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 مقدمه
رق کشــور، هــا در شــبکه بــنفوذ آن) و افزایش ضریب DGهاي تولید پراکنده (افزون نیروگاهبا افزایش روز

-هاهمیــت ویــژ ها در مراکز دیسپاچینگ به منظور حفظ پایایی شبکه و تأمین پیک بار ازپذیري این نیروگاهرویت
  اي برخوردار است. 

ها در مراکز دیسپاچینگ شبکه برق کشور پذیري این نیروگاهرویه پیش رو بیانگر الزامات رویت
ت مربوطه توسط مشاور طرح پیش از صدور تاییدیه طرح اتصال به شبکه بوده که الزم است مطالعا

برسد؛ لذا  ايپذیري پیش از سنکرون به تایید مدیریت شبکه و برق منطقهگیرد و طرح نهایی رویتانجام
اخذ پروانه بهره برداري و جاري شدن هرگونه قرارداد خرید برق منوط به پیاده سازي الزامات پایش 

 باشد.  نیروگاه می

  
  تعریف

اده از عبــارت اســت از تــأمین انــرژي بــرق بــا اســتف DGمطابق با تعریف هیات تنظیم بازار برق ایــران، 
هــاي زیســت منظور تأمین انــرژي بــرق کــه از لحــاظ مشخصــههاي مصرف بهمولدهاي متصل به شبکه در محل

  محیطی امکان بهره برداري از آنها در مراکز مختلف میسر باشد.
بــه دو  هاي مقیاس بزرگهاي نصب شده بمراتب کمتر از نیروگاههاي تولید انرژي با ظرفیتاین فناوري

د هــاي ســوختی، ... و تجدیدپــذیر ماننــپیــل)، CHP/Dieselدســته تجدیدناپــذیر ماننــد موتورهــاي احتراقــی (
  شوند.هاي بادي، خورشیدي و زیست توده تقسیم میتوربین

  

  تولید پراکنده  هاينیروگاهبندي دسته

یت با در نظر گرفتن دستورالعمل اتصال به شبکه مولدهاي مقیاس کوچک شرکت توانیر و اهم
  گردد. یموح زیر جهت دسته بندي نیروگاه تعیین سط 1پذیري در مراکز دیسپاچینگ، مطابق با جدول رویت

  

  سته بندي منابع تولید پراکنده از حیث نقطه اتصال به شبکه د - 1جدول 

Grid Connection  Capacity Type 
 A ≥ 50 MW A  انتقال / فوق توزیع

 MW ≤ B < 50 MW B 7  انتقال / فوق توزیع

 MW ≤ C < 7 MW C 1 توزیع
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طابق ) مAOC() و منطقه SCCبندي شده، پایش اطالعات در دیسپاچینگ ملی (در تمامی سطوح دسته الف)
رایط و شباشد. همچنین بنا به ضروري می) 1رویه اتصال به شبکه و سنکرون واحدهاي نیروگاهی (پیوست 

  یا توزیع وجود دارد.و  RDCپذیري در مراکز نقطه اتصال، امکان الزام رویت
هاي روگاههمانند نی) Aمگاوات و باالتر (سطح  50بر این اساس الزم است واحدهاي تولیدي با ظرفیت  ب)

مطابق با  CAOو  SCCبه مرکز  لینک مستقیممقیاس بزرگ نسبت به تامین ملزومات ارسال اطالعات از طریق 
 ودفتر مهندسی -هاي مربوطه اقدام نماید (قابل استعالم از معاونت راهبريو دستورالعمل شابلن سیگنال

  نظارت).

ذیر با هاي تجدیدپهاي تولید پراکنده مقیاس کوچک و همچنین نیروگاهارسال اطالعات در تمامی نیروگاه ج)
رایط شمراکز دیسپاچینگ حائز  و دیگر SCC، AOC ) بهB مگاوات (سطح 50و کمتر از 7ظرفیت بیشتر از 

)RDC (سته ازدباشد. ضمنًا نحوه دریافت اطالعات این ها ضروري میمطابق با شابلن سیگنال یا توزیع 
  تواند به دو حالت زیر انجام گیرد:می SCCها در مرکز نیروگاه

  هاي دیسپاچینگ در پایانه ایستگاه انتقال؛ها به لینکبصورت مستقیم با اضافه کردن سیگنال -

 ) و دیسپاچینگ ملی.AOCهاي بین منطقه (به روش غیرمستقیم از طریق لینک -

ذیر با هاي تجدیدپهاي تولید پراکنده مقیاس کوچک و همچنین نیروگاهارسال اطالعات در تمامی نیروگاه د)
گ حائز مراکز دیسپاچین و دیگر SCC ،AOC) به Cمگاوات (سطح  7مگاوات و کمتر از  1بیشتر از ظرفیت 
 باشد:با درنظر داشتن موارد زیر الزم می یا توزیع) RDCشرایط (

هــا و یــا بــه درصورت اتصال به سطح ولتاژ توزیع، امکان ارسال اطالعات براساس لیست شابلن سیگنال -
 فتن واحدهاي نیروگاه به صورت یک بلوك وجود دارد.صورت تجمیعی و درنظر گر

ول در صورت اتصال نیروگاه به فیدر اختصاصی توزیع، اطالعات فیدر جهــت پــایش نیروگــاه قابــل قبــ -
 است.

نسبت بــه  Bهاي سطح در صورت اتصال به سطح ولتاژ فوق توزیع، الزم است با سازوکار مشابه نیروگاه -
 پذیري اقدام شود. تامین رویت

 

 پذیريالزامات رویت     

   اطالعات پست و نیروگاه: .1
جهــت  هاي تولید پراکنده خورشیدي، بــادي، موتــور احتراقــیهاي خواسته شده از نیروگاهلیست سیگنال ·

 ارائه گردیده است. 2پذیري در دیسپاچینگ ملی و منطقه به تفکیک در پیوست رویت
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م ، ضروریســت اســتعالRDCهاي توزیع و پذیري ایستگاه در دیسپاچینگدر صورت نیاز به تامین رویت ·
هــاي هــا و شــرکت RDCهاي نیروگاه/ پست از الزم درخصوص نحوه ارسال اطالعات و لیست سیگنال

 انجام گیرد.  توزیع نیروي برق

 ارائه مستندات و مدارك مهندسی طرح اسکادا نیروگاه شامل: مدارك فنی: .2

SLD د اسکادا دیسپاچینگ) ک -2برداري/نیروگاهی و د بهرهک - 1: دیاگرام تک خطی ایستگاه (شامل 
Topology Overview: یه م تغذشماتیک کلی نحوه ارتباط تجهیزات و سیستم کنترل ایستگاه به همراه سیست  

Equipment List:  مستنداتLOM ات شامل عنوان، مدل، برند، تعداد/مقدار، سریال، توضیحات و جزئی
  ل)ر، سیم و کابشارژر، باتري، تابلو، مبدل، رله، ترانسدیوس مخابرات، ،RTUسفارش کلیه تجهیزات (از جمله 

Equipment Specification:  مشخصات فنی کلیه تجهیزات (از جملهRTU ،،ابلو، تشارژر، باتري،  مخابرات
  Maintenanceو  Data Sheet ،Installation ،Commissioningمبدل، رله، ترانسدیوسر، سیم و کابل) شامل 

Signal List :ها و در قالب اکسل مدركلیست سیگنال ایستگاه بر اساس شابلن اینترفیس سیگنال PCL   
Circuit Diagram:  مدارك (فرمتdwg  وpdfاینترکانکشن - ) شامل: وایرینگ کلیه تجهیزات مربوطه 

   Port Mappingدرك تنظیمات م - ها و شارژر پنل Layoutمدرك  -  RTUها از فیلد تا سیگنال
Room Arrangement: ها و تجهیزات (فرمت نقشه موقعیت و جانمایی نصب کلیه پنلdwg  وpdfاق) در ات  

   ):RTUپایانه راه دور ( .3
پــذیري در دیســپاچینگ ملــی و منطقــه با توجه به اهمیت رویــت Aهاي سطح نیروگاه RTUنوع و مدل  ·

 شود. هاي مقیاس بزرگ درنظر گرفته میمطابق با مشخصات خواسته شده از نیروگاه
تائیدیه مدیریت شبکه برق و منطقه درخصوص نــوع اخــذ  Cیا  Bهاي سطح همچنین درخصوص نیروگاه ·

     باشد.      ها، بستر مخابراتی) و طرح اسکادا ضروري می(شامل پایانه راه دور، مبدل و مدل تجهیزات

و همچنــین پروتکــل  Hardwireبــه صــورت  RTUدریافــت ســیگنال در  نحوه دریافت اطالعات در پایانه: .4
اي هــدر نیروگــاه Hardwireباشد. در صورت دریافــت بــه صــورت شبکه از سیستم کنترل نیروگاه ممکن می

نــوان هاي مقیاس بزرگ بــه ع، الزم است رك مارشالینگ مطابق با مشخصات خواسته شده از نیروگاهAسطح 
ریال و ســاینترفیس پیش از تابلو پایانه راه دور قرار گیرد. همچنین دریافــت اطالعــات بــه صــورت پروتکــل 

 مستلزم رعایت دستورالعمل تعیین شده (ارتباط پروتکلی) خواهد بود. 

