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چکيده  -این مقاله ،ضمن اشاره ای کوتاه به نقش و جایگاه اتوماسيون در شرکت های توزیع برق به معرفی سيستم اتوماسيون شرکت توزیع برق
مشهد می پردازد .در ادامه در راستای کمک به حل یکی از مهمترین دغدغه های کارشناسان بخش توزیع برق که کوچک کردن ابعاد پست ها
ميباشد ،به ساخت اولين  RTUبومی مورد استفاده شرکت توزیع برق شهرستان مشهد پرداخته شده است RTU .ساخته شده در مقایسه با
مشابه خارجی آن که در مراحل اوليه اتوماسيون پست های زمينی در این شرکت نصب گردیده اند ،دارای ضریب اطمينان بسيار باالتر می باشد
قابليت هایی نظير دارا بودن پورت  LANو usbو RS485و پشتيبانی از پروتکل های DNP3/TCPو  Modbusاز آن دست می باشد ،نتایج بدست
آمده نشان ميدهد که کوچک کردن ابعاد  RTUبا توجه به موارد عنوان شده ،سهولت سرویس نگهداری آن را نيز در پی داشته و همچنين طراحی
مهندسی همراه با تجربه ،ميميک این  ،RTUباعث استفاده آسان و مهمتر از آن بدون خطای اپراتور شده است.
كليد واژه -پست های زمينی ،سيستم اتوماسيون RTU ،بومی.

تجهيز قبلی بسيار كوچكتر شده است .نكته حائز اهميتی كه
می توان به آن اشاره نمود ،افزايش قابل توجه قابليت های ،RTU
عالرقم كوچک تر شدن آن می باشد .مواردی كه در اينجا به آن
اشاره گرديده تا زمان نگارش آن می باشد كه با توجه به نيازهای
پيش رو همچنان امكان افزايش قابليت های ديگر را نيز دارد.

 -1مقدمه
يكی از مسائل عمده و حائز اهميتی كه شركت های توزيع
با آن مواجه هستند ،ابعاد پست های زمينی می باشد كه در
محدوده داخل شهرها بويژه مناطق پرتراكم شهرها قرار دارند .كه
به دليل محدوديت و گرانی زمين از يک سو و افزايش سريع تراكم
بار از سوی ديگر و همچنين مسائل محيطی و در نظر گرفتن
زيبايی شهرها بسيار ارزشمند و حائز اهميت می باشد .از طرفی
نظارت ،كنترل و مانور شبكه های توزيع انرژی الكتريكی از جمله
ضرورت های بهره برداری بهينه از اين شبكه ها به شمار می رود.
با اين نگاه ،اتوماسيون پست های زمينی ضرورتی بی بديل می
باشد ،حال آنكه وجود تجهيزات مرتبط نبايد خللی در روند
كوچک سازی ابعاد پست ها با توجه به موارد اشاره شده داشته
باشد .يكی از اين تجهيزات  RTUهای پست های زمينی ميباشد.
 RTUساخته شده با توجه به تجربيات بدست آمده از زمان راه
اندازی سيستم اتوماسيون شركت توزيع برق مشهد ،نسبت به

