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  چكيده

ساخت رله "پروژه  سازي مراحل ساختو آماده تكميلي متن پيشرو گزارش مرحله تكميلي فاز مطالعات

مرحله اول فاز مطالعات اين پروژه، توسط جناب . است " PLCاتصال زمين امپدانس باال با استفاده از 

با حمايت کميته تحقيقات شرکت برق منطقه اي زنجان و در محل اين آقاي دآتر اوجاقي و همكارانشان 

و هدف نهايي پروژه ارتقاء حفاظتي اتصال زمين امپدانس باالي پستهاي فوق توزيع  هشرکت انجام پذيرفت

 [٧]. استبوده

شرکت برق منطقه اي زنجان   KV ٦٣/٢٠خروجي پست هاي   ٢٠KVوني فيدرهاي در وضعيت کن

لذا با وقوع  .جهت مواجهه با خطاهاي امپدانس باال است) S.E/F(فاقد حفاظت اتصال زمين حساس 

موجود در مسير اتصال نوترال به زمين  S.E/Fچنين خطاهايي درهرکدام از خروجي ها رله هاي 

در فاز مطالعات هدف . و خروجي ها را بي برق مي نمايند ٢٠KVده و کل باسبار ترانسهاي نوتر عمل نمو

دستگاه کنترل کننده  امکان سنجي و تهيه الگوريتم الزم براي رفع مشکل فوق با استفاده از امکانات يک

در حفاظت و  PLCدر اين رابطه ابتدا سوابق استفاده از . صنعتي بوده است) PLC(قابل برنامه ريزي 

سپس الگوريتم . کنترل پست هاي فشار قوي توسط چندين شرکت بين المللي مورد مطالعه قرار گرفت

گيري در اين راستا و براي اندازه. گرديده است الزم به ازاي شرايط مختلف بهره برداري از پست طراحي

  .خاب گرديدانت نيازهاي پروژهمتناسب با  تجهيزاتو  نوتر روشي ارائه شد جريانهارمونيك اصلي 

 



١ 
 

  

 

 

 

  

  ل اولفص

  

  

  مقدمه
  

  

  

  

  

  

  



٢ 
 

  مقدمه - ١- ١

يافتگي خود را مرهون رشد و توسعه همگام و اي از رشد و توسعهمع بشري بخش عمدهامروزه جوا

انتقال و يا توزيع انرژي اختالل در توليد، اي آه هرگونه به گونه. هماهنگ سيستمهاي قدرت هستند

با اين حال بروز خطا و عيب . سازدمتاثر مي هاي توسعه و رفاه جوامع مذآور را شديدًاالكتريكي، شاخص

به همين دليل، . ها با آنها همراه بوده استهاي قدرت الكتريكي از ابتداي پيدايش اين سيستمدر سيستم

يزاتي شدند آه آنها را از صدمات ناشي از بروز خطا هاي مزبور مجهز به تجهاز همان ابتدا، سيستم

هاي قدرت، تجهيزات مزبور نيز چه به لحاظ آيفي و چه به با رشد و توسعه سيستم. نمايندمحافظت مي

دو پارامتر اساسي تجهيزات حفاظتي  ١ينايي انتخابگراسرعت عمل و تو. ها، رشد يافتندلحاظ تكنيك

خطا در هر جز از سيستم قدرت، در ي آه تجهيزات مزبور بايد با بروز به اين معن. سيستم قدرت هستند

به اين ترتيب، حداقل اجزا سيستم از آن جدا . آوتاهترين زمان جز مزبور را تعيين و از سيستم ايزوله آند

لذا جز مزبور ميتوناد با حداقل هزينه و . ميشوند و بواسطه سرعت عمل، آمترين آسيب به آن وارد ميشود

گذشته از اين، سرعت عمل تحهيزات حفاظتي در . آمترين زمان، تعمير و به سيستم بازگردانده شود در

