معرفی پروتکل IEC61850
و
تشريح تجربیات بکار گیری آن در شبکه های برق کره جنوبی توسط KEPCO

شرکت صنايع ندا با همکاری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت برق (واحد تهران)
اساتید و صاحبنظران داخلی و خارجی
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هدف دوره :آشنایی مدیران و مهندسین صنعت برق با ویژگی ها و کاربرد های پروتکل  IEC 61850به
عنوان یکی از زیرساخت های مهم شبکه های هوشمند و انتقال تکنولوژی و تجربیات بکارگیری آن در شبکه
برق کره جنوبی و سایر کشور های پیشرفته می باشد.
در طی این دوره مدیران و کارشناسان ،با ابزار کاربردی بکار گیری این استاندارد در تست های سیستم
اتوماسیون پست آشنایی های مقدماتی مورد نیاز را پیدا خواهند کرد.

زمان دوره  /سمینار 42 :ساعت -سه روز
------------------------------------------------------------------مقدمه:
پروتکل  IEC-61850چارچوبی برای ایجاد ارتباط پذیری بین تجهیزات حفاظت و اندازه گیری از سازندگان
مختلف می باشد .این پروتکل یک پروتکل اختصاصی برای سیستم اتوماسیوننیروگاه ها ( انرژی های نوین -
نیروگاه های آبی -انرژی های پراکنده)  ،پست هاو شبکه های توزیع میباشد که بر پایه پروتکل  TCP/IPبوده و
دارای قابلیتهایی است که ارتباط تجهیزات ساخته شده توسط سازندههای مختلف رابه آسانی فراهم می
نماید .این پروتکل در ردیف معدود پروتکل هایی است که توسط صنعت برق آمریکا و اروپا مورد توافق قرار
گرفته است.
با ظهور پروتکل  IEC-61850که در سیستمهای اتوماسیون پست ها استفاده می شود امکان ایجاد بستر
انتقال اطالعات جهت پردازش های سنگین موردنیاز شبکه های هوشمند آینده با سرعت باال در ارسال و
دریافت اطالعات ،فراهم می شود.
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امروزه در بیشتر کشورها ,شبکه های صنعتی مبتنی بر  IEC 61850به عنوان واسط فیزیکی برای
اتوماسیون صنعتی در نیروگاه ها نیز به کار گرفته می شود و توسط آن بیشتر تجهیزات فیلدباس به شبکه
اترنت متصل می گردد .هنگامی که  IEC-61850پروتکل ارتباطی یکپارچه در بخش اتوماسیون نیروگاه
های برق باشد ،مزایای فراوانی را برای طراحان سیس تم های اتوماسیون جهت ایجاد سیستمی بی نقص و بر
پایه اترنت ،فراهم می کند .از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 ایجاد یک سیستم مانیتورینگ در نیروگاهی که از پروتکل های ارتباطی مختلفی نظیر ،DNP3.0
 IEC 870-5 ،UCAاستفاده می کند ،هزینه ای باالیی در پی دارد .در حالی که در نیروگاه هایی که از
پروتکل IEC 61850استفاده می کنند ،تنها به یک پروتکل برای کاربردهای مانیتورینگ نیاز می باشد.
 طراحان سیستم اغلب تمایل دارندکه از تجهیزاتی که به طور خاص برای کار با پروتکل IEC 61850
طراحی شده اند  ،استفاده کنند در نتیجه هزینه های اولیه نصب سیستم ،اجرا و نگهداری آنرا کاهش
دهند ( .به بارز ترین موارد آن میتوان به کاهش شدید حجم کابل های کنترلی و اندازه گیری در یک
پست برق اشاره نمود )
 اغلب سازندگان تجهیزات برقی پیشرو در صنعت برق و انرژی مانند زیمنس LSIS,GE,ABB ،و
اشنایدر محصوالتی با استاندارد  IEC 61850تولید می کنند که این مسئله سبب صرفه جویی در زمان
و پیاده سازی آسان سیستم های صنعتی می گردد.
 سیستم های مبتنی بر این پروتکل ،در زمان های توسعه ،نگهداری و تعمیرات وابسته به تجهیز خاص از
سازندگان نبوده و می توان عناصر مشابه را از دیگر سازندگان جایگزین نمود.
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محتوای دوره
روز اول :صبح  4ساعت
سخنران  :همكاران شركت صنايع ندا

 مروری بر تاریخچه پروتکل  IEC 61850و آینده آن
 مروری بر ویژگی ها و قابلیت های پروتکل
 معرفی استاندارد ها و زیرپروتکل های IEC 61850
سخنران Dr. Nam-ho LEE :
 معرفی سیستم اتوماسیون پست مبتنی بر  IEC61850شامل:
 اصول ،IEC61850-

