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  به نام آنکه جان را فکرت آموخت
  

بر آن شدیم تا با همکاري دوستان برگ سبزي بر صفحات اطالعـات بـرق منطقـه اي فـارس اضـافه           
  . ارائه دهیمDCSکنیم و اطالعات مختصري راجع به 

 و  در تهیه این جزوه از دانش و تجربیات همکاران برق منطقه اي فارس در معاونـت طـرح و توسـعه                    
 اسـتفاده   و اپراتور ایستگاه بیرم و عالء مرودشـت 5 و مسئول بهره برداري ناحیه  معاونت بهره برداري  

  .گردید
،جناب آقاي مهندس شتابنده که باعـث      سنجرانی مهندس   سرکار خانم از عالقه و همکاري صمیمانه       

  .تدوین این جزوه گردید قدردانی میگردد
  

رابی و خانم مهندس خدیجه کوهبر با صرف وقت زیـاد تهیـه    این جزوه توسط خانم مهندس زهرا مه      
  . برطرف شود آنامیدواریم با پیشنهادهاي شما اشکاالت و نقص هايشده است که 

  
  
  

  با تشکر
  مجري طرحهاي دیسپاچینگ و مخابرات برق منطقه اي فارس

امین صدیقی
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  )DCS( کنترل گستردهسیستمهاي
  مقدمه

اكنـون  ) DCSيا  (Distributed Control Systemاي كنترل گستردهحوزه كار و عمر سيستمه
بيشـترين درجـه اهميـت ايـن     . به پنجاه سال مي رسد و دوره هاي اوج خود را سـپري كـرده اسـت         

.  مـي باشـد  ۱۹۷۰موضوع مربوط به زمان ساخت ميكرو كامپيوترهاي با قيمت كم در حدود سالهاي       
پيوسـته گسـترده تـر و پيچيـده تـر       وسه هاي صـنعتي ها در محدوده پر  DCSپس از آن حوزه كار      

كاربردهاي مختلف اين تكنيكها در فرايندهاي مختلف صنعتي مانندشيمي، پتروشـيمي، نفـت و              .شد
  .گاز و پااليشگاهها، صنايع آهن و فوالد و مواردي از اين قبيل است

گاههاي مختلـف مـي   ها به عنوان يك ابزار اتوماسيون معمـول در آمـده اندكـه از ديـد     DCSامروزه  
از نقطه نظر مهندسي پروسه اين سيستم مي تواند سـبب بهبـود          . توانند تعابير مختلفي داشته باشند    

 اطمينان و انعطاف پذيري بيشتر قسمتهاي صـنعتي و     يتميزان توليد و كيفيت توليد و ايمني و قابل        
  .افزايش حوزه نظارت بر مراحل اجراي يك پروسه به كار گرفته مي شود

ز ديدگاه مهندسي كنترل و كامپيوتر اين فناوري حوزه اي است كه كاربرد و رشد سريع تكنولـوژي                  ا
مخابرات و شبكه ها ي كامپيوتري در خدمت سيستمهاي كنترلي را به نمـايش مـي گـذاردو حتـي                    

 كنترلي شـد كـه يـك نمونـه     يمنجر به معرفي و اختصاص شبكه هاي كامپيوتري براي سرويس ها         
  .است) Control Area Network(ياCANمعروف

گسترده كـردن پروسـه      كنترل گسترده يك فرايند پراكنده است كه اين       ،   DCSهدف يك سيستم    
  .نياز به تجهيزات وسيع دارد
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  DCSساختار سیستم هاي 

ساختار كامپيوتري چندين نوع هستند كه از نظر ساختاركنترلي به دو نوع حلقـه              ي داراي   سيستمها
دسـته بنـدي مـي      ) Off-line(و غيـر همگـام      ) on-line(بسته و حلقه باز و از نظر اجرايي همگام          

وري و پـردازش داده اسـت كـه بـراي      سيستم نوع اول يعني حلقه باز غير همگام براي جمـع آ           .شوند
اهداف مونيتورينگ و متعادل كردن انرژي و مواد خام اوليه نيز بكار مي رود، اما كامپيوتر روي خـود            

  .پروسه كنترلي ندارد يعني فقط سيستم از پروسه داده مي گيرد

قابليـت  يك گام جلوتر سيستم حلقه بسته غير همگام است كه عالوه بر كارايي هاي سيسـتم قبلـي            
فرمانها يا مقادير مناسـب  كنترل پروسه را نيز دارد و پس از جمع آوري و پردازش اطالعات مي تواند  

  . براي اعمال به عملگرها ارائه دهد را متغيرها

سيستم نوع سوم ، سيستم همگام حلقه باز است كـه اطالعـات بالفاصـله بـه كـامپيوتر رفتـه و كـار               
حلقـه بسـته   (و باالخره نوع چهارم .ه، توسط كاربر صورت مي گيردكنترل براساس داده هاي داده شد 

 كه تمام كارهاي جمع آوري و پردازش و اعمال نتايج حاصـل از پـردازش بـه پروسـه تمامـاً                ) همگام
  .توسط كامپيوتر انجام مي شود

كامپيو تر هاي كنترل فرايند وقتي براي يك هدف خاص كنترلي مانند جمع آوري داه و پـردازش و                   
 در ايـن كـامپيوتر هـا معمـوالً     .ناميده مي شـود   امثال آن تعريف مي شوند كامپيوتر با مصارف خاص          
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جاهاي مختلف يك پروسه براي انجام كارهاي مختلف گسترده مـي شـوندو در ضـمن كـار قسـمتها        
  ) زيرمطابق شكل. (مستقل از يكديگراست

 اتصال مستقيم بـا يكـديگر بـه كنـدي     در اين سيستم مبادله داده بين كامپيوتر ها به خاطر نداشتن       
مدتي بعد بخاطر لـزوم سـاخت فايلهـاي داده مركـزي كامپيوترهـا از طريـق يـك                . صورت مي گيرد  

چون در اين حالت    .(كامپيوتر مركزي بهم متصل شدند كه اين سيستم را سيستم متمركز مي گويند            
ا و ساير تجهيـزات صـنعتي   وجود يك مركز در قسمت اصلي و مهم پروسه كه با سنسورها و عملگره         

  )پروسه مستقيما در ارتباط باشد الزم است

  

Distributed Dedicated Computer   

  : این شرح صورت می گیرددر کامپیوتر مرکزي کارهایی به

مونيتورينگ پروسه، جمع آوري داده، پرداش داده، ذخيـره سـازي و نگهـداري داده بـراي زمانهـاي                   
نسبتا طوالني، كنترل پروسه و اعالم خطر در مواقع الزم ، كه برخي مواقع كارهاي مديريتي نيـز بـه                

  .اين مجموعه افزوده مي شود

 سرعت پـردازش  ،يك سيستم كامپيوتري متمركز در صنعت   دو موضوع مهم و جدي براي بكارگيري        
و قابليت اطمينان خود كامپيوتر است به عبارت ديگر چـون كـل تمركـز توابـع اتوماسـيون در يـك             
كامپيوتر است همين امر مي تواند خطرناك نيز باشـد پـس سـرعت محاسـبات و قابليـت اطمينـان                

لـذا مهندسـين همـواره    .بع از كار مـي افتنـد   تمام توا،سيستم بسيارمهم است چون در صورت خرابي  
ال بردن قابليت اطمينان سيستمها هستند كه براي نيل به ايـن هـدف يـا     ادرصدد يافتن راهي براي ب    

