مجله علمی -پژوهشی ”پدافند الکترونیکی و سایب

ری“

سال پنجم ،شماره  ،2تابستان  ،6931ص 74-85

روش راهبردی کنترلی مقابله با خاموشی ریزشبکهها حین وقوع حمالت
سایبری به شبکه برق سراسری
1

*2

۳
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد -2 ،استادیار -3 ،دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
(دریافت ،49/11/70 :پذیرش)49/17/19 :

چکیده
در این مقاله هدف اصلی حفظ پایداری درحالی است که با حمالت سایبری دشمن هوشمند بر شبکه قدرت و فررامنن کنررلری ریبشربکه
دچار تنش شده و به حالت جبیرهای رفره و یا تغننرات دیگری را بر شبکه اعمال کرده است .حفظ پایداری با کنررل فرکانس در حردود نرامی
منسر میگردد .در جهت کنررل سریع فرکانس در هر لحظه باید تعادل توانی مابنن تولند و مصرف برقرار شرود کره ایرن مهرس توسرب منرابع
ذخنره انرژی از قبنل باتری با زمان پاسخ دینامنکی خنلی سریع ،قابل انجام است .سنسرس ذخنره انرژی باتری اگر بهخوبی طراحی شده باشرد
می تواند به پایداری فرکانس سنسرس از طریق تبریق یا جذب توان اکرنو کمک کند تا شبکه دچار خاموشی نشود کره در راسررای برنشتررین
اسرفاده از ظرفنت باتری ،روش کنررلی کارآ بسنار مهس خواهد بود .شبنهسازی در محنب  MATLAB/SIMULINKانجام شده است.
واژههای کلیدی :حمالت سایبری ،امننت شبکه قدرت ،کنررل مشارکری ،ریبشبکه ،کنررل فرکانس

 -6مقدمه
شبکه قدرت ،ساخراری است که جامعه مدرن در آن نگره داشرره
مرریشررود .قطررع بررر مرریتوانررد اارررات اقرصررادی و اجرمرراعی
جبرانناپذیری را به بار آورد .برای نمونه ،قطع بر در سال 3002
در ساحل شرقی آمریکا ،بر  00منلنرون انسران تررانر گذاشرت و
حدود  6تا  32منلنارد دالر خسارت بر جرای گذاشرت .درنرنجره،
بازسازی صنعت به سمت محنب بازار با عوامل و منابع اضرطراری
جدید ،اسرفاده از شربکههرای مارابراتی ،سنسررسهرای کنررلری
نظارتی و اکرساب داده ) ،(SCADA3ماابرات بیسنس و اینررنرت،
پنچندگی شربکه قردرت را افربایش داده اسرت .ایرن عوامرل نرو،
آسنب پذیری جدیدی را به نام آسنبپذیریهای سایبری به وجود
آوردهاند ] .[3-4این آسنبپذیریهای سایبری که مشاصه اصلی
آن ها لبوم نداشرن اتصال فنبیکی با شبکه قدرت است برهعنروان
نسل جدیدی از آسرنبپرذیری فرر مریشروند .ایرن مشاصره
غنرفنبیکی ،سناریوی تازه ای را برای مالحظات قابلنرت اطمننران
باز میکند و بهطورکلی نظریه ها و اببارهای بسناری برای بررسری
قابلنت اطمننان باید برای این محنب جدید بهروز شرده یرا از نرو
ساخره شوند .ننروگاههای ببرگ اارر برنشترری را در ایرن مرورد
نسبت به ننروگاههای کوچک میگذارند.
* رایانامه نویسنده مسئولfaramarz_faghihi@hotmail.com :
1- Supervisory Control and Data Acquisition

