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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 :فرکانس و اکتیو توان الساهات
 
 
 

اکتیَ تَاى کٌتطل لعٍم: 
 

قبکِ اهٌیت حفظ ٍ ببز اًطغی حساکثط تَلیس کطزى هحسٍز 
ببض تؼبزل حفظ ٍ قبکِ بِ تعضیمی تَاى کبّف 
ذغَط پطقسگی ضفغ   
فطکبًؽ کٌتطل 
قبکِ پبیساضی لیَز 
ٍلتبغ کٌتطل 

 

فطکبًؽ کٌتطل لعٍم: 

(0/2±50) هدبظ هحسٍزُ زض قبکِ فطکبًؽ حفظ 
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 :فرکانس و اکتیو توان الساهات
 
 
 

ضظضٍ ظطفیت: 
 

 اکتیَ تَاى اظ هكرهی زضنس بِ ببز تَلیسی تَاى کطزى هحسٍز :اکتیَ تَاى زلتبی هحسٍزیت–
 (ببز تَؾظ تَلیس لببل تَاى حساکثط) زؾتطؼ زض
 چطذبى ضظضٍ ایدبز ّسف بب–
 زض ٍ هبًس هی بالاؾتفبزُ زاضز الکتطیکی تَاى تَلیس لببلیت کِ ببز اًطغی اظ بركی حبلت ایي زض–

 ضٍز هی بکبض فطکبًؽ افت ظهبى زض فطکبًؽ کٌتطل خْت ضظضٍ نَضت بِ لعٍم نَضت
  کِ ضٍز بکبضهی ظهبًی تٌْب ٍ ًیؿت ضطٍضی ببزی ّبی ًیطٍگبُ توبهی بطای ضظضٍ ظطفیت ٍخَز–

 ببقس ببال ببز ًفَش ضطیب
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 :فرکانس و اکتیو توان الساهات
 
 
 

اکتیَ تَاى تغییط ًطخ هحسٍزیت (Ramp Rate Constraint): 
 بب هتٌبؾب آًْب ذطٍخی تَاى ظیطا ؛کٌٌس ًوی تَلیس ثببت تَاى شاتی نَضت بِ ببزی ّبی ًیطٍگبُ–

 .اؾت ببز ؾطػت
 ّبی ًیطٍگبُ) قبکِ زض هَخَز زیگط هٌببغ تَؾظ ببزی ًیطٍگبُ ّبی تَلیسی تَاى تغییطات–

 اؾبؼ بط ػوَهبً قبکِ آى ؾٌتی ّبی ًیطٍگبُ زض تَلیس ضیعی بطًبهِ .قَز هی زازُ پَقف (ؾٌتی
 .گیطز هی اًدبم ببزی ّبی ًیطٍگبُ قسُ بیٌی پیف تَاى

 ببزی ًیطٍگبُ ذطٍخی تَاى زض تغییط بطای هدبظ هحسٍزُ قبکِ، یکٌَاذت ػولکطز هٌظَض بِ لصا–
 .گطزز هی تؼییي

  قبکِ زض هَخَز زیگط هٌببغ کِ اؾت ای اًساظُ بِ هؼوَالً ببزی ًیطٍگبُ تَاى تغییط ًطخ حساکثط–
 بِ هٌغمی همساض یك گطفتي ًظط زض بب ٍ هٌبؾب ظهبى زض ضا اکتیَ تَاى کبّف/افعایف بتَاًٌس
 .زٌّس پبؾد چطذبى ضظضٍ ػٌَاى
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 :فرکانس و اکتیو توان الساهات
 
 
 

فطکبًؽ کٌتطل ؾیؿتن: 
 تَاى کَتبُ، ظهبًی ّبی زٍضُ زض تَاًٌس هی غًطاتَضّب هدبظ، هحسٍزُ زض فطکبًؽ حفظ خْت–

 .کٌٌس تٌظین قبکِ فطکبًؽ تغییطات هبٌبی بط ضا ذَز ذطٍخی
 تَاى کٌتطل لببلیت ببیؿتی تَضبیي غًطاتَض ببزی، ّبی تَضبیي تَؾظ فطکبًؽ کٌتطل هٌظَض بِ–