  رسال اطالعات از پایانه:نحوه ا .5

گ هــاي مقیــاس بــزرمطابق با دستورالعمل نیروگاه Aجهت ارسال اطالعات واحدهاي نیروگاهی سطح  ·
) و اضــطراري BSCC، پشــتیبان (SCCبــه ســه مرکــز  IEC104الزم است سه لینــک تحــت پروتکــل 

)ECC 1) تعریف گردد (شکل.( 
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تقــال و یــا ملی از طریق پایانــه ایســتگاه اندیسپاچینگ به مرکز  Cیا  Bهاي سطح ارسال اطالعات نیروگاه ·
 باشد:و به حاالت زیر ممکن می 1لینک بین مرکز دیسپاچینگ ملی و منطقه مطابق با شکل 

ائز شــرایط بین نیروگاه و اولین پایانه ایستگاه انتقال حــ IEC101تحت پروتکل  Master/Slaveالف) برقراري 
جهیــزات ت، تــامین Masterمناً در صورت عدم وجود درگاه آزاد روي پایانــه ها در پایانه. ضو تعریف سیگنال

  الزم بمنظور توسعه پایانه بعهده مجري طرح نیروگاه خواهد بود.
 .AOCو  RDCو برقراري لینک بین  RDCب) از طریق ارسال به مرکز 

  .AOCو  RDCج) از طریق ارسال به مرکز دیسپاچینگ توزیع و برقراري لینک بین مرکز توزیع، 
  

  
 حوه ارسال اطالعات منابع تولید پراکنده به مراکز دیسپاچینگن - 1شکل 

  

6. AGC:  آماده سازي ملزوماتAGC  جهــت کنتــرل تولیــد نیروگــاه از مرکــز دیســپاچینگ ملــی صــرفاً بــراي
 ودفتــر مهندســی -و مطابق با دستورالعمل تنظیم شده (قابل استعالم از معاونت راهبــري Aهاي سطح نیروگاه

اوات مگــ 50مقیاس کوچــک و تجدیدپــذیر کمتــر از  DGهاي شود. بنابراین نیروگاهنظارت) درنظر گرفته می
  باشد. (به غیر از واحدهاي توربین گازي) از این قاعده مستثنی می

ســت  A ،2هــاي ســطح ن شده جهت تامین تغذیــه تجهیــزات اســکادا در نیروگــاهمطابق با روال تعیی تغذیه: .7
) مطابق با دستورالعمل مربوطــه (قابــل اســتعالم از معاونــت Sealedولت مستقیم و باتري (از نوع  48شارژر 
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حداقل یک ســت بــاتري و شــارژر بــا  Cو  Bهاي سطح دفتر مهندسی و نظارت) و همچنین نیروگاه-راهبري
 باشد. ساعت بی برقی مطلوب می 24مین توان جهت قابلیت تا

 در صورت وجود هرگونه دســته بنــدي و آرایــش واحــدها یــا گروه بندي/ خوشه بندي واحدهاي نیروگاه: .8
ه دیریت شــبکاینورترها از حیث تولید، اتصال و ارسال اطالعات، الزم است اخذ تائیدیه طرح پیشنهادي از مــ

  بندي شده صورت گیرد.پذیري و ارسال اطالعات نیروگاه بصورت گروهبرق جهت رویت
  تجهیزات مخابرات: .9

 بمنظــور ارتبــاط تلفنــی بــا مرکــز DTSلــزم بــه اجــراي فیبرنــوري و برقــراري م Aمنابع تولید ســطح  ·
هــاي مقیــاس باشند. لذا الزامات مربوطه مطابق بــا دســتورالعمل مخــابرات نیروگــاهدیسپاچینگ ملی می

 فتر مهندسی و نظارت). د-باشد (قابل استعالم از معاونت راهبريبزرگ الزم االجرا می
  :Cو Bدرخصوص منابع تولید سطوح  ·

اخت ســهاي صــنعتی (ترجیحــاً ها و ماژولبهمراه مبدل PLCشود از بستر فیبر نوري یا پیشنهاد می -
هــاي بــرق داخل) استفاده گردد، با این وجود اخذ تائیدیــه مــدیریت شــبکه بــرق ایــران و شــرکت

مــول غیرمع و همچنین استفاده از بسترهاي  PLC، اي جهت اجراي بسترهاي رایج شامل فیبرمنطقه
ش در شرایط خاص و با درنظرگرفتن تدابیر امنیت سایبري پــی Radio و APN ،Leased Lineمانند 

 باشد.از اجرا ضروري می
، هــاي حــائز شــرایطو یا تلفن شهري براي نیروگاه  DTSسازي ارتباط الزم است درخصوص پیاده -

 استعالم الزم از مراکز دیسپاچینگ مربوطه انجام گیرد.    
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  1پیوست 

  رویه اتصال به شبکه و سنکرون واحدهاي نیروگاهی

   



    
  

   تولید پراکندههاي نیروگاهپذیري رویت رویه
   

 1399 آبان / )نظارت و دفتر مهندسی – (معاونت راهبري  ایرانشرکت مدیریت شبکه برق  ٨

 

  

  

  2پیوست 

  هاي تولید پراکندهشابلون سیگنال نیروگاه
  وربین بادي)ت –خورشیدي  - (موتور احتراقی
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  معاونت راهبري 

  دفتر مهندسی و نظارت (گروه تله متري)

  

  و نیروگاهی واحدهاي سنکرون شبکه، به اتصال رویه
  برداريبهره پروانه تمدید 

  

  

  

 1398 بهمن
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  برداريبهرهپروانه  تمدیدنیروگاهی و اتصال به شبکه، سنکرون واحدهاي  رویه

سازي هه پیادپروانه تولید منوط ب تمدیداخذ مجوز اتصال به شبکه برق، سنکرون واحدهاي نیروگاهی و 
ش، ین بخباشد. موارد ذکر شده در اهاي کاري و سازمانی مختلف میمجموعه اقدامات و الزامات در حوزه

ذیري و نظارت) بمنظور رویت پ دفتر مهندسی - اسکادا (معاونت راهبري هاي گروه تله متري شامل نیازمندي
  باشد.و اخذ مجوز مربوطه می ایستگاه
  صدور مجوز اتصال به شبکه الف) 

متري هاي تلهدر بخش نیازمندي و یا سنکرون واحد نیروگاهی ایستگاه مراحل صدور مجوز اتصال به شبکه
  باشد: رویت پذیري ایستگاه به شرح ذیل می جهت

  جلسه هماهنگی و بررسی طرح - 1
دن شبمنظور مشخص  معین جهت سنکرون و یا اتصال به شبکه، موعدپیش از  ماه سهحداقل  تشکیل جلسه

 شاور،م مجري طرح،گذار، سرمایهریزي جهت امور مربوطه با حضور نیازها، براوردهاي فنی اولیه و برنامهپیش
  باشد.     اي و مدیریت شبکه (تله متري و مخابرات) ضروري مینمایندگان برق منطقه پیمانکار،

 

 متري اسکادا ایستگاه هاي برق کشوردریافت آخرین ویرایش الزامات دستورالعمل تله -2

سبت به نده و مجري طرح موظف است قبل از اجراي الزامات، آخرین ویرایش دستورالعمل مربوطه را دریافت نمو
ا در صورت عدم تکمیل اقدام نماید. لذ ماه 6حداکثر ارائه برنامه زمانبندي به دستگاه نظارت جهت اجرا و تست تا 

سخه نعالم ماهنگی و بررسی مجدد طرح و استطرح در این بازه زمانی، الزم است مجري طرح نسبت به جلسه ه
  آخر دستورالعمل اقدام نماید.   

 

 کار شروع تائیدیه اخذ جهت نظارت دستگاه به ارائه و پذیريرویت متريتله طرح مدارك تهیه - 3

و دیگر  هادلتغذیه، ترانسدیوسرها، مب دور، سیستم راه (شامل پایانهکلیه تجهیزات  مستندات و مدارك طرح
  : به شرح ذیلجانبی)  تجهیزات

· SLD : د اسکادا دیسپاچینگ) ک - 2برداري/نیروگاهی و کد بهره -1دیاگرام تک خطی ایستگاه (شامل 
· Topology Overview: ه شماتیک کلی نحوه ارتباط تجهیزات و سیستم کنترل ایستگاه به همراه سیستم تغذی 
· Equipment List : مستنداتLOM رش کلیه شامل عنوان، مدل، برند، تعداد/مقدار، سریال، توضیحات و جزئیات سفا

  ، شارژر، باتري، تابلو، مبدل، رله، ترانسدیوسر، سیم و کابل)RTUتجهیزات (از جمله 
· Equipment Specification : مشخصات فنی کلیه تجهیزات (از جملهRTUله، ، شارژر، باتري، تابلو، مبدل، ر

 Maintenanceو  Data Sheet ،User Manual ،Installation ،Commissioningسیم و کابل) شامل ترانسدیوسر، 
· Signal List: ها و در قالب اکسل مدرك لیست سیگنال ایستگاه بر اساس شابلن اینترفیس سیگنالPCL  

· Circuit Diagram:  مدارك (فرمتdwg  وpdfها از فیلد ینترکانکشن سیگنالا - ) شامل: وایرینگ کلیه تجهیزات مربوطه
   Port Mappingمدرك تنظیمات  - DC/ACتوزیع و  ، شارژرRTU ،MR ،HVIها ازجمله پنل Layoutمدرك  -  RTUتا 

