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 مي استفاده نيرو انتقال شبكه در قدرت ترانسفورماتورهاي از منظوري چه به و نماييد تعريف را ترانسفورماتور ـ 1

 شود؟

 به را معلوم مشخصات با ولتاژي مغناطيسي،سطح القاي اساس بر كه است ساكني الكترومغناطيسي دستگاه

 منظور وبه.  است زياد خط طول در توان جريان،تلفات باالبودن علت به. نمايد مي تبديل ديگري ولتاژ سطح يك

 جريان و برده باال را ولتاژ ابتدا تا شود مي استفاده افزاينده قدرت هاي ترانسفورماتور از ولتاژ تثبيت و  تلفات جبران

 .دهند مي كاهش را ولتاژ كننده مصرف نزديك در بارديگر سپس ، يابد كاهش تلفات و كنند كم را

  ببريد؟ نام را قدرت ترانسفورماتورهاي فني اطالعات ـ  2

 ساخت سال( ب سازنده كارخانه نام( الف

 كننده خنك سيستم نوع( د ترانسفورماتور نوع( ج

 برداري گروه( و( آمپر مگاولت)اسمي ظرفيت( هـ

 ولتاژ تبديل نسبت( ز

 تپ هر در ولتاژ تغييرات درصد و تپ تغيير سيستم نوع( ح

 ها پيچ سيم تعداد و ترانسفورماتور نوع به باتوجه تپ قرارگرفتن محل( ط

 ولتاژ سطح هر براي تپ پله هر در درصد امپدانس و ولتاژ كامل جدول( ي

 (كيلوولت برحسب BIL)عايقي سطح ميزان( ك

 پيچ وسيم روغن وزن( ل

  ببريد؟ نام را ترانسفورماتورها متعلقات ـ 3

 شيشه اطمينان، سوپاپ انفجار، لوله ، ذخيره تانك ، بوشينگ ، ترمومترها بوخهلتس، ،رله رادياتور روغن، تانك

 پمپ سيليكاژل، محفظه ، ها فن چنجر،كماند تپ ،كماند نما روغن

  گردد؟ مي بيان ظاهري قدرت حسب بر ترانسفورماتورها قدرت چرا ـ 4

 .دارد آن به شده وصل شبكه قدرت ضريب به بستگي ، آن راكتيو و اكتيو باردهي ميزان زيرا

  بنويسيد؟ را آل ايده ترانسفورماتور اساسي فرمول ـ 5

Vولتاژ ،N پيچ دورسيم تعداد ،I و جريان a ترانسفورماتور تبديل نسبت 

 دارند؟ فرقي هم با قدرت، كوچك و بزرگ ترانسفورماتورهاي اصوالا  آيا ـ 6

 تجهيزات به ، ها آن اهميت همچنين و قدرت افزايش با ولي است يكي قدرت ترانسفورماتورهاي كليه اساس خير،

 .ميباشد نياز تری دقيق و بيشتر حفاظتي و جانبي

 ببريد؟ نام را ترانسفورماتور در تلفات ـ 7

  مس تلفات يا اهمي تلفات ـ1: از عبارتند

 هيسترزيس تلفات(ب تلفاتفوكو(الف: شامل آهنكه يا بيباري تلفات ـ 2

 است؟ تلفاتي چه شامل ترانسفورماتور در باري بي تلفات ـ 8



 بيباري تلفات= الكتريك دي در پراكندگي تلفات+ فوكو تلفات+ هيسترزيس تلفات

  شود؟ مي مشخص چگونه ترانسفورماتور يك مشخصات ـ 9

 مي مشخص شود مي نصب ترانسفورماتور بدنه روي و است فلزي صفحه يك كه(Name Plate)پليت نيم ازروي

 .گردد

 است؟ منظوري چه به شده ثبت ترانسفورماتورها پالك روي كه درصدي امپدانس ـ 10

 مورد بريكرها قطع قدرت انتخاب و ها رله تنظيم با ارتباط در و شبكه كوتاه اتصال درمحاسبه ، درصد امپدانس

