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سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
پيشگفتــــــار

بررسي مسائل مرتبط با شبكه قدرت ،به عنوان یكي از بزرگترین سیستمهاا موواود در وناان ،امار منام ن ایازمناد
تحقیقات عمیق ن گسترده است .زیرا كه سیستم قدرت هر كشور یكي از زیربناها توسعه آن كشور به شمار ميآید .امنیت
ن قابلیت اطمینان سیستم قدرت هم از لحاظ اقتصاد ن هم از لحاظ اوتماعي برا هر كشور دارا اهمیت ميباشد .یكي از
موضوعات منم ن حیاتي در شبكه قدرت ،موضوع حفاظت است .حفاظت سیستم قدرت اقش بسزایي را در مقولهها منماي از
ومله قابلیت اطمینان ن كیفیت اارژ الكتریكي باز ميكند .از ایننا منمتر ،سیستم حفاظتي اقش بسیار منمي را در پایادار
شبكه عندهدار ميباشد .در صورتي كه خطایي به موقع از رن سیستم برداشاته اشاود ،ایان امار من ار باه گساتر

حادثاه،

ااپایدار شبكه ،خاموشي گسترده تا فرنپاشي ااحیها یا سراسر ميگردد .اتی ه این امر خاموشي كل شبكه خواهد باود كاه
تبعات منفي بسیار زیاد بر وامعه چه از اظر اقتصاد ن چه از اظر اوتماعي تحمیل ميكند.
در طول سالیان اخیر توسعه شبكه قدرت ن نرند تكنولوژ ها مدرن در تولید ،ااتقال ن مصرف اارژ برق در اقاط مختلف
ونان ،گستر

استفاده از منابع تولید اارژ ت دیدپذیر مااناد بااد ن فتونلتائیاک ،نواود بارهاا متریار ،اساتفاده از ادنات

الكترنایک قدرت بیشتر ،بكارگیر منابع تولید پراكنده ن افزایش رنزافزنن مصرف ،عملكرد سیستم قدرت را تحت تا ثیر قارار
داده ن چالشهایي را ایز پیش رن حفاظت شبكه قدرت قرار داده است ،افزایش چالشها پیشرن حفاظت شبكه از یک سو
ن ایاز فزاینده به امنیت ،پایدار ن كیفیت شبكه برق از سویي دیگر ن همچنین پیشرفت فنآنر ها ساخت ت نیزات ن توسعه
سیستمها ارتباطي ن مخابراتي باعث شده است تا رنیكردها اوین در زمینه حفاظت ن كنترل شبكه قدرت شكل بگیرد.
بدینترتیب با تووه به ماهیت موضوع حفاظت ن ترییرات پیشرن ،تدنین سند راهبرد ن اقشه راه توسعه فناانر حفاظات
شبكه برق ایران یكي از بخشها منم فعالیت تدنین اقشه راه فنانر صنعت برق است كه برا دستیابي به اهداف فنانراااه
تعیینشده صنعت برق اا ام آن ضرنر است.
گزار

حاضر در راستا اا ام بند  1-1از مرحله انل پرنژه " تدنین سند راهبرد ن اقشه راه توسعه فنآنر ها حفاظت

در شبكه ایران" توسط سید امیر حسیني ن زهرا مدیحي بیدگلي با همكار كبر بيوفا تنیه گردیده ن توسط آقاا منناد
فرشید منصوربخت دانر شده است.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
پيشگفتــــــار

اعضا كمیته راهبر پرنژه آقایان منند

بابک امیني ،منند

خدرزاده ،دكتر سید محمد شنرتا  ،دكتر م ید صنایعپسند ،منند

حسین ایوبزاده ،منند

عباا

بیااتي ،دكتار م تباي

كیوان عراقي ،دكتر حسین عسكریان ابیااه ن دكتر م یاد

فرمد هستند.
م ر پرنژه خاام منند
آقا منند

ایكي مسلمي ن مدیر آن خاام منند

محمدمند وعفر هستند.

زهرا مدیحي بیدگلي ن مشانر مدیریت تكنولوژ پارنژه
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مقدمه
براي تدوین مبانی سند توسعه فناوري حفاظت شبکه برق ،الزم است ابتدا مرزبندي انجام شد و محددوده مدرز فندی بدراي
تدوین سند مشخص گردد .همچنين باید کنشگران و بازیگران موثر در فنآوريهاي حفاظت در شبکه ایران تعيين گردند ،زیرا
با شناسایی بازیگران و ساختار و قوانين حاکم بين آنها در این حوزه میتوان نواقص و کاستیهاي موجدود را شناسدایی نمدود و
برنامهریزي و استراتژي درست براي توسعه این حوزه در کشور ارائه داد .یکی دیگر از بخشهاي مهم در تددوین مبدانی سدند،
بررسی اسناد باالدستی ویافتن الزامات اسناد باالدست موجود در حوزه حفاظت شبکه قدرت کشور میباشد که داللت بر ضرورت
تدوین سند راهبردي با موضوع حفاظت دارند.
در فصل اول این گزارش به ادبيات موضوع پرداخته می شود ،فصل دوم شامل تبيين مرز فنی است .محدوده مطالعات فندی
سند شامل محدوده دانشی ،محصول یا مجموعهاي از محصوالت در ایدن فصدل تعيدين مدیگدردد .در فصدل سدوم شناسدایی
کنشگران و بازیگران مؤثر در توسعه سيستم حفاظت شبکه ایران ارائه شده است و فصل چهارم شامل مطالعات اسناد باالدست
و شناسایی الزامات موجود در حوزه سيستم حفاظت شبکه ایران میباشد.
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مقدمه
گام نخست در زمينه تدوین اسناد راهبردي فناوري ،شناسایی مرز سيستم و تبيين ابعاد موضوع مورد مطالعه مدیباشدد .بده
همين منظور در این فصل مفاهيم مرزبندي و انواع آن مورد بررسی قرار میگيرد.

 -1-1مرزبندي و شناخت سيستم
سيستم ،یک مفهوم نظري قابل پيادهسازي در زمينههاي کاربردي مختلف است .بر این اساس ،تعریف سيستم در هر زمينه
کاربردي ضروري است .یکی از اصلیترین راههاي تعریف یک سيستم ،مرزبندي آن است .مرزبندي محيط توسعه فناوري باعث
میگردد تا سيستم از محيط اطراف خود جدا شده و تحليل از قابليت کنترل بداالتري در ارائده نتدایج برخدوردار باشدد .اهميدت
مرزبندي سيستم از این جهت است که نتيجه آن بر خروجی مراحل بعدي اثرگذار بوده و دشواري آن نيز از سبب این است کده
روش واحدي براي آن وجود ندارد .در این مطالعه ،از دو بعد توصيفی و محتوایی به مرزبندي سيستم تحت مطالعه پرداخته می-
شود .مرزبندي توصيفی با مشخص نمودن واحد تحليل ،عمق و گستردگی سيستم تحت مطالعده را معدين مدیکندد .در طدرف
مقابل ،مرزبندي محتوایی اجزاي درون سيستم مانند کنشگران ،نهادها ،فناوريها ،و شبکهها را مورد شناسایی قرار گرفته و تدا
از این طریق حوزه عملکرد سيستم معين گردد.

 -1-1-1مرزبندي توصيفی
با تعریف نظامهاي توسعه فناوري بهعنوان شبکهاي از عوامل متعامل 1در یک حوزهي فناورانه و اثرگذار در فرایندد توليدد،
انتشار و بهرهبرداري نوآوري ،سطوح مختلف تحليلی براي این سيستم میتوان درنظر گرفت .بر این اساس ،توسدعه فنداوري را
میتوان در سه واحد تحليل فناوري به معناي یک حوزهي دانشی ،محصول و مجموعهاي از محصوالت مرتبط بههم و با هدف

1Interrelated
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برآوردن کارکردي خاص 1مورد بررسی قرار داد .انتخاب سطح تحليل بر شناسایی اجزاي درون سيستم و تحليلهاي آتی اثرگذار
خواهد بود (جدول )).
جدول ( :)1-1واحدهاي تحليل توسعه فناوري (برگرفته از کارلسون و همكاران ())2002

سطح تحليل
حوزه دانشی
محصول
بلوکهاي شایستگی

موضوع
تاکيد بر یک فناوري و زیرفناوريهاي آن با درنظرگيري قابليت استفاده در کاربردها و محصوالت مختلف
محوریت قرار گرفتن یک محصول و بررسی فناوريها و کاربردهاي مرتبط با آن
هدف تحليل بررسی یک بازار خاص و مجموعهي بهم پيوستهاي از محصوالت مورد نياز یک حوزه

 -2-1-1مرزبندي محتوایی
مرز بندي محتوایی براي جدایی سيستم از محيط و تشخيص عوامل داخلی اثرگذار بر توسعه فناوري از عوامدل خدارجی آن
ضروري است .هر سيستم از مولفهها و روابط مختلفی تشکيل شده است .مرزبندي محتوایی با این فدر

کده تعدامالت ميدان

اجزاي سيستم قويتر از تعامالت موجود با محيط است ،به شناسایی اجزاي ساختاري درون یک سيستم میپدردازد .بدا داشدتن
نگاهی سيستمی ،نظام توسعه فناوري از چهار جزء کنشگران ،2نهادها ،3شبکهها 4و فناوريها 5تشکيل شده است.
 -1-2-1-1کنشگران

کنشگران یکی از سه مولفهي ساختاري در توسعه فناوري میباشد که با انجام فعاليت ،بر فرایند خلق ،انتشار و بهرهبرداري
از نوآوري اثر میگذارد .در توسعه فناوري ،کنشگر را میتوان مترادف با ذینفع در برنامهریزي راهبرد سازمانی قلمداد نمود .بدر
این اساس ،کنش گر ،عبارت است از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر وروديها (منابع) و یا بروندادهاي یک سيستم تأثير

1این کارکرد خاص میتواند بهعنوان مثال بخش حمل و نقل و یا سالمت باشد .این سطح در ادبیات بلوکهای شایستگی نام میگیرد.

2Actors
3Institutions
4Networks
5Technologies
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بگذارد و یا از خروجیها و بروندادهاي آن (خدمات ،محصوالت ،پيامدها و  )...تأثير پذیرد .کنشگران یک سيستم بده دو دسدته
کلی کنشگران داخلی و کنشگران خارجی تقسيم میشوند.
هر کنش گر موجود در نظام توسعه فناوري بر اساس راهبرد خود ،در چارچوب نهادهاي پيرامون ،و با صرف مندابع الزم ،بده
انجام فعاليتهاي نوآورانه میپردازد .با بهانجام رسيدن فعاليتها ،کارکردهاي مختلفی برآورده میگدردد .مجمدوع کارکردهداي
برآورده شده توسط فعاليتهاي کنشگران مختلف ،عملکرد نهایی سيستم را تعيين خواهد نمود .بنابراین با شناسدایی و تحليدل
توسعه فناوري از زاویه کنشگران میتوان در درجه اول سهم بالقوه و بالفعلی که هر کنشگر در بدرآوردن کارکردهدا و تدامين
عملکرد سيستم دارد مشخص نمود و در درجه دوم نيز آلترناتيوهاي ساختاري که منجر به ایجاد عملکرد باال در سيستم میشود
را شناسایی کرد.
براي شناسایی کنشگران ،روشهاي مختلفی مانند استفاده از جداول داده-ستاده و آمارهاي عضویت موجود در اتحادیهها و
صنایع ،استفاده از پتنتهاي ثبت شده و شناخت بنگاههاي مرتبط با آنها و استفاده از قاعده گلوله برف( 1شناخت کدنشگدران
پيرامون یک واحد تحليل از روي ارتباطات با سایر کنشگران) توصيه شده است.

 -2-2-1-1نهادها

نهادها قواعد بازي هستند .نهادها در توسعه فناوري ،مجموعهي قوانين و مقررات ،قواعد ،نرمها و استانداردهایی میباشد که
یا بهشکل بازدارنده و یا بهصورت تحریککننده ،به رفتارهاي اجتماعی-اقتصادي-صنعتی شکل میدهد .تفاوت بين نهادهدا بدا
کنشگران در این است که کنشگران به اجرا و دنبال کردن فعاليتها میپردازند ،درحالی که قواعد تنها تعامالت بين آنهدا را
تعریف کرده و چارچوبی براي انجام فعاليتها ایجاد مینمایند .بدین وسيله نهادها موجب کاسته شدن از عدم تعيين موجدود در
مسير رشد فناوري شده و نوعی پایداري در مجموعه حاکم میکند .نهادها را میتوان بده دو دسدته کلدی رسدمی و غيررسدمی
تقسيمبندي نمود .نهادهاي رسمی از سوي سازمانها صادر شده وداراي ضمانت اجرایی از نوع قانون میباشند .درطرف مقابدل،
نهادهاي غيررسمی در جریان طبيعی تعامالت اجت ماعی باب شده و داراي ضمانت اجرایی از نوع تعهد اجتماعی هستند .از بعدد

Snowball method

1
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نوع نيز نهادها به سه دستهي تنظيمی ،1هنجاري ،2و شناختی 3تقسيم میشوند .نهادهاي تنظيمی مجموعه قواعد رسمی هستند
که مجاز بودن یا مجاز نبودن انجام فعاليتها را از طریق داشتن ضمانت اجرایی قانونی مشخص مینماید .نهادهداي هنجداري
قواعدي غيررسمی هستند که به تعيين درست و یا غلط بودن فعاليتهاي از طریق ارزشهاي قابل قبول در جامعه میپردازد .در
نهایت ،نهادهاي شناختی نيز قواعدي غيررسمی هستند که با شکلگيري در محدودهي ذهنی هدر فدرد ،برمجموعده رفتارهدا و
تصميمگيريهاي فرد اثرگذار میشود .در کنار این دو بعد ،نهادها را میتوان از ابعاد بخش ،مرز جغرافيایی ،و سطح وابستگی به
فناوري نيز تقسيم بندي نمود .با تکيه بر ابعاد اشاره شده ،میتوان چارچوبی ساختاري براي اطمينان از پوشش همهجانبه فرایند
تحليل کرد (جدول ) .شناخت هر نهاد درگير در توسعه فناوري در هر یک از این ابعاد ،تصویر روشنی از این این جزء سداختاري
ارائه میدهد.
جدول ( :)2-1ابعاد دستهبندي قواعد

بعد
نوع

4

بخش
مرز

توضيحات
در قالب سه صورت قواعد تنظيمی ،قواعد هنجاري ،و قواعد شناختی

5

بيانگر دامنه اثر نهاد بوده و شامل نظامهاي مالی-اعتباري ،آموزشی-تحقيقاتی ،توليدي-کسبوکار

6

وابستگی

نهادهاي منطقهاي ،ملی و بينالمللی
7

8

بيانگر ميزان استقالل نهاد از فناوري و شامل قواعد داخلی و قواعد محيطی

9

Regulative

1

Normative

2

3Cultural cognitive
4Institutional Type
5Institutional Sector
6Institutional Boundary
7Institutional Context
8Internal Institution
9External Institution
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 -3-2-1-1فناوري

شناخت فناوري منجر به تعيين مرزهاي دانشی شده و فناوريهاي مرتبط با فناوري موردنظر را مشخص مینماید .در ادبيات
راههاي مختلفی مانند تعيين نزدیکی ميان حوزههاي فناورانه با اندازهگيري فاصلهي فناورانه ،1استفاده از نظر خبرگان و تحليل-
هاي کتابسنجی 2و پتنت ،براي شناسایی فناوريهاي مرتبط با فناوري مورد مطالعه استفاده میگردد.
 -4-2-1-1شبكهها

روابط موجود در یک گروه از کنشگران ،نهادها و فناوريها میتواند از روابط موجود در خارج از گدروه ،قدويتدر باشدد .در
صورتی که این مؤلفههاي ساختاري باعث ایجاد یک پيکربندي متراکم گردند ،میتوان آن را یک ساختار شبکهاي یا یک شبکه
ناميد .شبکهها روابط ميان سازمانی کنشگرانی هستند که بهدنبال دستيابی به اهدداف مشدترکی مدیباشدند .در حقيقدت ،یدک
سيستم توسعهدهنده فناوري شبکههایی از کنشگران ،نهادها ،فناوريها و روابط ميان آنهدا محسدوب مدیگردندد .اتحادهداي
راهبردي ،3اتحادیههاي گروههاي کاري ،4کميتههاي فنی ،5شبکههاي پروژه ،6شبکههاي منطقهاي و شبکههاي سياسی همگی
از انواع شبکهها ميان کنشگران هستند .شبکه ها در حالت کلی در دو صورت رسمی (در راستاي بدرآوردن اهددافی راهبدردي،
عضویت خودآگاه کنشگران) و غيررسمی (عدم وجود هدف برنامهریزي شده ،عدم مرزبندي مشدخص در عضدویت و یدا عددم
عضویت کنشگران) شکلگيري پيدا میکنند .در یک دستهبندي دیگر ،شبکهها را از بعد هدفمندي و ميزان درهمتنيددگی بده
چهار دستهي شبکههاي زنجيره تامين ،شبکههاي سنتی ،شبکههاي راهبردي ،و کالجهاي نامشهود 7تقسيم میکنند .بهطورکلی
شبکه ها داراي پنج کارکرد اصلی تبادل اطالعات و ایجاد دانش ،انتشار دانش ،ارتباطات ،اعمال نفوذ ،و ساختارسازي هستند.

1Technological distance
2Bibliometric
3Strategic alliance
4Working group association
5Technical commitee
6Project networks
7Scientific invisible College
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هدف از شناسایی شبکه هاي موجود در توسعه فناوري ،ایجاد ارتباط ميان سطوح خرد و ميانی سيستم تحت مطالعه و کشف
ارتباط اقدامات کنشگران در مسير توسعه فناوري است .براي شناسایی شبکههاي موجود ،میتوان از طریق شش معيار بنيدان-
گذار/سال تاسيس ،تمرکز فنی شبکه ،کنش گران اصلی درگير در شبکه ،مأموریدت شدبکه ،ندوع شدبکه (اتحادهداي راهبدردي،
اتحادیههاي گروههاي کاري ،کميتههاي فنی ،شبکههاي پروژه ،شبکههاي منطقهاي و شبکههاي سياسی) و کارکرد شبکه بده
شناسایی این جزء ساختاري پرداخت.

در ادامه و در فصل دوم گزارش حاضر به تبيين مرز فنی سيستم پرداخته میشدود و محددوده مطالعدات فندی سدند شدامل
محدوده دانشی ،محصول یا مجموعهاي از محصوالت در این فصل تعيين مدیگدردد .فصدل سدوم بده شناسدایی کنشدگران و
بازیگران مؤثر در توسعه سيستم حفاظت شبکه ایران می پردازد .و فصل آخر شامل مطالعات اسناد باالدست و شناسایی الزامدات
موجود در حوزه سيستم حفاظت شبکه ایران میباشد.
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فصل دوم:
شناسایی مرز فنی
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مقدمه
بررسی مسائل مرتبط با شبکه قدرت ،به عنوان یکی از بزرگترین سيستمهداي موجدود در جهدان ،امدري مهدم و نيازمندد
تحقيقات عميق و گسترده است .زیرا که سيستم قدرت هر کشوري یکی از زیربناهاي توسعهي آن کشور به شمار میآید.
امنيت و قابليت اطمينان سيستم قدرت هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحداظ اجتمداعی بدراي هدر کشدوري داراي اهميدت
می باشد .یکی از موضوعات مهم و حياتی در شبکه قدرت ،موضوع حفاظت اسدت .حفاظدت در شدبکه قددرت عبدارت اسدت از
فرآیندي که امنيت عمليات توليد ،انتقال و توزیع انرژي الکتریکی را در برابر خطاها و رخدادها تا حد امکان تأمين نماید.

 -1-2مروري بر رویكردهاي سيستم حفاظت
حفاظت سيستم قدرت نقش بسزایی را در مقولههاي مهمی از جمله قابليت اطمينان و کيفيت انرژي الکتریکی بازي میکند.
به غير از این دو مورد ،سيستم حفاظتی نقش بسيار مهمی را در پایداري شبکه عهدهدار میباشد .در صورتی که خطایی به موقع
از روي سيستم برداشته نشود ،این امر منجر به گسترش حادثه ،ناپایداري شبکه ،خاموشدی گسدترده تدا فروپاشدی ناحيدهاي یدا
سراسري میگردد .نتيجه این امر خاموشی کل شبکه خواهد بود که تبعات منفی بسيار زیادي بر جامعه چه از نظدر اقتصدادي و
چه از نظر اجتماعی تحميل میکند .شاخصهاي مورد نياز براي عملکرد مطلوب سيستم حفاظتی عبارتندد از :قابليدت اعتمداد،1
سرعت ،2قدرت انتخابگري 3و حساسيت .4یعنی سيستم حفاظت باید از نظر توانایی تشخيص خطدا و برطدرف نمدودن آن قابدل
اعتماد باشد ،از سرعت مناسب برخودار باشد تا شبکه و تجهيزات در معر

کمترین آسيب قرار گيرند ،انتخابگري بهينه انجدام

دهد و کمترین بخش ممکن از شبکه را قطع کند ،همچنين داراي حساسيت نسبت به وضعيت شبکه بوده و بتواند بين شدرایط
خطا و شرایط عملکرد عادي تفاوت قائل شود.

Dependability

1

Speed

2

Selectivity

3

Sensitivity

4
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بطور سنتی مرسوم بوده است که سيستم حفاظتی شبکه قدرت با هدف کاهش اثر خطاها و حوادث ،جلدوگيري از گسدترش
آنها ،جلوگيري از خسارت دیدن تجهيزات و پيشگيري از صدمات جانی طراحی و بهرهبرداري شود .بدین ترتيدب ،ایدن سيسدتم
عهدهدار حفاظت از شبکه در برابر انواع خطاهاي رويداده میباشد .این عمل توسط تجهيزات حفاظتی که شداخصتدرین آنهدا
رلههاي حفاظتی میباشند فراهم میشود .هر عمل حفاظتی از طریق یک رله خاص صورت مدیگيدرد کده در کندار تجهيدزات
اندازهگيري و قطعکننده و سایر تجهيزات پشتيبان مورد نياز وظيفه حفاظت در برابر خطاها را برعهده دارند.
در طول ساليان اخير توسعه شبکه قدرت و ورود تکنولوژيهاي مدرن در توليد ،انتقال و مصرف انرژي برق در نقاط مختلف
جهان موجب گردیده است که تهدیدهاي جدیددي امنيدت و پایدداري ایدن سيسدتم بده هدم پيوسدته را کداهش دهدد .ظهدور
توليدکنندهها و مبدل هاي الکتریکی مختلف تعادل و هماهنگی بين توليد و مصرف را بهم زده و حاشيه امنيت سيستم را پدائين
آورده است .منابع تول يد انرژي تجدیدپذیر مانند بادي و فتوولتائيک ،وجود بارهاي متغيدر ،اسدتفاده از ادوات الکترونيدک قددرت
بيشتر ،بکارگيري منابع توليد پراکنده و افزایش روزافزون مصدرف ،عملکدرد سيسدتم قددرت را تحدت تدأثير قدرار داده اسدت و
چالشهایی را نيز پيش روي حفاظت شبکه قدرت قرار داده است.
از سوي دیگر ،امروزه جوامع مدرن نياز بسيار زیادي به انرژي الکتریکی با کيفيت باال و به صورت مداوم دارند .کامپيوترهدا،
شبکههاي مخابراتی ،شبکههاي راهآهن ،سيستمهاي بانکداري و  ...تنها نمونهاي از مصرفکنندگان عمده انرژي الکتریکدی در
جوامع امروزي هستند که بدون انرژي الکتریکی فعاليت آنها امکانپذیر نيست .بنابراین برقرار بدودن اندرژي الکتریکدی در تمدام
ساعات از اهميت باالیی برخوردار است.
بدین ترتيب ،افزایش چالشهاي پيشروي حفاظت شبکه از یک سو و نياز فزاینده به امنيت ،پایداري و کيفيت شبکه برق از
سویی دیگر باعث شده اس ت تا رویکرد جدیدي در زمينه حفاظت و کنترل شبکه قدرت شکل بگيرد ،در این راستا مفهوم پایش،
کنترل و حفاظت فراگير یا گسترده تعریف شده است ،بدینترتيب حفاظت نوین شبکه قدرت بر پایه استفاده از تکنولدوژيهداي
روز دنيا در زمينه تجهيزات اندازهگيري ،ارتباطی و حفاظتی در چارچوب سيستم پایش ،حفاظت و کنترل گسدترده 1قدرار گرفتده
است .اهداف سيستم حفاظتی نوین نيز به افزایش پایداري و امنيت ،افزایش بهرهوري و بهبود اقتصادي و افزایش کيفيت تأمين

WAMPAC

1
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برق ارتقا یافته است .سيستم پایش ،کنترل و حفاظت فراگير در یک جمله به معنداي جمدعآوري آنالیدن اطالعدات از سراسدر
سيستم و ارسال آنها با استفاده از لينکهاي مخابراتی موجود به یک مرکز دوردسدت جمدعآوري اطالعدات جهدت مقابلده بدا
گسترش اغتشاشات در سيستمهاي قدرت است .تکنولوژي اندازهگيري هم زمان فازورها مهمترین عامل در پيدایش سيستمهاي
 WAMPACبوده است .جمعآوري اطالعات فازورهاي ولتاژ و جریان در سيستم با استفاده از واحدهاي اندازهگيري فازور انجام
خواهد شد .این واحد ها با دقت و نرخ بسيار باال پارامترهاي سنکرون شده را اندازهگيري مدینمایندد .بده دليدل فدراهم نمدودن
امکانات فراوان براي کنترل و مدیریت شبکه توسط سيسدتم پدایش ،حفاظدت و کنتدرل گسدترده ( )WAMPACکاربردهداي
متنوعی از آن در کشورهاي مختلف در مراحل طراحی ،تست و بهرهبرداري قرار دارد.
در ایران ،شبکه قدرت کشور در حال حاضر هم به لحاظ ظرفيت نصب شده و هم به لحاظ فنی مهندسی در سدطح منطقده
حائز رتبه نخست میباشد .تداوم رشد اقتصادي کشور مستلزم برخورداري از یک شبکه تأمين انرژي الکتریکی مطمئن و پایددار
میباشد .در شبکه برق کشور ،از سال  1382تاکنون فروپاشی سراسري اتفاق نيفتاده است ،به عبارت دیگدر ظدرف بديش از ده
سال گذشته شبکه برق کشور داراي پایداري سراسري بوده است که این بهبود وضعيت ،موفقيت بزرگی براي صنعت برق کشور
به شمار می آید .بعالوه بررسی و تجزیه و تحليل حوادث شبکه براي رسيدن به حفظ امنيت و ارتقاء پایداري و همچنين کنتدرل
حوادث شبکه از سال  1385در دستور کار شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرار گرفته است .ميزان شداخص عملکدرد صدحيح
سيستمهاي حفاظتی در سالهاي اخير رشد بسيار خوبی داشته است.
اگرچه طی سال هاي گذشته وضعيت قابليت اطمينان سيستم حفاظت در کشور بهبود چشمگيري داشته است اما با توجه بده
ایجاد شبکه هاي هوشمند (که مورد تاکيد اسناد باالدستی کشور نيز هست) ،ایجاد بازارهاي رقابتی برق و تمایل به حصول برق
از منابع تجدیدپذیر انرژي و افزایش انتظار مشترکين به تأمين برق مورد نياز آن هدا بدا قابليدت اطميندان بداال ،ضدرورت ایجداد
ساختارهاي نوین حفاظت و بکارگيري ادوات جدید پدیدار شده است .ایجاد این سيستم مستلزم دارا بودن سيستم ساعت مرجدع
( ،)GPSشبکه مخابراتی پر سرعت با پهناي پاند وسيع ،فناوري پردازش دیجيتال سيگنال  DSPو الگوریتمهاي دقيق و سریع
پردازش لحظهاي اطالعات میباشد.
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فعاليتهایی که در ایران براي ایجاد زیرساخت هاي مورد نياز سيستم حفاظت نوین انجام گردیده است ،امکان رویتپدذیري
شبکه را تا حد باالیی فراهم نموده است ،ازجمله آنها میتوان به فعاليتهاي برنامهریزيشده و انجام شده تا پایان سدال 1392
اشاره کرد که شامل برنامهریزي براي تکميل قریب  22000کيلومتر شبکه فيبر نوري در شبکه سراسري بدرق کشدور (16050
کيلومتر آماده بهرهبرداري ) ،برنامهریزي براي تکميل حدود  350ایستگاه مخابرات (اکتيو) فيبر نوري در کليده پسدتهاي انتقدال
( 270ایستگاه آماده بهرهبرداري) و راهاندازي سيستم مدیریت یکپارچه شبکه مخابرات ( )NMSدر مرکز شرکت مدیریت شبکه
برق ایران میباشد .استفاده از تجهيزات نوین پایش شبکه انتقال ،باعث شده ميزان رویتپذیري شبکه از  %73/10در اسفندماه
 1387به  %92/48در شهریور ماه  1392افزایش یابد.
با توجه به مطالب فوق ،اقدامات مورد نياز جهت بهبود ،ارتقا و توسدعه سيسدتم حفاظدت در شدبکه قددرت ،در دوره زمدانی
کوتاه مدت وابسدتگی زیدادي بده وضدعيت شدبکه کندونی و امکاندات موجدود دارد و بایدد بدا در نظرگدرفتن وضدعيت کندونی،
سياستگذاريها و ضرورت ها ،تعریف و تددوین گدردد .از سدوي دیگدر ،مسدير پيشدرفت تکنولدوژي در کشدورهاي مختلدف و
سياستگذاريها براي توسعه فنآوري و همگامی با سایر کشورها نيز میتواند مدنظر قرار گيرد تا در بلندمدت سيستم حفاظدت
نوین اجرایی گردد.

 -2-2مرز فنی پروژه
با توجه به اهميت موضوع مرز فنی پروژه پرسشنامه اي در این زمينه تهيه و در اختيار اعضاي کميته راهبدري قدرار گرفدت،
متن پرسشنامه و جمعبندي نظرات اعضاي کميته راهبري در پيوست این گزارش آمده است .با توجه به مطالب بيانشده در این
فصل و نظرات ارائهشده از سوي اعضاي کميته راهبري ،الزم است در تدوین سند راهبردي و نقشه راه موضوع پدروژه حاضدر،
هم بهبود و ارتقاء سيستم حفاظت موجود مد نظر قرار گيرد و هم به توسعه فنآوريهاي نوین حفاظت پرداخته شود.
بدین ترتيب ،در پروژه حاضر ،سيستم حفاظت فعلی شبکه برق مبنا قرار میگيرد و با توجه به اینکه موضوع حفاظت هم بده
روشها و راهکارها میپردازد و هم بحث تجهيزات را در برمیگيرد ،کليه این موارد باید در پروژه مد نظر قرار گيرندد .از سدوي
دیگر ،موضوع حفاظت در بخشهاي مختلف شبکه قدرت اعم از انتقال ،فوقتوزیع و توزیع قابل بررسی است که در پروژه بایدد
این ابعاد نيز مد نظر قرار گيرد .همچنين ،تاثير متقابل نيروگاهها و حفاظت شبکه بررسی میشود .از سویی ،با توجده بده اینکده
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رویکردهاي نوین حفاظتی در اثر وجود چالشهاي جدید پيش روي شبکه قدرت و همچنين پيشرفتهاي اخيدر در تکنولدوژي،
ایجاد شدهاند ،بنابراین براي توسعه فناوري ،همگامی با سایر کشورها و توانمندسازي شبکه حفاظت براي رویارویی با چالشهاي
جدید سيستم قدرت ،فناوري هاي نوین حفاظت نيز باید مورد توجه قرار گيرد و ایجاد و توسعه آنها در این پروژه لحاظ گردد.
موضوع دیگري که در این زمينه بایستی مورد توجه قرار گيرد سطح تحليلی است که در این سند مورد توجه قرار خواهد
گرفت .همانطور که در عنوان پروژه هم مشخص است در این پروژه به مقوله حفاظت از زاویه توسعه فناوري پرداخته میشود و
هدف از انجام آن ،برنامهریزي براي کشور ،جهت ارتقاي توان فناورانه خود در زمينه دانش و تجهيزات حفاظت میباشد .بدیهی
است خروجی این پروژه ،نقشه راه توسعه حفاظت در شبکه برق ایران نخواهد بود .به عبارت دیگر نتيجهاي که در نهایت این
پروژه حاصل میگردد ،نقشه راه توسعه دانش و فناوريهاي اولویتدار در زمينه حفاظت شبکه برق ایران بر اساس چشمانداز و
اهداف وزارت نيرو در زمينه حفاظت میباشد .شایان ذکر است که چنانچه این اهداف به صورت مدون و مشخص تدوین شده
باشد به عنوان فرضيات این پروژه مورد توجه قرار خواهد گرفت اما چنانچه این موضوعات به صورت مشخص و مدون وجود
نداشته باشد ،با تکيه بر نظرات خبرگان و بر اساس انجام مصاحبههاي متعدد با مدیران ،سياستگذاران و فعالين صنعت برق این
موضوع تببين خواهد گردید.
نتيجه این پروژه به عنوان نقشهراه توسعه فناوريهاي حفاظت ،در واقع برنامه اقدام کوتاه ،ميان و بلند مدت مورد توجه
تمامی بازیگران مختلف توسعه فناوري در صنعت برق و وزارت نيرو خواهد بودکه شامل تمام پروژههاي تحقيق و توسعه ،انتقال
دانش و فناوري و نيز کليه فعاليتها و اقدامات پشتيبان توسعه این فناوريها و نيز مشخص کننده متولی انجام هر اقدام
میباشد.

فصل سوم:
شناسایی کنشگران مؤثر در حوزه حفاظت شبكه
برق کشور
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مقدمه
شکلگيري یک صنعت نيازمند شبکهاي از مؤسسات خصوصی و دولتی میباشد که کنشگران آن صنعت را تشکيل میدهند
و فعاليتها و تعامالت بين آنها موجب شکلگيري ،ظهور ،اصالح و توسعه صنایع جدید میشود .تمرکز بر تعامالت درونی این
شبکه ،اهميت نهادها و سازمانهایی غير از بازار را پررنگتر مینماید .از همين رو یکی از گامهاي اصلی تحليدل محديط یدک
صنعت شناسایی کنشگران آن صنعت میباشد .در این فصل به بررسی کنشگران موثر در حوزه حفاظت پرداخته میشود.
در یک تقسيمبندي کلی کنشگران به چهار دسته سياستگذار ،تنظيمگر ،تسهيلگر و ارائه کننده خدمات تقسيم میشوند .در
ادامه به تبيين هر یک از نقشهاي چهارگانه پرداخته میشود:
الف) سياست گذار

1

سياستگذار نهادي است که برنامه هایی که باید توسدط دولدت ،کسدب و کارهدا و غيدره دنبدال شدود را تعيدين مدیکندد.
سياستگذاري به صورت فرآیندي تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور ارائه پيامد (تغييدرات مطلدوب در دنيداي
واقعی) ،چشمانداز سياسی خود را به برنامه و عمل تبدیل میکند .لذا سياستگذاري ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .بده طدور
کل ،سياست میتواند شکلهاي مختلفی به خود بگيرد مانند سياستهاي غير مداخلهاي ،تنظديم ،تشدویق تغييدرات داوطلبانده
(مانند کمکهاي مالی) و ارائه خدمات عمومی.
ب) تنظيمکننده

2

تنظيم ،مجموعه گوناگونی از ابزارهاست که به واسطه آن دولدت نيازمندديهداي شدرکتهدا و مدردم را تنظديم مدیکندد.
کارکردهاي تنظيمکننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمدهاند از جمله:


تعيين حقوق و مسئوليتهاي هر یک از موجودیتهاي جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار



تنظيم استانداردهاي صنعتی



جمعآوري مالياتها و دیگر در آمدها و ...
- policy-maker

1

- regulator

2
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در مجموع نقش تنظيم گري شامل کارکردهاي رصد و بازرسی ،وضع تعرفه ،تعيين استاندارد ،حل دعاوي ،صدور مجوزهدا،
اقتصاد تنظيمگري ورود به بازار ،اطالعرسانی و آگاهسازي میباشد.
ج) تسهيلکننده
سازمانهاي محلی یا بينالمللی هستند که معموالً توسط دولت سرمایهگذاري میشوند و هددف آن توسدعه و بهبدود بدازار
خدمات میباشد .یک تسهيلکننده ،تأمينکنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتی جدید ،ارتقداء تجدارب مفيدد و
ایجاد ظرفيت حمایت میکند .به عالوه ،تسهيلکننده میتواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع کوچدک دربداره مزایداي
خدمات یا فراهم کردن محرکهایی براي امتحان آنها نيز متمرکز شود .کارکردهاي دیگر یک تسدهيلکنندده شدامل ارزیدابی
خارجی تأثير تأمينکنندگان خدمات ،تضمين خدمات و حمایت براي محيط سياسی بهتر میباشد .عمل تسهيل ،کارکردي است
که به طور معمول توسط سازمانهاي توسعهگرا انجام شده و میتواند شامل سازمانهاي غير دولتدی ،انجمدنهداي صدنعتی و
کارفرمایان و عاملهاي دولتی باشد.
در این راستا ،ذکر نکتهاي الزم به نظر میرسد که تفکيک نقشهاي تسهيلکنندگان و ارائهکنندگان براي خددمات توسدعه
کسب و کار 1ضروري است .در بسياري از برنامههاي توسعهاي ،یک سازمان نقش تأمينکننده (ارائه مستقيم خدمات به بنگداه-
هاي اقتصادي) و نقش تسهيلکننده (تشویق دیگر شرکتها براي عرضه خدمات به بنگاههاي اقتصادي) را توأماً ایفا مدیکندد.
این مسئله اغلب تناقضی براي تأمينکنندگان رقابتی به وجود میآورد ،چرا که تسهيلکنندگان معموالً اهداف توسعهاي داشته و
تأمينکنندگان اهداف تجاري و لذا ترکيب نقشها ممکن است به برنامههاي ناکارآمد و استفاده نامناسب از سرمایه منجر شود.
د) ارائهکننده خدمات
ارائهکننده خدمات ،شرکت ،مؤسسه یا سازمانی است که خدماتی را به طور مستقيم به صنایع کوچک یا متوسط ارائه میدهد.
این تأمينکنندگان ممکن است شامل شرکتهاي خصوصی ،غيرانتفاعی ،سازمانهاي غيردولتی ،انجمنهاي صنعتی ،عاملهاي
دولتی ملی و  ...باشند .به طور کلی ارائهکنندگان خدمات به دو دسته ارائهکنندگان خدمات آموزشی و پژوهشی و ارائهکننددگان

- business development services

1
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خدمات صنعتی تقسيم میشوند .دسته اول شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی هستند که در زمينه آموزش و پژوهش در
حوزه توسعه فناوري فعاليت میکنند و دسته دوم شامل شرکتهایی میشود که در زمينه زنجيره تأمين فعاليت میکنند.
در این مطالعه هدف شناسایی بازیگران حوزه حفاظت برق کشور میباشد .با شناسایی بازیگران این حوزه میتوان نواقص و
کاستیهاي موجود در این بخش را شناسایی نمود و با برنامهریزي و استراتژي درست میتوان این حوزه را در کشور توسعه داد.
همچنين با توجه به این ساختار و قوانين حاکم بين آنها میتوان نقش هر یک از بدازیگران ایدن بخدش را در توسدعه سيسدتم
حفاظت شبکه برق شناسایی نمود .در ادامه کنشگران بر اساس چهار نقش سياستگذار ،تنظيمگدر ،تسدهيلگدر و ارائدهکننددگان
خدمات شناسایی میشوند .الزم به ذکر است که دستهبندي نقش کليه کنشگران موضوع حفاظت در جددول ( )1-3در صدفحه
 58این گزارش بطور خالصه ارائه شده است.

 -1-3سياستگذاري
 -1-1-3وزارت نيرو
وزارت نيرو یکی از مهمترین وزارتخانههاي اقتصادي دولت محسوب میشود .ميزان اعتبارات ساليانه این وزارتخانه به طور
طبيعی چند برابر برخی از وزارتخانهها است .اهميت تأمين و توزیع آب و برق با کيفيت مطلوب که از حياتیترین نيازهاي جامعه
است ،مهمترین هدف این وزارتخانه محسوب میشود .اما میتوان مهمترین اهداف وزارت نيرو را به شرح زیر در چند محور
ذکر کرد [:]1


حفاظت ،نگهداري ،بهرهبرداري و بهبود کمی و کيفی منابع آبهاي سطحی و زیرزمينی.



رضایت و اقناع مردم با تأمين ،تصفيه و توزیع مناسب آب بهداشتی سالم و دائمی براي انواع مصارف.



باالبردن بهداشت محيط شهرها و روستاها با طراحی و اجراي شبکههاي جمعآوري و تصفيهخانههاي
فاضالب.
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تأمين نيازهاي انرژي با کيفيت مطلوب و تمام وقت براي انواع مصارف شهروندان ،دیدگاه بلند مدت
(دورنگر) به صيانت از منابع آب و انرژي و انتقال آن به نسلهاي آینده

وظایف و مآموریتهاي این وزارتخانه در بخش برق شامل موارد زیر میباشد:


سياستگذاري ،برنامهریزي ،اجرا وتوسعه طرحهاي توليد ،انتقال وتوزیع انرژي برق در شهرها و
روستاهاي سراسر کشور



بررسی وتدوین پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها ،سياستها ،برنامهها ،قوانين وآیيننامههاي
صنعت برق و تعرفههاي بهاي مصرف واشتراک برق به طور ساليانه جهت ارائه به دولت و مجلس واجراي آنها



برنامهریزي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتی وپژوهشی مرتبط با فعاليت شرکت و هماهنگی وبرنامه-
ریزي آموزشی بمنظور ارتقاء سطح علمی کارکنان صنعت برق کشور



جذب سرمایههاي داخلی و خارجی و ایجاد زمينههاي الزم براي مشارکت بخش خصوصی در اجراي
طرحهاي توليد وانتقال برق درسراسر کشور.



عضویت در کميته و کنوانسيونهاي جهانی انرژي وکسب وتبادل اطالعات الزم به منظور استاندارد
کردن و ارتقاء فعاليتهاي صنعت برق کشور



هدفمند کردن ميزان مصرف برق و یارانهها برابر استانداردهاي جهانی



سياستگذاري ،نظارت و هماهنگی بين شرکتهاي زیرمجموعه به منظور اجراي به موقع طرحهاي
برق در راستاي پيشبرد اهداف کالن صنعت برق کشور
 -1-1-1-3معاونت برق و انرژي وزارت نيرو

وظایف حاکميتی بخش انرژي


سياستگذاري و برنامهریزي در زمينه صيانت و بهرهبرداري بهينه از منابع انرژي کشور
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برنامهریزي کالن انرژي کشور به منظور حصول اطمينان از تأمين و عرضه انرژي مورد نياز بخش-



هاي گوناگون


سياستگذاري و برنامهریزي براي شناسائی و در اختيار گرفتن انرژيهاي دست نيافته (انرژيهاي نو)
و حمایت و ترویج کاربرد آن



نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژي به منظور رعایت رفاه مردم و حفظ منابع انرژي کشور



تعيين الگوي مصرف انواع انرژي با رعایت مصالح کشور و حفظ حقوق مردم



سياستگذاري و برنامهریزي به منظور مدیریت مصرف انرژي



تدوین استانداردها و مقررات الزم براي توليد ،مصرف و تبدیل انرژي در کليه بخشهاي اقتصادي و
اجتماعی



حمایت از توسعه تحقيقات کاربردي ،فناوري و منابع انسانی در بخش انرژي



توليد آمار و اطالعات پایه بخش انرژي و تسهيل دسترسی به آنها



برنامهریزي براي اصالح ساختار مصرف انرژي و اعطاي تسهيالت مالی و فنی الزم در بخش انرژي



حذف انحصار ،ایجاد و توسعه رقابت و حمایت از بخش غيردولتی براي مشارکت در فعاليتهاي بخش
انرژي با هدف افزایش کارائی و حفظ حقوق مردم



تهيه ،تدوین و پيشنهاد قوانين مرتبط با بخش انرژي



تعيين نرخ انواع انرژي



کاهش ،شفافسازي و هدفمند کردن یارانه



ارزیابی رضایت مشترکين و سياستهاي بهبود آن

وظایف حاکميتی بخش برق
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سياستگذاري و برنامهریزي کالن و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه در حد حصول اطمينان از
تأمين برق مورد نياز



تصویب و ابالغ استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي تنظيم اثرات خارجی صنعت و رعایت حقوق
مشترکين و مصالح جامعه و نظارت بر اجراي آنها در زمينههاي فنی ،زیست محيطی ،ایمنی و ارائه خدمات به
مشترکين



کاهش ،شفافسازي و هدفمند کردن یارانهها



تصویب تعرفههاي فروش برق



تهيه و تصویب مقررات و آئيننامهها و دستورالعملهاي ناظر بر روابط شرکتهاي فعال در بازار برق و
نظارت بر اجراي آنها



ایجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق که امکان رقابت در آنها وجود دارد



تشویق و حمایت از سرمایهگذاري بخش غيردولتی در صنعت برق



تسهيل دسترسی عمومی به آمار و اطالعات صنعت برق



نظارت بر اجراي قوانين و برنامهریزي براي تحقق سياستهاي مصوب کشور در رابطه با صنعت برق
و تأمين هزینه اجراي سياستها و طرحهاي غيراقتصادي از دید بنگاه برق



حمایت از توسعه تحقيقات کاربردي ،فناوري و منابع انسانی در صنعت برق



ظرفيتسازي و حمایت از صنایع داخلی



تهيه ،تدوین و پيشنهاد قوانين و مقررات مرتبط



ارزیابی رضایت مشترکين و سياستهاي بهبود آن

یکی از دفاتر زیرمجموعه معاونت برق و انرژي که نقش مهمی در پروژههاي توسعه فناوري دارد ،دفتر برنامهریزي
کالن برق و انرژي است که شرح وظایف آن بصورت زیر است:
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 هدایت و راهبري انجام مطالعات جامع برق و انرژي شامل برآورد تقاضا ،تعيين ترکيب بهينه سبد عرضه و تعيين سهم
انرژیهاي تجدیدپذیر و برق هستهاي ،با در نظر گرفتن اثرات زیست محيطی
- تدوین سياستها و برنامههاي کالن برق و انرژي و مبادالت برق با سایر کشورها
 برنامهریزي و سياستگذاري آینده پژوهی بخش برق و انرژي از جنبه فرایندهاي ارائه خدمات ،فناوریهاي عرضه و
مصرف و  ...و پيگيري تدوین برنامههاي راهبردي بخش برق
- حمایت از نوآوريها به ویژه در زمينه توسعه فناوریهاي سازگار با محيط زیست
- پيگيري و حصول اطمينان از استقرار نظام کارآمد برنامهریزي در صنعت برق
- نظارت بر اجراي برنامههاي کالن برق و انرژي
- برنامهریزي براي دسترسی سریع و سهل عموم به ویژه پژوهشگران و کارشناسان به اطالعات انرژي کشور
 مدیریت انتشار ترازنامه انرژي کشور و ترازنامه انرژي استانها
همچنين نهاد شوراي پایایی شبكه برق که در زیرمجموعه معاونت برق و انرژي وزارت نيرو تاسيس شده است نيز بنا
بر اهداف تعيينشده به شرح زیر فعاليت میکند و میتواند نقش مهمی در سياستگذاري توسعه فناوري حفاظت ایفا کند:
هدف از تشکيل «شوراي پایایی شبکه برق» توسعه فرهنگ تأمين و حفظ پایایی شبکه برق کشدور و تحقدق عملکدرد
مطلوب و نظاممند مجموعهي نهادهاي ذيربط و افزایش هماهنگی ،یکپارچگی و نظمپذیري در حوزههاي مرتبط میباشدد .در
راستاي بهبود مستمر نظام مدیریت پایایی برق کشور ،شورا مأموریتهاي زیر را بر عهده دارد:


بهبود تعامالت اثرگذاران بر پایایی شبکه برق کشور و ارتقاء سطح همافزایی بين آنها؛



توسعه ،تکميل و بهبود مستمر مجموعه استانداردها و دستورالعملهاي پایایی و بهبود تبعيت از آنها در جهت
ایجاد فرهنگ مسؤوليتپذیري ،انضباط فنی و سازمانی؛



بهبود نظام چرخه اطالعات پایایی و نحوه دسترسی و گسترش فرهنگ شفافيت اطالعاتی؛



ساماندهی مدیریت دانش در اثرگذاران و بهبود مستمر دانش پایایی و مهارت اثرگذاران؛
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بهبود نظام برنامهریزي تأمين و حفظ پایایی شبکه برق کشور؛



گسترش فرهنگ ریشهیابی حوادث در شبکه برق کشور؛

 -2-1-1-3معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي وزارت نيرو
وظایف حاکميتی بخش برنامهریزي و امور اقتصادي


مطالعات و آیندهنگري همه جانبه شرایط محيطی و جهانی صنعت آب و برق



تدوین برنامه دوربرد و راهبردي وزارت نيرو



تلفيق برنامههاي کوتاهمدت و ميانمدت بخشهاي مختلف صنعت آب و برق



تلفيق ،تدوین و ارائه الیحه بودجه وزارت نيرو



نظارت دقيق ،مستمر و مؤثر بر اجراي برنامه



تهيه و تدوین گزارش عملکرد برنامه



تدوین سياستهاي تشویقی و حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاري غيردولتی و خارجی



برنامهریزي جهت اجراي اصل  44قانون اساسی و خصوصیسازي صنعت



مطالعات و بررسی ظرفيتهاي داخلی صنعت آب و برق



تدوین سياستهاي توسعه کارآفرینی در وزارت نيرو



انجام امور مربوطه به دبيرخانه مجامع عمومی شرکتهاي تابعه



نظارت بر قراردادهاي مرتبط با صنعت آب و برق



مطالعات و بررسی اقتصاد کالن صنعت آب و برق



مطالعات و بررسی بازار بينالمللی مرتبط با وزارت نيرو



تنظيم سياستها و روابط اقتصاد خارجی وزارت نيرو



تدوین سياستهاي تشویقی و حمایتی از صادرکنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
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تدوین سياستهاي راهبري بازار آب و برق



تنظيم مقررات مربوط به بازار آب و برق



تدوین و استقرار سياستهاي توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق
 -3-1-1-3معاونت امور تحقيقات و منابع انسانی وزارت نيرو
وظایف حاکميتی بخش تحقيقات و منابع انسانی



برنامهریزي جامع منابع انسانی صنعت آب و برق



تدوین سياستها و راهبري منابع انسانی



مطالعه و بررسی و تنظيم سياستهاي افزایش انگيزش و کارامدي منابع انسانی



بررسی و تدوین راهکارهاي استقرار ارزشهاي انسانی در سازمان



مطالعات ،برنامهریزي و ساماندهی امر مدیریت و ارائه الگوي مناسب مدیریتی



راهبري تحول اداري صنعت آب و برق و ارتقاء سالمت اداري



مطالعات ،تدوین ،اصالح و استقرار ساختار سازمانی ،سيستمها و روشهاي کارامد در وزارت نيرو



تدوین و ارائه طرحهاي ارتقاء کيفيت و بهبود بهرهوري صنعت آب و برق



تدوین سياستهاي آموزش و تحقيقات صنعت آب و برق



ساماندهی ارتباطات با مراکز آموزشی و پژوهشی درون و برون صنعت آب و برق



تدوین سياستها و استراتژي توسعه فناوري



تدوین و استقرار نظام راهبري و توسعه آموزش



راهبري برنامههاي آموزشهاي تخصصی مورد نياز صنعت



هدایت هيأتهاي امناء مراکز آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق



مطالعه و بررسی مستمر فناوریهاي نوین اطالعاتی مورد نياز صنعت
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تدوین نظام ارتباطات بهنگام در صنعت آب و برق



تدوین و استقرار نظام آماري و اطالعاتی در وزارت نيرو



مدیریت و راهبري اطالعات علمی ،اسناد و کتابخانه



ایجاد بانک اطالعاتی صنعت و بروزرسانی آن



مطالعه و ارائه سيستمهاي مکانيزه جهت ارائه خدمات به مشترکين صنعت آب و برق

 -2-1-3توانير
موضوع فعاليت شرکت توانير ،مدیریت سهام و سرمایههاي شرکت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعاليت در راستاي تأمين
برق مطمئن و اقتصادي براي کليه مصارف خانگی ،عمومی ،صنعتی ،کشاورزي ،تجاري و غيره اعم از سرمایهگذاري ،مدیریت و
نظارت بر ایجاد و بهرهبرداري از تأسيسات و انجام کليه معامالت مربوط به برق که براي تحقق اهداف شرکت الزم میباشد از
طریق شرکتهاي زیرمجموعه و یا درصورت لزوم با تصویب مجمع عمومی توسط خود شرکت .در این راستا موارد زیر از جمله
وظایف شرکت میباشد [:]2


بررسی و تدوین پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلندمدت و ميانمدت
صنعت برق و ارائه آن به وزارت نيرو



اجراي سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو



تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و توزیع برق و ارائه آن به وزارت نيرو جهت
اخذ مجوز



سرمایهگذاري در تأسيسات توليد و انتقال و توزیع صنعت برق



اتخاذ تدابير و راهکارهاي الزم به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح و بهموقع طرحهاي توسعه
و بهينهسازي تأسيسات
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راهبري و پایش شبکه سراسري برق از طریق شرکتهاي زیرمجموعه و همچنين ایجاد ساز وکارهاي
الزم براي توسعه رقابت در امر توليد ،خرید و فروش برق از جمله ایجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق



تدوین و پيشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نيرو



خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور از طریق شرکتهاي زیرمجموعه



اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالی از منابع داخلی و خارجی ،عرضه اوراق قرضه و مشارکت داخلی و
پيش فروش انشعاب و انرژي برق و سایر روشهاي تأمين منابعمالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط



مدیریت ،توسعه و تامين منابع مالی صنعت برق و استفاده بهينه از این منابع از طریق برقراري
تسهيالت و گردش منابع مالی فیمابين شرکت و شرکتهاي زیرمجموعه



انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نمایندگی از طرف وزارت نيرو و
همچنين ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهينهسازي مصرف و کاهش مصارف غيرضروري



بررسی ،مطالعه و سایر اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فنی و اطالعرسانی تأمين کاال
و ساخت تجهيزات موردنياز صنعت برق کشور



حمایت از توسعه فعاليتهاي آموزشی و پژوهشی در زمينههاي تخصصی مرتبط با صنعت برق و
پشتيبانی از برنامههاي تربيت متخصصان موردنياز صنعت برقکشور



حمایت از تحقيقات و فعاليتهاي علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و
بهرهوري صنعت برق کشور



مدیریت و هماهنگی تجاري ،فنی و برنامهاي بين شرکتهاي زیرمجموعه و هدایت و هماهنگی آنها
در جهت سياستهاي تعيين شده از طرف وزارت نيرو و دولت



نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهاي زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسیهاي الزم
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تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي حسن اجراي امور و استفاده بهينه از
امکانات و تأسيسات صنعت برق و ارائه آنها به وزارت نيرو و همچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت بر اجراي
آنها به نمایندگی وزارت نيرو



پيشنهاد و پيگيري درخواستهاي عمومی صنعت برق از دولت



انجام هرگونه عمليات مالی ،معامالت ،سرمایهگذاري ،تشکيل شرکت ،مشارکت در موسسات و
شرکتهاي دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد ،با رعایت مقرراتمربوط



مبادرت به هرگونه فعاليت که با هدف شرکت مرتبط باشد

با توجه به موارد فوق ،مجموعه توانير متشکل از کليه معاونتهاي آن شامل معاونت هماهنگی و توليد ،معاونت هماهنگی
توزیع ،معاونت برنامهریزي و توسعه شبکه ،معاونت برنامهریزي و تحقيقات و معاونت هماهنگی و پشتيبانی مالی نقش مهمی در
سياستگذاري و تنظيم قوانين در زمينه توسعه فناوري حفاظت شبکه دارند که در شکل ( )1-3به تفکيک آمده است .در ادامه
بطور نمونه وظایف معاونت هماهنگی توزیع و دفتر امور تحقيقات ارائه شده است.
 -1-2-1-3معاونت هماهنگی توزیع
اهداف بنيادي بخش توزیع در صنعت برق

بخش توزیع نيرو به سبب آنکه رابط بين صنعت برق و مشترکان است ،نقشی چند سویه بر عهده دارد .نخست نقش فنی
براي نگهداري ،راهبري و توسعه شبکههاي توزیع ،دوم پذیرش و خدماترسانی به مشترکان و تأمين رضایت ایشان و فروش
انرژي برق به عنوان یک کاالي اقتصادي و سوم حفظ ارتباط و هماهنگی با بخشهاي باالدست صنعت بطوریکه مجموعه
صنعت برق از این رهگذر بتواند به فرایند توليد و عرضه برق ادامه دهد و راه را براي توسعه خود هموار سازد.
بدیهی است هدایت و راهبري این حجم فعاليت در گستره پهناور ميهن اسالمی سياستگذاري منسجم و هماهنگی
مستمري را طلب مینماید .از این رو شرکت توانير با تشکيل دفاتري به شرح زیر توجه ویژهاي به این بخش نموده است.
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دفتر برنامهریزي توزیع



دفتر پشتيبانی فنی توزیع



دفتر نظارت بر توزیع



دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکين

مجموعه این دفاتر با راهبري معاونت هماهنگی توزیع وظيفه هدایت بخش توزیع در جهت کاهش عمليات اجرائی و تقویت
نظامهاي مدیریتی با تکيه بر ابزار برونسپاري ،عمليات اجرائی و به کارگيري مراکز ظرفيتهاي مشاورهاي و پيمانکاري بخش
خصوصی را بر عهده دارند.
اهداف دفاتر مدیریت توزیع

دفاتر مدیریت توزیع در سال  1382با برنامههاي مشخص به ویژه اصالح زیر ساختها ،کامال هدفمند و هماهنگ حرکت
سازمانی خود را به شرح زیر شروع نمودهاند:


هدفگذاري و کنترل خاموشیها به منظور کاهش ميزان انرژيهاي تأمين نشده با استفاده از یکسان-
سازي دستورالعملها و نرمافزارهاي ثبت اطالعات



سنجش و اولویتبندي نيازها با شناسائی نقاط ضعف در بخش مهندسی توزیع و تشکيل کميتههاي
تخصصی به منظور یافتن راهکارهاي عملياتی و کاربرد فناوريهاي جدید در توزیع



بهبود نظام وصول درآمدها با رعایت طرح تکریم با استفاده از ارتقاء سيستمهاي سختافزاري و نرم-
افزاري لوازم اندازه گيري ،قرائت و وصول و ایجاد نمایندگیهاي خدمات مشترکين



گسترش فرهنگ ایمنی با اعمال سياستهاي پيشگيري و آموزش با استفاده از ابزار مدیریتی و تجزیه
و تحليل حوادث ،تدوین و یکسانسازي دستورالعملهاي ایمنی و استانداردهاي لوازم و ابزار در کنار بسترسازي براي
پذیرش نظارت مستمر توسط کاربران
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ارتقاء برنامهریزي توزیع با دیدگاه فنی اقتصادي با استفاده از تدوین هدفمند بودجهنویسی در بخش
جاري و سرمایهگذاري توزیع و ایجاد ابزار الزم براي کنترل برنامه و بودجه که این بخش از کار از طریق تشکيل
کميتههاي تخصصی و برگزاري سمينارهاي عمومی و انتقال تجربيات بين شرکتها انجام گردید
 -2-2-1-3دفتر امور تحقيقات برق (توانير)
شرح وظایف دفتر امور تحقيقات برق



حمایت ،هدایت ،راهبري موسسات و مراکز علمی و پژوهشی به منظور انجام تحقيقات و پژوهشهاي
کاربردي در صنعت برق



کمک به توسعه و رشد مراکز تحقيقاتی



ترغيب مؤسسات و مراکز علمی به تدوین طرحها و پژوهشهاي کاربردي



تدوین نظامهاي اصالح و بهبود فرایندها



سياستگذاري در بخش تحقيقات شرکتهاي زیرمجموعه



ارتقاء دانش مدیریت تحقيق و توسعه در شرکتهاي زیرمجموعه



استقرار طرحها و پروژههاي تحقيقاتیکاربردي انجام شده در شرکتهاي زیرمجموعه



تدوین شاخصها و معيارهاي تحقيقات در زمينه مختلف (ارزیابی– کنترل– استاندارد و )....



نظارت عاليه و راهبردي برشرکتهاي زیرمجموعه



تعامل با دستگاهها و سازمانها براي پيشبرد امور تحقيقات



شناسائی پتانسيلها و ظرفيتهاي ارتقاء وبهبود فرایندهاي پژوهش و تحقيقاتی در شرکتهاي موفق
داخلی و خارجی



تعامل با مرکز پژوهش ملی و بينالمللی
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ظرفيتسازي در شرکتها براي مدیریت برانجام تحددددقيقات کاربردي ( پيشنهاد تقویت ساختار،
توانمندسازي کارکنان و ) ...



توسعه و گسترش تبادالت علمی و تحقيقاتی ملی و بينالمللی در صنعت برق



توسعه و بکارگيري سرمایه انسانی کارامد و دانشگرا در بخش تحقيقات صنعت برق



تطبيق سياستهاي صنعت برق با نيازهاي آن



ارزیابی نظامها و فعاليتهاي تحقيقاتی و استاندارد به منظور اصالح و بهبود فرایندها



ظرفيتسازي در ستاد و شرکتهاي زیر مجموعه به منظور استقرار مطلوب نظامها (ایجاد دانش،
مهارت ،شرایط و قابليتهاي مورد نياز )



مطالعات در زمينه تجارب گذشته و تحليل وضع موجود جهت تنظيم فعاليتهاي آینده پژوهشی



استقرار نظام یادگيري

نهادهاي معرفی شده در فوق ،نهادهاي مؤثر در حوزه سياستگذاري توسعه حفاظت شبکه قدرت در محيط داخل میباشند.
در ادامه نهادهاي سياستگذار که در سطح کالن نقشآفرینی میکنند ،معرفی خواهند شد.
 -3-1-3مجمع تشخيص مصلحت نظام
در سال  1368و در جریان بازنگري قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ،این مجمع رسماً به صورت یکی از نهادهاي
رسمی کشور درآمد و وظيفه اصلی آن حل اختالف بين مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان است .سایر وایف این مجمع
شامل موارد زیر میشود [:]3


مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مسئوليت تصميمگيري در سياستهاي کالن داخلی و خارجی ایران و
حل اختالف ميان قواي سهگانه را برعهده دارد و همچنين ناظر بر فعاليتهاي آنان است.



این مجمع ،وظيفه تدوین برنامه چشمانداز  20ساله (از  1384تا  )1404و نظارت بر اجراي آن را بر
عهده دارد.
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همچنين از سال  1385رهبر جمهوري اسالمی ،اختيار نظارت بر عملکرد قواي سه گانه را که از
اختيارات رهبر است ،به این مجمع واگذار کرد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام باالترین رکن سياستگذاري کالن در کشور میباشد ،زیرا تدوین سياستهاي کلی نظام در
حوزههاي علم و فناوري و پژوهش در قالب سند چشم انداز  20ساله از وظایف این نهاد میباشد.
 -4-1-3مجلس

مجلس در نظام جمهوري اسالمی ایران از اهميت ویژه و واالیی برخوردار بوده و محور بسياري از تصميمگيريها،
قانونگذاريها ،برنامهریزيها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد .مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه
حضور و مشارکت واقعی مردم در تصميمگيريها و مظهر اراده ملی است .با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور،
وظایف عمده مجلس در دو بخش خالصه میگردد [:]4


قانونگذاري



نظارت

در جهان امروز ،طرح پرسشهاي نو و مسائل پيچيده و چند وجهی در حوزههاي مختلف ،نهادهاي قانونگذاري را ناگزیر از
تأسيس مراکز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتکا به تخصصها و مطالعات فراهم آمده در آن مراکز و بهرهگيري از آنها ،به
شناخت کارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نيازهاي نو در تدوین قوانين توفيق یابند.
 -5-1-3شوراي عالی انقالب فرهنگی

شوراي عالی انقالب فرهنگی وظيفه دارد در رأس فعاليتهاي خود به «مدیریت فرهنگی» جامعه در عرصههاي مختلف
بپردازد و با سياستگذاريهاي اصولی خود زمينه را براي پيدایش جامعهاي بهرهمند از حيات طيبه الهی فراهم سازد .اهم وظایف
شوراي عالی انقالب فرهنگی بشرح زیر میباشد [:]5
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تدوین اصول سياست فرهنگی نظام جمهوري اسالمی ایران و تعيين اهداف و خط مشیهاي آموزشی،
پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی کشور



بررسی الگوهاي توسعه و تحليل آثار و پيامدهاي فرهنگی سياستها و برنامههاي توسعه سياسی،
اقتصادي و اجتماعی کشور و ارائه پيشنهادهاي اصالحی به مراجع ذيربط



تبيين و تعيين شاخصهاي کمّی و کيفی براي ارزیابی وضع فرهنگی کشور



بررسی و ارزیابی وضع فرهنگ ،آموزش و تحقيقات کشور



تهيه و تدوین مبانی و شاخصهاي دانشگاه متناسب با نظام اسالمی و طراحی راهکارهاي تحقق آن



تعيين سياستهاي نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی کشور

شوراي عالی انقالب فرهنگی عالوه بر وظایف فوق با کمک و تالش مستمر و فشرده نزدیک به هزار نفر از صاحبنظران
دانشگاهی و حوزوي و مدیران عرصههاي مختلف علم و فناوري کشور دست به تهيه و تدوین نقشه جامع علمی کشور زده
است .در واقع نقشه جامع علمی کشور عبارتست از مجموعهاي جامع ،هماهنگ و پویا از اهداف ،سياستها ،ساختارها و الزامات
برنامهریزي تحول راهبردي علم ،فناوري و نوآوري مبتنی بر ارزشهاي اسالمی ،ایرانی و آیندهنگر براي دستيابی به اهداف
چشمانداز بيست ساله کشور.
 -6-1-3شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف)

بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اقتصادي و اجتماعی کشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري تغيير نام داده و مأموریتهاي جدي و جدیدي در حوزه پژوهش و فناوري به وزارت محول شده است.
بر همين اساس قانون اهداف ،وظایف و تشکيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در شهریورماه  1383به تصویب مجلس
شوراي اسالمی رسيده است .بر اساس مواد  3و  4این قانون ،تشکيل شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري با هدف ایجاد
هماهنگی و یکپارچگی در سياستگذاري کالن اجرایی در حوزه علوم ،تحقيقات و فناوري پيشبينی شده است.
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شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري در جهت ارتقاي کيفيت سياستگذاري در زمينههاي مختلف علوم ،تحقيقات و
فناوري و راهبري توسعه فناوريهاي داراي اولویت ملی ،اقدام به تشکيل کميسيونهاي دوازدهگانه نموده است .از مهمترین
وظایف این کميسيونها میتوان به اولویتبندي و پيشنهاد اجراي طرحهاي اجرائی بلندمدت سرمایهگذاري کالن در بخشهاي
آموزشی ،پژوهشی و فناوري و همچنين بررسی و پيشنهاد منابع مالی مورد نياز در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فناوري اشاره
کرد.
وظایف شوراي عالی علوم تحقيقات و فناوري به شرح زیر میباشد [:]6


اولویتبندي و انتخاب طرحهاي اجرائی بلندمدت سرمایهگذاري کالن در بخشهاي آموزشی و
پژوهشی و فناوري



بررسی و پيشنهاد منابع مالی مورد نياز در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فناوري



مجلس شوراي اسالمی در بند  26قانون بودجه سال  ،1388کليه دستگاههاي اجرایی را مکلف به
گزارش دهی از عملکرد بودجههاي پژوهشی خود نموده و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري نيز موظف است گزارشات
مزبور را جمعبندي و به شکل جامعی به مجلس ارائه نماید.

در واقع با توجه به بند اول وظایف این شورا ،میتوان این شورا را جزء سياستگذاران پژوهشی کشور قلمداد نمود.
 -7-1-3معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظایف معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري کارگروههاي تخصصی به
شرح زیر وجود دارد:


کارگروه برنامهریزي تحول اداري



کارگروه زیربنایی و عمران



کارگروه آب کشاورزي و منابع طبيعی

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
34
ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

فاز  :1تدوين مباني سند



کارگروه صنعت و معدن



کارگروه بهينهسازي مصرف سوخت



کارگروه شهرسازي و معماري



کارگروه آمایش و محيطزیست



کارگروه گردشگري و ميراث فرهنگی



کارگروه اشتغال و سرمایهگذاري



کارگروه توسعه صادرات



کارگروه پژوهش ،آمار و فناوري اطالعات



کارگروه آموزش و پرورش



کار گروه اجتماعی



کارگروه بهداشت ،درمان و تأمين اجتماعی



کارگروه فرهنگ ،هنر و تربيت بدنی

که در آن وظایف کارگروههاي مربوطه به شرح زیر می باشد.


