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از ایستگاه تا کنترل دیسپاچینگ

برق منطقه اي فارسشرکت
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 خدایا

 چقدر این جمله تو زیباست
 >>ایاك نعبد و ایاك نستعین <<

مرا بیاموز پیوسته تو را بجویم و همواره به عنوان یگانه پناهگاهم به بنابراین 
 تو رو کنم

 
 سپاس

تهاي گرمت را بر شانه هاي یخ زده بینم و دسکه هنوز تو را در کنار خود می 
 احساس می کنم

 
 سپاس

فتگو با تو و نشستن روبروي جبروت و ملکوتت تمام غمهاي عالم را به که گ
 یکباره از دلم می زداید

 و دوباره شوق زندگی و زنده ماندن و امید به فردا را به من می بخشد
 

 خدایا سپاس



٣

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

بر آن شدیم تا با همکاري دوستان بـرگ سـبزي بـر صـفحات اطالعـات بـرق         
ـــا اســـکادا و دیســـپاچینگ را   منطقـــه اي فـــارس اضـــافه کنـــیم و از ایســـتگاه ت

 .توضیحات جامعی ارائه دهیم
از دانش و تجربیـات همکـاران بـرق منطقـه اي فـارس در               تهیه این جزوه    در  

،که در این مسـیر     استفاده گردیدمعاونت طرح و توسعه و معاونت بهره برداري         
از همکاري مدیر محترم امور دو بهره برداري و اپراتورهاي ایستگاه فلسطین و              

 .صدرا تشکر می گردد

جنـــاب آقـــايقیقی،ح همکـــاري صـــمیمانه جنـــاب آقـــاي مهنـــدسعالقـه واز
شتابنده،جناب آقاي مهندس قائدي و خانم پروین عزیزي کـه باعـث            مهندس  

 .گردید قدردانی میگرددتدوین این جزوه

 .امیدواریم با پیشنهادهاي شما اشکاالت و نقص هاي این جزوه برطرف شود

                                        با تشکر   
       مجري طرحهاي دیسپاچینگ و مخابرات برق منطقه اي فارس

                                     امین صدیقی

زهرا مهرابیمهندس:کنندهتهیه
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مقدمه
به انرژي الکتریکی مطمئن درتمام جنبه هاي زندگی کنونی امري کـامالًنیاز

اصـلی در  چشمگیري را دارا می باشد و هدفبارز ونقش بسیارروشن بوده و
براینبنا. کنندگان استجلب رضایت و اطمینان مصرف    ارایۀ بهینۀ این انرژي،   

بررسی همه  تحت نظارت و  سیستم الکتریکی،براي دستیابی به این هدف،باید    
 .دائمی قرارگیرددقیق وجانبه و بطور

برپـایی نیروگاههـا،خطوط انتقال،ایسـتگاههاي      روشن است که هدف اصلی از     
نیـازتـأمین انـرژي الکتریکـی مصـرفی مـورد       شبکه هاي توزیع،  مبدل ولتاژ و  

اسـت و  زندگی روزمره امري اجتنـاب ناپـذیر      کتریکی درانرژي الکاربرد.است
بـرروزدانشـمندان،هرنوآوري هـاي علمـی محققـان و   باتوجه به اختراعات و   

 .دامنه وسعت آن نیز افزوده می شود
طرحهاي گوناگون توسـعه،باید بـا      دیگر،با رشد فزاینده جمعیت و    نقطه نظراز

رد کـه همگـان بتواننـد از        گسترش شبکه هاي الکتریکی،شرایطی رافـراهم کـ       
 .انرژي استفاده کنند

حائز اهمیت در این خصـوص،افزایش کیفیـت و رعایـت محـدوده         نکتۀ مهم و  
قدرمسـلم  .هاي مجاز و استاندارد انرژي مورد تقاضاي مصرف کننـدگان اسـت           

ارائه بهینۀ انـرژي  آنچه مورد نیاز همۀ مصرف کنندگان است و هدف اصلی در    
مصـرف کننـدگان انـرژي    ایت واطمینـان مشـترکان و  می باشد،رضالکتریکی

انرژي، عـدم تغییـر ولتـاژ و        تأمینویژگیهایی همچون تداوم و   .الکتریکی است
از دیـدگاه  .یکنواختی آن بطور معمـول بـراي مصـرف کننـدگان اهمیـت دارد             

وق حـائز اهمیـت اسـت،ارائه انـرژي       موارد فـ  تولیدکننده نیز،آنچه که عالوه بر    
 .باشدمیرین هزینهلکتریکی با کمتا
بررسی هایی درخصوص چگـونگی    لعات وي دستیابی به این موارد باید مطا      برا

تأمین انرژي مطمئن صورت پذیرفته و بـا توجـه بـه محاسـبه هـاي پیچیـده                  
 .ودقیق علمی،کنترل هاي الزم انجام شود
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با توجه به آنچه که در مقدمه فوق ذکر شد،آنچه که در بهره برداري از شـبکه                 
 :رت بعنوان هدف دنبال می شود سه مورد اساسی زیراستقد
ارایه انرژي الکتریکی با کیفیت عالی-
انرژي الکتریکی مطمئن-
 .…کمینه کردن هزینه ها در تولید،انتقال و-

ارایۀ انرژي الکتریکی با کیفیت مطلوب                                                                      
در مباحث مربوط به بهره برداري از شبکه هاي قـدرت ،آنچـه کـه بـه عنـوان              
 :کیفیت انرژي الکتریکی از آن نام برده می شود، با دو عامل مشخص می شود

 .قرار گیرداول اینکه دامنه ولتاژ در محدودة قابل قبول و مجاز
 عـاري از نوسـان      دوم تغییرات فرکانس در محدودة قابل قبول و مجاز بـوده و           

 .باشد
. شـته شـود   ولتاژ بایستی در سطح مجـاز نگـه دا  وضعیتهاي مختلف شبکه،در

 تنظیم ولتاژ در شبکه یعنی تنظیم توان راکتیو، ابزارهـاي تنظـیم تـوان        اساساً
  .دراکتیو نیز، همان جریان تحریک ژنراتور، بانکهاي خازنی و راکتورها می باشن

 همه جانبه، با مونیتورینگ کمیاب مهم درشبکه،در اینجا، یک سیستم کنترل   
در مورد تزریق توان راکتیو و جذب آن در قسمتهاي مختلـف شـبکه تصـمیم            

 .می گیرد و بدین ترتیب می تواند در بهبود کیفیت انرژي، مؤثر واقع شود
در هر لحظه،انرژي الکتریکی که تولید می شود بایستی بـا انـرژي مصـرفی در     

در تولیـد نیـز     این اصل، هرگونه تغییر در بار،بایستی یک تغییر       ا  موازنه باشد ب  
یستم عدم تعـادل بوجـود خواهـد    در غیر اینصورت در س   .اشدبه دنبال داشته ب   

ز شـبکه رخ دهـد و در سیسـتم          اگر افزایش بار در نقطه اي ا      بعنوان مثال،.آمد
د راشبکه انرژي مورد نیاز خـو   ور جبران آن تغییري صورت نپذیرد،     بمنظتولید،

از انرژي جنبشی قسمتهاي دوار سیستم خواهد گرفت و این امـر یعنـی افـت                
ـ  .فرکانس شبکه ه کلیـه نقـاط تولیـد در هنگـام بهـره     بدین ترتیب دسـتیابی ب

برداري از شبکه،امري ضروریست و براي نیل بـه ایـن هـدف اسـتفاده از یـک              
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مسیستم کنترلی قوي،همه جانبه و کارآمد در جهـت حفـظ پایـداري سیسـت          
 .قدرت اجتناب ناپذیر خواهد بود

انرژي الکتریکی مطمئن
وضعیت یک شبکه الکتریکی را در شرایط مختلف بهره برداري، مـی تـوان در           

 :چهار وضعیت یا مد خالصه کرد
مد عادي -1
مد آستانه خطا -2
مد اضطراري -3
مد بازیابی -4

مطمـئن بـه    سیستم قدرت،در صورتی می تواند انـرژي الکتریکـی را بصـورت             
بـا توجـه بـه      .مصرف کننده برساند که در وضعیت نرمال بهـره بـرداري باشـد            

گســـتردگی و اهمیـــت آالرمهـــا در شـــبکه هـــاي قدرت،نگهـــداري سیســـتم در  
وضعیت نرمال زمانی عملی خواهد بود که آالرمها را به موقع دریافـت کـرده و           

 . تحلیل کنیمسریعاً
یتند از رفـتن سیسـتم بـه وضـع         در واقع کشف سریع مد آستانه خطا می توا        

 . به وضعیت نرمال برگردانداضطراري جلوگیري کرده و سریعاً
از طرف دیگر در صورت سـقوط سیسـتم بـه حالـت اضـطراري بایسـتی آنـرا                   

 وضعیت بازیـابی و سـپس بـه وضـعیت           هسریع،حساب شده و با برنامه ریزي ب      
 .نرمال برد

کنتـرل کارآمـد،دقیق و     با توضیحات فوق می بینیم که داشتن یـک سیسـتم            
 .سریع چقدر میتواند در نگهداري سیستم در وضعیت نرمال کمک کند
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 :انرژي الکتریکی از نیروگاه تا مصرف کننده

دهندیش میهمان طور که می دانیم در انتقال انرژي الکتریکی ولتاژ را افزا       
ایـن  .ردتا با این افزایش ولتاژ بتوان با جریان کم انرژي زیادي را منتقل کـ              

کوچـک شـدن سـطح مقطـع        :جریان خواصی دارد کـه عبارتنـد از       کاهش  
افزایش ولتاژ بوسیله ترانسـفورماتور افزاینـده.و کاهش تلفات انرژي   هادیها

برد دارد که  کاراین نوع ترانسفورماتور تنها در ابتداي خط        .صورت می گیرد  
وط انتقـال   ولتـاژخط. افزایش می دهد   قال را براي انت   ي تولیدي نیروگاه  ژانر

درانتقال انرژي به دلیل بـاال      .کیلو ولت است  13 و یا    2302،در ایران معموالً  400
را بـر  این رو آنهـا  ازتا فاصله هادیها از هم زیاد باشد،     الزم است   بودن ولتاژ
کننـد کـه داراي      مـی    رلند و قوي و یا دکلهاي بزرگی سـوا        هاي بروي تیر

 به اندازه کـافی از هـم فاصـله    ین ترتیب سیمهابه ا،بازوهاي بلندي هستند  
دي دکلها سبب می شـود تـا هادیهـا از سـطح             همچنین بلن،پیدا می کنند  

 .شند جانی و مالی نداشته باتزمین دور شوند و خطرا

ل انرژي در مسافتهاي کوتاه و همچنـین در محـدوده شـهرها و              براي انتقا
کشـیمناطق مسکونی به جـاي اسـتفاده از سـیم کشـی هـوایی از کابـل        

این به دلیل باال بودن ولتاژ ایـن کابـل هـا     نابرب،زمینی استفاده می شود   زیر
باید درجه عایق بودن باالیی داشته باشند و همچنین از نظر ایمنـی تمـام              

 .شرایط الزم مد نظر قرارگیرد

تریکی تولید شده توسط خطوط انتقـال بـه مراکـز مصـرف مـی               لکانرژي ا
شهرها و مناطق مسـکونی هسـتند      مصرف که عمدتاً  در مدخل مراکز  رسد،

بتدا تا حـدي کـاهش      قل شده بوسیله ترانسفورماتور، ا    ولتاژ خیلی زیاد منت   
شبکه زیـاد اسـت و قابـل اسـتفاده بـراي            در حالی که هنوز ولتاژ    .می یابد

63. نیستمصرف کنندگان . کیلـو ولـت اسـت       66یـامقدار این ولتاژ معموالً   
هاي اصـلی   به پستهاي ترانسـفورماتور   کیلوولت  انرژي الکتریکی با ولتاژ     63

در داخـل شـهرها ،   .ز نقاط داخـل شـهر منتقـل مـی شـود          واقع دربعضی ا  
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  63ولتـاژ. ل توسط کابل هاي فشار قوي صورت می گیـرد            این انتقا  معموالً
ولت تبـدیل  کیلوکیلوولت در پستهاي اصلی توسط تراسفورماتور به ولتاژ   20

 .رماتور داخل محالت توزیع می شود     جا به پستهاي ترانسفو   ز آنمی شود و ا   
ولت تکفاز  220 وولت سه فاز  ین پستها به ولتاژهاي   380لو ولت در ا   کیولتاژ  20
 .می شودتبدیل

:تعریف سطوح ولتاژ
تحت نظارت دیسپاچینگ ملیهها                         نیروگا: تولید -
اچینگ منطقه ايتحت نظارت دیسپ              کیلو ولت230و400: انتقال -
            تحت نظارت دیسپاچینگ محلی کیلو ولت66و132: فوق توزیع -
تحت نظارت دیسپاچینگ توزیع                کیلو ولت11و20و33: توزیع -

kv 66کلیه ولتاژهاي باالي: فشار قوي

١١ kv ،٢٠ kv 33،kvکلیه ولتاژهاي باالي: فشار متوسط

٢٢٠ v ،٣٨٠ vولتاژ: فشار ضعیف

 :ساختار سلسله مراتب دیسپاچینگ کشور
امروزه در بیشتر شبکه هاي قدرت،پیچیدگی و گسترش،به حـدي رسـیده            
است که کنترل با یک مرکز میسـر نبـوده و چنـدین مرکـز کنتـرل بـراي            

طبعاً در این گونه موارد یک سیسـتم دقیـق          .اینکار در نظر گرفته می شود     
و مسـئولیت هـر مرکـز را در سیسـتم مشـخص         سلسله مراتب،باید وظیفه    

.                                    کرده و نحوة نظارت هر مرکز بر مراکز زیردست آنرا روشن سازد
 در این راستا در ایران بر اساس فلسفه بهره برداري تصـویب شـده توسـط     
شرکت توانیر و سازمان برق ایران سطوح مختلف و سلسـله مراتـب آن بـر                

 .سب تقسیمات دیسپاچینگهاي منطقه اي و محلی معین شده استح
 SCC)سطح صفر(دیسپاچینگ ملی-

و ایستگاههاي انتقال)  مگاوات100بیش از(کنترل تولید نیروگاههاي بزرگ
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 AOC)سطح یک( منطقه ايدیسپاچینگ-
کنترل ایستگاهها و خطوط انتقال    
 RDC)سطح دو( فوق توزیعدیسپاچینگ-

ایستگاهها و خطوط فوق توزیعکنترل     
DCC )سطح سه(توزیعدیسپاچینگ-

کنترل شبکه توزیع برق

 : )DISPATCHING(دیسپاچینگ

یا پخش کردن اسـت     دیسپاچینگ به معنی ارسال،اعزام وتوزیع امکانات و      
مرکز کنترل سیستم اسـکادا   شبکه هاي برق منظور از دیسپاچینگ     که در   
 .می باشد

 :وظایف دیسپاچینگ
نترل شبکه تحت پوشش و صدور دستورک-
ایجاد هماهنگی با مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه-
اعمال کنترل صحیح خاموشی در زمان کمبود برق یا محدودیت-
نظارت در کنترل بار و ولتاژ ترانس و کابل و خط-
دریافت اطالعات و گزارش و آمار و ارقام-
کنترل برنامه هاي تعمیراتی روزانه و اضطراري-
هماهنگی با بهره برداري در صورت بروز حوادث-
تهیه نقشه تک خطی پستها-
بررسی عملکرد تجهیزات-
ــابی  - ــتور مانورها،ارزیــ ــانور منطقه،دســ ــاهنگی مــ ــرل و همــ کنتــ

تصمیم،هماهنگی با توزیع منطقه
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:وظایف بهره برداري
حفظ و پایداري و به هم پیوستگی شبکه تولید و انتقال-
یروگاههاکنترل فرکانس و تولید ن-
ترانس و  ،خط،کنترل تبادل بار نواحی مجـاور و کنتـرل بـار ایسـتگاهها            -

