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 کلیات 

 اطالعات  یجمع آور  یستم هایس

 اطالعبببات و كنتبببرل یمبببع آور مبببورن ج یسبببتم هبببایشبببروع س

(Supervisory Control and Data  )ران از آن بببا نببام یببكببه امببروزه در ا

گبردد   یسبتم ببر مبیمبه ربرن بیشبود ببه اواخبر ن یاد مبیبنگ  یسپاچید

ر یمقبباد یر یببتببر  انببوازه گ یل بببه نببام كلببین اصببطالح بعببواد تهببویببا

 ت ها و كنترل از راه دور شو یوضع یر ی،انوازه گیعود

  یسبتم هبایاسبتفاده در س یوتر هبا ببرایكبامپ ینبیت میباال رفتن رابلبا ب

م یبعنببوان ت ببم یاز واحببو پردازنببوه مركببز  یفببوق، ام ببان اسببتفاده عملبب

 رنوه و متعارب آن اعمال كننوه كنترل بوجود آمو یگ

 آن       یشبكه قدرت و راهبر 

 یاطالعبات و كنتبرل مب یجمبع آور   یسبتم هبایربورت س یدر شه ه هبا

ع تببا یببور توزیببك فیبباز كنتببرل كببردن  یعنببین فببرم یو در سبباده تببرتوانبب

ع در یببو و انتقببال و توزیببتول یكنتببرل تمببام یعنببین نببوع آن یوه تببریببچیپ

 رد  یمورد استفاده ررار گ ییایع جغرافیك محوطه وسی

 یوتر یمبورن كبامپ  یسبتم هبایاز ببه وجبود سیبش از هر زمان نیامروزه ب

  EMS)  یت انبر  یریمبو  یم هباسبتیشبود سیاحسبا  م یت انبر  یریمو

 رنو یگ یر مورد استفاده ررار میز یكل ینه های( امروزه در زم
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از  یر یسببپاچرها بببه منظببور جلببوگیت شببه ه رببورت بببه دیاعببالم وضببع -1 

 ی، در نظبر داشبتن رزرو كبافیمبن انبر  یو ایبشبه ه تول یط بحرانبیشرا

 كیاپیو و انتقال به منظور اخت اص دادن در زمان رله یتول یبرا

 فركانس و ولتا  الزم  یوار یبا حفظ پا یو انر  یتول -2

 و برق ین روش تولیتر یارت اد -3

 ران  یسازمان برق ا یو منطقه ا ینگ  ملیسپاچید یپروژه ها

ك یبمختلبف دارد و  یاج ببه وجبود هفبت مركبز كنتبرل در نبواحیبران احتیشه ه برق ا

اطالعببات ش، بببه منظببور كسببب یخبباص خببو یمركببز كنتببرل مببادر بببا مشخ ببات فنبب

 یبرنامببه هببا یت شببه ه و سببپس اجببرایسببپاچر هببا از وضببعیشببه ه ، آگبباه نمببودن د

و یبببببار، تول ینببیش بیو شببه ه، پببیببر كنتببرل تولیببمختلببف نظ ینببه هببایدر زم یكبباربرد

(  ینگ  ملببیسببپاچیره در نظببر گرفتببه شببوه و مركببز كنتببرل مببادر ) دیببو غ یارت بباد

مت بل ببه مركبز مبادر و  یانبه هبایق پایبماد از طریش را مسبتقیاز اطالعات خبو یبخش

 یمسببتقر در شببهرها ینگ  منطقببه ایسببپاچیق مراكببز دیببگببر را از طرید یبخشبب

ه یببرا تعه یت محببوودیببجببان، خراسببان، خوزسببتان، اصببفهان، تهببران رابلیكرمببان، آبربا

ش نهاشبو آن یف خبویربادر ببه انجبام و با ینگ  ملبیسبپاچینموده تا چنانچه مركبز د

ك حبوارل توربع بتبوان شبه ه ربورت را یبشبود و ببا  یته ممركز اور انس بخومت گرف

 ن منظور انتخاب شوه است یبو ینگ  منطقه ایسپاچیحفظ نمود  مركز د

 یو منطقه ا ینگ  ملیسپاچیدر د یبهره بردار  یازهاین

در دو  یب ببورت سلسببله مراتهبب یو منطقببه ا ینگ  ملببیسببپاچیسببتم دیس

 نگ  مببادریسببپاچیشببوه اسببت سببط  اول مركببز كنتببرل د یسببط ، طراحبب
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  (SCC )  مركبببز  6مسبببتقر در تهبببران و سبببط  دوم سلسبببله مراتبببب

 (   AOC)  ینگ  منطقه ایسپاچید

 ت ها:یمسئول

 ر است: یت مركز كنترل مادر بشرح زیمسئول

    System Securityستم یس یمنیت ایمسئول

 از است:یر مورد نیات زیت عملین مسئولیانجام ا یكه برا

  Contingency evaluation اطالعات  یجمع آور 

  یاتیعمل یجاد استراتژ یا

 ستم و كنترل آنیس یدار یپا یبررس

بببا  یواحببوها یبعضبب یكنتببرل رو( :   AGCد ) یررك تولیرركنترررل اتومات

  یویت تولیاهم

ز كببردن انتقببال یمببایاپت یبببرا  SCCت یكببه مسببئول یاقتصرراد یبررسرر

ا  از یبن كنتبرل یبباشبو و ا یمم كبردن كباربرد  نراتبور هبا مبیرورت و اپتب

ق یببا از طریببرود  یتحببت كنتببرل ب ببار مبب یواحببوها یبببرا AGCق یببطر

 گردد  یكوچك اعمال م یواحوها یو برایتول یز یبرنامه ر

 ویبار راكت ینظارت در ولتاژ 

  یقطع یز یبرنامه ر 

 كوتاه مدت و بلند مدت بار یبرنامه ها ینیش بیپ
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 یاز واحوها یبعض یر واحوها را برابا ی، كنترل از راه دور براینگ  ملیسپاچیمركز د 

 بزرگ بعهوه خواهو داشت  یویتول

 ر است:یعمدتا به شرح ز  یت مراكز منطقه ایمسئول

 دها یقطع و وصل كل

 و یمولو و م رف كننوه راكت یم ولتا  دستگاههایكنترل مستق

مسببتقر در  یگبباز  یمسببئول بببه مببوار آوردن و خببارج كببردن واحببوها

 خود یاتیمنطقه عمل

  یطراح ینمها

  یزمان یپاسخ ها

ه و ارائبه نبرم افبزار وسبخت افبزار مناسبب، یبمان اران مو فنو كه ببا تهیپ

 یانببه هببایاطالعببات از پا یجمببع آور  یمناسببب بببرا یزمببان یپاسببخ هببا

اطالعببات و  یو  جمببع آور یببدور دسببت را بببه مركببز كنتببرل بببرآورده نما

مراكبز  یطالعباتا یگاههبا یروگاههبا ببه پایاز پسبت هبا و ن یر عودیمقاد

 یه مبیباان 4 ینگ  ملبیسبپاچیمركبز د یه و ببرایبدر هبر دو اان یمنطقه ا

 باشو 

منتقبل  ینگ  ملبیسبپاچیببه د یه از مراكبز منطقبه ایباان 10اطالعات هر 

 شود  یم
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 ستم یگسترش س 

هبر منطقبه  یروگاههبا ینگ  ببا توجبه ببه پسبت هبا و نیسپاچیستم دیس

انبه دوردسبت ر ابتوانبو تحبت یاپ 50ت تبا یبن اسبا  كبه در نهایبو بر ا

 شوه است  یاورد طراحیكنترل در ب

 ستم یس ی ر بنویپ

دوردسببت مسببتقر در آن منطقببه اطالعببات را  یانببه هببایدر هببر منطقببه پا

آن منطقببه منتقببل نمببوده و سببپس توسببط خطببوط  یگبباه اطالعبباتیبببه پا

 شونو  یمنتقل م ینگ  ملیسپاچیبه د یمخابرات

انببه یك پایبببببزرگ شببه ه بببرق،  یروگاههببایفقببط در ن ینگ  ملببیسببپاچید

 م خواهو داشت  یدوردست مستق

 ینگ  ملیسپاچید ی ر بنویپ

دوردسببت وارببع در  یانببه هببایوارببع در مركببز و پا یزات اصببلیببشببامل تجه

 باشو  یبزرگ م یروگاههاین

  یمنطقه ا ینگ هایسپاچید ی ر بنویپ

ران و در مببورد منبباطق تهبب ینگ  منطقببه ایسببپاچیمراكببز د ی ببر بنببویپ

گبر یببوده و مبورد چهبار منطقبه د ینگ  ملبیسبپاچیاصفهان مشبابه ببا د

 یگبر ید ی بر بنبویعبت پین مراكبز طهیبا یگر ببرایمان ار دیبعلت وجود پ

 بر یببا پ یم داشبت كبه ضبمن مشبابهت از نقطبه نظبر عمل بردیرا خواه

 یگبر منباطق، ببا اسبتانواردهاید ینگ  هبایسبپاچید  یستم هبایس یبنو

 ز مطابقت دارد ین مان اریموجود پ
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سببتم یو سببخت افببزار س ینگ ملببیسببپاچیزات دیببتجه یحببال بببه بررسبب 

 میپرداز یكنترل م

  یوتر یكامپ یستم هایس

ك زوج یبباشبو كبه از  یمب   vax مبول  یتبیب 32وتر یشامل سه زوج كبامپ

اسبتفاده  یگبر مراكبز منطقبه ایدوردسبت و د یانبه هبایارتهاط ببا پا یبرا

 شود  یم

شبه ه ربورت  یكباربرد یبرنامبه هبا یاجبرا یوتر ببرایمپن زوج كایاز سوم

وتر بببا ین زوج كببامپیببارتهبباط ا یز الزم بببرایببشببود  تجه یاسببتفاده مبب

نقبل و  یببوده كبه ببا توجبه ببه سبرعت بباال   Ethernet  گر كاببل ی بوی

 نوارد  یآن تواخل اطالعات مش ل چنوان یانتقاالت رو

  یوتر اصلیزوج كامپ

 یببا زمببان خوانببون و نوشبتن بببه حافظببه اصببل یتببیب 32 یوتر هببایكبامپ

 باشنو  یه می رو اانیك مایر یز

سبك یك دیبدر نظبر گرفتبه شبوه اسبت و  یت حافظبه اصبلیهشت مگابا

 در نظر گرفته شوه است   cpu هر  یت برایون بایلیم 456با 

 ن یرابطه انسان و ماش

شبود كبه اطالعبات شبه ه ببرق را ببه  یگفتبه مب ییبه مجموعه دستگاهها

 یر مببیببن دسببتگاهها عمببوتا بشببرح زیببدهنببو  ا یسببپاچرها نشببان مببید

 باشو 
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 مك و كنترل كننوه آن یصفحه م 

