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کلیات
سیستم های جمع آور ی اطالعات
شبببروع سیسبببتم هبببای مبببورن جمبببع آور ی اطالعبببات و كنتبببرل
(  )Supervisory Control and Dataكببه امببروزه در ایببران از آن بببا نببام
دیسپاچینگ یباد مبی شبود ببه اواخبر نیمبه ربرن بیسبتم ببر مبی گبردد
د
بعببوا تهببویل بببه نببام كلببی تببر انببوازه گیببر ی مقببادیر
ایببن اصببطالح
عودی،انوازه گیر ی وضعیت ها و كنترل از راه دور شو
با باال رفتن رابلیبت مینبی كبامپیوتر هبا ببرای اسبتفاده در سیسبتم هبای
فببوق ،ام ببان اسببتفاده عمل بی از واحببو پردازنببوه مركببز ی بعنببوان ت ببمیم
گیرنوه و متعارب آن اعمال كننوه كنترل بوجود آمو
شبكه قدرت و راهبر ی آن
در شه ه هبای ربورت سیسبتم هبای جمبع آور ی اطالعبات و كنتبرل مبی
توان بو در سبباده تببرین فببرم یعن بی از كنتببرل كببردن ی بك فی بور توزی بع تببا
پیچیبوه تببرین نببوع آن یعنبی كنتببرل تمببامی تولیبو و انتقببال و توزیبع در
یك محوطه وسیع جغرافیایی مورد استفاده ررار گیرد
امروزه بیش از هر زمان نیباز ببه وجبود سیسبتم هبای مبورن كبامپیوتر ی
مویریت انبر ی احسبا

میشبود سیسبتم هبای مبویریت انبر ی (

) امروزه در زمینه های كلی زیر مورد استفاده ررار می گیرنو

EMS
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 -1اعببالم وضببعیت شببه ه رببورت بببه دیسببپاچرها بببه منظببور جلببوگیر ی از
شرایط بحرانبی شبه ه تولیبو ایمبن انبر ی ،در نظبر داشبتن رزرو كبافی
برای تولیو و انتقال به منظور اخت اص دادن در زمان رله یاپیك
 -2تولیو انر ی با حفظ پایوار ی فركانس و ولتا الزم
 -3ارت ادی ترین روش تولیو برق
پروژه های دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران
شه ه برق ایران احتیباج ببه وجبود هفبت مركبز كنتبرل در نبواحی مختلبف دارد و یبك
مركببز كنتببرل مببادر بببا مشخ ببات فن بی خبباص خببویش ،بببه منظببور كسببب اطالعببات
شببه ه  ،آگبباه نمببودن دیسببپاچر هببا از وضببعیت شببه ه و سببپس اجببرای برنامببه هببای
كبباربردی در زمینببه هببای مختلببف نظیبر كنتببرل تولیبو شببه ه ،پبیش بینبی بببار ،تولیبو
ارت ببادی و غیببره در نظببر گرفتببه شببوه و مركببز كنتببرل مببادر ( دیسببپاچینگ ملببی )
بخشی از اطالعات خبویش را مسبتقی د
ما از طریبق پایانبه هبای مت بل ببه مركبز مبادر و
بخشببی دیگببر را از طریببق مراكببز دیسببپاچینگ منطقببه ای مسببتقر در شببهرهای
كرمببان ،آبربایجببان ،خراسببان ،خوزسببتان ،اصببفهان ،تهببران رابلیبت محببوودی را تعهیبه
نموده تا چنانچه مركبز دیسبپاچینگ ملبی ربادر ببه انجبام و بایف خبویش نهاشبو آن
مركز اور انس بخومت گرفته می شبود و ببا یبك حبوارل توربع بتبوان شبه ه ربورت را
حفظ نمود مركز دیسپاچینگ منطقه ای بوین منظور انتخاب شوه است

نیازهای بهره بردار ی در دیسپاچینگ ملی و منطقه ای
سیسببتم دیسببپاچینگ مل بی و منطقببه ای ب ببورت سلسببله مراته بی در دو
سببط  ،طراحبی شببوه اسببت سببط

اول مركببز كنتببرل دیسببپاچینگ مببادر
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(  ) SCCمسبببتقر در تهبببران و سبببط

دوم سلسبببله مراتبببب  6مركبببز

دیسپاچینگ منطقه ای ( ) AOC
مسئولیت ها:
مسئولیت مركز كنترل مادر بشرح زیر است:

مسئولیت ایمنی سیستم

System Security

كه برای انجام این مسئولیت عملیات زیر مورد نیاز است:

جمع آور ی اطالعات

Contingency evaluation

ایجاد استراتژ ی عملیاتی
بررسی پایدار ی سیستم و كنترل آن
كنترررل اتوماتیررك تولیررد (  : )AGCكنتببرل روی بعضببی واحببوهای بببا
اهمیت تولیوی
بررسرری اقتصررادی كببه مسببئولیت

SCC

بببرای اپتیمببایز كببردن انتقببال

رورت و اپتبیمم كبردن كباربرد نراتبور هبا مبی باشبو و ایبن كنتبرل یبا از
طریببق  AGCبببرای واحببوهای تحببت كنتببرل ب ببار مببی رود یببا از طریببق
برنامه ریز ی تولیو برای واحوهای كوچك اعمال می گردد

نظارت در ولتاژ ی بار راكتیو
برنامه ر یز ی قطعی
پیش بینی برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت بار
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مركز دیسپاچینگ ملی ،كنترل از راه دور برای بار واحوها را برای بعضی از واحوهای
تولیوی بزرگ بعهوه خواهو داشت

مسئولیت مراكز منطقه ای عمدتا به شرح ز یر است:
قطع و وصل كلیدها
كنترل مستقیم ولتا دستگاههای مولو و م رف كننوه راكتیو
مسببئول بببه مببوار آوردن و خببارج كببردن واحببوهای گبباز ی مسببتقر در
منطقه عملیاتی خود

مهانی طراحی
پاسخ های زمانی
پیمان اران مو فنو كه ببا تهیبه و ارائبه نبرم افبزار وسبخت افبزار مناسبب،
پاسببخ هببای زمببانی مناسببب بببرای جمببع آور ی اطالعببات از پایانببه هببای
دور دسببت را بببه مركببز كنتببرل بببرآورده نمایببو جمببع آور ی اطالعببات و
مقادیر عودی از پسبت هبا و نیروگاههبا ببه پایگاههبا ی اطالعباتی مراكبز
منطقه ای در هبر دو اانیبه و ببرای مركبز دیسبپاچینگ ملبی  4اانیبه مبی
باشو
اطالعات هر  10اانیبه از مراكبز منطقبه ای ببه دیسبپاچینگ ملبی منتقبل
می شود
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گسترش سیستم
سیستم دیسپاچینگ ببا توجبه ببه پسبت هبا و نیروگاههبا ی هبر منطقبه
و بر ایبن اسبا

كبه در نهایبت تبا  50پایانبه دوردسبت ر ابتوانبو تحبت

كنترل در بیاورد طراحی شوه است
پی ر بنوی سیستم
در هببر منطقببه پایانببه هببای دوردسببت مسببتقر در آن منطقببه اطالعببات را
بببه پایگبباه اطالعبباتی آن منطقببه منتقببل نمببوده و سببپس توسببط خطببوط
مخابراتی به دیسپاچینگ ملی منتقل می شونو
دیسببپاچینگ مل بی فقببط در نیروگاههببای بببزرگ شببه ه بببرق ،ی بك پایانببه
دوردست مستقیم خواهو داشت
پی ر بنوی دیسپاچینگ ملی
شببامل تجهیبزات اصببلی وارببع در مركببز و پایانببه هببای دوردسببت وارببع در
نیروگاههای بزرگ می باشو
پی ر بنوی دیسپاچینگ های منطقه ای
پی ببر بنببوی مراكببز دیسببپاچینگ منطقببه ای در مببورد منبباطق تهببران و
اصفهان مشبابه ببا دیسبپاچینگ ملبی ببوده و مبورد چهبار منطقبه دیگبر
بعلت وجود پیمان ار دیگر ببرای ایبن مراكبز طهیعبت پی بر بنبوی دیگبر ی
را خواهیم داشبت كبه ضبمن مشبابهت از نقطبه نظبر عمل بردی ببا پی بر
بنوی سیستم هبای دیسبپاچینگ هبای دیگبر منباطق ،ببا اسبتانواردهای
موجود پیمان ار نیز مطابقت دارد
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حببال بببه بررسببی تجهیببزات دیسببپاچینگ ملببی و سببخت افببزار سیسببتم
كنترل می پردازیم
سیستم های كامپیوتر ی
شامل سه زوج كبامپیوتر  32بیتبی مبول

vax

مبی باشبو كبه از یبك زوج

برای ارتهاط ببا پایانبه هبای دوردسبت و دیگبر مراكبز منطقبه ای اسبتفاده
می شود
از سومین زوج كامپیوتر ببرای اجبرای برنامبه هبای كباربردی شبه ه ربورت
اسببتفاده مببی شببود تجهیببز الزم بببرای ارتهبباط ایببن زوج كببامپیوتر بببا
ی بویگر كاببل

Ethernet

ببوده كبه ببا توجبه ببه سبرعت بباالی نقبل و

انتقاالت روی آن تواخل اطالعات مش ل چنوانی نوارد
زوج كامپیوتر اصلی
كبامپیوتر هببای  32بیتبی ببا زمببان خوانببون و نوشبتن بببه حافظببه اصببلی
زیر یك مای رو اانیه می باشنو
هشت مگابایت حافظبه اصبلی در نظبر گرفتبه شبوه اسبت و یبك دیسبك
با  456میلیون بایت برای هر

cpu

در نظر گرفته شوه است

رابطه انسان و ماشین
به مجموعه دستگاههایی گفتبه مبی شبود كبه اطالعبات شبه ه ببرق را ببه
دیسببپاچرها نشببان م بی دهنببو ای بن دسببتگاهها عمببوتا بشببرح زی بر م بی
باشو
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صفحه میمك و كنترل كننوه آن
اطالعات شه ه برق بطور خالصه شوه در این صفحه دیوه می شود
كنسول های دیسپاچر( صفحه كلیدی – دستگاه تلویز یونی )
كنتببرل هببای دیسببپاچركه از آن بعنببوان عامببل اصببلی راههببر ی شببه ه بببر ق
استفاده می شبود شبامل صبفحات تلویزیبونی ببه منظبور نمبایش عمبوتا
دیباگرام هببای تببك خطبی شببه ه و آالرم هببای آن و صببفحات كلیبوی بببه
منظور اعمال كنترل مبی باشبو صبفحه میمبك و كنتبرل دیسبپاچر اصبلی
ترین بازوهای دیسپاچرها در نگهوار ی شه ه می باشنو