نیروگاهها
کنترل ولتاژ-
پیش بینی بار-
کنترل ورود و خروج افراد و نظارت بر برنامه هاي تعمیرات دوره اي-
مانور عملیات-
مار و گزارشتهیه آ-
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ایستگاه
 تجهیـــزاتازعـــه اي مجمومحلـــی اســـت کـــه در آن :ایســـتگاهتعریـــف

هاي قدرت،کلیـــد هـــاي قـــدرت و وروديالکتریکـــی شـــامل ترانســـفورماتور
سـطح ولتـاژ و یـا قطـع و     براي افزایش یا کاهش    وخروجی ها قرار دارند و    

ایسـتگاهدر واقـع    .ندوصل خطوط و همچنین انتقال وتوزیع انرژي می باش        
 .محل تبدیل ولتاژ است

: ایستگاههدف از ایجاد
اژ تولیدي در نیروگاه ها باید ولتاژ مطلوب مصرف کننده هـا باشـد امـا                ولت

وچون موانع زیادي از جمله مسافت زیاد بـین نیروگـاه و مصـرف کننـده                  
 باعث بوجود آمدن افـت ولتـاژ شـده و       انتقالچون تلفات خط  عوامل دیگر

آن ولتاژ دلخواه به مصرف کننده نمی رسد بنابراین بایـد در نیروگـاه یـک                
فزایش ولتاژ صورت گیرد و در جاي دیگر این افزایش خنثی شود که ایـن             ا

 . را ضروري میسازدایستگاهکار نیاز به

 :ایستگاهانواع
 :از نظر قرار گرفتن در شبکه قدرت -
تر و باالکیلو ولت230ولتاژ:هاي انتقالایستگاه-1
 ولت کیلو145 و حداکثر ولتاژ36حداقل ولتاژ:هاي فوق توزیعایستگاه-2
 ولت220 وحداقل آن36حداکثر ولتاژ:هاي توزیعایستگاه-3
این پست ها براي کوپالژ وارتباط دو شـبکه انتقـال      :هاي کوپالژایستگاه-4

انرژي مربوط به دو منطقه ي بزرگ با سطح ولتاژ و فرکانس متفاوت به             
 .کار می رود

 کلید زنیایستگاههاي-5
 :ها از نظر تبدیل ولتاژایستگاهانواع -
هی که براي افزایش ولتاژ     هاي نیروگاایستگاهمثل  :هاي افزایندهایستگاه-1

 .خروجی است
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 توزیع کـه    فوق توزیع و  هاي انتقال و  ایستگاهمثل  :هاي کاهندهایستگاه-2
 .براي کاهش ولتاژ هستند

انتقـال انـرژي    ها جهـت توزیـع و     ایستگاهاین  : یچینگایستگاههاي سو-3
 و هیچگونه تغییر ولتـاژي در آنهـا   وکنترل شبکه فشار قوي به کار می رود

   .صورت نمی گیرد

 :ها از نظرمحل نصبایستگاه انواع -
هائی هستند که در فضاي سر   ایستگاه): Indoor(پوشیده  هاي سرایستگاه-1
 .تا سطح ولتاژ فشار متوسط می باشندنصب می شوند و معموالًشیدهپو
 معـرض عوامـل   در (out door):هاي نصـب شـده در فضـاي آزاد   ایستگاه -2

 .جوي قرار دارند

 :عایق بندينوعها از نظرایستگاهانواع -
هايهائی هستند که باسبار   ایستگاههاي فشار قوي با عایق هوا       ایستگاه -1

ی مانندسیون تجهیزات تحت ولتاژ عایقهایایزوالنصب واي آزادضآنها در ف  
تاژ فاز به    فضاي زیادي با توجه به ول       ویا هوا تأمین می گردد    PVCچینی یا

 .فاز یا فاز به زمین اشغال می کند
در ایـن نـوع     ): GIS(هاي فشار قوي بـا عـایق گـاز یـا کپسـولی            ایستگاه-2

 داخل محفظه هاي   ،ایستگاهها کلیه تجهیزات و وسایل تحت ولتاژ        ایستگاه
عایق بـین تجهیـزات    SF6پر شده نصب شده اند و گازSF6فلزي که با گاز

 .ن را تشکیل می دهندفاز به فاز و فاز به زمی
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ایمنی در ایستگاه هاي فشارقوي

 باید فاصـله ي    آنهادر خطوط فشار قوي چه قبل از ترانس ها و چه بعد از              
 .ایمنی از کابل ها رعایت شود

در محوطه ي باز ایستگاه کابل ها بدون روپوش هستند ولی در محوطه ي         
 .داخلی ایستگاه کابل ها داراي عایق هستند

سانتی متـر فاصـله ي    راي کابل هاي بدون روپوش به ازاي هر کیلوولت          1ب
 .ایمنی باید رعایت شود

 متـر بایـد از  چیزي حـدود  1،سانتی متر66کیلو ولت،66مثأل براي خطوط
کابل ها فاصله گرفت و در فاصله ي کمتر از این امکان برق گرفتگی وجود            

 .دارد
باید فاصـله ي  ساختمان باز همبراي کابل هاي عایق بندي شده ي داخل

 .ایمنی رعایت شود

هم اکنون یک ایستگاه از برق منطقـه اي فـارس مـورد بررسـی قـرار مـی          
ایـن  ولتـاژ ورودي.گیرد،این ایستگاه به نام ایسـتگاه فلسـطین مـی باشـد    

 .می باشد11KV و ولتاژ خروجی آن66KVایستگاه
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 فلسطینایستگاهاجزاء

 : ایستگاهات بیرونیتجهیز
همـت و   66هنگامی که سـه کابـل خـط فشـار قـوي           kvایستگاه فلسطین   در  

میشـود در ابتـدا بـر روي مقـره هـا قـرار               ایسـتگاه    همچنین دانشگاه وارد  
 و نقش یکفاده میشودمقره براي حفظ و نگه داشتن کابل ها است     .دنمیگیر

 . عهده دارد را برتکیه گاه براي جلوگیري از لغزشهاي احتمالی کابل
 .بعد از مقره نوبت به برقگیرها میرسد

 :برقگیر
 .لزوم استفاده از برقگیرها براي مواقع کلیدزنی و هنگام رعد و برق است

به دلیل اینکه شبکه هاي فشار قوي در محیط هاي باز قرار دارند برخـورد           
برخورد صـاعقه باعـث میشـود       .صاعقه با این شبکه ها اجتناب ناپذیر است       

ژهاي بسیار باالیی بر روي خطوط انتقـال القـا شـود کـه ایـن ولتاژهـا         ولتا
معموالً به صورت امواج سیار با دامنه ولتاژي زیاد از طریق خطـوط انتقـال      
به تجهیزات پست وارد می شود که این ولتاژهاي باال به تجهیـزات پسـت                

افه ولتاژ ناشی از قطع و یـا وصـل   ضممکن است این ا.دمه وارد می کنند  ص
برقگیر وسیله اي است کـه جلـوي ایـن     .کلیدها در شبکه هاي مجاور باشد     

بـه دلیـل گـران    . اضافه ولتاژها را می گیرد و آنها را به زمین تخلیه میکند          
بودن تجهیزاتی مانند ترانس در اولیه و ثانویه ترانسـفورماتور هـم برقگیـر              

سفورماتور وارد  ،تا ولتاژهاي باال صدمه اي به ایزوالسیون تران       قرار می دهند
 .ها نیز برقگیر قرار میدهندایستگاهنکند عالوه بر این در ابتداي
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 :طرز کار برقگیر
ايبرقگیر در واقع مانند یک مقاومت عمل می کند اما بـه شـکلی کـه بـر                 

 بی نهـایتی از خـود نشـان مـی دهـد ولـی       ولتاژهاي نامی  مقاومت تقریباً  
رود  مقاومت پایین می آید و ولتاژ اضـافه          هرقدر ولتاژ از مقدار نامی باالتر       

 .را به زمین تخلیه می کند
 .میرسیم)  CVTو یا( PTبهبعد از برقگیر
:VT (Voltage Transformer)یاTransformer)PT(Potentionalترانس ولتاژ

در شبکه هاي فشار قوي نیاز به نمونه برداري ولتاژ از شبکه فشار قوي می    
110یـا  ید ولتاژهاي باال را به ولتاژهاي پایین که معموالً   100باشد بنابراین با  

 براي مقاصد حفاظتی و اندازه گیـري اسـتفاده مـی شـود              وولت می باشد  
 دارد با این تفاوت که تعـداد دورهـاي      ساختمانی شبیه    PTCT .کردتبدیل  

 .سیم پیچ اولیه بیشتر از سیم پیچ ثانویه می باشد
PT صورت موازي قرار می گیرددر مدار فشار قوي به .

 :کاربرد ترانسهاي ولتاژ
PTبه منظور اندازه گیري ولتاژ و بعضی دیگر از کمیتهاي الکتریکی،کـه -1

براي این مقصود فقط تا یک حد مشخصی از ولتاژ را نشان مـی دهـد و از                 
 .یک حد تعیین شده اي به باالتر را آن مقدار تعیین شده نشان میدهد

ی که نیاز به نمونه ولتاژ  از رلـه هـاي ولتـاژي دارد         براي مقاصد حفاظت   -2
..  مانند رله دیستانس و

ه می شـود امـا طبـق    براي این مقصود تمام مقادیر واقعی ولتاژ نمایش داد    
 شده بوسیله یک رله عمل می کند و مثالً اگـر مقـدار               آنتعریفی که براي  

کر مورد نظـر  یولتاژ از یک حدي بیشتر یا کمتر شد رله عمل می کند و بر          
 . و جریان را قطع می کندکردهرا باز
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 . نوبت به سکسیونر سر خط و زمین می رسدPTبعد از

):فشار قوي(کلیدهاي سکسیونر
این کلیدها ساختمان بسیار ساده اي دارند که از یک مکانیزم مکانیکی که          

 .ی کند تشکیل می شوددو سر کنتاکتها را به هم ارتباط داده و یا قطع م
قطع و وصل این کلیـد بـا فرمـان دسـتی مکـانیکی از محـل و یـا فرمـان           

 .الکتریکی از اطاق فرمان یا محل صورت می گیرد
سکسیونر کلیدي است که کنتاکتهاي آن قابل رویت است و ایـن یکـی از               
مزایاي آن است اما سکسیونر زیر بار قطع و وصل نمی گردد و در صـورتی            

 . و وصل کردن است که یک طرف آن بی برق باشدقابل قطع
 تجهیـزات اصـلی پسـت       زمانی که احتیاج به انجام تعمیرات روي یکـی از         

دن سکسیونرهاي دو طرف آن میتوان دستگاه مـورد نظـر را            رباشد،با باز ک  
 .کامالً از منابع برقدار جدا کرد

مقرهبرقگیر

kv66ورودي  

PT  
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) EARTH DISCONNECTOR SWITCH:(سکسیونر زمین     
 هنگام تعمیـرات بـه منظـور تخلیـه بارهـاي موجـود از قبـل و                  معموالً در

جلوگیري از القاي الکتریسیته از خطوط مجاور و بی خطر کردن عملیـات             
تعمیراتی روي دستگاهها توسط سکسیونر زمین،اتصال زمـین برقـرار مـی            

 .شود
بسته شدن سکسیونر زمین در حالی که خط برقـدار اسـت باعـث آسـیب                

 وارد شدن خسارت به دستگاه و بروز اخـتالل در بـرق             رسیدن به اپراتور و   
 .رسانی می شود

براي ممانعت از ایـن اتفاقـات سیسـتم اینتـرالك بـین سکسـیونر خـط و                  
سکسیونر زمین وجود دارد و فقط هنگامی که سکسیونر خـط قطـع باشـد     

 .امکان وصل سکسیونر زمین وجود دارد

سکسیونر سر خط و زمین
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سکسیونر طرفین برکر

سکسیونر فرعی
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 . میرسدCTط و زمین نوبت بهبعد از سکسیونر سر خ
 : CT (Current Transformer)ترانس جریان

به دلیل باال بودن جریان در شبکه هاي انتقال نیرو و همچنین بـاال بـودن                
ولتاژ نیاز به نمونه برداري جریان از قسمتهاي مختلف شبکه می باشـد بـه      

ل را بـراي    همین دلیل نیاز به وسیله ایست به نام ترانس جریان که دو عم            
 :ما انجام می دهد

 .تبدیل می کند)  5Aو یا 1A(جریان هاي باال را به جریان هاي پایین -1
 .براي اندازه گیري جریان و مقاصد حفاظتی به ما کمک می کند -2

CT      در مدار فشار قوي به صورت سري در مدار قرار می گیرد .
 :هاCTکاربرد

براي مقاصد اندازه گیري -1
 حفاظت شبکهبراي مقاصد -2

در نوع اول خروجی تـرانس جریـان بـه دسـتگاههاي انـدازه گیـري مثـل              
 وصل می شود،که البته با توجه بـه سـاختار آن تـا یـک حـد                  …وآمپرمتر

براي جلوگیري از صدمه زدن به دستگاههاي انـدازه         ،مشخصی از جریان را   
 .عبور و نمایش میدهد،گیري

هـاي حفـاظتی کـه کمیـت     در حالت دوم خروجی ترانس جریان بـه رلـه         
جریان را نیاز دارند متصل می شود ماننـد رلـه اضـافه جریان،رلـه اتصـال                 
زمین و رله هاي دیستانس،که در این حالـت بایـد مقـدار واقعـی جریـان                  
نمایش داده شود تا در زمان بروز مشکل رله هاي حفاظتی به موقـع و بـه                 

 .درستی عمل کنند
CT   میشود،از یـک طـرف بـه سکسـیونر         ،مسیر به دو قسمت تقسیم      بعد از
ــه سکســیونر  یطــرفین بر ــر ب ــرود و از طــرف دیگ ــر می ــی by passک  ،یعن

باسی که ایسـتگاه بـراي مواقـع لـزوم از آن            (سکسیونري که به باس فرعی    
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کـر آن قطـع   یبراي تغذیه خروجی ها استفاده می کند و در مواقع عادي بر
 .منتهی می شود،می رود) است

 .اینجا باز استسکسیونر باس فرعی در
کر سکسیونرهایی قرار دارند که بـه آنهـا سکسـیونر طـرفین           یدر طرفین بر  

کر می  ینوبت به این سکسیونرهاي طرفین بر     CTبعد از.کر گفته می شود   یبر
کر و بعد هم سکسیونر طرف دیگر       یرسد که ابتدا یک سکسیونر بعد یک بر       

 .کر وجود داردیبر

CT
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   BREAKER:کریبر
ت و کلیدي اسـت کـه قطـع و وصـل            از کلیدهاي قدرت اس   یک نوع دیگر    

 .ن در داخل خودش انجام می شود و براي ما قابل دیدن نیستآشدن
کر کلیـدي اسـت     یبر خالف سکسیونر که زیر بار قطع و وصل نمی شود بر           

. که در زیر بار قابل قطع و وصل شدن است
نهـا  آوغـن در  ده از نوع روغنی اسـت کـه ر  کري که در اینجا استفاده ش     یبر

 .نقش عایق را دارد
ی قرار دارد که وضعیت قطع یـا وصـل بـودن            یکرها عقربه ها  یدر جلوي بر  

کـر  یکر را نشان می دهد،که اگر این عقربه قرمـز رنـگ باشـد یعنـی بر                یبر
 .کر قطع استیوصل است و اگر سبز رنگ باشد یعنی بر

در اینجـا بـی     (کر،مربوط میشود به بـی خـط      یتا سکسیونر بعد از بر    از ابتدا   
یـا  T1(و از آنجا به بعد تا ترانسها مربوط می شود به بی ترانس            )615یا619خط

