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  سيستم هاي اتوماسيون در صنعت برق ايران؛ چالشها و راهكارها

  هاشم عليپور           عباس بياتي        رويا احمدي آهنگر

  دفتر فني و نظارت انتقال      -معاونت هماهنگي توليد - توانير

  

  چكيده

 پست مهندسي و طراحي. باشد مي برق صنعت در اتوماسيون آينده انداز چشم و موجود وضعيت بررسي مقاله اين عمده هدف

 در را ارتباطي هاي تكنولوژي كه  IEC61850 استاندارد توسعه اصلي موضوع دو تاثير تحت آينده در توزيع فوق و انتقال هاي

 كه سوئيچگير قوي فشار تجهيزات در شده استفاده جديد هاي تكنولوژي و نمايد مي معرفي قوي فشار هاي پست اتوماسيون

عالوه بر مزاياي ايجاد شده، اين تكنولوژي ها باعث بروز چالش هايي نيز  .گرفت خواهند قرار باشد مي ها فيس اينتر نيازمند

  .خواهند شد كه راهكارهاي برون رفت از آنها در اين مقاله بررسي شده است

  كلمات كليدي

    IEC61850 اتوماسيون صنعت برق، شبكه انتقال و فوق توزيع، استاندارد

  

  مقدمه -1

بمنظور كاهش خطاي انساني، استفاده بهينه از تجهيزات بخصوص در برنامه 

استفاده از ... در شرايط غير عادي و  ، افزايش سرعت پاسخگوييRCMهاي 

در دهه از طرف ديگر،   .]1[ در حال گسترش مي باشدسيستم هاي اتوماسيون 

سازندگان تجهيزات آوري تجهيزات الكترونيكي باعث شده است كه  اخير رشد فن

دريافت و پست، محصوالت خود را به صورت هوشمندتر ارائه كنند تا بتوانند با 

مخابره اطالعات، امكانات و بستر مناسبي را براي ايجاد يك سيستم اطالعاتي و 

  .]4-2[نمايندگيري در پست فراهم  تصميم

اتوماسيون به معناي كنترل و هدايت يك دستگاه به صورت خود كار به طور كلي 

هايي  هايي است كه تصميم براي انجام فعاليت يا فعاليت است و مشخصه سيستم

  . پذيرد هاي خودكار صورت مي به جاي انسان به وسيله دستگاه

يل اينكه  با محصوالت بسيار متنوع و با فرايندهاي لدب در بخش صنعت 

، لذا در  هاي متفاوتي است اتوماسيون داراي جنبه مي باشدبسياري روبرو 

مثال در صنايع . هاي متفاوتي است اين بخش اهداف اتوماسيون داراي جنبه

به اين معني كه  ،پذيري خط توليد  توليدي افزايش كيفيت محصول و انعطاف

اهداف عمده  ،ودهر به تغيير تمامي خط توليد نببراي تغيير محصول مجبو

هاي آلوده و  در صنايع اتمي و شيميايي به دليل وجود محيط. اتوماسيون هستند

  . ]8- 5[است هاخطرناك براي كاركنان، هدف اصلي از اتوماسيون حفظ جان انسان

اي اين امكان  هبه كمك دستگاه هاي راياناتوماسيون در سطح مديريتي، به ويژه 

سازي و نمايش  آوري و هماهنگ تا به سرعت اطالعات الزم جمع را فراهم كرده

  .]10و9[داده شوند و با تجزيه و تحليل اطالعات راهكارهاي جديد به وجود آيد

هدف عمده اين مقاله بررسي وضعيت موجود و چشم انداز آينده اتوماسيون در 

طراحي و مهندسي پست هاي انتقال و فوق توزيع در آينده . ي باشدصنعت برق م

كه تكنولوژي هاي   IEC61850تحت تاثير دو موضوع اصلي توسعه استاندارد 

ارتباطي را در اتوماسيون پست هاي فشار قوي معرفي مي نمايد و تكنولوژي 

اينتر فيس هاي جديد استفاده شده در تجهيزات فشار قوي سوئيچگير كه نيازمند 

  .ها مي باشد قرار خواهند گرفت

در ايران به بررسي اجمالي  SASدر اين مقاله پس از مروري كوتاه بر تاريخچه 

سپس مشكالت اجرايي اين طرح ها  .پرداخته خواهد شد IEC61850  استاندارد

جهت حل اين و اقدامات انجام شده پيشنهادات عملي بررسي شده و نهايتاً 

  ..خواهد شدمسائل ارائه 
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  اتوماسيون در صنعت برق -2

