
فر اني
خابرات

ناوري
ه نيرو

توانير
ت نيرو

  وري

 رق

مهران سليماس 
مخاه پژوهشي 

هبر: معاونت فن
شر: پژوهشگاه

رفرما: شركت ت
دهنده: وزارت ش

  

ي فناو ه

بر يعتوز

مهندسپروژه: 
گروه

راه
ناش

كار
سفارش

ه توسعه

ي تو شبكه

مدير پ

  
  
  
  
  
  
  
ي راه شه

ته در شب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويرايش اول
1394  

ي و نقش

پيشرفت ن

  ين سند:

و

 راهبرد

يونوماس

ه راهبري تدوي
 فشار

 بند

ترابي پاريزي
 يد

 زاده رضعلي

  يدونيان

سند

اتو

 محترم كميته
ندس رامين اف
ندس علي برب
ندس حجت تر
كتر شهرام جد

فرضندس صفر 
كتر عليرضا فري

اعضاي
مهن 
مهن 
مهن 
دك 
مهن 
دك 



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
 

 

 

  پیشگفتار

 

تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع »پروژه  اول و دوم حلابه مرمربوط گزارش حاضر 

 :استبه شرح زیر  هشت بخششامل و  «برق ایران

 مبانی طرح اتوماسیون توزیع: بخش اول

 اجزای فناوری اتوماسیون توزیع :بخش دوم

 ناوری اتوماسیون توزیع در کشورضرورت توسعه ف :بخش سوم

 توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور یسنج امكان :بخش چهارم

 اتوماسیون توزیع های فناوریپیچیدگی  :بخش پنجم

 اتوماسیون توزیع های عمر فناوریچرخه  :بخش ششم

 توزیع اتوماسیون اجرای نهیزم در نمونه کشور چند تجارب بررسیبخش هفتم: 

 عیتوز ونیاتوماس های فناوری یپژوه ندهیآ بخش هشتم:

 

اعضای کمیته و توسط لیال ظفری تهیه شده مهندس با همكاری خانم و فر  مهران سلیمانیمهندس این گزارش توسط آقای 

 قرار گرفته است: تأییدو  داوریمورد متشكل از افراد زیر  پروژه راهبری

 یع برق استان تهرانعامل شرکت توز ریمد بربندعلی مهندس  یجناب آقا .1

 دانشگاه علم و صنعت یعلم ئتیعضو ه دیجدشهرام جناب آقای دکتر  .2

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی یعلم ئتیفریدونیان عضو هعلیرضا دکتر  یجناب آقا .3

 رئیس اداره اتوماسیون شبكه شرکت توزیع برق مشهد افشاررامین جناب آقای مهندس  .4

 مدیر عامل شرکت ویستا جهان یزیترابی پارحجت مهندس  یجناب آقا .5

 رئیس پژوهشكده انتقال و توزیع پژوهشگاه نیروفرضعلی زاده صفر جناب آقای مهندس  .6

 فر مدیر پروژه گروه مخابرات پژوهشگاه نیرو جناب آقای مهندس مهران سلیمانی .7

 سرکار خانم مهندس دولت جمشیدی مدیر گروه مخابرات پژوهشگاه نیرو .8

 ال ظفری کارشناس اتوماسیون گروه مخابرات پژوهشگاه نیروسرکار خانم مهندس لی .9

 



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
 أ 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 مطالب فهرست

 

 1 ........................................................................................................................................................................................... مقدمه

 1 .................................................................................................................................................... عیتوز ونیاتوماس طرح یمبان -1

 1 ............................................................................................................................ توزیع اتوماسیون سیستم( یالملل نیب) استاندارد فیتعر ـ1ـ1

 2 .......................................................................................................................................................... عیتوز ونیاتوماس یمرزبند و محدوده ـ2ـ1

 3 .................................................................................................................................................................. کشور در عیتوز ونیاتوماس سابقه ـ3ـ1

 4 ............................................................................................................................................... عیتوز ونیاتوماس یفناور یاجزا -2

 4 ................................................................................................................................................................... عیتوز ونیاتوماس یفناور درخت ـ1ـ2

 5 ...................................................................................................................................................... عیتوز ونیاتوماس یفناور یاجزا فیتعر ـ2ـ2

 8 ................................................................................................................... کشور در عیتوز ونیاتوماس یفناور توسعه ضرورت -3

 8 ................................................................................................. کشور در عیتوز ونیاتوماس یفناور توسعه عدم از یناش یها خسارت ـ1ـ3

 9 ........................................................................................................................... یخاموش نهیهز محاسبه نهیزم در شده انجام مطالعات ـ2ـ3

 10 ........................................................................................................................... یخاموش مدت شیافزا با یخاموش نهیهز رشد نمودار ـ3ـ3

 10 ............................................................................................................................................................... خاموشی کاهش اقتصادی تحلیل ـ4ـ3

 11 ............................................................................................................................................. یخاموش کاهش در ونیاتوماس شدت ریتاث ـ5ـ 3

 12 ............................................................................................................................ گرید کشور چند با رانیا در یخاموش زانیم سهیمقا ـ6ـ 3

 12 ........................................................................................................................................................... یخاموش کاهش یها راه نیتر مهم ـ7ـ 3

 13 .................................................................................................................................... کشور برق عیتوز یها شرکت برق تلفات زانیم ـ8ـ 3

 14 ....................................................................................................... گرید کشور چند با رانیا برق عیتوز شبکه تلفات زانیم سهیمقا ـ9ـ 3

 15 ......................................................................................................................................... برق شبکه تلفات کاهش یها راه نیتر ممه ـ10ـ 3

 16 ...................................................................................................................................................... یخاموش زمان مدت شاخص بهبود ـ 11ـ 3

 16 .......................................................................................................... کشور در عیتوز ونیاتوماس یفناور توسعه یسنج امکان -4



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
 ب 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 16 ............................................................................................................................................................................ عیتوز ونیاتوماس شاخص ـ1ـ 4

 16 .................................................................................................................. شرفتهیپ یکشورها در عیتوز ونیاتوماس شاخص زانیـم1ـ1ـ 4

 17 ...................................................................................................................................................... کشور در عیتوز ونیاتوماس شاخص ـ2ـ1ـ 4

 17 .............................................................................................................................. فیدر یك اتوماسیون برای ازیموردن کلیدهای تعداد ـ2ـ 4

 18 ............................................................................................................................................................... عیتوز یها شرکت زاتیتجه رآما ـ3ـ 4

 20 ...................................................................................................................................... توزیع شرکت اتوماسیون سیستم یاجرا نهیهز ـ4ـ 4

 21 .................................................................................................................. یرانا در توزیع اتوماسیون اجرای هزینه و سود محاسبات ـ5ـ 4

 25 ................................................................................................................................. عیتوز ونیاتوماس یها یفناور یدگیچیپ -5

 25 ..................................................................................................................................... یفناور اطلس روش به یدگیچیپ سطح نییتع ـ1ـ 5

 27 .............................................................................................................................................................. مدل بندی طبقه در یفناور اجزاء ـ2ـ 5

 36 ............................................................................................................... کشور برق صنعت ونیاتوماس یفناور یدگیچیپ یکل سطح ـ3ـ 5

 37 ................................................ اطلس مدل یفاکتورها كیتفک به کشور برق صنعت ونیاتوماس یفناور یدگیچیپ یکل سطح ـ4ـ5

 38 .................................................................................. کشور برق صنعت ونیاتوماس یها یفناور كیتفک به یدگیچیپ یکل سطح ـ5ـ 5

 39 .................................................................................................................................................. عیتوز ونیاتوماس یها یفناور یدگیچیپ ـ6ـ 5

 59 ..........................................................................................توزیع اتوماسیون اجرای زمینه در نمونه کشور چند تجارب بررسی -7

 59 ................................................................................................................................................................................ مقدمه ـ1ـ7

 59 .................................................................................................................................. کالیفرنیا برق توزیع شبکه اتوماسیون ـ2ـ7

 59 .......................................................................................... کالیفرنیا در توزیع اتوماسیون شبکه توسعه و ایجاد ضرورت و مقدمه ـ1ـ2ـ7

 60 ................................................................................................. (پروژه صفر فاز مطالعات) کالیفرنیا توزیع شبکه ساختار و پیشینه ـ2ـ2ـ7

 63 ................................................................................................................. رنیاکالیف در برق توزیع اتوماسیون سامانه هایزیرساخت ـ3ـ2ـ7

 69 ............................................................................................................... کالیفرنیا منطقه در توزیع اتوماسیون در فعال هایشرکت ـ4ـ2ـ7

 70 ............................................................................................................................. کالیفرنیا در توزیع اتوماسیون توسعه مدون برنامه ـ5ـ2ـ7

 73 ........................................................................................ آینده برای شده ریزیبرنامه و موجود اتوماسیون سطوح از ایخالصه ـ6ـ2ـ7



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
 ج 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 74 ............................................................................................................ رنیاکالیف توزیع اتوماسیون سامانه توسعه طرح یها شنهادیپ ـ7ـ2ـ7

 76 ............................................................. کالیفرنیا توزیع اتوماسیون سازیپیاده برای عملی اقدامات و هاتکنولوژی یبند دسته ـ8ـ2ـ7

 78 .......................................................................................... کالیفرنیا در شده یساز ادهیپ اتوماسیون احتمالی سودهای ایخالصه ـ8ـ2ـ7

 83 ........................................................................................... هند در THIRUVANANTHAPURAM شهر توزیع اتوماسیون ـ3ـ7

 84 .............................................................................................................................................................................. مرکزی کنترل سیستم ـ1ـ3ـ7

 86 .................................................................................................................................................................................. پست کنترل سیستم ـ2ـ3ـ7

 86 .......................................................................................................................................................................................... اتوماسیون نقاط ـ3ـ3ـ7

 KSEB.............................................................................................................. 87 شرکت برای اتوماسیون اجرای هایسود و منافع ـ4ـ3ـ7

 Thiruvananthapuram ......................................................................... 88 شهر توزیع شبکه در اتوماسیون اجرای کلی منافع ـ5ـ3ـ7

 Kanpur [14] ............................................................. 91ـIndia تکنولوژی یموسسه آزمایشی طرح در وزیعت اتوماسیون ـ4ـ7

 93 ........................................................................................................ آن در شده اجرا اتوماسیون و بررسی مورد پایلوت مشخصات ـ1ـ4ـ7

 95 ................................................................................................................................. پایلوت طرح اجرای از حاصل منافع و ها یژگیو ـ2ـ4ـ7

 Vattenfall  ]15-18[ ............................................................ 95 شرکت - NORDIC کشورهای توزیع شبکه اتوماسیون ـ4ـ7

 97 ..............................................................................................فنالند در توزیع اتوماسیون اجرای برای گرفته انجام هایمشارکت ـ1ـ4ـ7

 98 .......................................................................................................................................................... توزیع اتوماسیون ارتباطی سیستم ـ2ـ4ـ7

 99 .................................................................................................................................................................... اتوماسیون سامانه تجهیزات ـ3ـ4ـ7

 100 .................................................................................................................................... فنالند در توزیع اتوماسیون از حاصل مزایای ـ4ـ4ـ7

 SGIG  ]19-21[ ....................................................... 100 هایپروژه غالب در متحده ایاالت در توزیع هایشبکه ـاتوماسیون5ـ7

 SGIG ................................................................................... 101 اتوماسیون هایپروژه در شده استفاده تجهیزات و هاتکنولوژی ـ1ـ5ـ7

 SGIG ................................................................................................................ 104 هایپروژه غالب در اتوماسیون هایپروژه شرح ـ2ـ5ـ7

 109 ............................................................................................................ شده بینیپیش و شده حاصل منافع و آمده دست به نتایج ـ3ـ5ـ7

 110 .......................................................................................................... ]22[ انگلستان غربیشمال توزیع شبکه اتوماسیون ـ6ـ7

 111 ...................................................................................................................... ها آن یتوسعه روند و موجود ازیموردن هایـزیرساخت1ـ6ـ7



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
 د 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 112 ................................................................................................................................................................................... مانور نقاط انتخاب ـ2ـ6ـ7

 114 ............................................................................................................................................... اتوماسیون اجرای از شده حاصل نتایج ـ3ـ6ـ7

 115 ................................................................................... ]24-23[ایران ـ بزرگ تهران برق نیروی توزیع شبکه اتوماسیون ـ7ـ7

 116 ....................................................................................................................................................................... شبکه برداریبهره فرآیند ـ1ـ7ـ7

 118 .................................................................................................................................... برداریبهره سازیبهینه و ریزیبرنامه فرایند ـ2ـ7ـ7

 118 ............................................................................................................................... :پیشگیرانه عمیراتت و نگهداری مدیریت فرایند ـ3ـ7ـ7

 119 .....................................................................................................................................:مشترکین با ارتباط کنترل و مدیریت فرایند ـ4ـ7ـ7

 119 ............................................................................................................................................................................ :هاداده مدیریت فرایند ـ5ـ7ـ7

 124 .......................................................... ]26ـ25[ نیشابور و مشهد خراسان، مرکز برق توزیع های شبکه اتوماسیون سیستم ـ8ـ7

 125 .............................................................................................................................................. ایران نیشابورـ توزیع اتوماسیون ـسیستم1ـ8ـ7

 127 ................................................................................................................................................ ایران ـ مشهد توزیع شبکه اتوماسیون ـ2ـ8ـ7

 129 ................................................................................................. ]27[تایوان –CHUNGـTAIبرق توزیع شبکه اتوماسیون ـ9ـ7

 132 ............................................................................................................. ]28[ فرانسه ـ ERDF توزیع شبکه اتوماسیون ـ10ـ7

 135 ..................................................................................................................... ]29[ایتالیا ـEnel توزیع شبکه اتوماسیون ـ11ـ7

 138 ...................................................................................................... ]30[ژاپن چوبو، ـCEPCO توزیع شبکه ناتوماسیو ـ12ـ7

 142 ..................................................................................................... ]31[ژاپن توکیو، ـTEPCO توزیع شبکه اتوماسیون ـ13ـ7

 146 ...................................................................................................... ]32[ کانادا ـB.C. Hydro توزیع شبکه اتوماسیون ـ14ـ7

 147 .................................................................................................................................................................................. ولتاژ بهینه کنترل ـ1ـ14ـ7

 148 ..................................................................................................................................................................... راکتیو توان بهینه کنترل ـ2ـ14ـ7

 148 ........................................................................................................................................................................... فیدرها بهینه بازآرایی ـ3ـ14ـ7

 149 ..................................................................................................... اضطراری شرایط در بار و راکتیو توان ولتاژ، ایناحیه کنترل ـ4ـ14ـ7

 149 ........................................................................................................................................... شبکه بازیابی و خطا محل ایزوالسیون ـ5ـ14ـ7

 150 ......................................................................................................................................................... توزیع اتوماسیون سیستم هزینه ـ6ـ14ـ7



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
 ه 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 151 .....................................................................................................]33[ جنوبی ـکرهKEPCO توزیع شبکه اتوماسیون ـ15ـ7

 152 ...................................................................................................................................................... کوچك توزیع اتوماسیون سیستم ـ1ـ15ـ7

 153 .......................................................................................................................................................... جامع توزیع اتوماسیون سیستم ـ2ـ15ـ7

 155 ........................................................................................................................... عیتوز ونیاتوماس یها یفناور یپژوه ندهیآ -8

 159 .................................................................................................................................................................................. 1 مهیضم

 



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
 و 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 اشكال فهرست

 

 3 ....................................................................................................... عیتوز ونیاتوماس طرح محدوده 1-1 شکل

 4 ..................................................................................................... کشور در عیتوز ونیاتوماس سابقه 2-1 شکل

 5 ............................................................................................... عیتوز ونیاتوماس یها یفناور درخت 3-1 شکل

 9 ................................................ کشور در عیتوز ونیاتوماس یفناور توسعه عدم از یناش یها خسارت 1-3 شکل

 10 ................................................................... یخاموش مدت شیافزا با یخاموش نهیهز رشد نمودار 2-3 شکل

 12 .....................................................................................یخاموش کاهش در ونیاتوماس شدت ریتاث4-3 شکل

 12 ...................................................................... گرید کشور چند با رانیا در یخاموش زانیم سهیمقا 5-3 شکل

 14 .................................................................................. کشور برق عیتوز یها شرکت تلفات زانیم 6-3 شکل 

 17 ............................................................................................................................ فیدر اتوماسیون 1-4 شکل

 29 .................................................................................................. مدل بندی طبقه در یفناور اجزاء 1-5 شکل

 37 ...................................................................... عیتوز ونیاتوماس یها یفناور یدگیچیپ یکل ازیامت 2-5 شکل

 38 ....................................... فاکتورها كیتفک به عیتوز ونیاتوماس یها یفناور یدگیچیپ یکل ازیامت 3-5 شکل

 39 ...................................... هایفناور كیتفک به عیتوز ونیاتوماس یها یفناور یدگیچیپ یکل ازیامت 4-5 شکل

 54 .............................................................................................. بازار سهم و یفناور یتقاضا نمودار 1-6 شکل

 58 ............................ شرفتهیپ یکشورها و رانیا در عیتوز ونیاتوماس یها یفناور عمر چرخه نمودار 2-6 شکل

 74 .................................. کالیفرنیا توزیع اتوماسیون سامانه در شده ریزیبرنامه و دموجو یها یفنّاور 1ـ7 شکل

 74 ................... کالیفرنیا توزیع اتوماسیون سامانه در شده ریزیبرنامه و موجود مخابراتی یها یفنّاور 2ـ7 شکل

 78 ............................................................. کالیفرنیا در اتوماسیون ایجاد از حاصل منافع نسبی درصد 3ـ7 شکل

 84 ............................................................................ شده پیاده توزیع اتوماسیون سیستم کلی ساختار 4ـ7 شکل

 85 ................................................................................................ مرکزی کنترل سیستم کنترل اتاق 5ـ7 شکل

 86 ....................................................................................... اتوماسیون شبکه در پست کنترل سیستم 6ـ7شکل



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
 ز 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 MRTU ...................................................................................................... 87 یك داخلی تجهیزات7ـ7 شکل

 88 ....................................................................... سال از روز چند در هاخاموشی به مربوط اطالعات 8ـ7 جدول

 89 ............................................................. اتوماسیون اجرای از پس و پیش خاموشیها تعداد تغییرات 9 ـ7 شکل

 89 ................................................................... اتوماسیون اجرای از پس و پیش خاموشیها تغییرات 10 ـ7 شکل

 90 ................................................. اتوماسیون اجرای از پس و پیش کابلها در خطاها تعداد تغییرات 11 ـ7 شکل

 90 .................................................. اتوماسیون اجرای از پس و پیش عایقها در خرابی تعداد تغییرات12 ـ7 شکل

 90 ...................................................................................سال هایماه در کلیدزنی دفعات تعداد زیر 13ـ7 شکل

  اتوماسیون اجرای بعد و قبل بررسی مورد یشبکه اطمینان قابلیت هایشاخص بین یمقایسه14ـ7شکل

 .....................................................................................................................................94 

 94 .......................................................................................................... پایلوت یخط تك دیاگرام 15 ـ7 شکل.

 97 ................................................ 2012 سال در VATTENFALL شرکت یها تیفعال ایخالصه 16 ـ7 شکل

 اجرا هاشرکت دیگر توسط که ایمنطقه توزیع اتوماسیون هایسیستم در شده بیان مشکالت 17ـ7 شکل

 98 ...........................................................................................................................................................   شده

 99 ................................... شرکت VATTERFALL توسط شده پیاده ارتباطی سیستم از کلی شمای18-3 شکل

 104 ......................................................................................................... خاموشی مدیریت سیستم 19ـ7 شکل

 107 ............................................................................... هاپروژه در شده انجام هاتکنولوژی فراوانی 20 ـ7شکل

 108. اندکرده اتوماتیك کلیدهای نصب به اقدام که هایپروژه در شده نصب کلیدهای تعداد فراوانی 21ـ7 شکل

 108 ..................... شد خواهد یا و شده نصب اتوماتیك کلید ها آن در که ایپروژه 42 پیشرفت درصد 22ـ7شکل

 113 ..................... بررسی مورد یشبکه از فیدر 3165 در داده رخ خطاهای فراوانی آماری هایداده 23ـ7 شکل

 114 ........... اتوماسیون اجرای از بعد و قبل مشترکین، خاموشی زمان مدت میانگین تجمعی فراوانی 24ـ7 شکل

 116 ..................................................................... نگاه یك در بزرگ تهران اتوماسیون جامع ساختار 25ـ7شکل

 123 ................................................ توزیع شرکت مدیریت اتوماسیون برای سایرد پیشنهادی ساختار26ـ7 شکل

 126 ................................................................................... نیشابور پایلوت توزیع اتوماسیون اختارس 27ـ7 شکل



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
 ح 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 CHUNG .............................................................. 130ـTAI منطقه اتوماسیون سیستم از کلی شمایی 28 شکل

 ERDF ........................................................................................ 133 کتشر توزیع شبکه ساختار 29-3 شکل

 135 ......................................................................... فرانسه مختلف مناطق ازای به قطعی وقوع نرخ30ـ7 شکل

 CEPCO ............................................................................. 141 توزیع اتوماسیون سیستم ساختار 31-7 شکل

 143 ......................................................... خطا سازیآشکار زمانی محدود روش با خطا محل تعیین 32-7 شکل

 144 .................................... توزیع اتوماسیون سیستم یساز ادهیپ از پس شبکه بازیابی زمان کاهش 33-7 شکل

 145 .............................................................................................. توزیع اتوماسیون سیستم ساختار 34-7 شکل

 

 



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
 ط 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 جداول فهرست

 9 (ساعت لوواتیک هر یازا به الیر) 1385 سال در تهران برق انمشترک یخاموش نهیهز1-3 جدول

 19 .......................................................................... 1391 سال در عیتوز یها شرکت زاتیتجه آمار 1-4 جدول

 20 .................................... 1389 سال در مشهد برق توزیع شرکت اتوماسیون سیستم یااجر نهیهز 2-4 جدول

 24 ......................................................................................... عیتوز ونیاتوماس نهیهز یبیتقر برآورد 3-4 جدول

 25 ............................................................................... کشور در ونیاتوماس اتزیتجه دیتول تیوضع 4-4 جدول

 30 ............................................................................ فنی زاتیتجه و آالت ماشین پیچیدگی درجات 1-5 جدول

 33 .......................................................................................فنی دانش و اطالعات پیچیدگی درجات3-5 جدول

 34 ...................................................................................... مدیریت و یده سازمان پیچیدگی درجات4-5جدول

 42 .........................................................................عیتوز ونیاتوماس یها یفناور یدگیچیپ ازاتیامت 5-5 جدول

 53 ............................................................ عمر چرخه برحسب بازار یتقاضا دگاهید یفناور تیوضع 2-6 جدول

 56 ...................................... شرفتهیپ یکشورها و رانیا در عیتوز ونیاتوماس یها یفناور عمر چرخه 3-6 جدول

 60 ................................................. کالیفرنیا در توزیع اتوماسیون توسعه پروژه کلی یبند زمان برنامه 1ـ7 جدول

 62 ............................................ کالیفرنیا توزیع هایشبکه در موجود اتوماسیون سطوح از ایخالصه 2ـ7 جدول

 65 ................................................. کالیفرنیا در AMI طرح اجرای در فعال شرکت سه سود و هزینه 3ـ7 جدول

 68 ........................................... کالیفرنیا در فعال شرکت هر برای AMI از حاصل سود درصد و سود 4ـ7 جدول

 69 ............................................................. کالیفرنیا در توزیع اتوماسیون اجرای در فعال هایشرکت 5ـ7 جدول

 یپروژه در فعال هایکتشر تحقیقاتی هایاولویت و اتوماسیون توسعه طرح هایبرنامه 6ـ7 جدول

 71 .............................................................................................................................. کالیفرنیا توزیع اتوماسیون

 75 ........................................ اتوماسیون سامانه با مرتبط مختلف هایبخش در اجرایی یها شنهادیپ 7ـ7 جدول

 76 .................................................. کالیفرنیا توزیع اتوماسیون مختلف هایحوزه در عملکردی توابع 8ـ7 جدول

 80 ..................... آن از ناشی سودهای و اتوماسیون سامانه از بخش هر عملکردی توابع بین یرابطه 9ـ7 جدول

 82 ........................... ]35-32[ خاموشی هر بر دالر و ساعت کیلووات بر دالر برحسبVOS مقدار .10ـ7جدول



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
 ی 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 82 .............................................................................. مختلف ساعات و فصول در را VOS مقدار 11ـ7 جدول

 83 ................................................................................. مختلف ساعات و فصول در را VOS مقدار12ـ7 جدول

 94 ........................................................................................................................پایلوت اطالعات 13ـ7 جدول

 96 ................. 2008 سال در شمالی اروپای ناحیه در هابنگاه تولید قابل رفیتظ میزان و بازار سهم 14ـ7 جدول

 99 ......................................................................... اتوماسیون یپروژه اجرای در استفاده تجهیزات 15ـ7 جدول

 110 ........................ است رسیده پایان شان یاتیعمل فاز بیتقر که ایپروژه 4 از آمده دست به نتایج 16ـ7جدول

 121 .......... 1388ـ1392 برق نیروی توزیع بخش در احداث و توسعه گذاریسرمایه فیزیکی برنامه 17-7 جدول

 122(هستند ریال میلیارد به ارقام) 1388ـ1392 برق نیروی توزیع بخش در گذاریسرمایه اعتبارات 18-7 جدول

 CHUNG ...................................... 131ـTAI همنطق در اتوماسیون پروژه یساز ادهیپ از حاصل سود 19ـ7 جدول

 138 ..............................................................منطقه در مستقر برق شبکه و چوبو منطقه مشخصات 20ـ7 جدول

 141 ....................................................................................... توزیع اتوماسیون سیستم اصلی توابع 21ـ7 جدول

 143 .......................................................................................................... خطا آشکارسازی فرایند .22ـ7 جدول

 145 ............................................................................. توزیع اتوماسیون سیستم عملکرد کلی طرح 23ـ7 جدول

 148 ...................................................................................... ولتاژ بهینه کنترل از ناشی کلی عواید 24ـ7 جدول

 148 ............................................................................ راکتیو توان بهینه کنترل از ناشی کلی عواید 25ـ7 جدول

 149 ................................................................................ فیدرها بهینه بازآرایی از ناشی کلی عواید 26-7 جدول

  اضطراری شرایط در بار و راکتیو توان ولتاژ، یا هیناح کنترل دلیل به نشده تأمین انرژی میزان در کاهش 27ـ7 جدول

          .....................................................................................................................................149 

 150 ........................................................ شبکه بازیابی و خطا محل ایزوالسیون از ناشی کلی عواید 28ـ7جدول

 B.C. HYDRO .................................................... 150 مختلف نواحی در اتوماسیون سیستم هزینه29-7 جدول

 B.C. HYDRO ............................. 150 مختلف نواحی در اتوماسیون سیستم هزینه به فایده نسبت 30ـ7 جدول

 KEPCO ........................................................ 152 در اتوماسیون سیستم سازیپیاده در جاری رویه31ـ7جدول

 



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
1 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 مقدمه

 کنندگان مصرفآید که ارتباط میان سیستم انتقال و  شبکه توزیع انرژی الکتریکی بخش مهمی از یك سیستم قدرت به شمار می

راهی ناگزیر در  عنوان بههای توزیع و  شبکه یاصل عنوان زیرساخت بهتوزیع در سالیان اخیر شبکه  اتوماسیون .سازد میرا فراهم 

آمارها و  .های توزیع از اهمیت چشمگیری برخوردار شده استبرداری شبکهها و افزایش کیفیت بهرهزینهراستای کاهش ه

 رو نیازاتوزیع است.  های شبکهکنندگان ناشی از بروز خطا در  % قطعی برق مصرف80دهند که بیش از  ها نشان می گزارش

توزیع با هدف کاهش  های شبکهکاربرد آن در  روزافزونسعه اتوماسیون توزیع و تو نهیدرزمتحقیقاتی  های فعالیتافزایش 

بسیاری  های وسیله شرکت بههای اتوماسیون توزیع  های موجود شکل گرفته است. در این راستا سیستم مشکالت و رفع چالش

ندگان به کار گرفته کن باالتر و ارائه سرویس بهتر به مصرف قابلیت اطمیناندستیابی به اهدافی چون  منظور بهدر سراسر دنیا 

توزیع برق اهمیت زیادی  های شرکتهای برق است و  هوشمند سازی شبکهنیاز  پیششده است. از طرفی اتوماسیون توزیع 

 هر چه بهتر آن قائلند.مناسب و برای اجرای 

ته در شبکه توزیع تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفپروژه و دوم حل اول امرمربوط به حاضر گزارش 

 باشد. برق ایران می

 مبانی طرح اتوماسیون توزیع -1

 سیستم اتوماسیون توزیعالمللی(  ـ تعریف استاندارد )بین1ـ1

سیستمی است که یك شرکت توزیع برق را به نظارت از راه دور،   IEEEمطابق تعریف موسسهسیستم اتوماسیون توزیع 

 [1] .سازد مییزات توزیع در زمان حقیقی قادر هماهنگ نمودن و اعمال فرمان روی تجه

 :شرح زیر استاجرای سیستم اتوماسیون توزیع به نتایج عمده حاصله از 

 گذاری الزم به تعویق انداختن سرمایه 

 برداری های بهره کاهش هزینه 

 دهی افزایش قابلیت اطمینان سرویس 

 ارائه سرویس بهتر به مشترکین 



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
2 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 افزایش نظارت روی شبکه 

 :عبارتند از ها آناهم  است کهقابلیت برای اتوماسیون توزیع مطرح کرده  40حدود  IEEE موسسه

  تشخیص محل خطا(Fault Location) 

 خطا نمودن زولهیا (Fault Isolation) 

 بازیابی سرویس (Service Restoration) 

 بندی مجدد فیدر ترکیب (Feeder Reconfiguration) 

  کنترل توان راکتیو فیدر(Feeder Reactive Power Control) 

  کنترل ولتاژ فیدر(Feeder Voltage Control) 

 محدوده و مرزبندی اتوماسیون توزیع ـ2ـ1

پست فشار متوسط را  فیفشار ضعشینه تا  عیفشار متوسط در پست فوق توزشینه در کشور ما از  عیتوز ونیاتوماس محدوده

 :باشد ینم ریز یها شامل محدوده و شود یمشامل 

 های فوق توزیع:پست 

سطح ولتاژ را  نیا عیتوز ونیو اتوماس شود یبرق محسوب م عیهم جزو شبکه توز عیسطح ولتاژ فوق توز ایدن یدر اکثر کشورها

جزو محدوده شبکه  نیو بنابرا شود یاز شبکه انتقال برق محسوب م یجزئ عیدر کشور ما شبکه فوق توز یول ردیگ یهم دربر م

 (.ردیگ یدر محدوده دیسپاچینگ شبکه فوق توزیع قرار م عیفوق توز های پستو کنترل  شیپا) .ردیگ یقرار نم عیتوز

 اتوماسیون مشترکین فشار ضعیف: 

و در محدوده  ردیگ یدر محدوده مباحث خانه هوشمند و مقوله شبکه هوشمند برق قرار م فیفشار ضع نیمشترک ونیاتوماس

 صورت بهکه  یدر صورت پراکنده هم دیتول های نیروگاهو کنترل  شیپا بیترت نیهم . بهردیگ یقرار نم عیتوز ونیاتوماس

قرار  عیتوز ونیجزو مبحث خانه هوشمند بوده و در محدوده اتوماس زین وندواقع ش فیفشار ضع نیو در سمت مشترک رمتمرکزیغ

 عیتوز ونیجزو محدوده اتوماس رندیمتوسط قرار گفشار  عیمتمرکز و در شبکه توز صورت به ها نیروگاه نیچنانچه ا یول ،ردیگ ینم

 مباحث مدیریت بار و مدیریت سمت تقاضای مشترکین فشار ضعیف جزو مقوله پاسخگویی بار در شبکه همچنین .دنریگ یقرار م

 .ردیگ یقرار نم عیتوز ونیبوده و در محدوده اتوماسبرق هوشمند 
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متوسط پست فشار  فیفشار ضعشینه تا  عیفشار متوسط در پست فوق توزشینه  از عیتوزمحدوده طرح اتوماسیون 1-1در شکل 

 مشخص شده است.رنگ آبی  به

 

 

 محدوده طرح اتوماسیون توزیع 1-1شكل 

 در کشورـ سابقه اتوماسیون توزیع 3ـ1

پایلوت در آن  های گردد. اتوماسیون توزیع با اجرای پروژه برمی 70به دهه اتوماسیون توزیع در کشور سیستم سابقه اجرای 

نشان  2-1شکل در در کشور از ابتدا تاکنون ها شروع شده و به تدریج گسترش یافته است. روند اجرای اتوماسیون توزیع  سال

 داده شده است.
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 سابقه اتوماسیون توزیع در کشور 2-1شكل 

 اجزای فناوری اتوماسیون توزیع -2

 اتوماسیون توزیع ـ درخت فناوری1ـ2

الزم به توضیح  .اند نشان داده شده 3-1اتوماسیون توزیع شکل  های فناوریدرخت بط با فناوری اتوماسیون توزیع در اجزای مرت

اتوماسیون توزیع در کشور  های طرحمورد نیاز اتوماسیون توزیع از اهمیت باالیی برای اجرای  مخابراتیهای  است که شبکه

ارتباطی و  های فناوریها در حوزه فعالیت کمیته راهبری  مرتبط با این شبکه های فناوریبرخوردارند لیکن، با توجه به اینکه 

 .خواهد گرفتصورت نطرح این  ها در آنخصوص در مطالعاتی  بنابراینگیرد،  قرار میاطالعاتی صنعت برق 
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 اتوماسیون توزیع های فناوریدرخت  3-1شكل 

 اتوماسیون توزیع ـ تعریف اجزای فناوری2ـ2

 :اند معرفی شدهبه شرح زیر مختصر و مفید  صورت بههر یك از اجزای فناوری اتوماسیون توزیع بخش  در این

تبادل پیام بـا  از طریق ارتباطی و  واسطه شبکه بهرا نصب شده در نقاط مختلف شبکه توزیع افزار تجهیزات  این نرم: اسکادا .1

 .نماید کنترل می و پایشراه دورهای  انهیپا

 اسـتفاده برق  نمودن مشترکین بی دار برقپیدا نمودن محل قطعی، ایزوله نمودن آن و برای افزار  نرماز این : مدیریت قطعی .2

 .شود می

کنترل از راه دور مصرف مشترکین و نیز وادار نمودن مشـترکین   وسیله بهکنترل بار شبکه افزار برای  از این نرم: بار تیریمد .3

 .شود میاستفاده  های چندگانه ت غیر پیك و کم باری شبکه با استفاده از تعرفهبه استفاده از انرژی الکتریکی در ساعا
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ای است که طبق استانداردها مشخص گردیده است و این کـار   نگهداری ولتاژ در محدودهافزار  این نرموظیفه : ولتاژ کنترل .4

 دهد. میبا کمترین تلفات انجام را 

ان راکتیو را با اسـتفاده از کنتـرل و بـه مـدار آوردن و یـا از مـدار خـار  کـردن         کنترل توافزار  این نرم: ویتوان راکت کنترل .5

 های سوییچ شونده )متغیر( بر عهده دارد. خازن

از طریق باز و بسـته کـردن کلیـدهای شـبکه انجـام      را  خاموشی و نیز کاهش تلفات افزار مدیریت نرم نیا :شبکه ییبازآرا .6

 .دهد می

جهت تولیـد   ها آنالزم به  های نامدیریت منابع تولید پراکنده و اعمال فرمافزار برای  نرم نیا :پراکنده دیمنابع تول تیریمد .7

 رود. برداری بهتر از شبکه بکار می خاصی جهت بهره محدودهمصرف در 

هـای هریـك    های تعمیرات و تجهیزات و قابلیـت  نگهداری اطالعات گروه افزار جهت نرم نیا :راتیتعم های مدیریت گروه .8

 رود. رای دسترسی سریع در زمان خطا به کار میب

ها، مشخص شدن نتایج پخش بار بـر روی   دنبال کردن خطا جهت تحلیل خاموشی افزار برای نرم نیا :یتوپولوژ پردازشگر .9

 رود. شبکه بکار می

10. Fault Detector: کند. است که وقوع خطا را مشخص می تجهیزی 

11. Fault Indicator: در هر نقطه مناسب از شبکه توزیع قرار گیرد و عبور خطا را از محلی که واقع شـده  تواند  تجهیز می نیا

 .است نشان دهد

، نمایـد جریان شبکه از مقدار مشخصی که از پـیش تعیـین شـده اسـت تجـاوز       وقتیاست که  تجهیزی :اضافه جریان رله .12

های رله بسـتگی دارد، عمـل خواهـد    یژگیاندازی کلیدهای مدارشکن مربوطه، درمدت زمان مشخصی که به و راه منظور به

 کرد.

اندازی کلید مدارشـکن مربوطـه،    راه منظور به ،در شبکه خطای زمین اتفاق بیفتد وقتیاست که  تجهیزی :خطای زمین رله .13

 های رله بستگی دارد، عمل خواهد کرد.درمدت زمان مشخصی که به ویژگی
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ـ که یك قسمت از سیستم توزیع خطادار را پس از  استخلی دا خودکاردستگاهی با تجهیزات کنترل  :زریسکشناال .14  بـرق  یب

 نماید. شدن توسط تجهیزات حفاظتی اولیه از سیستم مجزا می

در کنند، تجهیز شده و معمـوال    هایی که از یك الگوی متغیر باز و بست تبعیت می کلید مدارشکنی است که با رله :کلوزریر .15

 د.گیر قرار می مورداستفادههوایی  خطوط

کند. ایـن تجهیـز همچنـین     تجهیز کلیدزنی مکانیکی است که فاصله عایقی مشخصی را در مدار ایجاد می یك :ونریسکس .16

 .ردرا نیز دا شود میکه جریان ناچیزی ایجاد و یا قطع و بستن مدار در زمانی باز کردنقابلیت 

ایط عادی مـدار را دارد. ایـن کلیـد همچنـین     تجهیز کلیدزنی است که قابلیت اتصال، تحمل و قطع جریان شر یك :کریبر .17

قابلیت اتصال و تحمل جریان شرایط غیرعادی مدار در مدت زمان مشخص و قطع ایـن جریـان را نیـز داراسـت. شـرایط      

 شرایط غیرعادی مدار است. ازجملهاتصال کوتاه 

 قبـول  قابـل وح اولیه جریان را به سطهای سطح باالی  هستند که اندازه یجریان تجهیزات ترانسفورماتورهای :انیجر ترانس .18

 کنند. و کنترل الکترونیکی هوشمند تبدیل می برای تجهیزات حفاظت

بـرای   قبـول  قابلوح های سطح باالی اولیه ولتاژ را به سط هستند که اندازه یولتاژ تجهیزات ترانسفورماتورهای :ولتاژ ترانس .19

 نند.ک و کنترل الکترونیکی هوشمند تبدیل می تجهیزات حفاظت

 .گیرد میقرار  مورداستفادهبرق انیآهنگ جراست که برای تعیین  ای لهیوس :انیجر حسگر .20

 .گیرد میقرار  مورداستفادهبرق ولتاژآهنگ تعیین  است که برای ای لهیوس :ولتاژ حسگر .21

را تبدیل به یـك سـیگنال الکتریکـی     ولتاژ یا و ترانس جریاناست که سیگنال الکتریکی حاصله از  ای لهیوس :وسریترانسد .22

 .کند ( میآمپر میلی 4-20جریان و یا  0-5ولتاژ استاندارد )

 گیـری  انـدازه  قابلیـت  ،فشـار متوسـط   هوایی خط هادی نگهداری بر این تجهیزات عالوه :انیولتاژ و جر یریگ اندازه مقره .23

 .دهستن دارا مناسبی با دقت را این خطوط جریان و ولتاژ مقادیر

 آورد. یندهای محلی را با سیستم مرکزی فراهم میآاست که امکان ارتباط فر یزیتجه :(RTUدور )راه  انهیپا .24

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C
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25. IED: های حفاظتی سنتی بدون قابلیت  های با قابلیت کنترل از راه دورِ ساده، رله این تجهیزات شامل واحدهای دارای پایانه

 مخابراتی هستند.های کامل  های با واسط کنترل یا مخابره و رله

 .شود میهای قطع برق استفاده  جهت شارژ باطری تجهیزات اتوماسیون برای استفاده در زمان :شارژر .26

در دسترس قرار دادن اطالعات یك مرکز کنترل بـرای مرکـز کنتـرل     منظور بهاست  افزاری نرم :مراکز نیارتباط ب پروتکل .27

 دیگر

در دسترس قرار دادن اطالعات یك پایانه راه دور و ارتباط آن بـا   منظور بهاست اری افز نرم :راه دور انهیارتباط با پا پروتکل .28

 مرکز کنترل

های مختلف به  سازی واقعی شبکه و آموزش دیسپاچران از طریق آن با دادن فرمان جهت شبیه :سپاچرید یآموزش ساز شبیه .29

بدون  شوند میصمیمات و اقدامات خود بر روی شبکه آشنا رود. با استفاده از این امکان دیسپاچران با نتایج ت شبکه بکار می

 در شبکه واقعی اعمال شود. ها های آن فرمانآنکه تصمیمات و 

 ضرورت توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور -3

 عدم توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشورهای ناشی از  ـ خسارت1ـ3

 نهان به شرح زیر است:این خسارات شامل خسارات آشکار و خسارات پ

 خسارات آشکار وارده به وزارت نیرو 

 .باشد میبرق شبکه خود منتج از خاموشی و تلفات  است کهفروش انرژی به مشترکین  ناشی از عدماین خسارات 

 خسارات پنهان ملی 

 ملی ولید ناخالص زی، صنعتی(، خسارات وارده به تورمالی به مشترکین )خانگی، تجاری، کشاو شامل خسارت این خسارات

 .باشد می( جرائمهای اجتماعی )افزایش نارضایتی عمومی، افزایش سرقت و سایر  خسارت

آن بارتر از خسارات آشکار  به کوه یخی تشبیه نمود که خسارات پنهان آن بسیار زیان 1-3 طبق شکل توان را میفوق خسارات 

 .است
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 ناشی از عدم توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور های خسارت 1-3شكل 

 

کاهش مدت »اول اولویت  درتوسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور را اهداف عمده توان  می با توجه به شکل فوق

اژ ولت تأمین»منجر به  توزیع همچنین ونیاتوماس یفناور توسعه نمود.ین تعی« کاهش تلفات»در اولویت دوم و « خاموشی

 .خواهد شدتوزیع برق کشور  های شرکتبرای « یبردار بهره یها نهیکاهش هز»برای مشترکین و « استاندارد

 ـ مطالعات انجام شده در زمینه محاسبه هزینه خاموشی2ـ3

مطالعات جامعی در زمینه محاسبه هزینه خاموشی مشترکین برق تهران اعم از تجاری، کشاورزی، خانگی،  1385در سال 

 بر .[2است ]قابل مالحظه  1-1 جدولی و عمومی توسط پژوهشگاه نیرو صورت گرفته است. نتایج این مطالعات در صنعت

 باشد. های ساعتی می ای بسیار بیشتر از هزینه خاموشی شود که هزینه خاموشی لحظه این نتایج مشاهده می اساس

 زای هر کیلووات ساعت(ابه  )ریال 1385هزینه خاموشی مشترکان برق تهران در سال 1-3 جدول

هزینه خاموشی چهار ساعتههزینه خاموشی دو ساعتههزینه خاموشی یك ساعتهای هزینه خاموشی لحظهنوع مشترک

 33,622 33,047 34,595 47,780تجاری

 5,460 5,230 5,190 5,170کشاورزی

 8,893 5,870 5,519 3,756خانگی

 19,431 6,731 6,155 5,185صنعتی

 53,290 34,310 36,770 34,196عمومی

فروش  وزارت نیرو ناشی از عدم خسارت

 انرژی به مشترکین

مشترکین  خسارت مالی به 

)خانگی، تجاری، کشاوزی، 

 صنعتی(

خسارات وارده به تولید  

 ناخالص ملی

های اجتماعی )افزایش  خسارت 

نارضایتی عمومی، افزایش 

 سرقت و سایر جرایم(
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هزینه خاموشی چهار ساعتههزینه خاموشی دو ساعتههزینه خاموشی یك ساعتهای هزینه خاموشی لحظهنوع مشترک

 22,405 14,499 14,832 15,088کل

 ـ نمودار رشد هزینه خاموشی با افزایش مدت خاموشی3ـ3

صورت المللی  در سطح بینمیالدی مطالعاتی در زمینه ارتباط رشد هزینه خاموشی با افزایش مدت خاموشی  2006در سال 

شود که هزینه خاموشی با افزایش مدت  اساس این نتایج مشاهده می بر شده است. آورده2-3گرفته که نتایج آن در شکل 

هزینه عمال  ساعت  4های بیش از  ییابد ولی شیب افزایش هزینه با افزایش مدت کاهش یافته و در خاموش خاموشی افزایش می

 [3] ماند. نداشته و ثابت می یافزایش
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 فزایش مدت خاموشینمودار رشد هزینه خاموشی با ا 2-3شكل 

 

 ـ تحلیل اقتصادی کاهش خاموشی4ـ3

در شرکت توزیع برق شهرستان مشهد تحلیل اقتصادی کاهش خاموشی در مورد یك فیدر صورت گرفته است  1389در سال 

آورده شده است. این تحلیل هم شامل تحلیل اقتصادی کاهش خاموشی از دیدگاه ذینفعان )وزارت  3-3که نتایج آن در شکل 

کیلوولت  20باشد. در این مطالعه موردی بار هر خط  هم تحلیل اقتصادی کاهش خاموشی از دیدگاه اقتصاد ملی می ( ونیرو

توضیح داده  4 خشبوده است. شاخص شدت اتوماسیون در ب3.5مگاوات و همچنین میزان شدت اتوماسیون فیدر برابر  4حدود 
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 60ستم اتوماسیون اجرا شده موجب کاهش مدت زمان خاموشی به میزان دهد که سی شده است. نتیجه این تحلیل نشان می

 میلیارد تومان کاهش داده است. 6گردیده و نتیجتا  میزان خسارات مالی را نیز حدود درصد 

 

 

 تحلیل اقتصادی کاهش خاموشینتایج  3-3شكل 

 ـ تاثیر شدت اتوماسیون در کاهش خاموشی5ـ 3

شود  که مالحظه می گونه همان. [4است ]نشان داده شده  4-3شکل  خاموشی درسیون در کاهش تاثیر اضافه نمودن نقاط اتوما

پس از نصب تعدادی کلید، اضافه و  ها آنکلیدها با افزایش  اثربخشیکاهش . کلید اول سبب بیشترین کاهش خاموشی است

 ب برای تعیین نقاط اتوماسیون الزامی است.مناس های روشبنابر این استفاده از . دیگر مقرون به صرفه نیست ها آننمودن 
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 تاثیر شدت اتوماسیون در کاهش خاموشی4-3شكل 

 مقایسه میزان خاموشی در ایران با چند کشور دیگرـ 6ـ 3

 ریتوانصنعت برق، شرکت آمار  تیسابا استفاده از اطالعات موجود در میزان خاموشی در ایران و چند کشور دیگر  5-3در شکل 

 مقایسه قرار گرفته است. [ مورد5]

3 15
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20 

 مقایسه میزان خاموشی در ایران با چند کشور دیگر 5-3شكل 

 های کاهش خاموشی ترین راه مهمـ 7ـ 3

 عبارتند از: ها آنهای زیادی برای کاهش خاموشی وجود دارد که اهم  راه

 هت کاهش زمان خاموشیمدیریت حوادث ج •

 بازآرایی بار فیدرها با انجام مانورهای فصلی •

 زمینی و خطوط هوایی های کابلسطح مقطع  اصالح •
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 رینگ و نصب تجهیزات مانوری( های شبکهافزایش قدرت مانور )ایجاد  •

 شاخه زنی درختان و رفع موانع بروز اتصالی و قطعی خطوط •

 ها آنحوادث ناشی از  و کاهشها توزیع، جعبه انشعاب و جعبه دیواری( بازنگری در مشخصات کاالهای شبکه )تابلو •

 :به شرح زیر هستنداتوماسیون توزیع  های قابلیتاهم عنوان گردید  1-1که در بخش  گونه همان

  تشخیص محل خطا(Fault Location) 

 خطا ایزوله نمودن (Fault Isolation) 

 بازیابی سرویس (Service Restoration) 

 بندی مجدد فیدر ترکیب (Feeder Reconfiguration) 

  کنترل توان راکتیو فیدر(Feeder Reactive Power Control) 

  کنترل ولتاژ فیدر(Feeder Voltage Control) 

 

و  توان مدیریت حوادث جهت کاهش زمان خاموشی میهای باال  گیری قابلیت کار و بهاتوماسیون توزیع  با اجرای سیستم

 شود. را انجام داد که منجر به کاهش خاموشی میایی بار فیدرها با انجام مانورهای فصلی بازآرهمچنین 

 توزیع برق کشور های شرکتبرق ـ میزان تلفات 8ـ 3

است آورده شده  1391سال  توانیر درآمار شرکت  بر اساستوزیع برق کشور  های شرکتمیزان تلفات برق  6-3شکل در نمودار 

که مالحظه  گونه همان است. باشد نشان داده شده میتلفات فنی و غیر فنی که شامل میزان تلفات کل در این نمودار  .[5]

 درصد قرار دارد. 24.6تا  7.7تلفات در محدوده  شود میزان می
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 توزیع برق کشور های شرکتمیزان تلفات  6-3شكل 

 

 با چند کشور دیگرتوزیع برق ایران  هـ مقایسه میزان تلفات شبك9ـ 3

 جهت مقایسه آورده شده است. 1391در سال میزان تلفات برق شبکه توزیع برق کشور با چند کشور دیگر  7-3در نمودار شکل 

است و در مقایسه با آن تلفات شبکه برق درصد مربوط به کره جنوبی  4شود کمترین میزان تلفات  که مالحظه می گونه همان

 .[5باشد ] درصد می 15ان ایر
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 با چند کشور دیگرتوزیع برق ایران  مقایسه میزان تلفات شبكه 7-3شكل 

 

 شبكه برق های کاهش تلفات ترین راه ـ مهم10ـ 3

 عبارتند از: ها آنهای زیادی برای کاهش تلفات شبکه برق وجود دارد که اهم  راه

 درها با انجام مانورهای فصلیبازآرایی بار فی •

 های خازنی در شبکه کاهش بار راکتیو با مدیریت بانك •

 زمینی و خطوط هوایی شبکه توزیع های کابلاصالح سطح مقطع  •

 خانگی و تجاری های کننده مصرفافزایش ضریب قدرت  •
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گیری  کار رای اتوماسیون توزیع و بهتوان با اج می 7-3اشاره شده در بخش سیستم اتوماسیون توزیع های  با توجه به قابلیت

شبکه های خازنی در  و همچنین کاهش بار راکتیو با مدیریت بانكهای آن بازآرایی بار فیدرها با انجام مانورهای فصلی  قابلیت

 شود. می تلفاتانجام داد که منجر به کاهش  را

 زمان خاموشی شاخص مدتبهبود ـ  11ـ 3

ز تغییرات محسوسی در افزایش حرکت هدفمند به سمت اتوماسیون شبکه توزیع باعث بروپیشرو در صنعت برق  کشورهایدر 

برق  زیرساختدر شرکت مثال  عنوان به برق چه از لحاظ فنی و چه از نظر مالی شده است. های شبکهوری  بهره

خاموشی مدت زمان خص شا میزان 7.5اتوماسیون برابر  شاخص شدتبا توزیع اجرای جامع طرح اتوماسیون   DONGدانمارك

 است. بهبودیافته% 35 اندازه به

 

 توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور سنجی امكان -4

 ـ شاخص اتوماسیون توزیع1ـ 4

میزان شاخص اتوماسیون توزیع ه تپیشرف یکشورهااکثر در شاخصی برای اجرای اتوماسیون مشخص شود.  الزم استابتدا 

تعداد متوسط کلیدهای  . این شاخص عبارت از[4] باشد ی( مAutomation Intensity Level) AILیا شدت اتوماسیون 

 باشد. می برای اتوماسیون تمامی فیدرها موردنیاز

 شاخص اتوماسیون توزیع در کشورهای پیشرفتهمیزان ـ1ـ1ـ 4

پور میزان خاموشی متوسط ساالنه کشور سنگا مثال اند.  اکثر کشورهای پیشرفته میزان خاموشی هدف را برای خود تعیین کرده

است کشور هند  توجه قابلاند.  ساعت اعالم کرده 1.5دقیقه و کشورهای شمال قاره امریکا این میزان را  3هر مشترك خود را 

 خود قرار داده بود. 2005ساعت را هدف سال  30ساعت اعالم کرده و رسیدن به میزان  38این میزان را  2004در سال 

سازی شبکه  اهش تلفات اکثر این کشورها با مالحظات مهندسی که در طرح و توسعه شبکه توزیع و همچنین بهینهدر زمینه ک

اند. همچنین اکثر این کشورها با توجه به آرایش شبکه و  اند موجبات کاهش تلفات را فراهم کرده موجود خود انجام داده
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ن میزان خسارت خاموشی پرداختی به مشترکین خود اجرای برداری خاص شبکه خود و همچنین تعیی پارامترهای بهره

 اند. گذاری نموده اتوماسیون را در سطوح و با درصدهای مختلف هدف

 شاخص اتوماسیون توزیع در کشورـ 2ـ1ـ 4

اجرا شده در سایر کشورها و همچنین  های طرحپایلوت اتوماسیون توزیع اجرا شده در کشور ما و  های طرحبا توجه به 

فنی و اقتصادی اجرای  مالحظاتتوسعه فناوری اتوماسیون توزیع و  سنجی امکانهای صورت گرفته در خصوص  سیبرر

شاخصی برای اجرای اتوماسیون در کشور مشخص شود. در این خصوص میزان شدت  الزم استاتوماسیون در کشور 

آنکه تعیین میزان این شاخص بستگی به پارامترهای . با توجه به باشد مناسب میشاخص اتوماسیون توزیع  عنوان بهاتوماسیون 

برداری و مالحظات اقتصادی هر شرکت توزیع دارد و میزان واحدی برای آن  زیادی از قبیل نوع آرایش شبکه، مالحظات بهره

عی صورت توزیع مطالعات جام های شرکتبرای تعیین میزان این شاخص در کلیه  الزم استمعیار قابل تعیین نیست،  عنوان به

 گیرد. بودجه و زمان مورد نیاز برای انجام این مطالعات در مراحل بعدی طرح تعیین خواهد شد.

 

 برای اتوماسیون یك فیدر موردنیازتعداد کلیدهای ـ 2ـ 4

 باهمچنین  نمود. تقسیمدر مواقع لزوم فیدر را به سه قسمت  توان میNC صورت بهبا فرض نصب دو کلید در مسیر اصلی فیدر 

 وجود دارد.1-4مطابق شکل مانور هر قسمت به فیدرهای مجاور برای هر تکه فیدر امکان  NOنصب سه کلید 

 

 

 اتوماسیون فیدر 1-4شكل 
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ر فید 2 مابینکلید نیاز است از آنجا که سه کلید مذکور  3دو خط  های محلکلید و در  2با فرض قبلی در مسیر اصلی فیدر 

برای اتوماسیون هر  موردنیازکلید است. تعداد متوسط کلیدهای  1.5مشترك است سهم هر فیدر برای کلیدهای محل دو خط 

 تر بزرگاست. هر چه این عدد  3.5 اتوماسیون برابرمیزان شدت  در این حالت اصطالحا . است( 2+  1.5=  3.5) 3.5با فیدر برابر 

 است. نیازموردباشد امکانات مانوری بیشتری 

 

 توزیع های شرکتـ آمار تجهیزات 3ـ 4

از  آورده شده است. 1-4جدول  [ در5]بر اساس آمار شرکت توانیر  1391توزیع برق کشور در سال  های شرکتلیست تجهیزات 

در کشور وزیع گیری بازار تجهیزات اتوماسیون توزیع و برآورد هزینه اجرای اتوماسیون ت های بعد برای اندازه این آمار در بخش

 استفاده خواهد شد.
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 1391توزیع در سال  های شرکتآمار تجهیزات  1-4جدول 

 تعداد ترانس زمینی تعداد ترانس هوایی تعداد فیدر زمینی و هوایی نام شرکت توزیع ردیف

 1,022 4,028 165 شهرستان تبریز 1

 423 13,352 190 استان آذربایجان شرقی 2

 771 15,042 240 ربیاستان آذربایجان غ 3

 334 5,308 110 استان اردبیل 4

 1,717 25,884 517 استان اصفهان 5

 1,549 7,605 297 شهرستان اصفهان 6

 209 6,891 98 استان چهارمحال و بختیاری 7

 407 12,982 339 استان مرکزی 8

 345 13,844 251 استان همدان 9

 311 10,614 216 استان لرستان 10

 802 17,676 465 ان البرزاست 11

 10,813 5,033 1,201 تهران بزرگ 12

 1,208 25,111 449 نواحی استان تهران 13

 569 4,498 156 استان قم 14

 942 7,978 328 شهرستان مشهد 15

 132 20,792 362 استان خراسان رضوی 16

 27 6,652 94 استان خراسان جنوبی 17

 100 5,076 75 استان خراسان شمالی 18

 476 11,302 366 شهرستان اهواز 19

 658 31,430 557 استان خوزستان 20

 46 6,319 44 یلویه و بویراحمدكکه  نااست 21

 354 7,402 211 استان زنجان 22

 600 9,373 290 استان قزوین 23

 254 6,285 168 استان سمنان 24

 268 16,724 272 استان سیستان و بلوچستان 25

 435 14,128 264 ان کرمانشاهاست 26

 231 9,459 150 استان کردستان 27

 97 4,395 100 استان ایالم 28

 1,104 19,921 410 شهرستان شیراز 29

 170 29,601 380 استان فارس 30

 569 11,944 363 استان بوشهر 31
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 تعداد ترانس زمینی تعداد ترانس هوایی تعداد فیدر زمینی و هوایی نام شرکت توزیع ردیف

 528 12,263 249 شمال استان کرمان 32

 270 20,330 289 جنوب استان کرمان 33

 812 14,858 317 استان گیالن 34

 696 22,846 381 استان مازندران 35

 221 8,644 146 غرب استان مازندران 36

 356 13,208 198 استان گلستان 37

 1,474 17,212 562 استان هرمزگان 38

 183 12,641 235 استان یزد 39

 31,483 508,651 11,505 جمع کل / متوسط

 یستم اتوماسیون شرکت توزیعهزینه اجرای سـ 4ـ 4

گردیده اجرا شرکت توزیع برق مشهد در  1389که در سال توزیع سیستم اتوماسیون یك هزینه نمونه  عنوان به 2-4در جدول 

 باشد ای مرکز کنترل می تجهیزات رایانهو  شبکه مخابراتیزمینی،  های این سیستم شامل شبکه هوایی، پست آورده شده است.

 یزات آن به تفکیك مشخص گردیده است.که هزینه تجه

 1389هزینه اجرای سیستم اتوماسیون شرکت توزیع برق مشهد در سال  2-4جدول 

 میلیون ریال() هزینه مشخصات تعداد شبكه هوایی 

 شبكه هوایی

 16800 (SF6)گازی  240 کلید هوایی

 Yaskawa 1560 26 سکشناالیزر

 ABB 1620 9 ریکلوزر

 9000 (SF6)گازی  14 زمینی پست پست زمینی

 شبكه مخابراتی

 180 متری 60دکل  3 تکرارکننده

 1000 متری 60دکل  4 ایستگاه اصلی

 TRIO 7500 275 مودم

 تجهیزات رایانه
سرور و ایستگاه 

 کاری
8 HP .Intel 450 

 38110    جمع
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 محاسبات سود و هزینه اجرای اتوماسیون توزیع در ایرانـ 5ـ 4

که حداقل شاخص برای اتوماسیون به  گیریم در نظر می 1.5را برابر  AILه به توضیحات گفته شده تاکنون، شاخص با توج

برای مانور با یك فیدر مجاور(، آنگاه با توجه به آمار  NOهای خطا و یك کلید  برای زمان NC)یك کلید [ 4] رود شمار می

ذکر نموده است خواهیم  91عدد در سال  11505برق کل ایران را برابر  عیوز[ که تعداد فیدرهای فشار متوسط ت5سایت توانیر ]

 داشت:

 17،258=11،505× 1.5تعداد کل فیدرها= ×  AILفیدرهای اتوماسیون =شاخص  تعداد

 خواهیم داشت: بنابراینمیلیون ریال است  300کلید حدود  اتوماسیون یك یمتوسط اجرا هزینه

= 17258 ×300،000،000یعنی هزینه هر کلید اتوماسیون × ا=تعداد فیدرهای اتوماسیوناجرای اتوماسیون فیدره هزینه

 میلیون ریال 5،177،250

میلیون ریالی مراکز کنترل، هزینه کلی اجرای اتوماسیون توزیع در نهایت برابر خواهد  150،000فرض در نظر گرفتن هزینه  با

 :بود با

 میلیون ریال 5،327،250مراکز کنترل =  نهی+ هز درهایف ونیاتوماس یاجرا نهیهز

برابر  91های انرژی فروخته نشده، طبق آمار سایت توانیر، میزان انرژی برق فروخته نشده در سال  محاسبه هزینه جهت

 یدر اثر حادثه به خاموش یهای توزیع نسبت زمان خاموش هزار کیلووات ساعت بوده است. با توجه به آنکه در شبکه293،000

نتیجه  توان میاست بنابراین  (0.75برابر )به چهار  3به نسبت  حدودا شده(  ریزی برنامهو خاموشی در اثر حادثه  یاموشخ)کل 

 که: رفتگ

 91برق فروخته نشده در سال  یانرژ زانیساعت(= م لوواتی)ک 91برق فروخته نشده در اثر حادثه در سال  یانرژ زانیم

 کل یدر اثر حادثه به خاموش ینسبت زمان خاموش× ساعت( لوواتی)ک

 ساعت کیلوواتهزار  2،197،500= 0.75×293،000= 

 :است بابرابر  ونیاتوماس یساعت( پس از اجرا لوواتیکبه نشده )برق فروخته  یکاهش انرژ زانیم بنابراین

 لوواتی)ک 91لبرق فروخته نشده در اثر حادثه در سا یانرژ زانیم×ونیاتوماس یپس از اجرا یدرصد کاهش مدت خاموش

 ساعت(

 هزار کیلووات ساعت 109،875=0.5×2،197،500=
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تحقیقاتى  دبیرخانه تحقیقات  یها پروژهدستورالعمل نحوه ارزیابى با توجه به  91در سال  یاز خاموش یناش یخسارت مل نهیهز

کاهش  زانیم بنابراینشود،  می در نظر گرفتهساعت  لوواتیهر ک یبه ازاتومان  3،083برابر  د( – 014 – 03)سند شماره برق 

 )تومان( برابر خواهد بود با: ونیاتوماس یپس از اجرا یاز خاموش یناش یخسارت مل

در  یاز خاموش یناش یخسارت مل نهیهز× ساعت( لوواتی)ک ونیاتوماس یبرق فروخته نشده پس از اجرا یکاهش انرژ زانیم 

 ساعت( لوواتیهر ک ی)تومان به ازا 91سال 

 تومان 338،766،196،631=  3،083×109،875،000

دالر است  1،500برابر  تقریبا )تومان(،  یانرژ لوواتیبه ازای هر ک عیانتقال و توز د،یتول گذاری سرمایهتوجه به آنکه خسارت  با

 تومان(، این مبلغ برابر خواهد بود با: 3،300برابر  91)با فرض متوسط قیمت دالر در سال 

 هزار تومان 4،950هر دالر به تومان= × )تومان( یانرژ لوواتیهر ک عیانتقال و توز د،یتول گذاری خسارت سرمایه

)چنانچه اتوماسیون انجام نشود( برابر  91فروخته نشده در سال  یانرژ عیانتقال و توز د،یتول گذاری سرمایهخسارت  بنابراین،

 خواهد بود با:

 عیانتقال و توز د،یتول گذاری سرمایهخسارت × ساعت( لوواتی)ک ونیاتوماس یبرق فروخته نشده پس از اجرا یکاهش انرژ زانیم

 سال تعداد ساعات یكتقسیم بر  )تومان( یانرژ لوواتیهر ک

 تومان 62،086،900،685=8،760/4،950،000×109،875،000=

)تومان(  ونیاتوماس یز اجراپس ا با در نظر گرفتن خسارت سرمایه گذاری یاز خاموش یناش یکاهش خسارت مل زانیم بنابراین

 برابر است با:

 عیانتقال و توز د،یتول گذاری سرمایه)تومان(+ خسارت  ونیاتوماس یپس از اجرا یاز خاموش یناش یکاهش خسارت مل زانیم

 91فروخته نشده در سال  یانرژ

 تومان 400،853،097،315=62،086،900،685+ 338،766،196،631=

 :برداری هزینه بهرهکاهش از  یسود ناشمحاسبه میزان 

درصد  4.5معادل  شد وپس از اجرای اتوماسیون پرداخت نخواهد  ه مشترکینایست که بجریمه  درواقع هزینهسود میزان این 

 .[6است ] 91برق در سال  یفروش انرژ میزان

 تومان 383،836،320،000=203،088،000،000×42×4.5%=
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 تومان 784،689،417،315= 383،836،320،000+400،853،097،315=سود کل

 .خواهد بود 1.47با نسبت سود به هزینه را تعیین نمود که برابر  توان مین آ هزینه کلاتوماسیون به  سود کلتقسیم  با

 آورده شده است.خالصه  صورت بهفوق محاسبات  3-4در جدول 
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 برآورد تقریبی هزینه اتوماسیون توزیع 3-4جدول 

11،505 91ل تعداد کل فیدرها در سا

%50 درصد کاهش مدت خاموشی پس از اجرای اتوماسیون

17،258 91تعداد فیدرهای اتوماسیون در سال 

30،000،000 هزینه اتوماسیون یك کلید )تومان(متوسط 

517،725،000،000 هزینه اجرای اتوماسیون فیدرها )تومان(

15،000،000،000 هزینه مراکز کنترل )تومان(

532،725،000،000 ه اجرای اتوماسیون )تومان(کل هزین

293،000،000 )کیلووات ساعت( 91میزان انرژی برق فروخته نشده در سال 

0.75 نسبت زمان خاموشی در اثر حادثه به خاموشی کل

219،750،000.0 )کیلووات ساعت( 91میزان انرژی برق فروخته نشده در اثر حادثه در سال 

109،875،000 پس از اجرای اتوماسیون )کیلووات ساعت( میزان کاهش خاموشی

3،083 )تومان به ازای هر کیلووات ساعت( 91خاموشی در سال تقریبی هزینه برآورد 

338،766،196،631 میزان کاهش خسارت خاموشی پس از اجرای اتوماسیون )تومان(

4،950،000 )تومان(تولید، انتقال و توزیع هر کیلووات انرژی  گذاری سرمایهخسارت 

62،086،900،685 )تومان( 91تولید، انتقال و توزیع انرژی فروخته نشده در سال  گذاری سرمایهخسارت 

400،853،097،315 میزان کاهش خسارت ملی ناشی از خاموشی پس از اجرای اتوماسیون )تومان(

 383،836،320،000 تومان() برداری هزینه بهرهاز کاهش  یسود ناش

 784،689،417،315 ود کل )تومان(س

1.47 نسبت سود به هزینه اجرای اتوماسیون
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 ـ وضعیت تولید تجهیزات اتوماسیون در کشور7ـ 4

کشور مورد بررسی قرار گرفته است و  برآوردی از توان تولید داخل وضعیت تولید تجهیزات اتوماسیون توزیع در منظور به

 ارائه شده است. 7-4ه هستند در جدول تجهیزاتی که در مرحله تولید انبو

 وضعیت تولید تجهیزات اتوماسیون در کشور 4-4جدول 

 نام تجهیز #

تعداد 

 های شرکت

داخلی 

 تولیدکننده

 تولیدکنندگاننام 

 ویستا جهان - یسبزوار میحک دانشگاه – روین مو  – یا یت یآ – تابلو کرمان 5 اسکادا 1

2 Fault Indicator 1 ایپو آوران راقی 

 الوان تابلو 1 بریکر 3

 مگ الکتریك 1 ترانس جریان 4

 مگ الکتریك 1 ترانس ولتاژ 5

 ویستا جهان -مو  نیرو  –کرمان تابلو  3 ترانسدیوسر 6

7 
 و ولتاژ یریگ اندازه مقره

 انیجر
 سازی ایران مقره مقره سازی صدف گستر زنجان، 2

 شرق سامانه نیزر – ویستا جهان - ارتباط سازگان 3 (RTUپایانه راه دور ) 8

 ویستا جهان 1 شارژر 9

10 
پروتکل ارتباط با پایانه 

 راه دور
 ویستا جهان - یسبزوار میحک دانشگاه – روین مو  –ی ای تی آ – تابلو کرمان 4

 اتوماسیون توزیع های فناوریپیچیدگی  -5

 تعیین سطح پیچیدگی به روش اطلس فناوریـ 1ـ 5

 برای است کمی روشی یابد، می تمرکز فناوری مختلف های جنبه بر مشخصی و روشن نحو به که لیلتح و تجزیه این

 انجام اصلی معیار دو به توجه با مزبور بررسی. شرکت یا کارخانه سطح در تولید فناوری جزء چهار از یك هر سهم گیری اندازه

 درجات فناوری جزء چهار از یك هر در. شود می مربوط فناوری اجزاء از یك هر پیچیدگی میزان تعیین به اول معیار. گیرد می

. یابد می تکامل ای پیچیده بسیار مراحل به و گشته آغاز ای ساده بسیار سطح از ها پیچیدگی این. دارد وجود پیچیدگی از مختلفی

 از استفاده به سطح باالترین رد و شروع غیره و آچار مانند ساده دستی ابزارهای از مزبور سطوح آالت، ماشین جزء در مثالٌ

 . شود می ختم ها روبات
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 خالقیت و نوآوری توانایی به نهایت در و گردد می آغاز ماشین با کار توانایی از پیچیدگی سطوح ،    تجربیات و مهارت مورد در

 اطلس. )شود می مربوط جهان ریفناو بهترین اجزا با مقایسه در مورداستفاده فناوری اجزا موقعیت به دوم معیار. یابد می تکامل

 (. 10-11 صص ،1369 فناوری،

 به ها داده های کننده تبدیل( مدیریت و دهی سازمان و اطالعات انسانی، های توانایی و تجهیزات، آالت ماشین) فناوری بعد چهار

 که گفت توان می بنابراین. نیست رپذی امکان جز چهار این تمام حضور بدون تبدیلی گونه هیچ این بر عالوه. باشند می ها ستانده

 ،1369 فناوری، اطلس) کند می کمك تبدیل فرآیند فناورانه های ویژگی به جمعی طور به جزء چهار هر تولیدی، فعالیت هر در

 (62 ص

به  واحد آن فنی پیچیدگی از قبولی قابل تصویر توان می تولیدی واحد هر فناوری بعد چهار پیچیدگی میزان کیفی بررسی از

 باشد، کیفی روش مکمل بتواند که کمی روشی از استفاده گیران تصمیم میان  در نظر توافق ایجاد برای ولی آورد، دست

 .شود واقع مفید تواند می

 فناوری جزء چهار فنی نقش گیری اندازه برای کمی روشی از که شده پیشنهاد فناوری اطلس در مالحظات، این داشتن نظر در با

 از یك هر پیچیدگی میزان تعیین به اول جنبه: دارد بستگی جنبه دو به کلی طور به روش این شود، استفاده تولیدی واحد یك در

 با رابطه در کنونی مصرف مورد فناوری موقعیت تعیین به موضوع دوم جنبه و شود می مربوط تولیدی واحد یك در فنی اجزا این

 .(63 ص ،1369 فناوری، اطلس) گردد می باز مربوطه اجزا از یك هر  وضعیت آخرین

 در جزء هر موقعیت ترین مطلوب به نسبت ها آن به و شوند می تجزیه تری کوچك عوامل به اجزا از یك هر نخست روش این در

 پایین و باال حد که است الزم ،شود می ارزیابی فنی بعد جزء چهار پیچیدگی میزان که هنگامی. شود می داده امتیاز جهان

 و ارزیابی مورد تولیدی واحد مورد در کامال  که افرادی یعنی) متخصصین باید را ها ارزیابی نوع این. شود تعیین فنی گیپیچید

 فرایند از استفاده با مزبور متخصصین. دهند انجام( باشند داشته آگاهی اجزاء این از کدام هر جهانی وضعیت آخریندرباره  هم

 (64 ص ،1369 فناوری، اطلس) کنند تعیین موردنظر تولیدی واحد برای مناسبی نمره توانند می دهی نمره

 : طور کلی در موارد زیر خالصه نمود به توان می که شود میالذکر استفاده  برای ارزیابی موقعیت جهانی، چهار بعد فناوری فوق 

Tبرای بعد افزار فنی ) 1مشخصات عملکردی -1
 نقل و  حمل های روشها،  رل، کنتموردنیازعملیات، دقت  گستره(: مثل 1

 .و غیره

                                                 
1- State- of - art 
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: مثل خالقیت، تمایل به یادگیری، تمایل به موفقیت، تمایل به 3(Hبرای بعد نیروی انسانی ) 2های شایستگی ویژگی  -2

 .و غیره شناسی وقت، پذیری ریسكکار تیمی، 

، سهولت بروز سازیات، امکان : مثل توانمندی بازیابی و دسترسی، تعداد ارتباط5(I) 4الزامات کفایتی برای اطالعات -3

 مبادله و جامعیت و غیره.

(: مثل رهبری، حفظ استقالل داخلی کارکنان، حس Oو مدیریت ) دهی سازمانبرای بعد  6معیارهای اثربخشی  -4

 (.64-68، صص 1369، فناوری، مشارکت کارکنان، فضای نوآورانه، صداقت و غیره. )اطلس یابی جهت

نقش  دهنده نشانآمد باید ارزش واحدی که  به دستکمی  صورت به فناوریار جزء هنگامی که نقش هر یك از چه

از  شود میآورد. برای انجام این کار پیشنهاد  به دستیك شاخص کلی  توانکل این چهار جزء باشد، برآورد شود تا ب

 استفاده شود. فناورییك تابع توانی به نام تابع ضریب کمك 

 بندی مدل در طبقه فناوریاجزاء ـ 2ـ 5

معرفی نمود. این عامل  تولیدشدهعامل تبدیل منابع طبیعی به منابع  توان میرا  فناوریکه قبالٌ توضیح داده شد،  گونه همان

تر از تصورات عموم است که  افزارها، دانش فنی و غیره باشد و در حقیقت این تعریف گسترده ، نرمافزارها سختتواند شامل  می

 را به چهار دسته کلی تقسیم نمود: فناوریاجزاء  توان میدانند. با این توضیحات  افزار می افزار و نرم سخت زرا ترکیبی ا فناوری

در آن جای گرفته است و شامل تمام امکانات فیزیکی الزم  فناوریآالت و ابزار تولید: یعنی وسیله یا وسایلی که  ( ماشین1

 و غیره. ها ساختمانآالت،  ، ماشین  ، تجهیزاتابزارآالت مانند شود میبرای انجام عملیات تبدیل )یا تولید( 

الزم برای انجام عملیات تولید  های توانائیکه شامل تمام  ها انساننهفته در  فناوریی: یعنی تولیدو تجربیات  ها مهارت( 2

 تخصص، مهارت، چاالکی، نوآوری و ابتکار، نبوغ و غیره. ؛ مانندشود می

                                                 
 

2- Performance Specification 

3- Competence Characteristics 

4- Human Ware 

5- Adequacy Requirements 

6- Info ware 

7- Effectiveness Measures 
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 های فعالیتبرای انجام  موردنیازنهفته در اسناد که شامل تمام اطالعات و ارقام  فناوریفنی تولید: یعنی ( اطالعات و دانش 3

 های علمی. ها، مشخصات، مشاهدات، روابط، محاسبات ریاضی، نمودارها و نظریه ، نقشهها طرح ؛ مانندشود میتولیدی 

تولید  های فعالیتبرای  های موردنیاز چارچوبمان که شامل تمام نهفته در ساز فناوریو مدیریت تولید: یعنی  دهی سازمان( 4

 ، مدیریت و بازاریابی.سازی شبکه، دهی سازمانسیستماتیك کردن،  ؛ مانندباشد می

 ها، حضور هر چهار جزء فوق الزامی است. ها به ستانده تبدیل داده هرگونهبرای 

 نخواهد بود زیرا: پذیر صورتی یا تولیدی تبدیل گونه هیچاز چهار جزء فوق،  در غیاب کامل هر یك

 باشد و توسط نیروی انسانی ایجاد، نصب و  ها می ها و ستانده تبدیل داده های فعالیتآالت و ابزار تولید، قلب  ماشین

 شود. اندازی می راه

  شود میی اطالعات و دانش فنی راهنمای وسیله بهنیروی انسانی عامل کلیدی عملیات تبدیل )یا تولید( است که. 

 آالت و ابزار  ماشین کارگیری بهگیری و  اطالعات و دانش فنی به نوبه خود، توسط نیروی انسانی ایجاد گشته و برای تصمیم

 .شود میبه کار گرفته 

 تبدیل  های فعالیت، تجربیات و اطالعات و حقایق برای انجام ها مهارتآالت،  کننده ماشین و مدیریت، کنترل دهی سازمان

 شد.با می

 .نماید میسه جزء دیگر ایفا  کارگیری بهمورد آخر نقش کلیدی را برای کنترل و  درواقع

ریزی اقتصادی  به هماهنگی و روابط متقابل میان برنامه توان میبرای تحقیق،  ای عنوان پایه بهبا استفاده از چهار جزء فوق 

در  یفناور اجزاء زیر بخش، بخش و یا کالن دست یافت.در سطح شرکت، رشته یا  فناوریریزی بر محور  متعارف و برنامه

 نشان داده شده است. 1-5شکل در  بندی مدل طبقه
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 بندی مدل اجزاء فناوری در طبقه 1-5شكل 

که اصطالحا  توانند بر اساس میزان توانایی خود در درجات مختلفی از سیر تکاملی خود واقع شوند  ، میفناوریهر یك از اجزاء 

 فناوریشماری کلی از درجات پیچیدگی چهار جزء  نمونه،  عنوان بهگردد. نمودار فوق  تحت عنوان درجه پیچیدگی مطرح می

از  فناوریبررسی میزان پیچیدگی چهار جزء  اگرچهمتذکر شد که  توان میدهد. در اینجا  برای هر فعالیت تولیدی را نشان می

بندی  ، این طبقههذا معتفکیك بین سطوح متوالی در برخی مواقع ممکن است ساده نباشد. نظر اصولی مفید است، اما 

در آن،  توان میرا  فناوریپیاپی افزایش پیچیدگی هر چهار جزء  های گامقرار خواهد گرفت. زیرا در شرایط واقعی،  مورداستفاده

 مشاهده نمود.

 بهبود

 يكپارچه

 كامپيوتري شده

 خودكار

 فني تخصصي

 فني عمومي

 مكانيكي

آالت و تجهيزات  ماشين

 فني

 وآورين

 انطباق

 مشابه سازي

 تعمير

 نصب

 كار با ماشين امكانات فني

 آشنا كننده

 توصيف كننده

 كننده مشخص

 كننده استفاده

 كننده تفهيم

 تعميم دهنده

 كننده ارزيابي

 تالش

 پيوند

 تهور

 حمايت

 تثبيت

 شكوفائي

 رهبري

 اطالعات و دانش فني

توانائيهاي 

 انساني

 و مديريت سازماندهي
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 گونه اینمشاهده نمود.  توان میرا  فناوریدرجات پیچیدگی هر یك از اجزاء تولیدی،  های فعالیتبنابراین در مطالعه سیر واقعی 

 آیند: تغییرات در میزان پیچیدگی هر یك از اجزاء به چهار دلیل زیر به وجود می

و  آالت زند. ماشین تری را دامن می آالت، نیاز به توسعه و استفاده از وسایل پیچیده های کار با ماشین اول: افزایش پیچیدگی

و با استفاده از اطالعاتی که در طول زمان اندوخته  ها توانائیقلب هر سیستم صنعتی است. ولی ابزارها عمدتا  از طریق  تجهیزات

 یابند. برداری و بهبود می توسعه، نصب، بهره شوند می

فایده خواهند  وجود نداشته باشد بی ها آنتوانند عمل نمایند و اگر توانائی استفاده از  آالت و تجهیزات خود به تنهائی نمی ماشین

 تواند افزایش یابد. نیز می موردنیازو اطالعات  ها توانائیبا افزایش میزان پیچیدگی امکانات، میزان پیچیدگی  هذا معبود. 

پیچیدگی شامل  1-5جدول آالت و تجهیزات فنی در  هایی از پیچیدگی فزاینده ماشین بندی ممکن و نمونه نوعی طبقه

 نشان داده شده است.ت فنی و تجهیزا آالت ینماش

 فنی تجهیزاتآالت و  پیچیدگی ماشین درجات 1-5جدول 

 ها ویژگی میزان افزایش پیچیدگی بندی برحسب درجه

 آالت و تجهیزات دستی ماشین
 ها فعالیتشرح: تالش و کنترل دستی 

 ها بندی بسته مانند آچار و... استفاده از دست در ابزاردستینمونه: استفاده از 

 آالت و تجهیزات مکانیکی ماشین
تماماٌ  ها فعالیتشرح: مکمل نمودن نیروی مکانیکی یا نیروی جسمانی، کنترل 

 .شود میتوسط متصدی کار انجام 

 آالت و تجهیزات فنی و عمومی ماشین

 برقی مانند مته ابزاردستینمونه: استفاده از 

کامالٌ بر عهده  ها فعالیتو کنترل  هدد میشرح: ماشین کارهای اصلی را انجام 

 باشد. متصدیان می

 تراش و آسیاب و دیگر های ماشینآالتی مانند  نمونه: استفاده از ماشین

 آالت و تجهیزات فنی تخصصی ماشین

 عمومی ابزارهای ماشیننمونه: 

کامالٌ بر  ها فعالیتو کنترل  دهند میشرح: ماشین کارهای تخصصی را انجام 

 دیان است.عهده متص

 خودکارآالت و تجهیزات فنی  ماشین

 نمونه: دارهای بافندگی برقی

کنترل  دهند مییك سری عملیات را بدون دخالت انسان انجام  ها ماشینشرح: 

توانند  نمی ها ماشیناما ؛ فعالیت ناچیز است و تکمیلمراتب  سلسلهمتصدیان در 

 اصالحی را انجام دهند. اشتباهات را برطرف نمایند و متصدیان باید اعمال

 آالت و تجهیزات فنی کامپیوتری ماشین

 ابزارهای خودکار ماشیننمونه: 

 نموده است. پذیر امکانکامپیوتری موارد زیر را  های کنترلشرح: 

 گیری شده اندازه برحسب عالئمتغییر سرعت و جهت 



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
31 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 ها ویژگی میزان افزایش پیچیدگی بندی برحسب درجه

 اعمال مناسب و انتخابشناسایی 

 اصالح عملکرد پس از شروع فعالیت

و تنظیم آن قبل از شروع به کار جهت تحقق  یه و تحلیل نیازهای محیطیتجز

 عملکرد مطلوب

 ها فعالیتدخالت ناچیز انسان در 

آالت تولید  نمونه: کنترل شمارشی کامپیوتری، کنترل شمارشی مستقیم و ماشین

 با کمك کامپیوتر

 آالت و تجهیزات فنی تمام کامپیوتری ماشین

کارخانه از طریق استفاده از امکانات کامپیوتری در هم  های فعالیتشرح: تمام 

 ادغام شده است.

که  هایی کارخانهدخالت مستقیم انسانی وجود ندارد مانند  گونه هیچ تقریبا نمونه: 

 .کنند میکامالٌ از روبات استفاده 

 

که پیچیدگی متفاوتی دارند نیز، مستلزم  برای تولید، بهبود، نصب و اداره تجهیزاتی های موردنیاز مهارتدوم: تقاضای فزاینده 

 پیچیده مناسبی است. های توانائی

نماید. با  می سودبخشنقش کلیدی در انجام عملیات صنعتی دارند و در حقیقت این توانائی است که تجهیزات را  ها توانائیاین 

، شود میانجام  ها فعالیتمدیریتی که در آن و  دهی سازمانانجام داد را اطالعات موجود،  توان میاین وجود، میزان آنچه که 

آالت و  برداری از ماشین به پیدایش اطالعات بیشتری نیز منتهی گشته و به این طریق به بهبود بهره ها توانائیکند.  هدایت می

 گردد. تجهیزات منجر می

 انسانی نشان داده شده است. های توانائیدرجات پیچیدگی و شامل  2-5جدول ها در  ییاز توانامحتمل بندی  یك طبقه

 انسانی های توانائیدرجات پیچیدگی 2-5جدول

 ها ویژگی میزان افزایش پیچیدگی بندی برحسب درجه

 توانائی کار با ماشین

 نوع کار: استاندارد

 نوع تصمیمات: معمولی

 فیزیکی: کم، متوسط، زیاد های تالش

 فکری: خیلی کم های تالش

 تر یینپاتحصیالت: سطح دبیرستان و 

 فنی: سطح اولیه و ابتدایی های آموزش

 ماهر و نیمهبندی: کارگران غیر ماهر  طبقه

 توانائی نصب
 نوع کار: استاندارد

 نوع تصمیمات: معمولی

 فیزیکی: کم، متوسط های تالش



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
32 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 ها ویژگی میزان افزایش پیچیدگی بندی برحسب درجه

 فکری: کم های تالش

 کوتاه ای دورهفنی:  های آموزش

 ها تکنسینبندی: کارگران ماهر و  طبقه

 یرتوانائی تعم

 غیراستانداردنوع کار: تا حدودی 

 نوع تصمیمات: تا حدودی معمولی

 فیزیکی: کم و متوسط های تالش

 فکری: متوسط های تالش

 و یا دانشگاهی ای حرفهتحصیالت: تحصیالت 

 فنی: کوتاه و متوسط مدت های آموزش

 ، متخصصین و مهندسینها تکنسینبندی:  طبقه

 سازی مشابهتوانائی 

 استانداردغیرنوع کار: 

 غیرمعمولینوع تصمیمات: 

 فیزیکی: کم های تالش

 فکری: زیاد های تالش

 تحصیالت: تحصیالت دانشگاهی و باالتر

 فنی: زیاد های آموزش

 ، متخصصین و مهندسینها تکنسینبندی:  طبقه

 توانائی بهبود

 غیراستانداردنوع کار: 

 غیرمعمولینوع تصمیمات: 

 تحصیالت: دانشگاهی و باالتر

 فنی: باال های موزشآ

 ، متخصصین، مهندسینها تکنسینبندی:  طبقه

 توانائی نوآوری

 غیراستانداردنوع کار: 

 غیرمعمولینوع تصمیمات: 

 فیزیکی: کم های تالش

 فکری: بسیار زیاد های تالش

 تحصیالت: تحصیالت دانشگاهی و باالتر

 فنی: خیلی باال های آموزش

 مهندسین، متخصصین، ها تکنسینبندی:  طبقه

 

برای  موردنیازانسانی، پیچیدگی اطالعات و دانش فنی  های توانائیو  و تجهیزاتآالت  سوم: با افزایش میزان پیچیدگی ماشین

آوری افزایش پیدا  یابد. در چنین شرایطی، ارزش استناد به مدارك به نحو حیرت راهنمایی و استفاده از این دو نیز افزایش می

 کند. می
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ت بیانگر تجمع دانش بشری است. امروزه میزان دانش موجود به نحوی مستمر، در حال رشد است و بنابراین این اطالعا

 پذیر امکانباشند. اگر این عمل انجام نشد، انتخاب و استفاده مناسب از تجهیزات  شدن می روز بهاطالعات موجود نیازمند 

 نمودن انواع اطالعات مناسب است. روز بهتهیه، استفاده و  نخواهد بود. پس یکی از وظایف کلیدی هر سازمانی، تضمین

 نماید. بندی ممکن از افزایش پیچیدگی آن را ارائه می و دانش فنی، یك طبقه پیچیدگی اطالعاتدرجات 3-5جدول در 

 درجات پیچیدگی اطالعات و دانش فنی3-5جدول 

میزان  بندی برحسب درجه

 افزایش پیچیدگی
 ها ویژگی

 نا کنندهاطالعات آش
 گردد. می موردنظرآالت  شرح: اطالعاتی که موجب آگاهی از ماشین

 که توضیحات اولیه در آن وجود دارد. و بروشورهایی ها مدلنمونه: تصویرها، 

 کننده توصیفاطالعات 
 .سازد می پذیر امکانرا  موردنظرشرح: اطالعاتی که درك اصول اصلی نهفته در مصرف و طریق استفاده 

 توضیح تجهیزات نمونه:

 کننده مشخصاطالعات 

 .سازد میرا مقدور  موردنظرشرح: اطالعاتی که انتخاب و نصب امکانات 

های  های مهندسی، نقشه نمونه: مشخصات تجهیزات، نقشه کارخانه، جدول گردش کار، مشخصات مواد اولیه نقشه

 آالت و غیره. ، مشخصات نقاشی، مشخصات نصب ماشینکشی لوله

 کننده استفادهت اطالعا

 .سازد میآالت و تجهیزات را مقدور  شرح: اطالعاتی که استفاده موثر ماشین

حفاظتی، فرایند تضمین  های دستورالعمل، شرح تفصیلی قرار گرفتن تجهیزات، ها فعالیتنمونه: فرایندهای استاندارد 

فرایند کنترل،  دستورالعمله، فرایند و ممکن های نقصو لیست  ها نقصکیفیت، فرایند نگهداری از تجهیزات، یافتن 

 حسابداری هزینه. دستورالعملفرایند تولید، فرایند و  دستورالعملفرایند و 

 اطالعات تفهیم کننده
 .سازد میآالت و تجهیزات را مقدور  شرح: اطالعاتی که دانش و درك عمیق از طراحی و به کار اندازی ماشین

 مدیریت تولید های و تکنیكمشخصات  جمله من، اه طرحنمونه: شرح تفصیلی فراگرد، 

 اطالعات تعمیم دهنده

 .سازد میشرح: اطالعاتی که امکان بهبود در طراحی و استفاده از امکانات را فراهم 

آید و موجب پیدایش  می به دستنمونه: اطالعاتی که از جریان مهندسی معکوس و تحقیق و توسعه داخلی 

 گردد. ید میمحصول و بهبود فرایند تول

 کننده ارزیابیاطالعات 
 برای مقاصدی خاص مورداستفادهآالت و تجهیزات  شرح: اطالعات موقعیتی دانش )جهانی( در مورد ماشین

 آالت و تجهیزات نمونه: اطالعات جامعی درباره آخرین تحوالت در طراحی، بهبود، عملکرد و استفاده از ماشین

 

، دهی سازمانریزی،  یابد، وظایف مدیریتی، مانند برنامه عالیت تولیدی یا صنعتی توسعه میچهارم: زمانی که کم و کیف یك ف

آالت و  و بنابراین برای ادغام کارآمد ماشین شود میتر  ای پیچیده اداره، تحرك و نظارت بر رفتار شرکت به نحو فزاینده

 نیاز باشد. تر پیچیدهو مدیریت  دهی سازمانانسانی و اطالعات، ممکن است به  های توانائیتجهیزات، 

و تجهیزات هر فعالیت صنعتی را هماهنگ نموده تا تبدیل  ها توانائیو مدیریت اطالعات،  دهی سازمانبنابر آنچه گفته شد، 

به میزان پیچیدگی در  موردنیازو مدیریت  دهی سازمانتحقق یابد. در عین حال که نوع  تولیدشدهمطلوب منابع طبیعی به منابع 



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
34 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

سه  موردنیازمیزان پیچیدگی  کننده عنوان تعیین بهو اطالعات بستگی دارد، اما ممکن است  ها توانائیظر گرفته شده تجهیزات، ن

 فناوریتا با پویایی سه جزء دیگر  و مدیریت با گذشت زمان باید توسعه یابد دهی سازمانکلی،  طور بهجزء دیگر نیز عمل نماید. 

