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يکي از جهتگيريهاي اساسي اين حوزه ارتقاء توان پاسخ گويي حوزة پژوهش و فناوري به تحوالت محيطي و نيازهاي صنعت آب و برق ميباشد .الزمه پاسخگويي به تحوالت
محيطي و نيازهاي صنعت آب و برق ،در وحلة نخست شناسايي و معرفي نظاممند تحوالت و نيازهاي اين صنعت است .در اين راستا تالش ميشود اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در
چارچوب مشخص تنظيم و ارايه شوند .تعيين اولويتهاي تحقيقاتي براساس اصول و معيارهاي علمي و بر مبناي واقعيات و نيازهاي صنعت آب و برق ،نتايج ارزشمندي از جمله
جهت گيري روشن در نتايج مورد نياز تحقيقات ،جلوگيري از اتالف منابع ،پرهيز از دوباره کاري و موازي کاري و تخصيص بهينه اعتبارات تحقيقاتي را به دنبال خواهد داشت.
دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري وزارت نيرو طي ساليان گذشته با استعالم از واحدهاي زيرمجموعه ،هر ساله مجموعه "عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو" را (در وب
سايت خود به نشاني  )http://trt.moe.gov.irمنتشر مينمايد .پژوهشگران محترم جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگي انجام اولويتهاي مذکور ،ضمن مشاهده فلوچارت نحوه اخذ
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اولويتهاي تحقيقاتي 
ورود به سامانه ،نسبت به اخذ پروژه اقدام نمايند .شايان ذکر است اولويتهاي تحقيقاتي شرکت توانير و شرکت هاي زيرمجموعه ،پس از تاييد شرکت مربوطه ،ميتواند در قالب پروژه
پژوهشي ،پروژه نخبگان وظيفه و پايان نامه تحصيالت تکميلي انجام گردد.

دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري وزارت نيرو
تير 1399
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شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه
محور انتقال و فوق توزيع

.1

.1.1
رديف

اتوماسيون ،ديسپاچينگ و مخابرات در پست ها و خطوط انتقال نيرو
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي

طراحي و ساخت  Gatewayبومي بر اساس

استاندارد و آخرين پيشرفت هاي فناورانه و صنعتي

خراسان

استاندارد 01816

ارتباط واسط سرويس مخابراتي خالصه شده ()ACSI

داليل اولويت داشتن

تعريف مساله :طراحي سيستم اتوماسيون محلي پست هاي فشار قوي
در صنعت برق بر مبناي استاندارد  IEC61850مي باشد .براي
ارتباطات باال دست مورد نياز پست با مراکز کنترل ،اين استاندارد
معموال از يک گيت وي بين اليه ايستگاه (باس ايستگاه) و اليه شبکه
(شبکه مخابرات) استفاده مي کند که وظايف تطبيق و سازگاري
پروتکل ها و نگاشت سيگنال هاي ايستگاه به پروتکل هاي رايج
هدف :مطالعه الزامات فني و سايبري مورد نياز گيت
وي سيستم اتوماسيون محلي پست از طريق بررسي
1

اتوماسيون پست با گيت وي براي کنترل از راه دور يا
مرکز کنترل و تامين امنيت سايبري آن

اسکادا را به عهده دارد .اين گيت وي مي تواند بصورت مجتمع در
سِرور اصلي  DCSپست ،يا بصورت سرور مجزا در طراحي در نظر
گرفته شود .ساخت نرم افزار و سخت افزار مورد نياز براي اين گيت
وي ،سازگار با استانداردهاي اسکادا و  01816و همچنين شبکه
مخابرات  ،بصورت يک سامانه يکپارچه بصورت بومي از نيازهاي اصلي
صنعت برق مي باشد .داليل اولويت داشتن :با توجه به بومي شدن
استاندارد اتوماسيون پست بر مبناي استاندارد  ،01816الزم است گيت
وي مورد نياز اين استاندارد ،که سازگار و منطبق بر نيازمندي هاي
سيستم اتوماسيون محلي  ،مرکز کنترل و شبکه مخابرات است نيز
بومي شود .مزايا :صرفه جويي در هزينه هاي طراحي پست از طريق
بومي سازي گيت وي مورد نياز کاهش مخاطرات مربوط به حمالت
سايبري از طريق گيت وي به سيستم اتوماسيون محلي پست کاهش
هزينه هاي سرويس و نگهداري سامانه اتوماسيون محلي پست
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شرکت برق منطقه اي

طراحي نرم افزار جامع مديريت پستهاي مخابراتي

هدف :در هر سيستم يکپارچه اي که در آن از

تعريف مساله :با توجه به ساختار سيستمهاي مخابراتي که مبتني بر

خراسان

منصوب در شرکت ( )NMSاعم از ساختارهاي

مدياهاي ارتباطي مختلف جهت ارتباطات استفاده

سيستمهاي  Circuit switchو  Switch Packetمي باشند در

 switch, packet switch circuitبه

ميشود نياز به يک مرکز مديريت واحد جهت نظارت

پستهاي برق خراسان نياز به سيستم پايش مي باشد که بتواند هر دو

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

3

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

منظور پايش سيستمهاي مخابراتي

بر عملکرد سيستمهاي ارتباطي و لينکهاي ارتباطي

نوع سيستم را از لحاظ مديريتي و ساختاري مانيتور نمايد داليل اولويت

مي باشد.در سيستمهاي نظير سيستمهاي ارتباطات

داشتن - :عدم وجود سيستم هيبريد متمرکز مانيتورينگ در مرکز

سيار به آن NOC(Network Operation

ديسپاچينگ  -رفع عيب و تحليل خطا در سيستمهاي عمدتا آنالوگ با

 )Centerگفته شده و در اينجا به آن

روش سعي و خطا نظير سيستم هاي  - PLCجلوگيري از خطا،تعويض

NMS(Network Management
 )Systemگفته ميشود .محصول :اين نرم افزار به

يا جايگزيني مديا با سطح خطاي پايينتر مزايا :با اجراي اين طرح با
توجه به آنکه بعضي از مديا ها و مسيرهاي ارتباطي پست تا مرکز

همراه سخت افزار واسط آن بايد بتواند کليه

کنترل شامل چند مسير و مدياي مختلف مي باشد.در زمان خرابي الزم

مسيرهاي ارتباطي آنالوگ و ديجيتال و Ip Base

است تک تک اين مسيرها چک شوند و اصطالحا  LOOPگردند.با اين

مرکز ديسپاچينگ را به صورت جداگانه و نود به نود

روش هم هزينه ارسال نفرات براي بررسي عيب زياد است و هم وقت

مانيتور کرده و وضعيت هر نود و لينکهاي وابسته آن

زيادي سپري مي شود.اين سيستم ميتواند هم هزينه را کاهش دهد و

را نشان دهد.

هم زمان کشف خطا و زمان قطعي ترافيک را کاهش دهد.
تعريف مساله :در حال حاظر به سرورهاي سيستم هاي اتوماسيون پست

هدف :هدف از پروژه ،طراحي و ساخت تجهيزي
ميباشد که به عنوان واسط فلش و سرور اتوماسيون
قرار گيرد و مسير ارسال داده در آن به صورت يک
3

شرکت برق منطقه اي

بررسي امکان پياده سازي سيستم data diode

خراسان

در پستهاي اتوماسيون

طرفه باشد .به طوري که فقط بتوان محتويات يک
فايل مشخص بر روي سرور را بعد از اتصال فلش به
آن و فشردن دکمه بر روي تجهيز بر روي فلش
انتقال داد محصول :طراحي و ساخت يک نمونه
تجهيز با کارائي مطرح شده و تست آن در محل
آزمايشگاه و يک پست نمونه

به داليل مختلفي از جمله برداشت فايل هاي پيکربندي و اسيلوگرافي
رله ها (با توجه به اينکه نرم افزار مهندسي رله هاي بر روي سيستم
هاي سرور و يا  HMIقرار دارد) فلش متصل مي شود .لذا امکان انتقال
ويروس به سيستمها وجود دارد و از طرفي نيز برداشت فايل رله ها نيز
امري ضروري است .داليل اولويت :از دو منظر اتصال فلش به
سرورهاي اتوماسيون مورد توجه مي باشد - :امکان استخراج اطالعات
بهرهبرداري سيستم اتوماسيون مانند فايل اطالعات مقادير ساعتي پست
به واسطه فلش  -الزام به برداشت فايل هاي پيکربندي و اسيلوگرافي
رلهها به واسطه فلش مزايا :به لحاظ فني بسيار کاربردي است زيرا
امکان دسترسي به فايل هاي سرور با در نظر گرفتن مباحث امنيت
سايبري وجود دارد.
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

تعريف مساله :گيرنده زميني موقعيت ياب ماهواره اي يا  GPSدر پست
هاي فشار قوي (و همچنين ساير ايستگاه هاي قدرت مانند نيروگاه و
مراکز کنترل شبکه) براي همزمان سازي سيستم هاي کنترل و
اتوماسيون پست بکار مي روند .اختالل در اين سيستم همزماني در
ايستگاه هاي قدرت ،مي تواند همزماني رويدادهاي بوجود آمده در
شبکه قدرت را بر هم بزند .با توجه به گسترش روز افزون استفاده از

4

هدف :شناسايي آسيب پذيري هاي امنيتي سيستم

 GPSو نقش مهم آن در سيستم هاي اتوماسيون صنعت برق ،بهبود

هاي موقعيت ياب ماهواره اي در پست هاي فشار

دقت اندازه گيري و امنيت سايبري داده ها در  GPSاهميت بسزايي

قوي يافتن راه کارهاي مناسب براي مقابله با حمالت

دارد GPS .هاي موجود در صنعت برق از هيچ مکانيزم امنيتي براي

شرکت برق منطقه اي

تخمين خطاهاي زماني گيرنده زميني  GPSدر اثر

تخمين و تصحيح سيگنال خطا در  GPSدر اثر حمله

مقابله با حمالت سايبري برخوردار نيستند .داليل اولويت :با توجه به

خراسان

حمالت سايبري

سايبري محصول :ارائه راه کارهاي عملي تخمين و

اهميت سيستم هاي  GPSدر سيستم هاي اتوماسيون محلي و راه دور

تصحيح سيگنال خطاي  GPSپست در اثر حمالت

شبکه قدرت ،و بههيچ وجه نميتوان سرقت اطالعات جيپياس و

سايبري  ،همراه با جزئيات و شبيه سازي هاي الزم و

اختالالت موجود در آن را ناديده گرفت و ضروري است آسيب پذيري

سپس پياده سازي بر روي يک نمونه واقعي

هاي امنيتي و حمالت رايج به آنها شناخته شود .به عنوان مثال حمالت
رايجي مانند جمينگ ( )jammingو جعل سيگنال در  GPSمي تواند
باعث ايجاد خطاي ساعت ماهواره ،خطاي ساعت گيرنده ،خطاي مدار،
چند مسيري شدن ،ايجاد آفست در فاز آنتن و امثال آن شود .مزايا:
جلوگيري از تبعات حاصل از بر هم خوردن سيستم همزماني در پست
هاي فشار قوي و مراکز کنترل شبکه در اثر حمله سايبري به سيستم
هاي  GPSپست

جايابي بهينه تجهيزات مانيتورينگ کيفيت توان در
1

مانيتور کردن شاخص هاي کيفيت توان در شبکه امکان بهره برداري

شرکت برق منطقه اي

شبکه انتقال و فوق توزيع شبکه برق سيستان و

سيستان و بلوچستان

بلوچستان و امکان سنجي مانيتورينگ با توجه به

حوادث را فراهم مي نمايد ولي با توجه به هزينه باالي دستگاه هاي

زير ساخت هاي موجود در پست هاي انتقال و فوق

کيفيت توان ارائه نقشه راه به منظور داشتن مانيتورينگ کامل از شبکه

کتابچه و لوح فشرده گزارش و نرم افزار مانيتورينگ

مناسب از تجهيزات ،شناسايي نقاط هارمونيک زا و تحليل درست

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق

5

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

توزيع

داليل اولويت داشتن

الزامي مي باشد
با توجه به گسترش روز افزون مصرف انرژي و همچنين استفاده از
منابع توليد تجديرپذير ،پايش هرچه بيشتر شبکه و کنترل منابع تجديد

بررسي زير ساخت مخابراتي موجود شبکه برق

0

شرکت برق منطقه اي
سيستان و بلوچستان

پذير چه در حالت اتصال به شبکه و عملکرد به صورت جزيره اي،

استان سيستان و بلوچستان و ارائه پيشنهادات

ارزيابي وضعيت فعلي شبکه و شناسايي زير ساخت

موجب افزايش بهره وري شبکه قدرت مي گردد .در حال حاضر

عملي درخصوص طراحي بستر مخابراتي مناسب

هاي مورد نياز جهت حرکت در راستاي هوشمند

مانيتورينگ منابع توليد تجديد پذير به کمک سيم کارت تلفن همراه

(با استفاده از زير ساخت موجود و ملزومات مکمل)

سازي شبکه پيشنهاد سيستم اسکاداي منابع توليد

صورت مي پذيرد که بعضا با مشکالتي چون عدم پرداخت بدهي سيم

براي مانيتورينگ و کنترل مولدهاي انرژي

تجديد پذير مبتني بر زير ساخت هاي ارتباطي

کارت و آنتن دهي مواجه مي باشد .بکارگيري منابع زيرساخت مخابراتي

تجديدپذير به منظور تحقق شبکه هوشمند

پيشنهاد شده براي شبکه هوشمند

موجود در طراحي زيرساخت مخابراتي شبکه هوشمند باعث بهره وري

()GRID SMART

بيشتر منابع مي گردد و در صورتي که به صورت موازي با ساير مدارات
ارتباطي بکار گرفته شود مي تواند باعث افزايش قابليت اطمينان شبکه
گردد .

مطالعه ،تحقيق و گزارش در خصوص تاثير ميزان و
7

شرکت برق منطقه اي
سيستان و بلوچستان

نوع هارمونيک و اغتشاشات بر دستگاه هاي اندازه
گيري  ،رله هاي حفاظتي و سيستم هاي مخابراتي

کتابچه و لوح فشرده گزارش

در سيستم هاي انتقال انرژي بر اساس نتايج اندازه

با توجه به گسترش عوامل هارمونيک زا در شبکه برق بررسي تاثير اين
نوع عوامل بر اجزاء شبکه جهت تحليل و بهره برداري مفيد مي باشد

گيري هاي انجام شده

8

امکان سنجي و بررسي فني در خصوص بکار

 -1مطالعه و بررسي سيستم هاي اسکاداي خارجي از

تعريف مساله :مطالعه و بررسي وضعيت فعلي سيستم هاي اسکادا در

شرکت برق منطقه اي

گيري روش ها و الگوريتم هاي رمز نگاري در

لحاظ نحوه بکارگيري الگوريتم هاي رمزنگاري و

ايران و جهان از لحاظ بکارگيري الگوريتم هاي رمزنگاري در اليه هاي

غرب

سيستم هاي صنعتي و مخابراتي حوزه اسکادا و

ارزيابي آنها  -2مطالعه و بررسي سيستم هاي

مختلف نرم افزار و يا بکارگيري در سطح پروتکل هاي اسکادا و در

تحليل چالش هاي پيش رو

اسکاداي توليد داخل از لحاظ نحوه بکارگيري

صورت امکان ارائه يک روش بهينه و بومي(در صورت امکان) جهت

الگوريتم هاي رمزنگاري و ارزيابي آنها  -3مقايسه

بکارگيري روش هاي رمزنگاري در سيستم هاي اسکاداي صنعت برق

8
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

انواع روش هاي رمزنگاري در سامانه هاي اسکاداي

داليل اولويت داشتن تحقيق :با توجه به موقعيت حساس کشور و

توليد داخل و خارج از لحاظ پيچيدگي زماني ،سرعت،

تهديدات گسترده از سوي ديگر کشورها در سطوح مختلف از جمله

محدوديت هاي پياده سازي سخت افزار و نرم افزاري

سيستم هاي کنترل صنعتي و اسکادا و جهت ايجاد تاب آوري در

و -4 ...بررسي استانداردهاي ارائه شده توسط

صنعت کشور در مقابل انواع تهديدات سايبري و  ...ضروري است نسبت

نهادهاي مختلف کشور شامل سازمان پدافند ير

به بررسي موضوع رمزنگاري بصورت جامع در سطح کشور اقدام گردد.

عامل ،وزارت نيرو و  ...در زمينه استفاده از رمزنگاري
در سيستم هاي اسکادا  -1پيشنهاد يک روش
cryptographyبومي و بهينه (در صورت امکان)
جهت بکارگيري در سيستم هاي اسکاداي صنعت
برق با توجه به محدوديت هاي پيش روي کشور در
زمينه تامين سخت افزارهاي مدرن بدليل تحريم ها
و...

9

شرکت برق منطقه اي
کرمان

اهداف مورد انتظار  :قابليت بهره برداري به صورت از

تعريف مسأله  :عدم وجود اپراتور در پست هاي برق باعث ميشود

راه دور پست با رفع مشکالت ناشي از عدم وجود

سيگنالهاي غير الکتريکي مانند وجود دود گرما صداي غير معمول و ....

اپراتور  .اجراي سيستم کنترل از اتاق کنترل پست

را هم از دست بدهيم در ديتا فيوژن سعي ميشود با پردازش همزمان

بدون نياز به فرمان دادن از روي تابلو هاي 26

سيگنالهاي الکتريکي و غير الکتريکي اين مشکل به گونه اي حل شود

طراحي و پياده سازي اتوماسيون هوشمند پست

کيلوولت وجود يک نمونه و بررسي مشکالت براي

.به عنوان مثال باال رفتن دما در يک اينکامينگ  26کيلوولت اگر

بردسير بر مبناي روش هاي ترکيب اطالعات

اجرا در حداقل  0پست ديگر که در اولويت بهره

همزمان با باال رفتن دما در تابلو متناظر نباشد ،ميتواند باعث فعال شدن

()Data Fusion

برداري بدون اپراتور هستند محصول نهايي تحقيق :

سيگنالي شود.اين سيگنال مي تواند در ترکيب با ساير سيگنالها مانند

قابليت بهره برداري به صورت از راه دور پست با رفع

دود يا سيگنالهاي الکتريکي ،سيگنال خطا با مرتبه باالتري را صادر کند

مشکالت ناشي از عدم وجود اپراتور  .اجراي سيستم

.به همين ترتيب با ترکيب يا فيوژن سيگنالها مي توان مشکل عدم

کنترل از اتاق کنترل پست بدون نياز به فرمان دادن

وجود نيروي انساني در پست را حل کرد و حتي به قابليت اطمينان به

از روي تابلو هاي  26کيلوولت ارائه پيشنهادات جهت

مراتب باالتري رسيد .در استان کرمان تا کنون پست کانونشنالي به

اجرا در حداقل  0پست ديگر که در اولويت بهره

اتوماسيون تبديل نشده است  .در پست بردسير تابلو هاي کنترل از راه

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

برداري بدون اپراتور هستند مراحل کل انجام کار :با

دور براي کنترل فيدرهاي بيست کيلوولت وجود ندارد به همين خاطر

توجه به عنوان و اهداف مورد انتظار ،بر عهده محقق

اين پست گزينه مناسبي براي اجراي اتوماسيون و جبران اين نقيصه

است.

مي باشد که مدت هاست در ليست اولويتهاي بهينه سازي نيز قرار دارد
 .پست بردسير با توجه به موارد ذکر شده گزينه مناسبي است که با
انجام پروژه تحقيقاتي در اين پست  ،مي توان مسايل و مشکالت
مربوط به اجراي تکنيک هاي جديد اتوماسيون را مورد بررسي قرارداده
و راهکارهاي متناسبي ارائه کرد .داليل اولويت داشتن تحقيق -1 :
لزوم بدون اپراتور کردن پست ها  -2عدم وجود سيستم کنترل از راه
دور براي فيدرهاي  26کيلوولت در پست بردسير  -3لزوم اجراي
سيستم پايلوت اتوماسيون پست براي پست هاي موجود کانونشنال
مزاياي بکارگيري تحقيق  :کاهش هزينه در بهره برداري پست هاي
انتقال همراه با باال رفتن قابليت اطمينان راهبري پست

16

شرکت مديريت شبکه برق
ايران

هر چند بخش عمدهاي از سبد توليد نيروگاهي شبکه

با توجه به رشد فزاينده تکنولوژي و ضرورت به کارگيري منابع انرژي

سراسري متعلق به نيروگاههاي حرارتي و نيروگاههاي

مختلف در سبد توليد برق و همچنين الزامات زيست محيطي در

برقآبي با سدهاي مخزني بزرگ ميباشد ،ليکن توسعه

محدودسازي مصرف سوختهاي فسيلي ،ضرورت ايجاد نيروگاههاي

نيروگاههاي تجديدپذير و قابل توجه شدن مقدار

تجديدپذير به عنوان بخشي از آينده محتوم ناگزير شده است .با توجه

پژوهش و تدوين نقشه راه چگونگي بهرهگيري از

مجموع توليد آنها در مجموع توان قابل توليد شبکه

به پيچيدگي مالحظات جزاير در حال ساخت و توسعه آنها حين انجام

نيروگاههاي تجديدپذير در بهرهبرداري و

در آينده نزديک گريزناپذير است .از اينرو ،با رويکرد

عمليات بازيابي در پي وقوع خاموشي گسترده ،ضروري است با اطمينان

به حالت بازيابي ضروري است نقش کاربردي اين

و ضمن رعايت قيود پايداري از منابع توليد مختلف به نحو مقتضي

گونه منابع توليد با توجه به عدم قطعيتهاي آنها در

استفاده گردد .با توجه به مالحظات ويژه هر يک از انواع نيروگاههاي

توانايي توليد و مقادير توليد لحظهاي مورد مطالعه

تجديدپذير نسبت به منابع انرژي اوليه آنها و همچنين الزامات

قرار گيرند .انتظار ميرود در اين پروژه مباني

الکتريکي و سيستمي مرتبط به هر يک از انواع نيروگاهها الزم است که

بهرهگيري از نيروگاههاي تجديدپذير در عمليات

نسبت به امکانسنجي بهرهگيري از نيروگاههاي مزبور در برنامهريزي

بازيابي و نحوه رفتار آنها در زمان ناپايداري فرکانسي

بازيابي اقدام شود .الزم به اضافه است ،موضوع فوق از مباحث جديد در

برنامهريزي عمليات بازيابي شبکه سراسري

6
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عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

و ولتاژي شبکه مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت

سطح علمي جهان بوده و نياز به پژوهش مبنايي به منظور

نقشه راهي با موضوع چگونگي به کارگيري آنها در

کاربرديسازي نتايج دارد.

برنامهريزي بازيابي ارائه گردد .شرح خدمات به
صورت زير مي باشد :پژوهش در حوزه مشخصات
سيستمي انواع نيروگاههاي تجديدپذير با رويکرد به
پايداري آنها در يک شبکه به هم پيوسته پژوهش در
حوزه مشخصات سيستمي انواع نيروگاههاي
تجديدپذير با رويکرد به ناپايداريهاي فرکانسي و
ولتاژي پژوهش در نقشهاي کارکردي قابل
برنامهريزي انواع نيروگاههاي تجديدپذير در عمليات
بازيابي مطالعه تحليلي رفتار نيروگاههاي تجديدپذير
در جزاير ناپايدار در حال توسعه ضمن انجام مراحل
متوالي عمليات بازيابي تهيه و تدوين نقشه راه شيوه
به کارگيري نيروگاههاي تجديدپذير در برنامهريزي
بازيابي شبکه سراسري
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شرکت مديريت شبکه برق
ايران

با پيشرفت روزافزون تکنولوژي و نياز به ارايه

با توجه به گسترش تعداد حمالت سايبري و همچنين نظر به اينکه

ارتباطات در بستر اينترنت ،بروز و وقوع حمالت

شرکت مديريت شبکه برق ايران در شمار زيرساختهاي حياتي کشور

سايبري اجتناب ناپذير بوده و مي بايست با استفاده از

بوده و مورد توجه کشورهاي معاند به منظور ضربه زدن به زيرساخت

شناسايي و تدوين راهکارهاي تشخيص حمالت

روشهاي نوين از بروز صدمات و خسارتهاي جبران

صنعت برق ايران مي باشد ،مي بايست از روشها و تکنولوژيهاي جديد

سايبري با استفاده از روشهاي مبتني بر يادگيري

ناپذير به سيستم هاي اطالعاتي و داده هاي حياتي

به منظور شناسايي و مقابله با حمالت سايبري استفاده گردد .به دليل

عميق

سازمان ،جلوگيري نمود .يکي از روشهاي متداول به

پيچيدگي زياد حمالت سايبري و استفاده از آخرين تکنولوژيها در

منظور شناسايي تهديدات سايبري ،استفاده از هوش

طراحي باج افزارها ،الزم است تا روشهاي نوين جايگزين روشهاي

مصنوعي و به ويژه تکنولوژي يادگيري عميق مي

قديمي و سنتي گردد .در صورت عدم بهره گيري از تکنولوژي روز به

باشد .مراحل انجام پروژه به صورت زير خواهد بود:

منظور شناسايي و مقابله با حمالت سايبري ،امکان از دست رفتن داده
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

1

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

بررسي و تعيين روشهاي موجود در شناسايي حمالت

هاي حياتي سازمان و بروز خسارت جبران ناپذير وجود دارد.

سايبري بررسي و تعيين داده هاي الزم به منظور
آموزش شبکه يادگيري عميق تهيه و جمع آوري داده
هاي الزم آموزش شبکه يادگيري عميق انجام تست
برروي داده هاي واقعي و تحويل نسخه نهايي
درايور کنتور ها شامل مجموعه برنامه رايانه اي است
که به وسيله آن نرم افزار قرائت بومي توانايي قرائت
کنتور هاي مديريت شبکه به همراه تغيير ساعت،
پيکره بندي ،تغيير رمز عبور کنتور از راه دور خواهد
داشت .مراحل انجام پروژه به صورت زير خواهد بود:
تحقيق بر روي کد هاي ارسالي و دريافتي بين کنتور
12

شرکت مديريت شبکه برق
ايران

تدوين نرم افزار بومي قرائت کنتورهاي MK6E ,

و نرم افزار قرائت مخصوص خودش پياده سازي

 ACE6000و  SL7000و ساير کنتورهاي با

مجموعه فرامين در نرم افزار واسط و اتصال و قرائت

پروتکل COSEM DLMS

کنتور ارائه راه حل و آزمايش آن براي تغيير
ساعت،پيکره بندي و رمز عبور در نرم افزار واسط
پياده سازي مجموعه فرامين آزمايش شده بر روي
نرم افزار قرائت در قالب درايور و انجام آزمون هاي
عملکرد در شرايط مختلف ،در تعداد  1و  166کنتور
آزمون نهايي در تعداد  166کنتور و رفع ايراد هاي
احتمالي

با توجه به اينکه نرم افزار قرائت فعلي دفتر سنجش خارجي بوده و
هزينه سرويس دهي به آن با توجه به افزايش فزاينده نرخ ارز بسيار
باالاست و از طرفي نفرات شرکت خارجي به اطالعات متمرکز و
محرمانه صنعت برق کشور به صورت متمرکز و يکجا به منظور انجام
تعميرات بايد دسترسي داشته باشند ،لذا استفاده از نرم افزار ايراني از
اولويت برخوردار است.
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 -1محور انتقال و فوق توزيع

.1.2
رديف

برنامه ريزي بلند مدت سيستم هاي انتقال نيرو
عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

برنامه جامع طرح هاي توسعه شرکت برق منطقه اي
سمنان به همراه سناريو هاي مختلف براي حاالت
متفاوت ضرورت تحقيق :در حال حاضر طرح هاي
توسعه شبکه صرفا با در نظر گرفتن مطالعات پخش
بار ،اتصال کوتاه و خروج تک تجهيز استخراج مي

1

شرکت برق منطقه اي
سمنان

گردند و عوامل اقتصادي هيچ نقشي در تعيين اولويت

عدم انجام مطالعات جامع با در نظر داشتن مسايل فني مختلف شبکه

يا کفايت طرح براي سال مشخصي ندارند .از سوي

در يک مطالعه  -نياز واحدهاي فني شرکت به نتايج مطالعات جامع در

ديگر برنامه ريزي ها بر اساس داده هاي قطعي انجام

بهره برداري  ،احداث و برنامه ريزي شبکه برق  -الزام نهاد هاي باال

مي گيرد و عدم قطعيت پارامتر هاي تاثير گذار
برنامه ريزي بلند مدت جامع پويا طرح هاي توسعه

دست به انجام مطالعات  -شناسايي نقاط ضعف شبکه و برنامه ريزي

همچون عدم قطعيت در پيش بيني بار اکتيو و راکتيو،

اي شرکت برق منطقه اي سمنان با افق  16ساله و

جهت مرتفع نمودن انها و رفع تنگناهاي شبکه -برنامه ريزي جهت

پيش بيني قيمت برق ،پيش بيني شرايط آب و

با لحاظ نمودن مطالعات پخش بار ،اتصال کوتاه،

افزايش پايداري و قابليت اطمينان شبکه و کاهش تلفات آن (تحقق

هوايي ،عدم قطعيت در تامين نقدينگي و افزايش

خروج تک تجهيز ،قابليت اطمينان و پايداري شبکه

شعار تامين برق مطمئن و پايدار)  -نو بودن و جامع بودن مطالعات -

هزينه اجرايي طرح ها (تورم) در برنامه ريزي ها

و غيره ...و با در نظر گرفتن قيود اقتصادي

کاهش هزينه طرح هاي توسعه با در نظر گرفتن شرايط فني و

دخالت ندارند .اين در حالي است که در عمل پيشرفت

اقتصادي و عدم قطعيت هاي پارامترهاي وابسته به آنها  -برنامه ريزي

فيزيکي طرح ها  ،تامين نقدينگي و پيش بيني پارامتر

اقتصادي پروژه هاي توسعه و تعيين سناريو هاي مختلف براي حالت

هاي فني برنامه ريزي که ذکر گرديد ،زمان بندي

هاي متفاوت در آينده  -فقدان مطالعات و برنامه ريزي جامع طرح هاي

اجراي طرح هاي گذشته و آينده را تحت تاثير

توسعه

قرارداده و در بسياري مواقع طرح ها کفايت خود را در
زمان بهره برداري از دست مي دهند .از اين رو انجام
برنامه ريزي طرح هاي توسعه با در نظر گرفتن عدم
قطيت هاي مختلف و ارا ئه برنامه زمان بندي اجرايي
آنها ،نقش بسزائي در کفايت طرح هاي توسعه خواهد
داشت و ارائه سناريو هاي مختلف برنامه ريزي طرح
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

هاي توسعه راه گشاي مجري طرح هاي توسعه در
هنگام تغييرات ناگهاني خواهد بود .مطالعات جامع 16
ساله شرکت برق منطقه اي سمنان به شرح ذيل مي
باشد -1 :برآورد پيک بار ،ميانگين بار ،کم باري بار
اکتيو و راکتيو پستهاي شبکه برق منطقه اي سمنان
براي افق 16ساله ( انتخاب الگوريتمها ،روشها و ابزار
پيشبيني بار)  -2انجام مطالعات توسعه شبکه براي
افق 16ساله با ارائه سناريو هاي محتمل بر اساس
مطالعات پخش بار ،اتصال کوتاه و خروج تک تجهيز
( با هدف متعادل نمودن تراز توليد و مصرف در حالت
هاي مختلف و سالهاي مختلف توسعه برطرف کردن
محدوديت ها و نواقص شبکه ،کاهش هزينه توسعه ،
افزايش پايداري و قابليت اطمينان شبکه انتقال و
فوق توزيع برق منطقه اي سمنان و افزايش قابليت
ترانزيت برق) و ارائه راهکارهاي مناسب جهت مرتفع
نمودن مشکالت شبکه با در نظر داشتن کفايت
تمامي تجهيزات شبکه ( بررسي کفايت سطح اتصال
کوتاه  ،ولتاژ و جريان کاري/نرمال تجهيزات شبکه )
 -3مقايسه هزينه و سود گزينههاي مختلف سناريو
هاي مطالعه شده ،اولويتبندي سناريو ها بر اساس
روش ترکيبي (فني – اقتصادي) براي افق 16ساله و
انتخاب طرح/سناريو برتر براي هر کدام از سالهاي
مياني  -4بررسي ومطالعه تکميلي سناريو هاي هاي
برتر ( مطالعات توان راکتيو -مطالعات پايداري گذرا و

داليل اولويت داشتن
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

ارائه راهکار هاي مختلف براي تامين پايداري گذراي
شبکه)  -1بررسي کفايت منابع مالي جهت اجرا
سناريو هاي برتر افق  16ساله و ارائه جدول زمان
بندي تامين اعتبار و هزينه طرح ها براي تمامي
سالهاي افق مطالعه

انجام مطالعات مصرف بهينه انرژي و بررسي راه
2

شرکت برق منطقه اي
هرمزگان

هاي دستيابي به ترکيب بهينه انواع انرژي (تجديد
پذير و تجديد ناپذير) و تدوين استراتژي بهترين

 )1مدلسازي روشي جديد براي بهبود کارآيي ،قابليت

کاربرد روزافزون انرژي و تأمين آن براي ادامه حيات يکي از مظاهر

اطمينان و ترکيب و ظرفيت بهينه به کمک نرم

مهم زندگي جديد است .پايان پذيري انرژي حاصل از سوخت هاي

افزارهاي شبيه سازي مناسب )2 .تخصيص بهينه

فسيلي به ويژه نفت خام ،جهان امروز را نيازمند استفاده از منابع ديگر

انواع گوناگون واحدهاي توليد توزيع شده تجديدپذير

براي جايگزيني آن مي نمايد منابع انرژي که ما هر روزه استفاده مي

) ،(DGبه طوري که تلفات انرژي ساالنه را کمينه

کنيم به شکلهاي مختلفي هستند و از راههاي مختلفي ذخيره مي

نمايد )3 .تعيين روش مبتني بر ايجاد مدل احتمالي

شوند .اين منابع به دو دسته تجديد پذير (منبع انرژي که در مدت

توليد -بار مصرفي که همه ي شرايط عملياتي ممکن

کوتاهي دوباره احيا مي شود) و تجديد ناپذير (منبع انرژي که تمام مي

واحدهاي(  DGتوليد توزيع شده) تجديدپذير را با

شود و در مدت کوتاهي نمي تواند دوباره بوجود آيد ).تقسيم مي شوند.

احتمال آن ها ،ترکيب نمايد )4 .شبيهسازي با استفاده

اين منابع انرژي مي توانند براي توليد منيع انرژي دوم مثل الکتريسته

روش مصرف انرژي ترکيبي در بلند مدت براي

از نرمافزار مناسب براي يک سيستم واقعي با استفاده

مورد استفاده قرار گيرند .بنابراين پر واضح است که روند کنوني بايد

از اطالعات ورودي بادي ،خورشيدي و  ....براي يک

دچار تحولي عالمانه و انديشمندانه گردد .تنوع سبد انرژي به وجود

شرکت برق منطقه اي هرمزگان

مقدار بار مصرفي مورد نظر در کنار سيستم پشتيبان،

آوردن منابع جديد،راه هاي توليد و تبديل موثرتر انرژي ،حذف

شامل ميکروتوربين و باتري در يک شبانه روز با

تهديدهاي عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي از رسالت هاي اصلي

حداقل هزينهي ممکن  )1.با ديدي آينده نگرانه،

علوم امروزي و صاحبان آن محسوب مي گردد .اين رسالت ها از بنيان

مضرات و خطـرات آلودگي زيست محيطي و بحران

نيازمند فرهنگ سازي عمومي و فراهم آوردن بستر تکنولوژي هاي

پايان يافتن منابع تجديد ناپذير را در نظر داشته و در

الزم و مقتصدانه است ،که انجام مطالعات مصرف بهينه انرژي و

جهت رفع آن به کمک استفاده از تکنولوژي منابع

بررسي راه هاي دستيابي به ترکيب بهينه انواع انرژي (تجديد پذير و

انرژي تجديد پذير کوشيده و راه رسيدن به توسعه

تجديد ناپذير) و تدوين استراتژي بهترين روش مصرف انرژي ترکيبي

پايدار را براي استان هرمزگان را فراهم نمايد)0 .

در بلند مدت براي شرکت برق منطقه اي هرمزگان مي تواند سرآغاز
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عنوان تحقيق

عنوان شرکت
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داليل اولويت داشتن

تدوين استراتژي بهترين روش هاي مصرف انرژي

فصل نويني در استان هرمزگان باشد.

ترکيبي در بلند مدت براي مشترکين بخش توزيع و
بخش هاي فوق توزيع و انتقال شرکت برق منطقهاي
هرمزگان.

 -1محور انتقال و فوق توزيع

.1.1
رديف

برنامه ريزي و امنيت شبکه در سيستمهاي انتقال نيرو
عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي

حمالت سايبري در شبکه هاي قدرت و تشخيص

اصفهان

روش مقابله با اين حمالت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

امروزه با افزايش پيچيدگي سيستم قدرت و با اعمال گستردهي
فناوريهاي سايبري ،شبکهي قدرت دربرابر حمالت سايبري مخرب،

-1مروري بر مطالعات صورت گرفته در زمينه حمالت
سايبري و ارائهي روشهاي تشخيص حمالت -2
بررسي آسيبپذيري سيستم قدرت و جايابي بهينهي

1

بسيار آسيبپذير شدهاست .در طي سالهاي گذشته شبکه برق ،از
شبکه سنتي به شبکه هوشمند پيشرفته تغيير کرده و با اين تغيير،
بهروز بيشتر خواهدشد .تفاوت
احتمال دستکاري در اطالعات شبکه روز 

ادوات  PMUو  PDC 3-جمعآوري و دستهبندي

بزرگ بين شبکه هوشمند پيشرفته و شبکه سنتي در استفاده وسيع از

اطالعات موجود و قابل دسترس از شبکه برق

ابزار هوشمند پيشرفته ،پيوستن اطالعات سايبري و تکنولوژي کنترل

اصفهان  -4تهيه و ارائه يک الگوريتم مناسب براي

گيريهاي
است .از سوي ديگر کنترل ،نظارت ،حفاظت و کليه تصميم 

جايابي ادوات PMUو  PDCبه منظور حفاظت

کميتهاي اساسي سيستم قدرت گره

مهم شبکه به اندازه 
گيري

شبکه دربرابر حمالت سايبري  -1برنامه نويسي

خوردهاست .براي مثال سيستم تخمين حالت ،که يکي از کليديترين


کامپيوتري الگوريتم ارائه شده  -0پيادهسازي

آوريشده از شبکه وابسته
عناصر شبکه است ،بسيار به دادههاي جمع 

الگوريتم پيشنهادي بر روي يک سيستم نمونه واقعي،

است .اگر دادههاي اندازهگيري شده توسط مهاجم دستکاري شوند و

تحليل نتايج شبيهسازي و نتيجهگيري کلي

اطالعات غلط از وضعيت شبکه به سيستم تخمين حالت منتقل شود،
گيريها اپراتور
اين سيستم درست عمل نميکند .با انحراف در اندازه 
شبکه گمراه شده و باعث توزيع غيربهينه توان ،قطع بارهاي

04
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

غيرضروري ،مشارکت اشتباه در بازار برق و بسياري از مشکالت ديگر
گيريهاي شبکه و افزايش
ميشود .بنابراين باال بردن امنيت اندازه 

قابليت اعتماد بسيار ضروري است .از آنجا که مهاجمان همواره به دنبال
تخريب شبکه و اعمال ضرر هستند ،بايد عمل متقابل براي مقابله با
اين حمالت برنامه-ريزي شود .هدف از انجام اين پروژه ايجاد سيستم
دفاعي مناسب ،به منظور جلوگيري از نفوذ مهاجمان و تشخيص
حمالت سايبري است .همانطور که مهاجم ماهر به دنبال بهترين نقاط
براي اعمال حمله است ،مسئولين شبکه نيز بايد به عنوان مدافع يا
ردياب ،از نقاط آسيبپذير شبکه محافظت کنند .براي مقابله با حمالت
سايبري دو رويکرد کلي وجود دارد -1 :روش مبتني بر حفاظت -2
روش مبتني بر تشخيص روش اول اينگونه است که دستگاههاي نصب
شده در سطح سيستم قدرت ،هر کدام بصورت جداگانه حفاظت شده
مي-باشند و کار به مرحله تشخيص نيز کشيده نميشود .روش دوم بر
مبناي تشخيص خطا عمل ميکند و درصورت اعمال حمله توسط
مهاجم ،با روشهاي مخصوص آن را تشخيص ميدهد .ازآنجا که
استفاده از ادوات  PMUو  PDCبسيار هزينهبر است ،به دنبال
محلهايي از شبکه قدرت هستيم که اگر به اين ادوات تجهيز شوند،

شبکه در برابر حمالت سايبري محافظت شود .سپس با استفاده از
روشهاي تشخيص ،راهکارهايي براي رديابي حمله در سيستم ارائه

ميشود .تشخيص حمله در هر مرحلهاي که باشد ،به اپراتور کمک

ميکند تا هرچه زودتر شبکه را به حالت عادي بازگرداند .چنانچه اقدامي

براي رديابي خطا انجام نشود ،شبکه تا مرز فروپاشي خواهد رفت و
خسارتهاي کالني به سيستم برق وارد ميشود.
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- 1استخراج ميزان فرونشست در مناطق مجاور
2

درياچه اروميه  -2بررسي وضعيت جاري خطوط
انتقال با لحاظ نمودن فرونشست -3ارائه راهکار براي
به حداقل رساندن آسيبهاي ناشي از فرونشست

داليل اولويت داشتن

با توجه به کاهش سطح آب درياچه اروميه و کاهش سطح آب زير
زميني فرونشست در بخشهايي از استان هاي آذربايجان شرقي و غربي
مشاهده گرديده است .افزايش ميزان فرونشست در زمينهاي منطقه
منجر به تحميل تغيير شکلها و تالشهاي قابل توجه به خطوط انتقال
خواهد گرديد.
هر دارايي به سبب آسيب پذيري هاي ذاتي خود ،در معرض تهديدهاي
متنوعي قرار دارد که در صورت وقوع ،سبب آسيب بـه آن دارايـي مـي
شود .سيستم قدرت بعنوان يک دارايي ارزشمند و يکي از زيرسـاختهاي
حيــاتي و امنيتــي محســوب ميگــردد .ايــن شــبکه بــدليل گســتردگي
جغرافيايي ،تنوع آب وهوايي ،وقوع حوادث و رخدادهاي طبيعي ،عمليات
خرابکارانه عمدي دشمن ،همواره در معرض آسـيبهاي بـزرگ ناشـي از
اين تهديدها قرار دارند .از آنجايي که ساير زيرساختها نيز به نوعي براي
ادامه فعاليتهاي خود به انرژي مطمئن و پايدار برق نيازمندنـد ،از اينـرو

3

شرکت برق منطقه اي
آذربايجان

ارتقا تاب آوري شبکه انتقال و فوق توزيع آذربايجان
با نصب منابع توليد پراکنده (بررسي تاب آوري از
طريق برنامه ريزي بهينه ريز شبکه)

مکان يابي و ظرفيت يابي منابع توليد پراکنده با هدف
ارتقا تاب اوري

بررسي آسـيب پـذيري شـبکه هـاي بـرق در برابـر حـوادث طبيعـي و
غيرطبيعي از اهميـت ويـژه اي برخـوردار اسـت .از ايـن روي ،تصـميم
گذاران سيستم قدرت ،از بـين راهکارهـاي موجـود ميتواننـد بسـته بـه
شرايط محيطي ،امکانات و سطح تـاب آوري موردانتظـار روشـي را بـه
منظور ارتقا تاب آوري انتخاب و عملياتي کنند .در اين ميان ،دستهبندي
و ارزيابي بهروز انواع تهديدها ضرورتي انکارناپذير اسـت .الزم بـه ذکـر
است که قرار گرفتن ايران در منطقه استراتژيک خاورميانه ،اقلـيم آب و
هوايي که کشور را مستعد انواع بالياي طبيعي کرده و معماري نادرست
گذشته در همجواري نقاط حساس ،لزوم توجه به شناخت آسيب پذيري
ها و دفاع بهينه غيرعامل را بر همگان روشن ساخته است .و از اين بين
مقاوم ساختن سيستم قدرت در برابر انواع تهديدها و ارتقا امنيت انرژي

08
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شرکت برق منطقه اي
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آذربايجان
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در شرايط بحراني ،از نکات بسيار مهمي است که در دفاع غيرعامل بايد
در نظر گرفته شود .يکي از راهکارهاي ارتقا تاب اوري ايجـاد افزونگـي
در توليد انرژي قابل دسترس و قابل دسـتيابي ،بـا نصـب منـابع توليـد
پراکنده در سيستم قدرت مي باشد .از اين روي مکان يـابي و ظرفيـت
يابي منابع توليد پراکنده با هدف ارتقا تاب اوري يک ضرورت مي باشد.
 -1استخراج منحني هاي شکنندگي  -2استخراج
4

طيف ويژه ساختگاه  -3ارائه اصالحيه به ضرايب
زلزله پيشنهاد شده در استاندارد  -4 2866فراهم
شدن امکان ارزيابي دقيق تر لرزه اي خطوط و
پستهاي انتقال

با توجه به گستره قابل توجه خطوط انتقال و قرارگيري پستهاي فـوق
با خطر لـرزه -خيـزي بـاال و همچنـين خطـر آسـيب ديـدن خطـوط و
پست هاي انتقال کـه بصـورت بـدون وقفـه مـورد بهـره بـرداري قـرار

ميگيرند تحقيق حاضر از اهميت قابل توجهي برخوردار است.


در اين پروژه بايد انواع شاخصههاي اهميت تجهيزات
که بيانگر سطح مخاطرات و پيامدهاي خرابي آنها

1

شرکت برق منطقه اي
باختر

ميباشد برآورد شود .براي سنجش پيامدهاي خروج

اهميت ،ريسک يا اولويت يک تجهيز در اينجا بر اساس پيامد خروج آن

تجهيزات بايد از شبيهسازي استاندارد در مطالعات

تعريف ميشود .بر اين اساس ميتوان پيامدهاي خروج تجهيزات را

اثرات سيستمي آن استفاده شود و پس از ارائه مروري

بهعنوان هزينه خرابي آن تعريف نموده و در برنامهريزي نگهداري و

برآورد اهميت و سطح ريسک خطوط و تجهيزات

از روشهاي استاندارد مطالعه ريسک ،اين مالحظات

تعميرات و تعيين اولويت و ريسک تجهيزات مختلف از آن بهره برد.

اصلي پست هاي فوق توزيع و انتقال شرکت برق

مد نظر قرار گيرند .از جمله شاخصههاي اهميت

برآوردي درست از اهميت تجهيزات ميتواند به بهرهبرداران به منظور

منطقه اي باختر

(ريسک) ميتوان به موارد زير اشاره نمود • :هزينه

اولويتبندي تجهيزات مختلف جهت برنامهريزي نگهداري و تعميرات

اقتصادي (ارزش تجهيز ،ارزش تجهيزاتي که با خروج

پيشگيرانه کمک نمايد .الزم به ذکر است اين اولويت از اولويت هاي

اين تجهيز آسيب ميبينند ،انرژي تأمين نشده (،)ENS

تحقيقاتي تأييد شده سال  97شرکت برق منطقه اي باختر بوده است و

ارزش و کارکرد اقتصادي بارهاي از دست رفته،

به منظور جمع بندي به سال  98منتقل شده است.

جريمههاي اقتصادي ،ارزش ترميم و بازيابي و • )...
قابليت اطمينان ( ،ENSمدت زمان خاموشي و گستره
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آن ،وجود افزونگي و تجهيزات استندباي ،دردسترس
بودن لوازم يدکي و  • )...پايداري (از جمله پايداري
گذرا و فرکانس پايين ،پايداري ولتاژ و فرکانس) •
کيفيت توان (ايجاد نامتعادلي ،افت يا اضافه ولتاژ،
افت يا اضافه فرکانس و  • )...اهميت بارهاي مرتبط
(الزامات امنيتي (نظامي و انتظامي-سياسي-نارضايتي
عمومي/مشتريان) ،اقتصادي ،زيرساختي (آب ،انرژي،
حمل و نقل) ،مرتبط با حوزههاي سالمت و آموزش)
• مخاطرات ايمني • سطح اتصال کوتاه و متوسط و
ماکزيمم توان

0

هدف از تعريف اين پروژه استخراج مدل بار در سطح

پايه همه تصميم گيريها در خصوص برنامهريزي بهره-برداري بهينه و

شبکه فوق توزيع شبکه برق خوزستان ميباشد و بدين

برنامه ريزي توسعه آتي شبکه بر انجام مطالعات شبکه قدرت استوار

ترتيب نتايج ناشي از انجام مطالعات که به تبع آن

است .در اين خصوص شرکت مديريت شبکه برق ايران به عنوان

برنامه ريزي توسعه شبکه به صورت بهينه انجام

متولي بهره برداري از شبکه انتقال با همکاري کليه شرکتهاي برق

خواهد شد .براي اين هدف روشهاي مختلفي مبتني

منطقهاي اقدام به تشکيل کارگروه مطالعات جامع و هماهنگ شبکه


بر اندازه گيري و تخمين وجود دارد که با توجه به

نموده است که با بکارگيري از نرم افزار  Dig SILENTاقدام به

شرکت برق منطقه اي

تعيين مدل بار شبکه فوق توزيع برق خوزستان جهت

امکانات موجود ،ميبايست بهترين تعادل بين روشها

مدلسازي شبکه موجود مي-نمايند .همچنين شرکت توانير جهت


خوزستان

مدلسازي و انجام مطالعات سيستمهاي قدرت

را شناسايي و بر اساس آن اقدام کرد که منجر به

برنامه ريزي و توسعه آينده شبکه به مدل سازي شبکه برق آينده با

استخراج الگوي مدل ترکيبي بارهاي مختلف در

همکاري شرکتهاي برق منطقهاي اقدام مي نمايد .عالوه بر اين ،کليه

بخش فوق توزيع شبکه برق خوزستان گردد .گام اول

مراحل تحليل و استخراج نيازمنديهاي شبکه در شرکت هاي برق

انجام مطالعات سيستم قدرت تعيين نوع و مدل بار

منطقهاي با بکارگيري نرم افزارهاي تحليلگر صورت ميگيرد .حال آنکه


شبکه است .مدلسازي بارها تأثير قابل توجهي بر

نتايج حاصل از مطالعات شبکه به نوع مدلسازي بار وابسته است

مطالعات شبکه برق دارد و مي تواند نتيجه تحليل

بگونهاي که افزايش دقت مدلسازي بار باعث اتخاذ تصميمات بهينه و


هاي شبکه را با تغييرات زيادي تحت تأثير قرار دهد.

اولويت بندي بهتر پروژه ها و اقدامات آتي مي گردد .در حال حاضر
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لذا مدلسازي بار به صورت ترکيبي از انواع بار

کليه بارهاي موجود در مطالعات شبکه به صورت توان ثابت مدل

مهمترين مرحله براي بررسي سيستم هاي قدرت

ميشوند ،اين امر باعث شده که هيچ تفاوتي در بخشهاي مختلف و

ميباشد .مدلسازي بار در سه دسته کلي توان ثابت،

ايستگاههاي گوناگون در نظر گرفته نشود و نتايج مطالعات شبکه

جريان ثابت و امپدانس ثابت تعريف ميشود .حال آنکه

بخصوص بررسي تک پيشامدها را تحت شعاع قرار دهد که به عنوان

مدل دقيق بار ترکيبي از هر سه مدل مذکور

مثال مي توان به افزايش بارگيري تجهيزات در زمان افت ولتاژ اشاره

ميباشد.هدف از تعريف اين پروژه استخراج مدل بار در

کرد.

سطح شبکه فوق توزيع شبکه برق خوزستان ميباشد و
بدين ترتيب نتايج ناشي از انجام مطالعات و به تبع آن
برنامه ريزي توسعه شبکه به صورت بهينه تر انجام
خواهد شد.
جلوگيري از قطع شبکه و اولويتبندي منابع و
تجهيزات جهت سرويس به موقع شبکه ،همچنين
حفظ پايداري شبکه انتقال و فوق توزيع بسيار حائز
اهميت بوده و ضرورت مطالعات مربوطه ميتواند

7

اولويتبندي منابع و تجهيزات جهت سرويس به موقع شبکه ،همچنين


سبب شناسايي و برنامهريزي الزم و نيز جلوگيري از

حفظ پايداري شبکه انتقال و فوق توزيع بسيار حائز اهميت بوده و

شرکت برق منطقه اي

بررسي خطا و تخمين زمان وقوع خطا روي مقرهها

وقوع خطا در شبکه باشد .از آنجاييکه حفظ پايداري

ضرورت مطالعات مربوطه ميتواند سبب شناسايي و برنامهريزي الزم و

شبکه مستلزم شناخت تهديدها و خطرات و ارائه

خوزستان

ناشي از وقوع ريزگردها و غبار

نيز جلوگيري از وقوع خطا در شبکه باشد .از آنجاييکه حفظ پايداري

راهکارهائي جهت کاهش آن ميباشد .لذا انجام پروژه

شبکه مستلزم شناخت تهديدها و خطرات و ارائه راهکارهائي جهت

جهت پايداري شبکه به عنوان يک عامل استراتژيک

کاهش آن ميباشد .لذا انجام پروژه جهت پايداري شبکه به عنوان يک

بسيار مهم است .لذا با بررسي سطح عايقي شبکه در

عامل استراتژيک بسيار مهم است.

فواصل زماني معين و تعيين ميزان آاليندهها و بررسي
عوامل محيطي ،رطوبت ،شرجي ،ميزان نمک (در
مجاورت دريا) و ساير عوامل اثرگذار و تعيين درصد
خطاي ناشي از عوامل مختلف ميبايست به يک روش
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خاص جهت تخمين زمان وقوع خطا دسترسي پيدا
کرد .محصول نهايي تحقيق شامل گزارش و ارائه
روش خاص جهت تخمين وقوع زمان خطا در سطح
شبکه انتقال و فوق توزيع و ارائه روش نوين
رنامهريزي ميباشد.
ب 
امروزه صنعت برق از نقطه نظر بروز حوادث شغلي از کانون هاي فـوق
العاده حساس در ايران به شمار مي روند .دردنياي امروز ايمني به عنوان
يک سيستم با عناصر چهارگانه عامل انساني ،مواد به کار گرفتـه شـده،

8

شرکت برق منطقه اي
هرمزگان

شناسايي داليل بروز و تکرار حوادث ارائه راهکارهاي

تجهيزات فردي و گروهي اکيپ هاي اجرايي و محيط کار ايمـن شـده،

بهينه و عملياتي براي پيشگيري از تکرار حادثه مدل

آن چنان در جامعه بشري و کليه زمينه هاي صنعت برق ريشـه دوانـده

پنج بعدي TMPEMبراي بررسي و تحليل موردي

است که استفاده بهينه از تمامي امکانات زندگي بدون توجه به سيسـتم

حوادث شبکه مشخص و تعيين گردد .در بررسي و

ايمني غيرممکن گرديده است .ايمني مسئله اي است که امروزه توجـه

تحليل حوادث شبکه ابعاد مديريت و وظيفه و

بسياري از مديران صنعت برق را در سطوح مختلف خرد و کالن به خود

بررسي حوادث شبکه فوق توزيع و انتقال و تحليل

تجهيزات و محيط کاري و ويژگي هاي انساني و

جلب کرده و اقدامات موثري نيز در اين زمينه انجـام گرفتـه اسـت امـا

علمي پيشگيري از تکرار حوادث انساني و غير انساني

شخصي به درستي شناسايي گردند .با توجه به اين

متاسفانه به رغم اين توجهات و سرمايه گذاري ها ،همه سـاله در تمـام

و ارائه راهکارهاي علمي و عملي

که حوادث در سه سطح نيروهاي رسمي و شرکتي و

جهان به طور عام و در صنعت برق کشور به طور خاص شاهد حوادث و

مردمي ممکن است در صنعت برق استان حادث شده

سوانحي هستيم که موجب مرگ ده هـا نفـر از پرسـنل و هـزاران نفـر

باشد بررسي و تحليل موردي حوادث شبکه در هر سه

انسان بي گناه و مجروح و معلول شدن ميليون ها انسان ديگر مي شود

سطح انجام شود .ارائه دستورالعمل جامع بررسي و

و خسارت جبران ناپذيري ايجاد مي کند .اين حوادث هم در ميان افـراد

تحليل حوادثه به گونه اي که براي ساير شرکت هاي

عادي و هم کارکنان سازمان موجب هـدر رفـتن هزينـه هـاي مـالي و

برق منطقه اي قابل استفاده باشد.

انساني زياد شده است .سازمان ها بدنبال اين هستند که تحليل نماينـد
اين گونه حوادث تا چه حد اتفاق افتاده و علت مستقيم و غيـر مسـتقيم
اين گونه حوادث چه مي باشد مطالعه حـوادث از نفطـه نظـر حفاظـت،
پايداري شبکه ،ايمني و  ،HSEهمچنين قابليت اطمينـان و مالحظـات
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تعمير و نگهداري از جمله مواردي است که در بررسي حوادث به دليـل
شتاب زدگي در پاسخگوئي به طور جامع ديـده نمـي شـود و ضـروري
است اين موارد توسط محققين در يک مطالعه جامع بررسي و بـا ارائـه
راهکارهاي فني و علمـي ضـمن جلـوگيري از تکـرار آن هـا از انجـام
اقدامات غير فني و مقطعي جلوگيري نمود ،تا ضمن جلوگيري و بروز از
حوادث منجر به خاموشي هاي بزرگ و فراگير اقدام نمـوده و بـا ارائـه
راهحلهاي علمي و عملي از تکراري شده بسياري از حوادث جلـوگيري
گردد.

9

• جلوگيري از سقوط دکل هاي خطوط انتقال و فوق

فناوري شبکههاي حسگر ،يکي از فنـاوري هـاي کليـدي بـراي آينـده

توزيع • .سرعت باالي تشخيص و زمان کوتاه عيب

است ،به گونهاي که مي توان آن را پراهميتترين فناوريها بـراي قـرن

يابي و رفع عيب • .جلوگيري از خسارات وارده به

 21دانست .يک شبکه حسگر ،ساختاري متشکل از اجزاي حس کننده،

خطوط انتقال و فوق توزيع  • .جلوگيري و يا کاهش

محاسبه کننده و مخابراتي است که بـه يـک مـدير ،اجـازه مشـاهده و

خسارت جبران ناپذير ناشي از قطع برق به مدت

تنظيم مشاهدات را ميدهد و همچنين عکسالعمل نشان دادن در برابـر

طوالني • .جلوگيري و يا کاهش بازسازي و تعمير

رويدادهايي که در يک ناحيه مشخص اتفاق ميافتد را سادهتـر ميسـازد.

دکل هاي آسيب ديده به دليل مشکالت و مسائل

يکي از مباحث مطرح در شبکه هاي هوشمند برق ،بررسـي امکـان بـه

شرکت برق منطقه اي

طراحي و ساخت سيستم هشدار سرقت از دکلهاي

اجرايي به خصوص در مناطق صعب العبور • .کاهش

کارگيري فن آوري هاي نوين اطالعات و ارتباطات با توجه به الزامـات

هرمزگان

انتقال برق در شرکت برق منطقه اي هرمزگان

و يا حذف برنامه هاي خاموشي هاي ناخواسته به

شبکة برق است .به طور کلي افزايش سطح اطالعات سيستم قـدرت و

مشترکين • .کاهش ريسک در سقوط دکل هاي

بهبود ميزان بهره وري استفاده از زير ساخت هاي ارتبـاطي در سيسـتم

خطوط انتقال و فوق توزيع  • .افزايش شاخص

هاي برق موجود در کليه رده هاي سطوح ولتاژي ،انتقال و فوق توزيـع

آمادگي يا  • Avaliabilityکاهش حوادث• .

در صنعت برق مورد نياز است .فن آوري اينترنت اشياء ( ) IoTيکـي از

افزايش درآمدهاي آمادگي خدمات خطوط انتقال• .

فن آوري هايي است که مي تواند در سيستم هشدار سرقت از دکلهاي

تشخيص به موقع و به هنگام عيوب و اشکاالت• .

انتقال برق نقش مؤثري داشته باشد .اينترنت اشياء يک مفهوم و الگوي

تدوين ارتباط اعالم بالدرنگ و هماهنگي در

فراگير و جهاني است که در همـه حـوزه هـاي انـرژي ،حمـل و نقـل،

شبکههاي حسگر ،بخصوص در مقياس بزرگ و

سالمت ،توليد ،و مشابه آن براي ايجاد يک جهـان هوشـمند قابـل بـه

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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شرايط نامطمئن • .طراحي و يا بکارگيري روش هاي

کارگيري است .توجه به ضرورت و اهميت خطوط انتقال و فوق توزيـع

نوين در جلوگيري از سرقت براساس روش پايش

که در واقع شريان هاي اصلي صنعت برق در راستاي انتقال برق پايدار

امواج صوتي و ارتعاشي و يا ابداع روش هاي ديگر.

و مطمئن به مصرف کنندگان محترم مي باشد ،عالوه بـر احـداث ايـن
خطوط  ،نگهداشـت آن هـا نيـز از اهميـت بسـزايي برخـوردار اسـت و
کوچک ترين غفلت در اين زمينه صدمات جبران ناپذيري به بار خواهد
آورد .گسترش و يکپارچـه سـازي کاربردهـاي جديـد هوشمندسـازي و
اينترنت اشياء در حوزه هاي مختلـف صـنعت بـرق ،متکـي بـر ميـزان
پاسخگويي فن آوري هاي اطالعـاتي و ارتبـاطي بـه نيازمنـدي هـاي
سرويس هاي کاربردي است و در ايـن زمينـه نيازمنـد برنامـه ريـزي،
تحقيق به منظور صدور هشدار سرقت و خرابکاري بر روي دکـل هـاي
انتقال و فوق توزيع ،از اولويـت هـاي ضـروري مـي باشـد .سـرقت يـا
خرابکاري تجهيزات دکل هاي خطوط انتقال برق ،باعث سقوط آن ها و
اعمال خاموشي گسترده و تحميل هزينه هاي تعمير و بازسازي زيـادي
مي شود .در سال هاي اخير ،پيشـرفت تکنولـوژي هـاي الکترونيکـي و
مخابراتي منجر به ساخت حسگرهاي کوچک و ارزان قيمت شـده کـه
براي نظارت و کنترل يک محيط خاص مورد استفاده قرار مي گيرنـد و
از طريق يک شبکه بي سيم با يکديگر در ارتباط هستند .اين شبکه هـا
که شبکه هاي حسگر بي سيم ناميده مي شوند به صـورت متـراکم در
يک محيط پراکنـده مـي شـوند و اطالعـات صـدور هشـدار سـرقت و
خرابکاري بر روي دکل هاي انتقال و فوق توزيع را از محيط دريافـت و
به ايستگاه اصلي جهـت پـردازش نهـايي ارسـال مـي نماينـد .از بـين
محدوديت هاي پيشروي اين شبکه ها ،ميزان و نحوه مصرف انـرژي از
اهميت ويژه اي برخوردار است چرا که اتمام باتري حسگرها به معنـاي
از بين رفتن آن ها مي باشد .راديوي هوشمند به عنوان راه حلـي بـراي
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استفاده از فضاهاي خالي طيف مطرح مي شود .از طرفي ،نقـش طيـف
سنجي در يک حسگر بي سيم هوشمند ،تشخيص بخـش هـاي طيـف
اشغال نشده با سرعت و دقت کافي مي باشد .عدم دقت در نتايج طيـف
سنجي ،مي تواند منجر به تداخل با کاربر اوليه شود و يا فرصت استفاده
از حفره هاي طيف را از بين ببرد .همچنين ،با توجه بـه ايـن کـه گـره
هاي حسگر با باطري تجهيز مي شوند و امکان تعويض اين باطري هـا
در خيلي از مواردسخت و يا امکان پذير نمي باشـد ،در نتيجـه مصـرف
انرژي از اهميت خاصي در حسگرها برخوردار است.

16

با انجام مدل سازي شناخت ،جزئيات نحوه شناخت

امروزه صنعت برق از نقطه نظر بروز حوادث شغلي از کانون هاي فوق

حادثه و علل بروز آن ها در ذهن بهره برداران روشن

العاده حساس در ايران به شمار مي روند .حوادث ناشي از کار در ايران

و مشخص مي شود .در حالي که يک طبقه بندي

در اين صنعت باعث مرگ و مير و جراحات تعداد زيادي از پرسنل و

خوب توصيفي معني دار و يکنواخت براي ارائه يک

همچنين خسارات اقتصادي کالن به تاسيسات برق مي شود .اعمال و

روش روشني به منظور چگونگي تعيين حالت هاي

شرايط ناايمن و استرس شغلي به ترتيب به عنوان پيش فاکتورهاي

مختلف خطا و علل مي تواند به دسته هاي مختلف

تاثيرگذار در افزايش ريسک بروز حوادث شغلي شناخته مي شوند.

اختصاص يابد .در تحقيق پيش رو جهت بررسي

حوادثي که در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي شاغالن اتفاق مي

شرکت برق منطقه اي

تجزيه و تحليل اعتبار شناختي خطا و بررسي ماهيت

حوادث از شاخص هاي ( osha:occupational

افتد،حوادث ناشي از کار مي گويند که عالوه بر ايجاد صدمات جسماني

هرمزگان

حوادث مهم در شرکت برق منطقه اي هرمزگان

)safety and health administration

و ناتواني در نيروي کار ،سبب از بين رفتن سرمايه و تجهيزات و در

استفاده خواهد شد .از جمله شاخص ها ،ضرايب تکرار

نتيجه ضررهاي اقتصادي و اجتماعي حائز اهميت زيادي است .حادثه به

حادثه (( )f.R: frequency rateاين شاخص

عنوان يکي از عوامل تباه کننده پتانسيل بالقوه موجود در صنايع مطرح

ميزان تکرار حوادث در يک مدت زمان معين را نشان

بوده و متاسفانه براي قربانيان خود رنج و درد و ضررهاي اقتصادي را

مي دهد) ،شدت حادثه ()S.R: seveverity rate

به ارمغان مي آورد.اولين و مهم ترين گام در کنترل حوادث شغلي

( اين ضرايب ميزان وخامت حادثه را نشان مي دهد

شناسايي علل بروز آن ها است و در همين راستا ارزيابي اعمال ناايمن

) -تکرار شدت حادثه ( S.S.I:frequency

کارکنان ،هدف اصلي اين مطالعه مي باشد در برسي هاي اوليه

( ) severity rateاين ضريب ترکيبي از تکرار

مشخص شده است که خطاهاي انساني و عدم استفاده از تجهيزات

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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وخامت حوادث در محيط کار مي باشد)،نرخ حادثه

حفاظت فردي  ،نقص سرپرستي و تجهيزاتي و عدم اجراي دستورالعمل

(( )A.R: accident rateاين ضريب تعداد

هاي فني و ايمني ،از مهم ترين علل رخداد حوادث بوده و اقداماتي

حوادث را نسبت به کل کارکنان صنعت نشان مي

نظير آموزش فني و ايمني قبل از ورود به کار و در حين کار ،افزايش

دهد ) ،نرخ رويداد ( ( )I.R: incidence rateاين

بازديدهاي ايمني ،اجراي سيستم هاي سختگيرانه تر تشويق و تنبه،

ضريب شيوع حوادث در صنعت را نشان مي دهد) ،

ثبت و گزارش دهي شبه حوادث ،به روز رساني تغييرات انجام شده در

محاسبه ضريب  -Tايمن ( اين ضريب وضعيت تکرار

روي شبکه و  ...از اقدامات موثر در کنترل حوادث ارزيابي مي گردد در

حادثه را نسبت به سال گذشته اش نشان مي دهد ) ،

روش تجزيه و تحليل اعتبار شناختي خطا ،نياز به درک ماهيت حوادث

حد باال و پايين کنترل ( جهت ارزيابي تغييرات صدمه

و وابستگي آن ها به زنجيره علت و معلول است که مي تواند وقوع

و بيماري استفاده مي شود ) و تعداد موارد روزهاي از

رويدادهاي نامطلوب را توضيح داده و مبنايي براي جلوگيري از آن ها

دست رفته ( ) LTC: time case lostنرخ

باشد .در اين روش نشان دهنده توانايي و پيش بيني دقيق در مورد

روزهاي کاري از دست رفته (lost work :LWD

تجزيه و تحليل درست رويدادهاي گذشته و تمرکز بر روي سيستم

 . ) day rateجهت مقايسه ( ، )Ucl, LClميانگين

هايي است که اغلب به علت حوادث بزرگ در معرض نگراني هاي

تعداد حوادث در  06ماه محاسبه خواهد شد .سپس

قابل توجهي قرار دارند ،مي شود .اهميت موضوع  HRAاين است که

حد باال و پايين کنترل  1سال به عنوان استاندارد

عملکرد انسان توسط شناخت انسان (تکنولوژي به همراه سازمان)

جهت مقايسه UCLو LCLبا سال هاي ديگر به کار

تعيين مي شود و بنابراين مهم است که بتوانيم شناختي درست از

گرفته خواهد شد و سپس تجزيه و تحليل اعتبار

قابليت اطمينان عملکرد مناسب بهره برداران در طول عمليات،

شناختي خطا انجام خواهد شد.هدف اصلي اين است

نگهداري و مديريت فرايند عمليات در ايستگاه ها را محاسبه کنيم .با

که در روش متداول دو طرفه (يعني همان اصول را

اين حال ،نگراني در مورد اقدامات انساني و عوامل انساني در زمينه نياز

مي توان براي تجزيه و تحليل گذشته نگر ،جستجو

به  ،HRAدر مراحل اوليه کمتر بوده است (به اين دليل که کمتر به

براي علل و پيش بيني عملکرد در آينده) استفاده

شدت با وقوع حوادث مرتبط است) .عالوه بر اين ،پيش بيني حادثه يک

کرد .اين مدل مبتني بر تمايز اساسي بين شايستگي و

عنصر ضروري طراحي براي جلوگيري از حادثه است و بايد حاوي

کنترل است که راهي براي توصيف نحوه بستگي

مالحظاتي در مورد چگونگي رفتار بهره برداران ايستگاه فوق توزيع و به

عملکرد به زمينه بروز خطا دارد .در نهايت ،نتيجه

خصوص انتقال مي باشد .با اين حال ،به منظور توانايي توصيف و

گيري مي شود که يک طرح طبقه بندي به وضوح

تحليلي از تعامل انسان با فناوري ،الزم است که توابع ذهن انسان به
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علل (ژنوتيپ ها) و تظاهرات (فنوتيپ ها) را جدا مي

عنوان مسئولين بهره برداري از ايستگاه هاي فوق توزيع و انتقال را

کند و يک سازمان غير سلسله اي از گروه هاي

مدل سازي و توصيف کنيم .براي اين منظور دانستن عوامل

ژنوتيپ را پيشنهاد مي دهد که نسبت به جلوگيري از

موثرانساني ،روانشناسي پردازش اطالعات و مهندسي سيستم هاي

بروز حادثه به صورت آينده نگر عمل مي کند .اصول

شناختي در بهره برداران ايستگاه هاي فوق توزيع و انتقال ضروري مي

روش ،اصول مدل ،مدل شناخت و ارتباط بين گروه

باشد و اين هدف نشان مي دهد که مشخصاً هر بهره بردار از هر منظر

هاي طبقه بندي نيز مورد بحث قرار مي گيرد.

و چگونگي شناخت انسان در وقوع اقدامات نادرست به چه ميزان نقش
دارد.

11

هدف از انجام تحقيق -1 :شناسايي داليل بروز

در اغلب کشورهاي پيشرو ،در فواصل زماني پنج يا ده سال ،يک

حادثه و علت تکرار آنها  -2شناسايي نقاط آسيب پذير

مجموعه تحليلي از حوادث شبکه هاي فوق توزيع و انتقال تحت

تجهيزات ،رله ها و مدارات حفاظتي  -3ارايه

پوشش شامل اطالعات خام و نتايج تحليل حوادث و راه حلهاي

راهکارهاي بهينه و عملي براي پيشگيري و کاهش

اصالحي حوادث تهيه منتشر ميشود .اين مجموعه براي مطالعات

تعداد و خسارات حوادث  -4شناسايي نقاط ضعف

مختلف از برنامه ريزي ،طرحهاي توسعه ،بهره برداري و حتي پيشرفت

طراحي پستها و خطوط و رفع آنها براي انجام اين

فن آوريهاي جديد بسيار مفيد و مورد نياز است که تا کنون چنين

بررسي و تحليل حوادث دو دهه گذشته شبکه فوق

تحقيق،در ابتدا اطالعات حوادث ده سال گذشته

مجموعه اي از شبکه فوق توزيع و انتقال استان يزد تهيه ( به صورت

شرکت برق منطقه اي

توزيع و انتقال استان يزد به منظور ريشه يابي عوامل

شبکه فوق توزيع و انتقال تهيه مي شود .اين بخش

تحليل) و منتشر نشده است .اطالعات حوادث استان يزد در چندين

يزد

اثرگذار بر ايجاد حوادث و ارايه راهکارهاي اصالحي

نتايج آماري با داده هاي اوليه را تشکيل مي دهد.

سال گذشته براي هر حادثه جداگانه موجود است ولي تاکنون تجزيه و

براي کاهش حوادث

سپس با استفاده از ابزارهاي پردازشگري و استخراج

تحليل کاملي از اين حوادث و روندهاي موجود در آنها وجود ندارد در

اطالعات ،يک گزارش تحليلي از کل حوادث در دوره

حاليکه اين تجزيه و تحليل براي تصميم گيريهاي آتي در طراحي و

مورد نظر تهيه مي شود که بتوان از آن شاخصهاي

بهره برداري شبکه برق استان بسيار مفيد خواهد بود .بعد از تحليل

مورد نظر براي برنامه ريزي ،توسعه و احداث،

حوادث و يکا نمودن عوامل مؤثر در حوادث و تحليل آماري از روندها،

تعميرات و نگهداري پيشگيرانه و اصالحي را استخراج

مي توان به نتايجي نظير ريشه يابي عوامل موثر بر حوادث ،اثر گذاري

نمود .دسته بندي حوادث از نظر علت بروز مانند

عواملي نظير منطقه ،فن آوري ،سازنده تجهيزات و تستهاي بهره

خطاي انساني(حين سرويس و نگهداري ،موقع مانور

برداري و حتي شرکتهاي احداث کننده و شرکتهاي نگهداري دست

و  ،)..اشکال در تجهيزات و مدارات و تحليل داليل

يافت .نتايج اين تحقيق مي تواند داده هاي اوليه براي تحليلها و
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وقوع آنها محصول اين بخش است .ضمن دسته

مطالعات قابليت اطمينان شبکه را ايجاد کند.

بندي حوادث به بررسي فني و تحليل دالئل وقوع
آنها پرداخته شده و با توجه به اقدامات انجام شده
قبلي و مشخصات فني سيستم  ،کمبودها و نيازها
شناسائي شده و دالئل تکرار حوادث مورد نقد و
بررسي قرار گرفته و با ارائه برنامه مشخص  ،روشها و
راهکارهاي عملي در خصوص کاهش حوادث ارائه
ميگردد.

12

تعداد حالت  n-2پيشامد در شبکه فوق توزيع و

واحد مطالعات و برنامه ريزي شبکه هاي فوق توزيع و انتقال همواره

انتقال استان يزد ،بسيار زياد است و به دليل تئوري

مطالعات متفاوت و متعددي روي شبکه انجام ميدهند که در

احتمال بسيار کم دو رخداد همزمان ،مطالعات n-2

معاونتهاي برنامه ريزي و بهره برداري با تفاوت شرح وظيفه هاي هر

پيشامد به صورت کامل کنار گذاشته ميشود .اما

يک ،اين مطالعات انجام ميشود .يکي از اين مطالعات ،مطالعات رخدادها

همچنان که بيان شد سوابق بهره برداري و حوادث

يا پيشامدهايي ممکنه در شبکه و به خصوص خروج خط يا

نشان ميدهد که چنين نيست و شبکه در مواقعي در

ترانسفورماتورها است که بر اساس شرايط شبکه براي خروج يک

شرکت برق منطقه اي

تحليل شبکه برق استان يزد براي  n-2پيشامد

حالت  n-2پيشامد قرار ميگيرد .براي مثال ميتوان به

تجهيز يا خط بررسي ميشود و مواردي نظير پايداري ،عملکرد رله هاي

يزد

ماهيت برنامه ريزي تعميرات و نگهداري اشاره نمود

حفاظتي ،وضعيت ولتاژي و بار بخشهاي ديگر شبکه بررسي و تحليل

(پيشامدهاي با باالترين احتمال)

که در برخي از مناطق شبکه و برخي از پستها ،به

ميشود .از آنجا که احتمال اينکه در يک شبکه به طور همزمان دو

دليل کاهش خاموشيها ،برنامه همزمان خاموشي و

رخداد يا پيشامد به صورت همزمان اتفاق بيفتد بسيار کم است ،اين

نگهداري در يک زمان روي خط و پست و برخي

حالت از بحث مطالعات خارج ميشود و فقط مطالعات شبکه براي شبکه

تجهيزات مرتبط انجام ميشود و شبکه در حالت خروج

اي با خروج يک خط يا تجهيز و در مدار بودن بقيه شبکه ( )n-1انجام

 n-2تجهيز و حتي بيشتر قرار ميگيرد و شبکه در اين

ميشود و چنانچه تمهيداتي در بخش طراحي ،توسعه و يا بهره برداري

حالتها مستعد حادثه و ناپايداري است و الزم است

شبکه صورت گيرد ،در نظر گرفته ميشود و مطالعات و تحليلهاي

مطالعاتي براي اين حالتها صورت گيرد .لذا در اين

شبکه براي حالتي که دو تجهيز يا خط از شبکه خارج هستند ()n-2

پروژه تحقيقاتي پيشنهاد ميگردد که براي شبکه فوق

صورت نميگيرد .اما واقعيتهاي عملي شبکه فوق توزيع و انتقال برق
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توزيع و انتقال يزد ابتدا حالتهاي  n-2پيشامد که

نشان ميدهد که زمان طوالني چند ساعتي تا چند روزه وجود دارد که

احتمال وقوع آن به صورتهاي مختلف خروج خودکار

بخشهايي از شبکه ( تجهيز يا خط) به دليل حوادث ،تعميرات و يا

و يا برنامه ريزي شده ،و با احتمال زياد شناسايي

برنامه ريزي تعميرات و نگهداري يک بخش از شبکه خارج است و در

شوند و سپس مطالعات (برنامه ريزي و بهره برداري)

اين فاصله وقوع يک حادثه يا خروج با برنامه بخش ديگري از شبکه

براي اين حالتها نيز انجام شوند .در اين پروژه ابتدا

باعث ميشود که عمالً حالت  n-2براي شبکه ايجاد شود و الزم است

حالتهاي  n-2پيشامد براي شبکه به صورت کامل

مطالعات قابليت اطمينان ،حفاظتي ،پايداري ولتاژ و توان راکتيو براي

تهيه ميشود و سپس توسط کارشناسان متخصص و

شبکه انجام شود .وجود چند حادثه در سالهاي گذشته نشان داده است

بر اساس توپولوژي شبکه ،دستورالعملهاي مانور،

که اين حالت براي شبکه ممکن الوقوع است و بايد در مطالعات

احتمال وقوع و سوابق ده سال اخير در حوادث اين

رخدادها و پيشامدهاي شبکه در نظر گرفته شود .سؤال اساسي که

حالتها به ترتيب احتمال وقوع تقسيم بندي ميشوند.

پروژه ،براي پاسخ به آن تعريفشده :چه پيشامدهاي از شبکه ممکن

سپس براي حالتهاي  n-2پيشامدي که بيشترين

است وقوع شود که مطالعات  n-2پيشامد را الزم داشته باشد؟ شبکه

احتمال وقوع دارند ،مطالعات الزم (برنامه ريزي و

فوق توزيع و انتقال استان يزد براي چه رخدادهاي  n-2حالته بايد از

بهره برداري) به صورت کامل انجام ميشود و بر

قبل مطالعه و بررسي شود؟ مهمترين مزيت/ضرورت انجام پروژه:

اساس مطالعات انجام شده ،راه کارها و

مهمترين ضرورت انجام اين پروژه اين است که رخدادهاي  n-2از

دستورالعملهاي الزم به تفکيک برنامه ريزي و بهره

شبکه فوق توزيع و انتقال يزد که ممکن الوقوع هستند شناسايي شوند

برداري ارائه ميگردد تا شبکه بر اساس پيشامدهاي

و براي آن حالتها ،مطالعات مانور ،بهره برداري و حتي برنامه ريزي و

 n-2که احتمال وقوع زياد دارند ،پايدار باشد .چنانچه

توسعه صورت گيرد و اين بخش از مطالعات به صرف بحث تئوري

الزم باشد در دستورالعملهاي موجود نيز ،تغييراتي

اينکه حالتهاي  n-2پيشامد احتمال بسيار کمي دارند ،کنار گذاشته

پيشنهاد ميگردد نتيجه حاصل از اين پروژه- :

نشوند

شناسايي رخدادهاي  n-2پيشامدي است که در
شبکه احتمال وقوع آن وجود دارند - .شناسايي نقاط
ضعف شبکه فوق توزيع و انتقال استان يزد که باعث
وقوع رخدادهاي  n-2ميشوند - .شناسايي نقاط
ضعف دستورالعملهايي که باعث وقوع رخدادهاي n-
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 2ميشوند - .ارائه راه کارها و پيشنهادهايي براي
پيشگيري و آماده سازي شبکه در برابر وقوع حالت
 n-2پيشامد نتيجه کليدي مدنظر پروژه :پايداري
شبکه فوق توزيع و انتقال استان يزد در برابر
رخدادهاي  n-2پيشامد با احتمال وقوع باال
با پيشرفت تکنولوژي و توسعه شبکه هاي مخابراتي
فيبر نوري ،امروزه امکان تبادل اطالعات با سرعت
باال ميان نقاط مختلف شبکه قدرت ميسر گرديده
است .اين مهم مي تواند در جهت بهبود عملکرد
سيستهاي حفاظتي شبکه انتقال به کار گرفته شود ،به
نحوي که خطاهاي اتصال کوتاه در شبکه انتقال در
زمان کوتاه تر و با قابليت تمايز باالتر پاکسازي شوند.

13

بررسي نحوه پياده سازي و زيرساختهاي حفاظت

از طرفي ،با توجه به اهميت باالي قابليت اطمينان

با توجه به روند رو به گسترش رله هاي ديفرانسيل طولي جهت حفاظت

شرکت مديريت شبکه

مبتني بر شبکه فيبر نوري در کشورهاي پيشرفته و

سيستم حفاظتي ،به صورت سنتي ترجيح داده ميشود

خطوط انتقال ضروري است مطالعات کافي در خصوص اطمينان از

برق ايران

نيازمنديهاي تجهيزات مخابراتي و تستهاي مربوطه

که حفاظت اصلي خط توسط يک رله مبتني بر داده

شبکه مخابراتي فيبر نوري جهت تبادل اطالعات در سيستم حفاظتي

جهت کاربرد در حفاظت ديفرانسيل طولي

هاي محلي صورت پذيرد و به عملکرد يک سيستم

صورت پذيرد و نيازمنديهاي مربوطه تعيين گردند.

ديگر وابسته نباشد .نظر به اينکه چنانچه در حفاظت
ديفرانسيل طولي خط انتقال امکان استفاده از فيبر
نوري اختصاصي يا تار تاريک وجود نداشته باشد،
اطالعات سمت ديگر خط بايد از طريق يک شبکه
مخابراتي عمومي به رله برسد ،قابليت اطمينان اين
حفاظت وابسته به شبکه و تجهيزات مخابراتي
ميباشد .هدف از اين پروژه بررسي نحوه پياده سازي
زيرساختهاي مخابراتي شبکه فيبر نوري در کشورهاي
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پيشرفته است تا مشخص گردد آيا تجهيزات کالس
مخابرات قابليت اطمينان مورد نياز را براي کاربرد
حفاظت فراهم ميآورد يا مالحظات ديگري بايد در
طراحي شبکههاي مخابراتي براي اين منظور در نظر
گرفته شود.

14

مطالعات سيستم بصورت جامع و بسته نرم افزار -

تأمين مداوم نرم افزارهاي مطالعات شبکه بصورت مطمئن و قابل

يکپارچه و قابل اطمينان باشد بگونه اي که تمام

رقابت با نرم افزارهاي روز دنيا و جلوگيري از آسيبهاي ناشي از تحريم

آن بصورت هماهنگ عمل نمايد نه مستقل و اجزاي

اقتصادي ضروري است _______________ -ميزان اثرگذاري

ويرايشگر مجزا  -الزم است نرم افزار داراي قابليت

نياز شناسايي شده بر عملکرد شرکت :با توجه به هزينه بسيار باالي

باشد بگونه اي که ارتباط تنگاتنگي با  NTPشبکه و

ساليانه تمديد اليسنس نرم افزار در کشور ،اين موضوع از نقطه نظر

مدل اطالعاتي تجهيزات واحدهاي محاسباتي و

مالي بسيار تاثيرگذار خواهد بود .همچنين امکان استفاده از يک نرم

تهيه و توسعه نرم افزار بومي محاسبات و مطالعات

شبکه برقرار نمايد  -نرم افزار هدف مي بايست داراي

افزار بومي با قابليت  source Openمي تواند موجبات ارتقاء دانش

فني پيشرفته شبکه هاي قدرت داراي قابليتهاي

محاسباتي مطلوب بر اساس مدل اطالعاتي امکانات

فني کارشناسان اين شرکت و کل مجموعه صنعت برق را فراهم سازد.

شرکت مديريت شبکه

نسخه هاي به روز نرم افزارهاي تجاري و صنعتي

افزار پيشرفته از تجهيزات شبکه برق باشد - .نرم

همچنين ميتوان نرم افزار مربوطه را مطابق با نياز کارشناسان

برق ايران

موجود در جهان با تأکيد بر تدوين و اجراي رويه

هدف مي بايست داراي ساختار اطالعاتي يکپارچه

بروزرساني و تطبيق داد که خود افزايش توان عملکردي شرکت را به

عملي براي تضمين پشتيباني و به روزرساني فني-

اطالعات با ساير نرم ديتابيسي و قابليت تبادل

همراه خواهد داشت- .ميزان ضرورت و فوريت رفع نياز :الزم است

عملياتي مستمر

افزارهاي رايج محاسباتي عمومي (مانند اکسل) و نرم

پروژه سريعا شروع شود تا در مدت چند سال آينده ( 1تا  16سال) به

فني شبکه را در حد کفايت دارا باشد - .نرم افزارهاي

نتيجه مطلوب و موردنياز برسد- .ميزان استراتژيک بودن نياز :با توجه

حداقلي افزار مطلوب مي بايست همه ويژگيهاي

به اهميت باالي مطالعات در بهره برداري ،طراحي و توسعه شبکه برق

محاسبات فني شبکه قدرت را براساس جديدترين

کشور و نياز حتمي به نرم افزار مطالعاتي در مطالعات شبکه ،اهميت

باشد .استانداردهاي نسخه استانداردهاي رايج دارا

تهيه و توسعه اين نرم افزار بسيار باال مي باشد .همچنين استفاده از نرم

مورد نياز مي تواند در فاز اول تحقيقات استخراج و

افزار بومي قابل اتکا از لحاظ پدافند غيرعامل نيز داراي اهمنيت مي

گردد - .طراحي معماري نرم افزار مي بايست منظور

باشد- .سطح تعريف نياز (مدير عامل ،معاونان ،مديران و کارشناسان):

نويسي ،بگونه اي صورت گيرد که قابليت برنامه

جهت استفاده کارشناسان مطالعات شبکه ،کارشناسان راهبري،
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ماژولهاي محاسباتي ،گزارشگيري گرافيکي و متني را

دانشگاهها ،مراکز تحقيقاتي و ساير شرکتهاي مرتبط با صنعت برق و در

مهندسي شبکه هاي برق اعم از در ارتباط با مسائل

واقع اين نرم افزار در بلند مدت جايگزين نرم افزارهاي موجود مطالعات

مسائل مطالعاتي بهره برداري و برنامه ريزي توليد،

سيستم ديگسايلنت و  PSS/Eخواهد شد- .سريع الحصول بودن

انتقال و توزيع برق کشور به همراه داشته باشد که

نتيجه :در حدود  1تا  16سال در صورت پيگيري و پشتيباني مداوم از

الزم در اين خصوص مي بايست در فاز اول تحقيقات

شرکت سازنده و تداوم نيروهاي متخصص و کارشناس در آن شرکت

صورت پذيرد - .نرم افزار مي بايست داراي پشتيباني

ميزان بودجه و امکانات شرکت :اعتبار مورد نياز در بودجه سال  1398و

مدت و امکان توسعه قابليتهاي مورد نظر مطمئن دراز

همچنين سالهاي بعد پيش بيني خواهد شد- .فراواني نياز شناسايي

سوابق شبکه باشد .شرح خدمات پيشنهادي  1بررسي

شده :در صورت اطمينان از صحت عملکرد و نتايج ،اين نرم افزار مي

اقدامات گذشته در صنعت برق در اين زمينه و

تواند به طور نامحدود در مطالعات مرتبط با شبکه برق کشور مورد

که مانع از موفقيت استخراج انواع موانع و مشکالت

استفاده قرار گيرد .در صورت اقتصادي بودن نرم افزار ،غير از ذينفعان

در اين خصوص شده اند به همراه تهيه روش و نقشه

مجموعه وزارت نيرو ،ساير صنايع کشور نيز مي توانند از ان استفاده

جلوگيري از وقوع مجدد عوامل فوق راه مطمئن براي

کنند - .برآورد کلي منفعت حاصل از بهکارگيري :جلوگيري از خروج

نيازمنديهاي  2تحقيق و استخراج کليه استانداردها،

ساليانه ارز به ميزان بيش از  46ميليارد ريال (به صورت معادل) و

محاسباتي ،مطالعاتي و امکانات نرم افزاري و

همچنين عدم وابستگي به نرم افزار خارجي در صورت تحريم

کارشناسان متخصص مطالعات گرافيکي مورد نياز
شبکه در صنعت برق اعم از شرکتهاي دولتي و يا
بخشهاي بهره برداري و برنامه ريزي در مشاور
انجام تحقيق سطوح مختلف توليد ،انتقال و توزيع (با
از حداقل 166متخصص مطالعات شبکه در بخشهاي
و استخراج قابليتهاي مختلف صنعت برق)  3مطالعه
جديدترين نسخه نرم افزارهاي مورد استفاده در
صورت مستمر در طي زمانبندي پروژه) صنعت برق(به
براي  4تهيه نقشه راه مطمئن به همراه جزئيات الزم
تحقق کليه نيازمنديهاي مطالعاتي صنعت برق با
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افزاري ،ديتابيسي و تأکيد بر امکانات گسترده نرم
در ) (user-friendlyقابليتهاي مختلف کاربرپسند
تأکيد بر استمرار پشتيباني الزم اين خصوص با
بطوري که تأييد حداقل  46کارشناس مجرب و
داراي سابقه حداقل پنج سال مطالعات ( 16مدير
برنامه شبکه) از بخشهاي مطالعاتي بهره برداري و
ريزي توليد ،انتقال و توزيع برق کشور را به همراه
پيشنهاد و اجراي ساختار داشته باشد 1 .طراحي،
کارشناسي-مديريتي الزم از ديدگاه فني و اجرايي
توسعه ،پشتيباني و عملياتي سازي نرم افزار براي
مطالعات شبکه بومي برآورده کننده نيازمنديهاي
مبتني بر نقشه راه مصوب بند 0 3انجام مقايسه ميان
افزار بومي توليد شده با قابليتهاي قابليتهاي نرم
آخرين نسخه نرم افزارهاي مشابه تجاري در جهان
در زمان نهايي سازي نسخه نرم افزار بومي) و (
شبکه سراسري اطمينان سنجي الزم  7پياده سازي
انتقال و فوق توزيع کل کشور در نرم افزار بومي و
الزم  8تدوين رويه قابل اعتماد و انجام اعتبارسنجي
اجراي عملياتي پشتيباني مورد نياز
يکي از موارد مهم در تامين امنيت شبکه انتقال
11

کشور ،بحث پايداري سيگنال کوچک ميباشد.
ناحيهاي در صورتي که به نحو
نوسانات محلي و بين 
مناسبي ميرا نشوند ميتوانند باعث ايجاد اختالل در
عملکرد سيستم يا حتي در شرايط بحراني منجر به

مزاياي اين پروژه را ميتوان به صورت زير بيان نمود .1 :حذف نوسانات
محلي و افزايش پايداري نيروگاهها  .2حذف نوسانات بين ناحيهاي و
افزايش امنيت شبکه  .3حذف سريعتر نوسانات در پيشامدهاي شبکه و
گسترش پيشامد و جلوگيري از خاموشي  .4آزاد سازي ظرفيت توليد و
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شرکت مديريت شبکه

توسعه ،بهبود و ارتقاي فرآيندهاي تخمين حالت و

برق ايران

پيشامدسنجي درچارچوب مطالعات لحظهاي شبکه
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خاموشي بخشي از شبکه کشور شوند .بنابراين انجام

امکان انتقال توان حبس شده با توجه به محدوديتهاي پايداري گذرا

مطالعات براي تنظيم پايدارسازها و اعمال تنظيمات
مناسب به آنها غيرقابل اجتناب به نظر ميرسد .هدف
از اين پروژه در وهله اول تحليل نيروگاهها و شبکه
سراسري از نقطه نظر پايداري سيگنال کوچک
ميباشد .در مرحله بعد انجام تنظيمات به منظور

دسترسي به پايداري مناسب انجام ميشود .در اين
پروژه فرض بر اين است که مدل و پارامترهاي
سيستم تحريک اکثر نيروگاهها در دسترس ميباشند.
با توجه به اينکه شبکه کشور در نرمافزارهاي
تخصصي مربوطه پيادهسازي شده است ،ميتوان با
استفاده از روشهاي تنظيم و کدهايي که در اين
نرمافزارها پياده ميشود ،تنظيمات مناسب را براي

پايدارسازهاي نيروگاههاي مختلف استخراج نمود.
با توجه به فرآيند هاي موجود در مطالعات لحظهاي ،توسعه ،بهبود و
ارتقاي فرآيندهاي تخمين حالت و پيشامدسنجي بخصوص در بخشهاي

10

توسعه ،بهبود و ارتقاي فرآيندهاي تخمين حالت و

رابط کاربري ،پايگاه داده و مدلسازي باعث خواهد شد تا زمان انجام

پيشامدسنجي در چارچوب مطالعات لحظهاي شبکه

اين فرآيندها کاهش يافته ،کاربري آن توسط بهره بردار و نيز مدلسازي

بخصوص در بخشهاي رابط کاربري ،پايگاه داده و

حظهاي به
آن آسانتر و روال مندتر گردد بدين ترتيب مطالعات از شبه ل 

مدلسازي بمنظور افزايش کيفيت پايش امنيت شبکه

مطالعات نزديک به زمان بهره برداري نزديکتر شده و باعث افزايش

سراسري

کيفيت پايش امنيت شبکه سراسري خواهد شد.همچنين بعلت تشکيل
پايگاه داده ،امکان استفاده ازاندازه گيري هاي مجازي ورفع مشاهده
ناپذيري فراهم مي گردد.

12
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مطالعه کفايت توليد و انتقال به طور گسترده در سطوح تحقيقاتي و
عملياتي انجام گرديده و مقاالت و نيز گزارشهاي ساالنهاي حول اين
محورها در دسترس ميباشد .در خصوص کفايت توليد شبکه برق ايران
بينيها حاکي از کمبود ظرفيت توليد نسبت به بار
در سال  ،97پيش 
عدم تعادل ناشي از توان توليدي و مصرفي در شبکه
قدرت منجر به اعمال خاموشيهاي برنامهريزي شده
و بعضاً برنامهريزي نشده در شبکه شده که عالوه بر
اثرات اجتماعي ،هزينههايي را نيز به شبکه اعمال
ميکند .لذا لزوم تعادل توليد و مصرف در هر لحظه از

بهرهبرداري سيستم با در نظر گرفتن حد معيني از


17

بينيها بوده که اين امر در واقعيت نيز منجر به
مصرفي ناشي از پيش 
خاموشيهاي برنامهريزي شده گرديد .اولين نتيجه در بحث تحليل

کفايت توليد ،مشخص نمودن ظرفيت مورد نياز توليد جهت احداث در
ساليان آتي به منظور جلوگيري از کمبود توليد و اعمال خاموشي
ميباشد .به عنوان مثال در کشور فرانسه ،کفايت توليد مربوط به  1سال

آتي شبکه محاسبه شده و بر اساس آن برنامهريزي توليد صورت

رزرو توليد امري ضروري ميباشد .در اين راستا،
شرکت مديريت شبکه

تحليل کفايت شبکه توليد و انتقال و برنامهريزي

ميپذيرد .با توجه به ضرورت موجود بودن ظرفيت خط انتقال جهت


فراهم بودن کفايت انتقال جهت ارسال توان توليدي

برق ايران

بهينه احداث واحدهاي توليدي و خطوط انتقال

به مصرف کنندهها نيز امر ضروري بوده و در صورت

ارسال توان توليدي به مصرف کنندهها ،بررسي همزمان کفايت انتقال
در کنار مطالعه کفايت توليد نيز ضروري ميباشد .با تحقق همزمان

نبود چنين ظرفيتي ،با پديده حبس توليد مواجه

مطالعه کفايت توليد و انتقال ،امکان تعيين محل بهينه نيروگاهها و

خواهيم شد .لذا ،بررسي اين مورد جهت تعيين محل

خطوط انتقال جهت جلوگيري از پديده حبس توليد ،تعيين زمان بهينه

بهينه احداث واحدهاي توليدي و خطوط انتقال
اهميت ويژهاي دارد .با انجام همزمان مطالعه کفايت

در مدار آمدن يا بازنشسته شدن نيروگاهها ،جلوگيري از بارگذاري بيش
از حد پستها و خطوط انتقال و افزايش طول عمر تجهيزات مذکور،

توليد و انتقال ،امکان برنامهريزي بهينه شبکه انتقال

جلوگيري از خاموشيها در ساليان آتي و کاهش هزينههاي ناشي از

و توليد فراهم شده و نتيجه آن صرف بهينه

اعمال خاموشي ،برنامهريزي جهت تبادل توان با کشورهاي همسايه و

ينههاي مالي و حتي فوايد زيست محيطي ميباشد.
هز 

ارسال هشدار پيش از موعد به آنها در صورت عدم امکان تامين توان،
تحليل فصلي کفايت توليد (به دليل کمبود گاز در فصول سرد سال و
خروج واحدهاي تک سوز با سوخت گاز طبيعي) و برنامهريزي جهت
بهرهبرداري از واحدهاي توليدي کم هزينه ،تعيين نوع واحدهاي توليدي

(مثال غير گاز سوز يا دو/چندگانه سوز جهت فصول سرد سال جهت نيل
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به کمترين هزينه و توليد آالينده) جهت احداث در ساليان آتي و ...
معين ميگردد .عدم مطالعه مذکور منجر به عدم برنامهريزي صحيح در
شبکه توليد و انتقال شده و بيشترين پيامد آن کم باري در برخي از
خطوط شبکه انتقال و در سوي ديگر محدوديت ظرفيت انتقال ،پديدهي
حبس توليد و بارگذاري حداکثري تجهيزات در مناطق ديگر شبکه برق
ميباشد.


 -1محور انتقال و فوق توزيع

.1.4
رديف

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق توزيع
عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي

طراحي و ساخت سيستم هوشمند جهت جلوگيري از

باختر

سرقت اجزاي دکلهاي فشارقوي

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

دکلهاي فشارقوي يکي از اجزاي بسيار مهم شبکه ميباشند .در صورت
ايجاد نقص در سازه آنها در اثر سرقت اجزا آنها ،احتمال تخريب و
• طراحي و ساخت سيستم کنترل مرکزي هوشمند به
1

کمک روشهاي نوين جهت جلوگيري از سرقت و
اطالع رساني به موقع آن به منظور کاهش اثرات آن
نصب و تست سيستم ساخته شده در يکي از خطوط
شرکت برق منطقه اي باختر به عنوان نمونه

سقوط آنها بسيار محتمل است .در صورت سقوط دکل ،خط قطع شده
و شبکه ناپايدار ميشود که اين امر پيامدهاي شديدي ممکن است به
دنبال داشته باشد .از اين رو مطالعه اين موضوع و ارائه راهکار در جهت
ساخت سيستمي هوشمند به منظور جلوگيري از سرقت اجزا دکل ،به
منظور افزايش پايداري و کاهش حوادث شبکه ،ضروري به نظر ميرسد.
الزم به ذکر است اين اولويت از اولويت هاي تحقيقاتي تأييد شده سال
 97شرکت برق منطقه اي باختر بوده است و به منظور جمع بندي به
سال  98منتقل شده است.

2

شرکت برق منطقه اي

ارائه روش بهينه جهت جلوگيري از خوردگي

هدف روش يا راه حلي براي کنترل و کاهش

در حال حاضر به علت نزديکي پست ابوطالب به تصفيه خانه فاضالب

خراسان

تجهيزات در پست ابوطالب

خوردگي در اين تجهيزات پست مي باشد  .که در پي

کليه تجهيزات آهني و مسي در حال خوردگي شديد مي باشند که

ان بتوان تجهيزات بيروني از خوردگي در امان باشند.

احتمال تاثير کم ان برروي گنتريها هم در حال مشهود بودن مي باشد.

14

شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت
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داليل اولويت داشتن

با توجه به اينکه پست در حال توسعه نيز مي باشد.

از طرفي سيمهاي مدارات و رله هاي حفاظتي هم به شدت کمتر در

محصول نهايي :ارائه روش يا روشهايي منطقي و

معرض خوردگي قرار دارند .کليه تيغه هاي سکسيونرها  ،کلمپهاي

عملي(قابل اجرا) جهت کنترل و کاهش سطح

مسي ترانسهاي جريان ،کليه رايزرهاي مسي شبکه زمين ،و مواردي از

خوردگي تجهيزات ذکر شده مي باشد.

اين قبيل در معرض خوردگي قرار دارند\ .دليل اولويت داشتن :به علت
بزرگ بودن بودن و حساس بودن و قيمت بسيار باالي تجهيزات اين
پست نگهداري بهينه از اين پست براي ساليان طوالني مد نظر مي
باشد  .از طرفي به علت حساس بودن پست در شبکه انتقال نگهداري از
ان بسيار مهم مي باشد.
تعريف مساله :بررسي و تجزيه و تحليل آمار خروجهاي ساليانه خطوط
انتقال ،فوق توزيع و توزيع برق نشان ميدهد  ،عامل حيوانات
بهخصوص پرندگان يکي از مهمترين عوامل بروز خروجهاي خودکار
ساالنه خطوط ميباشد که با توجه به ماهيت احداث خطوط جديد ،روند
رو به رشدي داشته است .عالوه بر ايجاد مشکالت زيست محيطي و

بررسي  ،تجزيه و تحليل جامع خروجهاي ناشي از
3

شرکت برق منطقه اي

ورود حيوانات به خصوص پرندگان و ارائه راهکارهاي

خراسان

عملياتي (فني  ،زيست محيطي و  )HSEجهت
کاهش آنها

هدف :بررسي و ارائه راهکارهاي اجرايي جهت

تلفات پرندگان و حتي در مواردي انقراض نسل گونههايي خاص ،سبب

جلوگيري خروجهاي ناشي از حيوانات بهخصوص

آسيب به تجهيزات شبکه ،کاهش عمر بهرهبرداري عملياتي از آنها،

پرندگان محصول :بررسي و ارائه راهکارها و

افزايش تلفات شبکه ،هدر رفت منابع مالي و نيروي انساني در

دستورالعمل الزامات اجرايي جهت جلوگيري

بخشهاي عملياتي و به تبع آن کاهش توان اقتصادي شرکتهاي برق

خروجهاي ناشي از حيوانات بهخصوص پرندگان

و توزيع ،کاهش بهرهوري شبکه ،کاهش شاخصهاي قابليت اطمينان
شبکه ،کاهش پايداري شبکه و در نهايت بروز نارضايتي مشترکين
خواهد بود .داليل اولويت داشتن )1 :جلوگيري از مشکالت زيست
محيطي و تلفات پرندگان  )2جلوگيري از آسيب به تجهيزات شبکه و به
تبع آن افزايش عمر بهرهبرداري از آنها  )3جلوگيري از هدر رفت منابع
مالي و نيروي انساني در بخشهاي عملياتي و به تبع آن افزايش توان
اقتصادي شرکتهاي برق و توزيع  )4کاهش تلفات شبکه ناشي از
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي

طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند صحت سنجي

در آنها را شناسائي و براي رفع انها اقدام کرد .اين

خراسان

انرژي

عمليات بدنبال خود تضمين کافي را در صحت

داليل اولويت داشتن

آسيب ديدگي جزئي تجهيزات تحت بهره برداري و افزايش بهرهوري
شبکه  )1افزايش شاخصهاي قابليت اطمينان شبکه نظير ،ENS
 MTTFو  )MTTR 6کاهش مدت زمان خاموشي و به تبع آن
افزايش رضايت مشترکين مزايا )1 :افزايش شاخصهاي قابليت
اطمينان شبکه  )2کاهش تلفات شبکه ناشي از آسيب ديدگي جزئي
تجهيزات تحت بهره برداري و افزايش بهرهوري شبکه  )3جلوگيري از
آسيب به تجهيزات شبکه و به تبع آن افزايش عمر بهرهبرداري از آنها
 )4کاهش مدت زمان خاموشي و به تبع آن افزايش رضايت مشترکين
 )1جلوگيري از هدر رفت منابع مالي و نيروي انساني و به تبع آن
افزايش توان اقتصادي شرکتهاي برق و توزيع  )0جلوگيري از تلفات
پرندگان و مشکالت زيست محيطي ناشي از آن مانند برهم خوردن
تعادل محيط زيست و انقراض نسل
هدف :با طراحي و اجراي دقيق اين سامانه مي توان
از راه دور و همزمان کليه سيستم قبل و بعد کنتور را
که به نوعي در عملکرد صحيح کنتور موثر هستند
پايش و صحت سنجي کرد و کليه اشکاالت موجود
4

اطالعات ثبت شده توسط کنتورها ارائه خواهد داد.
محصول :شناسائي عملي عملکرد سيستم سنجش و
پايش و ملحقات آن از راه دور و برطرف کردن آن و
مشاهده اثرات مثبت آن در نحوه عملکرد کنتور در
حين بهره برداري و اطمينان از صحت اطالعات و

تعريف مساله :در حال حاضر صحت سنجي انرژي هاي اندازه گيري
شده در سطح شرکت توسط چندين نرم افزار و نظر کارشناسي انجام
مي شود .در صورت طراحي يک فلوچارت دقيق و گردش کار مناسب
مي توان صحت سنجي کنتورها را به صورت آنالين و دقيق انجام داد
به نحوي که با اجراي اين سامانه ايرادات ديگر تجهيزات اندازه گيري
از قبيل  ،CT,PTمدارات جريان  -ولتاژي  ،مانيتورها و  ...را تشخيص
داد و برنامه ريزي مناسب جهت حل آن را ارائه کرد .داليل اولويت
داشتن :اطالعات انرژي به دليل بار مالي براي کل مجموعه از اهميت
باالئي برخوردار است لذا ثبت دقيق اين اطالعات که ناشي از عملکرد
صحيح سيستم سنجش و پايش مي باشد  ،بايد به عنوان باالترين
اولويت در نظر گرفته شود .لذا صحت سنجي عملکرد کنتورها در طول
بهره برداري بايد همواره مد نظر باشد .مزايا :پايش و کنترل از راه دور
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داليل اولويت داشتن

صدور صورت حساب ها بدون اشکال

عملکرد کنتورها ،اطمينان از صحت اندازه گيري در قسمت هاي  CTو
 ،PTدستگاه هاي اندازه گيري ،سيستم هاي انتقال اطالعات به همراه
مشاهده انالين نحوه عملکرد سيستم هاي متصل به سيستم سنجش و
پايش در پست ها بدون اعزام کارشناس به محل از مزاياي عمده اين
سامانه مي باشد.

1

شرکت برق منطقه اي
زنجان

خوردگي تجهيزات شبکه هاي توزيع در مناطق

يکي از مشکالت عمده صنعت برق ،خوردگي در تاسيسات و تجهيزات

خورنده يکي از مشکالت عمده صنعت برق کشور مي

توزيع و انتقال برق ميباشد که موجب وارد آمدن خسارات عظيم مالي

باشد که موجب وارد آمدن خسارات عظيم مالي به

به صنعت برق کشور مي گردد .اين خسارتها شامل تعمير و تعويض

صنعت برق ميگردد .اين خسارات شامل کاهش عمر

قطعات خورده شده و عدم بهره دهي مناسب ميباشد .تجهيزات

مفيد تجهيزات ،اضافه هزينه تعويض و تعمير قطعات

گوناگون توزيع نيروي برق ،با توجه به شرايط کاري خود در معرض

خورده شده ،خسارتهاي خروجي هاي اضطراري و

انواع مختلف آسيب هاي ناشي از خوردگي قرار مي گيرند ،که در اين

عدم بهرهدهي واحد ميباشد .يکي از مشکالت عمده

مدهترين عامل مخرب در عملکرد اين
بين خوردگي اتمسفري ع 

برق  ،خوردگي و فرسايش تجهيزات ،در منطقه
بررسي علل خوردگي اتمسفري تجهيزات شبکه برق

تجهيزات ميباشد .همچنين جنس و ماهيت فلز ،خواص

زنجان و قزوين مي باشد .اتمسفر اين منطقه بواسطه

شرکت برق منطقهاي زنجان و ارائه راهکارهاي

الکتروشيميايي ،تاريخچه ساخت فلز ،نوع و جنس و روش اعمال

حضور چندين واحد صنعتي بسيار آلوده و خورنده مي

پوشش و  ...نقش عمده در ميزان خوردگي اين تجهيزات دارند .عالوه

عملي جهت جلوگيري از آن

باشد .با استفاده از روشهاي مناسب ميتوان از تخريب

بر اين خوردگي اتمسفري به عواملي همچون حضور اجزاء خورنده در

زود هنگام تجهيزات و از به هدر رفتن سرمايه هاي

اتمسفر (آاليندهها شامل گوگرد ،کلر و  ،)....رطوبت نسبي ،وضعيت باد

ملي جلوگيري کرد .بر اين اساس هدف از تعريف

در منطقه شامل جهت و سرعت باد که موجب جابجايي امالح خورنده

پروژه حاضر ،بررسي علل خوردگي و فرسودگي

در منطقه ميشود ،توپوگرافي از نقطه نظر دشت يا کوهستاني بودن،

تجهيزات شبکه برق منطقه زنجان و ارائه راهکارهاي

دماي منطقه ،ميزان بارش ،تماس با ساير مواد شيميايي ،تماس با ساير

مناسب جهت جلوگيري از خوردگي ميباشد .پروژه

فلزات غير مشابه ،چگونگي برخورد اشعه آفتاب و شرايط جابجايي هوا و

حاضر با هدف بررسي علل خوردگي و فرسودگي

 ...بستگي دارد .از آنجايي که منطقه زنجان ،در معرض محيطي با

تجهيزات شبکه برق شرکت برق منطقهاي زنجان از

اتمسفر خورنده و مرطوب قرار دارد ،لذا بهکارگيري مواد و فلزات يا

پنج مرحله تشکيل شده است :در مرحله اول پروژه

پوششهاي مقاوم به خوردگي در تجهيزات توزيع و انتقال برق امري
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داليل اولويت داشتن

اطالعات مربوط به شرايط آب و هوايي و موقعيت

حياتي بوده و بدين ترتيب عالوه بر کاهش هزينههاي ناشي از تعمير و

منطقه تهيه ميگردد در اين راستا نوع و ميزان اجزا

تعويض قطعات و تجهيزات ،اين امر موجب افزايش راندمان توزيع برق

خورنده در اتمسفر منطقه تعيين مي گردد .در ادامه

در اين منطقه حساس خواهد گرديد .در اين پروژه ،ابتدا وضعيت

اطالعات مربوط به مشخصات فني تجهيزات

خوردگي اتمسفري تجهيزات توزيع نيروي برق استان زنجان ،اعم از

الکتريکي موجود در معرض اتمسفر منطقه و نيز

تجهيزات موجود در پستها ،تابلوها ،يراق آالت ،تيرهاي برق ،سيمها و

شرايط بهره برداري جمع آوري و مورد بررسي قرار

کابلهاي توزيع برق ،مورد بررسي و بازديد ميداني قرار ميگيرند .در


مي گيرد .بررسي و تعيين مکانيزمهاي خوردگي و

ادامه آناليز اتمسفر از نقطه نظر خورندگي اتمسفر و وزش باد ،درجه

فرسودگي تجهيزات شبکه توزيع منطقه در مرحله

حرارت ،رطوبت نسبي و ميزان آاليندههاي کلر و  SOxمورد بررسي

دوم پروژه صورت مي گيرد .بدين منظور بعد از تهيه

دقيق قرار گرفته و خورندگي اتمسفر آن منطقه تعيين ميگردد .سپس

نمودن نمونههاي آزمايشگاهي از تجهيزات الکتريکي،

تجهيزات بحراني از نقطه نظر خوردگي شناسايي شده و مکانيزمهاي

آزمايشهاي مختلفي اعم از بررسيهاي ريز ساختاري و

غالب خوردگي در هر يک از اين تجهيزات تعيين ميگردد .در ادامه با

متالوگرافيکي ،ضخامت سنجي ،سختي سنجي و  ...بر

توجه به هر تجهيز و نوع مکانيزم غالب خوردگي ،روش يا روشهاي

روي نمونه هاي تهيه شده از تجهيزات الکتريکي

مناسب براي کاهش خوردگي آنها انتخاب مي گردد .در نهايت روش يا

مورد نظر انجام مي گيرند .نمونه هاي آزمايش يا از

روشهاي منتخب براي هر تجهيز تحت آزمونهاي خوردگي شتاب يافته

تجهيزات الکتريکي خورده شده تهيه ميگردند و يا با

قرار گرفته و روشهاي بهينه انتخاب ميگردد .در پايان نيز دستورالعمل

مشخص بودن جنس آن ،آلياژ مورد نظر تهيه شده و

اعمال و بکارگيري روش يا روشهاي بهينه براي هر تجهيز ارائه

مورد آزمايش قرار مي گيرند .در نهايت مکانيزمهاي

ميگردد.


غالب خوردگي تجهيزات الکتريکي مناطق نفت خيز
گچساران ارائه مي گردد .روشهاي مختلف جهت
کاهش خوردگي در تجهيزات الکتريکي در مرحله
سوم پروژه مورد بررسي قرار مي گيرند و در مرحله
چهارم پروژه با توجه به مکانيزمهاي غالب خوردگي
تجهيزات الکتريکي و شرايط آب و هوايي و موقعيت
جغرافيايي منطقه ،با انجام آزمايشهاي شتاب يافته و
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شبيه سازي شده در آزمايشگاه ،روشهاي مناسب
جهت کاهش خوردگي در تجهيزات شبکه هاي توزيع
منطقه تعيين مي گردند .آزمايشهاي شتاب يافته در
آزمايشگاه با تشديد عوامل موثر بر خوردگي در شرايط
مشابه با اتمسفر منطقه بر روي نمونه هاي آزمايش
انجام ميگيرد.در مرحله پنجم پروژه دستورالعملهاي
استفاده از روشهاي کاهش خوردگي ،انتخاب صحيح
تجهيزات و نصب و بهره برداري مناسب بمنظور
افزايش عمر مفيد خطوط با توجه به شرايط و
ويژگي-هاي منطقهاي و محيطي منطقه ارائه
ميگردد.