 (pitchظاٍیِ کٌٌسُ کٌتطل بِ هدْع یب ٍ هتغیط ؾطػت غًطاتَضّبی) ببقس زاقتِ ضا ذَز ذطٍخی
 ببز قطایظ بِ هكرم عَض بِ فطکبًؽ کٌتطل بطای ببزی غًطاتَض لببلیت زض زیگط هْن فبکتَض–

 .بَز ًرَاّس کبض زض قسى تٌظین بطای ذطٍخی تَاى ببز بسٍى کِ زلیل ایي بِ اؾت؛ ٍابؿتِ

-اکتیَ تَاى هٌحٌی زضنس“ بب هؼوَالً فطکبًؽ کٌتطل ظهیٌِ زض ببزی ًیطٍگبُ هكبضکت ًحَُ–
 قبکِ بِ ببیس ًیطٍگبُ کِ فطکبًؿی هحسٍزُ زض هٌحٌی، ایي زض .قَز هی هكرم "فطکبًؽ

   .ببقس زاقتِ ٍخَز تَاًس هی هتفبٍت کٌتطلی ًبحیِ ؾِ حساکثط بوبًس، ببلی هتهل
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 :ولتاش و راکتیو توان الساهات
 
 
 

ٍلتبغ کٌتطل کبضی هسّبی: 
 قَز هی اًدبم ٍلتبغ تٌظین ّسف بب بیكتط اًتمبل قبکِ زض ببزی ّبی ًیطٍگبُ ضاکتیَ تَاى کٌتطل–

 ضاکتیَ ًیبظّبی کطزى بطآٍضزُ تب

 ّبی ًیطٍگبُ اتهبل بِ تَخِ بب .زاضز ضاکتیَ تَاى کٌتطل بب هؿتمین ضابغِ قبکِ، زض ٍلتبغ تٌظین–
  غًطاتَضّبی اًساظُ بِ کِ زاضز ٍخَز ببزی ّبی ًیطٍگبُ اظ اًتظبض ایي اًتمبل، قبکِ بِ ببزی

 .ببقٌس ضاکتیَ تَاى کٌتطل ّبی لببلیت زاضای ؾٌکطٍى
 هیعاى کِ حبلی زض ببقس؛ هی هطبَط قبکِ ذَز هكرهبت بِ قبکِ یك زض ضاکتیَ تَاى العاهبت–

 ظطفیت بِ ًمغِ، آى زض قبکِ ٍلتبغ ضٍی بط قبکِ اظ ًمغِ یك بِ ضاکتیَ تَاى تعضیك تأثیط
 .زاضز بؿتگی ًمغِ آى زض قبکِ کَتبُ اتهبل
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 :ولتاش و راکتیو توان الساهات
 
 

راکتیو توان تنظین هد: 
 .قَز هی تثبیت هكرم همساض یك زض ًیطٍگبُ، اکتیَ تَاى اظ هؿتمل ذطٍخی، ضاکتیَ تَاى هس، ایي زض–
 ضاکتیَ تَاى اکتیَ، تَاى هكببِ ٍ کٌس هی زضیبفت هكرهی زلت بب ضا ضاکتیَ تَاى هطخغ ؾیگٌبل ببزی ًیطٍگبُ–

 .ًوبیس هی تثبیت همساض ایي زض ضا ذَز
 

  توان ضريب تنظین هد: 
 .قَز تٌظین ثببت همساض یك ضٍی بط تَاى ضطیب تب قَز هی تٌظین اکتیَ تَاى بب هتٌبؾب ضاکتیَ تَاى –

 

ولتاش تنظین هد: 
 آى ضٍی بط ضا ذَز ٍلتبغ ببزی، ًیطٍگبُ ٍ هی قَز تؼییي قبکِ بطزاض بْطُ تَؾظ ٍلتبغ هطخغ همساض هؼوَل عَض بِ–

 .ًوبیس هی تٌظین
 هٌحٌی ّوطاُ بِ حساکثط ٍ حسالل ٍلتبغ بیي هكرم هحسٍزُ یك ٍلتبغ، هطخغ خبی بِ کكَضّب، اظ بطذی زض–

 تَاى بب هتٌبؾب ٍ هكرم قیب بب ببزی ًیطٍگبُ ٍلتبغ هٌحٌی، ایي عبك .قَز هی اضائِ ضاکتیَ تَاى-ٍلتبغ زضٍپ
 .قَز هی تٌظین ذطٍخی ضاکتیَ
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 :ولتاش و راکتیو توان الساهات
 