دستگاههای چاپگر
از دستگاههای چاپگر ببا سبرعت كبم ببه منظبور ضبهط وربایع شبه ه ببرق
نظیر آالرمها و از دسبتگاههای چباپگر و ببا سبرعت زیباد ببه منظبور چبا
اطالعات آمار ی استفاده می شود

چارت ركوردها
بببه دلیببل اهمیببت فركببانس ،چببارت ركببوردی را بببه آن اخت بباص داده و
همیشببه روی آن ضببهط مبی شببود فركببانس از طریبق یبك سیسببتم «تلبه
متر ی پیوسته » ارسال می شود

انتقال اطالعات با دیسپاچینگ های مناطق
انتقببال اطالعببات شببه ه توسببط یببك زوج خطببوط ارتهبباطی افزونببه بببا
رابلیببت انتقببال  9600بیببت در اانیببه بببین مراكببز انجببام مببی گیببرد

8

رابلیبببت بسبببط سیسبببتم تبببا  10دیسبببپاچینگ منطقبببه ببببا یبببو در
دیسپاچینگ ملی در نظر گرفته شود

پایانه های دوردست
به منظبور جمبع آور ی و ارسبال اطالعبات از ایسبتگاهها ببه مركبز كنتبرل از
تجهیببزات ال ترونی ببی اسببتفاده مببی شببود كببه بببه آنهببا پایانببه هببای
دوردسببت مببی گوینببو بطببور كلببی ایببن تجهیببزات شببامل دو رسببمت
مجببزای پایانببه دوردسببت و تجهی بزات واسببطه

= High voltage Interposing

 HVIبوده كه در محبل ایسبتگاهها ن بب مبی شبونو و از طریبق ترمینالهبا
ی واسببطه در كابینببت هببای مببار شببالینگ راك ی با ترمینالهببای موجببود در
كابینببت هببای كنتببرل بببه تجهی بزات مری بوط بببه آن ایسببتگاه مت ببل م بی
شببونو اطالعببات آنببالوگ و دیجیتببال ،از طریبق ترانسببفورمر جریبان (

CT

) و ترانسببفور مببر ولتببا (  )PTو كنتاكتهببای س بیم كش بی شببوه در داخببل
كابینببت ترمینالهببا جمببع آور ی مببی شببونو ایببن اطالعببات از طریببق
كابلهایی از مبار شبالینگ راك ببه كابینبت واسبطه آورده مبی شبونو ایبن
كابینت بطبور كلبی شبامل یبك سبر ی رلبه هبای كنتبرل و تعبوادی مهبول
كمیببات ال تری ببی ،از رهیببل تببوان و ولتببا بببه جریانهببای متناسببب ،مببی
باشببو مقببادیر خروج بی ای بن مهببولها كببه ب ببورت جری بان آنببالوگی بببوده
وارد تجهی بزات

RTU

م بی شببود فرمانهببای آمببوه از مركببز نی بز در خروج بی

اهر شوه كه این نیز ببه نوببه خبود رلبه كنترلبی را در كابینبت  HVIبرربرار
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مببی كنببو كنتاكتهببای ایببن رلببه نیببز بببه منظببور كنتببرل دسببتگاهی در
ایستگاه بطور مثال باز و بسته كبردن یبك كلیبو ،ببه كبار مبی رود مقبادیر
تغیببر وضببعیت و آالرمهببای ایسببتگاه نیببز كببه از طریببق كنتاكهببای بببوون
بببرق در ایسببتگاه ایجبباد میشببونو بببه وسببیله ولتببا ی كببه از طریببق

RTU

برای آنها ایجاد میشود بطور مستقیم از طریق  RTUدریافت میشونو
 RTUخببود یببك دسببتگاه كببامال ال ترونی ببی و مببووالر میهاشببو و انببواع
جویو آن دارای ریز پردازنوه می باشو
كلیه اطالعبات دریبافتی و یبا ارسبالی در حافظبه

RTU

نگبه دار ی شبوه و در

موارع پاسخ به مركز كنترل به صبورت یبك سبر ی تلگبرام كبه شبامل بیبت
هببای آدر

 ،سن رونیزاسببیون ،چببك و اطالعببات خببام اسببت ارسببال

میشونو اطالعبات كبه همگبی ببه صبورت بیتهبای سبریال و صبفر و یبك
میهاشنو وارد فرسبتنوه مبودم شبوه و ببه صبورت مووالسبیون PSKیبا

FSK

بببر روی بانببو مشخ ببی از فركببانس موولببه میشببونو ایببن اطالعببات از
طریق كانال مخبابراتی كبه میتوانبو می برو ویبو یبا  PLCو یبا انبواع دیگبر
ارتهاطببات باشببو بببه مركببز ارسببال میشببونو بببر روی بانببو مربببوط بببه
اطالعات میتوان م المبات تلفنبی یعنبی صبوا را نیبز انتقبال داد یعنبی از
طریق ارتهاط پایانه و مركبز میتبوان دارای یبك خبط تلفنبی مسبتقیم ببین
مركز و ایسبتگاه شبو ایبن نبوع تلفبن را  DTSمینامنبو تغذیبه تجهیبزات
فوق از طریق شار ر و باطر ی به طور دائم تامین می شود
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نرم افزار سیستم كنترل
سیستم عامبل مبورد اسبتفاده در چنبین مراكبز ی بایبو دارای خ وصبیات
و ویژگیهای زیر باشو
ساختار وقفه با اولویت
جابجایی سریع برنامه ها ( ) Fast Context Switching = FCS
تخ یص حافظه بطور پویا

( Dynamic Memory Allocation

دستیابی سریع به حافظه (

Direct Memory Access = DMA

)
)

نرم افزار جمع آور ی اطالعات و كنترل
و یفببه ای بن نببرم افببزار جمببع آور ی اطالعببات ،تهببویل اطالعببات خببام بببه
واحو مهنوسی ،چبك كبردن ببا محبووده هبای الزم ببه منظبور تشبخیص
حالببت هببای غیببر عببادی ،بببه روز در آوردن پایگبباه اطالعبباتی اعببالم
وضعیت غیر عبادی ببه دیسبپاچرها ببر روی دسبتگاهها ی ارتهباط انسبان
و ماشببین از نظببر میمببك ،صببفحات تلویریببونی و دسببتگاهها ی چبباپگر
می باشو

نرم افزار رابط بین انسان و ماشین
ایبن نببرم افببزار عمببوتا و یفببه نمببایش اطالعببات شببه ه بببرق ،موجببود در
پایگاه اطالعباتی ببه دیسبپاچررا دارد ایبن اطالعبات ببه صبورت دیباگرام

11

هببای تببك خطببی مربببوط بببه هببر ایسببتگاه و یببا ب ببورت خالصببه ای از
شه ه می باشو

نرم افزار ویرایشگر های محاوره ای
همگام با تغییرشبه ه ببرق و مشخ بات آن ،و یفبه مهنوسبین نبرم افبزار
مركببز كنتببرل م بی باشببو كببه ای بن تغیی برات را در پایگبباه اطالعبباتی مركببز
كنترل اعمال بنمایو اببزار الزم ببرای این بار ویرایشبگر هبای فبوق هسبتنو
كببه نظببر بببه آخببرین دسببتاودهای نببرم افببزار ی در ایببن زمینببه ب ببورت
محاوره ای عمل می نمایو
برنامه های كاربردی شه ه رورت

-1

( Automatic Generation Control ) AGC

بمنظور تنظیم اتوماتیك تولیو نیروگاهها جهت داشتن فركانس اابت در شه ه ،كنترل تهادل توان اكتیو خطوط بین نواحی مجاور و
تولیو بهینه از نظر هزینه های نیروگاهها از برنامه های فوق استفاده می گردد

( Economic Dispatch Calculation ) EDC -2

ای بن برنامببه جهببت بهببره بببردار ی ارت ببادی از شببه ه سراسببر ی ب ببار م بی
رود و بوین وسیله می توان میزان تولیو نیروگاهها را تعیین نمود

 -3برنامه ر یز ی تولید

) ( Production Schediction

بببا توجببه بببه محببوودیت هببای تولی بو برخ بی از نیروگاههببا و بببه منظببور
تولیبو ارت بادی نیروگاههببا ،ببا اسببتفاده از ایبن برنامبه مقببوار تولیبو هببر
ساعت نیروگاهها در روز بعو تعیین می گردد
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 -4پیش بینی بار

) ( Load Prediction

بمنظببور پببیش بینببی بببار هببر سبباعت سیسببتم تحببت كنتببرل بببرای روز
جببار ی ،روز آینببوه ،بببار هفتگببی و پریودهببای زمببانی طویببل تببر از ایببن
برنامه استفاده می شود
( Operator Load –Flow)OLF -5

جهت انجام عملیات در شبه ه سراسبر ی ابتبوا توسبط ایبن برنامبه ام بان
پذیر ببودن آن را مبورد بررسبی ربرار داده و سبپس ببه اجبرا گذاشبته مبی
شود
 -6تخمین پارامترها و اطالعات ( ) State Estimation
بمنظببور تخم بین برخ بی از اطالعببات كببه از طری بق پایانببه هببا جمببع آور ی
می گردد و احتمال عبوم دریافبت یبا و جبود خطبا در آنهبا از ایبن برنامبه
استفاده می گردد

