
  )تولید انتقال توزیع(برداري شبکه برق

  
   6022کلیـد  در یـک ایسـتگاه انتقـال بـرق        

اگر فقط رله یک تجهیز درست از سرویس خارج میشود 

 را بنویسددر ایستگاه شماره یک یف بهره بردار 
 هنگام قطع دستی و اتوماتیک یک تجهیز برقی وظیفه بهره بردار در هر مرد چیست

وصل میشود اگر هر کـدام داراي چنـدین سـر    
   چه تجهیزي باید چه دقتی بنماییمسرهاي ثانویه 
رله هـا چکونـه تغذیـه    در سرویس نباشد کمتر از یک ساعت 

 چه امکاناتی از دست میدهیم
  در ایستگاه آشکار نمیشود بیوچه عی

 توضیح دهید

4052 

4412 

6122 

612 

ایستگاه شماره 
 دو

405 

 

برداري شبکه برق امتحان نگهداري و بهرهسواالت 

   405    بنام   خروجی مصرف کننده بر اثر جریان زیاد خط 
از سرویس خارج میشود و دو و ایستگاه شماره یک میشود  توسط رله جریان زیاد قطع

 )چرا(تنظیم نشده باشد رله مربوط به کدام تجهیز معیوب است
یف بهره بردار اتمام وظ   6022کلید اتوماتیک در خصوص سوال فوق پس از قطع 

هنگام قطع دستی و اتوماتیک یک تجهیز برقی وظیفه بهره بردار در هر مرد چیست
 نحوه انجام قطع دستی به چه ترتیب و چگونه است

 سطوح ولتاژ و سطوح دیسپاچینگ را بنویسید
 چیستبرق شرح وظیفه دیسپاچینگ 

  یستبرق چشرح وظیفه بهر ه بردار 
PT(CVT)  وصل میشود اگر هر کـدام داراي چنـدین سـر     کجاه ببه چه صورتی و سرهاي اولیه چیست

سرهاي ثانویه در مورد ثانویه آنها به کجا وصل میشوند سرهاي 
کمتر از یک ساعت اگر این ترانس  وعلت نصب ترانس توزیع داخلی چیست 

چه امکاناتی از دست میدهیم اگر این ترانس بیش از دو ساعت در سرویس نباشد
چه عیاگر این ترانس در سرویس نباشد  وعلت نصب ترانس نولساز چیست 

  )سه مورد(حداقل سه مشخصه عمده ترانس قدرت نام ببرید
 سیستمهاي خنک کننده ترانس را نام برده و تعریف کنید

 انواع ترانسفورماتور نام ببرید
 شرایط موازي بستن ترانس ها چیست

 انواع برقگیر نام ببرید –
 در کدام سمت است تپ چنجر چیست وظیفه اش چیست

توضیح دهید ویژگیهایی استمشخصات و رله حفاظتی خوب داراي چه 

6412 
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6022 6122
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  ایستگاه شماره یک
T2 T1 

سواالت   نمونه

بر اثر جریان زیاد خط در مدار فوق  - 1
توسط رله جریان زیاد قطع

تنظیم نشده باشد رله مربوط به کدام تجهیز معیوب است
در خصوص سوال فوق پس از قطع  -2
هنگام قطع دستی و اتوماتیک یک تجهیز برقی وظیفه بهره بردار در هر مرد چیست - 3
نحوه انجام قطع دستی به چه ترتیب و چگونه است - 4
سطوح ولتاژ و سطوح دیسپاچینگ را بنویسید -5
شرح وظیفه دیسپاچینگ  - 6
شرح وظیفه بهر ه بردار  - 7
PT(CVT)و  CTوظیفه  -8

