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 Omicronآموزش نرم افزار دستگاه     .1

 كليات. 1-1 

در جهت آموزش تست سيستم حفاظت مقرر شد كه يك دوره كوتاه مدت دو روزه در خـصوص                  
 در محـل    18/5/84 لغايـت    17/5/84 بعنوان پيشنياز از تـاريخ       omicronآموزش نرم افزار دستگاه     

 بودند Dr. Marenbach رس اين دوره   آلمان در شهر ارالنگن برگزار گردد، مدomicronدفتر 
كه سعي كردند در اين دو روز موارد مورد استفاده گروه اعزامي از مكو جهـت تـست سيـستم هـاي                      

 . مورد نظر را آموزش دهند

 مي باشد، ايـن دوره      CMC256با توجه به دستگاه خريداري شده توسط شركت مكو كه مدل            
 .  پايه گذاري گرديدomicron 2.0براساس اين مدل و نرم افزار نسخه 

 كــه جهــت تــست رلــه هــا و omicron يكــي از محــصوالت شــركت CMC256دســتگاه 
Transducer            ولـت متنـاوب كـه       230ها مورد استفاده قرار ميگيرد، اين دستگاه توسط برق شـهر 

 (  ولـت  300-0 خروجـي ولتـاژ      4 تعداد   CMC256 ولت نيز قابل تغذيه ميباشد، در        400حداكثر تا   
 آمپـر كـه بـا       12,5-0 خروجـي جريـان      6 و   بر روي نماي جلوي دستگاه تعبيه شده است        ) 1شكل  

چنـين ايـن    م، ه  ) 2شـكل    (  آمپر هم وجـود دارد     25-0 خروجي   3موازي كردن امكان دستيابي به      
 ولت مستقيم مي باشد كه در برخي از آزمايشات جهت تغذيه 260-0دستگاه داراي يك ولتاژ كمكي 

 وجـود دارد كـه   Binary output عدد 4در اين دستگاه ،  )3شكل  ( ده قرار ميگيردرله مورد استفا
  ولـت 220 تعريف كرد و هم بصورت ولتـاژي تـا   Potential freeهم ميتوان توسط نرم افزار آنرا 

  ).4شكل ( مستقيم 
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 CMC256 سوكت هاي خروجي ولتاژ – 1شكل                 

 

 

  عدد خروجي جريان6 سوكت هاي – 2شكل                              

                                             

 CMC256 خروجي ولتاژ كمكي دستگاه – 3 شكل                       
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 Binary output عدد 4 – 4شكل                              

 كه بعنـوان ورودي اتـصال   5 وجود دارد مطابق شكل analog DC inputدو عدد در دستگاه 
Transducerها جهت تست آنها مورد استفاده قرار ميگيرد . 

                                

 Transducer ورودي جهت اتصال 2  – 5شكل                          

 ، كه 6 وجود دارد مطابق شكل Binary input عدد 10در روي پانل جلوي دستگاه همچنين 
 . هاي رله بكار ميروندBO ها معموال جهت اتصال به BIاين 

                

  دستگاهBinary input عدد 10 – 6شكل                     
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 كـامپيوتر موجـود   LPT1 يك پورت جهت اتـصال بـه پـورت    CMC256  در پشت دستگاه 
ه كامپيوتر و كابل استاندارد مربوطه را كه همراه دستگاه ارسال            نحوه اتصال دستگاه ب    7است، شكل   

 .ميگردد نشان ميدهد

 

 

  به كامپيوتر شخصيomicronتصال دستگاه  ا– 7شكل                 

 هست كه در هنگام سفارش ميتواند مـورد توجـه    option داراي يكسريCMC256ستگاه د
 اين وسيله دستگاه ميتواند به لحاظ زماني جهت برخي  كه باGPS interface از جمله  ،قرار گيرد

تست ها از جمله در رله هاي ديستانس مورد استاده قرار گيرد ، اين پورت در پـشت دسـتگاه تعبيـه                      
 .ميگردد

 مشاهده ميگردد ، محل كابل تغذيـه دسـتگاه و           8درقسمت پشت دستگاه همانطور كه در شكل        
 . آمپر در مسير تغذيه دستگاه وجود دارد10فيوز شيشه اي محل اتصال زمين به دستگاه و محل يك 
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  CMC256 نماي پشت دستگاه – 8شكل                                

در برخي موارد با توجه به لزوم داشتن تعداد بيشتري خروجي جريان و ولتاژ نياز اسـت از آمپلـي                    
 6 بـا    CMA156آمپلي فاير جريان مدل      يك    ، فاير استفاده شود كه در مورد سيستم سفارشي مكو        

 نمـايش داده    9 در شكل    CMC256 آمپر سفارش شده كه نحوه اتصال آن به            25خروجي جريان   
 .شده است

 

  اتصال آمپلي فاير جريان به دستگاه– 9   شكل                         
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  omicronنرم افزار . 1-2

اقـع بخـش سـخت افـزاري دسـتگاه       در وCMC256 مدل  omicronدستگاه تست شركت 
 omicron Test universeتست است و اين سخت افزار توسط يك نرم افـزار بـا نـام تجـاري     

فزار بـر روي     موجود و مورد استفاده مي باشد ، اين نرم ا          2.0كنترل ميشود كه در حال حاضر نسخه        
 است قابل نصب مـي      نياز  متعارف با حداقل مشخصاتي كه براي ويندوز       pentium4كامپيوتر هاي   

 . ظاهر ميشود10 پس از نصب و اجراي نرم افزار صفحه اي مطابق شكل ،باشد 

 

 omicron test universe صفحه اصلي نرم افزار – 10شكل                      

 : بخش اصلي ميباشد3همانطور كه مشاهده ميشود اين نرم افزار داراي 

1- Test modules  

2- Control center  

3- Miscellaneous  
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1-2-1 .Test modules  

اين بخش از نرم افزار شامل بسته هاي نرم افزاري جهت تست تابع هاي حفاظتي مي باشد كـه           
 :عبارتند از 

Quick CMC - : جهت تزريق سريع جريان و ولتاژ به رله مورد استفاده قرار ميگيرد. 

State Sequencer -  : د يك سـري متـوالي تزريـق    جهت تست تريپ توابع حفاظتي و ايجا
 .جريان و ولتاژ مورد استفاده قرار ميگيرد

Ramping - :     اين بسته نرم افزاري جهـت تـست مقـدارPick up  و Drop out   توابـع بكـار  

  ، در حـال  <<I و <I در حالـت  O/C در تـابع  Pick upميرود ، بطور مثال جهت تست صحت مقـدار  
 در نرم افزار تعيين و دستگاه مطـابق نـرخ افـزايش خروجـي را اعمـال                  مقدار افزايش پله اي جريان و ولتاژ      

 .ميكند

Omicron Control Center - :  اين بسته نرم افزاري از مفيد ترين بخشها است كه امكان قرار

 . هاي ديگر داخل آن و تست كليه فانكشن هاي يك رله وجود داردTest moduleدادن 

Advance Differential - :  سته نرم افزاري جهت تست منحني مشخصه تابع ديفرانـسيل  باين
 .بكار ميرود

Synchronizing - :     اين بسته نرم افزاري جهت تست رله هاي سـنكرونايزر و سـنكروچك مـورد
 .استفاده قرار ميگيرد

Transducer - : براي تست ترانسديوسر ها مورد استفاده قرار مي گيرد . 
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 1-2-2 .Control Center   

اين بخش از نرم افزار جهت ايجاد پروژه كه عبارت از تست يك رله مي باشـد  و شـامل تـست          
 )كليه توابع موجود در رله است ،   در اين بخش مي توان از قالب هاي ايجـاد شـده در نـرم افـزار     

Template )    استفاده كرد و يا يك پروژه جديد ايجاد كرد، پس از تست رله كليـه گـزارش هـا ي 
 .ر اين قالب در دسترس خواهد بودتست د

 

1-2-3. Miscellaneous 

روشن و خاموش كردن ولتـاژ        : اين بخش جهت انجام يك سري از فعاليتهاي گوناگون از جمله            
Aux DC و يا ديدن وضعيت  BIها و غيره مورداستفاده قرار ميگيرد . 

 

 ساختار و نحوه ايجاد يك پروژ تست . 1-2-4

 ohm براي انجام يك تست ارائـه ميدهـد، قـانوني بـه نـام                omicron بر اساس ساختاري كه   
 :ايجاد شده كه منتج از سه فعاليت اصلي ذيل جهت انجام يك تست است

1- bject oTest  

2- ardware configurationH  

3- odulesmTest   
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 ابتـدا  occ ايجاد ميكنـيم و در داخـل ايـن    1occبنابرين براي انجام يك تست بطور مثال يك        
 اجهيز مورد تـست را اعمـال ميكنـيم ،     مي كنيم و اطالعات تedit ايجاد و آنرا test objectيك 

 ارسـال   omicron اين اطالعـات از رلـه بـه فايـل     xRioلبته اين امكان وجود دارد كه از طريق 
آيكـون    بـا انتخـاب    انجام شود كه در اين راسـتا hardware configurationسپس بايد گردد، 

 .توان نوع اتصال فيزيكي و نوع دستگاه و ساير پارامتر هاي الكتريكي را تعيين كردمربوطه مي 

 هاي Analog output ابتدا  Task bar در .Hardware configهنگام باز كردن پنجره 
دستگاه را مشخص ميكنيم ، بطور مثال اگر فقط ميخواهيم از يك جريان و ولتاژ استفاده كنـيم ، دو                    

 را تعيين ميكنـيم كـه    omicronر را خاموش ميكنيم ، در قست دوم نوع دستگاه جريان ولتاژ ديگ
 باشيم نوع دستگاه و سريال آن بطور خودكار مشخص ميـشود ، همچنـين در                onlineاگر در حالت    

صورت استفاده و يا عدم استفاده از آمپلي فاير جريان اينجا تعيين مي شود، در همين بخش بايد نوع                   
 Transducer ها را تعيين كرد ، در نهايت در صورت تـست  Analog / Binary inputو تعداد 

 .در اينجا بايد نوع آن تعيين شود

 test module نوبت بـه ايجـاد يـك     hardware configurationپس از مشخص شدن 
 مربوطه را اجرا ميكنيم ، در اين بخش بطور  moduleميرسد كه در اين مرحله بر حسب نوع تست 

 آنرا ايجاد .hardware conf و Test object براي تست رله سنكرونايزر ايجاد و occ يك مثال
 مربوط به سنكرونايزر را داخل آن ايجاد ميكنيم، بايد دقت كرد كه اگـر  test moduleكرده و يك 

 را انتخـاب كنـيم و اگـر    adjustment گزينـه  test viewميخواهيم سنكرونايزر تـست كنـيم از   
 BI انتخاب ميشود ، البته در حالت سنكرونايزر بايـد           Functionسنكروچك تست كنيم    ميخواهيم  

 هاي رله سنكرونايزر وصل و فرمان هاي افزايش و كاهش فركانس و ولتـاژ        BOهاي دستگاه را به     
 .توسط دستگاه اعمال و نقطه فرمان وصل كليد با ناحيه تعيين شده براي رله چك شود

                                                 
Omicron control center -1  
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 حفاظتآموزش تست تابلو هاي  .2

 شناسايي تجهيزات آزمايشگاه . 2-1

تجهيزاتي كه در آزمايشگاه جهت تست تابلو هاي حفاظت بكـار ميـرود ، برحـسب نـوع تـست                    
 : ء كلي آن عبارتند از  متفاوت است اما اجزا

Protection simulation tablue & 48 cores cables –  

Personal computer & printer –  

Omicron test equipment and related software –  

Cable and software for transducer paramterizing –  

Simulation tablue -   عبارت است از مجموعه تجهيزاتي كه جهت شبيه سازي ورودي و 
 در   كـه  DCخروجي كابينت هاي سيستم حفاظت بكار ميرود، اين مجموعه شامل يك منبـع ولتـاژ                

 110 ولت و دو عدد 60 ولت ، يك     24 چهار عدد خروجي دارد، يك عدد         و  نشان داده شده   11شكل  
 .ولت

       

  simulation tablue موجود در DC منبع ولتاژ – 11شكل                     
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 ولت اسـت ايـن منبـع        220 ها در پروژه هاي مكو       BIبا توجه به اينكه ولتاژ تغذيه و ولتاژ         البته  
 .ند ولت با هم سري ميشو110

در قسمت باالي  سيموالتور پنج سري فيوز هاي مينياتوري ، ماتريس و ژاك است كه هر سري 
 . مجموعه فيوز و ماتريس را نشان ميدهد12 رشته  مي باشد ، شكل 48مرتبط با يك كابل 

 

  سري فيوز و ماتريس5 مجموعه – 12شكل                     

 دارند و با نحوه اتصال آنهـا مـي تـوان            Disconectorقبل از فيوز ها يك سري پل كه نقش          
 . ولت ايجاد كرد220 ولت با سري كردن آنها ولتاژ 110ولتاژ را به ماتريس وارد و در مورد ولتاژ 

 ولـت نـشان داده      220 نحوه اتصال پل ها در ورودي فيوز ها جهت دستيابي به ولتـاژ               13شكل  
 .شده است
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  ولت روي ماتريس220 نحوه اتصال جهت داشتن -13شكل                    

در بخـش ژاك هـا ميتـوان از سـويچ و      آمـده ،  14 كه در شـكل     simulatorدر روي صفحه    
LED                      استفاده كرد البته اين استفاده بر اساس نحوه پيكر بندي تـست مـي باشـد، و تجهيـزات بـر 

 ولت وجود دارد كـه      24 ولت و    220 ها در دو نوع      LEDد،  اساس طراحي روي ژاك ها قرار ميگيرن      
اژ اعمالي به آن دقت كرده و جهت جلوگيري از صدمه از نوع مناسـب               تهنگام استفاده بايد به نوع ول     

 .استفاده كرد

 

 Simultor  روي تابلو LED مجموعه سويچ و – 14شكل                  
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 رنگي بوده   0,75 رشته سيم نمره     48ند كه داراي     رشته عبارت از كابل هاي هست      48كابل هاي   
 .   استفاده ميشوندsimulaor هاي تابلو تحت تست به interfaceو جهت اتصال 

Personal computer & printer –  در بخش تست يك دستگاه كامپيوتر متعارف پنتيـوم 
نياز اسـت ،     روي آن نصب شده است مورد        Simeas و   Omicron و   Digsi كه نرم افزار هاي      4

 مورد نياز بخـش     online جهت پرينت گزارشات بصورت      A4همينطور يك دستگاه پرينتر در قطع       
 .تست مي باشد

Omicron test equipment and related software –   اين تجهيز در محـل آمـوزش 
 خروجي جريان و سه خروجي ولتاژ ميباشد، همينطور نرم افـزار            3 ميباشد كه داراي     CMC56مدل  

omicron ميباشد نيز در محل تست موجود ميباشد2.0 كه نسخه . 

Cable and software for transducer paramterizing –    جهـت پيكـر بنـدي  
Transducer          كابل جهت اتصال بـه    ، ها نياز به كابل مخصوص و نرم افزار مربوطه ميباشد PC از 

 تـصوير ايـن     15 شـكل    ،اشد و از محصوالت زيمنس مي ب      7KG6051 داراي مدل    com1پورت  
 . كابل را نشان ميدهد

 

 Transducer parametrizing كابل – 15شكل                          
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 جهت جلوگيري از صـدمه بـه پـورت كـامپيوتر            optocouplerدر قسمت وسط اين كابل يك       
ن ميتوان نوع و     ميباشد كه بوسيله آ    Simeasتعبيه شده است، نرم افزار مورد استفاده در اين بخش           

 .پارامتر مربوطه را در ترانسديوسر پيكر بندي كرد

 

 برقدار كردن تابلو ها . 2-2

پس از شناسايي تجهيزات مورد استفاده در بخش تست سيستم حفاظت نوبت به شناسايي تـابلو                
 هاي مورد تست و استخراج سيگنالها و فرمان هايي كه بايد به تابلو اعمال گردد، مـي رسـد كـه در                     

  List of equipment      كـه شـامل    بـرويم   Detail designاين راستا بايد سراغ مـدارك  
Terminal diagram , circuit diagram ابتـدا بـا توجـه بـه مـدرك       مي باشد ، List of 

equipment                     تجهيزات نصب شده را در داخل تابلو با تجهيـزات و مشخـصات فنـي آنهـا در ايـن 
 سالمت ظاهري تجهيزات نيز چك ميـشود ، در صـورت وجـود هـر گونـه          مدرك چك ميكنيم البته   

رك و تابلو به بخش توليد اطالع داده ميشود، در صورت عدم مغايرت تجهيزات تابلو      دمغايريت بين م  
 هم چك يشود زيرا گاهي اوقات مغـايرتي بـين دو مـدرك فـوق الـذكر      Circuit diag.با مدرك  

 . ميرسدExcel sheetحله نوبت به تهيه وجود دارد ، در صورت صحت اين مر

Excel sheet عبارت است از يك فايل Excel    48 كه در يك ستون آن رشـته هـاي كابـل 
 رشته بـه    48رشته با رنگهاي مربوطه آمده ، و در ستون هاي ديگر ترمينال هاي محل اتصال كابل                 

 تعيـين ميـشود و در       LEDتابلو تحت تست و نوع تجهيز متصل به ژاك مربوطه از قيبل سويچ يـا                
نهايت نوع پتانسيل اعمالي به هر رشته از كابل از طريق ماتريس در يك سـتون تعيـين ميـشود، در                     

 پـروژه اروميـه را نـشان    Excel sheet نمونـه  1جدول ستون آخر هم نام سيگنال نوشته ميشود ، 
 . ميدهد
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AMP   
HV-
Circ       Column 

Term-
Strip Terminal 4.ORUMIEH1 CBP01 

1 wh 32 S     1 X081 1 1L+ 220 V DC 
2 br 32 S   2  3 1L- 220 V DC 
3 gn 32 S   1  5 2L+  220 V DC 
4 ye 32 S   2  7 2L- 220 V DC  
5 gr 33 S   5 X091 1 L+ 24 V DC 
6 pi 33 S   6  5 M 24 V DC 
7 bl 33   6  15 24 V DCS PRESENT 
8 rd 33 S     5   19 SELECTION HV CB 1 
9 bk 33 S   5  20 SELECTION GEN CB 

