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  آ�وز�ی دوره

  ) An Intoduction to IEC 61850 Power SubStation Automation ( �وز�ع ) -�وق �وز�ع  -ا��قال  -( �و��د  
 مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان

   1399    دی
  مدرس دوره : امین صدیقی   

  عت و فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی شریفلیسانس مهندسی برق از دانشگاه علم و صن
  

  بازنشسته  وزارت نیرو از برق منطقه اي فارس
  مجري طرحهاي دیسپاچینگ و مخابرات و فیبر نوري 

  انتقال و فوق توزیع برق فارس و بوشهردیسپاچینگ  مجري طرح -  شمال شیراز مدیر بهره برداري  –شمال فارس انتقال برق مدیر بهره برداري 
  

پستها و خطوط  –کنترل پروژه  –آمار و احتماالت مهندسی  –نرم افزار مثلب در مهندسی برق  –( بهره برداري برق  –رس دانشگاه در شیراز مد
  مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات) –برق  و ..  

  
  کارشناس رسمی دادگستري در رشته فن آوري اطالعات و ارتباطات

  
www.aminsedighi.ir 

 
sedighias220@yahoo.com 

telegram (بدون سیم کارت) : 09397602588 
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  موارد ذیل جمع  نمره شما :
  در هر روز +  حضور فعال سرکالسی و پاسخ به سواالت و حل تکالیف

  دورهدر همین شرکت در امتحانات مختلف + 
  کالسروز آخرین امتحان + 

*********************************************************  
 شدر هر حرفه اي که هستید نه اجازه دهید که به بدبینیهاي بیحاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تاسف بار که براي هر ملتی پی

  شاند. در آرامش حاکم بر آزمایشگاهها و کتابخانه هایتان زندگی کنید . امیدي بک می آید شما را به یاس و نا
  "ام ؟ براي یادگیري و خودآموزي چه کرده "نخست از خود بپرسید : 

  "ام ؟ من براي کشورم چه کرده "سپس همچنان که پیشتر میروید بپرسید : 
ان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتالي بشریت و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادیبخش و هیج

  اید.داشته
 اما هر پاداشی که زندگی به تالشهایمان بدهد یا ندهد  هنگامی که به پایان تالشهایمان نزدیک میشویم  هر کداممان باید حق آن را داشته

  1895لوئی پاستور       "ام م دادهمن آنچه در توان داشته ام انجا "باشیم که با صداي بلند بگوییم  
  ======================  

  استاد امین صدیقی 
   1399شیراز 

  بدیهی است  این جزوه خالی از اشکال نیست، خواهشمند است اشکاالت را به آدرس زیر ارسال فرمایید، تا در نسخ بعدي تصحیح گردد.
Sedighias220@yahoo.com 
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 مقدمه:
هایی با مزایاي خوب میباشد که  از محل تولید تا مصرف راندمان باالیی دارد و به راحتی قابل تبدیل به دیگر انرژي الکتریکی یکی از انرژي

  ها میباشدانرژي
  روش هاي تولید انرژي الکتریکی

، باعث تولید انرژي الکتریکی در دو ســر ســیم  انحرکت بین هادي و میدو  میدان مغناطیســیو  پیچ(هادي)ســیم )1
  میشود

ساخت سیم پیچ و میدان ساده ولی تولید حرکت در هر یک از این موارد ذیل پیچیدگیهایی دارد (مثل نحوه ایجاد حرکت در:   
 –یلی (گاز گازوئیل) هاي نیروگاه فستوربین–هاي دیزلی ژنراتور -دینام دوچرخه –دینام خودرو(باسوخت بنرین، گازوئیل،گاز) 

  و ... ) –توربین آبی  -توربین بادي -ايانرژي هسته -توربین بخار
  تولید برق با استفاده از انرژي خورشید( تابش خورشید به صفحاتی با مواد مخصوص) )2
  تولید برق با استفاده از فعل و انفعال شیمیایی(باطري) )3
  لز غیر همنام)تولید برق در ترموکوپل ( حرارت به محل اتصال دو ف )4
 اي)تولید برق با کریستال پیزو الکتریک( ولتاژ زیاد و لحظه )5
6( ... 

از بین روشهاي فوق سه روش اول بیشترین کاربرد در زندگی بشر داشته است و روش اول تاکنون بیشترین استفاده را در تامین برق مصرف 
  کنندگان داشته است

انرژي از تولید تا مصرف،  نیاز به تولید برق در حوالی شهرها و جنب صنایع بزرگ به روش اول با توجه به عدم تمرکز مصرف کنندگان و تلفات 
  .دمطرح میگردد تا انتقال برق بنحویکه کمترین تلفات را داشته باشد مقرون به صرفه باشد، تا انژري تولید شده و به مصرف کننده تحویل گرد

نتقال دهنده برق و بزرگ کردن سطح مقطع سیم و کاهش طول سیم و کاهش جریان در براي کم کردن تلفات خط ،  کاهش مقاومت سیم ا
 طول خط انتقال مطرح میشود براي نیل به این اهداف،  نیاز به احداث ایستگاه برق افزاینده ولتاژ جنب نیروگاه و کاهنده ولتاژ جنب مصرف

  کننده و نیاز به خط انتقال برق با ولتاژ باال میباشد.
  گیري و حفاظتی داردباال در ایستگاه برق نیاز به تجهیزات گرانقیمت ترانسفورماتور و کلید و تجهیزات اندازهولتاژ 

�  ولتاژ باال در خط انتقال نیاز به طراحی و ابزار و وسائل خاص دارد. = �. � = ��� ≅ ��� = � �� ∗ �� 

 C−1∘برحسب C∘20در دماي  αدماي  ضریب  μΩ⋅cmبرحسب   C∘20در دماي  ρمقاومت ویژه  

 0.0039 2.83 آلومینیوم
 0.0020 8.4-6.4 برنج

 0.00382 1.77 مس آنیل شده

 0.00393 1.72 مس سخت

 0.0050 10.0 آھن
 0.0038 1.59 نقره
 0.005-0.001 88-12 فوالد
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ري چنانچه در نگهداتقال و فوق توزیع برق با توجه به قیمت هنگفت در طراحی و نصب تجهیزات نیروگاهها و ایستگاههاي ان
سال خواهد بود که با نصب تجهیزات حفاظتی و با تجهیزات  30این تجهیزات دقت کافی شود عمر یک ایستگاه برق حداقل 

ــت مخابراتی و  ــیون پس ــپاچینگ  اتوماس ــتگاه از مرکز دیس ــی و تعمیرات دوره و کنترل ایس ــتورالعملهاي و بازرس اي و دس
را رق بانتقال وظیفه  بشکل مطمئن و پایدارو حضـور اپراتور در ایسـتگاه سـعی در این میشـود که ایستگاه برق      يبرداربهره

  بخوبی انجام دهد
  توضیح داده میشود IEC61850اتوماسیون پست و استاندارد در خصوص که در این جزوه 
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  دوره آموزشی اتوماسیون در برق
IEC 61850 

 افزار وتجهیزات واسط و مبدلها و رله ها و با استانداردها و پروتکل ها و مسیر ارتباطی و مخابراتی مطمئن و نرماز بهره گیري  برقاتوماسیون 
و فرمان به تجهیزات، براي  .سی تی و پی تی و تپ چنجر مقادیر رله ها و تجهیزات و وضعیت کلیدها و  کنترلمشاهده و براي  ،ها افزارسخت

  دار در شبکه برق میباشد.تامین برق مطمئن و پای

 اتوماسیون در برق میتواند مجموعه کاملی از اتوماسیون پست و اتوماسیون نیروگاه و نرم افزار و سخت افزار مرکز کنترل دیسپاچینگ به یک
  شبکه برق سراسري هوشمند تبدیل شود تا به تامین برق با کیفیت و اقتصادي دست یابد

 – DCSاتوماسیون در نیروگاهها و پستهاي با  – UnManبدون اپراتور کردن پست   – دیسپاچینگ برق -گاهاتوماسیون پست و نیروموضوعات: 
 با وجود تشابهات یکسان نیستند       RTUاتوماسیون پستها با 
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  دستاوردهاي ذیل حاصل از اتوماسیون برق میباشد
  کلیدها و بریکرها و تپ چنجر و ..نمایش وضعیت لحظه اي هر یک  )1
  جریان و ولتاژها و بار اکتیو و راکتیو ودر ورودي و خروجیها و دیگر محل ها و .. مقادیر مایش و ثبت ن )2
 و ..نمایش و ثبت آالرمهاي مختلف در زمانهاي بروز خطا  )3
  به وضعیت ها و آالرمها و اندازه گیریها و فرامین Time Tagالحاق برچسب زمانی  )4
ودن اولین عملکرد و عملکردهاي بعدي، در زمانی که یک حادثه منجر به استفاده از برچسب زمانی براي مشخص نم )5

 گسترش حادثه شده است
  استفاده از رنگها و پیام صوتی و نوشتاري براي اعالم هشدار )6
  گزارشگیري متنوع جهت تصمیم گیري مدیریتیبت اطالعات و ث )7
  )EMS = Energy Management System سیستم مدیریت انرژي ( ٍ )8
  )PAS=Power Advanced Softwareش بینی اثرات تغییرات آینده قبل از اجراي واقعی آن(امکان پی )9

امکان بررسـی وضـعیت حوادث رخداده در گذشـته،  با برگرداندن سیستم فعلی بصورت مجازي به شرایط     )10
 قبل از حادثه (پست مورتم) 

 شبیه ساز آموزشی )11
DTS=Dispatching Training Simulator 

OTS=Operator Training Simulator 
  Load Flow Studyمطالعه بار (جریان)  )12

se
dig

hia
s2

20
@

gm
ail

.co
m

mailto:Sedighias220@yahoo.com


 IEC 61850 استاندارد اتوماسیون پست
===========--------------========  

 

  
====================================  

Sedighias220@yahoo.com Page 7 of 57  
  

  براي دستیابی به اتوماسیون بایستی 
وایرلس و .. ) در خصوص مخابرات بایستی عدم  –ماهواره  – PLC –فیبر نوري  –بیسیم  –مسیر مخابراتی مطمئنی داشت ( مخابرات  باسیم 

   در تملک و تعلق کامل برق باشد  وابستگی به دیگر سازمانها داشت در حقیقت تجهیزات
 رتبدیل سیگنالهاي آنالوگ ولتاژ و جریان سمت فشار قوي به سیگنالهاي کوچکتر و همگون نمودن آنها با استفاده از مبدلهایی مثل ترانسدیوس

  ) Oو  Iولتاژي و جریانی (کارتهاي 
  گنالهاي دیجیتالی استفاده از تجهیزاتی جهت تبدیل وضعیتها و آالرمها و تپ ترانس به سی

  همچنین امکان ارسال فرامین به بریکر و تپ چنجر 

  سیستمهاي مخابراتی مورد استفاده در شبکه برق
  )PLCحامل خط فشار قوي ( )1
  ) ( فیبر پسیو و  تجهیزات اکتیو (مبدل نور به الکتریک)) – Access- PDH– SDHفیبرنوري ( )2
  رادیو میکروویو )3
  وایرلس -رادیو بیسیم  )4
  )GSMتلفن همراه ( -تلفن معمولی (ثابت)  - DTSتقیم تلفن مس )5
  ماهواره )6
 )Leased Lineزوج سیم ( )7
8(  ....  

  هاي انتقال مزایاي فیبر نوري در قیاس با دیگر محیط
  ایمنی باال در مقابل تداخل امواج الکترومغناطیسی -1
  ترفواصل انتقال طوالنی -2
  ظرفیت باال (پهناي باند وسیع) -3
  و خطاي ناچیز امنیت باال -4
  ضریب اطمینان و کیفیت انتقال باال -5
  ابعاد کوچکتر و وزن کمتر -6
  قیمت مناسب -7
  داشت.)با توجه به عدم وجود الکتریسیته، امکان بروز آتش سوزي وجود نخواهد ( غیر اشتعال زا -8
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  ترانعطاف پذیر -9
  آوریهاي جدیدتراستفاده از فن -10
  ن جهت سرقت فیبرعدم جاذبیت براي سارقا -11

   
  

  
  
  
  
  

  انواع فیبرهاي نوري
  شوند:فیبرهاي نوري از لحاظ ساختار تولید به دو دسته تقسیم می

  مديفیبرهاي تک -1
  مديفیبرهاي چند -2

  در فیبرهاي نوري Modeتعریف 
یک مسیر  تواند ازمدي تنها میور در فیبرهاي تکتواند جهت انتشار در فیبرهاي نوري برگزیند. بنابراین نمد در واقع تعداد مسیري است که نور می

  تواند چندین مسیر را براي انتشار برگزیند.مدي نور میانتشار یابد و در فیبرهاي چند
گردد که البته به علت نانومتر استفاده می 1600الی  800هاي نزدیک اشعه مادون قرمز و دامنه بین بطور خالصه در مخابرات نوري از طول موج

  گردد. نانومتر اقدام به انتقال اطالعات می 1550و  1300، 850مالحظات فنی فقط در سه طول موج 
تفاده اس  از فیبرهاي مولتی مد در برق در داخل یک ایستگاه در ارتباط رله ها که داراي پورت نوري هستند و این رله ها  فاصله کوتاهی باهم دارند

  ابل رویت است البته نگاه به سطح مقطع سیم حاوي نور لیزر براي سالمتی چشم مناسب نیستمیشود نور در این فیبرها مرئی و ق
  از فیبرهاي سینگل مد در ارتباطات ایستگاه برق با یکدیگر و با مرکز دیسپاچینگ که داراي فواصل بیشتري است استفاده میشود

  انواع کابل فیبر نوري
  گیرند، به دو گروه عمده بیرونی و داخلی تقسیم بندي نمود.حیطی که مورد استفاده قرار میتوان نسبت به شرایط مهاي نوري را میکابل
  شوند : هاي بیرونی نیز به سه دسته تقسیم میکابل
 هاي زمینیکابل
 OPGWهاي هواییکابل
 هاي زیردریاییکابل

