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پيش گفتار
با توجه به لزوم بهره برداري بهينه و استفاده حداکثري از لوازم اندازه گيري منصوبه در خروجي فيدرهاي فشار متوسط و
تامين امکان مانيتورينگ وضعيت پارامترهاي الکتريکي به صورت همزمان در مرکز ديسپاچينگ توزيع و بازار برق بدليل
سرمايه گذاري هاي انجام شده ،اين دستورالعمل تدوين گرديده و شرکت هاي توزيع نيروي برق موظف به اجراي دقيق
مفاد آن مي باشند.
 .1هدف
هدف از تدوين اين دستور العمل تعيين يک نظام هماهنگ و تبيين استاندارد هاي الزم جهت مانيتورينگ و جمع
آوري اطالعات اندازه گيري شده توسط کنتورهاي عمومي منصوبه در ابتداي فيدرهاي فشار متوسط خروجي پست
هاي فوق توزيع و همچنين کنتورهاي منصوبه در خروجي ترانسفرماتورهاي پست هاي فوق توزيع مي باشد.
 .2دامنه كاربرد
شرکتهاي توزيع نيروي برق
شرکت هاي برق منطقه اي
شرکت مديريت شبکه
 .3مسئوليت ها و نظارت
نظر به ايجاد يک رويه هماهنگ در پياده سازي يک سيستم فني عالوه بر تعيين الزامات فني نيازمند شفاف سازي در
روند پياده سازي  ،اجرا و تعمير و نگهداري مي باشد لذا اجراي اين روند بر عهده شرکت هاي توزيع با همکاري و
هماهنگي شرکت هاي برق منطقه اي مي باشد.
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 .1تعاريف
-

تمامي تعاريف دستورالعمل ثابت بهره برداري ()424/1313

-

:3DCU .1.1

که به عنوان واحد تجميع کننده اطالعات شناخته مي شود ،تجهيز يا تجهيزاتي است که در محل پست هاي فوق توزيع
نصب و مسئوليت جمع آوري اطالعات و قرائت کنتورهاي منصوبه در پست فوق توزيع و انتقال آن به مرکز
ديسپاچينگ و بازار برق توزيع را دارد
:4 FAN .2.1
شبکه ارتباطي درون پست هاي فوق توزيع في مابين لوازم اندازه گيري و DCU
-

:1 WAN .3.1

شبکه ارتباطي في مابين  DCUو مرکز ديسپاچينگ توزيع ( يا هر مکان ديگري که سرور هاي مرکزي سيستم
مانيتورينگ فيدرهاي فشارمتوسط و بازار برق وجود دارد) اطالق مي شود

Data Concentrator Unit
Field Area Network

2

Wide Area Network

3

1
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 .5كليات طرح قرائت و مانيتورينگ
در اين بخش به ساختار کلي روش قرائت و مانيتورينگ لوازم اندازه گيري منصوبه در خروجي فيدرهاي فشار متوسط
خواهيم پرداخت.
 .1.5تجهيزات منصوبه در پست هاي فوق توزيع

در حال حاضر در اکثر پست هاي فوق توزيع کنتورهاي ( SL7000 ،ACE6000 ،MK6Eکه محصول دو کمپاني
کنتور ساز  EDMIو  Actarisمي باشند) استفاده شده است که مشخصات فني سازنده در پيوست شماره يک آورده
شده است .الزم به توضيح است در بعضي پست هاي فوق توزيع لوازم اندازه گيري ديگري (پيوست  )4نيز وجود
دارد که در صورت پشتيباني از استاندارد هاي مذکور در اين دستورالعمل DCU ،بايستي قابليت جمع آوري اطالعات
آن ها را نيز داشته باشد.
در ذيل شماتيک محل نصب کنتورهاي مذکور در يک پست نمونه فوق توزيع آورده شده است.

شکل  1شماتيک محل نصب كنتورهاي  SL7000 ،ACE6000و MK6E

در ادامه نمونه اين کنتورها و محل نصب آن در پست نمونه به تصوير کشيده شده است
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SL7000
MK6E
ACE6000

1
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FAN .2.5

شبکه ارتباطي درون پست هاي فوق توزيع في مابين کنتورهاي  SL7000،ACE6000و  DCUبه صورت شکل ذيل
مي باشد(پروتکل ارتباطي در اين قسمت  DLMS\Cosemمي باشد)  .الزم به توضيح است در اکثر پست ها اين شبکه
ارتباطي به صورت يک باس با استفاده از يک کابل شبکه  CAT5در زمان نصب کنتورهاي به انجام رسيده است .در
صورت عدم وجود اين شبکه شرکت توزيع بايستي با هماهنگي برق منطقه اي اقدام به اجراي آن نمايد.