در این سناریوی سایبری جدید ،اتصال برهعنروان مهرستررین
بحث نمایان می شود ] .[2درنرنجه ،فر مریشرود هنگرامیکره
ریبشبکه بر اار این حمالت جبیرهای شده و بهصورت مسرقل کار
میکند حفظ پایداری و کنررل فرکرانس برهمنظرور جلروگنری از
قطع ،مشاصه مهمی اسرت .زیررا جبیررهایشردن شربکه دالیرل
مارلفی می تواند داشره باشد ،ازجمله قطعشدن ناگهانی بریکرها،
زمانیکه یک دسرگاه حفاظری (مانند کلند ،بازبست یا سکسنونر)
که بنن واحد تولند پراکنده و شبکه اصلی قرار دارد؛ عمرل کنرد؛
امکان شکلگنری جبیره وجرود خواهرد داشرت .احرمرال حملره
سایبری به خود ریبشبکه در حالت کلری بسرنار پرایننترر اسرت.
ریبشبکه قسمری از شبکه توزیع (ولراژ مروسب یا ولرراژ ضرعن )
اسررت کرره شررامل منررابع تولنررد پراکنررده (اعررس از منررابع گررازی،
تجدیدپذیر و ذخنرهسراز انررژی) و بارهرای الکرریکری داخرل آن
میباشند .ریبشبکه قادر است در دو حالت مرصل به شبکه و جدا
از شبکه عمل کند .وظنفه انطبا دادن تولند و مصررف در حالرت
مرصل به شبکه برعهده شبکه اصرلی و در حالرت جردا از شربکه
برعهده منابع ذخنرهساز انرژی داخل ریبشربکه اسرت ] .[0-6در
حالت جبیرهای ،حفظ شاخصههای کنفنت توان ریبشربکه کرامالا
به عهده منابع داخل ریبشبکه است درحالیکه در حالت مرصل به
شبکه تا حد زیادی خرود شربکه کنفنرت تروان مطلروب را بررای
بارهای ریبشبکه که مقدار زیادی از آنها هارموننکی و نامرعرادل
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میباشند ترمنن مینماید ،هر چند که منابع داخل ریبشربکه ننرب
میتوانند در این امر به شبکه اصلی کمک کننرد ] .[7در جهرت
کنررل سریع فرکانس در هر لحظه باید تعادل توانی مابنن تولنرد
مصرف برقرار شود که این مهس توسب منابع ذخنره انرژی ازقبنرل
باتری قابل انجام است ] .[4واحد براتری همرراه برا واسرب ادوات
الکرروننک قدرت جهت دنبالکردن تغننرات منکروسرکوپنک برار
بهکار برده میشود زیرا آن ها زمان پاسخ دینامنکی خنلی سریعی
دارند .بالطبع ،حد ظرفنت باتری مورد اسرفاده محردود اسرت .در
برخرری از مطالعررات پنشررنن درزمننرره بررهکررارگنری ESS3برررای
پایدارسازی سنسرسهای قدرت منابع انررژی تجدیدپرذیر ()RES3
وجود دارد .بحث معرفی  ESSدر ریبشبکه در ] [9-32ارائه شرده
است .منابع تولند پراکنده با واسرطه هرای الکرروننرک قردرت در
] [9-33ارائه شدهاند .سنسرس  DG2شامل یک سنسرس ذخنرهساز
منبع انرژی اولنه یا باتری ( )ESSو یک اینرورتر اسرت .ریبشربکه
میتواند از طریق نصب  ESSدر DGهایی که دارای منبرع انررژی
اولنه با پاسخ نسبراا آهسره هسرند ،در حالت عملکرد جبیررهای و
حری تغننرات ناگهانی بار بهصورت پایداری عمل کند .با توجه بره
کارهای پنشنن ،طرح کنررلی مشارکری بنن سنسرس ذخنرره سراز
انرژی ( )ESSو سایر ریبمنرابع در عملکررد جبیررهای مرورد ننراز
است .مفهوم کنررل که شامل کنررل اولنره و اانویره اسرت بررای
پایداری فرکانس در ریبشربکه پنشرنهاد شرده اسرت ] .[32ایرن
مفهوم از روش کنررل فرکانس در شبکه قدرت ببرگ تقلند شرده
است ESS .توان را از طریق مشاص افت جذب یا تبریق میکنرد
و انحراف فرکانس با  AGC4کنررلکننده نظارتی حذف مریشرود
در راسرای بنشترین اسرفاده از ظرفنت باتری ،روش کنررلی کار
بسررنار مهررس خواهررد بررود .بررالطبع ،پایررداری ریبشرربکه پررس از
قرارگرفرن در حالت جبیرره ای ،پرارامرر بسرنار مهرس در سنسررس
تجدیدساخرارشده خواهد بود .بدین ترتنب ،اهمنت و ضرورت این
تحقنق اینگونه بنان میشود که درصورت وقوع حمالت سرایبری
و مسرقل شدن ریبشبکه شامل بارها و تولندات پراکنده باید تعادل
توان بنن تولند و مصرف صورت گنررد ترا از نوسرانات فرکرانس و
ولراژ جلوگنری بهعمل آید و با کنرررل دقنرق فرکرانس در مردت
زمرران کوترراه ،پایررداری شرربکه را حفررظ کرررد و از خاموشرری آن
جلوگنری کرد ترا ااررات اقرصرادی و اجرمراعی وحشررنا آنرا
کاهش داده و از بنن برد .نوآوری در این تحقنرق ایرنگونره بنران
میشود که تا به حال در حوزه امننت از ایرن جهرت بره موضروع
حمالت سایبری نگاه نشده و مورد بررسی قرار نگرفرره اسرت .در
1- Energy Storage System
2- Renewable Energy System
3- Distributed Generation
4- Automatic Gain Control

این مطالعه اینگونه فر میشود که دشمن بسنار هوشمند بوده
و احرمال حمله سایبری به ادوات کنررلی و کلنردهای ریبشربکه
بعد از جبیرهایشدن یعنی خارجکردن تروربنن برادی ننرب وجرود
دارد و یا دشمن هوشمند بهصورتی برنامهریبی کرده اسرت ترا برا
اطالعات زیست محنطی که بهدست آورده است ،زمانیکه قردرت
باد به حد الزم نمی رسد را تشانص داده و خروج توربنن بادی را
مدتی بعد از جبیرهایشدن پنشبننی کند و درنرنجه باز هرس بره
ریبشبکه تنش وارد کرده تا باعث خاموشی گردد .هسچننن آنچه
در این مقاله انجام میشود منراکردن نوسانات فرکانس در حداقل
زمان ممکن است که برای این کار از کنررلکننرده مشرارکری PI
اسرفاده میشود که در ادامه میآید.

 SCADA -2و انواع حمالت سایبری
بهمنظور جمعآوری همه اطالعات الزم و تحویل دسرورات ،داشرن
شبکهای که برواند اطالعات را از فاصلههای بسنار دوری که شاید
فراتر از صدها مایل باشد ،جمعآوری کرده و بفرسرد ،امرر مهمری
است .سنسرس های  SCADAنه تنها در زیربناهای الکرریکی ،بلکه
در سنسرس های گازی ،آبی و مارابراتی ننرب مرورد اسررفاده قررار
گرفره است ] .[3این سنسرس اساساا از سره بارش تشرکنلشرده
اسررت :ال ر ) اکرسرراب داده و توانررایی سرروئنچنن  ،ب) سنسرررس
ارتباطی و ج) کنررل نظارتی.
اکرساب داده و توانایی سوئنچنن برا دسررگاهی کره واحرد
ترمننال از راه دور ) (RTU0نامنده مری شرود ،انجرام مریگرردد.
 RTUپارامررهای آنالوگ و دیجنرال مندان و دادههای انرقالی بره
ایسرگاه ماننرورینر مرکربی را مریفرسررد RTU .مریتوانرد برا
ایسرگاه مرکبی به طرر مارلفری مررتبب باشرد (اغلرب سرریال
 RS232, RS485, RS422یررا اترنررت) RTU .قابلنررت پوشررش
پروتوکلهای اسراندارد با هر نرمافبار باش سوم را دارد (مودباس،
IEC61850 ،IEC60780-6-ICCP،DNP3،IEC60870-5-101/103/104

و غنررره) .در بع رری کاربردهررای کنررلرریRTU ،هررا بررر بردهررای
خروجی دیجنرال برای خاموش و روشنکردن دسرگاههرا کراربرد
دارند .این عمل بر برد خروجی دیجنرال که با کنراکتهای جریان
باال محصور شدهاند ،باعث عملکررد رلره مری شرودRTU .هرا در
ایسرگاهها جایگذاری میشوند و حالتهای تجهنبات و پارامررهای
سنسرس مثل توان اکرنو و راکرنرو ،ولراژهرا و غنرره را جمرعآوری
می کنند .سنسرس کنررل نظارتی همه  RTUها را در دوره اسرکن
از پنش تعنننشردهای اسرکن مریکنرد (بررای مثرال  3ااننره) و
اطالعات از قبل جمعآوری شده را دوباره جمع میکند .هسچنرنن
5- Remote Terminal Unit