بندی ممکن از افزایش  راستا گردد. نوعی طبقه گیرد هم ای که عملیات صنعتی در آن انجام می اجتماعی -و فضای اقتصادی

 و مدیریت نشان داده شده است. دهی سازماندرجات پیچیدگی شامل  4-5و مدیریت در جدول  دهی سازمانمیزان پیچیدگی 

 و مدیریت دهی سازماندرجات پیچیدگی 4-5جدول

بندی  درجه

میزان  برحسب

 ش پیچیدگیافزای

 ها ویژگی

 مرحله تالش

 گذاری کم و اشتغال تعداد کمی کارگر کوچك، معموال با مدیریت مالك و با سرمایه های شرکتشرح: 

 ها شرکتبسیار متنوع کاال بازاری وجود دارد. معموالٌ این  های کیفیتبازار: ویژگی کاال چنان است که برای 

 دارند. ها برای ارزیابی واسطه  بهاتکا، شدیدی 

شود.  حق امتیاز و غیره محدود نمی وسیله بهدر دسترس بوده و  سادگی بهتولید: استفاده از امکاناتی که 

 محصول دارند. گذاری قیمتکنترل ناچیزی بر عرضه و  ها شرکتهای تولید بسیار نوسان دارد زیرا این  برنامه

 گران مهارت ناچیزی دارندکار و اکثرباشند  نیروی کار: مدیران دارای مالکیت نیز می

 آورند می به دستآن را  غیررسمیکنند و یا از منابع  تامین مالی: از سرمایه خود استفاده می

 مرحله پیوند

اند تمایل  که در مرحله تالش توانایی خود در مهارت استفاده از امکانات را به ثبوت رسانده هایی شرکتشرح: 

کنند. در عین حال که این امر در کوتاه مدت  بزرگ پیدا می های سازمانبه بخش قراردادهای جانبی با 

 .شود میبزرگ  های شرکتنماید، اما سرنوشت  امنیت خاطری ارائه می

 وابستگی، وجود دارد. به علتکه در کوتاه مدت،  ای شده تضمینبازار: بازار 

ا کمك سازمان طرف قرارداد وجود سطح ابزار فنی ب باال بردنو امکان  شود میتولید: برنامه تولید فشرده 

 دارد.

الزام به تحقیق بدون استثناء  به علتپایینی دارند.  های مهارتو اکثر کارگران  نیروی کار: مدیران مالك

 کند. اهداف تولیدی، امور مدیریتی گرایش به رسمی شدن پیدا می

بزرگ، امکان کسب مبالغ  های سازمانوابستگی به  به علتو  تامین مالی: استفاده از سرمایه شخصی

 آید. مالی رسمی نیز به وجود می های سازمانی وام از توجه قابل

)تحصیل قیمت از  گذاری قیمتانتقال امور  به علتوجود دارد، اما  ای شده تضمینبازار  اگرچهسودآوری: 

با  نتوا میسوی شرکت طرف قرارداد(، شرکت ممکن است سود مناسبی به دست نیاورد. سودآوری را 

 کاهش هزینه افزایش داد.

 مرحله تهور

ممکن است  اند کردهرا در دوره وابستگی کسب  به نفسکه تخصص کافی و اعتماد  ها شرکتشرح: برخی 

مستقل کاالی خود را عرضه نمایند. احتمال این کار در مورد  طور بهبخواهند به روی پای خود ایستاده و 

 ر است.کاالهایی که عمر طوالنی دارند بیشت

بازاریابی تاکید زیادی  های استراتژیثابت و فزاینده دارند. در این مرحله، بر  نسبتا بازار: کاالهایی که تقاضای 
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بندی  درجه

میزان  برحسب

 ش پیچیدگیافزای

 ها ویژگی

 .شود می

 تولید بینی پیشتولید: برنامه قابل 

نیروی کار، اما باالتر از مرحله وابستگی، مدیران مالك به نحو  های مهارتنیروی کار: سطح پایینی از 

 مثالٌ)منتخبی ممکن است استفاده شود  های قسمتای نیز در  کنند. از مدیران حرفه ری مدیریت میت رسمی

 بازاریابی(

 محتاطانه موسسات مالی های حمایتتامین مالی: سرمایه شخصی و 

 سودآوری: کم تا متوسط

 مرحله حمایت

است محصوالت و شرح: بر اساس تجربه و شهرتی که در مرحله تهور کسب گردیده، شرکت ممکن 

ها  آنایجاد شده، تصمیم به تولید و عرضه  های کانالبازارهای جدیدی را شناسایی کرده و با استفاده از 

 .بگیرند

بازار: کاالهای موجود در بازارهای قدیمی و جدید، محصوالت جدید در بازارهای قدیمی و شاید بازارهای 

 جدید.

که  شده تخصصیو  بهبودیافتهارایی تولید، استفاده از تجهیزات تولید: تاکید بر بهبود کیفیت و افزایش ک

 آید. خارجی به دست می های همکاریمعموالٌ از طریق 

 های مهارتنیروی کار: بنیان مالکیت ممکن است گسترش یابد )دو یا چند شریك فعال(. کارگران از 

 ند داشت.بیشتری در شرکت اشتغال خواه ای حرفهو مدیران  برخوردارندباالتری 

 های حمایتاستفاده کرد  ها آناز  توان میوثیقه  عنوان بهبیشتری که  های علت داراییبه تامین مالی: 

 بیشتری از سوی موسسات مالی ارائه خواهد شد.

 تواند بیشتر شود. : متوسط، اما با گذشت زمان میسودآوری

 مرحله تثبیت

اند ممکن است مایل به تثبیت موقعیت رقابتی خود از  که در مرحله حمایت فعالیت کرده هایی شرکتشرح: 

 طریق افزایش سهم خود در بازار و همچنین ادامه بهبود کیفیت و تنوع محصوالت خود باشند.

 در بازارهای قدیم و جدید تر مبتکرانهو  تر فعالبازار: بازاریابی 

ندسی ارزش، طراحی دخلی، کنترل شدید آالت و تجهیزات و تاکید زیاد بر مه تولید: ادامه ارتقاء سطح ماشین

 برنامه تولید

 مالکیت تر گستردهنیروی کار: بنیان 

 مالی های سازمانتامین مالی: دسترسی آسان به وام از 

 : متوسط تا زیادسودآوری

مرحله 

 شکوفایی

مداوم  رسند تمایل دارند از طریق تالش که در مرحله تثبیت سریعاٌ به پتانسیل خود می هایی شرکتشرح: 

 خود بیفزایند. های موقعیتجدید به روندهای محیطی، بر  های واکنشبرای ورود به بازارهای جدید و تجربه 

 را ایفا نمایند. فناوری المللی بین دهنده انتقالبازار: بازارگرایی خیلی زیاد، ممکن است نقش 

 فنی پیشرفته دارند. تولید: با اصالح و بهبود متناوب محصول گرایش به استفاده از تجهیزات

 ای. قرار گرفتن مدیران حرفه رأسسطح باال و در  های مهارتنیروی کار: استفاده از 
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بندی  درجه

میزان  برحسب

 ش پیچیدگیافزای

 ها ویژگی

 تفکر: استراتژیکی و نوآورانه

 المللی. مالی ملی و بین های سازمانتامین مالی: دسترسی آسان به سرمایه از 

 سودآوری: زیاد، بیشتر سود ممکن است مصرف تحقیق و توسعه شود.

 رحله رهبریم

های  که در مرحله کامیابی قرار دارند ممکن است رهبران جهان در رشته هایی شرکتشرح: برخی از 

 پیدا نمایند. فناوری سروکارو با مرزهای  شده تخصصی

 تامین نیازهای آینده بازار نیز آمادگی دارند. و برایبازار: رهبران بازار هستند 

 گذاری سرمایهحتی از طریق  فناوریاٌ پیچیده بوده و آمادگی انتقال آالت و تجهیزات شدید تولید: ماشین

 باشند. می مستقیم را دارا

 سطح بسیار باالیی از تحقیق و توسعه در داخل شرکت، با تاکید بر تحقیقات پایه، وجود دارد.

 نیروی کار: مالکیت گسترده

 .شود میز اول اداره ای طرا کامالٌ تحت مدیریت حرفه ها مهارتسطح بسیار باالیی از 

 .المللی و بینتامین مالی: دسترسی بسیار آسان به موسسات مالی ملی 

 سودآوری: بسیار زیاد

 

 سطح کلی پیچیدگی فناوری اتوماسیون صنعت برق کشورـ 3ـ 5

باالتر از  مراتب بهداده شده است، عدد کلی پیچیدگی اتوماسیون صنعت برق کشور  نمایش 2-5شکل که در نمودار  طور همان

این فناوری باال بوده و در  کارگیری بهپذیری و توانمندی کشور در  باشد. به دیگر معنا میزان امکان ( می5سطح متوسط )عدد 

 وضعیت مناسبی قرار دارد.
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 اتوماسیون توزیع های فناوریامتیاز کلی پیچیدگی  2-5شكل 

 

 ر به تفكیك فاکتورهای مدل اطلسسطح کلی پیچیدگی فناوری اتوماسیون صنعت برق کشوـ 4ـ5

اتوماسیون توزیع برق کشور در مقایسه با  های فناوریبر مبنای مدل ارزیابی سطح پیچیدگی فناوری اطلس، وضعیت پیچیدگی 

های انسانی، پیچیدگی  و تجهیزات فنی، پیچیدگی توانایی آالت ماشینی پیچیدگی  کشورهای پیشروی جهان در چهار حوزه

 اند. و مدیریت بررسی شده دهی سازمانفنی، پیچیدگی  نشو دااطالعات 

 {[8,10و  [6,8و  [4,6و  [2,4و  [0,2، {0های  بندی بندی نتایج آن بر اساس سطوح اختالف امتیاز در ردهاین ارزیابی و طبقه

به  5تیازات کمتر از به معنای عدم وجود شکاف در سطح پیچیدگی فناوری و ام 0امتیاز  بندی دستهدر این  .انجام شده است

 باشد.به معنای وجود شکاف وسیع در آن حوزه می 5معنای وجود شکاف کم و متوسط، همچنین امتیازات بیشتر از 

وجود دارد و ی تیریمد دهی سازمانپیداست بیشترین فاصله و شکاف در فاکتور  3-5شکل که در نمودار  طور همانبر این اساس، 

ی وضعیت بسیار مناسب  دهنده . این امر نشانخورد نمیبه چشم  ای فاصلهدانش فنی  کارگیری هببه لحاظ سطح توانمندی در 

 دهی سازمانمقابل آن به لحاظ  ی نقطهباشد و در  صنعت برق میدر دانش فنی فناوری اتوماسیون توزیع  کارگیری بهتوانایی در 

 رسد. مدیریتی شرایط چندان مناسب به نظر نمی
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اتوماسیون توزیع در کشور توسط وزارت نیرو  های طرححمایت مالی از اجرای  عدم دهی مدیریتی سازمانوزه در ح این امرعلت 

 تجهیزات اتوماسیون شده است. تولیدکنندگانبوده است که خود به خود منجر به دلسردی 

انجام گرفته است در حوزه  بینسبتا  خوهای  فعالیت تاکنوناین مطلب است که  مؤید ها بخشسایر  ی مشاهدهکه  آن رغم یعل

متناسب جهت توانمندسازی  های انسانی فناوری اتوماسیون صنعت برق نیز نیازمند بهبود و تعریف راهکارهای توانمندی

 .باشد می

 

 

 اتوماسیون توزیع به تفكیك فاکتورها های فناوریامتیاز کلی پیچیدگی  3-5شكل 

 اتوماسیون صنعت برق کشور یها فناوریسطح کلی پیچیدگی به تفكیك ـ 5ـ 5

اتوماسیون صنعت  های فناوریمشخص شده است، تحلیل کیفی سطح پیچیدگی به تفکیك  4-5شکل که در نمودار  طور همان

ای باال بوده و حداقل سطح توانایی  قابل مالحظه طور بهاین فناوری  کارگیری بهسطح توانمندی کشور در  دهد میبرق نشان 

آموزشی دیسپاچر و  ساز شبیهتعمیرات، مدیریت منابع تولید پراکنده،  های گروهمدیریت  های فناوریمربوط به  فناوری کارگیری به

مذکور نیز باالتر از متوسط  های فناوریکه در نمودار پیداست سطح توانمندی در  طور همانباشد، هرچند  پردازشگر توپولوژی می

 10تا  0ی بازهفناوری در  کارگیری بهپذیری )توانمندی( در  ر زیر سطح کلی امکانباشد. الزم به ذکر است در نمودا ( می5)عدد 

 .اند شدهمیزان( به تصویر کشیده  بیشترین 10کمترین میزان و  0)
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 ها اتوماسیون توزیع به تفكیك فناوری های فناوریامتیاز کلی پیچیدگی  4-5شكل 

 اتوماسیون توزیع های فناوریپیچیدگی ـ 6ـ 5

اتوماسیون توزیع برق کشور در  های فناوریاساس مدل ارزیابی سطح پیچیدگی فناوری اطلس، بررسی وضعیت پیچیدگی بر 

های انسانی،  و تجهیزات فنی، پیچیدگی توانایی آالت ماشینی پیچیدگی  مقایسه با کشورهای پیشروی جهان در چهار حوزه

های مذکور در ی این مطلب است که در حوزهدهنده نشانمدیریت،  و دهی سازمانفنی، پیچیدگی  و دانشپیچیدگی اطالعات 

 وجود دارد. الملل بینای بین وضعیت داخل و ها شکاف قابل مالحظهبرخی از فناوری

 {[8,10و  [6,8و  [4,6و  [2,4و  [0,2، {0های  بندی بندی نتایج آن بر اساس سطوح اختالف امتیاز در ردهاین ارزیابی و طبقه

به معنای عدم وجود شکاف در سطح پیچیدگی  0امتیاز  بندی دستهدر این  .به شناسایی الگوهای مشابهی شده استمنجر 

به معنای وجود شکاف وسیع در  5به معنای وجود شکاف کم و متوسط، همچنین امتیازات بیشتر از  5فناوری و امتیازات کمتر از 

 باشد.آن حوزه می
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ی راهکار در هر حوزه جهت  در شناخت نقاط ضعف و درنتیجه ارائه تواند میوسیع در هر حوزه های  بر این اساس تحلیل شکاف

 اتخاذ تصمیمات آتی راهگشا باشد.

 گردد.حوزه مورد اشاره به شرح زیر ذکر می 4در ادامه تحلیل مربوط به هر یك از 

 و تجهیزات فنی: آالت ماشینحوزه پیچیدگی  -الف

و تجهیزات فنی و  آالت ماشینالزم در سطح  های زیرساختاشی از عدم وجود و یا ناکافی بودن حوزه ن در اینوجود شکاف 

 باشد. برداری و بهبود فناوری می ، تجهیزات کامپیوتری و تمام کامپیوتری در توسعه، نصب، بهرهخودکارتخصصی، تجهیزات 

 های انسانی: حوزه پیچیدگی توانایی -ب

مربوطه است.  های فناوری، بهبود و نوآوری در سازی مشابهناتوانی در  و یای توانایی اندك  دهنده نشانوجود شکاف در این حوزه 

و متعارف است که  غیراستانداردالزم به ذکر است که این درجه از توانمندی نیازمند داشتن توانایی فعالیت در انواع کار معموال 

فکری  های تالشفنی زیاد نیازمند  های آموزشلی دانشگاهی و بوده و با سطح تحصی غیرمعمولمستلزم اتخاذ تصمیمات 

 بیشتری است.

 فنی: حوزه پیچیدگی اطالعات و دانش - 

وسیع به لحاظ دسترسی و برخورداری از اطالعات و  طور بهمربوطه  های فناوریدهد در  وجود شکاف در این حوزه نشان می

فاده گردد و در ایجاد دانش و درك عمیق از طراحی و به کار اندازی دانش مرتبط با اطالعاتی که در نهایت منجر به است

امکان بهبود در طراحی و استفاده از امکانات را فراهم سازد ضعف وجود دارد. عالوه بر آن  که طوری بهتجهیزات موثر واقع شود 

کند نیز در  خاصی را دنبال می که اهداف مورداستفادهآالت و تجهیزات  اطالعات موقعیتی دانش )جهانی( در مورد ماشین

 باشد.  دسترس نمی

 و مدیریت: دهی سازمانحوزه پیچیدگی  -د

)مرحله حمایت، تثبیت، شکوفایی، رهبری(  مدیریتی دهی سازمانوجود شکاف در این حوزه مبین این مطلب است که به لحاظ 

یابد، وظایف  تولیدی یا صنعتی توسعه میکه یك فعالیت  زمانی شناسایی شده ضعف اساسی وجود دارد. های فناوریدر 

و بنابراین برای ادغام  شود میتر  ای پیچیده ، اداره، تحرك و نظارت به نحو فزایندهدهی سازمانریزی،  مدیریتی، مانند برنامه

 نیاز است. تری و مدیریت پیچیده دهی سازمانحتم به  طور بههای انسانی و اطالعات  و تجهیزات، توانایی آالت کارآمد ماشین
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آورده 5-5ها در جدول  اتوماسیون توزیع به تفکیك فناوری های فناوریهای صورت گرفته در خصوص پیچیدگی  نتایج تحلیل

 شده است.
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 اتوماسیون توزیع های فناوریپیچیدگی  اتامتیاز 5-5جدول 

ف
ردی

 

 تفكیك فاکتورهاامتیاز پیچیدگی فناوری به  امتیاز کلی پیچیدگی فناوری فناوری بندی دسته

1 
 افزار نرم

 پایه
 اسکادا

 
 

2 

افزار  نرم

مدیریت 

 شبکه

 مدیریت قطعی

 

 

 مدیریت بار 3

 

 



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
43 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

ف
ردی

 

 تفكیك فاکتورهاامتیاز پیچیدگی فناوری به  امتیاز کلی پیچیدگی فناوری فناوری بندی دسته

 کنترل ولتاژ 4

 

 

 کنترل توان راکتیو 5

 

 

 بازآرایی شبکه 6
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ف
ردی

 

 تفكیك فاکتورهاامتیاز پیچیدگی فناوری به  امتیاز کلی پیچیدگی فناوری فناوری بندی دسته

 مدیریت منابع تولید پراکنده 7

 

 

 تعمیرات های گروهمدیریت  8

 

 

 لوژیپردازشگر توپو 9
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ف
ردی

 

 تفكیك فاکتورهاامتیاز پیچیدگی فناوری به  امتیاز کلی پیچیدگی فناوری فناوری بندی دسته

10 

تجهیزات 

 پایش

Fault Detector 

 

 

11 Fault Indicator 

 

 

 رله اضافه جریان 12
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ف
ردی

 

 تفكیك فاکتورهاامتیاز پیچیدگی فناوری به  امتیاز کلی پیچیدگی فناوری فناوری بندی دسته

 رله خطای زمین 13

 

 

 سکشناالیزر 14

 

 

 ریکلوزر 15
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ف
ردی

 

 تفكیك فاکتورهاامتیاز پیچیدگی فناوری به  امتیاز کلی پیچیدگی فناوری فناوری بندی دسته

16 

 کلیدها

 سکسیونر

 

 

 بریکر 17

 

 

18 
تجهیزات 

 گیری اندازه
 ترانس جریان
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ف
ردی

 

 تفكیك فاکتورهاامتیاز پیچیدگی فناوری به  امتیاز کلی پیچیدگی فناوری فناوری بندی دسته

 ترانس ولتاژ 19

 

 

 ترانسدیوسر 20

 

 

 انیحسگر جر 21
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ف
ردی

 

 تفكیك فاکتورهاامتیاز پیچیدگی فناوری به  امتیاز کلی پیچیدگی فناوری فناوری بندی دسته

 حسگر ولتاژ 22

 

 

 انیولتاژ و جر یریگ مقره اندازه 23

 

 

24 
تجهیزات 

 اطالعاتی
 پایانه راه دور
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ف
ردی

 

 تفكیك فاکتورهاامتیاز پیچیدگی فناوری به  امتیاز کلی پیچیدگی فناوری فناوری بندی دسته

25 IED 

 
 

26 
تجهیزات 

 جانبی
 شارژر

 
 

 پروتکل ارتباط بین مراکز ها پروتکل 27
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ف
ردی

 

 تفكیك فاکتورهاامتیاز پیچیدگی فناوری به  امتیاز کلی پیچیدگی فناوری فناوری بندی دسته

 رپروتکل ارتباط با پایانه راه دو 28

 

 

29 
 افزار نرم

 جانبی
 آموزشی دیسپاچر ساز شبیه
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 اتوماسیون توزیع های عمر فناوریچرخه  -6

در هر یك از   چرخه عمر فناوری دارای پنج دوره پروردگی )جنینی(، معرفی، رشد، بلوغ )اشباع( و زوال )نزول( است. فناوری

 شرح داده شده است. 1-6دول باشد که در ج یی می ها های مزبور دارای ویژگی دوره

 

 های چرخه عمر فناوری دورهویژگی 1-6جدول 

 زوال )نزول( دوره بلوغ )اشباع( دوره رشد دوره معرفی دوره پروردگی )جنینی( دوره

  محصوالت و

فرآیندهای مرتبط با 

 مرحلهدر  فناوری

 نوپایی قرار دارند

 ای از  مجموعه

پی رخ  در ها پی نوآوری

جام دهند تا سران می

یکی کامیاب شده و 

 فائقبر دیگران 

 ها(. آید )جنگ ایده می

 های تجربی  آزمایش

گیرد و  صورت می

سیستم  اولیهاشکاالت 

 .شود میرفع 

  وارد  فناوریمحصول

بازار شده است ولی 

 فناوریگیری از  بهره

کندی  رشد بسیار 

 دارد

 در این مرحله  فناوری

بسیار متغیر و 

نامشخص )تثبیت 

 نشده( است

 بزرگ  های شرکت

انگیزه و رغبتی برای 

گذاری در  سرمایه

ندارند.  فناوری

گذاری  ریسك سرمایه

بسیار باال و در عوض 

ها و سود آن  قیمت

 .نیز باال است

  روند استفاده و

فناوری برداری از  بهره

افزایش  سرعت به

 یابد می

  رقابت برای افزایش

تولید و کاهش قیمت 

 گیرد باال می

 ی در تحوالت بنیاد

فرآیندهای تولید در 

ها  جهت کاهش قیمت

و تولید انبوه 

محصوالت صورت 

 پذیرد می

 استاندارد شدن 

محصوالت، قطعات و 

 حتی فرآیندها است

 ای  تغییرات عمده

رخ  فناوریدر 

دهد، نوآوری  نمی

کاهش  شدت به

یابد و عمدتا  به  می

سازی سیستم  بهینه

 شود میمحدود 

  به دلیل بلوغ

، ریفناوصنعت و 

بازار به بیشترین 

حد گسترش 

یابد و رقابت در  می

کاهش قیمت 

 شود میتشدید 

  از زمانی که

های  فناوری

جایگزین پا به 

ظهور  عرصه

 مرحلهگذارند،  می

 فناوریافول 

تر شروع  قدیمی

 .شود می

  رفتن  از دست

بازار فروش و 

کاهش شدید 

 ها قیمت

 

ها که در دوره معرفی،  اند. وضعیت سایر فناوری رار دارند هنوز وارد بازار صنعت نشدههایی که در دوره پروردگی )جنینی( ق فناوری

 توضیح داده شده است. 2-6رشد، بلوغ )اشباع( و زوال قرار دارند از دیدگاه تقاضای بازار صنعت در جدول 
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 عمر  برحسب چرخه دیدگاه تقاضای بازار  وضعیت فناوری 2-6جدول 

 زوال بلوغ رشد معرفی مرحله

 منفی کاهنده سریع آرام رشد بازار

ساختار 

 بازار
 رقبای کمتر تکه تکه

رقبای کم، حرکت به 
در  oligopolyسمت 

 انتهای دوره

بسته به طبیعت رکود، 
یا  oligopolyتواند  می

monopoly باشد 

 محصوالت
تنوع باال و 
 استانداردسازی اندك

کاهش تنوع و افزایش 
 استانداردسازی

ل مالحظه در کاهش قاب
 تنوع محصوالت

حرکت از کاالی متمایز به 
 کاالی عمومی

 مالی
های باالی  هزینه

 شروع کار

رشد معموال  همراه با سودآوری 
است، ولی بیشتر آن قبال  هزینه شده 

هایی که به علت  است و یا هزینه
رشد باید انجام شود، مانند خدمات 

 پس از فروش

اگر سود باال با 
های مجدد  گذاری سرمایه

اندك همراه باشد، منبع 
 درآمد خواهد بود

تواند  استراتژی مناسب می
منجر به ایجاد منبع درآمد 

 شود

منبع درآمد 

یا مرکز 

 هزینه

 منبع درآمد باال تعادل نقطه باال هزینهصرف 

منبع درآمد )یا مرکز هزینه 
اگر استراتژی نامناسب 

 باشد(

 محصول
عدم تولید انبوه. تولید 

 ای یا دسته تکی،

ها، همزمان با حرکت  کاهش هزینه
 سریع بر منحنی تجربه

ها و  تمرکز بر هزینه
 کارایی

ظرفیت تولید کمتری در 
 است موردنیازصنعت 

تحقیق و 

 توسعه

، برای توجه قابل
 محصول و فرآیند تولید

تولید  ادامهکاهش، همزمان با 
 محصول

استفاده فقط در  چندان، نه
 مواقع لزوم

ای انجام  ینههیچ هز
شود، مگر اینکه برای  نمی

فرآیند تولید یا احیای 
 محصول الزم باشد

 

ریزی برای توسعه این  هایی برای توسعه انتخاب شوند که در مرحله زوال خود قرار نداشته باشند زیرا برنامه الزم است فناوری

نمودار  1-6شود. در شکل  می پذیری رقابتفتن های صورت گرفته و از دست ر گذاری سرمایه هدر رفتها منجر به  فناوری

 از عمر خود قرار دارد نشان داده شده است. ای دورهاینکه فناوری در چه  برحسبتقاضای فناوری و سهم بازار 
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 نمودار تقاضای فناوری و سهم بازار 1-6شكل 

 

هایی که دارای کاربردهای  برای فناوری د هر فناوری،ی کاربر تعریف بر اساس میزان کاربردپذیری و گستره بنا بهدرگروه اول، 

مختلف هستند و همچنین از لحاظ بلوغ فناوری در مراحل معرفی و رشد هستند، رویکرد منتخب توسعه  های زمینهگسترده در 

ی میان های علمی و دانش ها و کسب قابلیت ساخت فناوری، رویکرد تحقیق محور است. هدف نهایی این رویکرد، توسعه زیر

 های شرکتها، موسسات تحقیقات دولتی و واحدهای تحقیق و توسعه  محور نظام نوآوری ملی، یعنی دانشگاه-اجزای تحقیق

محدود هستند و به لحاظ بلوغ فناوری در  ی از انواع دارای کاربرد مشخص و مجموعه هایی که  اما فناوری؛ خصوصی است

ی  پایهگراست. در این رویکرد ایجاد صنایع بر  نتخب توسعه فناوری رویکرد ماموریتمرحله معرفی و اوایل رشد هستند رویکرد م

های بزرگ توسعه دانش و فناوری است. بر این  جدید و تالش زیاد در برنامه های ی فناوری پایهبر  جدید و تالش های فناوری

 چرخه عمر هستند برای توسعه برگزیده شوند.هایی که در مراحل ابتدایی  ای محدود از فناوری اساس، الزم است تا گستره

ی فناورانه عمومی هستند و از لحاظ بلوغ فناوری در مراحل  ی حوزه هایی هستند که دارای گستره ای دیگر فناوری در دسته

 برخالفاین حالت از لحاظ توانمندی فناورانه نیز در جایگاه پیرو قرار دارد. در  دهنده توسعهاواخر رشد و بلوغ قرار دارند و کشور 

از مزیت  توانند میدو حالت قبلی پیروی و پیشروی فناورانه میان کشورها معنادار است. به این معنی که کشورهای پیرو 

 های کشورهای پیشرو استفاده نمایند. گیری از قابلیت بهره

و پراکندن فناوری در  اکتساب، انتشار بر گرا گرا است. رویکرد اشاعه رویکرد مناسب برای توسعه در این حالت، رویکرد اشاعه

ی دانش  به عبارت دیگر به جای انجام تحقیق و توسعه داخلی، این رویکرد به انتقال و اشاعه؛ محیط صنعت تمرکز دارد

باشد. در حالت چهارم  نمی ها فناوری بندی . در این حالت نیازی به اولویتپردازد میدر سطح صنعت  ها چگونگی فناوری



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
55 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

ی فناورانه مشخص هستند و از لحاظ بلوغ فناوری در مراحل اواخر رشد و بلوغ  ی حوزه ی هستند که دارای گسترههای فناوری

از لحاظ توانمندی فناورانه نیز پیرو است. رویکرد برگزیده توسعه فناوری در این شرایط رویکرد  دهنده توسعهقرار دارند و کشور 

 اقدام محوراست.

های  زمان ممکن است. در این حالت به دلیل مشخص بودن حوزه ترین کوتاهدستیابی به فناوری در  هدف نهایی این رویکرد

، از تصمیمات ضروری است. سبك اصلی اکتساب فناوری در این های کلیدی فناوریانتخاب  منظور بندی به اولویتفناورانه، 

 حالت داشتن همکاری فناورانه است.

در حال ظهور هستند مناسب است تا با رویکرد تقلید  ها آنای  افته هستند اما بازارهای منطقهی توسعههایی که در جهان  فناوری

های پیشرو فناوری موجود در جهان تاکید دارد. هدف از  خالقانه توسعه پیدا نمایند. تقلید خالقانه بر همکاری راهبردی با بنگاه

ه برای تولید فناوری در یك منطقه جدید )که فناوری در حال کاستن از ریسك تحقیق و توسع توان میرا  ها همکاریاین 

های تدریجی و فرآیندی است. در طرف مقابل در  در آن منطقه است( بیان نمود. نوع نوآوری نیز از انواع نوآوری گیری شکل

برداری  بهره برد با هدف بهره برد باید از رویکرد تقلید منفعالنه بلوغ خود به سر می در حالتای فناوری  شرایطی که بازار منطقه

 حداکثری از بازار موجود و جایگزینی واردات.

از لحاظ توانمندی فناورانه  دهنده کشور توسعه گیرند و میهایی که در مراحل اواخر رشد و بلوغ هستند قرار  در گروه سوم فناوری

رای حوزه فناورانه گسترده هستند. رویکرد برگزیده در گیرند که دا هایی جای می ی اول از این گروه فناوری پیشرو است، در دسته

موجود در ساختار نظام نوآوری است. در این حالت نیز  صنعتی-علمی های قابلیتبخشی به توانایی و  این حالت، رویکرد تعمق

نه مشخص هستند، ی فناورا ی هستند که دارای حوزههای فناوریی دوم این گروه  دسته است. معنا بیها  فناوری بندی اولویت

رویکرد مناسب توسعه رویکرد پیشروی هوشمندانه است. هدف از این رویکرد حفظ پیشرو بودن در تولید و توسعه فناوری با 

کشورهای  از آنجا کههای جایگزین احتمالی فناوری است.  تمرکز بر توسعه فناوری کنونی و داشتن نگاهی بر آینده و گزینه

منسوخ  های فناوریالزم است تا نسبت به خطر توسعه  کنند میصنایع نقش پیرو را بازی  سیر توسعهممعموال در  توسعه درحال

ی عمر در مرحله افول قرار دارند به دلیل خطر انقراض  ی که از منظر چرخههای فناوریصنایع و  ی توسعهآگاه باشند.  در دنیا

اتوماسیون  های فناوریچرخه عمر 2-6و شکل  3-6جدول  در شند.با را دارا نمی سازی بومیبرای  گذاری سرمایهفناوری ارزش 

 .اند تعیین گردیده و با هم مقایسه شدهتوزیع در ایران و در کشورهای پیشرفته 
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اتوماسیون توزیع در ایران و کشورهای پیشرفته های فناوریچرخه عمر  3-6جدول   

ف
دی

ر
 

 ها فناوری بندی دسته

 در ایرانتوزیع  اتوماسیون های فناوریدوره عمر 

در توزیع اتوماسیون  های فناوریدوره عمر 

 دنیا

 زوال اشباع رشد معرفی جنینی زوال اشباع رشد معرفی جنینی

           اسکادا افزار پایه نرم 1

2 

افزار  نرم

مدیریت 

 شبکه

           مدیریت قطعی

           مدیریت بار 3

           کنترل ولتاژ 4

           کنترل توان راکتیو 5

           بازآرایی شبکه 6

           مدیریت منابع تولید پراکنده 7

           های تعمیرات مدیریت گروه 8

           پردازشگر توپولوژی 9

10 

تجهیزات 

 پایش

Fault Detector           

11 Fault Indicator           

           رله اضافه جریان 12

           رله خطای زمین 13

           سکشناالیزر 14

           ریکلوزر 15

16 
 کلیدها

           سکسیونر

           بریکر 17

18 

تجهیزات 

 گیری اندازه

           ترانس جریان

           ترانس ولتاژ 19

           ترانسدیوسر 20

           انیحسگر جر 21

           حسگر ولتاژ 22

23 
ولتاژ و  یریگ مقره اندازه

 انیجر
          

تجهیزات  24

 اطالعاتی

           (RTU)پایانه راه دور 

25 IED           

26 
تجهیزات 

 جانبی
           شارژر

27 
 ها پروتکل

           وتکل ارتباط بین مراکزپر

          پروتکل ارتباط با پایانه راه  28
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ف
دی

ر
 

 ها فناوری بندی دسته

 در ایرانتوزیع  اتوماسیون های فناوریدوره عمر 

در توزیع اتوماسیون  های فناوریدوره عمر 

 دنیا

 زوال اشباع رشد معرفی جنینی زوال اشباع رشد معرفی جنینی

 دور

29 
افزار  نرم

 جانبی
           ساز آموزشی دیسپاچر شبیه
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 اتوماسیون توزیع در ایران و کشورهای پیشرفته های فناورینمودار چرخه عمر  2-6شكل 
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 نه اجرای اتوماسیون توزیعبررسی تجارب چند کشور نمونه در زمی -7

 ـ مقدمه1ـ7

ریزی منسجم است که مسیر بر روی شبکه فعلی نیازمند یك برنامه آه توزیع امن، قابل اطمینان و کارسازی یك شبکپیاده

های توزیع هوشمند را حرکت از وضعیت موجود به شبکه هوشمند آینده در آن ارائه شده باشد. نقشه راه متصور برای شبکه

که در فصول قبلی بیان شد مجهز کردن شبکه توزیع به  طور همانسازی سیستم اتوماسیون توزیع اجرا کرد. با پیاده وانت می

سیستم اتوماسیون و روش مدیریت اتفاقات در کاهش مدت زمان خاموشی بسیار مؤثر است. با توجه به اینکه در کشور ایران 

، لذا در این فصل سعی شده است که شود میا جهت مدیریت اتفاقات استفاده سنتی و مبتنی بر سعی و خط های روشبیشتر از 

مدیریت اتفاقات در بعضی از کشورهای پیشرفته نظیر کره، ژاپن، آمریکا و  های روشهای اتوماسیون توزیع و انواع سیستم

تجارب  کارگیری بهها و ی با این روشفرانسه بررسی شود، ضمن آنکه به اجرای چند پروژه موفق در کشور نیز اشاره گردد. آشنای

 ونیاتوماس های فناوری یپژوه ندهیآکمك زیادی به تواند میهای اتوماسیون توزیع برق  سازی سیستم کشورهای دیگر در پیاده

 .نمایداست ب که مورد نیاز برای تدوین نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبکه توزیع برق ایران عیتوز

 سیون شبكه توزیع برق کالیفرنیاـ اتوما2ـ7

 ـ مقدمه و ضرورت ایجاد و توسعه شبكه اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا1ـ2ـ7

PIERی برنامه
بر مبنای بهبود کیفیت زندگی شهروندان کالیفرنیا تنظیم شده است. این طرح در صدد فراهم نمودن شرایط  1

CECتوسط شرکت  PIERاال و اقتصادی به مشترکین است. برنامه تأمین انرژی پاك، با کیفیت باال، قابلیت اطمینان ب
2 

باشد. های الکتریکی و گاز می وری و سود شرکتو هدف این شرکت جلب رضایت مشترکین و افزایش بهره شود میمدیریت 

های . عموما  زمینهکندهای الکتریکی میهای تحقیقاتی در زمینه میلیون دالر هزینه صرف طرح 5/62این شرکت ساالنه بیش از 

 :]7[باشد ی موارد زیر میتحقیقاتی این شرکت در حوزه

  ها ساختمانافزایش بازدهی انرژی 

                                                 
1
Public Interest Energy Research (PIER) 

2
California Energy Commision 
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 های نوتوسعه استفاده از انرژی 

 حفاظت از محیط زیست 

 های انرژی سازی سیستمیکپارچه 

یون توزیع است. در این زمینه تحقیقات راه حل برون رفت از مشکالت در شبکه توزیع کالیفرنیا توسعه و گسترش سامانه اتوماس

1ای در گسترده
EPRI  وE3

ها ارائه های عملیاتی، هزینه بندی طرحانجام شده است و چهارچوب کلی طرح شامل زمان 2

 نشان داده شده است. 1ـ7بندی در جدول گردیده است. این چهارچوب زمان

 توزیع در کالیفرنیا کلی پروژه توسعه اتوماسیون بندی زمانبرنامه  1ـ7جدول 

 مدت زمان گذاریمیزان سرمایه مرحله پیشرفت 

 یك سال مقدار ناچیز به نسبت کل هاها و روشایده 1

 سال 3تا  2M 2$ـ500k$ در مقیاس کوچك آزموننمونه  2

 سال 5تا  10M 3$ـ1M$ ممیزی و بازبینی طرح 3

 سال 5بیش از  Billions$ـ10m$ توسعه در کل سیستم 4

 ـ پیشینه و ساختار شبكه توزیع کالیفرنیا )مطالعات فاز صفر پروژه(2ـ2ـ7

 باشد.مطالعات فاز صفر پروژه شامل تعیین بارهای شبکه، محل نقاط حساس، تجهیزات هر بخش از شبکه می

 ـ ساختار کلی شبكه و بارها1ـ2ـ2ـ7

مانند کنترل از راه دور، ارتباطات بی سیم، جمع  نوظهوری های فنّاوریساختار و شرایط شبکه کالیفرنیا امکان ورود تجهیزات و 

-بسیار مهم می ها آنباشد. در مطالعات اولیه شبکه شناخت توپولوژی شبکه و تجهیزات و آمار دقیق از ها را دارا می آوری داده

کنند مختلف شبکه را تغذیه می هایی که بارهایالذکر شناخت نوع و میزان مصرف بارها و فیدر . عالوه بر موارد فوق]8-9[شد با

 :شوند میاند که زیر بیان شده بندی دستهی توزیع کالیفرنیا بارها به چهار گروه کلی بسیار مهم است. در شبکه

 ی تغذیه مراکز متراکم بارها شامل بارهای مسکونی، ی توزیع الکتریکی وظیفههای شهری: این بخش از شبکهشبکه

برداری های زمینی مورد بهرهکابل صورت بهی توزیع کالیفرنیا ر عهده دارند. عموما  در شبکهتجاری و صنایع سبك را ب

 اند.قرار گرفته

                                                 
1
Electric Power Research Institute 

2
Energy and Environmental Economics Inc 
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 ی تغذیه بارهایی با تراکم متوسط که شامل ی توزیع الکتریکی وظیفه: این بخش از شبکه1های برون شهریشبکه

باشد و در تالش هوایی و زمینی می صورت بهها در کالیفرنیا باشد را بر عهده دارد. عموم این شبکهبارهای گوناگون می

گیرد. در شبکه کالیفرنیا فیدرهای این بخش از سیستم در جهت زمینی کردن خطوط هوایی در این بخش انجام می

 باشند.می NOاولین مجموعه دارای کلیدهای 

 اند و معموال  دارای نقاط مانور ری قرار گرفتهبرداهوایی مورد بهره صورت بههای روستایی  های روستای: شبکهشبکه

برداری های ذکر شده با طول بیشتری مورد بهرهنیستند. این بخش از فیدر نسبت به سایر بخش NOدارای کلیدهای 

 مایل و حتی بیشتر(. 20قرار گرفته است )

 نشانی و مراکز بار عمومی  لیس و آتشهای پها، ایستگاههای ویژه به مراکز اداری، بیمارستانهای ویژه: شبکهشبکه

را  میکرو گرید صورت بهاز سیستم پس از اجرای اتوماسیون باید توانایی کارکرد  . این بخششود میحساس اطالق 

 داشته باشد.

 های فعال در کالیفرنیا موجود فعلی در شرکت های فنّاوریـ تجهیزات و 2ـ2ـ2ـ7

توسعه سامانه اتوماسیون توزیع در  منظور بهمرتبط با اتوماسیون وجود دارد.  های اوریفنّی فعلی موجود در کالیفرنیا در شبکه

خدمات انرژی بسیار حائز اهمیت است. جدول  ی کننده ارائهشده در هر شرکت   کالیفرنیا شناخت سطوح مختلف اتوماسیون پیاده

 ی این جدول عبارت است از:کند. خالصههای مختلف را بیان میسطوح موجود اتوماسیون در شرکت 2ـ7

 60های توزیع دارای سیستم درصد شرکت 80ـSCADAآوری اطالعات هستند.جمع منظور به 

  تر در کالیفرنیا نیل به هدف بهبود قابلیت اطمینان در سیستم توزیع است که در اتوماسیون پیشرفته سازی پیادههدف از

 .شود میف تالش ها در جهت این هدتمامی شرکت تقریبحال حاضر در 

 کنترل ولتاژ و توان راکتیو در حال  منظور بهی شبکه کنندهبا تنظیم ها آنهای خازنی و هماهنگی اتوماسیون بانك

 امتحانی در دست اجرا است. صورت بهحاضر 

 رهای و هماهنگ شدن با دیگر عملگ توسعه درحالافزارهای پیشرفته های پایش کیفیت توان با استفاده از نرمسیستم

 باشد.های توزیع مانند تعیین محل خطا میشبکه

                                                 
1
Suburban systems 
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 های توزیع کالیفرنیا ای از سطوح اتوماسیون موجود در شبكه خالصه 2ـ7جدول 

 سطوح اتوماسیون و تجهیزات مرتبط موجود فعلی شرکت

Southern 

California 

Edison 

 2400  قسمت موجود 4000قسمت توزیع از  1330کلید اتوماتیك در 

 960 یکلوزر اتوماتیكر 

 7500  بانك خازنی موجود 9000بانك خازنی اتوماتیك از 

 ولتاژ،  های کننده تنظیمآشکارسازهای خطا،  ازجملهی دیگر مرتبط با اتوماسیون تجهیزات متفرقه

 )ـ بار( دهنده انتقالهای خطا و کلیدهای  قطع کننده

 رنج( 6ـ1ی قطعی بار مشترکین بزرگ )برنامه 

Pacific Gas & 

Electric 

  سیستم جامعSCADA 

 های خازنیکنترل وسیع بانك 

 ها  آنی مانور بر ریکلوزرها و تالش برای اتوماتیك کردن کنترل  وسیله بهی بازآرایی شبکه برنامه

 کاهش زمان بازیابی در زمان رخداد خطا منظور به

San Diego Gas 

&Electric 

  سیستم جامعSCADA هادر تمامی پست 

 هاون محدود در میان پستاتوماسی 

 مایل )ـکاهش نرخ خطا( 9000از کل شبکه معادل  58ی خطوط زمینی در حدود %توسعه 

 هاسیستم پایش کیفیت توان در پست 

LADWP   گستره طور بهاتوماسیون پست 

TXU Electric 

Delivery 
 هااتوماسیون پست 

 کنترل طرح اولیه از اجرای بازآرایی با مانور بر کلیدهای قابل 

AEP 
 ساله( 5)طی طرح 100% صورت بهها اتوماسیون پست 

 3پایلوت از بازآرایی اتوماتیك در شبکه 4ـ 

Southern 

Company 
  سیستمSCADA های خازنی، نقاط بانك  ریکلوزرها،  ها،در کل سیستم توزیع شامل کلیدها، پست

 پایش، نشانگرهای خطا و ...

Con Edison 

 شوند )احتماال  منظور شاخص حتی با خرو  دو فیدر بارها بدون تغذیه نمی ی زیرزمینی کهشبکه

nقابلیت اطمینان در سطح فیدر است(. 2ـ 

 %100 هاکنترل اتوماتیك پست 

  با استفاده از  ها آنو شرایط موجود در  ها آنپایش ترانسفورماتورهای شبکه و مقدار بارگذاری

 .PLCسیستم 

 پایش کیفیت توان 

 هاای خطا در سطح پستهآشکارساز 

Progress 

Energy 

(Carolina) 

  سازی کرده استسطوح اولیه اتوماسیون توزیع را پیاده توجه قابلاولین شرکتی که در مقیاس 

 14ی با هزینه 1990فیدر( در سال  1000تورهای تمامی فیدرها )کپایش و کنترل اتوماتیك دژن 

 میلیون دالری

  دارایRTU ای بیشتر نسبت به ههایی با قابلیتRTU  های رایج موجود در شبکه )دارای ویژگی
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 سطوح اتوماسیون و تجهیزات مرتبط موجود فعلی شرکت

 های جریان و ولتاژ(های زیادی از کیفیت توان و حتی شکل مو ثبت شاخص

 های خطا بر اساس ویژگی یابی مکانRTU های موجود در شبکه 

 های خازنی از طریق ارتباط رادیوییکنترل اتوماتیك بانك 

 خرابی و... های گزارشآوری اطالعات تجهیزات و  ل جمعی دیگری شامعملگرهای برجسته 

MidـAmerican 

Energy 

Company 

 های شبکه تنظیم شده بر اساس سود اقتصادیدارای اتوماسیون پست 

We Energies 

(and DV2010) 

 سازی یابی به اتوماسیون توزیع پیشرفته است و هدف اصلی از پیاده این شرکت درصدد دست

 کند.بهبود قابلیت اطمینان بیان می اتوماسیون را

 گیری از سیستم ارتباطی بهرهPeerCommTM  شرکتCooper  که امکان ارتباط پیوسته با

 دهد.ایزوالسیون خطا می منظور بهتمامی ریکلوزرها را 

  مجهز به تابلوی کلیدRVFI
 با قابلیت انتقال سریع. 1

  کنترل مرکزی از شرکتNovaTech ی اتوماتیك شبکه را به عهده داردکه وظیفه بازآرای 

HydroـQuébec 
  سیستمSCADA هادر پست 

 بهبود قابلیت اطمینان منظور به رسانی خدماتی ی جامع اتوماسیون توزیع برای منطقهی نقشهتهیه 

EDF 

 ( 5/3یا  90.000کلیدهای قابل کنترل )کلید در هر فیدر 

 تعداد محدودی سکسیونر و ریکلوزر 

 های خازنیکنترل بانك 

 های سامانه اتوماسیون توزیع برق در کالیفرنیا ـ زیرساخت3ـ2ـ7

دسته زیرساخت حفاظتی، کنترلی و مخابراتی مورد  3سامانه اتوماسیون را در فصل اول گزارش در  موردنیازهای زیرساخت

بخش کنترل محلی سامانه قرار  ی زیرمجموعهگیری بندی انجام شده زیرساخت سنجش و اندازهبررسی قرار دادیم. در طبقه

 .پردازیم میی برق کالیفرنیا گیری در شبکهاندازه زیرساختگرفت. در این بخش به معرفی 

ی ایجاد این بخش باشد. هزینههای در ساختار جامع اتوماسیون میترین زیرساخت یکی از مهم 2گیری پیشرفتهاندازه زیرساخت

ناچیز است ولی در ادامه اجرای اتوماسیون این بخش از سیستم  تقریبیه حاصله از آن از سیستم بسیار زیاد است و سود اول

 .]10[کند نقش حیاتی در توابع عملکردی اتوماسیون ایفا می

                                                 
1
Reverse Vacuum Fault Interrupters (RVFI) :ر سطوح ولتاژ متوسط )فوق توزیع(عموما  کلیدهایی در غالب تابلو زمینی د 

2
Advance Metering Infrastructure (AMI) 
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گیری هوشمند در سازی سیستم سنجش و اندازهانتخاب و پیاده منظور به 1، کمیسیون صنایع همگانی کالیفرنیا2002در سال 

آنالین در چند  پذیری دسترس، پذیری اشتراكشامل توانایی  موردنیازهای سیستم سنجش ای مبتنی توانایینامهکالیفرنیا، پرسش

امنیت را تهیه و تنظیم   منطقه، یکپارچگی، کارکرد آسان، قیمت، استاندار، منعطف بودن در برابر بارهای مختلف مورد سنجش و

ی و اپراتورها موظف به پاسخگویی به این پرسشنامه شدند. این پرسشنامه و نحوههای توزیع های بازار، شرکتکنندهکرد. تنظیم

 پیوست شده است. 1ضمیمه استخرا  اطالعات آن 

گیری سنجش و اندازه زیرساختهای کلی طرح جامع کمیسیون صنایع همگانی کالیفرنیا قوانین و سیاست 2002در ژانویه سال 

باشد، طی قانونی گذاری پویا می( و قیمتشود میاطالق  DRار )تعبیر بار پاسخگو نیز به هوشمند را که شامل پاسخگویی به ب

را داشته باشد بیان  AMIهای سیستم را که توانایی پشتیبانی از های قابلیتارائه کرد. این قانون حداقل 001ـ06ـ02به شماره 

های طرح اولیه تجهیز، مجهز شوند، هزینه AMIسازی ولیه پیادهی انامه نوع مشترکینی که باید در مرحلهکند. در این آیینمی

 سایی مشخص شده است. پیك ازجملههای مرتبط با مشترکین هزینه

جدید  فنّاوریاین است که، هدف نهایی این قانون و الحاقات آن عالوه بر ایجاد استاندارد برای  نامه آیینبرداشت نگارنده از این 

AMI نامه آیینباشد. به هدف سنجش هوشمند کل سیستم می منظور به فنّاوریهای توسعه این ای طرحقانونمند کردن اجر 

در این  2گذاری خصوصیبه سه شرکت سرمایه ALJ Cookeپیوست گردیده است. در ادامه راه،  2در ضمیمه  02-06-001

 بپردازند. AMIمطالبه کننده های به پیگیری ایجاد توافق با شرکت 2005زمینه دستور داد که قبل از مارس 

از لحاظ  AIM فنّاوریگذار است ادعا کرد که که یکی از سه شرکت سرمایه 3در این میان شرکت ادیسون کالیفرنیای جنوبی

را پیشنهاد کرد که  4گیری مجتمع پیشرفتهاقتصادی و یکپارچگی کافی مفید نیست و برای حل مشکل سیستم سنجش و اندازه

کمیسیون صنایع همگانی کالیفرنیا توافق دو  2005و حتی کمتر دارای کارایی بیشتری است. در دسامبر  AMIبا همان قیمت 

 منعقد کرد. AIMفاز اول ایجاد زیرساخت  عنوان بهSCEمیلیارد دالر با شرکت  12ای به مبلغ تقریبی جانبه

                                                 
1
California Public Utility Commission (CPUC) 

2
Investor-Owned Utility (IOU) 

3
Southern California Edison (SCE) 

4
Advance Integrated Metering (AIM) 
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1های شرکت
PG&E  وSDG&E

بر اساس مطالعات ارزش فعلی نقدینگی و در  AMI فنّاوریی بر این باور بودند که توسعه 2

و  PG&Eهای این دو شرکت، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. بنابراین شرکت دهیهای تحت سرویسایالت

SDG&E میلیون دالری به  719میلیارد دالری و  2/2( 2005گذاری به ارزش فعلی )سال شروع طرح، به ترتیب با سرمایه

ها و سود تخمینی هر سه شرکت طی برنامه هزینه 3ـ7دهی پرداختند. در جدول در منطقه سرویس AMIه ی پنج سالتوسعه

 ارائه شده است. 2010تا  2005ساله از سال  5بندی زمان

 در کالیفرنیا AMIهزینه و سود سه شرکت فعال در اجرای طرح  3ـ7جدول 

 شرکت
 تعداد کنتورها

 )میلیون(

 هزینه کلی

 ر()میلیارد دال

 سود کلی

 )میلیارد دالر( 

ارزش فعلی درآمد 

 )میلیون دالر(

PG&E 2/9 258/2 472/2 214 

SDG&E 3/2 719/0 783/0 64 

SCE 5/4 298/1 808/0 481ـ 

 AMIـ سود حاصل از 1ـ3ـ2ـ7

ز دیدگاه سه شرکت ایجاد سامانه اتوماسیون ا موردنیازترین بسترهای  یکی از مهم عنوان بهAMIسود حاصل از ایجاد زیرساخت 

 خدمات در کالیفرنیا عبارتند از: ی دهنده ارائه

 :کنتور خوانی 

o  های حساب صورتقرائت کنتورها: هزینه ناشی اعزام گروه کنتور خوانی، جمع آوری اطالعات و تطبیق

رفی رود. از طاین هزینه کاهش یا از بین می AMIسازی فناوری بر است که با پیادهمشترکین بسیار هزینه

جدید نسبت نوع قبلی کمتر باشد. از طرفی AMIهای تعمیر و نگهداری کنتورهای رود که هزینهانتظار می

و تصادفات احتمالی  کارکنان ازکارافتادگیهای مرتبط با بیمه، به دلیل کاهش نیاز به حضور اپراتورها، هزینه

 .شود مییابد و همچنین امکان تعدیل نیرو فراهم کاهش می

o کند کاهش را تهدید می کارکنان، خطرات احتمالی که شهری بین: به دلیل کاهش سفرهای کارکنان امنیت

 یابد.نیز کاهش می ها آنهای مرتبط با یابد و هزینهمی

                                                 
1
Pacific Gas and Electric 

2
San Diego Gas and Electric 
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o آنالین قابل  صورت بهگذاری: اطالعات پایش شده از کنتورهای پیشرفته استاندارها و تغییر برنامه قیمت

 ست.ریزی ادسترسی و برنامه

  حساب صورتصدور: 

o  غالبا  به دلیل اصرار مشترکین بر دوباره خوانی  حساب صورت: اصالح یا بررسی صحت حساب صورتاصالح

-گیرد. با بهرهمیزان مصرف طی دوره، کنتورهای غیرقابل دسترس و خواندن غیر دقیق اطالعات صورت می

خواهد شد.  پذیر امکانساعتی  صورت بهبسیار دقیق و حتی  حساب صورتصدور  AMIگیری از فناوری 

گیر است و عموما  از شکایت سوی مشترکینی با عدم  بر و وقتمصرف بسیار هزینه خوانی میزانفرآیند دوباره 

 .شود میتمکن مالی ارسال 

o کاری کنتور: سیستم مشتمل بر فناوری  دستAMI آنالین را  صورت بهکاری را  امکان ارسال گزارش دست

 رود.نیز از بین می ها کاری دستیابد و همچنین تلفات ناشی از های انرژی کاهش میین سرقتدارد. بنابرا

o  و خراب: پیش استفاده از  ازکارافتادهتشخیص سریع کنتورهایAMI  ازکارافتادگیتشخیص خرابی و 

با  AMIز فناوری گیری ا افتاد. ولی با بهرهاتفاق می کنتور نویسیهای ماهیانه به هنگام کنتورها در بازدید

ی در دوره حساب صورتو محاسبات  شود میساعتی یا روزانه تشخیص خرابی داده  های گزارشبررسی 

 از قبل قابل محاسبه است. شده آوری جمعمنتجه به تعویض یا تعمیر با استفاده از اطالعات 

o  بهبود امکان گردش پول: در شرایط پیش از بکارگیریAMI  از سوی  حساب صورتپرداخت به موقع

و حساب مشترکین  حساب صورتپذیرفت. ولی با امکان ارتباط بین شرکت صادرکننده مشترکین انجام نمی

 .شود می در تاریخ صدور از حساب مشترك برداشته حساب صورتی هزینه

  مزایایAMI های انتقال و توزیعدر بخش 

o های ریزی در طراحیشترکین امکان برنامهتحقیقات بر الگوی مصرف مشترکین: استفاده از الگوی مصرف م

های کالن و با استفاده   با صرف هزینه AMIاندازی . این قبیل اطالعات پیش از راهسازد میآینده را ممکن 

از طریق خطوط تلفن و یا  توان میآید. اطالعات ثبت شده را می به دستهای حالت جامدی از ثبات

 کرد. آوریدستی در محل ثبت جمع صورت به
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o گیری از  بینی بار با بهرهسازی سیستم توزیع الکتریکی و پیش ها: مدلها و سرمایهکارایی بیشتر دارایی

پذیر است. امکان تشخیص بار و زمان او  مصرف جغرافیایی امکان صورت بهتر و بسیار دقیق AMIفناوری 

خواهد شد و امکان مانور  پذیر مکانابرق و گاز با اطالعات ساعتی و روزانه و بررسی شرایط هواشناسی 

 گردد. صحیح و به موقع با حداقل هزینه فراهم می

o  بازیابی با بازدهی بیشتر: با استفاده از اطالعات مربوط به بارهایی با اولویت بازیابی در صورت رخداد خطا در

بارهای شبکه بهترین  خواهد شد و با توجه به شرایط کلی پذیر امکانسیستم، امکان بازیابی بارهای حساس 

. همچنین با اطالع از شرایط شبکه حادثه دیده تیم شود میتصمیم و مانور یا بازآرایی با بازیابی اتخاذ 

رسند که خود موجب کاهش می موردنظرتر به محل  کلیدزنی و تعمیرات با شناخت محل دقیق خطا سریع

 .شود میزمان خاموشی 

 :سرویس مشترکین 

o دهی به مشترکین: با استفاده از سی سرویتعیین دورهAMI دهی به هر تاریخ دقیق شروع و پایان سرویس

و یا بین دو  شود میتخمینی محاسبه  صورت بهاین مدت زمان  AMIهای بدون . در سیستمشود میمشترك ثبت 

 .شود میرجوع متوالی کنتورخوان تلقی 

o  تری و بعد از کنتور اتفاق افتاده باشد، با قطع خطایی در سمت مش صورتی کهکاهش ارسال تیم تعمیرات: در

 .شود میجویی کنتور و دریافت اطالع از قطعی در زمان تیم تعمیرات صرفه

o زیاد، تأخیر در  حساب صورتهای تلفنی که به دلیل های توزیع عموما  با شکایتخدمات تلفنی مشترکین: شرکت

تعداد  AMIمواجه هستند. با استفاده از  رسانی خدماتی و ی تعرفه گذارو شکایاتی از نحوه حساب صورتارسال 

های مکرر مشترکین در مواجه با قطعی برق  یابد. همچنین تماسچشمگیری کاهش می طور بهشکایات تلفنی 

 یابد.چشمگیری کاهش می طور به

o  های گوناگون: در ساختار سیستم و تعرفه گذاری قیمتبهبودAMI ه نظرات هیئت امکان تغییر تعرفه با توج

کنندگان نیز امکان شرکت در این بازار چند های توزیع برق، وجود دارد. مصرفتنظیم بازار و کمیسیون شرکت

 .شود میای خرید و فروش برق را دارند. همچنین در زمان پیك یا مواقع ضروری امکان کنترل بارها فراهم تعرفه
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o رف مشترکین در سیستم اطالعات میزان مصرف مشترکین: اطالعات میزان مصAMI  در هر لحظه از زمان

کاهش میزان مصرف و بررسی مشترك، از طریق سیستم  منظور بهو در صورت نیاز  شود میاتوماتیك ثبت  طور به

 اینترنت قابل دسترسی خواهد بود.

 های پیشرفته: هر سه شرکت فعال در این زمینه پیشنهاد دادن که تعرفهAMI ذاری که در سازمان از طرح اولویت بارگ

گویی به بار را با  کند. اولویت بارگذاری، میزان بازدهی و پاسخکالیفرنیا تنظیم گردید پشتیبانی می 1ریزی عملی انرژیبرنامه

این است که تنها  PG&Eکند. استدالل شرکت توجه به رشد بارهای موجود در مناطق مختلف کالیفرنیا مشخص می

AMI رکین مسکونی را به برنامه امکان وارد کردن مشتDR کند و شرایط درخواستی گذاری متغیر فراهم میو قیمت

CPUC  وEAP های بسیار های پیشرفته با حاشیهکند. وجود تعرفهرا در مورد تعرفه گذاری بر این مشترکین را ارضا می

 .شود میگران قیمت در سطح مشترکین مسکونی موجب کاهش مصرف 

 ترین فواید بستر  های پاسخگویی بار یکی از مهمهای انرژی و ظرفیت با استفاده از برنامهش هزینهپاسخگویی بار: کاه

AMI شود میهای مربوط به پاسخگویی بار حاصل باشد. این کاهش که از طریق ایجاد برنامههای توزیع میبرای شرکت 

 دارای فواید زیر است:

o کاهش خریدهای کوتاه مدت انرژی 

o های انرژی در بازار برقکاهش هزینه 

o های قابلیت اطمینانبهبود شاخص 

o های تولید و انتقالهای بخشکاهش هزینه 

 4ـ7های فوق در جدول میزان سود و درصد هر سود به نسبت هزینه کلی برآورد شده هر شرکت در کالیفرنیا از هر یك از دسته

 آورده شده است.

 ی هر شرکت فعال در کالیفرنیابرا AMIسود و درصد سود حاصل از  4ـ7جدول 

SCE SDG&E PG&E Benefit 

%21 271$ %72 455$ %48 074/1$ Meter Reading O&M 

     221$ Labor Overhead 

%0 4$    103$ Meter Operations 

                                                 
1
Energy Action Plan (EAP) 
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SCE SDG&E PG&E Benefit 

%9 118$ %1 8$   Meter Capital 

%30 393$ %73 463$ %62 399/1$ Meter Reading 

%2 21$  188$ %10 215$ Billing 

  %5 32$ %8 189$ T & D 

%2 29$   %5 102$ Service Start & Stops 

%0 3$   %2 40$ Call Center Savings 

%2 32$   %6 142$ Customer and Field Service 

%29 370$ %55 351$ %20 442$ Demand Response 

 های فعال در اتوماسیون توزیع در منطقه کالیفرنیا ـ شرکت4ـ2ـ7

های برای سامانه اتوماسیون توزیع کالیفرنیا انتخاب شرکت موردنیازها و توابع عملکردی ها، تکنولوژیپس از بررسی زیرساخت

ها )و احتماال  بررسی شرایط اقتصادی( انجام پذیرفته است. بر اساس پرسشنامه ها آنفعال در این زمینه و استفاده از تجربیات 

اصل کلی  4است که بر اساس  انجام گرفته ها آنی نویس تهیه شدهندگان تجهیزات بر اساس پیشها و تولیدکنانتخاب شرکت

 باشد:می

 پیشنهادی برای اجرای اتوماسیون توزیع در منطقه کالیفرنیا های فعالیتها و برنامه 

 (المللی ی بینها فعالیتانجام گرفته )تجارب( در اجرای اتوماسیون توزیع )شامل  های فعالیتها و برنامه 

 سازی اتوماسیون توزیع و تحقیقات پیرامون آنهای تولیدی نسبت به پیادهدیدگاه شرکت 

 شامل تحقیقات مهم و ابتکارات شرکت( ها در زمینه اتوماسیون توزیعIEEE )و دیگر مراکز معتبر 

ماسیون توزیع در کالیفرنیا آورده شده ها و مشاورین شرکت کننده در اجرای اتوهای توزیع، تولیدکنندهشرکت 5ـ7در جدول  

 است.

 های فعال در اجرای اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا شرکت 5ـ7جدول 

Manufacturers, Integrators and 

Consultants 
Utilities Utilities 

Consolidated Edison Southern California Edison 
S&C Electric Progress Energy Pacific Gas & Electric 

Schweitzer Engineering Labs We Energies (DV2010) San Diego Gas & Electric 
Natis Communications MidAmerican Energy LADWP 
Cannon Technologies MidAmerican Energy TXU Electric Delivery 

ABB EDF American Electric Power 
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Manufacturers, Integrators and 

Consultants 
Utilities Utilities 

Consolidated Edison Southern California Edison 
Enernex UK Research Initiaitves Southern Company 

 ـ برنامه مدون توسعه اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا5ـ2ـ7

ی اتوماسیون در کالیفرنیا و ایجاد های خدمات دهندهپس از مطالعات اولیه و شرایط و سطوح اتوماسیون اجرا شده در شرکت

ون توزیع مورد بررسی ی اتوماسیی طرح توسعه، اهداف هر شرکت در برنامهموردنیازبسترهای اطالعاتی و مخابرات و کنترلی 

ای آورده شده است. خالصه 6ـ7در جدول  های تحقیقاتی هر شرکتهای طرح توسعه اتوماسیون و اولویتگیرد. برنامهقرار می

 ی اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا در زیر آورده شده است.های مشترك آتی هر شرکت در طرح توسعهاز برنامه

 باشد و مورد توجه درها تأثیرگذارترین عامل در بهبود قابلیت اطمینان سیستم توزیع میتوسعه بازآرایی اتوماتیك فی

 باشد.طرح کلی، پایلوت و یا تحقیقاتی می عنوان بهها بسیاری از شرکت

  ها بیان شده است. آشکارسازهای خطا با امکان یکی از نیازهای اساسی تمامی شرکت عنوان بهتشخیص محل خطا

 اند.پیوسته به همین منظور توسعه یافته ارتباط سریع و

  کنترلی در سیستم اتوماسیون بسیار مورد توجه است،  ها فرمانکنترل و ارسال  منظور بهامکان ارتباط سریع و مطمئن

 برند.می از این فناوری بهره QuébecـTXU, SCE, DV2010, Hydroهای هرچند شرکت

 ا دیگر اجزای سامانه اتوماسیون که امکان کنترل بار و پاسخگویی به بار هماهنگی بین کنتورهای پیشرفته هوشمند ب

 کند.را فراهم می

 بهبود قابلیت اطمینان و افزایش سطح اتوماسیون. منظور بهحفاظتی پیشرفته  های روشکارگیری ساختار جدید و  به 

  اولویت اساسی انتخاب شده است.یك  عنوان بهتسهیل در هماهنگی تولیدات پراکنده  منظور بهاجرای اتوماسیون 

 های مرتبط با استراتژی جایگزینی تجهیزات.گیریگرهای خطا و تصمیم ها، نشانبهبود عملکرد کابل 

 و کیفیت  شود میی که در سیستم اتوماسیون موجب کاهش و تسهیل در اجرای عملیات تعمیرات یهامدیریت دارایی

 بخشد.عملکرد تجهیزات را بهبود می
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 ی اتوماسیون توزیع کالیفرنیا های فعال در پروژه های تحقیقاتی شرکت های طرح توسعه اتوماسیون و اولویت برنامه 6ـ7 جدول

 های تحقیقاتیپروژه های در دست اجرابرنامه شرکت

Southern 

California 

Edison 

  شبکه در هر سال پذیر آسیبکلید در نقاط  250نصب 

 هـای  شده اعم از ریکلـوزر و بانـك   تمامی تجهیزات جدید خریداری

 خازنی باید اتوماتیك باشند

  ــه ــاظتی منطق ــزات حف ــردن تمــامی تجهی ــك ک  Longی اتوماتی

Beachای در جنوب غربی ایالت کالیفرنیا()ـ منطقه 

 های خودکار خطاکنندهروا  بکارگیری قطع 

 نصب آشکارسازهای خطای هوشمند 

 گیـری  بسـتر انـدازه   بنـدی شـده بـرای نصـب    ی زماناجرای برنامه

 هـا  آنهوشمند که امکان کنتورخوانی و کنترل بار مشترکینی که بار 

 کند.کیلووات است را فراهم می 200کمتر از 

 های حفاظت پیشرفتهراه 

    ــت و ــیون پس ــین اتوماس ــاط ب ارتب

 سیستم مدیریت مصرف انرژی

 بازیابی خودکار 

 هـای جریـان خطـا در    محدود کننده

 سیستم توزیع

 ی تولیـدات پراکنـده و   تردهورود گس

 در بازار برق ها آنشرکت دادن 

 هـای مبتنـی بـر    سـازی برنامـه  پیاده

 پاسخگویی بار

Pacific Gas & 

Electric 

 ی راه اتوماسیون توزیعاجرای طرح مدون شده در نقشه 

 گذاری در بخش سرمایهAMI  و توجیه آن با توجه به سودهای ایـن

 فناوری

 لوت بازیابی پروژه تحقیقاتی طرح پای

خودکار بارها و پایش پویای بارهـا و  

سازی  بهینه گیری از اضافه بار وپیش

 ولتاژ با استفاده از کلیدزنی

  ــروژه ــرای پـ ــاتی در اجـ ی تحقیقـ

ــا در    ــداد خط ــل رخ ــایی دالی شناس

 منظــور بــههــا و راهکارهــایی کابــل

 مدیریت این مسئله

San Diego 

Gas & Electric 

 صـورت  بـه یـابی خطـا   ی از قابلیـت مکـان  اجرای یك نمونۀ آزمایش 

 خودکار

 گیـری از مـدارات مجتمـع و    ها بـا بهـره  افزایش قابلیت پایش پست

که قابلیت ثبت شـکل مـو  را نیـز دارا    SATECکنتورهای شرکت 

باشدـ این اطالعات در تعیین محل خطای بیان شده در بند قبلی می

 گیرد.قرار می مورداستفادهبسیار 

 های مبتنی بر اجرای برنامهDR با بسترAMIفراهم شده 

 هـایی از سیسـتم   ی شاخصمحاسبه

 که مبتنی بر شرایط بر هستند.

 ها خصوصـا  در  بهبود مدیریت دارایی

 استراتژی جایگزینی تجهیزات

 هـای  ایجـاد آشکارسـاز   سنجی امکان

های خطـا در بسـتر   یابخطا و مکان

 پایش کیفیت توان موجود

LADWP  باشد.ها و رویه عملکردی سیستم میهکار کارهایی برای بهبود مدیریت داراییدر حال بررسی را 

TXU Electric 

Delivery 
  توسعه سیستمBPL

ایجـاد ارتبـاط    منظور بهبا پشتیبانی فیبر نوری  1

 های مختلف سیستم توزیعبین بخش

  بررسی پیرامون نسل بعدیDFA
2

 

 ــع ــل از جمـ ــات حاصـ آوری اطالعـ

 کنتورهای پیشرفته

                                                 
1
 Broadband over Power Line 

2
Distribution Fault Anticipation 
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 های تحقیقاتیپروژه های در دست اجرابرنامه شرکت

AEP 

 1اتوماتیك صورت بهپایلوت دیگر از بازآرایی سیستم  3ـ 

  کلید کامال  هوشمند 40با  تر نسبتا  بزرگیك پایلوت 

 های خازنیپایلوتی برای کنترل اتوماتیك بانك 

  و  هـا  آنتعیین وضعیت عملکردی  منظور بهپایش پیشرفته تجهیزات

 در جهت بهبود قابلیت اطمینان

 ح توزیع توسعه سیستم پایش در سط

ی گیری از بستر ارتباطی حلقهبا بهره

 رادیویی

   ــالمت ــعیت ســـ ــایش وضـــ پـــ

 ترانسفورماتورهای ولتاژ

  میکرو گریدبررسی جامع 

 منظـور  بـه هـای انـرژی    ذخیره کننده 

ای، بهبـود  کارکرد در شرایط جزیـره 

قابلیت اطمینان، به تعویـق انـداختن   

 سرمایه و...

 ــل ــاژ متوســط احــداث کاب هــای ولت

 اابررسان

 تشخیص به موقع و اتوماتیك خطا 

Southern 

Company 
  بررسی پیرامون نسل بعدیDFA

1  ی سنسورهای نوریتوسعه 

Con Edison 

 پیشرفت برنامه ( ی نسل سـومG3  از طراحـی شـبکه )   هاــ انتخـاب

 از روش عملیاتی شده در سراسر دنیا.G3بهترین روش برای 

 در  های ساختار منعطف شبکهیابی به ویژگی دستG3  که بیشـترین

ارتبـاطی   های فنّاوریباشد و از حد ممکن قابلیت اطمینان را دارا می

 کند.نوین جهت ارتباط و ارسال اطالعات پایش شده استفاده می

  همکاری دوجانبه با شرکتEDFی هوشمند و توسعه شبکه منظور به

 .real timeصورت بهسازی سیستم توزیع سازی و شبیه مدل

 هـای پـیش   ترین چالش یکی از مهم

مـدیریت   Con Edisonرو شـرکت  

هـای شـبکه اسـت    فرسودگی کابـل 

ــل  91000) ــل کاب ــیمای ( و زیرزمین

گیری در مورد زمان تعـویض   تصمیم

هـا. در حـال حاضـر ایـن     این کابـل 

هــای شــرکت بــا اســتفاده از داده  

از قبل تشخیص نیـاز   شده آوری جمع

هـا را  یا عدم نیاز بـه تعـویض کابـل   

 کند.میاتخاذ 

  هـای تحقیقـاتی   همکاری در پـروژه

 G3مربوط به 

 

Progress 

Energy 

(Carolina) 

 کـامال  هوشـمند و    صـورت  بـه ی شناسایی محل خطـا  تکمیل پروژه

 شده است. سازی پیادهمشابه آنچه در فلوریدا 

 های تجهیز شبکه با سیستمOMS وGIS. 

 ( همکاری با دپارتمان انرژیDOE )

 یشرفتهی پایش پدر پروژه

We Energies  ی ازجملـه باشـد.  ی اتوماسیون مـی های مختلفی در سطوح سامانهی پروژهاین شرکت در حال تحقیق و توسعه

                                                 
1
Distribution Fault Anticipation 
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 های تحقیقاتیپروژه های در دست اجرابرنامه شرکت

(and DV2010) به موارد: ایجاد نقاط مانور  توان میها این پروژهNO       ،بیشتر در سـطح باسـبارها، حفاظـت جریـان زیـاد جهتـی

ی تحلیل اتوماتیك سیستم در زمـان واقعـی کـه همگـی در     کاراتر، سامانهی ارتباطی با سرعت بیشتر و سامانه

 باشند، اشاره کرد.جهت کاهش مدت زمان خاموشی می

HydroـQuébec  گذاری اتوماسیون توزیعسال سرمایه 10ی راه نقشه 

    بازآرایی خودکار شبکه بـا اسـتفاده از

تورهـــا( و ککلیـــدها، بریکرهـــا )دژن

 ریکلوزرها

  کنترلVolt/var 

 جایابی محل خطا 

 سازی شـبکه بـا اسـتفاده از    یکپارچه

 سیستم پایش

   سیستم اطالعاتی سامانه اتوماسـیون

 توزیع

EDF 

      ( شـامل:  2007اتوماسیون در سطح کنتـرل مرکـزی )اجـرا از سـال

آوری اطالعـات مربـوط بـه    ها، جمعهای پستتحلیل خودکار آالرم

 های خطا، بازیابی خودکارآشکارساز

 های بادیزان تولید انرژی توسط توربینپایش می 

  کنترلVolt/var .با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده 

 اتوماسیون در کنترل مرکزی 

 آوری اطالعات حاصـل  پایش و جمع

 از تولیدات پراکنده

 ــروژه ــاتی پــ در AURAی تحقیقــ

ی انگلسـتان بـرای عملکـرد سـامانه    

 اتوماسیون

 یون ها در سـامانه اتوماسـ  ابتکار عمل

 های توزیع هوشمندتوزیع و سیستم

 ریزی شده برای آینده ای از سطوح اتوماسیون موجود و برنامه ـ خالصه6ـ2ـ7

درصدی بیان شده است.  صورت بهریزی شده در سامانه اتوماسیون توزیع کالیفرنیا موجود و برنامه های فنّاوری 1ـ7در شکل 

درصدی  صورت بهی توزیع کالیفرنیا ریزی شده برای آینده شبکهجود و برنامهارتباطی مو های فنّاوری 2ـ7همچنین در شکل 

 بیان نشان داده شده است.
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 ریزی شده در سامانه اتوماسیون توزیع کالیفرنیا موجود و برنامه های فنّاوری 1ـ7شكل 

 

 کالیفرنیا ریزی شده در سامانه اتوماسیون توزیع مخابراتی موجود و برنامه های فنّاوری 2ـ7شكل 

 طرح توسعه سامانه اتوماسیون توزیع کالیفرنیا های پیشنهادـ 7ـ2ـ7

 های پیشنهادبندی و برآورد سود مرتبط با سامانه اتوماسیون کالیفرنیا و تعیین اولویت های فنّاوریها و توسعه زیرساخت منظور به

های توزیع، مشاوران،  از سوی شرکت های شنهادپیبیان شده است. این  7ـ7های مختلف مرتبط با سامانه در جدول بخش

 باشد.ها و محققان میشرکت
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های مختلف مرتبط با سامانه اتوماسیون اجرایی در بخش های پیشنهاد 7ـ7جدول   

 های پیشنهاد طبقه

های سیستم

پایش و 

 تجهیزات کنترلی

 تر نسبت به سنسورهای موجودسنسورهای ارزان قیمت 

 باتری موجود ی تجهیزات بدونتغذیه 

 ترهای خطای هوشمندتر و ارزانآشکارساز 

 تشخیص محل خطا های فنّاوری 

 بینی رخداد خطای محتمل با رصد وضعیت تجهیزاتمرتبط با پیش های فنّاوری 

  ها آنپایش تجهیزات حفاظتی شبکه در زمان واقعی و آنالیز اتوماتیك وضعیت عملکرد 

 های فنّاوری

 تجهیزات توزیع

 های جریان خطا در شبکه توزیعندهمحدود کن 

 ترانسفورماتورهای یونیورسال هوشمند 

  تسریع در عملیات بازآرایی منظور بهکلیدهای حالت جامد 

 بهبود اتصال منابع تولید پراکنده منظور بهی تجهیزات الکترونیك قدرت پیشرفته توسعه 

 ابررسانا در کاهش تلفات و محدود کردن جریان خطا های فنّاوری 

 های فنّاوری

 مخابراتی

 ارتباطی وایمکس برای  فنّاوریDA/DSM/EE 

 برای  اتکا قابلبه سیستم ارتباطی  منظور بههای مختلف ارتباطی واسطه زمان کارگیری هم به

DA/DSM/EE 

  از بین بردن خطا و بازآرایی شبکه منظور بهایجاد ارتباط سریع و بالدرنگ با تجهیزات حفاظتی 

 IEC 61850  های توزیعسیستمبرای 

 گیری از تجهیزات و استاندارهای موجود در های ارتباطی عمومی و نیمه عمومی و بهرهاستفاده از شبکه

 حفاظت و امنیت سیستم ارتباطی

  مثال فیوزها( عنوان بهارتباط کم هزینه با تجهیزات موجود در شبکه )حتی 

سیستم 

 اطالعاتی

 تجمیع سیستم اطالعاتی 

 تی تجهیزات اتوماسیون توزیعهای اطالعامدل 

  به حداکثر سود منظور بهبررسی همزمان اطالعات کنتورهای هوشمند و اطالعات کلی شبکه 

ابزارهای تحلیل 

سازی،  و مدل

 سازیتوابع بهینه

 شود میسازی فیدر که منتجه به بهبود قابلیت اطمینان سیستم و تجهیزات  ابزارهای مدل. 

 تجهیزات بر اساس تأثیرات قابلیت اطمینان و اهداف دیگر های جایگزینیبهبود برنامه 

  ،ها آنهای کنترل و کاهش اثرات ، راهها تأثیرات آنتعیین مقدار هارمونیك 

 ها و نقاط تغذیه شدهسازی بار بین فیدرها و پستبهینه 

  کنترل( تأثیر تولیدات پراکنده بر عملکرد سامانه اتوماسیونvolt/varیابی خطا، ، مکان)بازیابی 

 سازی پیشرفته و تشخیص وضعیت سیستم در زمان واقعیشبیه 

 بهبود بازدهی و قابلیت اطمینان با توسعه میکروگریدها 
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 های پیشنهاد طبقه

  محلی و مرکزی صورت بهاتخاذ تصمیمات کنترلی 

 اتوماسیون های فنّاوریتوجیه اقتصادی برای   اقتصادی

 سازی اتوماسیون توزیع کالیفرنیا ادهها و اقدامات عملی برای پی تكنولوژی بندی دستهـ 8ـ2ـ7

 ها آنقبلی به  های قسمتهای توزیع کالیفرنیا که در از شرکت شده گردآوری های پیشنهادبا توجه به تحقیقات صورت گرفته و 

فاوت بین را ارائه کرده است. ت صورت پذیردو اقداماتی که باید  موردنیاز های فنّاوریاشاره شد، تیم پروژه لیستی جامعی شامل 

و اقدامات عملی در جهت نیل به سامانه اتوماسیون توزیع بسیار کم است ولی در مقابل تمایز دادن این دو  موردنیازها تکنولوژی

آورند بلکه چگونگی ها به خودی خود شرایط بهتری را برای شبکه به ارمغان نمیباشد. عموما  تکنولوژیمی راهگشامقوله بسیار 

سازی اتوماسیون بررسی و پیاده منظور به. بنابراین شود میاست که موجب بهبود عملکرد و کارایی سیستم  فنّاوریاستفاده از هر 

 کنند.است که امکان این اقدامات را فراهم می هایی فنّاورییا  فنّاوریهای عملی و توزیع توجه مهندسان پروژه به برنامه

 است: شده گردآوریدسته  12الصه شده و در خ صورت بههای کاربردی برنامه 8ـ7در جدول 

 های مختلف اتوماسیون توزیع کالیفرنیا توابع عملكردی در حوزه 8ـ7جدول 

 توابع عملکردی ی برنامه کاربردیحوزه

SCADA 

 های پستکنندهپایش و کنترل قطع( های فرعیSubstation SCADA) 

 راه دور در سیستم توزیع الکتریکی )ها و ریکلوزرهای کنترل از کنندهپایش و کنترل قطعFeeder 

SCADA) 

 های ولتاژ کنترل از راه دور )کنندههای خازنی و تنظیمپایش و کنترل بانكSCADA for volt/var 

control) 

 سیستم پایش پیشرفته

 تشکیل بانك اطالعات سامانه منظور بهآوری اطالعات از سنسورها در تمام سیستم جمع 

 خطایابی محل مکان 

 ی ابتدایی شناسایی خطامرحله 

  هارمونیك، نوسانات ولتاژ، عدم تعادل، خطاهای تکراری، رخداد گالوپینگ ازجملهشناسایی مشکالت سیستم :

 ها و ...در هادی

 های ولتاژ، کلیدها و ...کنندهها، تنظیمالوقوع ناشی از عیب در تجهیزاتی مانند خازن شناسایی خطاهای قریب 

 ایجاد برنامه مدیریت تعمیر و نگهداری تجهیزات منظور بهاطالعات پایش شده  استفاده از 

  های هوشمندآمده در زمان واقعی و با کمك سنجش به دستتشخیص تلفات سامانه توزیع از طریق اطالعات 

 بازآرایی اتوماتیك سیستم

  ایزوالسیون خطای رخ داده در سیستم منظور بهکلیدزنی اتوماتیك 

 گیری از اضافه بار، بازآرایی پویا که منجر به افزایش بازدهی، کاهش تلفات، پیش منظور بهتوماتیك کلیدزنی ا

 .شود میکاهش احتمال خاموشی و ... 
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 توابع عملکردی ی برنامه کاربردیحوزه

 volt/varکنترل 

 سازی توان راکتیو و شرایط ولتاژ )شامل سنسورهای بهینه منظور بههای خازنی کلیدزنی اتوماتیك بانك

 (موردنیاز

  های ولتاژ و تپ چنجرهای پستکنندهتنظیمهماهنگی بین 

 های منابع تولید پراکندهدر نظر گرفتن خروجی 

 جلوگیری از کاهش ولتاژ

 های ولتاژ موجود در سیستمکنندههای خازنی و تنظیمهماهنگی بانك 

 ( هماهنگی با کنترل ولتاژ در مشترکینی با شرایط خاصMicro Planet) 

 به مشترکین و تولیدات پراکنده رسانی اطالع منظور به هماهنگی با کنتورهای هوشمند 

هماهنگی مابین کنترل بار 

 گویی به بار و پاسخ

  در سیستم توزیع ازحد بیشجلوگیری از بارگذاری  منظور بهکنترل مستقیم بار 

 کنترل مستقیم بار در فرآیند بازآرایی مدار 

 شرایط بارگذاری در شبکه که موجب افزایش قابلیت  های متنوع با توجه بهکنترل بار با استفاده از تعرفه

 .شود میتجهیزات و به تأخیر انداختن سرمایه جهت تقویت شبکه  ازحد بیشاطمینان، جلوگیری از بارگذاری 

های پیشرفته سیستم

 (OMSمدیریت خاموشی )

 حادثه دیدههای مدیریت خاموشی با استفاده از اطالعات کنتورهای هوشمند در جهت شناسایی مکان 

  ی بازآرایی اتوماتیك سیستم وسیله بهمدیریت خاموشی 

 آمده از  به دستها و یا از اطالعات مدیریت خاموشی با استفاده از پایش پیشرفته مکان خطا از پست

 های خطاآشکارساز

های پیشرفته سیستم

 مدیریت دارایی

  آمده به دستاز اطالعات شناسایی و تشخیص وضعیت تجهیزات موجود در شبکه با استفاده 

 ای از پارامترهای موثری تجهیزات بر اساس طیف گستردهنوین تخمین طول عمر باقیمانده های روش 

 صورت بهتجهیزات  آزمونهای پیشرفته تکنیك ( گرم و سردon line or off line )شناسایی  منظور به

گیرها و ها، رگوالتورها، برقورها، بریکرها، خازنها، ترانسفورماتوضعیت حال حاضر و آتی تجهیزاتی مانند کابل

 حتی تجهیزات پیشرفته حلت جامد

 های فرکانس باال مانند استفاده از سیگنالBPLشناسایی شرایط عملکردی و مشکالت تجهیزات منظور به 

  و ...، احتمال وقوع خرابی مانده باقیآمده از وضعیت عملکردی، طول عمر  به دستمشارکت دادن اطالعات 

 گیری کالن سیستم و مدیریت سامانه در شرایط هشدار تجهیزات در تصمیم

بینی وضعیت در زمان پیش

 واقعی

 بسیاری از توابع عملکردی فوق را مانند بازآرایی پویا، مدیریت قابلیت اطمینان،  تقریبی کاربردی این برنامه

 گیرد. را در برمیها، جلوگیری از کاهش ولتاژ، کنترل بار و..مدیریت دارایی

 مدیریت در زمان واقعی سیستم توزیع الکتریکی 

 سازی پخش بار در زمان واقعی بر اساس اطالعات سنسورهای موجود در سیستم قدرتشبیه 

 آمده از کنتورهای هوشمند به دستهای بینی وضعیت سیستم در زمان واقعی با استفاده از دادهپیش 

-سیستم مدیریت بهینه

 توان سازی کیفیت

  کنترل هارمونیك با توجه به کنترلvolt/var  (موردنیاز)با توجه به فیلترهای 

  ها منظور هارمونیك بهاستفاده از فیلترهای اکتیو 

  متمرکز و موضعی با تجهیزات نظیر  صورت بهبهبود کیفیت توانDVR  وUPS. 

