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چکیده
 گس�ترشروزافزونقابلیتهایاتوماس�یوندرش�بکهیبرق
ومزاي�ایجايگزين�یآنبهجایروشهایس�نتی،اس�تفاده
ازسیس�تمهایاتوماس�یونرادرپستهایفش�ارقویامری
اجتنابناپذي�ركردهاس�ت.همچنینبهكارگیریسیس�تمهای
اتوماسیونپستمبتنیبراستانداردIEC-61850نگرانیهايی
درزمین�هتضمینقابلیتاطمینانوانتقالصحیحدادههاونیز
عملکردصحیححفاظتوانواعكنترلهاايجادنمودهاس�ت.از
طرفیاينسیس�تمهاقابلیتهایجديدیدرشبکههایقدرت
مانندبهبودسیس�تمهایحفاظتیباحضورتولیداتپراكندهو
جلوگیریازجريانگردش�یترانس�فورماتورهایموازیايجاد
كردهاس�ت.دراينمقالهضمنمعرف�یاينقابلیتهایجديد،
امکانبهكارگیریآنهادرش�بکهبرقايرانموردارزيابیقرار

گرفتهاست.

مانند ش��ین، ترانسفورماتور، بریكر، خطوط انتقال و فیدرهای توزیع 
در ارتباط اس��ت. سیستم اتوماس��یون در تهیه مقادیر اندازه گیری، 
اطالع��ات و وضعیت ه��ا با الیه های باالتر ش��بكه ق��درت در ارتباط 
اس��ت. این سیس��تم هرگونه وضعیت غیر طبیعی را تشخیص داده 
و از گس��ترش حادثه ی��ا خرابی تجهیزات جلوگی��ری می كند. برای 
یكسان س��ازی و افزایش سازگاری سیستم و تجهیزات مختلف مورد 
استفاده در سیستم اتوماسیون پست استاندارد IEC-61850 معرفی 

گردید]1[.
نخس��تین ویرایش اس��تاندارد IEC-61850 در سال 2004 به عنوان 
پروتكل و زبان ارتباطی مش��ترک بین IEDها و تجهیزات حفاظتی 
پس��ت برق فشارقوی معرفی شد. این استاندارد به جهت ویژگی ها و 
قابلیت های آن محبوبیت زیادی در سراسر جهان كسب نموده است. 
در حال حاضر قلمرو اس��تفاده از این اس��تاندارد از پس��ت های برق 

فشارقوی نیز فراتر رفته است.
با گس��ترش استفاده از اس��تاندارد IEC-61850 در شبكه های برق، 
قابلیت ه��ا و كاربردهای جدیدی ب��رای آن در زمینه های مختلف از 
جمل��ه حفاظت، كنترل، قابلیت اطمین��ان، انرژی های تجدیدپذیر و 

دیگر حوزه ها مورد توجه قرار می گیرد.
IEC- در بخش دوم این مقاله قابلیت ها و كاربردهای جدید استاندارد
61850 ارایه ش��ده و در بخش س��وم قابلیت های جدید سیستم های 
اتوماس��یون پس��ت توصیف می گردد. در بخش چه��ارم زمینه های 
استفاده از این استاندارد و همچنین قابلیت های جدید اتوماسیون با 
نیازمندی های ش��بكه برق ایران مقایس��ه شده و در نهایت در بخش 

پنجم مطالب جمع بندی و نتیجه گیری شده است.

 IEC-61850 2- کاربردهای جدید استاندارد
معرفی آخرین دس��تاوردها و یافته های محققین در خصوص توسعه 

امكان س�نجی کاربردها و قابليت های جديد سيس�تم اتوماسيون پست و 
استاندارد IEC- 61850 در شبكه برق ايران

نفیسه قاسمی/ دانشگاه صنعتی سجاد مشهد/شرکت برق منطقه ای خراسان،
ghasemi.nafise@gmail.com 

مصطفی رجبی مشهدی/ دانشگاه صنعتی سجاد مشهد/شرکت مدیریت شبکه 
m.rajabimashhadi@ieee.org ،برق ایران

کلمات کلیدی: اتوماس��یون پست، اس��تاندارد IEC-61850، تولید 
پراكنده، قابلیت GOOSE، كنترل تپ چنجر

1- مقدمه
یكی از اساس��ی ترین اجزاء سیستم های كنترل و حفاظت پست های 
فشار قوی، سیستم اتوماسیون پست است كه با تجهیزات اولیه پست 

IEC- 61850IEC- 61850
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اس��تاندارد IEC-61850 می تواند زمینه مناسبی را برای بهره گیری از 
كاربردهای این استاندارد فراهم نماید. در این بخش مروری بر تكامل 
احتمالی سیس��تم اتوماسیون پس��ت برای مدیریت تولید پراكنده كه 
مبحثی در حال گس��ترش اس��ت، تس��ت رله های حفاظتی بر مبنای 
IEC-61850 و نیز اس��تفاده از سرویس GOOSE این استاندارد برای 

كنترل پیشرفته تپ چنجر ترانسفورماتورهای موازی شده است.
2-1-تکاملاحتمالیسیستماتوماسیونپستبرایمديريتتولید