 شود  یوه مین صفحه دیاطالعات شه ه برق بطور خالصه شوه در ا 

 (  یونیز یدستگاه تلو – یدیسپاچر) صفحه كلید یكنسول ها

ق شببه ه بببر  یراههببر  یسببپاچركه از آن بعنببوان عامببل اصببلید یكنتببرل هببا

ش عمبوتا یببه منظبور نمبا یونیبزیشبود شبامل صبفحات تلو یاستفاده م

بببه  یویببآن و صببفحات كل یشببه ه و آالرم هببا یتببك خطبب یاگرام هببایببد

 یسبپاچر اصبلیمبك و كنتبرل دیباشبو  صبفحه م یمنظور اعمال كنترل مب

 باشنو  یشه ه م یسپاچرها در نگهوار ید ین بازوهایتر

 چاپگر  یدستگاهها

ع شبه ه ببرق یر ببا سبرعت كبم ببه منظبور ضبهط ورباچاپگ یاز دستگاهها

اد ببه منظبور چبا  یبچباپگر و ببا سبرعت ز یر آالرمها و از دسبتگاههاینظ

 شود  یاستفاده م یاطالعات آمار 

 چارت ركوردها 

را بببه آن اخت بباص داده و  یت فركببانس، چببارت ركببوردیببل اهمیبببببه دل

ه تلبب»سببتم یك سیببق یببشببود  فركببانس از طر یآن ضببهط مبب یشببه رویهم

 شود  یارسال م« وسته یپ یمتر 

 مناطق  ینگ  هایسپاچیانتقال اطالعات با د

افزونببه بببا  یك زوج خطببوط ارتهبباطیببانتقببال اطالعببات شببه ه توسببط 

رد  یببگ ین مراكببز انجببام مببیه بببیببت در اانیببب 9600ت انتقببال یببرابل
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و در یبببنگ  منطقبببه ببببا یسبببپاچید 10سبببتم تبببا یت بسبببط سیبببرابل 

 ته شود  در نظر گرف ینگ  ملیسپاچید

 

 دوردست یانه هایپا

سبتگاهها ببه مركبز كنتبرل از یو ارسبال اطالعبات از ا یبه منظبور جمبع آور 

 یانببه هببایشببود كببه بببه آنهببا پا یاسببتفاده مبب ی ببیزات ال ترونیببتجه

زات شببامل دو رسببمت یببن تجهیببا ینببو  بطببور  كلببیگو یدوردسببت مبب

 = High voltage Interposing زات واسببطه یببانببه دوردسببت و تجهیپا یمجببزا

HVI  نالهبا یق ترمیبشبونو و از طر یسبتگاهها ن بب مبیبوده كه در محبل ا

موجببود در  ینالهببایا ترمیببنگ راك یمببار شببال ینببت هببایواسببطه در كاب ی

 یسببتگاه مت ببل مببیوط بببه آن ایببزات مریببكنتببرل بببه تجه ینببت هببایكاب

   CTان )یببق ترانسببفورمر جریببتببال، از طریجیشببونو  اطالعببات آنببالوگ و د

شببوه در داخببل  یم كشببیسبب ی( و كنتاكتهببا PTنسببفور مببر ولتببا  ) ( و ترا

ق یببن اطالعببات از طریببشببونو  ا یمبب ینالهببا جمببع آور ینببت ترمیكاب

ن یبشبونو  ا ینبت واسبطه آورده مبینگ راك ببه كابیاز مبار شبال ییكابلها

مهبول  یكنتبرل و تعبواد یرلبه هبا یك سبر یبشبامل  ینت بطبور كلبیكاب

 یمتناسببب، مبب یانهببایو ولتببا  بببه جرل تببوان یبب، از رهی ببیات ال تریببكم

بببوده  یان آنببالوگیببن مهببولها كببه ب ببورت جریببا یر خروجببیباشببو  مقبباد

 یز در خروجببیببآمببوه از مركببز ن یشببود  فرمانهببا یمبب  RTUزات یببوارد تجه

برربرار   HVIنبت یرا در كاب یز ببه نوببه خبود رلبه كنترلبین نی اهر شوه كه ا
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در  یكنتببرل دسببتگاه ز بببه منظببوریببن رلببه نیببا یكنببو  كنتاكتهببا یمبب 

ر یرود  مقباد یو، ببه كبار مبیبك كلیبستگاه بطور مثال باز و بسته كبردن یا

بببوون  یق كنتاكهببایببز كببه از طریببسببتگاه نیا یت و آالرمهببایر وضببعیببتغ

 RTUق یببكببه از طر یله ولتببا  یشببونو بببه وسببیجبباد میسببتگاه ایبببرق در ا

 شونو  یافت میدر  RTUق یم از طریشود بطور مستقیجاد میآنها ا یبرا

RTU   هاشببو و انببواع یو مببووالر م ی ببیك دسببتگاه كببامال ال ترونیببخببود

 باشو   یز پردازنوه میر یو آن دارایجو

شبوه و در  ینگبه دار  RTU در حافظبه یا ارسبالیبو  یافتیبه اطالعبات دریكل

ت یبتلگبرام كبه شبامل ب یك سبر یبموارع پاسخ به مركز كنترل به صبورت 

و اطالعببات خببام اسببت ارسببال ون، چببك یزاسببیآدر ، سن رون یهببا

ك یبال و صبفر و یسبر یتهبایببه صبورت ب یشونو  اطالعبات كبه همگبیم

 FSKا یبPSKون یهاشنو وارد فرسبتنوه مبودم شبوه و ببه صبورت مووالسبیم

ن اطالعببات از یببشببونو  ایاز فركببانس موولببه م یبانببو مشخ بب یبببر رو

گبر ید ا انبواعیبو   PLCا یبو یب برو ویتوانبو میكبه م یق كانال مخبابراتیطر

بانببو مربببوط بببه  یشببونو  بببر رویارتهاطببات باشببو بببه مركببز ارسببال م

از  یعنبیز انتقبال داد  یبصبوا را ن یعنبی یتوان م المبات تلفنبیاطالعات م

ن یم ببیمسبتق یك خبط تلفنبیب یتبوان دارایانه و مركبز میق ارتهاط پایطر

زات یبه تجهیبنامنبو  تغذیم  DTSن نبوع تلفبن را یبسبتگاه شبو  ایمركز و ا

 شود   ین میبه طور دائم تام یق شار ر و باطر یاز طر فوق
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 ستم كنترل  ینرم افزار س

ات یخ وصب یو دارایببا ین مراكبز یستم عامبل مبورد اسبتفاده در چنبیس

 ر باشو یز یهایژگیو و

 ت یساختار وقفه با اولو

 (   Fast Context Switching = FCSع برنامه ها ) یسر ییجابجا

 (   Dynamic Memory Allocation ا )یص حافظه بطور پویتخ 

 (   Direct Memory Access = DMA ع به حافظه ) یسر یابیدست

 اطالعات و كنترل  ینرم افزار جمع آور 

ل اطالعببات خببام بببه یاطالعببات، تهببو ین نببرم افببزار جمببع آور یببفببه ایو 

ص یالزم ببه منظبور تشبخ ی، چبك كبردن ببا محبووده هبایواحو مهنوس

اعببالم  یگبباه اطالعبباتی، بببه روز در آوردن پایر عببادیببغ یحالببت هببا

ارتهباط انسبان  یدسبتگاهها  یسبپاچرها ببر رویببه د یر عبادیت غیوضع

چبباپگر  یو دسببتگاهها  یونیببریمببك، صببفحات تلوین از نظببر میو ماشبب

 باشو  یم

 ن ین انسان و ماشینرم افزار رابط ب

ر ش اطالعببات شببه ه بببرق، موجببود دیفببه نمبباین نببرم افببزار عمببوتا و یببا

اگرام یبن اطالعبات ببه صبورت دیبسبپاچررا دارد  ایببه د یگاه اطالعباتیپا
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از  یا ب ببورت خالصببه ایببسببتگاه و یمربببوط بببه هببر ا یتببك خطبب یهببا 

 باشو   یشه ه م

  یمحاوره ا یشگر هایراینرم افزار و

ن نبرم افبزار یفبه مهنوسبیرشبه ه ببرق و مشخ بات آن، و ییهمگام با تغ

مركببز  یگبباه اطالعبباتیرات را در پاییببن تغیببباشببو كببه ا یمركببز كنتببرل مبب

فبوق هسبتنو  یشبگر هبایراین بار ویا یو  اببزار الزم ببرایكنترل اعمال بنما

نببه ب ببورت ین زمیببدر ا ینببرم افببزار  ین دسببتاودهایكببه نظببر بببه آخببر

 و ینما یعمل م یمحاوره ا

 شه ه رورت یكاربرد یبرنامه ها

1- ( Automatic Generation Control )  AGC  
مجاور و  ین نواحیو خطوط بیروگاهها جهت داشتن فركانس اابت در شه ه، كنترل تهادل توان اكتیو نیك تولیم اتوماتیظبمنظور تن

 گردد   یفوق استفاده م یروگاهها از برنامه هاین ینه هاینه از نظر هزیو بهیتول

2- ( Economic Dispatch Calculation ) EDC  
 یب ببار مبب یز شببه ه سراسببر ا یارت بباد ین برنامببه جهببت بهببره بببردار یببا

 ن نمود ییروگاهها را تعیو نیزان تولیتوان م یله مین وسیرود و بو

 

   ( Production Schediction )د یتول یز یبرنامه ر  -3

روگاههببا و بببه منظببور یاز ن یو برخببیببتول یت هببایبببا توجببه بببه محببوود

و هببر یبن برنامبه مقببوار تولیبروگاههببا، ببا اسببتفاده از این یو ارت بادیبتول

 گردد  ین مییروگاهها در روز بعو تعیاعت نس
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  ( Load Prediction )بار  ینیش بیپ -4 

روز  یسببتم تحببت كنتببرل بببرایبببار هببر سبباعت س ینببیش بیبمنظببور پبب

ن یببل تببر از ایببطو یزمببان یودهببایو پر ینببوه، بببار هفتگببی، روز آیجببار 

 شود  یبرنامه استفاده م

5- ( Operator Load –Flow)OLF 
ن برنامبه ام بان یبابتبوا توسبط ا یه ه سراسبر ات در شبیجهت انجام عمل

