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 8صفحه    هدف منوال
 

 هدف منوال

سهمی در ارتقا سطح علمی    AMRاین منوال سعی دارد تا با تشریح توابع حفاظتی، کنترلی و نظارتی رله چند منظوره  

افزار کامپیوتری، اطالعات فنی، مسائل  مهندسین کشور داشته باشد، همچنین سعی دارد با ارائه آموزش گام به گام نرم

 ها قرار دهد. نیاز کاربران را در اختیار آناندازی رله تمام موارد مورد مربوط به نصب و راه

 

 مخاطبین

، افرادی که  برداری تجهیزات برق قدرتاندازی و بهره، مهندسین راههای حفاظت الکتریکیبه طور کلی مهندسین سیستم

 باشند. منوال میطب این اها را دارند مخوظیفه تست و نگهداری تجهیزات کنترلی و حفاظتی در تاسیسات برقی و نیروگاه

 

 هاتائیدیه

 

 

 

 سازمان تأییدکننده:

 های صنایعآزمایشگاه

 (EPILانرژی)

 

 

استانداردهای مورد  نوع تست ردیف

 استفاده در تست 

 IEC 60255-151 ( Type Testتایپ تست )  1

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 تست سازگاری الکترومغناطیسی 

(EMC Test ) 

IEC 60255-26 
IEC 61000-4-2 
IEC 61000-4-3 
IEC 61000-4-4 
IEC 61000-4-5 
IEC 61000-4-6 
IEC 61000-4-8 

IEC 61000-4-11 
IEC CISPR 11 
IEC CISPR 22 

 IEC 60255-27 ( Safety Testتست ایمنی ) 3

 های رله تائیدیه  -جدول الف

  



 9صفحه    یبانیپشت
 

 پشتیبانی 
 

 www.vebko.ir  سایت شرکت وبکو:آدرس وب 

 https://t.me/Vebko کانال تلگرامی شرکت وبکو:

 vebkobot@ ربات تلگرامی شرکت وبکو:

های مرتبط )آموزشی و غیره( دسترسی  ها و کانالتوانید به لینک تمامی گروهبا مراجعه به کانال تلگرامی شرکت وبکو، می

 پیدا کنید.   

 

 09121773241دکتر فرزاد رضوی  ارتباط مستقیم با مدیرعامل شرکت وبکو:

 

 09129428849دکتر محمد پرپایی  ارتباط مستقیم با تیم رله شرکت وبکو:

 09379063817مهندس محمود سرلک  

 09379695820 سجاد انصاریمهندس 

 

 09021804592آقای مهدی نوری  ارتباط مستقیم با واحد فروش:

 

 

 
  

https://t.me/Vebko


 10صفحه    یآموزش  یهادوره
 

 (: 1دفتر مرکزی)

 15واحد  ، طبقه چهارم،2تهران، چهارراه ولیعصر، خیابان بزرگمهر، چهارراه فریمان، کوچه بوجاری صفت، پالک 

 info@vebko.irرایانامه: 

 (: 2دفتر مرکزی)

، مرکز رشد و کارآفرینی  12، طبقه اول، واحد  7روی پارک دانشجو، کوچه باالور، پالک  تهران، چهارراه ولیعصر، روبه

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک( 

 دفتر فنی: 

 شمال شرقی  5 ی، طبقه76ام، پالک ی حکمت سیقزوین، بلوار پرستار، نبش کوچه

   3414689168کدپستی: 

 دفتر فروش:

 شمال شرقی   4 ی، طبقه76ام، پالک ی حکمت سیقزوین، بلوار پرستار، نبش کوچه

   3414689168کدپستی: 

 

 های آموزشی دوره

 های آموزشی با شماره زیر تماس گرفته شود:برای سواالت مربوط به دوره

 09379695820مهندس سجاد انصاری  

 های ایمنیدستورالعمل

قبل از شروع کار با رله بهتر است با خواندن راهنمای دستگاه موارد ایمنی را در زمان استفاده از دستگاه رعایت نموده و از  

 بروز حوادث جلوگیری نمایید. 

 

را داشته باشد تا بهترین نتیجه و کمترین    AMRکاربر باید دانش و مهارت کافی برای کار با رله   ➢

 ت را به دستگاه وارد نماید.خسار

 هرگز رله را باز نکنید. ➢

 های حساس در نظر گرفته شده است، حمل شود.و نقل دستگاه  لطفاً با رعایت اصولی که برای حمل ➢

 اندازی مناسب نصب و راه ➢

 نگهداری مناسب   ➢



 11صفحه    افزاربه نرم  ینحوه دسترس
 

اشته  هنگامی که رله در حال کار است، ممکن است ولتاژهای باال در قسمت های مختلف رله وجود د ➢

 باشند. در صورت عدم رعایت، ممکن است منجربه صدمات شدید یا خسارت مالی شود. 

 قبل از برقراری هرگونه اتصال، بدنه رله باید به ترمینال زمین وصل شود.  ➢

های موجود در رله شارژ باشند که نیازمند  حتی پس از قطع ولتاژ منبع تغذیه، ممکن است خازن ➢

 باشد. رعایت مسائل ایمنی می

قبل از جدا کردن رله از شبکه، اطمینان حاصل کنید که خروجی ترانسفورماتورهای جریان اتصال    ➢

 کوتاه شده باشند. 

 

 افزارنحوه دسترسی به نرم 

نرم نسخه  جدیدترین  به  دسترسی  اینترنتی  برای  آدرس  به  آدرس    www.vebko.irافزار  به  وبکو  تلگرامی  کانال  یا 

@telegram.me/Vebko  افزار استفاده کنید. در  مراجعه کنید. توجه داشته باشید که همیشه سعی کنید از آخرین نسخه نرم

بوده و یک نسخه با پسوند   Stableباشد، یک نسخه با پسوند افزار، دو نسخه موجود میهای دانلود نرمحال حاضر در محیط

Test    است. نسخهStable   د ممکن اشکاالت اساسی در آن وجود نداشته باشد.  یک نسخه تست شده است و سعی شده تا ح

شود. این نسخه به صورت مورد تست قرار نگرفته و  افزار اضافه شده مربوط میهای جدیدی که به نرمبه ویژگی  Testنسخه  

باشید    را نیز داشته   Stableکنید حتماً نسخه  ممکن است مشکالتی در آن وجود داشته باشد. اگر از این نسخه استفاده می

 مراجعه کنید.  Stable، مانع از انجام عملیات شما شد به نسخه  Testتا اگر مورد یا مشکلی در نسخه 

http://www.vebko.ir/
https://telegram.me/Vebko
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 13صفحه    رله  خچهیتار
 

 تاریخچه رله (1-1

به دستور معاونت    1393برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر )وبکو امیرکبیر(« در سال  شرکت دانش بنیان »واپایش بهره

ی ریاست جمهوری به منظور ساخت رله ملی، زیر نظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( تأسیس  علمی فناور 

 شد.

چند منظوره است که به واسطه دارا بودن توابع حفاظتی،    (IED)یک تجهیز الکترونیکی هوشمند    AMRرله حفاظتی ماژوالر 

ها  ها و فیدرو به عنوان حفاظت موتور  HVهای  پشتیبان در شبکه  تواند به عنوان حفاظت اصلی ونظارتی و کنترلی متعدد می

 استفاده شود. MVهای در شبکه

ای باختر بسته  فانکشن با شرکت برق منطقهقرارداد ساخت دستگاه رله حفاظت جریانی جهتی و رله مولتی 1397در سال  

ساخت   از:  است  عبارت  قرارداد  موضوع  که  جریا  10شد  حفاظت  رله  و  دستگاه  که    50نی  فانکشن  مولتی  رله  دستگاه 

 المللی به ترتیب اولویت قیدشده در مشخصات فنی دستگاه باشد. پاسخگوی استانداردهای وزارت نیرو، ملی و بین

و    EFTهای  تایپ تست رله جدید آغاز شدکه در حال اعمال تغییرات به منظور پاس کردن تست  1397بهمن ماه سال   در

ESD باشد. و... می 

و دیفرانسیل با شرکت مادر تخصصی توانیر )شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع   VCRقرارداد رله  1398ر سال د

ترین، پرکاربردترین و  نیروی برق ایران( بسته شد. آنچه که در این پروژه مد نظر است، طراحی و ساخت دو نوع از مهم

و  استراتژیک  برق  رله های موجود در صنعت  به آن میترین  وابسته  رله  صنایع  پروژه  این  مدنظر  رله های  و    VCRباشد. 

دیفرانسیل است که به ترتیب برای حفاظت خطوط پراهمیت و استراتژیک انتقال و نیز برای حفاظت ترانسفورماتورها در  

ترین  همترین و استراتژیک ها را یکی از مشبکه های انتقال و فوق توزیع کاربرد بسیار زیادی دارند به طوریکه این نوع رله

 .دانندرله های موجود در صنعت برق می

یاب خطا و تابع  های نوین در تابع مکانسازی الگوریتممد نظر این پروژه پیاده  VCRترین نوآوری برای رله  از جمله مهم

 های دیجیتال کنونی است.های موجود در رلهتر از روشتشخیص نوسان توان است که بسیار دقیق

، دیفرانسیل، جریانی، ژنراتوری و موتوری(،  VCRبر اساس پروژه ساخت رله و تستر ملی، رله مولتی فانکشن با توابع حفاظتی )

 .نظارتی و کنترلی ساخته شده است

 مفهوم ماژوالر بودن (1-2

انتخاب ماژول امکان  بودن،  نرمهای سختماژوالر  نیاز طراحی در  افزاری و  بر اساس  از  پستافزاری دلخواه  ها، پشتیبانی 

های حفاظتی، کنترلی، نظارتی جامع، ثبت اغتشاشات، وقایع، رخدادها و خطاها، ارتباط با مرکز کنترل باالدست،  فانکشن

ها و خروجی  افزاری رله مانند ورودیهای سختهای ارتباطی استاندارد و قابلیت امکان توسعه ماژولپشتیبانی از پروتکل

 مورد نظر خواهد بود.  تنها بخشی از دستاوردهای رلهدیجیتال و آنالوگ، 

مزیت Modulation از شیوه AMR در طراحی از  یکی  است.  تعمیرات سختاستفاده شده  در  این روش   AMR افزاریهای 

در کمترین زمان قطعه معیوب جدا شده با قطعه سالم   AMR باشد زیرا در صورت بروز مشکل احتمالی در یکی از قطعاتمی

 شود. یگزین میجا
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 افزاریسختهای قابلیت (1-3

افزار رله از یک ساختار متمرکز به یک ساختار ماژوالر با دید برآورد سه هدف کاری برای  ارتقا معماری سخت ❖

 و مانیتورینگ Smart Gridسازی مفاهیم رله شامل حفاظت، اتوماسیون پست و پیاده

های محاسباتی  ماجرای الگوریت  و  Zynq 7020ه قدرتمند  افزار در جهت استفاده از پردازندقابلیت ارتقا سخت ❖

 تر با سرعت پردازش باالترپیچیده

  ی و کنترل  افزار ماژوالر جهت توسعه توابع حفاظتیها در سختها و خروجیقابلیت افزایش و تغییر انواع ورودی ❖

 رله 

های دیجیتال و آنالوگ رله در کنار پردازنده اصلی برای در تمامی ماژول  STM32H7ی  استفاده از پردازنده ❖

 و ... Debounce ،Deglitch ،Chatteringرخی از فرایندهای پردازشی مانند  انجام ب

افزار جهت توسعه توابع حفاظتی  های ارتباطی مخابرات داده در سختقابلیت ایجاد تغییر و توسعه انواع پورت ❖

 ها در فواصل دور برای ارتباط رله رله

های دیجیتال و آنالوگ و  توسعه انواع ورودی و خروجیافزاری برای  های سختطراحی و توسعه انواع ماژول ❖

 های تبادل داده پورت

 افزاریکارت سخت  128پشتیبانی از  ❖

 های جدید در کالیبراسیون اندازه و زاویه فازورهای ولتاژ و جریان استفاده از روش ❖

 مطابق با نیاز کاربر  Sampling Frequencyتغییر  قابلیت ❖

 آمپری 5و CT 1قابلیت استفاده با انواع  ❖

 ( BI) تال ی جید  هاییولتاژ فعال شدن ورود حسط  رییتغ  تیقابل ❖

 متفاوت  یسطوح کاربر یبرا یدسترس یرمز عبور برا فیتعر تیقابل ❖

 Watchdogمجهز به خروجی اختصاصی  ❖

 TCPو  MODBUS Master/Slave، ASCII ،RTUهای پروتکل  از ی بانی پشت ❖

 IEC 61850-8-1 پروتکل  از ی بانی پشت ❖

 های رلهماژول (1-3-1

 منبع تغذیه ماژول  ❖

 LANو  RS485 ،GPS  هایو پورت شامل میکروپروسسور CPUماژول   ❖

 ورودی دیجیتال  6ورودی جریانی و  4دارای  CT4/BI6ماژول   ❖

 ورودی دیجیتال  9ورودی جریانی و  4دارای  CT4/BI9ماژول   ❖

 دیجیتالخروجی  4ورودی ولتاژی و  4دارای  PT4/BO4ماژول  ❖

 خروجی دیجیتال 6ورودی ولتاژی و  4دارای  PT4/BO6ماژول  ❖

 خروجی دیجیتال 9ورودی ولتاژی و  4دارای  PT4/BO9ماژول  ❖
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 خروجی دیجیتال  9ورودی دیجیتال و  9دارای  BI9/BO9ماژول   ❖

 های ارتباطیپورت (1-3-2

 مگابیت  100 با سرعت Ethernet Electrical پورت ❖

 گیگابیت    1با سرعت  Electrical Ethernetپورت  ❖

 های متفاوت برای فواصل مختلف مگابیت با طول موج  100  با سرعت  Fiber Optic Ethernetهای  پورت ❖

 های متفاوت برای فواصل مختلف  گیگابیت با طول موج 1با سرعت  Fiber Optic Ethernetهای پورت ❖

به   اطالعات از/  م یمستق  ییجهت جابجا  Flashجهت اتصال و کار با    On-The-Go  ت یبا قابل  USBپورت   ❖

 رله 

 (RS232, RS485)های سریال  پورت ❖

 Wi-Fiهوشمند بر بستر  ی ها ی گوش ا یتبلت و  انه،یرا  قیاتصال به رله از طر ❖

 مونه برداری ن (1-3-3

رزولوشن نمونه   تیبا قابل  کلی نمونه در هر س  20با حداقل    یانیجر  وی  های ولتاژیاز ورود  ینمونه بردار ❖

 ی ت یب 16 یبردار

 سنکرون کردن زمانی  (1-3-4

 ی مرجع خارج  ک ی  یبرا بانیپشت به صورت  ی زمان  کردن  سنکرون  یی و توانا ی داخل GPSمجهز به  ❖

 ه یقطع شدن تغذ  ای  GPSدر صورت عدم اتصال به    خی جهت حفظ زمان و تار  قیدق   یبه ساعت داخل  مجهز ❖

 بان ی پشت صورت به  یسرور زمان نیچند فیتعر تیقابل ❖

 های استاندارد پروتکل قیاز طر Ethernet بر بستر Time Synchronizing تیقابل  یدارا ❖

 اتصاالت  (1-3-5

 های پشت رله از نوع متداول  ها و ترمینالاتصاالت، سر سیم ❖

  تغذیه (1-3-6

تا    ی ورود  هی تغذ  ی گذرا  ی هارله در صورت بروز حالت  ی داخل یهاهیحفظ تغذ   یالزم برا  ی هاانجام پروسه ❖

 ms 50از  شیب

  ه یتغذ  ی دائم  ا یگذرا    یاز عملکرد مدارات حساس رله با قطع   ی بانی پشت  یبرا  یباطر  ت یریمد  ت یقابل  یدارا ❖

 یورود

 افزار سختتوابع نظارتی   (1-3-7

 رله   یداخل  یهاهیوجود مدارات نظارت و کنترل صحت تغذ ❖
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 رله  ی داخل یها هیسالمت تغذ تیاعالم وضع  ❖

 Live Statusاز طریق کنتاکت خروجی  زمان عدم سالمت رله قابلیت اعالم خودکار در  ❖

 پنل جلوی رله (1-3-8

طراحی و توسعه چند نوع پانل جلویی برای رله با قابلیت انتخاب توسط کاربر بر اساس شرایط مطلوب استفاده   ❖

 از رله  

 قابلیت جداسازی پنل جلو از جعبه رله  ❖

 رله  و ارتباط با ماتیتنظ  ش یبه منظور نما USBو   LANو  RS232اینچ و   5شامل نمایشگر   LCDماژول  ❖

❖ LCD   نقطه لمس  5پنل جلو از نوع خازنی با حداکثر 

   LCD اطالعات  گیگاپیکسل بر ثانیه به منظور افزایش سرعت بروزرسانی GPU  1استفاده از  ❖

 رله  LCDقابلیت نمایش اسیلوگراف در  ❖

   شگریداده شده و رنگ نما  ش یفانکشن نما  یبر رو   یزیربرنامه  ت یبا قابل  نشان دهنده عملکردهای    LEDدارای   ❖

 ( RUN ،ERRORه )جهت نشان دادن وضعیت رل های اختصاصی LEDدارای  ❖

   LCDدر صفحه   LEDهای  Label قابلیت نمایش ❖

 در رله   ماتیبه منظور اعمال تنظ دیصفحه کل  ❖

   Function Keyعدد   9دارای  ❖

 افزاریهای نرمقابلیت  (1-4

 :است دارای امکانات زیر باشد می ساخت شرکت وبکوکه  افزارنرماین 

   ریچگییهای سودریاز ف کی به هر  یو کنترل  ی نظارت ، یاختصاص دادن توابع حفاظت ❖

 ماژوالر رله یهاکارتافزاری  سخت یکربندی پ یبرا Hardware Configuration ی افزارماژول نرم ❖

 به صورت بالک محور منطقیو  نظارتی ، یکنترل ، یتوابع حفاظت ی سازادهیپ ❖

نرم ❖ تخص  ،یسینو  ک یالج  یبرا  VFC Configuration  یافزارماژول  و  تعر  توابع  ماتیتنظ  صیانتخاب    ف یو 

 ی و منطق  یکنترل  ، یحفاظت یهابالک ی خروج و ی ورود یها گنالیس

در    ان یولتاژ و جر  یهاگنالیس   ریمقاد  نیجهت مشاهده آنال  Online Measurement  ی افزارماژول نرم  یدارا ❖

 افزارنرم

،  Modbusمانند    یارتباط  هایپروتکل  یکربندی و پ  ماتیجهت تنظ  Protocol Setting  یافزارماژول نرم  یدارا ❖

IEC 101 (ل ی)درحال تکم   رهیو غ 

 XRio ت قابلیت خروجی گرفتن تنظیمات رله در فرم ❖

 یسطوح مختلف کاربر یبرا یدسترس یبرا رمز عبور  فیتعر تیقابل ❖

 کی اتومات به صورتمدنظر  یها رله Firmware تیامکان آپد ❖

 مورد نظر کاربر یهاشنآپها و انتخاب و سفارش رله ❖
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 Hardware Configurationماژول   (1-4-1

 ماژوالر رله  یها کارتافزاری سخت ی کربندیپ ❖

 افزار نرمپس از اتصال آن به  رلهافزار اتوماتیک سختقابلیت شناخته شدن  ❖

 افزار متناظر، به صورت دستی قابلیت ایجاد سخت ❖

 VFC Configurationماژول   (2-4-1

 های آنالوگ رله یبه ورود ر یچگییسو یدرهای از ف  کیدادن هر   اختصاص ❖

 Drag Andبه صورت    ی و کنترل  ینظارت   ، یبه توابع حفاظت   های آنالوگ رله ورودیاز    ک ی اختصاص دادن   ❖

Drop 
ها  دیایالرله،    تال یجی د  ی هایخروجها و  یاز توابع به ورود  ک ی هر    یهایو ورود   یاختصاص دادن خروج ❖

 Drag And Dropبه صورت  و ...

 توابع مختلف  مات یتنظ صیو تخص انتخاب ❖

 توابع دلخواه جادیا یبرا یس ینو ک ی امکان الج یساز  اده یپ ❖

 (Triggeringشروع ثبت ) لحظه  با قابلیت تعیین اغتشاشات ضبط و   ها دادیرو  پیکربندی ثبت ❖

 ی م یگروه تنظ   4دارای  ❖

 Signal Routingماژول   (1-4-3

  ها یورودتوابع به    یهایو خروج  هایاختصاص دادن ورود  یبرا  Signal Routing  یافزارماژول نرم  یدارا ❖

 رله   LEDو  تالیجی د یهایو خروج

 Record Dataماژول   (4-4-1

و  (  Trip Log)خطاها  ،  (Event Log)  هااد دی رواطالعات  به اطالعات سطح پروسس رله مانند    ی دسترس ❖

 Comtradeدر فرمت   اغتشاشات 

سازی شده به الگوریتم رله و  ها یا شبیهذخیره شده توسط سایر رله Comtrade های فایل قابلیت اعمال  ❖

 ارزیابی عملکرد توابع 

 IEC 61850 Configuratorماژول   (5-4-1

 و ....  Modbus ،IEC 101مختلف مانند  یهاپروتکل پیکربندی و  مات یتنظ ❖

 IEC 61850پروتکل  ی بندرکیو پ  مات یتنظ ❖
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 نمای ظاهری رله (1-5

 نمای جلو رله (1-5-1

 

 نمای جلو رله (  1-1شکل  
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 نمای کارت تغذیه  (1-5-2

 

 نمای کارت تغذیه (  2-1شکل  

 PT/BOنمای کارت   (1-5-3

 

 PT/BOنمای کارت  (  3-1شکل  

   BI12نمای کارت   (1-5-4

 
 BI12نمای کارت  (  4-1شکل  
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 VCRرله  نمای  (  5-1شکل  



 

 افزارنرم (2
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 مقدمه  (2-1

افزار اشراف پیدا کنید. این  های نرمی بخشسازد به همهمیاین دفترچه راهنما شامل تمام مواردی است که شما را قادر  

باشد. ساختار مطالب گفته شده در این بخش به  بخش شامل اطالعات جامعی بوده و همچنین دارای مثال های عملی می

 باشد:شکل زیر می

س اطالعات سیستم  گردد سپ معرفی گردیده و انواع آن بیان می  AMRافزار  در این بخش نرم  افزار:معرفی نرم •

افزار در حالت کار کردن آنالین  های نرمافزار و مراحل نصب و قابلیتنیاز برای نصب نرمهای پیشمورد نیاز و برنامه

 گردد.  و آفالین بیان می

افزار نیز در  نیاز نرمهای پیشبرنامهگردیده و    تشریح  AMRافزار  نرممراحل نصب  در این بخش    افزار:نرم  نصب •

   شوند.بخش نصب میاین 

 گردد. افزار مطرح میدر این بخش تنظیمات پیش از شروع به کار با نرمافزار: تنظیمات شروع به کار نرم •

افزار  های مختلف رابط کاربری )صفحه نخست نرمدر این بخش شکل ظاهری و بخش  آشنایی با رابط کاربری: •

 گردد.افزار( معرفی میو محیط اصلی نرم

در این بخش تنظیمات ظاهری موجود در هر بخش از رابط کاربری توضیح    یشی رابط کاربری:تنظیمات نما •

 گردد. شود. همچنین مسیر ذخیره اطالعات در این بخش مشخص میداده می

ها و نیز مواردی مثل ایجاد پروژه، باز کردن پروژه، ذخیره  این بخش شامل اطالعات کاربردی برای پروژه  پروژه: •

 باشد. پروژه و سایر موارد کار کردن با پروژه میپروژه، حذف  

افزاری رله اعم  در این بخش نحوه مدیریت رله در یک پروژه و مراحل پیکربندی سخت :Relay Hardwareماژول  •

 گردد. های رله تشریح میها و کارتاز اضافه و کم کردن یونیت

های موجود  های ورودی رله توسط بالکابزارها سیگنالدر این بخش با استفاده از  :  VFC Configurationماژول   •

گردد. به طور کلی این بخش تعیین کننده رفتار  های رله معرفی میهای نتیجه به خروجیپردازش شده و سیگنال

 باشد. رله می

های ضبط شده  این بخش برای دسترسی به تاریخچه رویدادهای رله و همچنین سیگنال  :Record Dataماژول   •

 باشد. می

شود که شامل مواردی مثل نحوه  در این بخش مراحل شروع کار با رله توضیح داده می  برداری:اندازی و بهرهراه •

به روز رسانی   رله،  به  ارسال پیکربندیFirmwareاتصال  و  ویرایش  قابلیت،  به روز رسانی  رله، مدیریت  ها،  های 

 باشد.ری میهای باینها و خروجیدیایها و ریست کردن الداده

افزار و نحوه وارد و خارج  های ورودی و خروجی نرمدر این بخش اطالعاتی درباره فرمت فایل  انتقال اطالعات: •

 شود.  ها توضیح داده میکردن این فایل

در این بخش به برخی از تنظیمات مانند تغییر رمز عبور و تنظیم تاریخ و ساعت رله پرداخته    تنظیمات عمومی: •

 شود.می
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 افزار معرفی نرم (2-2

 مقدمه  (2-2-1

های سیستم  ، توپولوژیAMRافزار  توانید با نرمهای وبکو است. شما میبرداری از رلهابزار پیکربندی و بهره   AMRافزار  نرم

.  انجام دهیدافزاری و ارتباطی را پیکربندی کنید، سپس تنظیمات عملکرد رله را  های سختکرده و شبکهقدرت را ایجاد  

وسیله رایانه شخصی خود انجام دهید  تمام کارهای پیکربندی را به صورت آفالین بهتوانید حتی بدون نیاز به رله،  شما می

 طور مستقیم از طریق یک شبکه ارتباطی به رله انتقال دهید. و اطالعات پیکربندی خود را را در زمان دیگری به

ی آن در نظر گرفته شده  های مختلف براهای مختلف هر محیط رله، راهنمای بخشجهت راهنمایی کاربر در مورد قسمت

شد. همچنین شما  راهنمای مربوط به آن بخش نمایش داده خواهد   F1که با قرار گرفتن بر روی هر پنجره و فشردن کلید 

که مربوط    Helpتوانید با عالمت سوال زرد رنگ کنار هر پنجره و کلیک بر روی قسمت مورد نظر مستقیماً به قسمتی از  می

باشد و ممکن است در  می  Help. الزم به ذکر است که این روش به تدریج در حال اضافه شدن به  به آن بخش است بروید

 ها فعال نباشد.ابتدا در اکثر قسمت

فایل مطابقت سختوبکو محتوای  برای  را  راهنما  نرمهای  و  قطعی  افزار  بطور  وبکو  این حال،  با  است.  بررسی کرده  افزار 

های بعدی شامل اصالحات الزم  شود و نسخهات موجود در این متن راهنما مرتباً بررسی میکند. اطالعاختالفات را رد نمی

 شوند.می

باشد و همچنین نویسندگان این منوال ممکن  رسانی می  روزدائماً درحال به  AMRافزار رله  افزار و نرمبه دلیل اینکه سخت

را به    ر عزیز خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه ایراد آناست در حین نوشتن دچار اشتباهاتی شوند، لذا از شما کارب

 های بعدی اصالحات الزم را انجام دهیم.گروه وبکو اطالع دهید، تا بتوانیم در نسخه

 

 افزار در حالت آفالین امکانات موجود برای کار کردن با نرم 

نرم با  کار کردن  در  دو افزار  برای  آنالین.  و  آفالین  دارد:  وجود  بین سیستم    حالت  فیزیکی  ارتباطی  آفالین، هیچ  حالت 

توانید ی اطالعات رله برای ویرایش موجود است و میها همهکامپیوتری و رله وجود ندارد. با پیکربندی آفالین در پروژه

نید در حالت  تواتنظیمات مورد نظر را ایجاد کنید و یا اطالعات را ارزیابی کنید. در لیست زیر مرور کلی از کارهایی که می

 آفالین انجام دهید آمده است:  

 افزار رله تنظیم پیکربندی سخت •

 مسیردهی اطالعات  •

 ویرایش صفحات نمایش  •

 ( VFCپیکربندی نمودارهای عملکرد )  •

 پیکربندی شبکه ارتباطی و تنظیمات آن  •

 ها نمایش تاریخچه خطا و قابلیت ارزیابی آن •

 صادر کردن و پرینت اطالعات  •
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 افزار در حالت آنالین موجود برای کار کردن با نرم امکانات 

افزار به  توانید تنظیمات پیکربندی را از نرمافزار و رله وجود دارد. در این حالت میدر حالت آنالین، ارتباط فیزیکی بین نرم

افزار همزمان با هر دو  توانید در نرممیافزار انتقال دهید. شما  رله انتقال دهید یا اینکه اطالعات موجود در رله را به نرم