0

هدف اصلي پروژه  -1بررسي چگونگي تغيير ولتاژ

مقره ها يکي از المانهاي مهم و حياتي در خطوط انتقال مي باشند که

شکست هوا در فاصله بين دو شاخک جرقه با زاويه

در شرايط عادي مي بايست بتوانند ولتاژهاي عادي شبکه و اضافه

دار کردن شاخک هاي جرقه نسبت به هم با در نظر

ولتاژهاي گذرا ناشي از صاعقه و سوييچ زني را تحمل نمايند .يکي از

گرفتن الف) ولتاژ بحراني شکست هوا و مقايسه با

اجزاي مقره ها شاخک هاي جرقه گير ( )Arcing hornهست که

ولتاژ شکست عايق مقره ب)برقراري هماهنگي عايقي

بمنظور حفاظت مقره در مقابل  Flashoverهاي ايجاد شده در

شرکت برق منطقه اي

تعيين فاصله بهينه شاخک هاي جرقه گير در

بين خط و تجهيزات پست و اطمينان از حاشيه

خطوط اضافه مي شوند .بعبارت ديگر مسيري جهت عبور آرک در هوا

فارس

مقرههاي خطوط انتقال

هماهنگي مناسب با اين اقدام  -2تعيين فاصله بهينه

ايجاد مي کنند تا منجر به عبور جريان آرک از سطح مقره و آسيب به

شاخک هاي دو سر مقره ها در خطوط فوق توزيع با

آن نشوند .اين شاخک هاي جرقه گير همچنين به عنوان بخشي از

توجه به شرايط اقليمي منطقه جهت عملکرد مناسب

هماهنگي عايقي براي حفاظت تجهيزات موجود در ايستگاه ها در مقابل

آنها مي باشد .مراحل پروژه بشرح زير خواهد بود-1 :

اضافه ولتاژهاي صاعقه عمل مي کنند و در مطالعات هماهنگي عايقي

بررسي مسائل ناشي از هماهنگي عايقي بين خطوط

لحاظ مي شوند .اين هماهنگي ها با تنظيم مناسب فاصله شاخک ها به

انتقال و عايق ايستگاهها و تاثير شاخک هاي جرقه

منظور عملکرد در يک ولتاژ جرقه بحراني (Flash Over Critical

گير در آنها با مدل کردن تمام جنبه هاي موثر در

 )voltage -CFOمشخص قابل حصول است .اين تغيير فاصله از
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مطالعات هماهنگي عايقي شامل تجهيزات برقگيرها،

طريق چرخاندن و زاويه دادن يک شاخک نسبت به شاخک ديگر قابل

ترانسفورماتور ،خط انتقالو مقره ها ،دکل ،مقاومت پاي

انجام است .يکي از مسائل مهم در استفاده از اين جرقه گيرها فاصله

دکل و  -2 ...بررسي مکانيزم شکست عايقي هواي

مناسب بين شاخک هاي آنها جهت ايجاد هماهنگي عايقي مناسب بين

بين جرقه گيرها  -3بررسي هماهنگي عايقي در

عايق خطوط و تجهيزات پست مي باشد .به عبارت ديگر تنظيم فاصله

شرايط  Flashoverو  Back flashoverبا

کم موجب مي شود در اضافه ولتاژهاي کم هم اين شاخک ها عمل

چرخاندن شاخک ها  -4مدلسازي و شبيه سازي يک

کنند و در صورت يونيزه شدن هواي بين آنها پديده گذرا بصورت يک

خط نمونه و بررسي سناريوهاي مختلف جهت شناخت

خطا در سيستم قدرت ديده شود و عملکرد رله هاي حفاظتي و در

عوامل موثر در انتخاب فاصله بين شاخک ها بمنظور

نهايت خاموشي خط را به دنبال داشته باشد .از طرف ديگر فاصله زياد

بدست آوردن مقدار  CFOبراي هر کدام از زواياي

نيز عملکرد مورد انتظار شاخک ها را مختل مي کند و باعث آسيب به

چرخش شاخک شبيه سازي انجام شده تا جايي که

مقره مي شود(بجاي آرک بين دو شاخک ،آرک بين يک شاخک و

جرقه ناشي از اضافه ولتاژ بين دو سر مقره بجاي

فيتينگ مقره رخ مي دهد و باعث آسيب به مقره مي شود) .بنابراين

تخليه بين دو شاخک ،به تخليه بين شاخک و

تعيين فاصله بهينه يا چرخش مناسب شاخک ها نسبت به هم مي تواند

فيتينگ ها منجر شود و باعث فالت گردد .اين شبيه

انتخاب مهمي در کاهش حوادث شبکه و خاموشي ها باشد .مشکلي که

سازي ها بصورت احتماالتي در جهت بدست آوردن

هم اکنون در شبکه برق فارس وجود دارد اين است که به علت عدم

 U50%براي اين شرايط صورت مي گيرد -1 .انجام

وجود فاصله مناسب تعداد خاموشي هاي خط در صاعقه هاي (بعلت

تست هاي ضربه آزمايشگاهي بر روي يک زنجيره

 Flashoverيا  )Back flashoverزياد بوده است در خطوطي نيز

مقره انتخابي جهت تاييد نتايج شبيه سازيها  -0ارائه

که اين شاخک ها باز شده اند آمار قطعي کم شده ولي آمار مقره هاي

نتايج و تهيه دستورالعمل مناسب جهت انتخاب فاصله

آسيب ديده زياد شده است .لذا سواالتي که در اين تحقيق مي بايست

ها يا چرخش شاخک ها نسبت به هم با توجه به

پاسخ داده شود شامل موارد زير است  - :بررسي چگونگي تغيير ولتاژ

شرايط اقليمي خطوط

شکست هوا در فاصله بين دو شاخک جرقه با زاويه دار کردن شاخک
هاي جرقه نسبت به هم با در نظر گرفتن الف) ولتاژ بحراني شکست
هوا و مقايسه با ولتاژ شکست عايق مقره ب)برقراري هماهنگي عايقي
بين خط و تجهيزات پست و اطمينان از حاشيه هماهنگي مناسب با اين
اقدام  -تعيين فاصله بهينه شاخک هاي دو سر مقره ها در خطوط فوق
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توزيع با توجه به شرايط اقليمي منطقه جهت عملکرد مناسب آنها اين
نتايج ضرورتا با شبيه سازيها و در نهايت آزمايش و تست فشارقوي
قابل حصول مي باشد.
تعريف مسأله  :اندازه گيري هاي دوره اي شاخص هاي کيفيت توان
نشان مي دهد که در منطقه منوجان مقدار هارمونيک جرياني بسيار
باالتر از حد استاندارد مي باشد .به طوريکه مقدار  THDجرياني عددي
در حدود  %12است .از آنجا که وجود هارمونيک ها در شبکه مشکالت
اهداف مورد انتظار  :پيدا کردن عوامل توليد
هارمونيک در منطقه و بررسي وآناليز راهکارهاي
مختلف به منظور پيدا کردن روش بهينه براي رفع
7

مشکل محصول نهايي تحقيق  :ارائه گزارش از نمونه
برداري ها و آناليزهاي انجام شده که به طور
مشخص عوامل هارمونيک زا در منطقه را تعيين
نمايند .ارائه آناليز فني و اقصادي از روش هاي
مختلف کاهش و يا حذف هارمونيک در منطقه
مراحل کل انجام کار :بايد توسط محقق ارائه شود

متعددي در بهره برداري سيستم به بار مي آورند لذا حل مشکل مربوطه
الزم و ضروري مي باشد .با توجه به عدم وجود صنعت بزرگ در منطقه
منوجان مقدار هارمونيک جرياني در اين منطقه مي تواند ناشي از
عواملي همچون آرايش خازن گذاري شبکه و يا عوامل برون منطقه اي
و خارج استاني باشد .لذا مطالعه موردي و پيدا کردن منبع هارمونيک زا
در اين منطقه مي تواند کمک بزرگي در برنامه ريزي هاي آينده جهت
رفع اين مشکل نمايد داليل اولويت داشتن تحقيق  :وجود هارمونيک
جرياني در منطقه منوجان مشکالت مختلفي از جمله اشغال ظرفيت
ترانس فوق توزيع ،اتالف انرژي و همچنين آسيب رساندن به تجهيزات
پست را به همراه دارد ،بنابراين کاهش مقدار هارمونيک در اين منطقه
بسيار ضروري مي باشد .مزاياي بکارگيري تحقيق  :با مشخص شدن
منبع هارمونيک زا مي توان پيش بيني ها و برنامه ريزي الزم جهت
رفع مشکل منطقه منوجان انجام داد .بدون يافتن علت اصلي ايجاد
هارمونيک امکان اصالح و رفع مشکل وجود ندارد.

8

شرکت برق منطقه اي

تخمين عمر باقيمانده تجهيزات سيستم کابلي با

تدوين روش اجرايي و دستورالعملي بمنظور امکان

با توجه به گسترش روزافزون شبکه کابلي فوق توزيع و زمانبر بودن

گيالن

مانيتورينگ تخليه جزيي سيستم کابلي

مونيتورينگ دوره اي تخليه جزئي سيستم کابلي و

عيب يابي و رفع عيب شبکه کابلي در صورت بروز آسيب به تجهيزات
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برنامه ريزي تعميراتي پيشگيرانه بمنظور اصالح يا
تعويض تجهيزات در شرف آسيب
کامل براي تعيين وضعيت سالمت تدوين اطالعات -

ارزيابي آسيب پذيري و پايش سالمت سازه دکلهاي
9

شرکت برق منطقه اي

انتقال نيرو در استان مازندران و بررسي موردي علل

مازندران

وقوع خرابي و نقص سازه اي در دکل هاي انتقال
نيرو

سازه هاي دکل هاي موجود  -ارائه داليل وقوع

با توجه به تغييرات اقليمي و مالحظات آيين نامه اي جديد تقاضاي

در سازه دکل ها و ارائه راهکارهاي مقابله با خرابي

ظرفيت سازه اي و نيز دوامي براي سازه دکل هاي انتقال نيرو فزوني

سالمت و نيز آن  -ارائه شيوه نامه بررسي وضعيت

يافته است .از سويي ديگر سازهها در استان مازندران بدالبل مختلفي

بهسازي سازه هاي موجود و تحت بهره برداري در

نظير خوردگي ،زوال و خستگي دچار کاهش ظرفيت در چرخه عمر خود

بازبيني طراحي اوليه و ارزيابي  -استان مازندران

ميگردند .لذا بررسي وضعيت آسيب پذيري و پايش سالمت سازه


تطبيقي با ضوابط نوين-آيين نامههاي معتبر بين

موجود براي مواجهه با بارهاي نامتعارف نظير بارهاي لرزه-اي ،برف و

المللي  -بازديد ميداني گسترده به منظور مشخص

وزش بادهاي شديد از اهميت شاياني برخوردار است .وقوع خرابي ها و

ميزان اهميت نمودن مشکالت سازه اي ،مخاطرات و

کاستي هاي سازه اي در سازه دکل برخي از دکل ها در استان مازندران

مخاطرات  -ارائه طرح سازهاي مبتني بر معيارهاي

اهميت اين موضوع را بيشتر نمايان مي سازد.

هزينه تعمير و نگهداري عملکردي و کاهش


16

شرکت برق منطقه اي
يزد

هدف - :شناخت روشهاي نوين تعمير و نگهداري

همزمان با توسعه فناوري و پيشرفت انسان در طراحي و سـاخت

براي تجهيزات شبکه برق  -طراحي و پياده سازي

محـصوالت ،تجهيزات ،ماشين آالت و ابـزار پيشرفته که سيستم ها

بررسي و مطالعه روشهاي نوين و بهينه برنامه ريزي

يک سيستم نوين تعمير و نگهداري در چند پست و

پيچيده تر و به يکديگر مرتبط مي شوند ،نقش نگهداري و تعميرات

نگهداري و تعميرات در شبکه انتقال و فوق توزيع و

خط نمونه و ارزيابي فني و اقتصادي روش جديد

مبتني بر اصول علمي و بررسي احتياجات نگهداري و تعميرات آنها و

برنامه ريزي ،طراحي و استقرار يکي از روشها در چند

مراجل اجرا - :مطالعات اوليه براي شناخت روش

شرايط رفع سريع عيوب آنهـا روز بـه روز اهميت بيشتري پيدا ميکند .

پست و خط نمونه شبکه انتقال و فوق توزيع استان

هاي نوين تعمير و نگهداري تجهيزات برق و

گرچه يکي از اهداف طراحان و سازندگان تجهيزات و ماشين آالت

يزد و ارزيابي فني و اقتصادي روش نوين

روشهايي استفاده در صنعت برق در ديگر کشورها -

پيشرفته  .کاهش تعميرات ناخواسـته اسـت ،ليکن به منظور حصول

طراحي و برنامه ريزي براي استقرار روش بهينه در

قابليت اطمينان در بهره بـرداري ،نگهـداري صـحيح و اعمـال برنامـه

چند پست و خط شبکه برق استان يزد  -اجراي نمونه

هـاي پيش بيني و پيشگيري تعميرات ،ضرورت بيشتر يافته است  .به

و جمع آوري نتايج و تجزيه و تحليل آنها از لحاظ

عبارت ديگر در فرهنگ جديد صنعتي ،نگهداري و تعميرات مناسب جزء
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فني و اقتصادي(ميزان صرفه جويي) و مقايسه روش

الينفک مديريت بهره برداري صحيح و اقتصادي تجهيزات و ماشين

جديد با روش قبلي  -برنامه ريزي براي اجراي

آالت و خطوط توليد است  .اقتصادي کردن و افزايش قابليت اطمينان

گسترده تر طرح در شبکه برق استان يزد محصول

بهره برداري همـواره از اهداف اصلي و مهم مديران ها بوده است،

نهايي تحقيق ،رسيدن به روش نوين تعيمر و

کاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات تجهيزات و بهره برداري

نگهداري تجهيزات شبکه برق است که جايگزين

عقاليي از آن ها از مهم ترين عوامل موثر در اين مسئله مي باشد،

روش هاي فعلي خواهد شد.

بدين لحاظ فعاليت هاي بسياري در سطح جهان براي افزايش قابليت
اطمينان و کاهش اين هزينه ها صورت گرفتـه اسـت و ثمـره اين
فعاليتها انواع روشهاي نگهداري و تعميرات ميباشد  .اهميت نگهداري و
تعميرات صحيح و علمي براي هيچ از يک صاحب نظـران پوشيده
نيست  .ليکن از جهـت يادآوري به برخي از آنها اشاره ميشود )1 :
باالبردن و بهره وري بيشتر  )2افزايش ايمني کار و محصول )3
جلوگيري از ضايعات جبران ناپذير مادي و معنوي  )4کاهش هزينه
هاي بهره برداري  )1افزايش عمر دستگاهها ،تجهيزات و ماشينآالت
پيش نياز عملکرد مطلوب و ا صولي در مديريت عالي نگهداري و
تعميرات ،وجود يک خـط مـشي و اسـتراتژي واضح ،روشن و دقيق
است ،نکات زير ميتواند در اين زمينه مطرح شود  • :به کارگيري
سيستم تجزيه و تحليل اشکاالت • پيداکردن زمينه ها ن هاي قابل
بهبود • توجه به نکات حفاظت زيست محيطي • پيشبيني و پيشگيري
تعميرات اتفاقي • کاهش خاموشي هاي برنامه اي ريزي نشده •
کاهش هزينه هاي نگهداري و تعمير در حال حاضر سيستم هاي
مختلفي در عرصه نگهداري و تعميرات شناخته شده اند ،که عبارتند از:
 vسيستم نت بر اساس وضعيت ( CBM) vآناليز نت مبتني بر قابليت
اطمينان ( RCM) vسيستم نت بهره ور فراگير ( TPM) vسيستم نت
مبتني بر تجارت ( BCM) vبهينه سازي نت سازمان (PMO) v
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سيستم مديريت مکانيزه نت ( )CMMSدر حال حاضر سيستم تعمير و
نگهداري تجهيزات پستها و خطوط انتقال بر اساس تعميرات پيشگيرانه
( )PMاست که سيستم قديمي و منسوخ شده اي است و هزينه هاي
زيادي دارد .لذا اجراي روشها و سيستم هاي جديد تعمير و نگهداري در
راستاي کاهش هزينه ها و افزايش طول عمر تجهيزات ضروري است.
يکي از داليل عدم تمايل مديران صنعت برق براي اجراي سيستم هاي
جديد عدم شناخت از نتايج نهايي اجراي ان در شبکه برق است .لذا در
اين پروژه هدف اصلي اجراي يکي از روشهاي نوين و بهينه(روشي که
از مطالعات اوليه به آن مي رسيم) در چند پستو خط نمونه و جمع آوري
نتايج آن است بطوريکه در طول اجرا ،ارزيابي فني و اقتصادي از روش
پياده شده يکي از اهداف اصلي طرح خواهد بود

11

در اين پروژه ابتدا مروري بر خرابيها و عوامل آنها در

بانکهاي خازني نقش بسيار مؤثري بر کاهش تلفات و آزاد سازي

بانکهاي خازني در مقاالت ،پايان نامه و گزارشات

ظرفيت تجهيزات ،ترانسفورماتور و خطوط فوق توزيع دارند ولي به آنها

موجود صورت ميگيرد و سپس به صورت تحليل اين

اهميت کمي داده ميشود .بر اساس سوابق موجود ،بانکهاي خازني

عوامل ارزيابي و دسته بندي ميشوند .در مرحله بعد

فشار متوسط در پستهاي فوق توزيع ميزان خرابي زيادي دارند و مدت

طرحهاي جديد با محاسبات مهندسي و قابليت

زمان خارج از دسترس بودن آنها از بقيه تجهيزات پستها بسيار بيشتر

شرکت برق منطقه اي

تحقيق در خرابيهاي بانکهاي خازني فشار متوسط

اطمينان در بخشهاي طراحي عايقي فشار متوسط،

است .برخي از اين معايب به علت طراحي فيوز و استراکچر آن و خرابي

يزد

پستهاي فوق توزيع و ارائه راه حلهاي اجرايي

سيستم حفاظت ،شرايط محيطي ،دسترسي و

کنترل کننده هاي آن است .همچنين حفاظتي حرفه اي براي اين

اينترالک هاي مکانيکي و الکتريکي ،طرح اسکماتيک

خازنها وجود ندارد و به حفاظت فيوزي و حفاظت عدم تعادلي بين دو

مدارات ،کنترل کننده و مدارات فرمان ،شرايط رؤيت

بانک اکتفا شده است که با پيشرفتهاي چند دهه اخير ،الزم است

پذيري و حضور در طرحهاي اتوماسيون پست انجام

طرحهاي چند دهه قبل کنار گذاشته شود و مطالعات جديدي براي

ميشود .در ادامه کليه استانداردها و دستورالعملهاي

طرحهاي حفاظتي تخصصي براي خازنها انجام شود .افزايش

موجود در سطح کشور( توانير) مورد بررسي و بازبيني

هارمونيکها و شرايط کاهنده کيفيت توان در شبکه هاي برق نيز در

قرار ميگيرد و نسخه به روز اين مستندات براي اسناد

چند دهه اخير نيز عامل ديگري است که باعث خرابي و کاهش عمر
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خريد و مناقصه ،اسناد طراحي و احداث و اسناد بهره

خازنها ميشود .همچنين در هنگام سفارش و خريد بانکهاي خازني به

برداري و نگهداري ارائه ميشود .اين پروژه در

داشتن تستهاي نوعي ( )Type Testتوجه نميشود و باعث ميشود

بخشهاي بهبود طراحي ،افزايش قابليت اطمينان،

اشکاالت ساختاري در طراحي بانکهاي خازني وجود داشته باشد و

افزايش زمان رفع عيب ( ،)MTTRکاهش خرابيها

برخي از خرابي آنها به اين دليل باشد .همچنين زمانهاي رفع اين

( )MTBFو بهبود بهره برداري در کليه بخشهاي

تجهيزات نسبتاً طوالني است .لذا به نظر ميرسد الزم است که براي

فشار متوسط ،فرمان و کنترل تعريف شده است.

بانکهاي خازني يک تحقيق کامل صورت گيرد و ضمن شناسايي

نتيجه نهايي اين پروژه مستندات زير خواهد بود که

عوامل کاهنده دسترسي ( )Availabilityآنها ،راه کارهاي مهندسي

قابل ارائه براي توانير و کليه شرکتهاي برق منطقه

همراه با طراحي دقيق انجام گيرد .سؤال اساسي که پروژه ،براي پاسخ

اي خواهد بود - .گزارش کاملي از خرابيها و اشکاالت

به آن تعريفشده :چرا بانکهاي خازني در پستهاي فوق توزيع و

بانکهاي خازني در دهه اخير در سطح کشور ( به

انتقال از نظر قابليت اطمينان و در دسترس بودن به اندازه ديگر اجزاء

عنوان بانک اطالعاتي براي مطالعات اين پروژه و

پست و معيارهاي آنها نيست؟ مهمترين مزيت/ضرورت انجام پروژه:

تحقيقات ديگر)  -مستندات طراحي تفصيلي و دقيق

به روز رساني طراحي ،مشخصات فني ،حفاظت و بهره برداري از

در بخشهاي طراحي عايقي فشار متوسط ،سيستم

بانکهاي خازني وجود بانکهاي خازني در پستهاي فوق توزيع برق

حفاظت ،شرايط محيطي ،دسترسي و اينترالک هاي

باعث ميشود بخش قابل توجهي از ظرفيت ترانسفورماتور و باسبار فشار

مکانيکي و الکتريکي ،طرح اسکماتيک مدارات،

متوسط پست آزاد شود و ميزان تلفات ترانسفورماتور و خطوط فوق

کنترل کننده و مدارات فرمان ،شرايط رؤيت پذيري و

توزيع به ميزان قابل توجهي کاهش يابد .اما به داليل ذکر شده در

حضور در طرحهاي اتوماسيون پست  -نسخه

فوق ،بيشترين خرابي و بيشترين زمان خروج تجهيزات متعلق به

بازنگري شده استانداردها و دستورالعملهاي مرتبط

خازنهاي فشار متوسط در پستهاي فوق توزيع است و از نظر قابليت

با بانک خازني فشار متوسط در پستهاي فوق توزيع

اطمينان و معيارهاي ارزيابي بايد اين بخش از پستهاي فوق توزيع

براي اسناد خريد و مناقصه ،اسناد طراحي و احداث و

مورد توجه و در اولويت قرار گيرد .الزم است در طراحي استراکچر،

اسناد بهره برداري و نگهداري

طراحي سيستم حفاظت ،رآکتورهاي محدود کننده جريان وصل،
رگوالتور کنترل کننده و مدارات فرمان اين خازنها و حتي مشخصات
فني نصب آنها و اينترالک هاي ايمني يک بازنگري کامل صورت
گيرد و با محاسبات قابليت اطمينان طرحي ارائه شود که ميزان در
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درسترس بودن و نرخ خرابي اين تجهيزات نيز معادل ديگر تجهيزات
پستهاي فوق توزيع در محدوده استاندارد باشد.
در سالهاي اخير به داليل مختلفي از جمله مشکالت تامين مقره هاي
سراميکي و شيشه اي و سبک تر بودن مقره هاي سيليکوني اقبال
عمومي طراحان به سمت مقره هاي سيليکوني در حال افزايش است.
بررسي ميزان آسيب ديدگي راد مقره  ،وضعيت

در شبکه استان يزد نيز چندين خط با نوع مقره سيليکوني اجرا شده

چسبندگي مواد به راد و نفوذ رطوبت به رويه چترک

است .با توجه به جنس مقره هاي سيليکوني (جنس راد از نوع  ECRو

مقره هاي نصب شده از اهداف اين تحقيق مي باشد.
در پايان پروژه گزارشي ارائه خواهد شد مبني بر اينکه
نمونه هاي انتخابي از خطوط مختلف با هر نوع برند

12

شرکت برق منطقه اي
يزد

بررسي ميزان آسيب ديدگي مقره هاي سيليکوني
نصب شده در استان يزد در اثر تابش اشعه  UVو
تخمين عمر باقيمانده

جنس چترک ها از نوع سيليکون و مقداري افزودني ) ،موضوع استقامت
اين نوع مقره ها در مناطق با تعداد روز باالي آفتابي و شدت تابش
باالي خورشيد همواره مورد بحث بوده است .دستيابي به وضعيت

در چه وضعيتي از پايداري هستند و آيا اشعه UV

کنوني مقره هاي سيليکوني نصب شده در شبکه و برنامه ريزي براي

خورشيد در استان يزد ( به طور مثال در طول 16

تعويض در صورت نياز و يا اتخاذ تدابيري براي طراحي جنس و پرفيل

سال گذشته) به خاصيت آبگريزي مقره

مقره در پروژه هاي آتي در اين تحقيق مورد نظر است .با توجه به

( )Hydrophobicآسيب وارد نموده است؟ عالوه

شدت تابش خورشيد در استان يزد در صورتيکه مطالعات فوق به

بر اين تخمين عمر باقيمانده مقره با توجه به وضعيت

درستي انجام نگردد حوادث روي اين مقره ها ممکن است موجب

کنوني آن نيز مورد انتظار است .دراين پروژه ابتدا

فروپاشي مقره و اعمال خاموشي طوالني مدت و برنامه ريزي نشده به

تعدادي از مقره سيليکوني با زمانهاي نصب و سازنده

مشترکين گردد .توضيح اين موضوع اينکه :در اکثر مواقع مقره هاي

هاي متفاوت انتخاب مي شوند و براي برسي وضعيت

هاي سيليکوني مانند مقره هاي شيشه اي آسيب ديدگي واضح قابل

آنها تستهاي مختلف طبق استانداردها بر روي آنها

مشاهده (از پايين خط) را ندارند و فروپاشي در آنها به يک دفعه و

انجام مي شود و نتايج تستها و ميزان خرابي و عمر

ناگهاني اتفاق مي افتد .موضوع تعريف شده برا بررسي آسيب ديدگي

باقيمانده آنها از اين طريق حدس زده مي شود

مقره هاي سيليکوني براي محوده استان يزد است و با پروژه اي که
براي استان هرمزگان تعريف شده است بدليل تفاوت شديد آب و هوايي
دو استان تفاوت دارد .در استان يزد در تابستان اشعه  UVبسيار زياد
است و دماي هوا نيز بسيار باال مي رود و هوا نيز خشک است ولي در
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هرمزگان بدليل رطوبت زياد هوا و شرجي بودن ،مي تواند اثرات
خورشيد در ان متفادت باشد .لذا با توجه به شرايط آب و هوايي دو
استان نياز به تحقيق مجزا براي استان يزد هم مي باشد
يکي از معضالت راهبري شبکه توزيع برق ،عدم
وجود اطالعات لحظهاي يا عدم رويت پذيري شبکه
توزيع است .اين امر موجب ميشود ،مانورهاي شبکه

13

توزيع ،انحصاراً با تکيه بر دانش افراد خبره و با سعي

اين پروژه با هدف انجام مطالعات الزم براي ،امکان سنجي و تعيين

و خطا انجام گيرد .مسلماً اين تکنيک به لحاظ اصول

الزامات مرکز پايش در سطح شبکه توزيع ،پيشنهاد ميگردد .به نظر

بهره برداري ريسک بااليي داشته و وظايف سازماني

ميرسد صنعت برق کشور سندي راهبردي و طرح جامعي که همه

شرکتهاي توزيع را مختل يا حداقل با نواقص زيادي

جوانب سامانه پايش شبکه توزيع ،بصورت همه جانبه در آن لحاظ شده

مواجه مينمايد .با نصب کنتورهاي سنجش انرژي

باشد ،ندارد .نظر به گستردگي کار و اهميت پايش لحظه اي شبکه

روي فيدرهاي توزيع و ايجاد فضاي دسترسي به

توزيع الزم است پيش از اجراي هر طرحي ،ابتدا ابعاد اقتصادي و فني

شرکت مديريت شبکه

مطالعه جامع استفاده از کنتور فيدرهاي توزيع در طرح

استخدام اطالعات فيدرها ،بعنوان مبداء گسيل انرژي

همه طرحهاي ممکن مورد مطالعه و سپس بهترين سازوکار ممکن

برق ايران

مانيتورينگ توزيع به لحاظ فني و اقتصادي

موجب شده است ،پاره اي از شرکتهاي توزيع و

انتخاب گردد .به نظر ميرسد دفتر مديريت نظارت بر توزيعِ شرکت

متعاقباً دفتر نظارت بر توزيع شرکت توانير خواهان

محترم توانير ،حسب محدوديتهاي بودجه و تقسيمات اداري ،باالجبار

استفاده از کنتورها ،بعنوان منبع اطالعات براي رويت

رويکرد استفاده از کنتورهاي منصوب بر فيدرهاي توزيع را انتخاب

وضعيت فيدرها در قالب مانيتورينگ توزيع باشند .به

نموده است .اين رويکرد ضمن تداخل کاري دو دفتر دفتر سنجش و

همان اندازه که اهميتت اصل اين کار غير قابل انکار

پايش در مديريت شبکه برق ايران و دفتر محترم نظارت بر توزيع

است ،ضرورت دارد شيوه رسيدن به اين مهم ،پشتوانه

شرکت توانير ،رويکردي برنامه محور نيست .اين مطالعه ميتوان با

مهندسي و رويکردي اقتصادي داشته باشد.هدف از

پرهيز از سازوکارهايي سليقه اي و جزيره اي ،منجر به سندي راهبردي

تعريف اين پروژه را ميتوان در محورهاي ذيل خالصه

ميگردد که ابعاد اين پروژه را به لحاظ فني و اقتصادي تبيين نمايد.

نمود -1 :حصل به سامانه پايش و راهبري شبکه
توزيع  -2اطمينان از انتخاب راهبردي مهندسي،
اقتصادي و قابل اجراء  -3بکار گيري روشي علمي
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که ضامن تامين حداکثر نيازمندي راهبر شبکه توزيع
باشد  -4استفاده از بروزترين شيوه ممکن  -1مطالعه
تجربيات برتر دنيا  -0مطالعه ظرفيتهاي بومي و
استفاده حداکثري از امکانات کشور  -7ارزيابي مزايا و
معايب هر طرح ممکن و ايجاد بستر مناسب براي
انتخاب بهترين گزينه ممکن  -8امکان ارائه طرح
عملياتي با لحاظ درجه اهميت ،بودجه و زمان -9
مطالعه و بررسي استانداردهاي بين اللملي اين حوزه
 -16اطمينان از توسعه پذير بودن طرح  -11اطمينان
از تجميع پذير بودن و يکپارچگي طرح  -12تبيين
گردش امور اجرايي  -13تبيين الزامات بهره برداري
پايدار

14

محدوده تعريف مسئله :شبکه سنجش برق کشور

از آنجاييکه سيستمهاي سنجش ،بخش اصلي تامين اطالعات انرژي در

است .هدف :ارتقاء کيفي و بهبود عملکرد سيستمهاي

صنعت برق مي باشند ،ارتقاء کيفي و بهبود عملکرد آنها مي تواند نقش

سنجش در ثبت اطالعات انرژي و تسويه حساب

بسيار مؤثري براي ثبت اطالعات انرژي و تسويه حساب عادالنه تر در

عادالنه تر در پرداختهاي صورتحسابهاي بازار برق

پرداختهاي صورتحسابهاي بازار برق کشور باشد .لذا دسته اي از ريز

کشور شرح پروژه :اين پروژه لذا دسته اي از ريز پروژه

پروژه ها در قالب يک پروژه عظيم تحقيقاتي ارائه مي گردد که با انجام

شرکت مديريت شبکه

ارتقاي کيفي و رفع اشکاالت عملکردي سيستم

ها در قالب يک پروژه عظيم تحقيقاتي ارائه مي گردد

آنها در فازهاي مختلف مي تواند در بهبود و ارتقاء سيستمهاي سنجش

برق ايران

سنجش انرژي و متعلقات آن در ثبت مقادير انرژي

که با انجام آنها در فازهاي مختلف مي تواند در بهبود

بسيار مفيد باشد هر چند فازهاي مختلف مي توانند مستقالً خود يک

و ارتقاء سيستمهاي سنجش بسيار مفيد باشد هر چند

پروژه باشند ولي همگي موضوع پروژه را دنبال مي نمايند .توضيحات

فازهاي مختلف مي توانند مستقالً خود يک پروژه

تکميلي :منظور از سيستم سنجش ،سيستمي است متشکل از :کنتور،

باشند ولي همگي موضوع پروژه را دنبال مي نمايند.

ترانسفورماتور جريان و ولتاژ ،بستر مخابراتي ،ارتباطات شبکهاي و

همچنين در اين پروژه ميبايست گزارش آماري از

متعلقات ،روش سيمبندي و در کل آرايش سامانه سنجش .خالء و

شرايط نصب و بهرهبرداري کنتورهاي موجود ارائه

نقصاني که باعث طرح اولويت تحقيقاتي از سوي اين شرکت اعالم
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گردد -ميزان اثرگذاري نياز شناسايي شده بر عملکرد

شده اشاره به مشکالت کنتور مخصوصاً در سالهاي اوليه نيست ،بلکه

شرکت-1 :انجام اين پروژه تحقيقاتي منجر به ايجاد

روشهاي سيمبندي بين تجهيزاتي فوقالذکر ،آرايش کل سامانه

سطح باالتري از اطمينان مشتريان اطالعات دفتر

سنجش ،بعضاً روشهاي مختلف و داراي خطاي غير قابل قبول و

سنجش و پايش اعم از کشورهاي خارجي از ميزان

بدون توجيهات فني و تئوري در پيادهسازي سيستم سنجش در نقاط

صحت مقادير اندازه گيري شده در خريد و فروش

تبادل انرژي در سالهاي اخير به همراه مسائل و مشکالت ايجاد شده

انرژي خواهد شد-2 .انجام اين پروژه سبب کشف

در اجرا و بهرهبرداري از سامانه سنجش در محيطهاي صنعتي مانند:

منابع خطاي مربوط به ترانس هاي اندازه گيري (که

پستها ،با حضور نويز و هارمونيک به علت مجاورت سيستم

طبق همه برآوردهاي کارشناسان اصلي ترين منبع

الکترونيکي -مخابراتي مذکور با شبکة قدرت مطرح ميباشد .به عنوان

خطاي اندازه گيري است) ميشود و از از تضييع حق

مثال دقت اندازهگيري در کنتورهاي سنجش انرژي به عوامل مختلفي

نيروگاه هاي بخش خصوصي ،دولتي و بيت المال در

چون نوع اتصال ،آرايش سيمها ،ميزان خمش ،اشباع ترانسفورماتورهاي

قراردادهاي خريد و فروش انرژي تاحد زيادي

جريان و ولتاژ و  ...ميتواند وابسته باشد .لذا زمانيکه صحبت از کالس

جلوگيري خواهد کرد- .ميزان ضرورت و فوريت رفع

دقت کنتورهاي سنجش انرژي ميشود بايستي تمامي عوامل موثر بر آن

نياز :ماموريت اصلي دفتر سنجش و پايش انرژي

مطالعه و در محاسبات لحاظ شده باشد .بديهي است با تغيير هر يک از

اطمينان از صحت اطالعات گزارش شده به ساير

اين موارد ممکن است اثرگذاري ساير موارد نيز متفاوت باشد .الزم به

قسمت هاي صنعت برق است .با توجه به گزارش

ذکراست ،صدمات حاصل از اين اقدامات و عدم انجام تحقيقات کافي

مقاديري نظير ولتاژ،جريان،توان و انرژي روزانه به

در اين خصوص ميتواند درآمد توليدکنندگان انرژي را کاهش و هزينة

شرکت هاي توزيع و ...؛ اطمينان از صحت تبديل

مصرف کنندگان را افزايش داده که خود از عوامل بيعدالتي در بازار

جريان و ولتاژ در ترانس هاي اندازه گيري بسيار مهم

خريد و فروش انرژي بوده و رقابت منصفانه و رغبت بازيگران بازار برق

ميباشد .زيرا با وجود اينکه تست صحت سنجي بر

در سرمايهگذاري در اين حوزه را به علت بياعتمادي و عدم شفافيت اين

روي کنتور ها انجام مي شود تاکنون هيچ گونه تست

سيستم ،شديداً تحتالشعاع قرار ميدهد.

صحت سنجي بر روي نسبت تبديل ترانس هاي
اندازه گيري در صنعت برق انجام نشده است .ميزان
استراتژيک بودن نياز -1روش هاي تست فعلي
ترانس هاي اندازه گيري که در صنعت برق متداول
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

است ،بر اساس صحت عملکرد رله ها طراحي شده
اند .در حالي که بخش اندازه گيري و بازار برق در اين
روش ها کامال مغفول مانده است-2 .همچنين روش
هاي فعلي تست به صورت آفالين انجام ميشود که
هزينه خاموشي و هزينه عظيم دستگاه هاي تست را
تحميل ميکند که براي تست هاي دوره اي مناسب
نيست-3 .شناسايي عوامل موثر بر خطاي
ترانسفورماتور هاي اندازه گيري سبب جلوگيري از
عوامل بروز اين خطاها در بهره برداري هاي آينده
خواهد شد و هزينه هاي بهره برداري را در تعمير و
نگهداري کاهش خواهد داد- .سطح تعريف نياز (مدير
عامل ،معاونان ،مديران و کارشناسان) :مديران و
کارشناسان اين شرکت -سريع الحصول بودن نتيجه:
تا کنون در دانشگاه هاي کشور (به خصوص دانشگاه
تهران) مطالعات مشابه بر روي عوامل خطاي
ترانسفورماتور هاي اندازه گيري انجام شده است که
منجر به طراحي دستگاه هاي تست آنالين اين ادوات
شده است .در اين پروژه با استفاده از چنين تجربه اي
ميتوان در مدت معقولي به نتيجه رسيد- .ميزان
بودجه و امکانات شرکت  :با توجه به محدوديت
بودجه در سال جاري در سال آينده بودجه الزم
اختصاص داده مي شود- .فراواني نياز شناسايي شده:
در کل ايستگاه هاي فوق توزيع و انتقال اين نياز
وجود دارد .تاکنون در حوزه تست ترانس هاي اندازه

داليل اولويت داشتن
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گيري از نظر دقت تبديل کاري انجام نشده است- .
برآورد کلي منفعت حاصل از بهکارگيري :به ميزان
اصالح پرداخت ها در خدمات انتقال،هزينه فروش
انرژي نيروگاه ها ،صادرات برق صرفه جويي خواهد
شد .همچنين سطح باالتري از اعتماد ميان مشتريان
صنعت برق ايجاد خواهد شد.

 -1محور انتقال و فوق توزيع

.1.1
رديف

پايش و کاهش تلفات شبکه هاي اننقال و فوق توزيع
عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

براي انجام اين پروژه الزم است که دو کار مهم انجام شود ابتدا الزم
است که مطالعات الزم به منظور يافتن الگوريتم هاي مناسب براي

1

در اين پروژه اوال روشي براي پايش آنالين بوشينگ

انجام اندازه گيري آنالين و پايش وضعيت بوشينگ ترانسفورماتورها

ترانسفورمرها ارايه مي گردد که اين روش با استفاده

انجام شود .براي انجام اين امر الزم است که مطاالت ابتدا در فاز شبيه

از شبيه سازي هاي انجام شده و همچنين تست هاي

سازي و در محيط نرم افزاري پيدا سازي شود تا بتوان عيب هاي

شرکت برق منطقه اي

ساخت دستگاه پايش وضعيت بوشينگ

آزمايشگاهي انجام شده بدست مي آيد .دوما الگوريتم

مختلف را در آن بررسي و تحليل کرد در ادامه با توجه به نتايج بدست

سيستان و بلوچستان

ترانسفورماتورهاي قدرت از طريق اندازه گيري آنالين

هاي پايش آنالين که بر اساس مطالعات ،شبيه سازي

آمده تست هايي در محيط آزمايشگاهي به منظور بررسي الگوريتم هاي

ها و تست هاي انجام بدست آمده است در قالب يک

توسعه داده شده انجام مي شود تا صحت اين الگوريتم ها در محيط

دستگاه قابل استفاده و قابل نصب در محيط صنعتي

آزمايشگاهي تاييد گردد .در گام دوم الزم است که سيستم اندازه گيري

طراحي و ساخته مي شود.

و الگوريتم هاي ارايه شده به صورت يک دستگاه قابل استفاده در
محيط صنعتي و به منظور اندازه گيري براي پايش آنالين طراحي و
پياده سازي شود .اين دستگاه بر روي يک نمونه مشخص شده به
صورت پايلوت نصب مي شود و عملکرد آن تحت شرايط واقعي مورد
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عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي

کاهش تلفات و رصد روند تلفات در سطح شبکه

تجهيزات داراي بيشترين تلفات  -3شناسايي و

هرمزگان

استان

محاسبه تلفات انرژي ،تلفات راکتيو ،اجزاء تلفات

داليل اولويت داشتن

بررسي قرار مي گيرد.
نقش مؤثر تلفات در برنامه ريزي ،طراحي و بهره
برداري اقتصادي شبکه ،ضرورت مطالعه گسترده در
جهت شناسايي و مدل سازي و شناخت اجزاء تلفات را
توجيه مي کند .بديهي است اجراي راهکارهاي
کاهش تلفات هم از لحاظ بهره برداري بهينه از
انرژي الکتريکي و هم از لحاظ اقتصادي و مورد
عديده ديگر هدف ايده آل هر شبکه انتقال انرژي
الکتريکي مي باشد .که مهم ترين اهداف در رصد
روند تلفات در سطح شبکه استان به شرح زير مي
باشد -1 .شناسايي تلفات کلي شبکه  -2شناسايي
2

الکتريکي  ،تلفات ژول در خطوط انتقال و توزيع نيرو،
تلفات در ترانسفورماتورها ،تلفات تجهيزات پست ها ،
تلفات کرونا  ،نشتي جريان درتجهيزات ،کابل ها و
خطوط هوائي ،تلفات توان در ساعات پيک ،محاسبه
تغييرات درجه حرارت محيط ،محاسبه تاثير تابش
خورشيد ،جريان الکتريکي ،تاثير فرکانس  -4ارائه
راهکار جهت کاهش تلفات  -1ارائه راهکارهاي
کاهش کرونا و همچنين افزايش ظرفيت و پايداري
خط  -0ارائه راهکار جهت کاهش راکتانس خط و
افزايش سوسپيتانس خط .از مهم ترين اهداف مورد

در شبکه هاي برق رساني مقدار درصد قابل توجهي از توان و انرژي
توليدي نيروگاهها در مسير توليد تا مصرف به هدر مي روند که مقدار
اين تلفات به پارامترهاي متعددي از جمله ،بافت شبکه ،نوع تجهيزات،
چگالي بار ،نوع مصرف و سهم هريک در کل ،شکل منحني مصرف و
شرايط آب و هوايي منطقه وابسته ميباشد .تنوع و تعدد عوامل مؤثر در
مقدار تلفات به گونه اي يکسان وبا پيک مصرف يکسان ميزان تلفات
متفاوت مي باشد .يکي از پارامترهاي مهم در يک سيستم قدرت تلفات
سيستم است که ميزان بهينه بودن و راندمان و هزينه هاي طوالني
مدت بهره برداري از سيستم را تعيين مي نمايد .اما تلفات از ديدگاه
شرکت هاي برق به تفاضل انرژي ورودي به انرژي مصرفي اطالق مي
شود .در تعريف فوق ،تلفات شامل تلفات فني و غير فني مي باشد که
تلفات فني مربوط به ساختار ذاتي و نوع طراحي و اجراي سيستم قدرت
مي باشد و تلفات غير فني شامل تلفاتي است که در تجهيزات اندازه
گيري و حفاظتي يک سيستم قدرت ايجاد مي شود .با توجه به تکليف
شرکت مديريت شبکه و شرکت توانير بر شرکت هاي برق منطقه اي
مبني بر لزوم انجام مطالعات کاهش تلفات ،در بخش فوق توزيع و
انتقال يک سيستم قدرت عمده ترين تلفات شامل موارد زير مي باشند:
 -1تلفات اهمي خطوط انتقال و فوق توزيع  -2تلفات ناشي از پديده
کرونا در خطوط و پست ها  -3تلفات ناشي از نشتي جريان  -4تلفات
مربوط به ترانسفورماتورهاي قدرت  - 1تلفات ناشي از فرسودگي
تجهيزات خطوط و پست ها  -0تلفات ناشي از پخش بار نامناسب -7
تلفات ناشي از عبور توان راکتيو از خط انتقال  -8تلفات مربوط به
تجهيزات پست ها مانند راکتورها و کاپاسيتورها  .بنابراين تلفات ناشي

02

شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان تحقيق

عنوان شرکت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

انتظار اين تحقيق مي باشد.

از دو عامل اصلي يعني تلفات توان و تلفات انرژي مي باشد ،لذا اهميت
تلفات توان بيشتر از تلفات انرژي مي باشد .چون تلفات توان تابعي
است از تغييرات مصرف لذا مقدار آن در ساعات مختلف شبانه روز
متفاوت مي باشد و به همين دليل دربرخي ازساعات روز مقدار آن زياد
و درساعات ديگر کم مي شود .در يک دوره مشخص تلفات انرژي از
مجموع تلفات لحظه اي توان به دست مي آيد .به همين علت درصد
تلفات انرژي مبين متوسط تلفات توان در دوره مورد مطالعه مي باشد يا
به عبارت ديگر درصد تلفات در ساعات پيک به مراتب بيشتر از درصد
متوسط تلفات انرژي مي باشد که مي بايستي اندازه گيري و مورد رصد
قرار گيرد.

 -1محور انتقال و فوق توزيع

.1.6
رديف

1

تکنولوژي پيشرفته و بهينه در انتقال نيرو
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

در مناطق سردسيري تحت پوشش شبکه برق

در مناطق سردسيري تحت پوشش شبکه برق آذربايجان ،در فصل

آذربايجان ،در فصل زمستان و در سالهايي که

زمستان و در سالهايي که برودت هوا زياد است ،يخهاي با قطر زياد در

برودت هوا زياد است ،يخهاي با قطر زياد در خطوط

خطوط شکل ميگيرند که اين باعث تنش مکانيکي و در نهايت سقوط

شکل ميگيرند که اين باعث تنش مکانيکي و در

دکلهاي انتقال و قطعي برق در منطقه گستردهاي آنهم در فصل
زمستان ميشود .در اين فصل نيز طول روز کوتاه بوده و تعمير به کندي

شرکت برق منطقه اي

طراحي و ساخت ربات يخ شکن براي خطوط فوق

نهايت سقوط دکلهاي انتقال و قطعي برق در منطقه

آذربايجان

توزيع و انتقال در مناطق سردسير

گستردهاي آنهم در فصل زمستان ميشود .در اين

پيش ميرود که اين باعث ميشود تا قطعي برق مدت زمان بيشتري به

فصل نيز طول روز کوتاه بوده و تعمير به کندي پيش

طول انجاميده و باعث کاهش رفاه اجتماعي شود .هدف اين تحقيق

ميرود که اين باعث ميشود تا قطعي برق مدت زمان

طراحي و ساخت رباتهاي مخصوص يخ شکن براي خطوط انتقال

بيشتري به طول انجاميده و باعث کاهش رفاه

ميباشد( .اولويت مصوب سال )97

اجتماعي شود .هدف اين تحقيق طراحي و ساخت
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

رباتهاي مخصوص يخ شکن براي خطوط انتقال
ميباشد.
تعريف مساله :امروزه با توجه به افزايش ظرفيت توليدو همچنين توسعه
در پستهاي انتقال و فوق توزيع مقدار جريان اتصال کوتاه افزايش يافته
است .اين امر در پستهاي بالفصل بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد و
تجهيزات مورد استفاده در اين پستها مي بايست توان قطع اين جريانها
را داشته باشند .در پست نيروگاه توس با توجه به احداث نيروگاه
فردوسي قدرت اتصال کوتاه پست افزايش يافته است و از جريان نامي

2

شرکت برق منطقه اي
خراسان

بررسي فني و اقتصادي استفاده از محدودکننده
جريان خطا ( )SIS-FCLجهت کاهش جريان اتصال
کوتاه در پست توس

هدف :محدود سازي جريان اتصال کوتاه در پستهاي

کليدهاي موجود پست بيشتر شده است( .جريان اتصال کوتاه41 :

بالفصل نيروگاهي نظير توس محصول نهايي :در اين

کيلوآمپر-جريان نامي کليدها 31/1 :کيلوامپر) .با توجه به اين امر يا بايد

پژوهش بايستي مزايا و معايب اين محدودکننده ها (از

کليدها تعويض شود و يا بايد جريان اتصال کوتاه محدود شود .تعويض

نظر اقتصادي ،فني ،امکان بومي سازي ،امکان

کليدها از نظر هزينه اقتصادي توجيه ندارد .به منظور محدود کردن

خريدو)...به صورت دقيق بررسي گردد و ما در پايان

جريان اتصال کوتاه روشهاي مختلفي وجود دارد که هرکدام مزايا و

اين پژوهش مي بايست به يک نتيجه دقيق برسيم

معايبي دارند .براي پست توس قبال روش محدود سازي جريان خطا با

که آيا اين محدود کننده خطا از کليه جهات براي ما

استفاده از ابر رساناها بررسي گرديد که با توجه به هزينه باالي آن مورد

توجيه استفاده دارد يا خير.

تاييد قرار نگرفت .داليل اولويت داشتن :در حال حاضر در دنيا
محدودکننده هاي خطا با هسته اشباع شده ()SIS FCLمطرح شده
است که با توجه به ساختمان ساده (عدم وجود تکنولوژي خاص )و
کارائي باال جهت محدود سازي جريان خطا مورد استفاده قرار مي
گيرند .البته مي بايست مزايا و معايب آن مورد بررسي قرار گيرد .مزايا:
 -1کاهش جريان اتصال کوتاه و در نتيجه کاهش خسارات و ضربات
ناشي از آن به تجهيزات  -2صرفه جوئي اقتصادي به علت عدم نياز به
تعويض کليدها در پستهاي بالفصل با توجه به افزايش جريان اتصال
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رديف

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي

اتخاذ راهکارهاي علمي و عملي ترميم و تعمير

هاي فشار قوي سراميکي در کشور )7 .پيدا کردن و

هرمزگان

بوشينگ هاي فشار قوي سراميکي شبکه انتقال

جمع آوري اشکاالت پيش آمده در رابطه با

داليل اولويت داشتن

کوتاه
 )1کشف راهکارهاي علمي ترميم و تعمير بوشينگ
هاي فشار قوي سراميکي شبکه انتقال )2 .کشف
راهکارهاي عملي ترميم و تعمير بوشينگ هاي فشار
قوي سراميکي شبکه انتقال )3 .کاهش هزينه تعويض
بوشينگ هاي معيوب و بال استفاده در شبکه)4 .
صرفه جويي قابل مالحظه اي در هزينه هاي ارزي
جهت جايگزيني بوشينگ هاي معيوب )1 .ايجاد
دانش تعمير بوشينگ هاي سراميکي در کليه شرکت
هاي برق منطقه اي )0 .ايجاد دانش ساخت بوشينگ
3

ترانسفورماتورهاي قدرت و متعلقات مربوطه  )8پيدا
کردن روش هاي پيشگيري از بروز اشکاالت و
استفاده از آن ها  )9استفاده از دستورالعمل هاي
سازندگان مربوطه و اضافه کردن دستورالعمل هاي
حاصل از تجربيات موجود در ايران  )16استفاده از
تجربيات متخصصين در جهت بهينه کردن سفارش
– خريد -نصب و راه اندازي – تعميرات – بهره
برداري و افزايش عمر بوشينگ هاي فشار قوي در
ايران

گاهي بر اثر اشکاالت پيش آمده در ترانسفورماتورهاي قدرت و متعلقات
مربوطه ،ترانسفورماتور به صورت ناگهاني از مدار خارج شده و اين باعث
قطع بخشي از بار مصرفي شبکه و يا موجب گسترش خاموشي و خارج
شدن بخش بزرگي در شبکه سراسري مي شوند و با توجه به هزينه
زياد و وزن زياد آن ها امکان تهيه و جابجايي و حتي جايگزيني آن ها،
بسيار مشکل است .نشيمنگاه بوشينگ هاي  236کيلوولت  GISپست
هاي  236کيلو ولت در استان هرمزگان به دليل خوردگي قسمتي از
سراميک و تحت فشار گاز  SF6دچار نشتي گاز گرديده است .در بازديد
هاي ميداني که با حضور کارشناسان صنعت برق و ديگر صنايع از محل
تجهيز فوق الذکر صورت پذيرفت ،کار نمونه برداري از قسمت معيوب
انجام و با توجه به محدوديت مختلف براي تجهيز مذکور ،اصالح
بوشينگ مذکور و پيدا کردن راه حل هاي اساسي صورت نگرفته است
و اما کماکان رسيدن به يک راه حل مطمئن و کلي در چنين مواردي
بسيار حائز اهميت و مورد نياز شرکت برق منطقه اي هرمزگان در
استان به طور خاص و در کشور براي کليه شرکت هاي برق منطقه اي
به طور عام ضروري مي باشد و مي تواند مورد توجه و استفاده شرکت
توانير و ساير شرکت هاي برق منطقه اي کشور قرار گيرد.
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.1.2
رديف

سيستم هاي حفاظت و کنترل شبکه انتقال و فوق توزيع
عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي

تحليل جامع مشکالت حفاظتي خطوط انتقال هيبريد

آذربايجان

و ارائه الگوريتم هايي براي حل اين مشکالت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

در خطوط هيبريد بخشي از طول خط بصورت کابل زيرزميني و بخشي
از آن بصورت خط هوايي مي باشد .در اين خطوط هر قسمت از خط
مشخصات الکتريکي متفاوتي دارد و از طرف ديگر محدوديت هاي
اين پروژه ابتدا با مطالعه روي بک خط انتقال هيبريد
مورد نظر برق منطقه اي آذربايجان شروع مي شود.
در اين مرحله مشکالت سيستمهاي حفاظتي و مکان
يابي خطا به تفصيل مورد بررسي قرارگرفته و علل
1

پيدايش اين مشکالت بررسي مي شوند .سپس با
استفاده از نتايج مطالعات روش پيشنهادي و
الگوريتمهاي مربوطه براي حل مشکالت حفاظتي
تدوين مي شوند .در مرحله بعدي روش و الگوريتم
پيشنهادي بر روي شبکه قدرت مورد نظر با استفاده از
شبيه سازي کامپيوتري تست شده و نتايج نهايي
بدست مي آيد

اقتصادي مانع از احداث پست فشارقوي و بهره برداري از تجهيزات
اندازه گيري و حفاظتي مضاعف در نقاط اتصال خط هوايي و کابل مي
شوند .تحت اين شرايط حفاظت از خط انتقال بصورت هيبريد و ناهمگن
تنها راه اقتصادي ممکن مي باشد.اما در خطوط هيبريد سيستمهاي
حفتظتي متداول مانند حفاظتهاي ديفرانسيل و ديستانس قادر به
تشخيص درست خطا و تعيين دقيق محل بروز آن نيستند .بنابراين
اهداف پروژه در مرحله اول بررسي جامع مشکالت سيستمهاي حفاظتي
موجود در خطوط هيبريد و علل برئز اين مشکالت و در مرحله دوم ارائه
راه حلي کارآمد براي تشخيص درست و قابل اطمينان بروز خطا بر
روي خط انتقال هيبريد ،تعيين فاز معيوب و مهمتر از همه تعيين محل
دقيق خطا براي عزام سريعتر اکيپ نعميرات و کم کردن زمان خاموشي
مي باشد.براي دستيابي به چنين سيستم حفاظتي با قابليت هاي مذکور،
رويکرد حفاظت واحد(دسترسي به جريان و ولتاژ در پستهاي فشار قوي
طرفين خط) مبتني بر معادالت ماتريس انتقال خط مي تواند راهگشا
باشد

2

شرکت برق منطقه اي
آذربايجان

بررسي شرايط بروز فرورزونانس در شبکه برق

شناسايي نقاط ضعف شبکه از ديد احتمال برور

با توجه به افزايش ظرفيت بانک خازني و کابل ها و حضور ترانس ها و

آذربايجان و مطالعه پيامدها و ارائه روش هاي

فرورزونانس و ارائه راهکارهاي عملي براي غلبه بر

راکتورها در شبکه برق آذربايجان نياز به بررسي دقيق موضوع احتمال

پيشگيري از آن

آنها

بروز فرورزونانس در شبکه و شناسايي نقاط مشکوک به اين پديده و
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

جلوگيري از بروز آنها ضروري است (اولويت مصوب سال )97
تعريف مساله :رله حفاظتي فيدر خازني در پست طبس بصورت خودکار
( عملکرد رله حفاظتي ) و بدون عملکرد حفاظتي در ساير فيدرها و يا
شبکه عمل نموده و موجب قطع خازنها مي شود .اين پست داراي

3

هدف - :شناخت داليل عملکرد رله حفاظتي خازني -

مشترک اختصاصي معدن پروده نيز مي باشد که نياز است احتمال

افزايش قابليت اطمينان سيستم حفاظتي پست -

اثرگذاري بار اين فيدر نيز مورد بررسي قرار گيرد .همچنين موارد ديگر

شرکت برق منطقه اي

بررسي علت عملکرد رله هاي حفاظتي بانک خازني

استفاده از تجربه در ساير پستها با فيدر خازني و يا

عملکرد فيدر خازني پس از ايزوله شدن خطا در شبکه توزيع گزارش

خراسان

در زمان ايزوله شدن خطا و بار هامونيکي

مورد مشابه محصول - :تحليل عملکرد و شناخت

شده است که ضرورت دارد داليل اين عملکردها نيز مشخص شود.

عوامل موثر در عملکرد حفاظت  -شبيه سازي

توضيح اينکه تجهيزات و سيستم حفاظت فيدر خازن مورد بررسي و

تجيهزات پست طبس و بارگذاري فيدر اخصاصي

نها
تست قرار گرفته و مشکل خاصي در خصوص معيوب بودن آ 
مشاهده نشده است .داليل اولويت داشتن - :بررسي عملکرد حفاظت
خازني مزايا - :جلوگيري از عملکرد ناخواسته رله  -کاهش
سوييچينگهاي بيمورد فيدر خازني

4

هدف - :شناخت تاثير تداخل ولتاژهاي  ACو  DCدر

تعريف مساله :در تعدادي از پست هاي انتقال ( 466کيلوولت) ،تداخل

مدارات کنترل و حفاظت  -روش هاي جلوگيري يا

ولتاژهاي ( ACمصرف داخلي پست) و ( DCمدارات کنترل و حفاظت)

کاهش اثرات تداخل ولتاژ هاي  ACو  DCدر مدارات

در حين کار گروه هاي تعميرات و توسعه ،باعث ظاهر شدن آالرم هاي

شرکت برق منطقه اي

بررسي اثرات تداخل ولتاژ  ACو  DCدر مدارات

کنترل و حفاظت محصول - :مطالعه و شبيه سازي

پياپي ،فعال شدن تعدادي از ورودي هاي ديجيتال در رله هاي

نرم افزاري جهت شناخت تاثير تداخل ولتاژهاي AC

حفاظتي ،عملکرد نادرست سيستم حفاظت راه دور و باز شدن خودکار

خراسان

کنترل و حفاظت پست هاي انتقال و فوق توزيع

و  DCدر مدارات کنترل و حفاظت  -مطالعه در

برخي کليدهاي قدرت شده است .از آنجاکه پس از برطرف شدن تداخل

خصوص الزامات استانداردي در ساخت و به کارگيري

ولتاژي ،کليه مدارات و رله ها به حالت اول بازگشته و مشکل بوجود

تجهيزات کنترل و حفاظت در مواجه با تداخالت ولتاژ

آمده قابل شناسايي نمي باشد ،بررسي اين پديده نياز به مطالعات و

 ACو ( DCشامل رله هاي حفاظتي ،رله هاي

شبيه سازي کاربردي دارد .داليل اولويت داشتن - :اين قبيل حوادث

کمکي و  - )...روش هاي جلوگيري يا کاهش اثرات

داراي شاخص عملکردي منفي بوده که باعث قطعي هاي ناخواسته و
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

تداخل ولتاژ هاي  ACو  DCدر مدارات کنترل و

ناپايداري در شبکه انتقال خواهد شد .مزايا - :جلوگيري از آسيب به

حفاظت ارايه راهکار اجرايي جهت پيشگيري از اثرات

تجهيزات و بروز حوادث ناخواسته  -جلوگيري از خاموشي گسترده

منفي تداخل

1

هدف از اجراي پروژه  :هدف اصلي از اجراي اين

تعريف مسئله  :در اين پروژه سخت افزار و نرم افزار رله اضافه جريان

پروژه بومي سازي فن آوري ساخت رله اضافه جريان

جهت دار مولتي فانکشن طراحي و پياده سازي ميشود .اين رله در

جهت دار مطابق استاندارد هاي مرتبط ميباشد .اهداف

پستهاي انتقال و فوق توزيع و توزيع مورد استفاده قرار ميگيرد .طراحي

جانبي اين پروژه جلوگيري از خروج ارز ،کاهش اثرات

و ساخت اين رله در دو فاز  )1نمونه آزمايشگاهي و  )2نمونه نيمه

تحريم ها ،پيشگيري از بروز حمله هاي سايبري در

صنعتي تکميل ميشود )1 .فاز اول نمونه آزمايشگاهي :در فاز اول اين

شبکه برق کشور،و ايجاد فرصت هاي شغلي براي

پروژه سخت افزار و نرم افزار مورد نياز براي فانکشنهاي اساسي اين

جوانان ميباشد .محصول نهايي :در اين پروژه (طراحي

رله طراحي و پياده سازي ميشود .اين رله قابليت تشخيص و عملکرد تا

و ساخت نمونه آزمايشگاهي رله اضافه جريان جهت

پنج برابر جريان نامي و بيست برابر جريان تنظيمي را دارا ميباشد.

دار) سخت افزار و نرم افزار مورد نياز براي

فانکشنهاي اساسي در نظر گرفته شده که هنگام ارايه پروپوزال اعالم

شرکت برق منطقه اي

طراحي و ساخت رله اضافه جريان جهت دار مولتي

فانکشنهاي اساسي اين رله طراحي و پياده سازي

خواهد شد .فاز دوم نمونه نيمه صنعتي :در فاز دوم رله بگونهاي ارتقا

خراسان

فانکشن (فاز اول :نمونه آزمايشگاهي)

ميشود .قابليت هاي اين رله عبارتند از -1 :اندازه

داده ميشود که تا بيست برابر جريان نامي تنظيمي کار کرد مناسب

گيري ولتاژ و جريان با دقت باال  -2اندازه گيري

داشته باشد و الگوريتمها بدون مشکل به کار خود ادامه دهند و عملکرد

جريان براي کانال يک آمپر و  1آمپر  -3تشخيص

صحيح در مقابل نويزهاي محيط داشته ،و نويزهاي منتشر شده از آن

مقدار و جهت جريان خطا تا پنج برابر جريان نامي -4

در حد قابل قبول بوده بگونهاي که تجهيزات پست فشار قوي را تحت

عملکرد رله تا پنج برابر جريان نامي  -1وصل مجدد

تاثير قرار ندهد .بعالوه اين رله ميبايست عملکرد صحيح در دماي

(داشتن ريکلوزر)  -0ثبت وقايع و رويداد معيار

محيط  26-تا 86+و رطوبت باال را داشته ،و تحمل لرزش و ضربه را

پذيرش اين فاز از پروژه ،گذراندن آزمون هاي روتين

مطابق استاندارد هاي بين المللي  IECرا بگذراند .در اين فاز عالوه

بر اساس قابليت هاي فوق توسط متخصصين

موارد مطرح شده فانکشنهاي رله ،مطابق استاندارهاي  IECبا موفقيت

پژوهشگاه نيرو بوسيله دستگاه مرجع

پاسخ دهد .داليل اولويت داشتن :اهميت ساخت و بومي سازي رله بر

(نظير ) Omicronميباشد که هنگام ارايه پروپوزال

متخصصين برق پوشيده نيست و نياز به توجيه ندارد .با اين حال

اعالم خواهد شد .فازهاي دوم تا چهارم در صورت

بصورت اجمال برخي از مزاياي ساخت اين تجهيز در داخل در ادامه
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موفقيت فاز اول ،و تصويب پيشنهاد پروژه هر فاز

تشريح ميگردد – 1 .جلوگيري از خروج ارز از کشور  – 2کاهش اثر

انجام خواهد شد .وجه تمايز اولويت پيشنهادي با

تحريم ها  -3امکان استفاده از پشتيباني محصول  – 4پيشگيري از

پروژه پيشنهادي برق منطقه اي فارس  )1براي

گرفتار شدن در حفره هاي امنيتي احتمالي رله هاي خارجي  -1دانش

سنجش جهت در رله فازي از روشهاي مولفه هاي

توليد بومي  -0ايجاد اشتغال و تبعات اجتماعي مثبت در جامعه پيرو

مثبت ،منفي و روش دوال هم استفاده مي شود)2 .

درخواست پژوهشگاه محترم در رابطه با کارهاي انجام شده در دانشگاه

براي سنجش جهت در رله زمين از روش مولفه صفر

تهران  ،امير کبير و پژوهشگاه نيرو ،طبق بررسي به عمل آمده و تاييد

بهره گرفته مي شود  )3از الگوريتم  FIRو کانولوشن

آقاي دکتر داورپناه رله اضافه جريان جهت دار در دانشگاه تهران ساخته

در تبديل  FFTاستفاده شده است )4 .براي فيلتر

نشده است .همچنين در خصوص ساخت رله در دانشگاه اميرکبير نيز

 FIRاز پنجره کايزر استفاده شده است )1 .در برابر

طبق بررسي هاي انجام يافته  ،قرارداد مربوط به چندين سال پيش بوده

هارمونيک دوم مقاوم است .همچنين در صورت نياز

که تاکنون اين رله ساخته نشده است .در مورد رله ساخت پژوهشگاه نيز

مي تواند در برابر هارمونيکهاي  7 ،1 ،3هم مقاوم

طبق بررسي هاي انجام يافته در سال هاي گذشته رله ايFunction

باشد )0 .داراي پورت  CANو پورت  LANمي باشد

ساخته شده که به شرکت پرديسان واگذار شده و تاکنون هيچ رله اي از

 )7قابليت تشخيص مولفه  DCاتصال کوتاه ،کاهش

اين نوع به بازار نيامده است.

اثر اشباع ،تشخيص و عملکرد تا  26برابر جريان
نامي ،تشخيص جريان هجومي و تشخيص در حالت
وات متري و وارمتري در نمونه نيمه صنعتي )8
قابليت محدود کردن نويز ،تحمل لرزش و ضربه و
پشتيباني از بلوک واحد  GPSو  GSMدر نمونه
صنعتي کميته تحقيقات برق منطقه اي خراسان
مصمم است که با حمايت اداره کل تحقيقات توانير و
دبيرخانه تحقيقات ،طراحي و ساخت رله اضافه جريان
جهت دار را به سرانجام برساند .همچنين با توجه به
اينکه شرکت برق منطقه اي خراسان در نظر دارد که
اين محصول را به تجاري سازي برساند ،خواهشمند

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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است مراتب را امر به ابالغ فرماييد
محصول نهايي يک دستگاه مرکزي و تعداد حداقل 8
دستگاه فرعي جهت کنترل کليه بريکرهاي يک
پست انتقال با ويژگي هاو قابليت اطمينان و مزايايي
به شرح زير مي باشد -1انجام تريپ تست رله هاي
حفاظتي بصورت واقعي تا اخرين نقطه بدون خاموشي
-2مشاهده صحت مدارات تريپ و زمان عملکرد رله
0

شرکت برق منطقه اي
فارس

طراحي و ساخت دستگاه تست ثبات و نظارت بر

تا بوبين قطع بريکرها -3جلو گيري ازقطع تجهيزات

صحت عملکرد مدارات تريپ رله هاي باسبار

و کليد رني و خاموشي کل باسبار  -4مانور و

پروتکشن و CBF

هماهنگي کمتر اپراتور و ديسپاچينگ -4انجام
همزمان رله باسبا ر  CBFبا تست دورهاي در هر
زمان  -1جلو گيري از گسترش حادثه زمان تريپ
تست به داليل اشکاالت مدارات -0قابليت اطمينان
از نظر قطع تجهيز زمان در زمان تريپ تست -7ارايه
گزارش و فايل قابل بررسي زمان عملکرد مدارات

در حال حاضر جهت تريپ تست مدارات رله باسبار و رله  CBFمرحله
دوم در پست هاي  KV466نياز به خاموشي بريکر هاي هر BAYو
مجاور مي باشدکه الزم است در پست هاي انتقال براي تست کليد
سنتر مي بايستي کليد هاي باال و پايين دست خود قطع کنيم که باعث
خارج کردن يک بي خط و ترانس و در نيروگاه منجر به واحد مي گردد
که گرفتن خاموشي و مانور شبکه در بعضي از شرايط مشکل است لذا با
طراحي و ساخت اين دستگاه مي توان کليه مدارات تريپ بصورت
واقعي و بدون خاموشي تا اخرين نقطه بوبين بريکر تست و زمان هاي
عملکرد براي هر بريکر روي هر سه فاز جهت بوبين هاي قطع يک و
دو را در نظر گرفت و صحت عملکرد مدارات تريپ روي يک سيستم
مکانيزمه مشاهده و ثبت نمود و در نهايت بصورت يک گزارش عملکرد
زمانهاي قطع رله تا لحظه تحريک  Trip CoiLتهيه نمود

تريپ  -8کاهش هزينه بدون خاموشي تجهيزات
با توجه به اهميت تحليل حوادث در پيشگيري از تکرار حوادث

7

شرکت برق منطقه اي
گيالن

بررسي امکانسنجي سنکرون نمودن رله هاي

ارائه سخت افزار و نرم افزاري که از طريق پورت

ضروريست که رله هاي مختلف روي فيدرهاي مختلف از نظر زماني با

ديجيتال مختلف در فيدرهاي مختلف يک پست با

هاي موجود رله ها ،به رله هاي مختلف ديجيتال يک

هم سنکرون باشند.ليکن بسياري از رله هاي ديجيتال که در گذشته

جي پي اس و ساخت سخت افزار يا نرم افزار مورد

پست متصل شده و خود آن سخت افزار ،امکان

جايگزين رله هاي الکترومکانيکي واستاتيکي شده اند در آن زمان بحث

نياز براي رله هاي ديجيتال قديمي فاقد امکان

سنکرون شدن زماني با جي پي اس را داشته باشد و

سنکرون شدن انها مد نظر نبوده و بسياري از آنها بطور مستقيم پورت

مستقيم سنکرون نمودن

زمان رله ها از طريق آن سنکرون گردد.

مناسب براي شبکه شدن و سنکرون شدن با جي پي اس را ندارند  ،لذا
باتوجه به ضرورت مقايسه و تحليل رکوردهاي ثبت شده در رله هاي
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فيدرهاي مختلفي که در اثر يک حادثه عملکرد داشته اند حتي در
پستهاي مختلف ،ضروري است که اين رله ها از نظر زماني با هم
سنکرون باشند ،در غير اين صورت يا بايد فالت رکوردر مجزايي نصب و
راه اندازي شود يا اين رله ها تعويض شوند  ،هدف اين پروژه با توجه به
اينکه رله هاي موجود از نسل رله هاي ديجيتال هستند ،ارائه سخت
افزار يا نرم افزاري است که از پورتهاي موجود با پروتکلهاي مختلف
امکان سنکرون نمودن اين رله ها را با دقت مناسبي فراهم اورد.

8

اين عنوان تحقيقاتي مي کوشد با بررسي اين مدل

درحال حاضر در بسياري از پستهاي کشور از سيستمهاي اتوماسيون

ارتباطي براي حفاظت هاي ويژه در پستها که ريسک

استفاده ميگردد که بنا به آخرين تکنولوژي هاي اين عرصه تمام نرم

حفاظتي کمتري دارند راه را براي استفاده از اين مدل

افزارهاي اين بخش از پروتکل ارتباطي  IEC-61850استفاده مي

در همه حفاظت هاي يک پست فشار قوي باز کرده و

نمايد.اين پروتکل داراي سه مدل ارتباطي است که يکي از آنها با

قابليت اطمينان اين مدل را به صورت عملي تست

عنوان GOOSE (Generic Object Oriented

نمايد.با انجام اين پروژه براي مثال در يک پست

 )Substation Eventشناخته مي شود که در بخش  9اين پروتکل

بررسي ،تحليل و اجراي طرح حفاظتي ويژه با استفاده

نمونه ،حفاظت ويژه اي که براي هر يک از خطوط

به آن اشاره شده است.اين مدل ارتباطي بسيار سريع بوده و از زمان

شرکت برق منطقه اي

از امکانات پروتکل  IEC-61850مربوط به بخش 9

 03کيلوولت و ترانس تعريف شده که با رسيدن

ارسال آن از اليه عملکرد يک رله تا اليه عملکردي رله گيرنده  4ميلي

گيالن

براي امکان نرم فزاري  GOOSE MESSAGEو

جريان آنها به مقدار از پيش تنظيم شده اي تعدادي از

ثانيه طول مي کشد.در حال حاضر در کشور تنها براي ارسال وضعيت

تست آن مطابق بخش  16استاندارد

فيدر هاي  26کيلوولت از مدار خارج شوند.براي اينکار

ها کليد ها و سکسيونر ها براي ساختن بلوکهاي اينترالکي از اين مدل

حداقل نياز به  4رله ديجيتال و سيمکشي و تجهيزات

ارتباطي استفاده مي شود و با استفاده از اين مدل ديگر نيازي به

ديگر است و اينکه بايد ارسال تريپ هاي اين رله ها

سيمکشي سخت افزاري نمي باشد.با توجه به سرعت باال و امنيت اين

به همه فيدر هاي  26کيلوولت کشيده شود تا

مدل ارتباطي متاسفانه در کشور اطمينان الزم براي استفاده از اين

ديسپاچينگ امکان انتخاب را داشته باشد.در حالي که

روش براي عملکردهاي حفاظتي وجود ندارد .با استفاده از اين روش

با استفاده از مدل ارتباطي  GOOSEاز همه اين

عالوه بر استفاده از امکانات پروتکل قدرمند  IEC-61850در پستهاي

تجهيزات مي توان صرف نظر کرد و همچنين با توجه

داراي سيستم اتوماسيون ،در تعداد رله هاي حفاظتي به کار رفته در

به امکانات مدل ارتباطي  GOOSEمي توان همه

پست ها که قيمت زيادي دارند صرفه جويي شده و ديگر نيازي به
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ارتباط ها را در همه حال پايش کرد.تست هاي اين

استفاده از سيم بندي و تجهيزات جانبي نمي باشد.

بخش بر اساس بخش  16پروتکل IEC-61850
که به تست کل پروتکل اختصاص دارد انجام خواهد
شد .با انجام و تثبيت اين پروژه صرفه جويي قابل
مالحضه اي در احداث پستهاي فشار قوي شده و
همچنين از بروز حوادث به علت قطعي بعضي از
مدارهاي کنترلي و حفاظتي جلوگيري خواهد شد.
ارائه الگوريتم و طرح و فايل هاي مربوط به سيستم
اتوماسيون مبتني بر پروتکل  IEC-61850در بخش
 9با استفاده از پيغام  GOOSEو اجراي آن در يکي
از پستهاي داراي سيستم اتوماسيون برق منطقه اي
گيالن براي طرح حفاظتي و ارسال تريپ هاي
حفاظتي نيز از جمله اهداف مد نظر از انجام اين
پروژه تحقيقاتي مي باشد.
در شبکه پي ال سي و تله پروتکشن برق منطقه اي گيالن عمده
ارسالي و دريافتي در سيستم تله ثبت دقيق فرامين -

9

شرکت برق منطقه اي
گيالن

مطالعه و طراحي و ساخت دستگاه ثبت فرامين
حفاظتي رله در سيستم تله پروتکشن به منظور
تشخيص خطاهاي کاذب

پروتکشن  -ذخيره فرامين حفاظتي شامل زمان دقيق
طول زمان فرمان  -حفاظت از اطالعات ذخيره و
تغيير شده و جلوگيري از دخالت نيروي انساني و
اطالعات  -امکان اتصال به سيستم هاي تله
پروتکشن موجود

حوادث منجر به عملکرد تله پروتکشن بدون تايم تگ و ثبت ايونت
بوده و بدنبال بروز حوادث،مطالعه حادثه و علت يابي آن دشوار و در پاره
اي موارد غيرممکن مي شود.تجهيزات جديد تله پروتکشن قابليت ثبت
ايونت را دارند اما در وضعيت موجود غالب تجهيزات درحال بهره
برداري قابليت ارتقاء نرم افزاري و سخت افزاري ندارند و مي بايست
تمام تجهيزات تله پروتکشن تعويض گردند که اين امر مستلزم انجام
هزينه بسيار سنگين چند ميليارد توماني است و درعمل ممکن نمي
باشد و براي حل مساله فوق اين طرح تحقيقاتي پيشنهاد شده است.
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روش تجزيه و تحليل اعتبار شناختي خطا توضيح مي

با توجه به پيچيده تر شدن روز به روز سيستم ها و فرآيندهاي صنعتي و

دهد که نياز به درک ماهيت حوادث و وابستگي آن

پديدآمدن تکنولوژي ها و فرايند هاي پرريسک از يکسو و همچنين

ها به زنجيره علت و معلول است که مي تواند وقوع

خطاپذيري و غير قابل پيش بيني بودن انسان مهم ترين علت کاهش

رويدادهاي نامطلوب را توضيح دهد و مبنايي براي

قابليت اطمينان در سيستم هاي برق مي باشد و لذا شناسايي و تجزيه

جلوگيري از آن ها باشد .اين نشان دهنده توانايي و

وتحليل خطاي انساني ضروري به نظر مي رسد که در اين پروژه انجام

پيش بيني دقيق در مورد تجزيه و تحليل درست

خواهد پذيرفت تا خطاهاي انساني کاهش يابد.مطالعات انجام شده در

رويدادهاي گذشته و تمرکز بر روي سيستم هايي

زمينه حوادث نشان داده است که عامل انساني مهم ترين و اصلي ترين

است که اغلب به علت حوادث بزرگ در معرض

نقش را در بروز حوادث دارد به طوري که  06الي  96درصد حوادث در

نگراني هاي قابل توجهي قرار دارند ،مي شود .اهميت

نتيجه مستقيم خطاها واشتباهات انساني به وقوع مي پيوندند  .علي

موضوع  HRAاين است که عملکرد انسان توسط

رغم پيشرفت هاي قابل توجه در زمينه به کارگيري تکنولوژي هاي

بررسي و تجزيه و تحليل خطاهاي انساني بهره

شناخت انسان (تکنولوژي به همراه سازمان) تعيين

پيشرفته و استفاده از اتوماسيون در صنايع و فرايندهاي صنعتي  ،باز هم

برداري شرکت برق منطقه اي هرمزگان با استفاده از

مي شود و بنابراين مهم است که بتوانيم شناختي

در برخي از وظايف شغلي نقش انسان آنقدر حساس و بحراني است که

درست از قابليت اطمينان عملکرد مناسب بهره

بروز يک اشتباه و خطاي انساني ساده در آن مي تواند سبب بروز يک

برداران در طول عمليات ،نگهداري و مديريت فرايند

حادثه ناگوار و تاسف آور شود .روش تجزيه و تحليل خطا با تاکيد بر

عمليات در ايستگاه ها را محاسبه کنيم .با اين حال،

قابليت اطمينان شناختي انسان  CREAMجزو تکنيک هاي نسل دوم

نگراني در مورد اقدامات انساني و عوامل انساني در

فرايند ارزيابي قابليت اطمينان انسان ( )HRAبوده و از مهم ترين

زمينه نياز به  ،HRAدر مراحل اوليه کمتر بوده است

مزيت هاي  CREAMنسبت به ديگر تکنيک هاي ارزيابي خطاي

(به اين دليل که کمتر به شدت با وقوع حوادث مرتبط

انساني مي توان به ساختار نظام مند اين روش براي تعريف و کمي

است) .عالوه بر اين ،پيش بيني حادثه يک عنصر

سازي خطاهاي انساني هم به صورت آينده نگر(پيش بيني خطاي

ضروري طراحي براي جلوگيري از حادثه است و بايد

انساني) و هم به صورت گذشته نگر(تجزيه و تحليل رخداد ها ) ،رويه

حاوي مالحظاتي در مورد چگونگي رفتار بهره برداران

هاي طبقه بندي شده ،مدل کنترلي شناختي بر حسب موقعيت و تعريف

ايستگاه باشد .با اين حال ،به منظور توانايي توصيف و

علت خطاهاي انساني بر پايه عوامل مرتبط با انسان ،فن آوري و

تحليلي از تعامل انسان با فناوري ،الزم است که توابع

سازمان را نام برد

تکنيک CREAM

ذهن انسان را مدل سازي و توصيف کنيم .براي اين

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

منظور دانستن عوامل انساني ،روانشناسي پردازش
اطالعات و مهندسي سيستم هاي شناختي در بهره
برداران ايستگاه ضروري مي باشد و اين هدف نشان
مي دهد که مشخصاً هر بهره بردار از هر منظر و
چگونگي شناخت انسان در وقوع اقدامات نادرست به
چه ميزان نقش دارد .با انجام مدل سازي شناخت،
جزئيات نحوه شناخت حادثه و علل بروز آن ها در
ذهن بهره برداران روشن و مشخص مي شود .در
حالي که يک طبقه بندي خوب توصيفي معني دار و
يکنواخت براي ارائه يک روش روشني براي چگونگي
تعيين حالت هاي مختلف خطا و علل مي تواند به
دسته هاي مختلف اختصاص يابد .هدف اصلي اين
است که در روش متداول دو طرفه (يعني همان
اصول را مي توان براي تجزيه و تحليل گذشته نگر،
جستجو براي علل و پيش بيني عملکرد در آينده)
استفاده کرد .اين مدل مبتني بر تمايز اساسي بين
شايستگي و کنترل است که راهي براي توصيف نحوه
بستگي عملکرد به زمينه بروز خطا دارد .در نهايت،
نتيجه گيري مي شود که يک طرح طبقه بندي به
وضوح علل (ژنوتيپ ها) و تظاهرات (فنوتيپ ها) را
جدا مي کند و يک سازمان غير سلسله اي از گروه
هاي ژنوتيپ را پيشنهاد مي دهد که نسبت به
جلوگيري از بروز حادثه به صورت آينده نگر عمل مي
کند .اصول روش ،اصول مدل ،مدل شناخت و ارتباط

داليل اولويت داشتن
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داليل اولويت داشتن

بين گروههاي طبقه بندي نيز مورد بحث قرار مي
گيرد .در بسياري از محيطهاي شغلي نظير صنايع
هسته اي ،برق و  ...بروز يک خطاي انساني ميتواند
به حادثه اي فاجعه بار منتهي شود .ويژگي عمومي
سامانه هاي بزرگ فن آوري اين است که مقادير
عظيمي از موارد بالقوه خطرناک در يک واحد متمرکز
هستند و توسط يک يا چند اپراتور ،کنترل مي شوند.
اتاق کنترل به عنوان قلب تپنده يک ايستگاه برق مي
باشد و هر گونه خطا در وظايف اپراتورها مي تواند
پيامدهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد.
بنابراين ،مطالعه ي حاضر با هدف شناسايي و ارزيابي
خطاهاي انساني در اتاق کنترل يايستگاه هاي فوق
توزيع و انتقال با استفاده از روش Cognitive
Analysis Method Reliability Error
 )(CREAMبه انجام خواهد رسيد.

11

برنامهاي که ويژگيهاي مورد نظر را محقق ساخته و

تنوع بخشي به سبد انرژي ،نيازمند آگاهي دقيق از پتانسيلهاي کشور

تعيين کننده يک شبکه بهينه انتقال و توزيع بهينه

در بهره مندي از حاملهاي مختلف و تحليل آثار اين امر است.

انرژي در کشور بر مبناي مطالعات جامع کارشناسي

گستردگي شبکه فوق توزيع و انتقال استان ساحلي هرمزگان به طول

شرکت برق منطقه اي

بررسي و تحليل مخاطرات طبيعي شبکه انتقال برق و

است« ،اطلس جامع مخاطرات شبکه» نام خواهد

نوار ساحلي  1466کيلومتر در پهنه گسترده اين استان ،اين شبکه را در

هرمزگان

تهيه اطلس مخاطرات شبکه

داشت که برمبناي آن نيز ،مديريت بهينه بهره برداري

معرض بسياري از مخاطرات طبيعي قرار مي دهد .از اين رو تهيه يک

بهينه انرژي استان به دست ميآيد .در تدوين و

اطلس جامع مخاطرات شبکه فوق توزيع و انتقال براي استان پيش نياز

طراحي اطلس مخاطرات شبکه استان ،ابتدا نقشه

مديريت سبد انرژي در اين استان است .تهيه اطلس مخاطرات طبيعي

مخاطرات شبکه بايد طراحي گردد .بدين منظور با در

شبکه فوق توزيع و انتقال برق اين امکان را فراهم مي آورد تا ضمن

نظر گرفتن پتانسيل هاي بخش هاي مختلف ،استان

کاهش تلفات با اقدامات پيشگيرانه ،سرمايه گذاري هاي آتي را نيز با

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

15

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

به  nمنطقه مختلف که از نظر شرايط اقليمي،

مديريت بهتر و دقيق تر به انجام رسانيد .ليکن اطلس مخاطرات شبکه

اجتماعي ،آب و هوايي و غيره مشابه هم هستند،

به حالت يک نقشه ،تأمين کننده انتظارات نيست .بلکه ارائه اطالعات و

تقسيم بندي شود .پس از تعيين مناطق ،اطلس

تحليلهاي مورد نياز در ابعاد مختلف اقتصادي ،امنيتي ،فني و

کاهش مخاطرات هر يک از مناطق استان بايد

تکنولوژيک و مسائل اجتماعي است که ميتواند به ايجاد پايداري شبکه

طراحي گردد .شناسايي پهنه هاي داراي مخاطره

و استمرار و تداوم انرژي بينجامد .شناسايي مخاطرات طبيعي تهديد

طبيعي و سنجش تاثير گذاري آن ها بر روي شبکه

کننده شبکه فوق توزيع و انتقال برق استان هرمزگان با توجه به قرار

انتقال نيرو از مراحل بعدي مي باشد ..سپس ميتوان

گرفتن در يکي از طوالني ترين مرزهاي دريايي کشور ،مي تواند ضمن

هزينه مالي اطلس کاهش مخاطرات شبکه در هر

کمک به کاهش هزينه ها و تهديدات شبکه ،آمادگي براي شرايط

بخش از استان را ميان عوامل مختلفآن مورد

بحراني را افزايش دهد .از اساسي ترين موضوعاتي که در طراحي

شناسايي قرار گيرد .اطلس کاهش مخاطرات شبکه

اطلس مخاطرات شبکه بايد لحاظ گردند مي توان موارد زير را نام برد:

تعيين مي کند که در هر منطقهاي چه نوع مخاطراتي

تأمين اهداف اقتصادي:بحث تأمين نيازهاي اقتصادي کشور و مردم از

و به چه ميزان بايد مورد توجه و دقت نظر بهره

مباحثي است که رابطه تنگاتنگي با امنيت ملي آن کشور دارد .از اين رو

برداري مي بايست قرار گيرد ،بنابراين چنين اطلسي

پاسخگويي به نيازهاي انرژي در حوزه هاي حمل و نقل ،کشاورزي،

بايد بر مبناي نقشه جامعي از ظرفيتها و

صنعتي ،خانگي -تجاري و نيروگاهي کشور از اولويتهاي سياست

پتانسيلهاي مناطق مختلف استان باشد و کاهش

گذاري انرژي با لحاظ کردن مخاطرات شبکه مي باشد .امنيت

مخاطرات شبکه را در هر يک از نقاط مختلف

انرژي:يکي از ويژگيهاي مهم اطلس مخاطرات شبکه ،توجه به امنيت

مشخص کند تا بر اساس آن بتوان چنين طرح جامعي

انرژي در خطوط انتقال و فوق توزيع و ايستگاه هاي مبدل مي باشد.

را تدوين نمود.

امنيت انرژي يک مفهوم چند بعدي است ،که در آن توليدکنندگان،
مصرف کنندگان و سرمايه گذاران با همديگر مشارکت دارند ،تا به يک
امنيت انرژي پايدارِ قابل حصول دست يابند .ويژگيها و پتانسيلهاي
منطقهاي :از مسائل مهم در تدوين اطلس مخاطرات شبکه استان،
برنامهريزي بر اساس تفاوتهاي موجود در نقاط مختلف استان ميباشد.
اين تفاوتهاي جغرافيايي ،آب و هوايي ،فرهنگي و اجتماعي در طراحي
اطلس مخاطرات شبکه نقش تعيين کننده اي دارند .اوالً شرايط اقليمي
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دستيابي به زيرساختهاي حفاظت مبتني بر شبکه

با پيشرفت تکنولوژي و توسعه شبکه هاي مخابراتي

نياز هاي مخابراتي در سطح جهاني در حال افزايش مي باشد و شبکه

فيبر نوري در حفاظت ديفرانسيل طولي تاسيسات و

فيبر نوري ،امروزه امکان تبادل اطالعات با سرعت

هاي مخابرات نوري رشد سريعي در سطح کشور و جهان دارا مي

مناطق مختلف استان بايد مد نظر طراحان اطلس مخاطرات شبکه قرار
بگيرد .ثانياً توجه به پتانسيلهاي مناطق مختلف استان نيز بحث مهمي
است که در اکثر موارد مغفول واقع شده است .دستيابي به تکنولوژي
بهره برداري از منابع انرژي :يکي ديگر از دغدغه هاي موجود در
طراحي اطلس مخاطرات شبکه سطح فناوري کشور در استخراج منابع
انرژي يا توسعه توليد انرژي هاي تجديد پذير مي باشد .با توجه به
هزينه ،زمان و مشکالت ديگر نظير مسائل سياسي ،که مثال شاخص
آن تحريم ايران از لحاظ واردات فناوري است ،تهيه اطلس مخاطرات
شبکه در بعد فناوري نياز به بررسي هاي ويژهاي دارد .تدوام و پايداري
انرژي:از جمله مسائل مهمي که امروزه در بسياري از کشورها از جمله
کشور ما مورد بحث قرار گرفته است ،طراحي اطلس کاهش مخاطرات
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير يا افزايش بازدهي مصرف انرژيهاي
غير تجديدپذير ميباشد .رعايت مسائل زيست محيطي :از ديگر عوامل
مهم در تدوين طراحي اطلس مخاطرات شبکه توجه به مسايل سالمت
جامعه و محيط زندگي مردم است .فراهم کردن انرژي پاک و ايمن
براي مردم و کارخانجات و کم کردن حجم آاليندههاي انرژي در
شهرها و مناطقي که از لحاظ جغرافيايي شرايط دشواري دارند از جمله
اين موارد است .توجه به توسعه آتي  :يکي ديگر از دغدغه هاي موجود
در طراحي اطلس مخاطرات شبکه ،برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال و
فوق توزيع استان بر مبناي اطلس کاهش مخاطرات شبکه در بدو
احداث شبکه مي باشد ،که ممي بايستي در طراحي هاي آتي مد نظر
قرار گيرد.
12
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هرمزگان

شناسايي نيازمنديهاي تست و تجهيزات مخابراتي.

باال ميان نقاط مختلف شبکه قدرت ميسر گرديده

باشند .با افزايش تعداد دستگاه هاي مخابراتي و اتصال اين نقاط ( گره

است .اين مهم مي تواند در جهت بهبود عملکرد

هاي مخابراتي ) با يکديگر شبکه هاي پيچيده تري شکل مي گيرند.

سيست هاي حفاظتي شبکه انتقال به کار گرفته شود،

عالوه بر اين در قسمت حفاظت شبکه با توجه به اهميت اکثر سرويس

به نحوي که خطاهاي اتصال کوتاه در شبکه انتقال

هاي مورد نياز بحث طراحي حفاظت شبکه مسئله مهمي در طراحي

در زمان کوتاه تر و با قابليت تمايز باالتر پاکسازي

شبکه ها مي باشد .نکته ديگري که در طراحي شبکه هاي گسترده

شوند .از طرفي ،با توجه به اهميت باالي قابليت

مخابراتي وجود دارد مبحث اقتصادي و طراحي شبکه ها به صورت

اطمينان سيستم حفاظتي ،به صورت سنتي ترجيح

اقتصادي و استفاده از حداکثر قابليت هاي شبکه مي باشد .انتخاب

داده ميشود که حفاظت اصلي خط توسط يک رله

سطح ارسال مناسب براي مسير هاي مختلف شبکه با توجه به سطوح

مبتني بر داده هاي محلي صورت پذيرد و به عملکرد

مختلفي که در مخابرات نوري وجود دارد ( سرعت هاي متفاوت ارسال

يک سيستم ديگر وابسته نباشد .نظر به اينکه چنانچه

) از نکات مهم و حايز اهميت در طراحي شبکه مي باشد ،که با توجه به

در حفاظت ديفرانسيل طولي خط انتقال امکان

روند رو به گسترش رله هاي ديفرانسيل طولي جهت حفاظت خطوط

استفاده از فيبر نوري اختصاصي يا تار تاريک وجود

انتقال ضروري است مطالعات کافي در خصوص اطمينان از شبکه

نداشته باشد ،اطالعات سمت ديگر خط بايد از طريق

مخابراتي فيبر نوري جهت تبادل اطالعات در سيستم حفاظتي صورت

يک شبکه مخابراتي عمومي به رله برسد ،قابليت

پذيرد و نيازمنديهاي مربوطه تعيين گردند .کانال هاي مخابراتي مورد

اطمينان اين حفاظت وابسته به شبکه و تجهيزات

استفاده در صنعت برق بايد استانداردهاي خاصي را رعايت نمايند .اين

مخابراتي ميباشد .هدف از اين پروژه بررسي نحوه

کانال ها بر اساس اهميت اطالعات ارسالي بايد در دسترس بوده و

پياده سازي زيرساخت هاي مخابراتي شبکه فيبر

قابليت اطمينان بااليي داشته باشند

نوري در کشورهاي پيشرفته است تا مشخص گردد
آيا تجهيزات کالس مخابرات قابليت اطمينان مورد
نياز را براي کاربرد حفاظت فراهم ميآورد يا مالحظات
ديگري بايد در طراحي شبکههاي مخابراتي براي اين
منظور در نظر گرفته شود .طراحي شبکه بايد با
اطالعات اوليه درست ،تخمين درست نسبت به آينده
و توجه به محدوديت هاي موجود در طراحي شبکه
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صورت پذيرد .بنا براين شبکه بايد به صورتي طراحي
گردد که تعداد گره هاي مياني حداقل ممکن باشدبه
طوري که ضرايب کارايي مختلف براي تعين کارايي
شبکه بررسي شده که مي توان از آن ها در طراحي
شبکه سود جست .شبيه سازي شبکه با نرم افزار
مناسب و بررسي حالت هاي مختلف شبکه سودمند
مي باشد.

 -1محور انتقال و فوق توزيع

.1.3
رديف

طراحي ،ساخت و بهينه سازي تجهيزات پست ها و انتقال نيرو
عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

طراحي و اجراي يک شبکه سنسوري براي اندازه
گيري پارامترهاي غير الکتريکي همراه با الگوريتم

1

هاي مربوطه در بخشي از شبکه برق اصفهان در

طراحي و اجراي يک شبکه سنسوري براي اندازه گيري پارامترهاي غير

بخشي از شبکه برق اصفهان که بتوان با خروجي
طراحي و اجراي يک شبکه سنسوري براي

الکتريکي همراه با الگوريتم هاي مربوطه در بخشي از شبکه برق

گرفتن از الگوريتم هاي مربوطه بارگذاري خطوط را

شرکت برق منطقه اي

اندازهگيري پارامترهاي غير الکتريکي همراه با

اصفهان در بخشي از شبکه برق اصفهان که بتوان با خروجي گرفتن از

به صورت بهينه انجام داد پارامترهاي غير الکتريکي

اصفهان

الگوريتم هاي مربوطه در بخشي از شبکه برق

الگوريتم هاي مربوطه بارگذاري خطوط را به صورت بهينه انجام داد

عبارتند از دماي سيم دماي محيط تابش باد و  ...که

اصفهان

پارامترهاي غير الکتريکي عبارتند از دماي سيم دماي محيط تابش باد و

اين پارامترها مشخصه هاي بارگيري خطوط را تعيين

 ...که اين پارامترها مشخصه هاي بارگيري خطوط را تعيين مينمايند در

مينمايند در حال حاضر سنسور بنام دونات وجود دارد.

حال حاضر سنسور بنام دونات وجود دارد.

طراحي و اجراي شبکه سنسوري با استفاده از سنسور
دونات و يا سنسورهاي موجود ديگر به صورت پايلوت
بر روي بخشي از شبکه و استفاده از خروجيهاي آنها
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داليل اولويت داشتن

براي بارگيري خطوط
ترانسفورماتورهاي قدرت ،مهمترين و گرانترين جزء شبکه هاي انتقال
انرژي الکتريکي محسوب مي شوند و از همين روست که با گسترش

2

شرکت برق منطقه اي
آذربايجان

طراحي و ساخت سيستم جديد پايش آنالين مبتني بر
اندازه گيري ارتعاش جهت ارزيابي وضعيت و
تشخيص عيوب ترانسفورماتورهاي قدرت

مدلسازي خطاهاي ترانسفورماتور و استخراج الگوي

روزافزون تقاضا براي انرژي الکتريکي سالم و مطمئن ،احتراز از وقوع

ارتعاش متناسب با هر خطا ،اولين گام اساسي تحقيق

خطا و بويژه خطاهاي منجر به شکست ترانسفورماتور ،اهميت زيادي

در توسعه سيستم جديد پايش آنالين مبتني بر اندازه

براي بهره-بردار شبکه پيدا کرده است .شکست و خطاي اساسي

گيري ارتعاش جهت ارزيابي وضعيت و تشخيص

ترانسفورماتور ،عالوه بر هزينه هاي گزافي که به بهره بردار شبکه

عيوب ترانسفورماتورهاي قدرت است .طراحي سيستم

قدرت جهت تعمير و جايگزيني آن تحميل مي کند ،باعث قطع انتقال

پايش ارتعاش ،مبتني بر سنجش آنالين ارتعاشات

توان نيز مي گردد که بعلت کاهش قابليت اطمينان سيستم در تداوم

ترانسفورماتور ،انتخاب و جايابي مناسب سنسورها،

انتقال انرژي ،تبعات به مراتب بيشتري را به دنبال دارد .با اين حال،

بررسي تأثيرپذيري از اغتشاشات محطيي موجود در

وقوع خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت به داليل گوناگون و از جمله

پست هاي فشارقوي ،مرحله بعدي توسعه سيستم

پيري ترانسفورماتورهاي موجود در شبکه ،امري اجتناب ناپذير مي

است .با طراحي نهايي سيستم اندازه گيري و تحليل

نمايد .بسياري از خطاهاي اساسي ترانسفورماتور و از جمله خطاهاي

ارتعاشات ،مدارات واسط ،و تشخيص خطاي داخل

مکانيکي سيم پيچي ،هسته و تانک ،تخليه جزئي و  ..با پايش ارتعاش

سيستم با توجه به الگوي ارتعاشي ،توسعه سيستم

ترانسفورماتور قابل رصد ،شناسايي و جايابي هستند .از عمده ترين

آنالين تشخيص خطاي مبتني بر ارتعاشات محقق

مزاياي توسعه سيستم ارزيابي وضعيت و تشخيص عيوب

مي شود.

ترانسفورماتورهاي قدرت مبتني بر اندازه گيري ارتعاش ،آنالين بودن
آن و عدم نياز به قطع انتقال توان در شبکه است( .اولويت مصوب سال
)97

3

شرکت برق منطقه اي

مطالعه و بررسي حالتهاي گذراي پست جاندير در

باختر

حضور جبرانساز راکتيو و ارائه طرح مناسب
جبرانسازي در اين پست با توجه به حادثه سوختن

• بررسي علت سوختن ترانسفورماتورهاي پست

با توجه به اهميت ويژه ترانسفورماتورها ،همواره مواظبت و نگهداري

جاندير • بررسي حالتهاي گذراي ممکن در بهره

آنها از مسائل مهم در صنعت برق بوده و همچنين در صورت صدمه

برداري از اين پست در حضور جبرانسازهاي

ديدن آنها ،هزينه بااليي به شرکتها تحميل شده و خاموشي طوالني

پيشنهادي توان راکتيو • ارزيابي نوع بارهاي متصل

مدت خواهد بود .جبرانسازي و کنترل توان راکتيو يکي از مهمترين

91
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ترانسفورماتورهاي اين پست

به اين پست و بررسي نامتعادليها و هارمونيکهاي

مسائل در طراحي و بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت ميباشد .در برخي

احتمالي • ارائه راهکار اجرايي جبرانسازي توان راکتيو

مواقع به دليل نوع بار و توپولوژي شبکه ،بهره برداري از اين جبرانسازها

اين پست با لحاظ کردن حالتهاي گذراي احتمالي و

سبب بروز حالتهاي گذرا ميگردد و يا مسائل موجود را تشديد ميکند.

نوع بار همچنين با در نظر گرفتن سوابق حوادث رخ

لذا طراحي و بهرهبرداري از جبرانساز مستلزم مطالعه و بررسي وضع

داده در اين پست و پستهاي مشابه • (در اين پروژه

موجود پست ،نوع بارها و سوابق حوادث رخ داده گذشته ميباشد .لذا به

ساخت تجهيز مورد نظر نبوده و هدف اصلي اين

منظور ارائه طرح مناسب جبرانسازي در پست جاندير ،ارزيابي نوع بارها

پروژه ارائه راهکار فني چگونگي جبرانسازي توان

و بررسي سوابق حوادث و سوختن ترانسفورماتورهاي اين پست در

راکتيو اين پست با در نظر گرفتن حوادث قبلي مي

سنوات گذشته امري ضروري به نظر ميرسد.

باشد)
ارائه روش هاي اقتصادي براي کاهش خوردگي و
4

شرکت برق منطقه اي
خراسان

بررسي استفاده از سيستم حفاظت کاتديک براي

اثرات آن ارائه گزارش فني و اقتصادي جهت مقايسه

جلوگيري از خوردگي تاسيسات شبکه مانند سازه ها و

روش حفاظت کاتديگ با ساير روش هاي حفاظت بر

سيستم زمين

اساس استانداردهاي وزارت نيرو ،مهندس برق،
مهندس مکانيک ،مهندس متالورژي -خوردگي

در بسياري از تاسيسات شبکه مانند سازه هاي فلزي مشکل خوردگي
وجود دارد که با گالوانيزه کردن تاسيسات نيز اين مشکل برطرف نمي
شود .داليل اولويت داشتن تحقيق :هزينه باالي جايگزيني تاسيسات
دچار خوردگي امکان سقوط سازه ها و برج ها در اثر خوردگي مزايا:
کاهش هزينه ،افزايش بهره وري با استفاده از روش کم هزينه و زيست
محيطي حفاظت کاتديک،
آلودگي باالي برخي مناطق بخصوص بدليل پديده ريزگردها موجب
شده است تا مقره هاي پرسليني که از دير باز در ايستگاههاي فشارقوي

1

شرکت برق منطقه اي
فارس

بازنگري در طراحي حلقه کروناي مقره ها در حضور

طراحي بهينه حلقه کرونا و محل قرارگيري روي مقره

مورد استفاده قرار گرفته اند نتوانند عملکرد مناسبي داشته باشند .علت

چترک افزاها (چترکهاي سيليکوني) و پوششهاي

جهت توزيع يکنواخت ميدان روي مقره در حضور

اين امر افزايش جريان خزشي مقره ها ناشي از آلودگي هاي جمع شده

سيليکوني ()RTV

چترک افزاها و پوششهاي سيليکوني

روي آن مي باشد .پرسلين و شيشه که در اين نوع مقره ها بکار مي
روند از مقدار انرژي سطحي بااليي برخوردارند و به آساني مرطوب مي
شوند .ذرات گرد و غبار موجود در محيط اليه اي از آلودگي روي اين
مقره ها ايجاد مي کنند که با جذب رطوبت توسط مقره يک اليه هادي
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ايجاد مي شود که باعث عبور جريان از سطح آلوده شده مي گردد .عبور
اين جريان منجر به گرم شدن سطح مقره و ايجاد يک نوار خشک روي
آن مي شود و به اين ترتيب بجاي اينکه ولتاژ فاز روي مقره تقسيم
شود ،کل ولتاژ فاز روي اين نوار خشک اعمال مي شود و موجب ايجاد
تخليه هاي جزئي و نهايتا قوس و آسيب به مقره مي گردد .جهت رفع
اين مشکل راهکارهاي مختلفي در سالهاي اخير اتخاذ شده است که از
جمله آنها مي توان اقدام به شستشوي دوره اي مقره ها ،استفاده از
پوششهاي سيليکوني آبگريز بر روي مقره ها(Room-
 ))Temperature-Vulcanization (RTVو استفاده از
چترکهاي سيليکوني جهت افزايش فاصله خزشي مقره ها را نام برد.
چترکهاي سيليکوني قابليت مقره ها را در مقابل تخليه الکتريکي با
کاهش استرس هاي الکتريکي سطحي روي عايق بهبود مي بخشد و
به اين ترتيب موجب کاهش جريان نشتي و افزايش استقامت عايقي
اين مقره ها مي شوند .بعلت انرژي سطحي پايين سيليکون رابر اين
مواد خاصيت آبگريزي دارند و به اين ترتيب با قطره قطره شدن آب
روي سطح آنها مقاومت بااليي در مقابل عبور جريان دارند و به اين
ترتيب مشکل کاهش فاصله خزشي مقره هاي پرسليني به مقدار قابل
توجهي بهبود مي يابد .همچنين پوششهاي سيليکوني نيز با توجه به
خاصيت آبگريزي آنها باعث کاهش رسوب آلودگي ها روي مقره شده و
به بهبود فاصله خزشي مقره هاي پرسليني در مقابل آالينده ها کمک
مي نمايند .به علت وجود خازنهاي پراکنده بين مقره و دکل و همچنين
بين مقره و هادي ،توزيع پتانسيل روي مقره يکنواخت نيست و قسمت
نزديک به هادي بيشتر تحت تنش مي باشد .از اين رو براي جلوگيري
از ايجاد کرونا و تخليه جزئي داخلي در مقرههاي خطوط انتقال
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فشارقوي بايد ميدانهاي الکتريکي روي مقره کنترل گردند .براي کنترل
شدت ميدان معموالً از يک حلقه تحت عنوان "حلقه کرونا" در سمت
فشارقوي و يا در ولتاژهاي  EHVدر دو سمت مقره استفاده مي شود.
طبق مطالعات متعدد صورت گرفته ،نحوه طراحي مقره ،پروفيل مقره،
يراق فلزي مقره(فيتينگ) و حلقه کرونا بر توزيع ميدان الکتريکي روي
مقره کامپوزيتي تاثيرگذارند .بنابراين براي کنترل شدت ميدان روي
مقره هاي کامپوزيتي بايد تمام موارد فوق مورد بررسي قرار گيرد .در
بحث محاسبه ميدان در طول مقره و طراحي حلقه کرونا بمنظور کنترل
ميدان براي مقره هاي مختلف تحقيقات مختلفي صورت گرفته است.
در هر کدام از اين مقاالت مشکل عدم يکنواختي توزيع پتانسيل روي
مقره مورد بررسي قرار گرفته است .مساله اي که در اين پروژه به دنبال
آن مي باشيم بررسي اثر چترک افزا و پوشش هاي سيليکوني در توزيع
ميدان روي مقره و طراحي حلقه کرونا جهت يکنواخت ساختن توزيع
شدت ميدان مي باشد که در تحقيقات بررسي شده تا کنون اين امر
مورد بررسي قرار نگرفته است .که با انجام اين پروژه مي توان به
افزايش عمر عايقي مقره ها و چترک افزاها/پوششها کمک نمود و از
حوادثي که بعلت افزايش شدت ميدان در برخي از قسمتها ممکن است
رخ دهد جلوگيري نمود.

0

7

شرکت برق منطقه اي
فارس

مطالعات فني اقتصادي طرح هاي شبکه با در
نظرگرفتن اثر ترانسفورماتورها با امپدانس درصد
باالتر روي تلفات و اتصال کوتاه و قابليت اطمينان

برطرف سازي چالشهاو قيود فني موجود در شبکه با
هدف استفاده از تجهيزات حاضر در ايستگاه

بهينه سازي تجهيزات موجود با هدف کاهش سطح اتصال کوتاه و
تلفات و افزايش قابليت اطمينان و جلوگيري از تحميل هزينه جهت
اضافه کردن تجهيزات جديد

شرکت برق منطقه اي

بررسي فني و اقتصادي اجراي پستهاي فوق توزيع

در اين پروژه ابتدا مروري بر مزايا و شرايط پستهاي

بررسيهاي موجود توسط گروه بهينه سازي طراحي پستهاي فوق

يزد

مسقف و تدوين پيش نويس استاندارد و دستورالعمل

مسقف در مستندات موجود ميشود و سپس عوامل اثر

توزيع در توانير بيان کننده اين است که اجراي پستهاي فوق توزيع
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اجرايي

گذار بر مسقف شدن پستهاي فوق توزيع به صورت

داخل سوله يا مسقف ميتواند مزايايي نظير کاهش خرابي فونداسيون

عددي و کمي در ميآيند .در ادامه الزامات فني و

تجهيزات (به خصوص در شرايط آب و هوايي سخت و خورنده) ،کاهش

اقتصادي براي اجراي پستهاي فوق توزيع به صورت

مساحت زمين مورد نياز ،کاهش و يا حذف کامل کانالهاي کابل در

مسقف ،تدوين ميگردد .اين دستورالعمل در

محوطه پست ،کاهش سايز و طول کابلهاي ارتباطي فرمان و قدرت و

بخشهاي برق ،سازه و مکانيکي به صورت مطالعاتي

سيگنال در محوطه پست ،حذف سيم گارد ،افزايش عمر تجهيزات،

ارائه ميشود .در اين پروژه به الزامات طراحي

کاهش آلودگي ،کاهش حوادث و سهولت بهره برداري ،کاهش هزينه

تجهيزات فشار قوي ،مشخصات عايقي تجهيزات،

هاي بهره برداري ،حفظ مبلمان شهري و برتري پدافند غير عامل را

مشخصات دمايي تجهيزات ،محاسبات کابل ( دما و

دارد و از معايب آن ميتوان اضافه شده هزينه سوله و گرم شدن سوله به

سطح مقطع) ،طراحي چيدمان تجهيزات ،محاسبات

علت تلفات ترانسفورماتور بيان کرد .تا اينجا مباحث و محاسباتي به

سازه اي ،نحوه ورود و خروجي خط و تجهيزات،

صورت پراکنده مطرح شده است ولي تا کنون يک مطالعه فني و

اثرات محيطي نظير باد ،دما و گردو غبار ،الزامات و

اقتصادي به صورت کامل انجام نشده است که بتواند معيارهاي تصميم

نيازمنديهاي بهره برداري محاسبات خنک سازي

گيري را با تعيين مشخصه هاي الزم را تعيين کند و به صورت

تجهيزات زير سقف و مباحث ديگري که در فاز اول

دستورالعملي در اختيار شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي

شناسايي ميشوند .بخشي از نتيجه نهايي اين پروژه

خصوصي و مشاوران براي طراحي و احداث پستهاي فوق توزيع قرار

ميتواند به عنوان پيش نويس استاندارد پستهاي

دهد .سؤال اساسي که پروژه ،براي پاسخ به آن تعريفشده :معيارهاي

مسقف ارائه شود .همچنين از تجربيات و نتايج

فني و اقتصادي الزم براي استفاده از مزاياي پستهاي مسقف چيست؟

حاصلي از احداثهاي پستهاي مسقف در استانهاي

مهمترين مزيت/ضرورت انجام پروژه :نظر به مزاياي شمرده شده براي

ديگر نيز استفاده ميگردد .نتيجه حاصل از پروژه- :

پستهاي مسقف ،الزم است طي يک پروژه تحقيقاتي و کاربردي،

معيارهاي فني و اقتصادي تصميم گيري براي مسقف

معيارهاي الزم براي تصميم گيري و اجراي پستهاي مسقف در سطح

اجرا نمودن پستهاي فوق توزيع  -الزامات و

فوق توزيع به صورت تحليلي ،علمي و جامع مطالعه شود .اين مطالعه

نيازمنديهاي پستهاي مسقف در بخش طراحي ،اجرا

ميتوان با معيارهاي وزن دهي شده ،براي طراحي پستهاي خاص در

و بهره برداري  -تدوين پيش نويس استاندارد طراحي

مناطق شهري و يا مناطق صنعتي با آاليندگي هاي زياد بسيار ضروري

پستهاي فوق توزيع مسقف  -تدوين پيش نويس

باشد .اين پروژه ميتواند در بخش از اجراي آن ،از ابزارهاي مهندسي

استاندارد بهره برداري از پستهاي فوق توزيع مسقف

ارزش نيز استفاده نمايد .الزماالجرا بودن احداث پستهاي مسقف
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چندي است در شرکتهاي برق منطقه اي مطرح شده است که
مهمترين داليل آن را ميتوان عوامل زير برشمرد - :محدود بودن زمين
يا گران بودن زمين در مناطق شهري  -حفظ مبلمان شهري  -مسائل
پدافند غير عامل  -آاليندگي برخي مناطق صنعتي  -کاهش هزينه
هاي احداث پستهاي فوق توزيع  -بهره برداري از پستهاي خاص
نظير  - GISافزايش طول عمر پستهاي  -کاهش هزينه هاي بهره
برداري از طرفي استانداردها ،دستورالعملها و تجربيات موجود در
مجموعه توانير و صنعت برق ،بيشتر براي پستهاي غير مسقف و
محوطه آزاد يا به اصطالح  AISوجود دارد و الزم است يک مطالعه
تحقيقاتي در زمينه پستهاي مسقف به صورت جامع صورت گيرد و
کليه مالحظات طراحي ،اجرا و بهره برداري را با تخصصهاي مرتبط
برق ،سازه و مکانيک را در نظر داشته باشد.

8

شرکت برق منطقه اي
يزد

در اين تحقيق -1 :ابتدا به صورت دقيق کليه

حفاظت کاتديک به مجموعه اي از روشها گفته ميشود که از خوردگي

مشخصات و عوامل مؤثر بر خوردگي با ديدگاه بيان

و زنگزدگي فلزات پيشگيري مينمايد که روشهاي متعددي نظير

شده در تعريف اين پروژه(سه عامل مشخصه بارز

روش آند فدا شونده ،روشهاي فعال ،القايي و گالوانيک وجود دارد.

پست و خطوط) مورد بازبيني قرار ميگيرد -2 .سپس

حفاظت کاتديک و حفاظت خوردگي فلزات مدفون در خاک (سيستم

طراحي سيستم حفاظت از خوردگي خاص تجهيزات

انواع روشهاي حفاظت کاتديک (حدود بيست روش

زمين و فوالد بتن) و اتصاالت فلزي ( پايه تجهيزات و دکل خطوط) در

پستها و پايه هاي خطوط برق بر اساس جريان

موجود ) نيز با ديدگاه جهت دار تعريف اين پيشنهاد

پستها و خطوط فوق توزيع و انتقال مورد غفلت قرار گرفته است و

نشتي عايقي و جريانهاي القايي زمين

بررسي و تحليل ميشود -3 .در ادامه روش يا روشها

باعث شده است در بازه طول عمر يک پست و يا خط ،طول عمر بخش

و يا روشهاي ترکيبي از راه کارهاي موجود که بتواند

سازه اي و فلزهاي نام برده بسيار کوتاه تر از طول عمر بخشهاي

اهداف اصلي اين پيشنهاد را به صورت هم راستا

برقي پستها و خطوط باشد و در طول عمر مفيد يک پست و خط،

تأمين نمايد انتخاب و ارائه ميشود -4 .سپس در نرم

بازسازي و بهينه سازي فونداسيونها و سيستم اتصال زمين چند دفعه

افزارهايي که توانمندي مدل سازي اين روشها از

الزم باشد .حفاظت کاتديک يک دانش و تخصص پر سابقه اي است

نظر شيميايي ،مواد ،الکتريکي و سازه اي داشته باشد،

که در برخي صنايع نظير نفت و گاز و آب بسيار مورد توجه قرار گرفته
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اين راه کارهاي مدل سازي ميشوند -1 .در ادامه بر

است و راه کارها و تجهيزات بسيار زياد و متنوع براي شرايط مختلف

اساس مدل تهيه شده ،راه کارهاي پيشنهادي ،بر

ارائه ميدهد .در پستها و خطوط برق شرايط خاصي وجود دارد که

اساس عوامل متفاوت و مؤثر در خطوط و پستها

ميتوان به وجود سيستم زمين(خاک و اتصاالت آن) ،جريانهاي زمين

ارزيابي خواهند شد .برخي از اين عوامل ،مشخصات

ناشي از نشتي بسيار کم عايقي تجهيزات پست و خطوط و وجود

آناليز خاک منطقه ،سطح اتصال کوتاه و مقاومت

ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي اشاره نمود که در اين پروژه مورد

زمين ،آرايش اتصال زمين ،ميزان جريانهاي نشتي،

نظر است با استفاده از اين سه مشخصه ،يک راه حل بهينه و دقيقي

ميزان و شکل ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي و

ارائه نمايد که تهديد ناشي از اين سه عامل( ارت ،جريانهاي نشتي و

حتي تأسيسات و فلزات مجاور ميتوان در اينجا نام

ميدانهاي الکترومغناطيسي) را به يک راه حل و فرصتي تبديل نمايد

برد .بديهي است در جريان انجام پروژه ،چنانچه

که بتوان با استفاده از اين سه عامل ،حفاظت کاتديک بسيار خوب و

عوامل ديگري نيز در تحقيقات قبلي شناخته شد نيز

ارزان و قابل اجرايي براي حفاظت فلزات مدفون شدن و فلزات ارتباطي

در ارزيابي راه کارهاي مطرح لحاظ ميشود -0 .در

(مسير الکتريکي برگشت جريان حفاظت کاتديک در الکتروليت) را ارائه

انتها بر اساس شرايط مختلف و متفاوت پستها و

نمايد .از آنجا که حفاظت کاتديک در صنعت برق جاري نيست و در

خطوط ،راه کارهايي که بتواند از سه عامل ياد شده،

هيچ بخشي از مالحظات پستها و خطوط فوق توزيع و انتقال در نظر

يک حفاظت کاتديک ارزان ،قابل اجرا و مطمئن را

گرفته نميشود ،پيشنهاد اين اولويت تحقيقاتي ضروري است .در هيچ

ايجاد کند به صورت دسته بندي و بر حسب شرايط

مرحله اي از بودجه بندي ،برنامه ريزي ،طراحي ،اجرا و بهره برداري و

مؤثر ارائه ميشود .نتيجه حاصل از اين پروژه ارائه

تستهاي نگهداري اصالً موضوع حفاظت خوردگي بخشهاي مدفون

روشهايي اجرايي براي تبديل شرايط خاص خورنده

در خاک در پستها و خطوط فوق توزيع و انتقال برق ديده نميشود.

در پستها و خطوط برق به امکاناتي براي کاهش

الزم است اين استاندارد به همراه دستورالعملهاي اجرايي از طراحي و

خوردگي فلزات در فونداسيونهاي خط و پست است.

اجرا تا روشهاي نگهداري و بهره برداري از آن در پستها و خطوط
برق تدوين و تهيه شود .استانداردهايي نظير IPS-E-TP-820, IPS-
 D-TP-711و استاندارد  IPS_820وجود دارند ولي سازگار با شرايط
ويژه پستها و خطوط برق نيستند و در صنعت برق و الزامات قراردادي
و اجرايي مورد توجه قرار نميگيرند و مهمترين علت نيز اين است که
اين استانداردها براي صنعت برق و شرايط ويژه آن تهيه نشده است.
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شرکت برق منطقه اي

بررسي ،تحليل و پيادهسازي پايش وضعيت سيستم

و به سرعت خطاي به وجود آمده و مکان آن را

يزد

تغذيه  DCپستهاي فشارقوي

تشخيص داده و نسبت به رفع آن اقدام شود تا

داليل اولويت داشتن

مهمترين مزيت/ضرورت انجام پروژه:کاهش خوردگي و افزايش طول
عمر بتن و بخش سازه پستها و خطوط برق است مطالعات اوليه براي
ارائه اين پيشنهاد نشان ميدهد که تا کنون چنين ديدگاه دقيق و
مشخصي براي حفاظت کاتديک در پستهاي برق انجام نشده است و
از طرفي شناخت اوليه از راه کارهاي موجود در صنعت نفت و گاز نشان
ميدهد که وجود جريانهاي بسيار کم ميتواند با يک طراحي دقيق و
ايجاد شرايط خاص پتانسيلي ،شرايط موجود را معکوس نمود زيرا
وضعيت فعلي نشان دهنده اين است که سه عامل بيان شده به صورت
طبيعي در جهت خوردگي فلزات داخل بتنها و پايه تجهيزات و
اتصاالت سيستم زمين است در حالي که تنوع روشها و تنوع عوامل
مؤثر در خوردگي اين امکان را ايجاد ميکند که شرايط موجود در پست
را در جهت حفاظت خوردگي فلزات مورد نظر هم راستا نمود.
هدف از اين تحقيق ،بررسي ،تحليل و پيادهسازي
پايش وضعيت سيستم  DCپستهاي فشارقوي براي
تعيين موقعيت خطاهاي سيستم  LVDCپستهاي
فوق توزيع و انتقال است تا با استفاده از آن به راحتي
9

سيستم در کمترين زمان ممکن به حالت اوليه
برگردد .در اين پروژه در فاز اول انواع روشهاي
پايش وضعيت سيستم  DCپستهاي فشارقوي بويژه
روشهاي هوشمند بررسي و تحليل ميشوند و در فاز
بعدي نسبت به طراحي و پيادهسازي سيستم پايش

ساختار سيستم جريان مستقيم فشار ضعيف( )LVDCپستهاي فوق
توزيع و فشارقوي از نوع تکقطبي و زميننشده است که ايجاد اتصال
بين يکي از قطبها و زمين در سيستم جريان مستقيم ( )DCزمين
نشده عملکرد سيستم را تحت تأثير قرار نميدهد .از آنجا که
دستگاههاي الکتريکي در مدت زمان طوالني کار ميکنند ،کيفيت عايقي
آنها احتمال وقوع خطاي اتصال به زمين را افزايش ميدهد .مهمترين
اشکال  LVDCيک پست فشار قوي اتصالکوتاه شدن آن است .اتصال
به زمين مقدمهاي بر اتصالکوتاه شدن سيستم  DCو عملکرد اشتباه
کل سيستم است ،که بايد بالفاصله نسبت به تشخيص و رفع آن اقدام
نمود .رله اتصال زمين موجود در تابلو سيستم  LVDCپستهاي
فشارقوي وقوع خطاي اتصال به زمين را اعالم ميکند و قطب زمينشده
را تشخيص ميدهد ولي با توجه به حجم زياد مدارات و تجهيزات  DCو
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وضعيت اقدام ميشود.

