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 مشخصات خبرنامه:

 

 کنترل شبکه یهاسامانه ی: گروه پژوهشازیامت صاحب

 

 فریمانیمسئول: مهران سل ریمد

 ثمیدهقان، م هیمهد ،یطبرزد یفر، مهدمهران سلیمانی ،یظفر الی: حمید دانایی، لسندگانینوگروه 

 ، حسین ذوالفقاریفریبرز فیضی ، مژگان صالحی، نوید زارع، عطیه کشاورز،زادهیدوست

 

 یآرا: فرزانه دشتگرافیست و صفحه

 

 فریمانی: مهران سلراستاریو

 

 :خبرنامه کردیاهداف و رو

لب تبادل اطالعات و انتشار مطا یمناسب برا یبا هدف فراهم آوردن بسترهای کنترل شبکه خبرنامه تخصصی گروه سامانه
 .شودیمنتشر م یصورت داخلدر صنعت برق به متریحوزه دیسپاچینگ و تلهمرتبط با 

ع و استفاده از مطالب آن با ذکر منب کندیهرچه بهترشدن مطالب استقبال م یانتقاد برا ای شنهادیمجموعه از هرگونه پ نیا
 بالمانع است.
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افزارهای اسکادا موردنیاز مراکز دیسپاچینگ سازی نرممدیریت طرح بومی»پروژه  انعقاد قرارداد -1

 «توزیع برق کشورای و فوقمنطقه

افزارها های خارجی هستند. این نرمتوزیع برق کشور ساخت شرکت ای و فوقشده در مراکز دیسپاچینگ منطقهافزارهای اسکادای نصبعمده نرم

های اخیر با بوجود آمدن شرایط تحریم عالوه بر ایجاد وابستگی کامل به خارج از کشور در امر حیاتی پایش و مدیریت شبکه برق، که در سال

گاه شده در خارج از کشور از دیدستفاده از کدهای مرجع تهیهایجاد مشکالتی برای راهبری شبکه برق کشور کرده است، از سوی دیگر به دلیل ا

 تأمل است.پدافند غیرعامل قابل

عدادی اند لیکن خوشبختانه در سالیان اخیر تشده در مراکز دیسپاچینگ برق کشور از خارج از کشور تهیه شدهافزارهای نصبگرچه تاکنون عمده نرم

های داخلی طراحی و ساخته شده و در مراکز دیسپاچینگ انتقال و فوق توزیع برق کشور مورد تافزار اسکادا )اگرچه اندک( توسط شرکنرم

رعایت  المللی و همچنینافزارهای معتبر بینافزارهای اسکادای فوق گرچه از دیدگاه ملی و نیز در مقایسه با نرمبرداری قرارگرفته است. نرمبهره

لیل هم اند و به همین دعایبی هستند ولی تاکنون مورد ارزیابی و حمایت جدی در سطح کشوری قرار نگرفتهاستانداردهای روز دنیا دارای مزایا و م

 ها صورت نگرفته است.منظور استاندارد نمودن آنبررسی جامع و کاملی به

نوان انتقال پژوهشگاه نیرو به عای، که به کارفرمایی شرکت مدیریت شبکه برق ایران توسط پژوهشکده هدف از این پروژه کاربردی و توسعه

افزارهای اسکادای شود، بررسی جامع و کاملی از نرمهای کنترل شبکه انجام میمجری پروژه و با همکاری کارشناسان گروه پژوهشی سامانه

 یابی به اهداف ذیل است:ساخت داخل موجود در کشور جهت دست

  افزارترغیب به افزایش توان سازندگان داخلی نرم •

 افزاری به خارج از کشورکمک به کاهش وابستگی نرم •

 ماه و مراحل اجرای آن به شرح زیر است: 18مدت زمان این پروژه 

 افزارهای اسکادای بومیها و استانداردهای موردنیاز( نرمتعیین مشخصات فنی )قابلیت -1

 افزارهای اسکادای خود با مشخصات فنی تهیه شدههای داخلی جهت ارائه جدول تطابق مشخصات فنی نرمفراخوان از شرکت -2

افزارهای اسکادای ساخت داخل موجود در کشور با مشخصات فنی تهیه شده، از طریق تشکیل کارگروهی متشکل بررسی جداول تطابق نرم -3

 هااز نمایندگان پژوهشگاه نیرو و کارفرما و ارائه راهکار تکمیل آن

 شوندافزارهایی که موفق به دریافت تأییدیه نمیرهای اسکادای بومی و اعالم موارد عدم تطابق به نرمافزاارائه تأییدیه به نرم -4
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در   IEC61850سازی پروتکل بررسی مشکالت پیاده»آشنایی با نتایج حاصله از انجام پروژه  -2

های انتقال و فوق توزیع برق کشور با توجه به تنوع تجهیزات سازندگان اتوماسیون پست

 «مختلف و ارائه راهکار

 خالصه پروژه: 2-1

های انتقال و فوق توزیع برق کشور با در اتوماسیون پست  IEC 61850سازی پروتکلبررسی مشکالت پیاده»پژوهشی با عنوان پروژه سیاست

 های کنترل شبکه پژوهشگاه نیرو به کارفرمایی معاونت پژوهشیدر گروه پژوهشی سامانه« یزات سازندگان مختلف و ارائه راهکارتوجه به تنوع تجه

ها و (، کماکان محدودیتIEDهای گسترده )با تقریب چند صد  در پروژه IEC 61850علیرغم تمرکز بر استفاده از پروتکل  انجام شده است.