حالت آفالین و آنالین کار کنید، مثال اطالعات پروژه خود را به صورت آفالین ویرایش کنید و در عین حال به صورت آنالین  

الت آفالین  افزار در ح توانید با نرمهای دیگر دسترسی داشته باشید و کنترل کنید. در لیست زیر موارد کلی که میهایبه رله

 انجام دهید آمده است:

 هاها در پروژهافزار به رله و ذخیره آنانتقال مقادیر تنظیمات از نرم •

 ها افزار و ذخیره آنهای خطا از رله به نرمگیری شده و الگانتقال مقادیر اندازه •

 تنظیم مقادیر محدود کننده  •

 تست عملکردهای رله •

 تجهیزات کنترل  •

 اندازی مجدد رله اهاندازی اولیه یا رراه •

 تنظیم تاریخ و ساعت رله  •

 انواع  (2-2-2

 Test  نسخه (2-2-2-1

در    Testیک نسخه با پسوند    Stableافزار، یک نسخه با پسوند  افزار، دو نسخه از نرمهای دانلود نرمدر حال حاضر در محیط

نام آن مشخص است نسخه  افزار اعمال شده و همانطور که از آخرین تغییرات بر روی نرم Testباشد. در نسخه دسترس می

  Stableها یک نسخه  افزاری وجود داشته باشد؛ پس از برطرف شدن این باگهای نرمآزمایشی بوده و ممکن است در آن باگ

 شود.ارائه می

   Stable  نسخه (2-2-2-2

ین توضیح  تواند مورد استفاده قرار گیرد با ابرطرف شده و به راحتی می  Testافزاری نسخه  مشکالت نرم   Stableدر نسخه

را نصب کرد    Stableو    Testتوان هر دو نسخه  که ممکن است تمام امکانات نسخه تست را نداشته باشد. توجه شود که می

را نیز داشته باشید تا اگر   Stableکنید نسخه استفاده می Testشود اگر از نسخه  بدون اینکه مشکلی پیش بیاید. توصیه می

 مراجعه کنید.   Stableام تست شد به نسخهمشکلی در این نسخه مانع از انج

 اطالعات سیستم مورد نیاز  (2-2-3

 افزار مورد نظر سخت (2-2-3-1

 افزار توصیه شده: سخت
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،  RAMگیگابایت حافظه  8ای است که دارای  افزار، سیستم رایانهآل سیستم مورد نیاز برای نصب و کار با نرممشخصات ایده

 گیگابایت باشد.  256 و هارد Core i5مگابایت، پردازشگر  512گرافیک 

 افزار مورد نیاز: حداقل سخت 

مگابایت،   512، گرافیک RAMگیگابایت حافظه   2شود باید دارای حداقل افزار بر روی آن نصب میای که نرمسیستم رایانه

 گیگابایت هارد داشته باشد.   2به باال و حداقل  Pentium 4پردازشگر 

2 GB RAM512 MB graphics Pentium 4 processor2 GB free space 

 افزار مورد نظر نرم (2-2-3-2

 افزار توصیه شده: نرم 

آل بر روی آخرین آپدیت  طور ایدهبه  AMRافزار  باشد؛ بنابراین نرمبر پایه سیستم عامل ویندوز می  AMRافزار  طراحی نرم

 باشد. به خوبی قابل اجرا می Windows 10 سیستم عامل

 افزار مورد نیاز:حداقل نرم 

قابل    10تا    XPویندوزهای    بر روی  AMRافزار  باشد؟ نرمهای دیگری قابل استفاده میبر روی چه سیستم عامل  AMRافزار  نرم

 باشد. اجرا می

Operation System: Windows XP, 7, 8, and 10 
 

 دانلود نسخه جدید  (2-2-4

رله میبرای تهیه آخرین نسخه نرم افزار، بر روی گزینه  و انتخاب زبانه نرم  www.vebko.irتوان با مراجعه به سایت  افزارِ 

 افزار بر روی سیستم دانلود شود. کلیک کرد تا آخرین نسخه نرم  AMRافزار نرم دانلود

 

 افزارنیاز نصب نرمهای پیشبرنامه (2-2-5

نرم که  نسخه  نصب می  AMRافزار  بر روی سیستمی  باید   Microsoft Windowsو  Microsoft .NET Runtime 5شود حتما 

Desktop Runtime 5  توانید به وبسایت  باالتر از آن نصب باشند. برای دسترسی به این برنامه می  هاییا نسخه  وwww.vebko.ir  

 افزار را به روز رسانی کنید. توانید نسخه نرمدانلود کنید. بعد از نصب می این موارد را مراجعه کرده و

 Control Panel\Programs\Programs andروی سیستم، به آدرس    Microsoft .NET Frameworkهای  برای اطالع از نسخه

Features  .مراجعه کنید 
 

http://www.vebko.ir/
http://www.vebko.ir/
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 ویندوز Programs and Features در    افزارنیاز نصب نرم های پیش برنامه (  1-2شکل  

 افزارنصب نرم (2-3

توجه شود که برای نصب نسخه جدید نیازی به  .  شودبر روی سیستم نصب    بایست میافزار  بعد از تهیه آخرین نسخه نرم

همچنین   شود.حذف کردن نسخه قدیمی موجود روی سیستم نبوده و اینکار به طور خودکار توسط نسخه جدید انجام می

آدرس  می از طریق  به  سیستم در    Control Panel\Programs\Programs and Featuresتوان  نسخه  ابتدا  ی  صورت دستی 

 د. وکرده و سپس نسخه جدید را نصب نم Uninstallموجود را 

کلیک    Next  روی گزینه   ،در صفحه باز شده برای ادامه فرایند نصب.  شودمیاجرا    AMR.exeفایل    ابتدا   افزار برای نصب نرم

 .شودمی

 
   1مرحله    افزارنصب نرم(  2-2شکل  
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افزار  نیازهای نرمکه پیش  Microsoft Windows Desktop Runtime 5و    Microsoft .NET Runtime 5در بخش بعدی دو برنامه  

نصب شوند؛ در   افزار اصلی، روی سیستم مورد نظربایست قبل از نصب نرمها می؛ این برنامهشوندمیباشند نمایش داده می

 ها جلوگیری کرد. ها از نصب مجدد آنتوان با برداشتن تیک آنها، میصورت موجود بودن این برنامه
 

 
   2مرحله    افزارنصب نرم(  3-2شکل  

بر روی گزینه ادامه  بر روی گزینه  کلیک می  Next  در  با کلیک  باز شده   Microsoft .NETبرنامه    Installشود. در پنجره 

Runtime - 5.0.7 (x86)   بر روی سیستم نصب شده و پس از اتمام نصب بر روی گزینهClose  شود. کلیک می 
 

 
 Microsoft .NET Runtime - 5.0.7 (x86)نصب  (  4-2شکل  

 Microsoft Windows Desktop Runtime - 5.0.7برنامه    Installهمچنین در پنجره باز شده بعدی با کلیک بر روی گزینه  

(x86)  بر روی سیستم نصب شده و پس از اتمام نصب بر روی گزینهClose شود. کلیک می 

 



 28صفحه    افزارنصب نرم
 

 
 Microsoft Windows Desktop Runtime - 5.0.7 (x86)نصب  (  5-2شکل  

توان محل نصب  می  Setup requiresدر بخش  گردد.  اصلی آغاز می  افزارنرمنیاز، نصب  های پیشپس از اتمام نصب برنامه

کلیک    Installو بر روی    شده  زده  I agree to the License terms and conditionsسپس تیک گزینه    ، دداافزار را تغییر  نرم

 برد. چند ثانیه زمان می AMRافزار . توجه شود که نصب نرمشودمی

 

 
   3مرحله    افزارنصب نرم (  6-2شکل  

با کلیک کردن بر روی  شود؛ نمایش داده می AMR has been successfully installedپیغام اتمام پروسه نصب،   پس از 

 شود.روی دسکتاپ ایجاد می AMRبا نام  Shortcutفایل   شده و یک، پنجره نصب بسته  Finishگزینه
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 4مرحله    افزارنصب نرم(  7-2شکل  

 

 افزارتنظیمات شروع به کار نرم (2-4

 افزاراصلی نرمورود به محیط  (2-4-1

در منوی  ایجاد شده روی دسکتاپ دابل کلیک کنید و یا    Shortcutتوانید بر روی فایل  می  AMRافزار  برای باز کردن نرم

Start  با جستجوی نامAMR ،افزار شوید. وارد محیط نرمسپس  افزار کلیک کردهمستقیماً بر روی آیکون نرم 

 ذخیره اطالعات  (2-4-2

 اطالعات تعیین محل ذخیره  (2-4-2-1

 برای تعیین محل ذخیره اطالعات از آدرس زیر استفاده کنید: 

 افزار کلیک کنید. در منوبار نرم  Viewبر روی گزینه  ❖

 کلیک کنید. UI Settingsبر روی گزینه  ❖

 کلیک کنید. Default Directoryبر روی بخش مربوط به  ❖

 آدرس مورد نظر را مشخص کنید. ❖

 کلیک کنید. Okبر روی گزینه  ❖
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 ایی با رابط کاربری آشن (2-5

 افزارصفحه نخست نرم (2-5-1

 باشد: افزار شامل سه بخش میصفحه نخست نرم

 
 افزار صفحه نخست نرم(  8-2شکل  

1) Recent Projects 
2) Get Started 
3) Assembly Version 

 

 اند.افزار باز شدهدر نرم  اخیراً و د نباشهایی است که در سیستم موجود میشامل پروژه "Recent Projects"بخش  •

 افزار دسترسی داشت.توان به محل نصب نرممی Open Project Locationبا راست کلیک کردن بر روی هر پروژه و انتخاب 

، پروژه را حذف کرد یا با  Delete Project Folderانتخاب  با راست کلیک بر روی پروژه موردنظر وتوان برای حذف پروژه می

اینکار را به صورت چندتایی انجام داد. الزم به ذکر    Delete Project(s)انتخاب کردن چند پروژه و کلیک کردن روی گزینه  

 کند.است حذف پروژه در این قسمت به طور کلی پروژه را از روی سیستم حذف می

 ها وجود دارد.  بین این فایل همچنین امکان جستجو در 

 شود. نوشته می یافزاراطالعات مربوط به نسخه نرم  "Assembly Version"در بخش   •
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توان با ایجاد یک پروژه جدید یا با بازکردن یک پروژه موجود در سیستم وارد صفحه  می  " Get Started"در بخش  •

 افزار شد. اصلی نرم

   شود. شوند باز میمی ها در سیستم ذخیرهفرضی که پروژه، مسیر پیشOpen default directoryبا انتخاب گزینه 

کلیک کنید، سپس در پنجره باز شده، پروژه مورد نظر    Open projectبرای باز کردن یک پروژه موجود در سیستم بر روی  

 کلیک کنید.  Openرا از مسیر آن انتخاب کرده و روی گزینه  

کلیک کنید، سپس در پنجره باز شده مسیر ذخیره پروژه    Create a new projectوی گزینه  برای ایجاد یک پروژه جدید بر ر

به    AMR Projectفرض با نام  ها به صورت پیشکلیک کنید. الزم به ذکر است پروژه  Saveو روی گزینه    را مشخص کرده 

 شوند.ها ذخیره میهمراه تاریخ و ساعت ایجاد آن

 شود.افزار باز میی نرمپس از ایجاد پروژه، محیط اصل 

  Openبرای ایجاد یک پروژه جدید، گزینه    Newو انتخاب گزینه    Fileتوان از منوی  افزار نیز میهمچنین در محیط اصلی نرم

 های اخیراً باز شده استفاده کرد. برای دسترسی به پروژه Recentپروژه و یک برای باز کردن 
 

 
 Fileمنوی  (  9-2شکل  

 اند. نیز برای باز کردن یک پروژه در نظر گرفته شده Ctrl + Oبرای ایجاد پروژه جدید و  Ctrl + Nکلیدهای ترکیبی 

 Crash Filesپنجره   (2-5-2

کند، اگر به هر  از پروژه در حال اجرا ذخیره می  Backupافزار به صورت خودکار در هر سه ثانیه یک  الزم به ذکر است نرم

نرم نرمدلیلی  اجرای مجدد  با  پنجره   و   افزار افزار کرش کند،  پروژه،  های  فایل  وشود  باز می  Crash Files  باز کردن همان 

Backup  ها، پروژه با تغییراتی که تا آن لحظه  شوند، با انتخاب هر کدام از این فایلذخیره شده به ترتیب ساعت لیست می

 شود. داشته باز می

 شوند. حذف می Backupهای بعد از باال آمدن پروژه این فایل

 
 Crash Filesپنجره  (  10-2شکل  
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 افزار حیط اصلی نرمم  (2-5-3

 باشد:افزار شامل چند بخش اصلی میصفحه اصلی نرم

 
 افزار محیط اصلی نرم(  11-2شکل  

1-Title bar 

2-Menu bar 

3-Tool bar 

4-Connection Status 

5-Memory usage 

6-Working Area 

7-Status bar 

 شود.نام پروژه و مسیر ذخیره آن نمایش داده می Title barدر بخش   •

 اند.های مختلف به پروژه قرار گرفتهبه بخش  افزار برای ایجاد دسترسیهای موجود در نرممنوی  Menu barدر بخش   •

 اند.افزار قرار گرفتهابزارهای کاربردی در کار با نرم Tool barدر بخش   •

 دهد. طور شماتیک نشان میافزار به دستگاه را بهوضعیت اتصال نرم Connection Statusبخش  •

 شود.افزار نمایش داده میی رم توسط نرمای حجم اشغال شدهنمایش لحظه Memory usageبخش  •

گیرند،  افزار در این بخش قرار میباشد و صفحات اصلی نرمافزار مینرممحیط اصلی کار با    Working Areaبخش   •

 باشد.می  Record Dataو صفحه  Relay VFC، صفحهRelay Hardwareاین بخش شامل: صفحه 

 شوند.افزار ظاهر میهای نرمپیغام Status barدر بخش   •



 33صفحه    یبا رابط کاربر   ییآشنا
 

 Project TreeViewپنجره   (2-5-3-1

المان درختی  ساختار  پنجره  این  میهای  در  داده  نمایش  اصلی  پروژه  بخش  سه  شامل  که  ،  GeneralInformationشود 

RelayPackage   وVFC  باشد. اطالعات بخش میGeneralInformation  باشد. هر یک از  های پروژه یکسان میبرای همه بخش

دهد، آپدیت  کاربر انجام میکه  باشند که مطابق با آخرین تغییراتی  هایی میشامل زیربخش  VFCو    RelayPackageهای  بخش

 شوند.می

 
 Project TreeView پنجره  (  12-2شکل  

 Global Settingپنجره   (2-5-3-2

 د گردید.افزار توضیحات مربوطه ارائه خواهبا فعال شدن این پنجره در نرم

 Command Windowپنجره   (2-5-3-3

با فشردن کلید  کاربر می پیاده سازی یک عملکرد خاص را وارد کرده سپس  این پنجره کد دستوری  یا    Enterتواند در 

افزار تعریف نشده باشد یا اشتباه دستوری  ، دستور را اجرا کند. در صورتی که دستور مورد نظر برای نرمRunانتخاب گزینه 

 شود.پبغام خطا داده میداشته باشد 
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 Command Window پنجره  (  13-2شکل  

   Outputپنجره   (2-5-3-4

باشد نمایش داده  افزار که کاربر در حال کار کردن با آن میهای مختلف نرمهای مربوط به بخشپیغام  Outputدر پنجره  

 شود.می

 
 Output پنجره  (  14-2شکل  

 Error Listپنجره     (2-5-3-5

افزاری تشخیص  و پیکربندی سختVFC های مختلف اعم از  افزار در کار با بخشهایی که نرمدر این پنجره خطاها و هشدار

 باشد: شود. این پنجره شامل دو بخش میدهد ثبت میمی

Errorsسازی  و پیاده  ها را رفع نکند امکان اجراکنند و اگر کاربر آن: خطاهایی که مشکالتی را در روند طراحی ایجاد می

 شود در لیست نمایش داده می طراحی انجام شده ممکن نخواهد نبود. این نوع خطاها با آیکون 

Warningشوند و مشکلی  افزار در لحظه اتصال به رله در نظر گرفته نمی: این نوع خطاها در صورتی که رفع نشوند توسط نرم

 شود. در لیست نمایش داده می کنند. این نوع خطاها با آیکون  د نمیسازی طراحی انجام شده ایجا در روند اجرا و پیاده

 

 Error List پنجره  (  15-2شکل  
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 تنظیمات نمایشی رابط کاربری (2-6

 شوند: میتقسیم  Tool Windowsو  Main Windowsی افزار به دو دستههای موجود در نرمبه طور کلی پنجره

Main Windows  های  شامل پنجرهRelay Hardware    وRelay VFC  باشند و  فرض باز میها به طور پیشباشد، این پنجرهمی

،  Main Windowsو گزینه    Viewتوان از منوی  میها  این پنجرهاند. در صورت بسته شدن  قرار گرفته  Working Areaدر فضای  

 دسترسی داشت. هر یک  به 

Tool Windows  های  شامل پنجرهProject TreeView  ،Global Setting  ،Command Window  ،Output    وError List  باشد،  می

شوند و با کلیک  ها نمایش داده میباشند. با یک بار کلیک کردن بر روی نام آنفرض مخفی میها به طور پیشاین پنجره

نام آن روی  پنجره  شوند. در صورت ها مخفی میکردن مجدد  این  منوی  ها میبسته شدن  از   Toolو گزینه    Viewتوان 

Windows.به هر یک دسترسی داشت ، 

 Tool Windowsهای  پین کردن پنجره (2-6-1

ها کلیک شود و با  ها باید روی نام آنباشند و برای نمایش آنفرض مخفی میبه صورت پیش  Tool Windowsهای  پنجره 

ثابت   Working Areaها در توان این پنجرهشوند. با استفاده از ابزار پین کردن، میمیها مخفی کلیک کردن مجدد روی آن

 ها کلیک کنید.در باالی این صفحه برای اینکار باید بر روی آیکون   کرد.

 
 Tool Windows های  پین کردن پنجره(  16-2شکل  

 اند.پین شده Global Settingو  Project TreeViewهای  در شکل باال پنجره 

 شود.تر میکوچک Main Windowهای برای پنجره Working Areaفضای  Tool Windowsهای نکته: با پین کردن پنجره
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 Working Areaدر فضای    Main Windowهای  مجزا کردن پنجره (2-6-2

ها را کشیده و در هر  توانید آنمی  Relay VFCو    Relay Hardwareهای  با کلیک کردن و نگه داشتن بر روی هر یک از پنجره

شود که با رها کردن پنجره در  یک از فضاهای مشخص شده رها کنید، با انجام اینکار، آیکون زیر در وسط صفحه ظاهر می

 شود. ه ظاهر میهای آن، در آن قسمت از صفحهر یک از بخش

 

 
 ها آیکون مجزا کردن پنجره(  17-2شکل  

 گیرد. قرار می  Working Area، صفحه مورد نظر در 1با رها کردن در بخش شماره  •

 گیرد.قرار می  Working Area، صفحه مورد نظر در نیمه باالیی 2با رها کردن در بخش شماره  •

 گیرد. قرار می  Working Area، صفحه مورد نظر در نیمه سمت راست 3با رها کردن در بخش شماره  •

 گیرد.قرار می  Working Area، صفحه مورد نظر در نیمه پایینی 4با رها کردن در بخش شماره  •

 گیرد. قرار می Working Area، صفحه مورد نظر در نیمه سمت چپ 5رها کردن در بخش شماره  با •

 

 
 Working Area   در فضای Main Window هایمجزا کردن پنجره (  18-2شکل  
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تری را برای نمایشگر خود رها کنید و فضای بزرگ توانید پنجره مورد نظر را در بخش دیگری ازنکته: همچنین شما می 

 راحتی کار خود فراهم کنید.

 Working Areaدر فضای    Tool Windowsهای  مجزا کردن پنجره (2-6-3

ها را کشیده و در هر یک از فضاهای  توانید آنمی  Tool Windowsهای  با کلیک کردن و نگه داشتن بر روی هر یک از پنجره

شود که با رها کردن صفحه مورد نظر در هر یک  ا انجام اینکار، شکل زیر وسط صفحه ظاهر میمشخص شده رها کنید، ب

 شود. های آن، در آن قسمت از صفحه ظاهر میاز بخش

 

 
 ها آیکون مجزا کردن پنجره(  19-2شکل  

 

 گیرد. قرار می  Working Area، صفحه مورد نظر در 1با رها کردن در بخش شماره  •

 گیرد.قرار می  Working Area، صفحه مورد نظر در نیمه باالیی 2با رها کردن در بخش شماره  •

 گیرد. قرار می Working Area، صفحه مورد نظر در ربع باالیی 3با رها کردن در بخش شماره  •

 گیرد. قرار می  Working Area، صفحه مورد نظر در نیمه سمت راست 4ش شماره با رها کردن در بخ •

 گیرد.قرار می Working Area، صفحه مورد نظر در ربع سمت راست 5با رها کردن در بخش شماره  •

 گیرد.قرار می  Working Area، صفحه مورد نظر در نیمه پایینی 6با رها کردن در بخش شماره  •

 گیرد. قرار می Working Area، صفحه مورد نظر در ربع پایینی 7شماره  با رها کردن در بخش  •

 گیرد. قرار می Working Area، صفحه مورد نظر در نیمه سمت چپ 8با رها کردن در بخش شماره  •

 گیرد. قرار می Working Area، صفحه مورد نظر در نیمه سمت چپ 9با رها کردن در بخش شماره  •

 شوند. افزار نیز ظاهر میدر چهار طرف صفحه نرم 9و  7، 5، 3های های شمارهنکته: آیکون
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 Working Area   در فضای Tool Windows هایمجزا کردن پنجره (  20-2شکل  

 Project TreeViewپنهان کردن سطرها در پنجره     (2-6-4

 توان نمایش محتوای پروژه را به صورت نمایش گسترده و یا محدود شده قرار داد. پروژه می در نمایش درختی

           
  Project TreeView   پنهان کردن سطرها در پنجره(  21-2شکل  
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 پروژه  (2-7

 دید کلی (2-7-1

توان با یک  ها و اطالعات مربوط به یک پروژه را مدیریت کرد و در واقع میتوان تمام مؤلفهمی  AMRافزار  با استفاده از نرم

 ی این اطالعات دسترسی داشت.پروژه به همه

 شامل موارد زیر است:  AMRافزار  در نرم محتوای یک پروژه

 VFCو تنظیمات افزاری شامل پیکربندی سخت پیکربندی آفالین رله •

 اطالعات پروتکل ارتباطی  •

 مقادیر پارامترها  •

 های پروژه المان (2-7-2

تعدادی    همچنین  شوداجرا می  AMRافزار  فایل اصلی پروژه بوده و با نرمبوده که    Slnی پروژه شامل یک فایل با فرمت  پوشه

شوند و هر یک  موجود در پروژه اضافه میهای  ها به تعداد رلهوجود دارند که این پوشه  AMR Relay Device_Xپوشه با اسم  

فرمت    شامل با  فایل  اطالعات    ها پوشهاین  باشند.  می  AMRProjیک  تمام  تنظیمات پیکربندی، مقادیر    ها رلهشامل  مثل 

 ند. باشمی  VFC Configurationپارامترها و 

 AMRHistoryپوشه   (2-7-2-1

یک نسخه  شود، ایجاد میپروژه  تغییری در  . هر بار که وجود دارد AMRHistoryبا نام  یاپوشههر رله،   مربوط به ی پوشهدر 

ها  شوند مگر اینکه کاربر به صورت دستی آنها حذف نمیشود. این فایلذخیره شده و نگه داشته میدر این پوشه  از پروژه 

 گردد.های ذخیره شده میرا پاک کند و بعد از مدتی این پوشه پر از فایل پروژه

 Recordsوشه  پ (2-7-2-2

 Comtradeهای  ی دیگر به ناماین پوشه شامل دو پوشه.  وجود دارد  Recordsبا نام    یاپوشههر رله،    مربوط به  یدر پوشه

Record Data    وLog Record Data  ها  ها در این پوشههای رله، این فایلدر صورت ذخیره کردن کامتریدها و الگباشد که  می

 شوند. ذخیره می

 AMRTempپوشه   (2-7-2-3

  . هر بار که شودایجاد می  AMRTempبا نام    ی اپوشههر رله،    مربوط به  ی در پوشهباشد  افزار درحال اجرا میزمانی که نرم

افزار کرش کند و یا به هر دلیل  شود. اگر نرمیک نسخه از پروژه در این پوشه ذخیره میشود،  ایجاد میپروژه    تغییری در

های ذخیره شده  شود و فایلباز می Crash Filesپنجره ، باز کردن همان پروژه و افزاربا اجرای مجدد نرمافزار بسته شود، نرم

 شود. ها، پروژه با تغییراتی که تا آن لحظه داشته باز میشوند، با انتخاب هر کدام از این فایلبه ترتیب ساعت لیست می

تر و بعدتر را در  کنند و به ترتیب تغییرات قبلها استفاده مینیز از این فایل  ctrl+Yو    ctrl+Zهمچنین کلیدهای ترکیبی  

 شود.حذف میور کلی این پوشه به طافزار به طور عادی بسته شود، دهند. الزم به ذکر است اگر نرماختیار ما قرار می
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 افزار کار کردن با پروژه در نرم (2-7-3

 فرض ذخیره پروژه مسیر پیش (2-7-3-1

های ذخیره شده  فرض پروژهمسیر پیشافزار،  در صفحه نخست نرم  Open default directoryبا کلیک کردن بر روی گزینه  

 شود.در سیستم، باز می

 
 ها فرض ذخیره پروژه مسیر پیش (  22-2شکل  

 ایجاد پروژه جدید (2-7-3-2

 افزار ایجاد پروژه در صفحه نخست نرم  (2-7-3-2-1

ای باز  پنجره  Create a new projectافزار با کلیک کردن بر روی گزینه  برای ایجاد یک پروژه جدید، در صفحه نخست نرم

 شود.  می
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 افزار ایجاد پروژه در صفحه نخست نرم (  23-2شکل  

توان نام پروژه را تغییر  توان یک مسیر دلخواه برای ذخیره پروژه مورد نظر تعیین کرده و همچنین میدر این پنجره می

 شود. این پروژه در مسیر مورد نظر ایجاد می Saveداد، سپس با انتخاب گزینه 

 
 انتخاب مسیر ذخیره پروژه (  24-2شکل  

 افزار ایجاد پروژه در محیط اصلی نرم   (2-7-3-2-2

یک پروژه جدید را    New Projectو انتخاب گزینه    Project، گزینه  Fileتوان با استفاده از منوی  افزار میدر محیط اصلی نرم

 ایجاد کرد.  
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 افزار ایجاد پروژه در محیط اصلی نرم(  25-2شکل  

 توان یک پروژه جدید را ایجاد کرد. می  ctrl+Nدر نوار ابزار و یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی    همچنین با انتخاب آیکون 

 باز کردن پروژه  (2-7-3-3

 افزار باز کردن پروژه در صفحه نخست نرم  (2-7-3-3-1

 استفاده نمود.  Open projectاز گزینه  Get Startedتوان در بخش افزار برای باز کردن یک پروژه میدر صفحه نخست نرم

 
 افزار باز کردن پروژه در صفحه نخست نرم (  26-2شکل  
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ای باز  باشد، با کلیک کردن بر روی این گزینه پنجرهسیستم میبرای باز کردن یک پروژه موجود در    Open projectگزینه  

 توان پروژه مورد نظر را از مسیر آن انتخاب کرد. شود که میمی

 
 فرض ذخیره برای باز کردن پروژه انتخاب مسیر پیش (  27-2شکل  

  

 افزار نرم باز کردن پروژه در صفحه اصلی  (2-7-3-3-2

شود  ای باز میپنجره  Open Projectو انتخاب گزینه    Project، گزینه  Fileتوان با استفاده از منوی  افزار میدر محیط اصلی نرم

 توان پروژه مورد نظر را از مسیر آن انتخاب کرد.که می

 
 افزار صفحه اصلی نرمباز کردن پروژه در  (  28-2شکل  
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 توان یک پروژه موجود را باز کرد. می ctrl+Oدر نوار ابزار و یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی  همچنین با انتخاب آیکون  

 های اخیرا باز شده پروژه (2-7-3-4

ش بوده و  هایی که قبالً در سیستم باز شده است قابل نمایلیست پروژه  Recent Fileافزار در بخش  در صفحه نخست نرم

 ها دسترسی داشت.توان به آنمی

 
 افزار صفحه نخست نرم  رهای اخیرا باز شده دپروژه (  29-2شکل  

 

کادر باالی توان برای پیدا کردن پروژه مورد نظر نام پروژه را در های موجود در این لیست زیاد باشد مینکته: اگر تعداد فایل

 این بخش جستجو کرد.