بِ ًؿبت بیكتطی ػوَهیت ٍلتبغ تٌظین هس زض ببزی ًیطٍگبُ ّبی اظ اؾتفبزُ اًتمبل، قبکِ زض 
  زٍض ًمبط زض هؼوَالً ببزی ّبی ًیطٍگبُ کِ چطا .زاضز تَاى ضطیب تٌظین ٍ ضاکتیَ تَاى تٌظین هسّبی

  یب تلفبت افعایف ٍ کٌٌسُ ههطف ٍ تَلیسکٌٌسُ هیبى عَالًی ذغَط .قًَس هی احساث ههطف اظ
 بِ هلعم ببزی ّبی ًیطٍگبُ کِ قَز هی ؾبب -ضاکتیَ تَاى ػبَض ًتیدِ زض - ٍلتبغ احتوبلی افعایف
 .قًَس قبکِ بِ اتهبل ًمغِ زض ذَز ذطٍخی ٍلتبغ تٌظین

قَز هی اًدبم عطیك زٍ بِ ػوَهبً ٍلتبغ تٌظین: 
ٍلتبغ ذَزکبض کٌٌسُ تٌظین (AVR) 

تطاًؿفَضهبتَض تپ 

ضا هطخغ همساض یك ضٍی بط اتهبل ًمغِ ٍلتبغ تٌظین لببلیت ببیس ببزی ًیطٍگبُ ٍلتبغ تٌظین هس زض  
 .ببقس زاقتِ

هؿألِ ایي ببقس، ًیبظ هَضز تَاى ضطیب تٌظین یب ضاکتیَ تَاى تٌظین هس زض بطزاضی بْطُ چِ چٌبى  
 .قَز لیس قبکِ بطزاض بْطُ ٍ ببزی ًیطٍگبُ هبلك بیي ًبهِ تَافك زض ببیس
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 :ولتاش و راکتیو توان الساهات
 
 

توان ضريب رعايت برای  اکتیو توان هحدوده: 
 ضطیب حفظ بِ لبزض لعٍهبً اهب ًوبیٌس تَلیس ضاکتیَ تَاى ببضی بی یب ببضی کن حبلت زض تَاًٌس هی هتغیط ؾطػت ّبی تَضبیي–

 .ببقٌس ًوی ،حساکثط اکتیَ تَاى تب نفط اکتیَ تَاى اظ هدبظ، هحسٍزُ زض ذَز تَاى
 .قَز ببزی ًیطٍگبُ زض زیگطی ضاکتیَ ؾبظّبی خبطاى ًهب بطای ًیبظ بِ هٌدط اؾت هوکي العاهی چٌیي ٍخَز بط انطاض–

  ًیطٍگبُ اکتیَ، تَاى تَلیس بب کِ اؾت ٍاضح .اؾت بطذَضزاض ظیبزی اّویت اظ اضبفی لببلیت ایي ٍخَز پصیطی تَخیِ هؿألِ
 تَلیس بِ قبیِ آى اثط قَز، حصف قبکِ اظ ببزی ًیطٍگبُ اگط حبل، ایي بب کٌس؛ هكبضکت ًیع قبکِ ٍلتبغ کٌتطل زض ببیس ببزی
 ببقس هی نفط اکتیَ تَاى زض ضاکتیَ تَاى

 یك اظ فطاتط آى ػولکطز گطفتي ًظط زض هؼٌی بِ (نفط اکتیَ تَاى) ببضی بی زض ضاکتیَ تَاى تَلیس بِ ببزی ًیطٍگبُ یك العام–
 ضاحتی بِ پبییٌتط ًفَش ضطیب زض اهب ببقس؛ تَخیِ لببل ببال ًفَش ضطیب زض اؾت هوکي اهط ایي .اؾت بطق تَلیسکٌٌسُ

 .ًساضز زفبع لببلیت
 اکتیَ تَاى اظ تٌْب ، تَاى ضطیب هحسٍزُ ضػبیت کِ قَز هی تؼییي اکتیَ تَاى اظ حساللی کكَضّب بطذی زؾتَضالؼول زض لصا–