  .هاي انتقال، در حفظ پايداري سيستم هم نقش اساسي داردشبكه

در اين فصل، خطاي اتصال فاز به زمين امپدانس باال، عوامل وقوع آن و عواقب مترتب بر آن را 

  .نماييممخصوص براي آشكارسازي و رفع آنرا تشريح مي تشريح آرده و علت ساخت رله

  

  ستم قدرت و حفاظت در مقابل آنها يانواع خطا در س  -٢-١

  :خطاها درسيستم قدرت الکتريکي به دو دسته اصلي زيرتقسيم مي شوند 

  . خطاي مدار باز .١

  .خطاي اتصال کوتاه  .٢

صال فاز به زمين و يا فاز وقوع اتبدون (خطاي مدار باز شامل حالتهاي قطع يک فاز و قطع دو فاز 

اين نوع خطاها در مقايسه با خطاهاي اتصال کوتاه از پتانسيل آسيب رساني کم بويژه در . مي شود) به فاز

بعالوه نرخ . سطح ولتاژي توزيع و فوق توزيع برخوردار هستند و سرعت آسيب رساني آنها هم کندتر است 

که بسياري از خطاهاي قطع فاز در  بسيار ناچيز مي باشد چرا ومدوقوع آنها در مقايسه با خطاهاي نوع 

                                                            
١. Selectivity 
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بنابراين . ادامه منجر به خطاي اتصال کوتاه ناشي از افتادن سيم روي پايه، زمين يا فاز ديگر مي شود

تجهيزات حفاظتي سيستم ها بويژه در سطوح ولتاژي توزيع و فوق توزيع به طورعمده براي مقابله با 

ود به دو دسته اصلي زير تقسيم اين نوع خطاها خ. طراحي مي شوند ) اتصال کوتاه(خطاهاي نوع دوم 

  :شوند مي

  )دوفاز يا سه فاز به هم (خطاي اتصال کوتاه فاز به فاز –الف        

  )يک فاز با زمين ( خطاي اتصال کوتاه فاز به زمين  –ب        

ست ولي از آنجاکه در آن ويژگي اتصال دو فاز البته خطاي اتصال کوتاه دوفاز به زمين نيز محتمل ا

اتصال کوتاه سه فاز به زمين . به هم غالب مي باشد، به لحاظ حفاظتي جزء دسته الف محسوب مي شود

  .نيز تفاوتي با اتصال کوتاه سه فاز به هم ندارد 

شد که باشت جريان خطا هردو از هادي خط ميدر خطاهاي اتصال کوتاه نوع الف مسير رفت و برگ

بنابراين در اين نوع خطا دامنه جريان اتصال کوتاه بسيار فراتر از . داراي امپدانس معين و ناچيزي است

فازها مي توان حفاظت  ١جريان باربوده و با نصب رله هاي اضافه جريان برروي ثانويه ترانس هاي جريان

اما در . الزم در مقابل آنها ايجاد نمود، بدون اينکه اين رله ها در اثر جريان بار تحريک شده و عمل نمايند

خطاهاي اتصال کوتاه نوع ب مسير برگشت جريان اتصال کوتاه از زمين است که امپدانس ثابت معيني 

خط ، مقاومت جرقه ، مقاومت آلودگي مقره، مقاومت در اين حالت عواملي از قبيل مقاومت پايه . ندارد

براي ايجاد نقطه نوتر (مخصوص زمين و امپدانس ترانس نوترنصب شده در طرف مثلث ترانس قدرت 

مي توانند امپدانس مسير جريان اتصال کوتاه را به ميزاني افزايش دهند که دامنه اين جريان ) مجازي 

فاز  ترانسهاي جرياندر ثانويه  شده در اينصورت رله هاي نصب. شود حتي بسيار کمتر از دامنه جريان بار

قابليت تشخيص اين نوع خطا را نخواهند داشت چراکه حساسيت الزم براي تحريک در مقابل جريان هاي 