شکل  2نمونه شبکه ارتباطي بين كنتورهاي  ACE6000و SL7000

طول شبکه ارتباطي بين کنتورها نبايد از  1211متر بيشتر بوده و نحوه اتصال يک کنتور به باس نبايد ايجاد شاخه نمايد.
درصورت نياز به شبکه ارتباطي بيشتر از  1211متر الزم است از تجهيز تکرار کننده مناسب استفاده گردد .همچنين
تحت شرايطي که شبکه ارتباطي بين کنتورها طوالني است و يا کابل شبکه  ،از مسيرهايي عبور مينمايد که منجر به القاء
الکتريکي زياد روي کابل مي گردد  ،الزم است آخرين کنتور به نحو مقتضي ترمينيت گردد.
با توجه به اينکه کنتورهاي  SL7000نيز بر روي اين شبکه قرار گرفته و مورد بحث اين دستورالعمل نمي باشند محل
نصب  DCUبايستي در انتهاي آخرين کنتور  ACE6000به صورت شکل ذيل در نظر گرفته شود .الزم به ذکر است
همان طور که در بخش الزامات فني  DCUخواهيم ديد با توجه به اينکه  DCUبايستي قابليت قرائت ساير کنتور هاي
منصوبه در پست را داشته باشد مي توان در آينده کنتور  SL7000را هم در بر روي همين باس اطالعاتي قرائت کرد.
در مورد کنتورهاي  MK6Eبا توجه به اينکه در اکثر مناطق دفاتر بازار برق از طريق مودم به قرائت پروفايل هاي اين
کنتورها به صور ت روزانه مشغول مي باشند که در صورت تاييد مراجع ذي صالح امکان قرائت اين کنتورها با اتصال
يک باس جداگانه به  DCUامکان پذير باشد.
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شکل  3نمونه محل قرارگيري  DCUبراي قرائت كنتورهاي ACE6000

الزم به توضيح است جهت حفاظت و ايزوله کردن اين باس از لحاظ الکتريکي مي توان از ايزوالتور هاي  RS485نيز
استفاده کرد .در ادامه محل اتصال کابل شبکه بر روي کنتورهاي  ACE6000به تصوير کشيده شده است.

شکل  4محل اتصال كابل شبکه بر روي كنتورهاي ACE6000

1
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WAN .3.5

شبکه ارتباطي في مابين  DCUو مرکز ديسپاچينگ توزيع مي تواند به صورت هاي ذيل انتخاب گردد .الزم به
توضيح است در صورت انتخاب هر يک از بستر هاي ذيل بايستي امنيت آن بر طبق دستورالعمل هاي دفتر حراست
توانير تامين گردد.
بسترهاي اختصاصي صنعت برق:
 فيبر نوري بسترهاي ترکيبي مانند ماکرويو و يا بسترهاي راديوييسرويسهاي عمومي مخابرات:
 بستر فيزيکي فيبر نوري بستر هاي  ADSLو غيره -بستر هاي ديتاي مخابرات سلولي LTE ، 3G ،GPRS

همانطور که در ادامه در بخش اطالعات فني  DCUگفته خواهد شد DCU .بايستي حداقل داراي يک پورت شبکه و
امکان استفاده همزمان از مخابرات سلولي را در زمان قطع شبکه ارتباطي به صورت پشتيبان را داشته باشد.
شبکه هاي مخابراتي مورد استفاده بايستي قبل از استفاده به تاييد دفتر فن آوري اطالعات و امور ديسپاچينگ شرکت
هاي توزيع رسانيده شود.

شکل  5شماتيک شبکه هاي  FAN ، WANو LAN
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 .6نرم افزار قرائت و مانيتورينگ
با توجه به اينکه سخت افزار  DCUاطالعات خود را بايسيتي به يک سرور مانيتورينگ و قرائت ارسال کند ،الزم است
در محل شرکت هاي توزيع سروري در راستاي نصب اين نرم افزار در نظر گرفته شود.
براساس مشخصات فني  DCUکه در بخش ضوابط فني همين دستورالعمل آورده شده است ،بايستي امکان اتصال ،
مانيتورينگ و جمع آوري اطالعات از طريق هر نرم افزاري که پروتکل هاي  MODBUS ،IEC 101/104و DNP3

را پشتيباني مي کند امکان پذير باشد .الزم به توضيح است اکثر نرم افزار هاي  SCADAحداقل يکي از اين پروتکل ها
را پشتيباني مي کنند.
لذا با توجه به توضيحات فوق الذکر دو رويکرد متفاوت در راستاي تهيه نرم افزار فوق براي شرکت هاي توزيع در نظر
گرفته شده است.
 .1.6نرم افزار اسکادا