پراكنده
افزایش تولیدات پراكنده و منابع انرژی  تجدیدپذیر متصل به ش��بكه 
انتقال و توزیع تاثیر زیادی بر پایداری و امنیت سیستم قدرت گذاشته 
و می تواند باعث عكس ش��دن جه��ت جریان انرژی. تراكم یا گرفتگی 
و ناپای��داری ولت��اژ گردد. در گذش��ته الگوی جریان انرژی از ش��بكه 
انتقال به توزیع بوده اس��ت. در حالی كه با حضور تولیدات پراكنده در 
زمان هایی خاص، توان از شبكه توزیع به انتقال هدایت می شود. و این 
در حالی اس��ت كه شبكه توزیع برای جریان یك سویه ی توان طراحی 

شده است]2[.
 در حال حاضر شبكه انتقال با ساختار حلقوی و شبكه توزیع با ساختار 
ش��عاعی اجرا می شود. ساختار حلقوی نیازمندی های قابلیت اطمینان 
سطح انتقال را كه نسبت به سطح ولتاژ پایین تر قوی تر است، برآورده 
می كند. س��اختار ش��عاعی برای ش��بكه توزیع وقتی كه جهت جریان 
انرژی یك سویه است بهترین انتخاب است. زیرا عملیات آسان شده و 

برخی ساده سازی ها ممكن می شود.
هم اكن��ون تولیدات پراكنده و انرژی های تجدیدپذیر به هر دو ش��بكه 
انتقال و توزیع با پراكندگی جغرافیایی مختلف متصل هس��تند. تعداد 
زیاد تاسیس��ات تولید پراكنده در یك سیستم قدرت، تولید غیر قابل 
برنامه ریزی  و مش��خصات تكنیكی متفاوت آن ها ممكن اس��ت تحت 
شرایط خاص منجر به تراكم  محلی و مشكالت ولتاژی در شبكه فشار 
متوسط و فشار ضعیف شود. لذا نیاز به مدیریت و پیش گیری از تراكم 
در نقاط خاصی از ش��بكه و نیز بازبینی فرآیندهای تنظیم ولتاژ/توان 
راكتیو وجود دارد. ایده اصلی این است كه حداقل بخشی از مشكالت 

به صورت محلی برطرف شود]2[.
در گذشته در زمان ناپایداری فركانسی یا ولتاژی گذرا، حتی در مقادیر 
كم، ارتباط نیروگاه ها با ش��بكه از دس��ت می رفت ولی امروزه آستانه ها 
تغییر یافته اس��ت و نیروگاه های تولی��د پراكنده و تجدیدپذیر حتی در 
زمان ناپایداری به شبكه متصل می مانند]3[. لذا نیازمند همكاری همه 
جانبه بین كلیه بازیگران سیس��تم قدرت كه شامل اپراتورهای سیستم 
انتقال )TSO(، اپراتورهای سیس��تم توزیع )DSO( و اپراتورهای منابع 
انرژی تجدید پذیر )RES( است، می  باشد. زیرا هر تصمیم و عمل یكی از 
آن ها سایر بازیگران را تحت تاثیر قرار می دهد. در شكل )1( اثر تولیدات 

پراكنده در مدیریت سیستم قدرت آمده است.
به این منظور هر یك از سیستم های گفته شده نیاز به برخی تغییرات 

دارند]3[:
الف- به روز ش��دن سیس��تم های كنترلی RES جه��ت دریافت نقاط 
تنظیم از سیستم كنترل مركزی خارجی و نیز ارسال كلیه اطالعات 

مورد نیاز به آن سیستم
ب- ام��كان مدیری��ت اطالعات دریافت��ی برای DSO ه��ا جهت اجرا 
عملیات مورد نیاز با استفاده از منابع در دسترس واحدهای تولیدی 

LV و MV متصل به شبكه
ج- ارتقاء تجهیزات TSO و تهیه اس��تراتژی جدید برای سیستم های 

كنترلی )مركزی و محلی(

شکل1: برهم کنش بین بازیگران سیستم قدرت]3[

 ،HV در این راس��تا توجه به جلوگیری از تراكم و نیز مدیریت ش��بكه
بازبینی تنظیمات قدرت راكتیو/ولت��اژ و بازبینی برنامه های حذف بار 

ضروری است]3[:
 SCC عملیات شبكه، كنترل و دیسپاچینگ معموال توسط اپراتورهای
انجام می ش��ود. سیستم اتوماسیون پس��ت با دریافت دستورات كلی، 
تجزیه   آن ها به دس��تورات تكی، امكان س��نجی آن ها، اجرا كردنش��ان 
و ارس��ال س��یگنال به مركز كنترل راه دور، نق��ش رابط بین SCC و 
پس��ت را بازی می كند. حفاظت نیز در SAS است. در سناریو جدید، 
اتوماسیون پس��ت نقش مهمی در اجرا سرویس های موثر جدید برای 
عملكرد سیس��تم قدرت ایفا می نماید. نیروگاه های تجدیدپذیر متنوع 
و با ضریب نفوذ زیاد در ش��بكه به سیس��تم های اتوماسیون دیجیتال 
محلی كه خود در ش��بكه ق��درت پراكنده اند، متصل می ش��وند و در 
اجرا توابع دیسپاچینگ، همكاری بین مراكز راه دور صورت می پذیرد. 
س��اختار سیس��تم كنترل از حالت عمودی ب��ه عمودی-افقی تكامل 
می یاب��د]3[. برای اتصال پس��ت های یك ناحیه بین خودش��ان و نیز 
اتصال به پس��ت های تولید پراكنده نیاز به تس��هیالت تله پروتكش��ن 
وجود دارد. با در نظر گرفتن این موضوع كه پیاده سازی سرویس های 
مخابرات از راه دور با لینك های نظیر به نظیر بس��یار هزینه بر اس��ت، 
می توان از زیربنای سیس��تم مركزی موجود ب��رای اتصال دو یا چند 
پس��ت رویت پذیر اس��تفاده نمود. ع��الوه بر آن برای س��ازگاری بین 
مولفه های مختلفی كه در پیاده سازی توابع اتوماسیون و باالنس توزیع 
مورد نظر نقش دارند، نیازمند اس��تفاده از یك اس��تاندارد بین المللی 

برای ارتباطات می باشد]3[.