اين مساله برمي گـردد بـه سـاختمان داخلـي     (بايد كامپيوتر از قابليت اطمينان بااليي برخوردار باشد   
 چند پردازنده اي در كامپيوتر مركـزي اسـتفاده مـي        كامپيوتر و مدارات آن كه بهتر است از سيستم        

  . اندازه كافي موجود باشد بهيا امكانات پشتيباني) شود
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البته الزم بذكر است كه كامپيوتر مركزي مي تواند از طريق خطوط استاندارد و شبكه ها بـه شـبكه                   
ترسي برخي مراكز هاي محلي يا ملي و يا حتي بين المللي وصل شود كه اين حالت معموال براي دس             

  .ارهاي مديريت كالن تعبيه شده استتحقيقاتي و آزمايشگاهي و ك

  : هستندبررسی طبق جدول زیر قابل DCSبرخی ازمزایاي 

روشهاي استاندارد صورت مي گيردارتباط بين كامپيوتر ها به وسيلهارتباطات و مخابرات

قيمت
نــالوگ ارزانتــر بنــدي هــاي آارسـال ســري داده از حالــت مــوازي يــا سـيم  

بنـدي هـاي   استفاده از مدارات مجتمع خاص ارزانتر از رلـه هـا و سـيم   .است
سخت افزاري است

ــان   ــت اطمينـ قابليـ
سيستم

ح متفـاوت بـا   ودر حال كـار در سـط  به خاطر و جود تعداد زياد پردارنده هاي
برخوردار استيي سيستم از قابليت اطمينان باال،قابليت اطمينان باال

شوندداده ها از نظر خطا همواره بررسي ميه هاصحت داد
بهبود مشخصه هـاي    

كاري
 بنـابراين پروسـه اعمـال كـرد    روشهاي پيچيده كنترل زيادي مي تـوان روي 

قدرت پردازش به شدت باال مي رود

الر بودنمقطع و ماژو
كنترلـي يعنـي مجـزا بـودن آنهـا از      قطعه قطعه بودن سخت افزاري و توابـع 

سادگي تست سيستم  اين مساله براي ارتباط بهتر بين قسمتها ويكديگر، كه
بسيار مفيد است

  

DCS در سیستم حوزه میدان سطح

 است و مستقيما با خـود پروسـه در ارتبـاط اسـت از يـك             DCSاين قسمت پايين ترين سطح يك       
ادير  فرمانها را يـا بـه پروسـه اعمـال مـي كنـديا مقـ                ،طرف توسط خطوط خروجي و ورودي آنالوگ      

 مقـادير  متغيرها و نقاط كار را از پروسه دريافت مي كند و از طرف ديگر بـا تبـديل ايـن مقـادير بـه         
 از طريق خطوط ارتباطي به سطوح بـاالتر منتقـل مـي     ديجيتال قابل ارسال بر روي خطوط ارتباطي      

ش و  و نمـاي  اوليـه پـردازش  سـيگنالهاي آنـالوگ و ديجيتـال     كار اصلي اين قسمت جمع آوري     . كند
نظارت بر پيامهاي اخطار و اجراي حلقه هاي كنترلي باز و بسته است، براي رسيدن به اهـداف فـوق                

شـكل صـفحه   (مي سازند كـه داراي سـاختمان بلـوكي       ) Modular(اين قسمت را به صورت ماژوالر     
  . است)بعد

  :مشخصه هاي معمول این قسمت عبارتند از
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 ۰-۵۰ولتاژ ورودي معمـول،     ،ولت ۰-۱۰ يا   ۰-۵دي، ميلي آمپر جريان ورو    ۴-۲۰:ورودیهاي آنالوگ 
  . براي هركدام بسته به اهميت دقتشان۸-۱۲ميلي ولت ولتاژ ورودي المانهاي حرارتي با تعداد بيت 

   خروجياژولتولت  ۰-۵لي آمپر جريان خروجي،ي م۰-۲۰ :خروجیهاي آنالوگ

د جريان ورودي يا خروجـي      ميلي آمپر بسته به مور    ۳۰۰و۰ يا   ۱۰و۰:ورودیها و خروجیهاي باینري   
  ولت ولتاژ ورودي يا خروجي۲۴و۰و 

 است امـا ايسـتگاههايي   ۶۴،۴۸،۱۶،۸،۴ در يك ايستگاه خروجيهاي آنالوگو بطورنامي تعداد ورودي  
  . خط ورودي و خروجي نيز ارائه شده است۱۰۲۴با تعداد 

  

  

Internal Structure of MICON P-200 - VDO  

 ۱۶,۸،۴،۲يكـي از مقـادير   به طـور معمـول   تعداد ورودي و خروجي هاي ديجيتال نيز بسته به مورد      
  . خط نيز ارائه شده است۱۰۲۴هستند اما در اينجا تا تعداد 

  : واسطهایستگاه

  :كارهاي عمده اي كه در اين قسمت صورت مي گيرد عبارتند از

  مشاهده حالتهاي متغيرهاي پروسه -
ي كنترليمتغير ها براي حلقه هامحاسبه مقادير مرجع نقطه كار و -
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 ه براي رسيدن به راندمان مناسبمقدار انرژي و مواد خام اوليتنظيم -
زارشهاي الزم براي سطوح باالترارسال گ-
  تر كه حالت مديريتي دارد سطح باالبادله داده بين سطوح مخصوصاًم-

  ایستگاه کامپیوتر مرکزي

 روي دستورالعملهاي پروسـه مـي       اين كامپيوتر قادر به مونيتورينگ متمركز پروسه است و مستقيماً         
  .اين ايستگاه به ايستگاههاي ديگر از طريق گذرگاه وصل است . تواند اعمال نفوذ كند

  :ي كه توسط يك ايستگاه مركزي انجام مي شود معموال شامل مواردزير استاساسكار 

  نمايش و كنترل پروسه - 

  ارتباط داده بين سطوح - 

  جمع آوري داده - 

  كل سيستم بر اساس داده هاي موجودو تحليل تجزيه  - 

- Configureكردن كل سيستم   

   توليد و تست برنامه ها-

  انجام محاسبات علمي -

  ه سازي سيستمشبي - 

نـد كـه داراي قسـمتهاي زيـر     دارسرويسهاي گفته شده نياز به يك نرم افزار قوي در قسمت مركزي   
  :باشدمي 

 برنامه سيستم عامل با خواص مديريت حافظه و قابليـت مـديريت در وقفـه هـا و مـديريت برخـي          -
  .مسائل احتمالي سخت افزاري از قبيل خرابي داخلي سيستم يا قطع برق

  . افزار كاربردي سيستم با قابليتهاي ويرايشي و عيب يابي و برقراري ارتباط نرم-

يستم يا برنامه هـاي كـاربردي       مجهز به زبانهاي سطح باال براي توليد يا كاربرد ساده س          نرم افزاري    -
  .كه اين زبانها معموال فرترن، بيسيك،كوبول،سي و غيره مي باشند
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  .تباطات مخابراتي بين قسمتها و حتي محيط خارج و مبادالت داده نرم افزار هايي براي بر قراري ار-

  :قسمت نمایشگر

ي كنترلي براي رسيدن به شرايط مناسـب   درت تغييرات وسيع در الگوريتمها    ها ق DCSمزيت عمده   
كاري و وجود قابليتهاي هوشمند است كه به كمك آن مـي تـوان وضـعيت پروسـه را توسـط كـاربر        

