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 بسمه تعالی 

 
 پیشگفتار 
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بـا همکـاری   ) نظـام فنـی اجرائـی    دفتر – نظارت راهبردی معاونت   (یس جمهور ئرت راهبردی ر  ریزی و نظا    معاونت برنامه 
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  نیازهای عمومی-1-1

بنـدی تجهیـزات و       گـذاری و بسـته      ای، عالمـت    متن مشخصات فنی حاضر، نیازمنـدیهای طراحـی، سـاخت، آزمونهـای کارخانـه             
 .دهد سیستمهای کنترل سنتی را پوشش می

یعنـی درجـه    (و تشخیص و تنظیم را تحت شرایط آب و هوایی معین            سیستم و تجهیزات کنترل باید بصورت مطلوب عمل نموده          
 .و نیروهای مکانیکی به انجام رساند) حرارت، رطوبت، فشار هوا و آلودگی

ی، سـاخت و مـورد      تجهیزات و سیستمهای کنترل باید مطابق با آخرین نگارش استاندارهای زیر و دیگر انتشارات مربوطـه طراحـ                 
 :آزمون قرار گیرند

 گیری در برق های عمومی در ارتباط با اندازه  واژه– IECنامه  واژه:  60050)301( شماره IECارد استاند
  الکتریکیگیری  وسایل اندازه-IECنامه  واژه:  60050)302( شماره IECاستاندارد 
 الکترونیکیگیری   وسایل اندازه-IECنامه  واژه:  60050)303( شماره IECاستاندارد 
  تجهیزات کلیدزنی، تجهیزات کنترل و فیوزها-IECنامه  واژه:  60050) 441(شماره  IECاستاندارد 
 متعلقات آنهاو گیری الکتریکی آنالوگ  های بدون واسطه و وسایل اندازه نشاندهنده:    60051 شماره IECاستاندارد 
 طه و متعلقات آنهاکننده بدون واس گیری الکتریکی ثبت وسایل اندازه:    60258 شماره IECاستاندارد 
هـای   وسایل کلیدزنی فشار ضعیف برای مدارات کنترل وکمکی شامل رله      ( کلیدهای کنترل    :  60337 شماره IECاستاندارد 

 )کنتاکتوری
 )پوش باتون(کلیدهای فشاری :   60341 شماره IECاستاندارد 
 ها       ثباتدهنده و  ی الکتریکی نشانگیر ابعاد تابلوها جهت نصب وسایل اندازه :  60473 شماره IECاستاندارد 
  تجهیزات کلیدزنی، تجهیزات کنترل و وسایل حفاظتی=نمادهای ترسیمی برای نمودارها :  60617-7 شماره IECاستاندارد 
 گیری، المپها و وسایل سیگنالینگ  وسایل اندازه=نمادهای ترسیمی برای نمودارها :   60617-8 شماره IECاستاندارد
 سیستمهای هشداردهنده :   60839 شماره IECارد استاند

 .باید اعمال گردندنیز الذکر  تکمیلی و مراجع استانداردهای فوقمطالب ، ها اصالحیهتمام 
 برای کنتـرل و     توابع حفاظتی کننده، سیگنالینگ و      دهنده، ذخیره   تجهیزات کنترل شامل تجهیزات مربوط به فعالیتها، وسایل نشان        

 .باشد توماتیک میتنظیم دستی و ا
 .اند  مشخص شده(I)مقادیر نامی و مشخصات تجهیزات در جدول کنترل 

  سیستم کنترل-1-2

آوری کلیه اطالعات الزم برای پرسنل عملیاتی جهت نظارت بر عملکرد پست و ایجاد تغییـرات در آن         وظیفه سیستم کنترل، جمع   
 .است
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 :شوند زیر تقسیم میآوری اطالعات و فرمانهای کنترلی به موارد  جمع
 ثبت حوادث -
 ثبت سیگنال خطا -

 تعیین محل خطا -

 گیری شده نشان دادن مقادیر اندازه -

 وصل مجدد اتوماتیک -

 کلیدزنی اتوماتیک برای جداکردن خطاها -

 واردکردن مدارات آماده به سرویس -

 مجدد سیستم) برقرارکردن(کلیدزنی برای آرایش  -

 سنکرون کردن -

 اریکلیدزنی برای تعمیر و نگهد -

دهنده اتاق کنترل    نشان. های مارشالینگ محوطه پست داشته باشد       ای در اتاق کنترل و جعبه       دهنده  هر کلید و سکسیونر باید نشان     
. های مارشالینگ محوطه پست باید بصـورت سـمافور باشـند            دهنده ولی نشان . سوئیچهای دیسکریپنسی تأمین گردد   تواند بصورت     می

های  دهنده بسته به نوع مکانیزم کلید، نشان. باید در تابلو کنترل مشخص شود) ی اینکه کامالً بسته نباشدیعن(موقعیت میانی سکسیونر 
 .مختلف برای شرایط کلید باید در اتاق کنترل نشان داده شده یا اعالم گردند

شده بر روی تـابلوی    گیری  اندازههای مقادیر     دهنده   بوده و نشان   مورد نیاز ن وضعیت عملیاتی پست،     ددیاگرام میمیک برای نشان دا    
 .میمیک باید بصورت تابلوی موزائیکی طراحی شود. گردند کنترل نصب می

 گیری  تجهیزات اندازه-1-3

  کلیات-1-3-1
گیری شامل نشان دادن و ثبت مقادیر الکتریکی جریان، ولتاژ، فرکانس، توان اکتیو و راکتیو، انرژی اکتیـو و        وظیفه تجهیزات اندازه  

 .گیری فراهم گردد گیری در اتاق کنترل و از راه دور برای تمام مقادیر باید توسط مبدلهای اندازه اندازه. یو استراکت
هـا، وسـایل    کننده گیری، ارسال این خطا شامل مبدلهای اندازه. گیری بیشتر باشد  درصد دامنه اندازه±3گیری کلی نباید از     خطای اندازه 

 . درصد بیشتر باشد±1ها نباید از  کننده گیری و ارسال مجموع خطاهای مبدلهای اندازه. زش اطالعات استگیری و تجهیزات پردا اندازه

 دهنده گیری و نشان  وسایل اندازه-1-3-2
. بایسـتی بـر روی تـابلوی کنتـرل نصـب شـوند              این وسـایل مـی    . گیرد  دهنده انجام می    نظارت عملیاتی با استفاده از وسایل نشان      

 ولتاژ و فرکانس در تابلوهای      گیرهای  اندازه. گیرند  مترها و وارمترها، در محدوده فوقانی تابلوی کنترل قرار می           تمترها، وات آمپرمترها، ول 
 .گیرند کنترل شینه قرار می
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ز گیری وات ساعت و وارساعت باید از نوع دو عضوی سه فاز باشند که بارهای متعادل و غیرمتعادل در مدارات سه فا                       وسایل اندازه 
 از بیـرون   دهنـده    نشـان  فریماین وسایل باید در تابلوی ایستاده و بصورت توکار نصب شوند و تنها              . نمایند  گیری می   سه سیمه را اندازه   
. ای داشـته باشـند     ای از نوع چرخ دنده      دهنده  گیری باید از گردش معکوس جلوگیری نموده و نشان          این وسایل اندازه  . قابل رویت باشند  

تعـداد  .  بدون استفاده از ضرایب خوانده شوند      MVARH و   MWH یا   KWH  ،KVARHگیری، باید مقادیر      ایل اندازه توسط این وس  
 .  ساعت کار در شرایط نامی، کافی باشند1000ارقام باید برای نمایش مقادیر مربوط به حداقل 

 برابر جریان نامی را بدون 10ن جریانی معادل     درصد را داشته باشند و همچنی      200های جریان باید ظرفیت اضافه بار دائمی          بوبین
گیری بایـد دارای کنتاکتهـایی باشـند تـا بـا پالسـهای آن بتـوان                   در صورت لزوم، این وسایل اندازه     . از دست دادن دقت تحمل نمایند     

 .کننده را تغذیه نمود های راه دور یا سیستم جمع دهنده نشان
ی اکتیو و انرژی راکتیو بکار روند و تعداد کافی کانال رزرو، با در نظر گرفتن توسعه آینده     ها باید بطور جداگانه برای انرژ       کننده  جمع

این وسایل بشـرح  . گیری نیاز دارند آوری و اندازه هر یک از فیدرهای پست به وسایلی برای نشان دادن، ثبت، جمع     .ها، منظور گردد    بی
 : مهندس در اولویت استگردند که تشخیص باشند یا توسط مهندس مشخص می زیر می

  فیدر خط-1-3-2-1

 : کیلوولت شامل موارد زیر است132 و 63گیری شده در فیدر خط پستهای  های مقادیر اندازه کننده ها و ثبت دهنده نشان
 سه آمپرمتر -
  زمین-فاز یا فاز- با سوئیچ انتخاب فازیک ولت متر -

 یک وات متر و یک وارمتر دو طرفه -

 ک وار ساعت متر دو طرفهیک وات ساعت متر و ی -

 : کیلوولت به شرح زیر است400 و 230های فیدر خطوط پستهای  کننده ها و ثبت دهنده همچنین نشان

 سه آمپرمتر -

  زمین– فاز یا فاز –یک ولتمتر با سوئیچ انتخاب فاز  -

 متر از نوع دو طرفه یک وات -

 یک وارمتر از نوع دو طرفه -

 هیک وات ساعت متر برای خروجی از شین -

 یک وات ساعت متر برای ورودی به شینه -

 یک وار ساعت متر برای خروجی از شینه -

 یک وار ساعت متر برای ورودی به شینه -

 بندی یک و نیم کلید  درشینهنقطه گرهگیری ولتاژ  یک ولتمتر برای اندازه -

 

  شینه-1-3-2-2
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های   شینهدر   .باشد  متر می   کیلوولت تنها یک ولت    63 و   132های    گیری شده در شینه     های مقادیر اندازه    کننده  ها و ثبت    نشان دهنده 
 :دنباش به شرح زیر میاین وسایل  کیلوولت 400 و 230

 شده، با باالترین سطح ولتاژ پست یک فرکانس متر تکفاز در هر شینه یا هر قسمت شینه تقسیم -

سمت از شینه تقسیم شده، در باالترین سـطح          هرتز درهر شینه یا هر ق      55 تا   45کننده تکفاز با دامنه       یک فرکانس متر ثبت    -
 ولتاژ پست

 شده، با هر سطح ولتاژ کننده تکفاز در هر شینه یا هر قسمت شینه تقسیم یک ولتمتر ثبت -

 شده یک ولتمتر نشاندهنده تکفاز در هر شینه یا هر قسمت شینه تقسیم -

  ترانسفورماتور قدرت-1-3-2-3

  کیلوولت400 و 230پستهای  •

 : سمت ترانسفورماتور باید قرار گیرددر هرگیری زیر   کیلوولت تجهیزات اندازه400 و 230در پستهای 
  سمت فشار قوی_الف 
 سه آمپرمتر -

 )رسد اگر توان در این سمت بفروش نمی( سمت فشار متوسط _ب 
 گر یک آمپرمتر با سوئیچ انتخاب -

  نوترال– فاز و فاز –یک ولتمتر با سوئیچ انتخاب برای فاز  -

 اتمتر دو عضوی از نوع غیرمتقارنیک و -

 یک وارمتر دو عضوی از نوع غیرمتقارن -

 )رسد اگر توان در این سمت بفروش می( سمت فشار متوسط _ج 
 )از نوع برگردان دستی(سه آمپرمتر با نشاندهنده بیشترین مقدار  -

 گر یک ولتمتر با سوئیچ انتخاب -

 یک واتمتر دو عضوی از نوع غیرمتقارن -

  عضوی از نوع غیرمتقارنیک وارمتر دو -

 :های زیر است گیری این مجموعه شامل اندازه.  برای هر ترانسفورماتور گیری تعرفه یک مجموعه دستگاه اندازه -

 متر دو عضوی برای توان غیرمتقارن  یک وات ساعت∗

  یک وار ساعت متر دو عضوی برای توان غیرمتقارن∗

 هر پست برای  گیری تعرفه یک مجموعه دستگاه اندازه -
 .گیریهای زیر است و تعداد کانالها باید برای ترانسفورماتورهای موجود و توسعه مناسب باشد این مجموعه شامل اندازه

 وات ساعت برای توان خروجی کننده  یک جمع∗
 کننده وارساعت برای توان خروجی  یک جمع∗
 دار  یک سوئیچ زمانی تعرفه∗
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  سمت فشار ضعیف_د 
 گر ئیچ انتخاب یک ولتمتر با سو-
  کیلوولت132 و 63پستهای  •

 :گیری زیر در هر سمت ترانسفورماتور باید قرار گیرد  کیلوولت تجهیزات اندازه132 و 63در پستهای 
 سمت فشار ضعیف: الف
 سه آمپرمتر -
 گیر ضریب توان  یک اندازه -
 وقعیت تپ چنجرمدهنده  یک نشان -
  مبدلیک وات متر با -
 یک وارمتر با مبدل -
  ساعت متریک وات -
 یک وارساعت متر -

 سمت فشار قوی: ب
  آمپرمتر3 -

 )در صورت وجود( راکتور -1-3-2-4

 گر سه آمپرمتر یا یک آمپرمتر با سوئیچ انتخاب -
 یک وارمتر یک طرفه -
 گر یک ولتمتر با سوئیچ انتخاب -

 )در صورت وجود( بانک خازنی -1-3-2-5

 سه آمپرمتر از نوع دوطرفه -
 یک وارمتر -

 ت سنکرون کردن براک-1-3-2-6

براکت نوع گردان، شامل وسایل نشاندهنده سنکرون کردن، برای هر سطح ولتاژ پست که دارای فیدرهای غیرشعاعی اسـت بایـد           
 بـا  این براکتها در گوشه یا مرکز تابلوهای کنترل همـراه       . فراهم شود تا مشخصات دو طرف کلیدها را قبل از بستن کلید بررسی نماید             

هـر براکـت بایـد شـامل        . گیرند تا از محل کنترل تمام کلیدها در تابلوی کنترل قابل خواندن باشد             راکت قرار می  تسهیالت چرخشی ب  
 :وسایل زیر باشد

 یک سنکروسکوپ گردان -
 یک ولتمتر دوبل -
 یک فرکانس متر دوبل -
 دو المپ نشاندهنده سنکرون -

 ترانسفورماتورهای ولتاژ و کمکی و دیگر وسایل جنبی -
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 گیری جامع   اندازه تجهیزات-1-3-3

 گیری  مشخصات عمومی سیستم اندازه-1-3-3-1

گیری انرژی در هـر دو جهـت و در            بایستی یک کنتور دیجیتالی سه فاز دو واتمتری باشد که قابلیت اندازه             گیری می   دستگاه اندازه 
 :باشدگیری باید به شرح زیر  مشخصات و امکانات سیستم اندازه. چهار ناحیه فازی را دارا باشد

 .گیری انرژی در دو جهت و چهار ناحیه فازی کنتور سه فاز، دو واتمتری با قابلیت اندازه •
 برابر جریان نامی برای مدت زمـان        2 آمپر با قابلیت تحمل تا       001/0 آمپر و مینیمم جریان شروع       1محدوده جریان ورودی     •

  . برابر جریان نامی50 ثانیه تا 1جریان نامی و به مدت  برابر 25 ثانیه به میزان 4ای برای مدت  طوالنی و به صورت لحظه
 برابر جریان نامی برای مدت زمـان        2 آمپر با قابلیت تحمل تا       005/0 آمپر و مینیمم جریان شروع       5محدوده جریان ورودی     •

  . جریان نامی برابر50 ثانیه تا1 برابر جریان نامی و مدت 25 ثانیه به میزان 3ای برای مدت  طوالنی و به صورت لحظه

 برابـر ولتـاژ     2 برابر ولتاژ نامی به مدت طوالنی و تـا           5/1 ولت متناوب، پایداری حرارتی تا       100-110محدوده ولتاژ ورودی     •
 . ثانیه10نامی به مدت 

 PT و CTقابلیت تنظیم ضرایب  •
فاز و سه     نین محاسبه مقادیر تک   گیری پارامترهای ولتاژ، جریان و ضریب قدرت برای هر کدام از فازها و همچ               قابلیت اندازه  •

 W ،Var ،VA ،Wh ،Varh ،VAhفاز 
 rmsگیری مقادیر صحیح  اندازه •
  درصد2/0گیری پارامترهای ولت، جریان، وات و وات ساعت حداقل معادل  دقت اندازه •
  درصد1گیری انرژی راکتیو حداقل معادل  دقت اندازه •
  درصد1/0صد و پارامتر فرکانس معادل  در5/0گیری پارامترضریب قدرت معادل  دقت اندازه •
 GPSمجهز بودن به سیستم ساعت و تقویم دقیق قابل تنظیم از طریق  •
 سازی اطالعات مختلف براساس نیاز کاربر مجهز بودن به واحد حافظه جهت ذخیره •
  ولت مستقیم160 الی 40 ولت متناوب و یا 330 الی 85محدوده مجاز ولتاژ تغذیه برابر  •
  سال1 سال و بدون تغذیه 10 در حالت کار عادی Backupد باطری طول عمر مفی •
 درجه سانتیگراد+ 65 تا -25محدوده دمای کار بین  •
  روز غیرمتوالی در بازه زمانی یک سال30 درصد برای 95ماکزیمم رطوبت مجاز  •
افزاری مناسب برای انجام       سخت افزاری و   آوری اطالعات و مجهز بودن به امکانات نرم         قابلیت برقراری ارتباط با شبکه جمع      •

 این کار
 افزار مناسب در محل نصب قابلیت انجام تنظیم وآزمون و قرائت اطالعات سیستم با استفاده از نرم •
 افزار مناسب و از راه دور گیری با استفاده از نرم قابلیت انجام تنظیم و آزمون و همچنین قرائت سیستم اندازه •
 گیری با جدول گارانتی و استانداردهای موجود ازهتطابق نتایج آزمون سیستم اند •
 گیری توانایی تشخیص وضعیت آزمون و عملکرد عادی برای سیستم اندازه •
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 گیری  مشخصات اختصاصی سیستم اندازه-1-3-3-2

 سازی پارامترها و آالرمها ثبت و ذخیره •

 های منحنی دادهدی و همچنین اقابلیت ثبت کلیه پارامترهای اصلی انرژی به صورت اطالعات ع -
ای و بـه مـدت چهارمـاه بـا امکـان تغییـر و                  دقیقه 5 و تعریف شده با دوره تناوب        مورد نیاز سازی پارامترهای     قابلیت ذخیره  -

 ریزی بازه زمانی و نوع پارامتر برنامه

 توانایی ذخیره مقادیر پارامترهای تعریف شده در حافظه با قابلیت حفظ اطالعات در صورت قطع تغذیه -

 سازی انرژی اکتیو و راکتیو در هر ساعت و به مدت چهارماه لیت ذخیرهقاب -

 قابلیت ثبت مقادیر ماکزیمم و مینیمم کلیه پارامترهای اصلی شبکه به همراه زمان و تاریخ رخداد آن -

 قابلیت ثبت هر گونه اغتشاش در هر کدام از فازها و ثبت زمان و تاریخ وقوع آن -

 گیری ها یا آخرین تنظیم سیستم اندازه زمان آخرین قرائت داده  تاریخ وذخیره اطالعات ضروری از جمله -