2-2-تسترلههایحفاظتیبرمبنایIEC-61850درسیستمهای
اتوماسیونپست

اس��تاندارد IEC-61850 در زمینه ارتباطات در پست های اتوماسیون با 
ام��كان اعم��ال ارتباط نظیر به نظیر با س��رعت باال، ك��ه خود مبنای 
كاربردهای حفاظتی،  كنترلی  و اندازه  گیری در سیس��تم اتوماس��یون 
پست می باش��د، پیشرفت بسیاری كرده است. با این حال نیاز به یك 
روش صحی��ح برای تس��ت كارایی IEC-61850 در سیس��تم  حفاظت 
پس��ت های اتوماسیون ضروری است. تست  اتصاالت داخلی كه بخشی 
از تس��ت های حفاظتی اس��ت، قابلیت تجهیز را برای تبادل اطالعات 
بررس��ی می كن��د]4[. همچنین نی��از به انجام تس��ت های عملكردی 
برای تضمین برآورده ش��دن نیازمندی های سیستم توسط مولفه های 

طراحی شده وجود دارد.
ارزیابی عملكرد زمان انتقال پیام های GOOSE برای تضمین استفاده 
صحیح از آن ها در كاربردهای حفاظتی زمان واقعی بسیار حیاتی است. 

اپراتورهای منابع انرژی
تجدید پذیر

مصرف کنندگان/تولیدکنندگان

مصرف کنندگان

اپراتورهای  تولید توان سنتی

اپراتورهای  تولید توان سنتی

اپراتورهای  سیستم انتقال

اپراتورهای  سیستم توزیع

اپراتورهای  سیستم توزیع

تعامالت و ارتباطات سنتی تعامالت و ارتباطات جدید

اپراتورهای  سیستم انتقال
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شكل 2 زمان تبادل اطالعات بیت دو تجهیز را نمایش می دهد]5[.

GOOSE شکل 2: زمان کلی انتقال پیام

در ش��كل )ta )2 زم��ان الگوریتم پردازش ارتباطی برای ارس��ال پیام  
GOOSE در IED1 اس��ت. همچنین f1 شامل توابع نمونه تشخیص، 
پردازش و برچسب زمانی ورودی فیزیكی IED1 است. tb زمان انتقال 
واقعی پیام از ارسال كننده به دریافت كننده در طول شبكه است. زمان 
tc زم��ان پردازش ارتباط��ی در IED2 برای دریاف��ت و پردازش پیام 
GOOSE از IED1 است. و تابع f2 نماینده محتوای پیام دریافت شده 
از IED1 است. پس زمان انتقال پیام در حین تولید و تحویل آن بین 
IED ها برابر t=ta+tb+tc است. زمان انتقال اطالعات از ارسال داده در 
 ttransfer=t+tf2 پس از تحویل پیام، برابر IED2 تا اجرا آن در IED1

است]5[.
زمان انتقال پیام GOOSE به فاكتورهای مختلفی از جمله پارامترهای 
ش��بكه ارتباطی، وضعیت ش��بكه و توانایی پ��ردازش تجهیزات مورد 
استفاده وابسته است. همچنین عملكرد اندازه گیری  شده GOOSE به 
پهنای باند، نرخ داده، شرایط بار شبكه، پیكربندی شبكه و فاكتورهای 

دیگر بستگی دارد.
 GOOSE زمان انتقال ب��رای فرمان تریپ IEC-61850 در اس��تاندارد
كمتر از 3 میلی ثانیه تعیین ش��ده است. پس از شبیه سازی و محاسبه 
زمان ارس��ال پیام و زمان عملكرد بریكر، زمان هر پیام GOOSE برابر 

2.5 میلی ثانیه محاسبه گردید كه مقدار قابل قبولی است]5[.  
 GOOSE اثبات نموده اس��ت كه IEC-61850 تس��ت تابع بر مبن��ای
روشی بسیار منعطف، سریع، قابل اطمینان و با اولویت باال برای تبادل 
حوادث پست بین IED ها، جهت اهداف اینترالک و حفاظت می باشد. 
به عالوه در حین تس��ت مشاهده گردید ابزار پیكربندی نرم افزار نقش 
مهمی ایفا می  كند. كه ش��امل تهیه ش��مای كلی از سیس��تم پس��ت، 
بارگ��ذاری فایل  های پیكربندی از هر IED، ترس��یم توابع منطقی در 
IED ها، س��اختن ارتباطات منطقی و اجرا عملیات سیس��تمی كامل 
 IEC-61850 اس��ت. در نهایت می  توان گفت رله مدرن تحت پروتكل
زم��ان كمتری برای پ��ردازش داده دریافتی صرف می  كن��د. بنابراین 

پاسخ ارسالی به عنوان پیام، نیاز به تاخیر زمانی كوتاه  تری دارد.