 راکنده و تجهیزات ذخیره کننده انرژیمدیریت کیفیت توان و قابلیت اطمینان با توجه به حضور منابع تولید پ 

سنتی بهبود  های روش

 منظور بهاطمینان )قابلیت 

های مقایسه با برنامه

 کاربردی جدید(

 های زیرزمینیی مدارات و شبکهتوسعه 

 های تعمیراتها و انشعابات در برنامه قطع زائده 

  د مانند کابل ترانسفورماتورهاوجود دار ها آنجایگزینی سریع تجهیزاتی که امکان بروز خرابی در 
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 شده در کالیفرنیا سازی پیادهای سودهای احتمالی اتوماسیون  ـ خالصه8ـ2ـ7

اند. تعدادی از  گذاری در اتوماسیون توزیع ایراد کردهتوجیه سرمایه منظور بههای توزیع موجود سودها و منافع زیادی را شرکت

ترین موضوعی است که  ی قابل تأمل این است که بهبود قابلیت اطمینان مهمکتهدر ادامه بیان شده است. ن ها ترین آن مهم

 اند.ها به آن اشاره کردهتمامی شرکت

 

 

 درصد نسبی منافع حاصل از ایجاد اتوماسیون در کالیفرنیا 3ـ7شكل 

 

رود سیستم رنیا، انتظار میی توزیع الکتریکی کالیفها و نیازهای شبکهمطرح شده از سوی شرکت های پیشنهادبا توجه به 

 سازی در کالیفرنیا منافع زیر را در سطح کالن برای شبکه تأمین کند.اتوماسیون پیاده

 بهبود قابلیت اطمینان .1

 بهبود کیفیت توان .2

 جویی در مصرف انرژی و ظرفیت سیستمصرفه .3

 های انتقال و توزیعگذاری بخشجویی در سرمایهصرفه .4

 ای و نگهداری و هزینه تعمیرات ناشی از رخداد خطای تعمیرات دورهکاهش هزینه .5
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 یابی خطا و تعمیراتتسریع در فرایند مکان .6

 افزایش امنیت بخش انرژی .7

 کارکنانافزایش ایمنی برای مشترکین و  .8

 بیشتر پذیری تطبیققابلیت  .9

بل بیان گردیده است محقق ی توابع عملکردی که در ق وسیله بهبینی شده از اجرای اتوماسیون در کالیفرنیا سودهای پیش

ی بین منافع و توابع عملکردی بیان گردیده است. با توجه به گسترده بودن توابع عملکردی و رابطه 9ـ7. در جدول شود می

 بندی شده است.بخش مطابق جدول دسته 4سهولت در بررسی توابع عملکردی را در  منظور به
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از سامانه اتوماسیون و سودهای ناشی از آن ی بین توابع عملكردی هر بخش رابطه 9ـ7جدول   
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   volt/var          سازی شرایط بهینه

            های ولتاژکنندهکنترل تنظیم
امکانات عیب شناسی تجهیزات برای آشکارسازی 

 خطا
            

                  آوری اطالعاتجمع

                تشخیص مشکالت سیستم به غیر از رخداد خطا

             سازی کیفیت توانسیستم مدیریت بهینه

             تشخیص تلفات سیستم

ك
 پی
بار
ت 
یری
مد

 

              ی کلیدهای اتوماتیك وسیله بهبازآرایی پویا 

               جلوگیری کاهش ولتاژ

               کنترل بارها

               کنترل بارها از طریق تعرفه گذاری

               کنترل منابع تولید پراکنده

               هماهنگی با ذخیره سازهای انرژی

  PV/DG             یابی برای تجهیزات مکان

              مدیریت قابلیت اطمینان و کیفیت توان

ش
پی

خرا
ی 
بین

ت
یزا
جه
ی ت

ب
 

               مدیریت پیشرفته تجهیزات

              مانده تجهیزات تعیین عمر باقی های روش

              تجهیزات آزمونی پیشرفته های روش

              نگاری وضعیت تجهیزاتداده

               تخمین وضعیت در زمان واقعی



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
81 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 

ان
مین
اط
ت 
بلی
 قا
ود
هب
ب

 

ان
 تو
ت
یفی
 ک
ود
هب
ب

 

فه
صر

ف 
صر

ر م
ی د

جوی

تم
یس
 س
ت
رفی
 ظ
ی و

رژ
ان

 

فه
صر

یه
رما
 س
در
ی 
جوی

ی 
ذار
گ

ش
بخ

یع
وز
و ت
ل 
تقا
ی ان

ها
 

نه
هزی

ش 
اه
ک

ت 
یرا
عم
ی ت

ره
دو

 و 
ی
دار
گه
و ن
ی 
ا

طا
 خ
داد
رخ
از 
ی 
اش
ت ن

یرا
عم
ت

 

ان
مک
د 
این
فر
در 
ع 
سری

ت
ی

ی 
اب

ت
یرا
عم
و ت
طا 
خ

 

ی
رژ
ش ان

بخ
ت 
منی
ش ا

زای
اف

 

ی 
برا
ی 
من
 ای
ش
زای
اف

 و 
ین
رک
شت
م

ان
کن
کار

 

ت 
بلی
قا

ق
طبی

ت
 

ی
ذیر

پ
 

تر
یش
ب

 

               سازی پخش توان در زمان واقعیشبیه

      AMI        های تخمین وضعیت با توجه به داده
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              پیشرفته صورت بهآشکارسازی خطا 

              ایزوالسیون خطا منظور بهکلیدزنی اتوماتیك 

               بازیابی بارها منظور بهکلیدزنی اتوماتیك 

              هاپایش و کنترل بریکرهای پست

             سیستم مدیریت خاموشی پیشرفته

             با بازآرایی اتوماتیك سیستم OMSهماهنگی 

             های سنجشبا دستگاه OMSهماهنگی 

 

گیر است. به همین منظور تنها به بررسی بهبود بررسی نتایج حاصل برای هر دسته از سودهای بیان شده در فوق بسیار وقت

. بهبود قابلیت اطمینان یکی شود میترین منافع اجرای اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا اکتفا  یکی از مهم عنوان بهابلیت اطمینان ق

 های فعال بوده است.ترین توابع هدف در اجرای اتوماسیون برای تمامی شرکت از مهم

های تجربه آوری اطالعات گذشته و خاموشیسیون توزیع جمعبررسی میزان بهبود قابلیت اطمینان ناشی از اجرای اتوما منظور به

-ی میزان تغییرات شاخصی طراحی سامانه اتوماسیون توزیع محاسبهشده در گذشته بسیار ضروری است. از طرفی در مرحله

جهت نیل به گذاری بهینه در ایجاد طراحی و سرمایه منظور بههای قابلیت اطمینان بسیار مهم و ضروری است، این تخمین 

های بهبود قابلیت . به همین منظور و در جهت تخمین اقتصادی طرحشود میپذیری در شبکه انجام بیشترین حالت در دسترس

دالر بر کیلووات  برحسببرای مشترکین مختلف متفاوت است و  VOSاست. عموما  مقدار  ازیموردن 1اطمینان، ارزش واقعی برق

                                                 
1
Value Of Service (VOS) 
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و به مدت زمان خاموشی و  شود میناشی از انرژی توزیع نشده برای هر خاموشی محاسبه  ی. هزینهشود میساعت محاسبه 

دالر بر کیلووات  برحسبVOSمقدار  10ـ7اند وابسته است. در جدول میزان بار مصرفی مشترکینی که خاموشی را تجربه کرده

 در ایالت متحده بیان شده است. 2001ساعت و دالر بر هر خاموشی برای مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی در سال 

 

 ]35-32[دالر بر کیلووات ساعت و دالر بر هر خاموشی  برحسبVOS. مقدار 10ـ7جدول

 kWh $/Outage/$ نوع مشترك

 41/2 – 27/6 19/2 – 71/5 خانگی

 1.533 – 45.926 19/4 – 20/703 تجاری و صنعتی

مقدار  12ـ7و  11ـ7ای هفته و ساعات روز متفاوت است. جدول در فصول سال و روزه VOSی کالیفرنیا مقدار در منطقه

VOS دهد.های مختلف نشان میرا در فصول و ساعات مختلف برای بارهای مسکونی و تجاری و صنعتی در سال 

 

 را در فصول و ساعات مختلف VOSمقدار  11ـ7جدول 

در  kWh/$ زمان و مدت خاموشی

 1992سال 

$/kWh  در

 1999سال 

$/kWh ر د

 مدت خاموشی زمان 2000سال 

 1/5 - 8/3 – 5/8 یك ساعت بعد از ظهر -تابستان 

 - 6/4 – 7/9 - یك ساعت عصر و شب -تابستان 

 5 5/1 – 1/3 0/2 – 40/7 چهار ساعت بعد از ظهر -تابستان 

 - 4/1 – 9/2 - چهار ساعت عصر و شب -تابستان 

 - 6/1 – 5/3 - هشت ساعت صبح -تابستان 

 - - 5/1 – 6/6 ساعت 12 عصر و شب -تابستان 

 2/7 - 5/2 – 4/9 چهار ساعت عصر و شب -زمستان 

 - 6/1 – 5/4 - هشت ساعت عصر و شب -زمستان 

 - - 6/1 – 7/2 ساعت 12 صبح -زمستان 
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 را در فصول و ساعات مختلف VOSمقدار 12ـ7جدول 

 Outage/$ زمان و مدت خاموشی
 1992در سال 

$/Outage 
 1999در سال 

$/Outage 
 2000در سال 

$/Outage 
 مدت خاموشی زمان 2003در سال 

 9/2 4/4 7/4 – 9/9 85/1 – 1/4 یك ساعت بعد از ظهر -تابستان 

 2/7 - 2/8 – 1/20 - هشت ساعت بعد از ظهر -تابستان 

 3/3 33/3 - 33/3 – 1/12 یك ساعت بعد از ظهر -زمستان 

 3/8 - 4/8 – 9/22 - هشت ساعت ز ظهربعد ا -زمستان 

 

های قابلیت  ی بازار( موظف به مدیریت شبکه با شاخصهای توزیع موجود در کالیفرنیا از سوی رگوالتور )تنظیم کنندهشرکت

 6/25سایدی تعیین شده استاندار  مقدار شاخص PG&Eمثال برای شرکت  عنوان بهاطمینان مورد قبول قانون گذار هستند. 

یابی به مقدار کمتر از  و در صورت دست شود میدالر جریمه  759.494یقه است که به ازای هر دقیقه بیشتر از این مقدار مبلغ دق

میلیون دالر  12ی جریمه و تشویق کند که مقدار بیشینهی همین مبلغ جایزه دریافت می دقیقه به ازای هر دقیقه به اندازه 6/25

دالر جریمه یا  800.000تجاوز یا بهبود از مقدار تعیین شده مبلغ  01/0ایفی که به ازای هر است. همین طور برای شاخص س

 گیرد.ها تعلق می پاداش به شرکت

 در هند Thiruvananthapuramـ اتوماسیون توزیع شهر 3ـ7

یع الکتریکی با های توزروزرسانی سیستم ی بههای پروژهیکی از بخش Thiruvananthapuramی اتوماسیون شهر پروژه

باشد. کارفرمایان ( هندوستان میMCITارتباطات ) فنّاوریآمده در وزارت اطالعات و  به دستارتباطی  های فنّاوریاستفاده از 

KSEBو  CDACهای این پروژه شرکت
فته پذیر صورتKSEBو  DITهای گذاری پروژه توسط شرکتباشند و سرمایهمی 1

یلوولت و پایین دست آن با هدف بهبود قابلیت اطمینان از طریق کاهش مدت زمان خاموشی و ک 11است. این پروژه در سطوح 

سامانه اتوماسیون در شبکه توزیع الکتریکی  سازی پیادهها اجرا شده است. همان طور که اشاره شد هدف اصلی از تعداد خاموشی

اهش تلفات سیستم، بهبود پروفیل ولتاژ، افزایش امنیت شهر مذکور افزایش قابلیت اطمینان بوده است ولی اهداف دیگری از ک

 .]11[شبکه و کارکنان نیز مد نظر قرار گرفته است

                                                 
1
Kerala State Electricity Board 
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ی قابل کنترل و نقطه 120، هشت پست فرعی قابل کنترل، 1ی نهایی اتوماسیون پیاده شده دارای سیستم کنترل مرکزیپروژه

باشد. ساختار ها و نقاط قابل کنترل مین کنترل مرکزی، کنترل پستایجاد ارتباط مطمئن بی منظور بهی رادیویی تکرارکننده

 نشان داده شده است. 4ـ7کلی سیستم اتوماسیون توزیع پیاده شده در شکل 

 

 ساختار کلی سیستم اتوماسیون توزیع پیاده شده 4ـ7شكل 

ه امکان ارتباط مستقل با کنترل مرکزی را های فرعی و نقاط اتوماسیون را کی رادیویی اطالعات پستهای تکرارکنندهایستگاه

سیم و با سرعت انتقال اطالعات بسیار باال بی صورت به CCSهای تکرار کننده کنند. ارتباط مابین ایستگاهندارند فراهم می

ی ارتباطی نشان داده شده است دو ایستگاه تکرارکننده 1ـ7که در شکل  طور همانی اتوماسیون مورد بررسی باشد. در پروژهمی

 اند.احداث گردیده CDACو  VydyuthiBhavanamدر نقاط 

 ـ سیستم کنترل مرکزی1ـ3ـ7

آوری ی جمعوظیفه Power Houseتحت عنوان  Thiruvananthapuramی اتوماسیون شهر سیستم کنترلی مرکزی شبکه

اتاق کنترل سیستم  5ـ7هده دارد. شکل ها و نقاط اتوماسیون را به کمك ارتباطات رادیویی و بی سیم بر عاطالعات پست

ی های اجرای برجستهها و عهده دار مسئولیت. اتاق کنترل مرکزی دارای تکنولوژی]13-12[دهد کنترل مرکزی را نشان می

 زیر است:
                                                 
1
Central Control System (CCS) 
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 اتاق کنترل سیستم کنترل مرکزی 5ـ7شكل 

  آماده به کار وجود دارد صورت بهدر این مرکز دو سرور 

 به سرور ارتباطی بر پایه  این مرکز مجهزLinuxایجاد ارتباط و تبادل اطالعات با نقاط قابل کنترل از راه دور  منظور به

 باشدمی

 افزار نرمSCADA 

  امکان ایجاد ارتباط اپراتورها با سیستم 

  ثبت اطالعات و نمایش اخطارها منظور بهثبات و نمایشگر 

 کنترل و پایش شبکه 

 از راه دور کلیدها بازآرایی فیدرها با کنترل 

 ( سیستم اطالعات جغرافیاییGIS) 

  مشخص کردن تلفات و پروفیل ولتاژ منظور بهآنالیز پخش بار 

 کوتاه مدت صورت بهبینی بار پیش 

  کلیدزنی و خطا های گزارشثبت 

 ( سیستم مدیریت خاموشیOMS) 
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 ـ سیستم کنترل پست2ـ3ـ7

تبادل  منظور بههای ارتباطی ها با پایش فیدرها، پرینتر و سیستم RTUسیستم کنترل پست شامل نمایشگر عملکرد پست، 

سیستم کنترل پست در شبکه اتوماسیون مورد بررسی نشان داده شده است.  6ـ7باشد. در شکل اطالعات با کنترل مرکزی می

 ی زیر است:ها و وظایف برجستهتکنولوژی

 

 سیستم کنترل پست در شبكه اتوماسیون 6ـ7شكل

 ها، دژنگتورها و ...ضعیت کارکردی تجهیزات پست، رلهپایش و 

  سیم و...رادیویی، ارتباط تلفنی، بی های فنّاوریاستراتژی افزونگی در سیستم ارتباطی مشتمل بر 

 افزار نرمSCADA 

  امکان ایجاد ارتباط اپراتورها با سیستم 

  ثبت اطالعات و نمایش اخطارها منظور بهثبات و نمایشگر 

 عاتی مربوط به آمارهای سالیان گذشتهبانك اطال 

 ـ نقاط اتوماسیون3ـ3ـ7

RMUنقاط اتوماسیون و قابل کنترل از راه دور دارای 
های رادیویی هستند که در و فرستنده و گیرنده هاRTUها، میکرو  1

تجهیزات  7ـ7. در شکل ودش میکنترلی اتاق فرمان اجرا  ها فرمانها  MRTUاند. با استفاده از  ترانسفورماتورها نصب گردیده

                                                 
1
Ring Main Unit 
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و وظایف کلی  ها ویژگیاستفاده شده در اجرای اتوماسیون در شبکه مورد بررسی نشان داده شده است.  MRTUداخلی یك 

 نقاط اتوماسیون در ادامه بیان شده است.

 

 MRTUتجهیزات داخلی یك 7ـ7شكل 

  این نقاط مجهز به میکروRTU باشدیجیتال و خروجی دیجیتال میها هستند و دارای ورودی آنالوگ و د 

  دارایRMUپایش وضعیت دژنگتورها و کلیدها هستند منظور به 

 های نقاط اتوماسیوناکتساب داده 

 دارای زیرساخت ارتباطات رادیویی با اتاق فرمان 

  اتوماتیك صورت بهکنترلی و عملکردی صادر شده از اتاق فرمان  ها فرماناجرای 

 KSEBجرای اتوماسیون برای شرکت ـ منافع و سودهای ا4ـ3ـ7

 عنوان بهKSEBبرای شرکت  Thiruvananthapuramکیلوولت شهر 11منافع و مزایای اجرای اتوماسیون توزیع در شبکه 

 یکی از ذینفعان شبکه، شامل موارد زیر است:

 یابی به بانك اطالعاتی شبکه توزیع دست 

 ریع در فرآیند ایزوالسیون خطا و بازیابی مجدد که موجب تر محل خطا و همچنین تستر و دقیقیابی سریعمکان

دهی و موجب بهبود قابلیت اطمینان و کیفیت سرویس شود میکاهش زمان خاموشی در سال و به ازای هر رخداد خطا 

 .شود میبه مشترکین 

 جایی بار بین فیدرهابهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات با استفاده از ویژگی جابه 



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
88 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

  وری منابع انسانی شبکه در شرایط عملکردی و تعمیر سامانهار  عملکرد شبکه، بهبود بهرهکاهش مخ 

 افزایش امنیت نیروی انسانی و تجهیزات 

  پذیری تجهیزات افزایش در دسترس 

 Thiruvananthapuramتوزیع شهر   ـ منافع کلی اجرای اتوماسیون در شبكه5ـ3ـ7

 .شود میدر شبکه توزیع شهر مذکور و ایجاد اتوماسیون منافع زیر عاید ذینفعان شبکه اتوماسیون  موردنیازبا ایجاد بسترهای 

 اطالعات مربوط به خاموشی 8ـ7مثال در شکل عنوان بهکیلوولت.  11ی متمرکز کردن اطالعات پایش شده از شبکه-

 ها در چند روز از سال آورده شده است.

 

 د روز از سالها در چن اطالعات مربوط به خاموشی 8ـ7جدول 

 دهد.هایی که به علت اضافه بار رخ میتعادل بار بین فیدرهای شبکه که منجر به کاهش خاموشی 

که  طور هماندهد. مقایسه تعداد دفعات خاموشی در سیستم بدون اتوماسیون و با اتوماسیون را نشان می 5ـ7در شکل 

کر این نکته ضروری است که منظور از میزان کاهش یافته است. ذ 45/18مشخص است تعداد دفعات خاموشی % 

باشد که در مرجع مذکور مورد بحث قرار نگرفته است. به کاهش دفعات خاموشی با در نظر گرفتن حوادث طبیعی می

خاموشی در سال رخ داده است، حال تعدادی از این  894سازی اتوماسیون عبارت دیگر در سیستم مذکور پیش از پیاده

درصد تخمین زده  10ـ5های توزیع در حدود دلیل اضافه بار رخ داده است که معموال  در مطالعات شبکهها به خاموشی

( 45/18. بنابراین درصد کاهش بیان شده )]12[کاهش یافته است 729. حال با ایجاد اتوماسیون این مقدار به شود می
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شد ولی بیان تعداد دفعات ممکن است سو تعبیر باها با/بدون در نظر گرفتن اتفاقات طبیعی صحیح میبرای خاموشی

 های قسمتدر  اثرات اجرای اتوماسیون در کاهش تعداد خرابی 12ـ7و  11ـ7، 10ـ7، 9ـ7های شود. در ادامه در شکل

ها الزاما  ها بیان شده است. دقت شود که در این گزارش خرابی بخشها و عایقها، کابلمختلف شبکه به ترتیب پل

ها، داد خاموشی در نظر گرفته نشده است و ممکن است ایجاد ابهام شود. میزان کاهش تعداد خرابی در پلموجب رخ

 است. 67/26و %  09/72، % 77/30ها به ترتیب %ها و عایقکابل
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 ها پیش و پس از اجرای اتوماسیونتغییرات تعداد خاموشی 9 ـ7شكل 
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 ز اجرای اتوماسیونها پیش و پس اتغییرات خاموشی 10 ـ7شكل 
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 ها پیش و پس از اجرای اتوماسیونتغییرات تعداد خطاها در کابل 11 ـ7شكل 
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 ها پیش و پس از اجرای اتوماسیونتغییرات تعداد خرابی در عایق12 ـ7شكل 

  ی بازیابی با بازآرایی بهینه وسیله بهافزایش قابلیت اطمینان در شبکه 

گیرد. در شکل زیر تعداد دفعات مانور اتوماتیك بر کلیدها و تجهیزات قابل کنترل انجام میبازیابی بارها با استفاده از 

 بازیابی پس از رخداد خطا و بازآرایی سیستم جهت کاهش تلفات بیان شده است. منظور بههای سال کلیدزنی در ماه

 

 های سال زیر تعداد دفعات کلیدزنی در ماه 13ـ7شكل 

ی مورد بررسی قبل و بعد اجرای اتوماسیون بیان های قابلیت اطمینان شبکهبین شاخص یمقایسه 14ـ7در شکل 

اند ولی  کاهش یافته 33/38و % 03/22شده است. همان طور که مشخص است شاخص سایدی و کایدی به ترتیب %

ولی در مقابل ها در شبکه کاهش یابد شاخص سایفی افزایش یافته است، حال چگونه ممکن است که تعداد خاموشی

ی وسیله به توان میرا  آمده پیشاین شاخص است افزایش یابد؟! تناقض  ی کننده بیان که  ناشاخصی از قابلیت اطمین

تعداد دفعات  14ـ7تعریف شاخص سایفی که در فصل اول گزارش بیان شده است توجیه کرد. با توجه به شکل 
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ی تعداد دفعات با توجه به این که شاخص سایفی وزن شدهخاموشی پس از اجرای اتوماسیون کاهش یافته است، 

 دهد.خاموشی در مراکز بار را گزارش می آمده پیشخاموشی نسبت به مشترکین است تناقض 
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 ی مورد بررسی قبل و بعد اجرای اتوماسیون های قابلیت اطمینان شبكه ی بین شاخص مقایسه14ـ7شكل

 اتخاذ و اجرای عملیات اصالحی تشخیص بهتر شرایط غیرمتعارف در شبکه و 

 وری نیروی انسانی و تجهیزات شبکهبهبود بهره 

  ترانسفورماتور ازحد بیشبهبود پروفیل بارگذاری فیدرها و جلوگیری از بارگذاری 

 مندی مشترکین که هدف نهایی از اجرای اتوماسیون و بهبود قابلیت اطمینان است.یابی به رضایت و در نهایت دست 

 Kanpur [14]ـIndia ی تكنولوژی ماسیون توزیع در طرح آزمایشی موسسهـ اتو4ـ7

بسیار وابسته به قابلیت اطمینان و کیفیت ارائه خدمات از سوی منابع انرژی الکتریکی  هند ی اقتصادی و پیشرفت کشورتوسعه

 صورت بههای توزیع مقابل شبکه باشند ولی درمی اتکا قابل تقریبهای انتقال و تولید در کشور هندوستان باشد. بخشمی

باشند و در نظر نگرفتن مسائل فنی و اقتصادی در رشد این بخش از سیستم موجب ایجاد تلفات و در حال رشد می غیراصولی

 کیفیت پایین ارائه توان به مشترکین شده است.

ر هند در دسترس نبودن اطالعات های توزیع کشودر حال حاضر یکی از مشکالت پیش رو در عملکرد و تعمیرات در سیستم

باشد. عالوه ترانسفورماتورها(، بانك اطالعاتی می ازجملهتوپولوژی شبکه، اطالعات وضعیت سالمتی تجهیزات ) ازجملهشبکه 

تشخیص سریع خطا، ایزوالسیون آن و بازیابی بارهای  منظور بههایی بر در دسترس نبودن بانك اطالعاتی، فقدان زیرساخت
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ی عوامل بیان شده موجب افزایش تلفات و های سنتی توزیع هند شده است. همهیابی موجب کاهش کارایی شبکهقابل باز

 که در حال رشد تقاضا است و از طرفی دارای درآمد بسیار ناچیز است. شود میکاهش قابلیت اطمینان در سیستم توزیعی 

 منظور بهبسیار حائز اهمیت است.  ها آنو افزایش قابلیت اطمینان های توزیع الکتریکی بنابراین بهبود وضعیت عملکردی سیستم

های سازی سامانه اتوماسیون توزیع مورد توجه بسیاری از طراحان و مهندسان شرکتبه این مهم و رفع موانع موجود فعلی، پیاده

ن پایش وضعیت و کنترل تجهیزات را ها امکا( قرار گرفت. این سیستمIITهند ) فنّاوریی موسسه ازجملهتوزیع الکتریکی هند 

بر طبق تعریف انجام شده در کنند. های کامپیوتری پیشرفته فراهم میمخابراتی پیشرفته و سیستم های پروتکلبا استفاده از 

سیستم اتوماسیون توزیع سیستمی است که یك شرکت توزیع را به نظارت از راه دور، هماهنگ نمودن و اعمال  IEEEسازمان 

ت اتوماسیون در شبکه گفتوان  می ساده عبارت به. سازد میهای دور قادر  ن روی تجهیزات توزیع در زمان حقیقی و مسافتفرما

 وسیله به که است کیلوولت 20 خط روی مانور تجهیزات و مراکز ها، توزیع به معنای رفتار مناسب تمامی ادوات منصوبه در پست

 .شود و کنترل می پایش شبکهکلیدی  حساسدر نقاط  واقع دورز راه ا پایانه دستگاهمرکز کنترل چندین  یك

ی اتوماسیون توزیع مقدار این رسد با اجرای پروژهاست که به نظر می 45ی توزیع فعلی هندوستان تلفات در حدود %در شبکه

این رخداد  20ـ15که حدود % شود یمباشد و برآورد تلفات بسیار کاهش یابد. همچنین نرخ خطای ترانسفورماتورها بسیار باال می

با اجرای  شود میبینی باشد. پیش خطاها به دلیل نبود رصد وضعیت سالمت، عملکردی و بارگذاری ترانسفورماتورها می

 کاهش یابند. 1اتوماسیون توزیع این درصد خطاهای بیان شده تا %

و ها شبکه توزیع الکتریکی هندوستان، بازهم استقبال شرکتبا توجه به فواید بیان شده از ایجاد سامانه اتوماسیون توزیع در 

ی ، بسیار کم است. به همین منظور یك پروژهتوسعه درحالهای اتوماسیون همانند دیگر کشورهای ها از اجرای طرحکارخانه

ررسی قرار گرفته است. اجرا گردید و فواید آن مورد ب IITآزمایشی و طرح پایلوت از سیستم اتوماسیون توزیع الکتریکی توسط 

طراحی و ساخته شده است. به عبارت دیگر  IITهای مختلف در بخش موردنظرپایلوت  موردنیازافزار افزارها و سختتمامی نرم

 باشد:باشد و درصدد مهیا ساختن شرایط زیر میسازی اتوماسیون توزیع در هندوستان میی بومیاین پروژه اولین پروژه

 مهیا ساختن شرایط پایش، آالرم خطا و کنترل از راه دور منظور ردنیاز بهموافزارهای نرم 

 RTU  های ارزان قیمتPole top 

  ولت 415کیلوولت و  11کنترل از راه دور عملکرد کلیدهای موجود در 
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 سیم در شبکهارتباط باسیم و بی 

 های هوشمندو رلهمانند کنتورهای هوشمند  1ها از ابزارهای الکترونیکی هوشمنداکتساب داده 

 ساز شبکه توزیع در زمان واقعی عملکردشبیه 

 ـ مشخصات پایلوت مورد بررسی و اتوماسیون اجرا شده در آن1ـ4ـ7

ی توزیع اتوماسیون توزیع، یك پایلوت از شبکه های فنّاوریی قابلیت اطمینان و تأثیر تجهیزات پیشرفته و محاسبه منظور به

و تجهیزات اتوماسیون توزیع نصب شده در آن در شکل  موردنظرپایلوت  خطی تكته است. دیاگرام واقعی مورد بررسی قرار گرف

ها، ترانسفورماتورهای توزیع، ترانسفورماتورهای پست ازجملهنشان داده است. این سیستم توزیع دارای تجهیزات گوناگون  15ـ7

 موردنظرباشد. کل پایلوت  میو کلیدهای خط بار  ها، ایزوالتورباسبار ی کننده متصلور، باس بارها، کتفیدر، خطوط کابلی، دژن

کیلوولت این پایلوت دارای  11به  33کیلوولت است. پست  415/0به  11کیلوولت و پنج پست  11به  33مشتمل بر یك پست 

، چهار فیدر آمپر تمگا ول 5کیلوولت، ترانسفورماتورهای  11به  33، دو واحد  KESCOکیلوولت از شرکت  33یك فیدر ورودی 

های نامی کیلوولت دارای یك یا چند ترانسفورماتور با رنج 415/0به  11ها است. هر پست کیلوولت و کلیدها و رله 11خروجی 

ولت  415باشد. خروجی کیلوولت می 11ها فیدر یا فیدرهای کیلوولت آمپر است و ورودی این پست 250ـ2000متفاوت از 

اطالعات  .شوند می متصلها، مؤسسات تجاری ها، هتلها، کارگاههای علمی، آزمایشگاهمسکونی، ساختمانها به مراکز بار پست

 آورده شده است. 13ـ7این پایلوت در جدول 

                                                 
1
Intelligent Electronic Devices (IEDs) 
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 پایلوت خطی تكدیاگرام  15 ـ7شكل 

از پایلوت دارای  . این بخششود می( اتوماسیون تجهیز 2000در فاز اول )سال  موردنظرمشخص شده از پایلوت  های قسمت

 RTUسیستم ارتباطی مابین  عنوان به 1ی تلفن عمومیاطالعات تجهیزات زیر است. در این پایلوت اتوماسیون توزیع از شبکه

 برداری شده است.ها و مرکز کنترل بهره

 اطالعات پایلوت 13ـ7جدول 

 تعداد (kVسطح ولتاژ ) تجهیز تعداد (kVسطح ولتاژ ) تجهیز

 5 11 بارباس 1 33/11 پست اصلی

 8 0.415 بارباس 3 11/0.415 پست فرعی کنترل از راه دور

 2 33 دژنگتور 2 33/11 ترانسفورماتور

 17 11 دژنگتور 8 11/0.415 ترانسفورماتور توزیع

 2 33 ایزوالتور 1 33 فیدر

 59 0.415 ایزوالتور )کلید غیر اتوماتیك( 7 11 فیدر

                                                 
1
Public Switch Telephone Network (PSTN) 
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 تعداد (kVسطح ولتاژ ) تجهیز تعداد (kVسطح ولتاژ ) تجهیز

 1 11 رکلید قطع با 23 0.415 فیدر

 2 0.415 کلید قطع بار 1 33 بارباس

 

 و منافع حاصل از اجرای طرح پایلوت ها ویژگیـ 2ـ4ـ7

های یك راهبرد عملی در اجرای پروژه عنوان بهبرداری قرار گرفته است و نتایج آن مورد بهره 2000از سال  موردنظرطرح 

که طرح مذکور آزمایشی اجرا گردیده است، نتایج ته است. با توجه اینقرار گرف مورداستفادهاتوماسیون توزیعی که در کشور هند 

 که مشتمل بر موارد زیر است: کیفی گزارش شده است صورت بهو منافع آن بیشتر 

 ،توان اکتیو و راکتیو در ورودی و خروجی ترانسفورماتورها. پایش ولتاژ، جریان، ضریب قدرت 

  پس فاز پس از اجرای اتوماسیون 95/0پس فاز به  75/0بهبود ضریب قدرت از 

  در  ها آنپایش وضعیت عملکردی دژنگتورها، کلیدهای غیر اتوماتیك و کلیدهای اتوماتیك و ثبت اطالعات عملکرد

 های تعیین شدهدوره

 ارسال هشدار در وضعیت غیر عادی شبکه 

 پایش وضعیت سالمتی و بارگذاری ترانسفورماتورها 

 ]Vattenfall  ]15-18 شرکت - NORDICکشورهای ـ اتوماسیون شبكه توزیع 4ـ7

 24باشند و در حدود شامل پنج کشور دانمارك، فنالند، ایسلند، نروژ و سوئد می Nordicکشورهای شمال اروپا معروف به 

مگاوات است که بیش از نیمی از  94624حدود  موردنظر. ظرفیت نصب شده در کل منطقه شوند میمیلیون جمعیت را شامل 

دهند. منابع برق آبی به تنهایی )به خصوص در کشورهای نروژ و ی آن را منابع تجدید پذیر تشکیل میفیت نصب شدهظر

( دومین منبع CHPزمان برق و حرارت ) سوئد( بیش از نیمی از برق تولیدی در منطقه را به خود اختصاص داده است. تولید هم

ترین مرکز تولید درصد از میزان تولید منطقه را بر عهده دارد. عمده 21 بتقریو  شود میتولید برق در این ناحیه محسوب 

ای است که زمان برق و حرارت در کشور دانمارك واقع شده است. سومین منبع تولید برق در ناحیه، مربوط به برق هسته هم
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درصد از سهم  5. برق بادی تنها درصد برق تولیدی منطقه است 12و شامل  شود میتنها در کشورهای سوئد و فنالند تولید 

 گیری داشته است.های اخیر رشد چشمباشد که در سالتولید را دارا می

% از سهام بازار این ناحیه را در اختیار دارد. 16.8کننده برق در اروپای شمالی بوده و ترین شرکت تولید بزرگVattenfallشرکت 

 11.2و  13دومین و سومین بنگاه تولید برق در منطقه با سهم بازار  به ترتیبFortumو  Vattenfall،Statkraftپس از 

نشان داده  2008ها در ناحیه اروپای شمالی در سال درصدی هستند. در جدول زیر سهم بازار و میزان ظرفیت قابل تولید بنگاه

 شده است.

این منطقه بررسی اتوماسیون پیاده شده در کل خدمات الکتریکی در  ی دهنده ارائههای تولید کننده و با توجه به تعدد شرکت

های فعال در این ترین شرکت یکی از بزرگ عنوان بهVattenfallشرکت  های فعالیتبر است. به همین منظور منطقه بسیار زمان

 آورده شده است. 14ـ7اطالعات این شبکه در جدول  دهیم.منطقه را مورد بررسی قرار می

 2008ها در ناحیه اروپای شمالی در سال  یزان ظرفیت قابل تولید بنگاهسهم بازار و م 14ـ7جدول 

 کشور شرکت ظرفیت تولیدی )مگاوات( سهم بازار

6.4% 6050 DONG Energy دانمارک 
2.3% 2160 Vattenfall 

5.2% 4882 Fortum 

 PVO 3483 %3.7 فنالند

1.4% 1343 Helsingin Energia 

13.3% 12610 Statkraft روژن 

14.5% 13766 Vattenfall 

 E.ON Sweden 6019 %6.4 سوئد

6.1% 5761 Fortum 

 های مشترکشرکت 38550 40.7%

 

ی اروپای شمالی تماما  به کشور ی تولید برق در منطقهشرکت در حوزه ترین عنوان بزرگ به  Vattenfallشرکت  2009در سال 

باشد. عالوه بر می کارکنانهزار  33و دارای  شود میبیلیون پوند برآورد  15دود ی این شرکت در حسوئد واگذار شد. سرمایه

خود  های فعالیتاقدام به گسترش  2010کند. این شرکت از رسانی میمیلیون مشترك در منطقه برق 4/7این، این شرکت به 

ی تولید و این شرکت عالوه بر حوزه های عالیتف آلمان، هلند، فرانسه و انگلستان کرده است. ازجملهدر دیگر کشورهای اروپایی 

مثال این شرکت در کشور آلمان دارای شرکت  عنوان بهباشد.  انتقال الکتریکی شامل توزیع انرژی الکتریکی به مشترکین نیز می
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شان داده ن 16ـ7( در شکل 2012این شرکت در سال گذشته ) های فعالیتای میلیون مشترك است. خالصه 3توزیعی با بیش از 

 شده است.

 

 2012در سال  Vattenfallشرکت  های فعالیتای  خالصه 16 ـ7شكل 

ی ، در این گزارش سامانهموردنظری اتوماسیون توزیع در کشورهای گسترده این شرکت در زمینه های فعالیتبا توجه به 

 گیرد.است مورد بررسی قرار می شده در کشور فنالند را که توسط این شرکت انجام گرفته سازی پیادهاتوماسیون 

-آغاز شده است. با توجه به گسترش شبکه 1994ی توزیع الکتریکی در کشور فنالند از سال شرکت مذکور در حوزه های فعالیت

حل این  منظور بهمشکل اصلی شبکه گزارش شده است.  ی اخیر، پایین بودن قابلیت اطمینان شبکهی توزیع فنالند در طی دهه

سازی های خود کرد و پیادهسازی اتوماسیون توزیع پیشرفته در شبکهاقدام به پیاده Vattenfallشرکت  2009در سال  مشکل،

 های توزیع هوشمند صورت گرفته است.های الکتریکی یعنی شبکهی سیستمسیستم اتوماسیون را با توجه به چشم انداز آینده

 اتوماسیون توزیع در فنالند های انجام گرفته برای اجرای ـ مشارکت1ـ4ـ7

اند اندازی سامانه اتوماسیون و تعمیر و نگهداری سیستم را بر عهده گرفتههای گوناگونی در تهیه تجهیزات، نصب و راهشرکت

 :شوند میمختصر بیان  طور بهکه در ادامه 

 های کنترل از راه دور را تتجهیزات مربوط به اتوماسیون شامل ابزارهای پایش، کلیدهای کنترل از راه دور و پس

های گیری از تجهیزات موجود در سیستم بدون اتوماسیون موجب کاهش هزینهتهیه کرده و با بهره Violaشرکت 

 اجرای اتوماسیون شده است.
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  شرکتABB باشد.مسئول نصب تجهیزات و تعمیر و نگهداری سیستم اتوماسیون پیاده شده می 

  شرکتEmtele  ی توزیع مذکور گردید. این های ارتباطی در اجرای اتوماسیون در شبکهاختزیرسمسئول ایجاد

ارتباط سیستم کنترل مرکزی با  منظور بهEmteleسال در این زمینه فعالیت داشته است. شرکت  10شرکت بیش از 

 ترین تجهیزات استفاده نموده است.اتکا قابلتجهیزات از بهترین و 

ی سیستم ارتباطی اتوماسیون در این منطقه تعدد استاندارهای مربوطه بوده است. و توسعهیکی از مشکالت پیش رو در اجرا 

های واقع در مناطق جنوبی فنالند در این زمینه ی شرکتگذشته های فعالیتمرتبط به دلیل  های فنّاوریتعدد این استاندارها و 

های ارتباطی ناکارآمد و گوناگونی گذشته دارای سیستم هایباشد. همچنین سطوح اتوماسیون اجرا شده در منطقه در سالمی

های رادیویی انجام گرفته که بسیار محدود و نیاز به ها و ریکلوزرها با کنترل مرکزی با استفاده از سیستمبوده است. ارتباط پست

ها اجرا شده سط دیگر شرکتای که توهای اتوماسیون توزیع منطقههای پرهزینه است. اهم مشکالت بیان شده در سیستممودم

سیم را برای بی فنّاوری Emteleکه بیان شد شرکت  طور همانبیان شده است. برای حل مشکل ارتباطی  17ـ7است در شکل 

 گیرد.آتی نیز قرار می های مورد استفادهاتوماسیون منطقه اجرا کرد که با توجه به چشم انداز شبکه توزیع هوشمند فنالند 

 

 ها اجرا شده ای که توسط دیگر شرکت های اتوماسیون توزیع منطقه شكالت بیان شده در سیستمم 17ـ7شكل 

 ـ سیستم ارتباطی اتوماسیون توزیع2ـ4ـ7

ی های ارتباطی در سامانه اتوماسیون توزیع منطقهی نصب و اجرای زیرساختوظیفه Emteleهمان طور که اشاره شد شرکت 

ها شرکت مذبور اقدام به نصب تجهیزات هوشمند بر تجهیزات موجود کاهش هزینه منظور هبمورد بررسی را بر عهده گرفت. 

 ـ7قابلیت اطمینان باالی سیستم ارتباطی سامانه اتوماسیون است. شکل  Vatterfallترین مسئله برای شرکت  قبلی کرد. مهم

 دهد.شمای کلی از سیستم ارتباطی پیاده شده را نشان می 18
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 شرکت Vatterfallی کلی از سیستم ارتباطی پیاده شده توسط شما18-3شكل 

 ـ تجهیزات سامانه اتوماسیون3ـ4ـ7

که  طور هماناند. بیشتر تجهیزات را  تجهیزات اتوماسیون را فراهم کرده Violaو  Digitaهای شرکت Vatterfallی در پروژه

افزار ت شامل تجهیزات کنترل مرکزی شامل نرمتهیه شده است. این تجهیزا Violaقبال  هم اشاره شد توسط شرکت 

SCADAای از تجهیزات باشند. در جدول زیر خالصهها می ، تجهیزات کنترل از راه دور شامل کلیدها، ریکلوزرها و پست

 اند بیان شده است.تهیه شده Violaاستفاده شده که عموما  از شرکت 

 وماسیونی ات تجهیزات استفاده در اجرای پروژه 15ـ7جدول 
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 ـ مزایای حاصل از اتوماسیون توزیع در فنالند4ـ4ـ7

  های قابلیت اطمینان انجام شاخص های گزارش 2009بهبود قابلیت اطمینان سیستم )با توجه به تغییرات پیاپی از سال

 نشده است(.

  درصدی بازدهی سیستم نسبت به سیستم پیشین 5افزایش 

 ارتباطی سامانه اتوماسیون توزیع فنالند بهبود و ایجاد ساختار جامع در سیستم 

 پیکرسازی و زیرساخت الزم برای اجرای سیستم توزیع هوشمند در آینده 

 ]SGIG  ]19-21 های های توزیع در ایاالت متحده در غالب پروژه ـاتوماسیون شبكه5ـ7

-در این کشور شد. پروژه SGIGرای پروژهمسئول اج 1، کار گروه قابلیت اطمینان انرژی در دپارتمان انرژی امریکا2009از سال 

های انتقال، های هوشمند در بخشدر شبکه موردنیازی احداث و نصب تجهیزات پروژه در زمینه 99مشتمل بر  SGIGی 

 .شود میتوزیع الکتریکی و مشترکین 

ی ع الکتریکی با احداث و توسعهمربوط به بهبود قابلیت اطمینان سیستم توزی SGIGی مربوط به پروژه 99پروژه از مجموع  48

 پروژه در ادامه بیان شده است: 48یا اهداف( هر یك از هدف )باشد. در حالت کلی، سیستم اتوماسیون می

 کاهش تعداد رخدادهای خاموشی گذرا و پایدار در شبکه 

 کاهش مدت زمان خاموشی 

 های عملیاتی و تعمیرات مرتبط با مدیریت خاموشیکاهش هزینه 

های اتوماسیون توزیع بیان شده در مراحل نصب تجهیزات، آزمایش و ( پروژه2012مارس  31یخ تهیه گزارش پیشرفت )در تار

 4عمال  ممکن نیست. در این میان  ها آناند و تحلیل منافع و سودهای اجرای اتوماسیون در ها و نتایج اولیه بودهجمع آوری داده

، 870فیدر ) 1250اند که مجموعا  های آغازین شهرت یافتهبیشتری پیش رفته و به پروژهی با سرعت پروژه نسبت به بقیه پروژه

راهبرد عملی برای  عنوان بهها در دسترس قرار گرفته و . نتایج اولیه از اجرای این پروژهشوند میشامل  (فیدر 75، 185، 120

                                                 
1
Department Of Energy (DOE) 
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های اولیه )در گزارش شده و با تخمین DOEاهه به های شش مدوره صورت به. این نتایج شود میها استفاده دیگر پروژه

 .شود میها پرداخته . در ادامه به بررسی نتایج این پروژهشود می( مقایسه سنجی امکانی مرحله

 

 SGIGهای اتوماسیون  ها و تجهیزات استفاده شده در پروژه ـ تكنولوژی1ـ5ـ7

ی زیر بیان در غالب سه دسته SGIGده در پروژه اتوماسیون ها و تجهیزات استفاده شدر این بخش مختصری از تکنولوژی

 :شود می

 ی ارتباطیشبکه 

 های اطالعاتی و کنترلیسیستم 

 تجهیزات فیدر و پست 

مثال در اجرای  عنوان بهکامال  هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.  صورت بهها باید ذکر این نکته ضروری است که این سیستم

هماهنگ  صورت بههر سه سیستم فوق باید  شود میبیان  FLISRله کردن خطا و بازیابی که مختصرا  عملیات جایابی خطا، ایزو

 با یکدیگر فعالیت کنند.

 ی ارتباطی ـشبكه1ـ1ـ5ـ7

ها و  ای برای ارتباط و ارسال و دریافت اطالعات با پستهای چند الیهها از سیستمهای فعال در این پروژهبیشتر شرکت

 ی ارتباطی استفاده شده است.ی شبکهها دو الیهاند. در بسیاری از این پروژهاستفاده کرده تجهیزات سیستم

 ها و مرکز کنترل ی ارتباط بین پستاست، وظیفه ماکرویوفیبر نوری و یا اموا   صورت بهی ارتباطی اولیه عموما  الیه

 مدیریت شبکه را بر عهده دارد.

 سیم و یا فناوری اط بیارتب صورت بهی دوم ارتباطی الیهPLC  ظاهرا  منظور(DLC می )ی ایجاد باشد و وظیفهبوده

 ها و تجهیزات )ـ با یکدیگر و با کنترل مرکزی( را بر عهده دارد.ارتباط پست

 ـ سیستم اطالعاتی و کنترلی2ـ1ـ5ـ7

 دهیم:قرار می مورد بررسی دسته 3شده را در  سازی پیادههای اطالعاتی و کنترلی در سامانه سیستم

 رویه کنترل تجهیزات اتوماتیك 
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که در این میان نقش  شود میکلیدزنی اتوماتیك در فیدرها با کمك ایزوالسیون اتوماتیك و بازآرایی اتوماتیك انجام 

و روند کنترل تجهیزات قابل کنترل غیر قابل انکار است. عملیات کنترلی  ها آنسنسورها و اطالعات حاصل از 

FLISRی تجربه شده توسط هر مشترك نوعی که متأثر از رخداد خطا است صورت میکاهش زمان وقفه نظورم به-

 :ازجملهبه عوامل متعددی  FLISRگیرد. میزان کارایی عملیات 

o توپولوژی فیدرها 

o شرایط بارها 

o های متأثر از خاموشیتعداد بخش 

o  مورداستفادهرویه کنترلی 

 های اتوماسیون وجود دارد:سیستم ی کنترلی برایدر حالت کلی دو رویه

o :های مدیریت شبکه توزیع یا در این نوع کنترل سیستم کنترل متمرکزSCADA  با مانور بر تجهیزات اتوماتیك

-ی کنترلی فاکتورهای زیادی جهت تصمیمدهند. در این رویهعملیات بازیابی بارهای فیدر )یا فیدر( را انجام می

ها بیشتری در کلیدزنی وجود بر است ولی در مقابل انتخابیرد بنابراین مقداری زمانگگیری مورد بررسی قرار می

 دارد.

o با  ای محلی و ناحیه صورت بهی کنترلی که به کنترل توزیع شده نیز مشهور است : این رویهکنترل غیر متمرکز

 نسبتا کنند. این رویه ل میی مربوط به خود را کنتراز پیش تعریف شده فیدرهای ناحیه ها فرماناستفاده از 

ترین حالت کلیدزنی با توجه به های محدود در کلیدزنی امکان دارد بهینهتر است ولی با توجه به انتخابسریع

 نوع کلیدزنی مناطق دیگر اتخاذ نشود.

. در شرایطی قرار گرفته است مورداستفادههر دو رویه کنترلی  SGIGی های در دست اجرای پروژهدر بسیاری از پروژه

. در حالتی شود میی کنترلی متمرکز استفاده ی بزرگ مد نظر باشد از رویهکه بهبود کلی قابلیت اطمینان در یك ناحیه

ی کنترلی غیر ی ممکن است، رویهترین وقفه سیستم الکتریکی با کم سازی پیادهی مشخص درصدد یك مکان یا ناحیه

 .شود میمتمرکز استفاده 
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 ی توزیع )دیریت شبکههای مسیستمDMS
1) 

های سنجش، آمده از سنسورهای تعبیه شده در شبکه و دستگاه به دستسیستم مدیریت شبکه با استناد به اطالعات 

عملیات کنترل شبکه را بر عهده دارد. این سیستم با پایش تجهیزات و شرایط شبکه و در نظر گرفتن انتقال توان، 

در حالت  DMSکند. عالوه بر مدیریت شبکه در شرایط اضطراری، ن مدیریت میکال صورت بهتصمیمات کنترلی را 

پخش توان در زمان واقعی امکان کنترل بر شرایط توان راکتیو و بازآرایی شبکه  کارکرد عادی شبکه با استفاده از نتایج

های ه در پروژهپیاده شد DMSی ی قابل ذکر در سامانهدر جهت افزایش بازدهی را بر عهده دارد. نکته

SGIGباشد.روزرسانی سریع اطالعات شبکه می به 

 های مدیریت خاموشی )سیستمOMS
2) 

به بررسی مکان خطا با توجه به اطالعات  شود میمشاهده  19 ـ7سیستم مدیریت خاموشی همانند آنچه در شکل 

ها و هوشمند، اطالعات پستی کنتورهای های خطااز تماس مشترکین، آالرم OMSپردازد. اطالعات موجود می

ی جغرافیایی بروز در سیستم مدیریت خاموشی برای آید. وجود نقشهمی به دستپایش اطالعات تجهیزات روی فیدر، 

های مدیریت خاموشی عموما  سیستم SGIGهای مربوط به هدایت کردن تیم تعمیرات بسیار ضروری است. در پروژه

 کنند.عمل می متحد صورت بهو مدیریت شبکه توزیع 

 

                                                 
1
Distribution Management System 

2
Outage Management System 
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 سیستم مدیریت خاموشی 19ـ7شكل 

 تجهیزات پست و فیدر 

 های مربوطه شامل موارد زیر است:ها و فیدرها در پروژهتجهیزات نصب شده در پست

o آشکارسازهای خطا 

o کلیدهای اتوماتیك 

o سنسورهای پایش وضعیت تجهیزات 

o تجهیزات پایش بارهای شبکه 

o کنتورهای هوشمند 

o هاجبران کننده 

 SGIGهای  های اتوماسیون در غالب پروژه ـ شرح پروژه2ـ5ـ7

 ها بیان شده است. در جدول از عالئم زیر استفاده شده است:های پروژه و درصد پیشرفت پروژهویژگی 14ـ7در جدول 

 
 انجام شده است. :´*

 ´: .در آینده انجام خواهد شد 
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 N/Aشود: در این پروژه اجرا نمی 
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که  طور همانکند. های بیان شده در جدول فوق را بیان میها انجام شده در پروژهی فراوانی تکنولوژیخالصه 20ـ7در شکل 

اند و مورد توجه بسیاری از  قدام کردهسازی کلیدهای اتوماتیك در فیدرها اها نسبت به پیادهمشخص است بسیاری از شرکت

 ها آنی سود ناشی از و محاسبه ها آنبررسی عملکرد  منظور بهها نصب تعدادی کلید شرکت بوده است. در بسیاری از پروژه

 انجام گرفته است.

 

 ها ها انجام شده در پروژه فراوانی تكنولوژی 20 ـ7شكل

اند نشان داده شده ای که اقدام به نصب کلیدهای اتوماتیك کردهپروژه 42ه در فراوانی تعداد کلیدهای نصب شد 21ـ7در شکل 

ترین است. تعداد کلیدهای نصب شده در فیدرها وابسته به پارامترهای متعددی است و انتخاب مکان کلیدها یکی از پیچیده

 باشد.مسائل اجرای اتوماسیون توزیع می
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 اند های که اقدام به نصب کلیدهای اتوماتیك کرده شده در پروژهفراوانی تعداد کلیدهای نصب  21ـ7شكل 

فراوانی در چندین  صورت بهکلید اتوماتیك نصب شده و یا خواهد شد  ها آنای که در پروژه 42درصد پیشرفت  22ـ7در شکل 

یدهای اتوماتیك فیدرها را ها عملیات نصب کلپروژه 32دهد که %بیان شده است. این نمودار نشان می 2012ژوئن  30تا  بازه

اظهار کرد  توان میپروژه  42اند. در مجموع ها شروع به نصب این تجهیزات نکردهاز پروژه 30اند و در مقابل %به پایان رسانده

 پیشرفت داشته است. 50که عملیات نصب کلیدهای اتوماتیك فیدر %

 

 اتیك نصب شده و یا خواهد شدکلید اتوم ها آنای که در  پروژه 42درصد پیشرفت  22ـ7شكل
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 بینی شده آمده و منافع حاصل شده و پیش به دستـ نتایج 3ـ5ـ7

در سمت  SGIGهای های مربوط به اجرای اتوماسیون توزیع در غالب پروژهیابی به این اهداف پروژه با دست شود میبینی پیش

 مشترکین منافع زیر حاصل گردد:

 ای تجارت، آسودگی بیشتر، کاهش ضایعات مواد غذایی و دارویی و در نهایت افزایش سطح تولید و گردش مالی بر

 کاهش معضالت ایمنی برای مشترکین

  سیستم در گنجاندن منابع تولیدی در سمت مشترکین در سبد تولیدی کل سیستم پذیری تطبیقافزایش سطح 

 ی معقول برای مشترکینهاهای مربوط به انرژی الکتریکی و ایجاد فرصت انتخاب تعرفهکاهش هزینه 

-های بیان شده، بهبود قابلیت اطمینان در کل شبکه میسازی اتوماسیون توزیع در پروژهترین سود حاصل از پیاده از طرفی مهم

دهد. این پایان رسیده است را نشان می شان عملیاتیفاز  تقریبای که پروژه 4آمده از  به دستنتایج  16ـ7باشد. در جدول 

اتوماسیون  سازی پیادهبررسی تأثیر  منظور بهباشد. می 2012تا مارس  2011ریل وی زمانی آتغییرات مربوط به بازهیزان نتایج و م

ها بیان شده است )عالمت مثبت و منفی در این ستون های قابلیت اطمینان درصد نسبی تغییرات این شاخصتوزیع بر شاخص

های مختلف برای ثبت در سیستم بانك است(. همچنین رنج شاخص دنظرموراز جدول معرف بهبود یا بدتر شدن شاخص 

که کلید گذاری در فیدرهایی که در  شود میآمده مشخص  به دستاطالعاتی گزارش شده است. با بررسی نتایج فیدر به فیدر 

 گذارد.ی سیستم میقبل از اجرای اتوماسیون شرایط قابلیت اطمینان بدی داشتند تأثیر بیشتری بر قابلیت اطمینان کل
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 پایان رسیده است شان عملیاتیفاز  تقریبای که  پروژه 4آمده از  به دستنتایج  16ـ7جدول

 

 ]22[غربی انگلستان  ـ اتوماسیون شبكه توزیع شمال6ـ7

کنند )آمار  غربی این کشور را فراهم میمیلیون مشترك شمال 28/2 موردنیازهای توزیع در انگلستان انرژی الکتریکی شرکت

کیلوولت و  6/6کیلوولت،  11کیلوولت،  33(. ولتاژهای استاندارد توزیع در این منطقه از انگلستان شامل: 2005مربوط به سال 

باشد. این این شبکه خطوط کابلی زمینی می 75کیلومتر است که % 60000ی موجود در این منطقه باشد. شبکهولت می 400

در این  ها آنباشد. تعدد بارها و مصرف گیگاوات ساعت می 444/25ی آن حدود و بار سالیانه پست است 32000شبکه دارای 

ی که در یك منطقه هدف تأمین برق طور بهی سامانه اتوماسیون بوده است، سازی و توسعهمنطقه یکی از معضالت در پیاده

Lake District National Park ای در مجاورت شهر  و در منطقهManchester  عموم بارها از نوع صنعتی و بسیار متراکم

 است.

سازی سامانه اتوماسیون توزیع و توسعه اتوماسیون موجود در این منطقه، بهبود کیفیت ارائه خدمات به ی پیادههدف از پروژه

Ofgemمشترکین بر اساس مصوبات تنظیم کننده بازار )
 اشد.بی ملی انگلستان می( در طرح تجدید ساختار شبکه1

کلید خورده و در  2002ی شمال غربی انگلستان در مارس ی سامانه اتوماسیون توزیع در منطقهسازی و توسعهی پیادهپروژه

پرداخته  2004تا می  2002ی زمانی مارس حال ادامه است. در گزارش به بررسی روند توسعه و نتایج حاصله در طی بازه

 6/6کیلوولت و  11شبکه  پذیری دسترسافزایش قابلیت اطمینان و بهبود در  منظور بهی اجرای اتوماسیون . هزینهشود می

                                                 
1
Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) 
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های گزارش شده میلیون پوند برآورد شده است. بیشتر خاموشی 35ی زمانی حدود کیلوولت در این منطقه، در طی این دوره

لت است به همین دلیل این سطوح ولتاژی کیلوو 6/6کیلوولت و  11( در این منطقه به دلیل رخداد خطا در سطوح 50)بیش از %

 سازی اتوماسیون بسیار حائز اهمیت هستند.پیاده منظور به

کلید قابل کنترل از  2000شامل بهبود سامانه ارتباطی، نصب تجهیزات حفاظتی اضافی در شبکه، نصب تعداد  موردنظری پروژه

 باشد.پایش شده میافزار مدیریت شبکه توزیع با استفاده از اطالعات راه، نرم

 ها آنی  موجود و روند توسعه موردنیازهای  ـزیرساخت1ـ6ـ7

 ی ارتباطی ـ سامانه1ـ1ـ6ـ7

ایجاد بستر ارتباطی استفاده شده است، اما  منظور بهسازی اتوماسیون در انگلستان از سیستم رادیویی ی پیادههای اولیهدر سال

جایگزین آن شد.  GSMآوری تلفن همراه غربی این کشور فنطق شمال و شمالی اتوماسیون خصوصا  در منادر ادامه توسعه

GSMاصالح سامانه ارتباطی  منظور بهی روند توسعه و در ادامه
از سیستم ارتباطی  های توزیع الکتریکی در منطقه، شرکت1

PMR
 کنند.استفاده می 2

و  GSMهای تر بوده ولی سیستمکم هزینه نسبتا اسیون هوشمند سیستم رادیویی استفاده شده در نسل اول سامانه ارتباطی اتوم

PMR 42غرب انگلستان دارای ی شمالبستر ارتباطی سامانه اتوماسیون منطقه 2005سال  در تر هستند.بسیار کاراتر و ایمن 

 کنند.دها را فراهم میکه ارتباط مابین تجهیزات کنترل شونده مانند کلی بوده استایستگاه اصلی در مناطق راهبردی شبکه 

 ـ تجهیزات حفاظتی و کنترلی2ـ1ـ6ـ7

سال گذشته بناشده و توسعه یافته است، به همین دلیل تجهیزات گوناگون و  60ی توزیع الکتریکی انگلستان در طی شبکه

جهیزاتی مانند متفاوت زیادی در این شبکه وجود دارد. به همین منظور هوشمندسازی و فراهم کردن امکان کنترل از راه ت

سازی سامانه اتوماسیون توزیع در انگلستان بوده های تحقیقاتی و اجرایی در پیادهترین اولویت بریکرها و کلیدها یکی از مهم

 است.

مکانیزم فنری است که با توجه  صورت بهو عموما  عملکردشان  شود میانجام  کارکنانی وصل مجدد دژنگتورها توسط پروسه

عمر این تجهیزات، احتمال عملکردی این تجهیزات بسیار پایین است. از طرفی تعویض دژنگتورهای موجود با  به افزایش طول

                                                 
1
Global System for Mobile (GSM) 

2
 Private Moble Radio (PMR) 
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بیشتری دارند بسیار پرهزینه است. برای حل این مشکل با ایجاد تغییراتی در ساختمان  پذیری کنترلهای جدید که قابلیت نمونه

 ها را به نوع موتوری تبدیل کردند.دژنگتورهای موجود، مکانیزم تغییر وضعیت دژنگتور

ی زیاد بود، راه حل ارائه شده برای ها نیز همانند دژنگتورها نیاز به هزینهتعویض کلیدها و ادوات کنترلی فیدرها و پست

پذیر از داشتند به نوع کنترل کارکناندژنگتورها برای کلیدها نیز کارساز بوده و کلیدهایی که برای تغییر وضعیت نیاز به حضور 

 راه تبدیل شدند.

 ـ انتخاب نقاط مانور2ـ6ـ7

سازی اتوماسیون های پیادهترین پروسه انتخاب نقاط مانور شامل تجهیزات کنترلی و حفاظتی قابل کنترل از راه دور یکی از مهم

ر است. در ابتدای باشد و در هزینه، مدت زمان خاموشی به ازای هر رخداد خطا و فرکانس رخداد خطا بسیار موثتوزیع می

کلید و بریکر کنترل از راه دور( دو روش پیشنهاد  2000انتخاب نقاط مانور )شامل تعداد  منظور بهی مذبور، ریزی پروژهبرنامه

 شد.

باشد. در این روش با توجه به های سالیان گذشته مییك روش پیشنهادی مبتنی بر استفاده از تجربیات و اطالعات خاموشی

کلیدزنی  کارکنانو با استفاده از دانش تجربی  شود میهای توزیع منطقه تعیین ی شبکهخاموشی، فیدرهای پرعارضهآمارهای 

را نشان  موردنظرفیدر از شبکه  3165فراوانی خطاهای رخ داده در  23ـ7. شکل شود میمجهز  موردنظردر آن مناطق نقاط 

ی مذکور باشند. بنابراین در شبکهفیدر می 205اهای رخ داده در درصد خط 40که مشخص است بیش از  طور هماندهد، می

 40فیدر پر عارضه وجود دارد که با تجهیز کردن این فیدرها امکان اجرای بازآرایی و بازیابی در صورت رخداد بیش از  205

 باشد.درصد خطاهای محتمل ممکن می
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 ی مورد بررسی فیدر از شبكه 3165 های آماری فراوانی خطاهای رخ داده در داده 23ـ7شكل 

 

منظور  بهباشد. در این روش نیز سازی ریاضی می روش پیشنهادی دوم مبتنی بر مطالعات جامع سود و هزینه با استفاده از مدل

 تعمیر بخش آسیب دیده و رفع منظور بهریاضی از اطالعات سالیان گذشته مانند نرخ وقوع خطا، مدت زمان میانگین  سازی مدل

. با توجه به اطالعات و آمارهای بیان شده و اطالعات مربوط به محل بارهای حساس و حیاتی شبکه، شود میستفاده اخطا 

 گردد.و جاری اجرا می گذاری سرمایههای با تابع هدف کاهش هزینه ها آنسازی ریاضی انتخاب نقاط و اولویت در اجرای  مدل

هایی هستند. سازی ریاضی( دارای معایب و مزیت شنهادی )روش تجربی و مدلبا توجه به مطالب بیان شده، دو روش پی

کنند همچنین در روش مثال در روش تجربی نقاط انتخاب شده لزوما  بهترین آرایش از تجهیزات را ارائه نمی عنوان به

های توزیع باشد. بنابراین شرکتیبر م سازی ریاضی با توجه به تعدد پارامترهای موثر بر پروسه انتخاب نقاط بسیار زمان مدل

سازی ریاضی مسئله از  مجری طرح با استفاده از هر دو روش بیان شده نقاط مانور را انتخاب کردند. بدین صورت که در مدل

ی تجهیزات کلیدزنی و  وسیله بهفیدر پر عارضه  205کلیدزنی استفاده شده است. در این پروژه  کارکناناطالعات و تجربیات 

 .شوند میی سنسورها پایش  وسیله بهفیدر دیگر نیز  175اند و همچنین ظتی مجهز شدهحفا
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 ـ نتایج حاصل شده از اجرای اتوماسیون3ـ6ـ7

CIسازی اتوماسیون دو شاخص میانگین فراوانی خاموشی مشترکین )بررسی عملکرد شبکه پس از پیاده منظور به
، این شاخص 1

2زمان خاموشی مشترکین در سال )معرف کایفی است( و میانگین مدت 
CML  این شاخص معرف کایدی است( مورد سنجش

دهد که در میانگین فراوانی خاموشی مشترکین از ی دو ساله نشان میهای انجام شده در دورهقرار گرفته است. نتایج بررسی

بیش از  موردنظره در سیستم اتوماسیون کاهش یافته است. بنابراین ادوات حفاظتی به کار رفت 5098/0به مقدار  664/0مقدار 

اند. همچنین میانگین مدت زمان خاموشی مشترکین پیش از اجرای در بهبود فراوانی خطاهای رخ داده موثر واقع شده %23

دقیقه در سال رسیده است. بنابراین  3/28ی اتوماسیون سازی سامانهدقیقه در سال بوده که پس از پیاده 7/44اتوماسیون 

 کاهش یافته است. 36نگین مدت زمان خاموشی در سال بیش از %میا

 دهد. ( نشان می2003ـ2002سال )های نمودار تجمعی میانگین مدت زمان خاموشی مشترکین را در ماه 24ـ7در شکل 

 

 فراوانی تجمعی میانگین مدت زمان خاموشی مشترکین, قبل و بعد از اجرای اتوماسیون 24ـ7شكل 

                                                 
1
Customer Interruption (CI) 

2
Customer Minutes Lost (CML) 
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 ]24-23[ن شبكه توزیع نیروی برق تهران بزرگ ـ ایرانـ اتوماسیو7ـ7

نشان داده شده است، شامل پنج فرایند اصلی  شکل25ـ7ساختار جامع اتوماسیون توزیع نیروی برق تهران بزرگ که در شکل 

 یر است:هایی به شرح زها و تابعکه هر فرایند خود شامل زیرسیستم است

سازند. فرایند برداری شبکه: شامل توابعی است که امکان کنترل و نظارت بر شبکه توزیع را فراهم میفرایند بهره .1

(، مدیریت خطا و آمار و غیر اتوماتیكپایش شبکه، کنترل شبکه )اتوماتیك و  زیر فرایندهایبرداری شبکه شامل بهره

 باشد.برداری میبهره های گزارش

اند و شامل برداری شبکه تعریف شدهسازی بهرهریزی و بهینهبرداری: برای برنامهسازی بهرهریزی و بهینهرنامهفرایند ب .2

سازی تبادل توان در بازار ریزی و بهینهریزی عملیات کلیدزنی و برنامهسازی عملیات شبکه، برنامهشبیه زیر فرایندهای

 باشد.برق می

عملیات اصالحی )تعمیر پس از خرابی(، عملیات  صورت بهیرات: به فراخور شرایط فرایند مدیریت نگهداری و تعم .3

تواند بینانه )بر مبنای پایش وضعیت تجهیز( میای( و عملیات پیشبندی بازدید دورهپیشگیرانه )بر مبنای جداول زمان

نه است که تا حدود زیادی سازی نظام عملیات پیشگیراباشد. سیاست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، پیاده

ریزی و کنترل برداری و جداول برنامه تحلیل فیدبك بهره زیر فرایندهایمحقق شده است. این فرایند شامل 

 نگهداری و تعمیرات است. های فعالیت

 ( و خواندن از راه121ارتباط با مشتری: شامل مدیریت اطالعات مشکالت مشترکین )سامانه  و کنترلفرایند مدیریت  .4

 باشد.ها و سایر پارامترها میدور مصرف

 های دینامیکی )پویا( است.های فنی و مدیریت دادهها: شامل مدیریت دادهفرایند مدیریت داده .5
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 ساختار جامع اتوماسیون تهران بزرگ در یك نگاه 25ـ7شكل

 برداری شبكه یند بهرهآـ فر1ـ7ـ7

 سازند عبارتند از:ن کنترل و نظارت بر شبکه توزیع را فراهم میهای این تابع که امکا توصیفی جامع از زیرسیستم

بودن تمام نقاط شبکه، شرایط بارگذاری خطوط،  دار برق: شامل پایش وضعیت شبکه، برداری شبکه توزیعالف( پایش بهره

تأمین اطالعات  حوادث و های ماشینهای تلفنی مشترکین روی نقشه، نظارت بر کارکرد یابی شکایتتشخیص خطاها، مکان

ی ها ذخیره شده و معموال  روی نقشهتوسط این تابع در پایگاه داده شده گردآوریالزم برای انجام عملیات بالدرنگ. اطالعات 

های کاغذی روی دیوار مرکز رود که به تدریج جایگزین نقشهو انتظار می شوند میالکتریکی یا جغرافیایی شبکه نمایش داده 

برق، زمین شده، تجاوز ، بیدار برقهای مختلف تجهیزات شبکه )مانند دهای رنگی برای نشان دادن حالتکنترل گردند. ک

 شود می. نظارت و نمایش سالمت شبکه در همین فرایند انجام شوند میهای الکتریکی تجهیزات از مقادیر مجاز( استفاده کمیت

های فوری، نیمه فوری و عادی تقسیم شده و با کدهای رنگی ه دستهو برای پرهیز از سردرگمی کاربر مرکز کنترل، رخدادها ب

 .شوند مینمایش داده 
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 صورت بهکه در مرکز کنترل  شود میها و فیدرها انجام : کنترل شبکه از طریق توابع کنترل نامتمرکز در پستب( کنترل شبکه

 . این توابع عبارتند از:شوند میمتمرکز هماهنگ 

 سازی یا رفع  های مانور و تعمیرات حاضر در شبکه از مرکز کنترل در عملیات پاكی گروهکنترل کمکی: پشتیبان

های شماتیکی، جداول کلیدزنی از پیش تهیه شده یا دستورالعمل ثابت خطا و یا بازیابی شبکه با استفاده از نقشه

 برداریبهره

 کنترل اصلی: شامل اتوماسیون شبکه و پست 

o سازی خطای گذرا به کمك بازبست خودکار کلیدها، امکان بازیابی شبکه کنترل محلی: حفاظت و پاك

توانند از راه . این کلیدها به شکل محلی عمل کرده اما میسازد میرا در حالت وقوع خطای گذرا فراهم 

 دور نیز کنترل یا تنظیم شوند.

o کسیونرها و دژنکتورهای سازی خطای ماندگار با فرمان از مرکز کنترل برای سکنترل از راه دور: پاك

حداقل کردن مشترکین  منظور بههایی از شبکه، فیدر برای مانور بازیابی شبکه در شرایط قطع بخش

 گیرد.برق صورت میبی

o های حفاظتی برای محدودتر کردن دامنه قطع برق )حداقل تعداد گذاری حفاظتی شبکه توزیع: رلهرله

یك کنترل محلی عمل  عنوان بهه در هنگام خطا در شبکه، های واردبرق( و کاهش آسیبمشترکین بی

ها پس از هر بار بازآرایی شبکه برای بازیابی یا کاهش تلفات و نیز ورود و کند. به عالوه، این رلهمی

شبکه توزیع بایستی تنظیم مجدد شوند. کنترل، بازبست  1خرو  مولدهای برق و حرارت مقیاس کوچك

 تواند توسط مرکز کنترل و از راه دور انجام گردد.ها مییا تنظم مجدد رله

o چنجر ترانسفورماتورهای توزیع: ای تپهای کلیددار و کنترل لحظهکنترل ولتاژ محلی با کنترل خازن

 صورت بهچنجرهای ترانسفورماتورهای توزیع ای تپکنترل ولتاژ خطوط با توان راکتیو و یا تغییر لحظه

 تواند انجام گیرد.ر میاز راه دو صورت بهمحلی یا 

                                                 
1
CHP: Combined Heat & Power 
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رسانی به مشترکین برای ثبت آخرین وضعیت خطاهای شبکه جهت اطالع 121: این تابع برای کمك به سامانه  ( مدیریت خطا

 و نیز مقامات ذیصالح، افزایش سرعت جایابی خطا، ایزوله نمودن خطا و بازیابی شبکه پس از وقوع خطا طراحی شده است.

تحلیل کارایی و قابلیت اطمینان سیستم  منظور بهای های لحظه: این تابع برای تأمین دادهبرداریبهره های گزارشد( آمار و 

 تهیه شده است و شامل موارد زیر است:

 افزار ( و نرم1افزار ثبت حوادث )اینوکسهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ارتباط بین نرماطالعات برای برنامه

 (2و تعمیرات پیشگیرانه )ایکامریزی نگهداری برنامه

 ریزی توسعه شبکهاطالعات برای برنامه 

 ها و آمار و اطالعات عملکردیهای مدیریتی، شاخصاطالعات برای کنترل 

 برداری سازی بهره ریزی و بهینه ـ فرایند برنامه2ـ7ـ7

 باشند:است که به شرح ذیل می  این فرایند خود شامل سه زیرسیستم

 سازی ها و شبیهسازی کلیدزنیبرداری شبکه: شامل کالیبراسیون بارها، محاسبات پخش بار، شبیهسازی بهرهشبیه

 حوادث

 از راه دور  ها فرمانریزی های سناریوهای مانور(: شامل جداول برنامهریزی عملیات کلیدزنی )کتابچهجداول برنامه

، تحلیل اطالعات مشترکین دچار ها آنتورات کاری های اجرایی و دسریزی کار اکیپبرای کلیدزنی، جداول برنامه

 اشکال

 سازی تبادل انرژی در بازار برقریزی و بهینهبرنامه 

 ـ فرایند مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه:3ـ7ـ7

که قبال  بیان شد سیاست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، حرکت از عملیات اصالحی و تعمیراتی به سمت  طور همان

 سازی نظام پیشگیرانه است که در این راستا موارد زیر مد نظر قرار گرفته است:پیاده

                                                 
1
ENOX 

2
ECAM 
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 ها، تحلیل خطاهای شبکه و برداری: شامل تحلیل عملکرد نادرست تجهیزات کنترلی پستتحلیل فیدبك بهره

، SAIFI ،SAIDIبرداری توزیع )نظیر های بهرهها و فیدرهای پر عارضه و تحلیل و تولید شاخصشناسایی پست

CAIDIافزار ثبت حوادث )اینوکس(های نرم( با استفاده از داده 

 ای با دستور های دورهنگهداری و تعمیرات: شامل هماهنگی بازدید های فعالیتریزی و کنترل جداول برنامه

 ط کارریزی نشده، مدیریت گروه نگهداری و تعمیرات و نظارت بر شرایکارهای تعمیراتی اضطراری برنامه

 ـ فرایند مدیریت و کنترل ارتباط با مشترکین:4ـ7ـ7

 دهد:این فرایند موارد زیر را تحت پوشش خود قرار می

 ها و غیره با ها، درخواستهای قطع برق، شکایتدهی تماسها: ثبت و گزارشها و شکایتمدیریت درخواست

 و مشابه 121

 ها در اینوکست خاموشیدهی اطالعامدیریت اطالعات خاموشی: ثبت و گزارش 

 مدیریت بار و مصرف 

o ها و ارتباط با بازار برقخواندن از راه دور مصرف در پست 

o های متغیر و  گیری، تعرفهخواندن از راه دور مصارف مشترکین برای تنظیم از راه دور پارامترهای اندازه

 مدیریت بار

o استفاده در  منظور بهارهای نوعی مشترکین آوردن منحنی ب به دستها و بار: برای گیریخواندن اندازه

 بینی بار و مانند آنهای آماری برای کاربردهای پیشمدل

o های کیفیت توانهای کیفیت توان: برای ارزیابی شاخصها و شاخصگیریخواندن اندازه 

 ها: ـ فرایند مدیریت داده5ـ7ـ7

 است: باشد که در ادامه توصیف شدهاین فرایند مشتمل بر دو بخش می

 های فنیمدیریت داده 
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o های پست و شبکه: شامل مشخصات تجهیزات )تجهیزات قدرت، کنترل و نگهداری و مدیریت داده

های الکتریکی )شبکه و فیدرهای فشار متوسط، فشار ضعیف و حفاظت و مخابراتی و ارتباطی(، نقشه

 .ها( و دیاگرام ارتباط مخابراتی برای کنترل از راه دور و پایشپست

o های نگهداری و مدیریت داده( جغرافیاییGIS)1های : شامل نمایش شبکه شماتیکی با ارجاع به داده

 های کارتوگرافیکیفنی و نقشه

o های مشترکین: شامل ثبت آدرس، مشخصات انشعاب و قراردادهای مشترکین نگهداری و مدیریت داده

نی موقعیت جغرافیایی مشترکین بر مبنای های جغرافیایی و نقشه شبکه و نیز امکان فراخوادر نقشه

 (121شماره تلفن )برای تسریع پاسخگویی در سامانه 

 های دینامیکی )پویا(مدیریت داده 

o ها )توان اکتیو و راکتیو، های آنالوگ در پست: شامل ثبت محلی دادهشده گردآوریهای مدیریت داده

ها و مشترکین و ثبت های آنالوگ پستر دادههای کیفیت توان و ولتاژ(، ثبت قرائت از راه دوشاخص

 وضعیت تجهیزات از راه دور برای پست و شبکه

o های افراد مشغول به کار در اکیپبرداری: شامل دادهدر عملیات بهره شده گردآوریهای مدیریت داده-

ق طبق های برهای حوادث در اینوکس، قطعیای، مدیریت دادههای بازدید دورههای اجرایی و گروه

 های مشکالت مشترکین.ریزی و تماسجدول برنامه

صورت گرفته جهت اتوماسیون شبکه توزیع و بهبود کارایی آن باید اشاره نمود که شرکت  های فعالیتجهت آشنایی بیشتر با 

در سطح مناطق  های تعمیر پیشگیرانهطرح کاهش خاموشی و گذر از پیك بار تابستان، منظور بهتوزیع نیروی برق تهران بزرگ 

های پربار و کم بار جهت جایی ترانسهای اجرایی این شرکت اجرا کرده است. جابهکیلوولت را در معاونت 20های برق و شبکه

نیز عملیات  های تعدیل وهای توزیع در مناطق، تعدیل فیدرهای فشار ضعیف پربار مناطق با ایجاد طرحتعدیل بار پست

های های اجرا شده در این زمینه است. طرح های توزیع از دیگر طرحن اتصاالت سست در شبکهیافت منظور بهترموگرافی 

های توزیع، اجرای کیلوولت در دیسپاچینگ 20های اجرایی نیز در برگیرنده مواردی چون تعدیل بار فیدرهای عملیاتی معاونت

                                                 
1
Geographical Informaton System 
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همچنین در  .است های منصوبهنیز کنترل خازن وولت وکیل 63های تعدیل بار پست منظور بهکیلوولت  20های های شبکهطرح

دستگاه پست زمینی،  68نصب تجهیزات اتوماسیون و برداری تهیه شده است اجرایی بهره های روشها و این زمینه دستورالعمل

ه به موارد گفته با توجبرداری مناطق توزیع صورت گرفته است. همچنین های رادیو ترانك و ارزیابی بهره بی سیم نصب سامانه

شده و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ باید اضافه نمود که افتتاح دیسپاچینگ ستاد راهبردی 

های سازی نقشه مانور و ساماندهی نقشهمدیریت کنترل شبکه در قالب استقرار سیستم جامع اتوماسیون توزیع، یکپارچه عنوان به

برداری رسیده هایی است که به بهرهطرح ازجمله DLP اندازی صفحه نمایشگر دیواریرید، نصب و راهتك خطی، طراحی، خ

 20دستگاه پست توزیع زمینی و طرح مانیتورینگ فیدرهای  75پست توزیع، اتوماسیون  400است. همچنین پروژه مانیتورینگ 

مشابه برنامه  طور به .شوندبرداری برق تهران بزرگ بهره هایی هستند که قرار است در شرکت توزیعکیلوولت از دیگر پروژه

های  گذاری در آن طی سالگذاری توسعه و احداث در بخش توزیع نیروی برق به همراه اعتبارات سرمایهفیزیکی سرمایه

 نشان داده شده است. 18ـ7و  17ـ7در جداول  1388ـ1392

 1388ـ1392حداث در بخش توزیع نیروی برق گذاری توسعه و ا برنامه فیزیكی سرمایه 17-7جدول 
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 )ارقام به میلیارد ریال هستند( 1388ـ1392گذاری در بخش توزیع نیروی برق  اعتبارات سرمایه 18-7جدول 

 

ساختار بیان شده در فوق، ساختار پیشنهادی سایرد برای اتوماسیون مدیریت شرکت توزیع است که برای معماری سازمانی 

 خالصه شده است. 26ـ7یروی برق تهران بزرگ میز مورد توجه بوده است. مطالب بیان شده در فوق در شکل شرکت توزیع ن
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 ساختار پیشنهادی سایرد برای اتوماسیون مدیریت شرکت توزیع26ـ7شكل 
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 ]26ـ25[و نیشابور  مشهد ,خراسانهای توزیع برق مرکز  ـ سیستم اتوماسیون شبكه8ـ7

باشد که در ادامه به بررسی اجمالی زیع در مرکز خراسان شامل نیشابور و یك پایلوت در مشهد میهای اتوماسیون توسیستم

های شبکه توزیع خراسان باعث توجه متولیان این شبکه به اتوماسیون توزیع شده است. . شرایط و ویژگیشود میپرداخته  ها آن

 های شبکه خراسان شامل موارد زیر است:ویژگی

 های فوق توزیعمات از نظر تعداد شهرها و پستتعدد مراکز خد 

 هاگستردگی شبکه در سطح شهرها و بخش 

 های توزیع وجود فیدرهای طوالنی در شبکه 

 العبور عدم دسترسی آسان و وجود مناطق صعب 

 هوایی بودن غالب شبکه توزیع 

 عدم وجود تجهیزات حفاظتی مناسب و کلید و ریکلوزر کافی نسبت به استاندارد 

ی های توزیع خراسان، پروژههای بیان شده در فوق و مشکالت حال حاضر و محتمل پیش رو برای شبکهتوجه به ویژگیبا 

های تحقیقاتی و اجرایی در این شبکه انتخاب شد. به همین ها در اولویتترین سرفصل یکی از مهم عنوان بهاتوماسیون توزیع 

 های زیر است:ل شد که شامل زیر گروهی راهبردی در مرکز استان تشکیمنظور کمیته

 

 تیم نظارتی 

 تیم طراحی و اجرا 

 تیم مشاوره 

شد  بندی اولویتهای تحقیقاتی و دراز مدت اجرای اتوماسیون توزیع تعیین و ی راهبردی طرحدر کارگروهای کمیته

 .شود میاشاره  ها آناجرایی( که در زیر به  های پیشنهاد)

 

 شبکه طراحی سیستم اتوماسیون کل 

 یابی اجرای سیستم پایلوتمکان 

 اجرای سیستم پایلوت 
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 اجرای یك سیستم کوچك در مرکز استان 

 توسعه سیستم پایلوت 

 اجرای سیستم اتوماسیون در سایر شهرهای استان در یك برنامه سه ساله 

 گسترش سیستم مرکز استان و اتصال مراکز اتوماسیون محلی به مرکز استان 

 ون توزیع نیشابورـ ایرانـسیستم اتوماسی1ـ8ـ7

های بیان شده در اولین پایلوت انتخاب شده در پروژه اتوماسیون توزیع خراسان، شهر نیشابور بوده است. با توجه به ویژگی

پایلوت اجرای اتوماسیون انتخاب شد. در شکل  عنوان بهی نیشابور، این شهر ی خراسان و مشکالت موجود در شبکهشبکه

 ن شبکه نشان داده شده است.ساختار ای 27ـ7

های این مرکز کنترل ی نخست اجرای اتوماسیون در شهر سبزوار، مرکز کنترل سامانه اتوماسیون طراحی شد. ویژگیدر مرحله

 شامل موارد زیر است:

 ساختار توزیع شده 

 های باز مبتنی بر سیستم 

 افزار کامال  صنعتی سخت 

 قابلیت اطمینان باال 

 یعقابلیت تغییرات سر 

 آسان پذیری توسعه 

 ها و مراکز قابلیت اتصال آسان به سایر سیستم 

  شده تمامپاِیین بودن قیمت 

 های مختلف ارتباطی قابلیت توسعه بر روی انواع پروتکل 

  یافزار نرمافزونگی سخت افزاری و 
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 ساختار اتوماسیون توزیع پایلوت نیشابور 27ـ7شكل 

 

 های آن شامل موارد زیر است:وزیع نیشابور و ویژگیساختار سیستم مخابراتی اتوماسیون ت

 مطالعه موقعیت محلی 
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 شناسایی بهترین انتخاب 

 سازی مخابراتیشبیه 

 بندی به نواحی دوگانه )وجود دو کانال جداگانه(تقسیم 

 ولت(کیلو 20سیم. خط استفاده از روش ترکیبی )بی 

 قابلیت تغییرات سریع 

 پذیری آسانتوسعه 

 یون شبكه توزیع مشهد ـ ایرانـ اتوماس2ـ8ـ7

این سیستم و مشخصات  اندازی راهنقطه اتوماسیون است، خالصه مراحل  300سیستم اتوماسیون این شرکت، شامل بیش از 

کلی برای استقرار آن، طی دهه  مشی خطآشنایی با کلیات سیستم اتوماسیون توزیع و تدوین  منظور بهکلی آن به شرح زیر است. 