آید. کاربردي ترین و پر مصرف هاي هوایی مناسب به شمار میبلهاي روشنایی براي کاها، تیرهاي توزیع و پایهساختار شبکه برق با وجود دکل
  باشند.می OPGWترین ساختار هوایی در صنعت برق کابل

  شود، آسیب پذیري فیبر در زمان زلزله نیز بسیار کم است.ریشتر طراحی می 8هاي برق براي مقاومت در برابر زلزله بیشتر از با توجه به اینکه دکل
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  SCADAراه دور مکانیزه  سیستم کنترل از
 Supervisory Control And Data Acquisition  

  جهت کنترل و جمع آوري اطالعات سیستمهاي انرژي الکتریکی بعهده دارداسکادا وظیفه سیستم 
  شامل عناصر ذیل است

  مرکز کنترل )1
انجام پردازشهاي مورد نظر و بنمایش  شبکه اي از کامپیوترهاي قوي و مطمئن جهت دریافت اطالعات از ایستگاههاي تحت پوشش و

  …و  Trainingو   PASدرآوردن اطالعات جهت دیسپاچرها و کارشناسان فنی و اجراي برنامه هاي مانند 
  محیط مخابراتی مطمئن )2

ابرات و شبکه هاي بیسیم و مخ Optical Fiberو خطوط تلفن و فیبر نوري  Leased Lineو رادیو مودم ها و خطوط مستقیم  PLCشامل 
  اي و ..   که انتخاب هرکدام با توجه به قیمت و هزینه هاي تکنولوژي آن و امکانات محل قابل بررسی استماهواره

  ) RTU   )Remote Terminal Unitترمینال راه دور 
رامین مرکز را مدیریت پایانه راه دور در محل ایستگاه فشار قوي نصب میگردد و کلیه عملیات جمع آوري اطالعات ایستگاهها و اعمال ف

  مینماید.
RTU  دودي هوشمند میباشند و قابلیت پردازش اولیه اطالعات ، بعنوان مثال حهاي جدید تاMWH  وMVARH را نیز دارا میباشند  

  ها در سیستم اسکاداداده
  که عبارتند از: سر و کار داریم Dataدر سیستم اسکادا ایستگاهها با چهار نوع متفاوت داده 

1( Indication  ) باز و بسته بودن و خارج از سلول بودن بریکر ) و وضعیت سکسیونر و وضعیت تپ ترانس ها: وضعیت بریکرها  
2( Alarm  آالرمهاي گوناگونی که در اثر وقایع محتلف در تجهیزات ایستگاه ظاهر میگردند مثل آالرم درجه حرارت ترانس و آالرم قطع :

AC .. و  
3( Control   از مرکز به : دستوراتی کهRTU ها و ..ارسال میشوند جهت باز و بسته نمودن کلیذها یا تغییر تپ ترانس  
4( Measurand  مقادیر ولتاژ خطوط و باس ها و :MW  وMVAR  خطوط و ترانسها که میتوان این مورد را مهمترین نوع داده در

 سیستم اسکاداي ایستگاه بحساب آورد
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  اسکادا افزاري سخت ساختار
 رایانه دلیلی هر به اگر. شود می گرفته کار به Master 2 ویا Standby نام با رایانه یک و Master 1 نام با رایانه یک ،)dispatching center( در

Master 1 رایانه درنگ بی بیفتد کار از Master 2 از و شود می آن جایگزین 
 رایانه دو هر آیدنمی پدید افزارنرم کار در) Intrupt(  ایست هیچگونه اینرو،

Master براي هشد برده نام هاي رایانه. هستند پیوسته یکدیگر به شبکه راه از 
Master سازپردازي رایانه نوع از Industrial Computer دو. باشند می 

 نمایشی میانرخ که اند شده انگاشته workstation بعنوان نیز دیگر رایانه
)GUI (شود می گذاشته کار آنها روي. 
) main menu( بنیادي گزیدار به توان می Workstation دو هر راه از 

. آورد پدید را الزم تغییر و دگرگونی و کرد پیدا دسترسی میانرخ افزارنرم
 انجام ها Workstation راه از تنها نمایشی هاي نگاره دگرگونی یا و آفریدن

 Master هاي یانهرا به شبکه راه از نیز Workstation هاي رایانه. است پذیر
 چاپگر باشند می همبند Master هاي رایانه به نیز چاپگرها. هستند همبند
 می چاپ را رخدادها فهرست Master 2 , Master 1 روشن رایانه به متصل
 پیوسته ها Workstation به نیز نیاز مورد تعداد به رنگی چاپگر چند کند،
 . باشد می فراهم ینمایش هاي نگاره از رنگی چاپ توانایی و است

 Data -2 کند می فراهم رایانه و کاربر بین شنود و گفت راه یک که Client Layer -1: ند اینگونه به SCADA دستگاه در بنیادي الیه دو

Server Layer کند می اداره را کنترل هاي فرایند هاي داده بیشتر که. 
 ي باسها فیلد یا ها شبکه راه از یا و یکراست PLC و فرایند کنترلرهاي و کنند می قراربر پیوند) Field( میدان هاي کاال با Data Server این

 Ethernet( اترنت شبکه راه از یا یکدیگر به یا ها Data Server   و.رسند می آن به) Profibus( اختصاصی غیر یا و) siemens H1( سفارشی

LAN(ایستگاهاي به Client دارند پیوند. 
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 اسکادا افزارينرم ساختار
 نیز آن هاي داده پایگاه بنشت و است شده استوار Real Time و Multitasking تکنولوژیهاي پایه بر SCADA دستگاه هاي افزارنرم

RTDB(Real-Time DataBase(چند یا یک برروي که دارد ،نام Server دستگاه. شود می داده انجام و سازي پیاده همزمان Server وظیفه 
 سوي از. دارد دوش بر را) polling controllers،alarm checking،calculation،logging and archiving: مانند اي ویژه کارهاي به ییپاسخگو

  .هست Alarm checking،datalogger،historianمانند خاصی کارهاي به) Server( رسیدار یک واگذاري امکان دیگر
  ***********  
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  RTU=Remote Terminal Unit رراه دو پایانهدستگاه 
گیرد. کامپیوتر عالوه بر افزایش سرعت هاي کامپیوتري انجام میامروزه نظارت و کنترل پستهاي برق در بسیاري از نقاط جهان توسط سیستم

که . بدین ترتیب نظارت بر شبهاي تحلیل شبکه، سریعا اپراتور را در اتخاذ تصمیم یاري نمایدتواند با اجراي برنامهعمل و قابلیت اطمینان می
آوري گردند . این اطالعات شامل تر خواهد بود . براي این کار الزم است تا کلیه اطالعات شبکه برق در پستهاي مختلف جمعتر و مطمئنآسان

ظور پروژه طراحی و باشد . بهمین منمقادیر آنالوك (نظیر ولتاژ، جریان) و مقادیر دیجیتال (نظیر وضعیت کلیدها و سکسیونرها) می
بعنوان بخشی از یک شبکه کامپیوتري کنترل و نظارت بر شبکه برق تعریف و اجرا  REMOTE TERMINAL UNIT(RTUساخت(
 ها و پروتکلهاي استانداردافزار کامال مدوالر مبتنی بر باسحاصل ازاین پروژه یک دستگاه میکروپروسسوري با سخت RTUاست . سیستم گردیده

تواند اطالعات آنالوگ و دیجیتال را از پست انتقال نیرو اخذ است . این سیستم میافزاري مدوالر و انعطاف پذیر نیز مجهز گردیدهه نرماست که ب
) ارسال نماید . بدین ترتیب  MASTER STATION) ازطریق مدارهاي مخابراتی به یک ایستگاه مرکزي (MODEMنموده و توسط مدم(

آوري شده از پستهاي مربوطه را به یک مرکز کنترل بفرستند، این قادر هستند کلیه اطالعات جمع RTUاز شانزده اي شامل بیش مجموعه
تواند بکمک اطالعات دریافت شده از پستهاي مختلف تصمیمات مقتضی را اتخاذ نموده و فرامین الزم را می MSایستگاه مرکزي (به اختصار)

تواند بکمک می RTUموردنظر رسیده  RTUجیتال و آنالوگ دارند از طریق کانال ارتباطی به سیستمهاي صادر کند. این فرامین که ماهیت دی
سبب گشته تا به نسبت وسعت  RTUافزار خود آن را بطور دقیق و اطمینان بخش در پست اجرا نماید . مدوالر بودن سیستم افزار و نرمسخت

را در  RTUاي مناسب و بسادگی هرچه تمامتر تهیه و نصب کرد و بدین ترتیب بتوان با هزینهپست مورد نظارت و کنترل، سخت افزار الزم را 
افزار نظارت داخلی و خود عیب یابی نیز جهت باال بر قابلیت اطمینان نرم RTUپستهاي مختلف شبکه مورد استفاده قرار داد. در سیستم 

ري شده از پست را به یک میکروکامپیوتر محلی نیزارسال دارد. در نتیجه اطالعات آوتواند اطالعات جمعمی RTUسیستم پیش بینی شده است .
گردد تا درصورت نیاز دراختیار اپراتور محلی قرار هاي این کامپیوتر محلی واقع در پست ذخیره میو وضعیت چند دقیقه قبل پست در حافظه

  گیرد .
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  اتوماسیون ایستگاههاي انتقال برق

  تعریف :
  سیستمهاي قدرت می باشد حفاظتو  کنترل، مدیریتن ایستگاهها یعنی یک سیستم براي اتوماسیو

از سیستم حاصل میشود و حاصل آن داشتن امکان کنترل محلی و راه دور و حفاظت  real-timeاین با در دست داشتن اطالعات در زمان واقعی 
  پیشرفته تجهیزات میباشد.

  تاژهاي زیاد و کم میتواند کاربرد داشته باشداین اتوماسیون ایستگاههاي برق به ول
  در مفهوم عمومی اتوماسیون یعنی پروسس اطالعات میباشد

 مفهوم اتوماسیون ایستگاههاي انتقال از این حقیقت ناشی میشود که تجهیزاتی که هسته این سیستم را تشکیل میدهند در یک ایستگاه یا اتاق
  هوشمند مطمئن میسازد که حضور و مداخله نیروي انسانی در ایستگاه کاهش مییابدکنترل قرار دارند و این تجهیزات مدرن 

  یک ایستگاه میباشد کنترلو  مونیتور،  حفاظتهدف سیستم اتوماسیون ایستگاه عبارت از 

  اتوماسیون ایستگاهها چیست
  اتوماسیون ایستگاهها از اجزاء زیر متشکل است

  
  

    

 Data communication 

Electrical protection 

monitoring 

Measurement 

Control 

Data 
communication 
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       = DCS   Distributed Control Systems گسترده هاي کنترلسیستم

DCS  چیست ؟ 
میباشد و منظور ازآن این  ( سیستم کنترل گسترده ) Distributed Control Systemمخفف کلمه   DCSدر پست هاي انتقال ،

نجام میشود . این است که کلیه مراحل کنترل ، مانیتورینگ ، و فرمان توسط یک یا دو سرور اصلی که به صورت مستقل عمل می نمایند ا
 میشوند تعریف میگردند . متصل  DCSرا می سازند و در این محیط کلیه تجهیزاتی که به سیستم  station  levelسرورها 

  )AUTOMATIONتوماسیون (ا
یا  عالیتمشخصه سیستم هایی است که تصمیم براي انجام ف  اتوماسیون به معناي کنترل و هدایت یک دستگاه به صورت خود کار است و 

فعالیت هایی به جاي انسان توسط دستگاه هاي خودکار صورت می پذیرد. بدین معنی که ابزارهاي کنترلی مثل کامپیوتر و ابزار مکانیکی مثل 
 هجایگزین قدرت تفکر و نیروي انسانی می شوند. مساله اتوماسیون زمانی مطرح می شود که به انجام کاري ب  یا ماشین هاي الکتریکی تربا

که  یصورت مکرر، نظارتی مستمر و دقیق، فعالیتی خطر آفرین و یا کارهایی با دقت یا سرعت فوق العاده زیاد نیاز داریم. به عبارت دیگر هنگام
یق می اانسان در فعالیتی احساس ضعف و ناتوانی می کند، با استفاده از ابزار کنترلی و مکانیکی و بایاري جستن از اتوماسیون، بر مشکل خویش ف

و  هآید. به همین دلیل پدیده اتوماسیون در بخش صنعت اهمیتی فوق العاده دارد و توجه ویژه به آن باعث شده به سرعت گام در راه تکامل نهاد
  بیش از پیش بخش هاي زندگی انفرادي و اجتماعی انسان را تحت تاثیر قرار دهد.

  اتوماسیون در صنعت برق:
مانی وظیفه حفاظت و کنترل را در سیستم هاي انتقال ایفا کردند، داراي ضعف هایی بودند که موارد عمده آن عبارت وسایل الکترومکانیکی، که ز

  بودند از: عدم امکان ذخیره داده ها، عدم امکان ثبت وقایع و حوادث، عدم امکان چک کردن خود و عدم امکان ارتباطات مخابراتی وسیع.
رو پروسسور، وسایل الکترومکانیکی جاي خود را به وسایل الکترونیکی دادند. رله هاي الکترونیکی در مسیر میالدي با پیدایش میک 70در دهه 

  شدند.  Intelligent  Electoronic Device(  IEDپیشرفت و تکامل خود تبدیل به رله هاي الکترونیکی هوشمند یا (
بزرگ و پر اهمیتی نظیر صنایع نفت و گاز و یا نیروگاه هاي تولید انرژي، بنظر  سالها پس از بکارگیري سیستم هاي کنترلی توزیع شده در صنایع

می رسد که اکنون سازندگان و بهره برداران صنعت برق جهت گیري خود را بسوي بکارگیري این تکنولوژي در پست هاي انتقال و توزیع آغاز 
 Distributedدر برخی از کتابهاي فنی به جاي کلمه است و  Distributed Control Systemمخفف کلمات   DCSنموده اند.