2-3-كنترلپیشرفتهتپچنجرترانسفورماتورهایموازیبرمبنای
IEC- 61850استانداردGOOSEسرويس

ترانس��فورماتورها در حال��ت كار موازی نیازمند برنامه ری��زی و توجه به 
خصوصی هس��تند. دو روش بس��یار متداول برای كنترل تپ چنجر دو یا 
چند ترانسفورماتور موازی، روش پایه-پیرو و روش جریان گردشی است.

2-3-1-روشپايه-پیرو
حوزه كارب��رد این روش به ترانس��فورماتورهای قدرت با مش��خصات 

 AVR الكتریكی كامال یكس��ان محدود می ش��ود. در ای��ن روش یك
به عنوان پایه انتخاب می ش��ود. این AVR براس��اس ضابطه مشخصی 
ولتاژ باس��بار را كنترل می نماید. AVR های پیرو تصمیمات پایه را در 

ارتباط با افزایش و كاهش تپ دنبال می كنند. 
برای اجرای صحیح این روش به سیستم پس خورد پیچیده ای، جهت 
تضمین صحت عملیات اجرا ش��ده توس��ط هر AVR پیرو نیاز اس��ت. 
به عن��وان مثال AVR پایه الزم اس��ت وضعیت خ��ود را به عنوان پایه 
برای دیگر AVR های متصل به ش��ین اع��الم نماید. همچنین پیروها 
بای��د وضعیت كنونی تپ خود و موفقی��ت در اعمال فرامین را به پایه 
اعالم نمایند. خطا در این سیس��تم منجر به عملیات اش��تباه می شود. 
س��یگنال های اساس��ی تبادل ش��ده در روش پایه-پیرو در جدول )1( 

نمایش داده شده است]6[.

جدول1: سیگنال های مورد نیاز روش پایه-پیرو

توضیحاتسیگنال

AVR ای كه به عنوان پایه انتخاب شده این سیگنال را در مدار بودن پایه
فعال می كند. 

زمانی كه AVR بالک شود این سیگنال فعال می شود. بالک
اگر پیرو بالک شود، از این سیگنال برای بالک كردن 

پایه استفاده می شود

حالت پایه-پیرو 
وقتی AVR در مد پایه-پیرو باشد فعال می شودكنترل خودكار

گروه موازی 1، 
... ،2

اطالعات بر مبنای موقعیت كلیدهای قدرت و 
سكسیونرها توسط هر AVR تولید می شود

اگر ترانسفورماتور مربوط به AVR قطع باشد این وضعیت قطع
سیگنال را تولید می كند

هر AVR بر اساس دستی یا خودكار بودن كنترل خود حالت خودكار
این سیگنال را تولید می كند 

فرمان افزایش /
كاهش تپ

فرمان از پایه به پیرو جهت افزایش/كاهش یك تپ

موقعیت تپ كنونی AVR پایهموقعیت كنونی تپ

2-3-2-روشجريانگردشی
حوزه كاری روش جریان گردش��ی از روش پایه-پیرو گسترده تر است. 
این روش برای ترانسفورماتورهای قدرت نسبتاً غیر یكسان نیز كاربرد 
دارد. روش جریان گردش��ی با اس��تفاده از محاسبات عددی و مقادیر 

آنالوگ صورت می گیرد و لذا نیاز به IED های نیومریك دارد. 
 ب��ه دالیل مختلف ممكن اس��ت ولتاژ بی باری س��مت فش��ار ضعیف 
ترانسفورماتورها متفاوت باشد. این امر منجر به تولید جریان گردشی 
بین ترانس��فورماتورهای موازی می ش��ود. جریان گردش��ی جریانی با 
ماهی��ت راكتیو اس��ت و نمایانگ��ر توان راكتیوی اس��ت كه بین آن ها 
گردش می كند]7[. س��یگنال های اساسی تبادل شده در روش جریان 

گردشی در جدول )2( نمایش داده شده است]6[.

Physical device PD1

f1 f2
Communi-

cation
processor

Communi-
cation

processor

Physical device PD2

Transfer time t = ta  + tb   +  tc

 ta                                     tb                                tc
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جدول2: سیگنال های مورد نیاز روش جریان گردشی 

توضیحاتسیگنال

زمانی كه AVR بالک شود فعال می شود. از این بالک
سیگنال برای بالک كردن بقیه AVR ها استفاده 

می شود

حالت  جریان گردشی 
 كنترل خودكار 

وقتی AVR در مد جریان گردشی باشد فعال 
می شود

اطالعات بر مبنای موقعیت كلیدهای قدرت و گروه موازی 1، 2، ...
سكسیونرها توسط هر AVR تولید می شود

اگر ترانسفورماتور مربوط به AVR قطع باشد این وضعیت قطع
سیگنال را تولید می كند

هر AVR بر اساس دستی یا خودكار بودن كنترل حالت خودكار
خود این سیگنال را تولید می كند 

هر AVR  باید از جریان دیگر ترانسفورماتورها اطالع جریان ترانسفورماتور
داشته باشد

زمانی كه AVR ای شروع به تغییر تپ نماید جهت در حال تغییر تپ 
جلوگیری از تغییر تپ همزمان چند ترانسفورماتور 