ها با سازندگان و افزاری، ادغام سامانههای مختلف، مشکالت نرمهای سازنده، ناهماهنگی سامانهها به شرکتگی سامانههایی در وابستچالش

های اتوماسیون پست وجود دارد. این های مورداستفاده در  سامانهبا دیگر پروتکل IEC 61850سازی کنندگان مختلف در پست و یکپارچهتأمین

و استانداردهای  IPV6, IETF,IECهای دیگر مانند مشی و مقررات، امنیت و قابلیت همکاری با پروتکلمل فنّاوری، خطتواند شاها میچالش

IEEE .باشد 

 با توجه به توضیحات فوق و نیز حرکت کشور به سمت کنترل و نظارت بیشتر بر روی شبکه، شناسایی چهارچوب، کلیات و قواعد حاکم بر استفاده

اکنون تمهیدات الزم اندیشیده شود تا در صورت لزوم، بسترهای رسید که الزم است در این خصوص از همموردنظر ضروری به نظر میاز استاندارد 

 سازی گردد.آن پیاده

ال و های انتقاتوماسیون پست در سامانه IEC 61850های مهندسی بکارگیری پروتکل   سازی و چالشدر این پروژه سعی شد تا مشکالت پیاده

 فوق توزیع برق کشور با سازندگان مختلف مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و راهکار الزم ارائه گردد.

 

 چکیده نتایج پروژه: 2-2

تر به آن اشاره شد، به نظر که پیشفرد آنهای منحصربهو با در نظر گرفتن مزایا و ویژگی IEC 61850با توجه به توسعه روزافزون استاندارد  

سازی این های مناسب از ملزومات پیادهصورت فراگیر در کشور امری ناگزیر است. بنابراین ایجاد زیرساختگیری از این استاندارد بهرسد بهرهمی

ی های موجود در کشور، بررسه باال بردن سطح دانش فنی طراحان و اپراتورها، بررسی جامع مشکالت پستتوان باستاندارد خواهد بود. از جمله می

 اشاره کرد.  IEC 61850های تست پروتکل سازی شده در دنیا و تهیه روشپیاده IEC 61850های مشکالت شبکه
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تواند به سهولت از برندهای شده مین تضمین کرد سیستم طراحیتواهای یادشده بازهم نمیالزم به ذکر است با فراهم آوردن همه زیرساخت

ان مختلف تنها ای است که محصوالت سازندگگونهمختلفی تشکیل گردد و به سازنده خاصی وابستگی نداشته باشد. متأسفانه تدوین استاندارد به

اهیم موجود در استاندارد پرداخته نشده است. سازندگان مختلف از سازی مفاز لحاظ ساختاری یکسان هستند و درواقع به استانداردسازی نحوه پیاده

رسد دارند. به همین دلیل به نظر میکنندگان را به خود وابسته نگهکنند مصرفاین نقیصه در طراحی محصوالت خود استفاده نموده تالش می

استاندارد در محصوالت برندهای مختلف، نخستین گام در دستیابی  سازیهای موجود در نحوه پیادهمنظور استخراج تفاوتهایی بهتشکیل کارگروه

افزاری جامع برای بایست نرمباشد. در گام بعدی میو همکاری متقابل میان برندهای مختلف می IEC 61850سازی صحیح استاندارد به پیاده

 ها تهیه نمود.اصالح این تفاوت

 

 ت سیستم(راهکارهای حاصله )تعیین الزامات ممیزی و تس 2-3

 بندی شده است:نتایج حاصله شامل ارائه راهکار و تعیین الزامات ممیزی و تست پروتکل مزبور در دو دسته زیر طبقه

 در دنیا  IEC 61850ترین مشکالت استاندارد مهم

 در کشور IEC 61850مشکالت استاندارد 

 

 در دنیا  IEC 61850ترین مشکالت استاندارد مهم -1

 # مشکالت استاندارد  راهکار

 پیدا کردن مشکل و اصالح آن در فایل پیکربندی
های پیکربندی سازندگان مختلف: مانند مشکالت بین فایل

 مقداردهی اولیه نادرست
1 

 اصالح مقدار نگاشت یافته در فایل پیکربندی

مشکالتی در عملکرد تجهیزات سازندگان مختلف: به عنوان 

سازی یا نگاشت مقدار دقیق مثال ایجاد اشکال در ذخیره

Integer 128 در برنامه یا حافظه 

2 

 اصالح توابع تعریف شده در فایل های پیکربندی

های پیکربندی کردن فایل Importبروز مشکالتی در 

یگر. به عنوان مثال تجهیزات یک سازنده توسط سازنده د

XML Namespace ناشناخته 

3 

 افزایش دانش نیروهای مربوطه
های مهندسی زیادی در پست ها برای اجرای نیاز به مهارت

 استاندارد
4 
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 افزایش دانش طراح
زمان استاندارد به طور هم ED2و  ED1وجود موارد مطابق با 