همچنين گـستردگي و پراکنـدگي سيستم  DCدر پستها ,مشخص
کردن محلي که سيستم  DCزمين شده است کـار فوقالعاده مشکلي
است .مکانيابي نقطـه اتصال به زمين به روش سنتي داراي معايبي
است .در روش فعلي جهت پيدا کردن شاخه متصل به زمين ميبايست
برخي تجهيزات را قطع و وصل نمود که اين امر خود موجب آسيب بـه
تجهيزات و اختالل در سيستم ميشود و حتي ممکن است يافتن محل
اتصال زمين چنـدين روز طـول کشد .هنگامي که اتصال به زمين در
چندين نقطه اتفاق افتد ،پيداکردن آن دشوارتر ميشود ،بنابراين به
سيستمي جهت تشخيص محل خطا بـدون قطـع برق و به صورت
برخط در کمتـرين زمـان ممکـن ،نياز است در پستهاي فوق توزيع و
انتقال برق بارهاي مهمي مانند موتورها ،روشنايي اضطراري ،رلههاي
حفاظتي ،مدارات کنترلي ،مدارات فرمان ،مدارات اينترالک ،سيستم
هشدار ،سيستم اندازهگيري ،و غيره وجود دارند که از  LVDCتغذيه مي
شوند .از آنجا که تغذيه برخي از اين بارهاي بايد بدون هيچگونه
وقفهاي تـأمين شـوند ،لذا به سيستمي جهت پايش وضعيت به منظور
تعمير و نگهداري هوشمند سيستم و همچنين تشخيص محل خطا
بدون قطع برق و به صورت برخط در کمترين زمان ممکن ،نياز است.

16

در اين پروژه ابتدا منـابع ايجـاد گرمـا در پسـتهـاي

مسقف نمودن پستهاي فوق توزيع به داليلي نظير حفظ مبلمان شهري،

مسقف با پارمترهاي آنها تهيه و مدلسازي مي شود و

محدوديتهاي زمين در مناطق شهري و پدافند غيرعامل مطرح است

شرکت برق منطقه اي

مدلسازي حرارتي يک سوله براي پست فوق توزيع

سپس روشهاي خنک سازي و انتقال حـرارت داخـل

که در سالهاي اخير گسترش نسبتاً زيادي داشته است .مزاياي ديگري

يزد

مسقف و ارائه راه حل هاي بهينه خنک سازي

محوطه پست به بيرون در مطالعات و تجربيات موجود

نظير فشرده سازي پست ،کاهش هزينه هاي عمراني (کانال ،ساختمان،

جستجو و مدون ميشود .در ادامه مدلسازي حرارتي از

فونداسيون و کابل) ،کاهش هزينه هاي حفاظت گارد ،کاهش هزينه

يک پست مسقف انجام مي شود به نحوي که بتـوان

کابل و کاهش هزينه هاي خوردگي و سايش سازه و فونداسيونها در اثر

در آن پستهاي مختلـف و متفـاوت مسـقف را بـا آن

شرايط جوي نيز براي پستهاي مسقف مطرح است که باعث شده از
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مدل ،مطالعه و شبيه سـازي نمـود .سـپس روشـهاي

نظر اقتصادي به صرفه و توجيه پذير باشد .بر اساس تجربه پست

انتقــال حــرارت و خنــک ســازي نيــز بــه صــورت

مسقف ( منتظر قائم ) در سالهاي گذشته ،يکي از معايب و مشکالت

ترموديناميکي مدلسازي مـي شـود .بـر اسـاس ايـن

پستهاي مسقف ،گرم شدن آن در شرايط پر باري و تابستان است که

مدلسازي ،محاسبات طراحي و اجراي هر يک از ايـن

هم ظرفيت بارگيري پست را محدود مي کند و هم طول عمر تجهيزات

راه حلها به صورت پارامتريک ارائه مي شود به نحوي

پست را کاهش ميدهد که منبع اصلي اين گرما ،تلفات

که براي پست هاي متفاوت از نظر ظرفيت ،آرايـش و

ترانسفورماتورهاي قدرت است .پيشنهاد اين پروژه تحقيقاتي براي حل

تجهيــزات و شــرايط محيطــي متفــاوت بتــوان از راه

مشکل گرم شدم پست هاي مسقف ،بررسي آن به صورت علمي و بر

حلهاي خنک سازي به صورت اقتصادي استفاده نمود

اساس محاسبات دقيق مهندسي است .الزم است بر اساس مدلهاي

و نتايج آن را قبل از اجرا در شبيه سازي و محاسـبات

ترموديناميکي و سياالتي ،يک پست فوق توزيع مدل شود و بر اساس

مشاهده نمود .نتيجه اين پـروژه ميتوانـد قابـل ارائـه

مدل ،راه حلهاي خنک سازي نظير دريچه هوا در سقف ،ورودي هواي

براي کل کشور و همه شرکت هـاي بـرق منطقـهاي

خنک از داخل زمين و کف ،استفاده از فنها و حتي منتقل نمودن

باشد که بر اساس عوامل مؤثر بر گرم شدن محوطـه

رادياتورهاي ترانسفورماتورها به بيرون از پست بررسي دقيق شوند و

پست هاي مسقف و شرايط بهره برداري ،مي توان راه

محاسبات فني هر روش و ميزان اثر گذاري براي خنک نگه داشتن

حل يا راه حلهاي ترکيبي براي خنـک نگـه داشـتن

ترانسفورماتورها و تجهيزات پست مشخص گردد .همچنين ارزيابي

اين پستها را در طراحي درنظر گرفـت و اجـرا نمـود.

اقتصادي از هر راه حل صورت گيرد .سؤال اساسي که پروژه ،براي

نتيجه کليدي مدنظر پروژه :راه حل هاي خنـک نگـه پاسخ به آن تعريفشده :راه حل فني ،اجراي و اقتصادي براي پيشگيري
داشتن پستهاي مسقف بر اسـاس عوامـل مـؤثر بـر

از گرم شدن محوطه پستهاي مسقف در پرباري و تابستان چيست؟ و

گرم شدن پست هاي مسقف با تحليل اقتصـادي هـر

معيار طراحي پست مسقف براي خنک نگه داشتن تجهيزات و

يک

ترانسفورماتور پستهاي مسقف چيست؟ مهمترين مزيت/ضرورت انجام
پروژه :مهمترين مزيت اين پروژه اين است که بر اساس نتايج حاصله از
آن مي توان از تمام مزاياي پستهاي مسقف بهره جست و اشکال
اصلي آن که گرم شدن است را با يک يا ترکيب چند راه حل مهندسي
و اقتصادي برطرف نمود سابقه پست هاي مسقف در دنيا ،به اندازه
پستهاي غير مسقف است و هر يک کاربردهاي خود را دارند .در
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مطالعات اخير کارگروه بهينه سازي طراحي و اجراي پستهاي فوق
توزيع و انتقال توانير ،توجه زيادي به فشرده سازي پستها و پستهاي
مسقف شده است که درابالغيه هاي توانير بر اساس گزارشهاي نتايج
اين کارگروه ،محاسبات و الزامات اجرايي پستهاي مسقف پرداخته
شده است ولي به موضوع گرم شدن و تلفات ترانسفورماتور در اين
پستها پرداخته نشده است که شايد به دليل عدم اجراي اين پستها در
شرايط آب و هوايي گرم نظير استان يزد و يا کم بار بودن فعلي اين
پستها بوده است .که اين تحقيق مي تواند بخش مکمل اين ابالغ توانير
باشد .همچنين اگر راه حلهايي تا کنون ارائه و حتي اجرا شده است به
صورت جامع و با مطالعات و با محاسبات مهندسي و ارزيابي اقتصادي
نبوده است.

11

هدف -1 :کاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و

با پيشرفت تکنولوژي نانو در جهان ،شرکت هاي زيادي موفق به

شستشوي خطوط و پستها  -2کاهش حوادث ناشي از

ساخت نانو پوشش و کاربرد آن در صنايع مختلف از جمله صنعت برق

آلودگي تجهيزات مراحل انجام کار -1 :بررسي انواع

شده اند .از اين نانو پوشش ها برروي سطوحي مانند مقره استفاده مي

آلودگي خطوط و پستهاي فوق توزيع و انتقال شبکه

شود که اين پوشش عالوه بر ايجاد خاصيت آبگريزي خاصيت

بررسي انواع پوشش هاي نانو براي مقره هاي

برق استان يزد  -2جستجو انواع پوشش هاي نانو

خودپااليندگي را نيز ايفا ميکند و از طرفي به دليل کوچک بودن ذرات

شرکت برق منطقه اي

فشارقوي( 03و 132کيلوولت) خطوط و پستها براي

ساخته شده و مناسب مقره ها و انتخاب چند نوع

پوشش ،چسبندگي مناسبي با سطح بوجود ميآورد .از آنجا که در نواحي

يزد

کاهش ميزان آلودگي آنها و انتخاب پوشش مناسب

مناسب آن با توجه به مشخصات فني  -3انتخاب چند

مختلف آب و هوايي به خصوص در محيطهايي با آلودگي باال ،حضور

براي اقليم يزد

نمونه مقره خط و پست براي اعمال پوشش نانو

آلودگي برروي سطح مقره همواره مشکل ساز بوده است ،استفاده از اين

انتخابي و انجام آزمونهاي  Agingپيرسازي طبق

نوع پوششها برروي مقره ميتواند کمک شاياني به از بين رفتن پديده

استانداردها بين المللي  -4انجام تستهاي ميداني بعد

تخليه جزئي که يکي از مهمترين مشکالت مقره ها در نواحي آلوده و

از آنکه مقره هاي با پوشش نانو ،تستهاي الکتريکي را

مرطوب است ،نمايد .به طورکلي پوششها يکي از راههاي ايجاد تغيير

گذراندند و مورد تاييد قرار گرفت تستهاي ميداني

خواص در سطوح است .در اثر ايجاد پوشش برروي سطح ميتوان به

طبق استانداردهاي بين المللي انجام مي

خواص مناسب تري در سطح دست يافت و از آنجا که سطح هميشه
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شود(.جزييات در  RFPمشخص مي شود)(با توجه به

بيشترين نقطه تماس محسوب ميشود ،لذا بيشترين تاثير را در حين

متفاوت بودن شرايط آب و هوايي استان يزد از لحاظ

استفاده ،به خصوص در مناطق آب و هوايي مختلف ايفا ميکند .امروزه

شدت اشعه  UVو ميزان تابش اشعه افتاب و روزهاي

از پوشش ها جهت بهبود خواص سطحي استفاده زيادي ميشود .يکي از

آفتابي و درصد رطوبت پايين و نوع آلودگي نتايج

انواع پوششهايي که امروزه براي ايجاد خاصيت مناسب در شيشه ها

پوشش نانو ديگر مناطق قابل استناد براي يزد نمي

مطرح است ،پوششهاي نانو سراميکي است .اين نانو پوشش هاي

باشد)  -1انتخاب بهترين نمونه پوشش براي استان

سراميکي سبب ميشوند که در سطح مقره ،دو خاصيت مهم

يزد و اعمال در پست هاي نمونه و ارزيابي مجدد

خودپااليندگي ( )Self Cleaningو ابرآبگريزي ( Super
 )hydrophobisityبه وجود آيد .تجزيه شدن آلودگي در صورت
نبودن رطوبت نيز به مرور زمان از سطح مقره کنده شده و سطح از
حضور آلودگي پاک ميگردد .مقرههاي پرسالني و شيشه هاي که
امروزه بصورت وسيعي در خطوط انتقال و توزيع استفاده ميگردند ،تحت
تنشهاي الکتريکي و محيطي قرار ميگيرند .افت خواص ،شکست و از
کار افتادگي اين نوع مقره ها که معموالً ناشي از آلودگي ميباشد،
مشکالت زيادي را در بسياري از کشورهاي جهان خصوصاً در نواحي با
آلودگي زياد به همراه دارد .در مناطق آلوده و مرطوب ،ايجاد جريان
نشتي و تشکيل قوس باند خشک معموالً منجر به از کارافتادگي مقره
ها ميگردد .توقف جريان ،خارج شدن خطوط از مدار و از کار افتادن خط
در اين وضعيت بروز کرده که سبب ايجاد خسارات جدي و صدمات
اقتصادي زيادي ميشود .راه حل مناسب جهت جلوگيري از اين امر
ايجاد پوشش برروي مقره ها ميباشد .امروزه استفاده از پوششهاي
 RTVيکي از راههاي جلوگيري از اين امر به حساب ميآيد .اما نکته
حائز اهميت اين است که استفاده از اين پوششها عالوه بر قيمت باالي
مواد ،چسبندگي مناسبي از خود نشان نميدهند و پس از مدتي از سطح
مقره به راحتي جدا ميگردند .همچنين در حين اعمال اين پوشش
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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داليل اولويت داشتن

برروي مقرهها اتالف زيادي وجود دارد .امروزه در بسياري از نقاط دنيا
(از جمله ژاپن ،ايتاليا ،آلمان و (...برروي سطحوحي مانند شيشه از يک
نانو پوشش سراميکي خود پاالينده و ابر آبگريز استفاده ميکنند که اين
پوشش عالوه بر اين خاصيت ،چسبندگي بسيار مناسبي با سطح مقره
ها ايجاد ميکند چرا که ذرات نانو داراي انرژي اکتيواسيون بااليي بوده
و چسبندگي مناسبي با سطح ،از خود نشان ميدهند  .در استان يزد با
توجه به نوع اقليم که ميزان گرد و خاک و ريزدگردها در طول سال
زياد مي باشد و همچنين وجود تعدادي زيادي صنايع آالينده مانند
کارخانجات فوالد ،کاشي ،کوره هاي آجرپزي ،ميزان آلودگي مقره هاي
خطوط و پستها بسيار زياد است که تاکنون چند مورد حادثه خاموشي
نير ايجاد شده است .لذا با توجه به خاص بودن نوع آلودگي ،نياز به
انتخاب پوشش مناسب براي شبکه برق استان يزد ضروري است.
اگرچه در اين زمينه تحقيقات زيادي انجام شده است ولي انتخاب
پوشش مناسب به نوع آلودگي و شرايط آب و هوايي() هر منطقه
بستگي دارد .گرماي زياد تابستان ،بارش اندک باران و تعداد زياد
روزهاي آفتابي در سال و باال بودن ميزان اشعه  UVدر استان يزد با
اکثر مناطق ديگر کشور متفاوت مي باشد که منجر مي شود اين تحقيق
از ديگر کارهاي انجام شده متمايز گردد.
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 -1محور انتقال و فوق توزيع

.1.3
رديف

قابليت اطمينان سيستم هاي انتقال نيرو
عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي

طراحي سيستم جامع نظارت و بهره برداري بهينه از

آذربايجان

تجهيزات شبکه برق آذربايجان

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

هزينه باالي بازديد از خطوط انتقال و فوق توزيع و لزوم نظارت مستمر

1

طراحي يک سيستم جديد مبتني بر فناوريهاي نوين
مبتني بر شبکه و سيستمهاي مخابراتي و بکارگيري
ان در امر نظارت عاليه تعميرات و نگهداري شبکه

و دقيق بر اين بازديدها جهت افزايش کارايي بهينه سازي برنامه
تعميرات و نگهداري با محاسبه و اولويت بندي ريسک مودهاي خرابي
و يافتن اجزاء با قابليت اطمينان پايين و ريسک بهره برداري باال
مستندسازي منسجم و کنترل مستمر و آنالين فرايندهاي مربوط به
نظارت عاليه تعميرات و نگهداري شبکه
در هر سازماني بحث نگهداري و تعميرات به عنوان يک رکن از ارکان
سازماني مي باشد اما آنچه مهم است نحوه نگرش و برخورد با آن
است .برقراري موازنه ،جايگزيني ،ترکيب انواع روشهاي نگهداري،
هزينه هاي فوق را با توجه به تجارب ساير موسسات و کشورها به
ميزان قابل مالحظه اي تقليل مي دهد .اساس اين کار مبتني بر تحليل
داده هاست بدين صورت که ثبت  ،جمع آوري و سپس تجزيه و تحليل

2

شرکت برق منطقه اي
آذربايجان

تحليل جامع سوابق اطالعات بهره برداري شرکت

ارائه برنامه تعميرات و اقدامات پيشگيرانه يا پيش

آنها در يک مدت زمان مشخص ( اين زمان مي تواند از نتايج خرابي ها

برق منطقه اي آذربايجان و مدلسازي احتمالي آن با

بينانه بر اساس نتايج مدلسازي احتمالي انجام شده بر

و تعميرات پيشگيرانه) و معيني مي باشد  .که با استفاده از اين اطالعات

رويکرد ارائه برنامه جامع تعميرات

اساس سوابق بهره برداري استخراج شده

مي توان رفتار تجهيزات  ،مجموعه ها و نهايتا سيستم را بررسي کرده و
احتمال از کار افتادن آنها را بصورت تقريبي و با شرايط کار کردي آنها
پيش بيني نمود .و نهايتا در زمانهاي معين و برنامه ريزي شده با توقف
سيستم ( ويا بدون توقف ) تعميرات و تعويض هاي مورد نظر را انجام
داد که اين امر موجب کاهش بسياري از هزينه هاي سازماني مانند
هزينه هاي توليد از طريق کاهش توقفات  ،کاهش استفاده از قطعات
يدکي و  ...را مي گردد (اولويت مصوب سال )97
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

مطالعات انجام شده در زمينه حوادث صنعتي نشان داده است که عامل
انساني مهمترين و اصلي ترين نقش را در بروز حوادث دارد بطوري که
که  06الي  96درصد حوادث در نتيجه مستقيم خطاها واشتباهات
انساني به وقوع مي پيوندند  .علي رغم پيشرفت هاي قابل توجه در
زمينه به کارگيري تکنولوژي هاي پيشرفته و استفاده از اتوماسيون در
صنايع و فرايندهاي صنعتي  ،باز هم در برخي از وظايف شغلي نقش
انسان آنقدر حساس و بحراني است که بروز يک اشتباه و خطاي انساني
ساده در آن مي تواند سبب بروز يک حادثه ناگوار و تاسف آور شود.

3

شرکت برق منطقه اي
آذربايجان

بررسي و تجزيه و تحليل خطاهاي انساني با استفاده
از تکنيک  CREAMدر واحدهاي بهره برداري
شرکت برق منطقه اي آذربايجان

با توجه به پيچيده تر شدن روز به روز سيستم ها و

خطاهاي انساني به مجموعه اي ازاعمال انساني اطالق مي شود که از

فرآيندهاي صنعتي و پديدآمدن تکنولوژي ها و فرايند

هنجارها  ،حدود و استاندارهاي از قبل تعريف شده ،طبيعي و قابل قبول

هاي پرريسک از يکسو و همچنين خطاپذيري و غير

تخطي مي نمايد.خطاي انساني در سيستم هايي که انسان در آن درگير

قابل پيش بيني بودن انسان مهمترين علت کاهش

است بعنوان عامل موثر در سطح فاکتورهاي انساني مورد بررسي قرار

قابليت اطمينان به سيستم ها مي باشد و لذا شناسايي

مي گيرد .بررسي حوادث نشان داده که عامل کليدي در پيشگيري از

و تجزيه وتحليل خطاي انساني ضروري به نظر مي

بروز حوادث ،شناسايي و درک عواملي است که بر انسان و اعمال انسان

رسد که در اين پروژه انجام خواهد پذيرفت تا

در محيط کار اثر مي گذارد  .اين عوامل از فاکتورهاي محيطي و

خطاهاي انساني کاهش يابد.

شخصيتي مي باشد .جنبه هاي محيطي بر روي تصميم گيري افراد در
هنگام انجام يک عمل تاثير مي گذارد  .با توجه به پيچيده تر شدن روز
به روز سيستم ها و فرآيندهاي صنعتي و پديدآمدن تکنولوژي ها و
فرايند هاي پريسک از يکسو و همچنين خطاپذيري و غير قابل پيش
بيني بودن انسان مهمترين علت کاهش قابليت اطمينان به سيستم ها
مي باشد و لذا شناسايي و تجزيه وتحليل خطاي انساني ضروري به نظر
مي رسد .اين روش اساسا جهت شناسايي و ارزيابي خطاهاي انساني به
کار ميروند .روش تجزيه و تحليل خطا با تاکيد بر قابليت اطمينان
شناختي انسان  CREAMتوسط اريک هلنيگل در سال  1998ارائه
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گرديده است.اين روش جزو تکنيک هاي نسل دوم فرايند ارزيابي
قابليت اطمينان انسان ( )HRAبوده و از ويژگي آن تمرکز بر روي
زمينه هاي شناختي رفتار انساني است.از مهمترين مزيت هاي
 CREAMنسبت به ديگر تکنيک هاي ارزيابي خطاي انساني مي توان
به ساختار نظام مند اين روش براي تعريف و کمي سازي خطاهاي
انساني هم به صورت آينده نگر(پيش بيني خطاي انساني) و هم به
صورت گذشته نگر(تجزيه و تحليل رخداد ها ) را نام برد.
تکنيک CREAMابتدا در گام اول با استفاده از روش اوليه CREAM
 ،تجزيه وتحليل وظايف شغلي به روش HTA (hierarchical
)task analysisانجام مي گيرد سپس ارزيابي شرايط کاري اثرگذار
بر عملکرد کاربر CPCs ((common performance
 conditionsمشخص شده و بعد کنترل هاي محتمل کاربر در
شرايط مذکور تعيين و در مرحله آخر گام اول احتمال خطاي شناختي
کلي  )total CFPt (cognitive failure probabilityتعيين
مي گردد .در گام دوم با استفاده از روش گسترده  CREAMدر مرحله
اول نيازهاي شناختي متناسب با هر يک از وظايف شغلي ارايه شده
سپس خطاهاي شناختي احتمالي براي هر يک از وظايف شغلي
شناسايي مي گرددو نهايتا" احتمال کمي خطاي شناختي CFPi
 )(cognitive failure probabilityبرآورد و تعيين مي گردد .
از مهمترين مزيت هاي  CREAMنسبت به ديگر تکنيک هاي ارزيابي
خطاي انساني مي توان به ساختار نظامند اين روش براي تعريف و
کمي سازي خطاهاي انساني هم به صورت آينده نگر ( پيشبيني خطاي
انساني ) و هم بصورت گذشته نگر (تجزيه و تحليل رخدادها)  ،رويه
هاي طبقه بندي شده  ،مدل کنترلي شناختي بر حسب موقعيت و
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عنوان شرکت
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خوزستان

انتقال نيرو و تخمين طول عمر
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تعريف علت خطاهاي انساني بر پايه عوامل مرتبط با انسان  ،فن آوري
و سازمان را نام برد( .اولويت مصوب سال )97
ميتوان با انجام روشهاي نمونه برداري از متريال

سازه در سنوات خاص و انجام آزمايشات مربوطه
براساس استاندارد ،همچنين روشهاي محاسبات
سازهاي (درصورت لزوم) و مطالعات روشهاي

تخمين طول عمر سازه به نتايج مطلوب دست يافت.
4

گزارش مقايسهاي متريال استفاده شده در سازه برج-
ها و آناليز مربوطه و نيز ارائه مدل بهينه و مطلوب در
مقايسه با وضعيت موجود .انجام مطالعه و ارائه
گزارش وضعيت موجود و ارائه مدل مطلوب مي تواند

ارائه مدل مطلوب مي تواند سبب جلوگيري از حوادث و نيز پايداري در
شبکه گردد .اين مطالعه جهت پايداري شبکه بسيار ضروري و جنبه
استراتژيک دارد و حفظ پايداري شبکه در شرايط بحراني از نتايج و
دستاوردهاي پروژه است.

سبب جلوگيري از حوادث و نيز پايداري در شبکه
گردد .اين مطالعه جهت پايداري شبکه بسيار ضروري
و جنبه استراتژيک دارد و حفظ پايداري شبکه در
شرايط بحراني از نتايج و دستاوردهاي پروژه است.
شناخت عوامل خطر و مطالعه آنها و نيز ارائه راهکار
جهت مقابله با آنها به عنوان يک ضرورت اجتناب
1

شرکت برق منطقه اي
خوزستان

بررسي شبکه انتقال و فوق توزيع شهر اهواز با

ناپذير مي باشد .مطالعه وضعيت فيزيکي شبکه و

شناخت عوامل خطر و مطالعه آنها و نيز ارائه راهکار جهت مقابله با آنها

رويکرد پياده سازي الزامات پدافند غيرعامل و ارائه

مطالعه وضعيت سيستمي ،سخت افزاري ،نرم افزاري

به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير سبب کاهش ريسک و جلوگيري

و ساير مطالعات پايه و انطباق استانداردها با وضعيت

از هزينه هاي جبران ناپذير مي شود

راهکار


موجود شناخت عوامل تهديد و پيشگيري از آن در
نقاط مختلف شبکه با روشهاي پياده سازي راه کارها
ارائه گزارش از وضعيت نقاط ضعف و قوت شبکه و
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ارائه راهکارهاي عملي
تحقيقات نشان مي دهد مقره ها به رغم اينکه کمتر
از  16درصد هزينه احداث خط را شامل مي شوند اما
در  76درصد خطاهاي به وقوع پيوسته در خطوط به
طور مستقيم و غير مستقيم دخالت دارد .در واقع
ميتوان گفت عمر و دوره عملکرد اين تجهيز نقش

قابل توجهي در تامين سيستم برق رساني مطمئن
دارد .يکي از مهمترين عوامل تاثير گذار بر عملکرد
بلند مدت مقره کنترل شدت ميدان الکتريکي و پديده
کرونا در اطراف مقره مي باشد .در اين پروژه با
0

شرکت برق منطقه اي
خوزستان

شبيه سازي و تحليل ميدان الکتريکي و پديده کرونا

استفاده از يک نرم افزار مهندسي مناسب براي شبيه

بر روي مقره هاي فشار قوي برق خوزستان با در نظر

سازي ميدان الکتريکي به روش المان محدود

گرفتن شرايط آب و هوايي و آلودگي ايزوالسيون

( )FEMبه دو صورت دو بعدي و سه بعدي شبيه
سازي انجام شود .همچنين شبيه سازيها در حضور
رطوبت و آلودگي هاي سطحي ايزوالسيون مشابه با
آنچه در استان خوزستان امکان وقوع وجود دارد انجام
گردد .درنهايت پيدا کردن ابعاد بهينه کرونا رينگ
جهت کاهش ميدان الکتريکي و کاهش احتمال وقوع
پديده کرونا مناسب براي شرايط خوزستان و همچنين
ارائه دستور العمل بازرسي خطوط با دوربين هاي
کرونا و تعيين معيار هاي پذيرش و درجات آسيب و
پيرشدگي مقره از اهداف اين پروژه است.

تامين پايدار سيستم برق و کاهش خرابي هاي ناشي از اين موارد
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رديف
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي

ارزيابي وضعيت زنجيره مقره هاي سيليکوني موجود

و ارزيابي وضعيت مقرههاي سيليکون رابري خطوط

خوزستان

در خطوط  236 ،132و  466کيلوولت

انتقال و فوق توزيع ارائه شده توسط شرکت توانير و

داليل اولويت داشتن

هدف از اين پروژه ،به دست آوردن زمان مناسب
براي تعويض مجدد زنجيره مقرههاي سيليکوني
ميباشد تا از خاموشيهاي ناشي از خرابي آن ها ،به

دليل زمانبر بودن تعريف پروژه ،توليد محصول و
تعويض و نصب ،پيشبيني و پيگيري بهعمل آيد.
نمونه برداري و انجام آزمون هاي الکتريکي خطوط
به شرح ذيل ،بر طبق دستورالعمل جامع بهره برداري
7

جلوگيري از خاموشي

پژوهشگاه نيرو  -خطوط  132کيلوولت )1 :گدار به
ايذه-سال بهره برداري – 1384ساخت چين (شرکت
سازنده مشخص نيست)  )2ارجان به خيبر-سال بهره
برداري - 1391خطوط  236کيلوولت )1 :اصلي
آبادان-نيروگاه گازي آبادان -ساخت چين -خطوط
 466کيلوولت )1 :مهزيار به ميالد-سال بهره برداري
-1382ساخت شرکت سديور فرانسه
 1مشخص نمودن مودهاي خرابي رخ داده در

8

شرکت برق منطقه اي
زنجان

دکلهاي انتقال نيرو و عوامل بروز و پيشرفت خرابي 2
تخمين عمر باقيمانده سازه هاي شبکه انتقال نيروي

شناسايي مولفه هاي بحراني جهت ارائه طرح هاي بهسازي و تعيين

شناسايي آزمايشات و بازرسي هاي مورد نياز جهت

برق منطقهاي زنجان و ارائه راهکارهاي افزايش عمر

برنامه دوره اي تعميرات و نگهداري به همراه اولويت بندي با مالحظه

ارزيابي عملکرد و عمر دکل خطوط انتقال  3مديريت

و برنامه مديريت تعميرات و نگهداري آنها

معيارهاي اقتصادي و اهميت عملکردي دکل هاي انتقال نيرو سبب

جريان سرمايه گذاري براي توسعه و بهره برداري

بهره وري اقتصادي و جلوگيري از هزينه هاي جبران ناپذير مي شود.

دکل هاي خطوط انتقال با به تعويق و يا منتفي
ساختن ا حداث شبکه خطوط جديد و استفاده بهينه و

66

شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

مطمئن از شبکه موجود با استفاده از معيارهاي
اقتصادي  4پياده سازي دانش فني ارزيابي عمر در
دکل هاي خطوط انتقال زنجان  1افزايش قابليت
اعتماد شبکه  0کاهش هزينه هاي مستقيم و غير
مستقيم ناشي از خسارات محتمل در شبکه خطوط
انتقال  7فراهم سازي زير ساخت هاي الزم جهت
تهيه بانک هاي اطالعاتي  8شناسايي مولفه هاي
بحراني جهت ارائه طرح هاي بهسازي و تعيين برنامه
دوره اي تعميرات و نگهداري به همراه اولويت بندي
با مالحظه معيارهاي اقتصادي و اهميت عملکردي
دکل هاي انتقال نيرو
شناسايي داليل ايجاد حادثه و ارائه روش مناسب
جهت حذف آن-داليل متعددي منجمله عدم نصب
مناسب سرکابلها وافزايش دما در سرکابلها در
ايجادحوادث اخير پيش بيني مي گردد که الزم است

9

شرکت برق منطقه اي
زنجان

مطالعه علل عيوب ترکيدن سرکابلهاي  26کيلو ولت
در شبکه شرکت برق منطقه اي زنجان و انتخاب
روش و اجراي آن بر روي نمونه هايي از سرکابلها

با بررسي سوابق حوادث گذشته وبررسي وضعيت
فعلي سرکابلهاي موجود نسبت به شناسايي داليل
ترکيدن سر کابلها اقدام نمود و در صورت وجودراهکار
نسبت به ارائه و حذف آن اقدام ودر غير اين صورت
از روشهاي پيشگيرانه مانند روش سنس دماي
سرکابلها واعالم شرايط اضطراري به بهره بردار و
ساير روشهاي موجود که در دنيا استفاده مي گردد
استفاده نمود

در سالهاي اخير تعداد ترکيدن سرکابلهاي  26کيلو ولت درفيدرهاي
خروجي و خازن پستهاي فشار قوي افزايش يافته است که نيازبه
بررسي و تجزيه و تحليل داليل رخداد را دارد.

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

در حال حاضر امکان عکسبرداري حرارتي از فيدرهاي
 26کيلوولت در بخش سرکابل و شينه هاي باسبار
وجود ندارد .با ساخت اين طلق شفاف و نصب آن در
بخش هاي مورد نظر امکان بازديد چشمي و انجام
ترموگرافي (تصويربرداري حرارتي) با هدف پايش و
شناسايي موارد غيرمتعارف و با رويکرد پيشگيري از

16

طراحي و ساخت طلق شفاف ()transparency

بروز حوادث و رخداد اتصالي هاي شديد ،کمک

شرکت برق منطقه اي

جهت نصب در فيدرهاي  26کيلوولت به منظور

موثري به بهره برداران از شبکه ي قدرت خواهد

زنجان

عکسبرداري حرارتي از فيدرهاي  26کيلوولت بمنظور

نمود .طلق شفاف قابليت عبور اشعه مادون قرمز

تشخيص نقاط داغ

دوربين هاي ترموگرافي را دارد که با نصب آن امکان
ترموگرافي شينه هاي واقع در محفظه فلزي فيدرهاي

نمونه مشابه خارجي اين نوع محصول (با تکنولوژي خاص) مبلغي بالغ
بر  4166يورو داشته و در بازار ايران موجود است .با توجه به قيمت
باالي آن انتظار ميرود نمونه داخلي با هزينه قابل قبول ،طراحي و
ساخته شود و در صورت موفقيت ،بازار مصرف قابل قبولي در سطح
کشور و شرکت هاي برق منطقه اي خواهد داشت.

 26کيلوولت امکان پذير شده و در پايش و
مانيتورينگ اتصاالت کمک مي نمايد .و اين موضوع
(طلق شفاف) ارتباطي به دوربين نداشته بلکه امکان
ترموگرافي را که در حال حاضر وجود ندارد ميسر مي
سازد.

11

اپراتورها و گروه هاي تعميراتي در پستهاي فشار قوي

افزايش خطاي نيروي انساني در صنعت برق يکي از دغدغههاي

شناسايي و تحليل علل وقوع حوادث ناشي از

جزء مشاغل کليدي اثرگذار بر پايداري صنعت برق

متوليان اين صنعت است .بروز اين خطاها سبب تأثير در پايداري شبکه،

شرکت برق منطقه اي

خطاهاي انساني اپراتورها و گروه هاي تعميراتي در

مي باشند خصوصا اپراتورها مسئول کنترل شبکه بوده

افزايش خسارت به تجهيزات و آسيب به نيروي انساني مي شود .بروز

غرب

شبکه انتقال و فوق توزيع برق غرب و ارائه

و کليه اطالعات مربوط به انتقال انرژي از طريق آنان

اين خطاها نگرانيهاي مختلفي را رقم زده است و با عنايت به

راهکارهاي الزم

ثبت ،تحليل و اعالم مي گردد .هرگونه مانور قطع يا

محدوديتهاي موجود در تأمين تجهيزات ،شناسايي راهکارهاي

وصل در شبکه نيز بر عهده آن ها مي باشد .با توجه

پيشگيري از اين خطاها ضروري ميباشد.

به اينکه شبکه انتقال برق کشور به صورت سراسري
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مي باشد .لذا در صورت بروز حادثه در هر پست نتيجه
آن بر عملکرد کل شبکه سراسري کشور تاثير گذار
خواهد بود .هدف کلي در اين مطالعه شناسايي،پيش
بيني و ارائه راه حل هاي کاهش خطاهاي انساني
اپراتورهاي برق و گروه هاي تعميراتي مي باشد و
هدف اختصاصي آن شامل تعيين نوع خطا ،امکان
بروز آن و تشريح پيامدهاي ناشي از هر خطا و
پيشنهاد راه حل هاي پيشگيري از خطا مي باشد.
قابليت بهره برداري بدون وقفه و ارائه ايجاد شرايط -

مطالعه و بررسي فني اثر ژئوتکنيکي ساختگاه بر رفتار
12

شرکت برق منطقه اي
غرب

لرزه اي سازه و تجهيزات پست هاي انتقال و فوق
توزيع حوزه برق غرب و تعيين ميزان تأثير و تهيه و
ارائه دستورالعمل انتخاب زمين پست ها و طراحي
پست هاي جديد از منظر ساختگاه

راه کار براي کاهش پتانسيل آسيب ديدگي هاي

با توجه به فعال بودن گسل هاي کشور ايران تحليل نيروي زلزله در

پست هاي برق طي زمين لرزه هاي محتمل  -ارائه

مقاومت و بهره برداري سازه ها و تجهيزات با اهميت زياد مانند نيروگاه

اعمال اثرات يک دستور العمل پيشنهادي مدون براي

ها ،سدها ،سهم غير قابل انکاري دارد .در بحث زلزله با پديده تشديد

ساختگاهي در طراحي پست هاي جديد و انتخاب

روبرو هستيم.که در آيين نامه زلزله ايران صراحتاً به اين موضوع

استفاده ملي -ارايه پيشنهاد زمين پست ها با قابليت

پرداخته نشده است .در نتيجه عدم توجه به اين پديده در طراحي ها مي

مذکور براي لحاظ کردن اثر ساختگاه در طراحي

تواند خسارات قابل توجهي را به پست هاي برق وارد نمايد لذا امروزه

برق و تجهيزات منصوبه به وزارت نيرو  -پستهاي

بايد پارامترهايي همچون اثر ساختگاه به منظور طراحي با دقت بيشتر و

مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي جهت طرح

ايجاد شرايط قابليت بهره برداري بدون وقفه درنظر گرفته شود.

در آيين نامه هاي رايج کشور

13

شرکت برق منطقه اي
هرمزگان

تعيين توابع ساختار سيستم هاي منسجم در شبکه

از آن جايي که قابليت اطمينان شبکه کابلي را مي توان به طورکلي به

بررسي قابليت اطمينان بهرهبرداري از شبکه کابلي

کابلي شهر بندرعباس به روش هاي سيستم متوالي،

عنوان ميزان توانايي شبکه کابلي در انتقال توان مصرفي مورد نياز

خطوط فوق توزيع شهر بندرعباس به وسيله

سيستم موازي ،سيستم هاي  kاز .nتعيين و

مشترکين در مدت زمان معيني تعريف نمود .يکي از مسائل مهمي که

بکارگيري روش هاي قابليت اطمينان در شبکه کابلي

در مطالعه سيستم ها و شبکه هاي پيچيده مورد توجه پژوهشگران

شهر بندرعباس با استفاده از الگوريت افزونگي .تعيين

قابليت اعتماد و مهندسين صنعت برق قرار مي گيرد ،مسئله اندازه

اندازهگيري دماي هادي و خاک

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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نرخ تغيير بهبود قابليت اعتماد شبکه کابلي برحسب

گيري ميزان اهميت نحوه و چگونگي بهره برداري از شبکه کابلي در

تغيير قابليت اعتماد هر يک از مدارهاي آن .تعيين

شهر بندرعباس مي باشد ،به طوري که قابليت بهره برداري از شبکه

احتمال بحراني بودن هر يک از مدارهاي کابلي با

دچار نقصان نگردد و به دليل اين که نمود حداکثر جريان مجاز کابل

استفاده از توزيع طول عمر هر يک از مدار ها .تعيين

هاي قدرت به دماي هادي وابسته بوده و با در نظر گرفتن بدترين

اندازه اهميت ساختار و توپولوژي شبکه کابلي برمبناي

حالت در هنگام احداث کابل به دست مي آيد .در زمان پيک بار با

مفهوم بحراني بودن هر يک از مدارهاي کابلي .تعيين

دانستن دماي ديناميکي کابل مي توان بدون آسيب رساندن به کابل بار

معياري جهت اولويت بهينه سازي هر يک از مدارها.

بيشتري را از آن دريافت کرد .در واقع اندازه هاي اهميت بهره برداري

تعيين قابليت اطمينان شبکه و سطح رضايت

از شبکه کابلي را مي توان در سه کالس دسته بندي نمود )1 :اندازه

مشتريان .نعيين علل و تعداد و مدت زمان قطعي

اهميت قابليت اعتماد شبکه کابلي )2 .اندازه اهميت طول عمر شبکه

هاي کوتاه مدت و بلند مدت .تعيين مشخصات پياده

کابلي و  )3اندازه اهميت ساختار شبکه کابلي .اندازه اهميت قابليت

سازي مقررات مبتني بر ( PBRمانيتورينگ لحظه اي

اعتماد يک مدار شبکه کابلي ،به ساختار سيستم و قابليت اعتماد همه

تمامي مسير کابلي استفاده از حداکثر جريان مجاز

شبکه کابلي در يک نقطه ثابت از زمان وابسته است .اندازه اهميت

کابل در شرايط پيک بار و بحراني افزايش عمر مفيد

طول عمر شبکه کابلي  ،هم به ساختار سيستم و هم به توزيع طول

کابل با بهره برداري .اولويت بندي المان ها براي

عمر شبکه کابلي وابسته است .اندازه اهميت ساختار شبکه کابلي  ،مي

عمليات نگهداري با توجه به نقش آن ها در ريسک

بايست اهميت نسبي يک مدار را برحسب جايگاه آن در کل شبکه فوق

کلي شبکه کابلي.

توزيع ارزيابي کند و تنها به ساختار شبکه کابلي در شهر بندرعباس
وابسته مي باشد ،که با هدف به تعويق انداختن حوادث و حفاظت از
خطوط کابلي و افزايش قابليت اطمينان بهره برداري از شبکه فوق
توزيع در شهر بندرعباس دنبال مي گردد.

14

هدف اصلي اين پيشنهاد پژوهشي شناسايي

در سالهاي اخير ،با توجه به تغييرات شرايط آب و هوايي جهان ،وقوع

شرکت برق منطقه اي

ارائه مدلي جهت برنامهريزي تاب آور شبکههاي

المانهاي آسيبپذير شبکه انتقال و فوق توزيع

حوادث طبيعي شبکههاي قدرت را به شدت تحت تاثير قرار داده است.

يزد

انتقال و فوق توزيع استان يزد در برابر حوادث طبيعي

استان ،ارائه مدلي جهت پيشبيني محافظهکارانه و

حوادث طبيعي مثل طوفان ،زلزله و سيل داراي تاثير خيلي عميقي روي

مقابله با اثرات منفي بالياي طبيعي (به طور ويژه

يک شبکه قدرت ميباشند ،به طوري که ميتوانند منجر به خاموشيهاي
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طوفان) و بازيابي از شرايط بحراني به شرايط عادي

گسترده و هزينههاي اقتصادي بااليي شوند .از ديدگاه قابليت اطمينان،

در شبکههاي انتقال و فوق توزيع استان يزد ميباشد.

بالياي طبيعي داراي احتمال وقوع بسيار کمي ميباشند ولي درصورت

مجموعه اين اقدامات در نهايت سبب افزايش تاب

وقوع اثرات منفي زيادي را بر سيستم قدرت و به طور عمده شبکههاي

آوري اين شبکهها در برابر حوادث طبيعي خواهد شد

توزيع به دليل گسترگي آنها خواهند داشت .براي مطالعه توانايي شبکه

که کاهش تاثيرات منفي آنها را به دنبال خواهد

در مقابله با تهديدات حوادث طبيعي ،مفهوم تابآوري شبکههاي انتقال

داشت .براي آسيبشناسي شبکه توزيع در برابر

و فوق توزيع مطرح شده است .به طور کلي تابآوري توانايي سيستم در

رخدادهاي طبيعي از جمله طوفان مطالعات مختلف

مقابله با وقوع رخداد با احتمال کم ولي پيامدهاي زياد تعريف ميشود .در

الزم است انجام شود .در اين راستا مطالعات

بررسي تابآوري شبکه چهار ويژگي اصلي مقاومت  ،بهرهوري منابع ،

آسيبپذيري و سازگاري شبکه و تجهيزات ،شناسايي

بازيابي سريع و سازگاري مورد بررسي قرار ميگيرد .تابآوري شبکه را

و اولويت بندي شاخصهاي اندازهگيري ،آناليزهاي

ميتوان از دو ديدگاه برنامهريزي کوتاه مدت و بلند مدت ارزيابي کرد.

هزينه/سود و بهکارگيري شاخصهاي اندازهگيري

تابآوري کوتاهمدت شامل اقدامات انجام شده قبل ،حين و بعد از وقوع

تابآوري بايستي انجام ميشود .شکل 2-روند انجام

حادثه ميباشد .در اين اقدامات ميتواند ويژگيهاي مقاومت ،بهرهوري

اين مطالعات را نشان ميدهد .شکل 2-مطالعات الزم

منابع و بازيابي سريع مورد توجه قرار گيرد .تمرکز تابآوري بلند مدت

براي افزايش تابآوري شبکه در برابر رخدادهاي

بر برنامهريزي بلندمدت به منظور افزايش سازگاري سيستم ميباشد.

طبيعي نظير طوفان همانطور که در شکل ديده ميشود

شکل زير نشان دهنده نمودار تابآوري يک سيستم به دنبال وقوع

که اولين قدم در آسيبشناسي شبکه در برابر حوادث

حادثه ميباشد .محور عمودي اين نمودار نشان دهنده يک شاخص

طبيعي ،اين است که مطالعات آسيبپذيري و تطابق

نشانگر ميزان تابآوري سيستم  Rو محور افقي آن نشان دهنده زمان

با اطالعات تاريخي ازحوادث گذشته و شبيهسازي

ميباشد R .ميتواند نشان دهنده کل بارهاي تغذيه شده ،کل بارهاي

ميباشد .بنابراين براي آسيبشناسي شبکه در برابر

مهم تغذيه شده ،تعداد مصرف کنندگان تغذيه شده ،تعداد خطوط در

حوادث طبيعي مراحل و مطالعات زير بايستي انجام

مدار و يا اندازه ولتاژ و فرکانس باشد .يک طوفان در زمان  t_eرا

گيرد -1 :مطالعه حوادث طبيعي که احتمال وقوع آنها

ميتوان معموال چند ساعت قبل از وقوع آن پيشبيني نمود .با تشخيص

در استان زياد است (مانند طوفان) .به دست آوردن

وقوع طوفان بهرهبردار شبکه ميتواند با استفاده از روش پيشنهادي در

نمودار احتمال وقوع شکست در سيستم بر حسب

اين پژوهش آمادگي خود را جهت مقابله با اتفاقات ناشي از طوفان

شدت پارامتر هاي رخداد طبيعي -2 .انجام مطالعات

افزايش دهد .با رسيدن طوفان در زمان  ،t_eعمليات اصالحي

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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آسيبپذيري و تطابق با تکيه بر اطالعات تاريخي

پيشگيرانه توسط بهرهبردار اجرا ميگردد .هدف اين عمليات جلوگيري از

ازحوادث گذشته و شبيهسازي  .اين مطالعات به

وقوع بيبرقي در شبکه ميباشد .در  t_peتاب آوري سيستم به مقدار

شناسايي المانهاي که در قبل ،حين و بعد از حادثه

 R_eکاهش مييابد .در بازه زمان  t_peتا  t_rبهرهبردار براي

آسيبپذير ميباشند ،کمک ميکند .و ارايه استراتژيهاي

عمليات بازيابي آماده ميگردد .سپس ،از زمان  t_rتا  t_prعمليات

انطباقي الزم براي افزايش شاخصهاي تاب آوري

بازيابي شبکه توسط بهرهبردار انجام ميگيرد .بهرهبردار در بازه  t_prتا

شبکه توزيع و افزايش تابآوري شبکه در برابر

 t_irبراي تعمير تجهيزات آسيب ديده شبکه توزيع آماده ميگردد.

حوادث مشابه آينده -3 .شناسايي و اولويتبندي

بنابراين اقدامات انجام شده براي بهبود تابآوري سيستم در مقابل

شاخصهاي اندازهگيري تابآوري بر اساس ميزان

حوادث طبيعي بر محورهاي زير تمرکز دارند :افزايش تابآوري

مشارکت آنها در بهبود تابآوري شبکه  -4 .آناليز

کاهشيافته سيستم ( )R_eافزايش زمان افت تابآوري سيستم

سود/هزينه جهت برآورد سود و هزينه اجراي هر

( )t_pe-t_eتا سيستم به صورت کنترلشده وارد فاز کاهش

شاخص اندازهگيري در شبکه -1 .بر اساس اين

تابآوري شود .در سالهاي اخير تغييرات آب و هوايي جهان منجر شده

مطالعات سود و هزينه اقدامات انجام شده براي بهبود

تا وقوع رخدادهاي طبيعي بيشتر شود .وقوع رخدادهاي طبيعي ميتواند

تابآوري شبکه اولويت بندي و اجرا ميشوند .پس

خسارت بسيار زيادي به شبکه انتقال و فوق توزيع وارد کند .به طور

انجام اين مطالعات و با توجه به نتايج آن عناصر

مثال طوفان سندي در سال  2612باعث قطعي بيش از 166666

آسيبپذير شبکه انتقال و فوق توزيع استان يزد در

خطوط اوليه ،انفجار چندين پست ترانسفورماتوري و آب گرفتگي

مقابل طوفان شناسايي و استراتژي الزم براي افزايش

چندين پست شد که منجر به قطع برق بيش از  7ميليون مشترک شد.

تابآوري شبکه ارايه و در قالب يک برنامهريزي

استان يزد با توجه به پيشينه آب و هوايي و گستردگي شبکه انتقال و

بهينهسازي مدل گردد .در اين مدل بايد تمامي قيود

فوق توزيع از بين وقوع رخدادهاي طبيعي بيشتر در معرض طوفان

فني و اقتصادي توزيع در نظر گرفته شود.

ميباشد .وقوع بالياي طبيعي از جمله طوفان ميتواند منجر به
خاموشيهاي سلسله مراتبي شود ،همچنين به بسياري از تجهيزات شبکه
قدرت را دچار اختالل و آسيب کند .اين آسيبها عالوه بر خسارات فني
و اقتصادي باعث قطع برق بسياري از مشترکين شود و آثار اجتماعي
بسيار زيادي را به جا گذارد .با توجه به اين مهم ،هدف اصلي اين
پيشنهاد پژوهشي ارائه مدلي جهت پيشبيني محافظهکارانه و مقابله با
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اثرات منفي بالياي طبيعي (به طور ويژه طوفان) در شبکههاي انتقال و
فوق توزيع استان يزد ميباشد .اين موضوع تحت عنوان افزايش
تابآوري شبکه مطرح ميباشد که عالوه بر موارد ذکر شده ،بازيابي
سريع و کارآمد شبکه انتقال و فوق توزيع به وضعيت قبل از وقوع حادثه
با کمترين اثرات منفي از اهداف ديگر آن ميباشد.
قابليت اطمينان يک شاخص مهم در ارزيابي کارايي و
پايداري شبکه هاي هاي قدرت مي باشد که نميتوان
به سادگي از کنار آن عبور کرد .آناليز و طراحي يک
شبکهي قدرت بدون توجه به آن امري خطر آفرين

11

شرکت مديريت شبکه
برق ايران

بوده و مي تواند کل شبکه ي قدرت را تهديد کند.

همانطور که ذکر شد لحاظ نکردن پيشامدهاي تجهيزات سيستم

آناليز نادرست آن و طراحي برمبناي اين نوع آناليز

مخابرات در ارزيابي قابليت اطمينان شبکه قدرت ميتواند منجر به

حتي مي تواند موجب خاموشي هاي سراسري در

سنجش نادرست قابليت اطمينان شبکه و آناليز و طراحي نادرست آن و

شبيهسازي يکپارچه پيشامدهاي سيستم مخابرات و

شبکه گردد .از سوي ديگر با توجه به تاثير انکار

در نتيجه تهديدي براي پايداري شبکه باشد .بنابراين به منظور دستيابي

قدرت جهت ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت در

ناپذير قابليت اطمينان شبکه هاي مخابراتي و

به يک روش جامع و مدلي مناسب به جهت سنجش و ارزيابي صحيح

پيشامدهاي تجهيزات سيستم مخابرات بر قابليت

قابليت اطمينان شبکه قدرت با در نظر گرفتن پيشامدهاي همزمان

اطمينان شبکههاي قدرت و از آنجايي که تمامي

تجهيزات سيستم قدرت و سيستم مخابرات و به تبع آن بهبود شاخص

مطالعات قبلي ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي

هاي قابليت اطمينان شبکه و در نتيجه پايداري شبکه ،تعريف پروژه

قدرت تنها بر مبناي پيشامدهاي تجهيزات سيستم

فوق حائز اهميت ميباشد.

مواجه با رخداد حوادث احتمالي

قدرت بنا نهاده شدهاند ،اين موضوع بطور جامع مورد
بحث و مطالعه قرار نگرفته و مدلي مناسب و به تبع
آن سنجش درستي از قابليت اطمينان شبکه ارائه
نشده است که ميتواند تبعات جبران ناپذيري را براي
شبکه بدنبال داشته باشد .هدف از تعريف اين پروژه
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دستيابي به يک روش جامع و ارائهي مدلي مناسب به
جهت سنجش و ارزيابي صحيح قابليت اطمينان
شبکه قدرت با در نظر گرفتن پيشامدهاي همزمان
تجهيزات سيستم قدرت و سيستم مخابرات و به تبع
آن بهبود شاخصهاي قابليت اطمينان و در نتيجه
پايداري شبکه از طريق شبيهسازي شبکه مخابرات
ديسپاچينگ جديد و ارزيابي قابليت اطمينان شبکه
مخابراتي و بررسي ميزان تاثير آن بر قابليت اطمينان
شبکه قدرت ميباشد .مراحل انجام پروژه به صورت
زير خواهد بود :بررسي تجربههاي گوناگون در شبکه
هاي قدرت سراسر جهان در خصوص روشهاي
ارزيابي قابلت اطمينان بررسي تجربههاي گوناگون
ارزيابي قابليت اطمينان شبکه با در نظر گرفتن
پيشامدهاي همزمان تجهيزات سيستم قدرت و
سيستم مخابرات در شبکه هاي قدرت سراسر جهان
شبيهسازي شبکه مخابرات ديسپاچينگ جديد و
ارزيابي قابليت اطمينان آن به طور مستقل تهيهي
يک مدل مناسب براي بررسي قابليت اطمينان شبکه
با در نظر گرفتن پيشامدهاي همزمان تجهيزات
سيستم قدرت و سيستم مخابرات بررسي مدل
پيشنهادي بر روي شبکه ايران تهيهي نرمافزار براي
مدل پيشنهادي

داليل اولويت داشتن

78

شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت مديريت شبکه

ارزيابي امنيت شبکه برق ايران مبتني بر دادههاي

استفاده از دادههاي اندازهگيري شده به جاي

برق ايران

اندازهگيري اسکادا و ( PMUبدون انجام شبيهسازي)


شبيهسازي شبکه در حوزه زمان مستلزم بکارگيري

داليل اولويت داشتن

افزايش امنيت ،حاشيه پايداري و انجام اقدامات
پيشگيرانه به منظور جلوگيري از خاموشي هاي
سراسري و محلي در سيستمهاي قدرت مشروط بر
مطالعه دقيق نقطه کار شبکه از ديدگاه ديناميکي و
استاتيکي ميباشد .يکي از عوامل اصلي فروپاشيهاي
سراسري و منطقهاي در سيستمهاي قدرت نبود
آگاهي کافي بهرهبردار از وضعيت بحراني شبکه به
منظور انجام اقدام اصالحي به موقع ميباشد .يکي از
ابزارهاي مدرن ارزيابي امنيت در شبکههاي قدرت
استفاده از اندازهگيريهاي اسکادا و  PMUميباشد.
10

روشهاي پردازش سيگنال و داده کاوي ميباشد .که
يکي از روشهاي اصلي در اين مقوله استفاده از
درخت تصميم و خوشبندي دادهها ميباشد .مراحل
انجام کار به صورت زير خواهد بود :بررسي
تجربههاي گوناگون در شبکه هاي قدرت سراسر

جهان در خصوص روشهاي دادهکاوي تهيهي يک
مدل مناسب براي بررسي استفاده از اطالعات اسکادا
و  PMUجهت سنجش امنيت شبکه بررسي مدل
پيشنهادي بر روي شبکه ي ايران تهيهي نرمافزار
براي مدل پيشنهادي

موضوع ارائه شده در اين تحقيق امروزه در کشورهاي پيشرفته در
صنعت برق در حال پيادهسازي بوده و مطالعات بسياري نيز در اين
زمينه در حال انجام ميباشد .بررسي نتايج و دستآوردهاي اين تحقيق
نشان ميدهد که بکارگيري روش ذکر شده در شبکههاي برق ميتواند
جايگزين مناسبي براي روشهاي معمول شبيهسازي در حوزه زمان که
مبتني بر مدلسازي دقيق شبکه است ،باشد .همچنين پردازش
دادههاي حجيم PMUها با استفاده از داده کاوي و روشهاي يادگيري
ماشين ،يکي از بهترين روشهاي موجود در تحليل ديناميکي رفتار
سيتم ميباشد که در حال حاضر در شبکه  Hydro-Québecکانادا
در حال پيادهسازي ميباشد .با توجه به اينکه در مدلسازي بسياري از
تجهيزات شبکه از جمله مدل ديناميکي ژنراتورها ،سيستم تحريک،
گاورنرها و بويلرها اطالعات جامع و مناسبي در دسترس نيست که
ميتواند نتايج شبيه سازيها را با چالش جدي مواجه سازد ،بنابراين
استفاده از اين روشها ميتواند در پوشش اين دست از نقاط ضعف و
ارتقاي امنيت شبکه مفيد باشد.
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 -1فاز مطالعاتي مطالعه امکانات موجود در خصوص
بسترهاي مخابراتي در ايستگاه جهت ايجاد شبکه
هوشمند -2مطالعه تجهيزات اندازه گيري  ،حفاظتي و
کنترلي در ايستگاه جهت ايجاد شبکه هوشمند-3
امکان سنجي بهره برداري از نيروگاههاي توليد
پراکنده متصل به ايستگاه مزبور به صورت off
Gridارائه طراحي تجهيزي با امکان پردازشآنالين توليد و مصرف در ايستگاه با قابليت تشخيص

1

شرکت برق منطقه اي زنجان

قطع شبکه باال دست  -1ارائه طرح اجرايي شبکه

-1در شينه  26کيلوولت سنگ شهر ظرفيت باالي توليد دي جي -2

مطالعه و پياده سازي سيستم هاي هوشمند براي

هوشمند در يک ايستگاه فوق توزيع در دو سطح

وجود فيدرهاي پر ظرفيت در پست سنگ شهر -3صنعتي بودن و مهم

مديريت توليد و بار مصرفي در پست سنگ شهر

ولتاژي  03و  26کيلو ولت فاز اجرايي -1ارائه ليست

بودن بار پست -4وجود زيرساخت تجهيزاتي و مخابراتي در پست براي

تجهيزات مورد نياز جهت ايجاد شبکه هوشمند در

مطالعه پيشنهادي

بخشهاي مخابرات  ،حفاظت و کنترل و همچنين
بخش هاي توليد و بار در حوزه ايستگاه سنگشهر-2
ساخت تجهيز با پردازش بر خط توليد و مصرف در
ايستگاه و همچنين پايش بر خط قطع شبکه باال
دست-3اجراي طرح شبکه هوشمند کنترلي براي
مديريت توليد و بار در ايستگاه سنگشهر در شرايط
متصل و قطع ايستگاه به شبکه باال دست و همچنين
در شرايط توليد و عدم توليد نيروگاهها
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کنترل توان راکتيو – ولتاژ در شبکه قدرت؛ توسط روشهاي همچون:
توليد توان راکتيو توسط واحدها ،جا به جا کردن شارش توان راکتيو
توسط تپ ترانسفورماتورها ،تزريق توان راکتيو توسط خازن ها و يا از
طريق کم کردن راکتانس خطوط انتقال با نصب خازن سري انجام
ميپذيرد .تنظيم ولتاژ توسط هر يک از دستگاههاي جبران کننده توان


1

-1انجام مطالعات اوليه  -2جمع آوري اطالعات

راکتيو ،عالوه بر تاثير بر ولتاژ نقطه نصب ،باعث تغيير شارش توان

اوليه ،مدلسازي شبکه و تحليل وضعيت موجود -3

راکتيو در نقاط ديگر سيستم قدرت شده و باعث تغيير نقطه کار بهينه

بدست آوردن مدل مساله به ازاي توابع هدف مورد

شده و ممکن است اثرات منفي در ديگر نقاط سيستم قدرت از جمله؛

نظر و ارائه بهترين روش حل مساله بهينهسازي -4

استفاده غير بهينه از منابع جبران کننده توان راکتيو و افزايش تلفات

تهيه برنامه کامپيوتري جهت انجام شبيه سازي و

کل شبکه گردد .توزيع بهينه توان راکتيو يکي از مساله بهره برداري

دريافت نتايج  -1مقايسه نتايج حاصل از روش کنترل

بهينه سيستم قدرت مي باشد که عمدتاً از طريق کنترل مناسب منابع

متمرکز ارائه شده با روش کنترل محلي موجود -0

توان راکتيو انجام مي گيرد .توزيع بهينه توان راکتيو مي تواند با در نظر

بررسي و امکان سنجي پياده سازي روش ارايه شده

گرفتن اهدافي مثل؛ کاهش تلفات و بهبود پروفايل ولتاژ پست ها انجام

توسط نرم افزار  SCADAديسپاچينگ فوق توزيع

گيرد .عالوه براين ،يکي ديگر از اهداف توزيع بهينه توان راکتيو،

 -7ارايه گزارش اقدامات انجام شده و نرم افزار شبيه

افزايش حاشيه پايداري ولتاژ سيستم قدرت مي باشد و اين برنامه ريزي

سازي تهيه شده

به گونه اي انجام مي شود که به ازاي وقوع اغتشاش هاي محتمل،
حاشيه پايداري ولتاژ با حداقل استفاده از منابع توان راکتيو جديد ،در
مقدار مطلوب قرار گيرد .در حال حاضر کنترل ولتاژ پست ها به صورت
محلي و تنها با هدف تثبيت ولتاژ انجام ميپذيرد .بنابر اين به دليل عدم
در نظر گرفتن اهداف ديگري همچون :استفاده حداکثري از منابع
جبران توان راکتيو و نيز کاهش تلفات ،وضعيت عملکرد سيستم بهينه
نخواهد بود .عالوه بر اين ،کنترل محلي هيچ گونه تضميني براي
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افزايش پايداري سيستم در برابر فروپاشي ولتاژ ارائه نمي دهد چرا که
عمده دليل فرو پاشي ولتاژ ،ناتواني سيستم قدرت در تامين توان راکتيو
بوده و اقتصادي ترين راه حل آن تزريق مناسب و هماهنگ توان راکتيو
به سيستم مي باشد .همچنين ،نصب دستگاههاي جديد جهت تزريق
توان راکتيو ،هزينه هاي اضافي را تحميل مينمايد .بنابراين الزم و
ضروري است تا با درنظر گرفتن تلفات شبکه انتقال و شاخص پايداري
ولتاژ به عنوان توابع هدف بهرهبرداري و همچنين در نظرگرفتن
مالحظات محدوديتهاي تجهيزات ،توان راکتيو از طريق کنترل
مناسب و هماهنگ ادوات کنترل توان راکتيو به صورت بهينه توزيع
گردد .کنترل مناسب و بهينه منابع توان راکتيو ،مزايايي از قبيل کاهش
تلفات ،اضافه شدن ظرفيت خطوط انتقال ،بهبود پروفيل ولتاژ ،افزايش
حاشيه پايداري ولتاژ ،کم شدن هزينه هاي توليد توان اکتيو و افزايش
ذخيره چرخان را نيز شامل مي شود .اما به منظور برآورده شدن تمام
اين اهداف الزم است تا ادوات جبرانساز و منابع راکتيو به طور مناسب
کنترل شده و اين کنترل به صورت يکپارچه و متمرکز صورت گيرد .با
توجه به اين که خازنهاي قدرت به عنوان يکي از منابع جبران کننده
توان راکتيو در سمت  26کيلوولت ايستگاههاي شبکه فوق توزيع نصب
ميگردند و بخشي از کنترل ولتاژ نيز توسط تپ ترانسفورماتورهاي

قدرت شبکه فوق توزيع انجام ميپذيرد ،هماهنگي اين دو منبع کنترل
ولتاژ شبکه و کنترل متمرکز آن ميتواند در رسيدن به اهداف مورد نظر
و به دست آوردن مزاياي گفته شده ،کمک شاياني بنمايد .در شرکت
برق منطقهاي اصفهان ،به دليل نصب و راه اندازي ديسپاچينگ فوق
توزيع و وجود اطالعات و دادهها و قابليتهاي نرم افزار SCADA
نصب شده در کنترل تجهيزات ايستگاهها از جمله تپ ترانسفورماتورها
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و بانکها خازني ،موضوع کنترل ولتاژ متمرکز و هماهنگ جبران
کنندههاي توان راکتيو شبکه برق اصفهان ،قابل بررسي و اجرا ميباشد.

لذا جهت کاهش تلفات شبکه ،بررسي  ،مطالعه و شبيهسازي وضعيت
موجود کنترل توان راکتيو شبکه فوق توزيع اصفهان ،مدلسازي و تعيين
نقاط بهينه استفاده از جبران کنندههاي توان راکتيو و امکان سنجي
بهرهگيري از قابليتهاي نرم افزار اسکاداي ديسپاچينگ فوق توزيع در

کنترل متمرکز و هماهنگ اين منابع ضروري ميباشد.
يکي از معضالت حال حاضر شرکت هاي بـرق منطقـه اي در خطـوط
انتقال و فوق توزيع عدم وجود محاسبات از دقيق از ايجاد پديـده هـاي
کوتاه مدت در سطح شبکه است .اثرات اين پديده ها زماني اهميت پيدا
مي کند که زمان اتصال کوتاه در يک خط ،تنهـا عمـل کـرده و کليـد

2

شرکت برق منطقه اي
اصفهان

 -1کاهش حوادث ناشي از پديده هاي کوتاه مدت در

ساير خطوط عملکردي نخواهند داشت لذا با توجه به تعريف مدت زمان

شبکه  -2کاهشي خاموشي در شبکه  -3تعيين

پديده هاي کوتاه مدت (از نيم سيکل تا يک دقيقه) ،اين موضوع بـراي

تعيين سهم و منشا پديده هاي کوتاه مدت ( sag ,

فواصل بحراني در شبکه  -4افزايش رضايت مندي

مشترکين ضروري به نظر مي رسد .شايان ذکر اسـت در شـبکه هـاي

) swell , interruptionدر شبکه هاي انتقال و

مشترکين بزرگ  -1تعيين سهم بصورت کميّ هم از

انتقال و بخصوص فوق توزيع هر ساله تعداد زيادي شکايت به دسـتگاه

فوق توزيع

طرف مشترکين و هم از طرف شرکت هاي برق -0

هاي دي صالح ارائه مي شود که در خصوص پديده هاي کوتاه مـدت

تعيين مسئول واقعي در خاموشي هاي از پيش تعيين

مي باشد .با توجه به اينکه تا کنون استانداردي در خصوص تعيين سهم

نشده

پديده هاي کوتاه مدت وجود ندارد و از طرفي در مقاالت پژوهشي سال
هاي اخير اکثر محققان در اين خصوص مطالعات گسترده اي داشته اند.
از طرف ديگر استانداردي در حوزه تعيين سـهم ايـن پديـده هـا وجـود
نداشته و صرفا مقاالت پژوهشي به تبيين اين حـوزه پرداختـه انـد .لـذا
ماهيت اين پروژه تحقيقاتي و پژوهشي مي باشد.
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هدف از تعريف اين پروژه ،پيش بيني بار و انرژي
کوتاه مدت (ساعت به ساعت و روزانه)  ،ميان مدت
(ساليانه) و بلند مدت ( حداکثر  16ساله) شبکه تحت
پوشش شرکت برق منطقه اي زنجان ( شامل
پستهاي انتقال و فوق توزيع ،شهرستان ها ،مشترکين
مستقيم و استان ها و کل منطقه شرکت) با در نظر
گيري پارامترهاي موثر بر بار همچون دماي هوا ،تاثير

3

شرکت برق منطقه اي
زنجان

نوسانات اقتصادي و سياسي ،مباحث مديريت مصرف،

اولين قدم مهم و اساسي در توسعه شبکه قدرت ،داشتن يک ديد

 GDPو ساير پارامترها مي باشد .خروجي اين تحقيق

مناسب و دقيق از بار مصرفي آن شبکه مي باشد.به طوريکه هرگونه

تدوين نرم افزار پيش بيني بار و انرژي کوتاهمدت،

بايستي به صورت يک نرم افزار جامع ارائه گردد .

انحراف در مقادير پيش بيني،بسته به مقدار آن ،تاثير مشابهي بر هزينه

ميان مدت و بلند مدت شبکه شرکت برق منطقه اي

روش هاي پيش بيني بار نيز بايستي مبتني بر آخرين

انجام شده روي شبکه خواهد داشت .لذا بهره مندي از يک ابزار علمي

زنجان با در نظرگيري برنامه زمان مصرف()TOU

روش هاي علمي و بروز در اين زمينه بوده و از

و تحليلي قدرتمند در زمينه برآورد بار و انرژي در سه دوره کوتاه مدت،

بهينه مشترکين اختصاصي با استفاده از روش هاي

فرايندهاي داده کاوي و الگوريتم هاي تکاملي در اين

ميان مدت و بلند مدت در زمينه برنامه ريزي توسعه شبکه يکي از

مدلسازي توابع رياضي و هوش مصنوعي

زمينه صورت گيرد .همچنين ،يک فلوچارت کامل و

ضروريات هر شرکت برق منطقه اي مي باشد .همچنين با استخراج

با جزييات مورد نظر که نحوه برآورد بار و انرژي را

 TOUصحيح مشترکين شرکت ،مي توان در بحث مديريت مصرف بار

مشخص مينمايد توسط محقق ارائه گردد و در نهايت

در زمان هاي پيک بار شبکه ،موفق تر عمل نمود.

اين فلوچارت بايستي به تاييد اين شرکت برسد .از
ديگر قابليت هاي اين نرم افزار ،پيش بيني انرژي
مصرفي کوتاهمدت و ميان مدت و بلند مدت
مشترکين اختصاصي شرکت مي باشد که بتواند پيش
بيني خريد انرژي با قيمت بهينه از بازار بورس انرژي
را فراهم آورد .همچنين ،محاسبات مربوط به برنامه
زمان مصرف(  )TOUمشترکين اختصاصي با توجه
به پارامترهاي االستيسيته و ( CBLبار پايه) و برآورد
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بار صورت گرفته ،در خروجي نرم افزار بايستي قابل
رويت و براي بحث هاي مديريت بار در پيک ،قابل
استفاده باشد.
تعريف  :تاثير خشکسالي و افزايش دما روي توليد و مصرف برق در
ناحيه تحت پوشش شرکت برق منطقه اي زنجان داليل  -1 :استاندارد
واحدي که اثرات خشکسالي و افزايش دماي هوا را منعکس نمايد وجود
ندارد ،همچنين تغييرات تقاضاي برق که به طور وسيعي مورد قبول
باشد نيز وجود ندارد )2 .تغييرات در تقاضاي انرژي با توجه به فصل و
ناحيه مورد نظر متغير است و لذا تخمين تقاضاي انرژي نيز متغير
خواهد بود )3 .تخمين تغييرات مصرف انرژي ساليانه لزوما نماينده
تغييرات فصلي نيست .براي مثال اگر دما براي تمامي سال داراي
بررسي اثرات تغييرات اقليمي به ويژه خشکسالي و
4

شرکت برق منطقه اي

افزايش دما بر روي ميزان توليد و مصرف برق و نيز

زنجان

تجهيزات شبکه انتقال و فوق توزيع در حوزه شرکت
برق منطقهاي زنجان

اتخاذ تدابير مناسب براي خنثي ساختن يا به حداقل

افزايش باشد ،تقاضاي سرمايش در تابستان افزايش مي يابد ،در صورتي

رساندن آثار منفي اين پديده در صنعت برق و در

که ميزان تقاضاي گرمايشي در زمستان کاهش خواهد يافت که ممکن

محدوده شرکت برق منطقه اي زنجان

است تاثير ساليانه آن معادل کاهش مصرف برق گردد( .البته به دليل
استفاده از انرژي هاي فسيلي براي گرمايش در ايران ،اين مسئله منتفي
است و در نهايت افزايش دما منجر به افزايش مصرف انرژي در طول
سال خواهد بود) )4 .عالوه بر دما ،سرعت باد و رطوبت نيز مي تواند
روي تقاضاي سرمايش (که منجر به افزايش مصرف انرژي برق مي
گردد) تاثير گذار باشد )1 .در نهايت ،بسته به نوع ناحيه ،ميزان افزايش
دماي يک درجه  ،موجب تغييرات مصرف برق بين  %-1تا  %8ميگردد.
مزايا  :از مزاياي اين اولويت تحقيقاتي ،درک مفهوم خشکسالي در
صنعت برق و اتخاذ تدابير مناسب براي خنثي ساختن يا به حداقل
رساندن آثار منفي اين پديده در صنعت برق و در محدوده شرکت برق
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منطقه اي زنجان
هدف حذف ريسک  ،کاهش تاثير پذيري  ،افزايش
پايداري و تاب آوري شبکه انتقال وفوق توزيع در
مطالعه و بررسي تاب آوري شبکه هاي انتقال و فوق
1

شرکت برق منطقه اي

توزيع برق غرب در برابر عوامل و حوادث طبيعي و

غرب

تعيين پهنه مناطق خطر و آسيب پذير و ارائه
راهکارهاي الزم

مواجهه با مخاطرات طبيعي ميباشد .با استفاده از د اده
اي مراکز هواشناسي  ،اطالعات زمين شناسي و ساير
داده هاي پايه سيستم  ، GISمناطق پرخطر وبخش
آسيب پذير شبکه انتقال و فوق توزيع شناسايي و
اقدامات پيشگيرانه و تکميلي در شبکه انتقال و فوق
توزيع انرژي الکتريکي توسط امورهاي بهره برداري و
پدافند غير عامل انجام خواهد گرفت.

0

شرکت برق منطقه اي
فارس

شبکه انتقال وفوق توزيع در مواجهه با عوامل افزايش تاب آوري -
خطر تمرکز مديريت بحران بر طبيعي بحران زا  -شناسايي مناطق پر
عادي سازي اين مناطق و آمادگي جهت مقابله با حادثه و کاهش زمان
شبکه پس از وقوع بحران  -شناسايي عوامل ريسک وحادثه خيز
شبکه انتقال وفوق توزيع و اقدام در خصوص کاهش طبيعي در حريم
و اعمال ناپايداري در شبکه  -خسارات احتمالي قبل از وقوع حادثه
وفوق توزيع کاهش نرخ پايداري و خاموشي احتمالي در شبکه انتقال
انرژي الکتريکي  -مقاوم سازي شيبکه در برابر خطرات احتمالي

استخراج نقاط ضعف شبکه از ديد مطالعات گذرا .رله

شکل ساختاري شبکه در برخي مناطق مي تواند منجر به ايجاد

انجام مطالعات گذراي شبکه انتقال بصورت موردي

هاي خطوط منطقه انتقال و فوق توزيع نياز به تنظيم

ناپايداري گذرا در شبکه انتقال گردد بعنوان مثال در نيروگاههايي که در

در بعضي از نقاط بسته به شرايط شبکه بعنوان مثال

دارند تا در صورت بروز اتصال کوتاه بر روي منجر به

فواصل نزديک به يکديگر هستند توپولوژي شبکه در آن منطقه بر روي

منطقه عسلويه و کنگان

تاثير خروج واحدهاي نيروگاهي و در نتيجه ايجاد

پايداري گذراي نيروگاههاي موجود در آن منطقه تاثير گذار است.

ناپايداري گذرا در شبکه نگردد.

بنابراين نياز به لزوم تنظيمات حفاظتي در آن منطقه ضرورت دارد.

_ 1شبيه سازي سه بعدي محيط پست هاي کرمان -آموزش و آزمون بوسيله شـبيه سـازي بـه علـت هزينـه هـاي بـاالي
 132 / 26 3کيلو ولت،پست بـاغين  236 / 26کيلـو يادگيري و آموزش در محيط هاي فيزيکي واقعي که داراي هزينه هاي
7

شرکت برق منطقه اي

نرم افزار آموزشي و شبيه سازي سه بعدي پست هاي

کرمان

انتقال برق و مانورهاي اپراتور

ولت و پست زنگي آباد  132 / 26کيلوولت ،که شامل

باال و مخاطرات زيـادي هسـتند و گـاهي اوقـات بـه لحـاظ عملـي در

تجهيزات داخلي و خارجي بصورت کامل و با قابليـت بسياري از محيط ها به علت شرايط خاص (مانند انفجار و قطع قسمتي
حرکت در محيط مي باشد.شامل بريکر ها ،سکسـيونر از شبکه برق)قابل انجام نمي باشد ،مزاياي بسياري دربـر دارد.در کنـار
ها ،ترانس ارت،ترانس هاي اصلي ، cvt ،ct ،خازن ،اين موارد هزينه هاي آموزشي اپراتور و زمانبندي براي آموزش صرفا در
ديزل و اتاق کنترل و تجهيزات داخـل اتـاق آن مـي محيط واقعي مدت زمان آموزش و ريسک هاي عملياتي زيادي ماننـد:
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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داليل اولويت داشتن

باشد_ 2 .انجام مانورهاي مربوط به پسـت بـه شـرح هزينه حمل و نقل در دسترس بودن فـرد در مکـان مربوطـه و شـرايط
ذيل مي باشد :الف :قطـع و وصـل کليـه بريکرهـاي مساعد براي حضور اپراتور در محيط،ريسـک انجـام آمـوزش و قطـع و
پست _ 1 :از روي تابلوي فرمان _ 2از داخل محوطه وصل تجهيزات به صورت واقعي که مي تواند هزينه هاي جاني و مالي
به صورت الکتريکي ومکانيکي _ 3شارژ فنر بريکر به

غير قابل جبران در بر داشته باشـد،باعث شـده کـه امـروزه اسـتفاده از

صورت دستي به منظور فرمان مکـانيکي ب :قطـع و تکنولوژي هاي شبيه سازي سه بعـدي رايانـه اي در امـور آموزشـي و
وصل سکسيونر هاي پست _ 1 :از روي تابلو فرمـان تبليغاتي استفاده فراگيري داشته باشند.
_ 2به صـورت الکتريکـي از روي تـابلو مکـانيزم در
محوطه بيروني _ 3به صورت دستي ج :قطع و وصل
سکسيونر ارت د :قطع و وصـل فيـدرها از روي تـابلو
فرمان و از روي تابلو مربوط بـه فيـدر در اتـاق  26و
ارت نمودن فيـدرهاي  26کيلوولـت ه :شـبيه سـازي
حادثه_1 1 :به صدا در آمدن آالرم _ 2روشن شـدن
پنجره آالرم  _ 3روشن شـدن چـراغ ديسکريپنسـي
مربوط به بريکر هـا روشـن شـدن چـراغ  LEDرلـه
متناسب با آالرم * که اين موارد باال همگي بصـورت
پيش فرض انتخاب ومورد آزمون قرار مي گيرند .انواع
حادثه_ 1 :خروج خط _ 2خـروج تـرانس _ 3خـارج
شدن فيـدرهاي خروجـي پسـت  26کيلـو ولـت _ 4
بلوکه شدن بريکر وه کـارکرد تجهيـزات بـه صـورت
اطالعات پايه در اين نرم افـزار موجـود مـي باشـد و
براي انجام هر مانور،کاربر نرم افـزار مـي توانـد ايـن
دستورالعمل ها را رويت و مطالعه نمايد 11 .محصـول
نهايي تحقيق  : -محصول نهايي ايـن تحقيـق يـک
نرم افزار شبيه سازي)  ( Simulatorقابل اجـرا بـر

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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عنوان شرکت
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روي رايانه مي باشد که  166درصد مطابق بـا نمونـه
واقعي پست هاي ذکر شده طراحي و اجرا مي گردد و
توسط اپراتور به وسيله کيبورد و ماوس اجـرا و مـورد
استفاده قرار مي گيرد،

8

شرکت مديريت شبکه
برق ايران

تحقيق و بررسي اصول ،روشها و فناوريهاي مديريت

امروزه پاسخگويي به نياز مصرف حداکثر در بازه هاي

کاهش بار ناشي از اقدامات مديريت تقاضا موجب کاهش يا تعويق نياز

اوج مصرف سـاالنه از طريـق راهبردهـاي همزمـان

به سرمايهگذاري در توسعه نيروگاهها و شبکه سراسري برق کشور

بخش هاي عرضه و تقاضا صورت ميپـذيرد .هـدف از

ميشود .محاسبات تقريبي نشاندهنده سرمايهگذاري به ميزان تقريبي

تعريف اين پـروژه تحقيقـاتي شناسـايي راهکارهـاي

 1166ميليارد تومان براي احداث يک نيروگاه  2666مگاواتي است .در

م ـديريت تقاضــا در ســطح شــبکه سراســري و رفــع

حالي که در صورت اجراي اثربخش مديريت بار ميتوان نياز به اين

نيازهــاي شــرايط کمبــود توليــد و همچنــين رفــع

سرمايهگذاري را در کوتاه مدت برطرف نمود .معموالً اقدامات مديريت

گلوگــاههــاي امنيتــي شــبکه از طريــق کــاهش بــار

تقاضا در سطح شبکههاي توزيع صورت ميپذيرد در حالي که در سطح

مديريتشده است .در ايـن پـروژه پتانسـيل مـديريت شبکههاي انتقال و توزيع نيز پتانسيل خوبي براي اينگونه اقدامات وجود
تقاضا از ديدگاه راهبـران ملـي و منطقـهاي سـنجيده
دارد .کنترل مصرفکنندگان عمده شبکههاي انتقال و فوق توزيع،

بار در سطح شبکه سراسري برق کشور و تدوين نقشه

ميشود و با يک مقايسه تطبيقي با شـيوه عمـل چنـد

راه پيادهسازي آن

کنترل نقاط بار ،راهکارهاي تعرفهاي ،ذخيرهسازهاي انرژي ،راهکارهاي

راهبر معتبر بين المللي ،راهکارهـاي ممکـن پيشـنهاد

فرهنگي ،خريد خاموشي و  ...از جمله انواع اقدامات سمت تقاضا از

شــده و پــس از آن نقشــه راه اجراييشــدن راهکارهــا

ديدگاه راهبري شبکه سراسري برق کشور هستند .با اجراي اين

تدوين ميگردد .مراحل انجام پـروژه بـه صـورت زيـر

اقدامات و کاهش فشار بر شبکه ميتوان بخشي از نياز به توسعه و

خواهد بود :بررسي وضعيت اقدامات مـديريت سـمت

احداث نيروگاهها و شبکه را پوشش داد همچنين از اعمال محدوديت به

تقاضا در کشور و تحليل نقاط ضعف و قدرت بررسـي

مصرفکنندگان نهايي به ويژه بخش خانگي که تأثير زيادي بر فضاي

وضعيت اقدامات مديريت سمت تقاضا از ديدگاه شبکه

اجتماعي کشور دارند ،جلوگيري نمود و از طريق ميزان صرفهجويي به

اصــلي بــرق در ســه نهــاد معتبــر خــارجي و تشــريح

عملآمده در مصرف برق ،مانع افزايش بيشتر آاليندههاي

رويه هاي اجرايي بـه کـار گرفتـه همـراه بـا قـوانين،

زيستمحيطي ناشي از توليد ،انتقال و مصرف برق شد.

مقررات ،روش ها و فناوريهاي مـرتبط در حـوزههـاي
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت مديريت شبکه

تخمين زمان-واقعي مدل بار با استفاده از دادههاي

برق ايران

اندازهگيري سيستم  SCADAو PMU


اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

مالي ،فرهنگي ،فني بررسي پتانسيل موجود در شبکه
اصلي برق کشور براي اثربخشي اقدامات مديريت بار
به تفکيک راهکارهاي تعريفشده تهيـه دسـتورالعمل
مديريت بار و تهيه پيوستهاي اجرايي مورد نياز تهيه
نقشه راه پياده سازي و استقرار الزامات دستورالعمل در
حــوزههــاي مختلــف بــه همــراه تعريــف طــرحهــا و
پروژه هاي شناساييشده در نقشه راه آموزش همکـاران
منتخب معاونت راهبري با محتواي بندهاي پروژه بـه
همراه اعطاء گواهينامه مبتني بر ارزشيابي
افزايش امنيت ،حاشيه پايداري و انجام اقدامات
پيشگيرانه به منظور جلوگيري از خاموشيهاي
سراسري و محلي در سيستمهاي قدرت مشروط به

وابستگي شديد تحليلهاي پايداري و به طور ويژه پايداري ولتاژ به

مطالعه دقيق نقطه کار شبکه از ديدگاه ديناميکي و

مدل بار ،ميتواند منجر به وضعيتي شود که نتايج حاصل ،گوياي شرايط

استاتيکي ميباشد .انجام مطالعات با کمترين انحراف
9

نسبت به شرايط واقعي ،در گرو مدلسازي دقيق
تجهيزات سيستم قدرت ميباشد .مدلسازي بايستي به
نحوي صورت پذيرد که خروجي حاصل از شبيهسازي
داراي کمترين انحراف نسبت به اندازهگيريهاي
واقعي باش  .يکي از عناصر بسيار مهم سيستم

واقعي شبکه نباشد .با توجه به اهميت دقت نتايج مطالعات ارزيابي
پايداري شبکه سراسري و واسبتگي اين مطالعات به نحوه مدلسازي
بار ،بايد سازوکاري اتخاذ شود تا با تغيير مستمر بار که به تبع آن مدل
بار نيز تغيير ميکند ،بتوان اين تغييرات را در مدل مورد استفاده
پيادهسازي نمود که براي اين منظور بايد مدل بار به صورت زمان-
واقعي و با استفاده از اطالعات سيستم اسکادا و  PMUها تخمين زده

قدرت ،بار ميباشد .وابستگي بار به فرکانس و ولتاژ

شود .با توجه به عوامل ذکر شده تعريف پروژه فوق از نقطه نظر امنيت،

موجب گرديده مدلسازي دقيق اين تجهيز نقش

پايداري و تطابق نتايج شبيهسازي شبکه با واقعيت حائز اهميت ميباشد.

اساسي در تحليل ديناميکي سيستم قدرت و پايداري
داشته باشد .تحليل ديناميکي رفتار بار در گرو
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اندازهگيريهاي ديناميکي با بازه زماني بسيارکوتاه بوده

که روشهاي مرسوم فاقد چنين قابليتي ميباشند ،زيرا
با تغيير بار ،مدل آن نيز تغيير ميکند و مدلسازي
آفالين پاسخگوي رفع نيازها در اين زمينه نخواهد
بود .با بکارگيري دادههاي سيستم اسکادا و PMU
ها ،امکان پردازش سيگنال و تخمين مدل بار در
سيستم قدرت وجود دارد و به کمک اين امر بهرهبردار
تحليل دقيقتري از شرايط واقعي شبکه با در نظر
گرفتن تغييرات بار و مدل آن خواهد داشت .مراحل
انجام پروژه به صورت زير خواهد بود :بررسي
تجربههاي گوناگون در سيستمهاي قدرت سراسر

جهان در خصوص روشهاي تخمين زمان-واقعي
مدل بار تهيهي يک مدل مناسب براي تخمين
زمان-واقعي مدل بار بررسي مدل پيشنهادي بر روي
سيستم قدرت ايران تهيهي نرمافزار براي مدل
پيشنهادي
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بررسي مسائل امنيتي شبکه جديد مخابراتي و اسکادا

امروزه امنيت شبکه يک مساله مهم براي ادارات و

با توجه به گسترش روزافزون حمالت سايبري و تهديدات گسترده و

سازمانهاي کوچک و بزرگ است .با توجه به


همچنين با توجه به بهروزرساني شبکه زيرساخت مخابراتي صنعت برق

بروزرساني شبکه مخابراتي صنعت برق و جديد بودن

و بهرهبرداري قريب الوقوع از شبکه مبتني بر  ،IPالزم است طرح

اين شبکه ضروري است ابعاد مختلف شبکه از نقطه

ديسپاچينگ ملي جديد از منظر تهديدات و حمالت احتمالي بررسي

نظر مسائل امنيتي و تست نفوذپذيري شبکه به طور

شده و راههاي نفوذ شناسايي شود .بديهي است شناسايي راههاي نفوذ و

کامل بررسي گردد تا نقاط ضعف و احتمال حمالت

مقابله با تهديدات احتمالي ،از بروز حوادث جبرانناپذير در صنعت برق

مختلف شناسايي و برطرف گردد .در اين راستا الزم

جلوگيري نموده و با کاهش مخاطره نفوذ مهاجمان ،هزينههاي ترميم
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است ضمن مطالعه و بررسي شبکه مخابراتي جديد

شبکه و هزينههاي ملي ناشي از بروز حوادث را کاهش ميدهد- .ميزان

ديسپاچينگ ملي و انجام تستهاي نفوذپذيري،

اثرگذاري نياز شناسايي شده بر عملکرد شرکت :شناسايي راههاي نفوذ و

پذيريها و حفرههاي امنيتي سرور و شبکههاي


آسيب

مقابله با تهديدات احتمالي ،از بروز حوادث جبرانناپذير در صنعت برق

متصل به آن شناسايي شده و راهکارهاي الزم جهت

جلوگيري نموده و با کاهش مخاطره نفوذ مهاجمان ،هزينههاي ترميم

مقابله با هر گونه تهديد و نفوذ به زيرساخت مخابراتي

شبکه و هزينههاي ملي ناشي از بروز حوادث را کاهش ميدهد- .ميزان

صنعت برق ارائه گردد .الزم به ذکر است که استفاده

ضرورت و فوريت رفع نياز :با توجه به بهروزرساني شبکه زيرساخت

افزارهاي تست نفوذ ،موردنظر اين سازمان
از نرم 

مخابراتي صنعت برق و بهرهبرداري قريب الوقوع از شبکه مبتني بر ،IP

نميباشد چرا که اين نرمافزارها خود ميتوانند عامل


الزم است طرح ديسپاچينگ ملي جديد از منظر تهديدات و حمالت

نفوذ باشد .لذا الزم است از يک گروه امنيتي مطمئن

احتمالي بررسي شده و راههاي نفوذ شناسايي شود- .ميزان استراتژيک

که اطالعات جامعي از اين تست دارند و همچنين

بودن نياز :با توجه به اثرگذاري زيرساخت مخابراتي بر پايداري و پايايي

مورد اطمينان هستند ،براي اين پروژه استفاده شود.

شبکه برق کشور ،بررسي و مقابله با راههاي نفوذ بسيار حياتي است- .

همچنين ،با توجه به حساسيت شبکه ديسپاچينگ

سطح تعريف نياز (مدير عامل ،معاونان ،مديران و کارشناسان) :معاونت

ملي ،امکان ارائه اطالعات جامع در خصوص شبکه

راهبري ،مديريت مهندسي و نظارت ،کارشناسان مخابرات -سريع

مخابرات و اسکادا وجود ندارد و جهت انجام تست

الحصول بودن نتيجه :مدت زمان برآوردي  0ماه است- .ميزان بودجه و

نفوذ ،تنها برخي اطالعات شبکه در اختيار گروه

امکانات شرکت :برآورد نشده است - .فراواني نياز شناسايي شده:

امنيتي قرار خواهد گرفت .بنابراين ،تست نفوذ شبکه

بخشي از نتيجه اين پروژه قابل استفاده توسط بخشهاي مختلف

از نوع تست جعبه خاکستري خواهد بود .شرح

صنعت برق که تصميم به استفاده از زيرساخت مخابراتي مبتني بر IP

خدمات پيشنهادي -1بررسي ادبيات موضوع و بررسي

دارند ،خواهد بود- .برآورد کلي منفعت حاصل از بهکارگيري :شناسايي

چند حادثه و تجارب نهادهاي بين اللملي مشابه

راههاي نفوذ و مقابله با تهديدات احتمالي ،از بروز حوادث جبرانناپذير


ديسپاچينگ ملي -2مطالعه شبکه مخابراتي

در صنعت برق جلوگيري نموده و با کاهش مخاطره نفوذ مهاجمان،

ديسپاچينگ ملي -3ارائه طرح پيشنهادي جهت تست

هزينههاي ترميم شبکه و هزينههاي ملي ناشي از بروز حوادث را


نفوذ -4انجام تست نفوذ (تست جعبه خاکستري) -1

کاهش ميدهد.

بررسي و تحليل نتايج -0ارائه گزارش تست نفوذ
(شناسايي حفرههاي امنيتي) -7ارائه راهکارهاي مقابله
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در فعاليتهاي حياتي مراکز کنترل شبکه برق کشور
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بررسي ابزارها و روش هاي جديد بهره برداري،

برق ايران

بمنظور بهبود انعطاف پذيري و قابليت اطمينان شبکه
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با تهديدات و از بين بردن حفرههاي امنيتي -8تدوين
دستورالعمل هاي مورد نياز
راهبري شبکه اصلي برق کشور توسط ديسپاچينگ
ملي و ديپاچينگ هاي منطقه اي به صورت زمان
واقعي انجام مي پذيرد .حوادث در شبکه هاي برق
اجتناب ناپذير بوده و بسياري از عوامل اثرگذار بر
شبکه هاي برق ،از کنترل راهبران شبکه خارج است.
اداره شبکه در شرايط غير عادي شامل شرايط اضطرار
و بحران نيازمند داشتن ابزار ،روش ها و مهارت هايي
11

است که در اختيار گرفتن آن ها در گام اول نيازمند
انجام يک مطالعه تحقيقاتي در ارتباط با نيازمندي
هاي راهبري در شرايط اضطرار و بحران است.هدف

مستندات تحليلي و کاربردي خاصي در مورد نيازمندي هاي راهبري
شبکه در شرايط اضطرار و بحران وجود ندارد.

اصلي از تعريف اين اولويت تحقيقاتي ،آگاهي از
نيازمندي هاي اداره شبکه در شرايط اضطرار و بحران
است تا در کمترين زمان و صرف بهينه منابع،
راهبران شبکه الزامات مواجهه با شرايط غير عادي را
در اختيار داشته و شبکه را به حالت عادي برگردانند تا
از اين طريق حداکثر منافع کاربران شبکه حاصل
شود.

12

برق در حضور منابع تجديد پذير و تجهيزات ذخيره

بحران انرژي در جهان و لزوم کـاهش وابسـتگي بـه

با توسعه شبکه برق ايران خصوصاً توليد از منابع انرژي تجديدپذير،

ســوختهــاي فســيلي ،همچنــين مالحظــات زيســت

نصب و بهرهبرداري از نيروگاه تلمبه ذخيرهاي سياه بيشه ،منافع و

محيطي ضرورت توجه بـيش از پـيش بـه انرژيهـاي

قابليتهاي اين نوع نيروگاهها در پيک سايي و اصالح منحني بار شبکه


تجديــد پــذير را نمايــان ميکنــد .کشــور ايــران داراي

بيش از پيش مورد توجه واقع شد .از طرفي منابع تجديدپذير ميتوانند با
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سازي انرژي

پتانسيل بااليي براي نصب اين منابع ميباشد .با توجه

ايجاد بازار خرده فروشي تأثير قابل مالحظهاي در اصالح فرآيندهاي

به اينکه در جهان استفاده از منابع تجديد پذير روز به

بازار برق داشته باشند .در کنار همه اين موارد گسترش روز افزون شبکه

روز در حال افزايش ميباشد و ماهيت منابع انرژيهـاي

بخصوص با منابع تجديد پذير و منابع ذخيره کننده انرژي شرايط

پــاک از قبيــل انــرژي بــادي و خورشــيدي تصــادفي

متنوعتر بهرهبرداري ايجاد ميشود که قابليت اطمينان شبکه را تحت

ميباشد ،لذا نفوذ روزافزون آنها ميتواند منجر به وقوع


تاثير قرار ميدهد .با اجراي طرح انتظار ميرود مسائل زير مرتفع گردد:

عدم قطعيت هاي قابل تـوجهي در سيسـتم قـدرت و

-1ايجاد منابع انرژي تجديدپذير و کمک به پايداري ولتاژ شبکه در

بــازار انــرژي گــردد .همچنــين اســتفاده از منــابع

منطقه نصب شده  -2حضور ذخيرهساز انرژي در کنار منابع تجديدپذير

ذخيــرهکننــده انــرژي از قبيــل نيروگــاههــاي تلمبــه

باعث ايجاد حضور مطمئن توليد انرژي تجديدپذير در بازار برق ميشود.

ذخيره اي بدليل توانايي بـاال در اصـالح منحنـي بـار

-3جلوگيري از احداث نيروگاههاي جديد و خطوط انتقال در شبکه برق

شبکه ،کنترل بار و خدمات جانبي قابل ارائه ،در کشور

-4مسطح شدن منحني بار شبکه برق کشور -1کمک به ميرايي

رو بــه افــزايش ميباشــند .در ايــن شــرايط اســتفاده

بارهاي لحظهاي با برخي از مدلهاي ذخيرهساز انرژي مانند ابررسانايي

حداکثري از منابع تجديدپذير در حـين بهـره بـرداري

و ابرخازنها همچنين صرفه جويي هاي ناشي از اجراي طرح را ميتوان

مطمئن از شبکه و حفظ رفاه اجتماعي بازيگران بـازار

به صورت زير بر شمرد-1 :کاهش سرمايهگذاري شبکه با حضور

از چالشهاي عمده بهرهبرداران سيستم ميباشد .هدف

ذخيرهسازهاي انرژي -2سته شدن بازار برق در قيمت پايين ( mcp

از ايــن پــروژه ارائــه ابزارهــا و روشهــاي جديــد

عدد کوچکتري ميشود ).لذا هزينه سبد خانوار کاهش مييابد-3 .کاهش

بهرهبرداري به منظور بهبود همزمان انعطاف پذيري و

تلفات شبکه در نتيجه کاهش هزينههاي شبکه

قابليت اطمينان در فرآيند بهرهبرداري شبکه ميباشـد.
در اين پروژه انتظار ميرود مدلهاي جديد ادغـام انـواع
منابع ذخيرهکننده انرژي در حضور منـابع تجديدپـذير
در سيستم قدرت و همچنـين در کنـار بارهـاي قابـل
کنترل انعطـاف پـذير ارائـه شـود و تـأثير آنهـا روي
انعطاف پذيري و قابليت اطمينان شبکه مورد بررسـي
قرار گيرد .سپس مدل هاي معرفي شـده روي شـبکه

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت مديريت شبکه

طراحي و پياده سازي سامانه پيش بيني کوتاه مدت

برق ايران

هواشناسي در ديسپاچينگ شبکه برق ايران
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نمونه و واقعي ارزيابي گردد.

13

با توجه به اهميت پارامترهاي جوي در پيشبيني بار

داليل توجيهي :با پيادهسازي بستر مخابراتي بين شرکت مديريت شبکه

کوتاهمدت شبکه برق ،هدف اين پروژه ،توليد مقادير


برق و سازمان هواشناسي کل کشور و اتصال به سرورهاي سازمان

پيشبيني ساعتي دما ،رطوبت ،سرعت باد ،پوشش ابر،


گيريهاي لحظهاي ايستگاههاي هواشناسي
هواشناسي کليه اندازه 

بارش و توصيف کيفي پديدههاي جوي در 126

سراسر کشور از طريق سرويس وب دريافت ميگردد .دادههاي

ساعت آينده ميباشد .با توجه به تنوع شرايط آب و

تاريخچهاي هواشناسي نيز به صورت رايگان از شرکتهاي تابعه وزارت

هوايي کشور ،هر يک از حوزه هاي شانزدهگانه برق

نيرو که تجربه همکاري با سازمان هواشناسي داشتهاند تامين شده

منطقه اي نياز به تحليل جداگانه و در نتيجه نياز به

است .اما اين شرکت به منظور بهبود و ارتقاي کيفيت برنامهريزي و

ورودي درجه حرارت جداگانه دارند .اين مناطق شامل

بهرهبرداري به اطالعات پيشبيني شاخصهاي هواشناسي (کميتهاي

شرکتهاي توزيع برق

بخش هاي کوچکتري به نام

دما ،رطوبت ،سرعت باد و بارش) در ساعتهاي سينوپتيک در محل

ميشوند که از بيشينه مصرف روزانه آنها به منظور


کليه ايستگاههاي کشور نيازمند است .درحال حاضر اطالعات پيشبيني

تعيين ميزان مشارکت دمايي آنها استفاده ميشود.

سازمان هواشناسي در محل مراکز استان و به صورت بسيار محدود در

بدين ترتيب الزم است مقادير کميتهاي هواشناسي

محل ايستگاهها منتشر ميگردد .با توجه به اينکه مدلهاي پيشبيني

در همه  39شرکت توزيع ارائه گردند - .ميزان

بار و برنامهريزي توليد (روشهاي هوشمند مبتني بر يادگيري) اين

اثرگذاري نياز شناسايي شده بر عملکرد شرکت)1 :

شرکت با استفاده از مقادير شاخصهاي هواشناسي در محل ايستگاهها

پيشبيني نياز مصرف شرکتهاي توزيع ،برق

آموزش ميبينند خروجي کنوني سازمان هواشناسي بدين منظور مناسب

منطقهاي و همچنين کل شبکه برق کشور )2

نميباشد .بدين ترتيب با دريافت نقطه نظرات نمايندگان محترم وزارت


نرماليزه کردن پروفايل مصرف نسبت به دما جهت

نيرو ،شرکت توانير ،شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران ،موسسه

تحليل اثر رخدادها و تصميمگيريهاي کالن بر

تحقيقات آب ،شرکتهاي توزيع و  ،...پروژه-اي با موضوع "طراحي و

مصرف انرژي و مقدار بيشينه آن  )3تحليل تابآوري

پيادهسازي سامانه پيشبيني کوتاهمدت هواشناسي (کميتهاي دما،


شبکه توزيع و انتقال برق کشور  )4تحليل قدرت

رطوبت ،سرعت باد و بارش) در ديسپاچينگ شبکه برق ايران" پيشنهاد

عملکرد خروجي نيروگاهها  )1تحليل پايداري شبکه

ميگردد .داليل اولويت داشتن از ديدگاه شرکت مديريت شبکه برق


برق کشور بر اساس خروج احتماالتي تجهيزات شبکه

ايران :شرکت مديريت شبکه برق ايران با برنامهريزي و بهرهبرداري
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 )0مديريت نيروهاي عملياتي و اقدام به هنگام آنها

بهينه از شبکه برق گام-هاي ارزشمندي در راستاي توسعه پايدار کشور

 -ميزان ضرورت و فوريت رفع نياز :وجود اطالعات

برداشته است .از جمله آن ميتوان به اجراي برنامه ديسپاچينگ

پيش بيني هواشناسي در پيش بيني نياز مصرف برق

اقتصادي شبکه برق ايران براساس آرايش بهينه نيروگاههاي کشور با

شبکه برق کشور بسيار ضروري است- .ميزان

در نظرگرفتن قيود مصرف سوخت ،بازده نيروگاهها ،پخش بار اقتصادي

استراتژيک بودن نياز :پيشگيري از بروز حوادث و در

و مالحظات مربوط به بازار برق ايران نام برد .پرواضح است که اصل

نتيجه پيشگيري از خاموشي منطقهاي يا کامل شبکه.

اول در تخصيص بهيينه منابع توليد ،آگاهي از نياز مصرف است که آن

 -سطح تعريف نياز (مدير عامل ،معاونان ،مديران و

هم تابعي از متغيرهاي هواشناسي ميباشد .داليل اولويت داشتن از

کارشناسان) :معاون محترم وزير نيرو در امور برق و

ديدگاه شرکت توانير :از طرف ديگر ،يکي از اهداف مهم در شرکتهاي

انرژي ،مديرعامل محترم توانير ،مدير عامل محترم و

توزيع نيروي برق ،تصميمسازي الزم جهت افزايش قدرت مانور در

کارشناسان شرکت مديريت شبکه برق ايران - .سريع

شبکه توزيع ،کنترل آنالين بار فيدرهاي فشار متوسط در ديسپاچينگ

الحصول بودن نتيجه 14 :ماه- .ميزان بودجه و

توزيع و دريافت اطالعات مورد نياز بازار برق شرکتهاي توزيع بوده که

امکانات شرکت :پيش بيني تامين بخش عمده اي از

داشتن دادههاي هواشناسي ميتواند نقش موثري در بهبود بهرهوري

بودجه موردنياز در سال - .99برآورد کلي منفعت

مراکز ديسپاچينگ توزيع و مراکز فوريت برق داشته باشد .توانايي

حاصل از بهکارگيري :افزايش بازده اقتصادي و کمک

مديريت نيرويهاي عملياتي و اقدام به هنگام تنها در صورتي ميتواند به

به حفظ پايداري و امنيت شبکه برق.

درستي صورت گيرد که برنامهريزي دقيقي در زمينه اکيپها صورت
پذيرفته که اين امر بدون داشتن دادههاي دقيق هواشناسي و همچنين
داشتن پديدههاي جوي از قبيل طوفان ،گرد و غبار و ( ...از 72ساعت
پيش از شروع حادثه) ،غير ممکن ميباشد.

14

با توجه به اجراي راهبري مشترک شبکه برق کشور

در راهبرد فعلي شرکت مديريت شبکه برق ايران ،راهبري شبکه

شرکت مديريت شبکه

تدوين استراتژي راهبري غيرمتمرکز شبکه سراسري

از مراکز کنترل ديسپاچينگ ملي و پشتيبان در آينده

سراسري به طور مشترک از مراکز کنترل ديسپاچينگ ملي و پشتيبان

برق ايران

برق کشور

نزديک ،بررسي کليه جوانب فني و غيرفني اين

صورت خواهد گرفت که اين امر بر اساس يک مدل بومي و

موضوع جهت تدوين رويههاي اجرايي کنترل

نيازمنديهاي کشور در نظر گرفته شده است .با توجه به نبود تجربه در

غيرمتمرکز شبکه الزامي ميباشد .اگرچه اين موضوع

اين زمينه در ساير کشورها و همچنين اهميت فوق العاده راهبري شبکه
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در ديسپاچينگ ملي توسط کارشناسان ذيربط مورد

سراسري برق کشور ،بررسي اين موضوع از ديدگاه تمامي جوانب فني و

بررسي قرار گرفته است ،اما با توجه به اهميت

غيرفني (مسائل سازماني و منابع انساني) جهت تدوين رويههاي اجرايي

موضوع بازبيني مطالعات انجام شده و بررسي از

در افق زماني کوتاه مدت مورد نياز ميباشد .همچنين با رشد مصرف

ديدگاههاي مختلف ضروري ميباشد .همچنين نياز به

انرژي الکتريکي و به تبع آن توسعه شبکه سراسري ،بررسي گزينههاي

کنترل غيرمتمرکز شبکه به عنوان يکي از راهکارهاي

مختلف راهبري شبکه از جمله راهبري غيرمتمرکز شبکه سراسري

راهبري شبکههاي بزرگ موضوعي است که همزمان

ضروري ميباشد .همانگونه که شبکههاي قدرت با ابعاد بزرگ در دنيا به

با توسعه شبکه سراسري برق کشور بايد مورد توجه

صورت غير متمرکز راهبري ميشوند (شبکه برق کشورهاي آمريکا و

قرار گيرد .مراحل انجام پروژه ه صورت زير خواهد

چين) ،بسياري از شبکههاي به هم پيوسته هم به صورت غيرمتمرکز

بود :بررسي تجربههاي گوناگون در سيستمهاي

راهبري ميشوند (شبکه برق کشورهاي اتحاديه اروپا) .بنابراين با توجه

قدرت سراسر جهان در خصوص راهبري غيرمتمرکز

به رشد و توسعه روزافزون شبکه سراسري برق کشور و اتصال به شبکه

شبکههاي قدرت تدوين رويه اجرايي براي راهبري

کشورهاي همسايه به عنوان  Hubانرژي الکتريکي در منطقه ،موضوع

مشترک شبکه برق کشور از مراکز کنترل

راهبري غيرمتمرکز شبکه مسالهاي است که بايد مطالعات مربوط به آن

ديسپاچينگ ملي و پشتيبان تدوين استراتژي راهبري

به شکل جامعي انجام شود.

غيرمتمرکز شبکه برق کشور تدوين استراتژي راهبري
غيرمتمرکز شبکه برق کشور با در نظر گرفتن نقش
هاب انرژي الکتريکي در منطقه

11

شرکت مديريت شبکه
برق ايران

يکي از مسائلي که در طراحي بازار برق بايد به آن

تعيين ميزان اثرگذاري قيود داخلي و خارجي نيروگاهها بر ميزان توان

شناسايي سهم قيود داخلي و خارجي نيروگاهها /

توجه کرد ارايه سيگنال مناسب به بازيگران براي

تخصيص داده شده به واحدهاي نيروگاهي در تعيين آرايش توليد يکي

سرمايهگذاري بر روي سيستمهاي توليد توان


از مسايلي است که بر اساس قوانين باالدستي بازار برق ،از ديرباز مورد

واحدهاي نيروگاهي بر ميزان توان تخصيص داده

الکتريکي است که از قابليت انعطاف بااليي برخوردار

توجه مدير بازار قرار گرفته بوده است .تعيين حجم تواني که به آن

باشند .به طور مثال اگر يک نيروگاه قابليت روشن و

خسارت سلب فرصت تعلف ميگيرد و حجم تواني که مشمول حالت

خاموش شدن را نداشته باشد و يا نتوان سطح توليد

ميشود در ميزان پرداخت به توليد کنندگان و در نهايت
 UL

آنها را تغيير داد (مانند نيروگاههاي هستهاي) چنانچه


صورتحساب مصرفکنندگان تاثير گذار خواهد بود .هرچه مکانيزم

شده به آنها در آرايش توليد
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مکانيزم مناسبي طراحي نشده باشد تا اثر قيد خاموش

محاسبه اين دو مفهوم دقيقتر باشد بازار برق به بازار رقابتي نزديکتر

نشدن اين نيروگاه را بر توان تخصيص داده شده به

بوده و توزيع سود حاصل از حراج بازار بين بازيگران با عدالت بيشتري

آن در آرايش توليد بازار برق مشخص نمايد ،اين

انجام خواهد شد .در حال حاضر براي محاسبه اين دو مفهوم مکانيزمي

نيروگاه انگيزه خواهد داشت تا در تمام ساعات قيمت

خارج از اجراي آرايش بازار برق تعريف شده است که خروجيهاي

سقف را پيشنهاد داده و در بازار برنده شود .در عوض

آرايش توليد به عنوان ورودي اين مکانيزم در نظر گرفته ميشوند .با

نيروگاههايي مانند نيروگاههاي آبي که دراي مزيت


آناليز خروجيهاي آرايش توليد ،ميزان تواني تخصيص داده شدهاي که

فني شيب کاهش و افزايش توليد هستند ،از توليد

قيود داخلي نيروگاه در آن موثر بودهاند شناسايي شده و پرداخت به

محروم خواهند شد بدون اينکه خسارتي دريافت

صورت  ULانجام ميشود .همين مکانيزم براي محاسبه  OCنيز

نمايند .عالوه بر آن قيود سيستم قدرت نيز ميتوانند

صورت ميگيرد .يعني با آناليز خروجيهاي آرايش توليد با استفاده از

اثر محدودکنندگي در توليد برخي نيروگاهها داشته

آرايشهاي مختلف اجرا شده ،فرصت توليد ميزان تواني که از واحدهاي


باشند .به طور مثال چنانچه ظرفيت توليد يک نيروگاه

نيروگاهي سلب شده است محاسبه شده و خسارت آن در صورتحساب

به دليل نياز به ظرفيت براي کنترل فرکانس کاهش

بازيگران لحاظ ميشود .اولين هدف از انجام اين پروژه شناسايي

يابد ،بايد مکانيزمي براي شناسايي و پرداخت خسارت

روشهاي مختلفي است که در بازارهاي برق دنيا براي برخورد با


از دست رفته آن در بازار برق وجود داشته باشد .در

موضوع تشخيص سهم قيود داخلي نيروگاهها بر ميزان توان تخصيص

برخي از بازارهاي برق دنيا ،اين نوع اثرات به عنوان

داده شده به واحدهاي نيروگاهي در آرايش توليد استفاده شده است.

شرايط زمين بازي در نظر گرفته شده و در عمل،

بديهي است که ممکن است مفاهيم معادلي با اين دو مفهوم بومي

صورت مساله پاک شده است .در برخي از بازارهاي

( OCو )ULدر ادبيات بازار برق کشورهاي ديگر وجود داشته باشد که

ديگر ،با استفاده از ضرايب جريمه که از متغيرهاي

شناسايي آن مستلزم آگاهي و شناخت مناسب از دانش بازار برق در

دوگانه در الگوريتم حل مساله تسويه بازار به دست

ايران و ديگر کشورها است .پس از شناسايي روشهاي مختلف برخورد

ميآيد ،سعي ميکنند تا قيمت پيشنهادي بازيگراني


با موضوع مطرح شده ،اين پروژه مکانيزم بالغتري نسبت به آنچه اکنون

که چنين اثراتي در بازار ميگذارند را کاهش دهند .در

در حال اجرا است پيشنهاد خواهد داد تا در بازار برق ايران پيادهسازي

بازار برق ايران نيز از ابتدا طراحان به فکر حل اين

شود .براي موفقيت در انجام اين قسمت از پروژه ،شناخت بازار برق

مساله بودهاند .از اين رو ،مفاهيم خسارت سلب

ايران و محدوديتها و پتانسيلهاي نرمافزار اجراي بازار برق وهمچنين

فرصت ( )Opportunity Costو شرايط

آگاهي کافي از روشهاي بهين هسازي براي مسايل مقياس بزرگ
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محدوديت واحد ( )Unit Limitتعريف شده و تا

ايدههايي براي پيادهسازي وجود دارد
ضروري است .با توجه به بند  8

کنون به روشهاي مختلفي به شناسايي آن پرداخته

که نياز به پرورش ،صحت سنجي و آيندهنگري در مورد اثرات

روشها بر پايه مقايسه نتايج آرايش
شده است .اين 

پيادهسازي آن در بازار برق ايران خواهند داشت .ممکن است بر اساس


اقتصادي و آرايش فني-اقتصادي در بازار برق ايران

نتايج حاصل از دستيابي به اولين هدف در اين پروژه ،روشهاي

استوار بوده است.

جايگزين يا بهبود يافتهاي براي روش مورد استفاده کنوني يا ايدههايي
مطرح شده در بند  8وجود داشته باشد .با انجام اين پروژه ،بهترين
روش قابل پيادهسازي در بازار برق ايران مشخص شده و راهکارهاي
الزم براي پيادهسازي آن در بازار برق ايران نيز ارايه خواهد شد.

با توجه به تاثير گذاري عميق فرايند برنامه ريزي و
بهرهبرداري از شبکه ،بر مسئله امنيت شبکه و

10

همچنين تراکنشهاي مالي بازار برق ،طراحي و پياده

مکانيزه کردن فرايندهاي مرتبط با فعاليتهاي گروه آرايش توليد با

سازي سامانه پيشرفته راهبري شبکه برق ايران به

توجه به گستردگي آن و تاثيرگذاري عميق آن بر جنبههاي امنيتي و

نحوي که دربرگيرنده شاخصهاي امنيت شبکه و

اقتصادي شبکه در مجموعه وزارت نيرو .با توجه به تاثير گذاري عميق

پارامترهاي اقتصادي باشد ،از ضرورت بسيار بااليي

فرايند برنامه ريزي و بهرهبرداري از شبکه ،بر مسئله امنيت شبکه و

شرکت مديريت شبکه

طراحي و پياده سازي سامانه پيشرفته راهبري شبکه

برخوردار است و بهرهبردار سيستم را قادر مي سازد

همچنين تراکنشهاي مالي بازار برق ،طراحي و پياده سازي سامانه

برق ايران

برق ايران– فاز دوم

که مديريت توليد و بهره برداري از شبکه برق را از

پيشرفته راهبري شبکه برق ايران به نحوي که دربرگيرنده شاخصهاي

جهات فني و اقتصادي به شکل بهينه انجام داده و

امنيت شبکه و پارامترهاي اقتصادي باشد ،از ضرورت بسيار بااليي

تحليل مناسبي از آن داشته باشد .مراحل پيشنهادي:

برخوردار است و بهرهبردار سيستم را قادر مي سازد که مديريت توليد و

رفع اشکاالت موجود در ابزار محاسباتي فعلي شامل:

بهره برداري از شبکه برق را از جهات فني و اقتصادي به شکل بهينه

 -تداخل دادههاي ورودي (به دليل عدم نمايش

انجام داده و تحليل مناسبي از آن داشته باشد.

خطاي واضح و صحيح توسط نرم افزار) -
 infeasibleشدن  CPLEXبه علت نوع مدلسازي
مسئله  -مشکالت الگوريتمي و تنظيم کردن
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پارامترها و ثوابع  -خطاي محاسباتي  -اشکال در
ارسال و ثبت داده هاي خروجي در پايگاه داده  -پياده
سازي رويه ها و قوانين و مقررات جديد هيات تنظيم
بازار برق (اين پياده سازي شامل تغييرات چهارچوب و
ساختار جامع نرم افزار ،بانک اطالعاتي موقت و
الگوريتم محاسباتي آن نمي باشد)  -پشتيباني
پيوسته( 24ساعته) و نگهداري نرمافزار طراحي و
پياده سازي ماژولهايي جهت سنجش مداوم امنيت
سيستم :در نرم افزار فعلي تمامي قيود نيروگاهها و
قيود شبکه در فرآيند برنامهريزي مدلسازي شده و
پياده سازي اين قيود ،امنيت شبکه در حالت عادي را
تضمين مي نمايد .در حاليکه اصوالً قيود امنيت بر
اساس فرايندهايي اعم از مطالعه پيشامدها و دسته
بندي و انتخاب پيشامدهايي با بيشترين اولويت همراه
مي باشد .لذا طراحي و پياده سازي ماژول سنجش
امنيت از جمله بخشهاي اصلي در ارتقاي نرم افزار
 SCUCمي باشد .طراحي و پياده سازي ابزار
محاسباتي برنامهريزي آرايش توليد هفتگي واحدهاي
نيروگاهي :بر اساس ساختارهاي نرمافزاري موجود و
مرسوم ،برنامه ريزي تعميرات بر اساس سازوکاري
سلسله مراتبي و مبتني بر برنامهريزي اوليه ساالنه
انجام شده و سپس اصالحات الزم در فواصل زماني
نزديک به دوره بهره برداري صورت مي پذيرد .در
حال حاضر فرآيند برنامه ريزي تعميرات در افق زماني

داليل اولويت داشتن
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يک ساله و با هدف بيشينه سازي حد رزرو بهره
برداري صورت مي گيرد .در اين فرآيند ،برنامه ريزي
اوليه توسط نيروگاه ها تعيين شده و مرکز راهبري با
در نظر گرفتن واقعيت هاي شبکه بر اساس پيش
بيني هاي مختلف و تجارب موجود از سال هاي
گذشته اصالحاتي بر برنامه ارسالي مذکور اعمال مي
نمايد .در اين فرآيند مسئله حجم سوخت در دسترس
نيروگاه ها از جايگاه اساسي برخوردار مي باشد .اگرچه
برنامهريزي بلند مدت تعميرات با هدف بيشينه سازي
شاخص هاي قابليت اطمينان سيستم ،صورت ميگيرد
اما طبيعتاً با نزديک شدن به دوره بهره برداري نياز به
بازبيني آن بر اساس شرايط موجود است .مرسوم است
که اين بازبيني تصميمات در قالب برنامهريزيهاي
هفتگي و در کنار مجموعه ديگري از تصميمات
همچون برنامه ريزي در مدار بودن يا نبودن
واحدهاي بخار و سيکل ترکيبي ،ميزان بهرهبرداري از
واحدهاي برقآبي ،مديريت موجودي مفيد مخازن
سوخت مايع نيروگاه ها ،برنامه ريزي تخصيص
سوخت گاز و مايع به نيروگاه ها و با لحاظ مطالعه
پيشامد سنجي صورت پذيرد .از آنجا حفظ امنيت
شبکه در خالل تصويب و اجراي برنامه هاي
تعميراتي و مديريت بهينه منابع انرژي(آب و سوخت)
از جمله مسائل اساسي معاونت راهبري شبکه برق
کشور مي باشد لذا طراحي و پياده سازي نرم افزار

داليل اولويت داشتن
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آرايش توليد هفتگي واحدهاي نيروگاهي ،مهم و
ضروري مي نمايد .اين مهم توسط الگوريتمي
احتماالتي از چندين سناريو ظرفيت سوخت و منابع
توليد برق آبي در دسترس مدل سازي ميگردد .توسعه
ساختاري ابزار محاسباتي - :پيش پردازش داده هاي
ورودي  -پايش داده هاي خروجي و ايجاد ابزار
گزارش ساز  -طراحي و بهبود واسط هاي کاربري -
افزايش سهولت و شفافيت در تشخيص خطا  -توسعه
و بهبود توليد ليست شايستگي

 -1محور انتقال و فوق توزيع
 .1.12مطالعات بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزيع
عنوان تحقيق
رديف

1

عنوان شرکت

شرکت برق منطقه اي
خوزستان
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هدف از اين پروژه طراحي و ساخت يک حسگر دما

اندازهگيري مستقيم دماي سيمپيچ ترانسهاي قدرت با استفاده از

مبتني بر فيبر نوري است .دستگاه داراي  0پروب

حسگرهاي دماي فيبرنوري از اواسط  1986ميالدي آغاز و به واسطه

طراحي و ساخت سامانه اندازهگيري آنالين دماي

فيبر نوري باشد که در نقاط مختلف ترانس نصب

نياز به پايش دقيق نقاط داغ در ترانسهاي قدرت و پيش بيني سطوح

نقطه داغ ترانس قدرت با حسگر فيبر نوري و مديريت

شده و اطالعات دقيق نقطه داغ اندازه گيري نمايد.