نیز بکار می رود و همانگونه که پیشتر گفته شد به معناي سیستم هاي کنترلی توزیع شده یا گسسته است. به عبارتی در  Digitalکلمه 
مختلف سیستم بکار گرفته ها است، به صورت توزیع شده در بخش هاي  IEDبخش نظارتی (و حفاظتی) که مجموعه اي از  DCSسیستم 

دارند، بنا به دالیل عمده ذیل می توان به صراحت  DCSمی شود. صرفنظر از اینکه شرکت هاي برق چه نوع دیدگاهی در خصوص تکنولوژي 
بازار تولید و  اگفت که مجبور به پذیرش این تکنولوژي هستند. اوال تجهیزات کنترلی قبلی توسط سازندگان آن تولید نمیشود و به ناچار باید ب

مکانات ا تکنولوژي جدید هماهنگ شد. ثانیاً تکنولوژي و اطالعات مهندسی روز را باید انتقال داد و نیروي متخصص تربیت نمود. ثالثاً قابلیت ها و
ت استفاده از این قابلیت فراوانی که در تجهیزات نوین وجود دارد و هزینه زیادي که براي خریداري آنها پرداخت می شود، موجب می شود تا نهای

  ها به عمل آید. رابعاً براي رقابت مهندسی برق با سطح بین المللی و بازارهاي جهانی الزم است به تکنولوژي نوین مجهز شد.
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  :ساختار کلی پست هاي انتقال
جهیزات بیرونی یا همان یا اصطالحاٌ سنتی این است که اوالً کلیه ارتباط هاي میان ت Conventionalمهمترین مشخصه پست هاي 

ابلوي تتجهیزات موجود در محوطه ایستگاه از طریق کابل مسی انجام میشود، ثانیاً تجهیزاتی که وظیفه نظارت و کنترل را برعهده دارند و بر روي 
به صورت  کردهاي کنترلیکنترل و حفاظت نصب می شوند به صورت الکترومکانیکی پیاده سازي می شوند، ثالثاً تمامی منطق هاي کنترلی و عمل

  سخت افزاري اجرا می شود و از همدیگر مستقل هستند.

  :ساختار سیستم
 ) اتوماسیون (کنترل در سطح بی و ایستگاه )1
  ) کنترل و مدیریت ( سرورها )2
 HMIواسطه بین انسان و ماشین  )3
 )سیستم تشخیص دهنده خطا ، آالرم و اطالعات هشدار دهنده (رله ها )4
 ) ( کابلها ، فیبر نوري ، و سوئیچ هاشبکه اتصال دهنده  )5

  دسته تقسیم نمود، که شامل:  9را می توان به  Conventionalمهمترین عملکردهاي یک سیستم 
  حفاظت تجهیزات فشار قوي  )1
  کنترل عملکرد تجهیزات فشار قوي  )2
  ) InterLockپیاده سازي منطق مناسب براي عملکرد صحیح تجهیزات( )3
  ثبت وقایع و حوادث  )4
  ت بر وضعیت عملکرد سیستم فشار قوي و ارائه هشدارهاي الزمنظار )5
  عملیات سنکرونایزینگ کلید قدرت )6
  ثبت مقادیر واقعی  )7
  جمع آوري اطالعات آماري براي تهیه جداول بهره برداري و تجهیزات و ارتباط با پست هاي مرتبط و دیسپاچینگ )8
  یارتباط با مراکز باال دست و نظیر دیسپاچینگ و یا نیروگاه )9

  ردن اتوماسیون پستها مجتمع ک 
میالدي، با پیدایش میکرو پروسسور، سازندگان تجیهزات (پستها) سعی کردند وسایل الکترومکانیکی را با وسایل نیمه هادي مجهز به  70در دهه 

هاي قابلیتها و توانایی   IED) شناخته شدند. IEDمیکروپروسسور جایگزین کنند. این وسایل در صنعت به نام وسایل الکترونیکی هوشمند (
اضافی به وسایل افزودند نظیر تشخیص خطا وچک کردن خودشان، داشتن رابطهاي مخابراتی و قابلیت ذخیره داده ها و وقایع سیستم. همچنین 

IED.ها باعث شدند تا وسایل تکراري، حذف شوند چون قابلیت چندکار را داشتند  
)) باعث کم شدن هزینه ISCSها به یک سیستم کنترل مجتمع پست (IEDتمام  )هم پیوستن مجتمع کردن سیستم کنترل ایستگاهی (به

در آمریکاي  ISCSدهد.با تمام این مزایا شود و کیفیت برق و قابلیت اطمینان آن را افزایش میبرداري میارتباط، نگهداري و بهرهکشی،سیم
اند. ها استاندارد نشده IEDافزاري و پروتکلها براي این است که رابطهاي سخت شمالی پیشرفت چشمگیري نداشته و یکی از دالیل عمده آن
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ها صرف شده است اما علیرغم فوري بودن این مساله هنوز توسط صنایع، استاندارد مشخصی IEDالبته زمان زیادي براي وضع استانداردها براي 
  پذیرفته نشده است. 

  ).DNP3.0) و (IEC(از  Profibus)،UCA2.0(برخی استانداردها در این زمینه عبارتندا
به عنوان یک  Gatewayاستفاده کرد.  Gatewayتوان از ، میIEDافزار جانبی و یک پروتکل براي هر به جاي استفاده از یک سخت

  هاي شرکتهاي مختلف را به هم مربوط کرد. IEDتوان می gatewayکند. با استفاده از مبدل پروتکل عمل می
از شرکت دیگري باشد.موضوع مهمی که در  PLCهاي حفاظتی از یک شرکت، سیستم مونیتورینگ از شرکت دیگري سیستمهاي لهمثالً ر

ها تنها داراي یک پورت ارتباطی IEDدر یک سیستم کنترل دستگاهی باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاري از  IEDمجتمع کردن 
قابل دسترس نیستند. این وضعیت براي حالتی که این  IEDهاي دیگر براي ، دادهIEDکاربر یا عامل به هستند و موقع ارسال فرمان توسط 

ها براي عملیات زمان حاضر الزم باشند، یک وضعیت بحرانی است. سیستم باید بتواند این شرایط را تشخیص داده و به دیگر عامالن سیستم داده
  اعالم کند. 

  ها:نکته 
IED  هایی از اتوماسیون در بین پستهاي مختلف سازي اتوماسیون است. اما حتی با استفاده گسترده از آن نیز تنها جزیرهفشردهاولین سطح

) قرار گیرند. ISCSها در یک سیستم کنترل ایستگاههاي متمرکز (IEDجویی بیشتر موقعی حاصل می شود که تمام شوند. صرفهپراکنده می
کشی، تعمیر و نگهداري، مخابراتی و عملیاتی را کاهش و کیفیت برق و قابلیت اطمینان هاي سیممجتمع، هزینه تحقق سیستمهاي کنترل کامالً

  دهد.سیستم را افزایش می
اگر چه این مزایا ارزشمند است اما مجتمع کردن سیستم اتوماسیون ایستگاهها (مثالً در آمریکاي شمالی) پیشرفت کمی داشته است و دلیل 

ها برابر تعداد سازندگان وسایل و یا بلکه بیشتر، استاندارد نیستند. تعداد پروتکل IEDافزاري و پروتکلها براي این است رابطهاي سختعمده آن 
  به خاطر اینکه تولیدات یک کارخانه نیز اغلب پروتکلهاي مختلفی دارند.

و یک شبکه عمل  IEDافزار ورابط پروتکل بین یک سختاست که به عنوان  gatewayحل براي این مشکل نصب و برقراري یک یک راه
دهد تا با اجزاي یک شبکه و پروتکل ارتباطی مشترك، وسایل مختلف را با هم روي یک ایستگاه به شرکت برق اجازه می gatewayکند. می

  ک مبدل پروتکل بین آنها است.و استانداردهاي الکتریکی شبکه و همچنین به ی IEDبه یک رابط فیزیکی بین  gatewayمجتمع کند. 
Gateway شود تمام باعث میIED ها ازدیدگاه شبکه مورد استفاده در پست، از نظر ارتباطی یکسان به نظر برسند. از آنجا که براي هر

IED ک شرکت بخواهد تر کرده است. براي مثال ممکن است یتر و مشکلافزار نیز کار را پیچیدهافزار نوشته شده این وضعیت نرمیک نرم
گیریهاي اندازه GE Multilim، مونیتورهاي با کیفیت باالي ABBهاي حفاظت فیدر از نوع ، رلهDELتعدادي رله حفاظت از نوع 

PML  و یکPLC  نوعModicon هاي را در سیستم کنترلی ایستگاهی خود مجتمع کند. رلهSEL  براي ارتباط از یک فرمت
ASCLL  که توسطSEL هاي کند. رلهشود استفاده میمی پشتیبانیABB  وGE  پروتکلDNP3.0  دهند را مورد استفاده قرار می

 Modiconکه  Modbusبراي ارتباط از پروکتل  PLCنیز از همین پروتکل استفاده می کنند. در حالی که  PMLو اندازه گیري هاي 
پروتکلهاي نامتجانس آنها روي یک سکوي کامپیوتري،استفاده از درگاه  ها و IEDتهیه کرده است،استفاده می کند. براي داشتن تمام این 

 بهترین راه حل است.
ها هستند عمل می کند بلکه  IEDکه روي  RS232/RS485درگاه نه تنها به عنوان یک رابطه بین الیه فیزیکی شبکه محلی و درگاههاي 

) به پروکتل استاندارد مورد استفاده شبکه Modbusیا  SEL DNP3.0را (مانند  IEDبه عنوان یک مبدل پروکتل،پروکتلهاي خاص هر 
  محلی نصب شده ترجمه می کنند.
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 GateWay  درگاهها
دو روش در استفاده از درگاه براي ارتباط دادن وسایل با شبکه ایستگاهی مورد توجه است. در یک روش براي وسیله هوشمند یک درگاه ارزان 

استفاده می شود  IEDشود و در روش دوم از یک درگاه که داراي چندین گذرگاه است براي ارتباط با چندین قیمت تک ارتباطی استفاده می 
ها بستگی دارد. اگر آنها در یک محل مرکزي جمع شده باشند روش  IED). اینکه کدام روش اقتصادي تر است به محل استقرار 1(شکل 

 استفاده از چند درگاه مطمئناً مناسبتر است.
ها تنها یک درگاه IEDها باید مورد توجه قرار گیرد پیکربندي تجهیزات است. تعداد زیادي از IEDمشکل دیگر که هنگام مجتمع کردن یک 

هاي زمان حاضر سیستم و دیگري خواندن و چندین کانال هاي گذشته و دادهکند. یکی دریافت دادهارتباطی دارند که دو منظور را پشتیبانی می
 کشی ممکن است خیلی سنگین شود.ها در تمام ایستگاه پخش شده باشند، هزینه کابلIDEتیبی کار کند. اگر به صورت تر

افزاري به کشی مخرب نیاز دارد. چرا که معموالً ورودیها به صورت سختهمبند شدن قسمتهاي منطقی و هماهنگ عمل کردن، به یک کابل
) به عنوان یک نوع مسیر ارتباطی خوب برقرار LANتواند به صورت یک شبکه محلی (ط میشوند. این ارتبامحلهاي مناسب وسیله متصل می

  شود.
ثانیه و این مقدار اجباري است) یعنی بدترین میلی 4-2سرعت مسیر ارتباطی براي انتقال اطالعات حفاظت پست باید باال باشد (با زمان انتقال 

  بینی زمان انتقال منظور شودمحدودیت قابل پیش
تري در مواجهه با تغییرات محیطی (فیزیکی و الکتریکی) و تاخیر در پردازش و کشی شبکه باید قابلیتهاي اضافهبراي جایگزینی و تعویض کابل

هاي کنترل ایستگاهی، براي تحلیل وقایع گذشته و تعیین ترتیب فراخوانی داده و قابلیت سنکرون شدن داشته باشد. سنکرون شدن در شبکه
هاي سطح ثانیه که مناسب این نوع کارها باشد، به ندرت در پروتکلهاي شبکهدر یک سیستم حادثه دیده حیاتی است. اما دقت در حد میلی وقایع

توان به روش خوبی نیست، اما به کمک ماهواره می LANبینی شده است. اگر چه به نظر می رسد به خاطر این مشکالت استفاده از باال پیش
  نیاز، سیگنال سنکرون کننده (زمان یکسان) ارسال کرد و مشکل سنکرون نبودن سیستم را برطرف کرد. وسایل مورد

هاي مهارتی آسانتر است. استفاده دسترسی به قسمت سوم تجهیزات و مجموعه LANدر سیستمهاي آینده مبتنی بر استانداردهاي باز 
ت سوم تجهیزات به سازگار بودن محصوالتشان با محصوالت یکدیگر مطمئن شوند و به تر و معمولتر از استاندارد باعث می شود تا قسمگسترده

ار سازگگذاران اشتغال خوبی است که به سادگی تجهیزات خود را با یکی از تجهیزات بزرگ موجود و پایهعنوان آخرین مزیت، این براي سرمایه
 کنند.