T2.(
کـر و یـک سکسـیونر    یشکیل شده از یک سکسـیونر،یک بر   ت)T1(بی ترانس

که بعد از این سکسیونر باز مسیر دو قسمت میشود از یک طـرف بـه    دیگر  
CT         ت دیگـر بـه     تـرانس میـرود و از سـم       و سایر تجهیزات تا رسـیدن بـه
کـه البتـه ایـن      (ونر دیگري وصل است که به بـاس فرعـی مـی رود            یسسک

).سکسیونر باز است
CT    گفته شـد    رقگیر میرسیم که همانطور که قبالً      و ب  در ادامه بی ترانس به 

CT      براي کاهش،حفاظت و اندازه گیري جریـان و برقگیـر بـراي حفاظـت 
 .ترانسها از صدمات احتمالی قرار داده شده اند
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کریبر

عقربه برکر
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 .بعد از آن به ترانسها می رسیم

 :ترانسفورماتور
مـدار بـه مـدار    اي است که انرژي الکتریکی را از یکترانسفورماتور وسیله   

دیگر انتقال می دهد و می تواند ولتاژ کم را به ولتاژ زیاد و بالعکس تبدیل                
 .نماید
ي الکتریکی را به یکـدیگر تبـدیل مـی          ر خالف اکثر وسایل برقی که انرژ      ب

ي به همان شکل الکتریکـی بـاقی مـی مانـد و             ژکنند در ترانسفورماتور انر   
 بـراي یـک   مـثالً. و جریان در اولیه و ثانویه متفاوت است       ژفقط مقادیر ولتا  
ثانویـه از    در ثانویه از اولیه بیشتر اسـت و جریـان در             ژولتا،ترانس افزاینده
 .،و در یک ترانس کاهنده عکس این مورد می باشداولیه کمتر

 :برخی از انواع اصلی ترانسفورماتورها عبارتند از
ترانسفورماتورهاي قدرت در نیروگاهها و پستهاي فشار قوي-
ترانسهاي توزیع در پستهاي توزیع زمینی و هوایی براي توزیع و پخش             -

 اي در سطح شهرها و کارخانه هژانر
ترانسهاي قدرت براي مقاصد خاص مثل کوره هاي ذوب آلومینیوم-
جهـــت مقاصـــد انـــدازه گیـــري و )CT(و جریـــان )PT (ژترانســـهاي ولتـــا-

حفاظت
ترانسهاي زمین براي ایجاد نقطه صفر و زمین کردن نقطه صفر-
ـ  ژ بـا نسـبت کـم و       نس جهت ولتا  توتراا- لقـایی و   داز موتـور هـاي ا     راه ان

...ل و انتقا باال در سطح ولتاژهمچنین جهت قدرتهاي

نیز میتوان ترانسها را به صورت زیـر  از نظر ماده عایقی و ماده خنک کننده   
 :دسته بندي کرد

ترانسهاي روغنی-
 )رزینی(ترانسهاي خشک-
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 )SF6(ترانسهاي با عایق گازي-

 :ساختمان ترانسهاي قدرت روغنی
 :ارتند ازقسمتهاي اصلی در ساختمان ترانسهاي قدرت روغنی عب

هسته یا مدار مغناطیسی-
سیم پیچ هاي اولیه و ثانویه-
تانک اصلی روغن-
سیم هاي اولیه و ثانویهبوشینگها براي خروج سر-

بجز موارد فوق اجزاي دیگري براي مقاصد اندازه گیري و حفاظت به شـرح       
 :زیر وجود دارند

تپ چنجر-
رله بوخهلتس-
 )شار شکنیا شیر ف(سوپاپ اطمینان یا لوله انفجار-
رادیاتور یا مبدل هاي حرارتی-
پمپ و فنها-
ل مربوط به تانک اصلی و تپ چنجرمجراي تنفسی و سیلیکاژ-
تابلو کنترل-
تابلو مکانیزم تپ چنجر-
چرخها-
...پالك مشخصات از قبیل قدرت ترانسها و-

تانکر روغنی که در باالي ترانسها قرار میگیرد براي دو منظور استفاده مـی        
 خنک کردن- کردنعایق:شود

برايآن کاسـته مـی شـود،   شـود از عـایق بـودن   روغـناگر رطـوبتی وارد
جلوگیري از ورود هوا و رطوبت و خشک نگه داشتن هوایی که وارد ترانس            

 کـه تـا    استفاده می کنندکه یک ژل آبی رنگ است     می شود از سیلیکاژل   
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ا اگر رنـگ    ام زدایی را دارد     توقتی که رنگ آن تغییر نکرده خاصیت رطوب       
 .نارنجی رنگ شد باید آن را تعویض کردن تغییرکرد وآ

                       

            

تابلو مکانیزم تپ چنجرلوله انفجارفنها و رادیاتورتانکر روغن

ترانسخروجی ها از ثانویهورودیها به اولیه ترانس
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 :هسته ترانس
،مدار مغناطیسی بین سیم پیچ اولیه و ثانویه را کامل مـی            هسته در ترانس  

نسکند و باعث القاء ولتاژ از اولیه به ثانویه می شـود و اگـر هسـته در تـرا           
 .نباشد این عمل انجام نمی شود

 :سیم بندي ترانسها
ترانسها از لحاظ سیم بندي به صورت تک فاز،دو فاز یا سه فاز مـی باشـند          

 از یک سیم فـاز و یـک سـیم         که در نوع تک فاز جهت سیم بندي ترانسها 
زمین استفاده می شود و سیم پیچ اولیه و ثانویه آن به صورت تک فاز مـی    

سهاي قدرت را به صورت سه فاز سیم بندي می کنند و سـیم              باشد،اما تران
یی در ترانسـهابه صورت سه فاز می باشـد و معمـوالً     پیچ اولیه و ثانویه آن      

که قدرت زیادي داشته باشند جهت کاهش اندازه و حمل و نقل راحتتر از               
 .سه ترانس یک فاز استفاده می شود

 :اتصال سیم پیچهاي ترانسفورماتور سه فاز
سیستم سه فاز،هر یک از سیم پیچهاي اولیه و ثانویه ممکـن اسـت بـه               در
 سیم پیچهاي ترانس ممکن است به       مثالً.بسته شود.. رت ستاره،مثلث و  صو

 .بسته شود.. مثلث و -مثلث و یا ستاره -ستاره ، مثلث -صورت ستاره
 در یک ترانس کاهنـده چـون         است مثالً  در جایی که جریان بیشتر    معموالً
انویه آن جریان زیادتر از سـیم پـیچ اولیـه اسـت از اتصـال مثلـث                  سمت ث

پس در یک ترانس کاهنده که اغلب در پستهاي ما دیـده        .استفاده می شود  
 . مثلث استفاده می شود-می شود از اتصال ستاره

 :موازي کردن ترانسها     
 از چندین تـرانس اسـتفاده مـی     یستگاهها جهت افزایش قدرت معموالً    در ا
کـه بایـد ایـن ترانسـها بـه صـورت            )جهت باال بردن ظرفیت ایسـتگاه     (ودش

 .در مدار قرار گیرند)پارالل(موازي
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 .سر وسط ترانسها بوسیله یک سکسیونر زمین به زمین وصل شده است
در کنار ترانس اصلی دو ترانس دیگر که یکی براي توزیع داخلی و دیگـري    

 . دارندنس نول ساز است قرارترا
ها و شـارژ    ربراي تامین برق داخلـی ایسـتگاه و شـارژ         اخلی  ترانس توزیع د  

 .شدن باطري آنها استفاده می شود
ترانس نول ساز در واقع ایجاد نول می کند ونقطه نول همراه سه فـاز روي                

 .داخل شهر جهت استفاده میرودبهستونها رفته و

                   

                        

ترانس توزیع داخلی

سیلیکاژلترانس نول ساز
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):TAP CHANGER(رتپ چنج
 سـبب  در ترانسها و خطوط تغییـر میکنـد و   مقدار ولتاژ  در بارهاي مختلف  

ژ شبکه هاي توزیع و انتقـال عمـدتاً         تغییر ولتاژ شبکه می شود،کنترل ولتا     
اساس کـار آن بـر تغییـر        . وسیله اي به نام تپ چنجر انجام می شود         توسط

با انشـعاباتی کـه در      بدین ترتیب که    .دور سیم پیچهاي ترانس استوار است     
سیم پیچ فشارقوي در نظر گرفته می شود،تعداد دور سیم را تغییـر داده و               

 .سبب تغییر ولتاژ خروجی ترانس میگردد

 :انواع تپ چنجر
 ):OFF LOAD( تپ چنجر غیرقابل عملکرد در زیر بار-1

این نوع تپ چنجر بیشتر در ترانسهاي موجود در شبکه توزیع استفاده می             
باشند و جهت تعویض تپ باید      یر قابل تعویض تپ در زیر بار می         شوند و غ  
 . ترانس بی برق شده و آنگاه اقدام به تعویض تپ نمایندحتماً

):ON LOAD(تپ چنجر قابل عملکرد زیر بار-2
 بـر روي ترانسـهاي قـدرت و در پسـتهاي انتقـال اسـتفاده مـی            این مـدل  

 تبـدیل از یـک   ساختمان آن چنان است که در ضـمن تغییـر نسـبت          .شود
انشعاب به انشعاب دیگر،هیچ قطع شدگی و یا اتصال کوتـاه در سـیم پـیچ            

 .ترانس ایجاد نمی شود
نصب می شود امـا گـاهی در سـمت       تپ چنجر بیشتر در سمت فشار قوي        

 .فشار ضعیف نیز نصب می شود

 .در زیر عکسهایی از تپ چنجر دیده می شود
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تابلو داخلی تپ چنجر
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ساختمان ایستگاه بودنـد امـا از اینجـا بـه بعـد            تا اینجا تجهیزات بیرون از      
هنگامی که سه کابل فشار ضعیف از ثانویه ترانس خارج میشوند از طریـق              

 که از آنجـا بـه یـک    زیرزمینی به محوطهء داخلی ایستگاه میروند    ي  کانالها
CT    که هر   شود می   )فیدر(ی کابینتهایو بعد وارد  کر میرودیو بعد به یک بر 

وجی هاي توزیع یک قسـمت از منطقـه تحـت پوشـش        کدام مربوط به خر   
کر،یـک سکسـیونر    یداخل هر یک از این کابینتها هم یـک بر         .ایستگاه است

CT    میشـود قـرار      اسـکادا   و یک سري تجهیزات که مربوط بـه        زمین و یک 
 .دارد

 و یـک    کـر کوپلینـگ بـه عـالوه یـک           CTیدر وسط دو کوپل توزیع یک بر      
وپلینگ میتواند وصل و یا قطع باشـد،اگر        کر کیبر.سکسیونر زمین قرار دارد   

و خروجـی هـا از یـک        وصل باشد میتوان یکی از ورودي ها را قطـع کـرد             
مزیت دیگر بسته بودن کوپلینگ این      ،تغذیه شوند) یکی از ترانسها  (وروردي

 و بار متعادل می شود و همچنـین     هدشاست که بار روي دو ترانس تقسیم        
ند خروجی ها قطع نمی شوند و بی برقی         اگر یکی از ترانسها مشکل پیدا ک      

نداریم اما مشکلی که بسته بودن کوپلینگ دارد این است که اگـر یکـی از                
خروجی ها مشکلی ایجاد کند ممکن است روي بقیه خروجی ها هم تـاثیر           

 .بگذارد
  

                                         

                

                                            

               
CT   خروجی
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بریکر ورودي

بریکر خروجی
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خروجییکی از خروجیهاي توزیع
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ترانسدیوسررله ها خروجی فیدرهاي تعبیه شده درHVIتجهیزات
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 دو ترانس قرار دارند که نقـش جبـران کننـده    دو خازن هم در خروجیهاي    
 خروجی کمک   خط به بهبود ولتاژ   ولتاژ را دارند و با از بین بردن اثر سلفی           

 .می کنند

                                       

خازن
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ن تابلوهاي رله هـاي کنترلـی و   ش دیگر ایستگاه اتاقی است که در آ  در بخ
تابلو سوییچ هاي برق داخلی ایستگاه و برخی دیگـر           وPLCوRTUوهايتابل

 .از تجهیزات وجود دارند
 یک تابلو حفاظت کنترل و همچنین هر یک از ترانسها    هر یک از بی خطها    
 . هاي حفاظتی روي آنها قرار دارنددارد که یک سري رله

 :رله
طـا در    به طور خودکار جهت تشخیص خ      رله حفاظتی دستگاهی است که    

شبکه،حس کردن خطا،نشان دادن خطا و فرمان جدا کردن بخش معیـوب          
 .به کار میرود

 :رله ها از نظر عملکرد به دسته هاي زیر تقسیم میشوند
رله هاي جریانی-
رله هاي ولتاژي-
رله هاي امپدانسی -
 رله هاي فرکانسی-

 :رله هاي جریانی
ي به آنها از ترانسهاي جریـان      جریان ورود  عامل عمل کننده در این رله ها      

اگر جریان از مقدار تنظیمی آنها بیشتر شد رله عمل مـی کنـد و          .می باشد
 .ن عکس العملی به کار خود ادامه می دهدواگر کمتر باشد رله بد

:رله هاي جریانی عبارتند از
)OVER CURRENT-O/C(رله جریان زیاد-1
 )EARTH FAULT-E/F(رله ارت فالت یا اتصال زمین-2
)DIFFERENTIAL RELAY-D/F(رله دیفرانسیل-3
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رله ارت فالت

رله هاي جریان زیاد خط
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رله کمکی ارت فالت

یلرله دیفرانس
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 :رله هاي ولتاژي
 .که کمیت ورودیشان ولتاژ باشد رله هاي ولتاژي گویندهاییرله

 :ي هاي ولتاژانواع رله
OVER VOLTAGEاضافه ولتاژ یارله هاي-1

UNDER VOLTAGEرله هاي کمبود ولتاژ یا-2

عالوه بر این رله ها یک سري رلـه هـاي دیگـر هـم بـر روي تـابلو هـاي                      
 :حفاظتی ایستگاه قرار دارند مثل

 و ولتاژ خط را بـه جریـان   بر اساس امپدانس عمل می کند  :رله دیستانس
متصل به آن به دست می آید و اگر رخط تقسیم کرده و امپدانس خط و با       

این امپدانس از مقدار تنظیم شده رله بیشتر باشد یعنـی اتصـالی در خـط                
وجود نداشته و رله عمل نمـی کنـد در غیـر ایـن صـورت رلـه عمـل مـی          

ی که براي حفاظت خـط اسـتفاده مـی شـود     ییکی از مهمترین رله ها  .کند
. همین رله دیستانس است

رله دیستانس
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این رله به رله جریان زیاد کمک می کنـد و اگـر آن   :رله کمکی لحظه اي   
 .رله اتصالی را نبیند این رله می بیند و عمل می کند

 اگر مشکلی در سه فاز ترانس پیش آیـد  است ورله کمکی:STAND BYرله
فیـدرهاي   پشـتیبان حفاظـت    کر تـرانس را قطـع میکنـد و        یمی بیند و بر   
 .خروجی است

 عمل نکند ایـن   هاي دیگررله کمکی است و اگر رله:SUPER VISIONرله
 .رله عمل می کند

STAND BYرله
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این رله داخل خود ترانس اسـت کـه بـاالي مخـزن روغـن               :سرله بوخهل
اگر مشکلی.ترانس قرار دارد و وظیفه حفاظت داخل ترانس را بر عهده دارد      

ث تجزیه روغـن میشـود      در ترانس ایجاد شود حرارتی ایجاد میشود که باع        
و در رله بوخهلس جمع می شـود و در  ز حاصل از تجزیه روغن باال رفته        گا