 های پایلوت به شرح زیر اجرا شده است:اخیر پروژه

  (81پست زمینی )در سال  11اجرای سیستم اتوماسیون توزیع برای 

  (82ریکلوزر هوایی )در سال  10اجرای سیستم اتوماسیون توزیع برای 

 که نتایج حاصل از اجرای دو پروژه پایلوت فوق عبارت بود از:

های  ها در کاهش وقفه طوط هوایی، استقرار سیستم اتوماسیون برای این شبکهبا توجه به باال بودن احتمال وقوع حادثه در خ

، ریکلوزر و LBSهای  های هوایی شامل انواع کلید برای اتوماسیون شبکه موردنیازناخواسته بسیار موثر است. تجهیزات 

ترین مشکل شبکه مخابراتی عمده یکپارچه و آماده برای اتوماسیون در دسترس قرار گرفته است. ایجاد صورت بهسکشناالیزر 

های با طول کم، هماهنگی حفاظتی  دست است. در فیدرهای هوایی به ویژه مناطق دور اجرای سیستم اتوماسیون برای شبکه

پذیر نبوده یا به سختی قابل اجرا است. با توجه به  های زمینی قرار دارند، امکان متوالی در پست صورت بههایی که  بین رله

های پایلوت، اقداماتی برای استقرار سیستم اتوماسیون توزیع با قابلیت مانیتورینگ و کنترل به  حاصل از اجرای پروژه تجارب

 اند:عمل آمده است که در ادامه توضیح داده شده



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
128 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 ـ تهیه طرح جامع انتخاب نقاط اتوماسیون1ـ2ـ8ـ7

 های کل شبکه فشار متوسط این شرکت تهیه نقشه 

 برای هر فیدر و محل تقریبی هر نقطه موردنیازل تعداد نقاط اتوماسیون تدوین دستورالعم 

 ها و بازدید میدانی از هر یك نقاط انتخاب شده بررسی نقاط پیشنهادی امور 

 برگزاری جلسات کارشناسی برای تعیین نهایی نقاط اتوماسیون 

 ـ تهیه و اجرای طرح جامع شبكه مخابراتی سیستم اتوماسیون2ـ2ـ8ـ7

های الزم توسط شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، طی سال گذشته مجوز فرکانسی از سازمان ان با پیگیریزم هم

اند. طی های مربوطه خریداری و نصب شدههای تخصیص داده شده، مودمتنظیم مقررات رادیویی دریافت و بر اساس فرکانس

مشهد، نیروگاه  7و4و 2تی در محدوده امورهای برق نواحی متری مخابرا 60های  این مدت نیز مراحل ساخت و نصب دکل

 .اندرکاران مربوطه در حال اتمام استتوس، منطقه کوهستانی خلج و نقاط استراتژیك دیگر شروع شده که با جدیت دست

 های توزیع اتوماسیون شبكه بسترسازیـ 3ـ2ـ8ـ7

 هوایی از طریق: افزایش قدرت مانور در شبكه 

  (83و  82های  سکشناالیزر گازی در ابتدای انشعابات طوالنی )در سالدستگاه  30نصب 

  دستگاه کلید گازی  300نصب بیش از(LBS) سیستم های هوایی که قابل قطع زیر بار بوده و دارای  در شبکه

 (تاکنون 84از سال هستند )خطا  دهنده نشان

 افزایش قدرت مانور در شبكه زمینی از طریق:

  های شبکه زمینی بر مبنای قابلیت استفاده مناسب در سیستم اتوماسیون توزیع در  ها و تابلو کلیداصالح مشخصات فنی

 (تاکنون 84آینده و برگزاری مناقصات خرید بر مبنای مشخصات مذکور )از سال 

  نصب تعداد زیادی پست کامپکت و تابلویRMU و های د )دارای کلید ورودی و خروجی برای فیدر اصلی و نیز کلید

 های رزرو( خط مربوط به فیدر

 نرمال بازهای  کلید وسیله بههای رینگ برای امکان مانور  ایجاد شبکه 
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 (88افزار مرکز )در سال  افزاری مرکز کنترل و ورود اطالعات در نرم ـ تجهیز سخت4ـ2ـ8ـ7

اندازی شده و  ه نقطه را 300 بر این اساس در حال حاضر سیستم اتوماسیون با قابلیت مانیتورینگ و کنترل برای بیش از

پست زمینی است. همچنین  100نقطه هوایی و  400ریزی توسعه آن برای پنج سال آینده مبتنی بر اضافه نمودن  برنامه

برای مانیتورینگ و  (SCADA)به سیستم اتوماسیون فوق توزیع  (DAS)اقدامات الزم برای اتصال سیستم اتوماسیون توزیع 

 های توزیع در حال انجام است. های شبکه بریکر ابتدای فیدر 300کنترل بیش از 

 ]27[تایوان –ChungـTaiبرق ـ اتوماسیون شبكه توزیع9ـ7

( سخن به میان آمده است. این پروژه که Taipowerاز اجرای سیستم اتوماسیون در شرکت برق تایوان ) ]27[در مرجع 

پوشش  ChungـTai، مدیریت بار و سنجش از راه دور را در منطقه های خرابی موضوعات اتوماسیون فیدر، مدیریت گزارش

بانك خازنی است. اهداف اساسی در این طرح که در آن تعداد  92سوئیچ خودکار و  464فیدر،  139پست،  16دهد، شامل می

ارتند از: کاهش گیرند، عبمشترك تحت کنترل مستقیم بار قرار می 160و تعداد  شوند میمشترك از راه دور پایش  1941

رسانی به مشترکین. شمایی کلی از این سیستم های تعمیر و نگهداری، افزایش قابلیت اطمینان و ارتقای کیفیت خدمات هزینه

سیستم در سه بخش اجزای کلی این  شود میبه تصویر کشیده شده است. همان طوری که مشاهده  28ـ2شکل اتوماسیون در 

های زیر  گیرند که هر یك به نوبه خود دارای زیر بخشگر شبکه توزیع و مدیریت مصرف جای میاتوماسیون فیدر، تحلیل

 هستند:

 ـ اجزای کنترل و پایش فیدر:

  سیستم کنترل نظارتی و اکتساب( دادهSCADA) 

  سرویس )آشکارسازی خطا، ایزوالسیون بخش معیوب و بازیابیFDIR
1) 

 ( کنترل بانك خازنیCBC
2) 

 ها ) آناطالعات و بازیابی  سازی ذخیرهISR
3) 

 ها ) ریز خاموشیبرنامهOS
1) 

                                                 
1
Fault Detection, Isolation and Service Restoration 

2
Capacitor Bank Control 

3
Information Storage and Retrieval 
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 ها ) سیستم گزارش تلفن خرابیTCS
2) 

 ساز آموزشی دیسپاچینگ )شبیهDTS
3) 

 گر شبکه توزیعـ اجزای تحلیل

 ( پخش بار توزیعDPF
4) 

 ( سوئیچینگ بهینهOSW
5) 

 ( آنالیز اتصال کوتاهSCA
6) 

 ( حفاظت هماهنگPCN
7) 

 ( جایابی بهینه خازنOCP
8) 

 اجزای تابع مدیریت مصرف -

 ( قرائت خودکار دادهAMR) 

 ( برآورد بار ترانسفورماتوریTLS
9) 

 ( مدیریت بارLM) 

 

 ChungـTaiشمایی کلی از سیستم اتوماسیون منطقه  28ـ7شكل 

                                                 
 

1
Outage Scheduler 

2
Trouble Call System 

3
Dispatcher Training Simulator 

4
Distribution Power Flow 

5
Optimal Switching 

6
Short Circuit Analysis 

7
Protection Coordination 

8
Optimal Capacitor Placement 

9
Transformer Load Survey 
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گردد: بندی میسیستم اتوماسیون در دو گروه تقسیم سازی پیادهسود حاصل از  ]52[بر اساس مطالب عنوان شده در مرجع

های قابل سنجش عبارتند از: کاهش هزینه نگهداری و  های غیر ملموس. سود های قابل سنجش یا ملموس و سود سود

می، های غیر قابل سنجش عبارتند از: بهبود ایمنی عمو گذاری معوق و سودتعمیرات، کاهش هزینه خاموشی مشترك و سرمایه

پروژه اتوماسیون در منطقه  سازی پیادهود حاصل از س19ـ7جدول  کیفیت بهتر اطالعات سیستم و جلب رضایت مشترك. در

TaiـChung .نمایش داده شده است 

 ChungـTaiپروژه اتوماسیون در منطقه  سازی پیادهسود حاصل از  19ـ7جدول 

 الفـ اجزای کنترل و پایش فیدر

 عواید 

 

 ون توزیعاتوماسی عملگر

به تعویق انداختن 

-عملیات سرمایه

 گذاری

های کاهش هزینه

نگهداری و 

 تعمیرات

کاهش 

های هزینه

 مشترکین

افزایش 

سود 

 حاصله

 سایرین

      سیستم کنترل نظارتی و اکتساب داده

      آشکارسازی خطا، ایزوالسیون و بازیابی سرویس

      کنترل بانك خازنی

      ها آنو بازیابی اطالعات  سازی ذخیره

      ها بندی خاموشیزمان

      ها سیستم گزارش خرابی

      ساز آموزشی دیسپاچینگشبیه

 

 گر شبکه توزیعبـ اجزای تحلیل

 عواید 

 عملگر

 اتوماسیون توزیع

به تعویق 

انداختن عملیات 

 گذاریسرمایه

-کاهش هزینه

های نگهداری و 

 تعمیرات

-کاهش هزینه

 رکینهای مشت

افزایش سود 

 حاصله
 سایرین

      پخش بار توزیع

      سوئیچینگ بهینه

      آنالیز اتصال کوتاه

      حفاظت هماهنگ

      جایابی بهینه خازن
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 جـ اجزای تابع مدیریت مصرف

 عواید 

 

 عملگر

 اتوماسیون توزیع

به تعویق 

انداختن عملیات 

 گذاریسرمایه

-کاهش هزینه

 های نگهداری و

 تعمیرات

-کاهش هزینه

 های مشترکین

افزایش سود 

 حاصله
 سایرین

      قرائت خودکار داده

      برآورد بار ترانسفورماتوری

      مدیریت بار

 ]28[ـ فرانسه  ERDFـ اتوماسیون شبكه توزیع 10ـ7

ERDFشرکت 
میلیون  32ین شرکت با داشتن % شبکه توزیع فرانسه است. ا95نمایندگی، متولی مدیریت  30فرانسه در قالب  1

ترین شبکه ، مسئولیت توسعه و تعمیرات بزرگفشار متوسطو  فشار ضعیفمیلیون کیلومتر خطوط  2/1و  فشار ضعیفمشترك 

که غالب آن را  شود میلت را شامل کیلوو 50تا  10، سطوح ولتاژی فشار متوسط(. شبکه شکل توزیع در اروپا را بر عهده دارد )

 به قرار زیر است: MV دهد. مشخصات شبکهولت تشکیل میکیلو 20شبکه 

  کابل زمینی %39خطوط هوایی و  %61کیلومتر شامل  200,596طول خطوط به میزان 

 000,100 تقبل بیش از  2نقطه اتصال(kVA 250) 

  پست  000,727تعدادMV/LV 

 ولت فاز به فاز با مشخصات زیر است: 400اغلب  فشار ضعیفشبکه 

  کابل به هم پیچیده( و  صورت به% 47% ساده+17خطوط هوایی ) %64کیلومتر شامل  669300طول خطوط به میزان

 % کابل زمینی36

 000,310  تقبل توانی بین( نقطه اتصالیkVA 36  250تا) 

 32  میلیون نقطه اتصالی با تقبل توانی کمتر ازkVA 36 

                                                 
1
-Electricité Réseau Distribution France 

2
Connection point 
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ای نام دارد که بر اساس ایجاد موازنه «فنی اقتصادی»و کنترل تجهیزات، روش  بندی اولویت منظور به ERDFکت شر مشی خط

 kWh/€تجربی  صورت بهسازی و مقدار انرژی توزیع شده در صورت اجرای طرح است. هزینه خرو  بهینه میان هزینه پیاده

تر از حد معمول است. از سویی چنین هزینه باالیی، تخمینی گران( لحاظ شده است که ENSبه ازای انرژی عرضه نشده ) 2/9

 منظور بهدر وهله اول  مشی خطهای مختلف است. در هر صورت این  دهنده باال بودن تقاضا و تأثیر بروز قطعی بر بخشنشان

نظر بوده شامل سوددهی  قرار گرفته است. تخمین دیگری که مد مورداستفادهها  مناطق مختلف و رفع نیازمندی بندی اولویت

% 8گذاری بایستی % است )به عبارتی سود حاصله یك سال پس از سرمایه8ساله با نرخ بهره  10ای گذاری ظرف دورهسرمایه

 ساختار شبکه توزیع این شرکت آورده شده است. 29ـ7در شکل باشد(.  گذاری سرمایهبیش از هزینه 

 

 ERDFساختار شبكه توزیع شرکت  29-3شكل 

 

هر فیدر توسط استفاده شده است. با فرض توان های قابل کنترل از راه دور در سوئیچبرای جایابی  P×Lهمچنین از معیار 

 متوسط مصرفی یکسان برای هر مشترك، این شاخص از رابطه زیر قابل محاسبه است:

Error! No text of specified style in 

document.1ـ 
MVC LNLP ..  
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 که

P.Lطول فیدر× : توان تزریقی به فیدر 

NCتعداد مشترکین : 

LMVطول فیدر : 

های کاندید جهت اجرای اتوماسیون، از شاخص قابلیت اطمینان استفاده شده است. این شاخص بر اساس  تعیین فیدر منظور به

در طول فیدر و استفاده از نرخ وقوع قطعی تصادفی  صورت به. با فرض وقوع قطعی شود می گیری اندازههای ساالنه  تعداد قطعی

 (، نرخ قابلیت اطمینان یك فیدر عبارتست از:τاز شبکه فشار متوسط ) km 100به ازای هر 

Error! No text of specified style in 

document.3100 2ـ

100 MV
out

F

out

L
  

هایی نظیر نوع  ها بستگی ندارد و فاکتور طه جغرافیایی قطعی، تنها به نقkm 100از آنجایی که نرخ قابلیت اطمینان به ازای هر 

از اطالعات بروز خطا  گیری بهرهخطی که در آن قطعی رخ داده نیز در این امر دخیل هستند، در پروژه مزبور سعی شده است با 

نرخ 30ـ7در شکل رابطه زیر برای تعیین نرخ قطعی استفاده شود:  ،30ـ7شکل در سه نوع هوایی، زمینی و نامشخص مطابق 

 وقوع قطعی به ازای مناطق مختلف فرانسه آورده شده است.

3Error! No text of specified style in 

document.3ـ 
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 زمینی

 

 هوایی

 

 نامشخص

 نرخ وقوع قطعی به ازای مناطق مختلف فرانسه30ـ7شكل 

 ]29[ـ ایتالیاEnel سیون شبكه توزیعـ اتوما11ـ7

یافتن تعداد و مکان نصب تجهیزات  منظور بهEnelشرکت  مورداستفادهبه بررسی مالحظات فنی و اقتصادی  ]54[مرجع 

سازی یك فیدر و یا حتی کل شبکه توزیع با اتوماسیون در شبکه فشار متوسط پرداخته است. به کمك روش مزبور امکان بهینه

جلوگیری از افزایش نمایی محاسبات به دلیل گسترش شبکه مورد مطالعه،  منظور به. شود میباتی اندك فراهم تحمیل محاس

. این روش به مدت یك سال توسط طراحان این شرکت به کار گرفته شود میسازی شبکه به عناصر اولیه تقسیم فرآیند بهینه

 ی اتوماسیون در شبکه فشار متوسط بکار رفته است.سازهای پیاده شده است و در راستای بهبود راندمان طرح
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1این شرکت همچنین به دستور متولی قانون گذاری برق و گاز ایتالیا )
AEEG توزیع را موظف به بهبود کیفیت  های شرکت( که

NASخدمات و کاهش زمان قطعی نمود، سیستم اتوماسیون شبکه )
های دارای خطای  ( با قابلیت تشخیص و قطع بخش2

باشد. قیود و افزار تعیین بهینه مکان و تعداد تجهیزات اتوماسیون در شبکه می که را ایجاد نمود. کاربرد اصلی این نرمشب

 سازی عبارتند از:های این مسأله بهینه محدودیت

 دهیآستانه بهبود سرویس 

 های اقتصادی به دلیل هزینه نصب محدودیت 

 توماسیون سری در طول فیدرهای فنی به دلیل تعداد تجهیزات ا محدودیت 

 های دیگری نیز در حوزه جستجو لحاظ شده است: پیشنهاد طرحی قابل اجرا، محدودیت منظور به

 .تنها نقاط فعلی در نظر گرفته شود 

 قطعی کنار گذاشت و یا در نظر گرفت. صورت بهاختیاری برخی نقاط را  صورت به توان می 

 افزاری  اند را در نظر گرفت )تنها نیازمند اصالح نرمات اتوماسیون مجهز شدهتنها نقاطی که قبال  به تجهیز توان می

 باشند(.  می

های زیر برای  یافتن تعداد و مکان بهینه تجهیزات اتوماسیونی که بایستی در شبکه فشار متوسط نصب گردند، فرآیند منظور به

 :شود میها اجرا  هر یك از فیدر

 های خطا تعیین مسیر جریان 

 های اصلی ن مسیرتعیی 

 سازی مکان نصب تجهیز اتوماسیون در هر مسیر اصلیبهینه 

 محاسبه پیکربندی بهینه 

و از نوع پنتیوم  GHz4/2ثانیه )به ازای پردازشگری  50سازی پیشنهادی قادر است که الگوریتم مزبور را در مدتافزار بهینه نرم

دهد و برای هر   ار همچنین کل شبکه منطقه مورد مطالعه را نمایش میافز سازی کند. این نرم( برای کل شبکه توزیع پیاده4

 :شود میگیری از اطالعات زیر تغذیه های فنی الزم پروژه را در بردارد. عالوه بر این در فرآیند تصمیم بخش از آن کلیه پارامتر

 های کل شبکه فشار متوسط ساختار فیزیکی و مشخصه 

                                                 
1
Italian Regulatory Authority for Electricity and Gas 

2
Network Automation System 
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 ز فشار متوسط یا فشار ضعیف که به شبکه متصلند.های مصرفی مشترکین اعم ا مشخصه 

 های قابلیت اطمینان برای کلیه تجهیزات شبکه داده 

 سازی و ساخت ملزومات عملکرد اتوماسیونهزینه پیاده 

 ها ها و قطعی های آماری در خصوص خطا داده 

 های اولیه عملکرد پست 

 عملکرد نقاط در طول هر فیدر فشار متوسط 

 ها منافع و هزینه 

 وضعیت سیستم زمین در کلیه شبکه مورد مطالعه 

 ها گذاری سرمایه بندی زمان 

باشد و اقدامات   ساله می 3نمود که این برنامه زمانی  باید اشارهها جهت اعمال اتوماسیون  گذاری بندی سرمایه در ارتباط با زمان

 حیاتی شامل موارد زیر در دستور کار است:

 دهی سرویسخشی از شبکه با بدترین کیفیت سازی اتوماسیون برای بپیاده 

 سازی اتوماسیون برای بخشی از شبکه با بهترین شاخص فایده/هزینهپیاده 

 برداردسازی اتوماسیون برای بخشی از شبکه که هزینه کمتری در پیاده. 

برداری  شعاعی بهره تصور بههایی با ساختار مش تشکیل شده است که  از فیدر Enelبا توجه به اینکه شبکه توزیع شرکت 

 منظور بهبرد.   کند، لذا هر فیدر تنها از یك پشتیبانی توان بهره می  های نرمال باز مرز بین خطوط را مشخص می و کلید شوند می

های زمین  هادی  (HV/MVهای اولیه ) زمان تعداد و زمان میانگین خرو ، در بسیاری از پست کاهش جریان زمین و کاهش هم

اند. سیاست عملکردی این سیستم اتوماسیون شبکه بر اساس نوع خطای رخ ك امپدانس ویژه به زمین متصل شدهاز طریق ی

ای که به ازای خطای اتصال کوتاه، مدار شکن بعد از چندین بار اعمال قطعی، قسمت خطادار را ایزوله کند به گونه  داده تغییر می

. بر اساس مدت زمان قطعی رخ داده شود میقطعی از طرف مدارشکن ایزوله  هگون هیچخطای زمین بدون  که درحالیکند،   می

 گیرد:  تقسیم بندی زیر انجام می

  ثانیه 180قطعی طوالنی مدت با زمان بیش از 

  ثانیه 180تا  1قطعی کوتاه مدت با زمانی بین 
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 قطعی گذرا با زمانی کمتر از یك ثانیه 

CEPCOـ اتوماسیون شبكه توزیع 12ـ7
 ]30[و, ژاپنچوب ـ1

 آنجایی کهباشد. از در ژاپن می 2نام چوبو ای بهواحد مسکونی در منطقه 000,330,8مسئول تأمین برق  CEPCOشرکت برق 

-، یك قطعی برق میشود میمنطقه مزبور به لحاظ جغرافیایی گسترده بوده و به لحاظ جمعیتی جزء مناطق متراکم محسوب 

دهی، افزایش قابلیت ارتقای کیفیت سرویس منظور بهCEPCOشرکت  رو این(. از  جدولتواند مشکالتی جدی را رقم بزند

سیستم اتوماسیون فیدرها را در قالب یك سیستم مقیاس بزرگ اطمینان، بازدهی بیشتر انرژی و کاهش نیروی خدمه، 

در  SCADAای و بالدرنگ با سیستم لحظه صورت بهم اتوماسیون، شرکت برق را سازی کرده است. این سیستاتوماسیون پیاده

 .سازد میمرتبط مرکز کنترل و مرکز مدیریت شبکه 

 مشخصات منطقه چوبو و شبكه برق مستقر در منطقه 20ـ7جدول 

 تعداد عنوان

 188933 مشترك

 14 پست

 134 فیدر

 کلید
 985 خودکار

 6612 دستی

 17 3های سوئیچینگینتها و کاباتاقك

 20442 ترانسفورماتور

 19449 دکل برق

 

اصول اولیه طراحی، الزامی در نظر گرفته شده و سعی شده است در  عنوان بهاتوماسیون فیدرها برقراری شرایط زیر  منظور به

 سازی نسخه نهایی سیستم اتوماسیون مربوطه به دقت رعایت شوند. این شرایط عبارتند از:پیاده

 ها و اطالعات در سیستم کامپیوتری سازی کلیه مشخصات شبکه توزیع منطقه اعم از تجهیزات، مکان شناسایی و مدل

 پذیر باشدموجود امکان

                                                 
1
Chubu Electric Power Company 

2
Chubu 

3
Switch Rooms and Switch Cabinets 
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  آنالین و بالدرنگ قابل مشاهده باشد صورت بهوضعیت کاری شبکه توزیع باید 

 باید قابل محاسبه باشد در صورت بروز یك رخداد و قطع برق، یك سری از عملیات کلیدزنی بهینه 

 پذیر باشدهمچنین پشتیبانی فیدر حادثه دیده از طریق دو و یا چند فیدر مجاور باید امکان 

 های برق قابل رویت و کنترل ها ضمن آنکه باید در محل نشان داده شود، باید از شرکتوضعیت قطع و یا وصل کلید

 باشد

  مناسب ذخیره و بازیابی شوند، ضمن آنکه در صورت لزوم قابل  طور بهحجم باالی اطالعات جهت مدیریت شبکه باید

 اصالح باشند

 باشند:االجرا میهای زیر الزمالذکر قابلیتجهت نیل به اهداف فوق

 نمایش شبکه توزیع با توجه نقشه شهری و توسط یك واسط گرافیگی با کیفیت 

  از هر بخش شبکه توزیع موردنیازهای کسب داده منظور بهدسترسی به یك بانك اطالعاتی جامع 

 با عملکرد ساده که توسط یك اپراتور مبتدی نیز قابل استفاده باشد. 1دسترسی به یك تابع نگهدارنده اطالعات 

 های مجهز به توابع دیجیتالی و هوشمند نظیر تابع آشکارسازی خطا و یا تابع های کنترل از راه دور برای سوئیچسیستم

 دور ریزی از راهبرنامه

افتد، سیستم کامپیوتری ی است که وقتی یك خطا در شبکه اتفاق میصورت به CEPCOکلی عملکرد سیستم اتوماسیون  طور به

گذارد. چنانچه خطایی در حین اجرای خودکار محاسبه و به اجرا می طور بهتعبیه شده در مرکز کنترل، توالی بهینه کلیدزنی را 

. این توالی شود میده رخ دهد، فرایند مذکور متوقف و عملیات بازیابی به اولویت اول مبدل ریزی شفرایند سوئیچینگ برنامه

ارتقای کیفیت  منظور بهها را کمینه کرده و قابلیت اطمینان را افزایش دهد. دهد تا زمان خاموشیبه سیستم اجازه می ها فعالیت

بالدرنگ  صورت بهوضعیت، اطالعات خاموشی/بازیابی را  رپایشگرسانی به مشترکین، در هر شرکت برق یك دستگاه خدمات

ریزی شده، در طی یك عملیات کلیدزنی برنامه شود میو هزینه خدمه سعی  دهد. جهت کاهش مداخالت انسانینمایش می

ز سیستم ا صورت اتوماتیك بهکامال  خودکار تولید شود و اطالعات مربوط به خاموشی و تعمیرات  صورت بهتوالی سوئیچینگ 

مدیریت شبکه ارسال شود تا کنترل مجدد این عملیات توسط کاربران حذف گردد. برای درك بهتر موضوع، ساختار سیستم 

نشان داده شده است. واحد پردازشگر مرکزی این سیستم از یك مینی  31ـ7شکل در  CEPCOاتوماسیون توزیع 

                                                 
1
Data Maintenance Function 
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این ساختار جهت ارتباط  1های انسان و ماشینبا قابلیت اطمینان باال تشکیل شده است و واسط G8050ـTOSBACکامپیوتر

اند. مشخصات اصلی این سیستم تشکیل شده CRTـCو  CRTـGهای گرافیکی با اپراتورها از دو کنسول مجهز به سیستم

 اتوماسیون توزیع عبارتند از:

 SCADAتم قابلیت اتصال به کامپیوتر سیس .1

قادر است اطالعات مربوط به بریکرهای  شود میمتصل  2در مرکز کنترل ناگویا SCADAاین سیستم که به کامپیوتر 

 ها قرائت نماید.کند، ضمن آنکه مقادیر ولتاژ و جریان را در پستهای مربوطه را برداشت منصوبه در فیدرها و رله

 قابلیت اتصال به سیستم مدیریت توزیع .2

با سیستم مدیریت توزیع در مرکز اصلی ارتباط برقرار کرده و  3هاش قادر است از مجرای سیستم پستی فایلاین بخ

 برداری و نگهداری شبکه توزیع را مبادله کند.ریزی، بهرهاطالعات مربوط به برنامه

4ارتباط با سیستم اختصاصی کنترل از راه دور .3
 

تا در مواقع بحرانی و یا  شود میپشتیبان سیستم اتوماسیون توزیع نصب  انعنو بهیك سیستم اختصاصی کنترل از راه دور 

فاز اول اجرای سیستم  عنوان بهقرار گیرد. این ماژول که به سیستم کنترل دستی نیز موسوم است  مورداستفادهتعمیرات 

 دهد. کت را نشان می، ساختار سیستم اتوماسیون توزیع این شر31ـ7 شکل شده است. سازی پیادهاتوماسیون توزیع 

 

                                                 
1
Man-Machine Interface 

2
NagoyaCentral Conrol 

3
File Mailing System 

4
Individual Remote Control System (IRCS) 
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 CEPCOساختار سیستم اتوماسیون توزیع  31-7شكل 

 است. 21ـ7جدول سایر توابع عملکردی و خصوصیات سیستم اجرا شده به شرح 

 

 توابع اصلی سیستم اتوماسیون توزیع 21ـ7جدول 

 توصیف عملکرد تابع عملکردی

 پایش
 کندهای توزیع را پایش میوضعیت کاری شبکه شبکه پایش

 کندجریان فیدرها را جهت آشکارسازی اضافه بار پایش می پایش اضافه بار

 مدیریت شبکه

 رساندعملیات شناسایی خطا و بازیابی شبکه را به انجام می شناسایی خطا و بازیابی

 رساندنبال وقوع یك رخداد به انجام میعملیات کلیدزنی شبکه را به د ریزی سوئیچینگبرنامه

 رساندعملیات کلیدزنی شبکه را جهت رفع اضافه بار یك فیدر به انجام می بار فیدرانتقال اضافه

 مدیریت بحران
سوزی( استفاده ریزی نشده در شبکه )نظیر قطع فوری برق در موقع آتشبرای انجام عملیات برنامه

 شود می
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 توصیف عملکرد تابع عملکردی

 دستی نیز تحت اختیار بگیرد طور بهدهد تا عمل هر بریکر یا سوئیچی را در شبکه اپراتور اجازه می به کنترل اختصاصی

 شود میبرای آموزش عملکرد و کنترل شبکه بکار گرفته  سازیشبیه

 بروز رسانی و نگهداری اطالعات
گردد بروز رسانی میاطالعات شبکه  تجهیز یا امکان جدید در شبکه، تغییر و یا حذف آن هرگونهبا نصب 

 گرددهای مربوطه ثبت میو در کنسول

 کند.اطالعات مختلف از عملکرد سیستم نظیر وقوع خطا و غیره را ثبت می ثبت اطالعات

 سایر توابع

 واسط ماشینی
های ها و واسطهدهد تا پردازش اطالعات ورودی/خروجی را از طریق کنسولبه کاربران اجازه می

 ام برساندگرافیکی به انج

 کشدشبکه را بر روی صفحه نمایش به تصویر می خطی تكدیاگرام  نمایشگر شبکه

 دهداینچی نمایش می 100های شبکه را در یك صفحه دیاگرام ویدئو پروژکتور

 دهدمحاسبات مربوطه برای رسیدن به یك طرح بهینه سوئیچینگ را انجام می محاسبه فرایند سوئیچینگ

TEPCOاسیون شبكه توزیع ـ اتوم13ـ7
 ]31[ـ توکیو, ژاپن1

با بیشتر شدن اهمیت برق در شبکه ژاپن، شرکت برق توکیو بر آن شد تا سیستم اتوماسیون توزیع را گسترش  80از اواخر دهه 

مر کاهش واحد بودند معرفی نماید. هدف اصلی از انجام این ا 126های برق توزیع که مشتمل بر به تمامی شرکت را آنو  داده

جویی نیروی کاری مد زمان بازیابی شبکه پس از وقوع خطا در نظر گرفته شد، ضمن آنکه استفاده بهینه از ادوات شبکه و صرفه

های اتوماسیون توزیع تهیه افزار اختصاصی خود را جهت کاهش هزینهنرم TEPCOنظر قرار گرفت. برای این منظور شرکت 

، نسخه 2002سازی کرد. چندی بعد در سال بیتی در محیط لینوکس پیاده 64کامپیوتری بر روی یك سیستم  ها آننمود و 

گیری مؤثرتر از توزیع و بهره روی شبکه برای حل مسائل پیش TEPCOجدید این سیستم رونمایی شد. به همین منوال، 

عرفی کند. این سیستم مبتنی بر یك م 2004خود را در سال  2تولیدات پراکنده تصمیم گرفت تا سیستم اتوماسیون پیشرفته

های منصوبه در هماهنگ با کلید صورت بههای منصوبه در پست توزیع که در آن رله 3سازی خطاستروش محدود زمانی آشکار

های سالم شبکه توسط نمایند. پس از انجام عملیات ایزوالسیون، بازیابی بخشدیده را ایزوله میفیدر عمل نموده و بخش حادثه

روش تعیین محل خطا در  22ـ7جدول و  32ـ7شکل . در شود میترین زمان ممکن انجام  یستم اتوماسیون توزیع در کمس

 بخش دوم فیدر توزیع دچار حادثه شده باشد، نشان داده شده است. صورتی که

 

                                                 
1
Tokyo Electric Power Company 

2
Advance DAS 

3
Time-limit Changeover Fault Detection Method 
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 سازی خطا تعیین محل خطا با روش محدود زمانی آشكار 32-7شكل 

 

 . فرایند آشكارسازی خطا22ـ7جدول 

 دهدرخ می 2خطا در بخش  1

 کندبریکر منصوبه در پست عمل می 2

 شوند میتمامی کلیدها در فیدر مربوطه به دلیل بروز خطا نیز باز  3

 دهدمل بازبست را انجام میثانیه بریکر منصوبه در پست ع 60بعد از  4

 شود میثانیه بسته  7(، کلید اول در مدت sectin 0شدن بخش صفر فیدر ) دار برقبا  5

 شود میثانیه بسته  7(، کلید دوم نیز در مدت sectin 1شدن بخش یك فیدر ) دار برقبا  6

دیده ا محاسبه زمان قطع مجدد در محل پست، بخش حادثهکند. بدهد و بریکر مجددا  قطع میرله منصوبه در پست خطا را تشخیص می 7

 شود میدر فیدر مشخص 

 آیدتا از تغذیه مجدد مسیر خطا جلوگیری به عمل  شود میقفل  2کنترلر مربوط به کلید  8

کلید  آنجایی که. از شوند می دار برقهای صفر و یك مجددا  دهد و بخشثانیه انجام می 60بریکر منصوبه در پست عمل بازبست را بعد از  9

 باشد بریکر دیگر قطع نخواهد کرد.دوم قفل می

 

ایجاد شده به کمك الگوریتم تعیین محل و صرفه زمانی  TEPCOبرای درك بهتر روش استفاده شده در سیستم اتوماسیون 

 ای ارائه شده است.لعه مقایسهیك مطا 33ـ7شکل خطا با روش محدود زمانی در 
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 سیستم اتوماسیون توزیع سازی پیادهکاهش زمان بازیابی شبكه پس از  33-7شكل 

 

های منصوبه در های برق نواحی، عملکرد کلیددر سیستم اتوماسیون توزیع یاد شده، با نصب سیستم کامپیوتری در شرکت

 های کنترلی میان سیستمباشد. همچنین سیگنالبل پایش و کنترل میهای زمینی از هر شرکت برق قاخطوط هوایی و کابل

. این شود میهای مخابراتی مبادله  که در پست توزیع نصب شده است، توسط لینك 1کامپیوتری و ابزار نظارتی کنترل از راه دور

 به تفصیل نشان داده شده است. 23ـ7و جدول  34ـ7شکل ساختار تعریف شده در 

                                                 
1
Supervisory Remote Control Device 
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 ساختار سیستم اتوماسیون توزیع 34-7شكل 

 

 طرح کلی عملكرد سیستم اتوماسیون توزیع 23ـ7جدول 

 توضیحات تابع عملكردی

اخطار جهت بروز خطا در فیدر 

 توزیع

های منصوبه در وضعیت رله بروز خطا در فیدر توزیع بر اساس اطالعات رسیده از بریکر و منظور بهصدور پیام اخطار 

 پست

 نمایش جریان خط و صدور پیام اخطار در صورت بروز اضافه جریان پایش جریان فیدر توزیع

 نمایش ولتاژ و صدور پیام اخطار در صورت بروز اضافه جریان در محل پست پایش ولتاژ و جریان پست

 فیدرهای منصوبه در نمایش وضعیت عملکردی کلید پایش وضعیت کلید

 کنترل عملکرد کلیدهای منصوبه در فیدر کنترل کلید

فیدر  خطی تكنمایش دیاگرام 

 توزیع
 ها بنا به درخواست کاربرنمایش وضعیت جریان فیدر و بروز رسانی وضعیت

 د از بروز خطاهای سالم شبکه بعمحاسبه و انجام فرایند بهینه سوئیچینگ جهت بازیابی بخش سازی و انجام فرایند کلیدزنیآماده

 نظارت بر عملکرد سیستم کامپیوتری اتوماسیون توزیع و رفع اشکاالت احتمالی نظارت بر سیستم

 های روزانه، ماهانه و ساالنههای مربوط به بار شبکه در بازهثبت و پردازش داده ثبت بار



 راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانسند 
146 

 

 

 1393 خرداد، سومویرایش  اول و دوم: تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوریفاز 

 

 

 ]32[ کاناداـ B.C. Hydroـ اتوماسیون شبكه توزیع 14ـ7

 WINDOWبخش اول پروژه  عنوان بهکانادا  B.C. Hydroسنجی سیستم اتوماسیون توزیع در امکان مطالعات 1990در سال 

بوده است، اصول زیر مد نظر  عیار تمامسازی یك سیستم اتوماسیون توزیع پیاده نهاییانجام شد. در این پروژه که هدف  2000

 قرار گرفته است:

 ازها در سطح مشترکین، بخش توزیع، انتقال و تولید را پوشش دهد. عملکرد سیستم اتوماسیون مفروض باید تمامی نی

 برای این منظور توابع عملکردی سیستم مربوطه باید اهداف زیر را ارضا نمایند:

 جویی در بحث انرژی شامل کاهش تلفات در بخش توزیع و انتقال و کاهش حداکثر بار صرفه .1

 افزایش قابلیت اطمینان شبکه .2

 های تازه در شبکهیند ساخت و احداث بخشآفربه تعویق انداختن  .3

 بهبود کیفیت توان .4

 بازیابی سودهای از دست رفته .5

 :سیستم اتوماسیون یاد شده باید ترکیبی از عوامل زیر باشد 

 بالدرنگ صورت بهپایش پارامترهای اساسی شبکه در مدهای مختلف کاری از راه دور و  .1

 ع و استخرا  مدل معادل شبکه انتقال، تولید و توزیعواقعی شرایط کاری شبکه توزی سازی زمان مدل .2

1ایهای مشاوره سازی بالدرنگ شرایط کاری به کمك کنترل حلقه بسته و پیامبهینه .3
 

 های محلیها و تنظیمات کنترلرکنترل از راه دور بریکرها، سوئیچ .4

 ند از:در سیستم اتوماسیون یاد شده عبارت مورداستفادهمشابه توابع عملکردی  طور به

 کنترل بهینه ولتاژ 

 کنترل بهینه توان راکتیو 

 بازآرایی بهینه فیدرها 

 راکتیو و بار در شرایط اضطراری توان ای ولتاژ،کنترل ناحیه 

                                                 
1
Advisory Messages 
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 کنترل نظارتی پست 

 ایزوالسیون محل خطا و بازیابی شبکه 

 سوئیچینگ مدارها از راه دور 

 قرائت خودکار کنتور 

 برآورد خودکار بار 

 کاروصل و قطع خود 

 کنترل بار 

 ـ کنترل بهینه ولتاژ1ـ14ـ7

 باشد که شامل موارد زیر است:اولین تابع عملکردی مهم کنترل ولتاژ بهینه در نقاط مختلف شبکه می

 125های پست باید در سطح ولتاژ در باس 1.5V V  120در مبنای V تثبیت شود 

 باشد% می1های زمینی % و برای کابل3اژ در نقاط حساس برای خطوط هوایی میزان نامتعادلی ولت 

 1.5های ولتاژ کنندهپهنای باند کنترل% باشدمی 

  :127ولت تا  106ولت برای شرایط عادی و  125ولت تا  110حد کیفیت ولتاژ در مبادی ورودی سرویس عبارتند از 

 ادیولت برای شرایط غیر ع

  :5/0% کاهش ولتاژ، 1% کاهش حداکثر بار به ازای 1نسبت تغییرات بار به ولتاژ در محدوده مجاز ولتاژ عبارتست از% 

 % کاهش ولتاژ1% کاهش توان راکتیو به ازای 5% کاهش ولتاژ و 1کاهش مصرف به ازای 

  0.13تلفات افزایشی انتقال عبارتند از /W W  0.07و /W W  برای تغییرات توان اکتیو به ترتیب در شرایط پیك بار

 و غیر پیك

 است: 24-7جدول  عواید ناشی از کنترل بهینه ولتاژ به شرح
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 عواید کلی ناشی از کنترل بهینه ولتاژ 24ـ7جدول 

 موارد

 (k$/cicuit) برحسبعواید حاصله 

کابل زمینی 

 کیلوولت12

خط هوایی 

 لتکیلوو12

 کیلوولت 25فیدر 

 شهری و حومه

 کیلوولت 25فیدر 

 روستایی

 282 282 17 110 کاهش حداکثر بار

 743 726 268 344 کاهش مصرف

 10 19 9 16 کاهش تلفات توزیع

 83 83 31 43 کاهش تلفات انتقال

به تعویق انداختن فرایند ساخت و 

 های تازه در شبكهاحداث بخش
8 1 7 4 

 113 104 61 0 انبهبود کیفیت تو

 ـ کنترل بهینه توان راکتیو2ـ14ـ7

باشد. های خازنی در مدارهای توزیع در میزان بارگذاری فیدر، تلفات توان اکتیو و راکتیو و پروفیل ولتاژ اثرگذار میکنترل بانك

 به ارمغان آورند.را  25ـ7قادرند مزایایی جدول  شوند میفیدر نصب  3/2و  3/1های خازنی که در ابتدا، این بانك

 

 عواید کلی ناشی از کنترل بهینه توان راکتیو 25ـ7جدول 

 موارد

 (k$/cicuit) برحسبعواید حاصله 

کابل زمینی 

 کیلوولت12

خط هوایی 

 کیلوولت12

 کیلوولت 25فیدر 

 شهری و حومه

 25فیدر 

 کیلوولت

 روستایی

 3/15 6/4 6/11 4/2 کاهش تلفات توان

 7/34 4/10 3/26 4/5 کاهش تلفات انرژی

 4/91 1/57 91/11 3/53 اصالح پروفیل ولتاژ

به تعویق انداختن فرایند ساخت و 

 های تازه در شبكهاحداث بخش
5/17 8/20 5/8 5/5 

 9/146 6/80 6/70 6/78 جمع کل

 ـ بازآرایی بهینه فیدرها3ـ14ـ7

 است:26-7ل جدو عواید ناشی از انجام بهینه عملیات تغییر آرایش فیدرها به شرح
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 عواید کلی ناشی از بازآرایی بهینه فیدرها 26-7جدول 

 موارد

 (k$/cicuit) برحسبعواید حاصله 

 کیلوولت12خط هوایی 
کیلوولت  25فیدر 

 شهری و حومه

 کیلوولت 25فیدر 

 روستایی

 0 1/0 1/0 کاهش تلفات انرژی

 3/26 5/7 5/4 اصالح پروفیل ولتاژ

ساخت و به تعویق انداختن فرایند 

 های تازه در شبكهاحداث بخش
7/22 7/37 6/7 

 9/33 3/45 3/27 جمع کل

 راکتیو و بار در شرایط اضطراری توان ای ولتاژ, ـ کنترل ناحیه4ـ14ـ7

های گذرا و یا اضافه ولتاژهای کوتاه مدت تواند به حل مشکالتی نظیر فروپاشی ولتاژ، اضافه جریانسیستم اتوماسیون توزیع می

 توان ای ولتاژ،کاهش در میزان انرژی تأمین نشده به دلیل کنترل ناحیه 27ـ7 جدولدهد، کمك کند. در شبکه انتقال رخ میکه 

 دهد.( را نشان میkWh/Circuit/yearکیلووات ساعت بر مدار بر سال ) برحسبراکتیو و بار در شرایط اضطراری 

 راکتیو و بار در شرایط اضطراری توان ولتاژ, ای کنترل ناحیهکاهش در میزان انرژی تأمین نشده به دلیل  27ـ7 جدول

 موارد
 شرایط اضطراری

 اضافه بار خط فروپاشی ولتاژ

 389 68 کنترل ولتاژ

 23 9 کنترل توان راکتیو

 223 19 کنترل بار

 635 96 جمع کل

 و بازیابی شبكهـ ایزوالسیون محل خطا 5ـ14ـ7

 25دهد با توجه به این نکته که فیدر عواید کلی ناشی از ایزوالسیون محل خطا و بازیابی شبکه را نشان می 28ـ7جدول

 کیلوولت روستایی از دو بخش تشکیل شده است. 25کیلوولت شهری و حومه از سه بخش و فیدر 
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واید کلی ناشی از ایزوالسیون محل خطا و بازیابی شبکهع 28ـ7جدول  

 موارد

 (k$/cicuit) برحسبعواید حاصله 

کابل زمینی 

 کیلوولت12

خط هوایی 

 کیلوولت12

 کیلوولت 25فیدر 

 شهری و حومه

 کیلوولت 25فیدر 

 روستایی

 5/0 2/0 1/0 0 کاهش خدمات نیروی انسانی

 6/541 9/349 7/110 4/2 دهیبهبود خدمات سرویس

 2/1 4/2 8/0 0 کاهش استهالک سرمایه

های کاهش خدمه پاسخگو به تماس

 اعالم خرابی
9/3 7/0 0/3 9/15 

 2/559 4/355 3/112 4/6 جمع کل

 ـ هزینه سیستم اتوماسیون توزیع6ـ14ـ7

ی، قطعات، مخابرات، بردارهای احداث، نگهداری، بهرهشامل هزینه B.C. Hydroهزینه سیستم اتوماسیون اجرا شده در 

های مختلف قابل ارزیابی ها و نسبت فایده به هزینه در سناریوباشد. این هزینهافزاری میسیستم کامپیوتری و تجهیزات نرم

 باشند:می30-7و  29-7ول اجدبوده و به شرح 

 B.C. Hydro هزینه سیستم اتوماسیون در نواحی مختلف29-7جدول 

 سناریو
 (k$/cicuit) برحسبعواید حاصله 

 4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه 

 115 76 52 30 پست SCADAالف( فقط 

 464 424 389 292 پست و فیدر SCADAب( 

 867 770 886 704 پست و سرویس مشترک SCADAج( 

 134 95 80 57 پست و کنترل بار SCADAد( 

 1192 1094 1204 955 پست و فیدر به همراه کنترل بار SCADAه( 

 1195 1097 1205 959 پست و فیدر به همراه کنترل بار و سرویس مشترک SCADAو( 

 

 B.C. Hydro نسبت فایده به هزینه سیستم اتوماسیون در نواحی مختلف 30ـ7جدول 

 سناریو
 (k$/cicuit) برحسبعواید حاصله 

 4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه 

 08/6 9/8 11 58/11 پست SCADAالف( فقط 

 20/3 45/3 17/4 23/3 پست و فیدر SCADAب( 
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 سناریو
 (k$/cicuit) برحسبعواید حاصله 

 4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه 

 99/0 08/1 83/0 67/0 پست و سرویس مشترک SCADAج( 

 43/5 61/7 12/9 76/8 پست و کنترل بار SCADAد( 

 18/3 43/3 46/4 41/3 پست و فیدر به همراه کنترل بار SCADAه( 

 36/1 45/1 67/1 23/1 پست و فیدر به همراه کنترل بار و سرویس مشترک SCADAو( 

 ]33[ـكره جنوبی 1KEPCOـ اتوماسیون شبكه توزیع 15ـ7

سازی کرده است. اولین ( دو سیستم اتوماسیون توزیع مختلف طراحی و پیادهKEPCOسال گذشته شرکت برق کره ) 10طی 

کنترل از راه دور، قرائت داده باشد که در آن عملیاتی از قبیل پروژه، یك سیستم اتوماسیون توزیع با عملکرد سنتی و مرسوم می

پذیر است. این سیستم که ساختاری ساده دارد برای شهرهای کوچك و مناطق از راه دور و انجام تنظیمات از راه دور امکان

یك سیستم  KEPCO، 2000باشد. در سال تر جوابگوی نیازها نمیروستایی قابل طراحی و اجرا است اما در مناطق گسترده

جهت  2سازی کرد. این سیستم که مبتنی بر سرورهای دوگانهشهرها پیادههای متنوع در کالنوزیع با قابلیتاتوماسیون ت

سازی با وماسیون فیدر، شبیهاست. اتهای بیشتری نسبت به سیستم اولیه دارا پشتیبانی مطمئن طراحی شده است، قابلیت

ها تنها بخشی از توابع عملکردی کاهش تلفات و هماهنگی مناسب رلههای زمان واقعی، بازآرایی فیدرها جهت استفاده از داده

 باشند.در سیستم اخیر می

-کیلوولت مورد بهره 9/22جهت آشنایی بیشتر با شبکه توزیع کره باید اشاره نمود که در حال حاضر این شبکه در سطح ولتاژی 

محدود ساختن جریان . علت این امر شود میفیدرها استفاده حفاظت ای برای گیرد و از سیستم زمین چند نقطهبرداری قرار می

باشد که با افزایش طول کلید خودکار می 4یا  3اکنون هر فیدر توزیع شامل باشد. همآمپر می 8000خطای هر فیدر به مقدار 

تا سال  ها آن% 62باشد که عدد می 6010یابند. همچنین تعداد کل فیدرها بالغ بر نیز به تناسب افزایش می ها آنفیدر، تعداد 

-شروع به پیاده 1998از سال  KEPCOای را که در آن  روند توسعه 31ـ7اند. جدول به اتوماسیون از راه دور مجهز شده 2003

 دهد.سازی سیستم اتوماسیون توزیع نموده است را نشان می
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Korea Electric Power Co. 

2
Dual Server Structure 
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 KEPCOسازی سیستم اتوماسیون در  رویه جاری در پیاده31ـ7جدول

 کل 2003 2002 2001 2000 1999 1998 موارد

 165 ـ8 0 29 61 66 17 1سیستم اتوماسیون توزیع کوچكتعداد 

  20 8 9 1 1 1 2اتوماسیون توزیع جامع سیستمتعداد 

 17745 2500 2489 4519 2951 4390 896 های خودکارتعداد کلید

 6010 %62 %50 %45 %42 %23 %5 نسبت تعداد فیدرهای اتوماسیون شده

 ـ سیستم اتوماسیون توزیع کوچك1ـ15ـ7

باشد. سیستم کنترلی این ساختار از یك کامپیوتر صنعتی، دو نمایشگر ساختار سیستم اتوماسیون توزیع کوچك بسیار ساده می

برده فاقد  سیستم اتوماسیون نام آنجایی کهتشکیل شده است. از  LANو یك شبکه  3اینچی، یك پرینتر لیزری، یك هاب 21

باشد، هزینه آن نیز کم است. همچنین این سیستم که برای عملکرد از راه دور می GISمنابع اطالعاتی تجاری و یا ابزار 

 باشد:سوئیچ منصوبه در فیدر طراحی شده است، دارای توابع زیر می 200حداکثر 

 :یا محلی(، فشار دور )اد(، عمل از راه یا آزقفل )یا بسته(، باز )شامل نظارت بر وضعیت کلید اعم از  نظارت از راه دور

-ای یا دائم( و یا نامتعادلی فاز مینرمال )یا غیر نرمال( گاز، ولتاژ نرمال )یا غیر نرمال( باتری، نشانگر خطا )مد لحظه

 باشد

 :باتری و به  ونآزمیا محلی(، دور )یا آزاد(، عمل از راه قفل )یا بسته(، باز )کنترل وضعیت کلید اعم از  کنترل از راه دور

 ازنشانی نشانگر خطا از راه دور

 گیری از راه دور:اندازه ( سنجش جریان فازA ،B ،C وN( ولتاژ فاز ،)AـN, BـN, CـN و جریان )( خطاA ،B ،C 

 (Nو

 فاز و زمین( و زمان تأخیر آن برای جریان هجومی 4: تنظیم حداقل جریان عمل رلهتنظیم از راه دور( 

                                                 
1
Small DAS 

2
Total DAS 

3
Hub 

4
Minimum Pick-up Current 
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 ماسیون توزیع جامعـ سیستم اتو2ـ15ـ7

raid 5سیستم اتوماسیون توزیع جامع، یك ساختار پیچیده مبتنی بر دو سرور و دو دیسك سخت از نوع 
باشد. سیستم می 1

-و میان MSSQLServerبوده که از سیستم مدیریت داده  2000در هر دو ساختار از نوع ویندوز  مورداستفادهعامل 

2افزار
BASEstarگیرد. عالوه بر موارد گفته شده، سیستم اطالعاتی فیکی جهت کاهش هزینه بهره میبدون هیچ ابزار گرا

افزارها در قالب سیستم اتوماسیون جامع به کمك میان آنجایی که( نیز در ساختار مزبور تعبیه شده است. از GISجغرافیایی )

های ندارد و بر همین اساس سیستم گونه هیچ4توصیف شده است، لذا تعداد نقاط متقاضی 3گرا توزیع شدهیك ساختار شیء

توانند به نوع جامع اتصال و یا ارتقا یابند. گرچه توابع کلی برای انجام عملیات از راه دور راحتی میاتوماسیون توزیع کوچك به

وماسیون فیدر را باشند، اما سیستم اتوماسیون توزیع جامع قادر است اتهای اتوماسیون توزیع جامع و کوچك مشابه میدر سیستم

ساز آموزشی جهت گیری از سیستم شبیهدقیقه به انجام برساند. بعالوه، بهره 3الی  2جهت بازیابی سیستم بعد از خطا در مدت 

کلی سیستم اتوماسیون توزیع جامع  طور بهباشد. گیر وقایع از دیگر مزایای سیستم اخیر میتربیت کاربران خبره و سیستم گزارش

 باشد:شهرها و نقاط پرجمعیت طراحی شده است، شامل موارد زیر میفاده در کالنکه جهت است

 نظارت از راه دور: نظارت بر وضعیت کلید، فشار گاز، وضعیت باتری، نشانگر خطا و نامتعادلی فاز 

  ،باتری و بازنشانی نشانگر خطا از راه دور آزمونکنترل از راه دور: کنترل وضعیت کلید 

 ولتاژ فاز و جریان خطاز راه دور: سنجش جریان و گیری ااندازه 

  تنظیم از راه دور: تنظیم حداقل جریان عمل رله، تنظیم زمان تأخیر عمل رله برای جریان هجومی، تنظیم زاویه فاز

 نامتعادلی و تنظیم حد پایین ولتاژ

 بندی سیستم: شبکهSCADAـDAS  ،برای دریافت اطالعات پستNDISـDAS
اطالعات شبکه  برای دریافت 5

 برای کنترل از راه دور Small DASـTotal DASتوزیع و 

 سازی برای آموزش کاربران، آشکارسازی دیده، بازیابی شبکه، شبیهیابی خطا، ایزوالسیون محل حادثهسایر توابع: مکان

 اضافه بار و انتقال بار اضافی.

                                                 
1
Redundant Arrays of Inexpensive Disks 

2
Middleware 

3
Distributed Object-Oriented Structure 

4
Client Nodes 

5
New Distribution Information System 
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های پستدر  موردنیازبرای تسهیل عملیات  SCADAه سیستم بندی اتوماسیون توزیع جامع باید اشاره کرد کدر بحث شبکه

شامل حداکثر بارهای ترانسفورماتوری، وضعیت بریکرها و جریان سیستم اتوماسیون )آوری اطالعات الزم برای توزیع و فراهم

( وجود DAS) و سیستم اتوماسیون SCADAتغذیه فیدرها(، طراحی شده است. همچنین به دلیل آنکه یك رابط مستقیم میان 

واسطه وضعیت تمامی نقاط شبکه اعم از کمیات باشد چرا که در این ارتباط بیاضافه نیاز نمی هایRTUدارد، لذا نصب 

. نکته دیگری که در باب سیستم اتوماسیون توزیع جامع باید مطرح شود میمنتقل  DASبه  SCADAدیجیتال و یا آنالوگ از 

کند، برداری از چندین برنامه بهینه عملیاتی استفاده میجهت عملکرد بهتر در حوزه بهرهکرد این است که ساختار یاد شده 

شود. این برنامه عبارتند از: تولید خودکار دیاگرام مشاهده نمی KEPCOهای اتوماسیون توزیع چیزی که در نسخه اولیه سیستم

و بازآرایی بهینه  4، تشخیص خطای داده3ظت هماهنگ، حفا2، بازیابی سیستم در پی بروز یك خاموشی1شبکه توزیع خطی تك

 باشند:های عنوان شده به شرح ذیل میهای برنامهو توانمندی ها ویژگی. 5شبکه

  شبکه توزیع با استفاده از نقشه  خطی تكبرنامه تولید خودکار دیاگرامGIS :کلی، کارمندان فعال در  طور بهKEPCO 

ها کنند، گرچه مطالعه این نقشه مبتنی بر سیستم اطالعاتی جغرافیایی استفاده می شبکه توزیع خطی تكهای از دیاگرام

 باشد.پیچیده و دشوار می

  برنامه اتوماسیون فیدر: فیدرهای موجود در شبکه توزیعKEPCO  و از طریق  شوند میهر کدام به چهار بخش تقسیم

اتوماسیون فیدر قادر است بخش معیوب فیدر را از طریق یابند. برنامه کلیدهای خودکار به سه فیدر مجاور اتصال می

شبکه نمایش دهد. این برنامه  خطی تكرا در دیاگرام  موردنظراطالعات واصله از آشکارساز خطا شناسایی و محل 

های سالم فیدر را به همچنین قادر است عملیات سوئیچینگ بهینه را با استفاده از منطق فازی برای بازیابی بخش

 م برساند.انجا

  منصوبه در شبکه  اتوماتیكرا از ادوات  زمان واقعیبرنامه حفاظت هماهنگ: سیستم کنترل اطالعات بالدرنگ و

های موجود در سیستم کنترلی کلیه اطالعات شامل طول و مشخصات هر فیدر، بار کند. پایگاه دادهتوزیع دریافت می

 کند.زرها را جهت انجام حفاظتی هماهنگ، مدیریت میهای حفاظتی و ریکلوهر بخش فیدر و زمان عمل رله

                                                 
1
Distribution Diagram Auto-Creation 

2
Outage Restoration 

3
Protection Coordination 

4
Data Error Detection 

5
Optimal Network Reconfiguration 
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  :کمینه کردن تلفات در شبکه توزیع، بانك اطالعاتی برنامه بازآرایی بهینه فیدرها  منظور بهبرنامه بازآرایی بهینه فیدرها

ه تلفات در های مربوط به سطح مقطع و طول خطوط توزیع و بار روی هر بخش فیدر را داشته باشد. با محاسبباید داده

هر بخش فیدر و برآورد آن در کل فیدر و جستجو برای یافتن مسیری با حداقل تلفات، برنامه قادر خواهد بود نقاط 

 را در طول فیدر معین و بهترین سناریوی بازآرایی فیدرها را در صورت بروز خطا نتیجه دهد. نرمال باز

 اتوماسیون توزیع های فناوری پژوهی آینده -8

سازی سیستم اتوماسیون  هایی نظری و عملی از تجارب کشورهای مختلف درزمینه پیاده جنبه تالش شد تاقبل  در فصل

ای از  های اینترنتی گزیده . در این راستا با مطالعه مراجع مربوطه و جستجو در سایتردیقرار گ های توزیع موردبررسی شبکه

ع نظیر امریکا، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، کانادا، تایوان و هند تشریح توزی یونهای کشورهای پیشتاز در امر اتوماس فعالیت

 گردید. بررسینیز  رانهای انجام شده در ای از پروژه ییها ضمن آنکه نمونه، شد

با توجه به نظرات اعضای همچنین و  ،های قبل مطالعات انجام شده و نتایج حاصله در بخشبا توجه به اینك در این بخش 

اتوماسیون  های مختلف های محتمل برای فناوریآینده ،کمیته راهبری و مباحثات صورت گرفته در جلسات مختلف کمیته مزبور

 به شرح زیر مشخص گردید:توزیع 

 دهد تمامی این های مرتبط با فناوری اتوماسیون صنعت برق کشورهای پیشرو نشان می عمر فناوری  بررسی چرخه  

واقع  افولی  ترانس ولتاژ، ترانس جریان و ترانسدیوسر که در دورهجز  ، بهدارندقرار  ی رشد و اشباع ها در مرحله فناوری

 اند. شده

 های مدیریت شبکه عمدتا  در  دهد فناوری های مرتبط با اتوماسیون صنعت برق کشور نشان می عمر فناوری  بررسی چرخه

گیری ولتاژ  ساز آموزشی دیسپاچر، مقره اندازه پردازشگر توپولوژی، شبیه اند و مواردی چون اسکادا، ی جنینی قرار گرفته دوره

جز ترانس ولتاژ،  اند، به ی رشد قرار گرفته مرحله معرفی بوده و سایر موارد در مرحلهپروتکل ارتباط بین مراکز در  و جریان،

 اند. واقع شده اشباعکه در مرحله و ترانسدیوسر ترانس جریان 

 نه راه دور های پایا فناوری(RTU) با فناوری  جایگزینی، رله اضافه جریان و رله خطای زمین همگی در حالIED هستند. 

 های حسگر جریان و ولتاژ هستند. با فناوری جایگزینیهای ترانس جریان و ولتاژ و ترانسدیوسر در حال  فناوری 
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 1ضمیمه 

 

This section contains a checklist for regulators to evaluate AMI proposals. This checklist is 

organized based on the eight design principles agreed on by the Open AMI task force. It is not 

mandatory that all systems answer “Yes” to all questions on the checklist.  However, better systems 

will be able to provide more “Yes” answers than poorer systems. It is assumed that the information 

necessary to answer these questions can be obtained directly from within the AMI proposal or by 

forwarding the questions on to the submitter who would respond and indicate where in the proposal 

each issue is addressed in more detail. In the discussions that follow, a “consumer” is given to mean 

either an individual consumer or an agent representing multiple consumers.  

  

1- Shareability  

The infrastructure uses shared resources which offer economies of scale, minimize duplicative 

efforts, and if appropriately organized, encourage the introduction of competing innovative 

solutions.   

1-1- Is at least the following information available to all authorized users?  

a) Energy usage for each consumer?        Y      N 

b) Energy costs for each consumer over each metering interval?   Y      N 

c) Aggregated energy usage for large numbers of consumers?    Y      N 

d) Audit trails of changes to tariffs, configuration, software and firmware? 

Y      N 

e) Audit trails of failures in the system?    Y      N  

 

1-2- Is the information from the system available to each of the following users, simultaneously, if 

authorized?  

a) The designated billing system?       Y      N 

b) Auditors and regulators?         Y      N 

c) Rate analysis and design systems?         Y      N 

   d) Energy management and control systems?      Y     N 
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e) Distribution management and control systems?      Y      N 

f) Load management systems?        Y      N 

g) Utility network engineers, planners and forecasters?    Y      N 

h) Meter service companies?         Y      N 

i) Outage management systems?        Y      N 

j) Complaint resolution systems?        Y      N 

k) The System Operator (e.g. CAISO)?       Y      N 

l) Distributed generation providers?        Y      N 

m) Customer service representatives?       Y      N 

n) Retail consumer portal devices?        Y      N  

 

1-3- Does the system use a communications network that is already in place, e.g. Cable, DSL, 

Cellular, other utilities?     Y      N 

 

2- Ubiquity  

Users can readily take advantage of the infrastructure and what it provides.   

2-1- Can all consumers (residential, agricultural, commercial and industrial) within the service 

territory do the following?  

a) Be connected to the system?        Y      N 

b) Be notified of tariff changes, including critical peak pricing?    Y      N 

c) Access their energy usage and cost information?      Y      N 

d) Receive load control signals?       Y      N  

2-2- If there are consumers who are not served by the system, are these exceptions due only to truly 

extreme physical, geographic or economic conditions?Y      N 

2-3- Will the system permit selected consumers to provide generation, i.e. be able to perform “net 

metering”?          Y      N 

2-4- Can the system use different technologies to reach different consumers? Y      N 

3- Integrity  
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The infrastructure operates at a high level of availability, performance and reliability.   

3-1- Does the system have published targets for availability, performance and reliability?  

      Y      N  

3-2- Does the system meet its published targets for availability, performance and reliability? 

       Y      N 

3-3- Can all equipment in the system continue operation during a power failure? 

Y      N 

3-4- Is there more than one communications path to every consumer site? Y      N  

3-5- Can all meters in the system be read within six hours?   Y      N 

3-6- Can data from every consumer meter be recorded in at 1-hour intervals? 

Y      N  

3-7- Can data from selected consumers be recorded at 15-minute intervals? 

Y      N  

3-8- Is there provision for selected meters to be recorded at intervals smaller than 15 minutes?  

        Y      N 

3-9- Is an Energy Service Provider automatically notified when a regulator makes a tariff change? 

        Y      N 

3-10- Is a consumer automatically notified when a tariff change is offered? Y       N 

3-11- Can all consumers be notified of a critical peak within a day prior to the peak? 

Y      N  

3-12- Can selected consumers be notified of a critical peak within an hour of the peak?   

       Y      N 
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3-13- Can the Energy Service Provider be certain that all consumers have received notice of an 

upcoming tariff change or critical peak, sufficiently prior to the event?  Y      N  

 

4- Ease of use 

There are logical and consistent (preferably intuitive) rules and procedures for the infrastructure's 

use and management.   

4-1- Can a consumer participate in a demand response program without having to actively respond 

to each tariff change?     Y      N 

4-2- Can a consumer view their energy use for the previous day?  Y      N  

4-3- Can a consumer view their energy cost for the previous day?  Y      N  

4-4- Can selected customers be upgraded to see their energy usage and cost data on a more frequent 

basis, e.g. hourly?      Y      N 

4-5- Is it clear from the information available to the consumer what impact their energy usage has 

on their energy costs (for instance, can they see a daily load curve or similar tool)?   

     Y      N  

4-6- Can a consumer tell when a critical peak price is in effect?  Y      N  

4-7- Can a consumer tells what level of tariff is in effect at any time? Y      N  

4-8- Can a consumer use multiple methods to learn about tariff choices, energy usage and cost (e.g. 

phone, internet, newspaper, local display)?  Y      N 

4.9- Can any piece of equipment (e.g. meter, data concentrator, and networking device) in the 

system be managed as follows from a central location? Y      N 

a) Enable/disable the device?       Y      N 

b) Change its logical address?       Y      N  

c) Download software or firmware?     Y      N  

d) Download new configuration?      Y      N 
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e) Download new security parameters or credentials?   Y      N 

f) Gather operational statistics?      Y      N 

g) Receive spontaneous alarm reports for serious failure conditions? Y      N  

4-10- Can thousands of devices within the system be managed (i.e. enabled/disabled/ downloaded) 

with a single command from a central location?       

    Y      N 

4-11- Can selected consumers connect automated building management systems to the network 

using open, published standards?     Y      N 

 

5- Cost effectiveness  

The value provided is consistent with capital and operational cost.   

5-1- Can the system be deployed to millions of consumer sites economically?  Y      N 

5-2- Can the following information be changed without any visits to consumer sites?  

a) The selection of a tariff?        Y      N 

b) The definition of tariffs (including selection of flat rate vs. CPP event vs. periodic, 

number of periods, start and stop time for each period, and rate for each period)?  

         Y      N 

c) The software or firmware for all equipment in the system?   Y      N 

d) Security parameters, credentials, and algorithms for all equipment?  Y      N 

e) The frequency of formal billing for each consumer?    Y      N 

f) The frequency of access to energy usage and cost information for each consumer? 

         Y      N 

g) The selection of a data recording interval?     Y      N 

  

5-3- Can any selected portion of the system be upgraded to use a different communications network 

….  

a) Without changing consumer equipment?      Y      N 

b) Without visiting consumer sites?       Y      N 
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c) Without requiring software or firmware changes?    Y      N  

5-4- Can older equipment be upgraded with equipment from different vendors without changing the 

rest of the system?       Y      N 

5-5- Can different collection rates and technologies be applied in different parts of the system to 

make collection of data more cost-effective?     Y      N 

5-6- Can the system be easily scaled up or down based on consumer participation levels? 

Y      N  

5-7- Can new functionality such as detection of energy theft and diversion or outage detection, be 

added?         Y      N 

a) Without changing consumer equipment?      Y      N 

b) Without visiting consumer sites?       Y      N 

c) Without requiring software or firmware changes?    Y      N 

 

6- Standards  

The elements of the infrastructure and the ways in which they interrelate are clearly defined, 

published, useful, open and stable over time.   

 

6-1- Are the specifications for connecting to the system complete (i.e. they are not still in   

development)?          Y      N 

6-2- Have the specifications for connecting to the system been published?  Y      N  

6-3- Are the specifications for connecting to the system available online?   Y      N  

6-4- Have the specifications for connecting to the system been available for more than two years? 

          Y      N 

6-5- Are the specifications for connecting to the system used elsewhere in the world?  

Y      N 

6-6- Are the specifications for connecting to the system recognized by any of the following bodies? 

a) An international standards body, e.g. the ISO, IEEE, or IEC?   Y      N 
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b) A national standards body, e.g. ANSI, CSA, CEN?    Y      N 

c) An industry consortium, e.g. ASHRAE, OpenAMI, DNP User’s Group Y      N  

6-7- Is there an independent (non-vendor) organization that is responsible for updating the 

specifications for the system?        Y      N 

6-8- Do the system performance targets make reference to an open, published standard?  

Y      N 

6-9- Do the security measures applied to the system follow open, published standards?  

Y      N 

6-10- Has another regulatory body, system operator, or utility approved for use in its jurisdiction:  

a) This AMI system?         Y      N  

b) Another AMI system from the same vendor(s)?     Y      N 

c) The technology underlying this AMI system?     Y      N  

 

 

7- Openness  

The infrastructure is available to all qualified entities on a nondiscriminatory basis.   

7-1- Is the equipment for the system available from more than one vendor?  Y      N  

7-2- Are the specifications for connecting to the system available to anyone?  Y      N  

7-3- Are the specifications for connecting to the system available at low cost (i.e. no more than 

necessary to administer their distribution and promotion)?   Y      N 

7-4- Can any vendor connect equipment to the system without providing profit to a competitor?  

        Y      N 

7-5- Is the body responsible for updating the specifications a non-profit organization?  

Y      N 

7-6- Is there a published, standardized specification describing exactly how to do each of the 

following items?  

a) Connect a meter to the system?       Y      N 
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b) Connect customer premise equipment to the system, such as load control devices and 

automated building management systems?     Y      N  

c) Connect distributed generation equipment to the system, monitor it and control it?  

d) Change a tariff?         Y      N 

e) Incorporate a different communications network into the system?   Y      N 

f) Read any meter in the system?       Y      N 

g) Induce demand response in any consumer or group of consumers?   Y      N  

h) Access individual and aggregate load profiles?     Y      N  

 

7-7- Can the communications networks used by the system co-exist (not interfere) with the 

networks used by nearby systems belonging to other vendors or other utilities? Y      N 

7-8- Is there a single, standard specification for the data exchanged in the system such that it can be 

carried over a variety of different communications technologies?  Y      N 

 

8- Security  

The infrastructure is protected against unauthorized access, interference with normal operation; it 

consistently implements information privacy and other security policies.   

 8-1- Does the system prevents unauthorized users from doing any or all of the following? 

a) Accessing personal information about consumers?       Y      N  

b) Reading energy usage or cost information for a given consumer?  Y      N 

c) Downloading incorrect tariff schedules, load control requests, software, firmware, or 

other data to equipment at a consumer site?       Y      N  

d) Controlling load at the customer site?     Y      N  

8-2- Does the system prevent any user (authorized or not) from tampering with the energy usage 

data supplied from the consumer site?      Y      N 

8-3- Does the system restrict access to different parts of the system based on the role of the user 

making the request?        Y      N 

8-4- Does the system make appropriate use of standard network security equipment and practices 

such as firewalls and intrusion detection systems?    Y      N 
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8-5- Does the system permit centralized control of security credentials like passwords, keys, and 

certificates?         Y      N 

8-6- Does the system have a published default security policy that utilities can use as the basis for 

developing their own policies?         Y      N  

    

 8-7- Does the system provides audit logs of all configuration changes, including: 

a) Tariff changes?           Y      N  

b) Software or firmware changes?        Y      N 

c) Load control requests?          Y      N 

d) Addition or deletion of consumers?           Y      N 

e) Changes to personal information?         Y      N  

8-8- Does the system perform these security functions while permitting authorized users to access 

any of the data discussed under “Shareability”?       Y      N 

8-9- Does the system perform these security functions while adhering to open standards as 

discussed under “Standards” and “Openness”?        Y      N 
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2ضمیمه  

 

Functionality Requirements for AMI Networks in Previous CPUC orders 

Source: 2/19/04 ALJ ruling 02-06-001 

1. Capable of supporting the following price responsive tariffs for: 

a. Residential and Small Commercial Customers (<200kW) on an opt out basis: 

i. Two or Three Period Time of Use (TOU) rates with ability to change 

TOU period length; 

ii. Critical Peak Pricing with fixed (day ahead) notification (CPP- F); 

iii. Critical Peak Pricing with variable or hourly notification (CPP-V) rates; 

iv. Inverted tier or flat rates. 

b. Large Customers (200 kW to 1 MW) on an opt out basis: 

i. CPP; [ fixed or variable notification ] 

ii. TOU; 

iii. Two part hourly Real Time Pricing (RTP) 

c. Very large customers (over 1 MW) on an opt out basis: 

i. Two part hourly real-time pricing (RTP); 

ii. Critical peak pricing (CPP); [fixed or variable notification] 

iii. Time-of-Use (TOU) Pricing 

Supports the following functions: 

2. Collection of energy usage data at a level of detail (interval data) that supports customer 

understanding of hourly usage patterns and how their own usage patterns relate to energy costs 

3. Customer access to personal energy usage data with sufficient flexibility to ensure that changes in 

customer preference of access frequency do not result in additional AMI system hardware costs. 

4. Compatible with applications that provide customer education and energy management 

information, customized billing, complaint resolution 

5. Compatible with utility system applications that promote and enhance system operating 

efficiency and improve service reliability, such as remote meter reading, outage management, 

reduction of theft and diversion, improved forecasting, workforce management, etc. 

6. Capable of interfacing with load control communication technology 
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 مقدمه

ي مورد انتظار، هم به  پذيرد. ترسیم آينده ي مطلوب و دلخواه صورت می هاي كالن با هدف ترسیم آيندهگیريتعیین جهت

 شود نمیوم تعیین مسیر چگونگی دستیابی به آن است. شايان ذكر است كه اين مهم میسر معناي تصويرسازي آن و هم به مفه

و نگاشت ماموريتی در مسیر رسیدن به آن. بنابراين ماموريت در اين جايگاه ترسیم آينده مطلوب از  انداز چشممگر با ترسیم 

در اين . باشد میمتناظر هاي  سیاستها و ز طريق راهبردانداز و اهداف كالن و نیز تعیین مسیر رسیدن به اين آينده اطريق چشم

و كالن  اهداف، انداز چشماين اركان شامل  شوند. تشريح می عيتوز ونیاتوماس يها ساز توسعه فناوري اركان جهتفصل 

 .باشند هاي اتوماسیون توزيع می يفناور اكتساب ياستراتژ

 انداز تحلیل چشم -1-1

انداز عبارتست از تصوير مطلوب )شفاف، واقعی، جذاب و قابل قبول( و  چشمناي مقصد و آرمان است. يا دورنما به مع انداز چشم

گردد. به عبارت  افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین می کيكه در  يآرمان قابل دستیابی در حوزه فناور

اي است كه كشور در  آينده صويرو ت كند می حركت آن ويسبه  يانداز، بیان صريح سرنوشتی است كه فناور ديگر چشم

 جستجوي خلق آن است.

باشد.  افتهيدست  یزمان ي بازه کيخود در  يكه به اهداف و راهبردها یكشور است، زمان کي تیاز وضع يريتصو انداز چشم

شده در سند، ارتباط  نییتع هاي و هدف يراهبرد هاي كه چالش شود یم میتنظ يبه نحو هیانیب کي قالب در انداز چشم نيا

در  ندهيآ ريجامعه و تصو نیب هماهنگی عنوان ، بهحال و آيندهجامعه را در  يازهاین اشند؛داشته ب گريكديبا  يو معنادار میمستق

 يبرا نهيمقدس و نهاد ،یارزش ،یبيا دستقابل  ،یو از كلمات و جمالت آرمان د؛ينما كسانيكلمات و جمالت  انیب

به كجا  خواهیم میما ": دهد میبه اين سوال پاسخ  انداز چشمگفت  توان میدر نهايت  .ديسند استفاده نما دازيپر عبارت

 "برسیم؟

هاي  توسعه فناوري انداز چشمشرحی خواهیم داشت بر مواردي كه به منظور تدقیق تدوين  انداز چشمنگاشت در ادامه پیش از 

میانگین زمانی خاموشی در يک سال ايم، مواردي نظیر  ها بوده ی دقیق هر يک از آناتوماسیون توزيع صنعت برق نیازمند بررس
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اتوماسیون در اجراي جهت بندي فیدر  شدت نفوذ اتوماسیون، همچنین تعريف شاخصی براي اولويت ،براي بارهاي مختلف شبكه

 .غیرههاي توزيع و  شركت

 ت.نشان داده شده اس 1-1انداز در شكل  فرايند تدوين چشم

 

 انداز فرايند تدوين چشم 1-1شكل 

 AIL و SAIDI ارتباط یبررسی تحلیلـ 1ـ1ـ1

 اتوماسیونشدت شاخص  1ـ1ـ1ـ1

به صورت زير  (AIL)به منظور امكان سنجش میزان توسعه اتوماسیون در يک شبكه توزيع، شاخص شدت نفوذ اتوماسیون 

 [:1گردد ]  تعريف می

  

 

 برابر است با: (K)ها  بر اساس تعداد تقسیمات فیدرهاي مورد نیاز  تعداد كل كلید

 

 

 شود:  به صورت زير محاسبه میAIL لذا شاخصتعداد فیدرهاست.  Mكه در آن 

AIL = ها/تعداد نقاط اتوماسیون شبكه توزيع تعداد كل فیدر  

N = M×((K-1)+K/2) 
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پارامتر تعیین ضريب نفوذ اتوماسیون در يک شبكه توزيع، تعداد متوسط  ينتر مهمدهد   كه فرمول فوق نشان می طور همان

هاي  تعداد متوسط كلید Kبراي چند مقدار  1 جدول براي يک فیدر فشار متوسط است. در  (K)تقسیمات در نظر گرفته شده 

 اتوماسیون شدت توان گفت سطح با توجه به توضیحات فوق می .آورده شده است AILمعموال باز و معموالً بسته و نیز شاخص 

 :شود یم فتعري تصور دو به

 

 

 كلید نصفشوند. تعداد  و غیره نشان داده می 2.5، 2، 1.5، 1ا اعدادي مانند ب (خودكار كلیدهاي دتعدا) مورد دو عموالم

اتوماسیون  سیستم سازي هدپیا مزاياي از جمله. باشند یم مشترک فیدرین دو ب كه هستند باز يدعا حالت در نقاط دهنده نشان

 متفاوتی اثرات داراي مختلف دگانكنن  مصرف براي قطع زمان زمان خاموشی مشتركین است. كاهش كاهش توزيع، شبكه رد

دهد  در واقع، جدول نشان می[. 2]  دشو گرفته نظر در نشده توزيع انرژي از ناشی خسارت محاسبه بايد در اثر اين كه باشد یم

با و  نمود یمتقسدر مواقع لزوم فیدر را به سه قسمت  توان یم NC با فرض نصب دو كلید در مسیر اصلی فیدر به صورتكه 

 براي هر تكه فیدر امكان مانور هر قسمت به فیدرهاي مجاور وجود دارد. NOسه كلید  نصب

 Kبراي چند مقدار  AILها و شاخص  تعیین تعداد متوسط كلید 1-1 جدول

شاخص 

AIL 

تعداد متوسط كلید 

 معموال باز

 )به ازاي هر فیدر(

تعداد متوسط كلید معموالً 

 بسته

 )به ازاي هر فیدر(

تعداد 

متوسط 

كه فیدرت  

2 1 1 2 

3.5 1.5 2 3 

5 2 3 4 

AIL = M ((K-1) +K/2)/M=(K-1)+K/2 
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شاخص 

AIL 

تعداد متوسط كلید 

 معموال باز

 )به ازاي هر فیدر(

تعداد متوسط كلید معموالً 

 بسته

 )به ازاي هر فیدر(

تعداد 

متوسط 

كه فیدرت  

6.5 2.5 4 5 

8 3 5 6 

9.5 3.5 6 7 

11 4 7 8 

 SAIDIشاخص  2ـ1ـ1ـ1

معرف میانگین زمانی تجربه خاموشی در يک سال براي بارهـاي مختلـف شـبكه در صـورت رخـداد خطـا اسـت.        شاخص اين 

ینان شبكه بیشتر خواهـد بـود. بـراي يـک تعـداد ثابـت       طور كه مشخص است هرچه اين شاخص كمتر باشد قابلیت اطم همان

ها است كه با توسعه و تجهیز ادوات حفاظتی  هاي ماندگار و زمان وقفه مشترک، تنها راه كاهش اين شاخص كاهش تعداد وقفه

 شود. می و كنترلی امكان پذير است. اين شاخص بر حسب مشترک ساعت در سال است و از رابطه زير محاسبه

 

 

 

 

كل نقاط بار سیستم است.  تعداد nام و  i مدت زمان قطعی نقطه بار Uiام،  i تعداد مشتركین متصل به نقطه بار Niدر آن  كه

هاي بیان قابلیت اطمینان يک شبكه  ترين شاخص شود و يكی از مهم اين شاخص برحسب ساعت بر مشترک در سال بیان می

 توزيع بوده و از اهمیت بااليی برخوردار است.

 هاي توزيع جهت اتوماسیون در شركتبندي فیدر  هاي اولويت شاخصبررسی  2ـ1ـ1

هـا بـه    برداري مهم هستند را مشخص نموده و بر اسـاس آن  هايی كه در فیدر از نظر بهره ها بايد شاخص جهت امتیازبندي فیدر

اي مربوطه امـري اسـت دشـوار كـه در گـرو      ه ها امتیاز داده شود. البته بايد توجه داشت شناسايی لیست جامعی از شاخص فیدر

شاخص بار فیدر را مـالک سـنجش قابلیـت     [3] مثال مرجع عنوان بهگیري از نظرات كارشناسی است.  مطالعات گسترده و بهره
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هايی نظیر تعـداد مشـترک در هـر فیـدر و      شاخص[ 4]برداري عنوان كرده است حال آنكه مرجع  اطمینان فیدرها در بحث بهره

هاي زير  شاخص[ 5]مشابه با توجه به مطالعات جامع صورت گرفته در مرجع  طور بهرا مالک عمل قرار داده است.  ها نآاهمیت 

 ها در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: فیدر یازدهیامتها براي  ترين شاخص اساسی عنوان به

 

 

كارخانجات، اماكن حساس از نظر امنیتی و سیاسی، اجتماعی و  هايی هستند كه با توجه به تغذيه مراكز صنعتی مانند منظور فیدر

رسانی به اين اماكن ضروري اسـت، از نظـر    اماكن درمانی مانند بیمارستان كه مشتركین خاص محسوب شده و حفظ تداوم برق

 اند. برداري در اولويت قرار گرفته بهره

 

 

هـا   داشتن بار فیدر برداران همواره سعی در متعادل نگه محسوب شده و بهرهبرداري  هاي مهم در امر بهره بار فیدر از جمله پارامتر

هاي پر بار يكی از عوامل اصـلی قطـع    ها بوده و اضافه بار شدن فیدر ها بیانگر سطح پوشش تغذيه آن دارند. میزان بار اين فیدر

 آيد. اين فیدرها و ايجاد خاموشی گسترده در يک ناحیه به حساب می

 

 

 

هـا عـالوه بـر طـوالنی بـودن،       آورند و اين فیدر  می به وجودبرداري  اي طوالنی همواره بیشترين مشكالت را در امر بهرهه فیدر

بـرداران و نتـايج تجزيـه و تحلیـل      آمـده و حوـور در شـیفت بهـره     به عملهاي  نیز هستند. با بررسی پرحادثهمعموالً پر بار و 

 شود.  ها انجام می شترين حجم عملیات براي اين نوع فیدرشود كه همواره بی  ها مشاهده می خاموشی

 

 

مثال ممكن است دو فیدر  عنوان بهها حائز اهمیت است.  وسعت فیدر با توجه به طول خط يا تعداد مشتركین و میزان مصرف آن

دهی مـنظم   ز آنجا كه سرويسداراي بار يكسان باشند ولی تعداد مشتركین هر فیدر با توجه به وسعت آن، بسیار متفاوت باشد. ا

 
 )اولويت فیدر )نوع مشترک 

 

 بار فیدر 

 

 وسعت فیدر 

 

 طول فیدر 
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توان گفت هرچه وسعت بیشتر باشد امتیاز آن نیز بـاالتر خواهـد    به حداكثر مشتركین همواره مد نظر بوده و هست، بنابراين می

 )زمینی و هوايی( باشد بیشترين امتیاز را دارد. بود. بنابراين فیدري كه داراي بیشترين تعداد ترانسفورماتور توزيع

 

 

باشد فیـدر از   تر بزرگتوان چنین استنباط كرد كه هرچه نسبت تعداد نقاط مانوري به وسعت فیدر   ه به وسعت هر فیدر میبا توج

دارد. الزم به توضیح است كه نقـاط   یازبنديامتنظر وضعیت مانور در شرايط بهتري قرار داشته، پس اين رابطه نسبت عكس با 

شود و در خطـوط هـوايی نقـاطی كـه       گفته می دوطرفههاي زمینی  ط هوايی و پستمانوري فقط به استقرار سكسیونر در خطو

به  آن راتوان   گرفت )البته با نصب يک سكسیونر می در نظرنقاط مانوري واقعی  عنوان بهتوان   جمپر باز هستند را نمی صورت به

 (.[5]يک نقطه مانوري تبديل نمود

 

 

رود، زيرا با هر بار قطعی در فیدر، عالوه بر مواجـه  م براي تعیین امتیاز فیدر به شمار میهاي بسیار مه حادثه در فیدر از شاخص

يابی، میزان زيادي انرژي توزيع نشده وجود خواهد داشت. برداري، اكیپ حوادث و عیب شدن با حجم باالي عملیات در امور بهره

م از تصادفی و يا با علت مشخص را مد نظر قرار داد ضمن كلی جهت محاسبه درصد حادثه در يک فیدر بايد حوادث اع طور به

 .[5]را مطابق نظرات كارشناسی اعمال نمود  ها آنآنكه درصد وزنی 

+  }  تصـادفی(  صـورت  بـه درصـد تعـداد حادثـه    *2/0) + درصـد حادثـه بـا علـت مشـخص(      * 8/0) *{6/0= درصد حادثه

 }تصادفی( صورت بهدرصد میزان خاموشی *2/0) + درصد میزان خاموشی با علت مشخص(*8/0){ *4/0

 

 

هـاي   و يـا حوـور دشـت    العبور صعبهاي مختلف كشور، وجود نواحی كوهستانی و با توجه به تنوع مناطق جغرافیايی در بخش

ـ  هرگونهباشند )به علت سختی مسیر جهت   هايی كه در اين مناطق می وسیع، امتیاز فیدر ود. مانور( نسبت به بقیه بیشتر خواهد ب

هـاي حـوادث بـه     بزرگ، مسیر دسترسی گروه يدر شهرهاها و افزايش ترافیک خصوصاً  شهري نیز با گسترش شهر در مناطق

 حادثه در فیدر 

 

 وضعیت مانوري فیدر 

 

 سختی مسیر 
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شـوند از عـدم    بسیاري از حوادث گذرا كه موجب ايجاد خاموشی طوالنی می كه يطور بهپست از اهمیت خاصی برخوردار است 

 شود. امكان دسترسی سريع به پست حادثه ديده ناشی می

 

 

تواند عالوه بر محاسبات و تحلیل نتايج آن متكی به تجربه نیز باشد. درخصوص تشخیص اهمیت جايگاه   ديدگاه كارشناسی می

هاي آكادمی  تواند نسبت به ديدگاه برداري كه شناخت كامل از ساختار شبكه دارند، می يک پست در شبكه، نظر كارشناسان بهره

 ارجحیت داشته باشد.  

ها همگی داراي  فیدر یازبنديامتهاي ارائه شده به منظور توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت قبل، واضح است كه شاخص با

 طـور  بـه و لذا نیاز است شدت و ضعف اين شاخص با اعمال ضرايبی تصحیح شوند. اين ضـرايب وزنـی    باشند ینمتأثیر يكسان 

 :[5] زير پیشنهاد شوند صورت بهتوانند نمونه می عنوان بهكارشناسی هستند و عمده متأثر از دو شاخص اولويت فیدر و نظر 

 

 0.15 اولويت فیدر 

 0.10 بار فیدر 

 0.10 طول فیدر 

 0.12 وسعت فیدر 

 0.10 وضعیت مانوري 

 0.14 حادثه در فیدر 

 0.14 سختی مسیر 

 0.15 نظر كارشناسی 

 

 نظر كارشناسی 

 

)امتیـاز شـاخص    + (0.10*)امتیـاز شـاخص بـار    + (0.15*= )امتیـاز شـاخص اولويـت   امتیاز كل فیـدر 

)امتیـاز شـاخص    + (0.10*)امتیاز شاخص وضعیت مـانور  + (0.12*)امتیاز شاخص وسعت + (0.10*طول
 (0.15*)امتیاز شاخص كارشناسی + (0.14*)امتیاز شاخص مسیر + (0.14*حادثه
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 SAIDIو شاخص  AILاستخراج ارتباط میان شاخص  3ـ1ـ1

توان به رابطه میان شاخص شدت اتوماسیون و نیز درصد بهبود شاخص  [ استخراج شده است می6] كه از مرجع  2-1 در شكل

SAIDI  درصددست يافت. در اين شكل رابطه میان AIL و نیز درصد بهبودSAIDI توان استخراج  را به صورت رابطه زير می

 نمود:

 

 

 نوشت: زيرتوان به صورت رابطه  را می SAIDIبهبود  و درصد AILچنین رابطه میان  هم

 

 

 

 

 

 SAIDIو درصد بهبود   AILنمودار رابطه میان درصد  2-1شكل 

%AIL=0.1(%SAIDI)-1 

 

AIL=0.3(%SAIDI)+0.5 
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 براي شبكه AILتعیین عدد  4ـ1ـ1

در  AILبا توجه به درصد پايین شاخص  .استآمده  2جدول در با توجه به محدوده اولويت فیدر  AILپیشنهاد تعیین عدد 

پیشنهاد شده است كه بدان معنا است كه فیدر داراي يک كلید كنترل از راه دور  1.5، عدد AILيران، كمترين حد هاي ا شبكه

معموال بسته و داراي تنها يک نقطه مانوري با يک فیدر ديگر است. باالترين شاخص تعیین شده در اين جدول مربوط به 

پیشنهاد شده است و تعداد كلیدهاي مناسبی را  5.5برابر  AILاخص است كه براي آن ش 100تا  80محدوده اولويت فیدر بین 

 از اين جهت پوشش خواهد داد.