 بطزاض بْطُ ٍ ًیطٍگبُ هبلك هیبى ًبهِ تَافك زض زلیل، ّویي بِ.ببقس العاهی حساکثط اکتیَ تَاى تب تب قسُ تؼییي حسالل
 تَؾظ اؾت الظم زؾتطؼ، زض اکتیَ تَاى اظ زضنسی چِ تب حسالل ًیبظ، هَضز تَاى ضطیب ببظُ کِ قَز لیس ببیس قبکِ

 .قَز تأهیي ببزی ًیطٍگبُ
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 :توان کیفیت الساهات
 

 

فطکبًؽ ٍ خطیبى ٍلتبغ، کویتْبی زض اغتكبـ یب اػَخبج یب تغییطات ٍضؼیت زٌّسُ ًكبى ،بطق کیفیت  
 کِ بَز ذَاّس ًبهٌبؾب بطق کیفیت ببقٌس، ًساقتِ هٌبؾبی ٍضؼیت یبزقسُ کویتْبی اگط .ببقس هی
 .ببقس زاقتِ زًببل بِ ضا هكتطکیي ٍ قبکِ تدْیعات ًبزضؾت ػولکطز یب ٍ ذطابی تَاًس هی

 

ُّؿتٌس، ؾٌکطٍى غًطاتَض یك قبهل فمظ کِ ؾٌتی ّبی ًیطٍگبُ بب ؾبذتبضقبى اؾبؼ بط ببزی ّبی  ًیطٍگب  
 تَاًس هی ٍیػگی، ّویي بسلیل ٍ ّؿتٌس لسضت الکتطًٍیك ازٍات قبهل هؼوَالً ظیطا زاضًس؛ ظیبزی تفبٍت

 .ًوبیس هتوبیع بطق قبکِ ضٍی بط ضا آًْب تأثیطات
 

ًساقتِ ای ٍیػُ ّبی کٌٌسُ کٌتطل ببزی ًیطٍگبُ اگط اؾت، ًبهؼیي هتغیط یك ببز خْت ٍ ؾطػت کِ آًدب اظ  
 الکتطًٍیك هبسل اظ هؼوَالً زلیل، ّویي بِ کطز؛ ذَاّس تغییط اتفبلی عَض بِ کبهالً تَلیسی تَاى ببقس،
 .قَز هی اؾتفبزُ قبکِ بِ ببزی تَضبیي اتهبل بطای لسضت

 

ّب ّبضهًَیك ٍلتبغ، ًبهتؼبزلی ، ٍلتبغ فلیکط هْن هحَض چْبض قبهل ببزی ًیطٍگبُ تَاى کیفیت العاهبت ٍ  
 .ببقٌس هی هیبًی ّبی ّبضهًَیك
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 توان کیفیت الساهات
 

 

 ولتاش فلیكر: 
 .هی قَز گفتِ ٍلتبغ فلیکط کلیسظًی یب ٍ ههطفی ببض زض تغییط زلیل بِ ٍلتبغ ًَؾبًبت ٍ ؾطیغ تغییطات بِ–

 .زّس هی ًكبى ّب الهپ ظزى ؾَؾَ نَضت بِ ضا ذَز اغلب ٍلتبغ فلیکط
  ّبی کَضُ ٍ آّي ًَضز کبضذبًِ خَقکبضی، هبقیٌْبی نٌؼتی، ببضّبی پسیسُ ایي تَلیس انلی ػَاهل اظ–

 .ببقٌس هی الکتطیکی لَؼ
 قَز هی اؾتفبزُ قبذم زٍ هحبؾبِ بطای اؾتفبزُ زؾتگبّی اظ فلیکط گیطی اًساظُ بطای–

 ای زلیمِ 10 ظهبًی زٍضُ یك زض فلیکط قست :فلیکط هست کَتبُ قبذم•
 ؾبػتِ 2 ظهبًی زٍضُ یك زض فلیکط قست :فلیکط بلٌسهست قبذم•

 .ببقس هی اًؿبى چكن آظاضزّی آؾتبًِ زض فلیکط هیعاى اؾت، یك بطابط قبذم ٍلتی–
  هست کَتبُ حبلتْبی زض قسُ گیطی اًساظُ ٍلتبغ فلیکط هیعاى حساکثط بطای ایطاى زض قسُ ٍضغ اؾتبًساضز–