  .کمتراز حداکثر جريان بار را ندارند

يي از جريان توالي صـفر  وجه تمايز جريان اتصال کوتاه فاز به زمين با جريان بار در وجود درصد باال

بنـابراين اگـر   . جريان بار تقريبًا فاقد جريان توالي صفر است و يا درصد ناچيزي از آن را دارد. در آن است 

رله اضافه جريان به گونه اي نصب شود که جريان توالي صفر را حس نمايد، مي تواند حفاظت مناسبي در 

ب که تنظيم سطح تحريک جرياني آن را مي توان به ميـزان  به اين ترتي. مقابل خطاهاي فاز به زمين باشد

دو روش نصب رلـه  )  ١-١(شکل. الزم کاهش داد بدون اينکه در مقابل جريان بار عکس العمل نشان بدهد

                                                            
١. Current Transformer (CT) 
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بعد از اين چنين رلـه اي را رلـه   . اضافه جريان براي مقابله با  اتصال کوتاه فاز به زمين را  نشان  مي دهد

بر روي ارتباط نوترال سيم پيچ ستاره تـرانس قـدرت    )الف-١-١(حالت نصب شکل. مامياتصال زمين مي ن

  . به زمين هم امکان پذير است

  

  

                                                     )الف )                                                  (ب(                         

  .دو روش نصب رله اضافه جريان براي مقابله با خطاي اتصال کوتاه يک فاز به زمين -)١-١(شکل 

  .نصب روي اتصال نوترال ترانس نوتر به زمين -الف                

  هاي سه فاز CTنصب روي مسير برآيند جريان ثانويه  -ب                

  

يـا تـرانس   (رله اتصال زمين جريان مسير زمين را که از نوترال ترانس نـوتر  ) الف  -١-١(در شکل 

رله مزبور مجموع جريانهاي لحظـه اي سـه   ) ب  -١-١(عبور مي کند، حس مي نمايد و در شکل ) قدرت 

اگرچـه  . يان مساوي هم بوده ومعادل با سه برابرجريان توالي صفر هسـتند اين دو جر. فاز را حس مي کند

ممکن است درصد ناچيزي از جريان توالي صفر داشـته باشـند،   ) به زمين(خطاهاي اتصال کوتاه فاز به فاز 

ي هاترانسـ رله اتصال زمين در مقابل خطاهاي مزبور در مقايسه با رله هاي اضافه جريان منصوب بر ثانويه 

  . حساسيت موثر ندارد انجري

  

 ال فاز به زمين امپدانس باالخطاي اتص -٣-١

تغذيه  جريان ترانسفورماتور جريان صددر ١٠الي  ٥حداقل تنظيم جرياني رله اتصال زمين معموًال 

اما در شرايط وقوع خطاي . تواند باشد و تنظيم آمتر از مقادير مذآور ميسر و مجاز نيستآننده آن مي
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در . س باال ممكن است دامنه جريان زمين خيلي آمتر از اين مقادير باشدنازمين با امپداتصال فاز به 

نشت جريان . زمين امپدانس باال رخ داده است اينصورت، در اصطالح گفته ميشود آه خطاي اتصال فاز به

ط و فاز به زمين از طريق آلودگي سطح مقره، نشت جريان فاز به زمين از طريق شاخه درختان زير خ

قطع هادي فاز و افتادن آن بر روي زمين خشك در انتهاي خطوط شعاعي طوالني، از جمله مصاديق اين 

اگرچه دامنه جريان خطاي اتصال زمين امپدانس باال آمتر از آن است آه به تجهيزات . نوع خطا هستند

ل احتمال بروز خطرات دليل او. آشكارسازي و رفع آن به دو دليل اهميت داردسيستم آسيب برساند، ولي 

ده محل وقوع خطا بوده و دليل ديگر، ايجاد عرم تعادلي و آاهش اني براي افراد و جانوران در محدوج

