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  چکیده
-اینتـرفیس  دجریان و ولتاژ نیازمنگیري اندازهمدرن هاي جدید در تجهیزات فشارقوي سوئیچگیر مانند ترانسفورماتورهاي تکنولوژي

هاي جدید فوق و استفاده از پروتکـل  با معرفی تکنولوژي. باشدسیستمهاي کنترل اتوماسیون پست میهاي جدید براي اتصال آنها به 
IEC 61850ولیکن توجه هاي اتوماسیون با ساختار غیر متمرکز ممکن پذیر گردیده که مزایاي زیادي را به همراه دارد ، طراحی سیستم

  .اي که قابلیت اطمینان کلی سیستم دچار نقص نگردد نقش بسیار مهمتري پیدا خواهد نمودقت بیشتر در طراحی سیستم به گونهو د

  کلمات کلیدي
IEC 61850گیري، حفاظت و کنترل، اتوماسیون پست، قابلیت اطمینان، ترانسفورماتورهاي اندازه.  

 
 
 

  مقدمه - 1
طراحی و مهندسی پستهاي انتقال و توزیع در آینـده تحـت تـاثیر دو موضـوع     

  :اصلی زیر قرار می گیرند
  توسعه استانداردIEC 61850 وژي ارتبـاطی را در اتوماسـیون   که تکنول

تواند شامل تعریـف  این نه فقط می. نمایدهاي فشارقوي معرفی میپست
ارگیري و و معرفی کاربردهاي جدید در صنعت پست باشد، بلکه شامل بک

 .باشدها میبهره برداري و  همچنین تعمیرات این سیستم
  قوي ت فشــارجهیــزاهــاي جدیــد اســتفاده شــده در تتکنولــوژيفاصــله

هاي هاي فشارقوي الکترونیک و هوشمند و ترانسنظیر کلید(سوئیچگیر 
 .باشدهایی میکه نیازمند اینترفیس) گیري هوشمند نورياندازه

زینـه سیسـتم و بـاال بـردن     که البته این تغییرات همگی در جهـت کـاهش ه  
کابـل مسـی    مثال با کـاهش حجـم  . باشدارائی و قابلیت اطمینان سیستم میک

قوي و دریافت اطالعـات بیشـتر از   ی، شناسایی و نظارت تجهیزات فشارمصرف
  .کنندت میهیزات به صورت آنالین و فوري حرکوضعیت این تج

همانگونه که قبال اشاره گردید اگر چه ایـن مسـئله مزایـاي زیـادي را بـه      
اي مالحظـه  تواند تاثیرات قابلولیکن اما این غیرمتمرکز کردن میهمراه دارد 

در قابلیت اطمینان سیستم داشته باشد که البته در این خصوص بحـث خواهـد   
  .شد

 هاي جدیدتکنولوژي - 2
هـاي مختلـف   هـاي جدیـد در قسـمت   در این بخش، به بررسی تکنولوژي

  :ها و تاثیر آنها بر روي طراحی آنها پرداخته خواهد شد پست
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  هاي ارتباطی جدیدتکنولوژي - 2-1
یک استاندارد نسبتا جدید   IEC 61850ید استاندارددانهمانگونه که می

هسـته  باشـد کـه   هاي فشارقوي مـی هاي ارتباطاتی سیستم در پستدر شبکه
  :گردد مرکزي آن شامل موارد ذیل می

 هاي فشارقوي کـه بـه   رم افزاري براي هر فانکشن در پستیک ماژول ن
ات یـز گره منطقی معروف بـوده و کلیـه اطالعـات قابـل دسترسـی تجه     

 .کندفشارقوي سوئیچگیر را تشریح می
   تعریف مشخصات و چگونگی ارتباط بین تجهیزات الکترونیکی هوشـمند

اصــطالح تجهیــزات . باشــددر سیســتم کنتــرل اتوماســیون پســت مــی 
الکترونیکی هوشمند به کلیه تجهیزاتی که در شـبکه کـامپیوتري پسـت    