روش راهبردی کنترلی مقابله با خاموشی ریز شبکهها حین وقوع حمالت سایبری به شبکه برق سراسری :مریس رحمانی و همکاران

49

سنسرس کنررل نظارتی توانایی اجرای درخواستهای سروئنچنن
اپراتور را دارد .این درخواستها به RTUها فرسراده می شوند و از
طریق عملکردن رلههای وابسره به سوئنچها اجرا میشوند .بررای
مثال ،بعد از اسکن اطالعات RTUهرا و ارائره بره اپراترور ،اپراترور
مشاهده میکند که ولرراژ در باشری پراینن اسرت و بهررر اسرت
خازنی سوئنچ شود تا ولراژ را در باس افبایش دهرد ترا بره سرط
قابل قبول برسد ،او این کار را با سروئنچ از راه دور خرازن توسرب
 RTUکه مربوط به باز و بسررهکرردن کلنرد خرازن اسرت ،انجرام
م ریدهررد ] .[36اهمنررت سنسرررس  SCADAبرره سرربب قابلنررت
جمعآوری اطالعات و انجام عمل مرورد ننراز بسرره بره لربوم آن،
است .سنسرس  SCADAمیتوانرد بررای کمرک بره سنسررسهرای
تولند ،انرقال و توزیع برهکرار رود ترا کنفنرت و پایرداری پویرایی
(دینامنکی) شربکه را تثبنرت کنرد .اگرچره ،اسررفاده از سنسررس
 SCADAآسنب پذیریهایی را ننب به شبکه قدرت وارد مریکنرد.
] .[3به طرورکلی ،در یرک سنسررس  SCADAناسرت سرط اول
(شبکه حسگر) تعری میشرود .در مرحلره بعردی سرط دوم یرا
سط بی یا تجهنبات الکرروننک هوشمند وجود دارد کره ایرن دو
سط سنسرس محلی را تشکنل میدهند .تجهنباتی که در محرل،
یعنی پستها و ننروگاهها نصرب مریشروند و وظنفره جمرعآوری
اطالعات و اجرای فرمانها را بهعهده دارند سنسرس محلی نامنرده
میشوند .سنسرس مذکور این امکان را فراهس میآورد کره دادههرا،
مقادیر جمعآوریشده و فرمان ها مرکرب اسرکادا بره اجررا درآیرد.
عالوهبر این ،وظنفه گبارشدادن وضرعنتهرا و تغننررات آنهرا را
بهعهده دارد .سنسرس محلی ،باشی از سنسرس اسرکاد اسرت کره
ارتباط فنبیکری برا سنسررس قردرت در آنجرا برقررار مریشرود و
تجهنباتی که بایسری کنررل شوند و سرنگنالهرایی کره بایسرری
ارسال شوند ،باشهای مارل این سنسرس را تشکنل میدهنرد.
سنسرس ارتباطی سط بعدی است کره بارش مهمری از سنسررس
اسکادا است که بدون آن تصور داشرن کنررل از راه دور غنرممکن
می نماید .این باش وظنفه ایجاد ارتباط بنن «سنسرس محلری» و
«سنسرس مرکبی» را بهعهده دارد .این باش ،نقش شبکه عصربی
بدن را بازی میکند .بدین صورت که اطالعات را از گوش و چشس
(سنسرس محلی) به مغب (سنسرس مرکبی) ماابره کرده و از آنجا
فرمانها را به دستها (سنسرس محلی) ارسال مینماید .مریتروان
اشرراره نمررود پایانرره  RTUکرره یررک سنسرررس منکروپروسسرروری
نصب شده در محل پستها میباشد و تمامی اطالعات را از نقراط
مارل که کنررل و ماننرورین آن نناز است جمعآوری کررده و
بعد از پردازش ،آنها را از طریق سنسرسهای ماابراتی برهعنروان
نمونه شبکه سلسله مراتبی دیجنرال هس زمران ( )SHD3بره مرکرب

کنررل ارسال میکند .سط چهرارم ،سرط اسرکادا یرا سنسررس
مرکبی است .رأس یک سنسرس اسکادا در واقع تجهنباتی هسرند
که مرکب کنررل را بهوجود میآورند .بهراحری میتوان دید کره
شبکههای ماابراتی که از «سنسرس محلی» شروع مریشروند ،بره
مرکب کنررل خاتمه مییابند« .سنسرس مرکبی» را میتوان بره دو
باش ساتافبار و نرمافبار تقسرنس کررد کره وظرای مربوطره را
انجام میدهند .عمده وظنفه یک مرکب کنررل جمعآوری دادهها و
اطالعات دریافری از شبکه قدرت ،سپس آنالنب دادهها و ارائه نرایج
به اپراترور و درصرورت ننراز ارسرال بره سرطوح براالتر کنررلری و
هسچننن ارسال فرمران هرا اپراترور بره پایانرههرا اسرت ] .[30برا
وابسرهترشدن سنسررس بره ،IT3حساسرنت بره حمرالت امننرری
سایبری بنشتر شده است .به عالوه ،بنا به اهمنت زیاد شبکه بر
به عنروان یکری از مهرستررین زیرسراختهرا ،خطرر مرورد هردف
قرارگرفرن حمالت سایبری به طور چشسگنری افربایش مرییابرد.
حری درصورتیکه حملهای بدون اینکه صدمات دائمی به سنسرس
ببند ،برواند شبکه را برای چند ساعت قطع کنرد ،تلفرات در حرد
منلنارد دالر خواهند بود ] .[34علی رغرس ایرنکره شربکه برر از
باشهای مهس شبکه مریباشرد ،اغلرب در بحرث امننرت شربکه
هوشمند نادیده گرفره میشود .نرمافبارهای مارب ،هکرها را قادر
میسازد تا با کنررل تجهنبات شبکه از طریق اینررنت ،باعث قطع
بر و خسارتهای فراوان به همه باشهای اقرصرادی شروند .در
شبکههای هوشمند از سنسرسهای فنبیکی و نرمافباری که بههرس
مرتبب میباشند و میتوانند هر دو ننب دچار صدمه شوند ،اسرفاده
مینمایند .هکرها به معنرای واقعری مریتواننرد پرس از نفروذ بره
ترسنسررات بررر باعررث خاموش ری در شررهرهای مارل ر شررده و
هسچننن خواسرار دریافرت اخراذی قبرل از اخررالل در سنسررس
قدرت شوند .تمام بهره برداران جهت بهرهبرداری از سنسررسهرای
الکرریکی ننازمند ارتباط تنگاتن با شبکه سراسری بر دارنرد و
برای قابلنت اطمننان سنسرس ،بایسری در مقابل حوادث سرایبری
ایمن باشند .اسرفاده شربکه هوشرمند از فنراوریهرای اینررنرری
بایسری حفاظت کاملی از شبکه بهعنوان یک موضوع امننت ملری
را به عمل آورد .در زمننه امننت ،حری بهررین نرمافبار ننب ممکن
است دچار آسنبپذیریهای غنرعمدی شود .آسرنبپرذیریهرای
مربوط به امننت سایبری سنسرس قدرت شامل جبء اصرلی یعنری
کامپنوتر ،ارتباطات و سنسرس قدرت میباشد .حمرالت مریتوانرد
سنسرسهای خاص و زیرسنسرسهای مربوطه را بهطور هرسزمران و
از راه دور مورد هدف قرار دهد .انواع مارل حمله ،مکراننبههرای
مربوطره و دیگرر مشرکالت ایجادشرده بایسرری در طراحری امررن
شرربکههررای هوشررمند درنظررر گرفررره شررود ] .[30درنرنجرره آن،
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2- Information Technology