 فایل SCDدر یک 
5 

-- 
 SV, Gooseهای مختلف استاندارد شامل: دریافت سرویس

Message  وReport ها.در کالینت 
6 

 افزایش دانش طراح
توسط  VLAN(Tag0)وجود اشکاالتی در پشتیبانی 

Ethernet Switch ها 
7 

 8 سازندگان مختلف CIDهای وجود اشکال در فرمت فایل اصالح فایل های پیکربندی

 فایل های پیکربندی اصالح این موارد در
متصل  APو تعریف  DOType, DAType, ENUMنبود 

 شده
9 

 10 های بیش از حد طوالنی و ناسازگار با ساختار درایور سرور ID ها در فایل پیکربندی IDاصالح 

شناخت ویژگی های نرم افزارهای سازندگان مختلف و انتخاب نرم افزار با 

کمترین اشکال در این زمینه و یا تولید نرم افزار بومی برای یکپارچه سازی 

 CIDفایل های 

ای هابزاری که سازندگان مختلف برای یکپارچه کردن فایل

CID کنند تا فایل استفاده میSCD خوبی تولید کنند، به

های های فایل Object Typeسازی تواند پروسه یکپارچهنمی

 مختلف را مدیریت کند.

11 

 شناسایی تفاوت ها و اصالح در فایل های پیکربندی
های پیکربندی توسط تفاوت در چگونگی ساخت فایل

 سازندگان مختلف
12 

-- 
ها توسط  IEDتفاوت درنحوه دانلود تنظیمات نهایی بر روی 

 سازندگان مختلف
13 

 اصالح نام در فایل پیکربندی

تر از نامی طوالنی LDها در یک  Data Objectاگر یکی از 

تواند عامل بروز مشکل برای برخی کاراکتر داشته باشد، می 12

 ها باشد. IEDاز 

14 

شناسایی نحوه فعال شدن این تابع در برندهای مختلف و رفع مشکالتی که 

 سبب فعالیت آن می شود.
 Consistency Check 15فعال شدن تابع 

 تاسیس آزمایشگاه و تدوین دستورالعمل مربوطه برای تست همکارپذیری
سازندگان تجهیزات برای شرایط ساده و ابتدایی اقدام به 

 کنندتقاضای گواهینامه استاندارد می
16 
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 شناسایی تفاوت ها

 تسازی تنظیمات، مدیریت و اتصاالتفاوت در الگوی پیاده

و  Data Setتجهیزات بین سازندگان مختلف. به عنوان مثال 

Report های از پیش تعیین( شده در سرورIED در مقابل )

Data Set  وReport ها های که به صورت متغیر در کالینت

 اند.شدهتعریف

17 

 Firmwareهای مستقل و کاهش تراکنش بین  Firmwareکاهش تعداد 

 ها
 18 ها Firmwareآپدیت کردن 

 تست پیام در ترافیک شبکه
، Gooseاستاندارد برای تست پیام  Test Conformanceدر 

 گیردتست هر پیام به تنهایی صورت می
19 

 20 فایل SCDدر یک  Gsseو  Gooseاستفاده همزمان از  افزایش دانش طراح

 مربوطه IEDسازی شرایط تست و پاسخ تعیین نحوه عملکرد و شبیه

، تنها یک بیت به عنوان Gooseدر استاندارد برای تست پیام 

در نظر گرفته شده است که  T(test)و  R(Real)معرف شرایط 

 گردد.توسط کاربر تعیین می

21 

 22 ها IEDتفاوت معنی دار در زمان پاسخ  افزایش دانش طراح

 افزایش دانش طراح
های  IEDمربوط به  Conformance Blockتفاوت در 

 مختلف
23 

 

 در کشور IEC61850ترین مشکالت استاندارد مهم -2

 ارائه راهکار مشکل موجود #

 ارتقا سطح کیفی تجهیزات آزمایشگاه روزنبود تجهیزات تست کافی و به 1

2 
عدم دریافت بازخورد از نتایج طراحی از سوی 

 مشاور

به مشاوران طراح بازخوردهای الزم از سوی کارفرما در مقاطع مختلف اجرا و 

 برداری داده شود. بهره

 در صورت انتخاب دو مشاور مختلف، نظارت بیشتر بر نحوه عملکرد مشاور ناظر متفاوت بودن مشاور طراح و مشاور ناظر 3

 یدکی کافی ملزم نمودن پیمانکار به تهیه قطعات عدم وجود قطعات یدکی 4

5 
از رده خارج شدن تجهیز و عدم پشتیبانی شرکت 

 سازنده
 اندازینگری بیشتری صورت گیرد و کم نمودن زمان راهطراحی با آینده
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 نگری در طراحیارتقا سطح دانش فنی و آینده های با سیستم کنترل گستردهتوسعه پست 6