 

هایی که قبالً در  لیست پروژهRecent File و انتخاب گزینه    Project، گزینه  Fileافزار با استفاده از منوی  در صفحه اصلی نرم

 ها را باز کرد.توان آنسیستم باز شده است قابل نمایش بوده و می
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 افزار های اخیرا باز شده در صفحه اصلی نرمپروژه (  30-2شکل  

 دسترسی به محل پروژه    (2-7-3-5

 افزار دسترسی به محل پروژه در صفحه نخست نرم  (2-7-3-5-1

ها و انتخاب گزینه  ، با راست کلیک کردن بر روی هر کدام از پروژهRecent Projectافزار در بخش  در صفحه نخست نرم

Open project location ای که پروژه در آن ذخیره شده است دسترسی پیدا کرد.توان به پوشهمی 

 
 افزار در صفحه نخست نرم دسترسی به محل پروژه (  31-2شکل  
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 افزار به محل پروژه در محیط اصلی نرم   دسترسی (2-7-3-5-2

هایی که قبالً در سیستم باز شده است  لیست پروژه  Fileدر منوی    Recent Projectافزار با انتخاب گزینه در محیط اصلی نرم

گزینه  ها و انتخاب  ها دسترسی داشت؛ با راست کلیک کردن بر روی هر کدام از این پروژهتوان به آنقابل نمایش بوده و می

Open project location ای که پروژه در آن ذخیره شده است دسترسی پیدا کرد.توان به پوشهمی 

 
 افزار در محیط اصلی نرم  دسترسی به محل پروژه (  32-2شکل  

 ذخیره کردن پروژه   (2-7-3-6

 افزار نرم ذخیره کردن پروژه در محیط اصلی  (2-7-3-6-1

، استفاده  Fileدر سربرگ    Saveتوان از گزینه  افزار میبرای ذخیره کردن تغییرات به وجود آمده پروژه، در محیط اصلی نرم

 نمود.
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 افزار ذخیره کردن پروژه در محیط اصلی نرم(  33-2شکل  

دهد را نمایش می Status barرا در بخش  …current project save in directoryافزار پیغام نکته: بعد از انتخاب این گزینه نرم 

 گردد.که بیانگر این است که پروژه در همان مسیری که توسط کاربر ایجاد شده ذخیره می
 

با انتخاب گزینه  شود که  پرسیده میتغییرات    ذخیره شدن سوالی مبنی بر    ،الزم به ذکر است در هنگام بسته شدن پروژه

Yes،  و با انتخاب گزینه  شده تغییرات ذخیرهNo، شود.پروژه بدون ذخیره شدن بسته می 

 
 ذخیره کردن پروژه (  34-2شکل  
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 توان پروژه را ذخیره نمود. می ctrl+Sفاده از کلیدهای ترکیبی در نوار ابزار و یا با است همچنین با انتخاب آیکون   

افزار  کند؛ اگر به هر دلیلی نرمافزار تغییرات به وجود آمده در پروژه را به صورت خودکار ذخیره میالزم به ذکر است نرم

شود، در اولین باری که    بسته شده و سوالی برای ذخیره پروژه پرسیده نشود و یا سیستم کامپیوتر به هر دلیلی خاموش

ها  توان پروژه مورد نظر را از میان این فایلشوند و میها بر حسب تاریخ و ساعت نمایش داده میافزار اجرا شود، پروژهنرم

 انتخاب کرد. 

 
 افزار نرم های پروژه ذخیره شده خودکار توسط  فایل(  35-2شکل  

 ذخیره کردن پروژه در مسیر جدید (2-7-3-6-2

افزار  برای ذخیره کردن تغییرات به وجود آمده پروژه در مسیری غیر از مسیر از پیش تعیین شده، در محیط اصلی نرم

در  شود که مسیر جدید ای باز میبعد از انتخاب این گزینه پنجره .، استفاده نمودFileدر سربرگ  Save asتوان از گزینه  می

 آن قابل انتخاب است.
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 ذخیره کردن پروژه در مسیر جدید (  36-2شکل  

را نمایش  Status barرا در بخش  …current project save in new directoryافزار پیغام نکته: بعد از انتخاب این گزینه نرم 

 گردد.دهد که بیانگر این است که پروژه در مسیری جدیدی که توسط کاربر انتخاب شده ذخیره میمی

توان پروژه را در مسیر دلخواه  می  ctrl+shift+Sدر نوار ابزار و یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی    همچنین با انتخاب آیکون  

 ذخیره نمود.

 حذف پروژه  (2-7-3-7

نرم پروژهمی  Recent Fileافزار در بخش  در صفحه نخست  از  بر روی هر کدام  راست کلیک  با  انتخاب گزینه  توانید  و  ها 

Remove from listافزار و آدرس، پروژه مورد نظر خود را از لیست حذف کنید. با انتخاب این گزینه در واقع رابط بین نرم  

بین می از  آدرسی که ذخیره شد پروژه  در  پروژه  پوشه  و  باقی میرود  است  پاک کنید  ه  پروژه  پوشه  بخواهید  اگر  ماند. 

 توانید از آدرس ذخیره پروژه به طور دستی پروژ را حذف کنید.می
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 افزار حذف پروژه در صفحه نخست نرم (  37-2شکل  

هایی که قبالً در  لیست پروژه  Fileدر سربرگ    Recent Projectافزار با انتخاب گزینه  توانید در صفحه اصلی نرمهمچنین می

 Delete projectها و انتخاب گزینه  سیستم باز شده است را مشاهده کنید و با راست کلیک بر روی هر کدام از این پروژه

Folderیستم حذف کنید. ، پروژه مورد نظر خود را از س 

 
 افزار حذف کردن پروژه در محیط اصلی نرم(  38-2شکل  

 ای که در حال حاضر باز است این امکان وجود ندارد.نکته: برای پروژه



 51صفحه    Relay Hardware ماژول
 

 Relay Hardwareماژول  (2-8

 دید کلی (2-8-1

افزاری متفاوتی  پیکربندی سخت  ،گیردمورد استفاده قرار می  توابعیچه    سازی پیاده  به اینکه رله برای  با توجهبه طور کلی  

افزار بعد از  قابلیت ارتقای سخت  همچنین در صورت نیاز به توسعه توابع،شود،  دارد که در زمان سفارش رله تعیین می

 وجود دارد.  نیزسفارش 

این بخش نمایی از پنل  . در  شود  سازیپیاده  Relay Hardware  بخشدر  رله    افزارتسخبایست  ابتدا می  هرلبرای کانفیگ  

 شود. های پشت رله نمایش داده میجلوی رله و کارت

 
 Relay Hardwareماژول  (  39-2شکل  

 پنل جلوی رله -1

 پنل پشت رله -2

 

 امکان پذیر است:  روشبه دو ی رله افزارسختپیکربندی 

 دریافت تنظیمات از رله  (1

 ها ها و کارتافزار با کار کردن با یونیتایجاد سخت (2

 

 پنل جلوی رله (2-8-2

 باشد: پنل جلوی رله دارای چهار قسمت می
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 پنل جلوی رله (  40-2شکل  

 گرافیکی صفحه نمایش  -1

2-  LED ها 

 صفحه کلید  -3

 های ارتباطی پورت -4

 یونیت (2-8-3

باشد و تغذیه  باشد، کارت تغذیه برای هر یونیت ثابت میهر یونیت شامل یک کارت تغذیه و سه کارت ولتاژی و جریانی می

 کند. های موجود در آن یونیت را تامین میمورد نیاز کارت

 
 یونیت(  41-2شکل  
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 .شودنکته: شماره هر یونیت در قسمت باالیی آن نوشته می

 کارت   (2-8-4

های آنالوگ برای اتصال به ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان  هر رله برای خواندن مقادیر ولتاژ و جریان خط، نیاز به ورودی

های باینری دارد. این  ها و خروجیهای دیجیتالی و صادر کردن فرمان نیاز به ورودیدارد. همچنین برای خواندن سیگنال

 شوند.به رله معرفی می PT/BOو  CT/BI  هایها توسط کارتها و خروجیورودی

 
 های رلهکارت(  42-2شکل  

 ( PSکارت تغذیه )-1 

 CPUکارت  -2

 PT/BOکارت -3

 CT/BIکارت  -4

 افزاری از رلهدریافت پیکربندی سخت (2-8-5

اند را  هایی که روی رله قرار گرفته( کارتSerial Numberسریال )  و شماره   (Card Type)  نوع رله وبکو قادر است  به طور کلی

توان  در صورت نیاز میافزار به رله معرفی شود؛ بایست توسط نرم( میCard Placementها )تشخیص دهد، اما چینش کارت

  الزم به ذکر است   رله دریافت کرد.از    است را  هاکارتو چینش    نوع  ،هاشامل تعداد یونیت  کهافزاری  سخت  پیکربندیِ این  

انتخاب    یا در نوار ابزار    با کلیک کردن بر روی آیکون    توانمی  افزار باید به رله متصل باشد. برای اینکار، برای اینکار نرم

 . کرداز رله دریافت را ، این تنظیمات Deviceاز منوی  Read Hardware From Relayگزینه 
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 هاکار کردن با یونیت (2-8-6

 ه کردن یونیت اضاف (2-8-6-1

یک یونیت که فقط دارای کارت تغذیه    Add Unitبا راست کلیک کردن بر روی قسمت باالیی هر یونیت و انتخاب گزینه  

توان  در قسمت باالیی هر یونیت می  همچنین با کلیک کردن بر روی آیکون    شود. باشد بعد از آخرین یونیت اضافه میمی

 د. دا  این کار را انجام

 
 اضافه کردن یونیت(  43-2شکل  

  و با   آن   به سمت چپ خالی  یک یونیت    Insert empty unit in leftیونیت و انتخاب گزینه    هر  با راست کلیک کردن بر روی 

 . شوداضافه می آن یک یونیت خالی به سمت راست  Insert empty unit in rightانتخاب گزینه 

 حذف کردن یونیت (2-8-6-2

 کلیک کردن روی آیکون یا   Remove Unitو انتخاب گزینه    آنبا راست کلیک کردن روی  توان  برای حذف یک یونیت می

 را حذف کرد.  آن  ،در قسمت باالیی یونیت
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 حذف کردن یونیت (  44-2شکل  

 توان یونیت را حذف کرد. بر روی کیبورد نیز می  deleteبا انتخاب یونیت مورد نظر و فشار دادن کلید همچنین 

 توان حذف کرد.را نمی 0نکته: یونیت 

شود و مورد استفاده قرار گرفته باشند ابتدا از کاربر پرسیده می VFCهای آن در هنگام حذف یک یونیت، اگر سیگنالنکته: 

 .شوندمیحذف حذف شده و سپس یونیت  VFCهای آن نیز در در صورت تایید کاربر، سیگنال

 کپی کردن یونیت    (2-8-6-3

در    نظرمورد  یونیت  ،  Copy Unitو انتخاب گزینه  آن  با راست کلیک کردن بر روی  باید    ابتدا  یونیت   یک   کپی کردن برای  

توان یک کپی می   Paste Unitیو انتخاب گزینه  ها یونیت  از  یک هر  سپس با راست کلیک کردن بر روی    ، ودشحافظه ذخیره  

 از یونیت مورد نظر در سمت راست یونیت انتخاب شده ایجاد کرد.

 
 کپی کردن یونیت(  45-2شکل  
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 چسباندن یونیت (  46-2شکل  

استفاده    ctrl+Vو    ctrl+Cبه ترتیب از کلیدهای ترکیبی    Paste Unitو    Copy Unitهای  توان به جای انتخاب گزینههمچنین می

 کرد.  

 د.راست آن اضافه کبه سمت ر مورد نظرتوان یک کپی از یونیت می آیکون  کلیک کردن رویبا نکته: 

 کپی کردن با استفاده از کشیدن و رها کردن  (2-8-6-4

کشیدن و رها کردن یونیت مورد  و    ctrlمان کلید  مزبا فشار دادن ه  توانمیتر انجام شدن عملیات کپی کردن  برای راحت

 . کردایجاد  آن قسمتیک کپی از یونیت مورد نظر در  ا،هنظر در فواصل آبی رنگ بین یونیت

 
 کپی کردن با استفاده از کشیدن و رها کردن(  47-2شکل  
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 کات کردن یونیت (2-8-6-5

در    مورد نظریونیت  ،  Cut Unitو انتخاب گزینه  آن  راست کلیک کردن بر روی  با    یدبا  ابتدا  یونیت  یک   کردن  برای کات

توان یونیت  می   Paste Unitیو انتخاب گزینه  هایونیت  از  یک هر  سپس با راست کلیک کردن بر روی    ،ودشحافظه ذخیره  

 .چسبانددر سمت راست یونیت انتخاب شده   را مورد نظر

 
 کات کردن یونیت (  48-2شکل  

  

 
 چسباندن یونیت (  49-2شکل  

استفاده   ctrl+Vو  ctrl+Xبه ترتیب از کلیدهای ترکیبی  Paste Unitو  Cut Unitهای  توان به جای انتخاب گزینههمچنین می

 کرد.  
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 کات کردن با استفاده از کشیدن و رها کردن  (2-8-6-6

کشیدن و رها کردن یونیت مورد  و  shiftمان کلید مزبا فشار دادن ه توانمیکردن   اتعملیات ک تر انجام شدن  برای راحت

 چسباند.  آن قسمتدر   را یونیت مورد نظر ا،هنظر در فواصل آبی رنگ بین یونیت

 
 کردنکات کردن با استفاده از کشیدن و رها  (  50-2شکل  

 اطالعات یونیت  (2-8-6-7

باز   Unit Propertiesپنجره  ،Unit Propertyو انتخاب گزینه  آن  راست کلیک کردن بر رویدوبار کلیک روی هر یونیت یا با 

 د.نشونمایش داده میهای آن یونیت شامل لیبل، شماره یونیت و لیبل کارتاطالعات  شده و

 
 اطالعات یونیت (  51-2شکل  

 تغییر نام یونیت   (2-8-6-8

توان در فیلد  در این پنجره میشود. باز می  Infoپنجره    Unit Propertyبا راست کلیک کردن بر روی یونیت و انتخاب گزینه 

Label .با کلیک کردن بر روی گزینه   ، لیبل یونیت را تغییر دادOK شوند. تغییرات ذخیره می 
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 تغییر نام یونیت (  52-2شکل  

فرض آن را پاک کرده و یک نام دلخواه برای آن مشخص  توان نام پیشهمچنین با کلیک کردن بر روی نام هر یونیت می

 کرد.

 شود.باز می infoنکته: با دابل کلیک بر روی یونیت پنجره 

 هاکار کردن با کارت (2-8-7

 تغییر نوع کارت (2-8-7-1

روی گزینه    نشانگربا راست کلیک کردن بر روی کارت و قراردادن  برای اضافه کردن یک کارت جدید یا تغییر نوع کارت  

Change Card Type  اضافهدر آن بخش    مورد نظر  شود که با انتخاب هر یک، کارت ها نمایش داده میلیست انواع کارت  

 گردد.می

 
 تغییر نوع کارت(  53-2شکل  

 تغذیه داشته باشد. تواند فقط یک کارتداشته باشد. همچنین هر یونیت می CPUتواند فقط یک کارت نکته: هر رله می
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 حذف کردن کارت (2-8-7-2

آن را حذف    Remove Cardبا راست کلیک کردن بر روی کارت مورد نظر و انتخاب گزینه  توان  برای حذف یک کارت می

 کرد.

 
 حذف کردن کارت(  54-2شکل  

 توان کارت را حذف کرد.بر روی کیبورد نیز می deleteبا انتخاب کارت مورد نظر و فشار دادن کلید همچنین 

 کپی کردن کارت (2-8-7-3

در    مورد نظرکارت  ،  Copy Cardو انتخاب گزینه  آن  با راست کلیک کردن بر روی  باید    ابتداکارت    یک   کپی کردنبرای  

توان یک کپی  می  Paste Card  ی و انتخاب گزینه  ها کارت  از   یکر  هسپس با راست کلیک کردن بر روی    ، ودشحافظه ذخیره  

 ایجاد کرد.  آن قسمتمورد نظر در کارت از 

 
 کپی کردن کارت (  55-2شکل  
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استفاده    ctrl+Vو    ctrl+Cبه ترتیب از کلیدهای ترکیبی    Paste Cardو    Copy Cardهای  توان به جای انتخاب گزینههمچنین می

 کرد.  

 کپی کردن با استفاده از کشیدن و رها کردن  (2-8-7-4

مورد    کارتکشیدن و رها کردن  و    ctrlمان کلید  مزبا فشار دادن ه  توانمیتر انجام شدن عملیات کپی کردن  برای راحت

 .کردایجاد   آن قسمتورد نظر در م  کارت یک کپی از  های دیگر،مربوط به کارت قسمتنظر در  

 
 کپی کردن با استفاده از کشیدن و رها کردن(  56-2شکل  

 کات کردن کارت   (2-8-7-5

در حافظه    مورد نظرکارت  ،  Cut Cardو انتخاب گزینه  آن  با راست کلیک کردن بر روی  باید    ابتدا کارت    یک   کردن  اتکبرای  

مورد نظر  کارت  توان  می  Paste Card  یو انتخاب گزینه  هاکارت از  یک هر  سپس با راست کلیک کردن بر روی    ،ودشذخیره  

 . چسباند آن قسمت در را 
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 کات کردن کارت (  57-2شکل  

استفاده    ctrl+Vو    ctrl+Xبه ترتیب از کلیدهای ترکیبی    Paste Cardو    Cut Cardهای  توان به جای انتخاب گزینههمچنین می

 کرد.  

 کات کردن با استفاده از کشیدن و رها کردن  (2-8-7-6

مورد    ارتککشیدن و رها کردن  و    shiftمان کلید  مزبا فشار دادن ه  توانمیکردن    ات تر انجام شدن عملیات ک برای راحت

 . چسباند آن قسمت در  را  مورد نظر کارت  های دیگر،مربوط به کارت قسمتنظر در  

 
 کات کردن با استفاده از کشیدن و رها کردن(  58-2شکل  
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 اطالعات کارت   (2-8-7-7

باز    Card Propertiesپنجره    ، Card Propertyو انتخاب گزینه    آن   راست کلیک کردن بر رویدوبار کلیک روی هر یونیت یا  با  

و  یونیت، اطالعات    شده  شماره  شامل  لیبل  کارت  کارت،  تعداد سیگنالشماره  کارت آی  ها، ،  سریال  و  داده    دی  نمایش 

 باشد. های این کارت در این پنجره موجود میاطالعات سیگنال همچنین  د.نشومی

 
 اطالعات کارت (  59-2شکل  

ها وجود دارد نیز دسترسی داشت. برای این کار در فیلد های دیگری که در بقیه یونیتتوان به کارتنکته: در این پنجره می

Units  ابتدا یونیت مورد نظر مشخص شده سپس در فیلدUnits Cards شود. برای تغییر کارت، کارت مورد نظر انتخاب می

بایست بر روی گزینه کارت فعلی ذخیره شود یا خیر، که برای ذخیره کردن می شود که تنظیماتابتدا یک پیغام صادر می

Save .کلیک کنید 

 تغییر نام کارت (2-8-7-8

در این پنجره  شود.  باز می  Card Propertiesپنجره    Card Propertyبا راست کلیک کردن بر روی هر کارت و انتخاب گزینه  

 شوند.تغییرات ذخیره می Saveبا کلیک کردن بر روی گزینه  تغییر داد.، لیبل کارت را  Card Labelتوان در فیلدمی

 
 تغییر نام کارت (  60-2شکل  



 64صفحه    Relay Hardware ماژول
 

 بعدی کارتنمایش سه   (2-8-7-9

داد    بعدی از کارت مربوطه نمایشیک نمایش سه  Show 3D Cardبا راست کلیک کردن بر روی یک کارت و انتخاب گزینه  

 گردد( افزار اضافه میشود. )به زودی این امکان به نرممی

 اطالعات ترانسفوماتورهای ولتاژ و جریان  (2-8-8

 نسبت تبدیل ترانسفوماتورهای ولتاژ (2-8-8-1

های کارت مورد نظر  این پنجره سیگنال  در ؛  شودباز می  Card Propertiesی  پنجرهولتاژی،  کلیک بر روی کارت    دوباربا  

  ولتاژ   هایماتوررنسبت تبدیل ترانسفو  شوندشروع می  PTهای ولتاژی که با حروف  اند. در ردیف مربوط به سیگنالآورده شده

می  شبکه  ستون    د.نشومشخص  نامی    Primaryدر  ستون  سمت  ولتاژ  در  و  نامی  Secondaryاولیه  ثانویه   سمت  ولتاژ 

های ولتاژی  بایست برای هر یک از ورودیشود. الزم به ذکر است این نسبت تبدیل میمی  انتخابولتاژ    هایورماترترانسفو

 کارت به طور جداگانه تنظیم شود.

 Secondary  یا   Primaryتوان یه مقدار جدید به  می  Add Newدر صورت موجود نبودن مقدار مورد نظر، با انتخاب گزینه  

 شود.، تغییرات این پنجره ذخیره میSaveدن بر روی گزینه با کلیک کر اضافه کرد. 

 
 نسبت تبدیل ترانسفوماتورهای ولتاژ (  61-2شکل  

ها وجود دارد نیز دسترسی داشت. برای این کار ابتدا های دیگری که در بقیه یونیتتوان به کارتنکته: در این پنجره می

شود. در صورت ایجاد کارت مورد نظر انتخاب می Unit Cardsیونیت مورد نظر انتخاب شده سپس در فیلد  Unitsدر فیلد 

ه تنظیمات کارت فعلی ذخیره شود یا خیر، در صورت تمایل به ذخیره تنظیمات شود کتغییرات، ابتدا از کاربر پرسیده می

 کلیک شود. Saveبایست بر روی گزینه می
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 نسبت تبدیل ترانسفوماتورهای جریان  (2-8-8-2

های کارت مورد نظر  این پنجره سیگنال  در؛  شودباز می  Card Propertiesی  پنجرهجریانی،  کلیک بر روی کارت    دوبار با  

  های ماتوررنسبت تبدیل ترانسفو  شوندشروع می  CTهای جریانی که با حروف  اند. در ردیف مربوط به سیگنالآورده شده

  سمت  نامیجریان    Secondaryاولیه و در ستون  سمت  نامی  جریان    Primaryدر ستون    د.نشومشخص می  جریان شبکه

های  بایست برای هر یک از ورودیشود. الزم به ذکر است این نسبت تبدیل میمی جریان انتخاب  هایورماترثانویه ترانسفو

 ی کارت به طور جداگانه تنظیم شود. جریان

 Secondary  یا   Primaryتوان یه مقدار جدید به  می  Add Newدر صورت موجود نبودن مقدار مورد نظر، با انتخاب گزینه  

 شود.، تغییرات این پنجره ذخیره میSaveبا کلیک کردن بر روی گزینه اضافه کرد. 

 
 نسبت تبدیل ترانسفوماتورهای جریان (  62-2شکل  

ت. برای این کار ابتدا ها وجود دارد نیز دسترسی داشهای دیگری که در بقیه یونیتتوان به کارتنکته: در این پنجره می

شود. در صورت ایجاد کارت مورد نظر انتخاب می Unit Cardsیونیت مورد نظر انتخاب شده سپس در فیلد  Unitsدر فیلد 

شود که تنظیمات کارت فعلی ذخیره شود یا خیر، در صورت تمایل به ذخیره تنظیمات تغییرات، ابتدا از کاربر پرسیده می

 کلیک شود. Saveه بایست بر روی گزینمی
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 VFC Configurationماژول  (2-9

 دید کلی (2-9-1

VFC  ( عبارت  شده  مخفف  واقع  میVebko Function Chartدر  می(  کاربر  بخش  این  در  دادن  باشد؛  اختصاص  با  تواند 

های  LEDهای نتیجه را به خروجی یا  ها را مورد پردازش قرار داده و سیگنالهای مختلف، آنهای ورودی به بالکسیگنال

 شود. رله معرفی کند. در واقع رفتار رله در این بخش تعیین می

 ر شکل زیر نشان داده شده است: د VFC Configurationهای مختلف صفحه بخش

 
 Relay VFCماژول  (  63-2شکل  

 منوبار  -1

 ها پنل سیگنال -2

 VFCمحیط   -3

 هاپنل بالک -4

 ابزارها -5

 VFCتنظیمات نمایشی   (2-9-2

 VFCزمینه پنجره  پس (2-9-2-1

تغییر پسVFC Configurationدر صفحه   امکان  این پس،  دارد.  وجود  کار  به طور پیشزمینه محیط  فرض مشبک  زمینه 

آن را به خاکستری ساده    Solid Panelو قرار دادن آن روی    Set Global Snap Gridتوان با استفاده از گزینه  باشد که میمی

 گردد.به حال مشبک برمیزمینه ، پسGrid Panelتغییر داد. در صورت قرار دادن این گزینه بر روی  
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 VFC   زمینه پنجرهپس(  64-2شکل  

 دسترسی داشت. Grid Panelو  Solid Panelهای  توان به گزینه، میVFCهمچنین با راست کلیک کردن بر روی صفحه 

 VFCنوارابزار نمایشی   (2-9-2-2

 گیرند.  ها مورد استفاده قرار میاند که برای نمایش بالکابزارهایی قرار گرفته VFCدر قسمت باال و سمت راست صفحه  

 
 )افقی(VFC نوارابزار نمایشی(  65-2شکل  

ها یک  ، بالکVFCهر بار کلیک کردن روی محیط شود که با نمایی فعال میحالت بزرگ  با کلیک کردن بر روی آیکون  

 شوند.تر میواحد بزرگ

ها یک  ، بالکVFCشود که با هر بار کلیک کردن روی محیط  نمایی فعال میحالت کوچک   با کلیک کردن بر روی آیکون  

 شوند.تر میواحد کوچک 

 شود. حالت موس فعال می با کلیک کردن بر روی آیکون  

قرار    VFCگردد و تصویر در وسط صفحه  فرض برمیها به حالت پیشبزرگنمایی بالک  با کلیک کردن بر روی آیکون  

 گیرد. می

 در تصویر صفحه  VFCهای ی بالککند که همهای تغییر میها به گونهبزرگنمایی بالک با کلیک کردن بر روی آیکون  

VFC  .جای بگیرند 
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 مخفی کردن نوارابزار نمایشی (2-9-2-2-1

شود. برای  نوارابزار مخفی شده و نمایش داده نمی  Hide Toolsبا راست کلیک کردن بر روی ابزارهای نمایشی و انتخاب  

 کلیک شود.  VFCدر منوبار صفحه   Show Toolsبایست بر روی گزینه ها در صفحه، میظاهر شدن مجدد آن

 
 VFCهای نوارابزار نمایشی  گزینه(  66-2شکل  

 ها دسترسی داشت.توان به این گزینهمی VFC Toolsو گزینه  Viewهمچنین در منوی 

 قرار گرفتن عمودی نوارابزار نمایشی (2-9-2-2-2

قرار    VFCنوارابزار به صورت عمودی در صفحه   Vertical VFC Toolsبا راست کلیک کردن بر روی ابزارهای نمایشی و انتخاب  

 گردد. نوارابزار به صورت افقی برمی Horizontal VFC Toolsگیرد. همچنین با انتخاب می

 
 )عمودی( VFC   نوارابزار نمایشی(  67-2شکل  

 ها دسترسی داشت.به این گزینهتوان می VFC Toolsو گزینه  Viewهمچنین در منوی 

 ها معرفی بالک (2-9-3

 ها انواع پارامترهای بالک (2-9-3-1

اند. این  قرار گرفته  Block Properties( بالک بوده و در پنجره  Setting: این نوع از پارامترها تنظیمات )"S"پارامترهای نوع  

 کنند.پارامترها یک تنظیم ثابت را به بالک اعمال می

اند. این  ( بالک بوده و در روی بالک قرار گرفتهSetting Inputاین نوع از پارامترها تنظیمات ورودی )   :"SIn"پارامترهای نوع  

 باشند.کنند و معموال دارای واحد میپارامترها یک مقدار ثابت را به بالک اعمال می

د که به صورت یک سیگنال با  باشن( بالک میBinary Inputهای دیجیتالی ) ها ورودی: این سیگنال"BI"های نوع  سیگنال

 باشند. گیرند و فاقد واحد میمقدار صفر یا یک در ورودی بالک قرار می

باشند که به صورت یک سیگنال  ( بالک میBinary Outputهای دیجیتالی )ها خروجی: این سیگنال"BO"های نوع سیگنال

 باشند. میگیرند و فاقد واحد با مقدار صفر یا یک در خروجی بالک قرار می

باشند و معموال از ترانسفورماتورهای  ( بالک میAnalog Intputهای آنالوگ )ها ورودی: این سیگنال"AI"های نوع  سیگنال

 . باشندکنند و دارای واحد میشوند که یک سیگنال با مقدار متغیر را به بالک اعمال میولتاژ و جریان گرفته می
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باشند که به صورت یک سیگنال با  ( بالک میAnalog Outputهای آنالوگ )ها خروجیسیگنال: این "AO"های نوع سیگنال