  .ا با وجود قابليتهاي وسيع نمايشگري ممكن استتغيير داد و اغلب اينه

 DCSآنچه كامپيوترهاي كنترل پروسه به كمك نرم افزار و سخت افزار انجام مي دهند در سيسـتم      
 شـده  در نظـر گرفتـه    هاروي صفحه نمايش دنبال مي شود و قابليتهاي تغيير در سيستم نيز براي آن             

راي هـدف خاصـي   يم مي شود كه هر قسمت ب به قسمتهايي تقسDCSيك صفحه نمايش در    . ستا
  .استدر نظر گرفته شده 

  کاربردها

 و چگـونگي ارتبـاط بـين    DCSبا توجه به قسمتهاي قبلي به طور نسبي ساختار و قسـمتهاي يـك          
 در روشـن شـدن موضـوع    DCSشايد در اينجا ارائه چگونگي كاربرد يـك         . قسمتها توضيح داده شد   

د به عرصه اتوماسيون با اسـتقبال مواجـه شـد و متقاضـيان      به محض ورو  DCS .كمك بيشتري كند  
روز به روز در خواست امكانات پيشرفته تر اعم از سـخت افـزار و نـرم افـزار و قابليتهـاي گرافيـك و             

كتهاي زيادي در اين زمينه مشغول بكار شده و هسـتند           رينگ و بسط سيستم را داشتند و شر       مونيتو
تهاي متفاوت در صنايع مختلف مانند نيروگاههـا، كارخانجـات    ها از شرك  DCSكه مدلهاي زيادي از     

پـان و كاغـذ ،شيشـه، شـركتهاي آب و فاضـالب و      سـيمان ، نئو . ، شيمي و پتروشيمي آهن و فوالد   
  .حوزه هاي كاري نفت و گاز با موفقيت نتيجه داده اند

  .زيممي پردادر صنعت برق  DCS بعدي به توضيحات بيشتري در زمينه سيستم صفحاتدر

  :پست نیومریک

  . رله هاي حفاظتي آن نيومريك هستنداست كهپستي 

  :مزایاي پستهاي نیومریک

  كمك به روند خصوصي سازي صنعت برق-
  كاهش تابلو هاي كنترل و حفاظت-
  حذف تابلوهاي اينترفيس اسكادا-
  هاي سنتي و هزينه هاي مهندسي مربوطهRTUحذف -
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SOE Recorder & Fault Recorderحذف تجهيزات -
Measuringحذف تابلوهاي -
  هاAnnounciatorحذف -
  كاهش در هزينه هاي بهره برداري-
 پياده سازي پسـتهاي قابـل كنتـرل از راه          و نگهداري   كمك به كاهش پرسنل بهره برداري و    -

  دور
  شناسايي سريع محل خطا و بازيابي-
ه جهـت   و سيستمهاي خبـر Sequential Switchingاستفاده از امكانات و الگوريتمهاي -

  اجراي سريع و دقيق مانورهاي پيچيده
 بنـدي بهتـر شـبكه و    هكنترل در شبكه مثل كنتـرل ولتـاژ،پيكر       انجام هماهنگ تر عمليات     -

  بازيابي شبكه بعد از رخداد خطاها
  كاهش در هزينه هاي نگهداري-
  كاهش هزينه عيب يابي و رفع آن-
  )Primary Equipments(كاهش هزينه نگهداري تجهيزات اوليه-
  كاهش هزينه نگهداري و بهره برداري از تجهيزات كنترل و حفاظت -
كاهش در هزينه هاي نصب-
  كاهش كابل كشي براي سيستمهاي كنترل و حفاظت-
  كاهش در تجهيزات پست-
  كاهش در هزينه هاي توسعه-
  كاهش در قطعات يدكي-
كل سيستم پستبه افزايش قابليت دسترسي -
و مـدوالر بـراي همـه سـايزهاي پسـت و            ) Scalable(فراهم شدن يك ساختار مقياس دار     -

كاهش طراحي هاي متعدد

  :به کمک سیستم نیومریک

.د بودن از فانكشن هاي كنترل اتوماتيك قابل پياده سازي خواهبسياري-
. امكانپذير مي شودجمع آوري اطالعات پست در يك مركز-
.امكان بهينه كردن روال بهره برداري فراهم خواهد بود-
 به صورت كـامالً كنتـرل شـده صـورت خواهـد      Load Sheddingي قطع بار برنامه ها-

.پذيرفت
.اولويت بارهاي حساس كامالً قابل رعايت خواهد بود-
.و مانع از عملكرد اشتباه خواهد شدباعث صرفه جويي در وقت كليد زني ترتيبي كنترل -
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رتمنـد و   نظارت مستمر روي سيگنالهاي متعـدد و اجـزاء پسـت توسـط مونيتورينـگ قد               -
 باعث مي شود كه نگهداري دوره اي جاي خـود        Diagnosticسيستم آزمونهاي تشخيصي    

.را به نگهداري بر مبناي نياز بدهد

  

  :سیستم عامل

  :خانواده موجود از سيستم عاملها

-GPOS(General Purpose Operating System)    بـراي كاربردهـاي غيربالدرنـگ
Linux و Unix،Windows:شامل

-RTOS(Real Time Operating System)   بـــراي كاربردهـــاي بالدرنـــگ 
LYNUX،RTX،VxWORKS،QNX،PSOS:شامل

  :)Real Time(تعریف سیستم بالدرنگ
 پيش بيني يك پاسخ زماني قابل پـيش بينـي           قابلاست كه براي ورودي هاي خارجي غير      سيستمي  

  .داشته باشد

  :نیازهاي سیستم بالدرنگ
   شده پس از رخداد يك حادثهانجام عكس العمل در زمان تعيين-
محدوديتهاي زماني پاسخ بـراي همـه وروديهـاي    البته .امكان پردازش همزمان بصورت ذاتي  -

.همزمان به قوت خود باقي است
  

   :DCSسیستم عاملهاي استفاده شده در  
  
  نرم افزار                 نام شرکت  
  

SIMENSESicompas   
Telegyr    

ABBMicroScada

AREVA(ALESTON)Space 2000   
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GEGE

   .ندسته Windows است و بقيه تحت UNIX تحت Telegyrفقط سيستم عامل 
ايـن سيسـتم      درجـه امنيـت بـاالتر   Windows نسبت به UNIXمزيت استفاده از سيستم عامل 

كمتر است چـون دسـتورات    امكان وارد شدن ويروس به سيستم  UNIXدر سيستم عامل .ميباشد 
  .  تايپ شده و وارد ميشودCommandبه صورت 

  : گیريBack upسیستم 
يكـي از روشـها اسـتفاده    .وترهـاي صـنعتي روشـهاي مختلفـي دارد     گيري كامپيback upسيستم 

 Tapeكنـدي  . مـي گيـرد  120G  ،Backup تا 20Gاز  مي باشد كه از اطالعات حجيم  Tapeاز
  . است Safeدچار خرابي نمي گردد وبسيار اين نوار مغناطيسي . استCDدرحد رايت كردن يك 

Backupباشد كه به آن     سيستم عامل و نرم افزار پست        ميتواند از كل     گيريDump   ا  ي ،گويندمي
  . باشد ميتواند از قسمتي از سيستم

  .  مشكل حل ميشود Restore كند با يك Crash اگر سيستم Dumpدر حالت 
  . از سيستم ميگيرد Dump يك در فاصله هاي زماني معين موالًمهندس سيستم مع

  
Redundancy:  

  
  : به دو صورت استRedundancyدر اين سيستمها 

HSB: Hot StandBy

CSB: Cold StandBy
  
 مـي به سيستم ديگر واگـذار       كنترل   به صورت اتوماتيك  ، به محض آسيب ديدن يك تجهيز      HSBدر