بارگذاري و بهبود ظرفيت بهرهبرداري ترانس ،رشد و توسعه يافت .يک

سامانهاي طراحي و ساخته شود که براساس اطالعات


از کاربردهاي مهم اين دستگاه کمک به پايش آنالين ترانس و تعيين

دريافت شده از حسگرها شرايط بارگيري ترانس در

دقيق بار آن در شرايط پيک بار است ،لذا استفاده از اين تجهيز به

روزهاي گرم و در پيک بار براي اپراتور و ديسپاچينگ

استفاده بهينه از ترانس و ظرفيتهاي خالي ان در شرايط اضطراري

اعالم نمايد و براساس آن بتوان ظرفيت ترانس در

کمک مي نمايد .بکارگيري اين تجهيز براي مناطق گرمسير همچون

بار بر اساس دماي واقعي نقطه داغ ترانسفورماتور
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زمانهاي پيک بار را اصالح نمود .درضمن روند

خوزستان مي تواند کمک به نگهداشت سرمايه هاي ملي و بهبود

گرمايشي و بدنبال آن کاهش عمر کاغذهاي عايقي

شرايط وضعيت نگهداري آنها باشد .با توجه به اينکه اين محصول يکي

ترانس بر اساس اطالعات واقعي دما قابل پيش بيني

از تجهيزات جانبي جهت پايش وضعيت و بهبود مديريت بار ترانسهاي

باشد.

قدرت هستند لذا حجم بازار براساس توليدات و تعداد ترانسهاي در حال
نصب در پستهاي انتقال و حتي فوق-توزيع قابل پيشبيني است .اين
محصول در داخل کشور توليد کننده نداشته و نمونهسازي فعاليتهاي
تحقيقاتي نيز بر روي آن صورت نگرفته ،لذا توليد محصول و معرفي آن
به توليدکنندگان ترانسهاي قدرت در داخل کشور يکي از مهمترين
مزيتهاي ورود به ساخت اين محصول است.

در اين زمينه ،يکي از چالشـهاي قابـل مطـرح ،عـدم
بهکارگيري انواع گوناگون نانوذرات اکسيد فلـزات در
روغن ترانسفورماتور ميباشد ،بدينسبب که تاکنون تنها

2

شرکت برق منطقه اي
زنجان

بــه مطالعــه و آنــاليز نانوســياالت معــدود بــه همــراه

با توجه به فعال بودن گسل هاي کشور ايران تحليل نيروي زلزله در

خصوصيات فيزيکي وشيميايي خـاص آنهـا پرداخـت

مقاومت و بهره برداري سازه ها و تجهيزات با اهميت زياد مانند نيروگاه

مدلسازي الکترومغناطيسي-حرارتي ترانسفورماتورهاي

هشده است .البته قابل ذکر است که در اين پژوهشها،

ها ،سدها ،سهم غير قابل انکاري دارد .در بحث زلزله با پديده تشديد

روغني با رويکرد استفاده از نانوسيال مناسب در جهت

تأثير نانو ذرات بر ويژگيهاي سيال مبنا و در پي آن بر

روبرو هستيم.که در آيين نامه زلزله ايران صراحتاً به اين موضوع

عملکرد نانوسيال تهيه شده ،بهطور مجـزا از سيسـتم

پرداخته نشده است .در نتيجه عدم توجه به اين پديده در طراحي ها مي

ترانســفورماتور واقعــي مــورد بررســي قرارگرفتــه ،در

تواند خسارات قابل توجهي را به پست هاي برق وارد نمايد لذا امروزه

حاليکــه اثــرات ايــن رويکــرد بــر بخشــهاي مختلــف

بايد پارامترهايي همچون اثر ساختگاه به منظور طراحي با دقت بيشتر و

ترانسفورماتور مدنظر واقع نشده اسـت .ايـن موضـوع

ايجاد شرايط قابليت بهره برداري بدون وقفه درنظر گرفته شود.

بهبود عملکرد خنکسازي

چالش اساسي ديگري استکه قابل بحـث ميباشـد .بـا
توجه به موارد ذکر شده ،نياز است که در يک سيستم
کامل خنکسازي با اعمال مکانيسـمهاي  ONو ،OF
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در کنــار بهرهگيــري از  CFDبــر مبنــاي روشــهاي
عددي ،بتوان آناليز الکترومغناطيسي و حرارتي سـيال،
محاسبات توزيع دما و سرعت در اجزاي ترانسفورماتور
را انجام داده و نيز HSTترانسفورماتور را تعيين نمود.
بنابراين با توجه به مطالب گفته شده ،پيشنهاد ميشود
که با در نظرگيري موارد زيـر در پـژوهش پـيش رو،
قدمي هرچند کوچک در راسـتاي مدلسـازي حرارتـي
هرچــه دقيقتــر ترانســفورماتور برداشــته شــود-1 :
مدلسازي حرارتي تمامي اجزاي ترانسـفورماتور بـا در
نظرگيري روغن سيستم بر مبناي انواع نانو سيال هـا،
و بـــه دنبـــال آن مقايســـه نتـــايج نشـــان دهنـــده
عملکردخنکسازي موقعيت هاي گوناگون با يکـديگر.
(اين موقعيتها شامل حاالتي است که هر يک از نـانو
ذرات بهطور جداگانه در سيسـتم مـورد مطالعـه قـرار
ميگيرند ،و نيز حالتي که سيال مبنـا بـدون نـانوذرات
بررسي ميگردد -2 ).استفاده از نانو ذرات متنـوعتر در
روغن ترانسفورماتور و در نتيجه تهيه مخلوطهايي که
تاکنون براي تحليـل حرارتـي ترانسـفورماتور از آنهـا
استفاده نشده ،اما با توجهبه ويژگيهاي ذاتي و مطالعه
برخي خصوصـيات مناسـب فيزيکـي آنهـا ،بـه نظـر
ميآيدکــه داراي قابليتهــاي کــاربردي بــراي عملکــرد
خنکســـــازي باشـــــند(مانند SiO ،CuOو -3 .)...
مدلســازي و آنــاليز ســه بعــدي الکترومغناطيســي و
حرارتــي ترانســفورماتورهاي ســه فــاز روغنــي بــا در

داليل اولويت داشتن
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نظرگيري هردو سيستم خنکساز نـوع  ONو  ،OFدر
حضور نانوذرات معلق در روغن ترانسفورماتور.
بعضي از رفتار روغنهاي مختلف در ترانسفورماتور علت يابي نشده اند
ازجمله افزايش ميزان گاز اتان در بعضي از ترانسفورماتورها و يا تغييرات
گازهاي  CO2 , H2 , COو ...که با عيب يابي اين رفتارها مي توان
از بروز خطاهاي مختلف جلوگيري کرد.ساختار برخي ترانسها و نوع

3
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بررسي علت افزايش گاز اتان در برخي از

زنجان

ترانسفورماتور هاي ساخت شرکت ايران ترانسفو

علت يابي رفتارهـاي روغـن ،کنتـرل و جلـوگيري از

روغن استفاده شده در آنها موجب ايجاد وضعيت غير نرمال در ترانس

ايجاد خطاهاي مختلف در ترانسفورماتور در نظر است

هاي اين شرکت گرديده است که با هيچ يک از استانداردهاي موجود

پروژه مذکور در قالب يک پروژه کوچک مطالعـاتي و

قابل پاسخ نبوده و موجب نگراني براي همکاران اين مجموعه گرديده

بـا هزينـه کـم و يـادر قالـب حمايـت از پايـان نامــه

است  .به گونه اي که تغيير سطح گازهاي مورد اشاره در اين ترانسها

دانشجويي انجام گـردد( .اصـالحات مطـابق دسـتور:

بدون وجود داليل منطقي و منطبق بر استانداردها ارائه راهکار را براي

علت يـابي رفتارهـاي روغـن ،کنتـرل وجلـوگيري از

ايشان غير ممکن نموده است( .اصالحات مطابق دستور :بعضي از

تخريب روغن ترانسفورماتور)

رفتارهاي روغن هاي مختلف در ترانسفورماتور علت يابي نشده اند
ازجمله افزايش ميزان گاز اتان که معموال در اينگونه ترانسفورماتورها
ميزان اکسيژن کاهش يافته و نشاندهنده اکسيداسيون روغن مي باشد
با تحقيق و علت يابي اين عوامل مي توان از تخريب روغن
ترانسفورماتور جلوگيري نمود) .
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هرمزگان

تحليل و پيش بيني نقص هـاي احتمـالي موجـود در

ترانسفورماتورها به عنوان يکي از مهم ترين اجزاي در سيستم هاي

ارزيابي و پيش بيني نقوص موجود در

ترانسفورماتورهاي قـدرت بـا محاسـبه فـاکتور هـاي

قدرت محسوب ميشود .چنانچه به هر دليل اين ترانسفورماتورها از

ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از روش تئوري

مرتبط با زمان و تعيين يـک مـدل آمـاري براسـاس

سرويس خارج شوند خسارت هاي جبران ناپذيري ناشي از عدم انتقال

تجزيه مدهاي عملکردي

اطالعات واقعـي مانيتورينـگ ترانسـفورماتور قـدرت

پيوسته انرژي ميباشد ،به متوليان سيستم هاي قدرت وارد ميشود و

جهت تشخيص نقص هـاي ترانسـفورماتور قـدرت از

قابليت اطمينان شبکه قدرت کاهش مييابد .به عالوه هزينه باالي

طريق مشخصات متغيـر بـا زمـان بدسـت مـي آيـد.

تعميرات و حمل و نقل آن ها نيز مسئله عمده ديگري است که بايستي
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بمنظور کاهش تاثيرات مدل هاي آماري فاکتورهـاي

مدنظر قرار گيرد .اهميت و جايگاه ترانسفورماتور در سيستم قدرت

انساني ،و اطمينان از دقـت آنـاليز ،متغيرهـاي پاسـخ

ايجاب ميکند که در کليه مراحل طراحي ،ساخت ،بهره برداري و

مشخصات متغير با زمـان ،بـا روش تجزيـه مـدهاي

نگهداري ترانسفورماتور دقت بسيار بااليي لحاظ شود .امروزه بحث

عملکردي  EMDحساب شده و سپس صفحه ي فاز

نگهداري در سيستم قدرت به خصوص در مورد ترانسفورماتورها بسيار

اين متغيرها بمنظور بررسي قـوانين پـردازش آن هـا

مورد توجه قرار گرفته و به عنوان عاملي که ميتواند در بهبود و باال

مورد بررسي قرار مـي گيـرد .از آنجـا کـه اطالعـات

بردن بهره کارکرد تجهيز و نيز درباال بردن قابليت اطمينان تجهيز و

مانيتورينـگ نقــص هـاي ترانســفورماتورهاي قــدرت

کل سيستم موثر باشد ،قلمداد ميشود.در اين طرح يک روش جديد به

بصورت يک تـوالي سـيگنال هـاي ديجيتـال شـامل

منظور آناليز مشخصات متغير با زمان نقوص موجود در

اجزاي فرکانسي متفاوت مي باشـد ،پاسـخ فرکانسـي ترانسفورماتورهاي قدرت براساس تئوري تجزيه مدهاي عملکردي ،ارائه
متغير ها نيز کم است ،بنابراين از طريق روش EMD

شد .در ابتدا ،بمنظور کاهش تاثيرات مدل هاي آماري فاکتورهاي

مــي تــوان آنهــا را تميــز داد EMD .ســيگنال هــاي

انساني و اطمينان از دقت آناليز ،متغيرهاي پاسخ مشخصات متغير با

پيچيده را به تعدادي سيگنال اوليه از فرکـانس هـاي

زمان ،با روش تجزيه ي مدهاي عملکردي حساب شده و سپس صفحه

باال تا پايين به نام  imfتجزيه مي کند .هر کـدام از

فاز اين متغيرها بمنظور بررسي قوانين پردازش آن ها مورد بررسي قرار

سيگنال ها مي توانند خط ،غيرخطـي و يـا غيرايسـتا

مي گيرد .تفسير اطالعات توسط اين روش ،در آناليز ميزان اختالالت

باشند .کليه ي  imfها داراي يـک ويژگـي يکسـان

متغير هاي پاسخ مناسب است .مي توان از اين طريق قوانين حاکم بر

مشخص مي باشـند و آن برابـري نقـاط اکسـترمم و

تغييرات اين سيگنال ها را بدست آورد و نقص هاي احتمالي موجود در

نقاط گذر از صفر در آن هاسـت .همچنـين  IMFدر

ترانسفورماتورهاي قدرت را پيش بيني نمود.

ميانگين محلي خود متقارن مي باشد و مشابه سيگنال
سينوسي است .ميانگين محلي سيگنال توسـط پـوش
هاي باال و پايين سيگنال تعريف مي شـود .براسـاس
يک نوع تعريف IMF ،هاي يک سـيگنال از طريـق
مقياس هاي مشخصه سيگنال از هم مجزا مي شوند.
هر نقطه موجود در فضاي فاز ،نماينگر حالت سيسـتم
است و خط سير ها پروسه تغيير حاالت در طول زمان
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عنوان تحقيق
رديف

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان شرکت

داليل اولويت داشتن

را نشان مي دهند .اين تئوري شـامل روش بازسـازي
تــاخير و مشــتقي اســت .در روش بازســازي مشــتقي
فضاي فاز ،توپولوژي معادل سيستم نمايش داده مـي
شــود .از ايــن طريــق مــي تــوان نقــوص موجــود در
ترانسفورماتور قدرت را بدرستي پيش بيني و در جهت
رفع آن بر آمد.

 -1محور انتقال و فوق توزيع
 .1.11مطالعات و توسعه بهينه شبکه هاي انتقال و فوق توزيع
رديف

1

2

عنوان شرکت

شرکت برق منطقه اي
آذربايجان

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

بررسي فني و اقتصادي جايگزيني هادي هاي

کاهش هزينه نسبت به حالت اجراي اصالح

پرظرفيت با مغزي کامپوزيت در خطوط انتقال و فوق

کليراينس و حل مشکالت جاني و مالي ناشي از پيري

توزيع داراي مشکل حريم

سيم و کاهش ارتفاع درخصوص

داليل اولويت داشتن

کاهش ارتفاع سيم ها و بروز مشکالت حريم خط با پيري هادي ها

ايجاد امکان استفاده از واحدهاي  DGبه اندازه توان

در شرايط فعلي در هنگام قطع شبکه و يا بي برقي ترانسهاي قدرت در

بررسي ايجاد امکان استفاده از واحدهاي  DGدر

توليد آن در هنگام قطعي شبکه يا خروج ترانسهاي

جهت رعايت دستورالعمل استفاده از انرژي واحدهاي  DGاقدام به

شرکت برق منطقه اي

پستهاي متصل به  DGبا بهره گيري از کنترل

قدرت متصل به واحدهاي  DGبا برنامه نويسي

خارج از مدار نمودن واحدهاي مذکور بعلت عدم توانئي تامين انرژي

آذربايجان

فرکانس  DGو جريان فيدرهاي خروجي و ممانعت از

هوشمند و قابل اجرا براساس کنترل فرکانس  DGو

مطابق با استانداردهاي موجود شبکه ميباشد که اين امر باعث مي شود

جزيره اي شدن غير استاندارد شبکه

جريان فيدرهاي خروجي از شينه پست با حذف

که در موارد نياز امکان استفاده از واحدهاي توليد پراکنده مقدور نمي

فيدرهاي مورد نياز يا تشخيص برنامه هوشمند .

باشد .
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

با رشد استفاده از پست هاي تک ترانسه در خراسان امکان سنجي اين
نمونه پست ها در شهرها که تامين زمين با مشکالت زيادي روبروست
و معموال به صورت خطوط کابلي تغذيه مي شوند بايد انجام گيرد .لذا

3

شرکت برق منطقه اي
خراسان

امکان سنجي استفاده از خطوط کابلي  T-offو
بررسي روش هاي حفاظت در خطوط کابلي متصل به
آن

بررسي جنبه هاي مختلف فني و اقتصادي استفاده از
خطوط کابلي  T-offخصوصا حفاظت و تعميرات آن
ارائه تحليل فني و اقتصادي استفاده از خطوط T-off
کابلي ارائه روش مناسب حفاظت اين خطوط

در اين پروژه احداث پست هاي تک ترانسه با خطوط کابلي  T offمد
نظر قرار گرفته است .يکي از مشکالت اين پست ها روش مناسب
حفاظت با عملکرد مناسب آن مي باشد که بايد الزامات و روش هاي
دستيابي به آن با ذکر جزئيات فني و اقتصادي انجام گردد .داليل
اولويت داشتن تحقيق :امکان استفاده از خطوط کابلي  T-offدر پست
هاي تک ترانسه در شهرها و ارائه روش حفاظت مناسب آن مزايا:
کاهش هزينه هاي احداث پست ها به روش تک ترانسه قابليت نزديکي
بيشتر به بار با افزايش تعداد پست ها و در نتيجه کاهش تلفات

4

شرکت برق منطقه اي
زنجان

برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال از ديدگاه شرکت

در شبکه هاي قدرت ميزان بار دائماً در حال افزايش است و همگام با

خدمات انتقال (برق هاي منطقه اي) با هدف ايجاد

افزايش بار ،ميزان توليد نيز افزايش مي يابد .از آنجا که توليد و بار از

سرمايهگذاري مطلوب و سودآور صورت خواهد گرفت.


طريق خطوط انتقال به هم مرتبط هستند ،با افزايش اين دو پارامتر

در اين خصوص مسائل مهمي از قبيل حداقل سازي

الزم است خطوط نيز متناسب با آن ها توسعه پيدا کنند .در سيستم

هزينه هاي سرمايه گذاري ،احداث خطوط کليدي

هاي قدرت حقيقي برنامه ريزي توسعه توليد و برنامه ريزي توسعه

شرکت هاي برق منطقه اي براي حداکثر سازي

جهت سودآوري بيشتر ،کاهش هزينه هاي تراکم

انتقال ( ) TEPدو بخش جدايي ناپذير از يکديگر هستند .بنابراين

جهت ايجاد فضاي کامل رقابتي براي تمام شرکت

توسعه انتقال بايستي با همکاري توسعه توليد صورت پذيرد .اين دو

درآمد حاصل از ترانزيت برق

کنندگان بازار بايستي مدنظر قرار گيرد؛ همچنين عدم

مقوله هيچگاه از يکديگر جدا نبوده اند و همواره به يکديگر وابسته اند

قطعيت هاي مربوط به مسئله مانند توليد و شرايط

اما به دليل سختي و پيچيده شدن مسئله در پياده سازي ،بيشتر اين

بازار در صورت امکان مدنظر قرار خواهد گرفت .بدين

مسائل را بصورت جداگانه مورد پژوهش قرار مي دهند .برنامه ريزي

ترتيب مي توان طرح هايي را براي توسعه شبکه

توسعه و مديريت تراکم شبکه هـاي انتقـال يکي از مهم ترين بخش

انتقال پيشنهاد داد که عالوه بر سودآوري براي

هاي برنامه ريزي سيستم هاي قـدرت است .هدف اين برنامه ريزي،

شرکت هاي انتقال و سرمايه گذاران خصوصي،

تعيين زمان ،مکان و تعداد تجهيزات (خطوط ،کابل و ترانسفورماتور)

برنامه ريزي توسعة شبکه هاي انتقال از ديدگاه
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رديف

عنوان تحقيق

عنوان شرکت

915

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

شرايط رقابت در بازار را بهبود داده و به افزايش

جديدي است که مي بايد با توجه به مالحظالت فني و اقتصادي احداث

امنيت شبکه (بهره برداري با قابليت اطمينان باال و

شوند يا تجهيزات موجودي که بايد توسعه داده شوند تا نياز مشترکان با

کيفيت مناسب برق تحويلي به مشترکين) از ديدگاه

کمترين هزينه و باالترين قابليت اطمينان فراهم شوند [ .]1بنابراين در

بهره بردار شبکه يا همان ( ISOدر ايران شرکت

دهه هاي پيشرو شبکه انتقال مقاوم و منعطف براي بهره برداري از

توانير و مديريت شبکه) کمک نمايد .روش اجراي

سيستم قدرت ضروري مي باشد.

پژوهش :ابتدا به بررسي مطالعات و تحقيقات اخير
انجام شده در زمينه برنامه ريزي توسعه خطوط از
ديدگاه هاي مختلف پرداخته خواهد شد .سپس مسئله
مورد نظر به صورت رياضي شامل توابع هدف و قيود
مدل سازي مي گردد .با توجه به اين که مسئله مورد
نظر يک مسئله بهينه سازي است ،مدل مسئله در
محيط نرم افزار  MATLABو يا  GAMSپياده
سازي خواهد شد.

محور انرژي هاي نو و تجديد پذير
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.2.1
رديف

1

برنامه ريزي توسعه شبکه توزيع در کنار منابع انرژي تجديدپذير
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

هدف از انجام اين پروژه تحليل پايداري ولتاژ شبکه

امروزه استفاده از سيستم هاي فتوولتاييک واتصال آن به شبکه هاي
محلي توزيع به عنوان سيستم هاي توليد پراکنده بسيار متداول شده

شرکت توزيع نيروي برق

تحليل پايداري ولتاژ در شبکه هاي توزيع انرژي و با

هاي توزيع فشار ضعيف مي باشد که در آنها سامانه

استان يزد

حضور سامانه هاي فتوولتاييک

هاي فتوولتاييک داراي نفوذ زيادي مي باشند و

است .کاهش تلفات خطوط  ،بهبود پروفيل ولتاژ ،کاهش انتشار گازهاي

محصول نهايي ارائه راهکار جهت بهبود وضعيت ولتاژ

آالينده  ،ارتقاي امنيت و اطمينان شبکه  ،بهبود کيفيت توان ،

شبکه هاي توزيع در حضور سامانه هاي فتوولتاييک

آزادسازي ظرفيت سيستم هاي توزيع  ،به تعويق افتادن سرمايه گذاري
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي برق

برنامه ريزي بهبود سيستم تامين انرژي با توجه به

استان يزد

مفهوم انرژي خالص صفر

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

است.

براي توسعه شبکه و ارتقاي بهره وري وافزايش امنيت براي بارهاي
حساس و پراهميت شبکه هاي توزيع از جمله داليل به کارگيري
سيستم هاي pvبه عنوان توليد پراکنده  ،براي توليدکنندگان و مصرف
کننندگان است .استفاده ازاين منابع عالوه بر داشتن مزايايي از جمله
پاک بودن و عدم آلودگي محيط زيست و در دسترس بودن انرژي اوليه
 ،مشکالتي را نيز در زمان ضريب نفوذ باال براي حفاظت و بهره برداري
از شبکه به همراه خواهدداشت  .در اين اولويت تاثيرات مهم و حضور
تجمع اين منابع بر روي ولتاژ شبکه هاي توزيع ونيز راهکارهاي موثري
که جهت رفع و يا بهبود آن ارائه شده است  ،مورد بررسي قرار مي
گيرد.
روي آوردن به منابع انرژي تجديدپذير موجب مطرح شدن مفهوم
انرژي خالص صفر شده است .که به ويژه در ساختمان هاي بسيار مورد
توجه قرار گرفته است .باتوجه به مفاهيم متعدد ارائه شده براي خانه
هاي انرژي صفرمنظور از انرژي خالص صفر تامين انرژي از منابع

2

ارائه روش مناسب جهت اولويت بندي يا برنامه ريزي

تجديد پذير پاک  ،بومي و کم هزينه است.مزاياي استفاده از منابع

استفاده از منابع تجديدپذير شناسايي و اولويت بندي

تجديدپذير جهت تامين انرژي در مطالعات فراواني مورد بررسي قرار

منابع تجديدپذير مناسب براي اقليم يزد ارائه تکنيک

گرفته و به اثبات رسيده اند .دراين راستا اکثر کشورها به مرحله اي

هاي اولويت بندي و تصميم گيري جهت پيشنهاد

ازدانش جهت به کارگيري اين منابع در زنجيره تامين انرژي خود دست

منابع و تکنولوژي هاي مناسب اين اقليم

يافته اند.اما مسئله مهم که اغلب مورد بررسي قرارنگرفته اند و همين
امر عاملي در جهت کاهش بازدهي منابع تجديدپذير و يا برنامه ريزي
سيستم انرژي با استفاده از اين منابع مورد توجه قرار نگرفته است.
هدف طرح پيشنهادي بررسي اين موارد براي اقليم يزد در مقياس
کوچک مي باشد.
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.2.2
رديف

برنامه ريزي منابع انرژي تجديدپذير در کنار توليد متمرکز
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي

استفاده بهينه از منابع تجديد پذير در هنگام بازيابي

مناسب ترين روش بند  2با توجه به شبيهسازي هاي

اصفهان

شبکه برق

انجام شده و شبيه سازي آن در شبکه واقعي برق

داليل اولويت داشتن

افزايش ايمني و ضريب اطمينان در هنگام بازيابي
شبکه برق و استفاده از نيروگاه هاي تجديد پذير
هنگام بازيابي ،که معموال در زمان بازيابي خاموش
مي باشند  :بررسي پژوهشهاي انجام شده در ان
زمينه به خصوص توليد توان راکتيو در شب توسط
نيروگاههاي خورشيدي  -2انتخاب روشهاي مناسب

در بند  1و شبيه سازي اين روشها  -3انتخاب
1

منطقهاي اصفهان  -4بررسي مسير هاي بازيابي

مختلف در برق منطقه اي اصفهان از نظر نياز به
توان راکتيو  -1شبيه سازي روش انتخابي در بند 3
با توجه به مسيرهاي بازيابي در بند  4و بررسي
ميزان جبران توان راکتيو  -4ساخت نمونه
آزمايشگاهي نيروگاه خورشيدي با قابليت توليد توان
راکتيو

هدف از اين پروژه استفاده از قابليت هاي نيروگاه هاي خورشيدي در
هنگام بازيابي شبکه برق مي باشد .امروزه با توجه به اهميت شبکه هاي
برق ،در صورت  black outشدن سيستم هاي برق فرايند بازيابي مي
بايست در سريع ترين زمان و در عين حال امن ترين شرايط ممکن انجام
پذيرد ،به همين دليل و با توجه به اينکه در زمان بازيابي عالوه بر توان
اکتيو و با توجه به شارژ خازني خطوط و همچنين نياز موتورهاي نيروگاهي
به توان راکتيو جهت راه اندازي ،مي توان با استفاده از قابليت توليد توان
راکتيو در شب در نيروگاههاي خورشيدي ،در زمان بازيابي شبکه برق
بخشي از توان راکتيو مورد نياز شبکه را فراهم نمود.
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.2.1
رديف

برنامه ريزي و بررسي مسائل فني اتصال مولدهاي انرژي نو به شبکه سراسري
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي

تحليل پايداري ورود ديناميکي واحدهاي بزرگ

که حضور نيروگاه هاي بادي و مزارع خورشيدي،

هرمزگان

بادي و خورشيدي

چالش هاي جديدي را به سيستم تحميل مي کنند

داليل اولويت داشتن

منابع سوخت هاي فسيلي سريع تر از قبل در حال
کاهش هستند و افزايش توليد گازهاي گلخانه اي،
محصول الينفک اين سوخت ها است .به عنوان يک
راه حل ،انرژي هاي تجديد پذير امروزه مورد توجه
بيشتري قرار گرفته اند .اين منابع انرژي تجديد پذير
نسل جديدي از فنآوري تبديل انرژي از جمله مزارع
بادي( )WFو خورشيدي را وارد سيستم هاي قدرت
نموده اند .نرخ افزايش ميزان ظرفيت نصب شده
انرژي بادي در جهان حدود  ٪ 21و خورشيدي %12
1

در سال اعالم شده است .مطالعات اخير نشان داده اند

که به نوبه خود ،نياز به ارزيابي دقيق تبعات افزايش
ظرفيت نصب شده بادي و خورشيدي را تشديد مي
کند .از جمله اين چالش ها ،انواع پايداري سيستم
است که از اهميت حياتي برخوردارند .عالوه بر اين،
مطالعات مقايسه اي در مورد اثرات فنآوري هاي
مختلف توربين بادي و مزارع خورشيدي در پايداري
سيستم قدرت حائز اهميت است .بر اين اساس ،در
اين اولويت به بررسي موضوع پايداري سيستم هاي
قدرت در حضور نيروگاه هاي بادي و خورشيدي
پرداخته مي شود .نگراني هاي زيست محيطي جهاني

تاثير ورود واحدهاي بزرگ بادي و خورشيدي بر روي شبکه
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و افزايش نياز به اسـتفاده از انـرژي ،همراه با
پيشرفت پايدار در زمينة فناوري هاي انرژي
تجديدپذير باعث ايجاد قالب هاي جديدي براي
استفادة عمومي از منابع انرژي تجديدپذير گشته
است .در اين ميان ،انرژي باد نسبت به ساير منـابع
تجديدپـذير ،رشد سريع تري را دارا بوده است .به
کارگيري توربين باادي و نيروگاه خورشيدي سيستم
توليد پراکنده را به سمت سيستمي با توليد متغير
سوق مي دهد .همچنين اين امر از قابليت اطمينان
سيستم توليد بـه صـورت قابـل مالحظـه اي مي
کاهد .بزرگترين مشکل در استفاده از انرژي بادي و
خورشيدي ،متغير بودن سرعت باد و در پي آن متغير
بودن توان توليدي توربين هاي بادي و اقليم خاص
استان هرمزگان به طور خاص و اقليم جنوب کشور به
طور عام براي مزارع خورشيدي است .اين در حالي
است که ترکيب توربين هاي بادي با ساير منابع
انرژي مانند خورشيدي ،سـبب افزايش قابليت
اطمينان سيستم توليد انرژي مي گردد و انرژي
الکتريکي خروجي از سيستم را تقريباً مستقل از زمان
مي نمايد .عملکرد سيستم قدرت با امنيت و قابليت
اطمينان باال همواره از اهداف اصلي برنامه ريزان
سيستم قدرت بوده است .تحمل پذيري سيستم در
برابر خطاهاي محتمل يکي از مهم ترين قيدهاي
قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت است .بعالوه،

داليل اولويت داشتن
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عملکرد سيستم قدرت تحت شرايط بهينه اقتصادي با
توابع هدفي همچون حداقل کردن هزينه توليد ،تلفات
و غيره از ديرباز مورد توجه بهره برداران سيستم
قدرت شبکه برق بوده است .پخش بار بهينه براي
پاسخ دادن به اين نيازها معرفي مي شوند که شامل
يک مسئله بهينه سازي با قيدهايي بر روي ولتاژ شين
ها ،خروجي ژنراتورها و توان جاري در خطوط مي
باشد .ساير قيدهاي امنيتي سيستم مانند قيدهاي
پايداري ولتاژ يا پايداري گذرا بر اساس بدترين حالت
ممکن و ...از قبل محاسبه مي شود .اين قيدهاي
محاسبه شده در کل طول سال براي برنامه هاي
ديسپاچ استفاده مي شوند ،حال آنکه شرايط سيستم
در کل سال همواره نزديک به بدترين حالت ممکن
(که براي تعيين اين حدود فرض شدند) نيست و الزم
است به طور اساسي براي حضور نيروگاه هاي بادي و
مزارع خورشيدي در شبکه برق منطقه اي هرمزگان
ديده شده و مورد طراحي قرار گيرد.

2

در اين تحقيق هدف ،طراحي سيستم هاي کنترلي

اکثر نيروگاه هاي خورشيدي به شبکه برق متصل مي باشند و در نتيجه

ارتقا عملکرد سيستم هاي فوتوولتائيک متصل به

جهت مجهز کردن سيستم فتوولتائيک به قابليت گذر

شبکه برق از استراتژي هاي مختلف در اين نيروگاه ها و طراحي نيروگاه

شرکت توزيع نيروي برق

شبکه با قابليت گذر از خطا /ولتاژ کم و تزريق

از خطا و ارتقاء آن در پشتيباني شبکه در حالت خطا

هاي خورشيدي از ملزومات مورد نياز شبکه تاثير مي پذيرد .در بسياري از

شمال استان کرمان

همزمان توان راکتيو به شبکه جهت افزايش قابليت

مي باشد .براي دستيابي به اين هدف اوالً بايستي

کشورهاي پيشرو در اين تکنولوژي قوانيني وضع شده است که عالوه بر

اطمينان شبکه

عوامل موثر در قطع سيستم فتوولتائيک در شبکه به

بکارگيري از مزاياي آنها در حالت پايدار شبکه (حالت استاتيکي) از مزاياي

گونه اي آدرس دهي شوند که اين سيستم در هنگام

ديگر آن براي پشتيباني شبکه در حالت گذرا (حالت ديناميکي) نيز استفاده
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بروز خطا به شبکه متصل بماند .دوماً در هنگام متصل

شود .يکي از اين قوانين ،متصل ماندن سيستم فتوولتائيک در حالت بروز

ماندن به شبکه بايستي تزريق توان راکتيو صورت

خطا در شبکه و پشتيباني از پروفيل ولتاژ شبکه با تزريق توان راکتيو مي

بگيرد .مراحل اين پشتيباني (بصورت مشترک ميان

باشد که اصطالحاً به آن قابليت گذر از خطا ()Fault-ride through

همه قوانين ثبت شده) بايستي به صورت زير طراحي

مي گويند .الزم به ذکر است که اين قانون در اکثر کشورهاي مذکور براي

شود – :سيستم فتوولتائيک در زمان بروز خطا به

سيستم هاي فتوولتائيک متصل به شبکه فشار متوسط ( 20kV ،kV11و

شبکه متصل بماند – ولتاژ شبکه را در اين حالت با

 )kV33قابل اعمال مي باشد .بنابراين در اين تحقيق هدف ،طراحي

تزريق توان راکتيو پشتيباني کند – .بعد از رفع

سيستم هاي کنترلي جهت مجهز کردن سيستم فتوولتائيک به قابليت گذر

خطا/حالت گذرا ،توان راکتيوي برابر و يا کمتر از

از خطا و ارتقاء آن در پشتيباني شبکه در حالت خطا مي باشد .براي

حالت قبل را مصرف کند .هرسه مراحل باال در اين

دستيابي به اين هدف اوالً بايستي عوامل موثر در قطع سيستم فتوولتائيک

اولويت تحقيقاتي آدرس دهي خواهند شد .ابتدا عوامل

در شبکه به گونه اي آدرس دهي شوند که اين سيستم در هنگام بروز

قطع سيستم فتوولتائيک از شبکه معرفي مي شود که

خطا به شبکه متصل بماند .سپس در هنگام متصل ماندن به شبکه

باعث فعال شدن سيستم حفاظتي مبدل هاي

بايستي تزريق توان راکتيو صورت بگيرد .تمامي اين اهداف در تحقيق

الکترونيک -قدرت موجود در سيستم فتوولتائيک در

پيشنهادي آدرس دهي مي شوند .در صورت تجهيز شدن سيستم هاي

هنگام بروز خطا/افت ولتاژ مي شوند .سپس

فتوولتائيک به اين قابليت ،اين سيستم ها مي توانند عالوه بر توليد انرژي

راهکارهايي جهت باقي ماندن اين عوامل در محدوده

در حالت عادي شبکه  ،از شبکه در زمان رخدادهاي گذرا از جمله وقوع

قابل قبول ارائه شده که نهايتا منجر به متصل باقي

خطا پشتيباني کرده و پروفيل ولتاژ را بهبود ببخشد .اين تغييرات در

ماندن سيستم هاي فتوولتائيک به شبکه مي شود.

سيستم کنترل مبدل هاي الکترونيک-قدرت يعني کانورترها و اينورتر

سپس راهکارهايي جهت تزريق همزمان توان راکتيو

بصورت نرم افزاري قابل اعمال بوده و هيچ ارتباطي به ساختار پنل هاي

از طريق سيستم فتوولتائيک براي بهبود سطح ولتاژ

خورشيدي ندارد .با اعمال اين تغييرات در ساختار کنترلي سيستم

در هنگام بروز خطا ارائه خواهد شد و نهايتا بد از رفع

فتوولتائيک ،سيستم حفاظتي آنها در شرايط خاصي از شدت و مدت زمان

خطا سسيستم فتوولتائيک به حالت قبل از خطا

خطا يا افت ولتاژ در نقطه اتصال تحريک نشده و بنابراين به حالت اتصال

بازنشاني خواهد شد .بايد توجه داشت که الزامات

به شبکه باقي مانده و مي توان با کنترل ميزان مناسب تزريق توان راکتيو،

مرتبط با قابليت گذر از خطا به شدت و مدت زمان

سطح ولتاژ را به حالت پيش از خطا بهبود بخشيد که اين خود باعث باال

خطا بستگي دارد که خود اين موضوع نيز بررسي

رفتن قابليت اطمينان اتصال سيستم هاي فتوولتائيک به شبکه خواهد

012

شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

خواهد شد .در نهايت محصول نهايي ارائه نتايج شبيه

شد ..امکان تزريق همزمان و کنترل شده توان اکتيو و راکتيو توسط

سازي شده يک سيستم فتوولتائيک متصل به شبکه

سيستم فتوولتائيک در اين شرايط مي تواند نياز سيستم قدرت را به

مي باشد که قابليت گذر از خطا را داشته و در مواقع

ساختارها و تجهيزات کنترل کننده توان راکتيو تا حد قابل توجهي کاهش

لزوم براي پشتيباني پروفيل ولتاژ شبکه  ،ميزان الزم

دهد.

توان راکتيو تزريق مي کند.
هدف اين تحقيق بررسي و جمع آوري استانداردهاي

3

مربوط به اتصال مولدهاي فتوولتائيک متصل به

در دهه اخير توجه به فاکتورهاي مهمي از جمله ارتقاء امنيت انرژي،

شبکه توزيع و ارائه دستورالعمل مناسب مي باشد که

کيفيت توان و نيز مالحظات زيست محيطي منجر به رويکرد استفاده از

در قالب گزارشي جامع ارائه خواهد شد .مراحل انجام

سيستم هاي انرژي تجديد پذير (به صورت گسترده و پراکنده) در کنار

تحقيق شامل .1 :مرور استانداردهاي کشورهاي

سيستم هاي قدرت تجديد ناپذير شده است .با توجه به استقبال روز افزون

پيشرو در زمينه اتصال مولدهاي فتوولتائيک متصل به

استفاده از سيستم هاي فتوولتائيک در اقليم ايران بدليل وجود بيش از

شبکه برق  .2تحليل مزايا و معايب استانداردهاي

 366روز آفتابي بايستي دستورالعمل هاي از پيش تعيين شده اي براي

بررسي و جمع آوري استانداردهاي مربوط به اتصال

مرور شده در مرحله قبل  .3تطبيق و تعميم

اتصال اين سيستم ها به شبکه وجود دشته باشد .در اتصال اين سيستم ها

شرکت توزيع نيروي برق

مولدهاي فتولتائيک متصل به شبکه توزيع و ارائه

استانداردهاي مرور شده بر اساس قوانين شبکه

به شبکه برق بايستي به اين نکته توجه داشت گه بين اين سيستم ها و

شمال استان کرمان

دستورالعمل مناسب جهت اتصال منابع مذکور به

سراسري برق ايران و تهيه دستورالعمل جامع جهت

شبکه برق اثرات متقابلي وجود دارد .بنابراين در اين زمينه بايستي

شبکه

اتصال اين مولدها به شبکه توزيع برق ايران .4

مطالعات فني کاملي صورت گيرد .در اين طرح تحقيقاتي ابتدا مطالعات

اعتبارسنجي دستورالعمل تهيه شده در مرحله سوم

الزم در خصوص سيستم هاي فتوولتائيک به شبکه هاي توزيع صورت

تمرکز اين تحقيق بر روي فاکتورهاي قابل اجرا بر

گرفته و الزامات و شرايط شبکه براي اتصال اين سامانه ها به شبکه

روي سيستم هاي فتوولتائيک متصل به شبکه توزيع

سراسري برق بر اساس قوانين کشورهاي پيشرو مورد بررسي قرار مي

از جمله کاهش توليد در مواقع افزايش فرکانس

گيرد .سپس بر اساس قوانين شبکه سراسري ايران اين قوانين تعميم و

شبکه ،قابليت تزريق توان راکتيو براي کنترل سطح

تطبيق داده مي شوند .در نهايت يک گزارش و دستورالعمل جامع جهت

ولتاژ محلي ،مديريت انرژي بر اساس کنترل توان

اتصال اين مولدها به شبکه تهيه مي گردد.

اکتيو ،پشتيباني شبکه در حالت گذر و همچنين تعيين
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ميزان  THDمجاز براي جريان تزريقي به شبکه
توزيع توسط اين سيستم ها مي باشد.
هدف از اجراي اين طرح ،بررسي ،شناسايي و تطبيق
الزامات و استانداردهاي بين المللي حفاظتي اينورترها
در شرايط واقعي بهره برداري از شبکه به ويژه در
شرايط خاص ،بررسي نحوه اجرا ،اصالح و اندازه
گيري سيستم ارت سامانه هاي برق خورشيدي و نيز
پايش ضريب توان شبکه (به ويژه شبکه باالدست) در
حضور اين سامانه ها و اينورترهاي استاتيک مي باشد.

4

منتج از اين مطالعه در نهايت تدوين و ارائه

توسعه روز افزون سامانه هاي برق خورشيدي در شبکه و تنوع تجهيزات و

مطالعه تحليلي حفاظت ،ارت سامانه و ضريب توان

دستورالعمل هاي راهبردي جهت تبيين الزامات

ظرفيت هاي منصوبه ،ضرورت انجام مطالعات پايه حفاظتي ،سيستم ارت

شرکت توزيع نيروي برق

شبکه در حضور سامانه برق خورشيدي با

واگذاري ظرفيت و توسعه سامانه ها و نيز دستورالعمل

و البته ضريب توان شبکه در حضور اين منابع را بيش از پيش آشکار مي

شهرستان اصفهان

اينورترهاي استاتيک و ضريب توان ثابت و ارائه

هاي بهره برداري از شبکه در حضور سامانه هاي برق

نمايد .با توجه به شتاب مورد انتظار از توسعه اين سامانه ها و عدم انجام

راهکار اصالحي

خورشيدي و نيز دستورالعمل هاي اجرا و تست

پايش هاي مستمر و مطالعات مرتبط ،انجام اين طرح تحقيقاتي براي

سيستم ارت سامانه ها به منظور ارتقاء سطح کيفي

توسعه پايدار بهره مندي از سامانه هاي خورشيدي و همزمان حفظ

بهره برداري از شبکه تدوين و ارائه خواهد شد .در فاز

پايداري و بهبود شاخص هاي کيفي بهره برداري از شبکه الزامي است.

نخست بررسي و مطالعه شرايط احتمالي رخدادها،
عملکرد حفاظتي سامانه ها مورد بررسي قرار مي
گيرد .پايش پارامتر ضريب توان شبکه باالدست در
تمامي نقاط اتصال به شبکه سامانه ها انجام خواهد
شد .همچنين نحوه اجرا و اصالح سيستم ارت در
سامانه هاي منصوبه بررسي و مقاومت زمين آنها
اندازه گيري خواهد شد .در فاز بعدي ،تحليل اين داده
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ها ،دسته بندي و شناسايي حاالت مختلف در هر سه
مورد انجام خواهد شد .و در نهايت در گام نهايي با
توجه به نتايج منتج از اين مطالعات دستورالعمل هاي
راهبردي جهت تبيين الزامات حفاظتي سامانه ها،
دستورالعمل هاي احداث ،اصالح سيستم ارت و اندازه
گيري مقاومت زمين سامانه هاي برق خورشيدي و
نيز دستورالعمل نحوه تنظيم پارامتر ضريب توان
اينورترها تدوين و ارائه خواهد شد .نتايج حاصل از
اجراي اين طرح عالوه بر کمک به ارتقاء و بهبود
شرايط بهره برداري از شبکه مي تواند با به اشتراک
گذاري در اختيار ديگر شرکت هاي توزيع نيز قرار
گيرد و يا در تدوين سند راهبردي توسعه منابع
تجديدپذير خورشيدي بکارگرفته شود.

1

بررسي آلودگي هارمونيکي در نقاط مختلف شبکه

ترويج ،نصب و راه اندازي نيروگاههاي با منابع تجديدپذير نيازمند صرف

نشان داده است که نقاطي از شبکه داراي آلودگي

هزينه و سرمايه گذاري است .چنانچه وجود اين نيروگاههاي باعث ايجاد

هارمونيکي باال است.با توجه به اينکه عمدتا منشا

آلودگي هارمونيکي و کاهش کيفيت توان شود ،موانعي در بهره برداري

توليد آلودگي در بخش توزيع مستقر ميباشند و در

بهينه و موثر از اين سرمايه در آينده به وجود آمده و حفظ کيفيت توان

شرکت مديريت شبکه

بررسي عوامل آلودگي هارمونيکي شبکه برق با

بعضي مناطق آلودگي در شبکه انتقال نيز بروز

شبکه نيازمند سرمايه گذاري اضافي جهت حل مشکالت به وجود آمده

برق ايران

تاکيد بر نيروگاههاي تجديدپذير

مينمايد ،مسئله ميزان انتشار و وضعيت تشديد آلودگي

خواهد بود .لذا الزم است با انجام بررسيهاي مرتبط ميزان هارمونيکهاي

خصوصا بين سطوح مختلف ولتاژ مطرح است.

ايجاد شده توسط نيروگاههاي با منابع تجديدپذير پيش از سرمايه گذاري

نيروگاههاي با منابع تجديدپذير توليد انرژي به علت

مشخص شده و راهکارهاي الزم به منظور کاهش آنها به اجرا درآيد.

استفاده از ادوات الکترونيک قدرت عامل توليد

ميزان اثرگذاري نياز شناسايي شده بر عملکرد شرکت :پايش شبکه انتقال

هارمونيک هستند که در شبکه توزيع قرار ميگيرند .از

برق کشور نشان ميدهد که آلودگي هارمونيکي در برخي نقاط کشور باالتر
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آنجا که روند انتشار و تشديد و تضعيف هارمونيک در

از حد استاندارد است و الزم است منشا آلودگي ،روند انتشار و عوامل موثر

شبکه به ساختار شبکه مرتبط ميباشد ،ميزان تاثير

بر تشديد و تضعيف آن در نقاط شبکه به طور دقيق مشخص شود.

نيروگاههاي با منابع تجديدپذير بر آلودگي هارمونيکي

مجموع اين اطالعات به بهبود وضعيت کنوني و افزايش کيفيت توان

نياز به بررسي دقيقتر دارد .با توجه به روند رو به رشد

شبکه و بهرهبرداري اصولي و صحيح از شبکه ميانجامد که خود تضميني

استفاده از نيروگاههاي با منابع تجديدپذير و تمايل و

بر طول عمر و کاهش مشکالت تجهيزات شبکه است- .ميزان ضرورت و

تاکيد بر استفاده از آنها در برنامه توسعه شبکه ،بايد

فوريت رفع نياز :در اين پروژه به يکي از مهمترين چالشهاي استفاده از

تبعات و روند تاثير اين نيروگاهها بر کيفيت توان

منابع انرژي تجديدپذير در شبکه هاي قدرت که مبحث کيفيت توان و

شبکه مشخص شود و هزينه هاي اصالح کيفيت

پايداري هارمونيکي ميباشد ،پرداخته مي-شود .افزايش بيش از پيش اين

توان در محاسبات صرفه اقتصادي و زيست محيطي

منابع در شبکههاي قدرت فعلي بدون در نظر گرفتن برخي مالحظات

استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

ميتواند منجر به بروز مشکالتي براي شبکه شود که ممکن است مزاياي
استفاده از اين منابع را نيز زير سوال ببرد .چنانچه وجود اين نيروگاهها
باعث ايجاد آلودگي هارمونيکي و کاهش کيفيت توان شود ،موانعي در
بهرهبرداري بهينه و موثر از اين سرمايه در آينده بوجود آمده و حفظ

کيفيت توان شبکه نيازمند سرمايه گذاري اضافي جهت حل مشکالت
بوجود آمده خواهد بود- .ميزان استراتژيک بودن نياز :نيروگاههاي با منابع
تجديدپذير توليد انرژي منشا قابل توجه ايجاد آلودگي هارمونيکي هستند.
با توجه به اينکه در مورد نحوه نشر آلودگي در شبکه بررسي هاي کافي
صورت نگرفته و روشهاي موثر پيشگيرانه مشخص نشده اند ،لذا تاثير
نيروگاههاي با منابع تجديدپذير انرژي بر کيفيت توان شبکه نيز به طور
دقيق مشخص نشده است .لذا با توجه به اهميت روزافزون کيفيت توان
در شبکه هاي قدرت و از طرف ديگر تاکيد بر استفاده از انرژيهاي سبز،
بررسي و تعيين روند وضعيت هارمونيکي شبکه مورد توجه ميباشد- .سطح
تعريف نياز (مدير عامل ،معاونان ،مديران و کارشناسان) :معاونان ،مديران
و کارشناسان شرکت -سريع الحصول بودن نتيجه :در درجه اول بررسي و
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تعيين روند وضعيت هارمونيکي شبکه مورد توجه ميباشد ،پس از آن با
توجه به مدل شبکه و مدل نيروگاههاي تجديدپذير قابل نصب در کشور،
تاثير آنها در تشديد آلودگي هارمونيکي تخمين زده ميشود که با استفاده
از اين نتايج مي-توان محدوديتها و شرايط الزم جهت نصب اين
نيروگاهها را بصورت دستورالعمل تدوين نمود که اين دستورالعملها

بالفاصله قابل اعمال خواهند بود: .ميزان بودجه و امکانات شرکت :پيرو
هماهنگي هاي بعمل آمده با دفتر تحقيقات ،بودجه اين طرح در بودجه
سال  1399شرکت مديريت شبکه برق ايران ديده شده و قابل تامين
خواهد بود- .فراواني نياز شناسايي شده :با توجه به سياستهاي حمايتي
وزارت نيرو در گسترش روزافزون استفاده از منابع توليد پراکنده ،پيش
بيني ميشود در آينده نه چندان دور منابع توليد پراکنده کانورتري سهم
قابل توجهي از توليد انرژي برق در شبکه برق ايران را داشته باشند.
بنابراين از هم اکنون بايد چالشهاي مرتبط با منابع توليد پراکنده در شبکه
از جمله مسائل کيفيت توان شبکه بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد- .
برآورد کلي منفعت حاصل از بهکارگيري :نتيجه ي مستقيم اين طرح
ايجاد دانش فني الزم براي تحليل جامع هارمونيکي يک شبکه در حضور
منابع توليد پراکنده کانورتري ميباشد .مدل حاصل شده از اجراي اين طرح
ميتواند به عنوان ابزاري قدرتمند در جهت مطالعات اتصال به شبکه منابع
توليد پراکنده مورد استفاده شرکتهاي برق قرار گيرد .بعالوه نتايج حاصل
از اين مطالعه ميتواند در تدوين استانداردها و مقرارت توسعه اتصال منابع
توليد پراکنده به شبکه برق ايران مورد استفاده قرار گيرد .همچنين با
استفاده از نتايج اجراي اين طرح ميتوان با شناسايي نقاط ضعف شبکه
برق ايران در صورت افزايش استفاده از منابع توليد پراکنده کانورتري،
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راهکارهاي مناسب را اتخاذ نمود.

 -2محور انرژي هاي نو و تجديد پذير
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اهداف مورد انتظار طرح مطالعه روش هاي مبتني
برشرايط و پتانسيل منطقه اي از قبيل سفره هاي زير
زميني ايزوله در مناطق خشک يا استفاده از برخي
موارد عمق زمين يا پمپ هاي باال آب بعنوان ذخيره
شرکت توزيع نيروي برق
1

استان يزد

پتانسيل سنجي اقليمي استان يزد جهت توسعه و
طراحي سيستم هاي ذخيره ساز زيست محيطي و
طراحي پايلوت يک سيستم ذخيره ساز در استان

ساز انرژي و امکان سنجي بکارگيري روش هاي
منتخب جهت توسعه وبکارگيري در استان يزد که با
توجه به ويژگي هاي اقليمي استان به نظر مي رسد
نتايج ارزشمندي قابل دستيابي باشد به نظر مي رسد
با توجه به وسعت اقليمي بيشترين سهم سود آوري از
نتايج طرح در آينده شرکت توزيع برق با بکارگيري
متمرکز چنين سيستمي و توسعه ظرفيت شبکه قابل
واگذاري به مشترکين شرکت باشد.

يکي از موانع بکارگيري گسترده سيستم هاي فتوولتاييک معموال عدم
امکان ذخيره سازي انرژي جهت بکارگيري در زمان هاي عدم توليد است
باوجود امکان تجهيز به ذخيره ساز هادر بازارهاي بين المللي قيمت باال و
نيز عدم حضور تکنولوژي بومي کاربرد آنها توسط عموم معموال مشکل
است
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نياز جهاني به انرژي طي سه دههي اخير ،به طور قابل مالحظه اي
افزايش يافته و پيش بينيهاي صورت گرفته مبين تداوم رشد مصرف
انرژي در قرن حاضر ميباشد .هر چند مصرف گسترده سوختهاي فسيلي،
رشد سريع اقتصادي را در جوامع پيشرفته به ارمغان آورده اما انتشار مواد
آالينده حاصل از افزايش دي اکسيد کربن در جو زمين و پيامدهاي آن،
جهان را با تغييرات نامطلوب و جبران ناپذيري رو به رو ساخته است .به
طوري که امروزه ،حفظ سالمت کره زمين از مهم ترين پيش شرطهاي
توسعه اقتصادي پايدار جهاني به شمار ميآيد .با گسترش نگرشهاي

1

ارائه يک سيستم نظارت با رويکرد نمايش

زيست محيطي و راهبردهاي استراتژيک در تامين انرژي ،استفاده از

شرکت برق منطقه اي

طراحي و پيادهسازي يک سيستم نظارت در

پارامترهاي مهم ،نظارت بر عملکرد صحيح و پيش

انرژيهاي تجديدپذير در بسياري از کشورهاي جهان رو به افزايش گذاشته

زنجان

نيروگاههاي فتوولتائيک

بيني سيستم ميباشد ،که قابليت پيادهسازي روي

است ]1[.با عنايت به موارد فوق و با توجه به مالحظات فني -اقتصادي و

انواع مختلف نيروگاههاي فتوولتائيک را دارا باشد.

منابع گسترده موجود در ايران و نيز به دليل روند رو به رشد مصرف
سوختهاي فسيلي در کشور استفاده و بهره برداري از انرژي جايگزين از
اهميت به سزايي برخوردار است .اخيرا ،حوزه فتوولتائيک يکي از
بخشهاي مهم صنعت انرژيهاي تجديدپذير به شمار ميرود که از رشد
بسيار مناسبي برخوردار بوده است .نيروگاههاي فتوولتائيک به طور معمول
شامل مبدلهاي متعدد ،جعبههاي همگرا ،تابلوهاي توزيع برق فشار قوي
و ضعيف  AC/DCو ساير تجهيزات ميباشند .از اينرو براي دستيابي به
عملکرد صحيح و پايدار در نيروگاههاي فتوولتائيک نياز به يک سيستم
نظارت و پايش ميباشد .سيستم نظارت يک سيستم کنترل نمايش است
که اپراتور ميتواند بواسطه آن با پروسه مورد نظر يک ارتباط کنترلي برقرار

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

نموده و تمام تنظيمات مورد نياز را بواسطه شرايط توليد و کنترل انجام
دهد .اهداف نظارت - :نمايش وضعيت لحظهاي دستگاهها  -نمايش و
ثبت پارامترهاي مهم و حياتي يک سيستم  -نمايش و ثبت آالرمهاي
مختلف در زمانهاي بروز خطا در سيستم  -نمايش محل خرابي و زمان
وقوع ايراد در هر يک از اجزاي سيستم  -نمايش پروسههاي توليد با
استفاده از ابزارهاي گرافيکي مناسب از اينرو هدف ما از تعريف اين پروژه
طراحي و پيادهسازي يک سيستم نظارت با قابليت زير ميباشد - :گزارشي
از روند عملکردي سيستم(پتانسيل انرژي ،انرژي توليد شده و از دست
رفته)  -هشدار از کارکرد غير متعارف سيستم  -اخطار از کارکرد سيستم
معيوب ،يک سيستم  PVمتصل به شبکه شامل يک آرايه  PVبا تعدادي
از ماژولهاي  PVبه صورت سري و موازي ،يک اينورتر  PVمرکزي با
 ،MPPTدستگاه حفاظت اضافه جريان( )OCPDو قطعکننده تشخيص
خطاي زمين ( )GFDIمي باشد .چندين نوع خطا ممکن است در داخل
آرايههاي  ، PVمانند خطاي خط به خط ،خطاي زمين ،خطاي مدار باز و
خطاي ناهمساني رخ دهد .در ميان اين خطاها ،خطاي خط به خط و
خطاي زمين شايعترين خطاي آرايههاي  PVخورشيدي هستند که به
طور بالقوه شامل جريان خطاي بزرگ يا آرکهاي  DCميشوند .از اينرو
هدف ما در اين بخش شناشايي درست خطا با استفاده از روشهاي هوش
مصنوعي و مانيتورينگ سيستم است - .پيش بيني از عملکرد سيستم

2

هدف- :کاهش مصرف انرژي فسيلي براي گرم

استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و تميز مانند انرژي خورشيدي يکي از

شرکت برق منطقه اي

طراحي و ساخت آبگرمکن خورشيدي جديد در

کردن اب بخصوص در مناطق گرمسير با تابش

نيازهاي حال و آينده بشر است و کشور ايران با متوسط ساالنه 2816

يزد

راستاي بهينه سازي ابگرمکن هاي خورشيدي موجود

باالي خورشيد مانند استان يزد  -کاهش توليد

ساعت آفتابي از چنين پتانسيلي برخوردار است در حالي آبگرمکن هاي

گازهاي گلخانه اي  -افزايش درآمد ملي با کاهش

خورشيدي که ساده ترين مبدل انرژي خورشيدي  -گرمايي مي باشند در
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رديف

عنوان تحقيق

عنوان شرکت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

مصرف سوخت هاي فسيلي محصول نهايي:

ايران ترويج نيافته اند .در سال  93پروژه تحقيقاتي با عنوان" آسيب

ساخت نمونه آبگرمکن خورشيدي با کارايي باال و

شناسي عدم توسعه آبگرمکن هاي خورشيدي و راهکارهاي رفع آنها"

تست عملي آن و در نهايت تجاري سازي محصول

انجام شد و اشکاالت آبگرمکن هاي خورشيدي موجود که باعث عدم

مراحل آنجام کار -1 :مطالعه پروژه تحقيقاتي با

اقبال عمومي در استفاده از آنها گرديده است استخراج شد .براي استفاده

عنوان" آسيب شناسي عدم توسعه آبگرمکن هاي

از نتايج پروژه قبلي ،اين عنوان تعريف شده است تا آبگرمکن خورشيدي

خورشيدي و راهکارهاي رفع آنها" و انجام

جديدي طراحي و ساخته شود که از تجارب تمامي سازندگان داخلي و

مطالعات جديد براي انواع تکنولوژي هاي ساخت

خارجي بهره جسته و مشکالت آبگرمکن هاي موجود را نداشته باشد

آبگرمکن خورشيدي در جهان  -2بررسي فني و
اقتصادي ساخت آبگرمکن خورشيدي  -3طراحي و
ساخت نمونه و تست و ارزيابي آن و انجام
اصالحات مورد نياز  -4تجاري سازي محصول

 -2محور انرژي هاي نو و تجديد پذير

.2.6
رديف

مطالعات امکان سنجي استفاده از انرژي هاي نو و تجديدپذير

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

اهداف مورد انتظار از اين پروژه -1 :بررسي قوانين و
1

مطالعه و بررسي چگونگي جزيره اي شدن و تشکيل

دستورالعمل هاي مربوط به جزيره کردن شبکه در

شرکت توزيع نيروي برق

ريز شبکه در منطقه جنوب استان به منظور تامين

کشورهاي توسعه يافته و زير ساخت هاي مورد نياز جهت

استان خراسان جنوبي

برق شهرستان هاي سربيشه ،درميان و نهبندان در

جزيره شدن شبکه انتقال و توزيع  -2بررسي تجهيزات

صورت قطع شبکه انتقال

مورد نياز جهت جزيره اي شدن شبکه جنوب استان با
توجه به نيروگاه هاي تجديد پذير موجود در منطقه -3

افزايش حفاظت و پايداري شبکه در حالت جزيره

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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عنوان تحقيق

عنوان شرکت
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داليل اولويت داشتن

ارائه نيازهاي اتوماسيون و  SCADAمورد نياز براي کنترل
جزيره  -4بررسي حفاظت و پايداري شبکه در حالت جزيره
و نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري  -1ارائه برنامه
اجرايي جهت ايجاد ريز شبکه

 -2محور انرژي هاي نو و تجديد پذير
 2.2مطالعات زيست محيطي انرژي هاي نو و تجديدپذير
رديف

1

عنوان شرکت

شرکت توزيع نيروي برق
استان تهران

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار :ارزيابي تاثير ورود انرژيهاي تجديدپذير

تعريف مسئله :ورود انرژيهاي تجديدپذير به شبکه توزيع استان

بر شاخصههاي فني شبکه توزيع استان تهران محصول

تهران اثرات قابل توجهي بر شرايط بهرهبرداري و خصوصيتهاي

نهايي تحقيق :راهنماي برنامهريزي ورود انواع انرژيهاي

فني اين شبکه خواهد گذاشت که بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.

انجام مطالعات جامع تحليل اثر ورود انرژي هاي

تجديدپذير به شبکه توزيع استان تهران مراحل انجام کار:

هدف از انجام اين پروژه ،واکاوي و شناسايي تاثير ورود اين نوع

تجديدپذير بر خصيصههاي فني شرکت توزيع استان

• تهيه اطلس پتانسيل انرژيهاي تجديدپذير در حوزه

منابع انرژي بر خصيصههاي فني اين شبکه ميباشد .داليل اولويت

تهران

سرويس دهي استان تهران • ارزيابي فناوريهاي مناسب

داشتن :افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير از جمله سياستهاي

براي حوزه توزيع استان تهران • تعيين شاخصهاي فني

مورد تاکيد وزارت نيرواست .مزاياي بهکارگيري تحقيق :جلوگيري

موردنظر براي ارزيابي • بررسي تاثير ورود انواع فناوريهاي

از چالشهاي احتمالي در مسئله گسترده انرژيهاي تجديدپذير به

مناسب بر شاخصهاي فني شبکه

شبکه توزيع استان تهران
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 -3محور توزيع
 1.1افزايش قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع برق
رديف

عنوان شرکت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان تحقيق

داليل اولويت داشتن

مرتفع نمودن انرژي برق توزيع نشده در زمان پيک آثار رواني اجتماعي
خاموشي ها اولويت پيشنهاد شده به بررسي استفاده انواع مختلف ذخيره
ساز ها در شبکه توزيع البرز تاکيد دارد  .بررسي باتري هاي ليتيومي و
ديگر انواع باتري هاي موجود  ،خودرو هاي برقي و هر تجهيز ديگري که

1

شرکت توزيع نيروي برق
استان البرز

امکان سنجي استفاده از ذخيره سازهاي انرژي در شبکه
توزيع نيروي برق استان البرز جهت عبور از پيک
تابستان

تحليل فني -اقتصادي ذخيره سازهاي مختلف
انرژي تحليل پيک انرژي مورد نياز در توزيع البرز
انتخاب ذخيره ساز مناسب در توزيع البرز حل
مشکل پيک بار

بتواند به عنوان ذخيره ساز به کار رود  ،در طرح مساله مذکور مي گنجد .
هر چند که شرکت توزيع خراسان نيز اين اولويتت تحقيقاتي را داشته باشد
و ليکن بررسي اين امر مهم در شرکت توزيع البرز با توجه به ساختار
متفاوت آن ضروري است  .پيک بار تابستان مساله مهمي است که توزيع
البرز با آن مواجه است کما اينکه مساله شرکت توزيع ديگر من جمله
خراساتن نيز مي باشد  .بنابراين نياز است از محققين شايسته کشور دعوت
شود بر روي چگونگي و محل هاي نصب و تحليل ذخيره سازهاي
مختلف در شبکه توزيع البرز تحقيق نمايند  .همانطوري که مستحضر
هستيد تصويب يک اولويت  ،به معناي دعوت از محقيقن است .
برنامه ريزي تعميرات و نگهداري پيشگيرانه در شرکت توزيع برق استان

مطالعه و برنامه ريزي تعميرات و نگهداري شبکه مبتني
2

شرکت توزيع نيروي برق

بر مديريت دارايي در شبکه توزيع نيروي برق استان

استان ايالم

ايالم ( asset management based
)maintenance

 استخراج مدل تعميرات مبتني بر مديريتدارايي براي تجهيزات شبکه توزيع  -تعيين
نيازمندي هاي اطالعاتي مورد نياز  -تهيه نرم
افزار برنامه ريزي تعميرات و نگهداري مبتني بر
مديريت دارايي

ايالم با استفاده از اطالعات نرم افزار  PMو بر اساس مدل هاي
" "londition basedو " "time basedانجام مي گيرد .با توجه
به اينکه مدل هاي  RCMاز چند سال قبل توسعه يافته و همچنين مدل
هاي کاراتري تحت عنوان "تعميرات مديريت دارايي محور" ( asset
 )management based maintenanceبراي تجهيزات شبکه
توزيع قابل طرح و معرفي است که باعث برنامه ريزي هدفمند و کاهش
هزينه هاي شرکت با هدف افزايش قابليت اطمينان خواهد شد.

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

913
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

با توجه به گسترش روز افزون سيستم هاي

3

شرکت توزيع نيروي برق
استان آذربايجان شرقي

طراحي و ساخت اينورتر متصل به شبکه سه فاز با توان
 26کيلووات براي کاربرد پانل هاي خورشيدي(طراحي،
شبيه سازي و ساخت)

فتوولتاييک و باتوجه به اينکه اکثر برند هاي

با توجه به گسترش روز افزون سيستم هاي فتوولتاييک و باتوجه به اينکه

مورد استفاده در بازار از نوع خارجي مي باشند و

اکثر برند هاي مورد استفاده در بازار از نوع خارجي مي باشند و اينورتر از

اينورتر از مهمترين اجزا سامانه هاي فتوولتاييک

مهمترين اجزا سامانه هاي فتوولتاييک است لذا ضروري است اين تجهيز

است لذا ضروري است اين تجهيز با توجه به

با توجه به دانش فني موجود بومي سازي گردد.

دانش فني موجود بومي سازي گردد.

4

براي ترويج استفاده از فتوولتائيک متصل به

براي ترويج استفاده از فتوولتائيک متصل به شبکه که به عنوان يک منبع

شبکه که به عنوان يک منبع اساسي تامين

اساسي تامين انرژي براي سيستم هاي قدرت الکتريکي در سالهاي آينده

انرژي براي سيستم هاي قدرت الکتريکي در

بشمار ميرود بايد تحقيقات بيشتري در اين زمينه و پيش بيني هاي الزم

سالهاي آينده بشمار ميرود بايد تحقيقات بيشتري

براي بهره برداري بهينه آن بايستي انجام گردد .در چند دههي گذشته،

در اين زمينه و پيش بيني هاي الزم براي بهره

استفاده از توليدات پراکنده و منابع انرژي تجديد پذير با هدف کاهش

برداري بهينه آن بايستي انجام گردد .در چند

هزينهي توان توليدي و بهبود قابليت اطمينان سيستم قدرت ،افزايش

دههي گذشته ،استفاده از توليدات پراکنده و منابع

يافته است  .شرکت هاي توزيع مالکان سامانه هاي فتوولتائيک متصل به

انرژي تجديد پذير با هدف کاهش هزينهي توان

شبکه را الزام به رعايت قيود بهره برداري از آنها ميسازند.بعبارت ديگر

شرکت توزيع نيروي برق

بررسي تأثير سطح نفوذ مولدهاي فتوولتاييک بر شبکه

توليدي و بهبود قابليت اطمينان سيستم قدرت،

مالکان اين سامانه ها براي بررسي ميزان هزينه و سود بايد آگاهي کافي

استان آذربايجان شرقي

توزيع و ارائه راهکارهايي براي جبران آثار منفي آن

افزايش يافته است  .شرکت هاي توزيع مالکان

از قابل تنظيم بودن خروجي سامانه هاي خورشيدي براي انتخاب صحيح

سامانه هاي فتوولتائيک متصل به شبکه را الزام

اندازه و نوع تجهيزات جبران کننده توان راکتيو را داشته باشند.ثانيا شرکت

به رعايت قيود بهره برداري از آنها

توزيع نيز بايد اطالعات مهم و ضروري از توان قابل تنظيم مولدهاي

ميسازند.بعبارت ديگر مالکان اين سامانه ها براي

خورشيدي که در طول يک فيدر توزيع شده اند را براي برنامه ريزي

بررسي ميزان هزينه و سود بايد آگاهي کافي از

صحيح و بهره برداري الزم را داشته باشد.عالوه کورديناسيون بين

قابل تنظيم بودن خروجي سامانه هاي خورشيدي

جبرانگر هاي شبکه و مولدهاي خورشيدي و بارها بايد طراحي شود..اين

براي انتخاب صحيح اندازه و نوع تجهيزات

عمل باعث اجتناب از هر گونه عکس العمل منفي در شبکه ميگرددو در

جبران کننده توان راکتيو را داشته باشند.ثانيا

نهايت بايد بهره برداران مستقل شبکه نيز همانند نهادهاي ارايه کننده

شرکت توزيع نيز بايد اطالعات مهم و ضروري از

برق و مالکان خصوصي مولد هاي خورشيدي نيز اطالعات کافي و جامع

توان قابل تنظيم مولدهاي خورشيدي که در

از خروجي قابل تنظيم اين سامانه هاي پخش شده در طول فيدر براي
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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طول يک فيدر توزيع شده اند را براي برنامه

بهره برداري بهينه آن داشته باشند .اين به خاطر ارايه بهتر خدمات جانبي

ريزي صحيح و بهره برداري الزم را داشته

و توان ديسپاچينگ شده توسط بهره برداران مستقل شبکه و همچنين

باشد.عالوه کورديناسيون بين جبرانگر هاي

بهبود قابليت اطمينان شبکه است .در اين پيشنهاد سعي بر اين است که با

شبکه و مولدهاي خورشيدي و بارها بايد طراحي

ارايه مدل واقعي سامانه هاي فتوولتائيک متصل به شبکه توزيع شده در

شود..اين عمل باعث اجتناب از هر گونه عکس

سطح فيدر هاي شبکه هاي توزيع به بهره برداري بهينه شبکه ها دست

العمل منفي در شبکه ميگرددو در نهايت بايد

يافت که داراي شرايط زير باشد - :کنترل توان اکتيو و راکتيو شبکه- .

بهره برداران مستقل شبکه نيز همانند نهادهاي

کنترل و بهبود ولتاژ باسهاي فيدرهاي توزيع - .کنترل و بهبود نامتعادلي

ارايه کننده برق و مالکان خصوصي مولد هاي

فازهاي شبکه و کاهش تلفات با پخش کردن متناسب سامانه هاي

خورشيدي نيز اطالعات کافي و جامع از خروجي

خورشيدي.

قابل تنظيم اين سامانه هاي پخش شده در طول
فيدر براي بهره برداري بهينه آن داشته باشند.
اين به خاطر ارايه بهتر خدمات جانبي و توان
ديسپاچينگ شده توسط بهره برداران مستقل
شبکه و همچنين بهبود قابليت اطمينان شبکه
است .در اين پيشنهاد سعي بر اين است که با
ارايه مدل واقعي سامانه هاي فتوولتائيک متصل
به شبکه توزيع شده در سطح فيدر هاي شبکه
هاي توزيع به بهره برداري بهينه شبکه ها دست
يافت که داراي شرايط زير باشد - :کنترل توان
اکتيو و راکتيو شبکه - .کنترل و بهبود ولتاژ
باسهاي فيدرهاي توزيع - .کنترل و بهبود
نامتعادلي فازهاي شبکه و کاهش تلفات با پخش
کردن متناسب سامانه هاي خورشيدي.
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شرکت توزيع نيروي برق

امکان سنجي استفاده از ريز مولدهاي همزمان برق و

معموالً برق مورد نياز واحدهاي صنعتي،

معموالً برق مورد نياز واحدهاي صنعتي ،ساختما نهاي تجاري و ساختما

حرارت ( ) Micro-CHPدر شبکه فشار ضعيف و

ساختمان هاي تجاري و ساختمان هاي مسکوني

نهاي مسکوني از نيروگاههاي عمده کشور تأمين مي شود .در حاليکه نياز

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
رديف

عنوان شرکت

استان آذربايجان شرقي

عنوان تحقيق

915
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

بررسي آثار آن در حفاظت و کيفيت توان شبکه توزيع

داليل اولويت داشتن

از نيروگاههاي عمده کشور تأمين مي شود .در

حرارتي تمام آنها در همان محل توليد مي گردد .اما روش ديگري که از

حاليکه نياز حرارتي تمام آنها در همان محل

دير باز وجود داشته و امروزه توجه بيشتري را معطوف خود کرده که توليد

توليد مي گردد .اما روش ديگري که از دير باز

همزمان بر ق و حرارت است  .که عبارتست از توليد همزمان برق  ،يا

وجود داشته و امروزه توجه بيشتري را معطوف

توان محوري و حرارت مفيد توسط يک سيستم .براي ترويج فرهنگ

خود کرده که توليد همزمان بر ق و حرارت است

استفاده از  CHPشرکت هاي سازنده نيز براي جلب رضايت مشتريان و

 .که عبارتست از توليد همزمان برق  ،يا توان

ساد ه تر شدن عرضه و خريد و نصب سيستم هاي  CHPکوچکتر از 1

محوري و حرارت مفيد توسط يک سيستم .براي

مگاوات الکتريکال آنها را به صورت پکيج شده توليد مي کند  ،به اين

ترويج فرهنگ استفاده از  CHPشرکت هاي

ترتيب مشتريان عالو بر اطمينان از سالمت دستگاه هنگام خريد  ،هزينه

سازنده نيز براي جلب رضايت مشتريان و ساد ه

نصب و تعمير و نگهداري آن نيز کاهش مي يابد.لذا با توجه به افزايش

تر شدن عرضه و خريد و نصب سيستم هاي

روز افزون نفوذ CHPها به شبکه فشار ضعيف بايستي دستعورالعمل

 CHPکوچکتر از  1مگاوات الکتريکال آنها را به

اجرايي و حفاظتي جامعي براي بهره برداري و کنترل ان وجود داشته

صورت پکيج شده توليد مي کند  ،به اين ترتيب

باشد.

مشتريان عالو بر اطمينان از سالمت دستگاه
هنگام خريد  ،هزينه نصب و تعمير و نگهداري
آن نيز کاهش مي يابد.لذا با توجه به افزايش روز
افزون نفوذ CHPها به شبکه فشار ضعيف
بايستي دستعورالعمل اجرايي و حفاظتي جامعي
براي بهره برداري و کنترل ان وجود داشته باشد.
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بررسي آثار ريز گردهاي درياچه اروميه بر فرسودگي

پيش گيري از فرسودگي تجهيزات شبکه و

خشک شدن درياچه شور اروميه و پخش ريزگرد هاي نمکي بر روي

تجهيزات شبکه شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان

افزايش طول عمر تجهيزات شبکه با دستيابي به

شبکه توزيع برق و تجهيزات آن که موجب فرسودگي تجهيزات و بروز

غربي

روش علمي و کار آمد -گزارش مدون تحقيقاتي

اتصاالت شبکه ميشود

شرکت توزيع نيروي برق

مطالعه توسعه روش هاي پيش بيني پيشامدهاي

اهداف مورد انتظار • :شناخت انواع پيشامدهاي

تعريف مسئله :پيشامدهاي نادر و پراثر ( )HILPاز ماهيت کامال تصادفي و

استان تهران

HILP

 HILPدر حوزه توزيع استان تهران • ارايه روش

نا معيني برخوردار مي باشد .شرايط اقليتي و آب و هوايي از جمله عوامل

هاي پيش بيني پيشامدهاي  HILPمحصول

تاثير گذار بر بروز اين نوع پيشامدها مي باشند .اين پروژه به منظور توسعه

شرکت توزيع نيروي برق
استان آذربايجان غربي
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نهايي تحقيق • :توسعه سامانه پيش بيني

روش هاي پيش بيني پيشامدهاي  HILPدر حوزه جغرافيايي تحت

پيشامدهاي پراثر و نادر در حوزه جغرافيايي

پوشش شرکت توزيع استان تهران تعريف شده است .داليل اولويت

شرکت توزيع استان تهران مراحل انجام کار• :

داشتن :ارتقاء تاب آوري شبکه برق از اهداف راهبردي شرکت توانير مي

شناخت ويژگي هاي جغرافيايي و آب و هوايي

باشد .مزاياي به کارگيري تحقيق :آمادگي هر چه بيشتر بهره برداران

منطقه تحت پوشش • بررسي تاريخچه

شبکه در مواجه با پديده هاي HILP

پيشامدهاي  HILPدر منطقه • فرموله سازي
مسئله • راستي آزمايي روش ارائه شده
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شرکت توزيع نيروي برق

طراحي سامانه شبيه سازي تحليل اثرات پيشامدهاي

استان تهران

 HILPبر شبکه توزيع

اهداف مورد انتظار • :طراحي شبيه سازي تحليل

پيشامدهاي پراثر و نادر ( )HILPمي توانند آثار مخربي بر شبکه توزيع

حوادث  • HILPطراحي ساختار پايگاه داده براي

داشته و تامين برق پايدار را در کوتاه مدت دچار وقفه نمايند .وقوع چنين

تحليل اثرات حوادث  • HILPراهنماي استفاده

حوادثي بارها در کشور گزارش شده است و چالش هاي قابل توجهي براي

از سامانه شبيه ساز حوادث  HILPمحصول

صنعت برق کشور ايجاد نموده است .هدف از انجام پروژه حاضر در اختيار

نهايي پروژه :توسعه ابزاري جهت تحليل حوادث

گرفتن ابزارهاي جهت تحليل اثرات اينگونه حوادث در حوزه سرويس

 HILPمراحل انجام کار • :شناخت وضعيت

دهي توزيع استان تهران مي باشد .داليل اولويت داشتن :موضوع ارتقاء

موجود شبکه و تجارب گذشته در شرکت •

تاب آوري يکي از اهداف راهبردي وزارت نيرو و شرکت توانير است.

مطالعات تطبيقي • شناخت  HILPهاي محتمل

مزاياي به کارگيري تحقيق :ارتقاء توانمندي بهره برداران و نيروهاي

در حوزه سرويس دهي • فرمولهسازي مسئله

عملياتي درمواجه با حوادث نادر.

اهداف مورد انتظار • :معرفي نيازهاي ارتقاء تاب

تعريف مسئله :ارتقاء تاب آوري شبکه نيازمند شناخت دقيق از نيازها در

آوري در حوزه هاي بهره برداري و برنامه ريزي

حوزه هاي بهره برداري و برنامه ريزي مي باشد .منظور از انجام اين پروژه

• تحليل اثرات گزينه هاي انتخاب شده بر ارتقاء
شرکت توزيع نيروي برق

مطالعات انتخاب بهينه فني و اقتصادي تمهيدات ارتقاء

انتخاب بهينه ابزارهاي ارتقاء تاب آوري شبکه توزيع استان تهران از

تاب آوري شبکه توزيع استان تهران محصول

استان تهران

تاب آوري شبکه

نهايي تحقيق • :انتخاب بهينه گزينه هاي ارتقاء

ديدگاه هاي فني و اقتصادي مي باشد .داليل اولويت داشتن :ارتقاء تاب
آوري شبکه برق از اهداف راهبردي شرکت توانير مي باشد .مزاياي به

تاب آوري شبکه توزيع استان تهران با مالحظات

کارگيري تحقيق :انتخاب رويکردهاي بهينه از نظر فني و اقتصادي براي

فني و اقتصادي مراحل انجام کار • :شناخت
وضعيت موجود و شبکه توزيع استان تهران از

ارتقاء تاب آوري شبکه توزيع استان تهران

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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عنوان تحقيق
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داليل اولويت داشتن

ديدگاه تاب آوري • پيشنهاد گزينههاي مختلف
ارتقاء تاب آوري • ارزيابي عملکرد گزينه هاي
مختلف • انتخاب بهينه گزينه ها
با افزايش تکنولوژي و وابستگي زندگي روزمره به برق ،قطعي هاي کوتاه
مدت در شبکه نيز نگراني و نارضايتي بسياري را به دنبال خواهد داشت .با
توجه به اهميت تاب آوري شبکه برق و مفهوم آن ،اولين عامل مهمي که
در شبکه هنگام بروز حادثه اهميت مي يابد بار(بخصوص بارهاي حساس)
چگونگي بازيابي بهينه بار در شبکه مورد تحقيق
شرکت توزيع نيروي برق
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استان چهارمحال و
بختياري

بازيابي بهينه بار در شبکه توزيع با هدف بهبود تاب
آوري شبکه

قرار مي گيرد .فيدرهاي پراهميت و پربار به
صورت جزئي تححليل و نقاط حساس مشخص
گردد نحوه مانور بر روي اين فيدرها و برنامه
ريزي چگونگي بازيابي بار مشخص گردد.

و بازيابي آن در شبکه است .با عنايت به اين موضوع الزم است استراتژي
هاي مناسبي در شبکه در نظر گرفته شود .اين کار زماني ميسر است که
فيدرهاي اغلب پربار و يا داراي اهميت از يک سو و همچنين نوع خطرات
احتمالي تهديد کننده پايداري و تاب آوري شبکه زا سوي ديگر ،بررسي و
مطالعه گردند .سپس بهترين راهکار جهت بازيابي بار در هر فيدر مشخص
گردد .اين کار مستلزم جايابي مناسب کليد در فيدر و تغيير آرايش آن است
که تمهيدات مناسب را از سوي بهره برداري و همچنين برنامه ريزي قبلي
طلب مي کند .هدف از انجام اين پروژه مطالعه فيدرها و تعيين فيدرهاي
حساس و سپس تعيين نوع آرايش بهينه و استراتژي مناسب جهت بازيابي
بار و در نتيجه افزايش تاب آوري در شبکه است.
خاموشي فيدرها علل متفاوتي همچون خرابي تجهيزات و فرسودگي آنها،
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شرکت توزيع نيروي برق

شناسايي علل ريشه اي خاموشي در فيدرهاي نمونه و

استان چهارمحال و

ارائه راهکارها براي افزايش شاخص هاي قابليت

بختياري

اطمينان شبکه و کاهش انرژي توزيع نشده

تهيه ليستي از علل خاموشي فيدرها براي هر

وقوع خطا به داليل مختلف ،عملکرد نادرست رله ها ،بدي آب و هوا....

فيدر به صورت جداگانه و تحليل آنها ارائه راهکار

دارد .هر بار خاموشي در فيدر انرژي توزيع نشده آن فيدر را افزايش داده و

جهت رفع اين مشکل محاسبه شاخص هاي

موجب کاهش شاخص هاي قابليت اطمينان شبکه مي گردد .الزم است

قابليت اطمينان

که در شبکه توزيع ابتدا هريک از فيدرها بصورت جداگانه مورد بررسي
قرار بگيرند و علل ريشه اي خاموشي در آنها مشخص گردد .منظور از
علل ريشه اي عوامل اوليه پديدآورنده هريک از مشکالت همچون خرابي
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المانها و يا عوامل محيطي است .کاهش خاموشي ها در فيدرها گاهي
مربوط به آرايش هاي نادرست فيدرها و يا مسيرهاي نادرست اين فيدرها
است .کاهي نيز عوامل محيطي که فيدر در آن قرار دارد در طراحي ها
منظور نمي گردد .از اين رو الزم است عوامل اصلي خاموشي ها تعيين
گردد .سپس با ارائه راهکار ،ميزان خاموشي اين فيدرها کاهش يابد .بدين
ترتيب مي توان شاخص هاي قابليت اطمينان را نيز بهبود بخشيد.
 ارزيابي لرزهاي وضـعيت موجـود شـبکه هـايتوزيع و پسـتهـاي توزيـع  -ارزيـابي خسـارت
محتمل وارده به شبکه بـرق تحـت سـناريوهاي
محتمل زلزله  -ارزيابي قطع جريان شبکه تحـت
سناريوهاي محتمل زلزله  -تعيين نقاط کليدي و
12

شرکت توزيع نيروي برق

بررسي تاب آوري ( )Resiliencyشبکه توزيع نيروي

استان خراسان جنوبي

برق خراسان جنوبي در برابر وقوع زلزله

حياتي شبکه برق  -تعيين اولويـت بنـدي مقـاوم
سازي پستها  -تعيين طرح هاي توسعه شـبکه
هاي برق استان جهت بهبود ميـزان تـابآوري و
افزايش آستانه تحمل شبکه توزيع برق بـا توجـه

اجتناب ناپذير بودن حوادث طبيعي بويژه زلزله که در گذشته نزديک در
استان رخ داده است و لزوم آگاهي از ميزان پايداري و آستانه تحمل شبکه
توزيع براي تأمين پيوسته برق براي شرکت توزيع نيروي برق خراسان
جنوبي يک ضرورت اجتناب ناپذير مي باشد.

به نقشه هاي ايزوکرونيک و اولويت بندي طـرح
ها  -تعيين سناريوهاي بحرانـي زلزلـه  -تعيـين
اســتراتژي هــاي مــديريت بحــران  -تــدوين
دستورالعمل بازسازي اضطراري

13

 -1افـزايش ميــزان قابليــت اطمينــان شــبکه بــا

شرايط کوهستاني و ميانگين طول باالي فيدرهاي فشار متوسط در سطح

شرکت توزيع نيروي برق

مکان يابي بهينه نشانگرهاي خطا جهت پايش

استفاده از داده هـاي رويـت پـذيري شـبکه -2

استان ،عالوه بر شرايط سخت بهره برداري به دليل عدم دسترسي به

استان خراسان شمالي

بهرهبرداري شبکه و کاهش ميزان زمان خطايابي

کاهش ميزان سايدي شبکه بـا افـزايش سـرعت

شبکه در نقاط مرزي ،اهميت موضوع جايابي دستگاه هاي خطاياب را

عمل در رفع خاموشي ها با تقريـب قابـل قبـول

بيش از پيش روشن تر مي نمايد .به کارگيري بهينه از تجهيزات هشدار

محل خطا  -3کاهش هزينـه هـاي عيـب يـابي

دهنده جهت پايش وضعيت شبکه در حين وقوع خطا مي تواند از ديدگاه

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

911
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

شبکه در منـاطق صـعب العبـور و داراي شـرايط

بهره برداري از اهميت بسزايي برخودار باشد که تنها در شرايط بحراني

حساس محصول نهايي تحقيق شامل يک طـرح

آشکارا خواهد شود .لذا افزايش هوشمندي استاتيکي شبکه توسط جايابي

کامل براي يک پست فوق توزيع نمونـه خواهـد

بهينه خطاياب ها مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل عيب يابي شبکه

بود که به صورت پايلوت مکان يابي انجـام مـي

هوايي در شرايط بهره برداري باشد.

شود و در نهايت براي کل فيـدرهاي اسـتان کـه
داده هاي شبکه آن ها موجود باشد طرح جايـابي
به صورت استاتيکي پياده سازي خواهد شود.
شناسايي سناريوهاي احتمالي بروز بحران در شرکت توزيع برق استان
14

شرکت توزيع نيروي برق

شناسايي و ارزيابي سناريوهاي بحران شرکت توزيع

تهيه و تدوين کليه سناريوهاي احتمالي ايجاد

استان سمنان

برق استان سمنان و ارزيابي قابليت اطمينان پاسخ

بحران در شرکت توزيع برق استان سمنان

سمنان(نمونه انتخابي:مديريت توزيع برق شاهرود) شناسايي راهکارهاي
پبشگيري ،امادگي و مقابله با سناريوهاي احتمالي اريابي قابليت اطمينان
هرکدام از سناريوها و راهکارهاي شناسايي شده امکان برگزاري مانورهاي
مرتبط پس از شناسايي سناريوها

11

هارمونيک ها به دليل اثرات مخربي که دارند

در اين پروژه ،يک فيدر خانگي براي مطالعه انتخاب و از نظر خرابي هاي

همواره يکي از نگراني هاي جدي شرکت هاي

هارمونيکي مورد مطالعه قرار مي گيرد .سپس با مدلسازي مداري ،فيلتر

توزيع مي باشند و با افزايش استفاده از وسايل

اکتيو مورد نظر طراحي مي گردد .به منظور بررسي عملکرد آن ،پخش بار

الکترونيکي توسط مشترکين خانگي ،ميزان نفوذ

هارمونيکي استفاده گرديده و طراحي هاي مختلف از نظر تاثير تعداد

بررسي ساخت و امکان سنجي فني و اقتصادي نصب

اين هارمونيک ها در شبکه باالدست افزايش

فيلترها ،مکان فيلترها و امپدانس فيلتر مورد بررسي قرار مي گيرد.

شرکت توزيع نيروي برق

فيلترهاي اکتيو توزيع شده در فيدرهاي خانگي شبکه

يافته و اين نگراني را دو چندان خواهد کرد .از

همچنين براي بررسي اثر ساختارهاي مختلف فيدرهاي خانگي و يا تغيير

استان فارس

فشار ضعيف به منظور حذف هارمونيک ها و افزايش

يک سو به کارگيري فيلترهاي پسيو در سمت

ساختار موجود در شبکه توزيع به دليل اجراي مانورهاي مختلف ،بر روي

کيفيت توان

فشار متوسط با معايبي مانند پيچيدگي طراحي،

عملکرد فيلتر ،حساسيت فيلتر طراحي شده نسبت به اين تغييرات محاسبه

مشکالت مربوط به در نظر گرفتن مالحظات

مي گردد .مقايسه فني بين فيلتر اکتيو ارائه شده و فيلترهاي پسيو سمت

پروفيل ولتاژ و توان راکتيو در طراحي فيلتر،

فشار متوسط انجام مي گيرد .در نهايت آناليز اقتصادي به کار گيري اين

قابليت اطمينان پايين ،احتمال وقوع رزونانس

فيلترها بادر نظر گرفتن هزينه هاي فيلتر به همراه هزينه نصب و مقايسه

موازي در صورت طراحي ناصحيح و يا تغيير

آن با هزينه هاي مربوط به فيلتر پسيو در سمت فشار متوسط انجام مي
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شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

پارامترهاي سيستم و فيلتر طراحي شده ،همراه

داليل اولويت داشتن

گردد تا اقتصادي بودن طرح را توجيه کند.

مي باشد .از سوي ديگر استفاده از فيلترهاي
اکتيو در سمت فشار متوسط از نظر اقتصادي
مقرون به صرفه نمي باشد .لذا يک ايده براي
رفع اين معايب ،استفاده از فيلترهاي اکتيو توزيع
شده در سمت فشار ضعيف شبکه توزيع مي باشد
که مي بايست با توجه به ساختار شبکه مورد
مطالعه ،بررسي گردد و در عين حال از نظر
اقتصادي نسبت به فيلترهاي پسيو سمت فشار
متوسط فعلي ،مقرون به صرفه باشد
نحوه اجراي تحقيق  :در اين تحقيق ،نوع خطا و
جريان خطا از پست هاي فوق توزيع و يا
ريکلوزرها دريافت شده و با شبيه سازي همان
خطا در نرمافزار  digsilentمحل خطا
تشخيص داده مي شود .همچنين در خطاهاي
امپدانس باال که جريان خطا در حد جريان بار و
10

شرکت توزيع نيروي برق

مکانيابي خطا در شبکههاي توزيع به کمک روش

يا کمتر از آن است و رله هاي جريان زياد قادر به

با توجه به زمان زياد براي پيدا کردن مکان خطا در شبکههاي توزيع

استان کردستان

مبتني بر امپدانس و آناليز کيفيت توان

تشخيص آن نيستند با استفاده از تبديل

انجام اين پروژه ميتواند منجر به کاهش تمامي هزينههاي مربوط به

 waveletو آناليز هارمونيکي ،خطاي امپدانس

خاموشي شبکههاي توزيع گردد

باال تشخيص داده ميشود .اهداف پروژه  :مکان
يابي سريعتر خطاها به صورت نرمافزاري و حذف
روشهاي سنتي مکانيابي خطا به صورت
چشمي و توسط اکيپ هاي تعميراتي ،کاهش
هزينههاي مربوط به تعميرات و نگهداري،
کاهش انرژي توزيع نشده ،افزايش قابليت

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

959
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

اطمينان ،تهيه دستورالعمل و استفاده از قابليت
هاي نرم افزارهاي مرتبط در رابطه با اين موضوع
اعمال ضرايب همزماني نامناسب و با دقت پايين در شرايط مختلف بهره

17

شرکت توزيع نيروي برق
استان کردستان

تعيين مدل رياضي جهت استخراج ضرايب همزماني
بارهاي مختلف شبکه و با در نظر گرفتن شاخص هاي
جغرافيايي مبتني بر روش هاي هوش مصنوعي

به دست آوردن مدل جامع و مناسب جهت تعيين
ضرايب همزماني با کمترين خطا ،کاهش تلفات،
کاهش هزينه ها ،افزايش دقت مطالعات و
طراحي شبکه هاي توزيع

برداري از شبکه و بدون در نظر گرفتن شاخص هاي جغرافيايي و رفتار
بارهاي مختلف ،منجر به برآورد بار اشتباه و در نتيجه انتخاب تجهيزات با
ظرفيت نامناسب ،افزايش تلفات ،افزايش هزينه ها و غيره مي گردد .لذا
دستيابي به مدل رياضي جهت تعيين ضرايب همزماني دقيق امري
ضروري بوده و منجر به افزايش دقت در زمينه مطالعات و طراحي شبکه
هاي توزيع مي گردد.

18

شرکت توزيع نيروي برق
استان کردستان

بررسي راهکارها و ارائه راهکار بهينه و مناسب
ارائه راهکاري براي تشخيص پوسيدگي پايه هاي چوبي

براي استان کردستان جهت ايجاد شبکه ايمن تر
و پايدارتر

با توجه به اينکه تعداد زيادي از پايه هاي شبکه چوبي مي باشند و
همکاران جهت انجام تعميرات از اين پايه ها صعود مي نمايند و متاسفانه
حوادثي هم در اين خصوص داشته ايم انجام مطالعه و بررسي پوسيدگي
پايه هاي چوبي از اهميت بااليي برخوردار است.

بدست آوردن روالي علمي و منطقي براي اخذ
بودجه از توانير در رابطه با پيادهسازي راهکارهاي
استحکام در شبکه توزيع استان کردستان و تعيين
19

شرکت توزيع نيروي برق
استان کردستان

مطالعات آسيبپذيري و تاب آوري شبکه توزيع استان

محلهاي هزينه کرد آن مبتني بر مطالعات

کردستان ( در شهرستانهاي دشت مانند ) در مقابل

آسيبپذيري روش اجرا  .1 :بدست آوردن منحني

وزش باد و زلزله در شرايط بحران

شکنندگي ( )Fragility curveتيرها و خطوط
موجود در شبکه توزيع استان کردستان در
وزشهاي مختلف باد و شدت هاي مختلف وقوع
زلزله  .2انجام مطالعات آسيبپذيري بر اساس
منحنيهاي شکنندگي حاصله در نقاط مختلف

با توجه به شرايط جغرافيايي متفاوت در استان کردستان و بروز بحرانهاي
غير قابل پيشبيني  ،انجام اين مطالعه ضروري به نظر مي رسد.
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رديف

عنوان شرکت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان تحقيق

داليل اولويت داشتن

شبکه؛  .3تخمين خسارات وارد بر شبکه توزيع و
انجام مطالعات آسيبپذيري با شبيهسازي سرعت
باد و قدرت وقوع زلزله در طول سال .4 1399
تخمين هزينهاي که براي تعمير يا جبران
خسارات پيشبيني شده الزم است
"تعريف پروه  :در اين پروژه پيشنهادي فيدرهاي
محدوده شهري شهرستان سنندج ،با هدف
کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از
تکنيک بازآرايي شبکه هاي توزيع شعاعي ،مورد
بررسي قرار ميگيرد .شبکه مورد مطالعه در نرم
افزار  DIgSILENTشبيه سازي شده و نتايج هر
دو شبکه موجود و پيشنهادي با هم مقايسه مي
شود .در پيشنهاد روش هاي اجرايي بازآرايي
26

شرکت توزيع نيروي برق
استان کردستان

بازآرايي فيدرهاي شهري دو امور شهرستانهاي سنندج

شبکه از الگوريتم هاي بهينه سازي و تابع Tie

شمالي و سنندج جنوبي با هدف کاهش تلفات و بهبود

يکي از راهحلهاي به صرفه از لحاظ هزينه و مؤثر در کاهش تلفات و

 Open Optimizationنرم افزار

پروفيل ولتاژ

بهبود پروفيل ولتاژ ،بازآرايي ميباشد.

 DIgSILENTاستفاده خواهد شد .نحوه انجام
پروژه  :جهت شيبه سازي شبکه هاي موجود و
پيشنهادي ابتدا شبکه موجود و مورد مطالعه که
در سامانه  GISثبت شده ،بررسي گرديده و
توپولوژي شبکه و اطالعات توصيفي آن به
فرمت قابل اجرا در نرم افزار DIgSILENT
تبديل مي شود .در شبيه سازي شبکه هاي
موجود و پيشنهادي از پيک بار ثبت شده پست
هاي عمومي در نرم افزار تذرو( نرم افزار امور

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

953
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

ديسپاچينگ و فوريت هاي برق) استفاده خواهد
شد .اهداف پروژه  • :متعادل کردن بار فيدرهاي
شبکه مورد مطالعه • کاهش تلفات کلي شبکه •
بهبود پروفيل ولتاژ • در نظر گرفتن بارهاي آتي
در تحليل شبکه هاي موجود و پيشنهادي •
افزايش قدرت مانور شبکه • افزايش قابليت
اطمينان شبکه • توجه به جايابي مناسب
کليدهاي مانور از نظر امکان اتوماسيون کردن
آنها و توجه به زير ساخت هاي مخابراتي موجود
جهت اجراي اتوماسيون شبکه "
شرکت توزيع نيروي برق
21

استان کهگيلويه و بوير
احمد

شرکت توزيع نيروي برق
22

استان کهگيلويه و بوير
احمد

تحقيق و بررسي در ارتباط با ماهيت و حجم
فعاليتهاي شغل پرسنل با شرح وظايف و ارائه
راهکارهايي جهت بهبود بهره وري در شرکت توزيع

شنايي پرسنل با وظايف خود و اقزايش بهره وري

عدم اطالع برخي از پرسنل با وظايف خود

نيروي برق استان کهگيلويه و بويراحمد

امکان سنجي ،مطالعه و طراحي سامانه هوشمند مبتني
بر دوربين جهت پايش مقره ها و شناسايي خرابي و
آلودگي بصورت خودکار و اعالم به سامانه تجميع
اطالعات مقره ها

-1کاهش زمان خاموشي ها در اثر خرابي مقره

با توجه به قرار گيري مقره ها در فضاي باز ،امکان خرابي هايي مانند

ها -2پايش مطمئن و بي خطر مقره ها در بازه

شکستگي در آنها به مرور زمان افزايش مي يابد .از طرف ديگر بسياري از

هاي زماني تعيين شده -3افزايش سرعت و

مقره هاي خطوط برق در مناطقي واقع شده اند که آالينده هايي مانند

کاهش زمان پايش مقره ها  -4کسب دانش فني

گرد و غبار مي توانند بر روي آنها جمع شوند .کاهش خاصيت عايقي

طراحي و ساخت نرم افزار شناسايي خرابي و يا
وجود آلودگي بر روي مقره ها با کمک دوربين

خطوط در اثر خرابي مقره ها و يا ترکيب آالينده ها با رطوبت مي تواند
خاصيت عايقي خطوط انتقال را کاهش دهد .پايش مقره ها و ثبت

هاي نظارتي  -1امکان سنجي طراحي سامانه

اطالعاتي وضعيتي آنها مانند سالم بودن ،وجود آلودگي و يا خرابي در يک

متمرکز ثبت اطالعات بر اساس موقيت مکاني

سامانه مي تواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد .با کمک سيستم هاي

مقره و زمان پايش

نظارتي مبتني بر دوربين و بازرسي و استخراج اطالعات بصورت خودکار از
تصاوير با کمک روش هاي بينايي ماشين مي توان با سرعت باالتري و
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در فاصله زماني کوتاه تري به پايش و ثبت اطالعات وضعيت مقره ها
مانند سالم بودن ،وجود آلودگي و يا خرابي پرداخت.
هدف از ايجاد اتوماسيون در يک سيستم انجام
سريع کارهاي تکراري با کمترين مداخله انسان
است .در شبکه قدرت  ،اتوماسيون توزيع به
عنوان سيستمي که امکان پايش ،هماهنگ
کردن و اعمال فرمان بر اجزاي شبکه توزيع را
بهصورت بيدرنگ و از راه دور براي شرکت توزيع
شرکت توزيع نيروي برق
23

استان کهگيلويه و بوير
احمد

جايابي تجهيزات حفاظتي در شبکه توزيع مقيد به
قابليت اطمينان با در نظر گرفتن وجود اتوماسيون توزيع

فراهم ميکند ،شناخته ميشود .هدف از اين پروژه

در اين مساله جايابي بهينه با هدف مينيمم سازي هزينه هاي سرمايه-

ارائه الگوريتم مناسبي است که تعداد بهينه و

گذاري،بهره برداري ،هزينه تعمير و نگهداري ساليانه و هزينه خاموشي

مکان بهينه اين تجهيزات شامل تجهيزات

تحميل شده به مشترک انجام خواهد گرفت.

کنترلي و حفاظتي همانند  ، AVRريکلوزرها ،
کليد ها ،سکشنااليزرها و جداسازها را در سيستم
توزيع اتوماسيون شده مشخص نمايد  ،به گونه
اي که اثر آنها روي شاخص هاي قابليت
اطمينان بعنوان معيار اصلي ارزيابي مورد استفاده
قرار گرفته است
در سالهاي اخير توجهات فراواني به راه حلهاي جديدي که توانايي استفاده

24
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بررسي قابليت اطمينان سيستمهاي چند حاملي انرژي با

استان کهگيلويه و بوير

در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي ناشي از منابع انرژي

احمد

تجديد پذير و بارهاي پاسخگو در شهر ياسوج

هدف در اين پروژه ارايه مدل مناسبي براي

پايدار و بهره برداري بهينه از انرژي هاي مختلف را دارند ،شده است .در

مديريت سيستمهاي چندحاملي در شهر ياسوج

اين زمينه روشهايي که بهبود دهنده افزايش راندمان و قابليت اطمينان

با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي ناشي از منابع

استفاده از انرژيهاي مختلف که سبب بهره برداري ايمن و اقتصادي از

انرژي تجديد پذير و بارهاي پاسخگو مي باشد

انرژي مي شوند نقش بسزاتري داشته اند .يکي از مهترين روشهاي
افزايش بهره وري و صرفه اقتصادي ،استفاده از سيستمهاي چند حاملي
انرژي مي باشد .سيستمهاي چند حاملي در حال حاظر يکي از سيستمهاي
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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داليل اولويت داشتن

چالش بر انگيز مي باشد .سيستمهاي چند حاملي مي تواند شامل زير
شبکه هاي الکتريکي ،گازي و گرمايي باشد .در گذشته چنين شبکه هايي
را به صورت مجزا بهره برداري مي کردند .اما با استفاده روز افزان از
تجهيزات ميان شبکه اي مانند بويلرهاي گازسوز و توليدات همزمان گرما
و الکتريکي ( ،)CHP)(Combined Heat & Powerتحليل
مجزاي اين شبکه ها کار بيهوده اي مي باشد .الزم به ذکر است که در
سيستمهاي چند حاملي ،مفهومه پاسخ گويي بار کمي متفاوت از مفهوم
پايه اي آن در شبکه هاي الکتريکي است .در اين سيستمها هاب هاي
انرژي مي توانند همانند تجميع کننده گان انرژي عمل کرده و بارهاي
خود را با توجه به قيمتهاي مختلف برق ،گاز و حرارت شيفت دهند .اما
پاسخگويي بار در سيستمهاي پند حاملي با مفهوم جديدتري روبه روست،
در اين راستا هاب هاي انرژي مي توانند در تامين انرژي الکترکي يا
حراراتي بارهاي خود ،به جاي استفاده مستقيم از انرژي الکتريکي و تامين
برق؛ از انرژي گازي استفاده نموده و با استفاده از تجهيزات توليد همزمان
برق و حرارات ( )CHPانرژي الکتريکي بارهاي خود را تامين نمايند.
حضور منابع انرژي تجديدپذير و پاک با تمام مزاياي آن ،بهره برداري از
سيستم هاي قدرت را با عدم قطعيت مواجه مي کند .مطابق مدل ارائه
شده ،پاسخگويي بار ،عالوه بر اينکه تأمين کننده توان تأمين نشده
مصرف کنندگان ،به شمار مي رود .ابزاري براي مديريت عدم قطعيت
منابع انرژي تجديدپذير نيز مي باشد.
بررسي اثرات گردو غبار و ريزگردها در منطقه گميشان
21
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و گنبد بر پايداري خطوط توزيع انرژي الکتريکي و

استان گلستان

قابليت اطمينان شبکه و ارايه راهکارهاي عملي و
اقتصادي جهت مقابله با اين پديده

همراهي دفتر تحقيقات جهت ارائه راهکارها و
شيوه هاي نوين در طراحي و استفاده از تجهيزات
متناسب با ميزان آلودگي منطقه

با عنايت به شروع دوره کم آبي درياچه خزر و پسرفت آب و در نتيجه
بياباني شدن منطقه متاسفانه با پديده نشست گرد و غبار بر روي
تجهيزات و فراواني خاموشي هاي ناخواسته مواجه هستيم در نتيجه از
اهميت خاصي برخوردار است
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 Resiliencyيا تاب آوري در ابتدا توسط
متخصصين علم روانشناسي براي بررسي ميزان
بازگشت پذيري انسانها در برابر بروز بحران هاي
روحي مورد استفاده قرار گفت و سپس مهندسين
عمران از اين مفهوم براي بهينه سازي سازه ها

بروز پديده هاي غيرعادي مانند طوفان  ،يخ و برف  ،زلزله  ،سيل هر از

در مقابل بالياي طبيعي استفاده کردند  ،در سال

گاهي شبکه هاي برق را بصورت گسترده مورد آسيب قرار مي دهند .

هاي اخير نيز متخصصين برق از جمله

بطور مثال در سال  2612بروز طوفان در شمالشرق آمريکا قسمت عمده

 Mathaios Panteliو Pierluigi

اي از شبکه برق را دچار آسيب کرده و سبب خاموشي جمعيتي بالغ بر 7

Mancarellaاز دانشگاه منچستر چندين مقاله
در خصوص تاب آوري در شبکه هاي برق منتشر

20

بررسي و مدلسازي تاب آوري شبکه هاي توزيع برق

کرده اند  .در داخل کشور نيز توسط آقايان دکتر

شرکت توزيع نيروي برق

استان مرکزي در برابر حوادث طبيعي و تدوين اطلس

خدرزاده  ،دکتر فتوحي  ،دکتر معيني تحقيقاتي

استان مرکزي

جامع آسيب پذيري شبکه هاي توزيع نيروي برق در

صورت گرفته که مقاالتي در اين زمينه در

مقابل رخدادهاي طبيعي در بستر GIS

کنفرانس هاي بين المللي ارائه و منتشر نموده اند
 .عمده تحقيقاتي که تاکنون انجام شده اند بر
مبناي طرح ريزي و بکارگيري  Microgridها
و  DGها به مقوله تاب آوري پرداخته اند که با
طراحي بهينه در جزيره اي کردن قسمت هايي از
شبکه بخشي از مشترکان را در شرايط اضطراري
تغذيه مي نمايند  .در اين پروژ] به نحوه تاب آور
سازي زيرساخت هاي شبکه با ديد شبکه توزيع
پرداخته و ابتدا با شبيه سازي يک پديده
غيرعادي که در شبکه برق رخ داده است کليه
مراحل پاسخ شبکه در برابر بروز اين پديده
غيرعادي اعم از مراحل ريزش شبکه  ،بازيابي و

ميليون نفر در آمريکا گرديد  .همينطور در سال  2616در ايالت کوئينزلند
استراليا با بروز سيل خسارتهاي گسترده اي در شبکه ايجاد شد و تعداد
 116هزار مشترک دچار خاموشي شدند يا در زمستان سال  1391با بروز
پديده يخ وبرف سنگين در استانهاي مازندران  ،گيالن و مرکزي
خسارتهاي زيادي به شبکه برق وارد و سبب بي برقي تعداد زيادي از
مشترکان برق گرديد که براي کنترل پيامدهاي ناشي از اين پديده ها نياز
به بررسي و اتخاذ تدابير الزم براي تاب آور سازي شبکه مي باشد  .جهت
ارزيابي وضعيت شبکه در برابر اين نوع پديده ها نميتوان با مطالعات
کالسيک قابليت اطمينان ارزيابي کافي و کاملي بعمل آورد و نياز به
بررسي هاي متفاوت تري تحت عنوان مطالعات تاب آوري شبکه
( )Resiliency Studyمي باشد تا بتوان تدابير الزم را جهت کاهش
خسارات اينگونه پديده ها بعمل آورد  .مطالعات تاب آوري به بررسي
پديده هاي کم تکرار ولي با دامنه گسترده مي پردازد
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ريکاوري زيرساخت هاي شبکه را بررسي نموده و
راهکارهاي الزم که بايستي از طريق بازآرايي در
فرايند طراحي و اجراي شبکه از طريق مقاوم
سازي شبکه و همچنين بازآرايي در فرايند بهره
برداري صورت پذيرد تعيين شده و شرايط را
براي رويارويي و جذب اين پديده ها در آينده
فراهم نمود .
نتيجه بستگي به نتايج بررسي مي تواند به تغيير
طراحي کات اوت فيوزها ،تغيير رويکرد بهره بردار
نسبت به اين تجهيز گردد .با توجه به محدوديت
27
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بررسي تحليلي و عملياتي علل عدم عملکرد کاتاوت

استان مرکزي

فيوزها در مواجهه با اتصال کوتاه تکفاز به زمين

نفرات اجرايي در خطايابي شبکه هاي توزيع،
تحليل بررسي و ارزيابي ميداني عملکرد کات اتو
فيوزها در قبال اتصال کوتاه تکفاز ضمن کاهش
زمان شناسايي نقطه معيوب ،کاهش محدوده
خاموشي و کاهش انرژي توزيع نشده و باالبردن
رضايتمندي مشترکين بسيار موثر مي شود.

يکي از نگراني هاي بهره برداري از کات اوت فيوزها در شبکه هاي
توزيع ،بعضا عدم عملکرد اين تجهيز در قبال اتصال کوتاه تکفاز مي باشد
که در نتيجه پست فوق توزيع از بخش باالدست شبکه عمل ميکند که
طبيعتا محدوده خاموشي را وسيع تر و خطايابي را زمانبرتر ميکند.
خطاهاي اتصال کوتاه تکفاز معموال به علت پرنده زدگي بصورت خطاي
امپدانس باال و نيز به علت وابستگي به شرايط زمين و عدم قطعيت در
ميزان اُهم مقاومتي انها ،غالبا توسط کات اوت قابل تشخيص نيست که
نياز به بررسي جامع در قالب پروژه دارد.

 -3محور توزيع
 . 1.2پايش خطوط و تجهيزات شبکه هاي توزيع نيروي برق
رديف

1

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

شرکت توزيع نيروي برق

تعيين عوامل آلودگي هارمونيکي و تاثير انواع باراها بر

مدل سازي انواع بارهاي موجود در استان،

هارمونيک ها همواره جزو پديدهايي هستند که سبب تلفات و اشغال

استان اردبيل

ميزان آلودگي به همراه تعيين مدل بارهاي هارمونيکي

پيشنهاد تعرفه اي يا اخطار قطع بار ،تعيين نوع

ظرفيت خطوط ميشوند .راهکارهاي مقابله با آنها از ديد شبکه باال دست

استان اردبيل به تفکيک نوع بار و ارايه راهکارهاي الزم

هارمونيکهاي موجود در شبکه توزيع استان،

براي سيستم توزيع سودمند نيست .از اينرو الزم است بررسي از ديد شبکه
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

براي کاهش تلفات ناشي از وجود اين نوع بارها در

ارائه راهکارهاي مقابله با هارمونيک ها

توزيع صورت گيرد .در اين راستا ابتدا الزم است ميزان و نوع هارمونيک-
هاي موجود در شبکه توزيع استان مشخص شود .سپس انواع و مدل

شبکه استان

بارهاي هارمونيک زا مشخص شود که نيازمند بررسي دقيق بارهاي
هارمونيکي موجود در شبکه هاي توزيع است .سپس راهکارهايي براي
مقابله ارايه شود .همچنين تعرفه متناسب با شدت هارمونيکي بودن بار يا
اجراي استاندارد اصالح بار براي بارهاي هارمونيکي شديد اعمال شود.
بررسي اثربخشي اخطار و يا پيشنهاد ارائه تعرفه جديد نيز جزو اين مطالعه
خواهد بود.
پيچيدگي شناسايي استفاده کنندگان انرژي به صورت غير مجازو نياز به
راه حل هايي که نتايج مستند و مطمئن بدهد.يکي از نيازهاي شرکت
هاي توزيع مي باشد و راه حل هاي گوناگوني تا کنون اجرا شده است اما
راه حل بهينه ارائه نشده است  .يکي از راه کار هايي که درنظام پيشنهاد

2

شناسايي موارد مشکوک و اطمينان از استفاده يا

ها ي اين شرکت توسط يکي از بازرسين شبکه پيشنهاد شد و به تصويب

عدم استفاده غير مجاز و احترام به مشترکين.با

کميته نظام پيشنهاد ها براي حمايت از ساخت يک نمونه رسيد طرحي بود

شرکت توزيع نيروي برق

طراحي و ساخت دستگاه شناسايي مصارف غير مجاز با

استفاده از شناسايي مصرف غير مجاز و مقدار آن

که به عنوان ابزار کار بازرس مي تواند استفاده شود .مي باشد توسعه يا

استان خراسان رضوي

کاربري ابزار بازرسي

در کمترين زمان ممکن  .طاحي و ساخت نمونه

بررسي علمي طرح از طريق دفتر تحقيقات امکان پذير مي باشد .طرح

دستگاه پيشنهاد شده و در صورت موفقيت آميز

هايي که تا کنون مشاهده شده است ابزار کار نبوده است .و غالبا بر

بودن طرح  ،حمايت از توسعه آن .

مقايسه پارامتر مصرف انرژي حداقل در دو دستگاه اندازه گيري بوده است.
دو ايده در اين طرح لحاظ شده  -1 :احترام مشترک حفظ مي شود و
نقطه مشکوک بدون متوجه شدن مشترک اندازه گيري مي شود و سپس
با اعداد کنتور مقايسه و تحليل الزم انجام مي شود -2 .هدف ساخت
دستگاهي است که پرتابل بوده و کوچک باشد و براحتي نصب شود و
اندازه گيري توان را انجام داده و اطالعات از طريق موبايل بازرسي
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عنوان تحقيق
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مشاهده و ذخيره شود.
 -1ارائه دستورالعمل براي ساخت پايه هاي بتني
3

شرکت توزيع نيروي برق
استان گلستان

بررسي علل فرسودگي پايه هاي بتني در شرايط مختلف

جديد بسته به مناطق اقليمي  -2پيش بيني

اقليمي استان گلستان و ارائه راهکارهايي جهت

راهکاري جهت حفظ و کاهش سرعت فرسودگي

پيشگيري از آن

در تيرهاي موجود  -3کاهش هزينه هاي تعمير و

-1جلوگيري از فرسودگي پايه هاي بتني در مناطق شوره زار -2کاهش
هزينه هاي تعويض پايه هاي بتني  3-افزايش ايمني

نگهداري
وجود شرائط آب وهوايي خاص وويژه دراستان هرمزگان تمامي
فاکتورهاي خوردگي وآلودگي وجوددارد وبا کاتلليزورهايي مانند رطوبت ،
درجه حرارت باالي محيطي  ،يون هاي کلر و ...سرعت عملکرد آن
رابشدت افزايش ميدهد وتجهيزات شبکه هاي توزيع برق را موردتاثير
شديد خودقرارداده است وساختمان پستها نيز موردتاثير واقع شده اند
4

شرکت توزيع نيروي برق

بازطراحي و تهيه دستورالعمل پستهاي زميني منطبق

استان هرمزگان

با شرايط محيطي استان

افزايش طول عمر ،کاهش هزينه ساخت  ،کمک

وباتوجه به وجودرطوبت و ....ساختمانهاي پست بايدبشکلي ساخته شوند

به قابليت اطمينان شبکه توزيع با افزايش محيط

که نه تنها عمر باالئئ رادارا باشند بلکه بتوانند تبادل حرارتي خوبي

وقابليت خنک کنندگي

راداشته وامکان جريان هوا وخنک کردن ترانسها  ،عدم ورود گردوخاک ،
عدم ورزد باران و ...راداشته باشند که اين امر ووجود قديمي بودن روش
ساخت ساختمان پست هاي برق زميني موجود عدم درنظرگيري شرايط
استان ووجود پوسيدگي وخوردگي درپستهاي موجود ودرنتيجه کاهش
بازده وطول عمر پستهاي زميني در دستورالعملهاي موجود لزوم اين
پروژه را الزامي مينمايد

1

شرکت توزيع نيروي برق

تخمين عمر ترانسفورماتورهاي توزيع با استفاده از اندازه

هدف از انجام اين پروژه تکميل روند انجام شده

در مباحث تعمير و نگهداري تجهيزات ،تعيين عمر اجزاي مختلف سيستم

استان يزد

گيري دماي بدنه آنها ( فاز دوم اجرايي)

در دو پروژه قبلي با محوريت تعيين عمر

از اهميت خاصي برخوردار است و مي تواند باعث برنامه ريزي صحيح در

ترانسفورماتورهاي توزيع با عکس برداري حرارتي

استفاده و افزايش سرعت زمان عملکرد تجهيزات گردد .هدف از انجام
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از بدنه آنها مي باشد .با توجه به نتايج بسيار

اين پروژه تعيين عمر ترانسفورماتورهاي توزيع با اندازه گيري درجه

مناسب پروژه هاي قبلي بويژه پروژه اول فاز

حرارت بدنه ي آنها مي باشد .روش هاي موجود جهت تعيين عمر

اجرايي که بر مبناي تحليل عددي عکس هاي

ترانسفورماتورها عبارتند از گازکروماتوگرافي ،بررسي رطوبت داخل روغن،

حرارتي بود و دقت بيش از ،%94در عمر تخمين

بررسي نقطه داغ سيم پيچ ،تست فورفورال و  ....که عمدتاً بر مبناي تست

زده شده را براي گروه هاي  3ساله نشان ميدهد،

و آزمايش روغن و عايق آن ها مي باشند و نياز به صرف زمان و هزينه

پروژه فاز دوم اجرايي که مبتني بر تجزيه و

زياد دارند .در اين پروژه با عکس برداري حرارتي از بدنه ترانسفورماتور،

تحليل عکس هاي حرارتي با استفاده از

ثبت اطالعات محيطي و ميزان بارگذاري ترانسفورماتورها بدون نياز به

تکنيکهاي پردازش تصوير مي باشد ،به منظور

انجام آزمايش هاي معمول و بصورت برخط ،عمر ترانسفورماتور تعيين مي

افزايش دقت محاسبات و ان شاءاهلل حذف

گردد.

