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سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
پیشگفتار

گزارش حاضر مربوط به مراحل اول و دوم پروژه «تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع
برق ایران» و شامل هشت بخش به شرح زیر است:
بخش اول :مبانی طرح اتوماسیون توزیع
بخش دوم :اجزای فناوری اتوماسیون توزیع
بخش سوم :ضرورت توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور
بخش چهارم :امكانسنجی توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور
بخش پنجم :پیچیدگی فناوریهای اتوماسیون توزیع
بخش ششم :چرخه عمر فناوریهای اتوماسیون توزیع
بخش هفتم :بررسی تجارب چند کشور نمونه در زمینه اجرای اتوماسیون توزیع
بخش هشتم :آیندهپژوهی فناوریهای اتوماسیون توزیع

این گزارش توسط آقای مهندس مهران سلیمانیفر و با همكاری خانم مهندس لیال ظفری تهیه شده و توسط اعضای کمیته
راهبری پروژه متشكل از افراد زیر مورد داوری و تأیید قرار گرفته است:
 .1جناب آقای مهندس علی بربند مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران
 .2جناب آقای دکتر شهرام جدید عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
 .3جناب آقای دکتر علیرضا فریدونیان عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 .4جناب آقای مهندس رامین افشار رئیس اداره اتوماسیون شبكه شرکت توزیع برق مشهد
 .5جناب آقای مهندس حجت ترابی پاریزی مدیر عامل شرکت ویستا جهان
 .6جناب آقای مهندس صفر فرضعلی زاده رئیس پژوهشكده انتقال و توزیع پژوهشگاه نیرو
 .7جناب آقای مهندس مهران سلیمانیفر مدیر پروژه گروه مخابرات پژوهشگاه نیرو
 .8سرکار خانم مهندس دولت جمشیدی مدیر گروه مخابرات پژوهشگاه نیرو
 .9سرکار خانم مهندس لیال ظفری کارشناس اتوماسیون گروه مخابرات پژوهشگاه نیرو
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مقدمه
شبکه توزیع انرژی الکتریکی بخش مهمی از یك سیستم قدرت به شمار میآید که ارتباط میان سیستم انتقال و مصرفکنندگان
را فراهم میسازد .اتوماسیون شبکه توزیع در سالیان اخیر بهعنوان زیرساخت اصلی شبکههای توزیع و بهعنوان راهی ناگزیر در
راستای کاهش هزینهها و افزایش کیفیت بهرهبرداری شبکههای توزیع از اهمیت چشمگیری برخوردار شده است .آمارها و
گزارشها نشان میدهند که بیش از  %80قطعی برق مصرفکنندگان ناشی از بروز خطا در شبکههای توزیع است .ازاینرو
افزایش فعالیتهای تحقیقاتی درزمینه اتوماسیون توزیع و توسعه روزافزون کاربرد آن در شبکههای توزیع با هدف کاهش
مشکالت و رفع چالشهای موجود شکل گرفته است .در این راستا سیستمهای اتوماسیون توزیع بهوسیله شرکتهای بسیاری
در سراسر دنیا بهمنظور دستیابی به اهدافی چون قابلیت اطمینان باالتر و ارائه سرویس بهتر به مصرفکنندگان به کار گرفته
شده است .از طرفی اتوماسیون توزیع پیشنیاز هوشمند سازی شبکههای برق است و شرکتهای توزیع برق اهمیت زیادی
برای اجرای مناسب و هر چه بهتر آن قائلند.
گزارش حاضر مربوط به مراحل اول و دوم پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبکه توزیع
برق ایران میباشد.

 -1مبانی طرح اتوماسیون توزیع
1ـ1ـ تعریف استاندارد (بینالمللی) سیستم اتوماسیون توزیع
سیستم اتوماسیون توزیع مطابق تعریف موسسه  IEEEسیستمی است که یك شرکت توزیع برق را به نظارت از راه دور،
هماهنگ نمودن و اعمال فرمان روی تجهیزات توزیع در زمان حقیقی قادر میسازد[1].
نتایج عمده حاصله از اجرای سیستم اتوماسیون توزیع به شرح زیر است:
 به تعویق انداختن سرمایهگذاری الزم
 کاهش هزینههای بهرهبرداری
 افزایش قابلیت اطمینان سرویسدهی
 ارائه سرویس بهتر به مشترکین
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 افزایش نظارت روی شبکه
موسسه  IEEEحدود  40قابلیت برای اتوماسیون توزیع مطرح کرده است که اهم آنها عبارتند از:
 تشخیص محل خطا ()Fault Location
 ایزوله نمودن خطا ()Fault Isolation
 بازیابی سرویس ()Service Restoration
 ترکیببندی مجدد فیدر ()Feeder Reconfiguration


کنترل توان راکتیو فیدر ()Feeder Reactive Power Control

 کنترل ولتاژ فیدر ()Feeder Voltage Control

1ـ2ـ محدوده و مرزبندی اتوماسیون توزیع
محدوده اتوماسیون توزیع در کشور ما از شینه فشار متوسط در پست فوق توزیع تا شینه فشار ضعیف پست فشار متوسط را
شامل میشود و شامل محدودههای زیر نمیباشد:
 پستهای فوق توزیع:
در اکثر کشورهای دنیا سطح ولتاژ فوق توزیع هم جزو شبکه توزیع برق محسوب میشود و اتوماسیون توزیع این سطح ولتاژ را
هم دربر میگیرد ولی در کشور ما شبکه فوق توزیع جزئی از شبکه انتقال برق محسوب میشود و بنابراین جزو محدوده شبکه
توزیع قرار نمیگیرد( .پایش و کنترل پستهای فوق توزیع در محدوده دیسپاچینگ شبکه فوق توزیع قرار میگیرد).
 اتوماسیون مشترکین فشار ضعیف:
اتوماسیون مشترکین فشار ضعیف در محدوده مباحث خانه هوشمند و مقوله شبکه هوشمند برق قرار میگیرد و در محدوده
اتوماسیون توزیع قرار نمیگیرد .به همین ترتیب پایش و کنترل نیروگاههای تولید پراکنده هم در صورتی که بهصورت
غیرمتمرکز و در سمت مشترکین فشار ضعیف واقع شوند نیز جزو مبحث خانه هوشمند بوده و در محدوده اتوماسیون توزیع قرار
نمیگیرد ،ولی چنانچه این نیروگاهها بهصورت متمرکز و در شبکه توزیع فشار متوسط قرار گیرند جزو محدوده اتوماسیون توزیع
قرار میگیرند .همچنین مباحث مدیریت بار و مدیریت سمت تقاضای مشترکین فشار ضعیف جزو مقوله پاسخگویی بار در شبکه
هوشمند برق بوده و در محدوده اتوماسیون توزیع قرار نمیگیرد.
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در شکل 1-1محدوده طرح اتوماسیون توزیع از شینه فشار متوسط در پست فوق توزیع تا شینه فشار ضعیف پست فشار متوسط
به رنگ آبی مشخص شده است.

شكل  1-1محدوده طرح اتوماسیون توزیع

1ـ3ـ سابقه اتوماسیون توزیع در کشور
سابقه اجرای سیستم اتوماسیون توزیع در کشور به دهه  70برمیگردد .اتوماسیون توزیع با اجرای پروژههای پایلوت در آن
سالها شروع شده و به تدریج گسترش یافته است .روند اجرای اتوماسیون توزیع در کشور از ابتدا تاکنون در شکل  2-1نشان
داده شده است.
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شكل  2-1سابقه اتوماسیون توزیع در کشور

 -2اجزای فناوری اتوماسیون توزیع
2ـ1ـ درخت فناوری اتوماسیون توزیع
اجزای مرتبط با فناوری اتوماسیون توزیع در درخت فناوریهای اتوماسیون توزیع شکل  3-1نشان داده شدهاند .الزم به توضیح
است که شبکههای مخابراتی مورد نیاز اتوماسیون توزیع از اهمیت باالیی برای اجرای طرحهای اتوماسیون توزیع در کشور
برخوردارند لیکن ،با توجه به اینکه فناوریهای مرتبط با این شبکهها در حوزه فعالیت کمیته راهبری فناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی صنعت برق قرار میگیرد ،بنابراین مطالعاتی در خصوص آنها در این طرح صورت نخواهد گرفت.
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شكل  3-1درخت فناوریهای اتوماسیون توزیع

2ـ2ـ تعریف اجزای فناوری اتوماسیون توزیع
در این بخش هر یك از اجزای فناوری اتوماسیون توزیع بهصورت مختصر و مفید به شرح زیر معرفی شدهاند:
 .1اسکادا :این نرمافزار تجهیزات نصب شده در نقاط مختلف شبکه توزیع را بهواسطه شبکه ارتباطی و از طریق تبادل پیام بـا
پایانههای راه دورپایش و کنترل مینماید.
 .2مدیریت قطعی :از این نرمافزار برای پیدا نمودن محل قطعی ،ایزوله نمودن آن و برقدار نمودن مشترکین بیبرق اسـتفاده
میشود.
 .3مدیریت بار :از این نرمافزار برای کنترل بار شبکه بهوسیله کنترل از راه دور مصرف مشترکین و نیز وادار نمودن مشـترکین
به استفاده از انرژی الکتریکی در ساعات غیر پیك و کم باری شبکه با استفاده از تعرفههای چندگانه استفاده میشود.
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 .4کنترل ولتاژ :وظیفه این نرمافزار نگهداری ولتاژ در محدوده ای است که طبق استانداردها مشخص گردیده است و این کـار
را با کمترین تلفات انجام میدهد.
 .5کنترل توان راکتیو :این نرمافزار کنترل تو ان راکتیو را با اسـتفاده از کنتـرل و بـه مـدار آوردن و یـا از مـدار خـار کـردن
خازنهای سوییچ شونده (متغیر) بر عهده دارد.
 .6بازآرایی شبکه :این نرمافزار مدیریت خاموشی و نیز کاهش تلفات را از طریق باز و بسـته کـردن کلیـدهای شـبکه انجـام
میدهد.
 .7مدیریت منابع تولید پراکنده :این نرمافزار برای مدیریت منابع تولید پراکنده و اعمال فرمانهای الزم به آنها جهت تولیـد
مصرف در محدوده خاصی جهت بهرهبرداری بهتر از شبکه بکار میرود.
 .8مدیریت گروههای تعمیرات :این نرمافزار جهت نگهداری اطالعات گروههای تعمیرات و تجهیزات و قابلیـتهـای هریـك
برای دسترسی سریع در زمان خطا به کار میرود.
 .9پردازشگر توپولوژی :این نرمافزار برای دنبال کردن خطا جهت تحلیل خاموشیها ،مشخص شدن نتایج پخش بار بـر روی
شبکه بکار میرود.
 :Fault Detector .10تجهیزی است که وقوع خطا را مشخص میکند.
 :Fault Indicator .11این تجهیز میتواند در هر نقطه مناسب از شبکه توزیع قرار گیرد و عبور خطا را از محلی که واقع شـده
است نشان دهد.
 .12رله اضافه جریان :تجهیزی است که وقتی جریان شبکه از مقدار مشخصی که از پـیش تعیـین شـده اسـت تجـاوز نمایـد،
بهمنظور راهاندازی کلیدهای مدارشکن مربوطه ،درمدت زمان مشخصی که به ویژگیهای رله بسـتگی دارد ،عمـل خواهـد
کرد.
 .13رله خطای زمین :تجهیزی است که وقتی در شبکه خطای زمین اتفاق بیفتد ،بهمنظور راهاندازی کلید مدارشـکن مربوطـه،
درمدت زمان مشخصی که به ویژگیهای رله بستگی دارد ،عمل خواهد کرد.
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 .14سکشناالیزر :دستگاهی با تجهیزات کنترل خودکار داخلی است که یك قسمت از سیستم توزیع خطادار را پس از بـیبـرق
شدن توسط تجهیزات حفاظتی اولیه از سیستم مجزا مینماید.
 .15ریکلوزر :کلید مدارشکنی است که با رلههایی که از یك الگوی متغیر باز و بست تبعیت میکنند ،تجهیز شده و معمـوال در
خطوط هوایی مورداستفاده قرار میگیرد.
 .16سکسیونر :یك تجهیز کلیدزنی مکانیکی است که فاصله عایقی مشخصی را در مدار ایجاد میکند .ایـن تجهیـز همچنـین
قابلیت باز کردن و بستن مدار در زمانیکه جریان ناچیزی ایجاد و یا قطع میشود را نیز دارد.
 .17بریکر :یك تجهیز کلیدزنی است که قابلیت اتصال ،تحمل و قطع جریان شرایط عادی مـدار را دارد .ایـن کلیـد همچنـین
قابلیت اتصال و تحمل جریان شرایط غیرعادی مدار در مدت زمان مشخص و قطع ایـن جریـان را نیـز داراسـت .شـرایط
اتصال کوتاه ازجمله شرایط غیرعادی مدار است.
 .18ترانس جریان :ترانسفورماتورهای جریان تجهیزاتی هستند که اندازههای سطح باالی اولیه جریان را به سطوح قابـلقبـول
برای تجهیزات حفاظت و کنترل الکترونیکی هوشمند تبدیل میکنند.
 .19ترانس ولتاژ :ترانسفورماتورهای ولتاژ تجهیزاتی هستند که اندازههای سطح باالی اولیه ولتاژ را به سطوح قابلقبـول بـرای
تجهیزات حفاظت و کنترل الکترونیکی هوشمند تبدیل میکنند.
 .20حسگر جریان :وسیلهای است که برای تعیین آهنگ جریانبرق مورداستفاده قرار میگیرد.
 .21حسگر ولتاژ :وسیلهای است که برای تعیین آهنگ ولتاژبرق مورداستفاده قرار میگیرد.
 .22ترانسدیوسر :وسیلهای است که سیگنال الکتریکی حاصله از ترانس جریان و یا ولتاژ را تبدیل به یـك سـیگنال الکتریکـی
استاندارد (ولتاژ  0-5و یا جریان  4-20میلیآمپر) میکند.
 .23مقره اندازهگیری ولتاژ و جریان :این تجهیزات عالوه بر نگهداری هادی خط هوایی فشـار متوسـط ،قابلیـت انـدازهگیـری
مقادیر ولتاژ و جریان این خطوط را با دقت مناسبی دارا هستند.
 .24پایانه راه دور ( :)RTUتجهیزی است که امکان ارتباط فرآیندهای محلی را با سیستم مرکزی فراهم میآورد.
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 :IED .25این تجهیزات شامل واحدهای دارای پایانههای با قابلیت کنترل از راه دورِ ساده ،رلههای حفاظتی سنتی بدون قابلیت
کنترل یا مخابره و رلههای با واسطهای کامل مخابراتی هستند.
 .26شارژر :جهت شارژ باطری تجهیزات اتوماسیون برای استفاده در زمانهای قطع برق استفاده میشود.
 .27پروتکل ارتباط بین مراکز :نرمافزاری است بهمنظور در دسترس قرار دادن اطالعات یك مرکز کنترل بـرای مرکـز کنتـرل
دیگر
 .28پروتکل ارتباط با پایانه راه دور :نرمافزاری است بهمنظور در دسترس قرار دادن اطالعات یك پایانه راه دور و ارتباط آن بـا
مرکز کنترل
 .29شبیهساز آموزشی دیسپاچر :جهت شبیهسازی واقعی شبکه و آموزش دیسپاچران از طریق آن با دادن فرمانهای مختلف به
شبکه بکار می رود .با استفاده از این امکان دیسپاچران با نتایج تصمیمات و اقدامات خود بر روی شبکه آشنا میشوند بدون
آنکه تصمیمات و فرمانهای آنها در شبکه واقعی اعمال شود.
 -3ضرورت توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور
3ـ1ـ خسارتهای ناشی از عدم توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور
این خسارات شامل خسارات آشکار و خسارات پنهان به شرح زیر است:
 خسارات آشکار وارده به وزارت نیرو
این خسارات ناشی از عدم فروش انرژی به مشترکین است که خود منتج از خاموشی و تلفات شبکه برق میباشد.
 خسارات پنهان ملی
این خسارات شامل خسارت مالی به مشترکین (خانگی ،تجاری ،کشاورزی ،صنعتی) ،خسارات وارده به تولید ناخالص ملی و
خسارتهای اجتماعی (افزایش نارضایتی عمومی ،افزایش سرقت و سایر جرائم) میباشد.
خسارات فوق را میتوان طبق شکل  1-3به کوه یخی تشبیه نمود که خسارات پنهان آن بسیار زیانبارتر از خسارات آشکار آن
است.
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خسارت وزارت نیرو ناشی از عدم فروش
انرژی به مشترکین

خسارت مالی به مشترکین
(خانگی،

کشاوزی،

تجاری،

صنعتی)
خسارات

وارده

به

تولید

ناخالص ملی
خسارتهای اجتماعی (افزایش
نارضایتی

افزایش

عمومی،

سرقت و سایر جرایم)

شكل  1-3خسارتهای ناشی از عدم توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور

با توجه به شکل فوق میتوان اهداف عمده توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور را در اولویت اول «کاهش مدت
خاموشی» و در اولویت دوم «کاهش تلفات» تعیین نمود .توسعه فناوری اتوماسیون توزیع همچنین منجر به «تأمین ولتاژ
استاندارد» برای مشترکین و «کاهش هزینههای بهرهبرداری» برای شرکتهای توزیع برق کشور خواهد شد.
3ـ2ـ مطالعات انجام شده در زمینه محاسبه هزینه خاموشی
در سال  1385مطالعات جامعی در زمینه محاسبه هزینه خاموشی مشترکین برق تهران اعم از تجاری ،کشاورزی ،خانگی،
صنعتی و عمومی توسط پژوهشگاه نیرو صورت گرفته است .نتایج این مطالعات در جدول  1-1قابل مالحظه است [ .]2بر
اساس این نتایج مشاهده میشود که هزینه خاموشی لحظهای بسیار بیشتر از هزینه خاموشیهای ساعتی میباشد.
جدول 1-3هزینه خاموشی مشترکان برق تهران در سال ( 1385ریال به ازای هر کیلووات ساعت)
نوع مشترک 

هزینه خاموشی لحظهای 

هزینه خاموشی یك ساعته 

هزینه خاموشی دو ساعته 

هزینه خاموشی چهار ساعته 

تجاری 

33,622

33,047

34,595

47,780

کشاورزی 

5,460

5,230

5,190

5,170

خانگی 

8,893

5,870

5,519

3,756

صنعتی 

19,431

6,731

6,155

5,185

عمومی 

53,290

34,310

36,770

34,196
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نوع مشترک 

هزینه خاموشی لحظهای 

هزینه خاموشی یك ساعته 

هزینه خاموشی دو ساعته 

هزینه خاموشی چهار ساعته 

کل 

22,405

14,499

14,832

15,088

3ـ3ـ نمودار رشد هزینه خاموشی با افزایش مدت خاموشی
در سال  2006میالدی مطالعاتی در زمینه ارتباط رشد هزینه خاموشی با افزایش مدت خاموشی در سطح بینالمللی صورت
گرفته که نتایج آن در شکل 2-3آورده شده است .بر اساس این نتایج مشاهده میشود که هزینه خاموشی با افزایش مدت
خاموشی افزایش مییابد ولی شیب افزایش هزینه با افزایش مدت کاهش یافته و در خاموشیهای بیش از  4ساعت عمال هزینه
افزایشی نداشته و ثابت میماند]3[ .
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شكل  2-3نمودار رشد هزینه خاموشی با افزایش مدت خاموشی

3ـ4ـ تحلیل اقتصادی کاهش خاموشی
در سال  1389در شرکت توزیع برق شهرستان مشهد تحلیل اقتصادی کاهش خاموشی در مورد یك فیدر صورت گرفته است
که نتایج آن در شکل  3-3آورده شده است .این تحلیل هم شامل تحلیل اقتصادی کاهش خاموشی از دیدگاه ذینفعان (وزارت
نیرو) و هم تحلیل اقتصادی کاهش خاموشی از دیدگاه اقتصاد ملی میباشد .در این مطالعه موردی بار هر خط  20کیلوولت
حدود  4مگاوات و همچنین میزان شدت اتوماسیون فیدر برابر 3.5بوده است .شاخص شدت اتوماسیون در بخش  4توضیح داده
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شده است .نتیجه این تحلیل نشان میدهد که سیستم اتوماسیون اجرا شده موجب کاهش مدت زمان خاموشی به میزان 60
درصد گردیده و نتیجتا میزان خسارات مالی را نیز حدود  6میلیارد تومان کاهش داده است.

شكل  3-3نتایج تحلیل اقتصادی کاهش خاموشی

 3ـ5ـ تاثیر شدت اتوماسیون در کاهش خاموشی
تاثیر اضافه نمودن نقاط اتوماسیون در کاهش خاموشی در شکل  4-3نشان داده شده است [ .]4همانگونه که مالحظه میشود
کلید اول سبب بیشترین کاهش خاموشی است .کاهش اثربخشی کلیدها با افزایش آنها و پس از نصب تعدادی کلید ،اضافه
نمودن آنها دیگر مقرون به صرفه نیست .بنابر این استفاده از روشهای مناسب برای تعیین نقاط اتوماسیون الزامی است.
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شكل 4-3تاثیر شدت اتوماسیون در کاهش خاموشی

 3ـ6ـ مقایسه میزان خاموشی در ایران با چند کشور دیگر
در شکل  5-3میزان خاموشی در ایران و چند کشور دیگر با استفاده از اطالعات موجود در سایت آمار صنعت برق ،شرکت توانیر
[ ]5مورد مقایسه قرار گرفته است.
مقایسه میزان خاموشی در ایران با چند کشور دیگر ( SAIDIبه دقیقه)
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شكل  5-3مقایسه میزان خاموشی در ایران با چند کشور دیگر

 3ـ7ـ مهمترین راههای کاهش خاموشی
راههای زیادی برای کاهش خاموشی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:
•

مدیریت حوادث جهت کاهش زمان خاموشی

• بازآرایی بار فیدرها با انجام مانورهای فصلی
• اصالح سطح مقطع کابلهای زمینی و خطوط هوایی
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• افزایش قدرت مانور (ایجاد شبکههای رینگ و نصب تجهیزات مانوری)
• شاخه زنی درختان و رفع موانع بروز اتصالی و قطعی خطوط
• بازنگری در مشخصات کاالهای شبکه (تابلوها توزیع ،جعبه انشعاب و جعبه دیواری) و کاهش حوادث ناشی از آنها
همانگونه که در بخش  1-1عنوان گردید اهم قابلیتهای اتوماسیون توزیع به شرح زیر هستند:
 تشخیص محل خطا ()Fault Location
 ایزوله نمودن خطا ()Fault Isolation
 بازیابی سرویس ()Service Restoration
 ترکیببندی مجدد فیدر ()Feeder Reconfiguration


کنترل توان راکتیو فیدر ()Feeder Reactive Power Control

 کنترل ولتاژ فیدر ()Feeder Voltage Control

با اجرای سیستم اتوماسیون توزیع و بهکارگیری قابلیتهای باال میتوان مدیریت حوادث جهت کاهش زمان خاموشی و
همچنین بازآرایی بار فیدرها با انجام مانورهای فصلی را انجام داد که منجر به کاهش خاموشی میشود.
 3ـ8ـ میزان تلفات برق شرکتهای توزیع برق کشور
در نمودار شکل  6-3میزان تلفات برق شرکتهای توزیع برق کشور بر اساس آمار شرکت توانیر در سال  1391آورده شده است
[ .]5در این نمودار میزان تلفات کل که شامل تلفات فنی و غیر فنی میباشد نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه
میشود میزان تلفات در محدوده  7.7تا  24.6درصد قرار دارد.
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میزا تل ات شرکت ای توزی بر کشور در سا

من
سایت مار
شرکت توانیر

(به درصد)

24.6
23.0

25.0

22.6

22.5
21.7

21.2
20.2
19.0

19.8
18.4

16.7

15.9

14.615.0

15.3

14.5

14.4

13.7

20.0
17.7

16.9

16.6

30.0

14.8
13.7

13.3

13.2

12.5

12.4

12.3

11.0

10.8

9.7

9.7
7.8

15.0

9.6

9.4

9.1

8.7

8.0

7.7

10.0

5.0

0.0
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شكل  6-3میزان تلفات شرکتهای توزیع برق کشور

 3ـ9ـ مقایسه میزان تلفات شبكه توزیع برق ایران با چند کشور دیگر
در نمودار شکل  7-3میزان تلفات برق شبکه توزیع برق کشور با چند کشور دیگر در سال  1391جهت مقایسه آورده شده است.
همانگونه که مالحظه میشود کمترین میزان تلفات  4درصد مربوط به کره جنوبی است و در مقایسه با آن تلفات شبکه برق
ایران  15درصد میباشد [.]5
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م ایسه میزا تل ات ش ه توزی بر ایرا با ند کشور دیگر در سا

(به درصد)
16.0

15.0
من
سایت
مار
شرکت
توانیر

14.0

12.0

10.0

7.8

8.0

7.4
6.9

6.0
4.8
4.0
4.0

2.0

0.0
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شكل  7-3مقایسه میزان تلفات شبكه توزیع برق ایران با چند کشور دیگر

 3ـ10ـ مهمترین راههای کاهش تلفات شبكه برق
راههای زیادی برای کاهش تلفات شبکه برق وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:
•

بازآرایی بار فیدرها با انجام مانورهای فصلی

•

کاهش بار راکتیو با مدیریت بانكهای خازنی در شبکه

•

اصالح سطح مقطع کابلهای زمینی و خطوط هوایی شبکه توزیع

•

افزایش ضریب قدرت مصرفکنندههای خانگی و تجاری
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با توجه به قابلیتهای سیستم اتوماسیون توزیع اشاره شده در بخش  7-3میتوان با اجرای اتوماسیون توزیع و بهکارگیری
قابلیتهای آن بازآرایی بار فیدرها با انجام مانورهای فصلی و همچنین کاهش بار راکتیو با مدیریت بانكهای خازنی در شبکه
را انجام داد که منجر به کاهش تلفات میشود.
 3ـ 11ـ بهبود شاخص مدت زمان خاموشی
در کشورهای پیشرو در صنعت برق حرکت هدفمند به سمت اتوماسیون شبکه توزیع باعث بروز تغییرات محسوسی در افزایش
بهرهوری شبکههای برق چه از لحاظ فنی و چه از نظر مالی شده است .بهعنوان مثال در شرکت زیرساخت برق
دانمارك  DONGاجرای جامع طرح اتوماسیون توزیع با شاخص شدت اتوماسیون برابر  7.5میزان شاخص مدت زمان خاموشی
به اندازه  %35بهبودیافته است.

 -4امكانسنجی توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور
 4ـ1ـ شاخص اتوماسیون توزیع
ابتدا الزم است شاخصی برای اجرای اتوماسیون مشخص شود .در اکثر کشورهای پیشرفته شاخص اتوماسیون توزیع میزان
شدت اتوماسیون یا  )Automation Intensity Level( AILمیباشد [ .]4این شاخص عبارت از تعداد متوسط کلیدهای
موردنیاز برای اتوماسیون تمامی فیدرها میباشد.
 4ـ1ـ1ـمیزان شاخص اتوماسیون توزیع در کشورهای پیشرفته
اکثر کشورهای پیشرفته میزان خاموشی هدف را برای خود تعیین کردهاند .مثال کشور سنگاپور میزان خاموشی متوسط ساالنه
هر مشترك خود را  3دقیقه و کشورهای شمال قاره امریکا این میزان را  1.5ساعت اعالم کردهاند .قابلتوجه است کشور هند
در سال  2004این میزان را  38ساعت اعالم کرده و رسیدن به میزان  30ساعت را هدف سال  2005خود قرار داده بود.
در زمینه ک اهش تلفات اکثر این کشورها با مالحظات مهندسی که در طرح و توسعه شبکه توزیع و همچنین بهینهسازی شبکه
موجود خود انجام دادهاند موجبات کاهش تلفات را فراهم کردهاند .همچنین اکثر این کشورها با توجه به آرایش شبکه و
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پارامترهای بهرهبرداری خاص شبکه خود و همچنین تعیین میزان خسارت خاموشی پرداختی به مشترکین خود اجرای
اتوماسیون را در سطوح و با درصدهای مختلف هدفگذاری نمودهاند.
 4ـ1ـ2ـ شاخص اتوماسیون توزیع در کشور
با توجه به طرحهای پایلوت اتوماسیون توزیع اجرا شده در کشور ما و طرحهای اجرا شده در سایر کشورها و همچنین
بررسیهای صورت گرفته در خصوص امکانسنجی توسعه فناوری اتوماسیون توزیع و مالحظات فنی و اقتصادی اجرای
اتوماسیون در کشور الزم است شاخصی برای اجرای اتوماسیون در کشور مشخص شود .در این خصوص میزان شدت
اتوماسیون بهعنوان شاخص اتوماسیون توزیع مناسب میباشد .با توجه به آنکه تعیین میزان این شاخص بستگی به پارامترهای
زیادی از قبیل نوع آرایش شبکه ،مالحظات بهرهبرداری و مالحظات اقتصادی هر شرکت توزیع دارد و میزان واحدی برای آن
بهعنوان معیار قابل تعیین نیست ،الزم است برای تعیین میزان این شاخص در کلیه شرکتهای توزیع مطالعات جامعی صورت
گیرد .بودجه و زمان مورد نیاز برای انجام این مطالعات در مراحل بعدی طرح تعیین خواهد شد.

 4ـ2ـ تعداد کلیدهای موردنیاز برای اتوماسیون یك فیدر
با فرض نصب دو کلید در مسیر اصلی فیدر بهصورت NCمیتوان در مواقع لزوم فیدر را به سه قسمت تقسیم نمود .همچنین با
نصب سه کلید  NOبرای هر تکه فیدر امکان مانور هر قسمت به فیدرهای مجاور مطابق شکل 1-4وجود دارد.

N.
O

N.
O

N.
C

N.
C

شكل  1-4اتوماسیون فیدر

N.
O
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با فرض قبلی در مسیر اصلی فیدر  2کلید و در محلهای دو خط  3کلید نیاز است از آنجا که سه کلید مذکور مابین  2فیدر
مشترك است سهم هر فیدر برای کلیدهای محل دو خط  1.5کلید است .تعداد متوسط کلیدهای موردنیاز برای اتوماسیون هر
فیدر برابر با  )2 + 1.5 = 3.5( 3.5است .در این حالت اصطالحا میزان شدت اتوماسیون برابر  3.5است .هر چه این عدد بزرگتر
باشد امکانات مانوری بیشتری موردنیاز است.

 4ـ3ـ آمار تجهیزات شرکتهای توزیع
لیست تجهیزات شرکتهای توزیع برق کشور در سال  1391بر اساس آمار شرکت توانیر [ ]5در جدول  1-4آورده شده است .از
این آمار در بخشهای بعد برای اندازهگیری بازار تجهیزات اتوماسیون توزیع و برآورد هزینه اجرای اتوماسیون توزیع در کشور
استفاده خواهد شد.
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جدول  1-4آمار تجهیزات شرکتهای توزیع در سال 1391
ردیف

نام شرکت توزیع

تعداد فیدر زمینی و هوایی

تعداد ترانس هوایی

تعداد ترانس زمینی

1

شهرستان تبریز

165

4,028

1,022

2

استان آذربایجان شرقی

190

13,352

423

3

استان آذربایجان غربی

240

15,042

771

4

استان اردبیل

110

5,308

334

5

استان اصفهان

517

25,884

1,717

6

شهرستان اصفهان

297

7,605

1,549

7

استان چهارمحال و بختیاری

98

6,891

209

8

استان مرکزی

339

12,982

407

9

استان همدان

251

13,844

345

10

استان لرستان

216

10,614

311

11

استان البرز

465

17,676

802

12

تهران بزرگ

1,201

5,033

10,813

13

نواحی استان تهران

449

25,111

1,208

14

استان قم

156

4,498

569

15

شهرستان مشهد

328

7,978

942

16

استان خراسان رضوی

362

20,792

132

17

استان خراسان جنوبی

94

6,652

27

18

استان خراسان شمالی

75

5,076

100

19

شهرستان اهواز

366

11,302

476

20

استان خوزستان

557

31,430

658

21

استان کهكیلویه و بویراحمد

44

6,319

46

22

استان زنجان

211

7,402

354

23

استان قزوین

290

9,373

600

24

استان سمنان

168

6,285

254

25

استان سیستان و بلوچستان

272

16,724

268

26

استان کرمانشاه

264

14,128

435

27

استان کردستان

150

9,459

231

28

استان ایالم

100

4,395

97

29

شهرستان شیراز

410

19,921

1,104

30

استان فارس

380

29,601

170

31

استان بوشهر

363

11,944

569
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ردیف

نام شرکت توزیع

تعداد فیدر زمینی و هوایی

تعداد ترانس هوایی

تعداد ترانس زمینی

32

شمال استان کرمان

249

12,263

528

33

جنوب استان کرمان

289

20,330

270

34

استان گیالن

317

14,858

812

35

استان مازندران

381

22,846

696

36

غرب استان مازندران

146

8,644

221

37

استان گلستان

198

13,208

356

38

استان هرمزگان

562

17,212

1,474

39

استان یزد

235

12,641

183

11,505

508,651

31,483

جمع کل  /متوسط

 4ـ4ـ هزینه اجرای سیستم اتوماسیون شرکت توزیع
در جدول  2-4بهعنوان نمونه هزینه یك سیستم اتوماسیون توزیع که در سال  1389در شرکت توزیع برق مشهد اجرا گردیده
آورده شده است .این سیستم شامل شبکه هوایی ،پستهای زمینی ،شبکه مخابراتی و تجهیزات رایانهای مرکز کنترل میباشد
که هزینه تجهیزات آن به تفکیك مشخص گردیده است.
جدول  2-4هزینه اجرای سیستم اتوماسیون شرکت توزیع برق مشهد در سال 1389

شبكه هوایی

پست زمینی

شبكه مخابراتی

تجهیزات رایانه
جمع

شبكه هوایی

تعداد

مشخصات

هزینه (میلیون ریال)

کلید هوایی

240

گازی ()SF6

16800

سکشناالیزر

26

Yaskawa

1560

ریکلوزر

9

ABB

1620

پست زمینی

14

گازی ()SF6

9000

تکرارکننده

3

دکل  60متری

180

ایستگاه اصلی

4

دکل  60متری

1000

مودم

275

TRIO

7500

8

Intel .HP

450

سرور و ایستگاه
کاری

38110
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 4ـ5ـ محاسبات سود و هزینه اجرای اتوماسیون توزیع در ایران
با توجه به توضیحات گفته شده تاکنون ،شاخص  AILرا برابر  1.5در نظر میگیریم که حداقل شاخص برای اتوماسیون به
شمار میرود [( ]4یك کلید  NCبرای زمانهای خطا و یك کلید  NOبرای مانور با یك فیدر مجاور) ،آنگاه با توجه به آمار
سایت توانیر [ ]5که تعداد فیدرهای فشار متوسط توزیع برق کل ایران را برابر  11505عدد در سال  91ذکر نموده است خواهیم
داشت:
تعداد فیدرهای اتوماسیون =شاخص  × AILتعداد کل فیدرها= 17،258=11،505 ×1.5
هزینه متوسط اجرای اتوماسیون یك کلید حدود  300میلیون ریال است بنابراین خواهیم داشت:
هزینه اجرای اتوماسیون فیدرها=تعداد فیدرهای اتوماسیون× هزینه هر کلید اتوماسیون یعنی =17258 ×300،000،000
 5،177،250میلیون ریال
با فرض در نظر گرفتن هزینه  150،000میلیون ریالی مراکز کنترل ،هزینه کلی اجرای اتوماسیون توزیع در نهایت برابر خواهد
بود با:
هزینه اجرای اتوماسیون فیدرها  +هزینه مراکز کنترل =  5،327،250میلیون ریال
جهت محاسبه هزینههای انرژی فروخته نشده ،طبق آمار سایت توانیر ،میزان انرژی برق فروخته نشده در سال  91برابر
293،000هزار کیلووات ساعت بوده است .با توجه به آنکه در شبکههای توزیع نسبت زمان خاموشی در اثر حادثه به خاموشی
کل (خاموشی در اثر حادثه و خاموشی برنامهریزی شده) حدودا به نسبت  3به چهار (برابر  )0.75است بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که:
میزان انرژی برق فروخته نشده در اثر حادثه در سال ( 91کیلووات ساعت)= میزان انرژی برق فروخته نشده در سال 91
(کیلووات ساعت)× نسبت زمان خاموشی در اثر حادثه به خاموشی کل
=  2،197،500 =0.75×293،000هزار کیلووات ساعت
بنابراین میزان کاهش انرژی برق فروخته نشده (به کیلووات ساعت) پس از اجرای اتوماسیون برابر است با:
درصد کاهش مدت خاموشی پس از اجرای اتوماسیون×میزان انرژی برق فروخته نشده در اثر حادثه در سال( 91کیلووات
ساعت)
= 109،875=0.5×2،197،500هزار کیلووات ساعت
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هزینه خسارت ملی ناشی از خاموشی در سال  91با توجه به دستورالعمل نحوه ارزیابى پروژههای تحقیقاتى دبیرخانه تحقیقات
برق (سند شماره  – 014 – 03د) برابر  3،083تومان به ازای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته میشود ،بنابراین میزان کاهش
خسارت ملی ناشی از خاموشی پس از اجرای اتوماسیون (تومان) برابر خواهد بود با:
میزان کاهش انرژی برق فروخته نشده پس از اجرای اتوماسیون (کیلووات ساعت)× هزینه خسارت ملی ناشی از خاموشی در
سال ( 91تومان به ازای هر کیلووات ساعت)
 338،766،196،631 = 3،083×109،875،000تومان
با توجه به آنکه خسارت سرمایهگذاری تولید ،انتقال و توزیع به ازای هر کیلووات انرژی (تومان) ،تقریبا برابر  1،500دالر است
(با فرض متوسط قیمت دالر در سال  91برابر  3،300تومان) ،این مبلغ برابر خواهد بود با:
خسارت سرمایهگذاری تولید ،انتقال و توزیع هر کیلووات انرژی (تومان)× هر دالر به تومان=  4،950هزار تومان
بنابراین ،خسارت سرمایهگذاری تولید ،انتقال و توزیع انرژی فروخته نشده در سال ( 91چنانچه اتوماسیون انجام نشود) برابر
خواهد بود با:
میزان کاهش انرژی برق فروخته نشده پس از اجرای اتوماسیون (کیلووات ساعت)× خسارت سرمایهگذاری تولید ،انتقال و توزیع
هر کیلووات انرژی (تومان) تقسیم بر تعداد ساعات یك سال
= 62،086،900،685=4،950،000/8،760×109،875،000تومان
بنابراین میزان کاهش خسارت ملی ناشی از خاموشی با در نظر گرفتن خسارت سرمایه گذاری پس از اجرای اتوماسیون (تومان)
برابر است با:
میزان کاهش خسارت ملی ناشی از خاموشی پس از اجرای اتوماسیون (تومان) +خسارت سرمایهگذاری تولید ،انتقال و توزیع
انرژی فروخته نشده در سال 91
= 400،853،097،315=62،086،900،685+ 338،766،196،631تومان
محاسبه میزان سود ناشی از کاهش هزینه بهرهبرداری:
این میزان سود درواقع هزینه جریمه ایست که به مشترکین پس از اجرای اتوماسیون پرداخت نخواهد شد و معادل  4.5درصد
میزان فروش انرژی برق در سال  91است [.]6
= 383،836،320،000=203،088،000،000×42×%4.5تومان
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سود کل= 784،689،417،315= 383،836،320،000+400،853،097،315تومان
با تقسیم سود کل اتوماسیون به هزینه کل آن میتوان نسبت سود به هزینه را تعیین نمود که برابر با  1.47خواهد بود.
در جدول  3-4محاسبات فوق بهصورت خالصه آورده شده است.
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جدول  3-4برآورد تقریبی هزینه اتوماسیون توزیع

تعداد کل فیدرها در سال 91

 11،505

درصد کاهش مدت خاموشی پس از اجرای اتوماسیون

 %50

تعداد فیدرهای اتوماسیون در سال 91

 17،258

متوسط هزینه اتوماسیون یك کلید (تومان)

 30،000،000

هزینه اجرای اتوماسیون فیدرها (تومان)

 517،725،000،000

هزینه مراکز کنترل (تومان)

 15،000،000،000

کل هزینه اجرای اتوماسیون (تومان)

 532،725،000،000

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

 293،000،000

نسبت زمان خاموشی در اثر حادثه به خاموشی کل

 0.75

میزان انرژی برق فروخته نشده در اثر حادثه در سال ( 91کیلووات ساعت)

 219،750،000.0

میزان کاهش خاموشی پس از اجرای اتوماسیون (کیلووات ساعت)

 109،875،000

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

 3،083

میزان کاهش خسارت خاموشی پس از اجرای اتوماسیون (تومان)

 338،766،196،631

خسارت سرمایهگذاری تولید ،انتقال و توزیع هر کیلووات انرژی (تومان)

 4،950،000

خسارت سرمایهگذاری تولید ،انتقال و توزیع انرژی فروخته نشده در سال ( 91تومان)

 62،086،900،685

میزان کاهش خسارت ملی ناشی از خاموشی پس از اجرای اتوماسیون (تومان)

 400،853،097،315

سود ناشی از کاهش هزینه بهرهبرداری (تومان)

383،836،320،000

سود کل (تومان)

784،689،417،315

نسبت سود به هزینه اجرای اتوماسیون

 1.47
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 4ـ7ـ وضعیت تولید تجهیزات اتوماسیون در کشور
بهمنظور برآوردی از توان تولید داخل وضعیت تولید تجهیزات اتوماسیون توزیع در کشور مورد بررسی قرار گرفته است و
تجهیزاتی که در مرحله تولید انبوه هستند در جدول  7-4ارائه شده است.
جدول  4-4وضعیت تولید تجهیزات اتوماسیون در کشور
تعداد

#

نام تجهیز

شرکتهای

نام تولیدکنندگان

داخلی
تولیدکننده

1

اسکادا

5

کرمان تابلو – آی تی ای – مو نیرو – دانشگاه حکیم سبزواری  -ویستا جهان

2

Fault Indicator

1

یراقآوران پویا

3

بریکر

1

الوان تابلو

4

ترانس جریان

1

مگ الکتریك

5

ترانس ولتاژ

1

مگ الکتریك

6

ترانسدیوسر

3

کرمان تابلو – مو نیرو  -ویستا جهان

2

مقره سازی صدف گستر زنجان ،مقره سازی ایران

8

پایانه راه دور ()RTU

3

سازگان ارتباط  -ویستا جهان – زرین سامانه شرق

9

شارژر

1

ویستا جهان

4

کرمان تابلو – آی تی ای – مو نیرو – دانشگاه حکیم سبزواری  -ویستا جهان

7

10

مقره اندازهگیری ولتاژ و
جریان

پروتکل ارتباط با پایانه
راه دور

 -5پیچیدگی فناوریهای اتوماسیون توزیع
 5ـ1ـ تعیین سطح پیچیدگی به روش اطلس فناوری
این تجزیه و تحلیل که به نحو روشن و مشخصی بر جنبههای مختلف فناوری تمرکز مییابد ،روشی کمی است برای
اندازهگیری سهم هر یك از چهار جزء فناوری تولید در سطح کارخانه یا شرکت .بررسی مزبور با توجه به دو معیار اصلی انجام
میگیرد .معیار اول به تعیین میزان پیچیدگی هر یك از اجزاء فناوری مربوط میشود .در هر یك از چهار جزء فناوری درجات
مختلفی از پیچیدگی وجود دارد .این پیچیدگیها از سطح بسیار سادهای آغاز گشته و به مراحل بسیار پیچیدهای تکامل مییابد.
مثالٌ در جزء ماشینآالت ،سطوح مزبور از ابزارهای دستی ساده مانند آچار و غیره شروع و در باالترین سطح به استفاده از
روباتها ختم میشود.
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در مورد مهارت و تجربیات ،سطوح پیچیدگی از توانایی کار با ماشین آغاز میگردد و در نهایت به توانایی نوآوری و خالقیت
تکامل مییابد .معیار دوم به موقعیت اجزا فناوری مورداستفاده در مقایسه با اجزا بهترین فناوری جهان مربوط میشود( .اطلس
فناوری ،1369 ،صص .)10-11
چهار بعد فناوری (ماشینآالت و تجهیزات ،تواناییهای انسانی ،اطالعات و سازماندهی و مدیریت) تبدیلکنندههای دادهها به
ستاندهها میباشند .عالوه بر این هیچگونه تبدیلی بدون حضور تمام این چهار جز امکانپذیر نیست .بنابراین میتوان گفت که
در هر فعالیت تولیدی ،هر چهار جزء بهطور جمعی به ویژگیهای فناورانه فرآیند تبدیل کمك میکند (اطلس فناوری،1369 ،
ص )62
از بررسی کیفی میزان پیچیدگی چهار بعد فناوری هر واحد تولیدی میتوان تصویر قابلقبولی از پیچیدگی فنی آن واحد به
دست آورد ،ولی برای ایجاد توافق نظر در میان تصمیمگیران استفاده از روشی کمی که بتواند مکمل روش کیفی باشد،
میتواند مفید واقع شود.
با در نظر داشتن این مالحظات ،در اطلس فناوری پیشنهاد شده که از روشی کمی برای اندازهگیری نقش فنی چهار جزء فناوری
در یك واحد تولیدی استفاده شود ،این روش بهطور کلی به دو جنبه بستگی دارد :جنبه اول به تعیین میزان پیچیدگی هر یك از
این اجزا فنی در یك واحد تولیدی مربوط میشود و جنبه دوم موضوع به تعیین موقعیت فناوری مورد مصرف کنونی در رابطه با
آخرین وضعیت هر یك از اجزا مربوطه باز میگردد (اطلس فناوری ،1369 ،ص .)63
در این روش نخست هر یك از اجزا به عوامل کوچكتری تجزیه میشوند و به آنها نسبت به مطلوبترین موقعیت هر جزء در
جهان امتیاز داده میشود .هنگامی که میزان پیچیدگی چهار جزء بعد فنی ارزیابی میشود ،الزم است که حد باال و پایین
پیچیدگی فنی تعیین شود .این نوع ارزیابیها را باید متخصصین (یعنی افرادی که کامال در مورد واحد تولیدی مورد ارزیابی و
هم درباره آخرین وضعیت جهانی هر کدام از این اجزاء آگاهی داشته باشند) انجام دهند .متخصصین مزبور با استفاده از فرایند
نمره دهی میتوانند نمره مناسبی برای واحد تولیدی موردنظر تعیین کنند (اطلس فناوری ،1369 ،ص )64
برای ارزیابی موقعیت جهانی ،چهار بعد فناوری فوقالذکر استفاده میشود که میتوان بهطور کلی در موارد زیر خالصه نمود :
 -1مشخصات عملکردی 1برای بعد افزار فنی ( :)1Tمثل گستره عملیات ،دقت موردنیاز ،کنترلها ،روشهای حمل و نقل
و غیره.
1- State- of - art
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 -2ویژگیهای شایستگی 2برای بعد نیروی انسانی ( :3)Hمثل خالقیت ،تمایل به یادگیری ،تمایل به موفقیت ،تمایل به
کار تیمی ،ریسكپذیری ،وقتشناسی و غیره.
 -3الزامات کفایتی برای اطالعات :5)I( 4مثل توانمندی بازیابی و دسترسی ،تعداد ارتباطات ،امکان بروز سازی ،سهولت
مبادله و جامعیت و غیره.
 -4معیارهای اثربخشی 6برای بعد سازماندهی و مدیریت ( :)Oمثل رهبری ،حفظ استقالل داخلی کارکنان ،حس
جهتیابی ،مشارکت کارکنان ،فضای نوآورانه ،صداقت و غیره( .اطلس فناوری ،1369 ،صص .)64-68
هنگامی که نقش هر یك از چهار جزء فناوری بهصورت کمی به دست آمد باید ارزش واحدی که نشاندهنده نقش
کل این چهار جزء باشد ،برآورد شود تا بتوان یك شاخص کلی به دست آورد .برای انجام این کار پیشنهاد میشود از
یك تابع توانی به نام تابع ضریب کمك فناوری استفاده شود.
 5ـ2ـ اجزاء فناوری در طبقهبندی مدل
همانگونه که قبالٌ توضیح داده شد ،فناوری را میتوان عامل تبدیل منابع طبیعی به منابع تولیدشده معرفی نمود .این عامل
میتواند شامل سختافزارها ،نرمافزارها ،دانش فنی و غیره باشد و در حقیقت این تعریف گستردهتر از تصورات عموم است که
فناوری را ترکیبی از سختافزار و نرمافزار میدانند .با این توضیحات میتوان اجزاء فناوری را به چهار دسته کلی تقسیم نمود:
 )1ماشینآالت و ابزار تولید :یعنی وسیله یا وسایلی که فناوری در آن جای گرفته است و شامل تمام امکانات فیزیکی الزم
برای انجام عملیات تبدیل (یا تولید) میشود مانند ابزارآالت ،تجهیزات ،ماشینآالت ،ساختمانها و غیره.
 )2مهارتها و تجربیات تولیدی :یعنی فناوری نهفته در انسانها که شامل تمام توانائیهای الزم برای انجام عملیات تولید
میشود؛ مانند تخصص ،مهارت ،چاالکی ،نوآوری و ابتکار ،نبوغ و غیره.

2- Performance Specification
3- Competence Characteristics
4- Human Ware
5- Adequacy Requirements
6- Info ware
7- Effectiveness Measures
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 )3اطالعات و دانش فنی تولید :یعنی فناوری نهفته در اسناد که شامل تمام اطالعات و ارقام موردنیاز برای انجام فعالیتهای
تولیدی میشود؛ مانند طرحها ،نقشهها ،مشخصات ،مشاهدات ،روابط ،محاسبات ریاضی ،نمودارها و نظریههای علمی.
 )4سازماندهی و مدیریت تولید :یعنی فناوری نهفته در سازمان که شامل تمام چارچوبهای موردنیاز برای فعالیتهای تولید
میباشد؛ مانند سیستماتیك کردن ،سازماندهی ،شبکهسازی ،مدیریت و بازاریابی.
برای هرگونه تبدیل دادهها به ستاندهها ،حضور هر چهار جزء فوق الزامی است.
در غیاب کامل هر یك از چهار جزء فوق ،هیچگونه تبدیلی یا تولیدی صورتپذیر نخواهد بود زیرا:
 ماشینآالت و ابزار تولید ،قلب فعالیتهای تبدیل دادهها و ستاندهها میباشد و توسط نیروی انسانی ایجاد ،نصب و
راهاندازی میشود.
 نیروی انسانی عامل کلیدی عملیات تبدیل (یا تولید) است که بهوسیله اطالعات و دانش فنی راهنمایی میشود.
 اطالعات و دانش فنی به نوبه خود ،توسط نیروی انسانی ایجاد گشته و برای تصمیمگیری و بهکارگیری ماشینآالت و ابزار
به کار گرفته میشود.
 سازماندهی و مدیریت ،کنترلکننده ماشینآالت ،مهارتها ،تجربیات و اطالعات و حقایق برای انجام فعالیتهای تبدیل
میباشد.
درواقع مورد آخر نقش کلیدی را برای کنترل و بهکارگیری سه جزء دیگر ایفا مینماید.
با استفاده از چهار جزء فوق بهعنوان پایهای برای تحقیق ،میتوان به هماهنگی و روابط متقابل میان برنامهریزی اقتصادی
متعارف و برنامهریزی بر محور فناوری در سطح شرکت ،رشته یا زیر بخش ،بخش و یا کالن دست یافت .اجزاء فناوری در
طبقهبندی مدل در شکل  1-5نشان داده شده است.
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يكپارچه

نوآوري

كامپيوتري شده
بهبود
انطباق

خودكار
فني تخصصي

مشابه سازي

فني عمومي

تعمير

مكانيكي
امكانات فني

نصب
كار با ماشين

ماشينآالت و تجهيزات
فني

توانائيهاي
انساني

اطالعات و دانش فني

سازماندهي و مديريت

آشنا كننده
توصيف كننده
مشخص كننده

تالش
پيوند
تهور
حمايت

استفاده كننده

تثبيت

تفهيم كننده

شكوفائي

تعميم دهنده

رهبري

ارزيابي كننده

شكل  1-5اجزاء فناوری در طبقهبندی مدل

هر یك از اجزاء فناوری ،می توانند بر اساس میزان توانایی خود در درجات مختلفی از سیر تکاملی خود واقع شوند که اصطالحا
تحت عنوان درجه پیچیدگی مطرح میگردد .نمودار فوق بهعنوان نمونه ،شماری کلی از درجات پیچیدگی چهار جزء فناوری
برای هر فعالیت تولیدی را نشان میدهد .در اینجا میتوان متذکر شد که اگرچه بررسی میزان پیچیدگی چهار جزء فناوری از
نظر اصولی مفید است ،اما تفکیك بین سطوح متوالی در برخی مواقع ممکن است ساده نباشد .معهذا ،این طبقهبندی
مورداستفاده قرار خواهد گرفت .زیرا در شرایط واقعی ،گامهای پیاپی افزایش پیچیدگی هر چهار جزء فناوری را میتوان در آن،
مشاهده نمود.
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بنابراین در مطالعه سیر واقعی فعالیتهای تولیدی ،درجات پیچیدگی هر یك از اجزاء فناوری را میتوان مشاهده نمود .اینگونه
تغییرات در میزان پیچیدگی هر یك از اجزاء به چهار دلیل زیر به وجود میآیند:
اول :افزایش پیچیدگیهای کار با ماشینآالت ،نیاز به توسعه و استفاده از وسایل پیچیدهتری را دامن میزند .ماشینآالت و
تجهیزات قلب هر سیستم صنعتی است .ولی ابزارها عمدتا از طریق توانائیها و با استفاده از اطالعاتی که در طول زمان اندوخته
میشوند توسعه ،نصب ،بهرهبرداری و بهبود مییابند.
ماشینآالت و تجهیزات خود به تنهائی نمیتوانند عمل نمایند و اگر توانائی استفاده از آنها وجود نداشته باشد بیفایده خواهند
بود .معهذا با افزایش میزان پیچیدگی امکانات ،میزان پیچیدگی توانائیها و اطالعات موردنیاز نیز میتواند افزایش یابد.
نوعی طبقهبندی ممکن و نمونههایی از پیچیدگی فزاینده ماشینآالت و تجهیزات فنی در جدول  1-5شامل پیچیدگی
ماشینآالت و تجهیزات فنی نشان داده شده است.
جدول  1-5درجات پیچیدگی ماشینآالت و تجهیزات فنی
درجهبندی برحسب میزان افزایش پیچیدگی

ماشینآالت و تجهیزات دستی
ماشینآالت و تجهیزات مکانیکی

ویژگیها

شرح :تالش و کنترل دستی فعالیتها
نمونه :استفاده از ابزاردستی مانند آچار و ...استفاده از دست در بستهبندیها
شرح :مکمل نمودن نیروی مکانیکی یا نیروی جسمانی ،کنترل فعالیتها تماماٌ
توسط متصدی کار انجام میشود.
نمونه :استفاده از ابزاردستی برقی مانند مته

ماشینآالت و تجهیزات فنی و عمومی

شرح :ماشین کارهای اصلی را انجام میدهد و کنترل فعالیتها کامالٌ بر عهده
متصدیان میباشد.
نمونه :استفاده از ماشینآالتی مانند ماشینهای تراش و آسیاب و دیگر
نمونه :ماشینابزارهای عمومی

ماشینآالت و تجهیزات فنی تخصصی

شرح :ماشین کارهای تخصصی را انجام میدهند و کنترل فعالیتها کامالٌ بر
عهده متصدیان است.
نمونه :دارهای بافندگی برقی

ماشینآالت و تجهیزات فنی خودکار

شرح :ماشینها یك سری عملیات را بدون دخالت انسان انجام میدهند کنترل
متصدیان در سلسله مراتب و تکمیل فعالیت ناچیز است؛ اما ماشینها نمیتوانند
اشتباهات را برطرف نمایند و متصدیان باید اعمال اصالحی را انجام دهند.
نمونه :ماشینابزارهای خودکار

ماشینآالت و تجهیزات فنی کامپیوتری

شرح :کنترلهای کامپیوتری موارد زیر را امکانپذیر نموده است.
تغییر سرعت و جهت برحسب عالئم اندازهگیری شده
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ویژگیها

درجهبندی برحسب میزان افزایش پیچیدگی

شناسایی و انتخاب اعمال مناسب
اصالح عملکرد پس از شروع فعالیت
تجزیه و تحلیل نیازهای محیطی و تنظیم آن قبل از شروع به کار جهت تحقق
عملکرد مطلوب
دخالت ناچیز انسان در فعالیتها
نمونه :کنترل شمارشی کامپیوتری ،کنترل شمارشی مستقیم و ماشینآالت تولید
با کمك کامپیوتر
شرح :تمام فعالیتهای کارخانه از طریق استفاده از امکانات کامپیوتری در هم
ماشینآالت و تجهیزات فنی تمام کامپیوتری

ادغام شده است.
نمونه :تقریبا هیچگونه دخالت مستقیم انسانی وجود ندارد مانند کارخانههایی که
کامالٌ از روبات استفاده میکنند.

دوم :تقاضای فزاینده مهارتهای موردنیاز برای تولید ،بهبود ،نصب و اداره تجهیزاتی که پیچیدگی متفاوتی دارند نیز ،مستلزم
توانائیهای پیچیده مناسبی است.
این توانائیها نقش کلیدی در انجام عملیات صنعتی دارند و در حقیقت این توانائی است که تجهیزات را سودبخش مینماید .با
این وجود ،میزان آنچه که میتوان انجام داد را اطالعات موجود ،سازماندهی و مدیریتی که در آن فعالیتها انجام میشود،
هدایت میکند .توانائیها به پیدایش اطالعات بیشتری نیز منتهی گشته و به این طریق به بهبود بهرهبرداری از ماشینآالت و
تجهیزات منجر میگردد.
یك طبقهبندی محتمل از تواناییها در جدول  2-5شامل درجات پیچیدگی و توانائیهای انسانی نشان داده شده است.
جدول2-5درجات پیچیدگی توانائیهای انسانی
ویژگیها

درجهبندی برحسب میزان افزایش پیچیدگی

نوع کار :استاندارد
نوع تصمیمات :معمولی
تالشهای فیزیکی :کم ،متوسط ،زیاد

توانائی کار با ماشین

تالشهای فکری :خیلی کم
تحصیالت :سطح دبیرستان و پایینتر
آموزشهای فنی :سطح اولیه و ابتدایی
طبقهبندی :کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر
نوع کار :استاندارد

توانائی نصب

نوع تصمیمات :معمولی
تالشهای فیزیکی :کم ،متوسط
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ویژگیها

درجهبندی برحسب میزان افزایش پیچیدگی

تالشهای فکری :کم
آموزشهای فنی :دورهای کوتاه
طبقهبندی :کارگران ماهر و تکنسینها
نوع کار :تا حدودی غیراستاندارد
نوع تصمیمات :تا حدودی معمولی
تالشهای فیزیکی :کم و متوسط

توانائی تعمیر

تالشهای فکری :متوسط
تحصیالت :تحصیالت حرفهای و یا دانشگاهی
آموزشهای فنی :کوتاه و متوسط مدت
طبقهبندی :تکنسینها ،متخصصین و مهندسین
نوع کار :غیراستاندارد
نوع تصمیمات :غیرمعمولی
تالشهای فیزیکی :کم

توانائی مشابهسازی

تالشهای فکری :زیاد
تحصیالت :تحصیالت دانشگاهی و باالتر
آموزشهای فنی :زیاد
طبقهبندی :تکنسینها ،متخصصین و مهندسین
نوع کار :غیراستاندارد
نوع تصمیمات :غیرمعمولی

توانائی بهبود

تحصیالت :دانشگاهی و باالتر
آموزشهای فنی :باال
طبقهبندی :تکنسینها ،متخصصین ،مهندسین
نوع کار :غیراستاندارد
نوع تصمیمات :غیرمعمولی
تالشهای فیزیکی :کم

توانائی نوآوری

تالشهای فکری :بسیار زیاد
تحصیالت :تحصیالت دانشگاهی و باالتر
آموزشهای فنی :خیلی باال
طبقهبندی :تکنسینها ،متخصصین ،مهندسین

سوم :با افزایش میزان پیچیدگی ماشینآالت و تجهیزات و توانائیهای انسانی ،پیچیدگی اطالعات و دانش فنی موردنیاز برای
راهنمایی و استفاده از این دو نیز افزایش مییابد .در چنین شرایطی ،ارزش استناد به مدارك به نحو حیرتآوری افزایش پیدا
میکند.
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این اطالعا ت بیانگر تجمع دانش بشری است .امروزه میزان دانش موجود به نحوی مستمر ،در حال رشد است و بنابراین
اطالعات موجود نیازمند بهروز شدن میباشند .اگر این عمل انجام نشد ،انتخاب و استفاده مناسب از تجهیزات امکانپذیر
نخواهد بود .پس یکی از وظایف کلیدی هر سازمانی ،تضمین تهیه ،استفاده و بهروز نمودن انواع اطالعات مناسب است.
در جدول 3-5درجات پیچیدگی اطالعات و دانش فنی ،یك طبقهبندی ممکن از افزایش پیچیدگی آن را ارائه مینماید.
جدول 3-5درجات پیچیدگی اطالعات و دانش فنی
درجهبندی برحسب میزان

ویژگیها

افزایش پیچیدگی

اطالعات آشنا کننده
اطالعات توصیفکننده

شرح :اطالعاتی که موجب آگاهی از ماشینآالت موردنظر میگردد.
نمونه :تصویرها ،مدلها و بروشورهایی که توضیحات اولیه در آن وجود دارد.
شرح :اطالعاتی که درك اصول اصلی نهفته در مصرف و طریق استفاده موردنظر را امکانپذیر میسازد.
نمونه :توضیح تجهیزات
شرح :اطالعاتی که انتخاب و نصب امکانات موردنظر را مقدور میسازد.

اطالعات مشخصکننده

نمونه :مشخصات تجهیزات ،نقشه کارخانه ،جدول گردش کار ،مشخصات مواد اولیه نقشههای مهندسی ،نقشههای
لولهکشی ،مشخصات نقاشی ،مشخصات نصب ماشینآالت و غیره.
شرح :اطالعاتی که استفاده موثر ماشینآالت و تجهیزات را مقدور میسازد.

اطالعات استفادهکننده

نمونه :فرایندهای استاندارد فعالیتها ،شرح تفصیلی قرار گرفتن تجهیزات ،دستورالعملهای حفاظتی ،فرایند تضمین
کیفیت ،فرایند نگهداری از تجهیزات ،یافتن نقصها و لیست نقصهای ممکنه ،فرایند و دستورالعمل فرایند کنترل،
فرایند و دستورالعمل فرایند تولید ،فرایند و دستورالعمل حسابداری هزینه.

اطالعات تفهیم کننده

شرح :اطالعاتی که دانش و درك عمیق از طراحی و به کار اندازی ماشینآالت و تجهیزات را مقدور میسازد.
نمونه :شرح تفصیلی فراگرد ،طرحها ،منجمله مشخصات و تکنیكهای مدیریت تولید
شرح :اطالعاتی که امکان بهبود در طراحی و استفاده از امکانات را فراهم میسازد.

اطالعات تعمیم دهنده

نمونه :اطالعاتی که از جریان مهندسی معکوس و تحقیق و توسعه داخلی به دست میآید و موجب پیدایش
محصول و بهبود فرایند تولید میگردد.

اطالعات ارزیابیکننده

شرح :اطالعات موقعیتی دانش (جهانی) در مورد ماشینآالت و تجهیزات مورداستفاده برای مقاصدی خاص
نمونه :اطالعات جامعی درباره آخرین تحوالت در طراحی ،بهبود ،عملکرد و استفاده از ماشینآالت و تجهیزات

چهارم :زمانی که کم و کیف یك فعالیت تولیدی یا صنعتی توسعه مییابد ،وظایف مدیریتی ،مانند برنامهریزی ،سازماندهی،
اداره ،تحرك و نظارت بر رفتار شرکت به نحو فزایندهای پیچیدهتر میشود و بنابراین برای ادغام کارآمد ماشینآالت و
تجهیزات ،توانائیهای انسانی و اطالعات ،ممکن است به سازماندهی و مدیریت پیچیدهتر نیاز باشد.
بنابر آنچه گفته شد ،سازماندهی و مدیریت اطالعات ،توانائیها و تجهیزات هر فعالیت صنعتی را هماهنگ نموده تا تبدیل
مطلوب منابع طبیعی به منابع تولیدشده تحقق یابد .در عین حال که نوع سازماندهی و مدیریت موردنیاز به میزان پیچیدگی در
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نظر گرفته شده تجهیزات ،توانائیها و اطالعات بستگی دارد ،اما ممکن است بهعنوان تعیینکننده میزان پیچیدگی موردنیاز سه
جزء دیگر نیز عمل نماید .بهطور کلی ،سازماندهی و مدیریت با گذشت زمان باید توسعه یابد تا با پویایی سه جزء دیگر فناوری
و فضای اقتصادی -اجتماعیای که عملیات صنعتی در آن انجام میگیرد همراستا گردد .نوعی طبقهبندی ممکن از افزایش
میزان پیچیدگی سازماندهی و مدیریت در جدول  4-5شامل درجات پیچیدگی سازماندهی و مدیریت نشان داده شده است.
جدول4-5درجات پیچیدگی سازماندهی و مدیریت
درجهبندی
ویژگیها

برحسب میزان
افزایش پیچیدگی

شرح :شرکتهای کوچك ،معموال با مدیریت مالك و با سرمایهگذاری کم و اشتغال تعداد کمی کارگر
بازار :ویژگی کاال چنان است که برای کیفیتهای بسیار متنوع کاال بازاری وجود دارد .معموالٌ این شرکتها
اتکا ،شدیدی به واسطهها برای ارزیابی دارند.
مرحله تالش

تولید :استفاده از امکاناتی که بهسادگی در دسترس بوده و بهوسیله حق امتیاز و غیره محدود نمیشود.
برنامههای تولید بسیار نوسان دارد زیرا این شرکتها کنترل ناچیزی بر عرضه و قیمتگذاری محصول دارند.
نیروی کار :مدیران دارای مالکیت نیز میباشند و اکثر کارگران مهارت ناچیزی دارند
تامین مالی :از سرمایه خود استفاده میکنند و یا از منابع غیررسمی آن را به دست میآورند
شرح :شرکتهایی که در مرحله تالش توانایی خود در مهارت استفاده از امکانات را به ثبوت رساندهاند تمایل
به بخش قراردادهای جانبی با سازمانهای بزرگ پیدا میکنند .در عین حال که این امر در کوتاه مدت
امنیت خاطری ارائه مینماید ،اما سرنوشت شرکتهای بزرگ میشود.
بازار :بازار تضمینشدهای که در کوتاه مدت ،به علت وابستگی ،وجود دارد.
تولید :برنامه تولید فشرده میشود و امکان باال بردن سطح ابزار فنی با کمك سازمان طرف قرارداد وجود
دارد.

مرحله پیوند

نیروی کار :مدیران مالك و اکثر کارگران مهارتهای پایینی دارند .به علت الزام به تحقیق بدون استثناء
اهداف تولیدی ،امور مدیریتی گرایش به رسمی شدن پیدا میکند.
تامین مالی :استفاده از سرمایه شخصی و به علت وابستگی به سازمانهای بزرگ ،امکان کسب مبالغ
قابلتوجهی وام از سازمانهای مالی رسمی نیز به وجود میآید.
سودآوری :اگرچه بازار تضمینشدهای وجود دارد ،اما به علت انتقال امور قیمتگذاری (تحصیل قیمت از
سوی شرکت طرف قرارداد) ،شرکت ممکن است سود مناسبی به دست نیاورد .سودآوری را میتوان با
کاهش هزینه افزایش داد.
شرح :برخی شرکتها که تخصص کافی و اعتماد به نفس را در دوره وابستگی کسب کردهاند ممکن است

مرحله تهور

بخواهند به روی پای خود ایستاده و بهطور مستقل کاالی خود را عرضه نمایند .احتمال این کار در مورد
کاالهایی که عمر طوالنی دارند بیشتر است.
بازار :کاالهایی که تقاضای نسبتا ثابت و فزاینده دارند .در این مرحله ،بر استراتژیهای بازاریابی تاکید زیادی
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فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوری
درجهبندی

ویژگیها

برحسب میزان
افزایش پیچیدگی

میشود.
تولید :برنامه قابل پیشبینی تولید
نیروی کار :سطح پایینی از مهارتهای نیروی کار ،اما باالتر از مرحله وابستگی ،مدیران مالك به نحو
رسمیتری مدیریت میکنند .از مدیران حرفهای نیز در قسمتهای منتخبی ممکن است استفاده شود (مثالٌ
بازاریابی)
تامین مالی :سرمایه شخصی و حمایتهای محتاطانه موسسات مالی
سودآوری :کم تا متوسط
شرح :بر اساس تجربه و شهرتی که در مرحله تهور کسب گردیده ،شرکت ممکن است محصوالت و
بازارهای جدیدی را شناسایی کرده و با استفاده از کانالهای ایجاد شده ،تصمیم به تولید و عرضه آنها
بگیرند.
بازار :کاالهای موجود در بازارهای قدیمی و جدید ،محصوالت جدید در بازارهای قدیمی و شاید بازارهای
جدید.
مرحله حمایت

تولید :تاکید بر بهبود کیفیت و افزایش کارایی تولید ،استفاده از تجهیزات بهبودیافته و تخصصیشده که
معموالٌ از طریق همکاریهای خارجی به دست میآید.
نیروی کار :بنیان مالکیت ممکن است گسترش یابد (دو یا چند شریك فعال) .کارگران از مهارتهای
باالتری برخوردارند و مدیران حرفهای بیشتری در شرکت اشتغال خواهند داشت.
تامین مالی :به علت داراییهای بیشتری که بهعنوان وثیقه میتوان از آنها استفاده کرد حمایتهای
بیشتری از سوی موسسات مالی ارائه خواهد شد.
سودآوری :متوسط ،اما با گذشت زمان میتواند بیشتر شود.
شرح :شرکتهایی که در مرحله حمایت فعالیت کردهاند ممکن است مایل به تثبیت موقعیت رقابتی خود از
طریق افزایش سهم خود در بازار و همچنین ادامه بهبود کیفیت و تنوع محصوالت خود باشند.
بازار :بازاریابی فعالتر و مبتکرانهتر در بازارهای قدیم و جدید

مرحله تثبیت

تولید :ادامه ارتقاء سطح ماشینآالت و تجهیزات و تاکید زیاد بر مهندسی ارزش ،طراحی دخلی ،کنترل شدید
برنامه تولید
نیروی کار :بنیان گستردهتر مالکیت
تامین مالی :دسترسی آسان به وام از سازمانهای مالی
سودآوری :متوسط تا زیاد
شرح :شرکتهایی که در مرحله تثبیت سریعاٌ به پتانسیل خود میرسند تمایل دارند از طریق تالش مداوم

مرحله
شکوفایی

برای ورود به بازارهای جدید و تجربه واکنشهای جدید به روندهای محیطی ،بر موقعیتهای خود بیفزایند.
بازار :بازارگرایی خیلی زیاد ،ممکن است نقش انتقالدهنده بینالمللی فناوری را ایفا نمایند.
تولید :با اصالح و بهبود متناوب محصول گرایش به استفاده از تجهیزات فنی پیشرفته دارند.
نیروی کار :استفاده از مهارتهای سطح باال و در رأس قرار گرفتن مدیران حرفهای.
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فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوری
درجهبندی

ویژگیها

برحسب میزان
افزایش پیچیدگی

تفکر :استراتژیکی و نوآورانه
تامین مالی :دسترسی آسان به سرمایه از سازمانهای مالی ملی و بینالمللی.
سودآوری :زیاد ،بیشتر سود ممکن است مصرف تحقیق و توسعه شود.
شرح :برخی از شرکتهایی که در مرحله کامیابی قرار دارند ممکن است رهبران جهان در رشتههای
تخصصیشده و با مرزهای فناوری سروکار پیدا نمایند.
بازار :رهبران بازار هستند و برای تامین نیازهای آینده بازار نیز آمادگی دارند.
تولید :ماشینآالت و تجهیزات شدیداٌ پیچیده بوده و آمادگی انتقال فناوری حتی از طریق سرمایهگذاری
مرحله رهبری

مستقیم را دارا میباشند.
سطح بسیار باالیی از تحقیق و توسعه در داخل شرکت ،با تاکید بر تحقیقات پایه ،وجود دارد.
نیروی کار :مالکیت گسترده
سطح بسیار باالیی از مهارتها کامالٌ تحت مدیریت حرفهای طراز اول اداره میشود.
تامین مالی :دسترسی بسیار آسان به موسسات مالی ملی و بینالمللی.
سودآوری :بسیار زیاد

 5ـ3ـ سطح کلی پیچیدگی فناوری اتوماسیون صنعت برق کشور
همانطور که در نمودار شکل  2-5نمایش داده شده است ،عدد کلی پیچیدگی اتوماسیون صنعت برق کشور بهمراتب باالتر از
سطح متوسط (عدد  )5میباشد .به دیگر معنا میزان امکانپذیری و توانمندی کشور در بهکارگیری این فناوری باال بوده و در
وضعیت مناسبی قرار دارد.
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شكل  2-5امتیاز کلی پیچیدگی فناوریهای اتوماسیون توزیع

5ـ4ـ سطح کلی پیچیدگی فناوری اتوماسیون صنعت برق کشور به تفكیك فاکتورهای مدل اطلس
بر مبنای مدل ارزیابی سطح پیچیدگی فناوری اطلس ،وضعیت پیچیدگی فناوریهای اتوماسیون توزیع برق کشور در مقایسه با
کشورهای پیشروی جهان در چهار حوزهی پیچیدگی ماشینآالت و تجهیزات فنی ،پیچیدگی تواناییهای انسانی ،پیچیدگی
اطالعات و دانش فنی ،پیچیدگی سازماندهی و مدیریت بررسی شدهاند.
این ارزیابی و طبقهبندی نتایج آن بر اساس سطوح اختالف امتیاز در ردهبندیهای } 0,2] ،0و ] 2,4و ] 4,6و ] 6,8و ]}8,10

انجام شده است .در این دستهبندی امتیاز  0به معنای عدم وجود شکاف در سطح پیچیدگی فناوری و امتیازات کمتر از  5به
معنای وجود شکاف کم و متوسط ،همچنین امتیازات بیشتر از  5به معنای وجود شکاف وسیع در آن حوزه میباشد.
بر این اساس ،همانطور که در نمودار شکل  3-5پیداست بیشترین فاصله و شکاف در فاکتور سازماندهی مدیریتی وجود دارد و
به لحاظ سطح توانمندی در بهکارگیری دانش فنی فاصلهای به چشم نمیخورد .این امر نشاندهندهی وضعیت بسیار مناسب
توانایی در بهکارگیری دانش فنی فناوری اتوماسیون توزیع در صنعت برق میباشد و در نقطهی مقابل آن به لحاظ سازماندهی
مدیریتی شرایط چندان مناسب به نظر نمیرسد.
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علت این امر در حوزه سازماندهی مدیریتی عدم حمایت مالی از اجرای طرحهای اتوماسیون توزیع در کشور توسط وزارت نیرو
بوده است که خود به خود منجر به دلسردی تولیدکنندگان تجهیزات اتوماسیون شده است.
علیرغم آنکه مشاهدهی سایر بخشها مؤید این مطلب است که تاکنون فعالیتهای نسبتا خوبی انجام گرفته است در حوزه
توانمندیهای انسانی فناوری اتوماسیون صنعت برق نیز نیازمند بهبود و تعریف راهکارهای متناسب جهت توانمندسازی
میباشد.

