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 مشخصات خبرنامه:

 

 کنترل شبکه یهاسامانه یگروه پژوهش: ازیامت صاحب

 

 فریمانیمهران سلمسئول:  ریمد

 

 ، لیال ظفریفرمهران سلیمانی ،حمید دانایی: همکاران این شماره

 

 یفرزانه دشتآرا: گرافیست و صفحه

 

 فریمانیمهران سل: راستاریو

 

 :خبرنامه کردیاهداف و رو

تشار تبادل اطالعات و ان یمناسب برا یبا هدف فراهم آوردن بسترهای کنترل شبکه خبرنامه تخصصی گروه سامانه
 .شودیمنتشر م یصورت داخلدر صنعت برق به متریحوزه دیسپاچینگ و تلهمطالب مرتبط با 

و استفاده از مطالب آن با ذکر  کندیهرچه بهترشدن مطالب استقبال م یانتقاد برا ای شنهادیمجموعه از هرگونه پ نیا
 منبع بالمانع است.

 

 است. سندگانیشده بر عهده نودرج یهامطالب و پژوهش تیمسئول
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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 3 ........................................................................................................................................................................................... مقدمه -1

 5 ......................................................................................................................................................... پروژه یاجرا یکل مراحل -2

 6 .................................................................................................................. پروژه جانبی دستاوردهای و انتظار مورد نتایج -3
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 و ایران برق ملی دیسپاچینگ بومی پشتیبان مرکز EMS افزارنرم ساختار تدوین و مفهومی طراحی»پروژه با عنوان 

های کنترل شبکه در حال در گروه پژوهشی سامانه «EMS افزارنرم فناوری توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوین

 انجام است.

است  گردیده ارائهجهت آشنایی بیشتر همکاران محترم، خالصه  صورتبه پروژهو کلیات این  اهدافدر این خبرنامه، 

 .شدخواهد  بعدی ارائه هایخبرنامهو با پیشرفت پروژه، اهم نتایج در  تدریجبهو 

 مقدمه -1

مورد استفاده در مرکز  EMS افزاربرق کشور و نرم نگیسپاچینصب شده در مراکز د یاسکادا یافزارهاعمده نرم

ور کامل به خارج از کش یوابستگ جادیافزارها عالوه بر انرم نیهستند. ا یخارج هایشرکتساخت  یمل نگیسپاچید

 یبرا یمشکالت جادیا میتحر طیآمدن شرا به وجودبا  ریاخ ایسالهشبکه برق که در  تیریو مد شیپا یاتیدر امر ح

ز در خارج از کشور ا شدهتهیهمرجع  یاستفاده از کدها لیبه دل گرید یشبکه برق کشور کرده است، از سو یراهبر

 .است تأملقابل رعاملیپدافند غ دگاهید

  یر اجراو نظارت ب ، مشاورهساخت ،یسال طراح سیاز  شیسابقه ب با داشتنکنترل شبکه  هایسامانهگروه پژوهشی 

صنعت    یقاتیتحق یهاطرح تیریمد منظوربه رویمحوله از وزارت ن مأموریت یدر راستا کشور  برق  مراکز دیسپاچینگ 

شور، مبادرت به ت  ضر  عربرق ک  نگیسپاچ یمراکز د موردنیاز EMSافزار نرم یساز یبوم گام اول منظوربهیف پروژه حا

 نموده است.

شده در مراکز د    یافزارهاتاکنون عمده نرم گرچه صب  شور     نگیسپاچ ین شور از خارج از ک   کنیل اندشده  تهیهبرق ک

مراکز  برخی و سبباخته شببده و در  یطراح یداخل هایشببرکتافزار اسببکادا توسببط نرم ریاخ انیخوشبببختانه در سببال
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شور مو  عیانتقال و فوق توز نگیسپاچ ید ست ل  یبرداررد بهرهبرق ک صوص طرا  کنیقرار گرفته ا و  یحتاکنون در خ

 در داخل کشور صورت نگرفته است.اساسی و یکپارچه  یاقدام EMSافزار ساخت نرم

  نیهمچن و یالمللنیمعتبر ب یافزارهابا نرم سهیاز نظر مقا نیو همچن یمل دگاهیفوق گرچه از د یاسکادا یافزارهانرم