شدن شديد آيفيت برق مشترآين ميباشد آه در بدترين حالت، ممكن است بصورت قطع يكفاز و دو فاز 

  .آنندگان انرژي برق نمود پيدا آندتغذيه مصرف

رسازي خطاي اتصال زمين امپدانس باال، جريان تحريك رله مورد استفاده بايد تا به منظور آشكا  

شود آه سازندگان امكان چنين دو عامل باعث مي. ظيم باشدد جريان نامي ترانس جريان قابل تندرص ٥/٠

اين دو عامل عبارتند از دقت پايين . بيني نكنندهاي اتصال زمين معمولي پيشتنظيمي را براي رله

جريان و مضارب آن در جريان رانسهاي جريان بكار رفته در آن محدوده جرياني و وجود هارمونيك سوم ت

- بندند و ميتوانند موجب تحريك بيآنندگي ترانسها آه مسير خود را از زمين ميبار و جريان مغناطيس

هاي امپدانس باال رلهبنابراين براي حفاظت در مقابل خطاي اتصال زمين . مورد رله اتصال زمين بشوند

 ٢/٠شوند آه داراي حداقل تنظيم جرياني تا ساخته مي ١خاصي تحت عنوان رله اتصال زمين حساس

درصد جريان نامي بوده و در ورودي جريان خود حاوي فيلتر هارمونيك سوم و هارمونيكهاي باالي جريان 

  .باشندمي

-يرا نشـان مـ   Arevaت شـرکت  ساخ رله اتصال زمين حساسک ي يپاسخ فرکانس) ٢-١(شکل

و ) Hz ١٥٠( ان يـ ک سـوم جر يـ ن رلـه درمقابـل هارمون  يـ شـود ا  يهمانگونـه کـه مالحظـه مـ    .  [١]دهد

مذکور الزم است تا رله را بـه   يکهاياز هارمون ييار بااليبس يانيباالتر مقاوم است و دامنه جر يکهايهارمون

رلـه اتصـال   ه يـ شود تغذ يه ميان توصيجر يريگ ن دقت اندازهيتام يبرا. ک و عملکرد برسانديمرحله تحر

ل مناسب که حول هر سه فاز قرارگرفته انجـام  يبا نسبت تبد يحلقو ترانس جريانق ياز طر زمين حساس

  .  [٢]ه شده و امكان پذير استيز توصين) ب  -١-١(ه مشابه با شکل يشود، اگرچه روش تغذ

                                                            
١. Sensitive Earth Fault (S.E/F) 
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 . َارواساخت شرآت  MCSUتيپ  اتصال زمين حساسپاسخ فرآانسي رله  -)٢-١(شكل 

  ريزي در حفاظت و کنترل پست هامنطقي قابل برنامه آنترل آنندهبررسي سابقه کاربرد  -٤-١

ه با خطاي اتصال  زمين هطرح حفاظت اتصال زمين پستهاي فوق توزيع برق زنجان در مواج       

هدف اين تحقيق رفع .  ارائه مي شود ط ضعفي دارد که شرح آن در فصل دوم اين متننقا امپدانس باال

بنابراين شايسته است . باشدمينقاط ضعف مزبور با بهره گيري از کنترل کننده منطقي قابل  برنامه ريزي 

منطقي قابل  آنترل آنندهقبل از وارد شدن در بحث اصلي و به جهت حصول اطمينان از قابليت 

 آنترل آنندهبا پستهاي برق، بعضي سوابق استفاده از براي کار در محيط و شرايط مرتبط  ريزي¬برنامه

حسن ديگر اين بررسي آگاهي از تجارب قبلي و . در پستها را بررسي نماييم  ريزي¬منطقي قابل برنامه

  . آشنايي با مسائل و مشکالت موجود بر سر راه و نيز آشنايي با راه حل مسائل مذکور مي باشد 

 آنترل آننده کاربرد تناد به مراجع معتبر به تشريح چند موردابتدا با اس در اين بخش از متن