گردد که از جمله میق کند اطالدارد و با شبکه تبادل اطالعات میوجود 
، کامپیوترهـاي  1، بـی کنترلرهـا  هاي حفاظتی نیومریکـال توان به رلهمی

 . سرور پست و سایر موارد نظیر آن اشاره کرد
  ابزاري براي مهندسـی  تعریف یک زبان برنامه نویسی و پیکره بندي که

ي هاي اتوماسیون بوده و ارتباط بین ابزارها و نرم افزارهاسیستم در پست
تواند بـراي مهندسـی   پذیر می سازد و مثال میمهندسی سیستم را امکان

همچنین ایـن  . ته باشدسیستم در ارتباط با مرکز دیسپاچینگ کاربرد داش
هـاي خـاص   ها و برنامهویسی امکان مانور و تعریف فانکشننزبان برنامه

  .کندبراي مهندس سیستم امکان پذیر می در موارد مورد نیاز
روز و آینـده  هـاي امـ  ، تامین نیازمنديستانداردسیم مزایاي یک ابراي تر

روي این مطلب تمرکز   IEC 61850باشد که استانداردبسیار حائز اهمیت می
  . دارد

باشـد کـه    موضوع اصلی این استاندارد طراحی یک سیستم ارتبـاطی مـی  
بـراي   )قـرار گرفتـه در داخـل تجهیـزات    (ها را ارتباط بین فانکشن  2سازگاري

تجهیزات مختلف منصوبه در پست که ممکن است از سازندگان مختلف بـوده  
. هاي الزمه را به خوبی پشـتیبانی نمایـد  باشند تامین نموده و تمامی نیازمندي

بـه زیـر     پسـت  هـاي یـک  ن هدف در استاندارد مذکور فانکشنبراي نیل به ای
  .باشندکه به گره منطقی معروف می گردندتقسیم می  3هافانکشن

هاي اطالعـاتی بـوده کـه    عناصر و هسته اصلی ماژول ٤هاي منطقیگره
بـه  . بایستی در سیستم اتوماسیون بـین تجهیـزات مختلـف مبادلـه گردنـد     می

هاي منطقـی بـا یکـدیگر    گرهعبارت دیگر سیستم اتوماسیون تبادل اطالعاتی 
هاي حفـاظتی اشـاره شـده    به فانکشن 1باشد که براي درك بهتر در شکل می

  . است
و   TCTR6و  PDIS5شـامل  هاي منطقیگره شوددیده می 1در شکل 

TVTR7  وXCBR  باشدمربوط به کلید فشارقوي می.  
  
  

                                                
1 BCU 
2 Interoperability 
3 Sub Function 
4Logical Nodes 
5 Distance Protection Function  
6 Current Transformer  
7 Voltage Transformer 

 
  هاي منطقی که در یک فانکش حفاظتیمثالی از ارتباط گره: 1شکل 
  

مختلـف   هـاي شود اگر چه فانکشنهمانگونه که در شکل فوق دیده می
رار داشـته  توانند در تجهیزات فیزیکی جدا از هم قـ بسته به سازنده مربوطه می

توسـط   IEC 61850هاي منطقی چنانچه بر اسـاس  باشند ولیکن تمامی گره
نمایند شبکه با یکدیگر تبادل اطالعات می سازنده طراحی شده باشند از طریق

. توانند از سازندگان مختلف باشندبه همین دلیل است که تجهیزات می و دقیقا
را  فیزیکیو تجهیزات   8هاي منطقیهاي منطقی، استاندارد دستگاههگر جداي

  .تعریف نموده است
ک باشد کـه در یـ  هاي منطقی میاي از گرههاي منطقی مجموعهدستگاه

هاي منطقـی  البته این دستگاه. گیرنده مشترك مثال گروه حفاظت قرار میگرو
یک رله حفاظتی قـرار دارنـد و در    "از نظر فیزیکی در یک دستگاه واقعی مثال
 و هـاي حفاظـت، کنتـرل   تحت نـام  یک رله حفاظتی مثال سه دستگاه منطقی