ها و سازندگان آمریکا و اروپا دو شبکه استاندارد وجود دارد. حداقل آنها در بین شرکتجدا از بحث مربوط به نیازهاي یک شبکه، در حال حاضر 
ر دو کنند، اما هگفته را برآورده نمیاند از: اترنت و پروفیبوس. هیچکدام از آنها تمام نیازهاي پیشبیشتر از همه مورد توجه هستند. این دو عبارت

 حلهاي تجاري خوبی هستند.راه
یفیت ککند،کنند، از کاربردهاي چند الیه پشتیبانی میافزار و امکانات آن را سازندگان زیادي عرضه می، اترنت این است که سختمزیت بزرگ

 مناسب دارد پشتیبانی پروتکل شبکه مطابق با استانداردهاي صنعتی و کمیت ناچیز وسایل آزمایش است. اما مهمترین نقص آن براي استفاده در
 احتمالی و غیرقطعی است که در نسخه استاندارد استفاده شده است (البته روشهایی براي رفع این مشکل ابداع شده است)پست، طبیعت 

هاي شود و قطعی و غیر احتمالی گزارش شده است. اما پروتکلاز شبکه پروفیبوس براي فرآیندهاي صنعتی در اروپا خیلی وسیع استفاده می
افزار اضافی آزمایش خیلی بیشتر از شود و تجهیزات و سختها به استانداردهاي تعریف شده پروفیبوس محدود میهاي کاربردي تنشبکه و الیه

 آنهایی است که براي اترنت در دسترس است.
حل شده باشد، سوال  LANو  IEDو پروتکل  LAN، تکنولوژیهاي IEDافزار به فرض اینکه تمام مشکالت و مباحث مربوط به سخت

  ن است که تمام این اطالعات مجتمع را به چه روش اقتصادي و مناسبی براي اپراتور پست نمایش دهیم.بعدي ای
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  قرارداد، دستورالعمل،  پروتکل،  استاندارد

  تعریف استاندارد: 
 و مومیع ردکارب براي آنها نتایج یا ها فعالیت براي هایی ویژگی یا ها راهنمایی قواعد، برگیرنده در است مدرکی استاندارد، "

 یزانم به دستیابی آن، از هدف و باشد شده تصویب اي شده شناخته سازمان وسیله به و فراهم رایزنی و رایی هم با که مکرر
 ".است خاص اي زمینه در کیفیت بهبود و نظم از مطلوبی

  پروتکل: 
 ارتباط برقرار کنند کدیگریکنند تا با  یاز آن استفاده م ي متفاوتها یستماست که س یپروتکل شبکه, زبان یک

  ظیرنپروتکلهایی زبان ارتباطی بین الیه هاي هفتگانه شبکه میباشد که در هر مورد میتواند متفاوت باشد  ،هاپروتکل
Fieldbus, Industrial Ethernet, Profibus, Hostlink, DNP3 , Modbus, Asibus, Lon, CAN, 
NetDevice,  PLC Bus, X10, RS232- RS485, … 

در صنعت برق بعنوان مثال اگر یک شرکت یک رله دیستانس تولید میکند امکان ارتباط این رله با تجهیزات ساخت 
  کارخانجات دیگر را با  پشتیبانی از پروتکل ها را ذکر مینماید.

 معرفی استانداردهاي مهم و معتبر جهان
  CE   Communauté Européenneموسسه استاندارد اروپا  

 ANFOR    Association French Normalization Organization Regulationاندارد فرانسه اسپانیا موسسه است
 ANSI      American National Standards Instituteموسسه استاندارد ملی آمریکا  

 BASI     British Standards Instituteانگلیس  موسسه استاندارد
 TUVموسسه استاندارد 

 TUV SUDاندارد صنعتی موسسه است
  VDE    Verband der Elektrotechnikموسسه استاندارد برق آلمان 

 NEMA   National Electrical Manufacturers Associationموسسه ملی تولید کنندگان تجهیزات برق  
 JIS    Japanese Industrial Standards ژاپن ملی استاندارد

 DIN     Deutsches Institut für Normungموسسه استاندارد آلمان  
  IEC    International Electrotechnical Commissionکمسیون بین المللی الکتروتکنیک  

  ) IECسازمان تعریف کننده استانداردهاي برق ( زیر مجموعه 
 ISO    International Organization for Standardizationموسسه بین المللی استاندارد 

  ISIRI      Institute of Standards & Industrial Research of Iranموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  
 IEEE     The Institute of Electrical and Electronics Engineers الکترونیک و برق نمهندسی موسسه

  .…موسسات دیگر استاندارد ....  
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 International Accreditation Forum سازمان تایید کننده گواهینامه براي آزمایشگاهها  
International Laboratory Accreditation Cooperation سازمان تایید کننده گواهینامه براي آزمایشگاهها  

   در ایران توسط انجمن مهندسین برق الکترونیک صورت میپذیرد IEEEفعالیت هاي 
 

 IPIS (     Iran Power Industry standardsاستاندارد صنعت برق ایران (
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  ) isiriموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (
خورشیدي  1304اولین تشـکیالت موسـسـه اسـتاندارد و تحقیقات صـنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاسها در سال     

ت بر کیفیت کاالهاي صادراتی و وارداتی، ایجاد به واسطه ضرورت تعیین ویژگی ها و نظار 1332مطرح شد. بعدها و در سال
یک تشـکیالتی رسـمی مورد توجه قرار گرفت و هسـته اولیه تشکیالت سازمانی موسسه استاندارد و    

با تصویب قانون تاسیس  1339تحقیقات صنعتی ایران در اداره کل تجارت وقت شکل گرفت. در سال
خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت هاي موسـسـه اسـتاندارد و تحقیقات صـنعتی، موسسه کار     

به عضویت سازمان  1960تعیین شـده آغاز کرد. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال 
   درآمد ISO (International Organization for Standardization) بین المللی

 استاندارد اروپا 

شود، به منظور استانداردسازي اجباري در بسیاري از محصوالت تجاري ینشان داده م CE این استاندارد که با عبارت مخفف
 رسـند، ارایه شـده است. این حروف اختصار کلمات فرانسوي  و صـنعتی که در منطقه اقتصـادي اروپا تولید یا به فروش می  

Communauté Européenne  اسـت. محصوالتی که واجد دریافت عالمت CE شوند، می
، امنیت و مضرنبودن براي جسم انسان و طبیعت مورد بررسی قرار گیرند و اگر باید از نظر سالمت

   .واجد این شرایط باشند قادر به دریافت این نشانه خواهند بود

ــادهبه ــانطور کلی و به عبارت سـ ــول با مقررات جامعه اروپا  CE تر نشـ گویاي مطابقت محصـ
است. هدف اصلی استاندارد، مطابقت محصول با الزامات  زیستمحیط کننده و درخصـوص ایمنی، سالمت و حفاظت مصرف 

طور آزاد در بازار اتحادیه اروپا عرضه شوند. این درحالی دهد که محصـوالت به اسـاسـی مقررات جامعه اروپاسـت و اجازه می   
آوري دهد محصوالت غیرمنطبق را از بازار اتحادیه اروپا جمعها و مقامات مربوطه هم اجازه میه به مسئوالن گمركاسـت ک 

 .کنند

 استاندارد آمریکا 

 ANSI  - American NationalStandards مؤسسه ملی استاندارد یا
Institute خصوصی غیرانتفاعی است که بر نحوه استانداردهایی که یک موسسه

شود، نظارت ها و کار کارمندان صادر میراي محصوالت، خدمات، روندها، سیستمب
یکی دیگر از کارهاي این موسسه این است که استانداردهاي آمریکا را با  .کندمی
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ــتـانداردهاي جهانی تطبیق می  ــیع ها بهدهد تا از آناسـ ــطحی وسـ ــورت جهانی و در سـ ــتفاده کردصـ   .تر نیز بتوان اسـ
هاي وسیله نمایندگان موسسات استانداردسازي، آژانسن موسسه این است که اعتبار استانداردهاي تولید شده بهکار اصلی ای
کنند که محصوالت داراي عملکرد و کند. این استانداردها تضمین میها و... را تایید میکننده، شرکتهاي مصرفدولتی، گروه

محصـوالتی با همان مشخصات استفاده کنند و به همان صورت آزمایش  کنندگان از هاي یکسـانی هسـتند تا مصـرف   ویژگی
 .شوند. دفتر مرکزي این موسسه در واشنگتن و دفتر عملیاتی آن در نیویورك است

 ایزو 
   (International Standard Organization)  المللی استانداردمخفف سازمان بینایزو 
   .است

المللی متشکل از نهادهاي ملی بین المللی استانداردسازي(ایزو) یک فدراسیونموسـسه بین 
ها متعلق به یک کشور یک از آن تاست که هر140استاندارد است. تعداد این نهادها بیش از 

میالدي تاسیس شد.  1947است که در سال (NGO)هستند. ایزو یک سازمان غیردولتی
   .هاي مربوط به آن در دنیاستوظیفه ایزو ارتقاي توسعه استانداردسازي و فعالیت

ــادرات و واردات کاالها، فن  ــهیالت در زمینه صـ ها و آوريتمـامی این امور براي ایجاد تسـ
 .کندالمللی انتشار پیدا میعنوان استانداردهاي بینالمللی است که بههاي ایزو قراردادهاي بینخدمات است. مجموع فعالیت
آید. حدود کشور به اجرا درمی158هزار سـازمان در  430هاي مدیریتی ایزو از طریق بیش از جالب اسـت بدانید سـیسـتم   

اســتانداردي مربوط به  14001ایزو عنوان مثال اســتانداردرس هســتند. بهصــورت عمومی در دســتاســتاندارد ایزو به300
 .مدیریت محیطی است

 آلمان  DIN استاندارد

   Deutsches Institut für Normung به آلمانی )مؤسسه استاندارد آلمان(

ی اســت که در راستاي ان (در فارسـی محاوره دین)، نام یک سـازمان ملی آلمان  آيبه اختصـار دي 
  تاستانداردسازي از طرف آن کشور اسالمللی استانداردسازي فعالیت دارد و عضو سازمان بین

است و استانداردهاي آن امروزه در سراسر دنیا مورد استفاده آغاز به کار کرده 1917این موسـسـه اسـتاندارد قدیمی از سال    
   د.گیرجوانب تکنولوژي را در بر می دارد تقریباً تمامیعنوان استان 30،000گیرد و با بیش از قرار می
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باشد که اکثر تولید کنندگان بزرگ دنیا از این استاندارد ه در دنیا میجزو استانداردهاي سخت گیران آلمان DINاسـتاندارد 
 .نمایندبراي تولید محصوالت خود استفاده می

  TUV استاندارد

یکی از معتبرترین اســتانداردهاي دنیا متعلق به ســازمانی اســت در آلمان که روي   
ــرکت   ــده از جانب ش ــنعتی ارایه ش ــالمتی کاالهاي ص دارد تا  هاي مختلف نظارتس

ــان و محیط    ــده براي ســالمت انس ــتانداردهاي ارایه ش ــت را تامین کننداس   .زیس
عنوان یک مشاور مستقل بر سالمت کارکرد کاالها یا محصوالتی مانند این سازمان به

محصــوالت کشــاورزي، دودزایی وســایل نقلیه، اســتاندارد ســاخت موتور خودروهاي 
   .ت داردسنگین و سبک و تاسیسات انرژي را نظار

دهندگان مقوله انرژي و چنین گســترشدهندگان و همتوانند به عنوان ســازمانمی TÜV هاي دارندهبســیاري از زیرشــاخه
ــته به آن عمل کنند و راه ــت حلمفاهیم وابس ــکالت زیس ها باید خود از قوانینی که بر محیطی ارایه دهند. آنهایی براي مش

تبعیت کنند و در راسـتاي سـالمت انسـان و محیط گام بردارند. شـایان ذکر است که     شـود،  ها اهدا میبه آن TÜV مبناي
 .قابلیت انطباق با انواع ایزوها را دارد TÜV استاندارد

 استاندارد حالل 

این استاندارد مختص کشورهاي اسالمی و مسلمانان جهان است. از نام این استاندارد مشخص 
د توانندهد که مسلمانان میدغذایی اسـت و نشان می اسـت که بیشـترین کاربرد آن براي موا  

استاندارد  2004ماده غذایی را که از چنین استانداردي برخودار است، مصرف کنند. در سال
براي هماهنگی و (HDC) بنگاه توســعه صــنعت حالل 2006غذاي حالل تدوین و در ســال

ــد      ــیــس شــ ــأســ ــنــعــت حــالل مــالــزي ت ــعــه صــ ــدن تــوســ   .یــکــپــارچــه شــ
، دهندکه اکثریت جمعیت را مســلمانان تشــکیل میدلیل آنرهاي اســالمی بهالبته در کشــو

طبیعی است که این محصوالت غذایی بر طبق شریعت اسالمی حالل باشند، اما براي بسیاري از مسلمانان ساکن کشورهاي 
ــت                ــتــانــداردي بــر روي مــوادغــذایــی الزم اســـ ــتــن چــنــیــن اســـ ــلــمــان داشـــ   .غــیــرمســـ

هاي وضع شده غذاي حالل نه تنها باید از هرگونه ترکیب حرام بلکه داشت که بر اساس چارچوبباید به این نکته مهم توجه 
  .یش برودپبندي و انبار و... همتواند فراتر از خط تولید بلکه تا مرحله بستهاز هر ناپاکی عاري باشد. در نتیجه این موضوع می
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 IECاستاندارد صنعت برق 
اش تدوین استانداردهاي صنعت ) وظیفه IEC  )International ElectroTechnical Commissionسازمان 

  که شامل قوانین و نکات و مشخصات فنی تجهیزات و تاسیسات و بهره برداري برق میباشد. برق میباشد
IECEE  یک تشکیالت در زیر مجموعهIEC  است و وظیفه تعریف استانداردهاي برق را بعهده دارد (مثال حد

  فایت یک تجهیز برق)استاندارد ک
Certificate Body  یک زیر شاخه درIECEE اش دادن اعتبار ( میباشد وظیفهAccredited  به (

  را تست کنند IECآزمایشگاههایی است که قادرند استاندارد 
IEC17025  یک استاندارد عمومی براي آزمایشگاه میباشد. بعبارتی یک آزمایشگاه چه امکاناتی باید داشته

تا بتواند معتبرگردد. بنابراین اگر شرکتی یک تجهیز برقی ساخته باشد و عنوان نماید در فالن آزمایشگاه مستقل از خودم هم تست شده و  باشد
را ارائه دهد و همچنین گواهینامه تست ها در زمان مشخص شده برروي  IEC17025گواهینامه دارم.  آن آزمایشگاه حتما باید گواهینامه 

را به رویت برساند بطوریکه بازه زمانی اعتبار ان آزمایشگاه و بازه زمانی اعتبار این گواهینامه تست تجهیز برقی در آن قید شده  محصول مشخص
  باشد.

