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بخصوص در بحث   پستهاي فشارقوي قسمت مهمی از شبکه برق را تشکیل میدهند وسیستم اتوماسیون آنها با پیشرفت تکنولوژي - چکیده
سیستم هاي . سیستم هاي پیشرفته را دارد رل وحفاظت نیازبه تغییروجایگزینی بامیکروپروسسور و ارتباطات  همانند دیگرسیستم هاي کنت

و این سیستم ها سی ردر این مقاله به بر.کنترل مدرن امروزي که بصورت توزیع شده میباشند در پست هاي فشار قوي نیز بکار گرفته شدند 
  .برق با استانداردها و پروتکل هاي ارتباطی جدید پرداخته میشودمزایاي بکارگیري سیستم کنترلی توزیع شده در اتوماسیون  پست هاي 

   پروتکل ,)Distributed Control System( سیستم هاي کنترل توزیع شده,اتوماسیون پست برق  -کلید واژه

 مقدمه .1

در سیستم هاي سنتی اتوماسیون پست هاي برق اطالعات 
توسط ...) ولتاژ جریان و(جمع آوري شده از تجهیزات فشار قوي 

در اتاق کنترل پانل .کابل هاي کنترلی به اتاق کنترل برده میشود
هایی موجود میباشد که دیاگرام پست بروي آن کشیده شده و 
مجهز به چراغ هاي سیگنال وکلید هایی براي قطع و وصل 

 . یک نمونه از این پانلها را مشاهده میکنید1در شکل .میباشد
ترلی وحفاظتی از اتاق کنترل همچنین اطالعات و فرامین کن

جایی که تجهیزات فشار (توسط کابل هاي کنترلی به سویچ یارد 
  [4].برده میشوند) قوي میباشند

   

 
 کنترل اتاق درون پانل1شکل  

  

 میباشندکه master-slaveاساس این سیستم ها سیستم 
توان به موارد  میmaster-slaveازمهترین محدودیت هاي سیستم 

   [6]: زیراشاره کرد
 masterتمرکزتابع هاي کنترلی وحفاظتی در

   ها slave و  masterبین ) poll(ارتباط انتخابی
تجهیزات حفاظتی و ( ها slaveنبودن ارتباط مستقیم بین 

 ).کنترلی درون سویچ یارد
  

 
 یمولمع يها پست در master –slave ستمیس2شکل  
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ارتباطات شبکه اي نسبت به  سیستم  مزایاي  .2
  کابلی قدیمی در پست هاي فشار قوي

برخی از مهمترین مزایاي ارتباطات شبکه نسبت به سیمی    
  :در اتوماسیون پست را میتوان به موارد زیر اشاره کرد

  کاهش هزینه سیم کشی 
اضافی   مستقل از سیم کشیقابلیت انعطاف باال بدلیل آنکه

  .براي افزایش توابع اتوماسیون میباشد
  قابلیت اطمینان باال

  عیب یابی سریع
  کارایی بیشتر بخاطر انتقال دیتاي بیشتر
بخصوص در توابع (کارایی بهتر بدلیل پاسخ زمانی بهتر

  .)4 و 3شکل   ()اتوماسیونی که نیاز به دقت باال میباشد

 
 تاید انتقال يراب کابل يریبکارک3شکل  

 
 انتقال يبرا شبکه يریبکارگ4شکل  

  

 سیستم  توزیع شده درون پست هاي برق .3

تجهیزات در سه ,  پستدرسیستم اتوماسیون توزیعی درون
مختلف قرار دارند که این سه باهم ارتباط دارند واطالعات سطح 

ح وارتباطات میتوانند بین این سطوح منتقل شود،این سه سط
  : نمایش داده شده است عبارتند از5بینشان که در شکل 
باالترین سطح در اتوماسیون پست میباشد : سطح ایستگاه 

که شامل کامپیوترهاي مهندسی واپراتوري وتجهزاتی که براي 

 .انتقال اطالعات با مرکزکنترل میباشد
سطح میانی که تجهیزات کنترلی وحفاظتی : سطح بی

ند که ممکن است بصورت تابع هاي کنترلی وحفاظتی قرارمیگیر
براي مثال تابع .نیز باشند) هاIED(در ادوات الکترونیکی هوشمند

  اینرالکینگ
پاینترین سطح اتوماسیون پست که تجهیزات :سطح فرایند 

براي مثال  تجهیزات اندازه .میباشد) سویچ یارد(درون سویچگیر
  .تاژگیري مثالترانسفورماتور جریان یا ول

ارتباط بین تجهیزات سطح فرایند یند، باس پروسس یا فرا
درادامه . را تامین میکند)سطح بی(وارتباطشان با یک سطح باالتر

خرین پروتکل استاندارد بکار آ و  هاي ارتباطیبه مفهوم پروتکل
   [2] . گرفته شده دراین سطح پرداخته میشود