 -2جایگاه اتوماسيون در شرکت های توزیع برق
با توجه به پيشرفت تكنولوژی ،زندگی انسان امروزی به
انرژی الكتريكی ،روز بروز وابسته تر ميگردد .بطوريكه وقفه در
تحويل اين انرژی باعث بروز مشكالت عديده ای در بخشهای
صنعت ،پزشكی ... ،و در نهايت نارضايتی مصرف كنندگان می
گردد .از ديدگاه يک مصرف كننده هيچ تفاوتی ندارد كه عامل
اصلی وقفه ،در بخش توليد ،انتقال يا توزيع رخ داده است ولی با
توجه به اينكه بشتر از  90درصد اين عوامل در بخش توزيع اتفاق
می افتد لذا شركتهای توزيع برنامه ريزی و سرمايه گذاری كالنی
را برای جلوگيری از بروز وقفه و كاهش مدت زمان وقفه اتفاق
افتاده در تحويل انرژی الكتريكی انجام ميدهند .يكی از مدرنترين
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نهايی مورد نياز شبكه ،نوع و حجم اطالعااتی كاه شابكه انتقاال
ميدهد ،درصد قابليت اطمينان شبكه و توزياع جررافياايی ماورد
توجه قرار گرفات .باارزترين نكتاه در طراحای شابكه مخاابراتی
سيستم اتوماسيون شركت توزيع بارق مشاهد ،قابليات اطميناان
بسيار بااليی ميباشد كه برای اين قبيل شبكه ها ماورد نظار مای
باشد .زيرا حساسيت شبكه توزيع ايجاب مای كناد كاه سيساتم
اتوماسيون هيچگونه قطعی ارتباط مخابراتی نداشته باشاد .بارای
دستيابی به اين سطح كيفيت ،طراحی شابكه بايساتی بگوناه ای
صورت پذيرد كاه نقااط موجاود دارای بااالترين ساطح سايگنال
دريافتی نسبت به نقاط مركزی ياا جماع كنناده هاای اطالعاات
داشته باشد بطوريكه بتواند دريافت سيگنال قابال قباولی داشاته
باشد .در نهايت در طراحی هر شبكه مخاابراتی ،امكاان گساترش
شبكه به تعداد نقاط بيشتر ،از فاكتورهای مهمی است كه شابكه
را بعنوان يک شبكه با قابليت باال معرفی می كناد ،هماانطور كاه
اشاره شد تعداد نقاط اتوماسيون شبكه توزيع طی چند مرحله باه
عدد  590نقطه رسيده و قابليت رسيدن به  1000نقطه را توسط
انواع تجهيزات اتوماسيون مانند  ،LBSسكشناليزر و ريكلوزر دارد.
با توجه به اهميت موضوع ،برخی از مواردی كه درطراحای اولياه
شبكه مخابراتی سيستم اتوماسيون توزيع برق مشهد مورد توجاه
قرار گرفته ،بشرح ذيل بررسی ميگردد.

راهكارها جهت كنترل و مديريت شبكه های توزيع ،استفاده از
سيستم اتوماسيون و مانيتورينگ شبكه فشار متوسط می باشد
كه كمک شايانی جهت كاهش مدت زمان و مقدار انرژی توزيع
نشده بهمراه خواهد داشت.
 -3سيستم اتوماسيون شرکت توزیع برق مشهد
اجرای پروژه اتوماسيون در شركت توزيع برق مشهد از ساال
 80با  11پست زمينی آغاز گرديد و در حال حاضر ايان سيساتم
دارای  590نقطااه اتوماساايون ماای باشااد .باارای تعيااين بسااتر
مخابراتی در سيستم اتوماسيون شبكه توزياع بارق مشاهد ،ياک
پروژه تحقيقاتی با عنوان " بررسی و انتخاب زير ساخت مخابراتی
بهينه برای شبكه اتوماسيون توزياع نياروی بارق مشاهد" انجاام
گرفت و پس از بررسی های الزم ،با توجه به وجود فيبر ناوری در
نقاط مختلف شهر مشهد و عبور آن از ساختمانهای اداری شركت
توزيع (امورهاای يازدهگاناهو و در نظار داشاتن اهميات مباحاث
اقتصادی و مستقل بودن شبكه مخاابراتی از شاركتهای خادماتی
ديگر بهترين گزينه انتخاب شد .بستر مخابراتی استفاده شاده در
اين سيستم اتوماسيون تركيبی از دو مديای فيبرنوری و وايارلس
می باشاد ،بطوريكاه از شابكه فيبار ناوری بعناوان  Backboneو
هشت مركز بعنوان جمع كننده استفاده گرديده است .شاكل (1و
نمايش شبكه اتوماسيون در مركز كنترل امور ديساااچينگ مای
باشد.

 -2-3انتخاب مراکز جمع کننده Consenterator

شكل :1نمايش شبكه اتوماسيون در مركز كنترل حفظ

برای دستيابی به سارعت بااال در شابكه هاايی كاه در آنهاا
اطالعات نقاط تحت پوشش از طريق ارتباط رادياويی انجاام مای
شود ،بهترين و مقرون بصرفه ترين راه ايجاد " شابكه سالولی "
می باشد .در اين تكنيک مسااحتی كاه كلياه نقااط در آن قارار
دارند ،به چند ناحيه تقسيم گرديده است و هر ناحيه شاامل ياک
جمع كننده و تعدادی ريموت می باشد .كه تعداد ريماوت هاا در
هر ناحيه وابسته به سرعت مورد نياز انتقاال اطالعاات در شابكه
محدود ميشوند .ضمنا مراكز مورد نظر بگونه ای انتخااب گردياده
اند كه همه آنها با فيبر نوری به مركز كنترل متصال باشاند و در
تمام اين نقاط سوئيچ نوری با ررفيت مناسا (1Gbpsو موجاود
می باشد .با توجاه باه پراكنادگی جررافياايی كليادها و در نظار
گرفتن ميزان توسعه شبكه در پروژه طراحی اولياه ،تعاداد جماع
كننااده هااا  5نقطااه بهمااراه  2مااورد رپيتاار باارای  287نقطااه
اتوماسيون منظور گرديده كه طی توسعه های بعادی باا هماين