 .گيرد مي قرار استفاده

 كه وقتي دهد؟ مي اختصاص (Var) وار به را خود توان از بيشتري درصد قدرت، ترانسفورماتور صورت چه در ـ 11

 نمايند تامين را زيادي سلفي هاي كننده ومصرف. باشد پايين شبكه ولتاژ

 ببريد؟ نام را دارد مستقيم اثر ترانسفورماتورها عايق عمر طول بر كه مهمي عوامل از يكي ـ 12

 . دارد ترانسفورماتور بندي عايق عمر برطول مستقيم ،اثر پيچ سيم حرارت درجه و روغن حرارت درجه

 است؟ چقدر باشد ولت 022 آن ثانويه طرف و ولت كيلو 02 آن اوليه طرف كه ترانسفورماتوري تبديل نسبت ـ 13

 (تبديل نسبت)

 چه؟ يعني ترانسفورماتور( برداري) بندي گروه ـ 14

 .است سربندي نوع و ترانسفورماتور نام هم ثانويه و اوليه ولتاژ فاز اختالف دادن نشان منظور

 دارند؟ برداري گروه چه كيلوولت 36 هاي پست در قدرت ترانسفورماتورهاي ـ 15

 .باشند مي YNd11 بردار گروه داراي معموالا 

 بوجود باعث گردد؟ مي چه باعث باشند، داشته اختالف هم با پارالل حالت در ترانسفورماتورها بندي گروه اگر ـ 16

 .ميگردد گردشي جريان امدن

 ببريد؟ نام را فاز سه قدرت ترانسفورماتورهاي بستن موازي شرايط ـ 17

 .باشد برابر ترانسفورماتور دو تبديل نسبت( الف

 .باشد مساوي ولتاژهاي داراي بايستي اتصال قطبهاي( ب

 باشند نزديك خيلي يا. باشد برابر هم با آنها درصد امپدانس( ج

 .باشند برداري گروه يك از ترانسفورماتور دو( د

 . نکند تجاوز 1/6 از آنها قدرت نسبت غيراينصورت در باشد برابر قدرتها سعيشود(هـ

 درآنهامساويباشد نسبتمقاومتهايمعادلبهراكتانسهايمعادليعني( و

 صورت مرحله ندچ در آن، حرارت درجه افزايش مقابل در ترانسفورماتور حفاظتي هاي سيستم العمل عكس ـ 18

  ببريد؟ نام گيرد، مي

 مي صورت مرحله چهار در آن حرارت درجه افزايش مقابل در ترانسفورماتور حفاظتي سيستمهاي عكسالعمل

 :گيرد

 پمپ آفتادن بكار-0( ترتيب به ها ،گروه فن افتادن كار به ـ 1

 تريپ ـ 0 حرارت درجه افزايش آالرم ـ3



 افزايش فقط ترانسفورماتور در فنها نقش چيست؟ برداري بهره لحاظ از قدرت ترانسفورماتور هاي فن نقش ـ 19

 .باشد مي ترانسفورماتور باردهي قدرت افزايش نتيجه در و كنندگي خنك قدرت

 اند؟ شده تعبيه ترانسفورماتور در منظوري چه به رادياتورها ـ 20

 مي ترانسفورماتور روغن و پيچ سيم شدن گرم موجب ترانسفورماتور بار افزايش و محيط حرارت درجه افزايش

 تا ميكنند تعبيه را رادياتورها ترانسفورماتور، مجاورت در اكثراا  حرارت درجه غيرمجاز افزايش از جلوگيري براي. گردد

 .گيرد انجام بهتر ترانسفورماتور روغن كنندگي خنك كنوكسيون كمك به و گيرد قرار هوا با بيشتري تماس در روغن

 : از عبارتند خنككننده سيستمهاي انواع ببريد؟ نام اختصاري عالمت با را كننده خنك هاي سيستم متداول انواع ـ 21