  . شود 
  .تي اين كار صورت ميگيرد به صورت دسCSBدر اما 

   

  :ساختار سیستم اتوماسیون پست

  : زير مي باشدساختار كلي سيستمهاي اتوماسيون پست به صورت

-Station Level
-Bay Level
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Station Level:   

Stationدو ساختار متفاوت در قسمت   DCSدر سيستم هاي  Level داريم :  

  اتوماسيون پست اروپايي -

  مريكايي اتوماسيون پست آ -

 در پست وجود دارد كه از طريق سرور به المانهاي پايين دسـت          HMIدر ساختار اروپايي يك يا دو       
.وصل ميشود) BCUمثالً (

  .  وصل ميشود  BCU و به هم هستسرور، HMIكامپيوتردر ساختار آمريكايي 
  

هـم چنـين    از مزاياي سيستم آمريكايي كمتر شدن هزينـه خـود سيسـتم و هزينـه مهندسـي آن و         
  . استفاده از نرم افزار واحد ميباشد 

  
  .اتوماسيون پستهاي انتقال بيشتر آمريكايي و پستهاي فوق توزيع اغلب اروپايي است 

  : داراي تفاوتهايي مي باشند كه شاملسازندگان از لحاظ معماري سخت افزاري

  تعداد و نوع شبكه هاي استفاده شده-
نوع كامپيوترهاي استفاده شده-
)Master Station or FEP(د و يا عدم وجود كنترلر مركزيوجو-
Bay Levelمعماري متمركز و غير متمركز براي كنترلرهاي -
 IED(Inteligent Electricيـك م تجمـع تجهيـزات حفاظـت وكنتـرل در    تجمـع و يـا عـد   -

Device) 

  
  . هستيمكاهش سخت افزار و افزايش نرم افزار شاهد Station Levelدر سطح 

Station Level شاملHMI, Server, Printer, Modem، تجهيزات ،تجهيزات فيبر نوري 
  .مي باشد ... وواسط با اسكادا

Server-:  
  :وظايف سرور عبارتند از

  جمع آوري اطالعات از طريق پروتكل هاي مخابراتي و امكان ارتباط با سيستم هاي ديگر-
پردازش اطالعات و ذخيره سازي اطالعات آرشيو-
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طالعاتنمايش ا-
GPS (Global Positioning System)-:

  كار همزماني را براي كل سيستم انجام ميدهد 
  :قسمتهاي زير است  شامل  GPSهر 

نتنآ.۱
۲.Reciver
۳.Time Module

Reciver نتن اطالعات را دريافت ميكند و آ از طريقTime Module اطالعات را روي سيستم 
  .پخش ميكند 

  .روي همه  سيستم اعمال ميشود از طريق سرورها همزماني 
  :روشهاي سنکرون سازي زمان

  : روش اول
و سـپس هماهنـگ     ) GPS(سنكرون سازي زمان در مركز كنترل از طريق گيرنده ماهواره زمان          

  ها و كنترلرها از طريق پروتكل مخابراتيIEDسازي بقيه 
  :روش دوم

قل بـا سيسـتم سـاعت    مسـت هـا بطـور   IEDكامپيوتر مركزي و بقيه كنترلرهاي توزيـع شـده و    
 سـنكرون سـازي   ملزومـات ست تمامي تجهيزات ورودي    براي اين روش نياز ا    (همزمان مي شوند  

.)داشته باشندرا زمان 
  :سایر ملزومات -

ن را  ي صنعتي كارت گرافيـك قـوي و طبيعتـاً يـك مـانيتور قـوي كـه آ                  وتر ها ياز اجزاي مهم كامپ   
ها به مدت طوالني به صفحه مانيتور نگاه ميكننـد بايـد   به دليل اين كه ديسپاچر    .،استساپورت كند 

  .از مانيتور هاي قوي استفاده كرد 
  
ت اسـتفاده    وجود يك پرينتر ماتريسي است كه بهترين پرينتـر جهـ           DCSالزامات هر پست     ديگر از

  .مدت ميباشد طوالني
اما پرينتـر  د،گيرمي پرينت خط  يك  Event هره ازاي كه ب هستندEvent Drivenاين پرينتر ها 

  .پرينت بگيرندند و فقط ميتوانند از تمام صفحه هاي ليزري اين قابليت را ندار
  

Example:
CBQ .1 OPEN
DIST CQ.2 TRIP

  
  . ها خط به خط پرينت ميگيردEventاز هر كدام از اينپرينتر ماتريسي 
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Bay Level:  
دسـتگاه هـاي انـدازه     شامل مي باشيم كه افزايش سخت افزار و كاهش نرم افزار   در اين سطح شاهد     

  . مي باشدBCUتجهيزات پست و ،رله هاي حفاظتي،گيري

  :ساختارهاي سطح بی
  : دو ساختار داريمBayدر سطح 

Star -
Ring -

  
   :Starحالت 

 يك خط فيبر نوري مخصـوص  IEDو هر  ها و سرور زياد است    IEDفاصله بين   اين حالت چون    در  
 يـك زوج فيبـر نـوري الزم      IED بـه ازاء هـر       ن استفاده از فيبر نوري زياد است و       ميزابه خود دارد،    

 ،رله حفاظتي ،سيستم اندازه گيري هوشمند يا هر دسـتگاه ديگـري كـه       BCU ميتواند   IED.(است
  ).يومريك ارتباط برقرار كند، باشدبتواند بصورت ن

  
  
  
  
  
  
  
   :Ringالت ح

 ها استفاده ميشود بنابراين مقرون به صـرفه تـر   IEDدر حالت رينگ يك زوج فيبر نوري براي همه     
  .است

 را قطع ميكند اما در حالت رينگ اينطور        IEDمزيت استار اين است كه قطعي فيبر نوري فقط يك           
  .نيست

  
  
  
  
  
  
  

Server

IED IED

Server

IED IED

IED
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  .اجعه تمهيداتي در نظر گرفته انددر بعضي موارد در سيستم رينگ براي جلوگيري از ف
راه حل ديگر اين است كه رينـگ را   قرار داده شود و     Backupيك راه حل اين است كه يك رينگ         

  .قابل تغيير باشدطوري بسازند كه جهت دادن و گرفتن اطالعات در آن 
 اسـتار سـاختار  در بـراي اسـتفاده     رينگ وبعضي فقط    ساختار  بعضي تجهيزات فقط براي استفاده در       

  .طراحي شده اند
  . از تركيب اين دو استفاده مي شوددر بعضي موارد

  

BCU(Bay Control Unit):  
  .  است BCU وجود دارد Bay Levelمهمترين الماني كه در 

BCU    از طريـق پروتكلهـاي مجـاز اطالعـات را بـه سـرور       و  نصب مي شـود  نزديك تجهيزات پست
 از لحـاظ سـاختار و كـارت هـا تقريبـاً             BCU و   RTU.دميفرسـت  HMI و سرور آنها را به       فرستاده

اطالعات را فقـط بوسـيله مـودم انتقـال ميدهـد و              معموالً   RTUمشابه هم هستند با اين تفاوت كه      
تم پـردازش اطالعـات     به عنوان سيس BCUپردازش در سطح باال بر روي داده ها انجام نميدهد اما 

  .به كار ميرود
 CCR(Central Control را درBCUفضا و كوچك بـودن پسـت   گاهي اوقات به علت كم بودن 

Rome)در بايدولي ترجيحاً ، كنند  نصب مي  BCR(Bay Control Rome)قرار داده شود  .  
 RTU  را با  بردهاي اضافي ميتوان به عنوان  BCU  به كار برد .  
  