10 vio 33 S   5  21 SELECTION HV CB 2 
11 gr pi 33 S   5  22 SYNCHRONIZING STOP 
12 bl rd 33 S   5  23 SYNCHRONIZING START 
13 wh gn 33 S   5  24 LOCAL 
14 br gn 33 S   5  25 CD SYNCHRONIZING STOP 
15 wh ye 33 S   5  26 CD SYNCHRONIZING START 
16 br ye 33 S   5  27 CD DEAD BUS 
17 wh gr 33 S     5   28 CD AUTO SELCT HV CB 1 
18 br gr 33 S   5  29 CD MAN SELECT HV CB 1 
19 wh pi 33 S   5  30 CD AUTO SELECT GEN CB 
20 br pi 33 S   5  31 CD MAN SELECT GEN CB 
21 wh bl 33 S   5  32 CD AUTO SELECT HV CB 2 
22 br bl 33 S   5  33 CD MAN SELECT HV CB 2 
23 wh rd 33 S   5  34 CD HV CB 1 OFF 
24 br rd 33 S     5   35 CD HV CB 1 CLOSE 
25 wh bk 33 S   5  36 CD GEN CB OFF 
26 br bk 33 S   5  37 CD GEN CB CLOSE 
27 gn gr 33 S   5  38 CD HV CB 2 OFF 
28 ye gr 33 S   5  39 CD HV CB 2 CLOSE 
29 gn pi 33 S   5  40 CD FRQ HIGHER 
30 ye pi 33 S   5  41 CD FREQ LOWER 
31 gn bl 33 S   5  42 CD VOLT HIGHER 
32 ye bl 33 S   5  43 CD VOLT LOWER 
33 gn rd 33    6   16 MANUAL 
34 ye rd 33   6  17 FAULT 
35 gn bk 33   6  18 AUTO 
36 ye bk 34 S   5 X092 1 L+ 
37 gr bl 34   6  2 FREQ HIGHER 
38 pi bl 34   6  3 FREQ LOWER 
39 gr rd 35 S   5  4 L+ 
40 pi rd 35    6   5 VOLT HIGHER 
41 gr bk 35   6  6 VOLT LOWER 
42 pi bk          
43 bl bk          
44 rd bk          
45 whbrbk          
46 gryebk          
47 grpibk          
48 bl rd bk                 

  Brücken 

 
  1 

DC 
+220V  4.ORUMIEH1 CBP01 

  Lampen    2 
DC -
220V  19/09/2005 

  DC 60V 

 
  3 

DC 
+60V  L. Faskel 

  DC 60V 

 
  4 

DC -
60V   
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  پروژه اروميه Excel sheet – 1جدول                                   

 نوبـت بـه پـر كـردن اطالعـات آن بـر اسـاس مـدرك         Excel sheetحال پس از شناسـايي  
Circuit diag. ميرسد كه در آموزش تست بر اساس پروژه اروميه اين كار انجام گرديد كه باتوجه 

 simulator كـه البتـه    تهيه شدExcel sheet كابل 6به حجم سيگنال ها در پروژه اروميه براي 
 ديگـر شـديم و كابـل شـشم را بـه آن              simulator كابل بود ، لذا ناچار بـه اسـتفاده از يـك              5ما  

 .اختصاص داديم

  به ه كابل ها نوبت به اتصال كابل ها به تابلو ميرسد كه بايد باتوجExcel sheetپس از تهيه 
بل  هر رشته را بايد به ترمينال تابلو  و نظر به رنگ بندي رشته هاي كاExcel sheetاطالعات در 

 انجام ميشود تا در وقت Accumulator screwdriver ، اين كار بوسيله مورد تست متصل كرد
 .صرفه جويي بعمل آيد

 simulatorژاك هاي مربوط به هر كابل بر روي          پيكر بندي ماتريس و       به در مرحله بعد نوبت   
 ادامـه  48 شروع و تا 1مرحله ژاك ها كه از باال با شماره در اين  ميباشد ، Excel sheetبر اساس 

 در جاهايي كه با سويچ مشخص شـده ، سـويچ قـرار داده و جاهـايي     Excel sheetبر اساس دارد 
LED ، قرار مي گيرد با توجه به ولتاژ LED 24 ولت قرار مي دهيم220 يا  . 

ك را به يك پتانسيل متصل كـرد كـه    بايد هر ژا Excel sheetدر مرحله بعد بايد با توجه به 
 ستون اسـت كـه هـر سـطر در     24 سطر و    48، ماتريس داراي    اين كار بوسيله ماتريس انجام ميشود     

و هر ستون جهت اختصاص پتانـسيل اسـتفاده مـي شـود،             داخل به شماره معادل ژاك متصل است        

  DC 
220V/120V   5 

DC 
+24V   

  DC 
220V/120V 

 

  6 
DC -
24V   

  Taster  T T   7 
AC 

230V   

  Schalter  S S   8 
AC 

230V   
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ادن پـين ، اتـصال       در محل اتصال هر سطر با ستون پتانـسيل مربوطـه بـا قـرار د                16مطابق شكل   
  .الكتريكي برقرار ميگردد

 

 

  ماتريس و پين جهت اتصال سطر و ستون ماتريس– 16شكل                 

 60+ بـه  3 ، سـتون  VDC 220- بـه  2  ، سـتون  VDC 220+ بـه  1بطور ثابت ، ستون 

VDC به4 ، ستون  VDC   -60 24+ به 5 ، ستون VDC 24-  6 ، ستون VDC 7 ، ستون 
 وصل شده است ، بقيه ستون ها قابل اتصال به سطر هـا جهـت   VAC 230نيز به فاز و نول  8و 

 .  تخصيص پتانسيل توسط پين ميباشند

 و همچنين تخصيص هر ژاك Excel sheet ها بر اساس LEDپس از قرار دادن سويچ ها و 
مرحلـه بايـد بـا     ميرسد كه ايـن  Contiuity check نوبت به تست  ، به ولتاژ مربوطه در ماتريس

 انجام شـود تـا از اتـصال ولتـاژ بـه مـدار داراي اتـصال كوتـاه         circuit diagramتوجه به نقشه 
 ولت مستقيم شـروع ميكنـيم و اتـصال    220جلوگيري شود ، در اين مرحله از ورودي پتانسيل مثبت    

 17، در شـكل   ولت باشند را چك ميكنـيم      220نقاطي را كه بر روي نقشه بايد داراي پتانسيل مثبت           
 نشان داده شده است، همانطور كـه ذكـر شـد            CHA11 ولت مستقيم تابلو     220نقشه بخش تغذيه    

بايد از ترمينال ورودي شروع و اتصال كليه نقاط داراي پتانسيل مثبت چك و بطـور همزمـان عـدم                    
كليـه  اتصال پتانسيل منفي به پتانسيل مثبت تاييدگردد ، ايـن كـار بايـد تـا محـل ورودي ترمينـال                      

 .طريق برقدار ميشوند ، انجام شودتجهيزاتي كه از اين 
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 CHA11 ولت تابلو 220 نقشه بخش تغذيه – 17   شكل                       

  بـا اسـتفاده از اهـم متـر از جـدا      F881 , -F882-در همين راستا بايد در خصوص فيوز هاي 
ر صورت قطع بودن هر فيوز مدار آن امكان         بودن مسير خروجي ها آنها مطمئن شد ، بدين معنا كه د           

 نيز بايـد  CHA12 , CBP01تغذيه از طريق فيوز ديگر را نداشته باشد، اين عمل براي تابلو هاي 
 .انجام گردد

پس از اطمينان از اتصال كليه نقاط متصل به پتانسيل مثبت و عدم اتصال پتانسيل منفي به آن                  
ن تابلو ها مي رسد ، البته پيش از برقدار كردن تابلو ها كليه سـر           در كليه تابلو ها نوبت به برقدار كرد       

هاي مثبت متصل به رلـه هـا و تجهيـزات اصـلي را قطـع كـرده و برقـدار كـردن را از منبـع روي                            
Simulator                شروع ميكنيم ، در راستا پس از روشن كردن منبع كليـه فيـوز هـاي مينيـاتوري روي 
simulator     نكته مهـم در ايـن        )18شكل  (  را يكي يكي وصل ميكنيم        ولت 220 مربوط به ولتاژ ،

 بايد در حالت قطع باشد و يكي يكي سويچ هـايي     simulatorاست كه بايد كليه سويچ ها در روي         
 .را كه نياز است ولتاژ از طريق آنها به مدار اعمال گردد ، وصل كنيم 
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 simulatorينياتوري روي  فيوز هاي م– 18شكل                      

پس از وصل سويچ هاي مربوط به برقدار شدن تابلو ، نوبت به اندازه گيري ولتاژ اعمالي به سـر                    
هر رله ميرسد ، بدين منظور فيوز مينياتوري هر رله تجهيز مهم را يكي يكي وصل كرده و با در نظر                     

ولتاژ ارسالي براي هر رله را قبـل  گرفتن توضيح قبلي مبني بر قطع سرهاي مثبت متصل به رله ها ،      
از اعمال اندازه گيري ميكنيم ، در صورت صحت ولتاژ ، فيوز مربوطه قطع و سـيم بـه ترمينـال رلـه                

 ولت تغذيه هر رله ، اين تجهيـز آمـاده بـراي             220متصل و فيوز دوباره وصل ميشود، با اتصال ولتاژ          
Initializeه خواهد شد شدن است كه در اين باره بعدا توضيح داد  . 

 ولت ميرسد، شـكل     24 ولت مستقيم  ، نوبت به چك كردن مسير ولتاژ تغذيه             220پس از ولتاژ    
 را نشان ميدهد ، در خصوص اين ولتاژ هم مـشابه            CBP01 ولت مستقيم  تابلو      24 نقشه تغذيه    19

لـت   و24 انجـام ميـشود ، در ايـن رابطـه از پتانـسيل مثبـت       Continuty check ولت ابتدا 220
ه براساس نقشه بايد به پتانسيل مثبت وصل باشند ، چك مي       كمستقيم شروع كرده و كليه نقاطي را        

شوند، بطور همزمان عدم اتصال به پتانسيل منفي نيز چـك مـي گـردد ،كليـه مراحـل فـوق بـراي                       
 . ولت مستقيم تكرار ميشود24پتانسيل منفي 

 ، فيـوز مينيـاتوري      CBP01 در تـابلو      ولـت مـستقيم    24پس از اطمينان از صحت ولتاژ تغذيه        
و سويچ هـاي مربـوط بـه تغذيـه           ) 24شكل  (  وصل كرده    simulator ولت را روي     24مربوط به   
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 24 ولت مستقيم را يكي يكي وصل ميكنيم و ولتاژ را اندازه گيري مي نماييم ، حاال مـسير                    24ولتاژ  
 .   ب بندي هستند آماده كار و ترانسديوسر ها هم آماده قالCBP01ولت تابلو 

 

  CBP01 ولت در تابلو 24 مسير ولتاژ تغذيه – 19شكل                     

 ولت  230 مسير تغذيه    20شكل،   ولت متناوب ميرسد     230حال نوبت به چك كردن مسير ولتاژ        
عدم وجود اتـصالي بـين فـاز و     Continuity checkكه مشابه موارد تغذيه هاي قبلي با  متناوب 

ادامه تست  ، اين مهم بايد با چك كردن و وصل يك به يك فيوز ها               ا با اهم متر چك ميكنيم     نول ر 
انجام شود ، البته بايد توجه كرد ممكن است در صورت وصل هيتر و المـپ يـك اتـصالي در مـدار                       

 , CHA11 كه اين نشانه خطا نيـست، بـا توجـه بـه اينكـه بـراي هـر سـه تـابلو         نشان داده شود 

CHA12,CBP01       فقط يك ولتاژ تغذيه بهCHA11         ايـن    متصل و بين سه تابلو توزيع ميشود ،
 .سير را بايد چك كردم
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 ولت متناوب 230 تغذيه  مسير– 20شكل                                           

تً     21 كـه در شـكل       (7XT7100) هرتـز    3امل در اينجا اينست كه تجهيز ژنراتـور         نكته قابل 
 ولـت در دسـترس      125 نصب شده بطور پيش فرض بـا ولتـاژ           CHA12ه شده و در تابلو      نشان داد 

 ل گردد بايد قـبال يـك عـدد سـويچ داخـ             ولت وصل  230 به ولتاژ     كه در نظر است    است و هنگامي  
  .تجهيز به وضعيت مطلوب تغيير حالت داده شود
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  ولت تغيير داده شود230 به ، ولتاژ تغذيه بايد REF هرتز جهت 3 ژنراتور – 21شكل            

 ولـت مـستقيم     220 هاي رله ها با ولتاژ نـامي         BIپس از انجام مراحل فوق و اطمينان از اينكه          
 كه اينكار باتوجه به كـم بـودن ظرفيـت منبـع تغذيـه در                درخواست شده ، ميتوان تابلو را برقدار كرد       

simulator            بايد يكي يكي انجام شود ، در غير اينصورت منبع overload   و قطع ميشود، لذا     شده
 فيوز هـا     ، simulator و سويچ هاي روي      عه تجهيزات قطع و پس از وصل منب       يفيوز مينياتوري كل  

 .يكي يكي وصل ميگردد
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  و ترانسديوسر هاقالب بندي رله ها. 2-3

 استفاده از نرم    باپس از برقدار شدن تابلو ها امكان پيكر بندي رله ها وجود دارد ، اما در ابتدا بايد                   
 براي ترانسديوسر ها فرم Simeas و نرم افزار  Siprotec خانواده براي تجهيزات Digsiافزار 

  .مورد نظر را ايجاد كرد

 با نام اروميه Digsi، ابتدا يك پروژه در محيط  Siprotec  جهت قالب بندي رله هاي خانواده 
 بود ، سپس سه عدد پوشـه بـه نـام            1 اروميه    دوره براساس پروه    ايجاد كرديم زيرا آموزش اين     1

 فرمـت پـروژه را نـشان    22، شـكل    ايجاد ميكنـيم CHA11 , CHA12 , CBP01: هاي 
رله موجود در هر تابلو را قـرار        هر پوشه مربوط به تابلو ها بايد در هر پوشه            ، پس از ايجاد      ميدهد
- , F11 , -F12–له هـاي  ر با توجه به نقشه تك خطي CHA11براي اينكار در پوشه داد ، 

F13بايد قرار بگيرد .  

 

 Digsiفرمت پروژه ايجاد شده در  – 22شكل                       

 Device بايد با كليك راسـت در ايـن پوشـه و از    CHA11 در پوشه F11–براي قرار دادن 

cataloug        7 با توجه به نوع تجهيز يكUM622       انتخـاب و بـا     4.1با نرم افزار نـسخه  Drag-

Drop                به محيط پروژه انتقال داد ، در اين حالت بالفاصه يك پنجره براي انتخاب MLFB   باز مي 
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 MLFB كه برروي كارتي كه همراه رله ارسال ميگـردد وجـود دارد ،               MLFB كه با توجه به      شود
 : به قرار ذيل استF11– رله MLFB در پروژه ايجاد مي گردد ، F11–و رله تعيين 

7UM6221-5EB92-0CB0                                                             

 با نرم افـزار نـسخه    7UT633 كه از نوع  F12- رلهDevice catalougحال با استفاده از 
 آنرا مطابق   MLFB به محيط پروژه منتقل و       Drag-Drop است را انتخاب و با همان روش         4.0

 :ذيل تعيين ميكنيم

7UT6331-5EB92-1BA0                                                             

 F12–رلـه    آن دقيقـا مـشابه       MLFB عمل ميكنيم كـه      F13–به همين ترتيب براي تجهيز      
 .ميباشد

تعريـف رلـه هـاي موجـود در تـابلو            نوبـت بـه      CHA11در تابلو   پس از كامل شدن تجهيزات      
CHA12  لذا پس از باز كـردن پوشـه مربوطـه مـشابه روش     ميرسد در پوشه موجود به همين نام ، 

 4.1 با نسخه نرم افزاري 7UM622 يك تجهيز Device cataloug، از  F21–براي رله قبل 
 : ذيل قرار ميدهيمMLFBو در پوشه براساس را انتخاب 

7UM6221-5EB92-0CB0                                                             

 با نسخه نرم افزاري     7SJ611 نيز هر كدام يك تجهيز از نوع         F23– و    F22–  هاي راي رله ب
 : قرار ميدهيم مطابق ذيل MLFB با CHA12 در پوشه 4.6

7SJ6111-5EB92-1FA0                                                             

 4.0 با نـسخه نـرم افـزاري         7UT633نيز يك تجهيز از نوع       F31–در همين پوشه براي رله      
 : ذيل قرار ميدهيم MLFBمطابق 
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7UT6331-5EB92-1AA0                                                             

 مـي رسـد،     CBP01 نوبت به قرار دادن رله هـاي تـابلو           CHA12پس از تكميل شدن پوشه      
 كه سنكروچك   D02– كه سنكرونايزر است و      D01–با توجه به وجود دو تجهيز       براي انجام اينكار    

 با نـرم  7VE611 يك رله Device cataloug، مشابه شرح باال از  CBP01 در پوشه مي باشد
 : را ايجاد ميكنيمD01– ذيل  MLFB انتخاب و با 4.0افزار نسخه 

7VE6110-5EB92-0CA0                                                                     

 ذيـل  MLFB انتخاب و بـا      4.0 با نرم افزار نسخه      7VE611 نيز يك تجهيز     D02–و براي   
 : ايجاد ميكنيم CBP01در پوشه 

 7VE6110-5EB92-0AA0                                                                    

 شده و تنظيمـات     offlineالت  وارد هر تجهيز در ح    ر چوب پروژه ايجاد گرديد ، بايد        كه چا حال  
 setting شده و در بخـش       F11– ، به همين دليل وارد رله        مورد نظر را روي هر تجهيز اعمال كرد       

و بر اساس نقشه تك خطي حفاظت تابع هايي كه بايد فعال  شده Device configurationوارد 
 بايد 50/51يد توابعي مانند نكته قابل توجه اينست كه در اين مرحله با،  ميكنيم  enable را شوند

 ، در اين بخش امكان  يابد مي اختصاصSide1 به 50BF  تخصيص پيدا كنند و تابعSide 2به 
setting group change optionبه غير فعال ميشود ، در بخش بعد power system data  

ميـشود و مـا   كه تست تجهيزات بر اساس تنظيمـات كارخانـه اي انجـام    وارد شده و دقت مي كنيم      
  .در تنظيمات نمي دهيمهيچگونه تغييري 

 نوع ساعت جهـت تنظـيم زمـان در رلـه را     Time synchronizationسپس بايد در بخش 
نـوع   هم Serial portدر بخش  ،  استفاده ميكنيم DCF77انتخاب ميكنيم كه ما در اين مورد از

Mapping و آدرس تجهيز جهت اتصال به profibus ردد كه در مورد پروژه اروميه از  تعيين ميگ
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Mapping 3-4    عبارتـست از   استفاده ميگردد، قسمت پاياني هم كه بخش پر حجـم كـار اسـت :
 ، كه در اين بخش ورودي خروجي هاي رله را به توابع متفاوت تخـصيص  Masking I/Oتكميل 
 به  BI1 مثال   ، بطور  را نشان ميدهد   F11–صيص ورودي و خروجي هاي رله        تخ 2 جدول ،   ميدهيم

، پ خارجي عمل ميكند   يتريپ از سيستم حفاظت ترانس اختصاص پيدا كرده است و بصورت يك تر            
براي هر تابع بر اساس تريپ ماتريس كـه طراحـي شـده تعـين      Masking I/Oدر واقع در بخش 