حمایت از توليدکنندگان بخش صنعت از طریق توسعه مشارکت مردمی ،فراهم آوردن امکانات
زیربنایی ،تسهيالت اعتباري و واگذاري با هدف اصالح ساختار صنعتی



جهتگيري سرمایهگذاريهاي جدید در بخش صنعت با توجه به پتانسيلها و قابليتها



تدوین اولویتهاي پژوهشی در امور آمایش و محيطزیست و بهداشت و درمان و پيشنهاد آن به کارگروه
مربوطه.
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 -2-3تنظيمگري
 -1-2-3دفتر استانداردهاي فنی ،مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی برق و انرژي
در معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو ،دفتري تحت عنوان دفتر استانداردهاي فنی و مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی
برق و انرژي شکل گرفته است که با رویکرد حاکميتی و با بهرهگيري از دستاوردهاي گذشته ،به این مهم بپردازد [.]9
بطور کلی نتایج نهایی فعاليتهاي صنعت برق از طریق کارآمدي و اثربخشی کوتاهمدت ،ميانمدت و درازمدت آشکار
میشود و جامعه و مسئولين آن را از دو طریق درک مینمایند:
 .1تأثيرگذاري مثبت بر کيفيت زندگی مردم
 .2تأثيرگذاري مثبت بر توسعه پایدار ملی
براي دستيابی به این نتایج ،امور برق و انرژي وزارت نيرو در موارد زیر بر صنعت برق و تعامالت آن نظارت عاليه داشته و
اعمال حاکميت مینماید:


حفاظت از حقوق متقابل مشتریان و بخش عرضه برق



حفظ پایایی و امنيت سيستم قدرت کشور



بهرهوري بخش عرضه برق



مدیریت تقاضاي برق



تعامالت صنعت برق با محيطزیست



خوداتکایی علمی و فنی صنعت برق



بازرگانی برق (بازرگانی داخلی و خارجی)



توازن و پایداري اقتصادي صنعت برق
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ابزار معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو براي نظارت عاليه و اعمال حاکميت عبارتند از :سياستگذاريها ،برنامهریزيهاي
ملی ،مقررات ،استانداردها ،ضوابط فنی ،نقشههاي راه فناوري ،نظامنامهها ،آیيننامهها ،دستورالعملها ،ایجاد شرایط مناسب ملی
و بينالمللی.
دفتر استانداردهاي فنی و مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی برق و انرژي ،به عنوان یک دفتر از معاونت امور برق و
انرژي ،مسئوليت تدوین استانداردها و مقررات فنی ،مدیریت ظرفيتسازي براي استقرار و تحقق و نيز نظارت بر اجرا و بهبود
مداوم آنها را ،در تمامی موارد هشتگانه فوق ،با اثرگذاري مستقيم و یا با واسطه ،بر عهده دارد.
ذکر این نکته ضروري است که دستيابی شهروندان ،صنایع و سازمانها به برق ،الزاما از طریق شبکه سراسري انجام نمی-
پذیرد بلکه استفاده از شبکهها و ظرفيتهاي محلی و خصوصی نيز میتواند کاربرد داشته باشد که در این زمينهها نيز
استانداردها و مقررات فنی کاربرد گستردهاي دارند.
 -2-2-3هيأت تنظيم بازار برق
دبيرخانه هيأت تنظيم بازار ،بعنوان بازوي عملياتی هيات تنظيم انجام کليه امور و مسئوليتهاي مرتبط در دامنه وظایف خود
از جمله انجام مطالعات ،تدوین پيشنویس رویهها ،ارائه گزارشها ،تسليم پيشنهادها و سایر امور دبيرخانهاي را بر عهده دارد.
دبيرخانه هيأت تنظيم بازار برق ایران از اوایل کار هيأت تنظيم بازار برق تشکيل و برابر با وظایف و شرایط مندرج در ایيننامه
اجرایی هيات تنظيم تاکنون به فعاليت خود ادامه داده است .هم اکنون دبيرخانه هيأت تنظيم بازار برق به عنوان یکی از زیر
مجموعههاي معاونت امور برق وزارت نيرو از دو واحد طراحی بازار و پایش بازار مستقر در دفتر خصوصیسازي صنعت برق،
تشکيل شده است.
از جمله وظایف دبيرخانه براساس ماده  8آیين نامه اجرایی هيات تنظيم بازار برق میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


بررسی و تهيه گزارش درباره طرحها ،سؤاالت و سایر موضوعات ارجاعی به هيات و همچنين تدوین
"متن پيشنهادي براي تصویب درباره موارد مندرج در دستورجلسات هيات
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ایجاد ارتباط و همکاري با فعالين بازار ،موسسات علمی و پژوهشی و متخصصين امر به منظور جلب
مشارکت آنان براي اظهار نظر و ارائه طرحها و پيشنهادات



تبادل اطالعات با نهادهاي مسوول در حوزه فعاليتهاي هيات ایجاد نظام اطالع رسانی در حوزه
فعاليتهاي هيات



انجام امور تحقيقاتی ،آموزشی ،انتشاراتی و فرهنگسازي در حوزه فعاليتهاي هيات و حمایت از انجام
این امور توسط متخصصين و موسسات علمی و پژوهشی



بررسی عوامل درونی و برونی تاثيرگذار بر بازار برق ،تهيه و تدوین برنامههاي گسترش دامنه بازار برق
و ارائه گزارش ادواري به هيأت



تهيه طرح براي اصالح و تکميل آیيننامههاي بازار برق ،تدوین طرحهاي الزم در زمينه رویههاي
اجرائی ،رفع ابهام از آیيننامههاي بازار برق و پيشنهاد آن به هيآت براي تأیيد



بررسی درخواست متقاضيان اخذ مجوز شرکت در بازار برق و تنظيم گزارش الزم براي اخذ تأیيدیه
هيأت و صدور مجوز براساس رویههاي مصوب هيأت؛



ایجاد سيستم نظارت به منظور حصول اطمينان از رعایت آیيننامههاي بازار ،رویههاي اجرائی و
سایرمصوبات هيأت توسط فعالين بازار برق



تدوین تعرفهها و دامنه نرخهاي بازار و پيشنهاد به هيأت براي تایيد

با توجه به مفاد ماده  12قانون سازمان برق ایران ،کليه فعاالن بازار موظفند اطالعاتی را که دبيرخانه هيأت تنظيم بازار برق
بمنظور حصول اطمينان از صحت عمليات در بازار برق و در چارچوب رویههاي مصوب هيأت درخواست مینماید ،در اختيار
دبيرخانه مزبور قرار دهند و دبيرخانه هيأت تنظيم بازار موظف است کليه آیيننامهها و مقررات مربوط به بازار برق را در اختيار
فعاالن بازار برق قرار دهد.
این دبيرخانه ،در سال  1385و در پی تشکيل دفتر خصوصیسازي صنعت برق ،در ساختار این دفتر ادغام شد و وظایف دبير
خانه ،توسط دو گروه از گروههاي چهارگانه این دفتر تحت عنوان واحد پایش و واحد طراحی ،پيگيري و انجام میشود.
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 -3-2-3شرکت مدیریت شبكه برق ایران
اهداف و موضوع فعاليت شرکت مدیریت شبكه برق ایران

با توجه به اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران مهمترین وظایف این شرکت در زمينه توسعه داندش حفاظدت
در کشور را میتوان در موارد زیر خالصه نمود [:]8


راهبري و پایش بهرهبرداري از شبکه توليد و انتقال برق کشور به منظور حفظ پایایی و امنيت شبکه و
تأمين مطمئن برق کشور



فراهم س اختن امکان دسترسی به شبکه برق کشور براي متقاضيان اعم از دولتی و غير دولتی به
منظور خرید ،فروش و جابجایی (ترانزیت) برق



برقراري شرایط براي خرید و فروش رقابتی برق و ایجاد ،اداره و توسعه بازار و بورس برق



اتخاذ تدابير و انجام اقدامات الزم در راستاي حصول اطمينان از تامين برق ،گسترش مشارکت بخش
غير دولتی و توسعه رقابت در توليد و توزیع برق
 -4-2-3دفتر فنی و نظارت انتقال
الف) اهـداف بنيـادي بخش انتقـال و فـوق توزیـع



افدزایش آمدادگی شبکه (خطدوط و پستهدا)



کاهدش تلفدات شبکده



کاهدش زمدان تعميدرات



کاهدش تعدداد و زمدان خروجدیهداي خطدوط و ترانسفورمدرهدا



کاهدش ميدزان خاموشدیهدا

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
39
ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

فاز  :1تدوين مباني سند



مدیریدت مصدرف



گستدرش بهدرهگيدري از فنداوريهداي نو در شبدکه



ارتبداط با مدراکدز دانشدگاهدی و علمی
ب) شـرح وظایف گروه نظارت بر تجهيزات فشارقوي



همکاري در تهيه ،تدوین و بازنگدري دستورالعملهاي نگهداري و تعميرات تجهيزات شبکه (خطوط و
پستهاي انتقدال و فوق توزیع)



همکاري در ارائه حداقل نياز مشخصات فنی (براساس استانداردهاي موجود) مرتبط با پروژههاي
توسعه و اصالح و بهينه سازي پستهدا و خطوط انتقال و فوق توزیع



تهيه و تدوین دستورالعملهاي الزم در ارتباط با فرایند جایگزینی تجهيزات داراي قدمت طوالنی و
نامناسب در شبکههداي انتقدال و فوق توزیع



همکاري در تهيه و تدوین استانداردهداي تجهيزات شبکههداي انتقدال و فوق توزیع



نظارت بر عملکرد ترانسفورماتورهداي قدرت و سایر تجهيزات فشارقوي پستها و خطوط انتقدال و
فوق توزیع



اعالمنظدر در ارتباط با تقاضداي خرید دستگاههاي تست و لوازم یدکی خطوط و پستهداي انتقدال و
فوق توزیع شرکتهاي برق منطقدهاي



همکاري در برنامهریزي آموزشهداي مخصوص تجهيزات انتقدال و فوق توزیع



نظارت بر آزمایشدات کارخانهاي تجهيدزات شبکه انتقدال و فوق توزیع



برقراري ارتباط با مؤسسدات علمی داخلی و خارجی به منظور کسب آخرین اطالعدات و روشهداي
تعميدر و نگهداري بهينده تجهيدزات انتقدال و فوق توزیع



نظارت عاليده بر آزمایشهاي راهاندازي پستها و خطوط انتقال ( 400و  230کيلوولت)
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پيگيدري و بررسی علل خروجهداي اضطراري و خودکار ترانسفدورماتورهاي قدرت و خطوط انتقدال
نيروي شرکتهداي برق منطقدهاي
ج) شـرح وظایف گروه نظارت بر بهره برداري انتقال



همکاري در تهيه ،تدوین و بازنگري دستورالعملهداي بهرهبرداري و ایمنی و نظارت بر حسن اجدراي
آنهدا



همکاري بادفتدر بودجده و بررسدیهداي اقتصدادي در بررسی اقتصادي بهينده هزینههداي شبکه
انتقدال و فوق توزیع



بررسی و تخصيص بودجه جداري و بهينهسازي شبکه انتقدال نيدرو و فوق توزیع با هماهنگی دفتر
بودجده و بررسیهاي اقتصدادي



کنترل عملکدرد و فعاليتهاي مرتبط با پروژههاي بهينهسازي از شرکتهاي برق منطقدهاي و سایر
شرکتهداي تحت پوشش (مدیریت شبکه و پستهداي بالفصدل نيروگاههدا)



نظارت بر برنامهریزي و عملکدرد نگهداري و تعميرات پستها وخطوط انتقدال و فوق توزیع



همکاري در رفدع مشکالت فندی و بودجهاي مطروحده بين شرکتهداي برق منطقدهاي و سایر
شرکتهدا در زمينده مسدائل مربوط به بهدرهبرداري و نگهدداري و تعميدرات



اجراي ارزیابی ميداندی انتقدال نيروي شرکتهداي برق منطقهاي



تهيده گزارش عملکرد ساليدانه بهينهسدازي خطدوط و پستهدا
د) شـرح وظایف گروه نظارت بر هماهنگی سيستم



همکاري در ارائه حداقل نياز مشخصات فنی براساس استانداردهاي موجود مرتبط با پروژههاي توسعه
و اصالح و بهينهسازي پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع
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تهيه و تدوین دستورالعملهاي الزم در ارتباط با فرایند جایگزینی تجهيزات حفاظتی داراي قدمت
طوالنی و نامناسب در شبکه هاي انتقال و فوق توزیع



همکاري در اجراي نظارت عاليه بر راهاندازي پستها و خطوط انتقال



همکاري در تهيه و تدوین استانداردهاي تجهيزات شبکه انتقال و فوق توزیع



نظارت بر بررسی حوادث از نقطهنظر هماهنگی حفاظت و پيگيري اقداماتی که موجب کاهش حوادث
میگردد و همچنين پيگيري اجراي نتایج بررسی حوادث



نظارت بر فعاليتهاي مربوط به هماهنگی سيستم



اعالم نظر در ارتباط با تقاضاي خرید دستگاههاي تست و لوازم یدکی شرکتهاي برق منطقهاي



هماهنگی و همکاري در برنامهریزي آموزشهاي مخصوص سيستمهاي حفاظتی مدرن با شرکتهاي
برق منطقهاي



نظارت بر آزمایشات کارخانهاي تجهيزات شبکه انتقال و فوق توزیع



بررسی گزارشات مربوط به مشکالت فنی مطروحه بين شرکتهاي برق منطقهاي و سایر شرکتها
(حل اختالفات فنی) در زمينه مسائل مربوط به هماهنگی عملکرد سيستمها



بررسی فنی و پيگيري حوادث در موارد خاص مانند حوادث توسعه یافته و یا حوادث منجر به ضایعات
انسانی و تجهيزاتی و اقتصادي
و) شرح وظایف گروه مهندسی شبكه



به روز نگهدداشتن اطالعات شبکه سدراسري از طریق ارتباط با شرکت مدیریت شبکه برق ایران



تهيه گزارشات بررسی پيک تابستدان و برگزاري جلسدات بررسی و پيگيدري اجراي نتدایج آن



بررسی محدودیتهداي شبکه و ارائه راهکارهداي مربوطه با همکاري واحدهداي ذیربدط



بررسی عوامل ناپایداري سيستدم و ارائه راهکارهداي رفدع آنهدا
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همکاري در بررسی حوادث از نقطهنظر سيستمدی و پيگيري اجراي نتدایج بررسدی حوادث



پيگيري اقدامداتی که موجب کاهدش حوادث میگدردد



همکاري در بررسی و ارائه طرحهداي توسعه شبکه و شرکت در جلسدات برنامهریزي توسعه شبکه



برقراري ارتباط با موسسات علمدی داخلی و خارجدی بهمنظدور کسب آخرین اطالعدات و روشهداي
افزایش پایداري شبدکه



بررسدی مشکالت فندی مطروحده بين شرکتهداي برق منطقدهاي و سایر شرکتها در زمينه مسدائل
سيستمدی شبکه



پيگيري خاموشدی واحدهداي صنعتی بزرگ ،شرکت نفت و سایر صندایع و نظارت و پيگيري رفع
قطعدی برق صندایع



انجدام سایر امور محدوله
ه) شـرح وظایف گروه نظارت بر طرح هاي توسعه و نوسازي



همکاري در تهيه و تدوین استانداردهاي تجهيزات شبکه هاي انتقال و فوق توزیع



نظارت بر طرحهاي توسعه و نوسازي پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع شامل کنترل برنامه زمانی
اجرا و پيشرفت کار و نظارت بر کيفيت اجرا



برقراري ارتباط با مؤسسات علمی داخلی و خارجی به منظور کسب آخرین اطالعات و روشها و
راهکارهاي بهينه اجراي طرحهاي توسعه و نوسازي و کنترل پروژه



بررسی گزارشات مربوط به مشکالت فنی مطروحه بين شرکتهاي برق منطقهاي با سایر شرکتها
(حل اختالفات فنی) در زمينه طرحهاي توسعه و نوسازي



نظارت بر کيفيت فنی نيروهاي انسانی شاغل در بخش نظارت بر طرح و توسعه شرکتهاي برق
منطقهاي
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تهيه گزارش عملکرد شش ماهه طرحهاي خط و پست در دست اجرا
 -5-2-3سازمان استاندارد ایران

هدف سازمان استاندارد ایران تعيين ،تدوین و نشر استانداردهاي ملی (رسمی) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام
تحقيقات مربوطه میباشد.
فعاليتهاي اساسی این سازمان در حوزههاي زیر میباشد:


تعيين ،تدوین و نشر استانداردهاي ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه در کشور



انجام تحقيقات به منظور تدوین استاندارد ،باال بردن کيفيت کاالهاي توليد داخلی ،کمک به بهبود
روشهاي توليد و کارایی صنایع



ترویج استانداردهاي ملی



نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري



کنترل کيفی کاالهاي صادراتی مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور کاالهاي نامرغوب به
منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کاالهاي مشابه خارجی و حفظ بازارهاي بينالمللی



کنترل کيفيت کاالهاي وارداتی مشمول استاندارد اجباري به منظور حمایت از مصرفکنندگان داخلی و
جلوگيري از ورود کاالهاي نامرغوب خارجی



راهنمایی علمی و فنی توليدکنندگان و توزیعکنندگان انواع کاالها



آزمایش و تطبيق نمونه کاال با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهار نظر مقایسهاي و صدور
گواهينامههاي الزم.

سازمان استاندارد ایران به عنوان تنظيمگر در حوزه کالن نقشآفرینی میکند.
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 -3-3تسهيلگري
 -1-3-3صندوق غير دولتی پژوهش و فناوري صنعت برق
صندوق در تاریخ 1383/11/4براساس مجوز ماده  100قانون برنامه سوم توسعه بصورت موسسه غيرتجاري تأسيس و تحت
شماره  17713به ثبت رسيده است .سرمایه صندوق توسط واحدهاي فعال در زمينههاي مختلف صنعت برق بشرح زیر تامين
شده است:


شرکت مادر تخصصی مدیریت توليد ،انتقال و توزیع نيروي برق ایران (توانير)



شرکت مادر تخصصی مدیریت تهيه و ساخت کاالي آب و برق (ساتکاب)



شرکت مدیریت پروژههاي نيروگاهی ایران (مپنا)



شرکت سرمایهگذاري صنایع برق و آب (صبا)



شرکت ایران ترانسفو
هدف از تشكيل

هدف صندوق عبارتست از حمایت از فعاليتهاي محققين و طرحهاي تحقيقاتی بخش غيردولتی صنعت برق بمنظور:


توليد و توسعه دانش فنی



ارتقاء سطح فناوري



جذب ،انتقال و بومیسازي فناوريهاي نوین جهان
انواع حمایتها



اعطاي تسهيالت اعتباري (بصورت عقود اسالمی) جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتی
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اعطاي یارانه سود براي طرحهاي تحقيقاتی که از سایر منابع مالی و اعتباري کشور تسهيالت دریافت
داشتهاند



صدور ضمانتنامه و تضمين براي بازپرداخت تسهيالت دریافتی طرحهاي تحقيقاتی از سایر منابع مالی
و اعتباري کشور



مشارکت ،سرمایهگذاري و تأمين سرمایه خطرپذیر بمنظور اجراي طرحهاي تحقيقاتی
شروط کلی

برخورداري از حمایتهاي صندوق مشروط به رعایت اولویتهاي بخش برق کشور و احراز صالحيتهاي الزم از جمله
اثبات توجيهپذیري طرح و توانایی مجریان میباشد.
اولویتهاي اصلی در پذیرش طرح ها


طرحهاي پژوهشی کاربردي



طرحهاي تدوین دانش فنی



طرحهاي توليد نمونه آزمایشگاهی



طرحهاي توليد نمونه نيمهصنعتی



طرحهاي پژوهشی توسعهاي



توسعه و بومیسازي فناوريهاي نوین
 -2-3-3مرکز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي
اهداف وماموریت هاي مرکز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي

از جمله اهداف و ماموریتهاي مرکز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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رفع مشکالت و نيازهاي فنی صنعت برق کشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شرکتهاي فناور
مستعد



فراهم نمودن زمينه ارتقاء کمی وکيفی آنها در جهت تکميل چرخه توسعه فناوري



حاکميت دیدگاه کاربردي ،تفکر تجاريسازي وحرکت نتيجه محور در فعاليتهاي علمی و پژوهشی



استقرار چهارچوبهاي مدیریتی و اقتصادي در پروژهها وطرحهاي فنی



استفاده از پتانسيل صنعت برق و انرژي کشور در بخشهاي دولتی وخصوصی بویژه پژوهشگاه نيرو



روانسازي مقررات و تسهيل فرایندهاي کاري و مدیریتی مربوط



ایجاد و راهبري شبکه ملی مراکز رشد مرتبط با حوزه برق وانرژي



هموار نمودن مسير توسعه کسب و کار بينالمللی



کمک به راهاندازي و مدیریت صندوقهاي حمایت مالی ریسکپذیري
 -3-3-3سازمان انرژيهاي نو

ماموریت سانا عبارت است از کمک به پایدارسازي و تنوعبخشی منابع انرژي ،توسعه ظرفيتها و کاهش هزینههاي
درازمدت نظام توليد انرژي و صيانت از محيط زیست و منابع انرژي تجدیدناپذیر کشور از طریق مدیریت منابع تجدیدپذیر انرژي
و مدیریت گسترش توليد و مصرف انرژيهاي نوین در کشور با تمرکز بر حداکثرسازي مشارکت بخش خصوصی.
تحقق ماموریت فوق از طریق انجام فعاليتهاي زیر صورت میگيرد [:]11


مشارکت فعال در تدوین طرح ملی انرژي و استراتژي انرژيهاي نو در کشور



مشارکت فعال در ایجاد و مدیریت بازار تضمين شده براي توليدکنندگان انرژيهاي نو در کشور



تهيه اطلس و امکانسنجی منابع مختلف انرژيهاي نو در کشور



شکلدهی و حمایت از روابط بين متخصصين و سازمانهاي فعال داخلی در زمينه انرژيهاي نو از
یک طرف و متخصصين ،سازمانها و جوامع بينالمللی از طرف دیگر
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شناسایی منابع بينالمللی و تالش در جهت جذب و تخصيص این منابع به فعاليتهاي تحقيقاتی و
توليدي انرژيهاي نو در کشور



تدوین استراتژيهاي توسعه تکنولوژي در زمينه انرژيهاي نو و تعيين اولویتهاي تحقيقاتی در حوزه
انرژيهاي نو به منظور حمایت از مراکز تحقيقاتی و توليدي در جهت توسعه تکنولوژيهاي مربوطه



ردیابی تحوالت تکنولوژي در حوزه انرژيهاي نو و آگاهسازي مراکز تحقيقاتی و توليدي کشور از
دستآوردهاي آن



فراهمکردن بستر الزم براي انتقال ،جذب و صدور تکنولوژيهاي مربوط به انرژيهاي نو و حمایت از
بنگاهها در استفاده و تجاريسازي آنها



مشارکت فعال در تدوین معيارها و قوانين براي حمایت از توليد و فعاليتهاي  R&Dدر زمينه
انرژيهاي نو



فرهنگسازي و تشویق جامعه به استفاده از انرژيهاي نو
 -4-3-3سازمان بهرهوري انرژي ایران
اهداف سازمان

سازمان بهرهوري انرژي ایران (سابا) با هدف ارتقاء و بهبود کارایی انرژي تشکيل گردیده است .این سازمان وظيفه خود
میداند تا ب ا تمام توان در راستاي تحقق موضوع فعاليت خود که عبارتست از توسعه مدیریت توليد ،تقاضا و مصرف انرژي جهت
استفاده کارامد و بهينه از منابع انرژي در سراسر کشور ،کنترل و کاهش الودگی محيط زیست ،از طریق انجام مطالعات ،تحقيق
توسعه ،آموزش ،انتشارات و ارائه خدمات مطلوب علمی ،فنی و تخصصی گام برداشته و جهت رسيدن به اهداف مورد نظر و
اجراي ان تمامی تالش خود را بکار ببندند [.]12

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
48
ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

اقدامات


توسعه مدیریت انرژي به منظور استفاده کارامد و بهينه از منابع انرژي ،از طریق انجام مطالعات،
تحقيق و توسعه ،آموزش و اگاهسازي ،انتشارات ،طراحی ،مشاوره و اطالعرسانی ،مدیریت ساخت و اجرا ،حمایتهاي
فنی و اقتصادي و ظرفيتسازي به ویژه در بخشهاي غيردولتی.



مدیریت طرح ها و پروژههاي مرتبط با هدف و موضوع فعاليت شرکت



همکاري و اشتراک مساعی با شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت و هدف شرکت



انجام اموري که شرکت مادر تخصصی توانير انجام آن را به شرکت در حوزه فعاليت آن محول نماید



انجام هرگونه عمليات و معامالت که عالوه بر رعایت صرفه و صالح ،براي مقاصد شرکت ضروري و
مرتبط باشد
 -5-3-3صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع الكترونيک

صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع الکترونيک(شرکت مادر تخصصی -سهامی خاص) ،وابسته به وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،شرکتی است %100دولتی با موضوع سرمایهگذاري ریسکپذیر و خدمات کارشناسی ،صدور ضمانتنامه و
حمایت مالی و اعتباري از تحقيقات و توسعه صنایع الکترونيک در بخشهاي خصوصی و تعاونی بهصورت اعطاي تسهيالت
بالعو

و یا تسهيالت بانرخ ترجيحی به افراد حقيقی یا حقوقی در زمينههاي [:]13



خرید ،انتقال ،جذب و توسعه فن آوريهاي پيشرفته



مطالعات و تحقيقات اعم از بنيادي،کاربردي و توسعهاي



آموزشهاي تخصصی کوتاهمدت



خدمات مهندسی و طراحی



طرحهاي توليدي و خدماتی نيمهساخت صنعتی و انبوه
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شرکت در مناقصه ،همایشها و نمایشگاههاي داخلی و خارجی



ایجاد زمينههاي الزم جهت اطالع رسانی ،تدوین ،انباشت و اشاعه دانشفنی



گسترش همکاريهاي فنی و اقتصادي بينالمللی و ارتقاء صادرات



جذب سرمایهگذاري داخلی و خارجی
 -6-3-3انجمن مهندسين برق و الكترونيک ایران



کسب اطالعات از آخرین دستاوردهاي علمی و سعی در ارائه آنها به اعضاء از طریق گوناگون []14



ایجاد پایگاهی مناسب جهت برقراري ارتباط علمی ،فنی ،تحقيقاتی ،آموزشی و تبادل نظر بين محققان
و سایر کارشناسانی که بنحوي با شاخههاي گوناگون برق و الکترونيک سر و کار دارند
همکاري با وزارت آموزش عالی و مراکز تحقيقاتی و انجمنهاي علمی و مؤسسات صنعتی ،برنامه-



ریزي امور آموزشی ،پژوهشی و صنعتی و برگزاري گردهمائيهاي علمی و فنی


ارزیابی و بازنگري برنامههاي آموزشی و علمی ،پژوهشی ،صنعتی و ارائه خدمات الزم کارشناسی در
مسائل مذکور



ارائه خدمات آموزشی ،علمی ،پژوهشی ،صنعتی ،به منظور رشد تکنولوژي برق و الکترونيک در کشور
به اعضاء و یا هر سازمان ایرانی متقاضی



ترغيب و تشویق پژوهشگران ،صنعتگران و دانشجویان در پيشبرد فعاليت علمی



تهيه وتدوین و انتشار نشریات و مجموعههاي علمی ،آموزشی و برگزاري گردهمائيهاي آموزشی و
پژوهشی و صنعتی



حمایت از افراد محقق و صنعتگر وهمکاري وهدایت آنها در جهت حصول به اهداف انجمن



شناسائی و جذب اشخاص فعال در رشتههاي مربوط و تشویق و هدایت آنها در جهت تحقق اهداف
انجمن
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ایجاد هماهنگی با انجمن و سازمانهاي علمی داخلی و خارجی مانند  CIGRE ،IEEو IEEE



ارائه نقطه نظرات تخصصی انجمن به سازمانهاي ذیربط



حمایت از حقوق قانونی اعضاء خصوصا در زمينههاي علمی و صنعتی

نهادهاي معرفی شده در فوق به طور مستقيم در حوزه حفاظت شبکه قدرت به عنوان تسهيلگر ایفاي نقش میکنند در
ادامه نهادهایی که در سطح کالن نقش تسهيلگري دارند معرفی میگردد.
 -7-3-3معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري در  15بهمن سال  1385به دستور ریاست جمهور وقت و با استناد به اصل 124
قانون اساسی تشکيل گردید [.]15
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري زیر نظر رئيس جمهور قرار دارد و به منظور هماهنگی و همافزایی امور علمی و
فناوري در کل کشور تشکيل شده است که از وزارتخانهها و سایر دستگاههاي اجرایی کشور مجزا میباشد و از  5معاونت
تشکيل شده که عبارتند از :معاونت سياستگذاري و ارزیابی راهبردي ،معاونت توسعه فناوري ،معاونت نوآوري و تجاريسازي،
معاونت امور بينالملل و تبادل فناوري و معاونت توسعه مدیریت و منابع.
دفتر سياستگذاري معاونت سياستگذاري و ارزیابی راهبردي نقش سياستگذار را بر عهده دارد.
اهداف معاونت علمی وفناوري ریاست جمهوري عبارتند از:


ارتقاي اقتدار ملی ،توليد ثروت و افزایش کيفيت زندگی مردم از طریق افزایش توانمنديهاي فناوري
و نوآوري در کشور



ارتقاي «نظام ملی نوآوري» و تکميل مؤلفهها و حلقههاي آن



توسعه «اقتصاد دانشبنيان» از طریق هماهنگی و همافزایی بينبخشی و بين دستگاهی
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ارتقاي ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادالت بين بخشهاي عرضه و تقاضاي
فناوري و نوآوري



تجاريسازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري و توسعه شرکتهاي دانشبنيان



توسعه فناوريهاي راهبردي و اولویتدار ملی مطرح در نقشه جامع علمی کشور



اعتالي ارتباطات بينالمللی علمی ،فناوري و نوآوري و توسعه دیپلماسی علمی و فناوري

وظایف اساسی معاونت علمی وفناوري ریاست جمهوري عبارتند از:


سياستگذاري و برنامهریزي تأمين منابع مالی در نظام علم ،فناوري و نوآوري کشور



هدفمندسازي ،هدایت و توسعه پژوهشهاي کاربردي ،تقاضا محور و مأموریتگرا و کمک به
تجاريسازي نتایج آنها



توسعه دیپلماسی علم و فناوري و ارتباطات بينالمللی و توسعه سرمایهگذاري خارجی در طرحهاي
دانش بنيان ،هدایت سرمایههاي انسانی و مالی ایرانيان خارج از کشور و توسعه شبکههاي بينالمللی علم و فناوري به
ویژه در جهان اسالم با هماهنگی و همکاري دستگاههاي ذیربط



توسعه سازوکارهاي سرمایهگذاري خطرپذیر و تأمين مالی الزم در اقتصاد دانش بنيان



تحریک تقاضا ،بازارسازي و تضمين بازار براي توليدات داخلی و بازاریابی و صادرات کاالها و خدمات
دانشبنيان



رصد فرصتهاي بينالمللی بمنظور توسعه فناوري به ویژه شناسایی و کسب فناوريهاي نوظهور با
هماهنگی و همکاري دستگاههاي ذیربط



انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولویتهاي علم و فناوري نقشه جامع علمی کشور
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 -8-3-3دفتر همكاريهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري
معاونت پژوهش و برنامهریزي دفتر همکاريهاي فناوري ریاست جمهوري در سال  1377جهت پاسخگویی به نيازهاي
دفتر در شش بخش پژوهش ،برنامهریزي و نظارت ،حقوقی و قراردادها ،ارزیابی تکنولوژي ،اطالعرسانی داخلی و آموزش
کارکنان ایجاد گردید [.]16
وظایف و برنامهها


پژوهش

مطالعه در زمينه سياستها و برنامه هاي توسعه کشورهاي موفق ،مطالعه و پژوهش در زمينه عوامل مؤثر در توسعه و
پيشرفت کشور ،کمک به فرهنگسازي در عرصه تکنولوژي ،مطالعه و پژوهش در مبانی تکنولوژي ،تدوین مفاهيم و روشهاي
مناسب انتقال تکنولوژي ،مطالعه وضع موجود تکنولوژيهاي کشور ،پيشبينی روند توسعه تکنولوژيهاي داخل کشور و سایر
کشورها ،باالخص در زمينه تکنولوژيهاي مورد نياز کشور ،کمک به تشکيل و راهاندازي کانونهاي تحليلگري و ایجاد ارتباط با
مجموعههاي فکري موجود در داخل و خارج از کشور ،ایجاد ارتباط بين محققين و تحليلگران در عرصه تکنولوژي.


ارزیابی تکنولوژي

بکارگيري ابزارهاي مدیریت تکنولوژي و روشهاي مهندسی صنایع جهت بررسی و ارزیابی طرحهاي تکنولوژیکی و
تکنولوژي هاي منتخب از نظر ميزان تناسب با نيازهاي مشخص شده ،ارزیابی ميزان موفقيت در جذب تکنولوژيها و رسيدن به
اهداف تکنولوژیکی و مطالعه امکان سنجی فنی – اقتصادي پروژهها.

وظایف و فعاليتهاي دفتر همکاريهاي فناوري ریاست جمهوري


تسهيل و کمک به انجام پروژه هاي مشترک با سورسهاي خارجی



ارتباط با ایرانيان مقيم خارج از کشور و تبادل اطالعات در زمينه فناوري هاي نوین
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 -9-3-3سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران
با شروع برنامه سوم توسعه کشور و از سال  1387مأموریت سازمان گسترش ضمن ادامه پيگيري وظایف اساسنامهاي
محوله در توسعه و نوسازي صنایع کشور ،به سوي فناوريهاي پيشرفته مانند الکترونيک و ميکروالکترونيک و شاخصهاي
مرتبط با آن ،بيوتکنولوژي ،مواد جدید و فناوري اطالعات و ارتباطات معطوف شد .در این راستا ،ساختار توسعه تکنولوژي و
نوآوري شکل گرفت و نسبت به طراحی و تدوین آئيننامهها ،رویهها و دستورالعملهاي دریافت ،بررسی و انتخاب و تصویب
پروژه هاي تحقيقاتی و پژوهشی و کارآفرینی براي اجرا از محل منابع ماده  8اقدام نمود .ماده  8قانون تاسيس سازمان گسترش
تصریح دارد که از سود خالص ساليانه سهام سازمان در شرکتها و واحدهاي تابعه پس از کسر هزینه هاي جاري سازمان
حداقل  25%براي هزینه هاي تعليمات فنی و آموزش و مدیریت و مطالعات و تحقيقات در داخل یا خارج کشور تخصيص یابد
[.]17

با توجه به نوپا بودن این ساختار ،فعاليتهاي پژوهشی و تحقيقاتی ،تا ابتداي سال  ،1381زمينههاي نسبتاً گستردهاي را
شامل گردید .همچنين بخشی از منابع مالی ماده  8قانون تاسيس سازمان در جهت حمایت از بخش خصوصی به اجراي
طرحهاي کارآفرینی به منظور ارتقاي توانائیهاي مهندسی ،طراحی و ساخت تجهيزات و دسترسی به فناوريهاي نوین با تکيه
بر نوآوري و توان متخصصين داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از طریق اعطاي تسهيالت ،اختصاص یافت.

سياست تجاريسازي دستاوردهاي تحقيقاتی در جهت دستيابی به اهداف و مأموریتهاي سازمان منجر به کاهش ورودي
طرحها و در نتيجه طرحهاي مصوب در سال  1381گردید .ضرورت وجود رویکرد تجاري در توسعه فناوري ،موجب شد تا
سازمان گسترش که تا سال  1381با حمایت از طرحهاي تحقيقاتی و پژوهشی ،بسترسازي براي توسعه فناوري را دنبال
میکرد ،به سمت تهيه و تدوین برنامه توسعه صنایع مبتنی بر فناوريهاي پيشرفته که سهم آنها در توليدات صنعتی جهان با
نرخ باالیی در حال افزایش است ،حرکت کند .در این رویکرد ،طرحهاي پژوهشی کاربردي مورد توجه قرار گرفت که منجر به
سرمایهگذاري صنعتی ،خصوصاً با مشارکت بخش خصوصی شد.
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جهت نيل به اهداف این رویکرد و راهبري توسعه صنایع نوین در کشور ،در سال 1381مجموعه کامل برنامه راهبردي 5
ساله سازمان گسترش در توسعه صنایع مبتنی بر فناوريهاي پيشرفته تهيه گردید و اهم فعاليتهاي سازمان در توسعه صنایع
پيشرفته حول موارد زیر قرار داده شد:


شناسایی روندهاي صنعتی و تکنولوژیکی و انتخاب زمينه هاي مناسب سرمایه گذاري در صنایع
پيشرفته



ایجاد و توسعه طرحها و تدوین دانش فنی قابل سرمایهگذاري



تأمين و مدیریت منابع سرمایه اي در صنایع پيشرفته



سرمایهگذاري براي ایجاد صنایع مبتنی بر فناوريهاي پيشرفته و انتقال دانش فن
 -10-3-3صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

توسعه پایدار و پيشرفت هر کشوري مرهون پرورش ،حفظ و نگهداري سرمایههاي علمی ،پژوهشی و فناورانه آن کشور
است .پژوهشگران و فنآوران موجبات ترقی ،تعالی ،توسعة علمی و فناوري و در نهایت توسعه پایدار همه جانبه را براي کشور
فراهم میسازند ،از این رو شناسایی ،برقراري ارتباط و حمایت از این قشر توانمند جامعه بهمنظور استفاده از مشارکت و
همکاريهاي علمی آنان در زمينههاي گوناگون در راستاي توليد علم و فناوري و توسعه از اولویت ویژهاي برخوردار است .براي
نيل به این هدف ،در راستاي تحقق بند  4اصل سوم قانون اساسی و به استناد بند  16مصوبه جایگاه ،اهداف و وظایف شوراي
عالی انقالب فرهنگی « ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران» به منظور رفاه محققان و ساماندهی مناسب براي توليد
علم و فناوري و همافزایی علم ،توليد و ثروت و آمادهسازي بستر اجرایی آنها در جهت سوقدادن منافع تحقيقاتی و فناوري به
مردم و در نهایت توسعه پایدار کشور ،به شرح این اساسنامه تأسيس میگردد [.]18
طبق ماده یک اساسنامه ،صندوق داراي شخصيت حقوقی مستقل بوده و محل آن در معاونت علمی و فناوري ریاست
جمهوري خواهد بود.
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هدف از تأسيس صندوق ،شکوفایی امور تحقيقاتی در راستاي توليد علم ،فناوري و تجاريسازي و بهرهمندشدن مردم از
نتایج آنها ،از طریق ارائه کمکها و خدمات حمایتی و مادي و معندوي به پژوهشگران و فناوران حوزوي و دانشگاهی ایرانی
اعم از حقيقی و حقوقی میباشد.

در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور پروژههاي تحقيقاتی مورد حمایت قرار میگيرند که بر اساس نيازها و
مزیتهاي کشور توصيف شده باشند.
انواع حمایتهاي مادي و معنوي از پژوهشگران و فناوران به صورت زیر میباشد:


کمک به اجراي طرحهاي تحقيقاتی



حمایت از دورههاي پسا دکترا



حمایت از طرحهاي تحقيق و توسعه



اعطاي کرسی پژوهشی



کمک به ثبت بينالمللی اختراعات



حمایت از ایجاد و توسعه زیر ساختهاي پژوهشی



ثبت ایدهها و طرحها (برخورداري صاحبان ایدهها و طرحها از منافع حقوقی آنها)



گرنت



کمک براي به ثمر رساندن نوآوريها و خالقيتهاي منجر به توليد



و دیگر فعاليتهاي حمایتی
 -11-3-3صندوق مالی توسعه تكنولوژي ایران

صندوق مالی توسعه تکنولوژي ایران در سال  1374از تغيير نام صندوق مالی حمایت از محققين و مخترعين شکل گرفت
[.]19
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هدف اصلی صندوق عبارت است از تأمين منابع مالی مورد نياز طرحهاي مبتنی بر دانش و فناوري و کارآفرینان فناور،
محققين و مخترعين نوآور (اعم از حقيقی و حقوقی) به منظور نيل به خودکفایی و استقالل اقتصادي کشور و رهایی از وابستگی
و توسعه بازار داخلی و خارجی خدمات و محصوالت مبتنی بر دانش و فناوري کشور.
اولویتهاي صندوق


بيو تکنولوژي



صنایع پایيندستی پتروشيمی مبتنی بر فناوري



مواد پيشرفته



نانوتکنولوژي



تجهيزات و سيستمهاي پيشرفته الکترونيکی و مخابراتی



تجهيزات پيشرفته پزشکی



صنایع شيمایی و فرایندي پيشرفته.
 -12-3-3پارکهاي علم و فناوري

یک "پارک علمی" سازمانی است که بوسيله متخصصين حرفهاي مدیریت میشود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در
جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان شرکتهاي حاضر در پارک و مؤسسههاي متکی بر علم و دانش است
[.]20
اهداف پارکهاي علم و فناوري


گسترش و تقویت روح پژوهش و تفکر علمی در جامعه



تالش منظم و مستمر به منظور رویارویی با نيازهاي حال و آینده
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کمک به توسعه هماهنگ بخشهاي مختلف از جمله دانشگاهها و صنایع از طریق برقراري ارتباط
سازمان یافته



رشد و پرورش خالقيتها و ایجاد روحيه کارآفرینی در فارغالتحصيالن



زمينهسازي مناسب جهت تجاري نمودن تحقيقات

وظایف پارک هاي علمی فناوري


سازماندهی امکانات تحقيق و توسعه براي ایجاد پيوند بين منابع و مهارتهاي دانشگاهها و مراکز
علمی و فناوري و صنعتی



جهت دادن مؤثر جامعه علمی کشور به سوي تحقيق در رشتههاي مورد نياز



برنامهریزي و ایجاد زمينه مناسب به منظور کاربردي و تجاري کردن نتایج تحقيقات



ایجاد فضاي مناسب علمی و پژوهشی براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور



ارتقاء دانش فنی متخصصين براي بروز خالقيتها و نوآوريها در زمينه فناوري



دستيابی به آخرین اطالعات و دانش فنی مورد نياز به منظور کسب و ایجاد فناوري برتر به منظور
رقابت در جامعه جهانی



اشاعه فرهنگ و سازماندهی فعاليتهاي جمعی تحقيقاتی و فناوري و استفاده از امکانات پارکها



ایجاد بستر مناسب براي فعاليت واحدها و مؤسسههاي علمی و فناوري غيردولتی و دولتی در پارک.

 -4-3ارائه کنندگان خدمات
 -1-4-3ارائه کنندگان خدمات آموزشی و پژوهشی
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در زمينه آموزش و پژوهش در پروژه حاضر آنچه که مشخص است نهادهایی چون دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو و جهاد
دانشگاهی میتوانند عهده دار این وظيفه خطير باشند .این نهادها از طریق تربيت نيروي انسانی متخصص و انجام پژوهش در
رشد و پيشرفت کشور میکوشند.
 -1-1-4-3دانشگاهها

هماکنون در برخی از دانشگاههاي کشور همچون دانشگاه صنعتی اميرکبير ،دانشگاه تهران ،دانشگاه علم و صنعت و
دانشگاه شهيد عباسپور آزمایشگاههاي مجهز حفاظت وجود دارد که وظيفه تربيت نيروي انسانی متخصص را به منظور رشد
دانش High Techحفاظت بر عهده دارند.
 -2-1-4-3پژوهشگاه نيرو
بيانيه چشم انداز پژوهشگاه نيرو

در افق  10ساله پژوهشگاه موسسهاي دانش بنيان ،با اعتبار جهانی و پيشرو در نوآوريهاي صنعت برق و انرژي است [.]20
بيانيه ماموریت پژوهشگاه نيرو

فلسفه وجودي ماموریت پژوهشگاه نيرو شامل ارتقاء فناوري ،توسعه پژوهش و نوآوري جهت افزایش توانمندي ،رقابت-
پذیري و بهرهوري صنعت برق و انرژي کشور است.
محصوالت و خدمات این ماموریت تکميل چرخه مدیریت نوآوري و فناوري صنعت برق و انرژي از طریق:


انجام تحقيقات توسعهاي و کاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق و انرژي



اجراي مطالعات و تحقيقات راهبردي ،کالن ،بلندمدت و با ریسک باالي صنعت برق و انرژي



مدیریت تحقيقات کاربردي و توسعهاي صنعت برق و انرژي



آیندهنگاري ،سياست پژوهی و برنامهریزي فناوريهاي نوین در عرصه صنعت برق و انرژي
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اکتساب فناوريهاي نوین در عرصه صنعت برق و انرژي



تجاريسازي نتایج تحقيقات و بکارگيري در صنعت برق و انرژي



تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارزیابی کيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق و
انرژي



طراحی و توسعه زیرساختهاي مورد نياز جهت ایجاد مراکز و شرکتهاي نوآور در حوزه صنعت برق
و انرژي



ایجاد و توسعه شبکه فناوري ميان دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و قطبهاي علمی-پژوهشی داخل و
خارج کشور در حوزه صنعت برق و انرژي

 -2-4-3ارائهکنندگان خدمات صنعتی

ارائهکنندگان خدمات صنعتی اجزاي زنجيره تأمين را تشکيل میدهند .این زنجيره از تأمينکنندگان اوليه تا مصرفکنندگان
را شامل میشود و شامل شرکتهایی میشود که در زمينه طراحی و ساخت فناوري فعاليت میکنند این شرکتها ممکن است
سازندة تمام قطعات نبوده و ترکيبی از عمليات طراحی ،ساخت و مونتاژ فناوري را انجام دهند و یا واردکننده تجهيزات باشند.
بيشتر شرکتهایی که در داخل کشور در زمينه تجهيزات حفاظتی فعاليت میکنند وارد کننده تجهيزات از توليدکنندگان بزرگ
دنيا هستند که غالبا تحت عنوان نمایندگیهاي توليدکنندگان بزرگ تجهيزات حفاظتی دنيا عمل میکنند .جددول  1-3ليسدت
این شرکتها را نشان میدهد.
مهمترین مصرفکنندگان تجهيزات حفاظتی در کشور شرکتهاي برق منطقهاي ،شرکتهاي توزیع بدرق ،نيروگداههدا و ...
میباشند.
جدول ( :)1-3نمایندگی توليدکنندگان تجهيزات حفاظتی در ایران

نام شرکت داراي نمایندگی در ایران
شرکت پيمان خطوط گستر

نام شرکت خارجی
Siemens
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نام شرکت داراي نمایندگی در ایران
شرکت راي آوین فن
شرکت مهندسی بهينه پاالیش
شرکت هميان فن
شرکت مهندسی بهينه پاالیش
نيرودانش اسپادانا
توان بارز
شرکت اترک انرژي
شرکت مهندسی بهينه پاالیش
شرکت پيمان خطوط گستر
شرکت پادراي انرژي
شرکت نوآوران آرمان پویا
شرکت سامان یکتا برآیند
شرکت رانين فرآیندگستر
شرکت رانين فرآیندگستر
شرکت پایا توان محور
شرکت پایا توان محور
شرکت حيات صنعت البرز
شرکت حيات صنعت البرز
شرکت آرما رسانه پارس
شرکت آرما رسانه پارس
شرکت هميان فن
شرکت فناکسين ویرا
شرکت سيستم حفاظ آریا

نام شرکت خارجی

AREVA
Schnider
GE
ABB
Nari
Ingeteam
ZIV
Rocon

 Vampاز فنالند
 ASHIDAاز هند
 Easun Reyrolleهند
ERL Phase

 Stuckeآلمان
IT MIKROمالزیاي
 Pb engeineeringانگلستان
 C&S ELECTRONICاز هند
AEGSAM

 Fanoxاسپانيا
 PROKهند

شکل  ،1-3نهادها و سازمانهاي مختلف تاثيرگذار در حوزه توسعه دانش حفاظت شبکه قدرت کشور و نقش هر کدام را
نشان میدهد.
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محيط ملی

محيط داخل صنعت

معاونت برنامهریزي ریاست جمهوري

وزارت نيرو

مجلس شوراي اسالمی
مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياستگذاري

وزارت علوم تحقيقات و فناوري
معاونت امور برق و
انرژي

معاونت برنامهریزي
و امور اقتصادي

دفتر برنامهریزي
کالن برق و انرژي

شوراي پایایی

تنظيمگري

دفتر استانداردهاي فنی ،مهندسی،
اجتماعی و زیستمحيطی برق و
انرژي

توانير

معاونت امور تحقيقات
و منابع انسانی
دفتر آموزش
تحقيقات و فناوري

هيئت تنظيم بازار برق

(وزارت عتف)
شوراي عالی انقالب فرهنگی

معاونت هماهنگی
توزیع

معاونت برنامه ریزي
و توسعه شبکه

معاونت هماهنگی و
پشتيبانی مالی

معاونت منابع
انسانی و تحقيقات

شرکت مدیریت شبکه

معاونت هماهنگی و توليد

سازمان حفاظت محيط زیست
وزارت مخابرات

سازمان ملی استاندارد

برق ایران
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

صندوق حمایت از تحقيقات و
توسعه صنایع الکترونيک

صندوق غير دولتی پژوهش و

مرکز توسعه فناوري

سازمان انرژي-

سازمان بهرهوري

فناوري صنعت برق

صنعت برق و انرژي

هاي نو

انرژي

دفتر همکاريهاي فناوري و نوآوري
ریاست جمهوري
پارکهاي علمی فناوري

تسهيلگري

سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران
صندوق حمایت از پژوهشگران
ستاد فناوریهاي راهبردي
صندوق مالی توسعه تکنولوژي ایران
بانکها
صدا و سيما

جهاددانشگاهی
آموزشی و پژوهشی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
دانشگاهها و موسسات آموزشی

انجمن مهندسين برق و الکترونيک ایران

پژوهشگاه نيرو

مصرف کنندگان

توليد کنندگان
توليدکننده عمده تجهيزات حفاظتی در ایران که البته

شبکه برق

عمدتا به عنوان واردکننده و نمایندگی شرکتهاي

صنایع
مصرفکنندگان بالفعل

مصرفکنندگان بالقوه

صنعتی

بزرگ دنيا فعاليت میکنند در جدول  2-2آورده شدهاند.

شرکتهاي توزیع برق
شرکتهاي برق منطقهاي

صنایع مختلف مانند صنایع پتروشيمی،
فوالد ،الومينيومسازي ،شرکتهاي خودرو-

مجتمعها و شهرک-

سازي

نوع روابط * :تنظيمی نظارتی

* تامين مالی

*علمی ،فنی و اطالعاتی

شكل ( :)1-3نگاشت نهادي حوزه حفاظت شبكه قدرت

هاي صنعتی
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شناسایی و تحليل اسناد باالدست
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مقدمه
در این فصل از گزارش به مطالعه و بررسی مهمترین اسناد باالدستی مرتبط با تدوین نقشه راه توسعه فناوري حفاظت کشور
پرداخته خواهد شد .براساس مطالعات انجام شده ،مهمترین اسناد باالدستی به شرح جدول زیر میباشند .جزئيات این اسناد کده
مرتبط با توسعه فناوريهاي حفاظت در کشور هستند در ادامه این فصل ارائه شدهاند.
جدول ( :)1-4ليست اسناد باالدستی مورد بررسی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عنوان سند
سياستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران
سند مسير راه فناوري صنعت برق ایران
سند چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمی ایران
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 1390- 1394
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سياستهاي کلی نظام
سياستهاي کلی اصالح الگوي مصرف
سياستهاي اقتصاد مقاومتی
سند چشمانداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو در حوزه برق و انرژي
نقشه جامع علمی کشور
برنامه راهبردي انرژي
سند باالسري صنعت برق کشور
سند توسعه ویژه (فرابخشی) مدیریت انرژي
قانون هدفمند کردن یارانهها
سند راهبرد ملی توسعه صادرات غيرنفتی جمهوري اسالمی ایران
بخش برق در قانون بودجه سال 1393
اسناد راهبردي طرح شبکه هوشمند برق ایران

تاریخ تصویب
1379
1392
1382
1389
1376
1389
1392
1390
1389
1392
1392
1383
1388
1389
1392
1391

الزم به ذکر است که با توجه به بررسیهاي انجامشده ،اسنادي مانند "نقشه راه بهرهبرداري و توسعه مرکز  WAMSشبکه
انتقال برق کشور" و "دستورالعمل فنی ضوابط خرید ،آموزش و استفاده از رلههاي حفاظتی شبکه انتقال" نيز در این حوزه
تدوین شدهاند ولی در اینجا هدف بررسی اسناد باالدستی میباشد.
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 -1-4سياست هاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران
این سياست مصوب  1377/10/23است که در تاریخ  1379/11/3توسط مقام معظم رهبري تأئيد و طی شماره 76230/1
مورخ  1379/11/3دفتر معظم له ابالغ گردیده است .در بخشهایی از این سياستها بطور غيرمستقيم به توسعه دانش حفاظت
کشور اشاره شده است که این بخشها در ادامه مورد بررسی قرار میگيرند [:]21
الف) حوزه اقتصادي


دستيابی به اقتصاد متنوع ،متکی به دانایی ،سرمایه انسانی و فناوريهاي نوین



ایجاد ساز وکارهاي انگيزشی براي توسعه صادرات غيرنفتی و صادرات محصوالت دانش بنيان

ب)حوزه انرژي


تالش براي کسب فناوري و دانش فنی انرژيهاي نو و ایجاد نيروگاهها از قبيل بادي و خورشيدي و
پيلهاي سوختی و زمين گرمایی در کشور



ایجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیستمحيطی و تالش براي
افزایش سهم انرژيهاي تجدیدپذیر با اولویت انرژيهاي آبی

بطورکلی سياستهاي بيان شده در فوق در دو حوزه اقتصادي و انرژي بر بکارگيري منابع انرژي تجدیدپذیر در توليد انرژي
(مانند منابع بادي و ابی) و دستيابی و بومیسازي علوم  High Techتأکيد دارند .در رابطه با توسعه منابع توليد پراکنده در قالب
شبکههاي هوشمند الزم است این توضيح داده شود که حضور منابع توليد پراکنده در شبکههاي آینده موجب تغيير در ساختار
شبکههاي توزیع برق میشود بگونهاي که شبکههاي توزیع فعلی را از شبکهاي پسيو به شبکهاي اکتيو تبدیل میکند .این
مسئله موجب تغيير در جهت و دامنه جریان خطا خواهد شد بطوریکه دیگر حفاظتهاي سنتی پاسخگوي حفاظت شبکههاي
جدید نخواهد بود .بنابراین پرواضح است که توسعه شبکههاي هوشمند ،طرحها و ساختارهاي جدید حفاظتی را میطلبد،
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بطوریکه توسعه طرحهاي جدید حفاظتی را مهمترین چالش در ایجاد شبکههاي هوشمند دانستهاند .از سوي دیگر بگواه
متخصصان صنعت برق ،مبحث حفاظت در واقع مغز متفکر سيستم برق است که از تکنولوژي  High Techبهره میبرد.
بنابراین تدوین چشمانداز کلی حفاظت کشور در سالهاي آینده با هدف بومیسازي دانش حفاظت و توسعه زیرساختهاي آن
در کشور عالوه بر آنکه میتواند سودهاي فنی و اقتصادي بسياري را براي کشور به ارمغان بياورد ،میتواند برگ زرین دیگري
را در کارنامه نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران بيافزاید.

 -2-4سند مسير راه فناوري صنعت برق ایران
الف) مقاصد صنعت برق

در این سند چهار مسير براي صنعت برق ایران در نظر گرفته شده است .این چهار مقصد در شکل زیر نشان داده شدهاند
[:]22

شكل ( :)1-4مقاصد صنعت برق ایران

هریک از چهار مسير ارائه شده در فوق لزوم تدوین چشمانداز حفاظت شبکههاي برق را نشان میدهد .این مسائل در ادامه
مورد بررسی قرار گرفتهاند:
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ب) ایران به عنوان مرکز راهبردي شبكه برق منطقه

مرکز راهبردي شبکه برق منطقه بدان معنا است که کشورهاي همسایه بتوانند شبکههاي برق خود را به شبکه برق ایران به
عنوان یک شبکه مطمئن و امن متصل کنند و از این طریق بتوانند پاسخگوي نيازهاي روبه افزایش مشترکين خود براي تأمين
انرژي با کيفيت باال و قطعی پایين باشند .زمانی شبکه برق ایران میتواند به عنوان یک مرکز راهبردي شناخته شود که داراي
کمترین قطعی ،نوسان و خاموشی باشد ،بطوریکه بتواند مشکالت پيش آمده در سایر شبکههاي کشورهاي منطقه را نيز بطور
مطمئن پوشش دهد .این مسئله لزوم باال بردن قابليت اطمينان شبکه را مشخص میسازد .قابليت اطمينان در تعریف عام به
معنی دارا بودن قدرت کافی به منظور عدم تغيير و پایداري در شرایط مختلف است .عيناً این مفهوم نيز در صنعت برق وجود
دارد ،بدان معنا که شبکه زمانی داراي قابليت اطمينان است که نسبت به تغييرات مختلف که بطور برنامهریزي شده (مانند ورود
و خروج منابع توليد پراکنده ،الگوهاي مختلف مصرف بار و  )...و غير برنامهریزي شده (مانند وقوع انواع خطاها در شبکه) به
شبکه تحميل میشود ،شبکه بتواند نيازهاي مشترکين خود که همانا تداوم برقرسانی است را به بهترین وجه ممکن تأمين
سازد .این مسئله نقش ویژه سيستم حفاظت را در افزایش قابليت اطمينان شبکه به منظور نيل به هدف عنوان شده در این
بخش که همان تبدیل شدن شبکه برق ایران به مرکز راهبردي شبکه برق منطقه است را نشان میدهد .با ترسيم نقشهاي
مناسب از سيستم حفاظت کشور در چند سال آینده و برنامهریزيهاي مناسب جهت ایجاد سيستم حفاظتی پویا ،تطبيقپذیر و
مطمئن میتوان به این هدف دست پيدا نمود .پرواضح است که با توجه به عزم راسخ صنعت برق کشور به منظور نيل به این
هدف و وجود بنيه قوي علمی در کشور که در سطح منطقه و حتی جهان بی نظير است ،با انجام برنامهریزيهاي مناسب که
اولين گام آن تدوین سند چشم انداز حفاظت کشور است ،دستيابی به هدف مذکور دور از دسترس نيست.
ج) سرآمد کشورهاي منطقه در مدیریت بهينه تقاضا و مصرف برق

آ نچه که در مدیریت بهينه تقاضا و مصرف برق بسيار حائز اهميت است ،توجه به این مسئله است که برق توليد شده با
باالترین بازدهی به دست مصرفکنندگان برسد .نقش سيستم حفاظت در این مسير بسيار حائز اهميت است .چراکه سيستم
حفاظت انتقال انرژي در مسيري امن از توليدکننده به مصرفکننده را گارانتی مینماید .بدون ایجاد این مسير امن نمیتوان
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انتظار بهرهبرداري از شبکه بطور بهينه را داشت .چرا که وقوع کوچکترین حادثه در شبکه موجب قطعی برق ،عدم پخش بهينه
انرژي توليدي و در نتيجه پایين آمدن راندمان سيستم میشود .بدین سبب و از منظر توليد ،انتقال و مصرف بهينه توان نقش
سيستم حفاظت بسيار ویژه است .در این راستا با توجه به آنکه کشورهاي همسایه با بهرهگيري از تجهيزات گران قيمت خارجی
سعی در نيل به هدف فوق دارند ،لذا قانونگذاران صنعت برق کشور میبایست در این راستا برنامهریزيهاي مناسبی را داشته
باشند که مسلماً تدوین سياستهاي کلی دانش حفاظت بمنظور تقویت و بومیسازي این دانش در کشور ،میتواند کمک شایانی
در رسيدن به هدف فوق باشد.
د) سرآمد کشورهاي منطقه در عرضه برقی پاک ،مطمئن ،پایا و با کيفيت مناسب

وقتی صحبت از اطمينان در شبکههاي برق میشود ،اولين مبحثی که در ذهن محققين این صنعت تداعی میشود ،مبحث
حفاظت است .اگرچه دانش حفاظت کشور در حال حاضر در وضعيت مناسبی نسبت به سالهاي گذشته قرار دارد (که مسلماً
نتيجه برنامهریزيهاي دقيق قانونگذاران این صنعت و تالش و نقش پررنگ متخصصين آن میباشد) ،اما با توجه به تغييراتی
که هر روز در شبکههاي برق به لحاظ مصرفکنندگان ،توليدکنندگان و ساختارهاي شبکه ایجاد میشود ،به روزرسانی و قدم
برداشتن در مرزهاي دانش حفاظت از ضروریات براي رسيدن به هدف عالی سرآمد کشورهاي منطقه در عرضه برقی پاک،
مطمئن و  ...خواهد بود .بدین منظور ضروري است وزارت نيرو و سایر بازیگران اصلی در قانونگذاري صنعت برق کشور با ایجاد
برنامهریزيهاي بلند مدت و تدوین چشمانداز دانش حفاظت با توجه به تغييرات دیناميک رخ داده در این راستا ،گامهاي مهم
ابتدایی در تبدیل شبکه برق کشور به شبکه نمونه منطقه (و حتی جهان) را محکم بردارند.
و) دسترسی آزاد به شبكه و رقابت منصفانه در بازار برق

مفهوم بازار برق اگر چه در ظاهر کالم به حفاظت وابستگی ندارد اما با دقت بيشتر و تخصصیتر در این حوزه ،ایدن مسدئله
تداعی می شود که رقابت منصفانه زمانی حاصل خواهد شد که یدک سيسدتم یکپارچده حفداظتی امنيدت شدبکه را بدراي تمدام
مشترکين به یک نسبت تضمين نماید .همچنين مفهوم بازار برق که به بررسی سود و هزینه توليد و مصرف برق در یک ساختار
رقابتی تکيه دارد ،مؤید این مسئله است که در بازار رقابتی نقش سيستمهاي حفاظت در کاهش قطعیهدا و در نتيجده افدزایش
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رضایتمندي مشترکين ،بسيار پررنگ است .بنابراین با توجه به آینده صنعت برق که به سمت ایجاد بازارهاي رقابتی در حرکدت
است ،فعاليت بر روي طرحهاي نوین حفاظتی به منظور افزایش امنيت شبکه و افزایش رضایت مشترکين (در راستاي نيازهداي
بازار رقابتی) ،خالی از لطف نيست .چرا که توسعه دانش حفاظت و استفاده از تجهيزات نوین توليد شده در سالهاي اخير در این
حوزه میتواند کمک شایانی در خروج طرحهاي شبکههاي هوشمند از بعد آزمایشگاهی و تحقق عينی آنها نماید که این مسئله
خود گامی بسيار مهم در ایجاد بازارهاي نوین برق مبتنی بر شبکههاي هوشمند و تجهيزات هوش مصنوعی 1خواهد بود.
ه) اهداف فناورانه صنعت برق

شکل زیر اهداف فناورانه صنعت برق را نشان میدهد .برخی از این اهداف بطور عينی و برخی دیگر بطور پنهان مؤید تبيين
دانش و ایجاد زیرساخت به منظور استفاده از ساختارهاي نوین حفاظت میباشند .در مورد وابستگی افزایش قابليت اطمينان و
مدیریت بهينه عرضه و تقاضا به ایجاد ساختارهاي نوین حفاظت در قسمت قبل مفصالً توضيح داده شد .اما اهداف فناورانهاي
چون کاهش آلودگی محيط زیست نيز اگرچه در ظاهر رابطهاي با ارتقاء سيستم حفاظت ندارند اما حقيقت امر چيز دیگري است.
در واقع راهکاري که صنعت برق براي کمک به کاهش توليد گازهاي گلخانهاي میتواند در پيش بگيرد ،استفاده از منابع توليد
انرژي تجدیدپذیر در قالب منابع توليد پراکنده به جاي نيروگاههاي بزرگ است که غالبا از سوختهاي فسيلی براي توليد برق
استفاده میکنند .استفاده از منابع تجدیدپذیر به جاي نيروگاههاي بزرگ موجب تغيير ساختار شبکه خواهد شد .در واقع این منابع
به دليل آنکه در سطوح توزیع به شبکه متصل میشوند ،موجب تغير ساختار شبکههاي توزیع از ساختاري پسيو به ساختاري
اکتيو خواهد شد .تغيير ساختار شبکههاي برق ،حفاظت سنتی آنها را با چالش مواجه میکند بطوریکه دیگر حفاظتهاي سنتی
کارایی خود را از دست میدهند .بدین سبب استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي مسئوالن صنعت برق را مجبور به تدوین
سياستهاي جدید به منظور ایجاد حفاظت موثر شبکهها با درنظر گرفتن ضریب نفوذ باالي منابع توليد پراکنده و استفاده از
تکنولوژيهاي نوین در این زمينه خواهد نمود.

Intelligent Electrical Devices

1
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شكل (:)2-4اهداف فناورانه صنعت برق ایران

ي) چالشهاي وزارت نيرو

جدول زیر مبين عمدهترین چالشهاي وزارت نيرو است .با دقت در چالشهاي ارائه شده مشخص است که حفاظت ،پایش
و کنترل سيستم قدرت بطور مستقيم در کليه چالشهاي ذکر شده تأثير مستقيم دارد .بعبارت دیگر مرتفع نمودن هریک از این
چالشها عالوه بر نيازمنديهاي خاص آن چالش نيازمند توسعه یک سيستم حفاظت مناسب است .براي مثال به منظور توسعه
منابع توليد همزمان انرژي و گرما ) (CHPانجام برنامهریزيها و ایجاد ساختارها براي ایجاد یک ساختار حفاظتی جدید از
ملزومات به شمار میآید .دليل این امر آن است که منابع توليد همزمان انرژي و گرما تحت قالب منابع توليد پراکنده قادر به
اتصال به شبکههاي برق هستند .همانطور که قبالً هم بيان شد ،حضور منابع توليد پراکنده در شبکههاي فعلی ساختار این
شبکهها را تغيير خواهد داد که این مسئله موجب خواهد شد که حفاظتهاي فعلی دیگر کارایی الزم براي حفاظت موثر شبکه-
هاي مجهز به منابع توليد پراکنده را نداشته باشند ،لذا توسعه دانش حفاظتهاي نوین در این مبحث از ضروریات است .یکی
دیگر از چالشهاي بسيار مهم وزارت نيرو که همراستا با دغدغه حال حاضر بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا نيز است ،ایجاد
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شبکههاي هوشمند 1میباشد .اگرچه موضوع شبکههاي هوشمند بسيار نو میباشد اما با توجه به اهميت ویژه آن در ایجاد
شبکههاي آ ینده ،مطالعات بسياري در این زمينه انجام شده است .تمام مطالعات انجام شده در این زمينه متفقالقول بر این
باورند که مهمترین چالش در خروج طرحهاي شبکههاي هوشمند از آزمایشگاهها و بخشيدن واقعيت عينی به آنها در گروي
حل چالشهایی است که مهمترین آنها بحث حفاظت این شبکهها است .با توجه به آنکه در آینده نه چندان دور شبکههاي
برق به سمت شبکههاي هوشمند پيش خواهند رفت ،لذا داشتن برنامهریزيها و تبيين چشماندازهاي حفاظتی به منظور تحقق
این شبکهها همزمان با کشورهاي پيشرفته دنيا از اهميت ویژهاي برخوردار است.
جدول ( :)2-4مهمترین چالش هاي وزارت نيرو

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

عنوان چالش
توسعه شبکهها و سيستمهاي هوشمند
مدیریت توسعه متوازن پروژه هاي توليد ،انتقال و توزیع و نيز توليد پراکنده
پدافند غيرعامل
عدم وجود نقشه راه و طرح جامع سازگاري محيط زیستی در صنعت برق
جایگزینی صنایع انرژيبر (لوازم برقی دسته دوم و اسقاط آن)
مرزبندي بين انرژي برق و گاز
اثر ریزگردها بر تجهيزات و تاسيسات صنعت برق
وجود روغنهاي آلوده به  PCBو آسکارل در برخی ترانسفورماتورها ،خازنها و کليدهاي قدیمی
عدم استفاده از فناوريهاي نوین و بهينه براي ظرفيتسازي در شبکهها و تمرکز بر احداث شبکههاي جدید (توسعه شبکه)
افزایش هزینههاي سرمایهگذاري ،تعمير و نگهداري ،کاهش کيفيت و مشکالت ساخت داخل برخی تجهيزات ناشی از تحریم
بازارهاي خرید خاموشی در سمت مشترک
استفاده از تجهيزات سازگار با محيط زیست در حوزه مصرف
توسعه حمل و نقل برقی
استفاده از فناوريهاي پر بازده در بخش ساختمان ،فرآیندها و فراوردههاي انرژيبر
استفاده از تجهيزات استاندارد و پربازده(راندمان ،برچسب انرژي)
رشد بارهاي سرمایشی پر مصرف
بازارهاي خرید خاموشی در سمت مشترک

Smart grid

1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
71
فاز  :1تدوين مباني سند

ردیف
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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عنوان چالش
استفاده از تجهيزات سازگار با محيط زیست در حوزه مصرف
توسعه حمل و نقل برقی
استفاده از فناوريهاي پر بازده در بخش ساختمان ،فرآیندها و فراوردههاي انرژيبر
استفاده از تجهيزات استاندارد و پربازده(راندمان ،برچسب انرژي)
قابليت دسترسی نيروگاه
عدم تبادل کافی انرژي با کشورهاي منطقه
الگوي جامع توسعه نيروگاهی
باال بودن هزینه سرمایه گذاري و ساخت نيروگاه هاي تجدیدپذیر
باال بودن آالینده هاي زیست محيطی نيروگاهها
تغيير اقليم و تداوم خشکسالی
بازیابی شبکه بعد از حالت Black out
تنوع در فناوريهاي توليد برق و سوخت مصرفی
بازیابی شبکه بعد از حالت Black out
مشکالت حریم خطوط انتقال نيروي برق
پيک سایی و اصالح ضریب بار (مدیریت بار)
ذخيره سازي انرژي
عدم تدوین نقشه راه تکنولوژي شبکه توزیع (هوشمندسازي – اتوماسيون – بازار برق – دیسپاچينگ توزیع – استاندارها – GIS
– پرتال ها  IT -و ).....
مدیریت دارایی () Asset Management
راندمان پایين تجهيزات و تلفات باالي شبکه توزیع
عدم امکان احداث شبکههاي متناسب با مبلمان شهري به دليل هزینهبر بودن آن و مشکالت نقدینگی شرکتهاي توزیع
مدیریت بحران
سرقت تجهيزات شبکه و انرژي برق
سرقت برق و کنترل مصارف غير مجاز

الزم به ذکر است همانطور که مشخص است ،یکی از مهمترین چالشهاي وزارت نيرو ،عدم استفاده از فناوريهاي نوین و
مناسب براي ظرفيتسازي در شبکههاي انتقال که منجر به تمرکز بر احداث شبکههاي جدید شده است ،میباشد .بر این اساس
سند مسير راه فناوري صنعت برق ایران استفاده از سيستم کنترل ،اندازهگيري و حفاظت متکی بر تکنولوژيهاي نوین مخابراتی
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و مراکز کنترل و دیسپاچينگ پيشرفته را پيشنهاد مینماید (حفاظت  .)WAMPAC1این شيوه نوین حفاظت نيازمند لينکهاي
گسترده مخابراتی و استفاده از تجهيزات جدیدي مانند PMU2ها است که با توجه به عدم وجود تجربه قبلی و حتی استاندارد
مشخص در باب این نوع حفاظت (به دليل جدید بودن این روش حفاظتی) ،الزم است مطالعات گستردهاي در این حوزه انجام
شود .الزم به ذکر است با توجه به آنکه هم اکنون بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا در ابتداي راه دستيابی به تکنولوژي
حفاظت  WAMPACهستند لذا میتوان با برنامهریزي مناسب همسو با این کشورها به این تکنولوژي نوین که مقدمه ایجاد
شبکههاي هوشمند برق است ،دست پيدا کرد.

 -3-4سند چشم انداز  20ساله جمهوري اسالمی ایران
از آنجا که این سند سياستها و آرمانهاي کلی جمهوري اسالمی ایران تا سال  1404هجري شمسی را تبيين میسازد ،لذا
بطور مستقيم وارد بحث حفاظت نشده است ولی در موضوعات مختلف به توسعه فناوريهاي مرتبط با حوزه دانش و فناوري
اشاره شده است که میتوان از آن ها تحقيق و توسعه دانش حفاظت را نتيجه گرفت .در ادامه به برخی از اهداف تبيين شده در
این سند مرتبط با حوزه توسعه دانش پرداخته میشود [:]23


در چشم انداز  20ساله ،ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي ،علمی و فناوري در
سطح منطقه ،با هویت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط بين الملل.



برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فناوري ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه
اجتماعی در توليد ملی.

با عنایت به این مسئله که تکنولوژيهاي موجود در حفاظت شبکههاي برق در زمره تکنولوژيهاي  High Techقرار
دارند ،لذا پرواضح است که بومیسازي این تکنولوژيهاي  High Techو پيشرفته کامالً منطبق بر اهداف تبيين شده در سند
Wide Area Measuring, Protection And Control

1

Phasor Measurment Unit

2
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چشم انداز  20ساله کشور است .چراکه بومیسازي این تکنولوژي در کشور عالوه بر آنکه میتواند موجب تقویت صنعت برق
کشور ،ایجاد مشاغل و  ...شود ،میتواند موجب صادرات محصوالت دانشبنيان در حوزه حفاظت شبکههاي برق (مانند رلهها و
 )..و نيز صادرات دانش حفاظت به کشورهاي همسایه شود و جایگاه علمی ،اقتصادي و صنعتی ایران را در رتبه نخست منطقه
تثبيت نماید.

 -4-4قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 1390- 1394
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب جلسه علنی مورخ  1389/10/15مجلس شوراي اسالمی
میباشد .در زیر بخشهایی که بطور مستقيم به توسعه علوم و فناوريهاي نوین حفاظت در کشور مرتبط است ،اشاره میشود
[:]24
ماده  133مربوط به برق

به منظور تنوع در عرضه انرژي کشور ،بهينهسازي توليد و افزایش راندمان نيروگاهها ،کاهش اتالف و توسعه توليد همزمان
برق و حرارت ،شرکت توانير و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:
الف :با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاههاي موجود یا در دست اجرا و سایر اموال و داراییهاي شرکتهاي مذکور و
با رعایت قانون نحوه اجراي سياستهاي کلی اصل چهل و چهارم نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از توليدکنندگان برق
پراکنده با مقياس کوچک و ظرفيتهاي توليد برق مشترکين از طریق عقد قراردادهاي بلندمدت اقدام نمایند.
ب :به شرکت توانير و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده میشود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خرید
تضمينی برق توليدي از منابع انرژيهاي نو و انرژيهاي پاک با اولویت خرید از بخشهاي خصوصی و تعاونی اقدام نمایند.
قيمت خرید برق این نيروگاهها عالوه بر هزینههاي تبدیل انرژي در بازار رقابتی شبکه سراسري بازار برق ،با لحاظ متوسط
ساالنه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده ،بازدهی ،عدم انتشار آالیندهها و سایر موارد به تصویب شوراي اقتصاد
میرسد.
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ج :از توسعه نيروگاههاي با مقياس کوچک توليد برق توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
ماده  139مربوط به انرژيهاي پاک

به منظور ایجاد زیرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه کاربرد انرژيهاي پاک و افزایش سهم
توليد این نوع انرژيها در سبد توليد انرژي کشور ،دولت مجاز است با حمایت از بخشهاي خصوصی و تعاونی از طریق وجوه
اداره شده و یارانه سود تسهيالت ،زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق
توليد را فراهم سازد.
ماده  164مربوط به حمل و نقل

دولت میتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی ،بخشی از پروژههاي تجهيز ،بهبود و افزایش ظرفيت زیرساخت
از جمله دو خطه کردن ،برقی نمودن ،تراکبندي و تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظير مشارکت ،ساخت ،بهرهبرداري و
انتقال ) (BOTو طراحی ،تدارک و تأمين ) (EPCFبا واگذاري امتيازاتی نظير استفاده از زیربناهاي حمل و نقل ریلی و انتقال
حق دسترسی آن تا استهالک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
ماده  197دفاعی ،سياسی و امنيتی

به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه توان علمی و فناوري نيروهاي مسلح ،اقدامات زیر را به عمل آورد:
پيشبينی اعتبارات موردنياز براي حمایت از کسب دانش و فناوريهاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصوالت بدیع
دفاعی.
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ماده  198دفاعی ،سياسی و امنيتی

به منظور کاهش آسيبپذیري زیرساختها ،ارتقاء پایداري ملی ،حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمين تداوم خدمات
به آنان در راستاي تکميل چرخه دفاع غيرنظامی ،تدوین استانداردهاي فنی مورد نياز پدافند غيرعامل طی سال اول برنامه الزم
است.
از قوانين مرتبط با برق و انرژيهاي پاک اینگونه استخراج میشود که اهم برنامهریزيها در این حوزهها ،تبدیل شبکههاي
برق به شبکههاي هوشمند با بکارگيري سطح باالي منابع توليد پراکنده به منظور مشارکت سرمایههاي کوچک و پراکنده در
جامعه در راستاي توليد برق (از طریق منابع توليد پراکنده) و کاهش گازهاي گلخانهاي (با بکارگيري منابع انرژي پاک به جاي
منابع فسيلی) است که به دليل اهميت این موضوعات ،دولت سياستهاي تشویقی و انگيزشی بسياري را درنظر گرفته است.
همانطور که قبالً هم اشاره شد حضور منابع توليد پراکنده در شبکههاي برق اگرچه مزایاي بيشماري دارد اما بدان سبب که
موجب تغيير ساختار سنتی شبکه میشود ،قطعاً بر ساختارها و الگوریتمهاي حفاظتی تأثيرگذار خواهد بود .لذا تشخيص ،تبيين
دانش ،ایجاد زیر ساختها و بکارگيري روشهاي نوین حفاظت در این راستا ضروري است.
اما عالوه بر دو حوزه انرژي پاک و برق مشاهده میشود که در بخشهاي دیگر نيز در قانون برنامه پنجم توسعه بر استفاده
از فناوريهاي نوین و دانش بنيان تأکيد دارند .برخی از این حوزهها ،حوزه حمل و نقل و دفاعی است .همانطور که در ماده 164
قانون پنجم توسعه مشخص شد ،استفاده از قطارهاي برقی از جمله اهداف قانونگذاران کشور است .با توجه به جدید بودن
تکنولوژي قطارهاي برقی و مشکالت خاص آنها (از جمله مشکالت کيفيت توان) لذا ضرورت دارد در سند چشمانداز حفاظت
کشور ورود این مصرفکنندگان جدید حتماً دیده شود تا بتوان با توسعه دانش حفاظت در کشور و بکارگيري از الگوریتمها و
تجهيزات جدید ،شبکهاي امن براي توسعه حمل و نقل ریلی ایجاد نمود.
مواد  197و  198قانون برنامه پنجم توسعه نيز بر توسعه تکنولوژيهاي جدید و دانشبنيان و بومیسازي دانش آنها و نيز
پدافند غيرعامل اشاره دارد .در زمينه پدافند غير عامل باید اشاره شود که بگواه متخصصين حوزه نظامی ،یکی از اهداف مناسب
براي حمله دشمن ،نابودي زیرساختها است .از آنجا که یکی از مهمترین زیرساختهاي هر کشور نيروگاهها است لذا با حمله
به آنها میتوان روند توليد برق را به مخاطره انداخت و از این طریق بسياري دیگر از زیرساختها را از چرخه فعاليت خارج
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نمود .بدین سبب یکی از اصول پدافند غيرعامل هرچه بيشتر پراکنده کردن منابع توليد برق است .این مسئله ما را به مفهوم
توليد پراکنده سوق میدهد .بنابراین به لحاظ دفاعی نيز استفاده از منابع توليد پراکنده در قالب شبکههاي هوشمند و به تبع آن
ایجاد زیرساختها و تدوین نقشههاي جدید حفاظت از ضروریات است.
یکی از دالیلی که حوزه دفاعی و امنيتی در برنامه پنجم توسعه به بومیسازي فناوريهاي نوین اشاره دارد را میتوان
مشکالت حفاظتی دانست .درواقع نمونههاي بسياري دیده شده است که رلههاي فروخته شده به کشور به سبب قابليت ارسال و
دریافت اطالعات از راه دور ،مورد حمالت سایبري و تخليه اطالعاتی (براي مثال اینکه رله اطالع میدهد در کدام پست نصب
شده است که ممکن است آن پست جزء پستهاي استراتژیک کشور باشد) قرار گرفتهاند .از سوي دیگر مسئله حائز اهميت
دیگري که امنيت ملی کشور را به مخاطره میاندازد ،مسئله تحریمها است .اسناد و مدارک نشان میدهند که اولين تحریمها بر
صنعت برق کشور ،تحریم خرید و فروش انواع تجهيزات حفاظتی و تعميرات و نگهداري و در اختيار گذاشتن دانش حفاظت به
ایران بوده است .این مسئله عالوه بر آنکه اهميت موضوع حفاظت را در مسير استقالل صنعت کشور (نه فقط صنعت برق
کشور) نشان میدهد ،موجب ورود تجهيزات بیکيفيت یا تجهيزات با کيفيت با قيمتی بسيار گرانتر از قيمتهاي واقعی شده
است .لذا پرواضح است که در این شرایط باید با تبدیل تحریمها به فرصتها تالش شود که تکنولوژيهاي نوین حفاظتی در
کشور بومیسازي شود تا گامی بلند در راستاي استقالل صنعت کشور از شرکتهاي خارجی برداشته شود .ضمن اینکه توسعه و
تبيين علم حفاظت و توليد تجهيزات نوین آن در کشور موجب جلوگيري از اقدامات خرابکارانه احتمالی در آینده خواهد بود (به
دليل این اهميت ویژه به سيستم حفاظت مغز متفکر سيستم قدرت گفته میشود).