  :م افزاري استفاده مي شوديكي و نرجهت انتقال داده ها به سطوح باالتر از دو اليه فيزبه طور كلي 
- Comm. Media:  اليه فيزيكي جهت انتقال اطالعات  
- Protocol : اليه نرم افزاري جهت انتقال اطالعات  
  

تكـل هـا   ودر فيبرنـوري انـواع پر   هاي خاصي را پشتيباني مي كنند اما بعضي از مدياها فقط پروتكل    
  .براي ارسال اطالعات ميتوان استفاده كرد 

  
بيشترين امتيـاز ايـن   . در سيستم هاي اسكادا استفاده ميشودپروتكلي است كه IEC 101پروتكل 

  .يعني باال آمده توسط اتفاق است Event Drivenپروتكل اين است كه 
  .  در حال خواندن اطالعات استماً است يعني دائPulling يك سيستم  MODBUSتكل وپر

Eventدر سيستم  Driven   ه از  حجـم اسـتفاد  يابـد بنـابراين   دت كـاهش مـي  بار ترافيكي بـه شـ
 در مـواردي كـه   Pullingاما بايد در نظر داشت كه استفاده از  سيستمپردازشگر را پايين مي آورد، 

حساسـيت ايـن سيسـتم بـاالتر     باشد بهتر است زيرا تغييرات دائماً مانيتور ميشود و     اطالعات آنالوگ   
  .است و امنيت بيشتري دارد 
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يـك سـري از المانهـا مثـل          بـه ايـن صـورت اسـت كـه            BCU المانهـاي ايسـتگاه بـه        نحوه اتصال 

Measuring Centers  و از طريق پروتكـل  گرفتههوشمند هستند و ميتوانند جريان و ولتاژ راكه 
 المانهـا بـا    ديگـر از  برخـي  وصـل مـي شـوند و   BCU بـه  مسـتقيماً  بفرستند،BCUاطالعات را به   

Hardwire به BCUد  وصل مي شون.  
  

  :BCUاجزاء 
  . رك گفته مي شودBCUبه بدنه 
  : موجود در رك عبارتند ازكارتهاي

  ):هتغذی (Power Supplyکارت  -
DC به نامLEDکفقط ي ه کارتهاستين کارت که پهنای آن دو برابر بقيا Ok  که اگر روشـن  دارد

عهده دارد كه ولتـاژ  ن می شود و اين كارت وظيفه تغذيه رك را بر         يه تام کارت تغذي DCعنی  باشد ي 
  .ولت تبديل مي كند۴۸ولت و يا ۲۴ به BCU بسته به نوع  راDCولت۱۱۰

  : CPUکارت -
 Resetدو شاسـی هـم بـه نامهـای      .ه است که دو پورت دارد     ين کارت کنار کارت تغذ    اين کارت اولي  

 حالـت   غيـر از CPU کـردن restart بـرای Resetن کـارت وجـود دارد کـه شاسـی        روی اي  IR7و
testستفاده می شود و دکمه ،اIR7افتن خطا استفاده می شود هم فقط در حالت تست برای ي.  

  .ن کارت وجود دارد روی ايBCU هم بسته به نوع LEDک سری ي
 اسـت  Local Reportهم روي كارت وجود دارد كه يكـي پـورت   ديگر در اغلب نمونه ها دو پورت 

 اسـت كـه بـراي    Diag و ديگري پـورت      ي شود  استفاده م  BCUبه...  پرينتر،مودم و  براي اتصال كه  
  . استفاده مي شودBCU و ريختن نرم افزار روي اتصال كامپيوتر

    
  :AI کارت هاي آنالوگ-

ـ    که UPD دارند به نامLEDک کارتها ينهر کدام از اي  ن مرتب چشمک می زنـد و نشـان دهنـده اي
 ۲۰تـا ۰ها بنا به تعريف از      اين كارت .ستم در حال اسکن شدن است     که اطالعات مرتب توسط سي    است  
  .ندنمي ك Detect ميلي آمپر را ۲۰تا۴و يا 

  
:Digital Input)(DI کارتهاي -

  . استفاده مي شودBCUاز مهمترين و پرمصرفترين كارتهايي است كه در
ـ      تـال ه اين کارتها که برای دريافت و ارسال مقادير ديجي         ادی سـتند بسـته بـه نـوع کاربرد،تعـداد زي

LED   ن هـــر کـــدام از ايـــ    دارنـــد کـــهLED     زاتهـــا مربـــوط بـــه وضـــعيت تجهيـــ 
 شـده BCUفی که بـرای ميباشند که هر کدام بسته به تعري)کليدها،سکسيونرها،تپ ترانسها(ايستگاه
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 LEDوجود دارد کـه     LED ،   ۳۲تال  روی کارتهای ديجي  .يزات می باشند  ن تجه مربوط به يکی از اي    
  .کارتهاست هودن تغذيست و نشان دهنده برقرار بشه روشن ا همي۳۰شماره 

  
  :IDI(Inteligent DI) کارت-

  است با اين تفاوت كه ساختارش سـاختار خوانـدن پـالس اسـت و بـراي     DIاين كارت مشابه كارت     
  .كنتور استفاده مي شود

  
CO(command کارت - output):  

 در  کـه CMD دارد بـه نـام      LEDک  ياين كارت براي دريافت فرامين از مركز استفاده مي شود و            
 اعمال شود يک لحظه چشمک مي  BCUحالت عادی خاموش است و فقط وقتی فرمان از مرکز به            

  .زند و بعد خاموش می شود
  
  :DO(Digital Output) کارت-

  مي رسـد پـس از بسـته   CO است با اين تفاوت كه وقتي فرمان به         COكار اين كارت شبيه كارت      
  بايد فرمان باز شدن بـدهيم   DO مي كند اما به      شدن،اتوماتيك باز مي شود و به صورت پالس عمل        

  . عمل مي كندLatchو به صورت 
 مـي دهـد،اما   را   جريان كمتر با فاصله زماني بـاالتر         DOكارت ِ .از نظر ساختاري هم تفاوتهايي دارند     

براي هر فرماني كه احتياج بـه زمـان كمتـري دارد از          . دارد ي جريان بيشتر و زمان كمتر     COكارت  
CO مي شود مانند فرمان باز كردن سكسيونر،بريكر،رله         استفاده Lockout و براي هـر فرمـاني      .... و

  . كردن رله هاON/OFF استفاده مي شود مانند فرمان DOنياز به زمان بيشتري دارد از  كه
  
  :COM I/O(Comunication Input/Output) کارت-

 نوري و تجهيـزات انـدازه گيـري    است كه رله ها،رينگ فيبر BCUسومين كارت قرار گرفته در رك       
  .   وصل مي شوندBCUهوشمند از طريق اين كارت به 

  
  :Expansion کارت هاي -

 فه انتقال اطالعات شاسـی دارند که وظي) توسعه(expansionک کارت    در انتها ي   BCUشاسی های 
شاسـی   ت بـه شاسـی اصـلی برعهـده دارد و در           را به شاسی بااليی و در نهاي      ) شاسی پايينی (مربوطه

ـ     expansionک کارت بااليی هم متناظر آن ي  flatک  ديگر وجود دارد کـه ايـن کارتهـا بوسـيله ي
cableبه هم وصل شده اند .  