ميشود كه كدام خروجي فعال گردد ، البته اين خروجي نيز مشخص شده بـه چـه سيـستمي ارسـال                     
 .دميگرد

همانطور كه مشاهده ميگردد بايد      را نشان ميدهد ،      1 تريپ ماتريس مربوط به سيستم       23شكل  
 lached بـصورت   BO12 , BO13تريپ حفاظت ديفرانـسيل بـه    ، Masking I/Oدر محيط 
 بـه تريـپ ايـن فانكـشن     unlached بصورت BO14,17 , 18 , 19 , 20 و  يابد مياختصاص

مـشابه   و تريـپ  BO15 به failure و BO2آالرم به  SEF 100% ، در تابع اختصاص مي يابد
 مي GCB 1 كه بر روي تريپ كويل TCSتابع  تخصيص پيدا ميكند ، ها BO تابع ديفرانسيل به 

 Low forward powerبـراي تـابع     اختـصاص مـي يابـد ،   BO4باشـد نيـز جهـت آالرم بـه     
 نيــز بــصورت BO 17, 18 و  GCB 2 و 1 بــراي كانــال lached بــصورت BO12,13نيــز

unlached بـراي تـابع   اختصاص مي يابـد،   2 و 1 براي تريپ تحريك كانالReverse power 
بايد داراي دو مرحله باشد اما با توجه به اينكه تريپ از توربين بصورت تريپ               براساس تريپ ماتريس    

د و فقـط مرحلـه   ي حذف گـرد كلبطور  short time ، بايد مرحله خارجي نيز به رله اعمال مي شود
long time اين تابع دقيقا به BO ،در قدم بعد بايـد تـابع امپـدانس را براسـاس      ها اختصاص يابد

 طرح كرد، با توجه به بلوك شدن اين تابع از Masking I/Oدر مانند ساير توابع در تريپ ماتريس 
 و تـصاص داد  اخCFC بايد بلوك ايـن تـابع را بـه    VT Mcb trip و fuse failureتابع ق يطر

 و بـراي   اختـصاص دارد را تخـصيص داد  BI7 كه به HVباز بودن كليد  بايد Extns Z1Bبراي 
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 فعـال  HVCB نيز خروجـي هـاي   Z2 و براي GCB خروجي هاي مربوط به  Z1 , Z1Bتريپ 
 .شود

در  براساس تريپ ماتريس فقط  دقت كرد كه خروجي آن بايدFuse failureدر خصوص تابع 
CFC  تـابع   بـراي  ك كردن توابع وابـسته بـه ولتـاژ بكـار رود،            براي بلوunderexcitation  بايـد 

 و هاختـصاص داد   BO1    را بعنـوان آالرم بـه  1trip  ,  40-2trip-40  براساس تريپ ماتريس
40-3 trip,40&V<trip  را بــه خروجــي هــايGCBدر   و تحريــك اختــصاص مــي دهــيم ،

ـ overcurrentخصوص تابع   50/51 در بخـش  Masking I/O در پ مـاتريس  با توجه به تري

trip 51/67 و trip خروجي هاي مربوط به GCB   در مـورد تـابع    ،  و تحريـك را فعـال ميكنـيم
overvoltage 1-59در آدرس  نيز trip , 59-2 trip    مربـوط بـه    نيـز خروجـي هـايGCB و 

فانكــشن در خــصوص تريس فعــال ميكنــيم ، تحريــك و تريــپ تــوربين را بــر اســاس تريــپ مــا 
undervoltage              با توجه به تريپ ماتريس بلوك شدن فانكـشن را بـهCFC      و از طريـق ورودي 
VT Mcb trip  و fuse failureالبته اين تابع تريپ نمي دهد و براي  اين تابع را بلوك ميكنيم 

 بـه  trip 2-27 , 1-27 نيـاز اسـت كـه    group alarm بعنوان BO14 آالرم و تخصيص آن به
CFCد تا از اين  طريق هنگامي كه  برونGCB باز است آالرم وجود نداشته باشد، در خصوص تابع 

O/U frequency  در با توجه به تريپ ماتريسMasking  در مرحله اولunderfrequncy را 
 و مرحله  در نظر مي گيريمHVCB هيم و خروجي آنرا جهت تريپ  اختصاص ميد trip 1-81به 

 تخـصيص   GCBو خروجي آنـرا بـه تريـپ          اختصاص داده    2-81 به    را underfrequencyدوم  
 و تريـپ    3-81 هم بطور مشابه عمل كرده و مرحلـه اول را بـه              overfrequencyميدهيم جهت   

HVCB و تريپ 4-81 و مرحله دوم را به GCBتخصيص ميدهيم . 

 1-46و  رفته unbalanced load سراغ تابع Masking در F11–قالب بندي رله در ادامه 

warn  جهت آالرم بهBO5   46 , 2-46تخصيص مي يابد و-them trip  تريپ نيز به خروجي 
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 HVCB براي تابع  ، تخصيص مي يابدpole slipping   نيز بايد بلوك شدن فانكـشن از طريـق 
CFC به Fuse failure , VT Mcb trip 78 مربوط گردد و trip char1   به خروجـي تريـپ 
GCB 78 و trip char2   ــپ ــي تري ــه خروج ــز ب ــشود، HVCBني ــصيص داده مي ــابع  تخ ت

overexcitation  2-24  آن نيز بايد به اين گونه تخصيص يابـد كـه در trip , 24-them trip 
پس از پايان توابع داخلي رلـه بايـد تريـپ           تحريك اختصاص يابد ،      و   GCBبه خروجي هاي تريپ     

، لـذا يـك گـروه        ايجـاد كـرد    Maskingر   ها اعمال مي شود را د      BIهاي خارجي را كه از طريق       
در تريپ ماتريس وجود دارد را در آن  ايجاد كرده و سيگنال هايي كه  Incouplingاطالعاتي بنام 
تريـپ از    را به    BI1بر اين اساس    ،    نال اختصاص مي دهيم    هاي مربوطه به سيگ    BIايجاد كرده و    

  و تحريك مربوط ميكنـيم ،     GCBيپ  به تر حفاظت ترانس اصلي اختصاص ميدهيم  و خروجي آنرا          
استفاده ميكنيم ،    و تحريك    GCB مربوط و خروجي آنرا جهت تريپ        BI2به  سپس دماي روتور را     

 و GCB مربـوط ميكنـيم و خروجـي آنـرا جهـت تريـپ               BI4 افزايش دماي ترانس تحريك را بـه      
ختـصاص   ا BI5كنتاكت كمكي بريكر تـرانس تحريـك را بـه            ،   تحريك توربين تخصيص ميدهيم   

 open VT Mcb trip, GCB،و تحريك مربوط ميكنيم  GCBميدهيم و خروجي آنرا به تريپ 

HVCB open را نيز به ترتيب BI6,7,8 اختصاص داده و خروجي از آنها نميگيريم و تنها به 
CFC   نيـز بـه      ، سيگنال تريپ توربين كه از سيـستم كنتـرل دريافـت ميـشود               اختصاص مي دهيم 
BI10  و خروجي آن براي تريـپ         متصل ميشود GCB           و تحريـك مـورد اسـتفاده قـرار ميگيـرد   ، 

 BI11  را كه از سيستم كنترل دريافـت مـي شـود بـه    O/U frequency tripهمينطور سيگنال 
 ، كليه موارد فوق كه بصورت تريـپ    مربوط مي كنيم   HVCBاختصاص داده و خروجي را به تريپ        

 استفاده ميكنيم ، براي تابع  fault recordingستارت  برده و براي اCFCخارجي مي باشد را به 
TCS نيز كه فقط آالرم است به BOمربوطه اختصاص مي دهيم . 
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 F11– رله Masking I/O جدول تخصيص ورودي و خروجي ها در – 2جدول  
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 F11– رله Masking I/Oجدول تخصيص ورودي و خروجي ها در  – 2جدول                            
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 1 تريپ ماتريس سيستم – 23شكل                                           
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با توجه بـه اينكـه       و ذخيره كردن آن      offline در حالت    F11– قالب بندي رله      از   پس تكميل 
 كه اين عمل مـشابه فرمـت كـردن           كردن رله ميرسد   Initializeرله قبال برقدار گرديده ، نوبت به        

  com1 از پـورت  7XV5100 كردن رله بايـد كابـل  Initialize براي  ، سخت استيك ديسك
   . ، وصل مي گردد نشان داده شده است24لوي رله كه در شكل جپورت كامپيوتر به 

 

 
 

  و پورت جلوي رله7UM622 نماي جلوي رله – 24  شكل                     
 

 . به پايان ميرسدرلهاين الب بندي ق عمليات  ، F11–  كردن رلهInitializeپس از 

 7UT633 كه از نوع  F12–، نوبت به رله  Digsi قالب بندي رله ها در در ادامه انجام پروژه
 نقشه تـك    س انجام ميگيرد ، بر اسا     offlineدر اين تجهيز هم ابتدا طراحي در حالت          است ميرسد، 

ـ  خطي حفاظت توابعي كه بايد فعال شوند را فعال ميكنـيم    در F12– رلـه   بـه  س از وارد شـدن ، پ
 شده و بر اساس نقشه تك خطي حفاظـت تـابع   Device configuration وارد settingبخش 

 ميكنيم ، نكته قابل توجه اينست كه در اين مرحله بايد توابعي  enableهايي كه بايد فعال شوند را 
 settingيـن بخـش امكـان     تخصيص پيدا كننـد ، در ا  overfluxو ديفرانسيل و  50/51مانند 

group change optionغير فعال ميشود ، در بخش بعد به power system data  وارد شده 
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و دقت مي كنيم كه تست تجهيزات بر اساس تنظيمات كارخانه اي انجـام ميـشود و مـا هيچگونـه                     
 . تغييري در تنظيمات نمي دهيم

هـت تنظـيم زمـان در رلـه را      نوع ساعت جTime synchronizationسپس بايد در بخش 
 هم نـوع  Serial port استفاده ميكنيم ، در بخش  DCF77انتخاب ميكنيم كه ما در اين مورد از

Mapping و آدرس تجهيز جهت اتصال به profibus  تعيين ميگردد كه در مورد پروژه اروميه از 
Mapping 3-2   عبارتـست از   استفاده ميگردد، قسمت پاياني هم كه بخش پر حجـم كـار اسـت  :

 ، كه در اين بخش ورودي خروجي هاي رله را به توابع متفاوت تخـصيص  Masking I/Oتكميل 
 را نشان ميدهد، بطور مثـال       F12– جدول تخصيص ورودي و خروجي هاي رله         31ميدهيم ، شكل    

BI5                    به تريپ از سيستم حفاظت ترانس اختصاص پيدا كرده است و بـصورت يـك تريـپ خـارجي 
 براي هر تابع بر اساس تريپ ماتريس كه طراحـي  Masking I/Oد، در واقع در بخش عمل ميكن

ين ميشود كه كدام خروجي فعال گردد ، البته اين خروجي نيز مشخص شده به چه سيستمي                يشده تع 
 .ارسال ميگردد

 در F12– رلـه  Masking I/Oدر  آمـده  23 كه در شـكل  1بر اساس تريپ ماتريس سيستم 
 جهــت تريــپ BO6,7,8,15,21,22,16 را بــه trip 87آدرس   ،رانــسيلبخــش حفاظــت ديف

HVCB1,2 , GCB , U Aux CB و همينطور خاموش كردن سيستم فن وپمپ روغن ترانس 
 مطـابق تريـپ     overcurrentدر بخش   اختصاص مي يابد،     استارت سيستم اطفائ حريق ترانس       و

در خـصوص   ، اص مـي يابـد   اختـص HVCB 1 , 2را بـه تريـپ     trip 50/51 آدرس مـاتريس 
Restricted earth fault 87 بايد آدرسG trip  را به خروجـي تريـپ  HVCB1 ,2 , GCB 

 trip , 24-th. Trip 2-24نيـز در آدرس هـاي    overexcitation، در مـورد  اختـصاص داد  
 هـا را هـم   external trip،  مربـوط مـي كنـيم    HVCB1 ,2 , GCB خروجي ها را به تريـپ  

 ها را به BI ايجاد كرده و Incoupling با نام information group در يك F11–رله مشابه 
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 اختـصاص  BI1 تـرانس را بـه    windimg Temp. tripدماي آنها مربوط ميكنيم ، براي همين 
 oil Temp. trip در نظـر ميگيـريم ،   HVCB1 ,2 , GCB و خروجي آنـرا جهـت تريـپ    داده

 BI3اي سيم پيچ به خروجي تريپ ها اختصاص مـي دهـيم ،               مربوط و مشابه دم    BI2ترانس را به    
 را براي آن در نظـر ميگيـريم ،   HVCB1 ,2 , GCB مربوط كرده و تريپ 230به تريپ از پست 

 را براي آالرم اختصاص مي دهيم ، در پايان تريـپ  VT Mcb tripكنتاكت كمكي براي  BI4در 
 را بـه آن  HVCB1 ,2 , GCBتريـپ   مربـوط كـرده و   BI5بـه  از حفاظت ژنراتور سيستم يك 

 fault recording جهت اسـتارت  CFCكليه تريپ هاي خارجي را به مربوط ميكنيم ، در ضمن 
 .مي بريم

 و نظـر بـه برقـدار شـدن رلـه ،  مـي تـوان رلـه را                     F12–با توجه به تكميل قالب بنـدي رلـه          
Initialize            كرد ، كه براي اينكار مطابق روشي كه براي رله –F11 مل شد ، كابل مخصوص را       ع

 . كامپيوتر به پورت جلوي رله وصل  ميكنيم و برنامه را روي رله ميريزيمcom1از پورت 

 را قالب بندي F13– آمده  ، رله    23 كه درشكل    1بدين ترتيب بر اساس تريپ ماتريس سيستم        
تريـپ   نيـز براسـاس   F21 , -F22 , -F23 , -F31– مي كنيم ، براي رلـه هـاي   Initializeو 

 offline هر رله را در حالـت         و مشابه روشي كه در فوق ذكر شد        25 كه در شكل   2ماتريس سيستم   
 ميكنيم ، بدين ترتيـب كليـه رلـه هـاي تـابلو هـاي               Initializeقالب بندي ميكنيم و سپس رله را        

CHA11 , CHA12    آماده تست هستند و نوبت به رله ها و ترانـسديوسر هـاي تـابلو CBP01 
  . ميرسد
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 F12– جدول تخصيص ورودي خروجي هاي رله – 3                               جدول 
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 F12– جدول تخصيص ورودي خروجي هاي رله – 3          جدول                    
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 2 تريپ ماتريس سيستم – 25  شكل                                   
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 بـا  CBP01وش قبل با بـاز كـردن پـروژه و در پوشـه       مشابه رD01–جهت آماده كردن رله   
درج ميكنـيم   4.0 با نرم افزار نسخه 7VE611  ، يك رله از نوع Device catalougاستفاده از 

 : مطابق ذيل جهت سنكرونايزر تعيين ميكنيمMLFBو سپس 

7VE6110-5EB92-0CA0                                                                    

 بـا نـرم افـزار نـسخه     7VE611 يك CBP01 در پوشه D01– نيز مشابه D02–جهت رله  
 : آنرا مطابق ذيل جهت سنكروچك تعيين ميكنيمMLFBقرار مي دهيم و 4.0

7VE6110-5EB92-0AA0                                                                      

 بر اسـاس نقـشه تـك        D01– شروع به قالب بندي رله       offline پس از ايجاد رله ها در حالت      
 . نقشه تك خطي سنكرونايزينگ اروميه را نشان ميدهد26شكل خطي سنكرونايزينگ مي نماييم، 

 

  نقشه تك خطي سنكرونايزينگ– 26شكل                             
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 CBP01 در پوشـه     D01–د رله   ربر اساس چهار چوب موجود در نقشه تك خطي سنكرون ،وا          
پارامتر ها را تعيين ميكنـيم ،   شده و device configuration وارد settingميشويم و در بخش 

 را روي fault value را غيـر فعـال كـرده و    setting group change optionدر اين راسـتا  
 25Function و Function group1 25در همـين بخـش    مقادير لحظه اي تنظيم ميكنـيم ، 

group2 1.5 را روي channel synchroniztion تريپ هاي خارجي  قرار ميدهيم ، در ضمن
 .اين بخش را فعال ميكنيم 

 DCF77 شده و نوع پالس سـنكرون را روي  Time synchronizationدر بخش دوم وارد 
 حـال وارد   ، قـرار ميـدهيم  3-3 را روي mapping نـوع  serial ports در بخـش  قرار ميدهيم ،

 General 25  شده و آنرا قالب بندي مي كنيم ، بر اين اساس در بخـش  Masking I/Oبخش 
 start of synchronization 25 را بـه  BI1 ، 26با توجه به نقشه تك خطي سنكرون در شكل

در ادامـه در همـين بخـش     تخصيص ميـدهيم ،  stop of synchronization 25 را به BI2و 
25General 25 در آدرس decrease voltage V2  نيـز BO725 و در آدرس increase 

voltage V2  نيـز BO6   25 قـرار ميـدهيم و در آدرس decrease frequency f2  خروجـي 
BO925  و در آدرس increase frequencyf2 هم خروجي BO8،در بخش  را مرتبط ميكنيم 

فعـال كـردن   براي  اختصاص ميدهيم و در اين بخش GCB را به سنكرون Function 1 25بعد 
 relese of 25 اختـصاص داده و در آدرس  group 1 active-25 را بـه آدرس  BI4اين گروه 

close command1 خروجي BO1  25 قرار ميـدهيم و در relese of colse command2 
 تخـصيص  HVCB 1,2 به انتخاب function2 25 تخصيص مي دهيم ، بخش BO2خروجي 

 جهـت  BI 3 ,5از طريـق   بـرده و  CFC را بـه  group 2 active-25ميدهيم و در اين بخش  
 relese of close 25در آدرس  1و مــشابه گــروه اســتارت ايــن گــروه اســتفاده ميكنــيم ،  

command1 خروجي BO1 25 قرار ميدهيم و در relese of colse command2  خروجـي 
BO2 تخصيص مي دهيم و بدين ترتيب قالب بندي رله –D01انجام ميشود . 
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  وارد offline در حالت    CBP01 كه سنكرو چك است در پوشه        D02– قالب بندي رله     جهت
و پارامتر ها را تعيين ميكنـيم   شده  device configuration واردsettingشده و در قسمت رله 

 را روي fault value را غيـر فعـال كـرده و    setting group change option، در اين راستا 
 25Function و Function group1 25م ميكنـيم ، در همـين بخـش    مقادير لحظه اي تنظي

group2  25 و Function group 3  3را روي phase synchro check  قرار ميـدهيم ، در 
 .ضمن تريپ هاي خارجي اين بخش را فعال ميكنيم

 DCF77 شده و نوع پالس سـنكرون را روي  Time synchronizationدر بخش دوم وارد 
 قـرار ميـدهيم ، حـال وارد    3-3 را روي mapping نـوع  serial portsم ، در بخـش  قرار ميدهي

 general 25در ايـن راسـتا در بخـش      شده و آنرا قالب بندي مي كنيم ،Masking I/Oبخش 
 را كـه   BI2 مربوط كـرده و    measurment only 25 را به آدرس BI1جهت استارت تجهيز 

 و   تخصيص مي دهيم<switch to V1< and V2 25س  را به آدرdead busبمعني انتخاب 
 به انتخاب حالت دستي  CFC از طريق group1 active 25 آدرس Function 1 25در بخش 

 را release of close command1 25 مربوط كـرده و آدرس  HVCB1 كليد Dead busو 
 Function 2 25 ، در بخـش   اختصاص مي دهيمBO1 , BO2بطور همزمان به خروجي هاي 

و   بـه انتخـاب حالـت دسـتي     CFC را از طريـق  group 2 active 25نيز بطـور مـشابه آدرس   
Dead bus كليد  GCB 25 اختصاص مي دهيم آدرس release of close command1 را 

 Function 3 25 مربـوط مـي كنـيم ، در بخـش     BO1 , BO2بطور همزمان به خروجي هاي 
ـ group3 active 25آدرس   كليـد  Dead bus بـه انتخـاب حالـت دسـتي  و     CFCق  از طري

HVCB2  25 مربوط كـرده و آدرس release of close command1    را بطـور همزمـان بـه 
 CBP01 ، پس از تكميل اجزائ موجود در پوشه  اختصاص مي دهيمBO1 , BO2خروجي هاي 

 ز كامپيوتر به رله از طريق اتصال كابل اD01– كردن Initialize رله ها شروع به CFCو ساخت 
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 كليـه رلـه هـاي خـانواده      اين مرحلـه  ميرسد كه پس از پايانD02– وسپس اقدام مشابه براي رله
Siprotec در پروژه اروميه قالب بندي ميشوند. 