 -5-4مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سياست هاي کلی نظام
این مصوبه در تاریخ  1376/10/13به تصویب رسيده است که در ادامه بخشهایی که ما را ملزم به بومیسازي دانش
 High Techحفاظت در کشور مینماید ،مورد بررسی قرار خواهند گرفت [:]25
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حوزه پژوهش


تحقيقات بنيادي و کاربردي



فناوري

پرواضح است که مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز یکی از آرمانهاي نظام جمهوري اسالمی ایران در حوزه پژوهش را در
انجام تحقيقات بنيادي و کاربردي به منظور بومیسازي علوم روز دنيا دانسته است .این مسئله ایران را قادر خواهد ساخت تا
رتبه اول علمی خود در منطقه را حفظ نماید و ضمن صادرات محصوالت دانشبنيان بتواند یکی از قطبهاي تأثيرگذار در توليد
علم دنيا باشد .در این راستا همانطور که قبالً هم اشاره شد حفاظت شبکههاي برق و تجهيزات مرتبط با آن جزء علوم فناورانه و
کاربردي است که با کسب و توسعه آن میتوان گامی مؤثر در توسعه اقتصاد دانشبنيان و تقویت جایگاه کشور بعنوان قطب
علمی و صنعتی منطقه برداشت.

 -6-4سياست هاي کلی اصالح الگوي مصرف
سياستهاي کلی اصالح الگوي مصرف سال  1389توسط مقام معظم رهبري ابالغ شد .در این قانون به صرفهجویی در
مصرف انرژي با اعمال مجموعهاي متعادل از اقدامات قيمتی و غيرقيمتی به منظور کاهش مستمر شاخص شدت انرژي کشور
به حداقل دو سوم ميزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم تا پایان برنامه ششم توسعه اشاره شده است.
همچنين در این قانون بر اجراي سياستهاي زیر تأکيد شده است [:]26


اولویت دادن به افزایش بهرهوري در توليد ،انتقال و مصرف انرژي با ایجاد ظرفيتهاي جدید توليد
انرژي



گسترش توليد برق از نيروگاههاي توليد پراکنده ،کوچک مقياس و پر بازده برق و توليد همزمان برق و
حرارت ).(CHP
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مشخص است که این قوانين نيز بر تغيير الگوي توليد در شبکههاي سنتی برق با بکارگيري توليدات پراکنده و تجدیدپذیر
تأکيد دارد .در این راستا همانطور که قبالً هم اشاره شد به منظور تحقق اتصال منابع توليد پراکنده به شبکههاي برق با ضریب
نفوذ باال ،اصالح قوانين و الگوریتمهاي حفاظتی و کسب و بومیسازي تکنولوژيهاي نوظهور در این حوزه در قالب یک برنامه
مدون چند ساله و گام به گام از ضروریات است.

 -7-4سياست هاي اقتصاد مقاومتی
سياستهاي اقتصاد مقاومتی با هدف تأمين ،رشد پویا و بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي و دستيابی به اهداف سند
چشمانداز بيست ساله با رویکردي جهادي ،انعطافپذیر ،فرصتساز ،مولد ،درونزا ،پيشرو و برونگرا توسط مقام معظم رهبري
ابالغ شده است .اهم این سياستها که میتوان آنها را به توسعه دانش حفاظت و فناوريهاي مرتبط با آن تعميم داد ،در ادامه
آورده شده است [:]27


پيشتازي اقتصاد دانشبنيان ،پيادهسازي و اجراي نقشه علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري به
منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان و دستيابی به رتبه
اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه



استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي یارانهها در جهت افزایش توليد ،اشتغال و بهرهوري ،کاهش
شدت انرژي و ارتقاء شاخصهاي عدالت اجتماعی



مدیریت مصرف با تأکيد بر اجراي سياستهاي کلی اصالح الگوي مصرف و ترویج مصرف کاالهاي
داخلی همراه با برنامهریزي براي ارتقاء کيفيت و رقابتپذیري در توليد



افزایش ارزش افزوده از طریق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه کاالهاي داراي بازدهی
بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشيمی و فراوردههاي نفتی



صيانت از منابع
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همانطور که مشخص است در دستورات مقام معظم رهبري بر مواردي چون پيشتازي اقتصاد دانشبنيان ،کاهش وابستگی
به اقتصاد نفتی با افزایش صادرات تکنولوژي و صادرات برق و صيانت از منابع ملی مانند نفت و گاز تأکيد شده است .همانطور
که قبالً هم اشاره شد در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین فعاليتهایی که در حوزه صنعت برق
میتوان انجام داد ،توسعه تکنولوژيهاي  ،High Techبومیسازي و صادرات آن و نيز توسعه و ایجاد شبکههاي هوشمند به
منظور مدیریت یکپارچه و مؤثر انرژي در شبکه برق است .با توجه به آنکه یکی از بارزترین علوم مرتبط با صنعت برق که از
تکنولوژي باال و فناورانه بهره میبرد ،دانش حفاظت است ،بنابراین توسعه تکنولوژيهاي مرتبط با حفاظت عالوه بر آنکه منافع
فنی و اقتصادي بيشماري براي کشور به ارمغان خواهد آورد میتواند در توسعه شبکههاي هوشمند نقشی پررنگ را ایفا نماید.

 -8-4سند چشم انداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو در حوزه برق و انرژي
وزارت نيرو در بخشهاي برق و انرژي عهدهدار سياستگذاري و برنامهریزي کالن انرژي و ایجاد تعادل بين عرضه و
تقاضاي برق و حفظ کيفيت آن در راستاي توسعه پایدار و امنيت عرضه انرژي کشور میباشد .وزارت نيرو در این بخش با
سياستگذاري ،برنامهریزي ،ساماندهی ،هدایت ،نظارت ،تدوین شرایط و مقررات و لوایح مرتبط ،بسترهاي الزم را براي ایجاد
هماهنگی بين نقشآفرینان ،فعاليت بخشهاي خصوصی ،تعاونی و عمومی را در تمام عرصهها فراهم نموده و با حمایت از
بهينهسازي مصرف ،رونقبخشی به فضاي کسب و کار در عرصه ملی و فراملی بخش برق و انرژي ،حقوق کليه ذينفعان خود
شامل آحاد جامعه ،بخشهاي صنعت ،کشاورزي ،خدمات ،دولت و نهادهاي قانونگذار را رعایت میکند .وزارت نيرو در این
بخش با ارتقاء بهرهوري و بهرهگيري از فناوريهاي نوین ،سازگار با محيط زیست و متناسب با زیرساختهاي حال و آینده و
توسعه مشارکت و بهرهوري منابع انسانی متخصص و خالق به عنوان ارزشمندترین دارایی ،نقشی مؤثري در رفاه اجتماعی و
تبادل برق با کشورهاي منطقه ایفا نموده و در راستاي کاهش شدت انرژي ،افزایش خوداتکایی و توسعه کاربرد انرژيهاي
تجدیدپذیر اقدام میکند .در این راستا چشمانداز بخش برق و انرژي که مرتبط با توسعه فناوريهاي مرتبط با دانش حفاظت
میباشد ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت [.]28


ایجاد انگيزه و اطمينان براي سرمایهگذاري بخشهاي خصوصی و تعاونی
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حمایت از توسعه صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی



تهيه و تدوین برنامه جامع انرژي کشور



حمایت از توسعه حمل و نقل برقی



توسعه و ارتقاء سطح استانداردهاي مصرف برق و توليد تجهيزات برقی



حمایت از مراکز پژوهشی و صنایع مرتبط به منظور توسعه فناوريهاي جدید در راستاي کاهش
مصرف انرژي



توسعه سامانه هوشمند شبکه برق



بکارگيري فناوري مولدهاي پراکنده ،با تأکيد بر توليد همزمان برق و انرژي



استفاده از فناوريهاي نوین و تجهيزات با راندمان باال



تمرکز بر تحقيق و پژوهش و بومیسازي فناوري در فعاليتهاي مربوط به توليد برق از انرژي
خورشيدي و بادي در کشور



تخصيص درصد معين و فزایندهاي از اعتبارات تحقيقاتی به بومیسازي فناوريهاي مرتبط با انرژي-
هاي نو و تجدیدپذیر



تعریف و اجراي پروژههاي نمونه در زمينه انرژيهاي نو و تجدیدپذیر و تجاريسازي آنها



بسترسازي ،حمایت و جلب مشارکت بخش غيردولتی براي توسعه انرژيهاي نو و تجدیدپذیر



جلب مشارکت مردم براي حمایت از توليد برق از انرژيهاي نو و تجدیدپذیر



تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژيهاي نو و تجدیدپذیر



اعطاي مجوز صادرات به توليدکنندگان برق از منابع نو و تجدیدپذیر



استقرار ساز وکار اقتصادي-تجاري در فعاليتهاي کاهش تلفات و هوشمندسازي شبکه



اصالح معماري شبکههاي توزیع
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استفاده بهينه از دستاوردهاي نوین فناوري اطالعات جهت حفظ امنيت و پایداري منابع اطالعاتی و
سيستمهاي عملياتی صنعت برق



استفاده بهينه از ظرفيتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات صنعت برق جهت ارائه خدمات قابل
دسترس از راه دور



استقرار و توسعه سيستمهاي یکپارچه مدیریت شبکههاي برق



تقویت و توسعه زیرساختهاي مخابراتی صنعت برق جهت پاسخگویی به نيازهاي روزافزون حياتی و
اختصاصی این صنعت

بهطور کلی موارد فوق که برخی از چشماندازهاي وزارت نيرو بود را میتوان به چهار زیرمجموعه تقسيم نمود:
توسعه سرمایهگذاري در صنعت برق

یکی از اهدافی که وزارت نيرو دنبال میکند تغيير ساختار برق کشور از ساختاري دولتی به ساختاري خصوصی است تا به
این ترتيب بتواند سرمایه هاي کوچک و پراکنده در سطح جامعه را در مسير توسعه صنعت برق کشور و توليد انرژي ،سوق دهد.
در این راستا آنچه که مسلم است توسعه خصوصیسازي موجب تبدیل شبکههاي سنتی برق به ریز شبکهها و شبکههاي
هوشمند میشود .همانطور که قبالً هم اشاره شد تغيير ساختار شبکهها نيازمند طراحی سيستمهاي جدید و مدرن حفاظت می-
باشد که باید در این راستا با توجه به رقابت شدید در منطقه به منظور دستيابی و ایجاد شبکههاي هوشمند ،اهتمام الزم صورت
پذیرد.
بومیسازي و توليد فناوريهاي باال در صنعت برق

همانطور که قبالً هم به آن اشاره شد ،علم حفاظت دانشی بسيار گسترده است که با تکنولوژيهاي نوین و ميان رشتهاي
رابطه تنگاتنگی دارد .این مسئله باعث شده است که کشور عمدتاً واردکننده دانش حفاظت باشد .به منظور رهایی از این واردات
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ایجاد برنامهریزي بلند مدت جهت کسب و بومیسازي دانش نوین حفاظت در کشور و توسعه زیرساختهاي مرتبط با آن از
ضروریات خواهد بود.
توسعه منابع توليد پراکنده

مطالعات نشان میدهند که توسعه منابع توليد پراکنده از طریق ریزشبکهها و شبکههاي هوشمند قابل اجرا است .همانطور
که اشاره شد تغيير ساختار شبکههاي برق ،روشهاي نوین کنترل ،پایش و حفاظت را میطلبد .مهمترین الگویی که در این
راستا پيشنهاد شده است ،استفاده از روش  WAMPACاست که نيازمند توسعه تجهيزات نوین حفاظتی و زیرساختهایی چون
بسترهاي مخابراتی مطمئن و پرسرعت و سنکرونکنندههاي اطالعات است.
توسعه زیرساختها به منظور مدیریت یكپارچه شبكه

یکی از اهدافی که براي حفاظت شبکههاي هوشمند برق در آینده مطرح شده است ،حفاظت یکپارچه آنها با کمک توسعه
بسترهاي مخابراتی میباشد .همانطور که مشخص است این مسئله جزء اهداف وزارت نيرو نيز میباشد .پرواضح است که تغيير
ساختار حفاظت مستلزم توسعه زیرساختها در بخشهاي مختلف (مانند توسعه زیرساختهاي مخابراتی) است که با مطالعه
دقيق امکانات ،چالشها و کمبودها در حوزههاي مرتبط میتوان در جهت رفع آنها اقدام نمود.

 -9-4نقشه جامع علمی کشور
نقشه جامع علمی کشور در چهارچوب رهنمودهاي رهبر کبير انقالب اسالمی (ره) ،مقام معظم رهبري و قانون اساسی
جمهوري اسالمی ایران بوده و با پيشبينی سازوکارهاي الزم بروزرسانی ،توانایی تبيين ساحت علمی الگوي اسالمی-ایرانی
پيشرفت را دارا می باشد .در این نقشه ،حوزه فناوري با توجه به نقش مستقيم آن در دستيابی به اهداف چشمانداز علم و فناوري
کشور اولویتگذاري شده است .مبناي تعيين اولویتهاي فناوري ميزان تأثير نسبی آنها در تحقق خواستههاي چشمانداز بيست
ساله کشور میباشد .بدین منظور براساس نظر جمعی از خبرگان عرصههاي مختلف علمی و تخصصی ،ميزان تأثير هر یک از
فناوريها در دستيابی به هر یک از خواستههاي چشمانداز مورد وزندهی و تعيين ضریب اهميت قرار گرفته است .سپس بر
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اساس تعيين ميانگين تأثير هر فناوري در تحقق مجموع خواستههاي چشمانداز ،فناوريهاي داراي اولویت تعيين شدند که به
شرح ذیل است [:]29
الف -فناوريهاي هویتساز و فناوريهاي نرم
ب -فناوريهاي حوزه الکترونيک ،ارتباطات و اطالعات
ج -فناوري نانو
د -فناوري زیستی
ه -علوم و فناوريهاي حوزه سالمت
و -فناوريهاي هوا فضا
ز -فناوريهاي انرژي
ح -فناوريهاي مواد نو
ط -فناوريهاي محيط زیست و ایمنی
ي -فناوريهاي مدیریت آب ،شوري و خشکی
ک -فناوريهاي حمل و نقل برقی
ل -فناوريهاي بومی
از دستهبندي انجام شده در فوق پرواضح است که فناوريهاي حوزه الکترونيک ،ارتباطات و اطالعات در اولویت دوم
فناوري هاي پراهميت کشور قرار دارد که باید در داخل کشور بومی شوند .براین اساس دستيابی به فناوري نوین حفاظت که زیر
مجموعهاي از فناوريهاي حوزه الکترونيک ،ارتباطات و اطالعات میشود براي رشد علمی و اقتصادي کشور بسيار حائز اهميت
است.
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 -10-4برنامه راهبردي انرژي
در این سند متوسط مصرف انرژي در کشور با دنيا مقایسه میشود و با توجه به اختالف فاحش آنها راهبردهایی براي
کاهش مصرف انرژي و نزدیک کردن آن به مقادیر جهانی در قالب راهبردهاي ميانی و نهایی ارائه شده است.
راهبردهاي ميانی رویکرد حل مسائل و دستيابی به اهداف را مشخص میکند و بيشتر بر عهده بنگاههاي اقتصادي و
خانوارها است .حاکميت با استفاده از راهبردهاي نهایی ،اگاهی ،انگيزه و توانایی عوام را به گونهاي تنظيم میکند تا رفتارهاي
عوامل در راستاي اجراي راهبردهاي ميانی قرار گرفته و به صورتی غيرمتمرکز اما یکپارچه فعاليتهاي الزم براي دستيابی به
اهداف انجام گيرد.
مهمترین راهبردهاي ميانی براي دستيابی به اهداف این زنجيره تامين عبارتند از [:]30


اصالح مصرف



ایجاد و تکميل ظرفيتهاي توليد جدید



ذخيرهسازي



تأمين مالی

همانطور که مشخص است در این سند نيز بر مفاهيمی چون تعيين ظرفيتهاي جدید ،سرمایهگذاري و ذخيرهسازي انرژي
تأکيد شده است .الزم به ذکر است که یکی از مهمترین ساختارهایی که براي ایجاد ظرفيتهاي توليد جدید پيشبينی شده
است ،استفاده گسترده از منابع توليد پراکنده در قالب شبکههاي هوشمند میباشد .اما همانطور که قبالً هم به آن اشاره شد این
شبکههاي جدید نيازمند ساختارها و ادوات جدید حفاظتی میباشند که در راستاي ایجاد این ساختارهاي جدید تدوین نقشه راه
حفاظت به منظور حل مهمترین چالش در ایجاد شبکههاي هوشمند از ملزومات است .الزم به ذکر است در طرحهاي شبکههاي
هوشمند ،استفاده گسترده از ذخيرهسازهاي انرژي (که در این سند نيز بر آن تأکيد شده است) به منظور حل مشکالت کيفيت
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توان و تأمين انرژي بارهاي حساس ،پيشبينی شده است که اتصال این تجهيزات نيز به شبکههاي هوشمند به دليل تغيير در
سطح اتصال کوتاه شبکه بلحاظ حفاظتی چالش برانگيز است.

 -11-4سند باالسري صنعت برق کشور
یکی از نيازهاي صنعت برق کشور ،تهيه و تدوین نظامهاي فنی و اجرایی در قالب استانداردها ،دستورالعملها ،آیيننامهها و
سایر الزامات فنی جهت استاندارد و یکسان نمودن کليه فعاليتهاي فنی ،مهندسی و اجرایی در این زمينه است .در این راستا باید
با برنامهریزي مناسب جهت تهيه این نظامها ،مستندات الزم را تا پيش از زمان بهرهبرداري آنها ،آماده کرد و در اختيار ذي-
نفعان قرار داد .بدین منظور پروژه "تهيه و تدوین سند باالسري صنعت برق کشور" در راستاي نيل به اهداف فوق تعریف و اجرا
گردید و طی آن فهرست اوليه عناوین ،ضوابط و معيارهاي مورد نياز صنعت برق کشور حاصل شد .براین اساس برخی از
مهمترین اولویتهاي استخراج شده در این سند که مرتبط با توسعه زیرساختهاي دانش حفاظت در کشور است ،در جدول زیر
ارائه شده است [:]31
جدول ( :)3-4مهمترین اولویتهاي ارائه شده در سند باالسري صنعت برق کشور

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

عنوان چالش
هماهنگی قابليت اطمينان
کنترل اغتشاشات (توليد و انتقال)
تعيين شرایط پایش سيستم
ضوابط و معيارهاي انتخاب نصب تجهيزات بادسنجی جهت احداث نيروگاههاي بادي
ضوابط و معيارهاي به کارگيري نيروگاههاي زیست توده
تدوین رویههاي گزارشدهی و تبادل اطالعات در شبکه
تدوین رویه به روزکردن استانداردها و مقررات شبکه
هماهنگی حفاظتی شبکه
ضوابط و معيارهاي انتخاب انواع ذخيرهسازهاي انرژي
امنيت سایبري شبکه
رویه گزارشدهی خرابکاريها در شبکه
شبکههاي هوشمند
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عنوان چالش
سيستمهاي حفاظتی خاص

جدول فوق نشان میدهد که مبحث حفاظت جایگاه ویژهاي در اولویتهاي ارائه شده در سند باالسري صنعت برق کشور
دارد .زیرا همانطور که قبالً هم به آن اشاره شد ،افزایش قابليت اطمينان شبکه در گروي بهبود سيستم حفاظت شبکه است .از
سوي دیگر افزایش طرحهاي شبکههاي هوشمند و استفاده از منابع توليد پراکنده مانند باد و بيوماس (زیست توده) و نيز ذخيره-
سازهاي انرژي که موجب تغيير سطح و جهت جریان خطا (به دليل تغيير ساختار شبکه) میشوند در گروي تدوین روشهاي
جدید حفاظتی و استفاده از تکنولوژيهاي نوین در این حوزه است .دستيابی و بومیسازي دانش حفاظت در کشور و توسعه
زیرساختهاي آن عالوه بر آنکه میتواند موجب افزایش هماهنگی حفاظتی در شبکه شود ،میتواند امنيت شبکه را نيز افزایش
دهد و مانع هرگونه خرابکاري و حمالت سایبري به شبکههاي برق کشور شود.

 -12-4سند توسعه ویژه (فرابخشی) مدیریت انرژي
این سند که موضوع بند "ج" ماده  155قانون برنامه چهارم توسعه است ،اهداف کلی و راهبردهاي کالن توسعه مدیریت
انرژي در تحقق چشمانداز بلند مدت توسعه را بيان میکند .براین اساس مهمترین اهداف و راهبردهاي کالن این سند که
مرتبط با حوزه حفاظت شبکههاي برق است در ادامه آورده شده است [:]32


توسعه و بهرهبرداري از پتانسيلهاي موجود انرژيهاي تجدیدپذیر در کشور



دستيابی به فناوريهاي نوین و کاراي انرژي



اصالح نظام اقتصادي بخش انرژي کشور



بهبود کارایی در توليد و تبدیل انرژي

همانطور که مشخص است بخشهایی از سند مذکور نيز به توسعه فناوريهاي نوین و حصول انرژي از منابع تجدیدپذیر
اشاره دارد .در مورد رابطه این موارد با توسعه دانش و زیرساختهاي حفاظت قبالً مفصال صحبت شد که به همين دليل در این
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قسمت از تکرار آن خودداري میشود .همچنين یکی دیگر از اهداف مدنظر این سند اصالح نظام اقتصادي بخش انرژي است.
بدین منظور یکی از مهمترین سياستهایی که وزارت نيرو و به تبع آن شرکتهاي برق منطقهاي دنبال میکنند ،نصب گسترده
منابع توليد پراکنده در شبکه با مشارکت و سرمایهگذاري بخش خصوصی است .همانطور که قبالً هم اشاره شد ،نصب منابع
توليد پراکنده در شبکههاي برق چالشهاي جدید حفاظتی را ایجاد میکند که نيازمند روشهاي جدید حفاظتی و زیرساختهاي
نوین مانند استفاده گسترده از ارتباطات مخابراتی است.

 -13-4قانون هدفمند نمودن یارانه ها
این قانون در راستاي اجراء اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و با عنوان الیحه به مجلس
شوراي اسالمی تقدیم شده و در جلسه علنی مورخ  1388/10/15تصویب و به تأیيد شوراي محترم نگهبان رسيده است .برخی
از مهمترین بخشهاي این سند که مرتبط با توسعه شبکههاي هوشمند و به تبع آن توسعه تکنولوژيهاي نوین حفاظتی است،
در ادامه بررسی خواهد شد [.]34
ماده  1بند ج

قيمت تمام شده برق ،مجموع هزینههاي تبدیل انرژي ،انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده  %38نيروگاههاي کشور و
رعایت استانداردها محاسبه میشود و هر ساله حداقل یک درصد به بازده نيروگاههاي کشور افزوده شود بطوریکه تا پنج سال از
زمان اجراي این قانون به بازده چهل و پنج درصد برسد و همچنين تلفات شبکههاي انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله
توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به چهارده درصد کاهش یابد.
ماده  8بند الف

بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي ،خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوي مصرف
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ماده 8بند ب

اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزایش بهرهوري انرژي ،آب و توسعه توليد برق از منابع تجدیدپذیر.
امروزه یکی از ابزارهاي موجود در صنعت برق ،استفاده از منابع توليد پراکنده در قالب شبکههاي هوشمند به منظور افزایش
راندمان در توليد انرژي است .در واقع منابع توليد پراکنده عالوه بر آنکه میتوانند انرژيهاي تجدیدپذیر را به برق تبدیل نمایند،
به دليل بازده باالي خود و نيز سرمایه کم مورد نياز براي نصب آنها ،موجب افزایش بهرهوري انرژي و کاهش هزینههاي توليد
برق میشوند .همانطور که عنوان شد ،مهمترین چالش در توسعه این فناوري جدید مبحث حفاظت آنها است که باید با استفاده
از راهبردي صحيح و منطقی مرتفع شود.

 -14-4سند راهبرد ملی توسعه صادرات غيرنفتی جمهوري اسالمی ایران
طراحی و تدوین راهبردهاي ملی توسعه صادرات به دليل ماهيت فرابخشی صادرات ،نقشآفرینی بنگاههاي خصوصی و نيز
تأثير محيط جهانی و ملی از نظر عوامل اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ،سياسی و قانونی و مقرراتی و به ویژه در دهههاي اخير،
عوامل تکنولوژیک ،از پيچيدگی خاصی برخوردار است ،بنحوي که کشورهاي مختلف ،از روشها و الگوهاي متفاوتی براي این
مهم بهرهگيري کردهاند که در سازمان توسعه تجارت ایران طی سالهاي اخير مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند .بطورکلی
براساس این سند و در چارچوب چشمانداز بيست ساله ،جمهوري اسالمی ایران در ردههاي باالي منطقه از نظر صادرات کاال و
خدمات قرار خواهد داشت و داراي اقتصادي متنوع با سهم غالب بخش غيرنفتی و غير دولتی خواهد بود .در این راستا مهمترین
اهداف تبيين شده در این سند که با گسترش شبکههاي هوشمند و به تبع آن گسترش دانش حفاظت در کشور مرتبط هستند در
ادامه معرفی شدهاند [:]34


دستيابی به خدمات پيشرفته و رقابتی پشتيبانی صادرات



دستيابی به سبد صادراتی تنوع کاالها و خدمات و پایداري توسعه صادرات اقالم موجود
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دستيابی به جایگاه باالتر جمهوري اسالمی ایران در تجارت خارجی منطقه و سهم باالتر تجارت ایران
از جهان



ماندگاري و حفظ سهم در بازارها ،دستيابی به تنوع بازارهاي صادراتی

پرواضح است که دغدغه اصلی این سند گسترش صادرات غيرنفتی میباشد .براین اساس کمکی که صنعت برق کشور به
دستيابی به این اهداف میتواند انجام دهد ،بومیسازي محصوالت فناورانه در کشور و صادرات این تجهيزات و خدمات جانبی
آن ها به کشورهاي منطقه وجهان ،افزایش قابليت اطمينان شبکه به منظور تبدیل شدن به مرکز راهبردي برق منطقه و افزایش
توليد بطوریکه عالوه بر تأمين نياز داخلی بتواند بخشی از نيازهاي کشورهاي همسایه را نيز تأمين نماید.
در زمينه توسعه محصوالت دانشبنيان همانطور که قبالً هم بارها اشاره شد میتوان با توسعه دانش حفاظت و توليد
تجهيزات جانبی آن عالوه بر تأ مين نيازهاي داخلی محصوالت و دانش این علم گسترده را به دیگر کشورها صادر نمود.
همچنين با توسعه دانش حفاظت میتوان قابليت اطمينان شبکههاي کشور را افزایش داد بگونهاي که شبکههاي برق ایران
امنترین شبکههاي برق منطقه شوند تا بدین سبب کشورهاي همسایه از آن به عنوان پشتيبان شبکههاي خود بتوانند استفاده
کنند .عالوه بر این ،به دليل زود بازده بودن طرحهاي توليد پراکنده و همسو بودن آنها با ایجاد شبکههاي هوشمند برق ،می-
توان با حل مشکالت حفاظتی نصب این منابع ،عالوه بر افزایش ظرفيت توليد و پاسخگویی به نياز رو به رشد داخلی ،بخشی از
برق توليدي را نيز به کشورهاي همسایه صادر نمود.

 -15-4بخش برق در قانون بودجه سال 1393
در بخش تأمين مالی طرحها و سرمایهگذاريها در صنعت برق در بودجه سال  ،1393در بند (ن)-تبصره  ،4صندوق توسعه
ملی و بانکهاي عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهيالت به بخشهاي خصوصی و تعاونی ،طرحهاي داراي
توجيه فنی و اقتصادي و زیست محيطی مرتبط با توليد و صادرات نفت و گاز و پتروشيمی ،معدن و آب و برق را در اولویت قرار
دهند .همچنين در بند (ز) -تبصره  ،7وزارت نيرو موظف است عالوه بر دریافت بهاي برق ،مبلغ سی ریال بعنوان عوار

از
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مشترکين دریافت نماید و حداکثر تا سقف چهار هزار ميليارد ریال از مجموع مبلغ عوار

را بابت حمایت از توسعه و نگهداري

شبکههاي روستایی و توليد برق تجدیدپذیر و پاک هزینه کند.
مطابق بند (م)-تبصره  ،2دولت موظف است در ازاي برقی کردن چاههاي کشاورزي با منابع انرژي نوین از جمله انرژي
خورشيدي به جاي استفاده از سوختهاي فسيلی مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهاي توليدي برق از جمله
خورشيدي پرداخت نماید و تجهيزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید [.]35
مطابق بند (ب)-تبصره  ،21مبلغ یکصد هزار ميليارد ریال در اجراي ماده  8قانون هدفمند کردن یارانهها با اولویت کمک به
بخش توليد ،بهبود حمل و نقل عمومی و بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي ،خدماتی و مسکونی هزینه گردد.
مطابق بند (ه)-تبصره  ،11به وزارت نيرو اجازه داده میشود به منظور اجراي طرحهاي افزایش بازدهی نيروگاهها با اولویت
نصب بخش بخار در نيروگاههاي ترکيبی ،توسعه استفاده از انرژيهاي تجدیدپذیر ،کاهش تلفات ،بهينهسازي و صرفهجویی در
مصرف سوخت مایع ،جایگزینی مصرف برق به جاي گاز یا فراوردههاي نفتی در مناطقی که توجيه اقتصادي دارد و افزایش
سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بيست هزار ميليارد ریال به روش بيع متقابل ،با سرمایهگذاران بخشهاي خصوصی و
عمومی با اولویت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید.
از مطالب عنوان شده مشخص است که یکی از اهدافی که در بودجه سال  1393براي وزارت نيرو تعيين شده است ،توسعه
منابع توليد پراکنده و حصول انرژي از انرژيهاي تجدیدپذیر میباشد .بنا به مطالب گفته شده رسيدن به این هدف تعيين شده
براي وزارت نيرو ،مستلزم حل مشکالت حفاظتی با گسترش طرحهاي نوین حفاظتی و زیرساختهاي الزم (مانند ایجاد لينک-
هاي ارتباطی) میباشد.

 -16-4اسناد راهبردي طرح شبكه هوشمند برق ایران
این سند در قالب یک پروژه ملی در پژوهشکده بهرهبرداري ایمن شبکه در دانشگاه صنعتی اميرکبير در حال انجام است و
کارفرماي آن شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري میباشد .هدف از این پروژه تدوین چشمانداز و اهداف کالن ،تدوین

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
91
ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

استراتژيها ،تدوین سياستها و برنامههاي توسعهاي (شامل توسعه کسب و کارها در این حوزه) ،ارائه طرح شکست فناوري و
تقسيم کار ملی و تدوین نقشه راه توسعه فناوري است .در ادامه مقاصد این پروژه آورده شده است .همانطور که از این موارد
استنباط میشود و با درنظر گرفتن سایر اسناد باالدستی که هریک توسعه شبکههاي هوشمند و محصوالت فناورانه را به عنوان
بخشی از اهداف خود عنوان نمودهاند ،لذا مشخص است که جهتگيري آینده صنعت برق ایران به سمت شبکههاي هوشمند
است که قابليتهاي فنی و اقتصادي ویژهاي را در اختيار بهرهبرداران و مصرفکنندگان قرار میدهد .البته همانطور که در سند
عنوان شده در این بخش هم اشاره شده است ،توسعه شبکههاي هوشمند در گروي حل چالشهاي اساسی آنها است که یکی
از مهمترین این چالشها ،مسئله حفاظت این شبکهها و توسعه زیرساختهاي الزم بدین منظور است [.]36


تهيه و تصویب اسناد راهبردي چشمانداز شبکههاي هوشمند



تهيه و تصویب اسناد راهبردي نقشه راه شبکههاي هوشمند



تهيه و تصویب اسناد راهبردي طرح توسعه فناوري



تهيه و تصویب اسناد راهبردي طرح توسعه کسب و کار



تهيه و تصویب اسناد راهبردي پيوستهاي فرهنگی طرح مشتمل بر پيوستهاي امنيتی ،اجتماعی و
حقوقی

 -17-4نتيجه گيري
در این گزارش مجموعه الزامات و اسناد باالدست موجود در حوزه حفاظت شبکه قدرت کشدور مدورد بررسدی قدرار گرفدت.
جدول ( )4-4خالصه الزامات موجود در این حوزه را نشان میدهد.
جدول ( :)4-4خالصه الزامات موجود در اسناد باالدستی

ردیف
1

عنوان سند
سياستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران

2

سند مسير راه فناوري صنعت برق ایران

تاکيد سند
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي
توسعه اقتصاد دانشبنيان بر پایه فناوريهاي نوین
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي
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ردیف

عنوان سند

3
4

سند چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمی ایران
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی
ایران 1390- 1394
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سياست-
هاي کلی نظام
سياستهاي کلی اصالح الگوي مصرف
سياستهاي اقتصاد مقاومتی
سند چشمانداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو در حوزه برق
و انرژي

9
10

نقشه جامع علمی کشور
برنامه راهبردي انرژي

11

سند باالسري صنعت برق کشور

12

سند توسعه ویژه (فرابخشی) مدیریت انرژي

13

قانون هدفمند کردن یارانهها

14
15
16

سند راهبرد ملی توسعه صادرات غيرنفتی ج.ا.ا
بخش برق در قانون بودجه سال 1393
اسناد راهبردي طرح شبکه هوشمند برق ایران

5
6
7
8

تاکيد سند
توسعه اقتصاد دانشبنيان بر پایه فناوريهاي نوین
مدیریت یکپارچه شبکههاي برق
توسعه اقتصاد دانشبنيان بر پایه فناوريهاي نوین
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي
مسائل امنيتی
توسعه اقتصاد دانشبنيان بر پایه فناوريهاي نوین
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي
توسعه اقتصاد دانشبنيان بر پایه فناوريهاي نوین
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي
مدیریت یکپارچه شبکههاي برق
بومیسازي و توليد فناوريهاي نوین در صنعت برق
مدیریت یکپارچه شبکههاي برق
توسعه اقتصاد دانشبنيان بر پایه فناوريهاي نوین
اصالح الگوي مصرف
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي
افزایش قابيلت اطمينان شبکهها
توسعه شبکههاي هوشمند
دستيابی به فناوريهاي نوین در حوزه برق و انرژي
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي
کاهش تلفات شبکههاي برق
اصالح الگوي مصرف
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي
توسعه اقتصاد دانشبنيان بر پایه فناوريهاي نوین
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي
توسعه شبکههاي هوشمند

با توجه به جدول فوق و نيز با مدنظر قرار دادن قسمتهاي مرتبط با حوزههاي برق و فناوريهاي نوین در این اسناد،
پرواضح است که اهم تاکيدهاي همه این اسناد بر چهار فاکتور اساسی زیر است:
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 )1توسعه اقتصاد دانشبنيان بر پایه فناوريهاي نوین
دانش حفاظت یکی از علوم فناورانه میباشد بطوریکه تجهيزات حفاظتی (بویژه رلههاي حفاظتی) از تکنولوژي High

 Techبهره میبرند .با توجه به آنکه افزایش صادرات محصوالت دانشبنيان یکی از مهمترین اهداف اسناد بررسی شده است،
لذا دستيابی و بومیسازي دانش حفاظت در کشور بگونهاي که موجب توليد تجهيزات  High Techاین حوزه در کشور و نيز
حفاظت موثر و مطمئن شبکههاي برق کشور با بکارگيري الگوریتمها و روشهاي نوین شود ،یک گام موثر در توسعه اقتصاد
دانشبنيان است .این مسئله از آنجا اهميت پيدا میکند که بدانيم امروزه بسياري از تجهيزات مورد نياز براي حفاظت شبکههاي
برق کشور از خارج تامين میشود که البته پس از تحریمها سهم محصوالت بیکيفيت در این عرصه بسيار بيشتر شده است.
بنابراین دستيابی به این تکنولوژي عظيم عالوه بر بینيازي به شرکتهاي خارجی ،میتواند گامی موثر در استقالل صنعت
کشور (بویژه صنعت برق کشور) باشد ،ضمن آنکه با بومیسازي این دانش میتوانيم به قطب حفاظت منطقه تبدیل شویم.
پرواضح است که دستيابی به این اهداف با برنامهریزي گامبهگام و هدفمند و با شناسایی چالشها و مشکالت ،ميسر خواهد بود.
 )2استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي در قالب شبكههاي هوشمند

یکی از چالشهاي بسيار مهم آینده صنعت برق ،کاهش سوختهاي فسيلی است .با توجه به این مطلب و در راستاي
صيانت از منابع ملی الزم است صنعت برق کشور همسو با کشورهاي پيشرفته دنيا به فکر جایگزینی منابع تجدیدپذیر انرژي
(مانند خورشيدي و بادي) به جاي حصول انرژي از سوختهاي فسيلی باشد .از انجا که توان توليدي توسط منابع تجدیدپذیر
بسيار کمتر از سوختهاي فسيلی است ،لذا حصول انرژي از این منابع جدید در قالب طرحهاي توليدات پراکنده پيشنهاد شده
است .ورود توليدات پراکنده به شبکههاي برق ساختار این شبکهها را تغيير میدهد .مهمترین ساختاري که براي ادغام این منابع
به شبکهها پيشبينی شده است ،شبکههاي هوشمند است .از سوي دیگر مطالعات نشان میدهند که بزرگترین چالش عملياتی
نمودن طرحهاي شبکههاي هوشمند ،بحث حفاظت آنها است .در واقع این شبکهها نيازمند روشها و تجهيزات نوین حفاظتی
هستند .بنابراین اگر در کشور برنامهریزيهاي الزم براي حل چالشهاي شبکههاي هوشمند نشود (مانند توسعه زیرساختهاي
مخابراتی) ،عالوه بر انکه موجب عقب افتادن از رقباي منطقهاي میشود ،موجب خواهد شد در آیندهاي نزدیک با بحران جدي
کمبود انرژي روبرو شویم.
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از سوي دیگر استفاده از منابع توليد پراکنده براي کاهش آلودگیهاي زیست محيطی و نيز جذب سرمایههاي کوچک
پراکنده در جامعه در راستاي توليد برق در کشور و نوسازي زیرساختهاي صنعت برق بسيار حائز اهميت است .بنابراین داشتن
برنامه مدون براي تبدیل شبکه برق ایران به شبکهاي هوشمند بسيار ضروري است .در این راستا و با توجه به آنکه مهمترین
چالش این شبکهها بحث حفاظت است ،لذا تدوین اولویتها و چالشهاي صنعت برق کشور در این حوزه به منظور دستيابی به
اهداف مذکور غير قابل انکار خواهد بود.
 )3مسائل امنيتی

بومیسازي دانش حفاظت در کشور عالوه بر مزایاي بيشمار فنی و اقتصادي ،از بعد امنيتی نيز بسيار حائز اهميت است .با
توجه به آنکه رله هاي حفاظتی ،قدرت دریافت و ارسال اطالعات را از راه دور دارند و با توجه به آنکه رلههاي مورد استفاده در
شبکههاي کشور عمدتا از کشورهاي خارجی تامين میشود لذا بعضا مواردي مشاهده شده است که اقدامات خرابکارانهاي از این
طریق صورت گرفته است .بنابراین براي کاهش این اقدامات خرابکارانه داشتن برنامهریزي به منظور خودکفایی در این صنعت،
الزم است.
همچنين چالش دیگري که تالش براي بومیسازي دانش حفاظت و توسعه شبکههاي هوشمند در کشور از دیدگاه امنيتی را
ضروري میسازد ،پدافند غيرعامل است .از آنجا که نيروگاههاي هر کشور جزء اساسیترین زیرساختها محسوب میشوند لذا
هدف خوبی براي حمله دشمن هستند .با پراکنده ساختن نيروگاههاي بزرگ در قالب طرحهاي توليدات پراکنده میتوان این
مسئله را مرتفع نمود .اگرچه همانطور که قبال هم به آن اشاره شد ،طرحهاي توليدات پراکنده نيازمند تجدیدنظر در ساختارهاي
حفاظتی است که انجام برنامهریزيهاي کالن در این حوزه را میطلبد.
 )4مدیریت یكپارچه شبكههاي برق

یکی از اهدافی که در بررسی برنامههاي راهبردي وزارت نيرو مشخص است ،مدیریت یکپارچه شبکههاي برق است.
مدیریت یکپارچه این امکان را در اختيار بهرهبردار قرار میدهد تا کنترل ،حفاظت و مدیریت شارش توان را به صورت یکجا و
متمرکز انجام دهد .این مسئله اگرچه در ظاهر به معناي پيچيدهتر شدن سيستمهاي حفاظت ،کنترل و مدیریت است اما
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مدیریت یکپارچه موجب افزایش قابليت انعطاف در سيستمهاي مذکور خواهد شد و لذا اجراي آنها منافع فنی بسياري را به
همراه خواهد داشت .مدیریت یکپارچه نيازمند بسترهاي وسيع مخابراتی براي تبادل اطالعات و اندازهگيريها و تجهيزات جدید
کنترلی و حفاظتی مانند رلههاي تطبيقی است .همچنين به دليل قابليت تغيير ساختار شبکه 1مسئله حفاظت دیگر در این سيستم
جدید مانند سيستمهاي سنتی گذشته ثابت نيست و الزم است بسته به تغييرات شبکه سيستم حفاظت مناسب براي آن حالت
ایجاد شود .بنابراین پرواضح است که سيستمهاي حفاظت آینده در قالب مدیریت یکپارچه شبکه داراي پيچيدگیهاي خاص
خود هستند که دستيابی به دانش آنها نيازمند تدوین طرحی جامع براي برداشتن قدمهاي گام به گام تا نقطه مطلوب است.

Reconfiguration

1
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در این گزارش به بررسی ضرورت تدوین سند راهبردي کشور از دید اسناد باالدستی پرداخته شد .براین اساس کليه اسناد
باالدستی موجود در کشور بررسی شدند و بخشهاي مرتبط با برق و تجهيزات  High Techآن استخراج شدند .نتایج بررسیها
نشان میدهد که با توجه به رویکرد کشور به سمت تجهيزات نوین و  High Techلذا تدوین سند راهبردي حفاظت که خود
باالترین تکنولوژي را در صنعت برق دارد ،ضروري است .همچنين در این گزارش بازیگران اصلی در حوزه حفاظت به دقت
شناسایی شدند تا در ادامه پروژه بتوان سند راهبردي را براساس این نقش ها بخوبی تعيين نمود.
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پيوست:
متن پرسشنامه ارائهشده به اعضاي کميته راهبري و
جمعبندي نظرات
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متن کامل پرسشنامه ارائهشده به اعضاي کميته راهبري
عضو محترم کميته راهبري پروژه "تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي حفاظت در شبکه ایران"؛
با عر

سالم و تحيت؛

همانطور که مستحضرید در سال  1392سند مسير راه فناوري صنعت برق ایران جهت تعيين اهداف و اولویتهاي فناورانه
صنعت برق تدوین گردیده و هماکنون در مرحله اجرا قرار گرفته است .در این راستا 45 ،فناوري اولویتدار صنعت برق در قالب
پروژههاي طرحهاي کالن توسعه فناوري توسط وزارت نيرو تصویب شده است .در راستاي انجام هرچه بهتر این طرحها ،مقرر
گردید که به عنوان فاز مقدماتی ،نقشه راه توسعه این فناوريها با محوریت پژوهشگاه نيرو و مشارکت خبرگان و ذينفعان
مختلف تدوین گردد.
از جمله این پروژهها ،پروژه "تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوريهاي حفاظت در شبکه ایران" میباشد .در
راستاي تدوین این سند تيم اجرایی پروژه با همکاري مشاور مدیریت فناوري اقدام به تهيه متدولوژي تدوین سند نموده است
که یکی از اقدامات اوليه در جهت اجراي آن ،مشخص نمودن مرز دقيق موضوعات مورد بررسی و یکسان سازي رویکرد کميته
راهبري پروژه و تيم اجرایی میباشد.
در این راستا و با هدف شناسایی محدوده مطالعات و تعيين مرز فنی پروژه پرسشنامه پيش رو تنظيم گردیده است .با توجه
به نحوه تعریف این پروژه و اهداف مورد نظر وزارت نيرو از تعریف آن ،ابتدا مباحثی تحت عنوان مفروضات پروژه ارائه شده و
سپس سؤاالتی پيرامون مرز سيستم مطرح گردیده است.
در این راستا از جنابعالی درخواست میگردد با ارائه نظرات ارزشمند خود ما را در پيشبرد هر چه بهتر پروژه یاري فرمایيد.
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فرضيات پروژه
 .1با توجه به عنوان پروژه حاضر و نيز با توجه به اینکه در تمام طرحهاي تصویب شده توسدط وزارت نيدرو ،توسدعه
فناوري مد نظر بوده لذا در این پروژه نيز به مقوله حفاظت از زاویه توسعه فناوري پرداخته میشود و هدف از انجام آن،
برنامه ریزي براي کشور جهت ارتقاي توان فناورانه خود میباشد .بدیهی است خروجدی ایدن پدروژه ،نقشده راه توسدعه
حفاظت در شبکه برق ایران نخواهد بود .به عبارت دیگر نتيجه اي که در نهایت این پروژه حاصل میگدردد ،نقشده راه
توسعه دانش و فناوريهاي اولویتدار در زمينه حفاظت شبکه برق ایران بر اساس چشماندداز و اهدداف وزارت نيدرو در
زمينه حفاظت میباشد.
 .2با توجه به تعریف پروژه حاضر توسط وزارت نيرو در راستاي اجراي سند مسدير راه فنداوري صدنعت بدرق ایدران،
وزارت نيرو مخاطب اصلی و متولی اجراي این پروژه بوده و ضمانت اجرایی آن را بر عهده دارد .همچنين بدا توجده بده
اقداماتی که در نقشه راه ارائه خواهد شد متوليان مربوط به هر اقدام مشخص خواهد شد.
نظرات تکميلی:
سؤاالت پروژه به منظور شناسایی مرز فنی
 .1یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگيز در جلسات قبلی کميته راهبري ،موضوع در نظر گرفتن فناوريهاي نوین
و سنتی در این پروژه بوده است .با توجه به وجود مشدکالت عدیدده در سيسدتم فعلدی حفاظدت کشدور و اینکده مدرز
مشخصی بين فناوري هاي نوین و سنتی وجود ندارد ،کدام گزینه را براي مورد توجه قراردادن در این پروژه مناسدبتدر
میدانيد؟
 توسعه فناوريهاي نوین حفاظت در شبکه برق
 توسعه فناوريهاي حفاظت از طریق بهبود سيستم فعلی حفاظت شبکه برق در افق کوتاه و ميانمدت و حرکت
به سمت فناوري هاي نوین در افق بلندمدت
نظر تکميلی:
 .2با توجه به متفاوت بودن حفاظت نيروگاهها و منحصر به فرد بودن سيستمهاي حفاظتی براي نيروگاههاي مختلف
و همچنين پایين بودن سهم حوادث نيروگاهی در مقایسه با سایر حوادث شبکه ،بطدور عمدوم ،مبحدث حفاظدت شدبکه
قدرت در بخشهاي انتقال ،فوق توزیع و توزیع مطرح میگردد و تاثير متقابل نيروگاهها و حفاظت شبکه نيدز مدد نظدر
قرار میگيرد ،آیا در این پروژه نيز به همين رویه عمل شود؟
 بلی
نظر تکميلی:

 خير
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 .3مبتنی بر ادبيات مدیریت فناوري ،برداشتهاي مختلفی از عنوان این پروژه میتواند مورد توجه باشد که مهمترین
آنها به صورت زیر می باشد.
الف :مقصود این پروژه ،تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه ) (R&Dاست که هدف آن ایجاد دانش فنی بدومی بدا منشدأ
داخلی از طریق تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی میباشد.
ب :مقصود این پروژه تدوین نقشه راه توسعه فناوري است که هدف آن تکميل زنجيره توليدد داندش تدا بدازار از طریدق
تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی ،تدوین برنامههاي آموزش و تربيت نيروي انسانی متخصص ،برنامههاي
انتقال دانش و فناوري ،برنامههاي تأمين منابع مالی ،سياست ها و قوانين حمایت از کارآفرینان و پژوهشدگران و  ...مدی-
باشد.
از نظر جنابعالی در این پروژه کدام رویکرد بایستی مد نظر قرار گيرد؟
 تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه

تدوین نقشه راه توسعه فناوري

نظر تکميلی:
 -4با توجه به اینکه موضوع حفاظت هم به روشها و الگوریتمها میپردازد و هم بحث تجهيزات را در برمیگيرد به
نظر شما محدوده (هاي) شمول پروژه چيست؟
 دانشافزار
نظر تکميلی:

 سختافزار

 نرمافزار
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پاسخ آقاي مهندس بابک امينی
سؤاالت پروژه به منظور شناسایی مرز فنی
 .4یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگيز در جلسات قبلی کميته راهبري ،موضوع در نظر گرفتن فناوريهداي
نوین و سنتی در این پروژه بوده است .با توجه به وجود مشکالت عدیده در سيستم فعلی حفاظت کشدور و اینکده
مرز مشخصی بين فناوريهاي نوین و سنتی وجود ندارد ،کدام گزینه را براي مورد توجه قدراردادن در ایدن پدروژه
مناسبتر میدانيد؟
 توسعه فناوريهاي نوین حفاظت در شبکه برق
 توسعه فناوريهاي حفاظت از طریق بهبود سيستم فعلی حفاظت شبکه برق در افق کوتاه و ميانمدت و
حرکت به سمت فناوري هاي نوین در افق بلندمدت
نظر تکميلی:
از فعاليت هاي اصلی پروژه در مراحل  1و  ،2شناسایی تمام فناوري هاي مرتبط با موضوع
حفاظت در گام نخست ،سپس رده بندي هر یک از این فناوري ها با استفاده از سنجه هایی
است که مشاور متدلوژي پروژه معرفی می کند .بنابراین نياز است تمام فناوري هاي مرتبط
شامل نوین و سنتی بررسی و توسط خبرگان امتيازدهی شوند.

 .5با توجه به متفاوت بودن حفاظت نيروگاهها و منحصر به فرد بودن سيستمهاي حفاظتی بدراي نيروگداههداي
مختلف و همچنين پایين بودن سهم حوادث نيروگاهی در مقایسه با سدایر حدوادث شدبکه ،بطدور عمدوم ،مبحدث
حفاظت شبکه قدرت در بخشهاي انتقال ،فوق توزیع و توزیع مطرح میگردد و تاثير متقابل نيروگاهها و حفاظدت
شبکه نيز مد نظر قرار میگيرد ،آیا در این پروژه نيز به همين رویه عمل شود؟
 بلی

 خير

نظر تکميلی:
با توجه به کوتاه بودن زمان پروژه ،بهتر است بررسی حفاظت در نيروگاه ها در ویرایش هاي
بعدي پروژه در سال هاي بعد مورد نظر قرار گيرد.

 .6مبتنی بر ادبيات مدیریت فناوري ،برداشت هاي مختلفی از عنوان این پروژه میتواند مدورد توجده باشدد کده
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مهمترین آنها به صورت زیر می باشد.
الف :مقصود این پروژه ،تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه ) (R&Dاست که هدف آن ایجاد داندش فندی بدومی بدا
منشأ داخلی از طریق تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی میباشد.
ب :مقصود این پروژه تدوین نقشه راه توسعه فناوري است که هدف آن تکميل زنجيره توليد دانش تا بازار از طریدق
تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی ،تدوین برنامههداي آمدوزش و تربيدت نيدروي انسدانی متخصدص،
برنامههاي انتقال دانش و فناوري ،برنامههاي تدأمين مندابع مدالی ،سياسدتهدا و قدوانين حمایدت از کارآفریندان و
پژوهشگران و  ...میباشد.
از نظر جنابعالی در این پروژه کدام رویکرد بایستی مد نظر قرار گيرد؟
 تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه

تدوین نقشه راه توسعه فناوري

نظر تکميلی:
فعاليت هاي اصلی در پروژه نقشه راه عبارتند از:
-1
-2
-3
-4
-5

تعریف چهارچوب پروژه
شناخت وضعيت موجود
شناخت وضعيت مطلوب
برنامه ریزي براي رسيدن به وضعيت مطلوب
ارزیابی پيشرفت برنامه ها

براي رسيدن به وضعيت مطلوب ،آموزش ،اعتبار و برنامه ریزي نيز باید مورد توجه قرار گيرد .البته در متدلوژي مورد
استفاده در پروژه موضوعات برنامه ریزي مالی و اعتباري در نظر گرفته شده است(بخش اقدامات).

 -4با توجه به اینکه موضوع حفاظت هم به روشها و الگدوریتمهدا مدیپدردازد و هدم بحدث تجهيدزات را در
برمیگيرد به نظر شما محدوده (هاي) شمول پروژه چيست؟
 دانشافزار

 سختافزار

 نرمافزار
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نظر تکميلی:
سخت افزارها عموما داراي نرم افزارهاي ویژه می باشند .همچنين نرم افزارها بدراي پيداده سدازي رویده هدا و
الگوریتم ها بر روي سخت افزارها استفاده می شوند .پس هر  3مورد در چهارچوب پروژه می باشند.
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پاسخ آقاي مهندس ایوبزاده
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پاسخ آقاي مهندس بياتی
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پاسخ آقاي دکتر خدرزاده
فرضيات پروژه
 .3با توجه به عنوان پروژه حاضر و نيز با توجه به اینکه در تمام طرحهاي تصویب شده توسط وزارت نيدرو ،توسدعه
فناوري مد نظر بوده لذا در این پروژه نيز به مقوله حفاظت از زاویه توسعه فناوري پرداخته میشود و هدف از انجام آن،
برنامه ریزي براي کشور جهت ارتقاي توان فناورانه خود میباشد .بدیهی است خروجی ایدن پدروژه ،نقشده راه توسدعه
حفاظت در شبکه برق ایران نخواهد بود .به عبارت دیگر نتيجه اي که در نهایت این پروژه حاصل میگردد ،نقشده راه
توسعه دانش و فناوريهاي اولویتدار در زمينه حفاظت شبکه برق ایران بر اساس چشمانداز و اهدداف وزارت نيدرو در
زمينه حفاظت میباشد.
 .4با توجه به تعریف پروژه حاضر توسط وزارت نيرو در راستاي اجراي سند مسير راه فنداوري صدنعت بدرق ایدران،
وزارت نيرو مخاطب اصلی و متولی اجراي این پروژه بوده و ضمانت اجرایی آن را بر عهده دارد .همچنين با توجده بده
اقداماتی که در نقشه راه ارائه خواهد شد متوليان مربوط به هر اقدام مشخص خواهد شد.
نظرات تکميلی :توصيه می شود اگر در این مورد مستندات و مدارکی که حاوي نظدرات فدوق باشدد وجدود دارد بده
اطالع اعضاي کميته رسانده شود.
سؤاالت پروژه به منظور شناسایی مرز فنی
 .7یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگيز در جلسات قبلی کميته راهبري ،موضوع در نظر گرفتن فناوريهداي
نوین و سنتی در این پروژه بوده است .با توجه به وجود مشکالت عدیده در سيستم فعلی حفاظت کشدور و اینکده
مرز مشخصی بين فناوريهاي نوین و سنتی وجود ندارد ،کدام گزینه را براي مورد توجه قدراردادن در ایدن پدروژه
مناسبتر میدانيد؟
 توسعه فناوريهاي نوین حفاظت در شبکه برق
 توسعه فناوريهاي حفاظت از طریق بهبود سيستم فعلی حفاظت شبکه برق در افق کوتاه و ميانمدت و
حرکت به سمت فناوري هاي نوین در افق بلندمدت
نظر تکميلی :بهبود سيستم فعلی لزوماً با توسعه فناوريهاي حفاظت حاصل نخواهد شد.

 .8با توجه به متفاوت بودن حفاظت نيروگاهها و منحصر به فرد بودن سيستمهاي حفاظتی بدراي نيروگداههداي
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مختلف و همچنين پایين بودن سهم حوادث نيروگاهی در مقایسه با سدایر حدوادث شدبکه ،بطدور عمدوم ،مبحدث
حفاظت شبکه قدرت در بخشهاي انتقال ،فوق توزیع و توزیع مطرح میگردد و تاثير متقابل نيروگاهها و حفاظدت
شبکه نيز مد نظر قرار میگيرد ،آیا در این پروژه نيز به همين رویه عمل شود؟
 بلی

 خير

نظر تکميلی :در باب حفاظت نيروگاه هم مشكالت مختلفی وجود دارد که به دليل ساختار اداري
ویژه نيروگاهها کمتر به اطالع عموم کارشناسان میرسد.

 .9مبتنی بر ادبيات مدیریت فناوري ،برداشت هاي مختلفی از عنوان این پروژه میتواند مدورد توجده باشدد کده
مهمترین آنها به صورت زیر می باشد.
الف :مقصود این پروژه ،تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه ) (R&Dاست که هدف آن ایجاد داندش فندی بدومی بدا
منشأ داخلی از طریق تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی میباشد.
ب :مقصود این پروژه تدوین نقشه راه توسعه فناوري است که هدف آن تکميل زنجيره توليد دانش تا بازار از طریدق
تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی ،تدوین برنامههداي آمدوزش و تربيدت نيدروي انسدانی متخصدص،
برنامههاي انتقال دانش و فناوري ،برنامههاي تدأمين مندابع مدالی ،سياسدتهدا و قدوانين حمایدت از کارآفریندان و
پژوهشگران و  ...میباشد.
از نظر جنابعالی در این پروژه کدام رویکرد بایستی مد نظر قرار گيرد؟
تدوین نقشه راه توسعه فناوري

 تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه

نظر تکميلی :به نظر میرسد بجز دو مورد فوق موارد دیگري هم وجود داشته باشد.

 -4با توجه به اینکه موضوع حفاظت هم به روشها و الگدوریتمهدا مدیپدردازد و هدم بحدث تجهيدزات را در
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برمیگيرد به نظر شما محدوده (هاي) شمول پروژه چيست؟
 دانشافزار

 سختافزار

نظر تکميلی :این سوال مبهم است و لذا محدودۀ پروژه نامشخص است.

 نرمافزار
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پاسخ آقاي دکتر شهرتاش
سؤاالت پروژه به منظور شناسایی مرز فنی
 .10یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگيز در جلسات قبلی کميته راهبري ،موضوع در نظر گرفتن فناوريهداي
نوین و سنتی در این پروژه بوده است .با توجه به وجود مشکالت عدیده در سيستم فعلی حفاظت کشدور و اینکده
مرز مشخصی بين فناوري هاي نوین و سنتی وجود ندارد ،کدام گزینه را براي مورد توجه قدراردادن در ایدن پدروژه
مناسبتر میدانيد؟
 توسعه فناوريهاي نوین حفاظت در شبکه برق
 توسعه فناوريهاي حفاظت از طریق بهبود سيستم فعلی حفاظت شبکه برق در افق کوتاه و ميانمدت و
حرکت به سمت فناوري هاي نوین در افق بلندمدت
نظر تکميلی:
(با توجه به فرض اول) بومی سازي و توسعه فناوري دستگاههاي حفاظتی ،اندازه گيري و
کنترلی ميكروپروسسوري
 .11با توجه به متفاوتبودن حفاظت نيروگاهها و منحصر به فرد بودن سيستمهاي حفاظتی بدراي نيروگداههداي
مختلف و همچنين پایين بودن سهم حوادث نيروگاهی در مقایسه با سایر حدوادث شدبکه ،بطدور عمدوم ،مبحدث
حفاظت شبکه قدرت در بخشهاي انتقال ،فوق توزیع و توزیع مطرح میگردد و تاثير متقابل نيروگاهها و حفاظت
شبکه نيز مد نظر قرار میگيرد ،آیا در این پروژه نيز به همين رویه عمل شود؟
 بلی
 خير
نظر تکميلی:
با توجه به پاسخ سؤال  ،1این پرسش معنادار نيست.

 .12مبتنی بر ادبيات مدیریت فناوري ،برداشت هاي مختلفی از عنوان این پروژه میتواند مدورد توجده باشدد کده
مهمترین آنها به صورت زیر می باشد.
الف :مقصود این پروژه ،تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه ) (R&Dاست که هدف آن ایجاد داندش فندی بدومی بدا
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منشأ داخلی از طریق تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی میباشد.
ب :مقصود این پروژه تدوین نقشه راه توسعه فناوري است که هدف آن تکميل زنجيره توليد دانش تا بازار از طریدق
تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی ،تدوین برنامههداي آمدوزش و تربيدت نيدروي انسدانی متخصدص،
برنامههاي انتقال دانش و فناوري ،برنامههاي تدأمين مندابع مدالی ،سياسدتهدا و قدوانين حمایدت از کارآفریندان و
پژوهشگران و  ...میباشد.
از نظر جنابعالی در این پروژه کدام رویکرد بایستی مد نظر قرار گيرد؟
 تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه

تدوین نقشه راه توسعه فناوري
نظر تکميلی:
با توجه به فرض اول

 -4با توجه به اینکه موضوع حفاظت هم به روشها و الگدوریتمهدا مدیپدردازد و هدم بحدث تجهيدزات را در
برمیگيرد به نظر شما محدوده (هاي) شمول پروژه چيست؟
 سختافزار

 دانشافزار

 نرمافزار

نظر تکميلی:با توجه به پاسخ سؤال 1

پاسخ آقاي دکتر صنایعپسند
فرضيات پروژه
 .5با توجه به عنوان پروژه حاضر و نيز با توجه به اینکه در تمام طرحهاي تصویب شده توسط وزارت نيدرو ،توسدعه
فناوري مد نظر بوده لذا در این پروژه نيز به مقوله حفاظت از زاویه توسعه فناوري پرداخته میشود و هدف از انجام آن،
برنامه ریزي براي کشور جهت ارتقاي توان فناورانه خود میباشد .بدیهی است خروجی ایدن پدروژه ،نقشده راه توسدعه
حفاظت در شبکه برق ایران نخواهد بود .به عبارت دیگر نتيجه اي که در نهایت این پروژه حاصل میگردد ،نقشده راه
توسعه دانش و فناوريهاي اولویتدار در زمينه حفاظت شبکه برق ایران بر اساس چشمانداز و اهدداف وزارت نيدرو در
زمينه حفاظت میباشد.
 .6با توجه به تعریف پروژه حاضر توسط وزارت نيرو در راستاي اجراي سند مسير راه فنداوري صدنعت بدرق ایدران،
وزارت نيرو مخاطب اصلی و متولی اجراي این پروژه بوده و ضمانت اجرایی آن را بر عهده دارد .همچنين با توجده بده
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اقداماتی که در نقشه راه ارائه خواهد شد متوليان مربوط به هر اقدام مشخص خواهد شد.
نظرات تکميلی :بهتر است نقشه راه توسعه حفاظت در شبکه برق ایران نيز مد نظر قرار گيرد.
سؤاالت پروژه به منظور شناسایی مرز فنی
 .13یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگيز در جلسات قبلی کميته راهبري ،موضوع در نظر گرفتن فناوريهداي
نوین و سنتی در این پروژه بوده است .با توجه به وجود مشکالت عدیده در سيستم فعلی حفاظت کشدور و اینکده
مرز مشخصی بين فناوري هاي نوین و سنتی وجود ندارد ،کدام گزینه را براي مورد توجه قدراردادن در ایدن پدروژه
مناسبتر میدانيد؟
 توسعه فناوريهاي نوین حفاظت در شبکه برق
* توسعه فناوريهاي حفاظت از طریق بهبود سيستم فعلی حفاظت شبکه برق در افق کوتاه و ميانمدت و
حرکت به سمت فناوري هاي نوین در افق بلندمدت
نظر تکميلی:
 .14با توجه به متفاوتبودن حفاظت نيروگاهها و منحصر به فرد بودن سيستمهاي حفاظتی بدراي نيروگداههداي
مختلف و همچنين پایين بودن سهم حوادث نيروگاهی در مقایسه با سدایر حدوادث شدبکه ،بطدور عمدوم ،مبحدث
حفاظت شبکه قدرت در بخشهاي انتقال ،فوق توزیع و توزیع مطرح میگردد و تاثير متقابل نيروگاهها و حفاظدت
شبکه نيز مد نظر قرار میگيرد ،آیا در این پروژه نيز به همين رویه عمل شود؟
* بلی

 خير

نظر تکميلی :به نظر می رسد برخی حوادث نيروگاهی گزارش نمی شوند.

 .15مبتنی بر ادبيات مدیریت فناوري ،برداشت هاي مختلفی از عنوان این پروژه میتواند مدورد توجده باشدد کده
مهمترین آنها به صورت زیر می باشد.
الف :مقصود این پروژه ،تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه ) (R&Dاست که هدف آن ایجاد داندش فندی بدومی بدا
منشأ داخلی از طریق تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی میباشد.
ب :مقصود این پروژه تدوین نقشه راه توسعه فناوري است که هدف آن تکميل زنجيره توليد دانش تا بازار از طریدق
تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی ،تدوین برنامههداي آمدوزش و تربيدت نيدروي انسدانی متخصدص،
برنامههاي انتقال دانش و فناوري ،برنامههاي تدأمين مندابع مدالی ،سياسدتهدا و قدوانين حمایدت از کارآفریندان و
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پژوهشگران و  ...میباشد .از نظر جنابعالی در این پروژه کدام رویکرد بایستی مد نظر قرار گيرد؟
* تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه

*تدوین نقشه راه توسعه فناوري

نظر تکميلی :به نظر می رسد تلفيق هر دو رویکرد بایستی مد نظر قرار گيرد.
 -4با توجه به اینکه موضوع حفاظت هم به روشها و الگدوریتمهدا مدیپدردازد و هدم بحدث تجهيدزات را در
برمیگيرد به نظر شما محدوده (هاي) شمول پروژه چيست؟
* سختافزار

* دانشافزار
نظر تکميلی :هر سه عنوان باید بررسی شوند.

پاسخ آقاي مهندس عراقی

* نرمافزار
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پاسخ آقاي دکتر فرمد
فرضيات پروژه
 .7با توجه به عنوان پروژه حاضر و نيز با توجه به اینکه در تمام طرحهاي تصویب شده توسط وزارت نيدرو ،توسدعه
فناوري مد نظر بوده لذا در این پروژه نيز به مقوله حفاظت از زاویه توسعه فناوري پرداخته میشود و هدف از انجام آن،
برنامه ریزي براي کشور جهت ارتقاي توان فناورانه خود میباشد .بدیهی است خروجی ایدن پدروژه ،نقشده راه توسدعه
حفاظت در شبکه برق ایران نخواهد بود .به عبارت دیگر نتيجه اي که در نهایت این پروژه حاصل میگردد ،نقشده راه
توسعه دانش و فناوريهاي اولویتدار در زمينه حفاظت شبکه برق ایران بر اساس چشمانداز و اهدداف وزارت نيدرو در
زمينه حفاظت میباشد.
 .8با توجه به تعریف پروژه حاضر توسط وزارت نيرو در راستاي اجراي سند مسير راه فنداوري صدنعت بدرق ایدران،
وزارت نيرو مخاطب اصلی و متولی اجراي این پروژه بوده و ضمانت اجرایی آن را بر عهده دارد .همچنين با توجده بده
اقداماتی که در نقشه راه ارائه خواهد شد متوليان مربوط به هر اقدام مشخص خواهد شد.
نظرات تکميلی:
موافقم.
البته در کنار این پروژه" ،تدوین نقشه راه توسعه حفاظت در شبکه برق ایران" نيز ضروري است کده انجدام شدود.
شاید مناسب باشد که در انتهاي پروژه فعلی و با مشخص شدن مقوله حفاظت از زاویه توسعه فناوري ،این مهم نيز
به عنوان یک کار تکميلی در قالب همين مطالعه انجام شود.
درست است که ضام ن اصلی اجراي این پروژه وزارت نيروست اما پس از مشخص شدن موضوع حفاظدت از زاویده
توسعه فناوري ،قاعدتاً بایستی فناوري هاي مورد نيازِ شناسایی شده ،نمونه سازي و تجاري سازي شدوند کده در آن
مقطع ،بخش خصوصی حضور پررنگی خواهد داشت و باید بر اساس بسترسازي هاي وزارت نيرو عمل کند.
سؤاالت پروژه به منظور شناسایی مرز فنی
 .16یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگيز در جلسات قبلی کميته راهبري ،موضوع در نظر گرفتن فناوريهداي
نوین و سنتی در این پروژه بوده است .با توجه به وجود مشکالت عدیده در سيستم فعلی حفاظت کشدور و اینکده
مرز مشخصی بين فناوري هاي نوین و سنتی وجود ندارد ،کدام گزینه را براي مورد توجه قدراردادن در ایدن پدروژه
مناسبتر میدانيد؟
 توسعه فناوريهاي نوین حفاظت در شبکه برق
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* توسعه فناوريهاي حفاظت از طریق بهبود سيستم فعلی حفاظت شبکه برق در افق کوتاه و ميانمدت و
حرکت به سمت فناوري هاي نوین در افق بلندمدت
نظر تکميلی:
البته اگر خواسته دوم یعنی توسعه فناوريهاي حفاظت از طریق بهبود سيستم فعلی حفاظت شبکه برق مطرح
باشد ،باید به نوعی نقشه راه توسعه حفاظت در شبکه برق ایران نيز بررسی شود.
 .17با توجه به متفاوت بودن حفاظت نيروگاهها و منحصر به فرد بودن سيستمهاي حفاظتی بدراي نيروگداههداي
مختلف و همچنين پایين بودن سهم حوادث نيروگاهی در مقایسه با سدایر حدوادث شدبکه ،بطدور عمدوم ،مبحدث
حفاظت شبکه قدرت در بخشهاي انتقال ،فوق توزیع و توزیع مطرح میگردد و تاثير متقابل نيروگاهها و حفاظدت
شبکه نيز مد نظر قرار میگيرد ،آیا در این پروژه نيز به همين رویه عمل شود؟
* بلی

 خير

نظر تکميلی:
البته در مورد نيروگاه هاي قدیمی ،اصالح و به روز کردن سيستم هاي حفاظتی نيز می تواند مد نظر باشد.

 .18مبتنی بر ادبيات مدیریت فناوري ،برداشتهاي مختلفی از عنوان این پروژه میتواند مدورد توجده باشدد کده
مهمترین آنها به صورت زیر می باشد.
الف :مقصود این پروژه ،تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه ) (R&Dاست که هدف آن ایجاد داندش فندی بدومی بدا
منشأ داخلی از طریق تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی میباشد.
ب :مقص ود این پروژه تدوین نقشه راه توسعه فناوري است که هدف آن تکميل زنجيره توليد دانش تا بازار از طریدق
تعریف سبدي از برنامهها و پروژههاي تحقيقاتی ،تدوین برنامههداي آمدوزش و تربيدت نيدروي انسدانی متخصدص،
برنامههاي انتقال دانش و فناوري ،برنامههاي تدأمين مندابع مدالی ،سياسدتهدا و قدوانين حمایدت از کارآفریندان و
پژوهشگران و  ...میباشد.
از نظر جنابعالی در این پروژه کدام رویکرد بایستی مد نظر قرار گيرد؟
*

تدوین نقشه راه توسعه فناوري

 تدوین نقشه راه تحقيق و توسعه

نظر تکميلی:
 -4با توجه به اینکه موضوع حفاظت هم به روشها و الگدوریتمهدا مدیپدردازد و هدم بحدث تجهيدزات را در
برمیگيرد به نظر شما محدوده (هاي) شمول پروژه چيست؟
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* سختافزار

* نرمافزار

نظر تکميلی:
تصور من این است که با شناسایی سخت افزارهاي مورد نياز بهبود حفاظت شبکه و تکميل زنجيره توليد دانش
تا بازار این سخت افزارها و تهيه نرم افزارهاي راهبري این سخت افزارها ،خواسته این مطالعه تأمين می شود.
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جمعبندي نظرات دریافتی از اعضاي کميته راهبري
سوال دوم:
درنظرگرفتن تاثير

سوال اول

سوال

سوال سوم

نيروگاهها بر

چهارم

حفاظت شبكه
فناوريهاي نوین

توسعه

فناوري حفاظت

توسعه

بلی

خير

آقاي دکتر فرمد

فناوري

آقاي دکتر عسكریان

نقشه راه توسعه

آقاي مهندس عراقی

تدوین

آقاي دکتر صنایعپسند

و توسعه

آقاي دکتر شهرتاش

نقشه راه تحقيق

آقاي دکتر خدرزاده

تدوین

آقاي مهندس بياتی

دنشافزار

آقاي مهندس ایوبزاده

سختافزار

امينی

نرمافزار

آقاي مهندس بابک
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1-1مقدمه
توسعهي هر فناوري در گرو داشتن يک دليل موجه ،که بيانکنندهي چرايی توسعه است ،میباشد .در کنار مزاياي مختلفی
که گسترش يک فناوري بههمراه میآورد ،هزينههايی نيز بر هر سيستم توسعه دهنده فناوري تحميل میشود .در اين راستا،
الزم است تا با سنجش تناسب مزاياي حاصل از توسعه در برابر هزينههاي آن ،فناوري منتخب براي توسعه برگزيده شوند .اين
تحليل هزينه مزايا بيانکننده دليلی موجه براي گسترش فناوري است .اگر موضوع اين توجيهپذيري بررسی يک فناوري نوظهور
باشد ،فرصتهاي پديدآمده از توسعه اين فناوري در آيندهي نزديک بيانگر مزاياي آن است .اگر هم فناوريهاي بالغ موضوع
تحليل باشد ،بهدليل مشاهدهي اثرات آن در زمان حاضر ،منظور از مزايا فايدههاي حاصل از آن خواهد بود .بنابراين ،در فناوري-
هاي نوظهور تحليل هزينه-فرصت و در فناوريهاي بالغ تحليل هزينه-فايده محور توجيهپذيري است .در اين تحليل ،هزينهها
و مزايا (فرصت يا فايده) حاصل میتواند داراي ابعاد مختلف اقتصادي (مانند نرخ بازگشت سرمايه) ،اجتماعی (اشتغالزايی)،
زيستمحيطی (ميزان پايداري) ،و سياسی (همراستايی با سياستهاي کالن کشور) باشد .در انتخاب ميان هر دسته از فناوريها،
اين ابعاد ممکن است از درجهي اهميت متفاوتی برخوردار شوند .در ميان گونههايی از فناوريها ،مانند فناوريهاي انرژي
تجديدپذير و نانو ،مزاياي اقتصادي اجتماعی و زيستمحيطی آن پررنگتر بوده ،و در مورد فناوريهاي دفاعی و نيز انرژي
هستهاي ،مزاياي سياسی آن.
گنجاندن مولفهي توجيهپذيري در يک سند ملی عالوه بر اينکه دليل محکمی براي درست بودن توسعه فناوري ارائه می-
نمايد ،بر اجرايی شدن آن در بين ذينفعان نيز تاثير میگذارد .فرايند توسعه يک فناوري جديد نيازمند مشارکت تمام ذينفعان در
کليه سطوح جامعه (خصوصا سطوح پايين جامعه يعنی اجرا کنندگان) هستند .اتخاذ تصميمات توسط سياستگذاران و ابالغ
مستقيم آنها به ساير کنشگران دخيل در توسعه ،الزامی براي توسعه فناوري در ميان کنشگران بهوجود نمیآورد .بهعبارت
ديگر ،توسعه موفق يک فناوري را نمیتوان در يک فرايند دستوري غيرموجه به انجام رساند .توجيهپذير بودن فناوري در کنار
وجود برنامهها و سياستهاي تسهيلکننده میتواند به توسعه پايدار فناوريهاي راهبردي منجر شود .اين موضوع بهخصوص در
کشورهاي کمتر توسعه يافته که به توجيهپذيري توسعه فناوريها در اسناد باالدستی پرداخته نشده ،اهميت بيشتري پيدا میکند.
انجام توجيهپذيري بايد در مقايسه با گزينههاي رقيب فناوري باشد .بهعبارت ديگر ،توجيهپذيري از مطالعهي محيط حاصل
میشود و جدا از بررسی محيط داخلی است .با استفاده از تکنيکهاي مختلفی مانند تحليل عاليق ملی-امکانپذيري ،روش-
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هاي رياضی تصميمگيري ،و تحليلهاي مالی-اقتصادي میتوان موجه بودن يک فناوري راهبردي را نسبت به ساير رقبا به-
اثبات رساند .نکتهاي که بايد به آن توجه نمود اين است که لزوما همه روشهاي پيشنهادي در همه انواع گونههاي فناورانه به-
کار نمیرود .بهعنوان مثال تحليلهاي مالی-اقتصادي بيشتر درمورد فناوريهايی که به بازار نزديک بوده و توانايی توليد سود
اقتصادي براي کشور را دارند بهکار میروند ،اما در حوزههاي فناورانهاي که هنوز در ابتداي مسير توسعه هستند يا توسعه آنها
صرفا بهمنظور کسب مزيتهاي اقتصادي صورت نمیگيرد تحليل عاليق ملی-امکانپذيري بهکار میرود .در اين قسمت به
ارائهي اين روشهاي توجيهپذيري فناوري بهشکل مختصر پرداخته میشود.
تحليل عاليق ملی-امكانپذيري
در اين روش ،آنچه موجب توجيهپذيري توسعه يک فناوري میگردد ،حداکثرسازي منافع ملی در برابر داشتن قابليت اجرا
(امکانپذيري) است .منافع ملی داراي ابعاد مختلفی است از جمله معيارهاي اشتغالزايی،جلوگيري از خروج ارز ،صرفهجويی در
هزينه نيروي کار و ايجاد بازار براي مواد اوليه توليد داخل .در طرف مقابل ،امکانپذيري نيز داراي سطوحی مانند محدوديت
توانمندي طراحی اجزا ،محدوديت در توانمندي ساخت اجزا ،و نيز محدوديت مزيت رقابتی نسبت به ساير رقبا است .برحسب
فناوري ،معيارهاي ارائه شده براي عاليق ملی و امکانپذيري میتواند داراي تفاوت باشد.
تحليلهاي مالی-اقتصادي
تحليلهاي مالی-اقتصادي را میتوان به در قالب سه روش زير تبيين نمود .روش اول ،روش ارزش حال 1است .يکی از
سادهترين روشها براي ارزيابی اقتصادي پروژهها ،استفاده از روش ارزش حال است .محاسبه ارزش حال در يک فرآيند مالی،
تبديل ارزش آينده کليه دريافتها به ارزش فعلی در زمان حال يا مبدأ پروژه است .در مقايسه اقتصادي چند پروژه به طريق
ارزش فعلی ،پروژهاي که داراي ارزش فعلی خالص بيشتري باشد اقتصاديترين پروژه خواهد بود .اگر مبناي مقايسه ارزش فعلی
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هزينهها باشد ،يعنی فقط هزينههاي مختلف پروژهها در اختيار باشد ،اقتصاديترين پروژه ،پروژهاي است که داراي کمترين
ارزش فعلی هزينهها باشد.
روش دوم تحليل نرخ بازگشت سرما يه است .در اين روش ضابطه قبول و يا رد يک پروژه بر اساس معياري (نرخی) به نام
نرخ بازگشت سرمايه محاسبه می گردد .در حقيقت تعادل درآمدها (درآمدهاي ساليانه ،ارزش اسقاطی )...،و هزينهها (سرمايه
اوليه ،هزينههاي ساليانه و  ،)...تحت يک نرخ (البته نه هميشه يک نرخ) امکانپذير است و آن نرخ (نرخها) ،نرخ بازگشت
سرمايه است.
روش سوم ،روش ارزش يکنواخت ساليانه است .در روش هزينههاي ساليانه ،رويکرد مشابه روش ارزش حال استفاده می-
شود .در اين روش درآمدها و يا هزينهها به دريافت و يا پرداخت ساليانه يکنواخت تبديل میشوند .با اين تکنيک و با توجه به
اطالعات طرح ،هزينه يکنواخت ساليانه و يا درآمد يکنواخت ساليانه شناخته میشود .يکی از مزاياي اين روش بر خالف روش
ارزش فعلی ،اين است که عمر پروژهها تغييري در محاسبات نمیدهد و در حقيقت نيازي به تعيين عمر مشترک براي زمانی که
پروژهها داراي عمر نابرابرند نيست.
روشهاي رياضی تصميمگيري
روشهاي رياضی تصميمگيري شامل دامنهاي وسيع از تکنيکها مانند شبيهسازي ،برنامهريزي پويا ،تئوري بازيها ،مدل-
هاي تصميمگيري چند معياره و غيره است .در تصميمگيري در مورد توسعه فناوريها در شرايط اطمينان کامل(تصميمگيرنده با
اطمينان پيامدهاي انتخاب هر فناوري را میداند) ،میتوان از مدلها و فنون تصميمگيري چند معياره ،1بهعنوان يکی از روش-
هاي رياضی تصميمگيرياستفاده نمود .در اين مدلها ،دو يا چند معيار به طور همزمان براي تصميم در مورد فناوري مد نظر قرار
میگيرد .اين مدلها خود به دوستهي مدلهاي تصميمگيري چندشاخصه 2و مدلهاي تصميمگيري چند هدفه 1تقسيم میشود.
مدلهاي تصميمگيري چند هدفه مورد استفاده براي اولويتبندي فناوري نبوده و از چارچوب مطالعه حاضر خارج است.