ONAN ONAF- OFAF- - 

 : از عبارتند آنها اختصاري عالمت و

N=NATURAL A=AIR F=FORCED O=OIL 

  چه؟ يعني OFAF سيستم ـ 22

 سرعت با حرارت انتقال تا ميشود داده سرعت پمپ كمك به ترانسفورماتور داخل در روغن سيستم،گردش اين در

 مي خنك راسريعتر روغن و داده قرار بيشتري هواي با تماس در را رادياتورها بدنه نيز فنها و گيرد انجام بيشتري

 اندازه به را ترانسفورماتور نامي قدرت است قادر و است موثرتر شده ذكر سيستمهاي همه از سيستم اين. كنند

 .ببرد باال اي مالحظه قابل

 چيست؟ قدرت ترانسفورماتور در ONAF و ONAN سيستم ـ 23

ON-AN از استفاده بدون و طبيعي صورت به روغن كه شود مي اطالق ترانسفورماتور كن خنك سيستم نوعي به 

 صورت به نيز هوا جريان و یابد می انتقال( رادیاتورها) ترانسفورماتور از خارج به کاری خنک براي پمپاژ سيستم

 روغن فن، از استفاده با هوا كه است این ON-AN با ON-AF وتفاوت آید در گردش به فن از استفاده بدون و طبيعي

 .نمايد مي خنك سريعتر را ترانسفورماتور رادياتورهاي

  كرد؟ خنك را قدرت ترانسفورماتور روغن توان مي روش چند با ـ  24

 رادياتورها نصب بوسيله(ب محيط هواي بوسيله(الف

 پمپ نصب با(د فن نصب با(ج

 و ولتاژ با را فازي جريان و ولتاژ رابطه و تبديل نسبت رابطه و نموده رسم را Y/D اتصال با ترانسفورماتور يك ـ 25

  نماييد؟ بيان خط پجريان

 :داريم فاز تك ترانسفورماتور هر در

 .است فازي جريان برابر هميشه خط مثلث،جريان طرف چون

 نماييد؟ رسم را Z/y ترانسفورماتور يك الكتريكي اتصال ـ 26

 

 

 چيست؟ چنجر تپ ـ 27

 .داد كاهش يا و افزايش تنظيمي ميزان به آن بوسيله را خروجي ولتاژ توان مي كه است الكترومكانيكي دستگاه

  نماييد؟ بيان را قدرت ترانسفورماتورهاي قوي فشار سمت در چنجر تپ سيستم نصب دليل ـ 28



 دارد؛ كمتري ولتاژ كه ستاره صفر قسمت در ولتاژي تغييرات ايجاد امكان( الف

 .(جريان بودن پايين علت به)كنتاكت كمتر جرقه و چنجر تپ كليد ساختمان سادگي( ب

  چيست؟ Off Load و On Load چنجر تپ فرق 29

 چنجرهاي تپ در ولي كند تغيير ميتواند تپ متعادل بار تحت ، خروجي ولتاژ اصالح براي On Load چنجرهاي تپ در

Off Load داد قرار دلخواه تپ در را ترانسفورماتور توان مي دستي صورت به و بوده برق بي بايد ترانسفورماتور. 

 دهد؟ مي انجام را اي وظيفه چه و چيست چنجر تپ سوئيچ دايورتر ـ 30

 دارد قرار ترانسفورماتور تانك روي مخصوص تانك داخل در كه چنجر تپ تجهيزات از قسمتي به سوئيچ دايورتر

 تپ تعويض عمل چنجر تپ شفت و موتور از شده منتقل نيروي از استفاده با كه است اين آن كار و شود مي اطالق

 كند مي عمل روغني كليد يك مانند عمالا . دارد قرار روغن داخل در آن تجهيزات و دهد مي انجام تنوره داخل در را ها