 مي باشـد كـه   7KG6000مرحله آخر در اين سر فصل ، قالب بندي ترانسديوسر هاي خانواده             
  . انجام ميگيردSimeas نرم افزار همانطور كه قبال نيز ذكر شد از طريق

 20 تا   4 تجهيزاتي هستند كه يك خروجي استاندارد        CBP01ترانسديوسر هاي موجود در تابلو      
نقشه تك خطـي     27 ، شكل    ميلي آمپر متناسب با متغير در نظر گرفته شده را توليد و ارسال ميكنند             

Metering     انسديوسر ها و كنتور ها نـشان داده         كه در آن مجموعه تر      پروژه اروميه را نشان ميدهد
، الزم به ذكر است كه كنتور ها توسط سازنده قالب بندي و آماده بهره برداري شده و مـا                     شده است 

 .صرفا در رابطه با ترانسديوسر ها كار قالب بندي را انجام ميدهيم

  

 Metering نقشه تك خطي – 27شكل                             
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يك كامپيوتر   ، نياز به     28 مطابق شكل    7KG6000دي ترانسديوسر هاي سري     جهت قالب بن  
 و ترانسديسر برقدار شـده  7KG6051 و كابل مخصوص SIMEAS PARشخصي و نرم افزار 

 .مي باشد

 

  نماي نحوه قالب بندي ترانسديوسر ها– 28شكل                    

در خصوص ترانـسديوسر هـا نيـز در          ،   DIGSI مشابه قالب بندي رله ها با استفاده از نرم افزار         
بر اسـاس   ايجاد كرده و  offline در حالت 1 يك پروژه با نام اروميهSIMEAS PARنرم افزار 

 . ترانسديوسر ها را نام گذاري ميكنيمMeteringنقشه تك خطي 

 را configuration آيـتم   Device در بخـش  SIMEAS PARپس از اجراي نرم افـزار  
كـه در بخـش   قالـب بنـدي يـك ترانـسديوسر بـاز ميـشود،       كنيم كه يك پنجـره جهـت     انتخاب مي 

connection بايد آيتم four wire unbalanced  در ايـن پنجـره بايـد     را انتخاب مـي كنـيم ، 
 هرتز است و مقادير اوليه و ثانويه ترانس ولتاژ و جريـان             50سيستم از جمله فركانس كه      مشخصات  

نس جريـان اسـت را      ا آمپر بـراي تـر     1 به   8000  ولت براي ترانس ولتاژ و      كيلو 0,11به  15,75را كه   
اعمال كرد ، اين صفحه براي تمام ترانسديوسر ها مـشابه پـر ميـشود ، بـا توجـه بـه اينكـه اولـين                          

 بايـد   output1در بخـش    آغاز ميكنـيم ،      U1 با   27ترانسديوسر را براساس نقشه تك خطي شكل        
 انتخـاب و بـا توجـه بـه رنـج            Measuringپارامتر اصلي در قسمت      ژنراتور بعنوان    L1جريان فاز   

 output در نظـر گرفتـه شـده و    kA 10-0 جريـان از  Meteringپارامتر در نقشه تـك خطـي   
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signal و   ميلي آمپر در نظر گرفته ميـشود 20 تا 4 هم ازoutput signal limitation   هـم در 
 بعنـوان پـارامتر     L1-L2 بايد ولتاژ خط     output2  ميلي آمپر تنظيم ميگردد، در بخش      24 تا   4رنج  

 kV 19-0 انتخاب شود و رنج آن بر اسـاس نقـشه تـك خطـي از     Measuringدر قسمت اصلي 
 24 تـا  4 ميلي آمپر و محدوديت سـيگنال هـم از   20 تا 4 هم از output signalتعيين شود، رنج 

وان اكتيو اختصاص مييابد و مقدار رنج  به تoutput3، در همين ترانسديوسر ميلي آمپر تعيين ميشود
 هـم مـشابه خروجـي    output signal در نظر گرفته ميشود و MW 220+ - 20-اين پارامتر از 

 اين تجهيـز را در  save as با fileدر اين مرحله در بخش  ،  ميلي آمپر مي باشد20 تا 4هاي قبل 
 بـا   Device و سـپس در بخـش        new بـا انتخـاب      file ، حال در      ذخيره ميكنيم  U1پروژه با نام    

configuration   يك ترانسديوسر جديد شده و  واردU2كه مشخصات كلي  را قالب بندي ميكنيم 
 ژنراتور را از    L2جريان فاز    output1 در خروجي     و فقط خروجي ها را انتخاب ميكنيم ،        U1مشابه  

 ولتاژ output2  ، بهر ميباشد ميلي آمپ20 تا 4 و سيگنال معادل نيز     در نظر ميگيريم   10kA-0رنج  
 ميلي آمپر ، به خروجي 20 تا 4دل ا نيز تخصيص ميدهيم با سيگنال معkV 19-0 از L2-L3خط 

output3220+ - 150- از و ژنراتوري هم توان راكت Mvar ميلي آمپـر  20 تا 4 با سيگنال معادل 
 ذخيـره  U2ه بنـام   اين تجهيـز قالـب بنـدي شـد    file – save as تخصيص مي يابد و در بخش 

و با نامي مربوطه با توجه به نقشه        ، بقيه ترانسديوسر ها هم با روشي مشابه روش فوق ايجاد            ميشود  
 .در رنج مورد درخواست در خروجي ها اعمال ميكنيمتك خطي ذخيره و پارامتر هاي مربوطه نيز 

دن قالـب بـر    كـر  downloadترانسديوسر ها نوبت بـه      پس از تكميل پروژه جهت قالب بندي        
باشـد   برقـدار     ولت   24 با ولتاژ تغذيه      بايد ترانسديسر  روي ترانسديوسر مي باشد كه براي اينكار ابتدا       

 بـه   com1 را از پـورت      7KG6051كه اين كار در مرحله قبل انجام شـده اسـت ، سـپس كابـل                 
 كـه   انسديوسر هر تر  سه عدد سيم رنگي كابل مربوطه را مطابق ذيل به شماره ترمينال           ترمينال هاي   

 :در ذيل ذكر شده متصل كرد
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, 11 to Green 12 to White 13 to Brown ,  

و باز كردن ترانسديوسر معادل تجهيزي كه كابل وصل شده با كليـك             سپس با اجراي نرم افزار      
 ميشود ، اين عمـل را  ل از كامپيوتر به ترانسديوسر نرم افزار به ترانسديوسر اعماdown loadروي 

 .يه ترانسديوسر ها انجام ميدهيم براي كل

 functionality testبدين ترتيب كار قالـب بنـدي رلـه هـا و ترانـسديوسر هـا تمـام و وارد        
 .ميشويم

 

 ( Functionality test )تست عملكرد تابلو حفاظت . 2-4

 كردن رله ها و انجـام تـست هـاي ولتـاژي و تـست      Initializeپس از برقدار شدن تابلو ها و       
عملكردي انجام داد ، بـدين معنـا         تابلو ها  تست       روي ح داده شد ، بايد    رنگ و غيره كه قبال ش     وايري

عملكرد صحيح و مناسب را براساس ورودي ها داشته باشد و خروجي مناسـب را فعـال                 كه تابلو بايد    
 ، مرحله اول چك كردن ورودي خروجي هـاي رلـه هـا ،                اين تست در دو مرحله انجام ميشود       كند ، 
  .حله دوم تست تك تك فانكشن هاي رله هامر

 ( BI & BO )چك كردن ورودي خروجي ها . 2-4-1

 متـصل   F11–بـه رلـه      شروع كرده و كابل ارتباطي را از كـامپيوتر           F11–در اين مرحله از رله      
 به رله متـصل   Direct در حالت F11– و پروژه اروميه و رله  Digsiميكنيم و از طريق نرم افزار 

، فقط در حالت ارتباط      به رله را نشان ميدهد     directنوع اتصال در حالت      پنجره   29 ، شكل    ميشويم
direct     محـيط  30 ، شـكل  است كه يك مد اضافه بنام تست در داخل پنجـره رلـه ظـاهر ميـشود 
Digsi در حالت ارتباط directبا رله را كه حاوي مد تست هست را نشان ميدهد . 
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 direct پنجره ارتباط با رله در حالت – 29ل شك                  

 
 

 

 
 

 مي باشدارتباط نرم افزار در حالت ارتباط با رله ، مد تست در انتهاي رديف  پنجره – 30شكل              
 

 ها را بطور BO ميشويم كه يك پنجره باز ميشود و ميتوان كليه در اين حالت وارد مد تست
 ها را ديد و از صحت BI مربوط به  Low و يا Highن حالت دستي قطع و يا وصل كرد همچني

 .عملكرد خود كنتاكت رله و مدار مربوط اطمينان حاصل كرد
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 و كليه ولتـاژ هـا وصـل         simulatorجهت انجام تست هنگامي كه در مد تست هستيم و مدار            
آن در  را بـا كليـك روي   F11– رلـه  BO اولـين  circuit diagram ، بر اساس نقشه هاي است

 در ايـن  هد ، را نشان ميدGCB نقشه مدار تريپ   31 شكل   ، به حالت وصل مي بريم     Digsiمحيط  
 BOمتـصل شـده هنگـام وصـل          LED ها براي مدار تريپ بـه        BOحالت با توجه به اينكه كليه       

 . روشن گرددLEDمربوطه بايد 

 
 

 .circuit diag در نقشه هاي GCB مدار تريپ – 31شكل                  
 

، پس از چك كـردن هـر        در صورت عملكرد صحيح خروجي مدار آنرا با زدن تيك تاييد ميكنيم             
BO با كليك روي همان خروجي آن BO  به حالت باز برده و سپس BOبعدي را تست ميكنيم  ، 

 در صــفحات .circuit diag در نقــشه هــاي 1پــس از تــست كليــه مــدار هــاي تريــپ سيــستم 
  هـاي رلـه     BO هـم كـه شـامل        2 بايد مدار هاي تريپ سيستم       051,052,053,054,055,05

F11     سپس نوبت به تست مدار        نيز تست كرد ،    551,552,553,554,555را در صفحاتBI  ها 
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 ها قرار BIاعمال  و سويچ هايي كه در مسير   simulatorميرسد كه اينكار از طريق       F11–در رله   
 . را نشان ميدهدF11– هاي رله BI نقشه 32 ، شكل مي باشدگرفته 

  

 
  

  F11– هاي رله BI نقشه – 32شكل                     
 

 هاي رله قرار گرفته اند يكي BI و سويچ هايي كه در مسير  simulator از بنابراين با استفاده
 در مد digsi روي صفحه  راBI همان high به low  يكي ورودي ها را ولتاژ دار كرده و تغيير از 

 .حت تيك ميزنيممشاهده و بر روي نقشه در صورت ص تست

اط را به رله ب خارج شده و كابل ارتdigsi از  F11–پس از پايان تست ورودي خروجي هاي رله         
–F12       و رله   د   به وار  1 متصل و در پروژه اروميه–F12     و در مد Direct        با آن ارتباط برقـرار مـي 

 31 همانطور كه در شكل      ها ميكنيم  BOوع به تست    كنيم و مشابه رله قبلي در مد تست رفته و شر          
 نيز در اين مدار وجود دارد       F12–ن داده شده يك كنتاكت خروجي رله        ا نش GCBبراي مدار تريپ    

 مربوطه كنتاكـت آن  LEDوصل كنتاكت توسط نرم افزار در مد تست و مشاهده روشن شدن            كه با   
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 .circuit diag بايد نقشه هـاي   F12– هاي رله BO، براي تست به نشانه صحت تيك ميخورد
 بررسي و كنتاكت ها ومدار تريپ كه        051,052,053,057,061,062,551,552,553 صفحات

صحت عملكـرد آن    هستند از طريق نرم افزار فرمان وصل داده شود و            F12– هاي رله    BOشامل  
 بـا   مطـابق F12– هـاي رلـه    BIسپس  چك شود ، مربوطه LEDاز طريق مشاهده روشن شدن 

 و simulator مـشابه رلـه قبـل از طريـق      را نشان ميدهـد ، F12– هاي رله BIنقشه    33شكل  
 مـشاهده و چـك      BI تغيير مقـدار     Digsiسويچ ها ورودي هاي رله ولتاژ دار شده و برروي صفحه            

 .ميگردد و در صورت صحت برروي نقشه تيك ميخورد
      

  
  F12– هاي رله BI  نقشه– 33شكل                          

- , F13-      بـا همـين روش رلـه هـاي     F12–آزمايش وروودي خروجي هاي پس از پايان 

F21, -F22 , -F23 , -F31 , -D01 , -D02  را تست ميكنيم و بر روي مجوعه نقشه اي كـه 
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مـي  اي ايراد   ربراي اين منظور پرينت گرفته شده موارد چك شده را تيك زد ، در مواردي كه مدار دا                 
 .شد ، بايد با هماهنگي توليد مشكل را رفع كردبا

 هر تابلو را نيز چك      signalingپس از چك كردن مدار ورودي خروجي رله ها بايد مدار بخش             
 را نـشان ميدهـد ، در برخـي مـوارد از جملـه               CHA11 تـابلو    signaling نقـشه    34شكل   ،   كرد

 ولت مستقيم 220يوز ورودي ولتاژ تغذيه  مي توان با قطع فprotection cubicle faultسيگنال 
 به لحاظ وجود سيگنال چك كرد ، بقيـه          simulator مربوطه را روي     LEDاين سيگنال را ايجاد و    

 .موارد هم در طي تست كردن توابع حفاظت رله ها قابل چك كردن است
 

 
 

 CHA11 تابلو signaling نقشه - 34شكل                         
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 تست توابع سيستم حفاظت  .2-4-2

پس از تست سخت افزاري تابلو نوبت به تست توابع رله ها بعنوان بخـشي از تـست عملكـردي                
 اقدام به   omicron و دستگاه    simulatorدر اين راستا بايد با استفاده از        سيستم  حفاظت ميرسد ،      

دد سـوكت مربـوط بـه        عـ  5 عـالوه بـر      simulator، در اين راستا بـر روي        تست توابع رله ها كرد    
در  35 و تابلو است كه در شكل simulator به  omicronمربوط به ارتباط  دو عدد ماتريس ها ،

 .منتهي اليه سمت راست شكل قابل مشاهده مي باشد

 
 simulator به omicron نماي سوكت اتصال – 35شكل                    

 

 به تابلو simulatorت ماقبل آخر خروجي  و سوك omicronسوكت انتهايي جهت ورودي از  
 هـاي   BI هـا و     BO شامل جريان هـا و ولتـاژ هـا و            omicron ، ورودي از     تحت تست مي باشد   

 .دستگاه مي باشد
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 omicronبنابراين براي شروع مرحله تست توابع حفاظت ابتدا ورودي و خروجي هاي دستگاه              
وسپس خروجي هاي جريـان و ولتـاژ را جهـت     مي بريم ،    simulatorرا از طريق كابل مربوطه به       

اتصال به تابلو در دسترس نگه ميداريم زيرا براي هر تست جريـان و ولتـاژ بـه يـك بخـش خـاص                      
 آمـده   36 پايه هاي مخصوصي كه در شكل         را از طريق   omicron هاي   BIاعمال ميشود و سپس     

 هاي  BIه به محدوديت     ها اعمال مي شوند وصل مي كنيم ، با توج          LED هاي رله كه به      BOبه  
 ، نكتـه   ميبـريم  omicron بريكر ها را بـه  1كانال   به هاي مربوطBO فقط omicronدستگاه 

 بايـد   simulatorقابل توجه در اين است كه پايه اي كه سـيم بـه آن وصـل اسـت بـر روي ژاك                       
 .بسمت تابلو تحت تست باشد

 

 
 

  omicron دستگاه BI رله به BO پايه مخصوص اعمال – 36شكل                    
 
 



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

 

  سيستم حفاظت تستگزارش آموزش                                          

                                                                      ٥٢ 

 شروع مي كنيم ، لذا كابل ارتبـاطي را از كـامپيوتر             F11–پس از اتصال موارد فوق با تست رله         
 control را اجـرا ميكنـيم و در بخـش     omicronحال نرم افزار  ، به رله مذكور متصل مي كنيم

center گزينه open empty document را انتخاب كه وارد يك OCC در ايـن   ،ي شـويم   مـ
حالت يك ساختار گزارش تست كه شامل نـام رلـه مـورد آزمـايش مشخـصات آزمايـشگر و سـاير                       

يش ا مي توان اطالعات آنـرا ويـر  file / propertiesاطالعات است ظاهر ميشود كه با استفاده از 
 يـك   OCC در داخـل     سـپس    نام رله و شركت ونوع تست را وارد ميكنيم ،             ما در اين مورد     ،   كرد

test object آيكـون  37 شـكل   ايجاد ميكنيم test object  در  و در داخـل آن   را نـشان ميدهـد
 پنجره ويرايش رله تحت تست مي شويم و اينجـا           و وارد  كليك ميكنيم    edit روي   Deviceبخش  

