
 

 
 دانشکده مهندسی

 گروه برق

 

نامه کارشناسیپایان  

:گرایش  

 قدرت

:عنوان   

PLC سیستم اعالم وضعیت کلیدهاي پست فشار قوي به کمک 

:استاد راهنما  

 جناب آقاي دکتر اوجاقی

:نگارش  

 امیررضا زمانی

 

94خرداد   



:کیده چ  

موضوع و تئوري حفاظت تطبیقی، مطالبی عنوان شود که در این پایان نامه سعی بر این است که عالوه بر آشنایی با 
.کمک به فهم بهتر آن شود  

امروزه مهندسین، به دنبال روشی بهینه و ارزان براي کنترل ادوات پست هستند و در زمینه حفاظت، مقاالت و  
.تحقیقات بسیاري انجام شده است  

از جنبه هاي مختلف. روشی مناسب براي حفظت رله ها و تجهیزات پست می باشد 1 PLC کنترل پست ها توسط 

و تجهیزات مربوط  PLC یکی از ویژگی هاي مثبت این روش اشغال فضاي کم توسط . می توان آن را بررسی کرد  

و ارسال مطمئن آن به  PLC از دیگر مزایاي آن می توان به سرعت باالي پردازش اطالعات توسط . به آن است  

در پست ها می همچنین قیمت ارزان و مناسب آن نسبت به ادوات کنترلی نصب شده . جاهاي مختلف اشاره کرد
.تواند مشوق عالقه مندان به فعالیت در زمینه حفاظت تطبیقی باشد  
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 فصل اول

مقدمه -1-1  

تمهاي موجود در جهان ه به عنوان یکی از بزرگترین سیسکه امروزبررسی مسائل مرتبط با صنعت برق 
  .امري مهم و نیازمند تحقیقات عمیق و گسترده است شناخته شده،

، مورد توجه خاص پژوهشگران بوده در این میان طی چند دهه اخیر، پایداري و کنترل سیستمهاي قدرت
وضعیت عادي و بحرانی اندازه قوام یک سیستم قدرت به وسیله توانایی آن در کارکرد حالت تعادل طی . است

یک سیستم قدرت در صورتی پایدار است که واحدهاي به هم پیوسته ي تولید در حالت . می شود گیري
  .سنکرونیزه باقی بمانند

 وستگی ها و استفاده از تکنولوژي هاي جدید، پیچیدگی هاي سیستم هاي قدرت مرتباًبه دلیل رشد به هم پی
ن قابلیت می، تسهیل طرح اقتصادي و تأبراي تقویت قابلیت اطمینان سیستمبنابراین . در حال افزایش است

ه عالوه، ب. کنترلی معطوف شده است ، اعتماد بیشتر به استفاده از ابزارهاي خاصانعطاف بیشتر کار سیستم
  ، نظریه کنترل و مدلسازي تجهیزات به ایجاد ابزار اصالح  پیشرفت در تکنولوژي کامپیوتر، تحلیل عددي

  .، منجر شده استباتی و روش هاي بهتر طراحی سیستمشده ي محاس

  :تعریف حفاظت تطبیقی  -1-2

اگر  .رو به رو هستیم...... بارها و در شبکه قدرت با تغییرات زیادي مانند ورود و خروج خط ها ، منابع تولید، 
داشته باشیم باید پارامترهایی که روي با مینیمم زمان عملکرد براي رفع خطا  قرار باشد یک حفاظت بهینه

  .عملکرد سیستم حفاظت تاثیر می گذارد را مانیتور و سیستم حفاظت را با تغییر این پارامترها به روز کرد

، حفاظت تطبیقی              طبیق می دهدبا تغییر پارامترهاي شبکه قدرت خود را تی که حفاظت بنابراین به سیستم
  .می گویند
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:ویژگی هایی که با حفاظت تطبیقی می توانیم به آنها دست پیدا کنیم   

یعنی جدا شدن حداقل بخش خطا دیده از شبکه که می تواند پارامترهاي قابلیت : قابلیت انتخابگري باال  -1
.نان را افزایش دهداطمی  

.یعنی اینکه حفاظت با تغییر شرایط شبکه خود را تطبیق دهد: قابلیت تطبیق  -2  

.یعنی سیستم در کمترین زمان یک خطا را رفع نماید: سرعت عملکرد  -3  

:در رله هاي دیجیتال   (Setting group) گروه هاي تنظیم -3- 1  

   رله یک دستگاه چند منظوره است که ویژگی هاي متعدد حفاظت، کنترل و ارتباطات مختلف را پشتیبانی 
، یک ستون تنظیمات پیکربندي وجود دارد که می تواند مورد ه سازي تنظیم رلهبه منظور ساد .می کند

