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شركتهاي توزيع از روش مدرن و پيچيده اتوماسيون  —چكيده 

فيدرهاي فشار متوسط براي كنترل و كاهش مقدار و مدت زمان وقفه 

هاي ناخواسته در تحويل انرژي الكتريكي استفاده ميكنند. در شركت 

توزيع برق مشهد اطالعات كليه نقاط اتوماسيون عالوه بر مركز 

 ادارات ديسپاچينگ و كنترل شبكه، از طريق طراحي سيستم نماد در

گانه برق مشهد نيز قابل مشاهده مي  11 امورهاي عمليات و اتفاقات

باشد. در اين مقاله ابتدا سيستم اتوماسيون توزيع برق و مزاياي آن بررسي 

 شده و در ادامه سيستم نماد، تجهيزات و قابليتهاي آن معرفي ميگردد.

 سيستم ؛ مركز ديسپاچينگ؛وقفههاي ناخواسته —ه هاي كليدي واژ
 نماد

 مقدمه  .1

شبكههاي توزيع به عنوان آخرين زنجيره فعال در صنعت برق، انرژي 
الكتريكي را در مبادي ورودي خود در محل پستهاي فوق توزيع دريافت و 
از طريق شبكههاي توزيع فشار متوسط و فشار ضعيف در اختيار مشتركين 

با توجه به ارتباط مستقيم بين مشتركين و شبكههاي توزيع در  قرار ميدهند.
هر منطقهاي كه مشترك برق وجود دارد، نياز به احداث شبكه توزيع نيز مي 

باشد. لذا گستردگي و پراكندگي شبكههاي توزيع در تمام مناطق شهري و 

روستايي اصليترين ويژگي اين شبكهها است. بر اين اساس شبكههاي 
توزيع به علت گستردگي در معرض انواع عوامل جغرافيايي و اجتماعي قرار 

داشته و آماده قطع شدن در اثر بروز حوادث و اتفاقات گوناگون هستند. 
همچنين تعداد زياد تجهيزات و انشعابات متعدد اين شبكه امكان بروز 

 يكي از انواع .حوادث و خاموشيها را در اين شبكهها افزايش ميدهد
خاموشيهاي اعمال شده در شبكههاي توزيع خاموشيهاي ناخواسته است. 
-از اقدامات اساسي براي كاهش آن ميتوان به: پيشگيري از وقوع خاموشي

ها با افزايش پايداري شبكه و كاهش ميزان خاموشيهاي وقوع يافته با 
 استقرار سيستم اتوماسيون شبكههاي توزيع اشاره نمود.

  اتوماسيون شبكه توزيع .2

با توجه به خسارات ناشي از قطع برق براي مشتركين و شركت توزيع، 
اتخاذ تدابير الزم براي كاهش خاموشيها جزء اهداف اوليه شركتهاي 

لذا از نيازهاي فوري صنعت برق كشور در بخش توزيع  توزيع ميباشد.
برقراري سيستم اتوماسيون براي اين شبكهها است تا بدين وسيله در يك 

بازه زماني معقول قابليت اطمينان سيستمهاي برق بطور جدي ارتقاء پيدا كند 
و عالوه بر آن از اين طريق گامهاي اوليه به سمت هوشمندسازي سيستم 

هاي برق برداشته شود. بدون ترديد يكي از پيش نيازهاي اوليه 
هوشمندسازي شبكهها وجود اتوماسيون شبكههاي توزيع و قابليت 
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 : شبكه مخابراتي اتوماسيون توزيع مشهد1شكل 
 

مانيتورينگ و تبادل اطالعات شبكه از راه دور بوده است. از مزاياي 
   : ]1[اتوماسيون شبكههاي توزيع ميتوان به موارد زير اشاره كرد 

افزايش قابليت اطمينان شبكه به علت كاهش جدي زمان  •
 خاموشيهاي ناخواسته

افزايش سطح ايمني كاركنان به دليل عدم نياز به مراجعه حضوري  •
به راههاي دور و يا پر ترافيك شهري و بينياز شدن از قطع و 

 وصلهاي خطرناك در محل كليدها

ايجاد فرهنگ الزم براي پرسنل و زمينهسازي براي هوشمندي  •
 شبكهها

كمك به اقتصاد كشور بدليل افزايش قابليت اطمينان و كاهش زيان  •
 هاي هنگفت اقتصادي ناشي از خاموشيها

