
   99-آذر  مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان    PLCمخابرات     سواالت
  

  واتساپ نمایید 09397602588و تصویر پاسخ به  خط بنویسید سهبراي پاسخ هر سوال حداکثر 
  ð   نام و نام خانوادگی : .....................    ...............................................  `
 نوع سیستم مخابراتی در برق را بنویسید شش  ))  1

  (PLC) قوي فشار خط حامل )  1
  ((الکتریک به نور مبدل( اکتیو تجهیزات  و پسیو فیبر ) ( – Access- PDH– SDH) فیبرنوري )  2
  میکروویو رادیو )  3
  وایرلس - بیسیم رادیو )  4
  (GSM) همراه تلفن -) ثابت( معمولی تلفن - DTS مستقیم تلفن )  5
  ماهواره )  6
  (Leased Line) سیم زوج )  7
 .... موبایل کارت سیم )  8

 از مخابرات در صنعت برق براي چه مواردي استفاده میشود ))  2
 : صحبت و تلفنی ارتباط ـ )  1
 : دور راه از نشاندهی و کنترل=  متري تله ـ )  2
 : دور راه از حفاظت=  پروتکشن تله ـ )  3
 FXاتوماسیون اداري از ساختمان انتقال برق منطقه به سمت ایستگاه انتقال برق + اینترنت + خط تلفن  )  4

 صنعت برق حدودا چه عددي استدیسپاچینگ نرخ انتقال اطالعات داده در  ))  3
  بیت بر ثانیه 1200بیت برثانیه تا  600نرخ انتقال داده بین 

 بنویسید از مزایاي فیبر نوري چهار مورد ))  4
  الکترومغناطیسی امواج تداخل مقابل در باال ایمنی )1
  ترطوالنی انتقال فواصل )2
  )وسیع باند پهناي( باال ظرفیت )3
  ناچیز خطاي و باال امنیت )4
  باال انتقال کیفیت و اطمینان ضریب )5
  کمتر وزن و کوچکتر ابعاد )6
  مناسب قیمت )7
  ).داشت نخواهد وجود سوزي آتش بروز امکان الکتریسیته، وجود عدم به توجه با( زا اشتعال غیر )8
  پذیرتر انعطاف )9

  جدیدتر آوریهايفن از استفاده )10
 فیبر سرقت جهت سارقان براي جاذبیت عدم )11

 بنویسید از مزایاي پی ال سی هر چه میدانید ))  5
 تبادل. نمیباشــد قوي فشــار شــبکه از مؤثر برداري بهره جهت ارتباطی نیازهاي جوابگويمثال شــرکت مخابرات  مخابراتی موجود هاي شــبکه)  الف

 سترسید عدم باشند می مراکز اینگونه ضروریات از اختصاصی و مطمئن مخابراتی شبکه یک توسط پسـتها  سـایر  و دیسـپاچینگ  مراکز بین اطالعات
که  است گشته طرف بر مطمئن مخابراتی شبکه یک وجود صورت در که هستند مشکالتی PTT ارتباطی خطوط به شهر خارج در واقع پسـتهاي  اکثر

  نمود طراحی رسانی برق هاي شبکه در استفاده براي را مخابراتی هاي شبکه چنین PLC سیستمهاي از استفاده با میتوان
ü موجود انتقال محیط از استفاده  
ü کننده تکرار به نیاز بدون زیاد فواصل در مخابراتی سیگنال انتقال امکان و کم تلفات  
ü باال اطمینان قابلیت با   حفاظت – داده – صحبت  مختلف سیگنالهاي مخابره قابلیت  
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ü مخابراتی سیستم انحصاري کنترل و دسترسی PLC قوي فشار شبکه بردارانبهره و اندرکاران دست توسط  
 

معموال از چه سیستمهاي مخابراتی در برق براي این حفاظت استفاده حفاظت تله پروتکشن چیست و  ))  6
 میشود

براي فواصل بلند( حفاظت دیفرانسیل)  و همچنین استفاده از فیبر نوري براي فواصل کوتاه (حفاظت  قدرت هاي سیستم حفاظت در PLC از اسـتفاده 
  دیفرانسیل طولی )

PLC واحد به مجهز باید روند می بکار انتقال پستهاي حفاظت هاي سـیسـتم   در که هایی TPS(=Tele Protection System) سیستم در. باشند 
TPS  در فرمان صدور با که شود می گرفته بکار پست دو از کدام هر  بین دور اهر از کنترل نوع از) کنتاکت( کانال 6 حداکثر پست ولتاژ نوع به بسـته 
  .  کنند منتقل دیگر پست به پست یک از را فرامین دارند وظیفه کانال 6 این.  شود می بسته مقابل پست در متناظر کنتاکت اول، پست

  فالت ارت دایرکشنال پشتیبان حفاظت و دیستانس نوع از اصلی حفاظت
 به مقابل پست در فرامین این ولی کنند می منتقل دیگر پست به پست یک از را تریپ فرامین TPS 2و1 کانالهاي شد داده توضیح باال در که همانطور

