
1 نمونه سواالت اتوماسیون در برق   ص
 

 )RTUو پی ال سی در برق( نمونه سواالت سیستمهاي اتوماسیون برق و اسکادا

 اتوماسیون صنعتی چیست چه مزایایی دارد  -1
بجاي متصدیان انسانی براي کنترل  ،ها افزارافزار و سـخت نرماتوماسـیون صـنعتی به بهره گیري از   

  دستگاه ها و فرایندهاي صنعتی گفته میشود. 
  : ی از مزایاي اتوماسیون صنعتیعضب
ü کنترل کیفیت دقیقتر و سریعترو  افزایش کیفیت محصوالت تولیدي 
ü باال بردن ضریب ایمنی براي نیروي انسانی و کاستن از فشارهاي روحی و جسمی  
ü ) کمیت تولید )افزایش افزایش سرعت تولید 
ü تکرارپذیري فعالیتها و فرایندها  
ü (ضایعات) کاهش پسماندهاي تولید  
ü  و اداري و مالی و منابع انسانی بهتر با سیستمهاي بازرگانیواکنش هاي متقابل  
ü افزایش بهره وري واحدهاي صنعتی  

 در برق چیست PLCو  چه مزایایی دارد چیستدر کنترل  PLCپی ال سی  -2
  کنترلسیستمهاي 

یک سیستم فرمان کنترلی  Programmable Logic Controlمدار منطقی قابل برنامه ریزي 
را توسط سنسورها و مبدل ها و مسیر یک صـنعت   تجهیزاتکه آالت خودکار میباشـد  براي ماشـین 

  مخابراتی مشاهده و با برنامه قابل کنترل مینماید
ü .هزینه نصب و راه اندازي آنها پایین می باشد  
ü . براي نصب و راه اندازي آنها زمان کمتري الزم است  
ü .اندازه فیزیکی کمی دارند  
ü .تعمیر و نگه داري آنها بسیار ساده می باشد  
ü . به سادگی قابلیت گسترش دارند  
ü .قابلیت انجام عملیات پیچیده را دارند  
ü . ضریب اطمینان باالیی در اجراي فرایندهاي کنترلی دارند  
ü که تعویض بخشهاي مختلف آن را ساده میکند. ساختار مدوالر دارند  
ü  خروجی و سطوح سیگنال استاندارد دارند. -اتصاالت ورودي  
ü .زبان برنامه نویسی آنها ساده و سطح باالست  
ü .در مقابل نویز و اختالالت محیطی حفاظت شده اند  
ü .تغییر برنامه در هنگام کار آسان است  
ü  امکان ایجاد شبکه بین چندینPLC . به سادگی میسر است  
ü   (به عنوان مثال از طریق خط تلفن یا ســایر شــبکه هاي ارتباطی) امکان کنترل از راه دور

  قابل حصول است .
ü    ــتاندارد از قبیل چاپگر ، بارکد خوان و ... به ــیاري از تجهیزات جانبی اس ــال بس امکان اتص

PLC . ها وجود دارد 
  سیستم مخابرات روي سیمهاي برق
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ــب هرتز حمل میکنند  50هـادیهـاي انتقـال برق نـه تنهـا  انرژي الکتریکی با فرکانس       بلکه با نصـ
 LMU=Line( رادیو پی ال سی و  PLC= Power Line Carrierتجهیزات رادیویی با سیم بنام 

Matching Unit  وLT-Line Trap و حفاظت  –داده  –راي مخابره صــوت و .. از همان هادي ب
  استفاده میکنند هم –راه دور 

 مونیتورینگ چیست -3
مونیتورینگ عبارت اسـت از جمع آوري اطالعات مورد نظر از بخشهاي مختلف یک واحد صنعتی و  

  نمایش آنها با فرمت مورد نظر براي رسیدن به اهداف ذیل :
ü نمایش وضعیت لحظه اي هر یک از ماشین آالت و دستگاهها  
ü  سیستمنمایش و ثبت پارمترهاي مهم و حیاتی یک  
ü نمایش و ثبت آالرمهاي مختلف در زمانهاي بروز خطا در سیستم  
ü نمایش محل خرابی و زمان وقوع ایراد در هر یک از اجزاي سیستم  
ü نمایش پروسه هاي تولید با استفاده از ابزارهاي گرافیکی مناسب  
ü  تغییر و اصالحSet Point ها حین اجراي پروسه تولید  
ü  فرایندهاي کنترلی از طریق برنامه مونیتورینگامکان تغییر برخی از 
ü مترهاي مورد نظر مدیران از قبیل زمانهاي کارکرد، میزان تولید ، میزان ابت اطالعات و پارث