شكل  3-5امتیاز کلی پیچیدگی فناوریهای اتوماسیون توزیع به تفكیك فاکتورها

 5ـ5ـ سطح کلی پیچیدگی به تفكیك فناوریهای اتوماسیون صنعت برق کشور
همانطور که در نمودار شکل  4-5مشخص شده است ،تحلیل کیفی سطح پیچیدگی به تفکیك فناوریهای اتوماسیون صنعت
برق نشان میدهد سطح توانمندی کشور در بهکارگیری این فناوری بهطور قابل مالحظهای باال بوده و حداقل سطح توانایی
بهکارگیری فناوری مربوط به فناوریهای مدیریت گروههای تعمیرات ،مدیریت منابع تولید پراکنده ،شبیهساز آموزشی دیسپاچر و
پردازشگر توپولوژی میباشد ،هرچند همانطور که در نمودار پیداست سطح توانمندی در فناوریهای مذکور نیز باالتر از متوسط
(عدد  )5میباشد .الزم به ذکر است در نمودار زیر سطح کلی امکانپذیری (توانمندی) در بهکارگیری فناوری در بازهی 0تا 10
( 0کمترین میزان و  10بیشترین میزان) به تصویر کشیده شدهاند.
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شكل  4-5امتیاز کلی پیچیدگی فناوریهای اتوماسیون توزیع به تفكیك فناوریها

 5ـ6ـ پیچیدگی فناوریهای اتوماسیون توزیع
بر اساس مدل ارزیابی سطح پیچیدگی فناوری اطلس ،بررسی وضعیت پیچیدگی فناوریهای اتوماسیون توزیع برق کشور در
مقایسه با کشورهای پیشروی جهان در چهار حوزهی پیچیدگی ماشینآالت و تجهیزات فنی ،پیچیدگی تواناییهای انسانی،
پیچیدگی اطالعات و دانش فنی ،پیچیدگی سازماندهی و مدیریت ،نشاندهندهی این مطلب است که در حوزههای مذکور در
برخی از فناوریها شکاف قابل مالحظهای بین وضعیت داخل و بینالملل وجود دارد.
این ارزیابی و طبقهبندی نتایج آن بر اساس سطوح اختالف امتیاز در ردهبندیهای } 0,2] ،0و ] 2,4و ] 4,6و ] 6,8و ]}8,10

منجر به شناسایی الگوهای مشابهی شده است .در این دستهبندی امتیاز  0به معنای عدم وجود شکاف در سطح پیچیدگی
فناوری و امتیازات کمتر از  5به معنای وجود شکاف کم و متوسط ،همچنین امتیازات بیشتر از  5به معنای وجود شکاف وسیع در
آن حوزه میباشد.
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بر این اساس تحلیل شکافهای وسیع در هر حوزه میتواند در شناخت نقاط ضعف و درنتیجه ارائهی راهکار در هر حوزه جهت
اتخاذ تصمیمات آتی راهگشا باشد.
در ادامه تحلیل مربوط به هر یك از  4حوزه مورد اشاره به شرح زیر ذکر میگردد.
الف -حوزه پیچیدگی ماشینآالت و تجهیزات فنی:
وجود شکاف در این حوزه ناشی از عدم وجود و یا ناکافی بودن زیرساختهای الزم در سطح ماشینآالت و تجهیزات فنی و
تخصصی ،تجهیزات خودکار ،تجهیزات کامپیوتری و تمام کامپیوتری در توسعه ،نصب ،بهرهبرداری و بهبود فناوری میباشد.
ب -حوزه پیچیدگی تواناییهای انسانی:
وجود شکاف در این حوزه نشاندهندهی توانایی اندك و یا ناتوانی در مشابهسازی ،بهبود و نوآوری در فناوریهای مربوطه است.
الزم به ذکر است که این درجه از توانمندی نیازمند داشتن توانایی فعالیت در انواع کار معموال غیراستاندارد و متعارف است که
مستلزم اتخاذ تصمیمات غیرمعمول بوده و با سطح تحصیلی دانشگاهی و آموزشهای فنی زیاد نیازمند تالشهای فکری
بیشتری است.
 حوزه پیچیدگی اطالعات و دانش فنی:وجود شکاف در این حوزه نشان میدهد در فناوریهای مربوطه بهطور وسیع به لحاظ دسترسی و برخورداری از اطالعات و
دانش مرتبط با اطالعاتی که در نهایت منجر به استفاده گردد و در ایجاد دانش و درك عمیق از طراحی و به کار اندازی
تجهیزات موثر واقع شود بهطوریکه امکان بهبود در طراحی و استفاده از امکانات را فراهم سازد ضعف وجود دارد .عالوه بر آن
اطالعات موقعیتی دانش (جهانی) در مورد ماشینآالت و تجهیزات مورداستفاده که اهداف خاصی را دنبال میکند نیز در
دسترس نمیباشد.
د -حوزه پیچیدگی سازماندهی و مدیریت:
وجود شکاف در این حوزه مبین این مطلب است که به لحاظ سازماندهی مدیریتی (مرحله حمایت ،تثبیت ،شکوفایی ،رهبری)
در فناوریهای شناسایی شده ضعف اساسی وجود دارد .زمانی که یك فعالیت تولیدی یا صنعتی توسعه مییابد ،وظایف
مدیریتی ،مانند برنامهریزی ،سازماندهی ،اداره ،تحرك و نظارت به نحو فزایندهای پیچیدهتر میشود و بنابراین برای ادغام
کارآمد ماشینآالت و تجهیزات ،تواناییهای انسانی و اطالعات بهطور حتم به سازماندهی و مدیریت پیچیدهتری نیاز است.
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نتایج تحلیلهای صورت گرفته در خصوص پیچیدگی فناوریهای اتوماسیون توزیع به تفکیك فناوریها در جدول 5-5آورده
شده است.
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جدول  5-5امتیازات پیچیدگی فناوریهای اتوماسیون توزیع
ردیف

1

دستهبندی

نرمافزار
پایه

2

فناوری

اسکادا

مدیریت قطعی

نرمافزار
مدیریت
شبکه

3

مدیریت بار

امتیاز کلی پیچیدگی فناوری

امتیاز پیچیدگی فناوری به تفكیك فاکتورها
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ردیف

دستهبندی

فناوری

4

کنترل ولتاژ

5

کنترل توان راکتیو

6

بازآرایی شبکه

ویرایش سوم ،خرداد 1393
امتیاز کلی پیچیدگی فناوری

امتیاز پیچیدگی فناوری به تفكیك فاکتورها

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
44
فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوری
ردیف

دستهبندی

فناوری

7

مدیریت منابع تولید پراکنده

8

مدیریت گروههای تعمیرات

9

پردازشگر توپولوژی
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ردیف

دستهبندی

10

11

12

فناوری

Fault Detector

تجهیزات
پایش

Fault Indicator

رله اضافه جریان
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ردیف

دستهبندی

فناوری

13

رله خطای زمین

14

سکشناالیزر

15

ریکلوزر
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ردیف

دستهبندی

16

فناوری

سکسیونر

کلیدها

17

18

بریکر

تجهیزات
اندازهگیری

ترانس جریان
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ردیف

دستهبندی

فناوری

19

ترانس ولتاژ

20

ترانسدیوسر

21

حسگر جریان
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ردیف

دستهبندی

فناوری

22

حسگر ولتاژ

23

مقره اندازهگیری ولتاژ و جریان

24

تجهیزات
اطالعاتی

پایانه راه دور
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ردیف

دستهبندی

25

26

27

فناوری

IED

تجهیزات
جانبی

پروتکلها

شارژر

پروتکل ارتباط بین مراکز
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امتیاز پیچیدگی فناوری به تفكیك فاکتورها

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
51
فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوری
ردیف

دستهبندی

28

29

فناوری

پروتکل ارتباط با پایانه راه دور

نرمافزار
جانبی

شبیهساز آموزشی دیسپاچر
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 -6چرخه عمر فناوریهای اتوماسیون توزیع
چرخه عمر فناوری دارای پنج دوره پروردگی (جنینی) ،معرفی ،رشد ،بلوغ (اشباع) و زوال (نزول) است .فناوری در هر یك از
دورههای مزبور دارای ویژگیهایی میباشد که در جدول  1-6شرح داده شده است.

جدول 1-6ویژگی دورههای چرخه عمر فناوری
دوره پروردگی (جنینی)





دوره معرفی

محصول فناوری وارد 

فرآیندهای مرتبط با

بازار شده است ولی

بهرهبرداری از فناوری

در فناوری رخ

فناوری در مرحله

بهرهگیری از فناوری

بهسرعت

افزایش

نمیدهد ،نوآوری

جایگزین پا به

نوپایی قرار دارند

رشد بسیار کندی

مییابد

بهشدت

کاهش

ظهور

رقابت برای افزایش

مییابد و عمدتا به

میگذارند ،مرحله

تولید و کاهش قیمت

بهینهسازی سیستم

افول

فناوری

باال میگیرد

محدود میشود

قدیمیتر

مجموعهای



دارد

از

نوآوریها پیدرپی رخ 

فناوری در این مرحله

میدهند تا سرانجام

بسیار

یکی کامیاب شده و

نامشخص

متغیر

و

و 

استفاده

تغییرات عمدهای 

از

فناوریهای

زمانی

عرصه

که

شروع

تحوالت بنیادی در 

به

فرآیندهای تولید در

صنعت و فناوری ،

از دست رفتن

بزرگ

جهت کاهش قیمتها

بازار به بیشترین

بازار فروش و

آزمایشهای تجربی

انگیزه و رغبتی برای

انبوه

گسترش

شدید

صورت میگیرد و

سرمایهگذاری

در

اشکاالت اولیه سیستم

فناوری

رفع میشود.

ریسك سرمایهگذاری 

استاندارد

بسیار باال و در عوض

محصوالت ،قطعات و

قیمتها و سود آن

حتی فرآیندها است

بر

دیگران

فائق

میآید (جنگ ایدهها).


دوره بلوغ (اشباع)

روند

محصوالت

و 

دوره رشد

دوره زوال (نزول)

(تثبیت 

نشده) است


شرکتهای

ندارند.

و

تولید

محصوالت

صورت

دلیل

حد

مییابد و رقابت در
کاهش

میپذیرد
شدن

بلوغ

میشود.

کاهش
قیمتها

قیمت

تشدید میشود

نیز باال است.

فناوریهایی که در دوره پروردگی (جنینی) قرار دارند هنوز وارد بازار صنعت نشدهاند .وضعیت سایر فناوریها که در دوره معرفی،
رشد ،بلوغ (اشباع) و زوال قرار دارند از دیدگاه تقاضای بازار صنعت در جدول  2-6توضیح داده شده است.
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جدول  2-6وضعیت فناوری دیدگاه تقاضای بازار برحسب چرخه عمر
مرحله
رشد بازار
ساختار
بازار

محصوالت

معرفی

بلوغ

آرام

سریع

کاهنده

تکه تکه

رقبای کمتر

رقبای کم ،حرکت به بسته به طبیعت رکود،
سمت oligopolyدر میتواند oligopolyیا
انتهای دوره
 monopolyباشد

تنوع
و کاهش
باال
تنوع
استانداردسازی اندك استانداردسازی

هزینههای
شروع کار

مالی

رشد

و

یا
هزینه

محصول

تحقیق و
توسعه

صرف هزینه باال

منفی

افزایش کاهش قابل مالحظه در حرکت از کاالی متمایز به
کاالی عمومی
تنوع محصوالت

رشد معموال همراه با سودآوری
اگر سود باال با
استراتژی مناسب میتواند
است ،ولی بیشتر آن قبال هزینه شده
سرمایهگذاریهای مجدد
باالی
منجر به ایجاد منبع درآمد
است و یا هزینههایی که به علت
اندك همراه باشد ،منبع
شود
رشد باید انجام شود ،مانند خدمات
درآمد خواهد بود
پس از فروش

منبع درآمد
مرکز

زوال

نقطه تعادل

منبع درآمد باال

منبع درآمد (یا مرکز هزینه
اگر استراتژی نامناسب
باشد)

عدم تولید انبوه .تولید کاهش هزینهها ،همزمان با حرکت تمرکز بر هزینهها و ظرفیت تولید کمتری در
صنعت موردنیاز است
کارایی
سریع بر منحنی تجربه
تکی ،یا دستهای
هیچ هزینهای انجام
برای کاهش ،همزمان با ادامه تولید نهچندان ،استفاده فقط در نمیشود ،مگر اینکه برای
قابلتوجه،
فرآیند تولید یا احیای
مواقع لزوم
محصول و فرآیند تولید محصول
محصول الزم باشد

الزم است فناوریهایی برای توسعه انتخاب شوند که در مرحله زوال خود قرار نداشته باشند زیرا برنامهریزی برای توسعه این
فناوریها منجر به هدر رفت سرمایهگذاریهای صورت گرفته و از دست رفتن رقابتپذیری میشود .در شکل  1-6نمودار
تقاضای فناوری و سهم بازار برحسب اینکه فناوری در چه دورهای از عمر خود قرار دارد نشان داده شده است.
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شكل  1-6نمودار تقاضای فناوری و سهم بازار

درگروه اول ،بنا به تعریف بر اساس میزان کاربردپذیری و گسترهی کاربرد هر فناوری ،برای فناوریهایی که دارای کاربردهای
گسترده در زمینههای مختلف هستند و همچنین از لحاظ بلوغ فناوری در مراحل معرفی و رشد هستند ،رویکرد منتخب توسعه
فناوری ،رویکرد تحقیق محور است .هدف نهایی این رویکرد ،توسعه زیرساختها و کسب قابلیتهای علمی و دانشی میان
اجزای تحقیق-محور نظام نوآوری ملی ،یعنی دانشگاهها ،موسسات تحقیقات دولتی و واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای
خصوصی است؛ اما فناوریهایی که دارای کاربرد مشخص و مجموعهی از انواع محدود هستند و به لحاظ بلوغ فناوری در
مرحله معرفی و اوایل رشد هستند رویکرد منتخب توسعه فناوری رویکرد ماموریتگراست .در این رویکرد ایجاد صنایع بر پایهی
فناوریهای جدید و تالش بر پایهی فناوریهای جدید و تالش زیاد در برنامههای بزرگ توسعه دانش و فناوری است .بر این
اساس ،الزم است تا گسترهای محدود از فناوریهایی که در مراحل ابتدایی چرخه عمر هستند برای توسعه برگزیده شوند.
در دستهای دیگر فناوریهایی هستند که دارای گسترهی حوزهی فناورانه عمومی هستند و از لحاظ بلوغ فناوری در مراحل
اواخر رشد و بلوغ قرار دارند و کشور توسعهدهنده از لحاظ توانمندی فناورانه نیز در جایگاه پیرو قرار دارد .در این حالت برخالف
دو حالت قبلی پیروی و پیشروی فناورانه میان کشورها معنادار است .به این معنی که کشورهای پیرو میتوانند از مزیت
بهرهگیری از قابلیتهای کشورهای پیشرو استفاده نمایند.
رویکرد مناسب برای توسعه در این حالت ،رویکرد اشاعهگرا است .رویکرد اشاعهگرا بر اکتساب ،انتشار و پراکندن فناوری در
محیط صنعت تمرکز دارد؛ به عبارت دیگر به جای انجام تحقیق و توسعه داخلی ،این رویکرد به انتقال و اشاعهی دانش
چگونگی فناوریها در سطح صنعت میپردازد .در این حالت نیازی به اولویتبندی فناوریها نمیباشد .در حالت چهارم
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فناوریهایی هستند که دارای گسترهی حوزهی فناورانه مشخص هستند و از لحاظ بلوغ فناوری در مراحل اواخر رشد و بلوغ
قرار دارند و کشور توسعهدهنده از لحاظ توانمندی فناورانه نیز پیرو است .رویکرد برگزیده توسعه فناوری در این شرایط رویکرد
اقدام محوراست.
هدف نهایی این رویکرد دستیابی به فناوری در کوتاهترین زمان ممکن است .در این حالت به دلیل مشخص بودن حوزههای
فناورانه ،اولویتبندی بهمنظور انتخاب فناوریهای کلیدی ،از تصمیمات ضروری است .سبك اصلی اکتساب فناوری در این
حالت داشتن همکاری فناورانه است.
فناوریهایی که در جهان توسعهیافته هستند اما بازارهای منطقهای آنها در حال ظهور هستند مناسب است تا با رویکرد تقلید
خالقانه توسعه پیدا نمایند .تقلید خالقانه بر همکاری راهبردی با بنگاههای پیشرو فناوری موجود در جهان تاکید دارد .هدف از
این همکاریها را میتوان کاستن از ریسك تحقیق و توسعه برای تولید فناوری در یك منطقه جدید (که فناوری در حال
شکلگیری در آن منطقه است) بیان نمود .نوع نوآوری نیز از انواع نوآوریهای تدریجی و فرآیندی است .در طرف مقابل در
شرایطی که بازار منطقهای فناوری در حالت بلوغ خود به سر میبرد باید از رویکرد تقلید منفعالنه بهره برد با هدف بهرهبرداری
حداکثری از بازار موجود و جایگزینی واردات.
در گروه سوم فناوریهایی که در مراحل اواخر رشد و بلوغ هستند قرار میگیرند و کشور توسعهدهنده از لحاظ توانمندی فناورانه
پیشرو است ،در دستهی اول از این گروه فناوریهایی جای میگیرند که دارای حوزه فناورانه گسترده هستند .رویکرد برگزیده در
این حالت ،رویکرد تعمق بخشی به توانایی و قابلیتهای علمی-صنعتی موجود در ساختار نظام نوآوری است .در این حالت نیز
اولویتبندی فناوریها بیمعنا است .دستهی دوم این گروه فناوریهایی هستند که دارای حوزهی فناورانه مشخص هستند،
رویکرد مناسب توسعه رویکرد پیشروی هوشمندانه است .هدف از این رویکرد حفظ پیشرو بودن در تولید و توسعه فناوری با
تمرکز بر توسعه فناوری کنونی و داشتن نگاهی بر آینده و گزینههای جایگزین احتمالی فناوری است .از آنجا که کشورهای
درحالتوسعه معموال در مسیر توسعه صنایع نقش پیرو را بازی میکنند الزم است تا نسبت به خطر توسعه فناوریهای منسوخ
در دنیا آگاه باشند .توسعهی صنایع و فناوریهایی که از منظر چرخهی عمر در مرحله افول قرار دارند به دلیل خطر انقراض
فناوری ارزش سرمایهگذاری برای بومیسازی را دارا نمیباشند .در جدول  3-6و شکل 2-6چرخه عمر فناوریهای اتوماسیون
توزیع در ایران و در کشورهای پیشرفته تعیین گردیده و با هم مقایسه شدهاند.
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جدول  3-6چرخه عمر فناوریهای اتوماسیون توزیع در ایران و کشورهای پیشرفته
دوره عمر فناوریهای اتوماسیون توزیع در ایران
ردیف

دستهبندی

فناوریها

1

نرمافزار پایه

اسکادا

جنینی

معرفی

رشد

اشباع



زوال

دوره عمر فناوریهای اتوماسیون توزیع در
دنیا
جنینی

معرفی

رشد



2

مدیریت قطعی





3

مدیریت بار





کنترل ولتاژ





4
5

نرمافزار
مدیریت

کنترل توان راکتیو





بازآرایی شبکه





7

مدیریت منابع تولید پراکنده





8

مدیریت گروههای تعمیرات





9

پردازشگر توپولوژی

6

شبکه

اشباع





10

Fault Detector





11

Fault Indicator





12

تجهیزات

رله اضافه جریان





13

پایش

رله خطای زمین





14

سکشناالیزر





15

ریکلوزر





سکسیونر





16
17

کلیدها

زوال





بریکر

18

ترانس جریان





19

ترانس ولتاژ





ترانسدیوسر





20
21

تجهیزات
اندازهگیری

22

حسگر جریان





حسگر ولتاژ





مقره اندازهگیری ولتاژ و

23
24

تجهیزات

25

اطالعاتی

IED

27
28



جریان
پایانه راه دور ()RTU

26



تجهیزات
جانبی
پروتکلها







شارژر
پروتکل ارتباط بین مراکز
پروتکل ارتباط با پایانه راه
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دوره عمر فناوریهای اتوماسیون توزیع در ایران
ردیف

دستهبندی

دوره عمر فناوریهای اتوماسیون توزیع در
دنیا

فناوریها
جنینی

معرفی

رشد

اشباع

زوال

جنینی

معرفی

رشد

دور
29

نرمافزار
جانبی

شبیهساز آموزشی دیسپاچر





اشباع

زوال
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شكل  2-6نمودار چرخه عمر فناوریهای اتوماسیون توزیع در ایران و کشورهای پیشرفته
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 -7بررسی تجارب چند کشور نمونه در زمینه اجرای اتوماسیون توزیع
7ـ1ـ مقدمه
پیادهسازی یك شبکه توزیع امن ،قابل اطمینان و کارآ بر روی شبکه فعلی نیازمند یك برنامهریزی منسجم است که مسیر
حرکت از وضعیت موجود به شبکه هوشمند آینده در آن ارائه شده باشد .نقشه راه متصور برای شبکههای توزیع هوشمند را
میتوان با پیادهسازی سیستم اتوماسیون توزیع اجرا کرد .همانطور که در فصول قبلی بیان شد مجهز کردن شبکه توزیع به
سیستم اتوماسیون و روش مدیریت اتفاقات در کاهش مدت زمان خاموشی بسیار مؤثر است .با توجه به اینکه در کشور ایران
بیشتر از روشهای سنتی و مبتنی بر سعی و خطا جهت مدیریت اتفاقات استفاده میشود ،لذا در این فصل سعی شده است که
انواع سیستمهای اتوماسیون توزیع و روشهای مدیریت اتفاقات در بعضی از کشورهای پیشرفته نظیر کره ،ژاپن ،آمریکا و
فرانسه بررسی شود ،ضمن آنکه به اجرای چند پروژه موفق در کشور نیز اشاره گردد .آشنایی با این روشها و بهکارگیری تجارب
کشورهای دیگر در پیادهسازی سیستمهای اتوماسیون توزیع برق میتواند کمك زیادی به آیندهپژوهی فناوریهای اتوماسیون
توزیع که مورد نیاز برای تدوین نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبکه توزیع برق ایران است بنماید.

7ـ2ـ اتوماسیون شبكه توزیع برق کالیفرنیا
7ـ2ـ1ـ مقدمه و ضرورت ایجاد و توسعه شبكه اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا
برنامهی  PIER1بر مبنای بهبود کیفیت زندگی شهروندان کالیفرنیا تنظیم شده است .این طرح در صدد فراهم نمودن شرایط
تأمین انرژی پاك ،با کیفیت باال ،قابلیت اطمینان باال و اقتصادی به مشترکین است .برنامه  PIERتوسط شرکت CEC2

مدیریت میشود و هدف این شرکت جلب رضایت مشترکین و افزایش بهرهوری و سود شرکتهای الکتریکی و گاز میباشد.
این شرکت ساالنه بیش از  62/5میلیون دالر هزینه صرف طرحهای تحقیقاتی در زمینههای الکتریکی میکند .عموما زمینههای
تحقیقاتی این شرکت در حوزهی موارد زیر میباشد ]:[7
 افزایش بازدهی انرژی ساختمانها
)Public Interest Energy Research (PIER
California Energy Commision

1
2
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 توسعه استفاده از انرژیهای نو
 حفاظت از محیط زیست
 یکپارچهسازی سیستمهای انرژی
راه حل برون رفت از مشکالت در شبکه توزیع کالیفرنیا توسعه و گسترش سامانه اتوماسیون توزیع است .در این زمینه تحقیقات
گستردهای در  EPRI1و  E32انجام شده است و چهارچوب کلی طرح شامل زمانبندی طرحهای عملیاتی ،هزینهها ارائه
گردیده است .این چهارچوب زمانبندی در جدول 7ـ 1نشان داده شده است.
جدول 7ـ 1برنامه زمانبندی کلی پروژه توسعه اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا

مرحله پیشرفت

میزان سرمایهگذاری

مدت زمان

1

ایدهها و روشها

مقدار ناچیز به نسبت کل

یك سال

2

نمونه آزمون در مقیاس کوچك

$500kـ$2M

 2تا  3سال

3

ممیزی و بازبینی طرح

$1Mـ$10M

 3تا  5سال

4

توسعه در کل سیستم

$10mـ$Billions

بیش از  5سال

7ـ2ـ2ـ پیشینه و ساختار شبكه توزیع کالیفرنیا (مطالعات فاز صفر پروژه)
مطالعات فاز صفر پروژه شامل تعیین بارهای شبکه ،محل نقاط حساس ،تجهیزات هر بخش از شبکه میباشد.
7ـ2ـ2ـ1ـ ساختار کلی شبكه و بارها

ساختار و شرایط شبکه کالیفرنیا امکان ورود تجهیزات و فنّاوریهای نوظهوری مانند کنترل از راه دور ،ارتباطات بی سیم ،جمع
آوری دادهها را دارا میباشد .در مطالعات اولیه شبکه شناخت توپولوژی شبکه و تجهیزات و آمار دقیق از آنها بسیار مهم می-
باشد ] .[8-9عالوه بر موارد فوقالذکر شناخت نوع و میزان مصرف بارها و فیدرهایی که بارهای مختلف شبکه را تغذیه میکنند
بسیار مهم است .در شبکهی توزیع کالیفرنیا بارها به چهار گروه کلی دستهبندی شدهاند که زیر بیان میشوند:
 شبکههای شهری :این بخش از شبکهی توزیع الکتریکی وظیفهی تغذیه مراکز متراکم بارها شامل بارهای مسکونی،
تجاری و صنایع سبك را بر عهده دارند .عموما در شبکهی توزیع کالیفرنیا بهصورت کابلهای زمینی مورد بهرهبرداری
قرار گرفتهاند.
Electric Power Research Institute
Energy and Environmental Economics Inc

1
2
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 شبکههای برون شهری :1این بخش از شبکهی توزیع الکتریکی وظیفهی تغذیه بارهایی با تراکم متوسط که شامل
بارهای گوناگون میباشد را بر عهده دارد .عموم این شبکهها در کالیفرنیا بهصورت هوایی و زمینی میباشد و در تالش
در جهت زمینی کردن خطوط هوایی در این بخش انجام میگیرد .در شبکه کالیفرنیا فیدرهای این بخش از سیستم
اولین مجموعه دارای کلیدهای  NOمیباشند.
 شبکههای روستای :شبکههای روستایی بهصورت هوایی مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند و معموال دارای نقاط مانور
دارای کلیدهای  NOنیستند .این بخش از فیدر نسبت به سایر بخشهای ذکر شده با طول بیشتری مورد بهرهبرداری
قرار گرفته است ( 20مایل و حتی بیشتر).
 شبکههای ویژه :شبکههای ویژه به مراکز اداری ،بیمارستانها ،ایستگاههای پلیس و آتشنشانی و مراکز بار عمومی
حساس اطالق میشود .این بخش از سیستم پس از اجرای اتوماسیون باید توانایی کارکرد بهصورت میکرو گرید را
داشته باشد.
7ـ2ـ2ـ2ـ تجهیزات و فنّاوریهای موجود فعلی در شرکتهای فعال در کالیفرنیا

در شبکهی فعلی موجود در کالیفرنیا فنّاوریهای مرتبط با اتوماسیون وجود دارد .بهمنظور توسعه سامانه اتوماسیون توزیع در
کالیفرنیا شناخت سطوح مختلف اتوماسیون پیاده شده در هر شرکت ارائهکنندهی خدمات انرژی بسیار حائز اهمیت است .جدول
7ـ 2سطوح موجود اتوماسیون در شرکتهای مختلف را بیان میکند .خالصهی این جدول عبارت است از:
60 ـ 80درصد شرکتهای توزیع دارای سیستم SCADAبهمنظور جمعآوری اطالعات هستند.
 هدف از پیادهسازی اتوماسیون پیشرفته تر در کالیفرنیا نیل به هدف بهبود قابلیت اطمینان در سیستم توزیع است که در
حال حاضر در تقریب تمامی شرکتها در جهت این هدف تالش میشود.
 اتوماسیون بانكهای خازنی و هماهنگی آنها با تنظیمکنندهی شبکه بهمنظور کنترل ولتاژ و توان راکتیو در حال
حاضر بهصورت امتحانی در دست اجرا است.
 سیستمهای پایش کیفیت توان با استفاده از نرمافزارهای پیشرفته درحالتوسعه و هماهنگ شدن با دیگر عملگرهای
شبکههای توزیع مانند تعیین محل خطا میباشد.

Suburban systems

1
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جدول 7ـ 2خالصهای از سطوح اتوماسیون موجود در شبكههای توزیع کالیفرنیا

سطوح اتوماسیون و تجهیزات مرتبط موجود فعلی

شرکت

 2400 کلید اتوماتیك در  1330قسمت توزیع از  4000قسمت موجود
 960 ریکلوزر اتوماتیك
Southern
California
Edison

 7500 بانك خازنی اتوماتیك از  9000بانك خازنی موجود
 تجهیزات متفرقهی دیگر مرتبط با اتوماسیون ازجمله آشکارسازهای خطا ،تنظیمکنندههای ولتاژ،
قطع کنندههای خطا و کلیدهای انتقالدهنده (ـ بار)
 برنامهی قطعی بار مشترکین بزرگ (1ـ 6رنج)
 سیستم جامع SCADA

& Pacific Gas
Electric

 کنترل وسیع بانكهای خازنی
 برنامهی بازآرایی شبکه بهوسیلهی مانور بر ریکلوزرها و تالش برای اتوماتیك کردن کنترل آنها
بهمنظور کاهش زمان بازیابی در زمان رخداد خطا
 سیستم جامع  SCADAدر تمامی پستها

  San Diego Gasاتوماسیون محدود در میان پستها
&Electric
 توسعهی خطوط زمینی در حدود  58%از کل شبکه معادل  9000مایل (ـکاهش نرخ خطا)
 سیستم پایش کیفیت توان در پستها
LADWP
TXU Electric
Delivery
AEP
Southern
Company

 اتوماسیون پست بهطور گستره
 اتوماسیون پستها
 طرح اولیه از اجرای بازآرایی با مانور بر کلیدهای قابل کنترل
 اتوماسیون پستها بهصورت (100%طی طرح  5ساله)
3 ـ 4پایلوت از بازآرایی اتوماتیك در شبکه
 سیستم  SCADAدر کل سیستم توزیع شامل کلیدها ،پستها ،ریکلوزرها ،بانكهای خازنی ،نقاط
پایش ،نشانگرهای خطا و ...
 شبکهی زیرزمینی که حتی با خرو دو فیدر بارها بدون تغذیه نمیشوند (احتماال منظور شاخص
nـ 2قابلیت اطمینان در سطح فیدر است).
 100% کنترل اتوماتیك پستها

Con Edison

 پایش ترانسفورماتورهای شبکه و مقدار بارگذاری آنها و شرایط موجود در آنها با استفاده از
سیستم .PLC
 پایش کیفیت توان
 آشکارسازهای خطا در سطح پستها
 اولین شرکتی که در مقیاس قابلتوجه سطوح اولیه اتوماسیون توزیع را پیادهسازی کرده است

Progress
Energy
)(Carolina

 پایش و کنترل اتوماتیك دژنکتورهای تمامی فیدرها ( 1000فیدر) در سال  1990با هزینهی 14
میلیون دالری
 دارای  RTUهایی با قابلیتهای بیشتر نسبت به  RTUهای رایج موجود در شبکه (دارای ویژگی
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سطوح اتوماسیون و تجهیزات مرتبط موجود فعلی

ثبت شاخصهای زیادی از کیفیت توان و حتی شکل مو های جریان و ولتاژ)
 مکانیابی خطا بر اساس ویژگیهای RTUهای موجود در شبکه
 کنترل اتوماتیك بانكهای خازنی از طریق ارتباط رادیویی
 عملگرهای برجستهی دیگری شامل جمعآوری اطالعات تجهیزات و گزارشهای خرابی و...
Midـ American
Energy
Company

 دارای اتوماسیون پستهای شبکه تنظیم شده بر اساس سود اقتصادی
 این شرکت درصدد دستیابی به اتوماسیون توزیع پیشرفته است و هدف اصلی از پیادهسازی
اتوماسیون را بهبود قابلیت اطمینان بیان میکند.

We Energies
)(and DV2010

 بهرهگیری از سیستم ارتباطی  PeerCommTMشرکت  Cooperکه امکان ارتباط پیوسته با
تمامی ریکلوزرها را بهمنظور ایزوالسیون خطا میدهد.
 مجهز به تابلوی کلید  RVFI1با قابلیت انتقال سریع.
 کنترل مرکزی از شرکت  NovaTechکه وظیفه بازآرایی اتوماتیك شبکه را به عهده دارد

HydroـQuébec

 سیستم  SCADAدر پستها
 تهیهی نقشهی جامع اتوماسیون توزیع برای منطقهی خدماترسانی بهمنظور بهبود قابلیت اطمینان
 کلیدهای قابل کنترل ( 90.000یا  3/5کلید در هر فیدر)

EDF

 تعداد محدودی سکسیونر و ریکلوزر
 کنترل بانكهای خازنی

7ـ2ـ3ـ زیرساختهای سامانه اتوماسیون توزیع برق در کالیفرنیا
زیرساختهای موردنیاز سامانه اتوماسیون را در فصل اول گزارش در  3دسته زیرساخت حفاظتی ،کنترلی و مخابراتی مورد
بررسی قرار دادیم .در طبقهبندی انجام شده زیرساخت سنجش و اندازهگیری زیرمجموعهی بخش کنترل محلی سامانه قرار
گرفت .در این بخش به معرفی زیرساخت اندازهگیری در شبکهی برق کالیفرنیا میپردازیم.
زیرساخت اندازهگیری پیشرفته 2یکی از مهمترین زیرساختهای در ساختار جامع اتوماسیون میباشد .هزینهی ایجاد این بخش
از سیستم بسیار زیاد است و سود اولیه حاصله از آن تقریب ناچیز است ولی در ادامه اجرای اتوماسیون این بخش از سیستم
نقش حیاتی در توابع عملکردی اتوماسیون ایفا میکند ].[10

) :1Reverse Vacuum Fault Interrupters (RVFIعموما کلیدهایی در غالب تابلو زمینی در سطوح ولتاژ متوسط (فوق توزیع)
)Advance Metering Infrastructure (AMI

2
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در سال  ،2002کمیسیون صنایع همگانی کالیفرنیا 1بهمنظور انتخاب و پیادهسازی سیستم سنجش و اندازهگیری هوشمند در
کالیفرنیا ،پرسشنامهای مبتنی تواناییهای سیستم سنجش موردنیاز شامل توانایی اشتراكپذیری ،دسترسپذیری آنالین در چند
منطقه ،یکپارچگی ،کارکرد آسان ،قیمت ،استاندار ،منعطف بودن در برابر بارهای مختلف مورد سنجش و امنیت را تهیه و تنظیم
کرد .تنظیمکنندههای بازار ،شرکتهای توزیع و اپراتورها موظف به پاسخگویی به این پرسشنامه شدند .این پرسشنامه و نحوهی
استخرا اطالعات آن ضمیمه  1پیوست شده است.
در ژانویه سال  2002کمیسیون صنایع همگانی کالیفرنیا قوانین و سیاستهای کلی طرح جامع زیرساخت سنجش و اندازهگیری
هوشمند را که شامل پاسخگویی به بار (تعبیر بار پاسخگو نیز به  DRاطالق میشود) و قیمتگذاری پویا میباشد ،طی قانونی
به شماره 02ـ06ـ 001ارائه کرد .این قانون حداقلهای قابلیتهای سیستم را که توانایی پشتیبانی از  AMIرا داشته باشد بیان
میکند .در این آییننامه نوع مشترکینی که باید در مرحلهی اولیه پیادهسازی  AMIمجهز شوند ،هزینههای طرح اولیه تجهیز،
هزینههای مرتبط با مشترکین ازجمله پیكسایی مشخص شده است.
برداشت نگارنده از این آییننامه این است که ،هدف نهایی این قانون و الحاقات آن عالوه بر ایجاد استاندارد برای فنّاوری جدید
 AMIقانونمند کردن اجرای طرحهای توسعه این فنّاوری بهمنظور به هدف سنجش هوشمند کل سیستم میباشد .آییننامه
 001-06-02در ضمیمه  2پیوست گردیده است .در ادامه راه ALJ Cooke ،به سه شرکت سرمایهگذاری خصوصی 2در این
زمینه دستور داد که قبل از مارس  2005به پیگیری ایجاد توافق با شرکتهای مطالبه کننده  AMIبپردازند.
در این میان شرکت ادیسون کالیفرنیای جنوبی 3که یکی از سه شرکت سرمایهگذار است ادعا کرد که فنّاوری  AIMاز لحاظ
اقتصادی و یکپارچگی کافی مفید نیست و برای حل مشکل سیستم سنجش و اندازهگیری مجتمع پیشرفته 4را پیشنهاد کرد که
با همان قیمت  AMIو حتی کمتر دارای کارایی بیشتری است .در دسامبر  2005کمیسیون صنایع همگانی کالیفرنیا توافق دو
جانبهای به مبلغ تقریبی  12میلیارد دالر با شرکت SCEبهعنوان فاز اول ایجاد زیرساخت  AIMمنعقد کرد.

1

)California Public Utility Commission (CPUC
)Investor-Owned Utility (IOU
3
)Southern California Edison (SCE
4
)Advance Integrated Metering (AIM
2
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شرکتهای  PG&E1و  SDG&E2بر این باور بودند که توسعهی فنّاوری  AMIبر اساس مطالعات ارزش فعلی نقدینگی و در
ایالتهای تحت سرویسدهی این دو شرکت ،از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است .بنابراین شرکتهای PG&Eو
 SDG&Eبه ترتیب با سرمایهگذاری به ارزش فعلی (سال شروع طرح 2/2 )2005 ،میلیارد دالری و  719میلیون دالری به
توسعهی پنج ساله  AMIدر منطقه سرویسدهی پرداختند .در جدول 7ـ 3هزینهها و سود تخمینی هر سه شرکت طی برنامه
زمانبندی  5ساله از سال  2005تا  2010ارائه شده است.
جدول 7ـ 3هزینه و سود سه شرکت فعال در اجرای طرح  AMIدر کالیفرنیا

تعداد کنتورها

هزینه کلی

سود کلی

ارزش فعلی درآمد

(میلیون)

(میلیارد دالر)

(میلیارد دالر)

(میلیون دالر)

PG&E

9/2

2/258

2/472

214

SDG&E

2/3

0/719

0/783

64

SCE

4/5

1/298

0/808

481ـ

شرکت

7ـ2ـ3ـ1ـ سود حاصل از AMI

سود حاصل از ایجاد زیرساخت AMIبهعنوان یکی از مهمترین بسترهای موردنیاز ایجاد سامانه اتوماسیون از دیدگاه سه شرکت
ارائهدهندهی خدمات در کالیفرنیا عبارتند از:
 کنتور خوانی:
 oقرائت کنتورها :هزینه ناشی اعزام گروه کنتور خوانی ،جمع آوری اطالعات و تطبیق صورتحسابهای
مشترکین بسیار هزینهبر است که با پیادهسازی فناوری  AMIاین هزینه کاهش یا از بین میرود .از طرفی
انتظار میرود که هزینههای تعمیر و نگهداری کنتورهای AMIجدید نسبت نوع قبلی کمتر باشد .از طرفی
به دلیل کاهش نیاز به حضور اپراتورها ،هزینههای مرتبط با بیمه ،ازکارافتادگی کارکنان و تصادفات احتمالی
کاهش مییابد و همچنین امکان تعدیل نیرو فراهم میشود.
 oامنیت کارکنان :به دلیل کاهش سفرهای بینشهری ،خطرات احتمالی که کارکنان را تهدید میکند کاهش
مییابد و هزینههای مرتبط با آنها نیز کاهش مییابد.

Pacific Gas and Electric
San Diego Gas and Electric

1
2
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 oاستاندارها و تغییر برنامه قیمتگذاری :اطالعات پایش شده از کنتورهای پیشرفته بهصورت آنالین قابل
دسترسی و برنامهریزی است.
 صدور صورتحساب:
 oاصالح صورتحساب :اصالح یا بررسی صحت صورتحساب غالبا به دلیل اصرار مشترکین بر دوباره خوانی
میزان مصرف طی دوره ،کنتورهای غیرقابل دسترس و خواندن غیر دقیق اطالعات صورت میگیرد .با بهره-
گیری از فناوری  AMIصدور صورتحساب بسیار دقیق و حتی بهصورت ساعتی امکانپذیر خواهد شد.
فرآیند دوباره خوانی میزان مصرف بسیار هزینهبر و وقتگیر است و عموما از شکایت سوی مشترکینی با عدم
تمکن مالی ارسال میشود.
 oدستکاری کنتور :سیستم مشتمل بر فناوری  AMIامکان ارسال گزارش دستکاری را بهصورت آنالین را
دارد .بنابراین سرقتهای انرژی کاهش مییابد و همچنین تلفات ناشی از دستکاریها نیز از بین میرود.
 oتشخیص سریع کنتورهای ازکارافتاده و خراب :پیش استفاده از  AMIتشخیص خرابی و ازکارافتادگی
کنتورها در بازدیدهای ماهیانه به هنگام کنتور نویسی اتفاق میافتاد .ولی با بهرهگیری از فناوری  AMIبا
بررسی گزارشهای ساعتی یا روزانه تشخیص خرابی داده میشود و محاسبات صورتحساب در دورهی
منتجه به تعویض یا تعمیر با استفاده از اطالعات جمعآوریشده از قبل قابل محاسبه است.
 oبهبود امکان گردش پول :در شرایط پیش از بکارگیری  AMIپرداخت به موقع صورتحساب از سوی
مشترکین انجام نمیپذیرفت .ولی با امکان ارتباط بین شرکت صادرکننده صورتحساب و حساب مشترکین
هزینهی صورتحساب در تاریخ صدور از حساب مشترك برداشته میشود.
 مزایای  AMIدر بخشهای انتقال و توزیع
 oتحقیقات بر الگوی مصرف مشترکین :استفاده از الگوی مصرف مشترکین امکان برنامهریزی در طراحیهای
آینده را ممکن میسازد .این قبیل اطالعات پیش از راهاندازی  AMIبا صرف هزینههای کالن و با استفاده
از ثباتهای حالت جامدی به دست میآید .اطالعات ثبت شده را میتوان از طریق خطوط تلفن و یا
بهصورت دستی در محل ثبت جمعآوری کرد.
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 oکارایی بیشتر داراییها و سرمایهها :مدلسازی سیستم توزیع الکتریکی و پیشبینی بار با بهرهگیری از
فناوری  AMIبسیار دقیقتر و بهصورت جغرافیایی امکانپذیر است .امکان تشخیص بار و زمان او مصرف
برق و گاز با اطالعات ساعتی و روزانه و بررسی شرایط هواشناسی امکانپذیر خواهد شد و امکان مانور
صحیح و به موقع با حداقل هزینه فراهم میگردد.
 oبازیابی با بازدهی بیشتر :با استفاده از اطالعات مربوط به بارهایی با اولویت بازیابی در صورت رخداد خطا در
سیستم ،امکان بازیابی بارهای حساس امکانپذیر خواهد شد و با توجه به شرایط کلی بارهای شبکه بهترین
تصمیم و مانور یا بازآرایی با بازیابی اتخاذ میشود .همچنین با اطالع از شرایط شبکه حادثه دیده تیم
کلیدزنی و تعمیرات با شناخت محل دقیق خطا سریعتر به محل موردنظر میرسند که خود موجب کاهش
زمان خاموشی میشود.
 سرویس مشترکین:
 oتعیین دورهی سرویسدهی به مشترکین :با استفاده از  AMIتاریخ دقیق شروع و پایان سرویسدهی به هر
مشترك ثبت میشود .در سیستمهای بدون  AMIاین مدت زمان بهصورت تخمینی محاسبه میشود و یا بین دو
رجوع متوالی کنتورخوان تلقی میشود.
 oکاهش ارسال تیم تعمیرات :در صورتی که خطایی در سمت مشتری و بعد از کنتور اتفاق افتاده باشد ،با قطع
کنتور و دریافت اطالع از قطعی در زمان تیم تعمیرات صرفهجویی میشود.
 oخدمات تلفنی مشترکین :شرکتهای توزیع عموما با شکایتهای تلفنی که به دلیل صورتحساب زیاد ،تأخیر در
ارسال صورتحساب و شکایاتی از نحوهی تعرفه گذاری و خدماترسانی مواجه هستند .با استفاده از  AMIتعداد
شکایات تلفنی بهطور چشمگیری کاهش مییابد .همچنین تماسهای مکرر مشترکین در مواجه با قطعی برق
بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
 oبهبود قیمتگذاری و تعرفههای گوناگون :در ساختار سیستم  AMIامکان تغییر تعرفه با توجه نظرات هیئت
تنظیم بازار و کمیسیون شرکتهای توزیع برق ،وجود دارد .مصرفکنندگان نیز امکان شرکت در این بازار چند
تعرفهای خرید و فروش برق را دارند .همچنین در زمان پیك یا مواقع ضروری امکان کنترل بارها فراهم میشود.
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 oاطالعات میزان مصرف مشترکین :اطالعات میزان مصرف مشترکین در سیستم  AMIدر هر لحظه از زمان
بهطور اتوماتیك ثبت میشود و در صورت نیاز بهمنظور کاهش میزان مصرف و بررسی مشترك ،از طریق سیستم
اینترنت قابل دسترسی خواهد بود.
 تعرفههای پیشرفته :هر سه شرکت فعال در این زمینه پیشنهاد دادن که  AMIاز طرح اولویت بارگذاری که در سازمان
برنامهریزی عملی انرژی 1کالیفرنیا تنظیم گردید پشتیبانی میکند .اولویت بارگذاری ،میزان بازدهی و پاسخگویی به بار را با
توجه به رشد بارهای موجود در مناطق مختلف کالیفرنیا مشخص میکند .استدالل شرکت  PG&Eاین است که تنها
 AMIامکان وارد کردن مشترکین مسکونی را به برنامه  DRو قیمتگذاری متغیر فراهم میکند و شرایط درخواستی
 CPUCو  EAPرا در مورد تعرفه گذاری بر این مشترکین را ارضا میکند .وجود تعرفههای پیشرفته با حاشیههای بسیار
گران قیمت در سطح مشترکین مسکونی موجب کاهش مصرف میشود.
 پاسخگویی بار :کاهش هزینههای انرژی و ظرفیت با استفاده از برنامههای پاسخگویی بار یکی از مهمترین فواید بستر
 AMIبرای شرکتهای توزیع میباشد .این کاهش که از طریق ایجاد برنامههای مربوط به پاسخگویی بار حاصل میشود
دارای فواید زیر است:
 oکاهش خریدهای کوتاه مدت انرژی
 oکاهش هزینههای انرژی در بازار برق
 oبهبود شاخصهای قابلیت اطمینان
 oکاهش هزینههای بخشهای تولید و انتقال
میزان سود و درصد هر سود به نسبت هزینه کلی برآورد شده هر شرکت در کالیفرنیا از هر یك از دستههای فوق در جدول 7ـ4
آورده شده است.
جدول 7ـ 4سود و درصد سود حاصل از  AMIبرای هر شرکت فعال در کالیفرنیا

SCE

SDG&E

21%

$271

0%

$4

72%

$455

PG&E

48%

Benefit

$1/074

Meter Reading O&M

$221

Labor Overhead

$103

Meter Operations
)Energy Action Plan (EAP
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SDG&E

9%

$118

1%

$8

30%

$393

73%

2%

$21

Benefit

PG&E

Meter Capital

$463

62%

$1/399

Meter Reading

$188

10%

$215

Billing

$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

20%

$442

Demand Response

5%

55%

$351

7ـ2ـ4ـ شرکتهای فعال در اتوماسیون توزیع در منطقه کالیفرنیا
پس از بررسی زیرساختها ،تکنولوژیها و توابع عملکردی موردنیاز برای سامانه اتوماسیون توزیع کالیفرنیا انتخاب شرکتهای
فعال در این زمینه و استفاده از تجربیات آنها بر اساس پرسشنامهها (و احتماال بررسی شرایط اقتصادی) انجام پذیرفته است.
انتخاب شرکتها و تولیدکنندگان تجهیزات بر اساس پیشنویس تهیه شدهی آنها انجام گرفته است که بر اساس  4اصل کلی
میباشد:
 برنامهها و فعالیتهای پیشنهادی برای اجرای اتوماسیون توزیع در منطقه کالیفرنیا
 برنامهها و فعالیتهای انجام گرفته (تجارب) در اجرای اتوماسیون توزیع (شامل فعالیتهای بینالمللی)
 دیدگاه شرکتهای تولیدی نسبت به پیادهسازی اتوماسیون توزیع و تحقیقات پیرامون آن
 تحقیقات مهم و ابتکارات شرکتها در زمینه اتوماسیون توزیع (شامل  IEEEو دیگر مراکز معتبر)
در جدول 7ـ 5شرکتهای توزیع ،تولیدکنندهها و مشاورین شرکت کننده در اجرای اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا آورده شده
است.
جدول 7ـ 5شرکتهای فعال در اجرای اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا
Manufacturers, Integrators and
Consultants
S&C Electric
Schweitzer Engineering Labs
Natis Communications
Cannon Technologies
ABB

Utilities

Utilities

Consolidated Edison
Progress Energy
)We Energies (DV2010
MidAmerican Energy
MidAmerican Energy
EDF

Southern California Edison
Pacific Gas & Electric
San Diego Gas & Electric
LADWP
TXU Electric Delivery
American Electric Power
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Utilities

Utilities

Consolidated Edison
UK Research Initiaitves

Southern California Edison
Southern Company

7ـ2ـ5ـ برنامه مدون توسعه اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا
پس از مطالعات اولیه و شرایط و سطوح اتوماسیون اجرا شده در شرکتهای خدمات دهندهی اتوماسیون در کالیفرنیا و ایجاد
بسترهای اطالعاتی و مخابرات و کنترلی موردنیاز ،اهداف هر شرکت در برنامهی طرح توسعهی اتوماسیون توزیع مورد بررسی
قرار میگیرد .برنامههای طرح توسعه اتوماسیون و اولویتهای تحقیقاتی هر شرکت در جدول 7ـ 6آورده شده است .خالصهای
از برنامههای مشترك آتی هر شرکت در طرح توسعهی اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا در زیر آورده شده است.
 توسعه بازآرایی اتوماتیك فیدرها تأثیرگذارترین عامل در بهبود قابلیت اطمینان سیستم توزیع میباشد و مورد توجه
بسیاری از شرکتها بهعنوان طرح کلی ،پایلوت و یا تحقیقاتی میباشد.
 تشخیص محل خطا بهعنوان یکی از نیازهای اساسی تمامی شرکتها بیان شده است .آشکارسازهای خطا با امکان
ارتباط سریع و پیوسته به همین منظور توسعه یافتهاند.
 امکان ارتباط سریع و مطمئن بهمنظور کنترل و ارسال فرمانها کنترلی در سیستم اتوماسیون بسیار مورد توجه است،
هرچند شرکتهای TXU, SCE, DV2010, Hydroـ Québecاز این فناوری بهره میبرند.
 هماهنگی بین کنتورهای پیشرفته هوشمند با دیگر اجزای سامانه اتوماسیون که امکان کنترل بار و پاسخگویی به بار
را فراهم میکند.
 بهکارگیری ساختار جدید و روشهای حفاظتی پیشرفته بهمنظور بهبود قابلیت اطمینان و افزایش سطح اتوماسیون.
 اجرای اتوماسیون بهمنظور تسهیل در هماهنگی تولیدات پراکنده بهعنوان یك اولویت اساسی انتخاب شده است.
 بهبود عملکرد کابلها ،نشانگرهای خطا و تصمیمگیریهای مرتبط با استراتژی جایگزینی تجهیزات.
 مدیریت داراییهایی که در سیستم اتوماسیون موجب کاهش و تسهیل در اجرای عملیات تعمیرات میشود و کیفیت
عملکرد تجهیزات را بهبود میبخشد.
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جدول 7ـ 6برنامههای طرح توسعه اتوماسیون و اولویتهای تحقیقاتی شرکتهای فعال در پروژهی اتوماسیون توزیع کالیفرنیا

برنامههای در دست اجرا

شرکت

 نصب  250کلید در نقاط آسیبپذیر شبکه در هر سال

پروژههای تحقیقاتی
 راههای حفاظت پیشرفته

 تمامی تجهیزات جدید خریداری شده اعم از ریکلـوزر و بانـكهـای  ارتبــاط بــین اتوماســیون پســت و
خازنی باید اتوماتیك باشند

سیستم مدیریت مصرف انرژی

 اتوماتیــك کــردن تمــامی تجهیــزات حفــاظتی منطقــهی   Longبازیابی خودکار
Southern
California
Edison

(Beachـ منطقهای در جنوب غربی ایالت کالیفرنیا)
 روا بکارگیری قطعکنندههای خودکار خطا
 نصب آشکارسازهای خطای هوشمند
 اجرای برنامهی زمانبنـدی شـده بـرای نصـب بسـتر انـدازهگیـری

 محدود کنندههـای جریـان خطـا در
سیستم توزیع
 ورود گستردهی تولیـدات پراکنـده و
شرکت دادن آنها در بازار برق

هوشمند که امکان کنتورخوانی و کنترل بار مشترکینی که بار آنهـا  پیادهسـازی برنامـههـای مبتنـی بـر
کمتر از  200کیلووات است را فراهم میکند.

پاسخگویی بار
 پروژه تحقیقاتی طرح پایلوت بازیابی
خودکار بارها و پایش پویای بارهـا و

& Pacific Gas
Electric

 اجرای طرح مدون شده در نقشهی راه اتوماسیون توزیع
 سرمایهگذاری در بخش AMIو توجیه آن با توجه به سودهای ایـن
فناوری

پیشگیری از اضافه بار و بهینهسازی
ولتاژ با استفاده از کلیدزنی
 اجـــرای پـــروژهی تحقیقـــاتی در
شناســایی دالیــل رخــداد خطــا در
کابــلهــا و راهکارهــایی بــهمنظــور
مدیریت این مسئله

 اجرای یك نمونۀ آزمایشی از قابلیـت مکـانیـابی خطـا بـهصـورت  محاسبهی شاخصهـایی از سیسـتم
خودکار
San Diego
Gas & Electric

 افزایش قابلیت پایش پستها بـا بهـرهگیـری از مـدارات مجتمـع و  بهبود مدیریت داراییها خصوصـا در
کنتورهای شرکت SATECکه قابلیت ثبت شـکل مـو را نیـز دارا

 اجرای برنامههای مبتنی بر DRبا بستر AMIفراهم شده

TXU Electric
Delivery

استراتژی جایگزینی تجهیزات

میباشدـ این اطالعات در تعیین محل خطای بیان شده در بند قبلی  امکانسنجی ایجـاد آشکارسـازهـای
بسیار مورداستفاده قرار میگیرد.

LADWP

که مبتنی بر شرایط بر هستند.

خطا و مکانیابهای خطـا در بسـتر
پایش کیفیت توان موجود

 در حال بررسی راهکار کارهایی برای بهبود مدیریت داراییها و رویه عملکردی سیستم میباشد.
 توسعه سیستم  BPL1با پشتیبانی فیبر نوری بهمنظور ایجـاد ارتبـاط
بین بخشهای مختلف سیستم توزیع

 بررسی پیرامون نسل بعدی

2

DFA

 جمـــعآوری اطالعـــات حاصـــل از
کنتورهای پیشرفته
Broadband over Power Line
Distribution Fault Anticipation

1
2
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برنامههای در دست اجرا

پروژههای تحقیقاتی
 توسعه سیستم پایش در سطح توزیع
با بهرهگیری از بستر ارتباطی حلقهی
رادیویی
 پـــــایش وضـــــعیت ســـــالمت

1 ـ 3پایلوت دیگر از بازآرایی سیستم بهصورت اتوماتیك
AEP

ترانسفورماتورهای ولتاژ

 یك پایلوت نسبتا بزرگتر با  40کلید کامال هوشمند

 بررسی جامع میکرو گرید

 پایلوتی برای کنترل اتوماتیك بانكهای خازنی

 ذخیره کنندههـای انـرژی بـهمنظـور

 پایش پیشرفته تجهیزات بهمنظور تعیین وضعیت عملکردی آنهـا و
در جهت بهبود قابلیت اطمینان

کارکرد در شرایط جزیـرهای ،بهبـود
قابلیت اطمینان ،به تعویـق انـداختن
سرمایه و...
 احــداث کابــلهــای ولتــاژ متوســط
ابررسانا
 تشخیص به موقع و اتوماتیك خطا

Southern
Company

 بررسی پیرامون نسل بعدی DFA1

 توسعهی سنسورهای نوری
 یکی از مهم ترین چالشهـای پـیش
رو شـرکت  Con Edisonمـدیریت
فرسودگی کابـلهـای شـبکه اسـت

 پیشرفت برنامهی نسل سـوم ( )G3از طراحـی شـبکههاــ انتخـاب
بهترین روش برای G3از روش عملیاتی شده در سراسر دنیا.
Con Edison

( 91000مایــل کابــل زیرزمینــی) و
تصمیم گیری در مورد زمان تعـویض

 دست یابی به ویژگیهای ساختار منعطف شبکه در G3که بیشـترین

این کابـلهـا .در حـال حاضـر ایـن

حد ممکن قابلیت اطمینان را دارا میباشد و از فنّاوریهای ارتبـاطی

شــرکت بــا اســتفاده از دادههــای

نوین جهت ارتباط و ارسال اطالعات پایش شده استفاده میکند.

جمع آوری شده از قبل تشخیص نیـاز

 همکاری دوجانبه با شرکت EDFبهمنظور توسعه شبکهی هوشمند و

یا عدم نیاز بـه تعـویض کابـلهـا را

مدلسازی و شبیهسازی سیستم توزیع بهصورت.real time

اتخاذ میکند.
 همکاری در پـروژههـای تحقیقـاتی
مربوط به G3

Progress
Energy
)(Carolina
We Energies

 تکمیل پروژهی شناسایی محل خطـا بـهصـورت کـامال هوشـمند و
مشابه آنچه در فلوریدا پیادهسازی شده است.
 تجهیز شبکه با سیستمهای OMSو .GIS

 همکاری با دپارتمان انرژی ()DOE
در پروژهی پایش پیشرفته

 این شرکت در حال تحقیق و توسعهی پروژههای مختلفی در سطوح سامانهی اتوماسیون مـیباشـد .ازجملـهی
Distribution Fault Anticipation

1
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)(and DV2010

پروژههای تحقیقاتی

این پروژهها میتوان به موارد :ایجاد نقاط مانور NOبیشتر در سـطح باسـبارها ،حفاظـت جریـان زیـاد جهتـی،
سامانهی ارتباطی با سرعت بیشتر و کاراتر ،سامانهی تحلیل اتوماتیك سیستم در زمـان واقعـی کـه همگـی در
جهت کاهش مدت زمان خاموشی میباشند ،اشاره کرد.
 بازآرایی خودکار شبکه بـا اسـتفاده از
کلیـــدها ،بریکرهـــا (دژنکتورهـــا) و
ریکلوزرها


Hydroـ  Québecنقشهی راه  10سال سرمایهگذاری اتوماسیون توزیع

کنترل Volt/var

 جایابی محل خطا
 یکپارچهسازی شـبکه بـا اسـتفاده از
سیستم پایش
 سیستم اطالعاتی سامانه اتوماسـیون
توزیع
 اتوماسیون در کنترل مرکزی

 اتوماسیون در سطح کنتـرل مرکـزی (اجـرا از سـال  )2007شـامل:
تحلیل خودکار آالرمهای پستها ،جمعآوری اطالعـات مربـوط بـه
آشکارسازهای خطا ،بازیابی خودکار

EDF

 پایش میزان تولید انرژی توسط توربینهای بادی
 کنترل  Volt/varبا در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده.

 پایش و جمعآوری اطالعات حاصـل
از تولیدات پراکنده
 پــــروژهی تحقیقــــاتی AURAدر
انگلسـتان بـرای عملکـرد سـامانهی
اتوماسیون
 ابتکار عملها در سـامانه اتوماسـیون
توزیع و سیستمهای توزیع هوشمند

7ـ2ـ6ـ خالصهای از سطوح اتوماسیون موجود و برنامهریزی شده برای آینده
در شکل 7ـ 1فنّاوریهای موجود و برنامهریزی شده در سامانه اتوماسیون توزیع کالیفرنیا بهصورت درصدی بیان شده است.
همچنین در شکل 7ـ 2فنّاوریهای ارتباطی موجود و برنامهریزی شده برای آینده شبکهی توزیع کالیفرنیا بهصورت درصدی
بیان نشان داده شده است.
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شكل 7ـ 1فنّاوریهای موجود و برنامهریزی شده در سامانه اتوماسیون توزیع کالیفرنیا

شكل 7ـ 2فنّاوریهای مخابراتی موجود و برنامهریزی شده در سامانه اتوماسیون توزیع کالیفرنیا

7ـ2ـ7ـ پیشنهادهای طرح توسعه سامانه اتوماسیون توزیع کالیفرنیا
بهمنظور توسعه زیرساختها و فنّاوریهای مرتبط با سامانه اتوماسیون کالیفرنیا و تعیین اولویتبندی و برآورد سود پیشنهادهای
بخشهای مختلف مرتبط با سامانه در جدول 7ـ 7بیان شده است .این پیشنهادهای از سوی شرکتهای توزیع ،مشاوران،
شرکتها و محققان میباشد.
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جدول 7ـ 7پیشنهادهای اجرایی در بخشهای مختلف مرتبط با سامانه اتوماسیون
پیشنهادهای

طبقه

 سنسورهای ارزان قیمتتر نسبت به سنسورهای موجود
 تغذیهی تجهیزات بدون باتری موجود

سیستمهای
پایش

و

تجهیزات کنترلی

 آشکارسازهای خطای هوشمندتر و ارزانتر
 فنّاوریهای تشخیص محل خطا
 فنّاوریهای مرتبط با پیشبینی رخداد خطای محتمل با رصد وضعیت تجهیزات
 پایش تجهیزات حفاظتی شبکه در زمان واقعی و آنالیز اتوماتیك وضعیت عملکرد آنها
 محدود کنندههای جریان خطا در شبکه توزیع

فنّاوریهای
تجهیزات توزیع

 ترانسفورماتورهای یونیورسال هوشمند
 کلیدهای حالت جامد بهمنظور تسریع در عملیات بازآرایی
 توسعهی تجهیزات الکترونیك قدرت پیشرفته بهمنظور بهبود اتصال منابع تولید پراکنده
 فنّاوریهای ابررسانا در کاهش تلفات و محدود کردن جریان خطا


فنّاوری ارتباطی وایمکس برای DA/DSM/EE

 بهکارگیری همزمان واسطههای مختلف ارتباطی بهمنظور به سیستم ارتباطی قابلاتکا برای
DA/DSM/EE

فنّاوریهای
مخابراتی

 ایجاد ارتباط سریع و بالدرنگ با تجهیزات حفاظتی بهمنظور از بین بردن خطا و بازآرایی شبکه
 IEC 61850 برای سیستمهای توزیع
 استفاده از شبکههای ارتباطی عمومی و نیمه عمومی و بهرهگیری از تجهیزات و استاندارهای موجود در
حفاظت و امنیت سیستم ارتباطی
 ارتباط کم هزینه با تجهیزات موجود در شبکه (حتی بهعنوان مثال فیوزها)

سیستم
اطالعاتی

 تجمیع سیستم اطالعاتی
 مدلهای اطالعاتی تجهیزات اتوماسیون توزیع
 بررسی همزمان اطالعات کنتورهای هوشمند و اطالعات کلی شبکه بهمنظور به حداکثر سود
 ابزارهای مدلسازی فیدر که منتجه به بهبود قابلیت اطمینان سیستم و تجهیزات میشود.
 بهبود برنامههای جایگزینی تجهیزات بر اساس تأثیرات قابلیت اطمینان و اهداف دیگر

ابزارهای تحلیل  تعیین مقدار هارمونیك ،تأثیرات آنها ،راههای کنترل و کاهش اثرات آنها
و مدلسازی  ،بهینهسازی بار بین فیدرها و پستها و نقاط تغذیه شده
توابع بهینهسازی

 تأثیر تولیدات پراکنده بر عملکرد سامانه اتوماسیون (کنترل  ،volt/varمکانیابی خطا ،بازیابی)
 شبیهسازی پیشرفته و تشخیص وضعیت سیستم در زمان واقعی
 بهبود بازدهی و قابلیت اطمینان با توسعه میکروگریدها
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پیشنهادهای

 اتخاذ تصمیمات کنترلی بهصورت محلی و مرکزی
اقتصادی

 توجیه اقتصادی برای فنّاوریهای اتوماسیون

7ـ2ـ8ـ دستهبندی تكنولوژیها و اقدامات عملی برای پیادهسازی اتوماسیون توزیع کالیفرنیا
با توجه به تحقیقات صورت گرفته و پیشنهادهای گردآوریشده از شرکتهای توزیع کالیفرنیا که در قسمتهای قبلی به آنها
اشاره شد ،تیم پروژه لیستی جامعی شامل فنّاوریهای موردنیاز و اقداماتی که باید صورت پذیرد را ارائه کرده است .تفاوت بین
تکنولوژیها موردنیاز و اقدامات عملی در جهت نیل به سامانه اتوماسیون توزیع بسیار کم است ولی در مقابل تمایز دادن این دو
مقوله بسیار راهگشا میباشد .عموما تکنولوژیها به خودی خود شرایط بهتری را برای شبکه به ارمغان نمیآورند بلکه چگونگی
استفاده از هر فنّاوری است که موجب بهبود عملکرد و کارایی سیستم میشود .بنابراین بهمنظور بررسی و پیادهسازی اتوماسیون
توزیع توجه مهندسان پروژه به برنامههای عملی و فنّاوری یا فنّاوریهایی است که امکان این اقدامات را فراهم میکنند.
در جدول 7ـ 8برنامههای کاربردی بهصورت خالصه شده و در  12دسته گردآوریشده است:
جدول 7ـ 8توابع عملكردی در حوزههای مختلف اتوماسیون توزیع کالیفرنیا

توابع عملکردی

حوزهی برنامه کاربردی

 پایش و کنترل قطعکنندههای پستهای فرعی ()Substation SCADA
 پایش و کنترل قطعکنندهها و ریکلوزرهای کنترل از راه دور در سیستم توزیع الکتریکی ( Feeder
SCADA

)SCADA
 پایش و کنترل بانكهای خازنی و تنظیمکنندههای ولتاژ کنترل از راه دور ( SCADA for volt/var

)control
 جمعآوری اطالعات از سنسورها در تمام سیستم بهمنظور تشکیل بانك اطالعات سامانه
 مکانیابی محل خطا
 مرحلهی ابتدایی شناسایی خطا
سیستم پایش پیشرفته

 شناسایی مشکالت سیستم ازجمله :هارمونیك ،نوسانات ولتاژ ،عدم تعادل ،خطاهای تکراری ،رخداد گالوپینگ
در هادیها و ...
 شناسایی خطاهای قریبالوقوع ناشی از عیب در تجهیزاتی مانند خازنها ،تنظیمکنندههای ولتاژ ،کلیدها و ...
 استفاده از اطالعات پایش شده بهمنظور ایجاد برنامه مدیریت تعمیر و نگهداری تجهیزات
 تشخیص تلفات سامانه توزیع از طریق اطالعات به دست آمده در زمان واقعی و با کمك سنجشهای هوشمند
 کلیدزنی اتوماتیك بهمنظور ایزوالسیون خطای رخ داده در سیستم

بازآرایی اتوماتیك سیستم

 کلیدزنی اتوماتیك بهمنظور بازآرایی پویا که منجر به افزایش بازدهی ،کاهش تلفات ،پیشگیری از اضافه بار،
کاهش احتمال خاموشی و  ...میشود.
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 کلیدزنی اتوماتیك بانكهای خازنی بهمنظور بهینهسازی توان راکتیو و شرایط ولتاژ (شامل سنسورهای
کنترل volt/var

موردنیاز)
 هماهنگی بین تنظیمکنندههای ولتاژ و تپ چنجرهای پست
 در نظر گرفتن خروجیهای منابع تولید پراکنده
 هماهنگی بانكهای خازنی و تنظیمکنندههای ولتاژ موجود در سیستم

جلوگیری از کاهش ولتاژ

 هماهنگی با کنترل ولتاژ در مشترکینی با شرایط خاص ()Micro Planet
 هماهنگی با کنتورهای هوشمند بهمنظور اطالعرسانی به مشترکین و تولیدات پراکنده
 کنترل مستقیم بار بهمنظور جلوگیری از بارگذاری بیشازحد در سیستم توزیع

هماهنگی مابین کنترل بار
و پاسخگویی به بار

 کنترل مستقیم بار در فرآیند بازآرایی مدار
 کنترل بار با استفاده از تعرفههای متنوع با توجه به شرایط بارگذاری در شبکه که موجب افزایش قابلیت
اطمینان ،جلوگیری از بارگذاری بیشازحد تجهیزات و به تأخیر انداختن سرمایه جهت تقویت شبکه میشود.
 مدیریت خاموشی با استفاده از اطالعات کنتورهای هوشمند در جهت شناسایی مکانهای حادثه دیده

سیستمهای پیشرفته
مدیریت خاموشی ()OMS

 مدیریت خاموشی بهوسیلهی بازآرایی اتوماتیك سیستم
 مدیریت خاموشی با استفاده از پایش پیشرفته مکان خطا از پستها و یا از اطالعات به دست آمده از
آشکارسازهای خطا
 شناسایی و تشخیص وضعیت تجهیزات موجود در شبکه با استفاده از اطالعات به دست آمده
 روشهای نوین تخمین طول عمر باقیماندهی تجهیزات بر اساس طیف گستردهای از پارامترهای موثر
 تکنیكهای پیشرفته آزمون تجهیزات بهصورت گرم و سرد ( )on line or off lineبهمنظور شناسایی

سیستمهای پیشرفته

وضعیت حال حاضر و آتی تجهیزاتی مانند کابلها ،ترانسفورماتورها ،بریکرها ،خازنها ،رگوالتورها ،برقگیرها و

مدیریت دارایی

حتی تجهیزات پیشرفته حلت جامد
 استفاده از سیگنالهای فرکانس باال مانند BPLبهمنظور شناسایی شرایط عملکردی و مشکالت تجهیزات
 مشارکت دادن اطالعات به دست آمده از وضعیت عملکردی ،طول عمر باقیمانده ،احتمال وقوع خرابی و ...
تجهیزات در تصمیمگیری کالن سیستم و مدیریت سامانه در شرایط هشدار
 این برنامهی کاربردی تقریب بسیاری از توابع عملکردی فوق را مانند بازآرایی پویا ،مدیریت قابلیت اطمینان،

پیشبینی وضعیت در زمان
واقعی

مدیریت داراییها ،جلوگیری از کاهش ولتاژ ،کنترل بار و ...را در برمیگیرد
 مدیریت در زمان واقعی سیستم توزیع الکتریکی
 شبیهسازی پخش بار در زمان واقعی بر اساس اطالعات سنسورهای موجود در سیستم قدرت
 پیشبینی وضعیت سیستم در زمان واقعی با استفاده از دادههای به دست آمده از کنتورهای هوشمند
 کنترل هارمونیك با توجه به کنترل ( volt/varبا توجه به فیلترهای موردنیاز)

سیستم مدیریت بهینه-
سازی کیفیت توان
روشهای سنتی بهبود
قابلیت اطمینان (بهمنظور
مقایسه با برنامههای
کاربردی جدید)

 استفاده از فیلترهای اکتیو بهمنظور هارمونیكها
 بهبود کیفیت توان بهصورت متمرکز و موضعی با تجهیزات نظیر  DVRو .UPS
 مدیریت کیفیت توان و قابلیت اطمینان با توجه به حضور منابع تولید پراکنده و تجهیزات ذخیره کننده انرژی
 توسعهی مدارات و شبکههای زیرزمینی
 قطع زائدهها و انشعابات در برنامههای تعمیرات
 جایگزینی سریع تجهیزاتی که امکان بروز خرابی در آنها وجود دارد مانند کابل ترانسفورماتورها
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7ـ2ـ8ـ خالصهای سودهای احتمالی اتوماسیون پیادهسازی شده در کالیفرنیا
شرکتهای توزیع موجود سودها و منافع زیادی را بهمنظور توجیه سرمایهگذاری در اتوماسیون توزیع ایراد کردهاند .تعدادی از
مهمترین آنها در ادامه بیان شده است .نکتهی قابل تأمل این است که بهبود قابلیت اطمینان مهمترین موضوعی است که
تمامی شرکتها به آن اشاره کردهاند.

شكل 7ـ 3درصد نسبی منافع حاصل از ایجاد اتوماسیون در کالیفرنیا

با توجه به پیشنهادهای مطرح شده از سوی شرکتها و نیازهای شبکهی توزیع الکتریکی کالیفرنیا ،انتظار میرود سیستم
اتوماسیون پیادهسازی در کالیفرنیا منافع زیر را در سطح کالن برای شبکه تأمین کند.
 .1بهبود قابلیت اطمینان
 .2بهبود کیفیت توان
 .3صرفهجویی در مصرف انرژی و ظرفیت سیستم
 .4صرفهجویی در سرمایهگذاری بخشهای انتقال و توزیع
 .5کاهش هزینهی تعمیرات دورهای و نگهداری و هزینه تعمیرات ناشی از رخداد خطا
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 .6تسریع در فرایند مکانیابی خطا و تعمیرات
 .7افزایش امنیت بخش انرژی
 .8افزایش ایمنی برای مشترکین و کارکنان
 .9قابلیت تطبیقپذیری بیشتر
سودهای پیشبینی شده از اجرای اتوماسیون در کالیفرنیا بهوسیلهی توابع عملکردی که در قبل بیان گردیده است محقق
میشود .در جدول 7ـ 9رابطه ی بین منافع و توابع عملکردی بیان گردیده است .با توجه به گسترده بودن توابع عملکردی و
بهمنظور سهولت در بررسی توابع عملکردی را در  4بخش مطابق جدول دستهبندی شده است.
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جدول 7ـ 9رابطهی بین توابع عملكردی هر بخش از سامانه اتوماسیون و سودهای ناشی از آن

بهبود قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان

انرژی و ظرفیت سیستم

بخشهای انتقال و توزیع
صرفهجویی در مصرف

تعمیرات ناشی از رخداد خطا
صرفهجویی در سرمایهگذاری

عملگرهای جاری بهبود کارایی

تشخیص تلفات سیستم



دورهای و نگهداری و

سیستم مدیریت بهینهسازی کیفیت توان

خطا و تعمیرات
کاهش هزینهی تعمیرات





تسریع در فرایند مکانیابی

تشخیص مشکالت سیستم به غیر از رخداد خطا



افزایش امنیت بخش انرژی

خطا
جمعآوری اطالعات

مشترکین و کارکنان

امکانات عیب شناسی تجهیزات برای آشکارسازی


افزایش ایمنی برای

کنترل تنظیمکنندههای ولتاژ



قابلیت تطبیقپذیری بیشتر

بهینهسازی شرایط volt/var





























مدیریت بار پیك

بازآرایی پویا بهوسیلهی کلیدهای اتوماتیك



جلوگیری کاهش ولتاژ





کنترل بارها







کنترل بارها از طریق تعرفه گذاری

















کنترل منابع تولید پراکنده









هماهنگی با ذخیره سازهای انرژی









مکانیابی برای تجهیزات PV/DG









مدیریت قابلیت اطمینان و کیفیت توان







پیشبینی خرابی تجهیزات

مدیریت پیشرفته تجهیزات







روشهای تعیین عمر باقیمانده تجهیزات







روشهای پیشرفتهی آزمون تجهیزات







دادهنگاری وضعیت تجهیزات







تخمین وضعیت در زمان واقعی
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بهبود قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان

انرژی و ظرفیت سیستم

بخشهای انتقال و توزیع
صرفهجویی در مصرف

تعمیرات ناشی از رخداد خطا
صرفهجویی در سرمایهگذاری

دورهای و نگهداری و

خطا و تعمیرات
کاهش هزینهی تعمیرات

تسریع در فرایند مکانیابی

افزایش امنیت بخش انرژی

مشترکین و کارکنان



آشکارسازی خطا بهصورت پیشرفته

افزایش ایمنی برای

تخمین وضعیت با توجه به دادههای AMI







قابلیت تطبیقپذیری بیشتر

شبیهسازی پخش توان در زمان واقعی









بازیابی سیستم پس از رخداد خطا

کلیدزنی اتوماتیك بهمنظور ایزوالسیون خطا





کلیدزنی اتوماتیك بهمنظور بازیابی بارها





پایش و کنترل بریکرهای پستها





سیستم مدیریت خاموشی پیشرفته





هماهنگی  OMSبا بازآرایی اتوماتیك سیستم





هماهنگی  OMSبا دستگاههای سنجش















بررسی نتایج حاصل برای هر دسته از سودهای بیان شده در فوق بسیار وقتگیر است .به همین منظور تنها به بررسی بهبود
قابلیت اطمینان بهعنوان یکی از مهمترین منافع اجرای اتوماسیون توزیع در کالیفرنیا اکتفا میشود .بهبود قابلیت اطمینان یکی
از مهمترین توابع هدف در اجرای اتوماسیون برای تمامی شرکتهای فعال بوده است.
بهمنظور بررسی میزان بهبود قابلیت اطمینان ناشی از اجرای اتوماسیون توزیع جمعآوری اطالعات گذشته و خاموشیهای تجربه
شده در گذشته بسیار ضروری است .از طرفی در مرحلهی طراحی سامانه اتوماسیون توزیع محاسبهی میزان تغییرات شاخص-
های قابلیت اطمینان بسیار مهم و ضروری است ،این تخمین بهمنظور ایجاد طراحی و سرمایهگذاری بهینه در جهت نیل به
بیشترین حالت در دسترسپذیری در شبکه انجام میشود .به همین منظور و در جهت تخمین اقتصادی طرحهای بهبود قابلیت
اطمینان ،ارزش واقعی برق 1موردنیاز است .عموما مقدار  VOSبرای مشترکین مختلف متفاوت است و برحسب دالر بر کیلووات
)Value Of Service (VOS

1
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ساعت محاسبه میشود .هزینهی ناشی از انرژی توزیع نشده برای هر خاموشی محاسبه میشود و به مدت زمان خاموشی و
میزان بار مصرفی مشترکینی که خاموشی را تجربه کردهاند وابسته است .در جدول 7ـ 10مقدار VOSبرحسب دالر بر کیلووات
ساعت و دالر بر هر خاموشی برای مشترکین خانگی ،تجاری و صنعتی در سال  2001در ایالت متحده بیان شده است.

جدول7ـ .10مقدار VOSبرحسب دالر بر کیلووات ساعت و دالر بر هر خاموشی ][35-32

نوع مشترك

$/kWh

$/Outage

خانگی

2/19 – 5/71

2/41 – 6/27

تجاری و صنعتی 1.533 – 45.926 4/19 – 703/20

در منطقهی کالیفرنیا مقدار  VOSدر فصول سال و روزهای هفته و ساعات روز متفاوت است .جدول 7ـ 11و 7ـ 12مقدار
 VOSرا در فصول و ساعات مختلف برای بارهای مسکونی و تجاری و صنعتی در سالهای مختلف نشان میدهد.