 .گیری باید در حافظه ذخیره شود ریزی و تنظیم سیستم اندازه کلیه اطالعات مربوط به برنامه -

  شبکهت برقگیری و ثبت پارامترهای کیفی اندازه •

 22ک گیری هارمونیکهای ولتاژ و جریان شبکه تا هارمونی قابلیت اندازه -
  ولتاژ و جریان (THD)گیری کل اعوجاج هارمونیکی قابلیت اندازه -

  ولتاژ و جریان شبکه همراه با زمان و تاریخ رخداد آن(THD) گیری و ثبت اغتشاش کل اعوجاج هارمونیکی قابلیت اندازه -

 گیری مشخصات ارتباطی سیستم اندازه •
 اندارد برای سنکرون شدن با ساعت مرکزی از طریق یک پورت استGPSتوانایی سنکرون شدن با سیستم  -
 RS232 ،RS485های  مجهز بودن به پورت -

 Infraredمجهز بودن به پورت استاندارد  -

 TCP ،RTU ،DNP3 ،MODBUSهای  انطباق با پروتکل -

نظـیم  و پیکربنـدی و ت    رایانـه   ها و برقراری ارتباط از طریق ترمینال دستی یـا             مجهز بودن به پورت نوری جهت قرائت داده        -
 گیری سیستم اندازه

 :گیری های سیستم اندازه ورودی، خروجی •

 ریزی  چهار ورودی دیجیتال قابل برنامه -
 ریزی  چهار خروجی دیجیتال قابل برنامه -

 ریزی ورودی پالس قابل برنامه -

 ریزی  خروجی پالس قابل برنامه -

 ریزی خروجی آنالوگ با قابلیت برنامه -

 ها کننده  اعالم-1-4
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در . دهنده خطا و آالرم صـوتی باشـند        ها باید بر روی تابلوی کنترل فیدر مربوطه نصب شده و شامل سیستمهای نشان               کننده  اعالم
نشـاندهنده وضـعیت خطـا و آالرم صـوتی صـرفنظر از اینکـه       . اندازی شود   زمان بروز خطا، آالرم صوتی همزمان با وقوع خطا باید راه          

 :ترتیب عملکرد اعالم کننده بشرح زیر است .اندازی را داشته باشند اند، باید قابلیت راه های قبلی مشاهده و تأیید شده نشاندهنده
 المپ نشاندهنده آالرم صوتی کنتاکت خطا شرایط
 خاموش خاموش  باز  طبیعی 

 زن چشمک روشن بسته غیرطبیعی 
 چشمک زن خاموش باز یا بسته رفع صدا
 نور پیوسته خاموش  باز یا بسته تصدیق

 خاموش خاموش  باز زگشت به حالت اولیهبا
 نور پیوسته خاموش  باز  آزمایش المپ

 
ها باید خطاهای زودگذر با مدت زمان         اعالم کننده . ها باید دارای کنتاکتهای باز باشند تا در زمان وقوع خطا بسته شوند              کننده  اعالم
 .ثانیه را بپذیرند  میلی5بیش از 

 .کند یست آالرم را تهیه و ارائه میپیمانکار با موافقت مشاور، ل

  ثبات وقایع-1-5

ثبات وقایع، یک سیستم نظارت است که سریعاً اطالعات مناسب درباره شرایط پست را بترتیب وقـوع وقـایع و بـا دقـت خـوب و              
تغییرات زمانی سـیگنالها را     است تا   ) بافر(ثبات وقایع، دارای حافظه حائل      . نماید  های آتی ارائه می     های زمانی دقیق جهت تحلیل      نشانه

 .ذخیره نماید
 مشـخص شـده   DCثبات وقایع پست باید قادر به عملکرد با ولتاژ      . تاریخ و زمان واقعه باید بر حسب ثانیه در این ثبات درج گردد            

 .کند پیمانکار با توافق مشاور، لیست موارد قابل ثبت در پست را تهیه و ارائه می. باشد

  ثبات خطا-1-6

جهای جریان و ولتاژ و توالی زمانی عملکرد تجهیزات حفاظتی مختلف باید به صورت دائمـی توسـط ثبـات خطـا بـرای                        شکل مو 
ثبـات  . نمایش مقادیر ثبت شده باید بصورتی باشد که خروجی، تمام سیگنالها را با زمان وقـوع در برگیـرد                  . بررسی و آنالیز ثبت گردند    

 ثانیه قبل از حس کردن، خطا را ثبت کرده و بدون در نظر گرفتن مدت زمان                 5/0 حدود   خطا باید توسط یک سیستم زمانی الکتریکی      
در این رابطه یک حافظه داخلی بایـد وجـود داشـته            .  ثانیه پس از آشکارسازی خطا، شکل موجها را ثبت نماید          5، در حدود    خطاحضور  

 .دن خطا را بدون از دست دادن اطالعات ضبط کند ثانیه قبل از حس کر5/0باشد تا تمام سیگنالها یا حوادث ظاهرشده در 
همچنـین قابلیـت زوم بـرای مشـاهده     . ثبات باید قابلیت بازبینی خود را داشته و توسط هارمونیکها و گذراهای کلیدزنی تـأثیر نپـذیرد             

 .دقیقتر را داشته باشد
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همچنین  باید بـه تعـداد   . را ثبت کندرهای مختلف ه بطور پیوسته پارامت   داشته باشد ک   ACثبات خطا باید به تعداد کافی کانالهای        
 . داشته باشدDCکافی کانالهای 

 .گیری، تاریخ، ساعت، دقیقه و ثانیه در آغاز ثبت کردن نشان داده شود تعداد اندازه. باشد ثبات خطا باید با تاریخ و زمان همراه 
. باید فراهم شود  » نزدیک شدن انتهای کاغذ   «رم مناسبی برای    آال. عملکرد ثبات خطا نباید توسط تداخل مدارات دیگر تأثیر پذیرد         

سازگاری کامل ثبات خطا با ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان، تجهیزات حفاظتی، ولتاژ تغذیه پست و دیگـر متعلقـات ضـروری، بایـد                       
 .تضمین شود

 :عموماً مقادیر زیر باید در پستها ثبت شوند
 )ACمقادیر ( کانالهای آنالوگ _الف 
 جریان نوترال  ولتاژهای سه فاز، جریانهای سه فاز،: فیدر خط -
 ولتاژ و جریان نوترال در سمت فشار قوی: ترانسفورماتور قدرت -

 ولتاژ و جریان نوترال: راکتورها -

 )DCمقادیر (گذاری حوادث   عالمت_ب 
کنتاکتهـای  (ی هر دستگاه بطور جداگانه  یا اصلی و پشتیبان براsub-II و sub-Iهای حفاظتی مختلف  اندازی قطع از رله  راه -

 )رله جداگانه

 کننده مستقل برای هر مجموعه حفاظتی بطور جداگانه کننده یا رله قفل عملکرد رله قطع -

 انداز رله دیستانس خطوط بطور جداگانه واحد راه -

 بطور جداگانه) ارسال یا دریافت(سیگنالهای حامل خطوط  -

 فرمانهای وصل مجدد برای خطوط -

 ن بستن کلیدفرما -

 خرابی کلید -

 )DCمقادیر ( کانالهای آنالوگ _ج 
 )پلبرای هر ( قطع کلید برای تمام کلیدها 1جریان بوبین  -

 )پلبرای هر ( قطع کلید برای تمام کلیدها 2جریان بوبین  -

 جریان بوبین بستن کلید برای تمام کلیدها -

 .اندازی شود  و همچنین آشکارساز سطح جریان و ولتاژ، راهکننده خطا های حفاظتی، رله حس ثبات خطا باید توسط تمام رله
گذاری صحیح زمانی، مولد سـیگنال توسـط پیمانکـار بایـد تـأمین                اگر نیاز باشد، برای نشان    . شود  ثبات خطا از باطری پست تغذیه می      

 .گردد

 یاب خطا  فاصله-1-7
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آمیز، محاسبه    ی تحت شرایط وصل مجدد اتوماتیک موفقیت      بایستی محل اتصالی را با حداکثر دقت ممکن، حت          یاب خطا، می    فاصله
بایسـتی منتظـر یـک        اما از طرف دیگر مـی     . گیری و ذخیره نماید     یاب خطا باید مقادیر الزم را قبل از بازشدن کلید، اندازه            فاصله. نماید  

باید نه تنها در شرایط آزمایشـگاهی بلکـه در   یاب خطا  فاصله. گردد های حفاظتی ارسال می انداز باشد که از فرمان قطع رله       سیگنال راه 
. بخشـی داشـته باشـد    شرایط محیطی پست، همراه با هارمونیک، گذراهای پایدار، اضافه جریان و افت ولتاژ مشخص، عملکرد رضایت           

 .یاب باید برای هر نوع رله دیستانس مناسب باشد فاصله
خطاهای مهمی که بایـد در نظـر گرفتـه          . رد نادرست ممانعت بعمل آورد    در فاصله یاب باید از اشتباه در خواندن اطالعات و عملک          

 :شوند به شرح زیر هستند
 خطاهای ناشی از کوپلینگ اندوکتیو در خطوط موازی -
 خطاهای ناشی از مقاومت بزرگ خطا یا مقاومت بزرگ زمین -

 خطاهای ناشی از خازنهای سری -

 کننده خطاهای ناشی از راکتورهای جبران -

  جریان و ولتاژdc از عملکرد گذرای ترانسفورماتور جریان و ولتاژ، هارمونیکها و مؤلفه خطاهای ناشی -

 .شوند، در زمانیکه اختالف زاویه فاز بین جریان دو پایانه وجود دارد خطاهای زمین که از دو پایانه تغذیه می -

.  دو رقم بر روی صـفحه نمـایش اسـتفاده گـردد            فاصله خطا باید به فرم دیجیتالی بر حسب درصد یا کیلومتر نشان داده شود و از               
ای باشد کـه مقـادیر خوانـده شـده در      یاب خطا باید دارای حافظه  فاصله. انتقال از راه دور بصورت کدهای باینری باید بکار گرفته شود          
که سریعاً در امتداد یکدیگر گیری است  این مقادیر حداقل شامل دو اندازه   . یک بازه زمانی معقول پس از وقوع خطا قابل خواندن باشند          

 درصد طول خط باشد، حتی 3یاب خطا باید در محدوده  دقت فاصله). آمیز نباشد در حالتی که عمل وصل مجدد موفقیت(گیرند  قرار می
 .ماند در هسته ترانسفورماتور جریان، بیشترین تأثیر نامطلوب در زمان وصل مجدد اتوماتیک ایجاد نماید اگر شار پس
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محاسبات . عمل کرده و کلید را قطع نمایند      ) دیستانس و خطای زمین   (گردد که حفاظتهای خط       یاب خطا زمانی آغاز می      اصلهکار ف 
یاب خطا    این اطالعات در حافظه فاصله    . گیرد  گیری شده، قبل از خطا و در طول خطا انجام می            میکروپروسسوری بر روی مقادیر اندازه    

 مناسـب، واحـد تنظـیم،    dcاین رله با سوئیچهای آزمون، واحد تغذیه با ولتاژ . گیرد   کلید انجام می   ذخیره شده و محاسبات پس از قطع      
روش محاسبات نباید از موارد  .باشد  در عملکرد صحیح و کامل همراه می      مورد نیاز واحد خروجی، پوشش و اتصاالت و تمامی متعلقات         

 :زیر تأثیر پذیرد
 .گردد تزریق میجریان خطایی که از پایانه دور خط  -
 بار خط قبل از وقوع اتصالی -

 اندازه مقاومت خطا -

  وصل مجدد اتوماتیک خط-1-8

  کیلوولت400 و 230 وصل مجدد اتوماتیک خط در پستهای -1-8-1
همچنین تحت شـرایط خطـای   . اندازی کنند حفاظتهای سریع خط انتقال مانند حفاظت دیستانس باید وصل مجدد اتوماتیک را راه      

ر، حفاظتهای نقطه کور، شرایط و محدودیت کلید، در دسترس نبودن سیستم حامل سیگنال و یا آزمون آن، خطاهای تجهیـزات                 ماندگا
) در صورت وجود(های حفاظتی راکتور موازی  فشار قوی پشت کلید، فرمان قطع ناشی از خرابی و عدم هماهنگی کنتاکتهای کلید، رله          

 . یاز ندارند، از وصل مجدد اتوماتیک باید جلوگیری شودو دیگر خطاهای مشابه که وصل مجدد ن
شمای وصل مجدد اتوماتیک باید قابلیت قفل شدن با بازگرداندن دستی در زمان وقوع خطاهای دائمی خـط را داشـته باشـد و در           

شـماهای وصـل مجـدد       کلیـد باشـد، بایـد        5/1زمانیکه آرایـش پسـت      . خطاهایی با طبیعت غیرگذرا، کلیدها نباید مجدداً وصل شوند        
کلیـد میـانی    . رود که یک فیدر خط و یک فیدر ترانسفورماتوری دارند           هایی بکار می     برای بی  LTنوع  .  بکار روند  LL یا   LTاتوماتیک  

رود و کلیـد   هایی که دارای دو خط انتقال است، بکار مـی   در بیLLنوع . تنها برای خطای خط باید وصل مجدد اتوماتیک داشته باشد         
 . باید برای خطاهای هر دو خط، وصل مجدد اتوماتیک را انجام دهدمیانی

 :شمای وصل مجدد اتوماتیک باید حالتهای دستی زیر را برای انتخاب ترتیب عملکرد فراهم کند
 قطع سه فاز غیر اتوماتیک و قفل شدن برای هر نوع خطا -
ن برای هر نوع خطا در زمان ترمیم و برای قطع تکفاز و وصل مجدد برای شروع خطای تکفاز، قطع سه فاز و قفل شد               -

 خطای دو فاز و سه فاز اولیه

 قطع سه فاز و وصل مجدد برای هر نوع خطای اولیه، قطع سه فاز و قفل شدن برای هر نوع خطا در زمان ترمیم -

از قطع تکفاز و وصل مجدد برای شروع خطاهای تکفاز، قطع سه فاز و وصل مجدد برای خطاهـای دو فـاز یـا سـه فـ                        -
 اولیه، قطع سه فاز و قفل شدن برای هر خطا در زمان ترمیم

قطع تکفاز و  وصل مجدد برای شروع خطای تکفاز، قطع سه فاز و وصل مجدد برای خطای دو فاز یا سه فاز اولیه یـا                           -
 فاز سههر نوع خطا در زمان ترمیم، قطع سه فاز و قفل شدن برای هر خطا در زمان ترمیم تحت وصل مجدد اتوماتیک 

 . ماند  میلی ثانیه باقی می200پالس بستن کلید از سیستم وصل مجدد اتوماتیک برای مدت 
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 .بایستی تسهیالت الزم فراهم گردد برای اطمینان از ارسال تنها یک پالس بستن در انتهای هر زمان مرده می
های خطای زمین جهتدار باید در نظر گرفته          دن رله  در شماهای وصل مجدد اتوماتیک برای بلوک کر        مورد نیاز تعداد و نوع کنتاکتهای     

های خطای زمین به  هماهنگی مناسب با رله. ها در طول زمان مرده وصل مجدد تکفاز جلوگیری بعمل آید        شوند تا از عملکرد غلط رله     
 .عهده پیمانکار است

شرایط الزم در ولتاژهای خط (تیک کامل نگردد شود تا چنانچه سیکل وصل مجدد اتوما نظارتهایی باید برای این ترکیب قرار داده 
 . ، وصل مجدد را قفل نماید)و شینه برای وصل مجدد اتوماتیک مهیا نشود

 .تایمر این نوع نظارت باید محدوده بزرگی داشته باشد تا جمع ماکزیمم زمان مرده و ماکزیمم زمان ترمیم را پوشش دهد

  کیلوولت132 و 63 وصل مجدد اتوماتیک در سطح -1-8-2
 .وصل مجدد اتوماتیک باید قابلیت قفل شدن یا بازگرداندن دستی در زمان وقوع خطاهای دایمی خط را داشته باشد

 برای اطمینان از ارسال تنها یک پالس بستن در باشد ثانیه می  میلی200 مدت زمان پالس بستن کلید برای وصل مجدد اتوماتیک 
 . هیالت الزم فراهم گرددبایستی تس انتهای هر زمان مرده می

نیاز در نظر گرفته شـود تـا از     های مورد    در شماهای وصل مجدد اتوماتیک برای بلوکه کردن رله         مورد نیاز تعداد و نوع کنتاکتهای     
نظارتهایی باید قرار داده شود تا چنانچه سیکل وصل مجدد کامـل نگـردد، وصـل مجـدد را قفـل                     . ها جلوگیری شود    عملکرد غلط رله  

 . یدنما
 .تایمر این نوع نظارت باید محدوده بزرگی داشته باشد تا جمع ماکزیمم زمان مرده و ماکزیمم زمان ترمیم را پوشش دهد

  تجهیزات سنکرونایزینگ-1-9

 . تجهیزات سنکرونایزینگ باید برای بستن محلی و از راه دور کلید مورد استفاده قرار گیرد
 :شندبا نیاز می اتصاالت مداری زیر مورد

 انتخاب ولتاژ برای انتخاب خط، ترانسفورماتور، راکتور و شینه -
 فراخوانی مدارت برای انجام عمل سنکرونایزینگ از تابلوی کنترل، تجهیزات کنترل راه دور و تجهیزات اتوماتیک  -

 مدار نشاندهنده -

 مدار بستن کلید -

 اتصال تجهیزات اتوماتیک سنکرونایزینگ -

کننـده بایـد      واحدهای سـوئیچ  . کننده استفاده شود    ظر به واحد سنکرونایزینگ، باید از واحدهای سوئیچ       برای اتصال ولتاژهای موردن   
برای کل پست تنها یک واحد سـنکرونایزینگ  (ای باشند که در یک زمان تنها یک کلید تحت بررسی سنکرونایزینگ قرار گیرد       بگونه

 ).باید در نظر گرفته شود
تابلوی کنترل، تجهیزات کنترل راه دور، تجهیزات کنترل اتوماتیـک و وصـل مجـدد اتوماتیـک خـط                   فرآیند بستن تمام کلیدها از      

 .انتقال باید بطور اتوماتیک از طریق تجهیزات سنکرونایزینگ انجام گیرد
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 .کننده در تجهیزات سنکرونایزینگ قرار گیرد گیری شده، باید ترانسفورماتور ایزوله برای تمام ولتاژهای اندازه
کند، باید قابلیت سوئیچ کردن  شرایطی که تجهیزات سنکرونایزینگ بخاطر اتصال داخلی یا شرایط عملکرد نامناسب، عمل نمیدر 

هـا و     کننـده   بـرای آزمـون بایـد انتخـاب       . ولتاژها به تجهیزاتی شامل ولتمتر دوبل، سنکروسکوپ و فرکانس متر دوبـل موجـود باشـد               
 .ها باید بصورت یک سوئیچ جداکننده نیز عمل نمایند کننده این انتخاب. ترمینالهایی فراهم شود

شـوند،    های کمکی که توسط کنتاکتهای کمکی کلیـدها و سکسـیونرها کنتـرل مـی                گیری شده باید از طریق رله        ولتاژهای اندازه 
ی که اختالف وجود دارد      کمکی باید نظارت شده باشند و از عمل کردن تجهیزات سنکرونایزینگ در موارد             یها  این رله . متصل گردند 
 .جلوگیری شود