ـ      kksست كه بايد نام رله و مشخصات و جريان نامي آن و كد                در آن قـرار دارد درج       ه تـابلو كـه رل
 .صفحات گزارش تست ظاهر مي شود برخي از اين اطالعات بطور اتوماتيك روي شود،

 
 

           

                                            
 

 test object آيكون – 37شكل                                                    
 

 بر ميگـرديم و در اينجـا بايـد    OCC به صفحه test objectات در مرحله پس از تاييد اطالع
 بايد روي آيكـون   اضافه كرد، براي انجام اينكار hardware configurationالمان بعدي را كه 

در بخـش   كه در نوار ابـزار بـاالي آن         يك پنجره باز مي شود       ،    آمده كليك كرد   38آن كه در شكل     
General نــوع دســتگاه تــست كننــده و در واقــع مــدل دســتگاه omicron و مــدل current 

amplifier در ايــن بخــش اگــر در حالــت offlineالبتــه اگــر دســتگاه  باشــيم تعيــين ميــشود ، 
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omicron     در ايـن   به كامپيوتر وصل باشد بطور اتوماتيك توسط نرم افـزار شناسـايي مـي شـود ، 
 ركه در آن برحسب نوع تست هـايي كـه قـرا            را كليك كنيم ، يك پنجره        detailبخش اگر ايكون    

شكل ، الكتريكي وخروجي هاي مورد استفاده دستگاه را تعيين ميكنيم  انجام شود ، نحوه اتصالاست
39 detail hardware confg.      را نشان مي دهد ، نكته ممكـن در ايـن بخـش اينـست كـه در 

رد در يـ نوع اتصال وتعداد خروجي ها حداكثر شرايط كه در تست ها مورد استفاده قرار مـي گ           انتخاب  
   .ر گرفته  شودنظ

                                                                            
 

 hardware configuration آيكون – 38شكل  

 
 
 

 hardware configurtion  نحوه اتصال دستگاه در - 39شكل                         
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 كه  ميشويمanalog output وارد بخش .hardware confgدر بخش دوم نوار ابزار پنجره 
امكان اكتيو كردن و يا تغييـر نـام آنهـا            و لتاژ هاي دستگاه       و در اين بخش برحسب تعداد جريان ها      

كـه در ايـن بخـش بـر      قرار دارند Binary / analog inputs، در بخش بعد نوار ابزار وجود دارد
            هـاي دسـتگاه   BI هاي رله به BOال تي كه قبال توضيح داده شد در خصوص اتصحسب اتصاال
omicron   و نـام ايـن     ، نـوع و تعـداد         پنجره تخصيص هاي اين بخش را نشان مي دهد         40 شكل

 دسـتگاه را  Binary outputدر بخش بعد نوار ابزار هم سيگنال ها را در اين بخش درج ميكنيم ، 
 ه ميخـواهيم در جريـان اجـراي    در صـورتي كـ  نام گذاري و فعـال ميكنـيم ، در بخـش آخـر هـم      

OCC نوع ترانسديوسر را فعال ميكنيميك ترانسديوسر را تست كنيم. 

 
  

 Binary / analog inputsتخصيص  پنجره – 40    شكل                               
 

از اتمام تعيين ساختار سخت افزاري دستگاه وارد مرحله ايجاد مدول هاي تست مي شويم ،                پس  
 آيكون 41 ، شكل  كليك ميكنيمTest module روي آيكون OCCي انجام اينكار در صفحه برا

 يك پنجره باز ميشود كه نوع آنرا تعيين كنيم Test module، پس از درج مربوطه را نشان ميدهد 
 .  استفاده ميكنيم state seqencerكه ما جهت تست كليه فانكشن ها از نوع 
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 Test module آيكون – 41شكل                                                       

 
 

 بايد توجه كرد كه اولين تست روي رله اعمال جريان و ولتاژ بـه  .state seqپس از ايجاد يك 
نان از صـحت تـوالي فـاز        مدار هاي جريان و ولتاژ رله و همچنين اطمي        رله جهت اطمينان از صحت      

  بنـابراين يـك  ،   رله انجام ميـشود side1 كه اين تست در خصوص مدار ريان و ولتاژ در رله است  ج
stat ثانيه تنظيم ميكنيم10 ، زمان اعمال اين خروجي ها را روي  ايجاد ميكنيم4 مطابق جدول . 

 

Freq. phase Value name 

50 0 10 V VL1-E 

50 -120 20 V VL2-E 
50 120 30 V VL3-E 
50 0 10 mA I -L1 

50 -120 20 mA I –L2 

50 120 30 mA I –L3 

 F11– رله side1 از جريان اعمالي به state1 – 4جدول                             

چك كردن مقادير با گزارش مقادير اندازه گيري شده در دليل پله اي كردن جريان ها و ولتاژ ها    
 ديگـر در همـين جـا درج         state حال يـك      ،  از صحت توالي فاز اعمالي به رله است        رله و اطمينان  

 مقادير جريان و ولتاژ نامي را به رله اعمال ميكنيم ، بـراي اينكـار كـافي    state2ميكنيم كه در اين    
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، مطابق جـدول   را انتخاب كنيم     nominal ، با كليك راست       جريان  هم است هم در قسمت ولتاژ و     
  . ثانيه تنظيم ميكنيم10، زمان اعمال اين خروجي ها را روي عمالي تعيين ميگردد مقادير ا5

 

Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 0 1 A I -L1 

50 -120 1 A I –L2 

50 120 1 A I –L3 
 F11– رله side1 از جريان اعمالي به state2 – 5     جدول                             

 .circuit diagي  خروجي هاي جريان و ولتاژ را با استفاده از نقشه هـا stateپس از ايجاد دو 
 omicron محل اتصال سر هاي جريان دستگاه        42، شكل   به ترمينال هاي مربوطه اعمال ميكنيم       

 .دهد رله در پروژه اروميه نشان ميside1به ترمينال 

 digsiبايد بقيه مقدمات اجرا شود ، ابتدا نـرم افـزار            به تابلو   پس از اتصال خروجي هاي دستگاه       
و سـاعت   به رله متـصل      Direct ميشويم و در حالت      F11–اجرا ميشود و در پروژه اروميه وارد رله         

 سـاعت  سنكرون ميكنيم زيـرا  Device / set date and timeرله را با كامپيوتر از طريق منوي 
omicron  هم با كامپيوتر سنكرون است و از اين طريق گزارش هايي كه از omicron و digsi 

 بـا دكمـه   .state seq و در omicronاز نظر زمان همسان خواهند بود، حال در صـفحه  ميگيريم 
 بـه   measuring رفتـه و در بخـش        Digsiارامتر ها را به رله اعمال و بالفاصه بـه صـفحه             اجرا پ 
، اگـر   ه مقادير ثانويه رفته و صفحه را باز ميكنيم و از مقادير اندازه گيري شده پرينت ميگيـريم                 صفح
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 يكي بود كه تـوالي درسـت اسـت در غيـر ايـن               digsi با گزارش    omicronمقادير اعمالي توسط    
  .صورت بايد اصالحات الزم را انجام داد

 
  F11–عمال جريان ها به رله  نقشه ا– 42     شكل                             

 را انتخاب ميكنيم تـا  file  ،exit & return to object از منوي .state seqپس از اجراي 
 side1 و در اينجا نام تست اول را به اعمال ولتـاژ پلـه اي و نـامي بـه                      باز گرديم  OCCبه صفحه   

ـ   test moduleحال يـك   تغيير مي دهيم ، ابه مـدول اول جهـت    مـش .state seqوع  ديگـر از ن
 نيـز پرينـت     digsi ايجاد و پس از اعمـال پـارامتر هـا همزمـان از               side2اعمال جريان و ولتاژ به      

 گرفته ميـشود بعنـوان مـدارك        digsiالزم به يادآوري است كه كليه پرينت هايي كه از             ، ميگيريم
test reportتحويل كارفرما ميگردد . 

 overcurrent ، با تابع      امي نوبت به تست توابع حفاظتي      و ولتاژ ن   نپس از تكميل اعمال جريا    
درج  .state seq ديگر به نـام تـابع و از نـوع     test moduleيك  شروع ميكنيم ، بهمين منظور 

 كـه در آن جريـان و    با نام نرمـال state ابتدا يك .state seqدر داخل كرده و وارد آن ميشويم ، 
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  نامگذاري مي شودI> trip كه به نام state2 و در ايجاد ميگردد، ولتاژ نامي به رله اعمال مي شود
 آمپـر در نظـر   1,5 جربان نامي است مـا مقـدار   1,35 كه معادل <I تابع pick upبا توجه به مقدار 

بايـد   state نـشان ميدهـد ، در ايـن      state2تر هـا را در      ممقـادير پـارا    6ميگيريم ، جـدول شـكل       
trigger به زمان و  BIكه به  GCBتخصيص يافته مربوط كرد .    

Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 0 1.5 A I -L1 

50 -120 1.5 A I –L2 

50 120 1.5 A I –L3 

 F11– رله  overcurrent تست تابع  ازstate2 – 6        جدول                       

  ميباشـد و در آن  حالت نرمـال state1 دقيقا مشابه state3  كه د ايجار ديگ stateسپس يك 
 <<I مي باشد و با نام state4 تست اين تابع كه stateآخرين ،  اعمال ميشودنرمالجريان و ولتاژ 

trip     كه با توجه به مقدار تنظيمي اين بخش از تابع            نام گذاري ميشودovercurrent    ل كـه معـاد 
قـادير پـارامتر    م7، جدول    آمپر تنظيم ميكنيم     4,5 جريان نامي است مقدار اعمال جريان را روي          4,3

 كـه بـه   BI  بـه زمـان و   trigger  بايـد state2 ، مـشابه   را نشان ميدهدstate4هاي اعمالي در 
GCB    با توجه به كم بودن زمان تاخير تريـپ ايـن تـابع كليـه زمـان                    تخصيص يافته مربوط كرد ، 
state ثانيه قرار ميدهيم 4 ها را روي   . 
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 Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 0 4.5 A I -L1 

50 -120 4.5 A I –L2 

50 120 4.5 A I –L3 

 F11–  رله overcurrent از تست تابع state4 – 7جدول                           

 نوع پـارامتري كـه   measurment view بايد در بخش .state seqدر مرحله ديگر طراحي 
و زمان ،  <<I و <I هاي  stateمشخص گردد كه در مورد ما       بايد زمان تريپ آن اندازه گيري شود        

مـي   ثانيـه  0,1 حـدود  <<I ثانيه و بـراي  I> 3 كه براي digsi بر اساس زمان تاخير در       stateهر  
 رفتــه و تــابع digsi بــه  omicron ، در ايــن بخــش درج ميگــردد، پــس از آمــاده شــدن باشــد

overcurrent را onدر حالت ه مي كنيم ، بطور پيش فرض كليه توابع رل offمي باشند . 

اگـر در   ،  دكمه اجرا را كليك ميكنيم.state seq و در صفحه  omicronبراي تست تابع در 
قرمز ظاهر شد تـست     × رنگ ظاهر شد نشانه صحت انجام تست و اگر عالمت           سبز  + پايان عالمت   

 trip log رفتـه و از  digsi در صورت صـحت تـست بـه    داراي يك ايراد است كه بايد رفع گردد ،
 .مربوطه پرينت گرفته و ضميمه گزارش هايي كه بايد تحويل شود، ميكنيم

 Inverse  جهـت تـست تـابع   .state seq نوبت به ايجاد يـك  overcurrentپس از تست 

O/C           ميرسد ، كه براي تست اين تابع هم دو state     ، تعريف ميكنيم stat1        حالـت نرمـال كـه در 
 آمپر قرار مي دهيم بـا  0,5 آمپر است مقدار جريان را روي 1 جريان روي pick upچون اين حالت 

ير را اعمال ميكنيم كه مقدار       مقاد 8 مطابق جدول    state2جهت انجام اين مرحله ، در        ثانيه   3زمان  
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 با توجه به س ، بر اين اسا بايد درج گرددmeasurment viewجريان و زمان عملكرد رله كه در 
كتابچه رله در منحني استاندارد كه بطور پيش فرض براي اين فانكشن در نظـر گرفتـه شـده بـراي                     

 . ثانيه در نظر گرفته مي شود5 آمپر زمان 3جريان 

Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 0 3A I -L1 

50 -120 3 A I –L2 

50 120 3 A I –L3 
 F11–  رله overcurrent Inverse از تست تابع state4 -8جدول                      

 و تابع جديـد را فعـال ميكنـيم          offبود را   اژ و جريان تابع قبلي كه روشن شده         تقبل از اعمال ول   
 رلـه نيـز پرينـت    trip log، از در صورت مثبت بودن نتيجه آزمـايش   اعمال جريان و ولتاژ  ازپس،

 .گرفته ميشود

 از نـوع  test moduleابتدا يك  ميرسد ، در overvoltage تابع .state seqنوبت به ايجاد 
state seq.ر  بنام تابع ايجاد و داخل آن دstate1      كه حالت نرمـال اسـت ولتـاژ نرمـال و جريـان 

 9مطابق جـدول     تست كنيم    <V با توجه به اينكه مي خواهيم        state2اعمال ميكنيم ، در     نرمال را   
 شـده در   مقدار دهـي  ولت براي ولتاژ خط115 معادل digsiدر  كه   تابع pick up  به با توجهكه

omicron    ولت در نظر ميگيريم ، زمان اعمـال ايـن   69,5ولتاژ فاز را state ثانيـه در نظـر   4 را 
 .ميگيريم
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Freq. phase Value name 

50 0 69.5 V VL1-E 

50 -120 69.5 V VL2-E 
50 120 69.5 V VL3-E 
50 0 1 A I -L1 

50 -120 1 A I –L2 

50 120 1A I –L3 
 F11–  رله overvoltage از تست تابع state2 – 9ول جد                          

 همين تابع   state1يك حالت نرمال مطابق با      قبلي پس از تست مرحله اول دوباره        مشابه توابع   
 كـه بنـام     state4ژ و جريان نرمال را اعمال مي كنـيم ، بـراي طراحـي               ا ايجاد و ولت   sate3بعنوان  

V>> trip ، براي  تنظيمات تابع با توجه به نام گذاري مي شودV>> ولـت بـراي   130 كه معادل 
 ايجـاد و در     10 بـا مقـاديري مطـابق جـدول          state4،   ثانيـه    0,5ولتاژ خـط اسـت و زمـان تريـپ           

measurment view زمان تريپ براي V> ثانيه و بـراي  3 معادل V>>  ثانيـه در  0,5 معـادل 
  .نظر مي گيريم

Freq. phase Value name 

50 0 78.1 V VL1-E 

50 -120 78.1 V VL2-E 
50 120 78.1V VL3-E 
50 0 1 A I -L1 

50 -120 1 A I –L2 

50 120 1A I –L3 
 F11–  رله overvoltage از تست تابع state4 – 10   جدول                           
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فانكـشن   رفتـه و  digsiبـه   overvoltage جهت تست فانكشن .state seqپس از تكميل 
 بـاز  .state seqسـپس بـه صـفحه     مينمـاييم  on را overvoltage ميكنيم و تـابع  off را قبلي

 trip log از digsiدر محيط ميگرديم و آنرا اجرا ميكنيم و در صورتي كه نتيجه آزمايش مثبت بود 
 .مربوطه جهت الصاق به گزارشات تست پرينت ميگيريم

ايـن  ، با توجه بـه اينكـه    ميرسدover/under frequencyدر مرحله بعد نوبت به تست تابع 
 حالت نرمال عمال جهت تست اين تابع نياز بـه ايجـاد   4و لزوم داشتن  مرحله  تنظيمي 4تابع داراي  

 جهـت  state2،   مي باشد و بدون جريان كه حالت نرمال با و ولتاژ ناميstate1مي باشد،   حالت   8
 را مطـابق    state2 كه مقادير     ثانيه مي باشد   1 با زمان تاخير   هرتز   pickup 48 با مقدار    >f1تست  
 . باشدHVCB اين حالت بايد با trigger ، در نظر ميگيريم11جدول 

Freq. phase Value name 

47.5 0 57.73 V VL1-E 

47.5 -120 57.73 V VL2-E 
47.5 120 57.73 V VL3-E 

0 0 0 A I -L1 

0 -120 0 A I –L2 

0 120 0A I –L3 
 F11–  رله over/ under frequency از تست تابع state2 – 11جدول                      

 نيـز جهـت تـست       state4ايجاد ميكنيم و در      state1 يك حالت نرمال دقيقا مشابه       stat3در  
f2<    با مقدار pickup 47      در نظر ميگيريم    12 مقادير را مطابق جدول       ،  ثانيه 6 هرتز و زمان تاخير

، در ضـمن     ثانيـه باشـد    6 بايـد بـيش از       stateجه در اين است كه زمان اعمال ايـن          ، نكته قابل تو   
trigger اين حالت بايد با GCBباشد .  
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Freq. phase Value name 

46.5 0 57.73 V VL1-E 

46.5 -120 57.73 V VL2-E 
46.5 120 57.73 V VL3-E 

0 0 0 A I -L1 

0 -120 0 A I –L2 

0 120 0A I –L3 

  F11–  رله over/ under frequency از تست تابع state4 – 12جدول                      

 State5 ثانيه در نظـر گرفتـه ميـشود ،   3 بصورت نرمال با زمان 3 و 1حالت  دقيقا مشابه نيز  

  را ايجاد ميكنيم و    state6 است ثانيه   20  هرتز با زمان   pickup 49,5 كه مقدار    >f3جهت تست   

 ثانيـه و  20 را بايد بـيش از  state6، زمان در نظر ميگيريم 13 مطابق جدول را state  اين مقادير

    . انجام دادHVCB آنرا با trigger ثانيه در نظر بگيريم و 25حدود 

Freq. phase Value name 

49 0 57.73 V VL1-E 

49 -120 57.73 V VL2-E 
49 120 57.73 V VL3-E 
0 0 0 A I -L1 

0 -120 0 A I –L2 

0 120 0A I –L3 
  F11–  رله over/ under frequency از تست تابع state6 – 13جدول                    
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State7        نيز يك حالت نرمال مشابه بقيهstate فرد اين بخش ايجاد ميشود،       ي ها state8  كه 
 مقـدار دهـي     14دول  مطـابق جـ    ثانيه   10 هرتز و زمان تاخير      pickup 42 با مقدار    <f جهت تست 

 . اختصاص مي يابدGCB هم به trigger ثانيه و state 12، الزم به ذكر است زمان اين ميشود

 
Freq. 

phase Value name 

52.5 0 57.73 V VL1-E 

52.5 -120 57.73 V VL2-E 
52.5 120 57.73 V VL3-E 

0 0 0 A I -L1 

0 -120 0 A I –L2 

0 120 0A I –L3 

 F11–  رله over/ under frequency از تست تابع state8 – 14جدول                     

 كـرده و سـپس تـابع    off تابع قبلي را digsi تابع فركانس ابتدا در .state seqپس از تكميل 
over/under frequency  را روشن مي كنيم و بعد بـه omicron   بازگـشته و state seq. را 