Synchronous Digital Hierarchy
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حمالت بسناری ممکن است به سنسرس  SCADAوارد شوند کره
بنشتر آنها در اینررنت و دیگر شربکههرا رایرج مریباشرند .اگرر
باواهنس از  SCADAمحافظت کننس ،همانند هر طررح اطالعراتی
مرصل دیگری باید به سه عنصرر امننرت اطالعرت توجره داشرره
باشنس :محرمانهبودن ،درستبودن و دردسررسبودن.
محرمانهبودن ،توانایی اینکه تنهرا سنسررس مجراز بروانرد بره
اطالعات تعنننشدهای دسررسی داشره باشد ،است؛ درستبرودن،
کنفنت اینکه اطالعات فرسرادهشده دقنقاا همان اطالعات دریافت
شده باشد ،است؛ و در دسررسبودن ،در دسررسبودن سنسررمی
در زمان نناز به آن است .بررسی هر نوع حمله با توجه به این سه
مشاصه ،تشانص نرایج هر حمله را آسانتر مریکنرد .برهعنروان
مثال چند نوع حمله را نام میبریس:
 حمله بازدارنده سرویس ((Denial of Service-DoS
وسب )(Man-in-the-middle

 حمله برنامهریبی دوباره RTUها

سایبری ،منبان تروان تولنردی و مصررفی در هرر لحظره یکسران
ننست .درنرنجه ،فرکانس و ولراژ ریبشبکه نوسان و سنسررس یرک
خاموشی را تجربه خواهد کرد مگر اینکره یرک فرآینرد برقرراری
تعادل توان مناسب موجود باشد .کنرررلکننرده اینرورتر سنسررس
ذخنره انرژی ( )ESSدر حد چندین منلریااننره پاسرخ مریدهرد
درحالیکه دیبل ژنراتور ،ماشنن درون سوز ،سرلول سروخری یرک
زمان پاسخ نسبراا آهسره دارد .بهطور واض  ESS ،یک نقش مهرس
در نگهداری ولراژ و فرکانس ریبشبکه در محدوده مجراز در طرول
عملکرد جبیره ای بازی میکند .در حالرت عملکررد جبیرره ای برا
مرعررادلسررازی مناسررب ترروان  ،ESSولررراژ و فرکررانس ریبشرربکه
میتوانند در مقادیر نامی تنظنس شوند ایرن تحقنرق روش کنرررل
مشارکری ریبشبکه را در حالرت عملکررد جبیرره ای حرنن وقروع

 حمله پاسخ )(Replay

 حمله انسان در

ریبمنابع میشود .در طول عملکرد جبیره ای مبرنری برر حمرالت

)(Reprogramming RTUs

نناز به دسررسی به یک شربکه SCADA

همگی این حمالت
دارند .این دسررسی اساساا به دو روش قابرل انجرام اسرت :یرا برا
دسررسیداشرن از طریق درون خود شبکه (محلی) یا با شربکهای
دیگر (کنررل از راه دور) ] .[6در اار هرکردام از ایرن حمرالت برا
عملکرد نادرست شبکه  SCADAامکران بازشردن بریکرر یرا هرر
خطای دیگر و جداشدن ریبشبکه از شبکه اصلی ،خروج توربننها
وجود دارد ،در این حالت حفظ پایرداری برا کنرررل فرکرانس در
همان ااننههای اول بسنار مهس است .درنرنجره توضرنحات اخنرر،
اهمنت و ضرورت جلوگنری از خاموشری شربکه و کنرررل آن در
ااننههای ابردایی پس از وقوع حمله به شربکه  SCADAبرنشترر
مشاص میگردد.

 -9راهبرد کنترل مشارکتی ریزشبکه
برای عملکرد نرمال DGها با واسب مبدلهای الکرروننرک قردرت
انرااب راهبرد کنررل مناسب دارای اهمنت زیادی است .کنرررل
اینورترهای واسب منابع در ریبشبکه به روشهای گوناگونی انجام
میشود که مرداولترین آنها عبارت انرد از :کنرررل  ،PQکنرررل
افت و کنررل  .v/fدر این راسررا کنرررل ریبشربکه جبیررهای بره
روشهای مرمرکب و غنرمرمرکب انجام میشود کره در ایرن مقالره
مبرنی برر اصرول روش کنرررل مرمرکرب ریبشربکه جبیررهای ،از
راهبرد کنررل مشارکری اسرفاده میشود .مفهوم اصرلی عملکررد
مسرقل شامل کنرررل مشرارکری ،منرابع ذخنرره انررژی و سرایر