این رله  . داند، باید فراهم گردد     کننده سنکرون که بسته شدن کلید را تنها از طریق بررسی سنکرون مجاز می               ترکیب رله محافظت  
ال شـده   کند که رله بررسی سنکرونایزینگ بسته شده و پـالس نشـاندهنده و بسـتن ارسـ                  محافظ، اجازه بستن کلید را زمانی صادر می       

 .اند کند که اپراتور و سیستم هر دو پالس بستن را فرستاده باشد، بنابراین ضمانت می
شینه برقدار بدون تقدم جهتی، داده شود، باید        / شینه بدون برق و خط بدون برق        / برای اینکه اجازه بستن کلید در شرایط خط برقدار          

 . فراهم شودهای بررسی ولتاژ برای انجام ترکیبهای بستن کلید رله

 (SCADA)آوری اطالعات   تجهیزات کنترل ناظر و جمع-1-10

آوری اطالعـات      و تجهیـزات کنتـرل نـاظر و جمـع          (NEPDS)نظارت و کنترل شبکه قدرت از طریق سیستم دیسپاچینگ ملـی            
(SCADA)  تاندارد تـوانیر تحـت عنـوان       باید مطابق بـا اسـ     ... های کمکی و    ها، رله   تمام اتصاالت کنترل و نشاندهنده    . گیرد   انجام می

 .پست با سیستمهای دیسپاچینگ تهیه گردد) اینترفیس(استاندارد فصل مشترک 

  تابلوها-1-11

  کلیات-1-11-1
ای جلو    یابهای خطا و تابلوی فصل مشترک باید همراه با درب شیشه            های وقایع و خطا، فاصله      ها، کنتورها، ثبات    تمام تابلوهای رله  

 .و درب عقب باشند
 .ها باید با پوشش فلزی بوده و مقاوم در برابر گرد و غبار، رطوبت و جانوران موذی باشند تمام تابلوها، و جعبه

 2 ورق فوالد بـا قطـر بـیش از    پوششی کامل ازبا تابلوها باید از نوع خود ایستا و قابل نصب بر روی کف باشند و شامل چارچوب              
 .متر باشند میلی

کنندگی باید توسط گردش طبیعی  خنک. بندیها باید فضای کافی برای نصب در اختیار داشته باشند  بوده وسیمتابلوها باید دارای در
 .هوا تهیه گردد

باید مـواد دیرسـوز مـورد       . سوزی را نیز در نظر گرفت       کنندگی طبیعی دارند، خطر آتش      باید در طراحی تابلوها و تجهزاتی که خنک       
همچنین چگالی اسـتقرار تجهیـزات      . به ترکیب قرارگرفتن و اختالف مکانی تجهیزات معطوف گردد        استفاده قرارگرفته و توجه خاصی      

 . سوزی کاهش یابد باید کاهش پیدا کند تا افزایش درجه حرارت قابل قبول بوده و احتمال آتش
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 فراهم شده باشـد، بایـد       چنانچه بادگیرهای تهویه  . تمام درها و پوششهای قابل حرکت باید با واشرهای مخصوص درزگیری شوند           
 .تورهای سیمی با فوالد گالوانیزه شده قابل قبول نیست. دارای پرده و فیلتر بوده و پرده باید توری سیمی از جنس برنج باشد

لو  از جلوی تـاب    ها  فریمدر صورتی که نیمه توکار باشد، تنها        . تمام تجهیزات جلوی تابلو باید به فرم توکار یا نیمه توکار نصب گردد            
. شـود   برای تابلوهای حفاظت، درب خارجی از جنس شیشه بوده و چارچوبهایی برای تجهـزات در نظـر گفتـه مـی                    . قابل رویت هستند  

. کنندگی کـافی داشـته باشـند        تجهیزات هر محفظه باید به طریقی قرار گیرند که واحدهای مختلف به راحتی جایگزین گردند و خنک                
 .ا باید به وضوح قابل رویت باشندبندیه برچسبهای ترمینالها و سیم

بـه سیسـتم زمـین پسـت        )  میلی مترمربـع   50با سطح مقطع حداقل     (تمام تابلوها باید ترمینالهای زمین جهت اتصال هادی مسی          
ابل تـا   گیرد که اتصال شیلد ک      این وسایل به طریقی قرار می     . ای جهت اتصال شیلد کابلها داشته باشند        تابلوها باید وسیله  . داشته باشند 

 .مسی بافته شده به بدنه اصلی متصل گردد عالوه بر آن، درب تابلوها باید توسط سیم. حد ممکن کوتاه باشد
تغذیـه روشـنایی متصـل بـه        . تابلوها باید روشنایی داخلی داشته و بدین منظور کلیدها و سوئیچهای مناسـب تعبیـه شـده باشـند                  

 .اند یی پست قرار داده شدهترمینالهایی است که برای اتصال به شبکه روشنا
 بـه شـرح     RALرنگها مطابق با استاندارد     . تمام ورقهای فوالدی باید مطابق با استانداردهای مربوطه و تأیید مهندس رنگ شوند            

 :زیرند
 RAL 7035 :   تابلوی کنترل

 RAL 7035 :    تابلوی رله
 RAL 7035 :  تابلوهای فصل مشترک
 RAL 7038 :  ها محفظه اتصاالت و جعبه

 RAL 3020 :   نشانی تابلوی آتش
 

 :رنگها دیاگرام میمیک برای ولتاژهای مختلف به شرح زیر است
 رنگ میمیک )کیلوولت(ولتاژ سیستم 
400 
230 
132 
63 

 ای قهوه
 قرمز
 سبز
 آبی

 
 1000/600تابلوها باید از نـوع      بندی    سیم. هادیها باید سطح مقطع و استقامت الزم را در مقابل بار و نیروی مکانیکی داشته باشند               

هادیهای تابلوهای کنترل باید از نوع مسـی افشـان   .  مقاوم در برابر آتش، جانوران موذی و جونده باشد   PVCولت، تک رشته با عایق      
سی افشـان   ها در تابلوهای کنترل و حفاظت و مدارات ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان از نوع م                هادی.  و به سر کابل مجهز شود      بوده

 :با حداقل مقطع زیر باشند
 متر مربع  میلی4مس،  :   برای حفاظت شینه -

 متر مربع  میلی5/2مس،  :   دیگر حفاظتهابرای  -
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 متر مربع  میلی5/2مس،  :   برای فرامین کنترلی -

 متر مربع  میلی5/2مس،  :  گیری و ثباتها برای اندازه -

 بعمتر مر  میلی5/2مس،  :   برای مدارات اسکادا -

 متر مربع میلی4مس،  :  CVTبرای تمام مدارات  -

 متر مربع  میلی4مس،  :  CTبرای تمام مدارت  -

  تابلوهای حفاظت-1-11-1-1

توان حفاظت چندین فیدر را در یک محفظـه   ولی در مواقع خاص، می. یک تابلوی حفاظت باید به یک فیدر اختصاص داشته باشد  
 .شود، قسمتها باید کامالً جدا از هم باشند ین فیدر در نظر گرفته میوقتی که یک محفظه برای چند. قرارداد

  تابلوی کنتورها-1-11-1-2

بایـد  . شـود   معموالً یک تـابلو بـرای هـر دو فیـدر در نظـر گرفتـه مـی                 . باشد  می) کنتورها(گیرهای انرژی     این تابلوها شامل اندازه   
 :کنتورهای زیر برای هر فیدر قرار گیرند

 ات ساعت برای توان ورودییک کنتور مگاو -
 یک کنتور مگاوار ساعت برای توان ورودی -

 یک کنتور مگاوات ساعت برای توان خروجی -

 یک کنتور مگاوار ساعت برای توان خروجی -

عمـل  ) بخشنامه مربوط به مبـادی فـروش      (مطابق دستورالعمل بازار برق     همچنین الزم است در انتخاب کنتورها و تابلوهای آنها          
 .گردد

 یاب خطا و ثبات خطا  تابلوی فاصله-1-11-1-3

توان بـر   یاب و ثبات خطا مربوط به تمام فیدرها را می تجهیزات فاصله. یاب خطا است این تابلو شامل تجهیزات ثبات خطا و فاصله       
اتها را بـر روی     توان ثب   اگر یک تابلو فضای کافی برای نصب تمام تجهیزات را نداشته باشد، می            . روی یک تابلوی مشترک نصب نمود     

 .یابهای خطا را بر روی تابلوهای حفاظت خط قرارداد یک تابلو و فاصله

  تابلو فصل مشترک-1-11-1-4

در .  اسـت SCADAدهنده یک خط ارتباطی بین تجهیزات کنتـرل و حفاظـت در سـاختمان کنتـرل و            تابلو فصل مشترک، نشان   
ابلوهای فصل مشترک در صورت نیـاز، تجهیـزات متعـددی را در خـود جـای           ت. تابلوهای فصل مشترک، مدارت باید جدا از هم باشند        

محـل  . گیـری شـده     کننده و مبدلهای مقـادیر انـدازه        های بلوک   های جانبی، رله    دهنده، رله   دهند که عبارتند از رله کنترل، رله نشان         می
 ).ز نظر طول کابلا(باشد  نصب این تابلوها در اتاق کنترل و در نزدیکترین محل به اتاق اسکادا می
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  تابلوهای کنترل-1-11-1-5

 LVACهای    همچنین سیستم . دیاگرام میمیک باید نمایشی ساده و روشن از پست باشد و اتصاالت بین اجزاء پست را نشان دهد                 
ه و تـا حـد   دیاگرام میمیک باید مطابق با عملکرد و شکل پست بـود .  باید بعنوان بخشی از دیاگرام میمیک نشان داده شود  LVDCو  

 .این دیاگرام باید بصورت یک دیاگرام به هم پیوسته بوده و به فرم موزائیکی طراحی شود. ممکن به جانمایی پست نزدیک باشد

 های مارشالینگ  تابلوها و جعبه-1-11-1-6

 مشخصـات، صـفحه     اتصاالت داخلی، پالک    تابلوهای مارشالینگ خارجی باید شامل مجموعه ترمینالها، وسایل الزم جهت اتصال،          
 .های کمکی، سوئیچها و دیگر تجهیزاتی باشد که برای سیستم مربوطه ضروری است راهنما، رله

  ساختار تابلو و فلسفه جانمایی-1-11-1-7

نیازمندیهای اساسی زیر که برای ساختار و جانمایی تمام تابلوها وخصوصاً تابلوهای حفاظت و کنترل مطـرح اسـت، بایـد درنظـر                       
 :ه و همه موارد زیر باید به تأیید مشاور برسدگرفته شد

 حفاظت در مقابل شرایط آب و هوایی و الکتریکی -
 تسهیالتی جهت نگهداری و تعمیر -

 پذیری برای توسعه و تغییرات آینده انعطاف -

 دهی قابلیت اطمینان در سرویس -

 نیاز به حداقل فضا -

 سهولت نصب در محل پست -

 :، پیمانکار باید برای طراحی، معیارهای اساسی زیر را در نظر بگیرداز نقطه نظر جانمایی و تفکیک تابلو
دهی خارج کرده و با ایمنی کامـل بـر روی             این امکان باید وجود داشته باشد که یک وسیله از یک مدار مجزا را از سرویس                -

 .آن کار نمود، بدون اینکه تداخلی با عملکرد دیگر مدارها ایجاد گردد
 .ن تجهیزات بر روی مدار فراهم شودباید مقدمات نصب آسا -

 .باید امکان جداکردن تغذیه کمکی از وسیله مرتبط با هر مدار مجزا بصورت مستقل وجود داشته باشد -

 .بندی ترمینالها در هر مدار برای جلوگیری از خطا باید رعایت شود تفکیک آشکار سیم -

 .اشدخروج هر قسمت از سیستم برای تعمیر و جایگزینی باید ممکن ب -

همچنین ایـن نیـاز بـرای هـر دو سیسـتم حفـاظتی              . اتصالی در هر تجهیز نباید در تداوم عملکرد دیگر مدارت تأثیر بگذارد            -
)SUBI و SUBIIباید در نظر گرفته شود)  یا اصلی و پشتیبان. 

 :  تجهیزات عبارتند ازاین. بندی تجهیزات مورد نیاز برای نگهداشتن هر مدار در عملکرد انجام گیرد بنابراین باید دسته
 کنترل محلی تجهیزات فشار قوی مرتبط با مدارات اولیه جداگانه -
هـای    پیچـی   اینکار در مـورد سـیم     . زمانیکه حفاظت دوگانه بکارگرفته شود، باید مدارات هر سیستم از یکدیگر تفکیک شوند             -

 .شود  مینیز اعمال...  وdcهای قطع، توزیع  ترانسفورماتورهای جریان، ولتاژ، بوبین
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 بازبینی وصل مجدد اتوماتیک و سنکرونایزینگ -

 یاب خطا فاصله -

 ثبات خطا -

 کنترل از راه دور -

 حفاظتهای پشتیبان  -

 )در صورت وجود(حفاظتهای خرابی کلید  -

 ...گیری، سیگنالینگ، اعالم خطر، نظارت و اینترالکها، دستورات سیستمهای کمکی، اندازه -

 )لهای راکتور و خازنمثل کنتر(کنترلهای اتوماتیک مجزا  -

در هر یک از حاالت فوق تأییـد مشـاور مـورد            . شوند  انواع دیگر سیستمهای و اجزاء معموالً مطابق با وظایف، با یکدیگر ادغام می            
 .نیاز است

 کشی تابلوها بندی و کابل  نیازمندیهای سیم-1-11-1-8

تمام سـیمهای خـارجی بایـد بـه ترمینـال      . داشته باشند... ها وتمام تابلوها باید قمستهایی جهت نصب تجهیزات، سیم بندیها، کابل    
گـذاری شـوند      ها و کابلها باید به طریقی شماره        ترمینالها، سیم . شود  هر سیم تنها به یک ترمینال متصل می       . متصل شده و مجزا شوند    

 .استفاده شود) مپکل(برای اتصال کابلها باید از گیره کابلها . یابی به سهولت انجام گیرد که آزمون و عیب
هـا بایـد بـر روی     حلقـه . بندی تابلو باید بر روی دو انتهای هر سیم قرار گیرد           دار مطابق با دیاگرام سیم      های پالستیکی مارک    حلقه

 بندی باید مطابق با استانداردهای شماره سیمها بر روی دیاگرام سیم. سیم محکم شده و در زمان جداکردن سیم از ترمینال، جدا نگردد
تمام سیمهایی که به مدار قطع کلید متصل هستند، باید با اضافه کردن یک حلقه قرمز رنگ بـدون عالمـت مشـخص                       . مربوطه باشد 

 .گردد
 :بندی تابلو باید توسط سیمهایی با رنگهای مختلف به شرح زیر انجام گیرد  سیم

 خاکستری   :dcتمام مدارات کنترل 
 قرمز    :مدارت قطع

 های قرمز، زرد، آبی و سیاه شکی همراه با حلقهم    : acمدارت 
 (N)آبی و سیاه   زرد،  قرمز،    :CVT,CTمدارت 
  زرد_سبز      :زمین

 خاکستری    :بقیه اتصاالت
های گلند که سـوراخهای مناسـب مخصـوص کابـل دارنـد، گلنـدهای                 های کابل مثل گلندهای کابل، صفحه       تمام متعلقات پایانه  

 .باید در نظر گرفته شوند... ای کابل وه بندی، گیره بسته
همچنین برای هادیهـای   . ترمینالهای مربوط به هادیهای ثانویه ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ باید شامل لینکهای آزمون باشند             

ترانسـفورماتور جریـان   ثانویه ترانسفورماتور جریان باید تسهیالت اتصال کوتاه و زمین کردن را با استفاده از سوئیچهای اتصال کوتـاه         
 .فراهم نمود
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 باید از دیگر ترمینالها جداشده و با پوشش پالستیکی شفاف غیرقابل اشتعال برای جلوگیری از اتصـال بـا                 V240/415ترمینالهای  
 . قرار گیردdcبخشهای حساس و مدارت 

 بر روی تمام بلوکهـای ترمینالهـا توزیـع      درصد ترمینال یدکی در روی تابلو قرار گیرد که بصورت یکنواخت           10حداقل  بایستی    می
 .گردد می

  سوئیچهای کنترل و انتخابگر-1-11-2
ای باشد که وضعیت عملکـرد سـوئیچ را           سوئیچهای کنترل و انتخابگر باید از نوع گردان با کنتاکتهای داخلی بوده و شامل صفحه              

. کننده، از بیـرون قابـل رویـت باشـند           جلوی کلید و دسته عمل     توکار بوده و تنها صفحه      این سوئیچها باید بصورت نیمه    . دهد  نشان می 
همچنین المپهای قرمز و . سوئیچهای کنترل کلید و سکسیونر باید دارای سه موقعیت بوده و فنر بازگشت به حالت طبیعی داشته باشد         

 .سبز برای نشان دادن وضعیت بسته و باز وجود داشته باشند
این المپ زمانیکه موقعیـت سـوئیچ       . باشد  ی کنترل از نوع دیسکریپنسی دارای المپ داخلی می         انتخاب دیگر استفاده از سوئچها    

. ماند و چنانچه دو موقعیت فوق تطبیق نداشته باشد، بصورت چشمک زن اسـت                روشن می   کنترل و موقعیت کلید یکسان باشند، دائماً      
 .رمان قطع، فشار داده شوندهمچنین این سوئچها بایستی قبل از گرداندن به موقعیت بستن یا ف

فنر کنتاکتی نباید بعنوان    . ای خالص تهیه شده باشد      های سوئیچها باید همراه با فنر باشد و سطح کنتاکتها از پرچهای نقره              کنتاکت
 .جزء حامل جریان بکار گرفته شود

 )پوش باتونها( کلیدهای فشاری -1-11-3
تمام پوش باتونها بایـد توانـایی      .  کنتاکت بسته داشته باشند    2 کنتاکت باز و     2بوده و   دهنده زودگذر     پوش باتونها باید از نوع اتصال     

 آمپـر را در     1 و توانایی قطـع بـار سـلفی          AC ولت   415 آمپر در ولتاژ     6 و جریان    DC ولت   250 آمپر در ولتاژ     5وصل و حمل جریان     
 . رونددار، نباید بکار پوش باتونهای المپ . داشته باشندDC ولت 250ولتاژ 

  المپهای نشاندهنده-1-11-4

المپها بایـد دارای پوشـش مـات بـرای پخـش            . المپهای نشاندهنده باید با مقاومت سری با ظرفیت حرارتی مناسب همراه باشند           
 :کردن نور بوده و رنگهای زرد، سبز، نارنجی، سفید روشن و آبی مطابق با مشخصات زیر باشند

 .ه نیاز به فعالیت آنی دارددارکردن یا موقعیتی ک برق : قرمز
 خطر بدون انرژی یا نشاندهنده موقعیت بی : سبز

 اخطار در شرایط غیرعادی : نارنجی
 .شود هر مفهوم خاصی که توسط قرمز، سبز و نارنجی پوشش داده نمی : سفید
 .هر مفهومی که در هنگام شک و شبهه مورد استفاده قرار گیرد : آبی

 . تعویض و جایگزینی از روی تابلو باشندحبابها و لنزها باید قابل
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 های موقعیت دهنده  نشان-1-11-5
در ... دار باید بعنوان بخشی از میمیک برای نشان دادن موقعیـت کلیـدها، سکسـیونرها و                   های موقعیت از نوع عالمت      دهنده نشان