 باالست بسيار سرعت داراي.  گيرد مي قرار فرد تپ روي ويكبار زوج تپ روي يكبار

  دارد؟ قرار كجا در چنجر تپ سوئيچ دايورتر ـ 31

 .باشد مي استوانه صورت به كه چنجر تپ روغن محفظه داخل در

  نمود؟ توجه بايد مواردي چه به چنجر تپ نگهداري در ـ 32

 چنجر تپ صداي( الف

 چنجر تپ عملكرد تعداد( ب

 .چنجر تپ به مربوط كنسرواتور در روغن سطح( ج

 دايورتر بازديد پذيرد؟ انجام بايستي عملكرد بار چند از بعد ترانسفورماتورها سوئيچ دايورتر بازرسي و كنترل ـ 33

  عملكرد هزار بيست از بعد گفت توان مي عمومي بطور پذيرد،اما انجام سازنده دستورالعمل اساس بر بايد سوئيچ

 وتعميرات  سوئيچ دايورتر بازديد فرارسد زوتر كه كدام هر يكبار سال پنج هر يا عملكرد هزار صد هر)و روغن تعويض

 (گيرد انجام بايد اساسي

 چرا؟ و ترانسفورماتور روغن يا شود عوض بايد زودتر چنجر تپ روغن ـ 34

 چنجر تپ عملكرد از مشخصي تعداد در و هاست تپ تغيير از ناشي(جرقه)آرك معرض در هميشه چنجر تپ روغن

 باآرك،قدرت عملكردتوام اين. نمود اقدام آن روغن تعويض به نسبت بايستي كند مي پيشنهاد سازنده كارخانه كه

 نند ما اشكاالتي اگر ترانسفورماتور روغن حاليكه در دهد مي زمان،كاهش طول در را چنجر تپ روغن الكتريك دي

 تعويض به احتياج سال باشد،سالهاي نداشته غيره و ترانسفورماتور اصلي درپوش بازكردن يا و بوخهلتس عملكرد

 .نمود اكتفا روغن سيركوالسيون به توان مي آن الكتريك دي قدرت آمدن پايين صورت در و ندارد روغن

 است؟ يكي چنجر تپ روغن محفظه و ترانسفورماتور روغن محفظه آيا ـ 35

 .باشد مي جدا هم از خير،

  است؟ شده نصب منظوري چه براي و قسمت كدام در كنسرواتور ـ 36

 مي لوله توسط ترانسفورماتور اصلي محفظه با ارتباطش و نصب ترانسفورماتور از باالتر سطحي در كنسرواتور

 روغن جابجايي و تامين امكان ايجاد تانك اين نصب از مقصود و دارد قرار مسير همين در نيز بوخهلتس رله كه باشد

 . باشد مي ترانسفورماتور حرارت درجه تغيير از ناشي حجم تغيير اثر بر ترانسفورماتور

 چيست؟ ترانسفورماتور روغن در .P.P.M سنجش واحد ـ 37

P.P.M ياPart Per Million رطوبت ميزان بيان براي معموال كه است واحد ميليون يك هر واحد،در تعداد دهنده نشان 

 .گردد مي استفاده ترانسفورماتور روغن در محلول گازهاي يا و ترانسفورماتور روغن در



 شود؟ مي ايجاد عاملي چه اثر در ترانسفورماتورها در روغن سطح تغيير ـ 38

 ترانسفورماتور روغن تغييردماي براثر(الف

 ترانسفورماتور داخل در خطا بروز(ب

 روغن نشت( ج

  شود؟ مي توليد گازهايي چه ترانسفورماتور، روغن تجزيه اثر در ـ 39

 .ميشود توليد... و واتان استيلن،اتيلن،متان هيدروژن، قبيل از روغن،گازهايي تجزيه اثر در

  ؟ چيست معرف ترانسفورماتور روغن در آن مقدار و گاز نوع – 40

 می ترانسفورماتور در خطا شدت تشخيص عامل ، آن افزایش نرخ و هرگاز مقدار در تغيير و خطا نوع دهنده نشان