ILAC  )International Laboratory Accreditation Cooperation  سازمانی است شبیه (IECEE وظیفه ) اش دادن اعتبارAccredited  به (
  و ... را هم تست کنند. IEEEو  DINرا تست کنند بلکه استانداردهاي دیگر نظیر  IECآزمایشگاههایی است که قادرند نه تنها استاندارد 

له ر هایی براي یک استاندارد تهیه میکند که حکم استاندارد بومی (ملی) را دارد ( مثال نصبوزارت نیرو بر اساس تجربیات و نیازهاي بومی متمم
  )  230kvبراي خط 10kmیا زیر  400kvبراي خط 25kmدیفرانسیل طولی براي خط انتقال برق زیر 

  آزمایش ها و تستهاي تجهیزات 
  در قراردادها در صنعت برق،  آزمونها بایستی کامال مشخص گردد و استانداردها  لحاظ گردد.

  هاي فانکشن یا عملکردآزمون
  هاي شرایط نامطلوبآزمون
تستها برروي تمام انواع تولید یک محصول ( مثال در خصوص تست ترانسفورماتور در کلیه کارخانجات شامل :   – Routine Test رویتن هاينآزمو

 تست اندازه گیري تلفات و .. ) –تست نسبت تبدیل ولتاژ  –تست مقاومت اهمی 
ولتاژ  –هاي خارج از محدوده تست روتین (مثال تست حرارتهاي زیادي تستها روي محصولی خاص یا تست – Type Test نوعی یا تایپ هايآزمون

 زیادي و ... )
  تستهاي توافق شده بین خریدار و فروشنده که در تست روتین و تست تایپ لحاظ نشده باشد – Special Test ویژه هايآزمون

  
ز تحقیقات نیرو (متن) و شرکت اپیل عمده تست ها را میتوانند مرک -هم اکنون در ایران دو شرکت داراي گواهینامه تست تجهیزات برق هستند 

  انجام دهند.
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 و برق استاندارد ها
وتکل پر یوترهر سازنده کامپ یوتري،کامپ يشبکه ها ینآغاز يپروتکل اسـت. در روزها  یکبر اسـاس   یاسـتاندارد، توافق  یک
ــبکه بند يها ــازندگان مختلف در  یبامکان ترک یجه،. در نتیکردم یجادمختص خود را ا يش ــبکه وجود  یکقطعات از س ش

 کیهستند که به  یصـنعت  یاسشـده در مق  یفتعر يها پروتکل ها ارداسـتاندارد ها بوجود آمدند. اسـتاند   یننداشـت. بنابرا 
کامل  یقطعات ســاخت ســازندگان مختلف را با همخوان یتوانیداســتاندارد، م ي. با پروتکلهایشــوندســازنده خاص محدود نم

ــتفـاد  ــتاندارد ها يکه قطعه ا ی. تا زمانیده کناسـ ــبکه قرار گرفته و کار کند.  یتواندکند، م یرويخاص پ ياز اسـ    درون شـ
 يســازمانها ینکه پنج ســازمان از مهمتر یکنندم یتفعال يشــبکه بند ياســتاندارد ها یهدر رابطه ته یاريبســ ســازمانهاي

 : یکنیمم یرا معرف ياستاندارد ساز
 متحده. یاالتاستانداردها در ا ی: سازمان رسم ANSI :  یکاامر یمل يردهااستاندا یتويانست )1
 از سطح جهان. يسازمان استانداردساز 100از  یشمتشکل از ب یالتی: تشکISO : ياستاندارد ساز یالملل ینسازمان ب )2
شبکه را منتشر کرده است.  یديلاسـتاندارد ک  ینکه چند یالملل ینب ی: سـازمان  IEEE :  یکو الکترون یکالکتر یمهندسـ  یتويانسـت  )3

 .یباشدجمله م یننام گرفته است، از ا IEEE 802.3 یاترنت که بطور رسم يشبکه بند یستمس يبرا یاستاندارد رسم
4(     IEC , ISA.... و 

 ==========  

ل متري، پروتکل تباددیسپاچینگ و تله استانداردهايپروتکل و از  ومخصوص اتوماسیون پست میباشد   61850اسـتاندارد  
و  IEC101 اختصــاراً IEC 60870-5-101دوین و دریافت به تجهت ارســال  اطالعات و فرامین بین مرکز و ایســتگاهها 

  شد IEC 60870-5-104پروتکل که منجر به  WAN و LAN سپس بروي شبکه 
  

  استاندارد اتوماسیون در ایستگاه برق    IEC-61850استاندارد 
  یسپاچینگ و تله متري برقاستاندارد د  IEC-60870استاندارد 

  این دو استاندارد مکمل هم براي اتوماسیون در شبکه صنعت برق میباشد
 ==========  
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  اتوماسیون پست
 .کرد بنديتقسیم اصلی دسته 3 به را هاپروتکل توانمی استفاده ردموا و نوع نظر از پست اتوماسیون سیستم در
 مختلف سازندگان خاص هايپروتکل -3    المللیبین هايپروتکل -2    استاندارد هايپروتکل -1
ی بین LAN شبکه مورد در ی، کنترل واحدهاي ارتباط نیز و بِ ی سطح دیجیتال تجهیزات سایر و حفاظتی هايرله با بِ  سريیک عملکرد طحس و بِ

 و IEC870-5-101 مانند استاندارد هايپروتکل
IEC870-5-103 پروتکل مانند سازندگان خاص هايپروتکل برخی نیز و LON شرکت از ABB پروتکل یا و Courier مورد آلستوم شرکت از 

 مانند المللیبین و استاندارد هايپروتکل از یکسري موالًمع هارله این که گفت باید حفاظتی هايرله با ارتباط مورد در. گیرندمی قرار استفاده
IEC870-5-103 و Modbus کنندمی پشتیبانی سازنده خاص هايپروتکل کنار در. 

 هنوز ولی هستند) open system( باز عموماً مختلف سازندگان پیشنهادي هايسیستم اینکه رغمعلی امروزه مخابراتی هايپروتکل با ارتباط در
 UCA 2.0 و IEC 61850 استانداردهاي از استفاده صورت در تنها. دارد وجود یکدیگر با مختلف سازندگان محصوالت متقابل کارکرد در التیمشک

 .شد خواهد حل مختلف سازندگان محصوالت متقابل کارکرد مشکل

 :ها پست اتوماسیون زمینه در رایج هاي پروتکل
 :از عبارتند مطرح هايپروتکل از برخی

a. IEC 60870-5  
b. IEC61850 
c. DNP3.0 
d. FMS 
e. UCA 
f. LON work 
g. IEEE-SA TR1550 
h. IEEE P1379 
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 IEC 60870-5 استاندارد سري
 .باشدمی Telecontrol Equipment and System استاندارد این کلی عنوان

 وسیله هب را آنها از دریافت یا جغرافیایی گسترده هايسیستم به فرامین و اطالعات ارسال که است اطمینان قابل و ساده پروتکل یک مجموعه این
 .کندمی تعریف دائم صورت به را) kbps 64( پایین سرعت با ارتباط یک
 براي مناسب زمانی پاسخ گرفتن جهت سرعتکم مخابراتی هايشبکه براي و کرده تبعیت OSI مبدل از الیه سه از استفاده با EPA پروتکل این

 :است زیر فصول شامل استاندارد این. است شده طراحی اسکادا هايسیستم

 IEC 60870-5-101 استاندارد
 :عنوان تحت IEC 60870-5 استاندارد از بخش این

Telecontrol Equipment and System part 5 section 101: Transmission Protocols Comanion Standard for Basic Telecontrol Task 
 .است شده طراحی برق سکادايا سیستمهاي جهت 1995 سال در

 لذا. بود وتمتفا سازندگان از کنترل مراکز و پست بین و پستها در کنترل تله تجهیزات بین متقابل عملکرد برقراري امکان پروتکل این از هدف
 ملکردع مبناي بر که اسیوناتوم هايسیستم در امروزه. است جغرافیایی لحاظ از گسترده هايشبکه مانیتورینگ و کنترل در بیشتر آن کاربرد
RTU ی سطح بین ارتباط برقراري براي پروتکل این شوندمی طراحی  .رودمی بکار استگاه سطح و بِ

 IEC 60870-5-104 استاندارد
 :عنوان تحت استاندارد از بخش این

Telecontrol Equipment and System part 5 section 104: Transmission Protocols Network Access for IEC 60870-5-101 Using 
Standard Profiles 

-5-60870 پروتکل Application الیه هايداده از استفاده استاندارد، این از هدف. شد طراحی برق اسکاداي هايسیستم جهت 1998 سال در
 پروتکل این توسط داده هاگره بین نظیر به نظیر ارتباط مقدمات ترتیب این به. بود TCP/IP پروتکل توسط داده دیجیتال هايشبکه روي 103
 .شودمی فراهم

 IEC 60870-5-103 استاندارد
 :عنوان تحت استاندارد از بخش این

Telecontrol Equipment and System part 5 section 103: Transmission Protocols Informative Interface of Protection Equipment 
 .شد طراحی پست اسیوناتوم براي 1997 سال در
 نوري فیبر یا و RS485 تواندمی پروتکل این فیزیکی الیه که شده طراحی پستها حفاظتی هايرله هايداده کردن Upload جهت استاندارد این

 .است Master-Slave صورت به انتقال روند و نقطه به نقطه صورت به ارتباطی آرایش. باشد
 استاندارد هايپیام و Aplication الیه هايداده سرویس از استفاده براي روش اولین که کندمی بیان اطالعات لتباد روش نوع دو استاندارد این

. است private محدوده از استفاده استاندارد این توسعه قابلیت یک. باشدمی generic هايسرویس از استفاده براي روش دومین و شودمی تعریف
 .است شده تعریف استاندارد صورت به زیر عملکرد چهار صرفاً و شودنمی تعریف پروتکل این در حفاظتی عملکردهاي همه متأسفانه

1- Distance Protection 
2- Over Current 
3- Differential Protection 
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4- Line Differential Protection 
 از یا و generic هايسرویس از پیمانکاران ناچار به و نبوده کافی یحفاظت سیگنالهاي آوريجمع جهت استاندارد پیامهاي محدوده دلیل همین به

 .گرددمی ارتباط غیراستانداردشدن موجب که کنندمی استفاده private محدوده

 IEEE-SA TR 1550 استاندارد
 جهت 1999 سال در که دباشمی IEE-SA Technical Report on Utility Communications (UCA), Version 2.0 استاندارد این عنوان

 مراکز لمث کنترلی هايسیستم همه براي استاندارد شبکه یک به رسیدن استاندارد این از هدف. است شده طراحی پست اتوماسیون سیستمهاي
 .است انرژي مدیریت هايسیستم و پستها و نیروگاهها کنترل،

 :که کاربرد عمومی سرویسهاي مدل و داده مدل: کندمی مطرح را اساسی جزء دو استاندارد این
 الزم سرویسهاي که مدلی و شودمی شناخته GOMSEF عنوان تحت کندمی توصیف را کنترل و حفاظت شامل Bay هايداده که داده مدل

 .شودمی هشناخت CASM عنوان تحت کندمی توصیف ثانویه و قوي فشار تجهیزات( اولیه تجهیزات بین را...  و داده فرمان، پیام، تبادل جهت
 .دارد کاربرد نیز گاز و آب کاربردهاي براي و بوده اینترنت با هاییسازگاري شامل پروتکل این

 IEC61850 استاندارد
 بکار طراحی فاز در پستها اتوماسیون هايسیستم جهت و باشدمی Communication Network and System in Substation استاندارد این عنوان

 .شد خواهد بحث مفصالً مناسب ايج در که رودمی
 کارکرد ابلیتق یکدیگر با بتوانند مختلف تجهیزات طریق بدین تا کند ایجاد باز مخابراتی ارتباط یک پست تجهیزات بین دارد قصد استاندارد این

 .باشند داشته را متقابل

 IEEEP1379 استاندارد
 : از عبارتست استاندارد این عنوان

Recommended Practice for Data Communication Between RTUs and IEDDs in substation 
 استاندارد این از هدف. است شده ارائه توصیه یک صورت به پست اتوماسیون با ارتباط در میالدي 2000 سال اواسط در استاندارد این

 تعیین را مخابراتی استاندارد یک تنهایی به و دباشمی پست یک در هاIED و RTU بین ارتباط براي راهنما خطوط سري یک آوردنفراهم
 و پروتکلها این به داده المانهاي نمودناضافه روشهاي و دارد اشاره DNP 3.0 و IEC60870-5-101 جاري استانداردهاي به عوض در ولی. کندنمی

 .باشند نداشته خود تجهیزات ارتباط رايب سنگین هزینه و وقت صرف به نیازي مختلف سازندگان تا کندمی مطرح را هاپیغام ساختار

 DNP (Distributed Network Protocolاستاندارد(
 .است شده طراحی برق اسکاداي هايسیستم براي 1993 سال در که باشدمی Defacto استاندارد یک استاندارد این
 .دارد را RS232 و Ethernet، RS485 روي کارکرد قابلیت فیزیکی الیه در پروتکل این
 این. شد منتقل DNP کاربران گروه به آن مالکیت و مسئولیت آن از پس و یافت توسعه Hariss شرکت توسط 1993 سال در پروتکل این

 .باشدمی دارا را نظیر به نظیر ارتباطات در کابرد قابلیت IEC 60870-5-101 پروتکل برخالف پروتکل
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 UCA استاندارد
 شد سبب پستها، اتوماسیون براي نه است شده طراحی اسکادا هايسیستم براي DNP3 استاندارد که آنجا از و کرد رشد آمریکا در استاندارد این
 :کرد کمک آن گسترش به زیر هايویژگی و داد UCA2.0 به را خود جاي DNP استاندارد UCA2.0 انتشار با و شود فراگیر استاندارد این
 هاتپس اتوماسیون براي ابتدا همان از طراحی -1
 اینترنتی کاربرد قابلیتهاي داشتن -2
 Multi-Client پذیريدسترس امکان -3
 نظیر به نظیر هاداده مخابرات امکان -4

  اعتبار سرویس ایجاد و امنیت ایجاد
 =========== 
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IEC 61850 

  
یوترها و برنامه هاي کاربردي امروزه در ســامانه توزیع برق عموما قابلیت کنترل مرکزي وجود دارد. در این ســامانه ها کامپ 

 .خاصی وجود دارد که مدیریت را بهبود بخشیده و تأثیر عوامل انسانی را کاهش می دهد
در گذشـته یکپارچه سـازي سـیستم هاي اتوماسیون برق بسیار پیچیده و بعضا غیر ممکن می نمود، به طوریکه هر شرکت    