حمالت سایبری بررای فرکرانس نشران مریدهرد .در ایرن طررح
کنررلی ،ساخرار کنررل مشارکری دوالیره برهکرار مری رود .عمرل
کنررل اولنه در  ESSو عمل کنررل اانویره در سنسررس مردیریت
ریبشبکه ( )MMS3انجام میشود ] .[4روش کنرررل فرکرانس در
 ESSتوسب کنررل اولنه اعمال میشود و کنررل اانویره سنسررس
مدیریت ریبشبکه توان خروجی  ESSرا درصورتیکره خرود

ESS

باری را ترمنن نکند به صفر میرساند .اهداف کنررل مشارکری در
این تحقنق کنررل فرکانس و ولراژ درنرنجه جلوگنری از خاموشی
و بازگرداندن شبکه به حالت نرمال عملکرد خود در حد چند ااننه
در حالت جبیرهای حنن وقوع حمالت سایبری است .فرضرنه ننرب
این طور تعری شد که با کنررل مشرارکری مریتروان فرکرانس را
کنررل کرده و از خاموشری برهعلرت وقروع حمرالت سرایبری برر
سنسرس  SCADAو عملکرد نادرست رله ها و بریکرهرا و ورود بره
حالت جبیرهای ،جلوگنری کرد.

 -7مدل سیمولینک شبکه شبیهسازیشده
با توجه به توضنحات که از قبل داده شد و بنان سؤال اصرلی کره
آیا جلوگنری از خاموشی ریبشبکه حنن وقروع حمرالت سرایبری
امکان پذیر است و فرضنه مورد نظر که حفظ پایداری ریبشبکه برا
کنررل فرکانس مشارکری برای آن را بنران مریکنرد بررای روش
انجام تحقنق ،تحلنل دادهها که همان مشاصرات سنسررس مرورد
نظرررر بررروده و در جررردول ( )3آمرررده اسرررت از نررررمافررربار
 MATLAB/SIMULINKاسرفاده شده است .جامعه آماری برای
1- Microgrid Management System
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این فرضنه هر نوع از ریبشبکه مرصل به شبکه اصلی بر با انرواع

جدول ( :)6مشاصات سنسرس

مارل واحدهای تولند پراکنده ،بارها و ادوات دیگر میتواند باشد

تجهنبات ریبشبکه

مشاصات بار و توان

که شبکه مرورد نظرر بررای شربنه سرازی در ایرن مقالره مطرابق

دیبل ژنراتور 3

34 KVA

دیبل ژنراتور 3

33 KVA

توربنن بادی

30 KW

سنسرس ذخنره انرژی باتری

06 KW

شکل ( )3از دو دیبل ژنراتور ،یک توربنن بادی و سنسرس ذخنرره
انرژی باتری و  2بار حساس تشکنل شرده اسرت .ولرراژ سنسررس
 330ولت و فرکانس  00هرتب درنظر گرفره شده است .مدلسازی

03

بار

WTS

2+6 JK

بارها در مقاله بهصورت امپدانس اابت  Rو  Xانجام شرده اسرت.

بار دیبل ژنراتور 3

15+8 JK

هسچننن برای این شبکه ننب از سمت  SCADAفرمران هرایی برر

بار دیبل ژنراتور 3

9+8 JK

بار

3 KW

بریکر وجود دارد.

شکل ( :)6ریبشبکه تحت مطالعه

 -8مدل دیزل ژنراتور

 -1مدل سیستم ذخیره انرژی باتری

دیبل به عنوان منبع تولنرد پراکنرده جهرت براالنس انحرراف برار
اسرفاده میشرود .دیربل ژنراترور از یرک ماشرنن سرنکرون ،یرک
تحریککننده با ورودیهای ولراژ کره شرامل یرک کنرررل حلقره
بسره با خروجی ولراژ ،تشکنل شده است و یک گراورنر برا ورودی
اخرررالف سرررعت ماشررنن سررنکرون از مقرردار مرجررع آن اسرت و
خروجی آن ،توان مکاننکی است که برا ضررب گشرراور مکراننکی
محاسبه شده در کنررلر حلقه باز آن در سرعت بهدسرت مریآیرد،
تشکنل شده است .نقطه تنظرنس تروان خروجری دیربل ژنراتورهرا
تغننر میکند  .ایرن دیربل ژنراترور حالرت گرذرای براالیی دارنرد.
درنرنجه در ابردا در شبنهسازی سنسرس تا  0/4ابرردایی مشراهده
میشود.

مفهوم اصلی عملکرد مسررقل شرامل کنرررل مشرارکری ،3منرابع
ذخنره انرژی و سایر ریبمنابع میشود .مطابق شرکل ( )3در طرول
عملکرد جبیرهای ،منبان توان تولنردی و مصررفی در هرر لحظره
یکسان ننسرت .درنرنجره ،فرکرانس و ولرراژ ریبشربکه نوسران 3و
سنسرس یک خاموشی 2را تجربه خواهرد کررد مگرر ایرنکره یرک
فرآیند برقراری تعادل توان مناسب موجرود باشرد .کنرررلکننرده
اینورتر  ESSدر حد چندین منلیااننه پاسخ میدهد درحرالیکره
دیبل ژنراتور ،ماشنن درون سوز ،سلول سوخری یک زمران پاسرخ
نسرربراا آهسررره دارد ESS .یررک نقررش مهررس در نگهررداری ولررراژ و
فرکانس ریبشبکه در محدوده مجاز در طول عملکرد جبیرهای بازی
1- Cooperative Control
2- Fluctuate
3- blackout
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میکند .در حالت عملکرد جبیرهای با مرعادلسازی مناسب تروان
 ،ESSولراژ و فرکانس ریبشبکه میتوانند در مقادیر نرامی تنظرنس
شوند .قابلنت کنررل  ESSبرای تعادل توان مابنن تولند و مصرف
ممکن است بره وسرنله ظرفنرت سنسررس موجرود محردود شرود.
بنابراین ،توان خروجی  ESSباید سریعاا توسرب کنرررل اانویره در
 MMSبه کمننه برگرردد ترا انررژی ذخنررهشرده مراکبیمس را در
سنسرس ت منن کند.
شکل ( )2ساخرار  BESSو کنررلکننده محلری آن را نشران

میدهد .کنررل مشارکری ساده شامل کنررلکننده عملکرد شبکه
اصلی و کنررلکننده جریانی  dqاست .در حالت کنررل مشارکری
ساده معمول  ESSو همه ریبمنابع در حالت کنرررل  PQهسررند
اما با تغننر حالت کنررلی از  PQبه  v/fدر حالت مرصرل نروعی از
کنررل مشارکری با نام کنررل مشارکری ترکنبی پنشنهاد میشود.
هسچننن نقطره تنظرنس تروان خروجری بره وسرنله  MSSتعنرنن
میشود.