 باشند. گیرند و دارای واحد میمقدار متغیر در خروجی بالک قرار می

 Logicهای  بالک (2-9-3-2

 ANDبالک   (2-9-3-2-1

منطقی را    ANDکند و عملیات  دریافت میو ...    "Digital 2"و    "Digital 1"های  را در ورودی binary مقدار  چند  ANDبالک  

 دهد. دهد و نتیجه را در خروجی قرار میها انجام میروی آن

  
 AND   بالک(  68-2شکل  

 

فرض پیش   نام نوع  توضیح  

ON وضعیت فعال یا غیر فعال بودن بالک S Function Status  پارامترها 

 S Number Of Digital های دیجیتال ورودی تعداد سیگنال 2
Input Signals 

 ها ورودی BI Digital 1 1مقدار ورودی  0

 BI Digital 2 2مقدار ورودی  0

 خروجی BO Out1 منطقی  ANDنتیجه عملیات  0

 AND   بالک(  1-2جدول  

 Number Of Digital ، عدد مقابلPropertiesهای بیشتر بر روی بالک دابل کلیک کرده و در پنجره  برای فعال کردن ورودی

Input Signals  .را افزایش دهید 

 

 منطقی:  ANDعملیات  

Out1 Digital 2 Digital 1 

0 0 0 

0 1 0 
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0 0 1 

1 1 1 

 AND   بالک(  2-2جدول  

 ORبالک  (2-9-3-2-2

منطقی را روی    ORکند و عملیات  دریافت میو ...    "Digital 2"و    "Digital 1"های  را در ورودی binary مقدار   چند  ORبالک  

 دهد. دهد و نتیجه را در خروجی قرار میها انجام میآن

  
 OR   بالک(  69-2شکل  

 

فرض پیش   نام نوع  توضیح  

ON وضعیت فعال یا غیر فعال بودن بالک S Function Status  پارامترها 

 S Number Of Digital دیجیتال ورودی های تعداد سیگنال 2
Input Signals 

 ها ورودی BI Digital 1 1مقدار ورودی  0

 BI Digital 2 2مقدار ورودی  0

 خروجی BO Out1 منطقی  ORنتیجه عملیات  0

 OR   بالک(  3-2جدول  

 Number، عدد مقابل  Propertiesهای دیجیتال بیشتر، بر روی بالک دابل کلیک کرده و در پنجره  برای فعال کردن ورودی

Of Digital Input Signals  .را افزایش دهید 

 

 منطقی:  ORعملیات  

Out1 Digital 2 Digital 1 

0 0 0 

1 1 0 

1 0 1 
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1 1 1 

  OR بالک(  4-2جدول  

 Equalبالک   (2-9-3-2-3

کند و همان مقدار باینری را مستقیماً در خروجی قرار  دریافت می  "Input"را در ورودی   binary یک مقدار  Equalبالک  

 دهد. می

  
 Equal   بالک(  70-2شکل  

 

فرض پیش   نام نوع  توضیح  

ON وضعیت فعال یا غیر فعال بودن بالک S Function Status  پارامترها 

 S Number Of Digital های دیجیتال خروجیتعداد سیگنال 1
Output Signals 

 ورودی BI Input مقدار ورودی  0

 )ها( خروجی BO Out1 منطقی  ANDنتیجه عملیات  0

 Equal   بالک(  5-2جدول  

 Number، عدد مقابل  Propertiesهای دیجیتال بیشتر، بر روی بالک دابل کلیک کرده و در پنجره  برای فعال کردن خروجی

Of Digital Output Signals  .را افزایش دهید 

 Protectionهای  بالک (2-9-3-3

 .شدهای حفاظتی در فصل توابع حفاظتی به طور کامل تشریح خواهند بالک 

 Signal processingهای  بالک (2-9-3-4

 PQبالک  (2-9-3-4-1

ها دریافت کرده و مقادیر  های فازی ولتاژ و جریان و همچنین ولتاژهای توالی مثبت و منفی را در ورودیسیگنال  PQ بالک  

 دهد. های اکتیو و راکتیو توالی مثبت را در خروجی قرار میانهای اکتیو و راکتیو هر سه فاز به عالوه توتوان
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 PQ   بالک(  71-2شکل  

 

  نام نوع  توضیح  فرض پیش

 ها ورودی AI VA نسبت به زمین  Aسیگنال ولتاژی فاز  0

 AI VB نسبت به زمین  Bسیگنال ولتاژی فاز  0

 AI VC نسبت به زمین  Cسیگنال ولتاژی فاز   0

 A AI IAسیگنال جریانی فاز  0

 B AI IBسیگنال جریانی فاز  0

 C AI ICسیگنال جریانی فاز  0

 AI V1 سیگنال ولتاژی توالی مثبت  0

 AI V2 سیگنال ولتاژی توالی منفی  0

  A AO Paسیگنال توان اکتیو فاز   0

 B AO Pbسیگنال توان اکتیو فاز   0 خروجی

 C AO Pcسیگنال توان اکتیو فاز   0

 A AO Qaسیگنال توان راکتیو فاز  0

 B AO Qbسیگنال توان راکتیو فاز  0
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 C AO Qcسیگنال توان راکتیو فاز  0

 AO P1 سیگنال توان اکتیو توالی مثبت  0

 AO Q1 سیگنال توان راکتیو توالی مثبت 0

 PQ   بالک(  6-2جدول  

 FFTبالک  (2-9-3-4-2

 VI_Quantitiesبالک  (2-9-3-4-3

ها دریافت کرده و مقادیر ولتاژ و جریان توالی صفر،  های فازی ولتاژ و جریان را در ورودیسیگنال  VI_Quantitiesبالک  

 دهد. قرار میمثبت و منفی و همچنین مقادیر خطی ولتاژها را در خروجی  

  
 VI_Quantities   بالک(  72-2شکل  

 

  نام نوع  توضیح  فرض پیش

 ها ورودی AI VA نسبت به زمین  Aسیگنال ولتاژی فاز  0

 AI VB نسبت به زمین  Bسیگنال ولتاژی فاز  0

 AI VC نسبت به زمین  Cسیگنال ولتاژی فاز   0

 A AI IAسیگنال جریانی فاز  0

 B AI IBسیگنال جریانی فاز  0

 C AI ICسیگنال جریانی فاز  0
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  B AO VABنسبت به فاز  Aسیگنال ولتاژی فاز  0

 C AO VBCنسبت به فاز  Bسیگنال ولتاژی فاز  0 خروجی

 A AO VCAنسبت به فاز  Cسیگنال ولتاژی فاز   0

 AO V0 سیگنال ولتاژی توالی صفر  0

 AO V1 سیگنال ولتاژی توالی مثبت  0

 AO V2 سیگنال ولتاژی توالی منفی  0

 AO I0 سیگنال جریانی توالی صفر  0

 AO I1 سیگنال جریانی توالی مثبت  0

 AO I2 سیگنال جریانی توالی منفی  0

 VI_Quantities   بالک(  7-2جدول  

 Recordsهای  بالک (2-9-3-5

 Trip Logبالک  (2-9-3-5-1

شوند را در زمان تریپ  های آنالوگ و دیجیتالی که به این بالک معرفی می، برنامه الگ سیگنالTrip Logبا استفاده از بالک  

 باشد.ها شامل اطالعاتی مثل تاریخ، ساعت و مقادیر میکند. این الگثبت می

 
 Trip Log   بالک(  73-2شکل  

 

  نام نوع  توضیح  فرض پیش

ON وضعیت فعال یا غیر فعال بودن بالک S Function Status  پارامترها 
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 S Number Of Analog های آنالوگ ورودیتعداد سیگنال 1
Input Signals 

 S Number Of Digital دیجیتال ورودی های تعداد سیگنال 5
Input Signals 

  BI Relay Trip سیگنال تریپ کلی رله  0

 AI Analog سیگنال آنالوگ 0 ها ورودی

 BI Digital (Incoming)  1سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital I/IO ( Incoming/Outgoing)  1سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 2 (Incoming)  2سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 2 I/IO ( Incoming/Outgoing)  2سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 3 (Incoming)  3سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 3 I/IO ( Incoming/Outgoing)  3سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 4 (Incoming)  4سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 4 I/IO ( Incoming/Outgoing)  4سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 5 (Incoming)  5سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 5 I/IO ( Incoming/Outgoing)  5سیگنال دیجیتال  0

 Trip Log   بالک(  8-2جدول  

شود ولی اگر روی ها الگ ثبت میتنظیم شوند با یک شدن آن Incomingهای دیجیتال روی نکته: اگر ورودی

Incoming/Outgoing شود.تنظیم شود، هم به ازای یک شدن و هم به ازای صفر شدن سیگنال الگ ثبت می 

اند را به بالک اضافه کنید در پنجره هفرض در بالک قرار نگرفتهایی را که به صورت پیشنکته: اگر بخواهید سیگنال

Properties در زبانه ،Setting تیک گزینه ،Is Visible .را برای سیگنال مورد نظر بزنید 

 

 Event Logبالک   (2-9-3-5-2

شوند و همینطور  های آنالوگ و دیجیتالی که به این بالک معرفی می، برنامه الگ سیگنالEvent Logبا استفاده از بالک  

 کند. ادهایی مثل خاموش یا روشن شدن، ریست شدن و ... را به طور مستمر ثبت میهای رویدالگ
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  Event Log بالک(  74-2شکل  

 

  نام نوع  توضیح  فرض پیش

ON وضعیت فعال یا غیر فعال بودن بالک S Function Status  پارامترها 

 S Number Of Analog های آنالوگ ورودیسیگنالتعداد  1
Input Signals 

 S Number Of Digital های دیجیتال ورودی تعداد سیگنال 5
Input Signals 

  AI Analog سیگنال آنالوگ 0

 BI Digital (Incoming)  1سیگنال دیجیتال  0 ها ورودی

 BI Digital I/IO ( Incoming/Outgoing)  1سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 2 (Incoming)  2سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 2 I/IO ( Incoming/Outgoing)  2سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 3 (Incoming)  3سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 3 I/IO ( Incoming/Outgoing)  3سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 4 (Incoming)  4سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 4 I/IO ( Incoming/Outgoing)  4سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 5 (Incoming)  5سیگنال دیجیتال  0

 BI Digital 5 I/IO ( Incoming/Outgoing)  5سیگنال دیجیتال  0
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 Event Log   بالک(  9-2جدول  

شود ولی اگر روی ها الگ ثبت میتنظیم شوند با یک شدن آن Incomingهای دیجیتال روی نکته: اگر ورودی

Incoming/Outgoing شود.تنظیم شود، هم به ازای یک شدن و هم به ازای صفر شدن سیگنال الگ ثبت می 

اند را به بالک اضافه کنید در پنجره فرض در بالک قرار نگرفتههایی را که به صورت پیشنکته: اگر بخواهید سیگنال

Properties در زبانه ،Setting تیک گزینه ،Is Visible  بزنید.را برای سیگنال مورد نظر 

 

 Comtradeبالک  (2-9-3-5-3

شوند را دارد و در شرایط خاصی  های آنالوگ و دیجیتالی که به این بالک معرفی می، وظیفه ضبط سیگنالComtradeبالک  

افزار قادر است این  کند. سپس نرمها را ضبط و ذخیره میکند )عموما لحظه خطا(، شکل موج سیگنالکه کاربر تعیین می

 ( در اختیار کاربر قرار بدهد. dat.و  cfg.) Comtradeت ها را با فرمسیگنال

 
 Comtrade   بالک(  75-2شکل  

 

  نام نوع  توضیح  فرض پیش

ON وضعیت فعال یا غیر فعال بودن بالک S Function Status  پارامترها 

 S Number Of Analog های آنالوگ ورودیتعداد سیگنال 8
Input Signals 

 S Number Of Digital های دیجیتال ورودی تعداد سیگنال 1
Input Signals 



 78صفحه    VFC Configuration ماژول
 

Trigger های خطا ضبط سیگنال S Save With 

 s50/0  طول مدت ضبط خطا SIn MAX LENGTH 

 s05/0  طول مدت ضبط قبل از خطا SIn PreFault Time 

 s05/0  بعد از خطا طول مدت ضبط SIn PostFault Time 

 ها ورودی BI Trigger Sig شرط پایان یافتن ضبط خطا  0

 BI Relay Trip سیگنال تریپ کلی رله  0

 AI Analog 1 1سیگنال آنالوگ  0

 AI Analog 2 2سیگنال آنالوگ  0

 AI Analog 3 3سیگنال آنالوگ  0

 AI Analog 4 4سیگنال آنالوگ  0

 AI Analog 5 5سیگنال آنالوگ  0

 AI Analog 6 6سیگنال آنالوگ  0

 AI Analog 7 7سیگنال آنالوگ  0

 AI Analog 8 8سیگنال آنالوگ  0

 BI Digital 1 1 سیگنال دیجیتال 0

  BO Record running شود سیگنال دیجیتال که در طول مدت ضبط یک می 0

 هاخروجی
دیجیتال که در لحظه شروع ضبط یک  سیگنال  0

 شود می

BO Record Start 

 Comtrade   بالک(  10-2جدول  

 

اند را به بالک اضافه کنید در پنجره فرض در بالک قرار نگرفتههایی را که به صورت پیشنکته: اگر بخواهید سیگنال

Properties در زبانه ،Setting تیک گزینه ،Is Visible .را برای سیگنال مورد نظر بزنید 

 Controlهای  بالک (2-9-3-6

 VCRبالک  (2-9-3-6-1

 .شدد  تشریح خواهع حفاظتی به طور کامل این بالک در فصل تواب
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 Communicationهای  بالک (2-9-3-7

 TPS E1بالک  (2-9-3-7-1

 .شدد  ع حفاظتی به طور کامل تشریح خواهاین بالک در فصل تواب

 I_O_LEDهای  بالک (2-9-3-8

 LEDبالک   (2-9-3-8-1

دهد. خروجی  ها انجام میمنطقی را روی آن  ORکند و عملیات  سیگنال دیجیتال را در ورودی دریافت می  10تا    LEDبالک  

مربوطه روشن   LED  ،شود که در صورت یک بودن نتیجه بالکپنل رله اختصاص داده می  LEDهای  نالاین بالک به سیگ

 خاموش خواهد بود.  LED ، شود و در صورت صفر بودنمی

های دیجیتال ورودی را  توان هر یک از سیگنالشود که میباز می  Properties، پنجره  LEDبا دابل کلیک کردن روی بالک  

Latched  یاUnlatched .تعریف کرد 

  
 LED   بالک(  76-2شکل  

 

  نام نوع  توضیح  فرض پیش

ON وضعیت فعال یا غیر فعال بودن بالک S Function Status  پارامترها 

 S Number Of Digital های دیجیتال ورودی تعداد سیگنال 1
Input Signals 

s 0  حداقل زمان روشن ماندنLED ها در صورتLatched  

 بودن

S T Min Hold 
Latched LEDs 

Unlatched  وضعیتLatched  یاUnlatched  بودن S Signal Latch 
stutus 

 ورودی)ها(  BI Digital1 1مقدار دیجیتال  0

 خروجی BO LED منطقی  ORنتیجه عملیات  0

 LED   بالک(  11-2جدول  

 Number، عدد مقابل  Propertiesهای دیجیتال بیشتر، بر روی بالک دابل کلیک کرده و در پنجره  برای فعال کردن ورودی

Of Digital Input Signals .افزایش دهید ، 
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 Outputبالک  (2-9-3-8-2

انجام میمنطقی را روی آن  ORکند و عملیات  سیگنال دیجیتال را در ورودی دریافت می  10تا    Outputبالک   دهد.  ها 

شود که در صورت یک بودن نتیجه بالک،  اختصاص داده می  PT/BOهای  کارت  Outputهای  خروجی این بالک یه سیگنال

 خروجی باینری صفر خواهد بود.شود و در صورت صفر بودن بالک می 1خروجی باینری اختصاص داده شده 

های دیجیتال ورودی  توان هر یک از سیگنالشود که میباز می  Properties، پنجره  Outputبا دابل کلیک کردن روی بالک 

های دیجیتال ورودی را در فیلد  های بیشتر بر روی بالک دابل کلیک کرده و تعداد سیگنالرا برای فعال کردن ورودی

 ، افزایش دهید. Number Of Digital Input Signalsمقابل 

 
 Output   بالک(  77-2شکل  

 

  نام نوع  توضیح  فرض پیش

ON وضعیت فعال یا غیر فعال بودن بالک S Function Status  پارامترها 

 S Number Of Digital های دیجیتال ورودی تعداد سیگنال 1
Input Signals 

 s15/0  حداقل زمان باقی ماندن کنتاکت در زمان صدور فرمان S T Min Trip CMD 

Unlatched  وضعیتLatched  یاUnlatched  بودن S Signal 1 Latch 
stutus 

 ورودی)ها(  BI Digital مقدار دیجیتال  0

 خروجی BO Output منطقی  ORنتیجه عملیات  0

 Output   بالک(  12-2جدول  

 Number Of Digital ، عدد مقابلPropertiesهای بیشتر بر روی بالک دابل کلیک کرده و در پنجره  برای فعال کردن ورودی

Input Signals  .را افزایش دهید 

 Inputبالک  (2-9-3-8-3

سیگنال دیجیتالی را   10تواند تا کند و میدریافت می  CT/BIهای  در ورودی یک سیگنال دیجیتالی را از کارت Inputبالک 

 شوند.  های دیگر اختصاص داده میهای دیجیتال بالکهای این بالک به ورودیدر خروجی قرار دهد. خروجی

های دیجیتال خروجی  توان هر یک از سیگنالکه می شود باز می Properties، پنجره Inputبا دابل کلیک کردن روی بالک  

تر از حد آستانه را دریافت کند  تعریف کرد. در صورتی که ورودی دیجیتالی رله ولتاژی بیش  Lowیا    Highرا در حالت  
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(Highسیگنال ،)  های خروجی کهHigh    وLow  دی  گیرند و در صورتی که ورواند به ترتیب مقادیر یک و صفر میتعریف شده

اند به  تعریف شده  Lowو    Highهای خروجی که  (، سیگنالLowتر از حد آستانه را دریافت کند )دیجیتالی رله ولتاژی کم

 گیرند. ترتیب مقادیر صفر و یک می

 

  
 Input   بالک(  78-2شکل  

 

  نام نوع  توضیح  فرض پیش

ON   فعال یا غیر فعال بودن بالکوضعیت S Function Status  پارامترها 

 S Number Of Digital های دیجیتال خروجیتعداد سیگنال 1
Output Signals 

High  وضعیتHigh  یاLow  بودن ورودی S Sig 1 High Low 
Status 

 ورودی Bi Input مقدار ورودی بالک 0

 خروجی)ها( BO Output سیگنال)های( خروجی  0

 Input   بالک(  13-2جدول  

 Number Of Digital ، عدد مقابلPropertiesهای بیشتر بر روی بالک دابل کلیک کرده و در پنجره  برای فعال کردن خروجی

Output Signals .را افزایش دهید 

 Measurmentهای  بالک (2-9-3-9

 Measurmentبالک  (2-9-3-9-1

باشد. برای چک کردن مقادیر  های رله میهای ولتاژی و جریانی موجود در کارتشامل تمام سیگنال  Measurmentبالک  

های  اضافه شده و به رله ارسال گردد؛ مقادیر سیگنال  VFCهای ولتاژی و جریانی الزم است این بالک به محیط  سیگنال

 شود. دریافتی توسط رله به صورت آنالین بر روی پنل جلوی رله نمایش داده می
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 Measurment   بالک(  79-2شکل  

 

  نام نوع  توضیح  فرض پیش

 S Number Of Analog ورودیهای آنالوگ تعداد سیگنال 8
Input Signals 

 پارامتر 

PT:0:2:1 ولتاژ فاز اول از کارت دومِ بیس یونیت AI Analog  

 AI Analog 2 ولتاژ فاز دوم از کارت دومِ بیس یونیت PT:0:2:2 ها ورودی

PT:0:2:3 ولتاژ فاز سوم از کارت دومِ بیس یونیت AI Analog 3 

PT:0:2:4  باقیمانده از کارت دومِ بیس یونیتولتاژ AI Analog 4 

CT:0:3:1 جریان فاز اول از کارت سومِ بیس یونیت AI Analog 5 

CT:0:3:2 جریان فاز دوم از کارت سومِ بیس یونیت AI Analog 6 

CT:0:3:3 جریان فاز سوم از کارت سومِ بیس یونیت AI Analog 7 

CT:0:3:4  باقیمانده از کارت سومِ بیس یونیت جریان AI Analog 8 

 Measurment   بالک(  14-2جدول  

 

 باشد.می CT/BIو یک کارت  PT/BOنکته: در اینجا فرض شده است رله دارای یک کارت 
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 ها کار کردن با بالک (2-9-4

 اضافه کردن بالک  (2-9-4-1

ها بخش مربوط به بالک مورد نظر را باز کرده و سپس روی بالک کلیک کرده و  برای اضافه کردن بالک ابتدا در پنل بالک

 drag andرها کنید)  VFCشود، سپس آن را بکشید و در محیط اصلی  کنید که عکس بالک ظاهر مینگه دارید، مشاهده می

drop ؛ با اینکار بالک مربوطه به محیط)VFC  شود.فه میاضا 

 جابجا کنید. VFCتوانید بالک مورد نظر را در محیط نکته: به همین روش می

 
 اضافه کردن بالک(  80-2شکل  

 
 اضافه کردن بالک(  81-2شکل  
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 ها انتخاب کردن بالک (2-9-4-2

بر روی کیبورد و کلیک کردن روی هر یک از    ctrlتوانید با فشار دادن کلید  برای انتخاب کردنِ همزمان چند بالک، می

 ها انجام دهید.ها را انتخاب کنید و عملیات مختلف را به صورت یکجا روی آنهای مورد نظر، آنبالک 

ای  ایجاد کنید؛ سپس آن را به گونه  Selection Box، یک  VFCتوانید با کلیک کردن و کشیدن روی محیط  همچنین می

 های مورد نظر درون آن قرار بگیرند.بکشید که بالک

 
 هاانتخاب کردن بالک (  82-2شکل  

 حذف کردن بالک  (2-9-4-3

آن را حذف    Removeابتدا بالک)های( مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با راست کلیک کردن بر روی آن و انتخاب گزینه  

 کنید. 

 
 حذف کردن بالک (  83-2شکل  

 ن بالک را حذف کرد.توابر روی کیبورد نیز می deleteبا انتخاب بالک مورد نظر و فشار دادن کلید 



 85صفحه    VFC Configuration ماژول
 

 کپی کردن بالک  (2-9-4-4

، بالک در حافظه  Copyابتدا بالک)های( مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با راست کلیک کردن بر روی آن و انتخاب گزینه  

، یک کپی از بالک  Paste Blockو انتخاب گزینه    VFCشود، سپس با راست کلیک کردن بر روی محیط  افزار کپی مینرم

 شود.آن قسمت اضافه می مورد نظر در 

 
 کپی کردن بالک(  84-2شکل  

  ctrl+Vبالک انتخاب شده را در حافظه کپی کرد و با استفاده از     ctrl+Cتوان با استفاده از کلیدهای ترکیبی  همچنین می

 بالک کپی شده را محل انتخاب شده قرار داد.

 کات کردن بالک  (2-9-4-5

، بالک در حافظه  Cutابتدا بالک)های( مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با راست کلیک کردن بر روی آن و انتخاب گزینه 

،  Paste Blockو انتخاب گزینه    VFCشود، سپس با راست کلیک کردن بر روی محیط  افزار کپی شده و سپس حذف مینرم

 شود.یک کپی از بالک مورد نظر در آن قسمت اضافه می

 
 کات کردن بالک(  85-2شکل  

بالک را    ctrl+Vبالک انتخاب شده را در کات کرد و با استفاده از     ctrl+Xتوان با استفاده از کلیدهای ترکیبی  همچنین می

 ده قرار داد. محل انتخاب ش

 ها تغییر اندازه بالک (2-9-4-6

ی سمت راستِ پایین بالک کلیک کرده و نگه دارید،  برای تغییر اندازه یک بالک ابتدا بر روی ناحیه مشخص شده در گوشه

 کند. سپس سپس با کشیدن آن ابعاد بالک تغییر می
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 ها اندازه بالک تغییر  (  86-2شکل  

های بالک نمایش داده شود، به ها و خروجینکته: اگر ابعاد بالک کوچک باشد به طوریکه فقط تعدادی محدودی از ورودی

 ها نیز دسترسی داشته باشید.توانید به بقیه ورودیکمک اسکرول موس می

 اطالعات بالک  (2-9-4-7

 شود. در بخش  باز می  Propertiesپنجره   ،Block Propertyبا راست کلیک کردن بر روی بالک مورد نظر و انتخاب گزینه  

Properties شود. اطالعات مربوط به بالک نمایش داده می 

 
 اطالعات بالک (  87-2شکل  

 تغییر نام بالک  (2-9-4-8

 شود. در بخش  باز می  Propertiesپنجره    Block Propertyبا راست کلیک کردن بر روی بالک مورد نظر و انتخاب گزینه  

Properties  توان در فیلد  میLabel    یک نام برای بالک مشخص کرد. با کلیک کردن بر روی گزینهSave تغییرات ذخیره ،

 شوند.می
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 تغییر نام بالک (  88-2شکل  

 ها تنظیمات شکل ظاهری بالک (2-9-4-9

 هاتنظیمات ظاهری بالک  (2-9-4-9-1

بر روی گزینه   گزینه    Viewبا کلیک کردن  انتخاب  و  شود که  باز می  General Informationپنجره    UI Settingدر منوبار 

 ها دسترسی داشت. لها و سیگنا توان در این پنجره به تنظیمات نمایشی مربوط به بالکمی

 

 
 هاتنظیمات ظاهری بالک (  89-2شکل  

 شود. ها انجام میتنظیمات ظاهری مربوط به بالک Style of Blocks، در زبانه General Settingsدر پنجره  

 
 هاتنظیمات ظاهری بالک (  90-2شکل  
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 گزینه  توضیح 

فرض در یک بالک نمایش  بیشترین تعداد سیگنال که به صورت پیش

شود داده می  

Max Count of Signal to show on Block 

ها اختصاص دادن رنگ متفاوت برای وضعیت سیگنال  Use different Color for signals status 

 Show Signals by ها سیگنالانتخاب نوع نمایش 

 Show by Name هاها به ترتیب نام آننمایش سیگنال

 Show by Label هاها به ترتیب لیبل آننمایش سیگنال

 Signal Label size(Status) ها سیگناللیبل ابعاد نمایش 

 Show full label نمایش لیبل با ابعاد کامل 

 Show with unit size for Signals سلول آننمایش لیبل متناسب با اندازه  

 ها تنظیمات ظاهری بالک(  15-2جدول  

 

 Ok تایید تنظیمات و بستن پنجره 

 Apply تایید تنظیمات 

 Default فرض اعمال تنظیمات پیش

 Cancel لغو تنظیمات و بستن پنجره 

 ها تنظیمات ظاهری بالک(  16-2جدول  

 تنظیمات اندازه خط  (2-9-4-9-2

 شود. ها انجام میتنظیمات مربوط به شکل ظاهری بالک Appearance، در زبانه General Settingsدر پنجره  

 
 تنظیمات اندازه خط (  91-2شکل  
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 شود. ، صفحه تنظیمات مربوط به اندازه خط باز میPreview Fontبا انتخاب 

 
 تنظیمات اندازه خط (  92-2شکل  

 

 گزینه  توضیح 

 Font بخش مربوط به انتخاب فونت

 Font style بخش مربوط به انتخاب نوع فونت

 Size مربوط به اندازه فونتبخش 

 Effects بخش مربوط به تنظیمات خط کشیدن زیر یا روی کلمات 

 Strikeout خط کشیدن روی کلمات 

 Underline خط کشیدن زیر کلمات 

 Color رنگ کلمات 

 Sample شود در این بخش یک نمونه از تغییرات اعمال شده نمایش داده می

 Script خط نوشتاری دستبخش مربوط به انتخاب نوع 

 تنظیمات اندازه خط (  17-2جدول  

 

 Ok تایید تنظیمات و بستن پنجره 

 Cancel لغو تنظیمات و بستن پنجره 

 Apply تایید تنظیمات 

 ه خط تنظیمات انداز(  18-2جدول  
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 تنظیمات رنگ خط  (2-9-4-9-3

پنجره   زبانه  General Settingsدر  در   ،Appearance  بالک ظاهری  به شکل  مربوط  میتنظیمات  انجام  انتخاب  ها  با  شود 

Preview Colorشود.، صفحه تنظیمات مربوط به رنگ خط باز می 

 
 تنظیمات رنگ خط(  93-2شکل  

 VFCهای  معرفی سیگنال (2-9-5

سیگنال اینجا  یونیتدر  افزایش  با  متناسب  است.  شده  معرفی  یونیت  بیس  برای  موجود  کارتهای  و  تعداد  ها  رله  های 