· Room Arrangement: فرمت  ها و تجهیزاتنصب کلیه پنل نقشه موقعیت و جانمایی)dwg  وpdf( مربوطه در اتاق  



    
  

  برداريبهره پروانه تمدید و نیروگاهی واحدهاي سنکرون شبکه، به اتصال رویه
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 تامین تجهیزات و اجراي الزامات مطابق با طرح تائید شده  - 4

 گیري موقتاعالم آمادگی و هماهنگی با دستگاه نظارت جهت تست و تحویل - 5

 هاي احتمالی اجراي طرحرفع نواقص و دیفکت -6

 گیري دائماعالم آمادگی و هماهنگی با دستگاه نظارت جهت تست و تحویل -7

 As Builtهاي هاي قبلی، ضروریست تمامی مستندات، مدارك و نقشهدیفکتبعد از بررسی رفع نواقص و 
 ) به انضمام موارد زیر توسط مجري طرح به دستگاه نظارت تحویل داده شود.3(موضوع بند 

 ) RTU Fileفایل تنظیمات پایانه راه دور ( ·

  CF/SD Memoryنسخه پشتیبان  ·

  افزارهاي مربوطه  نسخه نصبی کلیه نرم ·
 افزارهاالیسنس و دانگل کلیه نرمفایل  ·

 ها و دیگر تجهیزات جانبیفایل تنظیمات ترانسدیوسرها، مبدل ·
 

  نیروگاه پروانه بهره برداري تمدیدب) 
داوم متري بمنظور تهاي تلهدر بخش نیازمندي هانیروگاه برداري سالیانهصدور و تمدید پروانه بهره

 باشد:شرایط ذیل میپذیري کامل ایستگاه منوط به اجراي رویت

  گیري دائم و صدور مجوز اتصال به شبکهعدم نقض کلیه شرایط قبلی در تحویل - 1
 اخذ تائیدیه صحت سنجی رویت پذیري ایستگاه در مرکز اسکادا دیسپاچینگ ملی و منطقه -2

  اخذ تائیدیه صحت سنجی عملکرد و شرایط نگهداري تجهیزات منصوبه شامل: - 3
 )RTUو  PCپایانه راه دور ( ·

  سیستم تغذیه (باتري و شارژر) ·
  جانبی ها، ترانسدیوسرها و سایر تجهیزاتمبدل ·
 شرایط محیطی اتاق (دما، رطوبت، گرد و خاك، نظافت) ·

  اجراي الزامات جدید ابالغ شده توسط دستگاه نظارت  - 4
  هاي مربوطهبروز رسانی و تحویل مستندات، مدارك، تنظیمات و نقشه - 5

وه بر ستگاه عالري ایدر صورت اجراي هرگونه تغییرات یا توسعه احتمالی طرح، ضروریست مالک نیروگاه و یا متولی نگهدا
ظیمات رك، تن، نسبت به بروزرسانی و تحویل مستندات، مدا)الف(اجراي کامل دستورالعمل و مراحل مطروح در بخش 

RTU File نماید. هاي مربوطه به دستگاه نظارت اقدامو نقشه 
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 G#_MW AI ü توان اکتیو واحد (Unit Generator Active Power) - توجه: در صورت تعدد واحدها و آرایش خوشه بندي، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می باشد.
2 G#_MX AI ü توان راکتیو واحد (Unit Leading(+) / Lagging(-) Reactive Power) - توجه: در صورت تعدد واحدها و آرایش خوشه بندي، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می باشد.
3 G#_KV AI ü ولتاژ خروجی واحد (Unit Generator Voltage) - توجه: در صورت تعدد واحدها و آرایش خوشه بندي، مقدار ولتاژ شینه گروه/خوشه قابل قبول می باشد.
4 PP#_MWH 1 ITI ü (Power Plant Active Energy) مجموع انرژي اکتیو نیروگاه
5 PP#_LD_MXH 1 ITI ü (Power Plant Leading Rective Energy) مجموع انرژي راکتیو نیروگاه در حالت پیشفاز
6 PP#_LG_MXH 1 ITI ü  (Power Plant Lagging Rective Energy) مجموع انرژي راکتیو نیروگاه در حالت پسفاز
7 PP_MW - مجموع توان اکتیو نیروگاه (Power Plant Active Power) - توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک 
8 PP_MX - مجموع توان راکتیو نیروگاه (Power Plant Reactive Power) - توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک 
9 PP_MAX_MW AI بیشترین مقدار توان اکتیو قابل بهره برداري از نیروگاه (Maximum Active Power Availablity) - توجه: این سیگنال براي نیروگاه هاي معاف از AGC نیز الزامیست

10 PP_MIN_MW 2 AI AGC  (Minimum Active Power Availablity) از نیروگاه AGC کمترین مقدار توان اکتیو قابل بهره برداري تحت
11 PP_MW_SP_FB 2 AI AGC (Power Plant Active Power Target/Setpoint Feedback) توان اکتیو اعمال شده به نیروگاه Setpoint فیدبک مقدار
12 PP_MW_RAMP 2 AI AGC  (Power Plant Active Power Generation Ramp Rate - MW/Min) نرخ بارگیري و تولید توان اکتیو نیروگاه
13 T#_MW  AI ü (Main Transformer Sec Side Active Power - Unit Generator Net MW) توان اکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی واحد
14 T#_MX AI ü (Main Transformer Sec Side Reactive Power - Unit Generator Net MX) توان راکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی واحد
15 T#_TAP AI/DMI ü تپ ترانس اصلی واحد (Main Transformer Tap Changer) - توجه: ترجیحاً نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است.
16 SS#_MW AI ü (Unit Generator Transformer Active Power) توان اکتیو ترانس مصرف داخلی واحد
17 SS#_MX AI ü (Unit Generator Transformer Reactive Power) توان راکتیو ترانس مصرف داخلی واحد
18 PP_GAS_FL AI ü دبی موثر مصرف سوخت گاز نیروگاه ( PowerPlant Gas Fuel Flow - m3/s) - توجه: مشمول نیروگاه هاي موتور گاز سوز
19 PP_GAS_P AI ü فشار انشعاب اصلی گاز ورودي نیروگاه (PowerPlant Gas Fuel Pressure) - توجه: مشمول نیروگاه هاي موتور گاز سوز
20 PP_OIL_FL AI ü دبی موثر مصرف سوخت گازوئیل نیروگاه ( PowerPlant Heavy/Light Oil Fuel Flow - Lit/s) - توجه: مشمول نیروگاه هاي موتور دیزل
21 AMBIENT_T 2 AI ü دماي محیط - توجه: با رعایت الزامات و استانداردهاي هواشناسی شامل رعایت حداقل ارتفاع، قرارگیري در سایه، فاصله مشخص از منبع حرارت ثانویه و ...
22 AMBIENT_P 2 AI ü فشار هواي محیط - توجه: با رعایت الزامات و استانداردهاي هواشناسی 
23 AMBIENT_H 2 AI ü رطوبت محیط - توجه: با رعایت الزامات و استانداردهاي هواشناسی 
24 RTU_TEMP AI ü RTU دماي اتاق تجهیزات تله متري اسکادا (RTU, HVI, MR, CH, PC) توجه: موقعیت نصب ترجیحاً در پنل RTU می باشد.
25 BB#_KV AI ü (Bus Bar Voltage) ولتاژ باس بار
26 BB#_F AI ü فرکانس باس بار (Bus Bar Frequency) - توجه: دقت تجهیز اندازگیري حداقل 1 میلی هرتز و ارتباط پروتکلی با RTU مطلوب است.
27 CB#_MW        AI ü (Bus Coupler/Tie/Section Active Power) توان اکتیو باس کوپلر
28 CB#_MX AI ü (Bus Coupler/Tie/Section Reactive Power) توان راکتیو باس کوپلر
29 T#_MW AI ü (Powre Transformer Prim, Sec & Ter Side Active Power) توان اکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست
30 T#_MX AI ü (Powre Transformer Prim, Sec & Ter Side Ractive Power) توان راکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست
31 T#_TAP AI/DMI ü تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) - توجه: ترجیحاً نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است.
32 SS#_MW AI ü  (Station Service Transformer Active Power) توان اکتیو ترانس مصرف داخلی پست
33 SS#_MX AI ü (Station Service Transformer Reactive Power) توان راکتیو ترانس مصرف داخلی پست
34 L#_MW AI ü (Transmission Line Active Power) توان اکتیو خط
35 L#_MX AI ü (Transmission Line Reactive Power) توان راکتیو خط
36 L#_KV AI ü (Transmission Line Voltage) ولتاژ خط
37 R#_MX AI ü (Reactor Reactive Power) توان راکتیو راکتور
38 C#_MX AI ü (Shunt Capacitor Reactive Power) توان راکتیو خازن شانت

Label:  توجه:
AGC: Automatic Generation Control 1- معادل انرژي هر پالس توسط نیروگاه مشخص شده و بازه زمانی ارسال پالس ها به مرکز از پایانه هر 5 دقیقه در یک ساعت در نظر گرفته می شود. 
DCS: Station Control System 2- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
RTU: Related to Telemetry Equipment