)Multi Criteria Decision Making (MCDM
)Multi Attribute Decision Making (MADM

1
2
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تصميمگيري چند شاخصه گونهاي از روشهاي تصميمگيري در مورد فناوري است که به منظور اولويتبندي و يا انتخاب
مناسبترين گزينه2فناوري از بين  mگزينه موجود ،براساس  nمعيار تصميمگيري به کار میروند .هر معيار نسبت به معيار ديگر
میتواند داراي مقياس اندازهگيري متفاوتيباشد .لذا به دليل با معنیبودن محاسبات و نتايج از طريق روشهاي علمی ،دادهها
بیمقياس میشوند ،به گونهاي که اهميت نسبی آنها حفظ شود .اين معيارها داراي وزن نسبی هستند .در واقع وزنها ميزان
اهميت نسبی هر معيار را در تصميمگيري مربوطه بيان میکند .اين نوع مسائل معموالً به صورت ماتريس زير فرموله
میشوند(جدول .)1-1
جدول :1-1

ماتريس تصميمگيري چندمعياره

معيار
گزينههاي فناوري

X2 ……………… Xn

X1

A1

r12…………………. r1n

r11

A2

r22 ………………… r2n

r21

rm2 ………. ………. rmn

rm1

Am

در اين بين ،گزينهاي از فناوري بهتر خواهد بود که ايدهآل هر معيار را تأمين نمايد .اگرچه اين امر در اغلب مواقع غير ممکن
میباشد .به هر حال از لحاظ رياضی ،بهترين گزينه در يک مدل  ،MADMيک گزينه ذهنی*Aخواهد بود که مرجحترين
ارزش يا مطلوبيت را از هر معيار کسب نمايد .در تصميمگيري چندشاخصه از روشهاي مختلفی مانند ،Topsis ،AHP
 ELECTREو غيره استفاده میشود.

)Multi Objective Decision Making (MODM
Alternative

1
2

فصل دوم
ضروريات توسعه فناوريهاي حفاظت
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مقدمه
حفاظت سيستمهاي قدرت مهمترين موضوع در بهرهبرداري از شبکههاي برق از سطح فشار قوي تا فشار ضعيف میباشد.
وظيفه سيستم حفاظت آن است که هر جزء از شبکه الکتريکی که دچار خطا يا اتصالی شده را در کمترين زمان ممکن از مدار
خارج سازد به شکلی که احتمال خطر از بين رفته و کوچکترين بخش از شبکه الکتريکی مجزا گردد .همين امر در شرايط بهره-
برداري غيرعادي نيز صادق است.
سيستمهاي حفاظتی نقش اساسی در ايمنی ،پايداري و قابليت سيستم برقرسانی را عهدهدار بوده و از شروع و گسترش
دامنه خسارت ناشی از خطاهاي مختلف جلوگيري مینمايد .همچنين عملکرد مناسب و انتخابی سيستم حفاظتی باعث کاهش
سطح خاموشی میشود چراکه حداقل ناحيهاي را که براي رفع عيب کافی است از شبکه جدا نموده و باعث تداوم برقرسانی به
قسمتهاي ديگر شبکه میشود.
اجزاء اصلی يک سيستم حفاظتی شامل رلهها ،ترانسهاي جريان و ولتاژ و کليدها هستند که اختالل يا عدم کارکرد هريک
از اين اجزاء باعث عملکرد نادرست سيستم حفاظتی میگردد .عدم عملکرد مناسب سيستم حفاظت بلحاظ فنی ،اقتصادي و
امنيتی مشکالت عديدهاي را ايجاد مینمايد بطوريکه هدف کليه متخصصين حفاظت بهبود ساختار حفاظت شبکهها بمنظور
کاهش چالشهاي پيشرو است .براين اساس در اين فصل از گزارش به بررسی وضعيت فعلی حفاظت در شبکههاي برق کشور
و لزوم توسعه فناوري حفاظت و گسترش زيرساختهاي فناوريهاي نوين در آينده حفاظت شبکههاي برق پرداخته خواهد شد.
بررسی سيستم فعلی حفاظت ايران
صنعت برق کشور در حال حاضر هم به لحاظ ظرفيت نصب شده و هم به لحاظ فنی مهندسی در سطح منطقه حائز رتبه
نخست میباشد .تداوم رشد اقتصادي کشور مستلزم برخورداري از يک شبکه تأمين انرژي الکتريکی مطمئن و پايدار میباشد.
از سال  1382تاکنون در شبکه برق کشور فروپاشی سراسري اتفاق نيفتاده است ،به عبارت ديگر ظرف بيش از ده سال
گذشته شبکه برق کشور داراي پايداري سراسري بوده است که اين بهبود وضعيت ،موفقيت بزرگی براي صنعت برق کشور
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بهشمار میآيد .بعالوه بررسی و تجزيه و تحليل حوادث شبکه براي رسيدن به حفظ امنيت و ارتقاء پايداري و همچنين کنترل
حوادث شبکه از سال  1385در دستور کار شرکت مديريت شبکه برق ايران قرار گرفته است .براساس نمودار ارائه شده در شکل
 ،1-2ميزان شاخص عملکرد صحيح سيستمهاي حفاظتی در نيمهي اول سال  1385برابر  %32/53بوده که در نيمهي اول سال
 1389اين شاخص به رقم  %77/08رسيده است .با توجه به برنامهريزيهاي انجام شده ،اين شاخص در پايان سال  1391به
رقم  %88رسيده است .بنابراين پرواضح است که با برنامهريزيهاي مدون انجام شده ،قابليت اطمينان سيستم حفاظت کشور
افزايش چشمگيري طی ساليان گذشته داشته است.

شكل  :)1-2شاخص عملكرد سيستم حفاظتی شبكه انتقال ايران در سالهاي  85تا ]1[ 92

مزاياي توسعه فناوريهاي حفاظتی در شبكه فعلی
توسعه دانش و فناوريهاي حفاظت در کشور گامی بسيار بلند در توسعه فناوريهاي نوين حفاظتی بمنظور ايجاد شبکههاي
آينده (که در ادامه گزارش بررسی خواهد شد) است ،توسعه و بومیسازي دانش حفاظت در شرايط فعلی کشور نيز مزاياي
بيشماري را ايجاد مینمايد که در ادامه به مهمترين آنها پرداخته خواهد شد .الزم به ذکر است شکل زير خالصهاي از
مهمترين اين عوامل را نشان داده است.
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شكل  :)2-2اهميت دستيابی به تكنولوژي ساخت تجهيزات حفاظتی بويژه رلههاي حفاظتی
از منظر فنی

اهميت ويژه رلههاي حفاظتی در شبکههاي برق
بطورکلی دانش حفاظت دو هدف عمده را در صنعت برق دنبال مینمايد .ابتدا حفاظت تجهيزات گرانقيمت اين صنعت و دوم
افزايش قابليت اطمينان اين صنعت حياتی و راضی نگهداشتن مشترکان خانگی و صنعتی .
رله در حفاظت سيستم قدرت نقش حياتی دارد .اين سامانه هوشمند ،بسته به نوع بکارگيري در شبکههاي قدرت و نوع
کاربري آن قابليت شناسايی خطاهاي مختلف را داراست و با تمهيداتی که در نقشه حفاظتی سيستم قدرت تعبيه شده است ،قادر
است منطقه خطا را به صورت موقتی يا دائمی جداسازي نمايد .تشخيص درست ،به موقع و عملکرد به جاي رلهها در قابليت
اطمينان شبکه و خدمترسانی صنعت برق بسيار حائز اهميت است .براي مشخص نمودن نقش و اهميت رلههاي حفاظتی در
تشخيص به موقع و سريع خطاها شکل  3-2ارائه شده است که برخی از مهمترين فاکتورهاي نشان داده شده در اين شکل در
ادامه آورده شده است [:]2
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احتمال اينکه يک يا چند ژنراتور در يک يا چند نيروگاه از سنکرونيزم خارج شده و از سيستم جدا
گردند.



بروز خسارت بيشتر در محل وقوع خطاها هر چه از زمان بوجود آمدن آن بگذرد.



احتمال بروز گسترش خطا به قسمتهاي سالم سيستم.



احتمال خارج شدن موتورهاي سنکرون در واحدهاي صنعتی از مدار.



ازدستدادن سرويس برق توسط مصرف کنندهها و يا دريافت برق با کيفيت نامناسب



خاموشی سراسري و خسارات زياد اجتماعی و اقتصادي ناشی از آن.



مشکالت ايجاد شده در واحدهاي صنعتی مانند ذوبآهن و پتروشيمی و ....

د



د

د



شكل  :)3-2نقش و اهميت رله در صنعت برق

امّا در صورت عملکرد سريع و صحيح رلههاي حفاظتی:


از بروز خطا در دستگاه داراي خطا جلوگيري کرده و يا مقدار خسارت را به حداقل میرساند .در نتيجه
هزينه و وقت کمتري صرف تعميرات شده و دستگاه آسيب ديده سريعتر به مدار بر میگردد.
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شدت و مدت تداخل خرابی يک عضو را با ساير اجزاي سيستم کاهش داده يا از آن جلوگيري میکند
و در نتيجه به بهرهبرداري عادي از سيستم کمک میکند.



قدرتی را که میتوان به مصرف کننده تحويل داد به حداکثر میرساند.

مسئله ديگري که بايد ذکر شود اين است که دامنه استفاده از رلههاي حفاظتی تنها به صنعت برق و شرکتهاي برق
منتهی نمیشود بلکه دامنه آن همانطور که در شکل  4-2نيز آورده شده است ،تمام کارخانجات و شبکههاي خصوصی است.
اين مسئله لزوم توجه ويژه به اين تجهيز پراهميت را دو چندان میکند .زيرا اوال به لحاظ فنی اين تجهيز مسئول حفاظت تمام
شبکههاي برق کشور است و از سوي ديگر تعداد بسيار زياد رله مورد استفاده در شبکههاي برق است که به لحاظ اقتصادي عدد
قابل توجهی است.



شكل  :)4-2مصرفکنندگان عمده رله هاي حفاظتی در کشور
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قرار گرفتن در مسير بومیسازي و توليد تجهيزات  High Techحفاظتی در کشور
به گواه متخصصان حفاظت کشور ،امروزه سهم بسيار زيادي از نيازهاي کشور به تجهيزات  High Techحفاظتی (مانند
انواع رلههاي حفاظتی) از خارج از کشور تامين میشود .اين مسئله عالوه بر آنکه میتواند ضررهاي اقتصادي فراوانی را براي
کشور داشته باشد و استقالل صنعت برق کشور را زير سوال ببرد از منظر فنی نيز بسيار حائز اهميت است.
يکی از مسائلی که دستيابی به اين دانش عظيم را الزم میسازد ،ايجاد شبکههاي هوشمند در آينده نزديک است .بسياري از
مطالعات استفاده از سيستمهاي تطبيقی 1که با رلههايی که قابليت استفاده از تنظيمات چندگانه دارند و میتوانند از راه دور
سيگنالی که حاوي تنظيمات است را دريافت نمايند ،براي حل مشکالت حفاظتی شبکههاي هوشمند مناسب میدانند .همانطور
که مشخص است دستيابی به اين تجهيز نوين حفاظتی مستلزم دستيابی به تکنولوژي رلههاي امروزي است که در آينده با
ارتقاء آن میتوان آنها را براي استفاده در سيستمهاي تطبيقی مهيا ساخت .بنابراين بومیسازي ساخت تجهيزات حفاظتی و
بطور ويژه تکنولوژي  High Techانواع رلههاي حفاظتی در کشور میتواند کشور را در مسير صحيح دستيابی به شبکههاي
هوشمند قرار دهد.
مسئله ديگري که لزوم ساخت انواع رلههاي حفاظتی در داخل کشور را از بعد فنی ضروري میسازد ،مشکل ناهماهنگیهاي
حفاظتی در شبکه حاضر است .در واقع بدليل تفاوت در مشخصههاي عملکردي رلههاي مورد استفاده در سيستم قدرت
کشورمان ،هماهنگی رله هاي موجود در شبکه با يکديگر کار بسيار سختی خواهد بود .با توجه به نقش اين دستگاه در حفظ
پا يداري و امنيت سيستم قدرت و قيمت نسبتا باالي آن که ناشی از انحصاري بودن توليد آن است ،نداشتن توانايی ساخت اين
تجهيز استراتژيک به نوعی تهديد بسيار بزرگی براي آينده صنعت برق کشورمان از بعد هماهنگی خواهد بود .چراکه صنايع
داخلی مجبوراند از رلههايی با برندهاي گوناگون استفاده نمايند که اين مسئله موجب عدم هماهنگی در عملکرد ميان آنها و
ايجاد خاموشیهاي گسترده در زمان رخداد خطا میشود.

Adaptive

1
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مشکل ديگري که تفاوت در نوع رله و سازنده رلهها در پی خواهد داشت مشکل عدم وجود يک ديتابيس کامل از
مشخصات رلههاي موجود در شبکه سراسري و شبکههاي خصوصی صنعتی است .وجود نداشتن يک ديتابيس يا به روز نبودن
اطالعات آنها بر عملکرد رلههاي حفاظتی و هماهنگی آنها خدشه وارد میکند .بنابراين در صورت ايجاد بسترهاي الزم جهت
توليد رلههاي حفاظتی در داخل کشور ،مشکالت مذکور بوجود نخواهد آمد.
از منظر اقتصادي

ميزان واردات تجهيزات حفاظتی در ايران
همانطور که گفته شد يکی از جنبههاي مهم در مطالعه و ايجاد زيرساختهاي الزم بمنظور توسعه فناوريهاي حفاظت و
بويژه فناوريهاي حفاظت در داخل کشور ،بومیسازي دانش توليد تجهيزات  High Techدر داخل کشور است .اين مسئله
بدان جهت به لحاظ اقتصادي حائز اهميت است که بدانيم با صرفنظر از برخی توليدکنندگان محدود در تجهيزات حفاظتی که
البته عمدتا آنها هم وارد کننده يا نماينده شرکتهاي بزرگ خارجی هستند ،تقريبا تمام نياز کشور به محصوالت حفاظتی از
شرکتهاي خارجی تامين میشود .اين مسئله عالوه بر آنکه موجب وابستگی صنعت برق و صنايع وابسته به آن به شرکتهاي
غربی میشود موجب خروج ميليونها دالر ارز در هر سال از کشور میشود (روزنامه جامجم مورخ  .)1392/05/10صرف هزينه-
هاي هنگفت بمنظور خريد تجهيزات حفاظتی (بويژه رلههاي حفاظتی) بدان جهت است که سيستم حفاظت و بطور خاص رله-
هاي حفاظتی مغز متفکر سيستم قدرت هستند که با قابليت اطمينان شبکهها داراي ارتباط تنگاتنگ میباشند .لذا صنايع برق
کشور هر ساله مجبور هستند به منظور افزايش قابليت اطمينان شبکههاي خود ،خريد تجهيزات  High Techحفاظتی و انوع
تسترهاي آنها را در دستور کار خود داشته باشند .بعالوه هم اکنون در بسياري از شرکتهاي برق کشور شاهد اين مسئله
هستيم که تجهيزات حفاظتی که خراب يا از کاليبره خارج شدهاند به دليل ضعف فنی داخل کشور ،به خارج از کشور براي انجام
تعميرات و خدمات پس از فروش ارسال میشوند و از اين راه نيز ساليانه صنايع کشور مجبور به پرداخت پولهاي هنگفت به
شرکتهاي خارجی هستند .اما با انجام مطالعات گسترده به منظور بومیسازي اين تجهيزات  High Techدر داخل کشور
عالوه بر استقالل بخش مهمی از صنعت برق و صنايع وابسته به آن که موجب افزايش غرور ملی خواهد شد ،از خروج ميليون-
ها دالر در هر سال از کشور جلوگيري خواهد شد .بعالوه با بومیسازي اين دانش عظيم ،متخصصين داخلی خواهند توانست
نيازهاي مرتبط با تعميرات و خدمات جانبی تجهيزات حفاظتی را در داخل کشور انجام دهند و بدين ترتيب عالوه بر صرفه
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اقتصادي براي شرکت هاي برق ،موجب جلوگيري از خروج ارز از کشور و بکارگيري آن به منظور توسعه صنايع الکترونيک و
تجهيزات جانبی آن در ايران خواهد شد .شکل زير مهمترين عوامل خروج ارز از کشور به دليل خريد تجهيزات حفاظتی (به ويژه
رلههاي حفاظتی) و نيز استفاد ه از خدمات مهندسی در اين زمينه را نشان میدهد.








شكل  :)5-2ضرورت دستيابی به فناوريهاي نوين حفاظتی بلحاظ خروج ارز از کشور

تحريمها
بنا به تعريف تحريمهاي اقتصادي عبارتند از دستکاري در روابط و همکاريهاي اقتصادي به منظور تامين اهداف سياسی.
در واقع تحريم اقتصادي يک ابزار سياست خارجی است که اين امکان را فراهم میآورد که کشور يا کشورهايی مقاصد سياسی
خود را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختالف اعمال کنند .وجود تحريمها باعث بوجود آمدن تغييراتی در مناسبات
اقتصادي کشورهاي تحريمکننده و کشورهاي تحريمشونده ايجاد میکند .در شرايطی که بدليل تحريم بازار خريد تغيير کند،
ناچار کاالي مشابه با قيمت باالتر خريداري میشود .بنابراين قدرت خريد پول هم کاهش میيابد.
با استناد به فرمايش جناب آقاي مهندس حائري مديريت محترم شرکت توانير در همايش تببين اقتصاد مقاومتی در صنعت
برق کشور (مورخ  23فروردين ماه سال جاري) ،اولين تحريم به صنعت برق کشور ،فروش و ارائه خدمات جانبی انواع تجهيزات
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حفاظتی باالخذ انواع رله هاي حفاظتی به ايران بوده است .اين مسئله اهميت مبحث حفاظت را در شکوفايی صنعت کشور نشان
میدهد .قبل از اعمال تحريمها عليه ايران ،عمده رلههاي حفاظتی مورد نياز صنعت برق کشور و صنايع وابسته به آن از
شرکتهاي معتبر دنيا در اين زمينه همچون  Schneider Electric ،SIEMENS ،ABBو  ...تهيه میشد .اما پس از اعمال
تحريمها اين شرکتها از فروش انواع رلههاي حفاظتی و انجام خدمات جانبی آنها به شرکتها و صنايع ايران خودداري
نمودند .با توجه به آنکه توليدکننده اين تجهيزات در داخل کشور وجود ندارد (در ابعاد وسيع و با کيفيت قابل رقابت با رلههاي
شرکتهاي مذکور) لذا صنايع داخل مجبور شدند به منظور تامين نيازهاي خود اين تجهيز مهم را يا از طريق واسطههاي
مختلف تهيه نمايند که در اين صورت موجب افزايش چندين برابري قيمت تمام شده آنها میشد و ضررهاي اقتصادي بزرگی
را به صنعت برق کشور وارد مینمايد يا نمونههاي مشابه اين تجهيزات را از توليدکنندگان ديگر کشورها (عمدتا چينی) خريداري
نمايند .با توجه به کيفيت بسيار پايين محصوالت شرکتهاي چينی ،لذا اين راهکار نيز عالوه بر مشکالت عديده فنی که ايجاد
می نمايد موجب خواهد شد که بابت يک تجهيز نه چندان با کيفيت ارز زيادي از کشور خارج شود .همچنين مشکل ديگر بوجود
آمده در اثر تحريمها بحث تعميرات و نگهداري تجهيزات حفاظتی موجود (يا خريداري شده با واسطههاي مختلف) است .چراکه
هم اکنون در بسياري از شرکت هاي برق ايران تجهيزات حفاظتی وجود دارند که خراب يا از کاليبره خارج شدهاند اما به داليل
ضعف دانش فنی در اين حوزه ،اين تجهيزات قابل تعمير و استفاده مجدد نيستند .بنابراين با توسعه دانش حفاظت و تجهيزات
 High Techاين حوزه در داخل کشور عالوه بر ايجاد مزاياي فنی و اقتصادي بسيار ،موجب خواهد شد که بتوان با تحريمهاي
ناجوانمردانه اعمال شده بر صنعت برق کشور که با هدف متوقف نمودن اين صنعت و در نهايت جلوگيري از رشد و شکوفايی
ايران طراحی شدهاند ،مقابله نمود و از اين فرصت براي شکوفايی صنعت کشور بويژه صنعت برق کشور و آن هم در يکی از
مهمترين حوزههاي آن استفاده شود .شکل زير خالصهاي از موارد گفته شده در فوق را که اهميت ساخت تجهيزات High

 Techحفاظتی در داخل کشور را بيان میسازد ،نشان میدهد.
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ا

ا



شكل  :)6-2نقش تحريم ها در ضرورت ساخت رله در داخل کشور

خاموشیها
خاموشی در يک سيستم قدرت به معناي خروج پيشبينی نشده و غيرقابل برنامهريزي بخشی از تجهيزات شبکه است ،به
گونه اي که در اثر خروج اين تجهيزات به بخشی از شبکه و يا سراسر آن ،توان الکتريکی ارسال نگردد .خاموشیهاي قابل
پيشبينی و برنامهريزي شده که ممکن است به داليل متعددي از جمله تعميرات دورهاي در سيستم مشاهده شود شامل تعريفی
که از خاموشی شده است نمی شود .حتی زمانی که يک سيستم قدرت در اثر بحران براي افزايش امنيت در شبکه ،قسمتی از
توان را تحت عملکرد رلههاي زيرولتاژي يا زيرفرکانسی حذف میکند ،اين حذف توان از شبکه نيز خاموشی محسوب نمیگردد
[.]3
همانطور که قبال هم به آن اشاره شد ،سيستم حفاظت رابطه مستقيمی با ميزان خاموشیها دارد بطوريکه عملکرد مناسب و
انتخابگرايانه سيستم حفاظت می تواند موجب کمترين خاموشی در شبکه شود حال آنکه عدم عملکرد مناسب سيستم حفاظت
میتواند موجب خاموشیهاي گسترده و پیدرپی شود .براي مثال طی تحقيقی که با سرپرستی آقاي دکتر فتوحی (استاد دانشگاه
صنعتی شريف) انجام شده است (مرجع[ )]4و نتايج آن در جدول زير ارائه شده است ،حدود  %33کل حوادث رخ داده در شبکه-
هاي برق ايران که منجر به خاموشیهاي گسترده يا جزئی شدهاند ،بدليل نقص در عملکرد سيستم حفاظت بوده است .اين
مسئله لزوم سرمايهگذاري بمنظور ارتقاء سيستم حفاظت را روشن میسازد چراکه خاموشی برق میتواند هزينه اقتصادي فراوانی
در پی داشته باشد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
17
1394  ارديبهشت،ويرايش اول

 تدوين مباني سند:1 فاز

 میتواند بسيار بيشتر از مقدار،مقدار کل هزينه خاموشی برق در يک بخش اقتصادي با توجه به جنبههاي تعادل عمومی
 از اينرو عدم توجه به تعادل عمومی خاموشی برق در تحليلهاي.هزينه تعادل جزئی برآورد شده در آن بخش اقتصادي باشد
سياستی میتواند اثرات اين خاموشیها را بسيار کم اهميت جلوه داده و بنابراين تصميمگيري درستی در حوزه عرضه برق و
.تامين آن صورت نپذيرد
 تعداد حوادث رخ داده در شبكه انتقال ايران براي چهار سال و دليل آنها:1-2 جدول
Events
Errors
Overhead Lines
Transformers
Reactors
Capacitors
Busbars
Cables
Breakers
Connections
Aux.Trans
Isolator Sw.
Surge Arresters
Wave Traps
DC Supply
CTs
VTs
PLC
Circuit
Protective Relays

Failure of main equipment

Substaion control and
protection equipment failure

System limitation
Enviromental and adverse
weather

Human errors

Adverse Weather
Contamination
Earthquake
External factors
Incorrect Maneu-ver
Maintenance
personnel mistakes
Design
Commisioning
Inadequate repair
Relay settings
Operation

1st

2nd

3rd

4th

56
2
0
1
0
12
11
4
2
2
12
0
1
5
2
5
14
44
14
29
10
2
6
6

121
17
0
1
0
7
19
19
0
3
17
0
1
3
2
31
23
75
69
47
11
5
26
4

113
17
1
1
0
2
25
9
0
0
7
0
5
5
1
23
18
33
36
42
6
1
8
11

494
17
0
2
1
4
18
29
0
3
0
0
4
2
0
15
11
19
0
62
15
2
25
11

42

60

30

70

7
10
4
35
8

5
11
3
39
16

6
9
5
24
7

14
6
28
16
9
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4th

3rd

2nd

1st

116
993

76
521

99
734

115
461

Events
Errors
Unknown
Total

نتيجه مطالعهاي که در  NFIBدر سال  2001انجام شده نشان میدهد که خاموشی در بيش از نصف فعاليتهاي توليدي
کوچک کاليفرنيا در ژانويه  2001منجر به اختالل در فعاليت شده است .از اين ميزان فعاليت مختل شده %34.2 ،کاهش توليد
بوده که بطور ميانگين حدود  %6.3کل فروش ماه ژانويه آنها میباشد .همچنين نتيجه اين بررسی حاکی از آن است که
خاموشیهاي برق ،هزينههاي غيرمستقيم قابل توجهی بدنبال داشته است .نتايج اين مطالعه نشان میدهد که براي %15.2
فعاليتهاي توليدي در کاليفرنيا و  %10.5در لسآنجلس ،سفارشها و يا خدمات ارائه شده به آنها با تاخير صورت گرفته است
که دليل آن تاثير خاموشی بر فعاليت ديگري بوده است .همچنين فروش توليدات به ميزان  %13.7در کاليفرنيا و  %7.7در لس-
آنجلس کاهش داشته است که دليل آن تاثير مستقيم خاموشی بر مصرفکنندگان بوده است .در اين مطالعه برآورد شده است
که هزينه غيرمستقيم خاموشیها %16.9 ،مقدار توليد فعاليتها ،هزينه گذاشته است .اين مقدار بيش از دو برابر بيشتر از هزينه-
هاي مستقيم ( )%6.3تحميل شده بر آنها میباشد .تعداد قابل توجهی از فعاليتها نيز متحمل هزينههاي بلند مدت خاموشی
برق شدهاند .بعنوان مثال به ميزان  %13.6از استخدامهاي جديد نيروي کار کاهش پيدا کرده است و يا برخی از سرمايهگذاري-
ها به تاخير افتادهاند .همچنين  %12.8از مديران فعاليتها در کاليفرنيا و  %13.3در لسآنجلس اظهار کردهاند که مشکالت
عرضه برق باعث شده است که آنها تصميمات جدي براي کسب و کارشان به خارج از کاليفرنيا بگيرند [.]5
تحليل ديگري که توسط داويس انجام شده است بيانگر اثرپذيري کل اقتصاد از خاموشیهاي برق در آفريقاي جنوبی است.
نتايج اين تحليل نشان میدهند که خاموشیهاي برق اثر منفی بسيار معنیداري روي توليد ناخالص داخلی اين کشور دارد.
نتايج مطالعهاي که در سال  2011با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ) (CGEانجام شد نشان میدهد که
خاموشی برق در کشور اتيوپی با کاهش  %3.1در توليد ناخالص داخلی مواجه بوده است .همچنين اين مطالعه نشان میدهد که
طرح دولت اتيوپی براي سرمايهگذاري در صنعت برق به ويژه در حوزه کاهش خاموشیهاي برق ،اثر معناداري روي رشد
اقتصادي خواهد داشت بطوريکه سرمايهگذاري در بخشهاي مذکور حدود  %6.1توليد ناخالص داخلی اين کشور را افزايش داده
است.
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بمنظور شناسايی اثر خاموشی ها بر اقتصاد ايران ،تحقيق مشترکی در دانشگاه تربيت مدرس و شهيد عباسپور تهران انجام
شد[ .]6در اين تحقيق نتايج حاصل از کاهش  5 ،1و  10درصد عرضه برق بر روي اجزاي توليد ناخالص داخلی وبطور کلی بر
توليد ناخالص داخلی مطالعه شد .شبيهسازي تعادل عمومی انجام شده در اين مقاله ،قيمت برق را ثابت درنظر میگيرد به اين
معنی که خاموشی خود منجر به افزايش قيمت برق نمیشود .با اين حال ممکن است با توجه به شرايط ايجاد شده بدليل
خاموشی برق ،قيمتهاي برق در آينده تحت تاثير قرار بگيرند .در جدول  2-2تاثير خاموشی برق بر اقتصاد با توجه به اجزاي
توليد ناخالص داخلی نشان داده شده است.
همانطور که از اين جدول مشخص است 1 ،درصد کاهش عرضه برق ،کل توليد ناخالص داخلی را به ميزان  0.197درصد
کاهش میدهد .اين مقدار کاهش منتجه از کاهش در اجزاي کل توليد ناخالص داخلی میباشد .واردات بيشترين کاهش را با
 0.446درصد نشان میدهد و کمترين کاهش متعلق به مصرف دولتی با  0.179درصد ،میباشد .همچنين با سناريوي  1درصد
کاهش عرضه برق مصرف خصوصی  0.186درصد و صادرات و سرمايهگذاري بترتيب  0.398و  0.224درصد ،کاهش میيابند.
همچنين خالص مالياتهاي غيرمستقيم با  0.08درصد کاهش مواجه گشته است.
جدول  :2-2کاهش توليد در اجزاي مختلف کل توليد ناخالص داخلی با توجه به سناريوهاي مختلف خاموشی

اجزاء توليد ناخالص داخلی
مصرف خصوصی

مصرف دولتی

سرمايهگذاري

صادرات

درصد کاهش عرضه برق (درصد)
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
10

درصد کاهش
-0.186
-1.105
-2.318
-0.179
-1.623
-4.422
-0.224
-1.572
-3.386
-0.398
-2.872
-6.273

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
20
ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

اجزاء توليد ناخالص داخلی
واردات

کل توليد ناخالص داخلی

خالص مالياتهاي غيرمستقيم

درصد کاهش عرضه برق (درصد)
1
5
10
1
5
10
1
5
10

درصد کاهش
-0.446
-3.165
-6.872
-0.197
-1.337
-2.986
-0.08
-0.425
-1.139

در نمودار ارائه شده در شکل  7-2مقدار اثرپذيري کل توليد ناخالص داخلی و اجزاء آن نسبت به سناريوهاي مختلف نشان
داده شده است .همانطور که نتايج اين نمودار نشان میدهند ،خاموشی برق تاثير زيادي بر مصرق خصوصی ،مصرف دولتی و
سرمايهگذاري میگذارد .نتايج حاکی از آن است که برآيند اثرات مستقيم و غير مستقيم کاهش عرضه برق ،بعنوان يک کاالي
نهايی و واسطه اي ،باعث کاهش قابل توجهی در توليد ناخالص داخلی و اجزاي آن شده است و در نتيجه باعث کاهش رفاه
اقتصادي میشود.

شكل  :)7-2اثر خاموشی بر اقتصاد ملی
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از منظر امنيتی

همانطور که در قسمت قبل مشخص شد گام نهادن در مسير ساخت تجهيزات  High Techحفاظتی در کشور عالوه بر
آنکه موجب تقويت زيرساختهاي شبکههاي هوشمند در کشور خواهد شد بلحاظ فنی و اقتصادي نيز براي کشور بسيار سودمند
خواهد بود که جزئيات آن در قسمتهاي قبل بيان شد .در اين قسمت به بررسی اثرات دستيابی و بومیسازي دانش نوين
حفاظت (که منجر به ساخت تجهيزات  High Techدر اين زمينه خواهد شد) بلحاظ امنيتی پرداخته خواهد شد.
از آنجا که صنعت برق يکی از مهمترين و زيربنايیترين صنايع هر کشور است لذا با ساخت تجهيزات حفاظتی در کشور
عالوه بر آنکه تکنولوژي ساخت اين تجهيزات در داخل کشور بومی میشود و اين مسئله بلحاظ فنی واقتصادي سود سرشاري
را نصيب کشور مینمايد ،موجب استقالل اين صنعت مهم از شرکتهاي خارجی است .در واقع همانطور که گفته شد بدليل
اهميت حوزه حفاظت در توسعه صنعت برق و ساير صنايع ،اولين تحريم به صنعت برق کشور فروش و ارائه خدمات جانبی
تجهيزات حفاظتی به ايران بوده است .بنابراين پرواضح است که وابستگی صنعت برق در تهيه اين تجهيزات حساس به
کشورهاي غربی موجب خواهد شد که آنها از اين مسئله سوء استفاده نموده و با اهداف سياسی و اعمال فشار و گرفتن امتياز
چنين تحريم هايی را وضع نمايند .بنابراين بهترين راه حل براي جلوگيري از اين مشکل ،دستيابی به توليد تجهيزات High

 Techحفاظتی در کشور است.
از سوي ديگر نمونههايی مشاهده شده است که با توجه به قابليت ارسال سيگنال و يا دريافت سيگنال توسط رلههاي
حفاظتی از راه دور ،لذا اقدامات خرابکارانه و جاسوسی از اين طريق صورت پذيرفته است .با توجه به آنکه محلهايی که رلههاي
حفاظتی در آنها نصب میشوند پستهاي فشار قوي هستند که جزء زيرساختهاي کشور محسوب میشوند لذا بهترين راه
حل براي جلوگيري از اين مسائل توليد اين تجهيزات در داخل کشور بگونهاي که با نمونههاي مشابه از شرکتهاي معتبر دنيا
رقابت کند ،میباشد.
ساير عوامل

همانطور که قبال نيز به آن اشاره شد ،سيستم حفاظت مغز متفکر سيستم قدرت است بگونهاي که ادامه عملکرد شبکه پس
از وقوع هرگونه پيشامد ،در گروي عملکرد صحيح سيستم حفاظت است .همين مسئله بررسی و سرمايهگذاريهاي کالن به
منظور افزايش قابليت اطمينان سيستمهاي حفاظت را توجيهپذير میکند .عالوه بر اين مسائل عوامل فرعی نيز وجود دارد که

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
22
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

توجه ويژه به سيستم حفاظت را دو چندان میکند ،هرچند اين عوامل معموال توسط متخصصين اين شاخه و مطالعات انجام
شده چندان مدنظر قرار نمی گيرند .مهمترين اين عوامل ،مسائل زيست محيطی و حوادث جانی رخ داده در اثر عملکرد نامناسب
سيستم حفاظت است .از ميان آمار جسته گريختهاي که بندرت از ميان دادههاي فنی و اقتصادي شرکتهاي برق استخراج می-
شود ،میتوان استنباط نمود که در سال  2000 1991آتشسوزي در جهان (که بسياري از آنها آتشسوزيهاي کوچک بوده
است) در اثر نقص در سيستم حفاظت شبکههاي برق رخ داده است .همچنين  8درصد از کل حوادث جانی که در محيطهاي
کاري شرکتهاي برق رخ میدهد ،بدليل ضعف سيستم حفاظت در قطع کردن برق بوده است (آمار شرکت برق خراسان) .اين
مسئله نشان میدهد که اگرچه نقش سيستم حفاظت در مسائل زيست محيطی و رخ دادهاي جانی بسيار کمرنگتر از نقش آن
در دادههاي فنی و اقتصادي است ،اما اين نقشها صفر نيست و لذا توجه به آنها و انجام اقدامات پيشگيرانه در جهت افزايش
ضريب عملکرد صحيح سيستم حفاظت ،میتواند عالوه بر پارامترهاي حائز اهميت ديگر ،تلفات جانی و آتشسوزيهاي ناشی از
عدم عملکرد سيستم حفاظت را بطور چشمگيري کاهش دهد.
لزوم توسعه فناوريهاي نوين حفاظت براي شبكههاي آينده
اگرچه طی سالهاي گذشته وضعيت سيستم حفاظت و قابليت اطمينان به اين سيستم در کشور افزايش يافته است اما با
توجه به ايجاد شبکه هاي هوشمند (که مورد تاکيد اسناد باالدستی کشور نيز هست) ،ايجاد بازارهاي رقابتی برق ،و تمايل به
حصول برق از منابع تجديدپذير انرژي و افزايش انتظار مشترکين به تامين برق مورد نياز آنها با قابليت اطمينان باال موجب
شده است که رفته رفته ساختارهاي سنتی حفاظت ،جاي خود را به ساختارهاي نوين و ادوات جديد دهند .از سوي ديگر هدف
اصلی در کنترل راهبري شبکههاي برق ،حفظ يکپارچگی آن در شرايط مختلف بهرهبرداري است .در حال حاضر بهمنظور کنترل
پايداري و امنيت شبکه اقدامات اصالحی بر مبناي پيشامد 1يا بر مبناي شرايط 2انجام میشود؛ ليکن با گسترش شبکه اين
اقدامات بهتدريج با کاهش اثر بخشی مواجه هستند .در شبکههاي بزرگ اقدامات اصالحی بهتدريج بر مبناي پاسخ لحظهاي

Event-Based
Condition-Based

1
2
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سيستم 1انجام میشود .گرچه در گذشته استفاده از سيستمهاي کنترل و حفاظت گسترده به دليل محدوديتهاي تکنولوژي و
هزينههاي بسيار زياد آن عمال غير ممکن بوده است .اما در سالهاي اخير با پيشرفت فناوريهاي مرتبط ،بويژه در زير ساخت
مخابراتی امکان بهبود ساختارهاي سنتی حفاظت و ايجاد ساختارهاي حفاظتی مرتبط با پاسخ لحظهاي سيستم وجود دارد .به
اين ساختارهاي بهبود يافته ،سيستم کنترل و حفاظت گسترده گفته میشود .مفهوم پايش ،حفاظت و کنترل گسترده شبکه
( )WAMPACمبتنی بر استفاده از اطالعات تمامی سيستم بهطور همزمان و انتقال آن به مرکز کنترل به منظور جلوگيري از
گسترش حوادث و کنترل پايداري سيستم است.
به منظور ايجاد اين سيستم چهار رکن اصلی نياز است.


سيستم ساعت مرجع ()GPS



شبکه مخابراتی پر سرعت با پهناي پاند وسيع



فناوري پردازش ديجيتال سيگنال DSP



الگوريتمهاي دقيق و سريع پردازش لحظهاي اطالعات

مهمترين انگيزه توسعه فناوريهاي نوين حفاظتی کاهش خاموشیهاي شبکه و در پی آن افزايش قابليت اطمينان شبکهها
است .امروزه خاموشی هاي بزرگ در سيستم پيامدهاي مخرب اقتصادي و اجتماعی را به همراه خواهند داشت .از سال  1965تا
سال  2005بزرگترين خاموشی که در سيستم قدرت در قاره آمريکا رخ داده است ،مربوط به خاموشی  14آگوست سال  2003در
شبکه شمالی آمريکا بوده است [ .]7در اين خاموشی حدودا  50ميليون مصرفکننده برق دچار خاموشی شدند .ميزان هزينهاي
که اين واقعه در برداشت برابر با  7تا  10بيليون دالر تخمين زده شده است 57 .ميليون نفر در خاموشی  28سپتامبر سال 2003
در کشور ايتاليا قربانيان بزرگترين خاموشی در قاره اروپا در محدوده سال  1965تا  2003بودهاند.
در ايران نيز در سالهاي ابتدايی دهه  80خاموشیهاي متعددي در شبکه برق ايران به وقوع پيوست که بزرگترين آنها
خاموشی فروردين سال  1382بوده است .بروز اين خاموشیها در ايران و بروز خاموشیهاي مشابه در ديگر کشورها ،به عنوان
Rsponse -Based

1
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مثال خاموشی  14آگوست  2003در شمال شرقی آمريکا و بخشهايی از شبکه برق کانادا ،که مشکالت سياسی ،اقتصادي و
اجتماعی فراوانی را به دنبال داشتهاند ،ارائه طرحی که توانايی پيشگيري و جلوگيري از خاموشیهاي سيستم قدرت را داشته
باشد را تبديل به يک نياز بزرگ براي بهرهبرداران سيستم کرده است .در اين راستا تاکنون ايدههاي فراوانی مطرح شده اند ،اما
به دليل عدم حضور زيرساختهاي تکنولوژيکی مورد نياز در سيستمهاي قدرت ،طرحهاي مذکور در عمل چندان موفق نبودهاند.
سيستمهاي پايش سراسري (که قبال در مورد آن صحبت شد) با در اختيار داشتن زيرساختهاي مورد نظر مانند تکنولوژي
همزمان اندازهگيري فازورها و هم چنين لينکهاي مخابراتی قابل اعتماد ،طرحهايی را ارائه میدهند که به صورت خودکار و
اتوماتيک ،فارغ از هرگونه خطاي انسانی به خوبی سيستم را از شرايط بحرانی نجات خواهند داد [ .]8براي مثال نصب واحدهاي
اندازهگيري فازور در شبکه برق کشور موجب افزايش رويتپذيري شبکه و در نتيجه مطابق آنچه در شکل  1-2نشان داده شد
موجب بهبود عملکرد سيستم حفاظت و در نتيجه افزايش قابليت اطمينان سيستم شده است .روند افزايش رويتپذيري شبکه با
نصب PMUها در شبکه برق کشور در طی سالهاي مختلف در نمودار زير ارائه شده است.

شكل  :)8-2ميزان رويتپذيري در شبكه برق ايران []1
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بنابراين با توجه به موارد ارائه شده در فوق پرواضح است که افزايش رويتپذيري سيستم (با بکارگيري تجهيزات نوين)
رابطه مستقيمی با بهبود عملکرد سيستم حفاظت دارد .در واقع تا قبل از ايجاد بسترهاي مخابراتی سريع ،امکان تصميمگيري
زمان حقيقی در زمان بروز هرگونه تغيير در شبکه وجود نداشت .اين مسئله موجب میشد که سيستم براساس استراتژيهايی از
پيش تعيين شده عمل نمايد .حال آنکه اين استراتژيها قادر نبودند تمام تغييرات شبکه را تحت پوشش قرار دهند .بدان معنا که
ممکن بود حاالت ديناميکی در شبکه رخ دهد (براي مثال ورود و خروج خط ،نيروگاه و  )...که استراتژي طراحی شده با درنظر
گرفتن آن طراحی نشده بود .اين مسئله قابليت اطمينان سيستم حفاظت را کاهش میداد چراکه وقوع حوادث از پيش تعيين
نشده می توانست موجب عملکرد يا عدم عملکرد مناسب سيستم حفاظت شود و اين مساله میتوانست موجب خاموشیهاي
گسترده شود و عالوه بر زيانهاي اقتصادي فراوان ،نارضايتی عمومی را نيز ايجاد نمايد.
با ايجاد فناوريهاي نوين حفاظت در کنار بسترهاي مخابراتی سريع و مطمئن عالوه بر آنکه مسير حرکت به سمت ايجاد
شبکههاي هوشمند هموار گرديد ،قابليت اطمينان سيستمهاي حفاظت سنتی نيز بطور چشمگيري بهبود يافته است .براي مثال
همانطور که بيان شد ،استفاده از تجهيزات نوينی چون  PMUدر شبکه کشور موجب افزايش رويتپذيري شبکه و در نتيجه
کاهش خاموشیها شده است .بنابراين با بکارگيري تجهيزات نوين در شبکههاي فعلی میتوان وضعيت حفاظت شبکههاي برق
کشور را بهسازي نمود .اين مسئله لزوم برنامهريزيهاي کوتاه مدت براي توسعه فناوريهاي جديد در شبکههاي حاضر را
ضروري میسازد .چراکه از يک طرف اين مسئله میتواند موجب گام نهادن در مسير هوشمندسازي شبکههاي برق کشور باشد
و از سوي ديگر در شبکه فعلی موجب افزايش قابليت انعطاف سيستم حفاظت خواهد شد بطوريکه بتوان بسته به تغييرات و
حوادث رخ داده در شبکه بطور آنالين تصميمگيري نمود و از اين طريق ضمن کاهش ريسک سيستم حفاظت ،قابليت اطمينان
شبکهها را نيز افزايش داد.
يکی از مسائلی که در اسناد باالدستی کشور بسيار مورد تاکيد قرار گرفته است ،بحث ايجاد شبکههاي هوشمند است [.]9
شبکههاي هوشمند شبکههاي اکتيوي هستند که در آنها از منابع توليد پراکنده (عمدتا تجديدپذير) و ذخيرهسازهاي انرژي
بطور گسترده استفاده میشود و به همين دليل شارش توان در آنها دوسويه است .ايجاد شبکههاي هوشمند داراي مزاياي
ب سيار فنی و اقتصادي است .يکی از اين مزايا بکارگيري منابع تجديدپذير انرژي در قالب منابع توليد پراکنده بجاي نيروگاههاي
متمرکز و بزرگی است که سوخت آن ها منابع فسيلی است .عالوه بر مشکالت محيط زيستی ايجاد شده ناشی از توليد برق با
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سوختهاي فسيلی راندمان اين نيروگاهها نيز بسيار پايين است ،بطوريکه گاهی توليد برق توسط آنها را با توجه به راندمان
پايين و تلفات انتقال و توزيع توان غير اقتصادي میکند .شکل  9-2راندمان متوسط نيروگاههاي فسيلی در کشورهاي مختلف
را نشان میدهد.

شكل  :)9-2متوسط راندمان نيروگاههاي حرارتی []10

شكل  :)10-2مقايسه قيمت توليد برق از منابع مختلف انرژي []11
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مطابق شکل  10-2قيمت تمام شده توليد برق از منابع توليد پراکنده بسيار کمتر از سوختهاي فسيلی است .اگر اين مساله
را در کنار بازده پايين و انتشار گازهاي گلخانهاي نيروگاههاي با سوخت فسيلی قرار دهيم پرواضح است که استفاده از منابع
تجديدپذير انرژي در قالب منابع توليد پراکنده بسيار با معيارهاي توليد برق در شبکههاي آينده و سياستهاي کشور همسو
است .يکی از اين معيارها که بعنوان مزاياي ايجاد شبکههاي هوشمند نيز برشمرده میشود ،کاهش آلودگیهاي زيست محيطی
با استفاده از منابع تجديدپذير انرژي و حصول برق از اين منابع است .در واقع افزايش بيش از حد آاليندههاي توليدي توسط
نيروگاههاي حرارتی منجر به امضاي توافقنامه کيوتو توسط بسياري از کشورهاي جهان براي کاهش توليد گازهاي گلخانهاي
گرديد .براساس اين توافقنامه براي توليد چهار گاز گلخانهاي جريمههايی تعيين شده است .الزم به ذکر است که چهار گاز
گلخانهاي عبارتند از NOX ،CO2 ،CO :و  .SO2اما از سوي ديگر منابع انرژي تجديدپذير برخالف سوختهاي فسيلی داراي
ويژگی عدم توليد آاليندهها اعم از آبی ،زمينی و هوايی بوده و اين امر موجب تمايل شديد براي استفاده از اين منابع و همچنين
کاهش آلودگی آب و هوا شده است .اين امر از جهت حفظ محيط زيست براي نسلهاي بعدي داراي اهميت فراوان میباشد.

از بعد امنيتی مسئلهاي که حل چالشهاي تکنيکی بمنظور توسعه شبکههاي هوشمند را ضروري میسازد بحران نفت است.
بحران نفت در سال  1973موجب شد تا بسياري از کشورها که در صنايع خود وابسته به سوختهاي فسيلی بودند ،بدنبال يافتن
جايگزينهاي مناسب براي اينگونه سوختها باشند .اين مسئله در کشور ما نيز بسيار حائز اهميت میباشد چراکه هم اکنون
شاهد مصرف بیرويه سوختهاي فسيلی هستيم .روند مصرف نفت در کشور طی سالهاي گذشته و آينده در شکل 11-2
مشخص شده است .مطابق اين شکل پرواضح است که با روند موجود مصرف نفت در کشور ،طی  10سال آينده قطعا با بحران
انرژي روبرو خواهيم شد .بنابراين مطابق آنچه که در اسناد باالدستی از آن با عنوان صيانت از منابع خدادادي براي نسلهاي
آينده ياد شده است لذا لزوم برنامهريزيهاي مدون جهت جايگزينی حصول انرژي (بويژه برق) از منابع تجديدپذير بجاي منابع
سنتی در مقطع کنونی بسيار ضروري است .اين مسئله لزوم ايجاد بسترهاي مناسب شبکههاي هوشمند براي پذيرفتن منابع
توليد پراکنده را میطلبد.
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شكل  :)11-2ميزان مصرف نفت در گذشته ،حال و آينده []10

همانطور که مشخص شد گرايش شبکههاي برق آينده به سوي ايجاد و توسعه شبکههاي هوشمند است لذا حل مشکالت
آنها ضروري است .مطالعات مهمترين چالش پيادهسازي آنها را در ابعاد غير آزماشگاهی ،مسئله حفاظت آنها میداند.
بنابراين توسعه دانش نوين حفاظت بمنظور توسعه شبکههاي هوشمند برق همسو با کشورهاي پيشرفته دنيا از واجبات است.
ميزان رشد تمايل به فناريهاي نوين حفاظت در دنيا

امروزه با ظهور تکنولوژي اندازهگيري هم زمان فازورها توانايی طراحی سيستمهاي جديدي تحت عنوان  WAMPACو يا
سيستمهاي پايش ،کنترل و حفاظت جامع به وجود آمده است که میتواند به عنوان يک ابزار موثر در طراحی سيستمهاي
حفاظت نوين و يا به طور کلی در پيشگيري از خاموشیها مورد استفاده قرار گيرد.
سيستم پايش ،کنترل و حفاظت جامع در يک جمله به معناي جمعآوري آنالين اطالعات از سراسر سيستم و ارسال آنها با
استفاده از لينکهاي مخابراتی موجود به يک مرکز دوردست جمعآوري اطالعات جهت مقابله با گسترش اغتشاشات وسيع در
سيستمهاي قدرت است .تکنولوژي اندازهگيري هم زمان فازورها مهمترين عامل در پيدايش سيستمهاي  WAMPACبوده
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است .جمعآوري اطالعات فازورهاي ولتاژ و جريان در سيستم با استفاده از واحدهاي اندازهگيري فازور انجام خواهد شد .اين
واحدها با دقت و نرخ بسيار باال پارامترهاي سنکرون شده را اندازهگيري مینمايند.
جدول  :3-2مقايسه PMUهاي بكار رفته در کشورهاي مختلف
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به دليل فراهم نمودن امکانات فراوان براي کنترل و مديريت شبکه توسط سيستم پايش ،حفاظت و کنترل گسترده
( ) WAMPACکاربردهاي متنوعی از آن در کشورهاي مختلف در مراحل طراحی ،تست و بهرهبرداري قرار دارد .که در
جدول 3-2مقايسهاي بين اين تجهيزات در کشورهاي مختلف صورت گرفته است.
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شکل  12-2و شکل  13-2ميزان نصب PMUها را در شبکه شمال آمريکا را در سالهاي  2009و  2012نشان میدهد.
همانطور که از اين اشکال مشخص است در سال  2009در حدود  60عدد  PMUدر اين شبکه نصب شده بود اين در حالی
است که اين تعداد در سال  2012به بيش از  3برابر افزايش داشته است .اين مسئله نشان میدهد کشور آمريکا به سرعت در
حال تجديد آرايش سيستم کنترل و حفاظت شبکههاي خود از ساختاري سنتی به ساختاري نوين به منظور پايش و حفاظت
آنالين شبکه و توسعه زير ساختهاي الزم جهت ايجاد شبکههاي هوشمند است.

شکل
 :)12-2وضعيت نصب  PMUدر شبکه شما آمريکا در سال 2009
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شكل  :)13-2وضعيت نصب  PMUدر شبكه شما آمريكا در سال 2012

تج گ ي
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با توجه به اهميت و جايگاه ويژه سيستمهاي حفاظتی در امنيت و قابليت اطمينان شبکههاي برق بررسی جزئيات اين
سيستمها از جايگاه ويژهاي برخوردار است .در اين گزارش ،اين مسئله از چند بعد مورد بررسی قرار گرفت .نخست اين مسئله بر
روي شبکههاي فعلی بررسی شد و مشخص گرديد که به دليل آنکه اکثر خاموشیهاي شبکههاي ايران در اثر نقص فنی
سيستمهاي حفاظت بوده است ،لذا ارتقاء اين سيستمها بسيار حائز اهميت است .همچنين به دليل شرايط تحريمها و اثرات
منفی که بر اقتصاد ايران دارد و با توجه به آنکه شرکتهاي غربی فروش رله را به دليل اعمال فشار بر صنعت برق کشور
مختل نمودهاند ،لذا الزم است اين مسئله در کشور به جد مورد توجه قرار گيرد تا بدين ترتيب عالوه بر مزاياي فنی و اقتصادي
بيشمار ،تحريمها عمال بی اثر گردند.
مسئله ديگري که در اين گزارش بررسی گرديد و لزوم توجه به سيستمهاي حفاظت را بيشتر نمود ،بحث تغيير ساختار
شبکههاي کشور و بحث ورود منابع توليد پراکنده به شبکههاي کشور است که لزوم بازنگري در طرحهاي حفاظتی را ضروري
میسازد.
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سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
2
ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

فاز  :2هوشمندی فناوری

مقدمه
با توجه به پيوستگي و پيچيدگي شبکه برق در ايران و نقاط مختلف جهان ،استفاده از تجهيزات حفاظتي موضعي و
محلي به تنهايي قادر به پاسخگويي به رخدادهاي متنوع و ناخواسته شبکه برق نخواهند بود و وجود مديريت باالسري و
وسيعتري ضرورت پيدا ميكند .محدوديتهاي توليد منابع انرژي پيشين به دليل افزايش مصرف و رويآوردن به منابع انرژي
تجديد پذير كه داراي منحني توليد متغيري هستند بر پيچيدگي شبکه موجود و ضرورت بهبود و توسعه سيستم حفاظت موجود
افزوده است .از طرفي نيازمندي به بهبود كيفيت توان در راستاي جلوگيري از رخدادها و ارائه خدمات باقابليت اطمينان باالتر بر
اهميت اين قضيه ميافزايد .در برخي مواقع نظارت باالسري بر تجهيزات حفاظتي پيشين و تدوين و تنظيم ضوابط و قوانين
ملي و فني بروز و در برخي مواقع توسعه سيستم حفاظتي با پيادهسازي تجهيزات حفاظتي مدرن ميتواند پيکربندي مطلوبتري
بر سيستم حفاظتي فعلي فراهم سازد .در نتيجه ميتوان تقسيمبندي كلي زير را براي فناوري تجهيزات سيستم حفاظتي نوين
كشور مطرح كرد.

تجهيزات حفاظتي محلي

سيستم حفاظت
شبکه برق ايران

تجهيزات حفاظتي فرامحلي

شکل -1-2تقسيمبندي كلي فناوري تجهيزات سيستم حفاظت نوين شبکه برق ايران

وظيفهي سيستم حفاظت آن است كه هر جزء از شبکهي الکتريکي را كه دچار خطا يا اتصالي شده در كمترين زمان
ممکن از مدار خارج سازد ،به شکلي كه احتمال خطر از بين رفته و كوچكترين بخش ممکن از شبکهي الکتريکي مجزا گردد.
همين امر در شرايط بهرهبرداري غيرعادي نيز صادق است .در اين راستا ميبايست مهمترين شاخصهاي حفاظتي سيستم
شناساييشده و در راستاي بهبود اين شاخصها گام برداشت .در ادامه به معرفي اين شاخصها و اهميت آنها در مديريت
سيستم حفاظتي پرداخته شده است.
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 1-2شاخصهای سيستم حفاظت شبكه برق
وجود شاخصهاي عملکرد مناسب و شناسايي آنها به عنوان معيارهاي كارايي در هر مقولهاي ميتواند به بهبود و ارتقاء
هر چه بيشتر تکنولوژي حاصل و توسعه آن منجر شود .هر تغييري در سيستم گسترده برق بر شاخصهاي حفاظتي و معيارهاي
پايداري آن تأثيرگذار خواهد بود كه ميبايست در راستاي بهبود آن اقدامات مختلفي را به اجرا رساند .از اساسيترين مسائل
مربوط به حفاظت سيستمهاي قدرت ميتوان از قابلاطمينان1و قابل انتخاب2بودن آن سيستم نام برد .بدون در نظر گرفتن دو
مورد فوق ،يك طرح حفاظتي ارزشمند و موفق نخواهد بود .مشخصات ديگر حفاظت عبارتند از سرعت 3و حساسيت4سيستم
حفاظت كه اين دو پارامتر نيز از مشخصات مهم و قابلتوجه آن هستند و بايستي موردتوجه قرار گيرد]. [1
 1-1-2قابليت اطمينان
هيچگاه يك طرح حفاظتي نميتواند صد درصد قابل اطمينان باشد زيرا همواره امکان ايجاد عيب در دستگاهها و يا
اشتباه نيروي انساني و نظاير آن وجود دارد.
بهطوركلي يك سيستم حفاظتي بايستي درجايي كه الزم است عمل كند ،حتماً عمل كرده و درجايي كه نيازي به
عملکرد نيست ،اصالً عمل نکند.
عملکرد غير صحيح سيستم حفاظت ميتواند در دستههاي زير تقسيمبندي شود:
 )1طراحي غلط
 )2تنظيم 5غلط
 )3نصب غلط
 )4تست و راهاندازي غلط
 )5اشکال در بهرهبرداري

1

Reliability

1
2

. Selectivity
. Speed
4
. Sensitivity
5
. Setting
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 1-1-1-2طراحي
طراحي سيستمهاي حفاظتي از پارامترهاي بسيار مهم در بخش حفاظت ميباشد .لذا همواره طراحي بايستي بهگونهاي
صورت گيرد كه سيستم حفاظتي درجايي كه بايد عمل كند ،حتماً عمل كند و در جايي كه نياز به عملکرد نيست (مثالً ناحيه
خارج از محدوده رله) ،اصالً عمل نکند.
 2-1-1-2تنظيم
براي انجام صحيح تنظيمات رلهها ميبايست پارامترهاي اوليه سيستم مثل جريان بار ،سطح اتصال كوتاه ،مشخصات
ديناميك سيستم و  ...در نظر گرفته شوند .زيرا از آنجا كه مشخصههاي سيستمهاي قدرت در اثر تغيير بار ،نوع ،محل و مقدار
توليد برحسب زمان متغير ميباشد ،لذا الزم است مقادير تنظيمشده بر روي رلههاي حفاظتي ،طي فواصل مناسب مجدداً
موردبررسي قرار گيرد .در غير اين صورت ممکن است باعث عملکرد ناخواسته رله شده و يا درجايي كه ميبايست عمل كند
عمل نکند]. [1
 3-1-1-2نصب
نصب صحيح تجهيزات حفاظتي يکي از پارامترهاي مهم عملکرد صحيح سيستم ميباشد .پيچيدگي اتصاالت بعضي از
سيستمهاي حفاظتي و ارتباط آنها با ديگر تجهيزات ،ممکن است بعضاً عمل نصب صحيح را با مشکل مواجه سازد .لذا الزم
است پس از نصب رله ،آزمايشهاي سادهاي جهت تشخيص نحوه صحيح نصب انجام گردد.
 4-1-1-2تست و راهاندازی
تست منسجم و فشرده جزء موارد مهم يك سيستم حفاظتي و يا رله ميباشد .در اين تست ميبايست تمامي جنبههاي
سيستمهاي حفاظتي در نظر قرارگرفته و تا حد امکان شرايط محيطي و عملکردي رلهها بازسازي و آزمايش گردد .معموالً در
آزمايشها نوعي تجهيزات حفاظتي ( )Type testعمده پارامترهاي رلهها مورد آزمايش قرار ميگيرند ،ولي كماكان ضروري

. Deterioration in service

1
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است كه پس از قرار گرفتن رلهها در چرخه حفاظتي شماي حفاظتي مزبور در حضور تجهيزات حفاظتي مورد تست و آزمايش
قرار گيرد]. [1
 5-1-1-2اشكال در زمان بهرهبرداری
جدا از امکان عدم نصب صحيح ،اشکاالت مختلفي ممکن است در زمان بهرهبرداري در يك سيستم حفاظتي واقع گردد.
كه بعضي از موارد به شرح زير است:
 كنتاكتهاي رلهها ممکن است در اثر عملکرد مکرر ذوب گردند.
 كنتاكتهاي رلهها ممکن است در اثر مرور زمان دچار خوردگي شوند.
 در سيستم پيچها و بوبينها ممکن است قطعي پيش آيد.
 تجهيزات الکترونيکي و رلههاي كمکي ممکن است عملکرد غلط داشته باشند.
همچنين قسمتهاي مکانيکي ممکن است تغيير شکل داده و از اندازه اصلي خود خارج شوند .يك رله ممکن است
روزانه عملکرد داشته باشد و رله ديگر ممکن است حتي در مدت يك سال يك عملکرد هم نداشته باشد .لذا نميتوان مطمئن
بود كه اگر در مدت يك سال عملکرد نداشته باشد در موقع اتصالي پاسخ مناسب بدهد .بنابراين بر اساس داليل فوق،
ميبايست سيستمهاي حفاظتي و رلهها در دورههاي منظم بهدقت مورد آزمايش قرارگرفته و صحت عملکرد اجزاء آن كنترل
گردد]. [1
 2-1-2قابليت انتخاب
در زمان بروز اتصالكوتاه ،سيستمهاي حفاظتي فقط ميبايست بهكليد يا كليدهايي كه عملکرد آنها مورد نياز است،
فرمان قطع دهند .اين خاصيت ،به نام قدرت تمايز يا قدرت تشخيص ناميده ميشود و به دو روش كلي زير حاصل ميشود.
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1

سيستمهاي حفاظتي موفق ،بهگونهاي طراحي ميشوند كه بر اساس نوعي ترتيب يا درجهبندي زماني تجهيزات سيستم
را از مدار خارج نمايند .بهطوريكه در زمان بروز يك اتصال كوتاه ،اگرچه تعدادي از تجهيزات حفاظتي فعال ميشوند ولي فقط
آن دسته از تجهيزات كه در ناحيه اتصالي ميباشند عمل قطع كامل را انجام ميدهند .مابقي تجهيزات حفاظتي و رلهها عملکرد
غيركاملي دارند .بنابراين پس از قطع مدار توسط يکي از رلهها مابقي Resetميشوند .در اين سيستم سرعت پاسخ غالباً متکي
خواهد بود بر دوام جريان اتصال كوتاه و معموالً از حالت حفاظت واحد كندتر عمل خواهند كرد]. [1
 2-2-1-2پايداری
اين ويژگي معموالً در رابطه با حفاظت واحد بکاررفته و رجوع ميشود به توانايي يك سيستم حفاظت كه بتواند در مقابل
اتصاليهاي خارج از ناحيه عملکردي خود مقاومت كرده و از خود عکسالعملي نشان ندهد .درواقع توانايي عدم عملکرد يك
سيستم حفاظتي در مقابل اتصاليهاي خارج ازناحيه حفاظتي راپايداري يك سيستم حفاظتي گويند .جريان بار عبوري از
تجهيزات و اتصاالت خارج از ناحيه ازجمله اين شرايط ميباشد.
 3-1-2سرعت
وظيفه يك سيستم حفاظتي عبارت است از جداسازي تا حد امکان سريع خطاهاي واقعشده بر روي سيستم قدرت .هدف
اصلي اين كار اطمينان از تداوم سرويسدهي با حذف هرگونه اغتشاش بوده قبل از اينکه با عملکرد گسترده موجب گردد كه
شبکه از حالت سنکرون خارج و كل سيستم قطع نمايد .عالوه بر موضوع سنکرونيسم ،سرعت عملکرد يك سيستم حفاظتي مي
تواند خسارت ناشي از يك اتصال كوتاه را به حداقل ممکن برساند .ازآنجاكه انرژي آزادشده درزمان بروز يك اتصال
كوتاه،متناسب با مجذور جرياندر زمان اتصالي ميباشد .بنابراين الزم است يك سيستم حفاظتي تا حد امکان سريع عمل كند تا
ميزان انرژي آزادشده در اثر اتصالكوتاه را به حداقل برساند .البته سرعت عمل سيستمهاي حفاظتي ميبايست با محدوديتهاي
اقتصادي هماهنگ باشد.در يك سيستم قدرت ،متناسب با افزايش جريان بار ،اختالف فاز بين ولتاژهاي شينههاي مختلف نيز

. Time grading

1
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افزايش مييابد ،اين افزايش همچنين با باال رفتن احتمال خروج سيستم از حالت سنکرون در زمان وجود يك اغتشاش ناشي از
يك اتصال كوتاه متناسب است.
 4-1-2حساسيت
واژه حساسيت ،غالباً در هنگام مراجعه به حداقل سطح عملکرد رله يا سيستم حفاظتي بکار ميرود .يك رله يا سيستم
حفاظتي وقتي حساس است كه بتواند با حداقل كميتهاي اوليه مثل ولتاژ ،جريان ،توان و  ...عمل كند.
در رلههاي الکترومکانيکي ،حساسيت بستگي دارد به ميزان ولتآمپر موردنياز براي عملکرد بخشهاي حركتي رله
درحاليكه در رلههاي جديد نيومريك و ديجيتال حساسيت تجهيز ،بهندرت به طراحي تجهيزات بستگي داشته بلکه به كاربرد
رله و پارامترهاي ترانسهاي جريان و ولتاژ بستگي دارد و انتخاب تنظيمهاي اشتباه براي ترانسهاي جريان و ولتاژ موجب
ميگردد كه رلههايي از اين دست حساسيت مطلوب را نشان ندهند]. [1

 2-2انواع حفاظت
تمام عناصر سيستم قدرت بايد بهدرستي موردحفاظت قرار گيرند تا رلهها فقط به هنگام رخداد خطا عمل كنند .برخي از
رلهها تنها در برابر خطاهايي كه در محدودهي حفاظتي آنها رخ ميدهد ،واكنش نشان ميدهند؛ اين نوع از حفاظت ،حفاظت
اوليه ناميده ميشود .از سوي ديگر ،برخي رلهها نيز ميتوانند خطا را چه در يك محدودهي حفاظتي خاص و چه در بيرون از آن
و معموالً در نواحي همسايه ،تشخيص دهند آشکار كنند .از اين رلهها ميتوان بهعنوان پشتيبان براي رلههاي نوع اول استفاده و
محدودهي حفاظتي دومي را ايجاد كرد .مهم آن است كه هر نوع خطايي از شبکه ايزوله شود حتي اگر حفاظت اصلي مرتبط با
آن از خود واكنشي نشان ندهد .بنابراين ،در صورت امکان تمامي عناصر يك سيستم قدرت بايد داراي هر نوع حفاظت اوليه و
پشتيبان باشند[.]1
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 1-2-2حفاظت اوليه
حفاظت اوليه هر قسمت از شبکه بايد به هنگام بروز خطا در هريك از عناصرش ،فعال شود .بنابراين ،هر تجهيز حفاظت
اوليه يك ناحيهي حفاظتي را كه از يك يا چندين عنصر از سيستم قدرت مانند ماشينهاي الکتريکي ،خطوط يا شينها تشکيل
يافته است ،پوشش ميدهد.
 2-2-2حفاظت پشتيبان

1

در شبکههاي بااهميت قدرت ،چنانچه حفاظت اصلي به هر علت نتواند عيب را حس كرده و در رفع آن اقدام نمايد،
سيستم حفاظتي ديگري به عنوان پشتيبان به كار گرفته ميشود تا اين وظيفه را انجام دهد .حفاظت پشتيبان به مدتزمان
بيشتري براي شروع به كار نياز دارد و معموالً قسمت بيشتري از مدار را از سيستم جدا ميكند .بر اساس اهميت سيستم قدرت،
زمان قطع رلههاي پشتيبان به نحوي انتخاب ميشود كه فرصت كافي جهت عمل حفاظت اصلي وجودداشته باشد]. [1
در عمل معموالً دو نوع حفاظت پشتيبان در سيستم بکار ميرود:
.1حفاظت پشتيبان محلي

2

.2حفاظت پشتيبان از راه دور

3

ميزان ريسكپذيري و شرايط اقتصادي تعيين ميكند كه كدام نوع از حفاظتهاي پشتيبان بکار گرفته شود.
در شبکههاي فشارقوي كه زمان رفع خطا بسيار بااهميت بوده و بر روي پايداري سيستم تأثير ميگذارد ،بهتر است از
حفاظت پشتيبان محلي استفاده گردد .در اين شرايط ،اكثر تجهيزات حفاظتي دو برابر ميگردد .بنابراين ازنظر اقتصادي گرانتر
ميباشد.در شبکه هاي فشار ضعيف كه زمان حذف خطا حالت بحراني نداشته و عدم پايداري در سيستم قدرت ايجاد نمينمايد،
حفاظت پشتيبان از راه دور بکار گرفته ميشود .اين نوع حفاظت كندتر بوده و قابليت انتخاب كمتري دارد.

1

. Backup protection
. Local backup protection
3
. Remote backup protection
2
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1

هر يك از اجزاي يك سيستم حفاظتي بايستي با در نظر گرفتن فاصله زماني ساير اجزا و همچنين در نظر گرفتن
ناحيهي حفاظتي خود شروع بکار نمايد .بهطوركلي هيچ قسمتي از سيستم را نميتوان بهطور مجزا موردبررسي قرار داد و در
طرحهاي حفاظتي تمام اجزاي سيستم بايد در نظر گرفته شود .اين كيفيت را هماهنگي بين اجزاي يك سيستم حفاظتي
مينامند]. [1

 4-2تجهيزات حفاظت سيستم قدرت
ساختار سيستم پيوسته حفاظتي متشکل از مجموعهاي از تجهيزات و عناصري است كه ايمني و صحت عملکرد شبکه و
همچنين پايداري آن را به ارمغان ميآورد .اين پايداري با حفاظت عناصر مختلف موجود در شبکه ازجمله خطوط انتقال،
ترانسفورماتورها ،موتورها و ژنراتورها ،باس ها و بارهاي موجود در شبکه حاصل ميشود .طراحي ،نصب و استفاده از اين
تجهيزات به نحوي اتفاق ميافتد كه شاخصهاي عملکرد معرفيشده فوقالذكر به مقادير بهينه خود برسند و وضعيت
مطلوبتري را براي حفاظت شبکه گسترده و پيچيده برق در شرايط مختلف بهرهبرداري و شرايط ناخواسته شبکه فراهم سازند.
در ادامه بهتفصيل به معرفي اين تجهيزات و كاربرد آنها در حفاظت شبکه برق پرداختهشده است.