. درحفاظت و کنترل پستها مي پردازيم و مزيتهاي حاصل را توضيح مي دهيم ريزيمنطقي قابل برنامه

سپس مسائل و مشکالت معرفي شده در مراجع مزبور و راهکارهاي پيشنهاد شده براي رفع آنها را تشريح 

  . مي نماييم 

در کنترل  ريزي¬منطقي قابل برنامه آنترل آننده کاربرد - شرکت نيرو و روشنايي پنسيلوانيا   -١-٤-١

  وحفاظت پستها

در حفاظت وکنترل پستها  ريزي¬منطقي قابل برنامه آنترل آنندهگزارش کاربرد   [٣]مرجع        

مطابق گزارش مذآور در اواخر . را ارائه داده است  )PP&L(توسط شرکت نيرو و روشنايي پنسيلوانيا 
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که مسئوليت راه اندازي ، رفع معايب وتعمير سيستمهاي  کنترل را   PP&Lپرسنل شرکت  ١٩٨٠دهه 

چراکه . بر عهده داشتند، درخواستي را مبني بر بازبيني طرحهاي حفاظت وکنترل موجود ارائه کردند

م براي ايجاد سيستم اينترالک طرحها از حد قابل مديريت وکنترل تعداد اجزاء و پيچيدگي وايرينگ الز

لذا گروه مهندسي طراح تصميم گرفت طرحهاي حفاظتي و آنترل جديدي ابداع . بيشتر فراتر مي رفت

عيب بصورت خودکار را نمايد که از کمترين اجزاء و حداقل وايرينگ بهره برده و باالترين قابليت اعالم 

و  ريزيمنطقي قابل برنامه هايآنترل آنندهترکيب کاربرد رله هاي ميکروپروسسوري واز . داشته باشند

. توالي هوشمند گزارش وقايع، گروه مهندسين طراحي توانست با هزينه اي قابل قبول به هدف خود برسد 

با سيستم حفاظت   ١٣٢/٦٩kVيک پست  PP&Lشرکت )   [٣]زمان تحرير مرجع ( ١٩٩٢در سال 

در حال بهره برداري داشته و يک پست ديگر  ريزي¬منطقي قابل برنامه آنترل آننده وکنترل مبتني بر

اگر چه در ادامه از مطالب . پست در حال طراحي مهندسي داشته است ٦درصد پيشرفت فيزيکي و ٥٠با 

در  ريزي¬منطقي قابل برنامه دهآنترل آنندر بيان نکات اصلي حاوي مزايا ومشکالت کاربرد  [٣]مرجع 

پست ها بهره خواهيم گرفت ولي گزارش کامل آن در اين مجال ميسر نيست و خوانندگان عالقمند را به 

  .مطالعه مرجع مذکور توصيه مي کنيم 

در طراحهاي حفاظت  ريزي¬منطقي قابل برنامه آنترل آنندهاستفاده از   -لاداره برق بونوي  -٢-٤-١

  ويژه

طبق تعريف عبارتند از  ٢يا به عبارت ديگر طرحهاي عکس العمل جبراني ١طرحهاي حفاظت ويژه       

مجموعه عمليات سريع و خودکار کنترلي که براي اطمينان از عملکرد قابل قبول سيستم قدرت الکتريکي 

شبکه انتقال براي کشف اغتشاشات خاص در  SPSيک طرح . پس از وقوع اغتشاش در آن انجام مي پذيرد

جبران اغتشاش ممکن است از طريق کاهش توليد ، . و جبران آن با تغييرآرايش شبکه طراحي مي شود 

حذف بار ، ورود خازن سري يا موازي به مدار، قطع راکتورموازي از مدار يا قطع خط انتقال از مدار حاصل 

  SPSدر طرحهاي  ريزي¬برنامه منطقي قابل آنترل آنندهگزارشي از چگونگي کاربرد  [٤]مرجع . شود