آن قابل رویت باشد و اتصاالت ترمینالها در پشت دهنده باید بصورت نیمه توکار نصب شود و تنها صفحه جلوی  نشان. نظر گرفته شود
. زمانیکه تغذیه نشاندهنده از کار بیافتد، نشاندهنده باید در یک وضعیت میانی قرار گیرد تا خرابـی تغذیـه مشـخص شـود                      . انجام گیرد 

ت بسـته شـدن سکسـیونر،       شوند که در موقعی     بایستی به نحوی بر روی میمیک قرار داده           عالمتهای نشاندهنده موقعیت سکسیونر می    
 .گیرد  بر روی تابلوی کنترل قرار میLVDC و LVACنشاندهنده میمیک برای تمام مدارات . اتصال بر روی میمیک کامل گردد

 های تابلو کننده  گرم-1-11-6
ت رطوبـت بـر روی   گیرد تا در زمان کار نکـردن تـابلو، از بـاالرفتن غلظـ      های با ظرفیت مناسب درون هر تابلو قرار می          کننده  گرم

.  هرتـز باشـند    50 ولـت و     230، تکفـاز،    ACهـای فـوق بایـد از نـوع تغذیـه              کننـده   گرم.  جلوگیری نماید  تابلوبندیها و تجهیزات      سیم
 . از نوع گردان و حفاظت مناسب همراه باشندON-OFFها باید با سوئیچهای  کننده گرم

  روشنایی داخلی و پریز-1-11-7
جهـت  .  هرتز برای روشنایی داخلی در طول تعمیر و نگهداری باشـد           50، تکفاز،   AC ولت   230غذیه روشنایی   هر تابلو باید دارای ت    

 .شود، قرار داده شود تکمیل مدار روشنایی باید حفاظت و کلید مناسب که توسط کلید درب تابلو کنترل می
این پریز درون تـابلو در  . ای و کلید مربوط داشته باشد  آمپر، سه شاخه   5 هرتز،   50 ولت، تکفاز،    230هر تابلو باید یک پریز صنعتی       

بایستی دارای یک پریز تلفن نیز باشد که در محل مناسب درون              هر تابلو می   .گردد  محل مناسب جهت اتصال المپهای سیار نصب می       
 .گردد تابلو نصب می

  رنگهای المپهای نشاندهنده و پوش باتونها-1-11-8
رنـگ نـور    .  باشد 60073 شماره   IECشاندهنده چشمک زن و پوش باتونها باید مطابق با استاندارد           در حالت کلی رنگ المپهای ن     

نور المپ نشاندهنده باید از     . شود، انتخاب گردد    ها یا پوش باتونها باید با توجه به اطالعاتی که توسط نور به اپراتور داده می                 نشاندهنده
در جائیکه تمایز یا اطالعات خاص مورد نیاز باشد، از نوع چشـمک زن      . رود  ها بکار می    دهعموماً نور ثابت برای نشاندهن    . نوع مات باشد  

 :رود نور چشمک زن برای موارد زیر بکار می. شود استفاده 
 برای جلب توجه بیشتر -
 درخواست توجه فوری -

 برای نشان دادن تفاوت بین فرمان و حالت واقعی یک وسیله -

 وئیچهای جریانها و س  کنتاکتها در رله-1-11-9

کنتاکتها، با توجه به مدار موردنظر، باید مقادیر نامی مناسبی داشته باشند که توسط پیمانکار و از روی عمر مفیـد پسـت یـا تعـداد           
 .گردد عملکرد آن محاسبه می
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که هم بـرای  ...  کنتاکتهای کمکی بر روی تجهیزات و      های کمکی،   کنتاکتها در سوئیچهای عملیاتی، سوئیچهای محدودکننده، رله      
این کنتاکتها باید ظرفیت وصل، هدایت و . گیرند کننده، نشاندهنده و مدارت قطع قرار می ، مستقیماً در مدارات عمل  DC و   ACمدارت  

 میلی ثانیه را در طول عمر مفید پست یا تعـداد عملکـرد ضـمانت شـده، دارا     40 برابر L/R و DC ولت 110 آمپر در  4/0قطع حداقل   
 .باشند

  نیازهای عمومی در تجهیزات الکترونیکی-1-12

  قابها، چارچوب دستگاهها و تابلوها-1-12-1
تجهیزات الکترونیکی بایـد از واحـدهایی کـه قابـل     .  ساخته شوندIECقابها، چارچوب دستگاهها و تابلوها باید مطابق با استاندارد    

کنند، در هنگام تعـویض بایـد دسـتگاهها           ز این دستگاهها عبور می    چنانچه مدارت جریان ا   . جایگزینی و سوکتی باشند، تشکیل گردند     
 .اتصال کوتاه شوند

 ها و سوئیچها ها، جک  سوکت-1-12-2
. دهنده به مقـدار کـافی باشـد         دهنده باید پایداری مکانیکی داشته و فشار اتصال         ها و دیگر وسایل اتصال      ها، سوئیچ   ها، جک   سوکت

باید بطریقی ساخته شوند که برای جریان و ولتاژ موردنظر مناسب بوده و اسـتقامت کـافی بـرای                   تمام قمستهای اتصال شامل پیچها،      
 .جداکردنهای ضروری در تعمیر و نگهداری دستگاه را داشته باشند و خوردگی مضر اتفاق نیافتد

 .کنتاکتها باید موجود باشدکننده برای ممانعت از بازگشت غیرعمدی  وسایل قفل. ها نباید قابل بازگشت باشند ها و جک سوکت

  هادیها، مدارات چاپی-1-12-3
پذیری مناسب داشته باشند تا نگهداری و تعمیر دستگاهها باعـث صـدمه دیـدن هادیهـا                   هادیها باید سطح مقطع، عایق و انعطاف      

هادیهای مفتولی قابـل  . ه باشد رشته داشت3هر هادی باید حداقل   . نگردد و همچنین افت ولتاژ و حرارت هادی از حد مجاز باالتر نرود            
 . باشد قبول نمی

 میلیمتـر   6/1پهنای نامی صفحه مدار چاپی بایـد        .  باشند 60329 و   60249های     شماره IECمدارات چاپی باید مطابق با استاندارد       
 .شدصفحه مدار چاپی باید از ماده غیرقابل اشتعال با.  میلیمتر باشد035/0بوده و حداقل ضخامت فویل مسی باید 

  اجزاء-1-12-4
این اجزاء باید مطابق با محل نصب در تجهیـزات، دارای  . اجزاء الکترونیکی باید مطابق با طراحی استاندارد سازندگان ساخته شوند         

این اجزاء نباید بیش از . شوند در دیاگرامها و دیگر لیستها، این اجزاء توسط عالمت مشخصه تجاری خود نشان داده می . برچسب باشند 
 .جابجایی اجزاء باید بدون صدمه زدن یا حرکت دیگر اجزاء انجام گیرد.  درصد مقدار نامی، تحت بار قرار گیرند80

 



 اول  ـ مشخصات فنی سیستم و تجهیزات کنترل سنتیصل ف
 

23

  لوازم یدکی و وسایل مخصوص-1-13

 مـورد نیـاز  برداری و تعمیرات که به نظر سازنده          ساله و وسایل الزم برای نصب، بهره       5برداری     در دوره بهره   مورد نیاز لوازم یدکی   
 .است، باید توسط سازنده پیشنهاد و تأمین گردد

  آزمونها-1-14

در انجـام آزمـون بایـد ایمنـی پرسـنل           . تمام حفاظتها باید بطور مجزا حتی در طول عملکرد طبیعی، قابلیت آزمون را داشته باشند              
أییـد نمـودن انطبـاق طراحـی و سـاخت       ها، ت   هدف از این آزمونها و بازرسی     . تأمین شده و از ایجاد قطعی نادرست جلوگیری بعمل آید         

 .باشد تجهیزات با استانداردها و مشخصات فنی و عملکرد مطابق با نیازهای پست می
 یـا   IECآزمونها باید مطابق بـا اسـتاندارد        . گیرد  آزمونهای الکتریکی و نظارت در محل سازنده، قبل از تحویل تجهیزات انجام می            

 .شود انجام ) IECوجود نبودن استاندارد در صورت م(یک استاندارد معتبر دیگر 
. تجهیزات باید تحت آزمونهای جاری درکارخانه قرار گرفته و تعدادی از آنها یا تمام آنها باید تحت آزمونهـای نـوعی قـرار گیرنـد                    

 آزمونهای جدیـد الزم  اگر آزمونهای نوعی انجام گرفته باشد، معموالً. گیرند  انجام میIECآزمونهای نوعی نیز مطابق با استانداردهای  
 .نیست

ای قـرار     بندی ثانویه باید تحت آزمونهای دوره       تابلوها و تجهیزات آنها و سیم     . آزمونها باید تحت شرایط عملیاتی پست انجام گیرند       
 .گیرند

  آزمونهای جاری-1-14-1
 بازدید ظاهری -

 گیری  بررسی دقت و دامنه اندازه -

 آزمون عملکرد مکانیکی -

 فاظتبازبینی درجه ح -

 ) ولت برای یک دقیقه2000(آزمون فشارقوی  -

 ردی و ترتیبی، اینترالکها و کنترلهای عملک آزمون -

 کماتیکهای اس بندیها مطابق با نقشه بازبینی سیم -

 شده به پایلوت آزمونهای عایقی بر روی وسایل متصل -

  آزمونهای نوعی-1-14-2
در طـول آزمونهـا، تجهیـزات فرعـی         . گیرد  سیستمهای کنترل انجام می   آزمونهای نوعی در محل سازنده بر روی هر یک از انواع            

 .دهی را تا حد ممکن ایجاد نمایند شوند که شرایط سرویس بطریقی انتخاب و متصل می
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 ها و مدارک  نقشه-1-15

  مدارکی که باید پیشنهاددهندگان ارائه نمایند-1-15-1
 شده  تکمیل(II)جدول  -

 تجهیزاتکاتالوگ و کتابچه مشخصات فنی  -

 های ابعادی  نقشه -

 ای از گزارش آزمونهای نوعی خالصه -

 ای از استثنائات بر مشخصات فنی مناقصه شرح خالصه -

 فهرست تجهیزات فروخته شده -

 فهرست لوازم یدکی -

  مدارکی که باید پیمانکار یا سازنده ارائه نماید-1-15-2
ای، عالمتگذاری، حمل، انبارداری، نصـب،        ، آزمونهای کارخانه  های الکتریکی و مکانیکی مربوط به طراحی، ساخت         مدارک و نقشه  

 :شوند، باید ارسال گردد باشند، ولی به آنها محدود نمی برداری و نگهداری که به شرح زیر می آزمونهای محلی، بهره
 محاسبات طراحی الزم برای اثبات کیفیت مطلوب تجهیزات از هر نظر -
 ... وجزئیات فنی تابلوها، وسایل، تجهیزات -

 گیری و حفاظت بلوک دیاگرامهای عملیاتی سیستمهای کنترل، اندازه -

 بلوک دیاگرامهای عملیاتی برای هر تجهیز -

 مشخصات فنی و نیازمندیهای ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان -

 بلوک دیاگرامهای اصلی و عملیاتی داخلی برای هر تجهیز حفاظتی -

 کشی بندی و کابل دیاگرامها و جداول سیم -

 گزارشهای آزمون و گواهی تأیید -

 برداری و نگهداری های انبارداری، بهره دستورالعمل -

 های آزمونهای محلی دستورالعمل -

 فهرست اجزاء -

 گواهی موفق بودن آزمونهای جاری -

 اسناد آزمونهای نوعی -

 ها فهرست نقشه -

 اری و انبارداریبرد بندی، حمل و نقل، عملکرد، نصب، تنظیم، بهره های مربوط به بسته دستورالعمل -
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 (I)جدول کنترل 
 گیری، ثبات وقایع و اطالعات مقادیر نامی و مشخصات سیستم و تجهیزات کنترل، اندازه

 مشخصات فنی شرح ردیف

  مشخصات سیستم 1
 400/230/132/63کیلوولت ولتاژ نامی سیستم 1-1

 420/245/145/5/72کیلوولت حداکثر ولتاژ سیستم 1-2

 3 ازهاتعداد ف 1-3
 50هرتز  سیستمنامیفرکانس  1-4
 شده غیرمستقیم زمین/شده مستقیماً زمین نوع زمین شدن نوترال سیستم 1-5

 1-3ثانیه حداکثر مدت زمان اتصال کوتاه 1-6
 IEC استاندارد اجرایی 1-7

 1-5آمپر جریان نامی در مدار ثانویه 1-8
 100-110ولت ) فازفاز به(ولتاژ نامی در مدار ثانویه  1-9
 *ولت DCمقدار نامی ولتاژ کمکی  1-10

 درصد+ 10 درصد تا -DC  20تغییرات مجاز ولتاژ  1-11

 * آمپرکیلو سطح اتصال کوتاه 1-12

  شرایط عملکرد 2
 2500/2000/1500/1000متر ارتفاع از سطح دریا 2-1
 g35/0g/ 3/0 /g25/0 / g2/0متر بر مجذور ثانیه شتاب زلزله 2-2

 400 و 230فقط برای پستهای (تجهیزات وصل مجدد اتوماتیک تکفاز  3
 و سه فاز) کیلوولت

 

  سرعت و نوع ترکیب وصل مجدد اتوماتیک 3-1
 بلهخیر/بله سرعت زیاد 3-1-1

 خیرخیر/بله  سرعت کم  3-1-2
 بلهخیر/ بله  سرعت کم و زیاد 3-1-3

 دو اتوماتیک تعداد دفعات وصل مجدد   3-2
  ثانیه5 تا 3 زمان جلوگیری از بستن دستی 3-3
 بلهخیر/بله شود؟ آیا بازگرداندن دستی در قطع دائمی قفل می 3-4

 3/0 تا 2/0ثانیه زمان پالس بستن کلید 3-5

 4/0صفر تا ثانیه زمان پالس قطع تک فاز  3-6

 4/0صفر تا ثانیه زمان پالس قطع سه فاز 3-7

 بلهخیر/بله نتاکتهای با قابلیت کار سنگین همراه با پراکندن مغناطیسی برای بستن کلیدک 3-8
 بلهخیر/بله نشاندهنده عملکرد 3-9
 بلهخیر/بله شمارنده عملکرد 3-10
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 (I) جدول کنترل 
 گیری، ثبات وقایع و اطالعات مقادیر نامی و مشخصات سیستم و تجهیزات کنترل، اندازه

 مشخصات فنی شرح ردیف
 بلهخیر/بله A/Rپس از صفرکردن شمارش » تعمیر و نگهداری کلید«تهیه اخطار برای  3-11
  :روش وصل مجدد 3-12
 *خیر/بله  (SPAR)تک فاز  3-12-1
 *خیر/بله (TPAR)سه فاز  3-12-2
 *خیر/بله ) TPAR یا SPAR(تکفاز یا سه فاز  3-12-3
 *خیر/بله ) TPAR و SPAR( سه فاز وتکفاز  3-12-4

  : از سویA/Rتدارک برای بلوک کردن و سوئیچینگ در تجهیزات   3-13

 بلهخیر/بله تابلوی کنترل رله 3-13-1
 بلهخیر/بله کنترل راه دور 3-13-2

  :تجهیزات جهت نظارت جداگانه بر اعمال زیر برای هر کلید 3-14

 لهبخیر/بله بازبینی سنکرونایزینگ 3-14-1

 بلهخیر/بله شینه بدون برق/ خط برقدار  3-14-2

 بلهخیر/بله خط بدون برق/ شینه برقدار  3-14-3
  :یاب خطا محل 3-15
 * نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان 3-15-1

 * نسبت تبدیل ترانسفورماتور ولتاژ 3-15-2

 بلهرخی/بله آیا عمل انتخاب فاز داخلی باید موجود باشد؟ 3-15-3
 30میلی ثانیه گیری زمان اندازه 3-15-4
 60ثانیه زمان محاسبه 3-15-5
  اهم بر فاز9/999ترجیحاً صفر تا  محدوده تنظیم مسافت 3-15-6
  :محدوده عملکرد 3-15-7

  برابر جریان نامی20 تا 1/0 جریان 3-15-7-1

  برابر ولتاژ نامی5/1 تا 01/0 ولتاژ 3-15-7-2
  درصد تنظیم30 گیری سازگاری در اندازه 3-15-8

  تابلوهای نصب داخلی و خارجی برای تجهیزات کنترل، رله و دیگر متعلقات 4
  نوع ورق فوالدی 4-1
  :ضخامت 4-2

 2میلیمتر جلو 4-2-1
 2میلیمتر پشت 4-2-2

 2میلیمتر پهلو 4-2-3
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 (I)جدول کنترل 
 گیری، ثبات وقایع و اطالعات تجهیزات کنترل، اندازهمقادیر نامی و مشخصات سیستم و 

 مشخصات فنی شرح ردیف
  :مورد نیازنوع تابلوهای  4-3
 بلهخیر/بله تابلوهای کنترل 4-3-1

 بلهخیر/بله تابلوهای رله 4-3-2

 بلهخیر/بله گیری انرژی تابلوهای اندازه 4-3-3

 بلهخیر/بله یاب خطا تابلوهای ثبات خطا و محل 4-3-4

 بلهخیر/بله تابلوهای ثبات وقایع 4-3-5

 بلهخیر/بله تابلوهای فصل مشترک برای اسکادا 4-3-6

 بلهخیر/بله های مارشالینگ نصب در خارج جعبه 4-3-7

  گیری تجهیزات اندازه 5
  :دقت 5-1

 ± 5/0% توان اکتیو و راکتیو 5-1-2
 ± 2/0% ولتاژ 5-1-3
 ± 2/0% جریان 5-1-4
 ± 2/0% فرکانس 5-1-5

 VAC 230 ولت ورودینامی ولتاژ  5-2
 )اختیاری(بله خیر/بله منبع تغذیه خودی 5-3

 HZ50 فرکانس نامی 5-4
  5 یا 1آمپر جریان نامی ورودی 5-5

 VDC 110/VAC 230 منبع تغذیه کمکی 5-6
 IP20: ، عقبIP54: جلو درجه حفاظت قاب 5-7

  شاندهندهتجهیزات ن 6

  هشداردهنده 6-1

  تمایز بین آالرمهای ضروری و غیرضروری 6-1-1

 بلهخیر/بله آالرم صوتی  6-1-1-1

 بلهخیر/بله آالرم تصویری 6-1-1-2
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 (I)جدول کنترل 
 گیری، ثبات وقایع و اطالعات مقادیر نامی و مشخصات سیستم و تجهیزات کنترل، اندازه

 فنیمشخصات  شرح ردیف
  :نوع آالرم صوتی برای 6-1-2

 بوق آالرم ضروری 6-1-2-1

 زنگ آالرم غیرضروری 6-1-2-2

 2 تعداد المپها در هر پنجره هشداردهنده 6-1-3

 دستیاتوماتیک/ دستی  نوع بازگرداندن به حالت اولیه 6-1-4

  :ثبات وقایع 6-2

 * تعداد کانالها 6-2-1

 بلهخیر/بله مجزا برای هر ورودی باید در نظر گرفته شود؟آیا کانال ثبت  6-2-2
  روش ثبت برای نشان دادن 6-2-3
 به شکل خطوط تابع 6-2-3-1

 به شکل نقاط زمان 6-2-3-2
  :ثبات خطا 6-3
  :تعداد کانالهای ثبات 6-3-1

 * تعداد کانالهای آنالوگ 6-3-1-1
 *                            تعداد کانالهای کنتاکت      6-3-1-2