 1-4-2تجهيزات اندازهگيری
اولين مرحله در مديريت شبکه برق و حفاظت پيوسته آن ،پايش و نظارت بر تمامي اجزاء موجود در سيستم ميباشد .اين
امر با اندازهگيري پارامترهاي از شبکه صورت ميگيرد كه ميتوانند رفتار داخلي سيستم را بهخوبي نشان دهند .حضور انرژي
الکتريکي در شبکه برق منجر به جاري شدن جريان در آن و حضور عناصر الکتريکي در مدار منجر به عدم توزيع يکسان
جريان الکتريکي در سطح شبکه و درنهايت وجود اختالفپتانسيل الکتريکي در نقاط مختلف شبکه خواهد شد .طبق اين اصل

1. Coordination
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كلي ،جريان و ولتاژ الکتريکي و حاصلضرب اين دو پارامتر (معرف توان الکتريکي عبوري از شبکه ميباشد) بهعنوان
كميتهاي شناختهشده شبکه برق براي آناليز رفتار سيستم برق مورداستفاده قرار ميگيرند .تجهيزاتي بهمنظوراندازهگيري اين
پارامترها در شبکه برق نصبشدهاند كه عمدهترينآنهاترانسهاي جريان و ولتاژي ميباشند .ترانسهاي ولتاژ و جريان در طرف
اوليهي خود مستقيماً به سيستم قدرت وصل ميباشند به همين خاطر داراي عايقبندي متناسبي هستند و در طرف ثانويه نيز با
كاهش دادن ولتاژ و جريان به تجهيزات حفاظتي ديگري جهت صدور فرمان وصل شده و اطالعات جمعآوريشده از سيستم
قدرت را در اختيار آنها قرار ميدهند .ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان براي كاهش ولتاژ و جريان و همچنين ايزوله كردن
قسمت حفاظت از مقادير باالي ولتاژ و جريان در سيستم قدرت استفاده ميشوند .اين تجهيزات اندازهگيري از مهمترين اعضاي
تيم حفاظت سيستم قدرت ميباشند .در زير ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان و انواع آنها و عملکردشان بهطور خالصه بيان
شده است.

1-1-4-2

ترانسهای جريان ( ) CT

براي نمونه گيري جريان به نسبت عبور جريان از اوليه خود و القاي آن در ثانويه استفاده ميشوند .اين
ترانسها بهمنظور حفاظت و اندازهگيري در ابتداي خطوط ورودي به پستها و همچنين در ورودي ترانس قدرت
و ورودي ثانويه ترانس و همچنين در خروجيهاي پست و نقاط كليدي ديگر كه احتياج است جريان در آن
نقطه تحت نظر باشد استفاده ميشود كه هر كدام از اين نقاط با ترانس مخصوص به خود چه ازنظر عايقي و
ساختمان و چه ازنظر قدرت و دقت ،نصب و استفاده ميگردند]. [2

ترانسفورماتور جريان از دو سيم پيچ اوليه و ثانويه تشکيلشده كه جريان واقعي در پست از اوليه عبور
نموده و در اثر عبور اين جريان و متناسب با آن ،جريان كمي (در حدود آمپر) در ثانويه به وجود ميآيد .ثانويه
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اين ترانسها با مقياس كمتري از اوليه خود كه تا حد بسيار بااليي تمام ويژگيهاي جريان در اوليه خود را دارد به تجهيزات فشار
ضعيف پست و رلهها و نشاندهندهها متصل ميشود .ثانويه اين ترانسها داراي سيمپيچ با دورهاي زيادتري نسبت به اوليه كه
بيشتر مواقع تنها يك شمش و يا چند دور از شمش است ساخته ميشود.
نکتهاي كه قابلتوجه است ،تعداد دورهاي سيمپيچي است كه بايد به نسبت موردنظرباشد .در ثانويه سيمهاي پيچيده
شده بدور هسته ،سيمهاي الكي هستند .هستههاي حفاظتي بدون در نظر گرفتن تصحيح دور طراحي ميشوند ولي در
هستههاي اندازهگيري جهت رسيدن به بارها و دقتهاي مورد نياز تصحيح دور انجام ميشود.ميزان بار در ثانويه ،از نکات
ديگري است كه در طراحي سطح مقطع سيم پيچ موثر است.اين ترانسها هم بايد در حالت و شرايط عادي و هم در شرايط
اضطراري مثل جريان زياد و يا هر خطايي كه ممکن است بوجود آيد قابليت اندازه گيري ونمونه گيري جريان را داشته باشد.
يکي ازمهمترين موارد در ساختمان يك ترانسفورماتور جريان ،اختالف ولتاژ خيلي زياد بين اوليه و ثانويه ميباشد .زيرا
ولتاژ اوليه همان ولتاژ نامي پست است ،در حاليکه ولتاژ ثانويه خيلي پايين ميباشد كه با توجه به اين مورد بايستي بين اوليه و
ثانويه ايزوالسيون كافي وجود داشته باشد .ترانسفورماتورهاي جرياني كه در پستهاي فشارقوي مورداستفاده قرار ميگيرند،
داراي ايزوالسيون كاغذ و روغن (توأما") ميباشند .طرح اين ترانسفورماتورها نيز بستگي به سازنده آن داشته ،ولي بهطوركلي
ترانسفورماتورهاي جريان ازنظر ساختماني در انواع مختلف بهصورت زير ساخته ميشوند]: [2
CT -1هاي هسته پايين
CT -2هاي هسته باال
 -3نوع بوشينگي
 -4نوع شمشي
 -5نوع حلقوي
 -6نوع قالبي يا رزيني ()Castin Resine
 -7ترانس نوع روغني با عايق كاغذ آغشته به روغن
 -8نوع SF6
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برخي از انواع اين ترانس ها در زير بهطور خالصه معرفيشده است.
 ترانسهای جريان هسته پائينو يا ""TankType
در اين نوع از ترانسهاي جريان ،هادي اوليه در داخل يك بوشينگ به شکل " "Uقرار دارد ،بطوريکه قسمت پايين
" "Uدر داخل يك تانك قرار دارد و در اين حالت اطراف اوليه بوسيله كاغذ عايق شده و در روغن غوطهور ميباشند .در اين
حالت مخزن فلزي ازنظر الکتريکي محافظت ميشود .سيم پيچيهاي ثانويه بهصورت حلقه ،هادي اوليه را در بر ميگيرند .در
اين طرح ،طول اوليه نسبتاً" زياد بوده و عبور جريان باعث گرم شدن ترانس جريان ميگردد .استفاده از اين نوع ترانسهاي
جريان بيشتر در مواقعي است كه چندين هسته و نيز اتصاالت متعدد در اوليه براي دسترسي به
نسبتهاي مختلف جريان الزم باشد.
شکل روبرو يك ترانس جريان هسته پائين را نمايش ميدهد.
در اين ترانسها تركيب روغن به همراه دانههاي ريز كوارتز خالص ،كه منجر به حداقل
شدن ابعاد ترانس ميشود استفاده ميشود.
محفظه روغن كامالً آببندي است و نياز به بازبيني و نگهداري ندارد]. [2
 ترانسهای جريان هسته باال
در اين نوع ترانسها مسير طي شده در اوليه بسيار كوتاه ميشود .هادي اوليه از داخل يك حلقه عبور كرده و سيمپيچ
ثانويه دور هسته حلقوي پيچيده شده است كه ثانويه آن در قسمت باالبوده و به نام" "Top Coreو يا ""Inverted
مشهور ميباشند .كليه سيمپيچها در داخل عايقي از روغن قرار دارد و سرهاي ثانويه بوسيله سيمهاي عايق شده از داخل يك
لوله به جعبه ترمينال هدايت مي شود .جهت ايجاد عايق كافي بين ثانويه و اوليه در اطراف سيم پيچ ثانويه تعداد زيادي دور
كاغذ كه با توجه به ولتاژ ترانسفورماتورها تعيين ميگردد ،پيچيده ميشود و فضاي خالي بين كاغذ و اوليه نيز توسط روغن
احاطه ميشود .در ولتاژهاي باال ممکن است كه سيم پيچ ثانويه در يك قالب آلومينيومي جاسازي شود.
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در هر دو حالت فوق بايستي سعي شود كه به هيچ عنوان هوا و يا ذرات ديگر به داخل محفظه ترانسفورماتورهاي جريان
نفوذ ننموده و از طرف ديگر امکان انبساط و انقباض روغن در اثر تغيير درجه حرارت نيز وجود داشته باشد ،لذا در باالي
ترانسفورماتورها بايستي فضاي خالي به وجود آورد كه بهمنظور ايزوله نمودن از هوا ،از فوالد يا تفلون و يا ديافراگمهاي
الستيکي (ارتجاعي) استفاده ميشود كه در اثر انبساط و انقباض روغن باال و پايين ميروند .در بعضي از طرحها نيز محفظه
باالي روغن را از گاز نيتروژن پر ميكنند]. [2
 ترانسهای جريان بوشينگي
در بعضي از دستگاهها نظير كليدهايي از نوع " "DeadTankTypeو يا ترانسفورماتورهاي قدرت و راكتورها جهت
صرفهجويي ميتوان ثانويه يك ترانس جريان را در داخل بوشينگ دستگاهها قرار داده ،بطوريکه اوليه آن با اوليه دستگاه
مشترك باشد .اين نوع ترانس را ترانسفورماتورهاي جريان از نوع بوشينگي مينامند.
در ولتاژهاي پايين نيز ممکن است از رزين بهعنوان ماده جامد عايقي استفاده نمود
كه اين نوع ترانسفورماتورهاي جريان تا ولتاژ  63كيلوولت كاربرد بيشتري دارند و در
حال حاضر سازندگان مختلفي سعي مينمايند كه اين طرح را براي ولتاژهاي باالتر
نيز مورداستفاده قرار دهند]. [2
 ترانس جريان نوع قالبي يا رزيني
از اين نوعCTها بيشتر در مناطق گرمسيري و بهمنظور جلوگيري از نفوذ رطوبت و گرد و خاك به داخل  CTاستفاده
ميشودو تا سطح ولتاژ  63كيلو ولت و جريان  1200آمپر بيشتر طراحي نشدهاند.
اين ترانسها بمنظور جداسازي مدارهاي حفاظتي واندازهگيري از مدار فشار قوي و تبديل مقادير جريان يا ولتاژ به ميزان
موردنظر بکار ميروند .اين نوع ترانسها قابل نصب در تابلوهاي فشار متوسط است .عايق اين نوع ترانسها از نوع اپوكسي
رزين است كه تحت خال ريختهگري ميشود و با خواص عايقي و مکانيکي مناسب ساخته ميشود.
ترانسهاي جريان ازنظرنوع هسته به دو نوع تقسيم ميشوند:

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
14
فاز  :2هوشمندی فناوری

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

 -1ترانسهاي جريان با هسته اندازهگيري
 -2ترانسهاي جريان با هسته حفاظتي
 ترانسهای جريان با هسته اندازهگيری
ترانسهاي جريان با هسته اندازهگيري وظيفه دارند كه در حدود جريان نامي و عادي شبکه از دقت الزم برخوردار باشند.
و اين نوع هستهها بايد در جريانهاي اتصالي كوتاه به اشباع رفته و مانع از ازدياد جريان در ثانويه و در نتيجه مانع سوختن و
صدمه ديدن دستگاههاي اندازهگيري در طرف ثانويه شوند]. [2
 ترانسهای جريان با هسته حفاظتي
بايد در جريانهاي اتصا ل كوتاه هم بتوانند دقت الزم را داشته و ديرتر به اشباع رفته تا بتوانند متناسب با افزايش جريان
در اوليه ،آن را در ثانويه ظاهر كرده و با تشخيص اين اضافه جريان در ثانويه توسط رلههاي حفاظتي فرمان قطع يا تريپ به
كليدهاي مربوطه داده تا قسمتهاي اتصالي شده و معيوب از شبکه جدا شوند]. [2
 2-1-4-2ترانس ولتاژ ( ) Voltage transformer
يك ترانس كاهنده براي رسيدن به ولتاژ متناظر در اوليه اين ترانس است .ولتاژ ثانويه در اين ترانسها متناسب و هم فاز
با ولتاژ اوليه است .اين ترانسها بهصورت موازي بين ولتاژ اوليه و زمين قرار ميگيرد (در انواع تك فاز) .اين ترانس هم داراي
انواع و اندازههاي مختلف ،قدرت متفاوت و ساختمانهاي متفاوت است .ترانسهاي ولتاژ در انواع تك فاز ،دو فاز و چند فاز نيز
ساخته ميشوند .اين ترانسها در ولتاژهاي باال براي صرفه جويي درهزينهها و كمتر شدن حجم ساختماني خود از خازنهايي سود
مي برد كه در داخل خود ترانس تعبيه شده است و به ترانسهاي ولتاژ خازني معروف است .عالوه بر اندازه گيري ولتاژ فشار قوي
و نمونهبرداري ولتاژ براي رلههاي حفاظتي از ترانسهاي ولتاژ در پستها براي ارتباطات  PLCنيز استفاده ميشود كه در بعضي
موارد وسايل ارتباطي ( الين تراپ ) بروي خود اين ترانسها نصب ميشود كه در ادامه به آن ميپردازيم]: [3
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انواع ترانس ولتاژ
 -1ترانس ولتاژ اندوكتيو (  VTيا ) PT
 -2ترانس ولتاژ خازني ( ) Capacitive Voltage Transformer
 ترانس ولتاژ اندوكتيو
ترانسهاي ولتاژ ،شامل دو سيمپيچ هستند كه بسته به نوع ترانس و ترانس مورد درخواست در ثانويه ميتواند تعداد
بيشتري سيم پيچ وجود داشته باشد .در درون اين ترانسها هم روغن روان قرار دارد و
باعث خنك شدن ترانس ميشود.در اوليه ،اين ترانس به ولتاژ نامي پست متصل
ميشود و تنها شامل يك ترمينال است (البته در انواعي از آن ترمينالهاي اوليه ورود و
خروج هم وجود دارد) .قدرت خروجي ترانس ولتاژ برابر با مجموع قدرت سيمپيچهاي
ثانويه است.
قدرتي كه بروي پالك ترانس درج ميشود ،قدرتي است كه ترانس بهطور
دائم در مدار ميتواند بدهد.ترانس ولتاژ طرح شده براي فركانس 50هرتز ميتواند در
فركانس  60هرتز هم بدون افت قدرت نامي بکارش ادامه دهد]. [3
 ترانس ولتاژ خازني
امروزه به خاطر هزينههاي كمتر اين نوع ترانسها و نوع كاربرد آنها ،بيشتر از اين نوع ترانسها
استفاده ميشود.ازآنجاكه خصوصيات عايقي در ولتاژهاي باالتر در ترانسهاي ولتاژ اندوكتيو به نسبت
سختتر و حجيمتر مي شود لذا در ابتداي امر توسط خازنهايي ولتاژ اوليه را كاهش داده كه اين خازنها
از نوع كاغذي با هادي آلومينيومي هستند كه بهصورت متوالي قرار دارند و بسته به ولتاژ ،تعداد خازنها
متفاوت است و در ولتاژ بيشتر تعداد خازنهاي سري بيشتر ميشود .پس از كاهش اين ولتاژ با استفاده
از يك هسته و سيمپيچ به مقدار نامي ولتاژ در ثانويه كه ذكر شد كاهش مييابد .ترانسهاي ولتاژ
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خازني دقت كمتري دارند اما قيمت مناسبتري دارند ،و ازآنجاكه در نصب سيستم  PLCنيز از نصب خازنهاي كوپالژ
جلوگيري ميشود لذا از اين ترانسها بيشتر استفاده ميشود.
مشخصات مهم يك ترانس ولتاژ به قرار زير است كه در هنگام سفارش و يا طراحي مورد توجه قرار ميگيرد:
 -1باالترين ولتاژ سيستم
 -2فركانس نامي
 -3نسبت تبديل
 -4تيپ و كالس
 -5ظرفيت خازني بين اوليه و زمين
 -6فاصله خزشي ( ) Creepage Distance
 -7حداكثر بار حرارتي
ترانسهاي ولتاژ در ولتاژهاي پائينتر تنها از سيمپيچهاي اوليه و ثانويه تشکيلشده اند كه عايق استفادهشده در آنها
اپوكسي رزين بوده كه در قالبهايي شکل داده ميشوند .در ورودي اوليه اين ترانسها فيوز محافظ قرار ميگيرد و اوليه آنها از
طرف ديگر به زمين (در تك فاز) وصل ميشود و در ثانويه هم به همين صورت است يعني انتهاي سيم پيچ ثانويه زمين
ميشود .كالس دقت در اغلب ترانسهاي مورداستفاده در پستها  3Pاست كه نشاندهنده اينست كه به ميزان  3درصد خطا در
نسبت تبديل ترانس وجود دارد.
در ترانسهاي  63كيلوولت و باالتر در خروجي اين ترانسها فيوزهايي نصب ميشود .اين فيوزها هم ميتواند در داخل
باكس خود ترانس باشد و يا در تابلويي ديگر ،كه اگر در تابلوها باشد همراه با يك كنتاكت كمکي براي ارسال آالرم در صورت
عملکرد فيوز همراه است.
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در ترانسهاي ولتاژ بيروني در هنگام نصب بايد دقت داشت كه سيم اتصال بدنه آن به دقت نصب گردد و مقاومت پائيني
داشته باشد .در طول زمان بهره برداري جز بازديد اتصاالت و چك كردن ظاهري ترانس نياز به تست و آزمون خاصي ندارد .اما
بعد از يك اتصالي و يا زمان تعريف شده براي ترانس توسط كارخانه سازنده بايد روغن داخل آن تست شود .همچنين در صورت
نشتي احتمالي حتما بايد با روغن هم تراز با كالس روغن آن اصالح گردد.
نياز است كه در مدتهاي مشخص بسته به موقعيت محيطي نصب ترانس ،مقرههاي خازني آن تميز گردد و ترمينالهاي
ثانويه نيز آچاركشي شود]. [3
 2-4-2مركز فرمان حفاظتي
پس از پايش شبکه و اندازهگيري پارامترهاي ولتاژ و جريان نقاط مختلف شبکه  ،تجهيزاتي در شبکه برق حضور دارند
كه با تجاوز متغير يا متغيرهاي تحريك آنها از مقدار تعريف شده در زمان وقوع خطا و يا رخداد حادثه اي به تجهيزات ايزوله
كننده بخش هاي مدار ،فرمان قطع يا وصل مجدد را صادر مي كنند .اين تجهيزات بهعنوان مغز فعال در شبکه وظيفه ي
تشخيص و شناسايي رخدادهاي ناخواسته اعم از اتصال كوتاه و يا قطعي الماني كه منجر به عدم توزيع توان به بخشي از شبکه
شوندرا داشته و فرمان بهنگام را بهمنظور جلوگيري از استمرار آن و جداسازي بخش معيوب از شبکه به عهده دارند .در ادامه به
معرفي اين تجهيزات پرداختهشده است.
 1-2-4-2رلهها
قطع تجهيزات و دستگاههاي سيستم قدرت در مقابل عيوب واتصاليها ،به وسيله كليد قدرت انجام ميگيرد .قبل از اينکه
كليد قدرت بتواند بازشود ،سيمپيچي عمل كنندة آن بايد تغذيه شود اين تغذيه به وسيله رلههاي حفاظتيانجام مي پذيرد .رله به
دستگاهي گفته مي شود كه در اثر تغيير كميت الکتريکي مانندولت و جريان و يا كميت فيزيکي مثل درجه حرارت و حركت
روغن ( در رله بوخهولس ) تحريکشده و باعث به كار افتادن دستگاههاي ديگر و نهايتاً قطع مدار به وسيله كليد قدرت (در
سيستم توليد و انتقال و توزيع) يا دژنکتور ميگردد .بنابراين به وسيله رله محل وقوع عيب از شبکه جدا سازي شده و باعث
ميشود كه ساير قسمتهاي سالم شبکه همچنان به كار خودادامه دهند و پايداري و ثبات شبکه به همان حالت قبلي محفوظ
بماند و تجهيزات و دستگاهها در مقابل عيوب واتصاليها محافظت شده و ميزان خسارات وارده به آنها محدود گردد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
18
فاز  :2هوشمندی فناوری

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

 مشخصات رلههای حفاظتي
 -1سرعت و زمان عملکرد :اين پارامتردر رلههاي حفاظتي بسيار حائز اهميت است چون رلههاي حفاظتي هنگام خطا
موظفند باسرعت هرچه تمامتر بخشهاي معيوب را از قسمتهاي سالم جدا نمايند.
 -2حساسيت :اينپارامتر به حداقل جرياني كه سبب قطع رله ميگردد اتالق ميشود.
 -3تشخيص و انتخاب درشرايط خطا :اين پارامتر نيز بسيار مهم است زيرا در شبکههايي كه داراي چند باس بارو رله
حفاظتي هستند هنگام وقوع خطا ميبايد قسمت معيوب به درستي تشخيص دادهشده واز شبکه جدا گردد و قسمتهاي سالم به
كار خود ادامه دهد به عبارت ديگر بايد مناسبترين و بهترين رله براي قطع مدار به كار گرفته شود.
-4پايداري :اين پارامتر بهاين باز ميگردد كه يك رله حفاظتي به تمامي خطاهايي كه در محدوده حفاظتي خود قرار دارد
بهدرستي عکس العمل نشان دهد و در مقابل خطاهايي كه خارج از اين محدوده است عکس العملي نشان ندهد.
 -5مصرف توان الکتريکي توسط رله كم باشد.
 -6قابليت اطمينان باال
 -7تميز و فرق قائل شدن بين انواع خطاها
 -8ايمني سيستم بااليي داشته باشد.
-9كفايت][4
 اصطالحات موجود در رلههای حفاظتي
 باالترين سطح سيگنال تحريك :مقداري از كميت محرك (ولتاژ يا جريان) كه اگر اين مقدار از مقدار آستانه باالتر رودرله شروع به فعاليت ميكند.
 سطح باز نشاني :پايينترين سطح از مقدار ولتاژ و يا جريان است كه در آن مقدار كنتاكتهاي رله باز ميشود و مداربه حالت معمولي بازميگردد.
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 زمان عملکرد رله :لحظهي خيلي اندكي بعد از زياد شدن از مقدار محرك مکانيسم عملکرد رله شروع ميشود ودرنهايت كنتاكتهاي رله بسته ميشود .زماني را كه سپري شده بين لحظهاي كه مقدار تحرك از مقدار آستانه باالتر
رفته تا كنتاكتهاي رله به هم بسته ميشوند را زمان عملکرد رله گفته ميشود.
 زمان بازنشاني رله :زماني كه سپري شده بين لحظهاي كه مقدار تحريك از مقدار بازنشاني پايين آمد تا زماني كهكنتاكتهاي رله به حالت عادي خود بازگردند زمان بازنشاني رله گفته ميشود.
 دسترسي رله :در رلهي ديستانس زماني كه فاصلهي ديدهشده توسط رله(امپدانس ديدهشده) كمتر از امپدانس از قبلتعيينشده باشد رله خطا تشخيص داده و عمل ميكند .امپدانس تحرك در رلههاي ديستانس تابعي از فاصله ميباشد.
اين امپدانس يا فاصلهي متناسب با آن دسترسي رله ناميده ميشود]. [4
 تاريخچه رلههای حفاظتي
همانطور كه در باال هم بدان اشاره شد رلههاي حفاظتي عضو ضروري و الزم براي بهرهبرداري از سيستم قدرت
ميباشد و به همين دليل از ابتداي راهاندازي سيستم قدرت تابهحال در سيستم قدرت از اين اجزا استفادهشده است .ميتوان
گفت كه رلههاي استفادهشده در سيستم قدرت همراستا با ساير بخشهاي مهندسي برق ازجمله علم الکترونيك به پيشرفت
خود ادامه داده است و در هر برههاي از زمان متناسب با تکنولوژي روز رلهها به بازار ارائهشده است .سير تاريخي رلههاي
حفاظتي در جدول 1آمده است.
همانطور كه در جدول زير هم بدان اشاره شده است رلههاي حفاظتي در طول تاريخ به چهار نوع الکترومکانيکي،
استاتيکي ،ديجيتالي و عددي تقسيم ميشوند كه با توجه به تکنولوژيهاي موجود در هر دورهاي رله متناسب با آن تکنولوژي
ساختهشده است].[4،5
جدول  1-2سير تاريخي رلههاي حفاظت سيستم قدرت

 1980تا 1990
و تا كنون
رلههای عددی

 1980تا

 1972تا 1963

 1963تا 1900

1972
رلههای ديجيتال

رلههای استاتيك

رلههای الكترومغناطيسي
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 1980تا

 1980تا 1990
و تا كنون

 1963تا 1900

 1972تا 1963

1972
=1980

رلههای =1990

رلههای نوع

نوع عددی برای تمام

ديجيتال برای تمام

مقاصد

مقاصد

رلههای =1963

رلههای نوع تك =1925

ديسك برای (تك ورودی)

استاتيك برای تمام
مقاصد
رلههای استاتيك =1972

با خاصيت خود بررسي

رلههای نوع تك =1961

استوانهای (رلههای امپدانسي)

برای تمام مقاصد

 مقايسه انواع رلههای حفاظتي
رلهها غالباً توابع مختلفي را بر روي كميات سيستم بکار ميگيرند كه ميتوانندآنها را با بيان رياضي و يا گرافيکي نشان
دهند( .كمياتي كه بهنوعيقابلاندازهگيري باشند).
رلهها بر اساس تکنولوژي بکار رفته در آنها به دستههاي زير تقسيم ميشوند]: [1
 رلههاي الکترومکانيکي

1

 رلههاي استاتيك

2

 رلههاي ديجيتالي

3

 رلههاي نيومريك (عددي)

4

در رلههاي الکترومکانيکي نيروي محرك الکترومغناطيسي توسط تعامل با توجه به پارامترهاي ورودي برق ايجاد ميشد.
اين رلهها شامل قطعات مکانيکي مانند فنر  ،dashpot ،ديسك القاء و غيره بودند .اگر گشتاور توليدشده توسط ورودي غالب بر
گشتاور توليدشده از قبل و ذخيرهشده در فنر باشد ،بخش متحرك رله عمل خواهد كرد و باعث توليد سيگنال خروجي ميشود.
بهطوركليرلههاي الکترومکانيکي قابلاعتمادهستند و هنوز هم بهطور گستردهاي به كار ميروند .بااينحال ،معايب اين رلهها نيز
آشکار است .از مشکالت آنها تعمير و نگهداري ،آهسته در عمل ،مصرف توان باال براي مکانيسم كمکي را ميتوان ذكر كرد.
1. Electromechanical
2. Static
3. Digital
4. Numerical
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نوع الکترومکانيکي رلهها در حال جايگزين شدن با انواع ديجيتال بوده و استفاده از آنها بسيار محدودشده است .در نوع
استاتيکي طراحي بر مبناي ادوات الکترونيکي آنالوگ بوده و لذا فاقد امکان
برنامهريزي ميباشند .در مقايسه با رلههاي الکترومکانيکي  ،رله استاتيك
سريعتر  ،دقيقتر هستند و ميتوانند به توابع پيچيدهتر تحقق بخشند .آنها نياز
به مصرف كمتر انرژي و تعمير و نگهداري دارند .در كاربردهاي عملي رله
استاتيك  ،نيز رله حالتجامد ناميده ميشود  ،عمدتاً در سطح انتقال براي
حفاظت از سيستم به كار ميروند .

ازآنجاكه رله استاتيك تشکيلشده از اجزاي الکترونيکي بسياري،قابليت اطمينان كلي را ميتوان تحت تأثير اين اجزا
دانست .اين قطعات الکترونيکي حساس به دماي محيطاند .بدتر اينکه رله استاتيك در معرض خطر ولتاژ گذرا هستند ،كه
ممکن است باعث بدعمل كردنشان شود .اگرچهروشهاي مختلف براي بهتر شدن اين شرايط واقعي كشف شد .رله نسل سوم
رلههاي ديجيتال و رله عددي ناميده ميشوند .مزيتهاي اصلي رله ديجيتال نسبت به
رله معمولي خود در قابليت اطمينان  ،انعطافپذيري عملکرد  ،خود چك كردن و تا
حدودي خود وفق پذيري است .آنها قادر به اجراي تابع مختلط بيشتر و دقيقترند.
اگرچهآنهانسبتاًپرهزينهاند ،اما اتخاذ اين رلهها در باال بردن امنيت سيستم و قابليت
اطمينان باعث ميشود كه كاربرد آنها ارزشمند باشد]. [6
در نوع عددي از ريزپردازندهها جهت آناليز جريان خطا و اعمال فرمان مناسب
استفاده ميشود و با توجه به اين امر امکان برنامهريزي رله و داشتن چندين مشخصه
عملکردي متفاوت امکانپذير خواهد بود .در اين نوع رلهها چندين عملکرد مختلف كه
پيش از آن به كمك رلههاي مجزا انجام ميگرفت را ميتوان بهصورت مجتمع در يك رله قرار دارد كه البته اين امر ميتواند
باعث كاهش قابليتاطمينان سيستم حفاظتي گردد .بااينحال استفاده از رلههاي ديجيتال در حال حاضر گزينه اصلي حفاظتي
بوده و پيشنهادات بر اين مبنا ارائه ميشوند .رلههاي عددي نوع پيشرفتهي رلههاي ديجيتالي ميباشند در اين نوع رلهها با توجه
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به امکانعددي1ساختن و تركيب رلههاي حفاظتي مختلف باهم و همچنين توابعکنترلي در يك رله با ساختار ديجيتالي و
نرمافزاري اين توابع ،امکان دسترسي و ارتباط سريع مخابراتي با اين دستگاهها را بهمنظور مانيتورينگ و كنترل تجهيزات ميسر
ميكند .توابع كنترلي و حفاظتي روي اين دستگاهها كه به نام2IEDمعرفي ميشوند ،برنامهنويسي ميگردند و سعي ميشود
بهطور كامل نيازهاي اساسي سيستمهاي قدرت ،نظير قابليتاطمينان ،قابليت دسترسي ،ايزوله نمودن سريع محل خطا و ساير
موارد را پاسخگو باشند ] . [1در جدول  2مقايسهاي بين انواع رلههاي ذكرشده در قسمت قبل انجامشده است.
جدول  -2-2مقايسه بين انواع رلههاي حفاظتي

رلههای عددی

رلههای ديجيتالي

نسل جديد رلهها

نسل جديد رلهها

در اين رلهها از
ميكروپرسسور در داخل
سختافزار با حجم از
پيش
تعيينشدهاستفادهميشود.

در اين رلهها از
ميكروپرسسور در داخل
سختافزار با حجم از پيش
تعيينشدهاستفادهميشود.

رلههای

رلههای

استاتيكي

الكترمغناطيسي

نسل دوم رلهها

نسل اول رلهها

در اين رلهها از

در اين رلهها از قواعد

ترانزيستور و آی سي

اساسي مغناطيس

استفادهشده است.

استفاده ميشود.

ميكروپرسسور ها ،آی

ميكروپرسسور ها ،آی

 R،L،Cو ترانزيستور

سيهای ديجيتال ،پردازش

سيهای ديجيتال ،پردازش

و آی سي های

سيگنال ديجيتال

سيگنال ديجيتال

مقايسه كننده آنالوگ

مبدل آنالوگ به ديجيتال،

مبدل آنالوگ به ديجيتال،

الگوريتم های محاسبات

الگوريتم های محاسبات

عددی

عددی

نمايان كردن سطح،
مقايسه با مقادير
مرجع در مقايسه

ديسك های القايي،
آهن ربای الكتريكي،
چرخ های القايي و ميله
های تعادلي
تبديل انرژی مكانيكي

مشخصات
استاندارد تكنولوژی

قاعده عملكرد

المان

های

اندازهگيری

/

سختافزار
روشهای اندازهگيری

به الكتريكي ،گشتاور
مكانيكي

گرهای آنالوگ

به

نيروی

اين مقدار ميتواند

بستگي

همراه با پاسخ به دما

گرانش زمين و مقدار

تغيير كند

تغيير ميدان مغناطيسي

محيط مجاور

مجاور دارد
فشرده

كوچك

كوچك

بزرگ

اندازه رله

خيلي سريع

سريع

سريع

كند

سرعت

شمارشگر

شمارشگر

تايمر های

ساعت های

پاسخ
استاتيك

مكانيكي ،ضربه گير

زمانبندی
عملكرد

1. Numeric
2. Intelligent Electronic Device
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رلههای عددی

رلههای ديجيتالي

رلههای

رلههای

استاتيكي

الكترمغناطيسي

مشخصات

پايدار

پايدار

وابسته به دما

وابسته به دما

باال

باال

پايين

باال

بله

بله

بله

خير

گسترده

گسترده

گسترده

محدود

مشخصات

نياز ندارد

نياز ندارد

نياز دارد

نياز دارد

نياز به

كم

كم

كم

زياد

<0.5 VA

<0.5 VA

1 VA

8 - 10 VA

كم

كم

خيلي زياد

نياز دارد

نياز دارد

نياز دارد

نياز دارد

تغذيه اضطراری

گسترده

گسترده

گسترده

محدود

رنج تنظيمات

باال

باال

باال

پايين

ولتاز ايزوالسيون

عوامل زماني
مؤثر بر دقت
قابليت
اطمينان
محفوظ از
لرزش

ترسيم خروجي
بار ترانس
جريان
بار ترانس
جريان
كم

عملكرد چندگانه

زمان
بازنشاني

تك عملكرد

تك عملكرد

تك عملكرد

خيلي كم

كم

زود به زود

زود به زود

10اهم

10اهم

10اهم

 100ميلي اهم

>20PF

>20PF

>20PF

<1PF

خير

بله

عملكرد
دوره مدت تعميرات
و نگهداری
مقاومت
ظرفيت خازني
خروجي

خير
قابل برنامه ريزی

خير

بهصورت جزئي

خير

بله

ممكن

خير

خير

ممكن

ممكن

ممكن

LEDوLCD

قابل برنامه ريزی

LED, LCD

LEDs

غير ممكن
پرچم ها ،اهداف

فرسايش به علت
عملكرد
قابليت برنامه نويسي
رله
سازش پذيری با
سيستم SCADA
نشان دادن مقادير
عملياتي
نشاندهندههای
مجازی
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رلههای ديجيتالي
بله

بله

رلههای

رلههای

استاتيكي

الكترمغناطيسي

بله

خير

صفحهكليد برای مقادير

صفحهكليد برای مقادير

مهره چرخان،

تنظيمات شارژی،

عددی ،از طريق كامپيوتر

عددی ،از طريق كامپيوتر

كليدهای خط دوطرفه

تنظيمات مدرج

ممكن

ممكن

غيرممكن

غيرممكن

مشخصات
خود مانيتورينگ
تنظيم پارامترها
ثبت پارازيت خطا

امروزه در ادوات حفاظتي مدرن سيستم قدرت توابع مجتمع تعبيهشده است .چند تابعه بودن مانند حفاظت ،كنترل ،پايش
و اندازهگيري در ادوات حفاظتي عددي امکانپذير است .همچنين قابليت مخابرهي اطالعاتي در اين تجهيزات ،امکان كنترل
دوردست ،پايش و انتقال اطالعات اندازهگيري شده را فراهم ميكند .رلههاي حفاظتي سنتي شامل رلههاي الکترومکانيکي و
استاتيکي بهصورت تك تابع و تك مشخصه ساختهشدهانددرحاليكهرلههاي نسل سوم قابليت اعمال توابع و مشخصههاي
چندگانه را دارند .اين نسل رلهها مزاياي فراتري ازلحاظ حفاظت ،قابليت اطمينان ،عيبيابي و اطالعات خطا را دارا هستند .با
توجه به اينکه رلههاي عددي رلههاي ميکروپروسسوري هستند ،قابليت ثبت پارامترها با استفاده از ثبات اغتشاشات را دارند و
ميتوان هر تنظيم و آالرمي را بر روي يك رله براي انواع مختلف حفاظتها اعمال كرد]. [6
 عملكرد رلههای عددی
در ابتدا سيگنال جريان گرفتهشده از ترانس جريان توسط مبدل جريان به ولتاژ به سيگنال ولتاژ متناظر تبديل ميشود.
سپس ولتاژ متناوب متناظر جريان بار توسط يکسوسازي با دقت باال به ولتاژ  DCتبديل ميشود و به مالتي پلکسر كه چندين
ورودي از مکانهاي مختلف دارد ميدهد و تنها يك خروجي معادل توليد ميكند .ميکروپروسسور سيگنال فرمان را طبق
ورودي دريافت شده دوباره به مالتي پلکسر ميدهد و اين مبدل سيگنال فرمان را به كانال متناظر فرمان انتقال ميدهد تا كليد
مربوط به كانال جريان مربوطه عمل كند .بلوك دياگرام عملکرد رله عددي توصيفشده در شکل  2-1نشان دادهشده است]. [6
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Microprocessor Based Numerical Relay

شکل –2-2دياگرام عملياتي رلههاي عددي][6

رلهها بر اساس پارامتر اندازهگيرياش هم ميتواند دستهبندي شود كه اين دستهبندي به شکل زير ميباشد]:[4،5


رلههاي ولتاژي :اين رلهها بر اساس ولتاژ ورودي به رله عمل ميكنند .اين ولتاژ ميتواند ولتاژ فازها باشد
(رلههاياضافه يا كمبود ولتاژ و  )....و يا ميتواند مجموع جبري چند ولتاژ باشد (رله تغييرمکان نقطه تالقي بردارهاي
سه فاز).

 رلههاي جرياني :اين رلهها بر اساسميزان جريان ورودي به رله عمل ميكنند .حال اين جريان ميتواندجريان فازها,
جريان سيم نول ،مجموع جبري جريانهاي فازها باشد (رلههاي جريان زياد – رلههاي ارت فالت و  ) ....و جريان
ورودي رله ميتواند تفاضل دو يا چند جريانباشد ( رلههاي ديفرانسيل و رستريکت ارت فالت ).


رلههاي فركانسي :اين رلهها بر اساس فركانسولتاژ ورودي عمل ميكنند ( رلههاي افزايش و كمبود فركانس).

 رلههاي تواني :اينرلهها بر اساس توان عمل ميكنند بهعنوانمثال رلههايي كه جهت توان را اندازهگيري ميكنند يا
رلههايي كه توان اكتيو و راكتيو را اندازهگيري ميكنند.


رلههاي جهتي :اين رلهها از جنس رلههاي تواني هستند كه بر اساس زاويه بين بردارهايولتاژ و جريان عمل ميكنند
مانند رلههاي اضافه جريان جهتي كه در خطوط چند سو تغذيهرينگ و پارالل بکار ميروند و يا رلههاي جهت توان كه
جهت پرهيز از موتوري شدنژنراتور هنگام قطع كوپلينگ آن بکار ميرود.



رلههاي امپدانسي :مانند رلههايديستانس كه در خطوط انتقال كاربرد فراواني دارند.



رلههاي وابسته به كميات فيزيکي :مانند حرارت – فشار –سطح مايعات و  ....مانند رله بوخهلتس ترانسفورمرها
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 رلههاي خاص :رلههايي هستند كه براي منظورهاي خاص به كارميروند.مثالً رله تشخيص خطاي بريکر – رله
مونيتورينگ مدار تريپ بريکر – رله الك اوتو.....
در ادامه به شرح هركدام از رلههاي فوق پرداختهشده است.
رله اضافه جريان

1

متداولترين نوع رله كه در شبکه استفاده ميگردد ،رله جريان زياد است .رلههاي جريان زياد تأخيري داراي چند
مشخصه زمان-جريان بوده و زمان قطع آنها وابسته به مقدار جريان خطا ميباشد .مطابق استاندارد  IECسري  60255اين
نوع رلهها بايستي داراي حداقل چهار مشخصه مختلف باشند كه زمانهاي قطع متفاوتي را ارائه ميكنند .اين رلهها ميتوانند از
نوع جهتدار باشند كه در اين صورت رله تنها به خطاهاي در يكجهت پاسخ ميدهد .رله جريان زياد تأخيري ميتواند به واحد
آني نيز مجهز گردد كه در اين صورت در جريانهاي بسيار زياد ،زمان عملکرد رله ثابت و مقدار كوچکي خواهد بود .رلههاي
اضافه جريان آني ميتوانند بهصورت واحد مجزا نيز مورداستفاده قرار گيرند .شکل شماره  3-1مشخصههاي زمان-جريان رله
اضافه جريان را مطابق با استاندارد  IECنشان ميدهد .رلههاي اضافه جريان داراي دو تنظيم زماني و جرياني ميباشند .به
كمك تنظيم جريان ميتوان حد جريان شروع عملکرد 2رله را تنظيم كرد و به كمك تنظيم زماني هماهنگي بين رلههاي
مختلف امکانپذير ميگردد] .[7

- Overcurrent Relay

1

- Pick up current

2
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شکل -3-2مشخصههاي رله اضافه جريان][7

رله ديستانس
رله ديستانس نامي عمومي براي رلههاي امپدانسي است كه از وروديهاي ولتاژ و جريان استفاده كرده و يك سيگنال
خروجي را تهيه مينمايند .فرمان قطع زماني صادر ميشود كه فاصله نقطه خطا از محل نصب رله كوچكتر از يك مقدار
مشخص باشد .اين نوع رله بهطور گستردهاي براي حفاظت خطوط مورداستفاده قرار ميگيرد .رله ديستانس همچنين براي
حفاظت اتصال حلقه به حلقه سيمپيچيهاي ترانسفورماتورهاي قدرت نيز ميتواند مورداستفاده قرار گيرد.
مشخصه عملکردي رله ديستانس معموالًبهصورت گرافيکي و برحسب دو متغير  Rو  Xنشان دهد ميشود .دياگرام
مشخصه رله نشاندهنده امپدانسهايي است كه در جهت قطع رله واقع ميشوند و همچنين شامل امپدانسهايي است كه رله
به ازاي آنها عمل نميكند .رلههاي ديستانس برحسب مشخصه عملکردي خود به انواع مختلفي تقسيم ميشوند كه در ادامه
موردبررسي قرار ميگيرد]. [7
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الف -رله ديستانس نوع راكتانسي
اين نوع رله جز موهومي امپدانس يعني راكتانس ) (Xرا اندازه ميگيرد و مشخصه آن در صفحه R-Xبهصورت يك
خط موازي با محور  Rاست .رله راكتانسي هنگامي عمل ميكند كه مقدار راكتانس خط از محل رله تا نقطه خطا ،كوچكتر از
مقدار تنظيمشده باشد .اين نوع رله نسبت به مقاومت خطا و بالطبع مقاومت جرقه حساس نميباشد اما الزم است به امکاناتي
براي جهت دار شدن و عملکرد مناسب در مقابل امپدانس بار مجهز گردد .اين نوع رله جهت حفاظت خطوط كوتاه كه مقاومت
جرقه در مقايسه با امپدانس خط قابلتوجه است مناسب ميباشد]. [7

ب -رله ديستانس نوع امپدانس
رله امپدانسي بهاندازه امپدانس   Z پاسخ ميدهد و بهاينترتيب مشخصه اين رله بهصورت يك دايره به مركز مبدأ
مختصات  R-Xميباشد .براي اينکه رله جهتدار شود الزم است كه داراي امکانات اضافي ديگري باشد تا جهت منفي
(ربعهاي دوم ،سوم و چهارم) را جدا كند.

ج -رله ديستانس نوع مهو
مشخصه رله مهو همانطور كه در شکل  4-1ديده ميشود بهصورت دايرهاي است كه قطر آن برابر امپدانس تنظيمشده
است .رله مهو هنگامي عمل ميكند كه امپدانس ديدهشده از محل رله تا نقطه خطا
درون مشخصه قرار گيرد .ازآنجاكه قسمت اعظم مشخصه دايرهاي شکل در ربع اول واقع ميشود اين رله جهتدار
خواهد بود]. [7
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شکل -4-2مشخصه عملکردي رله مهو][**7

اين مشخصه به خاطر سادگي و جهتدار بودن بسيار مورداستفادهقرارگرفته و در قياس با رله امپدانسي داراي حساسيت
كمتري در مقابل نوسانات قدرت در شبکه ميباشد .اين مشخصه همچنين داراي فاصله كافي با امپدانس بار ميباشد .بااينحال
به دليل آنکه اين مشخصه داراي پوشش كمي در جهت محور حقيقي ) (Rاست ،در خطوط كوتاه ممکن است دچار مشکل در
تشخيص ناحيه حفاظتي گردد (تأثير مقاومت جرقه مي تواند به حدي باشد كه رله خطاي موجود در يك ناحيه را در ناحيه بعدي
ببيند).
در بعضي موارد زون سوم رله مهو كمي به سمت ربع سوم صفحه مختصات تغيير مکان داده ميشود كه اين مشخصه
به افست مهو 1مشهور است .اين موضوع باعث ميشود كه براي خطاهاي حوالي شينه پشت خط حفاظت پشتيبان فراهم شود.
نوع ديگري از انواع رلههاي مهو كه به آن  Cross Polarizedميگويند داراي مشخصه مهو براي خطاهاي سه فاز بوده و
براي ساير خطاها ،مشخصه در امتداد محور مقاومت باز ميشود تا بتواند خطاهاي جرقه را پوشش دهد]. [7

د -رله ديستانس با مشخصه چهارضلعي

- Offset, mho

1
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مشخصه اين رله در شکل  5-1نشان دادهشده است .تنظيم رله بر روي محور  Xو Rبهطور مستقل امکانپذير بوده و
اين امر باعث بهبود مشخصه مقاومتي رله در مقايسه با رله مهو ميگردد و امکان در نظر گرفتن مقاومت جرقه را بهطورمؤثري
فراهم ميآورد]. [7

شکل  -5-2مشخصه چهار ضلعي رله ديستانس][7

ه -ساير مشخصهها
بهجز موارد ذكرشده ،رلهها ميتوانند داراي مشخصه بيضوي ،تركيبي و حاالت خاص باشند .در مشخصه تركيبي معموالً
از نوع راكتانس نظارتشده توسط مشخصه مهو استفاده ميشود .رله بيضوي داراي مشخصه بيضوي (عدسي شکل )1در راستاي
زاويه خط بوده و بهاينترتيب در مقابل امپدانس بار از پايداري مناسبي برخوردار است.
جهت پايداري بهتر رله ديستانس در مقابل امپدانس بار ،ميتوان مشخصه چهارگوش رلهها را به نحوي اصالح كرد كه
نسبت به امپدانس بار پايداري بيشتري نشان دهد .براي اين كار مشخصه چهارگوش با توجه به حدود زاويه امپدانس بار بريده
ميشود .شکل  6-1اين موضوع را نشان ميدهد]. [7

- Lenticular

1
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شکل -6-2مشخصه چندضلعي بريدهشده][7

رله ديفرانسيل
رله ديفرانسيل بر پايه جمع جبري جريانهاي ورودي و خروجي در منطقه حفاظتشده عمل مينمايد .در حالت عادي،
جرياني كه به يك نقطه وارد ميشود برابر با جرياني است كه از آن خارج ميگردد ،بنابراين تفاضل آنها صفر بوده و جرياني از
رله نميگذرد .اگر در نقطه حفاظتشده اتصالي رخ دهد ،قسمتي از جريان به سمت نقطه اتصالي ريخته و جريان خروجي كمتر
از جريان ورودي است ،بنابراين جرياني از رله عبور ميكند .اگر اين جريان تفاضلي ،بيشتر از مقدار تنظيمشده باشد ،رله فرمان
قطع را صادر ميكند .اين نوع حفاظت ،اضافهبار و يا اتصاليهاي خارج از منطقه حفاظتشده را نميبيند و همچنين اين رله
اتصاليهاي بين دورهاي سيمپيچي در موتورها ،ژنراتورها و ترانسفورماتور را تشخيص نميدهد.
رله ديفرانسيل حفاظتي با سرعت باال و حساس را ارائه مينمايد و به انواع زير تقسيم ميگردد:
 رله ديفرانسيل جريان زياد
 رله ديفرانسيل درصدي
 رله ديفرانسيل امپدانس زياد
 رله ديفرانسيل پايلوت
در رله هاي ديفرانسيل ،انتخاب ترانسفورماتورهاي جريان بسيار مهم بوده و براي عملکرد صحيح و مناسب حفاظت
حياتي ميباشد]. [7
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الف -رله ديفرانسيل جريان زياد
رله ديفرانسيل جريان زياد در يك تفاضل جريان ثابت عمل كرده و بهراحتي توسط خطاهاي ترانسفورماتورهاي جريان
تأثير ميپذيرد .اين نوع رله ،در مقايسه با بقيه رلههاي ديفرانسيل داراي حساسيت كمتري است بهخصوص زماني كه براي
اتصاليهاي زمين با مقادير كم مورداستفاده قرار گيرد .در شرايط عادي ،جرياني كه از ترانسفورماتورهاي جريان دو طرف
ميگذرد برابر است و بنابراين بايد جريان ثانويه ترانسفورماتورها نيز يکسان باشد تا جرياني از رله عبور نکند.
معموالً ترانسفورماتورهاي جريان دقيقاً نسبت تبديل نامي را ارائه مينمايند .بنابراين اگر از رله ديفرانسيل جريان زياد
استفاده مي گردد ،اين رله بايد به طريقي تنظيم گرد كه ماكزيمم جريان خطاي ترانسفورماتورها را تحمل نموده و فرمان قطع
صادر نگردد .به همين خاطر براي بدست آوردن حساسيت موردنظرمعموالً از رله ديفرانسيلي درصدي بهره گرفته ميشود]. [7
ب -رله ديفرانسيل درصدی
رلههاي ديفرانسيل درصدي در شينهها ،ترانسفورماتورها ،موتورها و ژنراتورها مورداستفاده قرار ميگيرد .اين رلهها به سه
نوع تقسيم ميشوند .رله با درصد ثابت ،رله با درصد متغير كه براي تمام موارد فوق بکار ميروند و رله داراي فيلتر هارمونيك
كه تنها براي ترانسفورماتور بکار ميرود.
رلههاي درصد متغير براي تشخيص اتصاليهاي سطح پايين در منطقه حفاظتي نسبت به رلههاي با درصد ثابت
حساستر است .رله ديفرانسيل درصدي كه براي ترانسفورماتور استفاده ميشود ،داراي حساسيت كمتري نسبت به رلههايي
است كه براي شينه ،ژنراتور و موتور بکار ميرود .جهت بدست آوردن حساسيت مناسب در محدوده جريان خطا ،رلههاي
ديجيتالي داراي ،مشخصه باياس متغير ميباشند .در اين رلهها هر چه جريان ديفرانسيل ناشي از جريان خطا افزايش يابد،
جريان باياس نيز افزايش مييابد و رله در تمامي جريانها داراي حساسيت مناسب خواهد بود.
ج -رله ديفرانسيل امپدانس زياد
رله ديفرانسيل امپدانس زياد براي حفاظت شينه و سيمپيچي ترانسفورماتور و بهصورت رله ديفرانسيل جرياني و يا رله
ديفرانسيل ولتاژي بکار ميرود .براي اتصاليهاي خارج از منطقه حفاظتي خطاي زيادي در ترانسفورماتور جريان مربوطه رخ
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ميدهد و ولتاژي باالتر از حد عادي بر روي رله به وجود ميآيد و ازاينرو ولتاژ زيادي بر روي ترانسفورماتور جريان قرار
ميگيرد و جريان تحريك ترانسفورماتورهاي جريان را افزايش ميدهد .بنابراين جريانهاي خطا ترجيح ميدهند بهجاي عبور از
امپدانس باالي رله ،امپدانس مغناطيسي معادل ترانسفورماتورهاي جريان عبور كنند و براي جلوگيري از اين عمل از مقاومت
متغير موازي با رله استفاده ميشود تا اين ولتاژ در يك حد قابلقبول باقي بماند]. [7
د -رله ديفرانسيل پايلوت
اين نوع رله داراي سرعت بااليي بوده و براي حفاظت اتصاليهاي فاز و زمين در خطوط كوتاه ،مورداستفاده قرار
ميگيرد .در اين سيستم حفاظتي ،پايلوت در حقيقت كانالي است كه دو انتهاي خط انتقال را به هم ارتباط ميدهد .اين كانال
معموالً به سه شکل وجود دارد .اولين نوع آن همان پايلوت واير و يا كانال سيمي (كابل) است و ارتباط جرياني از طريق كابل
تأمين ميگردد.
نوع دوم پايلوت جريان كاربر) (PLCاست .در اين سيستم جريان فركانس زياد كه فركانس آن بين  3تا  200كيلوهرتز
ميباشد .از طريق يکي از سيمهاي خط انتقال به گيرندهاي واقع در سر ديگر خط منقل ميشود .در اين سيستم معموالً زمين و
سيم زمين بهجاي سيم برگشت عمل ميكنند.
پايلوت ميکروويو ،سيستم راديويي با فركانس باالي  900مگاهرتز است .جهت فواصل كوتاه از حفاظت پايلوت واير
استفاده ميشود و براي فواصل بيشتر پايلوت كارير مورد استعمال دارد .موارد كاربرد پايلوت ميکروويو زماني است كه ازلحاظ
فني و اقتصادي پايلوت كارير جوابگو نباشد.
اين نوع رله گذاري شامل دو رله در دو انتهاي خط است كه توسط سيم پايلوت ،جريان كارير و يا ميکروويو به هم متصل
ميشوند .خروجي سه ترانسفورماتور جريان به شبکه توالي اعمال ميشود .اين شبکه جريان تركيبي كه متناسب با جريان خط
است توليد ميكند و پالريته آن متناسب با جهت جريان است .هر رله شامل يك عضو محدودكننده و يك عضو عملكننده
ميباشد .عضو محدوده كننده با مسير جرياني پايلوت سري بوده و عضو عملكننده هر رله ،موازي با مسير جرياني پايلوت واقع
ميشود.
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در ح الت كار عادي و در حالتي كه اتصالي در خارج از منطقه حفاظتي رخ دهد جهت جريانها بهگونهاي است كه
جرياني از اعضاي عملكننده عبور نميكند.
اما زماني كه اتصالي در منطقه حفاظتي رخ دهد ،جريان يكطرف در همان جهت باقيمانده ولي جريان طرف ديگر در
جهت خالف جاري ميشود و نتيجتاً جريان را به سيمپيچهاي اعضاي عملكننده تزريق مينمايد .اگر جريان اتصالي تنها از يك
كليد عبور كند رله واقع در محل آن كليد ،جريان را از طريق مسير پايلوت ارسال ميكند و كليد در طرف مقابل نيز عمل
ميكند]. [7
رله ولتاژی
رلههاي ولتاژي به دو نوع ولتاژ كم و ولتاژ زياد تقسيم ميشوند كه در حالتهاي نقصان و ازياد ولتاژ در شبکه عمل
مينمايند .عالوه بر اين ،حالت عدم تقارن ولتاژ در سه فاز سيستم را حس نموده و فرمانهاي كنترلي الزم را صادر ميكنند .در
بعضي از موارد ،از رله ولتاژ زياد در تركيب حفاظت تفاضل ولتاژ بهره گرفته ميشود ،بنابراين چنانچه اختالف دو ولتاژ از يك حد
مشخص فراتر رود ،رله عمل ميكند]. [7

الف -رله ولتاژ كم
رله ولتاژ كم رلهاي است كه با كاهش ولتاژ مجموعهاي از كنتاكتها را متصل ميكند و به دو نوع زير تقسيم ميگردد:
 رله با تأخير زماني :تنظيم ولتاژ با تپهاي گسسته قابل انجام است و زمان تأخير در ارساال فرماان قطاع نياز قابال
تنظيم ميباشد.
 رله آني :1در اين حالت نيز تنظيم تپهاي ولتاژ وجود دارد و زمان در يك محدوده كوچك قابلتغيير ميباشد.

ب -رله ولتاژ زياد2

- Instantanious

1

- O.V.Relay

2
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رله ولتاژ زياد در مقابل افزايش ولتاژ عمل نموده و فرمانهاي كنترلي را صادر مينمايد .اين نوع رله در موارد زير بکار
ميرود:
 حفاظت سيستم در مقابل اضافه ولتاژ :اين رله مي تواند در مقابل افزايش ولتاژ ،سيگنال خبردهنده ارسال كند و ياا در
صورت لزوم بارها و مدارهاي حساس به ولتاژ را قطع نمايد و از صدمه ديدن آنها جلوگيري نمايد.
 عدم تقارن ولتاژ فازها :رله ولتاژي ،عدم تقارن ولتاژها در فازها را در حالت اتصاال كوتااه و اشاکال در فياوز ثانوياه
ترانس ولتاژ حس ميكند كه اين كار با اندازهگيري توالي صفر و منفي ولتاژها انجام ميگيرد.
رله عدم تقارن ولتاژ براي ايزوله كردن رلههاي يا وسايلي كه با قطع ولتاژ در يك يا هر سه فاز ثانويه ترانس ولتاژ حس
ميكند كه اين كار با اندازهگيري توالي صفر و منفي ولتاژها انجام ميگيرد.
رله عدم تقارن ولتاژ براي ايزوله كردن رله ها يا وسايلي كه با قطع ولتاژ در يك يا هر سه فاز ثانويه ترانس ولتاژ يا وجود
اشکال در فيوز ثانويه ترانس ولتاژ نادرست عمل ميكنند ،بکار ميرود .بهعنوانمثال رله ديستانس يا رله سنکرونيزم ،در اين
صورت فرمان نادرست صادر ميكنند .بنابراين زمان قطع رله باالنس ولتاژ بايد به حدي كوچك باشد تا قبل از اينکه رلههاي
نامبرده باعث قطع كليد شوند ،آنها را از مدار خارج كند.
رلههاي ولتاژ زياد نيز داراي دو نوع تأخير و آني هستند .در رلههاي ولتاژ زياد آني تنها تنظيم ولتاژ آستانه مطرح است و
پس از افزايش ولتاژ از حد مربوطه ،رله بالفاصله عمل خواهد كرد]. [7
رله اضافه شار يا اضافه تحريك
ازآنجاكه شار هسته ترانسفورماتور وابسته به نسبت ولتاژ به فركانس است ،رله اضافه شار نيز برمبناي اندازهگيري نسبت
ولتاژ به فركانس ) (V/HZعمل مينمايد .اين رله داراي مشخصه عملکرد زمان معکوس ميباشد ،به اين معني كه براي
تغييرات زياد ) ،(V/HZدر زمان كوتاهتري عمل ميكند و تغييرات كوچك ولتاژ به فركانس داراي تأخير بيشتري خواهد بود.
ازآنجاكه فركانس در شبکه تقريباً ثابت است لذا افزايش ولتاژ در شبکه به معني افزايش شار خواهد بود .به همين دليل در
بسياري از موارد بهجز در ترانسفورماتورهاي نيروگاهي از اين نوع رله استفاده نميشود]. [7
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رله فركانسي
اين رلهها براي اندازهگيري و نظارت بر روي فركانس شبکه مورداستفاده قرار ميگيرند .اين رلهها به كاهش يا افزايش
فركانس و يا نرخ تغييرات فركانس حساس ميباشند.
كاربرد رلههاي فركانس پايين زماني است كه در يك شبکه بارها بهطور مستقل توسط ژنراتورهاي داخلي و يا با تركيب
ژنراتورها و خطوط ارتباطي با شبکههاي ديگر تغذيه گردند .زماني كه يك ژنراتور بهطور ناگهاني از شبکه خارج ميشود رلههاي
فركانس پايين بهطور اتوماتيك تعدادي از بارها را خارج نموده تا مصرف با باقيمانده توليد هماهنگ شود]. [7
رله سنكرونيزم
اين رله زماني بکار ميرود كه دو يا چند فيدر به يك باس مشترك متصل ميگردند .اتصال موفقيتآميز دو منبع به
يکديگر بستگي به اختالف دامنههاي ولتاژ طرفين ،زاويههاي فاز و فركانسهاي دو منبع در زمان اتصال دارد .رله كنترل
سنکرونيزم در صورت نزديك بودن مقادير دو طرف ،اجازه اتصال را خواهد داد .رله سنکرون كننده ،رلهاي است كه در رابطه
بااتصال ژنراتور به شبکه و يا اتصال دو شبکه مجزا مورداستفاده قرار ميگيرد .اين رله سنکرون كننده براي كنترل يك يا چند
كليد در يك نيروگاه و ارتباط با سيستم كنترل نيز بکار ميرود .برخالف رله كنترل سنکرونيزم ،رله سنکرون كننده ميتواند
فرمان وصل كليد را در نقطه دقيق سنکرونيزم صادر نمايد.
سنکرون كردن دستي نيازمند آموزش ،استفاده از قدرت تشخيص ،تجربه و دقت كافي از طرف اپراتور است .كليدها و
ژنراتورها در صورت عدم دقت اپراتور دچار صدمه ميشوند .بنابراين فرمان وصل كليد ،تنها وقتيكه رله سنکرونيزم اجازه دهد،
صادر ميگردد.
رله كنترل سنکرونيزم براي نظارت بر اتصال دستي كليد بکار ميرود .بنابراين اپراتور مقادير سنکرونيزم را كنترل كرده و
بهطور دستي فرمان وصل ميدهد ولي كنتاكت باز رله سنکرونيزم كه بهصورت سري قرارگرفته است از اتصال جلوگيري
ميكند .كنتاكت باز رله سنکرونيزم وقتي بسته ميشود كه اختالف زاويه فاز در دو طرف كليد از مقدار مشخص كمتر بوده و
همچنين اختالف ولتاژ بين دو طرف مقدار كمي را دارا باشد.
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رله سنکرونيزم به دو طريق مورداستفاده قرار ميگيرد .ميتوان اين رله را بهعنوان ناظر در اتصال دستي ژنراتور به شبکه
مورداستفاده قرار داد .طريق ديگر استفاده از رله سنکرونيزم در اتصال اتوماتيك ژنراتور به شبکه است كه در اين حالت عالوه بر
اينکه شرايط سنکرونيزم مورد ارزيابي قرار ميگيرد ،فرمانهايي از طرف رله سنکرونيزم به سيستمهاي تنظيم فركانس و ولتاژ
ژنراتور ارسال ميگردد و اتصال كامالً اتوماتيك صورت ميگيرد.
رله زماني
رله زماني در مواردي بکار ميرود كه تأخير عمدي در ارسال سيگنال يا عمل قطع و وصل موردنياز باشد .بدين خاطر
اين رله بهتنهايي بکار نميرود و در كنار رلههاي سنجشي در حفاظت شبکه مورداستفاده قرار ميگيرد .دقت رلههاي زماني زياد
و قابل تنظيم ميباشند.
نوع ديجيتالي اين رلهها داراي قسمتي است كه تابع تأخير را تهيه نموده و فرمان قطع يا وصل كنتاكتهاي كنترلي را
صادر مينمايد .اين رلهها عالوه بر سيستم حفاظت در تجهيزات كنترل اتوماتيك و فرآيند صنعتي مورد بهرهبرداري قرار
ميگيرند]. [7
 2-2-4-2فيوزها
فيوز ،يکي از ابزارهاي حفاظت در برابر اضافه جريان است .همهي فيوزها داراي الماني
هستند ،كه با عبور جريان اتصالكوتاهگرم شده و با ذوب آن ،اتصال الکتريکي قطع و خطا از شبکه
برطرف ميشود .اين عنصر را المنت 1مينامند .فيوزي كه بهطور مناسب انتخاب شده باشد ،بايد
پس از ذوب شدن مدار را بهكلي قطع كند.همچنين بايد اين توانايي را داشته باشد كه قوس
الکتريکي پديد آمده در لحظه قطع را از ميان بردارد و مدار را در شرايط باز ،با حضور ولتاژ نامي در
پايانههايش نگاه دارد ( يعني در هر دو سر عضو فيوز ،قوس الکتريکي وجود نداشته باشد ).
بيشتر فيوزهايبهكاررفته در سيستمهاي توزيع بر اساس اصل رانش عمل ميكنند .يعني داراي لولهاي براي از بين
بردن قوس الکتريکي هستند ،كه درون آن يك فيبر غير يونيزه و يك عنصر ذوبشونده وجود دارد .به هنگام رخداد خطا ،همراه
1- Element
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با ذوبشدن عنصر فلزي ،فيبر دروني گرمميشود و گازهاي غيريونيزهاي توليدميكند كه در درون لوله جمع ميشوند .عالوه
براين ،فرار گاز از دو سر لوله باعث پديدآمدن ذراتي ميشود كه قوس را در شرايط بيرونشدگي نگاه ميدارد .با اين روش،
قوس درست در لحظه صفرشدن جريان ،خاموش ميشود .حضور گازهاي غيريوني و رانش در درون لوله ،عدم بازيابي مجدد
جريان اتصالكوتاهپس از لحظه عبور جريان در نقطه صفر را تضمين ميكند]. [8
براي يك فيوز رابطه بين بزرگي جرياني كه باعث ذوب ميشود و زمان الزم جهت ذوب شدن فيوز توسط مشخصه
جريان – زمان ذوب فيوز )TCCs( 1كه معموالًبهصورت منحني  TCCرسم شده در صفحه لگاريتمي ميباشد ،داده ميشود.
اين منحنيها با توجه به تست جريان – زمان كه بر اساس استاندارد  IEEE Std C37.41-1994صورت ميگيرد ،حاصل
ميشود.
با توجه به اينکه در جريانهاي پايين نرخ حرارت ورودي المنت يك فيوز با نرخ گرماي تلفشده در المنت در دماي
المنت برابر ميباشد ،دماي المنت ثابت ميماند .همچنان كه جريان افزايش مييابد ،نرخ حرارت وروديالمنت يك فيوز از نرخ
گرماي تلفشده در المنت بيشتر ميشود و سبب افزايش دماي المنت فيوز ميگردد .با افزايش جريان گذرنده از فيوز اين
اختالف افزايش مييابد و زمان ذوب كوتاهترميشود ،زيرا در اين جريانها عالوهبر افزايش نرخ حرارت ورودي به المنت ،مبادله
حرارت با محيط كمتر از سرعت توليد گرما ميباشد .اين موضوع باعث ميشود ،كه فيوزها داراي مشخصه ذوب شديداً معکوس
هستند.
بعدازاينکه فيوز ذوب شد ،قبل از اينکه جريان قطع شود ،جرقه ايجاد ميشود .بنابراين زمان قطع كامل 2جريان توسط
فيوز برابر مجموع زمان ذوب فيوز و مدتزمان جرقه ميباشد .بهصورت نرمال در جريانهاياتصالكوتاهپايين ،طول مدت جرقه
قابل صرفنظر ميباشد و با افزايش جريان اتصالكوتاهطول مدت جرقه افزايش مييابد .بنابراين در جريانهاياتصالكوتاهپايين
مدتزمان قطع كامل همانند مدتزمان ذوب ميباشد و در جريانهاياتصالكوتاهباال اين دو زمان از هم فاصله ميگيرند ،كه
اين موضوع در شکل  7مشخص است]. [8

1- Time-Current Characteristics
2- Total Clearing Time
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شکل -7-2منحنيمشخصههاي شروع به ذوب و قطع كامل چند نمونه فيوز][8

 3-2-4-2ريكلوزرها
در يك سيستم توزيع هوايي ،در حدود  80تا  95درصد خطاها داراي طبيعتي گذرا
هستند و نهايتاً ،حداكثر پس از چند سيکل يا چند ثانيه خودبهخود از ميان ميروند .در
ساختار شبکههاي توزيع هوايي از ريکلوزر يا بازبست براي قطع خطاهاي گذرا و زودگذر
استفاده ميشود .بنابراين بازبستها ،مانع از بيبرق شدن خط در اثر رخ داد خطاهاي گذرا ميشوند .بازبستها نوعاً حداكثر
داراي سه بار عملکرد باز و بستهکردن متوالي هستند و پسازآندر صورت وجود خطا عملکرد بازكردن نهايي،مدار را قطع ميكند.
مکانيزم شمارشگر ،عملکرد واحدهاي فاز يا فاز-زمين را تنظيم ميكند و در صورت وجود ابزارهاي ارتباطي مناسب ،آنها را از
طريق ابزارهاي كنترلشدهي بيروني نيز ميتوان تنظيم كرد]. [1
در صورت عدم وجود ريکلوزرها در زمان خطاي گذرا رلهها عمل ميكنند و برق شبکه به دليل وجود يك خطاي
زودگذر قطع ميشود .استفاده از ريکلوزر در اين مواقع سبب ميشود خطاهاي زودگذر پس از چند قطع و وصل پيدرپي رفع
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شود و شبکه دچار بيبرقي نمي شود.براي مثال ممکن است ،بر اثر طوفان شاخ و برگ درختان با خطوط برق برخورد كنند و
خطاي اتصال كوتاه گذرا ايجاد شود .درصورتيكه تجهيزات حفاظتي رلهها و كليدهاي قطعكننده باشند بالفاصله عمل ميكنند
و ممکن است ناحيهي بزرگي كه شامل مصرفكنندگان زيادي است بيبرق شوند.استفاده از ريکلوزرها در طول شبکه موجب
ميشود كهشبکه به نواحي كوچكتري تقسيم شوند و در چنين شرايطي ،تنها قسمت كوچکي از شبکه بهصورت موقت (خطاي
گذرا) يا دائم قطع ميشود و توان كمتري از دست ميرود.
اگر در شرايط پيشامد خطا بهجاي اتوريکلوزرها از كليدهاي قطعكننده معمولي استفاده گردد ،براي تشخيص خطاي گذرا
مجبور به قطع و وصل دستي خط ميگردند تا در صورت حضور خطا پس از قطع و وصل دستي اطمينان حاصل گردد كه خطا
دائمي است .استفاده از ريکلوزرها در اين مواقع بهترين گزينه براي تشخيص ميباشند چون پس از قطع خط در كمترين زمان
ممکن شبکه را مجدداً وصل ميكنند.
تنظيمات مدار كنترل ريکلوزرها متفاوت ميباشد و با توجه به شرايط موجود تنظيم ميشوند .براي مثال تعداد دفعات
قطع بعضي از ريکلوزرها  2تا  3بار است و در هر تکرار چند ثانيه تأخير زماني تا وصل مجدد دارند ،درحاليكه بعضي از انواع
ريکلوزرها ،شبکه را تنها  1مرتبه قطع ميكنند ولي مدت تأخير آن تا وصل مجدد طوالنيتر است .اگر بعد از آخرين قطع و
وصل مجدد خطا رفع نشود شبکه را بهصورت دائم قطع ميكنند.
در مناطق شهري كه خطوط برق هوايي هستند ،در صورت بروز خطا ،به دليل عملکرد ريکلوزرها شبکه دچار قطع و
وصلهاي پيدرپي ميشود .در خطاي گذرا پس از چند قطع پيدرپي شبکه برقدار ميشود ولي اگر خطاييدائمي باشد برق
مشتركين بهطور كامل قطع ميشود .در شرايطي كه خطا در فيدر مجاور رخ دهد ريکلوزر فيدر مجاور عمل ميكند و بدين
ترتيب مشتركين شبکهاي كه خطا در آن رخ نداده است به دليل بازبست ريکلوزر در شبکه مجاور خود افت ولتاژ را احساس
ميكنند]. [1
ريکلوزرها را ميتوان بهصورت زير دستهبندي كرد:
 تكفاز و سهفاز
 با مکانيزم هيدروليکي يا الکترونيکي
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روغني ،خأل يا SF6

ريکلوزرها به دو صورت تكفاز و سهفاز موجود است .اگر بارهاي موجود تكفاز باشند ،ريکلوزرهاياستفادهشده از نوع
تكفاز ميباشند .در چنين شرايطي اگر خطاي تكفاز رخ دهد ،ريکلوزربهسرعت عمل ميكند و فازي كه اتصالي در آن رخداده
را قطع ميكند ،تا فازهاي ديگر دچار مشکل نشوند .هرگاه الزم باشد كه براي پيشگيري از بارگذاري نامتعادل ،هر سه فاز از
مدار خارج شوند از ريکلوزرهاي سهفاز استفاده ميكنند .يکي از تفاوتهاي ريکلوزرهاي تكفاز و سهفاز در اين است كه
ريکلوزرهاي تكفاز رلهي خطايزمين ندارند بنابراين نسبت به خطاي زمين ،عکسالعملي نشان نميدهند .حتي اگر رلهيخطاي
زمين رويآنها نصب شود در صورت بروز خطا ،رله سهفاز را قطع ميكند.
مکانيزم ريکلوزر هيدروليکي اينگونه است كه از تجهيزات فنري و هيدروليکي براي تنظيم زماني و عملکرد خود استفاده
ميكند؛ و داراي يك سيمپيچ قطعكننده ميباشد كه بهصورت سري در خط قرار ميگيرد؛ و هرگاه جريان گذرنده از اين
سيمپيچ از ميزان تنظيمي بيشتر شود ،سيمپيچ يك پيستون را به سمت خود ميكشد و باعث باز شدن پلهاي بازبست و قطع
مدار خط ميشود .مشخصه زماني و توالي عملکرد بازبست به عبور روغن از مخازن متفاوت وابسته است .در ريکلوزر الکتريکي،
مکانيزم كنترل معموالً در بيرون از آن قرار ميگيرد و سيگنالهاي جريان را از طريق يك  ،CTدريافت ميكند .وقتي جريان از
مقدار تنظيمشده بيشتر شود ،كنترلكننده ريکلوزر را قطع ميكند .ريکلوزرهاي الکتريکي انعطافپذيري باالتري دارند و
همچنين نسبت به ريکلوزرهاي هيدروليکي دقيقتر عمل ميكنند ولي استفاده از اين ريکلوزرها پرهزينه ميباشد .اين ريکلوزرها
قابليتتنظيم زماني-جرياني دارند و ميتوانند بهگونهايتنظيم شوند كه در شرايط خاص از قطع و وصل مجدد جلوگيري كنند.
براي بستن اتصاالت در ريکلوزرهاي الکتريکي ،از يك سيمپيچ يا يك مکانيزم موتوري استفاده ميشود .در ريکلوزرهاي
روغني ،از روغن براي خاموش كردن قوس استفاده ميشود و ميتوان از همان روغن براي مکانيزم كنترلريکلوزر نيز استفاده
كرد .ريکلوزر خأل وSF6داراي اين مزيت هستند كه تعمير و نگهداري كمتري الزم دارند.
عامل قطعكننده و ايزولهكننده در ريکلوزرهاي خأل يا روغنيمعموالًهوا ،روغن ،ديالکتريك جامد و يا گاز SF6ميباشد.
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مقدار جريان قطعكننده ريکلوزرها به جريان متقارن فازها بستگي دارد .در ريکلوزرهايي كه جريان نامي آنها در حدود
 50تا  200آمپر است ،نرخ جريان قطع آنها بين  2تا  5كيلوآمپر ميباشد ولي در ريکلوزرهايي كه در پستها استفاده ميشوند
و جريان نامي آنها بزرگتر از  1120آمپر باشد نرخ جريان قطع آنها بين  6تا  16كيلوآمپر است.
ريکلوزرها در سطح شبکههاي توزيع كاربرد فراواني دارند .در بسياري از پستهاي توزيع بهجاي CBاز ريکلوزرها
استفاده ميشود.درحاليكه اگر ظرفيت پست باال باشد ،استفاده از CBمناسبتر است .استفاده از ريکلوزرهاي سه فاز در
فيدرهاي طوالني ،حفاظتهاي الزم را فراهم ميكند و قابليت اطمينان شبکه را بهبود ميبخشد .ميتوان از ريکلوزرهاي تكفاز
بهجاي فيوز استفادهكرد]. [1
مشخصهي زمان/جريان ريکلوزرهامعموالً از سه منحني تشکيل ميشود ،مشخصهي زماني عملکرد ريکلوزرهاي
هيدروليکي با سه حرف  B ،Aو  Cمشخص ميشود ،شکل A8شبيه به رلههاي آني عمل ميكند و داراي منحني عملکرد
سريع ميباشد .مشخصه  Bو  Cبا تأخير زماني عمل ميكنند البته ،ريکلوزرهاي جديد كه بهوسيلهي ريزپردازنده كنترل
ميشوند ،داراي منحني زمان/جريان قابل گزينش از طريق صفحهكليد هستند.
ريکلوزرها بهطور گستردهاي در شبکههاي هوايي كاربرد دارند .در اين شبکهها باالي  80درصد خطاها بهصورت گذرا
هستند .بنابراين اگر ريکلوزرها بهدرستي عمل كنند بعد از قطع و وصل پيدرپي خطا بهكلي از بين ميرود و شبکه به شرايط
نرمال خود برميگردد .بنابراين مصرفكنندگان براي مدت طوالني بيبرق نميشوند .درحاليكه در فيدرهاي زميني خطاها
دائمي هستند و استفاده از ريکلوزرها عملي نيست]. [1
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شکل -8-2مشخصهي زمان/جريان ريکلوزر][1