  

  
 برق يها پست درون شده عیتوز ستمیس5شکل  

 

 و آخرین پروتکل بکارگرفته شده پروتکلمفهوم  .4
  DCSدر پستهاي 

مجموعه اي از روشها وضوابط ارتباطی است که بین 
ایستگاههاي  مختلف یکسان  است  و توسط  آن تجهیزات 
مختلف متصل به شبکه می توانند با موفقیت با یکدیگر ارتباط 

  . برقرار کنند
 نوع واسطه هاي ،پروتکل نوع مدوالسیون بعبارت دیگر

خطاها و نویزها در  راههاي بر طرف کردن مشکالت،الکتریکی
  .را مشخص می کندمواردي از این قبیل شبکه و

وجود پروتکل سبب می شود که تولید کنندگان تجهیزات 
ملزم به رعایت روشهاي ثابتی  در ساخت محصوالت خود ، شبکه

 تولید کنندگان مختلف که براي کار شوند؛بدین ترتیب محصوالت
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با یک پروتکل بخصوص ساخته می شود می توانند بدون مشکل  
  .در کنار یکدیگر قرار گیرتد وکار کنند

 پروتکلهاي مختلفی براي سیستم اتوماسیون درپست بوجود 
 . میباشدEthernetآمدند و اساس مهمترین این پروتکلها، پروتکل 

    [6]  :ل عبارت است ازبرخی ازمزایاي این پروتک
بخشی از پروتکل اینترنت میباشد و براي ارتباط به خارج 

  .پست مناسب میباشد
  ها میباشد office استاندارد براي شبکه کردن 

درالیه فیزیکی آن از استانداردهاي مختلفی میتوان استفاده 
  .کرد

  .  وجود داردRedundancyامکان بکارگیري  سیستم 
نعتی در صنایع مختلف  تمایل به استفاده اکثر شبکه هاي ص

  .این استاندارد را دارند
 IECجدیدترین و آخرین پروتکل جهت اتوماسیون پست

 جهت ارتباط IEC میباشد که توسط کمیته استاندارد  61850
بین سطوح مختلف پست، تدوین شده و اولین مستندات این 

ور که در همانط. منتشر گردیده است، 2004استاندارد در سال 
 UCA مشخص است این پروتکل از ترکیب دو پروتکل 4شکل 

 بمنظور قابلیت مشارکت بهتر و IEC 60870-5-1033 و  2.0
 [7].کارایی بیشتر بوجود آمد 

  

 
  پست درون ارتباطات يبرا یجهان پروتکل6شکل  

1-  DCS کردن پست هاي قدیمی و پست هاي تازه 
 IEC 61850وتکل تاسیس با پر

 از تجهیزات جدید استفاده ،در پست هاي تازه تاسیس
 را پشتیبانی IEC 61850میشود که این تجهیزات پروتکل 

 اما ; کردن را دارا میباشدDCSمیکنند و در نتیجه پست قابلیت 
 کردن  پست هاي قدیمی  و پست هایی  که DCSمسئله اصلی 

 زات جدید تعویض وبرخی از تجهیزات مستهلک شده  با تجهی
 پشتیبانی IEC 61850 از پرتکل بکارگیري  تجهیزات جدید که

براي حل این . ،میباشدار تجهیزات سالم قدیمیدر کنمیکنند 
 بکارگیري تجهیزي بنام )GE(مسئله شرکت جنرال الکتریک

 می باشد ، را ص مشخ7که در شکل  ) Hardfiber(هاردفایبر
 [4]. میکندپیشنهاد

که از میباشدورودیهاي هاردفایبر سیگنال هاي الکتریکی 
یان و  مثال سیگنالهاي ترانس جرهیزات قدیمی گرفته میشود،تج

 IECسیگنال نوري طبق استاندارد ولتاژ و خروجی هاردفایبر 

بنابراین با کمک هاردفایبرتجهیزات قدیمی .  می باشد61850
 DCSامکان میتوانند درکنارتجهیزات جدیدجایگزین شده و 

  [4] .کردن پست فراهم میشود

 
  

 بریفا هارد7شکل  

 اتصال باس هاي ارتباطی درون پست هاي برق .5

در حالت کلی دو نوع باس درون پست میباشد یکی باس هاي 
 موضوع بحث ما وبرق که داراي ولتاژ فشار قوي میباشد 

  .نمیباشند
داراي تجهیزات الکترونیکی براي و دیگري باس هاي ارتباطی که 

برقراري ارتباط منطقی با باس ها دیگر وسطوح مختلف درون 
پست میباشد که اتصال آنها به یکدیگر به روشهاي مختلفی 

بنابراین توپولوژي هاي مختلفی در پست وجود . امکان پذیر است
  .دارد

 پست ها را براساس معیارها ومالك هاي مختلف به دو دسته  
ت کم و اهمیت زیاد طبقه بندي میکنند و با توجه به نوع اهمی