 * تعداد کانالهای آنالوگ برای هر فیدر                  6-3-2

 * تعداد کانالهای کنتاکت برای هر فیدر 6-3-3

 * تعداد کل کانالها برای هر فیدر 6-3-4

 * تعداد کانالهای ثبت جریان برای جریان هر فاز فیدر 6-3-5

 * ثبت ولتاژ برای  ولتاژ هر فاز فیدرتعداد کانالهای  6-3-6

 5ثانیه مدت زمان ثبت پس از وقوع خطا 6-3-7

 5/0ثانیه مدت زمان ثبت قبل از وقوع خطا 6-3-8

 بلهخیر/بله  است؟مورد نیاز) ساعت، دقیقه و ثانیه(آیا ثبت تاریخ و زمان  6-3-9

 بلهخیر/بله کنتاکت آالرم انتهای کاغذ 6-3-10

 بلهخیر/بله نشاندهنده عملکرد ثبات 6-3-11

 .گردد  این مقادیر توسط طراح تعیین می*
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 (II) جدول کنترل 
 گیری، ثبات وقایع و اطالعات اطالعات فنی گارانتی شده سیستم و تجهیزات کنترل، اندازه

 )در زمان ارائه پیشنهاد تکمیل شود (
 مشخصات فنی شرح ردیف

  کلیات 1

  و کشور ساختنام سازنده  1-1

  مشخصه اختصاری سازنده 1-2

 هرتز فرکانس نامی 1-3

 آمپر جریان نامی در مدار ثانویه 1-4
 ولت ولتاژ نامی در مدار ثانویه 1-5
 درجه سانتیگراد حداکثر درجه حرارت مجاز محیط 1-6
 درجه سانتیگراد حداقل درجه حرارت مجاز محیط 1-7

 درصد ی مجازحداکثر رطوبت نسب 1-8
 ولت  کمکیDCمقدار نامی ولتاژ  1-9

   و کالسDCتغییرات مجاز ولتاژ  1-10

  و سه فاز)  کیلوولت400 و 230فقط (تجهیزات وصل مجدد اتوماتیک تکفاز  2

 توا DCمصرف توان در مدار  2-1

  گروه شمای وصل مجدد اتوماتیک 2-2

  نوع سرعت شمای وصل مجدد اتوماتیک 2-3
 خیر/بله سرعت زیاد 2-3-1
 خیر/بله سرعت کم 2-3-2
 خیر/بله سرعت زیاد و کم 2-3-3

  روش وصل مجدد 2-4

 خیر/ بله  SPAR –تک فاز  2-4-1

 خیر/ بله TPAR –سه فاز  2-4-2

 خیر/ بله  TPAR یا SPAR –تک فاز یا سه فاز  2-4-3

 خیر/ بله  TPAR و SPAR –تک فاز و سه فاز  2-4-4

  )یک یا دو(تعداد دفعات وصل مجدد اتوماتیک  2-5

  زمان جلوگیری از بستن دستی 2-6

 خیر/بله  مطابق با نیازمندیهای متن است؟ اگر خیر، تغییرات چیست؟A/Rآیا منطق کلی ترکیب  2-7

 خیر/بله چیست؟ آن یلاگرخیر،دالاست؟ فنی مشخصات بامتن مطابق کردن وبلوک اندازی راه مختلف اعمال 2-8

  : از طریقA/Rاندازی تجهیزات  قابلیت بلوک کردن و راه 2-9
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 (II)جدول کنترل 
 گیری، ثبات وقایع و اطالعات اطالعات فنی گارانتی شده سیستم و تجهیزات کنترل، اندازه

 )در زمان ارائه پیشنهاد تکمیل شود (
 مشخصات فنی شرح ردیف

 خیر/بله رله / تابلوی کنترل 2-9-1

 خیر/بله کنترل راه دور 2-9-2

 خیر/بله آیا عمل قفل کردن برای بازگرداندن دستی در قطع دائم موجود است؟ 2-10

  :دامنه تنظیم زمان مرده 2-11

2-11-1 SPAR   ثانیه 
2-11-2 TPAR  ثانیه 
2-11-3 SPAR  یا TPAR  ثانیه 
2-11-4 SPAR  و TPAR  ثانیه 

 ثانیه محدوده تنظیم زمان اصالح 2-12

 ثانیه A/Rمحدوده تایمر قفل کردن شمای  2-13

  :زمان سیکل وصل مجدد اتوماتیک 2-14

2-14-1 SPAR  ثانیه 

2-14-2 TPAR  ثانیه 

 ثانیه زمان پالس وصل کلید 2-15

 ثانیه زمان پالس قطع تکفاز  2-16

 هثانی زمان پالس قطع سه فاز 2-17

  آیا تجهیزاتی جهت نظارت جداگانه اعمال زیر برای هر کلید موجود است؟ 2-18

 خیر/بله بازبینی سنکرونایزینگ 2-18-1

 خیر/بله شینه بدون برق/ خط برقدار  2-18-2

 خیر/بله خط بدون برق/ شینه برقدار  2-18-3

 خیر/بله ن مغناطیسی برای بستن کلید موجود است؟آیا کنتاکتهایی با قابلیت کار سنگین همراه با پراکند 2-19

 خیر/بله آیا نشاندهنده بازگردان دستی همراه با نوشته موجود است؟ 2-20

 خیر/بله  شمارنده عملکرد 2-21

   تهیه شده است؟A/Rپس از  صفرشدن شمارش» تعمیر و نگهداری کلید«آیا اخطار برای 2-22

  نوع نصب 2-23

  نصب داخلی و خارجی برای تجهیزات کنترل، رله و دیگر متعلقاتتابلوهای  3

  نوع ورق فوالدی  3-1

  ضخامت ورق فوالدی 3-2

 میلیمتر جلو 3-2-1

 میلیمتر پشت 3-2-2

 میلیمتر پهلو 3-2-3
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 (II) جدول کنترل 
 ع و اطالعاتگیری، ثبات وقای اطالعات فنی گارانتی شده سیستم و تجهیزات کنترل، اندازه

 )در زمان ارائه پیشنهاد تکمیل شود (
 مشخصات فنی شرح ردیف

 میلیمتر ابعاد کلی هر تابلو 3-3
  کننده شوک جزئیات مواد جذب 3-4

  :بندی برای حمل و نقل بزرگترین بسته 3-5
 کیلوگرم وزن کلی 3-5-1

 میلیمتر ابعاد کلی 3-5-2

  :بندی تابلو جزئیات سیم 3-6
  مواد 3-6-1
  سایر هادیها 3-6-2
  )تک رشته یا افشان(نوع هادی  3-6-3
 ولت بندی ولتاژ نامی سیم 3-6-4

  گیری  تجهیزات اندازه 4

  دقت 4-1

  نوع 4-1-1

  سازنده 4-1-2

  توان اکتیو و راکتیو 4-1-3

  ولتاژ 4-1-4

  جریان 4-1-5

  فرکانس 4-1-6

  : ورودیولتاژ 4-2

 ولت ولتاژ نامی  4-2-1

 ولت ولتاژ نامی اختیاری 4-2-2

 ولت گیری ولتاژ با منبع تغذیه کمکی جداگانه محدوده اندازه 4-2-3

 خیر/بله منبع تغذیه خودی 4-2-4

4-2-5 VAقابل تحمل با منبع تغذیه  VA 

4-2-6 VAقابل تحمل بدون منبع تغذیه  VA 

 HZ یفرکانس نام 4-2-7

 HZ محدوده فرکانسی 4-2-8

 VA اضافه بار 4-2-9

  :جریان ورودی 4-3

 آمپر جریان نامی  4-3-1
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 (II) جدول کنترل 
 گیری، ثبات وقایع و اطالعات اطالعات فنی گارانتی شده سیستم و تجهیزات کنترل، اندازه

 )در زمان ارائه پیشنهاد تکمیل شود (

 مشخصات فنی شرح ردیف
 VA ظرفیت 4-3-2
 VA اضافه بار 4-3-3

  : کمکیACمنبع تغذیه  4-4
 ولت ولتاژهای کمکی 4-4-1
 ولت ولتاژهای کمکی اختیاری 4-4-2
 ولت  ولتاژ منبع تغذیهمحدوده 4-4-3
 VA ظرفیت 4-4-4
 VA اضافه بار 4-4-5

  :نمایشگر 4-5
4-5-1 LCD خیر/بله 
  تعداد ارقام 4-5-2

  :های رله خروجی 4-6
 وات ظرفیت نامی کنتاکت رله 4-6-1
 وات ماکزیمم توان سوئیچینگ 4-6-2
  ها ماکزیمم تعداد پالس 4-6-3
 ثانیه میلی دوره زمانی پالس 4-6-4

  طراحی 4-7
  درجه حفاظت 4-7-1
 kg وزن 4-7-2

  :شرایط محیطی 4-8
 C° دما 4-8-1
 C° کردمحدوده عمل 4-8-2
 درصد رطوبت 4-8-3

  تجهیزات نشاندهنده 5
  هشداردهنده 5-1
  ابعاد هر پنجره 5-1-1
  المپها 5-1-2
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 (II) جدول کنترل 
 گیری، ثبات وقایع و اطالعات اطالعات فنی گارانتی شده سیستم و تجهیزات کنترل، اندازه

 )در زمان ارائه پیشنهاد تکمیل شود (
 مشخصات فنی شرح ردیف

 ولت ولتاژ 5-1-2-1

 وات توان 5-1-2-2

  حداقل مدت زمان ضربه برای کنتاکت شروع کننده 5-1-3

 خودکار/دستی نوع بازگرداندن به حالت اولیه 5-1-4

 خیر/بله آالرم فوری و غیرفوری 5-1-5

 خیر/بله رنگهای مختلف برای آالرمهای تصویری 5-1-6

  ثبات وقایع 5-2

  تعداد کانالهای کنتاکت 5-2-1

 خیر/بله کانالهای ثبت مجزا برای هر ورودی حادثه در نظر گرفته شده است؟ 5-2-2
 خیر/بله ثبت زمان در پرینتر حوادث در نظر گرفته شده است؟ 5-2-3
 میلی ثانیه طول مدت ثبت زمان 5-2-4
 خیر/بله ؟آیا صفحه نمایش دیجیتال در نظر گرفته شده است 5-2-5

  جزئیات مشخصات عملکرد 5-2-6
  : کسب اطالعات 5-2-6-1

  ورودی • 

 میلی ثانیه زمان تحلیل حوادث • 

  )پرینت کردن(حافظه ترتیبی  • 

  :پردازش سیگنال 5-2-6-2

 ثانیه میلی زمان پردازش دیجتال • 

  :فوریت برای • 

  آالرمهای غیرفوری  
  اطالعات سیگنال  
  العات انتخابیاط  
 خیر/بله پرینت کردن حالت سیگنالینگ در خاتمه حوادث  

  :امکان ثبت دستی برای 5-2-6-3

  ها تمام ورودی • 
  تمام ورودیهایی که در حالت صفر هستند • 
  تمام ورودیهایی که در حالت یک هستند • 
  همه ورودی انتخاب شده • 
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 (II)جدول کنترل 
 گیری، ثبات وقایع و اطالعات انتی شده سیستم و تجهیزات کنترل، اندازهاطالعات فنی گار

 )در زمان ارائه پیشنهاد تکمیل شود (
 مشخصات فنی شرح ردیف

  :منبع تغذیه عمومی 5-2-6-4
 ولت ولتاژ نامی و حد مجاز • 
 آمپر ولت مصرف  • 
  نظارت بر خرابی • 

  گذاری  جزئیات تاریخ 5-2-6-5
  زمان/ تاریخ  • 
  دقت  • 
  قابلیت همزمانی • 

 خیر/بله گیرد؟ آزمون خودی بصورت پریودیک انجام می 5-2-7
 خیر/بله آزمون اپراتور فراهم شود؟ 5-2-8
  جزئیات نصب 5-2-9

 خیر/بله ثبات خطا 5-3
  تعداد رسمهای اسیلوگرافیک 5-3-1
  های زمانی رسمها  تعداد نشانه 5-3-2
 سانتیمتر بر ثانیه سرعت کاغذ 5-3-3
 سانتیمتر حداکثر انحراف رسمهای اسیلوگرافیک 5-3-4
 ثانیه ه زمانی ثبت قبل از شروع بکار ثباتباز 5-3-5
 ثانیه بازه زمانی ثبت پس از شروع بکار ثبات 5-3-6
 ولت ثانیه  اسلیوگرافیک ولتاژمصرف ولت آمپر در هر عضو رسم 5-3-7
 آمپر  نامی کانال جریانمقدار 5-3-8
 ولت مقدار نامی کانال ولتاژ 5-3-9
  ورودیهای ماکزیمم همراه با دقت مشخص 5-3-10
 آمپر جریان 5-3-10-1
 ولت ولتاژ 5-3-10-2

  اضافه ولتاژ مجاز 5-3-11
 ولت دائمی  5-3-11-1
 ولت در طول یک ثانیه 5-3-11-2

  اضافه جریان مجاز 5-3-12
 آمپر دائمی 5-3-12-1
 آمپر در طول یک ثانیه 5-3-12-2

  منبع تغذیه 5-3-13
 ولت ولتاژ نامی و حد مجاز 5-3-13-1
 آمپر ولت مصرف 5-3-13-2
 خیر/بله نظارت بر خرابی 5-3-13-3

  موقعیت نصب 5-3-14
 خیر/بله آیا نشاندهنده عملکرد ثبات فراهم شده است؟ 5-3-15
 خیر/بله زمون خودی آ 5-3-16
 خیر/بله صفحه نمایش ظرفیت حافظه بافر 5-3-17
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 DCSهاي كنترل مشخصات فني سيستم

 ۲۲فصل  فصل  
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  عمومیالزامات -2-1

هـای    بندی تجهیـزات و سیسـتم       گذاری و بسته    ای، عالمت    طراحی، ساخت، آزمونهای کارخانه    الزاماتمتن مشخصات فنی حاضر،     
سیستم و تجهیزات کنترل باید بصورت مطلوب عمل نمـوده و تشـخیص و تنظـیم را تحـت شـرایط آب و                       . دده  کنترل را پوشش می   

 .و نیروهای مکانیکی و فعالیتهای بیولوژیکی به انجام رساند) یعنی درجه حرارت، رطوبت، فشار هوا و آلودگی(هوایی معین 
ردهای زیر و دیگر انتشارات مربوطه طراحی، سـاخت و مـورد            های کنترل باید مطابق با آخرین نگارش استاندا         تجهیزات و سیستم  

 :آزمون قرار گیرند
 IECولتاژهای استاندارد :  60038 شماره IECاستاندارد 
 آزمون محیطی:  60068 شماره IECاستاندارد 
 های ولتاژ پایین  هماهنگی عایقی برای تجهیزات در سیستم:  60664 شماره IECاستاندارد 
 و ارتباطات سیستمهاکلیات اتوماسیون پست :  61850شماره  IECاستاندارد 
 خروجی دیجیتال و آنالوگ/الکتریک درگاههای ورودی آزمونهای دی : 60870-3 شماره  IECاستاندارد 
 آزمون تداخل رادیویی  : 60870-31 شماره  IECاستاندارد 
 تداخالت الکترومغناطیسی   : 61000-6-5 شماره IECاستاندارد 

 اتصال به مرکز کنترل شبکه   : 60870-5-101 شماره  IECندارد استا
 ارتباط با تجهیزات حفاظتی  : 60870-5-103 شماره  IECاستاندارد 
  الزامات و آزمونها–گیری و تجهیزات حفاظتی  های اندازه هماهنگی عایقی برای رله  : 60255-5 شماره  IECاستاندارد 
  با فرکانس باالمصونیت در برابر امواجآزمون   : 60255-22-1 شماره  IEC و 61000-4-12 شماره  IECاستاندارد 
 های گذرا اغتشاش مصونیت در برابر آزمون  : 61000-4-4 شماره  IECاستاندارد 
  تشعشعیآزمون میدانهای الکترومغناطیسی : 60255-22-3 شماره IEC  و61000-4-3 شماره  IECاستاندارد 
  تخلیه استاتیکی آزمون مصونیت در برابر  :60255-22-3 شماره  IEC و 61000-4-2ره  شما IECاستاندارد 
 های رادیویی مشخصات اعوجاج  : CIS PR22استاندارد 
 ) هرتز50(میدانهای مغناطیسی آزمون مصونیت در برابر  : 60870-2-1 شماره  IEC و 61000 -4-8 شماره  IECاستاندارد 
 شرایط محیطی  : 60870-2-2شماره  IEC استاندارد 
 فیبر نوری : 60793-1-3 شماره IECاستاندارد  
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 های کنترل دیجیتال  ساختار سیستم-2-2

عالوه بر آن، تجهیزات سیستم کنترل      . سیستم کنترل پست باید وظایف خود را بدون دخالت انسان و به طور اتوماتیک انجام دهد               
بنابراین موارد مربـوط  . قابلیت اطمینان، امنیت و قابلیت دسترسی باال به انجام برسانند    باید وظایف محوله را با دقت و سرعت مناسب،          

 . افزار مربوطه مورد توجه قرار گیرد افزار و نرم به دقت، سرعت و قابلیت اطمینان باید در طراحی سخت
 .سیستم کنترل باید دارای قابلیت انعطاف جهت توسعه پست باشد

. حـو صـحیح پشـت سـر گذاشـته باشـد      ها را بنبرداری قرار گرفته و آزمون مدت زمان مشخص مورد بهرهسیستم کنترل باید برای   
زمینه محاسباتی قادر به کار و دادن فرمان بـه سیسـتم              گونه پیش   ای باشد که پرسنل به آسانی بدون هیچ         طراحی سیستم باید به گونه    

اپراتور بـرای اجـرای توابـع مختلـف، بایـد           . زاید با سیستم ارتباط برقرار کند     باشند و کاربر به آسانی و بدون ایجاد تأخیرهای عملیاتی           
هایی که به اپراتور برای آگاهی او از        پیغام. های کمکی باشد تا در استفاده از توابع دچار مشکل نشود            دارای اختیار برای درخواست پیغام    

. های رمزی قابل قبـول نیسـت   پیغام. و به آسانی قابل درک باشدشود باید دقیق   خطاهای سیستم داده می   تصحیحعملکرد توابع و در     
عالوه بر آن یک کلمـه عبـور نیـز بـرای            . برای جلوگیری از عملکرد غیرمجاز سیستم باید دارای کلمات عبور در سطوح مختلف باشد             

 .یابد تسهیالت مهندسی و ویرایش پایگاههای اطالعاتی اختصاص می

 کننده سطح پست  کنترل-2-2-1
شبکه   و همچنین تبادل اطالعات با مرکز کنترل       HMIو نمایش آنها از طریق      کننده سطح پست، پردازش اطالعات        وظیفه کنترل 

، واحـد کنتـرل سـطح پسـت را     (HMI)کننده در اتاق کنترل پست نصب شده و به همراه واسط انسان ـ سیستم   این کنترل. باشد می
هـای حفـاظتی را برعهـده داشـته و همـه توابـع اتوماتیـک و                   کننده وظیفه ارتبـاط بـا رلـه         عالوه بر آن، این کنترل    . دهند  تشکیل می 
 . کند ها را کنترل می اینترالک

