
  شرکت مخابرات خطوط لولھ و مخابرات نفت ایران کارفرما:

  شرکت کنترونیک پیمانکار سیستم کنترل دیزل ژنراتورھای تولید برق :

 

سراسر ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب امتداد  سیستمهاي جدید مخابراتی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، که بطول هزاران کیلومتر دردر

 را به عهده گرفت. PLC مبتنی بر می یابد، شرکت کنترونیک مسئولیت تامین تابلوهاي برق و کنترل

 

 محل تقریبی استقرار ایستگاه هاي مخابراتی را نشان میدهداین شکل : 1شکل 

  ETHERNETاز جدیــدترین تکنیکهــاي مخــابراتی دیجیتــالی بهــره بــرده و ارتباطــات خطــوط لولــه و مخــابرات نفــت ایــران  سیســتم مخــابراتی

IP_BASED در بستر شبکه گسترده خته استسارا میسر .WAN  با مراکز اصلی در ارتباط می باشند.نیزموجود، سیستمهاي کنترل ایستگاه ها  

قرار دارد که مسئولیت کنترل تجهیزات ایستگاه ها و تـامین   PLC تابلوي کنترل مرکز هر سیستم کنترل، یک دستگاههر ایستگاه مخابراتی و در در 

کنتـرل   ن آنها را به عهده دارد. بهره برداري از ایستگاه ها از راه دور انجام شده و نیازي به بهره برداران مقیم ندارد. به همین دلیـل سیسـتم  برق مطمئ

PLC و فرامین راه دور را اجرا کند. ودهاید داراي امکانات مخابراتی بوده، داده هاي خود را به مراکز کنترل ارسال نمب  



 PLC مجهز بهتابلوي کنترل  :2شکل 

بر روي کارت ها  PLC. این براي این منظور انتخاب شدامکانات گستره ارتباطی دارا بودن ، با PLC500 NSERIESد کنترونیک، کنترلرهاي جدی

CPU  پورت هاي دارايEthernet  وSerial از طـرف  دنشـو می با تجهیزات دیگر مرتبط ، مستقیما مجزا بوده و بدون نیاز به مدولهاي ارتباطی .

 Serverو یـا   Clientرا بـه صـورت    UDP/IPو Modbus ،Modbus-TCP ،TCP/IPپروتکلهـاي ارتبـاطی متنـوعی نظیـر     هـا   CPUدیگر 

  د.ند با تجهیزات سایر سازندگان بین المللی به مبادله اطالعات بپردازنکرده و بدین ترتیب مستقیما می توانپشتیبانی 

بـا   PLC500 NSERIESنیز نصب شـده اسـت.   Woodwardاه کنترلر ساخت شرکت دو دستگ ،در این پروژه در تابلوي کنترل هرسیستم کنترلی

با این دستگاه ها نیز ارتباط داشته و ضمن نظارت برآنها، داده ها و گزارشات آنهـا را نیـز بـراي     بهره گیري از قابلیت هاي ارتباطی گسترده ي خود

  انتقال به راه دور و مراکز سوپروایزوري جمع آوري می کند. 

یـک  بـه   . هـر ایسـتگاه   مشـاهده مـی شـود    1در شـکل  در نظر گرفته شده است. پراکندگی این ایستگاه ها ایستگاه  40این فاز از پروژه مجموعا در 

  .استه شدمجهز PLC مبتنی بر تابلوي کنترل

  

  عبارتند از: PLCاصلی تابلوي کنترل  یفاظو

  کنترلردواس سریال با بارتباط مد Woodward  روي در همین تابلو که بصورتRedundant 

 هر ایستگاه را به عهده دارند.طراري یا دو دیزل ژنراتور تامین برق اض کنترل یک

  انتخاب وChange over  کنترلرهايWoodward در صورت خرابی کنترلر فعال 

  واحدهاي مختلف ایستگاهبراي تجهیزات و  ژنراتورها شهر و یا برق دیزلتامین برق 

 ایستگاههر و سایر تجهیزات کمکی  مخازن سوخت کنترل سوخت دیزل ژنراتورها و 

 و فن هاي مربوطهبوسیله هیترها  کنترل دماي اتاق دیزل ژنراتورها 

     کنترل دماي اتاق رادیو بصورت مستقیم و یا در ارتباط با سیستم هاي تهویه مطبـوع هوشـمند اتـاق

 رادیو

  کنترلرهاي راه دور به یا ارسال فرامین راه اندازي دستی و اتوماتیک محلی وWoodward 

 لرهاي جمع آوري داده هاي کنترWoodward و ارسال به مراکز جمع آوري داده هاي راه دور 

  وضعیت عملکرد تجهیزات تحت پوشش و ارسال به مراکز راه دورگزارش 

  آالرم هاي عملکرد تجهیزات به راه دورصدور  

  

  

  



و در صـورت نیـاز   یافتـه  مشهد و ... بهره برداران از چگونگی کارکرد تجهیزات آگاهی تهران، اصفهان، در هر یک از مراکز اصلی سوپروایزوري 

سوپروایزوري، کامپیوترهـاي کنتـرل و مانیتورینـگ قـرار دارنـد. برنامـه هـاي واسـطه          در مراکز به سیستم اعمال می نمایند. فرامین کنترلی خود را

داشته و از عملکرد تجهیزات آگاه می شوند. این قابلیـت نشـان   ارتباط بصورت آنالین  ،شبکههاي گسترده در  PLCبا زیمنس  WinCCگرافیکی 

است و با سایر تجهیزات استاندارد از سایر سـازندگان دیگـر اینتـرفیس     Openسیستمی  PLC500 NSERIESهاي  می دهد که چگونه پی ال سی

  می شود.

  

به تمام دسترسی از مرکز تهران . در این شکل دیده میشودمرکز تهران  مربوط به بهره برداري راه دورسوپروایزوري و نماي یکی از صفحات  :3شکل 

مراکز، دسترسی به ایستگاه هاي تحت پوشش همان منطقه در دسترس خواهد بود. در چهار سطر  امکان پذیر است. در سایر در مناطق مختلفایستگاه ها 

   ایستگاه صفحه مربوط به همان ایستگاه باز میشود. نامه میشود. با کلیک کردن روي پائین صفحه نمایش اسامی ایستگاه هاي هر منطقه مشاهد

  

شـرکت   مواجـه شـد.   هـاي طـوالنی  گونـاگون بـا تاخیر  الیل دآغـاز شـد و بـ    1387سـال  ابتـداي  اجراي پروژه ي بزرگی با مشخصـات فـوق از    یادآوري:

ماهه مسئول این بخش از پروژه بود با آماده سازي تابلوهاي کنترل خود سالها منتظـر اجـراي سـایر بخشـهاي پـروژه       10کنترونیک که با قرارداد 

و ادامه کار را شرکت مخابرات نفت به عهده گرفـت. نهایتـاً در اواخـر     هپروژه خلع ید شد EPCپیمانکار  ،ي پروژهبود. در آخرین سالهاي اجرا

ایـن نیـز نمونـه اي از میـزان تعهـد ایـن        کار به اتمام رسید و شرکت کنترونیک با تحمل خسارت زیاد سیستمها را راه انـدازي نمـود.   1396سال 

از کاستی هایی که در کار چنـد پیمانکـار دیگـر پـروژه بـود نیـز توسـط         چند قلمدر اجراي این پروژه  محسوب میشود.خود ان شرکت به مشتری

  .برطرف شدشرکت کنترونیک 