 باشد:افزار به فرمت زیر میها در نرمگذاری سیگنالکند. به طور کلی نامها افزایش پیدا میسیگنال
 

 : شماره یونیت : نوع سیگنال شماره سیگنال : شماره کارت روی یونیت 
 

 نوع سیگنال  اختصاری 

PS_Voltage  ولتاژ منبع تغذیه 

PS_Current  جریان منبع تغذیه 

PS_Temp  دمای منبع تغذیه 

LS  سالم بودن رله 

PT  ولتاژی 

CT جریانی 

BI  باینری ورودی 

BO  باینری خروجی 

Key  صفحه کلید 

LED  ال ای دی 

 VFC هایمعرفی سیگنال (  19-2جدول  
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 های رله های ورودی کارتسیگنال (2-9-5-1

 آورده شده است.  CT/BIهای ورودی رله با یک کارت سیگنال

 سیگنال  توضیح 

 PS_Voltage00 ولتاژ منبع تغذیه بیس یونیت 

 PS_Current00 جریان منبع تغذیه بیس یونیت 

 PS_Temp00 تغذیه بیس یونیت دمای منبع 

 PT:0:2:1 ولتاژ فاز اول از کارت دومِ بیس یونیت 

 PT:0:2:2 ولتاژ فاز دوم از کارت دومِ بیس یونیت

 PT:0:2:3 ولتاژ فاز سوم از کارت دومِ بیس یونیت

 PT:0:2:4 ولتاژ باقیمانده از کارت دومِ بیس یونیت

 BI:0:3:1 بیس یونیتاز کارت سومِ  1باینری ورودی شماره 

 BI:0:3:2 از کارت سومِ بیس یونیت 2باینری ورودی شماره 

 BI:0:3:3 از کارت سومِ بیس یونیت 3باینری ورودی شماره 

 BI:0:3:4 از کارت سومِ بیس یونیت 4باینری ورودی شماره 

 BI:0:3:5 از کارت سومِ بیس یونیت 5باینری ورودی شماره 

 BI:0:3:6 از کارت سومِ بیس یونیت 6شماره باینری ورودی 

 CT:0:3:1 جریان فاز اول از کارت سومِ بیس یونیت  

 CT:0:3:2 جریان فاز دوم از کارت سومِ بیس یونیت

 CT:0:3:3 جریان فاز سوم از کارت سومِ بیس یونیت

 CT:0:3:4 جریان باقیمانده از کارت سومِ بیس یونیت 

 های رله های ورودی کارتسیگنال (  20-2جدول  

 های رلههای خروجی کارتسیگنال (2-9-5-2

 آورده شده است. PT/BOهای خروجی رله با یک کارت سیگنال

 سیگنال  توضیح 

 LS00 باینری خروجی وضعیت سالم بودن رله روی بیس یونیت
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 BO:0:2:1 یت از کارت دومِ بیس یون 1باینری خروجی شماره 

 BO:0:2:2 از کارت دومِ بیس یونیت  2باینری خروجی شماره 

 BO:0:2:3 از کارت دومِ بیس یونیت  3باینری خروجی شماره 

 BO:0:2:4 از کارت دومِ بیس یونیت  4باینری خروجی شماره 

 BO:0:2:5 از کارت دومِ بیس یونیت  5باینری خروجی شماره 

 BO:0:2:6 کارت دومِ بیس یونیت از  6باینری خروجی شماره 

 های رله های خروجی کارتسیگنال (  21-2جدول  

 های صفحه کلید رلهسیگنال (2-9-5-3

 های صفحه کلید رله در جدول زیر آورده شده است. سیگنال

 سیگنال  توضیح 

 Esc Key:0:0:1کلید 

 Menu Key:0:0:2کلید 

 Enter Key:0:0:3کلید 

 Up Key:0:0:4کلید 

 Down Key:0:0:5کلید 

 Left Key:0:0:6کلید 

 Right Key:0:0:7کلید 

 Key:0:0:8 )فعالً امکان استفاده وجود ندارد(   روی پنل جلو  8کلید شماره 

 Key:0:0:9 )فعالً امکان استفاده وجود ندارد(   روی پنل جلو  9کلید شماره 

 Key:0:0:10 )فعالً امکان استفاده وجود ندارد(  روی پنل جلو 10کلید شماره 

 های صفحه کلید رلهسیگنال (  22-2جدول  

 های رله LEDهای  سیگنال (2-9-5-4

 رله در جدول زیر آورده شده است.  LEDهای سیگنال

 سیگنال  توضیح 

LED  روی پنل جلو  1شماره LED:0:0:1 
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LED  روی پنل جلو  2شماره LED:0:0:2 

LED  روی پنل جلو  3شماره LED:0:0:3 

LED  روی پنل جلو  4شماره LED:0:0:4 

LED  روی پنل جلو  5شماره LED:0:0:5 

LED  روی پنل جلو   6شماره LED:0:0:6 

LED  روی پنل جلو  7شماره LED:0:0:7 

 های رلهLED   هایسیگنال (  23-2جدول  

 هانحوه اختصاص دادن سیگنال (2-9-6

شود. در این روش  انجام میروش کشیدن و رها کردن  به روش AMRافزار در نرم   هابه طور کلی اختصاص دادن سیگنال

تواند اختصاص دادن سیگنال را به راحتی انجام بدهد. در این روش ابتدا  کاربر با استفاده از روش کشیدن و رها کردن می

سپس آن  ها گروه سیگنال های مورد نظر را باز کنید. بر روی سیگنال مورد نظر کلیک کرده و نگه دارید  در پنل سیگنال

را کشیده و بر روی ورودی )یا خروجی( بالک مورد نظر رها کنبد. هنگامی که سیگنال را روی ورودی )یا خروجی(  مورد  

 بایست به رنگ سبز درآمده باشد تا بتوان آن را اختصاص داد. دارید مینظر نگه می

 

 
 ها به روش کشیدن و رها کردنادن سیگنال اختصاص د(  94-2شکل  

آید، به این معناست  دهید و به رنگ قرمز درمیتوجه کنید هنگامی که سیگنالی را بر روی یک ورودی )یا خروجی( قرار می

 که سیگنال قابلیت اختصاص داده شدن در این ورودی را ندارد.
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 اختصاص داده نشدن سیگنال به دلیل عدم انطباق آن و تغییر رنگ سیگنال (  95-2شکل  

 سیگنال گروه سیگنال و  ایجاد   (2-9-6-1

 های آنالوگ و دیجیتال به روش زیر عمل نمود: برای اضافه کردن گروه سیگنال، سیگنال

، یک گروه  Add Categoryزینه  و انتخاب گ  User Defined Signalsها با راست کلیک کردن بر روی گزینه  در پنل سیگنال

 شود.سیگنال ایجاد می

 
 ایجاد گروه سیگنال (  96-2شکل  

توان گروه سیگنال ایجاد شده را می  Removeنکته: با راست کلیک کردن بر روی گروه سیگنال ایجاد شده و انتخاب گزینه

 حذف کرد.
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به   Add Digital Signal یا  Add Analog Signalسپس با راست کلیک کردن بر روی گروه سیگنال ایجاد شده و انتخاب گزینه 

 یا دیجیتال اضافه کرد. توان یک سیگنال آنالوگمیترتیب 

 
 اضافه کردن سیگنال به گروه سیگنال (  97-2شکل  

 توان سیگنال ایجاد شده را حذف کرد.می  Removeه: با راست کلیک کردن بر روی سیگنال ایجاد شده و انتخاب گزینهنکت

 ( Auto Generateایجاد سیگنال خودکار ) (2-9-6-2

افزار انجام  در این روش این امکان وجود دارد که تمام مراحل ایجاد گروه سیگنال و ایجاد سیگنال به اتوماتیک توسط نرم

  بایست بر روی خروجی مورد نظر بالک کلیک کرده و سپس آن را کشیده و بر روی ورودیگردد. برای اینکار کاربر می

برای   زیر  ایجاد شده و سیگنال با فرمت  AutoGeneratedSignalsبالک دیگر رها کند. در این صورت یک گروه سیگنال با نام  

 : گرددهای دیجیتال و آنالوگ ایجاد میسیگنال

 خروجی : شماره بالک  CFCSignalنام 

 
  (Auto Generate)   ایجاد سیگنال خودکار(  98-2شکل  
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 کات کردن سیگنال (2-9-6-3

 توان یک سیگنال را کات کرده ومی   Cutو انتخاب گزینه    User Defined Signalsهای  با راست کلیک کردن بر روی سیگنا

توان سیگنال مورد نظر را در آن بخش  می  Pasteبا راست کلیک کردن بر روی یک گروه سیگنال دیگر و انتخاب گزینه  

 چسباند. 

 
 کات کردن سیگنال(  99-2شکل  

 تغییر نام سیگنال  (2-9-6-4

توان نام سیگنال مورد نظر را تغییر  می  Rename Signalها انتخاب گزینه  روی هر یک از سیگنالبا راست کلیک کردن بر  

 داد.

 
 تغییر نام سیگنال (  100-2شکل  

 سیگنال مورد نظر را تغییر داد.توان نام ها میها در پنل سیگنالنکته: با دابل کلیک کردن بر روی هر یک از سیگنال
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 Signal Routingپنجره   (2-9-7

از نظر  بخش که  این  شود،  انجام می  VFCهای مختلف در محیط  های آنالوگ و دیجیتال رله به بالکاختصاص دادن سیگنال

شود به این صورت  باشد، کانفیگ و تنظیمات رله را نیز شامل میرله زیمنس می  I/O Maskingمشابه  ظاهری و کار کردن  

ها دسترسی داشته  که کاربر این امکان را دارد که در همین صفحه بالک اضافه و کم بکند و همچنین به تنظیمات بالک

نیز    User Definedورودی و  های آنالوگ  بندی سیگنالباشد. مورد دیگری که در این بخش لحاظ شده این است که دسته

را در این صفحه اضافه کرد. الزم    VFCهای موجود در  ی بالکدهند که بتوان همهباشند و این امکان را میقابل دستیابی می

 همسان است.  VFCشود با انجام می Signal Routingبه ذکر است، تمام کارهایی که در صفحه 

 باشند: ها موارد زیر میبندیدسته شوند. اینای مورد نظر انتخاب میهبندی سیگنالدر این صفحه ابتدا دسته

1) CT/PT Input 
2) Binary Input 
3) Binary Output 
4) LED 
5) User Defined Analog 
6) User Defined Digital 

 

 
 Signal Routingدر صفحه   هابندی سیگنال دسته(  101-2شکل  

 

هایی که شامل این نوع سیگنال  گیرند و بالکهای مربوطه به صورت افقی در باالی صفحه قرار میبندی سیگنالدر هر دسته

 Userهای  ها سیگنالبندیگیرند. الزم به ذکر است در این دستهباشند، به صورت عمودی در سمت چپ صفحه قرار میمی

Defined  ایجاد می آورده میکه توسط کاربر  نیز  و کاربر میشوند  به سیگنالتواند آنشوند  را  های ورودی و خروجی  ها 

 های دیگر اختصاص دهد. بالک 
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 Signal Routingدر صفحه    های آنالوگسیگنال (  102-2شکل  

 

 
 Signal Routingدر صفحه   های دیجیتال سیگنال (  103-2شکل  

 Unlatchedو    Latchedهای باینری  خروجی (2-9-7-1

شود، کنتاکت نیز یک شده و  بودن کنتاکت: در این حالت زمانی که مقدار سیگنال دیجیتال بالک یک می Latchedمفهوم 

 ماند. شدن از طرف کاربر یک باقی می Resetتا زمان 
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این حالت زمانی که مقدار سیگنال دیجیتال بالک یک می  Unlatchedمفهوم   به مدت  بودن کنتاکت: در  شود کنتاکت 

 شود. ماند و سپس صفر میثانیه )قابل تغییر توسط کاربر( یک باقی میمیلی 150فرض پیش

2-9-7-2) LED  هایLatched    وUnlatched 

نیز روشن شده و تا    LEDشود،  ال بالک یک می: در این حالت زمانی که مقدار سیگنال دیجیتLEDبودن    Latchedمفهوم  

 ماند.شدن از طرف کاربر روشن باقی می Resetزمان 

روشن شده و سپس   LEDشود، : در این حالت زمانی که مقدار سیگنال دیجیتال بالک یک میLEDبودن  Unlatchedمفهوم 

 شود. خاموش می
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 ( Temp Functionsتوابع نمونه ) (2-9-8

 ها به عنوان مثال برای کاربران قرار داده شده است.برخی از حفاظت VFCتنظیمات  Temp Functionsدر بخش  

 

 
 OverCurrent(50/51) Temp Function(  104-2شکل  

 

 
 DIFFERENTIAL Temp Function(  105-2شکل  
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 Distance Temp Function(  106-2شکل  

 

 
 VCR Temp Function(  107-2شکل  
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 Record Dataماژول  (2-10

 دید کلی (2-10-1

 باشد: بخش اصلی می 4این ماژول شامل 

 
 Record Dataماژول  (  108-2شکل  

1- Comtrade 

2- Trip Log 

3- Event Log 

4- Comtrade Log Option 

 تریپ الگ  (2-10-2

کند که در صورت نیاز،  افتد یک الگ در حافظه خود ذخیره میکه در رله اتفاق میمختلفی  ی  هارله وبکو به ازای رویداد

اضافه   VFCبه محیط  Trip Logبایست بالک  برای اینکار ابتدا می افزار دریافت کند. ها را از طریق نرمتواند این الگکاربر می

  Trip Logبالک    .شوند  اخنصاص داده  Digitalو    Analogهای  های آنالوگ و دیجیتال مورد نظر را به ورودیو سیگنال  شده

های  ای سیگنالمقدار لحظهول مدت یک بودن این سیگنال، یک شود و در ط Trigger Sigشود که سیگنال زمانی فعال می

.  دکنثبت می  Instant. Analog Loggerسیگنال    Incoming/Outgoingدر لحظه    های دیجیتال آنالوگ و تغییر وضعیت سیگنال

 باشند. از نوع دیجیتالسیگنالی  توانند هرمطابق نظر کاربر می Instant. Analog Loggerو  Trigger Sigهای سیگنالبنابراین 

های  کند. ثبت الگهای آنالوگ و دیجیتال میشروع به ثبت الگ برای سیگنال  Trip Logکند، بالک  آپ میزمانی که رله پیک 

های دیجیتال روی  شود بستگی دارد، اگر ورودیها انجام میهای دیجیتال به تنظیمی که در این بالک برای آنسیگنال

Incoming  تنظیم شوند با یک شدن سیگنال  Instant. Analog Logger  گر روی  شود ولی االگ ثبت میIncoming/Outgoing  

  20های آنالوگ از  الگ سیگنالشود.  سیگنال الگ ثبت می  این  تنظیم شود، هم به ازای یک شدن و هم به ازای صفر شدن 
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لحظه صفر در نظر گرفته    Trigger Sigیک شدن سیگنال  اگر    ،شودشروع می  Trigger Sigیک شدن سیگنال  ثانیه قبل از  میلی

 شود در جدول زیر آورده شده است. ها الگ ثبت میآن شود، لحظاتی که در 

 

 الگ لحظه 

 های آنالوگای سیگنالر لحظهدامق  ثانیه میلی - 20لحظه 

 های آنالوگای سیگناللحظهمقدار  ثانیه میلی - 10لحظه 

)یک شدن سیگنال   لحظه صفر 

Trigger Sig ) 

های دیجیتال و مقدار  های آنالوگ، مقدار اولیه سیگنالای سیگناللحظهمقدار 

 Instant. Analog Loggerو  Trigger Sigهای اولیه سیگنال

 های آنالوگای سیگناللحظهمقدار  ثانیه + میلی20لحظه 

شدن   Incoming/Outgoing لحظه

 Instant. Analog Loggerسیگنال 

 های دیجیتال های آنالوگ و تغییر وضعیت سیگنالسیگنالای مقدار لحظه

لحظه آخر )صفر شدن سیگنال  

Trigger Sig ) 

 Trigger Sigهای آنالوگ و مقدار نهایی سیگنال ای سیگناللحظهمقدار 

 کندها الگ ثبت میآندر    Trip Logکه بالک    شدن  Triggerبعد از    لحظات(  24-2جدول  

ها پر شود، به ازای ذخیره  سازی الگشوند. اگر حافظه ذخیرهای دارند و به طور خودکار مدیریت میها ساختار حلقهالگ

شوند. در هنگام قطع ولتاژ، اطالعات ثبت شده با استفاده از باتری به طور  تر حذف میهای قدیمیهای جدید، الگالگ

های مربوطه را با استفاده از  تواند الگکند. کاربر میشود و تا مدتی پس از قطع ولتاژ نیز الگ ثبت میی میایمن نگهدار

 افزار از رله دریافت کند. نرم

 Get Trip Logافزار به رله متصل است بر روی گزینه  قرار داده و در حالتی که نرم  Trip Logرا روی    Record Dataماژول  

Names با اینکار تاریخ و ساعت صادر شدن کلیک کنید .Tripها نمایش  های رله و همچنین تعداد رویدادهای موجود در آن

 شوند.داده می
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 هاTripلیست  (  109-2شکل  

کلیک    Get Selected Trip Log، فایل مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه  Trip Logبرای مشاهده رویدادهای موجود در هر  

 شوند.کنید. رویدادهای مربوط به آن در سمت راست تصویر نمایش داده می

 
 Trip Log(  110-2شکل  

 ایونت الگ  (2-10-3

  Event Logها  کند که این الگافتد یک الگ در حافظه خود ذخیره میرله وبکو به ازای هر رویدادی که در رله اتفاق می

در محدوده زمانی کمی )زمانی که تریپ صادر شده(    Trip Logدر این است که    Trip Logو    Event Logشوند. تفاوت  نامیده می

تر  شوند جامعثبت می  Event Logباشد، مواردی که در  در حال ثبت رویدادها میهمواره    Event Logکند ولی  الگ ثبت می

تواند این  کند( در صورت نیاز، کاربر میباشند )به طور کلی هر تغییری که در رله ایجاد شود الگ ثبت میمی  Trip Logاز  

 افزار دریافت کند.ها را از طریق نرمالگ
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 کامترید  (2-10-4

های قدرت مثل جریان، ولتاژ، توان، فرکانس  یک فرمت رایج برای ذخیره خصوصیات الکتریکی شبکه(  Comtradeکامترید )

شوند. الزم به  ها( تولید میهای الکترونیکی هوشمند )رلهباشد که عموما توسط دستگاه... در شرایط گذرا و بروز خطا میو 

سازی کرده  های قدرت نیز قادرند به ازای شرایط مختلف خصوصیات شبکه را شبیهسازی شبکهافزارهای شبیهذکر است نرم

های آنالوگ و دیجیتال ورودی و  ار دهند. رله وبکو نیز قادر است با ضبط سیگنالدر اختیار کاربر قر  Comtradeو در فرمت

در اختیار کاربر قرار دهد. این فایل   (dat.و    cfg.)  Comtradeخروجی رله در زمان مشخص، این اطالعات را در قالب فایل  

 باشد.های دیجیتال میری برای سیگنالهای آنالوگ و اطالعات باینشامل شکل موج )دامنه، فاز و فرکانس( برای سیگنال

 شود.انجام می  COMTRADEو با استفاده از بالک   VFCاین تنظیمات در صفحه 

های آنالوگ و دیجیتال مورد نظر را  اضافه کنید و سیگنال  VFCرا به محیط    COMTRADEبایست بالک  برای اینکار ابتدا می

معرفی کنید و    Relay Tripبایست به ورودی  مچنین تریپ عمومی رله را میمعرفی کنید. ه  Digitalو    Analogهای به ورودی

 Triggerآپ( معرفی کنید. زمانی که  )معموال سیگنال پیک   Trigger Sigیک سیگنال را به عنوان شروع کننده ضبط به ورودی  

Sig  شود، بالک  یک میComtrade  کند و مقادیر را از روی  ها میشروع به ضبط سیگنالSD RAM    بهMicro SD  ریزد،  می

  Save Withبستگی دارد؛ اگر پارامتر    Comtradeدر بالک    Save Withبه تنظیم پارامتر    Micro SDذخیره شدن مقادیر در  

قرار    Tripروی    Save Withشوند و اگر پارامتر  مقادیر ذخیره می  Triggerقرار گرفته باشد، با صفر شدن سیگنال    Triggerروی  

 شود.  انجام می Micro SD، ذخیره مقادیر روی Trip، با یک شدن سیگنال گرفته باشد

زمان   تغییر  یک  می  MAX LENGTHبا  زمان  مدت  تغییر    Comtradeتوانید  با  همچنین  دهید.  تغییر  و    PreFault Timeرا 

PostFault Time توانید زمان ضبط کردن پیش از خطا و بعد از خطا را تغییر دهید.به ترتیب می 

 
 Comtradeها به بالک  نحوه اختصاص دادن سیگنال (  111-2شکل  
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در قالب چند  Comtradeشد، بزرگتر از مدت زمان الزم برای ایجاد شرط ذخیره شدن با MAX LENGTHنکته: اگر طول مدت 

 شود.فایل ذخیره می

 

  Get Comtradeافزار به رله متصل است بر روی گزینه  قرار داده و در حالتی به نرم  Comtradeرا روی    Record Dataماژول  

 شوند. های ذخیره شده روی رله نمایش داده میComtradeکلیک کنید. با اینکار  

 
 رله   های ذخیره شده رویComtradeنام  (  112-2شکل  

های مورد نظر را انتخاب کرده و روی  روی سیستم کامپیوتری، فایل  dat.و    cfg.با فرمت    Comtradeهای  برای ذخیره فایل

 شوند.ذخیره می  Recordsها در مسیر ایجاد پروژه و در پوشه کلیک کنید. فایل  Get Fileگزینه  

 
 Comtradeهای  ذخیره فایل(  113-2شکل  
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آن  وجود درهای مباز شده و سیگنال AMProافزار مورد نظر، این فایل با نرم Comtradeنکته: با دابل کلیک کردن بر روی 

 قابل نمایش خوهند بود.

 

 
 AMProافزار  باز شده با نرم   Comtradeفایل  (  114-2شکل  

 برداری اندازی و بهرهراه (2-11

 ارتباط با رله (2-11-1

 سازی رلهآماده (2-11-1-1

توانید با  رله را در جای مناسب قرار داده، ارت رله را وصل کنید و کابل برق رله را به برق شهر وصل نمایید. رله وبکو را می

 ولت روشن کنید.  48برابر  DCتوانید با حداقل ولتاژ را می AMRروشن کنید. همچنین   ACولت   240تا  200برق شهر 

 LANارتباط از طریق کابل   (2-11-1-2

  برقراری   . برایشودصل  و  تاپلپرله و سمت دیگر آن به  پشت    LANکابل شبکه به پورت  ابتدا باید    افزار نرمبا  رله  برای ارتباط  

. این تنظیمات برای ویندوز  شود سیستم تعریف    برای رابطرا    IPیک رنج    تاپ لپبا توجه به سیستم عامل   بایستمی  ارتباط 

 شود: بررسی می 10

و  Start،  Control Panelدر منوی   آیکون    ، سپسشود میباز    را جستجو کرده  روی  بر  باز شده  پنجره   Network andدر 

Internet  شودمیکلیک. 
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 Control Panelپنجره  (  115-2شکل  

 .شودمیکلیک  Network and Sharing Centerبر روی گزینه  سپس

 
 Network and Sharing Centerآیکون  (  116-2شکل  

 .شودمیکلیک  Change adapter settingsبر روی گزینه ، پنجره  سمت چپ درسپس 

 
 Change adapter settingsگزینه  (  117-2شکل  
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 .شودمیدابل کلیک  Ethernetاز شده بر روی آیکون در پنجره ب 

 
 Ethernetرابط  (  118-2شکل  

برای اطمینان از موجود باشد؛  Local Area Connectionیا  Ethernetدر این قسمت ممکن است تعداد زیادی رابط نکته: 

ضربدر قرمز رنگ روی آیکون توان یک بار کابل شبکه را از سیستم جدا کرد که در این صورت یک انتخاب رابط صحیح، می

 .شودمی، ضربدر قرمز رنگ از روی آیکون مورد نظر برداشته گیرد و پس از وصل کردن مجدد کابلقرار می مورد نظر

 

 . شودمیدابل کلیک   Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) گزینهدر پنجره باز شده بر روی 

 
 TCPآیکون پروتکل ارتباطی  (  119-2شکل  

وارد   20.1.168.192رنج    IP addressو در قسمت    شدهانتخاب    Use the following IP addressدر پنجره باز شده رادیو باتن  

 .شودمی
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 IPتنظیم رنج  (  120-2شکل  

 گیرد. قرار می Subnet maskبه صورت خودکار در قسمت   255.255.255.0پی، رنج با تنظیم این رنج آی

 شود.میکلیک  OKاند نیز بر روی گزینه هایی که قبل از آن باز شدههپنجر  در  و شدهکلیک   OKدر آخر بر روی گزینه  

راست    Local Area Connectionبر روی گزینه  ،  Control Panel> Ntwork Connections از آدرسبایست  می  XPو برای ویندوز  

دابل کلیک    Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)بر روی گزینه  ، سپس  را انتخاب نمود  Propertiesگزینه  و  کلیک کرده  

 د. رک وارد گفته شده را در آن   IPرنج  Use the following IP addressو در آن قسمت با فعال کردن تیک گزینه   ردهک

 Preferencesپنجره   (2-11-2

، این پنجره شامل  وارد شود  Preferencesبایست تنظیمات مربوط به اتصال رله در پنجره  ، میLANپس از برقرای ارتباط با  

 شود.ها پرداخته میمواردی است که به بررسی آن

 رله   IPوارد کردن   (2-11-2-1

که  باشد  می  192.168.1.199فرض  به صورت پیش  IP. این  شود، وارد  IPرله در بخش    IPبرای اتصال به رله در ابتدا باید  

 . توان آن را تغییر دادمی
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 Preferencesپنجره  (  121-2شکل  

 چک کردن برقراری ارتباط   (2-11-2-2

در صورت  شود.  میکلیک    Ping entered IPبر روی گزینه    ،Local  افزار و رله در شبکهبرای چک کردن برقراری ارتباط نرم

و در صورت عدم ارتباط پیغام   شدهار تکر Reply from 192.168.1.199 : bytes=32 time<1ms TTL 128برقراری ارتباط پیغام 

Request timed out شود.تکرار می 

 
 چک کردن برقراری ارتباط(  122-2شکل  

و دو تیک سبزرنگ روی   شودافزار به رله متصل می، نرمConnectبعد از چک کردن ارتباط، با کلیک کردن بر روی گزینه  

، به صورت  زده شود، در صورت قطع اتصال  Connect Automaticallyاگر تیک گزینه    گیرد. قرار می  Connection Statusآیکون  

 شود.ارسال می رله به  Connectدستور    ثانیه 3خودکار در هر 

 Connectد که در این صورت تیک گزینه  رککلیک    Disconnectروی گزینه    توان برمیافزار و رله،  برای قطع اتصال نرم

Automatically شود.نیز برداشته می 

 وضعیت اتصال  (2-11-3

 :Connectingوضعیت در حال اتصال 
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افزار  نرم  Pingرود که در صورت وجود  می  Connectingافزار به وضعیت  شود، در ابتدا نرمارسال می  Connectزمانی که دستور  

ماند.  باقی می  Connectingموجود نباشد در وضعیت    Pingشود؛ اگر  می  Connectedافزار  رمشود و وضعیت نبه رله متصل می

Connection Status   کند.تغییر پیدا می در این وضعیت به شکل 

 :Connectedحالت اتصال 

شود. در  می  Connectedافزار  شود و وضعیت نرمافزار به رله متصل می، نرمConnectبا ارسال دستور    Pingدر صورت وجود  

کند تا از برقراری ارتباط اطمینان حاصل  به رله ارسال می  Packetثانیه یک    3افزار در هر  در واقع نرم  Connectوضعیت  

 کند.تغییر پیدا می در این وضعیت به شکل   Connection Statusکند.  

به صورت اتوماتیک    Connectافزار رو رله دستور  زده شود، در صورت قطع اتصال نرم  Connect Automaticallyه  اگر تیک گزین

 شود. ارسال می

 : Watingحالت انتظار 

ماند که رله روشن شود  فرستد و منتظر میافزار دستور خاموش و روشن شدن را به رله میاین وضعیت زمانی است که نرم

  در این وضعیت به شکل    Connection Statusشود.  ارسال می  Connectمجدداً دستور    Pingو در صورت وجود  

 کند. تغییر پیدا می

 :Busyحالت ارسال و دریافت 

باشد، برای  باشند، امکان ارسال دستور دیگری به رله نمیافزار و رله در حال ارسال دیتا به یکدیگر میدر زمانی که نرم

در این وضعیت به شکل    Connection Statusبایست صبر کنید تا این وضعیت تمام شود.  رله میارسال دستور جدید به  

 کند تغییر پیدا می 

 : Disconnectحالت قطع ارتباط 

، به یکدیگر متصل  Disconnectیا ارسال دستور    Pingافزار و رله به هر دلیلی اعم از نبودن  این حالت زمانی است که نرم

 کند. تغییر پیدا می در این وضعیت به شکل   Connection Statusنباشند.  