1

نرم افزار اسکادا در حقيقت مسئوليت اصلي سرپرستي و گردآوري داده در مراکز کنترل ديسپاچينگ هاي توزيع را بر
عهده دارد .با توجه به موجود بودن اين نرم افزار در بعضي از شرکت هاي توزيع ،اين شرکت ها به دو دسته ذيل تقسيم
شده و بايستي جهت ارتباط با  DCUالزامات ذيل را رعايت نمايند.
 .1.1.6شركت هاي توزيع داراي نرم افزار اسکادا

در تعدادي از شرکت هاي توزيع اين نرم افزار پيش از ابالغ اين دستورالعمل تهيه شده است .لذا در راستاي استفاده
بهينه از اين نرم افزار و اتصال آن به  DCUبايستي نرم افزار مربوطه حداقل نياز مندي هاي ذيل را داشته باشد (عالوه بر
امکانات عمومي نرم افزار هاي اسکادا همچون کنترل و فرمان از راه دور  ،نمايش اطالعات آنالين و آرشيو به صورت
نمودار و غيره ).
 -1پشتيباني از پروتکل هاي ModBus TCP-IP ، IEC101-104 ، DNP3

 -2توانايي لينک و دريافت و ارسال اطالعات به ساير نرم افزارها ( ، GISثبت حوادث و غيره) و رسم و نمايش
خطوط تک خطي توزيع و تجهيزات (ا المان هاي استاندارد ) آن بر طبق دستور العمل تهيه نقشه تک خطي مانور
 -3جمع آوري اطالعات به صورت بالدرنگ  ،مديريت اطالعات و نمايش آن ها
 -4توانايي آرشيو گيري اطالعات در چهارچوب بانک هاي اطالعاتي و گزارش گيري از آنها
 -5توانايي تعريف سطوح دسترسي جهت کاربران متفاوت
 -6سيستم اعالم وضعيت شبکه ،خطا ،اخطار ،رويدادها ،اتفاقات و توانايي مديريت توالي اتفاقات
)Supervisory Control And Data Acquisition( SCADA 4
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 -7توانايي گزارش دهي و ارتباط دو طرفه به ساير نرم افزارها از طريق Web Service
 -8قابليت تبادل اطالعات با بانک هاي اطالعاتي همچون SQL
 .2.1.6شركت هاي توزيعي كه نرم افزار اسکادا ندارند

در صورت عدم وجود نرم افزار اسکادا يک شرکت توزيع بايستي جهت برقراري ارتباط با  DCUو مانيتورينگ و جمع
آوري اطالعات آن از يک نرم افزار آزمايشي به صورت موقت استفاده نمايد .منظور از "موقت" تا زمان تهيه طرح جامع
و استقرار اتوماسيون شرکت هاي توزيع مي باشد که در آن نياز مندي هاي کامل نرم افزار اسکادا ذکر خواهد شد.
اين شرکت ها بايستي نرم افزار پيشنهادي خود را (که حداقل داراي مشخصات بند قبل مي باشد) به همراه مشخصات
 DCUتهيه شده (بر طبق اين دستورالعمل) جهت تاييد به دفتر نظارت بر توزيع توانير ارسال و در صورت تاييد اقدام به
تهيه نرم افزار مورد نظر نمايند.
 .2.6نرم افزار MDM5

در راستاي قرائت ،مديريت و کنترل لوازم اندازه گيري خصوصا کنتورهاي منصوبه  ،نرمافزارهاي مرکزي با نام
"مديريت داده کنتورها( " )MDMو با هدف کنترل و مديريت کنتورها از راهدور ايجاد شدند .با توجه به اينکه ساختار
 DCUيکي از ارکان اصلي اين سيستم ها جهت جمع آوري اطالعات چندين کنتور در  FANو ارسال آن به سرور
 MDMاز طريق  WANاست .مي توان مانيتورينگ و جمع آوري اطالعات  DCUرا از طريق نرم افزار  MDMبه انجام
رسانيد که در ذيل حداقل الزامات اين نرم افزار به طور خالصه آورده شده است.

Meter Data Management 5
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 .1.2.6حداقل الزامات نرمافزار مركزي مديريت دادههاي كنتور
مديريت تعرفههاي کنتور:
 ايجاد
 ويرايش
 حذف
بهروزساني ريزبرنامه  :DCUاز راهدور
به روزرساني ريز برنامه کنتور :از راه دور
تنظيم ساعت و تاريخ

DCU

تنظيم ساعت و تاريخ کنتور
زمان تبادل اطالعات:
 بنا به درخواست
 به صورت دورهاي (در واحد ثانيه)
 زمانبندي