وسايل الكترومكانيكي، كه زماني وظيفه حفاظت و كنترل را در سيستم هاي 

: كردند، داراي ضعف هايي بودند كه موارد عمده آن عبارت بودند ازميانتقال ايفا 

عدم امكان ذخيره داده ها، عدم امكان ثبت وقايع و حوادث، عدم امكان 

  .امكان ارتباطات مخابراتي وسيعكردن خود و عدم  چك

ميالدي با پيدايش ميكروپروسسور، وسايل الكترومكانيكي جاي خود  70در دهه 

هاي الكترونيكي در مسير پيشرفت و تكامل  رله. را به وسايل الكترونيكي دادند

رله هاي ديجيتالي و نومريكال  خود تبديل به رله هاي الكترونيكي هوشمند يا 

  . شدند

هاي كنترلي توزيع شده در صنايع بزرگ و پر  س از به كارگيري سيستمسالها پ

رسد كه  هاي توليد انرژي، بنظر مي اهميتي نظير صنايع نفت و گاز و يا نيروگاه

گيري خود را بسوي بكارگيري  برداران صنعت برق جهت اكنون سازندگان و بهره

  اند اين تكنولوژي در پست هاي انتقال و توزيع آغاز كرده

DCS
1

است و در برخي از كتابهاي فني به  به معناي سيستم كنترل توزيع شده  

ه عبارتي در سيستم ب .استفاده شده است 2ديجيتالكلمه  توزيع شده ازجاي كلمه 

DCS ازاي  كه مجموعه حفاظتي و بخش نظارتيIED
ها است، به صورت توزيع 3

صرفنظر از اينكه . شده در بخش هاي مختلف سيستم به كار گرفته مي شود

دارند، بنا به داليل  DCSشركت هاي برق چه نوع ديدگاهي درمورد تكنولوژي 

خواهند به پذيرش اين تكنولوژي  نهايتا ناچارتوان به صراحت گفت كه  عمده مي

شود و به ناچار  به وسيله سازندگان آن توليد نميتجهيزات كنترلي قبلي  اوالً. بود

ثانياً تكنولوژي و اطالعات ، جديد هماهنگ شد آوري بايد با بازار توليد و فن

ثالثاً قابليت ها و  ،قال داد و نيروي متخصص تربيت كردمهندسي روز را بايد انت

امكانات فراواني كه در تجهيزات نوين وجود دارد و هزينه زيادي كه براي 

ها  شود، موجب مي شود تا نهايت استفاده از اين قابليت  خريداري آنها پرداخت مي

المللي و بازارهاي  براي رقابت مهندسي برق با سطح بين و نهايتا به عمل آيد

  .وژي نوين مجهز شدجهاني الزم است به تكنول

در ايران ساخته شده در حقيقت استفاده از  DCSآنچه كه اكنون بنام پستهاي 

 سيستم هاي اتوماسيون در بهره برداري پستها ميباشد كه به اين گونه پستها

SAS  قاعدتاً ميبايستي
  .  شود  گفته  4

يازمند به سيستمهاي انتقال نيرو پس از نيروگاهها از مراكز حساس پر هزينه و ن

هستند  برقسرمايه گذاري زياد و از نقاط كليدي در سرويس دهي شبكه هاي 

امروزه سيستمهاي اتوماسيون وخودكار سازي وارد اين محدوده نيز شده اند و .