گروهبندي  3ساله پيشنهاد شده است .مراحل
انجام کار -1 :تعيين تعدادي ترانسفورماتور براي
عکس برداري و نمونه برداري روغن  -2عکس
برداري حرارتي از روبروي ترانسفورماتورهاي
توزيع(با استفاده از کوادکوپتر) -3تعيين عمر
ترانسفورماتورها با استفاده از تست روغن -4
تحليل عکسهاي حرارتي و استخراج الگوريتم
مناسب

 -3محور توزيع
 .1.1پايش و کاهش تلفات شبکه هاي توزيع برق
عنوان تحقيق
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رديف

عنوان شرکت

تعيين سهم هريک از المان هاي اصلي در تلفات کلي

تلفات فني در شبکه توزيع عوامل متعددي دارد که يکي از آنها

1

شرکت توزيع نيروي برق

تعيين سهم المانهاي توزيع بر تلفات شبکه توزيع

شبکه توزيع بخصوص تلفات فني و تعيين علت آن

انتخاب نوع تجهيزات و سايز آنها مي باشد .چرا که در صورتي

استان چهارمحال و

چهارمحال و بختياري

که تجهيزات شبکه توزيع نامناسب انتخاب گردند (مثال over
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 )sizeو يا مشخصه هاي نامناسبي داشته باشند موجب ايجاد

بختياري

تلفات و هدررفتن انرژي مي شوند .بنابراين الزم است در شبکه
توزيع ابتدا سهم هريک از تجهيزات اصلي همچون
ترانسفورماتورها ،هادي ها و  ....مشخص گردند تا بتوان با
استفاده از نتايج آن براي کاهش تلفات در شبکه برنامه ريزي
نموده و يا با انتخاب مناسب تجهيزات از مقدار تلفات در شبکه
کاهش داد
اثر افت ولتاژ و توان راکتيو باال منجر به افزايش تلفات در شبکه
شرکت توزيع نيروي برق
2

استان چهارمحال و
بختياري

بررسي اثر افت ولتاژ اليه هاي انتقال ،فوق توزيع و

تحقيق سهم تلفات اليه هاي باالدستي ناشي از افت ولتاژ

توزيع بر تلفات فني شبکه استان چهارمحال و بختياري

آنها بر تلفات

شرکت هاي توزيع به عنوان حلقه آخر تحويل توان به مشترکين
مي گردد از اين رو تعيين سهم دقيق افت ولتاژ اليه هاي باال
دستي بر ميزان تلفات شرکت هاي توزيع مسئله بسيار با اهميتي
است

شرکت توزيع نيروي برق
3

استان کهگيلويه و بوير
احمد

با توجه به باال بودن ميزان مصرف انرژي الکتريکي در

استفاده درست و به جا از انرژي ،نه تنها متضمن استمرار حيات و

شهر ياسوج ،لزوم شناسايي روشهاي موثر در اصالح

توسعه پايدار جامعه است بلکه منجر به بقاء انرژي براي همگان

الگوي رفتاري مصرف کنندگان انرژي احساس مي شود.

و نسل هاي آتي و مانعي براي توليد و گسترش آلودگي هاي

به نظر مي رسد استفاده صحيح و منطقي از انرژي و

زيست محيطي ناشي از مصرف نادرست انرژي خواهد بود.

بررسي تاثير تغيير باور و نگرش بر رفتار مصرفکنندگان

فرآورده هاي آن مسئله اي است که با رفتار انسان ارتباط

احداث تأسيسات توليد انرژي الکتريکي و شبکه هاي برق رساني

خانگي برق شهر ياسوج

مي يابد .هر رفتاري از جمله مصرف صحيح و يا

نياز به هزينه هاي زيادي دارد .هزينه احداث تأسيسات توليد و

غيرمنطقي انرژي مي تواند داليلي داشته باشد .تکوين و

انتقال و توزيع برق براي هر کيلووات ساعت معادل  866دالر

شکل گيري و تغيير چنين رفتاري مي تواند تحت تأثير

مي باشد  .عالوه بر بار مالي زمان الزم براي احداث نيروگاه  3تا

عوامل متعددي نظير هنجارهاي اجتماعي ،يادگيري،

 8سال است .همچنين هزينه هاي جاري و ثابت ساالنه نيروگاه

تجارب پيشين فرد در محيط خانواده ،مدرسه،و باالخره

ها گاهي بالغ بر  26درصد سرمايه گذاري اوليه مي شوند .از اين

باورها و نگرش هاي وي باشد .رفتار صرفه جويي افراد بر

رو کاهش مصرف انرژي الکتريکي به ميزان قابل مالحظه اي در
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اساس انديشه ها ،باورها و نگرش هاي آنان شکل مي

حفظ و بقاء سرمايه هاي ملي مؤثر است .در بخش خانگي مي

گيرد .هرگونه تغيير در رفتارهاي پايدار مستلزم تغييرات

توان با بکارگيري راهکارهاي استفاده بهينه از لوازم خانگي

ابتدايي در نگر شهاست .به زبان ساده تر ،هر يک از رفتار

انرژي بر تا حد زيادي از اتالف سرمايه هاي ملي جلوگيري کرد.

انسان ها از سه قسمت عمده تشکيل شده است .مرحله

الزم به ذکر است در کشور ما در خانه و مکان هاي تجاري ،

اول ،انديشه و باورهاي فرد است که در ذهن تداعي مي

ساالنه در حدود  266ميليون بشکه نفت خام براي توليد حرارت

شود .مرحله دوم ،اين افکار و انديشه ها باعث ايجاد

و سرما مصرف مي شود .در صورتيکه اگر با روشهاي صرفه

نگرش و احساس شده و در مرحله سوم  ،نوع نگرشها

جويي فقط  16درصد در طول سال در مصرف انرژي وسايل

باعث بروز رفتار در فرد خواهد شد ،اين جمله به اين

گرمازا و سرمازاي خود صرفه جويي کنيم در حدود  26ميليون

معناست که افکار و احساسات ما نقش کليدي و بنيادي در

بشکه نفت خام صرفه جويي کرده ايم که ارزش اين مقدار انرژي

رفتار ما دارند و با تغيير افکار و نگرش ها مي توان بر

(با احتساب قيمت هر بشکه نفت خام  16دالر و هر دالر

روي رفتار افراد اثر گذاشت .باورها و افکارهاي ما داراي

3966تومان) سه هزار و نهصد ميليارد تومان است ( .که البته اين

سه ريشه اصلي هستند شامل  :تجربيات شخصي،

رقم در کشور مي باشد که به طبع آن در شهر ياسوج رقم ذکر

تعامالت اجتماعي و استنتاج .نگرش يک بخش مرکزي از

شده کمتر مي باشد) عالوه بر بار اقتصادي عوامل ديگري نيز

فرديت انسان است .بسياري از مردم بخاطر نگرش ها و

وجود دارد که ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي را مي رساند :

باورهاي خود حتي جان خود را از دست داده اند .که اين

 -1استفاده بي رويه از انرژي هاي فسيلي که باعث افزايش

مسئله نشان دهنده اهميت و نقش نگرش و باور در بروز

آلودگي محيط زيست مي شود  -2باال بودن رشد جمعيت و نياز

رفتار در انسان مي باشد .همچنين الزم به ذکر است که

به تقاضاي بيشتر انرژي  -3محدوديت منابع انرژي به دليل

بيشتر نگرش هاي اجتماعي اکتسابي هستند ،نه ذاتي .در

تجديدناپذير بودن آن  -4رشد باالي مصرف انرژي به دليل

اين پروژه جهت کاهش مصرف انرژي تصميم بر اين

الگوي ناصحيح مصرف انرژي  -1عدم وجود سيستم بازيافت

است که از مداخالت رفتاري مبتني بر روشهاي در معرض

انرژي  -0وجود صنايع و کارخانجات فرسوده  -7متکي بودن

محرک قرار دادن ،شرطي سازي و ارايه پاداش ،بازخورد از

اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي  -8افزايش گازهاي گلخانه اي و

رفتار مصرف و الگو سازي استفاده کرد و در زمينه

باران هاي اسيدي [ ]1سابقه استفاده کاربردي در کشورهاي

شناختي ( باور و افکار) نيز از روشهاي آموزش و

پيشرفته به استناد به مقاله منتشر شده[ ]2در کشورهاي اروپا و

آگاهسازي بهره برد .هدف از اين پژوهش بررسي ميزان

اياالت متحده آمريکا ،نشان مي دهد که عوامل فردي از جمله
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اثر بخشي روشهاي مبتني بر اصول رفتاري ،شناختي و

نگرش ها ،باورها و هنجارها بر رفتار مردم و به طبع آن بر نوع

ترکيب اين دو روش بر تغيير نگرش و رفتار مصرف

رفتار مصرف انرژي تاثير دارد.لذا تغيير نگرش افراد از طريق

کنندگان خانگي انرژي الکتريکي ساکن در شهر ياسوج

سياستهاي بازخوردي منظم تاثير شگرفي بر تغيير رفتار مصرف

مي باشد.

کنندگان انرژي داشته است .در مقاله ديگري [ ]3يافته ها بيانگر

شرکت توزيع نيروي برق

ارائه راهکارهاي عملي و اقتصادي در تفکيک تلفات

استان گلستان

فني و غيرفني شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان

شرکت توزيع نيروي برق

تعيين نقطه مطلوب تلفات در شرکت توزيع نيروي برق

استان گلستان

استان گلستان از نقطه نظر فني و اقتصادي

شرکت توزيع نيروي برق

ايجاد روشي نوين جهت شناسايي مشترکين مشکوک

مشترکان -کاهش خسارات ناشي از سرقت به شبکه هاي

استان لرستان

جهت تسريع در رديابي و تست لوازم اندازه گيري آنها

توزيع برق  -جلوگيري از کاهش درآمد شرکت هاي توزيع

آن است که نگرش گروه هاي شناختي و ترکيبي پس از اعمال
متغييرهاي مستقل نسبت به پيش آزمون تفاوت معناداري داشته
است.

4

1

مشخص نمودن شاخص تلفات به تفکيک فني و غيرفني
به منظور تعيين سهم تلفات هر يک و تعيين اولويت هاي
سرمايه گذاري در هر بخش
مشخص نمودن نقطه مطلوب شاخص تلفات در استان
گلستان با توجه به شاخص هاي جغرافيايي  ،فني و
اقتصادي
کاهش تلفات غير فني ناشي از سرقت برق توسط

0

برق ناشي از سرقت برق

7

شناسايي ميزان تلفات فني و غيرفني و تعيين سهم هر يک از
تلفات شرکت به منظور هدف گذاري

شناسايي نقطه مطلوب تلفات در استان گلستان به منظور هدف
گذاري مناسب
افزايش سرقت برق در شبکه هاي توزيع برق و مشکل بودن
شناسايي بعضي از مشترکان مشکوک به دستکاري باعث
مشکالت افزايش تلفات در شبکه هاي توزيع برق شده است-
رديابي انها زمان بر و بعضي وقت ها با درگيري مشترکان با
پرسنل مي شود.

بهينه سازي اجتماع ذرات با سازگاري ديناميکي براي

شبکه هاي توزيع از بارهاي متفاوت صنعتي ،خانگي و تجاري

شرکت توزيع نيروي برق

کاهش تلفات شبکه هاي فشار ضعيف باارائه الگوريتمي

استخراج روش تغيير فاز مشترکين به منظور افزايش

تشکيل مي شود که بارهاي تکفاز سهم اصلي را دارا مي باشد.

استان لرستان

جهت تغيير فاز مشترکين با حداقل تعداد ممکن

تعادل سيستم توزيع سه فاز پيشنهاد مي شود .تابع

توزيع نامتعادل مشترکين تکفاز در شبکه هاي توزيع و رفتار

چندهدفه با در نظر گرفتن نسبت تلفات توان به تلفات

تصادفي مشترکين تکفاز مي تواند باعث ايجاد نامتعادلي در شبکه

084
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

اوليه و تعداد مشترکين تغيير فاز يافته نسبت به کل

هاي توزيع گردد .به دليل اين ويژگي نامتعادل شبکه هاي توزيع،

مشترکين شبکه فرمول بندي مي شود که باعث کاهش

جريان بزرگي از سيم نول عبور کرده و باعث افزايش تلفات توان

تلفات توان و نامتعادلي ولتاژ در شبکه توزيع مي گردد.

و نامتعادلي ولتاژ در شبکه توزيع مي گردد.
اندازه گيري تلفات اجزاءبه داليل ذيل بايستي انجام گيرد-1 :
مشخص نبودن تلفات در اجزا مختلف شبکههاي توزيع و فوق

8

شرکت توزيع نيروي برق
استان هرمزگان

-1تفکيک اجزا تلفات در هر يک از تجهيزات -2تعيين

توزيع و درصد هر يک از آنها موجب ميشود که نتوان به خوبي

چگونگي وابستگي تلفات به پارامترهاي محيطي -3

راهکارهايي را به منظور کاهش تلفات ارائه نمود -2 .با تعيين

اولويتبندي تلفات هر يک از اجزا بر اساس ميزان

سهم هر يک از اجزا در ايجاد تلفات ،در زمينههايي که بيشترين

بررسي و محاسبه سهم تلفات هر يک از تجهيزات

مشارکت در تلفات کل و مسائل اقتصادي -4تعيين تلفات

ميتوان سرمايه-گذاريهاي مناسبي در
ميزان تلفات را دارند ،

شبکه توزيع هرمزگان با توجه به شرايط محيطي از

فني و غيرفني توان و انرژي در ساعات مختلف شبانهروز

جهت حداقلسازي تلفات کل نمود .با استفاده از دستگاههاي

طريق اندازه گيري

و چگونگي وابستگي آن به انرژي مصرفي مشترکين -1

اندازهگيري کميتهاي خط همانند ثباتها و کنتورهاي ديجيتال،


استفاده از مطالعات ميداني براي مدلسازي هر چه دقيقتر

همچنين مطالعات ميداني ،تحليل نرمافزاري و معادالت رياضي،

شبکههاي توزيع و ارائه روشي به منظور تعيين راهکارهاي

تلفات در اجزا شبکه اندازهگيري ،سپس سهم هر جز در تلفات

عملي براي کاهش تلفات

کل مشخص شده و الگويي براي تعيين درصد تلفات ارائه
ميگردد .استفاده از شبکههاي واقعي در يافتن جواب مناسب

کمک شاياني مينمايد.
انتخاب مناسب ظرفيت ترانس بر اساس منحني بار منطقه و در
نظر گرفتن تلفات ساليانه ترانس از اهميت ويژه اي در کاهش

9

شرکت توزيع نيروي برق

ارائه روش محاسبه ضريب بهره برداري بهينه براي

ارايه دستورالعمل محاسبه ضريب بهره برداري بهينه به

تلفات شرکت هاي توزيع برخوردار است .هدف از اين پروژه ارائه

استان همدان

پست هاي توزيع در راستاي کاهش تلفات

منظور کاهش تلفات انرژي

روش محاسبه ضريب بهره برداري بهينه هر ترانس با در نظر
گرفتن هزينه سرمايه گذاري اوليه و تلفات انرژي ساالنه مي
باشد.

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

915

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

هدف از اين تحقيق ،تعيين تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع

16

و ارايه راهکار متناسب با آن براي کاهش تلفات شبکه

اين تحقيق وابستگي ميزان تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع را با

هاي توزيع مي باشد .براي اين منظور با تحليل نتايج

عمر آنها بررسي مي کند .يکي از اهداف شرکتهاي توزيع برق،

آزمايشگاهي رابطه اي بين عمر ترانسفورماتورهاي توزيع

کاهش تلفات شبکه توزيع مي باشد که بخش عمده اي از آن

شرکت توزيع نيروي برق

ارزيابي و کاهش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع بر

و تلفات آنها تعيين گرديده ،سپس براي يک شبکه توزيع

ناشي از تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع است .بررسي ميزان تأثير

استان يزد

اساس عمر آنها

نمونه نوسازي ترانسفورماتورهاي توزيع و ميزان هزينه -

فرسودگي ترانسفورماتورهاي توزيع بر اين تلفات و بررسي صرفه

فايده اين کار بررسي خواهد شد .انتظار مي رود نتايج

اقتصادي نوسازي ترانسفورماتورهاي توزيع از ويژگيهاي اين

براي شبکه هاي فرسوده با عمر زياد ،مقرون به صرفه

تحقيق مي باشد .نهايتاً کاهش تلفات شبکه توزيع از مزاياي

بودن تعويض ترانسفورماتورهاي فرسوده با

بکارگيري نتايج اين تحقيق است.

ترانسفورماتورهاي نو را تأييد نمايد.
باتوجه به شرائط خاص آب وهوائي در شهرستان اهواز و لزوم
استفاده ازکولرهاي گازي توسط کليه مشترکين مصرف باالي
انرژي الکتريکي در کولرهاي گازي  ،اهميت بهينه سازي و
کنترل مصرف انرژي الکتريکي را در اين وسايل ايجاب مي نمايد
 .مقدار انرژي مصرفي در کولرهاي گازي تابع عوامل مختلفي
بررسي تاثير افت ولتاژ بر روي پارامترهاي کولر گازي
11

است که از مهمترين عوامل تاثير گذار بر مصرف انرژي

شرکت توزيع نيروي برق

(جريان ,بازده و توان) و اثربخشي تاثير تثبيت ولتاژ

ارائه راهکار جهت کاهش مصرف انرژي در ساعات پيک

الکتريکي کولرهاي گازي مي توان به محل نصب  ،سرويس و

اهواز

مشترکين در کاهش مصرف در زمان پيک بار در شبکه

بار تابستاني شهر اهواز و روش تثبيت ولتاژ

نگهداري مناسب و تناسب ظرفيت برودتي کولر با فضاي مورد

تحت پوشش شرکت توزيع نيروي برق اهواز

استفاده ( از لحاظ مساحت  ،دما و رطوبت ) ونيزتغييرات
ولتاژاشاره نمود کولرهاي گازي سه موتور دارند که سه عنصر
اصلي کولر ميباشند:کمپرسور ،دمنده داخلي و فن بيروني .اين سه
موتور بيش از  96درصد توان مورد نياز کولر را مصرف ميکنند و
موتور کمپرسور که بزرگترين موتور کولر است حدود  86درصد
اين توان را مصرف ميکند .کمپرسور عنصري پيچيده در يک

088
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

سيستم خنک کننده ميباشد ،چون بدست آوردن يک مدل دقيق
براي آن دشوار ميباشد .از طرف ديگر ،عملکرد سيستمهاي تهويه
مطبوع به طور گسترده اي تحت تاثير کمپرسور ميباشد .بنابراين،
بدست آوردن يک مدل صحيح از کمپرسور سرعت متغير ،پايه
اي براي شبيه سازي کولر گازي اينورتري و پمپهاي حرارتي
ميباشد .کمپرسور ،اينرسي کم و گشتاور ثابتي در شرايط ماندگار
دارد و هنگامي که ولتاژ کاهش مييابد ،گشتاور آن در  1الي 16
سيکل ثابت ميماند .در کل ،رفتار حالت ماندگار موتور کمپرسور
کولر گازي مشابه عملکرد موتور القايي سه فاز ميباشد ،اما در
شرايط اغتشاش و ناپايداري ولتاژ ،عملکرد کمپرسور متفاوت بوده
و توان بيشتري از شبکه ميکشد و ميتواند موجب فروپاشي ولتاژ
گردد  .دراين پروژه ميزان وابستگي توان وجريان مصرفي کولرها
باافت ولتاژموجوددرشبکه درزمان پيک موردبررسي قرارگرفته
وتغييرات منحني کارکولرهاي گازي وتاثيرآن برراندمان کولرهاي
گازي بررسي ميگردد ودرنهايت تعيين ميگرددکه باتثبيت ميزان
ولتاژ ايا ميتوان مصرف پيک راکاهش داد يا خير و در صورت
مثبت بودن نتيجه اين تاثير تا چه ميزان خواهدبود.

12

شرکت توزيع نيروي برق
اهواز

_1تفکيک اجزا تلفات در هر يک از تجهيزات -2تعيين

اندازه گيري تلفات اجزاءبه داليل ذيل بايستي انجام گيرد-1 :

بررسي و محاسبه سهم تلفات هر يک از تجهيزات

چگونگي وابستگي تلفات به پارامترهاي محيطي -3

مشخص نبودن تلفات در اجزا مختلف شبکههاي توزيع و فوق

منصوبه در شبکه توزيع نيروي برق اهواز با توجه به

اولويتبندي تلفات هر يک از اجزا بر اساس ميزان

توزيع و درصد هر يک از آنها موجب ميشود که نتوان به خوبي

شرايط محيطي (دماي باال ,رطوبت و آلودگي) از طريق

مشارکت در تلفات کل و مسائل اقتصادي -4تعيين تلفات

راهکارهايي را به منظور کاهش تلفات ارائه نمود -2 .با تعيين

انجام اندازه گيري و ارائه راهکار جهت کاهش اين

فني و غيرفني توان و انرژي در ساعات مختلف شبانهروز

سهم هر يک از اجزا در ايجاد تلفات ،در زمينههايي که بيشترين

تلفات

و چگونگي وابستگي آن به انرژي مصرفي مشترکين -1

ميزان تلفات را دارند،ميتوان سرمايه گذاريهاي مناسبي در جهت

استفاده از مطالعات ميداني براي مدلسازي هر چه دقيقتر

حداقلسازي تلفات کل نمود .با استفاده از دستگاه هاي اندازه

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

917

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

شبکههاي توزيع و ارائه روشي به منظور تعيين راهکارهاي

گيري کميت هاي خط همانند ثبات ها و کنتورهاي ديجيتال،

عملي براي کاهش تلفات

همچنين مطالعات ميداني ،تحليل نرمافزاري و معادالت رياضي،
تلفات در اجزا شبکه اندازهگيري ،سپس سهم هر جز در تلفات
کل مشخص شده و الگويي براي تعيين درصد تلفات ارائه مي
گردد .استفاده از شبکههاي واقعي در يافتن جواب مناسب کمک
شاياني مينمايد.

بررسي و اندازه گيري تلفات ناشي از جريان نشتي
13

شرکت توزيع نيروي برق

مقرهها ,کابل مشترکين و تماس درختان با خطوط

اهواز

هادي هوايي در شبکه توزيع نيروي برق اهواز به منظور
ارزيابي راه حل هاي فني و اقتصادي

14

هدف از انجام اين پژوهش تعيين مقدار واقعي انرژي تلف

تا به امروز پيرامون موضوع تلفات درختان در شبکه برق مطالعه

شده بصورت جريان نشتي در مقره ها و درختان مجاور

اي انجام نگرفته است .تحقيقات صورت گرفته مساله تماس

هادي هاي بدون عايق و کابل هاي روکش دار است .در

درختان با خطوط برق را تنها بعنوان خطاي امپدانس باال مطرح

اين کار بهره گيري از آزمايشات عملي عالوه بر برآورد

کرده اند .در اين مطالعات که بيششتر روي تشخيص و مکانيابي

تلفات ناشي از مقره ها مقدار جريان نشتي در درختان به

خطاي باال تمرکز دارند ادعا شده که 91درصد موارد برخورد

تفکيک نوع درخت و براي شرايط محيطي کوتاه مدت و

شاخه هاي درختان با هادي هاي هوايي با جرقه و آرک همراه

بلند مدت مختلف بدست مي ايد.

هستند.

شرکت توزيع نيروي برق

تعيين پتانسيل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در

تعيين پتانسيل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در

شهرستان اصفهان

کاهش قيمت تمام شده توزيع يک کيلووات

کاهش قيمت تمام شده توزيع يک کيلووات

کاهش قيمت تمام شده توزيع يک کيلو وات در جهت بهينه
سازي مصرف منابع  -تعيين دقيق بهاي تمام شده انرژي -
تعيين دقيق ميزان جذب سربار
از عوامل ايجاد کننده نامتعادلي بار در شبکه هاي توزيع ميتوان

11

شرکت توزيع نيروي برق
شهرستان اصفهان

بررسي روش هاي متعادل سازي بار در شبکه هاي
توزيع و ارائه راهکارهاي کاربردي در راستاي کاهش
تلفات

به توزيع ناهمگون و غير يکنواخت مشترکين تک فاز بين
انجام متعادل سازي بار در شرکت توزيع برق شهرستان

فازهاي فيدر و رفتار تصادفي و غير همزمان مشترکين تک فاز

اصفهان در راستاي کاهش تلفات

اشاره کرد .با توجه به گستردگي شبکه هاي توزيع و تغييرات
روزمره در سطح اين شبکه ها  ،حفظ تعادل بار در اين شبکه ها
با دشواري هايي همراه است .از سوي ديگر با توجه به تاثير
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

نامتعادلي بار بر تلفات و نيز اشغال ظرفيت شبکه  ،نياز است که
راهکاري اساسي براي اين مشکل پيش بيني شود.

10

شرکت توزيع نيروي برق
شهرستان مشهد

اهداف اين اولويت را مي توان در چند سطح تشريح نمود

بر اساس سياست سال هاي اخير شرکت محترم توانير مبني بر

که عبارتند از :سطح اول :گروه بندي مشترکين ديماندي

اصالح الگو مصرف و مديريت سمت تقاضا ،شرکتهاي توزيع

بر اساس نوع کاربري؛ اين سطح با برداشت اطالعات

برق اقدام به نصب کنتورهاي  AMIنموده و اطالعات مصرف

ميداني و تطبيق با نرم افزار هاي مشترکين و  GISو به

مشترکين را رصد و ذخيره مينمايند .بمنظور مطالعه هر چه دقيق

روز رساني اطالعات انجام خواهد شد( .در حال حاضر هيچ

تر رفتار مشترکين و فهم بهتر از شرايط موجود و همچنين

اطالعاتي از کاربري مشترکين در سيستم هاي مشترکين

شناسايي نقاط قوت و ضعف در اعمال سياست هاي اصالحي در

وجود نداشته و اين پيشنهاد اولين بار در اين اولويت ارائه

الگو مصرف اين تيم تحقيقاتي پيشنهاد مي نمايد که در گام

شده است) سطح دوم :تعيين سهم مصرف انرژي

نخست (صرفا براي مشترکين ديماندي) اطالعات مشترکين

الکتريکي هر کاربري نسبت به کل مصرف يک شرکت

عالوه بر اطالعات قبلي بر اساس نوع کاربري نيز به روز رساني

مطالعه ،بررسي و معرفي الگو مصرف مشترکين

توزيع و رده بندي کاربري هاي مختلف بر اساس آن،

شود .در صورت پياده سازي عملي اين ايده مي توان بر اساس

ديماندي به تفکيک کاربري آن ها در جهت اصالحات

دست يابي به اين سطح مي تواند در برنامه ريزي هاي

اعمال تئوري هاي آماري بر روي جامعه آماري هدف ،به الگو

کالن ايده هاي خوبي را به مديران ارائه نمايد .سطح

مصرف آن جامعه دست يافت و سپس با بهره از الگوريتم هاي

سوم :اعمال تئوري هاي آماري و علمي بمنظور شناسايي

هوشمند نسبت به تجزيه و تحليل الگو مصرف جامعه ،اقدام و

الگو مصرف مشترکين به تفکيک کاربري .به عنوان مثال

براي آن برنامه ريزي نمود .در حال حاضر شرکت هاي توزيع

شناسايي مشترکين با کاربري نانوايي و ادغام اطالعات آن

سهم مصرف کاربري هاي مختلف (نانوايي ،خودرو سازي ،فوالد

ها به روش هاي علمي و آماري و استخراج الگو مصرف

و  )...را به تفکيک نداشته و بدليل اختالف ماهيت کاربري هاي

صنف نانوايي که خود مي تواند شامل چند نوع الگو

آن ها نميتوان با يک نسخه واحد جهت اصالح الگو مصرف آن

مصرف بر اساس قدرت ديماند آن ها باشد .الزم به

ها اقدام نمود .اما پس از انجام اين پروژه ،کاربري هايي که

توضيح است که ارائه الگو مصرف براي هر کاربري بسيار

بيشترين سهم از مصرف انرژي را دارند ،شناسايي و اولويت بندي

کاري دشوار و علمي بوده و که ايده آن براي اولين بار

شده و بر اساس هر کاربري به صورت تخصصي برنامه اصالح

توسط اين تيم تحقيقاتي پيشنهاد گرديده است .سطح

الگو مصرف ارائه خواهد شد .گام دوم از اين اولويت که در افق

چهارم :بهره گيري از الگوريتم هاي هوشمند جهت تجزيه

بلند مدت قابل بررسي ميباشد ،تعميم اين ايده براي مشترکين

الگوي مصرف
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و تحليل روند تغييرات الگوهاي مصرف کاربري مختلف و

آمپري بوده که مقصود اين تيم تحقيقاني نيست ،اما مي توان از

تخمين نرخ رشد و ترسيم دورنماي هر کاربري در افق

نتايج اين پروژه در آينده استفاده الزم برد.

هاي بلند مدت( .اين موضوع در حال حاضر يک ايده تراز
اول بين المللي بوده و بسياري از کشورها براي دست يابي
به اين سطح از اططالعات از مشترکين خود اقدام هاي
قابل توجهي نموده اند .با توجه به الگو مصرف تقريبا
مشابه مشترکين ديماندي در سطح کشور (الگو مصرف
تقريبا مشابه نانوايي ها در سراسر کشور) ميتوان با انتخاب
يک شرکت توزيع به عنوان طرح پايلوت و انجام اين
پروژه در آن مي توان تا حد زيادي نسبت به برنامه ريزي
در سطح کشور نيز اقدام نمود .البته که بعد از انجام اين
پروژه و ارائه الگو پياده سازي مناسب بايد براي دست يابي
به نتايج بهتر در هر شرکت توزيع به تفکيک اين ايده
پياده سازي شود .پيشنهاد تيم تحقيقاتي براي معرفي
شرکت توزيع هدف ،شرکت توزيع برق مشهد مي باشد و
ان هم به دليل؛ اوال شهر مشهد به عنوان يک کالن شهر
تقريبا تمام کاربري هاي مختلف را دارا مي باشد .دوما با
توجه پياده سازي طرح فهام در اين شرکت زير ساخت
نصب کنتورهاي هوشمند براي مشترکين ديماندي به طور
 166درصدي آماده است.
با توجه به اختالف زياد مصرف برق در زمان پيک و بار پايه
17
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تدوين استراتژي و نقشه راه جهت مشارکت حداکثري

 -1تدوين استراتژي و نقشه راه جهت مشارکت مديريت

شبکه و محدوديت هاي احداث نيروگاه ،با توجه به سياست هاي

غرب مازندران

انواع مشترکين در مديريت بار و مديريت مصرف

بار و مديريت مصرف بر اساس مشترکين مختلف

وزارت نيرو برنامه هاي مديريت مصرف جهت عبور از پيک جزء
سياست هاي مهم وزارت نيرو مي باشد .در اين راستا برنامه هاي
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مختلفي بيان شده است ولي با توجه به محدوديت منابع مالي و
انساني و اثر بخشي راهکار هاي مختلف نياز به تدوين استراتژي
و نقشه راه جهت مشارکت حداکثري انواع مشترکين در مديريت
بار و مديريت مصرف مورد نياز است .بايد با توجه به مطالعات
اجتماعي و آمار اطالعات سنوات گذشته ،مشخص نمود هر
راهکار جهت پياده سازي به چند نفر ساعت و چه ميزان هزينه
نياز دارد سپس بر اساس محدوديت هاي مالي و انساني تصميم
گيري نمود .به نظر مي رسد راه کارهاي مشارکت حداکثري
مشترکين در مديريت بار و مديريت مصرف براي مشترکين
مختلف ،متفاوت است .بر اين اساس در اين شرکت بررسي و
تحليل و بومي سازي راه کار هاي نوين که در سطح دنيا و ايران
براي تعرفه ها و طبقه هاي مختلف مشترکين انجام مي پذيرد ،
بشدت ملموس است.
شرکت توانير
81

تهيه سيستم پايش و پردازش کيفيت توان
()PQMS

تهيه سيستم پايش و پردازش کيفيت توان و ارايه

اهميت حوزه کيفيت توان و تحويل برق مناسب به مشترکين در

مشخصات فني و معماري سامانه ذکر شده

شرکت هاي توزيع

 -3محور توزيع
 .1.4توليدات پراکنده و اثرات آن بر شبکه هاي توزيع
رديف
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بهره برداري بهينه شبکه هاي توزيع در حضور منابع

مهم ترين مزيت سامانه هاي فتوولتائيک متصل به شبکه

مهم تريت مزيت سامانه هاي فتوولتائيک متصل به شبکه رفع

فتوولتائيک توزيع شده با لحاظ تحليل همبستگي بين

رفع افت ولتاژ است.با نصب سامانه هاي توليد توان

افت ولتاژ است.با نصب سامانه هاي توليد توان خورشيدي

توليد و تقاضا و در نظر گرفتن عدم قطعيت ها

خورشيدي ،اپراتورهايي شبکه و مصرف کننده ها قادر به

،اپراتورهايي شبکه و مصرف کننده ها قادر به تزريق توان به

تزريق توان به شبکه را خواهند داشت.اين سامانه ها

شبکه را خواهند داشت.اين سامانه ها قادرند با استفاده از يک
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قادرند با استفاده از يک کنترل کننده ،توان اکتيو مورد نياز

کنترل کننده ،توان اکتيو مورد نياز شبکه را تشخيص دهند و اين

شبکه را تشخيص دهند و اين توان را با آن مبادله کنند.

توان را با آن مبادله کنند .بيشترين تاثير فتوولتائيک توزيع شده

بيشترين تاثير فتوولتائيک توزيع شده بر روي فيدرها بهبود

بر روي فيدرها بهبود پروفيل ولتاژ و افزايش پايداري شبکه و

پروفيل ولتاژ و افزايش پايداري شبکه و باالنس کردن بار

باالنس کردن بار سه فاز در فيدرها است .شرکت هاي توزيع

سه فاز در فيدرها است .شرکت هاي توزيع مالکان سامانه

مالکان سامانه هاي فتوولتائيک متصل به شبکه را الزام به رعايت

هاي فتوولتائيک متصل به شبکه را الزام به رعايت قيود

قيود بهره برداري از آنها ميسازند.بعبارت ديگر مالکان اين سامانه

بهره برداري از آنها ميسازند.بعبارت ديگر مالکان اين

ها براي بررسي ميزان هزينه و سود بايد آگاهي کافي از قابل

سامانه ها براي بررسي ميزان هزينه و سود بايد آگاهي

تنظيم بودن خروجي سامانه هاي خورشيدي براي انتخاب صحيح

کافي از قابل تنظيم بودن خروجي سامانه هاي خورشيدي

اندازه و نوع تجهيزات جبران کننده توان راکتيو را داشته

براي انتخاب صحيح اندازه و نوع تجهيزات جبران کننده

باشند.ثانيا شرکت توزيع نيز بايد اطالعات مهم و ضروري از توان

توان راکتيو را داشته باشند.ثانيا شرکت توزيع نيز بايد

قابل تنظيم مولدهاي خورشيدي که در طول يک فيدر توزيع

اطالعات مهم و ضروري از توان قابل تنظيم مولدهاي

شده اند را براي برنامه ريزي صحيح و بهره برداري الزم را

خورشيدي که در طول يک فيدر توزيع شده اند را براي

داشته باشد بعالوه کورديناسيون بين جبرانگر هاي شبکه و

برنامه ريزي صحيح و بهره برداري الزم را داشته باشد

مولدهاي خورشيدي و بارها بايد طراحي شود که اين عمل باعث

بعالوه کورديناسيون بين جبرانگر هاي شبکه و مولدهاي

اجتناب از هر گونه عکس العمل منفي در شبکه ميگردد.هدف

خورشيدي و بارها بايد طراحي شود که اين عمل باعث

پروژه بهينه جايابي و بهره برداري منابع فتوولتائيک توزيع شده

اجتناب از هر گونه عکس العمل منفي در شبکه

در يک شبکه پايلوت با رعايت الزامات و محدوديت هاي شبکه و

ميگردد.هدف پروژه بهينه جايابي و بهره برداري منابع

تهيه و تدوين دستورالعمل جامع و کاربردي مي باشد.

فتوولتائيک توزيع شده در يک شبکه پايلوت با رعايت
الزامات و محدوديت هاي شبکه و تهيه و تدوين
دستورالعمل جامع و کاربردي مي باشد.

2

طبق آمارهواشناسي اکثر شهرهاي ايران بطور متوسط

استفاده مطلوب از پتانسيل بسيار باالي انرژي خورشيدي در

شرکت توزيع نيروي برق

طراحي و ساخت سامانه سيستم انرژي چندحامل برق و

از 216تا  291روز آفتابي در سال برخوردارند که اين امر

کشور ما که مي توان از اين انرژي پاک هم در توليد برق و هم

استان فارس

حرارت با استفاده از انرژي خورشيدي

بيانگر پتانسيل بسيار باالي انرژي خورشيدي در کشور ما

گرمايش آب مورد نياز بهره جست و براي جبران گرمايش مورد

است که مي توان از اين انرژي پاک هم در توليد برق و

نياز در ساير ايام سال که تابش مناسيبي دريافت نمي شود از يک
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هم گرمايش آب مورد نياز بهره جست و براي جبران

مکانيزم کمکي جبران کننده حرارتي بااستفاده از گازشهري

گرمايش مورد نياز در ساير ايام سال که تابش مناسيبي

استفاده کرد.

دريافت نمي شود از يک مکانيزم کمکي جبران کننده
حرارتي بااستفاده از گازشهري استفاده کرد .لذا با استفاده
از انرژي گرمايي جذب شده در آبگرمکن خورشيدي عالوه
بر تامين آب گرم مورد نياز مصارف خانگي ،بااستفاده از
سيکل حرارتي استرلينگ اقدام به طراحي يک سيستم
چرخه بسته با موتور حرارتي گرديده که نيروي محرکه
ژنراتورسنکرون خطي براي توليد برق مي گردد .مزيت
اين سيستم قابليت استفاده از آن در ساعات اوج بارشب
مي باشد که اين مهم توسط سيستمهاي فتوولتاييک ميسر
نيست و همچنين بدليل اينکه بجاي ديش استرلينگ
باهزينه بسيارزياد از آبگرمکن خورشيدي و پيش
گرمکن(بصورت اختياري) استفاده مي شود ضمن حفظ
راندمان حرارتي دستگاه کاهش قابل توجهي در سرمايه
گذاري اوليه مي گردد .که هدف اصلي از انجام پروژه
مذکور ساخت آبکرمکن خورشيدي با سيستم پشتيبان گاز
است هدف از پيشنهاد اين پروژه طراحي يک سامانه
سيستم انرژي با هدف کلي ساخت آبکرمکن خورشيدي با
سيستم پشتيبان گاز است که بازگشت سرمايه بسيار خوبي
دارد و نحوه توليد سوخت براي سامانه مذکور گاز بسيار
کم و خورشيد مي باشد.

3

شرکت توزيع نيروي برق

قيمتگذاري خريد برق از منابع توليد پراکنده با توجه به

با تحليل اطالعات بدست آمده از جمله ارزش و قيمت

يکي از راهکارهاي مناسب استفاده از منابع توليد پراکنده ميباشد.

استان کرمانشاه

اثرات آنها بر روي تلفات شبکه توزيع

زمين واحد توليد پراکنده  ،مقدار کاهش تلفات بهينه و در

بکارگيري توليدات پراکنده  ))DGدر سيستم توزيع داراي مزاياي

نهايت سود حاصل از کاهش تلفات  ،رابطه اي به دست

زيادي مي باشند که مهمترين آنها کاهش تلفات  ،کاهش
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مي آيد که توسط آن قيمت خريد برق از واحدها محاسبه

آلودگيهاي زيست محيطي و صوتي و کم کردن هزينه مربوط به

ميشود.

تجهيزات قدرت ميباشند .از طرفي با توجه به يکسان بودن قيمت
خريد برق شرکتهاي توزيع برق از واحدهاي توليد پراکنده بدون
در نظر گرفتن مکان واحد توليدي ،قيمت زمين منطقه  ،مقدار
تاثير واحد در کاهش تلفات و حساسيت بار منطقه ،اشخاص بنابه
سود و زيان خود و بدون در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت
برق اقدام به احداث واحد توليد برق مينمايند .در اين تحقيق با
استفاده از شبيه سازي فيدر نمونه در نرم افزار ديگسايلنت و
انجام پخش بار و با مشخص شدن ولتاژ و توان اکتيو و راکتيو
شينه ها وتلفات کل شبکه مقدار تاثير هر واحد توليد پراکنده
محاسبه گرديد.ضمنا مي توان امکان نظام رتبه بندي وامتياز
دهي نيز بعنوان يک قيد در نظر گرفت
در حال حاضر استانداردهايي که براي اينورترهخاي خورشيدي

در اين پژوهش با بررسي عملي ساختار دو اينورتر با
4

شرکت توزيع نيروي برق
جنوب استان کرمان

بررسي استانداردهاي محاسبه راندمان اينورترهاي

استاندارد اروپا و استاندارد کاليفريا راندمان واقعي هر يک

خورشيدي و تدوين ضرايب اصالحي جهت محاسبه

از آنها استخراج مي گردد و نزديک ترين استاندارد با

راندمان اينورترهاي مناطق استان کرمان

ميزان واقعي قابل استناد مقايسه مي شود و در نهايت
استاندارد بومي منطقه براي اينورتر مشخص خواهد شد.

ورد استفاده قرار مي گيرد دو استاندارد اروپا و کاليفرنيا مي باشد
در صورتي هر کدام از اين استاندارده9ا مربوط به شرايط منطقه
اي همان مناطق نوشته شده است و گاها در منطقه اي مانند
کرمان مشخص نيست که کدام استاندارد قابل استناد مي باشد و
الزم است که هر منطقه استاندارد مربوط به خود را با توجه به
شرايط تابش استخراج نموده و بر اساس ميزان تابش ميزان
راندمان اينورترها شخص گردد.

1

شناسايي توپولوژي شبکه ،تدوين سناريوهاي احتمالي

هدف از انجام اين طرح مطالعاتي بررسي موردي و تدوين

شرکت توزيع نيروي برق

مطالعات بهره برداري از شبکه توزيع و منابع توليد

مانور شبکه ،انجام مطالعات اتصال به شبکه در هر حالت و

دستورالعمل بهره برداري و مانور پايدار شبکه در حضور منابع

شهرستان اصفهان

پراکنده در شرايط مانور شبکه

سناريوي مانور احتمالي ،تدوين و محاسبه تنظيمات و

توليد پراکنده در محدوده شهرک صنعتي سگزي و جي مي باشد.

الزامات حفاظتي در سناريوهاي مختلف مانور و در نهايت

با توجه به حضور تعداد سه نيروگاه توليد پراکنده متصل به شبکه
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عنوان شرکت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان تحقيق

داليل اولويت داشتن

تدوين دستورالعمل مانور هر فيدر داراي نيروگاه توليد

 26کيلوولت در محدوده شهرک صنعتي سگزي اصفهان و

پراکنده در اين طرح تحقيقاتي در دستور کار قرار دارد.

حساسيت باالي اين منطقه صنعتي ،در نظر است تا به منظور
استقاده حداکثري از ظرفيت منصوبه توليد منابع توليد پراکنده،
کاهش هزينه هاي بهاي آمادگي نيروگاه هاي توليد پراکنده،
پايداري و تداوم برق رساني به مشترکين صنعتي و کاهش تلفات
شبکه توزيع و فوق توزيع در اين محدوده ،با انجام مطالعات
موردي و شناسايي و تدوين سناريوهاي مانور ميان مدت و بلند
مدت ،تمهيداتي انديشيده شود تا بتوان باحفظ الزامات بهره
برداري و رعايت دستورالعمل هاي ابالغي بهره برداري از منابع
توليد پراکنده ،ضمن تقيد به رعايت قيود حفاظتي ،در شرايط
مانور نيز امکان بهره برداري از نيروگاه ميسر گردد.

 -3محور توزيع
 .1.1حفاظت شبکه هاي توزيع نيروي برق

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

در شبکه فشار متوسط بدليل پويايي شبکه بواسطه مانور ها و نيز

1

ارائه تظيمات بهينه تنظيمات نيروگاههاي توليد پراکنده بر

احتماالت قطع سيم در نقاط مختلف و يا فاز هاي متفاوت و نيز

شرکت توزيع نيروي برق

تعيين مقدار بهينه تنظيمات رله هاي حفاظتي در

اساس مستندات معتبر و مطالعات صورت گرفته اهداف

استراتژي هاي تامين برق جزيزه اي مصارف سنگين،حفاظت

استان اصفهان

نيروگاههاي توليد پراکنده خورشيدي و گازي

:ارتقاء تنظيمات نيروگاههاي توليد پراکنده مراحل  :مطالعه

نيروگاههاي توليد پراکنده از جمله مباحث جديد و پيچيده در

 -اجرا کاربر :دفتر فني بهره برداري -واحد جلب مشارکت

صنعت مي باشد که عليرغم وجود دستورالعمل هاي فني
کالسيک عمومي نياز است تا بر مبناي تجربيات ساير کشورها و
مطالعه استاندارد هاي موجود  ،دستور العمل هاي جامع و

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

975

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

کاربردي تحقيق و تدوين گردد.
استفاده از سيستم هاي هوشمند و اتوماسيون شبکه در

2

شرکت توزيع نيروي برق
استان البرز

ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از سيستم هاي
هوشمند در شبکه توزيع جهت بهبود شاخص هاي
قابليت اطمينان

شبکه هاي هاي توزيع باعث بهبود قابليت اطمينان
گرديده ولي هزينه بر مي باشد  .هدف از تعريف پروژه

از لحاظ اقتصادي در جهت توزيع ميزان انرژي توزيع نشده نقش

بررسي روشهاي مختلف هوشمند سازي شبکه با توجه به

بسزايي ايفا خواهد نمود

تجهيزات و ساختار شبکه و تعيين روشهاي بهينه که
توجيه اقتصادي داشته باشند .

3

شرکت توزيع نيروي برق

آسيب شناسي فرايند قطع از راه دور ادوات کليدزني از

دستورالعمل اصالحي فرآيند انجام مانور و قطع و وصل در

استان ايالم

نگاه ايمني و ارايه راهکارهاي الزم

حضور ادوات کليدزني قابل کنترل از راه دور

پيش بيني نشدن قابليت قطع و وصل از راه دور در دستورالعمل
هاي بهره برداري و امکان ايجاد خطرات ايمني براي پرسنل
بهره برداري
بيشتر از  16سال است که از کابل هاي خودنگهدار به طور وسيع
در شبکه توزيع برق استان ايالم استفاده مي شود .استان ايالم

رشد پيري عايق کابل هاي تعيين وضعيت و نرخ -
4

شرکت توزيع نيروي برق
استان ايالم

بررسي وضعيت پيري عايقي کابل هاي خودنگهدار و

خودنگهدار با نمونه برداري از کابل هاي خودنگهدار در

آسيب شناسي وقوع همزمان شکست عايقي اين

سرويس در مناطق مختلف استان  -تعيين ريسک

کابلها در شبکه توزيع برق استان ايالم

کابل هاي فروپاشي شبکه ناشي از وقوع پيري عايقي
خودنگهدار در نقاط مختلف شبکه توزيع برق استان

داراي خصوصيات اقليمي و جغرافيايي خاص و متنوع همچون
گرماي شديد مهران و دهلران ،چشمه هاي گوگردي دهلران و
 ...مي باشد .بنابراين بررسي وضعيت پيري عايقي کابل هاي
خودنگهدار در مناطق مختلف استان با هدف تعيين نرخ گسترش
پيري عايقي اين کابل ها حائز اهميت است زيرا اين نگراني
وجود دارد که در صورت عدم پيش بيني هاي مناسب در اين
زمينه ،احتمال دارد که قسمت اعظمي از شبکه در آينده به طور
همزمان دچار فروپاشي شود.

1

شرکت توزيع نيروي برق

بررسي تاب آوري مکانيکي و الکتريکي تجهيزات شبکه

ارتعاشي تجهيزات شبکه توزيع برق تحليل تنشي و -

با توجه به استفاده شرکت توزيع استان ايالم از تجهيزات و

بارگذاري استان ايالم  -تعيين پايه هاي بحراني تحت

آرايش هاي جديدي مانند ترانس هاي کوله پشتي تک پايه،
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استان ايالم

توزيع نيروي برق استان ايالم در برابر حواث طبيعي

هاي اعمالي  -تعيين ضريب اطمينان براي آرايش هاي

کراس آرم هاي جلوبر و  ...با هدف کاهش حريم و از طرف ديگر

کارکرد واقعي و حوادث طبيعي مورد نظر در شرايط

زلزله و سيل خيز بودن بسياري از مناطق استان بنابراين تحليل
ميزان تاب آوري پايه ها و تجهيزات ،بخصوص ترانس هاي کوله
پشتي تک پايه و کراس آرم هاي جلوبر نيازي ضروري است.
با توجه به فرهنگ سازي بکارگيري اين کابل ها و ديگر نسل
هاي آن توسط اين شرکت توزيع انجام گرفته و حسب تجارب
حاصله از بهره برداري آنها در مناطق صاعقه خيز که منجر به
پارگي کابل خود نگهدار علي الخصوص در پايه هاي انتهايي
شبکه مي شود و نيز عدم وجود سيستم هاي حفاظتي مناسب
براي اين نوع کابلها  ،اين شرکت را بر آن داشت تا بمنظور

0

شرکت توزيع نيروي برق
استان آذربايجان شرقي

بررسي تأثير صاعقه و اضافه ولتاژ در کابل هاي خود
نگهدار استاندارد در شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان
شرقي

با توجه به فرهنگ سازي بکارگيري اين کابل ها و ديگر

بررسي دقيق تر چنين پروژه اي را بعنوان اولويت تحقيقاتي در

نسل هاي آن توسط اين شرکت توزيع انجام گرفته و

نظر بگيرد.خاطر نشان ميشود که اين معضل گريبان گير تمامي

حسب تجارب حاصله از بهره برداري آنها در مناطق

شرکت هاي توزيع برق مي باشد و بايد چاره جويي و فکر عالج

صاعقه خيز که منجر به پارگي کابل خود نگهدار علي

کرد لذا بايستي تجهيز مناسب براي حفاظت کابل هاي خودنگه

الخصوص در پايه هاي انتهايي شبکه مي شود و نيز عدم

دار در نظر گرفت و در نهايت با اصالح دستورالعمل و تکميل آن

وجود سيستم هاي حفاظتي مناسب براي اين نوع کابلها ،

مشکالت موجود را حل کرد .مزايايي عمده استفاده از کابل خود

اين شرکت را بر آن داشت تا بمنظور بررسي دقيق تر

نگهدار در شبکههاي هوايي توزيع برق عبارتند از )1 :افزايش

چنين پروژه اي را بعنوان اولويت تحقيقاتي در نظر بگيرد.

قابليت اطمينان شبکه در مقابل شرايط جوي و اتفاقات ناشي از
برخورد اشياء خارجي  )2کاهش انرژي توزيع نشده به مقدار قابل
مالحظه  )3کاهش هزينه شاخه زني در مناطق مشجر  )4کاهش
تلفات با از بين رفتن جريان نشتي در درختان و تجهيزات )1
کاهش خطر آتش سوزي در مناطق مشجر و جلوگيري از
تخريب محيط زيست و مرگ حيوانات  )0آزادي عمل بيشتر در
طراحي خطوط به دليل کاهش فاصله حريم کابلهاي خود نگهدار

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

977

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

 )7امکان نصب خط جديد کابل خود نگهدار در کنار خط قبلي بر
روي يک تير  )8امکان نصب کابل خود نگهدار فشار ضعيف بر
روي پايههاي موجود خطوط  26کيلو ولت  )9امکان نصب
خطوط تلفن و فيبر نوري روي يک پايه مشترک با حفظ حريم
 6/1متر  )16راحتتر بودن ترميم تير شکستگي در خطوط کابل
خود نگهدار در قياس با خطوط هوايي معمول و استمرار در ارائه
سرويس به مشترکين  )11امکان زيباسازي شهري با مخفي
کردن کابلهاي خود نگهدار از انظار عمومي با عبور دادن کابل از
روي ديوار و يا مخفي کردن آن در کانال هاي مخصوص )12
مقاوم بودن نسبت به خوردگي و در نتيجه کاهش پارگي خطوط
فشار ضعيف  )14کاهش ميزان استفاده هاي غير مجاز از برق
 )11تفاوت هزينه کم و قابل جبران از محل صرفه جوئي در
خسارت خاموشيها  )10امکان نگهداري و سرويس هنگامي که
خط برقدار است  )17کاهش هزينههاي نگهداري ( کاهش
سيستماتيک شاخه زني درختان و جايگزيني و تعويض مقرههاي
شکسته و )18 )...افزايش ايمني در هنگام کار بر روي خطوط و
کاهش خسارتها و ضايعات ناشي از برق گرفتگي  )19امکان
استفاده در معابر باريک و تنگ  )26کاهش احتمال اضافه
ولتاژهاي ناشي از رعد و برق  )21بر خالف سيمهاي لخت،
کابلهاي خودنگهدار ( )self dampingبوده لذا ارتعاشات آنها
در اثر باد ناچيز و امکان طويل نمودن اسپنها ميسر است)21 .
استفاده از پايه هاي باکالس پايين به سبب سبک بودن کابل
 )22بدليل اينکه وزن کابلها سبک بوده و بصورت باندل هستند
لذا زمان نصب کوتاهتر ميشود )23 .امکان استفاده از پايه هاي
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کوتاه به سبب عايقدار بودن هاديها  )24امکان افزايش ظرفيت
خط و نصب مدار جديد بر روي پايه ها  )21راکتانس پايين
کابلهاي خودنگهدار نسبت به شبکه سيمي هوايي در مواردي که
استفاده از خطوط با هاديهاي لخت منجر به بروز حوادث گذرا
مي شود و يا اينکه رعايت حريم و ساير نکات فني و ايمني
شبکه برق مقدور نيست استفاده از کابلهاي خود نگهدار هوايي
راه حل منطقي است .از عمده ترين اين موارد مي توان به
مسيرهايي اشاره نمود که داراي عرض کم بوده و يا در آنها
موانعي از قبيل رديف درختان وجود دارد.
نحوه اجراي تحقيق  :با شبيه سازي انواع سيستم هاي
زمين در نرم افزار  ETAPو مشخص نمودن گراديان
7

شرکت توزيع نيروي برق
استان کردستان

مدلسازي گراديان ولتاژ به منظور طراحي سيستمهاي

ولتاژ مي توان با توجه به حدود ولتاژ تماس و ولتاژ گام،

زمين شبکه هاي توزيع براساس ولتاژهاي گام و تماس

سيستم زمين مناسب را براي انواع تاسيسات شبکه هاي

مجاز

توزيع تعيين نمود .اهداف پروژه  :تدوين دستورالعمل جامع

حفاظت سيستم و افزايش ايمني

براي سيستمهاي زمين و تعيين ديتيل اجرايي سيستم
هاي زمين در انواع تاسيسات مختلف شبکه هاي توزيع
مسئله ريزگردها و آلودگي هوا يکي از مهمترين مسائلي مي باشد
که شرکت هاي برق درگير آن هستند وجود ريزگرد و آلودگي
8

شرکت توزيع نيروي برق
استان کرمانشاه

طراحي و ساخت سامانه پايش ريزگرد ها و آلودگي هوا

طراحي و پيشنهاد يک سامانه کامل اندازه گيري و

باعث صدمه به تجهيزات گرانقيمت برق و يا تحت تاثير قرار

به منظور برنامه ريزي راهکارهاي پيشگيرانه و تعميرات

تشخيص ميزان و شدت ريزگرد ها در نقاط مختلف استان

دادن عملکرد آنها ميگردد که مي تواند باعث صدمات قابل

شبکه

براي تعميرات پيشگيرانه

توجهي به شبکه برق گردد از طرفي تشخيص به موقع بروز
آلودگي و همچنين شدت ريزگرد ها به برنامه ريزي جهت
تعميرات به موقع کمک قابل توجهي خواهد نمود اين موضوع با
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طراحي و ساخت رله تشخيص پارگي نول در سطح

طراحي رله تشخيص پارگي ساخت دستگاه تشخيص

استان کرمانشاه

توزيع استان کرمانشاه

پارگي

شرکت توزيع نيروي برق

مطالعه و ارائه روش عملياتي تست اتصاالت کابل

ارائه دستورالعمل اجرايي تست اتصاالت سست کابل

قعطي کامل بار مي باشد و بخاطر روکش عايقي در اتصاالت اين

استان کرمانشاه

خودنگهدار شبکه فشار ضعيف

خودنگهدار و در صورت نياز ساخت وسيله اندازه گيري

کابل ها امکان بازديد و عيب يابي ان بسيار دشوار مي باشد.لذا

کمک تکنولوژي هاي موجود در مورد سنسورها ها قابل درسي
خواهد بود
هنگامي که در شبکه توزيع سيم نول بنا به داليل مختلفي دچار
پارگي مي شود به مصرف کنندگان بعد از خود آسيب هاي جدي
همچون سوختگي وسايل برقي ايجاد مي کند اگر بتوان به کمک
9

دستگاهي پارگي سيم نول را تشخيص داد و به کمک ارسال
پيغام اين موضوع را به اطالع بهره برداران رساند بخوبي مي
توان از خطرات و خسارات ناشي از آن جلوگيري نمود و يا دست
کم اين اثرات را کاهش داد .طراحي اين رله بايد بگونه اي باشد
که از جريان سه فاز و نول فيدبک بگيرد و قبل از پارگي بوجود
آمده اين حادثه را تشخيص دهد
با بکارگيري کابل هاي خودنگهدار در شبکه هاي فشار ضعيف و
رشد روز افزون انها در شبکه شاهد مشکالتي جديد در اين
تجهيز مي باشيم اين مشکالت بدليل شرايط دمايي ،نوسانات اب
و هوايي  ،کيفيت ساخت و اشعه خورشيد و  ....ايجاد مي گردد و
از سست شدن اتصال اتصاالت شروع شده تا بروز حرارت و

16

ضروريست تا روش غير چشمي براي حصول اطمينان از
استهکام و بازديد دوره اي آنها تحقيق و مدون شود .براي مثال
در روش عيب يابي کابل هاي زميني از روش شنيدن صداي
محل اتصال ويا فاصله ياب استفاده مي شود درصورتي اين
روشها براي کابل خاي هوايي غير قابل حصول است لذا روشي
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مثل استفاده از فناوري که محل اتصال را مرئي کند مثل تصاعد
نورهاي رنگي وقابل روئيت
افزايش قابليت اطمينان شبکه ،افزايش سطح رضايتمندي

11

شرکت توزيع نيروي برق
استان همدان

مشترکين ،کاهش ميزان انرژي فروخته نشده ،کاهش

يکي از راهکارهـاي بهبـود قابليت اطمينـان شـبکه هاي توزيع

مدت زمان خطايابي و رفع خرابي ،مديريت مناسب خرابيها

نصـب تجهيزات هوشـمند جهـت بازآرايي فيدر معيوب و

و منافع اقتصادي شـبکه هاي توزيع انـرژي الکتريکي

کاهـش زمان خاموشي است .بدليل سـاختار شـعاعي و نيز تنوع

گسـترده ترين بخـش سيسـتم قـدرت بـه شـمار

و تعـدد تجهيزات بـه کار رفته ،شـبکه هاي توزيع بيشـترين

ميرونـد .اين شـبکه ها واسـط ميان مصرف کننـده و

سـهم را در عـدم اطمينـان سيسـتم قـدرت بـه خـود

سيسـتم انتقـال و توليد هسـتند و بـه سـبب نزديکي بـا

اختصـاص داده انـد .به طوري کـه آمار و بررسيها نشـان

مصرف کننـده از حساسيت خاصي برخوردارنـد .يکي

ميدهـد ،تقريبا  96%هدف تحقيق ارائه يک الگوريتم مناسب

ديگر از مسائلي که بايستي پـس از مـکان يابي بهينـه

(نظير الگوريتمهاي تکاملي و زيستي) ،براساس اطالعات موجود

ارائه الگوريتم مکانيابي بهينه جهت درج تجهيزات

تجهيزات مانوري و بهنگام وقـوع خطـا در يک شـبکه

در سامانه  GISو فاکتورهاي عنوان شده براي افزايش

مانوري (نظير سکسيونرها ،ريکلوزرها و  ) ...در

توزيع شـعاعي در نظر گرفت اين است که آيا ترانسهـا و

شاخصهاي قابليت اطمينان شبکه و همچنين در راستاي اهداف

فيدرهاي توزيع  26کيلوولت شهرستان کبودرآهنگ

هاديهـا ظرفيت الزم بـراي تامين بـار مناطـق افزوده

شرکت مي باشدخاموشيهاي مشـترکان به سيسـتم توزيع

شـده به آنان در طي عمليات بازيابي سـرويس نواحي

مربـوط ميشـود .تاکنـون مطالعـات زيادي در زمينـه بهبـود

خامـوش را خواهند داشت يا نه ،که در غير اينصورت

قابليت اطمينـان سيسـتمهاي توزيع صـورت گرفتـه اسـت .که

همچنـان بايد بـار اين نواحي خامـوش بمانـد که باعث

مهمترين حوزه در اين زمينه مکان يابي بهينه تجهيزات حفاظتي

کاهـش قابليت اطمينان سيسـتم توزيع و افزايش

يا مـکان يابي بهينه تجهيزات کليدزني و کليدهاي قدرت مي

زيانهـاي مرتبـط بـا آن از قبيل خسـارت وارده بـه

باشد.اين امر باعث کاهش مدت زمان بازيافت سيستم بعد از

مصرف کننـده ميگـردد .با توجه به استقرار سامانه GIS

وقوع خطا شده ،تعداد خاموشي ها و همچنين محدوده خاموشي

در سطح شبکه توزيع برق شهرستان کبودراهنگ ( هم

را کوچکتر نموده و سبب بهبود وضعيت سيستم از لحاظ شاخص

شبکه فشار متوسط و هم شبکه فشار ضعيف) اطالعات

هاي قابليت اطمينان مي گردد. .

تمامي تجهيزات بصورت مکان محور در پايگاه داده
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سامانه  GISموجود مي باشد
در اين پروژه هدف ارائه روشي براي شناسايي خطاهاي
امپدانس باال و مدار باز است که چالشي قديمي براي
کارشناسان شبکه توزيع بوده است .هر چند در در ابتداي
کار الگوريتم حفاظتي براي رسيدن به هدف طراحي مي
شود .اما در ادامه اين پروژه دستگاهي ساخته خواهد شد تا
در شبکه توزيع نصب شده و الگوريتم حفاظتي براي
رسيدن به هدف نهايي روي آن پياده سازي شود .در اين
پروژه سعي خواهد شد که از مشخصات گذرا و فرکانس
باالي خطاهاي اتفاق افتاده در شبکهي توزيع به منظور
شناسايي آنها استفاده کرد .هر چند که در خطاهاي
12

شرکت توزيع نيروي برق

ارائه روشي براي شناسايي خطاهاي امپدانس باال و مدار

امپدانس باال و مدار باز ،افزايش جريان يا وجود ندارد و يا

هدف ارائه روشي براي شناسايي خطاهاي امپدانس باال و مدار باز

جنوب استان کرمان

باز در شبکه توزيع جنوب استان کرمان

در حد عملکرد رلههاي موجود نيست ،اما به هر حال،

است که چالشي قديمي براي کارشناسان شبکه توزيع بوده است

امواج گذراي لحظهاي ناشي از اين خطاها در سيگنالهاي
ولتاژ و جريان شبکه وجود خواهد داشت .بنابراين ،با
مطالعه مشخصات اين مؤلفههاي گذرا ميتوان وجود خطا
را تشخيص داد .مطالعه مشخصات امواج گذرا با استفاده از
تبديلهاي زمان-فرکانس قابل اجراست .به اين صورت که
زمان توليد موج گذرا و فرکانس آن با استفاده از تبديلهاي
زمان-فرکانس قابل استخراج است .از جمله اين تبديالت
که در مقاالت براي استخراج امواج گذرا استفاده شدهاند
ميتوان به تبديل موجک ،تبديل  Sو اپراتور انرژي تيجر
اشاره کرد .در اين پروژه از ميان اين تبديلها ،هر کدام که
مناسبتر باشد به منظور استخراج امواج گذرا استفاده
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ميشود .سپس با استفاده از اطالعات استخراج شده،
الگوريتم مناسب براي شناسايي خطاهاي مدار باز و
امپدانس باال پايهريزي ميشود .مراحل پروژه -1 :طراحي
شبکه توزيع در يکي از نرم افزارهاي تخصصي سيستم
هاي قدرت  -2شبيه سازي خطاهاي مدار باز و اتصال
کوتاه هاي امپدانس باال و استخراج سيگنال هاي ولتاژ و
جريان ناشي از خطا  -3اعمال تبديل زمان-فرکانس
مناسب جهت استخراج مشخصات گذرا ،زماني و فرکانسي
از سيگنال هاي ولتاژ و جريان  -4ارائه الگوريتم شناسايي
خطا با استفاده از مشخصات استخراج شده
مروزه انرژي الکتريکي به جزء الينفک زندگي ب شري تبديل
شده ا ست و زندگي بدون آن شايد براي خيلي ها مت صور نبا

13

در اين طرح سعي خواهد شد ،در فاز اول تجهيزات اصلي

شد .در مواقع بحران اين انرژي اهميت بيشتتري پيدا مي کند ررا

شبکه توزيع شناسايي گردد .با انجام ارزيابي آسيب پذيري

که برق تامين کننده انرژي بستياري از خدمات استت و نبود آن

لرزه اي شبکه توزيع استان کرمان شاخصهاي حياتي

مي تواند منجر به اخالل در عملکرد ساير شريانهاي حياتي و زير

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبکه توزيع برق

شبکه تعيين شده و بر اساس آنها آسيب پذيري هر المان

ساخت مي شود .همچنين ،تامين انرژي برق در شرايط بحران

شرکت توزيع نيروي برق

شهرستان کرمان و تعيين اولويت محافظت از تجهيزات

بصورت کمي و کيفي انجام مي شود .در فاز دوم بر اساس

براي مصارفي نظير روشتنايي عالوه بر باال بردن روحيه از دستت

شمال استان کرمان

شبکه توزيع بر اساس شاخص هاي حياتي جهت

پارامتر هاي مختلف از جمله اهميت و ميزان آسيب پذيري

رفته عمومي ،برقراري نظم و امنيت اجتماعي ،امکان امداد

افزايش تاب آوري بعد از وقوع زلزله

المان ها ،اجزاي اصلي شبکه توزيع اولويت بندي و

رستاني در شتب را نيز فراهم مي نمايد .تاب آوري شبکه برق

شاخص گذاري مي شوند .در فاز سوم نيز راهکار هاي

بدين معنا مي باشد که در زمان وقوع بحران عملکرد شبکه تحت

اجرايي و مناسب جهت افزايش قابليت اطمينان و تاب

وظايف خود همچنان حفظ شود .در واقع شبکه بايد خدمت ر

آوري شبکه در مقابل زلزله پيشنهاد مي گردد.

ساني بي وقفه خود را که قبال براي آن تعريف شده بود ادامه
دهد .به خاطر گ سترش شهرها و صنعتي شدن جوامع ،شبکه
هاي توزيع برق نيز گ سترش يافته اند .اين گ ستردگي،
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پيچيدگي اين شبکه ها را افزايش مي دهد و به خاطر همين
آشفتگي در هر بخشي از شبکه مي تواند به کل شبکه نيز تسري
يابد .به خصوص در پديده اي مثل زلزله که با خرابي گسترده
تاسيسات برق همراه است ،اين بحران مي تواند به خاموشي هاي
سراسري بيانجامد .مانند زلزله نورثريج که در اثر آن ،برق 7
ايالت غربي آمريکا و  2ايالت کانادا قطع شد و اين گ ستردگي
به طوري بود که در هر دو ک شور حالت بحراني ايجاد نمود.
برآورد آ سيب پذيري شبکه توزيع برق در مواقع بحراني ،از
اهميت ويژه اي بر خوردار ا ست.

14

همان طور که در قبل اشاره گرديد براي کاهش و يا حذف

هدف ما در اين طرح تحقيقاتي استفاده از ترانسفورماتور

خطر برقگرفتگي در مناطق ييالقي معموال شاخه زني به

ايزوالسيون بمنظور حذف شاخه زني و ارتقا ايمني در مناطق

عنوان راهکار اصلي مدنظر قرار گرفته است اما با انجام

روستايي ميباشد .در عبور شبکه  KV 26از مناطق روستايي و

اين پروژه و پياده سازي آن در مناطق ييالقي (مناطق

کوهستاني با پوشش درختي چالش اصلي رعايت حريم شبکه مي

محدود) ميتوان بدون شاخه زني خطر برقگرفتگي را به

باشد که معموال راهکار اجرايي در اين زمينه شاخه زني مي باشد.

صفر رساند .اين روش در کنار مزايايي فراواني که در ادامه

شاخه زني به عنوان اولين راهکار بوده اما بهترين راهکار نمي

شرکت توزيع نيروي برق

استفاده از ترانسفوماتور ايزوله بمنظور جلوگيري از شاخه

به آن ها اشاره خواهيم نمود يک عيب اساسي دارد و آن

باشد چرا که در مناطق روستايي غالبا درختان مثمر بوده و با

شهرستان مشهد

زني در مناطق خاص

هم حذف حفاظت ارت فالت مي باشد .جهت به حداقل

شاخه زني در واقع به سرمايه باغداران آسيب ميرسد .عالوه بر

رساندن طبعات ناشي از اين عيب سه نکته قابل توضيح

اين در برخي مواقع بمنظور رعايت حريم مجبور به قطع درختان

است .نکته اول اجرا اين پروژه در مناطق محدود مي

هستيم که اين روش با مقاومت روستاييان عزيز مواجه مي شود.

باشد ،به عبارت بهتر بخش هاي بسيار کمي از شبکه فاقد

به همين دليل ما بر آن شديم که با تحقيق و بررسي در منابع

حفاظت ارت فالت خواهد گرديد .نکته دوم استفاده از

علمي راه کاري ديگر براي حل اين موضوع پيشنهاد دهيم.

کنترل فاز مي باشد که مي توان به کمک آن تا حد زيادي

با توجه به ساختار شبکه فشار متوسط و اتصال نقطه ستاره سمت

حفاظت ارت فالت را پوشش داد .و در نهايت نکته سوم

ثانويه پست هاي فوق توزيع در صورت ارتباط هر يک از فازهاي

اين است که بر اساس نوع اتاصل ترانسسفوماتورهاي 26

شبکه  KV 26خطا ارت فالت رخ داده و در نتيجه اگر عمال خطا
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

به  466شبکه فشار ضعيف ما به لحاظ حفاظت هيچ گونه

اتصال فرد به شبکه  KV 26باشد برق گرفتگي رخ خواهد داد.

تغييري تخواهد داشت و آرايش شبکه ثابت باقي خواهد

در صورتي که بتوان ارتباط با زمين را در برخي مسافت ها از

ماند .از جمله مهمترين محاسن اين طرح عبارتند از.1 :

شبکه قطع نمود عمال خطر برقگرفتگي (بر اثر ارتباط فتز به

حذف شاخه زني :با توجه به شاخه زني در مناطق ييالقي

زمين) را به صفر خواهيم رساند .با استفاده از ترانسفوماتور

اين امر به لحاظ اجتماعي (رضايت روسستاييان از عدم

ايزوالسيون (نسب تبديل  1به  )1ميتوان به اين هدف دست

قطه درختان) ،اقتصادي (عدم قطع درختان مثمر) و زيست

يافت.

محيطي داراي اهميت مي باشد .2 .حذف خطر برق

يکي از ويژگيهاي ذاتي تجهيز ترانسفورماتور در حالت کلي (به

گرفتگي :با توجه به صفر رساندن خطر برقگرفتگي از بُعد

جز نوع اتوترانسفورماتور) ،ايجاد ايزوالسيون و جداکردن کوپالژ

فني مزيت بسيار مناسبي محسوب شده و همچنين با

الکتريکي مدار اوليه و ثانويه از هم ميباشد .اين ويژگي غالباً يک

کاهش تعداد بروزخطاها (آتش سوزي درختان ،برقگرفتگي

مزيت بسيار مهم به شمار آمده و سبب شده تا بر مبناي آن

افراد عادي ،قطعي هاي متعدد برق) رضايت اجتماعي نيز

ترانسفورماتور ايزوالسيون مطرح و مورد استفاده قرار گيرد .بدين

بهوراه خواهد داشت .مراحل انجام کار .1 :بررسي سابقه

صورت که نسبت تبديل در اين نوع ترانسفورماتور يک به يک

موضوعي پروژه در کشورهاي پيشرفته  .2مطالعه و بررسي

( )1:1بوده و هيچگونه تغيير سطح ولتاژي و جرياني صورت

انواع ساختارهاي ترانسفوماتورهاي ايزوالسيون توان باال

نميگيرد .تنها تغيير اجتناب تاپذير ،تغيير زاويهاي ولتاژ فازهاي

 .3طراحي و ساخت ترانسفورماتور ايزوالسيون  1به  1با

متناظر نسبت به هم در اوليه و ثانويه بوده که به دليل گروهبندي

توان  .KVA 4 166انتخاب منطقه پايلوت و نصب

ترانسفوماتور در حالت سهفاز ميباشد .در ترانسفورماتور

ترانسفورماتور ايزوالسيون  .1انجام تست هاي ايمني و

ايزوالسيون تکفاز اين تغيير زاويه و گروهبندي را نخواهيم داشت.

رفع نواقص احتمالي  .0نتيجه و ارائه گزارش نهايي

استفاده از ترانسفورماتور ايزوالسيون يک به يک در سطح ولتاژ
 26کيلوولت ،يک راه حل منطقي و بهينه براي جلوگيري از
پديده شاخهزني ميباشد .راهحلهاي ديگري نيز براي اين مسئله
وجود دارد که منجمله ميتوان استفاده از خطوط هوايي روکش
دار و کابلهاي عايق را نام برد .اين روش در عمل
محدوديتهاي بسياري را اعمال کرده و نيازمند هزينه اوليه و
تعمير و نگهداري مداوم ميباشد .همچنين احتمال بروز خطا را

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

915

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

شرکت توانير

تهيه نقشه راه حفاظت در شبکه توزيع نيروي برق

تهيه نقشهراه حفاظت

داليل اولويت داشتن

تنها کاهش ميدهد اما استفاده از ترانسفورماتور اين احتمال را به
صفر ميرساند.
-1ميزان اثر گذاري نياز شناسايي شده بر عملکرد شرکت :يکي
از حوزه هاي بهرهبرداري از شبکه برق ،توسعه شبکه روستايي و
در حريم درختان مي باشد ،با استفاده از اين روش پيشنهادي
ميتوان در بخش هاي ضروري ايمني نسبي اي فراهم نمود.
-2ميزان ضرورت و فوريت رفع نياز :در توضيحات باال اشاره
شده است
-3ميزان استراتژيک بودن نياز :در توضيحات باال اشاره شده
است
-4سطح تعريف نياز :با مديريت محترم عامل و معاونين حاضر در
جلسه کميته تحقيقات طرح موضوع شده است و موافق بوده اند.
-1سريع الحصول بودن نتيجه :با توجه به امکانات موجود اجرا
طرح پايلوت در کمتر از  3ماه امکان پذير مي باشد.
-0ميزان بودجه و امکانات شرکت :کمتر از 21ميليون تومان ،با
توجه امکانات موجود اجرا طرح پايلوت توسط نيروهاي داخل
شرکت (تکنسين) انجام خواهد پذيرفت
 -7در منطقه اي که رعايت حريم شبکه داراي مشکل باشد
ميتوان از اين طرح استفاده نمود
81

عدم وجود نقشهراه حفاظت در شبکه توزيع نيروي برق
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 -3محور توزيع
 .1.2سيستم هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي برق
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

در حال حاضر باتري ها از مطرح ترين و آينده
دارترين فناوري هاي ذخيره ساز انرژي الکتريکي
در کاربردهاي تجاري و صنعتي به شمار مي آيند.
طرح هاي ذخيره ساز مورد استفاده در سيستم
قدرت تا به امروز بيشتر جنبه تحقيقاتي داشته اند
1

شرکت توزيع نيروي برق
استان آذربايجان شرقي

طراحي و ساخت سيستم ذخيره ساز انرژي بر اساس

که دليل آن هزينه سرمايه گذاري باال و محدوديت

باتري به منظور پيک سايي در شبکه با توان لحظه اي

توان مبدل هاي الکترونيک قدرت توان باال به

 26کيلووات و ظرفيت  166کيلووات ساعت

عنوان واسط ميان باتري و شبکه مي باشد .نمونه
هاي عملي از سيستم هاي ذخيره ساز براي
کاربردهاي مختلفي نظير فرمان پذيرکردن منابع
انرژي تجديدپذير با توليد ناپيوسته ،تأمين توان
بدون وقفه امري ضروري و غير قابل اجتناب است

در حال حاضر باتري ها از مطرح ترين و آينده دارترين فناوري هاي
ذخيره ساز انرژي الکتريکي در کاربردهاي تجاري و صنعتي به شمار
مي آيند .طرح هاي ذخيره ساز مورد استفاده در سيستم قدرت تا به
امروز بيشتر جنبه تحقيقاتي داشته اند که دليل آن هزينه سرمايه
گذاري باال و محدوديت توان مبدل هاي الکترونيک قدرت توان باال
به عنوان واسط ميان باتري و شبکه مي باشد .نمونه هاي عملي از
سيستم هاي ذخيره ساز براي کاربردهاي مختلفي نظير فرمان
پذيرکردن منابع انرژي تجديدپذير با توليد ناپيوسته ،تأمين توان بدون
وقفه امري ضروري و غير قابل اجتناب است و براي گذر از پيک مهم
ميباشد.

و براي گذر از پيک مهم ميباشد.
با توجه به افزايش قيمتها و همچنين اهميت مسائل اقتصادي در
شرکت هاي توزيع الزم است دارايي فيزيکي شبکه هاي توزيع در

2

شرکت توزيع نيروي برق

ارائه راهکار عملي و مبتني بر قابليت اطمينان براي

استان چهارمحال و

مديريت دارايي فيزيکي شبکه و تعيين بودجه بهينه

بختياري

براي تعميرات پيشگيرانه

فضاي کنوني مديريت گردد .از سوي ديگر با توجه به آنکه تجهيزات
ارائه راهکار و برنامه مدون جهت انجام تعميرات و

شبکه عمر محدودي دارند و الزم است تا ساالنه مبالغ هنگفتي جهت

مديريت دارايي ها

تعمير خرابي و يا از کارافتادگي برخي تجهيزات صرف شود لذا
تعميرات پيشگيرانه اي جهت صرفه جويي در هزينه هاي آتي و
استفاده بهينه از تجهيزات يکي از راهکارهاي مناسب در همه شرکت
هاي توزيع مي باشد

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

3

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي برق

بررسي اثرات ناشي از نصب فالت يابهاي مجهز به

استان سيستان و

 gsm modemبر ميزان نرخ خاموشي در شبکه

بلوچستان

هاي استان سيستان و بلوچستان

917

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

کاهش نرخ خاموشي

داليل اولويت داشتن

باالبردن کيفيت انرژي تحويلي به مشترکين و رضايت مشترکين

شايد به گمان قوي بتوان گفت برنامه ريزي و تعريف کارِ سرويس و
نگهداري براي اکيپ هاي اجرايي يکي از مشکل ترين بخش هاي
حوزه بهره برداري شبکه هاي توزيع باشد .اين چند بعدي بودن عيوب
تجهيزات ،گاها بهره بردار را در تعريف کار و فعاليت تعميراتي دچار
اشتباه مي کند .بعضي از ابعاد عيوب و درجه بندي هاي آن به شرح
ذيل مي باشد • :درجه بندي متفاوت عيوب شبکه به لحاظ پراکندگي
جغرافيايي • درجه بندي متفاوت آنها به لحاظ اولويت تعميراتي •

4

شرکت توزيع نيروي برق
استان مرکزي

برنامه ريزي بهينه براي تعريف کار سرويس و تعميرات
شبکه با هدف افزايش رضايتمندي مشترکين در
شرکتهاي توزيع و افزايش سود براي پيمانکاران

درجه بندي متفاوت به لحاظ دستمزد رفع عيوب مطابق فهرست بها •
ميتواند به تغيير رويکرد بهره بردار و افزايش تمايل

درجه بندي متفاوت به لحاظ اثربخشي • درجه بندي متفاوت به لحاظ

پيمانکاران به حضور در اين حوزه گردد.

زمان خاموشي با برنامه • درجه بندي متفاوت به لحاظ اعمال خاموشي
با برنامه با توجه به رويکرد جديد شرکت هاي توزيع مبني بر برون
سپاري حوزه هاي فعاليت به شرکت هاي خصوصي لزوم دستيابي يک
مدل بهينه براي بهره برداران براي تعريف کار براي پيمانکاران به
شکلي که عيوب ارائه شده به لحاظ  0شاخص فوق دسته بندي و
درجه بندي گردد و طوري کار براي پيمانکار تعريف گردد که به لحاظ
اقتصادي براي پيمانکار به صرفه و براي شرکت هاي توزيع بيشترين
آورده (افزايش رضايتمندي مشترکين ،کاهش زمان خاموشي و )...
داشته باشد.

1

شرکت توزيع نيروي برق

مطالعه تطبيقي و بازطراحي مدل انتشار اطالعات مابين

-بررسي روال هاي متعدد مندرج در استاندارد و

استاندارد  IEC61968که از آن تحت عنوان CIM (common

تهران بزرگ

نرم افزارها و واحدهاي عملياتي شرکت توزيع برق بر

مطالعه فرآيندهاي موجود در شرکت توزيع برق

 )Information Modelنيز نام برده مي شود به دنبال ايجاد يک
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

اساس استاندارد IEC61968

تهران بزرگ و تطبيق فرآيندهاي موجود با شرايط

مدل مناسب و متحد جهت انتشار اطالعات ما بين نرم افزارها و

مندرج در استاندارد  -پيشنهاد مدل بهينه در

واحدهاي عملياتي مختلف در شرکت هاي توزيع برق است به نحوي

فرآيندهاي کاري و يا اصالحات الزم در

که واسط هاي استاندارد جهت تبادل اطالعات مابين سيستم ها قابل

دستورالعمل هاي موجود جهت تطابق با موارد

تعريف بوده و در نهايت همگي اطالعات بتواند در خدمت نرم افزار

مندرج در استاندارد  IEC61968 -طراحي و

جامع مديريت توزيع ( )DMSقرار گيرد .پراکندگي روال هاي کاري و

تعريف مدل انتشار داده مابين بخش هاي مختلف

عدم يکپارچگي در فرآيند توليد و استفاده از داده هاي مختلف در

در راستاي دستيابي به سيستم جامع مديريت توزيع

سطح شرکت توزيع چالشي است که با پياده سازي مدل هاي استاندارد

)(DMS

تعريف شده در اين استاندارد قابل حل خواهد بود .مطالعه دقيق بخش
هاي مختلف استاندارد و بومي سازي آن به جهت تطابق با شرايط
شرکت هاي داخلي نياز به اجراي اين پروژه را توجيه مي سازد.
در حال حاضر کاهش پيک از دغدغه هاي اصلي صنعت برق کشور
است  ،يکي از راهکارهاي کاهش پيک استفاده از ذخيره ساز ها مي
باشد .به اين صورت که در زمان هاي غير پيک به ذخيره انرژي و در
زمان هاي پيک به استفاده از انرژي ذخيره شده مي پردازند .با توجه

0

شرکت توزيع نيروي برق

بررسي بکارگيري ذخيره سازها در کاهش تلفات و

شهرستان اصفهان

پيکسائي شرکت توزيع برق اصفهان

نحوه به کار گيري ذخيره ساز ها جهت پيک سايي

به اين که با اين اقدام مي توان به اصالح ضريب توان  ،بهبود کيفيت

و کاهش تلفات از منظر فني و اقتصادي در شرکت

توان  ،کنترل ولتاژ و  ...نيز پرداخت  ،به کار گيري ذخيره ساز ها مي

توزيع برق شهرستان اصفهان

تواند در کاهش تلفات نيز تاثير گذار باشد .با توجه به تفاوت تعرفه
هزينه انرژي در ساعات کم باري ميان باري و پرباري  ،در صورتي که
تفاوت بين تعرفه ها در زمان هاي مختلف متفاوت باشد  ،استفاده از
ذخيره ساز ها از سوي مصرف کننده ها نيز توجيه اقتصادي پيدا خواهد
کرد.

911

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
 -3محور توزيع
 .1.2طراحي ،ساخت و بهينه سازي تجهيزات الکتريکي شبکه هاي توزيع نيروي برق
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

روش چاله کني و ريختن قلوه سنگ و استقرار پايه هاي شبکه از

1

شرکت توزيع نيروي برق
استان اصفهان

تحقيق و تغيير دستور العمل و روش اجرايي نصب
پايه هاي بتوني گرد با حذف استفاده از سنگ الشه و
تخريب حداقلي زمين و استقرار عمودي کامل

ساليان پيش بهمين روال ادامه داشته است ولي هم اکنون با توجه به
دستورالعمل نحوه اجراي گود و استقرار پايه با تخريب

بکارگيري پايه هاي گرد و بي تاثير بودن سنگ الشه در استهکام ان و

حداقلي زمين

عدم نياز به گود کني با ابعاد زياد ،مي توان طي تحقيقي روش اصولي
گود زني و کاشت پايه بدون تخريب زياد زمين و با بهترين استحکام را
استخراج و مدون نمود.
با توجه به استفاده از روش آبکاري گالوانيزه گرم و هزينه سرمايه

2

شرکت توزيع نيروي برق
استان اصفهان

ارائه پوشش جايگزين گالوانيزه گرم بروي
کنسولهاي فلزي ترجيحا داراي خاصيت عايقي
جهت جلوگيري از پرنده زني با رويکرد اقتصادي

محصول  :ارائه پوشش جايگزين گالوانيزه گرم اهداف

گذاري اوليه و جاري بسيار زياد ( ،هزينه تمام شده ابکاري گاها" تا 16

 :کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري مراحل :

درصد قيمت يراق اصلي مي رسد ).واز طرف ديگر اين روکش خود

بررسي و مطالعه اوليه  -ارائه طرح  -ساخت  -تست

رساناي جريان برق مي باشد .در صورت استفاده از يک پوشش عايق

کاربر  :دفتر فني بهره برداري

جايگزين مي توان دو خاصيت عايقي و مقاومت در برابر خوردگي و
عوامل مکانيکي را يک جا بدست آورد.
هنگامي که در شبکه توزيع سيم نول بنا به داليل مختلفي دچار پارگي
مي شود به مصرف کنندگان بعد از خود آسيب هاي جدي همچون
سوختگي وسايل برقي ايجاد مي کند اگر بتوان به کمک دستگاهي

شرکت توزيع نيروي برق
3

استان چهارمحال و
بختياري

طراحي و ساخت رله تشخيص پارگي نول

طراحي رله تشخيص پارگي ساخت دستگاه تشخيص
پارگي

پارگي سيم نول را تشخيص داد و به کمک ارسال پيغام اين موضوع را
به اطالع بهره برداران رساند بخوبي مي توان از خطرات و خسارات
ناشي از آن جلوگيري نمود و يا دست کم اين اثرات را کاهش داد.
طراحي اين رله بايد بگونه اي باشد که از جريان سه فاز و نول فيدبک
بگيرد و به کمک اختالفي که هنگام پارگي بوجود مي آيد اين حادثه را
تشخيص دهد
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رديف

عنوان شرکت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان تحقيق

داليل اولويت داشتن

بهبود عملکرد در زمان تعمييرات شبکه (مصوب کميته نظام پيشنهاد
ساخت و استفاده از يک وسيله کاربردي و ابتکاري در
4

شرکت توزيع نيروي برق

طراحي و ساخت جک هميارسيمباني با قابليت

استان خراسان رضوي

کاربري به عنوان ابزار سيمبان

سطحي که قابل استفاده موردي در شبکه باشد.
پيگيري ثبت اختراع انجام شده است و مراحل دريافت
گواهينامه به مالکيت شرکت توزيع نيروي برق
خراسان رضوي مي باشد.

ها) تعويض مقره با استفاده از بالبر و در بيشتر مواقع توسط سيمبان با
سعود از تير انجام مي شود  .که برداشتن سيم از روي مقره نياز به
قدرت بدني در هنگام کار دارد و احتمال آسب به سيمبان نيز مطرح
است .طرح پيشنهادي کار برداشتن سيم از روي مقره و قرار دادن آن
پي از تعويض مقره  ،در مکان مناسب را بوسيله اين ابزار انجام مي
دهد .توضيحات بيشتر در مقاله پذيرش شده در ششمين کنفرانس سيرد
ايران)

1

شرکت توزيع نيروي برق
استان خوزستان

بررسي پيامدهاي نصب ريکلوزر و سکشن اليزر بر
روي شبکه توزيع با توجه به شرايط برق منطقه اي

افزايش قالبت اطمينان و کاهش تلفات

بروز خطا در شبکه

استان خوزستان
تعريف مسئله  :طراحي و اجراي ساختمان پست هاي زميني پيش

0

شرکت توزيع نيروي برق

طراحي و اجراي ساختمان پست هاي زميني پيش

طراحي و ساخت نمونه سخت افزاري محصول مورد

استان زنجان

ساخته

نظر پروژه

ساخته که بسهولت و با قيمت مناسب اجرا شود .داليل اولويت داشتن :
زمانبر بودن و گرانقيمت بودن اجراي ساختمان پست هاي زميني
مزاياي به کارگيري تحقيق  :تسريع و تسهيل در اجراي پشت هاي
زميني

7

با توجه به نياز روز افزون پروژههاي توسعهي شهري

عموما از فونداسيون پيش ساخته با ابعاد و هندسه مختلف بعنوان

طراحي ،ساخت نمونه ،انجام آزمون و نگارش

به روشنايي و نيز خوردگي شديد فونداسيونهاي

شالوده جهت نگهداري پايه هاي روشنايي در سطح شهر استفاده مي

شرکت توزيع نيروي برق

دستورالعمل فونداسيون پايههاي روشنايي سازگار با

موجود در سطح شهر ،ضرورت انديشيدن تمهيدات

شود .در مواردي با توجه به توجيهات اقتصادي يا تسهيل اجراي پروژه،

استان هرمزگان

شرايط محيطي استان هرمزگان با هدف افزايش طول

جهت بهسازي کيفي اين تجهيز بيش از پيش آشکار

فونداسيون درجا نيز استفاده مي شود .بدليل امکان نظارت دقيق و

عمر و کاهش هزينههاي بهره برداري

ميگردد .مصرف بالغ بر  2666عدد فونداسيون پايه

کنترل ساخت ،توصيه به استفاده از نوع پيش ساخته شده است .اما

روشنايي  9و  12متري در سطح استان در سال منجر

شواهد و نتايج مشاهدات نشان داده حتي در انواع پيش ساخته نيز

به صرف هزينهاي  26ميليارد ريالي در اين بخش

خوردگي بتن و تخريب فونداسيون به سرعت در شهر هاي ساحلي

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

919
اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

ميشود .درصورتي که فرض کنيم ساالنه %06

اتفاق افتاده است .بنابراين تاکنون بررسي جامع و اقدام عملي جهت

فونداسيون مصرفي براي احداث پروژههاي جديد و

افزايش طول عمر اين نوع تجهيز انجام نشده است.ودراستان هرمزگان

 %46براي تعويض فونداسيون فرصوده مصرف گردد،

باتوجه به شرائط محيطي خاص شاهد خوردگي شديدوطول عمر پايين

درصورت به نتيجه رسيدن موضوع اين تحقيق ،به

فوندانسيونهاي موجود هستيم ونياز به يک تغيير ساختار علمي واجرايي

ازاي افزايش هر يک سال به طول عمر فونداسيونها،

بشدت مورد نيازاست .با بررسي فوندانسيون هاي موجود که به نيمه

 8ميليارد ريال صرفهجويي اقتصادي انجام خواهد شد.

اول ويا حتي به يک چهارم اول عمر استاندارد خودرسيده اند درمي

ضمن آنکه از ديگر اهداف اين پروژه ،طراحي هندسي

يابيم که شرائط محيطي منطقه خصوصا دربخش ساحلي نياز به

و مهندسي شدهي فونداسيونها با هدف کاهش

تغييرات بنيادي در نوع  ،مواد  ،روش ساخت ونصب و بهره برداري دارد

هزينههاي توليد ،حمل و نصب است که در نهايت

که دراين پروژه تعيين مصالح مناسب  ،استفاده از frpها وچگونگي

منجر به صرفهجويي اقتصادي مضاعف خواهد شد.

توليد آن بررسي وسپس موردتستهاي موردنياز قرار ميگيرد و درنهايت
ضمن توليد نمونه ها وتست ها  ،دستورالعمل مناسب وسازگارباشرائط
محيطي منطقه تهيه ميگردد.

8

شرکت توزيع نيروي برق
استان همدان

شرکت توانير

بررسي عمر مفيد مقره هاي سيليکوني

مطالعه جامع انواع کليدهاي قابل استفاده در
شبکه هاي توزيع ،ويژگي هاي آنها و تعيين

9

ميزان تخصيص هر يک از آنها با لحاظ کردن
مسايل فني و اقتصادي

کاهش تعداد خاموش هاي بي برنامه،کاهش زمان

با توجه به توليدات مقره هاي سيليکوني که به صورت گسترده توسط

خاموشي با توجه به اينکه شناسايي محل عيب در

توليدکنندکان در حال ساخت است و ضعف در اطالعات و ضعف

مقره هاي سيليکوني دشوار تر ميباشد.کاهش نرخ

استانداردها در توليد اين نوع مقره ها باعث شده است پيوند هاي ضعيف

انرژي توزيع نشده،افزايش عمر مفيد تجهيزات در

بين مولکولهاي سيليکون و تاثيرات مخرب پرتو دهي نور لذا نياز است

نتيجه کليد زني از مانورها و برنامه ريزي براي اصالح

طي يک پروسه پژوهشي عمر مفيد مقره ها با توجه به محل نصب از

و تعويض مقره هاي منصوبه

نظر آب و هوايي بررسي شود

مطالعات با هدف بررسي تجارب جهاني و با لحاظ

تنوع در کليدهاي مورد استفاده در شبکه توزيع و لزوم شناسايي

ارزيابي فني و اقتصادي و ضمن در نظر گرفتن قابليت

ويژگيهاي آنها و تعيين ميزان تخصيص هر يک از آنها با لحاظ کردن

ها و ويژگي هاي شبکه توزيع کشور انجام شود

مسايل فني و اقتصادي
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 .1.3کنترل شبکه هاي توزيع نيروي برق
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

وقوع خطا در سطح توزيع در اکثر رويدادهاي منجر به قطع برق

1

رفع کليه نواقص نرم افزار  OPSکه يکي از پروژه هاي

مشترکين مي گردد.کليدهاي مانور قابل کنترل از راه دور با

شرکت توزيع نيروي برق

ارتقاء کارآيي نرم افزار جايابي کليد با تابع هدف جامع

موفق دهه اخير در اين شرکت بوده است .و تبديل آن به

تسريع فرآيند مديريت خطا،قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع را

استان خراسان رضوي

و با تکيه بر تاب آوري شبکه توزيع

نرم افزار جامع جهت کاربري بهتر و افزايش قابليت اطمينان

ارتقا مي بخشد .و پروژه تحقيقاتي جايابي کليد که يکي از پروژه

شبکه توزيع برق

هاي تحقيقاتي  -کاربردي دهه اخير بوده است باز نويسي و ارتقا
يابد.

مطالعه و امکان سنجي استفاده از شبکه هاي WSN
2

ارتباط از راه دور با تجهيزات مختلف و امکان سنجش يا اندازه

شرکت توزيع نيروي برق

( شبکه هاي حس گر بي سيم ) براي مقابله با

مشخص نمودن دقيق نحوه و نوع و امکان استفاده از شبکه

گيري آنها ،به روش هاي مختلف و موثر  ،همواره مورد نياز

استان زنجان

سرقت ،کنترل دما و ساير شاخص هاي بهره برداري

هاي VSN

ميباشد و الزم است کنترل برخي شاخص ها و دسترسي به
برخي اطالعات مانند سرقت ها و  ....انجام پذيرد.

و ....

دستکاري يا سرقت برق يکي از مشکالت دامنگير شرکت هاي

3

شرکت توزيع نيروي برق
استان زنجان

طراحي و ساخت دستگاه تشخيص کابل غير مجاز
قبل از کنتور و دستکاري به روش ديفرانسيلي جريان
از طريق Wi-Fi

توزيع ميباشد و هر اقدام مديريتي يا فني که در راستاي اين
طراحي و ساخت نمونه سخت افزاري محصول مورد نظر

موضوع باشد ،مورد استقبال اين شرکت ميباشد ،در خصوص اين

پروژه

تجهيز  ،موارد مختلف طراحي و ساخته شده ست  ،ليکن روش
متفاوت مقايسه جريان ورودي از کابل اصلي و مقدار عبوري از
کنتور ،شاخص اصلي اين طرح ميباشد.

4

شرکت توزيع نيروي برق
استان کرمانشاه

تدوين نقشه راه داده کاوي( )dataminingو

روش داده کاوي در شرکت هاي توزيع کاربرد و مزاياي

روش داده کاوي در شرکت هاي توزيع کاربرد و مزاياي زيادي

مديريت کاهش تلفات با بکار گيري تکنيک داده

زيادي دارد از جمله در جهت کاهش تلفات و در جهت

دارد از جمله در جهت کاهش تلفات و در جهت شناسايي نقاط

کاوي

شناسايي نقاط الوده به سرقت ميتوان با استفاده از اين روش

الوده به سرقت ميتوان با استفاده از اين روش مناطق الوده را

مناطق الوده را کشف و برنامه ريزهاي آتي در اين زمينه را

کشف و برنامه ريزهاي آتي در اين زمينه را انجام داد .بکار گيري

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

913

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

انجام داد .بکار گيري اين روش موجب افزايش قابليت

اين روش موجب افزايش قابليت اطمينان ،کاهش تلفات ،و

اطمينان ،کاهش تلفات ،و کاهش انرژي توزيع نشده و ..

کاهش انرژي توزيع نشده و  ..داردکه بحث روز جلسات شرکت

داردکه بحث روز جلسات شرکت توانير است که بايد توسط

توانير است که بايد توسط پروژه تحقيقاتي کاربردي و عملياتي

پروژه تحقيقاتي کاربردي و عملياتي گردد.

گردد .کاربران براي اتخاذ تصميمهاي مناسب در هنگام ايجاد
مدلهاي داده کاوي بايد به درک صحيحي از دادهها برسند .از
جمله تکنيکهاي جستجو ميتوان به محاسبهي حداقل و حداکثر
مقادير ،محاسبهي ميانگين و انحراف معيار و توجه به توزيع
دادهها اشاره نمود .به طور مثال ،اين امکان وجود دارد تا با
بازنگري حداقل ،حداکثر و ميانگين مقادير به اين نتيجهگيري
دستيافت که دادهها قادر به نمايش فرآيندهاي مرتبط با مشتريان
يا کسبوکار نبوده و از همين رو نياز به کسب دادههاي
متوازنتر يا بازنگري فرضياتي است که انتظارات بر مبناي آن
شکل گرفته است .با توجه به انحراف معيار و ساير مقادير توزيعي
ميتوان به اطالعات مفيدي دربارهي ثبات و دقت نتايج دست
يافت .انحراف معيار باال ممکن است نشانهي آن باشد که افزايش
ميزان دادهها ميتواند به بهبود مدل کمک نمايد .دادههايي که
انحراف زيادي از توزيع استاندارد داشته باشند احتماال خطا دارند،
بدين معنا که تصوير دقيقي از يک مسئله در دنياي واقعي ارائه
ميدهند اما تناسب و هماهنگي مدل با دادهها را دشوار مينمايند.

1

نگه داشتن شبکه هاي توزيع برق در استان لرستان در

افزايش بالهاي طبيعي مانند سيل و زلزله طوفان و برف در

شرکت توزيع نيروي برق

آمايش شهري با رويکرد پدافند غير عامل و مديريت

مسائل و بحران هاي طبيعي مانند سيل و زلزله در کشور و

کشور بخصوص در شرکت توزيع برق استان لرستان  -تهديد

استان لرستان

بحران

بخصوص در استان لرستان -مديريت بحران هاي مختلف و

هاي خارجي به کشور -لزوم پدافند غير عامل و مديريت بحران

نگه داشتن شبکه توزيع برق در استان لرستان

شبکه هاي توزيع برق در استان لرستان را افزايش داده است.
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0

عنوان شرکت

شرکت توزيع نيروي برق
شمال استان کرمان

عنوان تحقيق

عيب ياب اتوماتيک تجهيزات خطوط توزيع
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داليل اولويت داشتن

هدف از اجراي اين پروژه  ،معرفي نرم افزار جامع جهت پيدا

در سالهاي اخير استفاده از پهپادها با ويژگيها و کاربردهاي

کردن عيوب خطوط توزيع  ،از تصاوير هوايي اخذ شده

متفاوت در صنايع گوناگون بسيار مرسوم گشته است .يکي از

توسط پهپاد مي باشد .با اجراي اين پروژه مزايايي مانند

مهمترين اين صنايع ،صنعت برق کشور ميباشد که حضور

دقت باالتر و سرعت بيشتر در پيدا کردن عيوب الکتريکي

پهپادها در اين عرصه تحول جديدي به وجود آورده است .بازديد

خطوط توزيع بهره مند خواهيم شد .همين طور از خطرات و

از خطوط انتقال و فوقتوزيع برق توسط پهپاد امروزه در سراسر

خسارات جاني و مالي احتمالي جلوگيري به عمل خواهد

کشور مورد توجه زياد قرار گرفته ،به دليل اينکه بسياري از

آمد.در هزينه هاي بازديد از خطوط توزيع با توجه به کاهش

سختيهاي اين کار با وجود پهپادها کمتر شده و خطرات جاني

نيروي انساني بازديد صرفه جويي انجام مي گيرد .مراحل

نسبت به بازديد صعودي خطوط به طور کلي از بين رفته است .و

انجام کار -1 :تصوير برداري با پهپاد  -2بررسي و تحليل

نتايج بازديد بسيار بهتر و معايب پنهان خطوط کامال نمايان شده

بصري تصاوير اخذ شده و يافتن خطاهاي موجود در تصاوير

بنابراين لزوم استفاده از پهپاد در خطوط توزيع کامال احساس مي

 -3تشکيل پايگاه داده مناسب از خطاهاي موجود -4

شود ،در واقع هدف نهايي اين پروژه تشخيص هوشمند خطاهاي

بررسي الگوريتم هاي پردازش تصوير موثر در شناسايي

خطوط توزيع مانند خطاهاي الکتريکال (آرکزدگي و شکستگي

خطاهاي موجود در تصاوير و در نهايت معرفي الگوريتم

مقره ،تخمين ميزان آلودگي مقره ،کسري اشپيل اتصاالت ،زنگ

جديد  -1سنجش دقت الگوريتم ها -0 :تهيه نسخه

زدگي و شلي پيچ مهره ها و ،)..خطاهاي تير برق (پوسيدگي،لب

کاربرپسند که اپراتور بتوانند پس از بارگذاري تصاوير اخذ

پريدگي ،ترک خوردگي و  ،)...خطاهاي هادي(بادکردگي ،

شده از تجهيزات خطوط توسط پهپاد ،گزارش عيوب

الشگي رشته رشته شدن و ، )..خطاي اتصاالت (جمپرها و  ،)...و

تشخيص داده شده در اين تصاوير را دريافت نمايند.

 ...در تصاوير اخذ شده توسط پهپاد است .همچنين در اين نسخه

 -7تهيه دستورالعمل تصوير برداري و آموزش افراد متقاضي

از نرم افزار آناليز کامل تصاوير ترمال وجود خواهد داشت که

جهت انجام امور تصويربرداري  -سريع الحصول بودن

بصورت خودکار قادر به تشخيص نقاط داغ مي باشد و قابليت

نتيجه  :پس از پايان قرارداد و تحويل نسخه نهايي نرم افزار

گزارش دهي نيز ميسر خواهد بود ،شايان ذکر است که

بالفاصله امکان استفاده از نرم افزار وجود دارد - .ميزان

آشکارسازي خطاهاي مقره و يراق آالت در خطوط انتقال توسط

بودجه و امکانات شرکت  :با تجوه به اطالع دقيق از وضعيت

پيشنهاد دهنده اين پروژه در قالب پروژه تحقيقاتي در شرکت

تجهيزات شبکه قبل از خرابي ميتوان نسبت به رفع معايب

برق منطقه اي کرمان با موفقيت انجام شده است .باتوجه به

اقدام نمود شرکت مجهز به پهپاد و نرم افزار آناليز تصاوير

نتايج قابل قبول و افزايش کيفيت بازديد خطوط انتقال امکان
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داليل اولويت داشتن

مي گردد ،دانش فني علم پهپاد هاي عمود پرواز و پردازش

پياده سازي اين روش در خطوط توزيع نيز وجود دارد و قطعاً

تصاوير به پرسنل منتقل مي گردد .با توجه به وجود امکانات

باعث افزايش کيفيت بازديد و در نتيجه پايداري شبکه توزيع

سخت افزاري و نرم افزاري و دانش کامل فني در استان

ميگردد و در پايان يک نسخه نرم افزاري با قابليت تهيه گزارش،

کرمان شرکت توزيع شمال برق استان کرمان در پايان

ساخت پايگاه داده با امکان انواع گزارش سازي (نوع خطا،

قرارداد و انتقال دانش فني به عنوان قطب پردازش تصوير و

موقعيت خطا ،نوع تجهيز ،تاريخ بازديد و  )..تهيه خواهد شد که

پايش شبکه توزيع نيروي برق توسط پهپاد در کشور ميگردد

کاربران مجاز بتوانند به سامانه هوشمند متصل شوند و عکسهاي

و ميتواند الگوي مناسبي براي صنعت کشور در استفاده از

اخذ شده با پهپاد را بارگذاري نمايند و گزارش خطاهاي مربوطه

دانش و تجهيزات روز علم دنيا و حرکت در مرز دانش

را دريافت و محل خطاي مورد نظر را نيز روي نقشه مشاهده

مطرح گردد - .فراواني نياز شناسايي شده  :در نهايت نرم

نمايند .همچنين امکان مقايسه گزارش ها در بازديد هاي مختلف

افزار مي تواند تمامي معايب شبکه را از جمله خطوط توزيع

در دسترس مي باشد - .ميزان اثر گذاري نياز شناسايي شده بر

و پست هاي هوايي (پيدا کردن ضعف اتصاالت  ،نقاط داغ ،

عملکرد شرکت  :با توجه به پايش مصور ،مستند و دقيق و حذف

نشتي روغن و  ) ...را تشخيص دهد - .برآورد کلي منفعت

ساليق شخصي و بازديد از تمامي زواياي تجهيزات شبکه و

حاصل از به کارگيري  :در کوتاه مدت باعث کاهش هزينه

آشکار شدن معايب پيدا و پنهان تجهيزات شبکه ،سبب برنامه

هاي بازديد و افزايش قابل توجه دقت و سرعت بازديد و

ريزي دقيق جهت تعميرات (در زمان مناسب با کمترين تبعات)

عيب يابي شبکه و آشکار شدن معايب پيدا و پنهان شبکه و

قبل از آسيب ديدن تجهيزات و ايجاد خاموشي باعث پايداري هر

اصالح به موقع باعث کاهش خاموشي و افزايش پايداري و

چه بيشتر شبکه  ،کاهش نرخ خروج تجهيزات  ،در نتيجه عمر

قابليت اطمينان شبکه ميگردد .در دراز مدت امکان تخمين

باالتر در نهايت سبب افزايش قابل مالحظه شاخص هاي شرکت

عمر شبکه و بررسي ميزان فرسايش تجهيزات و با توجه به

مي گردد - .ميزان ضرورت و فوريت رفع نياز  :پروژه مذکور

مستند بودن تصاوير مي توان تجهيزاتي را که داراي عمر

سبب حذف خطاي انساني و عدم تاثير از وضعيت روحي و

پايين و کيفيت پايين مي باشد خريداري نکرد و باعث

جسمي ،افزايش دقت بازديد ،نظارت مصور ،دقيق و مستند بر

افزايش عمر شبکه و کاهش هزينه شرکت خواهد شد.

عملکرد پيمانکاران و پرسنل اجرايي نوسازي و تعميرات مي گردد
و بستر ايجاد شناسنامه تعميرات براي تمامي تجهيزات شبکه و
افزايش دقت عملکرد پرسنل و در نتيجه باعث افزايش قابليت
اطمينان شبکه را در پي خواهد داشت - .ميزان استراتژيک بودن
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نياز  :با اطالع دقيق از وضعيت تجهيزات شبکه و آشکار شدن
نقاط ضعف شبکه قبل از وقوع هرگونه حادثه مي توان تا حد
امکان به ايمن سازي شبکه پرداخت و شبکه را به دسته هاي
مختلف تقسيم و در مواقع بحران مانند سيالب و زلزله ابتدا به
بازديد از نقاط با ريسک باالتر شبکه پرداخت .و با توجه به امکان
کنترل پهپاد از راه دور و امکان برنامه ريزي پرواز بر اساس
مختصات جغرافيايي در صورت مسدود شدن راه دسترسي زميني
با سرعت بسيار باالتر به بازديد شبکه پرداخت - .سطح تعريف
نياز(مدير عامل ،معاونان ،مديران و کارشناسان)  :کارشناسان
محترم :با توجه به پايش دقيق شبکه و ايجاد شناخت بسيار دقيق
آن کارشناسان محترم شرکت توزيع شمال استان کرمان اطالع
دقيق و مستند و مصور از وضعيت تجهيزات شبکه حاصل مي
کنند و در دراز مدت امکان مقايسه و تخمين عمر باقيمانده شبکه
و ميزان تخريب و فرسايش شبکه در تصميم گيري جهت نياز به
تعمير تعويض و يا نوسازي شبکه با ديد کامال باز اقدام ميکنند ،
و نرم افزار تحويلي به شرکت محترم توزيع شمال استان کرمان
قابليت ايجاد رزومه و بانک اطالعاتي و مقايسه تصاوير در بازديد
هاي مختلف را دارا خواهد بود بنا براين در ساليان مختلف ديد
کامال صحيح نسبت به شبکه و تجهيزات و مرغوبيت کاالي
خريداري شده ايجاد ميکند نهايتا در خريد هاي آتي به راحتي
ميتوان تصميم گيري نمود نرم افزار با توجه به ايجاد امکان
يررسي وضعيت تجهيزات شبکه امکان نظارت با دقت بسيار باال
را بر عملکرد پيمانکاران اجرايي تعميرات و نوسازي را فراهم
نموده در نتيجه باعث دقت بسيار باالتر پيمانکار و افزايش
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راندمان مي گردد .مديران محترم  :نرم افزار امکان ساخت
گزارشات صحيح و در نتيجه اتخاذ بهترين تصميم با توجه به
اينکه بهترين تصميم ها بر پايه اطالعات صحيح اتخاذ ميگردد
فراه مي سازد و امکان تهيه انواع گزارشات(عيب محور  ،تجهيز
محور ،انواع گزارشات آماري  )...را فراهم مي سازد وابستگي
سيستم به شخص را به نحو بسيار قابل قبولي کاهش ميدهد.
معاونين محترم  :دسترسي به اطالعات دقيق و آماري وضعيت
شبکه  ،امکان بررسي و مقايسه تجهيزات و پيمانکاران ،
شناسايي نقاط آسيب پذير مدير عامل محترم :امکان دسترسي
سريع به انواع گزارشات آماري و بصري  ،کاهش هزينه هاي
جاري شرکت و هدايت دقيق منابع مالي جهت رفع نقاط ضعف
شرکت توانير

ارزيابي وضع موجود سيستم اتوماسيون و نرم
افزار اسکادا در شرکت هاي توزيع نيروي برق از

7

بعد کارآيي ،امنيت و نيز انطباق با استانداردها
شرکت توانير
1

بررسي وضع موجود سيستم اطالعات مکاني
( )GISدر شرکت هاي توزيع نيروي برق از بعد
کارآيي ،امنيت و نيز انطباق با استانداردها

گزارش ارزيابي وضعيت  39شرکت توزيع منطبق با

اهميت سيستم اتوماسيون و نرم افزار اسکادا در شرکتهاي

استانداردهاي جهاني

توزيع

گزارش ارزيابي وضعيت  39شرکت توزيع منطبق با

آگاهي از شرايط کارآيي ،امنيت و نيز انطباق با استانداردها در

استانداردهاي جهاني در وضعيت سيستم اطالعات مکاني

شرکتهاي توزيع
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اين تجهيز ميتواند با تأمين توان رآکتيو مورد نياز شبکه در حالت دائمي
و تأمين ديناميکي توان رآکتيو (گذرا) و درنهايت ،رعايت محدوديتهاي
مجاز شبکه ،بسياري از مشکالت شبکه هاي توزيع را حل کند.و
همچنين قابل ذکر است تا کنون هيچ شرکت توزيعي در اين مسئله
تحقيق و ساختي انجام نداده است و مسئله روز و نويني است.که کمک
شاياني در کاهش تلفات شبکه هاي توزيع با بکارگيري آن خواهيم
داشت .با پيشرفت صنعت نيمه هادي ها و استفاده آنها در سيستم
قدرت  ،مفهوم سيستم هاي انتقال انرژي انعطاف پذير()FACTS

1

شرکت توزيع نيروي برق
استان آذربايجان شرقي

روش کنترلي براي سيستم کنترلي D-STATCOM

مطرح شد که بدون احداث خطوط جديد بتوان از ظرفيت واقعي سيستم

بررسي استفاده از ادوات  FACTSدر شبکه هاي

پيشنهاد ميشود که در آن ،يک D-STATCOMبا يک

انتقال استفاده کرد.پيشرفت اخير صنعت الکترونيک در طراحي کليدهاي

توزيع و ساخت نمونه آزمايشگاهي و صنعتي

سيستم ذخيرهساز انرژي سوپرخازن ( ،)SCESSيکپارچه

نيمه هادي با قابليت خاموش شدن و استفاده از آن در مبدل هاي منبع

DSTATCOM

شده و قادر به جبرانسازي همه انواع عيوب نامتعادل و
حتي متعادل ميباشد

ولتاژ در سطح توان و ولتاژ سيستم قدرت عالوه بر معرفي ادوات
جديدتر،تحولي در مفهوم  FACTSبوجود آورد و سيستمهاي انتقال
انرژي را بسيار کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد.فرورفتگيها يا sagهاي
ولتاژ مهمترين کميت کيفيت توان در بسياري از صنايع ميباشد بطوريکه
بيش از  86درصد مسائل مربوط به کيفيت توان را دربر ميگيرد.
تجهيزات حسّاس استفاده شده در کارخانههاي صنعتي مدرن از قبيل
کنترل کنندههاي پردازشي ،کنترلکنندههاي منطقي قابل برنامهنويسي،
درايو تنظيم سرعت ( )adjustable speed driveو همچنين
صنعت روباتيک قادر به تحمّل فرورفتگيهاي ولتاژ نيستند .روشهاي
مختلفي براي کاهش و جبران فرورفتگيهاي ولتاژ وجود دارد .روشهاي
مرسوم بر اساس استفاده از بانکهاي خازني ،ايجاد فيدرهاي موازي
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طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي تنظيم کننده

در اين پروژه يک نمونه نيمه صنعتي تنظيم کننده ولتاژ

در شبکه توزيع فشارضعيف استان لرستان در حال حاضر در بيش از

استان لرستان

ولتاژ حالت جامد براي جبران افت ولتاژ انتهاي

حالت جامد ( )SSVRبراي جبران افت ولتاژ در انتهاي

 066نقطه نياز به جبرانسازي افت ولتاژ است .راه حل مطمين و سنتي

جديد و نصب منابع توان غير قابل قطع  UPSميباشند .با اين وجود،
هيچ کدام از اين روشها به علّت غير قابل کنترل بودن جبرانسازي
توان راکتيو و هزينههاي زياد احداث فيدرهاي جديد و نصب ،UPS
قادر به حل کامل مشکالت کيفيت توان نميباشند .لذا تالشهاي
زيادي براي حل مشکالت مربوط به کيفيت توان بر اساس استفاده از
آخرين تکنولوژيهاي الکترونيک قدرت  ،انجام گرفته است و تجهيزاتي
تحت عنوان ادوات  FACTSو  )Custom Power (CPبه ميان
آمدهاند .ادوات  Power Customکه از سال  1988به عنوان
وسيلهاي براي حل مسائل مربوط به کيفيت توان مطرح شدهاند ،در
سيستمهاي توزيع ولتاژ پايين مورد استفاده قرار ميگيرند .از اين ميان،
جبران ساز استاتيکي توزيع ( )D-STATCOMکه بر پايه مبدل منبع
ولتاژ ( )VSCميباشد  D-STATCOM ..به عنوان يکي از ادوات
 Custom Powerبطور موازي با شبکه قدرت قرار گرفته و براي
جبرانسازي فرورفتگي و برآمدگيهاي ولتاژ بکار ميرود .با در نظر گرفتن
اين واقعيت که در يک سيستم قدرت همه انواع عيوب (از قبيل عيوب
متعادل و نامتعادل) ممکن است رخ دهند ،لذا سيستم کنترلي بايد قادر
به جبرانسازي همه انواع عيوب باشد .يک روش کنترلي براي سيستم
کنترلي  D-STATCOMپيشنهاد ميشود که در آن ،يD-
 STATCOMبا يک سيستم ذخيرهساز انرژي سوپرخازن (،)SCESS
يکپارچه شده و قادر به جبرانسازي همه انواع عيوب نامتعادل و حتي
متعادل ميباشد
2
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

فيدرهاي فشار ضعيف با قابليت نصب روي پايه

فيدرهاي فشارضعيف روستايي طوالني طراحي و ساخته

برطرف نمودن اين مشکل ،احداث خط ولتاژ  26کيلووت و نصب پست

مي شود  .اين  SSVRبراي داشتن حداکثر راندمان و

هاي توزيع جديد است .با محاسباتي که توسط بهره برداران توزيع

قابليت نصب بر روي پايه و فضاي بيروني بهينه سازي

استان لرستان شده است براي رفع اين مشکل با راه حل سنتي به

مي شود .به عالوه توان نامي آن متناسب با ميزان افت

اعتباري بيش از  46ميليار تومان بودجه نياز است که خارج از توانايي

ولتاژ مورد نياز فيدرهاي استان لرستان انتخاب مي شود

بودجه شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان است .در راه حل ارايه

و به اين ترتيب در هزينه ها صرفه جويي چشمگيري در

شده در اين پروژه ،ميزان هزينه ها براي جبرانسازي ولتاژ ميتواند بيش

صورت توليد انبوه مي شود.