 ترهای مورد انتظار و نظارت دقیقبازنگری در ویژگی ارتقا سطح دانش فنی، هاوجود اشکال در طراحی پست 7

 ای در این زمینههای دورهسازی ملزومات امنیت سایبری و انجام تستپیاده امنیت سایبری 8

9 
بروز نبودن تجهیزات مورد استفاده و عدم استفاده 

 IEC 61850از امکانات استاندارد 
 ارتقای سطح دانش فنی

10 
سازی دانش احداث پست و بومینبود سیاست 

 تولید تجهیزات مورد نیاز آن
 سازی در مدیران کشورتقویت دیدگاه بومی

 تشکیل کارگروه عدم وجود قیمت کارشناسی شده 11

 تسهیل روند ایجاد نمایندگی در داخل کشور عدم حضور نمایندگی فعال 12

 رائه خدمات پس از فروش مناسبملزم نمودن پیمانکار به ا خدمات پس از فروش نامناسب 13

 در حوزه صنعت برق ITعدم حضور متخصصین  14

های درسی به حوزه صنعت برق، ارائه واحد ITایجاد گرایش برای ورود مهندسین 

در مهندسین  ITبرای دانشجویان رشته برق و ارتقای سطح دانش  ITمرتبط با دانش 

 فعلی

 Gooseسازی مشکالت موجود در پیاده 15

Message 
 IECهای کسب مهارت در استاندارد افزایش سطح دانش مربوطه، شرکت در دوره

61850 

 افزایش سطح دانش، تشکیل کارگروه جهت تهیه استاندارد تست بومی های نه چندان قویصدور تأییدیه 16

 ها و تجهیزاتافزارلیسانس معتبر برای همه نرم ملزم نمودن پیمانکار به ارائه عدم التزام به ارائه لیسانس معتبر از سوی پیمانکار 17

18 
یابی در هنگام طوالنی بودن فرایند عیب

 برداریبهره
 بردار توسط پیمانکارسازی، آموزش بهرهارتقای سطح دانش طراحی و پیاده

 ها در سطوح مختلفپستاندازی موقع راههای تشویقی برای انجام بهاعمال سیاست اندازی پستطوالنی شدن زمان راه 19

20 
های تجهیز و یا استفاده نکردن از تمام قابلیت

 افزارنرم
 افزایش سطح دانش فنی
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 های کشورهای سایت تجهیزات اتوماسیون پستای و آزمونهای کارخانهآشنایی با آزمون 3

 

 مقدمه 3-1

اند هایی مواجه بودههای آن با چالشهای فشارقوی نسبت به تأمین تجهیزات و آزمونهای برق منطقه ای همواره در رابطه با احداث پستشرکت 

 از قبیل:

 هایی باید در محل کارخانه و یا در محل سایت انجام شود؟چه نوع آزمون

 ای وجود دارد؟های کارخانهآزمون های سایت وهایی بین آزمونچه تفاوت

 ای دارد؟های کارخانهآیا نماینده خرید تجهیزات، آشنایی کامل به آزمون

 نمایند؟آیا تجهیزات خریداری شده از استاندارد خاصی پیروی می

 باشند؟های مشابه را دارا میهای خریداری شده همپوشانی نسبت به سایر سازندگان رلهآیا رله

 شود؟مرتفع می 1DCSهای برداری پستدهند و مشکالت بهرهرا تحت پوشش قرار می IEC61850ات خریداری شده پروتکل آیا تجهیز

 آزمون ارتباطی تجهیزات وجود دارد؟ ٔهایی درزمینهچه پروتکل

 دارد؟های نگهداری وجود سایت و آزمونهای چه فرقی بین آزمون

 پردازیم.هایی، به مساله تأمین تجهیزات و بررسی عملکرد صحیح آن میها و مشابه آن سواالتی است که وجود داشته که با ذکر نمونههمه این 

 

 تأمین تجهیزات 3-2

 های زیر انتخاب نمود:توان به روشای وجود دارد که میبرای خرید تجهیزات سه نوع ثبت سفارش در هنگام آزمون کارخانه 

 (NO CUSTOMIZATIONگونه ثبت سفارشی وجود ندارد )هیچ-1

 گردد.ها بین فروشنده و خریدار آزمایش میدیاگرامدر این حالت فقط الجیک 

 (LITTLE CUSTOMIZATIONدرخواست سفارش کوچک )-2 

 شود.ها بر مبنای آن انجام میدر این حالت روش آزمون، استانداردهایی ایجاد و آزمون 

                                                            
Distributed Control System 3 
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 (TOTAL CUSTOMIZATION)ست سفارش کلی درخوا-3 

 شود.ها برمبنای آن انجام میدر این حالت برای هر تجهیزی یک روش آزمایش خاصی تعریف و آزمون 

 