 -1-3معرفی شبکه مخابراتی سيستم اتوماسيون
در طراحی شبكه مخابراتی نكات متعددی از قبيال ررفيات
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جمع كننده ها به عدد  590نقطه رسيده اسات .شاكل(2و بساتر
مخابراتی شبكه اتوماسيون بارق مشاهد را ( شاامل مراكاز جماع
كننده و مركاز كنتارل و فيبار مخاابراتی و تعادادی از ريموتهااو
نمايش ميدهد.

 RTU -5بومی پست های زمينی شرکت توزیع برق مشهد
 RTUها وريفاه انتقاال اطالعاات و پارامترهاای محلای باه
مركز ،دريافت فرامين ارسالی از مركز و انتقال آن به واحاد هاای
محلی را دارد .اين اطالعات مای تواناد شاامل وضاعيت كليادها،
آالرمها و سيگنال های ولتااژ و جرياان باشاد كاه  RTUآتهاا را
جمع آوری می كند و با درخواست مركز و يا بر اساس زمانبنادی
مشخص اطالعات جمع آوری شده را به مركز ديسااچينگ ارسال
می كند .همچنين فرامين مركز را از طرياق رلاه هاای خروجای
جهت باز و بسته كردن كليدهای قابل كنترل به تجهيزات پسات
اعمال ميكند.
در شركت توزيع برق مشهد ابتدا در بخش طراحی نسبت به
 Modularبودن RTUپروژه ای تعريف گرديد ،زيرا ماژوالر بودن
سخت افزاری و توابع كنترلی يعنی مجزا بودن آنها از يكديگر
جهت ارتباط بهتر بين قسمتها و سادگی تست سيستم بسيار
حائز اهميت می باشد .در شكل (4و نحوه قرار گرفتن كارتها آمده
است.

شكل  :2بستر مخابراتی شبكه اتوماسيون برق مشهد

 RTU -4های موجود در پست های زمينی شرکت توزیع برق
مشهد
پروژه اتوماسيون از سال  80با  11پست زمينی در مشهد شاروع
به كار نمود .از آنجايی كه تكنولوژی ساخت تجهيرات مربوطه در
داخل كشور وجود نداشت و جهات افازايش قابليات اطميناان و
كاهش شاخص های آن نظير  SAIDIو ساير مزايای اتوماسايون،
ناچار به خريد آنها از خاارج از كشاور گردياديم .در كناار تماام
مزايای ذكار شاده ،مشاكالتی نياز پاس از نصا و اجارای ايان
تجهيزات مانند RTUهابه وجود آمد .مشكالتی نظيار سارويس و
نگهداری زمانبر ،تامين قطعات با توجه به تحريم ها ،هزينه هاای
تعميرات و . ...در همين راساتا پاس از كسا تجاارب در زميناه
اتوماسيون و نيز پيشرفت های صورت گرفته طرح سااخت RTU
بومی در شاركت توزياع بارق مشاهد باا همكااری پيمانكااران و
مشاوران داخلی صورت پديرفت .عالرغم مواردی كه در بااال ذكار
شد از معاي فنی آن ،بزرگ بودن باطری ها ،عدم استفاده بهيناه
از فضاها در كارت های داخلای و تجهيازات داخال كابينات كاه
منجر به قرار گرفتن يک رك اضافی(مارشال ركوجهت وايريناگ
گرديد .در شكل (3و  RTUشركت خاارجی  MICROSLو نماای
داخلی آن نمايش داده شده است ،كه شاامل رك اصالی  RTUو
مارشال رك می باشد.
شكل RTU :3شركت خارجی