حد معین ایجاد سیگنال و آالرم میکند اما در اتصالیهاي شدید فشار ناشی             
اگر ایـن رلـه عمـل       .از گازها و جهش روغن باعث عمل کردن رله می شود          

ام دادن کـاري را روي آن  کند تا زمانی که تعمیر نشود اپراتـور اجـازه انجـ        
 .رله بوخهلس حساس ترین رله است.ندارد

تابلو رله هاي حفاظتی خازن
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تابلوي رله هاي حفاظتی ترانسفورماتور
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تابلو کلیدهاي ترانس توزیع داخلی

 کیلو ولت11ولت سنج خط
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:)CHARGER (شارژر      
یکی از مصرف کننده هاي ترانس توزیع داخلی سیستم شارژر است که در             

 :این بین دو مصرف کننده شارژري وجود دارد
 . که باطریخانه را شارژ می کندV.D.C127شارژر-1
 . را شارژ می کندPLC ودر کل سیستم مخابراتیRTU کهV.D.C48شارژر-2

 بدین صورت عمل می کند که در هنگام وصل بودن شبکهV.D.C127شارژر
جریان متنـاوب را بـه       مستقیماً   CONVERTERفشار ضعیف توسط دو عدد      

تمامی رله ها و بوبین بریکر هـا و سکسـیونر        جریان مستقیم تبدیل کرده و    
 .ها را تغذیه می کند

V.D.C110- V.D.C100 بوسـیله بـرق  رله ها و بریکر ها و سکسـیونرها تمامـاً  

اما در صورت قطع بودن شبکه فشار ضعیف و نیـز از کـار     . تغذیه می شوند  
افتادن دیزلخانه براي اینکه سکان هدایت پست را از دسـت نـدهیم منبـع           

غذیه سومی به نام باطریخانه وارد مدار می شود که مصرف کننـده هـاي               ت
DCشارژر باطریهاي باطریخانـه توسـط شـارژر   .را تغذیه می کندV.D.C127

  شـارژ    انجام پذیر است و درشرایط عادي مـدار همـواره ایـن بـاطري هـا               
 .و هر لحظه آمادگی مانور را دارا هستندمیشوند

 شرایط به همین ترتیب است با این تفـاوت کـه    نیزV.D.C48در مورد شارژر
 .این ولتاژ مصرف کننده هاي مخابراتی را تامین می کند
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 :باطري خانه ي ایستگاه
 کـار   نترل ایستگاه از جمله رله ها با برق         DCحفاظت کتمام دستگاه ها ي     

ي ها ي تغذیـه باترري خانه ي ایستگاه محلی است که تمام   طبا.می کنند   
DC    ري خانه اصطالحاٌ قلب ایستگاه نیز مـی  طبه با.ایستگاه در آن قرار دارد

 .گویند

 ایستگاهDCباطري هاي تغذیه
)باطري خانه ایستگاه(



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

PowerEn.ir 
٤٧

 ایستگاهRTUري هاي تغذیهطبا

ري خانه ایستگاهشارژر باط
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نقشه تک خطی ایستگاه فلسطین
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 و اسکاداتجهیزات ارتباطی
هیـزات  بـه بحـث در مـورد تج       اکنون پس از آشنایی با تجهیزات ایسـتگاه         

تجهیزاتـی کـه بـه ارسـال        ،رل مـی پردازیم   ارتباطی ایستگاه با مرکـز کنتـ      
اطالعات ایستگاه به مرکز کنترل و دریافت فرامین از مرکز کنتـرل کمـک              

 .میکنند

تله متري نقـش بسـیار مهمـی در          وراه دورکنترل از   امروزه سیستم هاي    
و نیـز   )IC(صنعت ایفا میکنند و با پیشـرفت تکنولـوژي مـدارهاي مجتمـع            

سخت افـزار و نـرم   ( صنعت کامپیوتر که در  پیشرفت هاي قابل مالحظه اي    
تکنولـوژي  .  صورت گرفته ایـن نقـش هـر روز برجسـته تـر میگـردد       )افزار

علـوم  سـنجش از راه دور در بسـیاري از رشـته هـاي صـنعتی و               کنترل و
،هواشناسـی  ،مخابراتپتروشیمیکاربردي مانند هوا فضا،برق،صنایع نفت و     

. و  از دالیل کاربرد تله متري در صـنعت  مورد استفاده قرار میگیرد برخی...
 :به قرار زیر است

بعنـــوان مثــال(در دســـترس نبـــودن مکـــان یـــا ســـخت بـــودن دسترســـی -
گیـر وجـود دارنـد یـا        فنقـاط بر   وایستگاههاي هواشناسـی کـه در کوههـا       

....) وکف دریامحلهائی در
 )ایستگاه هاي فوق توزیع برق(اقتصادي نبودن حضور نفرات در محل -
ستیابی به اطالعات صحیح و کامل در کوتاهترین زمان ممکند -
افزایش سرعت انجام مانور روي سیستم تحت کنترل -
رخانـه هـاي    کا(ممکن بودن حضور افراد در محـل        خطرناك بودن یا غیر    -

...)وکارخانه هاي اتمی هاي جنگ،هشیمیایی ،جبه
 حرطـنعت برق نیز م   اسیون در ص  به موارد فوق طبیعتاً بحث مکانیز     با توجه   

در صنعت تولید  PLCون اززتفاده روز اف  سمی شود و در همین راستا شاهد ا       
هـم  ببحث انتقال انرژي نیز با توجـه بـه   درانرژي و نیروگاهها می باشیم و

کنترل دیسپاچینگ اصلی ترین وظیفه را      اینکه مرکزپیوسته بودن شبکه و   
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 عهده دارد،ضرورت وجود   مطمئن انرژي الکتریکی به   جهت انتقال صحیح و   
 .شکار می شودآبر همگانSCADAوري اطالعاتآسیستم کنترل وجمع

SCADA: (Supervisory Control And Data Aqusition)

 :براي ایجاد سیستم کنترل از راه دور مکانیزه به سه عنصر نیازمندیم
 :مرکز کنترل-1

اطالعـات از   شبکه اي از کـامپیوتر هـاي قـوي ومطمـئن جهـت دریافـت                
ام پردازش هاي مورد نظر و به نمـایش در          جش و ان  شهاي تحت پو  هایستگا

ها و کارشناسان فنی واجراي برنامـه هـاي         روردن اطالعات جهت دیسپاچ   آ
PAS,Traning,.…دي مانندرکارب

 :محیط مخابراتی مطمئن-2
 هستیم و در حال حاضـر  Radio Modem وPLCدر برق فارس عمالً محدود به

ي و عدم وجـود پـس   ژبعلت گرانی تکنولو )فیبر نوري(استفاده از   OFامکان  
 .داردنوجود، در کوتاه مدتزمینه هاي الزم

 :)RTU)Remote Terminal Unitترمینال راه دور-3
پایانه راه دور در محل ایستگاه فشار قوي نصب میشود و کلیه ي عملیـات               

 .مدیریت می نمایدجمع آوري اطالعات ایستگاه و اعمال فرامین مرکز را
RTU               هاي جدید تاحدودي هوشمند می باشـند و قابلیـت پـردازش اولیـه 

را نیـز دارا مـی   به صورت نرم افـزاريMVarhوMWhاطالعات به عنوان مثال   
 .باشند

:کمیت هاي اسکادا
 کار وسر)DATA(در سیستم اسکاداي ایستگاه ها با چهار نوع متفاوت داده           

 :داریم که عبارتند از
):Control(نترلک-
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دیسپاچینگ براي ایستگاه هاي مربوطه   منظور ارسال فرمان از طرف مراکز     
به عنوان مثال فرمـان     .است که منجر به تغییراتی در وضعیت آنها میگردد          

.  وصل یا قطع یک بریکر
 :)Indication(ایندیکیشن-

بـه  .منظور وضعیت تجهیزات ایستگاه مربوطه از لحاظ عملکـرد مـی باشـد            
 .نوان مثال اینکه یک بریکر یا یک سکسیونر هم اکنون باز یا بسته استع
):Alarm(آالرم-

منظور ارسال عالمت یا سیگنالی است که در اثر ایجاد یک اتفـاق یـا یـک                
تغییر در ایستگاه ایجاد می شود تا دیسپاچر از اتفاق افتاده بـا خبـر شـده                 

بـه عنـوان   . انجـام دهـد  وبتواند تصمیم گیري الزم جهت اقدامات بعـدي را  
 .مثال آالرم مربوط به قطع بریکر یک خط در اثر عملکرد رله دیستانس

):Measurand(اندازه گیري -
مثالًمـی باشـد،   الزم در ایستگاه ها آنالوگمنظور اندازه گیري کمیت هاي    

که می تـوان ایـن       ،ترانس یک   خروجیاندازه گیري ولتاژ یک خط یا توان        
 .وردآ نوع داده در سیستم اسکاداي ایستگاه به حسابمورد را مهم ترین

):Station Interface System(سیستم اینترفیس ایستگاه ها
ها می بایست وجود داشته باشـد  یستم که در تمام پست ها ونیروگاهاین س

هاي مربوطـه بـه     ایسـتگاهات بین مراکز دیسپاچینگ و    جهت تبادل اطالع  
 .ها استاطی تجهیزات اسکادا با ایستگاهتبکار می رود در واقع پل ار

 :فیس شامل دو بخش استسیستم اینتر
 :ترمینالهاي اینترفیس-1

ایـــن ترمینـــال هـــا در واقـــع مجـــراي ورود وخـــروج اطالعـــات وفرمانهـــا در  
ایستگاهها می باشد که یـک طـرف آنهـا توسـط کابـل هـاي مربوطـه بـه                 

 تجهیزات اسکاداتجهیزات پست یا نیروگاه متصل است وطرف دیگر آنها به        
 .کابل کشی می شود
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در بعضی از ایستگاهها این ترمینالها در یک یا چند کابینـت مجـزا تعبیـه                
 .شده اند که به این کابینتها مارشالینگ راك می گویند

 :مدارات اینترفیس-2
این مدارات برقرار کننده ارتباط بین تجهیـزات ایسـتگاه هـا وترمینالهـاي              

بق اسـتانداردهاي خـاص طراحـی و نصـب مـی            فیس می باشد که ط    اینتر
 .شوند

ارتباط بین دو سیستم شبکه قدرت و مرکز کنترل و تبادل اطالعـات بـین             
این دو از طریق اینترفیس شبکه صورت می پذیرد و نحوه این ارتبـاط بـه                

 :صورت زیر است
 : به مرکز کنترل انتقال اطالعات از ایستگاه-الف

ترمینـال  ت فشار قوي از طریق مـدارات و   اطالعات پس از خروج از تجهیزا     
هاي اینترفیس که در داخل تابلو مارشـال قـرار دارنـد،وارد سیسـتم رابـط       

شده و در صورت نیاز یک سري تغییرات اولیه بر          )HVI(تجهیزات فشار قوي  
 دور راهروي آنها اعمال شده و سـپس وارد بخـش دیگـري بـه نـام پایانـه                

)RTU(ــن اط ــق آن ای ــاي  مــی شــود واز طری ــال ه ــه کمــک کان ــات ب الع
 .به مراکز کنترل انتقال داده می شود...)مایکروویو و،PLC(مخابراتی

 : ارسال فرمان از مرکز کنترل به ایستگاه-ب
Rرمانهاي ارسالی از مرکز کنترل     ف وارد دریافـت وTUپس از ارسال،توسـط  

HVI           م می شود و در آنجا به کمک رله هاي مربوطه این فرمان وارد سیسـت
اینترفیس ایستگاه می شود و از این طریق به تجهیزات ایستگاه اعمال می              

 .شود
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 :Marshalling Rack(MR(تابلو مارشال
MR           خروجـی هـاي      وتابلویی اسـت شـامل تعـدادي ترمینـال کـه ورودي 

یـک سـري سـیم از تجهیـزات         (ن متمرکز مـی شـوند     آسیستم اسکادا در    
). می رودRTUهمی آید و از آنجا ب) فیلد(ایستگاه
یـه مـی شـود و کل      امـر تعمیـر و نگهـداري نصـب         جهت سهولت  این تابلو

R  و مرکـز کنتـرل   TUسیگنالها از فیلد وارد این تابلو می شود و از آنجا بـه     
 .می رود

 از سـیگنالها   آرایش مارشالینگ راك ها به دو صورت است،یا براي هرگروه         
کـه در نقشـه     )بی(هر شاخهیک ترمینال بالك در نظر گرفته شده یا براي          

ي تک خطی ایستگاه وجود دارد یک ترمینال بالك در نظر گرفتـه شـده  
 .است

ترمینالها به چند بالك تقسیم شده که هر بالك حاوي یک سري اطالعات      
بـالك  B11Iالً بالکها مربوط به یک تجهیـز اسـت مـث          است که هر کدام از    
 .لت است کیلو و11خط) B(بریکر،)I(مربوط به ایندیکیشن

 راك معموالً شامل چهار دسـته اطـال عـات مـی             لینگترمینال هاي مارشا  
 :باشند

ترمینال هائی که جهت کنترل تجهیزات ایستگاه مـورد اسـتفاده قـرار             -1
 .می گیرد

ترمینال هائی که جهت مشـخص کـردن وضـعیت عملکـرد تجهیـزات         -2
 )ایندیکیشن(ایستگاه به کار می روند

 .ترمینال هائی که جهت انتقال آالرم هاي ایستگاه به کار می روند-3
گیـري در  هـاي قابـل انـدازه   کمیـت  ترمینال هائی که جهـت انتقـال   -4

 .ایستگاه به کار می روند
ی که در ایستگاه فلسطین استفاده شده از        نوع،ترمینالها انواع مختلف دارند   

ارتباط سمت فیلد   تیکی  زبانه فلزي با دسته پالس     لینکی است و با یک       نوع
 .برقرار میشودSCADA(RTU)و
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مارشالتابلو

ترمینال هاي تابلو مارشال
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HVI (High Voltage Interface): 
 سیستم اسکادا است که تشکیل شده از مجموعۀ رلـه هـا و           ي ازجزء دیگر
 . استهاترانسدیوسر

 :رله ها براي دو امر به کار می روند
منتقـل  ایسـتگاه  رل می آید به تجهیزات   که از مرکز کنت     رافرمان هایی-

 .دنمی کن
R)وضعیت تجهیزات(ایندیکیشن-  و اسکادا انتقال می     TUایستگاه را براي    

.دنده
استفاده) مژرند(گیري براي اندازه    که مبدل هستند     نوعها یکترانسدیوسر
ه صورت خطی عمل می کنند و جریان و ولتـاژ و  بترانسدیوسرها  .می شوند

RTUچون درمـی کننـد،  و مگاوار را تبدیل به میلی آمپر    همچنین مگاوات   

 .مقادیر اندازه گیري باید به صورت میلی آمپر باشند
 :دنبه دو صورت وجود دارHVIتابلوهاي

 از این نوع فارسیا در یک تابلو متمرکز است،که در ایستگاههاي انتقال  -
 .استفاده شده است

،که در ایستگیا هر بی یک تابلو مجزا دارد      -

هم تابلوي

 از شـیرازاههاي فـوق توزیـع  
این نوع استفاده شده است اما در آینده قرار است که در این ایستگاهها              

HVIاستفاده شود متمرکز.
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 صدرا230در ایستگاه)متمرکز در یک تابلو(HVIنمونه هایی از تابلو
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: RTU (Remote Terminal Unit)

:چهار کمیت در اسکادا وجود دارد
) ON-OFF(مقدار دیجیتال داردکه یک):Indication(ایندیکیشن -
 .که یک مقدار آنالوگ دارد):Measurand( مژرند-
آالرم ها-
)فرامین( کنترل-

R هایی هسـتند کـه از   ي کار با اطالعات فوق داراي واحـد     ها براTUکلیه ي   
 .نظر اصول کار یکسان می باشند

 :در اینجا به اختصار به شرح واحدهاي فوق می پردازیم
:POWER SUPPLYهمنبع تغذی  -

جهت تامین توان)POWER SUPPLY( داراي یک کارت منبع تغذیهRTUهر
 .مورد نیاز کارت هاي داخلی می باشد

- 
در بعضی از انواع
 :کارت اصلی

RTUاین کارتMAINدر بعضی دیگـرنام دارد و CPUیـاLB 

...یا
 :کارت ارتباط داخلی -

ي مختلفـی نامیـده شـده ماننـد     این کارت نیز به نام هاRTUبسته به نوع
UIOC،I-COMو ...