جدول 7ـ 11مقدار  VOSرا در فصول و ساعات مختلف
زمان و مدت خاموشی

 $/kWhدر

 $/kWhدر

 $/kWhدر

زمان

مدت خاموشی

سال 1992

سال 1999

سال 2000

تابستان  -بعد از ظهر

یك ساعت

3/8 – 8/5

-

5/1

تابستان  -عصر و شب

یك ساعت

-

4/6 – 9/7

-

تابستان  -بعد از ظهر

چهار ساعت

2/0 – 7/40

1/5 – 3/1

5

تابستان  -عصر و شب

چهار ساعت

-

1/4 – 2/9

-

تابستان  -صبح

هشت ساعت

-

1/6 – 3/5

-

تابستان  -عصر و شب

 12ساعت

1/5 – 6/6

-

-

زمستان  -عصر و شب

چهار ساعت

2/5 – 9/4

-

7/2

زمستان  -عصر و شب

هشت ساعت

-

1/6 – 4/5

-

زمستان  -صبح

 12ساعت

1/6 – 2/7

-

-
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جدول 7ـ12مقدار  VOSرا در فصول و ساعات مختلف

زمان و مدت خاموشی
زمان

مدت خاموشی

$/Outage
در سال 1992

$/Outage
در سال 1999

$/Outage
در سال 2000

$/Outage
در سال 2003

تابستان  -بعد از ظهر

یك ساعت

1/85 – 4/1

4/7 – 9/9

4/4

2/9

تابستان  -بعد از ظهر

هشت ساعت

-

8/2 – 20/1

-

7/2

زمستان  -بعد از ظهر

یك ساعت

3/33 – 12/1

-

3/33

3/3

زمستان  -بعد از ظهر

هشت ساعت

-

8/4 – 22/9

-

8/3

شرکتهای توزیع موجود در کالیفرنیا از سوی رگوالتور (تنظیم کنندهی بازار) موظف به مدیریت شبکه با شاخصهای قابلیت
اطمینان مورد قبول قانون گذار هستند .بهعنوان مثال برای شرکت  PG&Eمقدار شاخص سایدی تعیین شده استاندار 25/6
دقیقه است که به ازای هر دقیقه بیشتر از این مقدار مبلغ  759.494دالر جریمه میشود و در صورت دستیابی به مقدار کمتر از
 25/6دقیقه به ازای هر دقیقه به اندازهی همین مبلغ جایزه دریافت میکند که مقدار بیشینهی جریمه و تشویق  12میلیون دالر
است .همین طور برای شاخص سایفی که به ازای هر  0/01تجاوز یا بهبود از مقدار تعیین شده مبلغ  800.000دالر جریمه یا
پاداش به شرکتها تعلق میگیرد.

7ـ3ـ اتوماسیون توزیع شهر  Thiruvananthapuramدر هند
پروژهی اتوماسیون شهر  Thiruvananthapuramیکی از بخشهای پروژهی بهروزرسانی سیستمهای توزیع الکتریکی با
استفاده از فنّاوریهای ارتباطی به دست آمده در وزارت اطالعات و فنّاوری ارتباطات ( )MCITهندوستان میباشد .کارفرمایان
این پروژه شرکتهای  CDACو  KSEB1میباشند و سرمایهگذاری پروژه توسط شرکتهای  DITو KSEBصورتپذیرفته
است .این پروژه در سطوح  11ک یلوولت و پایین دست آن با هدف بهبود قابلیت اطمینان از طریق کاهش مدت زمان خاموشی و
تعداد خاموشیها اجرا شده است .همان طور که اشاره شد هدف اصلی از پیادهسازی سامانه اتوماسیون در شبکه توزیع الکتریکی
شهر مذکور افزایش قابلیت اطمینان بوده است ولی اهداف دیگری از کاهش تلفات سیستم ،بهبود پروفیل ولتاژ ،افزایش امنیت
شبکه و کارکنان نیز مد نظر قرار گرفته است].[11

Kerala State Electricity Board

1
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پروژهی نهایی اتوماسیون پیاده شده دارای سیستم کنترل مرکزی ،1هشت پست فرعی قابل کنترل 120 ،نقطهی قابل کنترل و
تکرارکنندهی رادیویی بهمنظور ایجاد ارتباط مطمئن بین کنترل مرکزی ،کنترل پستها و نقاط قابل کنترل میباشد .ساختار
کلی سیستم اتوماسیون توزیع پیاده شده در شکل 7ـ 4نشان داده شده است.

شكل 7ـ 4ساختار کلی سیستم اتوماسیون توزیع پیاده شده

ایستگاههای تکرارکنندهی رادیویی اطالعات پستهای فرعی و نقاط اتوماسیون را که امکان ارتباط مستقل با کنترل مرکزی را
ندارند فراهم میکنند .ارتباط مابین ایستگاههای تکرار کننده  CCSبهصورت بیسیم و با سرعت انتقال اطالعات بسیار باال
میباشد .در پروژهی اتوماسیون مورد بررسی همانطور که در شکل 7ـ 1نشان داده شده است دو ایستگاه تکرارکنندهی ارتباطی
در نقاط  VydyuthiBhavanamو  CDACاحداث گردیدهاند.
7ـ3ـ1ـ سیستم کنترل مرکزی
سیستم کنترلی مرکزی شبکهی اتوماسیون شهر  Thiruvananthapuramتحت عنوان  Power Houseوظیفهی جمعآوری
اطالعات پستها و نقاط اتوماسیون را به کمك ارتباطات رادیویی و بی سیم بر عهده دارد .شکل 7ـ 5اتاق کنترل سیستم
کنترل مرکزی را نشان میدهد ] .[13-12اتاق کنترل مرکزی دارای تکنولوژیها و عهده دار مسئولیتهای اجرای برجستهی
زیر است:
)Central Control System (CCS

1
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شكل 7ـ 5اتاق کنترل سیستم کنترل مرکزی

 در این مرکز دو سرور بهصورت آماده به کار وجود دارد
 این مرکز مجهز به سرور ارتباطی بر پایه Linuxبهمنظور ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات با نقاط قابل کنترل از راه دور
میباشد


نرمافزار SCADA



امکان ایجاد ارتباط اپراتورها با سیستم

 ثبات و نمایشگر بهمنظور ثبت اطالعات و نمایش اخطارها
 کنترل و پایش شبکه
 بازآرایی فیدرها با کنترل از راه دور کلیدها
 سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
 آنالیز پخش بار بهمنظور مشخص کردن تلفات و پروفیل ولتاژ
 پیشبینی بار بهصورت کوتاه مدت
 ثبت گزارشهای کلیدزنی و خطا
 سیستم مدیریت خاموشی ()OMS
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7ـ3ـ2ـ سیستم کنترل پست
سیستم کنترل پست شامل نمایشگر عملکرد پست RTU ،ها با پایش فیدرها ،پرینتر و سیستمهای ارتباطی بهمنظور تبادل
اطالعات با کنترل مرکزی میباشد .در شکل 7ـ 6سیستم کنترل پست در شبکه اتوماسیون مورد بررسی نشان داده شده است.
تکنولوژیها و وظایف برجستهی زیر است:

شكل7ـ 6سیستم کنترل پست در شبكه اتوماسیون

 پایش وضعیت کارکردی تجهیزات پست ،رلهها ،دژنگتورها و ...
 استراتژی افزونگی در سیستم ارتباطی مشتمل بر فنّاوریهای رادیویی ،ارتباط تلفنی ،بیسیم و...


نرمافزار SCADA



امکان ایجاد ارتباط اپراتورها با سیستم

 ثبات و نمایشگر بهمنظور ثبت اطالعات و نمایش اخطارها
 بانك اطالعاتی مربوط به آمارهای سالیان گذشته
7ـ3ـ3ـ نقاط اتوماسیون
نقاط اتوماسیون و قابل کنترل از راه دور دارای  RMU1ها ،میکرو RTUها و فرستنده و گیرندههای رادیویی هستند که در
ترانسفورماتورها نصب گردیدهاند .با استفاده از  MRTUها فرمانها کنترلی اتاق فرمان اجرا میشود .در شکل 7ـ 7تجهیزات

Ring Main Unit

1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
87
فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوری

ویرایش سوم ،خرداد 1393

داخلی یك  MRTUاستفاده شده در اجرای اتوماسیون در شبکه مورد بررسی نشان داده شده است .ویژگیها و وظایف کلی
نقاط اتوماسیون در ادامه بیان شده است.

شكل 7ـ7تجهیزات داخلی یك MRTU

 این نقاط مجهز به میکرو  RTUها هستند و دارای ورودی آنالوگ و دیجیتال و خروجی دیجیتال میباشد
 دارای RMUبهمنظور پایش وضعیت دژنگتورها و کلیدها هستند
 اکتساب دادههای نقاط اتوماسیون
 دارای زیرساخت ارتباطات رادیویی با اتاق فرمان
 اجرای فرمانها کنترلی و عملکردی صادر شده از اتاق فرمان بهصورت اتوماتیك
7ـ3ـ4ـ منافع و سودهای اجرای اتوماسیون برای شرکت KSEB

منافع و مزایای اجرای اتوماسیون توزیع در شبکه 11کیلوولت شهر  Thiruvananthapuramبرای شرکت KSEBبهعنوان
یکی از ذینفعان شبکه ،شامل موارد زیر است:
 دستیابی به بانك اطالعاتی شبکه توزیع
 مکانیابی سریعتر و دقیقتر محل خطا و همچنین تسریع در فرآیند ایزوالسیون خطا و بازیابی مجدد که موجب
کاهش زمان خاموشی در سال و به ازای هر رخداد خطا میشود و موجب بهبود قابلیت اطمینان و کیفیت سرویسدهی
به مشترکین میشود.
 بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات با استفاده از ویژگی جابهجایی بار بین فیدرها
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کاهش مخار عملکرد شبکه ،بهبود بهرهوری منابع انسانی شبکه در شرایط عملکردی و تعمیر سامانه

 افزایش امنیت نیروی انسانی و تجهیزات


افزایش در دسترسپذیری تجهیزات

7ـ3ـ5ـ منافع کلی اجرای اتوماسیون در شبكه توزیع شهر Thiruvananthapuram

با ایجاد بسترهای موردنیاز اتوماسیون در شبکه توزیع شهر مذکور و ایجاد اتوماسیون منافع زیر عاید ذینفعان شبکه میشود.
 متمرکز کردن اطالعات پایش شده از شبکهی  11کیلوولت .بهعنوان مثال در شکل7ـ 8اطالعات مربوط به خاموشی-
ها در چند روز از سال آورده شده است.

جدول 7ـ 8اطالعات مربوط به خاموشیها در چند روز از سال

 تعادل بار بین فیدرهای شبکه که منجر به کاهش خاموشیهایی که به علت اضافه بار رخ میدهد.
در شکل 7ـ 5مقایسه تعداد دفعات خاموشی در سیستم بدون اتوماسیون و با اتوماسیون را نشان میدهد .همانطور که
مشخص است تعداد دفعات خاموشی  18/45 %کاهش یافته است .ذکر این نکته ضروری است که منظور از میزان
کاهش دفعات خاموشی با در نظر گرفتن حوادث طبیعی میباشد که در مرجع مذکور مورد بحث قرار نگرفته است .به
عبارت دیگر در سیستم مذکور پیش از پیادهسازی اتوماسیون  894خاموشی در سال رخ داده است ،حال تعدادی از این
خاموشیها به دلیل اضافه بار رخ داده است که معموال در مطالعات شبکههای توزیع در حدود 5ـ 10درصد تخمین زده
میشود .حال با ایجاد اتوماسیون این مقدار به  729کاهش یافته است] .[12بنابراین درصد کاهش بیان شده ()18/45
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برای خاموشیها با/بدون در نظر گرفتن اتفاقات طبیعی صحیح میباشد ولی بیان تعداد دفعات ممکن است سو تعبیر
شود .در ادامه در شکلهای 7ـ7 ،9ـ7 ،10ـ 11و 7ـ 12اثرات اجرای اتوماسیون در کاهش تعداد خرابی در قسمتهای
مختلف شبکه به ترتیب پلها ،کابلها و عایقها بیان شده است .دقت شود که در این گزارش خرابی بخشها الزاما
موجب رخ داد خاموشی در نظر گرفته نشده است و ممکن است ایجاد ابهام شود .میزان کاهش تعداد خرابی در پلها،
کابلها و عایقها به ترتیب  72/09 % ،30/77%و  26/67 %است.
Total Interruptions
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شكل 7ـ  9تغییرات تعداد خاموشیها پیش و پس از اجرای اتوماسیون
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شكل 7ـ  10تغییرات خاموشیها پیش و پس از اجرای اتوماسیون

Cable End Failure
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شكل 7ـ  11تغییرات تعداد خطاها در کابلها پیش و پس از اجرای اتوماسیون

AB Insulator Failure
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شكل 7ـ 12تغییرات تعداد خرابی در عایقها پیش و پس از اجرای اتوماسیون

 افزایش قابلیت اطمینان در شبکه بهوسیلهی بازیابی با بازآرایی بهینه
بازیابی بارها با استفاده از مانور اتوماتیك بر کلیدها و تجهیزات قابل کنترل انجام میگیرد .در شکل زیر تعداد دفعات
کلیدزنی در ماههای سال بهمنظور بازیابی پس از رخداد خطا و بازآرایی سیستم جهت کاهش تلفات بیان شده است.

شكل 7ـ 13زیر تعداد دفعات کلیدزنی در ماههای سال

در شکل 7ـ 14مقایسهی بین شاخصهای قابلیت اطمینان شبکهی مورد بررسی قبل و بعد اجرای اتوماسیون بیان
شده است .همان طور که مشخص است شاخص سایدی و کایدی به ترتیب  22/03%و  38/33%کاهش یافتهاند ولی
شاخص سایفی افزایش یافته است ،حال چگونه ممکن است که تعداد خاموشیها در شبکه کاهش یابد ولی در مقابل
شاخصی از قابلیت اطمینان که بیانکنندهی این شاخص است افزایش یابد؟! تناقض پیشآمده را میتوان بهوسیلهی
تعریف شاخص سایفی که در فصل اول گزارش بیان شده است توجیه کرد .با توجه به شکل 7ـ 14تعداد دفعات
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خاموشی پس از اجرای اتوماسیون کاهش یافته است ،با توجه به این که شاخص سایفی وزن شدهی تعداد دفعات
خاموشی نسبت به مشترکین است تناقض پیشآمده خاموشی در مراکز بار را گزارش میدهد.
Reliability Indices
SAIFI
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CAIDI
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شكل7ـ14مقایسهی بین شاخصهای قابلیت اطمینان شبكهی مورد بررسی قبل و بعد اجرای اتوماسیون

 تشخیص بهتر شرایط غیرمتعارف در شبکه و اتخاذ و اجرای عملیات اصالحی
 بهبود بهرهوری نیروی انسانی و تجهیزات شبکه
 بهبود پروفیل بارگذاری فیدرها و جلوگیری از بارگذاری بیشازحد ترانسفورماتور
 و در نهایت دستیابی به رضایتمندی مشترکین که هدف نهایی از اجرای اتوماسیون و بهبود قابلیت اطمینان است.

7ـ4ـ اتوماسیون توزیع در طرح آزمایشی موسسهی تكنولوژی

Indiaـ[14] Kanpur

توسعهی اقتصادی و پیشرفت کشور هند بسیار وابسته به قابلیت اطمینان و کیفیت ارائه خدمات از سوی منابع انرژی الکتریکی
میباشد .بخشهای انتقال و تولید در کشور هندوستان تقریب قابلاتکا میباشند ولی در مقابل شبکههای توزیع بهصورت
غیراصولی در حال رشد میباشند و در نظر نگرفتن مسائل فنی و اقتصادی در رشد این بخش از سیستم موجب ایجاد تلفات و
کیفیت پایین ارائه توان به مشترکین شده است.
در حال حاضر یکی از مشکالت پیش رو در عملکرد و تعمیرات در سیستمهای توزیع کشور هند در دسترس نبودن اطالعات
شبکه ازجمله توپولوژی شبکه ،اطالعات وضعیت سالمتی تجهیزات (ازجمله ترانسفورماتورها) ،بانك اطالعاتی میباشد .عالوه
بر در دسترس نبودن بانك اطالعاتی ،فقدان زیرساختهایی بهمنظور تشخیص سریع خطا ،ایزوالسیون آن و بازیابی بارهای
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قابل بازیابی موجب کاهش کارایی شبکههای سنتی توزیع هند شده است .همهی عوامل بیان شده موجب افزایش تلفات و
کاهش قابلیت اطمینان در سیستم توزیعی میشود که در حال رشد تقاضا است و از طرفی دارای درآمد بسیار ناچیز است.
بنابراین بهبود وضعیت عملکردی سیستمهای توزیع الکتریکی و افزایش قابلیت اطمینان آنها بسیار حائز اهمیت است .بهمنظور
به این مهم و رفع موانع موجود فعلی ،پیادهسازی سامانه اتوماسیون توزیع مورد توجه بسیاری از طراحان و مهندسان شرکتهای
توزیع الکتریکی هند ازجمله موسسهی فنّاوری هند ( )IITقرار گرفت .این سیستمها امکان پایش وضعیت و کنترل تجهیزات را
با استفاده از پروتکلهای مخابراتی پیشرفته و سیستمهای کامپیوتری پیشرفته فراهم میکنند .بر طبق تعریف انجام شده در
سازمان  IEEEسیستم اتوماسیون توزیع سیستمی است که یك شرکت توزیع را به نظارت از راه دور ،هماهنگ نمودن و اعمال
فرمان روی تجهیزات توزیع در زمان حقیقی و مسافتهای دور قادر میسازد .به عبارت ساده میتوان گفت اتوماسیون در شبکه
توزیع به معنای رفتار مناسب تمامی ادوات منصوبه در پستها ،مراکز و تجهیزات مانور روی خط  20کیلوولت است که بهوسیله
یك مرکز کنترل چندین دستگاه پایانه از راه دور واقع در نقاط حساس کلیدی شبکه پایش و کنترل میشود.
در شبکهی توزیع فعلی هندوستان تلفات در حدود  45%است که به نظر میرسد با اجرای پروژهی اتوماسیون توزیع مقدار این
تلفات بسیار کاهش یابد .همچنین نرخ خطای ترانسفورماتورها بسیار باال میباشد و برآورد میشود که حدود 15%ـ 20این رخداد
خطاها به دلیل نبود رصد وضعیت سالمت ،عملکردی و بارگذاری ترانسفورماتورها میباشد .پیشبینی میشود با اجرای
اتوماسیون توزیع این درصد خطاهای بیان شده تا  1%کاهش یابند.
با توجه به فواید بیان شده از ایجاد سامانه اتوماسیون توزیع در شبکه توزیع الکتریکی هندوستان ،بازهم استقبال شرکتها و
کارخانهها از اجرای طرحهای اتوماسیون همانند دیگر کشورهای درحالتوسعه ،بسیار کم است .به همین منظور یك پروژهی
آزمایشی و طرح پایلوت از سیستم اتوماسیون توزیع الکتریکی توسط  IITاجرا گردید و فواید آن مورد بررسی قرار گرفته است.
تمامی نرمافزارها و سختافزار موردنیاز پایلوت موردنظر در بخشهای مختلف  IITطراحی و ساخته شده است .به عبارت دیگر
این پروژه اولین پروژهی بومیسازی اتوماسیون توزیع در هندوستان میباشد و درصدد مهیا ساختن شرایط زیر میباشد:
 نرمافزارهای موردنیاز بهمنظور مهیا ساختن شرایط پایش ،آالرم خطا و کنترل از راه دور


 RTUهای ارزان قیمت Pole top

 کنترل از راه دور عملکرد کلیدهای موجود در  11کیلوولت و  415ولت
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 ارتباط باسیم و بیسیم در شبکه
 اکتساب دادهها از ابزارهای الکترونیکی هوشمند 1مانند کنتورهای هوشمند و رلههای هوشمند
 شبیهساز شبکه توزیع در زمان واقعی عملکرد
7ـ4ـ1ـ مشخصات پایلوت مورد بررسی و اتوماسیون اجرا شده در آن
بهمنظور محاسبهی قابلیت اطمینان و تأثیر تجهیزات پیشرفته و فنّاوریهای اتوماسیون توزیع ،یك پایلوت از شبکهی توزیع
واقعی مورد بررسی قرار گرفته است .دیاگرام تكخطی پایلوت موردنظر و تجهیزات اتوماسیون توزیع نصب شده در آن در شکل
7ـ 15نشان داده است .این سیستم توزیع دارای تجهیزات گوناگون ازجمله ترانسفورماتورهای پستها ،ترانسفورماتورهای توزیع،
فیدر ،خطوط کابلی ،دژنکتور ،باس بارها ،متصلکنندهی باسبارها ،ایزوالتور و کلیدهای خط بار میباشد .کل پایلوت موردنظر
مشتمل بر یك پست  33به  11کیلوولت و پنج پست  11به  0/415کیلوولت است .پست  33به  11کیلوولت این پایلوت دارای
یك فیدر ورودی  33کیلوولت از شرکت  ،KESCOدو واحد  33به  11کیلوولت ،ترانسفورماتورهای  5مگا ولتآمپر ،چهار فیدر
خروجی  11کیلوولت و کلیدها و رلهها است .هر پست  11به  0/415کیلوولت دارای یك یا چند ترانسفورماتور با رنجهای نامی
متفاوت از 2000ـ 250کیلوولت آمپر است و ورودی این پستها فیدر یا فیدرهای  11کیلوولت میباشد .خروجی  415ولت
پستها به مراکز بار مسکونی ،ساختمانهای علمی ،آزمایشگاهها ،کارگاهها ،هتلها ،مؤسسات تجاری متصل میشوند .اطالعات
این پایلوت در جدول 7ـ 13آورده شده است.

)Intelligent Electronic Devices (IEDs

1
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شكل 7ـ  15دیاگرام تكخطی پایلوت

قسمتهای مشخص شده از پایلوت موردنظر در فاز اول (سال  )2000اتوماسیون تجهیز میشود .این بخش از پایلوت دارای
1

اطالعات تجهیزات زیر است .در این پایلوت اتوماسیون توزیع از شبکهی تلفن عمومی بهعنوان سیستم ارتباطی مابین RTU

ها و مرکز کنترل بهرهبرداری شده است.
جدول 7ـ 13اطالعات پایلوت

تجهیز

سطح ولتاژ ( )kVتعداد

سطح ولتاژ ( )kVتعداد

تجهیز

پست اصلی

11/33

1

باسبار

11

5

پست فرعی کنترل از راه دور

0.415/11

3

باسبار

0.415

8

ترانسفورماتور

11/33

2

دژنگتور

33

2

ترانسفورماتور توزیع

0.415/11

8

دژنگتور

11

17

فیدر

33

1

ایزوالتور

33

2

فیدر

11

7

ایزوالتور (کلید غیر اتوماتیك)

0.415

59

)Public Switch Telephone Network (PSTN

1
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تجهیز

سطح ولتاژ ( )kVتعداد

تجهیز

سطح ولتاژ ( )kVتعداد

فیدر

0.415

23

کلید قطع بار

11

1

باسبار

33

1

کلید قطع بار

0.415

2

7ـ4ـ2ـ ویژگیها و منافع حاصل از اجرای طرح پایلوت
طرح موردنظر از سال  2000مورد بهرهبرداری قرار گرفته است و نتایج آن بهعنوان یك راهبرد عملی در اجرای پروژههای
اتوماسیون توزیعی که در کشور هند مورداستفاده قرار گرفته است .با توجه اینکه طرح مذکور آزمایشی اجرا گردیده است ،نتایج
و منافع آن بیشتر بهصورت کیفی گزارش شده است که مشتمل بر موارد زیر است:
 پایش ولتاژ ،جریان ،ضریب قدرت،توان اکتیو و راکتیو در ورودی و خروجی ترانسفورماتورها.
 بهبود ضریب قدرت از  0/75پس فاز به  0/95پس فاز پس از اجرای اتوماسیون
 پایش وضعیت عملکردی دژنگتورها ،کلیدهای غیر اتوماتیك و کلیدهای اتوماتیك و ثبت اطالعات عملکرد آنها در
دورههای تعیین شده
 ارسال هشدار در وضعیت غیر عادی شبکه
 پایش وضعیت سالمتی و بارگذاری ترانسفورماتورها
7ـ4ـ اتوماسیون شبكه توزیع کشورهای  - NORDICشرکت [18-15] Vattenfall
کشورهای شمال اروپا معروف به  Nordicشامل پنج کشور دانمارك ،فنالند ،ایسلند ،نروژ و سوئد میباشند و در حدود 24
میلیون جمعیت را شامل میشوند .ظرفیت نصب شده در کل منطقه موردنظر حدود  94624مگاوات است که بیش از نیمی از
ظرفیت نصب شدهی آن را منابع تجدید پذیر تشکیل میدهند .منابع برق آبی به تنهایی (به خصوص در کشورهای نروژ و
سوئد) بیش از نیمی از برق تولیدی در منطقه را به خود اختصاص داده است .تولید همزمان برق و حرارت ( )CHPدومین منبع
تولید برق در این ناحیه محسوب میشود و تقریب  21درصد از میزان تولید منطقه را بر عهده دارد .عمدهترین مرکز تولید
هم زمان برق و حرارت در کشور دانمارك واقع شده است .سومین منبع تولید برق در ناحیه ،مربوط به برق هستهای است که
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تنها در کشورهای سوئد و فنالند تولید میشود و شامل  12درصد برق تولیدی منطقه است .برق بادی تنها  5درصد از سهم
تولید را دارا میباشد که در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.
شرکت Vattenfallبزرگترین شرکت تولیدکننده برق در اروپای شمالی بوده و  %16.8از سهام بازار این ناحیه را در اختیار دارد.
پس از  Statkraft،Vattenfallو Fortumبه ترتیب دومین و سومین بنگاه تولید برق در منطقه با سهم بازار  13و 11.2
درصدی هستند .در جدول زیر سهم بازار و میزان ظرفیت قابل تولید بنگاهها در ناحیه اروپای شمالی در سال  2008نشان داده
شده است.
با توجه به تعدد شرکتهای تولید کننده و ارائهدهندهی خدمات الکتریکی در این منطقه بررسی اتوماسیون پیاده شده در کل
منطقه بسیار زمانبر است .به همین منظور فعالیتهای شرکت Vattenfallبهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در این
منطقه را مورد بررسی قرار میدهیم .اطالعات این شبکه در جدول 7ـ 14آورده شده است.
جدول 7ـ 14سهم بازار و میزان ظرفیت قابل تولید بنگاهها در ناحیه اروپای شمالی در سال 2008

سهم بازار ظرفیت تولیدی (مگاوات)

شرکت

کشور

6.4%
2.3%
5.2%
3.7%
1.4%

6050
2160
4882
3483
1343

DONG Energy
Vattenfall
Fortum
PVO
Helsingin Energia

13.3%

12610

Statkraft

نروژ

14.5%
6.4%
6.1%

13766
6019
5761

Vattenfall
E.ON Sweden
Fortum

سوئد

40.7%

38550

دانمارک
فنالند

شرکتهای مشترک

در سال  2009شرکت  Vattenfallبهعنوان بزرگترین شرکت در حوزهی تولید برق در منطقهی اروپای شمالی تماما به کشور
سوئد واگذار شد .سرمایهی این شرکت در حدود  15بیلیون پوند برآورد میشود و دارای  33هزار کارکنان میباشد .عالوه بر
این ،این شرکت به  7/4میلیون مشترك در منطقه برقرسانی میکند .این شرکت از  2010اقدام به گسترش فعالیتهای خود
در دیگر کشورهای اروپایی ازجمله آلمان ،هلند ،فرانسه و انگلستان کرده است .فعالیتهای این شرکت عالوه بر حوزهی تولید و
انتقال الکتریکی شامل توزیع انرژی الکتریکی به مشترکین نیز میباشد .بهعنوان مثال این شرکت در کشور آلمان دارای شرکت
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توزیعی با بیش از  3میلیون مشترك است .خالصهای فعالیتهای این شرکت در سال گذشته ( )2012در شکل 7ـ 16نشان داده
شده است.

شكل 7ـ  16خالصهای فعالیتهای شرکت  Vattenfallدر سال 2012

با توجه به فعالیتهای گسترده این شرکت در زمینهی اتوماسیون توزیع در کشورهای موردنظر ،در این گزارش سامانهی
اتوماسیون پیادهسازی شده در کشور فنالند را که توسط این شرکت انجام گرفته است مورد بررسی قرار میگیرد.
فعالیتهای شرکت مذکور در حوزهی توزیع الکتریکی در کشور فنالند از سال  1994آغاز شده است .با توجه به گسترش شبکه-
ی توزیع فنالند در طی دههی اخیر ،پایین بودن قابلیت اطمینان شبکه مشکل اصلی شبکه گزارش شده است .بهمنظور حل این
مشکل ،در سال  2009شرکت  Vattenfallاقدام به پیادهسازی اتوماسیون توزیع پیشرفته در شبکههای خود کرد و پیادهسازی
سیستم اتوماسیون را با توجه به چشم انداز آیندهی سیستمهای الکتریکی یعنی شبکههای توزیع هوشمند صورت گرفته است.
7ـ4ـ1ـ مشارکتهای انجام گرفته برای اجرای اتوماسیون توزیع در فنالند
شرکتهای گوناگونی در تهیه تجهیزات ،نصب و راهاندازی سامانه اتوماسیون و تعمیر و نگهداری سیستم را بر عهده گرفتهاند
که در ادامه بهطور مختصر بیان میشوند:
 تجهیزات مربوط به اتوماسیون شامل ابزارهای پایش ،کلیدهای کنترل از راه دور و پستهای کنترل از راه دور را
شرکت  Violaتهیه کرده و با بهرهگیری از تجهیزات موجود در سیستم بدون اتوماسیون موجب کاهش هزینههای
اجرای اتوماسیون شده است.
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 شرکت  ABBمسئول نصب تجهیزات و تعمیر و نگهداری سیستم اتوماسیون پیاده شده میباشد.
 شرکت  Emteleمسئول ایجاد زیرساختهای ارتباطی در اجرای اتوماسیون در شبکهی توزیع مذکور گردید .این
شرکت بیش از  10سال در این زمینه فعالیت داشته است .شرکت Emteleبهمنظور ارتباط سیستم کنترل مرکزی با
تجهیزات از بهترین و قابلاتکاترین تجهیزات استفاده نموده است.
یکی از مشکالت پیش رو در اجرا و توسعهی سیستم ارتباطی اتوماسیون در این منطقه تعدد استاندارهای مربوطه بوده است.
تعدد این استاندارها و فنّاوریهای مرتبط به دلیل فعالیتهای گذشتهی شرکتهای واقع در مناطق جنوبی فنالند در این زمینه
میباشد .همچنین سطوح اتوماسیون اجرا شده در منطقه در سالهای گذشته دارای سیستمهای ارتباطی ناکارآمد و گوناگونی
بوده است .ارتباط پستها و ریکلوزرها با کنترل مرکزی با استفاده از سیستمهای رادیویی انجام گرفته که بسیار محدود و نیاز به
مودمهای پرهزینه است .اهم مشکالت بیان شده در سیستمهای اتوماسیون توزیع منطقهای که توسط دیگر شرکتها اجرا شده
است در شکل 7ـ 17بیان شده است .برای حل مشکل ارتباطی همانطور که بیان شد شرکت  Emteleفنّاوری بیسیم را برای
اتوماسیون منطقه اجرا کرد که با توجه به چشم انداز شبکه توزیع هوشمند فنالند مورد استفادههای آتی نیز قرار میگیرد.

شكل 7ـ 17مشكالت بیان شده در سیستمهای اتوماسیون توزیع منطقهای که توسط دیگر شرکتها اجرا شده

7ـ4ـ2ـ سیستم ارتباطی اتوماسیون توزیع
همان طور که اشاره شد شرکت  Emteleوظیفهی نصب و اجرای زیرساختهای ارتباطی در سامانه اتوماسیون توزیع منطقهی
مورد بررسی را بر عهده گرفت .بهمنظور کاهش هزینهها شرکت مذبور اقدام به نصب تجهیزات هوشمند بر تجهیزات موجود
قبلی کرد .مهمترین مسئله برای شرکت  Vatterfallقابلیت اطمینان باالی سیستم ارتباطی سامانه اتوماسیون است .شکل 7ـ
 18شمای کلی از سیستم ارتباطی پیاده شده را نشان میدهد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
99
فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوری

ویرایش سوم ،خرداد 1393

شكل 18-3شمای کلی از سیستم ارتباطی پیاده شده توسط  Vatterfallشرکت

7ـ4ـ3ـ تجهیزات سامانه اتوماسیون
در پروژهی  Vatterfallشرکتهای  Digitaو  Violaتجهیزات اتوماسیون را فراهم کردهاند .بیشتر تجهیزات را همانطور که
قبال هم اشاره شد توسط شرکت  Violaتهیه شده است .این تجهیزات شامل تجهیزات کنترل مرکزی شامل نرمافزار
 ،SCADAتجهیزات کنترل از راه دور شامل کلیدها ،ریکلوزرها و پستها میباشند .در جدول زیر خالصهای از تجهیزات
استفاده شده که عموما از شرکت  Violaتهیه شدهاند بیان شده است.
جدول 7ـ 15تجهیزات استفاده در اجرای پروژهی اتوماسیون
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7ـ4ـ4ـ مزایای حاصل از اتوماسیون توزیع در فنالند
 بهبود قابلیت اطمینان سیستم (با توجه به تغییرات پیاپی از سال  2009گزارشهای شاخصهای قابلیت اطمینان انجام
نشده است).
 افزایش  5درصدی بازدهی سیستم نسبت به سیستم پیشین
 بهبود و ایجاد ساختار جامع در سیستم ارتباطی سامانه اتوماسیون توزیع فنالند
 پیکرسازی و زیرساخت الزم برای اجرای سیستم توزیع هوشمند در آینده
7ـ5ـاتوماسیون شبكههای توزیع در ایاالت متحده در غالب پروژههای [21-19] SGIG
از سال  ،2009کار گروه قابلیت اطمینان انرژی در دپارتمان انرژی امریکا 1مسئول اجرای پروژه SGIGدر این کشور شد .پروژه-
ی  SGIGمشتمل بر  99پروژه در زمینهی احداث و نصب تجهیزات موردنیاز در شبکههای هوشمند در بخشهای انتقال،
توزیع الکتریکی و مشترکین میشود.
 48پروژه از مجموع  99پروژهی مربوط به  SGIGمربوط به بهبود قابلیت اطمینان سیستم توزیع الکتریکی با احداث و توسعهی
سیستم اتوماسیون میباشد .در حالت کلی ،هدف (یا اهداف) هر یك از  48پروژه در ادامه بیان شده است:
 کاهش تعداد رخدادهای خاموشی گذرا و پایدار در شبکه
 کاهش مدت زمان خاموشی
 کاهش هزینههای عملیاتی و تعمیرات مرتبط با مدیریت خاموشی
در تاریخ تهیه گزارش پیشرفت ( 31مارس  )2012پروژههای اتوماسیون توزیع بیان شده در مراحل نصب تجهیزات ،آزمایش و
جمع آوری دادهها و نتایج اولیه بودهاند و تحلیل منافع و سودهای اجرای اتوماسیون در آنها عمال ممکن نیست .در این میان 4
پروژه نسبت به بقیه پروژهی با سرعت بیشتری پیش رفته و به پروژههای آغازین شهرت یافتهاند که مجموعا  1250فیدر (،870
 75 ،185 ،120فیدر) شامل میشوند .نتایج اولیه از اجرای این پروژهها در دسترس قرار گرفته و بهعنوان راهبرد عملی برای

)Department Of Energy (DOE

1
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دیگر پروژهها استفاده میشود .این نتایج بهصورت دورههای شش ماهه به  DOEگزارش شده و با تخمینهای اولیه (در
مرحلهی امکانسنجی) مقایسه میشود .در ادامه به بررسی نتایج این پروژهها پرداخته میشود.
7ـ5ـ1ـ تكنولوژیها و تجهیزات استفاده شده در پروژههای اتوماسیون SGIG

در این بخش مختصری از تکنولوژیها و تجهیزات استفاده شده در پروژه اتوماسیون  SGIGدر غالب سه دستهی زیر بیان
میشود:
 شبکهی ارتباطی
 سیستمهای اطالعاتی و کنترلی
 تجهیزات فیدر و پست
ذکر این نکته ضروری است که این سیستمها باید بهصورت کامال هماهنگ با یکدیگر عمل کنند .بهعنوان مثال در اجرای
عملیات جایابی خطا ،ایزوله کردن خطا و بازیابی که مختصرا  FLISRبیان میشود هر سه سیستم فوق باید بهصورت هماهنگ
با یکدیگر فعالیت کنند.
7ـ5ـ1ـ1ـشبكهی ارتباطی

بیشتر شرکتهای فعال در این پروژهها از سیستمهای چند الیهای برای ارتباط و ارسال و دریافت اطالعات با پستها و
تجهیزات سیستم استفاده کردهاند .در بسیاری از این پروژهها دو الیهی شبکهی ارتباطی استفاده شده است.
 عموما الیهی ارتباطی اولیه بهصورت فیبر نوری و یا اموا ماکرویو است ،وظیفهی ارتباط بین پستها و مرکز کنترل
مدیریت شبکه را بر عهده دارد.
 الیهی دوم ارتباطی بهصورت ارتباط بیسیم و یا فناوری ( PLCظاهرا منظور  DLCبوده) میباشد و وظیفهی ایجاد
ارتباط پستها و تجهیزات (ـ با یکدیگر و با کنترل مرکزی) را بر عهده دارد.
7ـ5ـ1ـ2ـ سیستم اطالعاتی و کنترلی

سیستمهای اطالعاتی و کنترلی در سامانه پیادهسازی شده را در  3دسته مورد بررسی قرار میدهیم:
 رویه کنترل تجهیزات اتوماتیك
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کلیدزنی اتوماتیك در فیدرها با کمك ایزوالسیون اتوماتیك و بازآرایی اتوماتیك انجام میشود که در این میان نقش
سنسورها و اطالعات حاصل از آنها و روند کنترل تجهیزات قابل کنترل غیر قابل انکار است .عملیات کنترلی
FLISRبهمنظور کاهش زمان وقفهی تجربه شده توسط هر مشترك نوعی که متأثر از رخداد خطا است صورت می-
گیرد .میزان کارایی عملیات  FLISRبه عوامل متعددی ازجمله:
 oتوپولوژی فیدرها
 oشرایط بارها
 oتعداد بخشهای متأثر از خاموشی
 oرویه کنترلی مورداستفاده
در حالت کلی دو رویهی کنترلی برای سیستمهای اتوماسیون وجود دارد:
 oکنترل متمرکز :در این نوع کنترل سیستمهای مدیریت شبکه توزیع یا  SCADAبا مانور بر تجهیزات اتوماتیك
عملیات بازیابی بارهای فیدر (یا فیدر) را انجام میدهند .در این رویهی کنترلی فاکتورهای زیادی جهت تصمیم-
گیری مورد بررسی قرار میگیرد بنابراین مقداری زمانبر است ولی در مقابل انتخابها بیشتری در کلیدزنی وجود
دارد.
 oکنترل غیر متمرکز :این رویهی کنترلی که به کنترل توزیع شده نیز مشهور است بهصورت محلی و ناحیهای با
استفاده از فرمانها از پیش تعریف شده فیدرهای ناحیهی مربوط به خود را کنترل میکنند .این رویه نسبتا
سریعتر است ولی با توجه به انتخابهای محدود در کلیدزنی امکان دارد بهینهترین حالت کلیدزنی با توجه به
نوع کلیدزنی مناطق دیگر اتخاذ نشود.
در بسیاری از پروژههای در دست اجرای پروژهی  SGIGهر دو رویه کنترلی مورداستفاده قرار گرفته است .در شرایطی
که بهبود کلی قابلیت اطمینان در یك ناحیهی بزرگ مد نظر باشد از رویهی کنترلی متمرکز استفاده میشود .در حالتی
یك مکان یا ناحیهی مشخص درصدد پیادهسازی سیستم الکتریکی با کمترین وقفهی ممکن است ،رویهی کنترلی غیر
متمرکز استفاده میشود.
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 سیستمهای مدیریت شبکهی توزیع ()DMS1
سیستم مدیریت شبکه با استناد به اطالعات به دست آمده از سنسورهای تعبیه شده در شبکه و دستگاههای سنجش،
عملیات کنترل شبکه را بر عهده دارد .این سیستم با پایش تجهیزات و شرایط شبکه و در نظر گرفتن انتقال توان،
تصمیمات کنترلی را بهصورت کالن مدیریت میکند .عالوه بر مدیریت شبکه در شرایط اضطراری DMS ،در حالت
کارکرد عادی شبکه با استفاده از نتایج پخش توان در زمان واقعی امکان کنترل بر شرایط توان راکتیو و بازآرایی شبکه
در جهت افزایش بازدهی را بر عهده دارد .نکتهی قابل ذکر در سامانهی  DMSپیاده شده در پروژههای
SGIGبهروزرسانی سریع اطالعات شبکه میباشد.
 سیستمهای مدیریت خاموشی ()OMS2
سیستم مدیریت خاموشی همانند آنچه در شکل 7ـ  19مشاهده میشود به بررسی مکان خطا با توجه به اطالعات
موجود میپردازد .اطالعات  OMSاز تماس مشترکین ،آالرمهای خطای کنتورهای هوشمند ،اطالعات پستها و
پایش اطالعات تجهیزات روی فیدر ،به دست میآید .وجود نقشهی جغرافیایی بروز در سیستم مدیریت خاموشی برای
هدایت کردن تیم تعمیرات بسیار ضروری است .در پروژههای مربوط به  SGIGعموما سیستمهای مدیریت خاموشی
و مدیریت شبکه توزیع بهصورت متحد عمل میکنند.

Distribution Management System
Outage Management System

1
2
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شكل 7ـ 19سیستم مدیریت خاموشی

 تجهیزات پست و فیدر
تجهیزات نصب شده در پستها و فیدرها در پروژههای مربوطه شامل موارد زیر است:
 oآشکارسازهای خطا
 oکلیدهای اتوماتیك
 oسنسورهای پایش وضعیت تجهیزات
 oتجهیزات پایش بارهای شبکه
 oکنتورهای هوشمند
 oجبران کنندهها
7ـ5ـ2ـ شرح پروژههای اتوماسیون در غالب پروژههای SGIG

در جدول 7ـ 14ویژگیهای پروژه و درصد پیشرفت پروژهها بیان شده است .در جدول از عالئم زیر استفاده شده است:



*

´ :انجام شده است.
´ :در آینده انجام خواهد شد.
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در شکل 7ـ 20خالصهی فراوانی تکنولوژیها انجام شده در پروژههای بیان شده در جدول فوق را بیان میکند .همانطور که
مشخص است بسیاری از شرکتها نسبت به پیادهسازی کلیدهای اتوماتیك در فیدرها اقدام کردهاند و مورد توجه بسیاری از
شرکت بوده است .در بسیاری از پروژهها نصب تعدادی کلید بهمنظور بررسی عملکرد آنها و محاسبهی سود ناشی از آنها
انجام گرفته است.

شكل7ـ  20فراوانی تكنولوژیها انجام شده در پروژهها

در شکل 7ـ 21فراوانی تعداد کلیدهای نصب شده در  42پروژهای که اقدام به نصب کلیدهای اتوماتیك کردهاند نشان داده شده
است .تعداد کلیدهای نصب شده در فیدرها وابسته به پارامترهای متعددی است و انتخاب مکان کلیدها یکی از پیچیدهترین
مسائل اجرای اتوماسیون توزیع میباشد.
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شكل 7ـ 21فراوانی تعداد کلیدهای نصب شده در پروژههای که اقدام به نصب کلیدهای اتوماتیك کردهاند

در شکل 7ـ 22درصد پیشرفت  42پروژهای که در آنها کلید اتوماتیك نصب شده و یا خواهد شد بهصورت فراوانی در چندین
بازه تا  30ژوئن  2012بیان شده است .این نمودار نشان میدهد که  32%پروژهها عملیات نصب کلیدهای اتوماتیك فیدرها را
به پایان رساندهاند و در مقابل  30%از پروژهها شروع به نصب این تجهیزات نکردهاند .در مجموع  42پروژه میتوان اظهار کرد
که عملیات نصب کلیدهای اتوماتیك فیدر  50%پیشرفت داشته است.

شكل7ـ 22درصد پیشرفت  42پروژهای که در آنها کلید اتوماتیك نصب شده و یا خواهد شد
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7ـ5ـ3ـ نتایج به دست آمده و منافع حاصل شده و پیشبینی شده
پیشبینی میشود با دستیابی به این اهداف پروژههای مربوط به اجرای اتوماسیون توزیع در غالب پروژههای  SGIGدر سمت
مشترکین منافع زیر حاصل گردد:
 افزایش سطح تولید و گردش مالی برای تجارت ،آسودگی بیشتر ،کاهش ضایعات مواد غذایی و دارویی و در نهایت
کاهش معضالت ایمنی برای مشترکین
 افزایش سطح تطبیقپذیری سیستم در گنجاندن منابع تولیدی در سمت مشترکین در سبد تولیدی کل سیستم
 کاهش هزینههای مربوط به انرژی الکتریکی و ایجاد فرصت انتخاب تعرفههای معقول برای مشترکین
از طرفی مهمترین سود حاصل از پیادهسازی اتوماسیون توزیع در پروژههای بیان شده ،بهبود قابلیت اطمینان در کل شبکه می-
باشد .در جدول 7ـ 16نتایج به دست آمده از  4پروژهای که تقریب فاز عملیاتیشان پایان رسیده است را نشان میدهد .این
نتایج و میزان تغییرات مربوط به بازهی زمانی آوریل  2011تا مارس  2012میباشد .بهمنظور بررسی تأثیر پیادهسازی اتوماسیون
توزیع بر شاخصهای قابلیت اطمینان درصد نسبی تغییرات این شاخصها بیان شده است (عالمت مثبت و منفی در این ستون
از جدول معرف بهبود یا بدتر شدن شاخص موردنظر است) .همچنین رنج شاخصهای مختلف برای ثبت در سیستم بانك
اطالعاتی گزارش شده است .با بررسی نتایج فیدر به فیدر به دست آمده مشخص میشود که کلید گذاری در فیدرهایی که در
قبل از اجرای اتوماسیون شرایط قابلیت اطمینان بدی داشتند تأثیر بیشتری بر قابلیت اطمینان کلی سیستم میگذارد.
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جدول7ـ 16نتایج به دست آمده از  4پروژهای که تقریب فاز عملیاتیشان پایان رسیده است

7ـ6ـ اتوماسیون شبكه توزیع شمالغربی انگلستان ][22
شرکتهای توزیع در انگلستان انرژی الکتریکی موردنیاز  2/28میلیون مشترك شمالغربی این کشور را فراهم میکنند (آمار
مربوط به سال  .)2005ولتاژهای استاندارد توزیع در این منطقه از انگلستان شامل 33 :کیلوولت 11 ،کیلوولت 6/6 ،کیلوولت و
 400ولت میباشد .شبکهی موجود در این منطقه  60000کیلومتر است که  75%این شبکه خطوط کابلی زمینی میباشد .این
شبکه دارای  32000پست است و بار سالیانهی آن حدود  25/444گیگاوات ساعت میباشد .تعدد بارها و مصرف آنها در این
منطقه یکی از معضالت در پیادهسازی و توسعهی سامانه اتوماسیون بوده است ،بهطوری که در یك منطقه هدف تأمین برق
 Lake District National Parkو در منطقهای در مجاورت شهر  Manchesterعموم بارها از نوع صنعتی و بسیار متراکم
است.
هدف از پروژهی پیادهسازی سامانه اتوماسیون توزیع و توسعه اتوماسیون موجود در این منطقه ،بهبود کیفیت ارائه خدمات به
مشترکین بر اساس مصوبات تنظیم کننده بازار ( )Ofgem1در طرح تجدید ساختار شبکهی ملی انگلستان میباشد.
پروژهی پیادهسازی و توسعهی سامانه اتوماسیون توزیع در منطقهی شمال غربی انگلستان در مارس  2002کلید خورده و در
حال ادامه است .در گزارش به بررسی روند توسعه و نتایج حاصله در طی بازهی زمانی مارس  2002تا می  2004پرداخته
میشود .هزینهی اجرای اتوماسیون بهمنظور افزایش قابلیت اطمینان و بهبود در دسترسپذیری شبکه  11کیلوولت و 6/6

)Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem

1
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کیلوولت در این منطقه ،در طی این دورهی زمانی حدود  35میلیون پوند برآورد شده است .بیشتر خاموشیهای گزارش شده
(بیش از  )50%در این منطقه به دلیل رخداد خطا در سطوح  11کیلوولت و  6/6کیلوولت است به همین دلیل این سطوح ولتاژی
بهمنظور پیادهسازی اتوماسیون بسیار حائز اهمیت هستند.
پروژهی موردنظر شامل بهبود سامانه ارتباطی ،نصب تجهیزات حفاظتی اضافی در شبکه ،نصب تعداد  2000کلید قابل کنترل از
راه ،نرمافزار مدیریت شبکه توزیع با استفاده از اطالعات پایش شده میباشد.
7ـ6ـ1ـزیرساختهای موردنیاز موجود و روند توسعهی آنها
7ـ6ـ1ـ1ـ سامانهی ارتباطی

در سالهای اولیهی پیادهسازی اتوماسیون در انگلستان از سیستم رادیویی بهمنظور ایجاد بستر ارتباطی استفاده شده است ،اما
در ادامه توسعهی اتوماسیون خصوصا در مناطق شمال و شمالغربی این کشور فنآوری تلفن همراه  GSMجایگزین آن شد.
در ادامهی روند توسعه و بهمنظور اصالح سامانه ارتباطی  ،GSM1شرکتهای توزیع الکتریکی در منطقه از سیستم ارتباطی
 PMR2استفاده میکنند.
سیستم رادیویی استفاده شده در نسل اول سامانه ارتباطی اتوماسیون هوشمند نسبتا کم هزینهتر بوده ولی سیستمهای GSMو
 PMRبسیار کاراتر و ایمنتر هستند .در سال  2005بستر ارتباطی سامانه اتوماسیون منطقهی شمالغرب انگلستان دارای 42
ایستگاه اصلی در مناطق راهبردی شبکه بوده است که ارتباط مابین تجهیزات کنترل شونده مانند کلیدها را فراهم میکنند.
7ـ6ـ1ـ2ـ تجهیزات حفاظتی و کنترلی

شبکهی توزیع الکتریکی انگلستان در طی  60سال گذشته بناشده و توسعه یافته است ،به همین دلیل تجهیزات گوناگون و
متفاوت زیادی در این شبکه وجود دارد .به همین منظور هوشمندسازی و فراهم کردن امکان کنترل از راه تجهیزاتی مانند
بریکرها و کلیدها یکی از مهمترین اولویتهای تحقیقاتی و اجرایی در پیادهسازی سامانه اتوماسیون توزیع در انگلستان بوده
است.
پروسهی وصل مجدد دژنگتورها توسط کارکنان انجام میشود و عموما عملکردشان بهصورت مکانیزم فنری است که با توجه
به افزایش طول عمر این تجهیزات ،احتمال عملکردی این تجهیزات بسیار پایین است .از طرفی تعویض دژنگتورهای موجود با
)Global System for Mobile (GSM
)Private Moble Radio (PMR

1
2

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
112
فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوری

ویرایش سوم ،خرداد 1393

نمونههای جدید که قابلیت کنترلپذیری بیشتری دارند بسیار پرهزینه است .برای حل این مشکل با ایجاد تغییراتی در ساختمان
دژنگتورهای موجود ،مکانیزم تغییر وضعیت دژنگتورها را به نوع موتوری تبدیل کردند.
تعویض کلیدها و ادوات کنترلی فیدرها و پستها نیز همانند دژنگتورها نیاز به هزینهی زیاد بود ،راه حل ارائه شده برای
دژنگتورها برای کلیدها نیز کارساز بوده و کلیدهایی که برای تغییر وضعیت نیاز به حضور کارکنان داشتند به نوع کنترلپذیر از
راه تبدیل شدند.
7ـ6ـ2ـ انتخاب نقاط مانور
انتخاب نقاط مانور شامل تجهیزات کنترلی و حفاظتی قابل کنترل از راه دور یکی از مهمترین پروسههای پیادهسازی اتوماسیون
توزیع میباشد و در هزینه ،مدت زمان خاموشی به ازای هر رخداد خطا و فرکانس رخداد خطا بسیار موثر است .در ابتدای
برنامهریزی پروژهی مذبور ،بهمنظور انتخاب نقاط مانور (شامل تعداد  2000کلید و بریکر کنترل از راه دور) دو روش پیشنهاد
شد.
یك روش پیشنهادی مبتنی بر استفاده از تجربیات و اطالعات خاموشیهای سالیان گذشته میباشد .در این روش با توجه به
آمارهای خاموشی ،فیدرهای پرعارضهی شبکههای توزیع منطقه تعیین میشود و با استفاده از دانش تجربی کارکنان کلیدزنی
در آن مناطق نقاط موردنظر مجهز میشود .شکل 7ـ 23فراوانی خطاهای رخ داده در  3165فیدر از شبکه موردنظر را نشان
میدهد ،همانطور که مشخص است بیش از  40درصد خطاهای رخ داده در  205فیدر میباشند .بنابراین در شبکهی مذکور
 205فیدر پر عارضه وجود دارد که با تجهیز کردن این فیدرها امکان اجرای بازآرایی و بازیابی در صورت رخداد بیش از 40
درصد خطاهای محتمل ممکن میباشد.
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شكل 7ـ 23دادههای آماری فراوانی خطاهای رخ داده در  3165فیدر از شبكهی مورد بررسی

روش پیشنهادی دوم مبتنی بر مطالعات جامع سود و هزینه با استفاده از مدلسازی ریاضی میباشد .در این روش نیز بهمنظور
مدلسازی ریاضی از اطالعات سالیان گذشته مانند نرخ وقوع خطا ،مدت زمان میانگین بهمنظور تعمیر بخش آسیب دیده و رفع
خطا استفاده میشود .با توجه به اطالعات و آمارهای بیان شده و اطالعات مربوط به محل بارهای حساس و حیاتی شبکه،
مدلسازی ریاضی انتخاب نقاط و اولویت در اجرای آنها با تابع هدف کاهش هزینههای سرمایهگذاری و جاری اجرا میگردد.
با توجه به مطالب بیان شده ،دو روش پیشنهادی (روش تجربی و مدلسازی ریاضی) دارای معایب و مزیتهایی هستند.
بهعنوان مثال در روش تجربی نقاط انتخاب شده لزوما بهترین آرایش از تجهیزات را ارائه نمیکنند همچنین در روش
مدلسازی ریاضی با توجه به تعدد پارامترهای موثر بر پروسه انتخاب نقاط بسیار زمانبر میباشد .بنابراین شرکتهای توزیع
مجری طرح با استفاده از هر دو روش بیان شده نقاط مانور را انتخاب کردند .بدین صورت که در مدلسازی ریاضی مسئله از
اطالعات و تجربیات کارکنان کلیدزنی استفاده شده است .در این پروژه  205فیدر پر عارضه بهوسیلهی تجهیزات کلیدزنی و
حفاظتی مجهز شدهاند و همچنین  175فیدر دیگر نیز بهوسیلهی سنسورها پایش میشوند.
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7ـ6ـ3ـ نتایج حاصل شده از اجرای اتوماسیون
بهمنظور بررسی عملکرد شبکه پس از پیادهسازی اتوماسیون دو شاخص میانگین فراوانی خاموشی مشترکین ( ،CI1این شاخص
معرف کایفی است) و میانگین مدت زمان خاموشی مشترکین در سال ( CML2این شاخص معرف کایدی است) مورد سنجش
قرار گرفته است .نتایج بررسیهای انجام شده در دورهی دو ساله نشان میدهد که در میانگین فراوانی خاموشی مشترکین از
مقدار  0/664به مقدار  0/5098کاهش یافته است .بنابراین ادوات حفاظتی به کار رفته در سیستم اتوماسیون موردنظر بیش از
 23%در بهبود فراوانی خطاهای رخ داده موثر واقع شدهاند .همچنین میانگین مدت زمان خاموشی مشترکین پیش از اجرای
اتوماسیون  44/7دقیقه در سال بوده که پس از پیادهسازی سامانهی اتوماسیون  28/3دقیقه در سال رسیده است .بنابراین
میانگین مدت زمان خاموشی در سال بیش از  36%کاهش یافته است.
در شکل 7ـ 24نمودار تجمعی میانگین مدت زمان خاموشی مشترکین را در ماههای سال (2002ـ )2003نشان میدهد.

شكل 7ـ 24فراوانی تجمعی میانگین مدت زمان خاموشی مشترکین ,قبل و بعد از اجرای اتوماسیون
)Customer Interruption (CI
)Customer Minutes Lost (CML
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7ـ7ـ اتوماسیون شبكه توزیع نیروی برق تهران بزرگ ـ ایران][24-23
ساختار جامع اتوماسیون توزیع نیروی برق تهران بزرگ که در شکل 7ـ25شکل نشان داده شده است ،شامل پنج فرایند اصلی
است که هر فرایند خود شامل زیرسیستمها و تابعهایی به شرح زیر است:
 .1فرایند بهرهبرداری شبکه :شامل توابعی است که امکان کنترل و نظارت بر شبکه توزیع را فراهم میسازند .فرایند
بهرهبرداری شبکه شامل زیر فرایندهای پایش شبکه ،کنترل شبکه (اتوماتیك و غیر اتوماتیك) ،مدیریت خطا و آمار و
گزارشهای بهرهبرداری میباشد.
 .2فرایند برنامهریزی و بهینهسازی بهرهبرداری :برای برنامهریزی و بهینهسازی بهرهبرداری شبکه تعریف شدهاند و شامل
زیر فرایندهای شبیهسازی عملیات شبکه ،برنامهریزی عملیات کلیدزنی و برنامهریزی و بهینهسازی تبادل توان در بازار
برق میباشد.
 .3فرایند مدیریت نگهداری و تعمیرات :به فراخور شرایط بهصورت عملیات اصالحی (تعمیر پس از خرابی) ،عملیات
پیشگیرانه (بر مبنای جداول زمانبندی بازدید دورهای) و عملیات پیشبینانه (بر مبنای پایش وضعیت تجهیز) میتواند
باشد .سیاست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،پیادهسازی نظام عملیات پیشگیرانه است که تا حدود زیادی
محقق شده است .این فرایند شامل زیر فرایندهای تحلیل فیدبك بهرهبرداری و جداول برنامهریزی و کنترل
فعالیتهای نگهداری و تعمیرات است.
 .4فرایند مدیریت و کنترل ارتباط با مشتری :شامل مدیریت اطالعات مشکالت مشترکین (سامانه  )121و خواندن از راه
دور مصرفها و سایر پارامترها میباشد.
 .5فرایند مدیریت دادهها :شامل مدیریت دادههای فنی و مدیریت دادههای دینامیکی (پویا) است.
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شكل7ـ 25ساختار جامع اتوماسیون تهران بزرگ در یك نگاه

7ـ7ـ1ـ فرآیند بهرهبرداری شبكه
توصیفی جامع از زیرسیستمهای این تابع که امکان کنترل و نظارت بر شبکه توزیع را فراهم میسازند عبارتند از:
الف) پایش بهرهبرداری شبکه توزیع :شامل پایش وضعیت شبکه ،برقدار بودن تمام نقاط شبکه ،شرایط بارگذاری خطوط،
تشخیص خطاها ،مکانیابی شکایتهای تلفنی مشترکین روی نقشه ،نظارت بر کارکرد ماشینهای حوادث و تأمین اطالعات
الزم برای انجام عملیات بالدرنگ .اطالعات گردآوریشده توسط این تابع در پایگاه دادهها ذخیره شده و معموال روی نقشهی
الکتریکی یا جغرافیایی شبکه نمایش داده میشوند و انتظار میرود که به تدریج جایگزین نقشههای کاغذی روی دیوار مرکز
کنترل گردند .کدهای رنگی برای نشان دادن حالتهای مختلف تجهیزات شبکه (مانند برقدار ،بیبرق ،زمین شده ،تجاوز
کمیتهای الکتریکی تجهیزات از مقادیر مجاز) استفاده میشوند .نظارت و نمایش سالمت شبکه در همین فرایند انجام میشود
و برای پرهیز از سردرگمی کاربر مرکز کنترل ،رخدادها به دستههای فوری ،نیمه فوری و عادی تقسیم شده و با کدهای رنگی
نمایش داده میشوند.
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ب) کنترل شبکه :کنترل شبکه از طریق توابع کنترل نامتمرکز در پستها و فیدرها انجام میشود که در مرکز کنترل بهصورت
متمرکز هماهنگ میشوند .این توابع عبارتند از:
 کنترل کمکی :پشتیبانی گروههای مانور و تعمیرات حاضر در شبکه از مرکز کنترل در عملیات پاكسازی یا رفع
خطا و یا بازیابی شبکه با استفاده از نقشههای شماتیکی ،جداول کلیدزنی از پیش تهیه شده یا دستورالعمل ثابت
بهرهبرداری
 کنترل اصلی :شامل اتوماسیون شبکه و پست
 oکنترل محلی :حفاظت و پاكسازی خطای گذرا به کمك بازبست خودکار کلیدها ،امکان بازیابی شبکه
را در حالت وقوع خطای گذرا فراهم میسازد .این کلیدها به شکل محلی عمل کرده اما میتوانند از راه
دور نیز کنترل یا تنظیم شوند.
 oکنترل از راه دور :پاكسازی خطای ماندگار با فرمان از مرکز کنترل برای سکسیونرها و دژنکتورهای
فیدر برای مانور بازیابی شبکه در شرایط قطع بخشهایی از شبکه ،بهمنظور حداقل کردن مشترکین
بیبرق صورت میگیرد.
 oرلهگذاری حفاظتی شبکه توزیع :رلههای حفاظتی برای محدودتر کردن دامنه قطع برق (حداقل تعداد
مشترکین بیبرق) و کاهش آسیبهای وارده در هنگام خطا در شبکه ،بهعنوان یك کنترل محلی عمل
میکند .به عالوه ،این رلهها پس از هر بار بازآرایی شبکه برای بازیابی یا کاهش تلفات و نیز ورود و
خرو مولدهای برق و حرارت مقیاس کوچك 1شبکه توزیع بایستی تنظیم مجدد شوند .کنترل ،بازبست
یا تنظم مجدد رلهها میتواند توسط مرکز کنترل و از راه دور انجام گردد.
 oکنترل ولتاژ محلی با کنترل خازنهای کلیددار و کنترل لحظهای تپچنجر ترانسفورماتورهای توزیع:
کنترل ولتاژ خطوط با توان راکتیو و یا تغییر لحظهای تپچنجرهای ترانسفورماتورهای توزیع بهصورت
محلی یا بهصورت از راه دور میتواند انجام گیرد.

CHP: Combined Heat & Power

1
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) مدیریت خطا :این تابع برای کمك به سامانه  121برای ثبت آخرین وضعیت خطاهای شبکه جهت اطالعرسانی به مشترکین
و نیز مقامات ذیصالح ،افزایش سرعت جایابی خطا ،ایزوله نمودن خطا و بازیابی شبکه پس از وقوع خطا طراحی شده است.
د) آمار و گزارشهای بهرهبرداری :این تابع برای تأمین دادههای لحظهای بهمنظور تحلیل کارایی و قابلیت اطمینان سیستم
تهیه شده است و شامل موارد زیر است:
 اطالعات برای برنامههای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ارتباط بین نرمافزار ثبت حوادث (اینوکس )1و نرمافزار
برنامهریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (ایکام)2
 اطالعات برای برنامهریزی توسعه شبکه
 اطالعات برای کنترلهای مدیریتی ،شاخصها و آمار و اطالعات عملکردی
7ـ7ـ2ـ فرایند برنامهریزی و بهینهسازی بهرهبرداری
این فرایند خود شامل سه زیرسیستم است که به شرح ذیل میباشند:
 شبیهسازی بهرهبرداری شبکه :شامل کالیبراسیون بارها ،محاسبات پخش بار ،شبیهسازی کلیدزنیها و شبیهسازی
حوادث
 جداول برنامهریزی عملیات کلیدزنی (کتابچههای سناریوهای مانور) :شامل جداول برنامهریزی فرمانها از راه دور
برای کلیدزنی ،جداول برنامهریزی کار اکیپهای اجرایی و دستورات کاری آنها ،تحلیل اطالعات مشترکین دچار
اشکال
 برنامهریزی و بهینهسازی تبادل انرژی در بازار برق
7ـ7ـ3ـ فرایند مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه:
همانطور که قبال بیان شد سیاست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،حرکت از عملیات اصالحی و تعمیراتی به سمت
پیادهسازی نظام پیشگیرانه است که در این راستا موارد زیر مد نظر قرار گرفته است:

ENOX
ECAM

1
2
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 تحلیل فیدبك بهرهبرداری :شامل تحلیل عملکرد نادرست تجهیزات کنترلی پستها ،تحلیل خطاهای شبکه و
شناسایی پستها و فیدرهای پر عارضه و تحلیل و تولید شاخصهای بهرهبرداری توزیع (نظیر ،SAIDI ،SAIFI
 )CAIDIبا استفاده از دادههای نرمافزار ثبت حوادث (اینوکس)
 جداول برنامهریزی و کنترل فعالیتهای نگهداری و تعمیرات :شامل هماهنگی بازدیدهای دورهای با دستور
کارهای تعمیراتی اضطراری برنامهریزی نشده ،مدیریت گروه نگهداری و تعمیرات و نظارت بر شرایط کار
7ـ7ـ4ـ فرایند مدیریت و کنترل ارتباط با مشترکین:
این فرایند موارد زیر را تحت پوشش خود قرار میدهد:
 مدیریت درخواستها و شکایتها :ثبت و گزارشدهی تماسهای قطع برق ،شکایتها ،درخواستها و غیره با
 121و مشابه
 مدیریت اطالعات خاموشی :ثبت و گزارشدهی اطالعات خاموشیها در اینوکس
 مدیریت بار و مصرف
 oخواندن از راه دور مصرف در پستها و ارتباط با بازار برق
 oخواندن از راه دور مصارف مشترکین برای تنظیم از راه دور پارامترهای اندازهگیری ،تعرفههای متغیر و
مدیریت بار
 oخواندن اندازهگیریها و بار :برای به دست آوردن منحنی بارهای نوعی مشترکین بهمنظور استفاده در
مدلهای آماری برای کاربردهای پیشبینی بار و مانند آن
 oخواندن اندازهگیریها و شاخصهای کیفیت توان :برای ارزیابی شاخصهای کیفیت توان
7ـ7ـ5ـ فرایند مدیریت دادهها:
این فرایند مشتمل بر دو بخش میباشد که در ادامه توصیف شده است:
 مدیریت دادههای فنی
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 oنگهداری و مدیریت دادههای پست و شبکه :شامل مشخصات تجهیزات (تجهیزات قدرت ،کنترل و
حفاظت و مخابراتی و ارتباطی) ،نقشههای الکتریکی (شبکه و فیدرهای فشار متوسط ،فشار ضعیف و
پستها) و دیاگرام ارتباط مخابراتی برای کنترل از راه دور و پایش.
 oنگهداری و مدیریت دادههای جغرافیایی ( :1)GISشامل نمایش شبکه شماتیکی با ارجاع به دادههای
فنی و نقشههای کارتوگرافیکی
 oنگهداری و مدیریت دادههای مشترکین :شامل ثبت آدرس ،مشخصات انشعاب و قراردادهای مشترکین
در نقشههای جغرافیایی و نقشه شبکه و نیز امکان فراخوانی موقعیت جغرافیایی مشترکین بر مبنای
شماره تلفن (برای تسریع پاسخگویی در سامانه )121
 مدیریت دادههای دینامیکی (پویا)
 oمدیریت دادههای گردآوریشده :شامل ثبت محلی دادههای آنالوگ در پستها (توان اکتیو و راکتیو،
شاخصهای کیفیت توان و ولتاژ) ،ثبت قرائت از راه دور دادههای آنالوگ پستها و مشترکین و ثبت
وضعیت تجهیزات از راه دور برای پست و شبکه
 oمدیریت دادههای گردآوریشده در عملیات بهرهبرداری :شامل دادههای افراد مشغول به کار در اکیپ-
های اجرایی و گروههای بازدید دورهای ،مدیریت دادههای حوادث در اینوکس ،قطعیهای برق طبق
جدول برنامهریزی و تماسهای مشکالت مشترکین.
جهت آشنایی بیشتر با فعالیتهای صورت گرفته جهت اتوماسیون شبکه توزیع و بهبود کارایی آن باید اشاره نمود که شرکت
توزیع نیروی برق تهران بزرگ بهمنظور کاهش خاموشی و گذر از پیك بار تابستان ،طرحهای تعمیر پیشگیرانه در سطح مناطق
برق و شبکههای  20کیلوولت را در معاونتهای اجرایی این شرکت اجرا کرده است .جابهجایی ترانسهای پربار و کم بار جهت
تعدیل بار پستهای توزیع در مناطق ،تعدیل فیدرهای فشار ضعیف پربار مناطق با ایجاد طرحهای تعدیل و نیز عملیات
ترموگرافی بهمنظور یافتن اتصاالت سست در شبکههای توزیع از دیگر طرحهای اجرا شده در این زمینه است .طرحهای
عملیاتی معاونتهای اجرایی نیز در برگیرنده مواردی چون تعدیل بار فیدرهای  20کیلوولت در دیسپاچینگهای توزیع ،اجرای
Geographical Informaton System

1
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طرحهای شبکههای  20کیلوولت بهمنظور تعدیل بار پستهای  63کیلوولت و نیز کنترل خازنهای منصوبه است .همچنین در
این زمینه دستورالعملها و روشهای اجرایی بهرهبرداری تهیه شده است و نصب تجهیزات اتوماسیون  68دستگاه پست زمینی،
نصب سامانه بی سیمهای رادیو ترانك و ارزیابی بهرهبرداری مناطق توزیع صورت گرفته است .همچنین با توجه به موارد گفته
شده و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ باید اضافه نمود که افتتاح دیسپاچینگ ستاد راهبردی
بهعنوان مدیریت کنترل شبکه در قالب استقرار سیستم جامع اتوماسیون توزیع ،یکپارچهسازی نقشه مانور و ساماندهی نقشههای
تك خطی ،طراحی ،خرید ،نصب و راهاندازی صفحه نمایشگر دیواری  DLPازجمله طرحهایی است که به بهرهبرداری رسیده
است .همچنین پروژه مانیتورینگ  400پست توزیع ،اتوماسیون  75دستگاه پست توزیع زمینی و طرح مانیتورینگ فیدرهای 20
کیلوولت از دیگر پروژههایی هستند که قرار است در شرکت توزیع برق تهران بزرگ بهرهبرداری شوند .بهطور مشابه برنامه
فیزیکی سرمایهگذاری توسعه و احداث در بخش توزیع نیروی برق به همراه اعتبارات سرمایهگذاری در آن طی سالهای
1392ـ 1388در جداول 7ـ 17و 7ـ 18نشان داده شده است.
جدول  17-7برنامه فیزیكی سرمایهگذاری توسعه و احداث در بخش توزیع نیروی برق 1392ـ1388
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جدول  18-7اعتبارات سرمایهگذاری در بخش توزیع نیروی برق 1392ـ( 1388ارقام به میلیارد ریال هستند)

ساختار بیان شده در فوق ،ساختار پیشنهادی سایرد برای اتوماسیون مدیریت شرکت توزیع است که برای معماری سازمانی
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ میز مورد توجه بوده است .مطالب بیان شده در فوق در شکل 7ـ 26خالصه شده است.
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شكل 7ـ 26ساختار پیشنهادی سایرد برای اتوماسیون مدیریت شرکت توزیع
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7ـ8ـ سیستم اتوماسیون شبكههای توزیع برق مرکز خراسان ,مشهد و نیشابور ]25ـ[26
سیستمهای اتوماسیون توزیع در مرکز خراسان شامل نیشابور و یك پایلوت در مشهد میباشد که در ادامه به بررسی اجمالی
آنها پرداخته میشود .شرایط و ویژگیهای شبکه توزیع خراسان باعث توجه متولیان این شبکه به اتوماسیون توزیع شده است.
ویژگیهای شبکه خراسان شامل موارد زیر است:
 تعدد مراکز خدمات از نظر تعداد شهرها و پستهای فوق توزیع
 گستردگی شبکه در سطح شهرها و بخشها
 وجود فیدرهای طوالنی در شبکههای توزیع
 عدم دسترسی آسان و وجود مناطق صعبالعبور
 هوایی بودن غالب شبکه توزیع
 عدم وجود تجهیزات حفاظتی مناسب و کلید و ریکلوزر کافی نسبت به استاندارد
با توجه به ویژگیهای بیان شده در فوق و مشکالت حال حاضر و محتمل پیش رو برای شبکههای توزیع خراسان ،پروژهی
اتوماسیون توزیع بهعنوان یکی از مهمترین سرفصلها در اولویتهای تحقیقاتی و اجرایی در این شبکه انتخاب شد .به همین
منظور کمیتهی راهبردی در مرکز استان تشکیل شد که شامل زیر گروههای زیر است:
 تیم نظارتی
 تیم طراحی و اجرا
 تیم مشاوره
در کارگروهای کمیتهی راهبردی طرحهای تحقیقاتی و دراز مدت اجرای اتوماسیون توزیع تعیین و اولویتبندی شد
(پیشنهادهای اجرایی) که در زیر به آنها اشاره میشود.
 طراحی سیستم اتوماسیون کل شبکه
 مکانیابی اجرای سیستم پایلوت
 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
7ـ8ـ1ـسیستم اتوماسیون توزیع نیشابورـ ایران
اولین پایلوت انتخاب شده در پروژه اتوماسیون توزیع خراسان ،شهر نیشابور بوده است .با توجه به ویژگیهای بیان شده در
شبکهی خراسان و مشکالت موجود در شبکهی نیشابور ،این شهر بهعنوان پایلوت اجرای اتوماسیون انتخاب شد .در شکل
7ـ 27ساختار این شبکه نشان داده شده است.
در مرحلهی نخست اجرای اتوماسیون در شهر سبزوار ،مرکز کنترل سامانه اتوماسیون طراحی شد .ویژگیهای این مرکز کنترل
شامل موارد زیر است:
 ساختار توزیع شده
 مبتنی بر سیستمهای باز
 سختافزار کامال صنعتی
 قابلیت اطمینان باال
 قابلیت تغییرات سریع
 توسعهپذیری آسان
 قابلیت اتصال آسان به سایر سیستمها و مراکز
 پاِیین بودن قیمت تمامشده
 قابلیت توسعه بر روی انواع پروتکلهای مختلف ارتباطی
 افزونگی سخت افزاری و نرمافزاری
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شكل 7ـ 27ساختار اتوماسیون توزیع پایلوت نیشابور

ساختار سیستم مخابراتی اتوماسیون توزیع نیشابور و ویژگیهای آن شامل موارد زیر است:
 مطالعه موقعیت محلی
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 شناسایی بهترین انتخاب
 شبیهسازی مخابراتی
 تقسیمبندی به نواحی دوگانه (وجود دو کانال جداگانه)
 استفاده از روش ترکیبی (بیسیم .خط  20کیلوولت)
 قابلیت تغییرات سریع
 توسعهپذیری آسان
7ـ8ـ2ـ اتوماسیون شبكه توزیع مشهد ـ ایران
سیستم اتوماسیون این شرکت ،شامل بیش از  300نقطه اتوماسیون است ،خالصه مراحل راهاندازی این سیستم و مشخصات
کلی آن به شرح زیر است .بهمنظور آشنایی با کلیات سیستم اتوماسیون توزیع و تدوین خطمشی کلی برای استقرار آن ،طی دهه
اخیر پروژههای پایلوت به شرح زیر اجرا شده است:
 اجرای سیستم اتوماسیون توزیع برای  11پست زمینی (در سال )81
 اجرای سیستم اتوماسیون توزیع برای  10ریکلوزر هوایی (در سال )82
که نتایج حاصل از اجرای دو پروژه پایلوت فوق عبارت بود از:
با توجه به باال بودن احتمال وقوع حادثه در خطوط هوایی ،استقرار سیستم اتوماسیون برای این شبکهها در کاهش وقفههای
ناخواسته بسیار موثر است .تجهیزات موردنیاز برای اتوماسیون شبکههای هوایی شامل انواع کلیدهای  ،LBSریکلوزر و
سکشناالیزر بهصورت یکپارچه و آماده برای اتوماسیون در دسترس قرار گرفته است .ایجاد شبکه مخابراتی عمدهترین مشکل
اجرای سیستم اتوماسیون برای شبکههای هوایی به ویژه مناطق دوردست است .در فیدرهای با طول کم ،هماهنگی حفاظتی
بین رلههایی که بهصورت متوالی در پستهای زمینی قرار دارند ،امکانپذیر نبوده یا به سختی قابل اجرا است .با توجه به
تجارب حاصل از اجرای پروژههای پایلوت ،اقداماتی برای استقرار سیستم اتوماسیون توزیع با قابلیت مانیتورینگ و کنترل به
عمل آمده است که در ادامه توضیح داده شدهاند:
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7ـ8ـ2ـ1ـ تهیه طرح جامع انتخاب نقاط اتوماسیون

 تهیه نقشههای کل شبکه فشار متوسط این شرکت
 تدوین دستورالعمل تعداد نقاط اتوماسیون موردنیاز برای هر فیدر و محل تقریبی هر نقطه
 بررسی نقاط پیشنهادی امورها و بازدید میدانی از هر یك نقاط انتخاب شده
 برگزاری جلسات کارشناسی برای تعیین نهایی نقاط اتوماسیون
7ـ8ـ2ـ2ـ تهیه و اجرای طرح جامع شبكه مخابراتی سیستم اتوماسیون

همزمان با پیگیری های الزم توسط شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ،طی سال گذشته مجوز فرکانسی از سازمان
تنظیم مقررات رادیویی دریافت و بر اساس فرکانسهای تخصیص داده شده ،مودمهای مربوطه خریداری و نصب شدهاند .طی
این مدت نیز مراحل ساخت و نصب دکلهای  60متری مخابراتی در محدوده امورهای برق نواحی  2و4و 7مشهد ،نیروگاه
توس ،منطقه کوهستانی خلج و نقاط استراتژیك دیگر شروع شده که با جدیت دستاندرکاران مربوطه در حال اتمام است.
7ـ8ـ2ـ3ـ بسترسازی اتوماسیون شبكههای توزیع
افزایش قدرت مانور در شبكه هوایی از طریق:

 نصب  30دستگاه سکشناالیزر گازی در ابتدای انشعابات طوالنی (در سالهای  82و )83
 نصب بیش از  300دستگاه کلید گازی ) (LBSدر شبکههای هوایی که قابل قطع زیر بار بوده و دارای سیستم
نشاندهنده خطا هستند (از سال  84تاکنون)
افزایش قدرت مانور در شبكه زمینی از طریق:

 اصالح مشخصات فنی کلیدها و تابلوهای شبکه زمینی بر مبنای قابلیت استفاده مناسب در سیستم اتوماسیون توزیع در
آینده و برگزاری مناقصات خرید بر مبنای مشخصات مذکور (از سال  84تاکنون)
 نصب تعداد زیادی پست کامپکت و تابلوی ( RMUدارای کلید ورودی و خروجی برای فیدر اصلی و نیز کلیدهای دو
خط مربوط به فیدرهای رزرو)
 ایجاد شبکههای رینگ برای امکان مانور بهوسیله کلیدهای نرمال باز
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7ـ8ـ2ـ4ـ تجهیز سختافزاری مرکز کنترل و ورود اطالعات در نرمافزار مرکز (در سال )88

بر این اساس در حال حاضر سیستم اتوماسیون با قابلیت مانیتورینگ و کنترل برای بیش از  300نقطه راهاندازی شده و
برنامهریزی توسعه آن برای پنج سال آینده مبتنی بر اضافه نمودن  400نقطه هوایی و  100پست زمینی است .همچنین
اقدامات الزم برای اتصال سیستم اتوماسیون توزیع ) (DASبه سیستم اتوماسیون فوق توزیع ) (SCADAبرای مانیتورینگ و
کنترل بیش از  300بریکر ابتدای فیدرهای شبکههای توزیع در حال انجام است.
7ـ9ـ اتوماسیون شبكه توزیع برقTaiـ –Chungتایوان][27
در مرجع ] [27از اجرای سیستم اتوماسیون در شرکت برق تایوان ( )Taipowerسخن به میان آمده است .این پروژه که
موضوعات اتوماسیون فیدر ،مدیریت گزارشهای خرابی ،مدیریت بار و سنجش از راه دور را در منطقه Taiـ Chungپوشش
میدهد ،شامل  16پست 139 ،فیدر 464 ،سوئیچ خودکار و  92بانك خازنی است .اهداف اساسی در این طرح که در آن تعداد
 1941مشترك از راه دور پایش میشوند و تعداد  160مشترك تحت کنترل مستقیم بار قرار میگیرند ،عبارتند از :کاهش
هزینههای تعمیر و نگهداری ،افزایش قابلیت اطمینان و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکین .شمایی کلی از این سیستم
اتوماسیون در شکل 2ـ 28به تصویر کشیده شده است .همان طوری که مشاهده میشود اجزای کلی این سیستم در سه بخش
اتوماسیون فیدر ،تحلیلگر شبکه توزیع و مدیریت مصرف جای میگیرند که هر یك به نوبه خود دارای زیر بخشهای زیر
هستند:
ـ اجزای کنترل و پایش فیدر:
 سیستم کنترل نظارتی و اکتساب داده ()SCADA
 آشکارسازی خطا ،ایزوالسیون بخش معیوب و بازیابی سرویس ()FDIR1
 کنترل بانك خازنی ()CBC2
 ذخیرهسازی اطالعات و بازیابی آنها ()ISR3
 برنامهریز خاموشیها ()OS1
1

Fault Detection, Isolation and Service Restoration
Capacitor Bank Control
3
Information Storage and Retrieval
2
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 سیستم گزارش تلفن خرابیها ()TCS2
 شبیهساز آموزشی دیسپاچینگ ()DTS3
ـ اجزای تحلیلگر شبکه توزیع
 پخش بار توزیع ()DPF4
 سوئیچینگ بهینه ()OSW5
 آنالیز اتصال کوتاه ()SCA6
 حفاظت هماهنگ ()PCN7
 جایابی بهینه خازن ()OCP8
 اجزای تابع مدیریت مصرف قرائت خودکار داده ()AMR
 برآورد بار ترانسفورماتوری ()TLS9
 مدیریت بار ()LM

شكل 7ـ 28شمایی کلی از سیستم اتوماسیون منطقه TaiـChung

1

Outage Scheduler
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
2
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بر اساس مطالب عنوان شده در مرجع] [52سود حاصل از پیادهسازی سیستم اتوماسیون در دو گروه تقسیمبندی میگردد:
سودهای قابل سنجش یا ملموس و سودهای غیر ملموس .سودهای قابل سنجش عبارتند از :کاهش هزینه نگهداری و
تعمیرات ،کاهش هزینه خاموشی مشترك و سرمایهگذاری معوق و سودهای غیر قابل سنجش عبارتند از :بهبود ایمنی عمومی،
کیفیت بهتر اطالعات سیستم و جلب رضایت مشترك .در جدول 7ـ19سود حاصل از پیادهسازی پروژه اتوماسیون در منطقه
Taiـ Chungنمایش داده شده است.
جدول 7ـ 19سود حاصل از پیادهسازی پروژه اتوماسیون در منطقه TaiـChung

الفـ اجزای کنترل و پایش فیدر
عواید
عملگر اتوماسیون توزیع

به تعویق انداختن

کاهش هزینههای

کاهش

افزایش

عملیات سرمایه-

نگهداری و

هزینههای

سود

گذاری

تعمیرات

مشترکین

حاصله

سیستم کنترل نظارتی و اکتساب داده
آشکارسازی خطا ،ایزوالسیون و بازیابی سرویس
کنترل بانك خازنی
ذخیرهسازی اطالعات و بازیابی آنها
زمانبندی خاموشیها
سیستم گزارش خرابیها
شبیهساز آموزشی دیسپاچینگ

بـ اجزای تحلیلگر شبکه توزیع
عواید
عملگر
اتوماسیون توزیع
پخش بار توزیع
سوئیچینگ بهینه
آنالیز اتصال کوتاه
حفاظت هماهنگ
جایابی بهینه خازن

به تعویق

کاهش هزینه-

انداختن عملیات

های نگهداری و

سرمایهگذاری

تعمیرات

کاهش هزینه-

افزایش سود

های مشترکین

حاصله

سایرین

سایرین
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جـ اجزای تابع مدیریت مصرف
عواید
عملگر
اتوماسیون توزیع

به تعویق

کاهش هزینه-

انداختن عملیات

های نگهداری و

سرمایهگذاری

تعمیرات

کاهش هزینه-

افزایش سود

های مشترکین

حاصله

سایرین

قرائت خودکار داده
برآورد بار ترانسفورماتوری
مدیریت بار

7ـ10ـ اتوماسیون شبكه توزیع  ERDFـ فرانسه ][28
شرکت  ERDF1فرانسه در قالب  30نمایندگی ،متولی مدیریت  %95شبکه توزیع فرانسه است .این شرکت با داشتن  32میلیون
مشترك فشار ضعیف و  1/2میلیون کیلومتر خطوط فشار ضعیف و فشار متوسط ،مسئولیت توسعه و تعمیرات بزرگترین شبکه
توزیع در اروپا را بر عهده دارد (شکل ) .شبکه فشار متوسط ،سطوح ولتاژی  10تا  50کیلوولت را شامل میشود که غالب آن را
شبکه  20کیلوولت تشکیل میدهد .مشخصات شبکه  MVبه قرار زیر است:
 طول خطوط به میزان  596,200کیلومتر شامل  %61خطوط هوایی و  %39کابل زمینی
 100,000 نقطه اتصال( 2تقبل بیش از )250 kVA


تعداد  727,000پست MV/LV

شبکه فشار ضعیف اغلب  400ولت فاز به فاز با مشخصات زیر است:
 طول خطوط به میزان  669300کیلومتر شامل  %64خطوط هوایی ( %17ساده %47+بهصورت کابل به هم پیچیده) و
 %36کابل زمینی
 310,000 نقطه اتصالی (تقبل توانی بین  36 kVAتا )250
 32 میلیون نقطه اتصالی با تقبل توانی کمتر از 36 kVA

-Electricité Réseau Distribution France
Connection point

1
2
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خطمشی شرکت  ERDFبهمنظور اولویتبندی و کنترل تجهیزات ،روش «فنی اقتصادی» نام دارد که بر اساس ایجاد موازنهای
بهینه میان هزینه پیادهسازی و مقدار انرژی توزیع شده در صورت اجرای طرح است .هزینه خرو بهصورت تجربی €/kWh

 9/2به ازای انرژی عرضه نشده ( )ENSلحاظ شده است که تخمینی گرانتر از حد معمول است .از سویی چنین هزینه باالیی،
نشاندهنده باال بودن تقاضا و تأثیر بروز قطعی بر بخشهای مختلف است .در هر صورت این خطمشی در وهله اول بهمنظور
اولویتبندی مناطق مختلف و رفع نیازمندیها مورداستفاده قرار گرفته است .تخمین دیگری که مد نظر بوده شامل سوددهی
سرمایهگذاری ظرف دورهای  10ساله با نرخ بهره  %8است (به عبارتی سود حاصله یك سال پس از سرمایهگذاری بایستی %8
بیش از هزینه سرمایهگذاری باشد) .در شکل 7ـ 29ساختار شبکه توزیع این شرکت آورده شده است.