 .اؾت نبزق ًیع ببزی هَلسّبی بطای کِ ببقس هی 0/6 ٍ 0/8 بطابط تطتیب بِ ببیس بلٌسهست ٍ
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 توان کیفیت الساهات
 

 

 ولتاش ناهتعادلی: 
  یب ٍ بَزُ هتفبٍت یکسیگط بب فبظ ؾِ ٍلتبغ همبزیط کِ قَز هی گفتِ حبلتی بِ ٍلتبغ، تؼبزل ػسم یب ًبهتؼبزلی–

  ٍ قبکِ زض فبظ تك ببضّبی ٍخَز آى انلی هٌكأ کِ ببقس ًساقتِ ٍخَز فبظّب بیي زضخِ 120 فبظ اذتالف
 .اؾت فبظ ؾِ ضٍی آًْب غیطیکٌَاذت تَظیغ

  اثطات پسیسُ ایي ،ّوچٌیي .آٍضز ٍخَز بِ غًطاتَضّب زض ای هالحظِ لببل تأثیطات تَاًس هی ٍلتبغ ًبهتؼبزلی–
 اؾت هوکي کِ ًوبیس هی ایدبز تطاًؿفَضهبتَضّب ٍ هَتَضّب هبًٌس تدْیعات، بطذی ضٍی ضا ًبهٌبؾبی حطاضتی
 .قَز تدْیعات ایي زیسگی آؾیب هَخب

 .قَز هی اؾتفبزُ ٍلتبغ ًبهتؼبزلی زضنس ًبم بِ قبذهی اظ پسیسُ ایي گیطی اًساظُ بطای–

   هثبت تَالی هؤلفِ بِ ٍلتبغ نفط یب هٌفی تَالی هؤلفِ همساض ًؿبت بب اؾت بطابط ٍلتبغ ًبهتؼبزلی زضنس–
 .ببقس زضنس 1 بب بطابط حساکثط ببیس ٍلتبغ ًبهتؼبزلی زضنس قبکِ بِ ببزی ّبی تَضبیي اتهبل زض–
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 توان کیفیت الساهات
 

 

ها هارهونیک: 
 اظ نحیح هضطبی آًْب فطکبًؽ کِ ّؿتٌس ؾیٌَؾی خطیبًْبی یب ٍلتبغّب ّب، ّبضهًَیك بطق، قبکِ زض–

 .اؾت قبکِ ًبهی فطکبًؽ
 حبهل ّبزیْبی ٍ تطاًؿفَضهبتَضّب تدْیعات، زض حطاضت اضبفِ ؾبب ّبضهًَیکی ٍلتبغّبی ٍ خطیبًْب–

 تكسیس اؾت هوکي ّوچٌیي، .قًَس هی ( فیَظّب هبًٌس) حفبظتی تدْیعات ًبهٌبؾب ػولکطز ٍ خطیبى
 .قَز قبکِ تدْیعات زیسگی آؾیب ٍ ذطابی هَخب تَاًس هی کِ آٍضًس ٍخَز بِ ّبضهًَیکی

 اتهبل زض کِ اؾت، قسُ تؼییي ّب ّبضهًَیك هدبظ حسٍز قبکِ، تَاى کیفیت حفظ خْت–
 .گیطًس لطاض هسًظط ببیؿتی ًیع ببزی ّبی ًیطٍگبُ
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 وقايع ثبت و ارتباطات کنترل، پايش، ،سازی هدل الساهات
 

 

هدلسازی: 
 بط ببزی ّبی ًیطٍگبُ تأثیط زضببضُ خبهغ هغبلؼبت بِ ًیبظ قبکِ، زض ببزی ّبی ًیطٍگبُ ًفَش افعایف–

 اضائِ هٌظَض بِ ببزی تَضبیٌْبی اعالػبت بَزى هكرم هؿتلعم اهط ایي کِ اؾت زازُ افعایف ضا قبکِ
 .اؾت قبکِ تحلیل افعاضّبی ًطم زض اؾتفبزُ خْت هٌبؾب هسلی

  ٍ هتغیط ؾطػت ٍ ثببت ؾطػت اًَاع زض ؾٌکطٍى یب المبیی غًطاتَضّبی زاقتي زلیل بِ ببزی ّبی تَضبیي–
 هسلؿبظی لصا ٍ ببقٌس هی هتوبیع ؾٌتی ّبی ًیطٍگبُ اظ لسضت، الکتطًٍیك هبسلْبی ّوچٌیي