شکل ( :)2مفهوم روش کنررلی برای عملکرد جبیرهای

شکل ( :)9ساخرار سنسرس ذخنره انرژی باتری

در این حالت کنررلکننده شبکه اصلی مقردار تروان اکرنرو و
راکرنو تبریق شده به شبکه اصلی و ننب مؤلفههرای مرجرع  d3و

q

جریانی خروجی یعنی  Id-refو  Iq-refرا تنظرنس مریکنرد .از سروی
دیگر ،در حالت عملکررد جبیررهای ،کنرررلکننرده شربکه اصرلی
فرکانس و ولراژ ریبشبکه و ننب مؤلفرههرای مرجرع  dو  qجریران
خروجی را تنظنس میکند که در شرکل ( )4نشان داده شده اسرت.
مقادیر مرجع ولراژ و فرکانس ننب همانطورکه از قبل گفره شد در
این شبکه  330ولت و  00هرتب در نظر گرفره شده است.
شکل ( :)7بلو
1- Reference

دیاگرام کنررلکننده شبکه اصلی
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 MMSحالت اتصرال را از کلنرد اتصرال اسرراتنکی ( )STS3و
سپس دادهها را از  BESSدریافت میکند .طرح کنررلی جریان در
شکل ( )0نشان داده شده است.

02

نقطه تنظنس توان خروجی هر ریبمنبع را محاسبه کند و از طریق
کنررل اانویه به ریبمنابع اعمال کند MMS .دادهها را از سنسرس
دریافت میکند و سپس از طریق کنررل حلقه بسره ،نقاط تنظنس
را به هر یک از ریبمنابع ارسال میکند .کنررلکنندههای محلی
درنهایت مسئول تنظنس توان خروجی هر یک از ریبمنابع بهصورت
محلی هسرند .شکل ( )4ساخرار کنررل اولنه و اانویه را نشان
میدهد.

شکل ( :)8طرح کنررلی جریان سنسرس ذخنره انرژی

زمانیکه مقدار مرجع جریان یعنی  Id-refو  Iq-refتعنرنن شرد،
تبدیل  dqاعمال میشود تا بروان مؤلفههای اکرنو و راکرنرو تروان
خروجی را به طور مسرقل کنررل کرد .در کنررلکننده جریان ،در
شکل ( )6مؤلفههای مرجع  dو  qولراژ  Vd-refو  Vq-refبا بهکارگنری
خطررای مررابنن مؤلفررههررای مرجررع  d-qجریرران ( Id-refو  )Iq-refو
مؤلفههای  d-qجریان اندازهگنریشده ( Idو  )Iqحاصل میشروند.
مقادیر بهدستآمده  Vd-refو  Vq-refاز طریق بلرو تبردیل  dqبره
 abcبه مؤلفههای  Vb-ref ،Va-refو  Vc-refتبدیل میشوند.

شکل ( :)4بلو

دیاگرام

PLL

شکل ( :)5ساخرار راهبرد کنررلی مشارکری
شکل ( :)1بلو

دیاگرام کنررلکننده جریان

بلو  PLL3که در شکل ( )7نشان داده شده اسرت سرنگنال
سنکرونسازی الزم را تولند میکند .هنگامیکه ولراژهای مطلوب
در قاب چرخان  aو  bو  cحاصل شدند روش مدوالسنون پهنرای
پررالس ( )SPWM2اعمررال مرریشررود .در مدوالسررنون ،SPWM
پالسهای فرمان و کنررل خروجی کره بایسرری بره مردار قردرت
اعمال شوند از مقایسه یک موج سننوسری مرجرع کره  Vabc-refبرا
موج حامل 4مثلثی مقایسه میشوند .علرت اسررفاده از ایرن روش
عملکرد عالی آن است .در بلو  ،SPWMولراژهای مطلوب Vabc-ref
و سنگنالهای کلندزنی اعمال شرده بره شرش عردد  IGBT0وارد
میشوند.
بهمنظور برگرداندن توان خروجی  ESSبه کمننه MMS ،باید
1- Static Transfer Switch
2- Phase-Lock Loop
3- Sinuous Pulse Width Modulation
4- Carrier
5- Insulated Gate Bipolar Transistor

الگوریرس کنررل اانویه در  ،MMSتوان خروجی انردازهگنرری
شده  )Pess( BESSو مقدار مرجع ( )Pess-refرا مقایسه میکنرد ترا
یک مقدار خطا بهدست آید .از ایرن مقردار خطرا کرل تروان الزم
( )total P commandبهدست میآید که در شکل ( )9نشران داده
شده است.

شکل ( :)3دیاگرام توان کل تولندی

مقادیر کل توان بهدست آمده مطابق فرمول ( )3بنن ریبمنابع
تقسنس میشود تا نقطههای تنظنس جدید را برای هر یک از منابع
کنررلپذیر تولند کند.
()3
که در آن ∆Pref-i ،مقدار تغننر نقطه تنظنس  iامرنن ریبمنبرع
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اسررت Ptotal-command .هررس مقرردار کررل ترروان  Pبررهدسررتآمررده از
شکل ( )9است.
ضریب مشارکت  iامنن ریبمنبع مقدار اابت و از پنش تعننن
شده ای است و مقدار آن توسب ظرفنت منبرع تعنرنن مریشرود.
نقطه تنظنس توان اکرنو نهایی  iامرنن منبرع  Pref-Iاز جمرع تروان
خروجی فعلی  Pout-iو تغننر نقطره تنظرنس  ∆Pref-iمطرابق شرکل
( )30بهدست میآید.

 -4مدل توربین بادی
در این مقاله توربنن بادی برهصرورت یرک منبرع ولرراژ برا ادوات
الکرروننک قدرت (اینورتر) و سنسرس کنررلی مربوط به آن مدل و
شبنهسازیشده است.