از ميزان  71درصد کاهش يابد .بنابراين ،هم از نظر اقتصادي ،فني و
محيط زيستي بسيار مطلوب است.

 -3محور توزيع
 .1.13مطالعات و توسعه بهينه شبکه هاي توزيع برق
رديف

1

2

عنوان شرکت

شرکت توزيع نيروي برق
استان اردبيل

عنوان تحقيق

شناسايي و به کار گيري راهکارهاي نوين وصول
مطالبات از مشترکين و دولت بر اساس فرهنگ
غالب و رفتار اجتماعي آحاد مردم استان اردبيل

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

وجود مطالبات در سطح استان چه در بخش دولتي و چه در بخش
ارايه راهکارهاي جديد براي وصول مطالبات به صورت

عمومي مشکالت مالي زيادي به شرکت تحميل کرده است .لذا ايجاد

گزارش و  CDو يا نرم افزار

سازوکارهاي نوين براي وصول مطالبات با توجه به فرهنگ و رفتار
اجتماعي و اقليم استان امري ضروري به نظر مي رسد

داده کاوي توسعه يافته علم آمار است .تفاوت اصلي

داده کاوي توسعه يافته علم آمار است .تفاوت اصلي داده کاوي با علم

داده کاوي با علم آمار ،در حجم داده هاي مورد تحليل،

آمار ،در حجم داده هاي مورد تحليل ،روش مدلسازي داده ها و بهره

شرکت توزيع نيروي برق

لينک خروجي داده کاوي اطالعات نرم افزار  121و

روش مدلسازي داده ها و بهره گيري از هوش مصنوعي

گيري از هوش مصنوعي است .با داده کاوي تصميمات منطقي تر

استان آذربايجان شرقي

تحليل آن با تخصيص اعتبار

است .با داده کاوي تصميمات منطقي تر خواهند بود،

خواهند بود ،چرا که با حذف تصميمات احساسي از طريق مشاهده

چرا که با حذف تصميمات احساسي از طريق مشاهده

واقعيت ها ،تصمميم مديران از وضعيت ناآگاهانه به وضعيت آگاهانه

واقعيت ها ،تصمميم مديران از وضعيت ناآگاهانه به

تغيير مي کند .مديران با علم به گذشته کسب و کار خود ،ميتوانند در

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

109

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

وضعيت آگاهانه تغيير مي کند .مديران با علم به گذشته

فضاي شفاف تر تصميم گيري کنند.

کسب و کار خود ،ميتوانند در فضاي شفاف تر تصميم
گيري کنند.
با توجه به اهميت موضوع امنيت و سايبري در شرکت هاي توزيع که
بحث روز و مهمي است تحقيق و پژوهش در اين زمينه امري مهم و
غير قابل اجتناب است .فضاي سايبري در حال ساخت محيط
جديدي در فضاي فرهنگي و هويتي است .تا قبل ازعصر سايبر
هويت انسان به نژاد ،قبيله و عرصه جغرافيايي استوار بود و زيست
جهان مشهود و نا مشهود در مکان و زمان خاص جغرافيايي فرهنگ
را تشکيل مي داد .با ،شکل گيري فضاي سايبر و رشد سريع آن
مفاهيم عرصه زندگي نيز به سمت تغيير ماهوي گام برداشت .همه
چيز از هويت روابط و تعامالت خصوصي و گروهي در حال تغيير
3

شرکت توزيع نيروي برق

طراحي و تدوين نظامنامه امنيت سايبري 1466

طراحي و تدوين نظامنامه امنيت سايبري  1466شرکت

است و انسان در حال تبديل به انسان سايبري شده با ،حکمراني،

استان آذربايجان شرقي

شرکت توزيع نيروي برق

توزيع نيروي برق

فرهنگ تعامالت و مدل زندگي خاص خود است .امنيت در پارادايم
فضاي سايبري تابع دو عنصر کليدي انسان و فضاي سايبر است
.مساله اول انسان ويژگي ها و قابليت هايش است و مساله دوم
ابعاد ،قابليت ها و مباني شکل گيري فضاي سايبري است.
کنش و تعامل کنشگران اين دو عامل ،موجب شکل گيري
فضاي تهديدزايي شده که ابعاد گسترده و متنوعي را در حوزه
امنيت شکل مي دهد .اين مقاله به دنبال شناسايي و واکاوي
حوزه هاي امنيتي مبتني بر دو عنصر کليدي عصر فناوري
اطالعات و ارتباطات يعني هويت انساني و هويت سايبري است.
تا با شناسايي ابعاد امنيت سايبري و اولويت هاي آن عرصه هاي
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رديف

عنوان شرکت

داليل اولويت داشتن

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

تحليل هزينه هاي تمام شده برق در شبکه توزيع

تحليل و تعيين هزينه هاي تمام شده در نقاط مختلف

بستگي دارد پرداخته خواهد شد .تعيين دقيق دوره بازگشت سرمايه ها

استان ناشي از عوامل مختلف به ويژه تلفات

ناشي از تلفات و عوامل ديگر

جهت انجام پروژه هاي متنوع و سود حاصل از انها ،همچنين هزينه

مختلف دفاع در آن حوزه مشخص شده و اولويت هاي راهبردي و
عملياتي براي رويارويي با عصر تازه متولد شده بر بستر سايبر را
ترسيم نمايد.
يکي از سياست هاي وزارت نيرو خصوصي نمودن شرکت هاي توزيع
به معناي واقعي است و يکي از چالش هاي پيش رو که اين مهم
صورت نپذيرفته است تعيين نرخ خدمات توزيع برق و به تبع آن تعيين
بهاي انرژي تمام شده مي باشد .در پروژه هاي مذکور به تعيين اين نرخ
شرکت توزيع نيروي برق
4

استان چهارمحال و
بختياري

که به پارامترهايي همچون تلفات ،هزينه هاي سرمايه اي و عمليات

هاي تححميل شده بر شرکت توزيع موضوع بسيار پراهميتي است که
در فضاي اقتصادي کنوني و اهميت هزينه ها هر چه بيشتر خود را
نشان مي دهد .از اين رو الزم است هزينه هاي واقعي در محاسبات
منظور گردد (.هزينه هاي ناشي از تلفات بخش هاي مختلف در شبکه
متفاوت است و اين تفاوت قيمتها بايد هنگام محاسبات منظور گردد).

1

0

انجام پروژه کار ساده اي نيست و نياز به خالقيت و

برنامه ريز ي و اقدامات بهينه جهت کاهش تلفات نياز به شناخت سهم

تعيين سهم شبکه فشار متوسط ،ترانسفورمر و

ابتکار در نصب وازم اندازه گيري و چگونگي جمع آوري

سه بخش عمده از شبکه توزيع مي باشد و با مطالعه موردي ونصب

شبکه فشار ضعيف در تلفات انرژي شرکت توزيع

اطالعات دارد وهدف از اجراي پروژه ،ارائه سهم هر

تجهيزات اندازه گيري در محل پايلوت ،که تا کنون انجام نشده است

نيروي برق خراسان رضوي -مطالعه موردي

پارامتر در تلفات انرژي و در صورت امکان ارائه يک

تاثير هر بخش مشخص و راه کار هاي بهينه و کاربردي ارائه خواهد

روش خالقانه و موثر مي باشد.

شد.

شرکت توزيع نيروي برق

پروژه مدلسازي انواع مختلف بار و تعريف ضرايب

اولويت سال قبل که هنوز اجرايي نشده است و از

اولويت سال قبل که هنوز اجرايي نشده است و از اهميت بااليي

استان سمنان

همزماني بر اساس تعرفه هاي مختلف در استان

اهميت بااليي برخوردار است :مدلسازي انواع مختلف بار

برخوردار است :مدلسازي انواع مختلف بار و تعريف ضرايب همزماني بر

شرکت توزيع نيروي برق
استان خراسان رضوي

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

103

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

سمنان

و تعريف ضرايب همزماني

اساس تعرفه هاي مختلف در استان سمنان
تعريف مسئله  :شرايط آب و هوايي (شامل حداکثر سرعت وزش باد،

7

شرکت توزيع نيروي برق
استان کردستان

مدلسازي اثر شرايط آب و هوايي بر روي محاسبه
قدرت مکانيکي خطوط هوايي شبکه هاي توزيع در
راستاي دستيابي به پايايي بهينه شبکه

هدف مورد انتظار  :دستيابي به پايايي بهينه شبکه با

قطر يخ و دما) داراي تاثير چشم گيري در نتايج محاسبات مکانيکي و

صرف کمترين هزينه احداث شبکه در استان کردستان

تعيين قدرت مورد نياز پايه هاي خطوط هوايي مي باشد .رويکرد سخت

محصول نهايي تحقيق  :گزارش فني (کتابچه) که

گيرانه در انتخاب شرايط آب و هوايي منجر به افزايش پايايي شبکه مي

شامل پهنه بندي استان در خصوص وزش باد ،قطر يخ

شود اما افزايش هزينه احداث شبکه را نيز به دنبال خواهد داشت .از

و دما و ارزش سرمايهگذاري بيشتر در مناطق مختلف و

طرف ديگر انتخاب شرايط جغرافيايي سبک باعث کاهش هزينه احداث

استخراج ضرايب اطمينان جهت ايجاد تعامل ميان

شبکه مي شود اما اين رويکرد موجب کاهش احتمال پايايي شبکه مي

هزينه احداث شبکه و حفظ پايايي شبکه در نقاط

شود .بنابراين شاخص هاي جغرافيايي مذکور بايد با استفاده از روش

مختلف بوده و طرح بصورت پايلوت در قسمتي از شبکه

هاي بهينه سازي و نرم افزارهاي مناسب و براساس يک مصالحه ما

استان اجرا خواهد شد .مراحل انجام کار  -1 :جمع

بين هزينه احداث شبکه و هزينه ترميم شبکه تعيين شوند که هدف

آوري اطالعات شرايط جغرافيايي مناطق مختلف استان

اصلي اين تحقيق مي باشد (.به روز نمودن نقشه هاي پهنه بندي استان

 -2جمع آوري مستندات آزمايش پايه هاي بتني -3

در خصوص وزش باد ،قطر يخ و دما و استخراج ضرايب اطمينان جهت

تهيه توابع چگالي احتمال  -4انجام محاسبات مکانيکي

ايجاد تعامل ميان هزينه احداث شبکه و حفظ پايايي شبکه) داليل

تعيين قدرت پايه  -1انجام مطالعات فني ،اقتصادي

اولويت داشتن  :نياز مبرم به افزايش پايايي شبکه با صرف کمترين

سناريوهاي مختلف  -0ارائه گزارش و تعيين شرايط

هزينه  .با توجه به ضرورت کاهش هزينه هاي شرکت در ميان مدت و

جغرافيايي به منظورمحاسبات مکانيکي در محدوده هاي

بلند مدت اين پروژه از اهميت بااليي برخوردار است و نتايج اين پروژه

مختلف استان (به روز نمودن نقشه هاي پهنه بندي باد،

داراي اثر مستقيم بر پايايي شبکه در شرايط بحران دارد و با توجه به

قطر يخ و دما و استخراج ضرايب اطمينان جهت ايجاد

وسعت شبکه فشار متوسط در سطح استان يا کشور اين نياز به وفور

تعامل مابين هزينه احداث شبکه و حفظ پايايي شبکه).

مشاهده مي شود .مزاياي به کارگيري تحقيق  :کاهش هزينه سرمايه

 -7اجراي طرح بصورت پايلوت در قسمتي از شبکه

گذاري ،افزايش پايايي شبکه در شرايط بحراني ،کاهش زمان خاموشي

استان کردستان

ها و افزايش سطح رضايت عمومي.اين پروژه باعث افزايش پايايي
شبکه بدون اعمال هزينه اضافي به شرکت مي شود.
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

با توجه به اينکه راهکارهاي مختلفي جهت ايجاد تعامل با مشترکين ،
شناسايي و اولويت بندي طرح هاي عملياتي
8

شرکت توزيع نيروي برق

مديريت انرژي الکتريکي در مصارف خانگي و

استان کردستان

تجاري در مناطق جغرافيايي متفاوت استان
کردستان

در کاهش و يا مديريت مصرف وجود دارد که برخي از اين موارد
شناسايي و الويت بندي طرح هاي عملياتي بر اساس

مستلزم صرف هزينه مي باشد  ،انتخاب بهترين راهکار جهت باال بردن

ميزان تأثير و محاسبات اقتصادي روشهاي شناسايي

فرهنگ مديريت مصرف در مصارف خانگي و تجاري که درصد بااليي

شده در استان کردستان

از تعداد کل مشترکين را دربر مي گيرند و بالتبع کوچکترين تغيير ،تأثير
به سزايي در ميزان مصرف آنها خواهد داشت  ،ضروري به نظر مي
رسد.

9

اهداف موردنظر :پيش بيني بار کوتاه مدت و بلند مدت

شرکتهاي توليدکننده برق موظفند مصرف کننده هاي خود را با قابليت

از اهداف نرم افزار پيش بيني بار روزانه شبکه جهت

اطمينان زياد ،با کيفيتي باال و با در نظر گيري محدوديتها تغذيه نمايند.

بازار برق ميباشد .محصول نهايي :نرم افزاري است که

براي نيل به اين اهداف بايد از طرفي تجهيزات مورد نياز نيروگاه ها و

با در اختيار داشتن اطالعات بار مصرفي روزها و سالهاي

شبکه هاي انتقال و توزيع به نحو بهينه مورد استفاده و بهره برداري

گذشته ،در اختيار داشتن اطالعات کامل آب و هوا

قرار گيرد و از طرف ديگر انرژي هاي اوليه موجود براي توليد برق به

مربوط به روزها و سالهاي گذشته و همچنين پيش بيني

طرز بهينه مورد مصرف واقع شوند .اطالعات الزم براي انجام برنامه

آب و هواي روزهاي آينده و در نظر گرفتن روزها و

ريزي بهينه در سيستم هاي قدرت ،توسط پيش بيني ميزان مصرف بار

شرکت توزيع نيروي برق

طراحي و پياده سازي نرم افزار پيش بيني بار روزانه

شرايط خاص و تعطيل به پيش بيني بار کوتاه مدت و

الکتريکي در زمان بندي هاي کوتاه مدت و بلند مدت در دسترس قرار

تهران بزرگ

شبکه جهت بازار برق

بلند مدت ميپردازد .مراحل انجام کار :در ابتدا اطالعات

مي گيرد .داليل اولويت داشتن :بيني بار کوتاه مدت در طراحي و بهره

بار مصرفي روزها و سالهاي گذشته در اختيار نرم افزار

برداري سيستم هاي قدرت نقش اساسي ايفا مي کند .يکي ازنيازهاي

قرار ميگيرد .ديتابيس کاملي از اطالعات آب و هوا در

مهم براي خريد برق در بازار برق ايران داشتن پيش بيني با دقت

اختيار نرم افزار قرار ميگيرد .روزهاي خاص و تعطيالت

مناسب از ميزان پيک بار روزانه و ساعتي است .مزاياي بکارگيري

در نرم افزار تعريف شده و بر اين اساس الگوي روزهاي

تحقيق :در اختيار داشتن نرم افزار پيش بيني بار روزانه به دفتر بازار برق

مختلف تنظيم ميشوند .بر اين اساس و بسته به

اين امکان را به کاربر ميدهد که در کنار پيش بيني تجربي بار کوتاه

الگوريتم مورد نظر در نرم افزار الگوي روزهاي مختلف

مدت از نکات و الگوهاي نرم افزار مذکور نيز بهره مند شده و جريمه

در نرم افزار مورد آزمايش قرار گرفته و با در نظر گرفتن

کمتري بابت پيش بيني نادقيق به بازار پرداخت نمايد .استفاده از نرم
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

شرايط آب و هوايي نسبت به پيش بيني بار کوتاه مدت

افزار پيش بيني بار و آموزش شبکه هاي عصبي آن با استفاده از

و بلندمدت اقدام ميشود.

اطالعات روزها و ساعات گذشته اين امکان را براي کاربر ايجاد
مينمايد که به مرور زمان سيستم دقيقي از پيش بيني بار ايجاد شده

که بواسطه آن به مرور سيستم مستقل از پيش بيني تجربي شده و تنها
با نظارتي بر پيش بيني نرم افزار ،روند انجام کارها تسهيل ميشود.
با توجه به اينکه دبيرخانه مقاوم سازي تيرهاي بتوني به دبيري استان

16

شرکت توزيع نيروي برق
جنوب استان کرمان

طراحي بهينه تيرهاي بتوني

در اين تحقيق به دنبال طراحي بهينه تيرهاي بتوني با

کرمان آغاز به کار کرده است و با توجه به اتفاقاتي همچون زلزله و

توجه به اقليم هاي متفاوت و ميزان ريسک پذيري لرزه

سيل در مناطق مختلف کشور و اتفاقات صورت گرفته تاکنون نياز است

اي هر يک مناطق همچنين ريسک سيل مي باشيم

بازنگري در طراحي تيرهاي بتوني در مناطق خاص و با توجه به اقليم
منطقه صورت پذيرد
ارتقاء تجهيزات ايمني فردي و گروهي افراد به منظور کاهش مخاطرات
حوادث جاني موارد زيادي از تجهيزات ايمني را ميتوان به منظور هشدار
و کاهش ضربه در صعود افراد در به فردي که با شبکه هاي برق و در
بلندي کار ميکند را ارتقاء داد که سبب کاهش خطرات جاني و باالرفتن
ايمني در افرادي که با برق و در بلندي کار ميکنند خواهد شد  ،با توچه

11

شرکت توزيع نيروي برق

ارتقاء تجهيزات ايمني افراد به منظور کاهش

کاهش حوادث جاني -ارتقاء ايمني-کاهش پرداخت

به اينکه کاله ايمني يکي از تجهيزاتي شده است که تقريبا جزء

شمال استان کرمان

مخاطرات حوادث جاني

هاي ديه توسط شرکتها

فرهنگ هر کارگر در هنگام شروع به کار شده است و قبل شروع هر
عمليات کاله ايمني خود را به سر ميگذارد و حوادثي که گاها اتفاق
افتاده کارگر عدم اطالع از شبکه برقدار بوده است يکي از کارهايي که
در اين زمينه ميتوان انجام داد تعبيه مدار الکتريکي در کاله که در
صورتيکه کارگردر حوزه برقدار قرار گيرد آالرم داده و بازدارنده نزديک
شدن کارگر به شبکه شود .با توجه به عمر زياد شبکه ها و فرسودگي
پايه ها يکي از مخاطرات ديگر صقوط افراد از تير ميباشد که با ارتقاء
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داليل اولويت داشتن

کاله ايمني و جليقه توسط مواد با ويژگي ( non-newtonianمايع
بر اساس قانون نيوتن جريان نمي يابد) هنگاميکه به آرامي حرکت داده
شود در برابر ضربات قابليت ويسکوزيته آن لفزايس مي يابد و ميتوان از
آن براي محافظت در کاله ايمني و لباس استفاده کرد.
اين پروژه به وسيله نصب ثبات در مناطق نمونه تعيين
شده (اندازه گيري هاي ميداني) و استفاده از فايل
 Billingو تهيه الگوريتمهاي هوشمند مي تواند نتايج

12

شرکت توزيع نيروي برق
شيراز

ارائه راهکارهاي فني و اجراي آن در جهت
مدلسازي انواع بار و تعيين ضرايب بار و همزماني
بر اساس تعرفه ها از ديدگاه کنتور ،ترانس و پست

مطلوب را استخراج و بر اساس تعرفه هاي مختلف و
امورهفتگانه شيراز به ارائه راهکارهاي فني جهت
بخشهاي طراحي ،بهره برداري و مطالعات شبکه نمايد.
همچنين مي بايستي راهکاري هاي ارائه شده از جنبه
اقتصادي نيز مقرون به صرفه باشند و ضرايب بار،

امروزه با توجه به محدوديتهاي فني و اقتصادي ،اهميت مدلسازي بار و
محاسبه پيک بار ،ضرايب بار و همزماني هر مشترک از ديدگاه کنتور،
ترانس و پست بر خبرگان پوشيده نمي باشد .وجود اطالعات مذکور
کمک شاياني در مطالعات طرح جامع ،برآورد بار ،کاهش تلفات و
طراحي شبکه مي نمايد.

همزماني ،مدلسازي بار شبکه را از ديدگاه کنتور ،ترانس
و پست تعيين نمايد.
تهيه نرم افزار بومي طراحي الکتريکي خطوط
81

شرکت توانير

توزيع از لحاظ مطالعات سيستم ،حفاظت و
محاسبات الکتريکي در قالب يک پکيج بومي
تهيه دستور العمل برداشت مسير شبکه و

81

شرکت توانير

طراحي با استفاده از سيستم ديجيتال رادار
( )LIDARو نرم افزار پيشرفته PLSPOLE

تهيه نرمافزار و ارايه مشخصات فني و معماري سامانه
ذکر شده

تهيه دستورالعمل و ارايه مشخصات فني و معماري
سامانه هاي ذکر شده

نياز به نرمافزار بومي طراحي الکتريکي خطوط توزيع

نياز به دستورالعمل برداشت مسير شبکه و طراحي

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

81

81
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81

عنوان شرکت

شرکت توانير

شرکت توانير

شرکت توانير

شرکت توانير

عنوان تحقيق

تهيه نقشه راه ايجاد ريزشبکه در شبکه توزيع
نيروي برق
تهيه نقشه راه ايجاد کانال انرژي در شبکه
توزيع نيروي برق
تهيه فلسفه طراحي شبکه توزيع نيروي برق
براي اقليم ها و شرايط مختلف منطقه اي

گزارش نقشهراه ايجاد ريزشبکه

لزوم داشتن نقشهراه در ايجاد ريزشبکه در شبکه توزيع نيروي برق

گزارش نقشهراه ايجاد کانال انرژي

ضرورت داشتن نقشهراه ايجاد کانال در شبکه توزيع نيروي برق

به ازاي مناطق مختلف کشور با در نظر گرفتن وضعيت
آب و هوايي هر منطقه الزامات طراحي و ساير شرايط

و تعيين ضريب نفوذ رويت پذيري شبکه توزيع

گرفتن قابليت ها و ويژگي هاي شبکه توزيع کشور

زيرساخت داده مکاني  SDIجهت اجرا در
صنعت توزيع برق

ارتقا قابليت اطمينان و تابآوري شبکه و کاهش هزينه هاي توزيع

مقتضي شامل موارد کيفي و کمي ارائه گردد.

انجام مطالعات رويتپذيري شبکه هاي توزيع

بررسي و انتخاب بهترين مدل اجراي
89

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

مطالعات با هدف بررسي تجارب جهاني و با در نظر

کشور

شرکت توانير

107

ضرورت تعيين ضريب نفوذ رويتپذيري شبکه توزيع نيروي برق کشور

انجام شود
انجام مطالعات در خصوص مدل اجراي زيرساخت داده
مکاني و پيشنهاد مدل با در نظر کرفتن شرايط شبکه
توزيع کشور

نياز به زيرساخت مناسب داده مکاني  SDIجهت اجرا در صنعت توزيع
برق

بررسي تطبيقي و مقايسهاي استفاده از
نرمافزار واحد ،براي مديريت سيستم اطالعات
02

شرکت توانير

مکاني  GISدر  13شرکت توزيع با وضعيت
کنوني بر اساس مسائل فني و بررسي تجارب
ساير کشورها

مديريت سيستم اطالعات مکاني  GISدر  39شرکت
توزيع با وضعيت کنوني و ارزيابي تطبيقي و مقايسه اي

امکانسنجي استفاده از نرمافزار واحد ،براي مديريت سيستم اطالعات
مکاني  GISدر  39شرکت توزيع با وضعيت کنوني بر اساس مسائل
فني و بررسي تجارب ساير کشورها
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 .1.11مطالعات ،بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي شبکه توزيع
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

داليل اولويت داشتن

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

يکي از مهمترين و با ارزشترين تجهيزات شـبکههـاي توزيـع نيـروي
برق ،ترانسفورماتورها ميباشند که با بروز هرگونه اشکال در آنها  ،برق
رساني به مشترکين با اختالل جدي مواجه ميشود؛ همچنـين سـاخت و
تعميرات اين تجهيزات ،هزينه بسـيار زيـادي بـر صـنعت بـرق کشـور
تحميل ميکند .يکي از عوامل بـروز مشـکل در ايـن تجهيـزات ،توليـد
اصالح و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي توزيع
توسط بررسي آزمايشگاهي اثر نانوساختارهاي
1

شرکت توزيع نيروي برق

کربني اصالح شده با نانوذرات فلزي بر خصوصيات

استان خراسان شمالي

انتقال حرارتي و الکتريکي روغن ترانسفورماتور در
جهت کاهش تلفات شبکه توزيع و افزايش عمر
ترانس

حرارت باال در آنها است که نهتنها باعث اختالل در عملکـرد مناسـب
با بهينه سازي روغن ترانسفورماتور وبدست آمدن روغن

ترانسفورماتور ميشود ،بلکه کـاهش رانـدمان و عمـر و ايـن تجهيـزات

با مشخصات فيزيکي والکتريکي بهينه به اهداف ذيل

گران قيمت و افزايش تلفات را به همراه دارد .ايـن مشـکل ،در منـاطق

دست مي يابيم-1 :افزايش عمر ترانسفورماتورهاي

گرمسير و در فصول گرم تشديد ميشـود .همچنـين بـا توجـه بـه رشـد

توزيع  -2کاهش تلفات در شبکه برق -3صرفه جويي

روزافزون تقاضاي مصرف انرژي الکتريکي بسياري از ترانسفرماتورهاي

اقتصادي

موجود در شبکه پس از مدتي با افزايش بار بيش از ظرفيت نـامي خـود
مواجه ميگردند که اين امر بـا افـزايش درجـه حـرارت ترانسـفورماتور،
بتدريج منجر به کاهش راندمان و عمر ترانس ميگردد .با توجه به نکات
مذکور ميتوان با بهينه سـازي روغـن تـرانس باعـث بهبـود عملکـرد و
افزايش عمر اجزاي اين تجهيزات گرانقيمـت ،جلـوگيري از قطعيهـاي
ناخواسته و ضررهاي مالي ناشي از قطع برق و در نهايت کاهش تلفـات
مي شود.

با ايـن روش ميتـوان بـا بهـرهگيـري از روش مناسـب بر اساس تعريف ،پيش بيني عبارت است از اظهارنظر در مـورد وقـايع و
2

شرکت توزيع نيروي برق
استان فارس

ارائه راهکار عملياتي جهت تخمين ميزان پيک بار

تخمــين رکــوردگيري در اســتان فــارس  ،خطــوط و

پست هاي توزيع رکورد گيري شده در ساعت هاي

ترانسفورماتورهاي با بار کامل را به خوبي شناسايي کرد .زمينههاي مختلف علوم انساني و علوم مهندسي همچون مهندسي برق،

غير از پيک بار

از طرفــي از ايــن تخمــين ميتــوان بــهمنظــور اهــداف

شرايط آينده که در هر مجموعه يا سيسـتم اتفـاق ميافتـد .پـيشبينـي
هواشناسي ،مهندسي دريا ،علوم اجتماعي و علم اقتصاد را دربرمي گيرد.

بهرهبرداري و ايمني استفاده کـرد .توضـيحات تکميلـي درجه مطلوبيت مقدار پيشبينيشده بهدقت روش پيشبيني وابسته است.
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شامل :زيرساخت هاي اندازه گيري پيشرفته اي کـه در

ازآنجاييکه طرح پيشنهادي حاضر در رابطه با صـنعت بـرق ميباشـد ،در

حال حاضر در سطح مصرف کننده خانگي نصـب شـده ادامه بهضرورت پيشبيني در اين علم پرداخته ميشود .در صنعت بـرق،
اند فرصـت هـاي جديـدي را بـراي بهبـود بهـره وري مصرف انرژي الکتريکي ثابت نبوده و همواره بهصورت تابعي غيرخطـي
مصــرف انــرژي از طريــق روش هــاي از جملــه ارتقــا

از پارامترهاي مختلف زماني ،محيطي به خصوص دما وشرايط اقتصادي

پتانسيل مصرف کننده خانگي بـراي حضـور در برنامـه در نوسان ميباشد .تغييرات مصرف بار الکتريکي شرکتهاي توليدکننده
هاي پاسخ بار فراهم کرده است .از جملـه کاربردهـايي برق را موظف کرده است در زمانبنديهاي مختلف اطالعات موردنياز را
که در اين زمينه مي توان متصور بود و به شدت متکـي جهت مديريت بهتر انرژي در سيستم هاي قدرت پيشبيني کنند .بهبود
به مصرف کننده نهايي است پيش بيني الگوي مصـرف دقت در پيشبيني بـار موجـب کـاهش هزينـههـاي ناشـي از خطـا در
انرژي در سطح مصرف کننده نهايي مي باشد .بر خالف پيشبيني و بهينه کردن عملکرد سيستم قدرت ميشود با توجه به دستور
برنامه هاي پيش بيني باري که در سطح سيسـتم اجـرا

العمل سال قبل  ،بارگيري بايد در بازه زماني اا صبح الي  10بعداز ظهر

مي شوند مصـرف انـرژي در سـطح مصـرف کننـده از

در پيک بار روزانه انجام پذيرد و با توجه بـه اينکـه الگـوي مصـرف در

تغييرات بااليي برخوردار است که اين امر پيش بيني بار

مناطق مختلف با هم متفاوت مي باشد بارگيري هاي قبل از پيـک بـار

براي هر مصرف کننده مجزا را به يک چالش تبديل مي

قابل اطمينان نمي باشد به عنوان مثال در شهرستان جهرم اغلب مردم

کند .پيش بيني بار در محل اندازه گيـري حـوزه نسـبتا از ساعت  13به بعد نسبت به روشن نمودن کولرهاي گازي خود اقـدام
جديدي است و عمده مطالعات انجام شده در اين حـوزه

مي نمايند که اين امر مي تواند باعث اختالف زياد جريان اندازه گيـري

بر مبناي استفاده از روش هاي پيش بيني سري زماني و شده در ساعت  11تا ساعت  14گردد و بارگيري را غير قابـل اطمينـان
يا استفاده از تخمين گر فيلتـر کـالمن بـوده اسـت .امـا

مي نمايد .به نحوي که طبق تحقيق انجـام شـده در توزيـع فـارس در

اينگونه روش ها از نواقضي رنج مي برند که اصلي ترين سال  90با بارگيري انجام شده حدود  116تـرانس فـول بـار شناسـايي
آن عدم وجود پيش بيني بر اساس يک افق زماني است .گرديد که به داليلي پروژه هاي تعديل بار اين تـرانس هـا تـا تابسـتان
در حقيقت در اين گونه موارد بايد از روش هايي استفاده سال  97به بهره برداري نرسيد و در سال  97نيز با بارگيري انجام شده
کرد که در آنها با به کارگيري داده کـاوي يـا يـادگيري حدود  026ترانس فول بار شناسايي گرديد که انتظار مي رفـت تـرانس
عميق بتوان رفتار مصرفي هـر دسـتگاه را فـرا گرفـت.

ها با هم مشابه باشد ولي با مقايسه ترانس هاي بارگيري شده سال 90

مقدار بار الکتريکي که در سطح سيستم اندازه گيري مي و  97ترانس هاي مشترک بين بارگيري دو سال متوالي  186عدد بـود
شود عمدتا وابسته به دما ،رطوبـت ،روزي از هفتـه کـه

که اين تحقيق اثبات نا کارامدي انجام بارگيري به روش فعلي مي باشد
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اندازه گيري انجام شده است ،ماه اندازه گيري و يا وقوع

.الزم به ذکر مي باشد پيش نويس ارسالي توانير بيشتر توصيه به نصب

رويدادهاي اجتماعي يا  ...در زمـان انـدازه گيـري مـي

ثبات و استفاده از کنتورهاي فهام نموده در پست هاي عمـومي نمـوده

باشد .اما مصرف انـرژي در مـورد يـک مصـرف کننـده که اين امر با توجه به پراکندگي توزيع فارس و هزينه بـر بـودن نصـب
نهايي که غالبا يک مصرف کننده خانگي است عمدتا به اين ثبات ها و کمبود بودجه تا  16سال آينده بعيد به نظر مي رسد ولي
رفتار اجتماعي خـانوار مـثال تمايـل اعضـا خـانواده بـه

اصالح روش فعلي با انجام تقريب صحيح و نزديک نمودن اندازه گيري

تماشاي تلويزيون در شب يـا اسـتفاده از اتـو و ماشـين

انجام شده به ساعت پيک بار منطقه با توجه به داشتن بار ابتداي فيدر و

لباسشــويي در ســاعات مشخصــي از روز بســتگي دارد .نصب ثبات در انتهاي فيدر جهت مشخص نمودن الگوي مصرف منطقه
بنابراين اگر بتوان اين الگوها را شناسايي کرد به شـکل

مي توان کمک زيادي به نجات ترانس ها و شناسايي ترانس هاي فول

موثرتري مي توان بار مصرفي خانوار را پيش بيني کرد .بار نمود .
نکته مهمي که بايد مد نظر داشت اين است کـه دقـت
يک مدل پيش بيني به شدت وابسته بـه فواصـل بـين
نمونه برداري ها مي باشد .بر اين اسـاس مـدلي کـه از
اندازه گيري هاي دقيقه به دقيقه مصـرف هـر دسـتگاه
خانوار بدست مي آيد مي تواند به شـکل کـامال خـوبي
رفتار پنهان خانوار از منظر مصرف انرژي را نشان دهـد.
اما چنين اندازه گيري هايي در شبکه برق ايران در حال
حاضر امکان پذير نمي باشد .در حال حاضر اندازه گيري
هايي که توسـط کنتورهـاي هوشـمند بـا فواصـل نـيم
ساعت از مصرف کل دستگاه هاي يک خـانوار بدسـت
مي آيد مي تواند براي پيش بيني بار فيدر مناسب باشد.
براي پيش بيني رفتار مضرف کننده ابتـدا بايـد الگـوي
مصرفي وي در بازه هاي ثبت شده قبلي مورد کنکـاش
قرار گرفته و رفتارهاي نهان درون آن اسـتخراج گـردد.
براي اين کار از علم داده کاوي استفاده مـي گـردد .در
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حقيقت علم داده کـاوي بـه جسـتجو و کنکـاش درون
حجم عظيمي از داده ها پرداخته و با استفاده از روشهاي
مناسب الگوهاي نهان موجود در داده ها را کشـف مـي
نمايد .يکي از پرکاربرد ترين روش هاي داده کـاوي در
حوزه پيش بيني روش هاي مبتني بر شبکه هاي عصبي
هستند که در حوزه هـاي مختلـف از جملـه پزشـکي و
اقتصاد کاربرد فراوان دارند .استفاده از مدل هاي مختلف
شــبکه هــاي عصــبي در بخــش هــاي مختلــف حــوزه
مهندسي برق نيز در سـاليان اخيـر توسـط محققـين در
سراسر جهان مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت .در ايـن
پروژه نيز استفاده از شبکه عصبي به عنـوان يـک ابـزار
بسيار قوي براي پيش بيني پيشـنهاد مـي گـردد .نکتـه
ديگري که بايد مـد نظـر داشـت مربـوط بـه چگـونگي
استفاده از داده ها بـراي امـوزش شـبکه هـاي عصـبي
است .در حقيقت براي اينکه بتوان بـا سـرعت بـاالتري
محاســبات را انجــام داد مــي تــوان از متــدهايي نظيــر
 Long short-term memoryکـه از مشـتقات
شبکه هاي عصبي است استفاده کـرد .متـد فـوق ايـن
قابليت را دارد که در هنگام يـادگيري بتوانـد بخشـي از
حافظه خود را براي به خاطر سـپاري مقـادير پراهميـت
انــدازه گيــري شــده قــرار دهــد و از طرفــي از قابليــت
يادگيري براي حذف يا فراموشي مقـادير انـدازه گيـري
شده بي اهميت نيز برخوردار باشد .تنهـا دليـل افـزايش
تعداد پست هاي فول بار در دو سـال متـوالي  ،خطـا در

داليل اولويت داشتن
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استان با تمرکز بر سه فاکتور نبودن تابلوي زير

احمد

ترانس ،تأثير سيستم زمين ،و برخورد صاعقه

شرکت توزيع نيروي برق

بررسي علل سوختن ترانسفرمرهاي توزيع با تمرکز

استان کهگيلويه و بوير

بر فاکتورهاي کيفيت توان و بروز پديدههاي

احمد
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ساعت اندازه گيري نمي باشد .که اين يک اصل بـديعي
مي باشد و با توجه مکانيزه برداشت اطالعـات(از حالـت
کاغذي به مکانيزه که نـرم افـزار بـارگيري داراي بـافر
زماني و مکاني مي باشد) کـه صـحت اطالعـات جمـع
آوري شده توسط پيمانکار بيشتر و داده ها دقيق تر مـي
باشد کـه جهـت انجـام دقيـق ايـن پـروژه بـر اسـاس
محاسبات علمي مي توان تخميني جهت بارگيري دقيق
تر صورت گيرد .
با توجه به آمار باالي ترانس سوزي يافتن داليل آن مي تواند عالوه بر

3

افزايش قابليت اطمينان صرفه جويي اقتصادي نيز به دنبال داشته باشد.
کاهش ميزان سوختن ترانس سوزي

در اين پروژه هدف يافتن تاثير شرايط خاص شبکه توزيع استان
(نداشتن تابلوي توزيع در کنار ترانسها و همچنين آمار باالي برخورد
صاعقه با شبکه به دليل شرايط آب و هوايي و محيطي منطقه) بر
مساله مذکور و ارايه راه حلهاي مناسب مي باشد.
عالوه بر شرايط نامناسب بهره برداري همانند اضافه بار ،عوامل ديگري

4

همانند مشکالت کيفيت تواني و يا اضافه ولتاژهاي ناشي از بروز
کاهش ميزان سوختن ترانس سوزي

رزونانس و فرورزونانس مي توانند از عوامل سوختن ترانسها باشند که
در اين پروژه با بررسي موردي نقاط مشکوک در شبکه به بررسي تاثير
عوامل مذکور بر سوختن ترانسهاي توزيع در سطح استان پرداخته
خواهد شد.

1

شرکت توزيع نيروي برق

بررسي فني و اقتصادي روش هاي مانيتورينگ يا

بررسي و مقايسه روش هاي مختلف پايش وضعيت

ترانسفورماتورها به عنوان يکي از تجهيزات اصلي شبکه توزيع هستند

استان کهگيلويه و بوير

پايش وضعيت براي ترانسفورماتورهاي توزيع با

ترانسفورماتورهاي توزيع و ارائه مناسب ترين روش

که الزم است با پايش دقيق و مانيتورينگ لحظه به لحظه شرايط و
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هدف افزايش طول عمر آنها

جهت پايش وضعيت

وضعيت آنها مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل

شرکت توزيع نيروي برق

امکان سنجي ،طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي

غرب مازندران

با ظرفيت متغير

ابتدايي ،با انجام اقدامات پيشگيرانه و يا اصالحي ،از توسعه مشکل و
تبديل آن به مشکالت جدي تر جلوگيري شود.
نظر به اينکه "طراحي شبکه توزيع با در نظر گرفتن بار فصلي" يکي از
طرح هاي ويژه ملي ابالغي مدير عامل محترم توانير به اين شرکت
بوده است در مطالعه و تحقيق انجام شده در کشورهاي پيشرفته يکي از
مواردي که متناسب با ساختار شبکه توزيع داخلي کشور امکان پياده
سازي و الگو برداري دارد استفاده از ترانسفورمرهاي با ظرفيت متغير
مي باشد .اين ترانسفورماتورها که با هدف کاهش تلفات بي باري در
طول سال و متناسب با بار مشترکين در چند ظرفيت نامي طراحي مي
شوند به ويژه در کشور چين بصورت فراوان در مناطق داراي بار فصلي
0

بررسي و مطالعه ،امکان سنجي ،طراحي و در نهايت

استفاده مي گردد و داراي تلفات بي باري به مراتب پايين تر از

ساخت و بکارگيري ترانسفورماتورهاي با ظرفيت متغير

ترانسفورماتورهاي با ظرفيت ثابت در طول يک سال بهره برداري مي

در منطقه غرب مازندران مورد نظر مي شود.

باشد ( کاهش تلفات حدود  10درصد) .اکثرا اين ترانسفورماتورها داراي
دو ظرفيت مي باشند که نسبت ظرفيت آن ها حدودا  3مي باشد به
عنوان مثال ترانسفورماتور با ظرفيت متغير 266و 03کيلو ولت آمپر.
ميزان باري است که براي کاهش تلفات ،ترانسفورماتور با ظرفيت متغير
از يک ظرفيت به ظرفيت ديگر تغيير مي يابد حدود  %11ظرفيت باالي
ترانسفورماتور است به عنوان مثال براي ترانسفورماتور با ظرفيت متغير
266و 03کيلو ولت آمپر ،اگر بار ترانسفورماتور کمتر از  30کيلو ولت
آمپر باشد ترانسفروماتور با ظرفيت  03کيلو ولت آمپر و اگر بار
ترانسفورماتور بيشتر از  30کيلو ولت آمپر باشد ترانسفروماتور با ظرفيت
 266کيلو ولت آمپر کار مي نمايد .بايد دقت نمود که معيار تغيير
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ظرفيت کاهش مجموع تلفات بارداري و بي باري ترانسفورماتور مي
باشد .حدود نيمي از مشترکين اين شرکت (حدود  366هزار مشترک)
فصلي بوده و ميانگين بارگيري ساالنه ترانسفورماتورهاي منصوبه در
اين مناطق کمتر از  11درصد ظرفيت منصوبه مي باشد و نظر به اين
که توزيع مشترکين فصلي در سطح شرکت بصورت متوازن نمي باشد (
در اکثر شهرک هاي تقريبا همه مشترکين فصلي هستند و در مناطق
مرکز شهر اکثر مشترکين دائم نشين مي باشند) .بنابر تحقيقات صورت
گرفته شده از حدود  12166ترانسفورماتور سطح شرکت ،بيش از %96
بار حداقل  2666ترانسفورماتور بار فصلي مي باشد و در الويت تبديل به
ترانسفورماتورهاي با ظرفيت متغير مي باشند .بنابر مطالب فوق ميزان
ضرورت و فوريت طراحي ،ساخت و نصب اين ترانسفورماتورها در شبکه
اين شرکت و ميزان اثر گذاري آن بسيار زياد مي باشد و از آنجا که
کاهش تلفات از اهداف استراتژيک توانير مي باشد عملياتي شدن اين
پروژه از اهداف استراتژيک مي باشد و اين پروژه جزء الويت هاي تاييد
شده مدير عامل محترم شرکت بوده که بر اجراي آن تاکيد ويژه دارند.
قيمت اين ترانسفوماتورها به نسبت ترانسفورماتورهاي با ظرفيت ثابت
(به عنوان مثال قيمت ترانسفورماتور با ظرفيت متغير  266و  03کيلو
ولت آمپر به نسبت ترانسفورماتور با ظرفيت ثابت  266کيلو ولت آمپر)
حدود  %36بيشتر است و از آنجا که اين ترانسفورماتورها معموال در
شهرک هاي مناطق خارج شهر نصب مي باشد و هزينه هاي شبکه
سازي و فراهم نمودن زير ساخت الزم براي تامين برق و تجهيزات
شبکه به عهده متقاضي مي باشد لذا افزايش هزينه هاي ناشي از نصب
ترانسفورماتورهاي با ظرفيت متغير در شبکه براي شرکت هاي توزيع
هزينه اي ندارد و از آنجا که معموال اوج مسافر و بار فصلي در نيمه اول
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

فروردين ماه و تعطيالت فصل تابستان مي باشد در يک بازه زماني يک
ساله حدود  0666ساعت استفاده از ظرفيت پايين ترانسفورماتورهاي
ظرفيت متغير سبب کاهش تلفات و سود آوري براي شرکت بر مي
گردد .با توجه به تحقيقات انجام شده ترانسفورماتورهاي باظرفيت متغير
فقط در کشور چين توليد مي گردد و هيچ نمونه داخلي( و خارجي
ديگري) براي آن وجود ندارد و نظر به برآورد کلي منفعت حاصل از به
کارگيري آن ها در شبکه ؛ بررسي و مطالعه امکان سنجي ،طراحي و در
نهايت ساخت و بکارگيري اين ترانسفورماتورها در اين پروژه مورد نظر
مي باشد.

 -3محور توزيع
 .1.12هوشمندسازي و اتوماسيون شبکه هاي برق
رديف

1

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

ارائه روشي به صورت گزارش يا نرم افزار به منظور

تاب آوري ،توانايي شبکه براي پيش بيني و انطباق با يک رويداد (با

بررسي تاب آوري شبکه از جنبه هاي مختلف .اين

شدت اثر زياد و فرکانس کم) و بازيابي سريع از آن رويداد است .در

تحقيق شامل يک مطالعه براي ارزيابي تابآوري شبکه

کشورهايي که بروز حوادث مخرب آب و هوايي در آن متداول است،
راهکار استفاده از ريزشبکه ها و راه اندازي آنها در مکان هاي مناسب

شرکت توزيع نيروي برق

ارائه راهکاري براي افزايش تاب آوري شبکه توزيع

مورد مطالعه و ارائه راهکارهاي بهبود آن خواهد بود.

استان اردبيل

استان اردبيل با توجه به اقليم استان اردبيل

ارائه راهکارهاي افزايش تاب آوري به صورت کمي و

به عنوان روشي کاربردي براي گذر از اين قبيل حوادث است .ريز شبکه

کيفي شامل مواردي همچون ساخت ،تعميرات و

ها با فناوري خورشيدي و توليد پراکنده در شبکه هايي که زيرساختهاي

نگهداري تجهيزات ،استفاده از تجهيزات آماده به کار،

الکتريکي آن رو به توسعه است ،به عنوان بهترين راهکار براي افزايش

استفاده از  DGهاي موجود در استان و ارائه راهکارهاي

تاب آوري پيشنهاد مي شود .با توجه به نوپا بودن اين سيستم در شبکه

عملي الزم براي شرايط اضطراري با بارزدايي و تغيير

استان و حضور واحدهاي توليد پراکنده برق آبي و خورشيدي و زمين
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

توپولوژي الزم ،استفاده از تکنولوژي هاي نوين در

گرمايي و بادي و  CHPدر شبکه استان الزم است عالوه بر برنامه

جهت افزايش توان بازآرايي شبکه و ارائه سناريوهاي

هاي اقداماتي که در ادامه ذکر مي شود ،حضور اين توليدات نيز براي

مختلف و شناسايي و بهبود پوشش ارتباطي در مواقع

شرايط اضطراري در نظر گرفته شود .در حالت کلي از ديد سيستم

بحران خواهد بود .راهکارها بيشتر به صورت روشهاي

پاسخگويي تاب آوري مي توان به دو گروه اقدامات پيشگيرانه و

برنامه ريزي و اقدامات پيشگيرانه و اصالحي خواهد بود.

اقدامات در شرايط اضطراري تقسيم بندي کرد .اين اقدامات از نظر

در اين تحقيق دو هدف اساسي مدنظر است .هدف اول،

برنامه ريزي و بازيابي متفاوت هستند زيرا براي بازه هاي زماني کوتاه

ايجاد يک وابستگي منطقي بين اتفاقات شبکه و شرايط

مورد استفاده قرار مي گيرند .اقدامات پيشگيرانه مي تواند شامل برنامه

بينيها (مخصوصا پيشبينيهاي کوتاه
جوي و پيش 

ريزي مجدد براي ژنراتورها ،تغيير در توپولوژي و استفاده از ساير

مدت شرايط جوي) به منظور مديريت اتفاقات احتماالتي

تجهيزات در شبکه باشد الزم به ذکر است که در کليه اقدامات

و افزايش تابآوري سيستم و نيز استفاده موثرتر از

پيشگيرانه بايد توليد و مصرف شبکه در حالت تعادل بماند .اکثر کارهاي

تجهيزات است .هدف دوم ،تلفيق برنامههاي مديريت

تحقيقاتي در زمينه اقدامات در شرايط اضطراري قرار مي گيرد .اقدامات

سمت تقاضا و مديريت منابع توليد و ذخيره انرژي با

در شرايط اضطراري بايد در زمان هاي کوتاهي بعد از خطا صورت

تغيير ديناميکي در توپولوژي شبکههاي هوشمند و بهبود

پذيرند .از اين اقدامات مي توان به بهره برداري جزيره اي ،بارزدايي و

تابآوري سيستم است تا شبکه در برابر اغتشاشات


غيره اشاره کرد .براي اينکه به طور موثر از شبکه بهره برداري کرد،

مقاومتر گردد و سريعتر بتوان آن را بازيابي کرد.


الزم است که اطالعات کافي در مورد وضعيت شبکه به همراه
اطالعاتي از محيط در اختيار آن قرار گيرد .در اين تحقيق با استفاده از
برنامه پاسخگويي تاب آوري در مديريت منابع و امکانات شبکه ،با پيش
بيني کردن توليد انرژي واحدها و مصرف آن ها و مديريت کوتاه مدت
سيستم انجام خواهد شد .اقدامات مديريتي از پيش بيني شرايط جوي
سيستم استفاده خواهد نمود تا بار و اقداماتي که با مديريت منابع انجام
مي گيرد تاب اوري و هزينه هاي بهره برداري را بهبود بخشند .از
پيشبيني هاي کوتاه مدت شرايط جوي براي تخمين نرخ خروج خطوط
استفاده خواهد شد .از نتايج اين پيش بيني ها در آناليزهاي احتماالتي و
پخش بار استفاده خواهد شد .در اين تحقيق نقاط ضعف شبکه شناسايي
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داليل اولويت داشتن

و راهکارهايي جهت مقاوم سازي قبل از بروز حادثه و همچنين افزايش
توانايي بازگشت پذيري شبکه در زمان بروز حادثه ارائه خواهد شد .اين
راه حل ها در حوزه هاي بهره برداري از شبکه ،طراحي و نظارت و
رعايت استانداردها ،پهنه بندي آلودگي با توجه به شرايط جديد آب و
هوايي ،مديريت بهينه بحران ،بسترهاي امن مخابراتي ،استفاده از
تکنولوژي هاي نوين و غيره خواهد بود.
تقريبا تمامي خدمات در بخش مشترکين به پيمانکاران برونسپاري شده

2

شرکت توزيع نيروي برق
استان اصفهان

عارضه يابي و معماري مجدد فرآيند برونسپاري
خدمات در حوزه مشترکين و برآورد قيمت تمام
شده خدمات

است و الزمه يک واگذاري موفق کار ،کنترل دقيق ،تعامل عادالنه
تحليل کاملي از شرايط موجود و نظام برونسپاري بهره

مالي ،بهره وري مناسب و ديگر شاخص هاي مديريتي  ،شناخت کافي

ور خدمات

و علمي از فرآيند هاي واگذارشده و نحوه علمي واگذاري مي باشد و در
اين پروژه سعي بر ان است تا با بکارگيري اطالعات علمي و دانشگاهي
اين موضوع محقق شود.

امروزه مديريت دارايي هاي فيزيکي درشرکت هاي

3

توزيع برق از اهميت ويژه اي برخورد دار است .استفاده

امروزه مديريت دارايي هاي فيزيکي درشرکت هاي توزيع برق از

بهينه و نظارت برتجهيزاتي نظير ترانس ،خطوط توزيع /

اهميت ويژه اي برخورد دار است .استفاده بهينه و نظارت برتجهيزاتي

انتقال و ساير مواردمشابه که درحيطه مديريت دارايي

نظير ترانس ،خطوط توزيع  /انتقال و ساير مواردمشابه که درحيطه

شرکت توزيع نيروي برق

بستر سازي اينترنت اشيا ء براي مديريت

هاي فيزيکي شرکت هاي برق مطرح مي باشند ،جهت

مديريت دارايي هاي فيزيکي شرکت هاي برق مطرح مي باشند ،جهت

استان آذربايجان شرقي

داراييهاي فيزيکي و طراحي و نظارت هوشمند

کاهش هزينه ها و استفاده بهينه از تجهيزات مي باشد.

کاهش هزينه ها و استفاده بهينه از تجهيزات مي باشد .استفاده از

استفاده از اينترنت اشياء صنعتي براي مديريت دارايي

اينترنت اشياء صنعتي براي مديريت دارايي هاي فيزيکي از اهميت

هاي فيزيکي از اهميت بااليي برخوردار است .دراين

بااليي برخوردار است .دراين تحقيق بصورت پايلوت براي نمونه برداري

تحقيق بصورت پايلوت براي نمونه برداري از وضعيت

از وضعيت تجهيزات شبکه و پردازش داده ها درمرکز کنترل براساس

تجهيزات شبکه و پردازش داده ها درمرکز کنترل

داده هاي دريافتي ،طراحي و پياده سازي خواهد شود.

براساس داده هاي دريافتي ،طراحي و پياده سازي
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توزيع بر ميزان تاب آوري شبکه توزيع
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داليل اولويت داشتن

خواهد شود.

4

1

0

شرکت توزيع نيروي برق
استان بوشهر

بررسي فني و اقتصادي شبکه توزيع هوشمند همراه
با اجرا در شبکه پايلوت در شرکت توزيع برق استان
بوشهر (با رويکرد مديريت بار)

 -1ارائه شاخص هاي بومي مناسب در حوزه تاب آوري

تاب آوري شبکه هاي توزيع يکي از مسائل بسيار مهم است.تاب آوري

شبکه در مواقع بحران  -2مطالعه فني دقيق پروژه به

در شبکه هاي توزيع در مواقع بروز بحران يکي از اهداف اساسي

صورتي که ميزان بهبود شاهص تعريف شده براي تاب

شرکت هاي توزيع است .اتوماسيون شبکه و توزيع و استفاده از ادوات با

آوري شبکه با در نظرگيري هر کدام از تکنولوژي هاي

تکنولوژي باال مي تواند در ميزان تاب آوري شبکه توزيع در مواقع

بکارگرفته شده مشخص گردد -3 .از ديدگاه اقتصادي

بحران بسيار تاثير گذار باشد.در اين راستا نياز است مطالعاتي در

اتوماسيون شبکه و نقش آن در بهبود تاب آوري شبکه

خصوص ميزان نقش اتوماسيون شبکه توزيع بر ميزان تاب آوري شبکه

مورد بررسي قرار گيرد

هاي توزيع صورت گيرد.

مطالعه دقيق فناوري هاي جديد و به روز در حوزه
اينترنت اشيا و آناليز فني و اقتصادي آنها صورت گيرد.
به صورت نمونه در يکي از ساختمانهاي تحت مديريت

افزايش بهره وري ناشي از هوشمندسازي

شرکت توزيع استان بوشهر پياده سازي شود.
اهداف مورد انتظار :استقرار قابليت هاي پدافند غيرعامل

تعريف مسئله :يکي از ابزارهاي مهم در عکس العمل نسبت به

در شرکت توزيع استان تهران .محصول نهايي :دستيابي

تهديدات عليه شبکه ي برق افزايش قابليت مانور در شبکه مي باشد.

به ابزار تحليل و مطالعات امکان سنجي توسعه ي زير

اتوماسيون توزيع معموال با رويکرد هاي مختلفي برقرار مي گردد .يکي

ساخت هاي اتوماسيون و هوشمند سازي در سطح شبکه

از رويکردهاي راهبردي در اتوماسيون توزيع مالحظات پدافند غيرعامل

شرکت توزيع نيروي برق

مطالعه اثرات اتوماسيون و هوشمندسازي بر

ي توزيع استان تهران مراحل انجام کار • :شناخت

استان تهران

قابليتهاي پدافند غيرعامل

وضعيت شبکه ي توزيع استان تهران • .بررسي
قابليتهاي فعلي اتوماسيون در شبکه ي توزيع استان


مي باشد که در اين تحقيق به آن پرداخته مي شود .داليل اولويت :با
توجه به اهميت موضوع پدافند غيرعامل در راهبري شبکه هاي برق،
پرداختن به اين مبحث مهم از اولويت خاصي برخوردار است .مزاياي به

تهران • .طراحي سناريوهاي تهديدات احتمالي• .

کارگيري تحقيق :افزايش ظرفيت پدافندي شرکت توزيع استان تهران

پيشنهاد طرح اتوماسيون براي مقابله با سناريوهاي

درمقابل تهديدات فيزيکي و سايبري.

مختلف • .ارزيابي طرح اتوماسيون از ديدگاه هاي

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

191

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي برق

مطالعات اثرپذيري سامانههاي حفاظتي شبکه در

دستورالعمل ارتقاء سيستم حفاظت شبکه در صورت

استان تهران

محيط هوشمند توزيع

ورود توليدات پراکنده .مراحل انجام کار • :شناسايي

داليل اولويت داشتن

مختلف با اولويت پدافند غيرعامل • .ارزيابي ميزان
هوشمندي طرح • .بهينه سازي طرح با مالحظات چند
گانه ( چابکي ،خوددرماني ،خود تصحيحي ،قابليت
اطمينان و )...
اهداف مورد انتظار • :شناسايي تنگناهاي حفاظتي شبکه
توزيع در بخشهاي مختلف شبکه در صورت ورود
سامانههاي توليد پراکنده محصول نهايي تحقيق• :
7

وضعيت موجود حفاظتي شبکه توزيع استان تهران •
تحليل اثرات ورود توليدات پراکنده بر سيستم حفاظت •
تدوين دستورالعمل ارتقاء حفاظت شبکه توزيع استان

تعريف مسئله :يکي از محرکهاي توسعه شبکه هوشمند نفوذ زياد
منابع انرژي گسترده شامل توليدات پراکنده اعم از تجديدپذير و
تجديدناپذير ،ذخيرهسازها و خودروهاي الکتريکي ميباشد .ورود چنين
منابعي معموال در سمت شبکه توزيع بوده و اين خود موجب دو سويه
شدن جريان در شبکه ميگردد .در چنين شرايطي سامانههاي حفاظتي
موجود شبکه توزيع جوابگوي حفاظت از شبکه نبوده و بايد مورد
بازنگري قرارگيرد .داليل اولويت داشتن :اهميت حفاظت شبکه و نيروي
انساني در صورت ورود سامانههاي توليد پراکنده به شبکه توزيع.
مزاياي بهکارگيري تحقيق • :افزايش ايمني در شبکه.
وجود يک سامانه جامع براي بازآرايي شبکه با هدف کاهش مدت زمان
خاموشي ها و کاهش تلفات با استفاده از کليد ها و ادوات حفاظتي
موجود قابل فرمان از راه دور باعث کاهش هزينه تمام شده انرژي و

8

شرکت توزيع نيروي برق

ارائه سامانه جامع اتوماسيون و بازآرايي شبکه تحت

ارائه سامانه نرم افزاري بومي براي استان چهارمحال و

افزايش کيفيت خدمات رساني خواهد بود.سامانه مذکور به عنوان يک

استان چهارمحال و

پوشش شرکت توزيع نيروي برق استان چهارمحال

بختياري در بستر نرم افزار متلب با هدف کاهش مدت

طرح ملي قابل مطرح شدن مي باشد اگر الزامات ارتباط با اسکادا و

بختياري

و بختياري با ادوات حفاظتي موجود

زمان خاموشي و کاهش تلفات

 GISو سلير موارد ذکر شده ازطرف جناب آقاي رمضانپور مد نظر
قرارگيرد .ليکن اولويت يادشده مي بايست قابليت ارتباط دو سويه با
سامانه هاي ثبت خاموشي  ،تحليل حوادث  ،اسکادا و  GISدرسطح
شرکت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري را داشته
باشد.ذکر اين نکته ضروري است که صرف يک نرم افزار بازآرايي به
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي برق

تحليل و پردازش دادههاي ارسالي از نقاط مصرف

استان کردستان

با استفاده از روش تحليل رايانش مه

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

عنوان اولويت مطرح نيست ولي يک ماژول سامانه بازآرايي را درخود
دارد .اتوماسيون درحالت جامع و کامل با تأکيد برپروتکل هاي مخابراتي
به عنوان اولويت اصلي مدنظراست.
تعريف مسئله  :با توجه به اينکه طي چند سال گذشـته مقـدار مصـرف
برق از مقدار توليد آن در نيروگاه هاي سطح کشور بيشتر شـده اسـت و
اين روند شيب صعودي به خود گرفتـه ،مـديريت مصـرف بـرق امـري
ضروري و اجتناب ناپدير است .به لطف ظهور پـارادايم اينترنـت اشـياء،

9

اهداف مورد انتظار :پياده سازي الگويي جهت تحليل و

اين بستر فراهم شده است که بتوان داده هاي مربوط به مصرف لحظه

ذخيره دادهها در شبکههاي هوشمند در آينده کشف

اي مشترکين را توسط کنتورهاي هوشمند دريافت کرد و بـا اسـتفاده از

الگوي مصرف مشترکين پيش بيني مصرف آمارگيري

پروتکل هاي ارتباطي آنها را به يک سيستم کنترل مرکزي ارسال کرد.

روزانه ،ماهانه و ساليانه آمارگيري در سطح مشترک،

در اين سيستم ،مي توان با پـردازش داده هـا و تحليـل روي آنهـا بـه

محله و شهر مديريت مصرف برق و خاموشي (در

اطالعات ارزشمندي همچون کشف الگوي مصرف ،پيش بيني و بصري

صورت لزوم) محصول نهايي تحقيق :يک سامانه نرم

سازي دست يافت که حاصل آن دسـتيابي بـه يـک بيـنش عميـق در

افزاري به همراه داشبود مديريتي مراحل انجام کار :

مديريت مصرف برق خواهد بود .اما چنين سيستمي با يک معضل مهم

مطالعه کنتورهاي هوشمند موجود و دريافت داده هاي

روبرو است و آن حجم داده هاي زيادي است که روانه سيستم مرکـزي

آنها توسط رايانش مه پردازش اوليه روي داده ها در

مي شود .در اين صورت ،سيستم مرکزي هم از لحاظ منابع محاسباتي و

محيط رايانش مه ارسال چکيده اطالعات از گره هاي

ذخيره سازي و هم از لحاظ پردازش و تحليـل داده بـه گلوگـاه تبـديل

مه به سيستم کنترل مرکزي طراحي و پياده سازي

خواهد شد .اخيرا با ظهور مدل محاسباتي توزيع شده جديد رايانش مـه،

سامانه تحليل داده و داشبورد مديريتي بصري سازي

که توسط شرکت سيسکو پيشنهاد شد ،قابليت مرتفع شدن اين چـالش

اطالعات

به وجود آمده است .در اين مدل ،رايانش مه يک سري پردازش اوليه را
روي داده ها انجام مي دهـد و فقـط چکيـده اطالعـات را بـه سيسـتم
مرکزي ارسال مي کند .اين همکاري باعث مي شود کـه کـارايي کلـي
سيستم به طرز چشمگيري افزايش پيدا کند .در اين طرح بايد بر اساس
پارادايم اينترنت اشياء و مدل محاسـباتي رايـانش مـه ،يـک سـامانه و
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

داشبورد مديريتي کارآمد روي سيستم مرکزي شرکت توزيع نيروي برق
طراحي و پياده سازي کرده که به کمک نتايج تحليلي و بصري سـازي
آن بتوان به بينش عميقي نسبت به الگوي مصرف تک تک مشترکين،
محله ها و کل شهر دست يافت .عالوه بر اين ،با اسـتفاده از الگـوريتم
هاي يادگيري بتوان به پـيش بينـي مصـرف و مـديريت خاموشـي (در
صورت لزوم) دست پيدا کرد .داليل اولويت داشتن  :اجراي ايـن طـرح
جهت پياده سازي زيرساختهاي شبکههاي هوشمند در سالهاي آينده
کاربرد داشته و نيزمي تواند کمک شاياني به کشف الگـوي مصـرف در
سطوح مختلف و مديريت مصرف برق داشته باشد .مزايـاي بکـارگيري
تحقيق  :سامانه پيشنهادي اين امکان را فراهم مي کند که با توجه بـه
الگوي مصرف مشترکين بتوان از طـرح هـاي تشـويقي بـراي ترغيـب
مشترکين جهت کاهش مصرف انرژي استفاده کرد .عالوه بـر ايـن ،بـا
توجه به نتايج حاصل از تحليل داده ها مي توان سياست هاي بهينه اي
براي مديريت خاموشي اعمال کرد.
تحليل داده هاي موجود در حوزه مشـترکين بـه منظـور
ارائه الگوهاي مناسب براي نظارت و کنترل فرآينـدهاي

16

اين حوزه بر مبناي استفاده از  GIS üتحليل داده هاي

با بررسي و آناليز داده هاي موجود در  GISو فرايندهاي موجود در

شرکت توزيع نيروي برق

داده کاوي براساس اطالعات  GISجهت کنترل و

موجود در حوزه مشـترکين بـه منظـور ارائـه الگوهـاي

شرکت ( مانند برنامه بازديد شبکه با استفاده از  )GISميتوان مديريت و

مناسب براي کشف فرآيندهاي معيوب و يـا مشـکالت

استان کردستان

پايش فرآيندهاي شرکت

کنترل بهتري بر روي فرايندها داشت .در واقع حفره ها و مشکالت

موجود در اين حوزه بر مبناي اسـتفاده از (  GISماننـد

موجود در داده ها و فرايندها آشکار خواهند شد و در تصميم گيري هاي

کشف سرقت انرژي و ...) üتحليل داده هاي موجود در

مديريتي بسيار کارا خواهد بود

حوزه بهره برداري به منظور ارائه الگوهاي مناسب براي
نظارت و کنترل فرآيندهاي اين حوزه بر مبناي اسـتفاده
از  GIS üتحليـل داده هـاي موجـود در حـوزه بهـره
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عنوان شرکت
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شرکت توزيع نيروي برق

تشخيص فاز و رديابي تغيير در ساختار شبکه توزيع

استان لرستان

با استفاده از داده هاي کنتورهاي هوشمند

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

برداري به منظور ارائه الگوهـاي مناسـب بـراي کشـف
فرآيندهاي معيوب و يا مشکالت موجود در اين حوزه بر
مبنـاي اسـتفاده از (  GISماننـد کشـف عـدم صـحت
اطالعات خروجي از برنامه بازديـد و ...) üتحليـل داده
هاي موجود در حوزه مهندسي به منظور ارائه الگوهـاي
مناسب براي نظارت و کنترل فرآيندهاي اين حوزه بـر
مبناي استفاده از  GIS üتحليـل داده هـاي موجـود در
حوزه مهندسي به منظور ارائه الگوهـاي مناسـب بـراي
اختصاص بودجه بندي مناسب بـراي پـروژه هـاي ايـن
حوزه بر مبناي استفاده ازGIS

11

استفاده از قابليت هاي کنتورهاي هوشمند در رفع

با توجه به مشکالت تشخيص فاز و رد يابي مشترکان سخت مي باشد

مشکالت ناشي از تشخيص فاز و امکان تغييرات در

لذا با توجه به قابليت هاي جديد کنتورهاي هوشمند مي توان از قابليت

ساختار شبکه

هاي آن استفاده کرد.
با توسعه شبکه هاي هوشمند برق و توليد پراکنده ،معماري شبکه هاي

12

شرکت توزيع نيروي برق
استان همدان

طراحي و پياده سازي سيستم پايش نيروگاه هاي
خورشيدي مقياس کوچک از نظر
اقتصادي(کيلوواتي) در سطح استان

جمع آوري لحظه اي اطالعات شبکه  -مونيتورينگ
منابع توليد پراکنده  -توسعه سيستم هاي مديريت
انرژي  -کاهش تلفات انرژي  -افزايش قابليت اطمينان
شبکه

برق از شکل سنتي خارج شده و از ساختار توليد متمرکز به توليد توزيع
شده تبديل شده است .مولدين خورشيدي در نقاط مختلف شبکه برق
پراکنده بوده و هريک قادر به تامين بخشي يا تمام انرژي مورد نياز
مشترکين مي باشند .به منظور مديريت بهينه انرژي ،لزوم پايش و
بررسي آنالين وضعيت شبکه و مولدين توليد پراکنده به خوبي احساس
مي شود.

13

شرکت توزيع نيروي برق

مديريت و بهبود کارايي بهره برداران شبکه هاي

به تضعيف عملکرد بهره برداران بررسي عوامل منتهي -

شمال استان کرمان

توزيع

برداران  -نحوه ارزيابي بر مديريت و بهبود کارايي بهره

از آنجايي که بهره برداران شبکه هاي توزيع نقش اساسي در سرپانگه
داشتن شبکه و باالبردن قابليت اطمينان آن ايفا مي کنند نياز است با
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داليل اولويت داشتن

شبکه  -ارائه راهکارهاي ارتقاء روحيه انگيزشي کارکنان

ارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاء روحيه انگيزشي کارکنان و بهره

شبکه توزيع و بهره برداران

برداران شبکه هاي توزيع وريشه يابي نقاط ضعف عملکردي ان ها به
منظور بهبود مديريت و کارايي ان ها در شبکه ها اقدام به فعاليت هاي
تحقيقاتي و مطالعاتي نمود .محدوده کار در حوزه بهره برداران در شبکه
هاي توزيع شامل تجهيزات خطوط فشار متوسط  ،پست هاي توزيع
شامل پست هاي هوايي و زميني مي باشد در پايان اين تحقيق ضمن
کنترل نحوه بازديد و انجام فعاليت هاي تعميراتي پس از بازديد نقاط
ضعف و قدرت شبکه دسته بندي و استخراج خواهد شد  .بديهي است
با تمرکز به کثرت مشکالت موجود در شبکه توزيع  ،مشکالت زياد
ريشه يابي خواهد شد و اقدامات اساسي جهت برطرف نمودن اين
مشکالت تدوين و به منظور انجام آن آموزش هاي الزم به بهره
برداران داده خواهد شد بديهي است مي توان در پايان اين تحقيق با
انجام نفر ساعتي مناسب نسبت به کاهش خاموشي هاي ناخواسته که
به عنوان يکي از شاخص هاي مهم و اصلي در بحث بهره برداران از
شبکه هاي توزيع مي باشد گامي مهم و اساسي برداشت.
باتوجه به اهميت بهره برداري حداکثري از شبکه هاي توزيع و باالبردن
کيفيفت پارامترهاي کيفيت توان الکتريکي و همچنين کاهش خاموشي

14

شرکت توزيع نيروي برق
شمال استان کرمان

مديريت داده ها در بهره برداري از شبکه توزيع

راه حل هاي نوين و هوشمندانه بر کسب اطالعات و

ها و جلوگيري از انرژي توزيع نشده مي توان بـا اسـتفاده از تجهيـزات

داده هاي شبکه از طريق سيستم هاي مخابراتي و

هوشمند نسبت به کنترل شبکه(خاموشيها و قابليت مانور) با اسـتفاده از

فناوري اطالعات بتواند مسائل و مشکالت بهره برداري

انتقال ديتاها مديريتي مناسب در بهره برداري حداکثري از شبکه هـاي

از شبکه را بر بهره برداران سهولت بخشد.

توزيع باالخص در بحث انتقال را ايجاد نمـود .دامنـه پـروژه در سـطح
فعاليت هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيـع انـرژي الکتريکـي مـي
باشد مي توان داده هاي ارزيابي شده توسط ارزيابـان و بازديدکننـدگان
درخصوص اشـکاال ت ديـده شـده در شـبکه هـا را بـا اسـتفاده از نـرم
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داليل اولويت داشتن

افزارهاي جديد و پيشرفته مورد بررسي  ،داده کاوي قرارداد بديهي است
پس از بررسي داده هاي برداشت شده توسط نرم افزارهاي جديـد مـي
توان راهکارهاي مناسب در خصوص رفع مشکالت را استخراج نمود .از
طرفي مدير باالدست سازمان ديدي مناسب جهت تصميم گيري هـاي
مناسب و مقرون به صرفه ايجاد مي کند  .خروجي ايـن پـروژه پـس از
داده کاوي با نرم افزار شفافيت کامل و مناسبي درخصوص مواردي کـه
بيشتر نياز به توجه دارد را ايجاد مي کند .در پايان ايـن تحقيـق هـر دو
گروه مشترکين و شرکت هاي توزيع با ايجاد راهکارهـاي مناسـب ذي
نفعان موضوع خواهند بود زيرا با پـايين امـدن ميـزان خاموشـي هـاي
ناخواسته انرژي توزيع نشده به کمترين ميزان حد خود خواهد رسيد که
تبعات اقتصادي آن مشخص و معين است.
گرايش سيستمهاي مـديريت مصـرف انـرژي بـرق بـه
سمت ايجاد انگيزههاي دروني در کاربران متمايل شـده
است .براساس نتايج تحقيقات قبلي ،انگيزههاي بيرونـي
همچون طرحهاي قيمت گذاري جهت ايجـاد بهبـود در
الهاي آتي کـارايي
الگوي مصرف انرژي کاربران در س 
11

شرکت توزيع نيروي برق
شهرستان مشهد

افزايش بهره وري انرژي در شبکه هوشمند برق با

خود را از دست ميدهنـد لـذا نيـاز اسـت کـه براسـاس

استفاده از شبکه اجتماعي و سيستمهاي

عاليق و سليقه ذاتي کاربران در آنها تمايل به مصرف

پيشنهاددهنده

بهينه برق را ايجاد نمود .راههـاي مطـرح شـده در ايـن
پروژه ،ادغام شبکه هوشمند برق با شبکه اجتماعي بـين
کاربران ميباشد تا بتوان از جوامعي که بين افراد شـکل
ميگيرد جهت ايجاد رفتارهاي بهينه در مصرف انـرژي

برق ،بهره برد .اهـداف کلـي ايـن پـروژه بصـورت زيـر
ميباشد .1 :طراحي و پياده سازي يک شبکه اجتمـاعي


افزايش بهره وري

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

115

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

انرژي محور با قابليت پيشتيباني از سيستم هاي پيشنهاد
دهنده به منظور اصالح الگوي مصرف  .2کاهش ميزان
مصـــرف و کـــاهش گازهـــاي گلخانـــهاي :در بســـتر
پيشنهادي ،مشتريان ميتوانند برق مورد نياز خود را بـه
صورت بهينه کنترل نموده وضمن کاهش ميزان مصرف
درساعات پيـک ،بـدين طريـق سـبب کـاهش مصـرف
سوختهاي فسيلي گردند .3 .ارائه راهکارهاي بهرهوري

انرژي متناسب با کاربر :بدليل وجود دادههاي مربوط بـه
فعاليتهاي اجتماعي کـاربران ،بسـتر پيشـنهادي قـادر

است که عاليق کاربر و الگـوي مصـرف انـرژي و نيـز
شيوه زندگي وي را بيابد و سپس پيشنهادات مربوط بـه
بهينهسازي انرژي و نيز طرحهاي خريد انرژي را بـراي

هر کاربر شخصي سازي کرده و بعد به او پيشنهاد دهد.
 .4امکان انتشـار پيـامهـاي بهـرهوري انـرژي در بـين
کاربران :با اسـتفاده از امکـان پيـامرسـاني کـه شـبکه
اجتماعي فراهم ميکند ،ميتوان براحتي پيامهاي حاوي
عملکردهاي مرتبط با انرژي و يا حاوي اطالعاتي راجـع
به افزايش آگاهي کاربران از مزاياي شبکه هوشمند برق
و مــديريت انــرژي را بــين جوامــع موجــود در شــبکه
اجتماعي ،منتشر نمود .نتيجه منتشر شدن اين پيـامهـا،
ايجاد تغيير رفتارهاي بد مرتبط بـا انـرژي کـاربران بـه
سمت رفتارهاي مثبت و خوب است .1 .ترغيب کـاربران
جهت ادامه فعاليت در بسـتر پيشـنهادي :ايـن بسـتر بـا
استفاده از راهکارهايي که طراحي خواهد شـد ،مصـرف

داليل اولويت داشتن
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کنندگان را به انجام فعاليت در شبکه اجتمـاعي ترغيـب
ميکند چرا که هر چه کاربران در شبکه اجتماعي طـرح

شده فعالتر باشند ،دادههاي بيشـتري در شـبکه توليـد
ميشود و بهتر ميتوان کاربران را خوشه بندي نمـوده و

طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي را در بين کـاربران

نهادينه کرد .بنابراين بسيار حائز اهميـت اسـت کـه بـه
طريقي بتوان کاربران را مجاب نمود که فعاليت خـود را
در شبکه اجتماعي شروع نموده و در آينده نيز بـه ادامـه
فعاليت بپردازند .مراحل انجام اين کار به صورت خالصه
به شرح زيـر اسـت • بررسـي شـبکه هوشـمند بـرق و
سيستمهاي مديريت انـرژي

سرويس هاي آن • بررسي
در شبکه هوشمند برق • بررسي سيستمهـاي پيشـنهاد
دهنده • بررسي نحوه تشخيص الگوي رفتاري افـراد در
خوشهبندي کاربران براسـاس پـارامتر

شبکه اجتماعي •
مشخص و تعيين متريـک جهـت انـدازهگيـري ميـزان
شباهت آنها • ارائه يک مدل بـراي نمـايش کـاربران
شبيهسازي
شبکه اجتماعي (مدل گرافي و پارامتريک) • 
بخشي از دادهها که در دنياي واقعي در دسترس نيستند
• طراحي و پياده سازي بستر ارائه شده درسـرور شـبکه
اجتماعي • تحليل دادهها • پياده سازي سيستم دريـک
جامعه هدف با تعداد مشخصي کاربر محصول نهايي اين
سيستم به شرح زير است- :پياده سازي نرم افزار شبکه
اجتماعي انرژي محور و نصب آن دريک سـرور -پيـاده
سازي  Appموبايل مربوطه براي برقراري ارتباط بـين

داليل اولويت داشتن
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عنوان تحقيق

داليل اولويت داشتن

کاربر و سرور شبکه اجتمـاعي انـرژي محـور  -توصـيه
هاي سيستمهاي پيشنهاد دهنده مورد استفاده درطراحي
سيستم به صورت پيام هايي دراختيـار کـاربر قـرار مـي
گيرد
بررسي سامانههاي موجود در شرکتهاي توزيع
نيروي برق ،طراحي و ايجاد سامانه يکپارچه
81

شرکت توانير

مديريت توزيع(  ) DMSو اسکادا ( )SCADA
بهمراه سيستم مديريت خاموشي ( ) OMSيا

ايجاد سامانه يکپارچه مديريت توزيع و ارايه مشخصات
فني و معماري سامانه هاي ذکر شده

تنوع سامانه هاي مديريت توزيع(  ) DMSو اسکادا ( )SCADA
بهمراه سيستم مديريت خاموشي ( ) OMSيا سيستم کلي ( ADMS
) در شرکت هاي توزيع

سيستم کلي ( ) ADMS
بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي توزيع
87

شرکت توانير

نيروي برق ،طراحي و ايجاد سامانه يکپارچه پايش
وضعيت ( Weather Condition

ايجاد سامانه يکپارچه پايش وضعيت وارايه مشخصات
فني و معماري سامانه هاي ذکر شده

لزوم پايش شرايط آب و هوايي در شرکت هاي توزيع

)Monitoring

بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي
81

شرکت توانير

توزيع نيروي برق ،طراحي و ايجاد سامانه
يکپارچه مديريت بار ()DRMS

ايجاد سامانه يکپارچه مديريت بار و ارايه مشخصات
فني و معماري سامانه هاي ذکر شده

تنوع سامانه مديريت بار ( )DRMSدر شرکت هاي توزيع

بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي
89

شرکت توانير

توزيع نيروي برق ،طراحي و ايجاد سامانه

ايجاد سامانه يکپارچه مديريت منابع توليد پراکنده و

يکپارچه مديريت منابع توليد پراکنده

ارايه مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر شده

()DERMS

اهميت مديريت منابع توليد پراکنده در شرکت هاي توزيع
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بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي
02

شرکت توانير

توزيع نيروي برق ،طراحي و ايجاد سامانه
يکپارچه مديريت دارايي ( ASSET

ايجاد سامانه يکپارچه مديريت دارايي و ارايه مشخصات
فني و معماري سامانه هاي ذکر شده

اهميت مديريت دارايي در صنعت برق در شرکت هاي توزيع

)MANAGMENT
بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي
08

شرکت توانير

توزيع نيروي برق ،طراحي و ايجاد سامانه
يکپارچه پيش بيني بار

سامانه يکپارچه پيشبيني بار و ارايه مشخصات فني و
معماري سامانه هاي ذکر شده

برآورد مناسب انرژي مورد نياز در شرکت هاي توزيع

بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي
00

شرکت توانير

توزيع نيروي برق ،طراحي و ايجاد سامانه
يکپارچه  PMمکان محور در قالب طرح سنم

ايجاد سامانه يکپارچه  PMمکان محورو ارايه
مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر شده

تنوع در سامانههاي موجود در شرکتهاي توزيع

و سامانه WMS
بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي
01

01

01

01

شرکت توانير

توزيع نيروي برق ،طراحي و ايجاد سامانه
يکپارچه ()CIS

شرکت توانير

سيستم مديريت ريزشبکه ها ()MGMS

شرکت توانير

تهيه سيستم LIDAR

شرکت توانير

بوميسازي و ايجاد سيستم و نرم افزار

ايجاد سامانه يکپارچه در توزيع و ارايه مشخصات فني
و معماري سامانه هاي ذکر شده
مديريت ريزشبکه و ارايه مشخصات فني و معماري
سامانه ذکر شده
ارايه مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر شده و
ايجاد آن
بوميسازي و ايجاد سيستم و نرم افزار  PLSPOLEو
ارايه مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر شده و

تنوع سامانه ها در شرکت هاي توزيع

مديريت ريزشبکه ها در شرکت هاي توزيع

برنامه صنعت برق مبني هوشمندسازي بخش توزيع
بومي سازي نرم افزار PLSPOLE

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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PLSPOLE

07

پرکاربرد در سيستم اتوماسيون و فرآيند
هوشمندسازي

01

.4

شرکت توانير
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داليل اولويت داشتن

ايجاد آن

مشخصات فني سيستم اسکادا و تجهيزات
شرکت توانير

111

نقشهراه هوشمندسازي در صنعت توزيع نيروي
برق ايران

ارايه مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر شده و

نياز به هوشمندسازي سيستم اسکادا و تجهيزات پرکاربرد در سيستم

دسته بندي سامانه هاي موجود از زاويه هاي مختلف

اتوماسيون

تدوين نقشهراه هوشمندسازي در صنعت توزيع نيروي

ضرورت وجود نقشهراه هوشمندسازي در صنعت توزيع نيروي

برق ايران

برق ايران

محور توليد پراکنده
 4-1تعميرات ،نگهداري ،مطالعات بهينه سازي و بهره برداري از واحدهاي نيروگاههاي توليد پراکنده

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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داليل اولويت داشتن

دستورالعملهاي اجرايي آرايش توليد واحدهاي نيروگاهي :با توجـه بـه

تهيه دستورالعمل هاي اجرايي با عناوين آرايش توليد
واحدهاي نيروگـاهي ،تخصـيص سـوخت ،تخصـيص ارتباط برنامه آرايش توليد با مسائل فني و امنيتي شبکه ،همچنين نمود
شرکت مديريت شبکه
1

برق ايران

تدوين رويه و دستورالعمل اجرايي براي برنامه ريـزي ظرفيت به نيروگـاه هـاي شـرکت کننـده در بـورس مسائل اقتصادي در آن ،لزوم پيروي کـاربران در بهـره گيـري از يـک
آرايش توليد واحدهاي نيروگاهي ،مدلسـازي حفاظـت انرژي ،نحوه مدلسازي حفاظت هاي ويژه و خاموشـي الگوي واحد براي تهيه و توليد برنامه آرايش توليد فني اقتصادي امـري

رهبـرداري در
ويــژه ( )SPSو خاموشــي ،مدلســازي آالينــده هــاي و نحوه مدلسازي آالينـده هـاي زيسـت محيطـي در اجتناب ناپذير مي باشد .با توجه به بروز شرايط خاص بهـ 
محيط زيست ،تخصيص سوخت و تخصيص ظرفيـت برنامه آرايش توليد فنـي اقتصـادي ديسـپاچينگ ،بـا فصول مختلف سال و به تبع آن نياز به اتخاذ سياستهـاي متفـاوت در
به بورس انرژي
هــدف استانداردســازي فرآينــدهاي کــاري و کــاهش
برنامهريزي ،تدوين رويه آرايش توليد جهت بررسي و تصميم گيـري در

پاسخگويي ،بهبود شاخص هاي امنيت شبکه ،افزايش شرايط مختلف بهرهبرداري و اتخاذ سياست مـرتبط الزامـي مـيباشـد.
قابليت اطمينان  ،کاهش هزينه هاي بهره بـرداري از دستورالعمل اجرايي تخصيص سوخت :از جملـه مسـائل مهـم در بهـره
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شبکه برق و کاهش آالينده هاي زيست محيطي

داليل اولويت داشتن

برداري مطمئن از شبکه برق سراسـري تـامين سـوخت مـورد نيـاز در
نيروگاه هاي کشور مي باشد .در شرايط خاصي از شبکه که محـدوديت
هايي در زمينه مصرف سوخت گاز نيروگاه هاي کشور وجـود دارد مـي
بايست با لحاظ مسائل فني و امنيتي اولويت هاي تخصيص سوخت گاز
به نيروگاه ها تعيين شود .همچنين در اين شرايط تحويـل سـوخت دوم
به نيروگاه هاي کشور نيز مي بايست بر همين اساس انجام پـذيرد ،بـه
گونه اي که بتوان تدام تامين بار مشترکين را تضمين نمـود .از طرفـي
ديگر با توجه به اينکه سوخت تخصيصي به نيروگـاه هـاي کشـور مـي
تواند در درآمد نهايي آنها تاثير گذار باشد ،لذا ارائه دستورالعمل اجرايـي
در خصوص تعيين ساختارها و شاخص هاي تخصـيص سـوخت گـاز و
مايع به نيروگاه هاي کشور حائز اهميت مي باشد دسـتورالعمل اجرايـي
تخصيص ظرفيت به نيروگاه هاي شرکت کننـده در بـورس انـرژي :بـا
توجه به اينکه تامين بخشي از نقدينگي نيروگاه هـاي کشـور از طريـق
انجام معامالت بورس انرژي انجام مي پذيرد تمايل به شـرکت در ايـن
معامالت در حال افزايش است .لذا مي بايست فرآيندي اتخاذ نمود کـه
بر اساس آن نحوه تخصيص ظرفيت به نيروگاه هاي مشارکت کننده در
بورس انرژي تعيين شود .از طرفي ديگر معامالت بورس انرژي قطعـي
بوده و در صورتيکه نتوان به علت محدوديت هاي شبکه از اين انـرژي
بهره برداري نمود ،به ناچار مي بايست تامين آن از ديگر نيروگاه هـاي
کشور و در بازار برق صورت گيرد .اين امـر منجـر بـه تحميـل هزينـه
اضافي به صنعت برق کشور شده و قيمت نهايي بـرق را افـزايش مـي
دهد .لذا مي بايست تخصيص ظرفيت به نيروگاه هاي شرکت کننده در
بورس انرژي به گونه اي انجام شود که حتي االمکان بهـره بـرداري از
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آنها مقدور و عملـي باشـد .لـذا هـدف از ايـن بخـش از پـروژه ،تهيـه
دستورالعمل هاي اجرايي بـه منظـور تعيـين شـاخص هـاي تخصـيص
ظرفيت به نيروگاه هاي مشارکت کننده در بورس انرژي مي باشد که از
نظر فني قابل اجرا بوده و از نظر اقتصادي بـه صـورت عادالنـه انجـام
پذيرد .دستورالعمل اجرايي مدلسازي حفاظت ويژه( )SPSو خاموشي :با
توجه به توسعه روز افزون شبکه برق کشور و نياز بـه برقـراري امنيـت
شبکه ،استفاده از حفاظت هاي ويژه در انواع مختلف در حـال افـزايش
مي باشد .لذا مي بايست سـطوح امنيتـي شـبکه در خصـوص عملکـرد
حفاظت هاي ويژه و يا اعمال خاموشي ،در برنامه آرايش توليـد فنـي و
اقتصادي مدلسازي شود .مدلسازي حفاظت هاي ويژه و خاموشي منجر
به طبقه بندي گلوگاه هاي شبکه شده که اين امر تغيير در آرايش فنـي
و اقتصادي نيروگا ه ها را به همراه دارد .لذا ارائه دستورالعمل اجرايي که
نحوه مدلسازي اين قيود در آرايش توليد فني ،اقتصادي ديسـپاچينگ را
تعيين مي کند ضروري مي نمايد .از طرف ديگر عملکرد حفاظت هـاي
ويژه گاها منجر به اعمال خسارت هايي به نيروگاه هاي کشور مي شود
که اين موضوع تمايل نيروگاه ها به مشارکت در اين زمينـه را کـاهش
مي دهد .لذا مي بايست راهکارهـاي جبـران خسـارت هـاي وارده بـه
تجهيزات و نيروگاه هاي شبکه مورد بررسـي قـرار گيـرد .دسـتورالعمل
اجرايي مدلسازي آالينده هاي محيط زيست :بهـره بـرداري از نيروگـاه
هاي بخار با سوخت مازوت منجر به توليد آالينده هاي زيست محيطي
مي شود .ميزان انتشار اين آالينده ها مي بايست در برنامه آرايش توليد
فني و اقتصادي مدلسازي گردد ،تا حتي االمکان بهينه گردد.
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 1-1ارزيابي فني و اقتصادي به کارگيري تکنولوژيها و يا راهکارهاي مختلف در بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع
رديف

عنوان شرکت

شرکت توزيع نيروي برق

1

استان خوزستان

عنوان تحقيق

امکانسنجي کاهش هزينههاي شرکت توزيع نيروي
برق خوزستان با استفاده از روش اقتصاد سنجي تابع
هزينه مرزي تصادفي
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 -1امکان سنجي کاهش هزينه هاي هريک از امور

با توجه به ماهيت انحصاري شرکتهاي توزيع برق ،بدليل وابستگي

برق  -2.رتبه يندي هزينهاي امور برق  -3.شناسايي

شديد اين بخش با ساختار دولتي در عين خصوصي بودن آن و با در

عوامل موثر بر عملکرد هزينه اي امور برق -4.تعيين

نظر داشتن گستره خدمات عمومي و رفاهي بودن خدمات آن ،لزوم

کشش هزينه اي عوامل توليد

ارتقاي حداکثر سرويس دهي با حداقل هزينه ،مسأله مهمي مي باشد

 -5محور مطالعات کالن انرژي ,اقتصادي و مديريتي
 1-2مطالعات اقتصادي در مورد استفاده از توليد پراکنده و يا منابع تجديدپذير انرژي

رديف

1

عنوان شرکت

شرکت برق منطقه اي
هرمزگان

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

عنوان تحقيق

مديريت کارآمد ،پايش و راهبـري بهينه شبکه توليد و

منابع سوخت هاي فسيلي سريع تر از قبل در حال کاهش هستند و

انتقـال برق کشور مستلزم ارتبـاط مطمئن و داشتن

افزايش توليد گازهاي گلخانه اي ،محصول الينفک اين سوخت ها

اطالعات بهنگـام و در لحظه و به طور کامل و با

است .به عنوان يک راه حل ،انرژي هاي تجديد پذير امروزه مورد توجه

دقت باال از کليه ايسـتگاه هـاي تحت پوشش در

بيشتري قرار گرفته اند .اين منابع انرژي تجديد پذير نسل جديدي از

بررسي چالش هاي پايش و راهبري شبکه برق

مراکز کنتـرل ملـي و منطقـه اي مـي باشـد .به

فنآوري تبديل انرژي از جمله مزارع بادي و خورشيدي را وارد سيستم

منطقه اي هرمزگان در حضور واحدهاي تجديدپذير و

طوري که با قاطعيت مي توان گفـت بـدون وجـود

هاي قدرت نموده اند .مطالعات اخير نشان داده اند که حضور نيروگاه

توليد پراکنده و ارائه راهکار

اطالعـات زمان حقيقي کامل و صحيح از شبکه

هاي بادي و مزارع خورشيدي ،چالش هاي جديدي را به سيستم

تحت پوشـش و بـدون کمک گرفتن از توابع ونرم

تحميل مي کنند از جمله اين چالش ها ،انواع پايداري سيستم است که

افزارهاي کاربردي مديريت انرژي در زمان حقيقي،

از اهميت حياتي برخوردارند .عالوه بر اين ،مطالعات مقايسه اي در مورد

راهبري و پايش شبکه قطعاً بطور غيرايمن و غير

اثرات فنآوري هاي مختلف توربين بادي و مزارع خورشيدي در پايداري

بهينه و بانقص وخطا صورت مي گيرد با توجه به

سيستم قدرت حائز اهميت است .بر اين اساس ،در اين اولويت به

گسترش واحدهاي تجديدپذير و توليد پراکنده در

بررسي موضوع پايداري سيستم هاي قدرت در حضور نيروگاه هاي
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سطح استان هرمزگان و تاثير حضور اين نيروگاه ها

بادي و خورشيدي پرداخته مي شود .نگراني هاي زيست محيطي

بر روي شاخص هاي اصلي برق مانند فرکانس و

جهاني و افزايش نياز به اسـتفاده از انـرژي ،همراه با پيشرفت پايدار در

ولتاژ و همچنين موضوعات پايداري و راهبري شبکه

زمينة فناوري هاي انرژي تجديدپذير باعث ايجاد قالب هاي جديدي

نياز اساسي به تعيين استراتژي هاي مشخص و مدون

براي استفادة عمومي از منابع انرژي تجديدپذير گشته است .در اين

در مراکز کنتـرل ملـي و منطقـه اي وجود دارد و

ميان ،انرژي باد نسبت به ساير منـابع تجديدپـذير ،رشد سريع تري را

ضروري است در خصوص نيازهاي سخت افزاري ،

دارا بوده است .به کارگيري توربين بادي و نيروگاه خورشيدي سيستم

نرم افزاري و تدوين برنامه ها و دستورالعمل هاي

توليد پراکنده را به سمت سيستمي با توليد متغير سوق مي دهد.

مربوطه از هم اکنون چاره انديشي و اقدام الزم برنامه

همچنين اين امر از قابليت اطمينان سيستم توليد بـه صـورت قابـل

ريزي گردد .از مهم ترين اهداف مورد انتظار و

مالحظـه اي مي کاهد .بزرگترين مشکل در استفاده از انرژي بادي و

محصول نهايي تحقيق مي توان به اهداف زير اشاره

خورشيدي ،متغير بودن سرعت باد و در پي آن متغير بودن توان توليدي

نمود )1 :تعيين وامکان سنجي تغيير نقاط توليد به

توربين هاي بادي و اقليم خاص استان هرمزگان به طور خاص و اقليم

وسيله  AGCبه صورت به لحظه ( )Line-Onدر

جنوب کشور به طور عام براي مزارع خورشيدي است .اين در حالي

نيروگاه ها )2 .تخمين حالت سيستم  )3 .تحليل

است که ترکيب توربين هاي بادي با ساير منابع انرژي مانند

اتفاقات شبکه و واحدهاي تجديدپذير و توليد پراکنده

خورشيدي ،سـبب افزايش قابليت اطمينان سيستم توليد انرژي مي

به صورت لحظه اي )4 .انجام کليد زني هاي مطمئن

گردد و انرژي الکتريکي خروجي از سيستم را تقريباً مستقل از زمان مي

بر روي واحدهاي تجديدپذير و توليد پراکنده)1 .

نمايد .عملکرد سيستم قدرت با امنيت و قابليت اطمينان باال همواره از

پخش بار بهينه( )OPFشبکه و واحدهاي تجديدپذير

اهداف اصلي برنامه ريزان سيستم قدرت بوده است .تحمل پذيري

و توليد پراکنده جهت کاهش تلفات در شبکه)0 .

سيستم در برابر خطاهاي محتمل يکي از مهم ترين قيدهاي قابليت

برنامه ريزي ولتاژ– تـوان راکتيـو ()Var-Voltage

اطمينان سيستم هاي قدرت است .بعالوه ،عملکرد سيستم قدرت تحت

براي کاهش تلفـات و افـزايش پايـداري ولتـاژ در

شرايط بهينه اقتصادي با توابع هدفي همچون حداقل کردن هزينه

شبکه )7 .کنترل گسترش واحدهاي تجديدپذير و

توليد ،تلفات و غيره از ديرباز مورد توجه بهره برداران سيستم قدرت

توليد پراکنده در سطح استان هرمزگان.

شبکه برق بوده است .پخش بار بهينه براي پاسخ دادن به اين نيازها
معرفي مي شوند که شامل يک مسئله بهينه سازي با قيدهايي بر روي
ولتاژ شين ها ،خروجي ژنراتورها و توان جاري در خطوط مي باشد .ساير
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قيدهاي امنيتي سيستم مانند قيدهاي پايداري ولتاژ يا پايداري گذرا بر
اساس بدترين حالت ممکن و ...از قبل محاسبه مي شود .اين قيدهاي
محاسبه شده در کل طول سال براي برنامه هاي ديسپاچ استفاده مي
شوند ،حال آنکه شرايط سيستم در کل سال همواره نزديک به بدترين
حالت ممکن (که براي تعيين اين حدود فرض شدند) نيست و الزم
است به طور اساسي براي حضور نيروگاه هاي بادي و مزارع خورشيدي
در شبکه برق منطقه اي هرمزگان ديده شده و مورد طراحي قرار گيرد.

 -5محور مطالعات کالن انرژي اقتصادي
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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تعيين حداقل نرخ بازخريد انرژي از سطوح ولتاژ 26
کيلوولت و يا  132کيلوولت مشترکين اختصاصي با
درنظر گرفتن اهداف زير -1 :توجيه و صرفه اقتصادي
1

شرکت برق منطقه اي
خراسان

تعيين (حداقل) نرخ بازخريدي انرژي از مشترکين

براي شرکت برق منطقه اي با توجه به حذف هزينه

فوق سنگين اختصاصي جهت تامين بار مناطق داراي

هاي سرمايه گذاري توسعه شبکه  -2توجيه و صرفه

افت ولتاژ

اقتصادي براي مشترک اختصاصي جهت تشويق به
بازفروشي انرژي رفع مشکل افت ولتاژ مناطق دور
افتاده ،کاهش تلفات شبکه فشار متوسط ،استفاده از
ظرفيت خالي زيرساخت هاي موجود اختصاصي،
حذف هزينه هاي سرمايه گذاري احداث خط و پست

داليل اولويت داشتن

تامين برق مناطقي که از پست هاي فوق توزيع فاصله زيادي دارد
معموال با مشکل افت ولتاژ و تلفات باالي شبکه  26کيلوولت همراه
مي باشد .از طرفي با توجه به چگالي بار پايين اين مناطق ،احداث پست
فوق توزيع جديد توجيه اقتصادي نخواهد داشت .از ديگر سو زير ساخت
هاي تامين برق مشترکين فوق سنگين (باالي  7مگاوات) در شبکه به
صورت اختصاصي موجود بوده و عليرغم خالي بودن ظرفيت؛ شرکت
برق مجوز استفاده عمومي ندارد .براي نمونه منطقه جغتاي که بين دو
پست فوق توزيع آزادوار و دشت جوين واقع شده و مشکل افت ولتاژ
دارد؛ در مجاورت خط و پست اختصاصي فروکروم بوده و مي توان
بدون احداث خط و پست جديد ،از زيرساخت هاي موجود شرکت
فروکروم براي تامين برق مشترکين عمومي استفاده نمود( .براي مثال
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(در مناطقي نظير جغتاي ،روداب و )...

منطقه جغتاي پست اختصاصي فروم کروم  26/132کيلوولت به ظرفيت
 06مگاولت آمپر موجود مي باشد ).داليل اولويت داشتن تحقيق :لزوم
صرفه جويي در زمينه توسعه شبکه فوق توزيع و استفاده از زيرساخت
هاي موجود در شبکه
همه سازمان ها و موسسات براي بهبود فعاليت هاي خود و دستيابي
بهتر به اهداف تعريف شده ،به اين نتيجه دست يافته اند که اهميت
دادن به نظرات مشتريان مي تواند نقش بسزايي در ارتقاء سطح کيفيت
محصوالت و خدمات آنها داشته باشد .در صنعت برق نيز اهميت
خدمات شرکت هاي برق به مشترکين صنعتي ،به ويژه مشترکين
صنعتي بزرگ به گونه اي است که يکي از مهم ترين مشکالت اين
صنعت را در خصوص تأمين اعتبارات مورد نياز بخش عمليات جاري و

2

شرکت برق منطقه اي
فارس

خدمات رساني به مشترکين صنعتي افزايش کيفيت -

اجراي طرح ها و پروژه هاي خود تحت تاثير قرار مي دهد  .بدين

تعيين  ،اولويت بندي و ارائه راهکارهاي اجرايي بهبود

 -کاهش زمان وصول مطالبات شرکت از مشترکين

ترتيب مسئله وصول مطالبات شرکت هاي برق به دليل عدم پرداخت

در جهت عوامل موثر بر رضايت مندي مشترکين

بزرگ  -کاهش نارضايتي مشترکين صنعتي صنعتي

به موقع آن از سوي مشترکين مي تواند ريشه در برخي نارضايتي هاي

صنعتي شرکت برق منطقه اي فارس

دار موثر  -ارائه راهکارهايي در راستاي عوامل اولويت

آنها از نحوه خدمت رساني اين شرکت ها داشته باشد .در حال حاضر در

بر رضايت مندي مشترکين صنعتي

شرکت برق منطقه اي فارس هر  2سال يک بار نسبت به نظر سنجي
از مشترکين اقدام شده و درصد رضايتمندي آنها مورد بررسي قرار مي
گيرد در حالي که تاکنون عوامل اصلي موثر بر رضايت مندي آنها به
صورت علمي مورد شناسايي و اولويت بندي قرار نگرفته است که نياز
است اين امر انجام شده و راهکارهاي ويژه در راستاي هر يک از اين
عوامل تعيين و به کار گرفته شود ( .در صورت تاييد و تصويب اولويت
تحقيقاتي حاضرف پيشنهاددهنده تحقيقاتي تمايل و آمادگي خود را
جهت همکاري در اجراي پروژه تحقيقاتي اعالم مي نمايد ) .متدولوژي
کار به صورت تهيه چک ليست عوامل و دريافت نظرات خبرگان و
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي برق

تحليل داده هاي موجود سازمان جهت بهبود ارايه

استان البرز

خدمت به مشترکين
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داليل اولويت داشتن

مشترکين صنعتي برق به روش علمي و سپس اولويت بندي آنها بر
اساس آزمون هاي آماري مي باشد.
مصرف مشترکين  -بهبود فرايند استخراج اطالعات -
3

تصميم گيري سازمان با استناد به اطالعات مربوط به
مشترکين  -ارائه راهکارهايي بمنظور کاهش ميزان
آنها  -کاهش مصرف مشترکين با توجه به رفتار
هزينه ها و افزايش درآمد سازمان

لزوم مطالعه و بررسي رفتارهاي مشترکين به منظور پيش بيني
الگوهاي مصرف آنها و در نتيجه بهبود روش هاي ارائه خدمات تهيه
برنامه هاي کاربردي و عملياتي  -مديريت رفتار مشترکين از طريق
ارائه تحليل هاي پيشرفته از رفتار مشترک  -ارائه برنامه تعرفه بندي
منعطف بر اساس ميزان مصرف مشترک  -پيش بيني رفتار مشترکين
 -بهبود عملکرد و بهبود روش هاي ارائه خدمات

اهداف مورد انتظار • :شناسايي اثر تعرفه بر
انعطافپذيري مصرف • تحليل اثربخشي تعرفه بر

4

شرکت توزيع نيروي برق
استان تهران

استخراج مدل اثرگذاري تعرفه بر ضريب بار

پروفيل مشترکان بخشهاي مختلف مصرف محصول

تعريف مسئله :تعرفههاي برق اثر قابل توجّهي بر ضريب بار شبکه دارد.

نهايي تحقيق :مدل اثرگذاري تعرفه بر ضريب بار

اين پروژه با هدف استخراج مدل اثرگذاري تعرفه بر ضريب بار صورت

مراحل انجام کار • :شناسايي اثر تعرفه بر

ميپذيرد .در اين رابطه تعرفه بخشهاي مختلف مصرف و نحوه اثر آن

انعطافپذيري مصرف مشترکان • تحليل اثربخشي

بر تغيير پروفيل بار تحليل ميگردد .داليل اولويت داشتن :بهبود ضريب

تعرفه تعرفه بر پروفيل بار مشترکان بخشهاي

بار شبکه يکي از اهداف مهمّ شرکت توانير و وزارت نيرو ميباشد.

مختلف مصرف • مدلسازي اثرگذاري تعرفه بر ضريب
بار

1

شرکت توزيع نيروي برق
استان تهران

طراحي مدلهاي تعرفههاي پويا متناسب با شرايط

اهداف مورد انتظار • :اثربخشي بر پروفيل بار شبکه

تعريف مسئله  :در حال حاضر تعرفههاي جاري در صنعت برق کشور به

توزيع استان تهران • جبران بخشي از کمبودها در

صورت استاتيک طراحي شده و تناسب خوبي با شرايط بهرهبرداري و

مواقع پيک محصول نهايي تحقيق :توسعه مدل

بارگذاري شبکه ندارد.برخي از اين تعرفه ها از مطالعات کارشناسي

تعرفهگذاري در شرايط پراسترس شبکه مراحل انجام

عميقي برخوردار نبوده و برخي نيز براساس مالحظات منطقهاي طراحي

کار • :ترسيم کلي از وضعيت تعرفههاي جاري در

شده و اين خود ميتواند اثرات نامطلوبي بر شبکه بگذارد .منظور از انجام

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

137

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

حوزه توزيع استان تهران • بررسي نحوه تاثيرپذيري

اين پروژه طراحي مدلهاي پوياي تعرفه(ديناميک) براي شرايط مختلف

پروفيل بار توزيع استان تهران از اعمال تعرفههاي

بهرهبرداري از شبکه باشد بهگونهاي که اعمال آنها تا حدودي بر

استاتيک • طراحي تعرفههاي پويا متناسب با شرايط

مديريت بار اثرگذار باشد .داليل اولويت داشتن :با توجه به عدم کفايت

بهرهبرداري از شبکه • مطالعه اثربخشي تعرفههاي

ظرفيت توليد و شبکه در مواقع پيک و به خصوص پيکهاي تابستان،

پويا بر مديريت بار شبکه توزيع استان تهران

موضوع مديريت بار يک مسئله بسيارحساس و راهبردي براي وزارت
نيرو و شرکت توانير باشد .مزاياي بهکارگيري تحقيق :ابزاري مديريتي
براي فائق آمدن بر کمبود ظرفيت در شبکه و عبور از شرايط بحراني

اهداف مورد انتظار  :الف  ،ارايه مدل مناسب براي
شناسايي عوامل موثر بر شکل گيري رضايت
مشترکين  .ب  -طراحي وتدوين ابزار مناسب اندازه
0

شرکت توزيع نيروي برق
استان کرمانشاه

گيري رضايت مشترکين ( شامل استفاده توام از انواع
ارايه مدلي براي سنجش رضايت مشترکين برق

مصاحبه و پرسشنامه  ،امار وارقام و ) ...ج  -توزيع ،
تکميل  ،جمع اوريپرسشنامه ها  ،تحليل ونتيجه
گيري از اطالعات بدست امدهاز جامعه اماري مورد
نظر د _ ارايه راه حل هاي پيشنهادي در راستاي
کسب رضايت مشترکين

-1تعريف مسئله  :نبودن يک مدل پيشرفته سنجش رضايت مشترکين
برق که مبتني برمعيارهاي روز رضايت مشتري باشد -2 .دليل اولويت :
اين موضوع بعنوان يکي از اهداف  12گانه صنعت برق باعالم شده
است -3 .مزايا  -1 :شناسايي والويت بندي معيارهاي رضايت
مشترکين وبرنامه ريزي والويتبندي فعاليت هادر راستاي افزايش
حداکثري رضايت با حداقل امکانات ممکن  - 2 ،ايجاد ابزار مناسب در
جهت رسيدن به يکي از اهداف  12گانه صنعت برق براساس علم روز
بازاريابي ورضا يت مشتري

ارائه خدمات مطلوب به مشترکين برق نيز يکي از
وظايف شرکتهاي توزيع برق ميباشد که برنامهريزي
7

شرکت توزيع نيروي برق

تعيين روشهاي کاهش قيمت تمام شده فعاليتهاي

صحيح در اين زمينه ميتواند با کاهش هزينهها و

استان گيالن

خدمات مشترکين و نقشه راه پيادهسازي آنها

افزايش سرعت کارها همراه باشد .در اين اولويت،
انتظار ميرود محقق ضمن شناسايي و بررسي
فعاليتهاي مختلف واحدهاي خدمات مشترکين،
راهکارهاي خود را در جهت کاهش قيمت تمام شده

کاهش هزينهها افزايش سرعت انجام فعاليتها
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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داليل اولويت داشتن

ارائه نمايد .در واقع انتظار ميرود در اين پروژه گامهاي
اجرايي زير طي گردد -1 :مروري بر فعاليتهاي
خدمات مشترکين در شرکتهاي توزيع برق در ساير
کشورها  -2شناسايي و دستهبندي فعاليتهاي
خدمات مشترکين در شرکت توزيع نيروي برق گيالن
 -3تحليل و بررسي ميزان کارايي فعاليتهاي جاري
 -4ارائه راهکارهاي بهينه جهت بهبود اثربخشي
فعاليتها  -1تدوين دستورالعملها و آييننامههاي
مرتبط

8

شرکت توزيع نيروي برق
جنوب استان کرمان

بازاريابي رابطه مدار به معناي خلق ،ايجاد و حفظ

امروزه شرکتها بايد به ايجاد رابطه بلند مدت با مشتريان تأکيد داشته

رضايتمندي هر دو طرف مي باشد که هدف اصلي

باشند .ديدگاه اصلي حفظ مشتريان اين است که بايد با عرضه ارزش

اين پروژه ارائه روش هاي کارآمد و دوسويه بين

برتر به مشتري ،رضايت او را (پيوسته) تأمين کرد « .بازاريابي رابطه

مشتري و شرکت مي باشد تا ميزان رضايتمندي

مند عبارتست از ايجاد ،حفظ و تقويت رابطه قوي با مشتريان و ساير

طرفين به حداکثر ميزان برسد که البته با توجه به

گروههاي ذينفع » .بازاريابي رابطه مند مستلزم ايجاد ،حفظ و ارتقاء

فرهنگ و اقليم منطقه و بسياري از پارامترهاي بومي

رابطه و در صورت ضرورت خاتمه ارتباط با مشتريان است ،به طوري

بررسي چگونگي ايجاد و پياده سازي بازاريابي رابطه

منطقه مي تواند روش ها و متدهاي متفاوتي را پيش

که اهداف هر دو طرف درگير در رابطه ،تأمين شود .بنابراين ،سازمانها

مدار در حوزه عملياتي شرکت توزيع نيروي برق

روي تصميم گيران قرار دهد .و نياز است با بررسي

جهت ايجاد يک رابطه ،ميبايست فرآيندهاي ارتباطي و تعاملي مورد نياز

جنوب استان کرمان

هاي جامعه شناسي و همچنين موانع و محدوديت ها

را به وجود آورند .عدم وصول صد درصدي مطالبات ،اعمال ناصحيح

و نيز ظرفيت هاي موجود بهترين راه حل ها شناسايي

سياست هاي مديريت مصرفي ،انشعابات غير مجاز ،مراجعات حضوري

و ارئه گردد خروجي مورد انتظار ارائه و اولويت بندي

مکرر مشترکين از اهم مشکالت شرکت مي باشد که با توجه به برنامه

روش هاي کارآمد جهت ارتباط دو سويه با توجه به

استراتژيک  2868شرکت و تاکيد توانير جهت برنامه ريزي براي

اقليم و فرهنگ منطقه مراحل انجام  -1شناخت اقليم

مديريت مصرف نياز است روش هاي کارآمد کشف و اجرايي گردد.

و فرهنگ مناطق تحت پوشش  -2شناخت

همچنين با توجه به وجود فرهنگ ها و اقليم متفاوت در منطقه تحت

دستورالعمل ها ضوابط و قوانين و محدوديت هاي

پوشش بايستي روش هاي کار آمد را به اقتضاي فرهنگ منطقه تدوين

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي برق

راهکارهاي وصول مطالبات با وجود استقرار طرح سبز

شمال استان کرمان

و شرايط اقتصادي جامعه
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مربوط به شرکت هاي توزيع  -3ارائه روش هاي

و برنامه عملياتي آن را ارائه نمايد.

موثر و کار آمد
9

ارائه روش اجرائي

افزايش درآمد ناشي از وصول مطالبات

 -5محور مطالعات کالن انرژي اقتصادي
 -1-4مطالعات اقتصادي و مديريت داراييها
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

ارزيابي اثر بخشي برون سپاري فعاليتهاي شرکتهاي

شناسايي نقاط قوت و ضعف قراردادهاي برون سپاري

توزيع بر بهره وري و عملکرد شرکتها

در جهت کاهش هزينه ها ي احتمالي

داليل اولويت داشتن

استفاده از تواناييهاي بخش خصوصي يکي از راهکارهاي کاهش بار
مالي از دوش شرکتها مي باشد لذا استفاده از بخش خصوصي در قالب
قاردادهاي برون سپاري چند سالي است که درجريان ميباشد لذا
شرکت توزيع نيروي برق
1

استان چهارمحال و
بختياري

شناسايي نقاط ضعف و قوت آن بسيار ضرورري به نظر ميرسد  .از
آنجايي که شرکتهاي توزيع برق در راستاي اهداف خود مبني بر خدمت
رساني به مشترکين نيازمند منابع و امکانات گستردهاي ميباشند استفاده
از قراردادهاي برون سپاري يکي از راهکارهاي در حال استفاده مي
باشد پس ميتوان با شناسايي اين موضوع نسبت به بهبود شرايط و
کاهش نقاط ضعف اين فرايند اقدام نمود

2

شرکت توزيع نيروي برق

ايجاد شناسنامه و رديابي کاالهاي اساسي و مهم

استان فارس

مورد استفاده در شبکه هاي توزيع برق

اهداف اصلي شامل ايجاد شناسنامه  ،رديابي مکانيزه

با توجه به وابستگي مستقيم تامين و تحويل برقي پايدار و با کيفيت به

محل نصب در شبکه و ارتباط با سيستم GISجهت

مشترکين به تجهيزات بکار رفته در شبکه هاي توزيع برق و از آنجايي

هر تجهيز به منظور ثبت زمان ها و وقايع به شرح

که تجهيزات نامرغوب موجب بروز خسارت هاي ( مالي و انساني ) و

فرآيند زير مي باشد )1 .ورود کاال به انبار مرکزي -1

افزايش هزينه تعميرات خواهد گرديد  ،لذا نياز به سامانه جامع رديابي
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي برق

ارائه مدل جهت افزايش درآمدها در شرکتهاي توزيع

استان لرستان

برق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

 1ثبت نام توليد/تامين کننده  2-1ثبت زمان تاييد /

کاال از زمان ورود به انبار تا اتمام عمر مفيد آنها مي باشد.

عدم تاييد توسط نماينده فني مربوطه  3-1ثبت تاريخ
شروع و اتمام زمان گارانتي  4-1ثبت نام مديريت و
تعداد کاال (تجهيز) که جهت آن ارسال شده است)2 .
ثبت زمان ورود کاال به انبار مديريت ها و تعداد آن )3
ثبت نام شرکت پيمانکار ،تعداد کاال تحويلي به همراه
محل نصب (اسم طرح) و ارتباط با سيستم )GIS 4
ثبت زمان وقوع حادثه احتمالي و علل آن  )1ثبت
زمان برگشت کاال به انبار  )0ثبت نظر کارشناسي
نماينده فني در خصوص علت حادثه  )7ثبت تعيين
تکليف کاال ( عودت به سازنده  ،اسقاط و يا مستعمل
بودن)  vالزم به ذکر است کاال مي تواند توسط
پيمانکار مستقيم خريداري و پس از تاييد نماينده فني
و تحت نظارت ناظر مقيم در طرح نصب گردد.
انجام اهداف و برنامه هاي شرکت توزيع نيروي برق
3

استان لرستان  -استقالل مالي شرکت -اصالح و
بهينه شبکه توزيع برق -هوشمند سازي و اتوماسيون
شبکه توزيع برق -و  ...که در نهايت باعث رضايت
مندي مشترکان مي شود.

4

تجزيه و تحليل کارايي از لحاظ مالي شرکتهاي توزيع برق  -استقالل
مالي جهت پيش برد اهداف شرکت -حرکـت بـه سوي خصوصي
سازي و تجديد ساختار صنعت برق -کارايي فراگيري گسترده انرژي
برق به عنوان يکي از اصلي ترين عوامل بسترساز توسعه اقتصادي
کشور ،همگي نيازمند استقالل مالي و افزايش درآمد شرکت توزيع برق
استان لرستان مي باشد.

شرکت توزيع نيروي برق

نقش ريسک در بودجه ريزي شرکت توزيع نيروي

-1شناسايي انواع مختلف ريسک ها در فرايند بودجه

قبل از اينکه نسبت به بودجه ريزي عملياتي فعاليتهاي شرکت در

استان يزد

برق استان يزد

بندي سرمايه اي  -2بررسي روشهاي بودجه ريزي

بخشهاي مختلف سرمايه اي و جاري اقدام کنيد،بايستي به يک بينش

عملياتي  -3دسته بندي رويدادها و عوامل مرتبط با

از بحران هاي پيش رو دست يابيد و تجزيه و تحليل ريسک حرفه اي

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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داليل اولويت داشتن

ريسک و بودجه ريزي  -4تعيين شاخصهاي بودجه

را براي پيش بيني بودجه بندي سرمايه اي خود انجام دهيد .شناسايي

ريزي برمبناي ريسک  -1اولويت دهي شاخصها و

رويدادهاي بالقوه و ناخوشايندي که مي تواند اهداف و شاخصهاي

ارائه مولفه هاي نهايي بودجه ريزي (وزن دهي)

استراتژيک شرکترا تحت تأثير قرار دهد آماده سازي خود و سازمان،

محصول نهايي تحقيق :ارائه مولفه ها و شاخصهاي

براي مقابله با آنها را مي طلبد .تجزيه و تحليل ريسک ،دانش و

وزن دهي شده بودجه ريزي عملياتي برمبناي ريسک

اطالعاتي را درباره برخي از سرمايه گذاري ها به شرکت ها ارائه مي

موارد کاربردي نتايج طرح پيشنهادي :الف) يک

دهد که مي توانند از آنها در تصميم گيري هاي مهم خود استفاده

مبناي هزينه را بر اساس وسعت پروژه و الزامات

نمايند .هنگام محاسبه اينکه آيا بودجه ريزي و اجراي پروژه ها در

کيفيت و همچنين محدوديت هاي تامين بودجه ايجاد

بلندمدت ارزش ريسک را دارد يا خير ،تجزيه و تحليل ريسک

مي کند ب) يک معيار عملکرد را در طول دوره کلي

کارشناسانه ،بسيار ضروري خواهد بود .بودجه بندي سرمايه اي مي

پروژه بوجود مي آورد ج) بر روي رقابت پذيري

تواند يک سرمايه گذاري در ناامني محسوب شود ،اما سازمان ها مي

پيشنهادات تاثير مي گذارد د) رضايت واحدها مستقل

توانند تمام بخش هاي اساسي خود را با انجام يک تحليل ريسک حرفه

ه )افزايش دقت در بودجه ريزي با لحاظ نمودن اثر

اي پوشش دهند .شناسايي و درک نتايج مورد انتظار ،موقعيت بهتري را

ريسک و) اجراي پروژه هاي داراي ريسک بيشتر

براي شرکت ها فراهم مي کند تا با درک کامل از تمام ريسک هاي

ز)کاهش پيامدهاي ناشي از عدم پيش بيني ريسک

احتمالي ،به مسير خود ادامه دهند .تعيين بودجه براي توسعه پروژه هاي

سريع الحصول بودن نتيجه :بالفاصله بعداز شناسايي

توزيع برق به سه دليل اصلي يک فرايند اساسي به شمار مي رود :الف)

انواع مختلف ريسکها در بودجه هاي سرمايه اي نتايج

يک مبناي هزينه را بر اساس وسعت پروژه و الزامات کيفيت و همچنين

تحقيق بصورت عملي در فرآيند بودجه ريزي اعمال

محدوديت هاي تامين بودجه ايجاد مي کند ،ب) يک معيار عملکرد را

خواهد شد.