وقتی سيستم به شاسی پـايينی        كه Access از جمله  هستند   LED چندن کارتها هرکدام دارای     اي
ن اسـت چـون بـا        شاسی بااليی هميشـه روشـ      LED معموالًشن است،  رو LEDن  دسترسی دارد اي  
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نی در حـال   شاسی پايينی فقط وقتی کارتهای پـايي LEDشه در ارتباط است اما شاسی پايينی همي  
  .اسکن شدن هستند چشمک می زند

  
  : وصل می شوندBCUتجهیزاتی که به 

  
ومريكيرله ن.۱
رينگ فيبر نوري .۲
 )ترانسديوسرها(تجهيزات اندازه گيري هوشمند.۳
د تجهيزاتي كه با سيم وصل ميشون.۴

COM به كارت سه مورد اول مستقيماً I/O و مورد چهارم از طريق سيم به ترمينال كارت هاي 
  .وصل ميشوند  BCUدر مربوطه 

  
دو پورت ديگر موجـود در      مربوط به رينگ فيبرنوري است و        COMI/Oدو پورت از پورتهاي كارت      

 distanceي مثـل  يـك رلـه حفـاظت     جهت برقراري ارتباط با رلـه هاسـت مـثالً            COMI/Oكارت  
 كليـدي  1.5  بـي در يـك . شـود  مي  وصل COMI/O به  ترمينالهاي مربوطه در  بوسيله فيبر نوري  

 SCاز طريـق    ) هوشـمند (حداقل سه رله نيومريك داريم كه تمام اطالعات دسـتگاههاي نيومريـك             
)Star Coupler( بهBCU به از آنجا و Server  در سپس  وميروندHMIند مانيتور ميشو.  
  
 و ديگـري  Sendيكـي  ( فيبـر  رينگ فيبرنوري براي ارتباط رفت و برگشت حتمـاً بايـد دو رشـته         در

Recive(استفاده شود.  
Send

Receive  
  

نوري را از پشت كارت  فيبرSendساده ترين راه چك كردن يك فيبر نوري اين است كه پورت 
COMI/Oبه قسمت  دوربين موبايل جدا مي كنيم و با Sendپشت كارت  COMI/O نگاه مي 

   . كنيم،اگر نور مشاهده شد،نشان دهنده ارسال صحيح اطالعات است
  

از كه كرده ايم نگاه ميكنيم  جدا COMI/Oفيبرنوري كه از پشت كارت  به Receiveدر مورد 
  . بايد نور بيرون بيايد  فيبردرون

Lightبه نام  اي option جديد  هايفيبر نوريدر  on/Light off ده استاضافه ش.  
   

Light on
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Light off

Light on و زماني كه هميشه نور داردdata قطع ميشود نور روي فيبر بيايد .   
Light offًاسـت  در اين حالـت  (مي شودوصل ديتا روي فيبر بيايد نور  وقتي كه و نور ندارد  معموال

   . ) را چك كردsendميتوان كه 
  

  :رله هاي نیومریک
: در سیستمنحوه تعریف رله-

شـامل جـدول   ...) وIEC103 و IEC101مـثالً  (هر رله داراي كاتالوگي است كه بـراي هـر پرتكـل        
 از جـدول مربـوط بـه آن    DCSسازگاري مي باشد كه با توجه به پروتكل استفاده شده در سيسـتم         

  .استفاده مي شود

  چگونگی ارسال اطالعات توسط رله  -
  اسـت و بعضـي از رلـه هـا    BCUهستند كه قابل اتصال بـه  System Portبعضي از رله ها داراي 

مزيـت دارابـودن دو   ).ماننـد رلـه ديفرانسـيل   (دارنـد هم  System Port ، Port Remoteعالوه بر
 ها قابليت اتصال بـه يكـديگر را   هاي رلهRemote Portاين است كه  System و Remoteپورت 
ورت به رله ديگر هم اطالع داده مي شود و هـر دو  از طريق اين پدر يك رله     و هنگام بروز خطا      دارند
  . مي دهند و آسيبي به تجهيزات نمي رسد و خط ايزوله مي شودTripرله 

  
  : خواندن اطالعات رله هاي غیر نیومریک-

   : دو روش وجود داردومريكيرله هاي غير ناطالعات براي خواندن 
   CO يا DIمستقيم به اتصال . ۱
  هبه واسطه رلاتصال . ۲

   :lock out رله به عنوان مثال براي

  
  
  
  
  
  
  

+      -

Reset
LockoutCO

COاتصال مستقیم به 
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د كـه   اسـتفاده كـر   دوم هـم  ميتوان از روش    كشيده شـود،   سيم   COبجاي اينكه از اين رله تا كارت        

  .ديفرانسيل استفاده شده است رله دراينجا از يك
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 مند يـا همـان   متصل مي شوند تجهيـزات انـدازه گيـري هوشـ    BCUيكي ديگر از تجهيزاتي كه به       
  .ترانسديوسرها هستند

  : ميگيرد وخروجيهاي زير را ميدهد به عنوان وروديهر ترانسديوسر سه ولتاژ و سه جريان خط را

VL1-Q IL1-Q VL1-L2 IL1-L2
VL2-Q IL2-Q VL2-L3 IL2-L3
VL3-Q IL3-Q VL3-L1 IL3-L1

S(MVA)   P(MW) Q(MVAR) f PF
  
  

 اسـتفاده  RS485 رله هاست فقط به جاي فيبـر نـوري از         انتقال اطالعات ترانسديوسرها مانند    نحوه
  . است IEC103  استفاده شده در آنهاپروتكلو ميكنند 

در نرم افـزار ترانسديوسـر ايـن    .  دارد كه عدد اختصاصي آن استStation No كهر ترانسديوسر ي
  .تخصيص داده مي شود و از طريق اين عدد اطالعات شناسايي مي شود به ترانسديوسر عدد 

براي صرفه جويي در هزينه از ترانسديوسرهاي غير هوشمند استفاده مي كنند كه ولتـاژ و جريـان را       
20-4 جريان از تبديل به mA و خروجـي آنهـا را بجـاي     مي كنـد )روي باس بارها( براي فاز وسط 

COMI/O به AI ميدهند .  
 و سـاخت    هـا ازآنهـا اسـتفاده مـي كننـد         bay هوشمند هستند كه براي      Simeasترانسديوسرهاي  

  . شركت زيمنس است
  . غير هوشمند است  است كهSineax ديگر ساخت زيمنس ترانسديوسر

Reset

Lockout

ِDiff
BCU

COM I/O

output

اتصال به واسطه رله
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  :فته شده  دو روش اندازه گيري مقاديرداريمبا توجه به مطالب گ
ترانسديوسرهاي هوشمند. ۱
ترانسديوسرهاي غير هوشمند. ۲

   .خروجي دارد پارامتر ۱۶ و  ورودي پارامتر۶ترانسديوسرهاي هوشمند 
د در مواردي كـه فقـط يـك     براي يك كار استفاده ميشوترانسديوسرهاي غير هوشمند هر كدام از    از  

  . كنيمفركانس رانياز داشته باشيم از اين نوع ترانسديوسر استفاده مي ولتاژ يا  مثالًرمقدا

  ):BCU)Data Entry به  وارد کردن اطالعات-
   فعلي BCUنام برنامه .رد دو برنامه اصلي داBCUسيستم 

CONCAP: Control & Calculation Package 
  :داراي دو قسمت ميباشد اين نرم افزار كه . ميباشد

-Configuration: شناساندن اجزاي سخت افزاري به جهتBCU
-  Programming: برنامه نويسي به زبان خاص در موارد مورد نياز  