-7

Database Management System

بمنظور اجبرا هبر یبك از برنامبه هبای كباربردی شبه ه نیباز ببه اطالعبات
م بی باشببو و برنامببه مببویریت ،آمبباده سبباز ی اطالعببات مببورد نی باز كلی به
برنامه ها را بعهوه دارد

-8

Contingency Evaluation

ببا اسببتفاده از ایبن برنامبه درصببو ورببوع اتفباق در سیسببتم در ااببر انجببام
یك مانور ببا توجبه ببه وضبعیت آینبوه شبه ه و وربوع مسبائل بعبوی در
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آن تعیین مبی گبردد و بوینوسبیله ضبریب اطمینبان بهبره ببردار ی شبه ه
افزایش می یابو

 -9برنامه های مطالعات سیستم
 – Iبرنامه پخش بار
 - IIبرنامه پایوار ی

Load –Flow
Steady State Stability Analysis

 - IIIبرنامه ات ال كوتاه

Short Circuit Analysis

 - IVبرنامه حذف بار اتوماتیك

Load Shedding

 -10شبیه ساز مركز كنترل
توسببط ای بن شببهیه سبباز تمببام وضببعیت هببای عببادی وغی بر عببادی شببه ه
واتفارات بوسیله برنامه خبا صبی شبهیه سباز ی گبر دیبوه وببا اسبتفا ده از
آن می توان افراد را آموزش داد
تهو یه مطهو ع
تجهیزات ا طبا ق هبای كبا مپیبوتر ببرای ادامبه حیبات خبویش وببازدهی
هرچه بهتر نیاز به شبرایط محیطبی خباص دارنبو كبه ایبن شبرایط شبامل
كنترل گرد و خباك – دمبا ورطبو ببت اسبت برای ببو جبو د آوردن شبرایط
الزم در سیستم كنترل محیط نیاز ببه تجهیبز ات خبا صبی اسبت كبه ببرای
این منظور طراحی شوه است

دیزل ( سیستم برق اضطرار ی )
اطبباق كببامپیوتر و كنتببرل در مراكببز دیسببپاچینگ چببون بببرای ت ببمیم
گیریها ی مهبم اسبت لبذا سیسبتم هبای ببرق اضبطرار ی بخبش مهمبی از
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سیسببتم محسببوب م بی شببونو تجهی بزات سیسببتم بببرق اضببطرار ی بببرای
مراكببز دیسببپاچینگ شببامل دیبزل نراتببور و دسببتگاههای وابسببته بببه آن
اسببت و بببا توجببه بببه رفیببت و مقببوار سبباعت كببار و مورعیببت ایببن
دستگاه با ساختمان اصلی برای این كار طراحی گردد

سیستم ( UPSسیستم تغذیه دائم )
جهببت تغذیببه دسببتگاههای موجببود در سیسببتم دیسببپاچینگ از روشببی
استفاده می شود كبه حبواكثر اطمینبان جهبت برربرار ی همیشبگی انبر ی
ال تری ی را تأمین نمایبو ببوین ترتیبب عبالوه ببر انبر ی ال تری بی كبه از
برق شهر مهیا مبی شبود ،تعبوادی دیبزل در نظبر گرفتبه مبی شبود كبه در
هنگببام رطببع بببرق وارد مببوار شببونو و انببر ی سیسببتم را تولیببو كننببو از
طببرف دیگببر تجهیبزات كببامپیوتر ی و ال ترونی بی موجببود در دیسببپاچینگ
از حساسببیت خاصببی برخوردارنببو الزم اسببت كببه انببر ی ال تری ببی بببه
صورت ی نواخت و دائبم ببا دامنبه و فركبانس ااببت ببه آنهبا داده شبونو
لبببذا از سیسبببتم  UPSبهبببره گرفتبببه مبببی شبببود در  UPSببببرق شبببهر یبببا
نراتورهای اضبطرار ی ببه واحبو یبك سبو داده مبی شبود و خروجبی ایبن
واحو دوباره به برق متناوب ببا فركبانس ااببت و ولتبا پایبوار تهبویل مبی
شود این كار درمبورد اینبورتر صبورت مبی گیبرد خروجبی اینبورتر هبا ببه
شه ه داخلی سیسبتم دیسبپاچینگ ببه عنبوان تغذیبه اصبلی اعمبال مبی
گردد
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دیسپاچینگ مناطق
تببا آنجببایی كببه مربببوط بببه سیسببتم دیسببپاچینگ منبباطق مربببوط بببه
د
عمببوتا
پیمان ببار دیسببپاچینگ ملببی مببی باشببو ،سیسببتم هببای فببوق
مشابه ببوده و فقبط در زمینبه برنامبه هبای كباربردی شبه ه ربورت ،مركبز
دیسببپاچینگ اصببفهان فقببط  AGCرا آن هببم بببر روی تعببواد محببوودتر ی
نیروگاه اعمال می نمایو
مشخ ات فنبی دیسبپاچینگ منباطق مرببوط ببه پیمان بار هیتباچی نیبز
بببا مشخ ببات فنبی دیسببپاچینگ منبباطق مربببوط بببه پیمان ببار »آب ب »
د
عموتا مشابه ببوده اسبت و تفباوت اساسبی زیبادی مشباهوه نمبی شبود
عموه تبرین تفباوت در پی بر بنبوی سیسبتم مركبز ی هیتباچی مبی باشبو
كببه در آن وجببود یبك حافظببه سراسببر ی كببه توسببط هببر دو زوج كببامپیوتر
رابل دسترسی می باشنو ،رورت مناسهی به سیستم بخشیوه است

بررسی مهاحث عمومی توزیع
یك سیستم رورت ال تری بی را مبی تبوان ببه صبورت مجموعبه ای شبامل
سیستم های تولیو ،انتقال و سیستم توزیع تعریف نمود
تعریف كالسیك یك سیسبتم توزیبع كامبل از نقطبه نظبر مهنوسبی شبامل
یك ایستگاه رورت ببزرگ ،ایسبتگاه فبوق توزیبع ،ایسبتگاه توزیبع ،تغذیبه
كننببوه اولیببه ،مهببول توزیببع ،مببوارهای اانویببه ،و مببوارهای مربببوط بببه
مشتركین می باشو
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طهقه بنوی یك سیستم توزیع براسا

عمل رد

 -1ایستگاه اصلی برق:
انببر ی ال تری ببی را از سیسببتم انتقببال دریافببت كببرده و آن را بببه ولتببا
فوق توزیع تهویل می نمایو
 -2سیستم فوق توز یع:
مببوارهایی كببه از ایسببتگاه اصببلی بببرق منشببعب شببوه و ایسببتگاههای
توزیع را تغذیه می نماینو
 -3ایستگاه توز یع:
انببر ی ال تری بی را از مببوار هببای فببوق توزی بع دریافببت كببرده و آنببرا بببه
ولتا تغذیه كننوه اانویه تهویل می نمایو
 -4تغذیه كننده اولیه:
مببوارهایی كببه از ایسببتگاههای توزیببع منشببعب شببوه و مسببیر جببار ی
شون رورت را به سوی مهول های توزیع تش یل می دهنو
 -5مبدل توز یع:
ولتببا تغذیبه كننببوه اولیبه را بببه ولتببا بهببره بببردار ی م ببرف تهببویل مبی
نمایو
 -6مدارهای ثانویه و انشعابات
رورت را ببا ولتبا اانویبه یبه بهبره ببردار ی از مهبول توزیبع ببه مشبتركین
توزیع می نمایو
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از نظببر ولتببا ی ،مم ببن اسببت در تركیببب سیسببتم هببای انتقببال ،فببوق
توزیع و تغذیه كننوه هبای اولیبه ،گونباگونی هبای فراوانبی وجبود داشبته
باشو آنچه به طور واض

می تبوان دریافبت ایبن اسبت كبه هبیچ تركیبب

ولتببا ی اسببتانوارد بببرای محببووده انتقببال ،فببوق توزی بع و تغذی به كننببوه
اولی به وجببود نببوارد تركی بب بهینببه از نظببر ارت ببادی بسببتگی بببه عوامببل
متعود دارد
انواع بار
انواع مختلف م رف كننبوه ای كبه توسبط شبركت هبای ببرق مبورد بهبره
بردار ی ررار می گیرنو به ش ل زیر تقسیم بنوی می شود
 -1مس ونی
 -2تجببار ی

الف) شهر ی و حومه شهر ی
الببف) منبباطق مركببز شببهر

ب) روستایی
ب) مراكببز خریببو

ج) ساختمانهای تجار ی
 -3صنعتی

الف) كارخانجات كوچك

ب)
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كارخانجات بزرگ
چگالی بار ،اغلب معیبار مفیبوی در ببازنگر ی یبك منطقبه از نظبر ام انبات
ال تری ی مبورد نیباز مبی باشبو و آن را مبی تبوان ببر حسبب كیلبو ولبت
آمپر در هر هزار فوت یبا كیلوولبت آمپبر در هبر مایبل مرببع انبوازه گیبر ی
نمود واحبو

KVA

اغلبب ببر  KWتبرجی

دارد زیبرا بهتبر مبی توانبو نشبان

دهنوه اار حرارتبی بارهبا باشبو گباهی نیبز از واحبو ولبت آمپبر در فبوت
مربع برای بیان چگالی بار استفاده می شود

انواع مختلف سیستم های توزیع
به طور كلی ،دو نوع اساسی از سیستم های نوزیع وجود دارنو
 )1شعاعی
 )2شه ه ای
یك سیستم شعاعی را اگر بخبواهیم ببه سبادگی تعریبف كنبیم بایبو گفبت
كببه سیسببتمی اسببت كببه شببامل یبك مسبیر جهببت عهببور بببرق بببه سببوی
م برف میهاشبو و یبك سیسبتم شبه ه ای عهبارت از سیسبتمی اسبت كببه
دارای بیش از یبك مسبیر جهبت عهبور ببرق ببه طبرف محبل م برف مبی
باشو
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د
وصا دارای كاربردهای بیشتر ی می باشنو
سیستم های زیر خ
الف) فوق توزیع شعاعی
ب) فوق توزیع حلقوی
ج) فوق توزیع شه ه ای
د) فوق توزیع انشعابی به صورت