در طول دوره کلي پروژه بوجود مي آورد ،ج) بر روي رقابت پذيري
پيشنهادات تاثير مي گذارد .روش هاي برآورد بودجه بندي و هزينه از
لحاظ پيچيدگي و دقتي که دارند متفاوت هستند ،اما مهمتر از همه،
تفاوت آنها در نحوه پرداختن به منابع احتمالي در بودجه مي باشد .هدف
از اين تحقيق ،يافتن بهترين روش هاي بودجه بندي براي پروژه هاي
توزيع برق با در نظر گرفتن هزينه هاي مربوط به خطرات (ريسک ها)
در بودجه کلي و نشان دادن ظرفيت فرآيندهاي تصادفي در بهينه
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي برق

بررسي راهکارهاي کاهش هزينه هاي جاري و

بافت فرهنگي -سياسي و اجتماعي و انجام مطالعات

اهواز

افزايش درآمدهاي شرکت از محل وصول مطالبات

راه کارهاي انگيزشي در پرداخت قبوض برق مورد

شرکت توزيع نيروي برق

خلق و شناسايي منابع مالي براي شرکت هاي توزيع

شناسايي و راهکار اجرايي براي آن ارائه گردد .مراحل

جنوب استان کرمان

با توجه به محدوديت ها و ظرفيت هاي قانوني

انجام  -1بررسي پتانسيل کليه فرآيندهاي شرکت به

داليل اولويت داشتن

سازي بودجه کلي مي باشد.
مطالعات مرتبط با مسائل مالي و اقتصادي در
با در نظر گرفتن شرايط اب و هوايي  -درامد ها-
1

مطالعه قرار گيرد

جهتکاهشهزينههايجاريوسرمايهگذاري درصنعت برق  .افزايش
کيفيت و کاهش قيمت تمام شدتأمين کسري بودجه از ناحيه صرفه
جويي،شناسايي نقاط پرهزينه وتحديد هزينه هاي غيرضرور،افزايش
کارايي ونسبتهاي مالي ،دستيابي به الگويي جهت نيل به رفتار عقاليي
واقتصادي وبنگاهداري ،وقوف مديران ومسئوالن به تخصيص وتوزيع
بودجه به نحوه احسنت

هدف کشف منابع جدي مالي درون و برون سازماني
به منظور افزايش نقدينگي و کاهش مشکالت مالي با
توجه به تغيير نرخ ارز در سال هاي اخير اين مسئله
براي شرکت هاي توزيع پر رنگ تر شده است
همچنين نياز است ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه
0

منظور يافتن کسب درآمد  -2بررسي دارايي هاي
شرکت در راستاي کسب درآمد -3بررسي الزامات
قانوني جهت کسب درآمد  -4نحوه کسب درآمد از
تعامالت با ساير دستگاه ها به عنوان منابع مالي
خارجي

 -5محور مطالعات کالن انرژي اقتصادي

کمبود نقدينگي در سالهاي اخير باعث شده است که شرکت ها به
دنبال خلق منابع مالي جديد باشند .همچنين ظرفيت هايي در اختيار
شرکت هاي توزيع مي باشد که نياز است مورد تحليل جهت استفاده
قرار گيرد البته بايستي در اين پژوهش محدوديت هاي قانوني نيز مورد
توجه قرار گيرد
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 1-1مطالعات انتقال و توزيع انرژي
رديف

عنوان تحقيق

عنوان شرکت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

از جمله اقدامات پيشبينانه در جهت رفع مسائل در

شرکت مديريت شبکه

1

برق ايران

شناسايي چالشها و موضوعات پايش و کنترل
لحظهاي در افق بلندمدت براي طرح در مسائل
مربوط به معماري شبکه

صنعت برق ،اقدامات معمارانه هستند که بر اساس

از طريق انعکاس مالحظات راهبري در افقهاي زماني بلندمدت ،راهحل

آنها مالحظات کليه ذينفعان شبکه سراسري برق

بسياري از مشکالت موجود در فرآيندهاي راهبري در حوزههاي توليد و

کشور در فعاليتهاي شبکه از برنامهريزي و طراحي

انتقال شناسايي شده و از اين طريق دسترسي آزاد به شبکه و رقابت

تا بهرهبرداري ملحوظ ميشود .هدف از تعريف اين

منصفانه بازيگران به صورت واقعبينانهتري عملياتي خواهد شد .تا کنون

اولويت تحقيقاتي ،شناسايي و انعکاس مالحظات

مطالعه خاصي در اين زمينه صورت نگرفته است و اين موضوع در سطح

راهبري شبکه برق کشور براي گنجاندهشدن در

بينالمللي نيز جديد ميباشد.

طرحهاي معمارانه شبکه است.

 -5محور مطالعات کالن انرژي اقتصادي
 1-6مطالعات بازار برق
رديف

1

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

هدف از اجراي پروژه ارائه يک ساختار اجرايي براي

با توجه به رشد روزافزون نياز مصرف و همزمان مشکالت مربوط به

بازار خاموشي مي باشد .به نحوي که انگيزه جهت

کمبود نقدينگي در توسعه منابع توليد انرژي الکتريکي در سال هاي اخير،

مشارکت مشترکين ايجاد نمايد و هزينه هاي صنعت

به جهت موازنه ميان توليد و مصرف ،صنعت برق مجبور به اعمال

برق در اين خصوص را بهينه و هدفمند نمايد.

خاموشي در ساعاتي از شبانه روز در ايام پيک مصرف شده است .خاموشي

شرکت برق منطقه اي

مدل سازي خاموشي در بازار برق و ارائه راهکارهايي

خروجي پروژه بايد طرحي اجرايي جهت ايجاد بازار

مشترکين اغلب توأم با هزينه هايي مي باشد که هم فروشنده انرژي و هم

خراسان

جهت خريد و فروش سهميه خاموشي

خاموشي باشد .طرح پيشنهاد شده بايد با در بر گرفتن

مصرف کننده را متضرر مي کند .براي جلوگيري از اعمال خاموشي ،در

مزاياي طرح هاي پاسخگويي بار و همچنين در نظر

سال هاي اخير طرح هاي تشويقي نظير طرح تعطيالت و تعميرات

گرفتن محدوديت هاي شبکه ،پاسخگوي نيازهاي

تابستاني و طرح ذخيره عملياتي و  ...در سطح صنايع بزرگ به جهت ايجاد

شبکه در زمان هاي بحران و در راستاي بهينه کردن

انگيزه در سمت مصرف براي حداقل نمودن مصرف انرژي در ساعات

هزينه ها باشد.

پيک ارائه شده است که تاکنون در زمينه پيک سايي کمک شاياني نموده
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

است .اما اجراي اين طرح ها کامال مطابق با زمان و ميزان مورد نياز
شبکه نمي باشد و منجر به هزينه هاي اضافه براي صنعت برق خواهد
شد .از طرف ديگر با توجه به محدوديت هاي موجود در طرح هاي
پاسخگويي بار ،برخي از مشترکين امکان مشارکت در اين طرح ها را
ندارند يا پس از اجراي طرح به دليل تخطي از برخي شرايط طرح ،شامل
دريافت مشوق ها نمي شوند و تمايلي به همکاري در سال هاي بعد
نخواهند داشت .لذا پيشنهاد مي شود بازار خاموشي با هدف استفاده از
مزاياي طرح هاي پاسخگويي بار و رفع معايب آن ها اجرا گردد .اجراي
بازار خاموشي مانند مدل بازار برق و خريد خاموشي مانند خريد انرژي با
قيمت متناسب با زمان درخواست و ميزان نياز شبکه به خاموشي تعيين
شود .در اين مدل در يک معامله برد-برد ميان صنعت برق و مشترک ،از
پرداخت مشوق ها در زمان هاي غيرضروري جلوگيري خواهد شد و
مشترک نيز بر اساس شرايط و نرخ پيشنهادي تصميم به مشارکت خواهد
گرفت .در حقيقت مشترک در بازار خاموشي همانند يک نيروگاه مجازي
در بازار برق خواهد بود .پيش بيني مي شود اگر بتوان سازوکار مناسبي
جهت بازار خاموشي ايجاد کرد ،مي توان مشارکت بيشتري از سوي
مصرف کننده ها جهت کاهش مصرف در پيک ،يا به عبارتي فروش
خاموشي را شاهد بود .اجراي اين طرح منجر به همکاري مشترکين با
شرايط مصرف متفاوت خواهد بود و محدوديت هاي طرح هاي
پاسخگويي بار در اين مدل وجود نخواهد داشت (همکاري اجباري در
ساعات خاص و يا چندين روز متوالي) .با توجه به محدوديت سال آينده
جهت تأمين نياز مصرف اين موضوع از اولويت بااليي جهت استفاده از
پتانسيل حداکثري مشترکين برخوردار است.
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رديف

2

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

اهداف :از محقق انتظار ميرود در ابتدا با تقسيمبندي

پيشبيني بـار کوتاه مدت در بسياري از تدابير مديريت انـرژي از قبيل

شبکه تحت پوشش برق تبريز به چند منطقه کوچک

برنامهريزي بهينـه توليد ،برنامـهريزي بهينـه ورود و خـروج واحـدهاي

نوع بار مناطق و همچنين تاثيرات عوامل مختلف از

توليدي ،برنامهريزي بهينه خريد سوخت و برنامهريزي بهينـه ذخيره

قبيل آب و هوايي ،زماني و همچنين عدم

گـردان و غيرگردان شبکه ،استفاده ميگردد .ميزان دقت پيشبيني کوتـاه

قطعيتهاي مختلف در هر ريز منطقه استخراج شود.

مدت بار ،تأثير مستقيم بر بازار برق و هزينههاي انرژي ميگـذارد.

با توجه به اينکه اکثر روشهاي پيشبيني بار مبتني

بطوريکه يک درصد خطا در پيشبيني بار ممکـن اسـت تـا چنـد صـد

بر يکي از روشهاسي رگرسيون و يا روشهـاي

ميليارد ريال به بخش مديريت انرژي زيان برساند .در نتيجه رسيدن به

فازي-عصبي ميباشند ،از اينرو در تمامي اين موارد

پيشبيني دقيقتر بار ،از چالشهاي حال حاضـر شـبکههـاي قـدرت و

نياز به آموزش سيستم با استفاده از مقدار قابل

بهرهبرداران است .امروزه پيشبيني بار عالوهبر شرايط جغرافيايي تحت

توجهي از دادههاي پيشين براي رسيدن بـه سيسـتم
پيشبيني کوتاه مدت بار شهرستان تبريز و ارائه روش

تأثير شرايط جامعه (همانند وجود تحريمها و نوسانات ارز) نيز ميباشد .از

بهينـه و پاسخ است .عالوهبر اين به دليل نداشتن

شرکت توزيع نيروي

تلفيقي پيشبيني بار داراي حداکثر قابليت انطباق با

اينرو شرايط جديد منجر به عدم قطعيتهايي در روند پيشبيني بار

اطالعات پيشين تغييرات بار در برخي شرايط جامعه

برق تبريز

عدم قطعيت هاي موثر از قبيل شرايط زماني ،مکاني،

ميگردد که در نهايت منجر به تغيير ميزان بار مصرفي واحدهاي صنعتي

(همانند تحريمها) ،روشهاي هوشمند (همانند روش

آب و هوايي و اجتماعي منطقه

ميشود .بنابراين استفاده از روشهاي مبني بر يادگيري با خطاي قابل

عصبي) که بر اساس يادگيري ميباشند با خطاي قابل

توجهي مواجه ميشوند .لذا نياز است عدم قطعيتهاي جديد شناسايي شده

توجهي مواجه ميشوند .اخيراً محققين به سمت

و روشهاي تلفيقي پيشبيني بار لحاظ گردند .دستيابي به يک روش

استفاده از روش روزهـاي مشـابه سوق پيدا کردهاند.

هوشمند و قابل اطمينان جهت برآورد کوتاه مدت بار – امکان استفاده از

برخالف روشهاي ديگر ،روش روزهاي مشابه بـه

برآورد کوتاه مدت جهت شرکت در بازار برق و بورس انرژي – افزايش

تنظيم دشـوار پارامترهـا و پيچيدگي سيستم نياز ندارد

سود ناشي از خريد صحيح از بازار برق و بورس انرژي نرم افزارهاي

و ميتوان با برقراري روابطي ساده ،پيشبيني سيستم

متعددي براي پيش بيني بار ارائه شده است که اکثرا داراي خطا بوده و

را با دقت مناسب و قابل قبول بدست آورد .در اين

آموزش پذير نيستند .لذا الزم است نرم افزاري جهت پيش بيني بهينه بار

تحقيق از محقق انتظار ميرود انواع روش هاي موجود

ساعتي با در نظر گرفتن شرايط مصرف توزيع تبريز ارائه گردد .مزايا :

در زمينه پيش بيني کوتاه مدت بار از قبيل سري

کاهش خطاي پيش بيني – بهينه سازي شاخصهاي پيش بيني کوتاه

هاي زماني ،هوش مصنوعي و  ...را بررسي و جمع

مدت و شرکت مؤثر در بورس انرژي

بندي نمايد .سپس نوع روش پيش بيني مناسب با در
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نظر گرفتن نوع بار ريز مناطق و تغييرات عوامل
مختلف محيطي و اجتماعي و همچنين عدم قطعيت
موجود در منطقه ارائه گردد .بطوريکه در نرم افزار
نهائي امکان انتخاب نوع روش پيش بيني و يا تلفيقي
از چند روش پيش بيني با حداکثر قابليت انطباق با
تغييرات فاکتورهاي موثر وجود داشته باشد .لذا هدف
نهايي در اين پروژه تهيه نرم افزاري جهت پيشبيني
بار کوتاه مدت شهرستان تبريز با قابليت انتخاب نوع
روش و يا تلفيقي از روشهاي موجود از قبيل
روزهاي مشابه  ،هوش مصنوعي و  ...بر اساس عدم
قطعيتهاي هر ريز منطقه شهرستان تبريز مي باشد
بطوريکه امکان انتخاب نوع روش براي کاربر ميسر
شده و کاهش خطاي پيش بيني و در نتيجه کاهش
جرائم ناشي از آن در تعامالت بازار برق محقق گردد.
ارائه نرم افزاري که منطبق با شرايط توزيع برق تبريز
بتواند پيش بيني ساعتي مؤثري را با کمترين خطا
ارائه دهد و قابليت آموزش شرايط جديد را داشته
باشد.تا در هر شرايطي بتواند کمترين خطا را ارائه
دهد .نرم افزار هوشمند و قابل مقايسه با نتايج حاصل
از برآورد بار کارشناسان خبره استخراج پارامترهاي
مؤثر در برآورد – بکارگيري روش هاي مؤثر در
برآورد به صورت هوشمند و خبره – تهيه نرم افزار -
استخراج خروجي ها و مقايسه با مقادير واقعي دامنه
محصول  :نرم افزار مراحل انجام بررسي روش هاي

داليل اولويت داشتن
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پيشين – انتخاب الگوريتم مناسب – تطبيق آن با
شرايط وصرف توزيع برق تبريز – تدوين نرم افزار

3

اين پروژه در پي بررسي اثرات مالي اجراي برنامه

دستيابي به نتايج مثبت اقتصادي همچون افزايش کارايي و بهره وري،

هاي خصوصي سازي در صنعت برق است و مي تواند

کاهش کسري بودجه ،افزايش اشتغال ،بهبود کيفيت کاال و خدمات بعنوان

براي شناخت اثرات مالي-اقتصادي خصوصي سازي

مهمترين نتايج فرآيند کوچک سازي بخش دولتي در اقتصادهاي ملي

در بازار برق بسيار مفيد واقع شود؛ چرا که در حال

موجب گرديده تا دولتها با نگرشي جديد در پي انجام اصالحات ساختاري

حاضر اقتصاد ايران در حال پشت سر گذاشتن دوره

و مهندسي مجدد اقتصاد کشور خود باشند .اين دولتها سعي دارند تا با گذر

خاصي از تغييرات اقتصادي در قالب اجراي برنامه

از اقتصاد متمرکز دولتي به اقتصادي که کارکردش بر مبناي سازوکار بازار

هاي گسترده خصوصي سازي است که مشابه آن در

است و از طريق واگذاري اموري که بخش خصوصي قادر به انجام آن

تاريخ اقتصادي کشور تاکنون موجود نبوده است .با

است ،به اين بخش وسعت عمل بيشتري داده و خود در مقام ناظر ،کنترل

توجه به اهداف اين پروژه مي توان گفت اين پروژه

کننده و هدايت گر ظاهر شوند و با ايجاد محيطي سالم و بستري مناسب

بررسي آثار اجراي سياست هاي اصل  44قانون

بجز از نظر اهميت بررسي-هاي مالي دقيقش از جنبه

براي فعاليت بنگاههاي موجود در اين بخش موجبات توسعه همه جانبه

شرکت مديريت شبکه

اساسي و خصوصي سازي در صنعت برق و گسترش

ديگر نيز حائز اهميت مي باشد .همانطور که مي دانيم

کشور خود را فراهم سازند .خصوصي سازي پيامدهاي متعددي در ابعاد

برق ايران

و توسعه مشارکت در بازار برق بر مبناي مفاهيم

هم اکنون در کشور ما خصوصي سازي و واگذاري

فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي در کشورها بر جاي مي گذارد .در

اقتصاد مقاومتي

فعاليتهاي اقتصادي در مقياس عظيم مانند واگذاري

اين بين پيامدهاي اقتصادي که از آنها به عنوان مهمترين علت اجراي

بانکها ،شرکتهاي مخابراتي ،برق ،نفت ،گاز ،آب و

برنامه هاي خصوصي سازي ياد مي شود ،از اهميت خاصي برخوردارند.

فاضالب و  ...در دست اقدام است .بي-شک شناخت

خوشبختانه بر خالف ساير حوزه هاي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي که

از تجربيات جهاني در زمينه خصوصي سازي اين

عموماً کميت ناپذيرند ،شناسايي اين پيامدهاي اقتصادي از طريق بررسي

چنين فعاليتهاي اثر گذار در اقتصاد ملي براي صاحب

هاي اقتصادي و مالي امکان پذير خواهد بود .خط مشي اقتصادي و

نظران و دست اندرکاران اين فرايند از اهم ملزومات

سياسي خصوصي سازي بطور گسترده اين گونه تعريف شده است:

است و اين پروژه بايد دربرگيرنده بررسي هاي عميق

«فروش برنامه ريزي شده بنگاهها يا اموال دولت به کارگزاريهاي

و نکات ارزنده اي در خصوص واگذاري اين فعاليتهاي

خصوصي» .اين خط مشي يکي از مهم ترين و مشهودترين جنبه هاي

باشد .بنابراين بررسي چگونگي اجراي سياست هاي

گرايش جهاني به سوي تکيه بيشتر بر بازار براي تخصيص منابع است .در

خصوصي سازي در صنعت برق و ارزيابي مالي و

کنار اين اعتقاد که فروش شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي به نحو
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کمي آن بر بازار برق و همچنين ارائه مکانيزم هايي

چشمگيري عملکرد آنها را ارتقا خواهد بخشيد ،مهم ترين دليل ارائه شده

براي گسترش سرمايه گذاري بخش خصوصي و

براي فروش بنگاههاي دولتي به سرمايه گذاران بخش خصوصي است که

پيشنهاد راهکارهايي براي رفع موانع مقرراتي و

تقريباً هميشه متقاعد کننده بوده است .تقريباً تمامي نظريه پردازان متفق

قراردادي موجود باعث مشارکت بيشتر بخش

القول هستند که مالکيت خصوصي موجب مي شود تا شرکتها در اغلب

خصوصي و توسعه بيشتر بازار خواهد بود .نکته بديع

ساختارهاي صنعتي به ويژه در صنايع رقابتي سودآورتر باشند و به لحاظ

در اين پروژه بايد استفاده از روش هاي کمي و

فني با کارآيي باالتري عمل نمايند.

تکنيکي مالي و با استفاده از مدل هاي رياضي و
اقتصادي در ارزيابي اثرات خصوصي سازي بر بازار
ايران باشد.
بازار برق ايران در طي سال هاي گذشته رشد
چشمگيري داشته است .به ويژه اگر نگاهي به
ويژگيهاي بازار برق ايران ازجمله جذابيت و رشد
شديد اين بازار در سال هاي گذشته ،تغييرات بنيادين

4

شرکت مديريت شبکه
برق ايران

الگوهاي رفتاري و ترجيحات عرضه توليد کنندگان،

اين پروژه از نظر اقتصادي و مديريتي مي تواند اثرات بسيار مثبتي را در

تغيير ماهيت نيروگاههاي برق و غيره بياندازيم ،به
سنجش الگوي رفتاري نيروگاه ها در بازار برق ايران

سيستم هاي اقتصادي ايجاد نمايد که به عنوان مثال مي توان به اين

خوبي درميابم که رقابت در اين بازار نيازمند داشتن

به منظور توسعه رقابت در توليد و توزيع برق در

موارد اشاره کرد -1 :تعيين سياست هاي مناسب براي کنترل بازار و

مدلهاي ذهني مبتني بر واقعيات علمي است .از اينرو،

چارچوب سياستهاي وزارت نيرو

جلوگيري از انحصارات قيمت توسط نيروگاهها  -2شناسا يي انواع

اين پروژه به دنبال توسعه الگو و مدلي است که

استراتژيها و انواع الگوي هاي رفتاري توليد کنندگان  -3شفافيت بيشتر

براساس آن بتواند به اين سؤال اساسي و مهم پاسخ

بازار و کاهش بهاي تمام شده برق در بازار برق

دهد که با توجه به رفتار نيروگاههاي برق در بازارهاي
برق ،از کدام يک از استراتژيهاي سياست گذاري بايد
استفاده کرد؟ پاسخ به اين سؤال مستلزم شناسا يي
انواع استراتژيها و انواع الگوي هاي رفتاري توليد
کنندگان در بازارهاي برق است تا بتوان رابطه مابين
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اين استراتژيها و الگوهاي رفتاري مصرف کنندگان در
بازارهاي برق را تعريف کرد .بنابراين الزم است تا
پژوهشگر با بررسي مباني نظري حوزه اقتصاد
رفتاري ،رفتار بازيگران بازار برق را مورد ارزيابي قرار
دهد و ضمن سنجش رفتار بازيگران در قالب مدل
هاي اقتصاد سنجي و تحليل اقتصادي ،نحوه تصميم
گيري و پيشنهاد دهي قيمت در بازار برق توسط آنها
را در قالب هاي قابل ارزيابي بيان نمايد .به عنوان
مثال يک قالب رفتاري توليد کنندگان ،قيمت دهي در
باالترين مقدار در زمان هاي پيک مصرف است.
سياستگذاران با شناخت انواع قالب ها و الگوهاي
رفتاري بنگاههاي توليدي مي توانند سياست هاي
مناسبي را براي کنترل بازار و جلوگيري از انحصارات
قيمت توسط نيروگاهها را اتخاذ نمايند که خود موجب
شفافيت بيشتر بازار و کاهش بهاي تمام شده برق در
بازار برق خواهد شد.

1

از لوازم موفقيت صنايع که صنعت برق نيز يکي از

حفظ و ارتقاي نظاممند سطح تخصصي نيروهاي انساني متخصص فعال

آنهاست ،شناسايي و استفاده از نيروهاي انساني با

در هر صنعت بر کيفيت تصميمگيري در آن صنعت ميافزايد .يکي از

تخصصهاي الزم است .لذا ارزيابي و صحهگذاري

اهداف تأسيس بازار برق در کشورهاي مختلف دنيا ارتقاي سطح کارآيي

شرکت مديريت شبکه

بررسي نظام هاي صالحيت حرفه اي در بازارهاي

ميزان صالحيت افراد متخصص براي فعاليت در

صنعت برق ذکر شده است که کشور ايران نيز از آن مستثني نيست .با

برق ايران

برق دنيا و بومي سازي آن براي بازار برق ايران

حوزههاي گوناگون از اهميت بااليي برخوردار است

طراحي نظام صالحيت حرفهاي در بازار برق امکان احراز تخصصهاي

که نياز به طراحي نظام صالحيت حرفهاي را جدي

الزم ،صالحيتهاي مورد نياز و ارتقاي عنداللزوم آنها فراهم ميشود .بدين

ميکند .در خصوص صنايعي که تأثيرات ويژهاي در

ترتيب امکان تصميمگيريهاي صحيحتر و در نتيجه ارتقاي سطح کارآيي

زندگي عمومي مردم دارند (که صنعت برق نيز جزئي

عملکردي بازار برق و در نتيجة آن صنعت برق فراهم خواهد شد .عدم
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از اين صنايع ميباشد) اين موضوع جديتر خواهد بود.

طراحي نظام صالحيت حرفهاي امکان سنجش صالحيت حرفهاي افراد

زيرا حاکميت نياز به اطمينان از عملکرد نيروي

متخصص و تعيين تخصصهاي مورد نياز که کمبود آنها احساس ميشود

انساني فعال در حوزههاي تخصصي دارد .در ضمن

را در پي خواهد داشت که تا به امروز چنين نتيجهاي قابل مشاهده است.

طراحي اين نظام زمينة الزم را براي تعيين

براي مثال ميتوان به عدم فعاليت (و يا فعاليت محدود) کارشناسان مالي

آموزشهاي مورد نياز متخصصين فعال در صنعت

در حوزة بازار برق عليرغم نياز ويژه به آن اشاره کرد که به واسطة عدم

فراهم ميکند .حوزة بازار برق يکي از زمينههايي است

استانداردسازي ساختار فعاليت تخصصي در بازار برق شکل گرفته است.

که حدود  16سال از فعاليت آن در کشور ميگذرد اما
عليرغم نيازهاي موجود تالشي براي طراحي نظام
صالحيت حرفهاي بازار برق صورت نگرفته است .با
گسترش فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه ،نياز به
نظام صالحيت حرفهاي به صورتي روزافزون افزايش
مييابد .اين نظام شامل تعيين صالحيتهاي مورد نياز،
نحوة احراز و در صورت نياز تعيين چگونگي ارتقا
است .در اين تحقيق مقرر است که نظامهاي
صالحيت حرفهاي موجود (در کشور و يا خارج از
کشور) مورد بررسي قرار گرفته و سپس با استفاده از
تجربههاي موجود به طراحي نظام صالحيت حرفهاي
بازار برق اقدام شود.

0

شرکت مديريت شبکه
برق ايران

قيمت گذاري به عنوان ابزار اصلي بازار جهت ايجاد

رقابت در صنعت برق تجديد ساختار شده در دو سطح کالن

بررسي و تحليل اجراي انواع روشهاي تسويه بازار ،

مصالحه بين مباحث اقتصادي و فني مورداستفاده قرار

(عمدهفروشي) و خرد (خردهفروشي) مطرح ميگردد .در نمونه هاي مختلف

مزايا و معايب و تعيين روش مناسب براي بازار برق

ميگيرد .قيمت يک محصول در هر نوع بازار بر اساس

صنعت برق تجديد ساختار شده ،هدف اصلي ايجاد رقابت در سطح کالن

ايران

ميزان توليد و تقاضا محاسبه ميشود .قيمت گذاري در

بوده است که پايه و اساس آن اجازه دادن به شرکتهاي مختلف براي

بازارهاي برق نيز از اين قاعده کلي مستثني نميباشد.

دراختيار گرفتن توليد و رقابت کردن با ديگر توليدکنندگان براي فروش

مبتني بر اين اصل ،در حال حاضر دو روش قيمت

برق در سطح عمده ميباشد .پس از شرکت در بازار يکي از مهمترين

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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گذاري يکپارچه و غيريکپارچه در بازارهاي برق به کار

مسائل تسويه بازار مي باشد .در حال حاضر بصورت معمول دو نوع کلي از

گرفته ميشوند .روش قيمت گذاري يکپارچه،

تسويهي بازار وجود دارد که عبارتند از قيمت گذاري يکنواخت ( )UPو

اصليترين مفهوم قيمت گذاري در بازارهاي برق

پرداخت در ازاي پيشنهاد ( .)PABهر چند که روش هاي ديگر تسويه

ميباشد که در آن بدون در نظر گرفتن مکان

بصورت هزينه حاشيه اي محلي  LMPو قيمت تسويه بازار ناحيه اي

واحدهاي توليد و محدوديت ظرفيت خطوط انتقال،

ZMCPنيز وجود دارد .نحوهي تسويهي بازار در استراتژي پيشنهاد قيمت

قيمت تسويه بازار بر اساس دريافت کميت و قيمتهاي

بازيگران تأثيرگذار است .در تسويه قيمتگذاري يکنواخت فقط برنده شدن

پيشنهادي از سوي بخش توليد و مصرف توسط بهره

اهميت دارد (با فرض رقابت کامل) ولي در سيستم پرداخت در ازاي

بردار مستقل سيستم () ISOتعيين ميشود .در مقابل،

پيشنهاد عالوه بر برنده شدن ،اين اتفاق بايد در قيمتي نزديک قيمت

روش قيمت گذاري غيريکپارچه ،بيانگر دو نوع

تسويهي بازار بيفتد .لذا بررسي شرايط ديگر تسويه در بازار برق ايران و

سيستم قيمت گذاري است که با روشهاي قيمت

امکان اينکه آيا مي توان از روش هاي ديگر تسويه در بازار برق ايران

گذاري حدي محلي ( )LMPبراي هر باس و قيمت

بهره برد و چه مزايا و معايبي را در صورت اجرا بهمراه دارد از اهداف اين

گذاري ناحيه اي () ZMPشناخته ميشوند .اين روشها

پروژه مي باشد.

جزء معروفترين شيوه هاي قيمت گذاري ميباشند که
اساس شکل گيري آنها بر تئوري هزينه حدي استوار
ميباشد .قيمت حدي ،طبق تعريف برابر با نسبت
افزايش هزينه توليد ،در ازاي افزايش يک واحد بار به
سيستم ميباشد .اين شيوه هاي قيمت گذاري بر لحاظ
نمودن پيشنهاد قيمت ژنراتورها ،توپولوژي سيستم
قدرت مورد بهره برداري و قيود انتقال ،استوار
ميباشند .در صورت وجود محدوديت در ظرفيت
حرارتي خطوط انتقال توان و شکل گيري تراکم در
شبکه انتقال انرژي ،ديگر نميتوان بازار را به طور
يکپارچه تسويه نمود .در چنين شرايطي بازار انرژي
الکتريکي در سطح شين ها يا مابين نواحي در صورت
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

در نظر گرفتن محدوديت خطوط بين ناحيهاي تسويه
ميشوند هدف از برگزاري تسويه انرژي و تعيين
قيمتها از طريق آن ،بهينهسازي رضايت عمومي
خريداران و فروشندگان هر دو است .براي اين کار،
معموالً يک روند بهينهسازي اجرا ميشود که تابع
هدف آن مجموع درآمد اضافي مشتري و فروشنده
است مراحل انجام پروژه به صورت زير خواهد بود:
مطالعه اجراي بازار به صورت ناحيه اي و مزايا و
معايب آن ها بررسي نمونه هاي واقعي اجراي بازار
ناحيه اي/نقطه اي در بازارهاي مختلف و مقايسه آنها
روش هاي ناحيهبندي چه در فاز تسويه چه در فاز
اجراي مناقصه شناسايي مزايا و معايب احتمالي اجراي
بازار به صورت ناحيهاي/نقطه اي در بازار برق ايران
پيشنهاد روش مناسب براي بازار برق ايران شناسايي
روش پيشنهادي بر سالمت بازار برق ايران و مقايسه
با روش هاي موجود مطالعه روش پيشنهادي بر روي
يک شبکه نمونه

7

شرکت مديريت شبکه
برق ايران

از اهداف اصلي بهرهبردار بازار مدلسازي قيود شبکه

بازارهاي برق با اهدافي نظير بهبود کارآيي اقتصادي ،ايجاد فضاي رقابتي

بررسي و پياده سازي روشهاي نوين حل مسئله در

به منظور تأمين امنيت مورد نظر بهرهبردار سيستم

در بخشهاي توليد و توزيع برق و همچنين تشويق بخش خصوصي به

قدرت ،حل مسئله در مدار قراردادن واحدها مقيد به

سرمايه گذاري در صنعت برق طراحي و اجرا شدهاند .بنابراين در ايران نيز

مدار قراردادن واحدهاي نيروگاهي مقيد به قيود امنيت

قيود امنيت ( )SCUCبراي يک شبکهي مقياس

با بکارگيري تجارب ساير کشورها و در جهت تجديد ساختار در صنعت

بزرگِ واقعي به مانند شبکه برق ايران و همچنين پيدا

برق ،بازار برق تشکيل شده است .مسئله  SCUCمسئلهاي چالش برانگيز

کردن پاسخ بهينه عمومي است .بنابراين از يکسو به

است که بهرهبردار بازار به منظور استخراج آرايش توليد روز بعد با آن

منظور افزايش دقت مدلسازي و همچنين سادهسازي

مواجه است .به طور کلي مسئله  SCUCيک مسئله بهينهسازي غيرخطي

()SCUC

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

8

شرکت توانير

9

شرکت توانير

16

شرکت توانير

عنوان تحقيق
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مسئله و از سوي ديگر به منظور بهبود و ارتقاء

و غير محدب است .اما به منظور حل ،سادهسازي هايي در فرايند

الگوريتمِ حل مسئله ،اين اهداف دچار چالشهاي

مدلسازي و همچنين الگوريتم اجرايي صورت ميگيرد ،که منجر به فاصله

اساسي هستند .جهت دستيابي به اين اهداف ،با ارائه

گرفتن از پاسخ بهينه واقعي مسئله خواهد شد .با توجه به اينکه پيدا کردن

شدن روشهاي نوين مدلسازي و الگوريتمهاي

پاسخ بهينه عمومي مسئله  SCUCاز اهداف اصلي بهرهبردار بازار است،

رياضي جديد نرمافزار اجراي بازار بايد به صورت پويا

هرگونه بهبود در الگوريتم حل مسئله و بهبود در پاسخ بهينهسازي منجر

مورد مطالعه قرارگرفته و اقداماتي جهت ارتقاء و

به صرفهجويي در هزينه تمام شده برق و افزايش رفاه اجتماعي و

بهسازي آن صورت گيرد .در اين پروژه سعي خواهد

همچنين باعث کاهش مصرف سوخت نيروگاهها و در نهايت کاهش

شد ابتدا مطالعات شناختي پيرامون اين مسئله در

آلودگي هاي زيست محيطي خواهد شد.

بازارهاي برق مطرح دنيا صورت گيرد و در نهايت با
شناخت و بررسي موضوع راهکارهايي جهت تدقيق
مدلسازي شبکه قدرت و همچنين بهبود الگوريتم
حل مسئله  SCUCارائه شود.
محاسبه قيمت تمام شده برق با هدف طراحي
ساختار تعرفه تجارت برونمرزي برق و بهينه

محاسبه قيمت برق جهت صادرات ،واردات و

 -1تامين حداکثر منافع اقتصادي و ملي کشور از تجارت برق

نمودن ميزان صادرات ،واردات ،تهاتر و تبادل

ترانزيت برق در مبادي مختلف با هدف اقتصادي

 -2تعيين قيمت برق و تصميم گيري جهت انجام واردات و

برق با کشورهاي همسايه در افق کوتاهمدت،

نمودن قيمت برق صادراتي و وارداتي

صادرات در نقطه بهينه حفظ منافع کشور

ميانمدت و بلندمدت
مطالعه تقسيمات اقليمي مناطق کشور از لحاظ
گرمسيري
مطالعه تغيير ساختار تعرفههاي برق

تقسيم بندي مناطق از لحاظ گرمسيري براي
برخورداري از نرخهاي مخفف برق
تخصيص مناسب تعرفههاي برق ،اصالح روشها،
تدوين تعرفهها بر اساس هزينه تمامشده هر بخش

تخصيص تعرفه برق مناسب با شرايط آب و هوايي

ايجاد ارتباط بين هزينهها و تعرفههاي برق و افزايش کارايي اقتصادي
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 -5محور مطالعات کالن انرژي اقتصادي
 1-2مطالعات بورس انرژي
رديف

عنوان شرکت

1

شرکت توانير

عنوان تحقيق

مطالعه و محاسبه هزينه تمامشده انشعاب و ترانزيت
برق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

تعيين پارامترهاي موثر و مستقيم در استخراج هزينه
انشعاب و ترانزيت متقاضيان برق

داليل اولويت داشتن

تعيين هزينههاي انشعاب و ترانزيت برق

 -5محور مطالعات کالن انرژي اقتصادي
 1-3مطالعات تامين انرژي
رديف

1

عنوان شرکت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي

بررسي فني و اقتصادي احداث زيرساختهاي الزم در

برق استان کرمانشاه

استان کرمانشاه براي تبادل برق با کشور عراق

مقايسه فني و اقتصادي بين مسيرهاي مختلف انتقال
برق به عراق با توجه به پيش بيني رشد تقاضاي برق
در سالهاي آينده.

داليل اولويت داشتن

اقليم مناسب و امنيت منطقه باعث ترغيب سرمايهگذاران خارجي جهت
احداث نيروگاههاي تجديد پذير در استان شده است .امکان تبادل برق با
کشور عراق ميتواند موجب شکوفايي هر چه بيشتر اين ظرفيت استان
گردد.
برآورد بار به عنوان نياز اوليه شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه

2

شرکت توانير

3

شرکت توانير

پيشنهاد روش مناسب جهت برآورد بار پستهاي فوق
توزيع کشور

پيشنهاد روش مناسب برآورد بار پستهاي فوق توزيع
با بوميسازي بهترين روش مورد استفاده در ساير
کشورها با توجه به مقتضيات کشور ايران

جهت انجام برنامهريزي مناسب در سالهاي آتي ميباشد .در اين بين
برآورد بار پستها جهت شناسايي نحوه بارگيري پستها در سالهاي
پيشرو ضروري است .استفاده از روش مناسب برآورد بار پستهاي
فوقتوزيع باعت افزايش دقت محاسبات و کاهش خطا و در نتيجه بهبود
فرآيند برنامهريزي ميگردد.

مدلسازي شکل منحني تداوم بار بر اساس مفروضات
تخمين منحني تداوم بار کل کشور و شرکتهاي
برقمنطقهاي

مختلف( شاخصهاي فني ،اقتصادي و اجتماعي و
شناسايي و تعريف فناوريهاي جديد و تغييرات در
الگوي مصرف که قابليت تخمين منحني تداوم بار
براي افق زماني آينده را خواهد داشت

استفاده از منحني تداوم بار در برنامهريزي شبکه و نيز تعرفهبندي برق
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 -5محور مطالعات کالن انرژي اقتصادي
 1-3مطالعات خصوصيسازي
رديف

عنوان شرکت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان تحقيق

داليل اولويت داشتن

 .1بررسي مدل هاي بهره برداري در سطح بين
المللي .2بررسي شيوه هاي مختلف بهره برداري در
ساير شرکت هاي توزيع (اتفاقات ،تعميرات پيشگيرانه،

1

برون سپاري کامل بهره برداري). 3مقايسه شيوه

با توجه به سايست هاي شرکت محترم توانير مبني بر عدم جذب نيروي

شرکت توزيع نيروي

ارائه مدل بهينه و نقشه راه براي برون سپاري

هاي مختلف برون سپاري و تحليل نقاط قوت و

انساني برقکار و از طرفي بازنشستگي نيروهاي فعلي ،لزوم وجود يک

برق استان گيالن

بهرهبرداري

ضعف .4پيشنهاد مدل بهينه براي برون سپاري

نقشه راه و يک مدل بهينه جهت برون سپاري فعاليت هاي بهره برداري

فعاليت هاي بهره برداري در شرکت توزيع گيالن و

احساس مي شود.

تدوين نقشه راه. 1تعيين شاخص هاي برون سپاري و
شيوه هاي ارزيابي عملکرد به همراه تعيين نقاط
پاداش و جريمه

 -5محور مطالعات کالن انرژي اقتصادي
 1-13مطالعات کالن مديريت نوآوري ،تحقيقات و توسعه فنآوري
رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

محصول پروژه ارائه الگوي مناسب ارتباط صنعت برق
با دانشگاه است.اين تحقيق در دو بخش اصلي آسيب
1

شرکت برق منطقه اي
آذربايجان

ارائه الگوي مناسب ارتباط صنعت برق با دانشگاه

شناسي روش فعلي و ارائه الگوي جديد انجام خواهد

افزايش بهره ور و هدفمند ارتباطات دوسويه و استفاده از توانمنديهاي

گرفت .ارائه الگوي جديد مبتني بر اصول زير خواهد

دانشگاه در حل معضالت صنعت

بود :استفاده از تجربيات موجود در کشور از طريق
بررسي مقاالت ،مراجع ،مصاحبه با متخصصين،
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

سياستگذاران و برنامه ريزان تحقيقات-قابليت اجرايي
شدن الگوي ارائه شده-تعيين ساختار ،وظايف و
اختيارات معاونت تحقيقات صنعت برق ايران به
عنوان معاونتي با نقش مديريت نيمه متمرکز
تحقيقات برق کشور-پياده سازي سياست مديريت
تحقيقات نيمه متمرکز با قابليت کنترل و مديريت
موثرتر بجاي سيستم مديريت تحقيقات توزيع شده
فعلي-استفاده از الگوي کشورهاي پيشرفته با رويکرد
بومي سازي الگوهاي مذکور با استفاده از تجربيات
موجود در کشور-تشکيل کميته هاي مشترک وزارت
نيرو و علوم و ...
تطبيق اصول استاندارد و مدل هاي کيفيت با وظايف
تخصصي شرکت هاي توزيع برق با استفاده از ايجاد
يک مدل  TQMبومي جهت شرکت هاي توزيع

2

شرکت توزيع نيروي
برق استان فارس

ارائه مدل  TQMجهت شرکت هاي توزيع برق

برق با توجه به اصالح اولويت پيشنهادي به شرح زير

در پيشرفت و توسعه کشور و لزوم ارتقاء سطح نقش مهم انرژي برق1-

موارد پاسخ داده شده است -1در بيان مساله ابعاد

برق در سطح رضايت عموم کيفيت در اين محصول -2نقش مهم انرژي

موضوع به درستي شناسايي نشده است:کسب رضايت

ارتقاء در  TQMمردم از مسئولين و سازمان هاي دولتي -3نقش مدل

مشتري جهت هر سازمان توليدي و خدماتي به عنوان

کيفيت و باالبردن سطح رضايت مشتريان -4لزوم بومي سازي مدل

مهمترين رکن بقا اثبات گرديده است اين رضايت

هاي توزيع برق در شرکت TQM

منوط به افزايش مداوم کيفيت محصول تحويل شده
به مشتريان است،با توجه به اينکه افزايش کيفيت هر
محصول وابسته به فرآيند هاي انجام شده در سازمان
مي باشد لذا جهت مديريت فعاليت هاي انجام شده
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

نياز به وجود يک سيستم مديريتي مبتني بر کيفيت در
سازمان وجود دارد که با توجه به جامعيت سيستم
 TQMاين سيستم مد نظر محقق مي باشد و
براساس اينکه اين مدل در سطح تمامي سيستم ها
به صورت کلي وجود دارد هدف ار ارائه اين پروژه
ارائه يک مدل بومي شده و مختص شرکت توزيع بر
اساس  TQMمي باشد -2اگر منظور تنها کيفيت
برق تحويلي به مشتري بدون توجه به مسائل زيست
محيطي و اجتماعي و اقتصادي باشد ،منجر به تک
بعدي نگري کار خواهد شد .بنابراين الزم است به
بررسي موضوع به صورت چندبعدي پرداخته شود :و
با توجه به ماهيت شرکت هاي توزيع کسب رضايت
مشتريان با افزايش کيفيت برق تحويلي محقق
خواهد شد .و مدل  TQMتک بعدي به موضوع نگاه
نمي کند بلکه عالوه بر کيفيت برق تحويلي به تمام
مسائل موثر بر رضايت ذينفعان توجه ويژه دارد که
مسائل زيست محيطي و اجتماعي و اقتصادي جز
کوچکي از اين مدل مي باشد
در حال حاضر باتري ها از مطرح ترين و آينده دارترين فناوري هاي
3

شرکت توزيع نيروي
برق استان کرمانشاه

طراحي و ساخت سيستم ذخيره ساز انرژي بر اساس
باتري به منظور پيک سايي در شبکه با توان لحظه
اي  16کيلووات و ظرفيت  1666کيلووات ساعت

ساخت نمونه داخل پيک سايي مدريت انرژي کاهش
تلفات

ذخيره ساز انرژي الکتريکي در کاربردهاي تجاري و صنعتي به شمار مي
آيند .طرح هاي ذخيره ساز مورد استفاده در سيستم قدرت تا به امروز
بيشتر جنبه تحقيقاتي داشته اند که دليل آن هزينه سرمايه گذاري باال و
محدوديت توان مبدل هاي الکترونيک قدرت توان باال به عنوان واسط
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رديف

عنوان تحقيق

عنوان شرکت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

ميان باتري و شبکه مي باشد .نمونه هاي عملي از سيستم هاي ذخيره
ساز براي کاربردهاي مختلفي نظير فرمان پذيرکردن منابع انرژي
تجديدپذير با توليد ناپيوسته ،تأمين توان بدون وقفه امري ضروري و غير
قابل اجتناب است و براي گذر از پيک مهم ميباشد.

 -5محور مطالعات کالن انرژي اقتصادي
 .1.11مطالعات کيفيت و بهرهوري
رديف

1

عنوان شرکت

شرکت برق منطقه اي
خراسان

عنوان تحقيق

امکان سنجي پياده سازي حسابداري منابع انساني

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

اهداف:ميتوان با بکارگيري سيستم حسابداري منابع

تعريف مسئله:حسابداري منابع انساني بسيار با ارزش براي سازمانها به

انساني مناسب در وهله اول ارزش صحيح اين بخش

عنوان يک وسيله قدرتمند مديريتي است اما متاسفانه هنوز در بسياري

عظيم سرمايه را به خوبي شناسايي و ارزش گذاري

سازمانها شناخته نشده است.اگر حسابداري منابع انساني بتواند مزايايي که

کنند و به گروه هاي ذي نفع گزارش دهند و به جاي

براي مديريت و فرايند تصميم گيري دارد اثبات کند  ،مديران با اشتياق به

به حساب هزينه بردن اين گونه سرمايه گذاريها در

سمت استفاده از آن روي مي اورند .براي تعيين ارزش اين منبع  ،ابتدا بايد

دوره وقوع که گهگاه مبالغ قابل توجهي را شامل مي

با روش هايي به اندازه گيري و کمي کردن ارزش آن پرداخت  ،تا بتواند

شود با کاربرد روشي مناسب هم چون شناسايي

از اين اطالعات کمي در تصميمات استفاده کرد ،در اهميت اين اطالعات

دارايي نامشهود و مستهلک کردن اين دارايي در طول

همين نکته کافي است که اين اطالعات نه تنها براي مديران و تصميمات

تمامي دوره هايي که انتظار مي رود منافع و خدماتي

داخلي سازمان بلکه براي تصميمات خارجي مانند سرمايه گذاران نير

براي سازمان داشته باشند.هم چنين با به دست آوردن

کاربرد دارد.زماني که اطالعات درباره منابع انساني به صورت کمي باشد

ارزش خدماتي هر يک از کارکنان ضمن برخورداري

مديريت سازمان مي تواند در بودجه بندي ها و تصميم گيري ها از اين

از چارچوبي شايسته در زمينه پيش بيني و تامين

اطالعات استفاده کند .بنابراين لزوم انجام تحقيقي با در نظر گرفتن

نيروي انساني مورد نياز سازمان مي توان با ارئه طرح

مدلهاي تصميم گيري ،که در آن تاثير استقرار سيستم حسابداري منابع

هاي متنوع در حفظ و نگه داري نيروهاي موجود و

انساني را در سازمان بررسي کند وجود دارد .اولويت داشتن
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

تدوين برنامه هاي آموزشي مورد نياز جهت افزايش

موضوع:حسابداري منابع انساني در صورت پياده شدن در سازمان ابزار

توانمندي آنان و نيز تطبيق شاغالن با شغل و به

قدرتمند مديريتي محسوب مي شود .منابع انساني سرمايه هاي بنيادي

کارگيري مناسب افراد در جاهاي مناسب ضمن

سازمانها و منشأ هرگونه تحول و نوآوري در سازمان هستند  .سرمايه فقط

کاهش هزينه ها يکارمند يابي با افزايش رضايتمندي

حاصل کار منابع انساني است که بدون وجود نيروي کار اصال وجود

و مشکارکت کارکنان در افزايش اثربخشي و کارايي

نميداشت ،بنابراين منابع انساني در مقايسه با سرمايه ،از آن ممتازتر و برتر

که همان افزايش بهره وري و عملکزد باالي کارکنان

است و استحقاق توجه بيشتري را دارد .حسابداري منابع انساني در حوزه

را ر پي خواهد داشت به نوبه خود سازمان را در

مديريت داراي دو هدف عمده است -1 :نشان دادن راه درست تفکر به

دستيباي هر چه سريع تر به اهداف راهبردي سازمان

مديريت سازمان تا بدانند که افراد منابع پر ارزش سازمان هستند و تصميم

و تعاليبخشيدن به آن ياري رساند .اجراي حسابداري

گيري هاي پرسنلي بايد با در نظر گرفتن ارزش و بهاي تمام شده نيروي

منابع انساني در سازمان به منظور تصميم گيري در

انساني اتخاذ گردد -2 ،مهيا کردن اطالعات الزم براي اداره موثر و

فرايندهاي منابع انساني از جمله ارزيابي عملکرد،

کارآمد نيروي انساني توسط مديريت .اين سيستم ،اطالعات الزم در مورد

سيستم هاي پاداش و مزايا ابزار قدرتمند تصميم

بهاي تمام شده و ارزش افراد براي سازمان را آماده ميکند و به نيازهاي

گيري محسوب مي وشد.

خاص سازمان پاسخ ميدهد  .توجه به مطالب عنوان شده ،ميتوان به نقش
اطالعات حاصل از حسابداري منابع انساني در افزايش اثربخشي
تصميمات مديران پي برد .سازمانها و بويژه سازمان هاي دانش بنيان که
محور اصلي فعاليتهاي آنها را نيروي انساني متخصص تشکيل ميدهد ،به
طور معمول تمايل دارند تا حسابداري منابع انساني را به منظور تعيين
ارزش و بهاي واقعي نيروي انساني خود پياده سازي کنند.لزوم اجراي
حسابداري منابع انساني در سازمان هاي دانش بنيان به دليل انجام
کارهاي پروژه اي و نياز به ارزشگذاري منابع انساني بيشتر وجود دارد.
مزايا:افزايش بهره وري سازماني،ابزار قوي مديريتي در تصميم گيري هاي
فرايندهاي منابع انساني

2

شرکت برق منطقه اي

طراحي الگو ي عوامل موثر بر نشاط سازماني

ايجاد فضاي تؤام با محبت ،رابطه با دوستان ،تجارب

تعريف مسئله:امروزه سازمان هاي سالم ،سازمان هايي هستند که به

موفق و محيط کارو فضاي فيزيکي مناسب مي تواند

همان اندازه که به توليد و بهره وري اهميت مي دهند به سالمت رواني
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رديف

عنوان شرکت

خراسان

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

در رشد عواطف و به ويژه نشاط مهم باشد .همچنين

وجسمي کارکنان توجه دارند .يکي از مهمترين منابع دستيابي به اهداف

تمرين ورزشي و احساس موفقيت ،روابط سالم در

هر سازمان ،منابع انساني مي باشد .نيروي انساني پويا و کارآمد نقش

محيط کار ،بها دادن به کارکنان و دخالت دادن آنها

محوري در سازمان دارد و موفقيت و دستيابي به اهداف سازمان ها تنها در

در امور مربوط به کار و سازمان مي تواند در اثر

سايه نيروي کار با کيفيت باال تامين مي شود .از شاخص هاي برتري يک

بخشي عواطف مثبت اثر گذار باشد .افراد با خواسته

سازمان نسبت به سازمانه ديگر داشتن نيروي انساني توانمند و متعهد

ها و آرزوهايي به سازمان مي پيوندند؛ هماهنگي و

معرفي شده است .با مطرح شدن روزافزون اهميت نشاط در امر سالمت

همسويي سازمان با اين آمال در افراد ايجاد نشاط مي

روان و خوشبختي و همچنين تاثير آن درتقويت قواي رواني انسان براي

نمايد اين شادي و خوشنودي خود باعث نوآوري،

مقابله با پيچيدگي ها و مشکالت دنياي امروز ،توجه ونظر محققان،

خالقيت در کار ،افزايش ميزان توليد و خدمات و

انديشمندان و حتي عوام نسبت به آن تغيير نموده است .تحقيقات نشان

وفاداري افراد به سازمان شده و از اين رهيافت

داده که شادابي ،صرفنظر از چگونه بدست آوردن آن مي تواند سالمت

سازمان نيز از سالمت و پويايي برخوردار مي شود .در

جسماني را بهبود بخشد .افرادي که شاد هستند احساس امنيت بيشتري

پرتو شادي است که انسان مي تواند خويش را بسازد

مي کنند،اسان تر تصميم مي گيرند  ،وداراي روحيه مشارکتي بيشتري

و خود را براي آينده کاري و افراد موفق در محيط

هستند ونسبت به کساني که با آنها زندگي و يا کار مي کنند احساس

زندگي و اجتماع آماده کند .شادي و نشاط ماده اوليه

رضايت بيشتري مي کنند  .با سالمت افراد سالمت سازمان تضمين

تغيير جامعه و تحول و تکامل دروني انسان ها است

خواهد شد و سازمان سالم مي تواند از بهره وري ،توانمندي وکارايي الزم

ايجاد سازمان هاي پر نشاط خالق نوآور افزايش

براي دنياي توام بارقابت برخوردار شود .شادي از يک طرف عواطف مثبت

کيفيت زندگي کاري

کارکنان را افزايش مي دهد و از طرفي باعث کاهش عواطف منفي آنان
مي شود و درنتيجه افزايش بهره وري و تعهد سازماني را سبب مي شود.
نشاط درمحل کار براي بهبود بهره وري در هر سازماني بسيار حياتي
است.افراد با نشاط افرادي مولد هستند در حالي که افراد ناخشنود که
نشاط را تجربه نمي کنند به وظايف خود توجه کامل ندارند .برخي
محققان معتقدند سازمان هايي که قادر به حفظ شادي طوالني مدت در
محل کار هستنداحتماال قادر به حفظ و افزايش بهره وري خواهند بود.
بنابراين آنها بايد آگاه باشند که چه عواملي بر نشاط کارکنان اثر گذار است
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داليل اولويت داشتن

تا به گونه اي موثر نشاط در محل کار را افزايش دهند .داليل اولويت
داشتن:شادي و خوشنودي خود باعث نوآوري ،خالقيت در کار ،افزايش
ميزان توليد و خدمات و وفاداري افراد به سازمان شده و از اين رهيافت
سازمان نيز از سالمت و پويايي برخوردار مي شود .در پرتو شادي است که
انسان مي تواند خويش را بسازد و خود را براي آينده کاري و افراد موفق
در محيط زندگي و اجتماع آماده کند .شادي و نشاط ماده اوليه تغيير
جامعه و تحول و تکامل دروني انسان ها است.سال هاي بسياري است که
توجه به سالمت جسمي کارمندان مورد توجه بوده است ولي توجه به
سالمت روحي آنها چندان مورد توجه قرار نگرفته است .در سازمان ها بعد
از استخدام کارکنان،به سالمت روحي شان در محيط کار توجه نمي شود
و حتي آموزشي هم در زمينه چگونگي ارتقاء سالمت روحي وجود نداشته
يا بسيار کم است .با وجود اهميت علمي و اخالقي نشاط سازماني،اين
موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است در صورتيکه ايجاد سازمان هاي
پرنشاط در محيط پر استرس جوامع امروز مزاياي غير قابل انکاري در پي
دارد .در اين طرح با بررسي ادبيات پژوهش و مطالعات پيشين عوامل
تاثيرگذار بر نشاط کارکنان در محيط کار مورد بررسي و در نهايت مدل
عوامل نشاط سازماني ،ارائه مي گردد که مي تواند براي ساير تحقيقات در
اين زمينه مورد استفاده واقع شود .مزايا:افزايش کيفيت زندگي
کاري،کارکنان با نشاط ،شادي خود را از محل کار به محل زندگي خود
انتقال مي دهند و نيز شادي خانه خود را به محل کار انتقال مي دهند.
اين به معناي اين است که ارتباط متقابل بسيار نزديک بين کار و زندگي
افراد وجود دارد .نيک مارکس اظهار دارد کارکنان بانشاط براي موفقيت
آينده کسب و کار بسيار حياتي هستند و ايجاد آنچه که کارکنان را در
سازمان شاد مي سازد از رفع آنچه که باعث ناخشنودي آنها مي گردد،
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اثربخش تر خواهد بود .کارکنان بانشاط از انگيزه بيشتري برخوردار
هستندو نسبت به کار خود تعهد بيشتري دارند و نيز به سازمان وفادار تر
هستند و خود را وقف کارفرماي خود مي کنند و اين تاثير مثبتي بر بهره
وري و سودآوري سازمان خواهد داشت .از آنجايي که نشاط امري ضروري
براي بهيود عملکرد و نيز افزايش بهره وري سازمان است ،الزم است
مديران محيط کاري را به گونه اي طراحي و مديريت نمايند که افزايش
نشاط کارکنان را در پي داشته باشد.
انتظار سازمانهاي باالدستي بنا به بخشنامه ها ودستورالعمل هاي صادره

3

شرکت برق منطقه اي
فارس

بررسي و ارائه شيوه هاي مناسب جهت محاسبه
صرفه جويي حاصل از بهبود فرايندهاي مرتبط با
ذينفعان از منظر هزينه و زمان

اين است که پس از هر اصالح وبازنگري در روش هاي مورد عمل
:تدوين الگوي صرفه جويي هزينه و زمان در

واصالح فرايندها و گردش کارها ي مرتبط با مشتريان و ارباب

فرايندهاي مرتبط با ذينفعان

رجوع(بطور کلي ذينفعان)  ،ميزان صرفه جويي حاصله از منظر هزينه و
زمان محاسبه گردد که کاري است پيچيده و محاسبه آن نيازمند الگوها
ي محاسباتي عددي و اطالعات خاصي است

4

شرکت توزيع نيروي
برق استان اصفهان

محصول :محاسبه شاخص هاي بهره وري و پياده

استقرار چرخه مديريت بهبود بهره وري موجب مي گردد که بهره وري به

سازي چرخه بهره وري اهداف  :نظاممند شدن

صورت يک فرآيند دائمي ارتقا يابد و مسير بهره وري مشخص و

تالشهاي عملي در جهت بهبود و افزايش بهرهوري

بسترسازيهاي الزم صورت گيرد .حرکت بهره وري الزمه رشد و پيشرفت

تعيين شاخص هاي بهره وري و پياده سازي چرخه

نهادينه شدن فرهنگ بهرهوري از طريق استقرار

سازمان بوده و به نهادينه شدن امر بهبود در نظامهاي مختلف سازماني

مديريت بهره وري در شرکت توزيع برق استان

چرخه بهبود بهرهوري *امکان اندازهگيري مستمر

منجر خواهد شد .داليل اولويت داشتن :نظاممند شدن تالشهاي عملي

شاخصهاي بهرهوري *بررسي و تحليل مستمر

در جهت بهبود و افزايش بهرهوري نهادينه شدن فرهنگ بهرهوري از

مقادير شاخصهاي بهرهوري و روند آنها و مطالعه

طريق استقرار چرخه بهبود بهرهوري *امکان اندازهگيري مستمر

علل کاهش يا افزايش شاخصهاي بهرهوري شرکت

شاخصهاي بهرهوري *بررسي و تحليل مستمر مقادير شاخصهاي

*دستيابي به راهکارهاي بهبود و پيادهسازي آن

بهرهوري و روند آنها و مطالعه علل کاهش يا افزايش شاخصهاي

*دستيابي به اهداف و شاخصهاي بهرهوري مناسب

بهرهوري شرکت *دستيابي به راهکارهاي بهبود و پيادهسازي آن

اصفهان
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در شرکت کاربر  :معاونت هماهنگي

*دستيابي به اهداف و شاخصهاي بهرهوري مناسب در شرکت

اهداف :ايجاد پايه و مبنايي براي محاسبه رشد

تعريف مسئله :براي سنجش و ارزيابي عملکرد هر سازماني (اعم از

اقتصادي شرکت -دستيابي به کاهش انرژي توزيع

سازندگان کاالها يا ارايه دهندگان خدمات) ،معيارها و شاخص هاي

نشده و نيز درصد تلفات برق در سيستم توزيع نيروي

گوناگون و متفاوتي مورداستفاده قرار مي گيرد ،بهره وري يکي از مهم

برق-تحقق رشد بهره وري ساالنه  2درصد

ترين اين شاخص هاست .بهره وري از نظر مفهومي به معناي استفاده

مشخصات محصول نهايي :خروجي موردانتظار ما در

موثر و کارآمد از منابع در فرآيند توليد است .از طرفي در اختيار داشتن

واقع بررسي و سنجش شاخص هاي کارايي اينکه

شاخص هاي بهر وري به عنوان شاخص هاي مهم ارزيابي عملکرد،

شرکت ما زيان ده است يا سودده ،اگر سود ده است

ضمن اينکه تفاوت بين شرايط موجود و مطلوب را منعکس مي نمايد،

وضعيت شرکت حفظ شده و به آن رشد اقتصادي 2

مبنايي قابل قبول براي تحليل وضعيت و عارضه يابي شرکت هاي صنعت

درصدي که توانير براي شرکت هاي زير مجموعه در

برق کشور است که ارايه راهکارهايي براي کاهش شکاف بين وضع

نظر گرفته دست يابيم و هر سال نسبت به سال قبل

موجود و مطلوب را فراهم مي آورد .در اين پژوهش در واقع سعي بر آن
است تا به محاسبه شاخص هاي بهره وري شرکت توزيع نيروي برق با

شرکت توزيع نيروي

سنجش شاخص بهره وري شرکت توزيع برق استان

بهره وري خود را افزايش داده و در سود زيان ده

برق استان کردستان

کردستان

بودن عوامل موثر را تقليل دهيم .مراحل انجام کار:

استفاده از صورت هاي مالي بپردازيم در حقيق رشد اقتصادي شرکت به

"براي سنجش بهره وري ،ابتدا بايد ستانده،

عنوان يکي از شاخص هاي مهم بهره وري سنجش مي شود و مشخص

نهاده(شامل مصارف واسطه ،نيروي کار و سرمايه) و

مي گردد که شرکت زيادن ده يا سوده است و در نهايت يه سري تحليل

ارزش افزوده را محاسبه نماييم .که براي شرکت

انجام مي گيرد و راهکارهايي هم جهت کارايي و افزايش بهره وري

توزيع برق به عنوان زيرمجموعه اي از شرکت توانير

پيشنهاد مي گردد .داليل اولويت داشتن :براي مقايسه جايگاه شرکت

اين موارد از صورت هاي مالي ساالنه شرکت قابل

ميان ساير شرکت هاي توزيع و مقايسه شاخص بهره وري هر سال با

استخراج است .با توجه به اينکه در صورت هاي مالي

سال بعدو اينکه چه نهاده هايي تاثير مثبت در افزايش بهره وري شرکت

ساالنه هر سال معين ،ارقام سال قبل نيز به صورت

را دارند-سنجش سطح دستيابي به اهداف تعيين شده مزايا :مزاياي که

تجديد ارايه شده گزارش مي گردد ،بهتر است

اين طرح دارد اوالً به يک نگرش کلي درباره وضع مالي و عملکرد مالي

استخراج اقالم مذکور در هر سال از صورت مالي

شرکت دست مي يابيم و متوجه خواهيم شد که در چه قسمت هايي شاهد

سال بعد صورت گيرد .براي مثال به منظور استخراج

کاهش کارايي و بهره وري هستيم براي مثال در قسمت تلفات شاهد
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ستانده هر شرکت در سال  1396بايد از ارقام

کاهش کارايي بوده ايم يا هزينه تعميرات تجهيزات فرسوده ما بيشتر از

تجديدارايه شده مربوط به همين سال مندرج در

تعويض تجهيزات است يا نيروي کار مازاد داريم که با توجه به انبوه انها

صورت مالي سال  91استفاده گردد .اطالعات نهاده

در سازمان شاهد کاهش بهره وري هستيم با اين طرح مي توانيم به پيش

نيروي کار نيز از شرکت بايد دريافت گردد .در واقع ما

بيني و تحليل آيتم ها و مولفه هايي که بر افزايش يا کاهش بهره وري

بايد مبنا را بر روي سال  96قرار دهيم و تمامي موارد

نقش مستقيم يا غير مستقيم دارند ،بپردازيم و راه کارهايي را جهت

گفته شده را از سال  96تا سال  97به دست آوريم و

افزايش بهره وري به کار ببنديم.

به شاخص سازي بپردازيم و در نهايت محاسبه رشد
اقتصادي سال  98از طريق سال هاي قبل به دست
مي آيد .در اين پروژه هدف ما محاسبه کارايي و بهره
وري شرکت مي باشد که متدلوژي که براي اين کار
استفاده مي نماييم روش مرزي غيرپارامتري تحليل
پوششي داده ها () DEAمي باشد .روش مورد
استفاده تهيه شاخص هاي بهره وري به روش عدد
شاخص مي باشد
باتوجه به اين موضوع که درشبکه توزيع استان هرمزگان نزديک به

0

شرکت توزيع نيروي
برق استان هرمزگان

عيين معيارهاي تصميم گيري ،شاخصهاي فني و

86تا81درصدازمصارف انرژي الکتريکي درپيک مصرف تابستان وبمدت

اقتصادي  .2مشخص کردن تکنولوژيهاي روز و

9ماه ازسال را مصرف ناشي ازبارهاي سرمايشي کولرهاي گازي تشکيل

بررسي تکنولوژيهاي نوين در توليد برودت و انتخاب

بررسي تکنولوژيهاي مورد استفاده  .3تعيين

ميدهند از جمله بخشهاي مورد توجه در خصوص بحثهاي مديريتي

بهترين روش قابل استفاده توسط مشترکين در جهت

سيستمهاي فني همراه با تحليلهاي فني و

انرژي ،سيستمهاي سرمايشي است که به دليل شرايط سخت و هزينه بر

کاهش ميزان مصرف برق در استان هرمزگان

اقتصادي .4 :تعيين نرخهاي مورد نياز .1 :تعيين نرخ

مناطق گرم و مرطوب جنوب کشور داراي اهميت بسياري ميباشد به

نهائي و تصميم گيري .0 :جمع بندي و ارائه گزارش

گونهاي که در اين شرايط متوسط ميزان مصرف انرژي الکتريکي در

نهائي پروژه:

استان هرمزگان  4برابر متوسط انرژي الکتريکي کل کشور را شامل
ميشود .اين درحالي است که با ارائه يک سيستم استاندارد وداراي شرايط
ايدهآل خاص مناطق گرم ومرطوب ميتوان تا  %16از ميزان هزينه
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مصرف را کاهش داد .و اين مسئله سبب ميشود که بدون کاهش رفاه
عمومي از ميزان پيک مصرف که سبب ايجاد شرايط بد توليد ميگردد
جلوگيري به عمل آورد .و در راستاي اين موضوع با ارائه تکنولوژيهاي
خاص و در نظر گرفتن شرايط بار شبکه به ايجاد متعادل کردن و
جلوگيري از افزايش بار در ساعات اوج مصرف شود .اين مسئله از آن
جهت حائز اهميت است که ميزان تشکيالت توليد مصرف هر  16سال 2
برابر ميگردد تا ميزان تقاضا را جوابگو باشد .و به طور متوسط ساالنه پنج
هزار و  166مگاوات برق با هزينه تقريبي  72هزار ميليارد ريال براي
مشترکين جديد نياز ميباشد .و براي رسيدن به تعادل بين عرضه وتقاضا
سه دليل عمده وجود دارد .1 :توليد پيوسته  .2عدم امکان ذخيرهسازي .3
متغير بودن تقاضاي برق و اين مسائل سبب ميگردد که برنامه ريزي براي
متعادل کردن مصرف و ايجاد الگوي مناسب مصرف را در بخش مختلف
باالخص بخش خانگي وتجاري که بخش عظيمي از مصرف را به خود
اختصاص ميدهد در نظر گرفت
آسيبشناسي وضعيت موجود نظام پيشنهادهاي
عارضهيابي و بهبود نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

شرکت توانير ،ترسيم وضعيت مطلوب نظام

در شرکت مادر تخصصي توانير

پيشنهادهاي شرکت توانير ،تعيين و تحليل شکاف
موجود و تعيين راهکارهاي بهبود آن

ضرورت و اهميت بهبود نظام فعلي پيشنهادهاي شرکت توانير
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 1.12مطالعات مديريتي و راهبري شرکتهاي برق
رديف

1

2

عنوان شرکت

شرکت برق منطقه اي
آذربايجان

شرکت برق منطقه اي
باختر
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عنوان تحقيق

بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش و مشارکت پرسنل

شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزش و مشارکت پرسنل

شرکت برق منطقه اي آذربايجان در اصالح امور و

شرکت  ،تعيين راهکارهاي بهبود مشارکت همکاران

ارائه راهکارهاي بهبود آن

در اصالح و بهبود امور

داليل اولويت داشتن

افزايش مشارکت پرسنل در بکارگيري و استمرار سيستمهاي مديريتي

مديريت عملکرد ،در مفهوم جديد خود چرخه اي است

رويکردهاي سنتي ارزيابي عملکرد به داليل ذيل کارايي و اثربخشي

که به مديران کمک مي کند پس از هدف گذاري و

مناسبي ندارد و نياز به طراحي يک نظام مديريت عملکرد مطلوب بيش از

برنامه ريزي در مورد عملکرد و رفتار کارکنان تحت

پيش ضروري مي باشد - .آشنايي اندک مديران با اهداف  ،فلسفه و

سرپرستي خود در ابتداي دوره ارزيابي ،به ارزيابي

کاربردها و ويژگي هاي طرح مديريت عملکرد  - .عدم وقوف کافي

ميزان و کيفيت اجراي برنامه ها و تحقق اهداف در

کارکنان بر اهداف  ،ضرورت و اهميت مديريت عملکرد - .عدم پوشش

پايان دوره ارزيابي بپردازند و از طريق ريشه يابي و

کليه ابعاد عملکردي و عدم ارتباط دو سويه با اهداف و اولويت هاي

تحليل رفتارها و عملکردهاي رضايت بخش و غير

سازمان  - .بهره گيري از پرسشنامه هاي ارزيابي ثابت در تمامي ادوار

طراحي و ارائه مدل مطلوب مديريت عملکرد در دو

رضايت بخش و به کارگيري مستمر اين چرخه ،زمينه

ارزيابي که منطبق با تغيير و تحوالت سازمان نيست  - .پايين بودن دقت

بخش سازمان و کارکنان صنعت برق کشور با تأکيد

را براي بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان فراهم

و اعتبار نتايج ارزيابي به دليل عدم جمع آوري اطالعات و مستندات

آورد .به عبارت ديگر ،مديريت عملکرد يک فرآيند

عملکردي شهودي - .عدم امکان نظارت مستقيم بر نحوه اجراي فرايند

منظم و مبتني بر اطالعات است که کمک مي کند

ارزيابي و شناسايي مشکالت احتمالي رخ داده - .ناقص بودن گزارشات

تا مديران بتوانند کارکنان شان را در مسير تحقق

تحليل و طبقه بندي نتايج ارزيابي به دليل کارايي پايين روش هاي جمع

اهداف و اجراي برنامه ها و ايفاي موفق و مطلوب

آوري اطالعات- .فقدان نگرش و فرهنگ بهبود مستمر عملکرد و رفتار

مأموريت ها و مسئوليت هاي محوله بخوبي مديريت

کارکنان - .پيش بيني نشدن برنامه عملي براي اجراي فرايندهاي ارزيابي

کنند .مديريت عملکرد مستلزم آن است که رفتارها

عملکرد - .ضعف برنامه ريزي شغلي و نبود شرح وظايف مدون و تعاريف

تحليل شود ،عملکردها سنجيده شود ،به کارکنان

رفتاري شغلي براي کارکنان - .اعمال سليقه مديران در ارزيابي عملکرد

بازخورد داده شود و کارکنان براي عملکردها و

کارکنان و  ...فلسفه مديريت منابع انساني براين اساس استوار است که از

رفتارهاي مطلوبتر تقويت و تشويق شوند .سازمان

يک طرف نيل به اهداف سازماني را در گرو تامين نيازهاي انساني و

بر آسيب شناسي ارزيابي عملکرد

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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عنوان تحقيق
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هاي دولتي از ناکارآمدي شديدي در حوزه مديريت

ازطرفي ديگر تامين نياز هاي انساني را در گرو نيل به اهداف سازماني مي

عملکرد رنج مي برند .علي رغم ربع قرن حضور

داند .لذا ضروري است تا دستگاه هاي اجرايي با نگاهي جديد ،نظام سنتي

مديريت عملکرد در بخش دولتي  ،هنوز مشکالت

« مديريت عملکرد » را به نظام نوين « مديريت عملکرد » توسعه دهند

مهمي وجود دارد و بهبود هاي مورد انتظار در

تا ضمن جلوگيري از بروز عارضه هاي ذکر شده در نظام هاي ارزيابي

عملکرد ،پاسخگويي  ،شفافيت و کيفيت خدمات هنوز

عملکرد سنتي  ،اهداف هر يک مديران و کارکنان با اهداف و استراتژي

به نحو دلخواه رخ نداده است .هرچند بخشي از

هاي سازمان همسو شده و چابکي سازمان در تحقق اهداف افزايش يابد.

ناکارآمدي مديريت عملکرد در سازمان هاي دولتي به

در اين صورت دستيابي به تعالي سازماني تسهيل و چشم انداز سازمان

چگونگي اجراي اين نظام مربوط است اما خال نظري

محقق خواهد شد.

نيز مسئله اي جدي است که نمي توان آن را ناديده
گرفت  .با توجه به پيشرفت و تعميق سيستم هاي
مديريتي و به لحاظ لزوم پرداختن به نيازها و توقعات
عوامل دروني وبيروني سازمانها و جلب رضايت آنان ،
در طي ساليان اخير شاهد تقسيم بندي و استقالل
مدل هاي مديريتي هستيم .ليکن قطعاً مي توان بيان
کرد که ريشه و محتواي اصلي بيشتر آنها مبتني بر
چرخه معروف ( PDCAطرح ريزي  ،اجرا  ،کنترل و
اصالح) است و بالتبع  ،سيستم مديريت عملکرد
سازمان هم مستثني از آن نيست .نتايج مورد انتظار از
فرآيند مديريت عملکرد شامل موارد ذيل مي باشد- :
توليد بازخوردهايي براي بازنگري در اهداف سازمان -
شناسايي نقاط قوت و زمينههاي قابل بهبود در
فرايندها و کارکنان  -برنامهريزي براي آموزش و
ارتقاي کارکنان و تعيين مسير شغلي آنان  -تعيين
حقوق و پاداش کارکنان  -تعيين شاخصهايي براي

286

شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

جذب نيروي انساني  -تصميمگيري در خصوص
خروج از خدمت کارکنان
دستيابي به کارايي در سازمان مستلزم رويکرد تغيير و اعمال تغييرات در
سازمان است .يافته ها و تجربه ها در زمينه علوم نظري حکم مي کند که
سازمانها بايد همواره با دگرگوني هايي که در اطرافشان اتفاق مي افتد
خود را سازگار کنند و منطبق با آنها پيش بروند ،به عبارت ديگر اصل
عمده در سازمانها عبارت است از تامين انعطاف با قصد جلوگيري از

3

شرکت برق منطقه اي
خراسان

به منظور ايجاد محيط پويا و ارتقا سازمان؛ در اين

دگرگوني هاي نامطلوب و رودررويي با موقعيتها و حوادث و برنامه هايي

تحقيق سعي بر اين است که عوامل موثر بر مقاومت

که شرايط و مقتضيات زمان و مکان پيش مي آورد .لذا يکي از زمينه هاي

کارکنان در برابر تغييرات سازماني شرکت برق منطقه

الزم در تغيير و نوآوري در يک سازمان وجود آمادگي براي قبول روشها و

اي خراسان  -تغيير در ساختار سازماني شرکت که

نظريه هاي جديد است .بنابراين اگر کارکنان سازمانها از اين نوع آمادگي

بررسي عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در برابر

نشأت گرفته از تغييرات در ساختار وزارت نيرو مي

برخوردار نباشند و طوري به گذشته وابسته باشند که حاضر نشوند تا رسوم

تغييرات سازماني و ارائه راهکار اجرايي جهت کاهش

باشد و تغيير در نظام پرداخت  ,حقوق و دستمزد و ...

جديدي را که مستلزم اصالح کردار گذشته است قبول کنند سازمان با

آن ( مطالعه موردي شرکت برق منطقه اي خراسان)

 -شناسايي گردد و نهايتا" با ارايه راه حلهايي سازمان

مشکل اساسي روبرو مي شود .به عبارت ديگر ايستادگي در برابر دگرگوني

؛ به سمت هدف اساسي آن يعني بهبود سازماني

و تغيير يکي از مستاصلکننده ترين دشواريهايي است که مديران با آن

سوق داده شود .طراحي الگوي مناسب جهت کاهش

روبه رو هستند .تغييرات سازماني شرکت برق منطقه اي خراسان شامل

تاثير مقاومت کارکنان در برابر تغييرات سازماني و

تغيير در ساختار سازماني شرکت که در اجراي قانون مديريت خدمات

افزايش مشارکت آنان در اجراي برنامه هاي بهبود

کشوري ناگزير به اصالح ساختار مي باشد ،تغيير در نظام پرداخت و حقوق
و دستمزد در اجراي اصالح ساختار و قوانين و مقررات جاري ،تغيير در
فناوري هاي مورد استفاده از جمله فناوري اطالعات ،سيستم هاي بهره
برداري  ،unmannedسيستم هاي حفاظت تصويري و  ...مي باشد.
داليل اولويت داشتن تحقيق :جهان در حال تغيير و تحول است .سازمانها
نه تنها براي کسب سر امدي بلکه براي بقا نيز بايد متناسب با تغييرات
جهان تغيير کنند چرا که سازمانهايي که توان تغيير مناسب را نداشته
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باشند نسبت به ساير مجموعه هاي مشابه خود ضعيف مي شوند يا از بين
ميروند .البته چگونگي پيدايش تغيير و اتخاذ رويکرد مواجهه با آن در يک
سازمان ،متاثر از نيروي انساني است .به دليل اينکه هر نوع تغييري اعم از
سخت افزار و نرم افزار با حرکت نيروي انساني يا از خود او شروع مي
شود .لذا تغييريکي از پايه هاي اساسي پيشرفت است و همواره بايد به
روشها و مراحل و زمان اعمال آن توجه کامل داشت ،چرا که هر سيستمي
در مقابل تغيير از خود مقاومت نشان مي دهد ،همچنين به دليل ميل هر
سازمان به بي نظمي بايد مراحل تغيير بسيار با دقت انجام پذيرد ،بدليل
اينکه طي مراحل کار نبايد خط اصلي فراموش گردد .مديريت بايد با در
نظر گرفتن اين موارد اقدام به تغيير نمايد .افراد در سازمانها در برابر
دگرگوني ايستادگي ميکنند که اين ايستادگي در برابر دگرگوني ،يکي از
حيران کننده ترين دشواريهايي است که مديران با آن رويارو هستند.
ايستادگي آشکار مي تواند به شکل اعتصاب ,کاهش توليد و کار ناجور و
نامطلوب پديدار شود  .ايستادگي ناآشکار مي تواند در افزايش غيبت در کار
و درخواست انتقال و کناره گيري از کار ,از دست دادن انگيزه براي کار و
تاخير ورود رخ بنمايد که پيش بيني مي شود در اين شرکت ،مقاومت
کارکنان در برابر تغييرات ساختاري به صورت ناآشکار و غيرمستقيم باشد
که در صورت عدم مديريت صحيح ،مي تواند بهره وري شرکت را ميتواند
تحت تاثير قرار دهد .مزايا :ارتقا کارايي سازمان از طريق ايجاد سازماني
پويا با شناسايي عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در برابر تغييرات سازماني
و همچنين کاهش نارضايتي شغلي و افزايش مشارکت پرسنل در اجراي
برنامه هاي بهبود از جمله مزاياي حاصل از اجراي پروژه خواهند بود.
4

شرکت برق منطقه اي

شناسايي مدل و آزمون بهينه شخصيت شناسي

هدف از اجراي طرح - :انطباق شايستگي ها و تيپ

به اعتقاد صاحب نظران روان شناسي صنعتي و سازماني ،يکي از عوامل

کارکنان و به کار گيري آنها در مشاغل پيشنهادي

شخصيتي فرد با شغلي است که در آن به کار گمارده

اصلي و عمده نرخ پايين بهره وري نيروي انساني در سازمانهاي کشور ما
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مي شود به منظور افزايش بهره وري و رضايت

عدم استفاده صحيح از پتانسيل نيروهاي توانمند و شايسته است  .اين

کارکنان و کاهش ترک خدمت و غيبت و  ...که ناشي

مشکل گاها ناشي از عدم انطباق شايستگي ها و تيپ شخصيتي فرد با

از عدم انطباق شخصيت کارکنان با شغل مورد تصدي

شغلي است که در آن به کار گمارده مي شود .اين در صورتي است که اين

يا مورد عالقه آن هاست .نتايج اجراي طرح - :تهيه

انطباق در کشورهاي توسعه يافته توسط آزمونهاي استانداردي چون

بانک اطالعاتي مرتبط با تيپ هاي شخصيتي مناسب

 MBTIو  DISCکه در بدو استخدام و يا هنگام تغيير پست سازماني

براي هر شغل(طبق  10تيپ شخصيتي مايلز در

گرفته مي شود به حداقل مي رسد و طراحي شغل و مسير شغلي کارکنان

آزمون  - )MBTIتهيه بانک اطالعاتي شخصيت

نيز بر اساس شخصيت متناسب براي هر شغل در نظر گرفته مي شود.

شناسي کارکنان (طبق  10تيپ شخصيتي مايلز در

داليل اولويت داشتن تحقيق - :فقدان بانک اطالعات در مورد شخصيت

آزمون  - )MBTIبررسي تناسب شخصيت شاغل و

شناسي کارکنان (طبق آزمون هاي  MBTIو  - )DISCمشخص نبودن

شغل  -ارائه راهکارهاي اجرايي جهت بيشترين

ويژگي هاي شخصيتي براي احراز پست يا شغل هاي سازمان  -عدم

تناسب بين شخصيت هاي شاغل و شغل (پيشنهاد

سنجش تناسب و سنخيت شغل و شخصيت شاغل در سازمان مزايا- :

هاي جابه جايي هاي بهينه افراد در پست هاي

افزايش بهره وري نيروي انساني و به دنبال آن افزايش رضايت شغلي و ...

سازماني)  -تهيه شرايط احراز شغل براي مشاغل

 -باز طراحي مشاغل به منظور افزايش بهره وري و رضايت کارکنان -

موجود بر اساس تيپ هاي شخصيتي و بازطراحي

اصالح مسير شغلي و سيتم جانشين پروري

مشاغل

1

اساس بررسي عوامل موثر بر زنجيره تامين در شرکت

توجه به نقش اساسي و استراتژيک زنجيره تامين در فعاليتهاي يک

برق منطقه اي منجر به  :کاهش هزينه هاي

شرکت  ،تصميم گيري درست در مورد انتخاب تامين کنندگان و

ارائه مدلي براي شبيه سازي عوامل موثر بر بهينه گي

لجستيک ،تدارکات ونگهداري بهبود بهروري بهبود

تخصيص مقدار سفارش بهينه با توجه به محدوديتهاي شرکت و تامين

شرکت برق منطقه اي

زنجيره تامين مبتني بر تکنيک ترکيبي MCDM

چرخه مالي تحويل بموقع وضوح اطالعات و انعطاف

کننده  ،راه را براي شرکت در جهت دستيابي به اهداف استراتژيک هموار

سمنان

فازي و پويايي هاي سيستم در شرکت برق منطقهاي

پذيري استاندارد سازي صرفه جويي در مقياس

مي سازد * .تحميل هزينه هاي سرويس و نگهداري شبکه و همچنين

سمنان

افزايش قدرت انتخاب مشتريان و دستيابي آنها به

سرمايه گذاري در بخش توسعه شبکه هاي جديد به زنجيره تامين و

تامين کنندگان کاهش فواصل وابعاد زماني کمک به

فقدان راه حل برگشت هزينه ها و در نهايت تحميل آن به بدنه دولت و

شناسايي مسائل سازماني فراهم نمودن اطالعات

باالجبار افزايش قيمت تمام شده انرژي* .وجود مراکز تصميم گيري

الزم وضروري جهت تصميم گيري * .بخش خريد

متعدد * .کمبود در تامين انرژي مورد نياز مشترکين * .استقالل شرکتها
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شرکت نيز قادر خواهد بود بطور فزايند اي در افزايش

در بخش توزيع و تامين بخشي از انرژي الکتريکي توسط بخش

کارايي و اثر بخشي شرکت موثر باشد و با تغيير شيوه

خصوصي* .مصرف کننده نهايي در زنجيره تامين حضور فعال نداشته و

هاي خريد خود،سعي در انتخاب شيوه مناسب نمايد،

شرکتهاي برق منطقه اي در نقش خريدار ظاهر شده و انرژي الکتريکي را

بطوري که بتواند اهداف استراتژيک و خريد شرکت را

به صورت انحصاري به مصرف کننده تحويل ميدهند .از اين رو مصرف

برآورده سازد .براي تحقق اين امر بايد در جستجوي

کننده در برآورد بار نقشي ندارد* .باال بودن تلفات در شبکه به دليل

تامين کنندگان شايسته و استراتژيک بود و با آنها

فرسودگي شبکه توزيع و انتقال برق و همچنين عمر زياد برخي از نيروگاه

رابطه برقرار کرد.

ها* .عدم شفافيت در هزينه ها* .کمبود شديد منابع مالي و بدهي هاي
هنگفت* .رشد نيروي انساني و گاها غير مرتبط بدون توجه به نياز واقعي
صنعت
ساختار سازماني شرکتهاي برق منطقه اي بدليل محدوديت هاي قانوني
فرصت هاي ارتقا وپيشرفت شغلي اندکي دارد وبسياري از کارکنان دربدو

0

شرکت برق منطقه اي
فارس

مطالعه و بررسي تاثير محدوديت هاي ساختاري بر
مسير پيشرفت شغلي کارکنان و ارائه راهکارهاي
بهبود

انتظار ميرود با انجام اين تحقيق معضال ت ساختاري
تاثير گذار بر مسير پيشرفت شغلي کاکنان شناسايي و
براي کاهش اثرات نامطلوب آنها راه کار موثر در قالب
سيستم و گزارش پروژه ارائه گردد

خدمت با سطح کارشناس وارد شده ودر پايان خدمت هم با همان عنوان
کارشناس بازنشته مي گردند  .همينطور بخش بزرگي از کارکنان که تحت
عنوان قراردادمشخص درشرکت ها اشتغال دارند بطور کلي فريز شده
وامکان هيچگونه پيشرفتي براي آنها وجود ندارد واين مشکالت بر سطح
انگيزش هردودسته تاثير نامطلوبي دارد دراين بررسي بدنبال اين هستيم
که تاثير اين محدوديت ها شناسايي و راه حلي براي اين معضل پيشنهاد
گردد.

مدلي براي استحکام زنجيره تامين مرتبط با طراحي
7

شرکت توزيع نيروي
برق استان البرز

بررسي وتحليل بازگشت پذيري شبکه توزيع برق

اطالعات زنجيره تأمين و برنامه ريزي مستمر

افزايش مقاومت شبکه در برابر بحران هاي طبيعي و غير مترقبه مانند

استان البرز در بحرانهاي طبيعي و ارائه راهکارهاي

فرآيندهاي برقرساني به مشترکان  ،پيشنهاد ميکند.

سيل و زلزله  .با استفاده از روش هاي نوين علمي از قبيل بازآرايي شبکه

عملي براي افزايش آن

اختالالت در زنجيره تأمين از ديدگاه برنامه ريزي

و مقاوم سازي

تداوم فعاليت هاي شرکت توزيع مشخص مي شود
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هدف از تحقيق شناسايي راهکارهاي حفظ و حراست
از تأسيسات شرکت با توجه به مطالعات تطبيقي و
بررسي راهکارهاي بکارگرفته شده در ديگر شرکت
هاي متولي توزيع نيروي برق (در مقياس ملي و بين
المللي ) جهت حفظ و حراست از تاسيسات با روش
8

شرکت توزيع نيروي

بررسي تطبيقي راهکارهاي مشارکت شهروندان در

برق استان هرمزگان

حفظ و حراست از تأسيسات شرکت توزيع

بهتر و هزينه کمتر مي باشد به نحوي که در نهايت
صرفه جويي افتصادي براي شرکت داشته باشد.
ودستاوردنهائي وخروجي اين تحقيق دستيابي به
دانش الزم در مورد چگونگي حفظ و حراست از
تاسيسات شرکت و بکارگيري آن در شرکت جهت
نگه داشت بهتر تاسيسات و بهره مندي از صرفه

تاسيسات شبکه توزيع نيروي برق از گستردگي قابل توجهي برخوردار
است و اين تأسيسات جزء دارائيهاي ارزشمند شرکت هاي توزيع محسوب
مي شوند .بدين سبب حفظ و نگهداري از آنها عالوه بر تامين مداوم برق
مشترکين شبکه و جلب رضايت آنها ،مزايا اقتصادي زيادي را به همراه
خواهد داشت .گستردگي شبکه و ارزشمندي آن ،محقق را ترغيب مي کند
که راهکارهاي مشارکت شهروندان را در حفظ و حراست از آن بررسي و
بهترين روشهاي احصاء شده را جهت تصميم گيري به مديريت شرکت
ارائه نمايد.

جويي هاي اقتصادي آن و ارائه بهترين روشهاي
احصاء شده جهت تصميم گيري به مديريت شرکت

9

شرکت توزيع نيروي
برق شيراز

آسيب شناسي وضعيت مديريت بحران فعلي شرکت و
ارائه راهکارهاي اجرايي و اقتصادي جهت بهبود آن
با توجه به مسائل پدافند غير عامل

شناسايي نقاط ضعف و قوت مديريت بحران و آسيب

ارائه نقشه راه به همراه برنامه اجرايي و اقتصادي پس از بررسي و

شناسي الزم

پژوهشهاي الزم و انجام مقايسه تطبيقي با ساير کشورها

الف) کوتاه کردن سفرهاي بين شهري مشترکين در

16

شرکت توزيع نيروي
برق شيراز

مراجعه به امورهاي توزيع؛ ب) تسريع در خدمت

اين پروژه شامل بازنگري و تهيه نقشه پهنه بندي امورهاي توزيع برق با

امورهاي توزيع برق مناطق شيراز مبتني بر  GISو با

رساني و کاهش مسير تردد خودروهاي مستقر در

استفاده از الگوريتمهاي هوشمند و با در نظر گرفتن محدوديت فني،

امور؛ ج) بهينه کردن مسير تغذيه فيدرهاي فشار

اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و  ...در مناطق هفتگانه شيراز ،صدرا و گويم

کمک الگوريتمهاي هوشمند

متوسط امورهاي توزيع و اندازه گيري و مديريت بهتر

مي باشد .اين پروژه ارائه الگويي جهت خدمت رساني بهتر به مشترکين با

تلفات؛ د) ايجاد تناسب ميان چارت سازماني و امور

هدف کاهش هزينه هاي ذينفان شرکت مي باشد.

بازنگري و بهينه سازي محدوده تحت پوشش

محوله بر اساس محدوده هر امور؛ ه) ارائه چشم
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اندازي در متمرکز کردن بخشهاي تعميرات ،اتفاقات و
عمليات شرکت؛ و) ارائه چشم اندازي جهت تمرکز
ستادي و برونسپاري خدمات به بخش خصوصي؛ ز)
ارائه چشم اندازي جهت حذف مرز امورهاي توزيع در
آينده نزديک؛ ح) ارائه چشم اندازي جهت تعالي
سازمان در توسعه بازار برق و حضور خرده فروشان در
بخش توزيع؛
مطالعه الزامات ،ساختار و زيرساختهاي مورد نياز در
11

شرکت توزيع نيروي

پياده سازي مدل اطالعاتي مشترک (Common

برق مازندران

 )Information Model - CIMدر شرکت
توزيع برق مازندران

عدم وجود يک سامانه اطالعاتي يکپارچه در توزيع يکي از مشکالت
تسهيل در ارتباط ميان نرمافزارهاي شرکت و کاهش

زيرساختي ميباشد که با اين مدل تمامي فعاليتهاي حوزه بهره برداري و

وابستگي به شرکتهاي بيروني  -ايجاد مديريت واحد

مهندسي توزيع را تحت کنترل يک مديريت اطالعاتي مناسب در آورد.

در ساختار بانکهاي اطالعاتي و جريان داده ها.

داليل اولويت داشتن :عدم يکپارچگي جريان داده ها و اطالعات و
مشکالت ارتباطي بين بانکهاي اطالعاتي و نرم افزارهاي فعلي

 -5محور مطالعات کالن انرژي اقتصادي
 1.11مطالعات مديريتي و راهبري شرکتهاي برق
رديف
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استفاده از شرکت هاي استارت آپ براي مديريت مصرف انرژي بخش
1

خانگي ،از راهکارهاي جديد و موثر در مقوله مديريت سمت تقاضا به شمار

شرکت برق منطقه اي

ارائه راهکارهاي مناسب جهت ارزيابي شرکت هاي

عادالنه متناسب با ميزان فعاليت  -پرداختي هاي -

مي آيد .اين شرکت ها با طرح ها و ايده هاي نوآورانه ،با مشترکين خانگي

خراسان

استارت آپ مديريت مصرف و اجراي آن در پيک 98

ايجاد فضاي رقابتي در ميان شرکت هاي استارت آپ

محدوده تعيين شده خويش ارتباط برقرار نموده و با اطالع رساني و
آموزش روش هاي مديريت مصرف برق در ساعات اوج بار تابستان ،به
کاهش پيک بار شبکه در ماه هاي گرم سال کمک مي نمايند .پرداخت
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پاداش به شرکت هاي استارت آپ بايستي منطق و ضابطه مشخصي
داشته باشد .براي اين کار مي توان ميزان فعاليت شرکت و همچنين
ميزان کاهش بار پيک در منطقه را به عنوان شاخص در نظر گرفت .براي
اطالع از ميزان کاهش بار پيک ،بايستي بار فيدر را به صورت روزانه پيش
بيني نموده که اين کار معموال حدود  %16خطاي محاسباتي دارد .از طرف
ديگر پيش بيني ميزان کاهش بار توسط شرکت هاي استارت آپ نيز
حدود  %16مي باشد .بنابراين استفاده از اين روش ممکن است ارزيابي
عادالنه ميان شرکت هاي استارت آپ را با چالش همراه سازد .داليل
اولويت داشتن تحقيق - :استفاده از پتانسيل شرکت هاي استارت آپ در
برنامه پيک  - 98امکان مديريت بهتر بار در ساعات اوج بار
تعيين مقادير دقيق مصرف و شاخصهاي انرژي براي

2

بخشهاي مختلف ساختمان  ،شناسايي فرصتهاي

با توجه به ضرورت بهينه سازي انرژي و کاهش تلفات و مصرف بي رويه

شرکت برق منطقه اي

بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي شرکت

بهينه سازي و کاهش مصرف انرژي  ،ارزيابي فني

انرژي پروژه حاضر مطالعاتي در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در

زنجان

برق منطقه اي زنجان

اقتصادي اجراي راهکارهاي موثر در دستيابي به

ساختمان هاي شرکت برق منطقه اي زنجان و ارائه راهکارهاي مربوطه

صرفه جوئي در مصرف انرژي  ،افزايش کارائي و

مي باشد .

نشاط افراد ساکن در ساختمان.

3

شرکت برق منطقه اي
غرب

در اين تحقيق ضمن مطالعه و بررسي در خصوص

اهميت مديريت مصرف برق درساختمان هاي اداري شرکت برق منطقه

بررسي فني چالشها و راهبردهاي بهينه سازي مصرف

چالش هاي مديريت مصرف از ديد مديريتي و فني در

اي و برنامه ريزي جهت مصرف بهينه در آينده  :خواه ناخواه هر ساله با

انرژي و ارائه مدل هاي رگرسيوني براي پيش بيني

حوزه برق غرب و مشخصات فني تجهيزات بکار

رشد مصرف در برق و نيز ساير انرژي ها در سازمان ها و ارگان ها روبرو

مصرف در ساختمان هاي اداري شرکت برق

گيري شده و جمع آوري سوابق مصرف در اين حوزه

خواهيم بود .بهتر آن است که بتوانيم مصرف انرژي را کنترل نموده و چه

منطقهاي غرب و ارائه راهکار هاي عملي و نوين

نسبت به مدل سازي آماري جهت پيش بيني مصرف

بسا بتوانيم آن را در جهت کاهش پيش ببريم .الزم است اين کار ابتدا با

جهت کاهش مصرف انرژي

و همچنين بررسي اقدامات انجام شده با توجه به

شناسايي عوامل مصرفي و موانع کاهش مصرف شروع کرده ،سپس آن را

شرايط آب و هوائي و الگوي مصرف پرسنل اقدام

بررسي کرده و راه حل هاي مرتبط ارائه شود.
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گرديده و ضمن انجام کليه بررسي هاي فني و
اقتصادي الزم متعاقبا روش ها و راهکارهاي علمي و
عملي متناسب جهت مصرف بهينه انرژي با مطالعه و
بررسي موردي در يکي از استان هاي موفق ارائه شده
و ضمن تشريح آنها ،راهکارها اولويت بندي ميگردند.
الزم است ابتدا اطالعات مصرف شامل مراکز مصرف،
نوع مصارف ،تقريبي از ميزان مصرف و ...را جمع
آوري نموده سپس الگوي مصرف ارائه گردد .در ادامه
به پيش بيني مصرف در ساليان آتي پرداخته شود و
در انتها بعنوان نتيجه گيري و جمع بندي راهکارهايي
جهت کاهش يا کنترل مصرف ارائه گردد .اين
راهکارها بايد از جمله راهکارهاي روز دنيا بود و نيز
قابل اجرا در شرکت برق منطقه اي باشند.
طراحي بستر مناسب مبتني بر تلفن همراه هوشمندبراي شناخت بهتر مشترکين از رفتار مصرف خود -
ارئه توصيه هاي و پيشنهادات مختص به مشترک بر

4

شرکت توزيع نيروي
برق استان ايالم

طراحي سيستم ارتباطي دوسويه هدفمند شرکت
توزيع نيروي برق استان ايالم با هدف ارتقاء مديريت
مصرف

اساس الگوي مصرف ايشان  -طراحي بستر ارائه
خدمات جذاب به مشترک در جهت افزايش آگاهي در
پارامترهاي تاثير گذار بر مصرف و هزينه برق ايشان
 ايجاد قابليت اثرگذاري بر مصرف مشترکين درزمان هاي اوج بار  -طراحي بستر ارائه خدمات به
مشترکين در راستاي انتخاب اندازه و نوع وسايل
خانگي با هدف کاهش مصرف برق

ارتقاء مديريت مصرف با هدف ايجاد تغيير در رفتار مصرف مشترکين در
راستاي سياست هاي مديريت بار از اهداف شرکت توزيع ايالم مي باشد
که در اين ميان وجود ارتباط موثر شرکت با مشترکين با توجه به ويژگي
هاي فني ،اجتماعي و اقتصادي مي تواند بسيار حائز اهميت است .از طرف
ديگر با توجه به توسعه روز افزون فناوري اطالعات و وجود بستر ارتباطي
از طريق تلفن هاي هوشمند مي طلبد که برنامه ريزي براي ايجاد يک
ارتباط دوسويه بين شرکت توزيع و مشترکين انجام گيرد.
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عنوان شرکت

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان تحقيق

داليل اولويت داشتن

هدف عمده ارائه راهکارهاي فني است ،در ضمن
راهکارهاي حقوقي و مديريتي با ميزان اثرگذاري باال
نيز بررسي گردد .الزم است در ارائه راهکارها ابعادي
نظير  :محاسبه ميزان تلفات توان ناشي از عدم اجراي
شرکت توزيع نيروي

1

برق استان همدان

بررسي راهکارهاي جديد براي اجرايي شدن مبحث

مبحث  ،19محاسبه مقدار صرفه جويي ،تاثير راهکار

با تعريف پروژه هاي بهينه سازي سيستم ها و روش ها که موجب تغيير

 19مقررات ملي ساختمان در شهر همدان و نقش آن

بر اقتصاد ملي و خانواده ،تاثير راهکار بر ميزان

يا اصالح در طراحي ،عملکرد و بهره برداري از يک ساختمان ميگردد

در کاهش مصرف انرژي برق در ساختمان

مصرف انرژي و رفاه محيطي ،تاثير راهکار در

مصرف انرژي کاهش مييابد.

استهالک سيستمهاي سرمايش و گرمايش و...
بررسي شود .در ضمن در ارائه راهکار مي بايست
شرايط اقليمي استان همدان و برآورده شدن
استاندارها لحاظ گردد.

 -6محور عمومي

.6.1
رديف

1

سيستمهاي اطالعاتي و مديريت دانش

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شناسايي کارکنان دانشي در سطح صنعت و طراحي و

تعريف مسئله:درحاليکه اهميت استراتژيک دانش در سازمانها هر روز

شناسايي مدل عوامل موثر بر انگيزه کارکنان دانشي

درحال افزايش بوده و توسعه پايدار و مزاياي رقابتي سازمانها بصورت
فزاينده اي به دانش و مديريت دانش وابسته شده و تکيه گاه مهم سازمان
ها ،دانش و کارکنان دانشي مي باشد ،اما سازمانها با مشکالت و موانع

شرکت برق منطقه اي

طراحي الگوي عوامل موثر بر تسهيم دانش کارکنان

در تسهيم دانش انتقال و تسهيم دانش بين کارکنان

خراسان

دانشي

دانشي،ايجاد و توسعه فرهنگ ياد گيرندگي و ياد
دهندگي در سازمان،حفظ و توسعه دانش سازماني و

جديدي در مديريت اثربخش دانش مواجه شده و تسهيم دانش يک چالش

توسعه مديريت دانش

بزرگ محسوب مي شود .يکي از موانع اصلي در توسعه موفق تسهيم
دانش ،تمايل به تمرکز بر ابزارهاي اين فرآيند بوده و کمتر به مساله

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي

شناسايي منابع درآمدي جديد و ايجاد درآمدهاي
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داليل اولويت داشتن

انگيزش کارکنان به مشارکت در تسهيم دانش توجه نموده اند .اين
موضوع به خصوص براي کارمنان دانشي که دانش مزيت رقابتي اصلي
آنها هم براي خود و هم براي سازمان ها مي باشد اهميت بيشتري دارد.
متاسفانه عليرغم اهميت بسيار باالي تسهيم دانش ،مي توان گفت اين
فرآيند يک فرآيندخودجوش نبوده و افراد تمايل چنداني به انتقال و تسهيم
آنچه آموخته اند ،ندارند .به ويژه دانشي که به راحتي کسب نشده و براي
مالک (باالخص کارکنان دانشي) سودآور است .راهکار تسهيل تسهيم
دانش،باالبردن انگيزش کارکنان دانشي به مشارکت در اين فرآيند مزيت
رقابتي براي سازمان هاي دانش بنيان محسوب مي شود..هدف طرح
پژوهشي حاضر استفاده از مفهوم گسترده انگيزش ،در راستاي يکپارچه
سازي تحقيقات موجود در ادبيات تسهيم دانش و ارايه رويکردي و مدل
اجرايي براي اين مفهوم است .داليل اولويت داشتن:دانش کارکنان به
ويژه کارکنان دانشي در سازمان هاي دانش بنيان و حفظ و تسهيم آن در
سازمان  ،مؤلفه اي کليدي براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار در اقتصاد
پوياي کنوني و به ويژه در سازمانهاي دانش بنيان مي باشد .تسهيم دانش
اثربخش ميان کارکنان مي تواند به طور قابل مالحظه اي بر زمان ،هزينه
و کيفيت فعاليت هاي تحقيق وتوسعه در چنين سازمان هايي تاثير
بگذارد.شناسايي کارکنان دانشي و گلوگاه هاي دانش و عوامل موثر بر
تسهيم دانش کارکنان دانشگر که دانش برايشان قدرت محسوب ميشود
مي تواند در صورت اجرا مزاياي قابل توجهيي براي سازمان ها به همراه
داشته باشد .مزايا:ارتقا و توسعه مديريت دانش سازماني،حفظ و انگيزش
کارکنان دانشي،کاهش تکرار اشتباهات و کاهش هزينه هاي سازماني
2

ايجاد منابع درآمدي جديد

بهره گيري از ابزارهاي مختلف تأمين مالي و تقويت منابع موجود درآمدي
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3

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

برق استان کردستان

اختصاصي پايدار در شرکت هاي توزيع

شرکت توزيع نيروي
برق استان هرمزگان

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

هدف اين تحقيق بررسي سير تکاملي دانش سازماني

امروزه مبحث مديريت دانش يکي از مباحث جدي در افزايش کارايي

و اتخاذ استراتژيهاي تکاملي متناسب با آن ميباشد.

وبهره وري سازمانها و مؤسسات تجاري صنعتي است مديريت دانش به ما

اهداف فرعي-1تأثير عوامل محيطي و دانش برون

مي گويد چگونه از دانسته هاي صريح وضمني خود در مديريت وحل

سازماني بر تکامل دانش و عملکرد سازمانها -2تأثير

مسائل کمک بگيريم واستفاده از دانش براي بهره وري وراندمان بيشتررا

عوامل و قابليتهاي درون سازماني بر تکامل دانش و

به حداکثر برسانيم.در اقتصاد مبتني بر دانش ،محصوالت و سازمان ها

عملکرد سازمانها ميباشد دراين تحقيق از دوروش

براساس دانش زندگي مي کنند و مي ميرند و موفق ترين سازمان ها،

کتابخانه اي وميداني براي جمع آوري اطالعات

آنهايي هستند که از اين دارائي ناملموس به نحو بهتر و سريع تري

استفاده مي شود درابتدا کليه مطالب مرتبط با موضوع

استفاده مي کنند .مطالعات نشان داده اند که برخالف کاهش بازدهي

تحقيق از منابع مختلف مانند کتابها،مقاالت پايان نامه

منابع سنتي مانند پول ،زمين ،ماشين آالت و غيره ،دانش واقعاً منبعي

بررسي استراتژيهاي تکامل دانش بر عملکرد سازماني

هاوسايت ها جمع آوري ودسته بندي ميگردد سپس

براي افزايش عملکرد کسب و کار است .از ديدگاه استراتژيک ،امروزه از

(تحليل تناسب استراتژيک)مطالعه موردي شرکت

براساس مطالب جمع آوري شده وفرضيات تحقيق

دانش و سرمايه فکري به منظور خلق و افزايش ارزش سازماني استفاده

،پرسشنامه تهيه مي شود وبا اجراي ابزار تحقيق

مي شود و موفقيت يک سازمان به توانايي اش در مديريت اين منبع

برافراد نمونه ،داده هاي ميداني جمع آوري مي گردد

کمياب بستگي دارد امروزه استفاده از مديريت دانش در سازمانها

پس از جمع آوري اطالعات ودسته بندي آنها ،داده ها

ومؤسسات تجاري امري بديهي محسوب مي شود .اگرچه در کشورمان

کدبندي و وارد رايانه مي شود.در رايانه با استفاده از

تحقيقات خوبي در زمينه مديريت دانش انجام شده است اما در زمينه

نرم افزار  plcتجزيه وتحليل ميشوند در ابتدا با

ارتباط استراتژيهاي مديريت دانش با عملکرد سازماني و يا افزايش بهره

استفاده از ابزارهاي آمار توصيفي مانندتوزيع

وري کار زيادي صورت نگرفته چون هدف از پياده سازي مديريت دانش

راواني،ترسيم جدول،وشاخص هاي مرکزي

درسازمانها و يا موسسات اقتصادي به ويژه صنايع زيربنايي افزايش

وپراکندگي تحليل اوليه از اطالعات انجام مي گيرد

عملکرد و بهره وري است .از طرف ديگر با پيشرفت فناوري جديد وعلمي

ودر مرحله بعد با استفاده از شاخص هاي آمار

شدن مديريت نياز به دگرگوني اساسي در حوزه هاي صنعتي وشناخت

استنباطي مانند t,fوضريب همبستگي پيرسون

نقاط ضعف دوچندان شده است .بنابراين ضرورت اينگونه تحقيقات جهت

ورگرسيون ،گزارش نهايي تهيه مي گرد.پس از جمع

اتخاذ استراتژيهاي متناسب با مديريت دانش در جهت افزايش بهره وري

توزيع برق هرمزگان

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق

171

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

آوري اطالعات ودسته بندي آنها ،داده ها کدبندي و

و عملکرد سازمانها از اهميت زيادي برخوردار است.

وارد رايانه مي شود.در رايانه با استفاده از نرم افزار
 plcتجزيه وتحليل ميشوند در ابتدا با استفاده از
ابزارهاي آمار توصيفي مانندتوزيع فراواني،ترسيم
جدول،وشاخص هاي مرکزي وپراکندگي تحليل اوليه
از اطالعات انجام مي گيرد ودر مرحله بعد با استفاده
از شاخص هاي آمار استنباطي مانند t,fوضريب
همبستگي پيرسون ورگرسيون ،گزارش نهايي تهيه
مي گرد.

4

مهمترين هدف اين پروژه ،انتخاب تکنولوژي و مسير

آنچه که بيشتر بعنوان مجازيسازي شبکه شناخته ميشود عمدتا

درست براي بهرهبرداري حداکثري از مزاياي

مجازيسازي سرور است و اين در حالي است که مفهوم مجازيسازي شبکه

تکنولوژي مجازيسازي شبکه است .بر اين اساس،

بسيار عميقتر و کابرديتر است و تنها محدود به مجازيسازي سرور

نيازمند پژوهش و تحقيقاتي کامل جهت تسلط بر

نميشود .در مجازيسازي شبکه ،اپراتورهاي مراکز داده قادر خواهند بود که

قابليتها ،کاستيها ،مخاطرات و نيازمنديهاي اين

شبکههاي فيزيکي خود را به عنوان يک  Poolبراي بهرهمندي از

استفاده از تکنولوژي شبکه هاي نرم افزاري به منظور

تکنولوژي هستيم تا ضمن کاستن از هزينهها،

حداکثر ظرفيت انتقال در نظر گيرند .در اين راهکار ،همانطور که ماشين

شرکت برق منطقه اي

جداسازي مجازي شبکه هاي اداري  ،ديسپاچينگ و

پيشبيني معقولي از نتايج و مزاياي آن داشته باشيم.

مجازي به عنوان يک  Containerبراي نرمافزار به شمار ميرود که

خراسان

اينترنت در جهت افزايش امنيت ،کاهش هزينه هاي

مهمترين مزيت اين پروژه ،کسب دانش موردنياز

جهت اجراي آن ،منابعي همچون  RAM ،CPUو  Storageاختصاص

خريد تجهيزات

براي پيادهسازي مجازيسازي شبکه است .عالوه بر

ميدهد ،شبکه مجازي نيز يک  Containerبراي نرمافزار محسوب

اين ،با توجه به درنظر گرفتن مخاطرات پيادهسازي در

ميشود که تجهيزات شبکه همچون سوئيچها ،روترها ،فايروالهاVPN ،ها

اين فاز ،هزينههاي پيادهسازي کاهش مييابد .بعد از

و موارد ديگر را ارائه مينمايد .شرکتهاي تجاري مختلفي ،از جمله

بررسي و تست تکنولوژيها ،گزينهها و راهکارهاي

 VMware ،OpenSolaris ،Vyatta ،Citrixو Microsoft

متنوع پيادهسازي تکنولوژي مجازيسازي ،الزم است

 Virtual Serverراهحلها و نرمافزارهاي متنوعي را براي پيادهسازي

که پيشنهاد دهنده براي موارد زير مستنداتي ارائه

مجازيسازي شبکه ارائه نمودهاند .بر اين اساس ،بررسي تمامي جوانب و
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نمايد § :مطالعه و بررسي روشهاي مختلف

تکنولوژيهاي مجازيسازي شبکه ،امري مهم در راستاي انتخاب راهکار

پيادهسازي تکنولوژي مجازيسازي § رهنمودهايي

مناسب جهت تکميل اين مفهوم در شبکه داده هر سازماني است .عالوه

معتبر جهت انتخاب تکنولوژي مناسب جهت

بر انتخاب راهکار مناسب ،الزم است نقشه راهي جهت بهرهبرداري

بکارگيري و پيادهسازي در سازمان § ارائه نتايج

حداکثري از منافع اين تکنولوژي ارائه و بکارگيري گردد در حالي که

تستهاي محدود و آزمايشگاهي از قابليتهاي

سازمانها هزينه قابلتوجهي در امر مجازيسازي انجام ميدهند ،اما تنها

تکنولوژي پيشنهادي § ارائه معماري ،نيازمنديها و

بخشي از اين تکنولوژي مفيد و پرکاربرد را بصورت عملياتي بخدمت

الزامات دستيابي به تکنولوژي مجازيسازي شبکه §

ميگيرند .بنابراين نياز است تا ديگر بخشهاي اين تکنولوژي نيز مورد

ارائه ليست تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري

توجه واقع گردند .از موارد کاربرد اين شبکه ها ،استفاده براي ادغام شبکه

موردنياز § ارائه هزينه تخميني جهت راهاندازي اين

هاي فيزيکي اداري  ،ديسپاچينگ ،حراست و اينترنت مي باشد  ،که در

تکنولوژي و هزينههاي مربوط به نگهداري و

حال حاضر داراي چهار شبکه فيزيکي مستقل هستند  ،از مهمترين

پشتيباني

مزاياي اين تکنولوژي ،بهبود امنيت است که با ارائه يک زيرساخت ايمن،
امنيت سرورها و دسکتاپهاي مجازي را بهبود ميبخشد .همچنين ،از
ديگر داليل اولويت داشتن موضوع ،ميتوان به توانايي اين تکنولوژي در
بهبود و سادهکردن فرآيند مديريت شبکه ،از جمله سرعت بخشيدن به
آماده سازي شبکه و ساده نمودن فرآيند ارائه خدمات فيزيکي و مجازي،
اشاره نمود .که منجر به کاهش هزينه ها در راه اندازي چهار شبکه
مستقل مي گردد

1

شرکت برق منطقه اي
سمنان

ارائه سند حاکميت فناوري اطالعات جهت شرکت

حاکميت فناوري اطالعات در واقع بخشي از حاکميت سازمان ميباشد و

تدوين و تبيين الگوي مناسب حاکميت فناوري

برق منطقه اي سمنان با اهداف زير .1 :ارائه راه حل

به مرور زمان و با پيشرفت در حوزه  ITو وابستگي بيشتر کسبوکارها به

اطالعات مطابق بر استاندارد  COBITدر شرکت

هاي داراي قابليت پياده سازي با توجه به وضعيت

آن ،مفاهيم مشترک بين کسبوکار و  ITگسترش يافت .طي دو دهه

فعلي سازمان ها  .2ارائه تحليل فاصله وضعيت موجود

گذشته چارچوبها و استانداردهاي متعددي بهعنوان مکانيزمهاي

با وضعيت مطلوب در سازمان  .3ارائه راه حل هايي

حاکميتي معرفيشدهاند .چارچوب  COBITبه عنوان يکي از قويترين

جهت بهينه سازي وضعيت فعلي فناوري اطالعات در

مکانيزمهاي حاکميتي براي پيادهسازي حاکميت شرکتي  ITمورد تأييد و

برق منطقه اي سمنان
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عنوان تحقيق
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سازمان ها

استفاده بسياري از متخصصان  ITميباشد . .توجيه فني و اقتصادي• :
کاهش هزينه هاي سرباز و افزونه در حوزه کسب و کار الکترونيکي •
مديريت مولفه هاي تاثيرگذار در حوزه کسب و کار الکترونيکي •
استانداردسازي مولفه هاي محرک در حوزه فناوري اطالعات • ايجاد
بستري جهت ارزيابي و شناسايي نقاط ضعف و قوت سازمان • کاهش
هزينه هاي مرتبط با توسعه آينده محرک هاي فناوري اطالعات در
سازمان ها • کاهش فاصله هاي مرتبط با نحوه استقراي وضعيت فعلي با
استانداردهاي جهاني

0

نوآوري و تغيير دو عنصر اصلي براي مهندسي مجدد

يکي از مهمترين و بهروزترين پيشرفتهاي  ITدر حوزه فرآيندهاي

فرايند ها و ايجاد رويه اي بهينه در اجراي فرايندهاي

سازماني هوشمندسازي آنها ميباشد .منظور از هوشمند نمودن فرآيندهاي

کسب و کار مي باشد .امروزه براي مواجهه با اين

اتوماسيون شده امکان اخذ تصميمات مبتني بر دانش ايجاد شده بر پايه

تغييرات و مسايل پويا و ساختار نيافته ،در سازمان ها،

اطالعات وسيع بيمهاي در سيستمها ميباشد دليل انجام تحقيق حاضر

سيستم مديريت کسب و کار به تنهايي نمي تواند

بهبود عملکرد عملکرد سيستم تعميرات و نگه داري در شرکت است تا با

پاسخگو باشد.اين سيستم عموما براي شرايط و

استفاده از سيستم هاي خودکار ،در کمترين زمان ممکن است .از آنجاکه

شرکت برق منطقه اي

هوشمند سازي فرآيند تعميرات و نگه داري با استفاده

سيستم هاي ساختار يافته کاربرد دارد .براي

داده کاوي فرايند يافتن و استخراج اطالعات پنهان ،الگوها و روابط

يزد

از تکنيک هاي داده کاوي

پاسخگويي به تغييرات مورد نياز سيستم هاي کسب و

مشخص در حجم انبوهي از دادهها با هدف پيشبيني رويدادها و نتايج

کار و براي بهينه سازي فرايندهاي موجود در شرکتها،

آتي است داده کاوي ،پايگاهها و مجموعه حجيم دادهها را براي کشف و

نياز به يک سيستم خودکار مي باشد که همان،

استخراج ،مورد تحليل قرار ميدهد .اين امر کمک شاياني به مديريت

سيستم مديريت کسب وکار هوشمند بوده و در صدد

تعمير و نگهداري خواهد نمود .دليل اصلي استفاده از داده کاوي افزايش

خودکار سازي هرچه بيشتري فرايندهاي سازماني ،به

ساليانه اطالعات مورد نياز اين سيستم هاست که مستلزم هوشمندسازي

کمک فناوري اطالعات مي باشد .فناوري اطالعات

است .مهمترين مزاياي هوشمند نمودن و مکانيزاسيون فرآيندها عبارتست

پايگاه داده هايي را تعريف مي کند که به وسيله ي

از • :تسريع در ارائه خدمات و کاهش زمان فرآيندها • ارائه سرويس هاي

آن در محاسبات و افزايش سرعت عملکرد فرايند ها

بدون تعطيلي • کاهش هزينه هاي نيروي انساني • ايجاد پايگاه هاي
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موثر مي باشد .با کمک بيگ ديتا اين هوشمندسازي

دانش به منظور آموزش و توسعه سرمايه هاي انساني • شفافيت فرايندها

ممکن مي شود.