ن آنها در یکـی از  هاي منطقی با توجه به فانکشوجود دارد که گره گیرياندازه
-دیده می 2اي از این مدل در شکل نمونه. هاي منطقی قرار دارنداین دستگاه

  .شود
  

 
هاي منطقی با ها و گرهارتباط بین دستگاهمثالی از نحوه : 2شکل 

  دستگاه فیزیکی
الزم به ذکر است تمـامی کاربردهـاي امـروزي  صـنعت پسـت در ایـن       

اي نویسی آن به گونـه تار این استاندارد و زبان برنامهاستاندارد دیده شده و ساخ
البته الزم اسـت  . نمایداحتمالی آینده را نیز ساپورت می باشد که کاربردهايمی

ق بحث رشد کند اضافه شدن کاربردها در صنعت پسـت را از بحـث رشـد فـو    
ه سازي کـ گونه تغییرات و بهینهکنیم و هرالعاده سریع تکنولوژي ارتباطات جدا 

اتفاق بیفتـد،  ) مثال ارتقاء سرعت(هاي اترنتدر صنعت ارتباطات از جمله شبکه
کنـد نیـز   کار مـی  هاي اترنتر پروتکلنیز که بر بست  IEC 61850در شبکه

 مخابرات سازي کاربردها از سیستم این جدا. ثبت خود را خواهد گذاشتتاثیر م
کاربردها  هايگیرد که در واقع دادهانجام می  ACSI9 ی به نامتوسط اینترفیس

                                                
8 Logical Devices   
9 Abstract Communication Service Interface  
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اتصال داده و یا در اصـطالح    SCSM10بوسیله بخش هاي ارتباطیرا به بسته
  :نشان داده شده است 3 ارائه شده در شکل روش. کندمی نگاشت

 
ارسال اطالعات در نقاط هاي اطالعاتی و نحوه نماي از واسط: 3شکل 

  مختلف ساختار
دهـد، یکـی بـر    مجزا انجام مـی  نگاشت دو نوع  IEC 61850 در واقع

کـه ارتبـاط    براي شـبکه گـذرگاه ایسـتگاه     IEC 61850-8اساس استاندارد
یـا اتـاق     12را بـا سـطح ایسـتگاه     11تجهیزات الکترونیکی هوشمند سطح بـی 

رود که از برداري شده بکار میکند و براي انتقال مقادیر نمونهفرمان برقرار می
دوم را بــر اســاس  کنــد و نگاشــتعبــور مــی  ISOهفــت الیــه اســتاندارد

دهد که جهت سرعت بیشتر فقط از دو الیـه  انجام می  IEC61850-9شبخ
کند و در شـبکه گـذرگاه   می استفاده  ISOو الیه فیزیکی استاندارد ارتباط داده

هـاي  و سطح بی در سیستم) سوئیچگیر پست(که بین سطح پروسس  پردازش
  .مدرن اتوماسیون کاربرد دارد

 IEC 61850هاي اتوماسیون با سطوح سیستم - 2-2
ــت    ــیون پس ــدرن اتوماس ــی م ــار در طراح ــاي فش ــاس   قويه ــر اس ب

سطح بی و سطح ، ، سطح پردازشبه سه سطح یا الیه  IEC61850استاندارد
ومـا بـه تجهیـزات اتـاق     عم( شوند که ارتباط سطح ایستگاهتقسیم می ایستگاه

کـه  ( با سطح بـی ) باشدفرمان اطالق شده و شامل سرورهاي اصلی شبکه می
 توسط شبکه گـذرگاه ایسـتگاه  ) باشدکنترلرها میاي حفاظتی و بیهشامل رله

-شده است برقـرار مـی   مشخص و تعریف  IEC 61850-8-1که در قسمت
  .این سه سطح نمایش داده شده است 4در شکل  .گردد