 اولیه مصرفی ، میزان انرژي مصرفی و .. مواد 

 چیست HMIسیستم  -4
که  ابط بین ماشـین و انسـان است، سیستمی است  ر    Human Machin Interfaceسـیسـتم   

( شامل نرم افزار و سخت افزار کاربر(اپراتور) میتواند یک صنعت را مشاهده و یا با فرمان کنترل نماید
  کامپیوتري مخصوص کاربر است)

 ؟ترانسمیتر چیست -5
 شــده تشــکیل) Metering( گیري اندازه و)  Transfer( انتقال اي دوکلمه ترکیب از ترانســمیتر

 یگنالس سپس و کرده گیري اندازه را فیزیکی کمیت بتواند که باشـد  می تجهیزي معنی به و اسـت 
  .نماید ارسال کننده کنترل براي را شده گیرياندازه

 یک نمونه از ترانسمیتر میباشد –ترانسدیوسر 
 کنترلرهاي به ترانســمیتر ســوي از آمپر میلی 20 تا 4 جریان الکترونیکی نوع هاي ترانســمیتر در

  .شود می ارسال الکترونیکی
6- CT  وPT  وCVT چیست 

سري وصل میشود است که  کاهنده جریان  ترانسفورماتور CT=Current Transformer سی تی
آمپر  300به یک جریان کم در سمت ثانویه تبدیل میکند (مثال را جریان اولیه سـمت فشـارقوي   و 

ــمـت   ــرهاي ثانویه جهت حفاظت و اندازه گیري جریان  آمپر تبدیل میکند) 5کیلولت به 63سـ سـ
  میباشد
ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ است که موازي وصل میشود و  VT=Voltage Transformerپی تی 

کیلولت 63ولتاژ اولیه سـمت فشارقوي را به یک ولتاژ کم در سمت ثانویه تبدیل میکند (مثال ولتاژ  
 ولت تبدیل میکند) سرهاي ثانویه جهت حفاظت و اندازه گیري ولتاژ میباشد 100به 
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کاهش دهنده ولتاژ از نوع خارنی است CVT=Capacitor Voltage Transformerسی وي تی 
که موازي وصـل میشـود و ولتاژ اولیه سـمت فشارقوي را به یک ولتاژ کم تقسیم میکند (مثال ولتاژ    

 ولت تبدیل میکند) سرهاي ثانویه جهت حفاظت و اندازه گیري ولتاژ میباشد 100کیلولت به 63
 

 چیست DCSسیستم  -7
یسـتمهاي کنترل گسـترده : در سیستم کنترل متمرکز،    سـ  Distributed Control Systemسـیسـتم   

 سیم کشی از هر مجموعه و هدایتصنعتی،   راي کنترل بر تک تک اجزا یک سـیستم اتوماسیون  ب
دچار صورت گیرد چنانچه مرکز کنترل  سـیمها به مجموعه سخت افزاري مرکز کنترل  سـیگنالهاي 

اطالعات را  در هر قسـمت آن صــنعت،   اگر  ولی،  حادثه گردد کل مجموعه صـنعت از کار می افتد 
کنترل اصلی داده ها را ارسال سـپس به مرکز   ) وData Concentrator( جمع آوري و متمرکز نموده

بنابراین سـیسـتم به واحدهاي کوچکتري تقسیم (توزیع)   سـیسـتم کنترل گسـترده نامیم،      نماییم
  و سپس به باالدست ارسال میشود میشود

 چیستScada  اسکادا   -8
براي جمع آوري اطالعات و کنترل سیستمها  Supervisory Control And Data Acquisitionسـیستم  

سیستم جمع آوري  -3ترانسدیوسرها  -2سنسورها  -1میباشـد که شـامل کل مجموعه میباشـد :     
ابع من –نرم افزار  -سخت افزار(سرورها)  -مرکز کنترل(مودم  -5مسیر مخابراتی  -4) RTUداده(مثال

  )) و .. UPSتغذیه اضطراري(

  تم اسکادا در اتوماسیون و دیسپاچینگ چه استفاده اي میشودساز سی -9
  کلیدها و بریکرها و تپ چنجر و ..نمایش وضعیت لحظه اي هر یک  )1
جریان و ولتاژها و بار اکتیو و راکتیو ودر ورودي و خروجیها و دیگر مقادیر نمـایش و ثبـت    )2

  محل ها و .. 
 و ..نمایش و ثبت آالرمهاي مختلف در زمانهاي بروز خطا  )3
  به وضعیت ها و آالرمها و اندازه گیریها و فرامین Time Tagالحاق برچسب زمانی  )4
ــخص نمودن اولین عملکرد و عملکردهاي بعدي، در    )5 ــب زمانی براي مش ــتفاده از برچس اس