مدل داده ها  IEC61850برای توصیف پست دیجیتال ) ،(IEC61850 7-3 , 7-4

-

سرویس های ارتباطی  ACSIو نگاشت  MMSاستاندارد ( IEC61850-7-2, 8-1)IEC61850

روز اول :بعد از ظهر  4ساعت

آقایNam Ho Lee :

سخنران Dr. Nam-ho LEE :
مدت زمان  4/5 :ساعت
 پیکره بندی سیستم اتوماسیون پست مبتنی بر پروتکلIEC61850
 SCL-برای فرایند مهندسی در پست های دیجیتال با نرم افزار ) ( IEC61850-6
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سخنرانان  Mr. Jeong-yeol Han :و Dr. Nam-ho Lee
مدت زمان  1/5 :ساعت

 IEDو  HMIهایی که  KEPCOو تولید کنندگان کره ای توسعه داده اند
-

IEDمحافظتی Gateway ،و HMIمبتنی بر IEC61850
(توضیح HMIو  IEDو  Gatewayهایی که KEPCOآنها رابر اساس  IEC61850برای
پست های  152کیلو ولت به عنوان یک پروژه  ITقدرت توسعه داده است).

-

ابزار مهندسی  IEC61850برای ساخت سیستم اتوماسیون پست
( کپکو وسیله مهندسی  IEC61850را بر اساس  IEC61850-6و برای بکارگیری پست
های دیجیتال توسعه داده است .ترکیب فایل های مهندسی  IEC61850از تامین کنندگان
مختلف دیگر مشکل است ،اما این وسیله مشکالت پیچیده ای را از بکار گیری تجهیزات سازندگان
متفاوت ایجاد می شود حل می کند).

-

آزمایش کردن  IEC61850 GOOSEو نمایش نرم افزار
(سیگنال های پست از فرم آنالوگ به فرم دیجیتال (مثل  )GOOSEتبدیل می شوند .این بدین
معنی است که وسائل آزمایش الکتریکی را دیگر نمی توان در پست های دیجیتال بکار برد .این
وسیله برای تجزیه و تحلیل پیام های  GOOSEدر پست های

 IEC61850و تست

 IEC61850 IEDبا انتشار  GOOSEدرست مثل  GOOSEواقعی کار های مهندسی
پست بکار گرفته می شود).

روز دوم :صبح  2ساعت
سخنرانJeong-yeol Han :
مدت زمان 1/5 :ساعت
 پست های دیجیتال  KEPCOبر اساس IEC61850
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-

تجربه  KEPCOدر پست های دیجیتال IEC61850
(شرکت کپکو  2پست نمونه بر اساس  IEC61850ساخته است و در نظر دارد که تا سال 4112
پست های خود را براساس IEC61850بسازد).

-

فرایند مهندسی  KEPCOبرای ساخت پست های دیجیتال IEC61850
(شرکت کپکو فرایند مهندسی را برای ساخت پست های دیجیتال با ابزار مهندسی KEPCO
انجام داده است و آنرا در ساخت پست های دیجیتالی  152کیلو ولت خود اعمال می کند).

سخنران Dr. Nam-ho Lee :
زمان 4/5 :ساعت
 تست تطابق  IEC61850و سیستم تست KEPCO
-

معرفی تست تطابق  ( IEC61850پروسه های تست ) IEC61850-10, UCA IUG
مشخص کننده تست تطابق  KEPCO IEC61850برای مشتری
سرور مجازی KEPCO 61850

( شرکت کپکو موفق شده است که سرور مجازی برای  IEC61850را ایجاد کندو آنرا برای
آزمایش تست تطابق مشتریان و تست های قبولی در محل پست های دیجیتالی بکار میبرد.این
محصول همچنین برای ساخت سیستم آموزشی پست  IEC61850نیز بکار گرفته می شود).

-

نمایش تست تطابق

روز دوم :بعد از ظهر  4ساعت
سخنران  Dr. Nam-ho Lee :و مهندس الیق

 مدل کنترل رویداد های متعارف در پست های برق )(Generic Substation Events
-

GOOSE

-

GSSE

 جمع بندی مطالب دوره
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روز سوم :صبح  2ساعت
سخنران  :مهندس اليق

آشنایی عملی با ساختار شبکه مخابراتی پست ،ابزار کاربردی تست تطابق تجهیزات با پروتکل
 زیر ساخت های ارتباط اترنتی عمومی
 -توپولوژی ستاره

)(Star topology

 -توپولوژی حلقه ای

)(Ring topology

 توپولوژی با افزونگی )(Redundancy topology سویچهای شبکه دیتای مخصوص پست های برق ابزار بررسی تطابق تجهیزات با پروتکل IEC61850
 نرم افزار IEDScout MMS Ethereal trace سرور INFO TECH IEC61850روز سوم :بعد از ظهر  4ساعت
سخنران  :مهندس اليق

IED Communication 
-

Hands-on training of the use communication services (ACSI) using
IED simulator and common IED browser
)(Two attendees each with a PC will be connected 1:1 by a cross-over cable

 پاسخ و پرسش
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