  

 
  توپولوژي تجهیزات پست در سه سطح مختلف: 4شکل 

                                                
10 Specific Communication Service Mapping 
11 Bay Level 
12 Station Level  

، هـاي راه دور ورودي خروجـی  عمومـا شـامل   تجهیزات سـطح پـردازش  
دارنـد  اي و مخابراتی ارتباط شبکه باشد با سطح بیمی 13سنسورهاي هوشمند

به عبـارت دیگـر   . شودگفته می ن شبکه ارتباط شبکه گذرگاه پردازشکه به ای
هاي با سیستم اتوماسیون مـدرن کـه تجهیـزات سـوئیچگیر محوطـه      در پست

هوشمند بوده و ارتباط مخابراتی با سایر تجهیزات دارند داراي دو شـبکه مجـزا   
همانطور که در شکل  .باشیممی و گذرگاه پردازش به نام هاي گذرگاه ایستگاه

هـاي  شـود مطـابق بـا سـایر شـبکه     وپولوژي سیسـتم اتوماسـیون دیـده مـی    ت
 هاي شبکه درکنند ، سوئیچکار می هاي اترنتر اساس پروتکلکامپیوتري که ب

را بـین   ، نقش فیلتـر کـردن و ارسـال داده   هر دو شبکه و باس تبادل اطالعات
  .ندرا به عهده دار  LANهاي مختلف شبکه بخش

 مربوط به سطح ایستگاه بخواهد اطالعاتی را با سطح پـردازش  اگر گره
هاي شبکه به گره مربوطه در سـطح  ماید پیغام خود را از طریق سوئیچمبادله ن

مذکور پیغام مربوطه را اجرا و نتیجه را از طریق  کند و سپس گرهارسال می بی
ر سـطح  گره مربـوط د  به مربوط به شبکه سطح پردازش سوئیچ یا واحد ادغام

ترکیـب کـردن اطالعـات     وظیفه واحد ادغام. کندپردازش براي اجرا ارسال می
توانـد  باشد که مـی ن و ولتاژ سه فاز ترانس ولتاژ میجریان سه فاز ترانس جریا

به منظـور انتقـال اطالعـات ایفـا      نقش سوئیچ را نیز در شبکه گذرگاه پردازش
  .نماید

هاي مختلف را ونیکی که نقش اجراي فانکشنبسیاري از تجهیزات الکتر
قرار دارند و از طریق شبکه گذرگاه پـردازش   در پست بعهده دارند در سطح بی

که هـم   هاي اتوماسیونیدر پست. با تجهیزات هوشمند سوئیچگیر ارتباط دارند
، بدلیل نبودن سوئیچگیر مدرن ارتبـاط سـطح   گردداکنون در کشور ما اجرا می

اید که وجـود  وجه شدهشاید تاکنون مت. گرددو سیم مسی برقرار میبی با کابل 
توانـد  که ارتباطی در سطح سطح پـردازش مـی  تجهیزات مدرن و پیامد آن شب

اساسـا  . اي در حجم کابل مصرفی و وایرینگ گرددباعث کاهش قابل مالحظه
، که باشدشبیه ارتباطات گذرگاه ایستگاه میارتباطات در شبکه گذرگاه پردازش 

. وجـود دارد  گـذرگاه پـردازش   البته دو سرویس اضافی و اساسی بـراي شـبکه  
اولین مسئله تبادل سریع و قابل اطمینان فرمان تریپ حفاظتی بین تجهیـزات  

اي از ن مســئله انتقــال ســریع مقــادیر لحظــهحفــاظتی و ســوئیچگیر و دومــی
ویس ن دو سـر ای. باشدهاي حفاظتی میانسدیوسرهاي الکترونیکی براي رلهتر

بـوده و هـیچ تـاخیري مجـاز      14هـاي ارتیـاطی  نیازمند اجراي سریع روي بسته
  .نیست