 كه بواسطه عملكرد اين تابع ايجاد شـده پرينـت    trip log از چهار digsiاجرا ميكنيم و سپس در 
 . ميگيريم و ضميمه گزارش تست ميكنيم

 مي باشد كه اين تست هم مشابه بقيه تست ها با استفاده over fluxآزمايش بعدي تست تابع 
 كه شامل  درج مي كنيم.state seq از نوع test module انجام ميشود ، لذا يك .state seqاز 
 state2، در    مقدار نرمال حاوي ولتاژ و فركانس نامي اعمال ميكنيم           state1 باشد كه در     stateدو  

 را انجام مي دهيم كه بر اساس منحني مشخصه اي تـابع  overexcitation thermalنيز تست 
 را مطـابق  ا مقادير تنظيمي اين حالت لذ ثانيه مي باشد30 زمان تاخير معادل U/f = 1.25به ازاي 
 ، الزم به ذكر است فركـانس را ثابـت و جهـت افـزايش نـسبت ، ولتـاژ را                       انجام ميدهيم  15جدول  

 .افزايش مي دهيم
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Freq. phase Value name 

50 0 72.16 V VL1-E 

50 -120 72.16 V VL2-E 
50 120 72.16V VL3-E 
0 0 0 A I -L1 

0 -120 0 A I –L2 

0 120 0A I –L3 

   F11–  رله overexcitation از تست تابع state2 – 15جدول                         

 را overexcitation و تـابع  off رفته تابع قبلي را digsi به .state seqپس از آماده شدن 
 trip log اجرا و در صورت داشتن نتيجـه مثبـت از   .state seq بازگشته و omicronروشن و به 

 .مه گزارش تست ميكنيممربوطه پرينت و ضمي

كه جهت تست اين  است Impedance protectionتابع بعدي كه بايد مورد تست قرار گيرد 
 حالـت در نظـر   6 درج مي كنيم  كه داخل آن OCC جديددر صفحه test moduleتابع هم يك 

 ،  بـد  مطابق معمول به حالت نرمال و اعمال جريان و ولتاژ نامي اختصاص مـي يا               state1ميگيريم،  
state2    جهت تست Z1<     با  مقدارpickup 2,91      البته در    ثانيه مي باشد     0,1 اهم و زمان تاخير ،

 HVCB در خـصوص  simulator رلـه از طريـق   BI دسـتگاه را بـه   BOابتداي اين تست بايد 

open      وصل كرد ، در state2           با توجه به اينكه تابع امپدانس از طريق اضافه جريان فعال مي شـود 
امپدانس كمتر از مقدار ذكر شده بـاال        و مقدار ولتاژ بر اساس       آمپر باشد    1,35تر از   د جريان ها باال   باي

 ، با توجه بـه اينكـه         تابع امپدانس را نشان مي دهد      state2 مقدار تنظيمي    16تنظيم ميشود، جدول    
 را بـا    trigger خروجي ها هر دو بـاز اسـت و           state هم در دسترس است در اين        BOدر اين تابع    

GCB انجام مي دهيم . 
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Freq. phase Value name 

50 0 5.6 V VL1-E 

50 -120 5.6 V VL2-E 
50 120 5.6V VL3-E 
0 0 2 A I -L1 

0 -120 2 A I –L2 

0 120 2A I –L3 
   F11–  رله Impedance از تست تابع state2 – 16جدول                           

State3     نرمال با جريان و ولتاژ نامي ،         نيز يك حالتstate4      جهت تست Z1B<      بـا مقـدار  
pickup 4,99      تنظيم مي كنيم ، بايد توجـه      17 مقادير را مطابق جدول       ثانيه 0,1 اهم و زمان تاخير 

 . انجام ميدهيمGCB را هم با trigger در حالت بسته باشد و open HVCB بعنوان BO1كرد 

 

Freq. phase Value name 

50 0 9.6 V VL1-E 

50 -120 9.6 V VL2-E 
50 120 9.6V VL3-E 
50 0 2 A I -L1 

50 -120 2 A I –L2 

50 120  2 A I –L3 

   F11–  رله Impedance از تست تابع state4 – 17   جدول                             
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State5           هم مطابق معمول نرمال با جريان و ولتاژ نامي اعمال مي شود  ،state6  جهت تـست 
Z2   با pickup 4,16      تنظـيم ميـشود ،       18 ثانيه مطابق جـدول      0,5 اهم و زمان تاخير BO    هـا در 

 . نسبت ميدهيمHVCB را به triggerحالت باز و 

Freq. phase Value name 

50 0 8.12 V VL1-E 

50 -120 8.12 V VL2-E 
50 120 8.12V VL3-E 
50 0  2 A I -L1 

50 -120 2 A I –L2 

50 120 2 A I –L3 
   F11–  رله Impedance از تست تابع state6 – 18جدول                           

 و تـابع   مي كنـيم  off رفته و تابع قبلي را digsi تابع امپدانس به .state seqپس از تكميل 
رت مثبـت شـدن      تست را انجام ميدهيم و در صو       omicronو در محيط     امپدانس را فعال مي كنيم    

 . مربوطه پرينت گرفته و ضميمه گزارش مي كنيمtrip log از سه  digsiنتيجه در محيط 

 است كه براساس تريپ مـاتريس بايـد   Reverse powerتابع بعدي كه بايد تست شود ، تابع 
داراي دو مرحله باشد اما با توجه به اينكه در مرحله تست مشخص شد كه مرحلـه دوم كـه ازتريـپ                      

stop valve  استفاده مي كند با تريپ خـارجي turbine trip     تـداخل دارد ، ايـن بخـش از تـابع 
 فقط داراي يك مرحله مي باشد، لذا براي تـست ايـن تـابع يـك     Reverse powerحذف و تابع 

test moduleاز نوع state seq.، با دو مرحله درج ميكنيم  state1 حالت نرمال با جريان و ولتاژ 
مطـابق جـدول      ثانيه 10و زمان تاخير    % -pickup 1,93 با مقدار    >P جهت تست    state2نامي و   
 . ايجاد ميگردد19شكل 
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Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73V VL3-E 
50 180 0.5 A I -L1 

50 60 0.5 A I –L2 

50 -60 0.5 A I –L3 
   F11–  رله Reverse power از تست تابع state2 – 19     جدول                      

 را  >P و تـابع     off ميـرويم و تـابع قبلـي را          digsi جهت تست بـه      omicronپس از تكميل    
 مربوطـه  trip log تست را اجرا و در صورت مثبت بـودن از   omicronروشن و سپس در محيط 

 . كنيمپرينت ميگيريم و ضميمه گزارش تست مي

 مي باشد كـه بـدين منظـور    .Gen Diffتابع تابع حفاظتي بعد كه بايد مورد آزمايش قرار گيرد 
 تعيـين مـي   .state seqو نـوع آنـرا    ايجاد مي كنيم OCC جديد در صفحه test moduleيك 

 اعمال شـده   side2خروجي جريان به    كنيم، تست اين فانكشن بسيار ساده است و با توجه به اينكه             
 ثانيه به رله اعمال     3سه فاز نامي با جريان صفر بمدت         كه حالت نرمال است ، يك ولتاژ         state1در  

 جريـان   0,2 جريـان ديفرانـسيل      Pickup تابع با مقدار      مرحله اول   جهت تست  state2،  مي كنيم   
 با مقـاديري معـادل جـدول        state2 ، لذا     ثانيه در نظر گرفته مي شود      0,1نامي است كه زمان آنهم      

 . تنظيم مي گردد20

  مي كنـيم on و تابع ديفرانسيل را off رفته  تابع قبلي را digsi به  omicronپس از تكميل 
 مربوطـه  trip logنتيجه آزمايش از   مثبت شدن مربوطه را اجرا  و در صورت.state seq، سپس 

 .پرينت و ضميمه آزمايش مي كنيم
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Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73V VL3-E 
50 0 0.3A I -L1 

50 -120 0.3 A I –L2 

50 120 0.3A I –L3 
   F11–  رله  Differencial از تست تابع state2 – 20جدول                         

ظـور در  ، بـدين من  مرحله دوم اين تابع را تست مـي كنـيم  unbalance loadبراي تست تابع 
ايجـاد ميكنـيم كـه در آن دو حالـت      .state seq جديد از نوع test moduleيك  OCCصفحه 

 state2 ،   كه مطابق معمول يك حالت نرمال بـا ولتـاژ و جريـان نـامي اسـت                 state1وجود دارد ،    
  ثانيـه 3و زمـان تـاخير   % 60دل ا معpickup با مقدار unbalance loadجهت تست مرحله دوم 

 2 زاويه فـاز  unbalance load % 100 ، جهت دستيابي به تشكيل مي گردد 21   ول بق جد مطا
 . را عوض ميكينم3و 

Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73V VL3-E 
50 0 1 A I -L1 

50 120 1 A I –L2 

50 -120 1 A I –L3 
  F11–  رله unbalance load از تست تابع state2 – 21جدول                          
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 را روشن مي unbalance load مي كنيم و تابع off رفته و تابع قبلي را digsiدر مرحله به 
 trip log تست را انجام داده و در صورت مثبت شدن تـست ، از  omicronسپس در محيط  كنيم

 .كنيمپرينت مي گيريم و ضميمه گزارش تست مي 

 است كه ايـن تـابع بـه لحـاظ     pole slippingتابع بعدي كه بايد مورد تست قرار گيرد ، تابع 
 جديد ايجاد كرده و در test moduleتست  داراي مقداري پيچيدگي است ، در همين جهت يك  

ل ، با توجه به شـك     با ولتاژ جريان نامي اعمال مي كنيم         يك حالت نرمال     state1داخل آن ابتدا در     
 تاداخـل   2 تا خـارج و      2 نقطه در نظر گرفت      4 را تست مي كنيم كه بايد        characteristic1 ما   43

 .همنحني مشخص
 

                    
 pole slipping منحني مشخصه تابع – 43شكل                              
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 :با توجه به اينكه مقادير تنظيمي تابع به قرار ذيل استبر اين اساس 

Za = 4.5 ohm , Zb = 12 ohm , Zc = 3.6 ohm , Ipickup = 120%  

State2بعنوان نقطه خارج منحني تنظيم مي كنيم22 مطابق جدول  را . 

Freq. phase Value name 

50 30.9 11.66 V VL1-E 

50 -89.10 11.66 V VL2-E 
50 150.90 11.66V VL3-E 
50 0 2 A I -L1 

50 -120 2 A I –L2 

50 120 2 A I –L3 

  F11–  رله pole slipping از تست تابع state2 – 22جدول                         

 
State3  بعنوان نقطه اول داخل منحني تنظيم ميكنيم23را مطابق جدول . 

 

Freq. phase Value name 

36.90 30.9 10 V VL1-E 

-83.10 -89.10 10 V VL2-E 
156.90 150.90 10 V VL3-E 

50 0 2 A I -L1 

50 -120 2 A I –L2 

50 120 2 A I –L3 

 F11–  رله pole slipping از تست تابع state3 – 23جدول                           

 
State4 بعنوان نقطه دوم داخل منحني تنظيم ميكنيم24 را مطابق جدول . 
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Freq. phase Value name 

50 143.10 10 V VL1-E 

50 23.10 10 V VL2-E 
50 -96.90 10 V VL3-E 
50 0 2 A I -L1 

50 -120 2 A I –L2 

50 120 2 A I –L3 
 F11–  رله pole slipping از تست تابع state4 – 24جدول                             

 
State5 منحني تنظيم ميكنيمآخر خارج  بعنوان نقطه 25 را مطابق جدول. 

 

Freq. phase Value name 

50 141.90 11.66V VL1-E 

50 21.90 11.66 V VL2-E 
50 -98.10 11.66 V VL3-E 
50 0 2 A I -L1 

50 -120 2 A I –L2 

50 120 2 A I –L3 

 F11–  رله pole slipping از تست تابع state5 – 25جدول                           

 رفته تابع قبلي digsiبه  pole slipping جهت تست تابع  .state seqپس از كامل شدن 
 و تست را اجرا مي  مي شويمomicron كرده و وارد محيط on مي كنيم و تابع اخير را offرا 
 مربوطه پرينت گرفته و ضميمه گزارش trip logمثبت شدن نتيجه آزمايش  از ، در صورت نيمك

 .مي كنيم
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اسـت كـه در آن بـر خـالف      SEF 100% تست مي شود ، تابع F11–تابع بعدي كه در رله 
جريان از طريـق     ،   44 ولتاژ استفاده ميشود و مطابق نقشه شكل         توابع قبلي از يك خروجي جريان و      

    . رله تزريق ميگرددIEE1 و UEبه محل ورودي  ترمينال تابلو

  

 
  SEF 100%تابع  نقشه مسير تزريق جريان و ولتاژ – 44شكل                       

 state1لذا ابتدا  ولت باشد ، 10بايد ولتاژ كمتر از  است و بنابراين dividerق قبل از اين تزري
 .است تشكيل مي گردد با تنظيمات ذيل SEF warningكه جهت تست 

Rsef < 100 ohm , Time delay = 10 s  

 . را نشان مي دهدstate1 تنظيمات 26جدول 
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Freq. phase Value name 

20 0 3 V VL1-E 

50 -120 0 V VL2-E 
50 120 0 V VL3-E 
20 0 0.05 A I -L1 

50 -120 0 A I –L2 

50 120 0 A I –L3 
 F11–  رله SEF 100% از تست تابع state1 – 26    جدول                              

State2   پر  ميلي آم500 ولت و جريان 5نرمال در نظر گرفته مي شود با ولتاژ  حالت يكبعنوان
 ،state3 نيز جهت تست SEF trip تنظيمات ذيل ايجاد مي شود با:  

Rsef < 20 ohm , Time delay = 1 s  

 . مي باشد27 مطابق جدول state3تنظيمات 

Freq. phase Value name 

20 0 4 V VL1-E 

50 -120 0 V VL2-E 
50 120 0 V VL3-E 
20 0 0.24 A I -L1 

50 -120 0 A I –L2 

50 120 0 A I –L3 
 F11–  رله SEF 100% از تست تابع state3 – 27جدول                          
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 SEF كـرده و تـابع   off ميرويم و تابع قبلـي را  digsi سراغ .state seqپس از اتمام ايجاد 

تـست را اجـرا و در صـورت دريافـت جـواب       بازگشته و  omicron را روشن ميكنيم و به 100%
 . پرينت ميگيريم و ضميمه گزارش مي نماييمtrip logمثبت از 

 را جهت آزمايش مقاومت اندازه گيري شده توسـط رلـه انجـام    .stae seqتست بعدي كه يك 
 جديـد درج و داخـل آن   test module مشابه موارد قبل يك OCCمي دهيم، بنابراين در صفحه 

 بگونه اي IEE1 و UEه محل ورودي  جريان و ولتاژ اعمالي ب ايجاد مي كنيم كه مقدارstateيك 
 در  28 را مـشابه جـدول       state1ت را القاء كند ، لذا جدول تنظيمات         م اهم مقاو  250باشد كه مقدار    

و تـست را اجـرا كـرده و          ثانيـه در نظـر ميگيـريم         20 را روي    state ، در ضمن زمان      نظر ميگيريم 
  در مسيرdigsiبالفاصله در محيط 

setting / measurement / secondary values / Earth fault values           

پيش رفته و مقدار اندازه گيري شده توسط رله را مشاهده و پرينت ميگيريم و در ضـميمه بقيـه                    
 .مدارك تست ارائه مي نماييم

Freq. phase Value name 

20 0 5 V VL1-E 

50 -120 0 V VL2-E 
50 120 0 V VL3-E 
20 0 0.02 A I -L1 

50 -120 0 A I –L2 

50 120 0 A I –L3 
 F11–  رله SEF 100% از تست تابع اندازه گيريstate1 – 28جدول                      

 استفاده مي شود    45  از مجموعه دستگاه مطابق شكل     divider هرتز و    20جهت تست ژنراتور    
سر اتـصال دسـتگاه را مطـابق نقـشه           هرتز را راه اندازي كرده و چهار         20اين حالت ژنراتور    ، كه در    
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 مقـدار  measuring در بخـش   digsiتغييـر مـي دهـيم و از    وستا مقدار مقاومت را ئمتصل و با ر
 مقاومت را تا مقدار آالرم پـايين آورده و          س و بر همين اسا    همقاومت قرائت شده توسط رله را مشاهد      

بعنوان استانه آالرم ضميمه گزارش  و  پرينت گرفتهdigsi از simulatorبا مشاهده آالرم رله روي 
   .ده و تريپ را مشاهده و پرينت مي گيريماميكنيم ، در ادامه مقاومت را كاهش د

 
 SEF100% مجموعه دستگاه جهت تست – 45شكل                          

يـن   مي باشد كـه ا circuit breaker failureتابع بعدي كه بايد مورد تست قرار گيرد ، تابع 
 و از طريق كنتاكت كمكي بريكر و ويا عدم      در جريان كار رله فعال مي شود          BO12 تابع از طريق  

 :، اين تابع داراي تنظيمات ذيل استكاهش جريان عمل ميكند

CBF start with BO12 , current pickup = 0.2 A , time delay = 0.25 s 

با ولتاژ نـامي و جريـان        را حالت نرمال     state1  حالت مي باشد،   4با توجه به توضيح باال نياز به        
اسـت ،     GCB از طريق كنتاكت كمكـي       CBF به حالت عملكرد     state2صفر در نظر ميگيريم ،      
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 BI هاي اين حالت را بـه        BOاما يكي از      مقدار دهي مي شود ،     29  مطابق جدول  state2بنابراين  
 مربوط BI را به BO مي دهيم و دومين  وصل و در حالت بسته قرارTurbine tripرله مربوط به 

 ايـن حالـت را نيـز بـه     trigger ،  وصل كرده و در حالت بسته قـرار مـي دهـيم   GCB openبه 
HVCBاختصاص مي دهيم . 