این سیگنال تولید می شود

2-3-3-م�وازیكردنترانس�فورماتورهابااس�تفادهازس�رويس
IEC-61850استانداردGOOSE

در ای��ن روش ه��ر AVR داده ی  مورد نیاز را ارس��ال ك��رده و پیام های 
GOOSE ارس��الی توس��ط دیگران را دریافت می كند. این مجموعه داده 
كه ساختار آن برای تمام AVR ها یكسان است شامل تمام داده های مورد 
نیاز برای اجرا روش پایه-پیرو و یا روش جریان گردش��ی است. مجموعه 
داده ب��ه یك بالک كنترلی GOOSE با نام GoCB تخصیص داده ش��ده 
و پارامترهای عملیاتی س��رویس GOOSE آن پیكربندی می شود. با این 
روش هر AVR داده هایش را ارسال كرده و پیام های دیگران را كه شامل 

اطالعات مورد نیاز روش كنترلی است، دریافت می نماید]6[. 
در اختیار داش��تن اطالعات توپولوژی ش��ین و ترانس��فورماتورها برای 
اس��تفاده از هر یك از روش های كنترلی بس��یار ضروری اس��ت. با این 
اطالعات AVR تش��خیص می دهد كدام AVR دیگر در حال كار موازی 
اس��ت و بنابر آن توسط الجیك داخلی خود تصمیم می گیرد كه كدام 
داده دریافتی GOOSE باید استفاده شود. اطالعات توپولوژی كه همان 
وضعیت بریكرها و سكسیونرها است، توسط پیام های GOOSE دریافتی 

از دیگر IED های موجود مثاًل BCU ها در اختیار قرار می گیرد.
مكانیزمی در س��رویس GOOSE برای اطمین��ان از دریافت اطالعات 
وجود دارد كه با تكرار پیام حاصل می شود. عالوه بر آن مكانیزمی در 
سرویسGOOSE است كه ردیابی خرابی ارتباطات هر یك از AVR ها 
را ممكن می كند. از آنجایی كه این نوع خرابی ها ممكن است منجر به 
عملكرد نادرس��ت دیگر AVR ها شود، در این حالت بقیه  ی AVRهای 
متعل��ق به آن گروه كاری موازی، بالک می گردند. كه در نهایت منجر 

به افزایش قابلیت اطمینان كلی سیستم می شود]6[. 
 یكی از مزیت های بزرگ این سیس��تم این است كه برای ارتباط كلیه

AVR ها جهت تبادل داده، تنها به یك شبكه اترنت نیاز است. به عالوه 
سیس��تم بر مبنای پروتكل باز است به شكلی كه سازنده های مختلف 
AVR می توانن��د ب��ا یكدیگر كار كنند. این مزایا ب��ا كاهش ارتباطات 

س��یمی منجر به صرفه جویی زیادی در سیم كش��ی و نیز ساده سازی 
مهندس��ی و نگهداری سیستم می شود. به عالوه روش ذكر شده عالوه 
بر پست های SAS بر مبنای IEC-61850 برای پست های غیر SAS یا 

برمبنای پروتكل های قدیمی تر نیز قابل اجراست.
3- قابلت های جدید سیستم های اتوماسیون پست مبتنی بر 

  IEC-61850 استاندارد
در این بخش قابلیت های جدید معرفی ش��ده از اتوماسیون پست های 
فش��ارقوی مبتن��ی ب��ر IEC-61850 از جمله مانیتورین��گ داده های 
ازدس��ت رفته برخط سیستم اتوماسیون پس��ت و معماری های جدید 

برای ارتباطات با یكدیگر معرفی شده است. 
3-1-مانیتورين�گدادههایازدس�ترفتهبرخطدرسیس�تمهای

اتوماسیونپست
سیس��تم اتوماس��یون پس��ت از تجهیزات جم��ع آوری داده نیومریك 
پراكنده در ش��بكه ارتباطی تش��كیل شده است. اصلی ترین هدف این 
سیس��تم انتقال س��اده و مطمئن داده ها و ثبت اتفاقات درون پس��ت 
اس��ت.  ب��روز هر خطا در سیس��تم اتوماس��یون پس��ت به دلیل قطع 
ارتباطات داده ها، ممكن اس��ت منجر به ازدس��ت رفتن داده گردد]8[. 
برای كاهش اثر خطاها در ش��بكه های دیجیتال استفاده از شبكه های 
با قابلیت دسترس��ی باال مرسوم است. ش��بكه  با قابلیت دسترسی باال 
شبكه دیجیتالی است كه با استفاده از چند مسیر و تجهیز افزونه، اثر 

خطاهای تكی در آن حداقل شده است]9[.
مانیتورین��گ داده در ی��ك سیس��تم SAS ب��ه دو بخ��ش داده های 
 )ODL( و داده های ازدس��ت رفته برخط )PDL( ازدس��ت رفته دائمی
تقس��یم می ش��ود. با بروز خطایی در سیس��تم اتوماس��یون پست كه 
بازیافتن اطالعات را غیر ممكن نماید، داده به ش��كل دائمی از دست 
رفته و ازدس��ت رفتن داده دائم اتفاق می افتد. از سوی دیگر خطاهای 
ODL منجر به از دس��ت رفتن داده به صورت موقت، تا زمانی كه خطا 

وجود دارد می شود. با برطرف شدن خطا داده ها بازیابی می شوند.
ش��اخص های قابلیت اطمینان و دس��ترس پذیری سیستم، ارتباطات 
فیزیك��ی بی��ن المان های ش��بكه را بررس��ی كرده ولی مش��خصات 
تجهیزات ش��بكه را لحاظ نمی نمایند. با مانیتورینگ داده ازدست رفته 
برخ��ط برخ��ی از پارامترهایی كه بررس��ی نش��ده اند را می توان مدل 
نمود. سیس��تم مانیتورینگ داده های ازدست رفته برخط به معماری و 
توپولوژی شبكه وابسته است و محاسبه این شاخص نیازمند شناسایی 