شكل  29-3ساختار شبكه توزیع شرکت ERDF

همچنین از معیار  P×Lبرای جایابی سوئیچهای قابل کنترل از راه دور در هر فیدر توسط استفاده شده است .با فرض توان
متوسط مصرفی یکسان برای هر مشترك ،این شاخص از رابطه زیر قابل محاسبه است:
in

style

specified

document.ـ1

of

text

No

!Error

P.L  N C . LMV
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که
 :P.Lتوان تزریقی به فیدر× طول فیدر
 :NCتعداد مشترکین
 :LMVطول فیدر
بهمنظور تعیین فیدر های کاندید جهت اجرای اتوماسیون ،از شاخص قابلیت اطمینان استفاده شده است .این شاخص بر اساس
تعداد قطعیهای ساالنه اندازهگیری میشود .با فرض وقوع قطعی بهصورت تصادفی در طول فیدر و استفاده از نرخ وقوع قطعی
به ازای هر  100 kmاز شبکه فشار متوسط ( ،)τنرخ قابلیت اطمینان یك فیدر عبارتست از:
in

style

specified

of

text

No

!Error

3document.ـ2

LMV
100

F
100
 out
  out

از آنجایی که نرخ قابلیت اطمینان به ازای هر  ،100 kmتنها به نقطه جغرافیایی قطعیها بستگی ندارد و فاکتورهایی نظیر نوع
خطی که در آن قطعی رخ داده نیز در این امر دخیل هستند ،در پروژه مزبور سعی شده است با بهرهگیری از اطالعات بروز خطا
در سه نوع هوایی ،زمینی و نامشخص مطابق شکل 7ـ ،30رابطه زیر برای تعیین نرخ قطعی استفاده شود :در شکل 7ـ30نرخ
وقوع قطعی به ازای مناطق مختلف فرانسه آورده شده است.
Error! No text of specified style in 3

document.ـ3
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زمینی

هوایی

نامشخص
شكل 7ـ30نرخ وقوع قطعی به ازای مناطق مختلف فرانسه

7ـ11ـ اتوماسیون شبكه توزیع Enelـ ایتالیا][29
مرجع ] [54به بررسی مالحظات فنی و اقتصادی مورداستفاده شرکت Enelبهمنظور یافتن تعداد و مکان نصب تجهیزات
اتوماسیون در شبکه فشار متوسط پرداخته است .به کمك روش مزبور امکان بهینهسازی یك فیدر و یا حتی کل شبکه توزیع با
تحمیل محاسباتی اندك فراهم میشود .بهمنظور جلوگیری از افزایش نمایی محاسبات به دلیل گسترش شبکه مورد مطالعه،
فرآیند بهینهسازی شبکه به عناصر اولیه تقسیم میشود .این روش به مدت یك سال توسط طراحان این شرکت به کار گرفته
شده است و در راستای بهبود راندمان طرحهای پیادهسازی اتوماسیون در شبکه فشار متوسط بکار رفته است.
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این شرکت همچنین به دستور متولی قانون گذاری برق و گاز ایتالیا ( )AEEG1که شرکتهای توزیع را موظف به بهبود کیفیت
خدمات و کاهش زمان قطعی نمود ،سیستم اتوماسیون شبکه ( )NAS2با قابلیت تشخیص و قطع بخشهای دارای خطای
شبکه را ایجاد نمود .کاربرد اصلی این نرمافزار تعیین بهینه مکان و تعداد تجهیزات اتوماسیون در شبکه میباشد .قیود و
محدودیتهای این مسأله بهینهسازی عبارتند از:
 آستانه بهبود سرویسدهی
 محدودیتهای اقتصادی به دلیل هزینه نصب
 محدودیتهای فنی به دلیل تعداد تجهیزات اتوماسیون سری در طول فیدر
بهمنظور پیشنهاد طرحی قابل اجرا ،محدودیتهای دیگری نیز در حوزه جستجو لحاظ شده است:
 تنها نقاط فعلی در نظر گرفته شود.
 میتوان بهصورت اختیاری برخی نقاط را بهصورت قطعی کنار گذاشت و یا در نظر گرفت.
 میتوان تنها نقاطی که قبال به تجهیزات اتوماسیون مجهز شدهاند را در نظر گرفت (تنها نیازمند اصالح نرمافزاری
میباشند).
بهمنظور یافتن تعداد و مکان بهینه تجهیزات اتوماسیونی که بایستی در شبکه فشار متوسط نصب گردند ،فرآیندهای زیر برای
هر یك از فیدرها اجرا میشود:
 تعیین مسیر جریانهای خطا
 تعیین مسیرهای اصلی
 بهینهسازی مکان نصب تجهیز اتوماسیون در هر مسیر اصلی
 محاسبه پیکربندی بهینه
نرمافزار بهینهسازی پیشنهادی قادر است که الگوریتم مزبور را در مدت 50ثانیه (به ازای پردازشگری  2/4GHzو از نوع پنتیوم
 )4برای کل شبکه توزیع پیادهسازی کند .این نرمافزار همچنین کل شبکه منطقه مورد مطالعه را نمایش میدهد و برای هر
بخش از آن کلیه پارامترهای فنی الزم پروژه را در بردارد .عالوه بر این در فرآیند تصمیمگیری از اطالعات زیر تغذیه میشود:
 ساختار فیزیکی و مشخصههای کل شبکه فشار متوسط
Italian Regulatory Authority for Electricity and Gas
Network Automation System

1
2
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 مشخصههای مصرفی مشترکین اعم از فشار متوسط یا فشار ضعیف که به شبکه متصلند.
 دادههای قابلیت اطمینان برای کلیه تجهیزات شبکه
 هزینه پیادهسازی و ساخت ملزومات عملکرد اتوماسیون
 دادههای آماری در خصوص خطاها و قطعیها
 عملکرد پستهای اولیه
 عملکرد نقاط در طول هر فیدر فشار متوسط
 منافع و هزینهها
 وضعیت سیستم زمین در کلیه شبکه مورد مطالعه
 زمانبندی سرمایهگذاریها
در ارتباط با زمانبندی سرمایهگذاریها جهت اعمال اتوماسیون باید اشاره نمود که این برنامه زمانی  3ساله میباشد و اقدامات
حیاتی شامل موارد زیر در دستور کار است:
 پیادهسازی اتوماسیون برای بخشی از شبکه با بدترین کیفیت سرویسدهی
 پیادهسازی اتوماسیون برای بخشی از شبکه با بهترین شاخص فایده/هزینه
 پیادهسازی اتوماسیون برای بخشی از شبکه که هزینه کمتری در بردارد.
با توجه به اینکه شبکه توزیع شرکت  Enelاز فیدرهایی با ساختار مش تشکیل شده است که بهصورت شعاعی بهرهبرداری
میشوند و کلیدهای نرمال باز مرز بین خطوط را مشخص میکند ،لذا هر فیدر تنها از یك پشتیبانی توان بهره میبرد .بهمنظور
کاهش جریان زمین و کاهش همزمان تعداد و زمان میانگین خرو  ،در بسیاری از پستهای اولیه ( )HV/MVهادیهای زمین
از طریق یك امپدانس ویژه به زمین متصل شدهاند .سیاست عملکردی این سیستم اتوماسیون شبکه بر اساس نوع خطای رخ
داده تغییر میکند به گونهای که به ازای خطای اتصال کوتاه ،مدار شکن بعد از چندین بار اعمال قطعی ،قسمت خطادار را ایزوله
میکند ،درحالیکه خطای زمین بدون هیچگونه قطعی از طرف مدارشکن ایزوله میشود .بر اساس مدت زمان قطعی رخ داده
تقسیم بندی زیر انجام میگیرد:
 قطعی طوالنی مدت با زمان بیش از  180ثانیه
 قطعی کوتاه مدت با زمانی بین  1تا  180ثانیه
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 قطعی گذرا با زمانی کمتر از یك ثانیه
1

7ـ12ـ اتوماسیون شبكه توزیع  CEPCOـ چوبو ,ژاپن][30
شرکت برق  CEPCOمسئول تأمین برق  8,330,000واحد مسکونی در منطقهای به نام چوبو 2در ژاپن میباشد .از آنجایی که
منطقه مزبور به لحاظ جغرافیایی گسترده بوده و به لحاظ جمعیتی جزء مناطق متراکم محسوب میشود ،یك قطعی برق می-
تواند مشکالتی جدی را رقم بزندجدول ) .از اینرو شرکت CEPCOبهمنظور ارتقای کیفیت سرویسدهی ،افزایش قابلیت
اطمینان ،بازدهی بیشتر انرژی و کاهش نیروی خدمه ،سیستم اتوماسیون فیدرها را در قالب یك سیستم مقیاس بزرگ
اتوماسیون پیادهسازی کرده است .این سیستم اتوماسیون ،شرکت برق را بهصورت لحظهای و بالدرنگ با سیستم  SCADAدر
مرکز کنترل و مرکز مدیریت شبکه مرتبط میسازد.
جدول 7ـ 20مشخصات منطقه چوبو و شبكه برق مستقر در منطقه

کلید

عنوان

تعداد

مشترك

188933

پست

14

فیدر

134

خودکار

985

دستی

6612

اتاقكها و کابینتهای سوئیچینگ

3

17

ترانسفورماتور

20442

دکل برق

19449

بهمنظور اتوماسیون فیدرها برقراری شرایط زیر بهعنوان اصول اولیه طراحی ،الزامی در نظر گرفته شده و سعی شده است در
پیادهسازی نسخه نهایی سیستم اتوماسیون مربوطه به دقت رعایت شوند .این شرایط عبارتند از:
 شناسایی و مدلسازی کلیه مشخصات شبکه توزیع منطقه اعم از تجهیزات ،مکانها و اطالعات در سیستم کامپیوتری
موجود امکانپذیر باشد
1

Chubu Electric Power Company
Chubu
3
Switch Rooms and Switch Cabinets
2
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 وضعیت کاری شبکه توزیع باید بهصورت آنالین و بالدرنگ قابل مشاهده باشد
 در صورت بروز یك رخداد و قطع برق ،یك سری از عملیات کلیدزنی بهینه باید قابل محاسبه باشد
 همچنین پشتیبانی فیدر حادثه دیده از طریق دو و یا چند فیدر مجاور باید امکانپذیر باشد
 وضعیت قطع و یا وصل کلیدها ضمن آنکه باید در محل نشان داده شود ،باید از شرکتهای برق قابل رویت و کنترل
باشد
 حجم باالی اطالعات جهت مدیریت شبکه باید بهطور مناسب ذخیره و بازیابی شوند ،ضمن آنکه در صورت لزوم قابل
اصالح باشند
جهت نیل به اهداف فوقالذکر قابلیتهای زیر الزماالجرا میباشند:
 نمایش شبکه توزیع با توجه نقشه شهری و توسط یك واسط گرافیگی با کیفیت
 دسترسی به یك بانك اطالعاتی جامع بهمنظور کسب دادههای موردنیاز از هر بخش شبکه توزیع
 دسترسی به یك تابع نگهدارنده اطالعات 1با عملکرد ساده که توسط یك اپراتور مبتدی نیز قابل استفاده باشد.
 سیستمهای کنترل از راه دور برای سوئیچهای مجهز به توابع دیجیتالی و هوشمند نظیر تابع آشکارسازی خطا و یا تابع
برنامهریزی از راه دور
بهطور کلی عملکرد سیستم اتوماسیون  CEPCOبهصورتی است که وقتی یك خطا در شبکه اتفاق میافتد ،سیستم کامپیوتری
تعبیه شده در مرکز کنترل ،توالی بهینه کلیدزنی را بهطور خودکار محاسبه و به اجرا میگذارد .چنانچه خطایی در حین اجرای
فرایند سوئیچینگ برنامهریزی شده رخ دهد ،فرایند مذکور متوقف و عملیات بازیابی به اولویت اول مبدل میشود .این توالی
فعالیتها به سیستم اجازه میدهد تا زمان خاموشیها را کمینه کرده و قابلیت اطمینان را افزایش دهد .بهمنظور ارتقای کیفیت
خدماترسانی به مشترکین ،در هر شرکت برق یك دستگاه پایشگر وضعیت ،اطالعات خاموشی/بازیابی را بهصورت بالدرنگ
نمایش میدهد .جهت کاهش مداخالت انسانی و هزینه خدمه سعی میشود در طی یك عملیات کلیدزنی برنامهریزی شده،
توالی سوئیچینگ بهصورت کامال خودکار تولید شود و اطالعات مربوط به خاموشی و تعمیرات بهصورت اتوماتیك از سیستم
مدیریت شبکه ارسال شود تا کنترل مجدد این عملیات توسط کاربران حذف گردد .برای درك بهتر موضوع ،ساختار سیستم
اتوماسیون توزیع  CEPCOدر شکل 7ـ 31نشان داده شده است .واحد پردازشگر مرکزی این سیستم از یك مینی
Data Maintenance Function

1
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کامپیوترTOSBACـ G8050با قابلیت اطمینان باال تشکیل شده است و واسطهای انسان و ماشین 1این ساختار جهت ارتباط
با اپراتورها از دو کنسول مجهز به سیستمهای گرافیکی Gـ CRTو Cـ CRTتشکیل شدهاند .مشخصات اصلی این سیستم
اتوماسیون توزیع عبارتند از:
 .1قابلیت اتصال به کامپیوتر سیستم SCADA

این سیستم که به کامپیوتر  SCADAدر مرکز کنترل ناگویا 2متصل میشود قادر است اطالعات مربوط به بریکرهای
منصوبه در فیدرها و رلههای مربوطه را برداشت کند ،ضمن آنکه مقادیر ولتاژ و جریان را در پستها قرائت نماید.
 .2قابلیت اتصال به سیستم مدیریت توزیع
این بخش قادر است از مجرای سیستم پستی فایلها 3با سیستم مدیریت توزیع در مرکز اصلی ارتباط برقرار کرده و
اطالعات مربوط به برنامهریزی ،بهرهبرداری و نگهداری شبکه توزیع را مبادله کند.
 .3ارتباط با سیستم اختصاصی کنترل از راه دور

4

یك سیستم اختصاصی کنترل از راه دور بهعنوان پشتیبان سیستم اتوماسیون توزیع نصب میشود تا در مواقع بحرانی و یا
تعمیرات مورداستفاده قرار گیرد .این ماژول که به سیستم کنترل دستی نیز موسوم است بهعنوان فاز اول اجرای سیستم
اتوماسیون توزیع پیادهسازی شده است .شکل 7ـ ،31ساختار سیستم اتوماسیون توزیع این شرکت را نشان میدهد.

1

Man-Machine Interface
NagoyaCentral Conrol
3
File Mailing System
4
)Individual Remote Control System (IRCS
2
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شكل  31-7ساختار سیستم اتوماسیون توزیع CEPCO

سایر توابع عملکردی و خصوصیات سیستم اجرا شده به شرح جدول 7ـ 21است.

جدول 7ـ 21توابع اصلی سیستم اتوماسیون توزیع

تابع عملکردی
پایش

مدیریت شبکه

توصیف عملکرد
پایش شبکه

وضعیت کاری شبکههای توزیع را پایش میکند

پایش اضافه بار

جریان فیدرها را جهت آشکارسازی اضافه بار پایش میکند

شناسایی خطا و بازیابی

عملیات شناسایی خطا و بازیابی شبکه را به انجام میرساند

برنامهریزی سوئیچینگ

عملیات کلیدزنی شبکه را به دنبال وقوع یك رخداد به انجام میرساند

انتقال اضافهبار فیدر

عملیات کلیدزنی شبکه را جهت رفع اضافه بار یك فیدر به انجام میرساند

مدیریت بحران

برای انجام عملیات برنامهریزی نشده در شبکه (نظیر قطع فوری برق در موقع آتشسوزی) استفاده
میشود

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
142
ویرایش سوم ،خرداد 1393

فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندی فناوری

توصیف عملکرد

تابع عملکردی
کنترل اختصاصی
شبیهسازی
بروز رسانی و نگهداری اطالعات
ثبت اطالعات
واسط ماشینی
سایر توابع

به اپراتور اجازه میدهد تا عمل هر بریکر یا سوئیچی را در شبکه بهطور دستی نیز تحت اختیار بگیرد
برای آموزش عملکرد و کنترل شبکه بکار گرفته میشود
با نصب هرگونه تجهیز یا امکان جدید در شبکه ،تغییر و یا حذف آن اطالعات شبکه بروز رسانی میگردد
و در کنسولهای مربوطه ثبت میگردد
اطالعات مختلف از عملکرد سیستم نظیر وقوع خطا و غیره را ثبت میکند.
به کاربران اجازه میدهد تا پردازش اطالعات ورودی/خروجی را از طریق کنسولها و واسطههای
گرافیکی به انجام برساند

نمایشگر شبکه

دیاگرام تكخطی شبکه را بر روی صفحه نمایش به تصویر میکشد

ویدئو پروژکتور

دیاگرامهای شبکه را در یك صفحه  100اینچی نمایش میدهد

محاسبه فرایند سوئیچینگ

محاسبات مربوطه برای رسیدن به یك طرح بهینه سوئیچینگ را انجام میدهد
1

7ـ13ـ اتوماسیون شبكه توزیع  TEPCOـ توکیو ,ژاپن][31
از اواخر دهه  80با بیشتر شدن اهمیت برق در شبکه ژاپن ،شرکت برق توکیو بر آن شد تا سیستم اتوماسیون توزیع را گسترش
داده و آن را به تمامی شرکتهای برق توزیع که مشتمل بر  126واحد بودند معرفی نماید .هدف اصلی از انجام این امر کاهش
زمان بازیابی شبکه پس از وقوع خطا در نظر گرفته شد ،ضمن آنکه استفاده بهینه از ادوات شبکه و صرفهجویی نیروی کاری مد
نظر قرار گرفت .برای این منظور شرکت  TEPCOنرمافزار اختصاصی خود را جهت کاهش هزینههای اتوماسیون توزیع تهیه
نمود و آنها بر روی یك سیستم کامپیوتری  64بیتی در محیط لینوکس پیادهسازی کرد .چندی بعد در سال  ،2002نسخه
جدید این سیستم رونمایی شد .به همین منوال TEPCO ،برای حل مسائل پیش روی شبکه توزیع و بهرهگیری مؤثرتر از
تولیدات پراکنده تصمیم گرفت تا سیستم اتوماسیون پیشرفته 2خود را در سال  2004معرفی کند .این سیستم مبتنی بر یك
روش محدود زمانی آشکارسازی خطاست 3که در آن رلههای منصوبه در پست توزیع بهصورت هماهنگ با کلیدهای منصوبه در
فیدر عمل نموده و بخش حادثهدیده را ایزوله مینمایند .پس از انجام عملیات ایزوالسیون ،بازیابی بخشهای سالم شبکه توسط
سیستم اتوماسیون توزیع در کمترین زمان ممکن انجام میشود .در شکل 7ـ 32و جدول 7ـ 22روش تعیین محل خطا در
صورتی که بخش دوم فیدر توزیع دچار حادثه شده باشد ،نشان داده شده است.

Tokyo Electric Power Company

1

Advance DAS
Time-limit Changeover Fault Detection Method

2
3
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شكل  32-7تعیین محل خطا با روش محدود زمانی آشكارسازی خطا

جدول 7ـ .22فرایند آشكارسازی خطا

1

خطا در بخش  2رخ میدهد

2

بریکر منصوبه در پست عمل میکند

3

تمامی کلیدها در فیدر مربوطه به دلیل بروز خطا نیز باز میشوند

4

بعد از  60ثانیه بریکر منصوبه در پست عمل بازبست را انجام میدهد

 5با برقدار شدن بخش صفر فیدر ( ،)sectin 0کلید اول در مدت  7ثانیه بسته میشود
 6با برقدار شدن بخش یك فیدر ( ،)sectin 1کلید دوم نیز در مدت  7ثانیه بسته میشود
7

رله منصوبه در پست خطا را تشخیص میدهد و بریکر مجددا قطع میکند .با محاسبه زمان قطع مجدد در محل پست ،بخش حادثهدیده
در فیدر مشخص میشود

8

کنترلر مربوط به کلید  2قفل میشود تا از تغذیه مجدد مسیر خطا جلوگیری به عمل آید

9

بریکر منصوبه در پست عمل بازبست را بعد از  60ثانیه انجام میدهد و بخشهای صفر و یك مجددا برقدار میشوند .از آنجایی که کلید
دوم قفل میباشد بریکر دیگر قطع نخواهد کرد.

برای درك بهتر روش استفاده شده در سیستم اتوماسیون  TEPCOو صرفه زمانی ایجاد شده به کمك الگوریتم تعیین محل
خطا با روش محدود زمانی در شکل 7ـ 33یك مطالعه مقایسهای ارائه شده است.
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شكل  33-7کاهش زمان بازیابی شبكه پس از پیادهسازی سیستم اتوماسیون توزیع

در سیستم اتوماسیون توزیع یاد شده ،با نصب سیستم کامپیوتری در شرکتهای برق نواحی ،عملکرد کلیدهای منصوبه در
خطوط هوایی و کابلهای زمینی از هر شرکت برق قابل پایش و کنترل میباشد .همچنین سیگنالهای کنترلی میان سیستم
کامپیوتری و ابزار نظارتی کنترل از راه دور 1که در پست توزیع نصب شده است ،توسط لینكهای مخابراتی مبادله میشود .این
ساختار تعریف شده در شکل 7ـ 34و جدول 7ـ 23به تفصیل نشان داده شده است.

Supervisory Remote Control Device

1
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شكل  34-7ساختار سیستم اتوماسیون توزیع

جدول 7ـ 23طرح کلی عملكرد سیستم اتوماسیون توزیع

توضیحات

تابع عملكردی

اخطار جهت بروز خطا در فیدر صدور پیام اخطار بهمنظور بروز خطا در فیدر توزیع بر اساس اطالعات رسیده از بریکر و وضعیت رلههای منصوبه در
توزیع

پست

پایش جریان فیدر توزیع

نمایش جریان خط و صدور پیام اخطار در صورت بروز اضافه جریان

پایش ولتاژ و جریان پست

نمایش ولتاژ و صدور پیام اخطار در صورت بروز اضافه جریان در محل پست

پایش وضعیت کلید

نمایش وضعیت عملکردی کلیدهای منصوبه در فیدر

کنترل کلید

کنترل عملکرد کلیدهای منصوبه در فیدر

نمایش دیاگرام تكخطی فیدر
توزیع

نمایش وضعیت جریان فیدر و بروز رسانی وضعیتها بنا به درخواست کاربر

آمادهسازی و انجام فرایند کلیدزنی

محاسبه و انجام فرایند بهینه سوئیچینگ جهت بازیابی بخشهای سالم شبکه بعد از بروز خطا

نظارت بر سیستم

نظارت بر عملکرد سیستم کامپیوتری اتوماسیون توزیع و رفع اشکاالت احتمالی

ثبت بار

ثبت و پردازش دادههای مربوط به بار شبکه در بازههای روزانه ،ماهانه و ساالنه
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7ـ14ـ اتوماسیون شبكه توزیع B.C. Hydroـ کانادا ][32
در سال  1990مطالعات امکانسنجی سیستم اتوماسیون توزیع در  B.C. Hydroکانادا بهعنوان بخش اول پروژه WINDOW

 2000انجام شد .در این پروژه که هدف نهایی پیادهسازی یك سیستم اتوماسیون توزیع تمامعیار بوده است ،اصول زیر مد نظر
قرار گرفته است:
 عملکرد سیستم اتوماسیون مفروض باید تمامی نیازها در سطح مشترکین ،بخش توزیع ،انتقال و تولید را پوشش دهد.
برای این منظور توابع عملکردی سیستم مربوطه باید اهداف زیر را ارضا نمایند:
 .1صرفهجویی در بحث انرژی شامل کاهش تلفات در بخش توزیع و انتقال و کاهش حداکثر بار
 .2افزایش قابلیت اطمینان شبکه
 .3به تعویق انداختن فرآیند ساخت و احداث بخشهای تازه در شبکه
 .4بهبود کیفیت توان
 .5بازیابی سودهای از دست رفته
 سیستم اتوماسیون یاد شده باید ترکیبی از عوامل زیر باشد:
 .1پایش پارامترهای اساسی شبکه در مدهای مختلف کاری از راه دور و بهصورت بالدرنگ
 .2مدلسازی زمان واقعی شرایط کاری شبکه توزیع و استخرا مدل معادل شبکه انتقال ،تولید و توزیع
 .3بهینهسازی بالدرنگ شرایط کاری به کمك کنترل حلقه بسته و پیامهای مشاورهای

1

 .4کنترل از راه دور بریکرها ،سوئیچها و تنظیمات کنترلرهای محلی
بهطور مشابه توابع عملکردی مورداستفاده در سیستم اتوماسیون یاد شده عبارتند از:
 کنترل بهینه ولتاژ
 کنترل بهینه توان راکتیو
 بازآرایی بهینه فیدرها
 کنترل ناحیهای ولتاژ ،توان راکتیو و بار در شرایط اضطراری

Advisory Messages

1
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 کنترل نظارتی پست
 ایزوالسیون محل خطا و بازیابی شبکه
 سوئیچینگ مدارها از راه دور
 قرائت خودکار کنتور
 برآورد خودکار بار
 وصل و قطع خودکار
 کنترل بار
7ـ14ـ1ـ کنترل بهینه ولتاژ
اولین تابع عملکردی مهم کنترل ولتاژ بهینه در نقاط مختلف شبکه میباشد که شامل موارد زیر است:
 ولتاژ در باسهای پست باید در سطح  125 V  1.5Vدر مبنای  120 Vتثبیت شود
 میزان نامتعادلی ولتاژ در نقاط حساس برای خطوط هوایی  %3و برای کابلهای زمینی  %1میباشد
 پهنای باند کنترلکنندههای ولتاژ

1.5%

میباشد

 حد کیفیت ولتاژ در مبادی ورودی سرویس عبارتند از 110 :ولت تا  125ولت برای شرایط عادی و  106ولت تا 127
ولت برای شرایط غیر عادی
 نسبت تغییرات بار به ولتاژ در محدوده مجاز ولتاژ عبارتست از %1 :کاهش حداکثر بار به ازای  %1کاهش ولتاژ%0/5 ،
کاهش مصرف به ازای  %1کاهش ولتاژ و  %5کاهش توان راکتیو به ازای  %1کاهش ولتاژ
 تلفات افزایشی انتقال عبارتند از  0.13W / Wو  0.07W / Wبرای تغییرات توان اکتیو به ترتیب در شرایط پیك بار
و غیر پیك
عواید ناشی از کنترل بهینه ولتاژ به شرح جدول  24-7است:
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جدول 7ـ 24عواید کلی ناشی از کنترل بهینه ولتاژ

عواید حاصله برحسب ()k$/cicuit
موارد

کابل زمینی

خط هوایی

فیدر  25کیلوولت

فیدر  25کیلوولت

12کیلوولت

12کیلوولت

شهری و حومه

روستایی

کاهش حداکثر بار

110

17

282

282

کاهش مصرف

344

268

726

743

کاهش تلفات توزیع

16

9

19

10

کاهش تلفات انتقال

43

31

83

83

8

1

7

4

0

61

104

113

به تعویق انداختن فرایند ساخت و
احداث بخشهای تازه در شبكه
بهبود کیفیت توان

7ـ14ـ2ـ کنترل بهینه توان راکتیو
کنترل بانك های خازنی در مدارهای توزیع در میزان بارگذاری فیدر ،تلفات توان اکتیو و راکتیو و پروفیل ولتاژ اثرگذار میباشد.
این بانكهای خازنی که در ابتدا 1/3 ،و  2/3فیدر نصب میشوند قادرند مزایایی جدول 7ـ 25را به ارمغان آورند.

جدول 7ـ 25عواید کلی ناشی از کنترل بهینه توان راکتیو

عواید حاصله برحسب ()k$/cicuit
موارد

فیدر 25

کابل زمینی

خط هوایی

فیدر  25کیلوولت

12کیلوولت

12کیلوولت

شهری و حومه

کاهش تلفات توان

2/4

11/6

4/6

15/3

کاهش تلفات انرژی

5/4

26/3

10/4

34/7

اصالح پروفیل ولتاژ

53/3

11/91

57/1

91/4

17/5

20/8

8/5

5/5

78/6

70/6

80/6

146/9

به تعویق انداختن فرایند ساخت و
احداث بخشهای تازه در شبكه
جمع کل

7ـ14ـ3ـ بازآرایی بهینه فیدرها
عواید ناشی از انجام بهینه عملیات تغییر آرایش فیدرها به شرح جدول 26-7است:

کیلوولت
روستایی
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جدول  26-7عواید کلی ناشی از بازآرایی بهینه فیدرها

عواید حاصله برحسب ()k$/cicuit
موارد

فیدر  25کیلوولت

فیدر  25کیلوولت

شهری و حومه

روستایی

کاهش تلفات انرژی

0/1

0/1

0

اصالح پروفیل ولتاژ

4/5

7/5

26/3

22/7

37/7

7/6

27/3

45/3

33/9

خط هوایی 12کیلوولت

به تعویق انداختن فرایند ساخت و
احداث بخشهای تازه در شبكه
جمع کل

7ـ14ـ4ـ کنترل ناحیهای ولتاژ ,توان راکتیو و بار در شرایط اضطراری
سیستم اتوماسیون توزیع میتواند به حل مشکالتی نظیر فروپاشی ولتاژ ،اضافه جریانهای گذرا و یا اضافه ولتاژهای کوتاه مدت
که در شبکه انتقال رخ میدهد ،کمك کند .جدول 7ـ 27کاهش در میزان انرژی تأمین نشده به دلیل کنترل ناحیهای ولتاژ ،توان
راکتیو و بار در شرایط اضطراری برحسب کیلووات ساعت بر مدار بر سال ( )kWh/Circuit/yearرا نشان میدهد.
جدول 7ـ 27کاهش در میزان انرژی تأمین نشده به دلیل کنترل ناحیهای ولتاژ ,توان راکتیو و بار در شرایط اضطراری

موارد

کنترل ولتاژ

شرایط اضطراری
فروپاشی ولتاژ

اضافه بار خط

68

389

کنترل توان راکتیو 9

23

کنترل بار

19

223

جمع کل

96

635

7ـ14ـ5ـ ایزوالسیون محل خطا و بازیابی شبكه
جدول7ـ 28عواید کلی ناشی از ایزوالسیون محل خطا و بازیابی شبکه را نشان میدهد با توجه به این نکته که فیدر 25
کیلوولت شهری و حومه از سه بخش و فیدر  25کیلوولت روستایی از دو بخش تشکیل شده است.
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جدول7ـ 28عواید کلی ناشی از ایزوالسیون محل خطا و بازیابی شبکه

عواید حاصله برحسب ()k$/cicuit
موارد

کابل زمینی

خط هوایی

فیدر  25کیلوولت

فیدر  25کیلوولت

12کیلوولت

12کیلوولت

شهری و حومه

روستایی

کاهش خدمات نیروی انسانی

0

0/1

0/2

0/5

بهبود خدمات سرویسدهی

2/4

110/7

349/9

541/6

کاهش استهالک سرمایه

0

0/8

2/4

1/2

3/9

0/7

3/0

15/9

6/4

112/3

355/4

559/2

کاهش خدمه پاسخگو به تماسهای
اعالم خرابی
جمع کل

7ـ14ـ6ـ هزینه سیستم اتوماسیون توزیع
هزینه سیستم اتوماسیون اجرا شده در  B.C. Hydroشامل هزینههای احداث ،نگهداری ،بهرهبرداری ،قطعات ،مخابرات،
سیستم کامپیوتری و تجهیزات نرمافزاری میباشد .این هزینهها و نسبت فایده به هزینه در سناریوهای مختلف قابل ارزیابی
بوده و به شرح جداول  29-7و 30-7میباشند:
جدول 29-7هزینه سیستم اتوماسیون در نواحی مختلف B.C. Hydro

عواید حاصله برحسب ()k$/cicuit

سناریو

ناحیه 1

ناحیه 2

ناحیه 3

ناحیه 4

الف) فقط  SCADAپست

30

52

76

115

ب)  SCADAپست و فیدر

292

389

424

464

ج)  SCADAپست و سرویس مشترک

704

886

770

867

د)  SCADAپست و کنترل بار

57

80

95

134

ه)  SCADAپست و فیدر به همراه کنترل بار

955

1204

1094

1192

و)  SCADAپست و فیدر به همراه کنترل بار و سرویس مشترک

959

1205

1097

1195

جدول 7ـ 30نسبت فایده به هزینه سیستم اتوماسیون در نواحی مختلف B.C. Hydro

سناریو

عواید حاصله برحسب ()k$/cicuit
ناحیه 1

ناحیه 2

ناحیه 3

ناحیه 4

الف) فقط  SCADAپست

11/58

11

8/9

6/08

ب)  SCADAپست و فیدر

3/23

4/17

3/45

3/20
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عواید حاصله برحسب ()k$/cicuit
ناحیه 1

ناحیه 2

ناحیه 3

ناحیه 4

ج)  SCADAپست و سرویس مشترک

0/67

0/83

1/08

0/99

د)  SCADAپست و کنترل بار

8/76

9/12

7/61

5/43

ه)  SCADAپست و فیدر به همراه کنترل بار

3/41

4/46

3/43

3/18

و)  SCADAپست و فیدر به همراه کنترل بار و سرویس مشترک 1/23

1/67

1/45

1/36

7ـ15ـ اتوماسیون شبكه توزیع 1KEPCOـكره جنوبی ][33
طی  10سال گذشته شرکت برق کره ( )KEPCOدو سیستم اتوماسیون توزیع مختلف طراحی و پیادهسازی کرده است .اولین
پروژه ،یك سیستم اتوماسیون توزیع با عملکرد سنتی و مرسوم میباشد که در آن عملیاتی از قبیل کنترل از راه دور ،قرائت داده
از راه دور و انجام تنظیمات از راه دور امکانپذیر است .این سیستم که ساختاری ساده دارد برای شهرهای کوچك و مناطق
روستایی قابل طراحی و اجرا است اما در مناطق گستردهتر جوابگوی نیازها نمیباشد .در سال  KEPCO ،2000یك سیستم
اتوماسیون توزیع با قابلیتهای متنوع در کالنشهرها پیادهسازی کرد .این سیستم که مبتنی بر سرورهای دوگانه 2جهت
پشتیبانی مطمئن طراحی شده است ،قابلیتهای بیشتری نسبت به سیستم اولیه دارا است .اتوماسیون فیدر ،شبیهسازی با
استفاده از دادههای زمان واقعی ،بازآرایی فیدرها جهت کاهش تلفات و هماهنگی مناسب رلهها تنها بخشی از توابع عملکردی
در سیستم اخیر میباشند.
جهت آشنایی بیشتر با شبکه توزیع کره باید اشاره نمود که در حال حاضر این شبکه در سطح ولتاژی  22/9کیلوولت مورد بهره-
برداری قرار میگیرد و از سیستم زمین چند نقطهای برای حفاظت فیدرها استفاده میشود .علت این امر محدود ساختن جریان
خطای هر فیدر به مقدار  8000آمپر میباشد .هماکنون هر فیدر توزیع شامل  3یا  4کلید خودکار میباشد که با افزایش طول
فیدر ،تعداد آنها نیز به تناسب افزایش مییابند .همچنین تعداد کل فیدرها بالغ بر  6010عدد میباشد که  %62آنها تا سال
 2003به اتوماسیون از راه دور مجهز شدهاند .جدول 7ـ 31روند توسعهای را که در آن  KEPCOاز سال  1998شروع به پیاده-
سازی سیستم اتوماسیون توزیع نموده است را نشان میدهد.

Korea Electric Power Co.
Dual Server Structure

1
2
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جدول7ـ31رویه جاری در پیادهسازی سیستم اتوماسیون در KEPCO
1998

موارد
1

1999

2000

2001

2002

2003

کل

17

66

61

29

0

8ـ

1

1

1

9

8

20

تعداد کلیدهای خودکار

896

4390

2951

4519

2489

17745 2500

نسبت تعداد فیدرهای اتوماسیون شده

%5

%23

%42

%45

%50

6010

تعداد سیستم اتوماسیون توزیع کوچك
تعداد سیستم اتوماسیون توزیع جامع

2

%62

165

7ـ15ـ1ـ سیستم اتوماسیون توزیع کوچك
ساختار سیستم اتوماسیون توزیع کوچك بسیار ساده میباشد .سیستم کنترلی این ساختار از یك کامپیوتر صنعتی ،دو نمایشگر
 21اینچی ،یك پرینتر لیزری ،یك هاب 3و یك شبکه  LANتشکیل شده است .از آنجایی که سیستم اتوماسیون نامبرده فاقد
منابع اطالعاتی تجاری و یا ابزار  GISمیباشد ،هزینه آن نیز کم است .همچنین این سیستم که برای عملکرد از راه دور
حداکثر  200سوئیچ منصوبه در فیدر طراحی شده است ،دارای توابع زیر میباشد:
 نظارت از راه دور :شامل نظارت بر وضعیت کلید اعم از باز (یا بسته) ،قفل (یا آزاد) ،عمل از راه دور (یا محلی) ،فشار
نرمال (یا غیر نرمال) گاز ،ولتاژ نرمال (یا غیر نرمال) باتری ،نشانگر خطا (مد لحظهای یا دائم) و یا نامتعادلی فاز می-
باشد
 کنترل از راه دور :کنترل وضعیت کلید اعم از باز (یا بسته) ،قفل (یا آزاد) ،عمل از راه دور (یا محلی) ،آزمون باتری و به
ازنشانی نشانگر خطا از راه دور


اندازهگیری از راه دور :سنجش جریان فاز ( C ،B ،Aو ،)Nولتاژ فاز (AـN, BـN, Cـ )Nو جریان خطا (C ،B ،A

و)N
 تنظیم از راه دور :تنظیم حداقل جریان عمل رله( 4فاز و زمین) و زمان تأخیر آن برای جریان هجومی

1

Small DAS
Total DAS
3
Hub
4
Minimum Pick-up Current
2
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7ـ15ـ2ـ سیستم اتوماسیون توزیع جامع
سیستم اتوماسیون توزیع جامع ،یك ساختار پیچیده مبتنی بر دو سرور و دو دیسك سخت از نوع  1raid 5میباشد .سیستم
عامل مورداستفاده در هر دو ساختار از نوع ویندوز  2000بوده که از سیستم مدیریت داده  MSSQLServerو میان-
افزارBASEstar2بدون هیچ ابزار گرافیکی جهت کاهش هزینه بهره میگیرد .عالوه بر موارد گفته شده ،سیستم اطالعاتی
جغرافیایی ( )GISنیز در ساختار مزبور تعبیه شده است .از آنجایی که سیستم اتوماسیون جامع به کمك میانافزارها در قالب
یك ساختار شیءگرا توزیع شده 3توصیف شده است ،لذا تعداد نقاط متقاضی4هیچگونه ندارد و بر همین اساس سیستمهای
اتوماسیون توزیع کوچك بهراحتی می توانند به نوع جامع اتصال و یا ارتقا یابند .گرچه توابع کلی برای انجام عملیات از راه دور
در سیستمهای اتوماسیون توزیع جامع و کوچك مشابه میباشند ،اما سیستم اتوماسیون توزیع جامع قادر است اتوماسیون فیدر را
جهت بازیابی سیستم بعد از خطا در مدت  2الی  3دقیقه به انجام برساند .بعالوه ،بهرهگیری از سیستم شبیهساز آموزشی جهت
تربیت کاربران خبره و سیستم گزارشگیر وقایع از دیگر مزایای سیستم اخیر میباشد .بهطور کلی سیستم اتوماسیون توزیع جامع
که جهت استفاده در کالنشهرها و نقاط پرجمعیت طراحی شده است ،شامل موارد زیر میباشد:
 نظارت از راه دور :نظارت بر وضعیت کلید ،فشار گاز ،وضعیت باتری ،نشانگر خطا و نامتعادلی فاز
 کنترل از راه دور :کنترل وضعیت کلید ،آزمون باتری و بازنشانی نشانگر خطا از راه دور
 اندازهگیری از راه دور :سنجش جریان و ولتاژ فاز و جریان خطا
 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
 شبکهبندی سیستمSCADA :ـ DASبرای دریافت اطالعات پستNDIS ،ـ 5DASبرای دریافت اطالعات شبکه
توزیع و Total DASـ Small DASبرای کنترل از راه دور
 سایر توابع :مکانیابی خطا ،ایزوالسیون محل حادثهدیده ،بازیابی شبکه ،شبیهسازی برای آموزش کاربران ،آشکارسازی
اضافه بار و انتقال بار اضافی.

1

Redundant Arrays of Inexpensive Disks
Middleware
3
Distributed Object-Oriented Structure
4
Client Nodes
5
New Distribution Information System
2
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در بحث شبکهبندی اتوماسیون توزیع جامع باید اشاره کرد که سیستم  SCADAبرای تسهیل عملیات موردنیاز در پستهای
توزیع و فراهمآوری اطالعات الزم برای سیستم اتوماسیون (شامل حداکثر بارهای ترانسفورماتوری ،وضعیت بریکرها و جریان
تغذیه فیدرها) ،طراحی شده است .همچنین به دلیل آنکه یك رابط مستقیم میان  SCADAو سیستم اتوماسیون ( )DASوجود
دارد ،لذا نصب RTUهای اضافه نیاز نمیباشد چرا که در این ارتباط بیواسطه وضعیت تمامی نقاط شبکه اعم از کمیات
دیجیتال و یا آنالوگ از  SCADAبه  DASمنتقل میشود .نکته دیگری که در باب سیستم اتوماسیون توزیع جامع باید مطرح
کرد این است که ساختار یاد شده جهت عملکرد بهتر در حوزه بهرهبرداری از چندین برنامه بهینه عملیاتی استفاده میکند،
چیزی که در نسخه اولیه سیستمهای اتوماسیون توزیع  KEPCOمشاهده نمیشود .این برنامه عبارتند از :تولید خودکار دیاگرام
تكخطی شبکه توزیع ،1بازیابی سیستم در پی بروز یك خاموشی ،2حفاظت هماهنگ ،3تشخیص خطای داده 4و بازآرایی بهینه
شبکه .5ویژگیها و توانمندیهای برنامههای عنوان شده به شرح ذیل میباشند:


برنامه تولید خودکار دیاگرام تكخطی شبکه توزیع با استفاده از نقشه  :GISبهطور کلی ،کارمندان فعال در KEPCO

از دیاگرامهای تكخطی شبکه توزیع مبتنی بر سیستم اطالعاتی جغرافیایی استفاده میکنند ،گرچه مطالعه این نقشهها
پیچیده و دشوار میباشد.
 برنامه اتوماسیون فیدر :فیدرهای موجود در شبکه توزیع  KEPCOهر کدام به چهار بخش تقسیم میشوند و از طریق
کلیدهای خودکار به سه فیدر مجاور اتصال مییابند .برنامه اتوماسیون فیدر قادر است بخش معیوب فیدر را از طریق
اطالعات واصله از آشکارساز خطا شناسایی و محل موردنظر را در دیاگرام تكخطی شبکه نمایش دهد .این برنامه
همچنین قادر است عملیات سوئیچینگ بهینه را با استفاده از منطق فازی برای بازیابی بخشهای سالم فیدر را به
انجام برساند.
 برنامه حفاظت هماهنگ :سیستم کنترل اطالعات بالدرنگ و زمان واقعی را از ادوات اتوماتیك منصوبه در شبکه
توزیع دریافت میکند .پایگاه دادههای موجود در سیستم کنترلی کلیه اطالعات شامل طول و مشخصات هر فیدر ،بار
هر بخش فیدر و زمان عمل رلههای حفاظتی و ریکلوزرها را جهت انجام حفاظتی هماهنگ ،مدیریت میکند.
1

Distribution Diagram Auto-Creation
Outage Restoration
3
Protection Coordination
4
Data Error Detection
5
Optimal Network Reconfiguration
2
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 برنامه بازآرایی بهینه فیدرها :بهمنظور کمینه کردن تلفات در شبکه توزیع ،بانك اطالعاتی برنامه بازآرایی بهینه فیدرها
باید دادههای مربوط به سطح مقطع و طول خطوط توزیع و بار روی هر بخش فیدر را داشته باشد .با محاسبه تلفات در
هر بخش فیدر و برآورد آن در کل فیدر و جستجو برای یافتن مسیری با حداقل تلفات ،برنامه قادر خواهد بود نقاط
نرمال باز را در طول فیدر معین و بهترین سناریوی بازآرایی فیدرها را در صورت بروز خطا نتیجه دهد.

 -8آیندهپژوهی فناوریهای اتوماسیون توزیع
در فصل قبل تالش شد تا جنبههایی نظری و عملی از تجارب کشورهای مختلف درزمینه پیادهسازی سیستم اتوماسیون
شبکههای توزیع موردبررسی قرار گیرد .در این راستا با مطالعه مراجع مربوطه و جستجو در سایتهای اینترنتی گزیدهای از
فعالیتهای کشورهای پیشتاز در امر اتوماسیون توزیع نظیر امریکا ،ایتالیا ،فرانسه ،کره جنوبی ،ژاپن ،کانادا ،تایوان و هند تشریح
شد ،ضمن آنکه نمونههایی از پروژههای انجام شده در ایران نیز بررسی گردید.
اینك در این بخش با توجه به مطالعات انجام شده و نتایج حاصله در بخشهای قبل ،و همچنین با توجه به نظرات اعضای
کمیته راهبری و مباحثات صورت گرفته در جلسات مختلف کمیته مزبور ،آیندههای محتمل برای فناوریهای مختلف اتوماسیون

توزیع به شرح زیر مشخص گردید:
 بررسی چرخه عمر فناوریهای مرتبط با فناوری اتوماسیون صنعت برق کشورهای پیشرو نشان میدهد تمامی این
فناوریها در مرحلهی رشد و اشباع قرار دارند ،بهجز ترانس ولتاژ ،ترانس جریان و ترانسدیوسر که در دورهی افول واقع
شدهاند.
 بررسی چرخه عمر فناوریهای مرتبط با اتوماسیون صنعت برق کشور نشان میدهد فناوریهای مدیریت شبکه عمدتا در
دورهی جنینی قرار گرفتهاند و مواردی چون اسکادا ،پردازشگر توپولوژی ،شبیهساز آموزشی دیسپاچر ،مقره اندازهگیری ولتاژ
و جریان ،پروتکل ارتباط بین مراکز در مرحله معرفی بوده و سایر موارد در مرحلهی رشد قرار گرفتهاند ،بهجز ترانس ولتاژ،
ترانس جریان و ترانسدیوسر که در مرحله اشباع واقع شدهاند.
 فناوریهای پایانه راه دور ) ،(RTUرله اضافه جریان و رله خطای زمین همگی در حال جایگزینی با فناوری  IEDهستند.
 فناوریهای ترانس جریان و ولتاژ و ترانسدیوسر در حال جایگزینی با فناوریهای حسگر جریان و ولتاژ هستند.
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1 ضمیمه

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?

e) Audit trails of failures in the system?

Y

N

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

3- Integrity

N
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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
g) The selection of a data recording interval?

N
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)?
6-2- Have the specifications for connecting to the system been published? Y

Y

N

Y

N

N

6-3- Are the specifications for connecting to the system available online?

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
تعیین جهتگیريهاي كالن با هدف ترسیم آيندهي مطلوب و دلخواه صورت میپذيرد .ترسیم آيندهي مورد انتظار ،هم به
معناي تصويرسازي آن و هم به مفه وم تعیین مسیر چگونگی دستیابی به آن است .شايان ذكر است كه اين مهم میسر نمیشود
مگر با ترسیم چشمانداز و نگاشت ماموريتی در مسیر رسیدن به آن .بنابراين ماموريت در اين جايگاه ترسیم آينده مطلوب از
طريق چشمانداز و اهداف كالن و نیز تعیین مسیر رسیدن به اين آينده از طريق راهبردها و سیاستهاي متناظر میباشد .در اين
فصل اركان جهتساز توسعه فناوريهاي اتوماسیون توزيع تشريح میشوند .اين اركان شامل چشمانداز ،اهداف كالن و
استراتژي اكتساب فناوريهاي اتوماسیون توزيع میباشند.

 -1-1تحلیل چشمانداز
چشمانداز يا دورنما به معناي مقصد و آرمان است .چشمانداز عبارتست از تصوير مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و
آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوري كه در يک افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین میگردد .به عبارت
ديگر چشمانداز ،بیان صريح سرنوشتی است كه فناوري به سوي آن حركت میكند و تصوير آيندهاي است كه كشور در
جستجوي خلق آن است.
چشمانداز تصويري از وضعیت يک كشور است ،زمانی كه به اهداف و راهبردهاي خود در يک بازهي زمانی دست يافته باشد.
اين چشمانداز در قالب يک بیانیه به نحوي تنظیم میشود كه چالشهاي راهبردي و هدفهاي تعیین شده در سند ،ارتباط
مستقیم و معناداري با يكديگر داشته باشند؛ نیازهاي جامعه را در حال و آينده ،بهعنوان هماهنگی بین جامعه و تصوير آينده در
بیان كلمات و جمالت يكسان نمايد؛ و از كلمات و جمالت آرمانی ،قابل دستيابی ،ارزشی ،مقدس و نهادينه براي
عبارتپردازي سند استفاده نمايد .در نهايت میتوان گفت چشمانداز به اين سوال پاسخ میدهد" :ما میخواهیم به كجا
برسیم؟"
در ادامه پیش از نگاشت چشمانداز شرحی خواهیم داشت بر مواردي كه به منظور تدقیق تدوين چشمانداز توسعه فناوريهاي
اتوماسیون توزيع صنعت برق نیازمند بررسی دقیق هر يک از آنها بودهايم ،مواردي نظیر میانگین زمانی خاموشی در يک سال
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براي بارهاي مختلف شبكه ،شدت نفوذ اتوماسیون ،همچنین تعريف شاخصی براي اولويتبندي فیدر جهت اجراي اتوماسیون در
شركتهاي توزيع و غیره.
فرايند تدوين چشمانداز در شكل  1-1نشان داده شده است.

شكل  1-1فرايند تدوين چشمانداز

1ـ1ـ1ـ بررسی تحلیلی ارتباط  SAIDIو AIL
1ـ1ـ1ـ 1شاخص شدت اتوماسیون

به منظور امكان سنجش میزان توسعه اتوماسیون در يک شبكه توزيع ،شاخص شدت نفوذ اتوماسیون ) (AILبه صورت زير
تعريف میگردد [:]1
تعداد كل فیدرها/تعداد نقاط اتوماسیون شبكه توزيع = AIL

تعداد كل كلیدهاي مورد نیاز بر اساس تعداد تقسیمات فیدرها ) (Kبرابر است با:
)N = M×((K-1)+K/2

كه در آن  Mتعداد فیدرهاست .لذا شاخص AILبه صورت زير محاسبه میشود:
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AIL = M ((K-1) +K/2)/M=(K-1)+K/2

همانطور كه فرمول فوق نشان میدهد مهمترين پارامتر تعیین ضريب نفوذ اتوماسیون در يک شبكه توزيع ،تعداد متوسط
تقسیمات در نظر گرفته شده ) (Kبراي يک فیدر فشار متوسط است .در جدول  1براي چند مقدار  Kتعداد متوسط كلیدهاي
معموال باز و معموالً بسته و نیز شاخص  AILآورده شده است .با توجه به توضیحات فوق میتوان گفت سطح شدت اتوماسیون
به دو صورت تعريف میشود:

معموال مورد دو (تعداد كلیدهاي خودكار) با اعدادي مانند  2.5 ،2 ،1.5 ،1و غیره نشان داده میشوند .تعداد نصف كلید
نشاندهنده نقاط در حالت عادي باز هستند كه بین دو فیدر مشترک میباشند .از جمله مزاياي پیادهسازي سیستم اتوماسیون
در شبكه توزيع ،كاهش زمان خاموشی مشتركین است .كاهش زمان قطع براي مصرفكنندگان مختلف داراي اثرات متفاوتی
میباشد كه اين اثر بايد در محاسبه خسارت ناشی از انرژي توزيع نشده در نظر گرفته شود [ .]2در واقع ،جدول نشان میدهد
كه با فرض نصب دو كلید در مسیر اصلی فیدر به صورت  NCمیتوان در مواقع لزوم فیدر را به سه قسمت تقسیم نمود و با
نصب سه كلید  NOبراي هر تكه فیدر امكان مانور هر قسمت به فیدرهاي مجاور وجود دارد.
جدول  1-1تعیین تعداد متوسط كلیدها و شاخص  AILبراي چند مقدار K

شاخص

تعداد متوسط كلید

تعداد متوسط كلید معموالً

تعداد

AIL

معموال باز

بسته

متوسط

(به ازاي هر فیدر)

(به ازاي هر فیدر)

تكه فیدر

2

1

1

2

3.5

1.5

2

3

5

2

3

4
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شاخص

تعداد متوسط كلید

تعداد متوسط كلید معموالً

تعداد

AIL

معموال باز

بسته

متوسط

(به ازاي هر فیدر)

(به ازاي هر فیدر)

تكه فیدر

6.5

2.5

4

5

8

3

5

6

9.5

3.5

6

7

11

4

7

8

1ـ1ـ1ـ 2شاخص SAIDI

اين شاخص معرف میانگین زمانی تجربه خاموشی در يک سال براي بارهـاي مختلـف شـبكه در صـورت رخـداد خطـا اسـت.
همان طور كه مشخص است هرچه اين شاخص كمتر باشد قابلیت اطمینان شبكه بیشتر خواهـد بـود .بـراي يـک تعـداد ثابـت
مشترک ،تنها راه كاهش اين شاخص كاهش تعداد وقفههاي ماندگار و زمان وقفهها است كه با توسعه و تجهیز ادوات حفاظتی
و كنترلی امكان پذير است .اين شاخص بر حسب مشترک ساعت در سال است و از رابطه زير محاسبه میشود.

كه در آن  Niتعداد مشتركین متصل به نقطه بار iام Ui ،مدت زمان قطعی نقطه بار  iام و  nتعداد كل نقاط بار سیستم است.
اين شاخص برحسب ساعت بر مشترک در سال بیان میشود و يكی از مهمترين شاخصهاي بیان قابلیت اطمینان يک شبكه
توزيع بوده و از اهمیت بااليی برخوردار است.
1ـ1ـ 2بررسی شاخصهاي اولويتبندي فیدر جهت اتوماسیون در شركتهاي توزيع

جهت امتیازبندي فیدرها بايد شاخصهايی كه در فیدر از نظر بهرهبرداري مهم هستند را مشخص نموده و بر اسـاس آنهـا بـه
فیدر ها امتیاز داده شود .البته بايد توجه داشت شناسايی لیست جامعی از شاخصهاي مربوطه امـري اسـت دشـوار كـه در گـرو
مطالعات گسترده و بهرهگیري از نظرات كارشناسی است .بهعنوان مثال مرجع [ ]3شاخص بار فیدر را مـالک سـنجش قابلیـت
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اطمینان فیدرها در بحث بهرهبرداري عنوان كرده است حال آنكه مرجع [ ]4شاخصهايی نظیر تعـداد مشـترک در هـر فیـدر و
اهمیت آنها را مالک عمل قرار داده است .بهطور مشابه با توجه به مطالعات جامع صورت گرفته در مرجع [ ]5شاخصهاي زير
بهعنوان اساسیترين شاخصها براي امتیازدهی فیدرها در نظر گرفته شده است كه عبارتند از:
 اولويت فیدر (نوع مشترک)
منظور فیدرهايی هستند كه با توجه به تغذيه مراكز صنعتی مانند كارخانجات ،اماكن حساس از نظر امنیتی و سیاسی ،اجتماعی و
اماكن درمانی مانند بیمارستان كه مشتركین خاص محسوب شده و حفظ تداوم برقرسانی به اين اماكن ضروري اسـت ،از نظـر
بهرهبرداري در اولويت قرار گرفتهاند.
 بار فیدر
بار فیدر از جمله پارامترهاي مهم در امر بهرهبرداري محسوب شده و بهرهبرداران همواره سعی در متعادل نگهداشتن بار فیدرهـا
دارند .میزان بار اين فیدرها بیانگر سطح پوشش تغذيه آنها بوده و اضافه بار شدن فیدر هاي پر بار يكی از عوامل اصـلی قطـع
اين فیدرها و ايجاد خاموشی گسترده در يک ناحیه به حساب میآيد.

 طول فیدر
فیدرهاي طوالنی همواره بیشترين مشكالت را در امر بهرهبرداري به وجود میآورند و اين فیدرهـا عـالوه بـر طـوالنی بـودن،
معموالً پر بار و پرحادثه نیز هستند .با بررسیهاي به عمل آمـده و حوـور در شـیفت بهـرهبـرداران و نتـايج تجزيـه و تحلیـل
خاموشیها مشاهده میشود كه همواره بیشترين حجم عملیات براي اين نوع فیدرها انجام میشود.
 وسعت فیدر
وسعت فیدر با توجه به طول خط يا تعداد مشتركین و میزان مصرف آنها حائز اهمیت است .بهعنوان مثال ممكن است دو فیدر
داراي بار يكسان باشند ولی تعداد مشتركین هر فیدر با توجه به وسعت آن ،بسیار متفاوت باشد .از آنجا كه سرويسدهی مـنظم
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به حداكثر مشتركین همواره مد نظر بوده و هست ،بنابراين می توان گفت هرچه وسعت بیشتر باشد امتیاز آن نیز بـاالتر خواهـد
بود .بنابراين فیدري كه داراي بیشترين تعداد ترانسفورماتور توزيع (زمینی و هوايی) باشد بیشترين امتیاز را دارد.
 وضعیت مانوري فیدر
با توجه به وسعت هر فیدر میتوان چنین استنباط كرد كه هرچه نسبت تعداد نقاط مانوري به وسعت فیدر بزرگتر باشد فیـدر از
نظر وضعیت مانور در شرايط بهتري قرار داشته ،پس اين رابطه نسبت عكس با امتیازبندي دارد .الزم به توضیح است كه نقـاط
مانوري فقط به استقرار سكسیونر در خطوط هوايی و پستهاي زمینی دوطرفه گفته می شود و در خطـوط هـوايی نقـاطی كـه
بهصورت جمپر باز هستند را نمیتوان بهعنوان نقاط مانوري واقعی در نظر گرفت (البته با نصب يک سكسیونر میتوان آن را به
يک نقطه مانوري تبديل نمود[.)]5
 حادثه در فیدر
حادثه در فیدر از شاخصهاي بسیار مهم براي تعیین امتیاز فیدر به شمار میرود ،زيرا با هر بار قطعی در فیدر ،عالوه بر مواجـه
شدن با حجم باالي عملیات در امور بهرهبرداري ،اكیپ حوادث و عیبيابی ،میزان زيادي انرژي توزيع نشده وجود خواهد داشت.
بهطور كلی جهت محاسبه درصد حادثه در يک فیدر بايد حوادث اعم از تصادفی و يا با علت مشخص را مد نظر قرار داد ضمن
آنكه درصد وزنی آنها را مطابق نظرات كارشناسی اعمال نمود [.]5
درصد حادثه=  * 0/8(}*0/6درصـد حادثـه بـا علـت مشـخص) *0/2( +درصـد تعـداد حادثـه بـهصـورت تصـادفی){ +
*0/8(}*0/4درصد میزان خاموشی با علت مشخص) *0/2( +درصد میزان خاموشی بهصورت تصادفی){
 سختی مسیر
با توجه به تنوع مناطق جغرافیايی در بخشهاي مختلف كشور ،وجود نواحی كوهستانی و صعبالعبور و يـا حوـور دشـتهـاي
وسیع ،امتیاز فیدرهايی كه در اين مناطق میباشند (به علت سختی مسیر جهت هرگونه مانور) نسبت به بقیه بیشتر خواهد بـود.
در مناطق شهري نیز با گسترش شهرها و افزايش ترافیک خصوصاً در شهرهاي بزرگ ،مسیر دسترسی گروههـاي حـوادث بـه
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پست از اهمیت خاصی برخوردار است بهطوري كه بسیاري از حوادث گذرا كه موجب ايجاد خاموشی طوالنی میشـوند از عـدم
امكان دسترسی سريع به پست حادثه ديده ناشی میشود.
 نظر كارشناسی

ديدگاه كارشناسی می تواند عالوه بر محاسبات و تحلیل نتايج آن متكی به تجربه نیز باشد .درخصوص تشخیص اهمیت جايگاه
يک پست در شبكه ،نظر كارشناسان بهرهبرداري كه شناخت كامل از ساختار شبكه دارند ،میتواند نسبت به ديدگاههاي آكادمی
ارجحیت داشته باشد.
با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت قبل ،واضح است كه شاخصهاي ارائه شده به منظور امتیازبندي فیدرها همگی داراي
تأثیر يكسان نمیباشند و لذا نیاز است شدت و ضعف اين شاخص با اعمال ضرايبی تصحیح شوند .اين ضـرايب وزنـی بـهطـور
عمده متأثر از دو شاخص اولويت فیدر و نظر كارشناسی هستند و بهعنوان نمونه میتوانند بهصورت زير پیشنهاد شوند [:]5

 اولويت فیدر 0.15
 بار فیدر 0.10
 طول فیدر 0.10
 وسعت فیدر 0.12
 وضعیت مانوري

0.10

 حادثه در فیدر

0.14

 سختی مسیر 0.14
 نظر كارشناسی

0.15

امتیاز كل فیـدر= (امتیـاز شـاخص اولويـت*( + )0.15امتیـاز شـاخص بـار*( + )0.10امتیـاز شـاخص
طول*( + )0.10امتیاز شاخص وسعت*( + )0.12امتیاز شاخص وضعیت مـانور*( + )0.10امتیـاز شـاخص
حادثه*( + )0.14امتیاز شاخص مسیر*( + )0.14امتیاز شاخص كارشناسی*)0.15
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1ـ1ـ 3استخراج ارتباط میان شاخص  AILو شاخص SAIDI

در شكل  2-1كه از مرجع [ ]6استخراج شده است میتوان به رابطه میان شاخص شدت اتوماسیون و نیز درصد بهبود شاخص
 SAIDIدست يافت .در اين شكل رابطه میان درصد AILو نیز درصد بهبود  SAIDIرا به صورت رابطه زير میتوان استخراج
نمود:
%AIL=0.1(%SAIDI)-1

همچنین رابطه میان  AILو درصد بهبود  SAIDIرا میتوان به صورت رابطه زير نوشت:
AIL=0.3(%SAIDI)+0.5

شكل  2-1نمودار رابطه میان درصد  AILو درصد بهبود SAIDI

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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1ـ1ـ 4تعیین عدد  AILبراي شبكه
پیشنهاد تعیین عدد  AILبا توجه به محدوده اولويت فیدر در جدول  2آمده است .با توجه به درصد پايین شاخص  AILدر
شبكههاي ايران ،كمترين حد  ،AILعدد  1.5پیشنهاد شده است كه بدان معنا است كه فیدر داراي يک كلید كنترل از راه دور
معموال بسته و داراي تنها يک نقطه مانوري با يک فیدر ديگر است .باالترين شاخص تعیین شده در اين جدول مربوط به
محدوده اولويت فیدر بین  80تا  100است كه براي آن شاخص  AILبرابر  5.5پیشنهاد شده است و تعداد كلیدهاي مناسبی را
از اين جهت پوشش خواهد داد.
جدول  2-1پیشنهاد شدت اتوماسیون با توجه به امتیاز بهرهبرداري فیدر

شدت اتوماسیون فیدر پیشنهادي

درصد بهبود  SAIDIنسبت

()AIL

به حالت مبنا

تا 20

1.5

8

 20تا 40

2.5

11

 40تا 60

3.5

14

 60تا 80

4.5

17

 80تا 100

5.5

20

محدوده اولويت فیدر (به درصد)

1ـ1ـ5ـ تاثیر شدت اتوماسیون در كاهش خاموشی
تاثیر اضافه نمودن نقاط اتوماسیون در كاهش خاموشی در شكل  3-1نشان داده شده است .همانگونه كه مالحظه میشود
كلید اول سبب بیشترين كاهش خاموشی است .كاهش اثربخشی كلیدها با افزايش آنها و پس از نصب تعدادي كلید ،اضافه
نمودن آنها ديگر مقرون بهصرفه نیست.
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شكل  3-1تاثیر شدت اتوماسیون در كاهش خاموشی

1ـ1ـ6ـ تعیین سناريوي مناسب جهت اجراي اتوماسیون توزيع

با توجه به توضیحات گفته شده تاكنون ،چنانچه شاخص  AILرا برابر  1.5فرض كنیم كه حداقل شاخص براي اتوماسیون به
شمار میرود (يک كلید  NCبراي زمانهاي خطا و يک كلید  NOبراي مانور با يک فیدر مجاور) ،آنگاه با توجه به آمار سايت
توانیر [ ]7كه تعداد فیدرهاي فشار متوسط توزيع برق كل ايران را برابر  11505عدد در سال  91ذكر نموده است خواهیم داشت:
تعداد فیدرهاي منتخب اتوماسیون = شاخص  × AILتعداد كل فیدرها = 17،258=11،505 ×1.5
هزينه متوسط اجراي اتوماسیون يک كلید حدود  300میلیون ريال است بنابر اين خواهیم داشت:

با فرض در نظر گرفتن هزينه  150،000میلیون ريالی مراكز كنترل ،هزينه كلی اجراي اتوماسیون توزيع در نهايت برابر خواهد
بود با:

هزينه اجراي اتوماسیون فیدرها = تعداد فیدرهاي منتخب اتوماسیون × هزينه هر كلید اتوماسیون يعنی
 5،177،250 = 17258× 300،000،000میلیون ريال
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:
هزينه اجراي اتوماسیون فیدرها  +هزينه مراكز كنترل =  5،327،250میلیون ريال
جهت محاسبه هزينههاي انرژي فروخته نشده ،طبق آمار سايت توانیر ،میزان انرژي برق فروخته نشده در سال  91برابر
 293،000هزار كیلووات ساعت بوده است .با توجه به آنكه در شبكههاي توزيع نسبت زمان خاموشی در اثر حادثه به خاموشی
كل (خاموشی در اثر حادثه و خاموشی برنامهريزيشده) حدودا به نسبت  3به چهار (برابر  )0.75است بنابراين میتوان نتیجه
گرفت كه:
میزان انرژي برق فروخته نشده در اثر حادثه در سال ( 91كیلووات ساعت)= میزان انرژي برق فروخته
نشده در سال ( 91كیلووات ساعت)× نسبت زمان خاموشی در اثر حادثه به خاموشی كل
=  2،197،500 =0.75×293،000هزار كیلو وات ساعت

بنابراين میزان كاهش انرژي برق فروخته نشده (به كیلووات ساعت) پس از اجراي اتوماسیون برابر است با:
درصد كاهش مدت خاموشی پس از اجراي اتوماسیون×میزان انرژي برق فروخته نشده در اثر حادثه در
سال ( 91كیلووات ساعت) = 109،875=0.5×2،197،500هزار كیلووات ساعت

هزينه خسارت ملی ناشی از خاموشی در سال  91با توجه به دستورالعمل نحوه ارزيابى پروژههاي تحقیقاتى دبیرخانه تحقیقات
برق (سند شماره  – 014 – 03د) برابر  3،083تومان به ازاي هر كیلووات ساعت در نظر گرفته میشود ،بنابراين میزان كاهش
خسارت ملی ناشی از خاموشی پس از اجراي اتوماسیون (تومان) برابر خواهد بود با:
میزان كاهش انرژي برق فروخته نشده پس از اجراي اتوماسیون (كیلووات ساعت)× هزينه خسارت ملی
ناشی از خاموشی در سال ( 91تومان به ازاي هر كیلووات ساعت)= = 3،083 ×109،875،000
 338،766،196،631تومان
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با توجه به آنكه خسارت سرمايهگذاري تولید ،انتقال و توزيع به ازاي هر كیلووات انرژي (تومان) ،تقريبا برابر  1،500دالر است
(با فرض متوسط قیمت دالر در سال  91برابر  3،300تومان) ،اين مبلغ برابر خواهد بود با:
خسارت سرمايه گذاري تولید ،انتقال و توزيع هر كیلووات انرژي (تومان) × هر دالر به تومان = 4،950
تومان تولید ،انتقال و توزيع انرژي فروخته نشده در سال ( 91چنانچه اتوماسیون انجام نشود) برابر
هزارگذاري
بنابراين ،خسارت سرمايه
خواهد بود با:
میزان كاهش انرژي برق فروخته نشده پس از اجراي اتوماسیون (كیلووات ساعت) × خسارت
سرمايهگذاري تولید ،انتقال و توزيع هر كیلووات انرژي تقسیم بر تعداد ساعات يک سال
=  62،086،900،685 = 4،950،000÷ 8،760 × 109،875،000تومان

بنابراين میزان كاهش خسارت ملی ناشی از خاموشی با در نظر گرفتن خسارت سرمايه گذاري پس از اجراي اتوماسیون برابر
است با:
میزان كاهش خسارت ملی ناشی از خاموشی پس از اجراي اتوماسیون (تومان)  +خسارت سرمايه گذاري
تولید ،انتقال و توزيع انرژي فروخته نشده در سال 91
= 400،853،097،315=62،086،900،685+ 338،766،196،631تومان

محاسبه میزان سود ناشی از كاهش هزينه بهرهبرداري:
اين میزان سود درواقع هزينه جريمهاي است كه به مشتركین پس از اجراي اتوماسیون پرداخت نخواهد شد و معادل  4.5درصد
میزان فروش انرژي برق در سال  91است [.]8
= 383،836،320،000= 203،088،000،000 × 42 × %4.5تومان
سود كل= 784،689،417،315= 383،836،320،000+400،853،097،315تومان
با تقسیم سود كل اتوماسیون به هزينه كل آن میتوان نسبت سود به هزينه را تعیین نمود كه برابر با
 1.47خواهد بود.
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سناريو فوق در جدول  3-1جمعبندي شده است.
جدول  3-1سناريو مناسب جهت اجراي اتوماسیون توزيع
تعداد كل فیدرها در سال 91

 11,505

درصد كاهش مدت خاموشی پس از اجراي اتوماسیون

 %50

تعداد فیدرهاي منتخب اتوماسیون در سال 91

 17,258

هزينه اتوماسیون يک كلید (تومان)

 30,000,000

هزينه اجراي اتوماسیون فیدرها (تومان)

 517,725,000,000

هزينه مراكز كنترل (تومان)

 15,000,000,000

كل هزينه اجراي اتوماسیون (تومان)

 532,725,000,000

میزان انرژي برق فروخته نشده در سال ( 91كیلووات ساعت)

 293,000,000

نسبت زمان خاموشی در اثر حادثه به خاموشی كل

 0.75

میزان انرژي برق فروخته نشده در اثر حادثه در سال ( 91كیلووات ساعت)

 219,750,000.0

میزان كاهش خاموشی پس از اجراي اتوماسیون (كیلووات ساعت)

 109,875,000

هزينه خاموشی در سال ( 91تومان به ازاي هر كیلووات ساعت)

 3,083

میزان كاهش خسارت خاموشی پس از اجراي اتوماسیون (تومان)

 1,255,184,937,714

خسارت سرمايهگذاري تولید ,انتقال و توزيع هر كیلووات انرژي (تومان)

 4,950,000

خسارت سرمايهگذاري تولید ,انتقال و توزيع انرژي فروخته نشده در سال ( 91تومان)

62,086,900,685

میزان كاهش خسارت ملی ناشی از خاموشی پس از اجراي اتوماسیون (تومان)

 400,853,097,315

سود ناشی از كاهش هزينه بهرهبرداري (تومان)

383,836,320,000

سود كل (تومان)

784,689,417,315

نسبت سود به هزينه اجراي اتوماسیون

 1.47

1ـ1ـ7ـ امكانسنجی و بررسی اقتصادي منافع سناريو مناسب اجراي اتوماسیون توزيع

نتايج حاصله از بررسی سناريو باال ،با احتساب هزينههاي اجراي اتوماسیون و میزان كاهش خسارت ملی ناشی از خاموشی پس
از اجراي اتوماسیون ،نشاندهنده اين واقعیت است كه اجراي اتوماسیون با شدت  1.5سودآور میباشد (نسبت سود به هزينه
تقريبا معادل  1.47است)
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1ـ1ـ8ـ جمعبندي و انتخاب مناسب اجراي اتوماسیون توزيع

با توجه به آنكه براي تعیین چشمانداز اتوماسیون توزيع كه مهمترين ركن جهتساز میباشد الزم است براي شاخص شدت
اتوماسیون ( )AILمیزانی پیشنهاد شود ،و با در نظر گرفتن اين نكته كه شدت اتوماسیون  1.5حداقل میزانی است كه میتوان
بهعنوان شاخص براي اجراي اتوماسیون در نظر گرفت و با توجه به نتايج حاصله از بررسیهاي انجام شده در بندهاي باال و
همچنین تبادل نظر صورت گرفته در جلسات كمیته راهبري ،شدت اتوماسیون  1.5جهت درج در چشمانداز توسعه فناوري
اتوماسیون توزيع مورد تصويب كمیته راهبري قرار گرفت.
1ـ1ـ9ـ اجزاي چشمانداز

مطابق شكل  4-1مفاهیم اصلی مورد انتظار در تدوين چشمانداز توسعه فناوري اتوماسیون توزيـع صـنعت بـرق كشـور شـامل
پیامدها و نتايج نهايی ،جايگاه متصور و محورهاي تغییر بوده است.