- Configuration:  
بـه عنـوان مثـال    . كارت در چه محلي قرار گرفته است  بايد تعريف شود كه هر     BCU هاي   كبراي ر 

و بعـد از آن در نـرم   .ستا... وCOMI/O،كارت سوم CPU،كارت دوم Power Supplyكارت اول 
   .چه چيزي استافزار تعريف مي كنيم كه پورت هاي موجود در هر كارت مربوط به 

  :نکته
 اسـت يـا   Single بايـد ذكـر شـود كـه هـر پوينـت        عالوه بر پارامترهاي ديگر حتمـاً DIدر تعريف   
Double).         حتمـاً بايـد از   كـر  يبراي تجهيزاتي كه حالت باز و بسته بودن دارند ماننـد سكسـيونر و بر

Double Pointاستفاده شود(.  
  : حالت هاي زير وجود داردDouble Pointبراي 

1 0 Open
0 1 Close
0 0 Faulty
1 1 Faulty

Doubleشماره گذاري ،DIدر كارت  Pointاز شماره زوج شروع شودبايد ها .  
0 Single Point  
1 Single Point
2
3  

  :پارامتر مهم ديگر نيز وجود دارد دو DI  كردنConfig در
 ) (Transit Timeزمان گذر .1

Double Point
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 طـول  BI(back indication)سكسيونر تا آمدن يك به مثالً مدت زماني كه از فرمان دادن 
  .  را زمان گذر مي گويندميكشد

 بـه صـورت    بعضي از تجهيـزات faulty شود حالت set اشتباه transit timeاگر  : نكته مهم
  .) نيستندfaultyدر صورتي كه ( سيستم مشاهده ميشوددائم بر روي

  
)BounceTime(زمان پرش .2

  .مدت زماني كه طول ميكشد تا يك كنتاكت باز يا بسته شود 

  
  
  

  .ميباشد ) طول پالس  ( Pulse Length فاكتورمهم COدر كارت 
  

  . ثانيه ميتواند باشد ۵ تا ۱ و ازاين فاكتور محدوديت زمان دارد 
 

  
  
  

 Self Latchبه عنوان مثال اگر بسته شدن يك سكسيونر بيش از اين زمان طول بكشد بايد المـان  
 ميكنـد تـا    Latch آن را     فرسـتاده شـود    يك پالس كوچـك هـم     اگر  داشته باشد كه در اين صورت       

  .زمانيكه كنتاكت عمل كند 
- Programming:  

  . ريخته مي شودBCU درون CPU از طريق پورت موجود بر روي كارت،برنامه هاي نوشته شده

Sequenceفرمان وپاسخ :  
 close وtrip منويي بـا گزينـه هـاي    CB با كليك بر روي  SLD بر روي پنجره     HMIدر كامپيوتر 

 ايـن فرمـان از طريـق پـورت    . يك نقطه نرم افزاري فعـال ميشـود  closeباز ميشود با كليك بر روي  
Rj45       سرورتشخيص ميدهـد .طريق فيبرنوري به سرورميرود ازآنجا از   كه پورت شبكه است به هاب و 

 مـي  bidiring couplerبريكـر اسـت وسـپس آن را بـه       وbayكه اين فرمـان مربـوط بـه كـدام     
ازآنجا بـه   مربوطه ارسال ميشود و COM/IOبه bidiring couplerدرمرحله بعد فرمان از.فرستد
CPU    منتقل ميشودCPU       ميدهـد كـه مربـوط بـه كـدام            اين فرمان را بررسي ميكند و تشخيص 
 مسـير بـه صـورت    DIبعد از روشن شدن چراغ .بندد  كدام كنتاكت است وآن را مي     و BCUكارت  

Bouncetime Bouncetime

P.L  
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 شكل گرافيك كليد عـوض ميشـود وبريكـر را بـه     SLD برسد و در HMIميشود تا به   برعكس طي 
  .نمايش ميدهد  صورت بسته

  نشـود سخي مبني بر بسته شـدن ارسـال  اگر در مدت زمان معيني كه براي سيستم تعريف ميشود پا 
Back Indicationآالرم  Faulty فعال ميشود .  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CO +   -

CB

Supply

DI

HMI

Hub

Server  

Bidiring 
Coupler  

Com I/O CPU

BCU

BCU

Rj 45

Rj45 یا FO

RS232

FO
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 در ايـن  DCS با پست هاي Conventionalبا توجه به مطالب گفته شده،تفاوت عمده پست هاي          

تواننـد فـرامين را   است كه رله هاي نيومريك موجود در پست با توجه به ميزان هوشمندي خود مي            
 HMI موجود در همان پست دريافـت كننـد و اطالعـات را هـم بـه سـرور و                 HMIاز سرور توسط    

ها هم تبادل اطالعات داشته باشـند،كه وجـود   بفرستند و در برخي موارد در سطوح باالتر با ساير رله  
اعـث حـذف    را فـراهم مـي كنـد و ب    DCSاين رله ها با خواص باال در پست امكان وجـود سيسـتم              

  .مي شود...  وRTUتجهيزاتي مانند تابلو مارشالينگ راك،تابلو 
  
  
  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چند رله نیومریک
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   بیرم132kv/20kvایستگاه
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  شبيه بـه ايسـتگاه  Bay Levelدر اين ايستگاه به دليل كمبود فضا تجهيزات محوطه بيرون يا 
 در محوطـه  لو مارشـالينگ    شامل چندين تـاب    ونصب شده است    ) سنتي (Conventionalهاي  

  .ميباشدبيرون 
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  .وارد آن ميشود )۷۲۰ (۱خطبي  هاي مربوط به كابل  كه SV+E11تابلومارشالينگ 
  .وارد آن ميشود )۷۲۱( ۲خطبي  هاي مربوط به   كه كابلSV +E15تابلومارشالينگ
  .ود وارد آن ميش۱  ترانس بي هاي مربوط بهكابل  كه SV +E12تابلومارشالينگ
  .وارد آن ميشود ۲ ترانس  بي هاي مربوط بهكابل  كه SV +E14تابلومارشالينگ

در محوطـه  (E11+SV تـابلو مارشـالينگ   خـط كـه بـه    بـي  مربوط به تمام سيم كشي ها ي 
قـرار   در اتاق كنتـرل   تابلو حفاظت خط است و       كه   E11+RWبه تابلو   وارد شده است    ) بيروني

   .وارد ميشود دارد،
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ت كنترل خطتابلو حفاظ  
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كـه عـالوه بـر    است  اين رله يك رله نيومريك. قرار دارد REF545رله كنترلي   E11+RWبلو  تادر
Under و Over Currentرله كنترل، Voltage  وEarth Faultنيز مي باشد.  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

REF 545رله 
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  . استE11رله ديستانس خط است كه  REL511C1رله ديگري كه در اين تابلو قرار دارد رله
  

  
  

دستگاه   يك سري رله كمكي و يك سري تست بالك هم براي وصل شدن به              اين تابلو همچنين  
  . دارد)براي تست رله ها(تست رولياژ هاي 

  

  
  
   
  
  

بالك هارله هاي كمكي و تست 
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 RS485سيم كشي ها وارد رله هاي موجود در تابلو مي شوند و خروجي اين رله ها پورت              تمام  
RER اين پورت در بالكـي بـه نـام    است كه  Convertorيـك   RER 103 ، قـرار دارد 103

همـين  از طريـق    تجهيزات   اطالعات    و فيبرنوري تبديل مي كند    را به    RS485ورودي  است كه   
 مي باشد و بـراي اتصـال داخلـي نقـاط     Star-Couplerيك ( RER 111فيبرنوري به پورت 