 تعریف پروتکل: 3-2-1

 باشد:دو نوع می نامند که شاملگردد، پروتکل میمی ارائه را که بر اساس ارسال و دریافت اطالعات در یک سیستم مخابراتی مجموعه قوانینی

 پروتکل استاندارد-1

 پروتکل خاص سازندگان-2

 

 پروتکل استاندارد 3-2-1-1

جهیزات خود که کلیه سازندگان در ساخت تطوریشده است، بهالمللی طراحی و ساختهپروتکل استاندارد پروتکلی است که بر اساس استاندارد بین 

 نمایند.از آن تبعیت می

 شود.صادر می KEMAالمللی مانند شرکت که توسط یک شرکت صادرکننده استاندارد بین  IEC 61850 LEVEL Aلمثال پروتکعنوانبه

 

 پروتکل خاص سازندگان 3-2-2

ا شده است و فقط تجهیزات تولیدی خود رپروتکل خاص سازندگان پروتکلی است که استانداردهای ساختار آن برای خود شرکت سازنده تعریف

 دهد.قرار میمورد حمایت 

شرکت آلستوم که در پست  K-BUS کیلوولت نیروگاه طرشت و یا پروتکل 63/230در پست  ABBشرکت  LONعنوان نمونه پروتکل به

 اند از این نوع پروتکل هستند.مورداستفاده قرارگرفتهکیلوولت پردیس  63/230/400

های مختلف، با یکدیگر همخوانی و همپوشانی نداشته و قابلیت جابجایی و ذکر است که در پروتکل خاص سازندگان تجهیزات شرکتشایان

با یکدیگر بوده و قابل همپوشانی و جایگزینی  2نمایند، دارای تعاملها و تجهیزاتی که از یک پروتکل استاندارد پیروی میتعویض ندارند اما در رله

 باشند.می

 

                                                            
Interoperability2 
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 ایهای کارخانهبررسی آزمون 3-2-2

های تجهیزات، قبل از حمل بار در محل کارخانه توسط افراد مجرب و هایی است که مطابق با مشخصات و تأییدیهای آزمونکارخانه هایآزمون 

 آید.ها اشکاالت مربوطه قبل از نصب مشخص و از آن رفع عیب به عمل میشود. در این آزمونمی کارآزموده انجام

مربوطه  3شود و همراه با آن تأییدیهت که موردنیاز خریدار بوده و توسط سازنده در محل کارخانه انجام میهایی اسها آزموندر حقیقت این آزمون 

 گردد.صادر می

 گیرند.های فوق فقط شامل یک تجهیز بوده و پس از تأیید عملکردهای آن، سایر تجهیزات مشابه نیز مورد تأیید قرار میشایان ذکر است آزمون

 ای نکات زیر را باید در نظر گرفت:های کارخانهدر آزمون 

 باشد.شده آزمون تجهیزات بر مبنای یک استاندارد تعریف  -1

 مشخص شود. لیست تجهیزات یدکی-2

 های معتبر صادر شود.ها از شرکتتأییدیه-3

 تهیه شود. های نهایی مطابق ساختنقشه-4

 صادر شود.  DATA SHEETSهایتأییدیه-5

 های کالیبراسیون انجام شود.تأییدیه-6

 نحوه نصب تجهیزات تعیین گردد.-7

 نحوه حمل تجهیزات مشخص شود.-8

 

 ای باید چه مشخصاتی داشته باشد؟پروتکل آزمون تجهیزات کارخانه 3-2-3

 شده باشد.برای هر تجهیز یک پروتکل، تعریف-1

 مطابقت داشته باشد.عملکرد خاص مورد انتظار تجهیز با طراحی سازنده  -2 

 عملکرد تجهیزات آزمایش گردد.-3 

 وقتی انحرافی از مقادیر اصلی مشاهده شد روشی برای تایید آن ارائه گردد. -4 

 مدارک موردنیاز در هنگام آزمون تهیه گردد. -5

                                                            
Certificate 3 
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 نقطه بحرانی تعیین گردد. -6 

 باشد(از خطا موردقبول می های مجاز مشخص شوند. )در آزمون تجهیز چه میزانمیزان انحراف -7 

 قابل قبول و یا غیر آن مشخص شود. نتیجه -8 

 تجهیز مورد آزمون تأیید گردد. -9 

 

 DCSهای ای پستهای کارخانهآزمون 3-2-4

 تهیه شده به شرح زیر است:که توسط شرکت مهندسین مشاور مشانیر   DCSهایای پستهای کارخانهای از عناوین آزموندر اینجا نمونه

 ها، مانیتورینگ، سنکرونیزاسیون، آزمون مدارات ارتباطی، فرمانHMIسرورها، 

یست ها، لغامگیری شده ولتاژ و جریان، ثبت حوادث، ثبت آالرم، سیستم اسکادا، ارسال پیها، مقادیر اندازهها، حفاظت، مبدلAC ،DCمنابع تغذیه 

 .ها و اپراتوری تجهیزاتخطاها، ثبات

ها و کلیه مدارک تجهیزات، نظارتهایی مورد بررسی قرارگرفته و های اشاره شده، توسط تست شیتعناوین آورده شده در هر یک از آزمون 