- MODEM: 

Rوظیفه برقراري ا   TURرتباط   هاي دیگر به عهده ایـن      TUبا مرکز کنترل یا     
MODEMRکارت می باشد در حقیقت       TUدروازه ورود و خروج اطالعات به       

 .کل ارتباطی را بر عهده داردمی باشد و وظیفه ایجاد پرت
AI:کارت هاي -

ن به فـرم  آولتاژ وتبدیل   ووار وات،)آنالوگ(مقادیر اندازه گیري  وري  آجمع  
 .گیردت ها صورت میدیجیتال توسط این کار
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:DIGITAL INPUTکارت هاي -

اطالعات مربوط به وضعیت کلیدها و سکسیونرها وتپ ترانس ها به وسـیله      
 .تحویل داده می شودRTUاین کارت ها به ماژول هاي اصلی

R  فیلد واردازهایی رشته سیمک سري ترمینالهاي است که یTUدر داخل   
 . استاین ترمینالها شده

RTU  ایستگاههاي منطقه فارس و بوشهر اسـتفاده   و ایستگاهاین ایی که در
 .می باشد است که شرکتی وابسته به زیمنسTELEGYRشده از نوع

رك را کامـل    هـر   ها به صورت ساب رك هستند یعنـی میتـوان           RTUاین  
 بسته به حجم ایستگاه از یک تا سـه سـاب رك میتـوان قـرار                 ،یرون آوردب

 به هم وصل می شوند و کل اطالعاتFLAT CABLEساب رك ها با یک.داد
 .آنها به ساب رك اصلی منتقل می شوند

 ها به صورت ماژوالر هستند یعنی میتوان به آنها کارتهایی اضـافه  RTUاین  
 .و یا کم کرد

RTU



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

PowerEn.ir 
٥٩

RTUینالهاي داخلترم

 ) صدرا230ایستگاه(RTUنماي داخلی
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 :RTUجزاءا
 : عبارتند از)فلسطین( این ایستگاهRTUاجزاء

منبع تغذیه-
CPUکارت-

I-COMکارت-

کارت مودم-
سه نوع کارت ارتباطی با فیلد-

 صدرا230 ایستگاهRTUکارتهاي
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 :کارتهاي ارتباطی با فیلد عبارتند از
-DI:روي این کارت می آید مقادیر دیجیتال یعنی ایندیکیشن و آالرم. 
-CMD:فرمان روي این کارت می آید . 
-UPD:    ید و یک مبدل    مژرندها روي این کارت می آ     مقادیرآنالوگ یعنی

 دارد که این مقادیر آنالوگ را بـه دیجیتـال    بیتی12آنالوگ به دیجیتال
.  و براي مرکز کنترل ارسال می کندتبدیل می کند

 .ا انجام میدهدکل عملیات پردازشی رCPUکارت
R با مرکز یعنی ارسال اطالعات و دریافت فرامین به وسیله مودم    TUارتباط  

بدین صورت که مودم اطالعات را مدوله می کند و به مرکز            انجام می شود    
ارسال می کند و اطالعاتی هم که از مرکز آمده دي مدوله مـی کنـد و بـه         

C ات را تشخیص داده و نوع اطالعCPU میدهد که کارتI-COM و  PUکارت  
. پردازش می کند

 بـا وجـود ایـن کـارت اسـت کـه              و یک کارت ارتباطی است    I-COMکارت  
 .استفاده کنیم مودم کارت ازمیتوانیم

RTUکارتهاي شاسی باالیی



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

PowerEn.ir 
٦٢

RTUکارتهاي شاسی پایینی

،کارت تغذیهCPU،کارتI-COMکارت مودم،کارت:به ترتیب از راست
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کارتهاي دیجیتال

commandو کارتهايexpansionکارت:به ترتیب از راست
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 :ارند که عبارتند از قرار دRTUیک سري کلید هم در باالي
ایـــن کلیـــد در مواقـــع عـــادي روي حالـــت  ):Remote/Local)R/Lکلیـــد-

RemoteR  انجـام  TU قرار دارد اما در مواقعی که قـرار اسـت کـاري روي              
روي،بـراي جلـوگیري از اعمـال فرمـان از مرکـز کنتـرل            ،شود کلیـد را   

 . قرار می دهندLocalوضعیت
خط مخابراتی استفاده مـی شـود   این کلید براي تست   :LoopTestکلید-

 قرارگیـردTest اسـت و اگـر روي حالـت       Normalو در حالت عادي روي      
R TUTxارتباط   متصـل   مـودم بـه هـم    Rx و با مرکز قطـع مـی شـود و        
 مـی شـود و بـدین ترتیـب مـی تـوان خـط                LOOP و اصطالحاً  میگردد

 .مخابراتی را تست کرد

کارتهاي آنالوگ و کارت تغذیه شاسی پایینی
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Rتعدادي  هست که براي قطع و وصـل کـردن ولتـاژ   TU فیوز هم در داخل   
DCکارتهاي مختلف و یا کل RTUاستفاده میشود . 

R  قرار دارد که براي تست اسـتفاده مـی          TUیک برکر مجازي هم در داخل       
شود که مثالً براي اینکه بفهمند به برکر فرمان میرسد یا نه به جاي اینکـه         

فرمـان  این برکر مجـازي     را باز و بسته کنند روي       واقعی ایستگاه   یک برکر   
 .ارسال می نمایند

Loop TestوRemote/Localکلیدهاي

فیوزها و برکر مجازي
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RTU48    با ولتاژ DC   یـک شـارژر بـراي آن قـرار داده          و   کار مـی کنـد      ولت
  . کندمینمیشود که این ولتاژ را تا

R مـثالً   فـرق میکنـد    آنبـه مرکـز بسـته بـه نـوع     TUپرتوکل ارتباطی هر    
RTUما استاندارد،ا... ودمیباشنکل ارتباطی هیتاچی    پرت دارايهاي هیتاچی

اي کـه خریـده شـود و    RTU است و هرIEC870-5-101کل  اسکادا در دنیا پرت   
 بـرق منطقـه اي      اسـکاداي  کل را ساپورت کند میتواند به سیسـتم       این پرت
Rگردصل  فارس مت  هیتـاچی اسـتفاده شـود چـون         TUد مثالً اگر در جایی      

طقهداي برق من   اسکاکل خاص خودش را دارد قابلیت اتصال به سیستم        پرت
 .را نداردفارساي

LEDکارتهايTG805ERTU: 
 : کارت تغذیه-

8subunit(L(این کارت که پهناي آن دو برابر بقیـه کارتهاسـت          EDفقـط یـک  

اسـت و   کـارت تغذیـه     OK که اگر روشن باشـد یعنـی         DCOKDCدارد به نام  
 .تامین می شود

 : کارت هاي آنالوگ-
L که مرتب چشمک می زند وUPDند به نامدارEDهر کدام از این کارتها یک   

نشان دهنده این است که اطالعات مرتب توسط سیسـتم در حـال اسـکن               
 .شدن است

 :command کارت هاي-
 که در حالت عادي خاموش است و فقط وقتـی       دارند به نام     LEDCMDیک  

R  اعمال شود یک لحظه چشمک میزند و بعد خاموش  TUفرمان از مرکز به     
 .می شود

 :expansionت هاي کار-

R دارند که وظیفه) توسعه(expansion در انتها یک کارت     TUهمه شاسی هاي  
را بـه شاسـی بـاالیی و در         ) شاسی پـایینی  (انتقال اطالعات شاسی مربوطه   



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

PowerEn.ir 
٦٧

نهایت به شاسی اصلی برعهده دارد و در شاسی باالیی هم متناظر آن یـک             
 به همflat cableیله یک دیگر وجود دارد که این کارتها بوسexpansionکارت

R.وصل شده اند    یـک،  TUدر اغلب ایستگاههاي منطقه فـارس و بوشـهر در   
 هم داریم که درexpansionسه شاسی داریم و دو یا سه کارت     حداکثر  دو یا   
 . داریمexpansion هم فقط دو کارت فلسطینایستگاه

    Access-Reset-1/N:  هستند به نامهايLEDاین کارتها هرکدام داراي سه

Access:م به شاسـی پـایینی دسترسـی دارد ایـن          ستوقتی سیLED  روشـن
Lاست  شاسی باالیی همیشـه روشـن اسـت چـون بـا شاسـی               ED،در اینجا   

L  شاسی پایینی فقط وقتی کارتهـاي  EDپایینی همیشه در ارتباط است اما      
 .پایینی در حال اسکن شدن هستند چشمک می زند

 : کارت هاي دیجیتال-
ن کارتها که براي دریافت و ارسال مقادیر دیجیتال هستند بسته به نـوع              ای

L EDLکاربرد،تعداد زیادي    هـا مربـوط بـه      ED دارند کـه هـر کـدام از ایـن            
میباشند که هـر  )کلیدها،سکسیونرها،تپ ترانسها(وضعیت تجهیزات ایستگاه  

شده مربوط به یکـی از ایـن تجهیـزات    RTUکدام بسته به تعریفی که براي
LEDL ،روي کارتهاي دیجیتال  32.باشندمی  شـماره  ED30وجـود دارد کـه   

 .همیشه روشن است و نشان دهنده برقرار بودن تغذیه کارتهاست

 :RTUکارتهاي اصلی
 :CPU کارت-

شاسـیدو.این کارت اولین کارت کنار کارت تغذیه است که دو پورت دارد           
Resetشاسـیرد کـه   روي ایـن کـارت وجـود دا       IR7وResetهم بـه نامهـاي    

CPUt کردنrestartبراي همIR7،استفاده می شود و دکمهest به جز در حالت    
 .فقط در حالت تست براي یافتن خطا استفاده می شود

 : هم روي این کارت وجود دارد که عبارتند ازLEDیک سري
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RUN:C  اسـت کـه اگـر روشـن     PUکه نشان دهنده روشن یا خاموش بـودن      
 . است و بلعکسCPU روشن بودنباشد نشان دهنده

WD:  مخففWatchDog       اگـر  ( است که که نشان دهنده اجراي نرم افزار اسـت
). میکندrestart راCPUخطایی در نرم افزار پیش بیاید عمل میکند و

TEST:C  قـرار  test در حالـتPUاگر روشن باشد نشان دهنده این اسـت کـه    
 .دارد

I/O:L C نشان دهنـده ای   EDچشمک زدن این    در حـال تبـادل   PUنسـت کـه   
 . استI/Oاطالعات با کارتهاي

CF:اگر روشن باشد نشان دهنده این است که ارتباط مختل شده است. 
TD:L  نشـان دهنـده اینسـت کـه اطالعـات در حـال        EDچشمک زدن این    

 .فرستاده شدن است
RD:L  نشـان دهنـده اینسـت کـه اطالعـات در حـال       ED چشمک زدن این   

 .دریافت شدن است
RTS:L  نشان دهنده تقاضاي ارتبـاط بـراي فرسـتادن     EDچشمک زدن این    

. اطالعات است
 :I-COM کارت-

L LBR و بـه نامهـاي   EDLAدو سري    میتوانـد بـا دو محـل    TU دارد یعنـی  
R تمامیدرتقریباً  ارتباط برقرار کند که       فقط با مرکز کنترل     TU ایستگاهها   

 . فعال غیرLB فعال است وLAدر ارتباط است و
TD-RD-DCD-RTR2:  قرار دارد به نامهايLAوLB در زیرLEDچهار

TDوRDهمان LEDبههاي مربوطSendو Receive        اطالعـات اسـت کـه ابتـدا
RD        چشمک می زند و بعـد بـه درخواسـت          اطالعات را از مرکز می گیرد و

TD      چشمک می زند و این کار مرتب و پشـت سـر      مرکز پاسخ می دهد که 
 .می شودهم تکرار
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DCDهم همان Data Carrier Detect    است که در حالت معمـول بایـد روشـن 
L  روشـن  EDباشد یعنی اگر ارتباط با مرکز به طور صحیح برقرار باشد ایـن       

. است
 :MODEMکارت -

L EDFاین کارت یک پورت سریال دارد و چهار           که براي   SK و یک خروجی     
 .آنالیز وضعیت مخابراتی است

LEDارتند ازها عب:RD-TD-RTS-DCD

RDوTD  کـه همـــان دریافـــت و فرســـتادن اطالعـــات اســـت مرتـــب در حـــال 
 .چشمک زدن است

RTSهمان Request To Sendاست و DCD  هـم Data Carrier Detect   اسـت کـه 
 . مرتب روشن استLEDاین دو

ایستگاه صدراRTUو مودم درCPU، I-COMنمونه کارتهاي
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 :در ایستگاههاي انتقال و فوق توزیعRTU,MR,HVIنحوه ارتباط
 :ایستگاههاي انتقال

در این ایستگاهها آالرمها و ایندیکیشنها از فیلد وارد تابلو مارشـال شـده و     
R  شـده و از   می روند،اما مژرنـدها از فیلـد وارد   TUHVIاز آنجا مستقیماً به  

Rترانسدیوسرها   توسطآنجا بعد از اینکه    TUتبدیل به میلی آمپر شدند بـه      

 واردRTU از آمـده انـد  RTU بـه    از مرکز  سیگنالهاي کنترلی هم که   .روندمی
HVIمیشوند و از آنجا به MRرفته و به فیلد منتقل می شوند . 

 :یستگاههاي فوق توزیعا
HVI اند و تابلو    تعبیه شده     در بی هاي مربوطه    در این ایستگاهها تجهیزات   

 فیـدرهاي   جداگانه براي آن در نظر گرفته نشده،و ترانسدیوسر و رله ها در           
خروجی قرار گرفته اند و مژرندها در همان جا وارد ترانسدیوسر می شـوند          

Rیل به میلی آمپر شده و از آنجا به          MRدو تب رود و به    میTUرفته و بعد به     
R  می آیـد و از      TUمرکز ارسال می شود،سیگنالهاي کنترلی هم از مرکز به          

MR   ر فیـدرهاي خروجـی    رفته و سپس وارد رله هایی میشود که د     آنجا به
آالرمها و ایندیکیشنها   .تعبیه شده اند و از آنجا به تجهیزات اعمال می شود          

MR    می شوند و از آنجا بههم از همان فیدرها وارد RTU    رفتـه و بـه مرکـز 
 .ارسال می شوند

RTU

HVI

MR Field
Control Control Control

Meas.
(mA)

Meas. Meas.

Alarm Alarm

Ind. Ind.
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RTU MR Bay
Control Control

Meas.
(mA)

Alarm Alarm

Ind. Ind.

