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  انتقالپست  نمونه سوالات 
  اجزاء مهم پست نام ببرید )1
 چهار مشخصه مهم یک پست را نام ببرید )2

  پنج مورد از تاسیسات جانبی پست را نام ببرید )3
  بی خط و بی ترانس چیست شامل چه تجهیزاتی است )4
  لاین تراپ یا تله موج چیست )5
   ببرید پنج مشخصه مهم اول آن چیستترانسفورماتور قدرت چه وظیفه اي دارد انواع آنرا نام  )6
  انواع سیستمهاي خنک کنندگی ترانس نام ببرید )7
  تپ ترانس چیست انواع تپ چنجر نام ببرید )8
  شرایط موازي کردن ترانسفورماتورها چیست )9

  گروه برداري چیست )10
اگر سرویس خارج شود چه سیستمی بجاي آن سرویس   چه وظیفه اي داردترانسفورماتور توزیع داخلی  )11

  ساعت در سرویس نباشد چه مشکلاتی خواهیم داشت 3میدهد و اگر بیش از 
 اگر در سرویس نباشد چه مشکلاتی خواهیم داشت ترانسفورماتور نولساز چه وظیفه اي دارد )12

  آن چیست مشخصات برقگیر کجا وصل میشود وظیفه برقگیر چیست انواع برقگیر نام ببرید )13
  مشخصات و ویژگیهاي قطع کننده بریکر چیست انواع آن را نام ببرید )14
وظیفه قطع کننده (سکسیونر) چیست با بریکر چه فرقی دارد مشخصات سکسیونر چیست انواع سکسیونر  )15

  نام ببرید
سی تی چیست وظیفه آن چیست مشخصات آن چیست انواع آن را نام ببرید سرهاي اولیه و ثانویه چگونه  )16

  وصل میشود
پی تی چیست وظیفه آن چیست مشخصات آن چیست انواع آن را نام ببرید سرهاي اولیه و ثانویه چگونه  )17

  وصل میشود
  سی وي تی چیست وظیفه آن چیست  )18
  بالا و پایین چیست Coreمعنی پی تی یا سی تی   با  )19
  کلاس دقت چیست )20
  شینه بندي چیست چهار نمونه را توضیح دهید )21
  در پست یا خط را ذکر کنید Faultپنج نمونه خطا  )22
  علت وقوع خطا چیست )23
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براي تشخیص خطا و برنامه ریزي عکس العمل و اجرا عملیات در صورت بروز خطا چه تجهیزاتی لازم  )24
  است

  یک سیستم حفاظتی خوب باید داراي چه مشخصاتی باشد )25
  چیستهر یک زون حفاظتی و ثانویه و حفاظت حفاظت اولیه  )26
   معکوس به چه معنی است رله با مشخصه منحنی )27
  چیست  REFو دیفرانسیل و بوخهلتس و دیستانس و استندباي و  EFو رله  OCرله  )28
–خط در نقشه هاي تک خطی ذکر میشوند؟   کدام از موارد ذیل چه حروف اختصاري انگلیسیهر  )29

س تران - داخلیترانس توزیع  -ترانس خازنی -ترانس ولتاژ  -ترانسفورماتور -فیدر -ژنراتور
  برقگیر  -نولساز

  -هریک از ولتاژهاي زیر با با چه کد اختصاري و چه رنگی در نقشه هاي تک خطی ذکر میشوند؟  )30
 20  ولتاژ -کیلوولت  66-63ولتاژ -کیلوولت  132ولتاژ -کیلوولت  230ولتاژ -کیلوولت  400ولتاژ

  کیلوولت 11  ولتاژ -کیلوولت 
هر کدام به چه معنی  6019و در تجهیز دیگري نوشته باشد  6052اگر در یک تجهیز در نقشه نوشته باشد  )31

  است
  نحوه مانو قطع و وصل خط یا ترانس چگونه است )32
  رد استفاده آنهاوراکتور و خازن چیست و م )33
  وسائل ارتباطی ایستگاهها را نام ببرید )34
  پی ال سی چیست اجزا آن را نام ببرید )35
  فیبر نوري چیست اجزا آن را نام ببرید )36
مرکز کنترل دیسپاچینگ چیست چه وظیفه اي دارد چه تجهیزاتی در ایستگاه و در خط انتقال و در مرکز  )37

  دیساچینگ وجود دارند 
  اسکادا چیست تله متري چیست آر تی یو چیست )38
  پست سنتی و پست دي سی اس چیست )39
  انواع داده ها که براي دیسپاچینگ ارسال میشود نام ببرید )40
  اتوماسیون پست چیست )41
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