاربرد .شوند ی م  نیی تع
 .خواهد بود ی ک یخاص الکتر سات یتاس

 

 

 (assembly drawing) نقشه مونتاژ 6#

آن ها را  ی و خروج  یاز اتصاالت و ورود ی اطالعات ی مونتاژ به طور کل  نقشه
برق در   زات یکامل تجه ی اگر قصد بررس نیبنابرا .دهد یما قرار م اریدر اخت

بر   عالوه .شود  ی نم  هینقشه چندان توص نیاستفاده از ا د،یساختمان را دار
  نیا یرو  نالیمربوط به هر ترم  یشماره ها ،ی قطعات برق یاتصال ها

 .نقشه قابل مشاهده است
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معنا   نیا به .شود ی م انینوع قطعات ب نیی نقشه مونتاژ در تع گرید ضعف
  یورود یرو تنها وجود ندارد و نالیقطعه مربوط به هر ترم  نییکه امکان تع

نقشه مونتاژ   ی طراح یبرا .شده است  دیبودن آن ها تاک ی خروج ای
 :است ریکه به شرح ز دینکته را مد نظر قرار ده 3 ی ست یبا

 .در نظر گرفته شود ی کسان ینقشه ابعاد مناسب و  ابعاد  میترس یبرا •
 .متفاوت نباشد گریقطعه با قطعه د کی  اسیمق ی عنی
معنا   نیا به .دیکن یدور  گریکدیبه  زات یاز حد تجه شیب ی ک ینزد از •

  د،یاز قطعات را داشت ی بخش  ریتعم ایقصد توسعه  ندهیکه اگر در آ
 .باشد ریامکان پذ

نحوه نصب  نیچن هم و دیکه مد نظر دار  ی نوع تابلو برق یبرا دیبا •
 .دیخوانندگان نقشه قرار ده اریرا در اخت ی حاتیآن به طور کامل توض
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 (wiring plan) نگی ر ینقشه وا 7#

  نقشه تالش شده است که شتریب دی آ ی نقشه بر م  نیطور که از نام ا همان
اگر   نیبنابرا .نشان داده شود گریکدیقطعات به  ی کابل کش ای نگیر یوا

نوع نقشه برق   نیاز ا دینبا د،یدار ازیکار خود ن یرا برا ی جزئ  قات یتحق
شود  ی م  یی رونما ی زاتینقشه از تجه نیدر ا نیچن هم .دیریبهره بگ ی صنعت 

  نیا شینما  یبرا .مراکز به کار رفته است گریکه در ساختمان ها و د
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به شما کمک   یادیاند که تا حد زشده  فی تعر ی حروف خاص زات،یتجه
 .خواهند کرد

 

 

 (Layout) دمانینقشه چ 8#

 نیا در .میکن یاشاره م  دمانیبه نقشه چ ی انواع نقشه برق صنعت  گرید از
و قطعات به طور کامل نشان داده شده   زات یتجه قیدق گاهینقشه جا

 .است
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و نحوه انجام آن   گریکدیدرباره اتصاالت قطعات به  دیکه بخواه  ی صورت در
تنها در   رایز  .نخواهد کرد ی نقشه به شما کمک نیا د،یاطالعات کسب کن

تمام قطعات به کار رفته در ساختمان   یجا ی به معرف دمانینقشه چ
 .پرداخته شده است
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 زاتیبر تمام تجه یبه کمک نقشه برق صنعت 9#
 دی مسلط شو یساختمان

  .دیآ ی امور در رشته برق به شمار م نی تر ی از اصل ی کی  ی برق صنعت  نقشه
 برق مناسب باشد، ع ی و قطعات توز زات یدرست تجه گاهیآن که جا یبرا
  ی م  ی برق طراح ینصب آن ها اقدام کنند، نقشه ها یاز آن که برا شیپ

 .شوند

  ایبرق موجود در ساختمان  زات ی تجه  ی که قصد اطالع از تمام  ی صورت در
 دینقشه ها نخواه ی قادر به استفاده از برخ د،یکارخانه ها را داشته باش

 ی برق صنعت  یاست که شامل نقشه ها یادیموضوع تنوع ز نیا لیدل .بود
و تسلط کامل بر تمام   ی نقشه ها امکان دسترس  نیشناخت ا با .شود ی م

 داشت.  دیرا خواه ی برق زات یتجه