Transducer

Relay

Meas.
(mA)

رلھ ھادر فیدرهاي خروجیHVIتجهیزات ترانسدیوسر
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 :PLCمقدمه اي بر سیستمهاي
R ع آوري شد باید به وسیله یک بستر         جمTUپس از اینکه اطالعات توسط      

P  مـی   LCمخابراتی به مرکز ارسال شود که یکی از این بسترهاي مخابراتی،          
 .این سیستم می پردازیمدر زیر به توضیح مختصري در رابطه با.باشد

 :موارد زیر ضرورت ایجاد یک شبکه مخابراتی را به وضوح روشن میکند
اکثـر شـرکتهاي بـرق منطقـه اي         شبکه هـاي موجـود مخـابراتی در         ) الف  

جوابگوي نیازهاي ارتباطی جهت بهره بـرداري مـؤثر از شـبکه فشـار قـوي                
 .نمیباشد

تبادل اطالعات بین مراکز دیسپاچینگ و سایر پستها توسط یک شبکه       ) ب  
 .باشندمخابراتی مطمئن و اختصاصی از ضروریات اینگونه مراکز می

تجهیـزاتبـه   ی  پسـتها میتواننـد       با اسـتفاده از یـک شـبکه مخـابرات         ) پ  
حفاظتی مجهز گردند که باعث قابلیت اعتماد بیشتر و بهره برداري مـؤثرتر             

 .گردداز شبکه می
 ضـعف ارتبـاط از طریـق        عدم وجود یک شبکه مخابراتی اختصاصـی      –) ت  

 عدم دسترسـی اکثـر پسـتهاي واقـع در     –شبکه مخابراتی شرکت مخابرات     
 مشکالتی هستند که در صـورت وجـود         PTTی  خارج شهر به خطوط ارتباط    

میتـوان بـا اسـتفاده از       . یک شبکه مخابراتی مطمئن بر طرف گشته اسـت          
P  چنین شبکه هاي مخابراتی را براي استفاده در شبکه هاي         LCسیستمهاي  

 .برق رسانی طراحی نمود
 :PLC(Power Line Carrier)سیستم

 .مدیجیتال و آنالوگ داری،PLCدر مجموع دو نوع
 :عبارتند ازPLCاجزاء یک سیستم

خازن کوپالژ-
 Line Trapتله موج-

LMUواحد تطبیق امپدانس-
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 :خازن کوپالژ
P  میباشد کـه وظیفـه انتقـال        LCاز اجزاي تشکیل دهنده سیستم مخابراتی       

سیگنال مخابراتی با ولتاژ کم را به خط فشار قوي و همچنین جلـوگیري از               
ضـمنا  .را بـه عهـده دارد    PLCوي به سیسـتم  عبور ولتاژ باالي خط فشار ق
LMU   نخـاز.  بـاال گـذر را میدهـد         تشکیل یک فیلتر   خازن کوپالژ به همراه
 .با ولتاژ خط طراحی و ساخته میشودکوپالژ با ایزوالسیون مناسب

 :الین تراپ
میباشد که بـه عنـوان   PLCییکی از اجزاي تشکیل دهنده سیستم مخابرات

ت سري بـا خـط در مـدار قـرار      بیرونی محسوب گردیده و به صورتجهیزات
ن عدم عبور سیگنال مخابراتی در جهت ناخواسـته و        آوظیفه اصلی   . میگیرد

P شـد   در باند فرکانسی تعیین شده میبا      LCاستفاده بهینه از انرژي سیگنال      
 :و از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده

 . میکندل اصلی که جریان خط از آن عبوری کو-1
2- Tuning Device     که به همراه کویل اصـلی فرکـانس الیـن تـراپ را

 .دتعیین میکن
 برق گیر-3
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آرایش فیزیکی الین تراپ ها در ورودي ایستگاه صدرا
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(Line Matching Units  ) LMU : 

P باشد و وظیفه اصـلی آن تطبیـق        میLCاز اجزاي تشکیل دهنده سیستم      
P . ال توان ماکزیمم میباشد      و خط به منظور انتق     LCامپدانس بین ترمینال    

دهند که در مـدلهاي  همراه با خازن کوپالژ تشکیل یک فیلتر باال گذر می   
 فاز به فـاز بـین   - فاز به فاز تک مداره-مختلف کوپالژ از قبیل فاز به زمین   

 .شودمداري استفاده می

LMU

LMUنماي داخلی
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PLC           سیستم فشار قوي می     وسیله اي براي انتقال فرکانس باال با استفاده از
A.باشد   یـک زوج  B,در این سیستم براي ارتباط دو طرفـه میـان دو پسـت           

A         سـیگنال  فرستنده و گیرنده در هر کدام از پستها قرار می گیـرد فرسـتنده
 برروي خط فشار قوي واصـل میـان     F(A-B)فرکانس باالي خود را با فرکانس     

B           بـر روي فرکـانس       کـه     دو پست ارسال نموده و گیرنده موجود در پسـت
F(A-B)  تنظیم شده A   را از خـط فشـار قـوي گرفتـه و مـورد               موج ارسالی از 

F(B-A)سیگنال خـود را بـا فرکـانس     بالعکس فرستنده   B.استفاده قرار میدهد  

 تنظـیم شـده بـه ایـن     F(B-A) نیز بـر روي فرکـانس  Aارسال نموده و گیرنده
A .   شود برقرار میB,ترتیب یک ارتباط دو طرفه میان دو نقطه

 به خط فشار قوي وصل کرد       را نمی توان مستقیماً   PLCدستگاههاي فرستنده
P  قرار میدهنـدتا  LCبراي انجام این کار یک خازن بین خط انتقال و دستگاه      

P  را به خط کوپله نموده و هم مـانع از اتصـال             LCهم سیگنال فرکانس باالي   
 . شودPLCمستقیم ولتاژ باال به دستگاههاي حساس

C_COUPLEPخازنهاي  بـه خـط انتقـال       LC در مسیر سیگنال فرکانس بـاالي      
 هرتـز امپـدانس زیـادي از    50باال و فرکانسفشار قوي در مقابل موج با ولتاژ   

Pخود نشان میدهند و مانع عبور آن به سمت         در.  میشـوند  LCدستگاه هاي   
تاه عمل مـی    حالی که براي امواج اطالعات فرکانس باال به صورت اتصال کو          

فرستنده
گیرنده

فرستنده
گیرنده

CC CC
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این نکته از این حقیقت ناشی می شود که امپدانس خازن به صـورت.کنند
X=1/2*3.14f لذا هر چه،مقدار آن با فرکانس رابطه عکس دارد وبیان میگردد

قدر فرکانس کم باشد امپدانس خـازن بزرگتـر خواهـد بـود بـالعکس بـراي        
P تز قـرار دارد    کیلـوهر400 الـی  بـین   40گستره   کهLCفرکانس باالي سیگنال  

P  به سمت خط    LCخازن کوپالژ همانند اتصال کوتاه عمل میکند و سیگنال          
P.فشار قوي هدایت می کند      خازن  LCدر عمل بسته به فرکانس کارسیگنال       

شـود   مالحظه مـی   باالطبق رابطه   .یندکیلو انتخاب مینما  10000تارا بین   2000
P  کـوپالژ مناسـب     تر باشد جهت   پایینLCکه هر چه قدر فرکانس سیگنال       

بدین جهت محـدوده پـائینی فرکانسـهاي        .  را بزرگتر انتخاب نمود    Cبایستی
P حـداکثر خـازن کـوپالژ قابـل      توسـطLCقابل استفاده بـراي دسـتگاههاي  

 الـی    40این مقدار در کشـورهاي مختلـف بـین          30. گرددساخت تعیین می  
دند که قابلیتاینگونه خازنها باید به گونه اي طراحی گر.باشدکیلو هرتز می  

تحمل ولتاژ باال را داشته باشند زیرا یک سمت آنها مستقیماً به خـط فشـار            
در پستهاي فشار قوي براي اندازه گیري ولتاژ جریان         . دقوي متصل می گرد   

خــــــط از تقســــــــیم کننــــــده هــــــــاي ولتــــــاژ خــــــــازنی    
توانلذا از آنها می   ،استفاده میشودCVT(CapacitiveVoltageTransformators)بنام

شـود نیـز اسـتفاده     جهت خازن جدا کننده که خازنهاي کوپالژ نامیده مـی         
چون خط انتقـال فشـارقوي تلفـات نسـبتاً زیـادي بـراي سـیگنالهاي                .نمود

P  ایجاد می کند پس الزم است که هنگام کوپلـه نمـودن             LCفرکانس باالي   
P  به خط فشار قوي حداکثر توان فرستنده به خط کوپله شده و      LCفرستنده  

ن برگشتی به حداقل خود برسد بـراي ایـن کـار بایسـتی بـین خروجـی            توا
P امپـدانس  .  و خط انتقال انرژي تطبیق امپدانس صورت گیـرد         LCفرستنده  

6مشخصه خطوط فشار قـوي بـین        400 باشـد در حالیکـه      اهـم مـی    00 الـی    
 اهـم مـی  50 غالبـاًستنده و امپدانس ورودي گیرنده ها    امپدانس خروجی فر  

Pپس باید   .باشد  از یـک طـرف و یـک سـر     LCمدار واسطه اي بین دسـتگاه      
خازن کوپالژ از طرف دیگر قرار گرفته تـا تطبیـق امپـدانس جهـت انتقـال                 
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عمل تطبیق  .حداکثر توان فرستنده به خط و از خط به گیرنده صورت گیرد           
 . صورت می گیردLMUتوسط واحد

LMU  کـه     توسط یک ترانسفورماتور صـورت مـی گیـرد          تطبیق امپدانس در 
فرکـانس قطـع ایـن      .همراه با خازن کوپالژ نقش یک فیلتر باال گـذر را دارد           

بـا  .فیلتر توسط مقدار خازن و نسبت تبدیل تراسفورماتور مشـخص میشـود           
P  پـس از عبـور از    در پسـت     LCAتوجه به شکل مالحظه میشـود سـیگنال         

شود دو مسـیر مختلـف   خازن کوپالژ و هنگامی که به خط انتقال کوپله می
 و دیگـري بـه سـمت مخـالف آن     یک مسیر به سمت پسـت    B،یش رو دارد  پ
)A    انحراف سیگنال) یعنی به سمت خود پستPLC    ـ هبه سمت خـود پسـت ن

شـود  تنها باعث تضعیف سیگنال ارسالی به پست مقابل شده بلکه باعث می      
 کرده و باعـث تـداخل در   که سیگنال نا خواسته اي به مسیرهاي دیگر نفوذ       

لذا با قرار دادن مداري بر سر راه سیگنال نشـتی            .گرددمیلمات تلفنی   مکا
مانع راهیابی آن به مسیر ناخواسته شده ایم این مدار باید داراي خصوصیات  

 :دزیر باش
P) الف مثـل  ( مقاومت زیادي از خود نشان دهـد       LCدر مقابل سیگنال باالي     

)مدار باز عمل کند
 . اتصال کوتاه عمل کندهرتز مثل50در مقابل سیگنال فشار قوي) ب

LT LT

LMU

PLC  

LMU 

PLC

C C



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

PowerEn.ir 
٧٩

ـ             با ت نظـر  ه  وجه به دو خصوصیتی که براي چنین مدارهایی ذکـر گردیـد ب
A B,میرسد استفاده از دو عدد سـلف سـري بـا خـط انتقـال در پسـتهاي               

P.کندمسئله را حل می     داراي  LCچنین سـلفی بـراي فرکانسـهاي بـاالي          
در حالیکـه بـراي     کنـد،امپدانس زیاد بوده و همانند اتصال باز عمـل مـی          

 هرتز داراي امپدانس پائینی بوده و به مثابه اتصـال کوتـاه مـی          فرکانس  50
ي با خط انتقـال انـرژي قـرار مـی          رچنین سلفهایی که بصورت س    ه  ب،باشد

 .گویندمیLine-Trapگیرند تله موج یا
چون این سلف با خازنهاي معادل      . از سلف به تنهایی نمیتوان استفاده کرد      

و چنانچـه   قـرار گرفتـه   ر موجود در پست بـه صـورت سـري           اتوفورمترانس
C         شـد کـه    بااي   بگونـه  اندوکتانس خازنهاي معادل در پست دیگري مثـل

F0=1/2*3.14*(LC)فرکانس رزونانس یا تشدید مجموع سري این دو یعنـی

P مدار معادل سلف و خازن سـري در        .، شودLCمعادل فرکانس کار دستگاه     
Pحال رزونانس اتصال    بـه  LC کوتاه بوده و در نتیجه نقطه کوپالژ سـیگنال         

P  زمین شده و تمـامی سـیگنال از بـین مـی    LCخط انتقال از دید سیگنال   
           .رود

:چگونگی رزونانس سلف با خازن معادل پست
 از یک سلف سري با یک مقاومت بـزرگ  ،صورتیکه بجاي یک سلف تنها    در

Z در فرکانسهاي رزونـا،استفاده شود  ،بجـاي صـفر  inنس امپـدانس معـادل  
معادل مقاومت سري با سلف خواهد بود و در صورتیکه مقدار این مقاومت              

P  به مسیر   LCبه اندازه کافی بزرگ باشد مانع عبور سیگنال فرکانس باالي           
لذا بجاي استفاده از یک سلف و یا یک سـلف سـري بـا               ،نا خواسته میشود  

 به موازات آن قـرار گرفتـه باشـد و    مقاومت از یک سلف که مدار تیونینگی  
کل مجموعه بـا خـط انتقـال انـرژي بصـورت سـري قـرار گیـرد اسـتفاده           

. مینمایند
 :باشدمدار تیونینگ بصورت زیر می
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با تنظیم مدار تیونینگی که به مـوازات سـلف اصـلی تلـه مـوج قـرار دارد                   
امپـدانس  ) تیجزء مقاوم(میتوان مشخصه میان گذري براي مقدار حقیقی       

 . بدست آورد(Rin)ورودي تله موج
تله موج مـدار تیونینـگ در   ) مقاومت ورودي(جزء حقیقی امپدانس ورودي   

F1    حد فاصل فرکانسF2     الـی  R  میباشـد و در  min داراي حـداقل مقاومـت  
F1      خارج این ناحیه یعنی براي فرکانسهاي کمترازF2    مقـدار آن     و بیشـتر از 

در نتیجه تله موج سري با خط       . میل میکند   کاهش یافته و به سمت صفر       
F1      تا   فشار قوي در باند فرکانس F2R  را  min  از خود حداقل مقدار مقاومـت       

 هرتز همانند اتصال کوتاه     نشان داده و در نواحی دیگر منجمله فرکانس         50
P. عمل میکند) با مقاومت ورودي صفر   ( LCدر صورتیکه فرکـانس دسـتگاه     

F1   الـی  در باند فرکـانس F2

ناخواسته با مقاومت حداقل
 قـرار داشـته باشـد سـیگنال نشـتی در مسـیر              

Rminگردد روبرو شده و تضعیف می .
.  داردRminمیزان تضعیف بستگی بـه امپـدانس مشخصـه خـط انتقـال و            

R  در مقایسه بـا امپـدانس مشخصـه خـط انتقـال             minبالطبع هر چه قدر     
وکینگ تله موج بهتر    بزرگتر باشد میزان تضعیف بیشتر بوده و مشخصه بل        

 .خواهد بود
P بـه  LCبدین ترتیب مالحظه میشود که براي کوپلینگ یا پیوند سـیگنال          

: تجهیزات بیرونی نام برده شده احتیاج میباشـد          نوعخط فشار قوي به     3
مشخصه خط به امپـدانس     جعبه تطبیق امپدانس جهت تطبیق امپدانس     

P ولتاژ باالي   ایزوالسیونخازن کوپالژ براي  ،LCورودي یا خروجی دستگاه     

L C

Rmin

K

L
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درPLCلتلـه مـوج بـراي هـدایت سـیگنا      وPLCخط انتقال از دستگاه
 .مورد نظرمسیر
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 :روشهاي کوپلینگ
خطوط انتقال انرژي میان دو پست فشار قوي از سه فاز تشکیل شـده انـد           

ه باشد داراي سه هادي خواهد بوددر صورتیکه خط انتقال از نوع تک مدار      
و در صورتیکه خط انتقال از نوع دو مداره باشد تعداد هادي هـا بـه شـش             

 .رسدمی
 . بین دو مدار- فاز به فاز-فاز به زمین:روشهاي کوپلینگ عبارتست از

P  بـه   LCبدین ترتیب این سؤال مطرح میشود که براي کوپلینگ سـیگنال            
در صـورتیکه   . ادیها میتوان استفاده نمـود       قوي از کدامیک از ه     فشارخط  

 میتوان به هر یک از فازهـا        ، فاز تشکیل میشود     خط تک مداره بوده و از       3
P با بررسی و مطالعه چگونگی انتشار      .  را کوپله نمود     LCبه تنهایی سیگنال    

فرکانس باال بر روي خطوط فشار قوي مشخص شده است که در صورتیکه            
فاز انجام گیـرد بهتـرین حالـت اسـتفاده از فـاز             کوپلینگ تنها توسط یک     

. نامنـد   این روش کوپلینگ را کوپلینگ فاز به زمـین مـی          . وسط میباشد   
P  و بعـالوه    ده بوجـود آور   LCاین نوع کوپلینگ تلفات زیادي براي سیگنال        

در صورت وقوع خطا بر روي خط انتقال بخصـوص وقتـی کـه فـاز وسـط                  
Pاتصال کوتاه میشود امکان برقرار       از بین رفته و یا با تضعیف       LCي ارتباط   
لذا براي باال بردن قابلیت اطمینان ارتباط       . بسیار زیادي مواجه خواهد بود      

PLC           و کاهش تضعیف حاصل از خط انتقال در مواردي که طول خط بلنـد 
P در این صورت نه تنهـا      . را میتوان به دو فاز کوپله نمود        LCباشد سیگنال   
سبت به کوپالژ فاز به زمین روبـرو خـواهیم بـود بلکـه         با تضعیف کمتري ن   

P  از طریـق   LCحتی با اتصال کوتاه یکی از فازهاي تحت کوپلینگ ارتبـاط            
نتیجـه قابلیـت اطمینـان سیسـتم بـاالتر          درفاز دیگر برقرار خواهد بـود و        

. این روش گوپلینگ فاز به فاز نامیده میشود.میرود
 ،وعه تجهیزات کوپلینگ شامل تله مـوج      در کوپلینگ فاز به فاز به دو مجم       

LMU    باشـد کـه در نتیجـه هزینـه در مقایسـه بـا               نیاز می  خازن کوپالژ و
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کوپلینـگ همزمـان سـیگنال      . کوپلینگ فاز به زمین دو برابر خواهد شـد          
PLCبه سه فاز در خطوط تک مداره نیز امکان پذیر است . 