شكل  4-1اجزاي اصلی ساختار چشمانداز

از اين منظر پیامدها و نتايج نهايی به اثرات و دستاوردهاي نهايی ناشی از حركت در مسیر چشمانداز مـوردنظر اشـاره داشـته و
جايگاه متصور بر جايگاهی داللت دارد كه با توسعهي فناوري اتوماسیون توزيع قابل دستيـابی بـه نظـر مـیرسـد .همچنـین
محورهاي تغییر شامل تغییرات اساسی میباشد كه میبايست بهطور همهجانبه در حـوزههـاي مربوطـه جهـت دسـتيـابی بـه
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چشمانداز موردنظر به وقوع پیوسته و دنبال شوند .الزم به ذكر است مفاهیم مورد اشاره در ساختار چشـمانـداز توسـعه فنـاوري
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.
در شكل  5-1چشمانداز توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور در قالب مفاهیم اساسی مورد اشاره نشان داده شـده
است.

شكل  5-1چشمانداز توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور (افق )1404

مطابق شكل فوق هريک از اجزاي اصلی چشمانداز در زير تشريح شده است:
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بر مبناي اطالعات به دست آمده ،همچنین نظر متخصصین و كارشناسان تیم فنی و ساير اساتید و صاحبنظران مربوطه آنچه
نهايتا از توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق در كشور متصور است بهعنوان پیامد و دستاورد نهايی به صورت زير لحاظ
شد:
 پیامدها و نتایج نهایی:
 افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان ارایه خدمات در سطح شبکه توزیع برق کشور
با بررسی ضرورت توسعه فناوري اتوماسیون توزيع در كشور و استخراج خسارتهاي ناشی از عدم توسـعه فنـاوري اتوماسـیون
توزيع در كشور شامل خسارتهاي آشكار و پنهان وارده [ ]9مشخص شد مهمترين مزيت اجراي اتوماسیون در كشـور كـاهش
مدت زمان خاموشی میباشد كه با شاخص  SAIDIشناخته میشود .لذا با توجه موارد پیشتر ذكر شده و فوقالـذكر ،در نهايـت
پس از برگزاري جلسات بحث و بررسی تیم فنی با خبرگان مربوطه در كمیتهي راهبري جايگاه مـوردنظر از توسـعهي فنـاوري
اتوماسیون به شرح زير مورد تايید قرار گرفت:
 جایگاه متصور برای کشور:
 کاهش مدت خاموشی نسبت به کشورهای هدف
 متناسبسازی شدت اتوماسیون در شبکه
همچنین طی جلسات كمیته راهبري و جلسات ديگري كه با حوور خبرگان صنعت (پیوست  )1برگزار شد مهمتـرين حـوزههـا
جهت ايجاد تغییرات اساسی شناسايی شد:
 محورهای تغییر:
 مشروعیت بخشی به فناوری اتوماسیون توزیع با سودآور کردن اتوماسیون توزیع بررای
بازیگران کلیدی
 ارتقا مهارت و دانش کارکنان و مدیران شاغل در شبکه توزیع
 بازنگری طرح جامع شبکه با هدف اصالح ساختار و استانداردسازی شبکه
 ایجاد بسترهای مخابراتی امن و قابل اتکا
 توانمندسازی صنعت تولید و مهندسی در اتوماسیون توزیع
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«در سال  1404شرکتهای توزیع برق کشور به هدف افزایش کیفیت سرویسدهي به
مشترکین و قابلیت اطمینان ارائهی خدمات از طریق متناسبسازی شدت اتوماسیون در
شبکه با در نظر گرفتن شاخص  AILحداقل برابر با  1.5برای کل کشور و همچنین کاهش
تلفات شبکه نسبت به کشورهای پیشرفته در زمینه صنعت برق دست یافتهاند».
1ـ1ـ10ـ بیانیه چشمانداز
با توجه به تحلیل چشمانداز كه در بخش  1-1مفصالً توضیح داده شد و جمعبندي نتايج حاصله بیانیه چشمانداز به شرح زير
مورد تصويب كمیته راهبري قرار گرفت:
در اينجا بیان اين مطلب ضروري به نظر میرسد كه «عدد شدت اتوماسیون يادشده در چشمانداز براي كل كشور در نظر گرفته
شده است ،لذا اين عدد معیاري براي هدفگذاري شركتهاي توزيع نیست» و شركتهاي مزبور بر مبناي شاخصهاي ذكر
شده در سند نهايی میبايست طرح اتوماسیون شبكه توزيع خود را تهیه و تدوين نمايند.

 -2-1تعیین اهداف كالن توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور
يكی ديگر از گامهاي اساسی در تعیین جهتگیريهاي كالن ،تدوين اهداف توسعه در راستاي چشمانداز تعريف شده است .اين
هدفگذاري در سطح كالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجام میگیرد .در حقیقت اهداف مذكور ،پاسخگوي
يک سؤال اساسی هستند با عنوان "براي رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده ،به چه مقاصدي بايد دست يافت؟".
بهطور كلی چهار حوزه زير را میتوان بهعنوان ابعاد ضروري تدوين اهداف كالن توسعه فناوري در سطح ملی در نظر داشت
(شكل:)6-1
 موقعیت رقابتی :میزان موفقیت در تسلط نسبی بر بازار ،درآمد كل ،سهم بازار ،سهم صادرات
 ظرفیتسازي :رشد و پیشرفت دانش فناوري ،توسعه نیروي انسانی متخصص ،بهرهبرداري و عملیاتی نمودن دانش به
فناوري
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 مسئولیت اجتماعی :در نظرگیري مسائل زيستمحیطی ،بهبود سطح رفاه اجتماعی ،باال بردن رشد اقتصادي،
مشروعیتبخشی
 نوآوري :باال بردن توان نوآوري و طراحی محصول و فرآيند

شكل  6-1ابعاد ضروري تدوين اهداف كالن توسعه فناوري در سطح ملی

اهداف تدوين شده در يک سند ملی بايد داراي ويژگیهاي ضروري نیز باشند .اين ويژگی در ادبیات با نـام SMART Goals

مطرح میشود .اين ويژگیها همانطور كه در شكل  7-1نشان داده شده است عبارتند از:





مشخص باشد( 1بهطور واضح و عینی بیانكننده تغییري باشد كه قرار است اتفاق بیفتد)،
قابل اندازهگیري باشد
قابل دستیابی باشد
واقعگرايانه باشد

2

3

1

1

Specific
Measurable
3
Achievable
2
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محدود به زمان باشد

2

شكل  7-1ويژگیهاي اهداف كالن

در اينجا الزم به ذكر است اين دستهبنديها تنها بهمنظور نظمبخشی ذهنی برنامهريزان در تدوين اهداف اسناد راهبردي است و
الزامی در پوشش همهجانبه آنها در هر مورد مطالعاتی به وجود نمیآورد.
1ـ2ـ1ـ كمی سازي چشمانداز :وضعیت  AILو  SAIDIدر پايان سال 1404

با توجه به رابطهي بین  AILو  SAIDIكه در بخش  3-1-1توضیح داده شد در صورت رسیدن به  1.5 AILدر كل كشور
بهطور تقريبی كاهش خاموشی  50درصدي خواهیم داشت .اجراي اتوماسیون در مسیر رسیدن به اين چشمانداز در كشور تا
پايان سال  1404در  3مرحله طبق شكل  8-1فازبندي شده است.

- Realistic
Time Bound

1
2
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شكل  8-1فازبندي اجراي اتوماسیون در افق 1404

در فاز اول بر اساس تجربیات موجود در زمینه اتوماسیون اقدامات با سرعت بیشتري به نتیجه خواهد رسید ،پس از اجراي فاز 1
شیب بهبود رو به كاهش خواهد گذاشت چراكه میزان اثرگذاري اتوماسیون كمتر و سخت خواهد بود ،اما در فاز سوم كه تعداد
نقاط اتوماسیونی افزايش يافته و حجم دادههاي انباشته شده زياد میشود با بهكارگیري نرمافزارهاي مديريت توزيع DMS

شیب بهبود افزايش خواهد يافت .لذا بر اساس رايزنی با كمیتهي راهبري متشكل از متخصصین امر هدفگذاري سالیانه براي
رسیدن به  SAIDIبه میزان  50درصد صورت پذيرفت كه در نمودار ( 9-1نمودار ساالنه رسیدن به هدف كالن اتوماسیون
توزيع) قابل مشاهده است.
1ـ2ـ2ـ فرآيند استخراج هدف كالن

فرآيند گام به گام تدوين اهداف كالن توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور:
در گام اول نظرسنجی از خبرگان و برگزاري جلسات بحث كارشناسی میان متخصصین در حیطهي نتايج حاصل از بخش
هوشمندي فناوري با تاكید بر مولفههاي موجود در چشمانداز صورت پذيرفته است .در قدم بعدي با پااليش نظرات گردآوري
شدهي خبرگان پیرامون آن ،هدف كالن با تكیه بر ويژگیهاي ضروري پیشتر شرح داده شده ،استخراج شده است .در
مرحلهي سوم ،اين هدف نهايی سازي شده و به تايید خبرگان امر رسیده است و در نهايت هدف كالن توسعه فناوري
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اتوماسیون توزيع تدوين گشته است  .در شكل  9-1هدفگذاري كالن توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور نشان
داده شده است.

شكل  9-1نمودار ساالنه چگونگی رسیدن به هدف كالن اتوماسیون توزيع صنعت برق

اجراي شدت اتوماسیون  1.5در افق  10ساله منجر به كاهش 50درصدي مدت خاموشی خواهد شد ،نمودار میزان تقريبی
دستیابی ساالنه به اين هدف در بازه زمانی  1394-1404ترسیم شده است .اين نمودار (نمودار تجمعی) كه با توجه به نظر
كمیته راهبري تهیه گرديده در شكل  9-1نشان داده شده است.
همانطور كه در شكل نیز قابل مشاهده است با توجه به اينكه هدف اصلی در اجراي فاز اول اجراي اتوماسیون ،خطوط و
پستهاي حساس میباشد و با در نظر گرفتن اينكه اين خطوط و پستها عامل اصلی خاموشی میباشند ،میزان خاموشی با
شدت بیشتري كاهش میيابد .در فاز دوم اجراي اتوماسیون ،با اتوماسیون پستهاي مهم ،سرعت كاهش خاموشی شیب
كندتري پیدا كرده و در فاز سوم و پايانی اجراي پروژه با در نظر گرفتن تعداد زياد خطوط و پستهاي اتوماسیون شده ،قابلیت
كنترل باالتر و حجم باالي تاريخچه اطالعاتی خطوط و پستها و در نتیجه امكان استفاده كارا از  DMSكه منجر به مديريت
بهتر شبكه برق میشود ،كاهش خاموشی سرعت بیشتري گرفته و شیب نمودار بیشتر خواهد شد.
میبايست به اين نكته توجه نمود كه درصد كاهش خاموشی كه در شكل  9-1مشاهده میشود تقريبی بوده و البته به منظور
تطابق بیشتر با واقعیت در چند مرحله با خبرگان و اعواي محترم كمیته راهبري مورد بازنگري قرار گرفته است.
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 -3-1رويكرد توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق
رويكرد توسعهبخشی از راهبرد كالن فناوري است كه به تشريح نگرش كالن سیاستگذاران نسبت به توسعه فناوري در سطح
ملی میپردازد .رويكرد توسعه مجموعهاي از جهتگیريهاي كالن است كه بر كلیه برنامهها و اهداف تعیین شده اثر میگذارد.
اين جهتگیريها به سواالتی اساسی پیرامون توسعه فناوري مشتمل بر زمانبندي ورود (پیشگامی يا پیروي فناورانه) ،ضرورت
تعیین اولويتهاي توسعه ،سطح مناسب حمايت دولتی ،ساختار نهادي مناسب نظام نوآوري ،تمركز بر نـوع و الگـوي نـوآوري
(محصول يا فرايند ،تدريجی يا بنیادين) ،سطح شبكهسازي  ،نیروهاي پیشران توسعهدهنده (فشار فناوري ،كشش بازار) و سبک
اكتساب فناوري (خريد ،همكاري ،تحقیق و توسعه) پاسخ میدهد.
رويكرد انتخابی براي توسعه فناوري بر كلیه سیاستها و اقدامهاي انتخابی در سطوح پايینتر تاثیرگذار خواهد بود.
تعیین رويكرد توسعه نیازمند وجود روشی ساختاريافته است .روشی كه براي تعیین رويكرد توسعه استفاده میشـود ،بايـد داراي
ويژگیهاي زير باشد:
 تمركز بر تدوين راهبرد :با توجه به تعاريفی كه در ابتداي اين بخش از سیاست و راهبرد ارائه گرديـد ،تـدوين راهبـردكالن گام مقدم بر طراحی سیاستهاست .بنابراين ،آن دسته از مدلهايی كه به تدوين سیاست بـراي توسـعه صـنايع
میپردازند ،در اين مرحله مورد توجه قرار نمیگیرند.
 تاكید بر تدوين راهبرد هدايتی :راهبرد اتخاذ شده در اين قسمت بايد روشنكننده سواالت اساسی سیاستگذاران ايـنحوزه باشد .اگرچه در تعیین جهتگیريهاي كالن ،تدوين راهبردهاي پورتفولیو (انتخاب فناوريهـاي راهبـردي) نیـز
ضروري میباشد ،اما هدف اين بخش ،تنها استخراج راهبرد هدايتی مناسب براي توسعه فناوري است.
 توانايی در تجويز راهحل :ازآنجا كه مدل پیشنهادي بايد جهتگیري كالن فناوري را مشـخص نمايـد ،الزم اسـت تـامدلی تجويزي باشد .بنابراين آن دسته از مدلها كه صرفا به ارائهي چارچوبی براي تحلیل سیستم میپردازند ،هـدف
مطالعه قرار نمیگیرند.
 تدوين راهبرد در سطح ملی :بسیاري از مدلهاي مطرح در ادبیات مديريت فناوري تنها قادر به استخراج راهبرد بـرايبنگاهها میباشند .اما هدف اين مدل تدوين راهبرد فناوري در سطح ملی و از جانب دولت میباشد .بنابراين بسیاري از
مدلهاي رايج در ادبیات قابلیت استفاده مستقیم در اين تحقیق را ندارند.
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 تاكید بر ويژگی محیطی درحالتوسعه بودن :ايران كشوري درحالتوسعه بوده و منطقی است كـه راهبردهـاي توسـعهصنايع و فناوريهاي آن با كشورهاي توسعهيافته متفاوت باشد .به عبارت ديگر ،مدلهاي تدوين راهبرد طراحی شـده
براي كشورهاي توسعهيافته پیشفرضهايی را رعايت میكند (مانند پیشفرض پیشرو بودن فناورانه كشور) كه غالبـا
اين پیشفرضها در كشورهاي درحالتوسعه صادق نمیباشد.
با توجه به ويژگیهاي بیان شده براي رويكرد توسعه در سند پیش رو تالش شده است تمامی اين ويژگیها مد نظـر قـرار
گرفته و رويكردي مطابق با نظام نوآوري فناورانه و متناسب با وضعیت كشور از لحاظ ويژگیهاي محیطی و در سطح ملی
 ،طراحی گردد  .لذا در تمامی مراحل تدوين رويكرد توسعه عالوه بر از نظرات و دانش اعوا كمیته راهبري از تجربیـات و
توصیههاي پیشكسوتان بخش صنعت (پیوست  )1در اين حوزه نیز بهرهگیري شده است.
 -1-3-1روش تدوين راهبرد
جهت تدوين راهبرد توسعه فناوري در ابتدا بر اساس روش تجويزي كه در ادامه شرح داده شده است جهتگیري كلی استراتژي
توسعه فناوري حوزه اتوماسیون توزيع استخراج گرديد و پس از آن با ارائهي نتايج به خبرگان طی جلسات برگزار شدهي كمیته
راهبري ،همچنین طی نشستها و بحثهاي انجام شده با خبرگان صنعت (پیوست  ،)1فناوريها بر اساس الگوهاي مشابه
مشاهده شده و ويژگیهاي هريک در چهار گروه دستهبندي شدهاند.
برمبناي دستهبنديهاي انجام شده براي هر گروه از فناوريها ،استراتژي ويژهي آن گروه از فناوريها مبتنی بر شهود خبرگان،
ذيل جهتگیري اصلی مبتنی بر مدل تجويزي مشخص شده است ،لذا در ادامه در ابتدا شرحی خواهیم داشت بر تعیین
جهتگیري كالن استراتژيک و پس از آن به تعیین استراتژي توسعه فنّاوري پرداخته شده است (شكل .)10-1
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شكل  10-1روش تدوين راهبرد

 -2-3-1تعیین جهتگیري كالن استراتژيک
در اين بخش روشی كه براي تعیین رويكرد توسعه فناوري براي كشورهاي درحالتوسعه ،با در نظرگیري نیازهاي مقتوی،
استفاده شده بهاختصار بیان میشود .اين روش را میتوان حالت بهبوديافته از روش ارائه شده توسط كانتنر و پیكا ()2001

1

دانست .در اين روش ،سه محور سطح بلوغ فناوري (منحنی چرخه عمر فناوري) ،توانمندي ملی در حوزهي فناوري 2و درنهايت
گستردگی حوزهي فناورانه (مشخص بودن يا عمومی بودن فناوري -كاربرد) ،تعیینكنندهي رويكرد مناسب براي توسعه فناوري
هستند (شكل .)11-1

Cantner & Pyka
 2این فاکتور به منظور درنظر داشتن شرایط کشورهای درحال توسعه به ماتریس تصمیمگیری رویکرد توسعه اضافه شده است.
کشورهای توسعه یافته معموال سطح توانمندی خود را بهصورت پیشفرض پیشرو درنظر میگیرند.

1
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شكل  11-1ماتريس تصمیمگیري رويكرد توسعه

 -3-3-1تعريف متغیرها
در روش مذكور براي انتخاب رويكرد توسعه ،سه متغیر تعیینكننده رويكرد منتخب توسعه فناوري هستند :چرخه عمر فناوري،
گستردگی حوزهي فناورانه و توانمندي ملی فناورانه.
 -1-3-3-1چرخه عمر فناوري

فنّاوريها يكی پس از ديگري متولد و وارد بازار میشوند و در نهايت برخی از آنها با ورود فنّاوريهاي جايگزين از رده خـارج
می گردند .در حقیقت همان طور كه زندگی موجودات زنده از مراحل اصلی تولد ،رشد ،بلوغ و مرگ میگذرد ،هر فنّاوري نیز اين
فراز و نشیب را تجربه میكند .اين مراحل را چرخة عمر فنّاوري مینامند .پیدايش ،رشد و كاربرد فنّاوري از يک منحنی خـاص
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به نام S-Curveپیروي میكند (شكل  .)12-1از چرخه عمر فنّاوري میتوان براي پیشبینی فنّاوري و طرحريـزي اسـتراتژيک
يک توسعه فنّاوري بهره گرفت]9[ .

شكل  12-1چرخه عمر فناوري
 -2-3-3-1گستردگی حوزه فناورانه

گستردگی حوزه فناورانه به معین يا نامعین بودن موضوع موردمطالعهي در سند راهبردي اشاره میكند .منظور از يک حوزهي
فناورانه تركیبهاي فناوري-كاربردي است كه در آن وجود دارد .بنابراين گسترده بودن حوزهي فناورانه به معنی در نظر داشتن
كاربردهاي متفاوت براي يک فناوري و يا وجود انواع مختلفی از فناوري بهعنوان موضوع مطالعه است.
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 -3-3-3-1توانمندي ملی فناورانه

يكی از معیارهايی كه جهت سنجش آمادگی و بلوغ فناوريها مورداستفاده قرار گرفته است ،سطوح آمادگی (بلوغ) فناوري ،يا
بهطور اختصار  ،1TRLsاست .اين سطوح براي اولین بار در دهه  80میالدي توسط سازمان ناسا مطرح شد .تعاريف اولیه شامل
هفت سطح بود كه توسط سادين و همكارانش در سال  1989میالدي ارائه گرديد.
در سال  1995میالدي ،منكینز اين سطوح را تا  9سطح افزايش داد و هركدام از سطوح را توصیف كرد .از آن سال به بعد
سازمان ناسا از اين ابزار در ارزيابی سطح آمادگی و بلوغ فناوريها در برنامههاي توسعه فناوري خود استفاده نمود( .جدول )4-1

Technology Readiness Levels

1
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جدول  4-1سطوح آمادگی فناوري
سطح آمادگی فناوري

توصیف

 – 1اصــول پايــه مشــاهده و

اين پايین ترين سطح بلوغ فناوري است .در اين سطح ,تحقیقات علمی به منظـور

گزارششده

انتقال به تحقیقات كاربردي و توسعه شروع میشود

 – 2فرموله شدن مفهوم و/يـا

وقتی اصول فیزيكی پايه مشاهده شد ,در سطح بلوغ بعدي ,كاربردهاي عملی ايـن

كاربرد فناوري

مشخصهها را میتوان شناسايی كرد .در اين سطح ,كاربردها هنوز ذهنی و گمـانی
هستند و تجزيه و تحلیل مفصل در خصوص اثبات آنها صورت نگرفته است.

 – 3اثبـــــات مفهـــــومی

در اين مرحله از فرايند بلوغ ,تحقیق و توسعه فعال شروع میشود .اين فعالیت بايد
شامل مطالعات تحلیلی و مطالعات آزمايشگاهی به منظور اثبـات نتـايم مطالعـات

مشخصههاي كلیدي بهصـورت
تحلیلی باشد .اين مطالعات و آزمايشها بايد كاربردها و مفـاهیم فرمولـه شـده در
نظري و تجربی
سطح  2را اثبات نمايد.
 – 4تايید مؤلفه و/يا برد بـورد
يكديگر كار میكنند و عملكرد موردنظر را در محیط آزمايشگاه مهیا میسازند .اجزا
در محیط آزمايشگاه
به صورت موقتی و مجزا به صورت دستی روي میز آزمايشگاه به هم وصل شدهاند.
مؤلفههاي اصلی فناوري مذكور بايد يكپارچه گردند تا نشان داده شود كه اجـزا بـا

 – 5تايید مؤلفه و /يا برد بـورد
كل كاربردها را در سـطح مؤلفـه هـا ,زيرسیسـتم هـا و سیسـتم ,در يـک محـیط
در محیط مرتبط با كاربرد
شبیهسازيشده آزمايش نمود.
مؤلفههاي اصلی فناوري كی بايد بر عناصر واقعی متكی شده بهگونهاي كـه بتـوان

 – 6نمــايش مــدل سیســتم /

مدلی از سیستم يا نمونه اولیه اي از آن در يک محیط مـرتبط آزمـايش مـیشـود.
درصورتیكه محیط مرتبط يک محیط فضايی باشد ,میبايست مـدل يـا نمونـه در

زيرسیستم يا نمونه در محـیط
فضا به نمايش گذاشته شود.
مرتبط با كاربرد
 – 7نمايش نمونه سیسـتم در

نمونه اي از سیستم واقعی بايد در محیط واقعی به نمايش گذاشته شود .اين نمونه

محیط عملیاتی

بايد نزديک به سیستم عملیاتی اصلی و يا در مقیاس همانند آن باشد و در محـیط
عملیاتی آزمايش گردد.

 – 8بررســی كیفیــت سیســتم

غالبا اين مرحله نمايانگر پايان توسعه سیستم براي بیشتر عناصر فناوري است .در

واقعــی كامــل شــده از طريــق

اين حالت فناوري جديد با سیستم موجود يكپارچهشده است.

آزمايش و نمايش
 – 9اثب ـات عملكــرد سیســتم
واقعـــی در مأموريـــتهـــاي
عملیاتی

در اين مرحله عیب و ايرادهاي احتمالی برطرف میگردد.
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در سال  1999میالدي ،سازمان حسابرسی كل آمريكا ( )GAOبررسی گستردهاي در خصوص استفاده از اين ابزار در پروژهها و
طرحهاي تحقیقاتی دفاعی انجام داد و در نهايت به وزارت دفاع آمريكا پیشنهاد كرد تا از اين ابزار در ارزيابی بلوغ فناوري
برنامههاي دفاعی استفاده شود.
سطوح آمادگی (بلوغ) فناوري در شكل  13-1نشان داده شده است.

شكل  13-1سطوح آمادگی فناوري
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 -4-3-1ماتريس تصمیمگیري
بر مبناي اين سه متغیر يک ماتريس سهبعدي ترسیم میشود كه استفاده از آن منجر به شناسايی و تصمیمگیري در خصوص
رويكرد توسعه میشود .با توجه به اين ماتريس ،همانطور كه مالحظه میشود شش حالت به وجود میآيد كه هر يک متناظر با
يک نوع رويكرد توسعه فناوري است (شكل . )14-1

شكل  14-1ماتريس تصمیمگیري انتخاب راهبرد توسعه فناوري

فناوريهايی كه داراي كاربردهاي گسترده در زمینههاي مختلف هستند و همچنین از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل معرفی و
اوايل رشد قرار دارند ،حالت اول ماتريس تصمیمگیري رويكرد توسعه را تشكیل میدهند.
فناوريهايی كه داراي كاربرد مشخص و مجموعهي از انواع محدود هستند و همچنین از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل معرفی و
اوايل رشد قرار دارند ،حالت دوم ماتريس تصمیمگیري رويكرد توسعه را به وجود میآورند .در اين حاالت نیز پیروي و پیشروي
فناورانه میان كشورها بیمعنی بوده و همه از لحاظ توانمندي فناورانه تقريبا همپا هستند.
فناوريهايی كه داراي گسترهي حوزهي فناورانه عمومی هستند ،از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند و
كشور توسعهدهنده از لحاظ توانمندي فناورانه نیز در جايگاه پیرو قرار دارد ،حالت سوم ماتريس تصمیمگیري رويكرد توسعه را
تشكیل میدهند .در اين حالت برخالف دو حالت قبلی ،پیروي و پیشروي فناورانه میان كشورها معنادار است.
فناوريهايی كه داراي گسترهي حوزهي فناورانه مشخص هستند ،از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند و
كشور توسعهدهنده از لحاظ توانمندي فناورانه نیز پیرو است ،حالت چهارم ماتريس تصمیمگیري رويكرد توسعه را تشكیل می-
دهند.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
فاز سوم و چهارم :تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه ،اقدامات و

ویرایش دوم ،خرداد 1394

32

سیاتها

فناوريهايی كه داراي حوزهي فناورانه گسترده هستند ،از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند ،و كشور
توسعهدهنده از لحاظ توانمندي فناورانه پیشرو است ،حالت پنجم ماتريس تصمیمگیري رويكرد توسعه را تشكیل میدهند.
رويكرد برگزيده در اين حالت ،رويكرد تعمیق بخشی قابلیتها 1است.
فناوريهايی كه داراي حوزهي فناورانه مشخص هستند ،از لحاظ بلوغ فناوري در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند ،و كشور
توسعهدهنده از لحاظ توانمندي فناورانه پیشرو است ،حالت ششم و آخر ماتريس تصمیمگیري رويكرد توسعه را تشكیل میدهند.
رويكرد مناسب در حالت ششم ماتريس ،رويكرد پیشروي هوشمندانه 2است .هدف از اين رويكرد حفظ پیشرو بودن در تولید و
توسعه فناوري با تمركز بر توسعه فناوري كنونی و داشتن نگاهی آينده و گزينههاي جايگزين احتمالی فناوري است.
با توجه به موارد اشاره شده در زير ،در جدول  5-1اطالعات مقايسهاي میان رويكردهاي توسعه فناوري معرفی شده است:

جدول  5-1مقايسه میان رويكردهاي توسعه فناوري

هدف

تعمیقبخشی

پیشروي

قابلیتها

هوشمندانه
حفظ پیشروي در

تحقیقمحور

ماموريتگرا

اشاعهگرا

اقداممحور

توسعه زيرساخت-

ايجاد يک

اكتساب,

دستیابی به

پايدارسازي و

هاي دانشی و

صنعت بر پايهي

انتشار ,و

فناوري در

عمقبخشی به

تولید و توسعه

كسب قابلیتهاي

فناوريهاي

پراكندن قابلیت

كوتاهترين زمان

قابلیتهاي علمی-

فناوري كنونی با

علمی در نظام

كلیدي نوظهور و

فناورانه در

ممكن و با بهره-

صنعتی موجود در

داشتن نگاهی

نوآوري

امید به زايش-

محیط صنعت و

گیري از تجارب

ساختار نظام

آينده و گزينههاي

هاي فناورانه در

كم كردن

كشورهاي

نوآوري

جايگزين فناوري

Competence deepening approach
Intelligent extending

1
2
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تحقیقمحور

ماموريتگرا

اشاعهگرا

اقداممحور

حوزههاي ديگر

شكاف

پیشرو

تعمیقبخشی

پیشروي

قابلیتها

هوشمندانه

توانمنديهاي
موجود و
مرزهاي
فناورانه

زمانبندي

پیشگامی

پیشگامی

ورود
ضرورت

پیروي

پیروي

هوشمندانه

هوشمندانه -

پیشگامی

پیشگامی

پیروي منفعالنه
عدم ضرورت

اهمیت باال

عدم ضرورت

اهمیت باال

عدم ضرورت

اهمیت باال

اولويتبندي
حمايت باال و

نقش دولت

ساختار
نهادي
محوري
نوع و الگوي

يكپارچهسازي و

يكپارچهسازي و

حمايت باال و

حمايت

حمايت

مستقیم از

مستقیم از

غیرمستقیم از

غیرمستقیم از

جهتدهی به

جهتدهی به

فعالیتهاي

فناوريهاي

اشاعه فناوري

اكتساب فناوري

فعالیتها

فعالیتها

تحقیقاتی

منتخب

دانشگاهها و

نهادهاي

هابهاي انتشار

شركتهاي

شركتهاي بزرگ,

شركتهاي بزرگ,

نهادهاي تحقیقات

تحقیقاتی ملی

فناوري دولتی و

بزرگ

شركتهاي

شركتهاي

ملی

ماموريتگرا

شركتهاي

كوچک و متوسط

كوچک و متوسط

-

بزرگ

نوآوري

نوآوري

نوآوري فرايند-

نوآوري فرايند-

نوآوري فرايند-

نوآوري فرايند-

محصول-

تدريجی

تدريجی

تدريجی

تدريجی

بنیادين
تعامالت میان

همكاري میان

همكاري

همكاري فناورانه

همكاري میان

همكاري میان

نهادهاي

نهادهاي

فناورانه با

با متحدان

اجزاي صنعت

نهادهاي

تحقیقاتی داخلی

تحقیقاتی داخلی

متحدان خارجی

خارجی ,همكاري

باهم ,همكاري

تحقیقاتی با

و تعامالت میان

میان نهادهاي

میان نهادهاي

صنعت

كنشگران

تحقیقاتی با

تحقیقاتی با

داخلی صنعت

صنعت

صنعت

فشار علم ,حمايت

حمايت مالی

كشش بازار,

كشش بازار و

كشش بازار

مالی دولتی و امید

دولتی ,فشار

تسهیلسازي

تسهیلسازي

نیروهاي

به استفاده از

فناوري ,و امید

دولتی ,امید به

دولتی

پیشران

فناوري در آينده

به زايشهاي

پیشرو شدن در

فناوري

فناوريهاي

سطح
شبكهسازي

كشش بازار

پیشرفته آينده
تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

همكاري

همكاري

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

سبک اكتساب داخلی/همكاري

داخلی/همكاري

فناورانه/خريد

فناورانه/خريد

داخلی/همكاري

داخلی/همكاري

فناورانه

فناوري

فناوري

فناورانه

فناورانه

فناورانه
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 -5-3-1راهبرد توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور
همانطور كه در شكل  15-1مالحظه میشود به لحاظ موقعیت قرارگیري در چرخه عمر فناوري ،اكثر فناوريهاي حوزه
اتوماسیون در اواخر دوره رشد و بلوغ خود هستند همچنین ازآنجاكه از يکسو شكاف و فاصلهي دورهي عمر فناوريهاي حوزه
اتوماسیون در كشور با دنیا زياد و اختالف معناداري است و از سوي ديگر اتوماسیون در ايران كمتر از  1درصد در شبكهي توزيع
پیادهسازي شده است لذا گزينهي مناسب براي كشور ما در اين حوزه ايفاي نقش پیروي از كشورهايی است كه مسیر خود را در
تكامل اين فناوري طی كرده و نقش پیشروي دارند .همانطور كه پیشتر ذكر شد با توجه به نتايج بررسیهاي انجام گرفته در
خصوص میزان آمادگی فناوري كشور ،اين فناوريها در چهار گروه جاي گرفتهاند:

شكل  15-1دستهبندي فناوريهاي حوزه اتوماسیون با سطوح آمادگی فناوري مشابه

و باالخره بررسی متغیر گستردگی حوزهي فناورانه نشان میدهد كه فناوري اتوماسیون توزيع حوزه كاربرد مشخصی در صنعت
برق كشور دارد .جمعبندي نتايج حاصله در شكل  16-1نمايش داده شده است:
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شكل  16-1دستهبندي فناوريهاي اتوماسیون

بحث و بررسی در جمع خبرگان مربوطه در كارگروه دانشگاهیان ،همچنین خبرگان صنعت (پیوست  )1مبین اين مطلب بوده
است كه از ديدگاه كالن استراتژي مناسب جهت توسعه فناوري در حوزه اتوماسیون توزيع در كشور استراتژي اقدام محور
میباشد (شكل .)17-1

شكل  17-1استراتژي توسعه فناوري اتوماسیون توزيع
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در ادامه مشخصات رويكرد اقدام محور تشريح میشود.

اقداممحور
هدف

دستیابی به فناوري در كوتاهترين زمان ممكن و با بهرهگیري از تجارب كشورهاي
پیشرو

زمانبندي ورود

پیروي هوشمندانه -پیروي منفعالنه

ضرورت اولويتبندي

اهمیت باال

نقش دولت

حمايت غیرمستقیم از اكتساب فناوري

ساختار نهادي محوري

شركتهاي بزرگ

نوع و الگوي نوآوري

نوآوري فرايند-تدريجی

سطح شبكهسازي

همكاري فناورانه با متحدان خارجی ،همكاري میان نهادهاي تحقیقاتی با صنعت

نیروهاي پیشران
سبک اكتساب

كشش بازار و تسهیلسازي دولتی
همكاري فناورانه/خريد فناوري

موارد باال مبین چارچوب اصلی اين رويكرد میباشد ولی با توجه به نوع فناوري از وجوه مختلف و همچنین سطح آمادگی
فناورانه میتوان بدون تغییر شكل كلی  ،برخی موارد را با توجه به فناوري خاص سفارشی نمود .بهطور مثال در سبک اكتساب ،
برخی از فناوريها كه در مجموعه فناوريهاي اتوماسیون قرار دارند ،داراي توانمندي داخلی میباشند و يا به لحاظ پدافندي،
كشور ناگزير است فناوري را از طريق تحقیق و توسعه داخلی به دست آورد لذا اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه
مختص به آن فناوري خاص بوده و نیاز به تغییر شكل كلی سبک اكتساب در رويكرد اقدام محور نمیباشد .هدف نهايی رويكرد
اقداممحور دستیابی به فناوري در كوتاهترين زمان ممكن و با بهرهگیري از تجارب كشورهاي پیرو در اين حوزه است .در اين
حالت به دلیل مشخص بودن حوزههاي فناورانه ،اولويتبندي بهمنظور انتخاب فناوريهاي كلیدي ،از تصمیمات ضروري است.
به دلیل نزديک بودن فناوري به بازار و نیز مشخص بودن حوزهي فناورانه ،مشاركتهاي بنگاههاي خصوصی در اين حالت
بسیار زياد است .در اين شرايط حمايت دولتی از پروژهها چندان ضروري نیست .بنابراين همانند رويكرد اشاعهگرا ،مهمترين
نیروي پیشران در اين رويكرد ،كشش بازار فناوري است .با در نظر داشتن همكاري فناورانه بهعنوان سبک اصلی اكتساب
فناوري ،سطح شبكهسازي در اين رويكرد در حد ارتباط با شركاي تجاري خارجی است .رويكرد اقداممحور میتوانند در شرايط
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مختلف ،به شیوههاي متفاوتی به انجام برسد .فناوريهايی كه در جهان توسعهيافته هستند اما بازار منطقهاي آنها در حال
ظهور است مناسب است تا با رويكرد تقلید خالقانه 1توسعه پیدا نمايند .تقلید خالقانه همكاري راهبردي با بنگاههاي پیشرو
فناوري موجود در جهان تاكید دارد .هدف از اين همكاريها را میتوان كاستن از ريسک تحقیق و توسعه براي تولید فناوري در
يک منطقه جديد (كه فناوري در آن در حال شكلگیري است) عنوان نمود .در اين حالت ،فناوري با حالت كلی مشابه با نمونه-
هاي خارجی ،اما با خصوصیات عملكردي بهتر و هزينههاي پايینتر تولید میشود .نوع نوآوري نیز از نوع نوآوريهاي تدريجی و
فرايندي است .كشور هم زمانبندي ورود پیروي هوشمندانه را الگوي خود قرار میدهد .در طرف مقابل ،در شرايطی كه بازار
منطقهاي فناوري در حالت بلوغ خود به سر میبرد ،بايد از رويكرد تقلید منفعالنه 2بهره برد .اتخاذ اين رويكرد با هدف بهره-
برداري حداكثري از بازار موجود و جايگزينی واردات صورت میپذيرد.
 -6-3-1تعیین استراتژي توسعه فناوري

Innovative imitation
Reactive imitation

1
2
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بهمنظور تعیین استراتژي توسعه فناوري  ،همانطور كه در الگوي تعیین استراتژي (شكل باال) نیز مشخص است در
كارگروههايی كه با شركت اعوا كمیته راهبري به همین منظور برگزار شد ابتدا وضعیت كنونی فناوري مورد تجزيه و تحلیل
قرار گرفته ،سطوح آمادگی فناوري و چرخه عمر در داخل كشور ،چرخه عمر در سطح دنیا و همچنین سطح پیچیدگی فناوري
شناسايی گرديد .در مرحله بعد وضعیت فناوري و روش توسعه (توسعه درونزا ،انتقال ،خريد) مورد بررسی قرار گرفته و
فناوريهايی كه الگوي مشابهی براي توسعه فناوري داشتند در دستههاي جداگانه طبقهبندي شدند و نهايتا استراتژي اكتساب
فناوري براي هريک از اين دستهها تعیین گرديد .در ادامه مراحل انجام شده به صورت تفصیلی بیان میگردد.
جهت تعیین استراتژي توسعه فناوري حوزه اتوماسیون ،عالوه بر متغیرهاي چرخه عمر فناوري ،گستردگی حوزهي فناورانه ،و
توانمندي ملی فناورانه ،با برگزاري كارگروههايی با تركیب اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت برق (پیوست  ،)1بررسیهاي الزم
جهت تعیین سطح پیچیدگی فناوري در اين حوزه صورت پذيرفت .كلیهي نتايج مربوط به اين نظرسنجیها در جدول زير قابل
مالحظه میباشد.
جدول  6-1نتايم نظرسنجی از خبرگان جهت تعیین مولفههاي سطح آمادگی فناوري ,چرخه عمر فناوري و سطح پیچیدگی فناوري
امتیاز پیچیدگی فناوري

مديريت بار

3.0

رشد

جنینی

6.3

6.5

8

5

كنترل ولتاژ

3.0

رشد

جنینی

6.3

5.8

7.8

5

كنترل توان راكتیو

3.0

رشد

جنینی

6.3

5.8

7.8

4.8

بازآرايی شبكه

3.0

رشد

جنینی

6.3

6

8.3

4.8

مديريت منابع تولید پراكنده

3.0

رشد

جنینی

6.3

6

7.5

4.8

مديريت گروههاي تعمیرات

6.0

رشد

جنینی

5

6.8

8

5.5

پردازشگر توپولوژي

6.0

رشد

معرفی

6.3

5

7

5

اجزا سیستم

مديريت قطعی

3.0

رشد

جنینی

6.3

6.5

7.8

4.8

فرآيند تولید و

نیروي انسانی

اسكادا

6.0

رشد

معرفی

5.8

7.3

8.3

6.5

مديريت

نرمافزار مديريت شبكه

دانش فنی

نرمافزار پايه

كشور

فناوري دنیا

فناوري ايران

سازماندهی و

دستهبندي

فناوريها

سطح آمادگی فناوري در

وضعیت چرخه عمر

وضعیت چرخه عمر
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Fault Indicator

7.0

بلوغ

رشد

6

8.5

10

7.3

رله اضافه جريان

6.0

بلوغ

رشد

7.6

7.5

7.8

5.8

رله خطاي زمین

6.0

بلوغ

رشد

7.6

7.5

7.8

5.8

سكشنااليزر

5.0

بلوغ

رشد

6.7

6.7

7.3

3.3

ريكلوزر

5.0

بلوغ

رشد

6.7

6.2

7.3

3.7

سكسیونر

9.0

بلوغ

رشد

5.4

7.3

8.3

6.3

بريكر

9.0

بلوغ

رشد

6.6

6.8

7.5

5.3

ترانس جريان

8.0

افول

بلوغ

5.8

7.5

8.8

6.8

ترانس ولتاژ

8.0

افول

بلوغ

5.8

7.5

8.8

6.8

ترانسديوسر

8.0

افول

بلوغ

5.3

9

9.7

6.3

حسگر جريان

5.0

رشد

جنینی

7

7.8

8

4.5

حسگر ولتاژ

5.0

رشد

جنینی

7

7.8

8

4.5

5.0

رشد

معرفی

7

7.8

8

6

7.0

بلوغ

رشد

7.8

7.3

8

6.3

8.5

7

8.5

3

9

7.8

7.5

5.3

5.8

8.4

9.7

7

7.8

6

7.5

4.5

اجزا سیستم

فرآيند تولید و

نیروي انسانی

دانش فنی

Fault Detector

7.0

اشباع

رشد

6

7.8

9.8

6.8

مديريت

تجهیزات پايش

كشور

فناوري دنیا

فناوري ايران

سازماندهی و

دستهبندي

فناوريها

سطح آمادگی فناوري در

وضعیت چرخه عمر

وضعیت چرخه عمر

كلیدها

تجهیزات اندازهگیري

مقره اندازهگیري ولتاژ
جريان
پايانه راه دور )(RTU

تجهیزات اطالعاتی

تجهیزات جانبی

كنترلر منطقی برنامه پذير

IED

2.0

رشد

شارژر

9.0

بلوغ

پروتكل ارتباط بین مراكز

7.0

رشد

جنینی

معرفی

پروتكلها
پروتكل ارتباط با پايانه راه
دور

7.0

بلوغ

رشد

7.3

7.3

8

6
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جدول فوق در واقع جمعبندياي از كلیه مراحل قبلی انجام شده است .در ستون اول و دوم اجزا درخت فناوري ارائه شده است.
در ستون سوم سطح آمادگی فناوري يا  TRLآورده شده است كه نشاندهنده میزان آمادگی شركتهاي داخلی و ريسک توسعه
فناوري در آينده است .در ستون چهارم و پنجم دوره عمر فناوري در دنیا و ايران و شكاف بین آنها نشان داده شده است .در
چرخه عمر مهمترين عامل وضعیت رشد تقاضاي فنّاوري میباشد .در چهار ستون آخر نیز میزان پیچیدگی فناوري در چهار
محور توانمندي فرآيند تولید و اجزا سیستم ،توانمندي نیروي انسانی ،توانمندي دانش فنی و توانمندي سازماندهی و مديريت
ارائه شده است .در واقع اين موارد جمعبندي تحلیلهاي صورت گرفته در بخشهاي درخت فناوري ،سطح آمادگی فناوري،
دوره عمر و پیچیدگی فناوري میباشد كه در گزارش مراحل اول و دوم ارائه شد ].[9
با توجه به نتايج ارائه شده در جدول  6-1و همانطور كه در شكل  18-1قابل مشاهده است ،تحلیل كیفی سطح پیچیدگی به
تفكیک فناوريهاي اتوماسیون صنعت برق نشان میدهد سطح توانمندي كشور در بهكارگیري اين فناوري بهطور
قابلمالحظهاي باال بوده و حداقل سطح توانايی بهكارگیري فناوري مربوط به فناوريهاي مديريت گروههاي تعمیرات ،مديريت
منابع تولید پراكنده ،شبیهساز آموزشی ديسپاچر و پردازشگر توپولوژي میباشد .البته الزم به ذكر است همانطور كه در جدول
 6-1نیز پیداست سطح توانمندي در فناوريهاي مذكور نیز باالتر از متوسط (عدد  )5میباشد (شكل .)19-1
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شكل  18-1امتیاز كلی پیچیدگی فناوريهاي اتوماسیون توزيع به تفكیک فاكتورها

شكل  19-1امتیاز كلی پیچیدگی فناوريهاي اتوماسیون توزيع
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بر مبناي مدل ارزيابی سطح پیچیدگی فناوري اطلس ،وضعیت پیچیدگی فناوريهاي اتوماسیون توزيع برق كشور در مقايسه با
كشورهاي پیشروي جهان در چهار حوزهي پیچیدگی ماشینآالت و تجهیزات فنی ،پیچیدگی توانـايیهـاي انسـانی ،پیچیـدگی
اطالعات و دانش فنی ،پیچیدگی سازماندهی و مديريت بررسی شدهاند.
اين ارزيابی و طبقهبندي نتايج آن بـر اسـاس سـطوح اخـتالف امتیـاز در ردهبنـديهـاي{  ]0،2( ،0و ( ]2،4و ( ]4،6و ( ]6،8و
( }]8،10انجام شده است .در اين دستهبندي امتیاز  0به معناي عدم وجود شكاف در سطح پیچیدگی فناوري و امتیازات كمتر از
 5به معناي وجود شكاف كم و متوسط  ،همچنین امتیازات بیشتر از  5به معناي وجود شكاف وسیع در آن حوزه میباشد.
بر اين اساس ،همانطور كه در نمودار شكل  18-1پیداست بیشترين فاصله و شكاف در فاكتور سازماندهی مديريتی وجود دارد
و به لحاظ سطح توانمندي در بهكارگیري دانش فنی فاصلهاي به چشم نمیخورد .اين امر نشاندهندهي وضعیت بسیار مناسـب
توانايی در بهكارگیري دانش فنی فناوري اتوماسیون توزيع در صنعت برق میباشد و در نقطهي مقابل آن به لحاظ سازماندهی
مديريتی شرايط چندان مناسب به نظر نمیرسد.
علت اين امر در حوزه سازماندهی مديريتی عدم حمايت مالی از اجراي طرحهاي اتوماسیون توزيع در كشور توسط وزارت نیرو
بوده است كه خود به خود منجر به دلسردي تولیدكنندگان تجهیزات اتوماسیون شده است.
علیرغم آنكه مشاهدهي ساير بخشها مؤيد اين مطلب است كه تاكنون فعالیتهاي نسبتا خوبی انجام گرفته است در حوزه
توانمنديهاي انسانی فناوري اتوماسیون صنعت برق نیز نیازمند بهبود و تعريف راهكارهاي متناسب جهت توانمندسازي
میباشد.
با توجه به شكل  19-1عدد كلی پیچیدگی اتوماسیون صنعت برق كشور بهمراتب باالتر از سطح متوسط (عدد  )5میباشد .به
ديگر معنا میزان امكانپذيري و توانمندي كشور در بهكارگیري اين فناوري باال بوده و در وضعیت مناسبی قرار دارد [.]9
در نهايت نتايج بررسیهاي مربوط به متغیرهاي چرخه عمر فناوري ،گستردگی حوزهي فناورانه ،توانمندي ملی فناورانه و سطح
پیچیدگی فناوري جهت تعیین روش اكتساب فناوري مربوط به هر گروه از چهار دستهي فناوريهاي حوزه اتوماسیون توزيع
بهعنوان ورودي تجزيه و تحلیل حوزه فوق مورد استفاده قرار گرفتهاند (شكل .)20-1
با توجه به اينكه در بخش استراتژي توسعه فنّاوري استراتژي تجويزي مناسب براي اتوماسیون استراتژي اقدام محور مشخص
شد ،بهمنظور تعیین رويكرد مناسب توسعه فناوري اتوماسیون الزم است تا با در نظر گرفتن جهت كلی استراتژي تجويزي فوق
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كه پیشتر تشريح شد ،استراتژي اكتساب فناوري متناسب با هر فناوري در درخت فناوري اتوماسیون مشخص شود .لذا بدين
منظور با توجه به جهتگیري كلی انجام شده در بخش استراتژي تجويزي ،بهرهگیري از تحلیلهاي صورت گرفته در
بخشهاي دوره عمر ،پیچیدگی فناوري و سطح آمادگی فناوري و همچنین تحلیل شهودي خبرگان در پانل هاي خبرگی انجام
شده در طول پروژه و نهايتاً محدوديتهايی كه براي هر يک از فناوريهاي مطروح در درخت فناوري وجود دارد ،استراتژي
اكتساب متناسب با هر فناوري مشخص میگردد .لذا پیش از جمعبندي اين موضوع الزم است تا روشهاي متداول اكتساب
فناوري را بررسی نمايیم.

شكل  20-1مدل مفهومی فرآيند انتخاب استراتژي اكتساب فناوري

 -7-3-1روشهاي اكتساب فناوري
براي دستیابی به فنّاوري ،روشهاي شناختهشدهاي وجود دارد ،مطابق شكل  21-1دو سر اين طیف را تحقیق و توسعه داخلی و
خريد فناوري تشكیل میدهد در اين میان انواع روشهاي انتقال فنّاوري جاي میگیرند.

شكل  21-1طیف تصمیمگیري در خصوص استراتژي اكتساب فناوري
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در تحقیق و توسعه داخلی ،كشور به منابع انسانی و فنی خود براي طراحی و توسعه فناوري اتكا میكند ،در خريد فنّاوري ،خريد
كامل فنّاوري صورت میگیرد ،اين سريعترين راه دستيابی به فنّاوري است .در اين روش خريدار نه تعهد خاصی نسبت به
فروشنده دارد و نه منابع خاصی براي طراحی آن فنّاوري نیاز دارد .انتقال فنّاوري فرآيندي است كه جريان فنّاوري از يک منبع
به يک گیرنده را میسر میسازد .در اين مورد منبع مالک يا دارنده دانش است ،درحالیكه دريافتكننده ذينفع چنین دانشی
است.
 -8-3-1روشهاي انتقال فنّاوري
در ادامه مهمترين روشهاي انتقال فنّاوري معرفی شدهاند:
 كانالهاي عمومی:
فرآيند انتقال ناخواسته انجام میشود ،.نظیر :آموزش نظري/عملی ،انتشارات ،اجالسها ،بازديدها و ...
 كانالهاي مهندسی معكوس:
بدون مشاركت منبع انجام میشود ،محدوديت آن ناتوانی در انتقال دانش مكتوم و مخفی طراح فنّاوري است.
 كانالهاي برنامهريزيشده:
فرآيند انتقال خواسته ،عمدي و بر طبق يک فرايند برنامهريزيشده انجام میشود:
 اعطاي مجوز :حق استفاده از فنّاوري خريداري میشود.
 اعطاي فرانشیز :شكلی از اعطاي مجوز  ،منبع نوعی پشتیبانی مستمر از دريافتكننده فراهم میآورد.
 شركت مشترک :دريافتكنندگان فنّاوري معموال از شركتهاي مشترک بینالمللـی بـراي دريافـت فنّـاوري
استفاده میكنند.
 پروژه كلید در دست :يک كشور يک پروژه كامل را از يک منبع بیرونی خريداري میكند.
 سرمايهگذاري مستقیم خارجی :شركتی كه تصـمیم مـیگیـرد برخـی منـابع خـود را در خـارج از كشـور
سرمايهگذاري كند (نیروي كار ارزان ،منابع طبیعی ،فنّاوري و بازارهاي هدف كشور میزبان)
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 پروژه مشترک تحقیق و توسعه :به علت محدوديت منابع ،دو يا چند شركت در قالب يک مجموعه بزرگ
با يكديگر همكاري میكنند (معموال اين اقدام بین كشورها و مجموعههاي بزرگ و ...رخ میدهد)
 -9-3-1جمعبندي نتايم استراتژي اكتساب فناوري
استراتژي متناسب هر دسته از فناوريها در شكل  22-1قابل مشاهده میباشد:

شكل  22-1جمعبندي نتايم استراتژي اكتساب فناوري

در خصوص فناوريهاي در اواخر چرخه عمر و سطح آمادگی باال ،استراتژي حمايت از روند موجود در عین عدم لزوم
سرمايهگذاري جهت توسعه فناوري بهعنوان استراتژي اكتساب مناسب در نظر گرفته شد.
در ارتباط با دسته دوم يعنی فناوريهايی داراي توانمندي داخلی در عین وضعیت رشد در چرخه عمر و يا الزام پدافند غیرعامل
به توسعه درونزا ،استراتژي اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه داخلی در نظر گرفته شد.
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استراتژي اكتساب دسته سوم فناوريهايی كه در حال قديمی شدن و جايگزينی با نسل جديدي از فناوريها میباشند ولی در
عین حال تقاضاي آنها وجود خواهد داشت ،حمايت از روند موجود و جهتدهی بخش خصوصی به سرمايهگذاري بر روي
 IEDدر نظر گرفته شد.
در دسته چهارم يعنی فناوريهاي آينده كه دنیا در آنها در حال رشد میباشد و در كشور ما در وضعیت جنینی و آمادگی كم
قرار دارد ،كسب دانش فنی از طريق انتقال فنّاوري بهعنوان استراتژي اكتساب فناوري مناسب اين گروه از فناوريها انتخاب
شد .در ادامه دستهبندي فناوريهاي اتوماسیون توزيع به تفكیک استراتژي اكتساب مربوطه در شكل  23-1آورده شده است:
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شكل  23-1دستهبندي فناوريهاي اتوماسیون توزيع به تفكیک استراتژي اكتساب
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بهطوركلی همانطور كه گفته شد فناوريهاي زيرمجموعه اتوماسیون توزيع به چهار دسته كلی قابل تقسیم میباشند كه هريک
از اين دستهها روش اكتساب فناوري خاص خود را میطلبند .
دسته اول :فناوريهاي داراي بلوغ در چرخه عمر و سطح آمادگی باالي فناوري در كشور شامل:
Fault Detector -1
Fault Indicator -2
 -3سكسیونر
 -4بريكر
 -5ترانس جريان
 -6ترانس ولتاژ
 -7ترانسديوسر
 -8شارژر
شیوه اكتساب :حمايت از روند موجود در عین عدم لزوم سرمايهگذاري جهت توسعه فناوري

دسته دوم :فناوري هاي داراي توانمندي داخلی در عین وضعیت رشد در چرخه عمر و يا الزام پدافند غیرعامل به توسـعه درونزا
شامل:
 -1اسكادا
 -2پروتكل ارتباط بین مراكز
 -3پروتكل ارتباط با پايانه راه دور
DMS -4
 -5حسگر جريان
 -6حسگر ولتاژ
 -7مقره اندازهگیري ولتاژ جريان
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شیوه اكتساب :اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه درونزا
دسته سوم :فناوري هايی كه در حال قديمی شدن و جايگزينی با نسل جديدي از فناوريها میباشند ولی در عین حال تقاضاي
آنها وجود خواهد داشت شامل:
 -1رله اضافه جريان
 -2رله خطاي زمین
 -3سكشنااليزر
 -4ريكلوزر
 -5پايانه راه دور ()RTU
شیوه اكتساب :حمايت از روند موجود در كوتاهمدت و هدايت كشور به سرمايهگذاري روي فناوريهاي جايگزين اين دسته

دسته چهارم :فناوريهاي آينده كه دنیا در آنها در حال رشد میباشد و در كشور ما در وضعیت جنینی و آمادگی كم قرار دارند
شامل:
IED -1
شیوه اكتساب  :كسب دانش فنی از طريق انتقال فنّاوري
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فصل دوم  -تدوين برنامه اقدامات و سیاستهاي توسعه فناوريهاي
اتوماسیون توزيع
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مقدمه
در اين فصل اقدامات و سیاستهاي توسعه فناوريهاي اتوماسیون توزيع تشريح میشوند .در ابتدا توضیحاتی در خصوص نظام
نوآوري فناورانه و نگاه ساختاري به نظامهاي نوآوري فناورانه داده میشود و سپس نگاه فرآيندي به نظامهاي نوآوري فناورانه
تشريح میشود.
الزم به ذكر است در اين فصل استفاده از ساختار نظام نوآوري فناورانه بهمنظور ايجاد دستهبندي شكل يافته از كل سیاستهاي
مطروحه و ايجاد تناسب بین سیاستها و كاركردهاي نظام نوآوري میباشد .به اين منظور ،با توجه به ديد همهجانبه اين نظام
بهتمامی جوانب توسعه فناوري و لزوم بهكارگیري سیاستهاي مناسب در تمامی ابعاد پروژه  ،الزم ديده شد ابتدا سیاستهاي
مرتبط با هر كاركرد نظام نوآوري فناورانه مورد شناسايی قرار گرفته و پس از آن به منظور تحقق سیاستها  ،بازيگران اصلی و
نقش هريک از آنها شناخته شده و تبیین گردد .توجه به اين نكته ضروريست كه نقش هريک از بازيگران با توجه به وظايفی
كه براي تحقق سیاستهاي كلی كاركرد بر عهده دارند در جايگاه اقدامات اصلی در نظر گرفته شده و به منظور حفظ
يكپارچگی سند و چیدمان صحیحتر ،اقدامات جزئی در گام بعدي سند (تدوين نقشه عملیاتی و ره نگاشت) به تفصیل شرح داده
خواهد شد .

 -1-2نظام نوآوري فنّاورانه
طبق تعريف برخی از محققان كه بر نظامهاي فنّاورانه نوآوري تمركز كردهاند ،نظیر  Carlssonو  )1991( Stankiewiczنظام
نوآورانه عبارت است از:
«شبكهاي پويا از عامالن 1كه در يک ناحیهي اقتصادي/صنعتی تحت زيرساختهاي نهادي خاص با يكديگر در تعامل بوده و
در تولید ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهیم هستند»
مدل مفهومی نظام نوآوري فناورانه در شكل  1-2نشان داده شده است.

Agents

1
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شكل  1-2مدل مفهومی نظام نوآوري فناورانه

نقطهي آغاز تحلیل يک نظام فناورانه نوآوري بر يک منطقه جغرافیايی يا بخش صنعتی متمركز نیست ،بلكه بر يک فنّاوري يا
يک زمینه فناورانه متمركز است .رويكرد نظام نوآوري فنّاورانه داراي مشخصههاي عمومی رويكردهاي نظام نوآوري است.
بااينوجود ،دو مشخصه ،اين رويكرد را از رويكردهاي ديگر متمايز میسازد .اولین مشخصه ،تأكید رويكرد نظام نوآوري فنّاورانه
بر نقش شايستگی اقتصادي ،توانايی توسعه و استفاده از فرصتهاي جديد كسبوكار بهعنوان جنبهاي مهم از نوآوري فنّاورانه
میباشد .اين رويكرد بر كافی نبودن تحريک جريانهاي دانش براي رخداد تغییرات فناورانه و عملكرد اقتصادي تأكید میكند.
تحريک جريانهاي دانش براي تحريک فعاالنهي دانشهاي موجود به منظور ايجاد فرصتهاي جديد كسبوكار ،الزم است.
اين جنبهي رويكرد نظام نوآوري فنّاورانه بر اهمیت اشخاص بهعنوان منابع نوآوري تأكید میكند.)1934 ،Schumpeter( .

مشخصهي دوّم متمايزكنندهي مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رويكردهاي ديگر ،تمركز زياد آن بر پويايی سیستم
است .تمركز بر اقدام كارآفرينانه ،پژوهشگران حوزه نظام فنّاورانه نوآوري را تشويق به نگريستن به آن بهعنوان چیزي كرده
است كه در طول زمان ايجاد میگردد .بنابراين تعداد فزايندهاي از پژوهشگران ،آغاز به تمركز بر پويايی نظام فنّاورانه نوآوري
كردهاند2002 ،Bergek( .؛  Carlssonو 1997 ،Jacobsson؛  Hekkertو همكاران2007 ،؛  Jacobssonو 2004 ،Bergek؛
 Jacobssonو 2000 ،Johnsson؛  Negroو همكاران2007 ،؛  Negroو همكاران2008 ،؛ .)2000 ،Rickne
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در نهايت همانطور كه در شكل  1-2نشان داده شده است ،میتوان اينطور استنتاج كرد كه هدف هر نظام نوآوري از جمله
نظام نوآوري فناورانه ،تحقق اهداف فرايند نوآوري است .اين اهداف شامل خلق ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري است كه در
قالب توسعهي فناورانه ،به ظهور میرسد.

 -2-2نگاه ساختاري به نظامهاي فنّاورانه نوآوري
در اين بخش به سه دسته از عوامل ساختاري موجود در نظامهاي فناورانه نوآوري پرداخته خواهد شد .اين سه دسته عبارتنـد از
بازيگران ،نهادها و فناوريها.
 -1-2-2بازيگران
دستهي بازيگران شامل هر سازمانی است كه در ظهور فناوري بهطور مستقیم بهعنوان توسعهدهنده و يادگیرنـدهي فنـاوري يـا
بهطور غیرمستقیم بهعنوان تنظیمكننده ،تأمینكنندهي مالی و ديگر نقشها مهم هستند .در حقیقت ،اين بازيگران ،يـک نظـام
نوآوري فنّاورانه هستند كه با انتخابها و تصمیمات خود ،فناوريهايی را ايجاد ،منتشر و بهرهبرداري میكنند .ايجاد يک نظـام
فناورانه نوآوري وابسته به حوور مهارتها و اشتیاق بازيگران آن براي انجام اقدامات مختلف است.
برخی از بازيگران در توسعه يک فناوري نقش پیشرو 1را دارند و ساير بازيگران ،پیرو 2هستند .بازيگران پیشرو آنهايی هستند
كه كامالً در توسعهي يک فناوري خاص وارد شدهاند و به موفقیت آن فناوري وابسته میباشند .در طرف مقابل ،بازيگران پیرو
كامالً در توسعهي يک فناوري درگیر نشدهاند و میتوانند بین گزينههاي مختلف ،دست به انتخاب بزنند .بهطور معمول،
پیشروان توسعهي يک فناوري ،متشكل از واحدهاي صنعتی و توسعهدهندگان فناوري كوچک هستند كه تنها در حوزهي يک
فناوري به ايفاي نقش مشغولند .در طرف مقابل ،پیروان را میتوان متشكل از تنظیمگران ،تأمینكنندگان مالی ،كاربران و بنگاه-
هاي بزرگ با قابلیت حمايت از انواع مختلفی از گزينههاي فنّاورانه دانست.

Enactor
Selector

1
2
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 2-2-2نهادها
نگاه به نهادها بهعنوان قواعد بازي در يک جامعه يا بهطور رسمیتر «تنگناهاي تدبیر شدهي انسانی كه شكلدهندهي تعامالت
انسانها میباشد» ( )1990 ،Northرايج است .میتوان بین نهادهاي رسمی و غیررسمی تمايز قائـل شـد ( .)1990 ،Northدر
رابطه با نهادهاي رسمی میتوان گفت كه آنها قواعدي مدون شده هستند و توسط ذيصالحان وادار به اجرا شدن میگردنـد.
از طرفی ،نهادهاي غیررسمی ضمنیتر هستند و در نتیجهي فرايند تعامل بازيگران شكل میگیرند .نهادهاي غیررسـمی مـی-
توانند هنجاري يا شناختی باشند .قواعد هنجاري همان ارزشها و هنجارهاي اجتماعی با جنبههاي اخالقی هستند ،درحالیكـه
قواعد شناختی را میتوان چارچوبهاي ذهنی و پارادايمهاي اجتماعی دانست (.)2001 ،Scott
مثال هايی از نهادهاي رسمی عبارتند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و يا بخشنامهها يا قراردادهاي بنگـاههـا .مثـالی در
رابطه با قواعد هنجاري ،مسئولیت احساس شده توسط يک شركت در رابطه با عدم تولید ضايعات و يا پاكیزهسازي آنها است.
مثالهايی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوي ذهنی( 1ابتكاري) يا رويههاي حل مسـئله هسـتند ( 1982 ،Dosiو .)1984
همچنین میتوان نگاهها و انتظارات بازيگران درون نظام را نیز در اين دسته جاي داد.
 -3-2-2فناوريها
عوامل فناورانه متشكل از مصنوعات و زيرساختهاي فناورانه (كه خود آنها نیز مصنوع به شمار میروند) به صورتی يكپارچـه
هستند .عملكرد فنی اقتصادي اين مصنوعات كه شامل ساختارهاي هزينه ،ايمنی ،قابلیت اطمینـان ،اثـرات افـزايش مقیـاس و
موارد ديگر هستند از اهمیت حیاتی براي فهم فرايند تغییر فناورانه برخوردارند.
درصورت عدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه بهعنوان بخشی از نظام نوآوري فناورانه ،يک سازوكار بازخوردي مهـم (بـین تغییـر
فناورانه و تغییر نهادي) مغفول واقع می شود .براي مثال ،در صورت ايجاد بهبود در ايمنی و قابلیت اطمینان در نتیجه ايجاد يک
طرح ،ارائهي يارانه براي تحقیق و توسعه در حمايت از يک فناوري نوظهور ،راه را براي اجراي طرحهـاي حمـايتی بـا جزئیـات
بیشتر (شامل نمايشهاي علمی) هموار خواهد كرد .اين اقدام نیز میتواند منجر به بهبودهاي فناورانه بیشتر گردد.
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 -4-2-2روابط و شبكهها
مؤلفههاي موجود در نظام نوآوري فناورانه ،صرفاً سنگ بناي آن محسوب میشوند .اين بخش فراهم آورنده يک نگاه مفهومی
به تمامی روابط ممكن است.
روابط ممكن بین مؤلفههاي ساختاري داراي انواع گوناگونی میباشند .میتوان اين روابط را به روابط بین بازيگران ،بین نهادها،
بین فناوريها و همچنین بین بازيگران و نهادها ،بین بازيگران و فناوريها و بین فناوريها و نهادها تقسیم كرد.
رابطهي بین بازيگران شامل روابطی از فعالیتها همچون مبادالت مالی ،همكاريها ،طرحريزيها 1و ساختوسازها 2هستند،
درحالیكه روابط بین فناوريها و روابط بین نهادها شامل روابطی از جنس طراحی است ( Murmannو .)2006 ،Frenken
در برخی موارد خاص ،روابط موجود در يک گروه از بازيگران ،نهادها و فناوريها از روابط موجود در خارج از گروه ،قويتر است.
در صورتی كه اين مؤلفههاي ساختاري باعث ايجاد يک پیكربندي متراكم گردند ،میتوان آن را يک ساختار شبكهاي يا يک
شبكه نامید .مثالی در اين رابطه میتواند ائتالف بنگاههايی براي كاربرد يک فناوري نوظهور باشد (قواعد فناورانه) كه بهوسیلهي
مجموعهاي از روشهاي حل مسئله هدايت میشود و توسط برنامههاي يارانهاي حمايت میشود (قواعد نهادي) .همچنین،
انجمنهاي صنعتی ،3جوامع تحقیقاتی ،شبكههاي سیاستی ،روابط عرضهكننده و كاربر نیز مثالهايی از اين شبكهها به شمار
میروند.

 -3-2نگاه فرايندي به نظامهاي نوآوري فناورانه
هدف نظام نوآوري فناورانه ،تحقق اهداف فرايند نوآوري است .اين اهداف شامل خلق ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري است كه
در قالب توسعهي فناورانه ،به ظهور میرسد .حال دستههاي مختلف فعالیتهـايی كـه بـر توسـعهي فنـاوري اثـر مـیگذارنـد،
كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه نام میگیرد ،اين كاركردها در شكل  2-2قابل مالحظه است.
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شكل  2-2كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه

كاركردها ،فرايندهايی هستند كه وجود آنها در شكلگیري يک نظام نوآوري فناورانه ضروري است .هريک از ايـن كاركردهـا،
میتواند از طريق فعالیتهاي گوناگون برآورده شوند .در راستاي شكلگیري نظام نوآوري فناورانه براي يک فناوري 7 ،كـاركرد
گوناگون بايد برآورده گردد كه در شكل  3-2نشان داده شده است .از طرفی ،اين كاركردها بر يكديگر اثرگذار هسـتند و مـی-
توانند منجر به تقويت و يا توعیف يكديگر شوند .در نتیجهي چنین تعامالتی میان كاركردها ،حلقههاي علّی و معلولی متفاوتی
قابل شناسايی هستند.
با توجه به اين كه هريک از اين كاركردها ،اجزاي اصلی سیاستگذاري توسعه فناوري را شكل میدهند و با توجه به خبره محور
بودن سند حاضر با برگزاري جلسات بحث و بررسی با كارشناسان و متخصصین تیم فنی ،همچنین طی جلسات و نشستهايی
با خبرگان حاضر در كمیتهي راهبري و كارگروههايی از صنعت برق با حوور خبرگان صنعت (پیوست  )1از ابعاد مختلـف مـورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفته است كه در ادامه به اساسیترين موضوعات مورد بررسی در قالب پاسخ به هفـت پرسـش محـوري
نمايش داده شده در شكل  3-2پرداخته شده است.
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شكل  3-2محورهاي اصلی مورد بررسی اجزاي سیاستگذاري توسعه فناوري

 -4-2سیاستها ,اقدامات و بازيگران توسعه فناوريهاي اتوماسیون توزيع
 -1-4-2بازيگران
بازيگران مرتبط با سیستم جامع اتوماسیون توزيع برق كشور بهطوركلی به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند كه همانطور كـه
در شكل نمايش داده شده است عبارتند از:
 -1سیاستگذار و حاكمیت
 -2مجريان و همكاران
 -3تأمینكنندگان
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 -4كاربران و مشتريان

طی بررسیهاي انجام شده و مباحثی كه در جلسات كمیته راهبري صورت گرفت و نهايتا به تايید اعوا كمیته راهبري رسـید،
میتوان پنج بازيگر اصلی را در قالب اين چهار دسته جاي داد كه به اشكال مختلف و در نقشهاي تعريف شده بـا يكـديگر در
تعامل بوده و وظايف عنوان شده را به عهده میگیرند.