 باشد خاص خطای وقوع نشاندهنده تنهایی به تواند می نيز کليدی گازهای از برخی وجود. باشد

  است؟ سيستمي نوع چه ، (Hydran) هيدران مونيتورينگ سيستم ـ 41

 در محلول يگازها پيوسته و دائم گيري اندازه براي هوشمند سيستم يك (Hydran)هيدران مونيتورينگ سيستم

 . باشد مي كيلوولت 022و 062 قدرت ترانسفورماتورهاي روغن

 چيست؟ نيرو انتقال هاي پست در (Hydran) هيدران سيستم از استفاده فوائد ـ  42

 شبكه اطمينان قابليت فزايش -1

 تجهيزات به جدي صدمه واردشدن از پيشگيري با برداري بهره هاي هزينه كاهش-2

 ترانسفورماتورها عمر طول فزايش -3

  ونقل حمل هزينه از اجتناب و اوليه مراحل در خطا آشكارسازي با محل در تعمير امكان ايجاد -4

 ترانسفورماتورها مدار از خروج زمان كاهش-5

 تضمين مدت اتمام از قبل خطا آشكارسازي با تجهيزات تضمين از استفاده امكان-6

 بردار بهره پرسنل امنيت افزايش -7

 .محيطي زيست آلودگي كاهش-8

  چيست؟ ترانسفورماتور روغن نگهداري در سيليكاژل نقش ـ 43

 ثابت را روغن(عايقي) الكتريكي دي قدرت ترتيب بدين كه دارد را ازهوا رطوبت جذب خاصيت فقط سيليكاژل

 .گردد مي آن كاهش از مانع و نگهداشته

 باشد؟ مي آن تعويض به نياز سيليكاژل رنگ تغيير درصد چند با  ـ 44

 تغيير صرفاا  كه است ذكر به الزم. گردد تعويض كه است الزم ، گردد صورتي سيليكاژل% 02 رنگ هرگاه معموالا 

 .گيرد قرار بررسي مورد تعميراتي گروههاي توسط بايد موضوع اين و نبوده سيليكاژل اشباع معرف رنگ

  دهيد؟ شرح بوخهلش رله در شده توليد گاز اوليه خواص روي از را ترانسفورماتور عيب تشخيص موراد ـ  45

 کرده نفوذ ترانسفورماتور داخل به هوا باشد،پس اشتعال غيرقابل و بو بي و رنگ بي شده توليد گاز اگر( الف

 .است



 سوخته ترانسفورماتور عايق پس باشد اشتعال غيرقابل معموال و غليظ سفيدرنگ،زرد و تند شده توليد گاز اگر( ب

 .است

 .است شده تجزيه ترانسفورماتور روغن باشد،پس اشتعال قابل و سياه يا كستري خا و تند شده توليد گاز اگر( ج

 برند؟ مي كار به قدرت ترانسفورماتور طرف كدام در را زمين ترانسفورماتور ـ 46

 .باشد درمدار بايستي هميشه و دهند مي قرار قدرت ترانسفورماتور مثلث درطرف

 رود؟ مي كار به منظوري چه براي ولت كيلو 02 طرف در نوترال ترانسفورماتور  ـ 47

 شكل به قدرت ترانسفورماتورهاي ثانويه كه رود مي كار به زماني كيلوولت 02 طرف در نوترال ترانسفورماتور

 زمين نوترال نقطه و زيگزاگ تصال باا نوترال ترانسفورماتور مصنوعي، زمين سيستم يك ايجاد براي و باشد مثلث

 قسمت و تشخيص فالت ارت هاي رله توسط راحتي به زمين هاي اتصالي صورت اين در كه برند مي كار به شده

 .گردند مي ايزوله توزيع شبكه از معيوب هاي

 دارد؟ معنايي چه نوترال ترانسفورماتور صفر امپدانس ـ 48

 نوترال، ترانسفورماتور صفر امپدانس درواقع.  گيرد مي قرار استفاده مورد كوتاه اتصال مطالعات در صفر امپدانس