ويژگيهاي عملکردي

نحوه تعامل اطالعات:
 گروهي
 انتخابي

مديريت

DCU

 موردي
تعامل اطالعات:
 به تفکيک هر فيدر
 به تفکيک هر کنتور
 به تفکيک


DCU

به تفکيک شرکت توزيع

عمليات ابتدايي :DCU
 ايجاد/تعريف
 ويرايش
 حذف
عمليات ابتدايي کنتور:
 ايجاد/تعريف
 ويرايش
 حذف
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عمليات ابتدايي فيدر:
 ايجاد/تعريف
 ويرايش
 حذف
جستجو بر اساس:
 شناسه کنتور
 شناسه فيدر
 شناسه

DCU

 تعرفه
 مکان نصب
 زمان نصب

عمليات ابتدايي هشدار:
 ايجاد/تعريف
 ويرايش
 حذف

طريقه ارتباط:
 ايميل
 پيامک
مخاطبان:
مديريت هشدار

 فردي
 گروهي
جستجو بر اساس:
 نام هشدار
 مخاطبان
 نوع بستر ارتباطي
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نوع گزارش:
 آماري
 مديريتي
محتواي گزارش:
 جدول
 نمودار
 ترکيبي
گزارشات

خروجي گزارش:




Excel
PDF
HTML

تعريف قالب جديد :از طريق واسط گرافيکي
زمان ايجاد گزارش (بايستي توانايي ساخت گزارشات دايناميک توسط کاربر
وجود داشته باشد):
 بنا به درخواست
 دورهاي (ارسال خودکار از طريق ايميل)
 زمانبندي
بر مبناي:
 قوانين تعريف شده
 سابقه اطالعات جمعآوري شده
جايگزيني اطالعات در صورت مخدوش بودن:
 به صورت خودکار:
 oيک مقدار ثابت

اعتبارسنجي اطالعات

 oجمع جمع/تفريق کردن با يک مقدار ثابت
 oبازهاي از پارامترها در گذشته
 به صورت دستي
کنترل اطالعات:



DCU

کنتور

بر مبناي:
 سابقه اطالعات جمعآوري شده
 شرايط مشابه
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به تفکيک:
تخمين اطالعات
DCU 
 کنتور
 فيدر
مولفههاي:


پايش

DCU

 کنتور
 فيدر
 ارتباط با ديسپاچينگ
 ارتباط با بازار برق
عمليات ابتدايي:
 ايجاد/تعريف
 ويرايش
 حذف
تغيير کلمه عبور:

مديريت كاربران

 تمامي کاربران :توسط سرپرست سامانه
 يک کاربر :توسط خود کاربر
تعيين نقش کاربر
احراز هويت :هنگام ورود
جستجو بر اساس:
 نام/نام خانوادگي
 نقش
عمليات ابتدايي:
 ايجاد/تعريف
 ويرايش

مديريت نقش

 حذف
تعيين سطح دسترسي هر نقش :به تفکيک عمليات روي هر صفحه
جستجو بر اساس نام
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عمليات ابتدايي:
 ايجاد/تعريف
مديريت اشياء
DLMS/COSEM

 ويرايش
 حذف
جستجو بر اساس:
 نام


کد NBIS

رمزنگاري ارتباط با

VPN :DCU

رمزنگاري ارتباط با ديسپاچينگ:
رمزنگاري ارتباط با بازار برق:

VPN

VPN

کنترل دسترسي کاربر:
 در سمت مرورگر
 در سمت سرور
اطمينان از قوي بودن کلمه عبور کاربران:

ويژگيهاي غيرعملکري

امنيت

 حداقل طول  6حرف
 ترکيبي از حروف بزرگ ،کوچک و اعداد
ثبت تمامي فعاليت کاربران:
 نام کاربري و کلمه عبور


IP

 زمان
 عمليات
زمان نگهداري فعاليت کاربران 1 :سال
جلوگيري از ورود يک کاربر به طور همزمان از چند
ارتباط همزمان:
ارتباط همزمان

71 

DCU

 71 کنتور
نگهداري اطالعات
ساير

مدت 5 :سال
کاربرپسند
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پروتکل ارتباطي:


ارتباط با كنتور

DLMS/COSEM

( Mode BUS در آينده)
بستر ارتباطي:
نوع ارتباط:


, RS-232/ RS-485

پروتکل ارتباطي:




ارتباط با ديسپاچينگ

IEC 104
DNP3
IEC 101

(توسعههاي آتي)

 وب سرويس (توسعههاي آتي)
بستر ارتباطي:

IP

نوع ارتباط:
مشخصات كلي




Ethernet
)GPRS(APN

پروتکل ارتباطي:


IEC 104

( IEC 101 توسعههاي آتي)
ارتباط با بازار برق



( DLSM /COSEMتوسعههاي آتي)

 وب سرويس (توسعههاي آتي)
بستر ارتباطي:



IP

Ethernet
)GPRS (APN

نصب در سيستم عامل :لينوکس/ويندوز
مبتني بر وب
امکان استفاده در مرورگرهاي:
ساير





IE 8 +
Firefox 6 +
Chrome 20 +

منطبق بر بوم پارسي ( تقويم شمسي ،زبان فارسي)
امکان استفاده چند کاربره
حداکثر تعداد کاربران همزمان51 :
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 .7ضوابط فنيDCU
با توجه به توضيحات ارائه شده در بخش هاي قبل کليات طرح و نحوه ارتباطات جهت جمع آوري و مانيتورينگ
فيدرهاي فشار متوسط خروجي پست هاي فوق توزيع با استفاده از لوازم اندازه گيري موجود مشخص گرديد .در اين
قسمت به بيان حداقل نيازمندي هاي فني  DCUخواهيم پرداخت  .الزم به توضيح است تعدادي از بند هاي اين
خصو صيات جز الزامات اساسي تجهيز مربوطه نمي باشد ولي بايستي امکان فراهم کردن آن ها بدون تغيير در ساختار
سيستم در آينده وجود داشته باشد اين نيازمندي ها با کلمه  FR6نشان داده شده است که اين امکانات بايستي حداکثر
ظرف مدت يکسال پس از نصب تجهيز بدون تغيير ساختار اصلي تامين گردد.

شکل  1شماتيک كلي ارتباطات DCU
Future Requirements 6
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 .1.7خصوصيات DCU

[ DCU ]1بايستي داراي توانايي سرويس دهي به دينفعان به صورت کامال جداگانه و مستقل جهت کاربري هاي ذيل
باشد
 .aجهت استفاده در مرکز ديسپاچينگ توزيع با امکان قرائت اطالعات رجيسترهاي مورد نياز قابل دستيابي از روي
کنتورها نظير ولتاژ – جريان – توان -انرژي اکتيو و راکتيو  -ضريب قدرت ( )Cos Øو ساير اطالعات قابل جمع
آوري درون پست فوق توزيع همچون وضعيت کليدها و رله ها و آالرم ها و  ...در فيدرهاي خروجي باشد .همچنين
ذخيره محلي اطالعات و انتقال آن ها به مرکز ديسپاچنگ (اتاق کنترل ) جهت ثبت و استفاده در  SCADAو HMI

مربوطه باشد ( .پشتيباني از پروتکل هاي استاندارد بخش توزيع )
 .bجهت استفاده در بازار برق با امکان ثبت و انتقال داده هاي کنتور نظير  VAR ،WATTو آالرم ها و  event logبه
مديريت شبکه برق ايران و ذينفعان باشد .ضمنا  DCUبايستي توانايي ذخيره سازي  Load-Profileدرون کنتورهاي
بازار برق را به صورت فايل (حداقل دو بار در روز) داشته باشد (نمونه اطالعات مورد نياز در پيوست )3
[ ]2با توجه به نيازمندي هاي آتي جهت کاربري هاي مورد نياز  DCU ،بايستي شامل سخت افزار هاي صنعتي
استاندارد (جهت نصب در پست هاي فوق توزيع) و سيستم عامل هاي متن باز Unixيا Unix-Like (Linuxو )...
باشد
[ ]3جهت ارتباط با کنتورهاي  MK6Eبايستي از پورت سريال و پروتکل  ModBus / Multi Drop Registerاستفاده
گردد
[ ]4جهت ارتباط با کنتور  ACE6000/7000منصوبه روي فيدرهاي فشار متوسط مي بايست از پورت هاي سريال
 RS485 ،RS232و پروتکل  DLMS/COSEMاستفاده گردد (حداقل تعداد پورت  4عدد و قابليت افزايش تا 31
عدد وجود داشته باشد)
[ ]5در  DCUبايستي امکان برقراري ارتباط با ديسپاچينگ توزيع و بازار برق ( اتاق کنترل ستاد) بطور همزمان از طريق
بستر هاي ارتباطي شبکه  )… Ethernet ( Optic Fiber – ADSL – MPLS – Wi Maxو نيز پورت سريال
( )…,Dialup, GPRSبه صورت دو طرفه وجود داشته باشد بگونه اي که امکان ايجاد لينک مخابراتي پشتيبان در
صورت خرابي لينک اوليه به صورت دستي يا خودکار وجود داشته باشد .الزم به توضيح است جهت ارتباط  GPRSو
 GSMدر مواقع قطع شبکه ديسگاه بايستي قابليت استفاده از ماژول مربوطه به صورت داخلي با آنتن خارجي (که
بتوان بيرون از محوطه پست نصب کرد) باشد.
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[ DCU ]6بايد امکان ارسال اطالعات را به شرکت توزيع از طريق پروتکل  DNP3و  Modbus TCPو  TCP/IPرا