 یربرار داده و سبپس ببه اجبرا گذاشبته مب یر ببودن آن را مبورد بررسبیپذ

 شود 

 (   State Estimationن پارامترها و اطالعات ) یتخم -6

 یانببه هببا جمببع آور یق پایبباز اطالعببات كببه از طر ین برخببیبمنظببور تخمبب

ن برنامبه یبآنهبا از ا ا و جبود خطبا دریبافبت یگردد و احتمال عبوم در یم

 گردد   یاستفاده م

 

7- Database Management System  
از ببه اطالعبات یبشبه ه ن یكباربرد یك از برنامبه هبایببمنظور اجبرا  هبر 

ه یبباز كلیبباطالعببات مببورد ن یت، آمبباده سبباز یریباشببو و برنامببه مببو یمبب

 برنامه ها را بعهوه دارد 

8- Contingency Evaluation  

سببتم در ااببر انجببام یرنامبه درصببو ورببوع اتفباق در سن بیببببا اسببتفاده از ا

در  ینبوه شبه ه و وربوع مسبائل بعبویت آیك مانور ببا توجبه ببه وضبعی
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شبه ه  ینبان بهبره ببردار یب اطمیله ضبرینوسبیگبردد و بو ین مبییآن تع 

 ابو ی یش میافزا

 ستم یمطالعات س یبرنامه ها -9

I –  برنامه پخش بارLoad –Flow   

II  - یوار یبرنامه پا Steady State Stability Analysis 

III  -  برنامه ات ال كوتاهShort Circuit Analysis  

IV  - ك یبرنامه حذف بار اتومات Load Shedding  

 ه ساز مركز كنترل یشب -10

شببه ه  یر عببادیببوغ یعبباد یت هببایه سبباز تمببام وضببعین شببهیببتوسببط ا

فا ده از وه وببا اسبتیبگبر د یه سباز یشبه یله برنامه خبا صبیواتفارات بوس

 توان افراد را آموزش داد  یآن م

 ه مطهو ع یتهو 

 یش وببازدهیات خبویبادامبه ح یوتر ببرایبكبا مپ یزات ا طبا ق هبایتجه

ط شبامل ین شبرایبخباص دارنبو كبه ا یطبیط محیاز به شبرایهرچه بهتر ن

ط یببو جبو د آوردن شبرا یدمبا ورطبو ببت اسبت برا –كنترل گرد و خباك 

 یاسبت كبه ببرا یز ات خبا صبیباز ببه تجهیط نیستم كنترل محیالزم در س

 شوه است  ین منظور طراحیا

 (  یستم برق اضطرار یزل ) سید

م یت ببم ینگ  چببون بببرایسببپاچیوتر و كنتببرل در مراكببز دیاطبباق كببامپ

از  یبخبش مهمب یببرق اضبطرار  یسبتم هبایمهبم اسبت لبذا س یها یریگ
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 یبببرا یسببتم بببرق اضببطرار یزات سیببشببونو  تجه یسببتم محسببوب مببیس 

وابسببته بببه آن  یزل  نراتببور و دسببتگاههایببنگ  شببامل دیسببپاچید مراكببز

ن یببت ایببت و مقببوار سبباعت كببار و مورعیبباسببت و بببا توجببه بببه  رف

 گردد  ین كار طراحیا یبرا یدستگاه با ساختمان اصل

 ه دائم ( یستم تغذی)س UPSستم یس

 ینگ  از روشببیسببپاچیسببتم دیموجببود در س یه دسببتگاههایببجهببت تغذ

 یانبر   یشبگیهم ینبان جهبت برربرار یكبه حبواكثر اطمشود  یاستفاده م

كبه از  ی بیال تر یب عبالوه ببر انبر  یبن ترتیو  ببویبن نمایرا تأم ی یال تر

شبود كبه در  یزل در نظبر گرفتبه مبیبد یشبود، تعبواد یا مبیبرق شهر مه

و كننببو  از یببسببتم را تولیس یهنگببام رطببع بببرق وارد مببوار شببونو و انببر  

نگ  یسببپاچیموجببود در د ی ببیو ال ترون یوتر یزات كببامپیببگببر تجهیطببرف د

بببه  ی ببیال تر یبرخوردارنببو الزم اسببت كببه انببر   یت خاصببیاز حساسبب

 نواخت و دائبم ببا دامنبه و فركبانس ااببت ببه آنهبا داده شبونو  یصورت 

ا یبببببببرق شبببهر  UPSشبببود در  یبهبببره گرفتبببه مببب UPSسبببتم یلبببذا از س

ن یبا یشبود و خروجب یك سبو داده مبیبببه واحبو  یاضبطرار  ی نراتورها

 یل مبیوار تهبویبواحو دوباره به برق متناوب ببا فركبانس ااببت و ولتبا  پا

نبورتر هبا ببه یا یرد  خروجبیبگ ینبورتر صبورت مبین كار درمبورد ایشود  ا

 یاعمبال مب یه اصبلیبنگ  ببه عنبوان تغذیسبپاچیسبتم دیس یشه ه داخل

 گردد  
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 نگ  مناطق یسپاچید 

طق مربببوط بببه نگ  منببایسببپاچیسببتم دیكببه مربببوط بببه س ییتببا آنجببا

فببوق عمببوتاد  یسببتم هببایباشببو، س یمبب ینگ  ملببیسببپاچیمان ببار دیپ

شبه ه ربورت، مركبز  یكباربرد ینبه برنامبه هبایمشابه ببوده و فقبط در زم

 یتعببواد محببوودتر  یرا آن هببم بببر رو  AGCنگ  اصببفهان فقببط یسببپاچید

 و ینما یروگاه اعمال مین

ز یبن یتباچیمان بار هینگ  منباطق مرببوط ببه پیسبپاچید یمشخ ات فنب

« آب ب «مان ببار ینگ  منبباطق مربببوط بببه پیسببپاچید یبببا مشخ ببات فنبب

شبود   یمشباهوه نمب یادیبز یعموتاد مشابه ببوده اسبت و تفباوت اساسب

باشبو  یمب یتباچیه یسبتم مركبز یس ی بر بنبوین تفباوت در پیعموه تبر

وتر یكببه توسببط هببر دو زوج كببامپ یك حافظببه سراسببر یببكببه در آن وجببود 

 وه است یستم بخشیبه س ینو، رورت مناسهباش یم یرابل دسترس

 ع یتوز یمهاحث عموم یبررس

شبامل  یتبوان ببه صبورت مجموعبه ا یرا مب ی بیستم رورت ال تریك سی

 ف نمود یع تعریستم توزیو، انتقال و سیتول یستم هایس

شبامل  یع كامبل از نقطبه نظبر مهنوسبیبسبتم توزیك سیك یف كالسیتعر

ه یبع، تغذیبسبتگاه توزیع، ایبفبوق توزسبتگاه یستگاه رورت ببزرگ، ایك ای

مربببوط بببه  یه، و مببوارهایبباانو یع، مببوارهایببه، مهببول توزیببكننببوه اول

 باشو  ین میمشترك
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 ع براسا  عمل ردیستم توزیك سی یطهقه بنو 

 : برق یستگاه اصلیا -1

افببت كببرده و آن را بببه ولتببا  یسببتم انتقببال دریرا از س ی ببیال تر یانببر  

 و ینما یل میع تهویفوق توز

 ع:یستم فوق توز یس -2

 یسببتگاههایبببرق منشببعب شببوه و ا یسببتگاه اصببلیكببه از ا ییمببوارها

 نو ینما یه میع را تغذیتوز

 ع: یستگاه توز یا -3

افببت كببرده و آنببرا بببه یع دریببفببوق توز یرا از مببوار هببا ی ببیال تر یانببر  

 و ینما یل میه تهویه كننوه اانویولتا  تغذ

 ه: یه كننده اولیتغذ -4

 یر جببار یع منشببعب شببوه و مسببیببتوز یگاههاسببتیكببه از ا ییمببوارها

 دهنو  یل میع تش یتوز یمهول ها یشون رورت را به سو

 ع: یمبدل توز  -5

 یل مببیم ببرف تهببو یه را بببه ولتببا  بهببره بببردار یببه كننببوه اولیببولتببا  تغذ

 و ینما

 ه و انشعاباتیثانو یمدارها -6

ن یع ببه مشبتركیباز مهبول توز یه بهبره ببردار یبه یبرورت را ببا ولتبا  اانو

 و ینما یع میتوز
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انتقببال، فببوق  یسببتم هببایب سیبب، مم ببن اسببت در تركیاز نظببر ولتببا   

وجبود داشبته  یفراوانب یهبا یه، گونباگونیباول یه كننوه هبایع و تغذیتوز

ب یبچ تركین اسبت كبه هبیبافبت ایتبوان در یباشو آنچه به طور واض  م

ه كننببوه یببع و تغذیببمحببووده انتقببال، فببوق توز یاسببتانوارد بببرا یولتببا  

بببه عوامببل  یبسببتگ ینببه از نظببر ارت ببادیب بهیببه وجببود نببوارد  تركیبباول

 متعود دارد 

 انواع بار 

ببرق مبورد بهبره  یكبه توسبط شبركت هبا یانواع مختلف م رف كننبوه ا

 شود  یم یم بنویر تقسیرنو به ش ل زیگ یررار م یبردار 

 ییب( روستا       یو حومه شهر  یالف( شهر         یمس ون -1

و      یببالببف( منبباطق مركببز شببهر              ب( مراكببز خر          یتجببار  -2

  یتجار  یج( ساختمانها

 الف( كارخانجات كوچك                       ب(        یصنعت -3
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 كارخانجات بزرگ 

ك منطقبه از نظبر ام انبات یب یدر ببازنگر  یویبار مفیببار، اغلب مع یچگال

لبو ولبت یتبوان ببر حسبب ك یباشبو و آن را مب یاز مبیبمبورد ن ی یال تر

 یر یبل مرببع انبوازه گیبلوولبت آمپبر در هبر مایا كیبآمپر در هر هزار فوت 

توانبو نشبان  یرا بهتبر مبیب  دارد زیتبرج KWاغلبب ببر   KVAنمود  واحبو 

ز از واحبو ولبت آمپبر در فبوت یبن یبارهبا باشبو  گباه یدهنوه اار حرارتب

 شود  یبار استفاده م یان چگالیب یمربع برا

 ع یتوز یستم هایمختلف س انواع

 ع وجود دارنو ینوز  یستم هایاز س ی، دو نوع اساسیبه طور كل

  یشعاع (1

  یشه ه ا  (2

و گفبت یبم بایف كنبیبتعر یم ببه سبادگیرا اگر بخبواه یستم شعاعیك سی

 یر جهببت عهببور بببرق بببه سببویك مسببیبباسببت كببه شببامل  یسببتمیكببه س

ت كببه اسب یسبتمیعهبارت از س یسبتم شبه ه ایك سیبهاشبو و یم برف م

 یر جهبت عهبور ببرق ببه طبرف محبل م برف مبیك مسبیبش از یب یدارا

 باشو  
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 باشنو  یم یشتر یب یكاربردها یر خ وصاد دارایز  یستم هایس 