 برداري فیدر پیشنهاد شدت اتوماسیون با توجه به امتیاز بهره 2-1جدول 

 (فیدر )به درصد محدوده اولويت
شدت اتوماسیون فیدر پیشنهادي 

(AIL) 

نسبت  SAIDIبهبود  درصد

 به حالت مبنا

20تا   1.5 8 

40تا  20  2.5 11 

60تا  40  3.5 14 

 17 4.5 80تا  60

100تا  80  5.5 20 

 

 ـ تاثیر شدت اتوماسیون در كاهش خاموشی5ـ1ـ1

شود  كه مالحظه می گونه هماننشان داده شده است.  3-1در شكل  تاثیر اضافه نمودن نقاط اتوماسیون در كاهش خاموشی

و پس از نصب تعدادي كلید، اضافه  ها آنكلیدها با افزايش  یاثربخششی است. كاهش كلید اول سبب بیشترين كاهش خامو

 نیست. صرفه بهديگر مقرون  ها آننمودن 
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 تاثیر شدت اتوماسیون در كاهش خاموشی 3-1شكل 

 توزيع اتوماسیوناجراي ـ تعیین سناريوي مناسب جهت 6ـ1ـ1

فرض كنیم كه حداقل شاخص براي اتوماسیون به  1.5را برابر  AILخص شا با توجه به توضیحات گفته شده تاكنون، چنانچه

براي مانور با يک فیدر مجاور(، آنگاه با توجه به آمار سايت  NOهاي خطا و يک كلید  براي زمان NCرود )يک كلید  شمار می

 ذكر نموده است خواهیم داشت: 91 عدد در سال 11505[ كه تعداد فیدرهاي فشار متوسط توزيع برق كل ايران را برابر 7توانیر ]

 

 

 میلیون ريال است بنابر اين خواهیم داشت: 300هزينه متوسط اجراي اتوماسیون يک كلید حدود 

 

میلیون ريالی مراكز كنترل، هزينه كلی اجراي اتوماسیون توزيع در نهايت برابر خواهد  150،000با فرض در نظر گرفتن هزينه 

 :بود با

 17،258=11،505× 1.5تعداد كل فیدرها = ×  AILتعداد فیدرهاي منتخب اتوماسیون = شاخص 
 

هزينه هر كلید اتوماسیون يعنی × هزينه اجراي اتوماسیون فیدرها = تعداد فیدرهاي منتخب اتوماسیون 
 میلیون ريال 5،177،250=  17258× 300،000،000
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: 

 

برابر  91هاي انرژي فروخته نشده، طبق آمار سايت توانیر، میزان انرژي برق فروخته نشده در سال  هزينهجهت محاسبه 

هاي توزيع نسبت زمان خاموشی در اثر حادثه به خاموشی  هزار كیلووات ساعت بوده است. با توجه به آنكه در شبكه 293،000

توان نتیجه  ( است بنابراين می0.75برابر )به چهار  3دودا به نسبت ( حشده يزير برنامهكل )خاموشی در اثر حادثه و خاموشی 

 گرفت كه:

 

 

 

 

 بنابراين میزان كاهش انرژي برق فروخته نشده )به كیلووات ساعت( پس از اجراي اتوماسیون برابر است با:

 

 

 

تحقیقاتى  دبیرخانه تحقیقات  يها ژهدستورالعمل نحوه ارزيابى پروبا توجه به  91در سال  یاز خاموش یناش یخسارت مل نهيهز

كاهش  زانیم بنابراينشود،  میساعت در نظر گرفته  لوواتیهر ك يتومان به ازا 3،083برابر  د( – 014 – 03)سند شماره برق 

 )تومان( برابر خواهد بود با: ونیاتوماس يپس از اجرا یاز خاموش یناش یخسارت مل

 

 

 

 

 میلیون ريال 5،327،250هزينه اجراي اتوماسیون فیدرها + هزينه مراكز كنترل = 
 

)كیلووات ساعت(= میزان انرژي برق فروخته  91در اثر حادثه در سال میزان انرژي برق فروخته نشده 
 نسبت زمان خاموشی در اثر حادثه به خاموشی كل× )كیلووات ساعت( 91نشده در سال 

 هزار كیلو وات ساعت 2،197،500= 0.75×293،000= 
 

اثر حادثه در  میزان انرژي برق فروخته نشده در×درصد كاهش مدت خاموشی پس از اجراي اتوماسیون
 هزار كیلووات ساعت 109،875=0.5×2،197،500= )كیلووات ساعت( 91سال 

 
 

هزينه خسارت ملی × میزان كاهش انرژي برق فروخته نشده پس از اجراي اتوماسیون )كیلووات ساعت(
=  3،083× 109،875،000 )تومان به ازاي هر كیلووات ساعت(= 91ناشی از خاموشی در سال 

 تومان  338،766،196،631
 
 



 عه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانراهبردی و نقشه راه توسسند 

13 

 

 

فاز سوم و چهارم: تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه، اقدامات و 

 سیاتها

 1394 خرداد، دومویرایش 

 

 

 

دالر است  1،500تولید، انتقال و توزيع به ازاي هر كیلووات انرژي )تومان(، تقريبا برابر  يذارگ هيسرمابا توجه به آنكه خسارت 

 تومان(، اين مبلغ برابر خواهد بود با: 3،300برابر  91)با فرض متوسط قیمت دالر در سال 

 

انچه اتوماسیون انجام نشود( برابر )چن 91تولید، انتقال و توزيع انرژي فروخته نشده در سال  يگذار هيسرمابنابراين، خسارت 

 خواهد بود با:

 

 

 

 

برابر  ونیاتوماس يپس از اجرا ی با در نظر گرفتن خسارت سرمايه گذارياز خاموش یناش یكاهش خسارت مل زانیم بنابراين

 :است با

 

 

 

 

 :برداري بهره نهياز كاهش هز یسود ناشمحاسبه میزان 

 درصد 4.5معادل پس از اجراي اتوماسیون پرداخت نخواهد شد و  ه مشتركینكه ب است يا مهيجرهزينه اين میزان سود درواقع 

 .[8]است  91برق در سال  يفروش انرژ زانیم

 

 

 

 

 4،950هر دالر به تومان = × خسارت سرمايه گذاري تولید، انتقال و توزيع هر كیلووات انرژي )تومان( 
 هزار تومان

 
 

میزان كاهش خسارت ملی ناشی از خاموشی پس از اجراي اتوماسیون )تومان( + خسارت سرمايه گذاري 
 91تولید، انتقال و توزيع انرژي فروخته نشده در سال 

 تومان 400،853،097،315=62،086،900،685+ 338،766،196،631=
 
 

با نسبت سود به هزينه را تعیین نمود كه برابر  توان مین آ هزينه كلاتوماسیون به  سود كلتقسیم  با
 .خواهد بود 1.47

 

 تومان 383،836،320،000= 203،088،000،000 × 42 × 4.5%=
 تومان 784،689،417،315= 383،836،320،000+400،853،097،315=سود كل

خسارت × میزان كاهش انرژي برق فروخته نشده پس از اجراي اتوماسیون )كیلووات ساعت( 
 یم بر تعداد ساعات يک سالگذاري تولید، انتقال و توزيع هر كیلووات انرژي تقس سرمايه

 تومان 62،086،900،685=  4،950،000÷ 8،760×  109،875،000= 
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 شده است. بندي جمع 3-1در جدول  سناريو فوق

اتوماسیون توزيعسناريو مناسب جهت اجراي  3-1جدول   

11,505 91تعداد كل فیدرها در سال 

%50 ش مدت خاموشی پس از اجراي اتوماسیوندرصد كاه

17,258 91تعداد فیدرهاي منتخب اتوماسیون در سال 

30,000,000 هزينه اتوماسیون يک كلید )تومان(

517,725,000,000 هزينه اجراي اتوماسیون فیدرها )تومان(

15,000,000,000 هزينه مراكز كنترل )تومان(

532,725,000,000 مان(كل هزينه اجراي اتوماسیون )تو

293,000,000 )كیلووات ساعت( 91میزان انرژي برق فروخته نشده در سال 

0.75 نسبت زمان خاموشی در اثر حادثه به خاموشی كل

219,750,000.0 )كیلووات ساعت( 91میزان انرژي برق فروخته نشده در اثر حادثه در سال 

109,875,000 ن )كیلووات ساعت(میزان كاهش خاموشی پس از اجراي اتوماسیو

3,083 )تومان به ازاي هر كیلووات ساعت( 91هزينه خاموشی در سال 

1,255,184,937,714 میزان كاهش خسارت خاموشی پس از اجراي اتوماسیون )تومان(

4,950,000 تولید, انتقال و توزيع هر كیلووات انرژي )تومان( يگذار هيسرماخسارت 

 62,086,900,685 )تومان( 91ذاري تولید, انتقال و توزيع انرژي فروخته نشده در سال گ خسارت سرمايه

400,853,097,315 میزان كاهش خسارت ملی ناشی از خاموشی پس از اجراي اتوماسیون )تومان(

 383,836,320,000 برداري )تومان( از كاهش هزينه بهره یسود ناش

 784,689,417,315 سود كل )تومان(

1.47 بت سود به هزينه اجراي اتوماسیوننس

 

 عيتوز ونیاتوماس يمناسب اجراسناريو سنجی و بررسی اقتصادي منافع  ـ امكان7ـ1ـ1

پس  یاز خاموش یناش یكاهش خسارت مل زانیو م ونیاتوماس ياجرا يها نهيبا احتساب هزاز بررسی سناريو باال، حاصله  جينتا

 نهي)نسبت سود به هز باشد یسودآور م 1.5شدت با  ونیاتوماس ياست كه اجرا تیواقع نيا دهنده نشان ،ونیاتوماس ياز اجرا

 است( 1.47معادل  بايتقر



 عه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانراهبردی و نقشه راه توسسند 

15 

 

 

فاز سوم و چهارم: تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه، اقدامات و 

 سیاتها

 1394 خرداد، دومویرایش 

 

 

 

 عيتوز ونیاتوماس يمناسب اجراو انتخاب  يبند جمعـ 8ـ1ـ1

خص شدت شا يبرا الزم است باشد یساز م ركن جهت نيتر مهماتوماسیون توزيع كه  انداز چشمتعیین  يبا توجه به آنكه برا

 توان یاست كه م یزانیحداقل م 1.5 ونینكته كه شدت اتوماس نيشود، و با در نظر گرفتن ا شنهادیپ یزانیم (AIL)اتوماسیون 

هاي انجام شده در بندهاي باال و  و با توجه به نتايج حاصله از بررسیگرفت  نظردر  ونیاتوماس ياجرا يشاخص برا عنوان به

 يتوسعه فناور انداز چشمجهت درج در  1.5 ونیشدت اتوماسدر جلسات كمیته راهبري، ته صورت گرفتبادل نظر همچنین 

 كمیته راهبري قرار گرفت. بيتصو مورد عيتوز ونیاتوماس

 انداز چشم يـ اجزا9ـ1ـ1

 شـامل  صـنعت بـرق كشـور    انداز توسعه فناوري اتوماسیون توزيـع  چشممفاهیم اصلی مورد انتظار در تدوين  4-1شكل مطابق 

 پیامدها و نتايج نهايی، جايگاه متصور و محورهاي تغییر بوده است.

 

 

 انداز چشماجزاي اصلی ساختار  4-1 شكل

 

اشـاره داشـته و    مـوردنظر  انداز چشم از اين منظر پیامدها و نتايج نهايی به اثرات و دستاوردهاي نهايی ناشی از حركت در مسیر

همچنـین   .رسـد  بـه نظـر مـی    يـابی  دستي فناوري اتوماسیون توزيع قابل  با توسعهجايگاه متصور بر جايگاهی داللت دارد كه 

بـه   يـابی  دسـت مربوطـه جهـت    هـاي  در حـوزه  جانبه همه طور بهبايست  كه می باشد میمحورهاي تغییر شامل تغییرات اساسی 
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توسـعه فنـاوري    انـداز  چشـم در ساختار الزم به ذكر است مفاهیم مورد اشاره  به وقوع پیوسته و دنبال شوند. موردنظر انداز چشم

اتوماسیون توزيع برق كشور پس بررسی دقیق از ديدگاه فنی و بحث كارشناسی طی جلساتی با جرح و تعديل نظرات خبرگـان  

 كمیته راهبري تصحیح و تكمیل گرديده و در نهايت تايید شد.

شـده  نشان داده ر در قالب مفاهیم اساسی مورد اشاره توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشو انداز چشم 5-1 در شكل

 .است

 

 (1404افق كشور )انداز توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق  چشم 5-1 شكل

 

 ح شده است:يردر زير تش انداز چشمهريک از اجزاي اصلی فوق مطابق شكل 
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 آنچهمربوطه  نظران صاحبم فنی و ساير اساتید و آمده، همچنین نظر متخصصین و كارشناسان تی به دستبر مبناي اطالعات 

زير لحاظ  صورتپیامد و دستاورد نهايی به  عنوان بهفناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق در كشور متصور است  از توسعهنهايتا 

 شد:

 

 

 

فنـاوري اتوماسـیون    هاي ناشی از عدم توسـعه  خسارتدر كشور و استخراج  ضرورت توسعه فناوري اتوماسیون توزيعبا بررسی 

كـاهش   ترين مزيت اجراي اتوماسیون در كشـور  مهم مشخص شد[ 9] آشكار و پنهان وارده يها خسارتشامل  توزيع در كشور

در نهايـت  ، الـذكر  فوقذكر شده و  پیشتر شود. لذا با توجه موارد شناخته می SAIDIكه با شاخص  باشد مدت زمان خاموشی می

ي فنـاوري   از توسـعه  مـوردنظر جايگاه ي راهبري  و بررسی تیم فنی با خبرگان مربوطه در كمیتهپس از برگزاري جلسات بحث 

 به شرح زير مورد تايید قرار گرفت:اتوماسیون 

 

 

 

 

هـا   تـرين حـوزه   برگزار شد مهم( 1)پیوست همچنین طی جلسات كمیته راهبري و جلسات ديگري كه با حوور خبرگان صنعت 

 اسی شناسايی شد:جهت ايجاد تغییرات اس

 

 

 

 

 

  کیفیت و قابلیت اطمینان ارایه خدمات در سطح شبکه توزیع برق کشورافزایش 

 

 و نتایج نهایی: پیامدها 

 

 کاهش مدت خاموشی نسبت به کشورهای هدف 

 سازی شدت اتوماسیون در شبکه متناسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جایگاه متصور برای کشور 

 

 یبررا  عیتوز نویبا سودآور کردن اتوماس عیتوز ونیاتوماس یبه فناور یبخش تیمشروع 

 یدیکل گرانیباز

 عیشاغل در شبکه توز رانیارتقا مهارت و دانش کارکنان و مد 

 شبکه یساز طرح جامع شبکه با هدف اصالح ساختار و استاندارد یبازنگر 

 امن و قابل اتکا یمخابرات یها بستر جادیا 

 عیتوز ونیدر اتوماس یو مهندس دیصنعت تول یتوانمندساز 

 

 

 

 

 

 غییر:محورهای ت 
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 انداز ـ بیانیه چشم10ـ1ـ1

انداز به شرح زير  بیانیه چشمبندي نتايج حاصله  و جمع الً توضیح داده شدصمف 1-1انداز كه در بخش  با توجه به تحلیل چشم

 تصويب كمیته راهبري قرار گرفت:مورد 

در نظر گرفته كل كشور  يانداز برا در چشم ادشدهي ونیتوماسعدد شدت ا»كه  رسد بیان اين مطلب ضروري به نظر می نجايادر 

ذكر  يها شاخص يمزبور بر مبنا يها و شركت« ستین عيتوز يها شركت يگذار هدف يبرا معیاريعدد  نيلذا اشده است، 

 .ندينما نيتدوتهیه و خود را  عيشبكه توز ونیطرح اتوماس ستيبا یم نهايیشده در سند 

 ن توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشورتعیین اهداف كال -1-2

انداز تعريف شده است. اين هاي كالن، تدوين اهداف توسعه در راستاي چشمگیريهاي اساسی در تعیین جهت يكی ديگر از گام

ر، پاسخگوي گیرد. در حقیقت اهداف مذكو انداز انجام می نمودن مسیر نیل به چشم  منظور شفاف گذاري در سطح كالن بههدف

 ."انداز در افق زمانی تعیین شده، به چه مقاصدي بايد دست يافت؟ براي رسیدن به چشم"با عنوان  هستنديک سؤال اساسی 

داشت عنوان ابعاد ضروري تدوين اهداف كالن توسعه فناوري در سطح ملی در نظر توان بهطور كلی چهار حوزه زير را میبه

 :(6-1شكل)

 درآمد كل، سهم بازار، سهم صادراتبر بازارزان موفقیت در تسلط نسبی می: موقعیت رقابتی ، 

 بهنمودن دانش  یاتیو عمل برداريمتخصص، بهره یانسان یرويتوسعه ني، رشد و پیشرفت دانش فناورسازي: یتظرف 

 فناوري

دهي به  سرویس تیفیک شیبرق کشور به هدف افزا عیتوز یها شرکت 1404در سال »

در  ونیشدت اتوماس یساز متناسب قیخدمات از طر ی ارائه نانیاطم تیمشترکین و قابل

کاهش  نیکل کشور و همچن یبرا 1.5حداقل برابر با  AILشبکه با در نظر گرفتن شاخص 

 «.اند افتهیدست  در زمینه صنعت برق پیشرفته یتلفات شبکه نسبت به کشورها
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 ي، اقتصاد رشد باال بردنی، بهبود سطح رفاه اجتماعمحیطی، يستز مسائل يریدر نظرگی: اجتماع مسئولیت

 بخشی یتمشروع

 :يندآتوان نوآوري و طراحی محصول و فر باال بردن نوآوري 

 

 ابعاد ضروري تدوين اهداف كالن توسعه فناوري در سطح ملی 6-1 شكل

 

 SMART Goalsضروري نیز باشند. اين ويژگی در ادبیات با نـام   يها یژگيواهداف تدوين شده در يک سند ملی بايد داراي 

 نشان داده شده است عبارتند از: 7-1 كه در شكل طور همان ها یژگيوود. اين شمطرح می

 كننده تغییري باشد كه قرار است اتفاق بیفتد(، طور واضح و عینی بیان )به 1مشخص باشد 

 2گیري باشد قابل اندازه
 

 3قابل دستیابی باشد 

 1گرايانه باشد واقع 

                                                 
1
 Specific 

2
 Measurable 

3
 Achievable 
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 2محدود به زمان باشد
 

 

 كالن اهداف هاي يژگیو 7-1 شكل

 

ريزان در تدوين اهداف اسناد راهبردي است و ذهنی برنامه یبخش منظور نظم بهها تنها  بنديدر اينجا الزم به ذكر است اين دسته

 آورد.نمی به وجوددر هر مورد مطالعاتی  ها آنجانبه الزامی در پوشش همه

 1404سال  انيدر پا SAIDI و AIL وضعیت: انداز چشمكمی سازي ـ 1ـ2ـ1

در كل كشور  AIL 1.5در صورت رسیدن به  توضیح داده شد 3-1-1كه در بخش  SAIDIو  AILي بین  با توجه به رابطه

در كشور تا  انداز چشمدرصدي خواهیم داشت. اجراي اتوماسیون در مسیر رسیدن به اين  50تقريبی كاهش خاموشی  طور به

 ه است.فازبندي شد 8-1طبق شكل مرحله  3در  1404پايان سال 

                                                 
 

1
- Realistic 

2
 Time Bound  
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 1404فازبندي اجراي اتوماسیون در افق  8-1 شكل

 

 1اتوماسیون اقدامات با سرعت بیشتري به نتیجه خواهد رسید، پس از اجراي فاز موجود در زمینه در فاز اول بر اساس تجربیات 

كه تعداد  فاز سوما در كاهش خواهد گذاشت چراكه میزان اثرگذاري اتوماسیون كمتر و سخت خواهد بود، ام شیب بهبود رو به

 DMSمديريت توزيع  يافزارها نرم يریكارگ بهشود با  هاي انباشته شده زياد می نقاط اتوماسیونی افزايش يافته و حجم داده

گذاري سالیانه براي  راهبري متشكل از متخصصین امر هدف ي لذا بر اساس رايزنی با كمیته .خواهد يافت شيبهبود افزاشیب 

)نمودار ساالنه رسیدن به هدف كالن اتوماسیون  9-1كه در نمودار  درصد صورت پذيرفت 50 به میزان SAIDIرسیدن به 

 .مشاهده استقابل  (توزيع

 كالن هدففرآيند استخراج  ـ2ـ2ـ1

 برق كشور: فرآيند گام به گام تدوين اهداف كالن توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت

 از بخشي نتايج حاصل  بحث كارشناسی میان متخصصین در حیطهجلسات برگزاري  و از خبرگان ینظرسنجدر گام اول 

بعدي با پااليش نظرات گردآوري  . در قدمصورت پذيرفته است انداز چشمهاي موجود در  هوشمندي فناوري با تاكید بر مولفه

 در شده است. استخراج شده،داده  شرح تر شیپضروري  يها یژگيوبر  هدف كالن با تكیه ،آني خبرگان پیرامون  شده

و در نهايت هدف كالن توسعه فناوري  رسیده است شده و به تايید خبرگان امر نهايی سازياين هدف ي سوم،  مرحله
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برق كشور نشان  كالن توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت گذاري هدف 9-1 شكل. در اتوماسیون توزيع تدوين گشته است 

 داده شده است.

 

 اتوماسیون توزيع صنعت برق كالن هدفبه  دنیرس ینمودار ساالنه چگونگ 9-1 شكل

 

میزان تقريبی نمودار  ،ي مدت خاموشی خواهد شددرصد 50كاهشمنجر به ساله  10در افق  1.5 ونیشدت اتوماساجراي 

كه با توجه به نظر  (نمودار تجمعینمودار ). اين شده استترسیم  1394-1404ساالنه به اين هدف در بازه زمانی دستیابی 

 نشان داده شده است. 9-1كمیته راهبري تهیه گرديده در شكل 

كه در شكل نیز قابل مشاهده است با توجه به اينكه هدف اصلی در اجراي فاز اول اجراي اتوماسیون،  خطوط و  طور همان

باشند، میزان خاموشی با  اموشی میعامل اصلی خ ها پستباشد و با در نظر گرفتن اينكه اين خطوط و  میهاي حساس  پست

، سرعت كاهش خاموشی شیب مهم يها پست اسیونيابد. در فاز دوم اجراي اتوماسیون، با اتوم شدت بیشتري كاهش می

شده، قابلیت اسیون اتوم يها پستبا در نظر گرفتن تعداد زياد خطوط و كندتري پیدا كرده و در فاز سوم و پايانی اجراي پروژه 

كه منجر به مديريت  DMSو در نتیجه امكان استفاده كارا از  ها پستتر و حجم باالي تاريخچه اطالعاتی خطوط و كنترل باال

 خاموشی سرعت بیشتري گرفته و شیب نمودار بیشتر خواهد شد. كاهششود،  برق می بهتر شبكه

به منظور البته بوده و  قريبیشود ت یمشاهده م 9-1شكل در به اين نكته توجه نمود كه درصد كاهش خاموشی كه  ستيبا یم

 تطابق بیشتر با واقعیت در چند مرحله با خبرگان و اعواي محترم كمیته راهبري مورد بازنگري قرار گرفته است.



 عه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانراهبردی و نقشه راه توسسند 

23 

 

 

فاز سوم و چهارم: تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه، اقدامات و 

 سیاتها

 1394 خرداد، دومویرایش 

 

 

 

 توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برقرويكرد  -1-3

در سطح  ينسبت به توسعه فناور گذاران تاسیسنگرش كالن  حياست كه به تشر ياز راهبرد كالن فناور یبخش توسعه كرديرو

. گذارد یمشده اثر  نتعیی اهداف و ها برنامه هیكالن است كه بر كل يها يریگ جهتاز  اي توسعه مجموعه كرديرو .پردازد یم یمل

نه(، ضرورت فناورا يرویپ اي یشگامیورود  )پ يبند زمانمشتمل بر  يتوسعه فناور رامونیپ یساسا یبه سواالت ها يریگ جهت نيا

 ينـوآور   يتمركز بر نـوع  و الگـو   ،يمناسب نظام نوآور يساختار نهاد ،یدولت تيتوسعه، سطح مناسب حما يها تياولو نییتع

كشش بازار( و سبک  ،فناوري فشار) دهنده توسعه شرانیپ يروهای، ن يساز ، سطح شبكه(نيادیبن اي یجيتدر ند،يفرا اي)محصول 

 .  دهد یمو توسعه( پاسخ  قیتحق ،يارهمك د،ي)خر ياكتساب فناور

 خواهد بود.  رگذاریتاث تر نيیپادر سطوح  یانتخاب يها و اقدام ها استیس هیبر كل يتوسعه فناور يبرا یانتخاب كرديرو

ـ با ،شـود  یمتوسعه استفاده  كرديرو نییتع يكه برا یاست. روش افتهيساختار یوجود روش ازمندیتوسعه ن كرديرو نییتع  يدارا دي

 باشد:  ريز يها یژگيو

ـ و راهبرد ارائه گرد استیبخش از س نيا يكه در ابتدا یفيراهبرد: با توجه به تعار نيتمركز بر تدو - راهبـرد   نيتـدو  د،ي

 عيتوسـعه صـنا   يبـرا  استیس نيكه به تدو يیها مدلآن دسته از  ن،ي. بنابراهاست استیس یكالن گام مقدم بر طراح

 .رندیگ ینمرد توجه قرار مرحله مو نيدر ا ،پردازند یم

ـ ا گذاران استیس اساسی سواالت كننده روشن ديقسمت با ني: راهبرد اتخاذ شده در ایتيراهبرد هدا نيبر تدو دیتاك -  ني

ـ ( نيراهبـرد  يهـا  يفناور)انتخاب  ویپورتفول يراهبردها نيكالن، تدو يها يریگ جهت نییحوزه باشد. اگرچه در تع  زی

 است.  يتوسعه فناور يمناسب برا یتيهدا راهبردبخش، تنها استخراج  نياما هدف ا ،باشد یم يضرور

ـ را مشـخص نما  يكالن فناور يریگ جهت ديبا يشنهادپی مدل كه ازآنجا: حل راه زيدر تجو يیتوانا - الزم اسـت تـا    د،ي

هـدف   ،پردازند یم ستمیس لیتحل يبرا یچارچوب ي ارائهكه صرفا به  ها مدلآن دسته از  نيباشد. بنابرا يزيتجو یمدل

 . رندیگ ینممطالعه قرار 

 يتنها قادر به استخراج راهبرد بـرا  يفناور تيريمد اتیمطرح در ادب يها مدلاز  ياری: بسیراهبرد در سطح مل نيتدو -

از  ياریبس ني. بنابراباشد یمو از جانب دولت  یدر سطح مل يراهبرد فناور نيمدل تدو ني. اما هدف اباشند یم ها بنگاه

 را ندارند.  قیتحق نيدر ا میتقاستفاده مس تیقابل اتیدر ادب جيرا يها مدل
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توسـعه   يراهبردهـا است كـه   یبوده و منطق توسعه درحال يكشور رانيبودن: ا توسعه درحال یطیمح یژگيبر و دیتاك -

شـده   یبرد طراحراه نيتدو يها مدل گر،يعبارت د متفاوت باشد. به افتهي توسعه يآن با كشورها يها يفناورو  عيصنا

بودن فناورانه كشور( كه غالبـا   شرویپ فرض شیپ)مانند  كند یم تيرا رعا يیها فرض شیپ افتهي توسعه يكشورها يبرا

 . باشد ینمصادق  توسعه درحال يدر كشورها ها فرض شیپ نيا

مد نظـر قـرار    ها یژگيو بیان شده براي رويكرد توسعه در سند پیش رو تالش شده است تمامی اين يها یژگيوبا توجه به 

محیطی و در سطح ملی  يها یژگيوگرفته و رويكردي مطابق با نظام نوآوري فناورانه و متناسب با وضعیت كشور از لحاظ 

از تجربیـات و  ، طراحی گردد . لذا در تمامی مراحل تدوين رويكرد توسعه عالوه بر از نظرات و دانش اعوا كمیته راهبري 

 .ه استشد يریگ بهرهدر اين حوزه نیز ( 1)پیوست بخش صنعت  پیشكسوتان يها هیتوص

 روش تدوين راهبرد -1-3-1

گیري كلی استراتژي  جهت تدوين راهبرد توسعه فناوري در ابتدا بر اساس روش تجويزي كه در ادامه شرح داده شده است جهت

ي كمیته  نتايج به خبرگان طی جلسات برگزار شده ي ارائهتوسعه فناوري حوزه اتوماسیون توزيع استخراج گرديد و پس از آن با 

بر اساس الگوهاي مشابه ها  ، فناوري(1)پیوست  انجام شده با خبرگان صنعت هاي ها و بحث راهبري، همچنین طی نشست

 اند. شده بندي دستههريک در چهار گروه  يها یژگيومشاهده شده و 

ها مبتنی بر شهود خبرگان،  ي آن گروه از فناوري استراتژي ويژه ها، از فناوريهاي انجام شده براي هر گروه  بندي برمبناي دسته 

مشخص شده است، لذا در ادامه در ابتدا شرحی خواهیم داشت بر تعیین  يزيمدل تجومبتنی بر گیري اصلی  ذيل جهت

 (.10-1)شكل پرداخته شده است  يفنّاوراستراتژيک و پس از آن به تعیین استراتژي توسعه  گیري كالن جهت
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 روش تدوين راهبرد 10-1شكل 

 گیري كالن استراتژيک جهت نییتع -1-3-2

نیازهاي مقتوی،  يریدر نظرگ، با توسعه درحالدر اين بخش روشی كه براي تعیین رويكرد توسعه فناوري براي كشورهاي 

 1(2001از روش ارائه شده توسط كانتنر و پیكا ) افتهيبهبودان حالت توشود. اين روش را می بیان می اختصار بهاستفاده شده 

و درنهايت  2فناوري ي حوزهدانست. در اين روش، سه محور سطح بلوغ فناوري )منحنی چرخه عمر فناوري(، توانمندي ملی در 

رد مناسب براي توسعه فناوري ي رويككنندهكاربرد(، تعیین -فناورانه )مشخص بودن يا عمومی بودن فناوري ي حوزهگستردگی 

 .(11-1 شكلهستند )

 

                                                 
1
 Cantner & Pyka 

2
. گیری رویکرد توسعه اضافه شده استماتریس تصمیممنظور درنظر داشتن شرایط کشورهای درحال توسعه به  این فاکتور به 

 .گیرندفرض پیشرو درنظر میصورت پیشرا به کشورهای توسعه یافته معموال سطح توانمندی خود
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 گیري رويكرد توسعهماتريس تصمیم 11-1 شكل

 تعريف متغیرها -1-3-3

كننده رويكرد منتخب توسعه فناوري هستند: چرخه عمر فناوري، براي انتخاب رويكرد توسعه، سه متغیر تعیین مذكوردر روش 

 ی فناورانه.و توانمندي مل فناورانه ي حوزهگستردگی 

 چرخه عمر فناوري -1-3-3-1

جايگزين از رده خـارج   هاي فنّاوريبا ورود  ها آنشوند و در نهايت برخی از  يكی پس از ديگري متولد و وارد بازار می ها فنّاوري

نیز اين  اوريفنّگذرد، هر  طور كه زندگی موجودات زنده از مراحل اصلی تولد، رشد، بلوغ و مرگ می گردند. در حقیقت همان می

از يک منحنی خـاص   فنّاوريپیدايش، رشد و كاربرد  .نامند می فنّاورياين مراحل را چرخة عمر  .كند فراز و نشیب را تجربه می
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ژيک اسـترات  ريـزي  طرحو  فنّاوريبینی  پیشبراي توان  می فنّاوري. از چرخه عمر (12-1شكل ) كند پیروي می S-Curveبه نام 

 [9] .گرفتبهره  فنّاورييک توسعه 

 

 

 چرخه عمر فناوري 12-1شكل 

 گستردگی حوزه فناورانه -1-3-3-2

 ي حوزهكند. منظور از يک در سند راهبردي اشاره می ي موردمطالعهگستردگی حوزه فناورانه به معین يا نامعین بودن موضوع 

داشتن  در نظر به معنیفناورانه  ي حوزهرده بودن كاربردي است كه در آن وجود دارد. بنابراين گست-هاي فناوريفناورانه تركیب

 موضوع مطالعه است. عنوان بهكاربردهاي متفاوت براي يک فناوري و يا وجود انواع مختلفی از فناوري 
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 توانمندي ملی فناورانه -1-3-3-3

يا ، ( فناوريبلوغمادگی )سطوح آ ،قرار گرفته است مورداستفادهها  يی كه جهت سنجش آمادگی و بلوغ فناورييكی از معیارها

TRLsاختصار  طور به
میالدي توسط سازمان ناسا مطرح شد. تعاريف اولیه شامل  80در دهه اين سطوح براي اولین بار  .است ،1

 میالدي ارائه گرديد. 1989هفت سطح بود كه توسط سادين و همكارانش در سال 

يش داد و هركدام از سطوح را توصیف كرد. از آن سال به بعد سطح افزا 9میالدي، منكینز اين سطوح را تا  1995در سال 

 (4-1)جدول هاي توسعه فناوري خود استفاده نمود.  ها در برنامه سازمان ناسا از اين ابزار در ارزيابی سطح آمادگی و بلوغ فناوري

                                                 
1
 Technology Readiness Levels 
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 سطوح آمادگی فناوري 4-1جدول 

 توصیف سطح آمادگی فناوري

ــاهده و   – 1 ــه مش ــول پاي اص

 شده شگزار

ترين سطح بلوغ فناوري است. در اين سطح, تحقیقات علمی به منظـور   اين پايین

 شود انتقال به تحقیقات كاربردي و توسعه شروع می

فرموله شدن مفهوم و/يـا   – 2

 كاربرد فناوري

, كاربردهاي عملی ايـن  يوقتی اصول فیزيكی پايه مشاهده شد, در سطح بلوغ بعد

كاربردها هنوز ذهنی و گمـانی  سايی كرد. در اين سطح, توان شنا ها را می مشخصه

 ها صورت نگرفته است. هستند و تجزيه و تحلیل مفصل در خصوص اثبات آن

اثبـــــات مفهـــــومی   – 3

 صـورت  بههاي كلیدي  مشخصه

 نظري و تجربی

اين فعالیت بايد شود.  در اين مرحله از فرايند بلوغ, تحقیق و توسعه فعال شروع می

ت تحلیلی و مطالعات آزمايشگاهی به منظور اثبـات نتـايم مطالعـات    شامل مطالعا

بايد كاربردها و مفـاهیم فرمولـه شـده در     ها آزمايشتحلیلی باشد. اين مطالعات و 

 را اثبات نمايد. 2سطح 

 برد بـورد تايید مؤلفه و/يا  – 4

 در محیط آزمايشگاه

 شان داده شود كه اجـزا بـا  تا ن گردند يكپارچه بايد اصلی فناوري مذكور  هاي مؤلفه

سازند. اجزا  را در محیط آزمايشگاه مهیا می موردنظركنند و عملكرد  يكديگر كار می

 اند. به صورت موقتی و مجزا به صورت دستی روي میز آزمايشگاه به هم وصل شده

 برد بـورد تايید مؤلفه و/ يا  – 5

 در محیط مرتبط با كاربرد

تـوان  بكـه   اي گونه بهواقعی متكی شده  عناصر برد باي فناوري كیاصلی  هاي مؤلفه

در يـک محـیط    هـا و سیسـتم,   , زيرسیسـتم هـا  مؤلفـه كل كاربردها را در سـطح  

 نمود. آزمايش شده سازي شبیه

نمــايش مــدل سیســتم /  – 6

يا نمونه در محـیط   زيرسیستم

 مرتبط با كاربرد

. شـود  مـی  آزمـايش  آن در يک محیط مـرتبط اي از  اولیهمدلی از سیستم يا نمونه 

بايست مـدل يـا نمونـه در     محیط مرتبط يک محیط فضايی باشد, می كه درصورتی

 فضا به نمايش گذاشته شود.

نمايش نمونه سیسـتم در   – 7

 محیط عملیاتی

اي از سیستم واقعی بايد در محیط واقعی به نمايش گذاشته شود. اين نمونه   نمونه

و در محـیط   يا در مقیاس همانند آن باشد بايد نزديک به سیستم عملیاتی اصلی و

 گردد. آزمايشعملیاتی 

بررســی كیفیــت سیســتم  – 8

واقعــی كامــل شــده از طريــق 

 و نمايش آزمايش

در  توسعه سیستم براي بیشتر عناصر فناوري است.غالبا اين مرحله نمايانگر پايان 

 است. شده يكپارچهاين حالت فناوري جديد با سیستم موجود 

ــ – 9 ات عملكــرد سیســتم اثب

 هـــاي مأموريـــتواقعـــی در 

 عملیاتی

 گردد. در اين مرحله عیب و ايرادهاي احتمالی برطرف می
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ها و  اي در خصوص استفاده از اين ابزار در پروژه ( بررسی گستردهGAO) آمريكامیالدي، سازمان حسابرسی كل  1999در سال 

زارت دفاع آمريكا پیشنهاد كرد تا از اين ابزار در ارزيابی بلوغ فناوري هاي تحقیقاتی دفاعی انجام داد و در نهايت به و طرح

 هاي دفاعی استفاده شود. برنامه

 نشان داده شده است. 13-1در شكل  ( فناوريبلوغسطوح آمادگی )

  

 سطوح آمادگی فناوري 13-1شكل 
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 گیري ماتريس تصمیم -1-3-4

 در خصوص گیري تصمیم شناسايی و به استفاده از آن منجر كه شود یم ترسیم يبعد سهيک ماتريس  ریمتغبر مبناي اين سه 

آيد كه هر يک متناظر با می به وجودشش حالت شود  كه مالحظه می طور همان. با توجه به اين ماتريس، شود میرويكرد توسعه 

 ( .14-1شكل يک نوع رويكرد توسعه فناوري است )

 

 هبرد توسعه فناوريانتخاب را گیري یمتصمماتريس  14-1 شكل

چنین از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل معرفی و هاي مختلف هستند و همكه داراي كاربردهاي گسترده در زمینه يیها يفناور

 دهند.گیري رويكرد توسعه را تشكیل میاوايل رشد قرار دارند، حالت اول ماتريس تصمیم

چنین از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل معرفی و نواع محدود هستند و همي از اكه داراي كاربرد مشخص و مجموعه يیها يفناور

آورند. در اين حاالت نیز پیروي و پیشروي می به وجودگیري رويكرد توسعه را اوايل رشد قرار دارند، حالت دوم ماتريس تصمیم

 ا هستند.پمعنی بوده و همه از لحاظ توانمندي فناورانه تقريبا همفناورانه میان كشورها بی

و  فناورانه عمومی هستند، از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند ي حوزهي كه داراي گستره يیها يفناور

گیري رويكرد توسعه را از لحاظ توانمندي فناورانه نیز در جايگاه پیرو قرار دارد، حالت سوم ماتريس تصمیم دهنده توسعهكشور 

 . در اين حالت برخالف دو حالت قبلی، پیروي و پیشروي فناورانه میان كشورها معنادار است.دهندتشكیل می

و  فناورانه مشخص هستند، از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند ي حوزهي كه داراي گستره يیها يفناور

-گیري رويكرد توسعه را تشكیل می، حالت چهارم ماتريس تصمیماز لحاظ توانمندي فناورانه نیز پیرو است دهنده توسعهكشور 

 دهند.



 عه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانراهبردی و نقشه راه توسسند 

32 

 

 

فاز سوم و چهارم: تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه، اقدامات و 

 سیاتها

 1394 خرداد، دومویرایش 

 

 

 

فناورانه گسترده هستند، از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند، و كشور  ي حوزهكه داراي  يیها يفناور

دهند. ويكرد توسعه را تشكیل میگیري راز لحاظ توانمندي فناورانه پیشرو است، حالت پنجم ماتريس تصمیم دهنده توسعه

 .است 1هاقابلیت یبخش قیتعمرويكرد برگزيده در اين حالت، رويكرد 

فناورانه مشخص هستند، از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند، و كشور  ي حوزهكه داراي  يیها يفناور

 دهند.گیري رويكرد توسعه را تشكیل میالت ششم و آخر ماتريس تصمیماز لحاظ توانمندي فناورانه پیشرو است، ح دهنده توسعه

است. هدف از اين رويكرد حفظ پیشرو بودن در تولید و  2رويكرد مناسب در حالت ششم ماتريس، رويكرد پیشروي هوشمندانه

 تمالی فناوري است.هاي جايگزين احتوسعه فناوري با تمركز بر توسعه فناوري كنونی و داشتن نگاهی آينده و گزينه

 است: ي توسعه فناوري معرفی شدهاي میان رويكردها اطالعات مقايسه 5-1 جدول در با توجه به موارد اشاره شده در زير،

 

 

 مقايسه میان رويكردهاي توسعه فناوري 5-1 جدول

  
 محوراقدام گرااشاعه گرا ماموريت محورتحقیق

بخشی تعمیق

 هاقابلیت

پیشروي 

 ههوشمندان

 هدف

-توسعه زيرساخت

هاي دانشی و 

هاي كسب قابلیت

علمی در نظام 

 نوآوري

ايجاد يک 

ي صنعت بر پايه

هاي فناوري

كلیدي نوظهور و 

-امید به زايش

هاي فناورانه در 

اكتساب, 

انتشار, و 

پراكندن قابلیت 

فناورانه در 

 محیط صنعت و

كم كردن 

دستیابی به 

فناوري در 

ترين زمان كوتاه

-ممكن و با بهره

گیري از تجارب 

كشورهاي 

پايدارسازي و 

بخشی به عمق

-هاي علمیقابلیت

صنعتی موجود در 

ساختار نظام 

 نوآوري

حفظ پیشروي در 

تولید و توسعه 

فناوري كنونی با 

داشتن نگاهی 

هاي آينده و گزينه

 جايگزين فناوري

                                                 
1
 Competence deepening approach 

2
 Intelligent extending 
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 محوراقدام گرااشاعه گرا ماموريت محورتحقیق

بخشی تعمیق

 هاقابلیت

پیشروي 

 ههوشمندان

شكاف  هاي ديگرحوزه

هاي توانمندي

موجود و 

اي مرزه

 فناورانه

 پیشرو

بندي زمان

 ورود

پیروي  پیشگامی پیشگامی

 هوشمندانه

پیروي 

-هوشمندانه 

 پیروي منفعالنه

 پیشگامی پیشگامی

ضرورت 

 بندي اولويت

 اهمیت باال عدم ضرورت اهمیت باال عدم ضرورت اهمیت باال عدم ضرورت

 نقش دولت

حمايت باال و 

مستقیم از 

هاي فعالیت

 تحقیقاتی

حمايت باال و 

مستقیم از 

هاي اوريفن

 منتخب

حمايت 

غیرمستقیم از 

 اشاعه فناوري

حمايت 

غیرمستقیم از 

 اكتساب فناوري

سازي و يكپارچه

دهی به جهت

 هافعالیت

سازي و يكپارچه

دهی به جهت

 هافعالیت

ساختار 

نهادي 

 محوري

ها و دانشگاه

نهادهاي تحقیقات 

 ملی

نهادهاي 

 تحقیقاتی ملی

 گرا ماموريت

هاي انتشار هاب

وري دولتی و فنا

هاي شركت

 بزرگ

هاي شركت

 بزرگ

هاي بزرگ, شركت

هاي شركت

 كوچک و متوسط

هاي بزرگ, شركت

هاي شركت

 كوچک و متوسط

نوع و الگوي 

 نوآوري

نوآوري  -

-محصول

 بنیادين

-نوآوري فرايند

 تدريجی

-نوآوري فرايند

 تدريجی

-نوآوري فرايند

 تدريجی

-نوآوري فرايند

 تدريجی

سطح 

 سازيشبكه

تعامالت میان 

نهادهاي 

 تحقیقاتی داخلی

همكاري میان 

نهادهاي 

 تحقیقاتی داخلی

همكاري 

فناورانه با 

متحدان خارجی 

و تعامالت میان 

گران  كنش

 داخلی صنعت

همكاري فناورانه 

با متحدان 

خارجی, همكاري 

میان نهادهاي 

تحقیقاتی با 

 صنعت

همكاري میان 

اجزاي صنعت 

باهم, همكاري 

 میان نهادهاي

تحقیقاتی با 

 صنعت

همكاري میان 

نهادهاي 

تحقیقاتی با 

 صنعت

نیروهاي 

 پیشران

حمايت فشار علم, 

مالی دولتی و امید 

به استفاده از 

 فناوري در آينده

حمايت مالی 

دولتی, فشار 

فناوري, و امید 

هاي به زايش

 فناوري

كشش بازار, 

سازي تسهیل

دولتی, امید به 

پیشرو شدن در 

هاي فناوري

 رفته آيندهپیش

كشش بازار و 

سازي تسهیل

 دولتی

 كشش بازار كشش بازار

 سبک اكتساب

تحقیق و توسعه 

داخلی/همكاري 

 فناورانه

تحقیق و توسعه 

داخلی/همكاري 

 فناورانه

همكاري 

فناورانه/خريد 

 فناوري

همكاري 

فناورانه/خريد 

 فناوري

تحقیق و توسعه 

داخلی/همكاري 

 فناورانه

تحقیق و توسعه 

همكاري داخلی/

 فناورانه
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 راهبرد توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور -1-3-5

هاي حوزه  اكثر فناوري ،فناوري چرخه عمرموقعیت قرارگیري در شود به لحاظ  میمالحظه  15-1 كه در شكل طور همان

هاي حوزه  ي عمر فناوري ي دوره اصلهشكاف و ف سو کياز  ازآنجاكههمچنین  اتوماسیون در اواخر دوره رشد و بلوغ خود هستند

ي توزيع  درصد در شبكه 1كمتر از ايران است و از سوي ديگر اتوماسیون در  يداراختالف معنااتوماسیون در كشور با دنیا زياد و 

را در  ي مناسب براي كشور ما در اين حوزه ايفاي نقش پیروي از كشورهايی است كه مسیر خود گزينهسازي شده است لذا  پیاده

هاي انجام گرفته در  بررسی نتايجبا توجه به ذكر شد  تر شیپكه  طور همان تكامل اين فناوري طی كرده و نقش پیشروي دارند.

 :اند چهار گروه جاي گرفتهها در  ، اين فناوريخصوص میزان آمادگی فناوري كشور

 

 

 فناوري مشابههاي حوزه اتوماسیون با سطوح آمادگی  فناوري يبند دسته 15-1 شكل

 

 در صنعت حوزه كاربرد مشخصیتوزيع فناوري اتوماسیون دهد كه  نشان می فناورانه ي حوزهگستردگی و باالخره بررسی متغیر 

 نمايش داده شده است: 16-1شكل بندي نتايج حاصله در  . جمعدارد برق كشور
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 اتوماسیون هاي يفناور يبند دسته 16-1 شكل

مبین اين مطلب بوده ( 1)پیوست  در كارگروه دانشگاهیان، همچنین خبرگان صنعت رگان مربوطهبحث و بررسی در جمع خب

اقدام محور  كه از ديدگاه كالن استراتژي مناسب جهت توسعه فناوري در حوزه اتوماسیون توزيع در كشور استراتژي است

 .(17-1)شكل  باشد می

 

 عاستراتژي توسعه فناوري اتوماسیون توزي 17-1 شكل
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 .شود مشخصات رويكرد اقدام محور تشريح میدر ادامه 

 

 محوراقدام  

 هدف
گیري از تجارب كشورهاي ترين زمان ممكن و با بهرهدستیابی به فناوري در كوتاه

 پیشرو

 پیروي منفعالنه-پیروي هوشمندانه  بندي ورودزمان

 اهمیت باال بندي ضرورت اولويت

 اكتساب فناوري حمايت غیرمستقیم از نقش دولت

 هاي بزرگشركت ساختار نهادي محوري

 تدريجی-نوآوري فرايند نوع و الگوي نوآوري

 همكاري فناورانه با متحدان خارجی، همكاري میان نهادهاي تحقیقاتی با صنعت سازيسطح شبكه

 نیروهاي پیشران
 سازي دولتیكشش بازار و تسهیل

 وريهمكاري فناورانه/خريد فنا سبک اكتساب

 

ولی با توجه به نوع فناوري از وجوه مختلف و همچنین سطح آمادگی  باشد یممبین چارچوب اصلی اين رويكرد باال موارد 

مثال در سبک اكتساب ،  طور بهبدون تغییر شكل كلی ، برخی موارد را با توجه به فناوري خاص سفارشی نمود.  توان یمفناورانه 

، يدو يا به لحاظ پدافن باشند یماتوماسیون قرار دارند، داراي توانمندي داخلی  يها يفناورعه كه در مجمو ها يفناوربرخی از 

لذا اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه آورد  به دستكشور ناگزير است فناوري را از طريق تحقیق و توسعه داخلی 

هدف نهايی رويكرد  .باشد ینمدر رويكرد اقدام محور مختص به آن فناوري خاص بوده و نیاز به تغییر شكل كلی سبک اكتساب 

گیري از تجارب كشورهاي پیرو در اين حوزه است. در اين زمان ممكن و با بهره نيتر كوتاهمحور دستیابی به فناوري در  اقدام

یمات ضروري است. كلیدي، از تصم يها يفناورمنظور انتخاب بندي بهفناورانه، اولويت هاي حوزهمشخص بودن  لیبه دلحالت 

خصوصی در اين حالت  يها بنگاههاي فناورانه، مشاركت ي حوزهنزديک بودن فناوري به بازار و نیز مشخص بودن  لیبه دل

 نيتر مهمگرا، . بنابراين همانند رويكرد اشاعهستینها چندان ضروري بسیار زياد است. در اين شرايط حمايت دولتی از پروژه

عنوان سبک اصلی اكتساب داشتن همكاري فناورانه به در نظررويكرد، كشش بازار فناوري است. با  نیروي پیشران در اين

توانند در شرايط محور میسازي در اين رويكرد در حد ارتباط با شركاي تجاري خارجی است. رويكرد اقدامفناوري، سطح شبكه
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در حال  ها آناي هستند اما بازار منطقه افتهي توسعهدر جهان  كه يیها يفناورهاي متفاوتی به انجام برسد. مختلف، به شیوه

پیشرو  يها بنگاهتوسعه پیدا نمايند. تقلید خالقانه همكاري راهبردي با  1ظهور است مناسب است تا با رويكرد تقلید خالقانه

ق و توسعه براي تولید فناوري در توان كاستن از ريسک تحقیها را میفناوري موجود در جهان تاكید دارد. هدف از اين همكاري

-عنوان نمود. در اين حالت، فناوري با حالت كلی مشابه با نمونهاست(  يریگ شكل در حاليک منطقه جديد )كه فناوري در آن 

و تدريجی  يها ينوآورشود. نوع نوآوري نیز از نوع تر تولید میهاي پايینهاي خارجی، اما با خصوصیات عملكردي بهتر و هزينه

. در طرف مقابل، در شرايطی كه بازار دهد میبندي ورود پیروي هوشمندانه را الگوي خود قرار فرايندي است. كشور هم زمان

-بهره برد. اتخاذ اين رويكرد با هدف بهره 2برد، بايد از رويكرد تقلید منفعالنهمی به سراي فناوري در حالت بلوغ خود منطقه

 پذيرد.جود و جايگزينی واردات صورت میبرداري حداكثري از بازار مو

 ياورنفتعیین استراتژي توسعه  -1-3-6

 

 

 

                                                 
1
 Innovative imitation 

2
 Reactive imitation 
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كه در الگوي تعیین استراتژي )شكل باال( نیز مشخص است در  طور همانتعیین استراتژي توسعه فناوري ،  منظور به

ابتدا وضعیت كنونی فناوري مورد تجزيه و تحلیل  برگزار شدمنظور كه با شركت اعوا كمیته راهبري به همین  يیها كارگروه

قرار گرفته، سطوح آمادگی فناوري و چرخه عمر در داخل كشور، چرخه عمر در سطح دنیا و همچنین سطح پیچیدگی فناوري 

سی قرار گرفته و ، انتقال، خريد( مورد بررزا درونشناسايی گرديد. در مرحله بعد وضعیت فناوري و روش توسعه )توسعه 

شدند و نهايتا استراتژي اكتساب  يبند طبقهجداگانه  يها دستهكه الگوي مشابهی براي توسعه فناوري داشتند در  يیها يفناور

 . گردد یمتعیین گرديد. در ادامه مراحل انجام شده به صورت تفصیلی بیان  ها دستهفناوري براي هريک از اين 

فناورانه، و  ي حوزه یگستردگ ،يچرخه عمر فناور يرهایعالوه بر متغ ،ونیحوزه اتوماس ياورتوسعه فن ياستراتژ نییجهت تع

الزم  يها یبررس، (1)پیوست  صنعت برقاساتید دانشگاه و خبرگان هايی با تركیب  با برگزاري كارگروهفناورانه،  یمل يتوانمند

در جدول زير قابل ها  مربوط به اين نظرسنجیي نتايج  كلیه .رفتيحوزه صورت پذ نيدر ا يفناور یدگیچیسطح پ نییجهت تع

 باشد. مالحظه می

 هاي سطح آمادگی فناوري, چرخه عمر فناوري و سطح پیچیدگی فناوري نتايم نظرسنجی از خبرگان جهت تعیین مولفه 6-1 جدول

 ها يفناور يبند دسته
سطح آمادگی فناوري در 

 كشور

وضعیت چرخه عمر 

 فناوري دنیا

خه عمر وضعیت چر

 فناوري ايران

 امتیاز پیچیدگی فناوري

و 
د 

ولی
د ت

آين
فر

تم
س

سی
زا 

اج
ی 

سان
 ان

ي
رو

نی
 

ی
فن

ش 
دان

 

ن
ما

از
س

 
ده

 ی
و 

ت
ري

دي
م

 

 6.5 8.3 7.3 5.8 معرفی رشد 6.0 اسكادا پايه افزار نرم

 مديريت شبكه افزار نرم

 4.8 7.8 6.5 6.3 جنینی رشد 3.0 مديريت قطعی

 5 8 6.5 6.3 نینیج رشد 3.0 مديريت بار

 5 7.8 5.8 6.3 جنینی رشد 3.0 كنترل ولتاژ

 4.8 7.8 5.8 6.3 جنینی رشد 3.0 كنترل توان راكتیو

 4.8 8.3 6 6.3 جنینی رشد 3.0 بازآرايی شبكه

 4.8 7.5 6 6.3 جنینی رشد 3.0 مديريت منابع تولید پراكنده

 5.5 8 6.8 5 جنینی رشد 6.0 تعمیرات يها گروهمديريت 

 5 7 5 6.3 معرفی رشد 6.0 پردازشگر توپولوژي
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 ها يفناور يبند دسته
سطح آمادگی فناوري در 

 كشور

وضعیت چرخه عمر 

 فناوري دنیا

خه عمر وضعیت چر

 فناوري ايران

 امتیاز پیچیدگی فناوري
و 

د 
ولی

د ت
آين

فر

تم
س

سی
زا 

اج
ی 

سان
 ان

ي
رو

نی
 

ی
فن

ش 
دان

 

ن
ما

از
س

 
ده

 ی
و 

ت
ري

دي
م

 

 تجهیزات پايش

  

Fault Detector 7.0 6.8 9.8 7.8 6 رشد اشباع 

Fault Indicator 7.0 7.3 10 8.5 6 رشد بلوغ 

 5.8 7.8 7.5 7.6 رشد بلوغ 6.0 رله اضافه جريان

 5.8 7.8 7.5 7.6 رشد بلوغ 6.0 رله خطاي زمین

 3.3 7.3 6.7 6.7 رشد بلوغ 5.0 رسكشنااليز

 3.7 7.3 6.2 6.7 رشد بلوغ 5.0 ريكلوزر

 كلیدها

 6.3 8.3 7.3 5.4 رشد بلوغ 9.0 سكسیونر

 5.3 7.5 6.8 6.6 رشد بلوغ 9.0 بريكر

 يریگ اندازهتجهیزات 

 6.8 8.8 7.5 5.8 بلوغ افول 8.0 ترانس جريان

 6.8 8.8 7.5 5.8 بلوغ افول 8.0 ترانس ولتاژ

 6.3 9.7 9 5.3 بلوغ افول 8.0 ترانسديوسر

 4.5 8 7.8 7 جنینی رشد 5.0 حسگر جريان

 4.5 8 7.8 7 جنینی رشد 5.0 حسگر ولتاژ

گیري ولتاژ  مقره اندازه

 جريان
 6 8 7.8 7 معرفی رشد 5.0

 تجهیزات اطالعاتی

 6.3 8 7.3 7.8 رشد بلوغ 7.0 (RTU) پايانه راه دور

 3 8.5 7 8.5       ی برنامه پذيركنترلر منطق

IED 2.0 5.3 7.5 7.8 9 جنینی رشد 

 7 9.7 8.4 5.8   بلوغ 9.0 شارژر تجهیزات جانبی

 ها پروتكل

 4.5 7.5 6 7.8 معرفی رشد 7.0 پروتكل ارتباط بین مراكز

پروتكل ارتباط با پايانه راه 

 دور
 6 8 7.3 7.3 رشد بلوغ 7.0
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شده است.  ارائه يانجام شده است. در ستون اول و دوم اجزا درخت فناور یمراحل قبل هیاز كل يا يبند جمعجدول فوق در واقع 

توسعه  سکيو ر یداخل يها شركت یآمادگ زانیم دهنده نشانآورده شده است كه  TRL اي يفناور یدر ستون سوم سطح آمادگ

نشان داده شده است. در  ها آن نیو شكاف ب رانيو ا ایدر دن يدوره عمر فناور نجماست. در ستون چهارم و پ ندهيدر آ يفناور

در چهار  يفناور یدگیچیپ زانیم زی. در چهار ستون آخر نباشد یم يفنّاور يرشد تقاضا تیعامل وضع نيتر مهمچرخه عمر 

 تيريو مد یده سازمان يو توانمند یفن نشدا يتوانمند ،یانسان يروین يتوانمند ستم،یو اجزا س دیتول نديفرآ يمحور توانمند

 ،يفناور یسطح آمادگ ،يدرخت فناور يها صورت گرفته در بخش يها لیتحل يبند جمعموارد  نيشده است. در واقع ا ارائه

 .[9] شد ارائهاول و دوم گزارش مراحل كه در  باشد یم يفناور یدگیچیدوره عمر و پ

به  یدگیچیسطح پ یفیك لیتحلقابل مشاهده است،  18-1 ر شكلكه د طور همانو  6-1با توجه به نتايج ارائه شده در جدول 

 طور به يفناور نيا يریكارگ بهكشور در  يسطح توانمند دهد میصنعت برق نشان  ونیاتوماس يها يفناور کیتفك

 تيريمد ات،ریتعم يها گروه تيريمد يها يفناورمربوط به  يفناور يریكارگ به يیباال بوده و حداقل سطح توانا يا مالحظه قابل

جدول كه در  طور همانالبته الزم به ذكر است  .باشد یم يو پردازشگر توپولوژ سپاچريد یآموزش ساز هیشبپراكنده،  دیمنابع تول

 .(19-1)شكل  باشد ی( م5باالتر از متوسط )عدد  زیمذكور ن يها يدر فناور يسطح توانمند داستیپنیز  1-6
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 هاي اتوماسیون توزيع به تفكیک فاكتورها وريامتیاز كلی پیچیدگی فنا 18-1 شكل

 

 هاي اتوماسیون توزيع امتیاز كلی پیچیدگی فناوري 19-1 شكل

 



 عه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانراهبردی و نقشه راه توسسند 

42 

 

 

فاز سوم و چهارم: تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه، اقدامات و 

 سیاتها

 1394 خرداد، دومویرایش 

 

 

 

با  سهيبرق كشور در مقا عيتوز ونیاتوماس يها يفناور یدگیچیپ تیاطلس، وضع يفناور یدگیچیسطح پ یابيمدل ارز يبر مبنا

 یدگیـ چیپ ،یانسـان  يهـا  يیتوانـا  یدگیچیپ ،یفن زاتیو تجه آالت نیماش یدگیچیپ ي جهان در چهار حوزه يشرویپ يكشورها

 اند. شده یبررس تيريو مد یده سازمان یدگیچیپ ،یفن و دانشاطالعات 

ـ آن بـر اسـاس سـطوح اخـتالف امت     جينتا يبند طبقهو  یابيارز نيا [ و 6،8[ و )4،6[ و )2،4[ و )0،2، )0 ي}هـا  يبنـد  در رده ازی

كمتر از  ازاتیو امت يفناور یدگیچیعدم وجود شكاف در سطح پ يبه معنا 0 ازیامت يبند دسته نيدر ا[{ انجام شده است. 8،10)

 .باشد یدر آن حوزه م عیوجود شكاف وس يبه معنا 5از  شتریب ازاتیامت نیهمچن ،وجود شكاف كم و متوسط  يبه معنا 5

وجود دارد  یتيريمد یده سازمانصله و شكاف در فاكتور فا نيشتریب داستیپ 18-1كه در نمودار شكل  طور هماناساس،  نيا بر

مناسـب   اریبس تیوضع ي دهنده امر نشان ني. اخورد ینمبه چشم  يا فاصله یدانش فن يریكارگ بهدر  يو به لحاظ سطح توانمند

 یده سازمانبه لحاظ مقابل آن  ي نقطهو در  باشد یدر صنعت برق م عيتوز ونیماساتو يفناور یدانش فن يریكارگ بهدر  يیتوانا

 . رسد یچندان مناسب به نظر نم طيشرا یتيريمد

 رویدر كشور توسط وزارت ن عيتوز ونیاتوماس يها طرح ياز اجرا یمال تيعدم حما یتيريمد یده سازمانامر در حوزه  نيا علت

 شده است. ونیاتوماس زاتیتجه دكنندگانیتول يبوده است كه خود به خود منجر به دلسرد

انجام گرفته است در حوزه  ینسبتا خوب يها تیمطلب است كه تاكنون فعال نيا ديمؤ ها بخش ريسا ي مشاهده كه آن غمر یعل

 يمتناسب جهت توانمندساز  يراهكارها فيبهبود و تعر ازمندین زیصنعت برق ن ونیاتوماس يفناور یانسان يها يتوانمند

 .باشد یم

. به باشد می( 5باالتر از سطح متوسط )عدد  مراتب بهتوماسیون صنعت برق كشور عدد كلی پیچیدگی ا 19-1 با توجه به شكل

 .[9]دارد اين فناوري باال بوده و در وضعیت مناسبی قرار  يریكارگ بهپذيري و توانمندي كشور در  ديگر معنا میزان امكان

سطح و  فناورانه یمل يفناورانه، توانمند ي حوزه یگستردگ ،يچرخه عمر فناور يرهایمتغهاي مربوط به  در نهايت نتايج بررسی

ي حوزه اتوماسیون توزيع  ها فناوري ي چهار دستهجهت تعیین روش اكتساب فناوري مربوط به هر گروه از  يفناور یدگیچیپ

 .(20-1 شكلاند ) مورد استفاده قرار گرفته حوزه فوق ورودي تجزيه و تحلیل عنوان به

اقدام محور مشخص  ياستراتژ ونیاتوماس يمناسب برا يزيتجو ياستراتژ يفنّاورتوسعه  يتژدر بخش استرا نكهيبا توجه به ا

فوق  يزيتجو ياستراتژ یالزم است تا با در نظر گرفتن جهت كل ونیاتوماس يمناسب توسعه فناور كرديرو نییتع منظور بهشد، 
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 نيمشخص شود. لذا بد ونیاتوماس ير درخت فناورد يمتناسب با هر فناور ياكتساب فناور يشد،  استراتژ حيتشر تر شیپكه 

صورت گرفته در  يها لیتحلاز  يریگ بهره ،يزيتجو يانجام شده در بخش استراتژ یكل يریگ جهتمنظور با توجه به 

انجام  یخبرگ يها پانلخبرگان در  يشهود لیتحل نیو همچن يفناور یو سطح آمادگ يفناور یدگیچیدوره عمر، پ يها بخش

 يوجود دارد، استراتژ يروح در درخت فناورطم يها يفناوراز  کيهر  يكه برا يیها تيمحدود تاًيطول پروژه و نهاشده در 

متداول اكتساب  يها روشموضوع الزم است تا  نيا يبند جمعاز  شی. لذا پگردد یممشخص  ياكتساب متناسب با هر فناور

 م.یينما یرا بررس يفناور

 

 يند انتخاب استراتژي اكتساب فناوريمدل مفهومی فرآ 20-1 شكل

 هاي اكتساب فناوري روش -1-3-7

دو سر اين طیف را تحقیق و توسعه داخلی و  21-1 اي وجود دارد، مطابق شكل شده شناخته يها روش، يفنّاوربراي دستیابی به 

 گیرند. می  جاي يفنّاورهاي انتقال  دهد در اين میان انواع روش خريد فناوري تشكیل می

 

 در خصوص استراتژي اكتساب فناوري گیري یمتصمطیف  21-1 شكل
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، خريد يفنّاور، در خريد كند در تحقیق و توسعه داخلی، كشور به منابع انسانی و فنی خود براي طراحی و توسعه فناوري اتكا می

ريدار نه تعهد خاصی نسبت به است. در اين روش خ يفنّاوريابی به  ترين راه دست گیرد، اين سريع صورت می يفنّاوركامل 

از يک منبع  يفنّاورفرآيندي است كه جريان  يفنّاورانتقال  نیاز دارد. يفنّاورفروشنده دارد و نه منابع خاصی براي طراحی آن 

 دانشی نفع چنین كننده ذي دريافت كه یدرحالمالک يا دارنده دانش است، سازد. در اين مورد منبع  به يک گیرنده را میسر می

 است.

 يفنّاورهاي انتقال  روش -1-3-8

 اند: معرفی شده يفنّاورهاي انتقال  ترين روش در ادامه مهم

 عمومی: يها كانال 

 ، بازديدها و ...ها اجالس.، نظیر: آموزش نظري/عملی، انتشارات، شود یمفرآيند انتقال ناخواسته انجام 

 مهندسی معكوس: يها كانال 

 است. يفنّاورود، محدوديت آن ناتوانی در انتقال دانش مكتوم و مخفی طراح ش بدون مشاركت منبع انجام می

 شده يزير برنامه يها كانال: 

 :شود میانجام  شده يزير برنامهو بر طبق يک فرايند  فرآيند انتقال خواسته، عمدي

 شود میخريداري  يفنّاورحق استفاده از : اعطاي مجوز. 

 آورد یمفراهم  كننده يافتدر ، منبع نوعی پشتیبانی مستمر ازشكلی از اعطاي مجوز : اعطاي فرانشیز. 

 يفنّـاور دريافـت   بـراي  المللـی  ینبمشترک  يها شركتمعموال از  يفنّاور كنندگان يافتدر: شركت مشترک 

 .كنند یماستفاده 

 كند یميک كشور يک پروژه كامل را از يک منبع بیرونی خريداري : پروژه كلید در دست. 

 منـابع خـود را در خـارج از كشـور      برخـی  گیـرد  مـی  تصـمیم : شركتی كه مستقیم خارجی گذاري يهسرما

 و بازارهاي هدف كشور میزبان( يفنّاورنیروي كار ارزان، منابع طبیعی، ) كند گذاري سرمايه
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 به علت محدوديت منابع، دو يا چند شركت در قالب يک مجموعه بزرگ : پروژه مشترک تحقیق و توسعه

 (دهد میبزرگ و ...رخ  يها مجموعهمعموال اين اقدام بین كشورها و ) كنند یماري با يكديگر همك

 فناوري بندي نتايم استراتژي اكتساب جمع -1-3-9

 باشد: قابل مشاهده می 22-1 شكل در ها يفناوراستراتژي متناسب هر دسته از 

 

 

 نتايم استراتژي اكتساب فناوري يبند جمع 22-1 شكل

 

در عین عدم لزوم حمايت از روند موجود باال، استراتژي  هاي در اواخر چرخه عمر و سطح آمادگی در خصوص فناوري

 استراتژي اكتساب مناسب در نظر گرفته شد. عنوان به جهت توسعه فناوري يگذار هيسرما

 رعاملیغا الزام پدافند داراي توانمندي داخلی در عین وضعیت رشد در چرخه عمر و ي يیها يفناوردر ارتباط با دسته دوم يعنی 

 در نظر گرفته شد. اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه داخلی، استراتژي زا درونبه توسعه 
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ولی در  باشند یم ها يفناوركه در حال قديمی شدن و جايگزينی با نسل جديدي از  هايی يفناوراستراتژي اكتساب دسته سوم 

 بر روي يگذار هيسرمابخش خصوصی به  یده جهتحمايت از روند موجود و  ،وجود خواهد داشت ها آنحال تقاضاي  عین

IED  .در نظر گرفته شد 

عیت جنینی و آمادگی كم و در كشور ما در وض باشد میدر حال رشد  ها آنآينده كه دنیا در  يها يفناوريعنی در دسته چهارم 

ها انتخاب  فناوري تراتژي اكتساب فناوري مناسب اين گروه ازاس عنوان به يفنّاوركسب دانش فنی از طريق انتقال قرار دارد، 

 آورده شده است: 23-1شكل در  همربوطاتوماسیون توزيع به تفكیک استراتژي اكتساب  يها يفناور يبند دستهدر ادامه  شد.
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 هاي اتوماسیون توزيع به تفكیک استراتژي اكتساب فناوري يبند دسته 23-1شكل 
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باشند كه هريک  به چهار دسته كلی قابل تقسیم می توزيعهاي زيرمجموعه اتوماسیون  كه گفته شد فناوري طور همان طوركلی به

 طلبند . ها روش اكتساب فناوري خاص خود را می از اين دسته

 شامل:  سطح آمادگی باالي فناوري در كشور و هاي داراي بلوغ در چرخه عمر دسته اول: فناوري

1- Fault Detector 

2- Fault Indicator 

 سكسیونر -3

 بريكر -4

 ترانس جريان -5

 ترانس ولتاژ -6

 ترانسديوسر -7

 شارژر -8

 گذاري جهت توسعه فناوري شیوه اكتساب: حمايت از روند موجود در عین عدم لزوم سرمايه

 

ا ز هاي داراي توانمندي داخلی در عین وضعیت رشد در چرخه عمر و يا الزام پدافند غیرعامل به توسـعه درون  دسته دوم: فناوري

 شامل:

 اسكادا -1

 پروتكل ارتباط بین مراكز -2

 پروتكل ارتباط با پايانه راه دور -3

4- DMS  

 حسگر جريان -5

 حسگر ولتاژ -6

 ولتاژ جريان گیري اندازهمقره  -7
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 زا شیوه اكتساب: اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه درون

باشند ولی در عین حال تقاضاي  ها می وريهايی كه در حال قديمی شدن و جايگزينی با نسل جديدي از فنا دسته سوم: فناوري

 ها وجود خواهد داشت شامل: آن

 رله اضافه جريان -1

 رله خطاي زمین -2

 يزرناالشسك -3

 ريكلوزر -4

 (RTUپايانه راه دور ) -5

 هاي جايگزين اين دسته گذاري روي فناوري مدت و هدايت كشور به سرمايه شیوه اكتساب: حمايت از روند موجود در كوتاه

 

 باشد و در كشور ما در وضعیت جنینی و آمادگی كم قرار دارند ها در حال رشد می هاي آينده كه دنیا در آن فناوريدسته چهارم: 

 شامل:

1- IED 

 شیوه اكتساب : كسب دانش فنی از طريق انتقال فنّاوري
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 هاي فناوري ي توسعهها تدوين برنامه اقدامات و سیاست - فصل دوم

 اتوماسیون توزيع
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 قدمهم

در ابتدا توضیحاتی در خصوص نظام  شوند. میشريح ت اتوماسیون توزيع هاي فناوري ي توسعهها اقدامات و سیاستدر اين فصل 

هاي نوآوري فناورانه  يندي به نظامآنگاه فر شود و سپس داده می فناورانهنوآوري هاي  نگاه ساختاري به نظام و نوآوري فناورانه

 شود. میتشريح 

 يها استیسشكل يافته از كل  يبند دستهايجاد  منظور بهذكر است در اين فصل استفاده از ساختار نظام نوآوري فناورانه الزم به 

اين نظام  جانبه همهبا توجه به ديد ، به اين منظور .باشد یمو كاركردهاي نظام نوآوري  ها استیسمطروحه و ايجاد تناسب بین 

 يها استیسابتدا  الزم ديده شد، مناسب در تمامی ابعاد پروژه  يها استیس يریكارگ بهوم و لز جوانب توسعه فناوري یتمام به

، بازيگران اصلی و  ها استیسبه منظور تحقق  مرتبط با هر كاركرد نظام نوآوري فناورانه مورد شناسايی قرار گرفته و پس از آن

ه نقش هريک از بازيگران با توجه به وظايفی شناخته شده و تبیین گردد. توجه به اين نكته ضروريست ك ها آننقش هريک از 

به منظور حفظ  دارند در جايگاه اقدامات اصلی در نظر گرفته شده و بر عهدهكلی كاركرد  يها استیسكه براي تحقق 

)تدوين نقشه عملیاتی و ره نگاشت( به تفصیل شرح داده جزئی در گام بعدي سند ، اقدامات تر حیصح دمانیسند و چ یكپارچگي

 خواهد شد .

 فنّاورانهنظام نوآوري  -2-1

نظام  Stankiewicz (1991)و  Carlssonاند، نظیر نوآوري تمركز كرده فنّاورانههاي طبق تعريف برخی از محققان كه بر نظام

 نوآورانه عبارت است از:

1اي پويا از عامالنشبكه»
هاي نهادي خاص با يكديگر در تعامل بوده و ساختي اقتصادي/صنعتی تحت زيرک ناحیهكه در ي 

 «برداري از فناوري سهیم هستنددر تولید، انتشار و بهره

 داده شده است. شانن 1-2مدل مفهومی نظام نوآوري فناورانه در شكل 

                                                 
1
 Agents 
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 مدل مفهومی نظام نوآوري فناورانه 1-2 شكل

يا  يفنّاورظام فناورانه نوآوري بر يک منطقه جغرافیايی يا بخش صنعتی متمركز نیست، بلكه بر يک ي آغاز تحلیل يک ننقطه

هاي عمومی رويكردهاي نظام نوآوري است. داراي مشخصه فنّاورانهرويكرد نظام نوآوري  يک زمینه فناورانه متمركز است.

 فنّاورانهمشخصه، تأكید رويكرد نظام نوآوري  یناولسازد. يز می، دو مشخصه، اين رويكرد را از رويكردهاي ديگر متماوجود ينباا

 فنّاورانهاي مهم از نوآوري جنبه عنوان بهكار وهاي جديد كسببر نقش شايستگی اقتصادي، توانايی توسعه و استفاده از فرصت

كند. نه و عملكرد اقتصادي تأكید میهاي دانش براي رخداد تغییرات فناوراباشد. اين رويكرد بر كافی نبودن تحريک جريانمی

كار، الزم است. وهاي جديد كسبهاي موجود به منظور ايجاد فرصتدانش ي فعاالنههاي دانش براي تحريک  تحريک جريان

 (.Schumpeter ،1934كند. )منابع نوآوري تأكید می عنوان بهبر اهمیت اشخاص  فنّاورانهي رويكرد نظام نوآوري اين جنبه

مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رويكردهاي ديگر، تمركز زياد آن بر پويايی سیستم  ي يزكنندهمتماي دوّم همشخص

چیزي كرده  عنوان بهنوآوري را تشويق به نگريستن به آن  فنّاورانهاست. تمركز بر اقدام كارآفرينانه، پژوهشگران حوزه نظام 

نوآوري  فنّاورانهاي از پژوهشگران، آغاز به تمركز بر پويايی نظام د. بنابراين تعداد فزايندهگرداست كه در طول زمان ايجاد می

؛ Bergek ،2004و  Jacobsson؛ 2007و همكاران،  Hekkert؛ Jacobsson ،1997و  Carlsson؛ Bergek ،2002اند. )كرده

Jacobsson  وJohnsson ،2000 ؛Negro  ،؛ 2007و همكارانNegro ؛ 2008ران، و همكاRickne ،2000.) 
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هدف هر نظام نوآوري از جمله طور استنتاج كرد كه  توان اين است، می نشان داده شده 1-2 كه در شكل طور هماندر نهايت 

برداري از فناوري است كه در نظام نوآوري فناورانه، تحقق اهداف فرايند نوآوري است. اين اهداف شامل خلق، انتشار و بهره

 رسد.می به ظهوري فناورانه، عهقالب توس

 نوآوري فنّاورانههاي  نگاه ساختاري به نظام -2-2

هاي فناورانه نوآوري پرداخته خواهد شد. اين سه دسته عبارتنـد از  در اين بخش به سه دسته از عوامل ساختاري موجود در نظام

 ها.بازيگران، نهادها و فناوري

 بازيگران -2-2-1

ي فنـاوري يـا   دهنده و يادگیرنـده توسعه عنوان بهمستقیم  طور بهامل هر سازمانی است كه در ظهور فناوري ي بازيگران شدسته

ها مهم هستند. در حقیقت، اين بازيگران، يـک نظـام   ي مالی و ديگر نقشكنندهكننده، تأمینتنظیم عنوان بهغیرمستقیم  طور به

كنند. ايجاد يک نظـام  برداري میهايی را ايجاد، منتشر و بهرهمات خود، فناوريها و تصمیهستند كه با انتخاب فنّاورانهنوآوري 

 ها و اشتیاق بازيگران آن براي انجام اقدامات مختلف است.فناورانه نوآوري وابسته به حوور مهارت

هايی هستند ران پیشرو آنهستند. بازيگ 2بازيگران، پیرو ررا دارند و ساي 1برخی از بازيگران در توسعه يک فناوري نقش پیشرو

باشند. در طرف مقابل، بازيگران پیرو  اند و به موفقیت آن فناوري وابسته میي يک فناوري خاص وارد شدهكه كامالً در توسعه

معمول،  طور بههاي مختلف، دست به انتخاب بزنند. توانند بین گزينهاند و میي يک فناوري درگیر نشدهكامالً در توسعه

ي يک دهندگان فناوري كوچک هستند كه تنها در حوزهي يک فناوري، متشكل از واحدهاي صنعتی و توسعهن توسعهپیشروا

-كنندگان مالی، كاربران و بنگاهگران، تأمینتوان متشكل از تنظیمفناوري به ايفاي نقش مشغولند. در طرف مقابل، پیروان را می

 دانست. فنّاورانههاي ی از گزينههاي بزرگ با قابلیت حمايت از انواع مختلف

                                                 
1
 Enactor 

2
 Selector 
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 نهادها 2-2-2

ي تعامالت دهندهي انسانی كه شكلتنگناهاي تدبیر شده»تر رسمی طور بهقواعد بازي در يک جامعه يا  عنوان بهنگاه به نهادها 

(. در North ،1990تمايز قائـل شـد )   یررسمیغتوان بین نهادهاي رسمی و ( رايج است. میNorth ،1990« )باشدها میانسان

گردنـد.  صالحان وادار به اجرا شدن میها قواعدي مدون شده هستند و توسط ذيتوان گفت كه آنرابطه با نهادهاي رسمی می

-گیرند. نهادهاي غیررسـمی مـی  ي فرايند تعامل بازيگران شكل میتر هستند و در نتیجهاز طرفی، نهادهاي غیررسمی ضمنی

كـه  هاي اخالقی هستند، درحالیها و هنجارهاي اجتماعی با جنبهباشند. قواعد هنجاري همان ارزشتوانند هنجاري يا شناختی 

 (.Scott ،2001هاي اجتماعی دانست )هاي ذهنی و پارادايمتوان چارچوبقواعد شناختی را می

هـا. مثـالی در   يا قراردادهاي بنگـاه ها نامههايی از نهادهاي رسمی عبارتند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و يا بخشمثال

ها است. سازي آنرابطه با قواعد هنجاري، مسئولیت احساس شده توسط يک شركت در رابطه با عدم تولید ضايعات و يا پاكیزه

(. 1984و  Dosi ،1982هسـتند )  مسـئله هاي حل )ابتكاري( يا رويه 1هايی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوي ذهنیمثال

 ها و انتظارات بازيگران درون نظام را نیز در اين دسته جاي داد.توان نگاهچنین میهم

 ها فناوري -2-2-3

روند( به صورتی يكپارچـه  ها نیز مصنوع به شمار میهاي فناورانه )كه خود آنعوامل فناورانه متشكل از مصنوعات و زيرساخت

اختارهاي هزينه، ايمنی، قابلیت اطمینـان، اثـرات افـزايش مقیـاس و     هستند. عملكرد فنی اقتصادي اين مصنوعات كه شامل س

 حیاتی براي فهم فرايند تغییر فناورانه برخوردارند. یتاهمموارد ديگر هستند از 

بازخوردي مهـم )بـین تغییـر     سازوكاربخشی از نظام نوآوري فناورانه، يک  عنوان بهدرصورت عدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه 

شود. براي مثال، در صورت ايجاد بهبود در ايمنی و قابلیت اطمینان در نتیجه ايجاد يک و تغییر نهادي( مغفول واقع میفناورانه 

هـاي حمـايتی بـا جزئیـات     ي يارانه براي تحقیق و توسعه در حمايت از يک فناوري نوظهور، راه را براي اجراي طرحطرح، ارائه

 تواند منجر به بهبودهاي فناورانه بیشتر گردد.واهد كرد. اين اقدام نیز میهاي علمی( هموار خبیشتر )شامل نمايش

                                                 
1
 Heuristic 
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 ها روابط و شبكه -2-2-4

يک نگاه مفهومی  فراهم آورندهشوند. اين بخش هاي موجود در نظام نوآوري فناورانه، صرفاً سنگ بناي آن محسوب میمؤلفه

 به تمامی روابط ممكن است.

توان اين روابط را به روابط بین بازيگران، بین نهادها، باشند. میساختاري داراي انواع گوناگونی میهاي روابط ممكن بین مؤلفه 

 ها و نهادها تقسیم كرد.و بین فناوري ها يفناورها و همچنین بین بازيگران و نهادها، بین بازيگران و بین فناوري

هستند،  2وسازها ساختو  1هاريزيها، طرحادالت مالی، همكاريهمچون مب ها یتفعالي بین بازيگران شامل روابطی از رابطه

 (.Frenken ،2006و  Murmannها و روابط بین نهادها شامل روابطی از جنس طراحی است )كه روابط بین فناوريدرحالی

تر است. ارج از گروه، قويها از روابط موجود در خدر برخی موارد خاص، روابط موجود در يک گروه از بازيگران، نهادها و فناوري

اي يا يک توان آن را يک ساختار شبكه هاي ساختاري باعث ايجاد يک پیكربندي متراكم گردند، میدر صورتی كه اين مؤلفه

 يوسیلههايی براي كاربرد يک فناوري نوظهور باشد )قواعد فناورانه( كه بهتواند ائتالف بنگاهشبكه نامید. مثالی در اين رابطه می

شود )قواعد نهادي(. همچنین، اي حمايت میهاي يارانهشود و توسط برنامههدايت می مسئلههاي حل اي از روشمجموعه

ها به شمار هايی از اين شبكهكننده و كاربر نیز مثالهاي سیاستی، روابط عرضه، جوامع تحقیقاتی، شبكه3هاي صنعتیانجمن

 روند.می

 هاي نوآوري فناورانه نگاه فرايندي به نظام -2-3

برداري از فناوري است كه هدف نظام نوآوري فناورانه، تحقق اهداف فرايند نوآوري است. اين اهداف شامل خلق، انتشار و بهره

گذارنـد،  ي فنـاوري اثـر مـی   كـه بـر توسـعه    هـايی  یتفعالهاي مختلف رسد. حال دستهمی به ظهوري فناورانه، در قالب توسعه

 قابل مالحظه است. 2-2 گیرد، اين كاركردها در شكلم نوآوري فناورانه نام میكاركردهاي نظا

                                                 
1
 Projection 

2
 Construction 

3
 Industry association 
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 كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه 2-2 شكل

 

گیري يک نظام نوآوري فناورانه ضروري است. هريک از ايـن كاركردهـا،   ها در شكلكاركردها، فرايندهايی هستند كه وجود آن

كـاركرد   7گیري نظام نوآوري فناورانه براي يک فناوري، شوند. در راستاي شكلگون برآورده گونا هاي یتفعالتواند از طريق می

-نشان داده شده است. از طرفی، اين كاركردها بر يكديگر اثرگذار هسـتند و مـی   3-2 شكل درگوناگون بايد برآورده گردد كه 

هاي علّی و معلولی متفاوتی عامالتی میان كاركردها، حلقهي چنین تتوانند منجر به تقويت و يا توعیف يكديگر شوند. در نتیجه

 قابل شناسايی هستند.

دهند و با توجه به خبره محور  توسعه فناوري را شكل می گذاري یاستسكه هريک از اين كاركردها، اجزاي اصلی   به اين  با توجه

هايی  تیم فنی، همچنین طی جلسات و نشستبودن سند حاضر با برگزاري جلسات بحث و بررسی با كارشناسان و متخصصین 

از ابعاد مختلـف مـورد   ( 1)پیوست با حوور خبرگان صنعت از صنعت برق هايی  راهبري و كارگروه  ي كمیته با خبرگان حاضر در

 موضوعات مورد بررسی در قالب پاسخ به هفـت پرسـش محـوري    ترين یاساستجزيه و تحلیل قرار گرفته است كه در ادامه به 

 پرداخته شده است. 3-2  يش داده شده در شكلنما
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 گذاري توسعه فناوري محورهاي اصلی مورد بررسی اجزاي سیاست 3-2شكل 

 هاي اتوماسیون توزيع فناوري توسعهها, اقدامات و بازيگران  سیاست -2-4

 بازيگران -2-4-1

كـه   طور همانكه  شوند یمچهار دسته اصلی تقسیم به  یطوركل بهبرق كشور  توزيعبازيگران مرتبط با سیستم جامع اتوماسیون 

 در شكل نمايش داده شده است عبارتند از:

 و حاكمیت گذار یاستس -1

 مجريان و همكاران -2

 كنندگان ینتأم -3
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 كاربران و مشتريان -4

 

 

ي رسـید،  انجام شده و مباحثی كه در جلسات كمیته راهبري صورت گرفت و نهايتا به تايید اعوا  كمیته راهبر هاي یبررسطی 

تعريف شده بـا يكـديگر در    يها نقشپنج بازيگر اصلی را در قالب اين چهار دسته جاي داد كه به اشكال مختلف و در  توان یم

 .  گیرند یمتعامل بوده و وظايف عنوان شده را به عهده 

 

 :هستندشامل موارد زير اتوماسیون توزيع هاي  مرتبط با فناوريازيگران ب

 گذار و حاكمیت( تیاسس) وزارت نیرو  -1

 مجريان و همكاران() ها و مراكز پژوهشی دانشگاه -2

 كاربران و مشتريان() هاي توزيع نیروي برق كشور شركت -3

 كنندگان( ینتأم) بنیان دانشهاي  شركت -4

 مجريان و همكاران() پژوهشگاه نیرو -5
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 و اقدامات ها یاستسشیوه تدوين  -2-4-2

 وضعیت كلی كشور در حوزه اتوماسیونستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در سند، مناسب براي د هاي یاستستبیین  منظور به

برق از منظر كاركردهاي نظام نوآوري، طی جلسات كمیته راهبري و تبادل نظر با خبرگان صنعت مورد بررسی قرار گرفت  توزيع

و پیشـبرد   هـا  چالشرطرف نمودن اين شناسايی شده و در جهت ب هاپیش روي هريک از كاركرد يها چالش. سپس (1)پیوست 

هـا، اقـدامات و    سیاسـت و نهايتـا   شـده  يبنـد  دستهمناسب در قالب هفت كاركرد نظام نوآوري  هاي یاستساهداف تعريف شده 

و تعیـین   كاركرد فوق 7 و همچنین وظايف هر يک از بازيگران مزبور به تفكیکهاي اتوماسیون توزيع  بازيگران توسعه فناوري

 كه در ادامه توضیح داده شده است.  د اعوا كمیته راهبري رسیدبه تايی

 چالشهاي اتوماسیون توزيع صنعت برق -2-4-3

روي اتوماسیون توزيع صنعت برق در جلسات كمیته راهبـري و بـا اجمـاع      پیش يها چالشكه پیش از اين گفته شد  طور همان

به شرح شناسايی شده در قالب هفت كاركرد نظام نوآوري  يها لشچالیست  .صنعت مورد شناسايی قرار گرفتنظر خبرگان اين 

 زير است:
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 چالشهاي اتوماسیون توزيع بر اساس كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه

 كارآفرينی

 هاي توزيع و اولويت دادن به آنها عدم اجراي مناسب اتوماسیون توزيع در كشور به دلیل وجود مشكالت عديده در سطح شبكه

 هاي توزيع برداري شبكه اعتقاد برخی مديران به اهمیت اجراي اتوماسیون توزيع و نقش آنها در بهبود بهره عدم

 و ريكلوزر توسط شركتهاي داخلی بدلیل نبود اطمینان از بازگشت سرمايه IEDعدم وجود انگیزه در تولید 

 از دستاوردهاي علمی در دانشگاه ها و مراكز پژوهشی گیري عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و تولید كنندگان داخلی و بهره

 عدم توانايی الزم در ارائه خدمات مشاوره و اجرا توسط شركتهاي داخلی

 خلق دانش

 عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و تولید كنندگان داخلی و بهره گیري از دستاوردهاي علمی در دانشگاه ها و مراكز پژوهشی

ارتباط مناسب با تولید كنندگان پیشرو و دارندگان فناوري روز در خصوص محصوالتی كه دانش كافی در نبود شناخت كافی و 
 داخل كشور وجود ندارد

 انتشار دانش

 هاي توزيع كشور عدم احساس نیاز به اجراي اتوماسیون توزيع در برخی از شركت

 مع اتوماسیون سطح پايین دانش كارشناسان برخی شركتهاي توزيع از سیستمهاي جا

 تعداد پايین نیروي انسانی متخصص و آشنا به سیستم هاي اتوماسیون در شركتهاي توزيع

 جهت دهی به سیستم

 عدم وجود بینش مناسب از آينده سیستم جامع اتوماسیون و سطح پوشش اتوماسیون در سطح كالن كشوري

 سطح شركتهاي توزيععدم وجود قوانین الزام آور براي ارتقا سطح اتوماسیون در 

 بازارسازي

 عدم حمايت و نبود ساز و كار مناسب در جهت پشتیبانی و ترغیب سازندگان داخلی 

 عدم وجود نهاد مسئول و بستر مناسب جهت ارزيابی تولیدات داخلی و در جهت تايید كیفیت محصوالت داخلی 

 عدم وجود استاندارد ملی در خصوص تجهیزات فنی اتوماسیون

 م اعتماد به محصوالت تولید داخل در حوزه صنعت برقعد

عدم اعتماد كافی پیمانكاران براي بهره گیري از محصوالت تولید داخل و همچنین عدم اعتماد شركتهاي توزيع به پیمانكارانی 
 كه از محصوالت داخلی استفاده می نمايند

 جاد سیستم هاي جامع اتوماسیونعدم اعتماد به سطح كیفی پیمانكاران و محصوالت داخلی در اي

 مشروعیت بخشی

 عدم تدوين ساز و كار و يا قانون لزوم بكارگیري اتوماسیون توزيع در كشور

 سطح پايین استقبال از محصوالت داخلی در راه اندازي سیستم هاي جامع اتوماسیون

 عدم آشنايی كافی از مزاياي اتوماسیون و خسارات ناشی از عدم وجود آن

 جود نگاه دولتی به صنعت برق و عدم توجه كافی به بازار برق و

 عدم وجود انگیزه كافی براي ارتقا سطح شركتهاي توزيع و بهره گیري از سیستم جامع اتوماسیون

 بسیج منابع

 در كشور هاي اتوماسیون توزيع هاي توزيع در راستاي اجراي پروژه نبود ساز و كار مشخص، شفاف و قابل قبول توسط شركت

 عدم امكان اتكا به بودجه دولتی براي تامین منابع مورد نیاز ارتقا سطح اتوماسیون در كشور

 عدم وجود راهكارهاي غیردولتی تامین منابع مالی
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   کار فریني

 

 

كی از توان در قالب يكارآفرينی را نیز می هاي یتفعالروند. هاي نوآوري به شمار میكارآفرينان از بازيگران كلیدي در نظام

كارآفرينی عبارتست از تبديل دانش فنی موجود به كسب و كارهاي جديد. اين  تیفعّالفرآيندهاي اصلی نظام نوآوري جاي داد. 