 

Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 0 0 A I -L1 

50 -120 0 A I –L2 

50 120 0 A I –L3 

 F11–  رله CBF از تست تابع state2 – 29جدول                                      

State3       و  تاژ نامي اختصاص مي دهيم      ل را مجددا به حالت نرمال با وstate4     مطابق با مقـادير 
 وصل كنيم ، امـا       اول را به تريپ خارجي اختصاص و آنرا        BO بايد   state2 ايجاد و مانند     30 جدول

 . ميداريمچون نيازي به كنتاكت كمكي كليد نداريم آنرا در حالت قطع نگه 

Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 0 0.5 A I -L1 

50 -120 0.5 A I –L2 

50 120 0.5 A I –L3 
 F11–  رله CBF از تست تابع state4 – 30جدول                                    
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 را فعال مي كنيم و سپس تست را فعـال   CBF و تابع    digsi به   omicronپس از آماده شدن     
 عمل مي كنـد و بعـد از آن   GCB پرينت ميگيريم ، البته در آزمايش هم ابتدا  trip logكرده و از 
HVCBهم عمل ميكند . 

 test اسـت كـه بايـد تـست شـود ، يـك       low forward active powerتابع بعدي تـابع  

module از نوع state seq. حالت باشـد ،  2كه داراي  ايجاد مي كنيم state1    حالـت نرمـال بـا 
 : با تنظيمات ذيل مي باشد جهت تست تابع state2جريان و ولتاژ نامي و 

Low forward power pickup = 9.7 %, time delay = 10 s  

 . را بايد انجام دهيمstate2 تنظيمات 31نابراين مطابق جدول ب

Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 0 0 A I -L1 

50 -120 0 A I –L2 

50 120 0 A I –L3 
 F11–  رله low forward power از تست تابع state2 – 31جدول                          

 . پرينت ميگيريمtrip log ، تست را انجام و از digsiپس از فعال كردن تابع در 

 است كـه نـسبت بـه        underexcitation  تست ميشود ، تابع       F11–آخرين تابعي كه در رله      
           . منحني مشخصه تابع را نشان ميدهد46، شكل  بقيه توابع پيچيده تر مي باشد



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

 

  سيستم حفاظت تستگزارش آموزش                                          

                                                                      ٧٩ 

                  
 underexcitation منحني مشخصه تابع – 46شكل                        

 براي آن در نظر ميگيـريم ،  state 4 اضافه مي كنيم و test module يك OCCدر صفحه 
state1، در   يك حالت نرمال با جريان و ولتاژ نامي در نظر مي گيريمstate2  حالـت char1 & 

Uexc<    تنظيم ميگردد كه اساس آن      32 ، بر همين راستا اين حالت مطابق جدول          ميكنيم را تست 
مي باشد ، البته در اين نقطه بايد ولتاژ تحريك هم كمتـر از     P = 0 , Q = 0.7 puهم بر نقطه 

 در هنگام تست    TD3  ولت به     40مقدار تنظيمي باشد و بهمين دليل يك منبع ولتاژ باولتاژ بيش از             
 ولت باشد نبايد تريپ بدهد اما و قتي ولتاژ كمتر           2 بيش از    TD3نيم ، اگر ولتاژ دو سر       اعمال مي ك  

 .  قرار ميگيرد بايد تريپ بدهد3 و 1ه ص ولت بود و نقطه بين منحني مشخ2از 

Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 90 0.7 A I -L1 

50 -30 0.7 A I –L2 

50 -150 0.7 A I –L3 

 F11–  رله underexcitation از تست تابع state2 – 32جدول                       
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State3            نيز يك حالت نرمال با ولتاژ و جريان نامي و state4          نيز بر اسـاس يـك نقطـه وراي 
char3     نقطه كار بر اسـاس        نشان مي دهد    مقادير تنظيمي اين حالت را     33 انجام مي شود ، جدول ، 

P = 0 , Q = 1.5 puدر نظر گرفته مي شود . 

ــل شــدن   ــراغ  omicronپــس از كام ــي را  digsi س ــابع قبل ــه و ت ــابع off رفت ــرده و ت  ك
underexcitation             را فعال وتست را يكبار بدون وجود منبع ولتاژ و تغذيه TD3     و يكبار با اعمال 

 آنها trip log نبايد تريپ بدهد ، stat2ي كنيم در صورت وجود ولتاژ  و دقت مولتاژ تست ميكنيم 
 .را پرينت گرفته و ضميمه گزارشات تست مي نماييم

  Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 90 1.5 A I -L1 

50 -30 1.5  A I –L2 

50 -150 1.5  A I –L3 

 F11–  رله underexcitation از تست تابع state4 – 33جدول                           

 به پايان ميرسد ، به جهت استفاده در تست هاي بعدي            F11–بدين ترتيب تست عملكردي رله      
 ، حال  اين رله گرفته و بنام خودش ذخيره مي كنيمOCC از save as يك omicronدر محيط 

 را تنظيم كرده و پرينت بگيريم و ضميمه مجموعه گزارشـات            OCCرش كليه تستها كه در      بايد گزا 
 .تست كنيم

 مي رسد ، براي شروع تست رله مذكور   F12–  نوبت به تست رله    F11–پس از اتمام تست رله      
 وصل مي كنيم ،     F12–كابل ارتباط سريال را به پورت رله         رله قبلي خارج شده و       Digsiاز محيط   

 تغييـر  F12– گرفته بنام save as را باز كرده و آنرا F11– رله OCC ابتدا omicronيط در مح
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 نيـست را از     F12– مي شويم و تست مدول توابعي را كه در رلـه             OCC نام ميدهيم حال وارد اين    
 .آن حذف كرده و تست مدول توابعي كه موجود نيست را اضافه كنيم

در آن درج ميكنيم ،  و ساير اطالعات MLFBوع رله و  را تصحيح كرده و نtest objectابتدا 
 تغييـري در آن  F11–كه البته بدليل عدم تغيير نسبت بـه   رفته .hardware confgسپس سراغ 

 side1اولين تست مدول كه جهت اعمال جريان و ولتاژ پله اي و نـامي بـه                 ، حال سراغ    نمي دهيم 
 دارد در اين تست هنگام اتـصال        IE ورودي جريان    اينكه اين رله يك   است ، مي رويم و با توجه به         

 مي بـريم ،     omicronسيم پيچ جريان به نوترال      جريان ها نقطه نوترال سه جريان را از طريق اين           
 كـه بـه تفـصيل       F11- مطابق رله   در اين حالت مولفه صفر از اين ترمينال جريان خواهد گذشت و             

با توجـه بـه     ، البته   ي و نامي را به رله اعمال مي كنيم          توضيح داده شد دو حالت جريان و ولتاژ پله ا         
 است نياز به هيچ تغييري ندارد، همزمان با اجـراي ايـن             F11– ها مشابه رله     stateاينكه حالت ها    

state seq. به محيط digsi رفته و در قسمت measuringازه گيري شده توسط رلـه د مقادير ان 
جريـان انجـام مـي       با تغيير سخت افـزاري مـسير        را side2سپس تست مدول    را پرينت ميگيريم ،     

 سه مـسير جريـان اسـت يـك          7UT، با توجه به اينك در رله         پرينت مي گيريم     digsiدهيم و از    
 را در آن درج و تـست را انجـام و از   side1,2 ايجاد كرده و مقادير مشابه  side3تست مدول بنام 

 كه Gen Tfr Diffتابع بعدي كه بايد تست شود تابع  پرينت مي گيريم ،مقادير اندازه گيري شده 
 اعمـال و تـست را       side1با توجه به اينكه تست مدول آن قبال ايجاد شده در اينجـا جريـان را بـه                   

 . پرينت مي گيريمtrip log انجام و از 

 side2 است كه تست مدول آن موجود است و فقـط جريـان را بـه                 overcurrentتابع بعدي   
 . مربوطه پرينت مي گيريم trip logاز   مي دهيم و را انجاماعمال و تست

 است كه تست مدول آن موجود است و چون سرهاي ولتـاژ تـست قـبال                 overfluxتابع بعدي   
 . آن پرينت مي گيريم و ضميمه گزارش تست مي كنيمtrip log، تست را اجرا و از متصل شده 
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كـه داراي دو   جديـد ايجـاد و   test module است كه براي آزمايش آن يك REFتابع بعدي 
state          باشد ، در هنگام اتصال سر هاي جريان omicron    بايد دقت كرد كه سه جريان بـهside1 

كـه در   ا   ر IE جريـان    Q8و نقطه نوترال جريان رلـه را از مـسير           متصل   47رله مطابق نقشه شكل     
 وارد شـده و   omicronيط  ، در محـ نوترال جريان دستگاه متـصل مـي كنـيم   ه ب،   آمده48شكل 

state1            مي گيـريم ، واضـح اسـت كـه           را مطابق معمول حالت نرمال با جريان و ولتاژ نامي در نظر
 pickup بـا مقـدار   REF را جهت تست تابع state2 ،  صفر است در اين حالت    جريان باقي مانده  

ه جريان است كه اگر با       ، نكته مهم پالريت     تنظيم ميكنيم  34مطابق جدول    جريان نامي    0,15معادل  
 trip تريپ حادث نمي شود، در صورت مثبـت بـودن آزمـايش از    جهت درست جريان اعمال نشود

logپرينت مي گيريم .  
   

 
 F12– رله side1ه اتصال جريان  نقش– 47شكل                              
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Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 0 1.18 A I -L1 

50 -120 1 A I –L2 

50 120 1  A I –L3 
 F12–  رله REF از تست تابع state2 – 34  جدول                                

 
 
 

 
 

 F12– رله IEنقشه اتصال جريان  – 48شكل                              
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 OCC بنام خود رله تهيه و از save as آن يك OCC از F12– پس از پايان تست رله
 .بعنوان گزارش تست پرينت مي گيريم

،  گرفته بنام رله ذخيره ميكنيم save as يك F12– رله OCC از F13–براي تست رله 
 تبديل كرده و تست مدول هايي كه توابع آن در رله موجود است F13–كليه اطالعات آنرابه رله 

 و بقيه را حذف و مطابق شرح هاي قبلي هر تابع را فعال و تست و از گزارش آن پرينت نگه داشته
 .مي گيريم

 گرفته و بنام رلـه ذخيـره   save as يك F11– رله OCC نيز از فايل F21–جهت تست رله 
كليـه  اسـامي   .hardware confg را ويرايش ميكنيم ، در بخش test objectكرده و اطالعات 

BI  و در مورد مدار تريـپ بريكـر         وارد كرده    2ه را براساس نقشه تريپ ماتريس سيستم         هاي دستگا
 بايـد مـدار آنهـا را بـر روي           2 بخش براي تست سيـستم        اين  در  بود اما  1 به كانال    1ها در سيستم    
simulator انتقال داد2 به كانال . 

ي ايـن توابـع تـست     است براF11–رله  مشابه  F12–با توجه به اينكه قسمت اعظم توابع رله         
، در مورد توابعي كه صرفا در رله          عمل مي كنيم   F11–مدول موجود است و مشابه روش تست رله         

–F12فعال است در ذيل توضيح داده خواهد شد . 

 تغيير نـام  SEF90% به تابع SEF100% مربوط به تابع .F12 state seq– رله OCCدر 
 رلـه را بطـور      Veز وصل كرده و ترمينال مربوط به ولتاژ         داده و خروجي ها ولتاژ دستگاه را به سه فا         

 state1 ايجـاد مـي كنـيم كـه          state دستگاه وصل ميكنيم داخل تست مدول دو         VL1موازي به   
 در نظر گرفته     جهت تريپ تابع   36 هم مطابق جدول     state2 ،    مقدار دهي ميشود   35مطابق جدول   

تست را انجام مـي دهـيم و در صـورت           ي كنيم و     فعال م  digsiمي شود ، مطابق معمول تابع را در         
  . پرينت مي گيريم trip logنتيجه مثبت از 
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Freq. phase Value name 

50 0 0 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 0 0 A I -L1 

50 -120 0 A I –L2 

50 120 0 A I –L3 
 F21–  رله SEF 90% از تست تابع state1 – 35جدول                          

 
 

Freq. phase Value name 

50 0 57.73 V VL1-E 

50 -120 57.73 V VL2-E 
50 120 57.73 V VL3-E 
50 0 0 A I -L1 

50 -120 0 A I –L2 

50 120 0 A I –L3 
 F21–  رله SEF 90% از تست تابع state2 – 36جدول                          

 quick در مـد  omicron است كه براي تست ايـن تـابع از طريـق    Rotor E/F بعدي تابع

CMC    هرتزبه ترمينال رلـه      3ن ژنراتور   ان فعال شد  ك ام  جهت  ولت 100 يك ولتاژ K121  مطـابق 
 . اعمال ميكنيم49شكل 
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 Rotor E/Fل ولتاژ براي فعال كردن ا ترمينال محل اعم– 49 شكل             

ك مقاومت متغيير كه مقدار آن قابل قرائت است ، مقامت روتور را مـدل سـازي                  ي حال از طريق  
 شكل  7 و   1ترمينال   (  هرتز اعمال مي كنيم    20ترمينال خروجي ژنراتور    كرده و مقاومت را به دو سر      

ومـت  ا مي تـوان مقـدار مق  earth fault و قسمت measuring در digsi در اين حال در ، ) 50
 Rotor ، سپس با كاهش مقاومت تا به نقطـه اي كـه آالرم   اهده كردش را مقرائت شده توسط رله

EF                  مشاهده شود پيش مي رويم، در اين حالت از مقدار اندازه گيري شـده توسـط رلـه پرينـت مـي 
 . تا ضميمه گزارش شودگيريم

 
  هرتز 3 نقشه محل ترمينال اتصال ژنراتور – 50شكل                             

 پرينت گرفته به گزارش تست اضافه مي trip logكار را تا مشاهده تريپ ادامه داده و از همين 
 .كنيم
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  .state seq استفاده كرده و  F12– رله OCC از F22 , -F23 , -F31–در مورد رله هاي 
بع و رله ها را مطابق شرح مبسوطي كه قبال آمده مربوط به توابعي كه وجود ندارند حذف و تست توا

 .نجام وگزارشات تست آنها را انجام مي دهيما

 تابلو ها و تست تابلو سنكرونايزينگ و HVبا توجه به كمبود وقت برخي تست ها مربوط به 
 .اندازه گيري انجام نشد كه ممكن است در آينده آموزش اين تست ها نيز برگزار گردد

 

 مدارك تست . 2-4-3

  ارا ئه مي دهد در تست كارخانه ايم حفاظت در مورد سيستنوع مداركي كه شركت زيمنس 
 :عبارتست از

1- System description :      شـرحي از عملكـرد سيـستم حفاظـت
 است كه شامل نوع عملكرد رله ها و تابلو هاست

2- Digsi reports :  مقادير كه عبارتست از گزارشات  تريپ توابع و
 اندازه گيري شده در حين تست كارخانه اي

3- Omicron reports  :  گزارشـات خروجـي نـرم    كه عبارتـست از
  در تست كارخانه ايomicronافزار 

4- Test protocol : مـشخص  كه چك ليست و خط مشي تست را 
 مي كند و توسط آزمايشكر و نمايندگان كارفرما امضاء مي شود

 موجود اسـت كـه جهـت مـشاهد قالـب ايـن بخـش از        Test protocolدر ذيل نمونه اي از 
 .شده استگزارشات ارائه 
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  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD 

PA CC
          
          

  
Protection 
System 1  / Schutzsystem 1         

                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        

Plant / Substation  
ORUMIEH GAS TURBINE POWER 
PLANT 

Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CHA11    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-
EPJ-101  

Zeichnungsnummer       
                
        
        
List of contents / Inhaltsverzeichnis   page / Seite 
        
        

1 Test result / Prüfergebnis   4  
        
        

2 
Cubicle assembling check / Prüfung 
Schrankaufbau 5  

        
        

3 
High voltage test / 
Hochspannungsprüfung  5  

        
        

4 
Functional tests of 
protection devices   6  

 
Funktionsprüfung der 
Schutzrelais     

        
        

4.1 
Test Equipment / Protection 
Relays   6  

 
Prüfgeräte / 
Schutzrelais      

        

4.2 
Functional test of all activated 
functions  7-8  

 
Funktionsprüfung aller aktiven 
Schutzfunktionen    

5 Remarks / Bemerkungen   9  
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SIEMENS      

                

  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          

  
Protection System 
1  / Schutzsystem 1         

                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
Order-No.       
Auftragsnr.       
Cubicle   11CHA11    
Schutzschränke       

Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

Zeichnungsnummer       
        
Test date:       
Prüfdatum        
        
Tests and checks were carried out by :     
Prüfung und Kontrolle durch :      

1 
Inspection result / 
Abnahmeergebnis     

      yes no 
      ja nein 
        
1.1 Modifications of the Siprotec devices ( Jumpers for BI's, BO's, rated  
 currents and communication interfaces    
 Anpassen Hardware der Schutzgeräte ( Jumper für BI's, BO's, Nennströme  
 und Kommunikationsschnittstellen )     

1.2 
Check of the Auxiliary voltages ( polarity, 
mcb's )    

 Überprüfen der Hilfsspannungen ( Polarität, Automaten )   

1.3 
Initializing of the Siprotec 
devices     

 Initialisieren der Siprotec-Geräte     
1.3 Check of internal signallings of the cubicle    

     
Überprüfen der schrankinternen 
Signale   

  

1.5 
Check of the binary inputs and outputs of the Siprotec 
devices   

 Überprüfen der binären Ein-/Ausgaben der Siprotec-Geräte   

1.6 
Check of the protection functions according 
to 4.2    

 
Überprüfen der Schutzfunktionen der Siprotec-
Geräte  
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SIEMENS      

                

  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          
          
  Protection System 1  / Schutzsystem 1         
                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CHA11    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

Zeichnungsnummer       
                
        
2 Cubicle assembling check / Prüfung Schrankaufbau   
      Test passed 
      Prüfung bestanden 
      yes no 
      ja nein 
2.1 Control of location, components, labels    
 Bestückungskontrolle      
        
2.2 Visual check   (terminal constr., earthing-system  etc.)   
 Sichtprüfung   (Klemmenaufbau, PE-System  u.ä.)    
        
2.3 Labelling       
 Beschriftung    (siehe Punkt 4.)     
        

2.4 
Mechanical 
construction    

  

 Mechanischer Aufbau      
        
3 High voltage test / Hochspannungsprüfung  Test passed 
      Prüfung bestanden 
      yes no 
      ja nein 
3.1 All circuits to earth with  2800 V DC, 2 * 30 seconds   
 Alle Kreise gegen Erde mit  2800 V DC, 2 * 30 Sekunden acc. protocol 
3.2 Circuit to Circuit  2800 V DC, 2 * 30 seconds    
 Kreise gegen Kreise  2800 V DC, 2 * 30 Sekunden  acc. protocol 
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  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          
          
  Protection System 1  / Schutzsystem 1         
                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CHA11    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

Zeichnungsnummer       
                
        

4 
Functional test of selected 
functions  see log of each protection 

 Funktionsprüfung ausgewählter Schutzfunktionen Siehe Protokoll der einzelnen Schutzrelais 
        
4.1 Test Equipment / Protection Relays     
        
 Test Equipment      

 
Omicron CMC56-7VP1511-5A / 
DJ511F     

        
        
        
 Protection Relays      
 List of installed components     
        

 ID.-no. 
order-no. of installed 
Comp serial no.  firmware 

        
 -F11 7UM6221-5EB02-0CB0 L0A    
 -F12 7UT6331-5EB92-1BB0 L0A    
 -F13 7UT6331-5EB92-1BB0 L0A    
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    Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
            
            
    Protection System 1  / Schutzsystem 1         
                  
         
 Customer / Orderer  MAPNA    

 
Kunde / 
Auftraggeber       

         
 Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
 Anlagen- / Stationsname      
         
 Order-No.       
 Auftragsnr.       
         