  یع شعاعیالف( فوق توز

  یع حلقویب( فوق توز

  یع شه ه ایج( فوق توز

 Tبه صورت  یع انشعابید( فوق توز

  یه شعاعیه كننوه اولیه(موار تغذ

 با حلقه  یه شعاعیه كننوه اولیتغذو( موار 

  یبا انشعابات ضرور  یه شعاعیه كننوه اولیز( موار تغذ

 ه یح( شه ه اول

  یه شعاعیط( شه ه اانو

 (  یه به صورت مجموعه )شعاعی( شه ه اانوی

 ه یك( شه ه اانو

 (  ی)شعاع یه انتخابیل( شه ه اانو

 

 ع یع و توزیفوق توز یستگاههایا

 یع بببه صببورتیببتور یسببتگاههایع و ایببتوز یمببوارها یر یببب رببرار گیببترت

را یبر ربرار دهبو زیتواننبو تبواوم كباركرد شبه ه را تحبت تبادایار مؤار میبس

 را بر عهوه دارنو  یه م ارف بزرگین بخشها تغذیا

 رنو :یر ررار گیز یتواننو به چهار ش ل اساس یع میفوق توز یموارها

  ی(شعاع1
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  ی(حلفو2 

  یشه ه ا (3

  یانشعاب  (4

كبه  یسبتگاهیببا ا یع حلقبویبك مبوار فبوق توزیبن تواوم كاركرد را یهترب

ن نبوع یبو در ایبنما ین مبیببه آن مت بل اسبت تبأم یبه شب ل نقطبه ا

ب در مببوار فببوق یببا عیببمهببول  یبببه وجببود آمببوه رو یسببتگاه، ات ببالیا

و مت بل ببه مبوار یبكبه باعبث رطبع كل یع توسط عمل رد رله حفبا تیتوز

كببه تحببت  یشببود در نببوع حلقببو یرف مببگببردد، بببر طبب یع مببیببفببوق توز

شبامل دو  یسبتگاهیشبود اساسباد ا یوه مبیبنام ییسبتگاه دو تبایعنوان ا

تببوان  یمبب یرببورت اضباف یوهایبق اسببتفاده از كلیببور اسببت كبه از طریبف

اضببافه نمببود  ات ببال  یسببتگاه فرعببین نببوع ایببرا بببه ا یگببر ید یورهایببف

ت مبوار فبوق و ربوریبق كلیبع از طریبا مبوار فبوق توزیبمهبول  یكوتاه رو

باشبو،  ین نبوع ات بال كوتباه مبوار حلقبویبشود چبه ا یع برطرف میتوز

كببه متضببمن تببواوم بهببره  یه بببزرگ باشببو  مببوار یببمنهببع تغذ یچببه رو

دو طبرف  ییهبوا یوهایباسبت  كل یباشبو مبوار شبه ه ا یكمتبر  یبردار 

از  ی بیو  تنهبا یبنما یمت بل مب یو ربورت، مهبول را ببه مبوار حلقبویكل

ب یبن ترتیبباشبو ببه ا یوصبل مب یدر حالبت عباد ییاهبو یوهاین كلیا

و رببورت یببك رسببمت مشببخص از خببط، كلیببدر  یبببه هنگببام بببروز ات ببال

 و ینما یرا برطرف م یبازشوه و ات ال
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ك مهبول ی یار كه دارایك پست سیاز  یتوان به ش ل مطلوبین طرح میدر ا 

ل یباز ره یبه عوامل متعود KVAت بر حسب یاست بهره گرفت  حواكثر  رف

ف و یطبرف فشبار ضبع یچ هایم پیر جاده،   سیت حمل بار در مسیمحوود

، یو زنیات ال، نحوه كل یاز، روش هایهات ولتا  مورد نیمهول، ترك یفشار رو

سبتگاه یك ایب یدارد   گباه یره بسبتگیبستم خنك كننوه مهول و غینوع س

ن نبوع یبع مت بل گبردد ایبفوق توز  یكوچك مم ن است به صورت حلقو

ا جبوا كبردن مبوار یب یجهت جوا كردن ات ال ینیش بیچ گونه پیه ات ال

ببرق دار بمانبو، ببه   یط اضطرار یستگاه تحت شرایكه ا ی، به گونه ایحلقو

شبه ببه صبورت خبط یهاد همیع تقریفوق توز یاورده است موار حلقویعمل ن

 یسبتگاههایا یع چنوگانبه ایبفبوق توز یكه موارها یاست  هنگام ییهوا

نان مناسب ، الزم اسبت یبه وجود آمون اطم ینو براینما یه میذع را تغیتوز

توان از  ین كار میا یگر باشنو  برای ویمستقل از  ی یزیكه دو موار از نظر ف

 بهره گرفت  ینیرزمیز یا كابلهای ییهوا یوجود كابلها
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  یكیع قدرت الكتر یو ابداع در توز  ینوع آور  

نبه هبا ارائبه یاز زم یار یدر بسب یه اتباز ینوآور  ی یع رورت ال تریحوزه توز

هاشبو لبذا از یشه ه را دارا م یه گذار یاز كل سرما یمیهاد نیوهو و چون تقریم

 یگباه خبوبیجا یبباال دارا یهبا یبه انووخته ها و صرفه جو یو دسترسید

در اصبالحات و  یعیشمار دامنبه وسب یزات بیاست و با داشتن اجزا  و تجه

ببه خباطر وجبود  یو  از طرفبیتوان ارائه نما یو میشرفت و ابت ارات جویپ

ببه كبار  ی بیع ربورت ال تریتوز یكه در طراح یرهایاز اجزا  و متغ یار یبس

ر توسبعه و یرا در مسب یاز ارت اد و مهنوسب یقیب و تلفیشونو تركیگرفته م

حبوزه  یو كاربرد مهنوس یگذارد  محاسهات ت رار  یم یشرفت از خود باریپ

 دهو  یشنهاد و ارائه میپ یررم یانه هایرا یر یه كارگرا درب یو و جالهیجو

ع از توجبه یبهم وجبود دارد   شبه ه توز ینویگر مسائل نا خوشایاز طرف د

مولو به  یو و انتقال برخوردار است   به طور كلینسهت به تول یكمتر  ییاجرا

كبه  یشبود  در حبال ین جز  شه ه رورت در نظر گرفتبه مبیتر یعنوان اصل

از نظر ببازده و منبافع مهبم اسبت، فاربو جذببه و  یط مساویراع در شیتوز

ه یباشو  به طور متوسط انتقال برق از نظر سرما یروگاه میه نیشه یتیمطلوب

 یفن یت هایجذاب یشه دارایهم یدهو ول یرا نشان م یدرصو كمتر  یگذار 

 یلبیل خیبرخوردار است دل یشتر یب یجه از درت و توجه مهنوسیبوده در نت

و و انتقبال از توجبه یبن اسبت كبه چبرا تولیبوجود دارد و آن ا یگر یمهم د

را كه ببه علبت  یژه ایو ین منظور تالش مهنوسیا یبرخوردارنو برا یشتر یب

هر واحبو ببه كبار رفتبه اسبت   روش  ین مورد برایدر ا یكل یه گذار یسرما
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ا ر دادن آنهیی نو كه تغیجاد میرا ا یو سنت یعلم یمتواول و تجربه، مهارتها 

ك فقبوان یبع یق و بوون اغراق در شه ه توزیدر یمش ل است كه به گونه ا

و، فبروش، حمبل، انهبار و ن بب ی، تولیت و عوم تحرك از نظر مهنوسیفعال

ع را در یبك مهبول توزیبك مولو و یمثال  یهزار واحو كوچك وجود دارد برا

ه و معمول سباخت یم هر دو بار روش عادیسه كنیگر مقای ویصنعت برق با 

توانوببوون  یژه هبر رطعبه از آنهبا مبیات ویها و ضروریاز منویشوه انو و ن

ن گبردد نسبهت یتبادم یو تالش وارعبا فبوق العباده ا یچگونه سعیاعمال ه

 یادیبت مولو ببوون شبك تبا امبروز تفباوت زیع به  رفیت مهول توزی رف

از صبنعت ببرق ا  یفقط كسر كبوچ  یقیحق یت هاینواشته است، اما  رف

وه تبر از یبچیپ یولب یژگیك مولو هنوز با همان ویا دارا بودنو امروزه مروز ر

 شود  یساخته م ینظر ساختمان

ز یبع نیبتوز یو مهول هبا یو امروز یجو ین مولو هایب یگر ید یاختالف ها

ك یبو  یستم خنك شونوه داخلیك مولو با سیرا كه  یشرفتیوجود دارنو   پ

سبتم خنبك ین مولبو ببا سیو اولبیریدارنو در نظر بگ CSPع نوع یمهول توز

در صبنعت  یژه و برجسته ایشرفت ویپ یكه ن ب شوه بود دارا یشونوه ا

 برق بود  

ع یبا نحوه عمبل مربوطبه در شبه ه توزیك رطعه یو بودن ییموضوع رابل تأ

ك سبو یبت است، از یبا اهم یلیله ، خیا سازنوه آن وسیم رف كننوه  یبرا

رش ینه باال تر است  برع س پبذیهز ینن به معییف با م رف پایو ضعییتأ
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و انهبوه، اداره و كنتبرل یبمربوط ببه تول ینه های نو كه هزیباال به ما كمك م 

 م یره را كاهش دهیاستانوارد نمودن و غ

 یكلب یع در حالت هایدر باره اجزا  شه ه توز یاست كه بحث روشن یضرور 

ضب  ارائبه گبردد  ت موضوع به طبور وایژه با توجه به مطلوبیبه جز موارد و

 ر مطرح است: یع و عمل كرد شه ه در موارد زیرات توزیبجث در باره تجه

 وصل مجدد، جدا كننده ها   یوزها، قطع كننده ها، دستگاههایف

 ین هادی، همچنیمس یسه با هادیدر مقا یمینیآلو م یل هادیاز ره یهاد

ن یر اد یامروز  یات عملیشرفت در تجربیمتحوالمركز، توسعه و پ یها

 خ وص (

 (  یوس ی)ك یتك واحو یپست ها

  یشه ه ا یستم هایس

 مجموعه مهول ها  

 ك فاز یستم سه فاز، یس

  یخانگ ینیر زمیع زیستم توزیس

ك یبع وجبود دارد، یاز مسائل حل نشوه در حوزه توز یار ین هنوز بسیبنا برا

ك یبموافق و مخبالف  یاورات به عنوان جنهه ها یگاه یو فن یعلم یبررس

ع ولتبا  یستم توزیمثال س یشود ، برایو مطرح م یمسئله به خ وص معرف

و، به طور یریلو ولت در نظر بگیك 13سه با ولتا  یلو ولت را در مقایك 4ه یاول

باشبو   یگر یتر از د یو ارت ادین ولتا ها بایاز ا ی یرسو كه یبه نظر م یكل
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 یگر یلو ولت و دیك 4  از ولتا ی یستم رورت یك از دو سیگر كوامیبه گفته د 