داشته باشد .با توجه به نيازهاي آتي بايستي جهت افزايش قابليت اطمينان قابليت افزايش تعداد پورت هاي اترنت به
دو عدد را داشته باشد.
[ DCU ]7بايد امکان ارسال اطالعات را به سرور هاي مرکزي با استفاده از پروتکل هاي  Direct DLMSو IEC 101 /

 104را داشته باشد.
[ ]8طراحي سيستم بايستي به گونه اي باشد که در آينده امکان پياده سازي مکانيزم تبادل اطالعات بين  DCUو دفاتر
بازار برق و مرکز ديسپاچينگ توزيع از طريق  Web Serviceبه صورت  XMLرا داشته باشدFR.

[ ]9جهت جمع آوري اطالعات در مرکز ديسپاچينگ توزيع بايستي  Encryption / Decryptionداده في مابين DCUو
اين مراکز جهت ايجاد امنيت اطالعات طبق استاندارد هاي مربوطه و الزامات دفتر حراست توانير فراهم گردد
().AES128 Minimum requirement
[ ]11امکان تنظيم و ارتقا نرم افزار  DCUبه صورت  Remoteاز طريق پورتهاي ارتباطي به صورت راه دور از طريق
يک رابط  User Friendlyالزامي مي باشد ( با فراهم کردن موارد امنيتي الزم)
[ ]11امکان تشخيص ،جمع آوري  ،ثبت و انتقال وضعيت کليدهاي قطع و وصل و کليد زمين به تفکيک فيدرها به
ديسپاچينگ توزيع از طريق  I/Oيا  I/Oهاي ديگر بر روي  DCUالزامي است
[ ]12امکان جمع آوري ،ثبت و انتقال وضعيت  TAPترانسفورماتورهاي فوق توزيع ( در صورت ايجاد اين امکان و
صدور مجوز از سوي برق منطقه اي) به مرکز ديسپاچسينگ توزيع الزامي است
[ ]13در صورت قطع ارتباط شرکت توزيع (سرور مرکزي ديسپاچينگ) با  DCUبايستي پارامترهاي مورد نياز بازار
برق (بنا به در خواست (براي نمونه پيوست شماره  ))3تا مدت حداقل دو هفته بر روي  DCUجمع آوري  ،ثبت و
ذخيره گردد و پس از برقراري ارتباط اين اطالعات به صورت خودکار به مرکز منتقل گردد
[ ]14امکان جمع آوري  ،ثبت  ،ذخيره سازي پارامترهاي مورد نياز بازار برق بر حسب دقيقه قابل تنظيم و نيز انتقال آن
از  DCUبه مرکز مانيتورينگ ،دفاتر بازار برق و ذينفعان الزامي است
[ ]15امکان جمع آوري  ،ثبت  ،ذخيره سازي پارامترهاي مورد نياز ديسپاچينگ توزيع بر حسب ثانيه قابل تنظيم و نيز
انتقال آن از  DCUبه ديسپاچينگ توزيع الزامي است
[ ]16در صورت قطع ارتباط ديسپاچينگ توزيع با  DCUبايستي پارامترهاي  Criticalديسپاچينگ (بنا به در خواست
کارفرما) تا مدت حداقل سه روز بر روي  DCUجمع آوري  ،ثبت و ذخيره گردد و پس از برقراري ارتباط اين
اطالعات به صورت خودکار به بازار برق مديريت شبکه منتقل گردد
[ ]17امکان ارسال داده به مرکز ديسپاچينگ توزيع و ساير دينفعان به صورت همزمان الزامي است
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[ ]18امکان دريافت اطالعات از کنتور به صورت درخواست فوري  ،چرخه تناوبي  ،متوالي  ،سرکشي به تفکيک کنتور
از  DCUالزامي است
[ ]19امکان تنظيم ارسال خودکار پاره اي از اطالعات به ديسپاچينگ توزيع در زمان رخداد ( براي مثال پايين آمدن و
يا باال رفتن ولتاژ و جريان از يک سطح مشخص  ،قطع شدن ارتباط با کنتور  ،قطع برق  ،تغيير در وضعيت ورودي هاي
آنالوگ  .ديجيتال و ساير نيازمندي هاي کاربر)
[ ]21امکان تنظيم نرخ قرائت بر حسب زمان در هر کنتور بايستي در حالت اسکن به صورت مستقل با قابليت تنظيم بر
حسب ثانيه باشد و تنظيم صفر ثانيه به معني قرائت متوالي مي باشد
[ ]21امکان اتصال محلي جهت تنظيم  ،مانيتورينگ  ،خواندن اطالعات از  DCUو گرفتن نسخه پشتيبان از اطالعات
بهره برداري  ،آالرم ها و رخداد وقايع از طريق پورت  USBبه صورت محلي الزامي است
[ DCU ]22بايستي داراي ساعت داخلي بوده و بتواند ساعت خود را با ساعت مرجع تنظيم نمايد و يا در صورت
انحراف از ساعت مرجع توسط آن همزمان شود و بتواند وظيفه همزمان کردن عناصر متصل به خود را نظير کنتورها به
عهده بگيرد
[ ]23در  DCUبايستي مکانيزم  Watch Dogجهت گريز از عملکرد نامناسب  DCUوجود داشته باشد
[ DCU ]24بايستي امکان نام گذاري و آدرس دهي فيدر کنتور را پس از اتصال خود فراهم سازد
[ DCU ]25بايستي امکان فرمان  D/Oبه يک رله محلي داشته باشد
[ ]26در  DCUبايستي امکان جمع آوري  ،ثبت  ،ذخيره و انتقال کليه آالرم ها و وقايع مربوطه به  DCUو کنتورها و
داده هاي متصل به خود را به مدت حداقل يک هفته ،وجود داشته باشد و همچنين در ديتا بيس مربوطه امکان دسته
بندي  ،فيلتر  ،جستجوي آالرم ها و رخداد وقايع را وجود داشته باشد
[ DCU ]27منصوبه بايستي امکان کار با تقويم شمسي و ) DST ( Day Light Setting Timeرا داشته باشد
[ ]28ايجاد يک سامانه جهت مانيتورينگ وضعيت  DCUهاي نصب شده و عملکرد بستر ارتباطي و آالرم هاي مربوطه
به همراه امکان پشتيبان گيري از تنظيمات ،آالرمها و ثبت وقايع کل سيستم شامل ،DCU :کنتور ،بستر ارتباطي به
صورت خودکار الزامي است (ضمنا بايستي امکان  Remote Config.کنتورها وجود داشته باشد)
[ ]29جهت راستي آزمايي و کانفيگ کنتورها به صورت مستقيم از طريق نرم افزار سازنده کنتور (از راه دور) در موارد
خاص  DCU ،بايستي امکان انتقال باس اطالعاتي  FANخود به صورت  TRANSPARENTرا داشته باشد .
[ DCU ]31بايستي توانايي نمايش وضعيت شبکه ) I/O ، (WAN/FANو وضعيت ارتباط با کنتورها و آالرم هاي
اصلي را بر روي خود بدون نياز به تجهيز خاصي داشته باشد
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پيوست  – 1نمونه كانفيگ ACE 6000
Meter Configuration
ACE6000:
LP1:
15 min
1. Vrms ph1
2. Vrms ph2
3. Vrms ph3
4. Irms ph1
5. Irms ph2
6. Irms ph3
7. Frequency
8. Power Factor
15 min LP2:
1. Active Exp
2. Active Imp
3. Reactive Exp
4. Reactive Imp
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پيوست  -2پيکر بندي كنتورهاي سنجش انرژي مديريت برق شبکه ايران
ردیف

