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  نمونه سوالات تجهیزات پست

  انواع پست از نظر عملکرد -1
  پست افزایش دهنده ولتاژ (جنب نیروگاه)

  پست کاهش دهنده ولتاژ (نزدیک مصرف کننده)
  فاقد ترانس قدرت میباشد و جهت کلید نمودن و گذاردن راکتور روي خط –پست کلیدي(کلیدخانه) 

  انواع پست از نظر عایق بندي -2
  پست معمولی

 GISپست 

  اجزاء مهم پست نام ببرید -3
 –ترنس ولتاژ  –ترانس جریان  –ترانس نولساز  –ترانس توزیع داخلی  –سوییچگیر  –ترانسفورماتور قدرت 

  برقگیر –باسبار  –سکسیونر  –بریکر 

  جبران کننده را نام ببرید -4
  خازن

  راکتور (سلف)
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  بی خط شامل چه تجهیزاتی است -5
  ی ترانس شامل چه تجهیزاتی استب -6
  تله موج (لاین تراپ چیست) -7
  وظیفه کلید قدرت (بریکر) داراي چه ویژگیهایی است و چند نمونه است -8
  ترانسفورماتور قدرت چه وظیفه اي دارد مشخصات آن چیست انواع آنرا نام ببرید -9

  ترانسفورماتور توزیع داخلی چه وظیفه اي دارد -10
  ترانسفورماتور نولساز چه وظیفه اي بعهده دارد -11
  انواع آنرا نام ببریدمشخصات آن چیست کننده (سکسیونر) چیست  وظیفه قطع -12
  برقگیر کجا وصل میشود وظیفه برقگیر چیست انواع برقگیر مشخصات برقگیر -13
  چگونه وصل میشودمشخصات آن چیست چیست  PT-CVTترانسفورماتور ولتاژ  -14
  چگونه وصل میشودمشخصات آن چیست چیست  CTترانسفورماتور جریان  -15
 بریکر چیست  مشخصات آن چیست انواع بریکر را نام ببریدوظیفه  -16

  چهار نوع سکسیونر را نام ببریدوظیفه سکسونر چیست مشخصات آن چیست  -17
  ):ی( دوستونیدوران -1
  ):ي( عمودیدوران -2
  شکل( پاندو گراف): یچیق -3
  ):یی( چاقویزانوئ يکانکتورهایدس -4
  Earthing Switch & Grounding Switch: نیزم سکانکتورید -5

  وظیفه برقگیر چیست -18
ود از ش جادیدر شبکه قدرت ا ریتوانند توسط دو عامل ز یکه م ییدر مقابل اضافه ولتاژها زاتیحفاظت تجه يبرا
  شود: یاستفاده م LAبنام اختصاري  ریبرقگ

  صاعقه و رعدوبرق لیاز قب یرونیعوامل ب -1
رزونانس ممکن است  ای,اتصال کوتاه و نگیچیسوئ رینظ يکه بر اثر اختلالات شبکه و موارد یعوامل داخل -2
  . دیآ شیپ
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  :رهایبرقگ انواع -19
  يا لهیم ریبرقگ -1
   یسوپاپ ریبرقگ -2
   zno يرو دیاکس ریبرقگ -3

  :ریبرقگ مشخصات -20
  Rated Voltage:  یولتاژ نام -1
  Rated Fregaency:  یفرکانس نام -2
   Paver Frequency Spark Over Voltage: یجرقه با فرکانس صنعتولتاژ  -3
   Impulse Spark Over Voltag: ياز موج ضربه ا یناش يولتاژ جرقه ا -4
   Rated Discharge Current:هیتخل انیحداکثر جر -5
   Residerad Voltage:ماندهیولتاژ باق -6
  ریکانتر برقگ-7



P a g e  4 | 4 

 

  سیستمهاي تغذیه ایستگاه چگونه است -21
  ( یک مورد را توضیح دهید) انواع شینه بندي نام ببرید -22
  عناصر یک سیستم حفاظتی چیستند -23
  مشخصات سیستم حفاظتی نام ببرید -24
  چند مدل رله نام ببرید -25
  هشت مورد مشخصات فنی پست بنویسید -26
  چهار نوع سیستم مخابراتی در برق بنویسید -27
  یک واحد پی ال سی داراي چه تجهیزاتی است -28
  شامل چیست شامل چه داده هایی استسیستم اسکادا  -29
  چیست RTUواحد پایانه راه دور  -30
  شرایط موازي بستن ترانسفورماتورها چیست -31
  تپ چنجر چیست و انواع آن -32
  حفاظت دیفرانسیل و حفاظت بوخهلتس چیست -33
  چیست REFحفاظت  -34
  حفاظت دیفرانسیل چیست -35

  

  