 تر باشو   یتوانو ارت ادیلو ولت میك 13با ولتا  

توانو رابل یستم رورت نمیكامل از س ین سوال بوون آگاهیاست كه ا یهیبو

ژه با در یو یحالت ها یبه پاسخ  درست برا یابیدست  یپاسخ باشو  توانائ

ن خ بوص ببه یبدر ا یك هنر و ابت ار اصلیرها، هنوز ینظر گرفتن تمام متغ

 رود   یشمار م

 یببه ارت باد یابیبع عهارت است از دسبت یف وسیك تعریع در یشه ه توز

ن بباره یبكه رهال در ا یب در رابطه با تمام اجزا  شه ه  همان طور ین تركیتر

 یرهبایرا متغیبن موضبوع را مشبخص نمبود زیببحث شو، مش ل بتبوان ا

 یكبه دارا یق مسب ونس منباطین رابطه وجود دارنو  در سرویدر ا یار یبس

باشبو ببه اجبزا  و  ین مبیزان رشو بار مختلف و نا معیر و میشوت بار متغ

 باشو: یاز مین شرح مورد نیبه ا یزاتیتجه

ع و باال خبره یه، مهول توزیور اولیع ، فیع، پست توزیروگاه خطوط فوق توزین

 ه  یزات اانویتجه

در  یسبتیبا یها م یزات گوناگون و انوازه هادیاز تجه یار یبس یر نامیمقاد

ن یبا یب هبایبمنظور گردنو   تعواد ترك یكامل ارت اد یل و بررسیك تحلی

و  یرنو آنقور ببزرگ هسبتنو كبه بررسبیو مورد مطالعه ررار گیمجموعه كه با

ر یبك كار غیكه  یو دست یرا با توجه به محاسهات طوالن یت رار  یل هایتحل

و  یانه ، معانیآورنو  به هر حال، ابواع و كشف را یود مهاشو به وجیم یعمل

ع ابراز یشه ه توز ینه ارت ادیبه یبه طراح یابیرا در دست یو كلیم جویمفاه
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انبه یع توسط رایاز كارها در حوزه توز یلیسازنو در حال حاضر خ یو آش ار م 

 رد  یگ یانجام م

ع ینوه در بخش توزیگذشته و آ یشرفت هایدو مطلب در باره پ ی یحال به 

نان باال ، شبه ه یت اطمیتجارت با توجه به رابل یشود  در بخشها یاشاره م

نان را در یت اطمین رابلیهنوز باالتر  a-cان متناوب خودكار یه جریاانو یها

در شه ه، مهول شه ه  یفه اصلیآورنو   اجزا  با و  ینه فراهم مین هزیكمتر

و  یدر طراح یمتما د یسالها یحسوسشه ه به طور م یو حفا ت كننوه ها

ه بباال در یباانو یشرفت بوده انو  استفاده از ولتا  هایبههود و پ یاجزا  دارا

شبرفتها در امبر تجبارت و ین پیاز آخبر ی بیا  ببزرگ یر در مقیاخ یسالها

 و یآ یبه شمار م یبازرگان

 ) كبامال CSPع نوع ی، مهول توزییو روستا یع مناطق مس ونیدر بخش توز

حفا ت شوه توسط خود( احتماال از نقطه نظبر توسبعه تنهبا در نبوع خبود 

 ن بوده است یبرجسته تر

 ع یع و توز یفوق توز  یپست ها

ر یبز یتوان ببه اجبزا یو  تا محل بار، میرو را از مهوأتولیع نیستم توزیك سی

 م نمود: یتقس

 ع یفوق توز -1

 ع یتوز یپست ها -2

 ه فشار متوسط یخطوط تغذ  -3

 رو یع نیوزت یمهول ها  -4
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 ن یف و انشعابات مشتركیفشار ضع  -5 

سبتم یس یاست كه پنج عن بر از اجبزا یساده ا یش تك خطیر نمایش ل ز

را از  ی بیال تر یع، انبر  یبفبوق توز یدهو  مبوارها یرو را نشان میع نیتوز

نبو  در ینما یرو حمبل مبیبع نیبتوز یبه سمت پست ها یه اصلیمنابع تغذ

 یه فشبار متوسبط كباهش داده مبیط تغذع به سط  ولتا  خطویپست توز

رو تبا یع نیف پست توزینه فشار صعیه فشار متوسط از شیشود  خطوط تغذ

ه یبرو، ولتبا  تغذیبع نیتوز یكه مهولها ییجا یعنیكامال مجاور هم،  یبارها

وه یكشب یدهنو، ب ورت شبعاع یفشار متوسط را به ولتا  م رف كاهش م

 شونو  یم
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كبه در امتبواد  ینقطه ا یتوان به صورت بارها یرو را میع نیتوز یپست ها 

ك از یبهبر   ;ع ررار دارنو، در نظر گرفبت  ببه طبور معمبولیخطوط فوق توز

 رسانو  یرو میع نین پست توزیع، رورت را به چنویسه فاز فوق توز یموارها

ع بوده كه شامل یك پست فوق توزیع اغلب یك شه ه فوق توزیه یمنهع تغذ

 یع كباهش مبیبولتا  انتقال را به سط  ولتا  فوق توزاست كه  ییمهول ها

ع ی، موار فوق توزیروگاه به عنوان منهع اصلیك نیز یموارع ن یدهنو  در بعض

روگاه ولتا  یموجود در محوطه ن ین حالت مهول هایو  در اینما یه میرا تغذ

ع، در مناطق تحت پوشش یاز خطوط فوق توزیمولو را به سط  ولتا  مورد ن

 دهنو  یش میافزا

رو شامل سر فصرل یع نیع و توز یفوق توز  یپست ها یمباحث عموم

 ر است:یز  یها

، یكبابل یمبوارها ی، مشخ به هباییخطوط هبوا یموارها یمشخ ه ها

م ولتبا ، یو خانبه، تنظبیبر بار و كلیرابل رطع ز یو هایرورت، كل یمهول ها

مسبائل  و یر یب، سنجش و انوازه گیحفا ت یستم، رله گذار ین كردن سیزم

  یارت اد

I –  یش تك خطینما -عیطرح پست توز  

كاهنبوه و  ی، مهبول هبایزات فشبار ربویباز تجه یهیع تركیطرح پست تور

را كبه  یزات نقشبیبن تجهیكه ا یقیباشو  به طر یف میزات فشار ضعیتجه
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فه هر دو وجبه بهبره ین و ینو  ایفا نمایك پست در نظر گرفته شوه ای یبرا 

 رد  یگ یرا در برم ی ادو مسائل ارت یبردار 

 ه پست یطرح اول

و یبك كلیك مهول و ی، یو جواكننوه فشار رویك كلی ;ن نوع پستیساده تر

ه فشبار متوسبط در طبرف فشبار یر بار را كه مربوط به خط تغذیرابل رطع ز

 شود  یف مهول است، شامل میضع

 رد  مجموعبهیپبذ یولتا  به طرق مختلف انجام مب یعمل كاهنوگ مبدل ها:

ك مهبول سبه فباز باشبو  یا یتوانو شامل سه مهول تك فاز و  یك مهول می

از آنها ببه  ی ی  ;م از چهار مهول تك فاز كه به طور معمول یتوان ین میهمچن

م  ییرود، اسبتفاده نمبا یوك به كار مبیافته است و به عنوان یموار ات ال ن

مهبول  یر از مناطق حومبه شبه یو بعض یمناطق شهر  یدر پست ها عموماد 

اغلبب از  ییرنو  در مناطق روسبتایگ یررار م یسه فاز مورد بهره بردار  یها

سبه  یشود  استفاده از مهول سه فاز ببه جبا یچهار مهول تك فاز استفاده م

از یبمورد ن ینگ هایمهول تك فاز، پست را فشرده تر ساخته و از تعواد بوش

 یمب یگبر یزات دین موجب كاهش تعواد ات االت و تجهیكاهو  همچن یم

 یین روش موجب صرفه جویرنو، ایر ررار گیو تعم یو مورد بازرسیشود كه با

 شود  یز مین ینه و زمان ن ب و را ه انواز یدر هز

دهبو از دو  یستم ها، ن ب سه مهول تك فاز به ما ام ان مبیاز س یدر برخ

م  در ییبه صورت ات بال مثلبث بباز اسبتفاده نمبا یمهول در طرف فشار رو

به كار خود ادامه  یت كمتر یتوانو با  رف ی،پست مین حالتیرت بروز چنصو
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ر ین موضبوع در مبورد مهبول سبه فباز ام بان پبذیبكبه ا یدهو  در صبورت 

كبه  یزمان یسازد حت یست استفاده از چهار مهول تك فاز پست را رادر مین

ت یبس از موار خارج شوه، با  رفیا سرویرات یل تعمیاز مهول ها به دل ی ی

ع را كبه در آن یبتوز یرات پسبت هبایبس و تعمیامل كار كنو  مسئله سروك

تبوان ببا ببه  یبرق شبوه اسبت، مب یا عموا بیوه و یب دیمهول سه فاز آس

و  یتوان به راحت یك پست متحرك حل نمود  پست متحرك را می یر یكارگ

ه با ر در یع منتقل نموده و به منظور تغذیبه سرعت به هر نقطه از پست توز

 رات پست، به طور مورت به ش ل مت ل نمود یل موت تعمطو

ن یا ز دارنو  ایم ولتا  نیل تنظیموجود اغلب به وسا یپست ها  م ولتاژ:یتنظ

ر دهنوه ولتا  مهول در حال كبار كبه ببا ییك تغیابزار مم ن است به صورت 

م كننبوه یا چنبو تنظبیبك یا به صورت یمهول به ش ل واحو ساخته شوه و 

 یپست ها یه كننوه فشار متوسط ساخته شود  برایا گانه خط تغذولتا  جو

مهبول، كبه  یمتعود، دستگاه تپ چنجر خودكبار ببر رو یها یشامل خروج

ن بب در حبو اربل  یشود به طور معمول: برا ینه خوانوه میم ولتا  شیتنظ

كوچك شبامل  یپست ها یشود  برا ینه ساخته مین هزین ترییفضا و با پا

ك یبن، اغلبب ییت نسبهتأ پبایه كننوه فشار متوسط با  زفیذا چنو تغیك ی

كبه  ینگه داشتن سط  ولتا  مطلوب در طرف یم كننوه ولتا  سه فاز برایتنظ

 یهبا یببزرگ شبامل خروجب یاست  در پست ها یبار به مهول ات ال كاف

هر  یمختلف، مم ن است برا یها یمتفاوت با بار گذار  یمتعود با طول ها

 یم  در پست هبایاز داشته باشیم كننوه ولتا  نیك تنظیبه  ه كننوهیخط تغذ
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ه كننو فشار متوسبط اغلبب اسبتفلوه از یاز خطوط تغذ یتعواد یم، برایحج 