Power System / Dispatch System Interface: GAS/DIESEL Engine Power Plant 

Signal Category: Metering                                                                                       

شرکت مدیریت شبکه برق ایران
                                                                                                                                                معاونت راهبري (دفتر مهندسی و نظارت)                                                                                                                                                
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 G#_RUN DI ü واحد در حالت کار (Unit Generator Running Status) - توجه: در صورت تعدد واحدها و آرایش خوشه بندي، وضعیت کلید گروه/خوشه بعنوان جایگزین قابل قبول است.
2 PP#_AGC_REM 1 DI AGC (Power Plant AGC Remote Status) وضعیت قرارگیري کنترل توان اکتیو از دیسپاچینگ
3 PP#_AGC_LOC 1 DI AGC (Power Plant AGC Local Status) وضعیت قرارگیري کنترل توان اکتیو از نیروگاه

CB#_OPEN می باشد Double Point Input توجه: مشمول تمام کلیدهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال - (Circuit Breaker Open Status) وضعیت باز بریکر
CB#_CLOSE می باشد Double Point Input توجه: مشمول تمام کلیدهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال - (Circuit Breaker Close Status) وضعیت بسته بریکر
DS#_OPEN می باشد Double Point Input توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال - (Disconnector Open Status) وضعیت باز ایزوالتور
DS#_CLOSE می باشد Double Point Input توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال - (Disconnector Close Status) وضعیت بسته ایزوالتور

6 RTU_DOOR DI ü RTU وضعیت بسته درب پنل هاي MR ، RTU (مارشالینگ) ، HVI (اینترفیس) - توجه: جهت ساخت سیگنال به دستورالعمل مربوطه مراجعه شود
7 RTU_LOCAL DI ü RTU وضعیت Local سلکتور نصب شده در پنل پایانه 

SW_OPEN RTU وضعیت باز کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Open Status) - توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه
SW_CLOSE RTU وضعیت بسته کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Close Status) - توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه
CB#_OPEN وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) - توجه: مشمول تمام کلیدهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
CB#_CLOSE وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) - توجه: مشمول تمام کلیدهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
DS#_OPEN وضعیت باز ایزوالتور (Disconnector Open Status) - توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
DS#_CLOSE وضعیت بسته ایزوالتور (Disconnector Close Status) - توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
T#_MANUAL  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Manual وضعیت
T#_AUTO  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Auto وضعیت
T#_SLAVE  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Slave وضعیت
T#_MASTER  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Master وضعیت
T#_INDEPEND  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Independent وضعیت
T#_PARALLEL  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Parallel وضعیت

Label:  توجه:
AGC: Automatic Generation Control 1- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
DCS: Station Control System
RTU: Related to Telemetry Equipment

8 DPI

5 DPI

ü

ü

4 DPI

ü

Power System / Dispatch System Interface: GAS/DIESEL Engine Power Plant 

Signal Category: Indication                                                                                                       

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

11

12

13 ü

10 DPI

9 DPI

                                                                                                                                                معاونت راهبري (دفتر مهندسی و نظارت)                                                                                                                                                

ü

ü

ü

DPI

DPI

DPI

ü
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 PP_FORCED_LOC 1 DI AGC آالرم تغییر وضعیت ناگهانی کنترل نیروگاه از حالت Remote به Local توسط نیروگاه - توجه: به دستورالعمل راه اندازي AGC مراجعه گردد
2 PP_AGC_FAIL 1 DI AGC SCC از نیروگاه به AGC آالرم از کار افتادن
3 G#_MAJOR DI ü آالرم ماژور واحد (Unit Generator Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
4 G#_MINOR DI ü آالرم مینور واحد (Unit Generator Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
5 CB#_MAJOR DI ü آالرم ماژور بریکر واحد (Unit Generator CB Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
6 CB#_MINOR DI ü آالرم مینور بریکر واحد (Unit Generator CB Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
7 T#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس اصلی واحد (Unit Generator Main Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
8 T#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس اصلی واحد (Unit Generator Main Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
9 SS#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس مصرف داخلی واحد (Station Service Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 

10 SS#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس مصرف داخلی واحد (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
11 PP_DCS_MAJOR DI ü DCS آالرم ماژور سیستم کنترل نیروگاه - توجه: سیگنال مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد
12 PP_DCS_MINOR DI ü DCS آالرم مینور سیستم کنترل نیروگاه - توجه: سیگنال مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد
13 PP_LINK_FAIL DI ü DCS آالرم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل نیروگاه - توجه: ساخت آالرم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال می گردد
14 FUSE_FAIL DI ü RTU HVI و MR آالرم از کارافتادن فیوز تغذیه پنل هاي
15 CH#_AC_FAIL DI ü RTU آالرم از کار افتادن تغذیه AC شارژر
16 CH#_DC_FAIL DI ü RTU آالرم از کار افتادن خروجی DC شارژر
17 BAT#_W DI ü RTU (Weak Battery Alarm) باتري DC آالرم کاهش 10% سطح ولتاژ
18 BAT#_D DI ü RTU (Dead Battery Alarm) آالرم از کار فتادن باتري
19 BB#_MAJOR DI ü آالرم ماژور باس بار (Bus Bar Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
20 BB#_MINOR DI ü آالرم مینور باس بار (Bus Bar Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
21 CB#_MAJOR DI ü آالرم ماژور بریکر - توجه: مشمول کلیدهاي Bus Coupler, Bus Tie, Bus Section و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
22 CB#_MINOR DI ü آالرم مینور بریکر - توجه: مشمول کلیدهاي Bus Coupler, Bus Tie, Bus Section و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
23 T#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس پست (Power Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
24 T#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس پست (Power Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
25 T#_HIGH_TAP DI ü  (Power Transformer High Tap Alarm) آالرم تپ باالي ترانس پست
26 T#_LOW_TAP DI ü  (Power Transformer Low Tap Alarm)  آالرم تپ پایین ترانس پست
27 SS#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
28 SS#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
29 L#_MAJOR DI ü آالرم ماژور خط (Transmission Line Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
30 L#_MINOR DI ü آالرم مینور خط (Transmission Line Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
31 R#_MAJOR DI ü آالرم ماژور راکتور (Reactor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
32 R#_MINOR DI ü آالرم مینور راکتور (Reactor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
33 C#_MAJOR DI ü آالرم ماژور خازن (Capacitor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
34 C#_MINOR DI ü آالرم مینور خازن (Capacitor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
35 SUB_MAJOR DI ü آالرم ماژور پست (Substation Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
36 SUB_MINOR DI ü آالرم مینور پست (Substation Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
37 SUB_DCS_MAJOR DI ü DCS آالرم ماژور سیستم کنترل پست - توجه: مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بالفصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد
38 SUB_DCS_MINOR DI ü DCS آالرم مینور سیستم کنترل پست - توجه: مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بالفصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد
39 SUB_LINK_FAIL DI ü DCS آالرم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل پست بالفصل - توجه: ساخت آالرم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال می گردد

Label:
AGC: Automatic Generation Control 1- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
DCS: Station Control System
RTU: Related to Telemetry Equipment

Power System / Dispatch System Interface: GAS/DIESEL Engine Power Plant 

Signal Category: Alarm                                                                                                       

شرکت مدیریت شبکه برق ایران
                                                                                                                                                معاونت راهبري (دفتر مهندسی و نظارت)                                                                                                                                                
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 PP#_MW_SP 1 AO/RCO AGC Lower/10 و Raise/01 جهت ساخت پالس RCO توان اکتیو به نیروگاه - توجه: در حالت دیجیتال به صورت یک خروجی دابل دیجیتال Setpoint فرمان
2 AGC_SUSPEND 1 DO AGC ارسال وضعیت عدم امکان فعال شدن AGC از دیسپاچینگ به نیروگاه - توجه: ارسال سیگنال بصورت Normally Close مطلوب است
3 AGC_READY 1 DO AGC ارسال وضعیت نرمال و آماده براي فعال سازي AGC مزرعه بادي از دیسپاچینگ به نیروگاه
4 RTU_LOCAL 1 DO AGC ارسال وضعیت Local سلکتور نصب شده در پنل RTU به نیروگاه 
5 RTU_ALARM 1 DO AGC ارسال آالرم هاي RTU به صورت تجمیع شده به نیروگاه - توجه: ارسال سیگنال بصورت Normally Close مطلوب است

RTU_FAULTY RTU آالرم فالتی شدن     
SP_FAULTY RTU در (AO/DO) آالرم فالتی شدن کارت هاي فرمان      
CMU_FAULTY       آالرم فالتی شدن CMU هاي پایانه
RTU_PS_FAIL     آالرم از کار افتادن تغذیه RTU  (عالوه بر اضافه کردن این سیگنال در الجیک، الزم است تیغه رله آالرم تغذیه سابرك در ساخت RTU Alarm منظور گردد.)
PLC_FAIL PLC آالرم از کار افتادن الجیک      
SUB_LINK_FAIL       آالرم از کار افتادن لینک بین RTU و سیستم کنترل پست بالفصل
SCC_LINK_FAIL      آالرم از کار افتادن لینک بین RTU و مرکز دیسپاچینگ

CB#_OPEN_CMD 2 فرمان باز شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
CB#_CLOSE_CMD 2 فرمان بسته شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد) 
DS#_OPEN_CMD 2 فرمان باز شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد) - توجه: مشمول سکسیونرها داراي قابلیت فرمان
DS#_CLOSE_CMD 2 فرمان بسته شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد) - توجه: مشمول سکسیونرها داراي قابلیت فرمان