سرهاي  خروجی باشد
علت نصب ترانس توزیع داخلی چیست  -9

اگر این ترانس بیش از دو ساعت در سرویس نباشدمیشوند و 
علت نصب ترانس نولساز چیست  - 10
حداقل سه مشخصه عمده ترانس قدرت نام ببرید -11
سیستمهاي خنک کننده ترانس را نام برده و تعریف کنید -12
انواع ترانسفورماتور نام ببرید -13
شرایط موازي بستن ترانس ها چیست -14
–برقگیر چیست  - 15
تپ چنجر چیست وظیفه اش چیست -16
رله حفاظتی خوب داراي چه  یک  -17
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  )تولید انتقال توزیع(برداري شبکه برق امتحان نگهداري و بهرهسواالت   نمونه

 چیست   EFو    OCوظیفه رله  - 18
 چند سیستم مخابراتی در صنعت برق نام ببرید -19
 –ترانسدیوسر چیست  –پایه راه دور چیست و نام اختصاري آن در انگلیسی چیست  - 20
21- SCADA مخفف چیست و کارش چیست 
 سیستم اسکادا چیستند داده ها در - 22
 اتوماسیون در برق چیست -23
 اجزا اتوماسیون نام ببرید -24
 الین تراپ چیست - 25
 سکسیونر چیست انواع سکسیونر نام ببرید -26
 بریکر چیست انواع بریکر را نام ببرید -27
) دیفرانسـیل و بـوخهلتس ج  و در صورت عملکرد رلـه   ؟فرمان به کجا صادر میکند)بو   ؟رله دیفرانسیل چیست)الف - 28

  ؟بردار چیست یفه بهرهوظ
 ترا محاسبه کنید و در هر مورد وظیفه بهره بردار چیس 230kvمحدوده ولتاژ عادي و بحرانی و غیرقابل تحمل ولتاژ  - 29
 ترا محاسبه کنید و در هر مورد وظیفه بهره بردار چیس 66kvمحدوده ولتاژ عادي و بحرانی و غیرقابل تحمل ولتاژ  - 30
درج شده حال سرویس دهی است   ظرفیت در مگاوار   6مگاوات و  8بار مصرف با    -یک ایستگاه با یک ترانس قدرت  -31

 میباشد مگاولت آمپر 10.5این ترانس قدرت روي برچسب فلزي بدنه 
 .) چرا(وظیفه بهره بردار با مشاهده این مقدار بار چیست )مصرفی چقدر است ب مگاولت آمپر) الف

 اکثر بار مصرفی محاسبه کنیدمیباشد حد 5/300یک خط  CTنسبت تبدیل تنظیم شده  -32
 رله اتصال زمین محدود شده چیست کارش چیست مخفف آن در انگلیسی چه نام دارد -33
 رله استند باي چیست فرمان به کجا صادر میکند -34
 نرا بنویسیدآرله دیستانس چیست فرمان به کجا صادر میکند نواحی  -35
 صادر میکندرله بوخهلتس چیست فرمان به کجا  - 36
 دیرنگ ولتاژهاي مختلف در نقشه را بنویس - 37
... و  –ترانس نولساز  –ترانس توزیع داخلی  –برقگیر  –سکسیونر زمین  –خط  –سکسیونر  -بریکر  –کدگذاري ترانس  - 38

 با چه اعداد و چه ترتیبی است
 چندین استاندارد مورد استفاده در برق را با ذکر مخفف نام انگلیسی نام ببرید -39
نصـب   400کیلـو در سـمت    400کیلو چیست و جرا در پستهاي  400در پستهاي کمتر از  20ت نصب راکتور در سمت عل - 40

 میشود
 طرق کاهش تلفات خط را بنویسید -41
 حریم خطوط در ولتاژهاي مختلف را بنویسید -42
 ستاچه رنگ کیلوولت در نقشه  400-230-132-63رنگ ولتاژهاي  -43
هـر  در نقشـه   GTو  SSو  LA و Tوو چه تجهیزاتی است و چه سطح ولتاژ در خصوص چه خط   6049و کد   6042کد  -44

  براي چه تجهیزاتی استکدام 
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