مقدار

پارامتر

پروفيل بار ()Load Profile
1

بازه زماني ذخيره سازي

 15دقيقه يکبار

2

کل مدت زمان ذخيره

 41روز

کانال ها (به ترتيب)

3

4
5

استاندارد ذخيره سازي
قابليت تخطي از ديماند
(انرژي)

Import Active Energy,
Export Active Energy,
Import Reactive Energy,
Export Reactive Energy,
Alarms
)(Channel #6, to #8 Reserved
RMS V1 (VA),
RMS V2 (VB),
RMS V3 (VC),
RMS I1 (IA),
RMS I2 (IB),
RMS I3 (IC),
PF,
F
مبناي  11و ضريب ( 10E3کيلووات)
غير فعال

RTC
6
7

زمان سنج
تغيير تدريجي زمان در
هنگام تغيير ساعت
ساعت

8

تابستاني/زمستاني
)(DST

کريستال داخلي
غير فعال
فعال از نوع برنامه ريزي شده صريح براي 11
سال آينده
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مخابرات مودم
مودم به باس وصل مي شود

9

نوع مودم

11

THD

11

Sag

 91الي 95درصد مطابق ولتاژ CVT

12

Swell

 115الي 111درصد مشابه بند قبل

13

ساير آالرم ها

فعال بر مبناي تنظيمات کارخانه اي

14

نمايش آالرم

 LCDو پروفيل بار

15

سرعت درگاهRS232

9600 bps

16

سرعت درگاهRS485

9600 bps

نوع جدا کننده کدهاي

EDIS

No Modem
كيفيت توان ،كيفبت ولتاژ و آالرم ها
فعال براي اندازه گيري اعوجاج هاي
ولتاژي و
جرياني
بشرط اينکه ولتاژ و جريان بين  3تا
 111درصد مقادير نامي باشند.
محاسبات بر مبناي استاندارد ANSI
و نه  IECانجام مي پذيرد.