8 T#_TAP_SP AO/RCO ü Lower/10 و Raise/01 جهت ساخت پالس RCO تپ ترانس پست - توجه: در حالت دیجیتال به صورت یک خروجی دابل دیجیتال Setpoint فرمان
T#_MANUAL_CMD فرمان مد Manual تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_AUTO_CMD فرمان مد Auto تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_SLAVE_CMD فرمان مد Slave تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_MASTER_CMD فرمان مد Master تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_INDEPEND_CMD فرمان مد Independent تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_PARALLEL_CMD فرمان مد Parallel تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)

Label:  توجه:
AGC: Automatic Generation Control 1- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
DCS: Station Control System HVCB و GCB بجز کلید واحدها  (Bus Coupler, Bus Section, Middle, Bus Tie, Power Transformer, Line, Reactor, Capacitor ) 2- مشمول تمامی کلیدها
RTU: Related to Telemetry Equipment

9

ü

DCO11

ü

Power System / Dispatch System Interface: GAS/DIESEL Engine Power Plant 

10

DCO

6

DCO

ü

ü

Signal Category: Command                                                

DCO

7

DCO

شرکت مدیریت شبکه برق ایران
                                                                                                                                                معاونت راهبري (دفتر مهندسی و نظارت)                                                                                                                                                

ü
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 INV#_MW AI ü توان اکتیو اینورتر (Inverter Gross Active Power) - توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشه بندي، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می باشد.
2 INV#_MX AI ü توان راکتیو اینورتر (Inverter Leading(+) / Lagging(-) Reactive) - توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشه بندي، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می باشد.
3 INV#_KV AI ü ولتاژ خروجی اینورتر (Inverter Voltage) - توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشه بندي، مقدار ولتاژ شینه گروه/خوشه قابل قبول می باشد.
4 PP#_MWH 1 ITI ü (Power Plant Active Energy) مجموع انرژي اکتیو نیروگاه
5 PP#_LD_MXH 1 ITI ü (Power Plant Leading Rective Energy) مجموع انرژي راکتیو نیروگاه در حالت پیشفاز
6 PP#_LG_MXH 1 ITI ü  (Power Plant Lagging Rective Energy) مجموع انرژي راکتیو نیروگاه در حالت پسفاز
7 PP_MW - مجموع توان اکتیو نیروگاه (Power Plant Active Power) - توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک 
8 PP_MX - مجموع توان راکتیو نیروگاه (Power Plant Reactive Power) - توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک 
9 PP_MAX_MW AI بیشترین مقدار توان اکتیو قابل بهره برداري از نیروگاه (Maximum Active Power Availablity) - توجه: این سیگنال براي نیروگاه هاي معاف از AGC نیز الزامیست

10 PP_MIN_MW 2 AI AGC  (Minimum Active Power Availablity) از نیروگاه AGC کمترین مقدار توان اکتیو قابل بهره برداري تحت
11 PP_MW_SP_FB 2 AI AGC (Power Plant Active Power Target/Setpoint Feedback) توان اکتیو اعمال شده به نیروگاه Setpoint فیدبک مقدار
12 PP_MW_RAMP 2 AI AGC نرخ بارگیري و تولید توان اکتیو نیروگاه (Power Plant Active Power Generation Ramp Rate -MW/Min) - توجه: عدم نیاز به ارسال سیگنال در صورت ثابت بودن  
13 PP#_MAX_MX 2 AI AVC (Max Leading MVAR Availablity) بیشترین مقدار توان راکتیو قابل تزریق به شبکه
14 PP#_MX_SP_FB 2 AI AVC  (Power Plant Reactive Power Target/Setpoint Feedback) توان راکتیو تزریق شده به شبکه Setpoint فیدبک مقدار
15 PP#_MX_Ramp 2 AI AVC نرخ تزریق توان راکتیو نیروگاه به شبکه (Reactive Power Generation Ramp Rate - MX/Min) - توجه: عدم نیاز به ارسال سیگنال در صورت ثابت بودن نرخ 
16 T#_MW  AI ü (Main Transformer Sec Side Active Power - Group/Cluster Net MW) توان اکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی اینورتر
17 T#_MX AI ü (Main Transformer Sec Side Reactive Power - Group/Cluster Net MX) توان راکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی اینورتر
18 T#_TAP AI/DMI ü تپ ترانس اصلی اینورتر (Main Transformer Tap Changer) - توجه: ترجیحاً نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است.
19 SS#_MW AI ü (Station Service Transformer Active Power) توان اکتیو ترانس مصرف داخلی اینورتر
20 SS#_MX AI ü (Station Service Transformer Reactive Power) توان راکتیو ترانس مصرف داخلی اینورتر
21 IRRADIANCE AI ü (Solar Power Plant Total Irradiance - W/m2) میزان تابش در مزرعه
22 THD% AI ü (Solar Power Plant Distortion factor %THD-U) اعوجاج هارمونیکی کل
23 AMBIENT_T 2 AI ü دماي محیط - توجه: با رعایت الزامات و استانداردهاي هواشناسی شامل رعایت حداقل ارتفاع، قرارگیري در سایه، فاصله مشخص از منبع حرارت ثانویه و ...
24 AMBIENT_P 2 AI ü فشار هواي محیط - توجه: با رعایت الزامات و استانداردهاي هواشناسی 
25 AMBIENT_H 2 AI ü رطوبت محیط - توجه: با رعایت الزامات و استانداردهاي هواشناسی 
26 RTU_TEMP AI ü RTU دماي اتاق تجهیزات تله متري اسکادا (RTU, HVI, MR, CH, PC) توجه: موقعیت نصب ترجیحاً در پنل RTU می باشد.
27 BB#_KV AI ü (Bus Bar Voltage) ولتاژ باس بار
28 BB#_F AI ü فرکانس باس بار (Bus Bar Frequency) - توجه: دقت تجهیز اندازگیري حداقل 1 میلی هرتز و ارتباط پروتکلی با RTU مطلوب است.
29 CB#_MW        AI ü (Bus Coupler/Tie/Section Active Power) توان اکتیو باس کوپلر
30 CB#_MX AI ü (Bus Coupler/Tie/Section Reactive Power) توان راکتیو باس کوپلر
31 T#_MW AI ü (Powre Transformer Prim, Sec & Ter Side Active Power) توان اکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست
32 T#_MX AI ü (Powre Transformer Prim, Sec & Ter Side Ractive Power) توان راکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست
33 T#_TAP AI/DMI ü تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) - توجه: ترجیحاً نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است.
34 SS#_MW AI ü  (Station Service Transformer Active Power) توان اکتیو ترانس مصرف داخلی پست
35 SS#_MX AI ü (Station Service Transformer Reactive Power) توان راکتیو ترانس مصرف داخلی پست
36 L#_MW AI ü (Transmission Line Active Power) توان اکتیو خط
37 L#_MX AI ü (Transmission Line Reactive Power) توان راکتیو خط
38 L#_KV AI ü (Transmission Line Voltage) ولتاژ خط
39 R#_MX AI ü (Reactor Reactive Power) توان راکتیو راکتور
40 C#_MX AI ü (Shunt Capacitor Reactive Power) توان راکتیو خازن شانت

Label:  توجه:
AGC: Automatic Generation Control 1- معادل انرژي هر پالس توسط نیروگاه مشخص شده و بازه زمانی ارسال پالس ها به مرکز از پایانه هر 5 دقیقه در یک ساعت در نظر گرفته می شود. 
DCS: Station Control System 2- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
RTU: Related to Telemetry Equipment

Power System / Dispatch System Interface: PhotoVoltaic Power Plant 

Signal Category: Metering                                                                                          

شرکت مدیریت شبکه برق ایران
                                                                                                                                                معاونت راهبري (دفتر مهندسی و نظارت)                                                                                                                                                
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 INV#_RUN DI/BSI ü اینورتر در حالت کار (Inverter Running Status) - توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشه بندي، وضعیت کلید گروه/خوشه بعنوان جایگزین قابل قبول است.
2 PP#_AGC_REM 1 DI AGC (Power Plant AGC Remote Status) وضعیت قرارگیري کنترل توان اکتیو از دیسپاچینگ
3 PP#_AGC_LOC 1 DI AGC (Power Plant AGC Local Status) وضعیت قرارگیري کنترل توان اکتیو از نیروگاه

CB#_OPEN 2 وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) - توجه: مشمول تمام کلیدهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
CB#_CLOSE 2 وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) - توجه: مشمول تمام کلیدهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
DS#_OPEN 2 وضعیت باز ایزوالتور (Disconnector Open Status) - توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
DS#_CLOSE 2 وضعیت بسته ایزوالتور (Disconnector Close Status) - توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد

6 RTU_DOOR DI ü RTU وضعیت بسته درب پنل هاي MR ، RTU (مارشالینگ) ، HVI (اینترفیس) - توجه: جهت ساخت سیگنال به دستورالعمل مربوطه مراجعه شود
7 RTU_LOCAL DI ü RTU وضعیت Local سلکتور نصب شده در پنل پایانه 

SW_OPEN RTU وضعیت باز کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Open Status) - توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه
SW_CLOSE RTU وضعیت بسته کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Close Status) - توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه
CB#_OPEN وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) - توجه: مشمول تمام کلیدهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
CB#_CLOSE وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) - توجه: مشمول تمام کلیدهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
DS#_OPEN وضعیت باز ایزوالتور (Disconnector Open Status) - توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
DS#_CLOSE وضعیت بسته ایزوالتور (Disconnector Close Status) - توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
T#_MANUAL  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Manual وضعیت
T#_AUTO  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Auto وضعیت
T#_SLAVE  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Slave وضعیت
T#_MASTER  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Master وضعیت
T#_INDEPEND  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Independent وضعیت
T#_PARALLEL  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Parallel وضعیت

Label:  توجه:
AGC: Automatic Generation Control 1- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
DCS: Station Control System
RTU: Related to Telemetry Equipment

DPI ü

2- در صورتی که اینورترها بصورت گروه بندي ( خوشه اي)  جهت رویت پذیري درنظر گرفته شده اند، ارسال وضعیت کلید شینه هر خوشه نیاز است و ارسال وضعیت کلید اینورتر ضروري نیست. 