شكل Modular :4بودن  RTUو نحوه قرار گرفتن كارتها

MICROSL
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 eventيا خطای مربوطه در بافر ذخيره می شود.
همچنين در صاورت تنظايم ،خطاهاا مای توانناد از طرياق
نمايشگر محلی نشان داده شده و شامارنده مرباوط باه آنهاا نياز
افزايش يابد.
كنترل از راه دور :در اين مد ،كنترل از طريق مركز صاورت
می گيرد ،در نتيجه  eventيا خطای مربوطه به محض رخداد باه
مركز ارسال شده  ،خطاها می توانند از طريق نمايشگر محلای ياا
مركز نشان داده شده و شمارنده مربوط به آن خطا ها نيز افزايش
يابد.
واحد محاسبه و اندازه گيری :در اين واحد پارامترهای مهم و
الزم (تعريف شدهو بر اساس ورودی هاای  RTUجهات نماايش،
شناسايی خطاها و يا ارسال به مركز و اخذ تصاميمات حفاارتی،
محاسبه و اندازه گيری می شود.
واحد نمايش :اطالعات منتقل شده به اين واحد صرفاً برای
نمايش اطالعات و استفاده كاربر جهت تنظيمات مورد نظر به
نمايشگر ارسال می شوند.

 :Backplaneبيس اصلی كه حداكثر می تواند هفت ماژول را
ساپورت كند .در صورت نياز به اسالت های بيشتر نياز به بيس
اضافی است.
 :GPRS Moduleواحد ارتباطی از طريق بستر  GPRSكه در
مراحل يعدی حذف گرديد.
 : AIكارت آنالوگ ورودی
 :DIOكارت ورودی و خروجی ديجيتال
 :Communication Moduleاين كارت به شما امكان
استفاده از دو درگاه  RS232و يک درگاه  RS 485جهت اتصال به
تجهيزات اضافه را ممكن می سازد .پروتوكلهای سريال پشتيبانی
شده در اين ماژول شامل  MODBUS RTUو MODBUS
 ASCIIو  DNP3می باشد.
 :CPU Moduleداری ياک پروسساور  16بيتای باا

2MB

 FLASH ROOMاست .بر روی اين ماژول يک پاورت Ethernet

و دو درگاه  RS232تعبيه شده كه يكی از آنها مختص ارتبااط باا
 HMIمی باشد

 -6قسمتهای مختلف باکس RTU

11-30 V Dc ,6W :Power

 -1قسمت مانيتوريناگ  -2ارتباطاات باا مركاز  -3منباع
ترذيه  -4رابط سطح  MVبه  -5 LVقسمت اتصال به شبكه.
صفحه نماايش :در ايان قسامت ماديريت كلياد  ON/OFو
مانيتورينگ وضعيت هر كليد و همچنين ثبت وقايع ،اندازه گيری
جريانهای موثر ،دسترسی به سيستم محلای و غياره و همچناين
شناسايی انواع اتصال فاز به فاز و فاز به زمين و  ...را دارا در ضمن
از طريق يک ل تاب قابليت كنترل و برناماه ريازی و تنظايم را
دارا است .در شكل(5و ميميک  RTUنمايش داده شده است.

به اين ترتي در صورت ايراد پيدا كردن هر كادام از كارتهاا
كه شامل كارتهایPower ,Communication ,DI ,DO ,AI CPU
می باشد ،نياز به تعويض كل  RTUنيست بلكاه باا تعاويض ياک
كارت سيستم به عمكرد خود ارائه می دهد.
نكته قابل تامل در طراحی  RTUاياان اساات كااه هماننااد
محصوالت خاارجی قابال توساعه ،نيااز باه رعايات كاردن جاای
مخصوص هر كارت در اين  RTUها نمی باشد بلكه با اتصاال باه
هر كادام از  Slotهاا سيساتم بصاورت خودكاار بقياه كارتهاا را
شناسايی كرده به عملكرد خود ادامه می دهد.
اطالعات دريافتی از كليد به يكی از سه واحد زير منتقل می
گردند:
واحااد پااردازش  :پااس از پااردازش اطالعااات ،اگاار خطااا يااا
رخدادی آشكار شود ،عكس العمل  RTUبسته به مد كنترلای آن
به صورت زير می باشد :

شكل :5ميميک

كنترل محلی  :در اين مد ،كنترل تنهاا باه صاورت محلای و
توسط  RTUامكان پذير می باشد ،در نتيجاه باه محاض روياداد
يک رخداد (eventو ،فرامين حفارتی الزم به كليد اعمال شاده و