مشخصات فیزیكی المان های سیستم اتوماسیون پست است.
3-1-1-مدلسازیرياضی

هر توپولوژی ش��بكه ب��ا ماتریس گراف ارتباط��ات متناظر خود مدل 
می ش��ود. بروز خطا در ش��بكه SAS منجر به تغییر توپولوژی ش��بكه 
و ماتریس معادل آن می ش��ود. یكپارچگ��ی یك گراف با متصل بودن 
دو گ��ره از طری��ق یك یا چند ارتباط در دس��ترس تعریف می ش��ود. 
یكپارچگی یك گره در SAS در صورتی برقرار اس��ت كه حداقل یك 
مس��یر برای انتقال داده موجود باش��د. گره ه��ای REQ نقاط بحرانی 
ش��بكه هستند كه انتقال صحیح داده نیازمند كار صحیح آن ها است. 
هرگونه خرابی در چنین تجهیزی یكپارچگی شبكه را تقلیل می دهد. 
مدل ریاضی اس��تفاده شده به شكل تابع حداكثر یكپارچگی بار است. 
جهت محاس��به داده های ازدس��ت رفته برخط به ش��كل یك شاخص 
ریاضی، حاالت مختلف خطا در سیس��تم اتوماس��یون بررسی و مدت 

زمان حضور داده های ازدست رفته برخط محاسبه می گردد]10[.
3-1-2-موردمطالعاتی

شكل )3( سیستم اتوماسیون پستی با توپولوژی ستاره افزونه شامل پنج 
سویچ اترنت، چهار كنترل كننده )NLi( و یك سرور افزونه است. سطح بی 
و سطح پست از شبكه اترنت مشتركی با پروتكل RSTP و زمان كلیدزنی 
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رفع خطای 6 ثانیه استفاده می كنند. اتصاالت سبز و قرمز به ترتیب نماینده 
اتصال مسی CAT-6e و فیبر نوری هستند. برای سادگی نرخ صحبت برابر 
1 فریم بر ثانیه فرض شده است. همچنین زمان كلیدزنی بین سرورهای 
فعال و جایگزین برابر 1 دقیقه، زمان تعمیر هر تجهیز غیرافزونه برابر 30 

دقیقه و زمان تعمیر هر اتصال 15 دقیقه فرض شده است]10[. 

شکل 3: سیستم اتوماسیون پست نمونه

   
   

داده های ازدس��ت رفته برخط برای 6 س��ناریو مختلف بررسی شده و 
مقدار داده از دست رفته بر حسب بیت برای هر سناریو در جدول )3(

نمایش داده شده است]10[.
جدول 3 : خالصه نتایج

 داده ازدست رفتهتوصیفسناریو
)Mbit(

0.057خرابی سرور 11

2NL3 0.422خرابی

3S3 و NL40.211خرابی ارتباط بین

4S4 0.427خرابی

5S4 و S3 0.011قطع ارتباط بین

0.465خرابیNL3 و سرور 61

 مشاهده می شود سناریو 6 بزرگترین مقدار داده های ازدست رفته برخط 
را تجربه می كند زیرا هر دو خطای این س��ناریو منجر به حذف س��ویچ 
می گردد. نیز می بینیم كه خرابی سرور منجر به غیرقابل دسترس شدن 
كلیه داده های سیستم می شود، اما به دلیل كوچك بودن زمان كلیدزنی 
بین سرورهای افزونه، داده های ازدست رفته برخط به مقدار قابل توجهی 
كمتر از دیگر حاالت است]10[. در واقع افزونگی داده های ازدست رفته 

برخط را از بین نمی برد بلكه مقدار آن را كاهش می دهد. 
3-2-قابلی�تاطمین�انمعماریه�ایمختلفارتباطاتسیس�تم

اتوماسیونپست
استفاده از سویچ های اترنت كه توپولوژی های مختلف ارتباطی سیستم 
IEC- قدرت را پشتیبانی می كنند بهترین مزیت استفاده از استاندارد

61850 اس��ت. این اس��تاندارد آزادی های فراوانی به طراحان سیستم 
ب��رای انتخاب تجهی��زات، توپولوژی و پارامترهای سیس��تم می دهد. 
اما نتیجه نهایی باید به گونه ای باش��د ك��ه زمان انتقال داده مورد نیاز 

سیستم اتوماسیون پست برآورده شود.
بنابرای��ن قبل از پیكربندی توپولوژی های ارتباطی الزم اس��ت قابلیت 

اطمین��ان، دس��ترس پذیری و انتقال پی��ام زمان واقعی آنالیز ش��ود. 
معماری های ارتباطی متداول شبیه س��ازی شده و قابلیت اطمینان و 

میانگین زمان خطا آن ها محاسبه شده است]11[.
3-2-1-توپولوژیآبشاری

در توپولوژی آبش��اری هر IED به IED دیگر با لینك مستقیم متصل 
ش��ده و پیكربن��دی به ش��كل زنجیره ای و ب��ا حلقه ی باز اس��ت. این 
توپولوژی س��اده و كم هزینه اس��ت. اگرچه تاخیر زمانی آن به صورت 

قابل توجهی زیاد است.
3-2-2-توپولوژیحلقوی

معماری حلقوی مانند معماری آبش��اری است با این تفاوت كه حلقه 
بین اولین و آخرین سویچ بسته می شود. لذا برای جلوگیری از گردش 
پیام های تكراری در حلقه، از س��ویچ هایی اس��تفاده می شود كه حلقه 
را پشتیبانی می نمایند. این معماری گران تر و پیچیده تر است و زمان 