                                                                                                                                                معاونت راهبري (دفتر مهندسی و نظارت)                                                                                                                                                
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 PP_FORCED_LOC 1 DI AGC آالرم تغییر وضعیت ناگهانی کنترل نیروگاه از حالت Remote به Local توسط نیروگاه - توجه: به دستورالعمل راه اندازي AGC مراجعه گردد.
2 PP_AGC_FAIL 1 DI AGC SCC از نیروگاه به AGC آالرم از کار افتادن
3 INV#_MAJOR 2 DI ü آالرم ماژور اینورتر (Inverter Major Alarm) - توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشه بندي، تجمیع (منطق OR) آالرم اینورترها در خوشه/گروه مطلوب می باشد.
4 INV#_MINOR 2 DI ü آالرم مینور اینورتر (Inverter Minor Alarm) - توجه: در صورت تعدد اینورتر و آرایش خوشه بندي، تجمیع (منطق OR) آالرم اینورترها در خوشه/گروه مطلوب می باشد.
5 CB#_MAJOR 3 DI ü آالرم ماژور بریکر اینورتر (Inverter CB Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است. 
6 CB#_MINOR 3 DI ü آالرم مینور بریکر اینورتر (Inverter CB Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است.
7 T#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس اصلی اینورتر ( Inverter Main Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است.
8 T#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس اصلی اینورتر ( Inverter Main Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است.
9 SS#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس مصرف داخلی نیروگاه (Station Service Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است.

10 SS#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس مصرف داخلی نیروگاه (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است.
11 PP_DCS_MAJOR DI ü DCS آالرم ماژور سیستم کنترل نیروگاه - توجه: سیگنال مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد.
12 PP_DCS_MINOR DI ü DCS آالرم مینور سیستم کنترل نیروگاه - توجه: سیگنال مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد.
13 PP_LINK_FAIL DI ü DCS آالرم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل نیروگاه - توجه: ساخت آالرم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال می گردد.
14 FUSE_FAIL DI ü RTU HVI و MR آالرم از کارافتادن فیوز تغذیه پنل هاي
15 CH#_AC_FAIL DI ü RTU آالرم از کار افتادن تغذیه AC شارژر
16 CH#_DC_FAIL DI ü RTU آالرم از کار افتادن خروجی DC شارژر
17 BAT#_W DI ü RTU (Weak Battery Alarm) باتري DC آالرم کاهش 10% سطح ولتاژ
18 BAT#_D DI ü RTU (Dead Battery Alarm) آالرم از کار فتادن باتري
19 BB#_MAJOR DI ü آالرم ماژور باس بار (Bus Bar Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
20 BB#_MINOR DI ü آالرم مینور باس بار (Bus Bar Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
21 CB#_MAJOR DI ü آالرم ماژور بریکر - توجه: مشمول کلیدهاي Bus Coupler, Bus Tie, Bus Section و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
22 CB#_MINOR DI ü آالرم مینور بریکر - توجه: مشمول کلیدهاي Bus Coupler, Bus Tie, Bus Section و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
23 T#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس پست (Power Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
24 T#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس پست (Power Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
25 T#_HIGH_TAP DI ü  (Power Transformer High Tap Alarm) آالرم تپ باالي ترانس پست
26 T#_LOW_TAP DI ü  (Power Transformer Low Tap Alarm)  آالرم تپ پایین ترانس پست
27 SS#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
28 SS#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
29 L#_MAJOR DI ü آالرم ماژور خط (Transmission Line Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
30 L#_MINOR DI ü آالرم مینور خط (Transmission Line Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
31 R#_MAJOR DI ü آالرم ماژور راکتور (Reactor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
32 R#_MINOR DI ü آالرم مینور راکتور (Reactor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
33 C#_MAJOR DI ü آالرم ماژور خازن (Capacitor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
34 C#_MINOR DI ü آالرم مینور خازن (Capacitor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
35 SUB_MAJOR DI ü آالرم ماژور پست (Substation Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
36 SUB_MINOR DI ü آالرم مینور پست (Substation Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
37 SUB_DCS_MAJOR DI ü DCS آالرم ماژور سیستم کنترل پست - توجه: مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بالفصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد
38 SUB_DCS_MINOR DI ü DCS آالرم مینور سیستم کنترل پست - توجه: مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بالفصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد
39 SUB_LINK_FAIL DI ü DCS آالرم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل پست بالفصل - توجه: ساخت آالرم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال می گردد

Label:
AGC: Automatic Generation Control 1- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
DCS: Station Control System 2- تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است
RTU: Related to Telemetry Equipment 3- در صورتی که اینورترها بصورت گروه بندي ( خوشه اي)  جهت رویت پذیري درنظر گرفته شده اند، ارسال آالرم کلید شینه هر خوشه نیاز است و ارسال آالرم کلید اینورتر ضروري نیست. 

Power System / Dispatch System Interface: PhotoVoltaic Power Plant 

Signal Category: Alarm                                                                                                       

شرکت مدیریت شبکه برق ایران
                                                                                                                                                معاونت راهبري (دفتر مهندسی و نظارت)                                                                                                                                                
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 PP#_MW_SP 1 AO/RCO AGC Lower/10 و Raise/01 جهت ساخت پالس RCO توان اکتیو به نیروگاه - توجه: در حالت دیجیتال به صورت یک خروجی دابل دیجیتال Setpoint فرمان
2 AGC_SUSPEND 1 DO AGC ارسال وضعیت عدم امکان فعال شدن AGC از دیسپاچینگ به نیروگاه - توجه: ارسال سیگنال بصورت Normally Close مطلوب است
3 AGC_READY 1 DO AGC ارسال وضعیت نرمال و آماده براي فعال سازي AGC مزرعه بادي از دیسپاچینگ به نیروگاه
4 RTU_LOCAL 1 DO AGC ارسال وضعیت Local سلکتور نصب شده در پنل RTU به نیروگاه 
5 RTU_ALARM 1 DO AGC ارسال آالرم هاي RTU به صورت تجمیع شده به نیروگاه - توجه: ارسال سیگنال بصورت Normally Close مطلوب است

RTU_FAULTY RTU آالرم فالتی شدن     
SP_FAULTY RTU در (AO/DO) آالرم فالتی شدن کارت هاي فرمان      
CMU_FAULTY       آالرم فالتی شدن CMU هاي پایانه
RTU_PS_FAIL     آالرم از کار افتادن تغذیه RTU  (عالوه بر اضافه کردن این سیگنال در الجیک، الزم است تیغه رله آالرم تغذیه سابرك در ساخت RTU Alarm منظور گردد.)
PLC_FAIL PLC آالرم از کار افتادن الجیک      
SUB_LINK_FAIL       آالرم از کار افتادن لینک بین RTU و سیستم کنترل پست بالفصل
SCC_LINK_FAIL      آالرم از کار افتادن لینک بین RTU و مرکز دیسپاچینگ

CB#_OPEN_CMD 2 فرمان باز شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
CB#_CLOSE_CMD 2 فرمان بسته شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد) 
DS#_OPEN_CMD 2 فرمان باز شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد) - توجه: مشمول سکسیونرها داراي قابلیت فرمان
DS#_CLOSE_CMD 2 فرمان بسته شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد) - توجه: مشمول سکسیونرها داراي قابلیت فرمان

8 T#_TAP_SP AO/RCO ü Lower/10 و Raise/01 جهت ساخت پالس RCO تپ ترانس پست - توجه: در حالت دیجیتال به صورت یک خروجی دابل دیجیتال Setpoint فرمان
T#_MANUAL_CMD فرمان مد Manual تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_AUTO_CMD فرمان مد Auto تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_SLAVE_CMD فرمان مد Slave تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_MASTER_CMD فرمان مد Master تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_INDEPEND_CMD فرمان مد Independent تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_PARALLEL_CMD فرمان مد Parallel تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)

Label:  توجه:
AGC: Automatic Generation Control 1- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
DCS: Station Control System HVCB بجز کلید اینورترها  و  (Bus Coupler, Bus Section, Middle, Bus Tie, Power Transformer, Line, Reactor, Capacitor ) 2- مشمول تمامی کلیدها
RTU: Related to Telemetry Equipment