 -5شبیهسازی و نتایج

عالوهبر زمانیکه ریبشبکه به حالت جبیرهای مریرود ،در سرناریو
دیگری که توربنن بادی ننب از شبکه برهدالیرل مارلفری هماننرد
کاهش سرعت باد و یا وقروع خطرا در تروربنن برادی و یرا حرری
حمالت سرایبری برر سنسررس  SCADAو عملکررد نادرسرت آن،
خارج می شود ننب بررسی میگردد .حدود مجاز تغننرات ولرراژ در
این شبنهسازی  ± 30ولت و تغننرات مجاز فرکانس  ± 0/2هرترب
با توجه به اسرانداردهای وزارت ننرو در نظرر گرفرره شرده اسرت.
اطالع سنسرس از لحظه جبیرهایشدن در این مقاله با زماندهی به
بریکر انجام می شود .آشکارسازی جبیرهایشدن ریبشربکه هردف
اصلی برای این مقاله نبوده و بررسی آن در مباحث دیگری تعری
میشود و روشهای مارلفی برای شبنهسازی و تشرانص لحظره
جبیرهایشدن وجود دارد و در واقع  MMSحالت اتصال یرا عردم
آن را از کلند اتصال اسراتنکی ( )STSو سپس دادهها را از BESS
دریافت میکند.

تحلنل و شبنهسازی کنررل فرکانس مشرارکری شربکه مروردنظر

شکل ( :)61روش تعننن نقطه تنظنس توان خروجی ریبمنبع

شکل ( :)66تغننرات فرکانس سناریو اول

 -3سناریوی اول :ریزشبکه جزیرهای میشود
در این سناریو شبکه تحت ترانر حمالت سایبری توسرب دشرمن

هوشمند دچار بحران شده و بریکر عملکرد نادرست داشره اسرت،
ریبشبکه را وارد حالت عملکرد جبیررهای مریکنرد .ریبشربکه در

روش راهبردی کنترلی مقابله با خاموشی ریز شبکهها حین وقوع حمالت سایبری به شبکه برق سراسری :مریس رحمانی و همکاران

 t=3 sاز شبکه اصلی جدا میشود تا لحظه جبیرهایشردن تروان
مبادلهشده  BESSبا شبکه صفر است .همرانطورکره شرکلهرای
( )33-33نشان میدهند با جبیرهایشدن فرکانس  00 Hzترا Hz
 49/7مییابد در این لحظه  BESSوارد عمرل شرده و برا تبریرق
توان ،نوسانات فرکرانس را منررا و درنرنجره فرکرانس بره 00 Hz
برمیگردد .سپس با تغننر نقاط تنظنس دیبل ژنراتورها بعد از طی
زمان حدودی  2ااننه توان  BESSننب به مقدار کمننه بازمیگردد.
هسچننن همانطورکه درشکل ( )32نشران داده مریشرود ولرراژ
نقطه اتصال مشررر ) (PCCدر  t=3 sدچرار افرت شرده و 330 V
میرسد با راهبرد کنررلی بهکرار بررده شرده حردوداا در  t=3 sبره
محدوده عملکرد نرمال خود بازمیگردد .درنرنجه با توجه به فر
بنان شده با وقوع حمرالت سرایبری و عملکررد نادرسرت سنسررس
 SCADAو درنرنجه  ،STSریبشبکه از شربکه اصرلی جردا شرده

00

است و در این شبکه چون از شبکه اصلی به ریبشبکه توان تبریق
می شده است با قطع اتصال فرکانس کاهش یافره و این توان باید
به طریقی جبران شود تا فرکانس به مقدار نامی خود بازگردد کره
این امر از طریق توانی که باتری به ریبشبکه وارد میکنرد ،انجرام
میپذیرد .هسچننن توان باتری بهدلنل آنکه حد مشاصی دارد و
برای ذخنره در سنسرس با تبریق توان از دیبلها به مقدار کمننره
بازمی گردد .ولراژ ننب با سنسرس کنررلی مشرابه طراحریشرده بره
محدوده نرمال خرود برازمیگرردد .پرس در ایرن سرناریو فرضرنه
بنان شده درست بروده اسرت و ایرن کنرررل مشرارکری فرکرانس
توانسره بهخوبی و در مدت زمان کمری در حردود  3 sفرکرانس و
ولراژ را به حد نرمال خود بازگرداند و از خاموشی ریبشبکه بعد از
حمله سایبری جلوگنری کند.

شکل ( :)62تغننرات توان باتری سناریوی اول

شکل ( :)69تغننرات ولراژ نقطه اتصال مشرر

در سناریوی اول
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 -61سناریوی دوم :ریزشبکه جزیررهایشرده برا
برونرفت توربین بادی
در این سناریو ننب شربکه تحرت تررانر حمرالت سرایبری توسرب
دشمن هوشمند دچار بحران شده و با فرمان به بریکر مرصرل بره
شبکه ،ریبشبکه را وارد حالت عملکرد جبیرهای میکند .ریبشبکه
در  t=3 sاز شبکه اصلی جدا میشود تا لحظه جبیرهایشدن توان
مبادله شده  BESSبا شبکه صفر است .همانطورکه اشکل ()34
نشان میدهند با جبیررهای شردن فرکرانس  00 Hzترا 49/7 Hz
مییابد در این لحظه  BESSوارد عمرل شرده و برا تبریرق تروان،
نوسانات فرکانس را منرا و درنرنجه فرکانس به  00 Hzبرمیگردد.
سپس در  t=3 sتوربنن بادی بهدلنل کاهش سرعت باد یرا وقروع
خطرا در تروربنن و حرری حمرالت سرایبری و عملکررد نادرسررت
سنسرس  SCADAاز ریبشبکه خارج شده و توانی مبادله نمیکند.
در ایرررن سرررناریو فرررر مررریشرررود کررره خرررروج تررروربنن

بادی بهصورت عمدی یا برنامهریبیشده بوده تا برا ایجراد ترنش
م اع سبب خاموشی سنسرس گردد به این صورت که یا دشمن
بعد از به بحرانکشاندن شبکه و جبیرهایشدن ریبشبکه با اعمال
فرمرران برره سنسرررسهررای حفرراظری کنررلرری ترروربنن بررادی را از
ریبشبکه خارج می کند و یا با داشرن اطالعات زیست محنطری از
زمان دقنق کاهش باد که باعث خروج توربنن برادی مری شرود از
همان ابردا ریبشبکه را با حمله سایبری به حالت جبیررهای بررده
است تا در زمان مشاصی پس از حمله توربنن ننب از شبکه خارج
شود .در این حالت مشاهده میشود که باز هس فرکانس از 00 Hz
برره  49/6 Hzکرراهش یافررره و درنرنجرره  BESSبررا تبریررق ترروان
فرکانس را به  00 Hzبازمیگرداند .از  t=3 sبه بعد نقراط تنظرنس
دیبل ژنراتورها مرناسب با توان  BESSتغننر کرده و بعرد از طری
زمان حدودی  2 sتوان  BESSننب به مقدار کمننه بازمیگردد ترا
در ریبشبکه ذخنره شود.