حذف  –بدليل مزاياي فني و اقتصادي آن نظير دسترسي سريع به اطالعات 

                                                           

1 Distributed control system 
2 Digital 
3
 Intelligent Electronic Device   

4 Substation Automation System 

كشي امكان بررسي كاهش هزينه هاي ساختماني و كابل  –ادوات تكراري 

مورد توجه اكثر سازندگان پستهاي فشار قوي قرار .....  اطالعات از راه دور و 

  .گرفته است

شرق (كيلوولت پرديس  63/230در ايران مربوط به پست  SASنخستين پست 

6اروا(   5آلستومتجهيزات آن از شركت  است كه) تهران
سال بود و در ) كنوني  

هاي نيروگاهي كازرون، آبادان، دماوند و  سپس پست. رسيدبرداري  به بهره 1380

. به بهره برداري رسيدند 1381در سال 7زيمنس هرمزگان با تجهيزات شركت

 سال در 8ب ب آبا تجهيزات شركت  3پست هاي دانيال، سوادكوه و اهواز 

اكنون در سطوح مختلف ولتاژي دهها پست با  هم. برداري رسيدند بهره به 1385

  .در حال ساخت هستند  اتوماسيون مختلف هايسيستم

نظر بر اين بوده است كه استفاده از اين سيستم ها  هم در صنعت برق ايران

موجب كاهش هزينه و افزايش بهره وري و بهتر شدن سرويس و نگهداري 

پستها گردد اما متاسفانه بدليل رعايت نكردن شرايط و ضوابط الزم و در نظر 

نگرفتن ديدگاههاي بهره برداري مشكالت متعددي گريبانگير بهره برداران 

بگونه اي كه اكنون تمامي شركت هاي برق منطقه . ها شده است اينگونه پست

ناراضي بوده و تمايل به استفاده از سيستمهاي  DCSاي از اجراي پستهاي 

دارند اما واقعيت اين است كه از تكنولوژي هاي جديد نميتوان فرار كرد را  9سنتي

  .ودآگاهانه و هوشمندانه از آنها استفاده نم و مي بايست

  IEC61850ارد استاند -3

  .است الكتريكي  هاي پست اتوماسيون هاي سيستم طراحي براي استاندارد اين

. باشد مي پست اتوماسيون سيستم اختصاصي پروتكل ،IEC-61850 پروتكل

10 پروتكل پايه بر پروتكل اين
TCP/IP تا كه است هايي قابليت داراي و بوده 

  . كند مي برطرف را اتوماسيون سيستم هاي محدوديت حدي

 هاي شبكه در شده استفاده هاي پروتكل مهمترين از يكي ،TCP/IP پروتكل

 بمنظور فوق پروتكل از موجود، شبكه بزرگترين بعنوان اينترنت.  است كامپيوتري

 الزم قوانين مجموعه پروتكل،. نمايد مي استفاده متفاوت هاي دستگاه ارتباط

  .است كامپيوتري هاي شبكه در ارتباطات نحوه نمودن قانونمند بمنظور

 هرچند شوند، مستقر گيري اندازه تجهيزات و ها رله كامپيوترها، جاي به اگر حال 

 هايي محدوديت دچار شبكه اما كند مي صدق نيز ها آن مورد در فوق موارد

 كه است اين اتوماسيون سيستم هاي محدوديت مهمترين از يكي .گردد مي

 ارتباط درستي به توانند نمي مختلف هاي سازنده توسط شده ساخته تجهيزات

 بين واقع در و باشند مي متفاوتي ساختار و پروتكل داراي هريك زيرا كنند برقرار

                                                           
5 ALESTOM 
6 AREVA 
7 SIEMENS 
8 ABB 
9 Conventional 

10 Transmission Control Protocol (TCP) and Internet 

Protocol (IP) 
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 تدوين از هدف بنابراين. ندارد وجود پذيري ارتباط مختلف سازنده دو از تجهيز دو