DCO

7

DCO

شرکت مدیریت شبکه برق ایران
                                                                                                                                                معاونت راهبري (دفتر مهندسی و نظارت)                                                                                                                                                
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 G#_MW AI ü توان اکتیو واحد (Unit Generator Active Power) - توجه: در صورت تعدد توربین  و آرایش خوشه بندي، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می باشد.
2 G#_MX AI ü توان راکتیو واحد (Unit Leading(+) / Lagging(-) Reactive Power) - توجه: در صورت تعدد توربین  و آرایش خوشه بندي، مقدار تجمیع گروه/خوشه قابل قبول می باشد.
3 G#_KV AI ü ولتاژ خروجی واحد (Unit Generator Voltage) - توجه: در صورت تعدد توربین  و آرایش خوشه بندي، مقدار ولتاژ شینه گروه/خوشه قابل قبول می باشد.
4 PP#_MWH 1 ITI ü (Power Plant Active Energy) مجموع انرژي اکتیو نیروگاه
5 PP#_LD_MXH 1 ITI ü (Power Plant Leading Rective Energy) مجموع انرژي راکتیو نیروگاه در حالت پیشفاز
6 PP#_LG_MXH 1 ITI ü  (Power Plant Lagging Rective Energy) مجموع انرژي راکتیو نیروگاه در حالت پسفاز
7 PP_MW - مجموع توان اکتیو نیروگاه (Power Plant Active Power) - توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک 
8 PP_MX - مجموع توان راکتیو نیروگاه (Power Plant Reactive Power) - توجه: امکان ساخت سیگنال در اسکادا دیسپاچینگ در صورت ارسال مقادیر واحدها به تفکیک 
9 PP_MAX_MW AI بیشترین مقدار توان اکتیو قابل بهره برداري از نیروگاه (Maximum Active Power Availablity) - توجه: این سیگنال براي نیروگاه هاي معاف از AGC نیز الزامیست

10 PP_MIN_MW 2 AI AGC  (Minimum Active Power Availablity) از نیروگاه AGC کمترین مقدار توان اکتیو قابل بهره برداري تحت
11 PP_MW_SP_FB 2 AI AGC (Power Plant Active Power Target/Setpoint Feedback) توان اکتیو اعمال شده به نیروگاه Setpoint فیدبک مقدار
12 PP_MW_RAMP 2 AI AGC  (Power Plant Active Power Generation Ramp Rate - MW/Min) نرخ بارگیري و تولید توان اکتیو نیروگاه
13 T#_MW  AI ü (Main Transformer Sec Side Active Power - Group/Cluster Net MW) توان اکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی نیروگاه
14 T#_MX AI ü (Main Transformer Sec Side Reactive Power - Group/Cluster Net MX) توان راکتیو سمت ثانویه ترانس اصلی نیروگاه
15 T#_TAP AI/DMI ü تپ ترانس اصلی نیروگاه (Unit Main Transformer Tap Changer) - توجه: ترجیحاً نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است.
16 SS#_MW AI ü (Station Service Transformer Active Power) توان اکتیو ترانس مصرف داخلی نیروگاه
17 SS#_MX AI ü (Station Service Transformer Reactive Power) توان راکتیو ترانس مصرف داخلی نیروگاه
18 WIND_S AI ü  (Power Plant Wind Speed) سرعت باد در مزرعه
19 WIND_D AI ü جهت باد در مزرعه (Power Plant Wind Direction) - توجه: مقدار رنج 360~0 درجه؛ نقطه آغاز جهت شمال صفر درجه و افزایش بصورت ساعتگرد 
20 AMBIENT_T 2 AI ü دماي محیط - توجه: با رعایت الزامات و استانداردهاي هواشناسی شامل رعایت حداقل ارتفاع، قرارگیري در سایه، فاصله مشخص از منبع حرارت ثانویه و ...
21 AMBIENT_P 2 AI ü فشار هواي محیط - توجه: با رعایت الزامات و استانداردهاي هواشناسی 
22 AMBIENT_H 2 AI ü رطوبت محیط - توجه: با رعایت الزامات و استانداردهاي هواشناسی 
23 RTU_TEMP AI ü RTU دماي اتاق تجهیزات تله متري اسکادا (RTU, HVI, MR, CH, PC) توجه: موقعیت نصب ترجیحاً در پنل RTU می باشد.
24 BB#_KV AI ü (Bus Bar Voltage) ولتاژ باس بار
25 BB#_F AI ü فرکانس باس بار (Bus Bar Frequency) - توجه: دقت تجهیز اندازگیري حداقل 1 میلی هرتز و ارتباط پروتکلی با RTU مطلوب است.
26 CB#_MW        AI ü (Bus Coupler/Tie/Section Active Power) توان اکتیو باس کوپلر
27 CB#_MX AI ü (Bus Coupler/Tie/Section Reactive Power) توان راکتیو باس کوپلر
28 T#_MW AI ü (Powre Transformer Prim, Sec & Ter Side Active Power) توان اکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست
29 T#_MX AI ü (Powre Transformer Prim, Sec & Ter Side Ractive Power) توان راکتیو سمت اولیه، ثانویه و ثالثیه ترانس پست
30 T#_TAP AI/DMI ü تپ ترانس پست (Power Transformer Tap Changer) - توجه: ترجیحاً نوع دیجیتال (DMI) سیگنال مطلوب است.
31 SS#_MW AI ü  (Station Service Transformer Active Power) توان اکتیو ترانس مصرف داخلی پست
32 SS#_MX AI ü (Station Service Transformer Reactive Power) توان راکتیو ترانس مصرف داخلی پست
33 L#_MW AI ü (Transmission Line Active Power) توان اکتیو خط
34 L#_MX AI ü (Transmission Line Reactive Power) توان راکتیو خط
35 L#_KV AI ü (Transmission Line Voltage) ولتاژ خط
36 R#_MX AI ü (Reactor Reactive Power) توان راکتیو راکتور
37 C#_MX AI ü (Shunt Capacitor Reactive Power) توان راکتیو خازن شانت

Label:  توجه:
AGC: Automatic Generation Control 1- معادل انرژي هر پالس توسط نیروگاه مشخص شده و بازه زمانی ارسال پالس ها به مرکز از پایانه هر 5 دقیقه در یک ساعت در نظر گرفته می شود. 
DCS: Station Control System 2- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
RTU: Related to Telemetry Equipment

Power System / Dispatch System Interface: Wind Turbine Power Plant 

Signal Category: Metering                                                                                          

شرکت مدیریت شبکه برق ایران
                                                                                                                                                معاونت راهبري (دفتر مهندسی و نظارت)                                                                                                                                                
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 G#_RUN DI/BSI ü توربین در حالت کار (Wind Turbine Running Status) - توجه: در صورت تعدد توربین  و آرایش خوشه بندي، وضعیت کلید گروه/خوشه بعنوان جایگزین قابل قبول است.
2 PP#_AGC_REM 1 DI AGC (Power Plant AGC Remote Status) وضعیت قرارگیري کنترل توان اکتیو از دیسپاچینگ
3 PP#_AGC_LOC 1 DI AGC (Power Plant AGC Local Status) وضعیت قرارگیري کنترل توان اکتیو از نیروگاه

CB#_OPEN 2 وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) - توجه: مشمول تمام کلیدهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
CB#_CLOSE 2 وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) - توجه: مشمول تمام کلیدهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
DS#_OPEN 2 وضعیت باز ایزوالتور (Disconnector Open Status) - توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
DS#_CLOSE 2 وضعیت بسته ایزوالتور (Disconnector Close Status) - توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نیروگاه در نقشه تک خطی؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد

6 RTU_DOOR DI ü RTU وضعیت بسته درب پنل هاي MR ، RTU (مارشالینگ) ، HVI (اینترفیس) - توجه: جهت ساخت سیگنال به دستورالعمل مربوطه مراجعه شود
7 RTU_LOCAL DI ü RTU وضعیت Local سلکتور نصب شده در پنل پایانه 

SW_OPEN RTU وضعیت باز کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Open Status) - توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه
SW_CLOSE RTU وضعیت بسته کلید سوئیچ اوور شارژرها (Charger Switch-Over Close Status) - توجه: در صورت استفاده از شارژر افزونه
CB#_OPEN وضعیت باز بریکر (Circuit Breaker Open Status) - توجه: مشمول تمام کلیدهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
CB#_CLOSE وضعیت بسته بریکر (Circuit Breaker Close Status) - توجه: مشمول تمام کلیدهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
DS#_OPEN وضعیت باز ایزوالتور (Disconnector Open Status) - توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
DS#_CLOSE وضعیت بسته ایزوالتور (Disconnector Close Status) - توجه: مشمول تمام ایزوالتورهاي نقشه تک خطی پست بالفصل؛ نوع سیگنال Double Point Input می باشد
T#_MANUAL  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Manual وضعیت
T#_AUTO  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Auto وضعیت
T#_SLAVE  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Slave وضعیت
T#_MASTER  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Master وضعیت
T#_INDEPEND  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Independent وضعیت
T#_PARALLEL  (Power Transformer Tap Changer) تپ ترانس پست Parallel وضعیت

Label:  توجه:
AGC: Automatic Generation Control 1- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
DCS: Station Control System 2- در صورتی که توربین ها بصورت گروه بندي ( خوشه اي)  جهت رویت پذیري درنظر گرفته شده اند، ارسال وضعیت کلید شینه هر خوشه نیاز است و ارسال وضعیت کلید توربین ها ضروري نیست. 
RTU: Related to Telemetry Equipment