 افزايش فروش انرژي و در نتيجه افزايش درآمدهاي صنعت برق •

 سيستم اتوماسيون توزيع برق مشهد .3

 آغاز و 80اجراي پروژه اتوماسيون در شركت توزيع برق مشهد از سال
 بشرح 1405توسعه آن در شاخههاي مختلف با توجه به سند چشم انداز 

 :]2[ذيل صورت پذيرفته است 
  پست 11: اتوماسيون پستهاي زميني                           81-80سال 

  دستگاه10: اتوماسيون ريكلوزر                                       82سال 

  پست3: اتوماسيون حرم مطهر                                        85سال 

   نقطه250: اتوماسيون شبكه هوائي                                   87سال 

  نقطه  107: اتوماسيون شبكه هوائي                                   91سال 

   نقطه109: اتوماسيون شبكه زميني                                   93سال 

 كليد 383در حال حاضر تعداد نقاط اتوماسيون موجود در شبكه شامل 
  نقطه ميباشد.565 كليد زميني و در مجموع 182هوايي و 

بستر مخابراتي سيستم اتوماسيون توزيع برق  .3.1
 مشهد

شبكه مخابراتي سيستم اتوماسيون تركيبي از دو بستر فيبر نوري و راديو 
ميباشد، به طوري كه از شبكه فيبر نوري به عنوان شبكه پشتيبان و از پنج 
مركز به عنوان جمع كننده راديويي استفاده گرديده است. نقاط اتوماسيون 
موجود در هر ناحيه كليه اطالعات موجود را از طريق ارتباط راديويي به 

مراكز جمع كننده ناحيه مربوط به خود ارسال ميكنند و پس از آن مراكز از 
طريق بستر فيبر نوري اين اطالعات را به مركز ديسپاچينگ ميفرستند. 

 وضعيت شبكه مخابراتي اتوماسيون توزيع برق مشهد را نشان مي »1«شكل 
دهد: 

 

مركز ديسپاچينگ و كنترل شبكه اتوماسيون  .3.2
 توزيع برق مشهد

در مركز ديسپاچينگ شركت توزيع برق مشهد قابليت مانيتورينگ، 
 افتتاح و راه اندازي شده 88كنترل و فرمان كليه نقاط اتوماسيون از سال 

است. در اين مركز مديريت كليه اطالعات نقاط اتوماسيون به منظور كنترل، 
 انجام ميشود. Network Visionپايش و ارسال فرمان از طريق نرم افزار 

 سيستم نماد .4

 در شبكه مانيتورينگ اتوماسيون افزار نرم«عبارت   مخفف»نماد«لغت 

 فشار شبكه اطمينان قابليت باال بردن سيستم، اين  هدف. ميباشد»امورها

 سيستم مشاهده طريق از مشهد برق شهرستان توزيع شركت متوسط

ميباشد. با توجه  گانه11 امورهاي عمليات و ادارات اتفاقات در اتوماسيون
-مي عمليات و اتفاقات واحد امورها، در مستقر اجرايي گروه كه اولين اين به

-داده و نقاط اتوماسيون و شبكه وضعيت از اطالع منظور به واحد اين باشد
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 و تلفني تماس طريق از مركز ديسپاچينگ با ارتباط نيازمند آن با مرتبط هاي
 و انرژي وقت، صرف مستلزم خود موضوع كه اين است راديويي بيسيم يا

 راندمان كاهش و خطا ضريب رفتن باال موجب طرفي و از ميباشد هزينه

 خاموشيهاي با برخورد هنگام در خصوص به مانور اداره كاري همكاران

 مهمترين از يكي جا كه آن ميباشد. از نيروگاه تريپ همچون بزرگ ناخواسته

 از جلوگيري و نظر مورد در محل نيرو سريع اعزام اتفاقات واحد اهداف

 سيستم به برق مشهد گانه11 امور در اين واحدها تجهيز با است، وقت اتالف

به  مربوط اطالعات تمامي ديسپاچينگ مركز با تماسي هر گونه بدون نماد
 از بررسي پس تا ميگيرد قرار آنان اختيار در شبكه اتوماسيون وضعيت