هاي انجام فعّالیت كارآفرينی، وجود دانش فنی است. شود. بنابراين، از الزمههاي اجرايی انجام میكار از طريق انجام پروژه

ت كه هر بازيگري )شامل هر بازيگري در بخش خصوصی يا عمومی و يا بازيگران دولتی، دانشگاهی و ي قابل بیان آن اسنكته

شود. بنابراين، در كارآفرين شناخته می عنوان بههاي كارآفرينی مبادرت ورزد، در آن مقطع خاص يا صنعتی( كه به انجام فعّالیت

 ين ظاهر شوند.توانند در نقش كارآفرها نیز میبرخی موارد، حتی دولت

 هاي كارآفرينی متصور شد:را براي فعّالیت كاركرد يرزتوان دو كلی می طور به

 هاي كاري جديد ايجاد فرصت 

 هاي كاري جديدشناساندن فرصت 

هاي در شناساندن فرصت كه یدرحالگیرد؛ مستقیم مورد هدف قرار می طور بههاي كاري جديد، كسب سود در ايجاد فرصت 

( هدف اصلی فعّالیت است. در اين يفنّاور، ايجاد مشروعیت براي آن محصول يا خدمت )و در سطحی باالتر براي كاري جديد

 شود.اي براي كسب سود فراهم میحالت، با ايجاد مشروعیت براي محصول يا خدمت ارائه شده، زمینه

-سازي محصوالت و خدمات ارائهتقیم به تجاريمس طور بههايی است كه هاي كارآفرينی شامل تالشتوان گفت كه فعّالیتمی

، اين فعّالیت است كه يک نظام نوآوري را از يک نظام تحقیقات متمايز یقتدر حقپردازند. ي دانش فنی موجود میشده بر پايه

موجود  ياورفنّهاي جديد از گیري دانشتواند منجر به شكلهاي كارآفرينی میسازد. الزم به ذكر است كه انجام فعّالیتمی

هاي كارآفرينانه با هاي كارآفرينانه است و از سوي ديگر، فعّالیتي انجام فعّالیتي دانش الزمهسو توسعهگردد. بنابراين، از يک

 همراه است. يفنّاورافزايش دانش فنی در رابطه با 

ي اول كارآفرينان به دو دسته تقسیم كرد: دستههاي كارآفرينی ها در انجام فعّالیتي آنتوان از منظر سابقهكارآفرينان را می

ي ي فرصتی براي ورود به كسب و كار و استفاده از بازارهاي موجود در حوزهجديد به مثابه يفنّاورهايی هستند كه به شركت

هاي در بخش يفنّاورشوند كه پیش از ظهور هايی را شامل میي دوم كارآفرينان نیز شركتنگرند. دستهنوظهور می يفنّاور
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به سبد  یبخش تنوعيک فرصت جديد براي  به چشمنوظهور  يفنّاوراند. اين دسته از كارآفرينان به ديگر مشغول به كار بوده

ي دوم در تر كارآفرينان دستهنگرند. برخی از محققان بر اين باورند كه حوور پررنگكاري خود و استفاده از مزاياي آن می

 ثربخشی بیشتري برخوردار است.هاي نوآوري از انظام

مشخص گرديد كه  ي كارآفرينی هاي اثربخش حوزه سیاست( 1)پیوست محور  ظر گرفتن جمیع موارد طی جلسات خبرهنلذا با در 

 باشد: می 4-2شكل در  بندي شده جمع ها شامل موارد اين سیاست

 

 

 هاي كاركرد كارآفرينی سیاست 4-2شكل 

 

 در جدول زير لیست شده است:  ن راي رفع آكاركرد كارآفرينی و سیاست متناظر بحوزه  اتوماسیون توزيع در  چالش

 كارآفرينی كاركرددر حوزه چالش اتوماسیون توزيع  سیاست رفع چالش

و ريكلوزر در كشور  IEDتشويق و ارائه تسهیالت جهت تولید 
 هاي توانمند در تحقیق و توسعه و ساخت به شركت

و ريكلوزر توسط  IEDتولید  عدم وجود انگیزه در
 نبود اطمینان از بازگشت سرمايه لیبه دلداخلی  يها شركت

و مراكز  ها دانشگاهايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با 
 پژوهشی جهت توسعه دانش فنی

داخلی و  دكنندگانیتولعدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و 
و مراكز  ها دانشگاهگیري از دستاوردهاي علمی در  بهره

 پژوهشی
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 كارآفرينی كاركرددر حوزه چالش اتوماسیون توزيع  سیاست رفع چالش

 ارائهجهت  مانكارانیپمهندسی و  يها شركت يساز تیظرف
 خدمات مشاوره و اجرا

عدم توانايی الزم در ارائه خدمات مشاوره و اجرا توسط 
 داخلی يها شركت

 

، براي هاي حوزه فناوري اتوماسیون توزيع پیرامون توسعه هر كدام از دسته فناوري بر اساس استراتژي اكتساب تعیین شده

، اتخاذ نیستي عمر خود  باالتري برخوردار بوده و فناوري در اوايل دوره هاي موفق داخلی كه از سطح آمادگی فناورانه شركت

يكی از مفاد  عنوان بهداخلی داراي تجربه موفق مشابه قبلی در تولید  بنیان دانش هاي شركتسیاست تمركز بر توسعه فناوري در 

 وص در نظر گرفته شده است.اين خص گذاري در سیاست

ضروري شناسايی شده است، لذا جهت انگیزش بخش  ها در آن فنّاورينیاز به انتقال  ،ريكلوزر و IEDفناوري  دو درهمچنین 

و  IEDتسهیالت جهت تولید  ارائههاي حمايتی در راستاي تشويق و  داخلی براي ورود به بازار ساخت در نظر گرفتن بسته

كارآفرينی در نظر گرفته  حوزه در سیاستی ديگر عنوان به توانمند در تحقیق و توسعه و ساخت هاي شركتبه  ريكلوزر در كشور

 شده است.

ي  و پژوهشی در توسعه هاي علمی ها و توانمندي هاي فعال در اين حیطه، از ظرفیت مندي شركت از سوي ديگر جهت بهره

و مراكز پژوهشی جهت توسعه دانش فنی لحاظ شده است.  ها دانشگاهبا  فناوري سیاست ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه

بايست جهت بهبود  ي خدمات مهندسی و پیمانكاري دو بحث جدا از يكديگرند، می كه موضوع ساخت تجهیزات و ارائه آنجااز 

جهیزات را هم در كشور ايجاد ت كارگیري بهي آن دانش الزم براي  خدمات مهندسی و پیمانكاري فوايی ايجاد شود كه با توسعه

سیاست ديگري در  عنوان بهخدمات مشاوره و اجرا  ارائهمهندسی و پیمانكاري جهت  هاي شركت سازي ظرفیتگردد. بنابراين 

 اين حوزه مد نظر قرار گرفته است.

بادل نظر با خبرگان و اعوا تعیین شده در جلسات كمیته راهبري، وظايف مرتبط با بازيگران نیز پس از ت هاي سیاستبا توجه به 

گذاري  جهت تحقق سیاست همراه با وظايف اصلی كهكارآفرينی در جدول زير بازيگران كاركرد كمیته راهبري تبیین شد. 

 باشد گنجانده شده است. ايشان می مربوطه به عهده
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 براي كاركرد كارآفرينی وظايف بازيگران 1-2جدول 

 وظايف بازيگران رديف

   

 ت نیرووزار 1

داخلی داراي تجربه  بنیان دانشهاي  تمركز بر توسعه فناوري در شركت -
 موفق مشابه قبلی در تولید تجهیزات اتوماسیونی

 ارائههاي حمايتی در راستاي تشويق و  تهیه، تدوين و اجراي بسته -

 IED تحقیق و توسعه و ساختتسهیالت جهت 
 ارائهراستاي تشويق و هاي حمايتی در  تهیه، تدوين و اجراي بسته -

 ريكلوزر تحقیق و توسعه و ساختتسهیالت جهت 

 IEDتجهیزات  كارگیري بهي دانش الزم براي  ايجاد فواي توسعه -
 در كشور

در  تجهیزات ريكلوزر كارگیري بهي دانش الزم براي  ايجاد فواي توسعه -
 كشور

 ها و مراكز پژوهشی دانشگاه 2

ي  و پژوهشی در توسعه هاي علمی وانمنديها و ت مندي از ظرفیت بهره -

 IED فناوري
ي  و پژوهشی در توسعه هاي علمی ها و توانمندي مندي از ظرفیت بهره -

 ريكلوزر فناوري

 هاي توزيع نیروي برق شركت 3
 حركت به سمت ايجاد و گسترش اتوماسیون توزيع -
ت پايلوت جه صورت بههاي داخلی  محصوالت و فناوري كارگیري به -

 ها آنهاي  تعیین چالش

 بنیان دانشهاي  شركت 4
 IEDفناوري  بر ساختتمركز  -

 تمركز بر ساخت فناوري ريكلوزر -

 پژوهشگاه نیرو 5

 IEDتمركز بر تحقیق و توسعه فناوري  -

 تمركز بر تحقیق و توسعه فناوري ريكلوزر -

 ، استانداردها و نوع كاربرد اين تجهیزاتIEDتهیه مشخصات فنی  -
 تهیه مشخصات فنی ريكلوزر، استانداردها و نوع كاربرد اين تجهیزات

ها و مراكز پژوهشی  ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاه -

 IEDجهت توسعه دانش فنی 
ها و مراكز پژوهشی  ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاه -

 جهت توسعه دانش فنی ريكلوزر
كارگیري  ي دانش الزم براي به ايجاد فواي توسعه تعیین سازوكار -

 در كشور IEDتجهیزات 
كارگیري  ي دانش الزم براي به تعیین سازوكار ايجاد فواي توسعه -

 در كشور تجهیزات ريكلوزر
 ها در زمان مناسب پیگیري مناسب اعتبارات انجام پروژه -
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قرار داد. بديهی است كه اين كاركرد  1توان در فرايند يادگیريهايی است كه میي تمامی فعّالیتكاركرد خلق دانش، دربرگیرنده

ي نظام نیاز توسعهدر قلب فرايند نوآوري و در نتیجه در قلب يک نظام نوآوري جاي دارد. بنابراين، تحقق اين كاركرد پیش

اركردهاي ديگر محقَق گردد. اين يادگیري در بايست پیش از كگردد و جزء كاركردهايی است كه میتلقی می فنّاورانهنوآوري 

 كنندگان صادق است. ها و مصرفنوظهور، بازار، شبكه يفنّاوررابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فنی 

داده در راستاي تحقق اين كاركرد، ترين انواع يادگیري رختواند واقع شود. از مهماين فرايند يادگیري، به اقسام گوناگونی می

و يادگیري در حین  4، يادگیري در حین تعامل3اي( و يادگیري در حین انجام كار)يادگیري كتابخانه 2گیري در حین جستجوياد

 باشد.می 5استفاده

ها يا ساير مؤسسات تحقیقاتی برآورده شود، اگرچه در مواردي مانند دانشگاه يقاز طرتواند كاركرد خلق دانش، عموماً می

-پردازند را میتوانند مؤثر واقع شوند. همچنین، بازيگرانی كه به خلق دانش میام كار، كارآفرينان نیز میيادگیري در حین انج

 توان در بخش خصوصی يا عمومی شناسايی كرد.

دسته هاي مورد نیاز جهت تحقق اهداف حاصل از توسعه فناوري اتوماسیون متناظر چهار  گذاري سیاست  ترين یاساس

 باشد: در زير می[ 9]شده بندي  طبقه هاي يفناور

 سطح آمادگی باالي فناوري در كشور در حال حاضر و داراي بلوغ در چرخه عمر هاي يفناور: دسته اول 

 :یرعاملغداراي توانمندي داخلی در عین وضعیت رشد در چرخه عمر و يا الزام پدافند  هاي يفناور دسته دوم 

 زا درونبه توسعه 

 :ولی در عین هستند ها يفناوره در حال قديمی شدن و جايگزينی با نسل جديدي از ك هايی يفناور دسته سوم 

 وجود خواهد داشت ها آنحال تقاضاي 

                                                 
 اند.برخی از محققان این کارکرد را کارکرد یادگیری نام نهاده 1

2
 Learning by searching 

3
 Learning by doing 

4
 Learning by interacting 

5
 Learning by using 
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  :و در كشور ما در وضعیت جنینی و  باشد میدر حال رشد  ها آنآينده كه دنیا در  هاي يفناوردسته چهارم

 آمادگی كم قرار دارد

جلسات كمیته راهبري براي اين كاركرد مناسب شناخته شد در دو گروه كلی جاي  و تعامل در ها یبررسی كه پس از سیاست

حمايت از روند موجود  كه سیاست در نظر گرفته شده، باشد یمها  ر خصوص دسته اول و سوم فناوريگرفت. گروه اول د

حمايت  ي اول و دسته دراوري جهت توسعه فن گذاري سرمايهحمايت از روند موجود در عین عدم لزوم شكل  كه به دو باشد یم

در گروه دوم كه . در نظر گرفته شدي سوم  در دسته  IEDبر روي گذاري سرمايهبخش خصوصی به  دهی جهتاز روند موجود و 

از طريق ارتباط  اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه داخلی، سیاست كلی باشد میهاي دسته دوم و چهارم  ارتباط با فناوري

به  فنّاوريو كسب دانش فنی از طريق انتقال  صنعت مربوطه بنیان دانش هاي شركتصنعت و دانشگاه و حمايت از  بین مؤثر

 .شددر نظر گرفته پیشرو و دارندگان فناوري روز  تولیدكنندگانروش شناسايی و تسهیل در برقراري ارتباط با 

 .استقابل مشاهده  5-2ل كبندي موارد مذكور در ش جمع

 

 

 خلق دانش هاي ياستراتژهاي اتخاذي در خصوص  بندي سیاست جمع 5-2شكل 

 

 ن در جدول زير لیست شده است: و سیاست متناظر براي رفع آ خلق دانشاتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد  چالش

 خلق دانشچالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد  سیاست رفع چالش
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 خلق دانشچالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد  سیاست رفع چالش

 يها شركتو حمايت از  بین صنعت و دانشگاه مؤثرارتباط ايجاد 
 مربوطه انیبن دانش

داخلی و  دكنندگانیتولعدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و 
و مراكز  ها دانشگاهاز دستاوردهاي علمی در  يریگ بهره

 پژوهشی

شناسايی و تسهیل در برقراري ارتباط با تولیدكنندگان پیشرو و 
 دارندگان فناوري روز

پیشرو و  دكنندگانیتولسب با نبود شناخت كافی و ارتباط منا
دارندگان فناوري روز در خصوص محصوالتی كه دانش 

 كافی در داخل كشور وجود ندارد

 

هاي تعیین شده و  پس از تبیین اين دو گروه سیاست در جلسات كمیته راهبري وظايف هريک از بازيگران براي پیشبرد سیاست

جهت تحقق  ول زير بازيگران اين كاركرد همراه با وظايف اصلی كهدر جددستیابی به اهداف مورد بررسی قرار گرفت. 

 باشد گنجانده شده است. گذاري مربوطه به عهده ايشان می سیاست

 براي كاركرد خلق دانش وظايف بازيگران 2-2 جدول

 وظايف بازيگران رديف

 وزارت نیرو 1

 گذاري جهت توسعه حمايت از روند موجود در عین لزوم عدم سرمايه -
سطح آمادگی باالي و  هاي داراي بلوغ در چرخه عمر فناوري در فناوري

 فناوري در كشور
اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه داخلی در  زحمايت ا -

 هاي داراي توانمندي داخلی فناوري
گذاري بر  دهی بخش خصوصی به سرمايه حمايت از روند موجود و جهت -

 IEDروي 

 روز بههاي  در فناوري اورينفاز طريق انتقال  حمايت كسب دانش فنی -
 حله جنینی قرار دارد.ردنیا كه در كشور آمادگی فناوري آن كم بوده و در م

 ها و مراكز پژوهشی دانشگاه 2
هاي  هاي ارشد در خصوص نحوه كاركرد و ارتباطات فناوري تعريف پروژه -

 نوظهور
 ي فنی موجودها رفع چالش جهتهاي دكترا در  تعريف پروژه -

 هاي توزيع نیروي برق شركت 3

برداري سیستم اتوماسیون به  هاي مرتبط با بهره ارائه گزارش نیازمندي -
 فوق بازيگرسه 

 هاي اتوماسیون پروژه محصوالت فناورانه در كارگیري به -
جهت  محصوالت فناورانه در كارگیري بهعملكردي از  هاي گزارشارائه  -

 هاي آنان رفع چالش

 فناورانه تهاي ساخت محصوال انجام پروژه - بنیان دانشهاي  شركت 4

 هاي روز دنیا پژوهش در جهت شناسايی فناوري - پژوهشگاه نیرو 5
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و اطالعـات در میـان    3دانـش  2گذاريو به اشتراک 1ها با هدف تسهیماي از فعّالیتي مجموعهكاركرد انتشار دانش دربرگیرنده

-ف موجود در سیستم است. يک عامل ساختاري ضروري براي تحقق انتشار دانش، شبكه است. يكی از ويژگـی بازيگران مختل

نقشی كه يک شـبكه قـادر بـه بـرآوردن آن اسـت،       ينتر مهم، وجود شبكه در ساختار آن است. فنّاورانههاي مهم نظام نوآوري 

 زيگران موجود در سیستم است.آوري بستري براي ايجاد جريان دانش و اطالعات در بین بافراهم

طرفه و دوطرفه انجام بپذيرد. در حالت اول، بازيگري كه داراي دانش مورد نیاز بازيگران تواند به دو صورت يکانتشار دانش می

 دهد. در حالت دوم، بازيگران مختلف، دانش خود را كه مكمل دانش بـازيگران ديگـر  ها قرار میديگر است، آن را در اختیار آن

 دهد.ها )كه مكمل دانش خود است( در اختیارشان قرار میاست، در ازاي دريافت دانش آن

اسـت كـه بـازيگران مختلـف     پیوسـته   به وقوع يفنّاورتوان گفت توسعه نظام نوآوري بر اين موضوع تمركز دارد كه زمانی می

 دارد، ايجاد يادگیري تعاملی است. بر عهدهنتشار دانش نقشی كه كاركرد ا ينتر مهمبتوانند با يكديگر تعامل كنند. از اين رو، 

گـذاران  شـود. سیاسـت  ها میهاي بین آناي از بازيگران و شبكهي گستردههاي مربوط به انتشار دانش مربوط به دامنهفعّالیت 

یـز، مناسـب اسـت تـا بـا      ن يفنّـاور دهنـدگان  گران( رابطه برقـرار كننـد و توسـعه   )صنعت يفنّاوردهندگان بهتر است با توسعه

در بـین   يفنّـاور ، مرتبط باشند. از طريق اين ارتباطات و تعامالت، فهم مشتركی از موضـوع توسـعه   يفنّاورپژوهشگران حوزه 

 نوظهور و بالعكس سازگار شود. يفنّاورشود تا ساختار با و منجر می گرددبازيگران مختلف ايجاد می

برق هاي خبرگان صنعت  كارگروه طور ینهمي راهبري و  ي فنی و برگزاري جلسات كمیتهها ها و نشست برآيند حاصل از بررسی

ي  كلیه هت توسعه فناوري اتوماسیون توزيعي كاركرد دانش ج گذاري حوزه حاكی از آن است كه در راستاي سیاست( 1)پیوست 

برگزاري دوره جامع يست با اتخاذ سیاست با ي اتوماسیون می  هاي توزيع جهت كسب آمادگی الزم براي ورود به حوزه شركت

                                                 
1
 Dissemination 

2
 Sharing 

رد انتشار دانش نیز قابل تقسیم به انتشار دانش فنی و انتشار دانش غیرفنی طور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است، کارکهمان 3

 باشد.می
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 طور ینهمهاي كاري، اصول و مبانی،  با اثرات مثبت اجراي اتوماسیون و مهارت توزيع هاي شركتمتمركز اتوماسیون براي كل 

 .هاي حائز اهمیت و نكات مهم اجرايی آشنايی پیدا كنند هاي مربوط به معماري اتوماسیون و تجربیات شركت بحث

و دانش مورد نیاز در خصوص  ها مهارتي معینی جهت آموزش  هیچ نوع دوره در كشور كه مشخص شد ا توجه به اينهمچنین ب

هاي اتوماسیون توزيع در  ي آموزشی و بازآموزي سیستم براي ايجاد دورهالزم است فناوري اتوماسیون تعريف نشده است. 

 هاي دورههاي مصوب آموزشی در راستاي سیاست ايجاد  سرفصل هاي و دوره قالب در ها و مراكز آموزشی مربوطه دانشگاه

كه به  ها سیاست اين بندي جمع و مراكز پژوهشی اقدام گردد. ها دانشگاهتوزيع در  اتوماسیون هاي سیستمآموزشی و بازآموزي 

 .باشد ه میقابل مشاهد  6-2شكل در حوزه انتشار دانش در تايید و اجماع نظر اعوا  كمیته راهبري رسیده است 

 

 

 هاي حوزه انتشار دانش در راستاي توسعه فناوري اتوماسیون توزيع برق كشور سیاست 6-2شكل 

 

 ن در جدول زير لیست شده است: اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد انتشار دانش و سیاست متناظر براي رفع آ چالش

 ر دانشچالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد انتشا سیاست رفع چالش

برگزاري دوره جامع متمركز اتوماسیون توزيع براي كل 
 توزيع يها شركت
هاي اتوماسیون  آموزشی و بازآموزي سیستم يها دورهايجاد 

 و مراكز پژوهشی ها دانشگاهتوزيع در 

عدم احساس نیاز به اجراي اتوماسیون توزيع در برخی از 
 هاي توزيع كشور شركت

توزيع از  يها شركتن برخی سطح پايین دانش كارشناسا
 هاي جامع اتوماسیون  سیستم

 يها ستمیستعداد پايین نیروي انسانی متخصص و آشنا به 
 توزيع يها شركتاتوماسیون در 
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باشد  گذاري مربوطه به عهده ايشان می جهت تحقق سیاست در جدول زير بازيگران اين كاركرد همراه با وظايف اصلی كه

 .وظايف تعريف شده بر مبناي نظرات خبرگان و اعوا كمیته راهبري، تدوين و بیان شده است گنجانده شده است.

 براي كاركرد انتشار دانش وظايف بازيگران 3-2 جدول

 وظايف بازيگران رديف

 وزارت نیرو 1

هاي بازآموزي و آموزشی  نحوه محاسبه امتیاز دوره سازوكارطراحی  -
 هاي توزيع شركت

موزشی آهاي  توزيع به اعزام كارشناسان مرتبط به دوره هاي الزام شركت -
 منظم صورت بهموزي آو باز

ها  از پژوهشگاه نیرو و مراكز آموزشی و دانشگاه مؤثرحمايت بنیادين و  -
 موردنظرهاي  جهت برگزاري دوره

 ها و مراكز پژوهشی دانشگاه 2

اسیون هاي اتوم ي آموزشی و بازآموزي سیستم طراحی و اجراي دوره -
 ها و مراكز آموزشی مربوطه توزيع در دانشگاه

هاي مصوب آموزشی در خصوص ارائه دروس مرتبط با  سرفصل تهیه -
 و مراكز پژوهشی ها دانشگاهاتوماسیون توزيع در 

 هاي توزيع نیروي برق شركت 3

 الزام و اعزام كارشناسان به شركت در دوره جامع متمركز اتوماسیون -
 توزيع

هاي كاري، اصول و مبانی مرتبط با  كارشناسان به يادگیري مهارتالزام  -
 اتوماسیون توزيع

 كسبهاي توزيع پیشرو در اين خصوص جهت  با شركت نظر تبادل - 
 تجربیات و نكات مهم اجرايی

 پژوهشگاه نیرو 4

اعزام پژوهشگران و محققان به كشورهاي پیشرو در زمینه  سازوكارايجاد  -
 روز هاي به يكسب دانش فناور

هاي اتوماسیون  ي آموزشی و بازآموزي سیستم ها طراحی و اجراي دوره -
 توزيع

 

 

، يفنّاورهاي موجود در رابطه با هايی است كه به گزينش و محدود كردن گزينهدهی به سیستم متشكل از فعّالیتكاركرد جهت

 پردازد.ها و بازارشان در سطوح مختلف میكاربرد آن
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، یقتدر حق. 3و هنجاري 2، شناختی1ي مربوط به اين كاركرد را به سه دسته تقسیم كرد: تنظیمیهاي انجام شدهفعّالیتتوان می

شود. براي توضیح داده در اين كاركرد منجر به ايجاد، تغییر و يا از میان برداشتن نهادهاي موجود در سیستم میهاي رخفعّالیت

رو افزايش دهند )شناختی(. براي هاي پیشتوانند انتظارات را نسبت به برخی گزينهها میدادتوان گفت كه برخی از رخبیشتر می

گردد. با افزايش انتظارات نسبت به آن منجر به افزايش انتظارات از آن گزينه می يفنّاوري مثال، عملكرد خوب يک گزينه

هاي پیشین و ايجاد شناخت جديد نسبت معناي تغییر در شناخت رود. اين رخداد بهآن گزينه در اذهان باالتر می يتاولوگزينه، 

 هاي موجود است.به گزينه

توانند منجر به تغییر در هنجارهاي موجود شوند. براي مثال، وقوع يک رخداد طبیعی ممكن است برخی ديگر از رخدادها می

هاي تجديدپذير( گردد. با افزايش ارزش اين نوع از رژيتولید انرژي )مانند ان هاي يفنّاورمنجر به افزايش ارزش انواع خاصی از 

ي شوند )گونهگیرد. در پارادايم جديد، هنجارهاي جديدي مطرح می، پارادايم جديدي در نظام موجود شكل میها يفنّاور

 دهی به سیستم(.هنجاري جهت

ها و نامهقوانین، مقررات، استانداردها، توافق ها و هنجارهاي سیستم،ي وقوع رخدادهاي اثرگذار بر شناختممكن است در نتیجه

توانند منجر به هدايت سیستم به سوي ، تصمیمات جديدي )تنظیمی( اتخاذ گردند. اتخاذ اين تصمیمات نیز مییطوركل به

 هاي خاص شود.گزينه

يابی به  دست منظور هب به سیستم دهی جهتدر حوزه كاركرد  "؟به بازيگران دهی جهتچگونگی " اساسی سؤالدر پاسخ به 

صالح در  اهداف توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور طی جلسات بحث و بررسی با متخصصین و خبرگان ذي

ها و تعهدات وزارت نیرو در  گذاري كشور در برنامه ، اتخاذ سیاست هدف(1)پیوست  ي راهبري و كارگروه حاضر از صنعت كمیته

يابی به سطح اتوماسیون در كل كشور  بندي سالیانه، در راستاي دست  در بودجه طور همیني ششم و  ساله ي مصوب پنج برنامه

 مد نظر قرار گرفته است. انداز در نظر گرفته شده در سند مطابق با چشم

مقرر شده  ن،برنامه عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیو ارائهتوزيع توسط وزارت نیرو به  هاي شركتسیاست الزام  همچنین در راستاي

بومی  روشي اجرايی و عملیاتی مصوب كه بر اساس يک  ي يک برنامه هاي توزيع را موظف كند به ارائه است كه توانیر شركت

 آورده شده است. 7-2شكل هاي مورد اشاره در  سیاست ريزي شده است. نگر طرح جامع

                                                 
1
 Regulative 

2
 Cognitive 

3
 Normative 
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 دهی به سیستم هاي حوزه كاركرد جهت سیاست 7-2شكل 

 

 ن در جدول زير لیست شده است: به سیستم و سیاست متناظر براي رفع آ یده جهتسیون توزيع در حوزه كاركرد اتوما چالش

به  یده جهتچالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد  سیاست رفع چالش
 ستمیس

هدف رسیدن كشور به سطح اتوماسیون در كل كشور  قرار دادن
تعهدات وزارت نیرو در  و ها برنامهسند در  انداز چشممطابق با 

 ششم و در بودجه سالیانه ساله پنجبرنامه 

عدم وجود بینش مناسب از آينده سیستم جامع اتوماسیون و 
 سطح پوشش اتوماسیون در سطح كالن كشوري

توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه  توزيع يها شركتالزام 
 عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون

براي ارتقا سطح اتوماسیون در  رآو الزامعدم وجود قوانین 
 توزيع يها شركتسطح 

 

گذاري مربوطه  جهت تحقق سیاست كه ،بازيگران اين كاركردوظايف تعريف شده توسط اعوا كمیته راهبري براي در جدول زير 

 گنجانده شده است.و در جلسات كمیته راهبري مورد تايید اعوا قرار گرفته است، باشد  به عهده ايشان می

 به سیستم یده جهتبراي كاركرد  وظايف بازيگران 4-2ول جد

 وظايف بازيگران رديف

 وزارت نیرو 1

به ارائه برنامه عملیاتی  هاي توزيع چگونگی الزام شركت سازوكارتعیین  -
 ارتقا سطح اتوماسیون

ي  ساله ي مصوب پنج ها و تعهدات وزارت نیرو در برنامه اعمال برنامه -
يابی به سطح  بندي سالیانه، در راستاي دست  ر بودجهد طور همینو  ،ششم

 در كل كشورمناسب اتوماسیون 
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 وظايف بازيگران رديف
كه بر و اجرايی ي عملیاتی  ي يک برنامه هاي توزيع به ارائه الزام شركت -

 ريزي شده است. جامع طرحو بومی  روشاساس يک 
هاي پیشرو در زمینه اجراي اتوماسیون  حمايت مناسب و قوي از شركت -

 ها به حركت در اين راستا جهت تشويق ديگر شركتتوزيع 

 هاي توزيع نیروي برق شركت 2
سیون توزيع بر ماو اجرايی مصوب جهت اجراي اتو ارائه برنامه عملیاتی -

 اساس منطقه بومی خود

 بنیان دانشهاي  شركت 3
هاي نوين به  هماهنگی با پژوهشگاه نیرو در جهت معرفی فناوري -

 هاي مختلف شركت

 پژوهشگاه نیرو 4

 هاي پايلوت در زمینه اتوماسیون توزيع تعريف پروژه -
 بنیان هاي دانش تهیه و تدوين سازوكار مناسب جهت حمايت از شركت -
 هاي مختلف فناورانه هاي مرتبط با حوزه تشكیل كمیته -
تسهیل ارتباط میان صنعت و دانشگاه و مراكز تحقیقاتی  سازوكارطراحی  -

 هاي اتوماسیون توزيع روژهدر راستاي پ

 

 

 

ي بازار در طول تحقق موجود در عرصه هاي يفنّاورنوظهور نسبت به  يفنّاورپذير ساختن ها با هدف رقابتي فعّالیتمجموعه

شند. موجود را داشته با هاي يفنّاورنوظهور، توانايی رقابت با  هاي يفنّاورگیرند. نبايد انتظار داشت كه اين كاركرد قرار می

بايست واقع می نوظهور پديد آورد. در يفنّاوربنابراين نیاز است تا با هدف حمايت از نوآوري، شرايطی قابل رقابت در بازار براي 

 شده پديد آورد.محیطی كنترل ها يفنّاورنوظهور با ساير  يفنّاورها، براي رقابت اي از فعّالیتبا انجام مجموعه

ها بتواند در آن ي واسطه بههايی است كه ور در مسیر رشد و توسعه خود نیازمند دستیابی به قابلیتنوظه يفنّاورحقیقت، يک  در

 زير: نوظهور با پیدايش سه قابلیت يفنّاورگیري بازار هر بازار نفوذ كرده و به سوي بلوغ خود حركت نمايد. شكل

 1هاي فنیقابلیت 

 2هاي اقتصاديقابلیت 

 1هاي بازارقابلیت 

                                                 
1
Technological Potential 

2
 Economical Potential 
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-در قالب دستیابی به اين سه قابلیت تجلی پیدا می يفنّاورگیري بازار همراه خواهد بود. به عبارت ديگر، شكل يفنّاوردر آن 

در بازار  يفنّاورگردد و زمینه را براي نفوذ ايجاد می يفنّاورهايی از ابعاد گوناگون در نمايد. با دستیابی به هر قابلیت، توانايی

 كند.آماده می

 توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور ها در خصوص كاركرد بازارسازي جهت ترين سیاست ي تعیین مناسبدر راستا

در اين خصوص برگزار شده و پس از مباحث صورت گرفته به تايید اعوا كمیته راهبري اعوا كمیته راهبري با طی جلساتی كه 

و  تولیدكننـدگان آن بـراي   سـازي  شـفاف ز تولیدكنندگان داخلـی و  مشخص شد كه براي روشن ساختن سطح انتظارات ارسید، 

 عنوان بهبرداران به ايجاد يک استاندارد ملی تجهیزات فنی اتوماسیون به منظور در نظر گرفتن  بازار و انتظارات بهره سازي شفاف

توسـعه يـک اسـتاندارد ملـی     »بـا در نظـر گـرفتن سیاسـت      مبناي قواوت بر كار تولیدكنندگان داخلی نیاز است كه ايـن نیـاز  

 د.وش تأمین «فنی تجهیزات اتوماسیونی هاي مشخصه

براي صادرات فناوري به كشورهاي منطقه از سوي  بسترسازيبرداران از يک سو و  همچنین به منظور ايجاد اطمینان در بهره

 المللی اقدام كنند، سیاست بین هاي تأيیديه در اختیار تولیدكنندگان داخلی قرار داده شود كه براي اخذ بايست تسهیالتی ديگر، می

 .ه استدر نظر گرفته شدبه همین دلیل  «تولید داخل هاي فناوريبراي  المللی بینمعتبر  هاي تأيیديهتسهیالت جهت اخذ  ارائه»

كنند  استفاده میهاي خود  دسته از پیمانكاران كه از تجهیزات داخلی در پروژه  جهت حمايت و تسهیل ورود به مناقصات براي آن

به  «از تجهیزات داخلی داراي تايیديه معتبر كننده استفادهتسهیل ورود پیمانكاران »منوط به احراز دو شرط پیشین سیاست 

تعريف دو طرح پايلوت اتوماسیون با » اتوماسیون معین گرديد. عالوه بر آن با در نظر گرفتن سیاست هاي پروژهمناقصات 

به منظور تحريک  ،«آماده از لحاظ فنی، انسانی و مديريتی بردار بهره هاي شركتيک بازار داخل در تجهیزات داخلی جهت تحر

 ي اتوماسیونی مشروط تعريف دو پروژه گیري اين بازار، رسانی در خصوص شكل سازي همراه با اطالع بازار اتوماسیون و جريان

بردار كه از لحاظ فنی، انسانی، مديريتی براي اجراي  هاي بهره كتدسته از شر  تجهیزات ساخت داخل و تمركز آن كارگیري به بر

 ارائه شده است. 8-2شكل هاي فوق در  بندي سیاست قرار گرفته است. جمع مدنظر هستند اتوماسیون مساعد

 

                                                 
 

1
 Market Potential 
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 هاي حوزه كاركرد بازارسازي سیاست 8-2شكل 

 ن در جدول زير لیست شده است: ر براي رفع آاتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد بازارسازي و سیاست متناظ چالش

 يبازارسازچالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد  سیاست رفع چالش

فنی تجهیزات  يها مشخصهتوسعه يک استاندارد ملی 
 اتوماسیون توزيع

عدم وجود استاندارد ملی در خصوص تجهیزات فنی 
 اتوماسیون

ی براي الملل نیبر هاي معتب ارائه تسهیالت جهت اخذ تايیديه
 ي تولید داخلها يفناور

عدم وجود نهاد مسئول و بستر مناسب جهت ارزيابی 
 تولیدات داخلی و در جهت تايید كیفیت محصوالت داخلی

 عدم اعتماد به محصوالت تولید داخل در حوزه صنعت برق

یل ورود پیمانكاران استفاده كننده از تجهیزات داخلی داراي هتس
 اتوماسیون يها پروژهتبر به مناقصات تايیديه مع

از محصوالت  يریگ بهرهعدم اعتماد كافی پیمانكاران براي 
توزيع به  يها شركتتولید داخل و همچنین عدم اعتماد 

 ندينما یمپیمانكارانی كه از محصوالت داخلی استفاده 

تعريف دو طرح پايلوت اتوماسیون با تجهیزات داخلی جهت 
بردار آماده از لحاظ فنی،  رههب يها شركتدر تحريک بازار داخل 

 انسانی و مديريتی

عدم حمايت و نبود ساز و كار مناسب در جهت پشتیبانی و 
 ترغیب سازندگان داخلی

عدم اعتماد به سطح كیفی پیمانكاران و محصوالت داخلی 
 جامع اتوماسیون يها ستمیسدر ايجاد 

 

جهت  بازيگران اين كاركرد كهلسات كمیته راهبري در خصوص وظايف اصلی نتیجه مباحث صورت گرفته در جدر جدول زير 

 باشد گنجانده شده است. گذاري مربوطه به عهده ايشان می تحقق سیاست

 براي كاركرد بازارسازي وظايف بازيگران 5-2 جدول

 وظايف بازيگران رديف

ی تجهیزات حمايت از تهیه و تدوين مشخصات فنی و استاندارد مل - وزارت نیرو 1



 عه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانراهبردی و نقشه راه توسسند 

76 

 

 

فاز سوم و چهارم: تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه، اقدامات و 

 سیاتها

 1394 خرداد، دومویرایش 

 

 

 

 وظايف بازيگران رديف
 اتوماسیون توزيع

 صادرات فناوري به كشورهاي منطقه بسترسازيتسهیل و  -
 هاي تأيیديهارائه تسهیالت به تولیدكنندگان داخلی در راستاي اخذ  -

 المللی بین
تسهیل ورود پیمانكاران استفاده كننده از تجهیزات داخلی داراي تايیديه  -

 معتبر در مناقصات
طرح پايلوت اتوماسیون با تجهیزات داخلی جهت  حمايت از اجراي دو -

 تحريک بازار داخل

 بنیان دانشهاي  شركت 2
هاي  ايجاد نمايشگاهی از دستاوردهاي مختلف جهت آشنايی شركت -

 كشورتوزيع 

 پژوهشگاه نیرو 3

 تهیه و تدوين مشخصات فنی و استاندارد ملی تجهیزات اتوماسیون توزيع -
 ف در داخل كشور و منطقه خاورمیانهشناسايی بازارهاي هد -
تعیین سازوكار و نحوه ارائه تسهیالت وزارت نیرو در حمايت از  -

 تولیدكنندگان داخلی جهت صادرات فناوري
تعیین سازوكار و نحوه ارائه تسهیالت وزارت نیرو در حمايت از  -

 المللی هاي بین تولیدكنندگان داخلی جهت اخذ تأيیديه
گیري بازار  رسانی در خصوص شكل اه با اطالعسازي همر جريان -

 اتوماسیون توزيع

 

توانند منجر به تغییر نهادهاي جديد هستند و می يفنّاورهايی كه به دنبال ايجاد مقبولیت اجتماعی براي آن دسته از فعّالیت

كننده اين كاركرد توان محقَقردند را میها با نیازهاي بازيگران موجود در نظام مورد نظر گراستا شدن آنموجود در جامعه و هم

جديد، اغلب با مخالفت بازيگرانی كه داراي منافع در  يفنّاورتوان گفت كه ظهور يک دانست. براي توضیح بیشتر می

يند. اين موجود غلبه نما 1نوظهور، بر اين لختی يفنّاورشود. بنابراين، نیاز است تا بازيگران كنونی هستند، همراه می هاي يفنّاور

شد. اين امر از بخي نظام نوآوري سرعت میكند و به فرايند توسعهمانند يک كاتالیزگر عمل می ها يفنّاوري كاركرد در توسعه

ي قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوري بندي جديدي از بدنهگذاران، به ايجاد آرايشگذاران و سیاست طريق تشويق قانون

 ذيرد.پصورت می فنّاورانه

                                                 
اینرسی( است. بنابراین، علت وجودی این کارکرد، غلبه بر اینرسی بازیگران یا  لختی) تغییرت در برای مشود، حذف مقاونام دیگری که بر این کارکرد نهاده می 1

 موجود در نظام است.
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وجود دارد، اين است  دو يناتفاوتی كه بین  ينتر بزرگدهی به سیستم شباهت دارد. تا حد زيادي با كاركرد جهت اين كاركرد 

نیست. اين  فنّاورانهكه كاركرد حمايت از سوي نهادهاي پشتیبان، داراي قدرت اجرايی براي تغییر قواعد موجود در نظام نوآوري 

دهی پردازد و از طريق اين نهادها است كه با كاركردهاي ديگر )مانند جهتهاي پشتیبان میسازي نهادكاركرد تنها به متقاعد

 نمايد.به سیستم و تأمین منابع( قدرت اجرايی پیدا می

طی جلسات برگزار شده در كمیته راهبري در خصوص تعیین سیاستهاي كاركردهاي نظام نوآوري و وظايف بازيگران اصلی كه 

گذاري كاركرد مشروعیت  در حوزه سیاستن حوزه فعالیت می كنند، اعوا محترم كمیته راهبري به اين اجماع رسیدند كه در اي

 ملی آثار ترويج»ي فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور، سیاست  يابی به اهداف حاصل از توسعه بخشی در راستاي دست

ي مسئولین مربوطه  همه يساز آگاهتوجه به اين موارد جهت  عدم از ناشی «ملی خسارات و اتوماسیون از ناشی سودآوري و

در نظر  می بايست موضوعات برداران، پیمانكاران و حتی مشتركین ويژه از اين گزاران، مسئولین وزارت نیرو، بهره سیاست ازجمله

جهت توانمندسازي  بردار هاي بهره كتكارشناسان شر سطح دربه منظور ايجاد يک نگاه بازارمحور  بر آند. عالوه وگرفته ش

اجراي مديريت »هاي خود سیاست  ريزي سازي اتوماسیون و لحاظ كردن آن در برنامه ايشان براي درک آنالیزهاي اقتصادي پیاده

از  مطلوب ارزيابی شد. از ديگر سو تجلیل و حمايت «بردار بهره هاي شركتايجاد نگاه بازار برق در سطح كارشناسی  جهت تغییر

به منظور ايجاد ارزش و انگیزه در ايشان با در  اند، اند و نتايج خوبی كسب كرده هاي توزيعی كه در اين حوزه پیشرو بوده شركت

 شورك اتوماسیون در پیشرو هاي شركت براي هايی مزيت ايجاد و حمايت و تجلیل»هاي تشويقی تحت سیاست  نظر گرفتن بسته

 شده است. بندي جمع 9-2شكل  هاي مورد اشاره در ي سیاست در نظر گرفته شد. كلیه «اسیوناتوم ملی جايزه ايجاد طريق از
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 هاي كاركرد مشروعیت بخشی سیاست 9-2شكل 

 

 ن در جدول زير لیست شده است: اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد مشروعیت بخشی و سیاست متناظر براي رفع آ چالش

 یبخش تیمشروعتوزيع در حوزه كاركرد چالش اتوماسیون  سیاست رفع چالش

ترويج آثار ملی و سودآوري ناشی از اتوماسیون و خسارات ملی 
 ناشی از عدم توجه به توسعه اين فناوري در كشور

 يریكارگ بهعدم تدوين ساز و كار و يا قانون لزوم 
 اتوماسیون توزيع در كشور

 يانداز راهسطح پايین استقبال از محصوالت داخلی در 
 جامع اتوماسیون يها ستمیس

عدم آشنايی كافی از مزاياي اتوماسیون و خسارات ناشی از 
 عدم وجود آن

اجراي مديريت تغییر جهت ايجاد نگاه بازار برق در سطح 
 بردار بهره يها شركتكارشناسی 

وجود نگاه دولتی به صنعت برق و عدم توجه كافی به بازار 
 برق 

پیشرو در  يها شركتبراي  يیها تيمزتجلیل و حمايت و ايجاد 
 اتوماسیون در كشور از طريق ايجاد جايزه ملی اتوماسیون

توزيع  يها شركتعدم وجود انگیزه كافی براي ارتقا سطح 
 از سیستم جامع اتوماسیون يریگ بهرهو 

 

توسط اعوا كمیته راهبري به  گذاري مربوطه جهت تحقق سیاست در جدول زير بازيگران اين كاركرد همراه با وظايف اصلی كه

 گنجانده شده است.گذاشته شده، به عهده ايشان تايید رسیده و 

 براي كاركرد مشروعیت بخشی وظايف بازيگران 6-2 جدول

 وظايف بازيگران رديف

 ينهكردن هز دار معنی يقاز طر يعتوز یوندر اتوماس ينگاه اقتصاد يجادا - وزارت نیرو 1
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 وظايف بازيگران رديف
 يعتوز هاي ركتش يو تلفات برا یخاموش

 از ناشی سودآوري و ملی هاي در راستاي منافع ها و پروژه حمايت از طرح -
 اتوماسیون

 هاي اتوماسیون توزيع با ديدگاه كاهش ها و پروژه حمايت از طرح -
 ملی خسارات

ايجاد نگاه بازار برق در سطح  جهتالزام به اجراي مديريت تغییر  -
 ه منظور ايجاد يک نگاه بازارمحورب بردار بهره هاي شركتكارشناسی 

هاي توزيع برق جهت درک  برداران شركت ارائه راهكار توانمندسازي بهره -
 سازي اتوماسیون آنالیزهاي اقتصادي پیاده

هاي توزيع برق به لحاظ كردن اتوماسیون توزيع در  الزام شركت -
 ها ريزي برنامه

 فق در اين حوزههاي توزيع پیشرو و مو تجلیل و حمايت از شركت -
هاي  هاي تشويقی به منظور ايجاد ارزش و انگیزه در شركت ارائه بسته -

 براي هايی مزيت ايجاد و حمايت و توزيع نیروي تحت سیاست تجلیل
 كشور در اتوماسیون در پیشرو هاي شركت

 تر تر و فعاالنه برپايی كنگره اتوماسیون به صورت منسجم -
ريزان موفق در  و برنامه اجراكنندگانن براي اتوماسیو ملی جايزه تعیین -

 اين حوزه

 ها در سطح كارشناسی ارشد در ارتباط با اتوماسیون توزيع تعريف پروژه - ها و مراكز پژوهشی دانشگاه 2

 هاي توزيع نیروي برق شركت 3

برداري شركت با استفاده از اتوماسیون  تالش جهت بهبود عملكرد بهره -
 توزيع

 هاي اجالسها و  دوره در شركتكاران و كارشناسان جهت اعزام هم -
 مرتبط در خصوص اتوماسیون توزيع

 حمايت از مقاالت و تحقیقات پژوهشی در خصوص اتوماسیون توزيع -

 خود ايجاد نگاه اتوماسیون توزيع در واحد تحقیق و توسعه - بنیان دانشهاي  شركت 4

 پژوهشگاه نیرو 5

 ملی تبیین خسارات و اتوماسیون از ناشی آوريسود و ملی آثار ترويج -
 اجراي اتوماسیون توزيع عدم از ناشی

رسانی در خصوص مزاياي  هاي آموزشی اطالع ها و كارگاه برگزاري دوره -
 اتوماسیون توزيع

 

 

ستاي تحقق كاركرد ي نظام نوآوري در راهاي الزم براي توسعههاي مربوط به تأمین و هماهنگی ورودياي از فعّالیتمجموعه

است.  فنّاورانههاي نوآوري ترين نیازهاي توسعه نظاميكی از ضروري یازموردنگیرند. دسترسی به منابع بسیج منابع قرار می
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شوند. هايی است كه در فرايند توسعه انجام میگذاريپذيرد بیشتر از جنس سرمايههايی كه در اين كاركرد صورت میفعّالیت

هاي آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز مانند سیستم يفنّاورپیشرفت  یازموردنهاي عمومی زيرساخت گسترش همچنین

هاي و نیز بازيگرانی با توانايی و قابلیت یازموردنعدم وجود منابع مالی و ابزارهاي  در صورتگیرد. ي اين كاركرد قرار میدر زمره

د استقبال قرار نخواهد گرفت. بنابراين، اين كاركرد داراي اهمّیّت فراوانی در روند نوظهور به هیچ وجه مور يفنّاورمتمايز يک 

 پذير است:باشد. نگاشت كاركرد بسیج منابع در چهار بُعد مختلف امكانتوسعه می

 يفنّاوري سازي افراد علمی يا فنی مورد نیاز براي توسعهمنابع انسانی: تأمین و هماهنگ 

  يفنّاوري ها و اعتبارات مورد نیاز براي توسعهسازي بودجههماهنگمنابع مالی: تأمین و 

 يفنّاوري اي اوقات، قطعات( موردنیاز براي توسعهسازي مواد )و در پارهمنابع مادي: تأمین و هماهنگ 

 يفنّاوري مورد نیاز براي توسعه 1ها، محصوالت و يا خدمات مكملسازي زيرساختمنابع مكمل: تأمین و هماهنگ 

 

هاي  يفناورتوسعه ین منابع مالی براي تأمكاركرد هاي  ( سیاست1محور )پیوست  طی جلسات خبرهباال با در نظر گرفتن موارد 

 :مشخص گرديدبه شرح زير اتوماسیون توزيع برق كشور 

در  مشتركین هقیمت واقعی برق از مشتركین دريافت شود و از طرف ديگر بدر وزارت نیرو ريزي بلندمدت  با يک برنامه -1

 قبال خاموشی خسارت پرداخت گردد.

لذا  شود یمموجب كاهش میزان خاموشی و همچنین تلفات برق توزيع اتوماسیون  يها طرحاجراي با عنايت به اينكه  -2

 تامین خواهد شد. ها طرحاجراي اين  باتوزيع  يها شركتمنافع اقتصادي بخشی از 

تامین  برق پايدار سهیم باشند  هاي ينههزپیش بینی شده مشتركین برق در فروش برق  نامه يینآدر با توجه به اينكه  -3

 بخشی از هزينه اجراي اتوماسیون را تامین كرد. نامه يینآاين  به استناد توان یم

 

 .نشان داده شده است 10-2در شكل  به صورت خالصه ها سیاستاين 

                                                 
 های دیگر تأمین کرد.توان آن را از نظامهایی است که مختص نظام نوآوری موردنظر نیستند و براحتی میمنظور از این اقالم مکمل آن 1
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 ین منابع مالیتأمهاي كاركرد  سیاست 10-2شكل 

 

 ن در جدول زير لیست شده است: ماسیون توزيع در حوزه كاركرد تامین منابع مالی و سیاست متناظر براي رفع آاتو چالش

 یمنابع مال نیتامچالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد  سیاست رفع چالش

تامین منابع اتوماسیون از طريق واقعی شدن قیمت برق و ايجاد 
 بلندمدتین در ساز و كار پرداخت خسارت به مشترك

توسط  قبول قابلنبود ساز و كار مشخص، شفاف و 
هاي اتوماسیون  هاي توزيع در راستاي اجراي پروژه شركت

 توزيع در كشور

 دار یمعنايجاد نگاه اقتصادي در اتوماسیون توزيع از طريق 
 توزيع يها شركتكردن هزينه خاموشی و تلفات براي 

 ازیموردناي تامین منابع عدم امكان اتكا به بودجه دولتی بر
 ارتقا سطح اتوماسیون در كشور

 يها شركتفروش برق توسط  نامه نيیآ يها تیظرفاستفاده از 
 توزيع برق كشور

 عدم وجود راهكارهاي غیردولتی تامین منابع مالی

 

بناي مباحث صورت بر م گذاري مربوطه جهت تحقق سیاست در جدول زير بازيگران اين كاركرد همراه با وظايف اصلی كه

 باشد گنجانده شده است. به عهده ايشان میگرفته در جلسات كمیته راهبري تايید گرديده و 

 ین منابع مالیتأمبراي كاركرد  وظايف بازيگران 7-2 جدول

 وظايف بازيگران رديف

 وزارت نیرو 1
برق و  یمتشدن ق یواقع يقاز طرتوزيع  یوناتوماساجراي منابع  تأمین -
 بلندمدتدر  ینسازوكار پرداخت خسارت به مشترك يجادا

 ينهكردن هز دار معنی يقاز طر يعتوز یوندر اتوماس ينگاه اقتصاد يجادا -
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 وظايف بازيگران رديف
 يعتوز هاي شركت يو تلفات برا یخاموش

 هاي توزيع نیروي برق شركت 2
براي تامین منابع مورد نیاز نامه فروش برق  هاي آيین استفاده از ظرفیت -

 ون توزيعاجراي اتوماسی
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 اقداماتها و  سیاست بندي جمع -2-5

سند راهبردي توسعه  ي نظام نوآوري فناورانه گانه هاي شناسايی شده در خصوص كاركردهاي هفت ي سیاست بندي كلیه جمع

 گردآوري شده است. 8-2 برق در جدول فناوري اتوماسیون توزيع

سند راهبردي توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت  نوآوري فناورانهها در حوزه كاركردهاي نظام  بندي سیاست جمع 8-2 جدول

 برق كشور

عنوان 

 كاركرد
 عنوان سیاست

 كارآفرينی

 یددر تول یتجربه موفق مشابه قبل يكه دارا یداخل بنیان دانش هاي شركتدر  يتمركز بر توسعه فناور
 .باشند می

و توسعه و  یقتوانمند در تحق هاي شركتدر كشور به  يكلوزرو ر IED یدجهت تول یالتتسه ارائهو  يقتشو
 ساخت

 یجهت توسعه دانش فن یو مراكز پژوهش ها دانشگاهدوطرفه با  يحلقه تعامل و همكار يجادا

 خدمات مشاوره و اجرا ارائهجهت  یمانكاريو پ یمهندس هاي شركت سازي ظرفیت

خلق  

 دانش

 صنعت مربوطه بنیان دانش هاي شركتاز  تيصنعت و دانشگاه و حما نیارتباط موثر ب

 روز يو دارندگان فناور شرویپ تولیدكنندگانارتباط با  يدر برقرار لیو تسه يیشناسا

انتشار 

 دانش

 يعتوز هاي شركتكل  يبرا یوندوره جامع متمركز اتوماس يبرگزار

 یو مراكز پژوهش ها هدانشگادر  يعتوز یوناتوماس هاي سیستم يو بازآموز یآموزش هاي دوره يجادا

دهی  جهت

 به سیستم

و  ها برنامهسند در  انداز چشمدر كل كشور مطابق با  یونكشور به سطح اتوماس یدنقرار دادن هدف رس
 یانهسال هاي بودجهششم و در  ساله پنجدر برنامه  یروتعهدات وزارت ن

 یونارتقا سطح اتوماس یاتیبرنامه عمل ارائهبه  یروتوسط وزارت ن يعتوز هاي شركتالزام 

بازار 

 ازيس

 یونیاتوماس یزاتتجه یفن هاي مشخصه یاستاندارد مل يکتوسعه 

 داخل یدتول هاي فناوري يبرا المللی بینمعتبر  هاي تأيیديهجهت اخذ  یالتتسه ارائه

 هاي وژهپرمعتبر به مناقصات  يیديهتا يدارا یداخل یزاتاستفاده كننده از تجه یمانكارانورود پ یلتسه
 یوناتوماس

 بردار بهره هاي شركتبازار داخل در  يکجهت تحر یداخل یزاتبا تجه یوناتوماس يلوتدو طرح پا يفتعر
 يريتیو مد یانسان ی،آماده از لحاظ فن

مشروعیت 

 بخشی

 از عدم توجه یناش یو خسارات مل یوناز اتوماس یناش يو سودآور یآثار مل يجترو

 بردار بهره هاي شركت ینگاه بازار برق در سطح كارشناس يجادا هتج تغییر يريتمد ياجرا

 يزهجا يجادا يقدر كشور از طر یوندر اتوماس یشروپ هاي شركت يبرا هايی مزيت يجادو ا يتو حما یلتجل
 یوناتوماس یمل

 تأمین
در  ینخت خسارت به مشتركسازوكار پردا يجادبرق و ا یمتشدن ق یواقع يقاز طر یونمنابع اتوماس تأمین

 بلندمدت
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 هاي شركت يو تلفات برا یخاموش ينهكردن هز دار معنی يقاز طر يعتوز یوندر اتوماس ينگاه اقتصاد يجادا منابع مالی
 يعتوز

 توزيع برق كشور هاي شركتفروش برق توسط  نامه آيین هاي ظرفیتاستفاده از 

 ريفناو توسعه استراتژيو  ها یاستسو تناظر ارتباط  -2-6

زيرمجموعه اتوماسیون شبكه بـرق بـه چهـار     هاي فناوري ، اكتساب فناوري عنوان شد هاي روشپیش از اين در كه  طور همان

 . طلبند میروش اكتساب فناوري خاص خود را  ها دستهكه هريک از اين  باشند میدسته كلی قابل تقسیم 

 دگی باالي فناوري در كشور در حاضرداراي بلوغ در چرخه عمر ، سطح آما هاي فناوريدسته اول : 

 جهت توسعه فناوري گذاري سرمايهشیوه اكتساب : حمايت از روند موجود در عین عدم لزوم  

 

  زا درونداراي توانمندي داخلی در عین وضعیت رشد در چرخه عمر و يا الزام پدافند غیرعامل به توسعه  هاي فناوريدسته دوم : 

 زا درونوري از طريق تحقیق و توسعه شیوه اكتساب : اكتساب فنا 

 

ولی در عین حال تقاضاي  باشند می ها فناوريكه در حال قديمی شدن و جايگزينی با نسل جديدي از  هايی فناوريدسته سوم : 

 وجود خواهد داشت ها آن

جايگزين ايـن   هاي فناوريروي  گذاري سرمايهو هدايت كشور به  مدت كوتاهشیوه اكتساب : حمايت از روند موجود در  

 دسته

 

 و در كشور ما در وضعیت جنینی و آمادگی كم قرار دارند. باشد میدر حال رشد  ها آنآينده كه دنیا در  هاي فناوريدسته چهارم : 

 فنّاوريشیوه اكتساب : كسب دانش فنی از طريق انتقال  

------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------ 

به صورت شـماتیک    اكتساب چهارگانه هاي روشتبیین شده با  هاي سیاستهريک از  و تاثیر در ادامه تالش شده است ارتباط 

 كه عبارتند از : باشد میاي چهار دسته فوق معرف استراتژي توسعه فناوري بر 4تا  1اعداد  و در قالب جدول نمايش داده شود.

 يجهت توسعه فناور گذاري سرمايهعدم لزوم  نیاز روند موجود در ع تيحما -1

 زا درونو توسعه  قیتحق قياز طر ياكتساب فناور -2

 دسته نيا نيگزيجا هاي فناوري يرو گذاري سرمايهكشور به  تيو هدا مدت كوتاهاز روند موجود در  تيحما -3

 فنّاوريی از طريق انتقال كسب دانش فن -4

 است. گردآوري شده 9-2هاي اتوماسیون توزيع در هريک از كاركردهاي مرتبط در جدول  ها و استراژي توسعه فناوري سیاست

 

 در هريک از كاركردهاي مرتبط هاي اتوماسیون توزيع ها و استراژي توسعه فناوري سیاست 9ـ2جدول 

عنوان 

 كاركرد
 عنوان سیاست

 توسعه فناورياستراتژي 

1 2 3 4 

 كارآفرينی
هاي توزيع در جهت آماده سازي و بسترسازي اجراي  الزام شركت

  √  √ توانیرشركت اتوماسیون توزيع توسط 
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عنوان 

 كاركرد
 عنوان سیاست

 توسعه فناورياستراتژي 

1 2 3 4 
كه  یداخل بنیان دانش هاي شركتدر  يتمركز بر توسعه فناور

 .باشند می یددر تول یتجربه موفق مشابه قبل يدارا
 √ √ √ 

در كشور به  يكلوزرو ر IED یدجهت تول یالتتسه ارائهو  يقتشو
 و توسعه و ساخت یقتوانمند در تحق هاي شركت

   √ 

و مراكز  ها دانشگاهدوطرفه با  يحلقه تعامل و همكار يجادا
 یجهت توسعه دانش فن یپژوهش

 √   

 ارائهجهت  یمانكاريو پ یمهندس هاي شركت سازي ظرفیت
 √ √ √ √ خدمات مشاوره و اجرا

خلق  

 دانش

حمايت مجموعه وزارت نیرو و توانیر از اعزام كارشناسان جهت 
هاي موفق اجرا شده در كشورهاي  بازديد و آشنايی از مجموعه

 مانند ايران )از نظر توسعه يافتگی(

 √  √ 

حمايت مجموعه وزارت نیرو و توانیر از كنگره اتوماسیون توزيع و 
گذاري تجربیات خود در دعوت از كشورهاي ديگر جهت اشتراک 

 ها اين گردهمايی
√ √ √ √ 

 هاي شركتاز  تيصنعت و دانشگاه و حما نیارتباط موثر ب
 صنعت مربوطه بنیان دانش

 √   

و  شرویپ تولیدكنندگانارتباط با  يدر برقرار لیو تسه يیشناسا
 روز يدارندگان فناور

   √ 

انتشار 

 دانش

 هاي شركتكل  يبرا ونیدوره جامع متمركز اتوماس يبرگزار
 √ √ √ √ يعتوز

 يعتوز یوناتوماس هاي سیستم يو بازآموز یآموزش هاي دوره يجادا
 √ √ √ √ یو مراكز پژوهش ها دانشگاهدر 

دهی  جهت

 به سیستم

در كل كشور  یونكشور به سطح اتوماس یدنقرار دادن هدف رس
در  رویو تعهدات وزارت ن ها برنامهانداز سند در  مطابق با چشم

 یانهسال هاي بودجهششم و در  ساله پنجبرنامه 
√ √ √ √ 

 یاتیبرنامه عمل ارائهبه  یروتوسط وزارت ن يعتوز هاي شركتالزام 
 √ √ √ √ یونارتقا سطح اتوماس

 بازارسازي

 √ √ √ √ یونیاتوماس یزاتتجه یفن هاي مشخصه یاستاندارد مل يکتوسعه 

 يبرا المللی بینمعتبر  ايه تأيیديهجهت اخذ  یالتتسه ارائه
 داخل یدتول هاي فناوري

 √  √ 

 يدارا یداخل یزاتاستفاده كننده از تجه یمانكارانورود پ یلتسه
 √ √ √ √ یوناتوماس هاي پروژهمعتبر به مناقصات  يیديهتا

جهت  یداخل یزاتبا تجه یوناتوماس يلوتدو طرح پا يفتعر
 ی،آماده از لحاظ فن داربر بهره هاي شركتبازار داخل در  يکتحر
 يريتیو مد یانسان

√ √ √ √ 
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عنوان 

 كاركرد
 عنوان سیاست

 توسعه فناورياستراتژي 

1 2 3 4 

مشروعیت 

 بخشی

 یو خسارات مل یوناز اتوماس یناش يو سودآور یآثار مل يجترو
 √ √ √ √ از عدم توجه یناش

نگاه بازار برق در سطح  يجادا جهت تغییر يريتمد ياجرا
 √ √ √ √ بردار بهره هاي شركت یكارشناس

در  یشروپ هاي شركت يبرا هايی مزيت يجادو ا يتو حما یلتجل
 √ √ √ √ یوناتوماس یمل يزهجا يجادا يقدر كشور از طر یوناتوماس

تأمین 

 منابع مالی

 يجادبرق و ا یمتشدن ق یواقع يقاز طر یونمنابع اتوماس تأمین
 √ √ √ √ بلندمدتدر  ینسازوكار پرداخت خسارت به مشترك

كردن  دار معنی يقاز طر يعزتو یوندر اتوماس ينگاه اقتصاد يجادا
 √ √ √ √ يعتوز هاي شركت يو تلفات برا یخاموش ينههز

هاي  نامه فروش برق توسط شركت هاي آيین استفاده از ظرفیت
 √ √ √ √ توزيع برق كشور
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 كاركرد-بازيگران بندي جمع -2-7

 10-2 جدول گانه در از كاركردهاي هفت هريکبندي وظايف بازيگران شناسايی شده براي انجام وظايف مشخص شده در  جمع

 گردآوري شده است.

سند راهبردي توسعه فناوري اتوماسیون توزيع  بندي وظايف بازيگران براي كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه جمع 10-2 جدول

 صنعت برق كشور

 وظايف بازيگران رديف

 وزارت نیرو 1

ان داخلی داراي بنی هاي دانش تمركز بر توسعه فناوري در شركت -
 تجربه موفق مشابه قبلی در تولید تجهیزات اتوماسیونی

هاي حمايتی در راستاي تشويق و ارائه  تهیه، تدوين و اجراي بسته -

 IED تحقیق و توسعه و ساختتسهیالت جهت 
هاي حمايتی در راستاي تشويق و ارائه  تهیه، تدوين و اجراي بسته -

 ريكلوزر ختتحقیق و توسعه و ساتسهیالت جهت 

 IEDكارگیري تجهیزات  ي دانش الزم براي به ايجاد فواي توسعه -
 در كشور

كارگیري تجهیزات ريكلوزر  ي دانش الزم براي به ايجاد فواي توسعه -
 در كشور

گذاري جهت توسعه  حمايت از روند موجود در عین لزوم عدم سرمايه -
سطح آمادگی باالي هاي داراي بلوغ در چرخه عمر و  فناوري در فناوري
 فناوري در كشور

حمايت از اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه داخلی در  -
 هاي داراي توانمندي داخلی فناوري

گذاري  دهی بخش خصوصی به سرمايه حمايت از روند موجود و جهت -

 IEDبر روي 

هاي  حمايت كسب دانش فنی از طريق انتقال فناوري در فناوري -
ا كه در كشور آمادگی فناوري آن كم بوده و در مرحله جنینی روز دنی به

 قرار دارد
هاي بازآموزي و آموزشی  نحوه محاسبه امتیاز دوره سازوكارطراحی  -

 هاي توزيع شركت
هاي  هاي توزيع به اعزام كارشناسان مرتبط به دوره الزام شركت -

 صورت منظم آموزشی و بازآموزي به
از پژوهشگاه نیرو و مراكز آموزشی و حمايت بنیادين و مؤثر  -

 هاي موردنظر ها جهت برگزاري دوره دانشگاه
هاي توزيع به ارائه برنامه  تعیین سازوكار چگونگی الزام شركت -
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 وظايف بازيگران رديف
 عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون

ي  ساله ي مصوب پنج ها و تعهدات وزارت نیرو در برنامه اعمال برنامه -
يابی به  دي سالیانه، در راستاي دستبن  طور در بودجه ششم، و همین

 سطح اتوماسیون مناسب در كل كشور
ي عملیاتی و اجرايی كه  ي يک برنامه هاي توزيع به ارائه الزام شركت -

 ريزي شده است. بر اساس يک روش بومی و جامع طرح
هاي پیشرو در زمینه اجراي  حمايت مناسب و قوي از شركت -

 ها به حركت در اين راستا يگر شركتاتوماسیون توزيع جهت تشويق د
حمايت از تهیه و تدوين مشخصات فنی و استاندارد ملی تجهیزات  -

 اتوماسیون توزيع
 تسهیل و بسترسازي صادرات فناوري به كشورهاي منطقه -
هاي  ارائه تسهیالت به تولیدكنندگان داخلی در راستاي اخذ تأيیديه -

 المللی بین
استفاده كننده از تجهیزات داخلی داراي  تسهیل ورود پیمانكاران -

 تايیديه معتبر در مناقصات
حمايت از اجراي دو طرح پايلوت اتوماسیون با تجهیزات داخلی  -

 جهت تحريک بازار داخل
كردن  دار معنی يقاز طر يعتوز یوندر اتوماس ينگاه اقتصاد يجادا -

 يعتوز هاي شركت يو تلفات برا یخاموش ينههز
 سودآوري و ملی هاي در راستاي منافع ها و پروژه طرححمايت از  -

 اتوماسیون از ناشی
 هاي اتوماسیون توزيع با ديدگاه كاهش ها و پروژه حمايت از طرح -

 ملی خسارات
الزام به اجراي مديريت تغییر جهت ايجاد نگاه بازار برق در سطح  -

 ارمحوربردار به منظور ايجاد يک نگاه باز هاي بهره كارشناسی شركت
هاي توزيع برق جهت  برداران شركت ارائه راهكار توانمندسازي بهره -

 سازي اتوماسیون درک آنالیزهاي اقتصادي پیاده
هاي توزيع برق به لحاظ كردن اتوماسیون توزيع در  الزام شركت -

 ها ريزي برنامه
 هاي توزيع پیشرو و موفق در اين حوزه تجلیل و حمايت از شركت -
هاي تشويقی به منظور ايجاد ارزش و انگیزه در  تهارائه بس -

 ايجاد و حمايت و هاي توزيع نیروي تحت سیاست تجلیل شركت
 كشور در اتوماسیون در پیشرو هاي شركت براي هايی مزيت

 تر تر و فعاالنه برپايی كنگره اتوماسیون به صورت منسجم -
ريزان موفق  مهاتوماسیون براي اجراكنندگان و برنا ملی جايزه تعیین -

 در اين حوزه
برق  یمتشدن ق یواقع يقاز طرتوزيع  یوناتوماساجراي منابع  تأمین -

 بلندمدتدر  ینسازوكار پرداخت خسارت به مشترك يجادو ا
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 وظايف بازيگران رديف
كردن  دار معنی يقاز طر يعتوز یوندر اتوماس ينگاه اقتصاد يجادا -

 يعتوز هاي شركت يو تلفات برا یخاموش ينههز

 و مراكز پژوهشی ها دانشگاه 2

و پژوهشی در  هاي علمی ها و توانمندي مندي از ظرفیت بهره -

 IED ي فناوري توسعه
و پژوهشی در  هاي علمی ها و توانمندي مندي از ظرفیت بهره -

 ريكلوزر ي فناوري توسعه
هاي ارشد در خصوص نحوه كاركرد و ارتباطات  تعريف پروژه -

 هاي نوظهور فناوري
 هاي فنی موجود هاي دكترا در جهت رفع چالش تعريف پروژه -
هاي اتوماسیون  ي آموزشی و بازآموزي سیستم طراحی و اجراي دوره -

 ها و مراكز آموزشی مربوطه توزيع در دانشگاه
هاي مصوب آموزشی در خصوص ارائه دروس مرتبط با  سرفصل تهیه -

 ها و مراكز پژوهشی اتوماسیون توزيع در دانشگاه
ها در سطح كارشناسی ارشد در ارتباط با اتوماسیون  ژهتعريف پرو -

 توزيع

 هاي توزيع نیروي برق شركت 3

 حركت به سمت ايجاد و گسترش اتوماسیون توزيع -
صورت پايلوت جهت  هاي داخلی به كارگیري محصوالت و فناوري به -

 ها هاي آن تعیین چالش
سیستم اتوماسیون برداري  هاي مرتبط با بهره ارائه گزارش نیازمندي -

 به سه بازيگر فوق
 هاي اتوماسیون كارگیري محصوالت فناورانه در پروژه به -
كارگیري محصوالت فناورانه در  هاي عملكردي از به ارائه گزارش -

 هاي آنان جهت رفع چالش
الزام و اعزام كارشناسان به شركت در دوره جامع متمركز اتوماسیون  -

 توزيع
هاي كاري، اصول و مبانی  به يادگیري مهارتالزام كارشناسان  -

 مرتبط با اتوماسیون توزيع
هاي توزيع پیشرو در اين خصوص جهت كسب  نظر با شركت تبادل - 

 تجربیات و نكات مهم اجرايی
و اجرايی مصوب جهت اجراي اتوماسیون توزيع  ارائه برنامه عملیاتی -

 بر اساس منطقه بومی خود
برداري شركت با استفاده از  د بهرهتالش جهت بهبود عملكر -

 اتوماسیون توزيع
هاي  ها و اجالس در دوره اعزام همكاران و كارشناسان جهت شركت -

 مرتبط در خصوص اتوماسیون توزيع
 حمايت از مقاالت و تحقیقات پژوهشی در خصوص اتوماسیون توزيع -
مورد  نامه فروش برق براي تامین منابع هاي آيین استفاده از ظرفیت -
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 وظايف بازيگران رديف
 نیاز اجراي اتوماسیون توزيع

 بنیان دانشهاي  شركت 4

 IEDتمركز بر ساخت فناوري  -

 تمركز بر ساخت فناوري ريكلوزر -
 هاي ساخت محصوالت فناورانه انجام پروژه -
هاي نوين به  هماهنگی با پژوهشگاه نیرو در جهت معرفی فناوري -

 هاي مختلف شركت
هاي  هاي مختلف جهت آشنايی شركتايجاد نمايشگاهی از دستاورد -

 توزيع كشور
 خود ايجاد نگاه اتوماسیون توزيع در واحد تحقیق و توسعه -

 پژوهشگاه نیرو 5

 IEDتمركز بر تحقیق و توسعه فناوري  -

 تمركز بر تحقیق و توسعه فناوري ريكلوزر -

 ، استانداردها و نوع كاربرد اين تجهیزاتIEDتهیه مشخصات فنی  -
 خصات فنی ريكلوزر، استانداردها و نوع كاربرد اين تجهیزاتتهیه مش

ها و مراكز پژوهشی  ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاه -

 IEDجهت توسعه دانش فنی 
ها و مراكز پژوهشی  ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاه -

 جهت توسعه دانش فنی ريكلوزر
كارگیري  ي دانش الزم براي به واي توسعهتعیین سازوكار ايجاد ف -

 در كشور IEDتجهیزات 
كارگیري  ي دانش الزم براي به تعیین سازوكار ايجاد فواي توسعه -

 در كشور تجهیزات ريكلوزر
 ها در زمان مناسب پیگیري مناسب اعتبارات انجام پروژه -

 هاي روز دنیا پژوهش در جهت شناسايی فناوري -
عزام پژوهشگران و محققان به كشورهاي پیشرو در ا سازوكارايجاد  -

 روز هاي به زمینه كسب دانش فناوري
هاي  ي آموزشی و بازآموزي سیستم ها طراحی و اجراي دوره -

 اتوماسیون توزيع
 هاي پايلوت در زمینه اتوماسیون توزيع تعريف پروژه -
هاي  تهیه و تدوين سازوكار مناسب جهت حمايت از شركت -

 انبنی دانش
 هاي مختلف فناورانه هاي مرتبط با حوزه تشكیل كمیته -
تسهیل ارتباط میان صنعت و دانشگاه و مراكز  سازوكارطراحی  -

 هاي اتوماسیون توزيع تحقیقاتی در راستاي پروژه
تهیه و تدوين مشخصات فنی و استاندارد ملی تجهیزات اتوماسیون  -

 توزيع
 ر و منطقه خاورمیانهشناسايی بازارهاي هدف در داخل كشو -
تعیین سازوكار و نحوه ارائه تسهیالت وزارت نیرو در حمايت از  -
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 تولیدكنندگان داخلی جهت صادرات فناوري

تعیین سازوكار و نحوه ارائه تسهیالت وزارت نیرو در حمايت از  -
 المللی هاي بین تولیدكنندگان داخلی جهت اخذ تأيیديه

گیري بازار  سانی در خصوص شكلر سازي همراه با اطالع جريان -
 اتوماسیون توزيع

 ملی تبیین خسارات و اتوماسیون از ناشی سودآوري و ملی آثار ترويج -
 اجراي اتوماسیون توزيع عدم از ناشی

رسانی در خصوص  هاي آموزشی اطالع ها و كارگاه برگزاري دوره -
 مزاياي اتوماسیون توزيع
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 ها كننده در نظرسنجی اسامی خبرگان صنعت برق شركت - 1پیوست 

 

اسامی خبرگان صنعت برق كه عمدتا از اعواي فعال كمیته اتوماسیون سنديكاي صنعت برق ايران و يا صاحب نظر در زمینه 
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 ژوهشگاه نیروفر مدير پروژه اتوماسیون توزيع پ آقاي مهندس مهران سلیمانی -8

 خانم مهندس جمشیدي مدير گروه مخابرات پژوهشگاه نیرو -9

 خانم مهندس ظفري كارشناس اتوماسیون پژوهشگاه نیرو -10
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 مقدمه 1-1

رش حاضر مربوط به مرحله پنجم پروژه تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق گزا

 :ردیگ یبرممباحث زیر را در « نگاشت )نقشه راه( و برنامه عملیاتی تدوین ره»باشد. این مرحله با عنوان  ایران می

 هاي اجراییتدوین پروژه 

بندي باید در سالیان مختلف اجرا گردد تا در هایی با چه اولویتکه چه پروژه یا مجموعه پروژه شداین بخش مشخص خواهد در 

ها بتوان اطمینان حاصل کرد که اقدامات عملیاتی مورد بحث در حوزه فناوري اتوماسیون توزیع صورت اجراي این پروژه

 .است پیشرفته صورت گرفته

 بندي زمانریزي و بودجه 

گردند. از آنجا که همواره محدودیت در ها در حوزه فناوري اتوماسیون توزیع پیشرفته مشخص میپروژهمالی نابع در این بخش م

الذکر در سالیان هاي فوق براي اجراي پروژه بندي زمانریزي و ها تشكیل شده و بودجهوجود دارد، سبدي از پروژهمالی منابع 

 مختلف نقشه راه صورت خواهد گرفت.

 ار ملی )نگاشت نهادي مطلوب(تقسیم ک 

خواهد شد تا با یك نگاشت نهادي مطلوب و تقسیم مشخص ها را انجام دهند توانند این پروژهدر این بخش مجریانی که می

فناوري اتوماسیون توزیع پیشرفته هر یك نقش خویش  ٔنهیدرزمهاي مختلف کشور و سازمان مؤسساتها و کار ملی بهینه، بنگاه

 ایفا نمایند.اتوماسیون توزیع برآوردن اهداف نقشه راه  را در جهت

  نگاشتترسیم ره 

حوزه در  هرساله(، 1404 کند که در افق زمانی تحلیل )افقنقشه راه مشخص میاین گردد. ترسیم می نقشه راهدر این بخش 

 .هایی باید توسط چه مجریانی صورت پذیردفناوري اتوماسیون توزیع چه پروژه

 اقدامات ستنشك مبناي 1-1

 آن اقدامات اساس بر که است مبنایی تعیین اجرایی، هاي پروژه به اقدامات شكستن فرآیند در دیگر کلیدي مسائل از یكی

 ادامه در که شود می تعیین مختلفی عوامل اساس بر ردیقرار گ توجه مورد اقدامات شكستن براي مبنا کدام شوند. اینكه شكسته

 .شود می اشاره ها آن ترین مهم به
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 وجود شده اثرگذاري پذیرفته هنجارهاي یا و ویژه بندي تقسیم کشور موجود ساختار در اگر: حاکم فرهنگ و ساختار -1

 نماید. دهی جهت را اجرایی هاي پروژه شكستن مبناي تواند می باشد، داشته

 تغییر زمان قابل طول در ردپذی می صورت اقدامات شدن شكسته آن مبناي بر که هایی نیازمندي: فعلی هاي نیازمندي -2

 است.

 مثال عنوان به. باشد اقدامات شكستن براي مبنایی تواند می اجرایی هاي پروژه از درآمد کسب میزان: اقتصادي منافع -3

 درآمدزا هاي اجرایی پروژه ابتدا که گیرد قرار مبنا تواند می جهت این از اجرایی هاي پروژه بودن بر هزینه یا درآمدزا

 شود. استفاده بر هزینه اجرایی هاي پروژه انجام براي حاصل درآمد از و ندشو انجام

 این گروه توسط منافع کسب و ذینفعان نیاز برآوردن درواقع اقدامات تحقق از هدف که آنجایی از: ذینفعان نظرات -4

 تن اقداماتشكس چگونگی ازجمله سازي پیاده فرآیند مختلف هاي بخش در ذینفعان نظرات است ضروري باشد، می

 .ردیقرار گ توجه مورد

 شكستن توان در می شوند، شكسته هایشان زیرفعالیت به نیز اجرایی هاي پروژه از تعدادي که شود گرفته تصمیم که صورتی در

 نمود. استفاده دیگري مبناي از دوم

 اقدامات شكستن ابزارهاي 1-2

 این انجام ابزار براي چند بخش این در. قرار گرفت رسیبر و بحث مورد اقدامات شكستن کلیدي موضوعات و مفاهیم تاکنون

 .گردد می معرفی مهم

 استاندارد فرایند تحلیل و تجزیه الف( 

 رشیموردپذحوزه  آن علمی نخبگان توسط عام طور به که دارد وجود اي شده تجربه فرآیند اقدامات، از برخی ادبیات در

 وجود استاندارد فرایند اقدامات خاصی مورد در که صورتی در. شود می نامیده دارداستان فرایند فرایندهایی چنین. است قرارگرفته

 .شوند می پذیرفته استاندارد هاي اجرایی پروژه مجموعه عنوان به آن در شده ارائه اجرایی هاي پروژه باشد، داشته

 کاوي ب( بهینه

 نباشد، استفاده قابلدسترسی  عدم علت به یا و باشد اشتهند وجود استانداردي فرایند اقدام، یك تحقق راستاي در که صورتی در

 حالت این در اگرچه. باشد می و یادگیري شده انجام هاي تجربه بررسی معنی به کاوي بهینه. شود می استفاده کاوي بهینه ابزار از
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 از که- باشند داشته تفاوت دیگریك با مختلفی در ابعاد پیشین هاي تجربه رود می انتظار استاندارد، الگویی وجود عدم علت به

 مسائل از یكی -است شده اجرا و طراحی آن قالب در فرایند که خاصی است هاي ویژگی اي و منطقه خواستگاه آن اصلی علل

. باشد می مطلوب الگویی به دستیابی براي مختلف هاي تجربه نتایج دادن قرار هم در کنار چگونگی ابزار این يریکارگ به کلیدي

 آمده دست به یینها ریغ اجرایی هاي پروژه از یافت، دست قبول قابل اجرایی هاي پروژه از يا مجموعهبه  روش این از نتوان اگر

 .نمود استفاده معلولی - علی ابزار توان در می

 معلولی علی تحلیل( ج

 ضروري رو از همین. باشد می اییاجر هاي پروژه مجموعه به اقدامات شكستن براي خبرگان نظرات از استفاده ابزار این هدف

 این از استفاده چگونگی ادامه در گیرد. صورت مربوطه اقدام مختلف ابعاد بر مسلط خبرگانی حضور با ابزار این از استفاده است

 .شود می داده توضیح خبرگان حضور با اي جلسه در ابزار

 نظر مورد از اقدام یكسانی نگرش به حاضر افراد کلیه تا گردد می ارائه اقدام معرفی به مربوط توضیحات جلسه ابتداي در: 1 گام

 .یابند دست

 و شده رسد مطرح می نظر به ضروري مزبور اقدام انجام براي خبرگان نظر از که اجرایی هاي پروژه فكري طوفان یك در: 2 گام

 .گیرد می قرار همگان دید معرض در

 اجرایی اساسی هاي پروژه به اقدامات صرفاً اول مرحله در که دهند قرار مدنظر را نكته این دیبا یم جلسه حاضرین

 شمار به اساسی هاي اجرایی زیرفعالیت پروژه خود که مواردي بیان از است بهتر رو همین از. شوند یم شكسته اش دهنده لیتشك

 شود گرفته تصمیم که صورتی در. ورزند اجتناب هستند تري کالن اجرایی هاي پروژه شكل به شدن بیان قابل یا و روند می

 اجرایی هاي پروژه آن مورد در جاري دیگري فرایند مرحله در شوند، شكسته خود هاي زیرفعالیت به اجرایی هاي پروژه برخی

 .پذیرد می انجام سطح یك در شكستن تنها ابزار، این کارگیري به از مرحله هر در عبارتی به. شود می تكرار

 از توان فهرست می این تكمیل در. آید می دست به پیشنهادي اجرایی هاي پروژه از اي اولیه رستفه گام این انجام از پس

)ممكن است بتوان در مورد یك فعالیت از روش تحلیل . نمود استفاده کاوي بهینه ویژه به دیگر ابزار دو از آمده دست به اطالعات

رغم اینكه در مورد اقدام باالدست استفاده از این دو ابزار نتیجه بخش نبوده علی  کاوي به نتیجه رسید، فرآیند استاندارد و یا بهینه

 باشد(

 :شوند می بندي دسته زیر عنوان سه تحت اولیه لیست در موجود موارد کلیه: 3 گام
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 ضروري ها آنانجام  نظر مورد اقدام تحقق راستاي در اوالً که هستند اجرایی هاي پروژه: تكین اصلی اجرایی يها پروژه( الف

 .وجود ندارد آن با جایگزینی قابل مشابه موارد شده پیشنهاد اجرایی هاي پروژه سایر بین در ثانیاً و بوده

 هاي پروژه بین سایر در که باشد می ضروري اجرایی هاي پروژه از بخش آن شامل دسته این: جایگزین اجرایی هاي پروژه( ب

 در را مشابه هاي اجرایی پروژه از گروه هر حالت این در. شود می یافت ها آن با جایگزینی مشابه قابل موارد اجرایی،

 جایگزینی هاي مجموعه از هر یك از باید می سرانجام. شوند می نامیده جایگزینی هاي مجموعه که کرده جمع هایی مجموعه

 .شود انتخاب اجرایی پروژه یك

 از بیش به تخصیص  قابل اجرایی پروژه که یدرصورت همچنین. شندبا اشتراك داراي یكدیگر با نباید جایگزینی هاي مجموعه

 .یابد می اختصاص مربوطه به مجموعه بخش هر و شده تفكیك بخش چند به اجرایی پروژه آن باشد، جایگزینی مجموعه یك

 انجام توانند فرآیند می ولی نیستند ضروري اقدام، یك تحقق راستاي در که اجرایی هاي پروژه: پشتیبانی اجرایی هاي پروژه( ج

 .بخشند تسریع آن را و کرده تقویت را نظر مورد اقدام

 یا اجرایی اصلی هاي پروژه سایر زیرفعالیت نوعی به که باشند داشته وجود مواردي فوق بندي دسته از پس که صورتی در

 مورد بعد مراحل در ها زیرفعالیتبه  اجرایی هاي پروژه شكستن در لزوم صورت در- گردند می حذف آیند حساب به پشتیبانی

 دربرگیرنده که شود تعریف دیگري پشتیبان اصلی یا اجرایی هاي پروژه است الزم صورت این غیر در و -گیرند می قرار استفاده

 .باشد مزبور زیرفعالیت

 :باشند ویژگی دو داراي باید می شده بندي دسته اجرایی هاي پروژه نهایت در

 باشند سطح یك در 

 غیر در. همپوشانی باشند بدون باید اجرایی هاي پروژه سایر جایگزینی، مجموعه یك درون اجرایی يها پروژه از غیر 

 .شود حذف موجود همپوشانی که گردد اعمال ها آن در تغییراتی باید می صورت این

 ها تیفعالو  ها پروژهفرآیند تعریف  1-3

که در بخش قبل مالحظه شد با استفاده  طور هماندستیابی به اهداف سند، الزم براي  هاي یتفعالو  ها پروژهشناسایی  منظور به

خبرگان صنعت برق، این نتیجه حاصل  ینهمچناز نظر اعضا محترم کمیته راهبري و  یريگ بهرهاز روش تحلیل علی معلولی و 

ظر گرفته شده در هریك از کارکردها در ن هاي یاستسنظام نوآوري که در ارتباط با  هاي پروژهدر دو دسته کلی  ها پروژهشد که 
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مرورد   هرا  پرروژه و در مرحله بعد اقدامات مررتبط برا هریرك از     شده بندي طبقهاکتساب فناوري  هاي پروژهو همچنین  باشند یم

 شناسایی قرار بگیرد. نتایج کلی برگرفته شده از جلسات برگزار شده کمیته راهبري در این خصوص در زیر آورده شده است.

 .شوند یمدر مرحله اول به دو دسته و در مرحله بعد به اقدامات الزم براي هر پروژه شكسته  ها پروژه یورکلط به

 تعریف شده براي هریك از کارکردهاي نظام نوآوري بیان شده است. هاي یاستسدر ادامه لیست 

 کارآفرینی -1

 یدجهت تول یالتو ارائه تسه یقتشو IED، و  یرق توانمند در تحق يها ر به شرکتدر کشو ریكلوزر و سكشناالیزر

 توسعه و ساخت

 یجهت توسعه دانش فن یها و مراکز پژوهش دوطرفه با دانشگاه يحلقه تعامل و همكار ایجاد 

 جهت ارائه خدمات مشاوره و اجرا یمانكارانو پ یمهندس يها شرکت سازي ظرفیت 

 خلق دانش -2

 مربوطه یانبن دانش يها کتاز شر یتصنعت و دانشگاه و حما ینارتباط مؤثر ب یجادا 

 روز يو دارندگان فناور یشروپ یدکنندگانارتباط با تول يدر برقرار یلو تسه شناسایی 

 انتشار دانش -3

  ي توزیعها شرکتبرگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل 

  راکز پژوهشیو م ها دانشگاهاتوماسیون توزیع در  يها سامانهي آموزشی و بازآموزي ها دورهایجاد 

 به سیستم یده جهت -4

 هرا و تعهردات    انداز سند در برنامه در کل کشور مطابق با چشم یونکشور به سطح اتوماس یدنقرار دادن هدف رس

 یانهساله ششم و در بودجه سال در برنامه پنج یرووزارت ن

 یونسارتقا سطح اتوما یاتیبه ارائه برنامه عمل یروتوسط وزارت ن یعتوز يها شرکت الزام 

 بازار سازي -5

  یعتوز یوناتوماس یزاتتجه یفن يها مشخصه یاستاندارد مل یكتوسعه 

 داخل یدتول هاي يفناور يبرا المللی ینمعتبر ب هاي ییدیهتأجهت اخذ  یالتتسه ارائه 
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 ونیاتوماس يها معتبر به مناقصات پروژه ییدیهتأ يدارا یداخل یزاتاستفاده کننده از تجه یمانكارانورود پ تسهیل 

 بردار آمراده از   بهره يها بازار داخل در شرکت یكجهت تحر یداخل یزاتبا تجه یوناتوماس یلوتدو طرح پا تعریف

 یریتیو مد یانسان ی،لحاظ فن

 مشروعیت بخشی -6

 در کشور يفناور یناز عدم توجه به توسعه ا یناش یو خسارات مل یوناز اتوماس یناش يو سودآور یآثار مل یجترو 

 بردار بهره يها شرکت ینگاه بازار برق در سطح کارشناس یجادجهت ا ییرتغ یریتمد اجراي 

 یملر  یزهجرا  یجادا یقدر کشور از طر یوندر اتوماس یشروپ يها شرکت يبرا هایی یتمز یجادو ا یتو حما تجلیل 

 یوناتوماس

 

 بسیج منابع -7

 در  ینخرت خسرارت بره مشرترک    پردا سرازوکار  یجراد بررق و ا  یمتشدن ق یواقع یقاز طر یونمنابع اتوماس ینتأم

 بلندمدت

 یعتوز يها شرکت يو تلفات برا یخاموش ینهکردن هز دار یمعن یقاز طر یعتوز یوندر اتوماس ينگاه اقتصاد ایجاد 

 برق کشور یعتوز يها فروش برق توسط شرکت نامه یینآ هاي یتاز ظرف استفاده 

 دهد. را نشان می ها تیفعال شكست و ییاجرا يها پروژه فیتعر ينما روند 1-1 شكل 
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شناسایی سیاستها برمبناي کارکردهاي ن ا  

نوآوري

کارکرد ن ا  نوآوري فناورانه

1 

1سیاست 

1پروژه

1فعالیت 

n پروژه

nفعالیت 

...