مبتني بر   SPSاولين طرح  BPA ، ١٩٨٨ در سال . را ارائه کرده است  )BPA(توسط اداره برق بونويل 

در مدار قرار داد و  DC (HVDC)خود را در شبکه فشار قوي  ريزيمنطقي قابل برنامه هايآنترل آننده

پس . استفاده نمود  Triplex Regentهاي تيپ  ريزي¬منطقي قابل برنامه آنترل آنندهبراي اين کار از 

هاي تيپ مذکور جهت ايجاد چند طرح ريزي¬منطقي قابل برنامه آنترل آنندهاز  ١٩٩٠از آن در سال 

SPS   جديد در شبکهAC  در . به مرحله انجام رسيد ١٩٩٥استفاده به عمل آورد  و کار مشابهي در سال
                                                            

١. Special Protection Schemes (SPS) 
٢. Remedial Action Schemes (RAS) 
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آنترل بطور مشترک با بهره گيري از  HVDCو  HVAC روي شبکه هاي  SPSطرح  ١٩٩٨سال 

  SPSطرح  ١٩٩٩در سال . اجرا شد Modicom  Quantumتيپ  ريزي¬منطقي قابل برنامه هايآننده

نويني به مرحله اجرا رسيد که قابليت مونيتورينگ ولتاژ باسبار محلي را داشته و با توجه به ميزان اين ولتاژ 

لهاي ديجيتال دريافتي از وضعيت خطوط در شبكه، اقدام به ورود خازن موازي به مدار و خروج و سيگنا

با رشد و توسعه شبکه،  . راکتور موازي از مدار مي نمايد تا دامنه ولتاژ را در حدود قابل قبول نگهدارد

BPA    همواره طرحهايSPS    ترل آنندهآن ١٩٩٩خود را بطور متناسب ارتقاء مي دهد و در سال 

استاندارد کرده   SPSرا براي استفاده در طرحهاي  Quantum هاي تيپ   ريزي¬منطقي قابل برنامه

در فصول بعدي اين گزارش  .را براي عالقمندان به موضوع توصيه مي نماييم [٤] خواندن مرجع . است 

طرح حفاظت ويژه با  که همانا ايجاد   BPAخواهيم ديد که هدف اين تحقيق تشابه بسياري با کار  

  .  بوده ، دارد ريزي¬منطقي قابل برنامه آنترل آنندهاستفاده از 

  سيستم آنترل با درجه اطمينان باال براي تجهيزات آليد زني عايق شده با گاز -٣-٤-١

  GIS SF٦ ( امروزه تجهيزات آليد زني عايق شده با گاز         آه در داخل محفظه فلزي قرار )

نرخ خرابي در . ميگيرند، بدليل عدم تاثير پذيري از شرايط محيطي آاربرد گسترده اي  پيدا آرده اند

بسيار پائين است ولي عيب عدم قطع يا عدم وصل پس از صدور  GISمدارات و آنتاآتهاي اصلي در 

مر بطور عمده از مشكالت مكانيزم عامل ، آنترل اين ا.  نسبتًا متداول مي باشد GISفرمان الزم هنوز در 

در  SF٦نتايج بررسي قابليت اطمينان آليدهاي قدرت گاز . الكتريكي يا مدارات فرعي ناشي مي شود

ارائه شده ) ٣-١(انجام شده در شكل ) CIGRE(آيلوولت و  باالتر آه توسط سيگره  ٥/٧٢سطح ولتاژ 

توزيع ) ب - ٣-١(و شكل   SF٦جاد عيب عمده در آليدهاي توزيع عوامل اي) الف  - ٣- ١(شكل .  است

مطابق تعريف سيگره عيب عمده عيبي . عوامل ايجاد عيب جزئي در آليدهاي مزبور را نشان مي دهد

است آه مانع از تحقق وظيفه اصلي آليد شود و يا مستلزم مداخله اپراتور در مدت زمان آمتر از نيم 