 .گردد اتخاذ تصميم الزم بهترين ممكن زمان كوتاهترين در موجود شرايط

  سيستم نماد طراحي .4.1

 در ديسپاچينگ مركز با فيبر نوري بستر طريق از مشهد برق  گانه11 امور

  در Mini PC يك تجهيزات كليه از نماد با استفاده سيستم هستند، ارتباط

 يك عنوان به شبكه، بستر طريق از و اجرا Java Openتحت  برنامه قالب

Client افزار نرم از را  اطالعات الزم Network Vision مركز  در  موجود
 و عمليات اتفاقات واحد سيستم مستقر در اختيار در و دريافت ديسپاچينگ

  .ميدهد قرار

Java Open  يك برنامه تحتJava است كه ترجمه و تفسير پويا از 
نمايش سيستم اصلي را به همراه امكاناتي همچون بزرگنمايي، به هم پيوستن 

و ديگر ويژگيهاي ديناميكي سيستم به عهده دارد. اين برنامه به عنوان يك 
واسط گرافيكي بدون نياز به نصب هيچ برنامه متفرقه ديگر روي سيستم 

كاربر فرعي امكان مشاهده و نمايش نرم افزار اصلي مركز ديسپاچينگ را 
تحت وب و از طريق يك مرورگر استاندارد فراهم ميكند. در اين برنامه 

كليه اطالعات و دادهها هر چند ثانيه از روي سرور اصلي بازخواني و بروز 
 به منظور افزايش سطح امنيت از اقداماتي همچون: Java Openميشود. در 

، اجازه ورود و تعريف حد دسترسي استفاده ميشود تا تنها IP تطبيق آدرس
يك كاربر مجاز به سرور متصل گردد. با تعريف نام كاربري و كلمه عبور، 

سرور ميتواند سطح دسترسي را محدود كند به طوريكه تنها كاربران 
مشخص و مجاز بتوانند صفحههاي محدودي از سيستم اصلي را مشاهده 

نمايند.  

بر  عالوه Network Vision افزار نرم در نيز ديسپاچينگ مركز در
 كه شد قسمتي طراحي اتوماسيون، شبكه مخابراتي بستر وضعيت مشاهده

 قابل نيز مركز اين با از امورها يك هر در نماد سيستم ارتباطي وضعيت

 :»2«شكل ميباشد  بررسي و مشاهده

 قابليتهاي سيستم نماد .4.2

از آنجايي كه سيستم نماد براي پاسخ گويي به نياز همكاران واحد 
اتفاقات و عمليات پيشنهاد شد در تمام مراحل طراحي قابليتهاي آن از 

نظرات اين همكاران استفاده و تمامي استانداردهاي الزم به منظور انجام 
 مانور صحيح و سريع در اين طراحي لحاظ گرديده است. از مهمترين

 كرد: اشاره زير موارد ميتوان به نماد سيستم در موجود قابليتهاي

 سيستم مشاهده آالرمهاي •

 شرق و غرب امورهاي در اتوماسيون مشاهده نقاط •

 زميني اتوماسيون مشاهده پستهاي •

 توزيع فوق مشاهده پستهاي •

 حرم خطي تك مشاهده دياگرام •

امور  هر تفكيك به متوسط فشار مشاهده نقشه •

 اتوماسيون سيستم مخابراتي بستر وضعيت مشاهده •

آنالوگ، ديجيتال(وضعيت) و سيگنالهاي  پارامترهاي مشاهده •
 زميني و هوايي يك از كليدهاي هر به مربوط فرمان

 : مشاهده وضعيت ارتباطي سيستم نماد با مركز ديسپاچينگ2شكل 
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 : صفحه اصلي سيستم نماد3شكل 
 

 زمان و تاريخ ورود به سيستم نماد هر يك از امورها، : نام5شكل 
 

  با مركز ديسپاچينگ11: قطع ارتباط شبكه سيستم نماد امور برق 4شكل 
 

 ]4    [93 تا 83 از سال SAIDI: ميزان عملكرد شاخص 1نمودار 
 

  صفحه اصلي سيستم نماد را نشان ميدهد:»3«شكل 

عالوه بر موارد ذكر شده باال در پروتكلهاي ارتباطي سيستم از ويژگي 
به شكلي استفاده شد كه به محض قطع  Java Open برنامه IPتطبيق آدرس 