 .گردد مي كوتاه اتصال جريان كاهش موجب و داده افزايش را زمين به فاز اتصال مسير امپدانس

 است؟ شده انتخاب زيگزاگ شكل به (TG) نوترال ترانسفورماتور علت چه به ـ 49

 ضمن آورد مي فراهم صفر به نزديك باولتاژ نوترالي نقطه كه است آن در زير شكل به توجه با زيگزاگ اتصال مزيت

 مقدار از اتصالي زمين،جريان به فاز اتصالي موقع در كه كرد محاسبه نحوي به را ساقها امپدانس توان مي آنكه

 مساوي دور با هاي پيچ سيم تعداد از و بازو سه هر از جريان فالت ارت درزمان يگر عبارت به و نشود بيشتر معيني

 درصد تنها و كرده راخنثي يكديگر هسته بازوي هر ر شده توليد دورهاي آمپر شود مي باعث و كند مي عبور

 .شود ظاهر پراكندگي و تلفات صورت به ناچيزي

 

 

  كنند؟ نمي پارالل را آنها هرگز داخلي تغذيه ترانسفورماتور دو بودن موجود صورت در چرا ـ 50

 تعميرات،يكي جهت كه است ممکن اوال شوند پارالل داخلي مصرف ترانسفورماتور دو اگر حالت دراين

 به مربوط دخلي تغذيه ترانسفورماتور طريق از AC ولت 022 نتيجتاا  كه كنند برق بي را اصلي ازترانسفورماورهاي

 نباشند پارالل حالت در اصلي ترانسفورماتورهاي اگر ثانياا . ميگردد اي حادثه موجب و گشته قوي فشار به تبديل آن

 نمي صحيح ترانسفورماتورها براي عمل اين كه شده پارالل ولت 022ولتاژ طرف از نتيجه در و داخلي تغذيه از

 .باشد

 كنند؟ مي زمين ولت، كيلو 062 انتقال هاي شبكه در را اصلي ترانسفورماتورهاي ستاره مركز نقطه چرا ـ 51

 رخ ها درآن زمين با فاز اتصال كه زماني تا و شوند مي طراحي سيمه سه اصوال توزيع فوق و انتقال هاي شبكه

 ،براي شود برقرار زمين به جریان نشت هرگونه هنگاميكه اما ، ندارند كردن زمين به احتياجي ، باشد نداده

 جهت( ترانسفورماتور -ژنراتور) منبع نزديكي در اي شده زمين نقطه كه است نياز ، آمده پيش عيب آشكاركردن

 فيدر در منصوب هاي رله و شود برقرار جريان و شده بسته زمين مدار تا باشد داشته وجود اتصالي جريان برگشت

 .سازند جدا شبكه از را معيوب مدار و ه شد تحريك ، عيب جريان احساس با نوترال همچنين و مربوطه فيدرهاي يا

 .دهيد توضيح را رزيستانس تانك از استفاده دليل ـ 52

 تشخيص غيرقابل و كم نشتی هاي جريان آشكارنمودن و شبكه در كوتاه اتصال هاي جريان محدودكردن براي

 شود مي استفاده رزيستانس تانك يا مايع مقاومت از ها هارمونيك ظهور از جلوگيري و اصلي نوترال رله بوسيله

 .دارد قرار گالوانيزه فلزي تانك يك داخل در مذكور مايع كه

  .كنيد بيان را آن خاصيت و رزيستانس تانك داخل محلول جنس ـ  53



 برابر در معكوس مقاومت خاصيت داراي كه باشد مي مقطر آب و سديم كربنات محلول ، تانك داخل محلول جنس

 .باشد مي حرارت

 است؟ شكلي چه به پست تجهيزات با رزيستانس تانك ارتباط ـ 54

 .گيرد قرارمي آن زمين اتصال و نوتر ترانسفورماتور نول نقطه مابين رزيستانس تانك
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