تاخیر آن از توپولوژی آبشاری كمتر است.
3-2-3-توپولوژیستاره

یك توپولوژی ستاره نمونه شامل 4 شبكه یكپارچه با IED 60، 4 هاب 
ش��بكه، یك گیت وی و یك سرور بررسی شده است. قابلیت اطمینان 

محاسبه شده از آبشاری بیشتر و از حلقوی كمتر است.
3-2-4-توپولوژیحلقویافزونه

این توپولوژی از اتصال دو حلقه به یكدیگر س��اخته می ش��ود. این دو 
حلقه خود ار طریق چند سویچ اترنت تشكیل حلقه ای بزرگتر می دهند. 
این معماری نرخ انتقال داده بهتری دارد. اما نتایج شبیه س��ازی نشان 

می دهد كه مقداری تلفات در انتقال داده وجود دارد.
3-2-5-توپولوژیستاره-حلقوی

هر س��ویچ اترنت سطح بی مس��تقیما به دو سویچ اصلی اترنت متصل 
اس��ت. س��ویچ های اصلی اترنت نیز به صورت حلقه به یكدیگر متصل 
هس��تند كه منجر به افزونگی بیش��تر و تاخیر كمتر می شود. عملكرد 
تاخی��ر زمانی در معماری س��تاره-حلقوی بس��یار بهتر از آبش��اری و 
حلقوی است. اما نیاز به دو سویچ اضافه برای پیكربندی شبكه داریم.

3-2-6-توپولوژیتركیبی
در این توپولوژی هر IED به یك سویچ متصل است كه خود به سویچ 
اترنت اصلی اتصال دارد. نرخ انتقال داده بین IED ها و سویچ ها بسیار 
س��ریع تر و تاخیر حداقل می گردد. اما به دلی��ل تعداد زیاد تجهیزات 
مورد اس��تفاده، قابلیت اطمینان آن از توپولوژی های ستاره-حلقوی و 

حلقوی افزونه بسیار كمتر است.
از محاسبات انجام گرفته می توان دریافت كه توپولوژی آبشاری بدترین 
و حلق��وی افزونه قابل اطمینان  ترین اس��ت. توپولوژی  های آبش��اری و 
حلقوی بیش��ترین تاخی��ر در انتقال داده و توپولوژی  ه��ای تركیبی  و 
س��تاره-حلقوی كمترین تاخیر را دارند]11[. از این رو می توان نتیجه 
گرفت با مقایس��ه كلی همه توپولوژی  ها با یكدیگر از لحاظ انتقال داده، 
زمان تاخیر، قابلیت اطمینان و دسترس  پذیری، توپولوژی  های تركیبی، 

ستاره-حلقوی و حلقوی افزونه كارآمدترین هستند.
4- امکان س�نجی به کارگی�ری قابلیت ه�ای جدید اس�تاندارد 

IEC-61850 و اتوماسیون پست در شبکه برق ایران
با افزایش تعداد پس��ت های اتوماس��یون در ش��بكه برق ای��ران، توجه به 
قابلیت های استاندارد IEC-61850 و اتوماسیون پست اهمیت فراوانی یافته 
اس��ت. در این بخش زمینه های به كارگیری قابلیت های معرفی ش��ده در 

بخش های گذشته مطابق با نیازهای شبكه برق ایران معرفی شده است. 
4-1-امکانس�نجیبهكارگی�ریقابلیته�ایجدي�دب�رایاتصال

تولیداتپراكندهومنابعتجديدپذيربهشبکه
در ح��ال حاضر توس��عه انرژی ه��ای تجدیدپذیر و تولی��دات پراكنده 
در دس��توركار صنعت برق قرار گرفته است. توس��عه این منابع تولید 
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پراكنده بر عدم قطعیت های تع��ادل تولید و مصرف و پیچیدگی های 
حفاظتی شبكه ی برق خواهد افزود. از این رو می تواند منجر به افزایش 
خاموش��ی های ش��بكه و گس��ترش حوادث گردد. لذا به نظر می رسد 
الزم اس��ت از هم اكنون نیازمندی های اطالعاتی و عمكردی ش��بكه و 
نیز قابلیت های ارتباطی و كنترلی پروتكل IEC-61850 برای راهبری 
ش��بكه و همچنین پس��ت انتقال و یا فوق توزیع نزدیك به این منابع 
مشخص گردد. این نكته به خصوص در بخش هایی از شبكه كه حضور 

تولید پراكنده و منابع تجدیدپذیر گسترده می شوند ضروری است. 
مطالعات اولیه نش��ان می دهد در مقیاس وس��یع احداث نیروگاه های 
بادی در منطقه ی ش��رق كشور رو به گسترش است و اجرای حفاظت 
ویژه تولید و بار برای این واحدها امری ضروری است. در این خصوص 
درصورتی ك��ه در پس��ت های بالفصل نیروگاه��ی و واحدهای آن این 
كاربردها از هم اكنون پیش بینی گردد از اجرای پر هزینه حفاظت های 

شبكه و یا عدم امكان اجرای برخی از آن ها جلوگیری خواهد شد.
4-2-بهكارگیریقابلیتارس�الپیامGOOSEبركنترلتپچنجر