هاي سـریع در تکنولـوژي   وما انتخاب اصلی استفاده از شبکهبنابراین عم
باشـد کـه الزم اسـت حتمـا در بسـتر      مـی ) گـذرگاه پـردازش  (این شبکه  پایه

  .مخابراتی فیبر نوري انجام پذیرد

 در تجهیزات اولیهتکنولوژي جدید  - 2-3
ترانسـهاي  (گیري جدید جریان و ولتاژ هوشـمند  ماتورهاي اندازهترانسفور

درن الکترونیکـی  و همچنین سوئیچگیرهاي م) نوريو ترانسهاي ولتاژ  جریان
  .کنندهاي اتوماسیون تحمیل میهاي جدید را به سیستمنیاز به اینترفیس

-هاي قدرت نظیر مکـانیزم تکنولوژي جدید بکار رفته در درایورهاي کلید
، این فرصت را که با شوندجدید که با سرو موتورها کنترل میهاي عملکردي 

                                                
13 Intelligent Sensors  
14 Communication Stacks  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


اي داشته باشـیم  یکی بریکر یک ارتباط مستقیم شبکهدرایور و مکانیزم الکترون
 IECطی سریال و مطابق با استانداردباهاي جدید ارتاینترفیس. آوردبوجود می
اسـتفاده از چنـین کلیـدهایی بـا     . نمایندات تامین میرا با این تجهیز  61850

یـد  هـاي جد د در سوئیچگیر همراه بـا اینتـرفیس  قابلیت الکترونیکی و هوشمن
شـرایط بسـیار بهتـري را بـراي       IEC 61850قدرتمند و مطابق با استاندارد

توانـد در بهـره   که می سازدمیبریکر ممکن  15شناسایی و رصد وضعیت داخلی
  .تر بسیار مفید واقع شودبندي واقعیر و برنامه زمانبرداري بهت

  هاي اتوماسیون پستساختار آینده از سیستم - 3
تکنولوژي جدید اشاره شده فوق، سیستم اتوماسـیون را بـه سـمت غیـر     

-ایـن مـی   و دهدساختار و توپولوژي ارتباطی، بیشتر سوق می 16متمرکز شدن
  .هاي مسی گرددها و سیملتا حد بسیار زیادي باعث حذف کابتواند 

  مروري بر ساختار - 3-1
هاي هـاي اتوماسـیون بـا سـوئیچگیر    هاي نیومریک و سیستممعرفی رله

، در نهایت ما را به ساختاري مطابق در کشور ما طی پانزده سال گذشته قدیمی
  .هدایت کرده است 5با شکل 

 
  سطح گذرگاه و سیم کشی سنتی به کنترلرها: 5شکل 

گیـري  دن ترانسـفورماتورهاي جدیـد انـدازه   که در مرحله اول و با وارد ش
هـاي  این ترانسـفورماتورها را بـا رلـه    مدرن امکان ارتباط سریال نقطه به نقطه

سازد امکان پذیر می  IEC 61850-9کنترلرها مطابق با بخش حفاظتی و بی
  .بوجود خواهد آمد 6و ساختاري مطابق با شکل 

 
  یقیابزاردق يترانسفورماتورها ارتباطات و ستگاهیا گذرگاه: 6شکل 

                                                
15Diagnostic  
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ورهـاي  و در مرحله بعد که سوئیچگیرهاي مدرن و کلیدهاي با مکـانیزم و درای 
انـد وارد بـازار شـوند    مجهـز شـده   17هاي ارتباطیالکترونیکی که به اینترفیس

آورنـد  هاي اتوماسیون به ارمغـان مـی  براي سیستم 7ساختاري مطابق با شکل 
بـا وجـود نزدیکـی فیزیکـی       Process Close Equipmentکه اصـطالح  

عمل پردازش به سوئیچگیر و تجهیزات فشارقوي براي آن بسیار مناسب بوده 
-بوجود مـی  سطح بی ین سوئیچگیر وب جدیدي که شبکه ارتباطی و مخابراتی