بازيگران مرتبط با فناوريهاي اتوماسیون توزيع شامل موارد زير هستند:
 -1وزارت نیرو (سیاستگذار و حاكمیت)
 -2دانشگاهها و مراكز پژوهشی (مجريان و همكاران)
 -3شركتهاي توزيع نیروي برق كشور (كاربران و مشتريان)
 -4شركتهاي دانشبنیان (تأمینكنندگان)
 -5پژوهشگاه نیرو (مجريان و همكاران)

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
فاز سوم و چهارم :تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه ،اقدامات و

ویرایش دوم ،خرداد 1394

59

سیاتها

 -2-4-2شیوه تدوين سیاستها و اقدامات
بهمنظور تبیین سیاستهاي مناسب براي دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در سند ،وضعیت كلی كشور در حوزه اتوماسیون
توزيع برق از منظر كاركردهاي نظام نوآوري ،طی جلسات كمیته راهبري و تبادل نظر با خبرگان صنعت مورد بررسی قرار گرفت
(پیوست  .)1سپس چالشهاي پیش روي هريک از كاركردها شناسايی شده و در جهت برطرف نمودن اين چالشهـا و پیشـبرد
اهداف تعريف شده سیاستهاي مناسب در قالب هفت كاركرد نظام نوآوري دستهبنـديشـده و نهايتـا سیاسـتهـا ،اقـدامات و
بازيگران توسعه فناوريهاي اتوماسیون توزيع و همچنین وظايف هر يک از بازيگران مزبور به تفكیک  7كاركرد فوق تعیـین و
به تايید اعوا كمیته راهبري رسید كه در ادامه توضیح داده شده است.
 -3-4-2چالشهاي اتوماسیون توزيع صنعت برق
همانطور كه پیش از اين گفته شد چالشهاي پیش روي اتوماسیون توزيع صنعت برق در جلسات كمیته راهبـري و بـا اجمـاع
نظر خبرگان اين صنعت مورد شناسايی قرار گرفت .لیست چالشهاي شناسايی شده در قالب هفت كاركرد نظام نوآوري به شرح
زير است:
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چالشهاي اتوماسیون توزيع بر اساس كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه
كارآفرينی
عدم اجراي مناسب اتوماسیون توزيع در كشور به دلیل وجود مشكالت عديده در سطح شبكههاي توزيع و اولويت دادن به آنها
عدم اعتقاد برخی مديران به اهمیت اجراي اتوماسیون توزيع و نقش آنها در بهبود بهرهبرداري شبكههاي توزيع
عدم وجود انگیزه در تولید  IEDو ريكلوزر توسط شركتهاي داخلی بدلیل نبود اطمینان از بازگشت سرمايه
عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و تولید كنندگان داخلی و بهرهگیري از دستاوردهاي علمی در دانشگاه ها و مراكز پژوهشی
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
نبود شناخت كافی و ارتباط مناسب با تولید كنندگان پیشرو و دارندگان فناوري روز در خصوص محصوالتی كه دانش كافی در
داخل كشور وجود ندارد
انتشار دانش
عدم احساس نیاز به اجراي اتوماسیون توزيع در برخی از شركتهاي توزيع كشور
سطح پايین دانش كارشناسان برخی شركتهاي توزيع از سیستمهاي جامع اتوماسیون
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
عدم وجود قوانین الزام آور براي ارتقا سطح اتوماسیون در سطح شركتهاي توزيع
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
عدم اعتماد به محصوالت تولید داخل در حوزه صنعت برق
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
عدم اعتماد به سطح كیفی پیمانكاران و محصوالت داخلی در ايجاد سیستم هاي جامع اتوماسیون
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
وجود نگاه دولتی به صنعت برق و عدم توجه كافی به بازار برق
عدم وجود انگیزه كافی براي ارتقا سطح شركتهاي توزيع و بهره گیري از سیستم جامع اتوماسیون
بسیج منابع
نبود ساز و كار مشخص ،شفاف و قابل قبول توسط شركتهاي توزيع در راستاي اجراي پروژههاي اتوماسیون توزيع در كشور
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

كارآفرينان از بازيگران كلیدي در نظامهاي نوآوري به شمار میروند .فعالیتهاي كارآفرينی را نیز میتوان در قالب يكی از
فرآيندهاي اصلی نظام نوآوري جاي داد .فعّالیت كارآفرينی عبارتست از تبديل دانش فنی موجود به كسب و كارهاي جديد .اين
كار از طريق انجام پروژههاي اجرايی انجام میشود .بنابراين ،از الزمههاي انجام فعّالیت كارآفرينی ،وجود دانش فنی است.
نكتهي قابل بیان آن اس ت كه هر بازيگري (شامل هر بازيگري در بخش خصوصی يا عمومی و يا بازيگران دولتی ،دانشگاهی و
يا صنعتی) كه به انجام فعّالیتهاي كارآفرينی مبادرت ورزد ،در آن مقطع خاص بهعنوان كارآفرين شناخته میشود .بنابراين ،در
برخی موارد ،حتی دولتها نیز میتوانند در نقش كارآفرين ظاهر شوند.
بهطور كلی میتوان دو زير كاركرد را براي فعّالیتهاي كارآفرينی متصور شد:
 ايجاد فرصتهاي كاري جديد
 شناساندن فرصتهاي كاري جديد
در ايجاد فرصتهاي كاري جديد ،كسب سود بهطور مستقیم مورد هدف قرار میگیرد؛ درحالیكه در شناساندن فرصتهاي
كاري جديد ،ايجاد مشروعیت براي آن محصول يا خدمت (و در سطحی باالتر براي فنّاوري) هدف اصلی فعّالیت است .در اين
حالت ،با ايجاد مشروعیت براي محصول يا خدمت ارائه شده ،زمینهاي براي كسب سود فراهم میشود.
میتوان گفت كه فعّالیتهاي كارآفرينی شامل تالشهايی است كه بهطور مستقیم به تجاريسازي محصوالت و خدمات ارائه-
شده بر پايهي دانش فنی موجود میپردازند .در حقیقت ،اين فعّالیت است كه يک نظام نوآوري را از يک نظام تحقیقات متمايز
میسازد .الزم به ذكر است كه انجام فعّالیتهاي كارآفرينی میتواند منجر به شكلگیري دانشهاي جديد از فنّاوري موجود
گردد .بنابراين ،از يکسو توسعهي دانش الزمهي انجام فعّالیتهاي كارآفرينانه است و از سوي ديگر ،فعّالیتهاي كارآفرينانه با
افزايش دانش فنی در رابطه با فنّاوري همراه است.
كارآفرينان را میتوان از منظر سابقهي آنها در انجام فعّالیتهاي كارآفرينی به دو دسته تقسیم كرد :دستهي اول كارآفرينان
شركتهايی هستند كه به فنّاوري جديد به مثابهي فرصتی براي ورود به كسب و كار و استفاده از بازارهاي موجود در حوزهي
فنّاوري نوظهور مینگرند .دستهي دوم كارآفرينان نیز شركتهايی را شامل میشوند كه پیش از ظهور فنّاوري در بخشهاي
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ديگر مشغول به كار بودهاند .اين دسته از كارآفرينان به فنّاوري نوظهور به چشم يک فرصت جديد براي تنوعبخشی به سبد
كاري خود و استفاده از مزاياي آن مینگرند .برخی از محققان بر اين باورند كه حوور پررنگتر كارآفرينان دستهي دوم در
نظامهاي نوآوري از اثربخشی بیشتري برخوردار است.
لذا با در نظر گرفتن جمیع موارد طی جلسات خبرهمحور (پیوست  )1سیاستهاي اثربخش حوزهي كارآفرينی مشخص گرديد كه
اين سیاستها شامل موارد جمعبندي شده در شكل  4-2میباشد:

شكل  4-2سیاستهاي كاركرد كارآفرينی

چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد كارآفرينی و سیاست متناظر براي رفع آن در جدول زير لیست شده است:
چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد كارآفرينی
عدم وجود انگیزه در تولید  IEDو ريكلوزر توسط
شركتهاي داخلی به دلیل نبود اطمینان از بازگشت سرمايه
عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و تولیدكنندگان داخلی و
بهرهگیري از دستاوردهاي علمی در دانشگاهها و مراكز
پژوهشی

سیاست رفع چالش
تشويق و ارائه تسهیالت جهت تولید  IEDو ريكلوزر در كشور
به شركتهاي توانمند در تحقیق و توسعه و ساخت
ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراكز
پژوهشی جهت توسعه دانش فنی
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چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد كارآفرينی
سیاست رفع چالش
عدم توانايی الزم در ارائه خدمات مشاوره و اجرا توسط ظرفیتسازي شركتهاي مهندسی و پیمانكاران جهت ارائه
خدمات مشاوره و اجرا
شركتهاي داخلی

بر اساس استراتژي اكتساب تعیین شده پیرامون توسعه هر كدام از دسته فناوريهاي حوزه فناوري اتوماسیون توزيع ،براي
شركتهاي موفق داخلی كه از سطح آمادگی فناورانه باالتري برخوردار بوده و فناوري در اوايل دورهي عمر خود نیست ،اتخاذ
سیاست تمركز بر توسعه فناوري در شركتهاي دانشبنیان داخلی داراي تجربه موفق مشابه قبلی در تولید بهعنوان يكی از مفاد
سیاستگذاري در اين خصوص در نظر گرفته شده است.
همچنین در دو فناوري  IEDو ريكلوزر ،نیاز به انتقال فنّاوري در آنها ضروري شناسايی شده است ،لذا جهت انگیزش بخش
داخلی براي ورود به بازار ساخت در نظر گرفتن بستههاي حمايتی در راستاي تشويق و ارائه تسهیالت جهت تولید  IEDو
ريكلوزر در كشور به شركتهاي توانمند در تحقیق و توسعه و ساخت بهعنوان سیاستی ديگر در حوزه كارآفرينی در نظر گرفته
شده است.
از سوي ديگر جهت بهرهمندي شركتهاي فعال در اين حیطه ،از ظرفیتها و توانمنديهاي علمی و پژوهشی در توسعهي
فناوري سیاست ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراكز پژوهشی جهت توسعه دانش فنی لحاظ شده است.
از آنجا كه موضوع ساخت تجهیزات و ارائهي خدمات مهندسی و پیمانكاري دو بحث جدا از يكديگرند ،میبايست جهت بهبود
خدمات مهندسی و پیمانكاري فوايی ايجاد شود كه با توسعهي آن دانش الزم براي بهكارگیري تجهیزات را هم در كشور ايجاد
گردد .بنابراين ظرفیتسازي شركتهاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره و اجرا بهعنوان سیاست ديگري در
اين حوزه مد نظر قرار گرفته است.
با توجه به سیاستهاي تعیین شده در جلسات كمیته راهبري ،وظايف مرتبط با بازيگران نیز پس از تبادل نظر با خبرگان و اعوا
كمیته راهبري تبیین شد .در جدول زير بازيگران كاركرد كارآفرينی همراه با وظايف اصلی كه جهت تحقق سیاستگذاري
مربوطه به عهده ايشان میباشد گنجانده شده است.
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جدول  1-2وظايف بازيگران براي كاركرد كارآفرينی

رديف

بازيگران

1

وزارت نیرو

2

دانشگاهها و مراكز پژوهشی

3

شركتهاي توزيع نیروي برق

4

شركتهاي دانشبنیان

5

پژوهشگاه نیرو

وظايف
 تمركز بر توسعه فناوري در شركتهاي دانشبنیان داخلی داراي تجربهموفق مشابه قبلی در تولید تجهیزات اتوماسیونی
 تهیه ،تدوين و اجراي بستههاي حمايتی در راستاي تشويق و ارائهتسهیالت جهت تحقیق و توسعه و ساخت IED
 تهیه ،تدوين و اجراي بستههاي حمايتی در راستاي تشويق و ارائهتسهیالت جهت تحقیق و توسعه و ساخت ريكلوزر
 ايجاد فواي توسعهي دانش الزم براي بهكارگیري تجهیزات IEDدر كشور
 ايجاد فواي توسعهي دانش الزم براي بهكارگیري تجهیزات ريكلوزر دركشور
 بهرهمندي از ظرفیتها و توانمنديهاي علمی و پژوهشی در توسعهيفناوريIED
 بهرهمندي از ظرفیتها و توانمنديهاي علمی و پژوهشی در توسعهيفناوري ريكلوزر
 حركت به سمت ايجاد و گسترش اتوماسیون توزيع بهكارگیري محصوالت و فناوريهاي داخلی بهصورت پايلوت جهتتعیین چالشهاي آنها
 تمركز بر ساخت فناوري IED تمركز بر ساخت فناوري ريكلوزر تمركز بر تحقیق و توسعه فناوري IED تمركز بر تحقیق و توسعه فناوري ريكلوزر تهیه مشخصات فنی  ،IEDاستانداردها و نوع كاربرد اين تجهیزاتتهیه مشخصات فنی ريكلوزر ،استانداردها و نوع كاربرد اين تجهیزات
 ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراكز پژوهشیجهت توسعه دانش فنی IED
 ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراكز پژوهشیجهت توسعه دانش فنی ريكلوزر
 تعیین سازوكار ايجاد فواي توسعهي دانش الزم براي بهكارگیريتجهیزات  IEDدر كشور
 تعیین سازوكار ايجاد فواي توسعهي دانش الزم براي بهكارگیريتجهیزات ريكلوزر در كشور
 -پیگیري مناسب اعتبارات انجام پروژهها در زمان مناسب
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پ

كاركرد خلق دانش ،دربرگیرندهي تمامی فعّالیتهايی است كه میتوان در فرايند يادگیري 1قرار داد .بديهی است كه اين كاركرد
در قلب فرايند نوآوري و در نتیجه در قلب يک نظام نوآوري جاي دارد .بنابراين ،تحقق اين كاركرد پیشنیاز توسعهي نظام
نوآوري فنّاورانه تلقی میگردد و جزء كاركردهايی است كه میبايست پیش از كاركردهاي ديگر محقَق گردد .اين يادگیري در
رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فنی فنّاوري نوظهور ،بازار ،شبكهها و مصرفكنندگان صادق است.
اين فرايند يادگیري ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .از مهمترين انواع يادگیري رخداده در راستاي تحقق اين كاركرد،
يادگیري در حین جستجو( 2يادگیري كتابخانهاي) و يادگیري در حین انجام كار ،3يادگیري در حین تعامل 4و يادگیري در حین
استفاده 5میباشد.
كاركرد خلق دانش ،عموماً میتواند از طريق دانشگاهها يا ساير مؤسسات تحقیقاتی برآورده شود ،اگرچه در مواردي مانند
يادگیري در حین انجام كار ،كارآفرينان نیز میتوانند مؤثر واقع شوند .همچنین ،بازيگرانی كه به خلق دانش میپردازند را می-
توان در بخش خصوصی يا عمومی شناسايی كرد.
اساسیترين سیاستگذاريهاي مورد نیاز جهت تحقق اهداف حاصل از توسعه فناوري اتوماسیون متناظر چهار دسته
فناوريهاي طبقهبندي شده [ ]9در زير میباشد:
 دسته اول :فناوريهاي داراي بلوغ در چرخه عمر و سطح آمادگی باالي فناوري در كشور در حال حاضر
 دسته دوم :فناوريهاي داراي توانمندي داخلی در عین وضعیت رشد در چرخه عمر و يا الزام پدافند غیرعامل
به توسعه درونزا
 دسته سوم :فناوريهايی كه در حال قديمی شدن و جايگزينی با نسل جديدي از فناوريها هستند ولی در عین
حال تقاضاي آنها وجود خواهد داشت
 1برخی از محققان این کارکرد را کارکرد یادگیری نام نهادهاند.

2

Learning by searching
Learning by doing
4
Learning by interacting
5
Learning by using
3
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 دسته چهارم :فناوريهاي آينده كه دنیا در آنها در حال رشد میباشد و در كشور ما در وضعیت جنینی و
آمادگی كم قرار دارد
سیاستی كه پس از بررسیها و تعامل در جلسات كمیته راهبري براي اين كاركرد مناسب شناخته شد در دو گروه كلی جاي
گرفت .گروه اول در خصوص دسته اول و سوم فناوريها میباشد كه سیاست در نظر گرفته شده ،حمايت از روند موجود
میباشد كه به دو شكل حمايت از روند موجود در عین عدم لزوم سرمايهگذاري جهت توسعه فناوري در دستهي اول و حمايت
از روند موجود و جهتدهی بخش خصوصی به سرمايهگذاري بر روي  IEDدر دستهي سوم در نظر گرفته شد .گروه دوم كه در
ارتباط با فناوريهاي دسته دوم و چهارم میباشد ،سیاست كلی اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه داخلی از طريق ارتباط
مؤثر بین صنعت و دانشگاه و حمايت از شركتهاي دانشبنیان صنعت مربوطه و كسب دانش فنی از طريق انتقال فنّاوري به
روش شناسايی و تسهیل در برقراري ارتباط با تولیدكنندگان پیشرو و دارندگان فناوري روز در نظر گرفته شد.
جمعبندي موارد مذكور در شكل  5-2قابل مشاهده است.

شكل  5-2جمعبندي سیاستهاي اتخاذي در خصوص استراتژيهاي خلق دانش

چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد خلق دانش و سیاست متناظر براي رفع آن در جدول زير لیست شده است:
چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد خلق دانش

سیاست رفع چالش
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چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد خلق دانش
سیاست رفع چالش
عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و تولیدكنندگان داخلی و ايجاد ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه و حمايت از شركتهاي
بهرهگیري از دستاوردهاي علمی در دانشگاهها و مراكز دانشبنیان مربوطه
پژوهشی
نبود شناخت كافی و ارتباط مناسب با تولیدكنندگان پیشرو و شناسايی و تسهیل در برقراري ارتباط با تولیدكنندگان پیشرو و
دارندگان فناوري روز در خصوص محصوالتی كه دانش دارندگان فناوري روز
كافی در داخل كشور وجود ندارد

پس از تبیین اين دو گروه سیاست در جلسات كمیته راهبري وظايف هريک از بازيگران براي پیشبرد سیاستهاي تعیین شده و
دستیابی به اهداف مورد بررسی قرار گرفت .در جدول زير بازيگران اين كاركرد همراه با وظايف اصلی كه جهت تحقق
سیاستگذاري مربوطه به عهده ايشان میباشد گنجانده شده است.
جدول  2-2وظايف بازيگران براي كاركرد خلق دانش

رديف

بازيگران

1

وزارت نیرو

2

دانشگاهها و مراكز پژوهشی

3

شركتهاي توزيع نیروي برق

4

شركتهاي دانشبنیان

5

پژوهشگاه نیرو

وظايف
 حمايت از روند موجود در عین لزوم عدم سرمايهگذاري جهت توسعهفناوري در فناوريهاي داراي بلوغ در چرخه عمر و سطح آمادگی باالي
فناوري در كشور
 حمايت از اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه داخلی درفناوريهاي داراي توانمندي داخلی
 حمايت از روند موجود و جهتدهی بخش خصوصی به سرمايهگذاري برروي IED
 حمايت كسب دانش فنی از طريق انتقال فناوري در فناوريهاي بهروزدنیا كه در كشور آمادگی فناوري آن كم بوده و در مرحله جنینی قرار دارد.
 تعريف پروژههاي ارشد در خصوص نحوه كاركرد و ارتباطات فناوريهاينوظهور
 تعريف پروژههاي دكترا در جهت رفع چالشهاي فنی موجود ارائه گزارش نیازمنديهاي مرتبط با بهرهبرداري سیستم اتوماسیون بهسه بازيگر فوق
 بهكارگیري محصوالت فناورانه در پروژههاي اتوماسیون ارائه گزارشهاي عملكردي از بهكارگیري محصوالت فناورانه در جهترفع چالشهاي آنان
 انجام پروژههاي ساخت محصوالت فناورانه -پژوهش در جهت شناسايی فناوريهاي روز دنیا
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كاركرد انتشار دانش دربرگیرندهي مجموعهاي از فعّالیتها با هدف تسهیم 1و به اشتراکگذاري 2دانـش 3و اطالعـات در میـان
بازيگران مختل ف موجود در سیستم است .يک عامل ساختاري ضروري براي تحقق انتشار دانش ،شبكه است .يكی از ويژگـی-
هاي مهم نظام نوآوري فنّاورانه ،وجود شبكه در ساختار آن است .مهمترين نقشی كه يک شـبكه قـادر بـه بـرآوردن آن اسـت،
فراهمآوري بستري براي ايجاد جريان دانش و اطالعات در بین بازيگران موجود در سیستم است.
انتشار دانش میتواند به دو صورت يکطرفه و دوطرفه انجام بپذيرد .در حالت اول ،بازيگري كه داراي دانش مورد نیاز بازيگران
ديگر است ،آن را در اختیار آنها قرار می دهد .در حالت دوم ،بازيگران مختلف ،دانش خود را كه مكمل دانش بـازيگران ديگـر
است ،در ازاي دريافت دانش آنها (كه مكمل دانش خود است) در اختیارشان قرار میدهد.
نظام نوآوري بر اين موضوع تمركز دارد كه زمانی میتوان گفت توسعه فنّاوري به وقوع پیوسـته اسـت كـه بـازيگران مختلـف
بتوانند با يكديگر تعامل كنند .از اين رو ،مهمترين نقشی كه كاركرد انتشار دانش بر عهده دارد ،ايجاد يادگیري تعاملی است.
فعّالیتهاي مربوط به انتشار دانش مربوط به دامنهي گستردهاي از بازيگران و شبكههاي بین آنها میشـود .سیاسـتگـذاران
بهتر است با توسعهدهندگان فنّاوري (صنعتگران) رابطه برقـرار كننـد و توسـعهدهنـدگان فنّـاوري نیـز ،مناسـب اسـت تـا بـا
پژوهشگران حوزه فنّاوري ،مرتبط باشند .از طريق اين ارتباطات و تعامالت ،فهم مشتركی از موضـوع توسـعه فنّـاوري در بـین
بازيگران مختلف ايجاد میگردد و منجر میشود تا ساختار با فنّاوري نوظهور و بالعكس سازگار شود.
برآيند حاصل از بررسیها و نشستهاي فنی و برگزاري جلسات كمیتهي راهبري و همینطور كارگروههاي خبرگان صنعت برق
(پیوست  )1حاكی از آن است كه در راستاي سیاستگذاري حوزهي كاركرد دانش جهت توسعه فناوري اتوماسیون توزيع كلیهي
شركتهاي توزيع جهت كسب آمادگی الزم براي ورود به حوزهي اتوماسیون میبايست با اتخاذ سیاست برگزاري دوره جامع

1

Dissemination
Sharing
 3همان طور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است ،کارک رد انتشار دانش نیز قابل تقسیم به انتشار دانش فنی و انتشار دانش غیرفنی
میباشد.
2
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متمركز اتوماسیون براي كل شركتهاي توزيع با اثرات مثبت اجراي اتوماسیون و مهارتهاي كاري ،اصول و مبانی ،همینطور
بحثهاي مربوط به معماري اتوماسیون و تجربیات شركتهاي حائز اهمیت و نكات مهم اجرايی آشنايی پیدا كنند.
همچنین با توجه به اينكه مشخص شد در كشور هیچ نوع دورهي معینی جهت آموزش مهارتها و دانش مورد نیاز در خصوص
فناوري اتوماسیون تعريف نشده است .الزم است براي ايجاد دورهي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون توزيع در
دانشگاهها و مراكز آموزشی مربوطه در قالب دورههاي و سرفصلهاي مصوب آموزشی در راستاي سیاست ايجاد دورههاي
آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون توزيع در دانشگاهها و مراكز پژوهشی اقدام گردد .جمعبندي اين سیاستها كه به
تايید و اجماع نظر اعوا كمیته راهبري رسیده است در حوزه انتشار دانش در شكل  6-2قابل مشاهده میباشد.

شكل  6-2سیاست هاي حوزه انتشار دانش در راستاي توسعه فناوري اتوماسیون توزيع برق كشور

چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد انتشار دانش و سیاست متناظر براي رفع آن در جدول زير لیست شده است:
چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد انتشار دانش

سیاست رفع چالش

عدم احساس نیاز به اجراي اتوماسیون توزيع در برخی از
شركتهاي توزيع كشور
سطح پايین دانش كارشناسان برخی شركتهاي توزيع از
سیستمهاي جامع اتوماسیون
تعداد پايین نیروي انسانی متخصص و آشنا به سیستمهاي
اتوماسیون در شركتهاي توزيع

برگزاري دوره جامع متمركز اتوماسیون توزيع براي كل
شركتهاي توزيع
ايجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون
توزيع در دانشگاهها و مراكز پژوهشی
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در جدول زير بازيگران اين كاركرد همراه با وظايف اصلی كه جهت تحقق سیاستگذاري مربوطه به عهده ايشان میباشد
گنجانده شده است .وظايف تعريف شده بر مبناي نظرات خبرگان و اعوا كمیته راهبري ،تدوين و بیان شده است.
جدول  3-2وظايف بازيگران براي كاركرد انتشار دانش

رديف

بازيگران

1

وزارت نیرو

2

دانشگاهها و مراكز پژوهشی

3

شركتهاي توزيع نیروي برق

4

پژوهشگاه نیرو

وظايف
 طراحی سازوكار نحوه محاسبه امتیاز دورههاي بازآموزي و آموزشیشركتهاي توزيع
 الزام شركتهاي توزيع به اعزام كارشناسان مرتبط به دورههاي آموزشیو بازآموزي بهصورت منظم
 حمايت بنیادين و مؤثر از پژوهشگاه نیرو و مراكز آموزشی و دانشگاههاجهت برگزاري دورههاي موردنظر
 طراحی و اجراي دورهي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیونتوزيع در دانشگاهها و مراكز آموزشی مربوطه
 تهیه سرفصلهاي مصوب آموزشی در خصوص ارائه دروس مرتبط بااتوماسیون توزيع در دانشگاهها و مراكز پژوهشی
 الزام و اعزام كارشناسان به شركت در دوره جامع متمركز اتوماسیونتوزيع
 الزام كارشناسان به يادگیري مهارتهاي كاري ،اصول و مبانی مرتبط بااتوماسیون توزيع
 تبادلنظر با شركتهاي توزيع پیشرو در اين خصوص جهت كسبتجربیات و نكات مهم اجرايی
 ايجاد سازوكار اعزام پژوهشگران و محققان به كشورهاي پیشرو در زمینهكسب دانش فناوريهاي بهروز
 طراحی و اجراي دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیونتوزيع

كاركرد جهتدهی به سیستم متشكل از فعّالیتهايی است كه به گزينش و محدود كردن گزينههاي موجود در رابطه با فنّاوري،
كاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد.
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میتوان فعّالیتهاي انجام شدهي مربوط به اين كاركرد را به سه دسته تقسیم كرد :تنظیمی ،1شناختی 2و هنجاري .3در حقیقت،
فعّالیتهاي رخ داده در اين كاركرد منجر به ايجاد ،تغییر و يا از میان برداشتن نهادهاي موجود در سیستم میشود .براي توضیح
بیشتر میتوان گفت كه برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نسبت به برخی گزينههاي پیشرو افزايش دهند (شناختی) .براي
مثال ،عملكرد خوب يک گزينهي فنّاوري منجر به افزايش انتظارات از آن گزينه میگردد .با افزايش انتظارات نسبت به آن
گزينه ،اولويت آن گزينه در اذهان باالتر میرود .اين رخداد به معناي تغییر در شناختهاي پیشین و ايجاد شناخت جديد نسبت
به گزينههاي موجود است.
برخی ديگر از رخدادها میتوانند منجر به تغییر در هنجارهاي موجود شوند .براي مثال ،وقوع يک رخداد طبیعی ممكن است
منجر به افزايش ارزش انواع خاصی از فنّاوريهاي تولید انرژي (مانند انرژيهاي تجديدپذير) گردد .با افزايش ارزش اين نوع از
فنّاوريها ،پارادايم جديدي در نظام موجود شكل میگیرد .در پارادايم جديد ،هنجارهاي جديدي مطرح میشوند (گونهي
هنجاري جهتدهی به سیستم).
ممكن است در نتیجهي وقوع رخدادهاي اثرگذار بر شناختها و هنجارهاي سیستم ،قوانین ،مقررات ،استانداردها ،توافقنامهها و
بهطوركلی ،تصمیمات جديدي (تنظیمی) اتخاذ گردند .اتخاذ اين تصمیمات نیز میتوانند منجر به هدايت سیستم به سوي
گزينههاي خاص شود.
در پاسخ به سؤال اساسی "چگونگی جهتدهی به بازيگران؟" در حوزه كاركرد جهتدهی به سیستم بهمنظور دستيابی به
اهداف توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور طی جلسات بحث و بررسی با متخصصین و خبرگان ذيصالح در
كمیتهي راهبري و كارگروه حاضر از صنعت (پیوست  ،)1اتخاذ سیاست هدفگذاري كشور در برنامهها و تعهدات وزارت نیرو در
برنامهي مصوب پنجسالهي ششم و همینطور در بودجهبندي سالیانه ،در راستاي دستيابی به سطح اتوماسیون در كل كشور
مطابق با چشمانداز در نظر گرفته شده در سند مد نظر قرار گرفته است.
همچنین در راستاي سیاست الزام شركتهاي توزيع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون ،مقرر شده
است كه توانیر شركتهاي توزيع را موظف كند به ارائهي يک برنامهي اجرايی و عملیاتی مصوب كه بر اساس يک روش بومی
جامعنگر طرحريزي شده است .سیاستهاي مورد اشاره در شكل  7-2آورده شده است.
1

Regulative
Cognitive
3
Normative
2
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شكل  7-2سیاستهاي حوزه كاركرد جهتدهی به سیستم

چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد جهتدهی به سیستم و سیاست متناظر براي رفع آن در جدول زير لیست شده است:
چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد جهتدهی به
سیستم
عدم وجود بینش مناسب از آينده سیستم جامع اتوماسیون و قرار دادن هدف رسیدن كشور به سطح اتوماسیون در كل كشور
مطابق با چشمانداز سند در برنامهها و تعهدات وزارت نیرو در
سطح پوشش اتوماسیون در سطح كالن كشوري
برنامه پنجساله ششم و در بودجه سالیانه
عدم وجود قوانین الزامآور براي ارتقا سطح اتوماسیون در الزام شركتهاي توزيع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه
عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون
سطح شركتهاي توزيع
سیاست رفع چالش

در جدول زير وظايف تعريف شده توسط اعوا كمیته راهبري براي بازيگران اين كاركرد ،كه جهت تحقق سیاستگذاري مربوطه
به عهده ايشان میباشد و در جلسات كمیته راهبري مورد تايید اعوا قرار گرفته است ،گنجانده شده است.
جدول  4-2وظايف بازيگران براي كاركرد جهتدهی به سیستم

رديف

بازيگران

1

وزارت نیرو

وظايف
 تعیین سازوكار چگونگی الزام شركتهاي توزيع به ارائه برنامه عملیاتیارتقا سطح اتوماسیون
 اعمال برنامهها و تعهدات وزارت نیرو در برنامهي مصوب پنجسالهيششم ،و همینطور در بودجهبندي سالیانه ،در راستاي دستيابی به سطح
اتوماسیون مناسب در كل كشور
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بازيگران

2

شركتهاي توزيع نیروي برق

3

شركتهاي دانشبنیان

4

پژوهشگاه نیرو

وظايف
 الزام شركتهاي توزيع به ارائهي يک برنامهي عملیاتی و اجرايی كه براساس يک روش بومی و جامع طرحريزي شده است.
 حمايت مناسب و قوي از شركتهاي پیشرو در زمینه اجراي اتوماسیونتوزيع جهت تشويق ديگر شركتها به حركت در اين راستا
 ارائه برنامه عملیاتی و اجرايی مصوب جهت اجراي اتوماسیون توزيع براساس منطقه بومی خود
 هماهنگی با پژوهشگاه نیرو در جهت معرفی فناوريهاي نوين بهشركتهاي مختلف
 تعريف پروژههاي پايلوت در زمینه اتوماسیون توزيع تهیه و تدوين سازوكار مناسب جهت حمايت از شركتهاي دانشبنیان تشكیل كمیتههاي مرتبط با حوزههاي مختلف فناورانه طراحی سازوكار تسهیل ارتباط میان صنعت و دانشگاه و مراكز تحقیقاتیدر راستاي پروژههاي اتوماسیون توزيع

مجموعهي فعّالیتها با هدف رقابتپذير ساختن فنّاوري نوظهور نسبت به فنّاوريهاي موجود در عرصهي بازار در طول تحقق
اين كاركرد قرار میگیرند .نبايد انتظار داشت كه فنّاوريهاي نوظهور ،توانايی رقابت با فنّاوريهاي موجود را داشته باشند.
بنابراين نیاز است تا با هدف حمايت از نوآوري ،شرايطی قابل رقابت در بازار براي فنّاوري نوظهور پديد آورد .در واقع میبايست
با انجام مجموعهاي از فعّالیتها ،براي رقابت فنّاوري نوظهور با ساير فنّاوريها محیطی كنترلشده پديد آورد.
در حقیقت ،يک فنّاوري نوظهور در مسیر رشد و توسعه خود نیازمند دستیابی به قابلیتهايی است كه بهواسطهي آنها بتواند در
بازار نفوذ كرده و به سوي بلوغ خود حركت نمايد .شكلگیري بازار هر فنّاوري نوظهور با پیدايش سه قابلیت زير:
 قابلیتهاي فنی

1

 قابلیتهاي اقتصادي
 قابلیتهاي بازار

2

1

1

Technological Potential
Economical Potential

2
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در آن فنّاوري همراه خواهد بود .به عبارت ديگر ،شكلگیري بازار فنّاوري در قالب دستیابی به اين سه قابلیت تجلی پیدا می-
نمايد .با دستیابی به هر قابلیت ،توانايیهايی از ابعاد گوناگون در فنّاوري ايجاد میگردد و زمینه را براي نفوذ فنّاوري در بازار
آماده میكند.
در راستاي تعیین مناسبترين سیاستها در خصوص كاركرد بازارسازي جهت توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور
طی جلساتی كه با اعوا كمیته راهبري در اين خصوص برگزار شده و پس از مباحث صورت گرفته به تايید اعوا كمیته راهبري
رسید ،مشخص شد كه براي روشن ساختن سطح انتظارات از تولیدكنندگان داخلـی و شـفافسـازي آن بـراي تولیدكننـدگان و
شفافسازي بازار و انتظارات بهرهبرداران به ايجاد يک استاندارد ملی تجهیزات فنی اتوماسیون به منظور در نظر گرفتن بهعنوان
مبناي قواوت بر كار تولیدكنندگان داخلی نیاز است كه ايـن نیـاز بـا در نظـر گـرفتن سیاسـت «توسـعه يـک اسـتاندارد ملـی
مشخصههاي فنی تجهیزات اتوماسیونی» تأمین شود.
همچنین به منظور ايجاد اطمینان در بهرهبرداران از يک سو و بسترسازي براي صادرات فناوري به كشورهاي منطقه از سوي
ديگر ،میبايست تسهیالتی در اختیار تولیدكنندگان داخلی قرار داده شود كه براي اخذ تأيیديههاي بینالمللی اقدام كنند ،سیاست
«ارائه تسهیالت جهت اخذ تأيیديههاي معتبر بینالمللی براي فناوريهاي تولید داخل» به همین دلیل در نظر گرفته شده است.
جهت حمايت و تسهیل ورود به مناقصات براي آن دسته از پیمانكاران كه از تجهیزات داخلی در پروژههاي خود استفاده میكنند
منوط به احراز دو شرط پیشین سیاست «تسهیل ورود پیمانكاران استفادهكننده از تجهیزات داخلی داراي تايیديه معتبر» به
مناقصات پروژههاي اتوماسیون معین گرديد .عالوه بر آن با در نظر گرفتن سیاست «تعريف دو طرح پايلوت اتوماسیون با
تجهیزات داخلی جهت تحريک بازار داخل در شركتهاي بهرهبردار آماده از لحاظ فنی ،انسانی و مديريتی» ،به منظور تحريک
بازار اتوماسیون و جريانسازي همراه با اطالعرسانی در خصوص شكلگیري اين بازار ،تعريف دو پروژهي اتوماسیونی مشروط
بر بهكارگیري تجهیزات ساخت داخل و تمركز آن دسته از شركتهاي بهرهبردار كه از لحاظ فنی ،انسانی ،مديريتی براي اجراي
اتوماسیون مساعد هستند مدنظر قرار گرفته است .جمعبندي سیاستهاي فوق در شكل  8-2ارائه شده است.

Market Potential

1
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شكل  8-2سیاستهاي حوزه كاركرد بازارسازي

چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد بازارسازي و سیاست متناظر براي رفع آن در جدول زير لیست شده است:
چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد بازارسازي
سیاست رفع چالش
عدم وجود استاندارد ملی در خصوص تجهیزات فنی توسعه يک استاندارد ملی مشخصههاي فنی تجهیزات
اتوماسیون توزيع
اتوماسیون
عدم وجود نهاد مسئول و بستر مناسب جهت ارزيابی
ارائه تسهیالت جهت اخذ تايیديههاي معتبر بینالمللی براي
تولیدات داخلی و در جهت تايید كیفیت محصوالت داخلی
فناوريهاي تولید داخل
عدم اعتماد به محصوالت تولید داخل در حوزه صنعت برق
عدم اعتماد كافی پیمانكاران براي بهرهگیري از محصوالت تسهیل ورود پیمانكاران استفاده كننده از تجهیزات داخلی داراي
تولید داخل و همچنین عدم اعتماد شركتهاي توزيع به تايیديه معتبر به مناقصات پروژههاي اتوماسیون
پیمانكارانی كه از محصوالت داخلی استفاده مینمايند
عدم حمايت و نبود ساز و كار مناسب در جهت پشتیبانی و تعريف دو طرح پايلوت اتوماسیون با تجهیزات داخلی جهت
تحريک بازار داخل در شركتهاي بهرهبردار آماده از لحاظ فنی،
ترغیب سازندگان داخلی
عدم اعتماد به سطح كیفی پیمانكاران و محصوالت داخلی انسانی و مديريتی
در ايجاد سیستمهاي جامع اتوماسیون

در جدول زير نتیجه مباحث صورت گرفته در جلسات كمیته راهبري در خصوص وظايف اصلی بازيگران اين كاركرد كه جهت
تحقق سیاستگذاري مربوطه به عهده ايشان میباشد گنجانده شده است.
جدول  5-2وظايف بازيگران براي كاركرد بازارسازي

رديف

بازيگران

وظايف

1

وزارت نیرو

 -حمايت از تهیه و تدوين مشخصات فنی و استاندارد ملی تجهیزات
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رديف

بازيگران

وظايف

2

شركتهاي دانشبنیان

3

پژوهشگاه نیرو

اتوماسیون توزيع
 تسهیل و بسترسازي صادرات فناوري به كشورهاي منطقه ارائه تسهیالت به تولیدكنندگان داخلی در راستاي اخذ تأيیديههايبینالمللی
 تسهیل ورود پیمانكاران استفاده كننده از تجهیزات داخلی داراي تايیديهمعتبر در مناقصات
 حمايت از اجراي دو طرح پايلوت اتوماسیون با تجهیزات داخلی جهتتحريک بازار داخل
 ايجاد نمايشگاهی از دستاوردهاي مختلف جهت آشنايی شركتهايتوزيع كشور
 تهیه و تدوين مشخصات فنی و استاندارد ملی تجهیزات اتوماسیون توزيع شناسايی بازارهاي هدف در داخل كشور و منطقه خاورمیانه تعیین سازوكار و نحوه ارائه تسهیالت وزارت نیرو در حمايت ازتولیدكنندگان داخلی جهت صادرات فناوري
 تعیین سازوكار و نحوه ارائه تسهیالت وزارت نیرو در حمايت ازتولیدكنندگان داخلی جهت اخذ تأيیديههاي بینالمللی
 جريانسازي همراه با اطالعرسانی در خصوص شكلگیري بازاراتوماسیون توزيع

آن دسته از فعّالیتهايی كه به دنبال ايجاد مقبولیت اجتماعی براي فنّاوري جديد هستند و میتوانند منجر به تغییر نهادهاي
موجود در جامعه و همراستا شدن آنها با نیازهاي بازيگران موجود در نظام مورد نظر گردند را میتوان محقَقكننده اين كاركرد
دانست .براي توضیح بیشتر میتوان گفت كه ظهور يک فنّاوري جديد ،اغلب با مخالفت بازيگرانی كه داراي منافع در
فنّاوريهاي كنونی هستند ،همراه میشود .بنابراين ،نیاز است تا بازيگران فنّاوري نوظهور ،بر اين لختی 1موجود غلبه نمايند .اين
كاركرد در توسعهي فنّاوريها مانند يک كاتالیزگر عمل میكند و به فرايند توسعهي نظام نوآوري سرعت میبخشد .اين امر از
طريق تشويق قانونگذاران و سیاستگذاران ،به ايجاد آرايشبندي جديدي از بدنهي قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوري
فنّاورانه صورت میپذيرد.

 1نام دیگری که بر این کارکرد نهاده میشود ،حذف مقاومت در برای تغییر (لختی یا اینرسی) است .بنابراین ،علت وجودی این کارکرد ،غلبه بر اینرسی بازیگران
موجود در نظام است.
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اين كاركرد تا حد زيادي با كاركرد جهتدهی به سیستم شباهت دارد .بزرگترين تفاوتی كه بین اين دو وجود دارد ،اين است
كه كاركرد حمايت از سوي نهادهاي پشتیبان ،داراي قدرت اجرايی براي تغییر قواعد موجود در نظام نوآوري فنّاورانه نیست .اين
كاركرد تنها به متقاعدسازي نهادهاي پشتیبان میپردازد و از طريق اين نهادها است كه با كاركردهاي ديگر (مانند جهتدهی
به سیستم و تأمین منابع) قدرت اجرايی پیدا مینمايد.
طی جلسات برگزار شده در كمیته راهبري در خصوص تعیین سیاستهاي كاركردهاي نظام نوآوري و وظايف بازيگران اصلی كه
در اين حوزه فعالیت می كنند ،اعوا محترم كمیته راهبري به اين اجماع رسیدند كه در حوزه سیاستگذاري كاركرد مشروعیت
بخشی در راستاي دستيابی به اهداف حاصل از توسعهي فناوري اتوماسیون توزيع صنعت برق كشور ،سیاست «ترويج آثار ملی
و سودآوري ناشی از اتوماسیون و خسارات ملی» ناشی از عدم توجه به اين موارد جهت آگاهسازي همهي مسئولین مربوطه
ازجمله سیاستگزاران ،مسئولین وزارت نیرو ،بهرهبرداران ،پیمانكاران و حتی مشتركین ويژه از اين موضوعات می بايست در نظر
گرفته شود .عالوه بر آن به منظور ايجاد يک نگاه بازارمحور در سطح كارشناسان شركتهاي بهرهبردار جهت توانمندسازي
ايشان براي درک آنالیزهاي اقتصادي پیادهسازي اتوماسیون و لحاظ كردن آن در برنامهريزيهاي خود سیاست «اجراي مديريت
تغییر جهت ايجاد نگاه بازار برق در سطح كارشناسی شركتهاي بهرهبردار» مطلوب ارزيابی شد .از ديگر سو تجلیل و حمايت از
شركتهاي توزيعی كه در اين حوزه پیشرو بودهاند و نتايج خوبی كسب كردهاند ،به منظور ايجاد ارزش و انگیزه در ايشان با در
نظر گرفتن بستههاي تشويقی تحت سیاست «تجلیل و حمايت و ايجاد مزيتهايی براي شركتهاي پیشرو در اتوماسیون كشور
از طريق ايجاد جايزه ملی اتوماسیون» در نظر گرفته شد .كلیهي سیاستهاي مورد اشاره در شكل  9-2جمعبندي شده است.
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شكل  9-2سیاستهاي كاركرد مشروعیت بخشی

چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد مشروعیت بخشی و سیاست متناظر براي رفع آن در جدول زير لیست شده است:
چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد مشروعیت بخشی
عدم تدوين ساز و كار و يا قانون لزوم بهكارگیري
اتوماسیون توزيع در كشور
سطح پايین استقبال از محصوالت داخلی در راهاندازي
سیستمهاي جامع اتوماسیون
عدم آشنايی كافی از مزاياي اتوماسیون و خسارات ناشی از
عدم وجود آن
وجود نگاه دولتی به صنعت برق و عدم توجه كافی به بازار
برق
عدم وجود انگیزه كافی براي ارتقا سطح شركتهاي توزيع
و بهرهگیري از سیستم جامع 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

اجراي مديريت تغییر جهت ايجاد نگاه بازار برق در سطح
كارشناسی شركتهاي بهرهبردار
تجلیل و حمايت و ايجاد مزيتهايی براي شركتهاي پیشرو در
اتوماسیون در كشور از طريق ايجاد جايزه ملی اتوماسیون

در جدول زير بازيگران اين كاركرد همراه با وظايف اصلی كه جهت تحقق سیاستگذاري مربوطه توسط اعوا كمیته راهبري به
تايید رسیده و به عهده ايشان گذاشته شده ،گنجانده شده است.
جدول  6-2وظايف بازيگران براي كاركرد مشروعیت بخشی

رديف

بازيگران

وظايف

1

وزارت نیرو

 -ايجاد نگاه اقتصادي در اتوماسیون توزيع از طريق معنیدار كردن هزينه
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رديف

بازيگران

2

دانشگاهها و مراكز پژوهشی

3

شركتهاي توزيع نیروي برق

4

شركتهاي دانشبنیان

5

پژوهشگاه نیرو

وظايف
خاموشی و تلفات براي شركتهاي توزيع
 حمايت از طرحها و پروژههاي در راستاي منافع ملی و سودآوري ناشی ازاتوماسیون
 حمايت از طرحها و پروژههاي اتوماسیون توزيع با ديدگاه كاهشخسارات ملی
 الزام به اجراي مديريت تغییر جهت ايجاد نگاه بازار برق در سطحكارشناسی شركتهاي بهرهبردار به منظور ايجاد يک نگاه بازارمحور
 ارائه راهكار توانمندسازي بهرهبرداران شركتهاي توزيع برق جهت درکآنالیزهاي اقتصادي پیادهسازي اتوماسیون
 الزام شركتهاي توزيع برق به لحاظ كردن اتوماسیون توزيع دربرنامهريزيها
 تجلیل و حمايت از شركتهاي توزيع پیشرو و موفق در اين حوزه ارائه بستههاي تشويقی به منظور ايجاد ارزش و انگیزه در شركتهايتوزيع نیروي تحت سیاست تجلیل و حمايت و ايجاد مزيتهايی براي
شركتهاي پیشرو در اتوماسیون در كشور
 برپايی كنگره اتوماسیون به صورت منسجمتر و فعاالنهتر تعیین جايزه ملی اتوماسیون براي اجراكنندگان و برنامهريزان موفق دراين حوزه
 تعريف پروژهها در سطح كارشناسی ارشد در ارتباط با اتوماسیون توزيع تالش جهت بهبود عملكرد بهرهبرداري شركت با استفاده از اتوماسیونتوزيع
 اعزام همكاران و كارشناسان جهت شركت در دورهها و اجالسهايمرتبط در خصوص اتوماسیون توزيع
 حمايت از مقاالت و تحقیقات پژوهشی در خصوص اتوماسیون توزيع ايجاد نگاه اتوماسیون توزيع در واحد تحقیق و توسعه خود ترويج آثار ملی و سودآوري ناشی از اتوماسیون و تبیین خسارات ملیناشی از عدم اجراي اتوماسیون توزيع
 برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزشی اطالعرسانی در خصوص مزاياياتوماسیون توزيع

مجموعهاي از فعّالیتهاي مربوط به تأمین و هماهنگی وروديهاي الزم براي توسعهي نظام نوآوري در راستاي تحقق كاركرد
بسیج منابع قرار میگیرند .دسترسی به منابع موردنیاز يكی از ضروريترين نیازهاي توسعه نظامهاي نوآوري فنّاورانه است.
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فعّالیتهايی كه در اين كاركرد صورت میپذيرد بیشتر از جنس سرمايهگذاريهايی است كه در فرايند توسعه انجام میشوند.
همچنین گسترش زيرساختهاي عمومی موردنیاز پیشرفت فنّاوري مانند سیستمهاي آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز
در زمرهي اين كاركرد قرار میگیرد .در صورت عدم وجود منابع مالی و ابزارهاي موردنیاز و نیز بازيگرانی با توانايی و قابلیتهاي
متمايز يک فنّاوري نوظهور به هیچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابراين ،اين كاركرد داراي اهمّیّت فراوانی در روند
توسعه میباشد .نگاشت كاركرد بسیج منابع در چهار بُعد مختلف امكانپذير است:
 منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازي افراد علمی يا فنی مورد نیاز براي توسعهي فنّاوري
 منابع مالی :تأمین و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات مورد نیاز براي توسعهي فنّاوري
 منابع مادي :تأمین و هماهنگسازي مواد (و در پارهاي اوقات ،قطعات) موردنیاز براي توسعهي فنّاوري
 منابع مكمل :تأمین و هماهنگسازي زيرساختها ،محصوالت و يا خدمات مكمل 1مورد نیاز براي توسعهي فنّاوري

با در نظر گرفتن موارد باال طی جلسات خبرهمحور (پیوست  )1سیاستهاي كاركرد تأمین منابع مالی براي توسعه فناوريهاي
اتوماسیون توزيع برق كشور به شرح زير مشخص گرديد:
 -1با يک برنامهريزي بلندمدت در وزارت نیرو قیمت واقعی برق از مشتركین دريافت شود و از طرف ديگر به مشتركین در
قبال خاموشی خسارت پرداخت گردد.
 -2با عنايت به اينكه اجراي طرحهاي اتوماسیون توزيع موجب كاهش میزان خاموشی و همچنین تلفات برق میشود لذا
بخشی از منافع اقتصادي شركتهاي توزيع با اجراي اين طرحها تامین خواهد شد.
 -3با توجه به اينكه در آيیننامه فروش برق پیش بینی شده مشتركین برق در هزينههاي تامین برق پايدار سهیم باشند
میتوان به استناد اين آيیننامه بخشی از هزينه اجراي اتوماسیون را تامین كرد.

اين سیاستها به صورت خالصه در شكل  10-2نشان داده شده است.

 1منظور از این اقالم مکمل آنهایی است که مختص نظام نوآوری موردنظر نیستند و براحتی میتوان آن را از نظامهای دیگر تأمین کرد.
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شكل  10-2سیاستهاي كاركرد تأمین منابع مالی

چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد تامین منابع مالی و سیاست متناظر براي رفع آن در جدول زير لیست شده است:
چالش اتوماسیون توزيع در حوزه كاركرد تامین منابع مالی
سیاست رفع چالش
نبود ساز و كار مشخص ،شفاف و قابلقبول توسط تامین منابع اتوماسیون از طريق واقعی شدن قیمت برق و ايجاد
شركتهاي توزيع در راستاي اجراي پروژههاي اتوماسیون ساز و كار پرداخت خسارت به مشتركین در بلندمدت
توزيع در كشور
عدم امكان اتكا به بودجه دولتی براي تامین منابع موردنیاز ايجاد نگاه اقتصادي در اتوماسیون توزيع از طريق معنیدار
كردن هزينه خاموشی و تلفات براي شركتهاي توزيع
ارتقا سطح اتوماسیون در كشور
استفاده از ظرفیتهاي آيیننامه فروش برق توسط شركتهاي
عدم وجود راهكارهاي غیردولتی تامین منابع مالی
توزيع برق كشور

در جدول زير بازيگران اين كاركرد همراه با وظايف اصلی كه جهت تحقق سیاستگذاري مربوطه بر مبناي مباحث صورت
گرفته در جلسات كمیته راهبري تايید گرديده و به عهده ايشان میباشد گنجانده شده است.
جدول  7-2وظايف بازيگران براي كاركرد تأمین منابع مالی

رديف

بازيگران

1

وزارت نیرو

وظايف
 تأمین منابع اجراي اتوماسیون توزيع از طريق واقعی شدن قیمت برق وايجاد سازوكار پرداخت خسارت به مشتركین در بلندمدت
 -ايجاد نگاه اقتصادي در اتوماسیون توزيع از طريق معنیدار كردن هزينه
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رديف

بازيگران

2

شركتهاي توزيع نیروي برق

وظايف
خاموشی و تلفات براي شركتهاي توزيع
 استفاده از ظرفیتهاي آيیننامه فروش برق براي تامین منابع مورد نیازاجراي اتوماسیون توزيع

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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 -5-2جمعبندي سیاستها و اقدامات
جمعبندي كلیهي سیاستهاي شناسايی شده در خصوص كاركردهاي هفتگانهي نظام نوآوري فناورانه سند راهبردي توسعه
فناوري اتوماسیون توزيع برق در جدول  8-2گردآوري شده است.
جدول  8-2جمعبندي سیاستها در حوزه كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه سند راهبردي توسعه فناوري اتوماسیون توزيع صنعت
برق كشور

عنوان
كاركرد

كارآفرينی

خلق

عنوان سیاست
تمركز بر توسعه فناوري در شركتهاي دانشبنیان داخلی كه داراي تجربه موفق مشابه قبلی در تولید
میباشند.
تشويق و ارائه تسهیالت جهت تولید  IEDو ريكلوزر در كشور به شركتهاي توانمند در تحقیق و توسعه و
ساخت
ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراكز پژوهشی جهت توسعه دانش فنی
ظرفیتسازي شركتهاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره و اجرا
ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه و حمايت از شركتهاي دانشبنیان صنعت مربوطه

دانش

شناسايی و تسهیل در برقراري ارتباط با تولیدكنندگان پیشرو و دارندگان فناوري روز

انتشار

برگزاري دوره جامع متمركز اتوماسیون براي كل شركتهاي توزيع

دانش

ايجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون توزيع در دانشگاهها و مراكز پژوهشی

قرار دادن هدف رسیدن كشور به سطح اتوماسیون در كل كشور مطابق با چشمانداز سند در برنامهها و
جهتدهی
تعهدات وزارت نیرو در برنامه پنجساله ششم و در بودجههاي سالیانه
به سیستم
الزام شركتهاي توزيع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون
توسعه يک استاندارد ملی مشخصههاي فنی تجهیزات اتوماسیونی
ارائه تسهیالت جهت اخذ تأيیديههاي معتبر بینالمللی براي فناوريهاي تولید داخل
بازار
تسهیل ورود پیمانكاران استفاده كننده از تجهیزات داخلی داراي تايیديه معتبر به مناقصات پروژههاي
اتوماسیون
سازي
تعريف دو طرح پايلوت اتوماسیون با تجهیزات داخلی جهت تحريک بازار داخل در شركتهاي بهرهبردار
آماده از لحاظ فنی ،انسانی و مديريتی
ترويج آثار ملی و سودآوري ناشی از اتوماسیون و خسارات ملی ناشی از عدم توجه
مشروعیت اجراي مديريت تغییر جهت ايجاد نگاه بازار برق در سطح كارشناسی شركتهاي بهرهبردار
تجلیل و حمايت و ايجاد مزيتهايی براي شركتهاي پیشرو در اتوماسیون در كشور از طريق ايجاد جايزه
بخشی
ملی اتوماسیون
تأمین منابع اتوماسیون از طريق واقعی شدن قیمت برق و ايجاد سازوكار پرداخت خسارت به مشتركین در
تأمین
بلندمدت
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منابع مالی ايجاد نگاه اقتصادي در اتوماسیون توزيع از طريق معنیدار كردن هزينه خاموشی و تلفات براي شركتهاي
توزيع
استفاده از ظرفیتهاي آيیننامه فروش برق توسط شركتهاي توزيع برق كشور

 -6-2ارتباط و تناظر سیاستها و استراتژي توسعه فناوري
همانطور كه پیش از اين در روشهاي اكتساب فناوري عنوان شد ،فناوريهاي زيرمجموعه اتوماسیون شبكه بـرق بـه چهـار
دسته كلی قابل تقسیم میباشند كه هريک از اين دستهها روش اكتساب فناوري خاص خود را میطلبند .
دسته اول  :فناوريهاي داراي بلوغ در چرخه عمر  ،سطح آمادگی باالي فناوري در كشور در حاضر
شیوه اكتساب  :حمايت از روند موجود در عین عدم لزوم سرمايهگذاري جهت توسعه فناوري

دسته دوم  :فناوريهاي داراي توانمندي داخلی در عین وضعیت رشد در چرخه عمر و يا الزام پدافند غیرعامل به توسعه درونزا
شیوه اكتساب  :اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه درونزا

دسته سوم  :فناوريهايی كه در حال قديمی شدن و جايگزينی با نسل جديدي از فناوريها میباشند ولی در عین حال تقاضاي
آنها وجود خواهد داشت
شیوه اكتساب  :حمايت از روند موجود در كوتاهمدت و هدايت كشور به سرمايهگذاري روي فناوريهاي جايگزين ايـن
دسته

دسته چهارم  :فناوريهاي آينده كه دنیا در آنها در حال رشد میباشد و در كشور ما در وضعیت جنینی و آمادگی كم قرار دارند.
شیوه اكتساب  :كسب دانش فنی از طريق انتقال فنّاوري
------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------در ادامه تالش شده است ارتباط و تاثیر هريک از سیاستهاي تبیین شده با روشهاي چهارگانه اكتساب به صورت شـماتیک
و در قالب جدول نمايش داده شود .اعداد  1تا  4معرف استراتژي توسعه فناوري براي چهار دسته فوق میباشد كه عبارتند از :
 -1حمايت از روند موجود در عین عدم لزوم سرمايهگذاري جهت توسعه فناوري
 -2اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه درونزا
 -3حمايت از روند موجود در كوتاهمدت و هدايت كشور به سرمايهگذاري روي فناوريهاي جايگزين اين دسته
 -4كسب دانش فنی از طريق انتقال فنّاوري
سیاستها و استراژي توسعه فناوريهاي اتوماسیون توزيع در هريک از كاركردهاي مرتبط در جدول  9-2گردآوري شده است.

جدول 2ـ 9سیاستها و استراژي توسعه فناوريهاي اتوماسیون توزيع در هريک از كاركردهاي مرتبط

عنوان
كاركرد
كارآفرينی

عنوان سیاست
الزام شركتهاي توزيع در جهت آماده سازي و بسترسازي اجراي
اتوماسیون توزيع توسط شركت توانیر

استراتژي توسعه فناوري
1

√

2

3

√

4
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عنوان
كاركرد

عنوان سیاست

تمركز بر توسعه فناوري در شركتهاي دانشبنیان داخلی كه
داراي تجربه موفق مشابه قبلی در تولید میباشند.
تشويق و ارائه تسهیالت جهت تولید  IEDو ريكلوزر در كشور به
شركتهاي توانمند در تحقیق و توسعه و ساخت
ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراكز
پژوهشی جهت توسعه دانش فنی
ظرفیتسازي شركتهاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه
خدمات مشاوره و اجرا
حمايت مجموعه وزارت نیرو و توانیر از اعزام كارشناسان جهت
بازديد و آشنايی از مجموعههاي موفق اجرا شده در كشورهاي
مانند ايران (از نظر توسعه يافتگی)
حمايت مجموعه وزارت نیرو و توانیر از كنگره اتوماسیون توزيع و
خلق
دعوت از كشورهاي ديگر جهت اشتراک گذاري تجربیات خود در
اين گردهمايیها
دانش
ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه و حمايت از شركتهاي
دانشبنیان صنعت مربوطه
شناسايی و تسهیل در برقراري ارتباط با تولیدكنندگان پیشرو و
دارندگان فناوري روز
برگزاري دوره جامع متمركز اتوماسیون براي كل شركتهاي
انتشار
توزيع
ايجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون توزيع
دانش
در دانشگاهها و مراكز پژوهشی
قرار دادن هدف رسیدن كشور به سطح اتوماسیون در كل كشور
مطابق با چشمانداز سند در برنامهها و تعهدات وزارت نیرو در
جهتدهی
برنامه پنجساله ششم و در بودجههاي سالیانه
به سیستم
الزام شركتهاي توزيع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه عملیاتی
ارتقا سطح اتوماسیون
توسعه يک استاندارد ملی مشخصههاي فنی تجهیزات اتوماسیونی
ارائه تسهیالت جهت اخذ تأيیديههاي معتبر بینالمللی براي
فناوريهاي تولید داخل
بازارسازي تسهیل ورود پیمانكاران استفاده كننده از تجهیزات داخلی داراي
تايیديه معتبر به مناقصات پروژههاي اتوماسیون
تعريف دو طرح پايلوت اتوماسیون با تجهیزات داخلی جهت
تحريک بازار داخل در شركتهاي بهرهبردار آماده از لحاظ فنی،
انسانی و مديريتی

استراتژي توسعه فناوري
1

2

3

4

√
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عنوان
كاركرد

عنوان سیاست

ترويج آثار ملی و سودآوري ناشی از اتوماسیون و خسارات ملی
ناشی از عدم توجه
مشروعیت اجراي مديريت تغییر جهت ايجاد نگاه بازار برق در سطح
كارشناسی شركتهاي بهرهبردار
بخشی
تجلیل و حمايت و ايجاد مزيتهايی براي شركتهاي پیشرو در
اتوماسیون در كشور از طريق ايجاد جايزه ملی اتوماسیون
تأمین منابع اتوماسیون از طريق واقعی شدن قیمت برق و ايجاد
سازوكار پرداخت خسارت به مشتركین در بلندمدت
تأمین
ايجاد نگاه اقتصادي در اتوماسیون توزيع از طريق معنیدار كردن
منابع مالی هزينه خاموشی و تلفات براي شركتهاي توزيع
استفاده از ظرفیتهاي آيیننامه فروش برق توسط شركتهاي
توزيع برق كشور

استراتژي توسعه فناوري
1

2

3

4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√
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√

√
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 -7-2جمعبندي بازيگران-كاركرد
جمعبندي وظايف بازيگران شناسايی شده براي انجام وظايف مشخص شده در هريک از كاركردهاي هفتگانه در جدول 10-2
گردآوري شده است.
جدول  10-2جمعبندي وظايف بازيگران براي كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه سند راهبردي توسعه فناوري اتوماسیون توزيع
صنعت برق كشور

رديف

بازيگران

1

وزارت نیرو

وظايف
 تمركز بر توسعه فناوري در شركتهاي دانشبنیان داخلی دارايتجربه موفق مشابه قبلی در تولید تجهیزات اتوماسیونی
 تهیه ،تدوين و اجراي بستههاي حمايتی در راستاي تشويق و ارائهتسهیالت جهت تحقیق و توسعه و ساخت IED
 تهیه ،تدوين و اجراي بستههاي حمايتی در راستاي تشويق و ارائهتسهیالت جهت تحقیق و توسعه و ساخت ريكلوزر
 ايجاد فواي توسعهي دانش الزم براي بهكارگیري تجهیزات IEDدر كشور
 ايجاد فواي توسعهي دانش الزم براي بهكارگیري تجهیزات ريكلوزردر كشور
 حمايت از روند موجود در عین لزوم عدم سرمايهگذاري جهت توسعهفناوري در فناوريهاي داراي بلوغ در چرخه عمر و سطح آمادگی باالي
فناوري در كشور
 حمايت از اكتساب فناوري از طريق تحقیق و توسعه داخلی درفناوريهاي داراي توانمندي داخلی
 حمايت از روند موجود و جهتدهی بخش خصوصی به سرمايهگذاريبر روي IED
 حمايت كسب دانش فنی از طريق انتقال فناوري در فناوريهايبهروز دنیا كه در كشور آمادگی فناوري آن كم بوده و در مرحله جنینی
قرار دارد
 طراحی سازوكار نحوه محاسبه امتیاز دورههاي بازآموزي و آموزشیشركتهاي توزيع
 الزام شركتهاي توزيع به اعزام كارشناسان مرتبط به دورههايآموزشی و بازآموزي بهصورت منظم
 حمايت بنیادين و مؤثر از پژوهشگاه نیرو و مراكز آموزشی ودانشگاهها جهت برگزاري دورههاي موردنظر
 -تعیین سازوكار چگونگی الزام شركتهاي توزيع به ارائه برنامه
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وظايف
عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون
 اعمال برنامهها و تعهدات وزارت نیرو در برنامهي مصوب پنجسالهيششم ،و همینطور در بودجهبندي سالیانه ،در راستاي دستيابی به
سطح اتوماسیون مناسب در كل كشور
 الزام شركتهاي توزيع به ارائهي يک برنامهي عملیاتی و اجرايی كهبر اساس يک روش بومی و جامع طرحريزي شده است.
 حمايت مناسب و قوي از شركتهاي پیشرو در زمینه اجراياتوماسیون توزيع جهت تشويق ديگر شركتها به حركت در اين راستا
 حمايت از تهیه و تدوين مشخصات فنی و استاندارد ملی تجهیزاتاتوماسیون توزيع
 تسهیل و بسترسازي صادرات فناوري به كشورهاي منطقه ارائه تسهیالت به تولیدكنندگان داخلی در راستاي اخذ تأيیديههايبینالمللی
 تسهیل ورود پیمانكاران استفاده كننده از تجهیزات داخلی دارايتايیديه معتبر در مناقصات
 حمايت از اجراي دو طرح پايلوت اتوماسیون با تجهیزات داخلیجهت تحريک بازار داخل
 ايجاد نگاه اقتصادي در اتوماسیون توزيع از طريق معنیدار كردنهزينه خاموشی و تلفات براي شركتهاي توزيع
 حمايت از طرحها و پروژههاي در راستاي منافع ملی و سودآوريناشی از اتوماسیون
 حمايت از طرحها و پروژههاي اتوماسیون توزيع با ديدگاه كاهشخسارات ملی
 الزام به اجراي مديريت تغییر جهت ايجاد نگاه بازار برق در سطحكارشناسی شركتهاي بهرهبردار به منظور ايجاد يک نگاه بازارمحور
 ارائه راهكار توانمندسازي بهرهبرداران شركتهاي توزيع برق جهتدرک آنالیزهاي اقتصادي پیادهسازي اتوماسیون
 الزام شركتهاي توزيع برق به لحاظ كردن اتوماسیون توزيع دربرنامهريزيها
 تجلیل و حمايت از شركتهاي توزيع پیشرو و موفق در اين حوزه ارائه بستههاي تشويقی به منظور ايجاد ارزش و انگیزه درشركتهاي توزيع نیروي تحت سیاست تجلیل و حمايت و ايجاد
مزيتهايی براي شركتهاي پیشرو در اتوماسیون در كشور
 برپايی كنگره اتوماسیون به صورت منسجمتر و فعاالنهتر تعیین جايزه ملی اتوماسیون براي اجراكنندگان و برنامهريزان موفقدر اين حوزه
 تأمین منابع اجراي اتوماسیون توزيع از طريق واقعی شدن قیمت برقو ايجاد سازوكار پرداخت خسارت به مشتركین در بلندمدت
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رديف

بازيگران

2

دانشگاهها و مراكز پژوهشی

3

شركتهاي توزيع نیروي برق

وظايف
 ايجاد نگاه اقتصادي در اتوماسیون توزيع از طريق معنیدار كردنهزينه خاموشی و تلفات براي شركتهاي توزيع
 بهرهمندي از ظرفیتها و توانمنديهاي علمی و پژوهشی درتوسعهي فناوريIED
 بهرهمندي از ظرفیتها و توانمنديهاي علمی و پژوهشی درتوسعهي فناوري ريكلوزر
 تعريف پروژههاي ارشد در خصوص نحوه كاركرد و ارتباطاتفناوريهاي نوظهور
 تعريف پروژههاي دكترا در جهت رفع چالشهاي فنی موجود طراحی و اجراي دورهي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیونتوزيع در دانشگاهها و مراكز آموزشی مربوطه
 تهیه سرفصلهاي مصوب آموزشی در خصوص ارائه دروس مرتبط بااتوماسیون توزيع در دانشگاهها و مراكز پژوهشی
 تعريف پروژهها در سطح كارشناسی ارشد در ارتباط با اتوماسیونتوزيع
 حركت به سمت ايجاد و گسترش اتوماسیون توزيع بهكارگیري محصوالت و فناوريهاي داخلی بهصورت پايلوت جهتتعیین چالشهاي آنها
 ارائه گزارش نیازمنديهاي مرتبط با بهرهبرداري سیستم اتوماسیونبه سه بازيگر فوق
 بهكارگیري محصوالت فناورانه در پروژههاي اتوماسیون ارائه گزارشهاي عملكردي از بهكارگیري محصوالت فناورانه درجهت رفع چالشهاي آنان
 الزام و اعزام كارشناسان به شركت در دوره جامع متمركز اتوماسیونتوزيع
 الزام كارشناسان به يادگیري مهارتهاي كاري ،اصول و مبانیمرتبط با اتوماسیون توزيع
 تبادلنظر با شركتهاي توزيع پیشرو در اين خصوص جهت كسبتجربیات و نكات مهم اجرايی
 ارائه برنامه عملیاتی و اجرايی مصوب جهت اجراي اتوماسیون توزيعبر اساس منطقه بومی خود
 تالش جهت بهبود عملكرد بهرهبرداري شركت با استفاده ازاتوماسیون توزيع
 اعزام همكاران و كارشناسان جهت شركت در دورهها و اجالسهايمرتبط در خصوص اتوماسیون توزيع
 حمايت از مقاالت و تحقیقات پژوهشی در خصوص اتوماسیون توزيع -استفاده از ظرفیتهاي آيیننامه فروش برق براي تامین منابع مورد
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رديف

بازيگران

4

شركتهاي دانشبنیان

5

پژوهشگاه نیرو

وظايف
نیاز اجراي اتوماسیون توزيع
 تمركز بر ساخت فناوري IED تمركز بر ساخت فناوري ريكلوزر انجام پروژههاي ساخت محصوالت فناورانه هماهنگی با پژوهشگاه نیرو در جهت معرفی فناوريهاي نوين بهشركتهاي مختلف
 ايجاد نمايشگاهی از دستاوردهاي مختلف جهت آشنايی شركتهايتوزيع كشور
 ايجاد نگاه اتوماسیون توزيع در واحد تحقیق و توسعه خود تمركز بر تحقیق و توسعه فناوري IED تمركز بر تحقیق و توسعه فناوري ريكلوزر تهیه مشخصات فنی  ،IEDاستانداردها و نوع كاربرد اين تجهیزاتتهیه مشخصات فنی ريكلوزر ،استانداردها و نوع كاربرد اين تجهیزات
 ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراكز پژوهشیجهت توسعه دانش فنی IED
 ايجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراكز پژوهشیجهت توسعه دانش فنی ريكلوزر
 تعیین سازوكار ايجاد فواي توسعهي دانش الزم براي بهكارگیريتجهیزات  IEDدر كشور
 تعیین سازوكار ايجاد فواي توسعهي دانش الزم براي بهكارگیريتجهیزات ريكلوزر در كشور
 پیگیري مناسب اعتبارات انجام پروژهها در زمان مناسب پژوهش در جهت شناسايی فناوريهاي روز دنیا ايجاد سازوكار اعزام پژوهشگران و محققان به كشورهاي پیشرو درزمینه كسب دانش فناوريهاي بهروز
 طراحی و اجراي دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاياتوماسیون توزيع
 تعريف پروژههاي پايلوت در زمینه اتوماسیون توزيع تهیه و تدوين سازوكار مناسب جهت حمايت از شركتهايدانشبنیان
 تشكیل كمیتههاي مرتبط با حوزههاي مختلف فناورانه طراحی سازوكار تسهیل ارتباط میان صنعت و دانشگاه و مراكزتحقیقاتی در راستاي پروژههاي اتوماسیون توزيع
 تهیه و تدوين مشخصات فنی و استاندارد ملی تجهیزات اتوماسیونتوزيع
 شناسايی بازارهاي هدف در داخل كشور و منطقه خاورمیانه -تعیین سازوكار و نحوه ارائه تسهیالت وزارت نیرو در حمايت از
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رديف

بازيگران

وظايف
تولیدكنندگان داخلی جهت صادرات فناوري
 تعیین سازوكار و نحوه ارائه تسهیالت وزارت نیرو در حمايت ازتولیدكنندگان داخلی جهت اخذ تأيیديههاي بینالمللی
 جريانسازي همراه با اطالعرسانی در خصوص شكلگیري بازاراتوماسیون توزيع
 ترويج آثار ملی و سودآوري ناشی از اتوماسیون و تبیین خسارات ملیناشی از عدم اجراي اتوماسیون توزيع
 برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزشی اطالعرسانی در خصوصمزاياي اتوماسیون توزيع
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پیوست  - 1اسامی خبرگان صنعت برق شركتكننده در نظرسنجیها

اسامی خبرگان صنعت برق كه عمدتا از اعواي فعال كمیته اتوماسیون سنديكاي صنعت برق ايران و يا صاحب نظر در زمینه
اتوماسیون شبكه برق هستند و در نظرسنجیهاي مورد نیاز براي تهیه اين گزارش صمیمانه شركت نمودهاند و در همین جا از
آنان قدردانی میشود به شرح زير است:
 -1آقاي مهندس احمديان مدير شركت رانین گستر فرآيند
 -2آقاي مهندس غفاري مدير شركت انديشههاي فرانگر برسام
 -3آقاي مهندس ولیزاده مدير شركت تهران پادنا
 -4آقاي مهندس ترابی مدير شركت ويستا جهان
 -5آقاي مهندس اليق كارشناس اتوماسیون شركت نگاره كنترل پارسیان
 -6آقاي دكتر فريدونیان عوو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی
 -7آقاي مهندس فرضعلیزاده رئیس پژوهشكده انتقال و توزيع پژوهشگاه نیرو
 -8آقاي مهندس مهران سلیمانیفر مدير پروژه اتوماسیون توزيع پژوهشگاه نیرو
 -9خانم مهندس جمشیدي مدير گروه مخابرات پژوهشگاه نیرو
 -10خانم مهندس ظفري كارشناس اتوماسیون پژوهشگاه نیرو
 -11آقاي مهندس بربند مدير عامل شركت توزيع برق استان تهران
 -12آقاي دكتر جديد عوو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
 -13آقاي مهندس افشار رئیس اداره اتوماسیون شبكه شركت توزيع برق مشهد
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 1-1مقدمه
گزا رش حاضر مربوط به مرحله پنجم پروژه تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق
ایران میباشد .این مرحله با عنوان «تدوین رهنگاشت (نقشه راه) و برنامه عملیاتی» مباحث زیر را در برمیگیرد:
 تدوین پروژههاي اجرایی
در این بخش مشخص خواهد شد که چه پروژه یا مجموعه پروژههایی با چه اولویتبندي باید در سالیان مختلف اجرا گردد تا در
صورت اجراي این پروژهها بتوان اطمینان حاصل کرد که اقدامات عملیاتی مورد بحث در حوزه فناوري اتوماسیون توزیع
پیشرفته صورت گرفته است.
 بودجهریزي و زمانبندي
در این بخش منابع مالی پروژهها در حوزه فناوري اتوماسیون توزیع پیشرفته مشخص میگردند .از آنجا که همواره محدودیت در
منابع مالی وجود دارد ،سبدي از پروژهها تشكیل شده و بودجهریزي و زمانبندي براي اجراي پروژههاي فوقالذکر در سالیان
مختلف نقشه راه صورت خواهد گرفت.
 تقسیم کار ملی (نگاشت نهادي مطلوب)
در این بخش مجریانی که میتوانند این پروژهها را انجام دهند مشخص خواهد شد تا با یك نگاشت نهادي مطلوب و تقسیم
نه فناوري اتوماسیون توزیع پیشرفته هر یك نقش خویش
کار ملی بهینه ،بنگاهها و مؤسسات و سازمانهاي مختلف کشور درزمی ٔ
را در جهت برآوردن اهداف نقشه راه اتوماسیون توزیع ایفا نمایند.
 ترسیم ره نگاشت
در این بخش نقشه راه ترسیم میگردد .این نقشه راه مشخص میکند که در افق زمانی تحلیل (افق  ،)1404هرساله در حوزه
فناوري اتوماسیون توزیع چه پروژههایی باید توسط چه مجریانی صورت پذیرد.

 1-1مبناي شكستن اقدامات
یكی از مسائل کلیدي دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایی ،تعیین مبنایی است که بر اساس آن اقدامات
شكسته شوند .اینكه کدام مبنا براي شكستن اقدامات مورد توجه قرار گیرد بر اساس عوامل مختلفی تعیین میشود که در ادامه
به مهمترین آنها اشاره میشود.
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 -1ساختار و فرهنگ حاکم :اگر در ساختار موجود کشور تقسیمبندي ویژه و یا هنجارهاي پذیرفته شده اثرگذاري وجود
داشته باشد ،میتواند مبناي شكستن پروژههاي اجرایی را جهتدهی نماید.
 -2نیازمنديهاي فعلی :نیازمنديهایی که بر مبناي آن شكسته شدن اقدامات صورت میپذیرد در طول زمان قابل تغییر
است.
 -3منافع اقتصادي :میزان کسب درآمد از پروژههاي اجرایی میتواند مبنایی براي شكستن اقدامات باشد .بهعنوان مثال
درآمدزا یا هزینهبر بودن پروژههاي اجرایی از این جهت میتواند مبنا قرار گیرد که ابتدا پروژههاي اجرایی درآمدزا
انجام شوند و از درآمد حاصل براي انجام پروژههاي اجرایی هزینهبر استفاده شود.
 -4نظرات ذینفعان :از آنجایی که هدف از تحقق اقدامات درواقع برآوردن نیاز ذینفعان و کسب منافع توسط این گروه
میباشد ،ضروري است نظرات ذینفعان در بخشهاي مختلف فرآیند پیادهسازي ازجمله چگونگی شكستن اقدامات
مورد توجه قرار گیرد.

در صورتی که تصمیم گرفته شود که تعدادي از پروژههاي اجرایی نیز به زیرفعالیتهایشان شكسته شوند ،میتوان در شكستن
دوم از مبناي دیگري استفاده نمود.

 2-1ابزارهاي شكستن اقدامات
تاکنون مفاهیم و موضوعات کلیدي شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در این بخش چند ابزار براي انجام این
مهم معرفی میگردد.

الف) تجزیه و تحلیل فرایند استاندارد
در ادبیات برخی از اقدامات ،فرآیند تجربه شدهاي وجود دارد که بهطور عام توسط نخبگان علمی آن حوزه موردپذیرش
قرارگرفته است .چنین فرایندهایی فرایند استاندارد نامیده میشود .در صورتی که در مورد اقدامات خاصی فرایند استاندارد وجود
داشته باشد ،پروژههاي اجرایی ارائه شده در آن بهعنوان مجموعه پروژههاي اجرایی استاندارد پذیرفته میشوند.

ب) بهینه کاوي
در صورتی که در راستاي تحقق یك اقدام ،فرایند استانداردي وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسی قابلاستفاده نباشد،
از ابزار بهینه کاوي استفاده میشود .بهینه کاوي به معنی بررسی تجربههاي انجام شده و یادگیري میباشد .اگرچه در این حالت
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به علت عدم وجود الگویی استاندارد ،انتظار میرود تجربههاي پیشین در ابعاد مختلفی با یكدیگر تفاوت داشته باشند -که از
علل اصلی آن خواستگاه منطقهاي و ویژگیهاي خاصی است که فرایند در قالب آن طراحی و اجرا شده است -یكی از مسائل
کلیدي بهکارگیري این ابزار چگونگی در کنار هم قرار دادن نتایج تجربههاي مختلف براي دستیابی به الگویی مطلوب میباشد.
اگر نتوان از این روش به مجموعهاي از پروژههاي اجرایی قابلقبول دست یافت ،از پروژههاي اجرایی غیر نهایی به دست آمده
میتوان در ابزار علی  -معلولی استفاده نمود.

ج) تحلیل علی معلولی
هدف این ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شكستن اقدامات به مجموعه پروژههاي اجرایی میباشد .از همین رو ضروري
است استفاده از این ابزار با حضور خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صورت گیرد .در ادامه چگونگی استفاده از این
ابزار در جلسهاي با حضور خبرگان توضیح داده میشود.

گام  :1در ابتداي جلسه توضیحات مربوط به معرفی اقدام ارائه میگردد تا کلیه افراد حاضر به نگرش یكسانی از اقدام مورد نظر
دست یابند.

گام  :2در یك طوفان فكري پروژههاي اجرایی که از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور ضروري به نظر میرسد مطرح شده و
در معرض دید همگان قرار میگیرد.

حاضرین جلسه میباید این نكته را مدنظر قرار دهند که در مرحله اول صرفاً اقدامات به پروژههاي اجرایی اساسی
تشكیلدهندهاش شكسته میشوند .از همین رو بهتر است از بیان مواردي که خود زیرفعالیت پروژههاي اجرایی اساسی به شمار
میروند و یا قابل بیان شدن به شكل پروژههاي اجرایی کالنتري هستند اجتناب ورزند .در صورتی که تصمیم گرفته شود
برخی پروژههاي اجرایی به زیرفعالیتهاي خود شكسته شوند ،در مرحله دیگري فرایند جاري در مورد آن پروژههاي اجرایی
تكرار میشود .به عبارتی در هر مرحله از بهکارگیري این ابزار ،شكستن تنها در یك سطح انجام میپذیرد.

پس از انجام این گام فهرست اولیهاي از پروژههاي اجرایی پیشنهادي به دست میآید .در تكمیل این فهرست میتوان از
اطالعات بهدست آمده از دو ابزار دیگر بهویژه بهینه کاوي استفاده نمود( .ممكن است بتوان در مورد یك فعالیت از روش تحلیل
فرآیند استاندارد و یا بهینهکاوي به نتیجه رسید ،علیرغم اینكه در مورد اقدام باالدست استفاده از این دو ابزار نتیجه بخش نبوده
باشد)
گام  :3کلیه موارد موجود در لیست اولیه تحت سه عنوان زیر دستهبندي میشوند:
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الف) پروژههاي اجرایی اصلی تكین :پروژههاي اجرایی هستند که اوالً در راستاي تحقق اقدام مورد نظر انجام آنها ضروري
بوده و ثانیاً در بین سایر پروژههاي اجرایی پیشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد.

ب) پروژههاي اجرایی جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژههاي اجرایی ضروري میباشد که در بین سایر پروژههاي
اجرایی ،موارد مشابه قابل جایگزینی با آنها یافت میشود .در این حالت هر گروه از پروژههاي اجرایی مشابه را در
مجموعههایی جمع کرده که مجموعههاي جایگزینی نامیده میشوند .سرانجام میباید از هر یك از مجموعههاي جایگزینی
یك پروژه اجرایی انتخاب شود.