 ارتباط ايجاد براي چهارچوب يك تعريف IEC-61850 پروتكل و استاندارد

 اساس بر پروتكل اين برآن، عالوه. است مختلف سازندگان تجهيزات بين پذيري

 در شي يك عنوان به پست تجهيزات كه است شده طراحي GOOSE تكنولوژي

 امكان GOOSE تكنولوژي مهم هاي قابليت از يكي. شوند مي گرفته نظر

 به متصل تجهيز دو آن در كه باشد تجهيزمي دو بين مستقيم ارتباط برقراري

 زبان يك پروتكل اين لذا. نمايند ارسال اطالعات ا يكديگر به توانند مي شبكه

  .باشد مي باال اطمينان قابليت با پست اختصاصي ارتباطي

 است ها پست اتوماسيون هاي سيستم خاص كه IEC-61850 پروتكل ظهور با

 است الزم كار اين براي البته. نمود ديجيتالي نيز را Process سطح توان مي

. شوند نيومريك هاي خروجي و ورودي به مجهز و يافته ارتقا فشارقوي تجهيزات

 552 كه است بيت 982 پروتكل اين در داده بسته هر طول است ذكر به الزم

 اساس بر پروتكل اين در خطا كنترل همچنين. باشد مي مفيد اطالعات آن بيت

 - 1 راهبرد اساس بر آن شبكه به دسترسي و بوده انتظار و ايست روش

Persistent CSMA باشد مي 

 كرد تغيير نيز مشخصات فني و نيازمنديها ، عددي تكنولوژيهاي معرفي با همگام

 چندين با باكس يك" را به خود جاي "باكس يك فانكشن يك" شيوه و

 وجود افزاري فرم سخت پلت يك شيوه اين در .ه استداد) 1شكل (  "فانكشن

 .شوند مي اضافه آن به افزاري بصورت نرم ها فانكشن از اي مجموعه كه دارد

 از استفاده و ها (IT) ، و ديتا تبادل به امكان ديتا ارسال قابليت افزودن

 فراهم پست سطح در را ها داده اين از مناسب استفاده IED  اطالعات تكنولوژي

  .]7[ه استآورد

  

  )فانكشن چندين يك باكس(نيومريك  هاي رله ساختار :1 شكل

 اين نوع و از سازنده نظر صرف و كلي نگاه يك در پست اتوماسيون سيستمهاي 

 و "ديتا مبادله و ارتباطات"،"حفاظت" عمده قسمت سه شامل سيستمها

 يك بعنوان حفاظت ديگر اين سيستمها در .باشند مي "مونيتورينگ/كنترل"

 سيستم كل از بخشي نيز حفاظت هاي سيستم نميشود بلكه مطرح جداگانه المان

  .هستند

 

 پست اتوماسيون هاي سيستم كلي ساختار :2 شكل

 IEC61850 استاندارد از قبل تا پست اتوماسيون سيستمهاي اساسي ويژگيهاي

  :]10[ بودند از عبارت

 است يكديگر از متفاوت پست سطح در سيستمها اين ارتباطي پروتكلهاي •

  .يافته اند توسعه سيستمها سازندگان پروتكلها توسط اين عمدتا و

 توپولوژيهاي (دارد تفاوت يكديگر با توپولوژي نظر از سيستمها اين ساختار •

بكارگيري  دليل به زيادي حد تا ساختاري اين تنوع ....) و استار ,رينگ

  .ميباشد آن پروتكلها بر حاكم محدوديتهاي و خاص پروتكلهاي

 را خود نياز مورد افزار خو د سخت اليه پايينترين در ارتباطي پروتكلهاي •

 منزله ميتوان به را سيستمها اين در ارتباطي پروتكلهاي لذا تنوع كنند مي تعريف

 .دانست ها نيز سيستم اين ارتباطي شبكه افزار سخت تنوع

 سازندگان مشتركي ميان زبان سيستمها، اين ساختاري تفاوت بدليل •

 روش سيستم هر اساس اين بر .نداردوجود  يكديگر با مختلف هاي سيستم

 تفاسير اين با .ميطلبد را خود مختص فني زبان و داشته را به خود مربوط طراحي

 سازي بهينه يا و جايگزيني تجهيزات سيستمها، اين توسعه به نياز صورت در و

  .شود استفاده قبلي سازنده همان خاص تجهيزات از بايد ضرورتا آنها

 مبادرت  IEC اتوماسيون سيستمهاي سازي يكسان منظور به و 1995 سال در

 استاندارد يك تدوين براي ، (TC57/WG 10) پست  كارگروهي ايجاد به

 نام   IEC61850استاندارد  كه كرد پست اتوماسيون هاي سيستم در جديد

  :] 4[ميگرفت قرار نظر مد زير بايست مسائل مي استاندارد اين تدوين در .گرفت

 اطالعات همراه به پست موجود در فانكشنهاي كل برگيرنده در بايد استاندارد

 .باشد ها اين فانكشن از كدام هر تفصيلي

 فانكشنها عملكردي و الگوريتم ميشد استاندارد بايد فانكشن هر اينترفيس صرفا

 IEDساخت  در رقابت و توسعه امكان تا ميماند باقي اختيار سازندگان در كماكان

  .باشد داشته وجود ها
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  DCSمشكالت پست هاي اهم  -4