وسط تها گردند و درنهایت آزمونردها آزمایش میافزار خریداری شده بررسی و بعد از آن عملکافزار و سختشود. سپس نرمها کنترل میتأییدیه

 گیرند.نماینده خریدار مورد تأیید قرار می

برداری های سایت و بهرهها داشته باشد تا در هنگام آزمونذکر است باید نماینده کارفرما اشراف کامل به کلیه تجهیزات و نحوه آزمون آنشایان 

 ای مشاهده نگردد.از آن مشکل عمده

 

 های سایتبررسی آزمون 3-2-5

شده در شده با تجهیزات نصبنماید تجهیزاتی که با درخواست مشتری در محل کارخانه آزمایش هایی است که تضمین میهای سایتآزمونآزمون 

 محیط کار مطابقت دارد.

 گیرد.وردبررسی قرار میتک مها تکشده در داخل سایت بوده و عملکرد آناین نوع آزمون شامل کلیه تجهیزات نصب 

 گردند.ها نیز طبق استانداردهایی آزمایش میهای سایتعالوه بر آزمایش تجهیزات، مدارات ارتباطی آندر آزمون 

 نامند.نیز می 4اندازی سرداین نوع آزمون را راه

 های سایت مراحل زیر را باید در نظر گرفت:در آزمون 

                                                            
Cold Commissioning 4 
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 کلیه تجهیزات اصلی 5چک کردن چشمی-1

 تجهیزاتهای عملیاتی آزمون-2

 هاچک کردن سیگنالینگ-3

 هاآزمون عملیاتی اینترالک-4

 افزار سیستمآزمون عملیاتی نرم-5

 آموزش اپراتورها-6

ها بر مبنای آن انجام های استاندارد وجود داشته که توسط کارخانه سازنده ارائه و آزمونهای سایت یک سری مدارک و تست شیتدر آزمون 

ان یای مغایرت و یا خطایی وجود داشته باشد، این مغایرت توسط ناظر )مشاور( با سازنده در مگردد. اگر مقادیر آزمون با مقادیر آزمون کارخانهمی

 شود.شده و نسبت به رفع عیب و یا تعویض آن اقدام میگذاشته

 آورده شده است. 1شده در جدول تهیههای سایت مربوط به رله دیستانس که توسط شرکت مهندسین مشاور مشانیر ای از آزمونمونه 

های مختلف شامل آزمون قید شده سپس آزمون شده است، ها ابتدا مشخصات رله که عملکردهای مختلف در آن فعالدر این تست شیت 

، Power Swing Blockingدهنده طول خط تریپ داده شده، آزمون ها، آزمون نشانها، آزمون تریپ داخل زونگیری، آزمون مقادیر زوناندازه

 ،Switch On To Faultدد، آزمون های ولتاژی، آزمون رله وصل مجهای جریانی، آزمون رله، آزمون رلهCBF، آزمون Fuse Failureآزمون 

 پروتکشن انجام شده است.آزمون سنکرونیزاسیون و آزمون تله

 

                                                            
Visual Check 5 
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 های سایت مربوط به رله دیستانسای از آزمونمونه - 1جدول 

 
عالوه بر آزمون  DCSهای باشد و در پستهای سایتبرای هر یک از تجهیزات، یک آزمون کامل موردنیاز میالزم به ذکر است که در آزمون 

 های خاص خود نیز تبعیتها از پروتکلگردند. هریک از این آزمونها، مدارات ارتباطی نیز طبق استانداردهایی آزمایش میتجهیزات و عملکرد آن

 نمایند.می
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 ای و سایتهای کارخانهفرق آزمون 3-2-6

باشد. ای ارتباط بین نماینده خریدار )کارفرما( و فروشنده، قبل از حمل تجهیزات از کارخانه میهای کارخانهطور که قبال اشاره شد در آزمونهمان 

تتجهیزاتی که به های سایکه در آزموندرحالی شده و مورد آزمایش قرار گیرند.سازی ها شبیهاین تجهیزات باید مطابق با استاندارد، ارتباطات آن

ال آزمایش صورت فانکشنال و الجیکها بهسازی صورت نگرفته، تجهیزات و ارتباطات آناند دیگر شبیهیافته و نصب گردیدهنظر انتقال مورد محل

 گردند.می

گیرد ن انجام داد صورت میتواهای اضافی درخواست شده که در محل پست نمیهای اصلی تجهیزات و آزمونای، آزمونهای کارخانهدر آزمون 

که در محل پست و سایت شود( درحالیهای خود تجهیز انجام میمثال در محل کارخانه آزمون عایقی و آزمون رطوبت مازاد بر آزمونعنوان)به

 شود زیرا نیاز به محیط آزمایشگاه و وسایل مخصوص آزمون آزمایشگاهی دارد.هایی انجام نمیچنین آزمون