 رله   Firmwareبه روز رسانی   (2-11-4

افزاری  د تا کد سختکن به روز رسانی    را    رله   Firmware  تواند در صورت نیاز،کاربر می  ،افزاری جدید نرمدر ابتدای نصب نسخه

ریخت میکروپروسسور  روی  اینکار  هجدید  برای  بامی  ابتدا  شود.  روی    بایست  بر  کلیک  پنجره    Connection Statusدابل 

Preferences  بر روی گزینه  افزار به رله متصل است،  باز شود سپس در حالی که نرمUpdate Firmware    سپس    .شودکلیک

 . کندفت میدریاجدید را    Firmwareقرار گرفته و    Bootloader Modeدر  رله    ، Okبا وارد کردن پسوورد و کلیک بر روی گزینه  
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 رله Firmware به روز رسانی(  123-2شکل  

 شود. جدید، رله خاموش روشن می Firmware پس از دریافت 

 
 رله Firmware رسانیبه روز  هنگام    LCDتصویر نمایش داده شده روی  (  124-2شکل  

 توان اینکار را انجام داد. می Deviceدر منوی   Update FirmWareهمچنین با استفاده از گزینه 

 شود.دید کاربر انجام میبا صالح رله Firmware به روز رسانیتذکر: 
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 مدهای رله (2-11-5

 دهد:نمایش می Preferencesپنجره کند و در افزار رله را با سه مد شناسایی میبه طور کلی نرم

Main Mode افزار به رله متصل باشد و رله به صورت کامل باال بیاید، نرم: زمانی کهMain Mode شود. نمایش داده می 

Bootloader Mode  ماده دریافت  رله آ افزار به رله متصل باشد و  نرم: زمانی کهFirmware  افزار باشد،  جدید از نرمBootloader 

Mode شود.نمایش داده می 

Unknown که نرم  : زمانی( افزار به رله متصل نباشد یا هیچ پکتیPacket  ،از طرف رله دریافت نگردد )Unknown    نمایش

 شود.داده می

 به طور دستی   Bootloader Modeایجاد   (2-11-6

  Bootloader Modeتوان به طور دستی رله را در  آن مشکل دارد، می  Firmwareآید یا  دلیل باال نمیدر مواقعی که رله به هر  

بایست قبل از اینکه تغذیه رله وصل شود،  قرار داد. برای اینکار ابتدا باید رله خاموش شود و در هنگام روشن کردن، می

داشته  ثانیه بعد از وصل کردن تغذیه نگه  3ه شده و تا  مشخص شده است فشار داد  Bکه با حرف    CPUروی کارت    Bootدکمه  

  توانمیشود؛ سپس  افزار میجدید از نرم  Firmwareآماده دریافت    گیرد وقرار می  Bootloader Modeشود. با اینکار رله در  

 جدید روی رله ریخته شود.   Firmwareکرد تا  کلیک   Update Firmwareبر روی گزینه  Preferencesدر پنجره افزار در نرم

 

 
 CPUکارت  روی    Bootدکمه  (  125-2شکل  

 رله   IPتغییر   (2-11-7

  IPده و  شحذف  موجود    Preference  ،IPدر پنجره    افزار و رله برقرار است،بایست درحالی که اتصال نرممی  رله  IPبرای تغییر  

 شود. بر روی دستگاه  تنظیم می IPاین  Set To AMRسپس با کلیک کردن روی گزینه شود مورد نظر وارد 

خواهد در آن قرار بگیرد خوانایی داشته  که رله می  Localتاپ و شبکه  لپ  IPوارد شده باید با رنج    IPالزم به ذکر است رنج  

 باشد.
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 انتقال اطالعات (2-12

 ارسال تنظیمات به رله  (2-12-1

این تنظیمات به رله ارسال شوند.   بایستمیافزار،  در نرم  VFCفزاری و تنظیمات  بعد از انجام تنظیمات پیکربندی سخت

، تنظیمات  Send Config and Setting To Deviceانتخاب گزینه و  Deviceتوان در منوی میبه رله برای ارسال این تنظیمات 

رمز عبور وارد    قبل از ارسال اطالعات  بایستشود که میباز می  Passwordپنجره  انتخاب این گزینه    پس ازد.  ررا ارسال ک

 .شودکلیک  Okآن بر روی گزینه   پس از وارد کردن باشد،  می "123456"فرض  . این رمز به صورت پیششود

 

 
 وارد کردن رمز عبور (  126-2شکل  

در نوار ابزار، تنظیمات را به رله    کلیک کردن بر روی آیکون  یا    ctrl+Dاستفاده از کلیدهای ترکیبی  توان با  همچنین می

 د. رارسال ک

 افزاراز نرم  XRioدریافت فایل   (2-12-2

کنید. با    کلیک   Export XRioبر روی گزینه    Fileافزار، در منوی  انجام شده در نرم  VFCاز تنظیمات    XRioبرای دریافت فایل  

شود، سپس با کلیک کردن بر روی  در آن مشخص می  XRioشود که مسیر ذخیره فایل  ای باز میانتخاب این گزینه پنجره

 شود.در مسیر مربوطه ذخیره می AMR_XRioفرض با نام پیش XRio، فایل  Saveگزینه 

 افزار دریافت کنید.را از نرم XRio، فایل  ctrl+Eتوانید با استفاده از کلیدهای ترکیبی همچنین می

  



 116صفحه    یعموم   ماتیتنظ
 

 تنظیمات عمومی (2-13

 عبور   تغییر رمز  (2-13-1

  Deviceاز منوی    Set Relay Passwordافزار باید در حالت اتصال به رله باشد، با استفاده از گزینه  برای تغییر رمز عبور، نرم

وارد کرده و سپس    Old Passswordد  شود، در پنجره باز شده ابتدا رمز عبور قدیمی را در فیل باز می  Set Passwordپنجره  

رمز عبور جدید    Okوارد کنید. با کلیک کردن بر روی گزینه    Confirm Passwordو    Passwordرمز عبور جدید را در فیلدهای  

 شود. در رله ذخیره می

 
 تغییر رمز عبور (  127-2شکل  

 روی رلهتنظیم تاریخ و ساعت   (2-13-2

از منوی    Set Time To Relayافزار باید در حالت اتصال به رله باشد، با انتخاب گزینه  برای تنظیم تاریخ و ساعت روی رله، نرم

Deviceشود، در صورت انجام صحیح تنظیم، پیغام ؛ تاریخ و ساعت سیستم کامپیوتری بر روی رله تنظیم میSuccessfully 

set time شود. ظاهر می 

 
 Deviceاز منوی  تنظیم تاریخ و ساعت  (  128-2شکل  



 

 توابع (3
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 VCRتابع  (3-1

 VCR  رلهمعرفی   (3-1-1

این    . گیردقرار میاستفاده  مورد  به منظور کنترل ضریب توان شبکه به صورت هوشمند  VCR  (Voltage Control Relay  )رله  

یا خارج  صورت پله ای وارد  ه  گیری کرده و بسته به نیاز شبکه توزیع، واحدهای خازنی را برله توان راکتیو شبکه را اندازه

 .کندارسال می  Load Break Switch یا LBS کند. این رله فرمان قطع یا وصل را به کلیدی به ناممی

 VCRکنترلی  ساختار تابع   (3-1-2

های وضعیت کوپلینگ بین نواحی، کلیدهای قطع و وصل نواحی، وضعیت قطع و وصل  با توجه به سیگنال  VCRالگوریتم  

به باز  این تابع با توجه    کند مدیریت میهمزمان  به طور    های خازنی راگیری توان راکتیو شبکه، بانک بودن هر بانک، اندازه

در سه حالت  (  Isolatedجداگانه )  ای(  Integrated)  کپارچهیبه صورت  ی را  خازن  یهابانک یا بسته بودن کوپلینگ بین نواحی،  

 کند. اتوماتیک، دستی و تنظیمی مدیریت می

 تعریف ضریب توان  (3-1-3

.  کندمی  دریافت   شبکه   از   را  توانی   بار،  جریانی  مشخصه  نوع  بر اساس   خط،  یک  به  کننده   مصرف   یا   هنگام وصل شدن بار 

  نامیده   ظاهری  الکتریکی  توان  است،  شده  شبکه متصل  کننده با آن به  مصرف  که  ولتاژی  سطح  در  حاصل ضرب جریان بار

  نسبت. دهدمی را تشکیل  ظاهری توان راکتیو،  توان  و منبع   توسط  شده تغذیه  اکتیو  توان از شود. به بیان دیگر ترکیبی می

 شود. نشان داده می PFنام دارد و به طور اختصاری با  Cosφ( یا Power Factorتوان ) ظاهری، ضریب توان اکتیو به توان

 رابطه توان ظاهری با توان اکتیو و راکتیو:

𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2 
 رابطه ضریب توان با توان ظاهری و توان اکتیو: 

𝑃𝐹 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟

𝐴𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟
=

توان اکتیو 

توان ظاهری
 

 

 
 های ولتاژ و جریان اختالف فاز بین سیگنال (  1-3شکل  
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 سازی توان راکتیو جبران (3-1-4

  در   آن   توزیع  و   انتقال  تولید،   به  شبکه مجبور   اما  دهندنمی  انجام  مفیدی  کار  القایی های  بار  نیاز   مورد   راکتیو  توان  چه  اگر

  شده   انتقال  شبکههای  افزایش خطا  وها  ژنراتور ترانسفورماتورها،  اندازه  شدن  بزرگ  سبب  واقعیت  این  .است  الکتریکی  شبکه

  بار   نزدیکی   در   های خازنی دلیل بانک   همین   به.  شودمی  خطوط  در   شدید   افت ولتاژ   و   تلفات  افزایش   باعث   آن   طبع   به  و

و از تحمیل آن به شبکه جلوگیری    تولید  را  نیاز   مورد   مصرفی  راکتیو  تا بار   شوندمی  نصب  های فوق توزیع(القایی )پست

 . شودمی توان نامیده  ضریب  بهبود  یا سازی جبران الکتریکی شبکه بهها خازن کنند. اتصال

 

 
 توان راکتیو بین ولتاژ و جریان با    رابطه زاویه(  2-3شکل  

 توان:  ضریب  بهبود یا سازیمزایای جبران

برای    قدرت  ضریب  افزایش  و   اصالح.  است  راکتیو   توان  جبران  روش برای  ترینایمن  ترین وساده،  تریناقتصادی  کار   این

 از قبیل:  ،منافع زیادی دارد شبکه ی انتقال 

 افزایش ظرفیت خطوط انتقال و توزیع برای انتقال توان اکتیو  •

 ایش ظرفیت توان در ثانویه ترانسفورماتورها  افز •

 کاهش افت ولتاژ خطوط  •

 .متمرکز روشاختصاصی و   توان راکتیو وجود دارد: روش سازیدو روش جبرانور کلی طبه 

 سازی اختصاصی جبران (3-1-4-1

ها  خازن.  است  طوالنی  زمانی  بازه  برای  کننده،طورکلی مصرف  به  و  ترانسفورماتور  موتور،  برای  سازیجبران  نوع  این  اعمال

 .شوندیم متصلها کنندهمصرف ترمینال  به موازی  مستقیم و طور به
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 سازی اختصاصی جبران (  3-3شکل  

 سازی متمرکز جبران (3-1-4-2

است.    اقتصادی   و   بسیار ساده  حلی  راه  اتوماتیک،   تنظیم   صورت  بهها  خازن  با  سازیمعنی جبران  به  متمرکز  سازیجبران

  یک.  شودتقسیم می  دهد  انجام  را  سازی جبران  عمل  دتوانمی  مستقل  طور  به  خازنی که  پله  تعدادی   به  راکتیو،  توان  تمام

  و   متصل   سازی جبران  برای  که باید  گیری میکند و خازنی توان راکتیو را اندازه  مقدار   دائم   طور  به   راکتیو  توان   کنندهکنترل

  ای وارد یا خارج میکند تا به یک ضریب قدرت ازکند و بنا به نیاز به صورت پلهمحاسبه می  و  گیریاندازه  را  شود  خارج  یا

 .برساند شده تعیین پیش

 

 
 سازی متمرکز جبران (  4-3شکل  

 

 هاهای کنترل ناحیهروش (3-1-5

 شود.انجام می اتوماتیک، دستی و تنظیمی روش ها با سه مدیریت بانک 
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 Remote Controlروش   (3-1-5-1

  یا برای انتخاب این حالت    .شودصورت دستی انجام میه  ها توسط اپراتور و یا سیستم اسکادا بحالت مدیریت بانک این  در  

تنظیمات  منوی  از  روی    Zone Change Modeپارامتر    باید  یا    Remote Controlرا  داد  تحریک  قرار   Bus Capسیگنال  با 

Remote Manual Mode  را فعال کرد. این حالت 

VCR  قابلیت ذخیره فرمان( های باز شدن و بسته شدن دستیManual Open/Closeدر حافظه و اجرای آن )  ها پس از عادی

را روی    Remote Manual Memory Cmdپارامتر    این حالت باید از منوی تنظیمات  فعال کردنبرای   .را دارد  شدن شرایط

ON  .قرار داد 
 

 
 های فرمان باز و بسته شدن کلیدها روی تابلو شستی(  5-3شکل  

 

روی  Zone Change Modeپارامتر  تنظیماتتحریک شود و  Bus Cap Remote Manual Modeنکته: در صورتی که سیگنال 

Remote Control  ،هامدیریت بانکو روش  این سیگنال اولویت داده شدهنباشد Remote Control شود.می 

 Automaticروش   (2-5-1-3

به ورود و خروج    اقدام   در هر ناحیه به صورت خودکار شده    گیری با توجه به توان راکتیو اندازه  VCRالگوریتم  در این حالت  

از مقدار    در   اگر مقدار توان راکتیو  د.کنخازنی میهای  بانک  تر باشد، در  بیش  Mvar Target - Lower Thresholdهر ناحیه 

 یابد.  کاهشاز این مقدار  ترپایینکند تا جایی که توان راکتیو به می وارد را ها آنهای خازنی بانک بودن نصورت در مدار 

Q [i] > Mvar Target [i] + Upper Threshold ➔ LBS Close Command 
های  کمتر باشد، در صورت در مدار بودن بانک   Mvar Target - Lower Thresholdاگر مقدار توان راکتیو در هر ناحیه از مقدار  

 کند تا جایی که توان راکتیو به باالتر از این مقدار افزایش یابد. ها را خارج میخازنی آن

Q [i] < Mvar Target [i] - Lower Threshold ➔ LBS Open Command 
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با تحریک  قرار داد یا    Automaticرا روی    Zone Change Modeپارامتر    باید از منوی تنظیمات  یا برای انتخاب این حالت  

 را فعال کرد. این حالت  Bus Cap Automatic Modeسیگنال 

ناحیه که  مقادیرنکته: در صورتی  مدیریت شوند،  یکپارچه  به صورت  ناحیهتوان  ها  راکتیو  با هم جمع میهای    ، شوندها 

 شوند.ها نیز با هم جمع میناحیه Mvar Target همچنین مقادیر 

Q [1] + Q [2] > Mvar Target [1] + Mvar Target [2] + Upper Threshold ➔ LBS Close Command 
Q [1] + Q [2] < Mvar Target [1] + Mvar Target [2] - Lower Threshold ➔ LBS Open Command 

 

روی  Zone Change Modeپارامتر  تنظیماتتحریک شود و  Bus Cap Automatic Modeنکته: در صورتی که سیگنال 

Automatic  هامدیریت بانکنباشد، این سیگنال اولویت داده شده و روش Automatic شود.می 

 Manual Setروش   (3-5-1-3

  و  های باز یا بسته شدن کردن فرمان  Setتواند با  رد و میرله را دا  HMIکاربر تنها اجازه فرمان دادن از طریق  در این حالت  

 Zone Changeپارامتر    باید از منوی تنظیماتتنها  برای انتخاب این حالت    .دکن   ج ارخ  یا د  ارو  های خازنی را، بانک تایید آن

Mode  را رویManual Set   .قرار داد 

 کند.  صادر LBSرا به کلیدهای  های باز یا بسته شدن فرمان،  Set LBS Positionپارامترهای کردن  تنظیم تواند با میکاربر 
 

 
 Manual Setها در روش کنترل  LBSهای فرمان  سیگنال (  6-3شکل  

اولویت تعیین شده    مطابق باها  روش کنترل ناحیه  تغییر کند، در لحظه اولبه یکپارچه    از جداگانه  هااگر نوع مدیریت ناحیه

 .شودیک روش به عنوان روش بحرانی انتخاب شده و برای هر دو ناحیه اعمال می 1-3جدول در 

 

Result Zone 2 Zone 1 
Automatic Automatic Automatic 
Remote Control Remote Control Automatic 
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Manual Set Manual Set Automatic 
Remote Control Automatic Remote Control 
Remote Control Remote Control Remote Control 
Remote Control Manual Set Remote Control 
Manual Set Automatic Manual Set 
Remote Control Remote Control Manual Set 
Manual Set Manual Set Manual Set 

 ها اولویت در نوع کنترل ناحیه(  1-3جدول  

 Zoneپارامتر  بر تنظیم    Bus Cap Remote Manual Modeو    Bus Cap Automatic Modeهای  سیگنالتحریک  به طور کلی  

Change Mode    در بالکVCR  پارامتر  اگر    در واقع .  لویت داردو اZone Change Mode    ی تنظیم شده باشد  افزارنرمبه صورت

روش کنترل ناحیه    تحریک شود،  Bus Cap Remote Manual Modeو    Bus Cap Automatic Modeهای  یکی از سیگنالولی  

به عنوان مثال اگر در    د.شومی  آپدیت  نیز مطابق با آن  VCRبالک  تنظیم    شود و سیگنال تحریک شده انجام میمطابق  

باشد ولی    Automatic، حالت  VCRبالک    تنظیمات  ،  تحریک شود   Bus Cap Remote Manual Modeسیگنال  تنظیم شده 

 رود.می Remote Controlهماهنگ کرده و روی حالت  آن خود را با  رله  تنظیم 

 مدیریت همزمان چند ناحیه  (3-1-6

های خازنی به اندازه دو ناحیه را دارد. در صورت بسته بودن کوپلینگ  زمان بانک رله وبکو قابلیت مدیریت هم VCRالگوریتم  

های هر ناحیه به  از بودن کوپلینگ، بانک ( و در صورت بIntegratedهای هر دو ناحیه به صورت یکپارچه )بین نواحی، بانک 

 شوند.( مدیریت میIsolatedصورت جداگانه )

 بندیناحیه (3-1-7

همانطور که    ،باشد. اگر کلید کوپالژ باز باشدمنظور از تعداد ناحیه در این رله تعداد باسبار دارای بانک خازنی مستقل می

که در مجموع    خازنی هستند  بانک   2هر کدام دارای    ده واز هم بو  مستقل  رباسبا  شود، هر دومشاهده میدر شکل زیر  

 شود. شامل دو ناحیه می

 

 
 های خازنی مدیریت بانک نواحی جداگانه  (  7-3شکل  
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که در مجموع شامل یک    دهدمیرا نشان  بانک خازنی    4یک باسبار با  ،  اما شکل زیر با توجه به بسته بودن کلید کوپالژ

 . شودناحیه می

 
 های خازنی مدیریت بانک نواحی یکپارچه  (  8-3شکل  

 

 ناحیه داشت. 2توان نکته: قابل ذکر است در حال حاضر در این رله در باالترین حد می

 شبکهگیری بر اساس مقدار توان راکتیو  تصمیم (3-1-8

ها که تنها روی اصالح ضریب قدرت تکیه دارند، در این  رله  سایر خالف    است که براین    VCRع  یکی از نکات قابل توجه تاب

روی محاسبه توان راکتیو و کلیدزنی بر اساس توان راکتیو تکیه شده است. دلیل این موضوع به الگوریتم محاسبه    برع  تاب

Cosφ ضریب توان بیان شد. به این صورت که وقتی یک رله بر اساس تنظیمات گردد که در قسمت تعریف برمیCosφ    کار

کلیدمی به  اقدام  بیشتری  راکتیو  توان  ازای  به  توان ظاهری،  به طبع  و  اکتیو  توان  افزایش  با  ورود خازن  کند  برای  زنی 

 نماید. می

با هم  راکتیو    هایاست اما مقدار توان  0.99بر  در هر دو حالت برا  Cosφد مقدار  شوهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می

دهد. اما رله  حالت هیچ عکس العملی نشان نمی  کند در این دومیکار    Cosφرله ای که بر اساس  باشند، بنابراین  برابر نمی

 . ته باشدتواند عملکرد داشمی بین این رو حالت تمایز قائل شده وتوان راکتیو  مقدار وبکو با قابلیت عملکرد بر اساس 

 

 
 های برابر های متفاوت با ضریب توان مقادیر توان (  9-3شکل  
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 های هر ناحیه به صورت جداگانه تعیین تعداد و سایز بانک (3-1-9

بانک و همچنین سایزهای    3توانیم بر اساس نیاز در قسمت تنظیمات برای هر ناحیه در بیشترین حالت تا می  VCRدر تابع  

 .ها مشخص کردمتفاوت برای هر یک از بانک 

 
 های هر ناحیهتعداد و سایز بانک   تنظیمات مربوط به(  10-3شکل  

 متوالی های کلیدزنی کلیدزنی و  اولین  امکان ایجاد تاخیر در   (3-1-10

زمان و به روش اتوماتیک است. به این صورت  به طور هم  AVRو رله    VCRبرداری، استفاده از رله  یکی از مشکالت در بهره

در    ،شودمیآن باسبار  و همچنین افت ولتاژ    باسبار  تیوکه افزایش بار که اغلب ماهیت سلفی دارد، موجب افزایش توان راک

افت ولتاژ     برای جبران   AVRگیرند. رله  می  اصالح ولتاژ با دو منطق متفاوت تصمیم به    AVRو    VCRهر دو رله  این شرایط  

کند تا توان  ی میخازن   هایبانک   کردن   ردااقدام به و   VCRزمان رله  کند تا ولتاژ را تصحیح کند و همزنی میپاقدام به ت

که این امر عالوه بر اصالح توان راکتیو، به    شود   در آن باسبار  توان راکتیوه و باعث کاهش  در را تامین ک مورد نیاز بار  راکتیو 

 شود. افزایش ولتاژ نیز منجر می

در این تابع برای اینکه    ،لویت داردوبر سرعت عملکرد اآن  عملکرد    صحت یک تابع کنترلی است و    VCRتابع    از آنجایی که 

های باز و بسته  قبل از صادر شدن فرمان  تاخیر زمانی اعمال  شود، امکان    جلوگیری   AVRو    VCRدو رله  تداخل عملکرد    از

اند،  قرار گرفته  منوی تنظیمات در    ON/OFF Delayتحت عنوان  که  تنظیمات    نظر گرفته شده است. این  در  ها  LBSشدن به  

اقدام به  ولتاژ    پایداری   بعد اطمینان از و  بماند    AVRعملکرد احتمالی  اصالح ولتاژ توسط  منتظر    VCR  شوند ابتداباعث می

توان راکتیو از بازه    ای که مقدار لحظهاین تایمرها از    نماید.  با ولتاژ جدید ها  گیری برای وارد یا خارج کردن بانک تصمیم

برای  دهند.  ها را نمی  LBSوصل  یا  قطع  تا سپری شدن این زمان اجازه    کنند و شروع به شمارش می  شودمورد نظر خارج می

  مقدار  همچنان اگر  ،  وارد شدن اولین بانک و    ON Delayسپری شدن زمان   از   مثال اگر مقدار توان راکتیو افزایش یابد و پس 

شروع به شمارش    Transientیک تایمر با عنوان    برای وارد کردن بانک بعدی بازه مورد نظر باشد،    از  بیشتر   توان راکتیو 

 دهد.بانک بعدی را نمی LBSکند و تا سپری شدن این زمان اجازه وصل می

 د. سپری شوها بین کلیدزنی ی شرایط گذرا تا کند میاد جتاخیر ای  های متوالیزنیبین کلید Transientتایمر به طور کلی 
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 متوالی های  کلیدزنی و کلیدزنیاولین  ایجاد تاخیر در    تنظیمات مربوط به(  11-3شکل  

 تنظیم حداقل زمان باز ماندن بانک خازنی  (3-1-11

تنظیم این زمان  برای    باشد.تخلیه مطمئن میدارای قابلیت تنظیم حداقل زمان باز ماندن بانک خازنی جهت    VCRتابع  

را تنظیم کرد. با خارج شدن هر بانک این تایمر برای آن بانک    Open Position Delayپارامتر    از منوی تنظیمات   بایستمی

 دهد. آن بانک را نمی LBSکند و تا سپری شدن این زمان اجازه وصل شروع به شمارش می

 کپارچهاحیه سالم در مدیریت یانتخاب و استفاده از ولتاژ ن (3-1-12

ی   VCRتابع   ترانسفورماتور  از هر    Bus VT MCB fail or fuse failure، در صورت دریافت سیگنال  کپارچهدر حالت مدیریت 

این قابلیت، این امکان   کند.استفاده می AuxiliaryQ از ورودی Qورودی  ازبه جای استفاده برای قرائت توان راکتیو ولتاژی، 

  کپارچه ی   نواحی به صورت  مدیریتبا توجه به ایتکه    برای محاسبه و تعیین مقدار توان راکتیو، آورد که بتوان  را فراهم می

 .دادسالم تغییر  PTمعیوب به  PTمعیار ولتاژ را از   شود،می مانجا

های محاسبه توان راکتیو از جریان هر ناحیه حالت PQ ایهبا استفاده از بالک VFCدر محیط بایست برای اینکار مینکته: 

 د.شو داده AuxiliaryQ_Zoneو  Q_Zoneهای ناحیه خودی و متقابل ایجاد شده و به ورودی هایو ولتاژ

 کلیدها  و شارژ نبودن فنر  SF6گاز    کاهش میزانهای مربوط به  سیگنال (3-1-13

( و شارژ نبودن  LBS SF6 Block)  کلیدها   SF6گاز  کاهش میزان  های مربوط به  سیگنال  در صورت دریافت  VCRرله  الگوریتم  

اند. به این صورت که  ، در نظرگرفته شدهشوندمیدر عملکرد کلیدها  باعث اختالل  ( که  LBS Spring Discharged)  کلیدها   فنر 

بالک    LBSفرمان وصل    LBS Spring Dischargedو با دریافت سیگنال    LBSفرمان قطع    LBS SF6 Blockبا دریافت سیگنال  

 شود.می

 های خازنی و بانک  تابع  وضعیت سرویس بودن یا نبودن (3-1-14

 Out ofها    LBSسیگنال،    این  تحریکبا    شود.سرویس خارج می  از  VCRتابع    VCR out of service modeسیگنال  تحریک  با  

Service    شده و فرمان  ( باز شدن بدون تأخیرFast Open  )توان با تحریک سیگنال  می  شود. همچنینها اعمال میبرای آن

VCR Block  تابع VCR  سیگنال،  این تحریکبا  کرد.را بالکVCR کند. دیگر فرمانی صادر نمی 
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ها را در هنگام  توان وضعیت سرویس بودن بانک می  منوی تنظیماتاز    LBS Service Modeهمچنین با تنظیم پارامترهای  

 مشخص نمود.کانفیگ رله 

شود، در حالیکه با تنظیم باز شدن بدون تأخیر برای آن صادر می فرمان LBSبرای یک  Out of Serviceبا تنظیم نکته: 

Blocked شود.هیچ فرمانی به آن داده نمی 

شود. برای اینکار  افزار انجام میاستفاده از نرم  کلیدها با   مجدد   فعال شدن ها توسط الگوریتم،    LBSشدن    Blockدر صورت  

 قرار دهد.  In Serviceروی  را  LBS Service Modeپارامتر مراجعه کرده و   VCRتنظیمات به بایست کاربر می

 هاپایش وضعیت (3-1-15

به ورودی  VCRتابع   توجه  ببا  که  رله  را    Coupling  و  Bus VT  ،LBS  ،CB Zoneوضعیت    Double pointصورت  ه  هایی  برای 

( سیگنال آالرم صادر  0،0دو صفر )  یا (  1،1دو یک )  ها را پایش کند و در صورت دریافت سیگنال تواند آنآورند، میمی

 ( به عنوان نمونه آورده شده است.CB Zoneی کلید ناحیه ) هاپایش وضعیتالگوریتم در ادامه  نماید.

 

را در خروجی  LBS LED Statusهای ها دریافت کند، سیگنال LBSسیگنال صحیح از وضعیت  VCRنکته: در صورتی که تابع 

مربوط به آن  LEDها اختصاص داده و در صورت در مدار بودن هر بانک،  LEDها را به توان آنکند که میخود صادر می

 روشن شود.