ر ن ب یت یستگاه و بر رویاز ا ینیم كننوه ولتا  م مل كه در فواصل معیتنظ

شود  به  ینه خوانوه میم ولتا  شین روش، تنظیاز است  ایشونو، مورد ن یم

 یطیژه در شبرایاده نمود، به وین روش را پیكه بتوان ا ییور معمول در جاط

شبتر باشبنو، یا بیبه كننوه فشبار متوسبط، سبه خبط یكه تعواد خطوط تغذ

ولتبا  جبوا گانبه  یم كننبوه هبایاستفاده از آن نسهت ببه اسبتفاده از تنظب

 تر ا ست   یارت اد

كننبوه خبط در ببه رلبه ه یتغذ یت  یو هایكلر بار خطوط: ید قابل قطع ز یكل

شونو  بوون در نظر  یاد دستگاه وصل مجود خودكار مجهز میان زیجر یها

و با حبو یست رورت رطع كلیعمل وصل مجود، كاف یت هایگرفتن محوود

و یبان گذرانوه از آن، برابر باشو  به هر حال زمبان وصبل مجبود كلیاكثر جر

جوا كبردن  یو برایكه كل یگذارد  هنگا م یر میز تأ ایرورت رطع آن ن یبررو

كنو ، پس از چنو لحظه وصل شوه و چنانچه در موت  یب، موار را رطع میع

و مجبودأ مبوار را ین صورت كلیب برطرف نشوه باشو، در ایو عیباز بودن كل

م زمبان یل رطع و وصل م رر مجهور شبویو  مم ن است به دلینما یرطع م

و  یالزم و به منظور باز رسب یمنیجاد ایم  به جهت ایش دهیوصل آن را افزا

م  ییو جوا كننوه ن ب نمبایست در هر دو طرف ، كلیبا  یو، میرات كلیتعم

گر در نفباط یه كننوه فشار متوسط از منابع دیچنانچه برق دار كردن خط تغذ

ه كننوه فشار متوسبط یارتهاط خط تغذ یو هایق كلیدورتر شه ه، مثأل، از طر

و جوا كننوه مربوط به طرف یم از كلیتوانیرت من صویر نهاشو، در ایام ان پذ
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و یبكل ین وجود اسبتفاده از جبوا كننبوه در دو سبویم  با ایبار صرف نظر كن 

از  ی بیكبه  یطیرو در شبرایبع نیتوز یستم هایاز س یار یت دارد  بسیارجه

ه یبو خبط تغذیبا كلیبل خارج شون مهول پست یه كننوه به دلیخطوط تغذ

 یباز هسبتنو اسبتفاده مب یط عادیشرا یشود، برا یبرق م یكننوه از موار ب

ه یباز مبوار خطبوط تغذ یه كننوه ایدر خط تغذ یو اصلینو  باز شون كلینما

 یگر ررار دارنو، از جوا كننبوه هبای ویكه در مجاورت  یكننوه فشار منتوسط

و یبنو  بباز شبون كلینما یباز هستنو استفاده م یط عادیكه رد شرا یارتهاط

توانو به طور مورت ببه مبوار مجباور  یكه نم یه كننوه ایغذدر خط ت یاصل

ببرق در طبول  یتحت پوشش خط بب یخود وصل شود، منجر به رطع بارها

ن یبا یكه در برررار  یشود  در مواردیو میض كلیا تعویر یاز تعمیزمان مورد ن

شبود   یو اسنفاده میبا كل یمواز  یونر فرعیك س سیست، از یارتهاط مجاز ن

و ببه دنهبال آن بباز  یو اصبلیبسپس رطع كل یونر فرعیوصل س س ابتوا با

را ببوون  یو اصبلیبم كلیتبوان ی، میو اصلیدو طرف كل یونر هاینمودن كس

م  در ییرات، از شه ه جوا نمبایمت ل به خط مربوطه جهت تعم یرطع بارها

ه یبع تغذیبو خبط فبوق توزیرخ دهو، كل یگر یب دین حالت اگر مجودأ عیا

ه یبخبط تغذ یكه ببر رو ییوز هایا فیستگاه وصل مجود، و كننوه پست ، د

سبت یبا یب ررار دارنو، مبین پست و محل بروز عیكننوه رشار متوسط ما ب

ب مجود ین كه احتمال بروز عیب به وجود آموه را نشان دهنو  با وجود ایع

ه كننوه فشار متوسط از موار خبارج اسبت، یخط تغذ یو اصلیكه كا یدر حال
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از  یر یبوات الزم ببه منظبور جلبو گیت، باز هم الزم است تا تمهكم اس یلیخ 

 رد یو خطر ناك انجام پذ یجو یاموهایپ

استفاده از  یمنیع به منظور فراهم آوردن موارد ایتز یاز پست ها یار یدر بس

ببه  ییكشو یرشار رو یوهای، از كلیر  و باز رسیحو ارل فضا و سهولت تعم

عمومبأ  ین پسبت هبایشود  چن یفاده مو خط فشار متوسط استیعنوان كل

جبوا كننبوه  یونرهایشونو  مجهز به س س یخوانوه م یو س یك یپست ها

به گونه « یهم رفل«ستم یس یونرها داراین س سیهاشو ایدر دو طرف خود م

 یرابل باز شون و رطع موار م یو اصلیهستنو كه فقط در صورت رطع كل یا

و ربورت خبارج یبكل یدادن آن به جبا وك و رراریو یك كلیباشنو با داشتن 

ار كوتاه بوده و ببه زمبان وصبل یشوه از موار ، موت زمان رطع بار شه ه بس

ز یبشبه ه ن یمجاز به رطع لحظبه ا یشود  چنانچه حتیوك محوود میو یكل

ر ببار یو رابل رطع زیوك را كه درون آن كلیك سلول ین صورت یم، در اینهاش

ر دارد ، رهبل از بباز یبس و تعمیاز به سرویه نك یویرد، با كلیگ یوك ررار می

ن  یبك از ایبم   هبر یبنبو یمب  یمواز  یا جوا شون از شه ه، به طور یشون 

 یاست  در حال یب احتمالیاز حفا ت در مقابل بروز عیامت یش ها دارایآرا

هبا در یس ربرار دارد، تقریه فشار متوسط تحت سرویخط تغذ یو اصلیكه كل

 یت بخشیرضا یو نگهوار  یام ان بازرس یو كم یاز كلتمام حاالت استفاده 

 یار كوتاه در پست هبایبس یها یاز رطع یر یجلوگ یو  براینما یرا فراهم م

 وك به نورت رابل رهول است ینه سلول یكوچك، تحمل هز



 

 

3
4

 یع شبعاعیبفبوق توز یك موار ت بیق یپست ها از طر :یفشار قو ید زنیكل 

ك جواكننوه ببه یق یم از طریطور مستقه شوه و در هر حالت مهول به یتغذ

و جواكننبوه مهبول، ربادر ببه رطبع یه كننوه مت ل شوه است  كلیخط تغذ

 یو  ببرایبتوانبو رطبع نما یك مهول را میان تحری ن جریان بار نهوده لیجر

م آن را ببا یتبوان یر ببار، مبیو جواكننوه در زیكل یاز باز شون اتفار یر یجلوگ

م كبه یات ال دهب یه كننوه فشار متوسط طور یخطوط تغذ یوهایا كلیو یكل

ا یبب در مهبول ین كه ام ان بروز عیل ایو  به دلیتنها در صورت باز بودن كل

و اسبت  یبه كننوه بعیخط تغذ یوهایا كلی یو اصلین مهول و كلیات االت ب

در  یهیررار داده نشوه است  چنانچه ع یویچ كلیمهول ه یدر طرف فشار رو

ه كننوه یخط تغذ یوهایا كلیو یف آن با كلیرف فشار ضعا ات االت طیمهول 

و موجبود در یب، كلیجواكردن ع ین حالت برایدهو، درا یفشار متوسط رو

 یپست هبا یطین شرایع رطع خواهو نمود  تحت چنیخط فوق توز یانتها

 یبرق خواهنو شو  گباه یز بیشونون یه مین موار تغذیكه از ا یگر یع دیتوز

ب یبه سمت ع یجار  یان ات الیسه با جریمهول در مقا یت نامیاورات  رف

ار كبم یه كننوه فشبار متوسبط بسبیتغذ یوهایمهول و كل یچ هایم پیدر س

از وارد آمون خسارت به مهبول و  یر یجلوگ یبرا یطین شرایاست  تحت چن

در  یگبر ید یل حفا تیوز و وسایم فیتوان یه، میجواكردن پست از موار تغذ

ن یبم  ایا خارج از مخزن مهبول ربرار دهبی، در داخل مهول یطرف فشار رو

ه كننبوه فشبار یو خط تغذیمربوط به كل یبا رله ها یستیبا یل حفا تیوسا

 یوهایبن زمان رطبع آنهبا از زمبان رطبع كلیمتوسط هماهنگ باشنو  بنابرا
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كه از بروز  یانیر جریتمام مقاد یه كننوه فشار متوسط برایمربوط به خط تغذ 