 – تجهيزات تامين – طراحي مراحل در ها پروژه اجراي در آمده پيش مسائل

 هاي حل راه ارائه و ارزش با هاي تجربه كسب به منجر برداري بهره و ساخت

 بهره كارشناسان تجربيات اساس بر كه مسائلي از برخي.  است شده سودمند

  . ميباشد ذيل شرح به است شده حاصل برداري

  : عدم تربيت متخصصين مربوطه در سيستم هاي بهره برداري –الف 

كليه آموزش هاي مهندسي عملي از طريق پروژه ها فقط براي پيمانكاران  •

11آشنائي بهره بردار با سيستم براي اولين بار در تست  .اجرا مي شود
FAT  ) در

 . پذيرد  و براي حداكثر يك روز صورت مي) محل آزمايشگاه پيمانكار نصب 

فقط فانكشنهاي ايجاد شده روي ) در محل پست (  SAT 12در تست •

 .سيستم توسط بهره برداري تحويل گرفته ميشود

آموزش فقط در سطح اپراتوري مفيد ميباشد ولي در سطح مهندسي  •

 .آموزش موثر داده نمي شود 

جنبه تجاري داشته و بمنظور آشنائي كامل بهره برداران  آموزشها عمدتاً  •

 .نميباشد DCSبا سيستم 

وجود  سيستم در توسعه يا و  تغيير هرگونه براي متخصص طراح به نياز •

  . دارد

  

  

  :افزاري  مشكالت سخت افزاري و نرم –ب 

كنندگان توليد بدليل وجود :  استفاده از پروتكلهاي مختلف ارتباطي  •

  .مختلف سخت افزار و نرم افزار با پروتكلهاي مختلف 

  .عدم امكان ارتباط با تجهيزات ساير پيمانكاران  •

 .عدم امكان استفاده از نرم افزار موجود در توسعه پست  •

ها و سيستم در اختيار  IEDسيستم و نحوه ارتباط بين 13چگونگي تنظيم •

 .بهره بردار قرار نميگيرد 

رله ها و نرم افزار اتوماسيون پست براي مبادله داده 14پيكربندي چگونگي  •

 .در اختيار بهره بردار قرار نميگيرد

استفاده از كامپيوترهاي غير صنعتي بطوريكه سرعت آنها با افزايش حجم  •

اطالعات كاهش شديدي يافته و بعضاً باعث قفل كامپيوتر و از كار افتادن آن 

 .ميگردد

 

  : وش وارانتي و گارانتيخدمات پس از فر – ج

                                                           
11
 Factory Acceptance Test 

12
 Site Acceptance Test 

13 Set up  
14 Configuration 

به نام پيمانكاران مجري پست ميباشد در صورتيكه  : ليسانس نرم افزار •

ليسانس ميبايستي به نام پست يا برق منطقه اي باشد تا خدمات پشتيباني و بروز 

  .مستقيم و بدون واسطه در اختيار بهره بردار قرار گيرد  نرم افزار كردن

  . وابستگي شديد به پيمانكار پست •

بدليل وابستگي نرم افزار به پيمانكار درخواست خدمات :  خدمات پشتيباني •

 .پشتيباني منوط به حضور پيمانكار و تمايل آنها به ادامه همكاري ميباشد 

معموالً بعد از تحويل دائم نيز : ي خت افزاري و نرم افزارقطعات يدكي س •

 – GPSسيستم  –نرم افزارهاي خاص نظير نرم افزارهاي مربوط به سوئيچ ها 

هاي مربوط به  PCBليست سفارش  –درايورهاي مربوطه  –كامپيوتر سرور 

  .سرور در اختيار بهره بردار قرار نميگيرد 

 