اين عنوان بر اساس اولويت -1-1سيستم هاي مديريت فناوري اطالعات
از مجموعه اولويتهاي تحقيقات صنعت برق مي باشد.

7

شرکت توزيع نيروي
برق استان البرز

هوشمندسازي مديريت و بهينه تهيه نقشه جامع -

لزوم استفاده از فناوري هاي نوين و تکنولوژي روز و توجه به مباحث

تهيه نقشه راه و معماري سازماني هوشمندسازي

سازي مصرف برق  -متمرکزسازي و هدايت فعاليت

جديد در زمينه روش هاي نوين ارائه خدمات  -کاهش ميزان مصرف برق

مديريت مصرف برق مبني بر فناوري اينترنت اشياء

هوشمند سازي واحدهاي مرتبط در مديريت هاي

با بهره گيري از فناوري  - IOTتغيير سيستم قيمت گذاري تعرفه مصرف

( )IOTو تحليل هاي پيشرفته عميق

توليد مصرف  -کاهش هزينه هاي مرتبط با مديريت

برق بر اساس تحليل عميق  -سند جامع معماري سازماني اطالعات و

و توزيع و مصرف

داده هاي مرتبط با اينترنت اشياء
دستکاري در کنتورهاي برق توسط مشترکان که از مصاديق بارز سرقت

8

شرکت توزيع نيروي

شناسايي مشترکان مشکوک به دستکاري در کنتور با

برق شيراز

استفاده از داده کاوي (فاز دوم)

توسعه زير ساخت اطالعاتي و تهيه نرم افزارهاي

به شمار مي رود ،يکي از فعاليتهاي فريبکارانه اي است که شرکتهاي

جستجوگر هوشمند که قابليت رديابي و تحليل

توزيع نيروي برق به عنوان يک مشکل اساسي با آن روبرو هستند.

منطقي مصرف مشترکين را دارا بوده و بتواند موارد

شناسايي اين مدت تخلف توسط مامورين بازرسي به صورت مشاهده

دستکاري در کنتور را با استفاده از داده کاوي

چشميمعموال بسيار مشکل مي باشد .لذا شناسايي اين گونه مشترکان با

مشخص نمايد ،هدف و محصول نهايي اين تحقيق

استفاده از روشهاي نوين داده کاوي مي تواند کمک شاياني به شرکتهاي

است .خروجي طرح مي بايستي با کمک نتايج کسب

توزيع در راستاي کشف تخلف و کاهش تلفات داشته باشد .با توجه به

شده از پروژه قبلي و استفاده از الگوريتم هاي

انجام فاز اول پروژه و تهيه نرم افزار اوليه ،با توجه به تستهاي صورت

محاسباتي جديد با ساتفاده از روشهاي نوآورانه ضريب

پذيرفته و نتايج کسب شده ،نياز به اجراي فاز دوم جهت بهبود نتايج در

تشخيص مثبت نرم افزار موجود را ارتقا ببخشد.

شرکت احساس مي شود .با استفاده از نرم افزار مذکور بخش عمده اي از
اين نوع تخلفات کشف خواهد شد.
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 6.2سيستمهاي مديريت فنآوري اطالعات
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق

مهمترين هدف اين پروژه ،انتخاب تکنولوژي و مسير

آنچه که بيشتر بعنوان مجازيسازي شبکه شناخته ميشود عمدتا

درست براي بهرهبرداري حداکثري از مزاياي

مجازيسازي سرور است و اين در حالي است که مفهوم مجازيسازي شبکه

تکنولوژي مجازيسازي شبکه است .بر اين اساس،

بسيار عميقتر و کابرديتر است و تنها محدود به مجازيسازي سرور

نيازمند پژوهش و تحقيقاتي کامل جهت تسلط بر

نميشود .در مجازيسازي شبکه ،اپراتورهاي مراکز داده قادر خواهند بود که

قابليتها ،کاستيها ،مخاطرات و نيازمنديهاي اين

شبکههاي فيزيکي خود را به عنوان يک  Poolبراي بهرهمندي از

تکنولوژي هستيم تا ضمن کاستن از هزينهها،

حداکثر ظرفيت انتقال در نظر گيرند .در اين راهکار ،همانطور که ماشين

پيشبيني معقولي از نتايج و مزاياي آن داشته باشيم.

مجازي به عنوان يک  Containerبراي نرمافزار به شمار ميرود که

مهمترين مزيت اين پروژه ،کسب دانش موردنياز

جهت اجراي آن ،منابعي همچون  RAM ،CPUو  Storageاختصاص

براي پيادهسازي مجازيسازي شبکه است .عالوه بر
استفاده از تکنولوژي شبکه هاي نرم افزاري به منظور

ميدهد ،شبکه مجازي نيز يک  Containerبراي نرمافزار محسوب

اين ،با توجه به درنظر گرفتن مخاطرات پيادهسازي در

شرکت برق منطقه اي

جداسازي مجازي شبکه هاي اداري  ،ديسپاچينگ و

ميشود که تجهيزات شبکه همچون سوئيچها ،روترها ،فايروالهاVPN ،ها

اين فاز ،هزينههاي پيادهسازي کاهش مييابد .بعد از

خراسان

اينترنت در جهت افزايش امنيت  ،کاهش هزينه هاي

و موارد ديگر را ارائه مينمايد .شرکتهاي تجاري مختلفي ،از جمله

بررسي و تست تکنولوژيها ،گزينهها و راهکارهاي

خريد تجهيزات

 VMware ،OpenSolaris ،Vyatta ،Citrixو Microsoft

متنوع پيادهسازي تکنولوژي مجازيسازي ،الزم است

 Virtual Serverراهحلها و نرمافزارهاي متنوعي را براي پيادهسازي

که پيشنهاد دهنده براي موارد زير مستنداتي ارائه

مجازيسازي شبکه ارائه نمودهاند .بر اين اساس ،بررسي تمامي جوانب و

نمايد § :مطالعه و بررسي روشهاي مختلف

تکنولوژيهاي مجازيسازي شبکه ،امري مهم در راستاي انتخاب راهکار

پيادهسازي تکنولوژي مجازيسازي § رهنمودهايي

مناسب جهت تکميل اين مفهوم در شبکه داده هر سازماني است .عالوه

معتبر جهت انتخاب تکنولوژي مناسب جهت

بر انتخاب راهکار مناسب ،الزم است نقشه راهي جهت بهرهبرداري

بکارگيري و پيادهسازي در سازمان § ارائه نتايج

حداکثري از منافع اين تکنولوژي ارائه و بکارگيري گردد در حالي که

تستهاي محدود و آزمايشگاهي از قابليتهاي

سازمانها هزينه قابلتوجهي در امر مجازيسازي انجام ميدهند ،اما تنها

تکنولوژي پيشنهادي § ارائه معماري ،نيازمنديها و

بخشي از اين تکنولوژي مفيد و پرکاربرد را بصورت عملياتي بخدمت

الزامات دستيابي به تکنولوژي مجازيسازي شبکه §

ميگيرند .بنابراين نياز است تا ديگر بخشهاي اين تکنولوژي نيز مورد

ارائه ليست تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري

توجه واقع گردند .از موارد کاربرد اين شبکه ها ،استفاده براي ادغام شبکه

264

شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح
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موردنياز § ارائه هزينه تخميني جهت راهاندازي اين

هاي فيزيکي اداري  ،ديسپاچينگ ،حراست و اينترنت مي باشد  ،که در

تکنولوژي و هزينههاي مربوط به نگهداري و

حال حاضر داراي چهار شبکه فيزيکي مستقل هستند  ،از مهمترين

پشتيباني

مزاياي اين تکنولوژي ،بهبود امنيت است که با ارائه يک زيرساخت ايمن،
امنيت سرورها و دسکتاپهاي مجازي را بهبود ميبخشد .همچنين ،از
ديگر داليل اولويت داشتن موضوع ،ميتوان به توانايي اين تکنولوژي در
بهبود و سادهکردن فرآيند مديريت شبکه ،از جمله سرعت بخشيدن به
آماده سازي شبکه و ساده نمودن فرآيند ارائه خدمات فيزيکي و مجازي،
اشاره نمود .که منجر به کاهش هزينه ها در راه اندازي چهار شبکه
مستقل مي گردد
حاکميت فناوري اطالعات در واقع بخشي از حاکميت سازمان ميباشد و
به مرور زمان و با پيشرفت در حوزه  ITو وابستگي بيشتر کسبوکارها به
آن ،مفاهيم مشترک بين کسبوکار و  ITگسترش يافت .طي دو دهه

ارائه سند حاکميت فناوري اطالعات جهت شرکت
برق منطقه اي سمنان با اهداف زير .1 :ارائه راه حل
2

شرکت برق منطقه اي
سمنان

تدوين و تبيين الگوي مناسب حاکميت فناوري

هاي داراي قابليت پياده سازي با توجه به وضعيت

اطالعات مطابق بر استاندارد  COBITدر شرکت

فعلي سازمان ها  .2ارائه تحليل فاصله وضعيت موجود

برق منطقه اي سمنان

با وضعيت مطلوب در سازمان  .3ارائه راه حل هايي
جهت بهينه سازي وضعيت فعلي فناوري اطالعات در
سازمان ها

گذشته چارچوبها و استانداردهاي متعددي بهعنوان مکانيزمهاي
حاکميتي معرفيشدهاند .چارچوب  COBITبه عنوان يکي از قويترين
مکانيزمهاي حاکميتي براي پيادهسازي حاکميت شرکتي  ITمورد تأييد و
استفاده بسياري از متخصصان  ITميباشد . .توجيه فني و اقتصادي• :
کاهش هزينه هاي سرباز و افزونه در حوزه کسب و کار الکترونيکي •
مديريت مولفه هاي تاثيرگذار در حوزه کسب و کار الکترونيکي •
استانداردسازي مولفه هاي محرک در حوزه فناوري اطالعات • ايجاد
بستري جهت ارزيابي و شناسايي نقاط ضعف و قوت سازمان • کاهش
هزينه هاي مرتبط با توسعه آينده محرک هاي فناوري اطالعات در
سازمان ها • کاهش فاصله هاي مرتبط با نحوه استقراي وضعيت فعلي با
استانداردهاي جهاني
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شرکت برق منطقه اي

هوشمند سازي فرآيند تعميرات و نگهداري با استفاده

يزد

از تکنيک هاي داده کاوي
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نوآوري و تغيير دو عنصر اصلي براي مهندسي مجدد
فرايند ها و ايجاد رويه اي بهينه در اجراي فرايندهاي
کسب و کار مي باشد .امروزه براي مواجهه با اين
تغييرات و مسايل پويا و ساختار نيافته ،در سازمان ها،
سيستم مديريت کسب و کار به تنهايي نمي تواند
پاسخگو باشد.اين سيستم عموما براي شرايط و
سيستم هاي ساختار يافته کاربرد دارد .براي
3

پاسخگويي به تغييرات مورد نياز سيستم هاي کسب و
کار و براي بهينه سازي فرايندهاي موجود در شرکتها،
نياز به يک سيستم خودکار مي باشد که همان،
سيستم مديريت کسب وکار هوشمند بوده و در صدد
خودکار سازي هرچه بيشتري فرايندهاي سازماني ،به
کمک فناوري اطالعات مي باشد .فناوري اطالعات
پايگاه داده هايي را تعريف مي کند که به وسيله ي
آن در محاسبات و افزايش سرعت عملکرد فرايند ها
موثر مي باشد .با کمک بيگ ديتا اين هوشمندسازي
ممکن مي شود.

4

شرکت توزيع نيروي
برق استان البرز

داليل اولويت داشتن

يکي از مهمترين و بهروزترين پيشرفتهاي  ITدر حوزه فرآيندهاي
سازماني هوشمندسازي آنها ميباشد .منظور از هوشمند نمودن فرآيندهاي
اتوماسيون شده امکان اخذ تصميمات مبتني بر دانش ايجاد شده بر پايه
اطالعات وسيع بيمهاي در سيستمها ميباشد دليل انجام تحقيق حاضر
بهبود عملکرد عملکرد سيستم تعميرات و نگه داري در شرکت است تا با
استفاده از سيستم هاي خودکار ،در کمترين زمان ممکن است .از آنجاکه
داده کاوي فرايند يافتن و استخراج اطالعات پنهان ،الگوها و روابط
مشخص در حجم انبوهي از دادهها با هدف پيشبيني رويدادها و نتايج
آتي است داده کاوي ،پايگاهها و مجموعه حجيم دادهها را براي کشف و
استخراج ،مورد تحليل قرار ميدهد .اين امر کمک شاياني به مديريت
تعمير و نگهداري خواهد نمود .دليل اصلي استفاده از داده کاوي افزايش
ساليانه اطالعات مورد نياز اين سيستم هاست که مستلزم هوشمندسازي
است .مهمترين مزاياي هوشمند نمودن و مکانيزاسيون فرآيندها عبارتست
از • :تسريع در ارائه خدمات و کاهش زمان فرآيندها • ارائه سرويس هاي
بدون تعطيلي • کاهش هزينه هاي نيروي انساني • ايجاد پايگاه هاي
دانش به منظور آموزش و توسعه سرمايه هاي انساني • شفافيت فرايندها
اين عنوان بر اساس اولويت -1-1سيستم هاي مديريت فناوري اطالعات
از مجموعه اولويتهاي تحقيقات صنعت برق مي باشد.

هوشمندسازي مديريت و بهينه تهيه نقشه جامع -

لزوم استفاده از فناوري هاي نوين و تکنولوژي روز و توجه به مباحث

تهيه نقشه راه و معماري سازماني هوشمندسازي

سازي مصرف برق  -متمرکزسازي و هدايت فعاليت

جديد در زمينه روش هاي نوين ارائه خدمات  -کاهش ميزان مصرف برق

مديريت مصرف برق مبني بر فناوري اينترنت اشياء

هوشمند سازي واحدهاي مرتبط در مديريت هاي

با بهره گيري از فناوري  - IOTتغيير سيستم قيمت گذاري تعرفه مصرف

( )IOTو تحليل هاي پيشرفته عميق

توليد مصرف  -کاهش هزينه هاي مرتبط با مديريت

برق بر اساس تحليل عميق  -سند جامع معماري سازماني اطالعات و

و توزيع و مصرف

داده هاي مرتبط با اينترنت اشياء
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رديف
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي

شناسايي مشترکان مشکوک به دستکاري در کنتور با

برق شيراز

استفاده از داده کاوي (فاز دوم)

شرکت توزيع نيروي

بکارگيري روشهاي هاي داده کاوي بر اساس نقشه

کاربردي نيز در صورت نياز از اهداف اين طرح مي

برق شيراز

راه تدوين شده (طرح)

تواند باشد .لذا موارد زير را به عنوان کابردهاي نتايج

داليل اولويت داشتن

دستکاري در کنتورهاي برق توسط مشترکان که از مصاديق بارز سرقت

1

توسعه زير ساخت اطالعاتي و تهيه نرم افزارهاي

به شمار مي رود ،يکي از فعاليتهاي فريبکارانه اي است که شرکتهاي

جستجوگر هوشمند که قابليت رديابي و تحليل

توزيع نيروي برق به عنوان يک مشکل اساسي با آن روبرو هستند.

منطقي مصرف مشترکين را دارا بوده و بتواند موارد

شناسايي اين مدت تخلف توسط مامورين بازرسي به صورت مشاهده

دستکاري در کنتور را با استفاده از داده کاوي

چشميمعموال بسيار مشکل مي باشد .لذا شناسايي اين گونه مشترکان با

مشخص نمايد ،هدف و محصول نهايي اين تحقيق

استفاده از روشهاي نوين داده کاوي مي تواند کمک شاياني به شرکتهاي

است .خروجي طرح مي بايستي با کمک نتايج کسب

توزيع در راستاي کشف تخلف و کاهش تلفات داشته باشد .با توجه به

شده از پروژه قبلي و استفاده از الگوريتم هاي

انجام فاز اول پروژه و تهيه نرم افزار اوليه ،با توجه به تستهاي صورت

محاسباتي جديد با ساتفاده از روشهاي نوآورانه ضريب

پذيرفته و نتايج کسب شده ،نياز به اجراي فاز دوم جهت بهبود نتايج در

تشخيص مثبت نرم افزار موجود را ارتقا ببخشد.

شرکت احساس مي شود .با استفاده از نرم افزار مذکور بخش عمده اي از
اين نوع تخلفات کشف خواهد شد.

0

هدف از انجام اين طرح ،بررسي داده ها و مساتل و

دانش نوين دادهکاوي به عنوان جديدترين و برترين روش حل مسئله ،با

مشکالت موجود در شرکت توزيع برق شيراز و ارائه

بهره گيري از الگوريتمهاي ترکيبي پيشرفته و از طريق هوشمندسازي

راهکار و پروژه هاي داده کاوي پيشنهادي جهت

فرآيند تصميم سازي در تکامل صنعت برق در کشورهاي توسعه يافته از

پاسخگويي به مساتل و معضالت شرکت با استفاده از

جايگاهي ويژه و حياتي برخوردار است .استفاده از روشهاي جديد آناليز

روشهاي مبتني بر داده مي باشد .تهيه نرم افزارهاي

داده مانند دادهکاوي براي پايگاههاي داده صنعت برق حياتي بوده و بدين

حاصل از تحقيق مي توان نام برد -1 :استفاده بهينه
از داده هاي تاريخي موجود  -2ارائه راهکارهاي

جهت امروزه دانش دادهکاوي در تمامي موضوعات و برنامهريزيهاي خرد
و کالن صنعت آب و برق نقشي موثر ايفا مينمايد .با توجه به انجام پروژه
"شناسايي کاربردهاي علم داده کاوي در شرکت توزيع نيروي برق شيراز
به همراه تدوين نقشه راه" و واگذاري طرح ويژه ملي "تدوين روشهاي

پيشنهادي جهت کاهش هزينهها با استفاده از تجزيه

داده کاوي در حوزه خدمات مشترکين" از طرف شرکت توانير به شرکت،

و تحليل دادههاي موجود  -3ارائه راهکارهاي

انجام پروژه هاي تحقيقاتي تعريف شده حاصل از انجام دو پروژه قبلي در

پيشنهادي جهت اتخاذ تصميمات بهينه مديريتي با

قالب يک طرح تحقيقاتي الزم مي باشد.

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان تحقيق

عنوان شرکت
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داليل اولويت داشتن

استفاده از تجزيه و تحليل دادههاي موجود  -4ارائه
راهکارهاي پيشنهادي جهت کاهش اتالف مالي و
انرژي با استفاده از تجزيه و تحليل دادههاي موجود
 -1ارائه راهکارهاي پيشنهادي جهت ارائه خدمات
بهتر و کم هزينهتر به مشتريان با استفاده از تجزيه و
تحليل دادههاي موجود و رضايتمندي بيشتر مشتريان

محور عمومي

.6

 6.1سيستمهاي نرم افزاري کاربردي صنعت برق

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

نگهداري و دسترسي به داده ها در بستر - Cloud
حذف محدوديت فضاي ذخيره سازي فيزيکي -
صرفه جويي در زمان و هزينه  -کاهش نقص و
خرابي و از دست رفتن اطالعات  -کاهش هزينه
1

شرکت توزيع نيروي
برق استان البرز

تدوين پيش نيازهاي فني و امنيتي راه اندازي سيستم

تعمير و نگهداري و خريد تجهيزات  -افزايش توسعه

ابري در شرکت توزيع نيروي برق استان البرز و

پذيري  -در دسترس بودن سرويس ها و اطالعات -

دستاوردهاي آن

توجه به مسائل امنيتي و ارتقاء آن سيستم هاي ابري
به عنوان راه حلي جهت کاهش هزينه هاي جمع
آوري ،ذخيره و پردازش اطالعات و داده ها مطرح
گرديدند .اگرچه توسعه اين فناوري منوط به استفاده
از ساير فناوري ها مانند کالن داده و موبايل مي
باشد .دغدغه بسيار مهم در توسعه سيستم هاي ابري،

لزوم استفاده از فناوري هاي نوين و تکنولوژي روز و توجه به مباحث
جديد در زمينه ذخيره سازي و دسترسي به اطالعات کاهش هزينه هاي
خريد و نگهداري تجهيزات  -ارائه سرويس ها و اطالعات در حداقل زمان
ممکن
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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داليل اولويت داشتن

امنيت و حريم خصوصي داده ها مي باشد که ضروري
است برنامه اي جامع جهت محافظت از داده ها و
اطالعات شرکت صورت پذيرد .در همين راستا ،مي
بايستي قوانين و مقررات الزم نيز تدوين گردد .با در
نظر گرفتن شرايط فوق ،ضروري است که برنامه
جامعي جهت تهيه پيش نيازهاي فني ،حقوقي و
امنيتي توسعه سيستم هاي ابري صورت پذيرد.

2

در اين پروژه با بررسي مدل داده موجود براي داده

انواع تحليل هاي مورد نياز در شبکه هاي توزيع برق بر روي درخت

هاي  ،GISبه ارائه ابزار هاي نرمافزاري و الگوريتم

شبکه انجام مي پذيرد .حال آنکه اطالعات موجود در سيستم  GISساختار

هاي پردازشي مورد نياز براي توليد درخت شبکه از

گراف مبني نداشته و ساختار بر اساس محتصات نقاط شکل گرفته است.

داده هاي  GISو تحليل آن  ،با توجه به روش هاي

با توجه به تغييرات فراواني که در ساختار درخت شبکه همواره در حال رخ

روز دنيا پرداخته خواهد شد .همچنين مدل داده و

دادن است ،الزم است تا بتوان همواره به سرعت از داده هاي  GISبه

مدل هاي ذخيره سازي منطقي درخت شبکه مورد

گراف رسيده و آن را مورد تحليل قرار داد .در حال حاضر رسيدن از شبکه

شرکت توزيع نيروي

پياده سازي روش صحيح استخراج درخت شبکه از

نظر که داراي قابليت پردازش هاي مورد نياز در

 GISبه مدل درخت شبکه مساله اي زمان بر بوده هر بار شکل گيري

برق شهرستان

بانک اطالعات مکاني  GISبا استفاده از تحليل هاي

شبکه توزيع باشد در اين پروژه پيشنهاد ميگردد.

درخت شبکه نياز مند صرف زمان و پرذازش فراوان است .حال آنکه شبکه

اصفهان

گراف

همچنين در اين پروژه به بررسي انواع مدل هاي

همواره با سرعت نياز به تحليل و تغيييرات مختلف در ساختار خود دارد .در

موجود براي ارائه روش هاي پردازش مدل داده

دستيابي به روشي صحيح براي توليد و ذخيره سازي درخت شبکه با

درخت شبکه با توجه به داده هاي شرکت توزيع و

سرعت پردازش باال ،در شبکه هاي توزيع ميتوان انواع تحليل هاي مورد

پيشرفت هاي روز دنيا پرداخته خواهد شد .در طول

نياز براي پيکر بندي مجدد شبکه و انواع تحليل هاي مرتبط با درخت

انجام اين تحقيق در ابتدا ،به بررسي انواع ابزار هاي

شبکه در سيستم جي آي اس استفاده نموده و از مزاياي تحليل هاي

نرمافزاري و الگوريتم هاي موجود براي توليد درخت

مکاني و تحليل هاي شبکه به طور همزمان بهره برد .همچنين داشتن

شبکه در دنيا پرداخته شده و سپس بر آن مبني به

ساختاري با امکان تحليل پذيري باال بر روي درخت شبکه ميتواند مورد

ارائه پيشنهادي جهت توليد ،ذخيره سازي و پردازش

استفاده در واحد هاي مختلف سازمان ،همچون بهره برداري و مهندسي

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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اطالعات درخت شبکه ميپردازيم .همچنين به بررسي

مورد استفاده قرار گيرد.

انواع روش هاي مورد نياز جهت بهينه کردن سرعت
پردازش تحليل هاي درخت شبکه مبادرت خواهد شد.
در نهايت مدل ها و ابزار هاي پيشنهادي با داده هاي
واقعي شرکت توزيع مورد ارزيابي قرار گرفته و
بهترين ابزار و الگوريتم مورد نظر به شرکت توزيع
ارائه ميگردد.
سيستم نرمافزاري شرکت عصر انديشه تحت عنوان « سيستم جامع
خدمات مشترکين برق » مشتمل بر زيرسيستمهاي فروش انرژي ،فروش
انشعاب ،خدمات پس از فروش ،بازرسي (تست لوازم اندازهگيري) ،وصول

3

شرکت توزيع نيروي
برق شيراز

تحقيق و بررسي در راستاي راست آزمايي و آسيب
شناسي فرآيندهاي سيستمي فروش انرژي ،انشعاب و
خدمات پس از فروش و ارائه راهکارهاي اجرايي

بررسي ،آسيب شناسي و صحت سنجي انجام

مطالبات ،قطع و وصل ،سرويس پيام کوتاه ( ،)SMSسرويسهاي دفاتر

محاسبات قبوض ،انشعاب ،جرايم بازرسي و .،..

پيشخوان دولت  /آژانسها (شامل فروش انشعاب و خدمات پس از

کدنويسي و برنامه سيستم جامع مشترکين شرکت

فروش) ،سرويسهاي اينترنتي (شامل فروش انشعاب ،خدمات پس از

عصر انديشه از اهداف آن محسوب مي شود.

فروش و درگاه ( )Portalگزارشگيري خدمات مشترکين برق) توليد

همچنين شناخت سيستم موجود ،تحليل اطالعات،

شده است .امروزه نظارت تخصصي و بررسي هدفمند بر روي اطالعات

طراحي نحوه ارزيابي ،پياده سازي سيستم ،تست و

قبوض مشترکين در سامانه سيستم عصر انديشه و صحت سنجي آن

استقرار و پيکربندي و تحويل نهايي گزارش در اين

امري ضروري مي باشد .با توجه به تخصصي بودن بحث برنامه نويسي و

پروژه نيز مد نظر مي باشد.

صحت سنجي آن وجود اشکالت محاسباتي از جمله تغييرات ساليانه در
هزينه ها و روشهاي محاسباتي حق انشعاب ،انرژي ،جرايم بازرسي و ...
مي تواند ضررهاي جبران ناپذيري را در زمينه وصولي و کاهش تلفات به
شرکت يا مشترکين وارد نمايد.

4

شرکت توانير

فاز دوم توسعه  WEBGISصنعت برق بخش انتقال

 )1جمع آوري و يکپارچه سازي اطالعات در بانک
مرکزي بر مبناي استانداردها  )2يکپارچه سازي

به روز رساني اطالعات مکاني و توصيفي شبکه انتقال
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

وفوق توزيع

سيستمي :نيازسنجي و تهيه شرح خدمات جهت

و فوق توزيع و عملياتي نمودن  GISدر صنعت

مشخص نمودن نيازهاي بروزرساني و نگه داري
سابقه اطالعات موردنياز صنعت برق و اجرا در سطح
پايلوت  )3تبادل اطالعات با سيستم ها :نيازسنجي و
تهيه شرح خدمات جهت تبادل اطالعات با ساير
سيستم ها در قالب وب سرويس و اجرا در سطح
پايلوت

محور عمومي

.6

 6.4مطالعات ايمني ،بهداشت و زيست محيطي

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

 -1ارائه راهکارهاي مناسب در حوزههاي فرآيندي
طرح و برنامه نظام ارزشي ساختار  ،منابع و اقدامات
1

شرکت برق منطقه اي
مازندران

بررسي تاثير بالقوه فعاليتهاي سازمان بمنظور

اجرايي سازمان در حوزه سالمت جامع ،اجتماع و

مراقبت و ارتقاي سالمت (کارکنان  /مشتريان /

کارکنان  -2تعيين اثرات مثبت و منفي فعاليتهاي

اجتماع و محله  /جامعه  /محيط زيست )

سازمان در حوزه سالمت جامع ،اجتماع و کارکنان -3

اجتماعي سازمان در حوزه سالمت جامعه  -2تعيين اثرات نقش ملي و 1-
اجتماع و کارکنان صنعت برق بر سالمت جامعه و

تعيين فرصتهاي سازمان براي مراقبت و ارتقاي
سالمت جامع ،اجتماع و کارکنان
2

شرکت برق منطقه اي

بررسي روش هاي نوين ايمني و بهداشت حرفه اي

هرمزگان

( )HSEدر حوزه شبکه انتقال و فوق توزيع برق در

بررسي روش هاي ايمني و بهداشتي حرفه اي
( )HSEدر کشورهاي مختلف که در وضعيت مشابه

کنترل و يا حذف عوامل زيان آور شغلي (شامل عوامل شيميايي ،فيزيکي،
مکانيکي و بيولوژيکي) در منبع توليد يا در مسير انتقال امکان پذير نيست،
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رديف

عنوان شرکت

119

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

کشورهاي توسعه يافته و ارائه راهکارهاي عملي با در

اقليم آب و هوايي استان هرمزگان و داراي وضعيت

وجود طيف وسيعي از خطرات شيميايي ،فيزيکي ،بيولوژيکي و مکانيکي با

نظر گرفتن شرايط موجود در استان هرمزگان

بهتري نسبت به شرکت برق منطقه اي هرمزگان

خصوصيات خورندگي ،برندگي ،سميت ،سرطانزايي ،سوزانندگي ،جهش

هستند و مقايسه با روش هاي مرسوم و در نهايت

زايي و  ...در محيط هاي کاري مي تواند سالمت شاغلين و حتي ساير

ارائه روش هايي نو و کاربردي جهت بهبود ايمني و

افراد مجاور محيط هاي شغلي را به شدت مورد تهديد قرار دهد .بنابراين

بهداشت حرفه اي ( )HSEدر حوزه شبکه انتقال و

به منظور حفظ منبع انساني و هم چنين افزايش راندمان کار و بهره وري،

فوق توزيع هرمزگان

شناسايي ،ارزيابي و کنترل خطرات فوق از اهميت بسزايي برخوردار
است.لزوم بررسي روش هاي نوين در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي به
دليل ناکارآمدي و يا هزينه بر بودن روش هاي قديمي به ضرورت جدي و
انکار ناپذير مبدل گرديده است.

دسته بندي انواع حوادث رخ داده در شرکت هاي
توزيع به همراه زيان هاي مستقيم و غيرمستقيم آنها
برآورد ريالي زيان هاي مستقيم و غيرمستقيم هر
دسته از حوادث براي شرکت هاي توزيع برق ،افراد
آسيب ديده و جامعه مقايسه هزينه هاي حوادث با
3

هزينه هاي ايمن سازي جهت پيشگيري از وقوع آنها
شرکت توزيع نيروي

آناليز و برآورد زيان هاي مستقيم و غير مستقيم

فقدان برآورد اقتصادي هزينه هاي حوادث در شرکت هاي توزيع برق -

و با توجه به اينکه اهداف جزء پروژه ذکر شده است

برق استان البرز

حوادث انساني شرکت توزيع برق البرز

ملموس نبودن هزينه هاي حوادث براي مديران -وجود تفکر هزينه زا

بنابراين چارچوب و مراحل انجام کار مشخص مي

بودن ايمني

باشد اما اينکه از چه مدل و تکنيکي براي آناليز و
برآورد هزينه ها استفاده شود بستگي به نظر محقق
دارد که با توجه به اطالعات و داده هاي موجود ،داده
هاي مورد نياز  ،زمان و منابع موجود  ،ميزان دقت و
صحت مورد نياز  ،کارا و اثربخش بودن مدل ،اشراف
علمي محقق به مدل و  ...محقق آن را انتخاب و به
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رديف

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي

تعيين متد و تجزيه و تحليل حادثه هاي انساني در

برق استان مرکزي

شرکت توزيع برق استان مرکزي

شرکت توزيع نيروي

بررسي عوامل ارگونوميکي موثر در بروز حوادث ناشي

افزايش ضريب ايمني افراد-بکارگيري روشهاي

برق استان همدان

از کار در ارتفاع

تعريف شده-کاهش حوادث

داليل اولويت داشتن

تاييد کارفرماي پروژه مي رساند.
الف -شناسايي خطرات و جنبه هاي زيست محيطي
سازمان .ب -بررسي حوادث و شبه حوادث رخ داده
در 11سال اخير سازمان پ -انتخاب متد مناسب
براي ارزيابي ريسک خطرات و جنبه ها ت -انتخاب
متد مناسب براي تجزيه و تحليل حوادث ث -ارزيابي
ريسک خطرات و جنبه ها و تجزيه و تحليل حوادث با
4

استفاده از متد جديد نتيجه نهايي :آگاهي مديريت
سازمان از وضعيت موجود ايمني و عوامل اصلي موثر
در بروز حادثه به ميزان وزن هر عامل-کاهش بروز
حوادث و بيماري هاي شغلي در بين کارکنان (درون
سازماني – برون سازماني) -کاهش حوادث

هدف کاهش سطح ريسک خطرات و جنبه هاي زيست محيطي و
جلوگيري از بروز حوادث و بيماري هاي شغلي کارکنان و کليه ذينفعان
کاهش هزينه جبران خسارت ناشي از بروز حوادث و بيماري هاي شغلي
در بين کارکنان و همچنين کاهش وارد آمدن خسارات به تجهيزات و
تاسيسات شبکه توزيع برق در سطح استان ،کمک شاياني در کاهش
هزينه ها

برقگرفتگي مردمي  -کاهش هزينه جبران خسارت
ناشي از بروز حوادث و بيماري هاي شغلي در بين
کارکنان  -کاهش خسارات به تجهيزات و تاسيسات
شبکه توزيع برق در سطح استان
1

0

عوامل تاثير گذار در فرايند و چگونگي کار در شرايط سخت

اهداف  :هدف بررسي شرايط و وضعيت کار (نظير

داليل  :با عنايت به افزايش تلفات انساني در سال هاي اخير ،اين گزارش

شرکت توزيع نيروي

شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل تأثيرگذار بر

فشردگي کار ،پيجيدگي ،وضعيت مديريت پروژه،

کامال ضرورت دارد .شناسائي عوامل تأثيرگذار در حوادث کار – دسته

برق تبريز

حوادث ناشي از کار در شرکت توزيع نيروي برق تبريز

جلسات آموزشي و توجيهي و ساير عوامل مرتبط) در

بندي و اولويت بندي اقدام در مقابل عوامل – کاهش حوادث مرتبط با

شرکت توزيع نيروي برق تبريز ،و همچنين بررسي

کار توجه به عواملي مانند آموزش پيمانکاران ،مميزي ايمني  ،فرايند
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي

اولويت بندي لوازم اسقاط شبکه از نقطه نظر زيست

برق جنوب استان

محيطي و ارائه راهکار جهت امحا با توجه به الزامات

کرمان

زيست محيطي و ارزيابي فني و اقتصادي

113

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

اتفاقات رخ داده در شرکت و تحليل آن و اولويت

کنترل ايمني  ،رعايت حريم  ،برخورد با پيمانکاران خاطي  ،عدم شناخت

بندي شرايط منجر به حادثه مي باشد .اولويت بندي و

تجهيزات جديد  ،کيفيت لوازم ايمني  ،مزايا  :کاهش تلفات انساني و

اصالح رفتارهاي ناصحيحي که موجب رخداد حادثه

افزايش رضايت شغلي

مي شود از اهداف اين طرح مي باشد .بررسي شرايط
کاري در تبريز – براي آسيب هاي شغلي در رده هاي
مختلف – ارائه راهکارهاي مناسب جهت کاهش
تلفات انساني ارائه عوامل – طبقه بندي عوامل –
اولويت بندي عوامل – راه کارهاي مؤثر حذف و يا
کاهش تأثير عوامل – پياده سازي نمونه دامنه
محصول  :ارائه گزارش مراحل  :بررسي کارهاي
پيشين – مطالعات ميداني – تدوين پرسشنامه –
تجزيه و تحليل حوادث گذشته در توزيع برق تبريز –
تدوين مطالب گردآوري شده – ارائه گزارش مطالعه
ميداني عوامل مؤثر – استخراج عوامل و طبقه بندي
بر حسب اولويت و تأثيرگذاري – ارائه راه کار جهت
حذف عوامل

7

هدف کاهش آاليندگي هاي زيست محيطي لوازم

کمبود دستورالعمل امحا لوازم اسقاط با درنظر گرفتن الزامات زيست

اسقاط شبکه هاي توزيع مراحل انجام  -1بررسي

محيطي يکي از مشکالت اين حوزه مي باشد که نياز است جهت کاهش

کليه لوارم و يزاق آالت شبکه  -2بررسي قوانين

آاليندگي هاي زيست محيطي برنامه مدون و دستورالعمل جامعي تدوين

زيست محيطي  -3بررسي تاثير هر يک از لوازم بر

گردد لوازم اسقاطي همچون شيشه ها ،المپ ها ،پشم شيشه ،انواع

محيط زيست از نقطه نظر آسيب رساني به محيط

کليدها ،انواع مقره ها و  ...به عنوان بخشي از آاليندگي محيط زيست

زيست  -4ارائه راهکار

محسوب مي شوند که بايستي تدبيري براي امحا اين وسايل و ابزارها و
روش هاي امحا انديشيده شود البته بايستي مالحظات فني و اقتصادي نيز
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رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

در در اين پژوهش لحاظ گردد.
باتوجه به اهميت ايمني و جلوگيري از تلفات جاني براي پرسنل بهره بردار
از شبکه مي توان با انجام فعاليت هاي تحقيقاتي راهکارهاي مناسبي به

بررسي وضعيت ايمني و عملکرد حفاظت کار و
8

شرکت توزيع نيروي

پرسنل ( باتوجه به حوادث رخ داده در  3سال اخير و

حفاظت کار پرسنل  -پايين آوردن افزايش ايمني و -

برق شمال استان

ريشه يابي عوامل جهت ) و ارائه راهکارهاي عملي

آمار حوادث احتمالي  -باالبردن ضريب اطمينان

کرمان

به منظور به حداقل رساندن حوادث احتمالي در

ايمني شبکه

شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

منظور حفاظت کار پرسنل و به حداقل رساندن حوادث احتمالي انجام داد
در اين تحقيق ضمن استخراج وکنترل بانک اطالعاتي مربوط به حوادث
رخ داده در سال هاي قبل مي توان با استفاده از الگوي مناسب به منظور
تجزيه وتحليل داده ها اقدام نمود و درخروجي روزنه ها  ،گلوگاه ها و
مشکالت عديده به منظور حفاظت کار و ايمني بيشتر پرسنل را استخراج
و ارائه نمود.
يکي از مهمترين ريسک فاکتورهاي هر سازمان منجمله شرکت توزيع

اهداف مورد انتظار تحقيق که در قالب يک کتابچه

برق ،بروز حوادث شغلي مي باشد .پيشگيري از بروز حوادث نه تنها از

راهنما ارائه خواهد شد عبارتند از .1 :دستورالعمل

ديدگاه انساني ،اخالقي و قانوني حائز اهميت است بلکه از نظر اقتصادي

انتخاب مشاغل بحراني شرکت ،تکنيک هاي مناسب

امري اجتناب ناپذير بوده بطوريکه صاحب نظران اصل اساسي براي بقاء

شناسايي و کمي سازي خطاهاي انساني  .2ليست
9

شرکت توزيع نيروي

ارزيابي و مديريت خطاهاي انساني در مشاغل بحراني

برق شيراز

شرکت توزيع برق شيراز

هر سازماني را در "کنترل خسارات" خالصه مي کنند .بر اساس نتايج

فعاليت هاي بحراني شرکت از ديدگاه خطاهاي

مطالعات سه فعاليت اصلي حادثه خيز در سطح ملي و بين المللي عبارتند

انساني  .3ليست طبقه بندي شده خطاها در هر

از .1 :رانندگي و حرکت در جاده ها (که ساليانه بيش از  36666کشته و

فعاليت  .4عوامل تاثير گذار بر نرخ بروز خطاهاي

باالي  336666مصدوم ثبت شده بر اقتصاد ايران تحميل مي کند)؛ .2

انساني  .1احتمال کمي بروز هر خطاي انساني .0

کار در ارتفاع – عامل شماره يک مرگ و ميرهاي سشغلي در ايران  .3کار

شدت پيامد هر خطاي انساني  .7ريسک متناظر هر

با تجهيزات برقدار (باالترين نرخ شدت حوادث در سطح ملي و بين

خطاي انساني  .8راهکار کاهش ريسک خطاهاي

المللي) متاسفانه ماهيت کار شرکت توزيع برق شيراز به نوعي است که

انساني شناسايي شده

همزمان هر سه فعاليت ياد شده در آن وجود دارد .از آنجائيکه عامل
کليدي اغلب حوادث خطاهاي انساني مي باشد بنابراين شناسايي ،ارزيابي
و کنترل اين نوع رفتارهاي ناايمن در شرکت از اولويت باالي برخوردار
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رديف

115

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح
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شرکت توزيع نيروي

ارايه مدلي جهت ارزيابي ايمني مستمر کليه کارکنان

کارگري  ،سرپرستي ،مديريتي ) با توجه به آموزش

برق غرب مازندران

و پيمانکاران

هاي ارايه شده و ارزيابي هاي مستمر انجام شده در

داليل اولويت داشتن

مي باشد .رفتارهاي ناايمن در مشاغل مرتبط با شرکت توزيع برق شيراز
به کرات رخ داده و باعث بروز حوادث متعددي گرديده است .براي کاهش
ريسک اين نوع رفتارها (و در نتيجه حوادث منتج از آنها) الزم است با
بکارگيري تکنيک هاي مناسب مشاغل بحراني شرکت (مشاغلي که در
آنها بروز خطاهاي انساني مي تواند فاجعه بار باشد) شناسايي شود ،انواع
خطاهاي انساني احتمالي پيش بيني شود ،عوامل تاثيرگذار بر بروز اين
خطاها شناسايي و ارزيابي گردد ،احتمال بروز هر خطا تعيين گردد و در
نهايت با تعيين پيامد هر خطا ريسک هر خطاي شناسايي شده تعيين شود
تا امکان ارائه راهکارهاي کنترلي فراهم گردد.
ايمني و حفاظت از جان کارکنان سازمان و شرکتهاي مختلف صنعت
برق يکي از مهمترين و اولين اصول ميباشد و الزام به پايبندي
 -1ارتقاء سطح ايمني در بين کليه کارکنان،
پيمانکاران و عوامل انساني و محيطي  -2ارايه مدل
ارزيابي مبتني بر سطح پرسنلي و پيمانکاري (
16

قالب يک سامانه جامع  -3مطالعه احصاء متغيرهاي و

شرکتهاي توزيع به خط مشي و سياستهاي مربوط به  HSEدر همه
زمينههاي کاري از نکات ضروري است .متاسفانه برخي از افراد پرسنل
شرکتهاي توزيع و بسياري از پيمانکاران نسبت به مسائل مربوط به
ايمني حساسيت الزم را نداشته و فقط و پس از رخداد حوادث بصورت
مقطعي به موضوعات مرتبط به ايمني اهميت ميدهند .در مسير الزام
رعايت کامل نکات ايمني ،رصد دقيق پيمانکاران و پرسنل شرکت جهت
تشويق ،تنبيه ،برگزاري دورههاي آموزشي ،ريشه يابي و تحليل رفتارها

شاخص هاي ايمني و ويرايش دستورالعمل هاي و

آنها ،توسعه نرم افزار ايمني و  ....نياز به مدلي جامع ميباشد .متاسفانه

توسعه نرم افزار ايمني موجود

اکنون در اين شرکت مدلي شفاف و دقيق جهت ارزيابي مستمر همکاران
و پيمانکاران وجود ندارد لذا تحقيق و پژوهش براساس متدهاي علمي و
به روز به منظور يافتن مدل ارزيابي مستمر ايمني کليه پرسنل و
پيمانکاران جهت ارزيابي ريسک ايمني با رويکرد شناسايي خطر پذيري
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افراد ضروري مي باشد.

محور عمومي

.6

 6.1مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني

رديف
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اهداف بر اساس مستندات استاندارد آموزشي ايزو

منابع انساني مهمترين و ارزشمندترين دارايي سازمان به حساب مي آيد.

 16611فرآيند آموزش مي بايستي پس از آنکه

اگر آموزش کارکنان را تمامي مساعي و کوشش هايي بدانيم که در جهت

تجزيه و تحليل نيازهاي سازمان صورت گرفت و

ارتقاي دانش ،آگاهي ،مهارتهاي فني ،حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد

موضوعات مرتبط به شايستگي شغلي ( دانش ،مهارت

رفتار مطلوب در منابع انساني صورت مي پذيرد و آنان را آماده انجام

و نگرش) ثبت گرديد آغاز گردد .از اين رو اهدف اين

وظايف و مسئوليت هاي شغلي خود مي نمايد آنگاه اهميت حوزه آموزش

پژوهش شامل موارد زير مي شود -1 :تعيين

سازمان بيش از پيش نمايان خواهد شد .به همين دليل است که سازمان

ارزيابي و ارائه راهکارهاي سنجش اثربخشي

شايستگي هاي استاندارد مورد نياز( دانش ،مهارت و

هاي سرآمد و پيشرو سرمايه گذاري درست و هدفمند براي آموزش منابع

شرکت برق منطقه اي

دورههاي آموزشي و اصالح روشهاي برنامهريزي

نگرش) مشاغل تخصصي در شرکت -2تعيين فاصله

انساني و بلکه سرمايه هاي انساني را نه تنها اتالف منابع تلقي نمي کنند

باختر

آموزشي شرکت برق منطقهاي باختر بر اساس

بين شايستگي موجود و شايستگي مورد نياز -3

بلکه از سودآورترين سرمايه گذاري ها دانسته و با اين اعتقاد منابع قابل

استاندارد ISO10015

شناسايي راه حل هاي رفع اختالف مربوط به

توجهي را بدان اختصاص مي دهند .اهميت آموزش کارکنان در روزگار ما

شايستگي ها -4تعيين نيازهاي آموزشي مشاغل

تا جايي است که برخي آن را همسنگ مديريت نيز دانسته اند و معتقدند

تخصصي  -1مقايسه نيازهاي آموزشي تعيين شده با

که آموزش در حقيقت خودِ مديريت است .بدين معني که بدون آموزش

نيازهاي آموزشي ثبت شده در تقويم آموزشي شرکت

کارکنان ،پايه هاي مديريت هم متزلزل مي شود .اگر فرآيند آموزش

و ارائه تحليل در اين خصوص توضيحات :محقق مي

سازماني را فرآيندي چهار مرحله اي بدانيم که شامل  -1نيازسنجي

بايستي عالوه بر مشخص نمودن شايستگي هاي

آموزشي  -2طراحي و برنامه ريزي آموزشي  -3اجراي آموزش و -4

مشاغل تخصصي و تعيين دانش ،مهارت و نگرش

ارزشيابي آموزش است ،آنگاه بدون ترديد شناخت و تحليل اثربخش

مورد نياز جهت انجام وظايف محوله به الزامات

نيازهاي آموزشي پيش نياز يک سيستم آموزشي موفق مي باشد .تعيين
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قانوني شرکت هاي دولتي نيز توجه نمايد .تعيين

نيازهاي آموزشي ،اولين و مهمترين گام برنامه ريزي آموزش کارکنان و

شايستگي هاي شغلي مي بايست با مصاحبه هاي

در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي کارکرد آموزش و

دقيق صورت پذيرفته و مستندات موجود سازمان در

بهسازي است که اگر به درستي انجام شود مبناي عيني تري براي برنامه

پژوهش لحاظ گردد .تعيين نهايي و جمع بندي

ريزي به عنوان نقشه اثربخشي و تبعا ساير فعاليت ها فراهم خواهد شد و

نيازهاي مشاغل تخصصي در سه سطح صورت گيرد:

احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان ،حوزه هاي شغلي و کارکنان و در

الف) نيازهاي شغلي :آن دسته از دانش ،نگرش و

نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت .دفتر برنامه ريزي منابع انساني

مهارت هايي که انجام صحيح و مطلوب شغل (

و آموزش برق منطقه اي باختر در رصد مستمر خود از وضعيت اثربخش

صرف نظر از مشخصات فرد و شرايط محيطي و

بودن آموزش کارکنان به اهميت نيازسنجي علمي آموزشي کارکنان واقف

سازماني) در گروي آن است ،نيازهاي ذاتي شغل مي

بوده و معتقد است که اولين مانع در اثربخشي نظام آموزش کارکنان عدم

باشند و پيدايش آن ها به دانايي و توانايي فرد و

دقت در تعيين نيازهاي آموزشي و يا فرآيند نيازسنجي است .اين موضوع

شرايط محيط مربوط نمي شود .اين گونه نيازها از

تبعات گسترده تري نيز داشته که ممکن است در بلند مدت اعتبار نظام

ماهيت و اجزاء ،روش ها و فنون انجام و همچنين فن

آموزش سازماني را زير سوال ببرد .مقصد نيازسنجي آموزشي دستيابي به

آوري و مشخصات شغل برگرفته مي شوند .ب)

اطالعاتي درباره وظايف اصلي و عملي الزم براي ايفاي نقش شغلي و

نيازهاي فردي  :افراد گوناگون از دانش ،نگرش،

دانش ،مهارت و نگرش هاي ضروري براي انجام آن وظايف است .از اين

مهارت و آمادگي متفاوتي برخورداند .بنابراين تفاوت

رو مي توان گفت که نيازسنجي عمال يک ابزار گردآوري اطالعات است

در آمادگي و دانايي و توانايي افراد ريشه و خاستگاه

که چنانچه به درستي اعمال شود ما را از يک موضع انفعالي و ابهام آميز

برخي از نيازهاي آموزشي کارکنان مي باشد که مي

در فعاليت هاي آموزشي خارج مي سازد .در همين راستا دفتر برنامه ريزي

بايست در نيازسنجي آموزشي لحاظ گردد .ج) نيازهاي

منابع انساني و آموزش سازمان در نظر دارد اثربخشي فرآيند فعلي و در

محيطي -سازماني  :شرايط محيطي همواره در حال

حال انجام نيازسنجي آموزشي مشاغل تخصصي و خروجي هاي آن را با

تغيير است و محيط هاي گوناگون شرايط متفاوتي

کمک ابزار قدرتمندي که استاندارد بين المللي ايزو  16611در اختيار قرار

دارند و هر شغلي متاثر از شرايط محيطي خاص آن

مي دهد مورد بررسي قرار دهد .به نظر مي رسد با تکيه بر اين استاندارد

شغل است .عالوه بر آن الزامات قانوني سازمان هاي

بين المللي که بر دقت آن اجماع نظر جهاني وجود دارد بهتر بتوان نقاط

باالدستي نيز بايد در نظر گرفته شود )2-2 .نيازها و

قوت و حوزه هاي بهبود فرآيند فعلي نيازسنجي را مورد مداقه ،بررسي،

انتظارات  :در بيان مساله پروپوزال ارسالي هر گونه

تحليل و اصالحات احتمالي قرار داد.
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اظهار نظر و نقل قولي مي بايست با ارجاع درست
درون و پايان متني همراه باشد (روش .)APA
همچنين ارجاعات مي بايستي از صاحبنظران برجسته
داخلي و خارجي و بر اساس جديدترين متون علمي
تنظيم گردد .در بررسي ادبيات موضوع و پيشينه
تحقيق الزم است تحقيقاتي که در حوزه صنعت برق
صورت گرفته ذکر و واگرايي ها و همگرايي هاي
تحقيقات انجام شده با نگاهي نقادانه بيان گردد.
روش انجام پژوهش با رويکرد ايزو  16611تنظيم
شود .به طور کلي در تنظيم پروپوزال مي بايستي
نهايت دقت صورت گرفته و کامال شفاف و با رعايت
اصول علمي تهيه گردد.

2

شرکت برق منطقه اي
باختر

با توجه به اينکه بازنگري و متناسب سازي ساختار

طراحي ساختار سازمان به نوعي بر حذف کارهاي تکراري  ،گروه بندي

سازماني صنعت آب و برق با رويکرد کاهش تصدي

کردن کارهاي مشابه و بهره مندي از صرفه جويي به مقياس و دامنه ،

گري اداري  ،افزايش انعطاف پذيري و چابکي

همسو سازي استراتژي ها و توانايي هاي سازمان تاکيد دارد و از اين راه

سازماني از استراتژي هاي وزارت نيرو مي باشد الزم

نه تنها منجر به افزايش اثر بخشي حاصل از هماهنگي در سازمان مي

طراحي و ارائه مدل ساختار سازماني مطلوب براي

است در اين راستا  ،ساختار سازماني جاري شرکت با

شود بلکه بر توسعه توانمندي ها در درون واحد هاي سازماني نيز اثر گذار

شرکت هاي برق منطقه اي (مطالعه موردي :شرکت

رويکرد چابک سازي سازماني مورد بررسي و آسيب

است .مطالعه ادبيات موضوعي حوزه ساختار سازماني نشان مي دهد که

برق باختر)

شناسي قرار گيرد و پيشنهاد هاي حاصل از بررسي

ساختار هاي سنتي با ويژگي هايي چون تمرکز ،تقسيم شديد کار ،انعطاف

هاي انجام شده در طراحي مدل ساختار سازماني

نداشتن در برابر تغييرات محيط  ،کنترل نزديک و شکل مکانيکي خود ،

مطلوب شرکت برق منطقه اي باختر لحاظ گردد .اين

هرگونه تحرک و پويايي را از کارکنان گرفته و در ياري رساندن به

موضوع در راستاي فصل  4قانون مديريت خدمات

سازمان براي توسعه و مواجهه موثر با چالش ها و تقاضاهاي جديد ضعيف

کشوري و همچنين در جهت تحقق سياست هاي

عمل مي کنند.در مقابل ساختار سازماني پويا با ويژگي هايي هم چون
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کلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري مي باشد

مشتري محوري  ،تمرکز نداشتن در تصميم گيري  ،تقسيم قدرت ،

و هدف از اجراي پروژه بررسي ساختار موجود و ارائه

انعطاف باال و گرايش به خود کنترلي  ،رسميت کم  ،حداقل سلسله

مدل ساختار سازماني مطلوب با تمرکز برچابک سازي

مراتب ،بهره گيري مناسب از فناوري اطالعات  ،حذف مرزهاي ميان واحد

سازماني مي باشد .شرکت برق منطقه اي باختر به

ها  ،وجود بستر مناسب کار گروهي  ،اعتماد مديريت به کارکنان و

عنوان يک ساختار دولتي و به دليل وجود قوانين و

تفويض اختيار به کارکنان سازمان  ،زمينه قوي تري براي اجراي فرايند

مقررات چندان ،جوابگوي سرعت و چابکي سازماني

هاي سازمان فراهم مي کند و تاثير بيشتري در افزايش چابکي سازمان

نيست پس اين شرکت بايد ساختارسازماني مناسب

دارد.بنابراين سازمان هايي که مي خواهند خود را با تغييرات محيطي وفق

خود را داشته باشد تا با باالترين بهره دهي کار کند.

دهند  ،مجبورند از حالت سلسله مراتبي مبتني بر وظايف سازماني اجتناب

اگر ساختار ،متناسب با سازمان نباشد مسائل و

کرده و به ساختار فرايند محور و با اتکاي بيش تر بر تمرکز نداشتن

مشکالتي بروز خواهد کرد که براي حل آن بايد در

مسئوليت ها ،اختيارات و کارگروهي روي بياورند و از تبادل اطالعات

ساختار سازماني تجديد نظر کرد همچنين در محيط

مرتبط با کسب وکار و فرايند هاي منعطف و قابل تغيير حمايت کنند و

متغير و متحول امروز ،مديران بايد به طور مستمر

فعاليت ها و توانايي هاي الزم براي پاسخگويي به محيط را همسو کنند.

ساختار سازماني را با شرايط محيط تطبيق داده و

چنين ساختاري منجر به افزايش توانمندي شرکت در افزايش چابکي خود

اصالحات الزم را در آن به عمل آورند .به طور کلي

مي شود.اين نوع از ساختار مي تواند در محيط پوياي امروزي پاسخ گوي

استفاده از ساختار سازماني صحيح ،بهبودهاي اساسي

مناسب تري براي رفع مشکالت و بهره گيري از فرصت ها باشد .از اين

در عملکرد سازمان را به همراه خواهد داشت  .ساختار

رو ،شرکت برق منطقه اي باختر بايد زمينه مناسب براي طراحي مدل

سازماني ،نيروي اصلي تغيير است ،چرا که شالوده و

ساختار سازماني مطلوب را با تمرکز بر چابک سازي سازماني فراهم کند

چارچوبي براي همه تصميمات و فرايندهاي سازماني

تا نه تنها پاسخگوي تغييرات موجود باشند ،بلکه با يک آرايش بندي

است .يک ساختار چابک ،يک مدل ساخت -تغيير را

مناسب قادر به کسب مزاياي رقابتي نيز باشند .شکل دهي مدل يک

به سازمان پيشنهاد مي دهد تا از فرضيات طراحي

ساختار مناسب مي تواند منجر به کسب مزاياي ناشي از چابکي از راه

سنتي رها شوند و به طراحي عناصر يا ويژگي هايي

تمرکز بر کارکنان ،نوآوري و خالقيت حاصل از همکاري موثر آن ها با

که بايد به صورت انعطاف پذير ساخته شوند و به

يکديگر شده و در نتيجه سازمان را قادر سازد تا ويژگي هايي از قبيل

صورت پويا از انعطاف پذيري و سطوح باالي عملکرد

انعطاف ،سرعت باال در مواجهه با تغييرات محيط و پاسخ گويي و واکنش

حمايت کنند ،بيانديشند .پس ابزار اصلي و اساسي

مناسب نسبت به تغييرات قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني را داشته
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براي رسيدن به چابکي  ،ساختار سازماني است ،الزم

باشد .ساختار سازماني مناسب در تحقق اهداف و استراتژي هاي سازمان

است ساختار سازمان از طريق تمرکز زدايي و اتخاذ

بسيار موثر است تا جايي که ساختار سازماني يک منبع مهم به منظور

ساختارهاي منعطف و ترويج فرهنگ تحول و

کسب مزيت رقابتي از راه تغيير پذيري اثربخش و انعطاف پذيري است .

نوگرايي به چابکي برسد.

سازماني که به شکل چابک طراحي شده باشد ،ساختار سازماني منحصر
به فردي دارد که سبب مي شود سازمان در انجام فرايندهاي خود با اثر
بخشي بيشتري عمل کند .بر اين اساس يکي از راه هاي چابکي سازمان
ها ،شکل دهي مناسب ساختار سازماني است  .همينطورساختار سازماني
چابک و منطقي موجب ارتقاء سطح کارايي و بهره وري شرکت برق
منطقه اي باخترمي شود.

3

هدف از اجراي اين پروژه آگاهي از اشکاالت موجود

*تعريف مسئله -شرح مشکل و يا نياز فعلي :اجراي اثر بخش نظام

در اجراي نظام پيشنهادها در شرکت برق منطقه اي

پيشنهادها در يک سازمان ،مستلزم وجود پيش نيازها و رعايت

خراسان است به منظور اصالح ساختاري در ساز و کار

سازوکارهاي خاصي است .به دليل عدم وجود اين سازوکارها و وجود يک

آن و با هدف افزايش اثر بخشي اجراي اين نظام

سري موانع ذهني و عيني ،بستر مناسب براي اجراي اثربخش نظام

مديريتي* .خروجي اين پروژه پژوهشي به شرح زير

پيشنهادها در بيشتر سازمان هاي ايراني فراهم نمي باشد .سنجش ميزان

است )1 :براوردي از ميزان اثربخشي اجراي نظام
شرکت برق منطقه اي

ميزان اثر بخشي پياده سازي نظام پيشنهادها و ارائه

اثربخشي نظام پيشنهادها در سالهايي که اين نظام مديريتي در شرکت

پيشنهادها در شرکت برق منطقه اي خراسان در

برق منطقه اي خراسان اجرا شده است ،مسير را براي ارائه راه کارهاي

خراسان

راهکارهاي موثر جهت ارتقاي آن

وضعيت فعلي  )2ارائه اصالحات ساختاري و ساز و

موثر در ارتقاي ميزان اثربخشي اجراي اين نظام در آينده هموار خواهد

کار جديد براي اجراي اثر بخش ترنظام پيشنهادها در

کرد* .داليل اولويت داشتن موضوع :اجراي ناکارامد و غير اثربخش شيوه

شرکت برق منطقه اي خراسان به نحوي که منافع

هاي مديريت نوين از جمله نظام پيشنهادها ،بيشتر کارکنان را از ارائه

ذي نفعان (کارکنان پيشنهاد دهنده ،سازمان مجري

پيشنهاد هاي موثر دلسرد کرده ،سازمان را از اجراي پروژه هاي بهبود

پيشنهادها ،پيمانکاران و مشتريان آن )بيش از پيش

محروم مي سازد .انجام يک آسيب شناسي از نحوه پياده سازي و اجراي

تامين شود * .الزامات (شامل اطالعات،تجهيزات،

نظام پيشنهادها در شرکت برق منطقه اي خراسان ضروري است تا

مراجع  ،استانداردها و تستها) و تخصصهاي مورد

نواقص احتمالي در طراحي و اجراي آن برطرف شود* .مزاياي فني،

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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نياز در تيم پروژه )1 :اطالعات مربوط به ساختار

اجتماعي  ،اقتصادي  ،زيست محيطي و ايمني حاصل از اجراي پروژه:

اجرايي فعلي نظام پيشنهادها در شرکت برق منطقه

نظام پيشنهادها يکي از روشها در مديريت مشارکتي است .در صورتي که

اي خراسان  )2اطالعات مربوط به پيشنهادهاي ارائه

الزامات نظام پيشنهادها براي نيل به اثربخشي به درستي در سازمان حاکم

شده توسط کارکنان در شرکت برق منطقه اي

شده باشد ،عوايد ناشي از اجراي پيشنهادهاي کارکنان در حوزه هاي فني،

خراسان  )3مصاحبه با پيشنهاد دهندگان به منظور

اجتماعي  ،اقتصادي  ،زيست محيطي و ايمني ،بيشتر حاصل خواهد شد.

سنجش درجه رضايت آنها از نحوه اجراي پيشنهادها
اهداف مورد انتظار عبارتند از :افزايش انگيزه و

4

شرکت برق منطقه اي
زنجان

آسيب شناسي آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان در
شرکت برق منطقه اي زنجان و ارائه راهکارهاي
عملي و کاربردي

رضايت کارکنان جهت شرکت در دوره هاي آموزشي
 ،بهبود عملکرد و افزايش بهره وري کارکنان .مراحل
انجام کار عبارتند از  :آسيب شناسي آموزش هاي
ضمن خدمت کارکنان در شرکت برق منطقه اي
زنجان و ارائه راهکارهاي عملي و کاربردي

1

برخي کارکنان بدليل احساس عدم کارايي دوره هاي ضمن خدمت عالقه
چنداني جهت شرکت و استفاده از دوره ها ندارند لذا انجام اين پروژه
موجب افزايش انگيزه و رضايت کارکنان جهت شرکت در دوره هاي
آموزشي مي گردد ،لذا موجب بهبود عملکرد و افزايش بهره وري آنان مي
گردد.

براي اين تحقيق اهدافي به شرح زير متصور است:

انجام هر گونه تغيير و تحول بنيادي موفقيت آميز در سازمان تنها از

هدف اصلي :طراحي الگوي فرهنگ سازماني مطلوب

طريق شناخت دقيق ويژگيهاي فرهنگ سازماني آن سازمان همراه با

شرکت برق منطقه اي زنجان و سنجش وضعيت

اتخاذ راهبردهاي اساسي مبتني بر ارزشها  ،باورها و مفروضات اساسي آن

موجود آن اهداف فرعي .1 :تعيين ابعاد ،مولفهها و

سازمان ،ممکن ميباشد .بديهي است برخورداري از سازماني پويا ،نوآور و

شرکت برق منطقه اي

طراحي الگوي فرهنگ مطلوب سازماني و سنجش

شاخصهاي الگوي فرهنگ سازماني مطلوب بر اساس

خالق ،مستلزم داشتن ويژگي فرهنگي مثبت در بافت فرهنگ سازماني

زنجان

آن در شرکت سهامي برق منطقه اي زنجان

منابع مورد مطالعه ،بهينه کاوي و ذهن کاوي مديران

منسجم ميباشد؛ يعني داشتن روحيه کار جمعي ،نگرش سيستمي ،احساس

ارشد مجموعه  .2تجزيه و تحليل وضعيت موجود

مسؤليت اجتماعي ،حميت و تعهد سازماني ،بروز خالقيت و ابتکار عمل.

فرهنگ سازماني و تحليل شکاف با وضعيت مطلوب

دستيابي به اين مهم در گرو شناخت واقعيتهاي موجود در تعامالت

 .3ترسيم نيمرخ فرهنگ سازماني شرکت در وضع

سازماني است که از طريق شناخت و نهادينه سازي فرهنگ سازماني و

موجود  .4ارائه راهبردها و راهکارهاي پيشنهادي در

تجزيه و تحليل فرهنگ سازماني امکانپذير خواهد بود .از عمده ترين

راستاي بهينه سازي و تحول در هر يک از مولفه

داليل اهميت فرهنگ سازماني ميتوان به قرار گرفتن موضوع نهادينه
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هاي فرهنگ سازماني

سازي فرهنگ سازماني در صدر سياستهاي بيست و شش گانه کالن نظام
اداري اشاره نمود .از ديگر داليل اهميت اين موضوع ،ميتوان به تاکيدات
پي در پي مقام معظم رهبري به موضوع فرهنگ بطور اعم و نيز در وجه
اخص آن در رابطه با موضوعاتي همچون نقشه فرهنگي ،مهندسي
فرهنگ و مهندسي فرهنگي کشور اشاره نمود .از منظر ديگر سازمانهايي
که تازه تاسيس يافته اند يا دوران رشد و بلوغ خود را طي مينمايند ،بطور
مستمر در پي توسعه کمي و کيفي و کسب موفقيتهاي روز افزون هستند
تا از اين رهگذر بتوانند جايگاه خود را در فضاي به شدت متالطم و رقابتي
کنوني ،حفظ و ارتقاء بخشند -1ميزان اثر گذاري نياز شناسايي شده بر
عملکرد شرکت  :درحد خوبي ميباشد -2 .ميزان ضرورت و فوريت رفع
نياز  :اولويت اول شرکت -3 .ميزان استراتژيک بودن نياز  :به لحاظ
استراتژيک در اولويت اول مي باشد -4 .سطح تعريف نياز(مدير عامل،
معاونان ،مديران و کارشناسان)  :معاونان -1سريع الحصول بودن نتيجه :
ميان مدت مي باشد -0 .ميزان بودجه و امکانات شرکت  :درحد نياز
موجود است -7 .فراواني نياز شناسايي شده  76 :درصد مي باشد -8 .
برآورد کلي منفعت حاصل از به کارگيري  :زياد .

آسيب شناسي و تعيين علل و موانع نهادينه سازي
نظام هاي مديريتي در شرکت برق منطقه اي زنجان
0

شرکت برق منطقه اي

و ارائه راهکارهاي اجرايي ( .سيستم مديريت يکپارچه

زنجان

( ،)IMSارزيابي تعالي سازماني بر اساس مدل
 ، EFQMبرنامه ريزي استراتژيک و برنامه هاي
عملياتي مربوطه)

.1تبين وضعيت موجود و سنجش اثربخشي نظام هاي
مديريتي  .2شناسايي عوامل و موانع موجود در

موجود در حوزه نظام هاي مديريتي و تدوين برنامه شناسايي وضعيت 1-

استقرار اثربخش نظام هاي مديريتي .3 .شناسايي

هاي مديريتي در بهبود بهره وري و هاي بهبود  .2نقش و تاثير نظام

راهکارهاي اجرايي جهت بهره مندي اثربخش از نظام

فرهنگ سازماني

هاي مديريتي
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يکي از معضالت و مشکالت جوامع امروزي بيماريهاي رواني است.
بيماريهاي رواني همواره در اجتماعات بشري وجود داشته است  .ليکن
اطالعات آماري و عيني در اين موارد اندک بود  ،اما امروزه با گسترش
اطالعات پژوهشي و آماري مي توان معيار نسبتاٌ واقعي از بروز و شيوع

7

شرکت برق منطقه اي
سمنان

شناسايي و رتبه بندي عوامل سازماني موثر بر ايجاد
استرس شغلي و رابطه و تاثير آن با عملکرد کارکنان
در شرکت برق منطقه اي سمنان

شناسايي بيشتر و سنجش ميزان استرس شغلي در

بيماريهاي رواني ارائه داد .يکي از انواع و اقسام شايع و فراگير بيماريهاي

بين کارکنان شناسايي عوامل ساختاري موثر بر

رواني ،اسنرس به طور عام و استرس هاي شغلي به طور خاص مي باشد.

استرس شغلي و رتبه بندي آنها از نظر شدت تاثير

استرس هاي شغلي همواره يکي از عوامل خطرزاي سالمتي بوده است که

شناسايي رابطه بين ميزان استرس شغلي و عملکرد

بر کيفيت زندگي خصوصي افراد نيز تاثير مي گذارد .تحقيقات مختلف

فردي ارائه راه حل در جهت کاهش ميزان استرس

نشان مي دهد که استرس شغلي يا کار در محيط هاي پراسترس ارتباط

شغلي از طريق تغيير ،بهبود و اصالح عوامل ساختاري

مستقيمي با افزايش ضايعات ،غيبت ،کاهش بهره وري ،نارضايتي شغلي

موثر و ارائه راه حل هاي جايگزين و  ...که در قالب

– سازماني و بروز رفتارهاي نابهنجار در کارمندان در سطح سازمان و

گزارش تحقيق ارائه خواهد گرديد

خانواده داشته و جوامع و سازمانها ساالنه هزينه زيادي را مي بايد در قبال
آسيب ها و مشکالت ايجاد شده مذکور هزينه کنند .شناسايي عوامل
ساختاري موثر بر ايجاد استرس شغلي در محيط کار مي تواند به مديران و
تصميم گيرندگان سازماني در برنامه ريزي و اتخاذ تصميم هايي جهت
بهسازي محيط کاري پرسنل سازمان کمک شاياني نمايد.
بهره وري معياري براي ارزيابي عملکرد نظامها و تعيين ميزان موفقيت يا

8

شرکت برق منطقه اي
فارس

مدلي بومي براي پياده سازي چرخه مديريت بهره

ناکامي در رسيدن به اهداف نظام با توجه به مصرف منابع است .اگر چه

تحليل مدلهاي پياده سازي موجود و ارائه مدل بومي

وري در شرکت هاي برق منطقه اي فارس و

امروزه مفهوم آن فراتر از يک معيار کمي مطرح شده است ،اما از اهميت

جهت پياده سازي چرخه مديريت بهره وري در

شرکتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو ( با توجه به

اندازه گيري کمي بهره وري کاسته نشده و به عنوان مهمترين شاخص در

شرکت برق منطقه اي فارس

متحدالشکل بودن سرفصلهاي مالي در کليه

ارزيابي عملکرد ،داراي کاربرد وسيعي است .بهره وري شاخصي است که

شرکتهاي زير مجموعه وزارت نيرو)

با استفاده از آن مي توان پيوند ميان مهارتها و انگيزه ،منابع انساني،
تکنولوژي ،مواد اوليه ،سرمايه ،مديريت و شرايط محيطي را تحليل و
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بررسي کرد .افزايش بهره وري در سطح ملي موجب باال رفتن سطح
زندگي مردم ،کاهش تورم و ايجاد توان رقابت ملي در بازارهاي جهاني
مي شود .افزايش بهره وري ملي برآيند افزايش بهره وري در سازمانها،
موسسات و بنگاههاي اقتصادي است و سطح آن را مي توان به عنوان
معياري براي سنجش پيشرفت و توسعه يک کشور در مقايسه با ساير
کشورها در نظر گرفت .در سطح سازمانها و موسسات نيز بهره وري محور
اصلي رقابت و ميزان کيفيت ترکيب مناسب عوامل توليد براي ايجاد
ارزش بيشتر است .لذا اندازه گيري بهره وري از دو بعد مي تواند مورد
استفاده واقع شود .نخست نشان دادن روند تغييرات شاخصهاي بهره وري
طي ادوار زماني براي يک موسسه ،که سازمانها را براي تحليل علل
کاهش يا افزايش بهره وري در زمينه هاي اندازه گيري کمک مي کند ،و
دوم مقايسه بهره وري بين سازمانها و موسسات ديگر به منظور يافتن
موقعيت نسبي است که مي تواند براي برنامه ريزيهاي آينده در مورد
محصول ،فرآيند ،بازار و غيره در محيطي رقابتي ابزاري بسيار سودمند
باشد .اما اندازه گيري بهره وري به تنهايي عاملي جهت بهبود سازمانها
نيست  .با بکارگيري چرخه مديريت بهره وري مي توانيم بهبود مستمر در
سازمان داشته باشيم .در ابتدا سازمانها مي بايست بهره وري را با اندازه
گيري آغاز نمايند و هنگامي که سطوح مختلف بهره وري در سازمان
اندازه گيري شد آن را با توجه به اهداف ،مورد ارزيابي قرار دهند .بر مبناي
اين ارزيابي اهداف جزيي در بخش هاي مختلف به صورت دراز مدت يا
کوتاه مدت تعيين گردد و براي نيل به آن ،بهبود بهره وري و برنامه ريزي
جهت دستيابي به اهداف مورد توجه قرار گيرد .چرخه مذکور در اقدام
نهايي به اندازه گيري بهره وري در دوره بعد پرداخته و به پويايي سازمان
منجر مي گردد .نکته حائز اهميت در اين چرخه ،تاکيد بر بهره وري به

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق
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عنوان برنامه اي هميشگي است .به اين معني که بهره وري يک برنامه
يا يک پروژه نيست که تنها براي يک بار انجام شود بلکه ماهيتي
فرآيندي داشته و به صورت مستمر و مداوم مورد بررسي و تجزيه و
تحليل قرار مي گيرد .با توجه به ضرورت اجرا و عملياتي نمودن برنامه
هاي ششم توسعه و ضرورت پياده سازي چرخه مديريت بهره وري جهت
کليه دستگاههاي اجرايي ،بر آن هستيم تا مدلي بومي براي پياده سازي
چرخه مديريت بهره وري در شرکت برق منطقه اي فارس ارائه نمايم و با
توجه به متحدالشکل بودن سرفصلهاي مالي در کليه شرکتهاي زير
مجموعه وزارت نيرو  ،مدل فوق الذکر را اشاعه و عملياتي نماييم

9

 )1به کار کيري علم داده کاوي و تکنيک ها و

تصميمگيري اثربخش و کارا در حوزه مديريت منابع انساني ،مزاياي


الگوريتم هاي مختلف آن جهت استخراج و کشف

رقابتي مهمي براي سازمانها در پي دارد .عليرغم وجود دادهها و

دانش از اطالعات ارزيابي عملکرد دوره اي کارکنان

اطالعات فراوان در سازمانها در ارتباط با منابع انساني ،متأسفانه اين

در حوزه مديريت منابع انساني )2.اطالعات مربوط به

دادهها به شيوهاي اثربخش مورد تحليل و استفاده قرار نميگيرند.


سوابق دوره هاي ارزيابي سه ماهه کارکنان بخش

روشهاي دادهکاوي ،ميتواند بهعنوان يک رويکرد مؤثر براي پردازش


مديريت داده کاوي اطالعات مربوط به منابع انساني

هاي مختلف از نيروي انساني به همراه ساير

دادههاي منابع انساني مورد استفاده قرار گيرد تا با اتّکا بر آن به


شرکت برق منطقه اي

با استفاده از روش هاي داده کاوي و ارزش گذاري

متغيرهاي شخصي  ،استخدامي ،شغلي و سازماني،

هرمزگان

داده ها و درجه بندي داده ها به عنوان پشتيبان در

تصميمگيري پيرامون مسائل مختلف سازماني پرداخته شود .هدف اين


انضباط کاري و متغيرهاي آموزشي در يک انبار داده

پژوهش بررسي تحليلي تحقيقاتي است که از تکنيکهاي مختلف

ساير سيستم هاي مديريتي

گرد آوري شده و در دسترس کاربران قرار گيرد)3 .

دادهکاوي براي تجزيه و تحليل مسائل مرتبط با مديريت منابع انساني


کاربردهاي داده کاوي در حوزه علم اطالعات و دانش

بهره بردهاند؛ تا در نتيجه بتوان چارچوبي راهبردي براي بهکارگيري

شناسي براساس کاربردهاي داده کاوي در ساير حوزه

روشهاي دادهکاوي در حوزههاي مديريت منابع انساني ارائه نمود .يک


هاي علمي مورد کنکاش و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

درک عميق از دانش پنهان در داده هاي منابع انساني براي موقعيت

 )4تشريح تکنولوژي داده کاوي در حوزه هوش

رقابتي سازمان و تصميم سازي سازمان حياتي است .تحليل الگو ها و

محاسباتي و متدولوژي استاندارد CRISP Data

روابط داده هاي منابع انساني کامالً نادر و کمياب است .اغلب داده هاي
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تبيين نقش و تاثير فالت زدگي شغلي در بين مديران

هرمزگان

و کارکنان شرکت برق منطقه اي هرمزگان

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

Miningپرداخته و يک طبقهبندي از کاربردهاي

منابع انساني صرفاً براي اهداف گزارش مانند و پاسخ به يک سري پرس

اين تکنولوژي در حوزه تصميمگيريهاي مديريت منابع

وجوها جمع آوري و نگهداري مي شوند  .الزم است که سيستم هاي

انساني ارايه داده شود )1 .انتخاب بهترين استراتژي

منابع انساني بر روي داده هاي کميت پذير بيشتر تمرکز کنند و نشان دهد

در حوزه مديريت منابع انساني با استفاده از الگوريتم

چگونه داده کاوي به تصميمگيري پيرامون مسائل مختلف سازماني کمک

هاي داده کاوي نهايي شده.

شاياني خواهد نمود

)1شناسايي عوامل به وجود آورنده فالت شغلي در

توجه به مقوله فالت شغلي توسط کليه سازمان ها امري اجتناب ناپذير

کارکنان و ارائه آن در قالب الگويي کاربردي) 2 .

شده است ،کارکناني که در مسير شغلي مناسبي در سازمان در حال

شناسايي مهم ترين پيامدهاي مخرب و غيرکارکردي

پيشرفت هستند با انگيزه بيشتري کار مي کنند ،عملکرد نقشي و فرانقشي

فالت شغلي در سازمان ها )3 .ارائه راه کارهاي

بيشتري دارند ،راضي تر هستند و تمايل به ترک سازمان و غيبت در بين

مناسبعلمي و عملي در برخورد هوشمندانه با پديده

آن ها کمتر مشاهده مي شود .به همين دليل سازمان ها همواره در پي

فالت شغلي در شرکت برق منطقه اي هرمزگان)4 .

يافتن راه حل هاي اثر بخش براي مديريت مسير شغلي کارکنان هستند.

تبيين پيامدهاي حاصل از بروز فالت زدگي شغلي و

يکي از عواملي که در چرخه مسير پيشرفت شغلي (کارراهه) ،به عنوان

اثر آن بر عملکرد سازمان )1 .اثر فالت زدگي

عاملي اثرگذار بر پيامدهاي سازماني ،شناسايي شده است ،پديده فالت

ساختاري بر تعهد سازماني و تحليل رفتگي

شغلي است .فالت شغلي ،نقطه اي در مسير شغلي فرد است که احتمال

روانشناختي )0 .اثر فالت زدگي محتوايي بر رضايت

حرکت در سلسله مراتب سازمان در آينده براي وي بسيار کم است .فالت

شغلي و تمايل به ترک خدمت کارکنان )7 .اثر فالت

شغلي ،نقطه اي در مسير شغلي است که در آن امکان حرکت عمودي رو

زدگي زندگي بر تحليل رفتگي روانشناختي)8 .

به باال جهت ارتقاء ،اندک باشد .فالت زدگي ،احساس نااميدي و ناکامي

طراحي و تبيين الگوي مديريت فالت زدگي شغلي )9

رواني است که کارکنان پس از توقف موقت يا دائم در مسير پيشرفت

شناساندن عواقب و خطرات فالت زدگي شغلي و

شغلي و حرفه اي خود آن را تجربه مي کنند .از آن جايي که اغلب

تعيين روش هاي صحيح برخورد با کارکنان)16 .

کارکنان ،ارتقاء و پيشرفت در مسير شغلي را به عنوان شاخصي اساسي

کاهش سطح تحليل رفتگي شغلي ،افزايش سطح

براي سنجش موفقيت در شغل در نظر مي گيرند ضرورت توجه به مقوله

رضايت شغلي و تعهد سازماني.

فالت شغلي توسط کليه سازمان ها اجتناب ناپذير شده است .نبود قابليت
الزم براي انطباق با تغييرات ،سطح پايين مشارکت شغلي و عدم بروز

عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال9311
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عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت برق منطقه اي
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يزد

سازمان با رويکرد آينده صنعت برق و اجراي پايلوت

307

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

ابتکار عملي و افزايش فشار رواني ،تمايل به ترک خدمت ،غيبت ،تعارض
نقش ،کاهش حس احترام به خود ،از پيامدهاي اجتناب ناپذير فالت زدگي
شغلي کارکنان مي باشد .با نگاهي به ماهيت شرکت برق منطقه اي
هرمزگان ،مي توان دريافت به دليل کارکردهاي پيچيده و حساس در
فعاليت هاي اين شرکت ها ،وجه تمايز تحقيق حاضر با ساير پژوهش
هاي صورت گرفته را بايد در اين نکته جستجو کرد .بنابراين در تبيين
فالت زدگي شغلي نمي توان وجوه اشتراکي با نتايج تحقيقات ساير
پژوهشگران به دست آورد .لذا تحقيق حاضر در نوع خود بديع و نو مي
باشد.
با توجه به تحوالت اساسي در فناوري ،بيش از يکسوم (حدود 31درصد)
مهارتهايي که امروز در نيروي کار مهم به نظر ميرسند ،دچار تغيير
خواهند شد .تا سال  ،2626انقالب صنعتي چهارم صنايع روباتيک

11

داليل اصلي ضرورت تحقيق حاضر :شناسايي مهارت

پيشرفته ،هوش مصنوعي ،مواد پيشرفته ،بيوتکنولوژي و ژنتيک را براي

هاي آينده مورد نياز صنعت برق ،برنامه ريزي پياده

دنيا به ارمغان خواهد آورد .اين تحوالت موجب تغيير در شيوه زندگي و

سازي آموزش هاي مهارتي ،اجراي مهارت هاي مورد

روشهاي انجام کار در سازمان ها خواهد شد .برخي مشاغل ناپديد

نياز صنعت برق و بومي سازي اين مهارت ها با

خواهند شد ،برخي دچار رشد و توسعه ميشوند و ممکن است برخي

ساختارهاي موجود مي باشد .محصول نهايي ليستي از

مشاغلي که امروز وجود آنها غيرعادي به نظر برسد ،امري عادي در جامعه

مهارت ها و اجراي پايلوت براي يکي از بخش هاي

بهشمار آيند .آنچه مسلم است آنکه نيروي کار آينده نياز جدي به

شرکت خواهد بود.

بهروزرساني سريع مهارتهاي خود خواهد داشت .صنعت برق به عنوان
يک صنعت پيشرو ،قطعا بيشتر در معرض چنين تغييراتي خواهد بود و در
صورت عدم شناسايي و يادگيري مهارت هاي آينده توسط کارکنان
سازمان ،عملکرد شرکت انتقال دچار مخاطره خواهد شد.
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هدف اصلي يادگيري در عمل ،يادگيرينحوه پرسيدن

12

سؤالهاي مناسب در حين وقوععمل است ،نه يافتن

دليل ضرورت انجام اين تحقيق در شرکت ،تاثيرات اثبات شده و تجربه

پاسخهايي که قبال توسط ديگران توصيف شدهاند .در

شده شرکت هاي دنيا در زمينه يادگيري حين عمل است .يادگيري در

اين روش ،عمل با نگرش جديد همسو مي شود ،نه

عمل يک راهبرد با کاربردهاي گوناگون است که براي يافتن و حل

اين که فکر در مسير عمل قرار گيرد .چون يادگيري

مسائل وپرداختن به موضوعاتسازماني مورد استفاده قرار ميگيرد .در

درعمل بر حل مسائل در زمان مناسب آنها تاکيددارد،

حقيقت بهعنوان راهبردي واقعي در جهت بهبود و پيشرفت سازمان و

ابزار قدرتمندي براي ايجاد سرمايه فکريجهت

عامل ايجاد وتقويت قابليتهاي فردي و تيمي و تامين کننده نيازهاي آينده

برآوردن تعهدات سازمانهاي يادگيرنده پرورش افراد

سازمان به حساب ميآيد .بهعبارت ديگر ،يادگيري در عمل ،بريافتن و حل

براي زمان حال و آينده است .شيوه يادگيري در عمل

مشکالت و مسائل واقعي در حين وقوع تاکيد ميکند ،و اين نوع يادگيري

در حين کار و براي ايجاد يا تقويت دانش و مهارتها و

بهعنوان راهبرد رشد براي آن دسته ازگروههاي شغلي بهکار ميرود که در

تواناييهاي کارکنانمورد استفاده قرار ميگيرد .چون

آنها حصول به نتايج کار و توسعه مهارتهاي واقعي و ارزشمند مورد تاکيد

يادگيري درعمل معموال در تيمها و گروههايي با

است .يکي از داليل مهم سياستي پيشنهاد اين تحقيق ،اولويت تحقيقات

وظايفمرتبط با هم معمول ميشود به ارتقاي

در محور مطالعات اموزشي ومهارت هاي منابع انساني در صنعت برق مي

آگاهيمشارکتکنندگان از ساير بخشهاي سازمان

باشد.

نيزکمک ميکند.
بهبود و ارتقاي کيفيت برنامه هاي آموزشي ،
اثربخشي بيشتر برنامه هاي آموزشي  ،ارتقاي وضعيت
13

شرکت توزيع نيروي
برق استان کردستان

آسيب شناسي و بررسي وضعيت ارتقاي کيفيت

عملکردي و رفتاري کارکنان و مديران خروجي پروژه

آموزش کارکنان و برنامه هاي آموزشي در صنعت

داراي دو نسخه گزارش متفاوت يکي براي خود

برق

شرکت و ديگري براي به اشتراک گذاري با
شرکتهاي ديگر باشد که بتوان از نتايج آن استفاده
نمود.

اهميت افزايش مهارت  ،دانش و نگرش کارکنان در بهره وري صنعت و
افزايش بازدهي کاري
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در عصر حاضر منابع مالي ديگر به عنوان عامل اصلي توسعه به شمار نمي

14

شرکت توزيع نيروي
برق استان مرکزي

بدينگونه طرح هاي مديريت منابع انساني سبز ،از

آيند ،بلکه عملکرد سرمايه هاي انساني در سازمان موجبات دستيابي به

سويي منجر به صرفه جويي و بازده بيشتر ميشود،و از

رشد و توسعه ي پايدار را فراهم ميکند و مديريت چنين سرمايه هايي به

سوي ديگرهزينه هاي پايين تر و ايجاد يک فضاي

دانشي وسيع نياز دارد .درچند دهه ي اخير محققين ،سيستمهاي مديريت

بهتر براي تعامل کارکنان ،به نوبه ي خود کمک

زيست محيطي  EMرا نيز در کنار مديريت منابع انساني به عنوان عاملي

ميکند تا سازمان مدل پايداري زيست محيطي را به

کليدي براي رسيدن به توسعه ي پايدار در سازمان مورد توجه قرار دادند.

کاربگيرد.اهميت اجراي اين طرح ها را نه تنها از نقطه

مديريت زيست محيطي را فرايند گسترده اي در سازمان تعريف نمودند

نظر توسعه ي پايدارواقتصاد ،بلکه در دستورالعمل

که کارهاي خالقانه اي را براي رسيدن (به پايداري محيطي ،کاهش

هاي اجرايي باالدست وهمچنين در به روز شدن و

ضايعات ،افزايش مسئوليت پذيري اجتماعي و مزيت رقابتي در سازمان ،به

انطباق با استانداردهاي جهاني  ،ميتوان يافت .يکي از

اجرا در مي آورد .ولي از اين ميان ،مديريت منابع انساني سبز

بررسي نقش مديريت منابع انساني سبز در

اين استانداردهاي بين المللي  ISO 14001ميباشد

GHRMتوجه فزاينده اي را به خود جلب کرده است ؛چراکه حرکت به

شرکتهاي توزيع برق (مطالعه موري :شرکت توزيع

که سعي در شناسايي مباحث زيست محيطي وادغام

سمت انجام فعاليتهاي دوستدارانه ي محيط زيست در سازمان،نيازمند

نيروي برق استان مرکزي)

آن با وظايف مديريتي از جمله مديريت منابع انساني،

حمايت مديريت منابع انساني مي باشد ؛ به اين دليل که مديريت منابع

دارد نتايج آن براي ديگر شرکتهاي توزيع نيز مي

انساني شريک استراتژيک  ،و واحدي با عملکردي داراي ارزش افزوده مي

تواند مورد استفاده قرار گيرد.اشتراک گذاري خالصه

باشد ومي تواند اهميت فعاليتهاي "سبز" و "دوستدار محيط زيست" را با

اي از پروژه کافي نبوده و الزم است کل گزارش

ايجاد تغيير در فرايندهاي خود مورد توجه قرار دهد .از طرفي مديريت

پروژه با حذف حداقلي از مواردي که شامل اطالعات

منابع انساني نقشي حياتي درشکل دهي فرهنگ ،ساختار،استراتژي ها و

فردي پرسنل شرکت يا اطالعات محرمانه ديگر مي

توسعه ي سياست سازماني بازي ميکند .بنابراين مي توانيم مديريت منابع

شود  ،با ديگر شرکتها به اشتراک گذاشته شود.واگرنه

انساني و سيستمهاي مديريت زيست محيطي را به عنوان عوامل کليدي

اتال سرمايه ي ملي خواهد بئد .لذا خروجي پروژه بايد

در دستيابي به توسعه ي پايدار در سازمان نيز در نظر بگيريم .شرکت هاي

داراي دو نسخه گزارش کمي متفاوت يکي براي خود

توزيع برق به خاطر رسالت ارائه نيروي برق به مردم از سازمان هايي است

شرکت و ديگري براي به اشتراک گذاري باشد.

که به طور گسترده با محيط زيست در تعامل مي باشد .در ميان وظايف
بسيار متعددي که براي شرکت هاي توزيع برق تعريف شده است مي
توان به :پيشگيري از آلودگي محيط زيست و مديريت زيست محيطي نيز
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به چشم ميخورد ،که امروزه توجهات زيادي را به خود معطوف کرده است
 .اجراي اين وظايف در حوزه هاي مختلف ،باعث مي شود افراد زيادي به
عنوان کارکنان مستقيم و يا به صورت غيرمستقيم در شرکتهاي همکار با
شرکت توزيع برق استان مرکزي مشغول به کار باشند؛ GHRM .ميتوان
هم از جنبه هاي مديريتي و محيط زيست ،و هم از ديدگاه اقتصادي مورد
بحث قرار داد .به تعبيري ،درواقع اين مقوله ،ازمفهوم پارارايم Triple
 )Bottom Line (TBLحمايت ميکند که دربرگيرنده ي فعاليتهايي
همراستا با سه رکن توسعه ي پايدار ،يعني تعادلِ " محيط  ،جامعه و
اقتصاد " مي باشد .بدينگونه طرح هاي مديريت منابع انساني سبز ،از
سويي منجر به صرفه جويي و بازده بيشتر مي شود،و از سوي ديگر هزينه
هاي پايين تر و ايجاد يک فضاي بهتر براي تعامل کارکنان ،به نوبه ي
خود کمک ميکند تا سازمان مدل پايداري زيست محيطي را به کاربگيرد.
اين پژوهش به دنبال کمک در دستيابي به اهداف و ماموريتهاي مهم
شرکت توزيع برق استان مرکزي در استفاده مناسب از محيط زيست براي
برق رساني مناسب به مشترکين است که با رويکرد احياء و افزايش
کيفيت زيست محيطي شهر ،حفاظت و بهره برداري بهينه از محيط
زيست صورت مي پذيرد .لذا مطالعه ي حاضر با هدف يافتن پاسخ اين
سوال انجام گرديد که "ساختار مديريت منابع انساني سبز در شرکت هاي
توزيع نيروي برق استان مرکزي برق چگونه است؟"

11

با در نظر گرفتن شرايط اب و هوايي  -درامد ها-

عدم پرداخت قبوض توسط مشترکين از معضالت شرکت توزيع نيروي

شرکت توزيع نيروي

بررسي عوامل عدم پرداخت به موقع قبوض برق و

بافت فرهنگي -سياسي و اجتماعي و انجام مطالعات

برق اهواز مي باشد با توجه به مصرف باالي انرژي در اين منطقه بدليل

برق اهواز

راهکارهاي انگيزشي مشترکين

راه کارهاي انگيزشي در پرداخت قبوض برق مورد

شرايط خاص اب و هوايي مبلغ قبوض نسبتا باال بوده و عدم پرداخت يا

مطالعه قرار گيرد

تاخير پرداخت ان ضرر مالي بااليي در پي خواهد داشت .اکثر مشترکيني
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که قبوض خود را پرداخت نميکنند پس از چند دوره با صورتحساب
سنگين واجه شده و درخواست همکاري يا تعيين اقساط دارند .لذا بررسي
علل اين مساله و ارائه راهکارهاي انگيزشي مي تواند کمک زيادي به
وصول مطالبات نمايد.

10

اهداف پژوهش شامل يک هدف اصلي و چند هدف

انرژي برق به طور گسترده اي در بخش هاي مختلف جامعه کاربرد دارد و

فرعي به شرح زير مي باشد .هدف اصلي :کشف و

همچنان اين کاربرد گسترده تر نيز مي شود .از طرف ديگر ،ميزان مصرف

فهم معاي ذهني زنان مصرف کننده برق خانگي در

برق با رشد جمعيت و شهرنشني نيز همبستگي مستقيمي دارد .به توجه به

شهر جيرفت اهداف فرعي :بررسي عادتواره و خرده

رشد شتابان جمعيت و شهرنيشني و صنايع وابسته به برق ،تقاض هم

فرهنگ مصرف برق در ميان زنان شهر جيرفت

براي ان حامل انرژي رو به فزوني است .از طرف ديگر بحران انرژي در

بررسي نحوه مديريت مصرف برق توسط مشارکت

کنار بحران هاي زيست محيطي ،به يکي از مسائل برجسته جهاني تبيدل

کنندگان بررسي دانش و نگرش آن ها در مورد

شده و مساله را پيچيده تر کرده است .در اين ميان ايران هم از اين قواعد

مصرف برق خانگي اگر چه يافته هاي پژوهش هاي

مستثني نيست .ميزان مصرف سرانه برق در ايران نيز چند برابر ميانگين

شرکت توزيع نيروي

کندوکاو معاني ذهني زنان (خانه دار و شاغل) پيرامون

کيفي قبل از پژوهش مشخص نيست اما با توجه به

جهاني است .برنامه هدفمندي يارانه ها که يکي از اهداف آن ساماندهي

برق جنوب استان

مديريت مصرف برق خانگي :مطالعه موردي شهر

مساله و محور پژوهش ،مي توان انتظار داشت که

وضعيت مصرف برق بوده است نيز تغيير قابل مالحظه اي در الگوي

کرمان

جيرفت

مقوالت مستخرج از داده ها ،به درک جديدي از

مصرف ايجاد نکرده است و همچنان با استاندارد هاي جهاني در اين

رفتارهاي مصرفي مشارکت کنندگان کمک کند بدين

زمينه فاصله زيادي داريم .اين امر نشانگر نوعي رفتار پيچيده و شايد

معني که ابعاد مخفي رفتارهاي مصرفي از قبيل خرده

غيرمسئوالنه باشد که مستلزم مداقه و کندوکاوي عميق است .شرايط

فرهنگ مصرفي ،عادتواره ها ،و همچنين بينش

خاص ايران ،توجه به اين مساله را دوچندان مي کند .بحران کم آبي و

مشارکت کنندگان در حوزه مصرف برق آشکار گردد.

سوخت هاي فسيلي و پيامدهاي استفاده از اين منابع ،مساله مصرف برق

فهم معاني ذهني مشارکت کنندگان و خصيصه هاي

را بغرنج تر کرده است .از طرف ديگر ،با توجه به هزينه باالي افزايش

اين معاني ذهني مي تواند بر ابعاد پنهان رفتار

ظرفيت توليد برق ،راهبرد منطقي تر اين است که تقاضا يا مصرف را

مصرفي پرتو افکند .در واقع ،محصول نهايي کار،

مديريت کرد تا عالوه بر صرفه جويي ،در درازمدت نيز نتايج مطلوبي

طراحي مدلي براي مديريت مصرف بهينه برق بر

دربرداشته باشد .از آن جا که مصرف خانگي ،به تنهايي بخش قابل
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مبناي يافته هاي ميداني است .کشف ابعاد نهفته

مالحظه اي از مصرف کل توليد برق را پوشش مي دهد اين بخش

الگوي مصرف برق در ميان زنان که نقش مهمي در

نيازمند کندوکاو و پژوهش بيشتري است .اگر پژوهش هاي حوزه مصرف

مصرف دارند مي تواند در فرايند محتواسازي و

برق خانگي را به دو بخش فني و انساني تقسيم کنيم در هر دو حوزه

همچنين سياست گذاري هاي مصرفي شرکت توزيع

کارهاي قابل توجهي انجام شده است .اما آنچه که خالء جدي آن

برق کارگشا باشد .مراحل انجام کار به شرح زير است:

مشاهده مي شود پژوهش هاي کيفي است .نتايج بررسي ادبيات تحقيق
نشان داد که در اين زمينه خالئ جدي پژوهشي وجود دارد .به عبارتي ما
هنوز به طور عميق به کندوکاو معاني ذهني مصرف کنندگان برق خانگي
نپرداخته ايم .اغلب پژوهش ها در حوزه اجتماعي ،با روش پيمايش و ابزار
پرسشنامه استاندارد صورت گرفته است .اگرچه بسياري از اين پژوهش ها
با دقت علمي قابل مالحظه اي صورت گرفته است اما بعلت ارتباط
سطحي پرسشگر و پاسخگو و گاهي به علت اشباع شدن جامعه از
پرسشنامه ،ورود به عمق واقعيت به سختي صورت مي پذيرد .در اين
راستا ،اين پژوهش درصدد است تا با رويکردي اميک و درون نگرانه ،به
کشف و فهم رفتارها ،عادت ها و خرده فرهنگ مصرف برق در ميان زنان
بپردازد .علت انتخاب زنان اين است که معموال مديريت مصرف برق از
جمله زمان ،شيوه مصرف و نوع مصرف بر عهده آن هاست .در اين راستا
مساله پژوهش عبارت است از اين که  :ذائقه و خرده فرهنگ مصرف برق
در ميان زنان شهر جيرفت چه ويژگي هايي دارد؟ آن ها چگونه مصرف
برق را مديريت مي کنند؟ دانش و نگرش آن ها در مورد مصرف برق
چگونه است؟

17

شرکت توزيع نيروي

بازسازي معنايي استفاده غير مجاز از برق و شناسايي

هدف کلي مطالعه حاضر ،معناکاوي پديده استفاده

تعريف مسئله :استفاده غير مجاز از برق (برق دزدي) در بسياري از

برق جنوب استان

بسترها ،زمينه هاي عملي و مداخله اي آن در شهر

غيرمجاز از برق در ميان ساکنين شهر جيرفت است

کشورها رايج بوده و ساالنه ميلياردها دالر از شبکههاي برق سرقت و

کرمان

جيرفت

که استفاده غير مجاز از برق دارند .اهداف جزئي اين

استفاده غير مجاز انجام ميشود (چووسکي .)2610 ،استفاده غير مجاز از
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مطالعه عبارتند از - :بررسي و شناخت شرايط عملي

برق مساله اي پيچيده با ابعاد گوناگون است که در چند دهه گذشته،

مصرف غير مجاز برق نزد افراد مورد مطالعه -

صنعت برق در کشورهاي مختلف را با مشکالت جدي روبرو ساخته است

بررسي و شناخت شرايط ميانجي مصرف غير مجاز

و يک نگراني جدي براي شرکتهاي برق ايجاد نموده است ،چرا که به

برق نزد افراد مورد مطالعه  -شناخت استراتژي هايي

دليل خسارت هاي اقتصادي ناشي از سرقت برق ،مساله بقاي شرکت

که افراد مورد مطالعه براي استفاده غير مجاز از برق

هاي برق مطرح است .برخي از شرکتهاي برق در کشورهاي در حال

بر مي گزينند  -شناسايي پيامدهاي اين استراتژي

توسعه در حدود  16تا  36درصد از کل درآمد خود را به خاطر اين برق

هاي مورد انتخاب از سوي افراد مورد مطالعه

دزدي از دست ميدهند ،که نشان ميدهد آنها نميتوانند بر روي اقدامات

محصول نهايي پروژه و نتايج قابل انتظار انتظار مي

کاهش سرقت برق سرمايهگذاري کنند .اين زيانهاي اقتصادي بر منافع

رود که پژوهش کيفي حاضر ،بتواند با درک و

شرکت برق در توسعه دستگاهها ،با توجه به بهبود کيفيت تامين و يا

بازسازي معنايي پديده استفاده غير مجاز از برق،

فرآيند برقرساني تاثير ميگذارد .اين مساله مشکالت عديده اي را در

کشف شرايط سازنده اين پديده در سطوح خرد ،ميانه

سيستم ايجاد نموده و خسارت هاي زيادي را باعث گريده است؛ از جمله

و کالن و در نهايت صورت بندي زمينه ها ،شرايط

افزايش تلفات انرژي و هدر رفتن منابع ،افزايش خاموشي هاي ناخواسته،

عملي ،شرايط ميانجي و واکنش افراد مورد مطالعه به

خسارات به تاسيسات ،نارضايتي مشترکين ،ايجاد کار مضاعف براي

شرايط سازنده اين پديده و استراتژي هايي که آنها در

مامورين ادارت برق ،عدم امکان برآورد مصرف برق و انجام کار برنامه

پيش مي گيرند (کنش و کنش متقابل) ،بتواند در

ريزي ،احتمال حوادث نيروي انساني ،مصرف بي رويه انرژي ،قانون

نهايت علل پديده مورد نظر را کشف و راه حل هايي

گريزي و خسارات به مشترکين برق را مي توان نام برد که در مجموع

عملي براي کاهش و يا حذف پديده مورد نظر نيز

مشکالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي زيادي را موجب مي گردد .اين

ارائه نمايد .مراحل انجام کار -مطالعه مقدماتي -جمع

وضعيت ،سرمايه گذاري هاي جديد براي توسعه ظرفيت برق را محدود

آوري داده هاي کيفي -تجزيه و تحليل داده هاي

مي کند که در نهايت منجر به کمبود برق مي شود (جميل .)2613 ،در

کيفي -تدوين گزارش نهايي

شبکه برق ،هدر رفت انرژي به دو صورت تعريف مي شود :يکي تلفات
فني که ناشي از عبور جريان از هادي ها و اقدامات داخلي سيستم قدرت
هستند و عمدتا شامل اتالف انرژي در اجزاي سيستم الکتريکي مانند
خطوط انتقال ،ترانسفورماتورهاي برق و سيستم هاي اندازه گيري است.
(که تا حدودي طبيعي است) و ديگري تلفات غيرفني است که ناشي از
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بررسي مطالعات اجتماعي و فرهنگي بر روي انواع

 -1طبقه بندي جامع بر اساس مصرف و عوامل

جامعه به منظور ارتقاء سطح فکر  ،دانش و ايجاد انگيزه مي تواند کمک

مشترکين غرب مازندران جهت ارائه راهکارهاي

فرهنگي و اجتماعي  -2ارائه راههکار مجزا براي

شاياني به اعمال سياست هاي کالن و منطقي نمودن مديريت مصرف

عملي در مديريت مصرف برق

گروه هاي مختلف  -3مديريت بهينه مصرف برق

برق در سطح شرکت توزيع غرب نمايد .براساس نظرية رفتار برنامهريزي

اقدامات خارجي در سيستم برق و همچنين شرايطي است که در محاسبه
تلفات فني در نظر گرفته نميشود و به دستکاري کنتورهاي برق
(کالسيک و هوشمند) ،سرقت اتصاالت شبکه و موارد اين چنيني گفته
مي شود .سرقت برق عمدتا از دستگاههاي اندازه گيري شروع مي شود.
براي يادگيري ترويج فرهنگ بهينه سازي مصرف برق در جوامع  ،تدوين
استراتژي ها و سياست هاي آموزشي  ،انگيزشي در بخش هاي مسکوني ،
عمومي  ،تجاري و صنعتي شهرها و روستاها اجتناب ناپذير است .تجربه
کشورهاي موفق درباره بهينه سازي مصرف برق نشان ميدهد که
مهمترين گام مديريت مصرف فرهنگ سازي در اين زمينه است ولي
متاسفانه در بخش فرهنگ مصرف ،مديريت برق و بهرهوري ،مطالعات
همه جانبه صورت نگرفته است .از اين رو بدليل عدم انگيزه براي کاهش
مصرف  ،اجراي برنامه آگاه سازي ،حساس سازي و آموزش اقشار مختلف
18

شرکت توزيع نيروي
برق غرب مازندران

شده ،مديريت مصرف برق از سوي فرد ،ابتدا به وسيلة نگرش وي نسبت
به مصرف انرژي و سپس تحتتأثير اثربخشي ادراکي او نسبت به مصرف
انرژي برق اقدام مي نمايد .روش هاي آموزشي و تشويقي غير فعال (
يعني روش هايي که مخاطبان دريافت کننده منفعل پيام ها و اطالعات
هستند) هيچ نتيجه اي در تغيير نگرش افراد ندارد .بر حسب نظر محققان
تنها توجه به تغيير باورها و اعتقادات و نگرش ها و ارزش هايي که الزمه
جلوگيري افراد از هدر رفتن منابع است  ،موثر و اثر بخش است.روش
هاي سنتي تشويق  ،که اغلب ازجانب نهادهاي دولتي مرتبط بانيرو در
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پيش گرفته مي شود ،موجب تغييري نخواهد شد .افراد جامعه به طبقات
مختلف تقسيم مي شوند که درک تفاوت هاي آن ها با هم مستلزم تفاوت
در ارايه راهکارهاي مديريت مصرف است .هر راهکار با دقت و با توجه به
نياز ها و ويژگي هاي هر گروه مخاطب طراحي شود و به نحوي ارايه
گردد که گرايشي را درآنان شکل دهد که منافع خود را در پيوند با منافع
ديگران و اجتماع بزرگتر در نظر آورند و از خود محوري بپرهيزند .بررسي
مطالعات اجتماعي و فرهنگي جهت ارائه راهکارهاي عملي در مديريت
مصرف برق ضرورت اجتناب پذيري است که نيازمند تحقيقات ويژه در
اين زمينه است .بدون وجود اين پژوهش ،هر گونه کوشش براي اثرگذاري
بر عادت رفتاري مصرف منابع به منزله تيري در تاريکي خواهد بود .در
اين ميان نقش تحقيقات جامعه شناختي و روانشناختي و آموزشي اهميت
ويژه اي برخوردار است لذا بررسي مطالعات اجتماعي و فرهنگي بر روي
انواع مشترکين غرب مازندران جهت ارائه راهکارهاي عملي در مديريت
مصرف برق با متد جديد از الويت هاي اجتناب پذير شرکت خواهد بود.

 -6محور عمومي
 6.6مطالعات حقوقي

رديف

1

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

شرکت توزيع نيروي

بررسي سياست تقنيني تخريب تاسيسات برق و ارائه

برق استان البرز

راهکارهاي مناسب مقابله با آن در استان البرز

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

داليل اولويت داشتن

تعيين ويژگيهاي سياسـت جنـايي تقنينـي ايـران در اقدامات خرابکارانه در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي مانند برق،
زمينه کنترل تخريب تاسيسات برقي .اهـداف فرعـي هم اکنون به يکي از معضالت شرکتهاي خدماترساني عمومي در کشور
-1-1تعيين محاسن سياست جنايي تقنيني ايـران در ايران تبديل شده است .خرابکاري تأسيسات برقي عالوه بر آنکه در تأمين
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زمينه تخريب تاسيسات برقـي -2-1 .تعيـين معايـب نيازمنديهاي اساسي مردم اخالل ايجاد مينمايد ،مـيتوانـد کشـور را بـا
سياســت جنــايي تقنينــي ايــران در زمينــه تخريــب
چالش امنيتي روبرو ساخته و تهديد جدي عليـه نظـم عمـومي محسـوب

تاسيسات برقي -3-1 .تعيـين خالءهـاي موجـود در شود .تدوين قوانين و مقررات جزايـي و مشـخص نمـودن نحـوه برخـورد
سياســت جنــايي تقنينــي ايــران در زمينــه تخريــب جزايي با تخريب کنندگان اين قبيل اموال از مهمترين راههاي حفاظت از
تاسيســات برقــي-4-1 .ارايــه پيشــنهادهاي الزم در تاسيسات زيربنايي برق است .تجزيه و تحليل مواد قانوني و مقررات و بـه
جهت اصالح قوانين موجود به منظور تدوين سياسـت طور کلي سياست جنايي ايران حاکي از آن است که عليرغم اثرات منفـي
جنايي تقنيني مناسـب در کنتـرل تخريـب تاسيسـات بسيار زياد خرابکاري درتأسيسات برقي ،تبعات سوء ناشي از آن هنـوز بـر
برقي.

سياستگذاران جنايي مشخص و محرز نگرديده و به تبع آن به طور کلـي
اقدامات پيشگيرانه مؤثري اعم از کيفري و غيرکيفري در ايران راجـع بـه
پديده خرابکاري در تأسيسات عمومي برقـي وجـود نـدارد .مسـايل فـوق،
ضرورت تحقيق در خصوص سياسـت جنـايي ايـران در قبـال خرابکـاري
تأسيسات برقي را ميرساند .سياست تقنيني ايران حاکي از آن اسـت کـه
اوالً قانونگذار ،تصويب قانون مشخص و يکپارچه در خصـوص مقابلـه بـا
اين نوع از تخريب که وسايل و تأسيسات اقتصادي و اجتمـاعي جامعـه را
هدف گيري مي نمايد را بـا اهميـت ندانسـته .ثانيـ ًا سياسـت متمرکـز بـر
پيشگيري را اصوالً مدنظر قرار نداده است .اين در حالي است کـه امـروزه
کشورهاي پيشرفته ،نظـام کيفـري و سياسـت جنـايي خـود رابـر اسـاس
اقعيتهاي مجرمانه و پديدههاي نوظهـور ماننـد جـرايم برقـي متحـول
و 
ساختهاند .از اينرو ضروري است کشور ايران نيز همانند کشـورهايي کـه

اين جرم را در حقوق کيفري ملي خود قرار دادهاند ،با درک اين مهـم ،در
اين زمينه ،قوانين کارآمد تصويب نموده و بخشي از سياست جنايي تقنيني
ايران را به پيشگيري از آن اعم ازکيفري و غيرکيفري اختصـاص دهـد .از
طرف ديگر تا زمانيکه قانون جامع و مستقل و کاملي براي حمايت از اين
تاسيسات به تصويب نرسيده ،ضروري است قوانين پراکنـده جمـعآوري و
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تنقيح شوند ،تا دادگاههاي ايران بتوانند با سياست کيفري مصداقي موجود،
به منظور مقابله مؤثر با تخريب تأسيسات برقـي موفـق و عادالنـه عمـل
نمايند.

نحوه تماس با شرکتهاي وزارت نيرو جهت انجام اولويتها
◄شرکت توانير ،نشاني :تهران ،انتهاي بزرگراه هاشمي رفسنجاني  ،ساختمان وزارت نيرو ،طبقه دوم ،بال شرقي ،تلفن  ،22311246سرکار
خانم دامغانيان
نشاني اينترنتيwww.tavanir.org.ir :
◄شرکت مديريت شبکه برق ايران ،نشاني :تهران ،خيابان وليعصر ،خيابان رشيد ياسمي ،جنب بيمارستان خاتم االنبياء
تلفن  ،31162461آقاي آرمان سليمي بني
نشاني اينترنتيwww.igmc.ir :

اسامي مسئولين تحقيقات شرکتهاي برق منطقهاي
رديف شرکت برق منطقهاي

مدير يا کارشناس تحقيقات

تلفن

فاکس

نشاني اينترنتي

1

آذربايجان

رسول اسماعيل زاده

341-11321422

341-11231163

www.azrec.co.ir

2

اصفهان

مهدي ترابيان

311-1623331

311-16263331

www.erec.co.ir

1

باختر

ناهيد سلطانيپور

336-11432212

336-14112124

www.brec.ir

4

تهران

محمدرضا کلباسي

321-21312411

321-22121111

www.trec.co.ir

1

خراسان

عباداله کامياب

311 -16131323

311-16131333

www.krec.ir

6

خوزستان

ليلي اصالنپور

361-11163361

361-11163361

www.kzrec.co.ir

2

زنجان

مهدي قاسملو قيداري

324-11141411

324-11141462

www.zrec.co.ir

3

سمنان

مجيد خطيبي

321-11141423

321-11141423

www.semrec.co.ir

3

سيستان و بلوچستان

عبدالباسط صالح زهي

314-11112331

314-11112313

www.sbrec.co.ir

13

غرب

بهروز باوندپوري

331-13216231

331-13216333

www.ghrec.co.ir

11

فارس

شهناز دلفريبيان

321-12142143

321-12113342

www.frec.co.ir

12

کرمان

نسرين محمدي

314-12213326

314-12213314

www.krec.co.ir

11

گيالن

عليرضا جوادي

311-11111133

311-11111133

www.gilrec.co.ir

14

مازندران

فردين عنايتي کليجي

311-11111341

311-11163331

www.mazrec.co.ir

11

هرمزگان

ناصر قندهاري

326-11111213

326-11111234

www.hrec.co.ir

16

يزد

محمد زارعشاهي

311-11232211

311-13213212

www.yrec.co.ir
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فاکس

نشاني اينترنتي

1

استان آذربايجانشرقي

محمد فرجي

341-11131631

341-11131631

www.ezepdico.ir

2

استان آذربايجانغربي

ساسان حسني

344-11443332

344-41446111

www.waepd.ir

1

استان اردبيل

مسعود حامدي

341-11241634

341-11241613

www.aped.ir

4

استان اصفهان

ويدا ميرزائيان

311-16211223

311-16221133

www.epedc.ir

1

استان البرز

بهشيد احمد خان بيگي

326-12126461

326-12126461

www.aepdc.ir

6

استان ايالم

حسين دانش

334-11111343

334-11111431

www.Bargh-ilam.ir

2

استان بوشهر

رضا وريان

322-11143132

322-11112316

www.bedc.ir

3

استان تهران

ولي اله ناصري

321-11331134

321-11142242

www.tvedc.ir

3

استان چهارمحال و بختياري

مريم هاشمي

313 -12214243

313 -12223426

www.chb-edc.ir

13

استان خراسان جنوبي

محمد کيان

316-12433121

316-12214141

www.skedc.ir

11

استان خراسان رضوي

مهدي ظريف

311-13312213

311-13312223

www.kedc.ir

12

استان خراسان شمالي

اسماعيل حسينپور

313-12211323

313-12241144

www.nkedc.ir

11

استان خوزستان

غالمرضا قادسي

361-11116331

361-11161631

www.kepdc.co.ir

14

استان زنجان

مهدي کابلي

324-11112242

324-11442624

www.zedc.ir

11

استان سمنان

حسين خسروي

321-11411163

321-14411121

www.semepd.ir

16

استان سيستان و بلوچستان

محمودرضا صحرانورد

314-11112133

314-11112133

www.sbedc.ir

12

استان فارس

فضل اهلل تيماس

321-12113611

321-12113433

www.farsedc.ir

13

استان قزوين

فائزه رجبي

323-11213331

323-11213143

www.qazvin-ed.co.ir

13

استان قم

مسعود سليمي نيا

321-13332311

321-13313232

www.qepd.co.ir

23

جنوب استان کرمان

احمد کريمي افشار

314-12111623

314-121134323

www.sked.co.ir

21

شمال استان کرمان

سعيد زماني

314 -12113234

314 -12113234

www.nked.co.ir

22

استان کردستان

شيوا حبيبي

332-11231222

332-11231631

www.kurdelectric.ir

21

استان کرمانشاه

مجيد سقايي

331-13211161

331-13211112

www.kpedc.ir

24

استان گلستان

علي رمضاني

312- 12634163

312- 12211643

www.ped-golestan.ir

21

استان کهگيلويه و بوير احمد

سيد منصور نورائي پور

324-11133213

324-11133213

www.kbepdco.ir

26

استان گيالن

علي ميرزازاده

311-1666111

311-16661331

www.gilanpdc.ir

22

استان لرستان

ابراهيم شريفيپور

366-11233166

366-11231612

www.barghlorestan.ir

23

استان مازندران

هاجر باقريان

311-11632632

311-11132613

www.maztozi.ir

23

غرب استان مازندران

علي اکبر شاهبهرامي

311-12143243

311-12143243

www.bargh-gmaz.ir

13

استان مرکزي

علي اکبر بصيري

336-12213161

336-12213161

www.mpedc.ir

11

استان هرمزگان

عبداله رنجبر

326-14112114 326 – 11113331

www.hedc.co.ir

12

استان همدان

علي احسان اشرفي

331-13223311

331-13262114

www.edch.ir

11

استان يزد

محمد مهدي جوکار

311-16211332

311-16231123

www.yed.co.ir

رديف

شرکت توزيع نيروي برق

مدير يا کارشناس تحقيقات تلفن

فاکس

نشاني اينترنتي

14

شهرستان اصفهان

حبيب اهلل مظاهري

311-16641312

311-16611121

www.eepdc.ir

11

اهواز

فرهاد دانشي

361-14433222

361-11131141

www.aepdco.ir

16

تبريز

سيده مهرناز کرماني

341-11231223

341-11123313

www.toztab.ir

12

تهران بزرگ

ميثم نثاريمقدم

321-311232623

321-33621141

WWW.TBTB.IR

13

شيراز

امين رئيس زاده

321-12114131

321-12114142

www.shirazedc.co.ir

13

شهرستان مشهد

سعيد عليشاهي

311-13116131

311-13116131

www.meedc.ir

فلوچارت اخذ پروژه تحقيقاتي(يا پايان نامه) از اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو
پژوهشگران محترم جهت اخذ اولويتهاي تحقيقاتي شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه بايد طبق فلوچارت ذيل اقدام کنند .اين
تها همچنين بر روي سايت اينترنتي دفتر آموزش تحقيقات و فناوري وزارت نيرو()http://trt.moe.gov.ir
اولوي 
بارگذاري شده است.
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نام پروژه :

شماره مرحله

شماره فعاليت
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نام فعاليت

 %از کل پروژه

سال اول

سال دوم

سال سوم
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مجمــــــوع هزينه هـــــا



مجمــــــوع هزينه هـــــا

مجمــــــوع هزينه هـــــا
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