در يك شبکه توزيع از رله بازبست يا اتوريکلوزر يا ريکلوزر در نقاط زير استفاده ميشود:
 در پستها براي حفاظت اوليه در يك مدار.
 در شاخههاي فيدر اصلي ،براي تقسيمبنديفيدر و جلوگيري از خروج كل فيدر در رخ داد خطايي در يکي از
شاخههاي آن.
 در طول فيدر براي تقسيم فيدر به سکشنهاي مختلف ،براي پيشگيري از خروج كل فيدر در اثر خطاي گذراي
رخداده در قسمت انتهايي فيدر.
به هنگام نصب ريکلوزرها بايد عوامل زير موردتوجه قرار گيرد:
 .1ولتاژ سيستم
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 .2سطح اتصال كوتاه
 .3حداكثر جريان بار
 .4حداقل جريان اتصال كوتاه در ناحيهي حفاظتشده توسط بازبست.
 .5ايجاد هماهنگيباادوات حفاظتي باالدست و پاييندست ريکلوزر
 .6حساسيت عملکردي بازبست نسبت به اتصال كوتاه زمين
ولتاژ نامي و ظرفيت اتصال كوتاه بازبست بايد بزرگتر يا مساوي ولتاژ و ظرفيت اتصال كوتاه در نقطهي نصب آن باشد.
همين معيار بايد در مورد توانايي تحمل جريان بازبست نسبت به حداكثر جريان بار گذرنده از مدار ،موردتوجه قرار گيرد.
اولين باز كردن در بيشتر ريکلوزرهاي معموليبهصورت آني و يا با تأخير پس از  1/2تا  1/3ثانيه انجام ميگيرد ولي باز
كردنهاي بعدي تأخير بيشتري دارند .براي مثال ريکلوزر با مشخصهي  ،0-15-30بهاينترتيب عمل ميكند كه اولين بازبست
آني و يا با تأخير خيلي كم صورت ميگيرد و بازبست دوم پس از  15ثانيه و سومي پس از  30ثانيه انجام ميگيرد.
مشخصهايبهصورت زير هم نوشته ميشود كه در آن ' ،'Cبستن و ''Oباز كردن معني ميدهد]. [1
O-0SEC-CO-15SEC-CO-30SEC-CO
معموالً ريکلوزرها سه بار عمل بازبست را انجام ميدهند .تعداد بيشتر بازبست ،شانس بيشتري براي رفع خطا فراهم
ميكند .احتمال عملکرد موفق ريکلوزر در تکرار  4و باالتر نسبت به تکرارهاي اول كمتر است .همچنين تعداد قطع و وصلهاي
اضافي ،تأثيرات نامطلوبي به سيستم وارد ميكند .كه ازجملهي اين آسيبها ميتوان به موارد زير اشاره كرد.
 آسيب هاي اضافي به محل خطا :با بازبست محل خطا ،قوس الکتريکي آسيب بيشتري به محل خطا وارد ميكند.
همچنين تجهيزات مصرفكنندگان در معرض آسيب ميباشد .قوس الکتريکي پديدآمده در بعضي مواقع سبب بروز
آتشسوزي ميشود .همچنين خطاي پديد آمده (قوس الکتريکي و آسيبهاي ناشي از آن) ممکن است به فازهاي
سالم نيز سرايت كند.
 نوسانات ولتاژ :با هر قطع و وصل مجدد ريکلوزر ،مصرفكنندگان شبکههاي مجاور نامتعادلي و نوسان ولتاژ را
احساس ميكنند ،به دليل اينکه اندازه و مدتزمان اين نوسانات در هر تکرار ثابت است ،با توجه به شرايط
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تجهيزات مصرفكنندگان ،اگر نوسان اول را تحمل كنند ،نوسانات تکرارهاي بعد چون مشابه حالت اول هستند را
نيز تحمل ميكنند .ولي در شرايطي كه فاز ديگري هم درگير خطا شود ،شدت نوسانات افزايش مييابد.
 آسيب به تجهيزات سيستم :به دليل اينکه هر خطايي ،فشارهاي مکانيکي و حرارتي بااليي به سيستم تحميل
ميكند ممکن است در حين عملکرد ريکلوزرها ،به تجهيزات سيستم از قبيل سيمها ،كابلها ،ترانسفورماتورها و
غيره آسيب وارد شود.
موارد مطرحشده باال ،داليل عدم افزايش تعداد بازبستهاي ريکلوزر را بيان ميكند .با توجه به نوع خطاهاي گذرا هر
ناحيهاي ،افزايش تعداد بازبست ريکلوزرها ميتواند موفقيت يا عدم موفقيت عملکرد ريکلوزر را در پي داشته باشد.
گاهي بايد از عملکرد ريکلوزرها جلوگيريگردد مانند زماني كه كارگران براي تعميرات روي خط كار ميكنند،يا
برايخطاهايي با جريان بسيار باال ،در چنين شرايطي رلههاي جريانزيادبهصورت آني عمل ميكنند و نيازي به عمل كردن
ريکلوزرها نميباشد .اين كار براي كاهش صدمات ناشي از جريان باالي خطا به شبکه صورت ميگيرد]. [1
ازجمله مسائلي كه براي تنظيم عملکرد يك ريکلوزر بايد درنظر داشت ،زمان تأخيري بين هر دو بازبست ريکلوزر
ميباشد كه اين زمان به تعداد بازبستهاي ريکلوزر بستگي دارد همچنين عامل مؤثر ديگردر تعيين اين زمان ،نوع خطاهاي
گذراي شايع در ناحيهي نصب ريکلوزر ميباشد .براي مثال بعضي از خطاهاي گذرا مانند برخورد شاخه درختان ،براي از بين
رفتن نياز به زمان بيشتري دارند.
در بعضي شرايط در صورت بروز خطا ،بعد از اولين عملکرد ريکلوزردرصورتيكه خطا همچنان باقيمانده باشد براي
جلوگيري از صدمه ديدن شبکه ،از تکرارهاي بعدي ريکلوزر جلوگيري ميشود و رلههاي جريان زياد زمانيبهصورت آني عمل
ميكنند و شبکه قطع ميشود .براي مثال اگر از ريکلوزرهايي با مشخصهي  0-15-30-90استفاده شود ،درصورتيكه بعد از
آخرين بازبست خطا رفع نشده باشد جريان زياد خطا به شبکه آسيب جدي وارد ميكند و شبکه در حدود  4,1ثانيه جريان باالي
اين خطا را تحمل ميكند.درصورتيكه در اين شرايط پس از اولين عملکرد ناموفق ريکلوزر ،رله عمل كند اينمدتزمان با توجه
به نوع رلهها ميتواند تا  1,4ثانيه كاهش مييابد .استفاده از رلههاي ديجيتالي در چنين شرايطي به دليل تنظيمات آسانتر
توصيه ميشود[.]1
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 3-4-2كليدها
سيستم قدرت مدرن از يك شبکهي بسيار وسيع با تعداد زيادي از تجهيزات بههمپيوسته تشکيل شده است .در طي
خطاي اتصال كوتاه يا هر نوع ديگري از خطاهاي الکتريکي اين تجهيزات و همچنين كل سيستم قدرت يك فشار بااليي كه
ناشي از جريان خطا ميباشد را متحمل ميشوند كه ممکن است موجب ايجاد آسيب دائمي در تجهيزات و كل شبکه شود .براي
در امان نگه داشتن تجهيزات و كل سيستم قدرت بايد اين جريان خطا در سريعترين زمان ممکن پاك شود .دوباره بعد از اينکه
خطا پاك شد سيستم قدرت بايد هر چه سريعتر به وضعيت عادي كاري خود بازگردانده شود تا اينکه انرژي را با قابليت اطمينان
و كيفيت باال تأمين كند .عالوه بر آن براي كنترل مناسب سيستم قدرت عمليات سوئيچزني مختلفي الزم است كه انجام شود.
بنابراين براي قطع بهموقع و وصل دوباره قسمتهاي مختلف سيستم قدرت براي حفاظت وكنترل بايد برخي از ادوات خاص
سوئيچ زني وجود داشته باشد تا اينکه بتواند عملکرد ايمن را تحت جريان زياد داشته باشد .در حالت كلي كليدهاي استفادهشده
در سيستم قدرت را ميتوان به سه دسته تقسيمبندي كرد كه در ادامه توضيح دادهشدهاند:
 1-3-4-2دژنكتور يا مدارشكن () CIRCUIT BREAKER
مدار شکن يك تجهيز سوئيچزني است كه ميتواند بهصورت دستي و همچنين بهصورت اتوماتيك عمل كرده و براي
حفاظت و كنترل سيستم قدرت از آن استفاده ميشود .ازآنجاييكه سيستم قدرت مدرن با جريان بسيار بااليي كار ميكند بايد
توجه ويژهاي در طراحي سيستم مدارشکن انجام شود تا اينکه جرقه ايجادشده
در هنگام عملکرد مدار شکن با ايمني بااليي قطع شود .در طي قطع جريان
زياد در هنگام خطا در بين كنتاكتهاي سوئيچ جرقهي بزرگي ايجاد ميشود
كه بايد مراقبت و دقت الزم در مدار شکن براي رفع ايمن اين جرقهها وجود
داشته باشد .مدار شکن يك تجهيز خاصي ميباشد كه تمامي عمليات سوئيچ
زني موردنياز را در حين حمل جريان انجام ميدهد]. [9
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 اصول كار مدارشكن ها
مدارشکنها شامل كنتاكتهاي ثابت و متحرك ميباشند .در حالت عادي كنتاكتهاي مدارشکن به علت فشار وارد شده
بر كنتاكت متحرك به همديگر متصل ميباشند .يك آرايش انرژي پتانسيل ذخيرهشده در مکانيسم عملکرد مدار شکن وجود
دارد كه اگر سيگنال كليد زني به مدار شکن داده شود متوجه آن ميشود .اين انرژي ذخيرهشده ميتواند از روشهاي مختلفي
نظير يك بستر فنري يا هواي فشردهشده و يا فشار هيدروليکي ذخيرهشده باشد .اما اين منبع انرژي ذخيرهشده بايد درهنگام
عملکرد آزاد شود .آزاد شدن انرژي پتانسيل يك حركت لغزشي بسيار سريعي را در كنتاكتها ايجاد ميكند .همهي مدارشکنها
داراي سيمپيچهاي عامل (سيمپيچ قطع و سيمپيچ بسته) هستند .هنگاميكه اين سيمپيچها توسط پالس سوئيچزني انرژيدار
ميشوند پيستون در داخل آنهاجابهجا ميشود .اين عامل سيمپيچ پيستونبهطورمعمول به سازوكار مدارشکن متصل شده است و
درنتيجه انرژي پتانسيل ذخيرهشدهبهصورتانرژي جنبشي در مدار شکن آزاد ميشود كه موجب ايجاد حركتي ميشود كه اين
حركت هم موجب حركت در آرايش اهرم دندهاي ميشود .بعد از يك چرخه از عملکرد مدار شکن كل انرژي ذخيرهشده در مدار
شکن آزادشدهاست و ازاينرو انرژي پتانسيل دوباره در مدار شکن از طريق شارژ فنر يا فشردهسازي هوا و يا به طرق ديگر
ذخيره ميشود]. [9
 قاعده كلي الكتريكي در مورد مدارشكنها
مدارشکنها براي جريانهاي بزرگ خطاي سيستم قدرت استفاده ميشوند .به علت اين توان باال هميشه جرقهي بزرگ
خطرناكي در بين كنتاكتهاي ثابت و متحرك در هنگام عملکرد مدار شکن وجود دارد .همانطور كه پيشازاين هم بحث شده
بود جرقه در مدار شکن ميتواند بهصورت ايمن رفع شود اگر توان ديالکتريك بين كنتاكت مدار شکن در هنگام عبور از صفر
جريان متناوب بهسرعت افزايش يابد .ميتوان با استفاده از چندين روش مانند فشردهسازي قوس يونيزه شده به علت اينکه
فشردهسازي پروسهي ضد يونيزاسيون را شتاب ميبخشد ،يا خنكسازي واسط قوس كه اين هم موجب افزايش مقاومت مسير
قوس ميشود و يا بهوسيلهي جايگزيني واسط قوس يونيزه شده با استفاده از گازها ،قدرت ديالکتريك واسط بين كنتاكتها را
افزايش داد .بنابراين بايد تعدادي از روشهاي دفع قوس در هنگام عملکرد مدارشکن به كار گرفته شود]. [9
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 انواع مدارشكنها(دژنكتورها)
بر طبق معيارهاي مختلف انواع مختلفي از مدارشکنها وجود دارد.با توجه به دفع قوس الکتريکي و نوع واسط بين
كنتاكتها ( ديالکتريك) ميتواند به انواع زير تقسيم شود:
 -1مدار شکن روغني
 -2مدار شکن هوايي
 -3مدار شکن
 -4مدار شکن خأل
 -5كليد گاز سخت (جامد)
 -6كليد اكسپانزيون
دژنکتورها با توجه به محيط خدماتشان ميتوانند به انواع زير تقسيم شود:
 -1مدار شکن استفادهشده در فضاي آزاد
 -2مدار شکن استفادهشده در فضاي بسته
با توجه به مکانيسم عملکرد مدار شکنها ميتوانند به انواع زير تقسيم شوند]: [9
 -1مدار شکن عملكننده با فنر
 -2مدار شکن بادي
 -3مدار شکن هيدروليکي
با توجه به سطح ولتاژ ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
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 -1مدار شکن ولتاژ باال
 -2مدار شکن ولتاژ متوسط
 -3مدار شکن ولتاژ پايين
 طريقه انتخاب كليد قدرت
براي انتخاب كليد قدرت بايد به نکات زير توجه كرد:
 ولتاژ نامي كليد كه معموالً برابر ولتاژ شبکهاي است كه كليد در آن نصب ميشود و ميتواند در حدود  %15هم از ولتاژ
شبکه كوچكتر باشد .اغلب به خاطر به وجود آوردن اطمينان بيشتر در استحکام شبکه از كليدي استفاده ميشود كه
ولتاژنامي آن از ولتاژ شبکه قدرتبزرگتر باشد .مثالً در شبکه  13كيلوولت ،از سري20kvبهجاي10kvاستفاده ميشود.
 جريان نامي كه مساوي با بزرگترين جريان كار معمولي شبکه است.
 قدرت نامي قطع كليد كه بايد باقدرت اتصال كوتاه در محل كليد مطابقت كند.
 نوع فرمان وصل كليد :دستي -الکتريکي و يا كمپرسي توسط هواي فشرده.
 طريقه نصب كليد :كشوئي -ثابت
 نوع قطع كننده اتوماتيك :قطع كننده پريمر يا قطع كننده زكوندر
 براي نصب در شبکه آزاد يا شبکه سرپوشيده
يکي ديگر از مشخصات مهم كليد ،زمان تأخير در قطع كليد است .اين زمانبر حسب تعريف عبارت است از حدفاصل
زماني بين لحظه فرمان قطع توسط رله مربوطه و آزاد كردن ضامن قطع كليد تا خاموش شدن كامل جرقه .اين زمان در
كليدهاي مدرن امروزي به  0,05ثانيه ميرسد .كه تقريباً 0,02ثانيه آن براي قطع جرقه مصرف ميشود .كليدهاي قدرت
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امروزي براي در حدود  25000قطع و وصل ساخته ميشوند و بايد ساليانه يكبار يا پس از هر  3000بار قطع و وصل يكبار
سرويس و مورد بازديد اساسي قرار گيرند].[9
 2-3-4-2كليد بدون بار يا سكسيونر
سکسيونر وسيله قطع و وصل سيستمهايي است كه تقريباً بدون جريان هستند بهعبارتديگر سکسيونر قطعات و وسايلي
را كه فقط زير ولتاژ هستند از شبکه جدا ميسازد .تقريباً بدون بار ،بدان معني است كه ميتوان به كمك سکسيونر جريانهاي
كاپاسيتيو مقرهها ،ماشينها و تأسيسات برقي و كابلهاي كوتاه و همينطور جريان ترانسفورماتور ولتاژ را نيز قطع نمود و يا
حتي ترانسفورماتورهاي كم قدرت را با سکسيونر قطع كرد.سکسيونرها وسايل ارتباطدهنده مکانيکي و گالوانيکي قطعات و
سيستمهاي مختلف ميباشند و در درجه اول بهمنظور حفاظت اشخاص و متصديان مربوطه در مقابل برقزدگي بهكاربرده
ميشوند .بدينجهت طوري ساخته ميشوند كه در حالت قطع يا وصل محل قطعشدگي يا چسبندگي بهطور واضح و آشکار
قابلرؤيت باشد .يعني در هواي آزاد انجام گيرد.
همچنين سکسيونر وسيلهاي است براي ارتباط كليد قدرت به شين و يا هر
قسمت ديگري از شبکه كه داراي پتانسيل است .لذا طبق قوانين متداول الکتريکي
جلوي هر كليد قدرتي از1kvبه باال و يا در هر دو طرف درصورتيكه آن خط از دو
طرف پتانسيل ميگيرد سکسيونر نصب گردد.
سکسيونر را ميتوانازنظر ساختماني به انواع مختلف زير تقسيم نمود]: [9
 سکسيونر تيغهاي
 سکسيونر كشوئي
 سکسيونر دوراني
 سکسيونر قيچياي
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 3-3-4-2سكسيونر قابل قطع زير بار
به علت اينکه در بيشتر شبکهها و پستهاي كوچك ،كليد قدرت و
سکسيونر و وسايل اضافي مربوط به چفتوبستآنها مبالغ زيادي را از مخارج
و هزينه كل تأسيسات را شامل ميگردد و به علت اينکه در اغلب موارد
نصب كليد قدرت با مزاياي قطع و وصل سريع آن احتماالً الزم و ضروري
نيست كليد سکسيونر قابل قطع زير بار طراحي و ساخته شد.

كليد فشارقوي قابل قطع زير بار در ضمن اينکه بايد وظيفه يك سکسيونر را انجام دهد يعني در ضمن برداشتن ولتاژ
يك قطع قابلرؤيت و مطمئن در مدار شبکه فشارقوي به وجود آورد ،بايد قادر باشد مانند يك دژنکتور قدرتهاي كوچك
الکتريکي را نيز قطع كند .لذا هر سکسيونر قابل قطع زير بار بايد داراي وسيلهاي براي قطع فوري جرقه باشد.
سکسيونر قابل قطع زير بار اصوالً داراي قدرت وصل بسيار زياد است و ميتواند جريانهاي با شدت  25 -75كيلو آمپر
(ماكسيمم مؤثر) را بهخوبي وصل كند ولي قدرت قطع آن كم و از  400 -1500آمپر يعني در حدود جريان نامي آن تجاوز
نميكند .لذا نتيجه ميشود كه اين كليدها براي قطع جريان اتصال كوتاه ساخته نشده و مناسب هم نميباشند.
به همين دليل در صورتي ميتواند سکسيونر قابل قطع زير بار در شبکه فشارقويمورداستفاده قرار گيرد كه اين كليد
مجهز به قطع كننده جريان اتصال كوتاه گردد و يا اينکه جريان اتصال كوتاه شبکه از قدرت قطع كليد تجاوز نکند .ازآنچه گفته
شد نتيجه ميشود ،كه سکسيونر قابل قطع زير بار فقط براي قطع جريان نامي شبکه مناسب است.
نظريه اينکه كليد قابل قطع زير بار براي ولتاژ نامي تا  20كيلوولت ساخته ميشود مورد استعمال آن فقط در تأسيسات
فشار متوسط است .كليد قابل قطع زير بار به خاطر اينکه كار سکسيونر را نيز انجام ميدهد بدون اينکه براي قطع آن احتياج به
برداشت بار باشد ،براي صرفهجوئي در وسايلچفتوبست بين سکسيونر و دژنکتور در خطوط خروجي نيز استفاده ميشود.
در ضمن سکسيونر قابل قطع زير بار براي وصل سيمهاي انتقال انرژي ،كابلهاي خروجي ،ترانسفورماتورهاي كم قدرت
و همينطور قطع و وصل مدارها و شبکههاي حلقهاي و مسدود بسيار مناسب است .عالوه بر آن ميتوان از سکسيونر قابل قطع
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زير بار براي راهاندازي موتورهاي فشارقوي و اتصال خازنها و سلفهاي فشارقوي استفاده كرد .وسيله قطع و وصل اين كليدها
اغلب دستي است]. [9
 4-3-4-2سكشنااليزر
سکشنااليزر ،ابزاري است كه پس از عملکرد يك كليد يا ريکلوزر كه در باالدست آن قرار دارد ،بخشي از شبکه را كه
خطا در آن رخداده است بهصورت خودكار از مدار جدا ميكند و ازآنجاكه يکسکشنااليزر ،توانايي قطع جريان اتصال كوتاه را
ندارددر پاييندست يك ريکلوزر نصب ميشود .سکشنااليزر تعداد عملکردهاي ريکلوزر را در زمان اتصال كوتاه ميشمارد و
پسازآنکه تعداد بازو بسته شدن بازبست به تعداد معين از پيش تعيينشدهاي رسيد و به هنگام باز بودن ريکلوزر ،سکشنااليزر باز
ميشود و بخش اتصالي شده را بهطوركلي از مدار جدا ميكند .اين امر سبب ميشود ريکلوزردوباره در شرايط كار عادي خود
قرار گيرد و بنابراين ارتباط منبع تغذيه با بخشهاي سالم مدار مجدداً برقرار ميشود .اگر خطا داراي طبيعت موقت و گذرا باشد،
مکانيزم عملکرد سکشنااليزر ،مجدداً تنظيم ميشود .سکشنااليزر عملکرد زماني ندارد و بنابراين نيازي به هماهنگي با ساير
تجهيزات حفاظتي شبکه ندارد اين بزرگترين حسن سکشناليزر است.
يك سکشنااليزر داراي مشخصه عملکرد زمان-جريان نميباشد و ميتواند در فاصلهي دو وسيلهي حفاظتي با منحني
عملکرد بسيار نزديك به هم و درجايي كه افزودن يك پله اضافي در ميان آنها عملي نيست ،مورداستفاده قرار گيرد.
در سکشنااليزرهايي با مکانيزم هيدروليکي ،يك سيمپيچ بهصورت سري با خط قرار ميگيرد .هرگاه اضافه جرياني در
خط پديد آيد ،سيمپيچ يك پيستون را بهحركت درميآورد و پيستون نيز با باز شدن مدار و صفر شدن جريان از طريق جابهجايي
روغن در مخازن سکشنااليزر ،يك مکانيزم شمارش را تحريك ميكند .پس از تعداد معيني بازشدن مدار ،پيوندهاي سکشنااليزر
از طريق يك فنر باز ميشود .اين نوع از سکشنااليزر را ميتوان بهصورت دستي مجدداً بست .سکشنااليزرهاي الکتريکي در
عمل انعطافپذيرتر و ازنظر تنظيم سادهتر هستند .جريان بار از طريق CTها اندازهگيري و از جريان ثانويه بهعنوان تغذيه جريان
مدار كنترل كه تعداد عملکردهاي بازبست (يا هر وسيلهي قطعكننده ديگري) را ميشمارد ،استفاده ميشود .سپس در صورت
لزوم يك سيگنال قطع براي بخش بازكننده فرستاده ميشود .اين نوع سکشنااليزرها از طريق مکانيزم دستي يا موتوري قابليت
وصل مجدد را دارند]. [1
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در زمان انتخاب سکشنااليزرهاي مناسب بايد به معيارهاي زير توجه كرد.
 .1سطح ولتاژ سيستم
 .2تنظيم شمارشگر سکشنااليزر
 .3جريان مداوم سيستم
 .4سطح اتصال كوتاه
 .5حداكثر جريان بار
 .6درنظرگرفتن تجهيزات حفاظتي باالدست و پاييندست
مقدار نامي ولتاژ و جريان سکشنااليزرها بايد برابر يا بزرگتر از ماكزيمم ولتاژ و جريان بار در نقطهي نصب باشد .سطح
اتصال كوتاه سکشنااليزرها(براي خطاهاي گذرا) بايد برابر يا بزرگتر از سطح اتصال در نقطهي نصب باشد .فاكتورهايي كه
براي هماهنگي بايد درنظر گرفته شود ،تنظيم تعداد قطع و وصلهاي موردنياز براي قطع شبکه و مقدار جريان تنظيمي براي
محدودهي خطا ميباشند.
به دليل اينكه سکشنااليزرهابهطور مستقل عمل نميكنند و به دليل اينكه نميتوانند جريان اتصال كوتاه را قطع كنند
در دستهبندي تجهيزات حفاظتي قرار نميگيرند و بهعنوان كليدهاي اتوماتيك نامگذاري ميشود.
مزاياي استفاده از سکشنااليزرها:
 .1به دليل اينکه زير بار قطع نميكنند ،براي آن مقدار جريانقطعدر نظر گرفته نميشود.
 .2نيازبه هماهنگي زماني با ساير تجهيزات حفاظتي شبکه (فيوزهاي پاييندست و ريکلوزرهاي باالدست) ندارد.
 .3در ناحيههايي كه جريان اتصال كوتاه زياد ميباشد ،جايگزين مناسبي براي فيوز ميباشند.
عملکرد سکشنااليزرها برپايه اطالعات دقيقي نميباشد و بيشتر برپايه فرضيات عمل ميكنند و به ساير تجهيزات
حفاظتي شبکه وابسته هستند و بههمين دليل ميتوان گفت احتمال عدم موفقيت در عملکرد آن وجود دارد.
سکشنااليزرها ،سوئيچهاي خودكاري هستند كه ساختار منطقي دارند و بدينصورت عمل ميكنند كه اگر خطا در
ناحيهي حفاظتيآنها رخ دهد و ريکلوزر باالدست آنها خطاي اتصال كوتاه را قطع ميكند ،سکشنااليزر باز ميشود و يك
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شماره به شمارشگر آن اضافه ميشود .اين شمارشگر در عدد معينيتنظيمشده است كه اين عدد از تعداد بازبستهاي ريکلوزر
باالدست خود كوچكتر است .بنابراين سکشنااليزر زماني فيدر فرعي تحت حفاظت خود را قطع ميكند كه شمارشگر به عدد
تنظيمشده برسد .وليدرصورتيكه خطا گذرا باشد شمارشگر سکشنااليزر صفر ميشود و به حالت اول برميگردد.
سکشنااليزرها در آرايشهاي تكفاز و سهفاز و با مکانيزم عملکرد هيدروليکي و الکتريکي وجود دارند و تنظيم عملکرد
آن ميتواندبر اساس ولتاژ يا جريان باشد و آرايشهاي تكفاز آنها كاربرد بيشتري دارند]. [1

 4-4-2برقگير
كليهي اضافه ولتاژهاي ظاهرشده در شبکه برحسب شکل و يا منبع بروز خود
تقسيمبندي ميشوند كه ميتوان آنها را به شرح زير تقسيمبندي كرد:
 -1اضافه ولتاژهاي صاعقه
 -2اضافه ولتاژهاي كليد زني
 -3اضافه ولتاژهاي موقت
كه با توجه به عامل به وجود آورنده به دودسته اضافه ولتاژهاي داخلي و اضافه ولتاژهاي خارجي تقسيم ميشوند .صاعقه
از نوع اضافه ولتاژ خارجي و دوتاي ديگر از نوع داخلي ميباشند .اضافه ولتاژ صاعقه حداكثر سرعت افزايش را داشته و سرعت
افزايش ولتاژ در آن در بين  500تا  5000كيلوولت بر ميکروثانيه متغير ميباشد .اضافه ولتاژ كليدزني هم بهصورت موجهاي
رفتوبرگشت در شبکه ظاهر ميشود و ازنظر شکل و تغييرات لحظهاي خود شبيه بهاضافه ولتاژ صاعقه است .اضافه ولتاژ
موقت ،نوعي اضافه ولتاژ نوساني فاز به زمين ،يا فاز به فاز ميباشند كه نسبتاًطوالنيمدت و ناميرا ميباشند و يا بهطور ضعيفي
ميرا ميشوند .ازآنجاكه اضافه ولتاژهاي موقت ازنظر كار برقگير داراي اهميت ميباشند الزم است تا اينکه درصد اضافه
ولتاژهاي موقت محاسبه شود .اضافه ولتاژهاي موقت از علل زير نشئت ميگيرد]: [10
 -1خطاها
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 -2تغييرات ناگهاني بار
 -3اثر فرانتي
 -4رزونانس خطي
 -5قطع هادي(پارگي خط)
 -6فرورزنانس
 -7رزنانس ناشي از مدارهاي كوپل شده
در سيستمهاي قدرت براي محدود كردن اضافه ولتاژهاي ايجادشده در سيستم از خازنهاي سري و راكتورهاي شنت و
برقگير استفاده مي شود .از برقگير براي حفاظت تجهيزات الکتريکي در مقابل اضافه ولتاژهاي گذرا (صاعقه و كليد زني) استفاده
ميشود.
انتخاب مناسبترين برقگير نياز به تعيين شاخصهايي از سيستم دارد .اين شاخصها عبارتاند از:
 -1بيشترين مقدار ولتاژ سيستم و نوع زمين
 -2سطح عايقي تجهيزات حفاظتشده و حاشيهي حفاظتي موردنظر
 -3زمان احتمالي و سطوح فركانس توان اضافه ولتاژ
 -4طول هادي كه بارهاي سوئيچينگ را حمل ميكند.
 -5بارهاي مکانيکي قراردادهشده بر روي برقگير
 -6جريان خطاي خط به زمين
 -7شرايط محيطي و شدت آلودگي سايت

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
56
فاز  :2هوشمندی فناوری

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

برقگير داراي انواع مختلفي ميباشد كه هركدام از انواع برقگير بهطور خالصه توضيح دادهشده است]: [10
 1-4-4-2برقگير ميلهای (جرقهگير با فواصل هوايي):
اين نوع برقگيرها بهصورت دو الکترود يا دو شاخك هستند كه متناسب با ولتاژ ،در فاصله معين بين هادي و زمين قرار
ميگيرند و در صورت بروز اضافه ولتاژ ،بين آنها قوس الکتريکي برقرار ميشود .اين قوس باعث اتصال كوتاه گرديده و از
اضافه ولتاژ جلوگيري ميكند.مهمترين عيب اين نوع از برقگيرها اين است كه قوس الکتريکي ايجادشده باعث اختالل در امر
برقرساني نيز ميگردد.
 2-4-4-2برقگير لولهای:
اين نوع برقگيرها شامل يكفاصله هوايي براي جرقهزدن در فضا و يكفاصله ديگر در درون يك محفظه مخصوص
هستند كه باهمبهطور سري قرار دارند .اين نوع برقگيرها بهمنظور كوتاه كردن زمان عبور جريان هدايتشونده (پرهيز از وقوع
اتصال كوتاه) تهيهشدهاند.در برقگير لولهاي جريان هدايتشونده پس از يك يا چند پريود در اثرگازي كه خود برقگير توليد
ميكند از بين ميرود و ازاينجهت ميتوان آن را برقگير جرقه خاموشكن نيز ناميد .برقگير لولهاي از يك لوله عايقي ( )Rاز
جنس مواد مصنوعي ( ، PVCفيبر الستيك سخت) تشکيلشده و در داخل آن دو الکترود فلزي توپر ( )Eو توخالي ( )Gقرار
دارند .از برقگيرهاي لولهاي بيشتر در شبکههاي با ولتاژ  10تا  30كيلوولت استفاده ميشود .ولتاژ جرقه اين نوع برقگيرها باالتر
از برقگيرهاي با مقاومت غيرخطي است.
 3-4-4-2برقگير سيليكون كاربايد (:)SiC
روش متداول حفاظت در مقابل صاعقه استفاده از برقگيرهاي سيليکون كاربايد ( )sicميباشد .اين برقگيرها از تركيب
سري فواصل هوايي با مقاومت ساخته ميشوند و برخالف جرقهگيرها پس از عمل كردنآنها ،شبکه قدرت قابليت بازگشت به
حالت اوليه را خواهد داشت .برقگير سيليکون كاربايد شامل يك مقاومت سيليکون كاربايد با مشخصه غيرخطيV-Iبهصورت
سري با يكفاصله هوايي است .وقتي اضافه ولتاژها از حد ولتاژ جرقه بيشتر شود ،با ايجاد جرقه در سرفاصله هوايي ،افزايش
امپدانس مسير جرقه از افزايش شديد جريان جلوگيري ميكند .فاصله هوايي جرقه كه به آن فاصله جرقه اكتيو گفته ميشود،
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طوري طراحي ميگردد كه بعد از چند بار جرقه زدن در اثر اضافه ولتاژ ،جرقه مسدود شود .مسئلهاي كه باعث محدوديت در
كاربرد اين نوع برقگيرها شده است اضافه ولتاژ كليدزني باانرژي باال كه جريان تخليه زيادي را براي مدت طوالني اعمال
ميكند .در برقگيرهاي  sicنوع جديد با خاموش كردن مغناطيسي سه برابر بيشتر از نوع معمولي آنها قابليت تحمل انرژي را
داراست .اين نوع برقگيرها در شبکههاي با ولتاژ باال كاربرد دارند.
 4-4-4-2برقگيرهای نوع اكسيد فلزی (:)MOV
نوع جديد برقگيرها داراي بلوكهايي با مقاومت الکتريکي غيرخطي و از جنس اكسيد فلزات هستند اين بلوكها به
MOVمشهور هستند ازآنجاكه حدود  %95از مواد تشکيلدهنده بلوكهاي MOVرا اكسيدروي ( )ZnOتشکيل ميدهد ،به
آنها برقگيرهاي ZnOنيز گفته ميشود.اجزاي تشکيلدهنده برقگيرهاي  ،ZnOشامل اكسيد روي و مقادير كمي از اكسيد
ديگر فلزات از قبيل بيسموت ،كبالت ،آنتيموان و اكسيد منگنز است.ذرات بسيار ريز اكسيد روي و اكسيد فلزات ديگر پس از
فشرده شدن بهصورت ديسك و در اندازههاي معين شکل ميگيرند .سپس اين ديسكها در درجه حرارت باال پختهشده و
بهصورت برقگيردرميآيند .اين ديسكها بهصورت سري در محفظه استوانهاي شکل قرارگرفته و برقگيرZnOرا تشکيل
ميدهند .از مزاياي اين نوع برقگيرها ،سرعت عملکرد در پيشاني موج است .به اين معني كه تأخيري كه در برقگيرهاي بافاصله
هوايي وجود دارد ،در اين نوع برقگيرها خيلي كمتر است .با توجه به عدم وجود فاصله هوايي ،امکان موازي كردن برقگير
ZnOوجود دارد .يکي از مشکالت برقگيرهاي  ،ZnOجريان نشتي در فركانس قدرت است .اين جريان در حد يك ميليآمپر
است .با تکرار عملکرد برقگير ،اليه عايق بين دندانههاي اكسيد روي سوخته ميشود و باعث افزايش جريان نشتي ميگردد.
 بعضي از مزاياي برقگيرهاي :ZnO -1كار آيي بهتر نسبت به ساير برقگيرها
-2

پراكندگي كم ولتاژ پسماند و همچنين داراي ولتاژ پسماند خيلي كم

-3

داراي تأخير زماني خيلي كم

-4

برگشت طبيعي به وضعيت اوليه يا مدارباز

-5

داراي مشخصه ولت – جريان خطيتر از برقگير SiC
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 مهمترين عيبهاي برقگيرهاي :ZnOعيب عمده اين برقگيرها قيمت زياد آنها نسبت به ديگر برقگيرها است و ديگر اينکه برقگيرهاي ZnOدر سيستمهاي
داراي نوسانات ولتاژ قابلمالحظه ،بيشتر از برقگيرهاي SiCدر معرض خطر و آسيبديدگي قرار ميگيرند.
 5-4-4-2برقگير قوس طوالني (: )LFA
نصب برقگير خط بين فاز -دكل بهصورت موازي با زنجيره مقره يا بجاي مقره نياز به هزينه سنگيني دارد .لذا بايد به
دنبال راهي بود تا بتوان هزينه نصب برقگيرها را كاهش داد و جلوي خروجي خطوط براثر تخليه اضافه ولتاژهاي ناشي از تخليه
جوي بر خط را گرفت .روش جديد براي حفاظت خطوط انتقال ،استفاده از يك سطح طوالني جهت هدايت قوس الکتريکي
ناشي از تخليه است .برقگيرهاي قوس طوالني ميتوانند بين هادي و زمين يا بهصورت سري با مقره قرار بگيرند .ساختار اين
برقگيرها خيلي ساده بوده و درنتيجه نسبت به ساير برقگيرها ارزانتر هستند يکي ديگر از مزاياي عمده اين برقگيرها عدم
جاري شدن جريان با فركانس شبکه ( )PAFپس از اتمام تخليه جريان موج گذرا و بروز قوس بر روي مقره است.
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 5-30جمعبندی
با توجه به مطالب ارائهشده در اين فصل ،با در نظر گرفتن كليه تجهيزات ،دياگرام درخت فناوري تجهيزات حفاظتي
محلي به صورت شکل ( )9-1درميآيد.

مغناطيسي

خازني

هسته پائين
هسته باال

ترانس ولتاژ

بوشينگي
رزيني

ترانس جريان

...
رو
كم

غني
رو

غن

تجهيزات
اندازه گيري

هوايي

رله هاي آنالوگ

ولتاژي
جرياني

رله هاي استاتيکي

سکشنااليزرها

فركانسي

خالء

دژنکتورها

SF6

سکسيونرها

پروانه

قيچي

ك

مركز فرمان
حفاظتي

تجهيزات حفاظتي محلي

تواني
جهتي

سکسيونر قابل قطع
زير بار
دوراني

شو
يي

ه اي
تيغ

كليدها و
ايزوله
كننده ها

رله هاي نسل سوم
)ديجيتال و عددي(

ريکلوزرها

رله هاي
خاص

برقگيرها

ميله اي

LFA

لوله اي

MOV

فيوزها

امپدانسي

فشارقوي
فشارضعيف

SiC

شکل  -9-2درخت فناوري تجهيزات حفاظتي محلي

دياگرام فوق در جلسه كميته راهبري پروژه ارائه شده و پس از ارائه نقطهنظرات اعضاي كميته اصالح گرديد كه شرح آن
در پيوست اين گزارش آمده است.
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فصل دوم:
ترسيم روند توسعه تكنولوژی تجهيزات حفاظتي و
زيرمجموعههای مرتبط با آن
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مقدمه
در طول ساليان اخير توسعه شبکه قدرت و ورود تکنولوژيهاي مدرن در توليد ،انتقال و مصرف انرژي برق در نقاط
مختلف جهان موجب گرديده است كه تهديدهايي امنيت و پايداري اين سيستم بههمپيوسته را كاهش دهد .فراتر رفتن مصارف
بارهاي مختلف از مقدار برنامهريزيشدهو ظهور توليدكنندهها و مبدلهاي الکتريکي مختلف تعادل و هماهنگي بين توليد و
مصرف را به هم زده و حاشيه امنيت سيستم را پائين آورده است .منابع توليد انرژي تجديد پذير اعم از بادي ،فتوولتائيك و توليد
پراكنده نيازهاي محلي بار را تا حدودي توانستهاندتأمين نمايند بااينحال وجود بارهاي متغير ،استفاده از ادوات الکترونيك قدرت
بيشتر و افزايش روزافزون مصرف ،عملکرد اين سيستم بههمپيوسته را تحت تأثير قرار داده است.
افزايش امنيت و پايداري شبکه برق از يکسو و نيازهاي افزايش كيفيت برق از سويي ديگر باعث گرديده است تا
تمهيداتي بر سيستم حفاظت و نظارتي بر قابليتها و توانمنديهاي آن صورت گيرد .در طول دو دهه گذشته ،وقوع
خاموشيهاييدر نواحي مختلف جهان منجر به اين شد كه اقدامات موردنياز در كوتاهمدت مورد بررسي قرار گيرد تا از وقوع
دوباره اين رخداد جلوگيري به عمل آيد .كشورهايي نظير آمريکا ،انگليس ،چين ،برزيل در اين زمينه پيشگام بودهاند .با توجه به
ورود تکنولوژي جديدتر و مدرن تري در اين كشورها انتظارات باالتري از شبکه حفاظتي به وجود آمد .در ايران نيز اقداماتي در
راستاي توسعه سيستم حفاظت موجود صورت گرفته است كه امکان رؤيت پذيري بااليي از شبکه فراهمشده است .بااينحال
موانع و محدوديتهاي گوناگون ،چالشهاي زيادي را در راستاي اين توسعه باعث ميشود كه نيازمند بررسيهاي بيشتر و
شفافسازي اين موارد در راستاي پاسخگويي بهموقع و اقتصادي است .اقدامات موردنياز در اين مسير در دوره زماني كوتاهمدت
وابستگي زيادي به وضعيت شبکه كنوني و امکانات موجود دارد كه ميبايست در حيطه فعاليتهاي صنعت و دولت قابلتعريف
و پيادهسازي باشد .از طرف ديگر مسير پيشرفت تکنولوژي در كشورهاي مختلف و توسعهيافته نيز ميتواند در پروسه اقدامات و
اهداف بلندمدت لحاظ شود.

 1-3اهميت و ضرورت توسعه تكنولوژی حفاظت
در سالهاي ابتدايي دهه  80خاموشيهاي متعدديدر شبکه برق ايران به وقوع پيوست كه بزرگترينآنها خاموشي
فروردين سال  1382بوده است .بروز اين خاموشيها در ايران و بروز خاموشيهاي مشابه در ديگر كشورها ،بهعنوانمثال
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خاموشي  14اوت  2003در شمال شرقي آمريکا و بخشهايي از شبکه برق كانادا ،كه مشکالت سياسي ،اقتصادي و اجتماعي
فراواني را به دنبال داشتهاند ،ارائه طرحي كه توانايي پيشگيري و جلوگيري از خاموشيهاي سيستم قدرت را داشته باشد را
تبديل به يك نياز بزرگ براي بهرهبرداران سيستم كرده است .در اين راستا تاكنون ايدههاي فراواني مطرحشدهاند ،اما به دليل
عدم حضور زيرساختهاي تکنولوژيکي موردنياز در سيستمهاي قدرت ،طرحهاي مذكور در عمل چندان موفق نبودهاند]. [11
وقوع خاموشيهاي سراسري مهمترين ضعف سيستمهاي حفاظتي كنوني را نشان ميدهد .با توجه به پيوستگي و
يکپارچگي سيستم قدرت ،وقوع خطا و يا قطعياي در ناحيهاي ،كل شبکه را تحت تأثير قرار ميدهد .به دليل تغيير ساختار
شبکه در اين شرايط ،توزيع توان و شارش جريان در نواحي ديگر تغيير خواهد كرد .با توجه به اينکه سيستمهاي حفاظتي در
نواحي ديگر متوجه تغييرات رخداده نيستند امکان عدم عملکرد بهنگام اين تجهيزات حفاظتي در برخي از نواحي كه تأثيرپذيري
بيشتري از ناحيه در معرض خطا را دارند شرايط بحرانيتري را حادث خواهد شد .وقوع رخدادهاي پيدرپيبه دليل حادث شدن
شرايط حادتر ميتواند منجر به خاموشي سراسري در طول شبکه شود .در شکل زير مراحل مشترك بروز خاموشي نشان
دادهشده است.

شکل -1-3سه مرحله مشترك در بروز خاموشيها][11

راهکاري كه ميتوان در حالت كلي براي جلوگيري از وقوع اين رخداد مطرح كرد پايش وسيعتري در سطح شبکه
ميباشد كه نيازمند الگوريتمهاي پيچيدهتري براي مديريت و هماهنگسازي تجهيزات حفاظتي بيشتري خواهد بود .در راستاي
دستيابي به مديريت باالدستي حجم اطالعات عظيمي ميبايست توسط مركز پردازش قدرتمندتري مورد تجزيهوتحليل قرار
گيرد .تکنولوژي نوظهور كه در برخي از كشورهاي پيشرفته جهان بهطور وسيعي موردمطالعهقرارگرفته و در حال اجرا
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ميباشدپايش ،كنترل و حفاظت گسترده 1ناميده شده است كه هدف نهايي در راستاي توسعه سيستم حفاظت براي پاسخگويي
به مجموعه چالشهاي شبکه برق در حضور منابع و بارهاي متغير بازمانميباشد .اين هدف مفهوم هوشمندسازي شبکه برق در
سطوح مختلف انتقال و توزيع انرژي را دنبال ميكند كه ميتوان بسته به نيازهاي اين سطوح انتقال انرژي و ظرفيتهاي
موجود در هر منطقه اقدامات درخور و مناسبي در مسير توسعه اين تکنولوژي انجام داد .در ادامه به توصيف ساختار كلي اين
فناوري پرداختشده است]. [11

 2-3تكنولوژی اندازهگيری همزمان فازور بهعنوان عامل اصلي پيدايش سيستمهای پايش
گسترده
همواره گسترش و پيادهسازي طرحهايي كه سعي در تغيير ساختار موجود بهويژه در بخش كنترل و حفاظت سيستم
دارند ،بر پايه حضور تکنولوژيهاي جديد بوده است .پس از تغيير كاربرد سيستم مکانيابي جهاني ( )GPSاز نظامي به
كاربردهاي غيرنظامي ،تکنولوژي اندازهگيري همزمان فازور يکي از تکنولوژيهايي است كه عامل اصلي پيدايش سيستمهاي
WAMPACبوده است .واحدهاي اصلي تشکيلدهنده تکنولوژي اندازهگيري همزمان فازورها ،واحدهاي اندازهگيري فازور،
متمركز كنندههاي داده ،نرمافزارهاي كاربردي WAMPACو زيرساخت مخابراتي ميباشند.
مطابق با چگونگي طراحي سيستم WAMPACموردنظر ،تعداد مراكز متمركزسازي داده و همچنين لينكهاي
مخابراتي موجود ممکن است متفاوت از يکديگر باشند .در شکل زير يك معماري نمونهاي از سيستمهاي
WAMPACبرمبناي تکنولوژي همزمان فازورها مشاهده ميشود .الزم به ذكر است معماري اين شکل دقيقاً همان معماري
است كه براي طراحي شبکه شرقي آمريکا مورداستفادهقرارگرفته است .سيستم WAMPACداراي بخشهاي متنوعي
ميباشدكه در ادامه مختصراً معرفي خواهندشد .در يك سيستم WAMPACهر شركت برقDCمربوط به خود را دارد .در هر
DCو يا همان PDCاطالعات مربوط به فازورهاي همزمان از سراسر PMUهاي منطقه از طريق لينكهاي مخابراتي متنوع
ازجمله فيبر نوري ،خطوط تلفن ،خطوط انتقال قدرت و ماهواره ها دريافت ميشود PDC .ها پس از دريافت اطالعات از PMU

)Wide Area Monitoring, Protection and control (WAMPAC

1
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ها و اعمال توابع در نظر گرفتهشده براي هر  PDCبر روي فازورهاي دريافتي از  PMUها ،اطالعات خود را براي يك Super

 PDCارسال مينمايند.
در يك  ،Super PDCالزم است فرمتهاي متفاوت انتقال داده پشتيباني شوند تا بتواند بر روي اطالعات دريافتي از
 PDCهاي متفاوت كه از پروتکلهاي خاص خود پيروي ميكنند ،پردازشهاي موردنظر را انجام داده و آن را براي مركز
كنترل سيستم ارسال نمايد Super PDC .ها عالوه بر اينکه اطالعات را براي مركز كنترل ارسال مينمايند ،اطالعات دريافتي
از يك  PDCرا براي ديگر  PDCها نيز ارسال مينمايند تا بهرهبردار هر منطقه از نقاط خارج از محدوده بهرهبرداري خود نيز
آگاهي داشته باشد .پس از ارسال اطالعات براي  WAMPACو يا همان مركز كنترل ،ذخيرهسازي اطالعات و همچنين
اعمال توابع  WAMPACبر روي اطالعات دريافتي آغاز خواهد شد .عالوه بر اينکهذخيرهسازي اطالعات در بخش
 WAMPACنيز صورت ميگيرد PMU ،ها نيز بهگونهايطراحيشدهاند كه توانايي ذخيرهسازي اطالعات محلي كه توسط خود
آنهااندازهگيري شده است را دارا ميباشند .ذخيرهسازي اطالعات حياتيتر در بخش  PDCويا Super PDCنيز
امکانپذيرميباشد].[12
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شکل  - 2-3يك معماري نمونهاي از سيستم [12] WAMPAC

عالوه بر اينکهPMUها در سالهاي ابتدايي دهه  90بهصورت تجاري وارد بازار شدهاند ،اما گستره استفاده از
قابليتهاي اين ابزار همچنان در مراحل ابتدايي خود ميباشد .موارد زير بخشي از مهمترين كاربردهاي WAMPACميباشد
كه با استفاده از تکنولوژي همزمان اندازهگيري فازور در آيندهاي نزديك عملي خواهد شد.
 پايش تصويري و بهنگام سيستم قدرت
 طراحي سيستمهاي هشدار اوليه بر مبناي اطالعات آنالين
 تحليلهاي پس از وقوع خاموشي ،جهت درك مکانيزم بوجود آمدن خاموشي
 صحهگذاريبر مدلهايسيستمهاي قدرت
 تخمين حالت بهتر سيستم
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 مديريت بهنگام تراكم
 تضمين بهنگام پايداري ولتاژ ،فركانس و زاويه در سيستم
 ميرا نمودن نوسانات بين ناحيهاي
 طراحي سيستم كنترل و حفاظت تطبيقي
سيستمهايWAMPACداراي يك ساختار چهار اليه ميباشند .در هر اليه اين سيستم ،كاربردهاي مخصوص به آن
اليه وجود دارد كه در شکل  3-2نيز مشاهده ميشود].[12

شکل  -3-3ساختار  4اليهاي يك سيستم پايش گسترده

 3-3توسعهیSCADA
در سالهاي اخير قابليت سيستمهاي  SCADAبه دليل بهبود لينكهاي مخابراتي و همچنين در اختيار داشتن
اطالعات بهصورت قدرتمندتري افزايشيافته است .با حضور تکنولوژي اندازهگيري همزمان فازورها كه از  PMUها جهت
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اندازهگيري ولتاژ و جريان استفاده ميشود ،ميتوان اطالعات دقيقتري از شبکه را در اختيار بهرهبردار سيستم  SCADAقرار
داد .با استفاده از اين اطالعات ميتوان تخمينگرهاي حالت دقيقتري براي سيستم در اختيار داشت .عالوه بر تخمين حالت،
ديگر نرمافزارهايتعبيهشده در سيستم  SCADAميتوانند از اين اطالعات استفاده نموده و نتايج بهتر ،سريعتر و دقيقتري را در
اختيار بهرهبردار قرار دهند].[12

 4-3تجهيزات سيستم حفاظت مدرن
 1-4-3تجهيزات اندازهگيری نوظهور
يکي از مهمترين اجزاء يك سيستم مدرن مديريت انرژي در شركتهاي برق ،فرآيند تخمين حالت سيستم قدرت بر
اساس اندازهگيري كميات آن در زمان واقعي ميباشد .حالت سيستم قدرت بر اساس مجموعه هائي از مقادير مؤلفه مثبت ولتاژ
كه از شينهاي شبکه بهطور همزمان تهيه ميشوند تعريف ميگردد.
فناوري تخمين حالت كه در حال حاضر استفاده ميگردد در سال  1960ايجادشده و بر اساس كميات اندازهگيري شده
غير سنکرون عمل مينمايد .براي تخمين حالت سيستم ميبايد تعداد زيادي معادالت غيرخطي بهصورت بهنگام حل شوند .اما
بهواسطه نرخ پائين اسکن اطالعات و سرعت كم محاسبات ،فناوري حاضر قادر به تهيه اطالعات بهنگام درباره وضعيت
ديناميکي سيستم قدرت نميباشد.
يکي از راهحلهاي آينده براي مونيتورينگ زمان حقيقي شبکههاي قدرت ،سيستم PMUميباشد كه با كمك سيستم
 GPSسيگنالهاي زماني بسيار دقيقي از اطالعات شبکههاي قدرت را جمعآوري و استفاده مينمايد .گيرنده
ماهوارهايGPSاطالعات دقيقي از وضعيت ولتاژ سهفاز پستها و جريان خطوط ،ترانسفورماتورها و بارها را جمعآوري و در
اختيار PMUقرار ميدهد .بر اساس اين اطالعات ،مؤلفه مثبت ولتاژ و جريانها در لحظه زماني اندازهگيري بهطور دقيق در
مقياس ميکروثانيه محاسبهشده و بدينوسيله زاويه فاز آنها استخراج ميگردد.
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GPS 1-1-4-3

GPSسيستمي است كه از  24ماهواره واقع در  6مدار تشکيلشده كه حدوداً در فاصله  10000مايلي از سطح زمين
قرار دارند .موقعيت صفحه هر يك از مدارها و موقعيت ماهوارهها در مدارها بهگونهاي است كه در هرلحظه و در هر نقطه از
سطح زمين چهار ماهواره در ديد ميباشند و اغلب بيشتر از  6ماهواره قابلرؤيت است .مکانيزم و عملکرد سيستم GPSبدين
گونه است كه به هريك از سيگنالهاي اندازهگيري شده يك سيگنال زمان منتسب و همراه ميگرداند .فرمت دقيق انتساب
زمانبر اساس استاندارد IEEE 1344،تعريف ميشود.
اطالعات فازوري مؤلفه مثبت كليه پستهايي كه به سيستم PMUمجهز ميباشند همگي در يك سايت مركزي
مناسب جمعآوريشده و براي كاربردهاي حفاظتي و كنترلي استفاده ميگردند .در حقيقتجمعآوري و پردازش اين
اندازهگيريهاي سنکرون مبناي يك فناوري جديد و نسبتاً" قوي را براي مونيتورينگ ،حفاظت و كنترل شبکههاي قدرت
فراهم ميآورد.
نحوه ارسال و مخابره اندازهگيريهاي زماني سنکرون از كميات شبکه به بخش متمركزساز اطالعات بسيار اساسي و
حياتي ميباشد .فناوريهاي مختلفي مانند سيستم باسيم ،سيستم شبکه راديوئي ،ميکروويو ،تلفنهاي عمومي ،تلفنهاي سلولي،
سيستم ديجيتال بيسيم و تركيبي از اين فناوريها براي ارسال و مخابره اطالعات اندازهگيري شده استفاده ميگردد.فرمت
فايلهاياطالعاتخروجي كه توسط PMUايجاد ميشوند بر اساس استاندارد شماره IEEE 1344تعريفشدهاند .استاندارد
كمك مينمايد تا مطمئن شويم كه كاربردهاي آينده كه ميخواهند از كميات فازوري اندازهگيري شده بهطور سنکرون استفاده
نمايند قادر خواهند بود كه به اطالعات فازوري تهيهشده توسط PMUسازندگان مختلف دسترسي پيدا نمايند.
 2-1-4-3واحد اندازهگيری فازور
واحدهاي اندازهگيري فازور در پستهاي شبکه نصبشده و مؤلفههاي توالي مثبت فازورهاي ولتاژ و جريان خطوط و
شينهاي سيستم را به همراه زاويه فاز آنهااندازهگيري ميكنند.
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شکل  - 4-3ساختار داخلي يك واحد اندازهگيري فازور][13

جهت همزمان بودن اندازهگيريهاي انجامشده در نقاط مختلف سيستم با استفاده از سيستم موقعيتياب جهاني ،يك
برچسب زماني با ديتاهاي اندازهگيري شده همراه ميشودPMU .درواقع يك مبدل است كه ولتاژ و جريان سه فاز آنالوگ را
تبديل به يك فازور همزمان مينمايد .شماي كلي يك واحد اندازهگيري همزمان در شکل فوق مشاهده ميشود .پسازاين،
ديتاها با نرخ  20تا  60بار در يك ثانيه براي مركز كنترل ارسال ميشوند].[13
 2-4-3واسطهای مخابراتي
امروزه انتقال دادهها در همه زمينههاي تکنولوژي واردشده است و بر بسياري از اصول مرتبط بادانش فني موجود اثر
گذاشته است .حفاظت سيستم قدرت نيز ازاينبينبينصيب نبوده است .با پا به ميدان گذاشتن تکنيكهاي انتقال داده بين
پستها و مراكز كنترل ،امکان ارائه روشهاي جديد و كاراتر حفاظتي ايجادشده است.
شکل  14ساختار انتقال داده در سيستم قدرت را نشان ميدهد .در هر بخش ،مخابرات دادهها ،تحت پروتکلهاي خاصي
منتقل ميشوند .درگذشته سازندههاي مختلف از پروتکلهاي خاص خود استفاده ميكردند و لذا خانواده پروتکلهاي ارتباطي
اعضاي بسياري دارد .در حال حاضر با توجه به نياز به ارتباط رلههايي با سازندههاي متفاوت باهم و يا اتصال يك رله ساخت
يك شركت متفاوت با سيستم مخابراتي موجود در پست ،نياز به ايجاد يك پروتکل واحد وجود داشت كه با ارائه پروتکل IEC
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 61850اين مورد نيز برطرف گرديده است .در شکل  14نمونههاي استاندارد استفادهشده براي ارتباط بين بيهاي 1پست با
باس اطالعاتي داخل شبکه ،ارتباط بين كامپيوتر محلي با رلهها و باس داده پست ،ارتباط بين مركز كنترل پست و باس و
همچنين ارتباط بين مركز كنترل شبکه و مركز كنترل پست نشان دادهشده است.

شکل  -5-3ارتباطات مختلف در شبکه و پست و پروتکلهاي آنها

با استفاده از شبکه هاي اينترنتي امکان اتصال به مركز كنترل پست و خواندن اطالعات نيز وجود دارد .ارتباط كاربر از
طريق مودم با رلهها از راه دور با استفاده از استاندارد  IEC 60870-5-101انجام ميشود.
با ايجاد وسايل اندازهگيري مدرن كه بر اساس اثر فاراده و اثر پاكلز 2كار ميكنند ،نياز به سيمبنديهاي بسياري كه در
پستهاي متداول كنوني بايد انجام شود ،از بين رفته است.
كانالهايي كه براي مقاصد حفاظتي استفاده ميشوند بايد داراي نرخ خطاي پاييني باشند .سيمهاي پايلوت ،فيبر نوري،
امواج ماكروويو و  PLCاز كانالهاي متداول مخابراتي در انتقال دادههاي ديجيتال حفاظتي هستند .سيم پايلوت رشتههاي سيم
بههمپيچيده يا پيچيده نشده هستند كه بهموازات خط انتقال يا بين دونقطه مخابراتي كشيده ميشوند و در فركانس صوتي براي

1

- Bays

2

- Pockels
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انتقال آنالوگ صوت و انتقال ديجيتال  128كيلوبيت بر ثانيهاي قابلاستفاده هستند .اين سيمها در فاصلههاي كوتاه تا 20
كيلومتر استفاده ميشوند و در صورت ايجاد خطاي زمين ولتاژ القاشده در آنها روي اطالعات اثر ميگذارد.
فيبرهاي نوري براي انتقال Wide Bandقابلاستفاده هستند .كدگذاري دادهها از نوع  PCMبوده بدون تقويتكننده تا
 150كيلومتر امکان انتقال داده وجود دارد و بهطوركلي نسبت به تداخالت الکترومغناطيسي مقاوم است.
در انتقال ماكروويو نيز كدگذاري از نوع  PCMاست و انتقال  Wide Bandانجام ميشود .انتقال دادهها حداكثر تا 50
كيلومتر امکانپذير است و انتقال به خاطر پديده  fadingتحت تأثير شرايط محيطي است .ديد مستقيم آنتنهاي مخابراتي نيز
در اين روش ضروري است].[14

شکل -6-3حفاظت ديفرانسيل با استفاده از سيمهاي پايلوت][14

 1-2-4-3سيمهای پايلوت
در شکل  15يك نمونه اتصال قديمي سيمهاي پايلوت با حفاظت ديفرانسيل نشان دادهشده است .اين سيمها بهطوركلي
از زمين ايزوله هستند .ازآنجاكهدرگذشته اين سيمهاي پايلوت از شركتهاي مخابراتي اجاره ميشد و اين شركتها براي
حفاظت سيمهاي خود در مقابل اضافه ولتاژهاي ناخواسته محدودكننده ولتاژ ()Glow Dischargerدر سيم قرار ميدادند ،در
هنگام بروز خطاي خارجي ولتاژ نسبتاً زيادي روي سيم پايلوت قرار ميگرفت و لذا با عمل اين محدودكنندهها ،رلهها اختالف
جريان را احساس كرده و عمل ميكردند .لذا براي مقاصد حفاظتي ضروري بود كه اين محدودكنندهها در مدار نباشند .در شکل
 15نمونهاي از سيمهاي پايلوت بههمپيچيده شده با عايق قوي و مشخصات آنها نشان دادهشده است].[14
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شکل -7-3مشخصات يك خط پايلوت با عايق فشارقوي][14

دو پديده روي عملکرد سيمهاي پايلوت اثر ميگذارند .يك پديده افزايش سطح ولتاژ پست در هنگام بروز خطا است و
ديگري ولتاژ القايي در طول سيمهاي پايلوت به دليل عبور مؤلفه صفر از خط مجاور است.
در شکل  17اتصال كوتاه در يك پست نشان دادهشده است .به خاطر عبور جريان خطا از مقاومت زمين پست RG

پتانسيل پست موردنظربهاندازه  RG I SCباال خواهد رفت .در اين هنگام سيم پايلوت كه از پست ديگر آمده است ،داراي پتانسيل
زمين پست قبل خواهد بود .بنابراين عايق سيم پايلوت بايد توانايي استقامت در مقابل اين ولتاژ را داشته باشد .در اروپا براي رفع
مشکل از سيمهايي با عايقبندي فشار باال استفادهشده است].[14
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شکل -8-3افزايش سطح ولتاژ پست و تأثير آن بر سيم پايلوت][14

در سيستمهاي آمريکايي براي اينکه مجبور به استفاده از سيمهاي فشارقوي نباشند از راكتور خنثيكننده استفاده
كردهاند .اين راكتور كه در شکل  18نشان دادهشده است بين رله و سيم پايلوت قرار ميگيرد .با باال رفتن سطح پتانسيل پست
در اثر خطا خازنهاي پراكندگي انتهاي سيم پايلوت به شيلد (زمين) از طريق اين راكتور و خازن مياني در ترانس سمت چپ
تخليه ميشوند .چون جهت جريانهاي تخليه شونده در هر دو سيم بهطرف داخل سيمپيچهاي راكتور خنثيكننده است لذا ولتاژ
روي سيمپيچهاي راكتور باال ميرود و لذا گراديان ولتاژ را از حالت ضربههاي در شکل  17به حالت ماليم شکل  18تبديل
خواهد كرد و لذا امکان تحمل ولتاژ براي سيمهاي فشار ضعيف فراهم ميشود .درصورتيكه جريان ديفرانسيلي از سيمهاي
پايلوت فرستاده شود ،اين راكتور عمالً نقشي نخواهد داشت زيرا مسير عبور جريان باعث خنثي شدن شار راكتور ميشود و لذا
راكتور عمالً اتصال كوتاه خواهد بود].[14
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شکل -9-3راكتور خنثيكننده و گراديان ولتاژ ابتداي خط][14

روشهاي كاهش اثرات ولتاژهاي القايي و افزايش ولتاژ پست بر عملکرد سيمهاي پايلوت بهصورت زير است:


كاهش مقاومت زمين پست



شيلد كردن سيمهاي پايلوت يا استفاده از هاديهاي زمينكننده يا كاهنده ولتاژ



فاصله دادن هاديهاي داراي جريان زياد از سيمهاي پايلوت



استفاده از سيمهاي پايلوت با عايق قوي



افزايش ميزان تقارن در سيمهاي پايلوت (به هم پيچيدن مناسب سيمها)



استفاده از ترانسهاي ايزوله كننده يا راكتورهاي خنثيكننده در صورت نياز

 2-2-4-3فيبرهای نوری
فيبرهاي نوري از كانالهاي بسيار قوي براي انتقال دادهها هستند .در شکل  10-2دو نوع فيبر نوري گريدد ايندكس 1و
مونو مود 2نشان دادهشده است .فيبر نوع اول داراي شعاع بزرگ است و سيگنال نوري فرستادهشده در اثر پديده پراش ،3اندازه
1

- Graded Index Fiber

2

- Mono-Mode Fiber

3

- refraction
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حركت خود را در طول شکستهاي متوالي تا انتهاي فيبر از دست ميدهد و لذا در انتها سيگنال دريافتي داراي پراش خواهد
بود .در نوع مونو مود چون شعاع سيم كوچك است ،امکان ايجاد پديده پراش وجود ندارد .منتها اين سيم براي ارسال پيام
احتياج به اشعه دقيقتري خواهد داشت].[14

شکل -10-3انواع فيبر نوري و عملکرد آنها][14

 3-2-4-3مايكروويو
كانال ديگر قابلاستفاده ،مايکروويو است .در اين روش انتقال مطابق شکل20بايد آنتنهاي گيرنده و فرستنده
ديدمستقيم داشته باشند .امکان انتقال بدون تقويتكننده تا  50كيلومتر موجود است .فركانس كارير از  150مگاهرتز تا 20
گيگاهرتز بوده و عرض باند  4nكيلوهرتز آنالوگ و  64nكيلوبيت بر ثانيه (در سيستمهاي آمريکايي  56nكيلوبيت بر ثانيه)
ديجيتال قابلاستفاده است .اين كانال از جريان اتصال كوتاه و اغتشاشات كليدزني مستقل است ولي انتقال به شرايط آب و
هوايي بستگي دارد و مثالً در شرايط هواي مرطوب امکان ايجاد پديده  fadingوجود دارد].[14
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شکل -11-3انتقال از طريق مايکروويو][14
 4-2-4-3انتقال از طريق PLC

در شکل  21يك اتصال  PLCنمونه نشان دادهشده است .سيگنال اطالعاتي در فركانسهاي  15تا  500كيلوهرتز
مدوله ميشود و از طريق  line trapبراي طرف مقابل فرستاده ميشود].[14

شکل -12-3انتقال از طريق  PLCو مشخصات آن][14

زمان حركت سيگنال در هر  100كيلومتر  0/35ميليثانيه و عرض باند موجود  4كيلوهرتز است .در طرف گيرنده اين
اطالعات توسط خازن كوپلينگ و  line trapگرفته ميشود و پس از فيلترسازي اطالعات بازيابي ميشود .به دليل اغتشاشات
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موجود بيشترين زمان تأخير در فيلتر طرف گيرنده است كه بايد سيگنال اصلي را شناسايي و بازيابي كند .در شکل  22انواع
مختلف اتصال  PLCبه خط نشان دادهشده است.

شکل -13-3انواع  PLCاز جهت اتصال][14
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 5-40جمعبندی
همانطور كه در اين فصل اشاره شد تکنولوژيهاي جديد مطرحشده در حوزههاي تبادل اطالعاتي و تجهيزات
اندازهگيري امکان فراتري در راستاي پايش سراسري شبکه برق فراهم ميكنند .دقت و سرعتباالي اين تجهيزات و همچنين
قابليت الگوريتم نويسي و آموزش اين تجهيزات با نرمافزارهاي مختلف صنعت برق ميتواند هرچه بيشتر بر هوشمندي شبکه
حفاظت بيفزايد كه درنهايت ميتواند شاخصهاي قابليت اطمينان و امنيت و انتخاب پذيري مطلوبتري را حاصل كند و
همچنين نياز ضروري شبکه حفاظت يعني هماهنگي و تبادل اطالعات بين تجهيزات حفاظتي را فراهم سازد .مديريت بين
تجهيزات سنتي شبکه حفاظت و ارتقاي آن بهسويسيستمهاي حفاظت مدرن ميبايستموردتوجهقرارگرفته و زيرساختهاي آتي
بهمنظور نيل به اين اهداف پايهريزي شود .درنهايت شماتيك كلي تجهيزات حفاظتي نوين طبق آنچه در طول اين فصل بيان
شد ميتواند بهصورت زير ترسيم شود.

PLC
Super PDC

فيبرهاي نوري
مايکروويو

واسط هاي
مخابراتي

تجهيزات حفاظتي فرامحلي

واحدهاي
پردازش
PDC

سيم هاي پايلوت

تجهيزات
اندازه گير

PMU

GPS

شکل  -14-3درخت فناوري تجهيزات حفاظتي گسترده

دياگرام فوق در جلسه كميته راهبري پروژه ارائه شده و پس از ارائه نقطهنظرات اعضاي كميته اصالح گرديد كه شرح آن
در پيوست اين گزارش آمده است.
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4

فصل سوم:
تبيين مسير توسعه فناوری دانش حفاظت
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مقدمه
دستيابي به فناوري منسجم و قابلاعتمادي در هر عرصهاي نيازمند دستيابي به دانش ارتقاء حوزه موردمطالعه از وضع
كنوني به سمت اهداف آتي ميباشد .در اين راستا شناسايي ضعفهاي دانشي بهمنظور تقويت آنها و شناسايي
توانمنديهابهمنظوربهكارگيري از آنهاميتواند راهگشاي مسير توسعه تکنولوژي باشد .بنابراين توجه به حوزه دانش و علم
فناوري از جنبههاي مختلف و برنامهريزي آن در راستاي ارتقاء آن همگام با توسعه فناوري تجهيز موردتوجه اين بخش از سند
ميباشد .در ادامه به ترتيب اهميت آموزش بيان شده و سپس به تشريح جزئيات اين حوزه از فناوري پرداختهشده است.

 1-4اهميت و ضرورت آموزش
با توجه به پيچيدگي شبکه قدرت و ضرورت تأمين امنيت اين شبکه در تمام شرايط بهرهبرداري و جلوگيري از
رخدادهايي كه يکپارچگي اين شبکه را تحت تأثير قرار ميدهندميبايست شناخت وسيعي از نيازهاي شبکه و نحوه تبادل عناصر
تشکيلدهنده آن حاصل شود .اين شناخت راهکارهايي را در راستاي افزايش يکپارچگي و انسجامبخشي مجموعه حاضر فراهم
ميكند .با توسعه تکنولوژي و افزايش تنوع عناصر بخش مصرف و توليد بهمنظور ارضاي نيازهاي متقاضيان و تأمين توان
موردنياز شبکه ،حفاظت از شبکه و نظارت و مديريت بر آن از اهميت باالتري برخوردار ميباشد .بدين منظور
ميبايستآموزشهاي الزم در راستاي ارتقاء دانش حفاظت از شبکه صورت گيرد.
 1-1-4آموزش در صنعت
ورود تجهيزات مدرن باقابليتهاي بسيار باالتر از عناصر پيشين خود و تنوع زياد اين تجهيزات (بهويژهرلههاي
ميکروپروسسوري) و اهميت تنظيم دقيق آنها ،نيازمند آموزشهاي ويژه تئوري و عملي براي كارشناسان حفاظت شركتهاي
برق توسط مربيان مجرب و متخصص ميباشد .همچنين برگزاري دورههاي مستمر در اين زمينه براي اپراتورها و كادرهاي
تعميراتي بهمنظورشفافسازيدستورالعملهاي ابالغي و ضرورت اجراي آنها در نصب و تعمير و نگهداري اين تجهيزات حفاظتي
شبکه ميتواند از بروز خطاهاي انساني جلوگيري كند .در اين خصوص آزمايشگاههاي موجود در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
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موجود كه توسط اساتيد مجرب طراحيشده است ميتواند براي آموزشهاي عملي و كارهاي پژوهشي در مورد پديدههاي
ناشناخته شبکه و بررسي عملکرد تجهيزات مختلف حفاظتي مورداستفاده واقع شود.
 2-1-4آموزش در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها
نظرسنجيها و بررسيهايي در ] [15بر روي  75دانشگاه شمال قاره آمريکا صورت گرفته است .پيشنهاد  50مركز
آموزشي و دانشگاهي پاسخگو به اين نظرسنجي 21 ،مورد يك دوره آموزشي و  29مورد بيش از يك دوره آموزشي را براي
حفاظت سيستم قدرت توصيه كردهاند .مباحثي كه در اين گزارش براي دورههاي حفاظت سيستم قدرت پيشنهادشده است در
ادامه تشريح شده است:
 )1مقدمه :اهداف دوره ،ضرورت حفاظت ،تاريخچه توسعه حفاظت سيستم قدرت ،تعاريف اصطالحات رايج در
حفاظت ،زونهاي حفاظتي ،دستهبنديرلهها ،واسطهايرلهها با سيستم قدرت (ترانسهاياندازهگيري ولتاژ و
جريان) ،انواع خطاها و طيف فركانسي مربوطه ،مروري بر اساس حفاظت و شناسايي تکنولوژيهاياستفادهشده
در حفاظت ،اتوماسيون و كنترل پست ،و منطق مدارهاي تريپ.
 )2رلههای اضافه جريان و اضافه جريان جهتي :رلههاي اضافه جريان آني و زمان معکوس ،اساس
عملکرد آنها و كاربرد آنها در حفاظت مدارهاي توزيع شعاعي و تجهيزاتي نظير موتورها .ضرورت نياز به
رلههاي اضافه جريان جهتدار ،ساختار پايه رله اضافه جريان جهتدار ،معادله گشتاور ،زاويه حساسيت بيشينه،
نمايش اصول عملکرد رله بر روي مشخصه امپدانسي ( )R-Xو كاربرد رلههاي اضافه جريان جهتدار براي
حفاظت شبکه توزيع بههمپيوسته.زاويه اتصال و انتخاب زاويه اتصال در كاربرد اضافهبار و/يا حفاظت حين
خطاها ،اتصاالت خاص رلههاي جهتي در محيط سه فاز .رلههاي جهتي زمين ،رلههاي جهتي توالي منفي و
ساختمان رلههاي جهتي الکترومکانيکي ،استاتيکي و عددي.
 )3رلههای ديستانس :تعريف ،ضرورت براي رلههاي ديستانس ،انواع رلههاي ديستانس ،مشخصههايرلههاي
ديستانس رسم شده بر صفحه ( R-Xامپدانس ،آفست امپدانس ،مهو ،آفست مهو ،چهارضلعي و ،)...
وروديهاي اين مشخصهها ،ساختمان رلههاي ديستانس نوع الکترومکانيکي ،استاتيکي و عددي .كاربرد
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رلههاي ديستانس براي حفاظت خطوط انتقال ،زونهاي اوليه و پشتيبان تعريفشده براي رلههاي ديستانس با
استفاده از روش ديستانس پلهاي .استفاده از كانالهاي مخابراتي در كنار رلههاي ديستانس براي افزايش
پوشش حفاظتي و زمان رفع خطا .ولتاژها و جريانهاياعمالشده به رلههاي ديستانس براي شناسايي خطاهاي
چند فاز و تك فاز به زمين .عملکرد رلههاي ديستانس فازي در حين خطاي فاز به فاز و فاز به زمين .رلههاي
ديستانس چند فازه ،و روش مؤلفههاي متقارن .اثر مقاومت آرك بر عملکرد رلههاي ديستانس حين خطاهاي
فازي و خطاهاي تك فاز به زمين .استفاده از رلههاي ديستانس براي حفاظت خرابي ژنراتورها و براي
تشخيص نوسانات توان.
 )4حفاظت ديفرانسيل  :مباني و اساس حفاظت ديفرانسيل درصدي .كاربرد حفاظت ژنراتورها ،Δ-Y ،و اتو
ترانسفورماتورها.
 )5رلههای عددی :مؤلفههاي اصلي رلههاي عددي ،ضرورت فيلترهاي آنتي الياسينگ ،ساخت فيلتر با استفاده
از تقويتكننده عملياتي ( ،)Operational Amplifierاصول پايه مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال ،انواع مختلف
مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال .خطاهاي فرآيند مربوط به مبدلها .الگوريتمهايي تبديل نمونههاي كوانتيزه ولتاژ
و جريان به فازور ،تبديل فوريه گسسته ،روش مينيمم مربعات ،روشهاي كالمن فيلتر شبکه عصبي و تبديل
موجك .حفاظت تطبيقي خطوط انتقال و سيستمهاي توزيع .ميکروپروسسور و پردازندههاي سيگنال ديجيتال
استفادهشده در رلههاي عددي .توابع پايه ،برنامهنويسي و مسائل سازگاري .اثر تکنولوژي عددي بر روي
كاربردهاي حفاظت ترانسفورمر و خطوط انتقال.
 )6حفاظت سيستم :مسائل حفاظت سيستم به دليل نيازمندي به پاسخگويي ادوات حفاظتي به اغتشاشات
سيستم گسترده افزايشيافته است و ميبايست سيستم حفاظتي بهمنظور كنترل بيشتري بر روي سيستم بهطور
سازمانده شده تري طراحي شود .مثالهايي از ادوات حفاظت سيستم كه دانشجويان و كارشناسان ميبايست
آشنايي بيشتر در اين موضوعات داشته باشند شامل اين موارد ميباشد :سيستمهاي حفاظت يکپارچه ()SIPS
كه به طرحهاي عمليات اصالحي ( ،)RASسيستمهاي حفاظتي طراحيشده براي حذف بار و بازيابي ،افت
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توليد ،طرحهايجزيرهاي ،حفاظت در برابر ناپايداري ولتاژ از تکنولوژيهاي نوظهوري هستند كه
ميبايستموردبحث و بررسي قرار گيرند .توسعههاي اخير مورداستفاده در حفاظت ،اندازهگيري نواحي گسترده
(اندازهگيري فازور سنکرون) براي بهبود پاسخ سيستم حفاظت به رخدادهاي خاموشي سراسري ميباشد.