ارتباط شبكه با سيستم نماد هر يك از امورها به هر دليلي مربع مربوط به 
 :»4«شكل همان امور به شكل چشمك زن به رنگ قرمز در ميآيد 

 سيستم نماد طوري Java Openبا استفاده از ويژگيهاي امنيتي برنامه 

 سيستم، نام به اين  امورها از ورود هر يك محض به كه شده است  طراحي

 و مشاهده قابل ديسپاچينگ مركز آن در تاريخ ورود و زمان و مربوطه امور
: »5«شكل ميباشد  پيگيري

اطمينان  قابليت بهبود در نماد سيستم تاثير .4.3
 اطمينان افزايش قابليت عوامل اصليترين عنوان به ميتوان را زير علل

 :برد نام

 كاهش زمان شناسايي محل عيب •

 تسريع در انجام مانورهاي الزم براي جداسازي شبكه معيوب •

 تسريع در انجام مانورهاي الزم جهت برقدار نمودن باقيمانده فيدر •

از آن جا كه وظايف اجرايي عوامل ياد شده به عهده همكاران واحد 
اتفاقات و عمليات ميباشد سيستم نماد به عنوان سيستم مستقر در اين واحد 

با كاهش زمان الزم جهت عيبيابي و تسريع در انجام مانورهاي الزم در 
شبكه فشار متوسط به طور كلي موجب بهبود پارامترهاي زماني، كاهش 

خاموشيهاي ناخواسته و افزايش قابليت اطمينان ميشود. براي مثال مي 
 كه مشخص كننده ميزان عملكرد متوسط زمان SAIDIتوان به شاخص 

خاموشي هر مشترك در سال(بر حسب دقيقه) است اشاره كرد. سيستم نماد 
به عنوان يكي از پارامترهاي مؤثر در اين شاخص سبب بهبود عملكرد آن 

 :»1نمودار «شده است 
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 نتيجه گيري  .5
دراين مقاله ضمن آشنايي با سيستم اتوماسيون توزيع و برشمردن مزاياي 

آن نشان داده شد كه يكي از پيش نيازهاي اوليه هوشمندسازي شبكههاي 
توزيع، وجود اتوماسيون و قابليت مانيتورينگ و تبادل اطالعات شبكه از راه 

دور ميباشد. در ادامه بعد از معرفي سيستم اتوماسيون توزيع برق مشهد و 
مركز ديسپاچينگ نشان داديم با استقرار سيستم نماد در واحد اتفاقات و 

عمليات بدون برقراري هرگونه ارتباط تلفني و راديويي با مركز ديسپاچينگ 
ميتوان اطالعات الزم از وضعيت شبكه و نقاط اتوماسيون و دادههاي مرتبط 
با آن را بدست آورد و بدين صورت ضمن جلوگيري از هدر رفت انرژي، 
وقت و هزينه در كوتاهترين زمان ممكن بهترين تصميم الزم جهت عيب 

يابي و تسريع در انجام مانورهاي الزم در شبكه فشار متوسط اتخاذ گردد كه 
اين به نوبه خود باعث كاهش ميزان خاموشيها، افزايش قابليت اطمينان، 
افزايش رضايتمندي مشتركين و بهرهوري بيشتر سيستم توزيع برق مي 

 باشد.

  مراجع
احسان جواهري، رامين افشار، علي سعيدي «اتوماسيون شبكه هاي  ]1[

توزيع برق راهي ناگزير و نياز فوري براي ارتقاي قابليت اطمينان و 
 انتشارات شركت توزيع نيروي »حركت به سوي هوشمندي شبكهها

 1390برق مشهد، مهر 

بهبود قابليت اطمينان «رضا باوفاطوسي، رامين افشار، بهرام مجيدي  ]2[
كنترل و مانيتورينگ فيدرهاي فشار متوسط سيستم اتوماسيون شركت 

توزيع نيروي برق مشهد از طريق باال بردن ضريب اطمينان بستر 
 1392 كنفرانس توزيع كرمانشاه »مخابراتي

 Network Visionمدارك فني نرم افزار  ]3[

گزارشات امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق شركت توزيع نيروي  ]4[
 برق مشهد
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