  :سرويس و نگهداري  –د 
  

بدليل در دسترس نبودن هميشگي پيمانكاران و يا : تعميرات و رفع عيب   •

قطع ارتباط با آنها رفع عيب در طوالني مدت صورت مي پذيرد و يا اساساً بدليل 

مشكالت داخلي پيمانكار و نبود نيروي متخصص الزم مشكل همچنان باقي 

  ميماند 

در اختيار بهره برداران هيچگاه كه بعضي از آنها  :پس ورد هاي متعدد  •

  .  قرار نميگيرد 

 سايبري حمالت امكان و كامپيوتري هاي ويروس به سيستم شدن آلوده •

 سيستم هاي كامپيوتر ديدن آسيب صورت در مجدد مهندسي به نياز  •

  . اتوماسيون

 نيازهاي گرفتن نظر در بدون سيستم از خروجي اطالعات زياد حجم •

 . برداران بهره واقعي

 

قتي سيستمي در اختيار آنها قرار  مطلب آنكه بهره برداران تمايل دارند وخالصه 

گرفت  از آن به بعد ديگر نيازي به استفاده از خدمات پيمانكاران پست نباشد چه 

از جهت تعميرات سخت افزاري و نرم افزاري و چه در توسعه پست و تغييرات نرم 

اني و بروز ـاز خدمات پشتيب ان استفادهـافزاري و سخت افزاري و همچنين امك

 ارتباط مستقيم و بدون واسطه با( انكار داخلي ـكردن نرم افزار بدون نياز به پيم

  .فراهم باشد)  15تامين كننده

  

راهكارهاي پيشنهادي جهت برون رفت  -5

  از وضعيت موجود

  .صورت پذيرد متخصصين بهره برداري سيستم به همراهيراه اندازي  •

به نام بهره  DCSحتماً ليسانس نرم افزار هاي مورد استفاده در يك پست  •

و در مرحله تحويل موقت تحويل ) پست يا شركت برق منطقه اي(بردار باشد 

  .نماينده بهره بردار گردد

                                                           
15  Supplier 
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بطور روشن و واضح قيد شود كه  DCSدر متن مناقصات پستهاي  •

 FAT & pre FAT( م پيمانكار موظف است در طول زمان آماده سازي سيست

از نمايندگان ذيربط بهره برداري جهت آموزش و مشاركت در آماده سازي ) 

 آزمايشهاي FATسيستم دعوت به عمل آورد و در صورت تائيد آزمايشهاي 

SAT صورت پذيرد. 