هـای مختلـف و پایگاههـای اطالعـات           با پروتکـل  (کنترل کننده سطح پست باید قادر به مدیریت و اجرای چندین ارتباط سریال              
کننده   کنترل.  باشد (IED)واحدهای ترمینال از راه دور و تجهیزات الکترونیکی هوشمند          برای ارتباط با مراکز کنترل مختلف،       ) مختلف

هـای اسـکادا در مراکـز کنتـرل           های ارتباط از راه دور جهت ارتباط با سیسـتم           سطح پست باید دارای پروتکل ارتباطی سازگار و واسط        
 .مختلف باشد

بنـدی اطالعـات و اصـالح      و تسهیالت پردازش بـرای انتخـاب و گـروه     کنترلر سطح پست باید دارای قابلیت فیلترینگ اطالعات       
بایسـتی از   های مختلف کنترلر سـطح پسـت بـه طـور همزمـان مـی       در پورت. اطالعات برای کنترل سطح بی و مرکز نگهداری باشد   

 . های مختلف استفاده شده باشد پروتکل
 . شود و در اتاق کنترل پست نصبتابلوکنترلر سطح پست باید در یک 

های فیبر نوری بوده و از طریق گـذرگاه           بایستی کابل   های حفاظت دیجیتال می     واسطه ارتباطی به همه واحدهای کنترل بی و رله        
 .شود تواند بوسیله هادیهای مسی انجام  ارتباط با تجهیزات جنبی محلی می. شود سطح پست انجام 

 . توسعه آینده سیستم مهیا باشدای باشند که امکان  های ارتباطی باید به گونه واسطه
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افزاری و واسطه باید امکان       توابع نرم . در سیستم کنترل پست باید امکان ارتباط با چندین مرکز کنترل سطح باالتر نیز فراهم شود               
 رد اسـتفاده   مو های  همچنین پروتکل .  کنترل را فراهم کنند     های دیگر با سیستم     های خارجی و تجهیزات کنترلی سازنده       ارتباط سیستم 

 . فراهم گرددهای ارتباط از راه دور،  ارتباط با سیستمای باشد که قابلیت برقراری باید بگونه انتقال اطالعات و توابع کنترلی دیگر در
 :کنترلر سطح پست باید حداقل، نیازمندیهای زیر را برآورده کند

جهـت بـرآوردن     61850-6و شماره    61131-3 شماره   IEC با توجه به استاندارد      (PLC)پذیر    داشتن کنترل منطقی برنامه    -
 :توابع زیر

 اینترالکینگ کامل پست •

 مدیریت زمانی سیستم شامل کنترل زمان و سنکرونیزم کل سیستم  •

 زنی اتوماتیک ترانسفورماتورها و خطوط فرآیندهای اتوماتیک پست مانند انتقال شینه، سوئیچ •

 بطوریکه در وضعیت بروز عیب و نقص در برد پردازشگر مادر، بردهـای دیگـر     ها و بردها از هم مستقل باشد،        عملکرد مدول  -
 .به طور مستقل عمل کنند

 خود نظارتی و تشخیص عیب -
  و نظارت کل پست از مراکز کنترلی مانیتورینگامکان کنترل از راه دور،  -
  کنترل موجود در اتاق کنترلتابلو معمولی با I/Oامکان ارتباط از طریق بردهای  -

 گیری انرژی های ورودی برای اندازه شتن پالسدا •

 )در صورت نیاز(تابلوهای کنترل معمولی در اطاق کنترل  •

داشتن ورودیهای آنالوگ و دیجیتال برای ارتباط مستقیم با سیستم آالرم باتری پسـت، آژیـر سیسـتم اعـالم و اطفـاء                        •
 ...حریق،

 :مجزا و مستقل برای هر اتصال از جمله اطالعاتی های  با پایگاه(LAN)ارتباط از طریق شبکه محلی سطح پست  -
 (HMI)  سیستم سطح پست -واسط انسان •
  از راه دور یا محلی ابزار مهندسی •
 ارتباط با مراکز نگهداری یا کنترل از راه دور •
 ارتباط با منبع پالس ساعت خارجی •
 بی واحدهای کنترل •
 ستقیم یا شبکه محلی پستهای حفاظتی اتصال م تجهیزات الکتریکی هوشمند مانند رله •

 :همچنین ارتباط سریال با موارد زیر باید برقرار باشد -
 60870-4-103 شماره  IECهای سریال با توجه به استاندارد  های حفاظت با واسطه رله •
 پستهای مجاور  •
 :دافزاری کنترل کننده سطح پست باید پس از نصب نهایی با آزمونهای زیر سازگار باش های سخت همه کارت

 60255 – 5 شماره   IEC                         :عایقی -
 61000-4-12 شماره    IEC     :آزمون اغتشاش با فرکانس باال -

IEC   60255-22-1شماره 
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 61000-4-4 شماره      IEC           :های گذرا  اغتشاش -
 

 61000-4-3شماره  IEC          :آزمون میدانهای الکترومغناطیسی -

IEC  60255-22-3اره شم 
 

 61000-4-2 شماره IEC           :آزمون تخلیه استاتیکی -
IEC  3کالس  (60255-22-3شماره( 

 

        CISPR22                                           :اغتشاش جرقه -
 

 61000-4-8شماره  IEC           :) هرتز50(میدانهای مغناطیسی  -

IEC      4س کال (60870-2-1شماره(  

 )B2کالس  (60870-2-2 شماره                        IEC              شرایط محیطی -

 بی   واحدهای کنترل-2-2-2
بـی بایـد     در سطح بی، هـر    .  یک دستگاه میکروپرسسوری هوشمند بوده که قادر به پردازش و اکتساب داده است              واحد کنترل بی  

واحدهای کنترل بی باید با     . شده است  توابع کنترل پست بوده که از توابع حفاظت رله جدا          اختصاصی برای     دارای یک واحد کنترل بی    
. ها مجهز شـود   گیری و آالرم ، مقادیر اندازه)بسته/باز(خطی، وضعیت تجهیز  های تک  گرافیکی برای نمایش دیاگرام LCDیک صفحه   

ی کنترل بی باید به صورت واحـدهای مسـتقل عمـل نمـوده و               در وضعیتی که ارتباط با کنترلر سطح پست دارای نقص شود، واحدها           
هـای بـی      کننـده   وقتی خطا رفع شود کنترل    . آوری، پردازش و ذخیره اطالعات، توسط توابع محلی بدون وقفه انجام شود             عملیات جمع 

 .کنند کننده پست ارسال می باید همه اطالعات انتقال داده نشده را به کنترل
شود کنترلر بی باید همه تنظیمات پارامتری و توابع را بوسیله حافظـه غیـر فـرار بـدون                     یه دارای نقص می   در وقایعی که منبع تغذ    

 .بکاربردن باتری پشتیبان حفظ کند
 که در سیستم کنترل موجود است باید دارای ورودیهای آنالوگ، دیجیتـال، ورودیهـای پـالس و                  I/Oخروجی  / درگاههای ورودی   
های ورودی و خروجی ترمینال باید به صورت الکتریکی از بقیه تجهیزات الکترونیکی، با استفاده               مه سیگنال ه. فرمانهای خروجی باشد  

های باینری واحـد کنتـرل بـی را نشـان             خروجی/  باید حالت ورودی     I/O بکار رفته روی برد      LEDدیود  . ایزوله شود ... از اپتوکوپلر و  
 . دهد

اطالعات بدسـت   . خطای یک یا چند قسمت سیستم روی عملکرد بقیه سیستم اثر نگذارد           ای طراحی شود که       سیستم باید به گونه   
افزاری ایجادشده بایـد متمرکـز شـده و اجـازه             خطاهای سخت . آمده باید در همه زمانها جامع بوده و نباید به هیچ طریقی از بین برود              

 .انتشار آنها به دیگر قسمتها داده نشود
وقـایع  .  میلی ثانیه مشـخص شـوند      1بندی شده با دقت حدود         باید به صورت زمان    I/Oی مربوط به برد     ها و فرمانها     وقایع، آالرم 

 .و مراکز کنترل از راه دور برای مقاصد ضبط و آرشیوگرفتن موجود باشد)  انسان-واسط سیستم  (HMIباید برحسب زمان در 
 :بی موجود باشند توابع زیر باید در واحدهای کنترل

 العاتآوری اط جمع -
 های زمین   و کنترل تجهیزات فشارقوی مانند کلیدها، سکسیونرها، تیغهمانیتورینگ -
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 سنکروچک کلیدها -

 های دیگر  انجام عمل اینترالکینگ بی و پست با استفاده از اطالعات بی مربوطه و یا اطالعات بی -

  بار قابل تغییر زیردستی تپ چنجر / کنترل اتوماتیک  -

 ها  بار برای عملکرد موازی ترانسییر زیرقابل تغکنترل تپ چنجر  -

 کنندگی ترانسفورماتورها کنترل کمکی سیستم خنک -

 توابع کنترل ترتیبی سطح بی، انتخاب ولتاژ -

 توابع خود نظارت و تشخیص عیب -

  سطح پستHMIکننده سطح پست و  توابع واسط با کنترل -

 انهای سه فازنظارت بار نامتعادل مانند بازبینی معقول بودن ولتاژها و جری -

 نظارت ورودی آنالوگ مانند ولتاژهای سه فاز  -

 ثانیه برچسب گذاری زمانی وقایع با دقت یک میلی -

مانند جریانهای سه فاز، ولتاژهای سـه فـاز، تـوان اکتیـو و راکتیـو، فرکـانس،                  گیری و محاسبه متغیرهای پردازش بی         اندازه -
 گیری انرژی و زاویه فاز اندازه

 و ولتاژی و بازیابیحذف بار فرکانسی  -

 بندی نگهداری براساس شرایط پست نه براساس برنامه زمان -

 های حفاظتی ارتباط با رله -

 . واحدهای کنترل بی باید مشابه واحدهای کنترل سطح پست با آزمونهای ذکر شده سازگار باشند افزاری های سخت همه کارت

 های مازاد سطح پست کننده  کنترل-2-2-3
. شود های سطح پست اجرا می کننده های مشابه در کنترل   به طور معمول برنامه   . ح پست باید به صورت مازاد باشد      کننده سط   کنترل

کننده سطح پست فعال،       سطح پست ارسال شده و در مسیر کنترلی تنها از طریق کنترل             کننده  ها در جهت بازبینی به هر دو کنترل         داده
 . شود اثر گذاشته می

طح پست غیرفعال به کنترل فعال باید بدون وقفه انجام شده و بالفاصله بعد از کلیدزنی از حالت غیرفعال بـه                     تعویض از کنترل س   
عمل تعویض بعد از تشخیص خطا باید در مدت         . دهد  های کنونی تطبیق      گیرد تا سیستم را با داده       حالت فعال، باید یک بازرسی انجام       

 . گیرد  ثانیه انجام می1زمان حدود 

  مالحظات مکانیکی-2-3

 از محافظهـای مناسـب   ANSI/NEMA ICS 6گیرند، باید مطابق با اسـتاندارد   تجهیزات کنترلی که در محیط باز قرار میبرای 
 از محافظهـایی مطـابق بـا اسـتاندارد          بایسـتی    می گیرند   تجهیزاتی که در درون ساختمان یا محوطه پست قرار می           برای .گردداستفاده  

ANSI C83.9گرفته شود  بهره. 
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 ها  آزمون-2-4

 بـوده و اینکـه واحـدهای    یافـزار  هـای نـرم   افزاری و مـدول  هدف از آزمونها، اطمینان از عملیاتی بودن تک تک واحدهای سخت         
افـزاری بایـد در       افزاری و نرم    به عبارت دیگر همه واحدهای سخت     . افزار با ویژگیهای موردنظر سازگاری داشته باشند        افزار و نرم    سخت

 .ک پریود بزرگ زمانی کارایی موردنظر را دارا بوده و دارای زمان خروج قابل قبول در اثر شرایط محیطی باشندی
 :های زیر قرار گیرد تجهیز باید در معرض آزمون

نظـر را مشـخص      های جامعی هستند که تطابق طراحـی تجهیـز بـا ویژگـی مـورد                ها، آزمون   این آزمون : های نوعی   آزمون -
 .سازد می

 . شود ها به صورت عادی به تجهیز در طول ساخت اعمال می این آزمون: های جاری ونآزم -

نظر تمامی نیازهای اساسـی   ها اطمینان از این نکته است که تجهیز مورد هدف از این آزمون: های کارایی و کاربردی    آزمون -
 .برداری برآورده کند و کاربردی را تحت بدترین شرایط بهره

  نوعیهای  آزمون-2-4-1
 افزار سخت -

سیستم . افزاری سیستم کنترل پست باید به مشاور تسلیم شود        های سخت   های نوعی همه کارت     گواهینامه و اسناد مربوط به آزمون     
 .کنترل ارائه شده بایستی دارای تائیدیه از مرکز معتبر باشد

 افزار     نرم -
چنین حالتهایی بوسـیله توافـق متقابـل بـین مشـاور و             . شود   می ها در حالت عادی بوسیله پیمانکار انجام        تک برنامه   آزمون تک 

 .ها باید توسط مرکز معتبر مورد تائید واقع شده باشد کارکرد صحیح سیستم با انواع رله. گردد پیمانکار تعیین می

 های جاری  آزمون-2-4-2
 :های جاری باید شامل موارد زیر باشد آزمون

تابلوها باید با ولتاژی برابر با ولتاژ آزمون که برای آن مشخص شـده مـورد آزمـون                  و  همه دستگاهها، تجهیزات    : کشی  سیم -
 .قرار گیرد

 .تجهیزات ابزار دقیق باید با توجه به ویژگیهای مربوطه مورد آزمون قرار گیرند: ابزار دقیق -
هـای دسـتگاه،      های خط و ترمینـال      لبین ترمینا (کننده باید با مقدار ولتاژ تحمل نامی خود           تجهیز ایزوله : کننده  تجهیز ایزوله  -

 .مورد آزمون قرار گیرد) ها های خط و پوشش بین ترمینال

 های کارایی و کارکردی  آزمون-2-4-3
 :ها بازبینی موارد زیر است هدف از این آزمون

انجـام  ی مطلـوب    ی اطمینان از سازگاری بـا ویژگیهـا       یک بازرسی بصری از سیستم باید به شکل کامل، برا         : آزمون بصری  -
 .شود

 .عملکرد صحیح واحدها، وقتی مطابق پیکربندی به هم متصل شوند -
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 سازگاری قسمتها تحت تغییر شرایط محیطی و منبع تغذیه -

 . ارایه کنندصحیحها، اطالعات  همه نمایشگرها و ثبات -

 .افزاری و ضعف طراحی مشخص و برطرف شود افزاری و سخت خطاهای نرم -

افزار در زمان عملکرد طوالنی، قابل پذیرش و پایین بـوده و شـاخص دسـترس پـذیری                     نرم افزار و   نرخ وقوع خطا در سخت     -
 .سیستم باال باشد

 های پذیرش کارخانه  آزمون-2-4-4
قطعـات و قسـمتهای     . پیمانکار باید مدارک مستند در تأیید اینکه سیستم دارای ویژگیهای موردنظر است را به مشـاور ارائـه کنـد                   

بـرای ارزیـابی   . باشد آزمون سیستم به صورت جزء به جزء مجاز نمی . ک سیستم کامل باید به هم متصل شوند       مختلف برای تشکیل ی   
افزارهایی باید توسط پیمانکار تأمین شود تا شرایط پایـدار و شـرایط بـا فعالیـت زیـاد توسـط آنهـا                         افزارها و سخت    کارایی سیستم، نرم  

 .سازی گردد شبیه
 ):گیرد این آزمونها در حضور کارفرما انجام می( حداقل باید شامل موارد زیر باشد ای های پذیرش کارخانه آزمون
 .برداری بکار گرفته شوند همه قسمتهای سیستم شامل تابلوهای کنترل محلی باید در همه مودهای بهره -
 .ها باید بررسی شود ها و اینترفیس همه واسطه -

 .د و تصدیق شوند تأیی(HMI) انسان –های سیستم  عملکرد همه واسطه -

 .ها بررسی شود خروجی/ درستی تک تک ورودی  -

 .افزاری، تصدیق شود همه توابع نرم -

 .همه توابع آالرم و آشکارساز خطا بازبینی شوند -

 .های تشخیص خطا بازبینی شود همه روش -

 .افزار بازبینی شود همه فرآیندهای نگهداری نرم -

 ری یک عملکرد نادرستآزمون توانایی سیستم برای دنبال کردن و پیگی -

 .حفاظتی حداقل یک مورد در ارتباط با سیستم کنترل و عملکرد آن مورد تست واقع شوداز هر نوع رله  -

تجهیزات تا زمانی که آزمون پذیرش کارخانه کل سیستم، مورد پذیرش مشاور قرار نگرفته نباید از کارخانه سازنده به محل ارسال             
 .شوند

  آزمونهای سایت-2-4-5
در طول دوره نصب، مشاور باید دسترسـی        .  مشاور را تسلیم نماید    مورد نیاز مانکار باید آزمونهای سایت و بازرسی همه تجهیزات         پی

انـدازی، همـه تجهیـزات بایـد      در تکمیل کار قبل از راه.  طرز کار و دقت کار را داشته باشندبازبینیکار،  کامل برای بازرسی و پیشرفت 
 .برداری مناسب است ر ثابت شود که کل سیستم برای بهرهتست شده تا برای مشاو

آزمونها باید جامع بوده و کارایی کل سیستم در . دهند  انجام میکارفرمااندازی را در حضور     های فنی پیمانکار آزمونهای راه       نماینده
 .مقایسه با بندهای قرارداد را تصدیق کند
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  آموزش-2-5

بنـابراین پیمانکـار   . برداری رسیدگی کنـد   در زمان بهره مربوط به نگهداری سیستم نصب شده،هدف این است که کارفرما به امور   
پیمانکار باید کارفرمـا را قـانع       . همه تجهیزات آموزش دهد   ) رفع عیب و تعمیر   (برداری و نگهداری      باید پرسنل کارفرما را در مورد بهره      

 .باشد گهداری سیستم میبرداری و ن کند که کارفرما به طور کامل قادر به بهره
 :کنندگان در مناقصه باید موارد زیر را در مورد آموزش شفاف کنند  شرکت

 جزئیات کامل از آموزش و نوع دروس که موجود است -
 افزار افزار و نرم جزئیات و طول دوره رسمی آموزش برنامه و دروس مربوط به سخت -
 افزار  و نرمافزار مکان پیشنهادی برای آموزش دروس مربوط به سخت -

کـه هـر یـک از         درپی باشـد بـه طـوری        بندی و پی    افزار باید به صورت زمان      افزار و نرم    های آموزش رسمی برای سخت      دوره
 .افزار حضور داشته باشند افزار و نرم کارآموزان در هر دو دوره سخت

تک تجهیزات و سیستم ارائـه        نگهداری تک های    های نگهداری باید به طور کامالً مستند، تحت عنوان دستورالعمل           تدریس شیوه 
پیمانکـار بایـد بـرای کـارآموزان بـرای تمـام طـول دوره یـک                 . باید در هزینه قرارداد وارد شود     ) شامل اسناد (هزینه همه موارد    . شود