مالحظه مي شود آه آنترل الكتريكي و مدارات فرعي . قي مي شوندساير معايب جزئي تل. ساعت باشد

بنابراين ارتقاء قابليت اطمينان آنترل . درصد معايب جزئي هستند ٢٠درصد معايب عمده و  ٢٩عامل 

حاوي       [٥]مرجع . است GISالكتريكي و مدارات فرعي راهكار مؤثري براي بهبود قابليت اطمينان 

و همكاران او از شرآت برق آوبو واقع در ناگوياي ژاپن در مورد افزايش )  Mizuno(گزارش آقاي ميزون 

منطقي قابل  آنترل آنندهقابليت اطمينان آنترل الكتريكي و مدارات فرعي با بهره گيري از 

منطقي قابل  آنترل آنندهدر اين ميان وظيفه . و بعضي ادوات الكترونيك قدرت است  ريزي¬برنامه

. اجراي منطق اينترالك و منطق آنترل آليد زني و انجام نظارت بر عملكرد بوده است  ريزي¬برنامه
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ثبت بعضي اطالعات عملكرد در آليد است آه ما    ريزي¬منطقي قابل برنامه آنترل آنندهوظيفه ديگر 

   :اين اطالعات عبارتند از . را در سرويس و نگهداري آن ياري مي آند

  .، سكسيونر و سكسيونر زمين جمع مدت آارآرد آليد قدرت .١

  .تعداد دفعات عملكرد آليد قدرت ، سكسيونر و سكسيونر زمين .٢

  .جمع مدت آارآرد روغن هيدروليك پمپ آليد قدرت .٣

  .تعداد دفعات عملكرد روغن هيدروليك پمپ آليد قدرت .٤

  ).پائين بودن چگالي گاز، پائين بودن فشار روغن(اعالم هشدارها  .٥

  .اعالم معايب فيدر  .٦

در محيط   ريزي¬منطقي قابل برنامه آنترل آنندهشاهد ديگري بر قابليت آاربرد  [٥]براين مرجع بنا

  .پست هاي فشار قوي است

  

  

  عيوب جزئي -ب                 .                           عيوب عمده - الف                  

  . SF٦توزيع عوامل ايجاد عيب در آليدهاي  - )٣-١(شكل                         

    SICAM  RTUمحصول شرآت زيمنس   -٤-٤-١

آنترل بر اساس محصول   SICAM RTUپيشرفته شرآت زيمنس تحت عنوان  RTUسيستم        

ساخته شده   ٤٠٠- SIMATIC S٧توانمند شرآت زيمنس  يعني    ريزي¬منطقي قابل برنامه آننده

  RTUماجول ها و فانكشن هايي اضافه شده تا يك   ٤٠٠- SIMATIC S٧در واقع به محصول . است

امكان   ٤٠٠- SIMATIC S٧بنابراين با توجه به توانمنديهاي عمومي . موثر و انعطاف پذير بدست آيد

محصول براي رسيدن بـه . وجود دارد SICAM RTUافزودن توابع آنترلي خاص هر پروژه به  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  گيرينتيجه
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  نتيجه گيري

  :از مجموعه مباحث مطرح شده در اين گزارش نتايج به شرح زير قابل استخراج است 

١. PLC  ها به استناد سوابق موجود از حداقل چهار شرکت مهم خارجي قابليت استفاده در محيط

  .پست هاي فشار قوي را دارند

 .پست هاي فوق توزيع برق زنجان داراي نواقصي است که بايد برطرف شود SEFحفاظت  .٢

و فيلتر  امكان استفاده از روش استخراج دامنه هارمونيك اصلي، بدون نياز به ترانسديوسر .٣

  . ، جوابگوي انتظارات استهارمونيك سوم

٤. PLC  هاي موجود قابليت استفاده در طرح رفع نواقص و ارتقاء عملکرد حفاظت اتصال  زمين

  .دارند پست ها با روش استخراج هارمونيك اصلي راي امپدانس باال
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