T

ه)موار تغذیه كننوه اولیه شعاعی
و) موار تغذیه كننوه اولیه شعاعی با حلقه
ز) موار تغذیه كننوه اولیه شعاعی با انشعابات ضرور ی
ح) شه ه اولیه
ط) شه ه اانویه شعاعی
ی) شه ه اانویه به صورت مجموعه (شعاعی )
ك) شه ه اانویه
ل) شه ه اانویه انتخابی (شعاعی )

ایستگاههای فوق توزیع و توزیع

ترتی بب رببرار گی بر ی مببوارهای توزی بع و ایسببتگاههای توری بع بببه صببورتی
بسیار مؤار میتواننبو تبواوم كباركرد شبه ه را تحبت د
تباایر ربرار دهبو زیبرا
این بخشها تغذیه م ارف بزرگی را بر عهوه دارنو
موارهای فوق توزیع می تواننو به چهار ش ل اساسی زیر ررار گیرنو :
)1شعاعی
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)2حلفوی
 )3شه ه ای
 )4انشعابی
بهترین تواوم كاركرد را یبك مبوار فبوق توزیبع حلقبوی ببا ایسبتگاهی كبه
به شب ل نقطبه ای ببه آن مت بل اسبت تبأمین مبی نمایبو در ایبن نبوع
ایسببتگاه ،ات ببالی بببه وجببود آمببوه روی مهببول یببا عیببب در مببوار فببوق
توزیع توسط عمل رد رله حفبا تی كبه باعبث رطبع كلیبو مت بل ببه مبوار
فببوق توزیبع م بی گببردد ،بببر طبرف مبی شببود در نببوع حلقببوی كببه تحببت
د
اساسبا ایسبتگاهی شبامل دو
عنوان ایسبتگاه دو تبایی نامیبوه مبی شبود
فیبور اسببت كبه از طریبق اسببتفاده از كلیبوهای رببورت اضبافی مبی تببوان
فی بورهای دیگببر ی را بببه ای بن نببوع ایسببتگاه فرع بی اضببافه نمببود ات ببال
كوتاه روی مهبول یبا مبوار فبوق توزیبع از طریبق كلیبو ربورت مبوار فبوق
توزیع برطرف می شود چبه ایبن نبوع ات بال كوتباه مبوار حلقبوی باشبو،
چببه روی منهببع تغذیببه بببزرگ باشببو مببوار ی كببه متضببمن تببواوم بهببره
بردار ی كمتبر ی باشبو مبوار شبه ه ای اسبت كلیبوهای هبوایی دو طبرف
كلیو ربورت ،مهبول را ببه مبوار حلقبوی مت بل مبی نمایبو تنهبا ی بی از
این كلیوهای هبوایی در حالبت عبادی وصبل مبی باشبو ببه ایبن ترتیبب
بببه هنگببام بببروز ات ببالی در ی بك رسببمت مشببخص از خببط ،كلی بو رببورت
بازشوه و ات الی را برطرف می نمایو
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در این طرح میتوان به ش ل مطلوبی از یك پست سیار كه دارای یك مهبول
است بهره گرفت حواكثر رفیت بر حسب

KVA

به عوامل متعودی از رهیبل

محوودیت حمل بار در مسیر جاده ،سیم پیچ های طبرف فشبار ضبعیف و
فشار روی مهول ،تركیهات ولتا مورد نیاز ،روش های ات ال ،نحوه كلیو زنی،
نوع سیستم خنك كننوه مهول و غیبره بسبتگی دارد گباهی یبك ایسبتگاه
كوچك مم ن است به صورت حلقوی فوق توز یبع مت بل گبردد ایبن نبوع
ات ال هیچ گونه پیش بینی جهت جوا كردن ات الی یبا جبوا كبردن مبوار
حلقوی ،به گونه ای كه ایستگاه تحت شرایط اضطرار ی ببرق دار بمانبو ،ببه
عمل نیاورده است موار حلقوی فوق توزیع تقری د
ها همیشبه ببه صبورت خبط
هوایی است هنگامی كه موارهای فبوق توزیبع چنوگانبه ای ایسبتگاههای
توزیع را تغذیه می نماینو برای به وجود آمون اطمینان مناسب  ،الزم اسبت
كه دو موار از نظر فیزی ی مستقل از ی ویگر باشنو برای این كار می توان از
وجود كابلهای هوایی یا كابلهای زیرزمینی بهره گرفت
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نوع آور ی و ابداع در توز یع قدرت الكتر یكی
حوزه توزیع رورت ال تری ی نوآور ی تبازه ای در بسبیار ی از زمینبه هبا ارائبه
میوهو و چون تقری د
ها نیمی از كل سرمایه گذار ی شه ه را دارا میهاشبو لبذا از
دیو دسترسی به انووخته ها و صرفه جوی هبای بباال دارای جایگباه خبوبی
است و با داشتن اجزا و تجهیزات بی شمار دامنبه وسبیعی در اصبالحات و
پیشرفت و ابت ارات جویو می توان ارائه نمایو از طرفبی ببه خباطر وجبود
بسیار ی از اجزا و متغیرهای كه در طراحی توزیع ربورت ال تری بی ببه كبار
گرفته میشونو تركیب و تلفیقی از ارت اد و مهنوسبی را در مسبیر توسبعه و
پیشرفت از خود باری می گذارد محاسهات ت رار ی و كاربرد مهنوسی حبوزه
جویو و جالهی را دربه كارگیر ی رایانه های ررمی پیشنهاد و ارائه می دهو
از طرف دیگر مسائل نا خوشاینوی هم وجبود دارد شبه ه توزیبع از توجبه
اجرایی كمتر ی نسهت به تولیو و انتقال برخوردار است به طور كلی مولو به
عنوان اصلی ترین جز شه ه رورت در نظر گرفتبه مبی شبود در حبالی كبه
توزیع در شرایط مساوی از نظر ببازده و منبافع مهبم اسبت ،فاربو جذببه و
مطلوبیتی شهیه نیروگاه می باشو به طور متوسط انتقال برق از نظر سرمایه
گذار ی درصو كمتر ی را نشان می دهو ولی همیشه دارای جذابیت های فنی
بوده در نتیجه از درت و توجه مهنوسی بیشتر ی برخوردار است دلیل خیلبی
مهم دیگر ی وجود دارد و آن ایبن اسبت كبه چبرا تولیبو و انتقبال از توجبه
بیشتر ی برخوردارنو برای این منظور تالش مهنوسی ویژه ای را كه ببه علبت
سرمایه گذار ی كلی در این مورد برای هر واحبو ببه كبار رفتبه اسبت روش
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متواول و تجربه ،مهارتهای علمی و سنتی را ایجاد می نو كه تغییر دادن آنها
مش ل است كه به گونه ای دریق و بوون اغراق در شه ه توزیع یبك فقبوان
فعالیت و عوم تحرك از نظر مهنوسی ،تولیو ،فبروش ،حمبل ،انهبار و ن بب
هزار واحو كوچك وجود دارد برای مثال یك مولو و یبك مهبول توزیبع را در
صنعت برق با ی ویگر مقایسه كنیم هر دو بار روش عادی و معمول سباخته
شوه انو و نیاز منویها و ضروریات ویژه هبر رطعبه از آنهبا مبی توانوببوون
اعمال هیچگونه سعی و تالش وارعبا فبوق العباده ای د
تبامین گبردد نسبهت
رفیت مهول توزیع به رفیت مولو ببوون شبك تبا امبروز تفباوت زیبادی
نواشته است ،اما رفیت های حقیقی فقط كسر كبوچ ی از صبنعت ببرق ا
مروز را دارا بودنو امروزه یك مولو هنوز با همان ویژگی ولبی پیچیبوه تبر از
نظر ساختمانی ساخته می شود
اختالف های دیگر ی بین مولو های جویو امروز ی و مهول هبای توزیبع نیبز
وجود دارنو پیشرفتی را كه یك مولو با سیستم خنك شونوه داخلی و یبك
مهول توزیع نوع  CSPدارنو در نظر بگیریو اولبین مولبو ببا سیسبتم خنبك
شونوه ای كه ن ب شوه بود دارای پیشرفت ویژه و برجسته ای در صبنعت
برق بود
موضوع رابل تأییو بودن یك رطعه یا نحوه عمبل مربوطبه در شبه ه توزیبع
برای م رف كننوه یا سازنوه آن وسیله  ،خیلی با اهمیت است ،از یبك سبو
تأییو ضعیف با م رف پایین به معنی هزینه باال تر است برع س پبذیرش
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باال به ما كمك می نو كه هزینه های مربوط ببه تولیبو انهبوه ،اداره و كنتبرل
استانوارد نمودن و غیره را كاهش دهیم
ضرور ی است كه بحث روشنی در باره اجزا شه ه توزیع در حالت های كلبی
به جز موارد ویژه با توجه به مطلوبیت موضوع به طبور واضب