 . دستورالعمل تهیه کند و یک ماه قبل از اینکه به آنها آموزش دهند در اختیار آنها قرار دهند
هـا، ارتباطـات،    کننـده  شامل وسـایل جـانبی، کنتـرل     (افزار    دسان کارفرما در مورد نگهداری همه قسمتهای سخت       پیمانکار به مهن  
های مجزا در مورد تئوری     آموزش رسمی به صورت کالس    . دهد  آموزش می ...)  و افزارها   روشهای رفع عیب سخت    ،واحدهای از راه دور   

. باشـد  اری و ردیابی خطا به صورت دستی و نحوه تست تجهیز در سیسـتم مـی           های رفع عیب و نگهد      و طراحی سیستم، اجرای برنامه    
 مورد از ایـن     چند. افزار را در نظر داشته باشد       های مختلف نگهداری نرم     پیمانکار همچنین باید آموزش مهندسان کارفرما در مورد جنبه        

 :ها عبارتند از جنبه
 برداری سیستم بهره -
 یافزار کاربرد های مختلف نرم مدول -
 سازی آن اصالح برنامه و مجتمع -
 ها ها و توسعه فایل های پایگاه داده ساختار فایل -
 ها چگونگی اصالح و ویژگی اطالعات مربوط به پایگاه داده -
 اصالح تنظیمات واحد نمایش بصری -
 مجتمع کردن موارد جانبی اضافی -

  .ان مناسب و با برنامه مورد تائید کارفرما برگزار گردد نیز از طرف پیمانکار در زمReconfigurationهای  همچنین الزم است دوره

  نگهداری و تشخیص عیب-2-6

ای باشد که تغییر، جایگزینی یک المان و عملیات به روز کردن روی بقیه اجزاء سیستم تاثیر نـامطلوب   سیستم کنترل باید به گونه    
 کـردن سیسـتم  و بـه طـور     reset بایـد بـدون   I/0بی مانند بردهای تعویض المانهای جان. برداری باقی بمانند    نداشته و در حالت بهره    

 کـردن بـرد     reset بوده و این عمل با       onlineافزار برد پردازشگر باید به صورت         افزار و سخت    عمل بارگذاری نرم  . شود  مستقیم انجام   
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. باشـد  بـرداری مـی   ت زمان در حالت بهـره باشد در حالی که بقیه سیستم در این مد  دقیقه می  3مدت زمان عدم دسترسی     . شود  فراهم  
اگر برای اهداف مختلف الزم باشد کـه        . شود  برداری عادی و بدون کاهش کارایی سیستم انجام می          عمل تشخیص خطا در طول بهره     

 امـا    سـت ، عنصر مربوطه در دسترس نی     resetدر طول عمل    . شود   کردن عنصر مربوطه داده می     resetپارامترها تغییر داده شوند اجازه      
 .ماند برداری کامل باقی می سیستم اتوماسیون در بهره

  اسناد و مدارک -2-7

 :شود به انگلیسی بوده و باید شامل موارد زیر باشد مجموعه اسنادی که برای سیستم اتوماسیون پست تهیه می
 :افزار برای هر کدام از تجهیزات که شامل موارد زیر است دستورالعمل نگهداری سخت •

  دیاگرام کلی و دیاگرام به هم پیوستهبلوک -
 های جزیی هر واحد، زیر واحد و بردهای مجتمع بکاررفته در سیستم دیاگرام -

 دهی برای اهداف نگهداری دیاگرام سرویس -

 دیاگرام منطقی -

 های اطالعاتی تجهیزات نقشه -

 کشی اطاقک تجهیزات کنترل های سیم دیاگرام -

 تئوری عملکرد سیستم -

 روش عملکرد آن و رابطه بین واحدها و زیرواحدهازیر واحد حد، توصیف جزیی هر وا -

 های نگهداری  دستورالعمل -

 افزار راهنمای رفع عیب سخت -

 افزاری یابی سخت تشریح جزئیات برنامه عیب -

 دستورالعمل عملکرد برای هر بخش از تجهیزات •
 ها ها و برنامه افزار برای همه داده دستورالعمل نگهداری نرم •
 افزارها افزار برای همه نرم گهداری نرمراهنمای ن •
  سیستم-ور برای وظایف کنترل و واسط انسان راهنمای اپرات •
 ثبت و ضبط نگهداری سیستم •

  تخصیص توابع-2-8

 . متعلق باشد4 تا 1ه در جداول گیری و کنترلی باید به سطوح مختلف کنترلی مشخص شد توابع اطالعاتی، اندازه
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 طالعاتتخصیص توابع ا: 1جدول 
 تخصیص توابع کنترل سطح بی کنترل سطح پست 

 توابع واحد کنترل بی کنترل محلی کنترل از راه دور بایگانی و ضبط اسناد تابع مرکزی
 حذف اطالعات ناپایدار *    
 حذف اطالعات گذرا *    
 مدیریت اطالعات وضعیت میانی *    
 فراهم کردن اطالعات جزیی  * *  
 ت کلیدوضعی *    
 های صوتی تولید آالرم * *   
 حذف اطالعات وابسته  * *  
 ها مدیریت پایگاه داده * * *  *
 بازرسی کلی پردازش * * *  *

 
 
 

 گیری به سطوح کنترلی مختلف تخصیص توابع اندازه: 2جدول 
 تخصیص توابع کنترل سطح بی کنترل سطح پست 

 توابع واحد کنترل بی کنترل محلی ترل از راه دورکن بایگانی و ضبط اسناد تابع مرکزی
 محاسبه توان اکتیو و راکتیو *    
 ها  مقدار محدودهمانیتورینگ  * *  
  از حدمجاز تعادل  مقدار عدممانیتورینگ *  *  
 شده گیری جمع کردن مقادیر اندازه  * * * 
 مینیمم/تعیین مقادیر ماکزیمم    * 
 مقدارجایگزینی   * * * *
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 تخصیص توابع کنترل به سطوح مختلف: 3جدول 
 تخصیص توابع کنترل سطح بی کنترل سطح پست 

 توابع واحد کنترل بی کنترل محلی کنترل از راه دور بایگانی و ضبط اسناد تابع مرکزی
 کنترل واحد  *    
 تپ چنجر ترانسفورماتور *    
  تأخیر فرمانمانیتورینگ *    
 های کلیدزنی والیت  * *  
 تصدیق اتوماتیک  *   
 سنکروچک *    
 اینترالکینگ بی *    
 اینترالکینگ سطح پست * *   
  ایمنیآزمون *    
 کنترل بانک خازنی *    

 
 

 تخصیص وظایف سیستم: 4جدول 
 تخصیص توابع کنترل سطح بی کنترل سطح پست 

 وظایف سیستم واحد کنترل بی کنترل محلی  راه دورکنترل از بایگانی و ضبط اسناد تابع مرکزی

 سنکرونیزم زمانی * * *  *
 پیکربندی سیستم * * *  
 اطالعات سیستم *    
 خودنظارتی * * * * *

 گیری آوری کمیتهای اندازه جمع *    
 بایگانی و ضبط اسناد * *   
 ها  داده گیری لیست    * 
 مدیریت پایگاه اطالعات  *   
  خطاثبت *    

 

  فیبر نوری-2-9

جنس هسته و روکـش فیبـر نـوری      . شود  های اتوماسیون پست باید از فیبرهای نوری برای ارتباطات مخابراتی استفاده              در سیستم 
جهت حفاظـت بیشـتر فیبـر       . شود  روکش باید توسط ماده مناسبی که دارای چسبندگی مطلوبی است، پوشش داده             . باشداز شیشه   باید  

ند از چنـد رنـگ   اتو دهنده یا بافر می پوشش. گیرد دهنده قرار می ای روی ماده پوشش     شود که به صورت الیه      نوری باید از بافر استفاده      
 .   مطابقت داشته باشد60304 شماره IECمتفاوت تشکیل شده ولی این رنگها باید با استاندارد 
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 انجام 60793-1-3 شماره   IECاین آزمون مطابق با استاندارد      .  قرار گیرند  فیبرهای نوری باید قبل از تحویل مورد آزمون پذیرش        
در اسـتفاده از فیبرهـای نـوری بـرای ارتبـاط            .  درصد افزایش طول را تحمل کند      5/0در این آزمون فیبر نوری باید بتواند تا         . گیرد  می

  .نظر گرفته شودمخابراتی باید نیازمندیهای مربوط به پهنای باند و طول موج مورد نیاز در 
بایسـتی   در کلیه مسـیر کانالهـا و اتصـاالت مـی    ) زاویه انحناء محدود فیبر نوری(هدایت فیبر نوری با توجه به محدودیت چرخش     

ت شـده و در بـاالترین سـطح    ظـ نی کابل مجاز بصورت محاف  یرعایت گردد و این مسیرها باید بصورت جداگانه از کابلهای دیگر در س            
جهت اتصاالت فیبر نوری لوازم یدکی و همچنین طول قابل قبولی جهت رزرو در محدوده اتصاالت بایـد در                   .  پذیرد کانال کابل انجام  
 ...).شانه فیبر، فیبر قابل انعطاف و همانند کاست، (نظر گرفته شود 
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 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (I)جدول شماره 
 ترل پستمقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کن

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

  نیازمندیهای سیستم 1
 بله خیر/بله وجود سطوح دسترسی مختلف در سیستم 1-1

 بله خیر/بله وجود چندین کلمه عبور در هر یک از سطوح دسترسی سیستم 1-2

 بله خیر/بله نمایش تک خطی پست 1-3

 بله خیر/بله پردازش پیشامد 1-4

 بله خیر/بله پردازش آالرم 1-5

 بله خیر/بله )"تغییر حالت یا دیگر روشها"به عنوان مثال  (گیریهای آنالوگ مدیریت اندازه 1-6

 بله خیر/بله ثبت و ضبط زمانبندی شده 1-7
 بله خیر/بله شده قابلیت پرینت رنگی مقادیر ثبت 1-8
 بله خیر/بله )نظام (نمایش روند 1-9

 بله خیر/بله بندی پایگاه اطالعات زمان 1-10

 بله خیر/بله تسهیالت کنترل دستی اپراتور 1-11

 بله خیر/بله نمایش وضعیت تجهیز 1-12
 بله خیر/بله خطا/ ضبط حادثه  1-13
 پذیر است هر دو امکان  تغییر موقعیت تپ بوسیله ورودی باینری یا دیجیتال 1-14
 بله خیر/بله فراهم کردن یک روش ساده برای پایگاه داده و نمایش مقادیر به صورت به روز 1-15
 بله خیر/بله تسهیالت برچسب زدن و ضمیمه کردن 1-16
 اختیاری خیر/بله خاصیت مازاد/ اینترالکینگ  1-17
 بله خیر/بله کنترل سنکرونیزم 1-18
 بله خیر/بله کنترل اتوماتیک و دستی تپ چنجر 1-19

   افزار افزار و سخت نرم 2
 بله خیر/بله یا رایانهمجهز کردن سیستم نهایی به تجهیزات  2-1

 بله خیر/بله منطقی/ ابزارهای ویرایش برای توابع ترتیبی  2-2

 5/0%کمتر از   دقت مقادیر آنالوگ از واحد بی تا واحد نمایشگر 2-3

 بله خیر/بله  و کنترل پستمانیتورینگ تجهیزات یابی دستی و اتوماتیک برای همه عیب 2-4

2-5 Resetبله خیر/بله  اتوماتیک سیستم 
 بله خیر/بله کننده پیشامد های ثبت فایل 2-6
 اختیاری خیر/بله سطح پست به صورت مازادرایانه پیکربندی  2-7
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 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (I)جدول شماره 
 ت سیستم اتوماسیون و کنترل پستمقادیر نامی و مشخصا

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

     سطح پسترایانه  3
 صنعتی نوع 3-1

 * معماری 3-2
 * دیسک سخت 3-3

  سرور جانبی 4
 وابسته به پیکربندی نوع 4-1

 به پیکربندیوابسته  ولت ACگستره ولتاژکاری  4-2

 وابسته به پیکربندی  )شرایط محیطی(دهی  شرایط سرویس 4-3

 وابسته به پیکربندی وات مصرف توان 4-4

 دو اتصال  LANتعداد اتصاالت  4-5

 به تعداد نیاز تعداد پورتهای جانبی 4-6
 TCP/IPپروتکل  پروتکل استفاده شده 4-7

  ایستگاه کاری اپراتور 5
 تیصنع نوع 5-1

 به تعداد نیاز ایستگاه اپراتور و مهندسی وجود داشته باشد معماری  5-2

 * سیستم عامل 5-3
 * گر روش توسعه پردازش 5-4
 * حافظه اصلیظرفیت  5-5
 * ظرفیت دیسک سخت 5-6
  کالک 5-7
  ثانیه بر روز3 )وقتی با کالک اصلی سنکرون نباشد(انحراف روزانه  5-7-1
 از طریق سرورها روش سنکرونیزم با کالک اصلی 5-7-2

 LAN واسطه ارتباطات داخلی سیستم پردازش 5-8
 * تعداد  5-8-1
 * سرعت 5-8-2

  (VDU)واحد نمایش بصری  5-9
 * تعداد فراهم شده برای هر ایستگاه اپراتور 5-9-1
 بله  و دارای استانداردهای ایمنیEMCسازگاری  5-9-2
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 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (I) شماره جدول
 مقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پست

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

 مانیتورینگ سیستم کنترل و  وLAP TOPایستگاه کاری  6
 تسهیالت تحلیل خطا پست و  

 

 * دهی شرایط سرویس 6-1
 * روش توسعه پردازشگر 6-2
 * مقدار حافظه اصلی  6-3
 * اندازه دیسک سخت 6-4
 * سرعت پردازشگر 6-5
 * سیستم عامل 6-6
 *  و کنترل پستمانیتورینگافزار کاربردی سیستم  نرم 6-7
 * کننده خطا افزار تحلیل و ثبت نرم 6-8
 * مانیتورینگ سیستم کنترل و دریچه ارتباطی برای 6-9

 بله خیر/بله چاپگر پیشامد 7

 * چاپگر لیزری رنگی 8

     کالک اصلی 9
 * نوع 9-1
 * انحراف روزانه 9-2
 بله خیر/بله  پست مانیتورینگهای محلی و ارتباط با سیستم کنترل و  آالرم 9-3

     اسباب و وسایل 10
 * یرخ/بله میز ایستگاه کاری 10-1

      LANایستگاه کاری  11
 LAN  نوع 11-1
 *  کابل فیبر نوری/ کابل کواکسیال 11-2
 * هرتز سرعت عملکرد  11-3
 TCP/IP  ها پروتکل 11-4
 *  افزار مدیریت شبکه نرم 11-5
 اختیاری خیر/بله پیکربندی به صورت مازاد 11-6

12 LANبه هنگام    
 Ethernet نوع 12-1
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 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (I)ل شماره جدو
 مقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پست

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

 فیبر نوری فیبر نوری/ کابل کواکسیال  12-2

 * HZ سرعت عملکرد  12-3
 اختیاری خیر/بله صورت مازادپیکربندی به  12-4

      ارتباطات 13
 *  سطح پست و واحد کنترل بیرایانه  بین  پروتکل 13-1
 ای از دست نرود هیچ داده  بازدهی انتقال اطالعات 13-1-1
 بله خیر/بله های کنترلی ایمنی پیام 13-1-2
 فیبر نوری واسط 13-1-3

 * نرخ انتقال 13-1-4
 * های ارتباطی به واحد کنترل بی د کابلنوع و تعدا 13-2
 * کننده اغتشاش های حفاظتی و ثبت های ارتباطی به رله نوع و تعداد کابل 13-3
     و تحلیل خطاLaptopایستگاکاری  13-4
   مجاورمانیتورینگهای کنترل و  ارتباط با سیستم 13-5
 * پروتکل 13-5-1
 * نرخ انتقال 13-5-2

  کنترل بیواحد  14
 * ولت dcرنج کاری ولتاژ  14-1
 * دهی شرایط محیطی سرویس 14-2
 * معماری 14-3
 * سرعت/ گذرگاه ارتباطی سیستم  14-4
 اختیاری خیر/بله دارای واسطه ارتباطی به صورت مازاد 14-5

 بله خیر/بله های منطقی توابع و توالی 14-6

 بله خیر/بله کالک 14-7

   های دیجیتال یورود 14-8
 *  تعداد ورودیها به ازای هر مدول 14-8-1
 بله خیر/بله افزاری نرم/ فیلترینگ دیجیتال 14-8-2

 *  دقت برچسب زمانی 14-8-3
   های دیجیتال خروجی 14-9
 *  تعداد ورودیهای هر مدول 14-9-1
 بله خیر/بله اجرا/بررسی/تسهیالت انتخاب 14-9-2
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 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (I) جدول شماره 
 مقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پست

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

  افزار سیستم نرم 15
 * سیستم عامل 15-1
 * نویسی جزئیات زبانهای برنامه 15-2
 آخرین ویرایش افزار ویرایش نرم 15-3

  کارایی/پذیری دسترس 16
 بله خیر/بله سازگار با نیازمندیهای عملکرد 16-1

 * مازاد سطح پست برای انجام وظایفرایانه زمان  16-2
 * زمان به روزکردن کامل اطالعات 16-3
 * پذیری محاسبات مربوط به دسترس 16-4

     اینورتر 17
 Online نوع 17-1
 * ولت  و رنج آنdcولتاژ لینک  17-2
 * ولت ACرنج ولتاژ خروجی  17-3
 * وات توان نامی خروجی 17-4

   سوئیچ استاتیکی  18
 static  نوع 18-1
 * ولت  ورودیdcولتاژ  18-2
 * HZ رنج فرکانس ورودی 18-3
 *  )ما و رطوبت نسبید(دهی  شرایط سرویس 18-4
 * آمپر مقدار نامی جریان 18-5

   محفظه منبع تغذیه 19
 بله خیر/بله آالرم/ کنندگی  خنک 19-1

   تجهیزات کنترل اطاقک 20
 * اندازه 20-1
 به تعداد نیاز ها تعداد اطاقک 20-2

  فیبر نوری 21
 * جنس واحد فیبر نوری 21-1
 * کالس فیبر نوری 21-2
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 کنترل پست های اتوماسیون و   سیستم– (I)جدول شماره 
 مقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پست

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

 * MHZ پهنای باند الزم  21-3
 * dB/km حداقل تلفات در طول موج نامی 21-4
 * N حداقل نیروی گسیختگی 21-5

 .گردد راح تعیین می این مقادیر توسط ط*
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 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (II)جدول شماره 
 ) در زمان ارائه پیشنهاد (مقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پست

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

     نیازمندیهای سیستم 1
      سطوح دسترسی سیستمتعداد 1-1
    خیر/بله وجود چندین کلمه عبور در هر یک از سطوح دسترسی سیستم  1-2
    خیر/بله سیستم نیاز به تصدیق چندین آالرم دارد 1-3
     خیر/بله بندی شده خطی پست به صورت صفحه نمایش تک 1-4
     خیر/بله  هر پنجرهقابلیت کار با چندین پنجره با سایز قابل انتخاب برای 1-5
     خیر/بله پردازش پیشامد 1-6
     خیر/بله پردازش آالرم 1-7
     خیر/بله آالرم صوتی قابل شنیدن جداگانه 1-8
     خیر/بله گیریهای آنالوگ  مدیریت اندازه 1-9
      MWH و MVARHمحاسبه مقادیر  1-10
     خیر/ هبل تسهیالت توالی کنترلی و کنترل تکی  1-11
     خیر /بله بندی شده ثبت وضبط زمان 1-12
     )گذشته(طریقه ذخیره اطالعات قبلی  1-13
     خیر /بله بندی پایگاه داده  زمان 1-14
     خیر /بله تسهیالت کنترل دستی اپراتور 1-15
     خیر /بله نمایش وضعیت تجهیز 1-16
  خیر /بله ضبط حادثه خطا 1-17
   تغییر موقعیت تپ بوسیله ورودی باینری یا دیجیتال 1-18
فراهم کردن یک روش ساده برای پایگاه داده و نمـایش مقـادیر بـه                1-19