 ها مانپایش فر (3-1-16

اشد. به این صورت که با صدور فرمان قطع  بهای صادر شده توسط تابع میمانهای موجود در رله پایش فریکی از قابلیت

پارامتر  بایست در مدتمی  ها  LBSیا وصل     سیگنال وضعیت صحیح   Pending Cmd Delay Blocker  زمان تنظیم شده در 

سیگنال    شده و   "Blocked"مربوطه    LBSوضعیت    صورت   مربوطه دریافت شود، در غیر این  کلیداز  صادر شده    متناسب فرمان 

LBS Pending Cmd Alarm شود.صادر می 

 هازنی خازنپایش کلید (3-1-17

زنی را انجام داده و اولویت  های هر بانک، مدیریت کلیدزنیالگوریتم این تابع قابلیت این را دارد که با شمارش تعداد کلید

شود  وضعیت باز کلید انجام می  اند. شمارش بر اساس زنی شدههایی قرار دهد که کمتر کلیددر مدار قرار دادن را روی بانک 

ها تاثیر  شود. اینکار روی افزایش طول عمر بانک و همچنین هنگام قطع و وصل کردن دستی نیز این شمارش انجام می

 بسزایی دارد.

 باز شدن بدون تأخیر   صادر کردن فرمان  (3-1-18

ها را صادر کند که این شرایط    LBS(  Fast Openباز شدن بدون تأخیر )  فرمان  قابلیت این را دارد که در شرایطی  VCRتابع  

 عبارتند از: 

 VCR out of service modeسیگنال تحریک  •
• LBS Service Status [j] = Out of Service 
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 (Cap feeder protection tripدریافت سیگنال تریپ حفاظت فیدر )  •

 ( Unbalance Protection Tripدریافت سیگنال تریپ تابع آنباالنسی ) •

 ( CB Zoneها )بودن وضعیت کلیدهای ناحیهباز  •

 های حفاظتی نسبت به دریافت سیگنال  VCRواکنش تابع   (3-1-19

  ها را بالک کند.   LBS  وصل فرمان    Unbalance Protection Alarmدر صورت دریافت سیگنال  قابلیت این را دارد که    VCRتابع  

  قرار داد.   ONرا روی    Unbalance Alarm LBS Blockingپارامتر    از منوی تنظیمات  بایستمیقابلیت  فعال کردن این  برای  

قابلیت صادر    Unbalance Protection Tripو    Cap feeder protection tripهای  در صورت دریافت سیگنال VCRتابع  همچنین  

 ها را دارد. LBS( به Fast Openباز شدن بدون تأخیر ) کردن فرمان

از رفع اش  فعال شدن مجدد کلیدها کاربر میال کلید  کپس  به تنظیمات  برای   LBSمراجعه کرده و پارامتر    VCRبایست 

Service Mode  را رویIn Service  .قرار دهد 

 های آالرم سیگنال (3-1-20

سیگنال    VCRتابع   کردن  صادر  )  Alarmقابلیت  یک  دو  سیگنال  دریافت  از  پس  سیگنال1،1بالفاصله  از  وضعیت  (  های 

( را  Coupling)   و کوپلینگ  (CB Zoneها ) (، ناحیهLBSها )( و کلیدهای قطع و وصل بانک Bus VTولتاژ )  ترانسفورماتورهای

سیگنال این  نام  هادارد.  با  ترتیب  شناخته    Coupler Alarmو    VT Alarm  ،LBS Alarm  ،CB_Zone Alarmهای  به  بالک  در 

صبر    Switch Position Alarm Delayها به اندازه  یگنال( این س0،0شوند. همچنین در صورت دریافت وضعیت دو صفر )می

 کند.صادر می Alarm( بود سیگنال  0،0کند، اگر همچنان دو صفر ) می

های باز و بسته  در صورت اجرا نشدن فرمان  باشد که می  LBS Pending Cmd Alarmهای تابع سیگنال    Alarmیکی دیگر از  

 شود.ها صادر میLBS شدن 

 
 آالرم های  سیگنال (  12-3شکل  
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 VCRبالک   (3-1-21

های آن در سمت راست  ها در سمت چپ بالک و خروجیباشد که ورودیو خروجی می  این بالک شامل تعدادی ورودی

آیند و  درمی  آبی ها سیگنالی اختصاص داده نشده باشد، به رنگ  و خروجی  تا زمانی که به این ورودی.  اندرفتهبالک قرار گ

با دابل کلیک کردن بر روی بالک پنجره  ها اختصاص داده شود به رنگ سبز در خواهند آمد.  زمانی که سیگنالی به آن

Block Properties  شوندبالک نمایش داده می تنظیمی هایپارامتر و باز شده. 

 

 
 VCRکنترلی  بالک  (  13-3شکل  
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 VCRپارامترهای تنظیمی بالک   (3-1-21-1

 عبارتند از:   VCRکنترلی پارامترهای تنظیمی بالک 

 توضیح  فرض پیش گام  بازه  نوع پارامتر

Function status S ON/OFF   ON  خاموش بودن تابعوضعیت روشن یا 

Mvar Target 1 S 
0.0-30.0 

Mvar 
0.1 0.0 Mvar  1تنظیم مقدار نهایی توان راکتیو برای ناحیه 

Mvar Target 2 S 
0.0-30.0 

Mvar 
0.1 0.0 Mvar  2تنظیم مقدار نهایی توان راکتیو برای ناحیه 

Switch Position 
Alarm Delay 

S 1-400 ms 1 100 ms 

این مدت در   Double Pointهای اگر سیگنال

( قرار بگیرند آالرم صادر  0،0وضعیت دو صفر )

 شودمی

Min Manual Cmd 
Duration 

S 10-400 ms 1 10 ms 
ها فشار داده  بایست شستیحداقل زمانی که می

 شوند تا عمل کنند 

Zone Number S 1-2 1 2  (2تعداد ناحیه )حداکثر 

Unbalance Alarm LBS 
Blocking 1 

S ON/OFF   OFF 
  pickupبا   1اگر این گزینه فعال باشد ناحیه 

 شود تابع آنباالنسی، فرمان بسته شدن بالک می

Unbalance Alarm LBS 
Blocking 2 

S ON/OFF   OFF 
 pickupبا   2اگر این گزینه فعال باشد ناحیه 

 شود تابع آنباالنسی، فرمان بسته شدن  بالک می

Zone Change Mode 1 S 

Manual set/ 
Automatic/ 

Remote 
control 

  Automatic 
را مشخص  1این قسمت نوع مدیریت ناحیه 

 کند که در سه حالت امکان پذیر است می

Zone Change Mode 2 S 

Manual set/ 
Automatic/ 

Remote 
control 

  Automatic 
را مشخص  2این قسمت نوع مدیریت ناحیه 

 کند که در سه حالت امکان پذیر است می

Remote Manual Cmd 
Memory 

S ON/OFF   OFF 

با فعال شدن این گزینه فرمان اگر فرمان وصل  

دستی صادر شد و شرایط مساعد نبود، فرمان در  

مناسب اجرا  حافظه ذخیره شده و در زمان  

 شودمی

Bank Number 1 S 1-3 1 3 
را مشخص  1این گزینه تعداد بانک های  ناحیه 

 کند می

Bank Number 2 S 1-3 1 3 
را مشخص  2این گزینه تعداد بانک های  ناحیه 

 کند می
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Bank Size S 
1.0-10.0 

MVar 
0.1 2.4 MVar 

در اینجا تنظیم   Mvarظرفیت هر بانک براساس 

شود و تعداد این پارامترها متناسب با تعداد  می

( مشخص Bank Numberها )پارامتر بانک

 شودمی

Upper Threshold S 
1.0-10.0 

MVar 
0.1 2.0 MVar  تلورانس باالیMvar Target 

Lower Threshold S 
1.0-10.0 

MVar 
0.1 2.0 MVar  تلورانس پایینMvar Target 

Pending Cmd Delay 
Blocker 

S 0.0-3.0 s 0.1 0.2 s 

های باز و بسته شدن در صورت اجرا نشدن فرمان

های زون مربوطه بالک  و گذشت این زمان فرمان

 شوند می

Open Position Delay S 0-600 s 1 320 
بایست یک بانک در وضعیت حداقل زمانی که می

 بگیرد قطع باقی تا تخلیه مطمئن صورت 

ON-Delay S 0-600 s 1 300  اعمال تأخیر در اجرای اولین فرمان بسته شدن 

OFF-Delay S 0-600 s 1 300  اعمال تأخیر در اجرای اولین فرمان باز شدن 

Reset Delay S 0-200 ms 1 100 

وارد ناحیه مجاز شود، حداقل   Qهر گاه مقدار 

  ON/OFFاین مدت باید باقی بماند تا تایمرهای 

Delay  ریست شوند 

Transient S 0-180 s 1 5 های متوالیاعمال تأخیر بین کلیدزنی 

LBS Service Mode S 

In Service/ 
Out of 

service / 
Blocked 

  In Service 

ها در این قسمت  LBSمشخص کردن وضعیت 

شود که تعداد این پارامترها متناسب با  انجام می

( Bank Numberها )پارامتر تعداد بانک

 شودمشخص می

Set LBS Position S 
Do Nothing / 
Open/ Close 

  Open 

 Manualروی  Zone Change Modeاگر 

Set توان به باشد در این قسمت میLBS   ها

 (HMIفرمان قطع و وصل داد )تنها از طریق 

 VCRپارامترهای تنظیمی بالک  (  2-3جدول  

 VCRهای بالک  سیگنال (3-1-21-2

 توضیح  نوع  سیگنال 

VCR Block BI   فعال شدن این ورودی فانکشنVCR  کند را بالک می 

Incoming open or in test BI  سیگنال وضعیت باز بودن یا در تست بودن کلید ورودی ترانس 

Coupling close and in service BI   سیگنال وضعیت بسته بودن و در سرویس بودن کلید کوپالژ 

Coupling open or in test BI   سیگنال وضعیت باز بودن یا در تست بودن کلید کوپالژ 
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CB close and in service BI 
سیگنال وضعیت بسته بودن و در سرویس بودن کلید ناحیه  

 های خازنی  بانک 

CB open or in test BI 
های  سیگنال وضعیت باز بودن یا در تست بودن کلید ناحیه بانک  

 خازنی 

LBS Close Position BI  سیگنال وضعیت بسته بودن کلیدLBS   

LBS Open Position BI   سیگنال وضعیت باز بودن کلیدLBS 

LBS SF6 Block BI  گاز   کاهش میزانسیگنالSF6   کلیدLBS 

LBS Spring Discharged BI  سیگنال شارژ نبودن فنر کلیدLBS 

Bus VT MCB fail or fuse failure BI 
ترانسفورماتور ولتاژ باسبار یا   MCBسیگنال خرابی کنتاکت کمکی  

 fuse failureسیگنال 

Bus VT in Test BI 
سیگنال وضعیت بسته بودن و در سرویس بودن ترانسفورماتور ولتاژ  

 باسبار  

Bus VT in Service BI 
سیگنال وضعیت باز بودن یا در تست بودن ترانسفورماتور ولتاژ  

 باسبار 

VCR out of service mode BI  سیگنال از سرویس خارج کردن تابعVCR 

Cap feeder protection Trip BI  شودهای حفاظتی فیدر خازن به این ورودی متصل میرلهتریپ 

Bus Cap Auto Mode BI   این ورودیVCR دهد را در حالت اتوماتیک قرار می 

Bus Cap Remote Manual Mode BI   این ورودیVCR دهدرا در حالت دستی )اپراتور یا اسکادا( قرار می 

LBS Close Manual Cmd BI  سیگنال فرمان دستی وصل )اپراتور یا اسکادا( بهLBS 

LBS Open Manual Cmd BI  سیگنال فرمان دستی قطع )اپراتور یا اسکادا( بهLBS 

Unbalance Protection Alarm BI  شود آنباالنسی به این ورودی متصل میسیگنال آالرم رله 

Unbalance Protection Trip BI شود سیگنال تریپ رله آنباالنسی به این ورودی متصل می 

Qa_Z AI 
به این ورودی وصل  PQمقدار توان راکتیو که از خروجی بلوک 

 شود می
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AuxiliaryQa_Z AI 

به این ورودی وصل  PQمقدار توان راکتیو که از خروجی بلوک 

ها با مشکل مواجه  یکی از ناحیه VTشود تا در حالتی که   می

 شود ازین مقدار استفاده شودمی

Transient Timer AO   خروجی عددی تایمر زمانTransient 

ON Delay Timer AO   خروجی عددی تایمر زمانON Delay 

OFF Delay Timer AO   خروجی عددی تایمر زمانOFF Delay 

Reset Delay Timer AO   خروجی عددی تایمر زمانReset 

Bus VT Status AO   خروجی وضعیت ترانسفورماتور ولتاژ باسبار 

CB Open/Close Status AO  های خازنی  خروجی وضعیت باز یا بسته بودن کلید ناحیه بانک 

VT Timer Alarm AO 
خروجی عددی تایمر هشدار ترانسفورماتور ولتاژ باسبار در صورت  

 دریافت وضعیت دو صفر 

CB Timer Alarm AO 
های خازنی در صورت  خروجی عددی تایمر هشدار کلید ناحیه بانک 

 دریافت وضعیت دو صفر 

LBS Open Position Timer AO 
خروجی عددی تایمر حداقل زمان باز ماندن بانک خازنی حهت 

 تخلیه مطمئن  

LBS Pendding Close Cmd Timer AO  خروجی عددی تایمر انتظار در ارسال فرمان وصل 

LBS Pendding Open Cmd Timer AO  خروجی عددی تایمر انتظار در ارسال فرمان قطع 

LBS Switching Counter AO  خروجی عددی تعداد کلیدزنی کلیدLBS 

LBS Ongoing Remote Manual Cmd 
Mode 

AO   نوع فرمان دستی )اپراتور یا اسکادا( موجود روی رله 

Change Mode Ongoing AO 
نوع کنترل هر یک از نواحی موجود روی رله هنگام عوض کردن  

 ورودی نوع کنترل به صورت سیگنال 

LBS Manual Cmd Timer AO 
داشتن شستی  خروجی عددی تایمر حداقل زمان مورد نیاز برای نگه

 LBSفرمان 

LBS Timer Status Alarm AO 
در صورت دریافت وضعیت دو  LBSخروجی عددی تایمر هشدار 

 صفر 
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Coupler Timer Alarm AO 
دریافت وضعیت  خروجی عددی تایمر هشدار کلید کوپالژ در صورت  

 دو صفر

Copuler Status AO   خروجی وضعیت کوپالژ 

Integrated Management Mode AO هاوضعیت کنونی نحوه مدیریت ناحیه 

Prev Integrated Management Mode AO ها در سیکل قبل وضعیت نحوه مدیریت ناحیه 

Change Control Mode Timer AO 
داشتن شستی  زمان مورد نیاز برای نگهخروجی عددی تایمر حداقل  

 ها عوض کردن نوع کنترل ناحیه

LBS Memory Remote Cmd AO   نوع فرمان دستی )اپراتور یا اسکادا( موجود در حافظه رله 

LBS Prev Service Mode AO   خروجی وضعیت سرویس بودنLBS  در سیکل قبل 

Prev LBS Open/Close Status AO  خروجی وضعیت باز یا بسته بودنLBS  در سیکل قبل 

Prev Zone Change Mode AO  نوع کنترل هر یک از نواحی در سیکل قبل 

Filterd LBS Status AO 
که فقط شامل  LBSخروجی فیلتر شده وضعیت باز یا بسته بودن 

 باشد های مشخص باز و بسته میوضعیت

Prev Filterd LBS Status AO 
در سیکل قبل که   LBSخروجی فیلتر شده وضعیت باز یا بسته بودن 

 باشد های مشخص باز و بسته میفقط شامل وضعیت

LBS Pending Cmd Alarm BO 
ع و سیگنال آالرم مربوط به انتظار و تاخیر در اجرای فرمان قط

 وصل

LBS Close Cmd Blocker BO   سیگنال مربوط به بالک شدن فرمان وصلLBS 

CB_Zone Alarm BO 
( روی کلید  0،0( یا )1،1سیگنال مربوط به دریافت وضعیت )

 ورودی ترانس

VT Alarm BO 
( روی  0،0( یا )1،1سیگنال مربوط به دریافت وضعیت )

 ترانسفورماتور ولتاژ 

Coupler Alarm BO ( روی کلید کوپالژ0،0( یا )1،1سیگنال مربوط به دریافت وضعیت ) 

LBS Alarm BO ( روی کلید 0،0( یا )1،1سیگنال مربوط به دریافت وضعیت )LBS 

Zone Measuring Status BO گرددهای بعدی اضافه میدر نسخه 

LBS Close Command BO  سیگنال  فرمان وصل بهLBS   
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LBS Open Command BO  سیگنال  فرمان قطع بهLBS   

LBS LED Status BO 
های  که فقط شامل وضعیت LBSسیگنال وضعیت باز یا بسته بودن 

 باشد مشخص باز و بسته می

VCR relay identify a problem BO گرددهای بعدی اضافه میدر نسخه 

 VCRهای بالک  سیگنال (  3-3جدول    

 

، در زبانه Propertiesدر پنجره بایست ، میاندفرض در بالک قرار نگرفتههایی که به صورت پیشسیگنال برای نمایشنکته: 

Setting تیک گزینه ،Is Visible  زده شودبرای سیگنال مورد نظر. 
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 افزارپیکربندی سخت (3-1-22

انجام    Relay Hardwareباشد در زبانه  ها و ... میها و کارتسازی پیکربندی رله که شامل مشخص کردن تعداد یونیتپیاده

  PT  شش ورودیو    CT  شش ورودیحداقل به    گیری توان راکتیو شبکه در دو ناحیه مختلفاندازه، رله برای  VCRدر   شود.می

و   CT/BOکارت    2را همواره مورد پردازش قرار دهد؛ بنابراین رله باید حداقل دارای و ولتاژ خط   جریان ی نیاز دارد تا نمونه

شامل    PT/BO است همچنین هرکارتِ  خروجی باینری    4ی و  جریانورودی    4دارای    CT/BOباشد. هرکارتِ    PT/BOکارت    2

رله باید حداقل  باشد،  زیاد می  تابعهای ورودی این  با توجه به اینکه سیگنال  خروجی باینری است.  4ورودی ولتاژی و    4

  افزار دستی در نرمها به صورت  این کارت.  ورودی باینری است  12دارای    BI12هرکارتِ  ،  نیز داشته باشد  BI12کارت    4تعداد  

 شوند.چیده می Relay Hardwareدر زبانه  

 

 
 VCRتابع کنترلی  برای    افزارپیکربندی سختحداقل  (  14-3شکل  

 

ها، بیشتر برای انواع حفاظت های باینریها و خروجیی و ولتاژی بیشتر یا ورودیجریانهای نکته: در صورت نیاز به ورودی

 . را به رله اضافه کنید PT/BOو  CT/BOهای توانید تعداد بیشتری کارتمی

 جریان  و  ولتاژوارد کردن اطالعات ترانسفوماتورهای   (3-1-22-1

 ها به رله:PTبرای وارد کردن نسبت تبدیل 

 .شودمیدابل کلیک    PT/BOروی کارت  ❖

 :Card Propertiesدر پنجره 

 .شودمیوارد  PTمقدار ولتاژ اولیه های ولتاژ سیگنال Primaryدر فیلد  ❖
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 . شودمیوارد  PTمقدر ولتاژ ثانویه های ولتاژ سیگنال Secondaryدر فیلد  ❖

 

 
 وارد کردن اطالعات ترانسفوماتورهای ولتاژ (  15-3شکل  

 

 ها به رله:CTبرای وارد کردن نسبت تبدیل 

 .شودمیدابل کلیک   CT/BOروی کارت  ❖

 :Card Propertiesدر پنجره 

 .شودمیوارد  CTاولیه  جریانمقدار های جریان سیگنال Primaryدر فیلد  ❖

 .شودمیوارد  CTثانویه  جریان مقدر های جریان سیگنال Secondaryدر فیلد  ❖

 

 
   جریانوارد کردن اطالعات ترانسفوماتورهای  (  16-3شکل  
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3-1-23) VFC Configuration 

بالک    VFC Configurationدر   پارامترهای  سیگنال  VCRکنترلی  تنظیمات  دادن  اختصاص  ورودیو  به  باینری،  ها  های 

 شود. ها انجام میLEDهای باینری و خروجی

 VCRکنترلی  های  تنظیمات پارامترهای بالک (3-1-23-1

با دابل کلیک شود. با دابل    VCRبالک  بایست بر روی  می  VCRکنترلی  پارامترهای بالک    مورد نظر به  اتتنظیم ی اعمال  ارب

تواند  اند، کاربر میتنظیمی در آن قرار گرفته  پارامترهایشود که  باز می  Block Propertiesپنجره    VCRبالک  بر روی    کلیک 

 ، مقدار آن را تنظیم کند. پارامتر با کلیک کردن مقابل هر 

 

 
 VCRکنترلی  پارامترهای بالک  (  17-3شکل  
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 VCR  های بالک به ورودی  اختصاص دادن سیگنال (3-1-23-2

 VCRبه بالک   دیجیتال ورودیهای اختصاص دادن سیگنال (3-1-23-2-1

اعمال شده   Inputها به بالک بایست این سیگنالابتدا می VCRبالک به  دیجیتال ورودی های اختصاص دادن سیگنالبرای 

برخی از فرایندهای پردازشی    Inputبالک  داده شوند.  اختصاص    VCRهای بالک  به ورودی  Inputو سپس خروجی بالک  

 دهد. و ... را انجام می Debounce  ،Deglitch  ،Chatteringمانند 

 

 
 Inputبالک  دیجیتال ورودی به  های  سیگنال اعمال  (  18-3شکل  
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 VCRبه بالک   توان راکتیوهای اختصاص دادن سیگنال (3-1-23-2-2

کند. محاسبه  کند بلکه مقدار توان راکتیو را دریافت میهای ولتاژ و جریان را دریافت نمیبه طور مستقیم سیگنال  VCRبالک  

های اکتیو، راکتیو و  های ولتاژ و جریان مقادیر توانبا استفاده از سیگنال  PQباشد. بالک  می  PQاین توان بر عهده بالک  

های محاسبه  حالت  PQبا استفاده از بالک    VFCدر محیط  دهد.  ها قرار میبالک  و در اختیار سایر ظاهری را محاسبه کرده  

  AuxiliaryQ_Zoneو    Q_Zoneهای ناحیه خودی و متقابل ایجاد شده و به ورودی  هایتوان راکتیو از جریان هر ناحیه و ولتاژ

 شود.داده می

 
 ناحیه خودی و متقابل   هایمحاسبه توان راکتیو از جریان هر ناحیه و ولتاژ(  19-3شکل  

توانید نام این سیگنال را جستجو کرده و سپس آن را به ورودی ها مینکته: با استفاده از کادر جستجو در باالی پنل سیگنال

 یا خروجی مربوطه اضافه کنید.

بایست به رنگ سبز درآمده باشد تا بتوان دارید میورد نظر نگه مینکته: هنگامی که سیگنال را روی ورودی یا خروجی م

 آن را اختصاص داد.

آید، به این معناست دهید و به رنگ قرمز درمیتذکر: توجه کنید هنگامی که سیگنالی را بر روی ورودی یا خروجی قرار می

 که سیگنال قابلیت اختصاص دادن در این ورودی یا خروجی را ندارد.
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 VCRبه بالک    CONSTو  NOT هایص دادن سیگنالاختصا (3-1-23-2-3

آن در دسترس باشد، در این  معکوس    و   آن سیگنال در دسترس نباشدخود  ها ممکن است  گاهاً برای برخی از سیگنال

اخصاص داد. برای مثال در   VCRو سپس آن را به بالک  ، به آن سیگنال دست یافتNOTتوان با استفاده از بالک مواقع می

با استفاده    Coupling close and in serviceو    CB close and in service   ،Incoming close and in serviceهای شکل زیر، سیگنال

 .اندشده Coupling open or in testو  CB open or in test  ،Incoming open or in test هایسیگنال، تبدیل به NOTبالک از 

به اعمال یک   نیاز  به یک  همچنین در صورت  از بالک  سیگنال ورودی میمقدار ثابت  استفاده کرد؛ بالک   CONSTتوان 

CONST همواره یک مقدار ثابت باینری  (Binary)  عدد صحیح یا  (Integerرا در خروجی خود قرار می ).دهد 
 

 
 CONSTو    NOTهای  استفاده از بالک (  20-3شکل  

را جستجو کرده و سپس آن را به ورودی  هاتوان نام سیگنالها مینکته: با استفاده از کادر جستجو در باالی پنل سیگنال

 د.ریا خروجی مربوطه اضافه ک

سبز درآمده باشد تا بایست به رنگ می شودداشته مینکته: هنگامی که سیگنال روی ورودی یا خروجی مورد نظر نگه 

 بتوان آن را اختصاص داد.

آید، به این د و به رنگ قرمز درمیگیربر روی ورودی یا خروجی قرار می سیگنالیک هنگامی که  الزم به ذکر استتذکر: 

 معناست که سیگنال قابلیت اختصاص دادن در این ورودی یا خروجی را ندارد.
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 ی رلهها  LEDهای باینری و  به خروجی  VCR  بالک  های اختصاص دادن خروجی (3-1-23-3

ی قابل  شود. نکتهافزار انجام میدر این روش مراحل ایجاد سیگنال به صورت اتوماتیک توسط نرم  :Auto Generateروش  

های واسطی  های باینری باید از بالکهای خروجی بالک به خروجیتوجه در این بخش این است که برای اتصال سیگنال

توان برای اختصاص دادن چند سیگنال به یک خروجی باینری یا  ها میاستفاده کرد، از این بالک  I_O_LEDتحت عنوان  

به ورودی  Unlatchو    Latchهای  ایجاد حالت نسبت  این بالک  از    ORها منطق  استفاده کرد.  با دریافت هر یک  و  داشته 

 تد.فرسآپ را به خروجی میهای ورودی، سیگنال تریپ یا پیک سیگنال

که    داده شودجداگانه اختصاص    Outputهای  ، بالکLBSفرمان باز و بسته شدن  های  بایست برای سیگنالبرای اینکار می

های مورد نظر را  توان هر یک از سیگنالهمچنین می .باشدمی  VFCبه محیط Outputبالک  12نیازمند اضافه کردن تعداد 

ها روشن شوند. برای مثال در شکل زیر وضعیت  LEDها،  صادر شدن این سیگنالاختصاص داد تا در صورت    LEDهای  بالکبه  

 اند.ها اختصاص داده شدهLEDبه  Couplingو  LBS  ،CB Zoneبسته بودن کلیدهای 
 

 
 ها LEDهای باینری و  به خروجی   VCR  های خروجی بالکل اختصاص دادن سیگنا (  21-3شکل  
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 Recorderو    Loggerهای  مورد نظر به بالکهای  لاختصاص دادن سیگنا (3-1-23-4

های  سیگنال  تمامبایست  می  Event Logو    Comtrade  ،Trip Log  های مورد نظر به بالکهای  لبرای اختصاص دادن سیگنا

ورودی به  ترتیب  به  نظر  مورد  دیجیتال  و  بالک  Digitalو    Analogهای  آنالوگ  شواختصاص    هااین  بالکدنداده    های . 