ارائبه گبردد

بجث در باره تجهیرات توزیع و عمل كرد شه ه در موارد زیر مطرح است:
فیوزها ،قطع كننده ها ،دستگاههای وصل مجدد ،جدا كننده ها
هادی از رهیل هادی آلو مینیمی در مقایسه با هادی مسی ،همچنین هادی
های متحوالمركز ،توسعه و پیشرفت در تجربیات عملی امروز ی در این
خ وص )
پست های تك واحوی (كیوس ی )
سیستم های شه ه ای
مجموعه مهول ها
سیستم سه فاز ،یك فاز
سیستم توزیع زیر زمینی خانگی
بنا براین هنوز بسیار ی از مسائل حل نشوه در حوزه توزیع وجبود دارد ،یبك
بررسی علمی و فنی گاهی اورات به عنوان جنهه های موافق و مخبالف یبك
مسئله به خ وص معرفی و مطرح میشود  ،برای مثال سیستم توزیع ولتبا
اولیه  4كیلو ولت را در مقایسه با ولتا  13كیلو ولت در نظر بگیریو ،به طور
كلی به نظر میرسو كه ی ی از این ولتا ها بایو ارت ادی تر از دیگر ی باشبو
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به گفته دیگر كوامیك از دو سیستم رورت ی ی از ولتا  4كیلو ولت و دیگر ی
با ولتا  13كیلو ولت میتوانو ارت ادی تر باشو
بویهی است كه این سوال بوون آگاهی كامل از سیستم رورت نمیتوانو رابل
پاسخ باشو توانائی دست یابی به پاسخ درست برای حالت های ویژه با در
نظر گرفتن تمام متغیرها ،هنوز یك هنر و ابت ار اصلی در ایبن خ بوص ببه
شمار می رود
شه ه توزیع در یك تعریف وسیع عهارت است از دسبت یبابی ببه ارت بادی
ترین تركیب در رابطه با تمام اجزا شه ه همان طور ی كه رهال در ایبن بباره
بحث شو ،مش ل بتبوان ایبن موضبوع را مشبخص نمبود زیبرا متغیرهبای
بسیار ی در این رابطه وجود دارنو در سرویس منباطق مسب ونی كبه دارای
شوت بار متغیر و میزان رشو بار مختلف و نا معین مبی باشبو ببه اجبزا و
تجهیزاتی به این شرح مورد نیاز می باشو:
نیروگاه خطوط فوق توزیع ،پست توزیع  ،فیور اولیه ،مهول توزیع و باال خبره
تجهیزات اانویه
مقادیر نامی بسیار ی از تجهیزات گوناگون و انوازه هادی ها می بایسبتی در
یك تحلیل و بررسی كامل ارت ادی منظور گردنو تعواد تركیبب هبای ایبن
مجموعه كه بایو مورد مطالعه ررار گیرنو آنقور ببزرگ هسبتنو كبه بررسبی و
تحلیل های ت رار ی را با توجه به محاسهات طوالنی و دستی كه یك كار غیبر
عملی میهاشو به وجود می آورنو به هر حال ،ابواع و كشف رایانه  ،معانی و
مفاهیم جویو كلی را در دستیابی به طراحی بهینه ارت ادی شه ه توزیع ابراز
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و آش ار می سازنو در حال حاضر خیلی از كارها در حوزه توزیع توسط رایانبه
انجام می گیرد
حال به ی ی دو مطلب در باره پیشرفت های گذشته و آینوه در بخش توزیع
اشاره می شود در بخشهای تجارت با توجه به رابلیت اطمینان باال  ،شبه ه
های اانویه جریان متناوب خودكار  a-cهنوز باالترین رابلیت اطمینان را در
كمترین هزینه فراهم می آورنو اجزا با و یفه اصلی در شه ه ،مهول شه ه
و حفا ت كننوه های شه ه به طور محسوسی سالهای متما دی در طراحی و
اجزا دارای بههود و پیشرفت بوده انو استفاده از ولتا های اانویبه بباال در
سالهای اخیر در مقیا

ببزرگ ی بی از آخبرین پیشبرفتها در امبر تجبارت و

بازرگانی به شمار می آیو
در بخش توزیع مناطق مس ونی و روستایی ،مهول توزیع نوع  ( CSPكبامال
حفا ت شوه توسط خود) احتماال از نقطه نظبر توسبعه تنهبا در نبوع خبود
برجسته ترین بوده است
پست های فوق توز یع و توز یع
یك سیستم توزیع نیرو را از مهوأتولیو تا محل بار ،می توان ببه اجبزای زیبر
تقسیم نمود:
 -1فوق توزیع
 -2پست های توزیع
 -3خطوط تغذیه فشار متوسط
 -4مهول های توزیع نیرو
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 -5فشار ضعیف و انشعابات مشتركین
ش ل زیر نمایش تك خطی ساده ای است كه پنج عن بر از اجبزای سیسبتم
توزیع نیرو را نشان می دهو مبوارهای فبوق توزیبع ،انبر ی ال تری بی را از
منابع تغذیه اصلی به سمت پست های توزیبع نیبرو حمبل مبی نماینبو در
پست توزیع به سط

ولتا خطوط تغذیه فشبار متوسبط كباهش داده مبی

شود خطوط تغذیه فشار متوسط از شینه فشار صعیف پست توزیع نیرو تبا
بارهای كامال مجاور هم ،یعنی جایی كه مهولهای توزیع نیبرو ،ولتبا تغذیبه
فشار متوسط را به ولتا م رف كاهش می دهنو ،ب ورت شبعاعی كشبیوه
می شونو
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پست های توزیع نیرو را می توان به صورت بارهای نقطه ای كبه در امتبواد
خطوط فوق توزیع ررار دارنو ،در نظر گرفبت ببه طبور معمبول ; هبر یبك از
موارهای سه فاز فوق توزیع ،رورت را به چنوین پست توزیع نیرو می رسانو
منهع تغذیه یك شه ه فوق توزیع اغلب یك پست فوق توزیع بوده كه شامل
مهول هایی است كه ولتا انتقال را به سط

ولتا فوق توزیبع كباهش مبی

دهنو در بعضی موارع نیز یك نیروگاه به عنوان منهع اصلی ،موار فوق توزیع
را تغذیه می نمایو در این حالت مهول های موجود در محوطه نیروگاه ولتا
مولو را به سط

ولتا مورد نیاز خطوط فوق توزیع ،در مناطق تحت پوشش

افزایش می دهنو

مباحث عمومی پست های فوق توز یع و توز یع نیرو شامل سر فصرل
های ز یر است:
مشخ ه های موارهای خطوط هبوایی ،مشخ به هبای مبوارهای كبابلی،
مهول های رورت ،كلیو های رابل رطع زیر بار و كلیبو خانبه ،تنظبیم ولتبا ،
زمین كردن سیستم ،رله گذار ی حفا تی ،سنجش و انوازه گیبر ی و مسبائل
ارت ادی

 – Iطرح پست توز یع -نمایش تك خطی
طرح پست توریع تركیهی از تجهیبزات فشبار ربوی ،مهبول هبای كاهنبوه و
تجهیزات فشار ضعیف می باشو به طریقی كه این تجهیبزات نقشبی را كبه
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برای یك پست در نظر گرفته شوه ایفا نماینو این و یفه هر دو وجبه بهبره
بردار ی و مسائل ارت ادی را در برمی گیرد
طرح اولیه پست
ساده ترین نوع پست; یك كلیو جواكننوه فشار روی ،یك مهول و یك كلیبو
رابل رطع زیر بار را كه مربوط به خط تغذیه فشبار متوسبط در طبرف فشبار
ضعیف مهول است ،شامل می شود
مبدل ها :عمل كاهنوگی ولتا به طرق مختلف انجام مبی پبذیرد مجموعبه
یك مهول می توانو شامل سه مهول تك فاز و یا یك مهبول سبه فباز باشبو
همچنین می توانیم از چهار مهول تك فاز كه به طور معمول ; ی ی از آنها ببه
موار ات ال نیافته است و به عنوان یوك به كار مبی رود ،اسبتفاده نمباییم
د
عموما در پست های مناطق شهر ی و بعضی از مناطق حومبه شبهر ی مهبول
های سه فاز مورد بهره بردار ی ررار می گیرنو در مناطق روسبتایی اغلبب از
چهار مهول تك فاز استفاده می شود استفاده از مهول سه فاز ببه جبای سبه
مهول تك فاز ،پست را فشرده تر ساخته و از تعواد بوشینگ های مورد نیباز
می كاهو همچنین موجب كاهش تعواد ات االت و تجهیزات دیگبر ی مبی
شود كه بایو مورد بازرسی و تعمیر ررار گیرنو ،این روش موجب صرفه جویی
در هزینه و زمان ن ب و را ه انواز ی نیز می شود
در برخی از سیستم ها ،ن ب سه مهول تك فاز به ما ام ان مبی دهبو از دو
مهول در طرف فشار روی به صورت ات بال مثلبث بباز اسبتفاده نمباییم در
صورت بروز چنین حالتی،پست می توانو با رفیت كمتر ی به كار خود ادامه
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دهو در صبورتی كبه ایبن موضبوع در مبورد مهبول سبه فباز ام بان پبذیر
نیست استفاده از چهار مهول تك فاز پست را رادر می سازد حتی زمانی كبه
ی ی از مهول ها به دلیل تعمیرات یا سرویس از موار خارج شوه ،با رفیبت
كامل كار كنو مسئله سرویس و تعمیبرات پسبت هبای توزیبع را كبه در آن
مهول سه فاز آسیب دیوه و یا عموا بی برق شبوه اسبت ،مبی تبوان ببا ببه
كارگیر ی یك پست متحرك حل نمود پست متحرك را می توان به راحتی و
به سرعت به هر نقطه از پست توزیع منتقل نموده و به منظور تغذیه با ر در
طول موت تعمیرات پست ،به طور مورت به ش ل مت ل نمود
تنظیم ولتاژ :پست های موجود اغلب به وسایل تنظیم ولتا نیا ز دارنو این
ابزار مم ن است به صورت یك تغییر دهنوه ولتا مهول در حال كبار كبه ببا
مهول به ش ل واحو ساخته شوه و یا به صورت یك یبا چنبو تنظبیم كننبوه
ولتا جوا گانه خط تغذیه كننوه فشار متوسط ساخته شود برای پست های
شامل خروجی های متعود ،دستگاه تپ چنجر خودكبار ببر روی مهبول ،كبه
تنظیم ولتا شینه خوانوه می شود به طور معمول :برای ن بب در حبو اربل
فضا و با پایین ترین هزینه ساخته می شود برای پست های كوچك شبامل
یك یا چنو تغذیه كننوه فشار متوسط با زفیت نسبهتأ پبایین ،اغلبب یبك
تنظیم كننوه ولتا سه فاز برای نگه داشتن سط