باعـث سـادگی    ،حذف حجم عظیمی از کابـل و سـیم مسـی   آورد که عالوه بر 
  .گرددتوپولوژي این بخش می

 
 و زمیمکان با يدهایکل از استفاده با ستمیس ساختار: 7شکل 

  یکیالکترون يورهایدرا
براي گذرگاه توپولوژي ارتباطی یکسانی   IEC 61850از آنجائیکه 

براي  8نهایی مطابق با شکل کند ساختارده میو گذرگاه پردازش استفا ایستگاه
سـی بـه   سیستم حاصل خواهـد شـد کـه سـاختار یکپارچـه اي را بـراي دستر      

آورد و استفاده از سـاختار و توپولـوژي یکپارچـه    اطالعات در سیستم بوجود می
  .سازدمکن میرا نیز م  18حلقه اي

 
 IEC و IEC 61850-8 از استفاده با کپارچهی یارتباط شبکه:8شکل 

61850-9  

  جزئیات ساختار پردازش نزدیک - 3-2
ک واحد ادغام وجـود دارد  همانگونه که قبال گفته شد در سطح پردازش ی

-متصـل مـی   کنترلی ژ را به تجهیزات حفاظتی وولتا هاي جریان و که ترانس
باشد می  IEC 61850-9استاندارد  با   مطابق ادغام  واحد خروجی این. کند
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تواننـد از  مـی  شـوند می متصل  ادغام  هاي جریان و ولتاژ که به واحدو ترانس
  .و یا از نوع جدید هوشمند و یا ترکیبی از این دو باشد نوع قدیمی و سنتی

 
  خط ولتاژ و انیجر يهاترانس با ادغام واحد اتصال نحوه:9شکل 

 بایستی سنکرون زمانی بودهمونه آنالوگ خروجی واحد ادغام میمقادیر ن
اي گیري که کل سیسـتم بـر  تواند با نمونهو برچسب زمانی داشته باشد که می

-تواند براي هر نمونههمزمان باشد و یا می دهدتمامی مقادیر آنالوگ انجام می
  . داشته باشد 19گیري خود برچسب زمانی 

از  هـاي ارسـالی  ر نزدیک تجهیز براساس نـوع سـیگنال  ساختار پردازشگ
و ) ت کابل و سیم مسی یا از نـوع مـدرن  به صور(سوئیچگیر و نحوه ارتباط آن 

که هم اکنون  10مثال در شکل .  باشد، متفاوت است  IEC 61850-9بر پایه
در کشور ما متداول است ارتباطات سوئیچگیر با سطح بـی بـه صـورت کابـل     

و   (PDIS)گره منطقی مربوط به رلـه دیسـتانس   عالوه بر وجودمسی بوده و 
شـامل  کنترلـر کـه   یک دستگاه بـی   (PTOC)حفاظت پشتیبان اضافه جریان

 .باشداست می  (CSWI , XCBR)گره هاي منطقی جهت کنترل بی

 
  خطوط به رهایچگیسوئ یسنت ارتباط نحوه:10شکل 

رد که در این ساختار تعداد زیادي کابل و سیم مسی براي هر بی وجود دا
در مرحلــه اول بــا وارد شــدن    . باشــند نیازمنــد وایربنــدي و تســت مــی   

که از طریق واحـدهاي ادغـام بـه    ترانسفورماتورهاي جدید اندازه گیري مدرن 
شـوند  متصـل مـی    IEC61850-9هاي حفاظتی و بی کنترلرها با بخـش رله

  .بوجود خواهد آمد 11ري مطابق با شکل ساختا

 
 يترانسفورماتورها از استفاده با ریچگیسوئ اتصال نحوه:11شکل 

  خطوط به مدرن یقیابزاردق

                                                
19 Time Tag 

و در مرحله بعد اضافه بر سنسورهاي مدرن واحد ادغام ، یک واحد مانیتورینگ 
سـایر تجهیـزات    براي مانیتور درایورهاي الکترونیکـی کلیـدهاي فشـارقوي و   