 [3].پست ساختار هاي متفاوتی را پیشنهاد میکنند
دو نوع توپولوژي که درون پست هاي برق بکار گرفته میشود 

توپولوژي و )8شکل (توپولوژي ستاره  [5] :عبارتند از 
  ).9شکل(رینگ

نقاط سویچ مرکزي درون توپولوژي ستاره از حساسترین  
از توپولوژي ستاره براي . که باید به آن دقت شود. میباشد

  .مانیتورینگ و عملکرد درون سویچ یارد استفاده میشود
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 ستاره يتوپولوژ8شکل  

  
 داخلی می باشد و فاقد redundancyتوپولوژي رینگ که داراي 

تاره از ژي سنسبت به توپولوبنابراین  میباشد،نقطه حساس 
   [5] تري برخوردار میباشدقابلیت اطمینان باال

 

 
 نگیر يتوپولوژ9شکل  

 
 داراي انعطاف پذیري باالتر و امکانات بیشتر DCSپست هاي 

نسبت به پست هاي معمولی می باشند ، براي مثال پست 
 در شبکه ارتباطی دارد که باعث Redundancy قابلیت DCSهاي

  .هبود عملکرد سیستم قدرت میشودب
 نقش مهمی در بهبود قابلیت Redundancy سیستم ارتباطی 

اطمینان وقابلیت دستیابی و همچنین مقاوم بودن سیستم 
 در توپولوژي هاي مختلف Redundancyبنابراین از سیستم .دارد

 Redundancy  سیستم11 و 10که در شکلهاي. استفاده می شود
    [5]  . مشاهده می کنیدتاره و رینگ در توپولوژي سرا 

 
 ستاره يتوپولوژ در 10Redundancyشکل  

  
  

 
 نگیر يتوپولوژ در 11Redundancyشکل  

   ايهو پست  ارزیابی اقتصادي پست هاي معمولی -2
DCS 

تجهیزات  قیمت  [1]با استناد به محاسبات انجام شده در مرجع  
در دو پست مورد بحث، مشاهده میشود که هزینه سرمایه گذاري 

 ریال از 3138572040اولیه در پست ها با سیستم توزیع شده، 
ولی با توجه به اینکه مساحت  زمین .نوع معمولی بیشتر است

 میلیون 15( به یک سوم کاهش میابدDCSپست هاي 
 2988572040بنابراین تفاوت قیمت در زمان احداث ).تومان

    [1]ریال میباشد
نگهداري و هزینه پرسنلی تعمیر و  کم بودن هزینه  با توجه به

 نسبت به پست معمولی برگشت سرمایه اولیه DCSپست هاي   
 از لحاظ اقتصادي  DCSانجام می شود و پس از آن پست هاي 

  .. میباشندبا صرفه تر
هزینه ) درصد 5با تفاوت نرخ بهره وتورم (با توجه به محاسبه 

که .  سال جبران میشود11سرمایه گذاري اولیه در ایران پس از 
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 سال پست سیستم توزیعی درون 50باتوجه به عمر  باالتر از 
   [1]. اقتصادي نیز میباشدDCS پست هاي پست

  

 
 زمان برحسب نهیهز نمودار12شکل  

 گیري نتیجه -3

 وارتباط  master-slave بر اساس  اتوماسیون پست هاي معمولی
بین تجهیزات فشار قوي و اتاق کنترل با استفاده از کابل میباشد 
که در این مقاله برخی از محدودیت هاي و معایب آن ذکرشد، در 

 داراي سیستم کنترل توزیع شده وامکان DCSحالیکه پست هاي 
ارتباط مستقیم بین ادوات الکترونیکی هوشمند متصل به 

زات قدرت، با استفاده از فیبرنوري وجود دارد،که باعث تجهی
  .بهبود عملکرد پست می شود

   آخرین پروتکل جهت برقراري ارتباط درون سطح پست 
 می باشد که تمامی  IEC 61850کردن پست، DCSبمنظور 

تجهیزات جدید تولید شده، این پروتکل را پشتیبانی میکند و 
 هارد فایبر به این شبکه تجهیزات قدیمی موجود در پست با

  .متصل میشوند
  آنها بسته به نوع پست Redundantتوپولوژیهاي ستاره، رینگ و 

  بکار گرفته میشوند، که DCS  پست هايدر ساختارهاي مختلف
 Redundantبراي پست ها با اهمیت بیشتر از توپولوژي رینگ و 

  .براي بهبود قابلیت اطمینان سیستم استفاده میشود
 و با توجه DCS ذکر شده براي پست هايراین با برتري هاي بناب

 تولید میشوند و DCSبه اینکه تجهیزات جدید براي طراحی 
همچنین رقابت در بازار جهانی نیاز به آشنایی و بکارگیري پست 

 . بیشتر میشودDCSهاي 
 
.  
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