سازی ها، طراحی و یکپارچهها، اینترالکها، ثبت حوادث، نقشهها، آالرمهای سایتکلیه مشکالت مربوط به تجهیزات، ارتباطات، فرماندر آزمون 

 گردند.ها رفع عیب میشده و همه آنشناخته

 

 6های نگهداریآزمون 3-2-7

اندازی، تجهیزات به گروه تعمیر و گیرند، پس از اتمام عملیات آزمون و راههای سایت قرار میکه تجهیزاتی در پست نصب و مورد آزمونهنگامی 

 شود.نگهداری پست تحویل داده می

اشکالی مشاهده گردید از آن رفع عیب به  برداری عملکرد تجهیزات را آزمایش کلی نموده و اگرای در هنگام بهرهطور مداوم و دورهاین گروه به 

 آورد.عمل می

 هداریهای نگگیرد. درواقع آزمونها مورد بررسی قرار میشده، آزمایش شده و میزان خطای آنهای نصبمرتبه کلیه رلهعنوان نمونه سالی یک به 

 می باشد .شود، اندازی انجام میدر هنگام راه های سایت، کهتر از آزمونهای کلی عملیاتی بوده که بسیار سادهیک سری آزمون

 

 استانداردها 3-3

لیه کقبل از تولید هر تجهیزی نیاز به رعایت یکسری استاندارد تعریف شده می باشد تا بتوان عملکرد صحیح آن تجهیز را تضمین نمود. بنابراین  

 شده باشد. ها باید مطابق با استانداردهایی تعریفتجهیزات و ارتباط بین آن

پروتکل  شده مطابق با یکهایی را به تجهیزات ساختهطح جهان وجود دارد که تأییدیهالمللی در سسازی استانداردهای بینمؤسساتی برای پیاده 

 باشند.میUCA شده بوده و مورد تایید  دهند. این مؤسسات در دنیا شناختهمی

                                                            
Maintenance Tests 6 
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 نمایند:ها را در دو سطح ذیل صادر میبوده و تأییدیه 7UCAIugهای این مراکز جزو زیرمجموعه 

 :LEVEL Aتأییدیه در سطح 

که فقط بررسی و آزمایشگر  KEMAمثال تأییدیه شرکت عنواننماید. بهای که یک مرکز آزمایش، مستقل از سازنده تجهیزات صادر میتأییدیه 

 باشد.گونه تجهیزاتی نمیشده بوده و سازنده هیچتجهیزات طبق استانداردهای تعریف

 :LEVEL Bتأییدیه در سطح 

که هم سازنده تجهیزات و  ABB نماید؛ مانند تأییدیه شرکتها را آزمایش میخود سازنده تجهیزات صادرشده و عملکرد آنای که توسط تأییدیه 

 باشد.هم آزمایشگر آن می

 

 IEC61850استاندارد  3-3-1

 های اتوماسیون پست، تجهیزات باسامانههای صورت گرفته بر آن، نیاز است که در حال پس از بررسی انواع استانداردها برای تجهیزات و آزمون 

نمود هر شرکت تولیدکننده تجهیزات از یک پروتکل مخصوص به خود استفاده می 2000یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. درگذشته قبل از سال 

دید. مواردی از این مشکالت گرکه باعث ایجاد مشکالتی در ارتباطات بین تجهیزات می (ABBمربوط به شرکت  LON عنوان نمونه پروتکل)به

 صورت زیر قید نمود:توان بهرا می

 های سازندهها به شرکتمحدودیت در وابستگی سامانه-1

 های مختلفناهماهنگی سامانه-2

 افزاریمشکالت نرم-3

 کنندگان مختلف تجهیزاتها با سازندگان و تأمینعدم ادغام سامانه-4

 توماسیون پستهای اسازی در سامانهعدم یکپارچه-5

بعیت های اتوماسیون بهره گرفته و از یک پروتکل تاز آن تاریخ کلیه سازندگان ملزم شدند که از یک استاندارد یکسان ارتباطی برای سامانهپس  

 نمایند.

های اتوماسیون پست شده و باعث افزایش قدرت ارتباطی در سامانه  IEC61850استاندارد  .تدوین گردید IEC61850این استاندارد با نام  

 دهد.ها را انجام می  IEDهمپوشانی بین کلیه 

                                                            
UCA International users group- 7 
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دهد که چندین فروشنده تجهیزات اتوماسیون با یکدیگر همکاری داشته تا بتوانند نیازهای یک پست این امکان را به ما می IEC61850استاندارد  

 را برطرف نمایند.