مجموعههاي جایگزینی نباید با یكدیگر داراي اشتراك باشند .همچنین درصورتیکه پروژه اجرایی قابل تخصیص به بیش از
یك مجموعه جایگزینی باشد ،آن پروژه اجرایی به چند بخش تفكیك شده و هر بخش به مجموعه مربوطه اختصاص مییابد.

ج) پروژههاي اجرایی پشتیبانی :پروژههاي اجرایی که در راستاي تحقق یك اقدام ،ضروري نیستند ولی میتوانند فرآیند انجام
اقدام مورد نظر را تقویت کرده و آن را تسریع بخشند.

در صورتی که پس از دستهبندي فوق مواردي وجود داشته باشند که به نوعی زیرفعالیت سایر پروژههاي اجرایی اصلی یا
پشتیبانی به حساب آیند حذف میگردند -در صورت لزوم در شكستن پروژههاي اجرایی به زیرفعالیتها در مراحل بعد مورد
استفاده قرار میگیرند -و در غیر این صورت الزم است پروژههاي اجرایی اصلی یا پشتیبان دیگري تعریف شود که دربرگیرنده
زیرفعالیت مزبور باشد.
در نهایت پروژههاي اجرایی دستهبندي شده میباید داراي دو ویژگی باشند:

 در یك سطح باشند
 غیر از پروژههاي اجرایی درون یك مجموعه جایگزینی ،سایر پروژههاي اجرایی باید بدون همپوشانی باشند .در غیر
این صورت میباید تغییراتی در آنها اعمال گردد که همپوشانی موجود حذف شود.

 3-1فرآیند تعریف پروژهها و فعالیتها
بهمنظور شناسایی پروژهها و فعالیتهاي الزم براي دستیابی به اهداف سند ،همانطور که در بخش قبل مالحظه شد با استفاده
از روش تحلیل علی معلولی و بهرهگیري از نظر اعضا محترم کمیته راهبري و همچنین خبرگان صنعت برق ،این نتیجه حاصل
شد که پروژهها در دو دسته کلی پروژههاي نظام نوآوري که در ارتباط با سیاستهاي در نظر گرفته شده در هریك از کارکردها
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میباشند و همچنین پروژههاي اکتساب فناوري طبقهبنديشده و در مرحله بعد اقدامات مررتبط برا هریرك از پرروژههرا مرورد
شناسایی قرار بگیرد .نتایج کلی برگرفته شده از جلسات برگزار شده کمیته راهبري در این خصوص در زیر آورده شده است.
بهطورکلی پروژهها در مرحله اول به دو دسته و در مرحله بعد به اقدامات الزم براي هر پروژه شكسته میشوند.
در ادامه لیست سیاستهاي تعریف شده براي هریك از کارکردهاي نظام نوآوري بیان شده است.
 -1کارآفرینی
 تشویق و ارائه تسهیالت جهت تولید  ،IEDریكلوزر و سكشناالیزر در کشور به شرکتهاي توانمند در تحقیرق و
توسعه و ساخت
 ایجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراکز پژوهشی جهت توسعه دانش فنی
 ظرفیتسازي شرکتهاي مهندسی و پیمانكاران جهت ارائه خدمات مشاوره و اجرا
 -2خلق دانش
 ایجاد ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه و حمایت از شرکتهاي دانشبنیان مربوطه
 شناسایی و تسهیل در برقراري ارتباط با تولیدکنندگان پیشرو و دارندگان فناوري روز
 -3انتشار دانش
 برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکتهاي توزیع
 ایجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سامانههاي اتوماسیون توزیع در دانشگاهها و مراکز پژوهشی
 -4جهتدهی به سیستم
 قرار دادن هدف رسیدن کشور به سطح اتوماسیون در کل کشور مطابق با چشمانداز سند در برنامههرا و تعهردات
وزارت نیرو در برنامه پنجساله ششم و در بودجه سالیانه
 الزام شرکتهاي توزیع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون
 -5بازار سازي
 توسعه یك استاندارد ملی مشخصههاي فنی تجهیزات اتوماسیون توزیع
 ارائه تسهیالت جهت اخذ تأییدیههاي معتبر بینالمللی براي فناوريهاي تولید داخل
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 تسهیل ورود پیمانكاران استفاده کننده از تجهیزات داخلی داراي تأییدیه معتبر به مناقصات پروژههاي اتوماسیون
 تعریف دو طرح پایلوت اتوماسیون با تجهیزات داخلی جهت تحریك بازار داخل در شرکتهاي بهرهبردار آمراده از
لحاظ فنی ،انسانی و مدیریتی
 -6مشروعیت بخشی
 ترویج آثار ملی و سودآوري ناشی از اتوماسیون و خسارات ملی ناشی از عدم توجه به توسعه این فناوري در کشور
 اجراي مدیریت تغییر جهت ایجاد نگاه بازار برق در سطح کارشناسی شرکتهاي بهرهبردار
 تجلیل و حمایت و ایجاد مزیتهایی براي شرکتهاي پیشرو در اتوماسیون در کشور از طریق ایجاد جرایزه ملری
اتوماسیون

 -7بسیج منابع
 تأمین منابع اتوماسیون از طریق واقعی شدن قیمت بررق و ایجراد سرازوکار پرداخرت خسرارت بره مشرترکین در
بلندمدت
 ایجاد نگاه اقتصادي در اتوماسیون توزیع از طریق معنیدار کردن هزینه خاموشی و تلفات براي شرکتهاي توزیع
 استفاده از ظرفیتهاي آییننامه فروش برق توسط شرکتهاي توزیع برق کشور
شكل  1-1روند نماي تعریف پروژههاي اجرایی و شكست فعالیتها را نشان میدهد.
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شكل  1-1روند نماي تعریف پروژههاي اجرایی و شكست فعالیتها

در ادامه پروژه هاي تدوین شده به تفصیل ارائه خواهند شد .الزم به ذکر است برخی از پروژههاي تعریف شده عالوه برر اینكره
بهطور مستقیم در ارتباط با یك سیاست میباشند میتوانند بهصورت غیرمستقیم با برخی دیگر از سیاسرتهرا و یرا شریوههراي
اکتساب فناوري مرتبط باشند که در جدول  2-1ارتباط سیاستها و شیوه اکتساب فرنآوري برا پرروژههاقابرل مشراهده اسرت.
پروژههاي تعریف شده پس از ارائه به کمیته راهبري و بررسیهاي صورت گرفته در این کمیته به جمعبنردي نهرایی رسریده و
ارائه شده است.

 4-1تدوین پروژههاي اجرایی
در این بخش مشخص خواهد شد که چه پروژه یا مجموعه پروژههایی و با چه اولویتبندي باید در سالیان مختلف اجرا گردند تا
در صورت اجراي آنها بتوان اطمینان حاصل کرد که اقدامات عملیاتی مورد بحث در حوزه فناوري مورد نظرر صرورت گرفتره،
اهداف خرد و کالن تحقق یافته و راهبردها به بار نشسته است.
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به منظور تحقق سیاستهاي مرتبط با توسعه فناوريها اتوماسیون توزیع کشور الزم است پروژههاي اجرایی تعریف گردنرد .در
جدول  1-1ارتباط بین سیاستها  /اقدامات با پروژههاي تعریف شده بهصورت کامل نمایش داده شده است.
جدول  1-1ارتباط بین سیاستها  /اقدامات با پروژههاي تعریف شده

عنوان پروژه

سیاست  /اقدا
 -1کارآفرینی
تمرکز بر توسعه فناوري در شررکتهراي دانرشبنیران داخلری
داراي تجربه موفق مشابه قبلی در تولید
تشررویق و ارائرره تسررهیالت جهررت تولیررد  IEDو ریكلرروزر و
سكشناالیزر در کشرور بره شررکتهراي توانمنرد در تحقیرق و
توسعه و ساخت
ایجاد حلقه تعامل و همكاري دوطرفه برا دانشرگاههرا و مراکرز
پژوهشی جهت توسعه دانش فنی

ظرفیتسازي شرکتهاي مهندسری و پیمانكراري جهرت ارائره
خدمات مشاوره و اجرا

اجراي طرح انتقال فناوري براي IED
اجراي طرح انتقال فناوري براي ریكلوزر و سكشناالیزر
تهیه دستورالعمل انتقال فنراوري تجهیرزات اتوماسریون توزیرع داراي
ارزش فناورانه شامل:
 تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED
 تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنری تجهیرزات پایشری اتوماسریون
توزیع داراي ارزش فناورانه شامل:
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازه گیري جریان و
ولتاژ
اخذ تأییدیه بینالمللی براي DMSهاي توسعه یافته
طراحی و اجراي بسته تشرویقی جهرت سررمایهگرذاري روي  IEDو
ریكلوزر و سكشناالیزر در کشور

 -2خلق دانش
تهیه مشخصات فنی حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقرره انردازهگیرري
جریان و ولتاژ
ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه و حمایت از شرکتهاي تهیه دستورالعمل انتقال فنراوري تجهیرزات اتوماسریون توزیرع داراي
ارزش فناورانه شامل:
دانشبنیان صنعت مربوطه
 تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED
 تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنری تجهیرزات پایشری اتوماسریون
توزیع داراي ارزش فناورانه شامل:
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ
شناسایی و تسهیل در برقراري ارتباط با تولیدکنندگان پیشرو و
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازه گیري جریان و
دارندگان فناوري روز
ولتاژ
تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصرد فنراوري نررمافزارهراي
اتوماسیون توزیع شامل:
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري اسكادا
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عنوان پروژه
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري DMS
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصرد فنراوري پروتكرل
بین مراکز
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصرد فنراوري پروتكرل
ارتباطی بین مرکز و پایانه راه دور
طراحی سازوکار و ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع
تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع
طراحی معماري نرمافرزار ملری اسركادا و هردایت تولیدگننردگان بره
استانداردسازي فناوري
تحقیق و توسعه و نمونهسازي نرمافزار DMS
تحقیق و توسعه بر روي برومیسرازي و برهکرارگیري پروتكرلهراي
ارتباطی

 -3انتشار دانش
برگزاري دورههاي جامع متمرکز اتوماسیون براي کل
تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع
شرکتهاي توزیع
برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکتهاي
ایجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سامانههاي اتوماسیون
توزیع
توزیع در دانشگاهها و مراکز پژوهشی
 -4جهتدهی به سیستم
طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی
تهیه دستورالعمل استخراج شاخصهاي شدت اتوماسیون توزیع به
قرار دادن هدف رسیدن کشور به سطح اتوماسیون در کل کشور
تفكیك شرکتهاي توزیع برق کشور
مطابق چشمانداز سند در برنامهها و تعهدات وزارت نیرو در
بهروزرسانی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالحظات
برنامه پنجساله ششم و در بودجههاي سالیانه
هوشمندسازي شبكه
طراحی سازوکار و ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع
تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع
بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف
الزام شرکتهاي توزیع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه
اجراي اتوماسیون توزیع
عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون
رصد فناوريهاي نوظهور و نوآوريهاي فناورانه رهبران فناوري
اتوماسیون توزیع در دنیا
الزام شرکتهاي توزیع به استفاده از تجهیزات اتوماسیون در
طرحهاي توسعه شبكه توزیع با رویكرد افزایش قابلیت اطمینان
تجلیل و حمایت و ایجاد مزیتهایی براي شرکتهاي پیشرو در
اتوماسیون در کشور از طریق ایجاد جایزه ملی اتوماسیون توزیع
قراردادن اهداف توسعه اتوماسیون در برنامه پنج ساله ششم توسعه و
بسترسازي اجراي اتوماسیون توزیع
بودجههاي ساالنه
تسهیل و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و
مراکز پژوهشی در زمینه اتوماسیون توزیع
الزام شرکتهاي توزیع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه عملیاتی ارتقا
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عنوان پروژه

سیاست  /اقدا
سطح اتوماسیون

 -5بازار سازي
نمونهسازي و تولید داخلی IED
نمونهسازي و تولید داخلی ریكلوزر و سكشناالیزر
نمونه سازي و تولید داخلی فناوريهاي حسگر جریان ،حسرگر ولتراژ،
توسعه یك استاندارد ملی مشخصههاي فنی تجهیزات
مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ
اتوماسیونی
تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع
تهیه دستورالعمل انتقال فنراوري تجهیرزات اتوماسریون توزیرع داراي
ارزش فناورانه شامل:
 تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED
 تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
ارائه تسهیالت جهت اخذ تأییدیههاي بینالمللی معتبر براي تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنری تجهیرزات پایشری اتوماسریون
توزیع داراي ارزش فناورانه شامل:
فناوريهاي تولید داخل
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازه گیري جریان و
ولتاژ
تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصرد فنراوري نررمافزارهراي
اتوماسیون توزیع شامل:
تسهیل ورود پیمانكاران استفادهکننده از تجهیزات داخلی داراي  تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري اسكادا
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري DMS
تأییدیه معتبر به مناقصات پروژههاي اتوماسیون
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصرد فنراوري پروتكرل
بین مراکز
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصرد فنراوري پروتكرل
ارتباطی بین مرکز و پایانه راه دور
طراحی سازوکار و ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع
تكمیل آزمایشگاههاي مرجع داخل کشور
تعریف دو طرح پایلوت اتوماسیون با تجهیزات داخلی جهت بررسی و مقایسه عملكرد فناوريهاي داخلی و بینالمللی
تحریك بازار داخل در شرکتهاي بهرهبردار آماده از لحاظ فنی ،ظرفیتسازي شرکتهاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائره خردمات
انسانی و مدیریتی
مشاوره و اجرا
تسهیل ورود پیمانكراران اسرتفاده کننرده از تجهیرزات داخلری داراي
تأییدیه معتبر به مناقصات اتوماسیون توزیع
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عنوان پروژه
تعریف دو طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهرت تحریرك
بازار داخل در شرکتهاي بهره بردار آمراده از لحراظ فنری ،انسرانی و
مدیریتی
شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سرایر فنراوريهرا و هردایت
جهت اخذ تأییدیه بینالمللی
عرضه برق به مشترکین متناسب با نیازهاي خاص آنان (تعرفه مبتنی
بر پایایی)
تأمین منابع از طریق صرفه جویی از محرل کراهش تلفرات تروان برا
بازآرایی هوشمند شبكه
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 -6مشروعیت بخشی
ترویج آثار ملی و سودآوري ناشی از اتوماسیون و خسارات ملی تست و اخذ تاییدیه بینالمللی IED
ناشی از عدم توجه به توسعه این فناوري در کشور
تست و اخذ تاییدیه بینالمللی ریكلوزر و سكشناالیزر
تست و اخذ تاییدیه در خصوص فناوريهاي حسرگر جریران ،حسرگر
اجراي مدیریت تغییر جهت ایجاد نگاه بازار برق در سطح
ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ
کارشناسی شرکتهاي بهرهبردار
طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی
تهیه دستورالعمل استخراج شاخصهاي شدت اتوماسریون توزیرع بره
تفكیك شرکتهاي توزیع برق کشور
بهروزرسانی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالحظرات
هوشمندسازي شبكه
طراحی سازوکار ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع
استقرار کامل  GISبا اطالعات بروز شده در شرکتهاي توزیع
حمایت از ایجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون
توزیع در دانشگاهها و مراکز پژوهشی
تجلیل و حمایت و ایجاد مزیتهایی براي شرکتهاي پیشرو در
تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژههاي اتوماسریونی واگذارشرده
اتوماسیون در کشور از طریق جایزه ملی اتوماسیون
به پیمانكاران کشور
حمایت از حضور شرکتهاي داخلی در نمایشگاههاي بینالمللی
بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه
ارائه تسرهیالت جهرت اخرذ تأییدیرههراي معتبرر برینالمللری برراي
فناوريهاي تولید داخل
ایجاد نگاه اقتصادي در شرکتهاي توزیع از طریق تأمین نقدینگی بر
مبناي میزان خریدوفروش انرژي در بورس
تسهیل و تشویق به مشارکت و همكراري دوطرفره برا دانشرگاههرا و
مراکز پژوهشی در زمینه اتوماسیون توزیع
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 -7بسیج منابع
تأمین منابع اتوماسیون از طریق واقعی شدن قیمت برق و ایجاد طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی در سطح ملی
طراحی سازوکار ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع
سازوکار پرداخت خسارت به مشترکین در بلندمدت
حمایت از ایجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون
ایجاد نگاه اقتصادي در اتوماسیون توزیع از طریق معنیدار
توزیع در دانشگاهها و مراکز پژوهشی
کردن هزینه خاموشی و تلفات براي شرکتهاي توزیع
تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژههاي اتوماسریونی واگذارشرده
به پیمانكاران کشور
استفاده از ظرفیتهاي آییننامه فروش برق توسط شرکتهاي حمایت از حضور شرکتهاي داخلی در نمایشگاههاي بینالمللی
بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه
توزیع برق کشور
ارائه تسرهیالت جهرت اخرذ تأییدیرههراي معتبرر برینالمللری برراي
فناوريهاي تولید داخل

در ادامه هر یك از پروژههاي فوقالذکر به تفصیل توضیح داده میشوند .در ضمن از لیست پروژههاي فوق ،پرروژههراي ذیرل
مرتبط با اکتساب فنآوري اتوماسیون توزیع میباشند:
 .1تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED

 .2تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
 .3تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان
 .4تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ
 .5تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ
 .6تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري اسكادا
 .7تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري DMS

 .8تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل بین مراکز
 .9تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل ارتباطی بین مرکز و پایانه راه دور
همچنین برخی از اقدامات مرتبط بایستی بهصورت حاکمیتی و دستوري و از باالترین مراجع مربوطه ابرال شروند کره هرچنرد
بسیار ضروري هستند اما عنوان پروژه و تعیین زمان و بودجه براي آنان مصداق ندارد و بایستی بهصورت دستورالعمل و ابالغیه
الزامی از سوي وزارت نیرو و شرکت توانیر به شرکتهاي توزیع الزام شوند.
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این اقدامات عبارتند از:
 .1الزام شرکت هاي توزیع به استفاده از تجهیزات اتوماسیون در طرح هاي توسعه شربكه توزیرع برا رویكررد افرزایش قابلیرت
اطمینان
 .2تجلیل و حمایت و ایجاد مزیتهایی براي شرکت هاي پیشرو در اتوماسیون در کشور از طریق ایجاد جایزه ملی اتوماسریون
توزیع
 .3قراردادن اهداف توسعه اتوماسیون در برنامه پنج ساله ششم توسعه و بودجههاي ساالنه
 .4تسهیل و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراکز پژوهشی در زمینه اتوماسیون توزیع
 .5الزام شرکتهاي توزیع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون
 .6ارائه تسهیالت جهت اخذ تأییدیههاي معتبر بینالمللی براي فناوريهاي تولید داخل
 .7تسهیل و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراکز پژوهشی در زمینه اتوماسیون توزیع

در جدول  2-1ارتباط سیاستها و شیوه اکتساب فنآوري با پروژهها نشان داده شده است.
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جدول  2-1ارتباط سیاستها و شیوه اکتساب فنآوري با پروژهها
سیاست هاي مرتبط با کارکردهاي ن ا نوآوري

شماره پروژه

کارآفرینی

خلق دانش

انتشار دانش

جهتدهی به سیستم

بازار سازي

مشروعیت بخشی

 2اجراي طرح انتقال فناوري براي ریكلوزر و سكشناالیزر

بسیج منابع

 1اجراي طرح انتقال فناوري براي IED

اکتساب فناوري

عنوان پروژه

*
*

تهیه دستورالعمل انتقال فناوري تجهیزات اتوماسیون توزیع داراي ارزش فناورانه شامل:
 3


تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED

* *

*

* *

تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیززات پایشزی اتوماسزیون توزیزع داراي ارزش فناورانزه
شامل:
4



تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان



تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ



تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري جریان



تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري ولتاژ

* *

*

*

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري نر افزارهاي اتوماسیون توزیع شامل:

5



تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري اسكادا



تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري DMS



تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل بین مراکز



تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل ارتباطی بزین مرکزز و پایانزه راه

* *

*

*

دور
 6اخذ تأییدیه بینالمللی براي DMSهاي توسعه یافته
 7طراحی و اجراي بسته تشویقی جهت سرمایهگذاري روي  IEDو ریكلوزر و سكشناالیزر در کشور
 8تهیه مشخصات فنی حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ
 9طراحی سازوکار ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع
 10تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع
 11طراحی معماري نر افزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به استانداردسازي فناوري
 12تحقیق و توسعه و نمونهسازي نر افزار DMS
 13تحقیق و توسعه بر روي بومیسازي و بهکارگیري پروتكلهاي ارتباطی
 14برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکتهاي توزیع
 15طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی
16

تهیه دستورالعمل استخراج شاخص هاي شدت اتوماسیون توزیع به تفكیك شرکتهاي توزیع بزرق
کشور

 17بهروزرسانی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالح ات هوشمندسازي شبكه
 18بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف اجراي اتوماسیون توزیع
 19رصد فناوريهاي نوظهور و نوآوريهاي فناورانه رهبران فناوري اتوماسیون توزیع در دنیا
20
21

الزا شرکت هاي توزیع به استفاده از تجهیزات اتوماسیون در طرحهزاي توسزعه شزبكه توزیزع بزا
رویكرد افزایش قابلیت اطمینان
تجلیل و حمایت و ایجاد مزیتهایی براي شرکتهاي پیشرو در اتوماسیون در کشور از طریق ایجزاد
جایزه ملی اتوماسیون توزیع

 22قراردادن اهداف توسعه اتوماسیون در برنامه پنج ساله ششم توسعه و بودجههاي ساالنه
 23تسهیل و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراکز پژوهشی در زمینه اتوماسیون

*
*
*
* *
*
* * *
*
*
*
*
*

* *

* *

*

*

*
*
*

*

*
*
*
*

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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توزیع
 24الزا شرکتهاي توزیع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه عملیاتی ارتقا سطح اتوماسیون
 25نمونهسازي و تولید داخلی IED

*

 27نمونهسازي و تولید داخلی فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان

*
*
*

 28تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع

*

 29تكمیل آزمایشگاههاي مرجع داخل کشور

*

 30بررسی و مقایسه عملكرد فناوريهاي داخلی و بینالمللی

*

 31ظرفیتسازي شرکتهاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره و اجرا

*

 26نمونهسازي و تولید داخلی ریكلوزر و سكشناالیزر

32
33

تسهیل ورود پیمانكاران اسزتفاده کننزده از تجهیززات داخلزی داراي تأییدیزه معتبزر بزه مناقصزات
اتوماسیون توزیع
تعریف دو طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهزت تحریزك بزازار داخزل در شزرکتهزاي
بهرهبردار آماده از لحاظ فنی ،انسانی و مدیریتی

*
*

 34شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سایر فناوريها و هدایت جهت اخذ تأییدیه بینالمللی

*

 35عرضه برق به مشترکین متناسب بار نیازهاي خاص آنان (تعرفه مبتنی بر پایایی)

*

 36تأمین منابع از طریق صرفهجویی از محل کاهش تلفات توان با بازآرایی هوشمند شبكه

*

 37تست و اخذ تاییدیه بینالمللی IED

*

 38تست و اخذ تاییدیه بینالمللی ریكلوزر و سكشناالیزر

*

39

تست و اخذ تاییدیه بینالمللی فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقزره انزدازهگیزري ولتزاژ و

*

جریان

 40استقرار کامل  GISبا اطالعات بروز شده در شرکتهاي توزیع
41

*

حمایت از ایجاد دوره هاي آموزشی و بازآموزي سیستم هاي اتوماسیون توزیع در دانشگاهها و مراکزز

* *

پژوهشی

 42تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژههاي اتوماسیونی واگذارشده به پیمانكاران کشور

* *
*
* *

 45ارائه تسهیالت جهت اخذ تأییدیههاي معتبر بینالمللی براي فناوريهاي تولید داخل

* *

 43حمایت مالی از حضور شرکتهاي داخلی در نمایشگاههاي بینالمللی
 44بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه

46
47

ایجاد نگاه اقتصادي در شرکت هاي توزیع از طریق تأمین نقدینگی بر مبنزاي میززان خریزدوفروش

*

انرژي در بورس
تسهیل و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراکز پژوهشی در زمینه اتوماسیون
توزیع

 1-4-1طرح کالن فناوري IED
 1-1-4-1تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED

*

*

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي این پروژه تهیه دستورالعمل انتقال فناوري  IEDاست که با توجه به ضرورت وجود دستورالعملی جهرت تعیرین
سازوکارهاي انتقال فناوري پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:


تعیین سازوکار و نحوه انتقال فناوري IED

مراحل اجراي پروژه:
 -1تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح است.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل دستورالعملهاي انتقال فناوري  IEDخواهد بود.

 2-1-4-1اجراي طرح انتقال فناوري براي IED
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي این پروژه اجراي طرح انتقال فناوري براي  IEDاست که با توجه به اهمیت این فناوري در مباحث اتوماسریون
توزیع و نیز کارآیی آن در بهبود بهرهبرداري از شبكههاي توزیع پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 بهبود بهرهبرداري از شبكههاي توزیع
 افزایش سطح نظارت بر شبكههاي توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1تشكیل کارگروه انتقال فناوري  IEDو تعیین اقدامات آن
 .2بسترسازي انتقال مناسب فناوري IED
 .3انجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري IED

 .4تشكیل کارگروه انتقال فناوري  IEDو تعیین اقدامات آن
 .5اجراي گامها و مراحل انتقال فناوري IED

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح است.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه اجراي طرح انتقال فناوري براي  IEDخواهد بود.

 3-1-4-1نمونهسازي و تولید داخلی IED
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،نمونهسازي  IEDدر داخل کشور است تا با برطرف نمودن مشكالت احتمالی آن ،بتوان به تولیرد انبروه
دست یافت.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 آگاهی از مشكالت تولید  IEDو رفع آن
 تولید  IEDدر کشور و جلوگیري از خروج ارز
 کارآفرینی در حوزه فناوريهاي اتوماسیون توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی و تحلیل روند تولید  IEDدر کشور
 .2آمادهسازي مقدمات تولید
 .3تولید آزمایشی
 .4انجام تستهاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی
 .5تست در محیط واقعی
 .6نهاییسازي و تولید انبوه
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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خروجی پروژه شامل تولید  IEDدر کشور خواهد بود.

 4-1-4-1تست و اخذ تاییدیه بینالمللی IED
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،اخد تاییدیههاي معتبر بینالمللی براي IEDهاي ساخت داخل کشور است.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 اطمینان از کارکرد درست فناوري  IEDساخت داخل
 امكان صادرات IEDهاي تولیدي ساخت داخل به خارج از کشور
مراحل اجراي پروژه:
 .1بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیههاي معتبر بینالمللی در حوزه IED
 .2مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه IED

 .3انجام تستهاي مورد نظر  IEDو رفع موانع اشكال احتمالی
 .4اخذ تاییدیه بینالمللی براي IED
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل اخذ تاییدیه بینالمللی براي IEDهاي ساخت داخل کشورخواهد بود.

 2-4-1طرح کالن فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
 1-2-4-1تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي این پروژه تهیه دستورالعمل انتقال فنراوري ریكلروزر و سكشرناالیزر اسرت کره برا توجره بره ضررورت وجرود
دستورالعملی جهت تعیین سازوکارهاي انتقال فناوري پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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 تعیین سازوکار و نحوه انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
مراحل اجراي پروژه:

 -1تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح است.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل دستورالعملهاي انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر خواهد بود.

 2-2-4-1اجراي طرح انتقال فناوري براي ریكلوزر و سكشناالیزر
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي این پروژه اجراي طرح انتقال فناوري براي ریكلوزر و سكشناالیزر است که با توجه به اهمیرت ایرن فنراوري در
مباحث اتوماسیون توزیع و نیز کارآیی آن در بهبود بهرهبرداري از شبكههاي توزیع پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور ایرن
پروژه عبارتند از:
 بهبود بهرهبرداري از شبكههاي توزیع
 افزایش سطح نظارت بر شبكههاي توزیع
 کاهش خاموشیهاي شبكه توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1تشكیل کارگروه انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر و تعیین اقدامات آن
 .2بسترسازي انتقال مناسب فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
 .3انجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
 .4تشكیل کارگروه انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر و تعیین اقدامات آن
 .5اجراي گامها و مراحل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
معیار پذیرش مراحل پروژه:

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح است.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه اجراي اجراي طرح انتقال فناوري براي ریكلوزر و سكشناالیزر خواهد بود.

 3-2-4-1نمونهسازي و تولید داخلی ریكلوزر و سكشناالیزر
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،نمونهسازي ریكلوزر و سكشناالیزر در داخل کشور است تا با برطرف نمودن مشكالت احتمالی آن ،بتوان
به تولید انبوه دست یافت.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 آگاهی از مشكالت تولید ریكلوزر و سكشناالیزر و رفع آن
 تولید ریكلوزر و سكشناالیزر در کشور و جلوگیري از خروج ارز
 کارآفرینی در حوزه فناوريهاي اتوماسیون توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی و تحلیل روند تولید ریكلوزر و سكشناالیزر در کشور
 .2آمادهسازي مقدمات تولید
 .3تولید آزمایشی
 .4انجام تستهاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی
 .5تست در محیط واقعی
 .6نهاییسازي و تولید انبوه
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل تولید ریكلوزر و سكشناالیزر در کشور خواهد بود.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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 4-2-4-1تست و اخذ تاییدیه بینالمللی ریكلوزر و سكشناالیزر
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،اخد تاییدیههاي معتبر بینالمللی براي ریكلوزر و سكشناالیزرهاي ساخت داخل کشور است.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 اطمینان از کارکرد درست فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر ساخت داخل
 امكان صادرات ریكلوزر و سكشناالیزرهاي تولیدي ساخت داخل به خارج از کشور
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیههاي معتبر بینالمللی در حوزه ریكلوزر و سكشناالیزر
 .2مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه ریكلوزر و سكشناالیزر
 .3انجام تستهاي مورد نظر ریكلوزر و سكشناالیزر و رفع موانع اشكال احتمالی
 .4اخذ تاییدیه بینالمللی براي ریكلوزر و سكشناالیزر
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل اخذ تاییدیه بینالمللی براي ریكلوزر و سكشناالیزرهاي ساخت داخل کشورخواهد بود.

 3-4-1طرح کالن فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ
 1-3-4-1تهیه مشخصات فنی حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه تحقیق و توسعه در خصوص فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتراژ در
کشور است که در راستاي آشنایی در خصوص فناوريهاي مذکور و تهیه مشخصات فنی این فناوريهرا پیشرنهاد شرده اسرت.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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 تحقیق و توسعه در خصوص فناوري حسگر جریان
 تحقیق و توسعه در خصوص فناوري حسگر ولتاژ
 تحقیق و توسعه در خصوص فناوري مقره اندازهگیري جریان
 تحقیق و توسعه در خصوص فناوري مقره اندازهگیري ولتاژ
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی و مطالعه فناوري حسگر جریان
 .2بررسی و مطالعه فناوري حسگر ولتاژ
 .3بررسی و مطالعه فناوري مقره اندازهگیري جریان
 .4بررسی و مطالعه فناوري مقره اندازهگیري جریان
 .5جمعبندي و تهیه مشخصات فنی فناوريهاي فوقالذکر
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و ناظر است.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل بررسی و تحقیق در خصوص فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ و و
تهیه مشخصات فنی این فناوريها خواهد بود.

 2-3-4-1تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون توزیع داراي ارزش فناورانه
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون توزیع داراي ارزش فناورانه است که برا
توجه به ضرورت وجود دستورالعملی براي سازوکار اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون توزیع پیشرنهاد شرده اسرت.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتست از:
 تعیین سازوکار و نحوه اکتساب دانش فنی حسگر جریان
 تعیین سازوکار و نحوه اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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تعیین سازوکار و نحوه اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري جریان

 تعیین سازوکار و نحوه اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري ولتاژ
مراحل اجراي پروژه:

 .1تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان
 .2تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ
 .3تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري جریان
 .4تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري ولتاژ
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و ناظر است.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل گزارش راهكارها و دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و
مقره اندازهگیري ولتاژ خواهد بود.

 3-3-4-1نمونهسازي و تولید داخلی فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،نمونهسازي فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان در داخل کشور است
تا با برطرف نمودن مشكالت احتمالی این تجهیزات ،بتوان به تولید انبوه دست یافت.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 آگاهی از مشكالت تولید فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان و رفع آن
 تولید فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان در کشور و جلوگیري از خروج ارز
 کارآفرینی در حوزه فناوريهاي اتوماسیون توزیع
مراحل اجراي پروژه:

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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 .1بررسی و تحلیل روند تولید فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان در کشور
 .2آمادهسازي مقدمات تولید
 .3تولید آزمایشی
 .4انجام تستهاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی
 .5تست در محیط واقعی
 .6نهاییسازي و تولید انبوه
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل تولید فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان در کشور خواهد بود.

 4-3-4-1تست و اخذ تاییدیه بینالمللی فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و
جریان
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،اخد تاییدیههاي معتبر بینالمللی براي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان ساخت
داخل کشور است.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 اطمینان از کارکرد درست حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان ساخت داخل
 امكان صادرات حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان تولیدي ساخت داخل به خارج از کشور
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیههاي معتبر بینالمللی در حوزه حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیرري
ولتاژ و جریان
 .2مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان
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 .3انجام تستهاي مورد نظر حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان و رفع موانع اشكال احتمالی
 .4اخذ تاییدیه بینالمللی براي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل اخذ تاییدیه بینالمللی براي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان ساخت داخل
کشورخواهد بود.

 4-4-1طرح کالن فناوري DMS
 1-4-4-1تحقیق و توسعه و نمونهسازي نر افزار DMS
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه تحقیق و توسعه و نمونهسازي نرمافزار  DMSاست که با توجه به موجود نبودن یك نمونه  DMSموفق
داخلی در این زمینه به جهت هدایت تولیدکنندگان به تولید و استانداردسازي این فناوري پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور
این پروژه عبارتند از:
 تحقیق و توسعه در خصوص طراحی یك نرمافزار جامع و کامل  DMSداخلی
 تدوین نرمافزار  DMSداخلی با توجه به لزوم در نظر گرفتن مباحث پدافند غیرعامل


هدایت تولیدکنندگان به استانداردسازي فناوري نرمافزار DMS

مراحل اجراي پروژه:

 .1تحقیق و بررسی معماري نرمافزارهاي  DMSمعتبر دنیا
 .2طراحی یك معماري ملی براي نرمافزارهاي  DMSبا در نظر گرفتن مباحث پدافند غیرعامل
 .3نمونهسازي  DMSو اجراي آن در یك منطقه پایلوت و رفع اشكاالت و اصالح آن
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تأیید ناظر خواهد بود.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل یك نمونه نرمافزار  DMSملی با لحاظ نمودن مباحث پدافند غیرعامل خواهد بود.

 2-4-4-1اخذ تأییدیه بینالمللی براي DMSهاي توسعه یافته
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه اخذ تأییدیه بینالمللی براي DMSهاي توسعه یافته است که با توجه به ضرورت وجود تأییدیه بینالمللی
براي این نرمافزارها پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 مشروعیتبخشی به DMSهاي توسعه یافته از طریق اخذ تأییدیههاي معتبر بینالمللی
 تشویق به استفاده از DMSهاي توسعه یافته داراي تأییدیه بینالمللی در طرحهاي اتوماسیون توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی و شناسایی تأییدیههاي معتبر بینالمللی در زمینه نرمافزارهاي کاربردي شبكه برق
 .2برقراري ارتباط با مراکز ارائهدهنده تأییدیه بینالمللی
 .3جمعآوري و تكمیل مدارك موردنیاز و ارسال به مراجع ذيربط
 .4پیگیري تا حصول نتیجه
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و ناظر است.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل نحوه و چگونگی اخذ تأییدیه بینالمللی  DMSتوسعه یافته خواهد بود.

 5-4-1طرح کالن پروژههاي زیرساختی
 1-5-4-1طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی
هدف از اجراي پروژه :

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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هدف از اجراي پروژه طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی است که با توجه به ضرورت تعیین هزینه
خاموشی در ایران در جهت برآورد میزان سودآوري آن و برنامهریزي کالن دولت در ایران پیشنهاد شده است .اهداف کلی
متصور این پروژه عبارتند از:
 آگاهی مصرفکنندگان از نقش و جایگاه انرژي الكتریكی در فعالیتهاي جاري ایشان
 فراهم آمدن معیار و مبانی پرداخت خسارت توسط عرضهکننده برق به مشترکان در صورت وقوع خاموشی
 امكان قیمتگذاري برق بر اساس هزینه نهایی توسط عرضهکننده که در این صورت مشترك میتواند انرژي الكتریكری را
با قابلیت اطمینان مورد نظر و در ازاي پرداخت هزینه مربوطه در دسترس داشته باشد.
 فراهم آمدن امكان برنامهریزي میانمدت و بلندمدت توسعه بهینه شبكه تولید برق کشور

مراحل اجراي پروژه:

 .1مطالعات اولیه و بررسی منابع موجود
 .2بررسی الگوریتمها و روشهاي تعیین هزینه خاموشی و انتخاب روش مناسب
 .3بررسی گروههاي مختلف مورد مطالعه و تعیین جامعه آماري هدف
 .4بررسیهاي میدانی و جمعآوري اطالعات
 .5تعیین نتایج محاسبات هزینه خاموشی
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه گزارش هزینه خاموشی برق در ایران خواهد بود.

 2-5-4-1تهیه دستورالعمل استخراج شاخصهاي شدت اتوماسیون توزیع به تفكیك شرکتهاي توزیع برق
کشور

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
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هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه تهیه دستورالعمل استخراج شاخصهاي شدت اتوماسیون توزیع به تفكیك شرکتهاي توزیع برق کشور
است که با توجه به ضرورت آگاهی از شاخصهاي شدت اتوماسیون توزیع هر شرکت توزیع جهت برنامهریزي توسعه اتوماسیون
پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 تعیین معیار و مبناي مشخص و پذیرفته شده استخراج شاخص شدت اتوماسیون توزیع در کشور
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی جامع شبكه توزیع کشور از دیدگاه اتوماسیون
 .2بررسی روشهاي استخراج شاخص شدت اتوماسیون و انتخاب روش بهینه
 .3تهیه دستورالعمل استخراج شاخصهاي شدت اتوماسیون در کشور

معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه دستورالعمل استخراج شاخصهاي شدت اتوماسیون در کشور خواهد بود.

 3-5-4-1بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف اجراي اتوماسیون توزیع
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف اجراي اتوماسیون توزیع است که با توجه
به موجود نبودن دستورالعمل یكسان جهت اصالح و بهینهسازي شبكههاي توزیع ایران پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور
این پروژه عبارتند از:
 بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف اجراي اتوماسیون توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی شرایط کلی شرکتهاي توزیع در ایران با نظر به اتوماسیون توزیع
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 .2بررسی دستورالعمل کنونی اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع و نواقص آن
 .3بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف اجراي اتوماسیون توزیع با توجه به دو بند قبل
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه دستورالعمل بازنگري شده اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف اجراي اتوماسیون توزیع خواهد بود.

 4-5-4-1تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري نر افزارهاي اتوماسیون توزیع
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري نرمافزارهاي اتوماسیون توزیع است که برا توجره بره
موجود نبودن دستورالعمل اکتساب دانش فنی نرمافزارهاي اتوماسیون توزیع و نیرز موجرود نبرودن دسرتورالعمل رصرد فنراوري
نرمافزارهاي اتوماسیون توزیع در حال حاضر پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 تعیین سازوکار و نحوه اکتساب دانش فنی نرمافزارهاي اسكادا ،DMS ،پروتكل بین مراکز و پروتكل ارتباط پایانه راه دور و
مرکز
 تعیین سازوکار و نحوه رصد دانش فنی نرمافزارهاي اسكادا ،DMS ،پروتكل بین مراکز و پروتكل ارتبراط پایانره راه دور و
مرکز
مراحل اجراي پروژه:

 .1تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري اسكادا
 .2تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوريDMS
 .3تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل بین مراکز
 .4تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل ارتباطی بین مرکز و پایانه راه دور
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و ناظر است.
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خروجی پروژه:

خروجی پروژه مشتمل بر چهار گزارش تحت عناوین «تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري اسكادا ،تهیه
دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري  ،DMSتهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل بین مراکز
و دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل ارتباطی بین مرکز و پایانه راه دور» خواهد بود.

 5-5-4-1طراحی سازوکار ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه طراحی سازوکار ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع است که با توجه به موجرود نبرودن دسرتورالعملی جهرت
ارزیابی شدت اتوماسیون در ایران پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 تعیین سازوکار ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع در ایران
 تشویق شرکتهاي توزیع پیشرو در زمینه توسعه شاخص شدت اتوماسیون توزیع
 تحریك شرکتهاي توزیع دیگر به سمت بهبود شاخص شدت اتوماسیون توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1تهیه دستورالعمل ارزیابی شرکتهاي توزیع بر اساس شرایط موجود
 .2دستهبندي شرکتهاي توزیع در طبقات مختلف از نظر وضعیت شاخص شدت اتوماسیون توزیع
 .3تهیه دستورالعمل نحوه بررسی و ارزیابی شاخص شدت اتوماسیون توزیع
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه گزارشی در خصوص نحوه سازوکار و ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع خواهد بود.

 6-5-4-1تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع
هدف از اجراي پروژه:
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هدف از اجراي پروژه تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع است که با توجه به موجود نبودن برنامه یكسان جهت
استفاده در تعیین نقاط اتوماسیون شبكه هر شرکت توزیع در ایران پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 ایجاد برنامهاي مدون براي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع
 تعیین نقاط اتوماسیون توزیع بر مبناي محاسبات اقتصادي
 تعیین نقاط اتوماسیون توزیع بهصورت بهینه و با در نظر گرفتن شاخصهاي قابلیت اطمینان
مراحل اجراي پروژه:

 .1تدوین برنامه کاربردي و اجراي آن بر روي دو منطقه پایلوت جهت تعیین مشكالت برنامه
 .2رفع ابهامات و مشكالت برنامه
 .3نهایی نمودن برنامه و تدوین آن بهصورت برنامه کاربردي
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تأیید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع خواهد بود.

 7-5-4-1استقرار کامل  GISبا اطالعات بروز شده در شرکتهاي توزیع
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،وجود اطالعات بهروز شده از شبكه توزیع با استفاده از استقرار کامل  GISدر این شبكهها است.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 بهروز بودن اطالعات در دست از هر شبكه توزیع
 استفاده از مزایا و امكانات  GISدر طراحی و بهرهبرداري از شبكههاي توزیع
 استفاده از اطالعات  GISدر مباحث تعیین نقاط اتوماسیون توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی GISهاي موجود در تمامی شرکتهاي توزیع
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 .2بازنگري دستورالعمل مدون و استاندارد استقرار  GISدر شرکتهاي توزیع
 .3ارائه راهكار در خصوص نحوه الزام شرکتهاي توزیع به استقرار  GISکامل و نحوه نظارت و ارزیابی آن

معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل راهكارهاي الزام شرکتهاي توزیع به استقرار کامل  GISدر شرکتهاي تحت پوشش خود خواهد بود.

 8-5-4-1طراحی معماري نر افزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به استانداردسازي فناوري
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه طراحی معماري نرمافزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به استانداردسازي فناوري است که با توجه به
موجود نبودن یك طراحی معماري ملی براي اسكادا جهت هدایت تولیدکنندگان به استانداردسازي این فنراوري پیشرنهاد شرده
است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 طراحی یك معماري ملی جهت نرمافزار اسكاداي توزیع با توجه به لزوم در نظر گرفتن مباحث پدافند غیرعامل
 یكسانسازي و هماهنگی در معماري نرمافزارهاي اسكاداي تولید داخل کشور
 هدایت تولیدکنندگان به استانداردسازي فناوري اسكادا
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی معماري نرمافزارهاي اسكاداي تولید داخل
 .2طراحی یك معماري ملی براي نرمافزارهاي اسكاداي تولید داخل با توجه به نتایج بررسیهاي بند اول
 .3نهایی نمودن طرح ملی معماري نرمافزار اسكاداي توزیع با توجه به نیاز روز و فنّاوري دنیا
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تأیید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:
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خروجی پروژه طراحی معماري نرمافزار ملی اسكادا خواهد بود.

 9-5-4-1تحقیق و توسعه بر روي بومیسازي و بهکارگیري پروتكلهاي ارتباطی
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه تحقیق و توسعه بر روي بومیسازي و بهکارگیري پروتكلهاي ارتباطی اسرت کره برا توجره بره اهمیرت
بومیسازي پروتكلهاي ارتباطی و جایگاه آن در پدافند غیرعامل پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 تحقیق و توسعه در خصوص بومیسازي پروتكلهاي ارتباطی با بستر پدافند غیرعامل
 تحقیق و توسعه در خصوص بهکارگیري پروتكلهاي ارتباطی با توجه به لحاظ نمودن پدافند غیرعامل
مراحل اجراي پروژه:

 .1تحقیق و بررسی پروتكلهاي ارتباطی مطرح دنیا
 .2بررسی بر روي امكان بومیسازي پروتكلهاي ارتباطی با توجه به مباحث پدافند غیرعامل
 .3نهایی سازي و نتیجهگیري در خصوص نحوه بومیسازي پروتكلهاي ارتباطی
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تأیید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل نحوه بومیسازي پروتكلهاي ارتباطی لحاظ نمودن مباحث پدافند غیرعامل خواهد بود.

 10-5-4-1تهیه طرح تكمیل آزمایشگاههاي مرجع اتوماسیون توزیع داخل کشور
هدف از اجراي پروژه:

این پروژه با هدف تهیه طرح تكمیل آزمایشگاههاي مرجع اتوماسیون توزیع داخل کشور تهیه شده است.
مراحل اجراي پروژه:

 .1تهیه لیست آزمایشهاي مورد نیاز تجهیزات اتوماسیون توزیع
 .2بررسی آزمایشگاههاي موجود کشور به منظور بررسی امكان انجام آزمایشهاي مورد نیاز در آنها
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 .3تهیه طرح تكمیل آزمایشگاههاي مرجع اتوماسیون توزیع داخل کشور و برآورد بودجه مورد نیاز
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل تهیه طرح تكمیل آزمایشگاههاي مرجع اتوماسیون توزیع داخل کشور خواهد بود.

 6-4-1طرح کالن پروژههاي سیاستی
 1-6-4-1بهروزرسان ی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالح ات هوشمندسازي شبكه
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه بهروزرسانی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالحظات هوشمندسازي شبكه است که با
توجه به عدم لحاظ الزامات هوشمند سازي شبكه در شرح خدمات اتوماسیون توزیع موجود و نیز عدم وجود فازبندي و تعیین
اولویتها در شرح خدمات موجود پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 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:

 .1بررسی تجارب شرکتهاي توزیع که اتوماسیون را اجرا نمودهاند
 .2بررسی آزمونههاي اجرا شده اتوماسیون توزیع بر اساس شرح خدمات ابالغی توانیر
 .3تعیین و بررسی نواقص و مشكالت شرح خدمات ابالغی بر اساس مطالعات فوق
 .4اصالح شرح خدمات ابالغی بر مبناي مطالعات انجام گرفته
 .5برگزاري جلسات جهت تأیید نهایی
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.

 2-6-4-1رصد فناوريهاي نوظهور و نوآوريهاي فناورانه رهبران فناوري اتوماسیون توزیع در دنیا
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،بررسی آخرین دستاوردهاي فناورانه دنیا و آگاهسازي تولیدکنندگان داخلری از رونردهاي فنراوري در دنیرا
است .در این راستا الزم است تا بهطور دورهاي فناوريهاي نوظهور و سمتوسوي پروژههراي تحقیرق و توسرعه رهبرران ایرن
فناوري در دنیا رصد و گزارشهاي رصد فناوري آمادهسازي شده و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 آگاهی از آخرین دستاوردهاي فناورانه دنیا در جهت آگاهسازي تولیدکننردگان داخلری از رونردهاي روز فنراوري در دنیرا در
راستاي بهکارگیري در پروژههاي خود
 آگاهی از سمتوسوي الزامات فناوري در دنیا
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی و تحلیل پتنت
 .2بررسی و تحلیل طرحهاي پژوهشی رهبران فناوري
 .3بررسی و تحلیل گزارش پیادهسازي اتوماسیون در کشورهاي مختلف
 .4بررسی محصوالت جدید فناورانه در بازارهاي کشورهاي هدف
 .5آمادهسازي دورهاي گزارشهاي رصد
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل گزارشهاي دورهاي از رصد فناوريهاي روز دنیا خواهد بود.
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 3-6-4-1طراحی و اجراي بسته تشویقی جهت سرمایهگذاري روي  IEDو ریكلوزر و سكشناالیزر در کشور
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه طراحی و اجراي یك بسته تشویقی جهت سرمایهگذاري بر روي  IEDو ریكلوزر و سكشناالیزر در کشور
است که در راستاي کمك به تولید داخل و کارآفرینی پیشنهاد شده است .اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:


حمایت از سرمایهگذاري بر روي فناوريهاي اتوماسیون در حوزه IED



حمایت از سرمایهگذاري بر روي فناوريهاي اتوماسیون در حوزه ریكلوزر و سكشناالیزر

مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی موانع و مشكالت تولید و سرمایهگذاري بر روي  IEDو ریكلوزر و سكشناالیزر
 .2بررسی نحوه ایجاد انگیزه و حمایت در سرمایهگذاران جهت سرمایهگذاري بر روي  IEDو ریكلوزر و سكشناالیزر
 .3طراحی مشوقها و بسته تشویقی در جهت حمایت از سرمایهگذاري بر روي  IEDو ریكلوزر و سكشناالیزر
 .4اجراي طرح تشویقی در سه شرکت نمونه
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و ناظر است.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل طرح و نحوه اجراي طرح تشویقی حمایت از سرمایهگذاري در  IEDو ریكلوزر و سكشناالیزر خواهد بود.

 4-6-4-1برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکتهاي توزیع
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه آشنا سازي شرکتهاي توزیع با مفاهیم ،منافع فناوريها ،روشهاي اجراي پیشنیازها ،الزامرات ،کراربري
فناوري و ابزارها ،نرم افزارها و در مجموع ایجاد توانمندي براي بهکارگیري اتوماسیون در شرکتهاي توزیع است که با توجه به
اهمیت آموزش و آمادهسازي نیروي انسانی و اشاعه دانش کاربردي فناوريهاي اتوماسیون توزیع پیشنهاد شرده اسرت .اهرداف
کلی متصور این پروژه عبارتند از:
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 آموزش هماهنگ نیروي انسانی در حوزه اتوماسیون توزیع
 آمادهسازي نیروي انسانی در مبحث اتوماسیون توزیع بهعنوان یكی از زیرساختهاي موردنیاز جهت اجرا
 اشاعه دانش اتوماسیون توزیع و آشناسازي نیروي انسانی به اهمیت آن
مراحل اجراي پروژه:

 -1تعیین طرح درس دوره
 -2آمادهسازي طرح اجراي دوره و تصویب آن و تأمین اعتبار
 -3مذاکره با برگزارکننده و مرجع صدور گواهینامه
 -4اطالعرسانی و الزام شرکتهاي توزیع به معرفی دیسپاچرها و کارشناسان مرتبط
 -5برنامهریزي برگزاري دوره و اجراي برنامه
 -6ارزشیابی شرکتکنندگان
 -7صدور گواهینامه
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تأیید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل برگزاري دورههاي آموزشی تخصصی مرتبط با اتوماسیون توزیع با بهرهگیري از اساتید این فناوري خواهد
بود.

 5-6-4-1حمایت از ایجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون توزیع در دانشگاهها و مراکز
پژوهشی
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه آن است که با توجه به عدم وجود دورههاي دانشگاهی در رشته مهندسی برق در رابطه با اتوماسیون ،الزم
است تا دروس و سرفصلهاي این رشته تعبیه شود و آموزشهراي مررتبط در دانشرگاههرا برگرزار گرردد ترا در نهایرت بتروان
فار التحصیالنی داراي دانش دانشگاهی در این حوزه به صنعت برق کشور تحویل داده شود.
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اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 طراحی دورههاي ضروري در خصوص تدریس اتوماسیون توزیع
 مشروعیتبخشی به مبحث و اهمیت اتوماسیون توزیع
 ارتباط میان پژوهشگران و صنعت توزیع برق کشور از طریق برگزاري دورهها
مراحل اجراي پروژه:

 .1تعیین دروس
 .2تدوین سیالبس دروس
 .3آمادهسازي طرح
 .4رایزنی با وزارت علوم و اخذ مصوبههاي الزم
 .5اجراي پایلوت در دانشگاههاي برتر کشور
 .6تألیف و ترجمه متون مرتبط
 .7اجراي سراسري طرح در کل دانشگاههاي کشور
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل نحوه حمایت از دورههاي آموزشی و بازآموزي اتوماسیون توزیع خواهد بود.

 6-6-4-1تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع
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
خصوص تجهیزات اتوماسیون و اعمال سلیقه در خصوص استفاده از تجهیزات با مشخصات فنی مختلف پیشنهاد شده است.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 تعیین معیار و مبناي مشخص و پذیرفته شده براي مقایسه و ارزیابی کیفیت محصوالت
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 ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد در وزارت نیرو


استقرار روشها و نظام بهینه استاندارد در وزارت نیرو

 فراهم کردن شرایط مناسب دسترس به استانداردهاي تدوینیافته
مراحل اجراي پروژه:

 .1تدوین استاندارد ملی سكسیونر ،بریكر ،نشاندهنده و تشخیصدهنده خطا
 .2تدوین استاندارد ملی ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جریان ،ترانسدیوسر ،رلههاي خطاي زمین و اضافه جریان و پایانه راه دور
 .3تدوین استاندارد ملی نرمافزارهاي اسكادا DMS ،و پروتكلهاي ارتباطی
 .4تدوین استاندارد ملی حسگر جریان ،حسگر ولتاژ
 .5تدوین استاندارد ملی  ،IEDریكلوزر ،سكشناالیزر
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

 .1استاندارد ملی سكسیونر ،بریكر ،نشاندهنده و تشخیصدهنده خطا
 .2استاندارد ملی ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جریان ،ترانسدیوسر ،رلههاي خطاي زمین و اضافه جریان و پایانه راه دور
 .3استاندارد ملی نرمافزارهاي اسكادا DMS ،و پروتكلهاي ارتباطی
 .4استاندارد ملی حسگر جریان ،حسگر ولتاژ
 .5استاندارد ملی  ،IEDریكلوزر ،سكشناالیزر

 7-6-4-1بررسی و مقایسه عملكرد فناوريهاي داخلی و بینالمللی
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،شناسایی نقاط قوت و ضعف تولیدکنندگان داخلی است که در این راستا الزم است تا در آزمایشرگاههراي
مرجع ،فناوريهاي بروز رهبران فناوري مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته و با محصوالت مشابه تولیدکنندگان داخلی مقایسه و
گزارش شكاف فناوريهاي کشور با نمونههاي خارجی بهطور دورهاي تهیه گردد.
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اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 تعیین جایگاه تولیدات فناورانه داخلی در مقایسه با تولیدات فناورانه بینالمللی و رهبران فناوري
 تعیین نقاط قوت و ضعف تولیدات فناورانه داخلی در مقایسه با رقباي بینالمللی
 بهبود تولیدات فناورانه داخلی در راستاي رقابت با تولیدات بینالمللی
مراحل اجراي پروژه:

 -1بررسی و تحلیل تولیدات فناورانه داخلی در حوزه تجهیزات اتوماسیون توزیع
 -2بررسی و تحلیل تولیدات فناورانه بینالمللی و رهبران فناوري در حوزه تجهیزات اتوماسیون توزیع
 -3تعیین نقاط قوت و ضعف تولیدات داخلی در مقایسه با موارد مشابه بینالمللی
 -4تعیین راهكارهاي پوشش فاصله میان تولیدات فناورانه داخلی با بینالمللی
 -5آمادهسازي دورهاي گزارشهاي رصد
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل گزارشهاي دورهاي از مقایسه فناوريهاي داخلی و بینالمللی در حوزه اتوماسیون توزیع خواهد بود.
 8-6-4-1ظرفیتسازي شرکتهاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره و اجرا
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،تحریك بازار داخل و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و پیمانكاران داخلی است .به منظور کراهش ریسرك
اجراي پروژهها الزم است دو طرح در شرکتهاي توزیعی که آمادگی فنی ،انسانی و مدیریتی باالتري دارند انجام شود.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 راهنمایی به شرکتهاي مهندسی و پیمانكاري در جهت ارائه تسهیالت و خدمات بهتر
 بهبود فضاي رقابت و کسبوکار شرکتهاي مهندسی و پیمانكاري در جهت خدمات مشاوره و اجراي اتوماسیون توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1شناسایی پیمانكاران و مشاوران متعهد و مجرب در زمینه ارائه خدمات مهندسی و پیمانكاري اتوماسیون توزیع در کشور
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 .2شناسایی نقاط قوت و ضعف پیمانكاران و مشاوران متعهد و مجرب در زمینه ارائه خدمات مهندسی و پیمانكاري اتوماسیون
توزیع
 .3ارائه راهحل در جهت ظرفیتسازي شرکت هاي پیمانكاري و مشاوره مجرب و متعهد در زمینره ارائره خردمات مهندسری و
پیمانكاري اتوماسیون توزیع
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل گزارشهاي مرتبط با نحوه ظرفیتسازي در شرکتهاي مهندسی و مشاوره در زمینه اتوماسیون توزیع
خواهد بود.

 9-6-4-1تسهیل ورود پیمانكاران استفاده کننده از تجهیزات داخلی داراي تأییدیه معتبر به مناقصات
اتوماسیون توزیع
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،ایجاد امكان ورود تولیدکنندگان و پیمانكاران داخلی داراي تأییدیه به مناقصات اتوماسیون با شرط داشتن
شرایط فنی و اجرایی به استناد تأییدیه است تا بتوان براي ورود پیمانكاران و تولیدکنندگان داخلی تسرهیالت و امتیرازاتی را در
نظر گرفت تا ورود آنها به مناقصات را تسهیل نماید و موانع ورود غیرفنی را براي آنها کاهش داد.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 ترغیب پیمانكاران و تولیدکنندگان داخلی جهت ارتقاي سطح خدمات و محصوالت خود براي گرفتن مجوزها و تأییدیههاي
معتبر
 بهبود فضاي رقابت و کسبوکار شرکتهاي مهندسی و پیمانكاري در جهت خدمات مشاوره و اجراي اتوماسیون توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1طراحی فرمول حمایتی از پیمانكاران و تولیدکنندگان داخلی داراي تأییدیه معتبر در مناقصات و تهیه دستورالعمل مربوطه
 .2تأیید و تصویب طرح تشویقی در مراجع ذيصالح
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 .3اطالعرسانی طرح تشویقی
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل آییننامه ارزیابی و دستورالعمل مربوط به نحوه ارزیابی شرکتهاي مهندسی و مشاور در زمینه اتوماسیون
توزیع و برگزاري دورههاي منظم و مرتب براي ارتقاي سطح آنها خواهد بود.

 10-6-4-1تعریف دو طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهت تحریك بازار داخل در شرکتهاي
بهرهبردار آماده از لحاظ فنی ،انسانی و مدیریتی
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،تحریك بازار داخل و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و پیمانكاران داخلی تعریف شده است .دلیل انتخراب
دو طرح ،امكان مقایسه نتایج آنها با یكدیگر است .لذا بره منظرور کراهش ریسرك اجرراي طررحهرا الزم اسرت دو طررح در
شرکتهایی توزیعی که آمادگی فنی ،انسانی و مدیریتی باالتري دارند بهصورت پایلوت اجرا شود و بعد از شناسایی نقاط ضعف و
قوت کار ،به شرکتهاي توزیع دیگر تعمیم داده شود.
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
 بهبود فضاي رقابت و کسبوکار شرکتهاي مهندسی و پیمانكاري در جهت خدمات مشاوره و اجراي اتوماسیون توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1فرا خوان شناسایی و ارزیابی پیمانكاران و سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات اتوماسیون داخل کشور
 .2شناسایی و ارزیابی پیمانكاران ،تولیدکنندگان و سازندگان پیشرو تجهیزات اتوماسیون داخل کشور
 .3شناسایی و هماهنگی با دو شرکت توزیع پیشرو در زمینه مسائل فنی و مدیریتی و انسانی
 .4طراحی اتوماسیون توزیع براي شرکتهاي مزبور
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 .5اجراي پروژه
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل اجراي اتوماسیون توزیع با تجهیزات داخلی در دو شرکت توزیع پیشرو در زمینههاي فنی و مدیریتی و
انسانی خواهد بود که درواقع محك و ارزیابی تجهیزات ساخت داخل در حوزه اتوماسیون را به همراه خواهد داشت.

 11-6-4-1شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سایر فناوريها و هدایت جهت اخذ تأییدیه بینالمللی
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان سایر فناوريهاي مرتبط با اتوماسیون توزیع در جهت هدایت آنها براي
اخذ تأییدیههاي معتبر بینالمللی است تا بهوسیله اخذ این تأییدیهها و ارتقاي محصوالت خود بتوانند هم در بازار داخرل و هرم
خارج کشور فعالیت نمایند.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 شناسایی نقاط قوت و ضعف سایر فناوريهاي اتوماسیون ساخت داخل
 شناسایی پیمانكاران ،تولیدکنندگان و سازندگان پیشرو در زمینه سایر فناوريهاي اتوماسیون توزیع
 هدایت تولیدکنندگان و سازندگان سایر فناوريها جهت اخذ تأییدیه بینالمللی برراي محصروالت خرود در جهرت افرزایش
کیفیت تولیدات
مراحل اجراي پروژه:

 .1فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانكاران و سازندگان و تولیدکنندگان سایر فناوريهاي اتوماسیون داخل کشور
 .2شناسایی و ارزیابی پیمانكاران ،تولیدکنندگان و سازندگان پیشرو سایر فناوريهاي اتوماسیون داخل کشور
 .3تهیه دستورالعمل و آییننامههاي مربوطه جهت هدایت تولیدکنندگان و سازندگان سایر فناوريها بهسوي اخذ تأییدیههراي
بینالمللی
معیار پذیرش مراحل پروژه:
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معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل دستورالعمل و آییننامه مربوط به نحوه هدایت تولیدکنندگان سایر فناوريها بهسوي اخذ تأییدیه بینالمللی
خواهد بود.

 12-6-4-1عرضه برق به مشترکین متناسب بار نیازهاي خاص آنان (تعرفه مبتنی بر پایایی)
هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،امكان سنجی تعیین تعرفه عرضه برق به مشترکین متناسب با پایایی و کیفیت برق تحویلی است ،کره در
این راستا الزم است مطالعات مبسوطی صورت گرفته و این امر امكانسنجی شود.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 امكانسنجی عرضه برق به مشترکین متناسب با نیازهاي خاص آنان
 شناسایی الزامات و زیرساختها عرضه برق به مشترکین متناسب با نیازهاي آنان
 تعیین میزان تعرفه بر مقدار پایایی برق
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی و تحقیق در خصوص امكانسنجی فنی و اقتصادي عرضه برق به مشترکین مبتنی بر پایایی
 .2نظرخواهی از تمامی شرکت هاي توزیع برق در خصوص امكان تحویل برق به مشترکین بر اساس پایایی
 .3نحوه ارائه تعرفه برق مبتنی بر پایایی
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل امكانسنجی عرضه برق با تعرفههاي متفاوت مبتنی بر پایایی و راهكار آن خواهد بود.

 13-6-4-1تأمین منابع از طریق صرفه جویی از محل کاهش تلفات توان با بازآرایی هوشمند شبكه
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هدف از اجراي پروژه:

هدف از اجراي پروژه ،امكانسنجی تأمین منابع از طریق صرفهجویی از محل کاهش تلفات از طریق بازآرایی هوشرمند شربكه
براي مبحث اتوماسیون توزیع است.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 امكانسنجی صرفهجویی در مصرف برق از طریق کاهش تلفات با استفاده از بازآرایی شبكه
 بررسی الزامات و نیازمنديهاي صرفهجویی در مصرف برق از طریق کاهش تلفات با استفاده از بازآرایی
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی و تحقیق در خصوص امكانسنجی استفاده از بازآرایی شبكه در جهت کاهش تلفات
 .2بررسی وضعیت کلی شبكههاي توزیع کشور از نظر الزامات و نیازمنديهاي الزم جهت کاهش تلفات با استفاده از بازآرایی
 .3ارائه راهكار و نتیجهگیري
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل گزارشی در خصوص نحوه تأمین منابع مالی از طریق صرفهجویی در انرژي با استفاده از بازآرایی شبكه
خواهد بود.
 14-6-4-1تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژههاي اتوماسیونی واگذارشده به پیمانكاران کشور
هدف از اجراي پروژه:

به منظور حمایت از صادرات فناوري توسعه یافتره اتوماسریون در کشرورهاي هردف الزم اسرت سرازوکاري جهرت حمایرت از
شرکتهاي دانشبنیان داخلی جهت اجراي پروژههاي اتوماسیون در خارج از کشور در نظر گرفتره شرود .ایرن طررح مریتوانرد
فاینانس پروژه براي کارفرمایان خارجی توسط نهادهایی نظیر بانك توسعه صادرات باشد.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 نحوه تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژههاي اتوماسیون توزیع واگذارشده به پیمانكاران کشور
 حمایت از طرحهاي اتوماسیون توزیع در کشور
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 انتقال دانش فنی و تجربه کارفرمایان خارجی در مبحث اتوماسیون توزیع

مراحل اجراي پروژه:

 .1آمادهسازي طرح حمایتی
 .2آمادهسازي توجیه فنی اقتصادي
 .3رایزنی با نهادهاي مرتبط با بانك توسعه صادرات
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل نحوه حمایت و تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژههاي اتوماسیونی واگذارشده به پیمانكاران کشور
خواهد بود.

 15-6-4-1حمایت از حضور شرکتهاي داخلی در نمایشگاههاي بینالمللی
هدف از اجراي پروژه:

به منظور ایجاد انگیزه براي شرکتهاي داخلی و ایجاد بستر الزم جهت صادرات فناوري میتوان طی طرحری نمایشرگاههراي
بینالمللی صنعت برق را به شرکتها اطالعرسانی نموده از حضور آنها در این نمایشگاهها جهت عرضه فناوريهراي مربوطره
حمایت نمود.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 حمایت و تسهیل حضور شرکتهاي داخلی متخصص در مبحث اتوماسیون توزیع در نمایشگاههاي بینالمللی جهت کسب
تجارب ارزشمند و مفید و انتقال آن به داخل کشور
 ارتقاي سطح پروژههاي اتوماسیون توزیع از طریق انتقال دانش فنی از طریق نمایشگاههاي بینالمللی
مراحل اجراي پروژه:

 .1آمادهسازي طرح و آئیننامه مربوطه
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 .2تأمین اعتبار
 .3ایجاد ساز وکار اطالعرسانی
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل نحوه حمایت از حضور شرکتهاي داخلی در نمایشگاههاي بینالمللی خواهد بود.

 16-6-4-1بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه
هدف از اجراي پروژه:

این پروژه که با هدف شناساندن پتانسیل کشورهاي منطقه به تولیدکنندگان داخلی تعریف شرده اسرت بایرد در نهایرت بتوانرد
اطالعات اندازه بازار ،آمادگی بازار ،وضعیت فناوري و تصمیمات کشورهاي منطقه براي اجراي طرحهاي اتوماسیون را استخراج
و تحلیل نماید.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 شناساندن پتانسیل کشورهاي منطقه به تولیدکنندگان داخلی
 شناسایی و تعیین اندازه بازار ،آمادگی بازار ،وضعیت فناوري و تصمیمات کشورهاي منطقه براي اجراي طرحهاي اتوماسیون
توزیع
مراحل اجراي پروژه:

 .1شناسایی کشورهاي منتخب
 .2بررسی تعداد پستهاي توزیع در بازار هدف
 .3بررسی میزان اتوماسیون در شبكههاي توزیع کشورهاي منطقه
 .4بررسی تعداد مراکز مجهز به اسكاداي توزیع شبكههاي توزیع کشورهاي منطقه
 .5بررسی آمار خاموشی و تلفات در این کشورها
 .6بررسی بودجه سالیانه کشورها و منابع قابل تخصیص آنها براي اتوماسیون
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 .7بررسی برنامههاي بلندمدت کشورها در زمینه توسعه اتوماسیون و شبكه هوشمند
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل گزارشی مبسوط از بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه خواهد بود.

 17-6-4-1ایجاد نگاه اقتصادي در شرکتهاي توزیع از طریق تأمین نقدینگی بر مبناي میزان خریدوفروش
انرژي در بورس
هدف از اجراي پروژه:

در صورت اجرایی شدن طرح خریدوفروش برق در بورس انرژي توسط شرکتهاي توزیع ،تالش شرکتها براي کاهش تلفات و
کاهش خاموشی ،بهرهوري ارزش اقتصادي پیدا میکند و لذا تخصیص منابع مالی برراي اجرراي طررحهراي اتوماسریون داراي
توجیه اقتصادي براي شرکتهاي توزیع (عالوه بر منافع ملی ) خواهد بود و درنتیجه روشی برراي ترأمین مرالی ایرن طررحهرا
میتواند باشد.
اهداف کلی متصور این پروژه عبارتند از:
 ترغیب شرکتهاي توزیع به کاهش تلفات و کاهش خاموشی
 توجیه اقتصادي اجراي اتوماسیون توزیع براي شرکتهاي توزیع
 تأمین منابع مالی اتوماسیون توزیع از طریق بورس انرژي
مراحل اجراي پروژه:

 .1بررسی و تحقیق در خصوص چگونگی ترغیب شرکتها به سرمایهگذاري در حوزه اتوماسیون توزیع در صرورت راهانردازي
بورس انرژي
 .2تعیین سازوکار و راهكار تأمین منابع مالی اجراي اتوماسیون توزیع در شرکتها از طریق بورس انرژي
معیار پذیرش مراحل پروژه:

معیار پذیرش مراحل اجراي پروژه ،تأیید خبرگان و تائید ناظر خواهد بود.
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خروجی پروژه:

خروجی پروژه شامل دستورالعمل و راهكار ترغیب شرکتها به اجراي اتوماسیون توزیع و تأمین منابع مالی آن از طریق برورس
انرژي خواهد بود.
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 5-1بودجهریزي و زمانبندي
ازآنجاکه منابع مالی مستمر یكی از اصلیترین (و شاید مهمترین) عوامل توسعه موفق فناوريها است ،ضروري است تا
پیشبینی منابع مالی الزم براي هر یك از اقدامها و سیاستهاي تعریف شده مشخص گردیده و بودجه مشخصی براي آنها
پیشبینی گردد.
به منظور پایدار نمودن و قابل پیشبینی نمودن برنامههاي حمایتی ،مناسب است تا برنامهها براي دورههاي زمانی مشخص و
محدود طراحی و اجرا شوند .با این کار میتوان به روشن و در کنترل بودن بودجه موردنیاز ،فراهم شدن امكانات ارزیابی بهتر
نتایج و دستاوردها و امكان اصالح ،بازنگري و ایجاد تطابق بیشتر در برنامهها با شرایط زمان ،اشاره کرد.
در ادامه ،در مورد فرایند تدوین بودجه و تهیه برنامه زمانی یك پروژه توضیحاتی ارائه میشود.
الزم به ذکر است که ریز مراحل و اقدامات هر یك از فعالیتها با هماهنگی اعضاي کمیته راهبري به شرح زیر تهیه شده است.

 7-4-1فعالیتها  ،هزینه و زمان طرح کالن فناوري IED
 1-7-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  3-1آمده است.
جدول  -3-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

نیروي انسانی

6
6

 1نفر کارشناس مهندسی صنایع
 1نفر کارشناس مهندس برق

تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED

جمع

 2-7-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه اجراي طرح انتقال فناوري براي IED

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  4-1آمده است.
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جدول  -4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه اجراي طرح انتقال فناوري براي IED

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

تشكیل کارگروه انتقال فناوري  IEDو تعیین اقدامات آن
بسترسازي انتقال مناسب فناوري IED
انجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري IED
تشكیل کارگروه انتقال فناوري  IEDو تعیین اقدامات آن

3

اجراي گامها و مراحل انتقال فناوري IED
جمع

8
22

3
5
3

نیروي انسانی

 2نفر کارشناس مهندسی صنایع
 3نفر کارشناس مهندس برق

 3-7-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه نمونهسازي و تولید داخلی IED

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  5-1آمده است.

جدول  -5-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه نمونهسازي و تولید داخلی IED

فعالیت
بررسی و تحلیل روند تولید  IEDدر کشور
آمادهسازي مقدمات تولید
تولید آزمایشی
انجام تستهاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی
تست در محیط واقعی
نهاییسازي و تولید انبوه
جمع

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)
6
12
12
6
6
6
48

 4-7-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تست و اخذ تاییدیه بینالمللی IED

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در

جدول  6-1آمده است.

نیروي انسانی

 6نفر کارشناسی مهندسی برق
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جدول  - 6-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تست و اخذ تاییدیه بینالمللی IED

هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت

زمان (ماه)

بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیههاي معتبر بینالمللی در حوزه IED

نیروي انسانی

2
4
12
6
24

مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه IED

انجام تستهاي مورد نظر  IEDو رفع موانع اشكال احتمالی
اخذ تاییدیه بینالمللی براي IED
جمع

نفر
5
کارشناسی
مهندسی
برق

 8-4-1فعالیتها  ،هزینه و زمان طرح کالن فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
 1-8-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  7-1آمده است.
جدول  -7-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت
تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
جمع

زمان (ماه)

نیروي انسانی

6
6

 1نفر کارشناس مهندسی صنایع
 1نفر کارشناس مهندس برق

 2-8-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه اجراي طرح انتقال فناوري براي ریكلوزر و سكشناالیزر

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  8-1آمده است.
جدول  -8-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه اجراي طرح انتقال فناوري براي ریكلوزر و سكشناالیزر

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

نیروي انسانی
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3
5
3
3
8
22

تشكیل کارگروه انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر و تعیین اقدامات آن
بسترسازي انتقال مناسب فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
انجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
تشكیل کارگروه انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر و تعیین اقدامات آن
اجراي گامها و مراحل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
جمع

 2نفر کارشناس مهندسی
صنایع
 3نفر کارشناس مهندس برق

 3-8-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه نمونهسازي و تولید داخلی ریكلوزر و سكشناالیزر

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  9-1آمده است.

جدول  -9-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه نمونهسازي و تولید داخلی ریكلوزر و سكشناالیزر

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

بررسی و تحلیل روند تولید ریكلوزر و سكشناالیزر در کشور
آمادهسازي مقدمات تولید
تولید آزمایشی
انجام تستهاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی
تست در محیط واقعی
نهاییسازي و تولید انبوه
جمع

زمان (ماه)
6
12
12
6
6
6
48

نیروي انسانی

 6نفر کارشناسی مهندسی برق

 4-8-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تست و اخذ تاییدیه بینالمللی ریكلوزر و سكشناالیزر

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  10-1آمده است.

جدول  -10-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تست و اخذ تاییدیه بینالمللی ریكلوزر و سكشناالیزر

فعالیت
بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیههاي معتبر بینالمللی در
حوزه ریكلوزر و سكشناالیزر
مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبرر ارائره دهنرده تاییدیره ریكلروزر و
سكشناالیزر
انجام تستهاي مورد نظر ریكلوزر و سكشناالیزر و رفع موانع اشركال
احتمالی

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

نیروي انسانی

2
4
12

 5نفر کارشناسی مهندسی برق
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6
24

اخذ تاییدیه بینالمللی براي ریكلوزر و سكشناالیزر
جمع

 9-4-1فعالیتها  ،هزینه و زمان طرح کالن فناوريهاي حسگر جریان  ،حسگر ولتاژ  ،مقره اندازهگیري
جریان و ولتاژ
 1-9-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تهیه مشخصات فنی حسگر جریان ،حسگرولتاژ ،مقره اندازهگیري
جریان و ولتاژ

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  11-1آمده است.

جدول  -11-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تحقیق و بررسی در خصوص فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره
اندازهگیري جریان و ولتاژ

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

بررسی و مطالعه فناوري حسگر جریان
بررسی و مطالعه فناوري حسگر ولتاژ
بررسی و مطالعه فناوري مقره اندازهگیري جریان
بررسی و مطالعه فناوري مقره اندازهگیري ولتاژ
جمعبندي و تهیه مشخصات فنی فناوريهاي مذکور
جمع

نیروي انسانی

8
 8نفر کارشناس مهندسی برق
4
12

 2-9-4-1فعالیت ها ،هزینه و زمان پروژه تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون
توزیع داراي ارزش فناورانه

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  12-1آمده است.
جدول  -12-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تهیه دستورالعمل انتقال اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون
توزیع داراي ارزش فناورانه
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فعالیت
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هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)
3
3

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان
تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ
تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري جریان
تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري ولتاژ
جمع

6

نیروي انسانی

 2نفر کارشناس مهندسی صنایع
 2نفر کارشناس مهندسی برق

12

 3-9-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه نمونهسازي و تولید داخلی فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ،
مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  13-1آمده است.