  .کندایجاد می 12گردد که ساختاري مشابه با شکل سوئیچگیر اضافه می

 
 یکیالکترون کنترل يبرا نگیتوریمان واحد اتصال نحوه:12شکل 

  يفشارقو يدهایکل
ز واحد مانیتورینگ یک ارتباط مناسب با سنسور الکترونیکی بریکـر و نیـ  

هـاي حفـاظتی و تجهیـزات کنترلـی دارد کـه      یک ارتباط سیمی و کابلی با رله
-بکار مـی   IEC 61850-8مطابق با براي ارسال اطالعات به سطح ایستگاه

هاي حفـاظتی  سیگنالهاي آالرم بین بریکر و رلههمچنین فرامین تریپ و . رود
و در . شـود افزاري انجام مـی  ی و به صورت سختکماکان به صورت کابل مس

شـود  دیده مـی  13که در شکل  20نهایت با ورود سوئیچگیرهاي کامال هوشمند
و بـر اسـاس    ايو واحدهاي ادغام بـه صـورت شـبکه    21هاي مانیتورینگواحد

IEC 61850-9    کنترلرهـا  هـاي حفـاظتی و بـی   به تجهیزات بی یعنـی رلـه
  .شوندمتصل می

 
  مدرن شبکه در ادغام واحد و نگیتوریمان واحد اتصال نحوه:13شکل 

به عبارت دیگر شبکه گذرگاه پردازش براي ارتبـاط بـین سـطح بـی و سـطح      
شود و هیچگونه ارتباط سیمی یا کابلی بین سوئیچگیر پردازش بکار گرفته می

  .و رله هاي حفاطتی و تجهیزات کنترل وجود نخواهد داشت

  22مجتمع کردن فانکشن ها - 3-3
ها در یک دستگاه راه حل بسـیار مناسـبی جهـت    مجتمع کردن فانکشن

همچنین کـاهش  . دباشهیزات و متعاقب آن کاهش هزینه میکاهش تعداد تج
امروزه متمرکـز   .تواند به قابلیت اطمینان سیستم کمک کندتعداد تجهیزات می
، کنترلـی و مانیتورینـگ در سـطح بـی و در     هاي حفاظتیکردن کلیه فانکشن

هـاي  با معرفی سیستم. سیون متداول استهاي اتوماتجهیزات مجزا در سیستم
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توان برخی یکی و واحدهاي ادغام میي الکترونهوشمند سوئیچگیر و سنسورها
ها را از سطح بی خارج و در سطح پروسس و در ایـن تجهیـزات   مجتمع سازي

  :دقت نمایید  14به شکل . لحاظ نمود

 
  پردازش و یب سطح در هافانکشن ادغام نحوه:14شکل 

  قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی - 4
  :براي وارد شدن در این بحث الزم است به موارد زیر توجه شود

 ت یا سیستم در قابلیت اطمینان، مطمئن بودن از توانایی عملکرد تجهیزا
ـ       انجام درست فانکشن ه هاي مربوطـه زمـان مـورد نیـاز کـه مسـتقیما ب

گردد کـه بـا توجـه بـه رابطـه قابلیـت       برمی MTBF23پارامتري به نام 
مقدار آن بزرگتر و به صددرصد نزدیکتـر باشـد بهتـر     چقدر دسترسی هر

فاصله تـا  به عبارت دیگر هرچقدر این پارامتر بزرگتر باشد به معنی . است
 .باشدبروز اشکال در سیستم می

 ت یا سیستم در زمان هیزاقابلیت دسترسی عبارتست از دسترس بودن تج
نسبت معکوس  MTTR٢٤باشد که بر اساس رابطه فوق یا مورد نیاز می

داردو هر چقدر مدت زمان الزم براي تعمیر سیستم کوتـاه باشـد شـرایط    
بسـتگی زیـادي بـه قـدرت و      MTTRخـود  . بهتري حاصل خواهد شد