 باالیی برخوردار بـوده و  این نوع کوپلینگ اگر چه از قابلیت اطمینان بسیار
تضعیف کمتري نسبت به کوپلینگ فاز به فاز ایجاد میکنـد امـا بـه جهـت       
استفاده از سه مجموعه تجهیزات کوپلینگ از نظر اقتصادي گـران بـوده و              

 .شودبندرت از آن استفاده می
در خطوط فشار قوي که دو مداره میباشند میتـوان از کوپلینـگ بـین دو                

P.  استفاده نمود(Inter circuit)مدار بـه طـور   LCبدین ترتیب  کـه سـیگنال   
در کوپلینـگ  .شـودهمزمان به فاز هاي وسط هر یک از دو مدار کوپله می      

امـا حسـن   . بین دو مدار به تجهیزات کوپلینگ معادلی فاز به فاز میباشـد   
زیرا حتـی بـا   . بزرگ این نوع کوپلینگ در قابلیت اطمینان باالتر آن است           

Pقطع کام زطریـق مـدار دیگـر امکـان پـذیر      اLCل یکی از مـدارها ارتبـاط   
. میباشد

 :PLCکاربردهاي
P  جهت ارسال دو نوع اطالعات بـر روي خطـوط فشـار            اساساLCًسیستمهاي  
: قوي به کار میرود

 (Speech)اطالعات آنالوگ به شکل صحبت -
وdata ،راه دور کنترل از،طالعات آنالوگ یا دیجیتال به منظور تلگرافا -

 .شود گفته میSIGNALطالحاًاصغیره که
بـه  ) شـامل صـحبت بـه عـالوه سـیگنال     (ی اطالعات ارسالPLCدر سیگنالهاي

 کیلـو هرتـز بـه     مدوله شده و در پهنـاي بانـد   SSB (signal side band) 4صورت
کانالهاي فرعی تقسیم شده و در هـر کانـال اطالعـات مربـوط بـه یـک نـوع                  

 .اده میشودسیگنال گنج
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 : عبارتند ازPLCکابردهاي
 :ـ ارتباط تلفنی و صحبت

این نوع  . براي ارتباط تلفنی مستقیم بین دو نقطه میتوان استفاده کرد            PLCاز
ارتباط بیشتر ما بین مرکز کنترل و دیسـپاچینگ شـبکه و پسـتهاي مهـم و                 

. رار میگیـرد  رار میگیرند مورد استفاده قـقRING در حلقهنیروگاهها که عمدتاً
P  براي ارتباط تلفنی میان مشترکین بـا مراکـز تلفـن            LCهمچنین از کانالهاي  

قد مرکز تلفن هستند و داراي ارتباط الکتریکی با یکـی        پستهاي فا  که عمدتاً
speech onlyکانالهـاي. از پستهاي داراي مرکز تلفن میباشند استفاده میگـردد  

در،د هرتـز فـرار میدهنـ    الـی  3400 اطالعات صحبت را در محدوده     300عموماً
طیف سیگنال  .طالعات دیگري نبز ارسال میگردد    صورتیکه به همراه صحبت ا    

 الـی  صحبت بسته به تعداد سیگنالها ي ارسالی و سـرعت انتقـال آنهـا از            400
 . هرتز خواهد بود2000 یا2400

 :ـ تلگراف و پست تصویري
P  فراهموصی و پست تصویري رانیز   میتوانند امکانات تلگراف خص    LCکانالهاي  

 .سرعت ارسال اطالعات پست تصویري ممکن است باالتر باشد.آورند
 :ـ کنترل و نشاندهی از راه دور

در شبکه هاي فشار قوي پیچیده کنترل و دیسپاچینگ شبکه حلقه بسته اي         
را تشکیل میدهند که در آن وضعیت دستگاههاي بسیاري از نقاط مختلـف و      

 . شبکه در یک مرکز مشخص میشونددور از هم
 :ـ حفاظت از راه دور

به منظور حفظ جان پرسنل و پیشگیري از خسـارت دسـتگاهها و همچنـین               
تضمین پیوستگی و تداوم نیرو رسـانی در شـبکه هـاي فشـار قـوي اینگونـه             

 .سیستمها را بایستی در مقابل خطا هایی از قبیل اتصال کوتاه حفظ نمود
اتصال کوتاه به وسیله رفع آن با بی برق کردن خط معیـوب             حفاظت در برابر    

امکـان پـذیر   ) هاي حفـاظتیرله( توسط دستگاههاي تشخیص اتصال کوتاه     
براي پیشگیري از قطع شدن سـایر کلیـدها و رلـه هـاي حفـاظتی                . میباشد  



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

PowerEn.ir 
٨٥

مربوط در شبکه براي برقراري مسیر ارتباط عالئم حفاظتی ما بین رلـه هـاي        
P. میباشـــدحفـاظتی ضـــروري       LCجهـت ارســـال ایـــن عالئـم از یـــک کانـــال   

. اج استیکیلو هرتز احت  2/اختصاصی استفاده نمود که به پهناي باندي حدود       5
P  حامل صحبت و دیتا براي لحظه       LCعالئم حفاظتی را میتوان بر روي کانال        

 کیلو هرتز و حد اکثر تـوان فرسـتنده بـراي    کوتاهی قطع شده و از کل باند    4
 .ل عالئم حفاظتی استفاده نمودارسا

امـا  . مزیت این روش استفاده مفیدتر از باند فرکانس قابل اسـتفاده میباشـد              
عیب این روش آن است که ارسال اطالعات صـحبت و دیتـا هـر چنـد بـراي        

 در  لحظه کوتاهی دچار وقفه شود ممکن است همـین وقفـه کوتـاه خصوصـاً              
 .نمایدارسال دیتا کنترل شبکه را دچار اشکال

آنالوگPLCنمونه اي از

دیجیتالPLCنمونه اي از
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هـــايPLC منطقـــه فـــارس و بوشـــهر از400kvو230kvدر اغلـــب ایســـتگاههاي
66kv)دیجیتـالنیمـهABB)PLCساخت شرکت  از   و در اغلـب ایسـتگاههاي      

PLCــرکت ــاخت ش ــاي س ــهSELTA)PLCه ــالنیم ــده  )دیجیت ــتفاده ش اس
ـــا یکـــی ازدر.اســـت هـــاي ســـاختPLCاینجـــا شـــرح مختصـــري در رابطـــه ب
ABB230شرکت اسـتفاده  منطقه فارس400KVوKVکه در بیشتر ایستگاههاي  

 .شده می پردازیم
ETL540 PLC: 

PLC75  وات کـه قابـل برنامـه     اهم و توان خروجـی    40داراي امپدانس خروجی
 .ریزي و تغییر است،می باشد

PLCایــــن

هایبرید،کارت حفاظت،کارت
ــتنده،کارت گیرنـــده،کارت   ــارت تغذیــــه،کارت فرسـ  داراي کـ

LFپروسسور مرکزي می باشد و کارت. 
 . می باشدPLCکارت تغذیه که مربوط به تغذیه

همـان کارتهـایی هسـتند      )Rx-filter(وکارت گیرنده)Tx-filter(کارت فرستنده
 .که فرکانسهاي فرستنده و گیرنده ایستگاه روي آنها تنظیم شده است

Rx  را بـر    Txوکارت هایبرید هم وظیفـه جلـوگیري از تـداخل فرکانسـهاي           
 .ه داردعهد

وظیفه انتقـال صـحبت و دیتـا را بـر عهـده دارد کـه در                 LF(O4LE)کارت  
PLCدو کاناله،دو کارتهايLFاستفاده میشود. 

 .وظیفه انتقال سیگنال حفاظتی را بر عهده دارد )G4AI(کارت حفاظت
 خواندن اطالعات و دادن اطالعات به       وظیفه(P4LQ)مرکزيکارت پروسسور

 .ر عهده داردبوط به کانال را بمام اطالعات مر و حفظ تPLCترمینال

،کارت تغذیهTxکارت هایبرید،کارت:از راست به چپ
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)دو کاناله(LFپروسسور مرکزي،کارت حفاظت،کارت،کارتLF،کارتRxکارت:از راست به چپ

ایستگاه صدراPLCنماي کلی کابینت
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LEDکارتهايETL540 PLC: 
 :LF(O4LE)کارت

AL:یکLED  و روشن بودن آن نشان دهنده این اسـت کـه          قرمز رنگ است 
 .یک آالرم سخت افزاري در ماژول دیده شده است

RDY: کیLEDمـاژول در حالـت نرمـال         و تـا زمـانی کـه        رنگ اسـت   سبز 
عملیاتی قرار دارد به طور ثابت روشن می ماند اما هنگامی کـه یـک آالرم               

 .سخت افزاري وجود داشته باشد شروع به چشمک زدن می کند
زرد رنگ است و زمانی که مـاژول در حالـت نرمـال کـارکرد            LEDیک    :

 . روشن می ماندLEDنباشد و هیچ آالرمی هم موجود نباشد این
 .ENA وRDY: است به نامهايSERVICE PHONE در قسمتLEDدو

RDY: کیLEDرنگ است  سبز Speech      باشـد ایـن    آزاد  و تا زمانی که کانال
LEDروشن می ماند . 
ENA: کیLEDو تا زمانی که رنگ استسبزService Phone   فعال باشـد ایـن
LEDروشن است . 

 :G4AIکارت حفاظت
AL:  یکLED  و روشن بودن آن نشان دهنده این است کـه         قرمز رنگ است

 .یک آالرم سخت افزاري در ماژول دیده شده است
RDY: کیLEDو تـا زمـانی کـه مـاژول در حالـت نرمـال                رنگ اسـت   سبز 

عملیاتی قرار دارد به طور ثابت روشن می ماند اما هنگامی کـه یـک آالرم               
 .سخت افزاري وجود داشته باشد شروع به چشمک زدن می کند

زرد رنگ است و زمانی که مـاژول در حالـت نرمـال کـارکرد            LEDیک    :
 . روشن می ماندLEDنباشد و هیچ آالرمی هم موجود نباشد این

IN1….IN4 :LEDو یا  2،3،ند و تا زمانی که ورودي هاي      1ستی ه رنگسبزهاي
. ها روشن می مانندLED فعال باشند این4

!

!
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OUT1….OUT4 :LEDتـا زمـانی کـه خروجـی         ند وسـتی ه رنگـ  سـبزهاي 
. ها روشن می مانندLED فعال باشند این4و یا1،2،3هاي

REL1,REL2 :LEDند و تا زمانی که رله هاي خروجی         1ستی ه رنگسبزهاي
 .ها روشن می مانندLEDاین فعال باشند2یا

 :P4LQکارت پروسسور مرکزي
AL:یکLED  ه و روشن بودن آن نشان دهنده این اسـت کـ         قرمز رنگ است

 .یک آالرم سخت افزاري در ماژول دیده شده است
RDY: کیLEDو تـا زمـانی کـه مـاژول در حالـت نرمـال                رنگ اسـت   سبز 

عملیاتی قرار دارد به طور ثابت روشن می ماند اما هنگامی کـه یـک آالرم               
 .سخت افزاري وجود داشته باشد شروع به چشمک زدن می کند

اژول در حالـت نرمـال کـارکرد     زرد رنگ است و زمانی که مـ       LEDیک    :
 . روشن می ماندLEDنباشد و هیچ آالرمی هم موجود نباشد این

AL:  دوLEDL هـم یـک   ED به این نام در این کارت موجود است کـه ایـن              
LED        قرمز رنگ است و هرگاه که آالرمی در سیستم موجود باشد اینLED

 .روشن می ماند
LINK: کیLED2 یـا  ک هر یـک از کانالهـاي    1 و هرگاه لین    رنگ است  قرمز

.  روشن می شودLEDمختل شود این
HW: کیLEDو هنگامی که یـک آالرم سـخت افـزاري در             رنگ است  قرمز 

 . روشن می شودLED موجود باشد اینETL540یکی از ماژول هاي
 هم روي این کارت وجـود دارد کـه بـراي پـورت     COM1یک سوکت به نام   
 .ارتباطی است

RESET روي هر سه ایـن کارتهـا موجـود اسـت و بـراي                 همRESETدکمه  

 .کردن ماژول استفاده می شود

!
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 :PLCتخصیص فرکانسی در سیستم هاي
،کهمـی باشـد  400KHتا40KHبینPLCهمانطور که قبالً گفته شد فرکانس

این فرکانس طبق استاندارد تخصیص فرکانس به ایستگاهها تخصیص داده     
 .میشود

Rx و تعریــف فرکــانس بــراي   PLCTxاه انــدازياولــین گــام بــراي ر  

.است
ایستگاه

استاندارد تخصیص فرکانس به این صورت است کـه هنگامیکـه بـین             
Aو Bفرکانس خاصی به TxوRx  اختصاص داده میشود این فرکـانس 

تا دو ایستگاه بعد نمی تواند استفاده شود مگر اینکه به عنـوان مثـال بـین         
A  وایستگاهBوCB   یـک تـرانس قـرار داشـته باشـد کـه ولتـاژ              در ایستگاه

A           وایستگاه بعدي را تغییر دهد مثالً اگر ولتاژ بین ایستگاهB،230KV  باشد و 
B   در ایستگاهB           و یک ترانس قرار داشته باشد و ولتاژ بـین ایسـتگاهC،66KV

باشد،این ترانس خود به عنوان یک ایستگاه تلقی میشود و میتـوان همـان              
Tx  یـک   Rxو اختصـاص داده شـده بـه         BTxویستگاه  A اRxوفرکانسی که به  