8 DPI

5 DPI

ü

ü

4 DPI

ü

Power System / Dispatch System Interface: Wind Turbine Power Plant 

Signal Category: Indication                                                                                                       

شرکت مدیریت شبکه برق ایران
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 PP_FORCED_LOC 1 DI AGC آالرم تغییر وضعیت ناگهانی کنترل نیروگاه از حالت Remote به Local توسط نیروگاه - توجه: به دستورالعمل راه اندازي AGC مراجعه گردد
2 PP_AGC_FAIL 1 DI AGC SCC از نیروگاه به AGC آالرم از کار افتادن
3 G#_MAJOR 2 DI ü آالرم ماژور واحد (Unit Major Alarm) - توجه: در صورت تعدد توربین  و آرایش خوشه بندي، تجمیع (منطق OR) آالرم توربین ها در خوشه/گروه مطلوب می باشد.
4 G#_MINOR 2 DI ü آالرم مینور واحد (Unit Minor Alarm) - توجه: در صورت تعدد توربین  و آرایش خوشه بندي، تجمیع (منطق OR) آالرم توربین ها در خوشه/گروه مطلوب می باشد.
5 CB#_MAJOR 3 DI ü آالرم ماژور بریکر واحد (Unit CB Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است.
6 CB#_MINOR 3 DI ü آالرم مینور بریکر واحد (Unit CB Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است.
7 T#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس اصلی نیروگاه (Main Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است.
8 T#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس اصلی نیروگاه (Main Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است.
9 SS#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس مصرف داخلی نیروگاه (Station Service Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است. 

10 SS#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس مصرف داخلی نیروگاه (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است. 
11 PP_DCS_MAJOR DI ü DCS آالرم ماژور سیستم کنترل نیروگاه - توجه: سیگنال مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد.
12 PP_DCS_MINOR DI ü DCS آالرم مینور سیستم کنترل نیروگاه - توجه: سیگنال مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و نیروگاه برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد.
13 PP_LINK_FAIL DI ü DCS آالرم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل نیروگاه - توجه: ساخت آالرم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال می گردد.
14 FUSE_FAIL DI ü RTU HVI و MR آالرم از کارافتادن فیوز تغذیه پنل هاي
15 CH#_AC_FAIL DI ü RTU آالرم از کار افتادن تغذیه AC شارژر
16 CH#_DC_FAIL DI ü RTU آالرم از کار افتادن خروجی DC شارژر
17 BAT#_W DI ü RTU (Weak Battery Alarm) باتري DC آالرم کاهش 10% سطح ولتاژ
18 BAT#_D DI ü RTU (Dead Battery Alarm) آالرم از کار فتادن باتري
19 BB#_MAJOR DI ü آالرم ماژور باس بار (Bus Bar Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
20 BB#_MINOR DI ü آالرم مینور باس بار (Bus Bar Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
21 CB#_MAJOR DI ü آالرم ماژور بریکر - توجه: مشمول کلیدهاي Bus Coupler, Bus Tie, Bus Section و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
22 CB#_MINOR DI ü آالرم مینور بریکر - توجه: مشمول کلیدهاي Bus Coupler, Bus Tie, Bus Section و Middle - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
23 T#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس پست (Power Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
24 T#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس پست (Power Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
25 T#_HIGH_TAP DI ü  (Power Transformer High Tap Alarm) آالرم تپ باالي ترانس پست
26 T#_LOW_TAP DI ü  (Power Transformer Low Tap Alarm)  آالرم تپ پایین ترانس پست
27 SS#_MAJOR DI ü آالرم ماژور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
28 SS#_MINOR DI ü آالرم مینور ترانس مصرف داخلی پست (Station Service Transformer Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
29 L#_MAJOR DI ü آالرم ماژور خط (Transmission Line Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
30 L#_MINOR DI ü آالرم مینور خط (Transmission Line Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
31 R#_MAJOR DI ü آالرم ماژور راکتور (Reactor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
32 R#_MINOR DI ü آالرم مینور راکتور (Reactor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
33 C#_MAJOR DI ü آالرم ماژور خازن (Capacitor Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
34 C#_MINOR DI ü آالرم مینور خازن (Capacitor Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
35 SUB_MAJOR DI ü آالرم ماژور پست (Substation Major Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
36 SUB_MINOR DI ü آالرم مینور پست (Substation Minor Alarm) - توجه: تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است 
37 SUB_DCS_MAJOR DI ü DCS آالرم ماژور سیستم کنترل پست - توجه: مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بالفصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد
38 SUB_DCS_MINOR DI ü DCS آالرم مینور سیستم کنترل پست - توجه: مشمول ایستگاه هایی که ارتباط پروتکلی بین پایانه و پست بالفصل برقرار است؛ به بخش مربوطه در دستورالعمل مراجعه گردد
39 SUB_LINK_FAIL DI ü DCS آالرم قطع لینک ارتباطی RTU با سیستم کنترل پست بالفصل - توجه: ساخت آالرم در RTU امکانپذیر است و از RTU به SCC ارسال می گردد

Label:
AGC: Automatic Generation Control 1- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
DCS: Station Control System 2- تجمیع زیرگروه مطابق با مدرك گروه بندي آالرم ها مطلوب است.
RTU: Related to Telemetry Equipment 3- در صورتی که توربین ها بصورت گروه بندي ( خوشه اي)  جهت رویت پذیري درنظر گرفته شده اند، ارسال آالرم کلید شینه هر خوشه نیاز است و ارسال آالرم کلید واحد ضروري نیست. 

Power System / Dispatch System Interface: Wind Turbine Power Plant 

Signal Category: Alarm                                                                                                       

شرکت مدیریت شبکه برق ایران
                                                                                                                                                معاونت راهبري (دفتر مهندسی و نظارت)                                                                                                                                                
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Row Signal Name Type AOC Label Description

1 PP#_MW_SP 1 AO/RCO AGC Lower/10 و Raise/01 جهت ساخت پالس RCO توان اکتیو به نیروگاه - توجه: در حالت دیجیتال به صورت یک خروجی دابل دیجیتال Setpoint فرمان
2 AGC_SUSPEND 1 DO AGC ارسال وضعیت عدم امکان فعال شدن AGC از دیسپاچینگ به نیروگاه - توجه: ارسال سیگنال بصورت Normally Close مطلوب است
3 AGC_READY 1 DO AGC ارسال وضعیت نرمال و آماده براي فعال سازي AGC مزرعه بادي از دیسپاچینگ به نیروگاه
4 RTU_LOCAL 1 DO AGC ارسال وضعیت Local سلکتور نصب شده در پنل RTU به نیروگاه 
5 RTU_ALARM 1 DO AGC ارسال آالرم هاي RTU به صورت تجمیع شده به نیروگاه - توجه: ارسال سیگنال بصورت Normally Close مطلوب است

RTU_FAULTY RTU آالرم فالتی شدن     
SP_FAULTY RTU در (AO/DO) آالرم فالتی شدن کارت هاي فرمان      
CMU_FAULTY       آالرم فالتی شدن CMU هاي پایانه
RTU_PS_FAIL     آالرم از کار افتادن تغذیه RTU  (عالوه بر اضافه کردن این سیگنال در الجیک، الزم است تیغه رله آالرم تغذیه سابرك در ساخت RTU Alarm منظور گردد.)
PLC_FAIL PLC آالرم از کار افتادن الجیک      
SUB_LINK_FAIL       آالرم از کار افتادن لینک بین RTU و سیستم کنترل پست بالفصل
SCC_LINK_FAIL      آالرم از کار افتادن لینک بین RTU و مرکز دیسپاچینگ

CB#_OPEN_CMD 2 فرمان باز شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
CB#_CLOSE_CMD 2 فرمان بسته شدن بریکر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد) 
DS#_OPEN_CMD 2 فرمان باز شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد) - توجه: مشمول سکسیونرها داراي قابلیت فرمان
DS#_CLOSE_CMD 2 فرمان بسته شدن سکسیونر (نوع سیگنال Double Command Output می باشد) - توجه: مشمول سکسیونرها داراي قابلیت فرمان

8 T#_TAP_SP AO/RCO ü Lower/10 و Raise/01 جهت ساخت پالس RCO تپ ترانس پست - توجه: در حالت دیجیتال به صورت یک خروجی دابل دیجیتال Setpoint فرمان
T#_MANUAL_CMD فرمان مد Manual تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_AUTO_CMD فرمان مد Auto تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_SLAVE_CMD فرمان مد Slave تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_MASTER_CMD فرمان مد Master تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_INDEPEND_CMD فرمان مد Independent تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)
T#_PARALLEL_CMD فرمان مد Parallel تپ ترانس پست (نوع سیگنال Double Command Output می باشد)

Label:  توجه:
AGC: Automatic Generation Control 1- مشمول نیروگاه هاي با ظرفیت نصب شده 50 مگاوات و باالتر 
DCS: Station Control System HVCB و GCB بجز کلید واحدها  (Bus Coupler, Bus Section, Middle, Bus Tie, Power Transformer, Line, Reactor, Capacitor ) 2- مشمول تمامی کلیدها
RTU: Related to Telemetry Equipment
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ü
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ü

Power System / Dispatch System Interface: Wind Turbine Power Plant 

10

DCO

6

DCO

ü

ü

Signal Category: Command                                                

DCO

7

DCO

شرکت مدیریت شبکه برق ایران
                                                                                                                                                معاونت راهبري (دفتر مهندسی و نظارت)                                                                                                                                                

ü
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