ت سرعت تشخیص و شناسایی اشکال دارد و از اینرو کل معادلـه و قابلیـ  
دسترسی و قابلیت اطمینان بستگی زیادي بـه شناسـایی و رسـد دائمـی     

تم و خـود  تجهیزات و قابلیت خود بررسـی تجهیـزات منصـوبه در سیسـ    
هاي مدرن بـا توجـه بـه نیومریکـال بـودن و      سیستم دارد که در سیستم

هوشمند بودن تجهیزات حتی در سطح پردازش و حذف شدن تجهیزاتی 
هـاي قـدیمی شـرایط بسـیار     نسبت به سیسـتم  که قابل نظارت نیستند،

 .بهتري وجود خواهد داشت
چندانی بـراي تجهیزاتـی    25هاي قدیمی پشتیبانی و افزونگیدر سیستم

ي نظیر تجهیزات کنترل، مانیتورینگ و حفاظت باسبارها و اختالل و اندازه گیر
هاي مدرن اتوماسیون با توجه به نرم افـزاري  وجود ندارد، حال آنکه در سیستم

ها، این امکان با قبول افزایش قابل ایر فانکشنتجهیزات سوئیچگیر و س بودن
  .ه استاغماضی ممکن پذیر گردید

هـاي مـدرن تکنولـوژي پـردازش     رسد که با معرفـی سیسـتم  به نظر می
نزدیک در سطح سوئیچگیر نگرانی اصـلی بـر روي مسـئله قابلیـت اطمینـان      
عملکرد خصوصا تجهیزات حفاظتی حداقل در حد سیستمهاي امـروزي اسـت   

هـا ازادي عمـل بسـیار    در باال بحث گردیـد در ایـن سیسـتم    که همانگونه که
هـاي حفـاظتی و   احی و چیدمان محل و تعـداد فانکشـن  ي در مرحله طربیشتر
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کنترلی با قابلیت خود بررسی و همچنین کاهش تعداد تجهیزات واسطه وجـود  
دازش نیـز  دارد که بسته به اهمیت سیستم امکان افزایش افزونگی در سطح پر

تـوان  هـاي مشـابه مـی   کلیدي و سیسـتم  1.5هاي در سیستم. مهیا شده است
هـا را بـه   ز به هیچ گونه سـیم کشـی اضـافی رلـه    و بدون نیا 15ابق شکل مط

جریان به  هايهمچنین از آنجا که این ترانس. ودهاي جریان متصل نمترانس
دهنـد، لـذا   ه و اطالعات خود را شـبکه قـرار مـی   هاي شبکه متصل شدسوئیچ

اطالعات  توانند از اینبوده و چندین رله بطور همزمان میمسئله بردن مطرح ن
  .استفاده نمایند

  
  

 
  کلیدي 1.5نحوه اتصال واحدهاي ادغام در آرایش : 15شکل 

  نتیجه - 5
 IECتکنولوژي جدید پردازش نزدیک تجهیزات سوئیچگیر و استاندارد 

کند کـه  هاي فشارقوي پیشنهاد میمزایاي زیادي را در طراحی پست 61850
باعث حذف تعداد زیادي کابل و سیم مسی و متعاقبا کـاهش حجـم کـار روي    

تعداد تجهیزات بـدون قابلیـت   . گرددرینگ و فرآیند تست در این سطح میوای
خود بررسی بشدت کاهش یافته و باعث کاهش خطاهـاي سیسـتم و افـزایش    

طح سوئیچگیر براي امکان ایجاد مسیر پشتیبان در س. گردداطمینان می قابلیت
مهیـا شـده و بـا مجتمـع کـردن      ها، با هزینـه قابـل قبـول    سیستم و فانکشن

اطمینان سیستم افزایش قابلیت  ها و در نتیجه تعداد تجهیزات، موجبفانکشن
  .شودمی
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