 .زاضز ضا ذَز ذبل العاهبت ببزی ّبی تَضبیي
 هسل قبکِ، بِ اتهبل ٌّگبم زض ببزی تَضبیٌْبی ؾبظًسگبى التهبزی، هؿبئل زلیل بِ گصقتِ، زض–

 تَؾظ تغییط لببل آى ػٌبنط اظ یك ّیچ ٍ زازًس هی اضائِ ؾیبُ خؼبِ هسل نَضت بِ ضا ببزی تَضبیٌْبی
 .ًبَز قبکِ بطزاض بْطُ
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 وقايع ثبت و ارتباطات کنترل، پايش، ،سازی هدل الساهات
 

 

هدلسازی: 
 ػبم هسل چٌسیي کِ خبیی تب قس؛ تط ػبم آى هسلؿبظی ببزی، ّبی ًیطٍگبُ قسى ظیبزتط بب تسضیح، بِ–

 .گطزیس بیبى هرتلف ّبی تَضبیي هسلؿبظی بطای آى العاهبت ٍ قس اضائِ ببزی تَضبیي بطای
 لببل ٍ هٌبؾب کِ ضا ًیطٍگبُ هسل قبکِ، بِ اتهبل اظ لبل ببیس ببزی ًیطٍگبُ هبلك حبضط حبل زض–

 ٍ اؾتبتیکی هسل زٍ قبهل هسل ایي .زّس لطاض ٍی اذتیبض زض ببقس، قبکِ بطزاض بْطُ تَؾظ اؾتفبزُ
 هسل ٍ کَتبُ اتهبل ٍ ببض پرف ّبی تحلیل اًدبم بطای ببیس اؾتبتیکی هسل کِ ببقس هی زیٌبهیکی
 .ببقس هٌبؾب قبکِ زیٌبهیکی ٍ گصضا تحلیلْبی بطای ببیس زیٌبهیکی

 بطای ضا آًْب تغییط ٍ اعالػبت ٍضٍز لببلیت ببیس ،قًَس هی زازُ قبکِ بطزاض بْطُ بِ کِ ّبیی هسل–
 .ببقٌس زاقتِ قبکِ بطزاض بْطُ ًظط هَضز پبضاهتطّبی

  ٍ ببزی ًیطٍگبُ زض هَخَز ببزی ّبی تَضبیي تك تك هسل قکل، زٍ بِ ضا هسل ببیس ببزی ًیطٍگبُ هبلك–
 .زّس تحَیل قبکِ بطزاض بْطُ بِ ببزی، ًیطٍگبُ قسُ هدتوغ هسل
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 وقايع ثبت و ارتباطات کنترل، پايش، ،سازی هدل الساهات
 

 

،ارتباطات و پايش کنترل: 
 بب اضتببعبت ؾبظی فطاّن ظهیٌِ زض الظم ؾیگٌبلْبی ٍ ظیطؾبذتْب تأهیي بِ هَظف ببزی ًیطٍگبُ هبلك–

 .کٌس پیسا ضا قبکِ بِ اتهبل اخبظُ بتَاًس تب ببقس هی قبکِ بطزاض بْطُ
 کٌتطل هطکع ٍ غًطاتَضّب فطهبى اتبق بیي توبؼ بطلطاضی هبًَضّب، ّوبٌّگی ٍ کٌتطل فطآیٌسّبی زض–

 (ًیطٍگبُ ظطفیت ٍ بطزاضی بْطُ ثببت ّبی زؾتَضالؼول هفبز بِ تَخِ بب) ای هٌغمِ یب هلی زیؿپبچیٌگ
 قوبضُ بِ ًیبظ بسٍى اذتهبنی تلفٌْبی) DTS زیؿپبچیٌگ ٍیػُ تلفٌی ؾیؿتن اظ اؾتفبزُ بب ببیس

 .گیطز اًدبم (گیطی
  ضػبیت ّوچٌیي ٍ اعالػبت، آٍضی خوغ خْت SCADA تدْیعات اًساظی ضاُ ٍ ًهب تْیِ، هؿئَلیت–

 .اؾت ببزی ًیطٍگبُ پؿت هبلك ػْسُ بِ اعالػبت اضؾبل ٍ آٍضی خوغ پطٍتکلْبی ٍ اؾتبًساضزّب کلیِ
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 وقايع ثبت و ارتباطات کنترل، پايش، ،سازی هدل الساهات
 