 2-4مطالعات و تحليل حوادث
وضعيت واقعي شبکه و رخدادهاي متنوع به وقوع پيوسته در كل شبکه بهطور پيوسته شواهد موثقتري بر هماهنگي
شبکه قدرت و صحت عملکرد سيستم حفاظت موجود در نواحي مختلف شبکه ميباشند .دستيابي به مجموعهايدستهبنديشده از
حوادث مختلف ميتواند رفتار شبکه موجود تحت شرايط مختلف بهرهبرداري را نشان دهد .همچنين با دستيابي به مجموعهاي
از دادههاي شبکه ميتوان رخدادهاي مختلف مشاهدهشده در شبکه را بررسي كردو در تصميمگيريهاي آتي در نظر گرفت.
 1-2-4جمعآوری دادههای شبكه
پيچيدگي و گستردگي شبکه قدرت ناشي از تنوع تجهيزات موجود در سطحهاي مختلف بهرهبرداري و همچنين
شبکهبنديهاي مختلف بين اين عناصر ،بر اهميت و ضرورت مديريت دقيقتر بر شبکه ميافزايد .الزمهي حفظ يکپارچگي در
شبکه شناخت كامل از تمام عناصر و نحوه ارتباط آنها در شبکه است .پيش از هر مطالعه و بررسيهايي بايد اطالعات جامع و
دقيقتري از عناصر و تجهيزات شبکه از حاصل شود .دستيابي هر چه دقيقتر به دادههاي شبکه بر صحت و دقت بررسيها و
تحليلهاي مابعد مبتني بر اين دادههاميافزايد .در اين راستا بايد گروهي عهدهدارجمعآوريدادهها شوند و بهصورتدستهبنديشده
به ثبت دادههاي عناصر شبکه ازجمله خطوط ،ژنراتورها ،موتورها ،بارها ،ترانسهاي موجود در شبکه بپردازد و درنهايت با روند و
ساختار مناسبي اين اطالعات بايگاني شوند تا در مواقع نياز مورداستفاده قرار گيرند.
 2-2-4گزارش دهي و بررسي حوادث شبكه
هر خطايي كه در سيستم قدرت اتفاق ميافتد عملکرد تجهيزات حفاظتي موجود در محل و نواحي مجاور را نشان
ميدهد و صحت آن را تست ميكند و فرصت مناسبي براي آناليز رفتار سيستم حفاظت كل سيستم فراهم ميكند .محل خطا،
نوع خطا ،امپدانس خطا و حساسيت تجهيزات حفاظتي ازجملهرلهها عامل مؤثر در پاسخ رلهها در برابر خطاهاي شبکه قدرت
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هستند .رلهها در شرايط مختلفي ممکن است عملکرد صحيحي (طبق منحني زماني تعريفشده) و يا عملکرد ناصحيح (عملکرد
بسيار كند و يا خيلي سريع) از خود نشان دهند .رلههاي ميکروپروسسوري اطالعاتي راجع به مواردي كه رله بهدرستي عمل
كرده است را گزارش ميدهند .پيشازاين نوع رلهها ،نوسان سنجها و ثباتهاي رخداد براي اندازهگيريعملکردهايغير صحيح
استفاده ميشدند.
عموماً اپراتورهاي سيستم قدرت از اطالعات استخراجشده از  EMS-SCADAبراي ثبت حوادث استفاده ميكنند كه
امروزه اين داده اعم از اطالعات حوادث و خطا توسط رلههاي چند تابعي ميکروپروسسوري نيز قابلدستيابي است كه ميتوان
در تحليلهاي مختلف استفاده شود .همهي خطاها ميبايستمرتباً رديابي و ازنظر آماري نيز ارزيابي شوند و درنهايت اطالعات
فني براي ارزيابي سيستم و عملکرد حفاظتي ميتواند بهطوربرنامهريزيشده مورد بررسي و پيگيري قرار گيرند ].[16

 3-4طراحي و تنظيم حفاظتي
پس از جمع آوري هاي الزم از عناصر و تجهيزات موجود شبکه قدرت و همچنين حوادث رخداده در گذشته و شناسايي
خطاهاي محتمل شبکه مي بايست بررسي ها و ارزيابي هاي دقيق تري از اثرات حوادث مختلف بر روي شبکه و پارامترهاي
موثر شبکه در طول اين حوادث و عملکرد تجهيزات حفاظتي موجود در شبکه انجام شود .در اين راستا ارائه مدل مناسب از
شبکه و بررسي دقيق تر سناريوهاي مختلف رخداد و خطا بر روي شبکه و بهبود و تصحيح تنظيمات اين تجهيزات بمنظور
افزايش قابليت اطمينان و صحت عملکرد آنها در مواقع مورد انتظار با توجه به ساختار شبکه موجود و تغييرات مدرن شبکه از
اهميت زيادي برخوردار است .در ادامه بتفصيل به اين موارد پرداخته شده است.
 1-3-4مدلسازی و تحليل شبكه
در سيستم قدرت پديدههاي ديناميکي مختلفي با مشخصههاي متفاوت وجود دارند .اين پديده ميتواند محلي باشد و در
منطقهاي اتفاق افتد بااينحالبه دليل تعامل كل سيستم با يکديگر اثر اين پديده در نواحي ديگر نيز ظاهر خواهد شد.
بهعنوانمثال وقوع خطاي زمين در محلي ميتواند عملکرد عناصر سيستم قدرت مانند ژنراتورها ،بارها يا بخشهايي از سيستم
را تحت تأثير قرار دهد .برآيند اين تعاملها ناشي از رخدادهاي شبکه ميتواند منجر به ناپايداري در آن شود و
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درنهايتخاموشيهاي عظيمي را در پي داشته باشد .همچنين رخداد ديناميکي در شبکه ميتواند ناشي از عملکرد
كنترلكنندههاي مختلف و يا كليدزني هايي در خط و يا عناصر ديگر توسط اپراتورهاي باشد .چنين رخدادها و اغتشاشاتي
ميبايست براي شبکه موجود در نظر گرفتهشده و از پايداري شبکه حين وقوع آن اطمينان حاصل كرد.
پديدههاي ديناميکي به سه دسته كلي برحسب طيف فركانسيشاندستهبنديميشوند]:[17
 .1گذراهاي الکترومغناطيسي ( 100هرتز -مگاهرتز)
 .2نوسانات الکترومکانيکي (نوسان روتور در ماشينهاي سنکرون) ( 0/1تا  3هرتز)
 .3ديناميك غير الکتريکيبهعنوانمثالپديدههاي مکانيکي و ترموديناميکي (چند  10هرتز)
دستهبندي ديگري نيز براي پديدههاي ديناميکي برحسب مقياس زماني معرفيشده است كه در شکل زير شماتيکي
مشخص شده است.
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شکل -1-4پديدههاي ديناميکي سيستم قدرت][17
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در شکل فوق مقياس تقريبي زماني پديدههاي مختلف و انواع مدلهاي رياضي استفادهشده در آنها نشان دادهشده است.
چهار نوع پديده معرفيشده در اين شکل بهصورت زير ناميده شدهاند]:[17
(الف) گذراهاي الکترومغناطيسي
(ب) ديناميكهاي ماشين سنکرون
(ج) پديده شبه حالت دائمي
(د) پديده حالت دائمي
توسعه مدلي كه بتواند همهيديناميكها را در يك سيستم قدرت توصيف كند غيرممکن است و هنوز كاربرد عملي نداشته
است .اغلب از هر مدلي براي شبيهسازي پديده ديناميکي خاص استفاده ميشود .بسته به هدف مطالعه ،مدل عناصر سيستم
قدرت ميتواند بهطورقابلتوجهي تغيير كند .بديهي است مدلي كه براي مطالعات نوسانات پائين بين ژنراتورهاي سيستم قدرت
مورداستفاده قرار ميگيرند كامالً متفاوت با مدل استفادهشده براي آناليز اثر ضربههاي صاعقه در سيمپيچيهاي ماشين سنکرون
خواهد بود.
حتي اگر از منظر تئوري ،پيادهسازي مدل كاملي از همهيديناميكهاي سيستم قدرت امکانپذير باشد به دو دليل قابلاستفاده
نخواهد بود .اول اينکه چنين مدلي به حجم عظيمي از دادههاي پارامتري نيازمند است .ثانياً آناليز و تفسير نتايج بدست آمده از
اين مدل بسيار دشوار خواهد بود].[17
در حوزه حفاظت دستيابي به مدل مناسبتريبهمنظور بررسي هماهنگي عناصر شبکه و عملکرد تجهيزات حفاظتي تحت شرايط
مختلف بهرهبرداري و رخدادهاي متنوع و درنهايت تنظيم تجهيزات حفاظتي و جايابي بهينه آنها در شبکه از اهميت بااليي
برخوردار است.
زماني كه مطالعات خطا و مطالعات هماهنگي تجهيزات حفاظتي انجام ميشود ،دانستن نمونههايي كه منجر به بدترين شرايط
بهرهبرداري از شبکه ميشود در صرفهجويي در زمان بسيار مؤثر است .بسته به اينکه چه طرح حفاظتي مدنظر باشد ،اين عامل
ميتواند جريان خطاي كمينه يا بيشينه ديدهشده توسط رله ،كمترين ولتاژ ديدهشده توسط رله و يا عوامل ديگر باشد.
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نرمافزارهاي جديد قابليت شبيهسازي چندين خطا در عرض چند ثانيه را فراهم ميكنند و ميتوان در مدت بسيار كوتاهي با
سعي و خطا بدترين سناريوي شبکه را تخمين زد و سيستم حفاظت شبکه را بهبود داد ].[18
درنهايتميتوان گفت مدلسازي و تدوين واسط نرمافزاري موجود براي شبيهسازي مدل مطلوب بهمنظور تحليل
سناريوهاي مختلف شبکه قدرت و بهبود ساختار سيستم حفاظت موجود مطابق با نيازها و متناسب با اهداف چشمانداز نياز به
دانش توسعه آن در مراكز مختلف تحقيقاتي و دانشگاهي ميباشد.
 2-3-4تنظيم حفاظتي
هدف از مطالعات تنظيم ،تخمين مشخصهها ،مقادير نامي و تنظيمات ادوات مختلف حفاظتي شبکه است كه حفاظت از
تجهيزات را در زمان وقوع كوچكترين خطاي به وقوع پيوسته در شبکه تضمين ميكند .مطالعات هماهنگي ميبايست در
نخستين مراحل طراحي يك سيستم طراحي شود و تجهيزات حفاظتي موردنياز و تنظيمات هركدام از تجهيزات مرتبط با سيستم
ارزيابي شود .زماني كه يك سيستم موجود تغيير مييابد و يا بارهاي ديگري بر شبکه نصب ميشود و يا عناصر موجود در شبکه
با مقادير نامي باالتري جايگزين ميشوند ميبايست بار ديگر مطالعات هماهنگي بهمنظور باز تنظيم تجهيزات حفاظتي و در
صورت نياز تجديد ساختار سيستم حفاظتي انجام شود.
مطالعات تنظيم تجهيزات حفاظتي ميبايست به منظور افزايش قابليت اطمينان و امنيت سيستم با دقت بااليي انجام
شوند در اين راستا ميبايست اپراتورهاي سيستم قدرت نيز آموزشهاي الزم را براي بررسي هماهنگي تجهيزات در محدوده
تحت نظارت خود گذرانده باشند .هر تغييري در شبکه قدرت بهويژه تغيير در توپولوژي شبکه نيازمند بررسي هماهنگي تجهيزات
حفاظتي را ميطلبد تا در صورت نياز تنظيم دوباره تجهيزات حفاظتي انجام شود .همچنين ورود هر تجهيز حفاظتي و يا واسط
تبادل اطالعاتي جديدي در شبکه و افزايش قابليت تجهيزات حفاظتي در كنترل منطقه حفاظتي ميبايستبهمنظور ادغام
قابليتهاي جديد اين تجهيزات و تنظيمات قبلي تجهيزات موجود مطالعات و بررسيهاي كافي صورت گيرد.
در شبکههاي انتقال حلقوي بحث هماهنگي از اهميت ويژهاي برخوردار است كه دليل آن قدرت باالي اتصال كوتاه در
شبکه به دليل شارش جريان از چندين منبع تغذيه موجود در شبکه به محل خطا ميباشد كه ميتواند منجر به قطعي چندين
خط و ناپايداري شبکه شود.
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الزمهي مطالعات هماهنگي شبکه گسترده بررسي هزاران سناريوي شبيهسازيشده از سيستم موجود با استفاده از
نرمافزارهاي كامپيوتري ميباشد .پاسخ رلههاي هماهنگسازي شده و صحت عملکرد آنها پس از وقوع هر خطايي بايد مورد
ارزيابي قرار گيرد.
در اين مطالعات هر دو شبکه پيكبار و كمينه بار بايد موردبررسي قرار گيرد و مدل طراحيشده براي محدوده مطالعه
موردنظر مناسب باشد (بهعنوانمثال تحليل گذرا يا زير گذرا ،اشباعشده و غيره) .در ارزيابيهاي هماهنگي بايد شاخصهاي
حفاظتي مدنظرقرارگرفته و تمامي موارد هماهنگي بين تجهيزات حفاظتي مختلف بررسي شود .در ادامه اين بخش به بررسي
برخي از تغيير ساختارهايي كه مي تواند اثرات قابل توجهي بر روي عملکرد تجهيزات حفاظتي گذاشته و اختالل در هماهنگي
آنها شود اشاره شده است.
1-2-3-4

مطالعات زيرساخت تجهيزات و الگوريتم های حفاظتي

انجام مطالعات زيرساختي شبکه حفاظت بمنظور بهبود آن ميتواند منجر به اقداماتي در راستاي اصالح سيستم حفاظتي
موجود شود .اين اقدامات ميتواند حذف يك عنصر حفاظتي به دليل عدم ضرورت حضور آن در شبکه و يا جايگزين شدن آن با
تجهيز ديگري كه از قابليت حفاظت برتري برخوردار است و يا افزودن يك عنصر حفاظتي به دليل توسعه شبکه قدرت و تغيير
در توپولوژي شبکه شود .بهعنوانمثال وجود رلههاي اضافه جريان پشتيبان در سطح انتقال به دليل نداشتن قابليت بلوك شدن
در شرايط نوسان توان ميتواند منجر به اختالل و عدم هماهنگي با رلههاي ديستانس موجود شود كه ميتوان با حفاظت
ديفرانسيل طولي با استفاده از امکانات شبکههاي فيبر نوري مدرن جايگزين شوند.
معيوب بودن بسياري از دستگاههاي ثبات حادثه در پستهاي انتقال نيازمند بررسيهاي دقيقتري بهمنظور تهيه و نصب
جايگزين و يا جايگزيني رلههاي عددي و استفاده از قابليت آنها در كنار وظيفه اصلي حفاظت آنها ميباشد كه نيازمند شبکه
انتقال داده بههمپيوسته و قابلاعتمادي است.
عدم وجود حفاظت عيب كليد ( )CBFو همچنين عملکرد نامناسب برقگيرهاي سطوح ولتاژ باالتر از موارد ديگري است
كه نيازمند مطالعات شبکه و پيشبيني نمونه جايگزين ميباشد.
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حفاظت منابع تجديد پذير و توليد پراكنده

مشکل اصلي حفاظت در شبکههايي با منابع توليد مدرن (مانند مزرعههاي بادي و سلولهاي فتوولتايي) رفتار اين
عناصر در شرايط اتصال كوتاه ميباشد .با افزايش تعداد اين نوع منابع تغذيه ،مدلسازي مناسب رفتار اين عناصر تحت شرايط
خطاهاي متقارن و غيرمتقارن از اهميت بااليي برخوردار است .در استانداردهاي موجود براي محاسبات اتصال كوتاه
( )IEC60909-0ميبايستمشخصههاي غيرخطي ادوات الکترونيك قدرت متصل به اين نيروگاهها نيز در نظر گرفته شود.
درنتيجهاستانداردهاي جديدتري ميبايست جايگزين شود .ميزان اشتراك هركدام از نيروگاهها در خطاهاي سيستم بايد مشخص
شود .بنابراين اطالعات عملکرد گذراي اين نيروگاهها حين خطاهاي سيستم ميبايست توسط توليدكنندگانتعريفشده باشد.
مواردي ازجمله اتصال نيروگاه جديد به سيستم و شرايط و مشخصههايبهرهبرداري آن در گريد كدها و ديگر اسناد فني معتبر
بررسي و ذكر شود .همچنين مالکين ژنراتورها بايد تضمين كنند كه همهي خطاها توسط سيستمشان قابلرفعميباشد و مسائل
مربوط به قابليت اطمينان و ايمني در آنها لحاظ شده است .دستورالعملهاي منسجم و جامع مربوط به اين مسائل
ميبايستپسازانجام مطالعات وافر حاصل شود ].[18
حضور منابع توليد پراكنده در شبکه توزيع جهت توليد توان موردنياز مشتركين از منظر حفاظت مشکالتي را به همراه
خواهد داشت .حفاظت اضافه جريان عموماًيكجهته فراواني كه در شبکه توزيع شعاعي مورداستفاده قرارگرفته است توانايي
پاسخگويي به جريان خطاي در جهت مخالف را نخواهد داشت چراكه با حضور اين منابع ،توپولوژي شبکه از حالت شعاعي خود
خارجشده و ساختار پيچيدهتري خواهد داشت .درنتيجه ميبايست رلههاي اضافه جريان جهتدار جايگزين رلههاي موجود شوند.
از طرفي ديگر رفتار حالت دائمي و ديناميکي منابع توليد پراكنده سيستم قدرت را تحت تأثير قرار ميدهد .تأثير اين منابع متصل
شده به شبکه موجود بر روي سيستم حفاظت موجود در موارد زير ذكرشده است]:[19
 .1تريپ اشتباه فيدرها
 .2مزاحمت عملکرد اشتباه ادوات حفاظتي در عملکرد سيستم قدرت
 .3كور شدن حفاظت در اثر ناتواني تجهيزات در شناسايي خطا در برخي مواقع
 .4افزايش يا كاهش سطح جريان خطا بااتصال و قطع منابع توليد پراكنده
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 .5جزيره شدن ناخواسته شبکه
 .6جلوگيري از بازبست اتوماتيك
 .7خروج از سنکرون ريکلوزرها
با توجه به موارد مذكور ،انجام مطالعات هماهنگي ادوات حفاظتي سطوح پائين تر در حضور منابع توليد پراكنده
ميبايستموردتوجه قرار گيرد.
3-2-3-4

حفاظت سيستم HVDC

امروزه سيستم هاي متعدد  HVDCدر سرتاسر دنيا در حال كار بوده و بسياري ديگر نيز در حال ساخت و بهره برداري
مي باشد  .اين سيستم ها حجم وسيعي از توان الکتريکي را در مسافتهاي طوالني با خطوط انتقال هوايي و يا از طريق كابل ها
و انتقال زيردريايي با صرفه اقتصادي بهتر و بدون مشکالت فني ،جابجا مي نمايند .عالوه بر اين سيستم هاي  HVDCبراي
اتصال شبکه هاي ناهماهنگ و يا بهبود پايداري و حفظ سطح اتصال كوتاه شبکه هاي  ACمتصل به آنها با كنترل پذيري
باالتري كه دارند ،نيز استفاده مي گردند .امروزه با توجه به پيشرفت هاي وسيعي كه در ساخت ادوات نيمه هادي با توان باالتر
و قيمت هاي ارزانتر صورت گرفته است ،انتقال به صورت  HVDCبسيار مورد توجه قرار گرفته است.
ايران به واسطه وسعت جغرافيايي و بويژه فاصله طوالني بين مراكز توليد بالقوه برق در جنوب و مراكز بزرگ مصرف در
شمال ،وجود جزاير متعدد كه برخي از آنها در آينده بعنوان مراكز تجاري مهم با مصرف باالي انرژي در منطقه مطرح خواهند
بود و اتصال شبکه سراسري به شبکه كشورهاي همسايه براي مبادالت انرژي ،بشدت نيازمند تکنولوژي هاي توانمند و بصرفه
انتقال انرژي الکتريکي از جمله  HVDCخواهد بود].[21
در اين تجهيزات زماني كه خطايي اتفاق مي افتد ادوات اينورتري و يکسوساز ،عکس العمل از خود نشان مي دهند .هر
رخدادي در بخش متناوب مي تواند بخش جريان مستقيم را تحت تاثير قرار داده و در ولتاژ خروجي آن تاثيرگذار باشد.
در ] [22سه طرح حفاظتي مرسوم براي حفاظت  HVDCمطرح كرده است:
 حفاظت بخش متناوب
 حفاظت بخش جريان مستقيم
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 رله هاي حفاظتي تجهيزات
در هر سطح حفاظتي مي بايست مجموعه اي از طرح هاي حفاظتي در بخش هاي مختلف شبکه استفاده شود كه
مالحظات بسياري را در بر ميگيرد .در اين خصوص ميبايست مطالعات وسيعتري در راستاي توسعه تچهيز و الگوريتم هاي
حفاظتي اين نوع شبکه صورت گيرد.
4-2-3-4

حفاظت ريزشبكه ها

ريزشبکه يا ميکروگريد شبکه هاي محلي هستند كه عالوه بر حالت متصل شده به شبکه ،قابليت عملکرد جزيره اي هم
دارند .در اين شبکه ها عموما منابع توليد پراكنده و تجديد پذير به عنوان منابع تغذيه مورد استفاده قرار مي گيرند .در حالتي كه
رخداد ناخواسته اي در شبکه اتفاق افتد ،كليد نيمه هادي با عملکرد سريع (كليد استاتيکي) وظيفه ي جداسازي ميکروگريد را از
شبکه اصلي به عهده دارد .ادوات الکترونيکي در اين شبکه ها توانايي عبور جريان خطايي بيشتر از  2پريونيت را ندارند اگرچه
در شبکه ميکرو گريد عموما دامنه خطا از اين مقدار فراتر نخواهد رفت با اين حال استفاده از رله هاي جريان زياد براي اين
كاربرد غيرقابل استفاده خواهد بود بويژه اينکه الگوريتم سيستم حفاظتي مي بايست به نحوي طراحي شود كه در هر دو حالت
جدا از شبکه و متصل به شبکه بتواند پاسخگوي مسائل حفاظتي شبکه در زمان وقوع حوادث ناخواسته باشد ] .[23پياده سازي
سيستم حفاظتي ايمن براي شبکه گريد بمنظور عملکرد مناسب در دو حالت بهره برداري كه بتواند عملکرد مناسبي در برابر
حوادث مختلف شبکه از جمله گذراهاي صاعقه و كليدزني و همچنين اتصال كوتاه در شبکه را داشته باشد نيازمند مطالعات
وسيعي است.
5-2-3-4

حفاظت و كنترل شبكهی مبتني بر دانش فناوری اطالعات

پيشرفتهاي اخير در زمينه انتقال اطالعات و تکنولوژي ديجيتال و اضافه شدن توابع  ITدر سيستمهاي حفاظت شبکه
قدرت ،امکان پايش و كنترل وسيعتر و انتقال داده بين عناصر مختلف حفاظتي فراهمشده است .تکنولوژي ديجيتال با فراهم
كردن قابليت اطمينان باالتر با نياز كمتر به تعمير و نگهداري و با فراهم ساختن امکان تبديل اطالعات آنالوگ به ديجيتال در
رلههاي عددي امکانات بينظيري را مهيا ميسازد .شکل زير نمونهاي از سيستم حفاظتي جايگزيني را نشان ميدهد كه تمامي
تجهيزات حفاظتي آن قابليت تبادل اطالعاتي با يکديگر را دارا ميباشند .ترانسها ،بريکرها ،باس ها و خطوط انتقال توسط
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تجهيزات حفاظتي منحصربهفردي حفاظت ميشوند .از سويي ديگر ،شبکه محلي متصل به هر يك از تجهيزات ،تمامي
اطالعات استخراجشده از تجهيزات سيستم قدرت را توسط كانالهاي مخابراتي براي نظارت و پايش شبکه به مركز انتقال
ميدهند .وجود واسطهاي مخابراتي و مطالعات كافي براي دستيابي به زيرساخت مناسب آن در شبکه قابليتهاي جديدتري را
براي سيستم حفاظت آينده مهيا سازند .ساختار بههمپيوستهکانالهاي مخابراتي و تجهيزات حفاظتي و هماهنگي بين اين
مجموعه ضروري ميباشد.
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شکل  -2-4نمونهاي

از كاربرد شبکه محلي نوري در كنار تجهيزات حفاظت و كنترل][23

 4-4صحت سنجي و تست تجهيزات
نتايج بدست آمده از حوادث بوقوع پيوسته و عملکردهاي اشتباه تجهيزات حفاظتي نشان داده است كه اغلب اين مسائل
بدليل سهل انگاري در اعمال تنظيمات مناسب بر تجهيزات حفاظتي و در برخي مواقع عدم هماهنگي اين تجهيزات بدليل
اعمال تنظيمات نادرست بوده است .بدين خاطر اعتبارسنجي عملکرد تجهيزات حفاظتي و تنظيم مناسب پارامترهاي مختلف
مبتني بر شناخت شبکه و حوادث و تجهيزات حفاظتي در اين بخش از گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
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 1-4-4قابليت سنجي و تنظيمات ادوات حفاظتي
تکنولوژي نوين ساخت انواع تجهيزات حفاظتي ازجمله رلهها اين قابليت را فراهم ساخته است كه بتوان تنظيمات متنوع
با توابع بسيار وسيعي براي عملکرد اين تجهيزات تعريف كرد .در خيلي از موارد عدم شناخت كافي كارشناسان و
تکنسينهايبهرهبرداري از اين تجهيزات و بيدقتي در تنظيم دقيق آنها منجر به عملکرد نادرست اين تجهيزات در شبکه شده
است .همچنين به دليل عدم اطالع كافي از قابليتهاي مختلف اين تجهيزات از ظرفيت بسيار كمتري از امکانات موجود آنها
استفاده ميشود .از طرفي توليدكنندگان اين محصوالت براي هر تجهيزي دستورالعملهاي بسيار حجيمي در اختيار كاربران
خود قرار داده است كه نيازمند صرف وقت زيادي براي دستيابي به دانش بهكارگيري از اين قابليتهاميباشد .بدين منظور گروه
تحقيقاتي مختلفي ميبايست در مراكز  R&Dبه بررسي دقيق اين تجهيزات و قابليتهاي موجود در آنها پرداخته و بسته به
نياز سيستم از اين قابليتهادستورالعملهاي كاربردي را استخراج كنند و طي دورههايي به محققين و متخصصين حفاظت
آموزش دهند .با توجه به تنوع اين تجهيزات حفاظتي خريداريشده از شركتهاي مختلف ،شناسايي قابليتهاي يکسان ،وجه
تمايز ،نقاط قوت و ضعف هر نوع توسط اين گروه از اهميت بااليي برخوردار است.
 2-4-4ارزيابي عملكرد تجهيزات حفاظتي تحت سناريوهای مختلف
بررسيهايانجامشده از گزارشهاي ثبت حوادث و عملکرد نادرست تجهيزات حفاظتي نشان داده است كه محاسبات و
تنظيمات اشتباه تجهيزات حفاظتي محتملتر از معيوب بودن آنهاست .بهطوركلي موارد زير ميتواند عامل وقوع اين اتفاق
باشد:
 .1عدم توجه به دستورالعمل ارائهشده توسط توليدكنندگان محصول
 .2محاسبات و مطالعات نادرست از وضعيت شبکه و رخدادهاي محتمل
 .3عدم توجه تکنسينهاي نصب و بهرهبرداري به دستورات ابالغي از طرف كارشناسان
 .4دستكاري سهوي و عمدي افراد غيرمتخصص در تنظيمات تعيينشده توسط كارشناسان حين نصب تجهيز
 .5تغيير در ساختار شبکه و عدم انجام محاسبات و بررسيهايموردنياز جهت باز تنظيم ادوات حفاظتي
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انجام مطالعات هماهنگي و انتخاب مدل مناسب شبکه در زمان شبيهسازي شبکه ،تعيين تنظيمات مناسب با توجه به وضعيت
شبکه و مطالعات انجامشده و ارزيابي تنظيمات اعمالشده بر روي رله در مراكز آزمايشگاهي پيش از نصب آن در شبکه و تست
تجهيز تحت سناريوهاي مختلف خطا و شبکه و درنهايت اعمال نهايي تنظيمات تاييد شده توسط گروه تحقيقاتي متخصص بر
روي تجهيز ميتواند از اشتباهات اشارهشده فوق جلوگيري به عمل آورد.

 5-4جمعبندی
در طول اين فصل توسعه فناوري از منظر دانشي موردتوجه قرار گرفت و ضرورتهاي هركدام از موارد مرتبط با اين
توسعه در بخشهاي مربوطه تشريح شد .با توجه به اهميت بعد دانشي فناوري حفاظت در راستاي دستيابي به اهداف پيش رو،
جنبههاي مختلف بعد دانشي در طول اين مسير نيز ميبايست مدنظر قرار گيرد و در برنامهريزيهاي زماني موردتوجه قرار گيرد.
با توجه به مطالب ارائهشده در اين فصل و بدون درنظرگرفتن بخشهاي آموزشي و پژوهشي ،نگاشت دانش فناوري
توصيفشده در اين فصل را ميتوان بصورت كلي شکل زير توصيف نمود.

شکل  -3-4نگاشت فناوري دانش حفاظت
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دياگرام فوق در جلسه كميته راهبري پروژه ارائه شده و پس از ارائه نقطهنظرات اعضاي كميته اصالح گرديد كه شرح آن
در پيوست اين گزارش آمده است.
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نتيجهگيری
در اين گزارش به شناسايي حوزههاي فناورانه موضوع فناوري حفاظت پرداخته شد .با توجه به ماهيت موضوع فناوري

حفاظت در سيستمهاي قدرت ،حوزه هاي فناورانه در اين مبحث ،به دو شاخه تجهيزات حفاظتي و دانش حفاظت تقسيم شدند.
در حوزه تجهيزات حفاظتي ،كليه تجهيزات مورد بررسي قرار گرفتند و درخت فناوري مربوطه ترسيم گرديد .در حوزه دانش
حفاظت نيز با در نظرگرفتن كليه ابعاد موضوع ،درخت فناوري ترسيم گرديد.
الزم به ذكر است كه درختهاي فناوري بدستآمده از اين گزارش به كميته راهبري پروژه ارائه شده و تبادل نظر
پيرامون آن انجام گرفته و اصالحاتي در آن اعمال گرديده است ،شرح بحثها و بررسيهاي انجامشده و درختهاي فناوري
نهايي بدستآمده بر مبناي نظر اعضاي كميته راهبري پروژه در پيوست گزارش ارائه شدهاند.
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پيوست
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از آنجا كه سيستم حفاظتي شبکه قدرت بايد بتواند داراي سرعت الزم ،ايمني و امنيت باال و انتخابگري مناسب باشد؛ بنابراين
براي دستيابي به اين اهداف ،نياز به طراحي مناسب سيستم حفاظتي ،استفاده از تجهيزات حفاظتي مناسب ،محاسبات و
تنظيمات دقيق ،راهاندازي صحيح و اعمال دقيق تنظيمات ،انجام تستهاي منظم و نگهداري صحيح سيستم حفاظتي دارد ،در
صورت وقوع حوادث نيز بايد تحليل دقيق آنها صورت گيرد تا از تکرار آنها اجتناب شود .همچنين توجه به ابعاد مطالعاتي و
تحقيقاتي به منظور بهروز نگهداري دانش و فناوري الزم است.
با درنظرگرفتن موارد فوق و مطالعات انجامشده ،براي موضوع فناوري حفاظت سيستم قدرت درخت فناوري در دو حوزه
دانشي و تجهيزي تهيه و به كميته راهبري پروژه ارائه گرديد .دياگرام اين درختها در شکلهاي ( )14-2( ،)9-1( ،)1-1و (-3
 )3اين گزارش آمدهاند.
با بحث و بررسيهاي انجامشده در جلسه كميته راهبري تغييراتي بر روي درخت فناوري تجهيزات اعمال گرديد كه در
ادامه به آنها پرداخته ميشود.
ساختار اوليه درخت فناوري تجهيزات با استراتژي درنظرگرفتن كليه تجهيزات حفاظتي و با تقسيم تجهيزات حفاظتي به دو
بخش محلي و فرامحلي ترسيم شد كه خالصهاي از آن در ادامه ارائه ميشود:
تجهيزات حفاظتي محلي :شامل چهار بخش كلي "تجهيزات اندازهگيري"" ،مركز فرمان حفاظتي"" ،برقگيرها" و
"كليدها و ايزولهكنندهها" ميباشند .در بخش تجهيزات اندازهگيري ،ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ ديده ميشوند و سپس در
اليه نهايي ،انواع تقسيم بندي اين ترانسفورماتورها از ديدگاه ساختار و نوع عملکرد ارائه شده است .در بخش مركز فرمان
حفاظتي ،كليه رلهها اعم از رلههاي آنالوگ ،استاتيکي و رلههاي نسل سوم ديده شدهاند .همچنين فيوزها و ريکلوزرها نيز به
عنوان تجهيزات فرمان حفاظتي در اين بخش آمدهاند .انواع برقگيرها نيز در قسمت مربوط به برقگير ارائه شدهاند .در بخش
كليدها و ايزولهكنندهها نيز سکشنااليزرها ،دژنکتورها ،سکسيونرها و سکسيونرهاي قابل قطع زير بار آمدهاند .در هر يك از موارد
فوقالذكر ،اليه نهايي آمده است كه در آن كليه تقسيمبنديهاي موجود براي تجهيزات ديده شده است.
تجهيزات حفاظتي فرامحلي :در اين قسمت واحدهاي پردازش شامل  PDCو  ، super PDCتجهيزات اندازهگير
شامل  PMUو  GPSو همچنين بخش واسطهاي مخابراتي آمده است.
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ساختار اوليه فوقالذكر در جلسه كميته راهبري حفاظت موخ  93/09/23به اعضاي حاضر در كميته راهبري ارائه گرديد و
مورد نقد و بررسي قرار گرفت .مطابق با نظرات اعضاي حاضر در جلسه ،مقرر شد تغييراتي به شرح زير بر روي ساختار درخت
فناوري اعمال گردد.
-

در بخش تجهيزات محلي ،اليههاي نهايي در شاخههاي مختلف با هدف جامعيتدادن به درخت آورده شده است ولي

باعث عدم هماهنگي و يکنواختي در تقسيمبنديها شدهاند ،بنابراين منظورمعنادارشدن و حفظ همارزي تقسيمات ،اليه نهايي
بايد حذف گردد.
-

به سبب بهروز نبودن فناوري رلههاي آنالوگ و استاتيکي و منسوخشدن عرضه آنها در بازار جهاني ،اين رلهها از درخت

فناوري حذف ميشوند.
-

از آنجا كه مبحث برقگير به موضوع هماهنگي عايقي برميگردد و برقگير به عنوان تجهيز حفاظتي مطرح نيست،

بنابراين بايد از درخت فناوري تجهيزات حفاظت حذف گردد.
-

كليدها و ايزولهكنندهها جزء تجهيزات حفاظتي محسوب نميشوند لذا جايگاهي در درخت فناوري حفاظت ندارند.

-

فيوزها هم داراي فناوري پيچيدهاي نيستند و به سبب سادگي در تقسيمبندي درخت فناوري نميگنجند.

-

ريکلوزر هم به عنوان رله ريکلوزر ،زيرمجموعهاي از رلههاي نسل سوم است بنابراين مطرحكردن مجزاي آن معنادار

نيست.
-

عنوان واسطهاي مخابراتي بايد به عنوان كليتر مخابرات حفاظت تغيير يابد.

-

به جاي عناوين "واحدهاي پردازش" و "تجهيزات اندازهگير" و تقسيمبنديهاي مربوط به آنها در بخش تجهيزات

فرامحلي" ،تجهيزات پايش و پردازش" با دو بخش نرمافزار و سختافزار به درخت اضافه گرديد.
بدينترتيب درخت فناوري نهايي به شکل زير (شکل پ )1تغيير يافت و مورد تاييد اعضاي كميته راهبري قرار گرفت.
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)
(


 -1-5شکل پ  1درخت فناوري تجهيزات حفاظتي

در مورد درخت فناوري دانش حفاظتي ابتدا درخت فناوري پيشنهادي بصورت شکل  3-3ارائه گرديد .طبق بحثها و
نظرات مطرحشده در كميته راهبري ،نهايتا درخت فناوري دانشي حفاظت به صورت شکل پ 2.نهايي گرديد.
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)
(


 -2-5شکل پ 2.درخت فناوري دانش طراحي و بهرهبرداري سيستم حفاظتي
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مقدمه
در این فصل با استفاده از مفهوم چشم اندازپردازی و اهداف کالن به شناسایی مدلهای مختلف آن بهه ننهوان بخشهی از
فرآیند تدوین راهبرد پرداخته میشود و همچنین نمونههایی از بیانیه چشمانداز و اهداف کالن استفاده شده در اسناد ملی سهایر
کشورها و چشمانداز سایر صنایع کشور بررسی میگردد .سپس با استفاده از بررسی این تعاریف و مطالعات تطبیقی ،ویژگیهای
چشمانداز و اهداف کالن توسهعه فنهاوری در سهطح ملهی اسهتخرا مهیشهود و در نهایهت بها توجهه بهه مهدلههای مختلهف
چشماندازپردازی و اهداف کالن مدل منتخب تدوین چشم انداز تعیین میگردد.

 -1-1شیوه تدوین چشمانداز
چشمانداز نبارتست از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوری که در یك
افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین میگردد .به نبارت دیگر چشمانداز ،بیان صریح سرنوشتی است که
فناوری بهسوی آن حرکت میکند و تصویر آیندهای است که کشور در جستجوی خلق آن است.
بیانیه چشم انداز تصویری از وضعیت یك کشور است ،زمانی که به اهداف و راهبردهای خود در یهك بهازهی زمهانی دسهت
یافته باشد .این بیانیه به نحوی تنظیم میشود که چالشهای راهبردی و هدفهای تعیین شده کیفی در سند ،ارتباط مستقیم و
معناداری با یکدیگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آینده و حال ،بهننوان هماهنگی بین جامعه و تصویر آینده در بیان کلمات
و جمالت یکسان ن ماید؛ و از کلمات و جمالت آرمانی ،قابل دست یافتنی ،ارزشی ،مقدس و نهادینه برای نبهارتپهردازی سهند
استفاده نماید.
چشمانداز فناوری اگر به صورت دقیق ،جامع و آیندهنگرانه تعریف شده باشد ،میتواند مسیر توسعه فناوری را همواره هدفمنهد و
جهت دار نماید و مانند چراغی در افق بلندمدت ،فرا روی کنش گران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گیرد .آگاهی کامهل
سیاستگذاران به چشمانداز فناوری نیز می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات کلیدی و سیاستهای اثرگذار یاری دهد.
از منظر چشمانداز ،اکثر مدلهای تدوین راهبرد ملی دارای گام تدوین چشمانداز مشخص و صریح میباشهند .لکهن برخهی
مدل ها نیز وجود دارند که به مراتب به وجود چنین ننصری در برنامهریزی راهبردی ملی اشاره نکرده ولهی بهه تهدوین اههداف
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بلندمدت پرداختهاند .ضرورت تدوین چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوری از این بابت است که تعهد ،انگیزه ،هیجان و انهريی
را در میان کنشگران دخیل در توسعه فناوری افزایش داده و مقصدی را برای رسیدن ترسیم مینمایند .چشمانهداز یهك رکهن
جهت ساز کالن ،ساده ،و قابل انتقال را ترسیم کرده تا راهنمای گامهای مختلف انتخاب ،اکتسهاب ،و سیاسهتگهذاری فنهاوری
باشد.
در ادبیات مدیریت راهبردی ،چشمانداز بر اساس مدلهای مختلفی (بهننوان بخشی از فرایند تدوین راهبهرد) تعریهف شهده
است .اگرچه غالب این مدلها برای تدوین راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهاند ،اما میتوان نتایج حاصل از بررسی این تعاریف
متفاوت را برای طراحی چشمانداز در سطح ملی استفاده نمود .برای این منظور ،در زیر چهار نوع از مدلهای تدوین راهبرد بنگاه
که به تعریف چشمانداز پرداختهاند ،و نیز چهار بیانیه چشمانداز استفاده شده در اسناد ملی دیگر کشهورها بررسهی مهیگهردد .از
بررسی این تعاریف و مطالعات تطبیقی ،ویژگیهای چشمانداز توسعه فناوری در سطح ملی استخرا میگردد.
-1-1-1

چشمانداز در مدلهاي تدوین راهبرد بنگاه

در این قسمت ،به بررسی مدلهای تدوین چشمانداز که در ادبیات بنگاهی توسعه پیدا کردهاند پرداخته میشود .بررسی این
مدلها به کسب بینش نسبت به چگونگی چشمانداز پردازی در سطح ملی کمك میکند.
-1-1-1-1

مدل دیوید

بر اساس این مدل ،بیانیه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخ به سوال «ماچه میخواهیم بشهویم و بهه کجها مهیخهواهیم
برسیم؟» توسعه داده میشود .بیانیه چشمانداز باید کوتاه ،و ترجیحا یك جمله باشد ،و از همه ذینفعانی که ممکن است ورودی و
اطالناتی برای تدوین آن در اختیار داشته باشند ،استفاده شود .برای مثال ،چشم انداز یك موسسه حسابداری مدیریت نبارتست
از« :رهبری جهانی در آموزش ،تاییدکننده و گواهی دهنده ،و اجرای حسابداری مدیریت و مدیریت مالی».
براساس نظر دیوید ،چشمانداز بهننوان یکی از فرایندهای ابتدایی در تدوین راهبرد ،بعنوان ورودیهای اولیه و نناصر باالدست
در تمام قدمهای این فرآیند نقش ایفا مینماید ] .[1تدوین چشمانداز نیز با بررسی محیط داخل و خار و نیز با دریافت بازخورد
از تمام مراحل برنامهریزی راهبردی صورت میپذیرد.
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مدل پاتریك لوئیس

چشم انداز به سوال«چه چیزی میخواهیم ایجادکنیم» پاسخ میدهد و یك تصویر ایده آل ،واحد و جذاب از آینهده ترسهیم
مینماید .چشم انداز تصویرجذابی از وندههایی است که شور و اشتیاق و هیجان را درافراد و هنگام کار القا و الهام میکنهد .بهه
زبان ساده چشمانداز مشترك ،یك تصویر شفاف و مورد تائید ذینفعان است که آینده را مشخص میکند.
به منظور مشخص و روشن نمودن و نیز تعریف فردای جدید ،چشمانداز ساختاری را که راهنمهای تمهام تصهمیمگیهریهها،
برنامهریزی ها و کارها باشد ،فراهم می آورد .چشم انداز برای رسیدن به آیندهای که معموال کمی دورتر از دسترس می باشد ،بر
روی قوتهای سازمانی و منابعی که باید توسعه بیابند تمرکز میکند .چشم انداز یك نیروی محرك است که بانث یك تالش و
جستجوی بی پایان برای موفقیت و برتری می شود ].[5
-3-1-1-1

مدل آلیسون

در این مدل ،چشم انداز تصویر راهنمای موفقیت است ] .[3بیانیه چشهم انهداز بهه سهوال «موفقیهت چگونهه اسهت و شهبیه
چیست؟» جواب می دهد .چشم انداز بایدگروههارا به مبارزه و چالش بطلبد تا قابلیتهایشان را گسترش دهنهد و بهه اهدافشهان
برسند.
آلیسون در فرآیندی که برای مدیریت راهبردی طراحی نموده است ،جایگاهی مشهابه بها دیویهد بهرای تهدوین ماموریهت و
چشماندز قائل شدهاند .او معتقد است که پس از کسب آمادگی و حصول مقدمات اولیه برنامهریزی ،اولین گام در فرآینهد اصهلی
تدوین استراتژی (بعنوان رکن جهتساز) باید تدوین چشمانداز مطلوب و آرمان باشد.
از نظر وی ،بیانیه چشمانداز موثر باید هم چشمانداز داخل و هم چشمانداز خارجی را در نظر بگیرد .چشمانداز خارجی بر روی
اینکه اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهبود می یابد ،تغییرمیکند و متفاوت میشود ،تمرکز دارد .هنگهامی کهه چشهم
انداز خارجی بیان نمودکه بنگاه چگونه برنامهای برای تغییر جهان دارد ،چشمانداز داخلی تعیین میشود.
در این مدل پیش نویس بیانیه چشمانداز با ایده ها و نگرشی که از بحثها وگفتگوها بیرون می آید و نیز احساس و بیهنش
مشترکی که از مسیر (جهت) و انگیزه ایجاد می شود ،آغاز میگردد .تمامی ذینفعان باید در طوفان فکری ابتدایی و نیز بعضی از
گفتگوها حاضر باشند.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
4
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

-4-1-1-1

ويرايش اول ،تیر 1394

مدل مكمیالن

چشم انداز تصویر ذهنی قوی از آنچه که ما در آینده می خواهیم بشویم ،میباشد .چشم انداز ریشه در واقعیت دارد امها روی
آینده تمرکز می نماید .تدوین چشم انداز ،فرآیندی شامل روشن نمودن ارزشها ،تمرکز بهر روی ماموریهت و گسهترش افهق بها
استفاده از بیانیه چشم انداز می باشد .تدوین چشم انداز ،راه و روش های خالقانه برای چالش های کسب و کار فراهم میآورد و
جرقه ارزیابی و یادگیری پیوسته در سازمان را بوجود می آورد.
از نظر وی دالیل تدوین چشمانداز سازمان نبارتند از :هماهنگی و متناسب کردن کار افراد مختلف ،کمك بهه همهه بهرای
تصمیمگیری ،ایجاد اصول برای برنامه ریزی کسب و کار ،به چالش کشهیدن اوضهاع راحهت و غیهر ایهده آل شهرایط فعلهی ،و
ایجادرفتارهای متناجس و موافق درافراد به صورت قابل توجه ].[5
-2-1-1

مطالعات تطبیقی چشمانداز در اسناد ملی فناوريهاي راهبردي

درکنار بررسی مدلهایی که به صورت تئوریك بر موضوع تدوین چشمانداز تمرکز داشتند ،در این قسمت به چشمانهدازهای
موجود در اسناد راهبردی داخلی و خارجی پرداخته میشود .آشنایی با این بیانیهها و نیز مولفههای مورد توجه در هر یك مهی-
تواند به تعیین ویژگیهای چشمانداز توسعه یك فناوری در سطح ملی کمك نماید.
-1-2-1-1

مطالعات تطبیقی داخلی

چشمانداز بخش انرژي باد
جمهوری اسالمی ایران پیشتاز در نصب و راهاندازی نیروگاههای بادی بومی و توسعه فناوری و کسب و کارهای دانشبنیان
رقابتپذیر در منطقه ،به طوری که در افق  1404بتواند بر اساس شاخصهای دستیابی به فناوری در این زمینه برترین کشور در
منطقه قلمداد گردد.
چشمانداز فناوري نانو
برای تحقق چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران ،جنبش نرمافزاری و بهبود سطح ،کیفیت ،و امنیت زندگی مهردم،
در افق دهساله ،جمهوری اسالمی ایران کشوری است توسعه یافته در فناوری نانو:
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 با زیرساختهای بومی و پیشرفته و دارای سهم برتر منابع انسانی متخصص
 دارای تعامالت داخلی و بینالمللی موثر و سازنده
 مولد ارزش افزودهی اقتصادی حاصل از فناوری نانو
 دارای توان رقابت در سطح جهان
چشمانداز فناوري پیلسوختی
با اتکا به خداوند متعال و در راستای تحقق چشمانداز بیست ساله کشور و با تالش نظاممند ذینفعان این فنهاوری در یهك
دوره پانزده ساله ،جمهوری اسالمی ایران بر مبنای شاخصهای بینالمللی توسعه فناوری ،جزء پنج کشور توسعه یافته ،توانمنهد
و صاحب فناوری قاره آسیا و اولین کشور منطقه در زمینه طراحی ،تولید ،ارتقاء و بکارگیری فناوری پیلهای سوختی راهبهردی
خواهد شد.

چشمانداز فناوري سلولهاي بنیادي
با الهام از اهداف سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404و در راستای ارتقای سطح زندگی و سالمت جامعهه،
ایران کشوری توسعه یافته در زمینهی نلم و فناوری سلولهای بنیادی و زیرساختهای بهومی ،و دارای سههم مهوثر در تولیهد
دانش و فناوری ،توسعه سرمایه انسانی و فیزیکی ،ایجاد ارزش افزوده ،افزایش توان رقابت و تعامل در سطح جهانی خواهد بود.
چشمانداز فناوري اطالعات
فناوری اطالنات نامل پیشران در توسعه ملی دانش پایه ،خلقکننده ارزش ،فراهمکننده فرصتهای امن و نادالنهه بهرای
همه ایرانیان؛ شکلدهنده مدیریت دانش و جامعه شبکهای هوشمند متکی بر هویت ایرانی-اسالمی و کانون پیشرفتهی فناوری
اطالنات در منطقه جهت نیل به اهداف چشمانداز  1404هجری شمسی است.
چشمانداز فناوريهاي زیستی
 ارتقای سطح نلمی و دانش فنی زیستفناوری کشور و کسب سهم نلمی شایسته در نرصه جهانی
 ارتقای سهم شایسته زیستفناوری در توسعه بخش کشاورزی ،محیطزیست ،بهداشت و درمان ،صنعت و معدن
 کسب مقام پیشتازی در زیستفناوری در سطح منطقه
 بهبود کمی و کیفی فرآوردههای کشاورزی انم از گیاه ،دام ،و طیور برای رسیدن به خودکفایی نسبی
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 همکاری با جامعه جهانی برای توسعه زیستفناوری در کشور و استفاده صلحآمیز از این فناوری نوین
-2-2-1-1

مطالعات تطبیقی خارجی

چشمانداز فناوري نانو در آفریقاي جنوبی
ساخت جامعهای کامیاب که بهدنبال بهرهبرداری از نلم و فناوری برای دستیابی به منافع پایدار و برابر در میان انضای خود
است.
چشمانداز توسعه خودروهاي الكتریكی در كانادا
تا سال  500000 ،2018دستگاه خودروی الکتریکی در جاده های کانادا خواهد بود .این خودروها باید از لحاظ قطعات داخلی
و ساخت و تولید ،بومی باشند ،حتی بیشتر از سایر وسایل نقلیه تولیدی کانادا در سال .2008
چشمانداز فناوري پیلسوختی در ایاالت متحده
دستیابی به آیندهای روشن برای ملت ،که در آن انريی حاصل از هیدروين و فنهاوری پیهلسهوختی ،نیرویهی پهاك ،کهافی،
مطمئن ،اقتصادی ،و بهننوان جزء جدایی ناپذیری از تمام صنایع و بخشها در کلیه مناطق کشور باشد.
چشمانداز انرژي هیدروژن و فناوري پیلسوختی در چین
در چشمانداز کشور چین ،گذار به اقتصاد هیدروينی در سه مرحله زیر صورت میگیرد:
 تحقیق و توسعه و پرويههای نمایشی (تا سال  :)2020حمایت کامل دولت از تحقیق و توسعه در انريی هیدروين و
فناوری پیلسوختی
 ورود به بازار ( :)2050-2020دستیابی جامعه به انريی هیدروين و فناوری پیلسوختی بهصورت کاربردی
 اقتصاد هیدروينی ( 2050و بعد) :فراهم آوردن انريی هیدروين و فناوری پیلسوختی بهصورت قابل رقابت با سایر
گونههای انريی و مورد قبول جامعه
-3-1-1

روش پیشنهادي ترسیم چشمانداز توسعه فناوري
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با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز کسب آگاهی از مطالعات تطبیقی صورت پذیرفته ،ترسیم افق چشمانهداز
در چهار مرحلهی زیر به انجام میرسد( .شکل )1-1

شكل ( :)1-1روش شناسی چشم انداز پردازي

 )1جمعآوري وروديهاي اولیه ترسیم چشمانداز
جمعآوری ورودیهای الزم برای ترسیم چشمانداز از راههای زیر صورت میپذیرد:
 بررسی اسناد باالدستی :پیش از شروع هر بحث دیگر تدوین چشمانداز ،ضروری است تا با بررسی اسناد باالدستی،
طرحها و راهبردهای کالن تدوین شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه فناوری موجود در جامعه ،تصویری
از بستر فعلی و نگاههای آینده پیرامون فناوری حاصل گردد .این تصویر در شکلدادن به مولفههههای چشهمانهداز
نقش مهمی بر نهده دارد.
 نظرسنجی کارشناسی :بیان یك نتیجه برپایه یك مجمونه شواهد یا انتظارات از آینده کهه از اطالنهات و منطهق
افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود ،یکی دیگر از راههای تهامین ورودیههای الزم بهرای ترسهیم افهق
چشمانداز است .اندیشهها و تفکرات خبرگان حوزه فناوری از آینده پیش رو سهم قابل توجهی در ترسیم چشمانداز
دارد.
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 مطالعات الگوبرداری :استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه توسعه فناوریهای راهبردی روشی دیگر در ترسیم
چشمانداز است .در این زمینه میتوان از آیندههای ترسیم شده در سایر کشورها ،مانند هدفگذاریهای بلندمدت،
حوزههای کاربردی قابل تاکید ،و غیره برای تعیین افق چشمانداز داخلی بهره برد.
 )2تدوین بیانیه اولیه چشمانداز
بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در این مرحله بر مبنای ورودیهای حاصل از مراحل قبل
(هوشمندی فناورانه ،اطالنات اولیه ،اصول ارزشی) ،به ترسیم افق چشمانداز در چارچوب اصول ارزشی تدوین شده پرداخته می-
شود .با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی تدوین چشمانهداز ،الزم اسهت تها بهه
مولفههای ضروری چشمانداز و نیز ویژگیهای افق چشمانداز در سطح ملی توجه شود .بر این اساس ،ویژگیهای یك چشمانداز
توسعه فناوری در سطح ملی به شرح زیر است:
 تدوین چشم انداز باید با بررسی محیط داخل و خار و نیز با دریافت بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی راهبهردی
صورت گیرد.
 چشمانداز باید به تصویری شفاف و مورد تایید همه ذینفعان منجر شود.
 چشم انداز بایددررسیدن به آیندهای که معموال کمی دورتر از دسترس می باشد ،بر روی قوتها و منهابعی کهه بایهد
توسعه بیابند تمرکز کند.
 در تدوین چشمانداز هم باید بر چگونگی تغییر محیط در خار (چشمانداز خارجی) و نیز تصویر مطلوب در محهیط
داخل (چشمانداز داخلی) تمرکز صورت پذیرد.
همچنین ،یك افق چشمانداز ملی باید دربرگیرندهی مولفههای زیر باشد:1
 درنظرگیری بعد زمان و افق برنامهریزی برای ایدهآلهای ذکر شده در بیانیه چشمانداز
 اشاره به جایگاه و رتبهی نددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی

 .یك بیانیه چشمانداز لزوما دربرگیرندهی تمام این مولفهها نیست .اینها درحقیقت مجمونه مولفههایی هستند که وجود بعضی از آنها مانند افق
چشمانداز در بیانیه ضروری و اشاره به بعضی دیگر مانند جایگاه فناوری اختیاری است.
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 درنظرگیری مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذیری فناوری تولیدی
 تعیین حوزهی کاربرد فناوری منتخب
 اشاره به نتایج کلی سیاسی ،اجتمانی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه
 تعریف کلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بکارگیری)
 )3تایید و نهاییسازي بیانیه اولیه چشمانداز
چشمانداز تعریف شده توسط تحلیلگران و مشاوران در مرحله قبل باید برای نهایی شدن به تایید کمیتهه راهبهری مسهئول
توسعه فناوری ،متشکل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .این تایید نالوه بر نمایش صهحت آینهده ترسهیم شهده ،بهه
همگرا شدن نظرات خبرگان در مورد هریك از مولفههای آینده فناوری نیز منجر میشود.
 )4دریافت بازخورد از سایر مراحل
ترسیم چشمانداز باید در تعامل با گامهای بعدی صورت پذیرد .بهنبارت دیگر ،چشمانداز تعریف شده در این بخهش بهدون
دریافت بازخورد از سایر گامها می تواند ماهیتی خار از واقعیت و غیرنملیاتی داشته باشد .بنابراین در ایهن گهام الزم اسهت تها
چشمانداز اولیه تعریف شده با انجام هر گام (تعیین راهبردهای کالن ،تحلیل نملکرد ،و وضع سیاستها) مهورد بهازنگری قهرار
گرفته و تغییرات الزم در مولفههای آن صورت پذیرد.

 -2-1هدفگذاري كالن
یکی دیگر از گامهای اساسی در تعیین جهتگیریهای کالن ،تدوین اهداف توسعه در راستای چشمانداز تعریف شده است.
این هدفگذاری در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانهداز انجهام مهیگیهرد .در حقیقهت اههداف مهذکور،
پاسخگوی یك سؤال اساسی است با ننوان "برای رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده ،به چه مقاصدی بایهد دسهت
یافت؟" .با تعیین این اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،کنشگران دخیل در نظام توسعه فناوری ،اهدافی بلندمدتی را دنبال
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میکنند و در نتیجه ،برنامهریزیها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای خود را براساس آن بهصورت دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام
دهند.
در مدل پیشنهادی برای تدوین اسناد راهبردی توسعه فناوری ،تدوین اهداف با دو رویکرد باال-به-پایین و پایین-بهه-بهاال
صورت میپذیرد .رویکرد باال-به-پایین رویکردی هدف محور است که بهدنبال ترسیم یك آیندهی مطلوب برای توسعه فناوری
است .در طرف مقابل ،رویکرد پایین-به-باال نگاهی مسئلهمحور 1به توسعه فناوری دارد .با استفاده از ایهن رویکهرد ترکیبهی ،از
یك طرف همراستایی اهداف با چشماندازهای کالن ملی و سایر ارکان جهتساز باالدستی حفظ شده ،و از طرف دیگهر ،تمهام
مسایل و مشکالت موجود در مسیر توسعه فناوری نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار میگیرند .در این بخش ،فراینهد تهدوین
اهداف کالن با نگاهی باال-به-پایین صورت میگیرد .این اهداف در راستای چشمانداز و با تعریف حوزهههای ههدف مشهخص
میشوند .نالوه بر حوزههای هدف که بیانکننده ابعاد اهداف تعریف شده است ،کیفیهت آنهها نیهز بایهد بها مشهخص نمهودن
ویژگیهای اهداف معین شود .بهمنظور تعیین کردن حوزهها و ویژگیهای ضروری هدف ،همانند تدوین چشمانداز ،بهه بررسهی
هدف گذاری در سطح بنگاه ،مطالعات تطبیقی داخلی و مطالعات تطبیقی خارجی پرداخته میشود.
-1-2-1

هدفگذاري بنگاهی

در منابع برنامهریزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضونیت تدوین حوزههای اهداف تعیین شده اسهت .در
زیر بهطور خالصه به بررسی این مدلها پرداخته میشود:
حوزههاي اهداف در مدل كارت امتیازي متوازن
 منظر مالی (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزایش بهره وری)
 منظر مشتری (تعین مشتریان مخاطب ،تعیین ارزشهای پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتریان)
 منظر فرایندهای داخلی (روابط با تأمین کنندگان ،تصمیمگیری درمورد توسعه محصوالت و خدمات جدید ،خدمات
پس از فروش ،و مهندسی مجدد فرایندهای تولید)

.Issue-based

1
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 منظر یادگیری و رشد (رضایت کارکنان ،فضای مناسب کاری ،دسترسی به سیستمههای اطالنهاتی الزم ،برنامهه-
هایآموزش کارکنان) ][4

حوزههاي اهداف در مدل پیرس و رابینسون
توجه به مشتری ،نوآوری ،بهرهوری ،توجه به بخش مالی ،منابع انسانی ،لحاظ کردن محیط خارجی][2

حوزههاي اهداف براساس مدل تركیبی فیلیپس
 بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزایش صادرات)
 نوآوری (باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول)
 بهرهوری (بهبود کیفیت محصوالت تولیدی ،افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی شرکت)
 منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خار از شرکت برای تأمین اهداف بازار)
 منابع انسانی (ایجاد انگیزه برای ارائه کار بهتر)
 مسئولیتهای اجتمانی (حفظ محیط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت محیط کار)
 منابع اولیه (تالش برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور)
حوزههاي اهداف براساس مدل دكتر اعرابی

1

 سودآوری
 بهرهوری (سادهسازی رویهها و سیستمها برمبنای استانداردهای جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقای نقش و جایگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همکاریهای بینالملی و منطقهای)
 پیشرفت کارکنان (سرمایهگذاری در نیروی انسانی و ظرفیتسازی)
 روابط کارکنان
 رهبری فناورانه
 مسئولیت اجتمانی (جلب رضایت ،انتماد و مشارکت خدمتگیرندگان)

 .1این مدل در مورد تدوین استراتژي گمرك ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
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نالوه بر حوزههای هدف ذکر شده ،ویژگیهایی نیز برای اهداف در سطح بنگاه نیز در ادبیات اشاره شده است .این ویژگیها
نبارتند از:
 قابل کاربرد بودن؛
 قابل اندازهگیری بودن؛
 در نظر داشتن محدودیت منابع؛
 قابل دستیابی بودن؛
 مشخص بودن؛
 قابلیت انعطاف داشتن؛
 واقعگرایانه بودن؛
 قابل قبول بودن؛
 و محدود به زمان بودن.
-2-2-1

مطالعات تطبیقی

در این قسمت به منظور رسیدن به تصویری از جنس اهداف کالن تبیین شده در اسناد ملی فناوریهای راهبردی ،مطالعهی
تطبیقی برای دو فناوری در داخل (نانو و پیلسوختی) ،یك بخش در داخل (بخش انريی باد) و نیز دو فنهاوری در خهار (نهانو
آفریقای جنوبی و پیلسوختی ایاالت متحده) صورت میپذیرد.
اهداف كالن فناوري نانو در ایران
 دستیابی به سهم مناسبی از تجارت جهانی با استفاده از فناوری نانو
 ایجاد زمینه مناسب برای بهرهمندی از مزایای فناوری نانو در جهت ارتقای کیفیت زندگی مردم
 نهادینه شدن توسعه پویا و پایدار نلوم ،فناوری ،و صنعت نانو
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اهداف كالن فناوري پیلسوختی در ایران
 طراحی ،تولید و ارتقا فناوری پیلهای سوختی راهبردی در بازارهای رقهابتی داخهل و خهار از کشهور بها رنایهت
اولویتهای بازار تقاضا
 بسط و توسعه سرمایهگذاری در صنعت توسعه پیلهای سوختی راهبردی و فناوریهای کلیهدی آن بها تاکیهد بهر
تقش بخش خصوصی ،تکیه بر مزیتهای رقابتی ،ایجاد اشتغال و رویکرد صادرات (تحریك طرف نرضه)
 ایجاد و گسترش ظرفیتهای بهکارگیری و بهرهبرداری از فناوری پیلسوختی راهبردی در داخل و خار از کشهور
با ایجاد بهرهگیری از سازوکارهایی مانند احتساب هزینههای واقعی انريی ،توسعه بازارهای ویژه در کشور ،و وضع
قوانین موردنیاز (تحریك طرف تقاضا)
اهداف كالن بخش انرژي باد ایران
 افزایش سهم نیروگاههای بادی متناسب با افزایش میزان نصب انواع نیروگاهها در کشور با تأمین حهداقل 24500
مگاوات ظرفیت نصبشده در افق چشمانداز
 ا رتقاء قابلیت اطمینان و امنیت شبکه انريی از طریق توسعه انريی بادی و ایجاد تنوع در سبد انريی کشور
 بهبود وضعیت زیستمحیطی کشور از طریق کاهش آالیندههای زیستمحیطی
 افزایش توانمندی های فناورانه کشور در حوزه انريی بادی با رویکرد صادرات فناوری و با تاکید بهر توانمندسهازی
بخش خصوصی
 افزایش حجم سرمایه گذاری در توسعه کسب و کارهای دانشبنیان و توسعه دانش فنی توسط بخش خصوصی در
راستای تولید ثروت
اهداف كالن فناوري نانو در آفریقاي جنوبی
 حمایت از تحقیقات بلندمدت در زمینه نلوم نانو که منجهر بهه فههم نمیقهی از طراحهی ،ترکیهب ،خصوصهیت ،و
مدلسازی از مواد نانو میگردد
 حمایت از ساخت تجهیزات جدید و تازه بهننوان کاربردی از فناوری نانو در حوزههای مختلف
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 توسعه منابع انسانی موردنیاز و زیرساختهای ضروری توسعه فناوری نانو
 تحریك و حمایت از توسعه در ماموریتهای فناورانه جدید مانند مواد پیشرفته برای تولید پیشرفته و مواد پیشرفته
برای فناوریهای اطالنات و ارتباطات
اهداف كالن فناوري پیلسوختی در ایاالت متحده
 تبدیل بهموقع و کارای سیستمهای انريی ملی و ابقای پیشروی ایاالت متحده در فناوریهای مرتبط با انريیهای
نو
 حفظ تالشهای پویای ایاالت متحده در نلوم و مهندسی ،بهننوان اساس موفقیت اقتصادی کشور،با پیشروی در
حوزههای راهبردی
 بنیان نهادن یك چارچوب نملیاتی و سازگار شده که موفقیت ماموریت تدوین شده را حداکثر نماید با دربرداشهتن
آیندهی مطلوب تمام ذینفعان
-3-2-1

روش پیشنهادي تبیین اهداف كالن توسعه فناوري

هدفگذاری در سطح کالن ،با توجه به مقوله چشمانداز صورت میگیرد .نتایجی را که توسعه فناوری در یك دوره چندساله
طی میکنداهداف بلندمدت تعیین میکنند .روش پیشنهادی زیر میتواند برای تدوین اهداف کهالن در توسهعه فنهاوری مهورد
استفاده قرار گیرد.
 )1دریافت ورودي از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشی ،هوشمندي فناورانه
در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه فناوری استفاده شود .این کهار بها برگهزاری پنهلههای
خبرگی و بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتایج حاصل از هوشمندی فناورانه (روندهای رشد و توسهعه فنهاوری در
آینده) ،تاکید بر مولفههای موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگیرد .در مجموع میتوان اینطور بیان
نمود که اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
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 )2تدوین اولیه اهداف كالن بر اساس اطالعات ورودي
با توجه به نظرات جمعآوری شده متخصصین پیرامون اهداف کالن ،در این مرحله الزم است تا تحلیلگران به پاالیش این
نتایج با درنظر داشتن دو محور حوزههای هدف و ویژگیهای هدف بپردازند .بهنبارت دیگر ،تحلیلگران نظرات خبرگهان را در
حوزههای هدف دستهبندی نموده و با درنظرداشتن ویژگیهای ضروری ،آنها را بازنویسی میکنند.
اگرچه حوزههای اهداف در هر مورد مطالعاتی دارای تفاوتها و دستهبندیهای مختلفی میباشد ،اما میتهوان یهك حالهت
نمومی برای این حوزهها ارائه نمود .این دستهبندی تنها بهمنظور ساماندهی ذهنی برنامهریزان در تدوین اهداف اسناد راهبردی
است و الزامی در پوشش همهجانبه آنها در هر مورد مطالعاتی بهوجود نمیآورد .بهطور کلی چهار حوزه زیر را میتوان بهننوان
ابعاد ضروری تدوین اهداف کالن توسعه فناوری در سطح ملی در نظر داشت:
 موقعیت رقابتی :میزان موفقیت در تسلط نسبی بر بازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
 ظرفیتسازی :رشد و پیشرفت دانش فناوری ،توسعه نیروی انسانی متخصص ،بهرهبرداری و نملیاتی نمودن دانش
به فناوری
 مسئولیت اجتمانی :درنظرگیری مسایل زیستمحیطی ،بهبود سطح رفاه اجتمانی ،باالبردن رشهد اقتصهادی ،بهال
بردن توان امنیتی دفانی و مشرونیتبخشی
 نوآوری:

باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول و فرایند

 )3تایید و نهاییسازي اهداف كالن
اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در سایر مراحل خواهند بود .بنابراین ،اهداف اولیه طراحی شده برای نههایی شهدن نیازمنهد
تایید دوباره افراد متخصص هستند .اجرای این مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنویسی و پاالیش اهداف توسط تحلیلگهران
کمك میکند.
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 )4دریافت بازخورد
از آنجا که تدوین گامهای مختلف سند در یك فرایند تعاملی بهوقوع میپیوندد ،اهداف کالن تهدوین شهده در ایهن بخهش
ممکن است با تدوین گامهای بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوین اهداف خرد (اهداف پایین-به-باال) و دریافت تصویر
واقعیتر از وضعیت موجود یکی از مهمترین بازخوردهایی است که میتواند منجر به بازبینی در اهداف کالن شود.
شکل زیر نمایش گرافیکی مراحل تدوین اهداف کالن را بهطور خالصه بهنمایش میگذارد.

شكل ( :)2-1روش تدوین اهداف كالن

 -3-1نتیجهگیري
در این فصل با استفاده از مفهوم چشم اندازپردازی و اهداف کالن به شناسایی مدلهای مختلف آن بهه ننهوان بخشهی از
فرآیند تدوین راهبرد پرداخته شد و همچنین نمونههایی از بیانیههای چشمانداز و اهداف کالن استفاده شده در اسناد ملی سهایر
کشورها و چشمانداز و اهداف کالن سایر صنایع کشور مورد بررسی قرار گرفت .سهپس بها اسهتفاده از بررسهی ایهن تعهاریف و
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مطالعات تطبیقی ویژگیهای چشمانداز و اهداف کالن توسعه فناوری در سطح ملی استخرا گردیهد .در نهایهت بها توجهه بهه
مدلهای مختلف چشماندازپردازی مدل منتخب تدوین چشمانداز و اهداف کالن تعیین گردیده است.

فصل دوم:
تدوین چشم انداز و اهداف كالن
توسعه دانش و فناوري حفاظت در
شبكه برق
2
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مقدمه
دراین فصل به منظور تدوین بیانیه چشم انداز و اهداف کالن توسعه دانش و فنهاوری حفاظهت ورودیههای مهورد نیهاز آن
مطابق با متدولويی ارائه شده ،در قالب بررسی اسناد باالدست؛ نظرسنجی متخصصان و مطالعات تطبیقی کشهورهای پیشهرو و
درحال توسعه مورد مطالعه قرار می گیرند .در ادامه ابتدا به بررسی الزامات ایجاد شده از منظر اسناد باالدستی پرداخته و سهپس
نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات متخ صصان و خبرگان ارائه شده است و در آخر به جمع بندی نتایج و تدوین بیانیه چشم انهداز
پرداخته شده است.