ها در مرحله تحويل موقت در اختيار بهره بردار قرار  Passwordكليه  •

يمانكار بتواند عمليات سرويس و نگهداري پست گيرد تا بهره بردار با مشاركت پ

 .را انجام دهد 

به انواعي كه امكان آموزش آزاد و  DCSمحدود كردن سيستم هاي  •

 .مستقل از پيمانكاران را داشته باشد 

با  DCSاستفاده از سيستم هاي  بومي سازي سيستم هاي اتوماسيون و •

اين سيستم ها هم اكنون توسط نرم افزار ، طراحي سخت افزار و نرم افزار داخلي

بعضي شركتهاي داخلي توليد ميگردد و از سيستم بعضي از آنها در بعضي از 

 .پستهاي فوق توزيع استفاده گرديده است 

شناسائي پتانسيلهاي موجود در كشور در رابطه با اتوماسيون با ايجاد  •

نهادهاي  كارگروههاي فعال در حوزه هاي ستادي و ارتباط بيشتر با شركتها و

 فعال در بحثهاي نرم افزاري در ساير ارگانهاي كشور 

 :استفاده از نرم افزار هاي متداول اتوماسيون صنعتي  •

جهت ارتباط با مراكز  اتوماسيون جنرال كه پروتكلهاي ارتباطي هاي نرم افزار

 - INDUCTIC ABB – IEC 101(  كنترل ديسپاچينگ نظير

HITACHI  و   ( ...جهت ارتباط با  و پائين دست IED ها نظير  )LON – 

MODBUS – IEC61850   را پوشش دهد و فاقد معضالت فوق )  ...و

جهت برون رفت از مشكالت پستهاي  مناسبالذكر باشد بعنوان يك راهكار 

DCS  نمودن پستهاي 16بدون اپراتورچه جهت توسعه چه در بهينه سازي و يا

با پيگيري بتوان در اين رابطه جايگزين ميباشد كه اميد است مطرح موجود  

 .فعلي پيدا نمود DCSمناسبي براي سيستم هاي 

پااليشگاه ، صنايع نفت ، اين نرم افزارها عالوه بر اينكه در صنايع مهمي نظير 

كاربرد دارند در صنعت برق هم بطور گسترده مورد .... پتروشيمي ، آب ، گاز و 

آنها در داخل و خارج كشور قابل ارزيابي ميباشد  استفاده قرار گرفته اند و كاركرد

پست ( 17 مصرف كننده نهايي و مشكالت فوق الذكر را ندارد زيرا ليسانس بنام

صادر گرديده و همواره بدون نياز )  يا شركت برق منطقه اي انتقال يا فوق توزيع

به پيمانكار واسط قابل ارتقاء بوده و اقدامات اصالحي و نيازهاي متعارف بهره 

از .  قابل اجرا خواهد بود  زشهائي كه در ابتدا برقرار ميگرددبرداري با توجه به آمو

اين روش هم اكنون در بعضي از پستهاي فوق توزيع شبكه در برق هاي منطقه 

  . خراسان و اصفهان استفاده گرديده است  -سمنان  اي

در اين رابطه پيشنهاد ميگردد شركتهاي برق منطقه اي و مشاورين محترم 

 DCSصنعت برق بررسي اينگونه سيستم ها را به همراه سيستم هاي متعارف 

                                                           
16 Unmanned 
17 End User 

چه در هنگام بهينه سازي و چه در هنگام عقد قرارداد پستهاي جديد االحداث مد 

  .ر دهند نظر قرا

 . RTUاستفاده از قابليت هاي نرم افزار هاي مرتبط با  •

ها ميتوان نسبت به اتوماسيون پستها    RTUدر اين مورد با استفاده از امكانات 

از اين روش هم اكنون در بعضي از پستهاي فوق توزيع شبكه در  اقدام نمود كه

  .خراسان و هرمزگان استفاده گرديده است  -برق هاي منطقه اي تهران 

و مخابرات در چارت هاي سازماني دفاتر فني انتقال  ITوجود كارشناس  •

  .شركت ها 

در حوزه هاي ( در هر برق منطقه اي   اتوماسيونتاسيس يك آزمايشگاه  •

بمنظور پشتيباني فني كليه سيستمهاي  )ستادي يا شركت هاي تعميراتي 

  ) . FATاصطالحاً آزمايشگاه پاي كار نه آزمايشگاه ( اتوماسيون در هر شركت 

 آزمايشگاه همانند DCS و اتوماسيون آزمايشگاه به نياز فوق مطالب به توجه با

 و اي منطقه هاي برق از بعضي رابطه اين در.  ميگردد احساس كامالً رله هاي

 تشكيل با و اند شده پيشقدم خودجوش بصورت مربوطه تعميراتي شركتهاي

 برداشته هائي قدم رابطه اين در كم نسبتاً هاي هزينه با و DCS آزمايشگاههاي

 و اقدامات رابطه اين در نيز نصب پيمانكار هاي شركت از بعضي همچنين اند

 تمامي تقريباً مجهز آزمايشگاههاي ايجاد با و اند داده انجام خوبي كارهاي

 بهره كه نيازي ولي ميدهند انجام خويش شركت در را FAT به مربوط آزمايشات

 نياز مورد آزمايشهاي انجام جهت كامل و دائم آزمايشگاه يك دارند ما برداران