ولتا مطلوب در طرفی كبه

بار به مهول ات ال كافی است در پست های ببزرگ شبامل خروجبی هبای
متعود با طول های متفاوت با بار گذار ی های مختلف ،مم ن است برای هر
خط تغذیه كننوه به یك تنظیم كننوه ولتا نیاز داشته باشیم در پست هبای
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حجیم ،برای تعوادی از خطوط تغذیه كننو فشار متوسبط اغلبب اسبتفلوه از
تنظیم كننوه ولتا م مل كه در فواصل معینی از ایستگاه و بر روی تیر ن ب
می شونو ،مورد نیاز است این روش ،تنظیم ولتا شینه خوانوه می شود به
طور معمول در جایی كه بتوان این روش را پیاده نمود ،به ویژه در شبرایطی
كه تعواد خطوط تغذیه كننوه فشبار متوسبط ،سبه خبط یبا بیشبتر باشبنو،
استفاده از آن نسهت ببه اسبتفاده از تنظبیم كننبوه هبای ولتبا جبوا گانبه
ارت ادی تر ا ست
كلید قابل قطع ز یر بار خطوط :كلیو های ت ی تغذیه كننبوه خبط در ببه رلبه
های جریان زیاد دستگاه وصل مجود خودكار مجهز می شونو بوون در نظر
گرفتن محوودیت های عمل وصل مجود ،كافیست رورت رطع كلیو با حبو
اكثر جریان گذرانوه از آن ،برابر باشو به هر حال زمبان وصبل مجبود كلیبو
برروی رورت رطع آن نیز تأ ایر می گذارد هنگا می كه كلیو برای جوا كبردن
عیب ،موار را رطع می كنو  ،پس از چنو لحظه وصل شوه و چنانچه در موت
باز بودن كلیو عیب برطرف نشوه باشو ،در این صورت كلیو مجبودأ مبوار را
رطع می نمایو مم ن است به دلیل رطع و وصل م رر مجهور شبویم زمبان
وصل آن را افزایش دهیم به جهت ایجاد ایمنی الزم و به منظور باز رسبی و
تعمیرات كلیو ،می با یست در هر دو طرف  ،كلیو جوا كننوه ن ب نمباییم
چنانچه برق دار كردن خط تغذیه كننوه فشار متوسط از منابع دیگر در نفباط
دورتر شه ه ،مثأل ،از طریق كلیو های ارتهاط خط تغذیه كننوه فشار متوسبط
ام ان پذیر نهاشو ،در این صورت میتوانیم از كلیو جوا كننوه مربوط به طرف

32

بار صرف نظر كنیم با این وجود اسبتفاده از جبوا كننبوه در دو سبوی كلیبو
ارجهیت دارد بسیار ی از سیستم های توزیع نیبرو در شبرایطی كبه ی بی از
خطوط تغذیه كننوه به دلیل خارج شون مهول پست یبا كلیبو خبط تغذیبه
كننوه از موار بی برق می شود ،برای شرایط عادی باز هسبتنو اسبتفاده مبی
نماینو باز شون كلیو اصلی در خط تغذیه كننوه ای از مبوار خطبوط تغذیبه
كننوه فشار منتوسطی كه در مجاورت ی ویگر ررار دارنو ،از جوا كننبوه هبای
ارتهاطی كه رد شرایط عادی باز هستنو استفاده می نماینو بباز شبون كلیبو
اصلی در خط تغذیه كننوه ای كه نمی توانو به طور مورت ببه مبوار مجباور
خود وصل شود ،منجر به رطع بارهای تحت پوشش خط ببی ببرق در طبول
زمان مورد نیاز تعمیر یا تعویض كلیو میشود در مواردی كه در برررار ی ایبن
ارتهاط مجاز نیست ،از یك س سیونر فرعی مواز ی با كلیو اسنفاده می شبود
ابتوا با وصل س سیونر فرعی سپس رطع كلیبو اصبلی و ببه دنهبال آن بباز
نمودن كسیونر های دو طرف كلیو اصلی ،می تبوانیم كلیبو اصبلی را ببوون
رطع بارهای مت ل به خط مربوطه جهت تعمیرات ،از شه ه جوا نمباییم در
این حالت اگر مجودأ عیب دیگر ی رخ دهو ،كلیو خبط فبوق توزیبع تغذیبه
كننوه پست  ،دستگاه وصل مجود ،و یا فیوز هایی كه ببر روی خبط تغذیبه
كننوه رشار متوسط ما بین پست و محل بروز عیب ررار دارنو ،مبی بایسبت
عیب به وجود آموه را نشان دهنو با وجود این كه احتمال بروز عیب مجود
در حالی كه كایو اصلی خط تغذیه كننوه فشار متوسط از موار خبارج اسبت،
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خیلی كم است ،باز هم الزم است تا تمهیوات الزم ببه منظبور جلبو گیبر ی از
پیاموهای جوی و خطر ناك انجام پذیرد
در بسیار ی از پست های تزیع به منظور فراهم آوردن موارد ایمنی استفاده از
حو ارل فضا و سهولت تعمیر و باز رسی ،از كلیوهای رشار روی كشویی ببه
عنوان كلیو خط فشار متوسط استفاده می شود چنین پسبت هبای عمومبأ
پست های كیو س ی خوانوه می شونو مجهز به س سیونرهای جبوا كننبوه
در دو طرف خود میهاشو این س سیونرها دارای سیستم »هم رفلی» به گونه
ای هستنو كه فقط در صورت رطع كلیو اصلی رابل باز شون و رطع موار می
باشنو با داشتن یك كلیو یوك و ررار دادن آن به جبای كلیبو ربورت خبارج
شوه از موار  ،موت زمان رطع بار شه ه بسیار كوتاه بوده و ببه زمبان وصبل
كلیو یوك محوود میشود چنانچه حتی مجاز به رطع لحظبه ای شبه ه نیبز
نهاشیم ،در این صورت یك سلول یوك را كه درون آن كلیو رابل رطع زیر ببار
یوك ررار می گیرد ،با كلیوی كه نیاز به سرویس و تعمیبر دارد  ،رهبل از بباز
شون یا جوا شون از شه ه ،به طور ی مواز ی مبی بنبویم هبر یبك از ایبن
آرایش ها دارای امتیاز حفا ت در مقابل بروز عیب احتمالی است در حالی
كه كلیو اصلی خط تغذیه فشار متوسط تحت سرویس ربرار دارد ،تقریهبا در
تمام حاالت استفاده از كلیو كم ی ام ان بازرسی و نگهوار ی رضایت بخشی
را فراهم می نمایو برای جلوگیر ی از رطعی های بسیار كوتاه در پست هبای
كوچك ،تحمل هزینه سلول یوك به نورت رابل رهول است
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كلید زنی فشار قوی :پست ها از طریق یك موار ت بی فبوق توزیبع شبعاعی
تغذیه شوه و در هر حالت مهول به طور مستقیم از طریق یك جواكننوه ببه
خط تغذیه كننوه مت ل شوه است كلیو جواكننبوه مهبول ،ربادر ببه رطبع
جریان بار نهوده لی ن جریان تحریك مهول را می توانبو رطبع نمایبو ببرای
جلوگیر ی از باز شون اتفاری كلیو جواكننوه در زیر ببار ،مبی تبوانیم آن را ببا
كلیو یا كلیوهای خطوط تغذیه كننوه فشار متوسط طور ی ات ال دهبیم كبه
تنها در صورت باز بودن كلیو به دلیل این كه ام ان بروز عیب در مهبول یبا
ات االت بین مهول و كلیو اصلی یا كلیوهای خط تغذیه كننوه بعیبو اسبت
در طرف فشار روی مهول هیچ كلیوی ررار داده نشوه است چنانچه عیهی در
مهول یا ات االت طرف فشار ضعیف آن با كلیو یا كلیوهای خط تغذیه كننوه
فشار متوسط روی دهو ،دراین حالت برای جواكردن عیب ،كلیو موجبود در
انتهای خط فوق توزیع رطع خواهو نمود تحت چنین شرایطی پست هبای
توزیع دیگر ی كه از این موار تغذیه می شونونیز بی برق خواهنو شو گباهی
اورات رفیت نامی مهول در مقایسه با جریان ات الی جار ی به سمت عیب
در سیم پیچ های مهول و كلیوهای تغذیه كننوه فشبار متوسبط بسبیار كبم
است تحت چنین شرایطی برای جلوگیر ی از وارد آمون خسارت به مهبول و
جواكردن پست از موار تغذیه ،می توانیم فیوز و وسایل حفا تی دیگبر ی در
طرف فشار روی مهول ،در داخل یا خارج از مخزن مهبول ربرار دهبیم ایبن
وسایل حفا تی بایستی با رله های مربوط به كلیو خط تغذیه كننبوه فشبار
متوسط هماهنگ باشنو بنابراین زمان رطبع آنهبا از زمبان رطبع كلیبوهای
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مربوط به خط تغذیه كننوه فشار متوسط برای تمام مقادیر جریانی كه از بروز
ات الی در طرف فشار ضعیف مهول باشی می شونو ،طوالنی تر خواهو بود
به جای ررار دادن فیوز و وسایل حفا تی دیگر در طرف فشبار ربوی مهبول،
می توانیم از یك كلیو رابل رطع زیر بار استفاده نماییم به دلیل این كه ولتا
د
نسهتا باال بوده و همچنین به دلیل این ه رطع رورت رطبع
شه ه فوق توزیع
كلیو فشار روی با مقوار كیلوولت آمپر ات ال كوتاه به وجود آمبوه در نقطبه
بروز عیب تعیین می شود ،هزینه چنین كلیوی در مقایسه با بقیه پست هبا
ی كوچك هیچ تناسهی نواشته و نسهت به میزان بار تحبت پوشبش بسبیار
باال است گاهی اورات با حذف كلیو خبط تغذیبه كننبوه فشبار متوسبط در
طرف فشار ضعیف مهول و استفاده از یك كلیو جواكننوه به جای آن ،ببرای
اطمینان از این كه در موارع الزم مهول از شه ه كامال جوا شود ،مبی تبوانیم
ن ب یك كلیو فشبار ربوی را رد طبرف فشبار ربوی مهبول منظبور نمباییم
استفاده از فقط یك كلیو فشار روی نیازمنو آن است كه رله های جریان زیاد
برای رطع آن در حالت عهور جریان های ات الی در مهول و خط تغذیه كننوه
فشار متوسط تنظیم شونو در جایی كه خطو ط تغذیبه ببه صبورت خطبوط
هوایی از پست خارج می شونو ،وصل مجود كلیو برای خط مطلوب اسبت
این عیوب خطوط هوایی طهی د
عتا مورتی بوده لی ن وصل مجود كلیو برروی
ات الی مهول ها به هیچ وجه دلخواه ما نیست
ات الی های هوایی كه در اار صاعقه ،تما