ها، ایجاد توانایی تبادل اطالعات میان های مخابراتی در پستها و شبکهبرای سامانه IEC61850المللی بنابراین هدف از تدوین استاندارد بین 

یان خود مطور نامحدود اطالعات را ادوات هوشمند اولیه بوده که سازندگان متفاوتی دارند. بدین ترتیب تجهیزات اتوماسیون قادر خواهند بود که به

 ها را در توابع اختصاصی خود بکار برند.مبادله کرده و آن داده

نماید. این تجهیزات نیز پشتیبانی می (CT,CVT) گیریاز انتقال مقادیر آنالوگ ولتاژ و جریان مانند ترانسفورماتورهای اندازه  IEC61850استاندارد 

تجهیز حفاظتی و یا کنترلی و یا ادوات هوشمند اولیه متصل شوند. بدین ترتیب تمامی حسگرهای  توانند با پیروی از استاندارد به هر نوعسادگی میبه

 گیرند.اند موردپذیرش قرار میهای اخیر تولید شدهجدید که در طی سال

 

 IEC61850-4بررسی مدیریت پروژه و سیستم استاندارد  3-3-2

از مرحله تولید یک تجهیز تا  1مراحل تضمین کیفیت یک پروژه مطابق شکل  IEC61850استاندارد مدیریت پروژه و سیستم  4طبق بند  

 شده است.برداری از آن مشخصبهره

شده  ای و سایت از مراحل مختلف تولید تا اجرا نمایش دادهکارخانههای ، آزمون9، آزمون انطباق8نوعی آزمون مراحل تضمین کیفیت 1در شکل  

 است.

 

                                                            
Type Test 8 

Conformance Test 9 
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 IEC61850استاندارد  4مراحل تضمین کیفیت بند  - 1شکل 

 

 های انطباقبررسی آزمون 3-3-3

های مربوط به استانداردهای فانکشنهای باشد که آزمونرا شامل می IEC61850استاندارد  10بند  انطباق شود آزمونمالحظه میطور که همان 

ها چه در این تعامل دارد و تعاملنماید که آیا تولیدات متفاوت سازندگان با یکدیگر دهد و تایید میارتباطی بین تولیدکنندگان مختلف را انجام می

 میزان همپوشانی وجود دارد.

 شود.ها تایید میسازی بین آنشده و یکپارچهها بررسیارتباطات و مدل داده های انطباق مدارک،در آزمون 

ها را مورد گیرند کلیه عملکردها و سرویسانطباق منظور آن نیست که همه تجهیزاتی که مورد آزمایش قرار می بایستی توجه داشت که در آزمون 

 تطابق دارند.هیزات به چه میزان با استانداردها شود که تجدهند بلکه در این آزمون مشخص میپوشش قرار می

باشد و روش آزمایش مربوط به خود را ها اجباری میشده و آزمایش هر یک از بالکهای انطباق شناخته عنوان بالکاین عملکرد در آزمایش به 

 دارد.

 نمایددهد که بیان میه از مراکز صدور استاندارد را ارائه میهای مربوط به هر رلتأییدیه IEC61850هر شرکت سازنده تجهیزات مطابق با پروتکل 

 دهد.را مورد پوشش قرار می IEC61850که چه ساختاری از استاندارد 

 

 شود. مالحظه می ذیالصادرشده  GEشرکت   F650 (Bay Controller)که برای رله  KEMAعنوان نمونه تاییدیه شرکتبه
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باشد می  LEVEL Aنامه استاندارد در سطح که فقط یک شرکت صدور گواهی  KEMAشود، این تأییدیه را شرکت طور که مشاهده میهمان 

 را مورد آزمایش قرار داده است.  IEC61850های ارتباطی استاندارد شبکه 1-8و  4-7، 3-7، 2-7، 1-7، 6صادر نموده و در آن بندهای 

شده در جداول آن تحت های متفاوت باید بندهای فوق را مطابق مراحل آزمایشهای جایگزین از شرکتبه تأییدیه صادرشده، رله حال با توجه 

 پوشش قرار دهند.
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 گیرینتیجه 3-4

های فاوتها، به تبرداری از تجهیزات پستهای موردنیاز در مراحل مختلف خرید، تأمین و بهرهدر این نوشتار پس از آشنایی کامل با تعاریف آزمون 

 .ادتوجه قراردهایی را باید مورد چه نوع آزمایش هاهایی مشخص گردید که در این آزمونو با ذکر نمونهای و سایت پرداخته شد های کارخانهآزمون

 همچنین بیان گردید که در هنگام خرید و تأمین تجهیزات باید: 

 های مربوطه را دارا باشد.های سازمانهای آن تأییدیهالمللی برخوردار بوده و آزمونکلیه تجهیزات از یک استاندارد بین

های مربوطه اشراف کامل داشته ده کارفرما به تجهیزات و آزمونای باید مطابق با مشخصات درخواستی خریدار بوده و نماینهای کارخانهآزمون 

 باشد.

شده و  ها، بایستی مطابق با استاندارد، آزمون سایتپس از تأمین و نصب تجهیزات در داخل پست، مجدداً کلیه تجهیزات و ارتباط بین آن -3

 عملکرد صحیح آن در محیط سایت تایید گردد.

ها باید از چه پروتکلی تبعیت مشخص گردید که سازندگان رله  DCSهای ها و مدارات ارتباطی در پستبا انواع آزموندرنهایت نیز پس از آشنایی  

 نمایند تا بتوانند تعامل بین تجهیزات را مورد پوشش قرار دهند.

 

 

 

 

 

 