 .اختصاص دادDوCایستگاه بعد یعنی ایستگاه

  

PLC       در.مورد استفاده قرار می گیرنـد     ها به دو صورت یک کاناله و دوکاناله
Tx 4KHZTx هر کدام    Rxونوع یک کاناله براي    Rxو و در نوع دو کانالـه بـراي  

A B C D
230KV 230KV 230KV

Tx،  Rx TxوRx

ایستگاه
 استفاده شده بین

AوBدر اینجا
قابل استفاده نیست

TxوRx

ایستگاه
 استفاده شده بین

AوBدر اینجا
قابل استفاده نیست

A B C D
230KV 66KV

Tx،  Rx TxوRx

ایستگاه
 استفاده شده بین

AوBدر اینجا
قابل استفاده نیست

TxوRxین استفاده شده ب
در اینجاBوAایستگاه

هستقابل استفاده
ترانس
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براي تنظـیم فیلترهـا احتیـاج بـه         .می شود اختصاص داده    8KHZهر کدام   
.  کارتهاي تنظیم فیلتر فرستنده و گیرنده داریم

ـــا0 از)ABBهـــاي ســـاخت شـــرکتPLCدر(در تقســـیم فرکـــانس کیلـــو4 ت
HZ 300هرتز،بین دیتا،صحبت و حفاظت به این صورت است که،از فرکـانس  

 یـک   HZ4000 تـا    2000 به صحبت اختصاص داده می شود و از          HZ2000HZتا  
راهنمایی اسـت بـراي اینکـه     (Pilot Bandبخش به دیتا و یک بخش هم به

PLC    اختصاص داده می شود و هنگامیکه یـک        )ها وضعیت یکدیگر را بدانند
،تمـام  Protectionسیگنال حفاظتی  روي کانال می آید بـه دلیـل ارجحیـت     

 . اختصاص داده می شودProtectionباند فرکانسی به

  

0 300HZ 2000HZ 4000HZ

Speech Data
Pilot 
Band
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 : برق منطقه اي فارس دیسپاچینگمرکز کنترل
 بـه ایسـتگاه   PLC کانالهـاياطالعات ایستگاههاي منطقه فارس توسطکلیه  

 منطقـه   شیراز منتقل و از آنجا بوسیله مایکروویو به مرکز کنتـرل بـرق             400
 سـیمه در مرکـز       هر ایسـتگاه یـک کانـال         6متناسب با.اي ارسال می شود   

 .وجود دارد

MDF)کانالها(
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Da به اولین طبقه تجهیزات مرکز    که  بوده  Voice و   taاطالعات ارسالی شامل    
Data وVoice است کـه  Voice Data Filter همانVDF.وارد میگرددVDFبه نام

 تحویل مرکزبه مودم راData تلفن و مرکز را بهVoice و   نمودهرا از هم جدا     
RS232 دو پـورت  بـهAdapter Panelیکتوسطمودم خروجیپسس. دهدمی

 .متصل می گرددهاTCRتبدیل و به دستگاه

VDFمودم هاو

DTSمرکز تلفن
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 وجود داردTCR2 وTCR1 به نامهايTCR(Telecontrol Rack)در این مرکز دو
TCR1T بـرايBack up به عنوانTCR2که CR قـرار داده شـده اسـت،وظیفه    

یی و پردازشها و محاسبات الزم را روي را شناساIEC101کل  وتاینست که پر  
 . تحویل می دهدهاTCSدر نهایت بهوآن انجام می دهد

TCRها
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TCS (Telecontrol Interface Server)کـل  وت پرIEC101ریافـت کـرده و آن را    را د
 و بـر  است میکندLANکل استاندارد شبکه که پروتTCP/IPکلتبدیل به پروت

 .فرستد شبکه میروي
ــر روي ــه ب ــات هنگامیک ــدLANاطالع ــرار گرفتن ــرور اصــلیق ــه وارد س ب

این سرور اصلی تـرین نقـش را ایفـا مـی            . می شوند  COM(COM1-COM2)نام
 وارد آن میشوند و از آنجـا بـه سـرورهاي    on lineکند و اطالعات به صورت

MMI    اگر این سرور به دالیلـی قطـع شـود کـل     .ها داده می شوند   دیگر و به
 .که دچار مشکل می شودشب
 چهار مودم وجود دارد که دو عدد از این مودم هـا بـراي            COMروي سروربر

S E-SCCو مودم دیگر براي ارتباط با   ) دیسپاچینگ ملی تهران   (CCارتباط با   

و مـودم چهـارم بـراي ارتبـاط و ردو بـدل کـردن               ) دیسپاچینگ اصفهان(
 . قرار داده شده استRDCاطالعات با مناطق

 . میگیرندCOMها اطالعات را از سرورMMI وPAS و سرورADMسرورهاي

مودم هاي ارتباطی
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ــا  Administrator همــانADM(ADM1-ADM2)ســرور مرکــز اســت کــه اگــر م
 را اعمال کنیم ابتدا روي این سرور تغییر اعمال می شـود      بخواهیم تغییري

و بعد بر روي بقیه سیستمها کپی می شود امـا وظیفـه دیگـر ایـن سـرور                    
یگانی کردن اطالعات به روز و تـاریخ اسـت و هنگـامی کـه سیسـتمهاي        با

مرکز شروع به کار میکنند ابتـدا بایـد ایـن سـرور بـاال بیایـد و بعـد بقیـه                 
 از اطالعات روي این سرور بایگانی شده و قـرار           نسخهسرورها،چون آخرین   

 .دارد
 وصل است که امکان وصل شـدن از بیـرون از   ADMیک مودم هم به سرور    

 .شرکت به سیستم را بوجود می آورد
است کهPAS(Power Application Software)سرور دیگري که وجود دارد سرور

مانند پیش بینی بـار  ( دیتا را می گیرد و محاسبات الزم راon lineبه صورت
روي آن  ....)شبکه،پیش بینی اتفاقات احتمالی در شبکه با اعمال تغییرات و         

 .انجام می دهد

Mainسرورھای
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وجـــود دارد کـــهLAN BوLAN Aبـــه نامهـــاي) شـــبکه (LANر عمـــل دود
L هـا و سـایر   ها قرار مـی گیرنـد و   ANMMIاطالعات از سرورها بر روي این       

 .قسمتها این اطالعات را دریافت می کنند

Back upسرورھای

LAN AوLAN B
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MMI(Man Machine Interface)   همان رابط بین انسان و سیستم اسـت کـه در 
MMI   وجود دارد که هر ک     اینجا چهار MMI   دام ازca ،سه مـانیتور   seها از یک    

ها مربوط به مهندس سیستم     یکی از   MMI.تشکیل شده است  و یک کیبورد  
است که دسترسی مهندس سیستم به سیسـتم مخصوصـاً در محـیط نـرم             

SDM  افزاريMMI    از دسترسی سایر،MMI       هـا  ها بیشتر است به عبارتی سایر
SDM    تعریف ایستگاههاي که محیطی جهت طراحی وبه محیط نرم افزاري 

جدید و مولفه هاي دیگر است،دسترسی ندارند و دسترسی آنها نسـبت بـه        
 .مهندس سیستم محدود تر است

MMIها و صفحه نمایش بزرگ
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 جهـت نمـایش وضـعیت ایسـتگاهها         هـم  یک صفحه نمایش بسیار بـزرگ     
 از  تعدادي پرینتر و یک روتر و یک        GPS.روبروي اپراتورهاي مرکز قرار دارد    

 .جزاء دیگر مرکز هستندا

SDMنمایی از محیط نرم افزاري

صفحه نمایش
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GPSیا Global Positionning System   ساعت تمام ایستگاهها را با سـاعت مرکـز 
 میکند تا ساعت تمام سیستم یکی باشد و زمانها بـا هـم تفـاوتی            هماهنگ

  .نداشته باشند

پرینترها

GPS
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UN مـل شـبکه    اسـت امـا سیسـتم عا   IXسیستم عامل شبکه داخلی مرکـز     
 اسـت،براي اینکـه کامپیوترهـاي بـرق     WINDOWSداخلی بـرق منطقـه اي      

 را قرار میدهنـد  Routerمنطقه اي بتوانند به شبکه مرکز کنترل وصل شوند  
. با هم در ارتباط باشندتا بوسیله آن دو شبکه بتوانند

 تامین   هم در مرکز قرار دارد که تغذیه کل مرکز بوسیله این             UPSUPSیک  
UPS         وصل است که هنگامی کـه بـرق        می شود و تعدادي باتري هم به این 

UPS  باعث میشـود از این باتري ها تغذیه مرکز را تامین میکند وقطع شود
.  مرکز همیشه برق دار باشد

روترجهت ارتباط دو شبکه و سرور

UPSو تابلو توزیع برق
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باطري هاي تغذیه
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 :نرم افزار مرکز کنترل
Boxازهاي نرم افزار مرکز کنترل عبارتند : 

User interface
Data acquisition

Database administration
Scada 

Basic system
Historical and future data management

Basic System: 
 : عبارتند ازBasic Systemوظایف

-Data Baseعملیاتی 
پروسه ارتباطی-
مدیریت شبکه هاي کامپیوتري-
بررسی و اداره خطاها-

 (CNM)Computer Network Management: 
CNM  ــتم ــراي سیس ــداري اج ــظ و نگه ــئول حف ــهSINAUT مس ــبت ب  نس

هـدف هـاي    .،را بعهـده دارد   کارکرد،درستی داده و در دسترس بـودن داده       
 :اصلی عبارتند از

عدم تقلیل یا از دست دادن کارایی در صورت بروز یک خطا -
 عدم از دست دادن داده ها در صورت بروز یک خطا-
با داشتن جانشین هاي زیاد)دگرگزینی(قل زمان تعویض حدا-
 بهبود سریع ایراد اجزاء-
از دست ندادن داده ها ولی کاهش وظیفه مندي به نسبت بروز خطاهاي           -

متعدد
CNMخصوصیات زیر را در بر دارد : 

 کنترل وضعیت شبکه کامپیوترها-
داده و پشتیبانی داده)سازگاري( ثبات-
- Monitoringکامپیوتري شبکه 
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SCADA: 
1-Data Processing : 

و وظیفه را به کار می بردTCI هاي آماده شده توسطپردازش داده،داده
کردنها و واردSubsystemنمایش تغییرات داده، تعمیم داده ها به سایر

ترکیبات داده ومحاسبات داده،. را بر عهده داردجاريData Baseداده ها به
اي نوع خاصی از داده توسط واحد پردازش داده انجامپردازش مخصوص بر

 :پردازش داده، دیتا هاي زیر را در یافت و پردازش می کند. می شود
ها، پیام) انباشتگرها( مقادیر آنالوگ، آکوموالتورها

 :پردازش داده خواص زیر را فراهم می کند
پردازش پیامها-
پردازش مقادیر آنالوگ-
پردازش آکوموالتورها-
رکیبات دادهت-
2- Supervisory Control: 

Supervisory Controlمدیریت تقاضاهاي اپراتور براي کنترل اجزاء سیستم
قدرت و یا اعمال حالتهایی که بر روي عملیات اجزاء سیستم قدرت تأثیر

کنترلفرمانهاياین تقاضاهاي اپراتورها،.می گذارد را بر عهده دارد
 .نظارتی نامیده می شوند

 : کنترل نظارتی تقسیم می شوند بهفرمانهاي
Tagging کردن دستی،Updateلی،دستورات کنتر

 : عبارتند ازSupervisory Controlمهمترین مشخصات و خصوصیات
 مشابه براي تمام فرمانهاي کنترل نظارتیUser Interfaceداشتن یک-
ا قابل فعالههر فرمان کنترل نظارتی روي هر کدام از میزکار اپراتور-

 .ن استشدن و نمایش داد
همه فرمانهاي کنترل نظارتی می توانند در یک زمان و با هم نمایش-

 .داده شوند و هیچ تأثیري روي یکدیگر ندارند
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Historical and Future Data Management) HFD(:
HFDداده هاي سیستم قدرت را بر مبناي زمان جمع آوري و ذخیره می 

. بسته به نوع آنها در آرشیوهاي متفاوت ذخیره می شوندکند، داده ها
داده ها بوسیله.  تعریف می شوندSDMشگرهايرشیوها بوسیله ویرایآ

. قابل بازیابی استکرد استاندارد را استفاده می کنداپراتوري که منوي کار
HFDفضاي بسیار زیادي براي ذخیره طوالنی مدت اطالعات فراهم می 
 .کند
 :ر می سازدارد زیر را میس موHFDیک

تعریف آرشیوها-
ذخیره داده بوسیله فیلترهاي آرشیو داده-
اده هاي ذخیره شدهبازیابی د-
اصالح داده هاي ذخیره شده-
ذخیره طوالنی مدت داده ها بر طبق زمان-

User Interface)UI( :
بااپراتور جهت برقراري ارتباط/  تسهیالتی براي دیسپاچرUIماژول هاي

این ماژول. کاري را فراهم می کندایستگاههاي قدرت از طریق میز
این اطالعات قابل(اطالعات را روي مانیتورهاي میز اپراتور نمایش می دهد

انتخاب داده، وارد کردن مقادیر و شناسایی و پذیرش).پرینت گرفتن است
 .آالرم ها نیز توسط این ماژول انجام می شود

Supportري است که کامپیوترهاي میز اپراتورها را یک ایستگاه کاUIسرور

CRT می کند،کامپیوتر اپراتورها هر کدام شامل یک کی بورد و حداقل یک
 اختیارات و محدودیت هاي خاص و تعریفUserهر. کامالٌ گرافیکی است

 .شده اي دارد
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اطالعات: می بیند عبارتند ازDisplayاطالعاتی که اپراتور در منوي
اه،مقادیر،عالئم،خالصه وقایع و آالرمها،فهرست مقادیر آنالوگ وایستگ

...آکوموالتورها و
SDM و مدReal Timeمد: دو مد وجود داردUIدر منوي

 دیتاي سیستم و وضعیت حال حاضر ایستگاهها را میتوانReal Timeدر مد
) اشدینکه اجازه ورود داشته ببسته به ا( کاربر می تواندSDMدید و در مد

 . کار کندData Baseبا
UIشامل خصوصیات زیر است : 

آالرم ها و عملیاتها،واقعه نگاري،یادداشتهادسترسی از میزهاي کاري،
،Online Helpگزارشها،

Data Acquisition: 
TCI:

TCIیک InterFaceاست براي وصل کردن RTUسازنده هاي مختلفي ها 
 .Sinaut Spectrumبه نرم افزار

TCIاز جمع سروري است که در مجموعه سرورهاي مرکز قرارداد و بعد
 میSinaut Spectrum به اطالعات راLANتوسط ها،RTUوري اطالعات ازآ

 .فرستد
TCIر می سازد امکانات زیر را میس :

پردازش داده هايی شامل پردازش داده هاي ورودي،امکانات پردازش
ن، و امکانات دیگري مانند دریافتخروجی ، پردازش خطاها و پردازش زما

 .RTC و وصل شدن به سرورTCIاطالعات توسط
Function Assignment between TCS and TCB:

TCIشامل TCSوTCBکه در TCRخصوصیات.  جاسازي شده اند می باشد
 : عبارتند ازTCB وTCS بین شدهتوزیع
:TCS

Sinaut Spectrumی قابلیت اتصال به شبکه پردازش-1
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 مدیریت رخدادها-2
Redundancy مدیریت-3

 براي پردازش اطالعاتSinaut تمهیدات خاص-4
 توزیع و پردازش اطالعات مرکزي-5

TCB: 
 هاRTU پرتوکل خاص ارتباطی با-1
 در مورد برخی از خطاهاRTUکن روتین اس-2
ت ایستگاهها در صورت لزوم سنکرون کردن ساع-3

دیاگرام کلی مرکز کنترل برق منطقه اي فارس