 Cubicle   11CHA11    
 Schutzschränke       
         

 Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

 Zeichnungsnummer       
                  
         
 4 Functional test of device functions  see log of each protection 
  Funktionsprüfung der Schutzfunktionen  Siehe Protokoll der einzelnen Schutzrelais 
         
 4.2 The following functions have been tested    
  Folgende Funktionen wurden geprüft.     
       Test passed 
       Prüfung bestanden 
       yes no 
       ja nein 
  -F11 GEN DIFF    
       

  

   STATOR E/F 100 %     
         
   REVERSE POWER     
         
   LOW FORWARD POWER     
         
   OVERCURRENT I>/I>>     
         
   IMPEDANCE     
         
   FUSE FAILURE     
         
   UNDEREXCITATION     
         
   OVERVOLTAGE U>/U>>     
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   UNDERVOLTAGE U</U<<    
         
   UNDERFREQUENCY STG 1    
         
   OVERFREQENCY STG 1     
         
   UNBALANCED LOAD     
         
   POLE SLIPPING     
         
   OVEREXCITATION U/f     
         
   OVERLOAD      
         
   OVERCURRENT( LOW FREQUENCY )    
         
   OVERVOLTAGE( LOW FREQUENCY )    
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  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          
          

  
Protection System 
1  / Schutzsystem 1         

                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CHA11    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

Zeichnungsnummer       
                
        
4 Functional test of device functions  see log of each protection 
 Funktionsprüfung der Schutzfunktionen  Siehe Protokoll der einzelnen Schutzrelais 
        
4.2 The following functions have been tested    
 Folgende Funktionen wurden geprüft.     
      Test passed 
      Prüfung bestanden 
      yes no 
      ja nein 
 -F12 GEN TRF DIFF     
        
  LV OVERCURRENT      
        
  TRIP CIRCUIT SUPERVISION    
        

  
HV REST. EARTH 
FAULT   

  

        
  OVEREXCITATION U/f     
        
  FUSE FAILURE     
 -F13 UNIT AUX TRF DIFF     
  LV RESTRICTED E/F   
  TRIP CIRCUIT SUPERVISION  
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SIEMENS      

                

  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          
          

  
Protection 
System 1  / Schutzsystem 1         

                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CHA11    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

Zeichnungsnummer       
                
        
5 Remarks / Bemerkungen     
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SIEMENS      

                

  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          
          

  
Protection System 
2 / Schutzsystem 2         

                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CHA12    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

Zeichnungsnummer       
                
        
List of contents / Inhaltsverzeichnis   page / Seite 
        
        

1 Test result / Prüfergebnis   11  
        
        

2 Cubicle assembling check / Prüfung Schrankaufbau 12  
        
        

3 High voltage test / Hochspannungsprüfung  12  
        
        

4 
Functional tests of protection 
devices   13  

 Funktionsprüfung der Schutzrelais     
4.1 Test Equipment / Protection Relays   13  

 
Prüfgeräte / 
Schutzrelais      

        
4.2 Functional test of all activated functions  14-15  

 Funktionsprüfung aller aktiven Schutzfunktionen    
5 Remarks / Bemerkungen   16  
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    Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
            
            

    
Protection System 
2 / Schutzsystem 2         

                  
         
 Customer / Orderer  MAPNA    
 Kunde / Auftraggeber       
         
 Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
 Anlagen- / Stationsname      
         
 Order-No.       
 Auftragsnr.       
         
 Cubicle   11CHA12    
 Schutzschränke       
         

 Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-
EPJ-101  

 Zeichnungsnummer       
                  
         
 Test date:       
 Prüfdatum        
         
 Tests and checks were carried out by :     
 Prüfung und Kontrolle durch :      
         
         
         

 1 
Inspection result / 
Abnahmeergebnis     

       yes no 
       ja nein 
         
 1.1 Modifications of the Siprotec devices ( Jumpers for BI's, BO's, rated  
  currents and communication interfaces    
  Anpassen Hardware der Schutzgeräte ( Jumper für BI's, BO's, Nennströme  
  und Kommunikationsschnittstellen )     
         

 1.2 
Check of the Auxiliary voltages ( polarity, 
mcb's )    

  Überprüfen der Hilfsspannungen ( Polarität, Automaten )   
         

 1.3 
Initializing of the Siprotec 
devices     
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  Initialisieren der Siprotec-Geräte     
         
 1.3 Check of internal signallings of the cubicle    

      
Überprüfen der schrankinternen 
Signale   

  

         

 1.5 
Check of the binary inputs and outputs of the Siprotec 
devices   

  Überprüfen der binären Ein-/Ausgaben der Siprotec-Geräte   
             

 1.6 
Check of the protection functions according 
to 4.2    

  
Überprüfen der Schutzfunktionen der Siprotec-
Geräte  

  

         
 1.7        
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SIEMENS      

                

  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
  Protection System 2 / Schutzsystem 2         
                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CHA12    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

Zeichnungsnummer       
                
        
2 Cubicle assembling check / Prüfung Schrankaufbau   
      Test passed 
      Prüfung bestanden 
      yes no 
      ja nein 
2.1 Control of location, components, labels    
 Bestückungskontrolle      
        
2.2 Visual check   (terminal constr., earthing-system  etc.)   
 Sichtprüfung   (Klemmenaufbau, PE-System  u.ä.)    
        
2.3 Labelling       
 Beschriftung    (siehe Punkt 4.)     
        

2.4 
Mechanical 
construction    

  

 Mechanischer Aufbau      
        
        
3 High voltage test / Hochspannungsprüfung  Test passed 
      Prüfung bestanden 
      yes no 
      ja nein 
3.1 All circuits to earth with  2800 V DC, 2 * 30 seconds   
 Alle Kreise gegen Erde mit  2800 V DC, 2 * 30 Sekunden acc. protocol 
3.2 Circuit to Circuit  2800 V DC, 2 * 30 seconds    
 Kreise gegen Kreise  2800 V DC, 2 * 30 Sekunden  acc. protocol 
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SIEMENS      

                

  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          
          
  Protection System 2 / Schutzsystem 2         
                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CHA12    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

Zeichnungsnummer       
                
        
4 Functional test of selected functions  see log of each protection 
 Funktionsprüfung ausgewählter Schutzfunktionen Siehe Protokoll der einzelnen Schutzrelais 
        
4.1 Test Equipment / Protection Relays     
        
 Test Equipment      
 Omicron CMC56-7VP1511-5A / DJ511F     
        
        
        
 Protection Relays      
 List of installed components     
        
 ID.-no. order-no. of installed Comp serial no.  firmware 
        
 -F21 7UM6221-5EB92-0CB0 L0A    

 -F22 
7SJ6112-5EB92-1FB0 
L0A     

        

 -F23 
7SJ6111-5EB92-1FB0 
L0A     

 -F31 7UT6331-5EB92-1AA0 L0A    
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Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
        
        
Protection System 2 / Schutzsystem 2         
              
       
   MAPNA    
       
       
   ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
       
       
       
       
       
   11CHA12    
       
       

   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

       
              
       
Functional test of device functions  see log of each protection 
Funktionsprüfung der Schutzfunktionen  Siehe Protokoll der einzelnen Schutzrelais 
       
The following functions have been tested    
Folgende Funktionen wurden geprüft.     
     Test passed 
     Prüfung bestanden 
     yes no 
     ja nein 
-F21 GEN DIFF      
     
 STATOR E/F  95 %   

  

       
 REVERSE POWER     
       

 
LOW FORWARD 
POWER   

  

       
 OVERCURRENT I>/I>>     
       
 IMPEDANCE     
       
 FUSE FAILURE     
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 UNDEREXCITATION     
       

 
OVERVOLTAGE 
U>/U>>   

  

       
 UNDERVOLTAGE U</U<<    
       
 UNDERFREQUENCY STG 1    
       

 
OVERFREQENCY STG 
1   

  

       
 UNBALANCED LOAD     
       
 POLE SLIPPING     
       
 OVEREXCITATION U/f     
       

 
ROTOR 
E/F    

  

       

 
OVERCURRENT( LOW 
FREQUENCY )  

  

       

 
OVERVOLTAGE( LOW FREQUENCY 
)  
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 SIEMENS      

                  

    Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
            
            

    
Protection System 
2 / Schutzsystem 2         

                  
         
 Customer / Orderer  MAPNA    
 Kunde / Auftraggeber       
         
 Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
 Anlagen- / Stationsname      
         
 Order-No.       
 Auftragsnr.       
         
 Cubicle   11CHA12    
 Schutzschränke       
         

 Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

 Zeichnungsnummer       
                  
         
 4 Functional test of device functions  see log of each protection 
  Funktionsprüfung der Schutzfunktionen  Siehe Protokoll der einzelnen Schutzrelais 
         
 4.2 The following functions have been tested    
  Folgende Funktionen wurden geprüft.     
         
       Test passed 
       Prüfung bestanden 
       yes no 
       ja nein 
  -F22 GEN TRF HV OVERCURRENT    
         

   
GEN TRF NEUTRAL 
E/F   

  

       
        

  

         
          
         

  -F23 
UNIT AUX TFR HV 
OVERCURRENT  

  

         
          
         
          



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

 

  سيستم حفاظت تستگزارش آموزش                                          

                                                                      ١٠٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
  -F31 OVERALL DIFF     
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SIEMENS      

                

  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          
          

  
Protection 
System 2 / Schutzsystem 2         

                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CHA12    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   

Single 
Line 
Diagram 

GT3-OR-10ED-02-EPJ-
101  

Zeichnungsnummer       
                
        
5 Remarks / Bemerkungen     
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SIEMENS      

                

  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          
          
  Synchronizing, Measuring, Metering Synchronisierung, Messung, Zählung 
                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CBP01    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   SLD GT3-OR-10ED-02-EPJ-
102  

Zeichnungsnummer    
GT3-OR-10ED-02-EPJ-
103  

                
        
        
        
        
List of contents / Inhaltsverzeichnis   page / Seite 
        
        

1 Test result / Prüfergebnis   18  
        
        

2 Cubicle assembling check / Prüfung Schrankaufbau 19  
        
        

3 High voltage test / Hochspannungsprüfung  19  
4 Functional tests of devices   20  

 Funktionsprüfung der Geräte     
4.1 Test Equipment / Devices   20  

 Prüfgeräte / Geräte      
        

4.2 
Functional test of selected 
functions   21-22  

 Funktionsprüfung aller aktiven Funktionen    
5 Remarks / Bemerkungen   23  
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  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          
          

  Synchronizing, Measuring, Metering 
Synchronisierung, Messung, 
Zählung 

                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CBP01    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   SLD GT3-OR-10ED-02-
EPJ-102  

Zeichnungsnummer    
GT3-OR-10ED-02-
EPJ-103  

                
        
Test date:       
Prüfdatum        
        
Tests and checks were carried out by :     
Prüfung und Kontrolle durch :      
        
        
        

1 Test result / Abnahmeergebnis     
      yes no 
      ja nein 
        
1.1 Modifications of the Synchronizing Devices and Meters   

 
(Voltages/currents and communication 
interfaces)    

 
Anpassen Hardware der Geräte ( 
Spannungen/Ströme    

 
und Kommunikationsschnittstellen 
)   

  

        

1.2 
Check of the Auxiliary voltages ( polarity, 
mcb's )    

 Überprüfen der Hilfsspannungen ( Polarität, Automaten )   
        
1.3 Initializing of the devices     
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Initialisieren der 
Geräte    

  

        
1.3 Check of internal signallings of the cubicle    

     
Überprüfen der schrankinternen 
Signale   

  

        

1.5 
Check of the inputs and outputs of the 
devices    

 Überprüfen der Ein-/Ausgaben der Geräte    
            
1.6 Check of the functions according to 4.2    

 
Überprüfen der Funktionen der 
Geräte   

  

        
1.7        
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SIEMENS      

                

  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          
          
  Synchronizing, Measuring, Metering Synchronisierung, Messung, Zählung 
                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CBP01    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   SLD GT3-OR-10ED-02-EPJ-
102  

Zeichnungsnummer    
GT3-OR-10ED-02-EPJ-
103  

                
        
2 Cubicle assembling check / Prüfung Schrankaufbau   
      Test passed 
      Prüfung bestanden 
      yes no 
      ja nein 
2.1 Control of location, components, labels    
 Bestückungskontrolle      
        
2.2 Visual check   (terminal constr., earthing-system  etc.)   
 Sichtprüfung   (Klemmenaufbau, PE-System  u.ä.)    
        
2.3 Labelling       
 Beschriftung    (siehe Punkt 4.)     
        

2.4 
Mechanical 
construction    

  

 Mechanischer Aufbau      
        

 
 



    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

 

  سيستم حفاظت تستگزارش آموزش                                          

                                                                      ١١٠ 

 SIEMENS      

                  

    Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
            
            
    Synchronizing, Measuring, Metering Synchronisierung, Messung, Zählung 
                  
         
 Customer / Orderer  MAPNA    
 Kunde / Auftraggeber       
         
 Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
 Anlagen- / Stationsname      
         
 Order-No.       
 Auftragsnr.       
         
 Cubicle   11CBP01    
 Schutzschränke       
         

 Drawing-No.   SLD GT3-OR-10ED-02-EPJ-
102  

 Zeichnungsnummer    
GT3-OR-10ED-02-EPJ-
103  

                  
         
 4 Functional tests of devices  see log of each devices  
  Funktionsprüfung der Geräte   Siehe Protokoll der einzelnen Geräte 
         
 4.1 Test Equipment / Devices     
         
  Test Equipment      
  Omicron CMC56-7VP1511-5A / DJ511F     
         
         
         
  Devices       
  List of installed components     
         
  ID.-no. order-no. of installed Comp serial no.  firmware 
         

  -D01 
7VE6110-5EB92-0CA0 
L0A Paralleling Device   

  -D02 
7VE6110-5EB92-0CA0 
L0A 

Check-Synchronism 
Relay   

         

  -P51 ZMQ202C.4r4f6 
Electronic Precision 
Meter   

  -P52 ZMQ202C.4r4f6 
Electronic Precision 
Meter   
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  -U01 7KG6000-8AA Universal Measuring Transducer  
  -U02 7KG6000-8AA Universal Measuring Transducer  
  -U03 7KG6000-8AA Universal Measuring Transducer  
  -U04 7KG6000-8AA Universal Measuring Transducer  
  -U05 7KG6000-8AA Universal Measuring Transducer  
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  Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
          
          
  Synchronizing, Measuring, Metering Synchronisierung, Messung, Zählung 
                
        
Customer / Orderer  MAPNA    
Kunde / Auftraggeber       
        
Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
Anlagen- / Stationsname      
        
Order-No.       
Auftragsnr.       
        
Cubicle   11CBP01    
Schutzschränke       
        

Drawing-No.   SLD GT3-OR-10ED-02-EPJ-
102  

Zeichnungsnummer    
GT3-OR-10ED-02-EPJ-
103  

                
        
4.2 Functional test of selected functions  see log of each device  
 Funktionsprüfung ausgewählter Funktionen  Siehe Protokoll der einzelnen Geräte 
        
  The following functions have been tested    
 Folgende Funktionen wurden geprüft.     
        
      Test passed 
      Prüfung bestanden 
      yes no 
      ja nein 
 -D01 Paralleling Device incouplings    
        

  
Paralleling Device VT-
measurements  

  

        
  Paralleling Device synchronization    
        

  
Paralleling Device signalling 
outputs  
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    Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
            
            
    Synchronizing, Measuring, Metering Synchronisierung, Messung, Zählung 
                  
         
 Customer / Orderer  MAPNA    
 Kunde / Auftraggeber       
         
 Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
 Anlagen- / Stationsname      
         
 Order-No.       
 Auftragsnr.       
         
 Cubicle   11CBP01    
 Schutzschränke       
         

 Drawing-No.   SLD GT3-OR-10ED-02-EPJ-
102  

 Zeichnungsnummer    
GT3-OR-10ED-02-EPJ-
103  

                  
         
 4.2 Functional test of selected functions  see log of each protection 
  Funktionsprüfung ausgewählter Funktionen  Siehe Protokoll der einzelnen Geräte 
         
   The following functions have been tested    
  Folgende Funktionen wurden geprüft.     
       Test passed 
       Prüfung bestanden 
       yes no 
  -P51 Electronic Precision Meter    
         
   Check Generator active energy metering import   
         
   Check Generator active energy metering export   
         
   Check Generator reactive energy metering import   
         
   Check Generator reactive energy metering export   
         
         
         
  -P52 Electronic Precision Meter    
         
         
   Check Unit Aux.TFR active energy metering import   
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   Check Unit Aux.TFR active energy metering export   
         
   Check Unit Aux.TFR reactive energy meterg. import   
         
   Check Unit Aux.TFR reactive energy meterg. export   
         
         
         

  -U01 
Universal 
Transducer     

   
Check input and output of 
transducer  

  

         

  -U02 
Universal 
Transducer     

   
Check input and output of 
transducer  

  

         

  -U03 
Universal 
Transducer     

   
Check input and output of 
transducer  

  

         

  -U04 
Universal 
Transducer     

   
Check input and output of 
transducer  

  

         

  -U05 
Universal 
Transducer     

   
Check input and output of 
transducer  
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 SIEMENS      

                  

    Testprocedure   Prüfvorschrift   
PTD PA 

CC
            
            
    Synchronizing, Measuring, Metering Synchronisierung, Messung, Zählung 
                  
         
 Customer / Orderer  MAPNA    
 Kunde / Auftraggeber       
         
 Plant / Substation  ORUMIEH GAS TURBINE POWER PLANT 
 Anlagen- / Stationsname      
         
 Order-No.       
 Auftragsnr.       
         
 Cubicle   11CBP01    
 Schutzschränke       
         

 Drawing-No.   SLD GT3-OR-10ED-02-EPJ-
102  

 Zeichnungsnummer    
GT3-OR-10ED-02-EPJ-
103  

                  
         
 5 Remarks / Bemerkungen     
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پيشنهادات.3
با توجه به اهميت بخش تست به لحاظ حساسيت و مخرب بودن اين بخش در صورت بروز خطـا ، 
پيشنهاد ميگردد انجام دوره ها با برنامه ريزي بيشتر و زمان اختصاصي افزون تر باشد تا نفرات بتوانند با 

عات آموزشي دوره تاكيد كنند ، در ضمن وجـود تجهيزاتـي از قبيـل يـك فراغ بال بيشتر بر روي موضو 
دستگاه كامپيوتر قابل حمل در راستاي در يافت اطالعات بيشتر از آموزشياران مي توانست كمك خوبي 

 .باشد

نتيجه گيري.4
تنظر به آموزش دريافت شده در اين دوره كارشناسان شركت مكو قادر خواهند بود كه تابلو هاي حفاظ 

يك واحد گازي را در محل شركت بطور كامل تست و گزاشات نهايي را جهت ارائـه بـه كارفرمـا تهيـه 
. كنند

                                                                                               پايان