...

nسیاست 

1فعالیت 

nفعالیت 

...
کارکرد ن ا  نوآوري فناورانه...

n

1سیاست 

1پروژه

1فعالیت 

n پروژه

nفعالیت 

...

...

nسیاست 

1فعالیت 

nفعالیت 

...

......

 

 ها تیفعال شكست و ییاجرا يها پروژه فیتعر ينما روند 1-1 شكل 

تعریف شده عالوه برر اینكره    هاي پروژههاي تدوین شده به تفصیل ارائه خواهند شد. الزم به ذکر است برخی از  در ادامه پروژه

 هراي  یوهشر و یرا   هرا  یاسرت سغیرمستقیم با برخی دیگر از  صورت به توانند یم باشند یممستقیم در ارتباط با یك سیاست  طور به

اسرت.   قابرل مشراهده  ها پرروژه  برا  يآور فرن  اکتساب وهیش و ها استیس ارتباط 2-1 جدول اکتساب فناوري مرتبط باشند که در 

نهرایی رسریده و    يبنرد  جمعصورت گرفته در این کمیته به  هاي یبررستعریف شده پس از ارائه به کمیته راهبري و  هاي پروژه

 ارائه شده است.

 هاي اجرایی تدوین پروژه 1-4

جرا گردند تا بندي باید در سالیان مختلف ا  هایی و با چه اولویت  در این بخش مشخص خواهد شد که چه پروژه یا مجموعه پروژه

بتوان اطمینان حاصل کرد که اقدامات عملیاتی مورد بحث در حوزه فناوري مورد نظرر صرورت گرفتره،     ها آندر صورت اجراي 

 است.   اهداف خرد و کالن تحقق یافته و راهبردها به بار نشسته
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  درهاي اجرایی تعریف گردنرد.   پروژهت کشور الزم اسها اتوماسیون توزیع  فناوريهاي مرتبط با توسعه  به منظور تحقق سیاست

 .ه استشد کامل نمایش داده  صورت به شده فیتعر هاي پروژه با اماتاقد/  ها استیس نیب ارتباط 1-1 جدول 

 شده فیتعر هاي پروژه با اماتاقد/  ها استیس نیب ارتباط 1-1 جدول 

 عنوان پروژه سیاست / اقدا 

 کارآفرینی -1

داخلری   انیر بن دانرش هراي   تمرکز بر توسعه فناوري در شررکت 
 داراي تجربه موفق مشابه قبلی در تولید

 IEDري براي واجراي طرح انتقال فنا
 ریكلوزر و سكشناالیزراجراي طرح انتقال فناوري براي 

قال فنراوري تجهیرزات اتوماسریون توزیرع داراي     تهیه دستورالعمل انت
 شامل: ارزش فناورانه

 يدستورالعمل انتقال فناور یهته IED 

 ریكلوزر و سكشناالیزر يدستورالعمل انتقال فناور تهیه 

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنری تجهیرزات پایشری اتوماسریون     
 شامل: توزیع داراي ارزش فناورانه

 یانحسگر جر یدانش فن دستورالعمل اکتساب تهیه 

 حسگر ولتاژ یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 و  یانجر يریگ اندازهمقره  یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه
 ولتاژ

 هاي توسعه یافتهDMSبراي  المللی بین تأییدیهاخذ 

و  IEDگرذاري روي   طراحی و اجراي بسته تشرویقی جهرت سررمایه   
 در کشور ریكلوزر و سكشناالیزر

ریكلرروزر و و  IEDتشررویق و ارائرره تسررهیالت جهررت تولیررد  
هراي توانمنرد در تحقیرق و     در کشرور بره شررکت    سكشناالیزر

 توسعه و ساخت

 مراکرز هرا و   ایجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه برا دانشرگاه  
 پژوهشی جهت توسعه دانش فنی

هاي مهندسری و پیمانكراري جهرت ارائره      سازي شرکت ظرفیت
 ره و اجراخدمات مشاو

 دانش خلق -2

هاي  میان صنعت و دانشگاه و حمایت از شرکت مؤثرارتباط 
 صنعت مربوطه انیبن دانش

 گیرري  حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقرره انردازه   هیه مشخصات فنیت
 جریان و ولتاژ

تهیه دستورالعمل انتقال فنراوري تجهیرزات اتوماسریون توزیرع داراي     
 شامل: ارزش فناورانه

 يورالعمل انتقال فناوردست یهته IED 

 ریكلوزر و سكشناالیزر يدستورالعمل انتقال فناور تهیه 

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنری تجهیرزات پایشری اتوماسریون     
 شامل: توزیع داراي ارزش فناورانه

 یانحسگر جر یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 حسگر ولتاژ یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 و  یانجر يریگ اندازهمقره  یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه
 ولتاژ

افزارهراي   تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصرد فنراوري نررم   
 اتوماسیون توزیع شامل:

 اسكادا يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

شناسایی و تسهیل در برقراري ارتباط با تولیدکنندگان پیشرو و 
 دارندگان فناوري روز
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 عنوان پروژه سیاست / اقدا 

 يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه DMS 

 پروتكرل   يو رصرد فنراور   یکتساب دانش فندستورالعمل ا تهیه
 مراکز ینب

 پروتكرل   يو رصرد فنراور   یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه
 راه دور یانهمرکز و پا ینب یارتباط

 و ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع سازوکارطراحی 

 تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع 
ا و هردایت تولیدگننردگان بره    افرزار ملری اسركاد    طراحی معماري نرم

 استانداردسازي فناوري

 DMSافزار  سازي نرم تحقیق و توسعه و نمونه
هراي   پروتكرل  کرارگیري  بره سرازي و   تحقیق و توسعه بر روي برومی 

 ارتباطی

 انتشار دانش -3

هاي جامع متمرکز اتوماسیون براي کل  هبرگزاري دور
 هاي توزیع شرکت

 تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع 
هاي  برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکت

 توزیع
هاي اتوماسیون  هاي آموزشی و بازآموزي سامانه ایجاد دوره

 ها و مراکز پژوهشی توزیع در دانشگاه

 سیستم به دهی جهت -4

هدف رسیدن کشور به سطح اتوماسیون در کل کشور  دادن قرار
ها و تعهدات وزارت نیرو در  انداز سند در برنامه مطابق چشم
 هاي سالیانه ساله ششم و در بودجه برنامه پنج

 استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی سازوکارطراحی 

اتوماسیون توزیع به  هاي شدت تهیه دستورالعمل استخراج شاخص
 هاي توزیع برق کشور تفكیك شرکت

ی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالحظات روزرسان به
 هوشمندسازي شبكه

 و ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع سازوکارطراحی 
 تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع

با هدف سازي شبكه توزیع  دستورالعمل اصالح و بهینه يبازنگر
 اجراي اتوماسیون توزیع

هاي فناورانه رهبران فناوري  هاي نوظهور و نوآوري رصد فناوري
 اتوماسیون توزیع در دنیا

هاي توزیع به استفاده از تجهیزات اتوماسیون در  الزام شرکت
 هاي توسعه شبكه توزیع با رویكرد افزایش قابلیت اطمینان طرح

هاي پیشرو در  هایی براي شرکت ایجاد مزیتتجلیل و حمایت و 
 اتوماسیون در کشور از طریق ایجاد جایزه ملی اتوماسیون توزیع

قراردادن اهداف توسعه اتوماسیون در برنامه پنج ساله ششم توسعه و 
 هاي ساالنه بودجه

ها و  تسهیل و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاه
 وماسیون توزیعمراکز پژوهشی در زمینه ات

برنامه عملیاتی ارتقا  ارائههاي توزیع توسط وزارت نیرو به  الزام شرکت

هاي توزیع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه  الزام شرکت
 عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون

 بسترسازي اجراي اتوماسیون توزیع
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 عنوان پروژه سیاست / اقدا 

 سطح اتوماسیون

 سازي بازار -5

فنی تجهیزات  هاي توسعه یك استاندارد ملی مشخصه
 اتوماسیونی

 IEDسازي و تولید داخلی  نمونه
 ریكلوزر و سكشناالیزرسازي و تولید داخلی  نمونه
حسگر جریان، حسرگر ولتراژ،   هاي  ريفناو و تولید داخلیسازي  نمونه

 گیري جریان و ولتاژ همقره انداز
 تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع

ل انتقال فنراوري تجهیرزات اتوماسریون توزیرع داراي     تهیه دستورالعم
 شامل: ارزش فناورانه

 يدستورالعمل انتقال فناور یهته IED 

 ریكلوزر و سكشناالیزر يدستورالعمل انتقال فناور تهیه 

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنری تجهیرزات پایشری اتوماسریون     
 شامل: توزیع داراي ارزش فناورانه

 یانحسگر جر یکتساب دانش فندستورالعمل ا تهیه 

 حسگر ولتاژ یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 و  یانجر يریگ اندازهمقره  یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه
 ولتاژ

افزارهراي   تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصرد فنراوري نررم   
 اتوماسیون توزیع شامل:

 اسكادا يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه DMS 

 پروتكرل   يو رصرد فنراور   یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه
 مراکز ینب

 پروتكرل   يو رصرد فنراور   یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه
 راه دور یانهمرکز و پا ینب یارتباط

 و ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع سازوکارطراحی 
 هاي مرجع داخل کشور زمایشگاهتكمیل آ

 المللی بینهاي داخلی و  بررسی و مقایسه عملكرد فناوري
خردمات   ارائره هاي مهندسی و پیمانكاري جهت  سازي شرکت ظرفیت

 مشاوره و اجرا
تسهیل ورود پیمانكراران اسرتفاده کننرده از تجهیرزات داخلری داراي      

 معتبر به مناقصات اتوماسیون توزیع تأییدیه

المللی معتبر براي  ي بینها هیدییتأتسهیالت جهت اخذ  ارائه
 هاي تولید داخل فناوري

کننده از تجهیزات داخلی داراي  تسهیل ورود پیمانكاران استفاده
 هاي اتوماسیون ناقصات پروژهمعتبر به م هیدییتأ

تعریف دو طرح پایلوت اتوماسیون با تجهیزات داخلی جهت 
بردار آماده از لحاظ فنی،  هاي بهره تحریك بازار داخل در شرکت

 انسانی و مدیریتی
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 عنوان پروژه سیاست / اقدا 

و طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهرت تحریرك   تعریف د
بردار آمراده از لحراظ فنری، انسرانی و      هاي بهره بازار داخل در شرکت

 مدیریتی
هرا و هردایت    شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سرایر فنراوري  

 المللی بین هیدییتأجهت اخذ 
رفه مبتنی عرضه برق به مشترکین متناسب با نیازهاي خاص آنان )تع

 بر پایایی(
جویی از محرل کراهش تلفرات تروان برا       منابع از طریق صرفه نیتأم

 بازآرایی هوشمند شبكه
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 بخشی مشروعیت -6
ترویج آثار ملی و سودآوري ناشی از اتوماسیون و خسارات ملی 

 این فناوري در کشورناشی از عدم توجه به توسعه 

 IEDالمللی  تست و اخذ تاییدیه بین
 ریكلوزر و سكشناالیزرالمللی  تست و اخذ تاییدیه بین

حسرگر جریران، حسرگر    هاي  در خصوص فناوريتست و اخذ تاییدیه 
 ژگیري جریان و ولتا ولتاژ، مقره اندازه

 استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی سازوکارطراحی 

هاي شدت اتوماسریون توزیرع بره     عمل استخراج شاخصتهیه دستورال
 هاي توزیع برق کشور تفكیك شرکت

ی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالحظرات  روزرسان به
 هوشمندسازي شبكه

 ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع سازوکارطراحی 

 هاي توزیع با اطالعات بروز شده در شرکت GISاستقرار کامل 
هاي اتوماسیون  هاي آموزشی و بازآموزي سیستم ت از ایجاد دورهحمای

 ها و مراکز پژوهشی توزیع در دانشگاه
 واگذارشرده هاي اتوماسریونی   مالی کارفرمایان خارجی در پروژه نیتأم

 به پیمانكاران کشور
 المللی هاي بین هاي داخلی در نمایشگاه حمایت از حضور شرکت

 تی کشورهاي منطقهبررسی و مطالعه بازار صادرا
المللری برراي    معتبرر برین   يهرا  هیر دییتأتسرهیالت جهرت اخرذ     ارائه

 هاي تولید داخل فناوري
نقدینگی بر  نیتأمهاي توزیع از طریق  ایجاد نگاه اقتصادي در شرکت

 انرژي در بورس دوفروشیخرمبناي میزان 
هرا و   تسهیل و تشویق به مشارکت و همكراري دوطرفره برا دانشرگاه    

 ژوهشی در زمینه اتوماسیون توزیعمراکز پ

اجراي مدیریت تغییر جهت ایجاد نگاه بازار برق در سطح 
 بردار هاي بهره کارشناسی شرکت

هاي پیشرو در  هایی براي شرکت تجلیل و حمایت و ایجاد مزیت
 اتوماسیون در کشور از طریق جایزه ملی اتوماسیون



 رق ایرانراهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع بسند 
14 

 

 

 1394ویرایش اول، مهر  : برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت5فاز 

 

 

 

 منابع بسیج -7

طریق واقعی شدن قیمت برق و ایجاد منابع اتوماسیون از  نیتأم
 پرداخت خسارت به مشترکین در بلندمدت سازوکار

 استخراج هزینه خاموشی در سطح ملی سازوکارطراحی 

 ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع سازوکارطراحی 
هاي اتوماسیون  هاي آموزشی و بازآموزي سیستم حمایت از ایجاد دوره

 هشیها و مراکز پژو توزیع در دانشگاه
 واگذارشرده هاي اتوماسریونی   مالی کارفرمایان خارجی در پروژه نیتأم

 به پیمانكاران کشور
 المللی هاي بین هاي داخلی در نمایشگاه حمایت  از حضور شرکت

 بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه
المللری برراي    معتبرر برین   هراي  تأییدیره تسرهیالت جهرت اخرذ     ارائه

 د داخلهاي تولی فناوري

دار  ایجاد نگاه اقتصادي در اتوماسیون توزیع از طریق معنی
 هاي توزیع کردن هزینه خاموشی و تلفات براي شرکت

هاي  فروش برق توسط شرکت نامه نییآهاي  استفاده از ظرفیت
 توزیع برق کشور

 

هراي ذیرل    هاي فوق، پرروژه  از لیست پروژه شوند. در ضمن الذکر به تفصیل توضیح داده می هاي فوق در ادامه هر یك از پروژه

 باشند: آوري اتوماسیون توزیع می مرتبط با اکتساب فن

 IED يدستورالعمل انتقال فناور یهته .1

 و سكشناالیزر یكلوزرر يدستورالعمل انتقال فناور تهیه .2

 یانحسگر جر یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه .3

 اژحسگر ولت یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه .4

 و ولتاژ یانجر یريگ اندازهمقره  یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه .5

 اسكادا يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه .6

 DMS يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه .7

 مراکز ینپروتكل ب يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه .8

 راه دور یانهمرکز و پا ینب یپروتكل ارتباط يو رصد فناور یفن دستورالعمل اکتساب دانش تهیه .9

دستوري و از باالترین مراجع مربوطه ابرال  شروند کره هرچنرد     حاکمیتی و  صورت بهمرتبط بایستی  اقداماتچنین برخی از  هم

مل و ابالغیه عدستورال صورت بهو بایستی  مصداق ندارد و تعیین زمان و بودجه براي آنان بسیار ضروري هستند اما عنوان پروژه

 هاي توزیع الزام شوند. توانیر به شرکتشرکت الزامی از سوي وزارت نیرو و 
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 عبارتند از: اقداماتاین 

هاي توسعه شربكه توزیرع برا رویكررد افرزایش قابلیرت        هاي توزیع به استفاده از تجهیزات اتوماسیون در طرح الزام شرکت .1

 اطمینان

هاي پیشرو در اتوماسیون در کشور از طریق ایجاد جایزه ملی اتوماسریون   هایی براي شرکت زیتتجلیل و حمایت و ایجاد م .2

 توزیع

 هاي ساالنه قراردادن اهداف توسعه اتوماسیون در برنامه پنج ساله ششم توسعه و بودجه .3

 توزیع ها و مراکز پژوهشی در زمینه اتوماسیون تسهیل و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاه .4

 هاي توزیع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون الزام شرکت .5

 هاي تولید داخل المللی براي فناوري معتبر بین يها هیدییارائه تسهیالت جهت اخذ تأ .6

 زیعها و مراکز پژوهشی در زمینه اتوماسیون تو و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاه تسهیل .7

 

 نشان داده شده است. ها پروژه با يآور فن اکتساب وهیش و ها استیس ارتباط 2-1 جدول  در
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ها پروژه با يآور فن اکتساب وهیش و ها استیس ارتباط 2-1 جدول   
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 * IEDاجراي طرح انتقال فناوري براي  1
       

 * ریكلوزر و سكشناالیزراجراي طرح انتقال فناوري براي  2
       

3 

 تهیه دستورالعمل انتقال فناوري تجهیزات اتوماسیون توزیع داراي ارزش فناورانه شامل:

 يدستورالعمل انتقال فناور یهته IED 

 ریكلوزر و سكشناالیزر يدستورالعمل انتقال فناور تهیه 
* * 

 
* * 

  
* 

4 

اورانزه  تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیززات پایشزی اتوماسزیون توزیزع داراي ارزش فن    

 شامل:

 یانحسگر جر یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 حسگر ولتاژ یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 یانجر یريگ مقره اندازه یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه  

  ولتاژ یريگ مقره اندازه یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

* * 
  

* 
  

* 

5 

 افزارهاي اتوماسیون توزیع شامل: ی و رصد فناوري نر تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فن

 اسكادا يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه DMS 

 مراکز ینپروتكل ب يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 راه  یانزه مرکزز و پا  ینبز  یپروتكل ارتباط يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه

 دور

* * 
  

* 
  

* 

 * هاي توسعه یافتهDMSالمللی براي  اخذ تأییدیه بین 6
       

 * در کشور ریكلوزر و سكشناالیزرو  IEDگذاري روي  طراحی و اجراي بسته تشویقی جهت سرمایه 7
       

 گیري جریان و ولتاژ اندازهتهیه مشخصات فنی حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره  8
 

* 
      

 ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع سازوکارطراحی  9
 

* 
 

* * * * 
 

 تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع  10
 

* * * 
    

 افزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به استانداردسازي فناوري طراحی معماري نر  11
 

* 
      

 DMSافزار  سازي نر  یق و توسعه و نمونهتحق 12
 

* 
      

 هاي ارتباطی کارگیري پروتكل سازي و به تحقیق و توسعه بر روي بومی 13
 

* 
      

 هاي توزیع برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکت 14
  

* 
     

 استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی سازوکارطراحی   15
   

* 
 

* * 
 

16 
هاي توزیع بزرق   هاي شدت اتوماسیون توزیع به تفكیك شرکت تهیه دستورالعمل استخراج شاخص

    کشور
* 

 
* 

  

 ی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالح ات هوشمندسازي شبكهروزرسان به 17
   

* 
 

* 
  

 اجراي اتوماسیون توزیعبا هدف ع سازي شبكه توزی دستورالعمل اصالح و بهینه يبازنگر 18
   

* 
    

 هاي فناورانه رهبران فناوري اتوماسیون توزیع در دنیا هاي نوظهور و نوآوري رصد فناوري 19
   

* 
    

20 
هزاي توسزعه شزبكه توزیزع بزا       هاي توزیع به استفاده از تجهیزات اتوماسیون در طرح الزا  شرکت

    رویكرد افزایش قابلیت اطمینان
* 

    

21 
هاي پیشرو در اتوماسیون در کشور از طریق ایجزاد   هایی براي شرکت تجلیل و حمایت و ایجاد مزیت

    جایزه ملی اتوماسیون توزیع
* 

    

 هاي ساالنه قراردادن اهداف توسعه اتوماسیون در برنامه پنج ساله ششم توسعه و بودجه 22
   

* 
    

ها و مراکز پژوهشی در زمینه اتوماسیون  اري دوطرفه با دانشگاهتسهیل و تشویق به مشارکت و همك 23
   

* 
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 توزیع

 هاي توزیع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون الزا  شرکت 24
   

* 
    

 IEDسازي و تولید داخلی  نمونه 25
    

* 
   

 یزرریكلوزر و سكشناالسازي و تولید داخلی  نمونه 26
    

* 
   

 ولتاژ و جریان گیري هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه فناوري سازي و تولید داخلی نمونه 27
    

* 
   

 توزیع اتوماسیونتدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا  28
    

* 
   

 هاي مرجع داخل کشور تكمیل آزمایشگاه 29
    

* 
   

 المللی هاي داخلی و بین فناوريبررسی و مقایسه عملكرد  30
    

* 
   

 هاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره و اجرا سازي شرکت ظرفیت 31
    

* 
   

32 
تسهیل ورود پیمانكاران اسزتفاده کننزده از تجهیززات داخلزی داراي تأییدیزه معتبزر بزه مناقصزات         

     اتوماسیون توزیع
* 

   

33 
هزاي   سیون نمونه با تجهیزات داخلی جهزت تحریزك بزازار داخزل در شزرکت     تعریف دو طرح اتوما

     بردار آماده از لحاظ فنی، انسانی و مدیریتی بهره
* 

   

 المللی ها و هدایت جهت اخذ تأییدیه بین شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سایر فناوري 34
    

* 
   

 هاي خاص آنان )تعرفه مبتنی بر پایایی(عرضه برق به مشترکین متناسب بار نیاز 35
    

* 
   

 جویی از محل کاهش تلفات توان با بازآرایی هوشمند شبكه تأمین منابع از طریق صرفه 36
    

* 
   

 IEDالمللی  تست و اخذ تاییدیه بین 37
     

* 
  

 ریكلوزر و سكشناالیزرالمللی  تست و اخذ تاییدیه بین 38
     

* 
  

39 
ولتزاژ و   گیزري  هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقزره انزدازه   فناوريالمللی  خذ تاییدیه بینتست و ا

      جریان
* 

  

 هاي توزیع با اطالعات بروز شده در شرکت GISاستقرار کامل  40
     

* 
  

41 
کزز  ها و مرا هاي اتوماسیون توزیع در دانشگاه هاي آموزشی و بازآموزي سیستم حمایت از ایجاد دوره

      پژوهشی
* * 

 

 هاي اتوماسیونی واگذارشده به پیمانكاران کشور تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژه 42
     

* * 
 

 المللی هاي بین هاي داخلی در نمایشگاه حمایت مالی از حضور شرکت 43
     

* 
  

 بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه 44
     

* * 
 

 هاي تولید داخل المللی براي فناوري هاي معتبر بین تسهیالت جهت اخذ تأییدیهارائه  45
     

* * 
 

46 
هاي توزیع از طریق تأمین نقدینگی بر مبنزاي میززان خریزدوفروش     ایجاد نگاه اقتصادي در شرکت

      انرژي در بورس
* 

  

47 
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  IEDتهیه دستورالعمل انتقال فناوري  1-4-1-1
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 هدف از اجراي پروژه:

وجود دستورالعملی جهرت تعیرین   است که با توجه به ضرورت   IEDتهیه دستورالعمل انتقال فناوري هدف از اجراي این پروژه 

 پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از: اوريسازوکارهاي انتقال فن

  تعیین سازوکار و نحوه انتقال فناوريIED 

 مراحل اجراي پروژه:

 IEDتهیه دستورالعمل انتقال فناوري  -1

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح است.

 خروجی پروژه:

 خواهد بود. IED هاي انتقال فناوري  خروجی پروژه شامل دستورالعمل

 

 IEDاجراي طرح انتقال فناوري براي  1-4-1-2

 هدف از اجراي پروژه:

است که با توجه به اهمیت این فناوري در مباحث اتوماسریون   IEDاجراي طرح انتقال فناوري براي هدف از اجراي این پروژه 

 هاي توزیع پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از: برداري از شبكه بهره توزیع و نیز کارآیی آن در بهبود

 هاي توزیع  برداري از شبكه بهبود بهره 

 هاي توزیع افزایش سطح نظارت بر شبكه  

 مراحل اجراي پروژه:

 و تعیین اقدامات آن  IEDتشكیل کارگروه انتقال فناوري  .1

 IEDوري سازي انتقال مناسب فنا بستر .2

 IEDانجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري  .3

 و تعیین اقدامات آن  IEDتشكیل کارگروه انتقال فناوري  .4

   IEDها و مراحل انتقال فناوري  اجراي گام .5
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 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح است.

 خروجی پروژه:

 خواهد بود. IEDاجراي طرح انتقال فناوري براي روجی پروژه خ

 

 IEDسازي و تولید داخلی  نمونه 1-4-1-3

 هدف از اجراي پروژه:

در داخل کشور است تا با برطرف نمودن مشكالت احتمالی آن، بتوان به تولیرد انبروه     IEDسازي  نمونه پروژه،هدف از اجراي 

 دست یافت.

 تند از:اهداف کلی متصور این پروژه عبار

  آگاهی از مشكالت تولیدIED  و رفع آن 

  تولیدIED در کشور و جلوگیري از خروج ارز 

 هاي اتوماسیون توزیع کارآفرینی در حوزه فناوري 

 مراحل اجراي پروژه:

 در کشور IEDبررسی و تحلیل روند تولید  .1

 سازي مقدمات تولید آماده .2

 تولید آزمایشی .3

 كالت احتمالیهاي ازمایشگاهی و رفع مش انجام تست .4

 تست در محیط واقعی .5

 سازي و تولید انبوه نهایی .6

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:
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 خواهد بود.در کشور  IEDشامل تولید خروجی پروژه 

 

 IEDالمللی  تست و اخذ تاییدیه بین 1-4-1-4

 روژه:هدف از اجراي پ

 است. هاي ساخت داخل کشورIEDالمللی براي  هاي معتبر بین پروژه، اخد تاییدیههدف از اجراي 

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

  اطمینان از کارکرد درست فناوريIED ساخت داخل 

  امكان صادراتIEDهاي تولیدي ساخت داخل به خارج از کشور 

 مراحل اجراي پروژه:

 IEDالمللی در حوزه  هاي معتبر بین یق در خصوص شناسایی تاییدیهبررسی و تحق .1

 IED  مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه .2

 و رفع موانع اشكال احتمالی  IEDهاي مورد نظر  انجام تست .3

 IEDالمللی براي  اخذ تاییدیه بین .4

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 ه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.معیار پذیرش مراحل اجراي پروژ

 خروجی پروژه:

 خواهد بود.هاي ساخت داخل کشورIEDالمللی براي  شامل اخذ تاییدیه بینخروجی پروژه 

 

 ریكلوزر و سكشناالیزرطرح کالن فناوري  1-4-2

  ریكلوزر و سكشناالیزرتهیه دستورالعمل انتقال فناوري  1-4-2-1

 هدف از اجراي پروژه:

وجرود  اسرت کره برا توجره بره ضررورت         ریكلروزر و سكشرناالیزر  تهیه دستورالعمل انتقال فنراوري  پروژه  هدف از اجراي این

 پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از: دستورالعملی جهت تعیین سازوکارهاي انتقال فناوري
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  ریكلوزر و سكشناالیزرتعیین سازوکار و نحوه انتقال فناوري 

 ي پروژه:مراحل اجرا

 ریكلوزر و سكشناالیزرتهیه دستورالعمل انتقال فناوري  -1

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح است.

 خروجی پروژه:

 خواهد بود. ریكلوزر و سكشناالیزرهاي انتقال فناوري  خروجی پروژه شامل دستورالعمل

 

 ریكلوزر و سكشناالیزرتقال فناوري براي اجراي طرح ان  1-4-2-2

 هدف از اجراي پروژه:

است که با توجه به اهمیرت ایرن فنراوري در     ریكلوزر و سكشناالیزراجراي طرح انتقال فناوري براي هدف از اجراي این پروژه 

ه است. اهداف کلی متصور ایرن  هاي توزیع پیشنهاد شد برداري از شبكه مباحث اتوماسیون توزیع و نیز کارآیی آن در بهبود بهره

 پروژه عبارتند از:

 هاي توزیع  برداري از شبكه بهبود بهره 

 هاي توزیع افزایش سطح نظارت بر شبكه 

 هاي شبكه توزیع  کاهش خاموشی 

 مراحل اجراي پروژه:

 و تعیین اقدامات آن ریكلوزر و سكشناالیزرتشكیل کارگروه انتقال فناوري  .1

 ریكلوزر و سكشناالیزرناوري سازي انتقال مناسب ف بستر .2

 ریكلوزر و سكشناالیزرانجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري  .3

 و تعیین اقدامات آن ریكلوزر و سكشناالیزرتشكیل کارگروه انتقال فناوري  .4

   ریكلوزر و سكشناالیزرها و مراحل انتقال فناوري  اجراي گام .5

 معیار پذیرش مراحل پروژه:
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 مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح است. معیار پذیرش

 خروجی پروژه:

 خواهد بود. ریكلوزر و سكشناالیزرخروجی پروژه اجراي اجراي طرح انتقال فناوري براي 

 

 ریكلوزر و سكشناالیزرسازي و تولید داخلی  نمونه 1-4-2-3

 هدف از اجراي پروژه:

در داخل کشور است تا با برطرف نمودن مشكالت احتمالی آن، بتوان  كشناالیزرریكلوزر و سسازي  نمونه پروژه،هدف از اجراي 

 به تولید انبوه دست یافت.

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

  و رفع آن  ریكلوزر و سكشناالیزرآگاهی از مشكالت تولید 

  در کشور و جلوگیري از خروج ارز ریكلوزر و سكشناالیزرتولید 

  هاي اتوماسیون توزیع حوزه فناوريکارآفرینی در 

 مراحل اجراي پروژه:

 در کشور ریكلوزر و سكشناالیزربررسی و تحلیل روند تولید  .1

 سازي مقدمات تولید آماده .2

 تولید آزمایشی .3

 هاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی انجام تست .4

 تست در محیط واقعی .5

 سازي و تولید انبوه نهایی .6

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 خواهد بود.در کشور  ریكلوزر و سكشناالیزرشامل تولید خروجی پروژه 
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 ریكلوزر و سكشناالیزرالمللی  تست و اخذ تاییدیه بین 1-4-2-4

 هدف از اجراي پروژه:

 است. هاي ساخت داخل کشورریكلوزر و سكشناالیزرالمللی براي  ر بینهاي معتب پروژه، اخد تاییدیههدف از اجراي 

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

  ساخت داخل ریكلوزر و سكشناالیزراطمینان از کارکرد درست فناوري 

  هاي تولیدي ساخت داخل به خارج از کشورریكلوزر و سكشناالیزرامكان صادرات 

 مراحل اجراي پروژه:

 ریكلوزر و سكشناالیزرالمللی در حوزه  هاي معتبر بین و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیهبررسی  .1

 ریكلوزر و سكشناالیزر  موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیهمكاتبه و رایزنی با  .2

 و رفع موانع اشكال احتمالی ریكلوزر و سكشناالیزرهاي مورد نظر  انجام تست .3

 كلوزر و سكشناالیزرریالمللی براي  اخذ تاییدیه بین .4

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 خواهد بود.هاي ساخت داخل کشورریكلوزر و سكشناالیزرالمللی براي  شامل اخذ تاییدیه بینخروجی پروژه 

 

 گیري جریان و ولتاژ ولتاژ، مقره اندازه هاي حسگر جریان، حسگر فناوري طرح کالن 1-4-3

 گیري جریان و ولتاژ تهیه مشخصات فنی حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه 1-4-3-1

 هدف از اجراي پروژه:

در  جریان و ولتراژ  گیري هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه هدف از اجراي پروژه تحقیق و توسعه در خصوص فناوري

پیشرنهاد شرده اسرت.     هرا  فناورياین  تهیه مشخصات فنیهاي مذکور و  استاي آشنایی در خصوص فناوريکشور است که در ر

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
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 تحقیق و توسعه در خصوص فناوري حسگر جریان 

 تحقیق و توسعه در خصوص فناوري حسگر ولتاژ 

 گیري جریان تحقیق و توسعه در خصوص فناوري مقره اندازه 

 گیري ولتاژ تحقیق و توسعه در خصوص فناوري مقره اندازه 

 مراحل اجراي پروژه:

 بررسی و مطالعه فناوري حسگر جریان .1

 بررسی و مطالعه فناوري حسگر ولتاژ .2

 گیري جریان بررسی و مطالعه فناوري مقره اندازه .3

 گیري جریان بررسی و مطالعه فناوري مقره اندازه .4

 الذکر هاي فوق ناوريف تهیه مشخصات فنیبندي و  جمع .5

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و ناظر است.

 خروجی پروژه:

و و گیري جریان و ولتاژ  هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه خروجی پروژه شامل بررسی و تحقیق در خصوص فناوري

 هد بود.خوا ها فناورياین  تهیه مشخصات فنی

 

 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون توزیع داراي ارزش فناورانه 1-4-3-2

 هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون توزیع داراي ارزش فناورانه است که برا  

پیشرنهاد شرده اسرت.     ي سازوکار اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون توزیعبراوجود دستورالعملی توجه به ضرورت 

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتست از:

  و نحوه اکتساب دانش فنی حسگر جریان سازوکارتعیین 

  و نحوه اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ  سازوکارتعیین 
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   گیري جریان هو نحوه اکتساب دانش فنی مقره انداز سازوکارتعیین 

  گیري ولتاژ و نحوه اکتساب دانش فنی مقره اندازه سازوکارتعیین 

 مراحل اجراي پروژه:

 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان .1

 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ  .2

 گیري جریان تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازه  .3

 گیري ولتاژ ب دانش فنی مقره اندازهتهیه دستورالعمل اکتسا .4

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و ناظر است.

 خروجی پروژه:

گیري جریان و  اکتساب دانش فنی حسگر جریان،  حسگر ولتاژ، مقره اندازهدستورالعمل راهكارها و   خروجی پروژه شامل گزارش

 خواهد بود.ولتاژ  گیري مقره اندازه

 

 

  ولتاژ و جریانگیري  هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه فناوري سازي و تولید داخلی نمونه 1-4-3-3

 هدف از اجراي پروژه:

در داخل کشور است  ولتاژ و جریانگیري  هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه فناوريسازي  نمونه پروژه،هدف از اجراي 

 ف نمودن مشكالت احتمالی این تجهیزات، بتوان به تولید انبوه دست یافت.تا با برطر

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

 و رفع آنولتاژ و جریان گیري  هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه فناوري آگاهی از مشكالت تولید 

  در کشور و جلوگیري از خروج ارزولتاژ و جریان یري گ هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه فناوريتولید 

 هاي اتوماسیون توزیع کارآفرینی در حوزه فناوري 

 مراحل اجراي پروژه:
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 در کشورولتاژ و جریان گیري  هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه فناوريبررسی و تحلیل روند تولید  .1

 سازي مقدمات تولید آماده .2

 تولید آزمایشی .3

 هاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی ستانجام ت .4

 تست در محیط واقعی .5

 سازي و تولید انبوه نهایی .6

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 خواهد بود.در کشور ولتاژ و جریان گیري  ههاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره انداز فناوريشامل تولید خروجی پروژه 

 

ولتاژ و  گیري هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه المللی فناوري تست و اخذ تاییدیه بین 1-4-3-4

 جریان

 هدف از اجراي پروژه:

ساخت  لتاژ و جریانو گیري المللی براي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه هاي معتبر بین پروژه، اخد تاییدیههدف از اجراي 

 است. داخل کشور

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

 ساخت داخل ولتاژ و جریان گیري اطمینان از کارکرد درست حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه 

  شورتولیدي ساخت داخل به خارج از ک ولتاژ و جریان گیري حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازهامكان صادرات 

 مراحل اجراي پروژه:

 گیرري  المللی در حوزه حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه هاي معتبر بین بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیه .1

 ولتاژ و جریان

 ولتاژ و جریان گیري حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه وسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیهمكاتبه و رایزنی با م .2
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 و رفع موانع اشكال احتمالی ولتاژ و جریان گیري حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازههاي مورد نظر  م تستانجا .3

 ولتاژ و جریان گیري حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازهالمللی براي  اخذ تاییدیه بین .4

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 ئید ناظر خواهد بود.معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تا

 خروجی پروژه:

ساخت داخل  ولتاژ و جریان گیري المللی براي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه شامل اخذ تاییدیه بینخروجی پروژه 

 خواهد بود.کشور

 

 DMSفناوري طرح کالن  1-4-4

 DMSافزار  سازي نر  تحقیق و توسعه و نمونه 1-4-4-1

 هدف از اجراي پروژه:

موفق  DMSیك نمونه  است که با توجه به موجود نبودن DMSافزار  سازي نرم ژه تحقیق و توسعه و نمونههدف از اجراي پرو

پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور داخلی در این زمینه به جهت هدایت تولیدکنندگان به تولید و استانداردسازي این فناوري 

 این پروژه عبارتند از:

  افزار جامع و کامل  یك نرمتحقیق و توسعه در خصوص طراحیDMS داخلی 

 افزار  تدوین نرمDMS داخلی با توجه به لزوم در نظر گرفتن مباحث پدافند غیرعامل 

 افزار  هدایت تولیدکنندگان به استانداردسازي فناوري نرمDMS 

 مراحل اجراي پروژه:

 معتبر دنیا DMSافزارهاي  تحقیق و بررسی معماري نرم .1

 با در نظر گرفتن مباحث پدافند غیرعامل DMSافزارهاي  براي نرمطراحی یك معماري ملی  .2

 و اجراي آن در یك منطقه پایلوت و رفع اشكاالت و اصالح آن DMSسازي  نمونه .3

 معیار پذیرش مراحل پروژه: 

 تأیید خبرگان و تأیید ناظر خواهد بود. اجراي پروژه،معیار پذیرش مراحل 
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 خروجی پروژه:

 .بود خواهد غیرعامل پدافند مباحث نمودن لحاظ با ملی DMS افزار نرم نمونه یك شامل پروژه خروجی

 

 هاي توسعه یافتهDMSالمللی براي  اخذ تأییدیه بین 1-4-4-2

 هدف از اجراي پروژه:

المللی  وجود تأییدیه بینهاي توسعه یافته است که با توجه به ضرورت DMSالمللی براي  هدف از اجراي پروژه اخذ تأییدیه بین

 پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از: افزارها این نرم براي

 بخشی به  مشروعیتDMSالمللی هاي معتبر بین هاي توسعه یافته از طریق اخذ تأییدیه 

  تشویق به استفاده ازDMSهاي اتوماسیون توزیع المللی در طرح هاي توسعه یافته داراي تأییدیه بین 

 :مراحل اجراي پروژه

 افزارهاي کاربردي شبكه برق نرم المللی در زمینه هاي معتبر بین بررسی و شناسایی تأییدیه .1

 المللی دهنده تأییدیه بین برقراري ارتباط با مراکز ارائه .2

 ربط آوري و تكمیل مدارك موردنیاز و ارسال به مراجع ذي جمع .3

 پیگیري تا حصول نتیجه .4

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 راحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و ناظر است.معیار پذیرش م

 خروجی پروژه:

 خواهد بود. توسعه یافته DMSالمللی  خروجی پروژه شامل نحوه و چگونگی اخذ تأییدیه بین

 

 هاي زیرساختی طرح کالن پروژه 1-4-5

 طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی 1-4-5-1

 هدف از اجراي پروژه :
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تعیین هزینه  ضرورتاستخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی است که با توجه به  سازوکارطراحی هدف از اجراي پروژه 

پیشنهاد شده است. اهداف کلی  در ایران ي کالن دولتزیر برنامهخاموشی در ایران در جهت برآورد میزان سودآوري آن و 

 متصور این پروژه عبارتند از:

 هاي جاري ایشان انرژي الكتریكی در فعالیتکنندگان از نقش و جایگاه  آگاهی مصرف 

  برق به مشترکان در صورت وقوع خاموشی کننده عرضهفراهم آمدن معیار و مبانی پرداخت خسارت توسط 

 تواند انرژي الكتریكری را   که در این صورت مشترك می کننده عرضهگذاري برق بر اساس هزینه نهایی توسط  امكان قیمت

 نظر و در ازاي پرداخت هزینه مربوطه در دسترس داشته باشد. با قابلیت اطمینان مورد

 توسعه بهینه شبكه تولید برق کشور بلندمدتو  مدت انیمریزي  فراهم آمدن امكان برنامه 

 

 مراحل اجراي پروژه:

 مطالعات اولیه و بررسی منابع موجود  .1

 ب هاي تعیین هزینه خاموشی و انتخاب روش مناس ها و روش  بررسی الگوریتم .2

 هاي مختلف مورد مطالعه و تعیین جامعه آماري هدف گروه  بررسی .3

 آوري اطالعات هاي میدانی و جمع بررسی .4

 تعیین نتایج محاسبات هزینه خاموشی .5

 معیار پذیرش مراحل پروژه: 

 خبرگان و تائید ناظر خواهد بود. دییتأمعیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، 

 خروجی پروژه:

 خواهد بود. زینه خاموشی برق در ایرانخروجی پروژه گزارش ه

 

هاي توزیع برق  هاي شدت اتوماسیون توزیع به تفكیك شرکت تهیه دستورالعمل استخراج شاخص 1-4-5-2

 کشور
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 هدف از اجراي پروژه:

هاي توزیع برق کشور  هاي شدت اتوماسیون توزیع به تفكیك شرکت هدف از اجراي پروژه تهیه دستورالعمل استخراج شاخص

ریزي توسعه اتوماسیون  هاي شدت اتوماسیون توزیع هر شرکت توزیع جهت برنامه آگاهی از شاخصا توجه به ضرورت است که ب

 پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

 استخراج شاخص شدت اتوماسیون توزیع در کشورمعیار و مبناي مشخص و پذیرفته شده  تعیین 

 مراحل اجراي پروژه:

 رسی جامع شبكه توزیع کشور از دیدگاه اتوماسیونبر .1

 هاي استخراج شاخص شدت اتوماسیون و انتخاب روش بهینه بررسی روش .2

 هاي شدت اتوماسیون در کشور تهیه دستورالعمل استخراج شاخص .3

 

 معیار پذیرش مراحل پروژه: 

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 روجی پروژه:خ

 هاي شدت اتوماسیون در کشور خواهد بود. خروجی پروژه دستورالعمل استخراج شاخص

 

 اجراي اتوماسیون توزیعبا هدف سازي شبكه توزیع  دستورالعمل اصالح و بهینه يبازنگر 1-4-5-3

 هدف از اجراي پروژه:

اجراي اتوماسیون توزیع است که با توجه دف با هي شبكه توزیع ساز نهیبهدستورالعمل اصالح و  يبازنگرهدف از اجراي پروژه 

پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور  هاي توزیع ایران سازي شبكه به موجود نبودن دستورالعمل یكسان جهت اصالح و بهینه

 این پروژه عبارتند از:

 اجراي اتوماسیون توزیعبا هدف ي شبكه توزیع ساز نهیبهدستورالعمل اصالح و  يبازنگر 

 جراي پروژه:مراحل ا

 هاي توزیع در ایران با نظر به اتوماسیون توزیع بررسی شرایط کلی شرکت .1
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 سازي شبكه توزیع و نواقص آن بررسی دستورالعمل کنونی اصالح و بهینه .2

 اجراي اتوماسیون توزیع با توجه به دو بند قبلبا هدف ي شبكه توزیع ساز نهیبهدستورالعمل اصالح و  يبازنگر .3

 احل پروژه:معیار پذیرش مر

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 اجراي اتوماسیون توزیع خواهد بود.با هدف ي شبكه توزیع ساز نهیبهخروجی پروژه دستورالعمل بازنگري شده اصالح و 

 

 اتوماسیون توزیعافزارهاي  تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري نر  1-4-5-4

 هدف از اجراي پروژه:

است که برا توجره بره     افزارهاي اتوماسیون توزیع تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري نرمهدف از اجراي پروژه 

  دسرتورالعمل رصرد فنراوري   و نیرز موجرود نبرودن     افزارهاي اتوماسیون توزیع دستورالعمل اکتساب دانش فنی نرم موجود نبودن

 در حال حاضر پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از: افزارهاي اتوماسیون توزیع نرم

  افزارهاي اسكادا،  و نحوه اکتساب دانش فنی نرم سازوکارتعیینDMS پروتكل بین مراکز و پروتكل ارتباط پایانه راه دور و ،

 مرکز

  رهاي اسكادا، افزا و نحوه رصد دانش فنی نرم سازوکارتعیینDMS   پروتكل بین مراکز و پروتكل ارتبراط پایانره راه دور و ،

 مرکز

 مراحل اجراي پروژه:

 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري اسكادا .1

 DMS تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري .2

 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل بین مراکز .3

 هیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل ارتباطی بین مرکز و پایانه راه دورت .4

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و ناظر است.
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 خروجی پروژه:

رصد فناوري اسكادا، تهیه  تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و»خروجی پروژه مشتمل بر چهار گزارش تحت عناوین 

دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل بین مراکز  تهیه ، DMS دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري

 خواهد بود. «دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل ارتباطی بین مرکز و پایانه راه دورو 

 

 توماسیون توزیعارزیابی شدت ا سازوکارطراحی  1-4-5-5

 هدف از اجراي پروژه:

نبرودن دسرتورالعملی جهرت    ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع است که با توجه به موجرود   سازوکارهدف از اجراي پروژه طراحی 

 پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از: ارزیابی شدت اتوماسیون در ایران

  وماسیون توزیع در ایرانارزیابی شدت ات سازوکارتعیین 

 هاي توزیع پیشرو در زمینه توسعه شاخص شدت اتوماسیون توزیع تشویق شرکت 

 هاي توزیع دیگر به سمت بهبود شاخص شدت اتوماسیون توزیع تحریك شرکت 

 مراحل اجراي پروژه:

 هاي توزیع بر اساس شرایط موجود تهیه دستورالعمل ارزیابی شرکت .1

 در طبقات مختلف از نظر وضعیت شاخص شدت اتوماسیون توزیع هاي توزیع بندي شرکت دسته .2

 تهیه دستورالعمل نحوه بررسی و ارزیابی شاخص شدت اتوماسیون توزیع .3

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 و ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع خواهد بود. زوکارسانحوه  خروجی پروژه گزارشی در خصوص

 

 تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع 1-4-5-6

 هدف از اجراي پروژه:
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برنامه یكسان جهت  هدف از اجراي پروژه تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع است که با توجه به موجود نبودن

 پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از: در ایران اسیون شبكه هر شرکت توزیعاستفاده در تعیین نقاط اتوم

 اي مدون براي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع ایجاد برنامه 

 تعیین نقاط اتوماسیون توزیع بر مبناي محاسبات اقتصادي 

  هاي قابلیت اطمینان صبهینه و با در نظر گرفتن شاخ صورت بهتعیین نقاط اتوماسیون توزیع 

 مراحل اجراي پروژه:

 و اجراي آن بر روي دو منطقه پایلوت جهت تعیین مشكالت برنامه تدوین برنامه کاربردي .1

 رفع ابهامات و مشكالت برنامه .2

 برنامه کاربردي صورت بهنهایی نمودن برنامه و تدوین آن  .3

 معیار پذیرش مراحل پروژه: 

 تأیید خبرگان و تأیید ناظر خواهد بود. معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه،

 خروجی پروژه:

 خواهد بود. خروجی پروژه برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع

 

 هاي توزیع با اطالعات بروز شده در شرکت GISاستقرار کامل  1-4-5-7

 هدف از اجراي پروژه:

 ها است. در این شبكه GISفاده از استقرار کامل شده از شبكه توزیع با است روز بهپروژه، وجود اطالعات هدف از اجراي 

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از: 

 بودن اطالعات در دست از هر شبكه توزیع روز به 

  استفاده از مزایا و امكاناتGIS هاي توزیع برداري از شبكه در طراحی و بهره 

  استفاده از اطالعاتGIS یعدر مباحث تعیین نقاط اتوماسیون توز  

 مراحل اجراي پروژه:

 هاي توزیع هاي موجود در تمامی شرکت GISبررسی  .1
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 هاي توزیع در شرکت GISبازنگري دستورالعمل مدون و استاندارد استقرار  .2

 کامل و نحوه نظارت و ارزیابی آن GISهاي توزیع به استقرار  ارائه راهكار در خصوص نحوه الزام شرکت .3

 

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 ر پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.معیا

 خروجی پروژه:

 خواهد بود. هاي تحت پوشش خود در شرکت GISهاي توزیع به استقرار کامل  شامل راهكارهاي الزام شرکتخروجی پروژه 

 

 اوريافزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به استانداردسازي فن طراحی معماري نر  1-4-5-8

 هدف از اجراي پروژه:

افزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به استانداردسازي فناوري است که با توجه به  هدف از اجراي پروژه طراحی معماري نرم

پیشرنهاد شرده   یك طراحی معماري ملی براي اسكادا جهت هدایت تولیدکنندگان به استانداردسازي این فنراوري   موجود نبودن

 اف کلی متصور این پروژه عبارتند از:است. اهد

 افزار اسكاداي توزیع با توجه به لزوم در نظر گرفتن مباحث پدافند غیرعامل م طراحی یك معماري ملی جهت نر 

 افزارهاي اسكاداي تولید داخل کشور سازي و هماهنگی در معماري نرم یكسان 

 هدایت تولیدکنندگان به استانداردسازي فناوري اسكادا 

 ل اجراي پروژه:مراح

 افزارهاي اسكاداي تولید داخل بررسی معماري نرم .1

 هاي بند اول افزارهاي اسكاداي تولید داخل با توجه به نتایج بررسی طراحی یك معماري ملی براي نرم .2

 افزار اسكاداي توزیع با توجه به نیاز روز و فنّاوري دنیا نهایی نمودن طرح ملی معماري نرم .3

 پروژه: معیار پذیرش مراحل 

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تأیید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:
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 .بود خواهد اسكادا ملی افزار نرم معماري طراحی پروژه خروجی

 

 هاي ارتباطی کارگیري پروتكل سازي و به تحقیق و توسعه بر روي بومی 1-4-5-9

 هدف از اجراي پروژه:

هاي ارتباطی اسرت کره برا توجره بره اهمیرت        کارگیري پروتكل سازي و به توسعه بر روي بومی هدف از اجراي پروژه تحقیق و

 پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از: هاي ارتباطی و جایگاه آن در پدافند غیرعامل سازي پروتكل بومی

 فند غیرعاملهاي ارتباطی با بستر پدا سازي پروتكل تحقیق و توسعه در خصوص بومی 

 هاي ارتباطی با توجه به لحاظ نمودن پدافند غیرعامل کارگیري پروتكل تحقیق و توسعه در خصوص به 

 مراحل اجراي پروژه:

 هاي ارتباطی مطرح دنیا تحقیق و بررسی پروتكل .1

 هاي ارتباطی با توجه به مباحث پدافند غیرعامل سازي پروتكل بررسی بر روي امكان بومی .2

 هاي ارتباطی سازي پروتكل گیري در خصوص نحوه بومی نتیجهنهایی سازي و  .3

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تأیید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 خواهد بود.لحاظ نمودن مباحث پدافند غیرعامل  هاي ارتباطی سازي پروتكل شامل نحوه بومیخروجی پروژه 

 

 داخل کشور عیتوز ونیهاي مرجع اتوماس طرح تكمیل آزمایشگاه هیته 1-4-5-10

 هدف از اجراي پروژه:

 تهیه شده است. داخل کشور عیتوز ونیهاي مرجع اتوماس طرح تكمیل آزمایشگاه هیتهاین پروژه با هدف 

 مراحل اجراي پروژه:

 عیتوز ونیاتوماستهیه لیست آزمایشهاي مورد نیاز تجهیزات  .1

 ي مورد نیاز در آنهاشهایزماههاي موجود کشور به منظور بررسی امكان انجام آبررسی آزمایشگا .2
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 و برآورد بودجه مورد نیاز داخل کشور عیتوز ونیهاي مرجع اتوماس طرح تكمیل آزمایشگاه هیته .3

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 روژه:خروجی پ

 خواهد بود. داخل کشور عیتوز ونیهاي مرجع اتوماس طرح تكمیل آزمایشگاه هیتهخروجی پروژه شامل 

 

 هاي سیاستی طرح کالن پروژه 1-4-6

 ی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالح ات هوشمندسازي شبكهروزرسان به 1-4-6-1

 هدف از اجراي پروژه:

است که با  ه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالحظات هوشمندسازي شبكهی رویروزرسان بههدف از اجراي پروژه 

عدم وجود فازبندي و تعیین توجه به عدم لحاظ الزامات هوشمند سازي شبكه در شرح خدمات اتوماسیون توزیع موجود و نیز 

 عبارتند از:پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور این پروژه ها در شرح خدمات موجود  اولویت

  بازنگري و اصالح شرح خدمات اجراي اتوماسیون توزیع ابالغی شرکت توانیر با توجه به تجارب اجراي چند پایلوت انجام

 شده در ایران

 گنجاندن مالحظات هوشمندسازي شبكه توزیع در شرح خدمات ابالغی اتوماسیون توزیع توانیر 

 مراحل اجراي پروژه:

 اند یع که اتوماسیون را اجرا نمودههاي توز بررسی تجارب شرکت .1

 ي اجرا شده اتوماسیون توزیع بر اساس شرح خدمات ابالغی توانیرها آزمونهبررسی  .2

 تعیین و بررسی نواقص و مشكالت شرح خدمات ابالغی بر اساس مطالعات فوق .3

 اصالح شرح خدمات ابالغی بر مبناي مطالعات انجام گرفته .4

 نهایی دییتأبرگزاري جلسات جهت  .5

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
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 خروجی پروژه:

 خروجی پروژه شرح خدمات ابالغی اصالح شده توانیر با مالحظات هوشمندسازي شبكه خواهد بود.

 

 یون توزیع در دنیاهاي فناورانه رهبران فناوري اتوماس هاي نوظهور و نوآوري رصد فناوري 1-4-6-2

 هدف از اجراي پروژه:

سازي تولیدکنندگان داخلری از رونردهاي فنراوري در دنیرا      پروژه، بررسی آخرین دستاوردهاي فناورانه دنیا و آگاههدف از اجراي 

ایرن   هراي تحقیرق و توسرعه رهبرران     ي پروژهوسو سمتهاي نوظهور و  اي فناوري دوره طور بهاست. در این راستا الزم است تا 

 سازي شده و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. ي رصد فناوري آمادهها گزارشفناوري در دنیا رصد و 

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

  یدکننردگان داخلری از رونردهاي روز فنراوري در دنیرا در      تولي ساز آگاهآگاهی از آخرین دستاوردهاي فناورانه دنیا در جهت

 هاي خود ارگیري در پروژهک راستاي به

  ي الزامات فناوري در دنیاوسو سمتآگاهی از 

 مراحل اجراي پروژه:

 پتنتبررسی و تحلیل  .1

 هاي پژوهشی رهبران فناوري بررسی و تحلیل طرح .2

 سازي اتوماسیون در کشورهاي مختلف بررسی و تحلیل گزارش پیاده .3

 بررسی محصوالت جدید فناورانه در بازارهاي کشورهاي هدف .4

 ي رصدها گزارشاي  سازي دوره آماده .5

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

  خواهد بود. هاي روز دنیا  اي از رصد فناوري هاي دوره شامل گزارشخروجی پروژه 
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 در کشور ریكلوزر و سكشناالیزرو  IEDي روي گذار طراحی و اجراي بسته تشویقی جهت سرمایه 1-4-6-3

 هدف از اجراي پروژه:

در کشور  ریكلوزر و سكشناالیزرو  IEDگذاري بر روي  هدف از اجراي پروژه طراحی و اجراي یك بسته تشویقی جهت سرمایه

 از: نده عبارتاست که در راستاي کمك به تولید داخل و کارآفرینی پیشنهاد شده است. اهداف کلی متصور این پروژ

 هاي اتوماسیون در حوزه  گذاري بر روي فناوري حمایت از سرمایهIED  

  ریكلوزر و سكشناالیزرهاي اتوماسیون در حوزه  گذاري بر روي فناوري حمایت از سرمایه 

 مراحل اجراي پروژه:

 ریكلوزر و سكشناالیزرو   IEDگذاري بر روي  بررسی موانع و مشكالت تولید و سرمایه .1

 ریكلوزر و سكشناالیزرو   IEDگذاري بر روي  گذاران جهت سرمایه سی نحوه ایجاد انگیزه و حمایت در سرمایهبرر .2

 ریكلوزر و سكشناالیزرو   IEDگذاري بر روي  ها و بسته تشویقی در جهت حمایت از سرمایه طراحی مشوق .3

 اجراي طرح تشویقی در سه شرکت نمونه .4

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 ذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و ناظر است.معیار پ

 خروجی پروژه:

  خواهد بود. ریكلوزر و سكشناالیزرو    IEDگذاري در  خروجی پروژه شامل طرح و نحوه اجراي طرح تشویقی حمایت از سرمایه

 

 هاي توزیع برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکت 1-4-6-4

 :هدف از اجراي پروژه

، الزامرات، کراربري   نیازها پیشهاي اجراي  ها، روش هاي توزیع با مفاهیم، منافع فناوري آشنا سازي شرکتهدف از اجراي پروژه 

است که با توجه به هاي توزیع  اتوماسیون در شرکت کارگیري بهافزارها و در مجموع ایجاد توانمندي براي  فناوري و ابزارها، نرم

شرده اسرت. اهرداف     پیشنهادهاي اتوماسیون توزیع  نیروي انسانی و اشاعه دانش کاربردي فناوري زيسا آمادهو  آموزشاهمیت 

 کلی متصور این پروژه عبارتند از:
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 آموزش هماهنگ نیروي انسانی در حوزه اتوماسیون توزیع 

 ت اجراجه موردنیازهاي  یكی از زیرساخت عنوان بهسیون توزیع ماسازي نیروي انسانی در مبحث اتو آماده 

 اهمیت آن هاشاعه دانش اتوماسیون توزیع و آشناسازي نیروي انسانی ب 

 مراحل اجراي پروژه:

 تعیین طرح درس دوره -1

 اعتبار ینتأمطرح اجراي دوره و تصویب آن و  سازي آماده -2

 و مرجع صدور گواهینامه همذاکره با برگزارکنند -3

 ا و کارشناسان مرتبطهاي توزیع به معرفی دیسپاچره و الزام شرکت یرسان اطالع -4

 ریزي برگزاري دوره و اجراي برنامه برنامه -5

 کنندگان ارزشیابی شرکت -6

 صدور گواهینامه -7

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تأیید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

خواهد  گیري از اساتید این فناوري توزیع با بهره ماسیونبا اتو هاي آموزشی تخصصی مرتبط  برگزاري دورهشامل خروجی پروژه 

 بود.

 

ها و مراکز  هاي اتوماسیون توزیع در دانشگاه هاي آموزشی و بازآموزي سیستم حمایت از ایجاد دوره 1-4-6-5

 پژوهشی

 هدف از اجراي پروژه:

ه مهندسی برق در رابطه با اتوماسیون، الزم ی در رشتدانشگاهي ها دورهبا توجه به عدم وجود پروژه آن است که هدف از اجراي 

برگرزار گرردد ترا در نهایرت بتروان       هرا  دانشرگاه ي مررتبط در  هرا  آموزشي این رشته تعبیه شود و ها سرفصلاست تا دروس و 

 ی در این حوزه به صنعت برق کشور تحویل داده شود.دانشگاهیالنی داراي دانش التحص فار 
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 رتند از:اهداف کلی متصور این پروژه عبا

 هاي ضروري در خصوص تدریس اتوماسیون توزیع طراحی دوره 

 بخشی به مبحث و اهمیت اتوماسیون توزیع مشروعیت 

 ها ارتباط میان پژوهشگران و صنعت توزیع برق کشور از طریق برگزاري دوره 

 مراحل اجراي پروژه:

 تعیین دروس .1

 تدوین سیالبس دروس .2

 سازي طرح آماده .3

 ي الزمها مصوبهو اخذ  رایزنی با وزارت علوم .4

 ي برتر کشورها دانشگاهاجراي پایلوت در  .5

 یف و ترجمه متون مرتبطتأل .6

 هاي کشور اجراي سراسري طرح در کل دانشگاه .7

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 ی و بازآموزي اتوماسیون توزیع خواهد بود.آموزشهاي  یت از دورهشامل نحوه حماخروجی پروژه 

 

 تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع 1-4-6-6

 هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع است که با توجه به نبود یك استاندارد ملی در 

با مشخصات فنی مختلف پیشنهاد شده است.  زاتیتجهزات اتوماسیون و اعمال سلیقه در خصوص استفاده از خصوص تجهی

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

 معیار و مبناي مشخص و پذیرفته شده براي مقایسه و ارزیابی کیفیت محصوالت تعیین 
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 ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد در وزارت نیرو 

  ها و نظام بهینه استاندارد در وزارت نیرو ر روشاستقرا 

  افتهی نیتدوفراهم کردن شرایط مناسب دسترس به استانداردهاي 

 مراحل اجراي پروژه:

 دهنده خطا دهنده و تشخیص تدوین استاندارد ملی سكسیونر، بریكر، نشان .1

 اي خطاي زمین و اضافه جریان و پایانه راه دوره تدوین استاندارد ملی ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جریان، ترانسدیوسر، رله .2

 هاي ارتباطی و پروتكل DMSافزارهاي اسكادا،  تدوین استاندارد ملی نرم .3

 تدوین استاندارد ملی حسگر جریان، حسگر ولتاژ .4

 ، ریكلوزر، سكشناالیزرIEDتدوین استاندارد ملی  .5

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 خبرگان و تائید ناظر خواهد بود. ییدتأمعیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، 

 خروجی پروژه:

 خطا   دهنده صیتشخدهنده و  استاندارد ملی سكسیونر، بریكر، نشان .1

 هاي خطاي زمین و اضافه جریان و پایانه راه دور استاندارد ملی ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جریان، ترانسدیوسر، رله .2

 هاي ارتباطی پروتكل و DMSافزارهاي اسكادا،  استاندارد ملی نرم .3

 استاندارد ملی حسگر جریان، حسگر ولتاژ .4

 ، ریكلوزر، سكشناالیزرIEDاستاندارد ملی  .5

 

 المللی بینهاي داخلی و  بررسی و مقایسه عملكرد فناوري 1-4-6-7

 هدف از اجراي پروژه:

هراي   است تا در آزمایشرگاه الزم  است که در این راستا داخلی یدکنندگانتول، شناسایی نقاط قوت و ضعف پروژههدف از اجراي 

و   قرار گرفته و با محصوالت مشابه تولیدکنندگان داخلی مقایسه آزمونهاي بروز رهبران فناوري مورد ارزیابی و  فناوري ،مرجع

 اي تهیه گردد. دوره طور بههاي خارجی  هاي کشور با نمونه گزارش شكاف فناوري
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 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

  المللی و رهبران فناوري جایگاه تولیدات فناورانه داخلی در مقایسه با تولیدات فناورانه بینتعیین 

  المللی و ضعف تولیدات فناورانه داخلی در مقایسه با رقباي بینقوت تعیین نقاط 

 المللی بهبود تولیدات فناورانه داخلی در راستاي رقابت با تولیدات بین 

 مراحل اجراي پروژه:

 تجهیزات اتوماسیون توزیع حوزهحلیل تولیدات فناورانه داخلی در بررسی و ت -1

 المللی و رهبران فناوري در حوزه تجهیزات اتوماسیون توزیع بررسی و تحلیل تولیدات فناورانه بین -2

 المللی تعیین نقاط قوت و ضعف تولیدات داخلی در مقایسه با موارد مشابه بین -3

 المللی رانه داخلی با بینویدات فناراهكارهاي پوشش فاصله میان تول تعیین -4

 رصد يها گزارشاي  دوره سازي آماده -5

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 خواهد بود.اتوماسیون توزیع المللی در حوزه  هاي داخلی و بین مقایسه فناوري اي از هاي دوره شامل گزارشخروجی پروژه 

 هاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره و اجرا سازي شرکت ظرفیت 1-4-6-8

 هدف از اجراي پروژه:

و پیمانكاران داخلی است. به منظور کراهش ریسرك    یدکنندگانتولتحریك بازار داخل و ایجاد انگیزه در پروژه، هدف از اجراي 

 انجام شود. ، انسانی و مدیریتی باالتري دارند که آمادگی فنیی هاي توزیع ح در شرکتها الزم است دو طر اجراي پروژه

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

 هاي مهندسی و پیمانكاري در جهت ارائه تسهیالت و خدمات بهتر راهنمایی به شرکت 

  مات مشاوره و اجراي اتوماسیون توزیعهاي مهندسی و پیمانكاري در جهت خد شرکت وکار کسببهبود فضاي رقابت و 

 مراحل اجراي پروژه:

 شناسایی پیمانكاران و مشاوران متعهد و مجرب در زمینه ارائه خدمات مهندسی و پیمانكاري اتوماسیون توزیع در کشور .1
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اتوماسیون  شناسایی نقاط قوت و ضعف پیمانكاران و مشاوران متعهد و مجرب در زمینه ارائه خدمات مهندسی و پیمانكاري .2

 توزیع

هاي پیمانكاري و مشاوره مجرب و متعهد در زمینره ارائره خردمات مهندسری و      سازي شرکت در جهت ظرفیت حل راهارائه  .3

 پیمانكاري اتوماسیون توزیع

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 هاي مهندسی و مشاوره در زمینه اتوماسیون توزیع سازي در شرکت مرتبط با نحوه ظرفیتهاي  شامل گزارشپروژه  خروجی

 خواهد بود.

 

تسهیل ورود پیمانكاران استفاده کننده از تجهیزات داخلی داراي تأییدیه معتبر به مناقصات  1-4-6-9

 اتوماسیون توزیع

 هدف از اجراي پروژه:

به مناقصات اتوماسیون با شرط داشتن  ییدیهتأداراي د امكان ورود تولیدکنندگان و پیمانكاران داخلی ایجاپروژه، هدف از اجراي 

ران و تولیدکنندگان داخلی تسرهیالت و امتیرازاتی را در   ااست تا بتوان براي ورود پیمانك تأییدیهشرایط فنی و اجرایی به استناد 

 کاهش داد.   ها آنود غیرفنی را براي راید و موانع وبه مناقصات را تسهیل نم ها آننظر گرفت تا ورود 

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

  هاي تأییدیهترغیب پیمانكاران و تولیدکنندگان داخلی جهت ارتقاي سطح خدمات و محصوالت خود براي گرفتن مجوزها و 

 معتبر

  ر جهت خدمات مشاوره و اجراي اتوماسیون توزیعهاي مهندسی و پیمانكاري د شرکت وکار کسببهبود فضاي رقابت و 

 مراحل اجراي پروژه:

 و تهیه دستورالعمل مربوطه در مناقصاتمعتبر  تأییدیهطراحی فرمول حمایتی از پیمانكاران و تولیدکنندگان داخلی داراي  .1

 صالح و تصویب طرح تشویقی در مراجع ذي ییدتأ .2
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 رسانی طرح تشویقی اطالع .3

 روژه:معیار پذیرش مراحل پ

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

هاي مهندسی و مشاور در زمینه اتوماسیون  نامه ارزیابی و دستورالعمل مربوط به نحوه ارزیابی شرکت آیینشامل خروجی پروژه 

 .بود خواهد ها آنهاي منظم و مرتب براي ارتقاي سطح  توزیع و برگزاري دوره

 

هاي  تعریف دو طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهت تحریك بازار داخل در شرکت 1-4-6-10

 بردار آماده از لحاظ فنی، انسانی و مدیریتی بهره

 هدف از اجراي پروژه:

ه است. دلیل انتخراب  ران داخلی تعریف شداتحریك بازار داخل و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و پیمانكپروژه، هدف از اجراي 

هرا الزم اسرت دو طررح در     با یكدیگر است. لذا بره منظرور کراهش ریسرك اجرراي طررح       ها آندو طرح، امكان مقایسه نتایج 

پایلوت اجرا شود و بعد از شناسایی نقاط ضعف و  صورت بهفنی، انسانی و مدیریتی باالتري دارند  یآمادگهایی توزیعی که  شرکت

 ي توزیع دیگر تعمیم داده شود. ها قوت کار، به شرکت

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

  شناسایی نقاط قوت و ضعف تجهیزات اتوماسیون ساخت داخل 

 شناسایی پیمانكاران، تولیدکنندگان و سازندگان پیشرو در زمینه اتوماسیون توزیع 

  ت خدمات مشاوره و اجراي اتوماسیون توزیعهاي مهندسی و پیمانكاري در جه شرکت وکار کسببهبود فضاي رقابت و 

 مراحل اجراي پروژه:

 خوان شناسایی و ارزیابی پیمانكاران و سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات اتوماسیون داخل کشورافر .1

 شناسایی و ارزیابی پیمانكاران، تولیدکنندگان و سازندگان پیشرو تجهیزات اتوماسیون داخل کشور .2

 ا دو شرکت توزیع پیشرو در زمینه مسائل فنی و مدیریتی و انسانیشناسایی و هماهنگی ب .3

 هاي مزبور طراحی اتوماسیون توزیع براي شرکت .4
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 اجراي پروژه .5

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

هاي فنی و مدیریتی و  یع با تجهیزات داخلی در دو شرکت توزیع پیشرو در زمینهاجراي اتوماسیون توز شاملخروجی پروژه 

 .محك و ارزیابی تجهیزات ساخت داخل در حوزه اتوماسیون را به همراه خواهد داشت درواقعانسانی خواهد بود که 

 

 مللیال بین تأییدیهها و هدایت جهت اخذ  شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سایر فناوري 1-4-6-11

 هدف از اجراي پروژه:

براي  ها آنهاي مرتبط با اتوماسیون توزیع در جهت هدایت  ريوشناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان سایر فناپروژه، هدف از اجراي 

هرم   و ارتقاي محصوالت خود بتوانند هم در بازار داخرل و  ها ییدیهتأاخذ این  یلهوس بهتا  است المللی معتبر بین هاي تأییدیهاخذ 

  خارج کشور فعالیت نمایند.

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

  اتوماسیون ساخت داخل  هاي ريوسایر فناشناسایی نقاط قوت و ضعف 

 اتوماسیون توزیعهاي  زمینه سایر فناوري شناسایی پیمانكاران، تولیدکنندگان و سازندگان پیشرو در 

 المللی برراي محصروالت خرود در جهرت افرزایش       بین تأییدیهها جهت اخذ  هدایت تولیدکنندگان و سازندگان سایر فناوري

 کیفیت تولیدات 

 مراحل اجراي پروژه:

 اتوماسیون داخل کشور هاي سایر فناوريفراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانكاران و سازندگان و تولیدکنندگان  .1

 اتوماسیون داخل کشور هاي سایر فناوريمانكاران، تولیدکنندگان و سازندگان پیشرو شناسایی و ارزیابی پی .2

 هراي  تأییدیهاخذ  يسو بهها  هاي مربوطه جهت هدایت تولیدکنندگان و سازندگان سایر فناوري نامه تهیه دستورالعمل و آیین .3

 المللی بین

 معیار پذیرش مراحل پروژه:
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 یید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأ

 خروجی پروژه:

 المللی بین تأییدیهاخذ  يسو بهها  نامه مربوط به نحوه هدایت تولیدکنندگان سایر فناوري دستورالعمل و آیین شاملخروجی پروژه 

 بود.خواهد 

 

 عرضه برق به مشترکین متناسب بار نیازهاي خاص آنان )تعرفه مبتنی بر پایایی( 1-4-6-12

 اجراي پروژه: هدف از

سنجی تعیین تعرفه عرضه برق به مشترکین متناسب با پایایی و کیفیت برق تحویلی است، کره در   امكانپروژه، هدف از اجراي 

  سنجی شود. این راستا الزم است مطالعات مبسوطی صورت گرفته و این امر امكان

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

 مشترکین متناسب با نیازهاي خاص آنان  سنجی عرضه برق به امكان 

 ها عرضه برق به مشترکین متناسب با نیازهاي آنان شناسایی الزامات و زیرساخت 

 بر مقدار پایایی برق  هتعیین میزان تعرف 

 مراحل اجراي پروژه:

 سنجی فنی و اقتصادي عرضه برق به مشترکین مبتنی بر پایایی امكان در خصوصبررسی و تحقیق  .1

 هاي توزیع برق در خصوص امكان تحویل برق به مشترکین بر اساس پایایی هی از تمامی شرکتنظرخوا .2

 نحوه ارائه تعرفه برق مبتنی بر پایایی .3

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 خواهد بود. متفاوت مبتنی بر پایایی و راهكار آن يها تعرفهبرق با  سنجی عرضه شامل امكانخروجی پروژه 

 

 جویی از محل کاهش تلفات توان با بازآرایی هوشمند شبكه منابع از طریق صرفه تأمین 1-4-6-13
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 هدف از اجراي پروژه:

ی هوشرمند شربكه   جویی از محل کاهش تلفات از طریق بازآرای منابع از طریق صرفه تأمینسنجی  پروژه، امكانهدف از اجراي 

 براي مبحث اتوماسیون توزیع است.

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

 جویی در مصرف برق از طریق کاهش تلفات با استفاده از بازآرایی شبكه سنجی صرفه امكان 

 جویی در مصرف برق از طریق کاهش تلفات با استفاده از بازآرایی هاي صرفه يالزامات و نیازمند بررسی 

 مراحل اجراي پروژه:

 سنجی استفاده از بازآرایی شبكه در جهت کاهش تلفات بررسی و تحقیق در خصوص امكان .1

 هاي الزم جهت کاهش تلفات با استفاده از بازآرایی هاي توزیع کشور از نظر الزامات و نیازمندي بررسی وضعیت کلی شبكه .2

 گیري ارائه راهكار و نتیجه .3

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 عیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.م

 خروجی پروژه:

شبكه یی اجویی در انرژي با استفاده از بازآر منابع مالی از طریق صرفه تأمینگزارشی در خصوص نحوه شامل خروجی پروژه 

 .خواهد بود

 به پیمانكاران کشور ارشدهواگذهاي اتوماسیونی  مالی کارفرمایان خارجی در پروژه تأمین 1-4-6-14

 هدف از اجراي پروژه:

به منظور حمایت از صادرات فناوري توسعه یافتره اتوماسریون در کشرورهاي هردف الزم اسرت سرازوکاري جهرت حمایرت از         

 توانرد  یمر اتوماسیون در خارج از کشور در نظر گرفتره شرود. ایرن طررح      يها پروژهداخلی جهت اجراي  یانبن دانشهاي  شرکت

 انس پروژه براي کارفرمایان خارجی توسط نهادهایی نظیر بانك توسعه صادرات باشد.فاین

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

  به پیمانكاران کشور واگذارشدههاي اتوماسیون توزیع  کارفرمایان خارجی در پروژه مالی تأمیننحوه 

 هاي اتوماسیون توزیع در کشور حمایت از طرح 
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 فنی و تجربه کارفرمایان خارجی در مبحث اتوماسیون توزیع انتقال دانش 

 

 مراحل اجراي پروژه:

 طرح حمایتی  سازي آماده .1

 توجیه فنی اقتصادي سازي آماده .2

 نهادهاي مرتبط با بانك توسعه صادرات با رایزنی  .3

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 اهد بود.معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خو

 خروجی پروژه:

 به پیمانكاران کشور واگذارشدهاتوماسیونی  يها پروژهمالی کارفرمایان خارجی در  تأمینحمایت و شامل نحوه خروجی پروژه 

 خواهد بود.

 

 المللی هاي بین هاي داخلی در نمایشگاه حمایت از حضور شرکت 1-4-6-15

 هدف از اجراي پروژه:

هراي   طی طرحری نمایشرگاه   توان یمداخلی و ایجاد بستر الزم جهت صادرات فناوري  هاي به منظور ایجاد انگیزه براي شرکت

مربوطره   هراي  يفناورها جهت عرضه  در این نمایشگاه ها آننموده از حضور  یرسان اطالعها  المللی صنعت برق را به شرکت بین

 حمایت نمود.

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

 المللی جهت کسب  هاي بین ه ون توزیع در نمایشگاماسیهاي داخلی متخصص در مبحث اتو تحمایت و تسهیل حضور شرک

 تجارب ارزشمند و مفید و انتقال آن به داخل کشور

 المللی هاي بین ه هاي اتوماسیون توزیع از طریق انتقال دانش فنی از طریق نمایشگا ارتقاي سطح پروژه 

 مراحل اجراي پروژه:

 مربوطه نامه نیآئطرح و  سازي آماده .1
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 اعتبار نیتأم .2

 یرسان اطالع وکار سازایجاد  .3

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 خواهد بود.المللی  هاي بین هاي داخلی در نمایشگاه از حضور شرکت شامل نحوه حمایتخروجی پروژه 

 

 و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه بررسی 1-4-6-16

 هدف از اجراي پروژه:

این پروژه که با هدف شناساندن پتانسیل کشورهاي منطقه به تولیدکنندگان داخلی تعریف شرده اسرت بایرد در نهایرت بتوانرد      

اتوماسیون را استخراج  ياه طرحاطالعات اندازه  بازار، آمادگی بازار، وضعیت فناوري و تصمیمات کشورهاي منطقه براي اجراي 

 و تحلیل نماید.

 اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

 شناساندن پتانسیل کشورهاي منطقه به تولیدکنندگان داخلی 

 هاي اتوماسیون  ري و تصمیمات کشورهاي منطقه براي اجراي طرحوشناسایی و تعیین اندازه بازار، آمادگی بازار، وضعیت فنا

 توزیع

 ي پروژه:مراحل اجرا

 شناسایی کشورهاي منتخب .1

 توزیع در بازار هدف يها پستبررسی تعداد  .2

 هاي توزیع کشورهاي منطقه بررسی میزان اتوماسیون در شبكه .3

 هاي توزیع کشورهاي منطقه ي توزیع شبكهبررسی تعداد مراکز مجهز به اسكادا .4

 بررسی آمار خاموشی و تلفات در این کشورها .5

 براي اتوماسیون ها آنرها و منابع قابل تخصیص بررسی بودجه سالیانه کشو .6
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 کشورها در زمینه توسعه اتوماسیون و شبكه هوشمند بلندمدت يها برنامهبررسی  .7

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.