براي متوقف کردن هر عملیات . براي فعال کردن یا غیر فعال کردن بسیاري از عملیات رله .استفاده قرار گیرد
  .باید در ستون پیکربندي به قسمت مورد نظر رفته و آن را غیرفعال بنماییم

  .تشکیل شده را کنترل می کند "قسمت تنظیمات فعال"چند گروه تنظیم به عنوان از ستون پیکربندي که 

  .این تنظیمات توسط ورودي یا از طریق منوي انتخاب می تواند تغییر کند

به عنوان ورودي اختصاص خواهد یافت اما  2و  1انتخاب شود، دو ورودي  "ورودي"تون پیکر بندي اگر در س
.انتخاب شود آنگاه تنظیمات فعال به عنوان گروه تنظیم انتخاب خواهد شد "منو"اگر گزینه  

طرح قابلهدف از منطق .ستا  (1PSL)گروه تنظیم شامل تنظیمات و منطق طرح قابل برنامه ریزي 

ریزي این است که استفاده کننده ي رله یک طرح حفاظتی یکتا براي سیستم حفاظتی خود داشته رنامه ب
.باشد  

:هدف از اجراي پروژه -1-4  

.ما در این پروژه قصد داریم با روشی متمایز، شبکه برق رسانی را کنترل و وضعیت عادي شبکه را حفظ کنیم  

رسانی ایجاد شود ممکن است گریبان گیر سایر بخشهاي مربوط در صورتی که هر گونه اختالل در شبکه برق 
.و یا غیر مرتبط باشد  

                                                           
1 Programmable scheme logic 
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در این روش که وضعیت فیدرهاي ورودي و همچنین فیدرهاي خروجی را به صورت آنالین و شبانه روزي 
 دریافت کرده و به پست هاي مجاور و همینطور به مرکز دیسپاچینگ ارسال می کنیم تا وضعیت عادي یا 

.در گروه تنظیم فعال رله ها انجام شودغیر عادي آنها بررسی شود و در صورت نیاز تغییرات مقتضی   

:معرفی فصل هاي بعد  -1-5  

همچنین . در فصل اول مقدمه اي بر گروه تنظیم در انواع رله ها و نحوه ایجاد این تنظیمات داده خواهد شد
.ه خواهد شدتوضیحات مختصري در باره فصل هاي آینده نیز داد  

.و نحوه عملکرد آن توضیحاتی خواهیم داد   PLC در فصل دوم در مورد ساختمان 

و  SIMATIC MANAGER در فصل سوم نیز در مورد نحوه پیکربندي سخت افزار توسط نرم افزار 

.برنامه نویسی با آن و همچنین آشنایی با محیط داخلی نرم افزار توضیحاتی خواهیم دادچگونگی   

چهارم هم پروژه اي که انجام و اجرا شده است را همراه با تصاویر مربوط به آن و دادن توضیحات بهدر فصل   

.پایان خواهیم رساند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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:نتیجه گیري   

از اهدافی که در این پایان نامه دنبال می شد رسیدن به روشی جدید و در عین حال ساده براي کنترل منابع 
.و همچنین تجهیزات موجود در یک پست فشار قوي می باشد  

در . ف شده براي تجهیزات را در نظر گرفتبراي کنترل این تجهیزات باید همه اصول و شرایط کنترلی تعری
این پروژه سعی بر این بود که بتوان عالوه بر اینکه این اصول و قواعد کنترلی رعایت شود، از روش هاي 

ین هزینه و کمترین میزان اشغال فضا را به عنوان مثال، تجهیزات بایستی کمتر. دمطلوب تري نیز استفاده شو
.بتواند نیازهاي مطلوب را برآورده سازد و بهترین کارایی و عملکرد را داشته باشدداشته باشد و عالوه بر آن   

از مقایسه میزان هزینه برآوردي تجهیزات الزم و به کار برده شده در این پروژه، با تجهیزاتی که هم اکنون در 
اي از لحاظ  پست ها استفاده می شود می توان به این نتیجه رسید که این روش روشی مناسب و بهینه

.مختلف می باشد  

تجهیزات به کار برده شده در این پروژه هم امکان این را فراهم می آورد که با سرعتی مناسب و قابل قبول 
داده هایمان را منتقل کنیم و هم اطمینان داشته باشیم که این داده ها بدون کمترین مشکلی به دست 

.گیرنده می رسد  
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:مراجع   

[1] MicoMho P443 and P445,Distance relay.Technical Manual,P44y/EN M/A11 

شرکت توان قدرت   PLC S7 300 جزوه آموزشی   [2] 

 