 زمانی که یک حادثه منجر به گسترش حادثه شده است
  رنگها و پیام صوتی و نوشتاري براي اعالم هشداراستفاده از  )6
  گزارشگیري متنوع جهت تصمیم گیري مدیریتیبت اطالعات و ث )7
  )EMS = Energy Management System سیستم مدیریت انرژي ( ٍ )8
 PAS=Powerامـکــان پیش بینی اثرات تغییرات آینــده قبــل از اجراي واقعی آن(  )9

Advanced Software(  
حوادث رخداده در گذشـته،  با برگرداندن ســیســتم فعلی بصورت   امکان بررسـی وضـعیت   )10

 مجازي به شرایط قبل از حادثه (پست مورتم) 
 شبیه ساز آموزشی )11

DTS=Dispatching Training Simulator 
OTS=Operator Training Simulator 

  Load Flow Studyمطالعه بار (جریان)  )12
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  هاي انتقال مزایاي فیبر نوري در قیاس با دیگر محیط -10
ایمنی باال در مقابل تداخل امواج  -1

  الکترومغناطیسی
  ترفواصل انتقال طوالنی -2
  ظرفیت باال (پهناي باند وسیع) -3
  خطاي ناچیزامنیت باال و  -4
  ضریب اطمینان و کیفیت انتقال باال -5
  ابعاد کوچکتر و وزن کمتر -6

  قیمت مناسب -7
با توجه به عدم وجود ( غیر اشتعال زا -8

الکتریسیته، امکان بروز آتش سوزي وجود 
  داشت.)نخواهد 

  ترانعطاف پذیر -9
  آوریهاي جدیدتراستفاده از فن -10
  جهت سرقت فیبرعدم جاذبیت براي سارقان  -11

 راه دور چیست RTUپایانه  -11
یک سـیسـتم کامپیوتري شامل سخت افزار و نرم افزار جهت    Remote Terminal Unitپایانه راه دور 

آوري داده از نقاط مختلف ایســـتگاه ها ( مثال مقادیر جریان و ولتاژ و وضـــعیت ها و آالرمها و جمع
ز مرک -دن و برچسب زمانی زدن بر داده ها و ارسال به باالدست ( اپراتور ایستگاه  فرامین) و کد نمو

) ،  Data Concentrator( چنانچه به یک سیستم جمع آوري داده در حقیقت – کنترل دیسپاچینگ)
  نامند RTUاضافه نماییم آنرا توانمندیهاي یک مرکز کنترل کوچک را قابلیتها و 

  داراي چه واحدهایی میباشد RTUیک  -12
  Power Supplyمنبع تغذیه  )1
  Main - CPUکارت اصلی  )2
  …و  UIOC – ICOM (کارتهاي مشترك) کارت ارتباط داخلی )3
  هاي دیگر RTUوظیفه برقراري ارتباط با مرکز کنترل یا  Modemمودم  )4
و تبدیل  …جمع آوري مقادیر اندازه گیري وات وار ولتاژ و  AI - Analogue Inputکارتهاي   )5

  به فرم دیجیتال
 جمع آوري وضعیت کلید و سکسیونر و تپ ترانس DI  -  Digital Inputکارتهاي  )6
 تپ ترانس بهکلید و ارسال فرمان به  DO  -  Digital Outputکارتهاي  )7
ــکادا   MRتـابلو   )8 ــتم اسـ ــیسـ ــعیتها  –تعدادي ترمینال ورودي و خروجی سـ اطالعات وضـ

)indication  و آالرمها مستقیما به کارتهاي (DI وارد میشوند  
  و  تعدادي کارت دیگر

 )در اتوماسیون برق چه اطالعاتی رد و بدل میشودداده ها در سیستم اتوماسیون برق چیست( -13
 Status -1چهار داده بین ایسـتگاه برق و مرکز کنترل دیسـپاچینگ بایستی رد و بدل شود شامل :   

رل  از ایستگاه برق به مرکز کنتوضعیت تپ چنجر ا ( باز هستند یا بسته) ارسال وضعیت تمام کلیده
2- Alarm  3ارسال آالرم ها از ایستگاه برق به مرکز کنترل- Measurand  ارسال مقادیر اندازه گیري

  از ایستگاه برق به مرکز کنترل ، مگاوات، مگاوار،  جریانولتاژ، 
4- Command  از مرکز کنترل به  ، فرمان به تپ چنجرزشـوند یا بسته) ارسـال فرمان به کلیدها ( با

  ایستگاه

  مسیرهاي مخابرات در برق چند نمونه است -14
  مخابره صوت و داده و حفاظت راه دور(تله متري) از طریق:
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پی ال ســی : مخابره داده روي ســیمهاي برق با یک ســیســتم رادیویی با ســیم بنام پی ال ســی با   -1
  کیلوهرتز 400تا کیلو هرتز  40فرکانسی بین 