 قرار یدر سببطک کشببور یجد تیتاکنون مورد حما یهسببتند ول یبیو معا ایمزا یدارا ایروز دن یاسببتانداردها تیرعا

 صورت نگرفته است. هاآناستاندارد نمودن  منظوربه یجامع و کامل یهم بررس لیدل نیو به هم اندنگرفته

رق  خاص شبکه ب  یهایازمندیامکان توسعه بر اساس ن   درنتیجهدر داخل کشور و   شده تهیهمرجع  یاز کدها استفاده 

شت  ران،یا س  یبانیپ س   یهجر خیو تار یزبان فار س   ،یشم ستر سر   ید سان و  سازنده   عیآ   تیمز ترینبزرگ جمله ازبه 

، (Redundancy) یافزارسخت  یافزونگ یبانیپشت  دمافزارها عنرم نیاز ا یبعض  نقایص جمله ازافزارهاست.  نرم نیا

کز  مرا ریبا سا  یافزارارتباط استاندارد نرم  یبانی( و عدم پشت IEC 61970 )استاندارد  CIM یمدل اطالعات تیعدم رعا

 .ستهاآن دستپایینباالدست و  نگیسپاچید

در  انتقال واقع نگیسببپاچیشببرکت کرمان تابلو در مراکز د افزارنرم از قبیل افزار اسببکادانرمتعدادی حال حاضببر  در

رکت  ش یافزار اسکادانرم و همچنین واقع در شهر تهران عیفوق توز نگیسپاچیو مراکز د یکرمانشاه و سار یشهرها 

 هستند. یبرداربرق کرج نصب شده و در حال بهره عیفوق توز نگیسپاچیدر د رویموج ن

 دیسپاچینگ مراکز موردنیاز اسکادا افزارهاینرم سازیبومی طرح مدیریت»ای با عنوان پروژه کاربردی و توسعه

به کارفرمایی شرکت مدیریت شبکه برق ایران توسط پژوهشکده انتقال پژوهشگاه  «کشور برق توزیعفوق و ایمنطقه

های کنترل شبکه در حال انجام است که طی آن مجری پروژه و با همکاری گروه پژوهشی سامانه عنوانبهنیرو 

 .گیردمیرت افزارهای اسکادای ساخت داخل موجود در کشور صوبررسی جامع و کاملی از نرم

ستای   شگاه نیرو  EMS بومیافزار نرم سازی بومیدر را ست با    پژوه صدد ا  تدوین و مفهومی طراحی»انجام پروژه در

شتیبان  مرکز EMS افزارنرم ساختار  سپاچینگ  بومی پ شه  و راهبردی سند  تدوین و ایران برق ملی دی سعه ت راه نق  و

 :ابدیدست  ریبه اهداف ز« EMS افزارنرم فناوری

 افزارنرم مفهومی طراحی EMS بومی 

 بومیافزار تهیه و تدوین ساختار نرم EMS 

  ( موردنیازو اسببتانداردهای  هاقابلیتتهیه مشببخصببات فنی )افزار بومی نرمEMS مبتنی بر  ماژوالر صببورتبه

 IEC 61970 استاندارد

 افزارنرم فناوری توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوین EMS نایرا برق ملی دیسپاچینگ بومی پشتیبان مرکز 
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 مراحل کلی اجرای پروژه -2

 (تطبیقی مطالعات و صفر فاز مطالعات) شناخت مرحله .1

 :خته شدپردادر پنج فصل کلی  EMS این مرحله به بررسی ادبیات و شناخت شرایطدر   

  رانیشبکه برق ا تیریشرکت مدآشنایی با مرکز کنترل 

  ،اسکاداEMS رانیآن در ا طیشرا یو بررس 

 یقیمطالعات تطب 

 مطالعات  یبررسSCADA/EMS توسط شرکت  قبلی انجام شدهSNC- Lavalin 

 صورت گرفته توسط شرکت مطالعات  یبررسABB 

 