ترانسفورماتورهایموازیدرايران
سرویس GOOSE استاندارد IEC-61850 امكان خوبی برای جلوگیری 
از تلفات جریان گردش��ی ناش��ی از متفاوت بودن ولتاژ  س��مت فشار 
ضعیف ترانس��فورماتورهای موازی فراهم كرده اس��ت. به نظر می رسد 
از ای��ن قابلیت به خوبی می توان در ش��بكه برق ایران اس��تفاده نمود. 
سالیانه در كشور نیاز به احداث حدود 100 پست فوق توزیع و انتقال 
می باش��د. با توجه به كاهش منابع مالی صنعت برق و مقرون به صرفه 
بودن توس��عه پست های موجود با افزودن یك ترانسفورماتور، احتمال 
ایجاد جریان های گردش��ی در سمت ثانویه ترانس افزایش یافته است. 
به كارگیری قابلیت معرفی ش��ده در بخش 2-3 می تواند با استفاده از 
پیام های ارس��الی از طریق س��رویس GOOSE كم��ك زیادی به حل 
این موضوع نماید. این روش مزایایی مانند صرفه جویی در هزینه های 
كابل كش��ی پست، ساده سازی مهندس��ی و نگهداری سیستم و امكان 
پیاده سازی در پست های اتوماسیون و غیر اتوماسیون را فراهم می كند.
4-3-ازدسترفتندادههایبرخطوبهترينتوپولوژیارتباطاتی

 IEC-61850 از آن جایی كه استقرار سیستم های اتوماسیون پست بر مبنای
در كش��ور رو به فزونی است، دغدغه از دست رفتن داده ها در بخش های 
مختلف از جمله داده های كنترلی و حفاظتی یكی از موضوعات اساس��ی 
اس��ت. قابلیت اخیر كه در بخش 3-1 معرفی گردید می تواند بخش��ی از 
این نگرانی ها را پوش��ش دهد. همچنین با توجه به محاسبات صورت بر 
روی قابلیت اطمینان و زمان تاخیر در انتقال داده در بخش3-2، توصیه 
می ش��ود در طراحی توپولوژی سیستم های اتوماس��یون پست جدید از 

معماری ستاره-حلقوی و حلقوی افزونه استفاده شود.
4-4-بهكارگیریبرخیازقابلیتهایبالاستفادهدراتوماسیونپست

همان طور كه اش��اره شد استقرار سیستم های اتوماسیون پست بر مبنای 
IEC-61850 در كش��ور روند رو به رش��دی یافته اس��ت ل��ذا به كارگیری 
قابلیت ها و كاربرد های بال اس��تفاده آن موضوع حائز اهمیتی است. از آن 
جمله می توان به محدود شدن اس��تفاده از سرویس GOOSE استاندارد 
IEC-61850 ب��ه فرامین كنترلی مانند اینترالک ها اش��اره كرد. در بخش 
2-3 تس��ت ارسال  فرمان تریپ با سرویس GOOSE مطالعه شده است 
كه در جهت افزایش اطمینان به این س��رویس مفید خواهد بود. استفاده 
از پیام های GOOSE برای ارسال فرامین تریپ توسط رله های حفاظتی با 
كاهش حجم كابل كشی در پست منجر به صرفه جویی در هزینه ها می شود.

5- نتیجه گیری
در این مقاله قابلیت ها و كاربردهای جدید سیس��تم های اتوماس��یون در 

پست های برق فشارقوی  مورد بررسی قرار گرفته است. با رشد روزافزون 
انرژی های تجدیدپذیر و تولیدات پراكنده در كشور، استفاده از قابلیت های 
سیستم اتوماسیون و پروتكل IEC-61850 در بهبود مدیریت شبكه بسیار 
حائز اهمیت است.  از سوی دیگر با وجود گسترش پست های اتوماسیون 
در ش��بكه برق كشورمان، بسیاری از قابلیت ها و كاربرد های آن در پست 
بدون استفاده باقی مانده است. تست موفقیت آمیز فرمان تریپ ارسالی از 
طریق پیام GOOSE در رله های حفاظتی یكی از كاربردهای این پروتكل 
در پست های اتوماسیون می باشد. همچنین در صورت استفاده از پیام های 
GOOSE برای كنترل ترانس��فورماتورهای قدرت موازی، ضمن كاهش 
حجم كابل كش��ی در پست می توان ترانسفورماتورهای قدرت با برندهای 
مختلف رله AVR را نیز با یكدیگر موازی نمود. با بررسی میزان داده های 
ازدست رفته برخط از می توان از صحت عملكرد و قابلیت اطمینان سیستم 
اطمینان حاصل نمود. بررسی های انجام شده حول مقوله قابلیت اطمینان 
و تاخیر انتقال داده، اس��تفاده از توپولوژی های س��تاره-حلقوی، حلقوی 

افزونه و یا تركیبی را برای سیستم اتوماسیون پست توصیه می كند. 
رونمایی از نرم افزار بومی اتوماسیون پست در برق منطقه ای خراسان، فرصت 
مناسبی برای اس��تفاده از قابلیت ها و كاربردهای اتوماسیون ایجاد نموده 
اس��ت. طراحی این نرم افزار و بومی سازی دانش آن، ضمن فراهم نمودن 
بستری مناسب برای مدیریت طرح های تولید پراكنده، كنترل تپ چنجر و 
همچنین پیاده سازی سایر طرح های كاربردی در حوزه اتوماسیون، سبب 

اشتغال زایی و صرفه جویی میلیاردی خروج ارز از كشور می شود.

***
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