RTU

ارتباط با مركز RTU :می تواند هم از طريق مركز از راه دور
كنترل شود و هم در محل اين تجهيز به گونه ای طراحی شده
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است كه پس از تنظيم بتواند با پروتكلهای مختلف كار كند و
ارتباط با شبكه از طريق مودم انجام می گيرد و شبكه ارتباطی
می تواند خط تلفن يا راديويی و يا فيبر نوری و  ...باشد.
منبع ترذيه :باطری  BackUPمی تواند عملكارد سيساتم را
در صورت قطع برق ساعتها پيشتيبانی نمايد .اين بااطری ارتبااط
با مركز را در زمان قطع برق همچنين نيروی الزم جهت عملكارد
موتور كليد و تست داخلی مدارات را پشتيبانی می نمايد.
برد رابط RTU :به گونه ای طراحای شاده اسات كاه بتواناد
مستقيماً به تجهيز  MVمتصل گردد.
اتصال به شبكه :اين قسمت شامل كيات اتصاال باه كلياد و
ديگر سنسورها مثل سنسور فشار گاز اسات .در شاكل(6و نماای
داخلی  RTUرا نمايش داده است.

شكل :6نمای داخلی

شكل :8نمايی از يک  RTUنص شده در يک پست زمينی و يک

RMU

 -7آالرم های ارسالی  RTUبه مرکز دیسپاچينگ
آالرم های ارسالی از  RTUشامل باز و بساته شادن درب پسات،
درب  ،RTUباای باارق شاادن خااود  ،RTUوضااعيت باااطری،
 LOCALو  REMOUTبااودن آن ،قفاال هااای مكااانيكی و ناارم
افزاری ،وضعيت های ولتاژ ،جريان،خطاهای گذرا و دائم ،اخاتالف
فاز،وضعيت كليدها در هر فيدر و ...می باشد كاه تماام ايان ديتاا
تحت پروتكل  DNP 3به سرورارسال می گردد. .
در شكل (9و صفحه نمايش پنل وضعيت يک پست نماايش داده
شده است.

RTU

تمام مواردی كه ذكر شد در حالی صورت گرفته است كه نسبت
به  RTUقبلی بسيار كوچكتر شده است.
در تصوير شماره(7و نمايی از يک  RTUنص شده در يک پسات
زمينی و يک  RMUآورده شده است.

شكل :9صفحه نمايش پنل وضعيت يک پست نمايش

نحااوه ارتباااط  RTUو مركااز نيااز بااه دو صااورت  POLLINGو
 UNSLISITEDمی باشد كه شبكه مخاابراطی را دچاار مشاكل
نكند.در زمانی كه هر نوع  EVENTرخ دهاد بالفاصاله باه مركاز
فرستاده می شود و در غير اين صورت وضعيت خود را طای باازه
های زمانی مشخص ارسال می نمايد.
 -8نتيجه گيری
توجه به ابعاد پست های زمينی كه در محدوده داخل شهرها
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بويژه مناطق پرتراكم شهرها قرار دارند ،به دليل محدوديت و
گرانی زمين از يک سو و افزايش سريع تراكم بار از سوی ديگر و
همچنين مسائل محيطی و در نظر گرفتن زيبايی شهرها بسيار
ارزشمند و حائز اهميت می باشد .از طرفی نظارت ،كنترل و
مانور شبكه های توزيع انرژی الكتريكی از جمله ضرورت های
بهره برداری بهينه از اين شبكه ها به شمار می رود .با اين نگاه،
اتوماسيون پست های زمينی ضرورتی بی بديل می باشد.
همچنان وجود تحريم ها و نياز به توسعه سيستم اتوماسيون در
در جهت افزايش قابليت اطمينان و كاهش شاخص های آن نظير
 SAIDIو ساير مزايای اتوماسيون ،طرح ساخت  RTUبومی در
شركت توزيع برق مشهد ايجاد گرديد و با همكاری شركت
داخلی به صورت كامال بومی ساخته شد .اين  RTUبا توجه به
تجربيات بدست آمده از زمان راه اندازی سيستم اتوماسيون
شركت توزيع برق مشهد ،نسبت به تجهيز قبلی بسيار كوچكتر
شده است ،به صورتی كه از  2كابينت مجزا به يک كنترل باكس
كوچک بدل گرديده است .نكته حائز اهميتی كه می توان به آن
اشاره نمود ،افزايش قابل توجه قابليت های  ،RTUعالرغم
كوچكتر شدن آن می باشد.
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