 EMS توابع درختی نمودار تهیه و EMSتوابع  مطالعات .2

، State Estimator  Contingency Analysis,شامل  EMSتم سع اصلی سیابت 20بیش از در این مرحله 

Optimal Power Flow ... ه بتحلیلی مختلف هر یک از توابع  هایالگوریتممورد مطالعه قرار گرفت و  و

 آنان مشخص شده و گراف توابع تهیه گردید.  هایخروجیو  هاورودیهمراه پاسخ زمانی، کارکردها، 

 

 EMS افزاریسخت و افزارینرم هایزیرساخت .3

معماری  هایویژگیو تعامالت میان سرویسی و  EMS افزارینرمتوابع  هایسرویسمطالعه با تهیه 

 هاآنو با مقایسه انجام شد کاندید  هایمعماریشناسایی در این مرحله  .انجام گردید موردنیاز افزارینرم

د مور اعتماد تیو قابل یافزارنرم یتیمالحظات امنهمچنین و شد  شنهادیپ EMSافزار نرم منتخب یمعمار

 بررسی قرار گرفت.

معماری  زیرساختو شد مطالعه  شبکه یو اجزا مختلف هایتوپولوژی افزاریسخت رساختیزدر بخش 

امانهس، عوامل ایجاد امنیت و قابلیت اعتماد به همراه یافزارسخت یتیمالحظات امنشبکه مناسب به همراه 

 بر بستر  EMS یسامانه یمدل اطالعات همچنین معرفی گردید. (UTM) داتیتهد ییکپارچه تیریمد ی

CIM 61970 استاندارد بر مبتنی IEC .مورد ارزیابی قرار گرفت 

 

 برق ملی دیسپاچینگ بومی پشتیبان مرکز EMS افزارنرم فناوری توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوین .4

 ایران
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های برداری و راهبری شبکهترین ابزارهای مطالعات، طراحی، بهرهافزارهای مهندسی یکی از اصلیامروزه نرم

تردگی و گس سویکباشند. با توجه به حجم عظیم عملیات ریاضی از تنیده برق میبسیار گسترده و درهم

وسعه سازی و تافزاری در طراحی، پیادههای نوین نرمآوریافزاری از سوی دیگر، استفاده از فنهای نرمفعالیت

 های قدرت امری کامالً ضروری و واجب است.افزارهای مورد کاربرد در سیستمنرم

شبکه برق  EMSافزارهای نرم سازی و توسعهطراحی، پیاده»آوری اجرای نقشه راه فننیاز به ر گام نخست 

 EMSافزاری الزم در سیستم قدرت شود. در این گام، نقشه راه برای مطالعات نرمپرداخته می «ایران

 شود.های مرتبط با آن ارائه میگردد و فعالیتاستخراج می

  :این مرحله عبارتند از هایخروجی .استاین مرحله در حال انجام 

 افزار وری توسعه نرماتدوین نقشه راه فنEMS شبکه برق کشور موردنیاز 

 افزار های عملیاتی برای توسعه نرمهای کلی و برنامهتهیه سرفصلEMS 

  افزار های نوین برای توسعه نرموریاراهکارهای دستیابی به فنتعیینEMS 

 افزار سازی و ارزیابی عملکرد نقشه راه توسعه نرمارائه راهکارهای پیادهEMS 

 پروژه جانبی دستاوردهای و انتظار مورد نتایج -3

 کشور از خارج به افزارینرم وابستگی کاهش 

 ملی دیسپاچینگ مرکز سایبری امنیت افزایش 

 افزار نرم اصلی هایماژول سازیتدوین ساختار بومیEMS ران ای برق ملی دیسپاچینگ بومی مرکز پشتیبان

در این پروژه با  .باشندهای خاص خود را دارا میباشند و هرکدام نیازمندیمتنوع می EMSهای )ماژول

 یازموردنها، ارتباطات شناسایی و اجزاء، مشخصه موردنیازپژوهش و مطالعات تطبیقی، واحدهای محاسباتی 

 .(گرددهر واحد محاسباتی و توابع شناسایی می

  وری افنتوسعه تدوین نقشه راهEMS شبکه برق کشور وردنیازبومی م 

 