Comtrade    وTrip Log  ها میبرای ثبت اطالعات سیگنال( بایست ماشه چکانیTriggerشوند )  ماشه چکانی  ، در اینجا برای

 ها استفاده شده است. نک حفاظت جریانی با  Pickupاز سیگنال ها این بالک

 

 
 Event Logو    Comtrade  ،Trip Log  هایمورد نظر به بالک های  ل اختصاص دادن سیگنا (  22-3شکل  



 

 افزارسخت  (4
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 پشت رلهجلو و    پنل، جعبه مکانیک طراحی   (4-1

های فیزیکی و شرایط  ین است که کلیه تنشادلیل  مسئله به    ای برخوردار است. اینویژههای حفاظتی از اهمیت  جعبه رله

بایست از استحکام الزم برای مقابله با این شرایط  شود و جعبه میمختلف آب و هوایی در وهله اول به جعبه منتقل می

کلیه بردها در خود،    جای دادن   د که ضمن ای طراحی و ساخته شده باشگونه  برخوردار باشد. از سوی دیگر جعبه باید به

  که این موارد   برخورد با امواج الکترومغناطیسی بسیار حائز اهمیت است  مقاومت جعبه در  .باشد  ابعاد مناسب  سبک و دارای

های زیر به منظور  اساس فعالیت  این  شود. برهای الکترومغناطیسی بررسی میهای مکانیکی و محیطی و تستدر تست

 : گرفته استصورت    طراحی جعبه رله

 های مورد نیاز جعبه برای قرار دادن بردهای مختلف در جعبه طراحی رک •

 ها های پنلانیکی اولیه جعبه و قالبتهیه طرح مک •

 و...  IP Ratingهای اولیه جعبه با در نظر گرفتن مالحظاتی از قبیل استحکام مکانیکی، نهتولید نمو •

 ارسال نقشه جامع تهیه شده به سازندگان  •

 ساخته شده و شناسایی اشکاالت احتمالی  های تست جعبه و قالب •

 ها و ساخت مجدد  اصالح نقشه •

 تست نهایی و رفع اشکاالت احتمالی  •

های محیطی مختلف و  هایی است که عالوه بر استحکام مکانیکی باید شرایط گذراندن تستها نیز از بخشپنل جلوی رله

EMC شود.  پرداخته مینیز ها به توسعه پنل جلو این رله بخش  داشته باشد. در این 

محل قرار گرفتن کانکتورهای  و  شدپنل پشت رله نیز باید به نحوی طراحی شود که استحکام مکانیکی مناسب را داشته با

 ها به نحو مناسبی در آن در نظر گرفته شود. ها و خروجیمختلف جریانی ولتاژی و ورودی

 در این بخش روند طراحی جعبه، پنل جلو و پنل پشت رله که در دو طرح اول و دوم طی شده است تشریح گردیده است: 

 جعبه رله  (4-1-1

ده برای طرح اولیه جعبه، طرح دیگری برای آن ارائه گردید که در زیر تصاویر  به منظور مرتفع نمودن مشکالت مطرح ش

 گردد.مربوط به این طرح ارئه می

Main Case    فلزی رله"AMR"های  بوده و ماژول  3105  ، طراحی شده توسط متخصصان شرکت وبکو از جنس آلومینیوم

 شوند.های تعبیه شده درون آن جایگذاری میمختلف رله در رک

های ولتاژی و جریانی، جعبه طوری طراحی گردیده  با توجه به ماژوالر بودن رله در طرح دوم و امکان افزایش تعداد کارت

 اصلی وجود داشته باشد. "یونیت"های دیگر در کنار  "یونیت"که قابلیت اضافه شدن  

  آن از    های مختلفی شکل بخش  مکانیکی های مختلف  انجام تستجعبه و    طرح جدید   با تکمیل فرآیند طراحی و ساخت

 .دگرد میارائه 
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 رله   ( نمای جانبی جعبه1-4شکل  

 
 رله   ( نمای پشت جعبه2-4شکل  



 147صفحه    جلو و پشت رله  جعبه، پنل  ک یمکان  یطراح
 

 نقشه ابعاد جعبه (4-1-1-1

 
 جعبه رله  جانبی  ( ابعاد  3-4شکل  
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شامل شعاع خمشی الزم برای اتصاالت مختلف    اندازهمتر است. این  میلی  285دستگاه حداقل    یکعمق نصب برای   •

 . است رلهماژول های 

 ( استفاده کنید. Phillipsفیلیپس )  PZ2یا  PH2گوشتی ها از پیچبرای باز و بسته کردن پیچ •

 است.نیاز مورد متر میلی 4پیچ بست با قطر   4هر ماژول،  برای •

 :هانوع پیچ •
 ST3.9×16-H / ISO 15481 Self Drilling Screws 

Max Torque: 3.8 Nm 
washer: 4.3 mm/DIN 6797 A or M4/DIN 128 

 

 
   با سه یونیتجعبه رله    پشت( ابعاد  4-4شکل  
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 های پنل جلوی رلهمعرفی المان (4-1-2

 

   پنل جلوی رله  های مختلف( بخش5-4شکل  

1) LCD   لمسی 

2) LED های وضعیت 

3) LED های هشدار 

 صفحه کلید  (4

 کلیدهای کنترل  (5

   RS232پورت  (6

 USBپورت  (7

 LANپورت  (8
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 های روی پنل جلوی رله پرداخته شده است. الماندر جدول زیر به توصیف 

 توضیح  المان 

 

 های مختلف منوها و زیرمنوهابین قسمت برای جا به جا شدن

 

 در منوها ورود و تایید مقداربرای 

 

 ها برای برگشت به منو

 

 هامنو  در  برای برگشت به صفحه قبل 

 

 تجهیز کلید کنترلی برای صادر کردن فرمان وصل یک 

 

 کلید کنترلی برای صادر کردن فرمان قطع یک تجهیز

 

 کلید کنترلی برای فعال کردن کنترل نمایشگر

 

 دهنده آماده به کار بودن رله است. )سبز( نشان  RUNدی  ایال

 دهنده وجود خطایی در رله است.)قرمز( نشان  ERRORدی ایال
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 افزارریزی در نرمدی قابل برنامهایال 9

 

 )این پورت در زیر پنل جلو قرار دارد(  برای ارتباط با رله  LANپورت آیکون 

 

)این پورت در زیر پنل جلو قرار    برای ارتباط با رله   USB Type B Miniپورت  آیکون  

 دارد( 

 

 ل جلو قرار دارد( )این پورت در زیر پن  برای ارتباط با رله RS232پورت آیکون 

 های پنل جلوی رله  ( توصیف المان 1-4جدول  
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 پنل پشت رلههای  معرفی المان (4-1-3

 شود:متناسب با طرح جعبه و ابعاد آن، پنل پشت آن نیز طراحی گردید که در زیر به معرفی آن پرداخته می

 

 پنل پشت رله  های مختلف( بخش6-4شکل  

 منبع تغذیه  (1

 RS485پورت  (2

 USBپورت  (3

 LCDخروجی  (4

 خروجی دیجیتال  (5

 PTورودی  (6

 ورودی دیجیتال  (7

 CTورودی  (8

 GPSآنتن  (9

 LANپورت    (10
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 های روی پنل پشت رله پرداخته شده است. در جدول زیر به توصیف المان

 توضیح  المان 

 
 تغذیه رله ورودی 

 

 کنتاکت مربوط به صحت وضعیت رله 

 
 باتری

 

 برای ارتباط با رله  RS485پورت 

 

 )مورد استفاده برای حالت نصب روی سطوح(  LCDخروجی 

 Resetو  Bootدکمه  

 

 برای ارتباط با رله  USBپورت 

 

 برای ارتباط با رله  LANپورت 

 

 برای سنکرون کردن زمان رله  GPSپورت آنتن  

 

 های باینری پین مورد استفاده برای خروجی  12فونیکس 

 

 های ولتاژی پین مورد استفاده برای ورودی 8فونیکس 

 

 های باینری پین مورد استفاده برای ورودی  12فونیکس 

 

Barrier Connector 8 های جریانی تایی مورد استفاده برای ورودی 

 های پنل پشت رله( توصیف المان 2-4جدول  



 

 اطالعات فنی  (5
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 اطالعات عمومی (5-1

 ولتاژ تغذیه (5-1-1

 DCتغذیه   (5-1-1-1

 ولت 250، 220، 125، 100، 48 ولتاژ نامی 

 ولت  300تا  45 رنج قابل قبول ولتاژ 

 درصد ولتاژ نامی  15کمتر از  مقدار مجاز ریپل ولتاژ 

 آمپرولت 9/4 مصرف برق در حالت خاموش 

 آمپر ولت 3/6 هر یونیت مصرف برق در حالت روشن 

 DCتغذیه  اطالعات فنی  (  1-5جدول  

 ACتغذیه   (5-1-1-2

 هرتز  50 فرکانس 

 ولت 125 ولتاژ نامی 

 ولت  240تا  100 رنج قابل قبول ولتاژ 

 آمپرولت 9/4 مصرف برق در حالت خاموش 

 آمپر ولت 3/6 هر یونیت مصرف برق در حالت روشن 

 ACتغذیه  اطالعات فنی  (  2-5جدول  

 ها آنالوگ ورودی (5-1-2

 های ولتاژی ورودی (5-1-2-1

 هرتز  50 فرکانس نامی 

 ولت  120یا  110، 100 ولتاژ نامی 

 آمپر در هر فاز ولت 215/0 ولت  100در ولتاژ  توان مصرفی در هر فاز 

 ولت 230 دائمی  ظرفیت تحمل اضافه ولتاژ )ولتاژ فاز به فاز( 

 های ولتاژی ورودی اطالعات فنی  (  3-5جدول  
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 های جریانی ورودی (5-1-2-2

 هرتز  50 فرکانس نامی 

 آمپر 5یا  1 جریان نامی 

چهارم   ورودی  و  فاز  هر  در  مصرفی  توان 

 جریان

 آمپر در هر فاز ولت 007/0 آمپر 1

 آمپر در هر فاز ولت 05/0 آمپر 5

 برابر جریان نامی  4 دائمی  ظرفیت تحمل اضافه جریان )مقدار متوسط( 

 برابر جریان نامی 30 ثانیه 10به مدت 

 برابر جریان نامی  100 ثانیه  1به مدت 

 برابر جریان نامی  250 به مدت نیم سیکل  ای( ظرفیت تحمل اضافه جریان )مقدار لحظه

 های جریانیورودی اطالعات فنی  (  4-5جدول  

 های دیجیتال ها و خروجیورودی (5-1-3

 های دیجیتال ورودی (5-1-3-1

 DCولت  250تا  24 ولتاژ نامی 

 DCولت  80 ولتاژ آستانه 

 آمپرولت 52/0 بردن

 های دیجیتال ورودی اطالعات فنی  (  5-5جدول  

 های دیجیتال خروجی (5-1-3-2

 ثانیه میلی 8 عملکرد حداقل زمان  

 آمپر وات / ولت 1000 وصل کردن  قدرت کلیدزنی 

 آمپرولت 30 قطع کردن 

 وات )در صورت مقاومتی بودن(  40

 ثانیه( میلی 50کمتر از  L/Rآمپر )ولت 25

 ولت DC 30 حداکثر ولتاژ سوئیچینگ

AC 250 ولت 

 آمپر 5 دائمی  جریان مجاز برای هر کنتاکت 
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 آمپر 30 ثانیه  5/0به مدت  

 آمپر 8 جریان مجاز مسیر مشترک در اتصال ستاره 

 های دیجیتال خروجی اطالعات فنی  (  6-5جدول  

 دقت  (5-1-4

 درصد در مقادیر نامی  ±2 گیری اندازه

 ثانیه میلی 10درصد با حداقل زمان  ±3 تاخیر زمانی 

 درصد  ±2 آپ در توابع حفاظتی مقادیر پیک 

  رله  دقتاطالعات فنی  (  7-5جدول  



 ضمیمه (6
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 VCRترمینال دیاگرام رله  (6-1

 
 VCRترمینال دیاگرام رله  (  1-6شکل  
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 160صفحه    و ولتاژ  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیاز نحوه س ییهامثال
 

 بندی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژهایی از نحوه سیممثال (6-2

 بندی ترانسفورماتورهای جریانسیم (6-2-1

 
 اتصال سه ترانسفورماتور جریان برای جریان فازها  2-6شکل 

 آید.روش محاسبات )جمع برداری فازها( به دست می نکته: جریان باقیمانده در این اتصال، از

 



 161صفحه    و ولتاژ  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیاز نحوه س ییهامثال
 

 

 
 اتصال سه ترانسفورماتور جریان برای جریان فازها با اتصال مرکز ستاره برای جریان زمین )جریان باقیمانده(  3-6شکل 

 باشد.مناسب میهای قدرت نکته: این نوع اتصال برای تمامی شبکه

 شود.، باعث تغییر جهت جریان در ورودی چهارم می8و  7های نکته: جا به جایی در ورودی



 162صفحه    و ولتاژ  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیساز نحوه   ییهامثال
 

 

 
اتصال سه ترانسفورماتور جریان برای جریان فازها و اتصال جداگانه یک ترانسفورماتور جریان برای تشخیص    4-6شکل  

 خطای زمین حساس 

 بایست زمین شده و در کنار هادی قرار بگیرد.نکته: شیلد فلزی هادی می



 163صفحه    و ولتاژ  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیاز نحوه س ییهامثال
 

 

 
 اتصال دو ترانسفورماتور جریان برای جریان فازها  5-6شکل 

 های زمین نشده کاربرد دارد.نکته: این اتصال برای شبکه



 164صفحه    و ولتاژ  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیاز نحوه س ییهامثال
 

 

 
برای تشخیص    6-6شکل   اتصال جداگانه یک ترانسفورماتور جریان  و  فازها  برای جریان  اتصال دو ترانسفورماتور جریان 

 خطای زمین حساس 

 بایست زمین شده و در کنار هادی قرار بگیرد.نکته: شیلد فلزی هادی می



 165صفحه    و ولتاژ  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیاز نحوه س ییهامثال
 

 ژ بندی ترانسفورماتورهای ولتاسیم (6-2-2

 
 اتصال ستاره سه ترانسفورماتور ولتاژ برای ولتاژهای فاز به زمین  7-6شکل 

 



 166صفحه    و ولتاژ  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیاز نحوه س ییهامثال
 

 

 
 )ولتاژ باقیمانده(   V4به عالوه اتصال مثلث باز برای   اتصال ستاره سه ترانسفورماتور ولتاژ برای ولتاژهای فاز به زمین  8-6شکل  

 

 



 167صفحه    و ولتاژ  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیاز نحوه س ییهامثال
 

 

 
)ولتاژ    V4اتصال ستاره سه ترانسفورماتور ولتاژ برای ولتاژهای فاز به زمین به عالوه اتصال مثلث باز مجزا برای    9-6شکل  

 نده( که از باسبار گرفته شده است.باقیما



 168صفحه    و ولتاژ  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیاز نحوه س ییهامثال
 

 

 
ولتاژهای فاز به زمین به عالوه اتصال یک ولتاژ فاز به فاز که به  اتصال ستاره سه ترانسفورماتور ولتاژ برای    10-6شکل  

 گیرد. چک مورد استفاده قرار میونعنوان مثال برای سنکر

 به عنون ولتاژ فاز به فاز مورد استفاده قرار بگیرد. CAو  AB ،BCنکته: این امکان وجود دارد که هر یک از ولتاژهای 



 169صفحه    و ولتاژ  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیاز نحوه س ییهامثال
 

 

 
چک مورد  اتصال دو ترانسفورماتور ولتاژ به عالوه اتصال یک ولتاژ فاز به فاز که به عنوان مثال برای سنکرون  11-6شکل  

 . گیرداستفاده قرار می

 .به عنون ولتاژ فاز به فاز مورد استفاده قرار بگیرد CAو  AB ،BCنکته: این امکان وجود دارد که هر یک از ولتاژهای 

کنند باید ( ممکن نیست و توابعی که از این پارامتر استفاده میV0نکته: در این نوع اتصال تشخیص ولتاژ توالی صفر )

 غیرفعال شوند.



 170صفحه    تاژو ول  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیاز نحوه س ییهامثال
 

 

 
 اتصال یک ترانسفورماتور ولتاژ برای ولتاژهای فاز به زمین  12-6شکل 

 

 



 171صفحه    و ولتاژ  انی جر  یترانسفورماتورها  یبندمیاز نحوه س ییهامثال
 

 

 
اتصال یک ترانسفورماتور ولتاژ برای ولتاژهای فاز به فاز به عالوه اتصال یک ولتاژ فاز به فاز که به عنوان مثال    13-6شکل  

 .گیردچک مورد استفاده قرار میبرای سنکرون

 

 


	فهرست
	پیشگفتار
	هدف منوال
	مخاطبین
	تائیدیهها
	پشتیبانی
	دورههای آموزشی
	دستورالعملهای ایمنی
	نحوه دسترسی به نرمافزار

	1) مقدمه و معرفی
	1-1) تاریخچه رله
	1-2) مفهوم ماژولار بودن
	1-3) قابلیتهای سختافزاری
	1-3-1) ماژولهای رله
	1-3-2) پورتهای ارتباطی
	1-3-3) نمونه برداری
	1-3-4) سنکرون کردن زمانی
	1-3-5) اتصالات
	1-3-6) تغذیه
	1-3-7) توابع نظارتی سختافزار
	1-3-8) پنل جلوی رله

	1-4)  قابلیتهای نرمافزاری
	1-4-1) ماژول Hardware Configuration
	1-4-2) ماژول VFC Configuration
	1-4-3) ماژول Signal Routing
	1-4-4) ماژول Record Data
	1-4-5) ماژول IEC 61850 Configurator

	1-5) نمای ظاهری رله
	1-5-1) نمای جلو رله
	1-5-2) نمای کارت تغذیه
	1-5-3) نمای کارت PT/BO
	1-5-4) نمای کارت BI12


	2) نرمافزار
	2-1) مقدمه
	2-2) معرفی نرمافزار
	2-2-1) مقدمه
	2-2-2) انواع
	2-2-2-1) نسخه Test
	2-2-2-2) نسخه Stable

	2-2-3) اطلاعات سیستم مورد نیاز
	2-2-3-1) سختافزار مورد نظر
	2-2-3-2) نرمافزار مورد نظر

	2-2-4) دانلود نسخه جدید
	2-2-5) برنامههای پیشنیاز نصب نرمافزار

	2-3) نصب نرمافزار
	2-4) تنظیمات شروع به کار نرمافزار
	2-4-1) ورود به محیط اصلی نرمافزار
	2-4-2) ذخیره اطلاعات
	2-4-2-1) تعیین محل ذخیره اطلاعات


	2-5) آشنایی با رابط کاربری
	2-5-1) صفحه نخست نرمافزار
	2-5-2) پنجره Crash Files
	2-5-3) محیط اصلی نرمافزار
	2-5-3-1) پنجره Project TreeView
	2-5-3-2)  پنجره Global Setting
	2-5-3-3) پنجره Command Window
	2-5-3-4) پنجره Output
	2-5-3-5)  پنجره Error List


	2-6) تنظیمات نمایشی رابط کاربری
	2-6-1) پین کردن پنجرههای Tool Windows
	2-6-2) مجزا کردن پنجرههای Main Window در فضای Working Area
	2-6-3) مجزا کردن پنجرههای Tool Windows در فضای Working Area
	2-6-4)  پنهان کردن سطرها در پنجره Project TreeView

	2-7) پروژه
	2-7-1) دید کلی
	2-7-2) المانهای پروژه
	2-7-2-1) پوشه AMRHistory
	2-7-2-2) پوشه Records
	2-7-2-3) پوشه AMRTemp

	2-7-3) کار کردن با پروژه در نرمافزار
	2-7-3-1) مسیر پیشفرض ذخیره پروژه
	2-7-3-2) ایجاد پروژه جدید
	2-7-3-2-1) ایجاد پروژه در صفحه نخست نرمافزار
	2-7-3-2-2)  ایجاد پروژه در محیط اصلی نرمافزار

	2-7-3-3) باز کردن پروژه
	2-7-3-3-1) باز کردن پروژه در صفحه نخست نرمافزار
	2-7-3-3-2) باز کردن پروژه در صفحه اصلی نرمافزار

	2-7-3-4) پروژههای اخیرا باز شده
	2-7-3-5)  دسترسی به محل پروژه
	2-7-3-5-1) دسترسی به محل پروژه در صفحه نخست نرمافزار
	2-7-3-5-2) دسترسی به محل پروژه در محیط اصلی نرمافزار

	2-7-3-6)  ذخیره کردن پروژه
	2-7-3-6-1) ذخیره کردن پروژه در محیط اصلی نرمافزار
	2-7-3-6-2) ذخیره کردن پروژه در مسیر جدید

	2-7-3-7) حذف پروژه


	2-8) ماژول Relay Hardware
	2-8-1) دید کلی
	2-8-2) پنل جلوي رله
	2-8-3) یونیت
	2-8-4)  کارت
	2-8-5) دریافت پیکربندی سختافزاری از رله
	2-8-6) کار کردن با یونیتها
	2-8-6-1) اضافه کردن یونیت
	2-8-6-2) حذف کردن یونیت
	2-8-6-3)  کپی کردن یونیت
	2-8-6-4) کپی کردن با استفاده از کشیدن و رها کردن
	2-8-6-5) کات کردن یونیت
	2-8-6-6) کات کردن با استفاده از کشیدن و رها کردن
	2-8-6-7) اطلاعات یونیت
	2-8-6-8)  تغییر نام یونیت

	2-8-7) کار کردن با کارتها
	2-8-7-1) تغییر نوع کارت
	2-8-7-2) حذف کردن کارت
	2-8-7-3) کپی کردن کارت
	2-8-7-4) کپی کردن با استفاده از کشیدن و رها کردن
	2-8-7-5)  کات کردن کارت
	2-8-7-6) کات کردن با استفاده از کشیدن و رها کردن
	2-8-7-7)  اطلاعات کارت
	2-8-7-8) تغییر نام کارت
	2-8-7-9)  نمایش سهبعدی کارت

	2-8-8) اطلاعات ترانسفوماتورهای ولتاژ و جریان
	2-8-8-1) نسبت تبدیل ترانسفوماتورهای ولتاژ
	2-8-8-2) نسبت تبدیل ترانسفوماتورهای جریان


	2-9) ماژول VFC Configuration
	2-9-1) دید کلی
	2-9-2) تنظیمات نمایشی VFC
	2-9-2-1) پسزمینه پنجره VFC
	2-9-2-2) نوارابزار نمایشی VFC
	2-9-2-2-1) مخفی کردن نوارابزار نمایشی
	2-9-2-2-2) قرار گرفتن عمودی نوارابزار نمایشی


	2-9-3) معرفی بلاکها
	2-9-3-1) انواع پارامترهای بلاکها
	2-9-3-2) بلاکهای Logic
	2-9-3-2-1) بلاک AND
	2-9-3-2-2) بلاک OR
	2-9-3-2-3) بلاک Equal

	2-9-3-3) بلاکهای Protection
	2-9-3-4) بلاکهای Signal processing
	2-9-3-4-1) بلاک PQ
	2-9-3-4-2) بلاک FFT
	2-9-3-4-3) بلاک VI_Quantities

	2-9-3-5) بلاکهای Records
	2-9-3-5-1) بلاک Trip Log
	2-9-3-5-2) بلاک Event Log
	2-9-3-5-3) بلاک Comtrade

	2-9-3-6) بلاکهای Control
	2-9-3-6-1) بلاک VCR

	2-9-3-7) بلاکهای Communication
	2-9-3-7-1) بلاک TPS E1

	2-9-3-8) بلاکهای I_O_LED
	2-9-3-8-1) بلاک LED
	2-9-3-8-2) بلاک Output
	2-9-3-8-3) بلاک Input

	2-9-3-9) بلاکهای Measurment
	2-9-3-9-1) بلاک Measurment


	2-9-4) کار کردن با بلاکها
	2-9-4-1) اضافه کردن بلاک
	2-9-4-2) انتخاب کردن بلاکها
	2-9-4-3) حذف کردن بلاک
	2-9-4-4) کپی کردن بلاک
	2-9-4-5) کات کردن بلاک
	2-9-4-6) تغییر اندازه بلاکها
	2-9-4-7) اطلاعات بلاک
	2-9-4-8) تغییر نام بلاک
	2-9-4-9) تنظیمات شکل ظاهری بلاکها
	2-9-4-9-1) تنظیمات ظاهری بلاکها
	2-9-4-9-2) تنظیمات اندازه خط
	2-9-4-9-3) تنظیمات رنگ خط


	2-9-5) معرفی سیگنالهای VFC
	2-9-5-1) سیگنالهای ورودی کارتهای رله
	2-9-5-2) سیگنالهای خروجی کارتهای رله
	2-9-5-3) سیگنالهای صفحه کلید رله
	2-9-5-4) سیگنالهای LEDهای رله

	2-9-6) نحوه اختصاص دادن سیگنالها
	2-9-6-1) ایجاد گروه سیگنال و سیگنال
	2-9-6-2) ایجاد سیگنال خودکار (Auto Generate)
	2-9-6-3) کات کردن سیگنال
	2-9-6-4) تغییر نام سیگنال

	2-9-7) پنجره Signal Routing
	2-9-7-1) خروجیهای باینری Latched و Unlatched
	2-9-7-2) LEDهای Latched و Unlatched

	2-9-8) توابع نمونه (Temp Functions)

	2-10) ماژول Record Data
	2-10-1) دید کلی
	2-10-2) تریپ لاگ
	2-10-3) ایونت لاگ
	2-10-4) کامترید

	2-11) راهاندازی و بهرهبرداری
	2-11-1) ارتباط با رله
	2-11-1-1) آمادهسازی رله
	2-11-1-2) ارتباط از طریق کابل LAN

	2-11-2) پنجره Preferences
	2-11-2-1) وارد کردن IP رله
	2-11-2-2)  چک کردن برقراری ارتباط

	2-11-3) وضعیت اتصال
	2-11-4) به روز رسانی Firmware رله
	2-11-5) مدهای رله
	2-11-6) ایجاد Bootloader Mode به طور دستی
	2-11-7) تغییر IP رله

	2-12) انتقال اطلاعات
	2-12-1) ارسال تنظیمات به رله
	2-12-2) دریافت فایل XRio از نرمافزار

	2-13) تنظیمات عمومی
	2-13-1) تغییر رمز عبور
	2-13-2) تنظیم تاریخ و ساعت روی رله


	3) توابع
	3-1) تابع VCR
	3-1-1) معرفی رله VCR
	3-1-2) ساختار تابع کنترلی VCR
	3-1-3) تعریف ضریب توان
	3-1-4) جبرانسازی توان راکتیو
	3-1-4-1) جبرانسازی اختصاصی
	3-1-4-2) جبرانسازی متمرکز

	3-1-5) روشهای کنترل ناحیهها
	3-1-5-1) روش Remote Control
	3-1-5-2) روش Automatic
	3-1-5-3) روش Manual Set

	3-1-6) مدیریت همزمان چند ناحیه
	3-1-7) ناحیهبندی
	3-1-8) تصمیمگیری بر اساس مقدار توان راکتیو شبکه
	3-1-9) تعیین تعداد و سایز بانکهای هر ناحیه به صورت جداگانه
	3-1-10) امکان ایجاد تاخیر در اولین کلیدزنی و کلیدزنیهای متوالی
	3-1-11) تنظیم حداقل زمان باز ماندن بانک خازنی
	3-1-12) انتخاب و استفاده از ولتاژ ناحیه سالم در مدیریت یکپارچه
	3-1-13) سیگنالهای مربوط به کاهش میزان گاز SF6 و شارژ نبودن فنر کلیدها
	3-1-14) وضعیت سرویس بودن یا نبودن تابع و بانکهای خازنی
	3-1-15) پایش وضعیتها
	3-1-16) پایش فرمانها
	3-1-17) پایش کلیدزنی خازنها
	3-1-18) صادر کردن فرمان باز شدن بدون تأخیر
	3-1-19) واکنش تابع VCR نسبت به دریافت سیگنالهای حفاظتی
	3-1-20) سیگنالهای آلارم
	3-1-21) بلاک VCR
	3-1-21-1) پارامترهای تنظیمی بلاک VCR
	3-1-21-2) سیگنالهای بلاک VCR

	3-1-22) پیکربندی سختافزار
	3-1-22-1) وارد کردن اطلاعات ترانسفوماتورهای ولتاژ و جریان

	3-1-23) VFC Configuration
	3-1-23-1) تنظیمات پارامترهای بلاکهای کنترلی VCR
	3-1-23-2) اختصاص دادن سیگنال به ورودیهای بلاک VCR
	3-1-23-2-1) اختصاص دادن سیگنالهای دیجیتال ورودی به بلاک VCR
	3-1-23-2-2) اختصاص دادن سیگنالهای توان راکتیو به بلاک VCR
	3-1-23-2-3) اختصاص دادن سیگنالهای NOT و CONST به بلاک VCR

	3-1-23-3) اختصاص دادن خروجیهای بلاک VCR به خروجیهای باینری و LED های رله
	3-1-23-4) اختصاص دادن سیگنالهای مورد نظر به بلاکهای Logger و Recorder



	4) سختافزار
	4-1) طراحی مکانیک جعبه، پنل جلو و پشت رله
	4-1-1) جعبه رله
	4-1-1-1) نقشه ابعاد جعبه

	4-1-2) معرفی المانهای پنل جلوی رله
	4-1-3) معرفی المانهای پنل پشت رله


	5) اطلاعات فنی
	5-1) اطلاعات عمومی
	5-1-1) ولتاژ تغذیه
	5-1-1-1) تغذیه DC
	5-1-1-2) تغذیه AC

	5-1-2) ورودیها آنالوگ
	5-1-2-1) ورودیهای ولتاژی
	5-1-2-2) ورودیهای جریانی

	5-1-3) ورودیها و خروجیهای دیجیتال
	5-1-3-1) ورودیهای دیجیتال
	5-1-3-2) خروجیهای دیجیتال

	5-1-4) دقت


	6) ضمیمه
	6-1) ترمینال دیاگرام رله VCR
	6-2) مثالهایی از نحوه سیمبندی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ
	6-2-1) سیمبندی ترانسفورماتورهای جریان
	6-2-2) سیمبندی ترانسفورماتورهای ولتاژ