 خروجی پروژه:

 خواهد بود.رسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه گزارشی مبسوط از برخروجی پروژه شامل 

 

 خریدوفروشنقدینگی بر مبناي میزان  تأمینهاي توزیع از طریق  ایجاد نگاه اقتصادي در شرکت 1-4-6-17

 انرژي در بورس

 هدف از اجراي پروژه:

براي کاهش تلفات و ها  هاي توزیع، تالش شرکت برق در بورس انرژي توسط شرکت یدوفروشخردر صورت اجرایی شدن طرح 

هراي اتوماسریون داراي    کند و لذا تخصیص منابع مالی برراي اجرراي طررح    وري ارزش اقتصادي پیدا می کاهش خاموشی، بهره

هرا   مرالی ایرن طررح    ینترأم روشی برراي   یجهدرنتو  خواهد بودهاي توزیع )عالوه بر منافع ملی (  توجیه اقتصادي براي شرکت

  تواند باشد. می

 متصور این پروژه عبارتند از: اهداف کلی

 هاي توزیع به کاهش تلفات و کاهش خاموشی ترغیب شرکت 

 هاي توزیع توجیه اقتصادي اجراي اتوماسیون توزیع براي شرکت 

 منابع مالی اتوماسیون توزیع از طریق بورس انرژي تأمین 

 مراحل اجراي پروژه:

انردازي   گذاري در حوزه اتوماسیون توزیع در صرورت راه  هها به سرمای بررسی و تحقیق در خصوص چگونگی ترغیب شرکت .1

 بورس انرژي

 ها از طریق بورس انرژي ن توزیع در شرکتماسیومنابع مالی اجراي اتو تأمینو راهكار  سازوکارتعیین  .2

 معیار پذیرش مراحل پروژه:

 معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه، تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
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 ژه:خروجی پرو

منابع مالی آن از طریق برورس   تأمینها به اجراي اتوماسیون توزیع و  خروجی پروژه شامل دستورالعمل و راهكار ترغیب شرکت

 انرژي خواهد بود.
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يبند زمانو  يزیر بودجه 1-5  

است تا  يضروراست،  ها  ي( عوامل توسعه موفق فناورنیتر  مهم دی)و شا نیتر  یاز اصل یكیمستمر  یمنابع مال ازآنجاکه

 ها آن يبرا یو بودجه مشخص گردیدهشده مشخص  فیتعر يها  استیها و س  از اقدام كیهر  يالزم برا یمنابع مال ینیب  شیپ

 گردد. ینیب  شیپ

مشخص و  یزمان يها  دوره يها برا  مناسب است تا برنامه ،یتیحما يها  نمودن برنامه ینیب  شینمودن و قابل پ داریمنظور پا به

بهتر  یابیفراهم شدن امكانات ارز ،ازیموردنبه روشن و در کنترل بودن بودجه  توان  یکار م نیو اجرا شوند. با ا یمحدود طراح

 زمان، اشاره کرد. طیها با شرا  در برنامه شتریتطابق ب جادیو ا ياصالح، بازنگر كانو دستاوردها و ام جینتا

 شود.  تهیه برنامه زمانی یك پروژه توضیحاتی ارائه میادامه، در مورد فرایند تدوین بودجه و  در

 شده است. هیته ریبه شرح ز يراهبر تهیکم ياعضا یبا هماهنگ ها تیاز فعال كیمراحل و اقدامات هر  زیبه ذکر است که ر الزم

 

 IEDها ، هزینه و زمان طرح کالن فناوري  فعالیت 1-4-7

 IEDانتقال فناوري ها، هزینه و زمان پروژه تهیه دستورالعمل  فعالیت 1-4-7-1

 آمده است. 3-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 IED يفناور انتقال دستورالعمل هیته پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال  -3-1 جدول 

 

 IEDها، هزینه و زمان پروژه اجراي طرح انتقال فناوري براي  فعالیت 1-4-7-2

 آمده است. 4-1 جدول ه در ها، هزینه و زمان پروژ جزییات مربوط به فعالیت

 

  تفعالی
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 نفر کارشناس مهندسی صنایع IED  6 1تهیه دستورالعمل انتقال فناوري 
 6  جمع نفر کارشناس مهندس برق 1
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 IED براي فناوري انتقال طرح اجراي پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -4-1 جدول 

 

 IEDسازي و تولید داخلی  ها، هزینه و زمان پروژه نمونه فعالیت 1-4-7-3

 آمده است. 5-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 

 IEDسازي و تولید داخلی  و زمان پروژه نمونه نهیهز ها، تیفعال -5-1 جدول 

 

 IEDالمللی  ها، هزینه و زمان پروژه تست و اخذ تاییدیه بین فعالیت 1-4-7-4

  ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 

 

 آمده است. 6-1  جدول

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 3  و تعیین اقدامات آن  IEDانتقال فناوري  تشكیل کارگروه

 نفر کارشناس مهندسی صنایع 2
 نفر کارشناس مهندس برق 3

 IED  5سازي انتقال مناسب فناوري  بستر

 IED  3انجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري 

 3  و تعیین اقدامات آن  IEDتشكیل کارگروه انتقال فناوري 

 IED    8ا و مراحل انتقال فناوري ه اجراي گام

 22  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 6  در کشور IEDبررسی و تحلیل روند تولید 

 نفر کارشناسی مهندسی برق 6

 12  سازي مقدمات تولید آماده

 12  تولید آزمایشی

 6  هاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی ستانجام ت

 6  تست در محیط واقعی

 6  سازي و تولید انبوه نهایی

 48  جمع
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 IED المللی بین تاییدیه اخذ و تست پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال - 6-1 جدول 

 

 ریكلوزر و سكشناالیزراوري ها ، هزینه و زمان طرح کالن فن فعالیت 1-4-8

 ریكلوزر و سكشناالیزرها، هزینه و زمان پروژه تهیه دستورالعمل انتقال فناوري  فعالیت 1-4-8-1

 آمده است. 7-1 جدول در ها، هزینه و زمان پروژه  جزییات مربوط به فعالیت

 ریكلوزر و سكشناالیزر يفناور انتقال دستورالعمل هیته پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -7-1 جدول 

 

 و سكشناالیزر ها، هزینه و زمان پروژه اجراي طرح انتقال فناوري براي ریكلوزر فعالیت 1-4-8-2

 آمده است. 8-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 و سكشناالیزر ریكلوزر براي فناوري انتقال طرح اجراي پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -8-1 جدول 

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 IED  2المللی در حوزه  نهاي معتبر بی بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیه
نفر  5

کارشناسی 
مهندسی 

 برق

 IED  4 مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه 

 12  و رفع موانع اشكال احتمالی  IEDهاي مورد نظر انجام تست

 IED  6المللی براي  اخذ تاییدیه بین

 24  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 نفر کارشناس مهندسی صنایع 1 6  ریكلوزر و سكشناالیزرتهیه دستورالعمل انتقال فناوري 
 6  جمع برقنفر کارشناس مهندس  1

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(
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 و سكشناالیزر ریكلوزرسازي و تولید داخلی  ها، هزینه و زمان پروژه نمونه فعالیت 1-4-8-3

 آمده است. 9-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 

 و سكشناالیزر ریكلوزر داخلی تولید و سازي نمونه پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -9-1 جدول 

 

 و سكشناالیزر ریكلوزرالمللی  ها، هزینه و زمان پروژه تست و اخذ تاییدیه بین فعالیت 1-4-8-4

 آمده است. 10-1 جدول ان پروژه در ها، هزینه و زم جزییات مربوط به فعالیت

 

 و سكشناالیزر ریكلوزر المللی بین تاییدیه اخذ و تست پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -10-1 جدول 

 3  و تعیین اقدامات آن زریو سكشناال تشكیل کارگروه انتقال فناوري ریكلوزر

نفر کارشناس مهندسی  2
 صنایع

 ندس برقنفر کارشناس مه 3

 5  زریو سكشناال سازي انتقال مناسب فناوري ریكلوزر بستر

 3  زریو سكشناال انجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري ریكلوزر

 3  و تعیین اقدامات آن زریو سكشناال تشكیل کارگروه انتقال فناوري ریكلوزر

 8  زریسكشناالو  ها و مراحل انتقال فناوري ریكلوزر  اجراي گام

 22  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 6  در کشور زریو سكشناال بررسی و تحلیل روند تولید ریكلوزر

 نفر کارشناسی مهندسی برق 6

 12  سازي مقدمات تولید آماده

 12  تولید آزمایشی

 6  هاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی انجام تست

 6  تست در محیط واقعی

 6  سازي و تولید انبوه نهایی

 48  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 روي  انسانینی زمان )ماه(

المللی در  هاي معتبر بین بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیه
 زریو سكشناال حوزه ریكلوزر

 2 

 نفر کارشناسی مهندسی برق 5
و  ریكلروزر   مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبرر ارائره دهنرده تاییدیره     

 زریسكشناال
 4 

رفع موانع اشركال   و زریو سكشناال هاي مورد نظر ریكلوزر انجام تست
 احتمالی

 12 
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گیري  هاي حسگر جریان ، حسگر ولتاژ ، مقره اندازه ها ، هزینه و زمان طرح کالن فناوري فعالیت 1-4-9

 جریان و ولتاژ

گیري  اندازه مقره حسگرولتاژ، جریان، حسگر یمشخصات فن هیتهها، هزینه و زمان پروژه  فعالیت 1-4-9-1

 جریان و ولتاژ

 آمده است. 11-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 

 مقره ولتاژ، حسگر جریان، حسگر هاي فناوري خصوص در یبررس و تحقیق پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -11-1 جدول 

 ولتاژ و جریان گیري اندازه

 

ها، هزینه و زمان پروژه تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون  فعالیت 1-4-9-2

 توزیع داراي ارزش فناورانه

 آمده است. 12-1 جدول  ها، هزینه و زمان پروژه در به فعالیت جزییات مربوط

 ونیاتوماس یشیپا زاتیتجه یفن دانش اکتساب انتقال دستورالعمل هیته پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -12-1 جدول 

 فناورانه ارزش يدارا عیتوز

 6  زریو سكشناال المللی براي ریكلوزر اخذ تاییدیه بین

 24  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

  بررسی و مطالعه فناوري حسگر جریان

8 

 نفر کارشناس مهندسی برق 8

  بررسی و مطالعه فناوري حسگر ولتاژ

  گیري جریان اندازه بررسی و مطالعه فناوري مقره

  گیري ولتاژ بررسی و مطالعه فناوري مقره اندازه

 4  ي مذکورها فناوري تهیه مشخصات فنیبندي و  جمع

 12  جمع
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حسگر ولتاژ،  هاي حسگر جریان، سازي و تولید داخلی فناوري ها، هزینه و زمان پروژه نمونه فعالیت 1-4-9-3

 گیري ولتاژ و جریان مقره اندازه

 آمده است. 13-1 جدول ن پروژه در ها، هزینه و زما جزییات مربوط به فعالیت

 

 مقره ولتاژ، حسگر جریان، حسگر هاي فناوري داخلی تولید و سازي نمونه پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -13-1 جدول 

 ولتاژ و جریان گیري اندازه

 

حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره المللی  ها، هزینه و زمان پروژه تست و اخذ تاییدیه بین فعالیت 1-4-9-4

 ولتاژ و جریان گیري اندازه

 آمده است. 14-1 جدول ر ها، هزینه و زمان پروژه د جزییات مربوط به فعالیت

 گیري اندازه مقره ولتاژ، حسگر جریان، حسگر المللی بین تاییدیه اخذ و تست پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -14-1 جدول 

 ولتاژ و جریان

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 3  تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان

 نفر کارشناس مهندسی صنایع 2
 نفر کارشناس مهندسی برق 2

 3  تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ

  گیري جریان  قره اندازهتهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی م
6 

  گیري ولتاژ تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازه

 12  جمع

  الیتفع
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

هاي حسگر جریان،  فناوريبررسی و تحلیل روند تولید 
 در کشور ولتاژ و جریان گیري حسگر ولتاژ، مقره اندازه

 6 

 نفر کارشناسی مهندسی برق 10

 12  سازي مقدمات تولید آماده

 12  تولید آزمایشی

 6  ی و رفع مشكالت احتمالیهاي ازمایشگاه انجام تست

 6  تست در محیط واقعی

 6  سازي و تولید انبوه نهایی

 48  جمع
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 DMS  ها ، هزینه و زمان طرح کالن فناوري یتفعال 1-4-10

 DMSافزار  سازي نر  ها، هزینه و زمان پروژه تحقیق و توسعه و نمونه فعالیت 1-4-10-1

 مده است.آ 15-1 جدول  ها، هزینه و زمان پروژه در جزییات مربوط به فعالیت

 

 DMS افزار نر  سازي نمونه و توسعه و تحقیق پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -15-1 جدول 

 

 هاي توسعه یافتهDMSالمللی براي  ها، هزینه و زمان پروژه اخذ تأییدیه بین فعالیت 1-4-10-2

 آمده است. 16-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  مربوط به فعالیت جزییات

 

 یافته توسعه هايDMS براي یالملل نیب هیدییتأ اخذ پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -16-1 جدول 

  فعالیت
 هزینه
 ریال()میلیون 

 نیروي  انسانی زمان )ماه(

المللی در حوزه  هاي معتبر بین بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیه
 ولتاژ و جریان گیري حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه

 4 

نفر کارشناسی مهندسی  8
 برق

حسگر جریان، حسگر  مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه
 ولتاژ و جریان گیري اژ، مقره اندازهولت

 8 

ولتاژ  گیري حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه هاي مورد نظر  انجام تست
 و رفع موانع اشكال احتمالی و جریان

 24 

ولتاژ  گیري حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه المللی براي  اخذ تاییدیه بین
 و جریان

 12 

 48  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 6  معتبر دنیا DMSافزارهاي  تحقیق و بررسی معماري نرم

 افزار نفر کارشناس نرم 10
 نفر کارشناس مهندسی برق 4

با در نظر گررفتن   DMSافزارهاي  طراحی یك معماري ملی براي نرم
 مباحث پدافند غیرعامل

 18 

و اجراي آن در یك منطقه پایلوت و رفع اشكاالت  DMSسازي  نمونه
 و اصالح آن

 12 

 36  جمع
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 هاي زیرساختی ها ، هزینه و زمان طرح کالن پروژه فعالیت 1-4-11

 ها، هزینه و زمان پروژه ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع فعالیت 1-4-11-1

 آمده است. 17-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 توزیع اتوماسیون شدت ارزیابی پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -17-1 جدول 

 

 دي تعیین نقاط اتوماسیون توزیعها، هزینه و زمان پروژه تدوین برنامه کاربر فعالیت 1-4-11-2

 آمده است. 18-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 توزیع اتوماسیون نقاط تعیین کاربردي برنامه تدوین پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -18-1 جدول 

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

افزارهاي کاربردي  المللی در زمینه نرم هاي معتبر بین بررسی و شناسایی تأییدیه
 شبكه برق

 3 

 نفر کارشناس مهندسی صنایع 2
 نفر کارشناس مهندسی برق 2

 3  المللی دهنده تأییدیه بین برقراري ارتباط با مراکز ارائه

 6  ل مدارك موردنیاز و ارسال به مراجعآوري و تكمی جمع

 6  پیگیري تا حصول نتیجه

 18  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 3  اساس شرایط موجودهاي توزیع بر  تهیه دستورالعمل ارزیابی شرکت

نفر کارشناس مهندسی  4
 برق
 

هاي توزیع در طبقات مختلف از نظر وضرعیت شراخص شردت     بندي شرکت دسته
 اتوماسیون توزیع

 3 

 6  تهیه دستورالعمل نحوه بررسی و ارزیابی شاخص شدت اتوماسیون توزیع

 12  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
زمان 
 )ماه(

 نیروي  انسانی

 3  تعیین الگوریتم مناسب برنامه 
نفر کارشناس  5

 مهندسی برق
 

 3  رفع ابهامات و مشكالت برنامه

 6  صورت برنامه کاربردي و اجرا بر روي دو منطقه پایلوت نهایی نمودن برنامه و تدوین به

 12  عجم
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افزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به  ها، هزینه و زمان پروژه طراحی معماري نر  فعالیت 1-4-11-3

 استانداردسازي فناوري

 آمده است. 13-1جدول  ها، هزینه و زمان پروژه در جزییات مربوط به فعالیت

افزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به  ي نر طراحی معمار پروژهها، هزینه و زمان  فعالیت 13-1 جدول 

 استانداردسازي فناوري

 

 افزارهاي اتوماسیون توزیع  تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري نر  1-4-11-4

 آمده است. 19-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  ه فعالیتجزییات مربوط ب

 ونیاتوماس يافزارها نر  يفناور رصد و یفن دانش اکتساب دستورالعمل هیته پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -19-1 جدول 

 عیزتو

 

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 6  افزارهاي اسكاداي تولید داخل بررسی معماري نرم

 افزار نفر کارشناس نرم 10
 نفر کارشناس مهندسی برق 4

هاي اسكاداي تولید داخل برا توجره بره    افزار طراحی یك معماري ملی براي نرم
 هاي بند اول نتایج بررسی

 18 

افزار اسكاداي توزیع با توجه بره نیراز روز و    نهایی نمودن طرح ملی معماري نرم
 فنّاوري دنیا

 12 

 36  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 3  تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري اسكادا

 نفر کارشناس مهندسی صنایع 2
 نفر کارشناس مهندسی برق 2

 افزار نفر کارشناس نرم 2

 DMS  3 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري

 3  لعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل بین مراکزتهیه دستورا

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل ارتباطی بین مرکز 
 3  و پایانه راه دور

 12  جمع
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هاي  کارگیري پروتكل سازي و به ها، هزینه و زمان پروژه تحقیق و توسعه بر روي بومی فعالیت 1-4-11-5

 ارتباطی

 آمده است. 20-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  ت مربوط به فعالیتجزییا

 

 طیارتبا هاي پروتكل يریکارگ به و سازي بومی روي بر توسعه و تحقیق پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -20-1 جدول 

 استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی سازوکارطراحی  ها، هزینه و زمان پروژه  فعالیت 1-4-11-6

 ست.آمده ا 21-1 جدول  ها، هزینه و زمان پروژه در جزییات مربوط به فعالیت

 

 یمل سطح در برق یخاموش نهیهز استخراج سازوکار یطراح پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -21-1 جدول 

 

هاي شدت اتوماسیون توزیع به  دستورالعمل استخراج شاخص هیتهه  ها، هزینه و زمان پروژ فعالیت 1-4-11-7

 هاي توزیع برق کشور تفكیك شرکت

 

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 6  هاي ارتباطی مطرح دنیا تحقیق و بررسی پروتكل

 افزار نفر کارشناس نرم 7
 نفر کارشناس مهندسی برق 4

هاي ارتباطی با توجره بره    سازي پروتكل بررسی بر روي امكان بومی
 مباحث پدافند غیرعامل

 18 

سررازي  گیررري  در خصرروص نحرروه بررومی  جررهنهررایی سررازي و نتی
 هاي ارتباطی پروتكل

 12 

 36  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 5  مطالعات اولیه و بررسی منابع موجود

نفر کارشناس  6
 برقمهندسی 

 5  هاي تعیین هزینه خاموشی و انتخاب روش مناسب ها و روش  بررسی الگوریتم

 5  هاي مختلف مورد مطالعه و تعیین جامعه آماري هدف گروه  بررسی

 5  آوري اطالعات هاي میدانی جمع بررسی

 4  تعیین نتایج محاسبات هزینه خاموشی

 24  جمع
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 ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 

 

 آمده است. 22-1  جدول

 

 

 

 تفكیك به توزیع ونیاتوماس شدت يها شاخص استخراج سازوکار یطراح پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -22-1 جدول 

 کشور برق توزیع هاي شرکت

 

با هدف سازي شبكه توزیع  دستورالعمل اصالح و بهینه يبازنگرها، هزینه و زمان پروژه   فعالیت 1-4-11-8

 اجراي اتوماسیون توزیع

 

 آمده است. 23-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  به فعالیت جزییات مربوط

 

 ياجرا هدف با عیتوز شبكه يساز نهیبه و اصالح دستورالعمل يبازنگر پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال- 23-1 جدول 

 عیتوز ونیساتوما

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 4  بررسی جامع شبكه توزیع کشور از دیدگاه اتوماسیون

نفر کارشناس  20
 مهندسی برق

 4  هاي استخراج شاخص شدت اتوماسیون و انتخاب روش بهینه  سی روشبرر

 4  هاي شدت اتوماسیون در کشور تهیه دستورالعمل استخراج شاخص

 12  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

نفر کارشناس  8 6  با نظر به اتوماسیون توزیع هاي توزیع در ایران بررسی شرایط کلی شرکت
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 هاي توزیع با اطالعات بروز شده در شرکت GISها، هزینه و زمان استقرار کامل  فعالیت 1-4-11-9

 

 آمده است. 24-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 توزیع هاي شرکت در شده بروز اطالعات با GIS کامل استقرار پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -24-1 جدول 

 

 داخل کشور عیتوز ونیهاي مرجع اتوماس طرح تكمیل آزمایشگاه هیتهها، هزینه و زمان  تفعالی 1-4-11-10

 آمده است. 25-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 کشور داخل عیتوز ونیاتوماس مرجع هاي آزمایشگاه تكمیل طرح هیته زمان و نهیهز ها، تیعالف  جدول -25-1 جدول 

 

 مهندسی برق 6  سازي شبكه توزیع و نواقص آن بررسی دستورالعمل کنونی اصالح و بهینه

با  اجراي اتوماسیون توزیعبا هدف ي شبكه توزیع ساز نهیبه دستورالعمل اصالح و يبازنگر
 توجه به دو بند قبل

 6 

 18  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 5  هاي توزیع تهاي موجود در تمامی شرک GISبررسی 
نفر کارشناس  4

 مهندسی برق
نفر کارشناس  2

 افزار مهندس نرم

 2  هاي توزیع در شرکت GISبازنگري دستورالعمل مدون و استاندارد استقرار 

کامل و نحوه  GISهاي توزیع به استقرار  ارائه راهكار در خصوص نحوه الزام شرکت
 نظارت و ارزیابی آن

 3 

 10  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 3  عیتوز ونیاتوماستهیه لیست آزمایشهاي مورد نیاز تجهیزات 

 نفر کارشناس مهندسی برق 4
 افزار نرمنفر کارشناس  2

شگاههاي موجود کشور به منظور بررسی امكان انجام بررسی آزمای
 ي مورد نیاز در آنهاشهایزماآ

 3 

و  داخل کشور عیتوز ونیاتوماس ازیمورد ن يها شگاهیآزما زیطرح تجه هیته
 ازیبرآورد بودجه مورد ن

 6 

 12  جمع
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 هاي سیاستی  ها ، هزینه و زمان طرح کالن پروژه فعالیت 1-4-12

ی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالح ات روزرسان بهزمان پروژه ها، هزینه و  فعالیت 1-4-12-1

 هوشمندسازي شبكه

 آمده است. 26-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 

 

 

 مالح ات با ریتوان ابالغی توزیع اتوماسیون اجرایی رویه یروزرسان به پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -26-1 جدول 

 شبكه يهوشمندساز

 

و  IEDگذاري روي  ها، هزینه و زمان پروژه طراحی و اجراي بسته تشویقی جهت سرمایه فعالیت 1-4-12-2

 در کشور ریكلوزر و سكشناالیزر

 آمده است. 27-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 

ریكلوزر و  و IED روي گذاري سرمایه جهت تشویقی بسته اجراي و طراحی پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -27-1 جدول 

 کشور در سكشناالیزر

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 4  اند هاي توزیع که اتوماسیون را اجرا نموده بررسی تجارب شرکت

 ی برقنفر کارشناس مهندس 20

هاي اجرا شده اتوماسیون توزیع بر اساس شرح خدمات  بررسی پایلوت
 ابالغی توانیر

 4 

تعیین و بررسی نواقص و مشكالت شرح خدمات ابالغی بر اساس 
 مطالعات فوق

 4 

 4  اصالح شرح خدمات ابالغی بر مبناي مطالعات انجام گرفته

 4  نهایی دییتأبرگزاري جلسات جهت 

 24  جمع
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هاي  برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکتها، هزینه و زمان پروژه  فعالیت 1-4-12-3

 توزیع

 آمده است. 28-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 توزیع هاي شرکت کل براي توزیع اتوماسیون متمرکز جامع دوره برگزاري پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -28-1 جدول 

 

هاي فناورانه رهبران فناوري  هاي نوظهور و نوآوري ها، هزینه و زمان پروژه رصد فناوري فعالیت 1-4-12-4

 اتوماسیون توزیع در دنیا

 آمده است. 29-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

كلروزر و  ریو   IEDگرذاري برر روي    بررسی موانرع و مشركالت تولیرد و سررمایه    
 3  سكشناالیزر

نفر کارشناس مهندسی  2
 صنایع

نفر کارشناس مهندسی  4
 برق

گذاري بر روي  گذاران جهت سرمایه بررسی نحوه ایجاد انگیزه و حمایت در سرمایه
IED   3  ریكلوزر و سكشناالیزرو 

  IEDگذاري بر روي  ها و بسته تشویقی در جهت حمایت از سرمایه طراحی مشوق
 6  وزر و سكشناالیزرریكلو 

 12  اجراي طرح تشویقی در سه شرکت نمونه

 24  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 2  تعیین طرح درس دوره

 افزار ر کارشناس نرمنف 3
نفر کارشناس مهندسی  2

 برق

 6  اعتبار نیتأمطرح اجراي دوره و تصویب آن و  سازي آماده

 2  و مرجع صدور گواهینامه برگزارکنندهمذاکره با 

توزیع به معرفی دیسپاچرها و کارشناسان  يها شرکتو الزام  یرسان اطالع
 مرتبط

 2 

 2  اجراي برنامهبرگزاري دوره و  يزیر برنامه

 1  کنندگان شرکتارزشیابی 

 1  صدور گواهینامه

 16  جمع
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 اتوماسیون فناوري رهبران فناورانه هاي نوآوري و نوظهور هاي فناوري رصد پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -29-1 جدول 

 دنیا در توزیع

 

 تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیعها، هزینه و زمان پروژه  فعالیت 1-4-12-5

 آمده است. 30-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 عیتوز ونیاتوماس اجزا یفن مشخصات یمل استاندارد نیتدو پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -30-1 جدول 

 

 المللی هاي داخلی و بین ها، هزینه و زمان پروژه  بررسی و مقایسه عملكرد فناوري فعالیت 1-4-12-6

 

 آمده است. 31-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  عالیتجزییات مربوط به ف

 المللی بین و داخلی هاي فناوري عملكرد مقایسه و بررسی پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -31-1 جدول 

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 روي  انسانینی زمان )ماه(

نفر کارشناس  6 6  پتنتبررسی و تحلیل 
 مهندسی برق

نفر کارشناس  3
 افزار مهندسی نرم

نفر کارشناسی  2
 مهندسی کنترل

 6  پژوهشی رهبران فناوري يها طرحبررسی و تحلیل 

 6  اتوماسیون در کشورهاي مختلف يساز ادهیپبررسی و تحلیل گزارش 

 6  نه در بازارهاي کشورهاي هدفبررسی محصوالت جدید فناورا

 6  رصد يها گزارش يا دوره سازي آماده

 30  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 6  خطا دهنده صیتشخهنده و د تدوین استاندارد ملی سكسیونر، بریكر، نشان

 نفر کارشناس مهندسی برق 10
 افزار نفر کارشناس مهندسی نرم 3
 نفر کارشناسی مهندسی کنترل 3

هاي  تدوین استاندارد ملی ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جریان، ترانسدیوسر، رله
 خطاي زمین و اضافه جریان و پایانه راه دور

 6 

 12  هاي ارتباطی و پروتكل DMSزارهاي اسكادا، اف تدوین استاندارد ملی نرم

 6  تدوین استاندارد ملی حسگر جریان، حسگر ولتاژ

 6  ، ریكلوزر، سكشناالیزرIEDتدوین استاندارد ملی 

 36  جمع

 نیروي  انسانیزمان  هزینه  فعالیت
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خدمات مشاوره  ارائههاي مهندسی و پیمانكاري جهت  سازي شرکت ظرفیتها، هزینه و زمان  الیتفع 1-4-12-7

 و اجرا

 آمده است. 32-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 و مشاوره خدمات ارائه جهت پیمانكاري و مهندسی هاي شرکت سازي ظرفیت پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -32-1 جدول 

 اجرا

 تأییدیهها، هزینه و زمان تسهیل ورود پیمانكاران استفاده کننده از تجهیزات داخلی داراي  فعالیت 1-4-12-8

 معتبر به مناقصات اتوماسیون توزیع

 آمده است. 33-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 هیدییتأ داراي داخلی تجهیزات از کننده استفاده پیمانكاران ورود تسهیل پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -33-1 جدول 

 توزیع اتوماسیون مناقصات به معتبر

 )ماه( ن ریال()میلیو 

تجهیزات اتوماسریون   حوزهبررسی و تحلیل تولیدات فناورانه داخلی در 
 توزیع

 4 

 نفر کارشناس مهندسی برق 3
 افزار نفر کارشناس مهندسی نرم 2
 نفر کارشناسی مهندسی کنترل 2
 صنایعمهندس نفر کارشناس  2

لی و رهبران فناوري در حروزه  المل بررسی و تحلیل تولیدات فناورانه بین
 تجهیزات اتوماسیون توزیع

 4 

تعیین نقاط قوت و ضعف تولیدات داخلی در مقایسره برا مروارد مشرابه     
 المللی بین

 4 

تعیین راهكارهاي پوشرش فاصرله میران تولیردات فناورانره داخلری برا        
 المللی بین

 6 

 2  رصد يها گزارشاي  دوره سازي آماده

 20  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

شناسایی پیمانكاران و مشاوران متعهد و مجررب در زمینره ارائره خردمات     
 در کشور مهندسی و پیمانكاري اتوماسیون توزیع

 4 

 نفر کارشناس مهندسی برق 2

شناسایی نقاط قوت و ضعف پیمانكاران و مشراوران متعهرد و مجررب در    
 زمینه ارائه خدمات مهندسی و پیمانكاري اتوماسیون توزیع

 4 

هاي پیمانكاري و مشاوره  سازي شرکت در جهت ظرفیت حل راهارائه 
و پیمانكاري اتوماسیون مجرب و متعهد در زمینه ارائه خدمات مهندسی 

 توزیع

 6 

 14  جمع
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ها، هزینه و زمان تعریف دو طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهت تحریك بازار  فعالیت 1-4-12-9

 بردار آماده از لحاظ فنی، انسانی و مدیریتی هاي بهره داخل در شرکت

 آمده است. 34-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 بازار تحریك جهت داخلی تجهیزات با نمونه اتوماسیون طرح دو تعریف پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -34-1 جدول 

 مدیریتی و انسانی فنی، لحاظ از آماده بردار بهره هاي شرکت در داخل

ها و هدایت جهت  شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سایر فناوريها، هزینه و زمان  فعالیت 1-4-12-10

 المللی بین تأییدیهاخذ 

 آمده است. 35-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  ت مربوط به فعالیتجزییا

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 انسانی  نیروي زمان )ماه(

طراحی فرمول حمایتی از پیمانكراران و تولیدکننردگان   
و تهیرره  در مناقصرراتمعتبررر  تأییدیررهداخلرری داراي 

 دستورالعمل مربوطه

 3 

 نفر کارشناس مهندسی برق 2
 3  صالح و تصویب طرح تشویقی در مراجع ذي ییدتأ نفر کارشناس مهندسی صنایع 2

 3  رسانی طرح تشویقی اطالع

 9  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی ن )ماه(زما

فراخوان شناسایی و ارزیرابی پیمانكراران و سرازندگان و    
 2  تولیدکنندگان تجهیزات اتوماسیون داخل کشور

 نفر کارشناس مهندسی برق 6

شناسایی و ارزیابی پیمانكاران، تولیدکنندگان و سازندگان 
 2  پیشرو تجهیزات اتوماسیون داخل کشور

دو شرکت توزیع پیشرو در زمینه  شناسایی و هماهنگی با
 2  مسائل فنی و مدیریتی و انسانی

 12  هاي مزبور طراحی اتوماسیون توزیع براي شرکت

 12  اجراي پروژه

 30  جمع
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 اخذ هتج هدایت و ها فناوري سایر داخلی تولیدکنندگان ارزیابی و شناسایی پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -35-1 جدول 

 المللی بین هیدییتأ

 

ترکین متناسب بار نیازهاي خاص آنان )تعرفه مبتنی بر عرضه برق به مشها، هزینه و زمان  فعالیت 1-4-12-11

 پایایی(

 آمده است. 36-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 بر مبتنی تعرفه) آنان خاص نیازهاي بار متناسب مشترکین به برق عرضه هپروژ زمان و نهیهز ها، تیفعال -36-1 جدول 

 (پایایی

 

جویی از محل کاهش تلفات توان با بازآرایی  منابع از طریق صرفه تأمینها، هزینه و زمان  فعالیت 1-4-12-12

 هوشمند شبكه

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

فراخررروان شناسرررایی و ارزیرررابی پیمانكررراران و سرررازندگان و   
 2  هاي اتوماسیون داخل کشور تولیدکنندگان سایر فناوري

 نفر کارشناس مهندسی برق 2
 نفر کارشناس مهندسی صنایع 2

مانكاران، تولیدکنندگان و سرازندگان پیشررو   شناسایی و ارزیابی پی
 2  هاي اتوماسیون داخل کشور سایر فناوري

هاي مربوطه جهت هدایت  نامه تهیه دستورالعمل و آیین
 هاي تأییدیهاخذ  يسو بهها  تولیدکنندگان و سازندگان سایر فناوري

 المللی بین

 4 

 8  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

سنجی فنی و اقتصادي عرضه  امكان در خصوصبررسی و تحقیق 
 برق به مشترکین مبتنی بر پایایی

 6 

 نفر کارشناس مهندسی برق 4
هاي توزیع بررق در خصروص امكران     می شرکتنظرخواهی از تما

 تحویل برق به مشترکین بر اساس پایایی
 2 

 4  نحوه ارائه تعرفه برق مبتنی بر پایایی

 12  جمع
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 آمده است. 37-1 جدول ، هزینه و زمان پروژه در ها جزییات مربوط به فعالیت

 بازآرایی با توان تلفات کاهش محل از جویی صرفه طریق از منابع نیتأم پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -37-1 جدول 

 شبكه هوشمند

 

هاي اتوماسیون  هاي آموزشی و بازآموزي سیستم ها، هزینه و زمان حمایت از ایجاد دوره فعالیت 1-4-12-13

 ها و مراکز پژوهشی توزیع در دانشگاه

 آمده است. 38-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 توزیع اتوماسیون هاي سیستم بازآموزي و آموزشی هاي دوره ایجاد از حمایت پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -38-1 جدول 

 پژوهشی مراکز و ها دانشگاه در

  یتفعال
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

سنجی استفاده از  بررسی و تحقیق در خصوص امكان
 بازآرایی شبكه در جهت کاهش تلفات

 3 

 نفر کارشناس مهندسی برق 5

هاي توزیع کشور از نظر  بررسی وضعیت کلی شبكه
هاي الزم جهت کاهش تلفات با  الزامات و نیازمندي

 بازآراییاستفاده از 

 6 

 6  گیري ارائه راهكار و نتیجه

 13  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی (زمان )ماه

 2  تعیین دروس

 نفر کارشناس مهندسی برق 4
 زارفا نفر کارشناس مهندس نرم 2

 2  تدوین سیالبس دروس

 2  طرح سازي آماده

 2  الزم يها مصوبهرایزنی با وزارت علوم و اخذ 

 6  برتر کشور يها دانشگاهاجراي پایلوت در 

 6  و ترجمه متون مرتبط یفتأل

 6  کشور يها دانشگاهسراسري طرح در کل اجراي 

 26  جمع
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به  واگذارشدههاي اتوماسیونی  مالی کارفرمایان خارجی در پروژه تأمینها، هزینه و زمان  فعالیت 1-4-12-14

 پیمانكاران کشور

 آمده است. 39-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 به واگذارشده اتوماسیونی هاي پروژه در خارجی کارفرمایان مالی نیتأم پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -39-1 جدول 

 کشور پیمانكاران

 المللی هاي بین هاي داخلی در نمایشگاه ها، هزینه و زمان حمایت از حضور شرکت فعالیت 1-4-12-15

 آمده است. 40-1 جدول ینه و زمان پروژه در ها، هز جزییات مربوط به فعالیت

 المللی بین هاي نمایشگاه در داخلی هاي شرکت حضور از حمایت پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -40-1 جدول 

 

 ها، هزینه و زمان  بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه فعالیت 1-4-12-16

 آمده است. 41-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  ه فعالیتجزییات مربوط ب

 منطقه کشورهاي صادراتی بازار مطالعه و بررسی پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -41-1 جدول 

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 2  طرح حمایتی  سازي آماده

 نفر کارشناس مهندسی برق 2
 نفر کارشناس مهندس صنایع 2

 2  توجیه فنی اقتصادي سازي آماده

 4  رایزنی نهادهاي مرتبط با بانك توسعه صادرات 

 8  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

 2  مربوطه نامه نیآئطرح و  سازي آماده

 نفر کارشناس مهندسی برق 2
 نفر کارشناس مهندس صنایع 2

 2  اعتبار نیتأم

 4  یرسان اطالع سازوکارایجاد 

 8  جمع

  فعالیت
 هزینه

 ()میلیون ریال 
زمان 
 )ماه(

 نیروي  انسانی

نفر کارشناس  4 2  شناسایی کشورهاي منتخب
 2  توزیع در بازار هدف يها پستبررسی تعداد  مهندسی برق
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نقدینگی بر  تأمینهاي توزیع از طریق  ایجاد نگاه اقتصادي در شرکتها، هزینه و زمان   فعالیت 1-4-12-17

 در بورس انرژي خریدوفروشمبناي میزان 

 آمده است. 42-1 جدول ها، هزینه و زمان پروژه در  جزییات مربوط به فعالیت

 

 مبناي بر نقدینگی نیأمت طریق از توزیع هاي شرکت در اقتصادي نگاه ایجاد پروژه زمان و نهیهز ها، تیفعال -42-1 جدول 

 بورس در انرژي دوفروشیخر میزان

 

ذا کل مبلغ بودجه دولتی براي انجام این ل .انجام شوندهاي فوق الزم است با بودجه دولتی  تمامی پروژه الزم به ذکر است که

 ها اختصاص داده شود. توسط دولت براي انجام این پروژه بایستیمیلیون ریال است  ؟ابر برکه ها  پروژه

 

 تقسیم کار ملی )نگاشت نهادي مطلوب( 1-5

گران درگیر در   ي وظایفی است که کنش  کننده  هاي تعریف شده و مشخص  ها و سیاست  با نگاشت نهادي بر اقدام مؤلفهاین 

کنند. در قالب تقسیم کار ملی، الزم است تا هم متولی اصلی توسعه فناوري )پیش برنده و توسعه فناوري باید از آن پیروي 

 هاي پشتیبان مشخص گردد.  ها( معین گردد و هم مسئول سایر نقش  برنامه کننده هماهنگ

 2  بررسی میزان اتوماسیون در شبكه

   بررسی تعداد مراکز مجهز به اسكادا

 2  بررسی آمار خاموشی و تلفات در این کشورها

 2  براي اتوماسیون ها آنانه کشورها و منابع قابل تخصیص بررسی بودجه سالی

 2  کشورها در زمینه توسعه اتوماسیون و شبكه هوشمند بلندمدت يها برنامهبررسی 

 12  جمع

  فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال( 
 نیروي  انسانی زمان )ماه(

هرا بره    بررسی و تحقیق در خصروص چگرونگی ترغیرب شررکت    
انردازي   گذاري در حروزه اتوماسریون توزیرع در صرورت راه     سرمایه

 بورس انرژي
 4 

 نفر کارشناس مهندسی برق 2
توزیع  یوناتوماسمنابع مالی اجراي  تأمینو راهكار  سازوکارتعیین  رشناس مهندسی صنایعنفر کا 2

 ها از طریق بورس انرژي در شرکت
 8 

 12  جمع
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ك نگاشت نهادي مطلوب ها را انجام دهند پرداخته خواهد شد تا با ی  توانند این پروژه  در این بخش به شناسایی مجریانی که می

هاي مختلف کشور در زمینه فناوري مورد نظر، هر یك نقش خویش را در   ها و مؤسسات و سازمان  و تقسیم کار ملی بهینه، بنگاه

 شده است. درجتقسیم کار ملی  43-1 جدول جهت برآوردن اهداف نقشه راه فناورانه ایفا نمایند. در 

 عیتوز ونیاتوماس يها يفناور توسعه یمل کار میتقس -43-1 جدول 

 همكاران ناظر مجري عنوان پروژه / اقدا  ردیف

 IEDطرح کالن فناوري 

 يفناورهاي مشاور  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو IED يدستورالعمل انتقال فناور یهته 1

 يفناورهاي مشاور  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو IEDاجراي طرح انتقال فناوري براي  2

 IEDسازي و تولید داخلی  نمونه 3
هاي  شرکت
 ها دانشگاه پژوهشگاه نیرو انیبن دانش

 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو IEDالمللی  تست و اخذ تاییدیه بین 4
هاي  ها، شرکت دانشگاه

 مشاور

 

 ریكلوزر و سكشناالیزرطرح کالن فناوري 

 يفناورهاي مشاور  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو ریكلوزر و سكشناالیزر يدستورالعمل انتقال فناور تهیه 1

 يفناورهاي مشاور  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو ریكلوزر و سكشناالیزراجراي طرح انتقال فناوري براي  2

3 
 ریكلوزر و سكشناالیزرتولید داخلی سازي و  نمونه

 

هاي  شرکت
 ها دانشگاه پژوهشگاه نیرو انیبن دانش

 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو ریكلوزر و سكشناالیزرالمللی  تست و اخذ تاییدیه بین 4
هاي  ها، شرکت دانشگاه

 مشاور

 

 ولتاژگیري جریان و  هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه طرح کالن فناوري

 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیروگیري جریان و  اندازه مقرهجریان، حسگرولتاژ،  حسگر یمشخصات فن هیته 1
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 همكاران ناظر مجري عنوان پروژه / اقدا  ردیف
 ولتاژ

2 

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون توزیع 
 داراي ارزش فناورانه شامل:

 یانحسگر جر یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 حسگر ولتاژ یتورالعمل اکتساب دانش فندس تهیه 

 یانجر يریگ مقره اندازه یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 ولتاژ يریگ مقره اندازه یدستورالعمل اکتساب دانش فن تهیه 

 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو
هاي مشاور و  شرکت

 انیبن دانش

3 
لتاژ، مقره هاي حسگر جریان، حسگر و فناوري سازي و تولید داخلی نمونه
 جریان و ولتاژ گیري اندازه

هاي  شرکت
 انیبن دانش

 ها دانشگاه پژوهشگاه نیرو

4 
هاي  تحقیق و توسعه در خصوص فناوريالمللی  تست و اخذ تاییدیه بین

 جریان و ولتاژگیري  ، حسگر ولتاژ، مقره اندازهحسگر جریان
 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

هاي  ها، شرکت دانشگاه
 مشاور

 

 DMS يطرح کالن فناور

 DMSافزار  سازي نرم تحقیق و توسعه و نمونه 1
هاي  شرکت
 انیبن دانش

 پژوهشگاه نیروها،  دانشگاه وزارت نیرو

 هاي مشاور شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو هاي توسعه یافتهDMSالمللی براي  اخذ تأییدیه بین 2

     

 یرساختیز يطرح کالن پروژه ها

 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی سازوکارطراحی  1
هاي توزیع،  شرکت

 ها دانشگاه

2 
هاي شدت اتوماسیون توزیع به تفكیك  تهیه دستورالعمل استخراج شاخص

 هاي توزیع برق کشور شرکت
 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

3 
اجراي با هدف سازي شبكه توزیع  دستورالعمل اصالح و بهینه يبازنگر

 اتوماسیون توزیع
 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

هاي  وزارت نیرو، شرکت
 توزیع

4 
 ونیاتوماس يافزارها نرم يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن هیته
 عیتوز

 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو
هاي  وزارت نیرو، شرکت

 ها آوري، دانشگاه مشاور فن

 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو سازوکار ارزیابی شدت اتوماسیون توزیعطراحی  5
هاي  وزارت نیرو، شرکت

 ها آوري، دانشگاه مشاور فن
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 همكاران ناظر مجري عنوان پروژه / اقدا  ردیف

 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع 6

 هاي توزیع پیشرو شرکت وزارت نیرو رت نیرووزا هاي توزیع با اطالعات بروز شده در شرکت GISاستقرار کامل  7

8 
افزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به  طراحی معماري نرم
 استانداردسازي فناوري

هاي  شرکت
  انیبن دانش

 پژوهشگاه نیروها،  دانشگاه وزارت نیرو

 هاي ارتباطی کارگیري پروتكل سازي و به تحقیق و توسعه بر روي بومی 9
هاي  شرکت

  انیبن انشد
 پژوهشگاه نیروها،  دانشگاه وزارت نیرو

 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو داخل کشور عیتوز ونیهاي مرجع اتوماس طرح تكمیل آزمایشگاه هیته 10
هاي  ها، شرکت دانشگاه

 انیبن دانش

 

 سیاستی يطرح کالن پروژه ها

1 
ا مالحظات ی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر بروزرسان به

 هوشمندسازي شبكه
 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

هاي  ها و شرکت دانشگاه
 مشاور

2 
هاي فناورانه رهبران فناوري اتوماسیون  هاي نوظهور و نوآوري رصد فناوري
 توزیع در دنیا

 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو
هاي  ها، شرکت دانشگاه

 انیبن دانش

3 
ریكلوزر و و  IEDگذاري روي  مایهطراحی و اجراي بسته تشویقی جهت سر

 در کشور سكشناالیزر
 هاي مشاور شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو هاي توزیع برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکت 4
هاي  ها، شرکت دانشگاه

توزیع پیشرو در زمینه 
 اتوماسیون

5 
هاي اتوماسیون توزیع  هاي آموزشی و بازآموزي سیستم حمایت از ایجاد دوره

 ها و مراکز پژوهشی در دانشگاه
 وزارت نیرو نیرو وزارت 

هاي  شرکتها،   دانشگاه
هاي  توزیع پیشرو، شرکت

 مشاور

 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع 6

 وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو المللی هاي داخلی و بین یسه عملكرد فناوريبررسی و مقا 7
، انیبن دانشهاي  شرکت

 ها دانشگاه
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 همكاران ناظر مجري عنوان پروژه / اقدا  ردیف

8 
هاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره  سازي شرکت ظرفیت
 و اجرا

 آوري هاي مشاور فن شرکت وزارت نیرو وزارت نیرو

9 
تجهیزات داخلی داراي تأییدیه  تسهیل ورود پیمانكاران استفاده کننده از

 معتبر به مناقصات اتوماسیون توزیع
 آوري هاي مشاور فن شرکت وزارت نیرو نیرو وزارت

10 
تعریف دو طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهت تحریك بازار 

 بردار آماده از لحاظ فنی، انسانی و مدیریتی هاي بهره داخل در شرکت
 هاي توزیع پیشرو شرکت نیرو وزارت پژوهشگاه نیرو

11 
ها و هدایت جهت اخذ  شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سایر فناوري

 المللی بین هیدییتأ
 آوري هاي مشاور فن شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

12 
عرضه برق به مشترکین متناسب با نیازهاي خاص آنان )تعرفه مبتنی بر 

 پایایی(
 ت نیرووزار وزارت نیرو

هاي  شرکتها،  دانشگاه
هاي  توزیع پیشرو، شرکت

 مشاور

13 
جویی از محل کاهش تلفات توان با بازآرایی  تأمین منابع از طریق صرفه

 هوشمند شبكه
 وزارت نیرو وزارت نیرو

هاي توزیع پیشرو،  ، شرکت
هاي مشاور،  شرکت

 ها دانشگاه

14 
توماسیونی واگذارشده به هاي ا تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژه

 پیمانكاران کشور
 هاي مشاور شرکت وزارت نیرو نیرو وزارت

 وزارت نیرو وزارت نیرو المللی هاي بین هاي داخلی در نمایشگاه حمایت از حضور شرکت 15
هاي توزیع پیشرو،  شرکت

 هاي مشاور شرکت

 ها دانشگاه رت نیرووزا نیرو وزارت بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه 16

17 
هاي توزیع از طریق تأمین نقدینگی بر مبناي  ایجاد نگاه اقتصادي در شرکت

 میزان خریدوفروش انرژي در بورس
 وزارت نیرو نیرو وزارت

هاي  شرکتها،   دانشگاه
هاي  توزیع پیشرو، شرکت

 مشاور

 

 و دستوري اقدامات حاکمیتی

1 
هاي  از تجهیزات اتوماسیون در طرح هاي توزیع به استفاده الزام شرکت

 توسعه شبكه توزیع با رویكرد افزایش قابلیت اطمینان
 پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو وزارت نیرو

2 
هاي پیشرو در اتوماسیون  هایی براي شرکت تجلیل و حمایت و ایجاد مزیت

 در کشور از طریق ایجاد جایزه ملی اتوماسیون توزیع
 پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو وزارت نیرو

 پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو وزارت نیروقراردادن اهداف توسعه اتوماسیون در برنامه پنج ساله ششم توسعه و  3
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 همكاران ناظر مجري عنوان پروژه / اقدا  ردیف
 هاي ساالنه بودجه

4 
ها و مراکز  تسهیل و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاه

 پژوهشی در زمینه اتوماسیون توزیع
 گاه نیروپژوهش وزارت نیرو وزارت نیرو

5 
هاي توزیع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه عملیاتی ارتقا سطح  الزام شرکت
 اتوماسیون

 پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو وزارت نیرو

6 
هاي  المللی براي فناوري هاي معتبر بین ارائه تسهیالت جهت اخذ تأییدیه

 تولید داخل
 هاي مشاور شرکت وزارت نیرو وزارت نیرو

7 
ها و مراکز  و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاهتسهیل 

 پژوهشی در زمینه اتوماسیون توزیع
 وزارت نیرو وزارت نیرو وزارت نیرو

 ي اجراییها شناسنامه پروژه 1-6

 شود. هاي قبل است ارائه می بندي بخش یی که جمعاجرا يها شناسنامه پروژهدر این بخش 

 يطرح کالن فناور IED 

 IED يدستورالعمل انتقال فناور هیته ژه :عنوان پرو
 مراحل اجرا : 

 IEDتهیه دستورالعمل انتقال فناوري  .1
 

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 يفناورهاي مشاور  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه  6 زمان :

 

 IEDراي طرح انتقال فناوري براي اج عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 و تعیین اقدامات آن  IEDتشكیل کارگروه انتقال فناوري  .1

 IEDسازي انتقال مناسب فناوري  بستر .2

 IEDانجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري  .3

 و تعیین اقدامات آن  IEDتشكیل کارگروه انتقال فناوري  .4

   IEDنتقال فناوري ها و مراحل ا اجراي گام .5

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح 

 همكاران ناظر مجري
 ي فناورهاي مشاور  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو
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 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 22زمان : 

 

 IEDسازي و تولید داخلی  نمونه عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 در کشور IEDبررسی و تحلیل روند تولید  .1

 سازي مقدمات تولید آماده .2

 تولید آزمایشی .3

 هاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی انجام تست .4

 تست در محیط واقعی .5

 سازي و تولید انبوه نهایی .6

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟ینه : هز ماه 48زمان : 

 

 IEDالمللی  تست و اخذ تاییدیه بین عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 IEDالمللی در حوزه  هاي معتبر بین بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیه .1

 IED  مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه .2

 ل احتمالیو رفع موانع اشكا  IEDهاي مورد نظر  انجام تست .3

 IEDالمللی براي  اخذ تاییدیه بین .4

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 آوري هاي مشاور فن ها، شرکت دانشگاه  پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 24زمان : 

 

 ریكلوزر و سكشناالیزر يطرح کالن فناور 

 ریكلوزر و سكشناالیزر يرالعمل انتقال فناوردستو هیته عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 
 ریكلوزر و سكشناالیزرتهیه دستورالعمل انتقال فناوري . 1

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
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 همكاران ناظر مجري
 يفناورهاي مشاور  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 یالمیلیون ر ؟هزینه :  ماه  6زمان : 

 

 

 

 ریكلوزر و سكشناالیزراجراي طرح انتقال فناوري براي  عنوان پروژه :
 مراحل اجرا :

 و تعیین اقدامات آن ریكلوزر و سكشناالیزرتشكیل کارگروه انتقال فناوري  .1
 ریكلوزر و سكشناالیزرسازي انتقال مناسب فناوري  بستر .2

 زر و سكشناالیزرریكلوانجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري  .3

 و تعیین اقدامات آن ریكلوزر و سكشناالیزرتشكیل کارگروه انتقال فناوري  .4

   ریكلوزر و سكشناالیزرها و مراحل انتقال فناوري  اجراي گام .5

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 يفناورهاي مشاور  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 22مان : ز

 

 ریكلوزر و سكشناالیزرسازي و تولید داخلی  نمونه عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 در کشور ریكلوزر و سكشناالیزربررسی و تحلیل روند تولید  .1
 سازي مقدمات تولید آماده .2

 تولید آزمایشی .3

 هاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی انجام تست .4

 محیط واقعی تست در .5

 سازي و تولید انبوه نهایی .6

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 48زمان : 
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 ریكلوزر و سكشناالیزرالمللی  تست و اخذ تاییدیه بین عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 ریكلوزر و سكشناالیزرالمللی در حوزه  هاي معتبر بین بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیه .1

 ریكلوزر و سكشناالیزر وسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیهمكاتبه و رایزنی با م .2
 و رفع موانع اشكال احتمالی ریكلوزر و سكشناالیزرهاي مورد نظر  انجام تست .3

 ریكلوزر و سكشناالیزراي المللی بر اخذ تاییدیه بین .4
 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
هاي مشاور  ها، شرکت ها، دانشگاه دانشگاه  پژوهشگاه نیرو

 آوري فن

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 24زمان : 

 

 و ولتاژ گیري جریان ره اندازههاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مق طرح کالن فناوري 

 ولتاژ و جریان گیرياندازه مقره حسگرولتاژ، حسگر جریان، فنی مشخصات تهیه عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 بررسی و مطالعه فناوري حسگر جریان .1

 بررسی و مطالعه فناوري حسگر ولتاژ .2
 گیري جریان بررسی و مطالعه فناوري مقره اندازه .3

 ي جریانگیر بررسی و مطالعه فناوري مقره اندازه .4

 الذکر هاي فوق فناوري تهیه مشخصات فنیبندي و  جمع .5

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر  مجري 
 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 12زمان : 

 

 يدارا عیتوز ونیاتوماس یشیپا زاتیتجه یدستورالعمل اکتساب دانش فن هیته عنوان پروژه :

 ارزش فناورانه
 مراحل اجرا : 

 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان .1

 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ  .2

 گیري جریان تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازه .3
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 گیري ولتاژ تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازه .4

 پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح معیار

 همكاران ناظر مجري
 انیبن دانشهاي مشاور و  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه12زمان : 

 

هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره  سازي و تولید داخلی فناوري نمونه عنوان پروژه :

 جریان و ولتاژگیري  اندازه
 مراحل اجرا : 

 در کشور جریان و ولتاژ گیري هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه روند تولید فناوري لیو تحل یبررس .1

 سازي مقدمات تولید آماده .2

 تولید آزمایشی .3
 هاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی انجام تست .4

 تست در محیط واقعی .5

 سازي و تولید انبوه نهایی .6

 أیید خبرگان و تأیید ناظر طرحمعیار پذیرش : ت

 همكاران ناظر مجري
 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 48زمان : 

 

هاي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره  المللی فناوري تست و اخذ تاییدیه بین عنوان پروژه :

 جریان و ولتاژ گیري اندازه
 مراحل اجرا : 

المللی در حوزه حسگر جریان، حسرگر ولتراژ،    هاي معتبر بین تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیهبررسی و  .1
 جریان و ولتاژ گیري مقره اندازه

جریان  گیري حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه  مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه .2
 و ولتاژ

و رفع موانع اشركال   جریان و ولتاژ گیري حسگر ولتاژ، مقره اندازه هاي مورد نظر حسگر جریان، انجام تست .3
 احتمالی

 جریان و ولتاژ گیري المللی براي حسگر جریان، حسگر ولتاژ، مقره اندازه اخذ تاییدیه بین .4

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
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هاي مشاور  ها، شرکت انشگاهها، د دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو
 آوري فن

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 48زمان : 

 

 

 

 يطرح کالن فناور DMS 

 DMSافزار  سازي نر  تحقیق و توسعه و نمونه عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 معتبر دنیا DMSافزارهاي  تحقیق و بررسی معماري نرم .1

 با در نظر گرفتن مباحث پدافند غیرعامل DMSافزارهاي  طراحی یك معماري ملی براي نرم .2

 و اجراي آن در یك منطقه پایلوت و رفع اشكاالت و اصالح آن DMSسازي  نمونه .3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 انیبن دانشهاي  ها، شرکت دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 الیر ونیلیم ؟هزینه :  ماه 36زمان : 

 

 هاي توسعه یافتهDMSالمللی براي  بین هیدییاخذ تأ عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 افزارهاي کاربردي شبكه برق المللی در زمینه نرم هاي معتبر بین بررسی و شناسایی تأییدیه .1

 المللی دهنده تأییدیه بین برقراري ارتباط با مراکز ارائه .2

 ربط از و ارسال به مراجع ذيآوري و تكمیل مدارك موردنی جمع .3

 پیگیري تا حصول نتیجه .4

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر  مجري 
 هاي مشاور  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 18زمان : 

 

 یرساختیز يطرح کالن پروژه ها 

 اج هزینه خاموشی برق در سطح ملیطراحی سازوکار استخر عنوان پروژه :
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 اج هزینه خاموشی برق در سطح ملیطراحی سازوکار استخر عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 مطالعات اولیه و بررسی منابع موجود  .1

 هاي تعیین هزینه خاموشی و انتخاب روش مناسب  ها و روش  بررسی الگوریتم .2

 هاي مختلف مورد مطالعه و تعیین جامعه آماري هدف گروه  بررسی .3

 آوري اطالعات هاي میدانی و جمع بررسی .4

 حاسبات هزینه خاموشیتعیین نتایج م .5

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 ها هاي توزیع، دانشگاه شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 24زمان : 

 

توزیع به تفكیك  ونیشدت اتوماس يها دستورالعمل استخراج شاخص هیته عنوان پروژه :

 هاي توزیع برق کشور شرکت
 مراحل اجرا : 

 بررسی جامع شبكه توزیع کشور از دیدگاه اتوماسیون -1
 هاي استخراج شاخص شدت اتوماسیون و انتخاب روش بهینه بررسی روش -2

 هاي شدت اتوماسیون در کشور تهیه دستورالعمل استخراج شاخص -3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 ارانهمك ناظر مجري
 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 12زمان : 

 

 ونیاتوماس يبا هدف اجرا عیشبكه توز يساز نهیدستورالعمل اصالح و به يبازنگر عنوان پروژه :

 عیتوز
 مراحل اجرا : 

 هاي توزیع در ایران با نظر به اتوماسیون توزیع بررسی شرایط کلی شرکت .1

 سازي شبكه توزیع و نواقص آن رسی دستورالعمل کنونی اصالح و بهینهبر .2

با توجه به دو بند  عیتوز ونیاتوماس يبا هدف اجرا عیشبكه توز يساز نهیدستورالعمل اصالح و به يبازنگر .3
 قبل

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
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 هاي توزیع ت نیرو، شرکتوزار وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 18زمان : 

 

 

 

 ونیاتوماس يافزارها نر  يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن هیته  عنوان پروژه :

 عیتوز
 مراحل اجرا : 

 اسكادا يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن هیته .1
 DMS يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن هیته .2
 مراکز نیپروتكل ب يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن هیته .3
 راه دور انهیمرکز و پا نیب یپروتكل ارتباط يو رصد فناور یدستورالعمل اکتساب دانش فن هیته .4

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
آوري،  هاي مشاور فن وزارت نیرو، شرکت ت نیرووزار پژوهشگاه نیرو

 ها دانشگاه

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 12زمان : 

 

 طراحی سازوکار ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 هاي توزیع بر اساس شرایط موجود تهیه دستورالعمل ارزیابی شرکت .4

 مختلف از نظر وضعیت شاخص شدت اتوماسیون توزیع هاي توزیع در طبقات بندي شرکت دسته .5

 تهیه دستورالعمل نحوه بررسی و ارزیابی شاخص شدت اتوماسیون توزیع .6

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
آوري،  هاي مشاور فن وزارت نیرو، شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 ها دانشگاه

 میلیون ریال ؟هزینه :  اهم 12زمان : 

 

 تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 
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 تعیین نقاط اتوماسیون توزیع يمدون برا يا برنامه جادای .1

 تعیین نقاط اتوماسیون توزیع بر مبناي محاسبات اقتصادي .2
 هاي قابلیت اطمینان ر نظر گرفتن شاخصصورت بهینه و با د تعیین نقاط اتوماسیون توزیع به .3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 الیرمیلیون  ؟هزینه :  ماه 12زمان : 

 هاي توزیع با اطالعات بروز شده در شرکت GISاستقرار کامل   عنوان پروژه :
 :  مراحل اجرا

 هاي توزیع هاي موجود در تمامی شرکت GISبررسی  .1

 هاي توزیع در شرکت GISبازنگري دستورالعمل مدون و استاندارد استقرار  .2

 کامل و نحوه نظارت و ارزیابی آن GISهاي توزیع به استقرار  ارائه راهكار در خصوص نحوه الزام شرکت .3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر يمجر
 هاي توزیع پیشرو شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 10زمان : 

 

افزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به استانداردسازي  طراحی معماري نر  عنوان پروژه :

 فناوري
 مراحل اجرا : 

 افزارهاي اسكاداي تولید داخل بررسی معماري نرم .1

 هاي بند اول افزارهاي اسكاداي تولید داخل با توجه به نتایج بررسی احی یك معماري ملی براي نرمطر .2

 افزار اسكاداي توزیع با توجه به نیاز روز و فنّاوري دنیا نهایی نمودن طرح ملی معماري نرم .3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 انیبن دانشهاي  ها، شرکت دانشگاه زارت نیروو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 36زمان : 

 

 هاي ارتباطی پروتكل يریکارگ سازي و به تحقیق و توسعه بر روي بومی عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 
 هاي ارتباطی مطرح دنیا تحقیق و بررسی پروتكل .1

 ارتباطی با توجه به مباحث پدافند غیرعاملهاي  سازي پروتكل بررسی بر روي امكان بومی .2
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 هاي ارتباطی سازي پروتكل گیري در خصوص نحوه بومی نهایی سازي و نتیجه .3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 انیبن دانشهاي  ها، شرکت دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 الیر ونیلیم ؟هزینه :  ماه 36زمان : 

 

 

 داخل کشور عیتوز ونیهاي مرجع اتوماس طرح تكمیل آزمایشگاه هیته عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 عیتوز ونیاتوماستهیه لیست آزمایشهاي مورد نیاز تجهیزات  .1

 ي مورد نیاز در آنهاشهایزمابررسی آزمایشگاههاي موجود کشور به منظور بررسی امكان انجام آ .2

 ازیو برآورد بودجه مورد ن عیتوز ونیاتوماس ازیمورد ن يها شگاهیزماآ زیطرح تجه هیته .3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 انیبن هاي دانش شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 12زمان : 

 

 یاستیس يها طرح کالن پروژه 

با مالح ات  ریرویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توان یروزرسان به عنوان پروژه :

 شبكه يهوشمندساز
 مراحل اجرا : 

 اند هاي توزیع که اتوماسیون را اجرا نموده بررسی تجارب شرکت .1

 ي اجرا شده اتوماسیون توزیع بر اساس شرح خدمات ابالغی توانیرها آزمونهبررسی  .2

 ح خدمات ابالغی بر اساس مطالعات فوقتعیین و بررسی نواقص و مشكالت شر .3

 اصالح شرح خدمات ابالغی بر مبناي مطالعات انجام گرفته .4

 نهایی دییتأبرگزاري جلسات جهت  .5

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 هاي مشاور ها و شرکت دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟: هزینه  ماه 24زمان : 
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هاي فناورانه رهبران فناوري اتوماسیون توزیع  هاي نوظهور و نوآوري رصد فناوري عنوان پروژه :

 در دنیا
 مراحل اجرا : 

 پتنتبررسی و تحلیل  .1

 هاي پژوهشی رهبران فناوري بررسی و تحلیل طرح .2

 سازي اتوماسیون در کشورهاي مختلف بررسی و تحلیل گزارش پیاده .3
 حصوالت جدید فناورانه در بازارهاي کشورهاي هدفبررسی م .4

 ي رصدها گزارشاي  سازي دوره آماده .5

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 انیبن دانشهاي  ها، شرکت دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 30زمان : 

 

ریكلوزر و و  IEDگذاري روي  حی و اجراي بسته تشویقی جهت سرمایهطرا عنوان پروژه :

 در کشور سكشناالیزر
 مراحل اجرا : 

 ریكلوزر و سكشناالیزرو   IEDگذاري بر روي  بررسی موانع و مشكالت تولید و سرمایه .1

زر و ریكلرو و   IEDگرذاري برر روي    گرذاران جهرت سررمایه    بررسی نحوه ایجراد انگیرزه و حمایرت در سررمایه     .2
 سكشناالیزر

 ریكلوزر و سكشناالیزرو   IEDگذاري بر روي  ها و بسته تشویقی در جهت حمایت از سرمایه طراحی مشوق .3

 اجراي طرح تشویقی در سه شرکت نمونه .4

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 هاي مشاور  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 24زمان : 

 

 هاي توزیع برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکت  عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 تعیین طرح درس دوره -1

 ین اعتبارتأمسازي طرح اجراي دوره و تصویب آن و  آماده -2
 مذاکره با برگزارکننده و مرجع صدور گواهینامه -3

 هاي توزیع به معرفی دیسپاچرها و کارشناسان مرتبط زام شرکتی و الرسان اطالع -4
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 هاي توزیع برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکت  عنوان پروژه :

 ریزي برگزاري دوره و اجراي برنامه برنامه -5

 کنندگان ارزشیابی شرکت -6

 صدور گواهینامه -7

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
در هاي توزیع پیشرو  ها، شرکت دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 زمینه اتوماسیون

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 16زمان : 

 

هاي اتوماسیون توزیع در  هاي آموزشی و بازآموزي سیستم حمایت از ایجاد دوره عنوان پروژه :

 ها و مراکز پژوهشی دانشگاه
 مراحل اجرا : 

 تعیین دروس .1

 تدوین سیالبس دروس .2

 سازي طرح آماده .3

 ي الزمها صوبهمرایزنی با وزارت علوم و اخذ  .4

 ي برتر کشورها دانشگاهاجراي پایلوت در  .5

 یف و ترجمه متون مرتبطتأل .6

 هاي کشور اجراي سراسري طرح در کل دانشگاه .7

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
هاي توزیع پیشرو،  ها،  شرکت دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 هاي مشاور شرکت

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 26زمان : 

 

 عیتوز ونیاجزا اتوماس یمشخصات فن یاستاندارد مل نیتدو عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 دهنده خطا دهنده و تشخیص تدوین استاندارد ملی سكسیونر، بریكر، نشان .1

ي خطاي زمین و اضافه جریان و ها تدوین استاندارد ملی ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جریان، ترانسدیوسر، رله .2
 پایانه راه دور

 هاي ارتباطی و پروتكل DMSافزارهاي اسكادا،  تدوین استاندارد ملی نرم .3
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 عیتوز ونیاجزا اتوماس یمشخصات فن یاستاندارد مل نیتدو عنوان پروژه :

 تدوین استاندارد ملی حسگر جریان، حسگر ولتاژ .4

 ، ریكلوزر، سكشناالیزرIEDتدوین استاندارد ملی  .5

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 ارانهمك ناظر مجري
 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 36زمان : 

 

 یالملل نیهاي داخلی و ب بررسی و مقایسه عملكرد فناوري عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 تجهیزات اتوماسیون توزیع حوزهبررسی و تحلیل تولیدات فناورانه داخلی در  -1

 المللی و رهبران فناوري در حوزه تجهیزات اتوماسیون توزیع ورانه بینبررسی و تحلیل تولیدات فنا -2
 المللی تعیین نقاط قوت و ضعف تولیدات داخلی در مقایسه با موارد مشابه بین -3

 المللی تعیین راهكارهاي پوشش فاصله میان تولیدات فناورانه داخلی با بین -4

 ي رصدها گزارشاي  سازي دوره آماده -5

 ید خبرگان و تأیید ناظر طرحمعیار پذیرش : تأی

 همكاران ناظر مجري
 ها ، دانشگاهانیبن دانشهاي  شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 20زمان : 

 

هاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره و  سازي شرکت ظرفیت عنوان پروژه :

 اجرا
 مراحل اجرا : 

ران و مشاوران متعهد و مجرب در زمینه ارائه خدمات مهندسری و پیمانكراري اتوماسریون    شناسایی پیمانكا .1
 توزیع در کشور

شناسایی نقاط قوت و ضعف پیمانكاران و مشاوران متعهد و مجررب در زمینره ارائره خردمات مهندسری و       .2
 پیمانكاري اتوماسیون توزیع

مشاوره مجرب و متعهد در زمینه ارائه خدمات هاي پیمانكاري و  سازي شرکت در جهت ظرفیت حل راهارائه  .3
 مهندسی و پیمانكاري اتوماسیون توزیع

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 آوري هاي مشاور فن شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو
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 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 14زمان : 

 

 

 

معتبر به  هیدیییمانكاران استفاده کننده از تجهیزات داخلی داراي تأتسهیل ورود پ عنوان پروژه :

 مناقصات اتوماسیون توزیع
 مراحل اجرا : 

و تهیره   در مناقصرات طراحی فرمول حمایتی از پیمانكاران و تولیدکننردگان داخلری داراي تأییدیره معتبرر      .1
 دستورالعمل مربوطه

 صالح یید و تصویب طرح تشویقی در مراجع ذيتأ .2

 رسانی طرح تشویقی طالعا .3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 آوري هاي مشاور فن شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 9زمان : 

 

 عریف دو طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهت تحریك بازار داخل درت عنوان پروژه :

 بردار آماده از لحاظ فنی، انسانی و مدیریتی هاي بهره شرکت
 مراحل اجرا : 

 فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانكاران و سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات اتوماسیون داخل کشور .1

 شناسایی و ارزیابی پیمانكاران، تولیدکنندگان و سازندگان پیشرو تجهیزات اتوماسیون داخل کشور .2

 یی و هماهنگی با دو شرکت توزیع پیشرو در زمینه مسائل فنی و مدیریتی و انسانیشناسا .3

 هاي مزبور طراحی اتوماسیون توزیع براي شرکت .4

 اجراي پروژه .5

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 هاي توزیع پیشرو شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟ینه : هز ماه 30زمان : 
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ها و هدایت جهت اخذ  شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سایر فناوري عنوان پروژه :

 المللی بین هیدییتأ
 مراحل اجرا : 

هراي اتوماسریون داخرل     فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانكاران و سازندگان و تولیدکنندگان سایر فنراوري  .1
 کشور

 هاي اتوماسیون داخل کشور یمانكاران، تولیدکنندگان و سازندگان پیشرو سایر فناوريشناسایی و ارزیابی پ .2

ي سرو  بهها  هاي مربوطه جهت هدایت تولیدکنندگان و سازندگان سایر فناوري نامه تهیه دستورالعمل و آیین .3
 المللی هاي بین اخذ تأییدیه

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 مكارانه ناظر مجري
 آوري هاي مشاور فن شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه  8زمان : 

 

 عرضه برق به مشترکین متناسب بار نیازهاي خاص آنان )تعرفه مبتنی بر پایایی( عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 شترکین مبتنی بر پایاییسنجی فنی و اقتصادي عرضه برق به م امكان در خصوصبررسی و تحقیق  .1

 هاي توزیع برق در خصوص امكان تحویل برق به مشترکین بر اساس پایایی نظرخواهی از تمامی شرکت .2

 نحوه ارائه تعرفه برق مبتنی بر پایایی .3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
ي توزیع پیشرو، ها ها، شرکت دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 هاي مشاور شرکت

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 12زمان : 

 

جویی از محل کاهش تلفات توان با بازآرایی هوشمند  منابع از طریق صرفه نیتأم عنوان پروژه :

 شبكه
 مراحل اجرا : 

 سنجی استفاده از بازآرایی شبكه در جهت کاهش تلفات بررسی و تحقیق در خصوص امكان .1

هاي الزم جهت کراهش تلفرات برا     هاي توزیع کشور از نظر الزامات و نیازمندي وضعیت کلی شبكه بررسی .2
 استفاده از بازآرایی

 گیري ارائه راهكار و نتیجه .3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
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 همكاران ناظر مجري
هاي  هاي توزیع پیشرو، شرکت ، شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 ها ور، دانشگاهمشا

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 13زمان : 

 

هاي اتوماسیونی واگذارشده به  مالی کارفرمایان خارجی در پروژه نیتأم عنوان پروژه :

 پیمانكاران کشور
 مراحل اجرا : 

 سازي طرح حمایتی  آماده .1

 سازي توجیه فنی اقتصادي آماده .2
 دراترایزنی با نهادهاي مرتبط با بانك توسعه صا .3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 هاي مشاور شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 8زمان : 

 

 المللی هاي بین هاي داخلی در نمایشگاه حمایت از حضور شرکت عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 مربوطه امهن نیآئسازي طرح و  آماده .1

 اعتبار نیتأم .2

 یرسان اطالع سازوکارایجاد  .3

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
هاي  هاي توزیع پیشرو، شرکت شرکت وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 مشاور

 میلیون ریال ؟هزینه :  ماه 8زمان : 

 

 ی کشورهاي منطقهبررسی و مطالعه بازار صادرات عنوان پروژه :
 مراحل اجرا : 

 شناسایی کشورهاي منتخب .1

 ي توزیع در بازار هدفها پستبررسی تعداد  .2

 هاي توزیع کشورهاي منطقه بررسی میزان اتوماسیون در شبكه .3
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 ی کشورهاي منطقهبررسی و مطالعه بازار صادرات عنوان پروژه :

 هاي توزیع کشورهاي منطقه بررسی تعداد مراکز مجهز به اسكاداي توزیع شبكه .4

 بررسی آمار خاموشی و تلفات در این کشورها .5

 ها براي اتوماسیون ررسی بودجه سالیانه کشورها و منابع قابل تخصیص آنب .6

 کشورها در زمینه توسعه اتوماسیون و شبكه هوشمند بلندمدتي ها برنامهبررسی  .7

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
 ها دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 میلیون ریال ؟نه : هزی ماه 12زمان : 

 

نقدینگی بر مبناي  نیهاي توزیع از طریق تأم ایجاد نگاه اقتصادي در شرکت  عنوان پروژه :

 انرژي در بورس دوفروشیمیزان خر
 مراحل اجرا : 

گذاري در حروزه اتوماسریون توزیرع در     ها به سرمایه بررسی و تحقیق در خصوص چگونگی ترغیب شرکت .1
 انرژياندازي بورس  صورت راه

 ها از طریق بورس انرژي تعیین سازوکار و راهكار تأمین منابع مالی اجراي اتوماسیون توزیع در شرکت .2

 معیار پذیرش : تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح

 همكاران ناظر مجري
هاي توزیع پیشرو،  ها،  شرکت دانشگاه وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

 هاي مشاور شرکت

 میلیون ریال ؟نه : هزی ماه 12زمان : 

 

 نگاشت ترسیم ره 1-7

هاي کالن،   کارها، سیاست  نگاشت یا نقشه راه برنامه عملیاتی، بیانگر ارتباط میان اهداف کالن، اهداف خرد، راهبردها، راه  ره

ري کالن از اند. با ترسیم این نقشه، تصوی  هاي پشتیبان، منابع و مجریان است که در طول مراحل قبلی استخراج شده  سیاست

 گردد.  ها با هم مشخص می  هاي مختلف آن و ارتباط بخش  مسیر توسعه متشكل از بخش

نگري است. یكی از انواع نقشه راه، نقشه راه فناوري   ریزي و آینده  هاي متداول برنامه  پذیرترین روش  نقشه راه، یكی از انعطاف

در طول زمان  توسعه درحالهاي   باط بین بازارها، محصوالت و فناورياست که ابزاري ساختاریافته براي کشف و برقراري ارت
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نقشه راه فناوري در سطوح مختلف و با اهداف گوناگون قابلیت تدوین دارد، داراي الگوهاي متفاوتی از منظر  ازآنجاکهباشد.   می

بكاهد. لذا شناخت دقیق اشكال و رویكردهاي تواند از کارآمدي این ابزار توانمند   هدف و قالب است. انتخاب الگوي نادرست، می

 تدوین نقشه راه از اهمیت زیادي برخوردار است.

باشد. نقشه راه فناوري، ابزاري ساختاریافته براي کشف و   هاي تدوین نقشه راه، حوزه فناوري می  ترین حوزه  یكی از اصلی

ها   باشد. استفاده از این ابزار به سازمان  در طول زمان می عهتوس درحالهاي   برقراري ارتباط بین بازارها، محصوالت و فناوري

هاي موجود،   متغیر امروز با تمرکز بر پویش محیط و ردیابی روند تغییرات فناوري شدت بهکند تا در محیط پویا و   کمك می

 موقعیت خود را در بازار حفظ و ارتقا بخشند.

، از ها آنا با شناسایی تولیدات و نیازهاي بازار آینده و فناوري الزم براي رسیدن به کند ت  ها کمك می نقشه راه فناوري به سازمان

هاي   به گزینه ها آنوجود تقاضا در آینده اطمینان یابند. نقشه راه فناوري روشی براي شناسایی تولیدات یا تهیه نیازها و تبدیل 

 آینده به هنگام نیاز، آماده و میسر است. ازیموردنوري است تا اطمینان حاصل شود که فنا   هاي توسعه فناوري و طرح

 ازجملهگردد. هنگامی که در کشور آمریكا چندین شرکت   برمی 1980نقشه راه فناوري به سال  فنتاریخ شروع استفاده از 

ه راه فناوري، ایجاد ي آینده برگزیدند. هدف شرکت موتوروال از ترسیم نقشسو بهموتوروال این روش را براي انتخاب بهترین راه 

مدت، ایجاد تعادل میان ابعاد راهبردي و ابعاد عملیاتی سازمان و نیز ایجاد هماهنگی   تعادل میان موضوعات بلندمدت و کوتاه

اي براي رشد نقشه راه فناوري   عنوان پایه میان فناوري و سایر منابع سازمان معرفی شده است. بدین ترتیب رویكرد موتوروال به

 [1] هایی شد.  دستخوش تغییرات و پیشرفت جیتدر بهگرفت و این پایه، در طول زمان  قرار

هاي  در ادامه توضیحات مربوط به بخش ؛ کهنشان داده شده است عیتوز ونیاتوماس يها ينقشه راه توسعه فناور 2-1در شكل 

 گردد. مختلف نقشه راه ارائه می

 پیامد مورد انتظار:

 به همراهي فناوري چه پیامدها و نتایجی را براي کشور ریکارگ بهي  کند که توسعه انتظار مشخص میي پیامدهاي مورد  الیه

 دارد.

 نتایج مورد نظر:

کشور انتظار برق  یعتوز یوناتوماسهاي  فناوريو نقشه راه توسعه  يراهبردنتایجی هستند که از انجام اقدامات موجود در سند 

 رود. می
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 اقدامات زیرساختی الزم:

ي آن توسعه فناوري  جهیدرنتنیازها و الزامات باید انجام شوند که  عنوان پیش اقدامات زیرساختی الزم، اقداماتی هستند که به

 مفید واقع شود و نتایج مورد نظر حاصل شود.

 هاي هدف: فناوري

ریزي صورت  برنامه ها آني  این سند براي توسعه ي داري است که در محدوده هاي اولویت هاي هدف مجموعه فناوري فناوري

 گرفته است.

 برنامه اکتساب فناوري:

و  هیدییتأاقدامات شامل مواردي از قبیل طراحی، ساخت، اخذ  انجام شود این اقداماتی است که براي توسعه فناوري باید

 باشد. ي میساز نهیبه

 اقدامات سیاستی:

 ي تسهیل شود.هایی است که باید اجرا شود تا توسعه فناور مجموعه سیاست

 منابع مالی:

 ؟مبلغ  برق ایران یعپیشرفته در شبكه توز یونو نقشه راه توسعه اتوماس يراهبردمیزان منابع مالی الزم جهت تحقق سند 

 باشد که تامین آن تماما بایستی توسط بودجه دولتی صورت پذیرد. می ریال ونمیلی

 توماسیون پیشرفته در سه فاز به شرح زیر اجرا خواهد شد:شود طرح کالن ا که در نقشه راه مشاهده می طور همان

 فاز اول -1

خطوط  نیا نكهیو با در نظر گرفتن ا باشد یحساس م يها خطوط و پست ون،یاتوماس يفاز اول اجرا يدر اجرا یهدف اصل

 .ابدی یکاهش م يشتریبا شدت ب یخاموش زانیم باشند، یم یخاموش یها عامل اصل و پست

 فاز دوم -2

 ي مهم، سرعت کاهش خاموشی شیب کندتري پیدا خواهد نمود.ها پستدوم اجراي اتوماسیون، با اتوماسیون  در فاز

ي اتوماسیون شده، قابلیت کنترل باالتر و ها پستدر فاز سوم و پایانی اجراي پروژه با در نظر گرفتن تعداد زیاد خطوط و  -3

که منجر به مدیریت بهتر شبكه  DMSامكان استفاده کارا از و در نتیجه  ها پستحجم باالي تاریخچه اطالعاتی خطوط و 

 شود، کاهش خاموشی سرعت بیشتري خواهد گرفت. برق می
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 مراجع 2

شهریاري، محسن؛ احمدي، آناهیتا؛ جوادي، حسن؛ ارباب شیرانی، بهروز؛ مقایسه الگوهاي مختلف تدوین نقشه راه فناوري؛ [ 1]

 ایران ريفنّاوچهارمین کنفرانس ملی مدیریت 

 



 ماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانراهبردی و نقشه راه توسعه اتوسند 
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 مقدمه 1-1

وین سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران پروژه تدششم گزارش حاضر مربوط به مرحله 

 شبكه در پیشرفته ونیاتوماس توسعه راه نقشه و یراهبردتدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی سند »باشد. این مرحله با عنوان  می

را در بر  های عملكردی و اثربخشی كانیزم ارزیابی و شاخصساختار نظارت و بروز رسانی، ممربوطه شامل مباحث « ایران برق عیتوز

 .گیرد می

 

های عملكردی  تدوین ساختار نظارت و بروز رسانی، مكانیزم ارزیابی و شاخص 1-2

  اثربخشیو 

ست ها د به آن خواهد یاست که سازمان م یاهداف یو برنامه بر رو هكاررا یاست،س یکمند و هدفمند تأثیرات  نظام یبررس یابی،ارز

 شود.  یهروزرسانی مذکور ته و به یابیارز یزمکند، لذا الزم است مكان یداپ

 شود که مالحظات زیر انجام گیرند:  ، پیشنهاد میروزرسانی بهبرای ارزیابی و 

 تدوین شده در نقشه راهو اهداف برنامه باشد. برای این کار باید  مأموریتبا  راستا همارزیابی زمانی تأثیرگذار است که  -1

بخش برنامه عملیاتی ارزیابی شود و میزان حرکت و پیشرفت به سمت اهداف آن بر اساس همسویی با اهداف باالدستی 

برای تحلیل پیامدهای تدریجی که در طول اجرای نقشه راه حاصل  "مدل منطقی"توان از   سنجیده شود. در اینجا می

 ین بخش توضیحاتی ارائه شده است.شوند استفاده کرد. در مورد مدل منطقی در انتهای ا  می

توان به ارزیابی سیاست   مبنای ارزیابی مقایسه میان دو حالت حال و گذشته است، بر اساس چهار قالب کلی می که آنجا از -2

 آن پرداخت: تأثیراتو تحلیل 

 دیگری بعد از ها و   مقایسه وضعیت قبل و بعد از برنامه: مقایسه وضعیت در دو نقطه یكی قبل از اجرای برنامه

 اجرا
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  برنامه: مقایسه دو نقطه یكی در شرایط حاضر و یكی روند وضعیت گذشته از مقایسه روند گذشته و وضعیت بعد

 در زمان حاضر

 سیاست  تأثیرهایی است که تحت   مقایسه وضعیت در دو حالت بود یا نبود برنامه: مقایسه میان وضعیت بخش

 ها  خشسایر ب بااند   قرار گرفته موردنظر

 های کنترل و آزمایشی قبل و بعد از اجرای برنامه: مقایسه وضعیت میان دو گروه تحت  مقایسه وضعیت گروه

 ها( ها( و آزمایشی )با اجرای سیاست کنترل )بدون اجرای سیاست

 استفاده شود:ها برای ارزیابی   با در نظر داشتن یكی از حاالت مقایسه حال و گذشته، الزم است تا از یكی از این روش -3

 را به نمایش  ها آنها و میان  پیمایش نوآوری: پیمایش نوآوری تصویر واضحی از وضعیت نوآوری در بنگاه

دهد. این روش به بررسی   ها را در اختیار قرار می  گذارد و از این طریق اطالعات الزم برای ارزیابی سیاست  می

های بنگاه نوآور و پیامدهای   ها، ویژگی های نوآوری در بنگاه  زینهها و ه  عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه، فعالیت

 پردازد.  نوآوری می

 سازی اقتصاد   سازی و شبیه  ( مدل1باشد: )  های زیر می  های اقتصادسنجی: این بخش شامل روش  استفاده از مدل

ای سیاستی را تحلیل و مقایسه ه  ها و انتخاب  گذاران به کمک آن نتایج مورد انتظار گزینه  کالن که سیاست

کنند.   های اقتصادسنجی خرد که وضعیت و عملكرد یک واحد اقتصادی را بررسی می  ( استفاده از مدل2کنند. )  می

وری نیروی کار، یک واحد اقتصادی )سطح خرد(، یک بخش صنعتی   وری که بهره  گیری بهره  های اندازه  ( مدل3)

 کنند.  یک منطقه یا کشور )سطح کالن( را بررسی می وری  )سطح میانی( و یا بهره

  ارزیابی توسط خبرگان:  استفاده از نظر خبرگان در مواقعی که اطالعات و شواهد کافی وجود ندارد و ارزیابی

ها   پذیر نیست، تصویری کلی از کیفیت و تأثیر این سیاست  ها امكان  ها از سایر روش  ها و پروژه  پیامدهای برنامه

 کند.  رائه میا

های قبل باید تصمیم مقتضی در سه مورد انجام اقدام تدافعی، اقدام اصالحی و یا   اتخاذ تصمیم مقتضی: بر اساس نتایج بخش

ارزیابی مجدد فرایند گرفته شود. اگر نتیجه تحلیل، انحراف از اهداف باالدستی را نشان ندهد، تصمیم صحیح انجام اقدام تدافعی 
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ها به همین صورت فعلی ادامه پیدا کند. اگر نتیجه تحلیل نمایانگر نیاز به اصالح در بخشی از   عنی که اجرای برنامهاست، به این م

صورت بگیرد. و در نهایت، مفروضات کلیدی  نقشه راههایی از   نقشه راه تدوین شده بود، اقدامات اصالحی باید بر روی بخش

 هند، باید به ارزیابی مجدد و تدوین دوباره نقشه راه پرداخته شود.سیاست به وضوح اعتبار خود را از دست بد

 توسعه راه نقشه و یراهبردارزیابی میزان تحقق اهداف و اجرای اقدامات مندرج در سند  منظور بهنظام ارزیابی و بروز رسانی، 

هایی برای ارزیابی میزان تحقق  که شاخص گردد. به این منظور الزم است طراحی می ایران برق عیتوز شبكه در پیشرفته ونیاتوماس

 گیری و اعالم شود. ای توسط مسئولین مرتبط اندازه دوره صورت بهها باید  اهداف سند مذکور درنظر گرفته شود. این شاخص

 

 اثربخشیهای عملكردی و  شاخص 1-2-1

های توسعه فناوری در کشور  ا و پروژههای عملكردی( ارزیابی میزان اجرای راهكاره هدف از ارزیابی پیشرفت اجرای پروژه )شاخص

هایی که باید برای توسعه فناوری در  ها و پروژه ها، طرح تمرکز بر روی ارزیابی میران پیشرفت فعالیت  باشد. این نوع شاخص می

هزینه(  –اصلی کنترل پروژه )زمان  های شاخصعملكردی پیشنهادی توسط تیم فنی با توجه به  های شاخصکشور اجرا شود، دارند. 

قرار  تأییدذیل مورد  های شاخصنهایی در قالب  بندی جمعدر جلسه کمیته راهبری به اعضا محترم این کمیته ارائه گردیده و پس از 

 توسعه راه نقشه و یراهبردمطرح شده ارزیابی پیشرفت سند  های پروژهکنترل پیوسته اجرای  منظور بهگرفت . همچنین مقرر گردید 

 صورت ماهانه انجام شود.  به ایران برق عیتوز شبكه در رفتهپیش ونیاتوماس

 های عملكردی عبارتند از: شاخص

  کشوربرق های توزیع  رکتششاخص شدت اتوماسیون میزان 

  ها پروژهمیزان انحراف زمانی اقدامات و  

  ها پروژهاقدامات و  ای برنامهپیشرفت  هدرصد پیشرفت واقعی بنسبت 

 ها آنبا توجه به پیشرفت  ها پروژهو  ها طرحه در میزان هزینه صورت گرفت 

های اثربخشی(، ارزیابی میزان دستیابی به نتایج  )شاخص برق عیتوز شبكه ونیاتوماسهدف از ارزیابی خروجی سند توسعه فناوری  

اوری برای کشور توسعه فن درنتیجههایی که  باشد. این نوع شاخص تمرکز بر روی خروجی حاصل از توسعه فناوری در کشور می
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کارایی، اثربخشی و نتیجه اجرای  توانند میکه  باشد میاز آن جهت حائز اهمیت  ها شاخص، دارد. شناسایی این شود میحاصل 

خالل مباحثی که در این خصوص در جلسات کمیته  لذا در. نمایند سنجش قابلتعریف شده در راستای اهداف سند را  های پروژه

از طریق روش خبرگی توسط اعضا  دهند میرا نمایش  ها پروژهکلیدی که نتایج نهایی اجرای  های شاخصراهبری صورت گرفت، 

 صورت بهاعضا کمیته راهبری رسید و مقرر شد دوره ارزیابی خروجی سند  تأییدمحترم این کمیته مورد شناسایی قرار گرفته و به 

 باشد. بار یکماه  دوازده

 :عبارتند ازهای اثربخشی  شاخص

  خاموشی مشترکین شبكه برقزمان مدت درصد کاهش 

 اند نمودهسامانه اتوماسیون توزیع اندازی  یع که اقدام به نصب و راهزهای تو تعداد شرکت 

 و ارائه خدمات مهندسی و پیمانكاری های اتوماسیون توزیع میزان بازار پویا برای تولید فناوری 

 در شبكه برق کشور اتوماسیون توزیعهای  میزان حضور بخش خصوصی داخلی در پروژه 

  توزیع برق کشورشبكه  اتوماسیونمیزان تربیت نیروی متخصص توانمند در حوزه 

 معتبر تأییدیههای دارنده فناوری داخلی دارای  تعداد شرکت 

  کشور های توزیع برق شرکتدر تمامی اتوماسیون توزیع درصد استفاده از 

  میزان دستیابی بهTRL ها در فناوری ( ی منتخبTRL9  :اتیعمل های مأموریت در یواقع ستمیس عملكرد اثبات)ی 

 اسكاداافزار  نرمدارای  توزیعهای  درصد شرکت 

 افزار نرم دارای توزیع های درصد شرکت DMS 

  در کشوراتوماسیون توزیع منابع الزم جهت تحقق اهداف اجرای  تأمینمیزان 
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 سند  روزرسانی بهساختار نظارت و  1-2-2

نشان داده شده است.  ایران برق عیتوز شبكه در پیشرفته ونیاتوماس توسعه راه نقشه و یراهبرد سند یابیارز ساختار 1-1 شكل  در

ر گرفته های مذکور درنظ ری شاخصیگ عنوان متولی ارزیابی و گزارش شود، پژوهشگاه نیرو به که در شكل مشاهده می طور همان

 شده است.

 

 ایران برق عیتوز شبكه در پیشرفته ونیاتوماس توسعه راه نقشه و یراهبرد سند یابیارز ساختار 1-1 شكل 

 

ررسی عملكرد و تحلیل دارد، کمیته راهبری وظیفه ب بر عهدهو تصویب قوانین را   شورای عالی تحقیقات وزارت نیرو استماع گزارش

تیم فنی وظیفه درخواست بازنگری، ارسال بازنگری برای شورای عالی،   عنوان بهوز آوری سند و پژوهشگاه نیرو  محتوای بر تأثیر

 دارد. بر عهدهها، تهیه گزارش و برگزاری جلسات کمیته راهبری را  گیری شاخص اندازه

روزرسانی سند  ها و کمک در به گیری شاخص های فناوری وظیفه همكاری در اندازه کتبرداران شبكه برق و شر نهادهای توانیر، بهره

 های فناوری  کننده آور تولید های فن بوده و شرکت برق کشور  های توزیع بردار شبكه شامل شرکت های بهره دارند. شرکت بر عهدهرا 

 باشند. مرتبط با اتوماسیون توزیع می
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 اتوماسیون توزیعسند توسعه فناوری  سانیروزر بهمكانیزم ارزیابی و  1-2-3

 مكانیزم ارزیابی  1-2-3-1

 نشان داده شده است.  عیتوز ونیاتوماس توسعه راه نقشه و یراهبرد سند یابیارز و نظارت زمیانمك 2-1 شكل در 

 

 عیتوز ونیاتوماس توسعه راه نقشه و یراهبرد سند یابیارز و نظارت زمیانمك 2-1 شكل 

 

 مكانیزم بروز رسانی سند  1-2-3-2

 :استبه شرح زیر  عیتوز ونیو نقشه راه توسعه اتوماس یراهبردسند  روزرسانی بهروند 

 توسعه راه نقشه و یبردراهدر پژوهشگاه نیرو گزارش آخرین وضعیت تحقق اهداف و اقدامات سند  آوری فنگروه فنی توسعه 

رق کشور را به کمیته راهبری ارائه داده و این کمیته در جلسات ادواری خود گزارش تحقق ب عیتوز شبكه در پیشرفته ونیاتوماس
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های تكمیلی ارجاع  به گروه فنی جهت انجام بررسی مجدداًهای خود را  نماید. سپس نتایج بررسی اهداف و اقدامات را بررسی می

کند. خروجی این جلسات منجر به تهیه  برداران نسبت به تشكیل جلسات نظرسنجی و نیازسنجی اقدام می . این گروه با بهرهدهد می

روزرسانی اسناد توسعه فناوری به کمیته  گیری و به نویس جهت تصمیم گردد. این پیش نویس تغییرات اسناد توسعه فناوری می پیش

این نسخه جدید جهت  نهایتاًکند.  اقدام می توسعه فناوریری نسبت به تهیه نسخه جدید سند شود و کمیته راهب راهبری ارائه می

 عیتوز ونیاتوماس توسعه راه نقشه و یراهبردگردد و بدین ترتیب ویرایش جدید سند  تصویب به شورای عالی در وزارت نیرو ارائه می

 گردد. بردار ابالغ می به بهره

نهایی  بندی جمعمباحث مطرح شده در جلسات کمیته راهبری ، اعضا محترم این کمیته به این صورت گرفته و  های بررسیبا 

 ها شاخصارزیابی مشخص شده، الزم است فرآیند ارزیابی  های شاخصموجود در سند و  های پروژهرسیدند که با توجه به نوع 

کلیدی زیر  های شاخصصورت بگیرد . لذا  بار یک دو سال صورت بهماهه و همچنین فرآیند بروز رسانی سند دوازده  صورت به

 یروزرسان بهمورد بررسی قرار گرفته و سند در صورت نیاز مورد بازنگری و  ها بازبینی بررسی میزان تحقق اهداف سند در منظور به

 قرار خواهد گرفت .

 اثربخشیعملكردی و  های شاخصبررسی روند  -1

طابق با برنامه زمانبندی فعالیتهای مربوطه که در نقشه راه مشخص تها  شاخصاین عیار ارزیابی اثربخشی م • 

تحقق  یبرنامه زمانبند درشاخص در یک دوره ارزیابی به میزان مورد انتظار  یکبدین معنی که چنانچه  .باشد اند می شده

به منزله عدم این امر ت در غیراینصور در دوره بعدی ارزیابی جبران شود. مربوطه میزان عدم تطابقنیافته باشد بایستی 

 خواهد بود. یبه بازنگر ازیتحقق برنامه بوده و ن

  جهانی با فناوری بكار رفته در  در سطح کاررفته بهجدید اتوماسیون شبكه توزیع برق  های فناوریمیزان انطباق

 داخل کشور 

  توزیع برق اتوماسیون شبكه های فناوریو  اهداف سند با روند جهانی  انداز چشممیزان انطباق 

 در

 نشان داده شده است. ایران برق عیتوز شبكه ونیاتوماس توسعه راه نقشه و یراهبرد ندس یروزرسان به زمیمكان 3-1  شكل



 گازی های توربین توسعه فناوری سند راهبردی و نقشه راه
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 گیری نتیجه 1-3

دست  ها آنبه  خواهد یاست که سازمان م یاهداف یکار و برنامه بر رو راه یاست،س یک تأثیراتمند و هدفمند  نظام یبررس یابی،ارز

 یو اثربخش یعملكرد یها امر الزم است شاخص ینا یشود. برا یهمذکور ته روزرسانی بهو  یابیارز یزمکند، لذا الزم است مكان یداپ

 یبر رو یعملكرد یها شاخص یطورکل به .یرددر کشور مدنظر قرار گبرق  عیشبكه توز ونیاتوماس یآور فن هتوسع یها پروژه یاجرا

کشور اجرا شوند، تمرکز دارد و مذکور در  یآور توسعه فن یبرا یدکه با ییها ها و پروژه طرح ها، یتفعال یشرفتپ یزانم یابیارز

تمرکز   شاخص ینا یبترت ین. بدکند یم یابیرا در کشور ارز آوری فنحاصل از توسعه  یجبه نتا یبیادست یزانم یاثربخش یها شاخص

 دارد.  شود، یکشور حاصل م یبرا یآور توسعه فن نتیجه درکه  هایی یخروج یبر رو

شد و در آن  یمترس ایران برق عیتوز شبكه ونیاتوماس توسعه راه نقشه و یراهبردسند  نیروزرسا بهساختار نظارت و گزارش  ینا در

 مذکور درنظر گرفته شده است. یها شاخص یریگ و گزارش یابیارز یمتول عنوان به یروپژوهشگاه ن

سند مذکور،  یروزرسان ر روند به. دیدگرد یینبر اساس ساختار نظارت تع یآور سند توسعه فن روزرسانی بهو  یابیارز یزمو مكان روند

سند( توسط  یدجد یرایششده )و یروزرسان سند به یجهنت نهایتاًدخالت داشته و  یعال یو شورا یراهبر یتهکم ی،گروه فن  بردار، بهره

 .شود یبردار ابالغ م و به بهره یبتصو یرون زارتدر و یعال یشورا
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