 تسریع نقش فقط 2و1 کانالهاي میگیردلذا تصمیم تریپ فرمان خصوص در مقابل پست حفاظتی رله نهایتا و شود می داده تفسـیر  جهت حفاظتی رله
 تحفاظ به مربوط تریپ مستقیم فرمان.  اند شده گرفته نظر در مقابل پست به تریپ مستقیم ارسال جهت  4و3 کانالهاي ولی دارند را تریپ انجام در

CBF ،  ستپ کلید باید ناگزیر باشند داشته عملکرد روند می بشمار جانبی حفاظتهاي جزو که حفاظتها این از هرکدام اگر  باشـد  می..   و ولتاژ اضـافه 
 لهت سیستم توسط شدن آشکار از پس فرامین این شود می استفاده پروتکشن تله سـیستم  4 و3 کانالهاي از تریپ فرمان ارسـال  براي شـود  باز مقابل

 باز به منجر تیبراح  ، سیستم این نادرست عملکرد اینکه به توجه با. کنند می باز را بریکر و رفته تریپ هاي رله روي مستقیما ، مقابل پست پروتکشن
  یا تریپ مستقیم فرمان داشت، خواهد ناپذیري جبران عواقب و شده بریکر جهت بی شدن

 DTT(Direct Transfer Trip) تریپ فرمان کانال دو هر که آنست مقابل پست بریکر بازشدن شرط و گردد می ارسال همزمان بصورت کانال دو از 
 مدت رايب فرمان اگر و شود می تفسیر مقابل پست در فرمان این آنگاه باشد تریپ فرمان حاوي کانال دو از یکی فقط اگر. باشند کرده دریافت باهم را

  میگردد ارسال تریپ هاي رله به آنگاه بماند باقی معینی
  فرکانس کار یک رادیو پی ال سی چه محدوده اي است ))  7

 کیلوهرتز 400کیلو هرتز تا  40

 فرستنده رادیویی پی ال سی حدودا چه مقداري استیک ترمینال قدرت  ))  8
 وات 80وات تا  10از 

 مسیر انتقال اطالعات چه نقشی دارندالین تراپ و ال ام یو و سی وي تی هر یک در  ))  9
  هرتز میباشد 50 فقط فرکانس الین تراپ بسمت ایستگاه خودمان و فیلتر عبور

PT+CC  یاCVT  بهمراهLMU همچنین وظیفه  کیلوهرتز میباشد 400کیلوهرتز تا  40 فقط در مسیر انتقال اطالعات بعنوان فیلتر عبور فرکانس
  از سمت رادیو به خط انتقال میباشند PLCکثر انرژي رادیویی تطبیق امپدانس براي انتقال حدا

روي  استفاده کرد اگر در PLCبتنهایی میتوان براي انتقال اطالعات  PTچیست آیا از  CVTو  PTفرق  ))  10
داشته باشیم و نخواهیم آنها را حذف کنیم چگونه میتوان  PTایستگاهی در سه فاز   یک خط انتقال در 

 را جهت ارسال اطالعات استفاده نمود نمود PLCرادیو 
PT  جهت اندازه گیري  مقدار ولتاژ و حفاظت ولتاژ--- CVT   جهت اندازه گیري  مقدار ولتاژ و حفاظت ولتاژ و ارسال سیگنال رادیوییPLC 

 CCبه  LMUو اتصال خروجی سیگنال رادیویی از  PT با موازي)  coupling capacitor ) CCبا استفاده از نصب یک

 و مزایا و معایب آنها را بنویسید انواع کوپالژ در پی ال سی نام ببرید ))  11
  ( عیب: تلفات بیشتر )هزینه کمتر )  :( مزیت کوپالژ فاز به زمین
  هزینه بیشتر ) :) ( عیبفواصل طوالنی براي مناسب براي ارسال اطالعات  –2 دو مسیر اطالعات  -1 :مزیت( :  کوپالژ فاز به فاز

  ال سی دیجیتال و آنالوگ را مقایسه کنید پی ))  12
ارسال میکند و چون امواج  SSBبصورت مدوالسیون دامنه به فرم ده و شحامل سوار دامنه بر روي تغییر داده ها بشکل صوت و در پی ال سی آنالوگ 
  وجود دارد بروي آنهااحتمال پارازیت و نویز  الکترومغناطیسی است
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حامل سوار شده و بصورت مدوالسیون دامنه به  برتغییر دامنه  دیجیتالی تغییر یافته و سپس بصورت  داده ها بشکلدر پی ال سی دیجیتال صوت و 
اما بدلیل دیجیتالی بودن اطالعات  امواج الکترومغناطیسی است احتمال پارازیت و نویز در سیگنال وجود دارد و حتی چون ارسال میکند SSBفرم 

بنابراین کیفیت صوت و اطالعات بسیار خوب  میشود از تشخیص خطا در ارسال دیجیتها تشخیص و تصحیحه بخوبی براحتی اطالعات صوت و داد
  است ولی قیمت پی ال سی دیجیتال تقریبا دوبرابر آنالوگ است
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