تر خواهو بود   یشونو، طوالن یم یف مهول باشیف فشار ضعدر طر یات ال

مهبول،  یگر در طرف فشبار ربوید یل حفا تیوز و وسایررار دادن ف یبه جا

ن كه ولتا  یل ایم  به دلییر بار استفاده نمایو رابل رطع زیك كلیم از یتوان یم

طبع ن ه رطع رورت ریل این به دلیع نسهتاد باال بوده و همچنیشه ه فوق توز

لوولت آمپر ات ال كوتاه به وجود آمبوه در نقطبه یبا مقوار ك یو فشار رویكل

ه پست هبا یسه با بقیدر مقا یوین كلینه چنیشود، هز ین مییب تعیبروز ع

ار یزان بار تحبت پوشبش بسبینواشته و نسهت به م یچ تناسهیكوچك ه ی

در ه كننبوه فشبار متوسبط یبو خبط تغذیاورات با حذف كل یباال است  گاه

 یآن، ببرا یو جواكننوه به جایك كلیف مهول و استفاده از یطرف فشار ضع

م یتبوان ین كه در موارع الزم مهول از شه ه كامال جوا شود، مبینان از ایاطم

م  ییمهبول منظبور نمبا یرا رد طبرف فشبار ربو یو فشبار ربویك كلین ب 

اد یان زیرج یازمنو آن است كه رله هاین یو فشار رویك كلیاستفاده از فقط 

ه كننوه یدر مهول و خط تغذ یات ال یان هایرطع آن در حالت عهور جر یبرا

ه ببه صبورت خطبوط یبكه خطو ط تغذ ییم شونو  در جایفشار متوسط تنظ

خط مطلوب اسبت   یو برایشونو، وصل مجود كل یاز پست خارج م ییهوا

 یروو بری ن وصل مجود كلیبوده ل یعتاد مورتیطه ییوب خطوط هواین عیا

 ست  یچ وجه دلخواه ما نیمهول ها به ه یات ال

ا با شباخه یگر ی ویها با  یكه در اار صاعقه، تما  هاد ییهوا یها یات ال

و وصبل مجبود، یبدهنو، در طول موت باز ببودن كل یم یدرختان، رو یها
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 یهسبتنو  ات بال ینیه كننوه زمیكه خطوط تغذ ییشونو  در جا یبرطرف م 

شبتر باشبو، یب بیان عینهوده و هر چه جر یوه مورته كننیخطوط تغذ یها

 نو ینما یبه كابل مربوطه وارد م یشتر یب بیجاد شوه آسیا ی یرو  ال تر

به كابل و  یشتر یو فقط باعث وارد آمون خسارت بیوصل مجود كل یاز طرف

 ییببه منظبور توانبا ;یو فشار رویك كلی یشود  رله گذار  یو میكل یفرسودگ

و هرگبز یبوب مهول كبه تحبت آن كلیان عیز میو تما صیون به تشخیبخش

كبه ببا  ییخطوط فشار متوسط هبوا یها یو مجوداد وصل شود و ات الینها

وه و سبوال یبچیجهبت پ یشبونو، در عمبل بب یوصل مجود موار برطرف م

، ببه طبور یو فشبار ربویبرغم استفاده از كل ین علیز شوه است  بنابرایبرانگ

 ه كننوه فشار متوسط دلخواه ما است یوو خط تغیكل ینگهوار   ;معمول

  یو اضطرار  یع عادیه فوق توزیتغذ

اد و یه دفعات زیع مم ن است یه فوق توزیك موار تغذیع با یك پست توزی

ه رطبع شبود و یببه علت بروز اش االت در موار تغذ یموت رابل توجه یبرا

رد، یگ ر رراریب مشخص شوه و مورد تعمیو عین ه خط وصل شود بایرهل از ا

 یرخ مب یه عادیدر موار تغذ یكه اش ال یس، زمانیع سرویسر یبرررار  یبرا

و یبن كبرد  دو عبود كلیپسبت تبأم یببرا یك مبوار دومبیتوان  یدهو، م

مهبول  یدر رسمت فشبار ربو  interlock ا ی یستم هم رفلیجواكننوه با س

ود، شب یببرق مب یب یه اصلیكه موار تغذ یرد زمانیگ یمورد استفاده ررار م

 یوهایكل یتوسط باز نمودن دست یوكیه یتوانو به موار تغذ یمهول پست م
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ن امبر یبموار دوم بسبته شبود  ا یو هایمت ل گردد و سپس كل یموار اصل 

 و  ینما یر میادامه را ام ان پذ

كامل كردن عمل  یاز برایستم همان زمان مورد نیموت زمان از دست رفته س

با هبم در  یو طور یو جواكننوه بایو  دو كلباش ی، میبه روش دست یو زنیكل

ن امر یباز باشو  ا یگر یبسته شود كه د یفقط در صورت ی یارتهاط باشنو كه 

 باشو: یم یر ضرور یل زیبه دال

ع كبه یبوها بتواننو به طور مستقل باز و بسته شبونو، خبط فبوق توزیاگر كل

و در هبر توانب یبرق شوه است، مب یه و بیو رورت موار تغذیتوسط رطع كل

ه كننبوه دوم ببه یو جواكننوه موار تغذیع، دوباره توسط بستن كلیپست توز

ع یك خط فوق توزیكه  یع برررار شود  زمانی، در محل پست توزیروش دست

و موار دوم در یاز موار خارج شوه است  بستن كل یدائم یك ات الیبه علت 

 یرا ببر رو ی، ات الباز شوه باشو یو موار اصلیهر پست، بوون آن ه ابتوا كل

ع منتقل كرده و هر موار دوم در هر پست، بوون آن به ین موار فوق توزیدوم

ن مبوار فبوق  یدومب یرا ببر رو یباز شوه باشو، ات بال یو موار اصلیابتوا كل

گردنبو  احتمبال  یر رابل استفاده میع منتقل كرده و هر دو موار دوم غیتوز

بسبته  یو جواكننبوه ببرایبرا كلیرد زز وجود دایو نیوارد شون خسارت به كل

ن، ببه علبت ام بان یست  همچنیمناسب ن یك ات الیشون در هنگام بروز 

را یبببرق نمبود ز یست بیبا یك پست دور دست، خط را میبرررار شون از 

ن جهت ام ان به وجود آمون خطر یه باز است، به همیو رورت موار تغذیكل

دو  یاز ات بال بررب یر یجلبوگ یببرا ك راهیز وجود دارد  یافراد ن یبرا یجو
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 یغبه مبیو انتخباب دو تی، استفاده از كلیشامویع تحت هر پیموار فوق توز 

، ببه خباطر عمل برد و یسبتم هبم رفلبیو ببا سیباشو اما استفاده  از دو كل

 شتر معمول است  یرات آسان تر آنها بیتعم

شود،  یار مس بوده مجودا بررریكه خارج از سرو یه اصلیكه موار تغذ یزمان

ه یبه موار تغذ یوكیه یموار تغذ یبهتر است كه پست از رو ;به طور معمول 

ا یبو و یبن ربوم، رطبع كلین منظور، اولبیانجام ا یبرگردانوه شود  برا یعاد

جه ببار پسبت یباشو تا در نت یف مهول میرورت از طرف فشار ضع یوهایكل

ك بوون ببار ین تحرایع فقط جرین صورت موار دوم فوق توریرطع شود در ا

سبت یبا یو جواكننبوه مبی، كلیوكیرطع موار  یكنو  برا یه میمهول را تغذ

ان ین جریو نتوانو ایك مهول را داشته باشو  اگر كلیان تحریرطع جر ییتوانا

برق  یه مرتهط با آن بیو باز شود موار تغذین كه كلیو رهل از ایرا رطع كنو، با

و ببه  یر ضرور یاد و غیز یها یوگیچیپبرق شون موار دوم شامل  یشود  ب

گبر را ید یا پست های، پست و یوكیرا موار یاست  ز یر عملیغ ;طوز معمول

س یان مغنباطیبرطبع جر ییكه توانا ییوهایو  استفاده از كلینما یه میتغذ

 نو  ینما یات را ساده میكننوه مهول را دارنو، عمل

ان ببار را نبوارد، یبرطبع جر ییجواكننوه، توانا یوهایشتر كلیكه ب ییاز آنجا

ه یبرورت موار كه حامبل ببار اول یوهایبا كل یجواكننوه طور  یوهایو كلیبا

و رورت موار یكه كل یداشته باشنو كه تا زمان ی یباشنو ارتهاط ال تر یور میف

متعبود،  یورهایبف یك پسبت دارایباز نشوه است نتوان آنها را باز كرد  در 
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ه مهول به منظور سباده كبردن یرت در طرف اانوو رویك كلیبهتر است كه از  

 شود  یستم هم رفلیو استفاده از س یوزنیعمل كل

 یو رطع كننوه فشبار ربویتواننو با دو كل یم 5جواكننوه در ش ل  یوهایكل

ببا  یرنو و طور یه ررار گیك موار تغذین شونو، كه هر كوام در یگزیجا یدست

ن یببتوانو بسته شود  اگر ا ی یم شوه باشنو كه در هر لحظه فقط یهم تنظ

از  یر یجلبوگ یببرا یستم هم رفلبیس یبه برررار  یاجیباشو، احت یمورد عمل

ف یو رورت طرف فشار ضعیكل ;ان موار وجود نوارد  به طور معمولیرطع جر

رطبع ببار  یوهایبگر استفاده از كلید یشود  راه حل احتمال یمهول حذف م

از  یهبیباشبنو  آنهبا ترك یمب یویبجووه نسبهتاد یبوها پوین كلیباشو  ا یم

ستم ین سیباشنو  ا یك محفظه رطع بار میجواكننوه استانوارد با  یوهایكل

ك گباز یكنو، شامل  یو عمل میكل یغه هایبا ت یرطع كننوه كه به طور مواز 

و یاز باز شون كل یرطع رو  ناش ییباال است كه توانا ی یال تر یبا رورت د

ن یبكنبو  ا یت میو رو  را به سمت رطع كننوه هوایرا دارد  باز نمودن كل

در طرف  یار از موارد به لحاظ مسائل ارت ادیرطع كننوه بار در بس یوهایكل

 شونو  یع مورد استفاده وارع میتوز یپست ها یفشار رو

كنو ببه  یه میكه آن پست را تغذ یعیدر موار فوق توز یك ات الیكه  یزمان

گبردد   یر مبیس محود برق ام ان پبذیسروع یسر یلیونود، خیپ یوروف م

 یو بررب ی بیریف یببه طراحب یس، بسبتگیمجود سرو یبرررار  یین توانایا

و ن بب گردنبو كبه  یطراحب یو طبور یبهر پست دارد  موارها با یموارها

مهبول  ی بی یانتقال داده نشود  به هبر حبال خرابب یگر یبه د ی ی یات ال
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كبه توسبط  ینیادن به مشتركس دیسرو یبرا یك ورفه نسهتا طوالنیباعث  