هادی ها با ی ویگر یا با شباخه

های درختان ،روی می دهنو ،در طول موت باز ببودن كلیبو وصبل مجبود،
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برطرف می شونو در جایی كه خطوط تغذیه كننوه زمینی هسبتنو ات بالی
های خطوط تغذیه كننوه مورتی نهوده و هر چه جریان عیب بیشبتر باشبو،
رو

ال تری ی ایجاد شوه آسیب بیشتر ی به كابل مربوطه وارد می نماینو

از طرفی وصل مجود كلیو فقط باعث وارد آمون خسارت بیشتر ی به كابل و
فرسودگی كلیو می شود رله گذار ی یك كلیو فشار روی; ببه منظبور توانبایی
بخشیون به تشخیص و تمایز میان عیوب مهول كبه تحبت آن كلیبو هرگبز
د
مجودا وصل شود و ات الی های خطوط فشار متوسط هبوایی كبه ببا
نهایو
وصل مجود موار برطرف می شبونو ،در عمبل ببی جهبت پیچیبوه و سبوال
برانگیز شوه است بنابراین علی رغم استفاده از كلیبو فشبار ربوی ،ببه طبور
معمول ; نگهوار ی كلیو خط تغویه كننوه فشار متوسط دلخواه ما است

تغذیه فوق توزیع عادی و اضطرار ی
یك پست توزیع با یك موار تغذیه فوق توزیع مم ن است یه دفعات زیاد و
برای موت رابل توجهی به علت بروز اش االت در موار تغذیبه رطبع شبود و
رهل از این ه خط وصل شود بایو عیب مشخص شوه و مورد تعمیر ررار گیرد،
برای برررار ی سریع سرویس ،زمانی كه اش الی در موار تغذیه عادی رخ مبی
دهو ،می توان یك مبوار دومبی ببرای پسبت تبأمین كبرد دو عبود كلیبو
جواكننوه با سیستم هم رفلی یا  interlockدر رسمت فشبار ربوی مهبول
مورد استفاده ررار می گیرد زمانی كه موار تغذیه اصلی بی ببرق مبی شبود،
مهول پست می توانو به موار تغذیه یوكی توسط باز نمودن دستی كلیوهای
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موار اصلی مت ل گردد و سپس كلیو های موار دوم بسبته شبود ایبن امبر
ادامه را ام ان پذیر می نمایو
موت زمان از دست رفته سیستم همان زمان مورد نیاز برای كامل كردن عمل
كلیو زنی به روش دستی ،می باشو دو كلیو جواكننوه بایو طور ی با هبم در
ارتهاط باشنو كه ی ی فقط در صورتی بسته شود كه دیگر ی باز باشو این امر
به دالیل زیر ضرور ی می باشو:
اگر كلیوها بتواننو به طور مستقل باز و بسته شبونو ،خبط فبوق توزیبع كبه
توسط رطع كلیو رورت موار تغذیه و بی برق شوه است ،مبی توانبو در هبر
پست توزیع ،دوباره توسط بستن كلیو جواكننوه موار تغذیه كننبوه دوم ببه
روش دستی ،در محل پست توزیع برررار شود زمانی كه یك خط فوق توزیع
به علت یك ات الی دائمی از موار خارج شوه است بستن كلیو موار دوم در
هر پست ،بوون آن ه ابتوا كلیو موار اصلی باز شوه باشو ،ات الی را ببر روی
دومین موار فوق توزیع منتقل كرده و هر موار دوم در هر پست ،بوون آن به
ابتوا كلیو موار اصلی باز شوه باشو ،ات بالی را ببر روی دومبین مبوار فبوق
توزیع منتقل كرده و هر دو موار دوم غیر رابل استفاده می گردنبو احتمبال
وارد شون خسارت به كلیو نیز وجود دارد زیرا كلیبو جواكننبوه ببرای بسبته
شون در هنگام بروز یك ات الی مناسب نیست همچنین ،ببه علبت ام بان
برررار شون از یك پست دور دست ،خط را می بایست بی ببرق نمبود زیبرا
كلیو رورت موار تغذیه باز است ،به همین جهت ام ان به وجود آمون خطر
جوی برای افراد نیز وجود دارد یك راه ببرای جلبوگیر ی از ات بال برربی دو
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موار فوق توزیع تحت هر پیشاموی ،استفاده از كلیو انتخباب دو تیغبه مبی
باشو اما استفاده از دو كلیو ببا سیسبتم هبم رفلبی ،ببه خباطر عمل برد و
تعمیرات آسان تر آنها بیشتر معمول است
زمانی كه موار تغذیه اصلی كه خارج از سرویس بوده مجودا برررار می شود،
به طور معمول ; بهتر است كه پست از روی موار تغذیه یوكی به موار تغذیه
عادی برگردانوه شود برای انجام این منظور ،اولبین ربوم ،رطبع كلیبو و یبا
كلیوهای رورت از طرف فشار ضعیف مهول می باشو تا در نتیجه ببار پسبت
رطع شود در این صورت موار دوم فوق توریع فقط جریان تحریك بوون ببار
مهول را تغذیه می كنو برای رطع موار یوكی ،كلیو جواكننبوه مبی بایسبت
توانایی رطع جریان تحریك مهول را داشته باشو اگر كلیو نتوانو این جریان
را رطع كنو ،بایو رهل از این كه كلیو باز شود موار تغذیه مرتهط با آن بی برق
شود بی برق شون موار دوم شامل پیچیوگی های زیاد و غیر ضرور ی و ببه
طوز معمول; غیر عملی است زیرا موار یوكی ،پست و یا پست های دیگبر را
تغذیه می نمایو استفاده از كلیوهایی كه توانایی رطبع جریبان مغنباطیس
كننوه مهول را دارنو ،عملیات را ساده می نماینو
از آنجایی كه بیشتر كلیوهای جواكننوه ،توانایی رطبع جریبان ببار را نبوارد،
بایو كلیوهای جواكننوه طور ی با كلیوهای رورت موار كه حامبل ببار اولیبه
فیور می باشنو ارتهاط ال تری ی داشته باشنو كه تا زمانی كه كلیو رورت موار
باز نشوه است نتوان آنها را باز كرد در یك پسبت دارای فیبورهای متعبود،
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بهتر است كه از یك كلیو رورت در طرف اانویه مهول به منظور سباده كبردن
عمل كلیوزنی و استفاده از سیستم هم رفلی شود
كلیوهای جواكننوه در ش ل  5می تواننو با دو كلیو رطع كننوه فشبار ربوی
دستی جایگزین شونو ،كه هر كوام در یك موار تغذیه ررار گیرنو و طور ی ببا
هم تنظیم شوه باشنو كه در هر لحظه فقط ی ی بتوانو بسته شود اگر ایبن
مورد عملی باشو ،احتیاجی به برررار ی سیستم هم رفلبی ببرای جلبوگیر ی از
رطع جریان موار وجود نوارد به طور معمول; كلیو رورت طرف فشار ضعیف
مهول حذف می شود راه حل احتمالی دیگر استفاده از كلیبوهای رطبع ببار
د
نسبهتا جویبوی مبی باشبنو آنهبا تركیهبی از
می باشو این كلیوها پویبوه
كلیوهای جواكننوه استانوارد با یك محفظه رطع بار می باشنو این سیستم
رطع كننوه كه به طور مواز ی با تیغه های كلیو عمل می كنو ،شامل یك گباز
با رورت دی ال تری ی باال است كه توانایی رطع رو
را دارد باز نمودن كلیو رو