  خیر/بله صورت به روز 

  خیر/بله تسهیالت برچسب زدن و ضمیمه کردن 1-20
  خیر/بله خاصیت مازاد/ اینترالکینگ  1-21
  خیر/بله کنترل سنکرونیزم 1-22
  خیر/بله کنترل اتوماتیک و دستی تپ چنجر 1-23

   افزار افزار و سخت نرم 2
  خیر/بله ای رایانهمجهز کردن سیستم نهایی به تجهیزات  2-1
بـرای سیسـتم کنتـرل و       یا بـیش از یـک پایگـاه         پایگاه دیتا مجتمع     2-2

   پستمانیتورینگسیستم 
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 نترل پست های اتوماسیون و ک  سیستم– (II)جدول شماره 
 ) در زمان ارائه پیشنهاد (مقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پست

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

     خیر/بله سازگاری ابزارهای پایگاه داده با ابزارهای اسکادا در مرکز کنترل 2-3
     خیر/بله منطقی/ یش برای توابع ترتیبی ابزارهای ویرا 2-4
      دقت مقادیر آنالوگ از واحد بی تا واحد نمایشی 2-5
 و مانیتورینگیابی دستی و اتوماتیک برای همه تجهیزات  عیب 2-6

     خیر/بله کنترل پست

2-7 Resetخیر/بله  اتوماتیک سیستم    
  خیر/بله تسهیالت متوقف کردن آالرم 2-8
     خیر/بله کننده پیشامد های ثبت فایل 2-9
     خیر/بله سطح پست به صورت مازادرایانه پیکربندی  2-10

      سطح پسترایانه  3
      ساخت/ مدل  3-1
      نوع 3-2
     ولت acمحدوده کاری ولتاژ  3-3
      دهی شرایط سرویس 3-4
     وات مصرف توان 3-5
     معماری 3-6
     گر اختصاصی برای هر تابع پردازش 3-7
     افزار سیستم عامل نرم 3-8
     گر روش توسعه پردازش 3-9
      اصلی) نیمه هادی (حافظه 3-10
     نوع 3-10-1
     ظرفیت 3-10-2
     بزرگترین ظرفیت 3-10-3

     دیسک سخت 3-11
     نوع  3-11-1
     ظرفیت 3-11-2
     بیشترین ظرفیت 3-11-3

     کالک 3-12
     نوع 3-12-1
     )وقتی با کالک اصلی سنکرون نباشد(انحراف روزانه  3-12-2
     روش سنکرونیزم از طریق کالک اصلی 3-12-3
     خیر/بله باتری پشتیبان 3-12-4
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 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (II)جدول شماره 
 ) در زمان ارائه پیشنهاد (دیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پستمقا

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

    جزیئات دستگاههای ذخیره کننده و دستگاههای آرشیو داده 3-13
    سرور جانبی 4

     ساخت/ مدل  4-1
     نوع 4-2
     ولت ACمحدوده ولتاژ کاری  4-3
      دهی شرایط سرویس 4-4
     وات مصرف توان 4-5
      LANتعداد اتصاالت  4-6
      تعداد پورتهای جانبی 4-7
      تعداد سرعتهای ارتباطی 4-8
      پروتکل استفاده شده 4-9

      ایستگاه کاری اپراتور 5
     ساخت/مدل 5-1
   نوع 5-2
     ولت (ac)رنج ولتاژ کاری  5-3
      دهی شرایط سرویس 5-4
     مصرف توان 5-5
     معماری  5-6
     سیستم عامل 5-7
     گر روش توسعه پردازش 5-8
      اصلی)نیمه هادی (حافظه  5-9
     نوع 5-9-1
     ظرفیت 5-9-2
     بیشترین ظرفیت 5-9-3
     باتری پشتیبان سیستم 5-9-4
     ذخیره دیسک سخت 5-10
     کالک 5-11
     نوع 5-11-1
     )وقتی با کالک اصلی سنکرون نباشد(انحراف روزانه  5-11-2
     روش سنکرونیزم با کالک اصلی 5-11-3

 



58  پستهای فشارقوی درهای کنترل و اتوماسیون عمومی و اجرایی سیستم  فنیمشخصات

 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (II)جدول شماره 
 ) در زمان ارائه پیشنهاد (خصات سیستم اتوماسیون و کنترل پستمقادیر نامی و مش

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

     واسطه ارتباطات داخلی سیستم پردازش 5-12
     تعداد  5-12-1
    نوع 5-12-2
  سرعت 5-12-3

     (VDU)واحد نمایش بصری  5-13
      نوع 5-13-1
     تعداد فراهم شده برای هر ایستگاه اپراتور 5-13-2
     وضوح صفحه نمایش 5-13-3
      و استانداردهای ایمنیEMCسازگاری با  5-13-4

     صفحه کلید 5-14
     نوع 5-14-1
     تعداد 5-14-2
     تعداد کل کلیدها 5-14-3
     خیر/بله کنترل فراهم شودکلیدهای  5-14-4
     تعداد کلیدهای مخصوص 5-14-5
     نوع واسط 5-14-6

     ررسِدستگاه کنترل کِ 15-15
     تعداد 5-15-1
     تعداد کلیدهای فشاری 5-15-2
     نوع 5-15-3
     نوع واسط 5-15-4

 و سیستم کنترل و LAP TOPایستگاه کاری  6
  مانیتورینگ

 پست و تسهیالت تحلیل خطا 
 

 

  

     ساخت/مدل 6-1
     دهی شرایط سرویس 6-2
     گر روش توسعه پردازش 6-3
     مقدار حافظه اصلی  6-4
     اندازه دیسک سخت 6-5
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 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (II)جدول شماره 
 ) در زمان ارائه پیشنهاد (ن و کنترل پستمقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیو

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

     گر سرعت پردازش 6-6
     سیستم عامل 6-7
     و کنترل پستمانیتورینگافزار کاربردی سیستم  نرم 6-8
     خطا افزار تحلیل و ثبت نرم 6-9
     منبع تغذیه اصلی 6-10
     پریود باتری پشتیبان 6-11
     سرعت/ مودم  6-12
     مانیتورینگدریچه ارتباطی برای سیستم کنترل و  6-13
     مانیتورینگجزئیات ساخت تسهیالت تحلیل خطا سیستم کنترل و  6-14

     چاپگر پیشامد 7
     ساخت/ مدل  7-1
     نوع 7-2
     acمحدوده ولتاژ کاری  7-3
     مصرف توان 7-4
    دهی شرایط سرویس 7-5
  ppm سرعت چاپ 7-6
     دقت چاپ 7-7
      نوع کاغذ 7-8
     تعداد رنگها 7-9
     نوع واسط 7-10
     نویز شنوایی 7-11
     های محلی و راه دور آالرم 7-12
     کهاتصال شب/ پیکربندی  7-13

     پرینتر لیزری رنگی 8
     ساخت/ مدل  8-1
     نوع 8-2
     ولت acمحدوده ولتاژکاری  8-3
     وات توان مصرفی 8-4
      دهی شرایط سرویس 8-5
     ppm رنگیسرعت چاپ برای چاپ  8-6

 



60  پستهای فشارقوی درهای کنترل و اتوماسیون عمومی و اجرایی سیستم  فنیمشخصات

 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (II)جدول شماره 
 ) در زمان ارائه پیشنهاد (مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پستمقادیر نامی و 

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

     دقت 8-7
     نوع واسط 8-8
     dB نویز قابل شنیدن 8-9
      های محلی و از راه دور آالرم 8-10
     ل به شبکهاتصا/ پیکربندی  8-11

   کالک اصلی 9
      ساخت مدل 9-1
      نوع 9-2
     ولت ac/dcمحدوده کاری ولتاژ  9-3
     وات مصرف توان 9-4
      دهی شرایط سرویس 9-5
      ساعت-آمپر ظرفیت باتری پشتیبان 9-6
      های خروجی نوع، سرعت و تعداد واسطه 9-7
     خیر/بله  تسهیالت دیتا و زمان 9-8
     خیر/بله نمایش محلی 9-9
     خیر/بله  سال– ماه –روز  9-9-1
     خیر/بله ساعت: دقیقه: ثانیه 9-9-2
      ) با سیگنال رادیو سنکرون نشده است کههنگامی (انحراف روزانه 9-10
     خیر/بله گیرنده 9-11
     خیر/بله آالرم های دیگر 9-12
 پست مانیتورینگی محلی و تماس با سیستم کنترل و ها آالرم 9-13

  خیر/بله ها برای آالرم
   

      اسباب و وسایل 10
     :میز ایستگاه کاری 10-1
     جنس میز 10-1-1
     قابلیت استفاده برای واحدهای نمایش بصری 10-1-2
     اندازه  10-1-3
     ارتفاع 10-1-4

     ه کاریصندلی ایستگا 10-2

 



 DCSدوم  ـ مشخصات فنی سیستمهای کنترل صل ف
 

61

 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (II)جدول شماره 
 ) در زمان ارائه پیشنهاد (مقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پست

 
 شرح ردیف مشخصات فنی

  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

     LANایستگاه کاری  11
     ختسا/ مدل  11-1
    نوع 11-2
    کابل فیبر نوری / کواکسیالکابل  11-3
     HZ سرعت عملکرد  11-4
     ها پروتکل 11-5
     اتصال مدیا 11-6
     افزار مدیریت شبکه نرم 11-7
     افزاری های نرم بسته 11-8
     خیر/بله پیکربندی به صورت مازاد  11-9

12 LANبه هنگام       
      ساخت/ مدل  12-1
      نوع 12-2
      فیبر نوری / کواکسیالکابل  12-3
    HZ سرعت عملکرد  12-4
   ها  پروتکل 12-5
      نوع شبکه ارتباطی 12-6
      روش مدیریت شبکه 12-7
      افزاری های نرم بسته 12-8
     خیر/بله ؟پیکربندی به صورت مازاد 12-9
     خیر/بله رفتار عملکرد قطعی 12-10

      ارتباطات 13
      :سطح پست و واحد کنترل بیرایانه  بین  پروتکل 13-1
      ساخت/ مدل  13-1-1
     خیر/بله 61850 شماره  IECسازگار با  13-1-2
      بازدهی انتقال اطالعات 13-1-3
     خیر/بله های کنترلی ایمنی پیام 13-1-4
      واسط 13-1-5
     Mbps نرخ انتقال 13-1-6

      های ارتباطی به واحد کنترل بی نوع و تعداد کابل 13-2
     کننده اغتشاش های ارتباطی به رله حفاظتی و ثبت نوع و تعداد کابل 13-3

 



62  پستهای فشارقوی درهای کنترل و اتوماسیون عمومی و اجرایی سیستم  فنیمشخصات

 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (II)جدول شماره 
 ) در زمان ارائه پیشنهاد (ماسیون و کنترل پستمقادیر نامی و مشخصات سیستم اتو

 
 شرح ردیف مشخصات فنی

  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

      :LDCمودم  13-4
      ساخت/ مدل  13-4-1
      نوع 13-4-2
    ولت  dcمحدوده ولتاژکاری  13-4-3
   دهی شرایط سرویس 13-4-4
      دهی سیگنالروش  13-4-5
     انتقال خروجی 13-4-6

      : و تحلیل خطاLaptopایستگاکاری  13-5
     ساخت/ مدل  13-5-1
     ولت نوع 13-5-2
      dcمحدوده ولتاژکاری  13-5-3
      دهی شرایط سرویس 13-5-4
      دهی روش سیگنال 13-5-5
     HZ/Mbps فرکانس و نرخ انتقال 13-5-6
     دهنده خروجی محدوده انتقال 13-5-7
     محدوده گیرنده ورودی 13-5-8

     : مجاورمانیتورینگهای کنترل و  ارتباط با سیستم 13-6
      جزئیات دریچه ارتباطی 13-6-1
     فراهم کردن لینک فیبر نوری 13-6-2
     پروتکل  13-6-3
     نرخ انتقال 13-6-4

      د کنترل بیواح 14
     ساخت/ مدل  14-1
     نوع 14-2
     ولت dcمحدوده کاری ولتاژ  14-3
      دهی شرایط محیطی سرویس 14-4
     وات مصرف توان 14-5
      معماری 14-6
     نوع حافظه 14-7
     ماکزیمم حافظه 14-8
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 ل پست های اتوماسیون و کنتر  سیستم– (II)جدول شماره 
 ) در زمان ارائه پیشنهاد (مقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پست

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

     سرعت/ گذرگاه ارتباطی سیستم  14-9
     دارای واسطه ارتباطی به صورت مازاد 14-10
     ها توسعه پایگاه داده/ ذاری روش بارگ 14-11
     خیر/بله توابع و توالی منطقی  14-12
      :کالک 14-13
      نوع 14-13-1
      )اگر با کالک اصلی سنکرون نباشد(انحراف روزانه  14-13-2
      روش سنکرونیزم با کالک اصلی 14-13-3
      ماکزیمم تعداد ورودی به ازای هر کارت 14-13-4
      A/Dدقت مبدل / روزلوشن  14-13-5
     مقادیر ورودی جریان 14-13-6
   A/Dسیکل اسکن برای مبدل  14-13-7
      ایزوالسیون ورودی 14-13-8
     خیر/بله مقاوم در برابر نویز  14-13-9
     خیر/بله  محدوده مقادیر آنالوگ در واحد کنترل بیمانیتورینگتسهیالت  14-13-10
      ها برای هر ورودی آنالوگ تعداد محدوده 14-13-11

      :ها دیجیتال ورودی 14-14
      تعداد ورودیها به ازای هر مدول 14-14-1
     خیر/بله افزاری نرم/ فیلترینگ دیجیتال  14-14-2
      دقت برچسب زمانی 14-14-3
      استقامت عایقی 14-14-4

      :یگنال شمارنده پالسورودیهای س 14-15
     خیر/بله دیجیتال/ افزاری   فیلترینگ نرم 14-15-1
      دقت برچسب زمانی 14-15-2
      استقامت عایقی 14-15-3

      :های دیجیتال خروجی 14-16
      تعداد ورودیهای هر مدول 14-16-1
     خیر/بله اجرا/ بررسی / تسهیالت انتخاب  14-16-2
      مقدار نامی خروجی 14-16-3

 



64  پستهای فشارقوی درهای کنترل و اتوماسیون عمومی و اجرایی سیستم  فنیمشخصات

 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (II)جدول شماره 
 ) در زمان ارائه پیشنهاد (مقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پست

 
 شرح ردیف مشخصات فنی

  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

     رنج پالس خروجی 14-16-4
    افزار سیستم نرم 15

  سیستم عامل 15-1
     نویسی  جزئیات زبانهای برنامه 15-2
     افزار ویرایش نرم 15-3

     کارایی/ پذیری  دسترس 16
     خیر/بله سازگار با نیازمندیها  16-1
     مازاد سطح پست برای انجام وظایفرایانه زمان  16-2
     وز کردن کامل اطالعاتزمان به ر 16-3
     محاسبات مربوط به دسترس پذیری 16-4

     اینورتر 17
     ساخت/ مدل  17-1
     نوع 17-2
     ولت  و محدوده آنdcولتاژ لینک  17-3
      )دما و رطوبت نسبی(دهی  ط سرویسشرای 17-4
     ولت ACمحدوده ولتاژ خروجی  17-5
      ACن ولتاژ خروجی رگوالسیو 17-6
      رگوالسیون فرکانس خروجی 17-7
       خروجیACاعوجاج هارمونیکی ولتاژ  17-8
     وات توان نامی خروجی 17-9
     آمپر اضافه بار جریان خروجی 17-10
      محدوده دنبال کردن فرکانس خروجی 17-11
     آمپر تریپ حرارتی 17-12
      ار خروجیضریب توان ب 17-14
      خروجی% 100 و 50، 25 در بازده 17-14

      سوئیچ استاتیکی  18
      ساخت/ مدل  18-1
      نوع 18-2
     ولت  ورودیdcولتاژ  18-3
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 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (II)جدول شماره 
 ) ن ارائه پیشنهاددر زما (مقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پست

 
 شرح ردیف مشخصات فنی

  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

    HZ رنج فرکانس ورودی 18-4
     دهی شرایط سرویس 18-5
     آمپر مقدار نامی جریان 18-6

      پاس کننده اصلی ترانسفورماتور بای 19
      سازنده/ مدل  19-1
      نوع 19-2
     ولت  ورودیdcولتاژ  19-3
     HZ فرکانس ورودی 19-4
      رگوالسیون ولتاژ خروجی 19-5
      )دما(دهی  شرایط سرویس 19-6
     آمپر مقدار نامی جریان 19-7
     آمپر اضافه بار جریان خروجی 19-8
    آمپر تریپ حرارتی 19-9

   محفظه منبع تغذیه 20
      ها  اطاقکتعداد 20-1
     خیر/بله  آالرم/ کنندگی  خنک 20-2
      های نویز در یک متر محدودیت 20-3
      خروجی% 100 و 50، 25 در بازدهی و ضریب توان 20-4
      تداخل فرکانس رادیویی 20-5

      اطاقک تجهیزات کنترل 21
      ساخت/ نوع  21-1
     اندازه 21-2
     ها  اطاقکتعداد 21-3
     آالرم/ سازی  خنک 21-4
     ضخامت ورقه فوالدی 21-5

     فیبر نوری 22
     جنس واحد فیبر نوری 22-1
     کالس فیبر نوری 22-2

 



66  پستهای فشارقوی درهای کنترل و اتوماسیون عمومی و اجرایی سیستم  فنیمشخصات

 های اتوماسیون و کنترل پست   سیستم– (II)جدول شماره 
 ) ان ارائه پیشنهاددر زم (مقادیر نامی و مشخصات سیستم اتوماسیون و کنترل پست

 
 شرح ردیف مشخصات فنی

  کیلوولت400  کیلوولت230  کیلوولت132  کیلوولت66/63

     تعداد فیبرهای نوری 22-3
     nm طول موج نامی 22-4
     MHZ پهنای باند الزم  22-5
     dB/km حداقل تلفات در طول موج نامی  22-6
    N حداقل نیروی گسیختگی  22-7
  kg/km وزن  22-8
     نوع فیبر 22-9
     کشور سازنده/ نام کارخانه  22-10
     سال ساخت 22-11
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 این نشریه
ــوان   ــا عن ــی  "ب ــومی و اجرای ــی عم ــات فن   مشخص

ــت ــا پسـ ــال    ،هـ ــع و انتقـ ــوق توزیـ ــوط فـ   –خطـ
 هــای  پســتدر  سیســتم هــای کنتــرل و اتوماســیون

در .  از مجموعه دو جلدی اسـت      اولجلد   "قوی فشار
طراحـی،   نیازهایحداقل  مباحث مربوط به    این مجلد   

 راه اندازی    و آزمون های کارخانه ای   ساخت، بازرسی،   
در رده ) DCS(سیســتم هــای ســنتی و توزیــع شــده 

 به دو زبـان  فارسـی و          کیلو ولت  400 تا   63ولتاژی  
 .انگلیسی ارائه شده است

 