 و اتوماسيون سيستم شده مشاهده عيوب تحليلهاي و تجزيه و برداري بهره

 جهت آموزشي استفاده همچنين و مربوطه پستهاي با مخابراتي ارتباط امكان

 برداري بهره مسلم و حتمي نياز يك اين و ميباشد تعميراتي و ستادي پرسنل

  .ميباشد

 تائيد و بررسي جهت DCS و اتوماسيون مرجع آزمايشگاه يك ايجاد  •

 همانند. (   صنعت به جديدالورود و موجود DCS هاي سيستم صالحيت

  ) حفاظت و رله مرجع آزمايشگاه

 بايستي متعارف استانداردهاي اساس بر آن الزامات و خوب سيستم يك نيازهاي 

 اين كه گيرد قرار رد يا و صالحيت تائيد و بررسي مورد بيطرف محل يك در

 و گرفته قرار تائيد مورد توانير شركت عامل محترم مديريت مثبت نظر با موضوع

 برق مهندسي دانشكده در موجود امكانات تكميل به نسبت كه گرديد مقرر

 توجه با نيرو پژوهشگاه حفاظت و رله مرجع آزمايشگاه و اميركبير صنعتي دانشگاه

 رابطه اين در  بودند داده انجام مورد اين در قبالً كه هم اقداماتي و سوابق به

  .  دهند انجام را الزم اقدام

 نگهداري و تعمير - برداري بهره جهت الزم دستورالعملهاي تدوين  •

  .  كشورها ساير در مربوطه دستورالعملهاي بررسي و اتوماسيون هاي سيستم
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  .تدوين استاندارد مشخصات فني سخت افزار و نرم افزار سيستم   •

 ساير و كشور برق صنعت در اتوماسيون سيستم جهت راه نقشه بررسي   •

  .كشورها

 ويروسهاي مقابل در برق صنعت اتوماسيون هاي سيستم سازي ايمن  •

   . سايبري حمالت و كامپيوتري

 تحويل – طراحي زمان در ميبايستي ميباشد فراواني اهميت حائز كه مطلب اين

 – شبكه كامپيوترهاي كامل جداسازي. (  گيرد قرار مدنظر برداري بهره و گيري

 كامپيوترهائي  استفاده از جلوگيري – خروجي و ورودي هاي پورت كامل بستن

 و پيكربندي – طراحي مراحل در پروژه به يافته اختصاص كامپيوترهاي از غير

  ... و SAT  و   FAT-   Pre FAT تستهاي

 هاي سيستم پيمانكاران شرايط الزامات جهت الزم دستورالعملهاي تدوين   •

  . تعميرات و برداري بهره – نصب – طراحي در يونساتوما

 از جلوگيري و عيب رفع و يابي عيب جهت مناسب افزارهاي نرم تهيه  •

  . سايبري حمالت

 در يا و مركز يك در اتوماسيون متداول افزارهاي نرم كليه بايگاني و تهيه  •

   . اي منطقه برقهاي ستادي هاي حوزه

اقدامات انجام شده در شركت توانير در  -6

  جهت برون رفت از مسائل ايجاد شده

در سال هاي اخير اقدامات متعددي در شركت توانير در جهت برون رفت از 

مسائل ايجاد شده در پي اتوماسيون پست هاي انتقال و فوق توزيع صورت گرفته 

  : است كه از اهم آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود

و پيگيري ايجاد آن توسط  بررسي ايجاد آزمايشگاه مرجع •

 .شركت توانير 

شركتهاي  –در شركتهاي برق منطقه اي  موردنيازل آزمايشگاه هاي تشكي •

  تعميرات و پيمانكاران نصب 

از طرف  به برقهاي منطقه اي هاي مختلف ارائه ابالغيه •

  .شركت توانير در جهت كاهش مشكالت بهره برداري 

برگزاري جلسات و سمينارهاي مختلف جهت آشنائي اقدام به  •

در شركت توانير و شركتهاي  توماسيونبا تكنولوژي هاي مختلف ا

 .برق منطقه اي 

 توليدات از حمايت و اتوماسيون هاي افزار نرم داخل توليد گيري پي  •

 توزيع فوق و انتقال شبكه دربصورت موقت و يا پايلوت  نصب جهت يافته انجام

  . توانير شركت توسط كشور

 توانير شركت توسط  الزم دستورالعملهاي تدوين گيري پي •

  

  نتيجه گيري  -7

به نظر مي رسد سيستم قدرت در سطوح انتقال و فوق   همان طور كه تشريح شد،

در كنار مزاياي بسياري كه . توزيع به سمت اتوماسيون پست ها پيش خواهد رفت

در پي خواهد داشت، از قبيل افزايش اتوماسيون پست هاي انتقال و فوق توزيع 

، چالش هايي ... رداري ، كاهش هزينه ها و قابليت اطمينان، تسهيل امور بهره ب

اين مقاله پس از بررسي اهم چالش ها به . سيستم وجود دارد نيز در گسترش اين 

ارايه راهكار هاي عملي و همچنين گزارشي از خالصه اقدامات صورت گرفته در 

  .اين خصوص مي پردازد
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