ود اسـتفاده می کرد و اسـتانداردهاي عمومی مشــخصی براي   فعال در این حوضـه بروي تجهیزاتش از پروتکل مخصـوص خ  
یکپارچه سـازي یا همگام سـازي بین تجهیزات از برندهاي مختلف وجود نداشـت اما امروزه سـیستم ها هوشمندتر شده اند     

 دگردبنابراین نیاز به تجهیزاتی یا استانداردهایی جامع و عمومی تر وجود دارد که جانشین پروتکل هاي محدود گذشته 
تا تمامی تجهیزات از برندهاي مختلف که در ایسـتگاههاي مختلف اسـتفاده می شـود به وسیله انطباق با این استانداردهاي    

  عمومی با یکدیگر یکپارچه گردند
 .است IEC-61850 در صنعت برق یکی از جدیدترین استانداردهایی که براي ارتباط با این ویژگی تدوین شده

ــتاندارد،  در این پروتکل مانی ــتگاه ها و مدیریت از یک مرکز کنترل ممکن می گردد. همچنین این اس تور کردن همزمان دس
ــا تــغــیــیــرات ســــریــع، حــفــاظــت، ارتــبــاط و کــنــتــرل ایســــتــگــاه هــاي بــرق را دارد     ــایــی انــطــبــاق ب  .تــوان

IEC-61850 از پروتکل هاي MMS ،GOOSE و SMV و به زودي از Web Services تکل استفاده میکند. این پرو
 .با سرعت زیاد برقرار می نماید TCP/IPروي شبکه  ها ارتباط را 

( TCP/IP=Transmission Control Protocol/Internet Protocol )  ( GOOSE= Generic Object-Oriented Substation Event )  ( SV=Sample Value ) 
( MMS=Manufacturing Message Specification ) ( SMV= Sampled Measured Value ) ( MMS=Multimedia Messaging Service ) 
( SISCO=System Integration Specialists Company )    ( CISCO=Commercial & Industrial Security Corporation ) 
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  پست ونیاتوماس يبرا IEC 61850با استاندارد  ییشناآ
 شیافزا يزبار اریبه شکل بس يپست فشار قو کیاطالعات در  افتیسال و درپست، امکان ار ونیاتوماس ستمیبا استفاده از س

ا به در جهان ر یکیالکتر يانرژ انینحوه ارتباطات، متول دگاهیســازندگان مختلف از د زاتیتجه انیکرده اســت. تفاوت م دایپ
 یررسمیغ يگروه کار کی 1994منظور در سال  نیپست سوق داد. به هم ونیاتوماس ياستاندارد خاص برا کی جادیسمت ا
 يزیرهیپست پا ونیاتوماس يهاستمیارتباطات در س ياستانداردساز يرا برا ییهاطرح IECاز اسـتاندارد   57 یفن تهیاز کم

  .دیگرد نیتدو IEC 61850اساس استاندارد  نیکرد. برا

  خچهیتار
  است: ریصر به شرح ز؛ به طور مخت2004تا سال  2000استاندارد از سال  نیا نیتدو یخیتار ریس

 انیپرداخته شد و تبادل اطالعات م ياستاندارد نیچن نیتدو ربودنیپذو اثبات امکان لیدال ی: در ابتدا به بررس2000 سال
در آلمان) به عنوان هدف  FGH لهیشده به وس دیی(تأ SIEMENSو  ABB ،ALSTOMساخته شده توسط  زاتیتجه

  استاندارد درنظرگرفته شد. نیا
  

 دییدر کانادا، به تأ UCAعضو  يهاقرارگرفت و در اجالس گروه یو دسـتورات مورد بررسـ   نیفرام يها: مؤلفه2001 سـال 
ABB ،OMICRON  وSIEMENS دیرس.  

  
به  ABB زاتیکننده تجهمتصل يواحدها لهیشـده آنالوگ به وسـ   يریگاندازه يهانمونه زیآمتی: مبادله موفق2002 سـال 
  )IEC61850-9-1قرارگرفت. ( دییمورد تأ KEMAتوسط  ،یادوات حفاظت انیم زیو ن SEMENs زاتیتجه

  
 ستگاهیبه صحت تبادل اطالعات در باس ا SIEMENSو  ABB ،ALSTOM ان،ی: بنابردرخواسـت مشـتر  2003 سـال 

  )IEC61850-8-1نمودند. ( یدگیرس
  

 نیها، اداده حیبه تبادل صح یدگیو رس هايسازادهیپ ات،یراه ادامه داد و پس از انجام تمام جزئ نیدر ا ABB: 2004 سال
  استاندارد را به اتمام رساند.
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  یمخابرات ياستانداردها جادیا زهیانگ
 ازین مورد زاتیعملکرد بهتر تجه يها براداده نی. اکنندیم دیتول يادیز اریبس يهاپست، داده ونیمدرن اتوماس يهاستمیس

. اطالعات مرتبط با روند پردازش سازندیم سریم ياها را در هر نقطهداده نیبه ا یسامکان دستر یمخابرات يهااسـت. شبکه 
  :شوندیاستفاده م ریموارد ز يبرا
  
  ياقتصاد يهايریگمیتصم -1
  هیسرما تیریمد -2
  قدرت ستمیاز س نهیبه يبرداربهره -3
  یاطیاقدامات احت يبرا منیو ا عیسر ياندازراه يخودکار برا يهادستگاه -4
  
 یلمللانیجامع ب یاستاندارد مخابرات کیمتعارف،  یپروتکل مخابرات کیها و اطالعات در داده یتمام ارداشتنیاخت به در ازین
)CICSکندیم جابی) را ا.  

  IEC61850استاندارد  نیاز تدو هدف
 ییتوانا جادیها، ادر پست یمخابرات يهاو شبکه هاسـتم یسـ  يبرا IEC61850 دیجد یالمللنیاسـتاندارد ب  نیاز تدو هدف

ه به ک باشندیآنها قادر م لهیوسنیکه سازندگان آنها متفاوت است. بد باشدیم ياهیادوات هوشـمند اول  انیتبادل اطالعات م
  خود بکاربرند. یها را در توابع اختصاصکرده و آن داده دلهخود مبا انیطور نامحدود اطالعات را م

  
 ایدو  نایم حیصح یتبادل اطالعات و استفاده از آنها در جهت هماهنگ تیقابل یادل اطالعات به معنتب يبرا زاتیتجه ییتوانا

  .باشدیمتفاوت م ای کسانیاز سازنده  هیهوشمند اول زیچند تجه
  
 زیجامع ن يماراهن کی باشد،یپست م یارتباطات داخل ياستاندارد برا نیرتریو فراگ نیترشرفتهیاستاندارد عالوه برآنکه پ نیا

 OSIه نمونه انتخاب شد کیاستاندارد، ارتباطات را فقط بر حسب  نیا نکهیپست است. نظر به ا ونیاتوماس يهاستمیس يبرا
 زین تمسیس يبندکرهیپروژه و پ تیریو مد ستمیخاص هر س يهاهیمانند توص یمیفاهبه م ستمیاسـتاندارد نکرده اسـت، سـ   

  .شودیمرتبط م
  

ابق با و مط يریگکه توسط هر نوع ترانسفورماتور اندازه کندیم یبانیپشت یآنالوگ ریاز انتقال مقاد IEC 61850 اسـتاندارد 
با  توانندیم یبه ســادگ زی) نNCIT( رمتعارفیغ يریگاندازه يترانســفورماتورها نیشــده باشــند. بنابرا هیاســتاندارد ته نیا
 ییسگرهاح یتمام بیترت نیمتصل شوند. بد هیادوات هوشمند اول گرید ای یحفاظت زیتجه عاستاندارد، به هر نو نیاز ا يرویپ

  .رندیگیقرار م رشیاند، مورد پذشده دیسالها تول یکه در ط
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  ساختار
  :باشدیرمیز يهاها، شامل بخشدر پست یمخابرات يهاو شبکه هاستمیس يبرا IEC 61850 استاندارد

  
IEC 61850-1 و مستندات  یاساس میهدف، مفاه خچه،یتار رامونیپ ياهمراه با مقدمه یکوتاه یش نگرش کلبخ نی: در ای: مقدمه و نگرش کل
  .شودیاستاندارد ارائه م

  
IEC 61850-2ونیمذکور عبارتند از: اتوماس يها. حوزهشودیگوناگون استفاده م يهااز حوزه یها و اصطالحاتاستاندارد از واژه نینامه: در ا: واژه 

 نهادر مورد آ يمختصر حیشده و توض يآوربخش جمع نیکمک به خواننده تمام اصطالحات مهم در ا ياطالعات و مخابرات. برا يپست، تکنولوژ
  ارائه شده است.

  
IEC 61850-3اند. تمام مخصـــوص و نامطلوب قرارگرفته یطیپســـت و ارتباطات آن، در مح ونیاتوماســـ ســـتمی: ادوات ســـی: مقررات عموم

  اند.شده يآوربخش جمع نیها در اپست یعموم طیشرا ياستفاده برا قابل ياستانداردها
  

IEC 61850-4ت، پســ ونیاتوماســ ســتمیکنندگان ســو مصــرف دکنندگانیتول انیاعتماد م دنیبهبودبخشــ ي: براســتمیپروژه و ســ تیری: مد
  .شودیم هیبخش توص نیدر ا ستمیپروژه و س تیریانجام مد يبرا ییهانقش

  
IEC 61850-5 : یکی(از نظر تکن شرفتهیپ اریبس یمخابرات يو توابع: ارتباطات در پسـت از تکنولوژ  زاتیتجه يهامدل يبرا یملزومات ارتباط (

 توابع نیملزومات موجود در پست از ا شتریب نی. بنابراشوندیها اجرا مکه در پست باشدیم یاز توابع یبانی. اما تنها هدف آنها پشـت کندیم يرویپ
  .گردندیم فیشده و تعر يآوربخش جمع نیملزومات در ا نیا ی. تمامشوندیم یناش
  

IEC 61850-6ــ ــت يبندکرهیپ فی: توصـ ــمند اول زاتیبر تجه یمبتن يهاارتباطات در پسـ تبادل اطالعات به هنگام  ییتوانا تی: اهمهیهوشـ
. ردیگیصورت م یخاص یابزار مهندس لهیکار به وس نیه اک شود،یمطرح م سـتم یسـ  کیاز سـازندگام متفاوت، در قالب   یزاتیتجه شـدن بیترک

ود. زبان ش فیتوص یمهندس يندینمونه و در فرآ یآن در روش یکامل با تمام ادوات و اتصاالت مخابرات ستمیس کی شـخصـات  م یسـت یبا نیبنابرا
  اند.شده بخش استاندارد نی، در اIEC 61850مطابق با  يهاستمیس ي) براSCLپست ( يبندکرهیپ فیتوص

  
IEC 61850-7-1مدل  7بخش  د،یآیم 5ها: براســاس آنچه که در بخش اصــول و مدل -دریف زاتیپســت و تجه يبرا هیپا ی: ســاختار ارتباط

  .دهدیم حیکردن را توض، اصول مدل7قسمت از بخش  نی. اکندیم فیها را تعردر پست ازیمورد ن سیو سرو یاطالعات موضوع
  

IEC 61850-7-2یانتزاع یارتباط سیســـرو سینترفیا -دریف زاتیپســـت و تجه يبرا هیپا یختار ارتباط: ســـا )ACSIتبادل  ییتوانا ي): برا
از بخش  قسمت نی. درانامندیم سیبه اطالعات را سرو یاستاندارد شود. دسترس یستیبا زیآن اطالعات ن یاطالعات نه تنها اطالعات بلکه دسترس

  .شوندیم فیو محدود) تعر یموم(اعم از ع هاسیروس ی، تمام7
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IEC 61850-7-3يهایژگی، تمام و7قســمت از بخش  نی: اجیرا یاطالعات يهاکالس -دریف زاتیپســت و تجه يبرا هیپا ی: ســاختار ارتباط 
 يخواننده و اجرا یش کلنگر ب،یترک نی. اردیبخش مورد استفاده قرارگ نیاز ا 4تا در قسـمت   کندیم بیآنها ترک يهارا با کالس جیرا یاطالعات

  .کندیرا ساده م یمهندس يرهاافزانرم
  

IEC 61850-7-4ــاختار ارتباط ــت و تجه يبرا هیپا ی: س ــازگار و کالس یمنطق يهاگره يهاانواع کالس -دریف زاتیپس  نیاطالعات: ا يهاس
 ریچگیسوئ يکاربرها جیاز اصطالحات را دهدین مرا نشـا  شـوند یکه در پسـت مبادله م  يااطالعات اسـتانداردشـده   ي، محتوا7قسـمت از بخش  

نشان  یالحاق يهاکند. تبصره یآنها را بررس تواندیدارد، م ازیکه به آنها ن یاطالعات يها. کاربر با جستجو در استاندارد تمام گونهکندیاسـتفاده م 
  .شوندیم رهیچ ییاجرا يهاتیکه چگونه محدود دهدیم
  

IEC 61850-8-1خاص ( یارتباط يهاسیو: نگاشــت ســرSCSM(-  نگاشــت بهISO/IEC 9506  بخش)و 2و  1 (ISO/IEC 8802-3 :
مل، ع نیانجام ا یشـود. روش اسـتانداردشده چگونگ   دهیفهم یدر پشـته ارتباط  يکاربرد هیال لهیبه وسـ  یسـت یبا یو مدل داده انتزاع هاسیسـرو 

گر و ادوات پردازش يهاستگاهیا انیم جیرا يهاسی، نگاشت سرو8از بخش  1 آمده اسـت. در قسـمت   9و  8و در بخش  شـود یم دهینگاشـت نام 
  .کندیرا مشخص م هیادوات هوشمند اول انی) مGOOSEپست ( یعموم یموضوع يدادهایارتباط رو زیو ن هیهوشمند اول

  
IEC 61850-9-1  خاص ( یارتباط يهاسی: نگاشـت سـروSCSM(- به صورت  هیکسوینقطه به نقطه  یباطارت شیبا استفاده از آرا ییهانمونه

و با چند  يبه صورت سر هیسـو  کینقطه به نقطه  یارتباط شیآنالوگ از آرا ییها، نگاشـت نمونه 9: قسـمت اول از بخش  Dropو با چند  يسـر 
Drop (مانند حفاظت) یبِ يو واحدها انیجر ایترانسفورماتور ولتاژ  کی انیم ي. مانند ارتباط سرکندیرا مشخص م.  