 

،ارتباطات و پايش کنترل: 
  اخببضی پبیف ی زؾتِ زٍ بِ ضا ببزی ًیطٍگبُ بِ هطبَط ؾیگٌبلْبی پبیف ،IEC 61400-25-2 اؾتبًساضز–

 .اؾت ًوَزُ بٌسی تمؿین اذتیبضی پبیف ٍ
 .اؾت ببزی ًیطٍگبُ اظ بطزاضی بْطُ بطای ًیبظ هَضز ؾیگٌبلْبی حسالل پبیف هؼٌی بِ اخببضی پبیف–
 .ببقس هی اخببضی ؾیگٌبلْبی بط ػالٍُ ؾیگٌبلْبیی پبیف هؼٌی بِ اذتیبضی پبیف همببل، زض–

  پبیف، لببلیت ببیس ،اًس قسُ هؼطفیIEC 61400-25-2  اؾتبًساضز زض کِ اخببضی ؾیگٌبلْبی توبهی–
 .ببقٌس زاقتِ ضا زضیبفت ٍ اضؾبل ، گیطی اًساظُ
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 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت

 وقايع ثبت و ارتباطات کنترل، پايش، ،سازی هدل الساهات
 

 

وقايع ثبت: 
  ضا ٍلبیغ ثبت بطای ًیبظ هَضز ّبی زؾتگبُ قبکِ، بِ اتهبل هحل زض اؾت هَظف ببزی ًیطٍگبُ هبلك–

 .ًوبیس ثبت کٌس، هی هكرم قبکِ بطزاض بْطُ کِ ضا ًیطٍگبُ اعالػبت بطذی ٍ ًوبیس ًهب
 لطاض قبکِ بطزاض بْطُ اذتیبض زض ًیبظ نَضت زض ضا ٍلبیغ ثبت اعالػبت اؾت هَظف ببزی ًیطٍگبُ هبلك–

 .زّس
 :اظ ػببضتٌس قًَس ثبت ببیس کِ ًیطٍگبُ اعالػبت حسالل–

   فبظ ّط ٍلتبغ•
 فبظ ّط خطیبى•
  اکتیَ تَاى•
  ضاکتیَ تَاى•
 فطکبًؽ•
 غًطاتَض ّط ٍلتبغ•
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 تست الساهات
 
 
 

 ػول قسُ تؼییي پیف اظ زؾتَضالؼولی بب هغببك ببزی ًیطٍگبُ یك ایٌکِ اظ اعویٌبى حهَل بطای 
 .ببقس گصضاًسُ ضا زؾتَضالؼول آى بب هطتبظ تؿتْبی ببیس قبکِ، بِ اتهبل اظ پیف ،کٌس هی
هَضز بِ بؿتِ ٍ ببقٌس هی هتفبٍت زؾتَضالؼولی ّط بطای اتهبل، تؿتْبی ػٌَاى بب ،تؿتْب ایي 

 .قًَس اًدبم (ببزی ًیطٍگبُ) تَضبیٌْب هدوَػِ ضٍی بط یب ٍ ببزی تَضبیي یك ضٍی بط تَاًٌس هی
قًَس هكرم ببیس ظیط هَاضز تؿت، ّط هَضز زض: 

تَاى کٌتطل ازٍات زؾتطؼ، زض تَضبیٌْبی تؼساز ببز، ٍضؼیت هبًٌس) تؿت اًدبم اظ پیف ًیبظ هَضز قطایظ حسالل  
 (.... ٍ زؾتطؼ زض ضاکتیَ

ُآى اًدبم حؿي بط کٌٌسُ ًظبضت ٍ تؿت اخطاکٌٌس 
آًْب بطای ًیبظ هَضز زلت ٍ تؿت گیطی اًساظُ ٍ اًدبم تدْیعات 
تؿت اًدبم ضًٍس 
قًَس ثبت تؿت اًدبم حیي زض ببیس کِ اعالػبتی ٍ گیطی اًساظُ ًمبط 
تؿت زض لبَلی هؼیبض 

 ّب ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت ًهب هالحظبت فٌی، ظیطؾبذت
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 زکتط هؼیي هؼیٌی الغبػی