قرار دارد فرستاده مـي شـود و از آنجـا بـه      E00+W1تابلو كه در ) شبكه از آن استفاده ميشود 
  .شود مي ارسالسرور 

  

  
REF545رله   
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RER 103 فيبرنوري
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  : ميباشد وشاملE12+RW ،تابلو حفاظت ترانس يك
-REF 545 132 رله كنترلي سمتkv   
-REF 545 20 رله كنترلي سمتkv 
  را تسـت ION و به آن وصل كـرده  را Test Handel كه ميتوان IONدو عدد تست بالك -

.كنيم
.رله ديفرانسيل كه حفاظت مربوط به ترانس را بر عهده دارد-
ستفاده  اآناگر نخواهند ترانس را به صورت اتوماتيك باز و بسته كنند از             كه  سنكرون اسكوپ   -

) به صورت دستي،فركانس و برداربراي تنظيم زاويه(ميكنند 
  اگرمشكلي در ترانس پيش بيايد تا زماني كه برطرف نشود چراغشLockout Resetدكمه -

  شود تا تـرانس بتوانـد بسـته     Reset دستي روشن ميماند وبايد بعد از برطرف شدن به صورت        
.شود 

REXرله - .استجهت حفاظت از ترانس  Earth Faultو  Overcurentرله كه  521
 Earth و Over Current يـك رلـه   يك سيستم حفاظـت كامـل اسـت و    RET 545رله -

Fault ــر ــاز، Overload اســت و حفاظــت در براب ــادل ف  و Over frequency ، عــدم تع
Under frequency و نظارت بر Over voltage  وUnder voltage بـر   براي ترانس را

.عهده دارد
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تابلو حفاظت ترانس
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RET و رله REX 521رله  545

ION و رله REF545) EF-OC كيلوولت۱۳۲سمت(  
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 بـه   رااين رله ها نيز مانند رله هـاي تـابلو حفاظـت خـط از طريـق پـورت فيبرنـوري اطالعـات               
RER111مي فرستند و سپس به سرور.  

  

  

  )كيلوولت۲۰ سمت REF545)EF-OCرله 
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  : كه شاملE00+W1تابلو 
ـ   كه   REC561 رله   -  بريكرها،سكسـيونرها و سكسـيونرهاي      راي كنتـرل و حفاظـت     ترمينالي ب

  .زمين مي باشد
- RER111C  كه يك Star-Coupler     مي باشد و براي اتصـال داخلـي نقـاط شـبكه از آن 

  .استفاده ميشود

  
E00+W1تابلو   
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REC561رله 

RER 111C



DCS۴۲

  
  
  

 دو عـدد  E00+W1در تـابلو  (  مي شـوند RER 111Cوارد  GPSو فيبرهاي نوري از رله ها 
RER  و)رد وجود دا RER               كار همزماني را براي سيستم انجام ميدهـد و سـيگنال همزمـاني را 

  . و ساير تجهيزاتي كه نياز به همزمان سازي دارند ارسال مي كندGatewayبراي سرورها و 

  
  
  

RER 111C   
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  : كه شاملE00+W2تابلو 
-HUB   
-GPS 
-FALL BACK SWITCH 
-Alarm Unit
-Server
-Gateway 

  .مي باشد
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 متصـل  Deviceبـه چنـدين     .....) و USBفيبرنـوري،   (زم است كه يك پـورت     در بعضي موارد ال   
  .استفاده مي شود)تقسيم كننده پورت(HUBشود كه براي اين امر از 

  

  
  
  

  

HUB

سرورها
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 اسـتفاده  Gatewayو دريافت فرامين از مركـز از       )RDC(براي ارسال اطالعات به مركز كنترل     
مسيردهي دوباره سيگنالها و    )ستاCOM500iكه در اينجا     (Gatewayوظيفه اصلي   .مي شود 
  .تكل مي باشدوتبديل پر

  

  
  
  

  

Gateway

GPSسرورها و 
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Fall Back Switch يك Device    سخت افزاري اسـت كـه در زمـان Fail  كـردن HMI و 
  .را بر عهده دارد)Master( اصليHMIسرور،انتخاب سرور و 

  

  
  
  

  
  
  
  

HMIو پرينترها   

Fall Back Switch
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مـي  )  يـك عـدد  بـراي هـر خـازن    (REJ 521 عدد رلـه  ۴تابلو حفاظت بانك خازني كه شامل 
انس جريـان بـراي   اسـت كـه بـه تـر     Over Currentو  Earth Faultاين رله يك رلـه  .باشد

 Faultميدهـد و قابليـت ضـبط    Tripدر زمان بروز خطا بـه بريكـر   حفاظت وصل مي شود كه 
Dataرا دارد .  
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  . استDC كه تابلو توزيع NKتابلو 
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   :LVDCتابلو
 Automatدوحالـت  تـرانس توزيـع داخلـي اسـت، كـه          منبع  اده از   اب استف براي انتخ اين تابلو   

از هـر كـدام از ترانسـها كـه فعـال      مـي توانـد   داخلي  ترانس توزيع    تغذيه   منبع.دارد Manualو
 از ديـزل ژنراتـور يـا    باشـد  Emergency  وضـعيت  يا اگر دروانتخاب شود  )۲ يا  ۱ترانس(باشد

 اسـتفاده    داخلـي  تـرانس توزيـع   منبع تغذيـه    ان  عنو فيدري كه مربوط به اين ايستگاه نيست به       
  . ميشود
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   :ACتابلو توزیع 
 همچنـين  مصرف داخلـي ايسـتگاه و   شامل بريكر و فيوزهاي دستي ميباشد كه براي روشنايي و    

  .تغذيه شارژرها از آن استفاده ميشود 
  

  :شارژرها 
را ) AC(تنـاوب  جريـان م Converterشارژرها در هنگام وصل بودن شبكه فشار ضعيف توسط       

 بريكرها را تغذيه   بوبين سكسيونرها و   تبديل ميكنند و تمامي رله ها و      ) DC(جريان مستقيم    به
  . ميكنند 
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Inverter:  
  جريان مستقيم  باطريهـا را Inverterبي برق شود ه در اثر يك اتفاق ايستگاه كامالً     در زماني ك  

 ..و HMI هـا ،  Serverي ايستگاه ماننـد    به جريان متناوب تبديل ميكند تا دستگاه هاي كنترل        
  . از كنترل خارج نشودكنند تابتوانند ايستگاه را كنترل 

  

  
  



DCS۵۲

  :  هاInverterتابلو توزیع 
  . به قسمتهاي مورد نياز اختصاص داده ميشود Inverterدر اين تابلو ولتاژ 
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  :فیدرهاي خروجی
 . ميباشـــدRemot/Local  وكليـــد ION و REX521هـــر فيـــدر شـــامل يـــك رلـــه -

 كه عالوه برحفاظـت از تـرانس    است Earth Faultو  Overcurentرله يك  REX521رله
.وظيفه حفاظت از فيدرهاي خروجي را هم بر عهده دارددر اينجا 
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 و از آنجا بـه  E00+W1اطالعات فيدرهاي خروجي هم از طريق پورت فيبرنوري رله ها به تابلو    
  .سرور منتقل مي شود
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  :باس رایزر

   . استدستگاه هاي اندازه گيري فيدر هاي خروجي ي  جهت استفادهPTيك 
  . در اين تابلو قرار دارد استUnder Voltage وOver Voltage كه رله REU923رله 

  

  
  