ناشی از باز شون كلیو

را به سمت رطع كننوه هوایت می كنبو ایبن

كلیوهای رطع كننوه بار در بسیار از موارد به لحاظ مسائل ارت ادی در طرف
فشار روی پست های توزیع مورد استفاده وارع می شونو
زمانی كه یك ات الی در موار فوق توزیعی كه آن پست را تغذیه می كنو ببه
وروف می پیونود ،خیلی سریع سرویس محود برق ام ان پبذیر مبی گبردد
این توانایی برررار ی مجود سرویس ،بسبتگی ببه طراحبی فیری بی و برربی
موارهای هر پست دارد موارها بایبو طبور ی طراحبی و ن بب گردنبو كبه
ات الی ی ی به دیگر ی انتقال داده نشود به هبر حبال خراببی ی بی مهبول
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باعث یك ورفه نسهتا طوالنی برای سرویس دادن به مشتركینی كبه توسبط
آن پست تغذیه می شونو ،می گردد این ورفه ها خیلی كم نوده ولبی مبی
تواننو جوی باشنو چنوین روش برای ادامه سرویس در هنگام و روع چنین
اتفاراتی وجود دارد ی ی از آنها بهره گیبر ی از رفیبت یبك مهبول مبوك و
ارتهاطات و كلیو زنی الزم به ش ل یك پست متحرك می باشوكه می توانبو
به محل پست منتقل گردیوه و در هر لحظه آماده برای ات ال به شبه ه ببه
منظور جانشینی مهول از كار افتاده باشو روش دیگر با كارگیر ی پست هبای
توریع با دو با چنو مهول كاهنوه می باشو زمانی كه یك مهول دچار اشب ال
گردیو ه و می توان بار را بطور دستی و یا خودكار به مهول دیگر انتقبال داد
در پست هایی كه از مهول تك فاز استفاده می شود یك مهول یبوك را ببه
طور دائم می توان نگهوار ی نموده هر یك از مهول های درحال كار را بر كنبار
نموده و ارتهاط مهول یوك را به شه ه ،به منظور تواوم سرویس بقبرار كبرد
روش دیگر برای اطمینان از برررار ی سرویس به بار ی كه به طور عادی توسط
یك مهول پست سرویس داده شود ،آن است كه از كلیوهایی كه در شبرایط
عادی باز هستنو در موارهای فیور فشار متوسط استفاده شود
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این كلیوها  ،به روش دستی زمانی بسته می شونو كه فیور بی برق شبوه را
بتوان به فیور در حال سرویس از طریق پست توزیع مجاور ،مت ل نمود
پست هایی با چند مبدل :رفیت مهولی پسبت مبی توانبو ببه دو رسبمت
تقسیم شود كه هر رسمت به موار تغذیه خود مت ل است زمانی كبه یبك
مهول خارج از سرویس است ،رسیت باریمانوه رادر است تمامی بار پست را
تأمین كنو اگر از مهول هایی كه خود به خود خنك می شونو استفاده شود
به %100

رفیت مهولی یوكی پست احتیاج می باشو با تجهیزات هر یك

از مهول ها به نحوی كه بطور خود كار با جریبان هبوای دمنبوه ببه صبورت
بادبزن خنك گردنو ،مقوار رفیت بامی هر یك از دو مهبول مبی توانبو ببه
مقوار زیر  %100بار پست تقلیل یا بو نسهت مقوار رفیت در حالت خنك
شون توسط باد بزن به حالت خنك شون طهیعی بسبتگی ببه  KVAمهبول
دارد برای مثال  ،در یك پست با بار  6250 KVAدوعود مهول خنك شبونوه
توسط بادبزن با مقوار  5000 KVAمی تواننو مورد استفاده وارع شونو
چنانچه یك مهول خارج از سرویس باشو مهول های باریمانوه در حال خنك
شون توسط هوای دمیوه شوه ببه دلیبل ببادبزن هایشبان مبی تواننبو 25
درصو اضافه بار یعنی  6250 KVAبار داشته باشنو این یبك مثبال بسبیار
ساده است ،به هر حال  ،انتخاب مقوار مهول ،اغلب تحت تأایر عواملی نظیر
سی ل روزانه تغییرات بار  ،رشو بار ،شبرایط ت بب اولیبه و مخبارج اضبافه
كردن رفیت و غیره می باشو اضافه كردن یبك خبط ورودی دیگبر و یبك
مهول كه جمعا تعواد ترانس ها را به سه عود برسانو ،شرایطی را فراهم مبی
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نمایو كه دو مهول در حال سرویس و یك عبود خبارج از سبرویس ببوده ،و
بنابراین نیاز به رفیت مهول بخیره برای دستیابی ببه یبك مقبوار رفیبت
رابل اطمینان را تقلیل می دهو
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خالصه مطالب
سیستم دیسپاچینگ ملی و منطقه ای ب ورت سلسله مراتهی در دو سبط ،
طراحی شوه است كه سط
در تهران و سط

اول مركز كنترل دیسپاچینگ مادر ) ( SCCمستقر

دوم سلسله مراتب  6مركز دیسپاچینگ منطقه ای

(AOC

)

مركز كنترل مادر مسئولیت ایمنی سیستم را بعهوه دارد و مسئولیت مراكز در
سط

منطقه ای و كوچك هماننو به موار در آوردن و خارج كبردن واحبوها

است
در رسمت دیگر پی ر بنوی سیستم مورد بحبث ربرار مبی گیبرد كبه شبامل
تجهیزات اصلی وارع در مركز و پایانه های دوردسبت مبی باشبو تجهیبزات
دیسببپاچینگ ملبی شببامل سببخت افببزار سیسببتم كنتببرل و سیسببتم هببای
كامپیوتر ی نیز می شود كه شامل  3زوج كامپیوتر  32بیتبی مبول  VAXمبی
باشو كه یك زوج برای ارتهاط منطقه ای و پایانه های دور دسبت و سبومین
زوج برای اجرای برنامه های كاربردی شبه ه ربورت اسبتفاده مبی شبود در
ضمن به منظور جمع آور ی و ارسال اطالعات از ایستگاهها به مركز كنتبرل از
تجهیزات ال ترونی ی استفاده می شود كه به آنها پایانه های دوردست مبی
گوینو كه به طور كلی این تجهیزات شامل دو رسمت پایانه هبا دوردسبت و
تجهیزات واسطه می باشو اطالعات آنالوگ و دیجیتال از طریق ترانسفورمر
جریان و ترانسفور ولتا در داخل كابینت ترمینالها جمع آور ی می شبونو و از
طریق كابلهایی از مار شالینگ راك به كابینت واسطه آورده می شونو مقادیر
خروجی این مهولها كه ب ورت جریان آنالوگی بوده وارد تجهیبزات  RTUمبی
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شود  RTUخود یك دستگاه كامال ال ترونی ی و مبوو الر مبی باشبو و انبواع
جویو آن دارای ریز پردازنوه می باشو
كلیه اطالعات در  RTUنگهوار ی و ب ورت یك سر ی تلگرام ارسال شوه و وارد
فرستنوه مودم شوه و ب ورت موو السیون  PSKیا  FSKبر روی بانو مشخ ی
از فركانس مووله می شونو
در رسمت دیگر ی برنامه هبای كباربردی شبه ه

وEDC

جهبت بهبره ببردار ی

ارت ادی ازشه ه و برنامه ریز ی تولیو و پیش بینی ببار و

OLF

جهبت انجبام

عملیات و تخمین پارامترها و اطالعات می باشو در ضمن سیستم  UPSكبه
همان سیستم تغذیه دائم است جهت تغذیه تغذیه دستگاههای موجبود در
سیسببتم دیسببپاچینگ كببه دارای حببواكثر اطمینببان اسببت زیبرا تجهی بزات
كامپیوتر ی و ال ترونی ی موجود از حساسیت خاصی برخوردارنو
در طهقه بنوی سیستم های توزیع به طور كلی به دو نوع اساسبی سیسبتم
های توزیع شعاعی و سیستم هبای توزیبع شبه ه ای تقسبیم مبی شبونو
موارهای فوق توزیع می تواننو به چهار ش ل اساسی زیر ررار گیرنو
 )1شببعاعی

 )2حلقببوی

 )3شببه ه ای

)4

انشعابی
بهترین تواوم كاركرد را یك موار فوق توزیع حلقوی با ایستگاهی كه به ش ل
نقطه ای به آن مت ل است تأمین می نمایو و مبوار ی كبه متضبمن تبواوم
بهره بردار ی كمتر ی باشو موار شه ه ای است
موار حلقوی توزیع تقری د
ها همیشه ب ورت خط هوایی است
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منهع تغذیه یك شه ه فوق توزیع اغلب یك پست فوق توزیع بوده كه شامل
مهول هایی است كه ولتا انتقال را به سط

ولتا فوق توزیبع كباهش مبی

دهنو ساده ترین نوع پست شامل كلیو جواكننوه فشار روی ،یبك مهبول و
یك كلیو رابل رطع زیر بار است پست های موجود اغلب به وسایل تنظبیم
ولتا نیاز دارنو این ابزار مم ن است به صورت یك تغییر دهنوه ولتا مهبول
به ش ل واحو ساخته شوه و با به صورت یك یبا چنبو تنظبیم كننبوه ولتبا
جواگانه خط تغذیه كننوه فشار متوسط ساخته شود
پست ها از طریق یك موار ت ی فوق توزیع شبعاعی تغذیبه شبوه و در هبر
حالت مهول به طور مستقیم از طریق یك جواكننوه ببه خبط تغذیبه كننبوه
مت ل شوه است برای جلوگیر ی از بازشون اتفاری كلیو جواكننوه در زیر بار
می توانیم آنرا با كلیوهای خطوط تغذیه كننوه فشار متوسط طبور ی ات بال
دهیم كه تنها در صورت باز بودن كلیو اصلی بتوانو باز شبود گباهی اوربات
رفیت نامی مهول در مقایسه با جریان ات ال جار ی به سمت عیب در سیم
پیچی های مهول و كلیوهای تغذیه كننوه فشار متوسبط بسبیار كبم اسبت
تحت چنین شبرایطی ببرای جلبوگیر ی از وارد آمبون خسبارت ببه مهبول و
جواكردن پست از موار تغذیه می توانیم فیوز و وسایل حفا تی دیگبر ی در
طرف فشار روی مهول ،در داخل با خارج از مخبزن مهبول ربرار دهبیم رلبه
گذار ی یك كلیو فشار روی; به منظور توانایی بخشیون به تشخیص و تمبایز
د
مجودا وصل شود و ات بالی
میان عیوب مهول كه تحت آن كلیو هرگز نهایو
های خطوط فشار متوسط هوایی كه با وصل مجود موار برطرف می شبونو،

46

در عمل بی جهت پیچیوه و سئوال برانگیز شوه اسبت بنبابراین علبی رغبم
استفاده از كلیو فشار روی ،به طور معمول نگهوار ی كلیو خط تغذیبه كننبوه
فشار متوسط دلخواه ما است

EMS= Energy Management System

SCC= System Control Center

AOC= Area Ooperating Cente

AGC= Automatic Generation

DEC= Digital Equipment Corporation

HVI= High Voltage Interposing

DTS= Dispatch Telephone System

FCS= Fast Conttext Switching

DMA=Direct Memory Access

EDC= Economic Dispatch Calculating

OLF= Oprator load-Flow
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