درگاه كنتور

17

OBIS
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خروجي فيزيکي
18

خروجي پالس

غير فعال

19

ورودي پالس

غير فعال

ديماند
21
21
22
23
24

روش

اندازه

گيري

ديماند
روش ادامه اندازه گيري
پس از وصل مجدد برق
تعرفه بندي ديماند

بالکينگ با پنجره  15دقيقه اي
Resume
غير فعال

قابليت تخطي از ديماند
(انرژي)
استفاده از بازه هاي
ناقص

غير فعال
فعال
تعرفه بندي

25

تعداد تعرفه ها
تعرفه

26

براي

غير فعال
ذخيره

اطالعات در هنگام قطع

تعرفه 1

برق
صفر كردن كنتور براي آخر ماه ()End of Billing
27
28

کليد پوش باتن
مکانيزم

صفر

کنتور

29

زمان بالکينگ

31

انواع صفحه ها

غير فعال
کردن

فعال -فقط از طريق نرم افزار
غير فعال
صفحه نمايش ()LCD
Normal
Alternate Long
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31

فرمت تاريخ

Alternate Short
YY:MM:DD

ميزان سرعت چرخش
32

صفحات و روشن ماندن

مطابق تنظيمات پيش فرض

 LCDو ...

33

صفحات قابل نمايش

Date/Time
Active Energy Import
Active Energy Export
Reactive Energy Import
Reactive Energy Export
)Voltage (V1, V2, V3
)Current (I1, I2, I3
PF
Freq.
Import Power Active
Export Power Active
Import Power Reactive
Export Power Reactive
CT Ratio
PT Ratio
THD V Aggregate
THD I Aggregate

با توجه با اينکه حدودا 25
صفحه روي  LCDتعريف شده
است بايد در خصوص گروه
بندي صفحات ،تيم ميترينگ
تصميم گيري نمايد.

ساير تنظيمات مانند تنظيمات مترولوژي برمبناي مشخصات  CTو  CVTو نوع سيم بندي در داخل پست انجام مي گيرد.
ضمنا تنظيمات ديگر مانند پارامترهاي پروتکل  HDLCو  DLMSمطابق تنظيمات پيش فرض کارخانه اي بوده و نبايد

دستکاري گردند.
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پيوست  -3فرمت ارسال اطالعات به IGMC

اين فرمت بايستي بر طبق آخرين دستورالعمل سنجش و پايش قرار داده شود .در ذيل نمونه اي از اين فرمت آورده شده است
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پيوست  -1لوازم اندازه گيري منصوبه در پست هاي فوق توزيع

کارخانه سازنده کنتور

پروتکل هاي

پورت ها و رابطهاي

مخابراتي

مخابراتي فعال

النديس (سوئيس)

ZMD410

IEC & DLMS

RS-485

ELITE

ELITE

ION

7330

بهينه سازان طوس

HEXING 34

Modbus RTU
 DNP 3.0Modbus RTU
-

RS485

ELSTER

1500-1350

-

RS485

منصوبه در پست فوق

مدل کنتور

توزيع
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پيوست  -5اسامي تهيه كنندگان دستورالعمل
رديف

نام و نام خانوادگي

سازمان متبوع

1

سيد اعتضاد مقيمي

توانير

2

جمشيد ارقامي

توانير

3

مرجان سرور

توانير

4

هژیر قاسم نژاد

توزیع جنوب استان کرمان

5

دانيال نژادمالیری

توزیع جنوب استان کرمان

6

بهروز پاکزاد

توزیع شهرستان مشهد

7

حميد ساعدپناه

توزیع استان هرمزگان

8

سعيد کنگاوری

توزیع استان البرز

9

محمد یوسفي

توزیع استان البرز

11

سيدحسين حسيني

توزیع استان البرز

11

مهرو عزت آبادی

توزیع شمال استان کرمان

12

محسن قراچه داغي

توزیع شمال استان کرمان

13

سعيد قدس

توزیع استان سمنان

14

مصطفي کرمي

توزیع استان سمنان

15

فائزه مهدلو

توزیع استان تهران

16

رضا لطيفيان

توزیع استان تهران

17

محمد نيازی

توزیع استان اصفهان

18

رضا ستارزاده

توزیع استان اصفهان

19

اکبر فرج نيا

توزیع استان آذربایجان شرقي

21

فرامرز سپری

توزیع استان مازندران

21

پيام غفاری

توزیع استان مازندران

22

سيد علي صحافي

توزیع استان یزد

23

محمدحسين شریعتي نسب

توزیع استان یزد
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