 یمب یكم نوده ولب یلین ورفه ها خیگردد  ا یشونو، م یه میآن پست تغذ

ن یس در هنگام و روع چنیادامه سرو ین روش برایباشنو  چنو یتواننو جو

ك مهبول مبوك و یبت یباز  رف یر یباز آنها بهره گ ی یوجود دارد   یاتفارات

توانبو  یباشوكه م یمتحرك مك پست یالزم به ش ل  یو زنیارتهاطات و كل

ات ال به شبه ه ببه  یوه و در هر لحظه آماده برایبه محل پست منتقل گرد

 یپست هبا یر یگر با كارگیمهول از كار افتاده باشو  روش د ینیمنظور جانش

ك مهول دچار اشب ال یكه  یباشو  زمان یع با دو با چنو مهول كاهنوه میتور

گر انتقبال داد  یا خودكار به مهول دیو  یستتوان بار را بطور د یو ه و میگرد

وك را ببه یبك مهول یشود   یكه از مهول تك فاز استفاده م ییدر پست ها

درحال كار را بر كنبار  یك از مهول هاینموده هر  یتوان نگهوار  یطور دائم م

س بقبرار كبرد  یوك را به شه ه، به منظور تواوم سروینموده و ارتهاط مهول 

توسط  یكه به طور عاد یس به بار یسرو ینان از برررار یاطم یگر برایروش د

ط یكه در شبرا ییوهایس داده شود، آن است كه از كلیك مهول پست سروی

 ور فشار متوسط استفاده شود یف یباز هستنو در موارها یعاد
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برق شبوه را  یور بیشونو كه ف یبسته م یزمان یوها ، به روش دستین كلیا 

 ع مجاور، مت ل نمود یق پست توزیس از طریال سروور در حیبتوان به ف

توانبو ببه دو رسبمت  یپسبت مب یت مهولی رف با چند مبدل: ییپست ها

ك یبكبه  یه خود مت ل است  زمانیم شود كه هر رسمت به موار تغذیتقس

بار پست را  یمانوه رادر است تمامیت باریس است، رسیمهول خارج از سرو

شونو استفاده شود   یكه خود به خود خنك م یین كنو  اگر از مهول هایتأم

ك یزات هر یباشو  با تجه یاج میپست احت یوكی یت مهولی رف  %100به 

دمنبوه ببه صبورت  یان هبوایبكه بطور خود كار با جر یاز مهول ها به نحو

توانبو ببه  یك از دو مهبول مبیهر  یت بامیبادبزن خنك گردنو، مقوار  رف

ت در حالت خنك یا بو  نسهت مقوار  رفیل یلبار پست تق  %100ر یمقوار ز

مهبول   KVAببه  یبسبتگ یعیشون توسط باد بزن به حالت خنك شون طه

دوعود مهول خنك شبونوه  KVA 6250ك پست با بار یمثال ، در  یدارد  برا

 تواننو مورد استفاده وارع شونو  یم KVA  5000توسط بادبزن با مقوار 

مانوه در حال خنك یبار یباشو مهول ها سیك مهول خارج از سرویچنانچه 

 25تواننبو  یشبان مبیل ببادبزن هایبوه شوه ببه دلیدم یشون توسط هوا

ار یك مثبال بسبیبن یبار داشته باشنو  ا KVA  6250 یعنیدرصو اضافه بار 

ر ینظ یر عواملیساده است، به هر حال ، انتخاب مقوار مهول، اغلب تحت تأا

ه و مخبارج اضبافه یبط ت بب اولیو بار، شبرارات بار ، رشیی ل روزانه تغیس

ك یبگبر و ید یك خبط ورودیبباشو  اضافه كردن  یره میت و غیكردن  رف

 یرا فراهم مب یطیمهول كه جمعا تعواد ترانس ها را به سه عود برسانو، شرا
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س ببوده، و یك عبود خبارج از سبرویس و یو كه دو مهول در حال سروینما 

ت یبك مقبوار  رفیبببه  یابیدست یره برایت مهول بخیاز به  رفین نیبنابرا

 دهو  یل مینان را تقلیرابل اطم
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 خالصه مطالب  

در دو سبط ،  یب ورت سلسله مراته یو منطقه ا ینگ  ملیسپاچیستم دیس

مستقر   (SCC )نگ  مادریسپاچیشوه است كه سط  اول مركز كنترل د یطراح

(  AOC ) یمنطقه انگ  یسپاچیمركز د 6در تهران و سط  دوم سلسله مراتب 

ت مراكز در یستم را بعهوه دارد و مسئولیس یمنیت ایمركز كنترل مادر مسئول

و كوچك هماننو به موار در آوردن و خارج كبردن واحبوها  یسط  منطقه ا

 است 

رد كبه شبامل یبگ یستم مورد بحبث ربرار مبیس ی ر بنویگر پیدر رسمت د

زات یبباشبو  تجه یسبت مبدورد یانه هایوارع در مركز و پا یزات اصلیتجه

  یسببتم هببایسببتم كنتببرل و سیشببامل سببخت افببزار س ینگ  ملببیسببپاچید

 یمب VAXمبول  یتبیب 32وتر یزوج كامپ 3شود كه شامل  یز مین یوتر یكامپ

ن یدور دسبت و سبوم یانه هایو پا یارتهاط منطقه ا یك زوج برایباشو كه 

شبود  در  یشبه ه ربورت اسبتفاده مب یكاربرد یبرنامه ها یاجرا یزوج برا

ستگاهها به مركز كنتبرل از یو ارسال اطالعات از ا یضمن به منظور جمع آور 

 یدوردست مب یانه هایشود كه به آنها پا یاستفاده م ی یزات ال ترونیتجه

انه هبا دوردسبت و یزات شامل دو رسمت پاین تجهیا ینو كه به طور كلیگو

ق ترانسفورمر یاز طرتال یجیباشو  اطالعات آنالوگ و د یزات واسطه میتجه

شبونو و از  یم ینالها جمع آور ینت ترمیان و ترانسفور ولتا  در داخل كابیجر

ر یشونو  مقاد ینت واسطه آورده مینگ راك به كابیاز مار شال ییق كابلهایطر

 یمب RTUزات یببوده وارد تجه یان آنالوگین مهولها كه ب ورت جریا یخروج
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باشبو و انبواع  یو مبوو الر مب ی یترونك دستگاه كامال ال یخود  RTUشود   

 باشو  یز پردازنوه میر یو آن دارایجو

تلگرام ارسال شوه و وارد  یك سر یو ب ورت  ینگهوار  RTUه اطالعات در یكل

 یبانو مشخ  یبر رو FSKا ی PSKون یفرستنوه مودم شوه و ب ورت موو الس

 شونو  یاز فركانس مووله م

 یجهبت بهبره ببردار  EDC شبه ه و یبردكبار یبرنامه هبا یگر یدر رسمت د

جهبت انجبام  OLFببار و  ینیش بیو و پیتول یز یازشه ه و برنامه ر یارت اد

كبه  UPSستم  یباشو  در ضمن س ین پارامترها و اطالعات میات و تخمیعمل

موجبود در  یه دستگاههایه تغذیه دائم است جهت تغذیستم تغذیهمان س

زات یببرا تجهیببنببان اسببت زیاطم حببواكثر ینگ  كببه دارایسببپاچیسببتم دیس

 برخوردارنو  یت خاصیموجود از حساس ی یو ال ترون یوتر یكامپ

سبتم یس یبه دو نوع اساسب یع به  طور كلیتوز  یستم هایس یدر طهقه بنو

شبونو   یم مبیتقسب یع شبه ه ایبتوز  یستم هبایو س یع شعاعیتوز  یها

 رنو یرار گر ریز یتواننو به چهار ش ل اساس یع میفوق توز یموارها

( 4                ی( شببه ه ا3                  ی( حلقببو2             ی( شببعاع1

  یانشعاب

كه به ش ل  یستگاهیبا ا یع حلقویك موار فوق توزین تواوم كاركرد را یبهتر

كبه متضبمن تبواوم  یو و مبوار ینما ین میبه آن مت ل است تأم ینقطه ا

 است   ی ه اباشو موار شه یكمتر  یبهره بردار 

 است   ییشه ب ورت خط هوایهاد همیع تقریتوز یموار حلقو
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ع بوده كه شامل یك پست فوق توزیع اغلب یك شه ه فوق توزیه یمنهع تغذ 

 یع كباهش مبیباست كه ولتا  انتقال را به سط  ولتا  فوق توز ییمهول ها

ك مهبول و یب، یو جواكننوه فشار روین نوع پست شامل كلیدهنو  ساده تر

م یل تنظبیموجود اغلب به وسا یر بار است  پست هایو رابل رطع زیك كلی

ر دهنوه ولتا  مهبول ییك تغین ابزار مم ن است به صورت یاز دارنو ایولتا  ن

م كننبوه ولتبا  یا چنبو تنظبیبك یبه ش ل واحو ساخته شوه و با به صورت 

 ه كننوه فشار متوسط ساخته شود  یجواگانه خط تغذ

ه شبوه و در هبر یبتغذ یع شبعاعیفوق توز یك موار ت ی قیپست ها از طر

ه كننبوه یبك جواكننوه ببه خبط تغذیق یم از طریحالت مهول به طور مستق

ر بار یو جواكننوه در زیكل یاز بازشون اتفار یر یجلوگ یمت ل شوه است  برا

ات بال  یه كننوه فشار متوسط طبور یخطوط تغذ یوهایم آنرا با كلیتوان یم

اوربات  یبتوانو باز شبود  گباه یو اصلیدر صورت باز بودن كلم كه تنها یده

م یب در سیبه سمت ع یان ات ال جار یسه با جریمهول در مقا یت نامی رف

ار كبم اسبت یه كننوه فشار متوسبط بسبیتغذ یوهایمهول و كل یها یچیپ

از وارد آمبون خسبارت ببه مهبول و  یر یجلبوگ یببرا یطین شبرایتحت چن

در  یگبر ید یل حفا تیوز و وسایم فیتوان یه میتغذجواكردن پست از موار 

م  رلبه یمهول، در داخل با خارج از مخبزن مهبول ربرار دهب یطرف فشار رو

ز یص و تمبایون به تشخیبخش ییبه منظور توانا ;یو فشار رویك كلی یگذار 

 یو مجوداد وصل شود و ات بالیو هرگز نهایوب مهول كه تحت آن كلیان عیم

شبونو،  یكه با وصل مجود موار برطرف م ییط هواخطوط فشار متوس یها
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رغبم  ین علبیز شوه اسبت   بنبابرایوه و سئوال برانگیچیجهت پ یدر عمل ب 

ه كننبوه یبو خط تغذیكل ی، به طور معمول نگهوار یو فشار رویاستفاده از كل

 فشار متوسط دلخواه ما است 
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 مه: یضم 

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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