شکل ( :)67تغننرات فرکانس سناریوی دوم

شکل ( :)68تغننرات توان باتری سناریوی دوم

روش راهبردی کنترلی مقابله با خاموشی ریز شبکهها حین وقوع حمالت سایبری به شبکه برق سراسری :مریس رحمانی و همکاران
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هسچننن همانطورکه در شکل ( )36نشان داده مریشرود ،ولرراژ

ریبشبکه و اهداف فرعی کنرررل ولرراژ و ذخنرره تروان براتری در

t=3 s

ریبشبکه بوده اند .درنرنجه ،برای پاسخ به فرضرنه مرورد نظرر کره

بهعلت خروج ناگهانی توربنن بادی بهترتنب به  330 Vو 304 V

حفظ پایداری ریبشبکه با کنررل مشارکری فرکرانس بنران شرده

می رسد و دچار افت میشود اما با راهبرد کنررلی بهکار برده شده

است ،میتوان این گونه توضن داد که با توجه به نررایج عرددی و

حدوداا در  t=3/7 sبه محدوده عملکرد نرمال خرود برازمیگرردد.

نموداری و توضنحات در این دو سناریو حفظ پایداری کره همران

درنرنجه با نرایج عددی بنران شرده و فرضرنه برا وقروع حمرالت

حفظ فرکانس و ولراژ بوده است بهخوبی صورت گرفرره و برا ایرن

سررایبری و عملکرررد نادرسررت سنسرررس  SCADAو درنرنجرره آن

روش ،کنررلی مشارکری توانسرهایس به خوبی و در مدتزمان کمی

جبیرهایشدن ریبشبکه و حری بعد از آن خروج تروربنن برادی از

ریبشبکه را حفظ کرده و از خاموشری ریرب شربکه بعرد از حملره

این شبکه به نمونهای ننب با این کنررل مشارکری به اهداف اصرلی

سایبری جلوگنری کننس.

نقطه  PCCدر  t=3 sبهدلنل جبیرهایشدن ریبشربکه و در

و فرعی این مقاله رسندهایرس کره هردف اصرلی کنرررل فرکرانس

شکل ( :)61تغننرات ولراژ نقطه اتصال مشرر

 -66نتیجهگیری
روش کنررل فرکانس مشارکری سنسررس ذخنرره انررژی براتری و
دیبل ژنراتور هنگامیکه با حمله سایبری ریبشبکه از شبکه اصلی
جدا می شود ،ارائه داده شد .هنگام وقوع حمله سرایبری احرمرال
خروج چند المان از شبکه بهصورت هسزمان و یا با تراخنب زمرانی
مرفاوت وجود دارد که ما در این مطالعه دو سناریو ممکن الوقروع
را بررسی کردیس اما سناریوهای دیگری هسچون خروج هرسزمران
توربنن بادی و دیبل تنب میتواند مورد بررسی قرار بگنرد .با توجه
به انواع حمالت سایبری کره امرروزه شربکه قردرت کشرورمان را
تهدید می کند و در صورت بروز آن ،صدمات اقرصادی و اجرماعی
باالیی را مرحمل خواهنس شد ،کنررل مشرارکری روش کرارآیی را
درطول عملکرد جبیرهای حنن بروز حمله برای کنرررل نوسرانات
فرکانس و ولراژ بازگرداندن تروان  BESSبره کمننره مقردار ارائره
میدهد تا شبکه را ایمرن نگراه دارد و تروان براتری در ریبشربکه
ذخنره شود .در هر دو سناریو با حملره سرایبری توسرب دشرمن

سناریو دوم

هوشمند چه تنها با جبیرهایشدن و چه حری برا خرروج تروربنن
بادی بهصورت برنامه ریبی شده توسب دشمن هوشرمند ،برا روش
کنررلی شبنهسازیشده ،مشاهده شد که نوسانات فرکانس در حد
یکدهس ااننه و نوسانات ولراژ در حد یک ااننه برا رونرد یکسرانی
منرا میشوند و در همنن زمان باتری پس از اعمال توان به مقدار
کمننه بازمیگردد حال آنکه در کارهای پنشنن برای این نروع از
ریبشبکهها روند بهبود به چند دقنقه ننب میرسرنده اسرت و ایرن
مقایسه خود سرعت این روش در رسندن به پایرداری کره بعرد از
حمالت سایبری مهس میباشد را نشان میدهد زیرا هردف اصرلی
دشمن ،ناپایداری و خاموشی سنسرس میباشرد ،هرسچنرنن بررای
بهبود این روش می توان با تنظنس ضرایب کنررلری رونرد منرایری
فرکررانس و ولررراژ را بهبررود باشررند کرره برررای آن اسرررفاده از
الگوریرس های هوشمند همانند منطق فازی برهعنروان کرار آینرده
پنشنهاد میگردد.
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ABSTRACT
This paper proposes the stability state of micro-grid in islanding mode during occurring cyber-attacks
on the power networks. By controlling the rated frequency, it is possible to achieve stability. In order to
control rapid frequency, the power balance between production and consumption in every moment must be
established; it can be obtained using energy storage system such as batteries with fast dynamic response
time. If the battery is designed well, it can lead to the frequency stability of the system by injecting or absorbing reactive power. To contribute more understanding of maximum battery capacity using, an efficient
control strategy is designed and simulated via MATLAB/SIMULINK software.
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