جدول  -13-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه نمونهسازي و تولید داخلی فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره
اندازهگیري ولتاژ و جریان

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

بررسی و تحلیل روند تولید فناوريهاي حسگر جریان،
حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان در کشور
آمادهسازي مقدمات تولید
تولید آزمایشی
انجام تستهاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی
تست در محیط واقعی
نهاییسازي و تولید انبوه
جمع

نیروي انسانی

6
12
12
6
6
6
48

 10نفر کارشناسی مهندسی برق

 4-9-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تست و اخذ تاییدیه بینالمللی حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره
اندازهگیري ولتاژ و جریان

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  14-1آمده است.
جدول  -14-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تست و اخذ تاییدیه بینالمللی حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري
ولتاژ و جریان
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هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت

زمان (ماه)

بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیههاي معتبر بینالمللی در حوزه
حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان
مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه حسگر جریان ،حسگر
ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ و جریان
انجام تستهاي مورد نظر حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ
و جریان و رفع موانع اشكال احتمالی
اخذ تاییدیه بینالمللی براي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري ولتاژ
و جریان
جمع

نیروي انسانی

4
8
 8نفر کارشناسی مهندسی
برق

24
12
48

 10-4-1فعالیتها  ،هزینه و زمان طرح کالن فناوري DMS
 1-10-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تحقیق و توسعه و نمونهسازي نر افزار DMS

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  15-1آمده است.

جدول  -15-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تحقیق و توسعه و نمونهسازي نر

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

تحقیق و بررسی معماري نرمافزارهاي  DMSمعتبر دنیا
طراحی یك معماري ملی براي نرمافزارهاي  DMSبا در نظر گررفتن
مباحث پدافند غیرعامل
نمونهسازي  DMSو اجراي آن در یك منطقه پایلوت و رفع اشكاالت
و اصالح آن
جمع

زمان (ماه)

افزار DMS

نیروي انسانی

6
18
12

 10نفر کارشناس نرمافزار
 4نفر کارشناس مهندسی برق

36

 2-10-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه اخذ تأییدیه بینالمللی براي DMSهاي توسعه یافته

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  16-1آمده است.

جدول  -16-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه اخذ تأییدیه بینالمللی براي DMSهاي توسعه یافته
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هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت

زمان (ماه)

بررسی و شناسایی تأییدیههاي معتبر بینالمللی در زمینه نرمافزارهاي کاربردي
شبكه برق
برقراري ارتباط با مراکز ارائهدهنده تأییدیه بینالمللی
جمعآوري و تكمیل مدارك موردنیاز و ارسال به مراجع
پیگیري تا حصول نتیجه
جمع

نیروي انسانی

3
3
6
6
18

 2نفر کارشناس مهندسی صنایع
 2نفر کارشناس مهندسی برق

 11-4-1فعالیتها  ،هزینه و زمان طرح کالن پروژههاي زیرساختی
 1-11-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  17-1آمده است.
جدول  -17-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

تهیه دستورالعمل ارزیابی شرکتهاي توزیع بر اساس شرایط موجود
دسته بندي شرکت هاي توزیع در طبقات مختلف از نظر وضرعیت شراخص شردت
اتوماسیون توزیع
تهیه دستورالعمل نحوه بررسی و ارزیابی شاخص شدت اتوماسیون توزیع
جمع

نیروي انسانی

زمان (ماه)
3
3

 4نفر کارشناس مهندسی
برق

6
12

 2-11-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  18-1آمده است.
جدول  -18-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع

فعالیت
تعیین الگوریتم مناسب برنامه
رفع ابهامات و مشكالت برنامه
نهایی نمودن برنامه و تدوین بهصورت برنامه کاربردي و اجرا بر روي دو منطقه پایلوت
جمع

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)
3
3
6
12

نیروي انسانی
 5نفر کارشناس
مهندسی برق
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 3-11-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه طراحی معماري نر افزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به
استانداردسازي فناوري

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  13-1آمده است.
جدول  13-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه طراحی معماري نر افزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به
استانداردسازي فناوري
هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت
بررسی معماري نرمافزارهاي اسكاداي تولید داخل
طراحی یك معماري ملی براي نرمافزارهاي اسكاداي تولید داخل برا توجره بره
نتایج بررسیهاي بند اول
نهایی نمودن طرح ملی معماري نرمافزار اسكاداي توزیع با توجه بره نیراز روز و
فنّاوري دنیا
جمع

زمان (ماه)

نیروي انسانی

6
18
12

 10نفر کارشناس نرمافزار
 4نفر کارشناس مهندسی برق

36

 4-11-4-1تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري نر افزارهاي اتوماسیون توزیع

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  19-1آمده است.
جدول  -19-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري نر افزارهاي اتوماسیون
توزیع

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري اسكادا

3

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوريDMS

3

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل بین مراکز

3

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل ارتباطی بین مرکز
و پایانه راه دور

3

جمع

12

نیروي انسانی

 2نفر کارشناس مهندسی صنایع
 2نفر کارشناس مهندسی برق
 2نفر کارشناس نرمافزار
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 5-11-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تحقیق و توسعه بر روي بومیسازي و بهکارگیري پروتكلهاي
ارتباطی

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  20-1آمده است.

جدول  -20-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تحقیق و توسعه بر روي بومیسازي و بهکارگیري پروتكلهاي ارتباطی
هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت
تحقیق و بررسی پروتكلهاي ارتباطی مطرح دنیا
بررسی بر روي امكان بومیسازي پروتكلهاي ارتباطی با توجره بره
مباحث پدافند غیرعامل
نهررایی سررازي و نتیجررهگیررري در خصرروص نحرروه بررومیسررازي
پروتكلهاي ارتباطی
جمع

نیروي انسانی

زمان (ماه)
6
18
12

 7نفر کارشناس نرمافزار
 4نفر کارشناس مهندسی برق

36

 6-11-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  21-1آمده است.

جدول  -21-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی

فعالیت
مطالعات اولیه و بررسی منابع موجود
بررسی الگوریتمها و روشهاي تعیین هزینه خاموشی و انتخاب روش مناسب
بررسی گروههاي مختلف مورد مطالعه و تعیین جامعه آماري هدف
بررسیهاي میدانی جمعآوري اطالعات
تعیین نتایج محاسبات هزینه خاموشی
جمع

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

نیروي انسانی

5
5
5
5
4
24

 6نفر کارشناس
مهندسی برق

 7-11-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تهیه دستورالعمل استخراج شاخصهاي شدت اتوماسیون توزیع به
تفكیك شرکتهاي توزیع برق کشور
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جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در

جدول  22-1آمده است.

جدول  -22-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه طراحی سازوکار استخراج شاخصهاي شدت اتوماسیون توزیع به تفكیك
شرکتهاي توزیع برق کشور
هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت
بررسی جامع شبكه توزیع کشور از دیدگاه اتوماسیون
بررسی روشهاي استخراج شاخص شدت اتوماسیون و انتخاب روش بهینه
تهیه دستورالعمل استخراج شاخصهاي شدت اتوماسیون در کشور
جمع

زمان (ماه)

نیروي انسانی

4
4
4
12

 20نفر کارشناس
مهندسی برق

 8-11-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف
اجراي اتوماسیون توزیع

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  23-1آمده است.

جدول - 23-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف اجراي
اتوماسیون توزیع

فعالیت
بررسی شرایط کلی شرکتهاي توزیع در ایران با نظر به اتوماسیون توزیع

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

نیروي انسانی

6

 8نفر کارشناس
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بررسی دستورالعمل کنونی اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع و نواقص آن
بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف اجراي اتوماسیون توزیع با
توجه به دو بند قبل
جمع

مهندسی برق

6
6
18

 9-11-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان استقرار کامل  GISبا اطالعات بروز شده در شرکتهاي توزیع

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  24-1آمده است.
جدول  -24-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه استقرار کامل  GISبا اطالعات بروز شده در شرکتهاي توزیع
هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت
بررسی GISهاي موجود در تمامی شرکتهاي توزیع
بازنگري دستورالعمل مدون و استاندارد استقرار  GISدر شرکتهاي توزیع
ارائه راهكار در خصوص نحوه الزام شرکتهاي توزیع به استقرار  GISکامل و نحوه
نظارت و ارزیابی آن
جمع

زمان (ماه)
5
2
3
10

نیروي انسانی
 4نفر کارشناس
مهندسی برق
 2نفر کارشناس
مهندس نرمافزار

 10-11-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان تهیه طرح تكمیل آزمایشگاههاي مرجع اتوماسیون توزیع داخل کشور

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  25-1آمده است.
جدول  -25-1جدول فعالیتها ،هزینه و زمان تهیه طرح تكمیل آزمایشگاههاي مرجع اتوماسیون توزیع داخل کشور

فعالیت
تهیه لیست آزمایشهاي مورد نیاز تجهیزات اتوماسیون توزیع
بررسی آزمایشگاههاي موجود کشور به منظور بررسی امكان انجام
آزمایشهاي مورد نیاز در آنها
تهیه طرح تجهیز آزمایشگاههاي مورد نیاز اتوماسیون توزیع داخل کشور و
برآورد بودجه مورد نیاز
جمع

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

نیروي انسانی

3
3
6
12

 4نفر کارشناس مهندسی برق
 2نفر کارشناس نرمافزار
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 12-4-1فعالیتها  ،هزینه و زمان طرح کالن پروژههاي سیاستی
 1-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه بهروزرسانی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالح ات
هوشمندسازي شبكه

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  26-1آمده است.

جدول  -26-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه بهروزرسانی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالح ات
هوشمندسازي شبكه
هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت
بررسی تجارب شرکتهاي توزیع که اتوماسیون را اجرا نمودهاند
بررسی پایلوتهاي اجرا شده اتوماسیون توزیع بر اساس شرح خدمات
ابالغی توانیر
تعیین و بررسی نواقص و مشكالت شرح خدمات ابالغی بر اساس
مطالعات فوق
اصالح شرح خدمات ابالغی بر مبناي مطالعات انجام گرفته
برگزاري جلسات جهت تأیید نهایی
جمع

زمان (ماه)

نیروي انسانی

4
4
4

 20نفر کارشناس مهندسی برق

4
4
24

 2-12-4-1فعالیت ها ،هزینه و زمان پروژه طراحی و اجراي بسته تشویقی جهت سرمایهگذاري روي  IEDو
ریكلوزر و سكشناالیزر در کشور

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  27-1آمده است.

جدول  -27-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه طراحی و اجراي بسته تشویقی جهت سرمایهگذاري روي  IEDو ریكلوزر و
سكشناالیزر در کشور

سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
65
ویرایش اول ،مهر 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت

زمان (ماه)

نیروي انسانی

بررسی موانرع و مشركالت تولیرد و سررمایهگرذاري برر روي  IEDو ریكلروزر و
سكشناالیزر

3

بررسی نحوه ایجاد انگیزه و حمایت در سرمایهگذاران جهت سرمایهگذاري بر روي
 IEDو ریكلوزر و سكشناالیزر

3

 2نفر کارشناس مهندسی
صنایع

طراحی مشوقها و بسته تشویقی در جهت حمایت از سرمایهگذاري بر روي
و ریكلوزر و سكشناالیزر

6

 4نفر کارشناس مهندسی
برق

اجراي طرح تشویقی در سه شرکت نمونه

12

IED

24

جمع

 3-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکتهاي
توزیع

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  28-1آمده است.
جدول  -28-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکتهاي توزیع

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

تعیین طرح درس دوره
آمادهسازي طرح اجراي دوره و تصویب آن و تأمین اعتبار
مذاکره با برگزارکننده و مرجع صدور گواهینامه
اطالعرسانی و الزام شرکتهاي توزیع به معرفی دیسپاچرها و کارشناسان
مرتبط
برنامهریزي برگزاري دوره و اجراي برنامه
ارزشیابی شرکتکنندگان
صدور گواهینامه
جمع

زمان (ماه)

نیروي انسانی

2
6
2
2
2
1
1
16

 3نفر کارشناس نرمافزار
 2نفر کارشناس مهندسی
برق

 4-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه رصد فناوريهاي نوظهور و نوآوريهاي فناورانه رهبران فناوري
اتوماسیون توزیع در دنیا

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  29-1آمده است.
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جدول  -29-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه رصد فناوريهاي نوظهور و نوآوريهاي فناورانه رهبران فناوري اتوماسیون
توزیع در دنیا

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)
6
6
6
6
6

بررسی و تحلیل پتنت
بررسی و تحلیل طرحهاي پژوهشی رهبران فناوري
بررسی و تحلیل گزارش پیادهسازي اتوماسیون در کشورهاي مختلف
بررسی محصوالت جدید فناورانه در بازارهاي کشورهاي هدف
آمادهسازي دورهاي گزارشهاي رصد
جمع

30

نیروي انسانی
کارشناس

 6نفر
مهندسی برق
 3نفر کارشناس
مهندسی نرمافزار
 2نفر کارشناسی
مهندسی کنترل

 5-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  30-1آمده است.
جدول  -30-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

تدوین استاندارد ملی سكسیونر ،بریكر ،نشاندهنده و تشخیصدهنده خطا
تدوین استاندارد ملی ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جریان ،ترانسدیوسر ،رلههاي
خطاي زمین و اضافه جریان و پایانه راه دور
تدوین استاندارد ملی نرمافزارهاي اسكادا DMS ،و پروتكلهاي ارتباطی
تدوین استاندارد ملی حسگر جریان ،حسگر ولتاژ
تدوین استاندارد ملی  ،IEDریكلوزر ،سكشناالیزر
جمع

نیروي انسانی

6
6
12
6
6
36

 10نفر کارشناس مهندسی برق
 3نفر کارشناس مهندسی نرمافزار
 3نفر کارشناسی مهندسی کنترل

 6-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه بررسی و مقایسه عملكرد فناوريهاي داخلی و بینالمللی

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  31-1آمده است.
جدول  -31-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه بررسی و مقایسه عملكرد فناوريهاي داخلی و بینالمللی
فعالیت

هزینه

زمان

نیروي انسانی
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(میلیون ریال)
بررسی و تحلیل تولیدات فناورانه داخلی در حوزه تجهیزات اتوماسریون
توزیع
بررسی و تحلیل تولیدات فناورانه بینالمللی و رهبران فناوري در حروزه
تجهیزات اتوماسیون توزیع
تعیین نقاط قوت و ضعف تولیدات داخلی در مقایسره برا مروارد مشرابه
بینالمللی
تعیین راهكارهاي پوشرش فاصرله میران تولیردات فناورانره داخلری برا
بینالمللی
آمادهسازي دورهاي گزارشهاي رصد
جمع

(ماه)
4
4

 3نفر کارشناس مهندسی برق
 2نفر کارشناس مهندسی نرمافزار
 2نفر کارشناسی مهندسی کنترل
 2نفر کارشناس مهندس صنایع

4
6
2
20

 7-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان ظرفیتسازي شرکتهاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره
و اجرا

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  32-1آمده است.
جدول  -32-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه ظرفیتسازي شرکتهاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره و
اجرا
هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت

زمان (ماه)

شناسایی پیمانكاران و مشاوران متعهد و مجررب در زمینره ارائره خردمات
مهندسی و پیمانكاري اتوماسیون توزیع در کشور
شناسایی نقاط قوت و ضعف پیمانكاران و مشراوران متعهرد و مجررب در
زمینه ارائه خدمات مهندسی و پیمانكاري اتوماسیون توزیع
ارائه راهحل در جهت ظرفیتسازي شرکتهاي پیمانكاري و مشاوره
مجرب و متعهد در زمینه ارائه خدمات مهندسی و پیمانكاري اتوماسیون
توزیع
جمع

نیروي انسانی

4
4
 2نفر کارشناس مهندسی برق
6
14

 8-12-4-1فعالیت ها ،هزینه و زمان تسهیل ورود پیمانكاران استفاده کننده از تجهیزات داخلی داراي تأییدیه
معتبر به مناقصات اتوماسیون توزیع

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  33-1آمده است.
جدول  -33-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تسهیل ورود پیمانكاران استفاده کننده از تجهیزات داخلی داراي تأییدیه
معتبر به مناقصات اتوماسیون توزیع
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فعالیت
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هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

طراحی فرمول حمایتی از پیمانكراران و تولیدکننردگان
داخلرری داراي تأییدیرره معتبررر در مناقصررات و تهیرره
دستورالعمل مربوطه

3

تأیید و تصویب طرح تشویقی در مراجع ذيصالح

3

اطالعرسانی طرح تشویقی

3

جمع

نیروي انسانی

 2نفر کارشناس مهندسی برق
 2نفر کارشناس مهندسی صنایع

9

 9-12-4-1فعالیت ها ،هزینه و زمان تعریف دو طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهت تحریك بازار
داخل در شرکتهاي بهرهبردار آماده از لحاظ فنی ،انسانی و مدیریتی

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  34-1آمده است.
جدول  -34-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تعریف دو طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهت تحریك بازار
داخل در شرکتهاي بهرهبردار آماده از لحاظ فنی ،انسانی و مدیریتی

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

فراخوان شناسایی و ارزیرابی پیمانكراران و سرازندگان و
تولیدکنندگان تجهیزات اتوماسیون داخل کشور

2

شناسایی و ارزیابی پیمانكاران ،تولیدکنندگان و سازندگان
پیشرو تجهیزات اتوماسیون داخل کشور

2

شناسایی و هماهنگی با دو شرکت توزیع پیشرو در زمینه
مسائل فنی و مدیریتی و انسانی

2

طراحی اتوماسیون توزیع براي شرکتهاي مزبور

12

اجراي پروژه

12
جمع

نیروي انسانی

 6نفر کارشناس مهندسی برق

30

 10-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سایر فناوريها و هدایت جهت
اخذ تأییدیه بینالمللی

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  35-1آمده است.
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جدول  -35-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سایر فناوريها و هدایت جهت اخذ
تأییدیه بینالمللی

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

فراخررروان شناسرررایی و ارزیرررابی پیمانكررراران و سرررازندگان و
تولیدکنندگان سایر فناوريهاي اتوماسیون داخل کشور

2

شناسایی و ارزیابی پیمانكاران ،تولیدکنندگان و سرازندگان پیشررو
سایر فناوريهاي اتوماسیون داخل کشور

2

تهیه دستورالعمل و آییننامههاي مربوطه جهت هدایت
تولیدکنندگان و سازندگان سایر فناوريها بهسوي اخذ تأییدیههاي
بینالمللی
جمع

نیروي انسانی

 2نفر کارشناس مهندسی برق
 2نفر کارشناس مهندسی صنایع

4
8

 11-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان عرضه برق به مشترکین متناسب بار نیازهاي خاص آنان (تعرفه مبتنی بر
پایایی)

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  36-1آمده است.
جدول  -36-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه عرضه برق به مشترکین متناسب بار نیازهاي خاص آنان (تعرفه مبتنی بر
پایایی)

فعالیت
بررسی و تحقیق در خصوص امكانسنجی فنی و اقتصادي عرضه
برق به مشترکین مبتنی بر پایایی
نظرخواهی از تمامی شرکتهاي توزیع بررق در خصروص امكران
تحویل برق به مشترکین بر اساس پایایی
نحوه ارائه تعرفه برق مبتنی بر پایایی
جمع

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

نیروي انسانی

6
2

 4نفر کارشناس مهندسی برق

4
12

 12-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان تأمین منابع از طریق صرفهجویی از محل کاهش تلفات توان با بازآرایی
هوشمند شبكه
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جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  37-1آمده است.
جدول  -37-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تأمین منابع از طریق صرفهجویی از محل کاهش تلفات توان با بازآرایی
هوشمند شبكه
هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت

زمان (ماه)

بررسی و تحقیق در خصوص امكانسنجی استفاده از
بازآرایی شبكه در جهت کاهش تلفات
بررسی وضعیت کلی شبكههاي توزیع کشور از نظر
الزامات و نیازمنديهاي الزم جهت کاهش تلفات با
استفاده از بازآرایی
ارائه راهكار و نتیجهگیري
جمع

نیروي انسانی

3
6

 5نفر کارشناس مهندسی برق

6
13

 13-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان حمایت از ایجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون
توزیع در دانشگاهها و مراکز پژوهشی

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  38-1آمده است.
جدول  -38-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه حمایت از ایجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون توزیع
در دانشگاهها و مراکز پژوهشی

فعالیت
تعیین دروس
تدوین سیالبس دروس
آمادهسازي طرح
رایزنی با وزارت علوم و اخذ مصوبههاي الزم
اجراي پایلوت در دانشگاههاي برتر کشور
تألیف و ترجمه متون مرتبط
اجراي سراسري طرح در کل دانشگاههاي کشور
جمع

هزینه
(میلیون ریال)

زمان (ماه)

نیروي انسانی

2
2
2
2
6
6
6
26

 4نفر کارشناس مهندسی برق
 2نفر کارشناس مهندس نرمافزار
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 14-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژههاي اتوماسیونی واگذارشده به
پیمانكاران کشور

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  39-1آمده است.
جدول  -39-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژههاي اتوماسیونی واگذارشده به
پیمانكاران کشور
هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت

زمان (ماه)

نیروي انسانی

2
2
4
8

 2نفر کارشناس مهندسی برق
 2نفر کارشناس مهندس صنایع

آمادهسازي طرح حمایتی
آمادهسازي توجیه فنی اقتصادي
رایزنی نهادهاي مرتبط با بانك توسعه صادرات
جمع

 15-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان حمایت از حضور شرکتهاي داخلی در نمایشگاههاي بینالمللی

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  40-1آمده است.
جدول  -40-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه حمایت از حضور شرکتهاي داخلی در نمایشگاههاي بینالمللی
هزینه
(میلیون ریال)

فعالیت

زمان (ماه)

نیروي انسانی

2
2
4
8

 2نفر کارشناس مهندسی برق
 2نفر کارشناس مهندس صنایع

آمادهسازي طرح و آئیننامه مربوطه
تأمین اعتبار
ایجاد سازوکار اطالعرسانی
جمع

 16-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  41-1آمده است.
جدول  -41-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه

فعالیت
شناسایی کشورهاي منتخب
بررسی تعداد پستهاي توزیع در بازار هدف

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)
2
2

نیروي انسانی
 4نفر کارشناس
مهندسی برق
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2

بررسی میزان اتوماسیون در شبكه
بررسی تعداد مراکز مجهز به اسكادا
بررسی آمار خاموشی و تلفات در این کشورها
بررسی بودجه سالیانه کشورها و منابع قابل تخصیص آنها براي اتوماسیون
بررسی برنامههاي بلندمدت کشورها در زمینه توسعه اتوماسیون و شبكه هوشمند
جمع

2
2
2
12

 17-12-4-1فعالیتها ،هزینه و زمان ایجاد نگاه اقتصادي در شرکتهاي توزیع از طریق تأمین نقدینگی بر
مبناي میزان خریدوفروش انرژي در بورس

جزییات مربوط به فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه در جدول  42-1آمده است.

جدول  -42-1فعالیتها ،هزینه و زمان پروژه ایجاد نگاه اقتصادي در شرکتهاي توزیع از طریق تأمین نقدینگی بر مبناي
میزان خریدوفروش انرژي در بورس

فعالیت

هزینه
(میلیون ریال)

بررسی و تحقیق در خصروص چگرونگی ترغیرب شررکتهرا بره
سرمایهگذاري در حروزه اتوماسریون توزیرع در صرورت راهانردازي
بورس انرژي
تعیین سازوکار و راهكار تأمین منابع مالی اجراي اتوماسیون توزیع
در شرکتها از طریق بورس انرژي
جمع

نیروي انسانی

زمان (ماه)
4
8

 2نفر کارشناس مهندسی برق
 2نفر کارشناس مهندسی صنایع

12

الزم به ذکر است که تمامی پروژههاي فوق الزم است با بودجه دولتی انجام شوند .لذا کل مبلغ بودجه دولتی براي انجام این
پروژهها که برابر ؟ میلیون ریال است بایستی توسط دولت براي انجام این پروژهها اختصاص داده شود.

 5-1تقسیم کار ملی (نگاشت نهادي مطلوب)
این مؤلفه با نگاشت نهادي بر اقدامها و سیاستهاي تعریف شده و مشخصکنندهي وظایفی است که کنشگران درگیر در
توسعه فناوري باید از آن پیروي کنند .در قالب تقسیم کار ملی ،الزم است تا هم متولی اصلی توسعه فناوري (پیش برنده و
هماهنگکننده برنامهها) معین گردد و هم مسئول سایر نقشهاي پشتیبان مشخص گردد.
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در این بخش به شناسایی مجریانی که میتوانند این پروژهها را انجام دهند پرداخته خواهد شد تا با یك نگاشت نهادي مطلوب
و تقسیم کار ملی بهینه ،بنگاهها و مؤسسات و سازمانهاي مختلف کشور در زمینه فناوري مورد نظر ،هر یك نقش خویش را در
جهت برآوردن اهداف نقشه راه فناورانه ایفا نمایند .در جدول  43-1تقسیم کار ملی درج شده است.
جدول  -43-1تقسیم کار ملی توسعه فناوريهاي اتوماسیون توزیع
ردیف

مجري

عنوان پروژه  /اقدا

ناظر

همكاران

طرح کالن فناوري IED
1

تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور فناوري

2

اجراي طرح انتقال فناوري براي IED

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور فناوري

3

نمونهسازي و تولید داخلی IED

شرکتهاي
دانشبنیان

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها

4

تست و اخذ تاییدیه بینالمللی IED

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها ،شرکتهاي
مشاور

طرح کالن فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
1

تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور فناوري

2

اجراي طرح انتقال فناوري براي ریكلوزر و سكشناالیزر

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور فناوري

شرکتهاي
دانشبنیان

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها ،شرکتهاي
مشاور

3

4

نمونهسازي و تولید داخلی ریكلوزر و سكشناالیزر

تست و اخذ تاییدیه بینالمللی ریكلوزر و سكشناالیزر

طرح کالن فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ
1

تهیه مشخصات فنی حسگر جریان ،حسگرولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها
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عنوان پروژه  /اقدا

ناظر

همكاران

ولتاژ
تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون توزیع
داراي ارزش فناورانه شامل:
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري جریان
 تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري ولتاژ

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور و
دانشبنیان

3

نمونهسازي و تولید داخلی فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره
اندازهگیري جریان و ولتاژ

شرکتهاي
دانشبنیان

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها

4

تست و اخذ تاییدیه بینالمللی تحقیق و توسعه در خصوص فناوريهاي
حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها ،شرکتهاي
مشاور

2

طرح کالن فناوري DMS
شرکتهاي
دانشبنیان

1

تحقیق و توسعه و نمونهسازي نرمافزار DMS

2

اخذ تأییدیه بینالمللی براي DMSهاي توسعه یافته

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها ،پژوهشگاه نیرو

شرکتهاي مشاور

طرح کالن پروژه هاي زیرساختی
1

طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي توزیع،
دانشگاهها

2

تهیه دستورالعمل استخراج شاخصهاي شدت اتوماسیون توزیع به تفكیك
شرکتهاي توزیع برق کشور

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها

3

بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف اجراي
اتوماسیون توزیع

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو ،شرکتهاي
توزیع

4

تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري نرمافزارهاي اتوماسیون
توزیع

5

طراحی سازوکار ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع

پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو ،شرکتهاي
مشاور فنآوري ،دانشگاهها
وزارت نیرو ،شرکتهاي
مشاور فنآوري ،دانشگاهها
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عنوان پروژه  /اقدا

مجري

ناظر

همكاران

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها

وزارت نیرو

شرکتهاي توزیع پیشرو

دانشگاهها ،پژوهشگاه نیرو

6

تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع

7

استقرار کامل  GISبا اطالعات بروز شده در شرکتهاي توزیع

وزارت نیرو

8

طراحی معماري نرمافزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به
استانداردسازي فناوري

شرکتهاي
دانشبنیان

وزارت نیرو

9

تحقیق و توسعه بر روي بومیسازي و بهکارگیري پروتكلهاي ارتباطی

شرکتهاي
دانشبنیان

وزارت نیرو

دانشگاهها ،پژوهشگاه نیرو

10

تهیه طرح تكمیل آزمایشگاههاي مرجع اتوماسیون توزیع داخل کشور

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها ،شرکتهاي
دانشبنیان

طرح کالن پروژه هاي سیاستی
1

بهروزرسانی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالحظات
هوشمندسازي شبكه

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها و شرکتهاي
مشاور

2

رصد فناوريهاي نوظهور و نوآوريهاي فناورانه رهبران فناوري اتوماسیون
توزیع در دنیا

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها ،شرکتهاي
دانشبنیان

3

طراحی و اجراي بسته تشویقی جهت سرمایهگذاري روي  IEDو ریكلوزر و
سكشناالیزر در کشور

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور

4

برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکتهاي توزیع

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

5

حمایت از ایجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون توزیع
در دانشگاهها و مراکز پژوهشی

وزارت نیرو

وزارت نیرو

6

تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها

7

بررسی و مقایسه عملكرد فناوريهاي داخلی و بینالمللی

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي دانشبنیان،
دانشگاهها

دانشگاهها ،شرکتهاي
توزیع پیشرو در زمینه
اتوماسیون
دانشگاهها ،شرکتهاي
توزیع پیشرو ،شرکتهاي
مشاور
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عنوان پروژه  /اقدا

مجري

ناظر

همكاران

8

ظرفیتسازي شرکتهاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره
و اجرا

وزارت نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور فنآوري

9

تسهیل ورود پیمانكاران استفاده کننده از تجهیزات داخلی داراي تأییدیه
معتبر به مناقصات اتوماسیون توزیع

وزارت نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور فنآوري

10

تعریف دو طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهت تحریك بازار
داخل در شرکتهاي بهرهبردار آماده از لحاظ فنی ،انسانی و مدیریتی

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي توزیع پیشرو

11

شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سایر فناوريها و هدایت جهت اخذ
تأییدیه بینالمللی

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور فنآوري

12

عرضه برق به مشترکین متناسب با نیازهاي خاص آنان (تعرفه مبتنی بر
پایایی)

وزارت نیرو

وزارت نیرو

13

تأمین منابع از طریق صرفهجویی از محل کاهش تلفات توان با بازآرایی
هوشمند شبكه

وزارت نیرو

وزارت نیرو

14

تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژههاي اتوماسیونی واگذارشده به
پیمانكاران کشور

وزارت نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور

15

حمایت از حضور شرکتهاي داخلی در نمایشگاههاي بینالمللی

وزارت نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي توزیع پیشرو،
شرکتهاي مشاور

16

بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه

وزارت نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها

17

ایجاد نگاه اقتصادي در شرکتهاي توزیع از طریق تأمین نقدینگی بر مبناي
میزان خریدوفروش انرژي در بورس

وزارت نیرو

وزارت نیرو

دانشگاهها ،شرکتهاي
توزیع پیشرو ،شرکتهاي
مشاور

دانشگاهها ،شرکتهاي
توزیع پیشرو ،شرکتهاي
مشاور
 ،شرکتهاي توزیع پیشرو،
شرکتهاي مشاور،
دانشگاهها

اقدامات حاکمیتی و دستوري
1
2
3

الزام شرکتهاي توزیع به استفاده از تجهیزات اتوماسیون در طرحهاي
توسعه شبكه توزیع با رویكرد افزایش قابلیت اطمینان
تجلیل و حمایت و ایجاد مزیتهایی براي شرکتهاي پیشرو در اتوماسیون
در کشور از طریق ایجاد جایزه ملی اتوماسیون توزیع
قراردادن اهداف توسعه اتوماسیون در برنامه پنج ساله ششم توسعه و

وزارت نیرو

وزارت نیرو

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

پژوهشگاه نیرو
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عنوان پروژه  /اقدا

مجري

بودجههاي ساالنه
تسهیل و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراکز
پژوهشی در زمینه اتوماسیون توزیع
الزام شرکتهاي توزیع توسط وزارت نیرو به ارائه برنامه عملیاتی ارتقا سطح
اتوماسیون
ارائه تسهیالت جهت اخذ تأییدیههاي معتبر بینالمللی براي فناوريهاي
تولید داخل
تسهیل و تشویق به مشارکت و همكاري دوطرفه با دانشگاهها و مراکز
پژوهشی در زمینه اتوماسیون توزیع

ناظر

وزارت نیرو

وزارت نیرو

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور

وزارت نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

 6-1شناسنامه پروژههاي اجرایی
در این بخش شناسنامه پروژههاي اجرایی که جمعبندي بخشهاي قبل است ارائه میشود.


طرح کالن فناوري IED

عنوان پروژه  :تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED

مراحل اجرا :
 .1تهیه دستورالعمل انتقال فناوري IED
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
مجري
پژوهشگاه نیرو

ناظر

وزارت نیرو

زمان  6 :ماه

همكاران
شرکتهاي مشاور فناوري

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :اجراي طرح انتقال فناوري براي IED

مراحل اجرا :
 .1تشكیل کارگروه انتقال فناوري  IEDو تعیین اقدامات آن
 .2بسترسازي انتقال مناسب فناوري IED
 .3انجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري IED
 .4تشكیل کارگروه انتقال فناوري  IEDو تعیین اقدامات آن
 .5اجراي گامها و مراحل انتقال فناوري IED
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

همكاران

همكاران
شرکتهاي مشاور فناوري
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هزینه  :؟ میلیون ریال

زمان  22 :ماه
عنوان پروژه  :نمونهسازي و تولید داخلی IED

مراحل اجرا :
 .1بررسی و تحلیل روند تولید  IEDدر کشور
 .2آمادهسازي مقدمات تولید
 .3تولید آزمایشی
 .4انجام تستهاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی
 .5تست در محیط واقعی
 .6نهاییسازي و تولید انبوه
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  48 :ماه

همكاران
دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تست و اخذ تاییدیه بینالمللی IED

مراحل اجرا :
 .1بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیههاي معتبر بینالمللی در حوزه IED
 .2مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه IED
 .3انجام تستهاي مورد نظر  IEDو رفع موانع اشكال احتمالی
 .4اخذ تاییدیه بینالمللی براي IED
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  24 :ماه

دانشگاهها ،شرکتهاي مشاور فنآوري

هزینه  :؟ میلیون ریال

 طرح کالن فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
عنوان پروژه  :تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
مراحل اجرا :
 .1تهیه دستورالعمل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
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ناظر

مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  6 :ماه

همكاران
شرکتهاي مشاور فناوري

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :اجراي طرح انتقال فناوري براي ریكلوزر و سكشناالیزر
مراحل اجرا :
 .1تشكیل کارگروه انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر و تعیین اقدامات آن
 .2بسترسازي انتقال مناسب فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
 .3انجام مكاتبات و مذاکرات الزم با صاحبان فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
 .4تشكیل کارگروه انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر و تعیین اقدامات آن
 .5اجراي گامها و مراحل انتقال فناوري ریكلوزر و سكشناالیزر
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  22 :ماه

شرکتهاي مشاور فناوري

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :نمونهسازي و تولید داخلی ریكلوزر و سكشناالیزر
مراحل اجرا :
 .1بررسی و تحلیل روند تولید ریكلوزر و سكشناالیزر در کشور
 .2آمادهسازي مقدمات تولید
 .3تولید آزمایشی
 .4انجام تستهاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی
 .5تست در محیط واقعی
 .6نهاییسازي و تولید انبوه
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  48 :ماه

همكاران

وزارت نیرو

همكاران
دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال
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عنوان پروژه  :تست و اخذ تاییدیه بینالمللی ریكلوزر و سكشناالیزر
مراحل اجرا :
 .1بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیههاي معتبر بینالمللی در حوزه ریكلوزر و سكشناالیزر
 .2مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه ریكلوزر و سكشناالیزر
 .3انجام تستهاي مورد نظر ریكلوزر و سكشناالیزر و رفع موانع اشكال احتمالی
 .4اخذ تاییدیه بینالمللی براي ریكلوزر و سكشناالیزر
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
مجري
همكاران
دانشگاهها ،دانشگاهها ،شرکتهاي مشاور
فنآوري

پژوهشگاه نیرو

هزینه  :؟ میلیون ریال

زمان  24 :ماه

 طرح کالن فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ
عنوان پروژه  :تهیه مشخصات فنی حسگر جریان ،حسگرولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ
مراحل اجرا :
 .1بررسی و مطالعه فناوري حسگر جریان
 .2بررسی و مطالعه فناوري حسگر ولتاژ
 .3بررسی و مطالعه فناوري مقره اندازهگیري جریان
 .4بررسی و مطالعه فناوري مقره اندازهگیري جریان
 .5جمعبندي و تهیه مشخصات فنی فناوريهاي فوقالذکر
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  12 :ماه

دانشگاهها

وزارت نیرو

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی تجهیزات پایشی اتوماسیون توزیع داراي
ارزش فناورانه
مراحل اجرا :
 .1تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر جریان
 .2تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی حسگر ولتاژ
 .3تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري جریان
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 .4تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی مقره اندازهگیري ولتاژ
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان 12 :ماه

همكاران
شرکتهاي مشاور و دانشبنیان

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :نمونهسازي و تولید داخلی فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره
اندازهگیري جریان و ولتاژ
مراحل اجرا :
 .1بررسی و تحلیل روند تولید فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ در کشور
 .2آمادهسازي مقدمات تولید
 .3تولید آزمایشی
 .4انجام تستهاي ازمایشگاهی و رفع مشكالت احتمالی
 .5تست در محیط واقعی
 .6نهاییسازي و تولید انبوه
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  48 :ماه

وزارت نیرو

دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تست و اخذ تاییدیه بینالمللی فناوريهاي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره
اندازهگیري جریان و ولتاژ
مراحل اجرا :
 .1بررسی و تحقیق در خصوص شناسایی تاییدیههاي معتبر بینالمللی در حوزه حسگر جریان ،حسرگر ولتراژ،
مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ
 .2مكاتبه و رایزنی با موسسات معتبر ارائه دهنده تاییدیه حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان
و ولتاژ
 .3انجام تستهاي مورد نظر حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ و رفع موانع اشركال
احتمالی
 .4اخذ تاییدیه بینالمللی براي حسگر جریان ،حسگر ولتاژ ،مقره اندازهگیري جریان و ولتاژ
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
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وزارت نیرو

زمان  48 :ماه



دانشگاهها ،دانشگاهها ،شرکتهاي مشاور
فنآوري

هزینه  :؟ میلیون ریال

طرح کالن فناوري DMS

عنوان پروژه  :تحقیق و توسعه و نمونهسازي نر افزار DMS

مراحل اجرا :
 .1تحقیق و بررسی معماري نرمافزارهاي  DMSمعتبر دنیا
 .2طراحی یك معماري ملی براي نرمافزارهاي  DMSبا در نظر گرفتن مباحث پدافند غیرعامل
 .3نمونهسازي  DMSو اجراي آن در یك منطقه پایلوت و رفع اشكاالت و اصالح آن
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  36 :ماه

دانشگاهها ،شرکتهاي دانشبنیان

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :اخذ تأییدیه بینالمللی براي DMSهاي توسعه یافته
مراحل اجرا :
 .1بررسی و شناسایی تأییدیههاي معتبر بینالمللی در زمینه نرمافزارهاي کاربردي شبكه برق
 .2برقراري ارتباط با مراکز ارائهدهنده تأییدیه بینالمللی
 .3جمعآوري و تكمیل مدارك موردنیاز و ارسال به مراجع ذيربط
 .4پیگیري تا حصول نتیجه
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  18 :ماه

شرکتهاي مشاور

هزینه  :؟ میلیون ریال

 طرح کالن پروژه هاي زیرساختی
عنوان پروژه  :طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی
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عنوان پروژه  :طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی
مراحل اجرا :
 .1مطالعات اولیه و بررسی منابع موجود
 .2بررسی الگوریتمها و روشهاي تعیین هزینه خاموشی و انتخاب روش مناسب
 .3بررسی گروههاي مختلف مورد مطالعه و تعیین جامعه آماري هدف
 .4بررسیهاي میدانی و جمعآوري اطالعات
 .5تعیین نتایج محاسبات هزینه خاموشی
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  24 :ماه

شرکتهاي توزیع ،دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تهیه دستورالعمل استخراج شاخصهاي شدت اتوماسیون توزیع به تفكیك
شرکتهاي توزیع برق کشور
مراحل اجرا :
 -1بررسی جامع شبكه توزیع کشور از دیدگاه اتوماسیون
 -2بررسی روشهاي استخراج شاخص شدت اتوماسیون و انتخاب روش بهینه
 -3تهیه دستورالعمل استخراج شاخصهاي شدت اتوماسیون در کشور
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  12 :ماه

وزارت نیرو

همكاران
دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف اجراي اتوماسیون
توزیع
مراحل اجرا :
 .1بررسی شرایط کلی شرکتهاي توزیع در ایران با نظر به اتوماسیون توزیع
 .2بررسی دستورالعمل کنونی اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع و نواقص آن
 .3بازنگري دستورالعمل اصالح و بهینهسازي شبكه توزیع با هدف اجراي اتوماسیون توزیع با توجه به دو بند
قبل
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
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وزارت نیرو

زمان  18 :ماه

وزارت نیرو ،شرکتهاي توزیع

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري نر افزارهاي اتوماسیون
توزیع
مراحل اجرا :
 .1تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري اسكادا
 .2تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري DMS
 .3تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل بین مراکز
 .4تهیه دستورالعمل اکتساب دانش فنی و رصد فناوري پروتكل ارتباطی بین مرکز و پایانه راه دور
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  12 :ماه

وزارت نیرو ،شرکتهاي مشاور فنآوري،
دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :طراحی سازوکار ارزیابی شدت اتوماسیون توزیع
مراحل اجرا :
 .4تهیه دستورالعمل ارزیابی شرکتهاي توزیع بر اساس شرایط موجود
 .5دستهبندي شرکتهاي توزیع در طبقات مختلف از نظر وضعیت شاخص شدت اتوماسیون توزیع
 .6تهیه دستورالعمل نحوه بررسی و ارزیابی شاخص شدت اتوماسیون توزیع
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  12 :ماه

وزارت نیرو

وزارت نیرو ،شرکتهاي مشاور فنآوري،
دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تدوین برنامه کاربردي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع
مراحل اجرا :
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 .1ایجاد برنامهاي مدون براي تعیین نقاط اتوماسیون توزیع
 .2تعیین نقاط اتوماسیون توزیع بر مبناي محاسبات اقتصادي
 .3تعیین نقاط اتوماسیون توزیع بهصورت بهینه و با در نظر گرفتن شاخصهاي قابلیت اطمینان
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  12 :ماه

دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :استقرار کامل  GISبا اطالعات بروز شده در شرکتهاي توزیع
مراحل اجرا :
 .1بررسی GISهاي موجود در تمامی شرکتهاي توزیع
 .2بازنگري دستورالعمل مدون و استاندارد استقرار  GISدر شرکتهاي توزیع
 .3ارائه راهكار در خصوص نحوه الزام شرکتهاي توزیع به استقرار  GISکامل و نحوه نظارت و ارزیابی آن
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  10 :ماه

شرکتهاي توزیع پیشرو

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :طراحی معماري نر افزار ملی اسكادا و هدایت تولیدگنندگان به استانداردسازي
فناوري
مراحل اجرا :
 .1بررسی معماري نرمافزارهاي اسكاداي تولید داخل
 .2طراحی یك معماري ملی براي نرمافزارهاي اسكاداي تولید داخل با توجه به نتایج بررسیهاي بند اول
 .3نهایی نمودن طرح ملی معماري نرمافزار اسكاداي توزیع با توجه به نیاز روز و فنّاوري دنیا
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  36 :ماه

وزارت نیرو

دانشگاهها ،شرکتهاي دانشبنیان

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تحقیق و توسعه بر روي بومیسازي و بهکارگیري پروتكلهاي ارتباطی
مراحل اجرا :
 .1تحقیق و بررسی پروتكلهاي ارتباطی مطرح دنیا
 .2بررسی بر روي امكان بومیسازي پروتكلهاي ارتباطی با توجه به مباحث پدافند غیرعامل
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 .3نهایی سازي و نتیجهگیري در خصوص نحوه بومیسازي پروتكلهاي ارتباطی
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  36 :ماه

دانشگاهها ،شرکتهاي دانشبنیان

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تهیه طرح تكمیل آزمایشگاههاي مرجع اتوماسیون توزیع داخل کشور
مراحل اجرا :
 .1تهیه لیست آزمایشهاي مورد نیاز تجهیزات اتوماسیون توزیع
 .2بررسی آزمایشگاههاي موجود کشور به منظور بررسی امكان انجام آزمایشهاي مورد نیاز در آنها
 .3تهیه طرح تجهیز آزمایشگاههاي مورد نیاز اتوماسیون توزیع و برآورد بودجه مورد نیاز
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  12 :ماه

شرکتهاي دانشبنیان

هزینه  :؟ میلیون ریال

 طرح کالن پروژههاي سیاستی
عنوان پروژه  :بهروزرسانی رویه اجرایی اتوماسیون توزیع ابالغی توانیر با مالح ات
هوشمندسازي شبكه
مراحل اجرا :
 .1بررسی تجارب شرکتهاي توزیع که اتوماسیون را اجرا نمودهاند
 .2بررسی آزمونههاي اجرا شده اتوماسیون توزیع بر اساس شرح خدمات ابالغی توانیر
 .3تعیین و بررسی نواقص و مشكالت شرح خدمات ابالغی بر اساس مطالعات فوق
 .4اصالح شرح خدمات ابالغی بر مبناي مطالعات انجام گرفته
 .5برگزاري جلسات جهت تأیید نهایی
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  24 :ماه

وزارت نیرو

دانشگاهها و شرکتهاي مشاور

هزینه  :؟ میلیون ریال
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عنوان پروژه  :رصد فناوريهاي نوظهور و نوآوريهاي فناورانه رهبران فناوري اتوماسیون توزیع
در دنیا
مراحل اجرا :
 .1بررسی و تحلیل پتنت
 .2بررسی و تحلیل طرحهاي پژوهشی رهبران فناوري
 .3بررسی و تحلیل گزارش پیادهسازي اتوماسیون در کشورهاي مختلف
 .4بررسی محصوالت جدید فناورانه در بازارهاي کشورهاي هدف
 .5آمادهسازي دورهاي گزارشهاي رصد
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  30 :ماه

همكاران
دانشگاهها ،شرکتهاي دانشبنیان

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :طراحی و اجراي بسته تشویقی جهت سرمایهگذاري روي  IEDو ریكلوزر و
سكشناالیزر در کشور
مراحل اجرا :
 .1بررسی موانع و مشكالت تولید و سرمایهگذاري بر روي  IEDو ریكلوزر و سكشناالیزر
 .2بررسی نحوه ایجراد انگیرزه و حمایرت در سررمایهگرذاران جهرت سررمایهگرذاري برر روي  IEDو ریكلروزر و
سكشناالیزر
 .3طراحی مشوقها و بسته تشویقی در جهت حمایت از سرمایهگذاري بر روي  IEDو ریكلوزر و سكشناالیزر
 .4اجراي طرح تشویقی در سه شرکت نمونه
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  24 :ماه

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکتهاي توزیع
مراحل اجرا :
 -1تعیین طرح درس دوره
 -2آمادهسازي طرح اجراي دوره و تصویب آن و تأمین اعتبار
 -3مذاکره با برگزارکننده و مرجع صدور گواهینامه
 -4اطالعرسانی و الزام شرکتهاي توزیع به معرفی دیسپاچرها و کارشناسان مرتبط
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عنوان پروژه  :برگزاري دوره جامع متمرکز اتوماسیون توزیع براي کل شرکتهاي توزیع
 -5برنامهریزي برگزاري دوره و اجراي برنامه
 -6ارزشیابی شرکتکنندگان
 -7صدور گواهینامه
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  16 :ماه

دانشگاهها ،شرکتهاي توزیع پیشرو در
زمینه اتوماسیون

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :حمایت از ایجاد دورههاي آموزشی و بازآموزي سیستمهاي اتوماسیون توزیع در
دانشگاهها و مراکز پژوهشی
مراحل اجرا :
 .1تعیین دروس
 .2تدوین سیالبس دروس
 .3آمادهسازي طرح
 .4رایزنی با وزارت علوم و اخذ مصوبههاي الزم
 .5اجراي پایلوت در دانشگاههاي برتر کشور
 .6تألیف و ترجمه متون مرتبط
 .7اجراي سراسري طرح در کل دانشگاههاي کشور
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  26 :ماه

وزارت نیرو

همكاران
دانشگاهها ،شرکتهاي توزیع پیشرو،
شرکتهاي مشاور

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع
مراحل اجرا :
 .1تدوین استاندارد ملی سكسیونر ،بریكر ،نشاندهنده و تشخیصدهنده خطا
 .2تدوین استاندارد ملی ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جریان ،ترانسدیوسر ،رلههاي خطاي زمین و اضافه جریان و
پایانه راه دور
 .3تدوین استاندارد ملی نرمافزارهاي اسكادا DMS ،و پروتكلهاي ارتباطی
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عنوان پروژه  :تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی اجزا اتوماسیون توزیع
 .4تدوین استاندارد ملی حسگر جریان ،حسگر ولتاژ
 .5تدوین استاندارد ملی  ،IEDریكلوزر ،سكشناالیزر
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  36 :ماه

دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :بررسی و مقایسه عملكرد فناوريهاي داخلی و بینالمللی
مراحل اجرا :
 -1بررسی و تحلیل تولیدات فناورانه داخلی در حوزه تجهیزات اتوماسیون توزیع
 -2بررسی و تحلیل تولیدات فناورانه بینالمللی و رهبران فناوري در حوزه تجهیزات اتوماسیون توزیع
 -3تعیین نقاط قوت و ضعف تولیدات داخلی در مقایسه با موارد مشابه بینالمللی
 -4تعیین راهكارهاي پوشش فاصله میان تولیدات فناورانه داخلی با بینالمللی
 -5آمادهسازي دورهاي گزارشهاي رصد
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
همكاران
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  20 :ماه

شرکتهاي دانشبنیان ،دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :ظرفیتسازي شرکتهاي مهندسی و پیمانكاري جهت ارائه خدمات مشاوره و
اجرا
مراحل اجرا :
 .1شناسایی پیمانكا ران و مشاوران متعهد و مجرب در زمینه ارائه خدمات مهندسری و پیمانكراري اتوماسریون
توزیع در کشور
 .2شناسایی نقاط قوت و ضعف پیمانكاران و مشاوران متعهد و مجررب در زمینره ارائره خردمات مهندسری و
پیمانكاري اتوماسیون توزیع
 .3ارائه راهحل در جهت ظرفیتسازي شرکتهاي پیمانكاري و مشاوره مجرب و متعهد در زمینه ارائه خدمات
مهندسی و پیمانكاري اتوماسیون توزیع
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

شرکتهاي مشاور فنآوري
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هزینه  :؟ میلیون ریال

زمان  14 :ماه

عنوان پروژه  :تسهیل ورود پیمانكاران استفاده کننده از تجهیزات داخلی داراي تأییدیه معتبر به
مناقصات اتوماسیون توزیع
مراحل اجرا :
 .1طراحی فرمول حمایتی از پیمانكاران و تولیدکننردگان داخلری داراي تأییدیره معتبرر در مناقصرات و تهیره
دستورالعمل مربوطه
 .2تأیید و تصویب طرح تشویقی در مراجع ذيصالح
 .3اطالعرسانی طرح تشویقی
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  9 :ماه

شرکتهاي مشاور فنآوري

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تعریف دو طرح اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهت تحریك بازار داخل در
شرکتهاي بهرهبردار آماده از لحاظ فنی ،انسانی و مدیریتی
مراحل اجرا :
 .1فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانكاران و سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات اتوماسیون داخل کشور
 .2شناسایی و ارزیابی پیمانكاران ،تولیدکنندگان و سازندگان پیشرو تجهیزات اتوماسیون داخل کشور
 .3شناسا یی و هماهنگی با دو شرکت توزیع پیشرو در زمینه مسائل فنی و مدیریتی و انسانی
 .4طراحی اتوماسیون توزیع براي شرکتهاي مزبور
 .5اجراي پروژه
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  30 :ماه

وزارت نیرو

شرکتهاي توزیع پیشرو

هزینه  :؟ میلیون ریال
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عنوان پروژه  :شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی سایر فناوريها و هدایت جهت اخذ
تأییدیه بینالمللی
مراحل اجرا :
 .1فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانكاران و سازندگان و تولیدکنندگان سایر فنراوريهراي اتوماسریون داخرل
کشور
 .2شناسایی و ارزیابی پیمانكاران ،تولیدکنندگان و سازندگان پیشرو سایر فناوريهاي اتوماسیون داخل کشور
 .3تهیه دستورالعمل و آییننامه هاي مربوطه جهت هدایت تولیدکنندگان و سازندگان سایر فناوريها بهسروي
اخذ تأییدیههاي بینالمللی
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  8 :ماه

شرکتهاي مشاور فنآوري

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :عرضه برق به مشترکین متناسب بار نیازهاي خاص آنان (تعرفه مبتنی بر پایایی)
مراحل اجرا :
 .1بررسی و تحقیق در خصوص امكانسنجی فنی و اقتصادي عرضه برق به مشترکین مبتنی بر پایایی
 .2نظرخواهی از تمامی شرکتهاي توزیع برق در خصوص امكان تحویل برق به مشترکین بر اساس پایایی
 .3نحوه ارائه تعرفه برق مبتنی بر پایایی
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  12 :ماه

وزارت نیرو

دانشگاهها ،شرکتهاي توزیع پیشرو،
شرکتهاي مشاور

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تأمین منابع از طریق صرفهجویی از محل کاهش تلفات توان با بازآرایی هوشمند
شبكه
مراحل اجرا :
 .1بررسی و تحقیق در خصوص امكانسنجی استفاده از بازآرایی شبكه در جهت کاهش تلفات
 .2بررسی وضعیت کلی شبكههاي توزیع کشور از نظر الزامات و نیازمنديهاي الزم جهت کراهش تلفرات برا
استفاده از بازآرایی
 .3ارائه راهكار و نتیجهگیري
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
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مجري
پژوهشگاه نیرو

ناظر
وزارت نیرو

زمان  13 :ماه

همكاران
 ،شرکتهاي توزیع پیشرو ،شرکتهاي
مشاور ،دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :تأمین مالی کارفرمایان خارجی در پروژههاي اتوماسیونی واگذارشده به
پیمانكاران کشور
مراحل اجرا :
 .1آمادهسازي طرح حمایتی
 .2آمادهسازي توجیه فنی اقتصادي
 .3رایزنی با نهادهاي مرتبط با بانك توسعه صادرات
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  8 :ماه

همكاران
شرکتهاي مشاور

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :حمایت از حضور شرکتهاي داخلی در نمایشگاههاي بینالمللی
مراحل اجرا :
 .1آمادهسازي طرح و آئیننامه مربوطه
 .2تأمین اعتبار
 .3ایجاد سازوکار اطالعرسانی
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  8 :ماه

شرکتهاي توزیع پیشرو ،شرکتهاي
مشاور

وزارت نیرو

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه
مراحل اجرا :
 .1شناسایی کشورهاي منتخب
 .2بررسی تعداد پستهاي توزیع در بازار هدف
 .3بررسی میزان اتوماسیون در شبكههاي توزیع کشورهاي منطقه
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عنوان پروژه  :بررسی و مطالعه بازار صادراتی کشورهاي منطقه
 .4بررسی تعداد مراکز مجهز به اسكاداي توزیع شبكههاي توزیع کشورهاي منطقه
 .5بررسی آمار خاموشی و تلفات در این کشورها
 .6بررسی بودجه سالیانه کشورها و منابع قابل تخصیص آنها براي اتوماسیون
 .7بررسی برنامههاي بلندمدت کشورها در زمینه توسعه اتوماسیون و شبكه هوشمند
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

زمان  12 :ماه

همكاران

دانشگاهها

هزینه  :؟ میلیون ریال

عنوان پروژه  :ایجاد نگاه اقتصادي در شرکتهاي توزیع از طریق تأمین نقدینگی بر مبناي
میزان خریدوفروش انرژي در بورس
مراحل اجرا :
 .1بررسی و تحقیق در خصوص چگونگی ترغیب شرکتها به سرمایه گذاري در حروزه اتوماسریون توزیرع در
صورت راهاندازي بورس انرژي
 .2تعیین سازوکار و راهكار تأمین منابع مالی اجراي اتوماسیون توزیع در شرکتها از طریق بورس انرژي
معیار پذیرش  :تأیید خبرگان و تأیید ناظر طرح
همكاران
ناظر
مجري
پژوهشگاه نیرو

زمان  12 :ماه

وزارت نیرو

دانشگاهها ،شرکتهاي توزیع پیشرو،
شرکتهاي مشاور

هزینه  :؟ میلیون ریال

 7-1ترسیم رهنگاشت
رهنگاشت یا نقشه راه برنامه عملیاتی ،بیانگر ارتباط میان اهداف کالن ،اهداف خرد ،راهبردها ،راهکارها ،سیاستهاي کالن،
سیاستهاي پشتیبان ،منابع و مجریان است که در طول مراحل قبلی استخراج شدهاند .با ترسیم این نقشه ،تصویري کالن از
مسیر توسعه متشكل از بخشهاي مختلف آن و ارتباط بخشها با هم مشخص میگردد.
نقشه راه ،یكی از انعطافپذیرترین روشهاي متداول برنامهریزي و آیندهنگري است .یكی از انواع نقشه راه ،نقشه راه فناوري
است که ابزاري ساختاریافته براي کشف و برقراري ارتباط بین بازارها ،محصوالت و فناوريهاي درحالتوسعه در طول زمان
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میباشد .ازآنجاکه نقشه راه فناوري در سطوح مختلف و با اهداف گوناگون قابلیت تدوین دارد ،داراي الگوهاي متفاوتی از منظر
هدف و قالب است .انتخاب الگوي نادرست ،میتواند از کارآمدي این ابزار توانمند بكاهد .لذا شناخت دقیق اشكال و رویكردهاي
تدوین نقشه راه از اهمیت زیادي برخوردار است.
یكی از اصلیترین حوزههاي تدوین نقشه راه ،حوزه فناوري میباشد .نقشه راه فناوري ،ابزاري ساختاریافته براي کشف و
برقراري ارتباط بین بازارها ،محصوالت و فناوريهاي درحالتوسعه در طول زمان میباشد .استفاده از این ابزار به سازمانها
کمك میکند تا در محیط پویا و بهشدت متغیر امروز با تمرکز بر پویش محیط و ردیابی روند تغییرات فناوريهاي موجود،
موقعیت خود را در بازار حفظ و ارتقا بخشند.
نقشه راه فناوري به سازمانها کمك میکند تا با شناسایی تولیدات و نیازهاي بازار آینده و فناوري الزم براي رسیدن به آنها ،از
وجود تقاضا در آینده اطمینان یابند .نقشه راه فناوري روشی براي شناسایی تولیدات یا تهیه نیازها و تبدیل آنها به گزینههاي
فناوري و طرحهاي توسعه است تا اطمینان حاصل شود که فناوري موردنیاز آینده به هنگام نیاز ،آماده و میسر است.
تاریخ شروع استفاده از فن نقشه راه فناوري به سال  1980برمیگردد .هنگامی که در کشور آمریكا چندین شرکت ازجمله
موتوروال این روش را براي انتخاب بهترین راه بهسوي آینده برگزیدند .هدف شرکت موتوروال از ترسیم نقشه راه فناوري ،ایجاد
تعادل میان موضوعات بلندمدت و کوتاهمدت ،ایجاد تعادل میان ابعاد راهبردي و ابعاد عملیاتی سازمان و نیز ایجاد هماهنگی
میان فناوري و سایر منابع سازمان معرفی شده است .بدین ترتیب رویكرد موتوروال بهعنوان پایهاي براي رشد نقشه راه فناوري
قرار گرفت و این پایه ،در طول زمان بهتدریج دستخوش تغییرات و پیشرفتهایی شد]1[ .
در شكل  2-1نقشه راه توسعه فناوريهاي اتوماسیون توزیع نشان داده شده است؛ که در ادامه توضیحات مربوط به بخشهاي
مختلف نقشه راه ارائه میگردد.
پیامد مورد انتظار:
الیهي پیامدهاي مورد انتظار مشخص میکند که توسعهي بهکارگیري فناوري چه پیامدها و نتایجی را براي کشور به همراه
دارد.
نتایج مورد نظر:
نتایجی هستند که از انجام اقدامات موجود در سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي اتوماسیون توزیع برق کشور انتظار
میرود.
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اقدامات زیرساختی الزم:
اقدامات زیرساختی الزم ،اقداماتی هستند که بهعنوان پیشنیازها و الزامات باید انجام شوند که درنتیجهي آن توسعه فناوري
مفید واقع شود و نتایج مورد نظر حاصل شود.
فناوريهاي هدف:
فناوريهاي هدف مجموعه فناوريهاي اولویتداري است که در محدودهي این سند براي توسعهي آنها برنامهریزي صورت
گرفته است.
برنامه اکتساب فناوري:
اقداماتی است که براي توسعه فناوري باید انجام شود این اقدامات شامل مواردي از قبیل طراحی ،ساخت ،اخذ تأییدیه و
بهینهسازي میباشد.
اقدامات سیاستی:
مجموعه سیاستهایی است که باید اجرا شود تا توسعه فناوري تسهیل شود.
منابع مالی:
میزان منابع مالی الزم جهت تحقق سند راهبردي و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران مبلغ ؟
میلیون ریال میباشد که تامین آن تماما بایستی توسط بودجه دولتی صورت پذیرد.
همانطور که در نقشه راه مشاهده میشود طرح کالن اتوماسیون پیشرفته در سه فاز به شرح زیر اجرا خواهد شد:
 -1فاز اول
هدف اصلی در اجراي فاز اول اجراي اتوماسیون ،خطوط و پستهاي حساس میباشد و با در نظر گرفتن اینكه این خطوط
و پستها عامل اصلی خاموشی میباشند ،میزان خاموشی با شدت بیشتري کاهش مییابد.
 -2فاز دوم
در فاز دوم اجراي اتوماسیون ،با اتوماسیون پستهاي مهم ،سرعت کاهش خاموشی شیب کندتري پیدا خواهد نمود.
 -3در فاز سوم و پایانی اجراي پروژه با در نظر گرفتن تعداد زیاد خطوط و پستهاي اتوماسیون شده ،قابلیت کنترل باالتر و
حجم باالي تاریخچه اطالعاتی خطوط و پستها و در نتیجه امكان استفاده کارا از  DMSکه منجر به مدیریت بهتر شبكه
برق میشود ،کاهش خاموشی سرعت بیشتري خواهد گرفت.
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 1-1مقدمه
گزارش حاضر مربوط به مرحله ششم پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران
میباشد .این مرحله با عنوان «تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه
توزیع برق ایران» مباحث مربوطه شامل ساختار نظارت و بروز رسانی ،مكانیزم ارزیابی و شاخصهای عملكردی و اثربخشی را در بر
میگیرد.

 2-1تدوین ساختار نظارت و بروز رسانی ،مكانیزم ارزیابی و شاخصهای عملكردی
و اثربخشی
ارزیابی ،بررسی نظاممند و هدفمند تأثیرات یک سیاست ،راهكار و برنامه بر روی اهدافی است که سازمان میخواهد به آنها دست
پیدا کند ،لذا الزم است مكانیزم ارزیابی و بهروزرسانی مذکور تهیه شود.
برای ارزیابی و بهروزرسانی ،پیشنهاد میشود که مالحظات زیر انجام گیرند:
 -1ارزیابی زمانی تأثیرگذار است که همراستا با مأموریت و اهداف برنامه باشد .برای این کار باید نقشه راه تدوین شده در
بخش برنامه عملیاتی ارزیابی شود و میزان حرکت و پیشرفت به سمت اهداف آن بر اساس همسویی با اهداف باالدستی
سنجیده شود .در اینجا میتوان از "مدل منطقی" برای تحلیل پیامدهای تدریجی که در طول اجرای نقشه راه حاصل
میشوند استفاده کرد .در مورد مدل منطقی در انتهای این بخش توضیحاتی ارائه شده است.
 -2از آنجا که مبنای ارزیابی مقایسه میان دو حالت حال و گذشته است ،بر اساس چهار قالب کلی میتوان به ارزیابی سیاست
و تحلیل تأثیرات آن پرداخت:
 مقایسه وضعیت قبل و بعد از برنامه :مقایسه وضعیت در دو نقطه یكی قبل از اجرای برنامهها و دیگری بعد از
اجرا
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 مقایسه روند گذشته و وضعیت بعد از برنامه :مقایسه دو نقطه یكی در شرایط حاضر و یكی روند وضعیت گذشته
در زمان حاضر
 مقایسه وضعیت در دو حالت بود یا نبود برنامه :مقایسه میان وضعیت بخشهایی است که تحت تأثیر سیاست
موردنظر قرار گرفتهاند با سایر بخشها
 مقایسه وضعیت گروههای کنترل و آزمایشی قبل و بعد از اجرای برنامه :مقایسه وضعیت میان دو گروه تحت
کنترل (بدون اجرای سیاستها) و آزمایشی (با اجرای سیاستها)
 -3با در نظر داشتن یكی از حاالت مقایسه حال و گذشته ،الزم است تا از یكی از این روشها برای ارزیابی استفاده شود:
 پیمایش نوآوری :پیمایش نوآوری تصویر واضحی از وضعیت نوآوری در بنگاهها و میان آنها را به نمایش
میگذارد و از این طریق اطالعات الزم برای ارزیابی سیاستها را در اختیار قرار میدهد .این روش به بررسی
عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه ،فعالیتها و هزینههای نوآوری در بنگاهها ،ویژگیهای بنگاه نوآور و پیامدهای
نوآوری میپردازد.
 استفاده از مدلهای اقتصادسنجی :این بخش شامل روشهای زیر میباشد )1( :مدلسازی و شبیهسازی اقتصاد
کالن که سیاستگذاران به کمک آن نتایج مورد انتظار گزینهها و انتخابهای سیاستی را تحلیل و مقایسه
میکنند )2( .استفاده از مدلهای اقتصادسنجی خرد که وضعیت و عملكرد یک واحد اقتصادی را بررسی میکنند.
( )3مدلهای اندازهگیری بهرهوری که بهرهوری نیروی کار ،یک واحد اقتصادی (سطح خرد) ،یک بخش صنعتی
(سطح میانی) و یا بهرهوری یک منطقه یا کشور (سطح کالن) را بررسی میکنند.
 ارزیابی توسط خبرگان :استفاده از نظر خبرگان در مواقعی که اطالعات و شواهد کافی وجود ندارد و ارزیابی
پیامدهای برنامهها و پروژهها از سایر روشها امكانپذیر نیست ،تصویری کلی از کیفیت و تأثیر این سیاستها
ارائه میکند.
اتخاذ تصمیم مقتضی :بر اساس نتایج بخشهای قبل باید تصمیم مقتضی در سه مورد انجام اقدام تدافعی ،اقدام اصالحی و یا
ارزیابی مجدد فرایند گرفته شود .اگر نتیجه تحلیل ،انحراف از اهداف باالدستی را نشان ندهد ،تصمیم صحیح انجام اقدام تدافعی
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است ،به این معنی که اجرای برنامه ها به همین صورت فعلی ادامه پیدا کند .اگر نتیجه تحلیل نمایانگر نیاز به اصالح در بخشی از
نقشه راه تدوین شده بود ،اقدامات اصالحی باید بر روی بخشهایی از نقشه راه صورت بگیرد .و در نهایت ،مفروضات کلیدی
سیاست به وضوح اعتبار خود را از دست بدهند ،باید به ارزیابی مجدد و تدوین دوباره نقشه راه پرداخته شود.
نظام ارزیابی و بروز رسانی ،بهمنظور ارزیابی میزان تحقق اهداف و اجرای اقدامات مندرج در سند راهبردی و نقشه راه توسعه
اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران طراحی میگردد .به این منظور الزم است که شاخصهایی برای ارزیابی میزان تحقق
اهداف سند مذکور درنظر گرفته شود .این شاخصها باید بهصورت دورهای توسط مسئولین مرتبط اندازهگیری و اعالم شود.

 1-2-1شاخصهای عملكردی و اثربخشی
هدف از ارزیابی پیشرفت اجرای پروژه (شاخصهای عملكردی) ارزیابی میزان اجرای راهكارها و پروژههای توسعه فناوری در کشور
میباشد .این نوع شاخص تمرکز بر روی ارزیابی میران پیشرفت فعالیتها ،طرحها و پروژههایی که باید برای توسعه فناوری در
کشور اجرا شود ،دارند .شاخصهای عملكردی پیشنهادی توسط تیم فنی با توجه به شاخصهای اصلی کنترل پروژه (زمان – هزینه)
در جلسه کمیته راهبری به اعضا محترم این کمیته ارائه گردیده و پس از جمعبندی نهایی در قالب شاخصهای ذیل مورد تأیید قرار
گرفت  .همچنین مقرر گردید بهمنظور کنترل پیوسته اجرای پروژههای مطرح شده ارزیابی پیشرفت سند راهبردی و نقشه راه توسعه
اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران به صورت ماهانه انجام شود.
شاخصهای عملكردی عبارتند از:
 میزان شاخص شدت اتوماسیون شرکتهای توزیع برق کشور
 میزان انحراف زمانی اقدامات و پروژهها
 نسبت درصد پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامهای اقدامات و پروژهها
 میزان هزینه صورت گرفته در طرحها و پروژهها با توجه به پیشرفت آنها
هدف از ارزیابی خروجی سند توسعه فناوری اتوماسیون شبكه توزیع برق (شاخصهای اثربخشی) ،ارزیابی میزان دستیابی به نتایج
حاصل از توسعه فناوری در کشور میباشد .این نوع شاخص تمرکز بر روی خروجیهایی که درنتیجه توسعه فناوری برای کشور
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حاصل میشود ،دارد .شناسایی این شاخصها از آن جهت حائز اهمیت میباشد که میتوانند کارایی ،اثربخشی و نتیجه اجرای
پروژههای تعریف شده در راستای اهداف سند را قابلسنجش نمایند .لذا در خالل مباحثی که در این خصوص در جلسات کمیته
راهبری صورت گرفت ،شاخصهای کلیدی که نتایج نهایی اجرای پروژهها را نمایش میدهند از طریق روش خبرگی توسط اعضا
محترم این کمیته مورد شناسایی قرار گرفته و به تأیید اعضا کمیته راهبری رسید و مقرر شد دوره ارزیابی خروجی سند بهصورت
دوازده ماه یکبار باشد.
شاخصهای اثربخشی عبارتند از:
 درصد کاهش مدت زمان خاموشی مشترکین شبكه برق
 تعداد شرکتهای توزیع که اقدام به نصب و راهاندازی سامانه اتوماسیون توزیع نمودهاند
 میزان بازار پویا برای تولید فناوریهای اتوماسیون توزیع و ارائه خدمات مهندسی و پیمانكاری
 میزان حضور بخش خصوصی داخلی در پروژههای اتوماسیون توزیع در شبكه برق کشور
 میزان تربیت نیروی متخصص توانمند در حوزه اتوماسیون شبكه توزیع برق کشور
 تعداد شرکتهای دارنده فناوری داخلی دارای تأییدیه معتبر
 درصد استفاده از اتوماسیون توزیع در تمامی شرکتهای توزیع برق کشور
 میزان دستیابی به  TRLدر فناوریهای منتخب (  : TRL9اثبات عملكرد سیستم واقعی در مأموریتهای عملیاتی)
 درصد شرکتهای توزیع دارای نرمافزار اسكادا


درصد شرکتهای توزیع دارای نرمافزار DMS

 میزان تأمین منابع الزم جهت تحقق اهداف اجرای اتوماسیون توزیع در کشور
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 2-2-1ساختار نظارت و بهروزرسانی سند
در شكل  1-1ساختار ارزیابی سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران نشان داده شده است.
همانطور که در شكل مشاهده میشود ،پژوهشگاه نیرو بهعنوان متولی ارزیابی و گزارشگیری شاخصهای مذکور درنظر گرفته
شده است.

شكل  1-1ساختار ارزیابی سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران

شورای عالی تحقیقات وزارت نیرو استماع گزارش و تصویب قوانین را بر عهده دارد ،کمیته راهبری وظیفه بررسی عملكرد و تحلیل
تأثیر محتوای بروز آوری سند و پژوهشگاه نیرو بهعنوان تیم فنی وظیفه درخواست بازنگری ،ارسال بازنگری برای شورای عالی،
اندازهگیری شاخصها ،تهیه گزارش و برگزاری جلسات کمیته راهبری را بر عهده دارد.
نهادهای توانیر ،بهرهبرداران شبكه برق و شرکتهای فناوری وظیفه همكاری در اندازهگیری شاخصها و کمک در بهروزرسانی سند
را بر عهده دارند .شرکتهای بهرهبردار شبكه شامل شرکتهای توزیع برق کشور بوده و شرکتهای فنآور تولیدکننده فناوریهای
مرتبط با اتوماسیون توزیع میباشند.
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 3-2-1مكانیزم ارزیابی و بهروزرسانی سند توسعه فناوری اتوماسیون توزیع
 1-3-2-1مكانیزم ارزیابی
در شكل  2-1مكانیزم نظارت و ارزیابی سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون توزیع نشان داده شده است.

شكل  2-1مكانیزم نظارت و ارزیابی سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون توزیع

 2-3-2-1مكانیزم بروز رسانی سند
روند بهروزرسانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون توزیع به شرح زیر است:
گروه فنی توسعه فنآوری در پژوهشگاه نیرو گزارش آخرین وضعیت تحقق اهداف و اقدامات سند راهبردی و نقشه راه توسعه
اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق کشور را به کمیته راهبری ارائه داده و این کمیته در جلسات ادواری خود گزارش تحقق

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربین های گازی
8
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مهر 1394

اهداف و اقدامات را بررسی مینماید .سپس نتایج بررسیهای خود را مجدداً به گروه فنی جهت انجام بررسیهای تكمیلی ارجاع
میدهد .این گروه با بهرهبرداران نسبت به تشكیل جلسات نظرسنجی و نیازسنجی اقدام میکند .خروجی این جلسات منجر به تهیه
پیشنویس تغییرات اسناد توسعه فناوری میگردد .این پیشنویس جهت تصمیمگیری و بهروزرسانی اسناد توسعه فناوری به کمیته
راهبری ارائه میشود و کمیته راهبری نسبت به تهیه نسخه جدید سند توسعه فناوری اقدام میکند .نهایتاً این نسخه جدید جهت
تصویب به شورای عالی در وزارت نیرو ارائه میگردد و بدین ترتیب ویرایش جدید سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون توزیع
به بهرهبردار ابالغ میگردد.
با بررسیهای صورت گرفته و مباحث مطرح شده در جلسات کمیته راهبری  ،اعضا محترم این کمیته به این جمعبندی نهایی
رسیدند که با توجه به نوع پروژههای موجود در سند و شاخصهای ارزیابی مشخص شده ،الزم است فرآیند ارزیابی شاخصها
بهصورت دوازده ماهه و همچنین فرآیند بروز رسانی سند بهصورت دو سال یکبار صورت بگیرد  .لذا شاخصهای کلیدی زیر
بهمنظور بررسی میزان تحقق اهداف سند در بازبینیها مورد بررسی قرار گرفته و سند در صورت نیاز مورد بازنگری و بهروزرسانی
قرار خواهد گرفت .
 -1بررسی روند شاخصهای عملكردی و اثربخشی
•

معیار ارزیابی اثربخشی این شاخصها تطابق با برنامه زمانبندی فعالیتهای مربوطه که در نقشه راه مشخص

شدهاند میباشد .بدین معنی که چنانچه یک شاخص در یک دوره ارزیابی به میزان مورد انتظار در برنامه زمانبندی تحقق
نیافته باشد بایستی میزان عدم تطابق مربوطه در دوره بعدی ارزیابی جبران شود .در غیراینصورت این امر به منزله عدم
تحقق برنامه بوده و نیاز به بازنگری خواهد بود.
 میزان انطباق فناوریهای جدید اتوماسیون شبكه توزیع برق بهکاررفته در سطح جهانی با فناوری بكار رفته در
داخل کشور
 میزان انطباق چشمانداز و اهداف سند با روند جهانی فناوریهای اتوماسیون شبكه توزیع برق
در
شكل  3-1مكانیزم بهروزرسانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون شبكه توزیع برق ایران نشان داده شده است.
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شكل  3-1مكانیزم بهروزرسانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون شبكه توزیع برق ایران
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 3-1نتیجهگیری
ارزیابی ،بررسی نظاممند و هدفمند تأثیرات یک سیاست ،راهکار و برنامه بر روی اهدافی است که سازمان میخواهد به آنها دست
پیدا کند ،لذا الزم است مكانیزم ارزیابی و بهروزرسانی مذکور تهیه شود .برای این امر الزم است شاخصهای عملكردی و اثربخشی
اجرای پروژههای توسعه فنآوری اتوماسیون شبكه توزیع برق در کشور مدنظر قرار گیرد .بهطورکلی شاخصهای عملكردی بر روی
ارزیابی میزان پیشرفت فعالیتها ،طرحها و پروژههایی که باید برای توسعه فنآوری مذکور در کشور اجرا شوند ،تمرکز دارد و
شاخصهای اثربخشی میزان دستیابی به نتایج حاصل از توسعه فنآوری را در کشور ارزیابی میکند .بدین ترتیب این شاخص تمرکز
بر روی خروجیهایی که در نتیجه توسعه فنآوری برای کشور حاصل میشود ،دارد.
در این گزارش ساختار نظارت و بهروزرسانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون شبكه توزیع برق ایران ترسیم شد و در آن
پژوهشگاه نیرو بهعنوان متولی ارزیابی و گزارشگیری شاخصهای مذکور درنظر گرفته شده است.
روند و مكانیزم ارزیابی و بهروزرسانی سند توسعه فنآوری بر اساس ساختار نظارت تعیین گردید .در روند بهروزرسانی سند مذکور،
بهرهبردار ،گروه فنی ،کمیته راهبری و شورای عالی دخالت داشته و نهایتاً نتیجه سند بهروزرسانی شده (ویرایش جدید سند) توسط
شورای عالی در وزارت نیرو تصویب و به بهرهبردار ابالغ میشود.