  
IEC 61850-9-2خاص ( یارتباط يهاسی: نگاشــت ســروSCSM(- از اســتاندارد  ییهانمونهISO/IEC 8802-3 9: قســمت دوم از بخش ،

  .کندیرامشخص م Bus ياز انواع شبکه با توپولوژ یکیآنالوگ از  ییهانگاشت نمونه
  

IEC 61850-10یهماهنگ: مطابق با استاندارد جهان يها: تست IEC 61850 ،و  زاتیتجه یتمام انیتبادل اطالعات م ییتوانا نیجهت تضم
 ،نی. بنابراردیقرارگ دییاســتاندارد مورد تأ تیانجام شــود تا رعا ییهاتســت دیبا یمشــابه يهاجهان با روش یدر تمام ســتم،یســ ســکیکاهش ر

  .دیآیم 10در بخش  ياهماهنگ استانداردشده يهاتست

  IEC61850موجود در استاندارد  کردیرو
 سیمدل در زبان مخصــوص به قلمرو کاربر و ســرو کی انیم کیتفک يمهم برا يادهیاســتاندارد الزم اســت که ا کردیرو در

  ارائه شود. کند،یاشاره م یمخابرات یرسم يهاکه فقط به نقش یارتباط
  

پست  نویتوابع اتوماس نیبرا. بناباشدیاز تحول درحوزه عملکرد پسـت م  ترعیسـر  اریبسـ  یمخابرات يو رشـد تکنولوژ  تحول
 دیبااستانداردنمودن، ن ي. پس براشوندیبه آن اضافه م یها توابعو معموالً پس از گذشت سال کنندیم رییبه ندرت تغ یلیخ
را  یل اهدافمد نیها توجه کرد. ابه مدل داده شتریب دیمتمرکز شد بلکه با یمخابرات يتکنولوژ عیسر راتییتغ يبر رو نقدریا

ها و نندهککنترل دها،یمعمول هستند (مانندکل اریها بسکه در پست ردیگیرا دربر م یتوابع گریبه عبارت د ای شدیل مشـام 
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ــات يها داراداده نیا ی. تمامکنندیخود مبادله م انیها را م) و دادهیحفاظت يهارلـه  ــخصـ ــندیم یمشـ  کی يکه برا باشـ
 يهاسیسرو لهیها و تبادل آنها، به وسبه داده یشناخته شوند. دسترس دیبا پست ونیاتوماس ستمیمناسـب از س  يبرداربهره

  .گردندیم فیاستانداردشده تعر
  

د که . هرچنکندیم فیرا توص ياشرفتهیپ اریبس یارتباط کیداده شد، تکن حیقبل توضـ  يکه در بخشـها  OSI هیال 7 مدل
ــت خ هاهیال نیا ــر یلیممکن اس ــاز  يبرا هاهیال نی. ارکنندییتغ ،یمخابرات يدر تکنولوژ رییبا تغ عیس ــتانداردس  ياهداف اس

 فیتعر ســتمیبه خواص موجود در هر ســ یابیبه منظور دســت هاهیوجود، آن ال نی. با اباشــندیمناســب نم یلیبلندمدت خ
  .شوندیم
  
 باشدیم یا پشته مخابراتب هاسیها و سرومدل انیقطع ارتباط م IEC 61850 کردیبلندمدت، رو يمنظور استانداردساز به

  وجود دارد. یمخابرات شرفتهیپ يهاکیتکن يهمواره امکان اجرا بیترت نیو به ا
 ============  

  IEC-61850پروتکل 
بوده و  TCP/IPپروتکل  هیپروتکل بر پا نی. اباشدیپست م ونیاتوماس ستمیس ی، پروتکل اختصاصIEC-61850پروتکل 

 قبل گفته يها. آنچه که در بخشکندیرا برطرف م ونیاتوماس ستمیس يهاتیمحدود يحد اسـت که تا  ییهاتیقابل يدارا
مســتقر شوند، هرچند  يریاندازه گ زاتیها و تجهرله وترها،یکامپ يبود. حال اگر به جا يوتریکامپ يهاشـد در مورد شـبکه  

  .گرددیم ییهاتیاما شبکه دچار محدود کندیصدق م زیها نموارد فوق در مورد آن
  
 توانندیمختلف نم يهاساخته شده توسط سازنده زاتیاست که تجه نیا ونیاتوماس ستمیس يهاتیمحدود نیاز مهمتر یکی

ازنده از دو س زیدو تجه نیو در واقع ب باشندیم یپروتکل و سـاختار متفاوت  يدارا کیهر رایارتباط برقرار کنند ز یبه درسـت 
ــتاندارد و پروتکل  نین هدف از تدویبنابراوجود ندارد.  يریمختلف ارتباط پذ  يچارچوب برا کی فیتعر IEC-61850اسـ

 یطراح GOOSE يپروتکل بر اساس تکنولوژ نیسـازندگان مختلف است. عالوه برآن، ا  زاتیتجه نیب يریارتباط پذ جادیا
امکان  GOOSE يژتکنولو مهم يهاتیاز قابل یکی. شوندیدر نظر گرفته م یش کیپست به عنوان  زاتیاست که تجهشده

ارسال  اطالعات گریکدیبه  توانندیمتصـل به شـبکه م   زیکه در آن دو تجه باشـد یم زیدو تجه نیب میارتباط مسـتق  يبرقرار
 .باشدیباال م نانیاطم تیپست با قابل یاختصاص یزبان ارتباط کیپروتکل  نی. لذا اندینما

Generic Object-Oriented Substation Event (GOOSE) 
Manufacturing Message Specification (MMS), 

 یتالیجید زیرا ن Processسطح  توانیها است مپست ونیاتوماسـ  يهاسـتم یکه خاص سـ  IEC-61850ظهور پروتکل  با
ه ب شوند. الزم کیومرین يهایو خروج يو مجهز به ورود افتهیارتقا  يفشارقو زاتیکار الزم اسـت تجه  نیا ينمود. البته برا
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کنترل خطا  نی. همچنباشدیم دیآن اطالعات مف تیب 552ت است که یب 982پروتکل  نیذکر است طول هر بسته داده در ا
 Persistent CSMA -1به شبکه آن بر اساس راهبرد  یو انتظار بوده و دسـترسـ   سـت یپروتکل بر اسـاس روش ا  نیدر ا

  .شوندیداده م حیتوض يبعد يهاکه در بخش باشدیم
 
  استاندارد اتوماسیون در ایستگاه برق    IEC-61850ستاندارد ا

  استاندارد دیسپاچینگ و تله متري برق  IEC-60870استاندارد 
  این دو استاندارد مکمل هم براي اتوماسیون در شبکه صنعت برق میباشد

---------------   
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. کنند تفادهاس پروفایل یک از باید همگی برقرارکنند ارتباط هم با بتوانند اتوماسیون و مسیر مخابراتی مرتبط  مجموعه یک المانهاي اینکه براي
 :است زیر هايزمینه در سیستم عملکرد مختلف هايجنبه کردن هماهنگ و منظم تعریف پروفایل کی وسیله به که قوانینی هدف

1- Framing :ارسالی اطالعات محتواي از فارغ ارسالی اطالعات ساختار و چارچوب 
2- Error Control :خطا تشخیص صورت در سیستم پاسخ 
3- Sequnce Cotrol :شدهگم هايپیام بازسازي نحوه و کوچکتر هايپیام به آن تنشکس نحوه پیام، بودنبزرگ صورت در 
4- Transarancy :کنترلی هايبیت و هاپیام از اطالعات تشخیص نحوه 
5- Line Control :زمانی چه در و اطالعاتی چه دارد، را اطالعات ارسال قصد المان کدام 
6- Time Out Control :اندازه چه و بازگردد عادي حالت به سیستم حالت تا شود اجرا باید هاییویهر چه ندهد پاسخ المان یک که صورتی در 

 .شود درنظرگرفته باید تأخیر
  . گیرندمی قرار استفاده مورد صنعتی مختلف هايزمینه در مخابراتی هايپروتکل از وسیعی بنديدسته کلی طور به

. کنند تفادهاس پروفایل یک از باید همگی برقرارکنند ارتباط هم با بتوانند اتوماسیون و مسیر مخابراتی مرتبط  مجموعه یک المانهاي اینکه براي
 :است زیر هايزمینه در سیستم عملکرد مختلف هايجنبه کردن هماهنگ و منظم تعریف پروفایل کی وسیله به که قوانینی هدف

1- Framing :ارسالی اطالعات محتواي از فارغ ارسالی اطالعات ساختار و چارچوب 
2- Error Control :خطا تشخیص صورت در سیستم پاسخ 
3- Sequnce Cotrol :شدهگم هايپیام بازسازي نحوه و کوچکتر هايپیام به آن تنشکس نحوه پیام، بودنبزرگ صورت در 
4- Transarancy :کنترلی هايبیت و هاپیام از اطالعات تشخیص نحوه 
5- Line Control :زمانی چه در و اطالعاتی چه دارد، را اطالعات ارسال قصد المان کدام 
6- Time Out Control :اندازه چه و بازگردد عادي حالت به سیستم حالت تا شود اجرا باید هاییویهر چه ندهد پاسخ المان یک که صورتی در 

 .شود درنظرگرفته باید تأخیر
  . گیرندمی قرار استفاده مورد صنعتی مختلف هايزمینه در مخابراتی هايپروتکل از وسیعی بنديدسته کلی طور به
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 یستم هاي اتوماسیون، کنترل و حفاظت نیروگاه هادر س IEC 61850 ادغام
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 IEC 61850اصول 

IEC 61850  .انجام  وابعت تمام ارتباط پشتیبانی براي کلی   استاندارد یک استاندارد این  خیلی بیشـتر از یک پروتکل است
 لیت این امکان را فراهمتجهیزات است و این قاب بین همکاري قابلیت آن اصلی هدف شده در یک ایستگاه طراحی شده است.

ها (دســتگاه هاي الکترونیکی هوشــمند) از یک یا چند تولید کننده تبادل اطالعات و اســتفاده از اطالعات  IED می کند تا
 .براي عملکردهاي خودشان را داشته باشند

هاي ار پیچیده که دادهیک گیرنده بسی انتقال داده ها معموال یک روش یک طرفه اسـت که داده ها از یک فرستنده ساده به 
ن است که می تواند این داده ها را با کمک یک پس زمینه جامع انسا یک اغلب     پیچیده را تفسیر می کند، جریان می یابد.

 .بخواند و درك کند
ی اسـت که معموال در گذشـته مورد استفاده قرار می گرفت، مانند ارتباط اطالعات    master-slave یک مثال این ارتباطات

 . IEC 60870-5-103   دستگاه هاي حفاظتی مطابق با استاندارد
، و   خیلی بیشـتر از انتقال داده سـاده است   IEC 61850ارائه شـده به وسـیله     (Interoperability)قابلیت همکاري

 .تبادل اطالعات بین دو یا چند دستگاه هوشمند مشابه را فراهم می کند
ی معناشناس قابلیت باید یعنی را درك کند، بلکه معناي آن نیز را باید بفهمد. (syntax)ها  گیرنده باید نه تنها ساختار داده

 .بر مبناي ویژگیهاي داده دریافت شده در یک ارتباط را دارا باشد
نیسـت، اما پیش نیاز آن است.   (interchangeability) به معنی جایگزینی(Interoperability) قابلیت همکاري

 مستلزم مرا این یکسـان است.  هاي قابلیت با هایی دسـتگاه  به نیاز ، سـیسـتم    رفتار جایگزینی بدون تأثیر در قابلیت   براي
است می باشد، زیرا مانع توسعه بیشتر توابع براي اتوماسیون  IEC 61850 محدوده از خارج که است توابع سازي استاندارد

 .پست می شود
زي ارتباط (بســته) را جدا سازي ها و خدمات ارتباطی مرتبط ناشـی از پیاده ســا  این اسـتاندارد عملکرد از طریق مدل داده 

 .کندمی
توسعه  زا تر سریع ارتباطات آوري فن در توسعه که گیرد می نظر در را این  این باعث می شود که استاندارد آینده گرا باشد و 

 .است حفاظت جمله از پست، اتوماسیون   عملکرد در زمینه
اسـتاندارد یک مدل شـی گرا است، داده ها را به کوچکترین مجموعه هاي امکان پذیر گروه بندي می کند که    مدل داده اي

  .شود اجرا مستقل صورت به تواند می که است اشاره به کوچکترین توابع ممکن 
  =============== 
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  یکیحفاظت الکتر يها ستمیس
 IEC 61850 مدل سازي سخت افزار و توابع – 1شکل 

  
  IEC 61850 مدل سازي سخت افزار و توابع – 1شکل 

 تمام و منطقی هاي گره  .  نامگذاري می شوند  (LN) (Logical Nodes) گره هاي منطقی این کوچکترین گروه ها یا توابع داده هاي ممکن
ها از اصطالحات آشنا به هر  داده مدل   اسـاس معانی اسـتاندارد شـده، که اجباري هسـتند، نامگذاري می شوند.     بر موجود هاي ویژگی و ها داده

 .مهندس برق استفاده می کند
 قوانین  دستگاه فیزیکی را توصیف می کند.عالوه بر این، این قسـمت شـامل یک مدل دستگاه است که تابع تخصیص و همچنین ویژگی هاي هر   

 .کند می آسان را ها کاربرد توسعه مشخص و واضح
 IEC سازگار با IED هر  از ابهامات اجتناب می کند. (SCL) ادغام تجهیزات شـخص ثالث تسـهیل می شـود و اسـتفاده از یک زبان مشـترك     