 OPGWفیبرنوري : مخابراه از طریق تارهاي نوري که داخل سیم هاي گارد تعیبه شده است -2
ــیم مایکروویو   -3 ــیم  -5 ماهواره -4رادیو بیس زوج -7 وایرلس -6 و رادیو ترانک VHF-UHFرادیو بیس

 سیم معمولی

15- IED چیست  
 رفت و تکامل خود تبدیل به رله هايبا پیدایش میکرو پروسسور، رله هاي الکترونیکی در مسیر پیش

در سطح  IEDشدند.  Intelligent  Electoronic Device(  IEDالکترونیکی هوشمند یا (
ها در در سطح  IEDها  و .. در حال توسعه است) ولی  PTها و  Process Level  )CTپروسس 

  بسیار استفاده میشود.  Station Levelو در سطح اتاق مرکز کنترل ایستگاه  Bay Level بی 
ها است، به صورت توزیع شده  IEDبخش نظارتی (و حفاظتی) که مجموعه اي از  DCSدر سیستم 

  در بخش هاي مختلف سیستم بکار گرفته می شود.

16- GateWay چیست  
دهد به شرکت برق اجازه می gateway. استاندارد نیستند IEDو پروتکلها براي ها افزارسختبین رابطهاي 

تا با اجزاي یک شبکه و پروتکل ارتباطی مشترك، وسایل مختلف را با هم روي یک ایستگاه مجتمع کند. 
gateway  به یک رابط فیزیکی بینIED یک مبدل پروتکل ردهاي الکتریکی شبکه و همچنین و استاندا

ه شبکه مورد استفاده در پست، از نظر ارتباطی ها ازدیدگاIEDشود تمام باعث می Gateway بین آنها است.
افزار نیز کار را افزار نوشته شده این وضعیت نرمیک نرم IEDیکسان به نظر برسند. از آنجا که براي هر 

تر کرده است. براي مثال ممکن است یک شرکت بخواهد تعدادي رله حفاظت از نوع تر و مشکلپیچیده
 تهیه کند ABBنوع  هاي حفاظت فیدر از، رلهزیمنس

 پروتکل و انواع آن را بنویسید(نمونه هایی در برق بنویسید) -17
باط برقرار ارت یکدیگرکنند تا با  یاز آن استفاده م ي متفاوتها یستماست که س یپروتکل شبکه, زبان یک
زبان ارتباطی بین الیه هاي هفتگانه شبکه میباشد که در هر مورد میتواند متفاوت باشد  ،هاپروتکل. کنند

  نظیرپروتکلهایی 
Fieldbus, Industrial Ethernet, Profibus, Hostlink, DNP3 , Modbus, Asibus, Lon, 
CAN, NetDevice,  PLC Bus, X10, RS232- RS485, … 

ت یک رله دیستانس تولید میکند امکان ارتباط این رله با تجهیزات در صنعت برق بعنوان مثال اگر یک شرک
  ساخت کارخانجات دیگر را با  پشتیبانی از پروتکل ها را ذکر مینماید.

  استاندارد چیست ( نمونه هایی در برق بنویسید) -18
 ینعتص یاسشده در مق یفتعر يها پروتکل ها اردپروتکل است.. استاند یکبر اساس  یاستاندارد، توافق یک

ان قطعات ساخت سازندگ یتوانیداستاندارد، م ي. با پروتکلهایشوندسازنده خاص محدود نم یکهستند که به 
 واندیتکند، م یرويخاص پ ياز استاندارد ها يکه قطعه ا ی. تا زمانیدکامل استفاده کن یمختلف را با همخوان

 :  ياستاندارد ساز يسازمانها ینرپنج سازمان از مهمت   درون شبکه قرار گرفته و کار کند. 
 متحده. یاالتاستانداردها در ا ی: سازمان رسم ANSI :  یکاامر یمل ياستانداردها یتويانست )1
 : IEEE :  یکو الکترون یکالکتر یمهندس یتويانست )2
3(      IEC , ISA.... و 
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6 نمونه سواالت اتوماسیون در برق   ص
 

 متري، پروتکل تبادل اطالعات و فرامین بین مرکز و ایســـتگاهها دیســـپاچینگ و تله اســـتانداردهايکی از ی
ــال  ــد که منجر به تجهت ارس ــتانداردو دریافت میباش ــاراً IEC 60870-5-101 دوین پروتکل اس  اختص

IEC101  و سپس بروي شبکه LAN و WAN  پروتکل که منجر بهIEC 60870-5-104 شد  
  استاندارد اتوماسیون در ایستگاه برق    IEC-61850استاندارد 
  استاندارد دیسپاچینگ و تله متري برق  IEC-60870استاندارد 

 این دو استاندارد مکمل هم براي اتوماسیون در شبکه صنعت برق میباشد
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