 .ممکن است با استفاده از ابزار اختصاصی آن پیکربندي شود 61850
سـازگار باشـد. این بدان معنی است که خواندن، تغییر و نوشتن فایل هاي پیکربندي    IEC 61850 باید با IED با این حال، تمام این ابزارهاي

در  IEC 61850 از   Substation Configuration description Language (SCL) زبان توصیف پیکربندي پست باید مطابق با
 .تاندارد شده، دسترسی به داده ها (خدمات) و تمام ارتباطات ارتباطی باشدمورد مدل داده هاي اس

براي ایجاد یک سیستم  (این اجازه می دهد تا یک سیستم یکپارچه ساز از اطالعات قابل فهم از همه دستگاه ها (مستقل از تامین کننده و سازنده
 .کامل ایجاد شود و از انطباق داده ها اطمینان حاصل کرد

 که تمام جنبه هاي سیستم الکتریکی را توصیف می کند (SCL) توصیف زبان پیکربندي پست – 2شکل 
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 2شکل 
 که تمام جنبه هاي سیستم الکتریکی را توصیف می کند (SCL) توصیف زبان پیکربندي پست –
ذخیره شود و دوباره در هر وضعیت همراه با اسناد سیستم  SCL باشـد. ممکن اسـت اطالعات مطابق با   IEC 61850 اگر سـیسـتم سـازگار با   

 تعمیر و نگهداري و همچنین در صورت تغییر ابزار یا تغییر مسئولیت براي تعمیر و نگهداري سیستم مورد استفاده قرار بگیرد،
 را می توان دوباره استفاده کرد، SCL داده هاي مهندسی ذخیره شده به عنوان فایل هاي

 MMSبسته انتخاب شده  . توصیف می شود  نامیده می شود (stack) ، که بسته ISO / OSIیه مدل هفت ال   روش هاي ارتباطی توسط
ــاخت ) همانطور که در فناوري ارتباطات    و اترنت TCP / IPروي  (Manufacturing Message Specificationویژگی ها پیام س

 دهد تا از فن آوري ارتباط که به سرعت در حال پیشرفت است استفاده کرد ابزار اجازه می این از استفاده این   اصلی استفاده می شود می باشد.
 .الزامات عملکرد و ایمنی اختصاص یافته به اتوماسیون پست در نظر گرفته شده است

باطات نولوژي ارتمدل داده ها و بسـته ارتباطی با استفاده از نقشه استاندارد مرتبط می شود که تنها موردي است که باید در صورت تغییر در تک 
 .داده در سیستم ندارد هاي پایگاه و توابع بر تاثیري هیچ این   وفق داده شود .
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 IEC 61850 مدل ارتباطی – 3شکل 

  
  IEC 61850 مدل ارتباطی – 3شکل 
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   .کنترل و نظارت ایستگاه ها وظایف اساسی یک سیستم اتوماسیون پست است
 :  و این وظایف شامل

 باال/ وئیچینگ و دیگر تجهیزات با ولتاژ متوسط عملیات محلی س
 به دست آوردن اطالعات تابلو و اندازه گیري هاي پارامترهاي سیستم قدرت

 .مدیریت رویدادها و آالرم ها
 از   نییع  شود؛ می انجام عمودي صورت به کاربرد این براي داده ارتباط  این کاربرد مربوط به عملیات انسان در ایستگاه است.

وضیعت هاي )   معکوس   دستورات از هر نوع از محل اپراتور ها) و یا((bay level) سـطح کنترل ایستگاه تا سطح پایین 
مثل موقعیت بریکر و کلید ها، مقادیر اندازه گیري شـده از ترانسفورماتورهاي اندازه گیري و دیگر سنسورها،  ) 1و  0دوتایی (

 .(حوادث، آالرم ها
ــرور-مفهوم مشــتري   بر اســاس یک((bay – station)) (اهایســتگ –(پایین این ارتباط عمودي   client-server)س

concept )   با استفاده از خدمات گزارش، فرمان و انتقال فایل می باشد. 

 بر ساختار سیستم کنترل  IEC 61850تاثیر 

 بر مبتنی اترنت  ساده شده می شود.براي ادغام سیستم هاي الکتریکی منجر به ساختارهاي سیستم  IEC 61850 معرفی
IEC 61850    .طاتارتبا کنار در  باس، جایگزین سـیم کشـی هارد وایر و کابل کشـی سریالی براي ارتباطاتات فرایند است 

 .دسترسی به ابزار مهندسی را در یک کابل فیزیکی امکان پذیر می سازد و فایل انتقال همزمان، هم اترنت فرایند،
 . IEC 61850دو مرحله ممکن براي معرفی    ن داده شده استنشا 5و شکل  4شکل 
 یعنی،  ؛ براي ارتباط عمودي است IEC 61850پیکربندي جایگزین پروتکل هاي سریال توسط    نشان دهنده یک 4شکل 
 .کنترل سیستم و الکترونیکی هاي دستگاه بین ارتباط براي

 .ه صورت هارد وایر باقی مانده استارتباط بین دستگاه هاي الکترونیکی (ارتباط افقی) ب
IEC 61850 se سیستم یکپارچه بر اساس ارتباطات عمودي – 4شکل 
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 – 4شکل 
 IEC 61850 سیستم یکپارچه بر اساس ارتباطات عمودي

  
IEC 61850 در این حالت، اتصال سخت افزاري بین دستگاه هاي  .   طراحی شده است افقی  براي پشتیبانی از ارتباطات

یکی (به عنوان مثال براي اینترالك) و ارتباط بین دستگاه هاي الکترونیکی و کنترل کننده هاي اتوماسیون اتوماتیک الکترون
 .نشان داده شده است نیز مبتنی بر اترنت است 5(به عنوان مثال، کنترل توربین) همانطور که در شکل 

  
 IEC 61850 سیستم مجتمع مبتنی بر ارتباطات عمودي و افقی – 5شکل 
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  IEC 61850 سیستم مجتمع مبتنی بر ارتباطات عمودي و افقی – 5شکل 

  

 REG670 ABB از استفاده با ژنراتور از حفاظت –مثال 

، سـاده سازي، اتصال و هماهنگ سازي به  IEC 61850 سـیسـتم هاي حفاظتی ژنراتور و ترانسـفورماتور ژنراتور مبتنی بر   
 .دهند می پیشنهاد را کنترل سیستم و وماسیونات   نیروگاه   سمت یکپارچگی کامل با

IEC 61850 اما اجراي بسیار عمیق    محتواي الگوریتم را براي محافظت از ژنراتور، موتور یا ترانسفورماتور تعریف نمی کند
ا ارتباطات این نه تنها در رابطه ب . در معماري دستگاه، بهترین مزایا را براي کاربر به ارمغان می آورد IEC 61850مدل 

 .است، بلکه همچنین در مورد اطمینان داده ها در سراسر کل نیروگاه می باشد
ــت که یک  IED 670 داراي ABBمی آید،  IEC 61850 وقتی که آن را به اجراي بومی مدل پلت فرم کنترل و اسـ

 . طراحی شده است IEC 61850حفاظت به طور کامل براي 
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REG 670 فرم در حال حاضر داراي مواد تشکیل دهنده براي ارائه پشتیبانی کامل براي به عنوان بخشی از این پلت IEC 
  .مهندسی، پیکربندي، آزمایش و خدمات راه اندازي می باشد 61850

 
 ABB IED REG670 رله حفاظت ژنراتور – 6شکل 

 6شــکل 
  ABB IED REG670 رله حفاظت ژنراتور –
  

براي اهداف مختلف  (Redundant)ارائه یک ارتباط مســتقیم، مســتقل یا اضــافی در ســختافزار با تکنولوژي اترنت، آماده 
تعریف / ویژگی  IEC 61850 خواهد شد و بر اساساز پیکربندي به پردازش و داده هاي اختالل منتقل  ها داده تمام است.

 .ارائه خواهد شد (logical node definitions/attributes)هاي گره هاي منطقی
ــد   tool manager - ABB PCM 600 IED   ابزار این مدیریت ــتیبانی می کندکه نه تنها براي مقاص کاربر را پش

 .پیکربندي و مهندسی، بلکه همچنین ویژگی هاي تست و نظارت را نیز فراهم می کند
ند را در داکیومنت هاي کاربري را یکی و متحد می ک IEC 61850 در حال حاضــر تعاریف REG 670به عنوان مثال، 

یره سازي هاي ذخ استفاده کاربرد براي پیکربندي این  مانند مثال پیشرو که یک بسته از قبل کانفیگور شده نشان می دهد.
 . آب، گاز و پمپ در نظر گرفته شده است
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نشان داده  7منتقل کرد، همانطور که در شکل  RET 670 براي کاربرد هاي بزرگتر، حفاظت ترانسـفورماتور را می توان به 
 .شده است

 از    کامل ژنراتور بلوك    در حال حاضر محافظت از 2و یکی دیگر به عنوان حفاظت اصلی  1به عنوان اصلی  REG 670یک
با سیستم کنترل نیروگاه را به دارا می  IEC 61850 رابط حاضـر  حال در این  ترانسـفورماتور ژنراتور انجام می دهد.  جمله
 .باشد

می تواند در    Comtrade فرمت    یدادها، هشــدارها، اطالعات آنالوگ و داده هاي اختالل درتمام اطالعات الزم مانند رو
 .(8قابل دسترسی باشد (نگاه کنید به شکل  800xAسیستم 

  براي کاربردهاي ذخیره سازي آب، گاز و پمپ REG 670 بسته بندي از پیش تعریف شده – 7شکل 
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 براي کاربردهاي ذخیره سازي آب، گاز و پمپ  REG 670 بسته بندي از پیش تعریف شده – 7شکل 
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گرافیک قابل تنظیم،    ، مانند800xA، تمام قابلیت هاي نمایش سـیستم  REG 670 براي تجسـم و نظارت بر داده هاي 
 .در دسترس هستند   صفحه نمایش، آالرم و لیست رویداد

 .براي تجزیه و تحلیل بعید ذخیره می شود 800xAعالوه بر این، داده ها در پایگاه داده تاریخچه سیستم 
، بصـري ترین رابط کاربري در صنعت، یک روش سازگار براي دسترسی به داده هاي  800xA ABBسـیسـتم    – 8شـکل  

 .شرکت هاي بزرگ و براي تعامل با برنامه هاي متعدد از هر ایستگاه کاري متصل در کارخانه و یا دفتر را فراهم می کند

 ، بصري ترین رابط کاربري در صنعت،800xA ABBم سیست – 8شکل 
  

 مستقل کانال دو شامل حفاظتی هاي سیستم  .    را نشان می دهد 800xAحفاظت از واحد به سیستم یکپارچگی  9شکل 
 .متصل می کند System 800xA و سرور 800xAها را به شبکه کنترل  IED مبتنی بر اترنت IEC 61850 .است
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را براي صرفه جویی در عملیات  IEC 61850 و ایستگاه ایستگاه 800xA، شـبکه کنترل سیستم  یک دسـتگاه مسـیریابی  
 .جدا می کند

 ABB 800xA به سیستم REG 670 و RET 670 ادغام – 9شکل 
 دهد می کاهش را کارآمد نگهداري استراتژي هزینه سیستم سطح تا  IED ادغام عمودي سازگار از

می تواند به طور خودکار به یک پیام  RET 670 / REG 670هداري تولید شده توسط خوداطالعات مربوط به تعمیر و نگ
 .سیستم مدیریت تعمیر و نگهداري) منتقل شود( CMMS نگهداري تبدیل شود و به
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 ABB 800xA به سیستم REG 670 و RET 670 ادغام – 9شکل 
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 (VIDEO Digital substation system integration) یکپارچه سازي سیستم پست دیجیتال

 ABB افزاري نرم ابزارهاي از وسیعی طیف  سخت افزار تنهازمانی مفید است که نرم افزار استفاده شده آن را مدیریت کند.
از سـهولت اسـتفاده بی نظیري براي ایجاد، پشتیبانی و نگهداري سیستم هاي حفاظتی با ویژگی ساده و ایمن را فراهم می   

 .کند
 
 

=========== ==  
MMS (Manufacturing Message Specification) is an internationally standardized messaging system for exchanging real-time data 
and supervisory control information between networked devices and/or computer applications in a manner that is independent of: 
1) the application function being performed or 2) the developer o 

Manufacturing Message Specification 

MMS is ISO/IEC9506, an international packet standard proposed by ISOTC184 to realize the real-time 
data interaction between smart devices and information monitoring in a heterogeneous network 
environment. 

From: IEC 61850-Based Smart Substations, 2019 

IEC 61850 aims to solve the interoperation between substation devices, which is accepted as 
an international unified communication standard. In this chapter, relative technologies of IEC 
61850 are introduced, such as substation configuration description language (SCL), 
manufacturing message specification (MMS), abstract communication service interface 
(ACSI), generic object oriented substation event (GOOSE), and sampled value (SV) service. 
Additionally, this chapter highlights the configuration of GOOSE, SV, and IEC 61850 models 
in practical projects. 
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  و اطالعات شخصی خودم استفاده شده استو صفحات اینترنت منطقه فارس طرح و توسعه و طرح دیسپاچینگ و مخابرات در تهیه این جزوه از مسئولین بهره برداري برق 
  پایان

  
هید که به بدبینیهاي بیحاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تاسف بار که در هر حرفه اي که هستید نه اجازه د

براي هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و ناامیدي بکشاند. در آرامش حاکم بر آزمایشگاهها و کتابخانه هایتان زندگی 
  کنید . 

  "براي یادگیري و خودآموزي چه کرده ام ؟  "نخست از خود بپرسید : 
  "من براي کشورم چه کرده ام ؟  "سپس همچنان که پیشتر میروید بپرسید : 

و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادیبخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و 
  اعتالي بشریت داشته اید.

به پایان تالشهایمان نزدیک میشویم  هر کداممان باید  اما هر پاداشی که زندگی به تالشهایمان بدهد یا ندهد  هنگامی که
  1895لوئی پاستور          "ام من آنچه در توان داشته ام انجام داده "حق آن را داشته باشیم که با صداي بلند بگوییم  
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