 -1-2بررسی الزامات اسناد باالدستی
در این بخش کلیه الزامات ایجاد شده توسط اسناد باالدستی و قوانین مصوب کشور مرتبط با "توسعه سیستم حفاظت شبکه
قدرت" ،مورد بررسی قرار میگیرد .به منظور شناسایی اسناد مرتبط با توسعه دانش و فناوری حفاظت ،همانطور که در گهزارش
فاز اول (گزارش مرزبندی سیستم) بیان شده است در ابتدا با انجام جستجوهای گسترده اینترنتی به صورت حهداکثری اسهناد و
قوانین مرتبط استخرا گردید و سپس با توجه به نظر کمیته راهبری ،اسناد مرتبط با توسعه دانش و فناوری حفاظت در شهبکه
برق شناسایی گردید .این مستندات طبق شکل ( )1-2در قالب سیاستهای کلی ،قوانین مجلس و برنامههای مصهوب صهنایع
مختلف هستند که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند.
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شكل ( :)1-2سطحبندي مستندات مرتبط با توسعه دانش و فناوريهاي حفاظت در شبكه برق

در ادامه به اختصار اهم الزاماتی که سیاستهای کلی نظام ،قوانین و برنامههای مصوب صنایع مختلف بدان اشاره دارند به
اختصار ارائه میگردد.
الف -سیاستهاي كلی نظام جمهوري اسالمی :

 دستیابی به اقتصاد متنوع ،متکی به دانایی ،سرمایه انسانی و فناوریهای نوین
 ایجاد ساز وکارهای انگیزشی برای توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات محصوالت دانش بنیان
 ایجاد تنوع در منابع انريی کشور و استفاده از آن بها رنایهت مسهائل زیسهتمحیطهی و تهالش بهرای افهزایش سههم
انريیهای تجدیدپذیر با اولویت انريیهای آبی
در باال در دو حوزه اقتصادی و انريی بر بکارگیری منابع انريی تجدیدپذیر در تولید انهريیههای تجدیدپهذیر و دسهتیابی و
بومیسازی نلوم  High Techتأکید شده است .حضور منابع تولید پراکنده در شبکههای آینده موجب تغییر در ساختار شهبکه-
های توزیع برق میشود بگونهای که شبکههای توزیع فعلی را از شبکهای پسیو به شبکهای اکتیو تبدیل میکنهد .ایهن مسهئله
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موجب تغییر در جهت و دامنه جریان خطا خواهد شد بطوریکه دیگر حفاظتهای سنتی پاسخگوی حفاظت شهبکهههای جدیهد
نخواهد بود .بنابراین پرواضح است که توسعه شبکههای هوشمند ،طرحها و ساختارهای جدید حفاظتی را میطلبد.
ب -سند نهایى چشم انداز 2٠ساله جمهورى اسالمى ایران

 در چشم انداز  20ساله ،ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،نلمی و فناوری در سطح منطقهه ،بها
هویت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط بینالملل.
 برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید نلم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتمانی در تولیهد
ملی.
ج -مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست هاي كلی نظام

حوزه پژوهش:
 تحقیقات بنیادی و کاربردی
 فناوری
حفاظت شبکه های برق و تجهیزات مرتبط با آن جزء نلوم فناورانه و کاربردی است که با کسب و توسعه آن میتوان گامی
مؤثر در توسعه اقتصاد دانشبنیان و تقویت جایگاه کشور بعنوان قطب نلمی و صنعتی منطقه برداشت.
د -سیاستهاي كلی اصالح الگوي مصرف

 اولویت دادن به افزایش بهرهوری در تولید ،انتقال و مصرف انريی با ایجاد ظرفیتهای جدید تولید انريی
 گسترش تولید برق از نیروگاه های تولید پراکنده ،کوچك مقیاس و پهر بهازده بهرق و تولیهد همزمهان بهرق و حهرارت
).(CHP
ه -نقشه جامع علمی كشور

در این سند توسعه فناوریهای حوزه الکترونیك ،ارتباطات و اطالنات در اولویت دوم فناوریهای پراهمیت کشور قرار دارده
شده است که باید در داخل کشور بومی شود .براین اساس دستیابی به فناوری نوین حفاظت که زیر مجمونهای از فناوریهای
حوزه الکترونیك ،ارتباطات و اطالنات میباشد برای رشد نلمی و اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است.
و  -قانون برنامه پنج ساله پنجم
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 ماده  133مربوط به برق
به شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده میشود نسبت بهه انعقهاد قراردادههای بلندمهدت خریهد
تضمینی برق تولیدی از منابع انريیهای نو و انريیهای پاك با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند
 ماده  139مربوط به انريیهای پاك
به منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انريیهای پاك و افزایش سهم
تولید این نوع انريیها در سبد تولید انريی کشور ،دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریهق وجهوه
اداره شده و یارانه سود تسهیالت ،زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انريی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسهب بها تحقهق
تولید را فراهم سازد.
 ماده  164مربوط به حمل و نقل
دولت میتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی ،بخشی از پرويههای تجهیز ،بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت
از جمله دو خطه کردن ،برقی نمودن ،تراكبندی و تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشارکت ،ساخت ،بهرهبرداری و
انتقال ) (BOTو طراحی ،تدارك و تأمین ) (EPCFبا واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقهال
حق دسترسی آن تا استهالك کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
 ماده  197دفانی ،سیاسی و امنیتی
به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه توان نلمی و فناوری نیروهای مسلح ،اقدامات زیر را به نمل آورد:
پیشبینی انتبارات موردنیاز برای حمایت از کسب دانش و فناوریهای نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصوالت بهدیع
دفانی.
ز -قانون هدفمندي یارانهها

 ماده  8بند ب
اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انريی ،آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ح -سند مسیر راه فناوري صنعت برق ایران
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تولید برق رقابتی و اقتصادی ،کاهش آلودگی محیط زیست ،کفایت ذخیره تولید برق ،مدیریت بهینه تقاضا با توجه به کاهش
شدت مصرف انريی و افزایش امنیت انريی (پدافندی -فنی و قابلیت اطمینان) به ننوان اهداف فناورانه صهنعت بهرق در ایهن
سند شناسایی شدهاند.
برخی از این اهداف بطور نینی و برخی دیگر بطور پنهان مؤیهد تبیهین دانهش و ایجهاد زیرسهاخت بهه منظهور اسهتفاده از
ساختارهای نوین حفاظت میباشند .کاهش آلودگی محیط زیست نیز اگرچه در ظاهر رابطهای با ارتقاء سیستم حفاظت ندارند اما
حقیقت امر چیز دیگری است .در واقع راهکاری که صنعت برق برای کمك به کاهش تولید گازهای گلخانهای میتواند در پیش
بگیرد ،استفاده از منابع تولید انريی تجدیدپذیر در قالب منابع تولید پراکنده به جای نیروگاههای بزرگ اسهت .اسهتفاده از منهابع
تجدیدپذیر موجب تغییر ساختار شبکه خواهد شد .در واقع این منابع به دلیل آنکه در سطوح توزیع به شبکه متصهل مهیشهوند،
موجب تغییر ساختار شبکه های توزیع از ساختاری پسیو به ساختاری اکتیو خواهد شد .تغییر ساختار شهبکهههای بهرق ،حفاظهت
سنتی آنها را با چالش مواجه میکند.
ط -سند چشمانداز و برنامه راهبردي وزارت نیرو در حوزه برق و انرژي

 توسعه سامانه هوشمند شبکه برق
 بکارگیری فناوری مولدهای پراکنده ،با تأکید بر تولید همزمان برق و انريی
 استفاده از فناوریهای نوین و تجهیزات با راندمان باال
 تمرکز بر تحقیق و پژوهش و بومیسازی فناوری در فعالیتهای مربوط به تولید برق از انريی خورشهیدی و بهادی در
کشور
 استفاده بهینه از دستاوردهای نوین فناوری اطالنات جهت حفظ امنیهت و پایهداری منهابع اطالنهاتی و سیسهتمههای
نملیاتی صنعت برق
 استفاده بهینه از ظرفیتهای فناوری اطالنات و ارتباطات صنعت برق جهت ارائه خدمات قابل دسترس از راه دور
ي -نقشه راه بهرهبرداري و توسعه مركز  WAMSشبكه انتقال برق كشور

 رویت پذیری کامل پستهای  400و  230کیلوولت

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
26
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول ،تیر 1394

 توسعه نرم افزارهای موجود مرکز کنترل
 حمایت از خودکفایی در تولید سختافزار واحدهای اندازهگیری فازوری
 پیادهسازی زیرساختهای WAMPAC
ک -برنامه راهبردي انرژي

مهمترین راهبردها در این سند نبارتند از:
 اصالح مصرف
 ایجاد و تکمیل ظرفیتهای تولید جدید
 ذخیرهسازی
 تأمین مالی
همانطور که مشخص است در این سند نیز بر مفاهیمی چون تعیین ظرفیتهای جدید ،سرمایهگذاری و ذخیرهسازی انهريی
تأکید شده است .الزم به ذکر است که یکی از مهمترین ساختارهایی که برای ایجاد ظرفیتهای تولید جدید پهیشبینهی شهده
است ،استفاده گسترده از منابع تولید پراکنده در قالب شبکههای هوشمند میباشد همانطور که قبالً هم بهه آن اشهاره شهد ایهن
شبکههای جدید نیازمند ساختارها و ادوات جدید حفاظتی میباشند.
ل-سند باالسري صنعت برق كشور

 توسعه شبکههای هوشمند
 سیستمهای حفاظتی خاص
 هماهنگی قابلیت اطمینان
 کنترل اغتشاشات (تولید و انتقال)
موارد فوق به ننوان مهمترین چالشها و اولویتهای تحقیقاتی معرفی شدهاند.
م -سند توسعه ویژه (فرابخشی) مدیریت انرژي

 دستیابی به فناوریهای نوین و کارای انريی
 بهبود کارایی در تولید و تبدیل انريی
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ن -سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی جمهوري اسالمی ایران

 دستیابی به جایگاه باالتر جمهوری اسالمی ایران در تجارت خارجی منطقه و سهم باالتر تجارت ایران از جهان
 ماندگاری و حفظ سهم در بازارها ،دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی

ع -بخش برق در قانون بودجه 1393

 بند (ز) -تبصره  ، 7وزارت نیرو موظف است نالوه بر دریافت بهای برق ،مبلغ سی ریال بعنوان نهوار
دریافت نماید و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد ریال از مجموع مبلغ نوار

از مشهترکین

را بابت حمایت از توسهعه و نگههداری

شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاك هزینه کند.
 مطابق بند (م)-تبصره  ،2دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی بها منهابع انهريی نهوین از جملهه
انريی خورشیدی به جای استفاده از سوختهای فسیلی مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سهوخت را بهه شهرکتههای
تولیدی برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.
ص -اسناد راهبردي طرح شبكه هوشمند برق ایران

این سند در قالب یك پرويه ملی در پژوهشکده بهرهبرداری ایمن شبکه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال انجام اسهت و
کارفرمای آن شورای نالی نلوم ،تحقیقات و فناوری میباشد .جهتگیری آینده صنعت برق ایران به سمت شبکههای هوشمند
است که قابلیتهای فنی و اقتصادی ویژهای را در اختیار بهرهبرداران و مصرفکنندگان قرار میدهد .البته توسهعه شهبکهههای
هوشمند در گروی حل چالشهای اساسی آنها است که یکی از مهمترین این چالشها ،مسئله حفاظت این شبکهها و توسهعه
زیرساختهای الزم بدین منظور است.
-1-1-2

جمع بندي الزامات اسناد باالدستی

در این بخش با توجه به مطالعه اسناد باالدستی؛ جمع بندی الزامات قانونی ایجاد شده از منظهر اسهناد باالدسهتی در قالهب
جدول 1-2ارائه شده است.
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جدول ( :)1-2الزامات قانونی ایجاد شده از منظر اسناد باالدستی

ردیف

عنوان سند

1

سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران

2

سند چشمانداز  20ساله جمهوری اسالمی ایران
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد
سیاستهای کلی نظام
سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف
نقشه جامع نلمی کشور
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی
ایران 1390- 1394

7

قانون هدفمند کردن یارانهها

8

سند مسیر راه فناوری صنعت برق ایران

9

سند چشمانداز و برنامه راهبردی وزارت نیرو در حوزه
برق و انريی

10

نقشه راه بهرهبرداری و توسعه مرکز  WAMSشبکه
انتقال برق کشور

11

برنامه راهبردی انريی

12

سند باالسری صنعت برق کشور

13

سند توسعه ویژه (فرابخشی) مدیریت انريی

3
4
5
6

تاكید سند
 استفاده از منابع تجدیدپذیر انريی
 توسعه اقتصاد دانشبنیان بر پایه فناوریهای نوین
 توسعه اقتصاد دانشبنیان بر پایه فناوریهای نوین
 توسعه اقتصاد دانشبنیان بر پایه فناوریهای نوین





استفاده از منابع تجدیدپذیر انريی
توسعه اقتصاد دانشبنیان بر پایه فناوریهای نوین
استفاده از منابع تجدیدپذیر انريی
مسائل امنیتی

 کاهش تلفات شبکههای برق
 اصالح الگوی مصرف
 استفاده از منابع تجدیدپذیر انريی











استفاده از منابع تجدیدپذیر انريی
توسعه اقتصاد دانشبنیان بر پایه فناوریهای نوین
مدیریت یکپارچه شبکههای برق
استفاده از منابع تجدیدپذیر انريی
مدیریت یکپارچه شبکههای برق
بومیسازی و تولید فناوریهای نوین در صنعت برق
مدیریت یکپارچه شبکههای برق
رویت پذیری کامل پستهای  400و  230کیلوولت
توسعه نرم افزارهای موجود مرکز کنترل
حمایت از خودکفایی در تولید سختافزار واحدهای اندازهگیری
فازوری



پیادهسازی زیرساختهای WAMPAC









اصالح الگوی مصرف
استفاده از منابع تجدیدپذیر انريی
استفاده از منابع تجدیدپذیر انريی
افزایش قابیلت اطمینان شبکهها
توسعه شبکههای هوشمند
دستیابی به فناوریهای نوین در حوزه برق و انريی
استفاده از منابع تجدیدپذیر انريی
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ردیف
14
15
16

عنوان سند
سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی .ا.ا
بخش برق در قانون بودجه سال 1393
اسناد راهبردی طرح شبکه هوشمند برق ایران

ويرايش اول ،تیر 1394

تاكید سند
 توسعه اقتصاد دانشبنیان بر پایه فناوریهای نوین
 استفاده از منابع تجدیدپذیر انريی
 توسعه شبکههای هوشمند

 -2-2چشماندازهاي سایر كشورها در توسعه فناوريهاي حفاظت
در این فصل برنامهها و سیاستهای کشورهای پیشرفتهای مانند آمریکا ،انگلیس و برزیهل در زمینهه توسهعه فنهاوریههای
حفاظت در شبکه قدرت بررسی میشود .قابل توجه است که مطالب این فصل ،خالصهای از یهك گهزارش جداگانهه بها نهام "
بررسی و تحلیل سیاستهای کشورهای مختلف در زمینه توسعه فناوریهای حفاظت در شبکه قدرت" است که در قالب یکهی
از گزارشهای مرحله سوم ارائه شده است.
یکی از اهداف مهم در سند چشمانداز شرکتهای انتقال ایاالت متحده آمریکا ،تعیین تفاوتهای بین فناوریهای کنهونی و
آینده در حوزه حفاظت شبکههای انتقال است .پرواضح است که برطرف کردن تفاوتهای تعیین شده منجر به ایجاد سیستمی با
قابلیتهای بهرهبرداری زمانواقعی و گسترده ،کاهش تراکم در شبکه ،کاهش تناوب و مدت زمان اغتشاشهای بهرهبهرداری و
خرو های برنامه ریزی شده ،تقویت پایداری شبکه ،افزایش ظرفیت انتقال ،افزایش بهرهوری تجهیزات شبکه ،کاهش پیك بهار
شبکه و مقاوم کردن تجهیزات در آشکارسازی ،ممانعت و حل کردن خرابی اغتشاش در شبکه میشود.
بر اساس مطالعات انجام شده به نظر میرسد برای برطرف کردن چالش های کنونی و آینده مطهرح در شهبکه انتقهال بایهد
دنبالهرو طرح های الزم برای هوشمند کردن شبکه قدرت بود .به طور کلی برای دسهتیابی بهه شهبکه قهدرت هوشهمند بایهد از
تکنولويیهایی استفاده شود که دارای ویژگیهای زیر باشند [:]6
 -1طرح های حفاظتی هوشمند و همچنین پایش و کنترل ناحیه گسترده و زمانواقعی سیستم به همراه رلههایی بها منطهق
حفاظتی تطبیقی.
 -2مدلسازی و شبیه سازی چندین اغتشاش در شبکه به منظور شناسایی مسیرهای مناسب نبور توان ،مدیریت ریسهك و
شرایط اضطراری و همچنین موارد اقتصاد شبکه قدرت.
 -3اندازهگیری ناحیه گسترده و زمانواقعی دادهها و جمعآوری ،تحلیل ،انتشار و نمایش آنها.
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 -4سیستم مخابراتی وسیع که دارای سرنت باال به همراه قابلیت اطمینان ،ایمنی و سازگاری باشد.
 -5تولید خودکار توان 1با در نظر گرفتن قیدهای مرتبط با قابلیت انتقال توان در مسیرهای حساس به صورت زمانواقعی.
از طرف دیگر با توجه به اینکه برای هوشمند کردن شبکه انتقال از فناوریهای مرتبط با حفاظت و کنترل ناحیهه گسهترده
استفاده میشود ،فناوریهایی را که در این زمینه ضروری هستند به صورت زیر ارائه میشود [:]6
 سیستمهای اندازهگیری ،پایش و کنترل ناحیه گسترده که به صورت زمانواقعی باشند؛
 ابزارهای رویتپذیری و آگاهسازی شرایط برای بهرهبرداری و دیسپاچینگ؛
 ابزارهای نرمافزاری برای کارایی سیستم و بهرهبرداری یا دیسپاچینگ زمانواقعی؛
 ابزارهای خودکار پیشبینی بار و تولید؛
 سختافزار و نرمافزارهای مخابراتی؛
 الکترونیك قدرت ،ذخیره انريی و تاسیس پستهای پیشرفته؛
 فناوری پیشرفته تشخیص و نگهداری تجهیزات؛
 حفاظت در مقابل اغتشاشهای بزرگ؛
 استفاده از هادیهایی با قابلیت انتقال جریان باال؛
 تکنولويیهای مرتبط با مخابرات بیسیم؛
شبکه انتقال کنونی ایاالت متحده با توجه به اینکه تعدادی دستگاه اندازهگیهری فهازور در آن نصهب شهده اسهت و از آنهها
بهره برداری می شود ،دارای برخی از ویژگی های یك شبکه انتقال هوشمند مهی باشهد و بهرای اینکهه بتوانهد در صهورت وقهوع
اغتشاش در شبکه به صورت ایمن و پایدار بهره برداری شود باید از سیستم های خودکار حفاظت و کنترل زمهان واقعهی اسهتفاده
شود .بر همین اساس شرکت های انتقال در ایاالت متحده در طول سال های گذشته مبادرت به انجام اقداماتی بمنظور افهزایش
هوشمندی در شبکه کردهاند که به ننوان یك راهبرد اساسی مطرح میشود تا شبکهای با هوشمندی باالتر ،خود پایش کننهده،
تطبیقی و مقاوم ایجاد شود که بتوان به صورت ایمهن و بها قابلیهت اطمینهان بهاال تها بهاالترین سهطوح ظرفیهت شهبکه از آن

Automatic Power Generation

1
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بهرهبرداری نمود .هوشمند کردن شبکه قدرت موارد زیر را فراهم میآورد ،در حقیقت موارد زیهر بهه ننهوان اههداف مهرتبط بها
حفاظت هستند که در نقشه راه مطرح و برای آن برنامهریزی میشود [:]7
 -1کنترل ناحیه گسترده در شبکه قدرت و ارزیابی امنیت شبکه (مهمترین نیازمندی برای هوشمند کردن شبکه ،ایجاد بستر
مناسب برای تبادل حجم انبوهی از اطالنات و دادهها به منظور فراهم آوردن زمینه برای کاربردهای پیشرفتهتر در بخش تولید،
انتقال و توزیع انريی است).
 -2پایش ظرفیت تجهیزات به صورت دینامیکی.
 -3کاهش تراکم در خطوط انتقال.
 -4مدیریت نفوذ انريی تجدیدپذیر در شبکه.
کشور انگلستان نیز تالش دارد تا گامهای اساسی را برای پیادهسازی و اجرای سیستمهای حفاظت و کنترل ناحیه گسهترده
ارائه دهد .از این رو سیستم برق انگلستان از سال  2008پرويهای را تحت ننوان پایش ،حفاظت و کنترل ناحیه گسترده شهروع
کرده که در نهایت بتواند به کنترل و حفاظت هوشمند و زمان واقعی سیستم دست پیدا کند .این موضوع زمانی اهمیت مییابهد
که مشخص شود تغییرات اساسهی در شهبکه بریتانیها در حهال وقهوع اسهت کهه ناشهی از بکهار گهرفتن انهريی تجدیدپهذیر و
تکنولويیهای پیچیده مانند  HVDCو  TCSCدر سیستم انتقال است.
به همین منظور سیستم قدرت کشور انگلستان برنامه سه مرحلهای را برای اثربخشی بیشتر و ارزیابی مرحلهه بهه مرحلهه در
دستور کار خود قرار داده است .معیارهای در نظر گرفته شده برای سطحبندی کردن اههداف پیهادهسهازی کاربردههای سیسهتم
حفاظت و کنترل ناحیه گسترده ،تکنولويیهای مخابراتی و نیازمندیهای مربوط به مدیریت داده هستند که البته بها توجهه بهه
محدودیتهای موجود برای سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفتهاند .مراحل انجام این پرويه به قرار زیر هستند [:]8
مرحله اول :مرحله اول یك مرحله بنیادین است که با حداقل تعداد واحدهای اندازهگیری فازور شروع به کار میکند و بایهد
قادر به پایش اطالنات ضروری شبکه باشد .اهداف این مرحله به صورت زیر هستند:
 پایش فرکانس سیستم به صورت زمانواقعی؛
 پایش زاویه فاز به صورت زمانواقعی؛
 تحلیل اغتشاشهای پست؛
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 پایش نوسانهای بین ناحیهای؛
 پایش دینامیکی توان انتقالی خطوط؛
مرحله دوم :با افزایش تعداد واحدهای اندازهگیری فازور در این مرحله و مشخص شدن ولتاي و جریان همه خطوط به صورت
زمانواقعی ،پارامترهای مجهول در شبکه نیز با دقت باالیی بدست میآیند .لذا اهداف زیر مورد نظر این مرحله هستند:
 تعیین مدل سیستم و ارزیابی آن؛
 بهبود تخمین حالت سیستم؛
 بازیابی تطبیقی سیستم؛
مرحله سوم :این مرحله شامل برنامهریزیهایی برای کنترل و حفاظت شبکه میباشد و موارد زیر نیز در این مرحله پوشهش
داده میشوند:
 تخمین حالت خطی سیستم؛
 حفاظت ناحیه گسترده زمانواقعی؛
 کنترل ناحیه گسترده زمانواقعی؛
متولیان صنعت برق کشور برزیل نیز به ضرورت گسترش و استفاده از فرآیندهای الیه الیهی بهرهبرداری در بخش انهريی
الکتریکی و برنامهریزیهای سیستمهای حفاظتی پی برده و برنامههایی را در این بخش به اجرا درآوردهاند .به ننوان نمونهه در
بخش جنوبی کشور برزیل در سال  1974در مورد برنامه بارزدایی تحت شرایط افت فرکانس اقداماتی صورت گرفت و تا سهال
 2004بیش از  200برنامه حفاظتی ویژه در سیستم برقرسانی برزیل به وجود آمد .امروزه نیز به بررسی و توسعه سیستم پایش
ناحیه گسترده در شبکه قدرت کشور برزیل پرداخته میشود .در حال حاضر ،همههی نهواحی يئوالکتریهك ایهن کشهور بوسهیله
ابزارهای پایش ناحیه گسترده تحت پوشش قرار گرفته است .توسعه اندازهگیریهای سنکرو فهازور (پهرويهی  )Med Faseeدر
سال  2003میالدی با هدف توسعه یك تکنولويی جدید آغاز شد .اجرای پرويه  Med Faseeدر سه مرحله به اجرا میرسد که
به صورت زیر ترتیب یافتهاند [:]9
مرحله اول :اولین مرحله با سه ندد  PMUو یك  PDCتا پایان سال  2004تکمیل شدPMU .ها در سه دانشگاه در جنوب
برزیل نصب شدند و فازورهای اندازهگیری شده به  PDCنصب شده در دانشگاه  of Santa catarinaفرستاده میشدند.
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مرحله دوم :در سال  2008این نمونهها گسترش پیدا کردند و با نصب تعداد دیگری از PMUها در اطراف شهش دانشهگاه
دیگر کشور برزیل این کار توسعه یافت .نمونههای قدیمی  PMUبا تجهیزات جدیهد جهایگزین شهدند و بها PDCهها مطهابق
استاندارد  IEEE 37118/2005مورد طراحی مجدد قرار گرفتند.
مرحله سوم :در سال PMU 2010ها به دلیل کامل شدن سیستم پایش ناحیه گسترده و اتصال آنها میزان رویتپهذیری در
شبکه کشور برزیل ارتقا یافت که مزایای بسیاری را برای شبکه کشور برزیل به همراه داشهته اسهت کهه از جملهه مزایهای آن
میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 -1پایش مدهای نوسان الکترومکانیکی؛
 -2ارزیابی نملکرد کنترل سیستم و افزونگی آن؛
 -3ارزیابی سیستمهای حفاظتی ویژه؛
 -4انتبارسنجی مدل گسترده سیستم؛
 -5تشخیص نیبهای سیستم منجر به خاموشیهای گسترده؛

 -3-2نظرات متخصصان و خبرگان در ترسیم بیانیه اولیه چشمانداز و اهداف كالن توسعه
فناوريهاي حفاظت
برای ترسیم بیانیه اولیه چشم انداز و اهداف کالن توسعه فناوریهای حفاظت ،با نه نفر از خبرگان این حوزه به صورت مجزا
مصاحبه هایی به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد و نظرات هر یك درباره سواالتی که در زیر آورده شده اخذ گردید.
 برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه حفاظت شبکه قدرت چیست؟
 در توسعه فناوریهای حفاظت کدام یك از ابعاد (فنی ،اقتصادی ،امنیتی و  )...از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
 اولویت کشور تمرکز در کدامیك از حوزههای توسعه فناوری و یا توسعه نلوم و دانش حفاظت میباشد؟
 در زمینه ساخت ،ساخت تجهیزات در چه سطح ولتايی توصیه میشود؟ انتقال یا فوق توزیع یا توزیع؟
 آیا ایران توان و ظرفیت الزم جهت رقابت با کشورهای مختلف (منطقه ،آسیا) را دارا میباشهد؟ مزیهت رقهابتی ایهران
نسبت به سایر کشورهای منطقه چیست؟
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 با توجه به الزامات موجود در اسناد باالدستی مانند سند چشهمانهداز  1404جایگهاه و رتبهه کشهور را در زمینهه توسهعه
فناوریهای حفاظت چگونه ارزیابی میکنید؟
 جهتگیری کشور نسبت به توسعه رویکردهای نوین (مانند  )WAMPACبایستی چگونه باشد؟ به نظر شما آیا کشور
به سمت توسعه این رویکردها حرکت کند؟ حرکت آن چگونه باشد؟
 در زمینه توسعه سیستم حفاظت چه شاخصهای کمی پیشنهاد میکنید؟ تغییرات این شاخصها طی  10سال آینهده و
در سه دوره زمانی کوتاه ،میان و بلند مدت چگونه بایستی باشد؟
در ادامه نظرات هر یك از خبرگان درباره سواالت مطرح شده به اختصار بیان میگردد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
35
ويرايش اول ،تیر 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

جدول ( :)2-2خالصه مصاحبات صورت گرفته با متخصصین حوزه حفاظت پیرامون چشم انداز و اهداف كالن
نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
شرکت/دانشگاه
نام خبره
نکات مطرح شده
موضوع
برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه
حفاظت شبکه قدرت چیست؟

مهندس
ایوبزاده

شرکت مدیریت شبکه
برق

نام خبره

دکتر صادق
جمالی

دانشگاه نلم و صنعت

توسعه فیبر نوری (بر اساس سند توسعه )WAMS
جایگزینی رلههای الکترومکانیکی و الکتروستاتیکی با رلههای نسل سوم
و افزایش سهم این رلهها در شبکه به بیش از  %50طی  5سال آینده

در توسعه فناوریهای حفاظت کدام یك از ابعاد (فنی،
اقتصادی ،امنیتی و  )...از اهمیت بیشتری برخوردار
است؟

گسترش و توسعه شبکه برق مهمترین دلیل توسعه حفاظت و هوشمند شدن آن
می باشد.

اولویت کشور تمرکز در کدامیك از حوزههای توسعه
فناوری و یا توسعه نلوم و دانش حفاظت میباشد؟

توسعه فناوری و توسعه دانش هر دو به موازات هم

در زمینه ساخت تجهیزات ،ساخت تجهیزات در چه
سطح ولتايی توصیه میشود؟

انتقال

آیا ایران توان و ظرفیت الزم جهت رقابت با کشورهای
مختلف (منطقه ،آسیا) را دارا میباشد؟ مزیت رقابتی
ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه چیست؟

مشتریان خواهان کیفیت باال و قیمت مناسهب هسهتند در حهال حاضهر بهازار در
اختیار شرکتهایی مانند زیمهنس ABB ،و ...قهرار دارد .در صهورتیکه کهه ایهران
بتواند کاالی با کیفیت باال و قیمت مناسب ارائه دهد میتواند بهازار منطقهه را در
دست بگیرد.

با توجه به الزامات موجود در اسناد باالدستی مانند سند
چشمانداز  1404جایگاه و رتبه کشور را در زمینه توسعه
فناوریهای حفاظت چگونه ارزیابی میکنید؟

در منطقه خاورمیانه شاید بتواند به رتبه نخست دست یابد ولی در آسیا بهه دلیهل
وجود کشورهایی همچون کره و چین نمیتوان چنین ادنهایی داشهت زیهرا ایهن
کشورها در این زمینه خیلی جلوتر از ایران هستند.

جهتگیری کشور نسبت به توسعه رویکردهای نوین
(مانند  )WAMPACبایستی چگونه باشد؟ به نظر شما
آیا کشور به سمت توسعه این رویکردها حرکت کند؟
حرکت آن چگونه باشد؟

توسعه زیرساختهای  WAMPACتا  10سال آینده طبق "نقشه راه
بهرهبرداری و توسعه  WAMSشبکه انتقال کشور"

در زمینه توسعه سیستم حفاظت چه شاخصهای کمی
پیشنهاد میکنید؟ تغییرات این شاخصها طی  10سال
آینده و در سه دوره زمانی کوتاه ،میان و بلند مدت
چگونه بایستی باشد؟

شرکت/دانشگاه





تدوین نظام نامه حفاظت

 -1شاخص نملکرد صحیح سیستمهای حفاظتی .در سهال  92میهزان
این شاخص  %85بوده و انتظهار داریهم تها  5سهال آینهده میهزان
شاخص نملکرد صحیح به باالی  %90برسد.
 -2شاخص نملکرد مهندسی حفاظت.

نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه
حفاظت شبکه قدرت چیست؟
در توسعه فناوریهای حفاظت کدام یك از ابعاد (فنی،
اقتصادی ،امنیتی و  )...از اهمیت بیشتری برخوردار
است؟
اولویت کشور تمرکز در کدامیك از حوزههای توسعه
فناوری و یا توسعه نلوم و دانش حفاظت میباشد؟

دالیل امنیتی و جانی از امهمیت باالیی برخوردار اسهت .طبهق آمارهها در سهال
گذشته بیش از  2000نفر جان خود را در اثر حوادث شبکه از دست دادهاند.
بهتر است به سمت توسعه فناوری برویم .در زمینه نرمافهزاری بهه دلیهل وجهود
نیروی انسانی کافی در دانشگاهها مشکلی وجود نهدارد .فقهط در زمینهه دانشهی
نیازمند تدوین و اجرای آییننامهها و دسهتورالعملهها در زمینهه بهرق هسهتیم و
حتی نیازمند آموزش تکنسینهای برق هستیم.
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شرکت/دانشگاه

نام خبره

شرکت/دانشگاه

مهندس
خدامی

شرکت متانیر
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نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
در زمینه ساخت تجهیزات ،ساخت تجهیزات در چه
سطح ولتايی توصیه میشود؟

آیا ایران توان و ظرفیت الزم جهت رقابت با کشورهای
مختلف (منطقه ،آسیا) را دارا میباشد؟ مزیت رقابتی
ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه چیست؟
با توجه به الزامات موجود در اسناد باالدستی مانند سند
چشمانداز  1404جایگاه و رتبه کشور را در زمینه توسعه
فناوریهای حفاظت چگونه ارزیابی میکنید؟
جهتگیری کشور نسبت به توسعه رویکردهای نوین
(مانند  )WAMPACبایستی چگونه باشد؟ به نظر شما
آیا کشور به سمت توسعه این رویکردها حرکت کند؟
حرکت آن چگونه باشد؟
در زمینه توسعه سیستم حفاظت چه شاخصهای کمی
پیشنهاد میکنید؟ تغییرات این شاخصها طی  10سال
آینده و در سه دوره زمانی کوتاه ،میان و بلند مدت
چگونه بایستی باشد؟

ساخت رله های شبکه انتقال ( 400کیلوولت) با توجه به تقاضای کم و اهمیهت
باالی شبکه و هزینه و ریسك باالیی که دارد توصیه نمیشود .برنکس ساخت
رله در سطح ولتاي پایین  LVو  MVبه دلیل وسعت تقاضا و پایین بودن سهطح
ریسك ارجح بوده و موجب اشتغالزایی هم میشود.
ساخت تجهیزاتی مانند کلید مینیاتوری و فیوز اگر با مشابه خارجی خهود رقابهت
کنند و بتوانند بازار داخل را در دست بگیرند میتوانند بازار کشهورهای همسهایه
مانند افغانستان ،پاکستان و  ..را هم در دسهت بگیرنهد ولهی سهاخت تجهیهزات
انتقال مانند رلههای دیستانس توسهط کشهورهای منطقهه و یها سهایر کشهورها
استقبال نخواهد شد زیرا ریسك باالیی دارد.
ادنای دستیابی به رتبه نخست منطقه تقریبا غیرنملی است زیرا شهبکه قهدرت
ترکیه بسیار قهویتر و جلهوتر از شهبکه قهدرت کشهور ماسهت .همچنهین برخهی
کشورهای حوزه خلیج فارس مانند نربستان توسط کشورهایی مانند انگلهیس و
آمریکا مدیریت می شوند لذا شبکه قدرت آنها نیز قوی است.
-

 -1شاخص انريی توزیع نشده
 -2شاخص نملکرد صحیح سیستم های حفاظتی
 -3تعداد خطاها

نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه
حفاظت شبکه قدرت چیست؟

در توسعه فناوریهای حفاظت کدام یك از ابعاد (فنی،
اقتصادی ،امنیتی و  )...از اهمیت بیشتری برخوردار
است؟

اولویت کشور تمرکز در کدامیك از حوزههای توسعه
فناوری و یا توسعه نلوم و دانش حفاظت میباشد؟
در زمینه ساخت تجهیزات ،ساخت تجهیزات در چه
سطح ولتايی توصیه میشود؟
آیا ایران توان و ظرفیت الزم جهت رقابت با کشورهای
مختلف (منطقه ،آسیا) را دارا میباشد؟ مزیت رقابتی
ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه چیست؟
با توجه به الزامات موجود در اسناد باالدستی مانند سند
چشمانداز  1404جایگاه و رتبه کشور را در زمینه توسعه
فناوریهای حفاظت چگونه ارزیابی میکنید؟

یکی از دالیل مهم در توسعه سیستم حفاظت ،خسارات اقتصادی زیهادی اسهت
که در نتیجه نملکرد ناصحیح سیستم حفاظهت بهه تجهیهزات شهبکه وارد مهی
شود .تجهیزات حفاظتی مانند رله خود چندان گرانقیمت نبوده ولی از تجهیهزات
بسهههیار گرانقیمهههت (ماننهههد تهههرانس) در شهههبکه حفاظهههت مهههیکننهههد.
جلوگیری از خرو ارز و ارز آوری از طریق ساخت و صادرات تجهیزات حفاظتی
پر کاربرد ،از دیگر دالیل مهم در توسعه این سیستمهاست.
توسعه دانش ،نرم افزار و سخت افزار هر سه.
در زمینه ساخت تجهیزات (رله) در سطح ولتاي متوسهط (کمتهر از  20کیلوولهت)
ریسك کمتری وجود دارد و احتمال موفقیت در این زمینه باالست.
اگر تجهیزات با کیفیت ساخته شود نالوه بر بازار داخل می توانیم بازار خهار را
هم به دست بگیریم.
در منطقه ،کشور ترکیه رقیب اصلی ماست که اگر با برنامههریهزی نمهل کنهیم
میتوانیم بعد از ترکیه به رتبه نخست در بین کشهورهای همسهایه دسهت یهابیم.
اگر خوب کار شود می توانیم ادنها کنهیم تها  10سهال آینهده در زمینهه نیهروی
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نام خبره

شرکت/دانشگاه

نام خبره

شرکت/دانشگاه

مهندس بیاتی

توانیر

ويرايش اول ،تیر 1394

نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
متخصص و دانش حفاظت مهیتهوانیم رتبهه اول منطقهه را کسهب کنهیم و بهه
کشورهای دیگر تخصص صادر کنیم.
جهتگیری کشور نسبت به توسعه رویکردهای نوین
(مانند  )WAMPACبایستی چگونه باشد؟ به نظر شما
آیا کشور به سمت توسعه این رویکردها حرکت کند؟
حرکت آن چگونه باشد؟
در زمینه توسعه سیستم حفاظت چه شاخصهای کمی
پیشنهاد میکنید؟ تغییرات این شاخصها طی  10سال
آینده و در سه دوره زمانی کوتاه ،میان و بلند مدت
چگونه بایستی باشد؟

-

شاخص نملکرد صحیح سیستمهای حفاظتی شاخص کمی مناسهبی اسهت کهه
اگر طی  10سال آینده این شاخص از میزان  %85فعلی بهه  %98افهزایش یابهد
خوب است.

نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع

برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه
حفاظت شبکه قدرت چیست؟

در توسعه فناوریهای حفاظت کدام یك از ابعاد (فنی،
اقتصادی ،امنیتی و  )...از اهمیت بیشتری برخوردار
است؟
اولویت کشور تمرکز در کدامیك از حوزههای توسعه
فناوری و یا توسعه نلوم و دانش حفاظت میباشد؟
در زمینه ساخت تجهیزات ،ساخت تجهیزات در چه
سطح ولتايی توصیه میشود؟

 -1نظام نامه حفاظتی که در حال تدوین میباشد.
 -2کمیته حفاظت که جلسات آن هر هفته با حضور انضا تشکیل میشهود و
در آن در مورد مسائل حفاظت تصمیمگیری میشود.
 -3اصالح ساختار حفاظتی که تا به حال به صورت موردی انجام مهیشهد و
شرکت مدیریت شبکه قصد دارد بهه صهورت کامهل سهاختار حفهاظتی را
اصالح کند.
ارتقاء سطح حفاظتی و کنترلی شبکه جهت نملکرد صحیح و به موقع تجهیزات
حفاظتی به منظور حفظ تجهیزات ارزشمند شبکه در مقابل حوادث الکتریکی و
غیرالکتریکی یکی از دالیل مهم توسعه سیستم حفاظت میباشد زیرا تجهیزات
حفاظتی به تنهایی ارزش ریالی باالیی ندارند اما از تجهیزات ارزشمند و گران
قیمتی حفاظت می کنند.
توسعه دانش و فناوری حفاظت هر دو همزمان با هم.

-

آیا ایران توان و ظرفیت الزم جهت رقابت با کشورهای
مختلف (منطقه ،آسیا) را دارا میباشد؟ مزیت رقابتی
ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه چیست؟

اگر با برند خوبی تولید کنیم استقبال خواهد شد.

با توجه به الزامات موجود در اسناد باالدستی مانند سند
چشمانداز  1404جایگاه و رتبه کشور را در زمینه توسعه
فناوریهای حفاظت چگونه ارزیابی میکنید؟

خواستن توانستن است .فقط نیاز به مدیریت بسیار قهوی دارد کهه کشهور مها در
این زمینه ضعیف است.

جهتگیری کشور نسبت به توسعه رویکردهای نوین
(مانند  )WAMPACبایستی چگونه باشد؟ به نظر شما
آیا کشور به سمت توسعه این رویکردها حرکت کند؟
حرکت آن چگونه باشد؟
در زمینه توسعه سیستم حفاظت چه شاخصهای کمی
پیشنهاد میکنید؟ تغییرات این شاخصها طی  10سال
آینده و در سه دوره زمانی کوتاه ،میان و بلند مدت

-

شاخص نملکرد صحیح سیستم حفاظت .در حال حاضر  %85است و طبق
گزارشات اگر به سطح  %98برسیم خوب است.
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نام خبره

شرکت/دانشگاه

نام خبره

شرکت/دانشگاه

دکتر گیلوانژاد

پژوهشگاه نیرو

ويرايش اول ،تیر 1394

نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
چگونه بایستی باشد؟

نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه
حفاظت شبکه قدرت چیست؟
در توسعه فناوریهای حفاظت کدام یك از ابعاد (فنی،
اقتصادی ،امنیتی و  )...از اهمیت بیشتری برخوردار
است؟
اولویت کشور تمرکز در کدامیك از حوزههای توسعه
فناوری و یا توسعه نلوم و دانش حفاظت میباشد؟
در زمینه ساخت تجهیزات ،ساخت تجهیزات در چه
سطح ولتايی توصیه میشود؟

آیا ایران توان و ظرفیت الزم جهت رقابت با کشورهای
مختلف (منطقه ،آسیا) را دارا میباشد؟ مزیت رقابتی
ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه چیست؟

 -1خرید و نصب  PMUدر شبکه
 -2ساخت تستر رله (پرويه ملی)
دالیل فنی و امنیتی مهمترین دالیل توسعه سیتم حفاظت میباشند .از نظر فنی
با مشکالت بسیاری مواجه هستیم برای مثال از آنجا که رلهها از کشورهای
مختلف تأمین میشوند لذا تنوع رله در شبکه بسیار زیاد است و با مشکالت
زیادی در زمینه هماهنگی رلهها در شبکه مواجه هستیم.
با حرکت به سمت هوشمندی شبکه بحثهای امنیتی بیشتر مطرح میشود.
هر دو الزم است.
در داخل کشور شرکتهایی وجود دارند که در زمینه ساخت رلههای بخش توزیهع
فعالیت دارند .بخش انتقال اهمیت باالیی دارد به نظر بنده هدفگهذاری بایهد در
زمینه بومیسازی رلههای بخش انتقال باشد .میتوان با ساخت رلههای انتقهال
و نصب آنها در بخش توزیع نملکرد آنها را تست کرد.
اگر از نظر کیفیت و قیمت بتوانیم با چین و هند رقابت کنیم میتوانیم بازار را به
دست بگیریم .ترکیه از طریق سرمایهگذاری مشهترك ) (joint ventureبها
اروپا شروع به ساخت رله کرده است .اگر ما بتوانیم خودمان تولید کنهیم قیمهت
تمام شده کمتر میشود لذا با قیمت پایینتر از ترکیهه مهیتهوانیم نرضهه کنهیم.
حداقل  10سال زمان الزم است تا وارد رقابت با کشورهای منطقه شویم.

با توجه به الزامات موجود در اسناد باالدستی مانند سند
چشمانداز  1404جایگاه و رتبه کشور را در زمینه توسعه
فناوریهای حفاظت چگونه ارزیابی میکنید؟

بین کشورهای همسایه می توانیم ادنا کنیم که به رتبه اول منطقه دست یابیم.

جهتگیری کشور نسبت به توسعه رویکردهای نوین
(مانند  )WAMPACبایستی چگونه باشد؟ به نظر شما
آیا کشور به سمت توسعه این رویکردها حرکت کند؟
حرکت آن چگونه باشد؟

سوال سختی است و نمیتوان برای این بحثها نسخه پیچید .صاحبان
تکنولويی نیز خیلی به این حوزه ورود نکردهاند .به نظر من انجام مطالعات در
این زمینه ضروری است و بایستی حوزه دانشی را جلو ببریم .هدف بایستی
اصول حفاظت و تجهیزات حفاظت باشد و رویکردهای نوین نباید مورد هدف
باشد بلکه به ننوان توصیه باید بدان اشاره گردد .به نظر بنده مطرح کردن این
بحثها در این مرحله خیلی مناسب نیست ولی باید گوشه چشمی به آن داشته
باشیم.

در زمینه توسعه سیستم حفاظت چه شاخصهای کمی
پیشنهاد میکنید؟ تغییرات این شاخصها طی  10سال
آینده و در سه دوره زمانی کوتاه ،میان و بلند مدت
چگونه بایستی باشد؟

به نظر بنده در زمینه ساخت ،ضریب نفوذ شاخص مناسبی است برای مثال تا
 10سال آینده بتوانیم یك چهارم ( )%25رلههای کشور را تأمین کنیم .در سه
سال اول  %0در سه سال دوم ساخت نمونه های پایلوت و در چهار سال آخر
نصب تعدادی که مد نظر داریم.
در زمینه دانشی میزان انريی توزیع نشده یا سطح خاموشی که در اثر حفاظت
رخ داه شاخص مناسبی است .مثال اگر شاخصی به صورت تعداد خاموشی در
میزان بار خاموشی تعریف شود می تواند شاخص خوبی باشد.
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نام خبره

شرکت/دانشگاه

نام خبره

شرکت/دانشگاه

دکتر فرمد

وزارت نیرو

نام خبره

شرکت/دانشگاه

مهندس
جاللی

پژوهشگاه نیرو

ويرايش اول ،تیر 1394

نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه
حفاظت شبکه قدرت چیست؟
در توسعه فناوریهای حفاظت کدام یك از ابعاد (فنی،
اقتصادی ،امنیتی و  )...از اهمیت بیشتری برخوردار
است؟
اولویت کشور تمرکز در کدامیك از حوزههای توسعه
فناوری و یا توسعه نلوم و دانش حفاظت میباشد؟
در زمینه ساخت تجهیزات ،ساخت تجهیزات در چه
سطح ولتايی توصیه میشود؟
آیا ایران توان و ظرفیت الزم جهت رقابت با کشورهای
مختلف (منطقه ،آسیا) را دارا میباشد؟ مزیت رقابتی
ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه چیست؟
با توجه به الزامات موجود در اسناد باالدستی مانند سند
چشمانداز  1404جایگاه و رتبه کشور را در زمینه توسعه
فناوریهای حفاظت چگونه ارزیابی میکنید؟
جهتگیری کشور نسبت به توسعه رویکردهای نوین
(مانند  )WAMPACبایستی چگونه باشد؟ به نظر شما
آیا کشور به سمت توسعه این رویکردها حرکت کند؟
حرکت آن چگونه باشد؟
در زمینه توسعه سیستم حفاظت چه شاخصهای کمی
پیشنهاد میکنید؟ تغییرات این شاخصها طی  10سال
آینده و در سه دوره زمانی کوتاه ،میان و بلند مدت
چگونه بایستی باشد؟

ایمنی مهمترین بعد میباشد زیرا ممکن است حوادثی رخ دهد که به جان
انسانها لطمه وارد کند.
توسعه دانش و فناوری هر دو
حمایتهای سیاسی دولت نقش بسیاری در افهزایش تهوان رقهابتی و در دسهت
گرفتن بازارهای منطقه دارد (برای نمونه حمایت سیاسی کشور در زمینه ساخت
و فروش توربینهای گازی به نراق) .حتی اگر رله پر کاربرد بها نملکهرد قابهل
قبول ساخته شود و ریسك اضافه شدن رله به شبکه پذیرفته شود رلهه بایسهتی
بتواند در منطقه بازار خود را پیدا کند.
-

رفتن به سمت رویکردهای نوین اجتنابناپذیر است .فشار تکنولويیك ما را به
سمت رویکردهای نوین حرکت خواهد داد.

شاخص نملکرد صحیح حفاظت

نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه
حفاظت شبکه قدرت چیست؟
در توسعه فناوریهای حفاظت کدام یك از ابعاد (فنی،
اقتصادی ،امنیتی و  )...از اهمیت بیشتری برخوردار
است؟
اولویت کشور تمرکز در کدامیك از حوزههای توسعه
فناوری و یا توسعه نلوم و دانش حفاظت میباشد؟
در زمینه ساخت تجهیزات ،ساخت تجهیزات در چه
سطح ولتايی توصیه میشود؟
آیا ایران توان و ظرفیت الزم جهت رقابت با کشورهای
مختلف (منطقه ،آسیا) را دارا میباشد؟ مزیت رقابتی

تجهیزات حفاظتی تجهیزاتی میباشند که جهت حفاظت تجهیزات مهم شبکه
(مانند ترانس و ينراتور) مورد استفاده قرار میگیرند که این امر بر درجه اهمیت
موضوع حفاظت و توسعه و بهبود آن میافزاید.
توسعه دانش و فناوری هر دو به موازات هم
در بخش انتقال به دلیل اهمیت شبکه و وجهود ریسهك بهاال ،خریهد تجهیهزات
توصیه میشود ولی در سطح ولتاي متوسط و پایین به دلیل وجهود بهازار داخلهی
قوی ساخت تجهیزات توصیه میگردد.
خیر -زیرا برند در میان مشتریان از اهمیت باالیی برخوردار است و بازار رلهه در
حال حاضر در دست دو الی سه شرکت خیلهی مههم در دنیها مهیباشهد ( ماننهد

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
40
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نام خبره

شرکت/دانشگاه

نام خبره

شرکت/دانشگاه

دکتر قاضی
زاده

پژوهشگاه نیرو

ويرايش اول ،تیر 1394

نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه چیست؟

با توجه به الزامات موجود در اسناد باالدستی مانند سند
چشمانداز  1404جایگاه و رتبه کشور را در زمینه توسعه
فناوریهای حفاظت چگونه ارزیابی میکنید؟
جهتگیری کشور نسبت به توسعه رویکردهای نوین
(مانند  )WAMPACبایستی چگونه باشد؟ به نظر شما
آیا کشور به سمت توسعه این رویکردها حرکت کند؟
حرکت آن چگونه باشد؟
در زمینه توسعه سیستم حفاظت چه شاخصهای کمی
پیشنهاد میکنید؟ تغییرات این شاخصها طی  10سال
آینده و در سه دوره زمانی کوتاه ،میان و بلند مدت
چگونه بایستی باشد؟

شرکت زیمنس ABB،و .)...
رله تجهیز مهمی است از این جهت که از تجهیزات مهمی حفاظت میکنهد لهذا
کشورها از برندهای معروف خریداری مهیکننهد و بهه خهاطر  10ال  20درصهد
هزینه کمتر چنین ریسکی نمی کنند که از رله های ناآشنا استفاده کنند.
خیر
این رویکردها به این زودیها گسترش نخواهد یافت الاقل به جرأت مهیتهوان
گفت تا  10سال آینده بعید است این رویکرد وارد کشور گردد شاید تا  30سهال
آینده این اتفاق بیفتد .به نظر بنده رویکرد  WAMPACمشهکالت خهودش را
دارد و قاندتاً اجرا نخواهد شد.
تعیین ضریب نفوذ برای تجهیزات

نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه
حفاظت شبکه قدرت چیست؟
در توسعه فناوریهای حفاظت کدام یك از ابعاد (فنی،
اقتصادی ،امنیتی و  )...از اهمیت بیشتری برخوردار
است؟
اولویت کشور تمرکز در کدامیك از حوزههای توسعه
فناوری و یا توسعه نلوم و دانش حفاظت میباشد؟

هر دو حوزه مهم میباشند.

آیا ایران توان و ظرفیت الزم جهت رقابت با کشورهای
مختلف (منطقه ،آسیا) را دارا میباشد؟ مزیت رقابتی
ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه چیست؟

شرط در دست گرفتن بازار منطقه و ورود به بازار جهانی ،نرضهه کاالهها تحهت
یك برند مناسب است که برای دستیابی به این امر باید برنامه منسجمی وجهود
داشته باشد و تمام شرکتهایی که به طور مجزا در این زمینه فعالیت مهیکننهد
در کنار هم قرار گیرند و با یك برند نرضه کنند.

با توجه به الزامات موجود در اسناد باالدستی مانند سند
چشمانداز  1404جایگاه و رتبه کشور را در زمینه توسعه
فناوریهای حفاظت چگونه ارزیابی میکنید؟

کشورهایی مانند نربستان با سرمایهگذاری نظیمی که در این حوزه انجهام داده
است و نیز کشور ترکیه رقبای جدی ما در منطقه هسهتند کهه بها برنامههریهزی
منسجم و اجرای قوی میتوان از آنها پیشی گرفت.

جهتگیری کشور نسبت به توسعه رویکردهای نوین
(مانند  )WAMPACبایستی چگونه باشد؟ به نظر شما
آیا کشور به سمت توسعه این رویکردها حرکت کند؟
حرکت آن چگونه باشد؟
در زمینه توسعه سیستم حفاظت چه شاخصهای کمی
پیشنهاد میکنید؟ تغییرات این شاخصها طی  10سال
آینده و در سه دوره زمانی کوتاه ،میان و بلند مدت
چگونه بایستی باشد؟
برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه
حفاظت شبکه قدرت چیست؟

بهتر است دو چشمانداز داشته باشیم یکهی در حهوزه توسهعه دانهش حفاظهت و
دیگری توسعه فناوری.
در حوزه سیستمی در بخش بکارگیری سیسهتمههای حفهاظتی ،شهاخصههای
نملکرد صحیح و میزان انريی توزیعنشده مطرح میشود .در بخهش تکنولهويی
و ساخت ارزش صادرات تجهیز بایستی بزرگتر از ارزش واردات آن باشد.
-
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نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
نکات مطرح شده از جانب خبرگان در خصوص چشم انداز توسعه فناوریهای حفاظت
نکات مطرح شده
موضوع
برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه
حفاظت شبکه قدرت چیست؟
در توسعه فناوریهای حفاظت کدام یك از ابعاد (فنی،
اقتصادی ،امنیتی و  )...از اهمیت بیشتری برخوردار
است؟

اولویت کشور تمرکز در کدامیك از حوزههای توسعه
فناوری و یا توسعه نلوم و دانش حفاظت میباشد؟

مهمترین برنامه ای که در دست اقدام می باشد تدوین نظامنامه حفاظت اسهت.
دستورالعمل ثبت حوادث نیز در حال تدوین می باشد.
توسعه دانش در اولویت است .زیرا ساخت رله در ایران اقتصادی نیست ،رله ههر
روز تغییر می کند ما باید تحقیقات قوی برای آن داشته باشیم .از آنجا که نلهم
آن را نداریم لذا در حال حاضر ساخت رله مقهرون بهه صهرفه نیسهت بهه جهای
ساخت رله بهتر است مرکز تأیید و تست رلهه بسهازیم چهون رلهه تجهیهز ارزان
قیمتی است ولی وظیفه حفاظت از تجهیزات گرانقیمت را بر نهده دارد .توسهعه
دانش حفاظت خیلی مهمتر از ساخت رله می باشد.

آیا ایران توان و ظرفیت الزم جهت رقابت با کشورهای
مختلف (منطقه ،آسیا) را دارا میباشد؟ مزیت رقابتی
ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه چیست؟
با توجه به الزامات موجود در اسناد باالدستی مانند سند
چشمانداز  1404جایگاه و رتبه کشور را در زمینه توسعه
فناوریهای حفاظت چگونه ارزیابی میکنید؟
جهتگیری کشور نسبت به توسعه رویکردهای نوین
(مانند  )WAMPACبایستی چگونه باشد؟ به نظر شما
آیا کشور به سمت توسعه این رویکردها حرکت کند؟
حرکت آن چگونه باشد؟
در زمینه توسعه سیستم حفاظت چه شاخصهای کمی
پیشنهاد میکنید؟ تغییرات این شاخصها طی  10سال
آینده و در سه دوره زمانی کوتاه ،میان و بلند مدت
چگونه بایستی باشد؟
برنامههای آتی و ضمنی مجمونه وزارت نیرو در زمینه
حفاظت شبکه قدرت چیست؟

-

-

شاخص نملکرد صحیح حفاظت شاخص کمی مناسبی اسهت ولهی از آنجها کهه
این شاخص به تنهایی برای ارزیابی وضعیت شرکتها کهافی نیسهت و در برخهی
مواقع شبکه از نظر شاخص نملکرد صحیح وضعیت خوبی دارد ولی پارامترهای
دیگر مطلوب نیستند لذا شاخص کمی دیگری به نام شاخص مهندسی حفاظهت
در کنار آن تعریف شده که شامل مجمونهه ای از متغیرهاسهت کهه در ارزیهابی
وضعیت حفاظتی مؤثرند.
مهمترین برنامه ای که در دست اقدام می باشد تدوین نظامنامه حفاظت اسهت.
دستورالعمل ثبت حوادث نیز در حال تدوین می باشد.

 -4-2چشم انداز و اهداف كالن توسعه دانش و فناوري حفاظت
جهتگیریهای کالن و نی ازهای صنعت برق کشور برای حفاظت و همچنین اشاره موکد و مکرر اسناد باالدستی در زمینهه
توسعه فناوری تجهیزات حفاظت شبکه برق در کشور و وجود زیرساختهای مناسب ،الزام برنامهریزی و سرمایهگهذاری جههت
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برداشتن گامی رو به جلو در راستای تحقق این اهداف را به وجود میآورد.
به نالوه ،با نگاهی به برنامههای کالن و زیرساخت های کشورهای منطقه و همچنین نظرات خبرگان دیده میشود که اغلهب،
برنامهای در زمینه توسعه فناوری های تجهیزات حفاظت شبکه برق ندارند و تمرکز اصهلی کشهورهای منطقهه بهر واردات ایهن
فناوریها از کشورهای پیشرفته و صاحب برند است ،بنابراین با توجه به زیرساختها و پتانسیلههای داخلهی مهیتهوان انتظهار
نه هریك از فناوریهای موردمطالعه ،در سطح منطقه داشت.
دستیابی به یك جایگاه مناسب درزمی ٔ
در مراجع مختلف نلمی از چهار مؤلفهی ایمنی و امنیت باال ،بهرهوری ،دارای پایایی و قابلیهت اطمینهان بهاال و سهازگار بها
محیطزیست به ننوان شاخصههای یك شبکه برق آرمانی نامبرده میشود .در جهتگیریهای کالن شبکه برق کشور نیهز بهه
این چهار نامل توجه جدی گردیده است .ازآنجاکه توسعه فنهاوریههای تجهیهزات حفاظهت شهبکه بهرق مهیتوانهد در بهبهود
شاخصهای ارتقا امنیت ،افزایش بهرهوری و پایایی مؤثر واقع شود لذا توسعه این فنهاوریهها در ده سهال آینهده مهیبهایسهت
موردتوجه ویژه قرار گیرد .مسائل زیستمحیطی اگرچه در شبکه برق موردتوجه قهرار دارد امها حهوزه فنهاوریههای تجهیهزات
حفاظت شبکه برق بهصورت مستقیم در ارتقا این شاخص اثرگذار نیست .با توجه به مطالب گفتهشده در چشمانداز فناوریههای
تجهیزات حفاظت شبکه برق ،توجه به امنیت ،قابلیت اطمینان و بهرهوری بسیار حائز اهمیت است که بر همین اساس در بیانیه
چشمانداز به این نکات توجه ویژهای شده است.
با توجه به موضونات رفع نیازمندیهای شبکه برق و توجه به بازارهای منطقهای در زمینه فناوریهای تجهیزات حفاظت و
همچنین ارتقا دانش حفاظت در شبکه برق ،در بیانیه چشمانداز در بخشهای تولید ،انتقهال و توزیهع برخهورداری از توانمنهدی
صنعتی و دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات حفاظتی مورد توجه ویژهای قرار گرفته است و برای ورود به بازارهای منطقهای
سهم رو به رشدی در افق برنامه بازارهای منطقهای در چشمانداز در نظر گرفته شده است .یکی از موضهونات مههم در زمینهه
دانش حفاظت ،رسیدن به دانش روز دنیا در زمینه طراحی و بهرهبرداری از سیستمهای حفاظتی و ارتقا نیروی انسانی در زمینهه
دانش است که در بیانیه چشمانداز بدان پرداخته شده است .جمع بندی نتایج حاصل از اسناد باالدستی ،نظرات خبرگان و مطالعه
سایر کشورها در قالب بیانیه چشم انداز و اهداف کالن در ادامه ارائه شده است:

چشمانداز توسعه دانش و فناوري حفاظت:
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با اتکال به خداوند متعال و به پشتوانه توانمندی متخصصان کشور و با توجه به سیاسهتههای اقتصهاد مقهاومتی در جههت
دستیابی به شبکهای ایمن ،مطمئن و پایدار ،جمهوری اسالمی ایران در حوزه دانش و فناوریهای حفاظت در شبکه قدرت طی
مدت ده سال کشوری خواهد بود:
 برخوردار از توانمندی صنعتی داخلی قابل رقابت در بخش توزیع
 برخوردار از دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات حفاظتی در بخشهای تولید و انتقال
 دارای سهم رو به رشد از بازارهای منطقهای و بینالمللی
 برخوردار از رویکردهای نوین و دانش روز دنیا در زمینه طراحی و بهرهبرداری سیستمهای حفاظتی
 برخوردار از زیرساخت های اساسی توسعه دانش و فناوریهای تجهیزات حفاظت
 برخوردار از نیروی انسانی کارآمد در بهره برداری از تجهیزات در شبکه قدرت
در راستای بندهای اول و دوم چشمانداز با توجه به پتانسیل کشور در انواع رلههای مورد نیاز بخشهای توزیع ،فوق توزیع و
انتقال به صورت مشخص در اهداف کالن میزان توانایی کشور در دستیابی به نیازمندیهای داخلی با توجه به نظرات خبرگان و
همچنین شرکتهای سازنده رله مشخص شده است .در این زمینه همچنین دستیابی به سخت افزار رله حفاظتی و ثبت پتنهت
بین المللی نرمافزار رله حفاظتی در نظر گفته شده است .در زمینه پتانسیل صادرات کشور نیز بها توجهه بهه اینکهه حجهم بهازار
مناسبی در کشورهای منطقه وجود دارد با برنامهریزی مدون بنا به نظر خبرگان این حهوزه مهیتهوان به میهزان حهداقل %25
فروش داخل بازارهای منطقهای را در اختیار گرفت .در ادامه اهداف کالن توسعه دانش و فناوری حفاظت بیان شده است.
اهداف كالن توسعه دانش و فناوري حفاظت:
 آمادگی صنعت داخلی برای تامین حداقل  50درصد نیاز شبکه توزیع کشور
 آمادگی صنعت داخلی برای تامین تا حداقل  5درصد نیاز شبکه فوق توزیع و انتقال کشور
 دستیابی به حداقل  3سخت افزار صنعتی برای هر کدام از رله های حفاظتی تك ورودی و چند ورودی
 ثبت پتنت حداقل  3نرم افزار برای هرکدام از تجهیزات حفاظتی پرمصرف در سطح بین المللی
 ثبت صادرات حداقل به میزان  25درصد فروش داخلی
 استقرار کامل ساختار نظارتی در سطح ملی و شرکتهای برق منطقهای

فصل سوم:
جمعبندي و نتیجهگیري
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در این گزارش به ننوان یکی از گزارشات مرحله سوم پرويه تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوریهای حفاظت در
شبکه ایران  ،به منظور ترسیم آینده روشن و مطلوب برای دانش و فناوریهای حفاظت تحت شمول سند مذکور ،با اسهتفاده از
مفهوم چشم انداز و بررسی چشم انداز اسناد کشورهای پیشرو و درحال توسعه در این زمینه ،به ترسهیم چشهم انهداز مطلهوب و
معقول پرداخته شد .در این راستا ارائه مرور ادبیات تدوین چشم انداز و اهداف کالن در فصل اول انجام گردید و در فصل دوم با
استفاده از الگوهای اخذ شده از مطالعات تطبیقی و نظرات خبرگان این حوزه و در راستای الزامات اخذ شده از اسهناد باالدسهتی
برای این سند ،به جمع بندی و تدوین چشم انداز دانش و فناوریهای حفاظت در شبکه برق پرداخته شد.
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مقدمه
یکی از موضوعات مهم در برنامهریزی توسعه فناوری ،اولویتبندی فناوریها در تمامی حوزههای فناورانه است .این امرر از ن
جهت دارای اهمیت است که پرداختن به همه فناوری های روز با توجه به تعردد موضروعات مطرر و نیرز برا در نظرر رررفتن
محدودیت منابع (منابع مالی ،انسانی ،زما و  ،)...امکا پذیر نخواهد بود .در حوزه فناوری تجهیزات حفاظرت نیرز برا توجره بره
رستردری این فناوری و کاربردهای متنوع ن و عدم امکا سرمایهرذاری در همه انواع فناوری تجهیزات حفاظت ،اولویتبندی
فناوریها از اهمیتی ویژهای برخوردار است .برخی کشورها نیز برای توسعه فناوری تجهیزات حفاظت اولویتبندی را انجام داده
و بر اساس ن منابع خود را در جهت توسعه فناوری تجهیزات حفاظت اولویتدار تخصیص دادهانرد .اولویرتبنردی فنراوریهرا
کارکردهای فراوانی دارد که عبارتاند از:
 تعریف پروژههای پژوهشی دارای اولویت بر اساس نیازهای فعلی و نینده
 انسجام و هماهنگی بین موضوعات پژوهشی در راستای نیل به اهداف تعیین شده
 ایجاد یک چارچوب تعامل و همکاری فیمابین تمامی ذینفعا علیالخصوص مراکز پژوهشی و صنعت
 تخصیص منابع مالی و انسانی به صورت هدفمند در جهت پروژههای اولویتدار
 بسترسازی جهت تدوین ،توجیه و تصویب برنامه و بودجههای سالیانه
 تمرکز سیاستها و اقدامات حمایتی در جهت فناوریهای اولویتدار
حال با توجه به مزایای اولویتبندی و تدوین ارکا جهتساز ،روشهای مختلفری در ادبیرات اولویرتبنردی فنراوری همنرو
روشهای اولویتبندی جذابیت – توانمندی با روشهای تصمیمریری چند معیاره ،نیندهپژوهی ،روش لیتل و  ...وجرود دارد .در
این مطالعه با توجه به این که از ماتریس جذابیت و توانمندی جهت اولویتبندی فناوری استفاده شده است و به منظور تحلیرل
جذابیت فناوری معیارهای مختلفی در نظر ررفته شده است ،از روشهای تصمیمریری چند معیاره استفاده شده اسرت .در ایرن
فصل ادبیات تصمیمریری چند معیاره به عنوا یکی از روشهای اولویتبندی فناوری به اختصار بیا شده است .در این روش
با توجه به مجموعهای از معیارها ،رزینههای مورد بررسی اولویتبندی میشوند .همننین به منظور بیرا متردولوژی اکتسراب
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فناوری مروری بر ادبیات اکتساب فناوری در این بخش صورت پذیرفته است .در انتهای این فصل برا توجره بره مررور ادبیرات
اولویتبندی و اکتساب فناوری ،روش منتخب جهت اولویتبندی و اکتساب فناوریهای اولویتدار بیا شده است.

 -1-1مرور ادبیات روشهاي تصمیمگیري چند شاخصه

1

روشهای تصمیمریری چند معیاره 2به طور وسیع در دههی  1960توسرعه پیردا کردنرد .روشهرای کسسریک ماننرد الکترره

3

محصول همین پیشرفتها هستند .در دههی  1970روشهای جدید و نسخههای اصس شدهی روشهای موجود توسعه پیردا
کرد و در نهایت در دههی  1980با استفاده از رایانه ،در کاربرد و نتایج حاصل از روشهای تصمیمریرری چنرد معیراره تحرول
سریعی رخ داد ].[1
به طور عام ،روشهای تصمیم ریری چند معیاره مبتنی بر چند بخش اصلی هستند؛ تعیین رزینههرای مختلرف بررای انتخراب،
انتخاب معیارهای ارزیابی رزینه های مختلف و تعیین نتایج ارزیابی هر یک از رزینهها ،براساس معیارهای ارزیابی .در نتیجرهی
این بررسی یک ماتریس که عموماً تحت عنوا ماتریس تصمیم خوانده میشود ،به دست مینید.
علیرغم اینکه روشهای مختلفی با عنوا تصمیمریری چند معیاره شرناخته مریشروند (ماننرد روشهرای بهینرهسرازی و یرا
روشهای رتبهبندی) ،رامهایی که باید در مسیر تصمیمریری برداشته شوند بسیار به هم شبیه هستند .این رامها عبرارتانرد از
تعریف مسئله ،تعیین و تبیین رزینه ها ،انتخاب معیارها ،تشکیل و مقداردهی ماتریس تصمیم ،تعیین وز معیارها ،اولویتبنردی
رزینهها و تصمیمریری.
لینکوف 4و دیگرا روش تصمیمریری در سازما های مختلف مرتبط با محیطزیست را در ایاالت متحده و اروپا ارائه میکننرد.
ن ها بیا میکنند که علیرغم اینکه فرنیند تصمیمریری اغلب بر مبنای مدلسازی فیزیکی و بعد بهینهسازی مهندسی بنا شده
است ،سازما های متولی مسائل زیست محیطی در حال حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تصمیمریری تحلیلی ،به خصوص
روشهای تصمیمریری چند معیاره هستند .ن ها همننین ارتباط بین رامهای مختلف ذکر شده در باال برای تصمیمریری چند
معیاره و فرنیندهای برنامهریزی در سطح عمومی را تبیین کردهاند].[1
)1.MultipleAttribute Decision Making (MADM
)2.MultipleCriteria Decision Making(MCDM
3.ELECTRE
4.Linkov

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
3
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول ،تیر 1394

در حوزهی انرژی ،نیاز به در نظر ررفتن شاخصهای زیستمحیطی ،تکنولوژیک و اجتماعی در برنامهریزی انررژی ،اسرتفاده از
روشهای تصمیم ریری چند معیاره را رونق بخشیده است .پوهکار و راماچاندرا  1در بین روشهای مختلف تصمیمریری چنرد
معیاره ،فرنیند تحلیل سلسلهمراتبی ،2روش پرومته 3و روش الکتره را پراستفادهترین روشها در برنامهریزی انرژی میدانند[.]1
روش الکتره بر مبنای تعیین اولویتهای باالتر بین هر جفت از رزینههای مختلف عمل میکند .سپس ماتریسهرای توافرق 4و
تنافر 5برای انتخاب یا رتبهبندی بین رزینههای مختلف تشکیل داده میشوند .بکالی و دیگرا  6نشا دادهاند که ایرن روش بره
خوبی در برنامه ریزی انرژی مورد استفاده قرار ررفته است .ن ها یک برنامهی عملیاتی را برای توسعهی انرژیهای تجدیدپذیر
در مقیاس منطقهای ،با استفاده از رویکرد چند معیاره با دوازده معیار ارزیابی ،بررسری کرردهانرد .ایرن معیارهرا در چهرار دسرته
سازراری با شرایط سیاسی و حقوقی ،سازراری با شرایط تکنولوژیک و اقتصادی ،سازراری با تقاضای انرژی پیشبینری شرده و
تطابق با محدودیتهای زیستمحیطی طبقهبندی شدهاند].[1
روش الکتره ،همننا که رئورروپولو و دیگرا  7رزارش کردهاند ،برای تدوین استراتژی انرژی در جزیرهی کرت 8مورد استفاده
قرار ررفته است .در این بررسی چهار دسته معیار اقتصادی ،سیاسی ،تکنولوژیرک و زیسرتمحیطری بررای ارزیرابی و مقایسره
رزینههای مختلف مورد استفاده قرار ررفته است .استفاده از روشهای تصمیمریری چند معیاره برای انتخاب برین رزینرههرای
مختلف در سیاستهای انرژی در سطح منطقه ای ،خصوصاً در مناطقی که دارای منابع فراوا انرژیهرای تجدیدپرذیر هسرتند
مورد تأکید این پژوهش است .استفاده از این روش ها ،در این موارد ،وارد کرد معیارهای زیستمحیطی را ،به مانند معیارهرای
فنی ،اقتصادی و سیاسی ،برای تحلیل ممکن میکند .به هر حال این نکته مورد تأکید قرار ررفته است که ما برا تکنیرکهرای
"تصمیمیار" مواجه هستیم و نه با روشهای "تصمیمساز"؛ به عبارت دیگر ،به کار برد این روشها تنها یکی از رامهای الزم
برای تصمیمریری را تشکیل میدهند].[1

1.Pohekar and Ramachandran
)2.Analytical Hierarchy Process (AHP
3.PROMETHEE
4.Concordance Matrix
5.Discordance Matrix
6.Beccali et al.
7. Georgopoulou et al.
8.Crete Island
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از طرف دیگر ،استفاده از روش پرومته نیز در حال افزایش است .کاواالرو 1یک نظام یکپارچه چندمعیاره 2برای ارزیابی رزینههرا
مطر میکند که روش پرومته به عنوا مبنای توسعهی این نظام قرار دارد .او این نظام را با اسرتفاده از معیارهرای اقتصرادی،
تکنولوژیک ،زیستمحیطی و اجتماعی برای مقایسه بین رزینههای مختلف در مورد منطقه ایتالیایی مسینا 3به کار بررده اسرت.
این نکته که در این مورد روند خالص( 4که برابر تفاضل بین روند مثبت و منفی تعریف میشود) برای رسید به رتبرهبنردی در
بین رزینههای مختلف مورد استفاده قرار میریرد حائز اهمیت است].[1
اضافه بر اینها ،ترکیبی از روشهای تصمیم ریری چند معیاره ،که به صورت موازی با یکدیگر و یا به دنبال هم بره کرار بررده
میشوند ،نیز ممکن است انتخاب مناسبی برای برنامهریزی باشد .لوکن 5ترکیبهای مختلف در استفاده از ایرن روشهرا ماننرد
استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در کنار پرومته ،یا فرایند تحلیل سلسله مراتبی توأم با تاپسیس 6و فرایند تحلیل سلسرله
مراتبی در کنار برنامهریزی نرمانی 7را در ادبیات مورد اشاره قرار میدهد ].[1
پیش از ورود به بحث در رابطه با موضوع تصمیمریری چند شاخصه ،بررسی ابرزارهرای عرام تصرمیمریرری و تعیرین جایگراه
تصمیمریری چند معیاره خالی از لطف نیست .در این مطالعه ،منظور از تصمیمریری ،انتخاب از میا چند جایگزین است .ایرن
رویکرد کاربرد فراوانی در انواع مسائل مربوط به تصمیمریری در حوزههای مختلف دارد .در مسائلی که مسحظرات مربروط بره
توسعهی پایدار در تصمیمریری ها مطر باشد ،استفاده از این رویکررد بسریار مترداول اسرت .توانرایی اصرلی ایرن رویکررد در
ساختاربخشی به مسائل و دخیل کرد وجوه مختلف مسئله در تصمیمریری است؛ بنابراین ،این رویکرد نیز رزینرهای محتمرل
برای استفاده در حل مسئلهی حاضر به نظر میرسد .در ادامه ،جایگاه تصمیمریری چند شاخصه در میا تکنیکهرای ریاضری
تصمیمریری نشا داده میشود .سپس به معرفی تصمیمریری چند شاخصه پرداخته میشود.
فنو ریاضی تصمیم ریری ،یکی از با ارزشترین دستاوردهای فعالیت پژوهشگرا است که غالبراً تحرت عنراوین "تحقیرق در
عملیات"" ،پژوهش عملیاتی" و یا "تکنیکهای کمی تصمیمریری" در محافل علمی مطر میشوند .در نگرش فرنیندی بره
تصمیم ریری ،محور تأکید و کاربرد این فنو به ایجاد مدل از مسئله تصمیم ،ارزیابی راهحلهای ممکن و ررزینش بهتررین یرا
1.Cavallaro
2.Multicriteria integrated system
3.Messina
4.Net flow
5.Loken
)6.Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS
)7.Goal Programming (GP
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رضایت بخشترین راهحل مربوط میشود .بررسی مفروضات و رویکرد تکنیکهای اولیه تصمیمریری ،حکایت از سادهسرازی و
ناتوانی در مد نظر قرار داد تمام ابعاد مترتب بر مسائل تصمیم دارد؛ اما در حال حاضر ،روشهای نوین تصمیمریری کمتر بره
سادهسازی پرداخته و عسوه بر مدلسازی و ننالیز جنبه های ایستا ،به خوبی قادر به لحاظ نمود جنبرههرای دینامیرک مسرائل
تصمیم می باشند .به عبارت دیگر در رذر زما همراه با افزایش درجره پینیردری و تنروع مسرائل تصرمیمریرری ،روشهرای
تصمیم ریری نیز متنوع و از توانمندی های بیشتری برخوردار رردیدهاند .همننین نتایج رزارش شده از کاربرد این روشهرا بره
خوبی داللت بر استفاده رسترده از ن ها در حوزههای مختلف تصمیمریری دارد؛ اما باید توجه داشت که هر یک از روشهرای
تصمیم ریری با توجه به مفروضات و رویکرد خاص خود در برخی شرایط تصمیم ،نسبت بره دیگرر روشهرا ارجحیرت دارد .در
شکل زیر ،دستهبندی شرایط حاکم بر مسئله تصمیمریری بر مبنای میزا اطسعات موجود در خصروص عوامرل تأثیرررذار برر
تصمیمریری به همراه برخی از مهمترین روشهای قابل استفاده در هر شرایط نشا داده شده است.

شكل ( :)1-1دستهبندي شرايط حاكم بر مسئله تصمیمگیري
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هما رونه که در شکل ( )1-1مشخص است تصمیمات اخذ شده از سوی افراد بسته به میزا دانش و اطسعات ن ها
در مورد وضعیت تصمیمریری به سه دسته تقسیم مریشروند .تصرمیمریرری در شررایط عردم اطمینرا  ،داللرت برر نروعی از
تصمیم ریری دارد که به دلیل وجود متغیرهای غیرقابل کنترل ،پیامدهای انتخاب هر رزینه یا تصمیم ،مشخص نخواهد بود .این
شرایط نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم میشود:
 تصمیمریری در شرایط عدم اطمینا کامل
 تصمیمریری در شرایط ریسک
در شرایط عدم اطمینا کامل ،تصمیمریرنده هیچ نوع اطسعاتی در خصوص متغیرهای غیرقابل کنترل نردارد و لرذا مشرخص
نیست که در نینده چه شرایط و وضعیتی رخ میدهد و حتی پیشبینی وضعیت نتی به صورت احتمالی نیز میسر نیست .در ایرن
نوع از شرایط تصمیمریری ،میتوا از تکنیکهایی نظیر تکنیک بدبینی ،1تکنیک خوشبینی 2و تکنیک فرصت از دسرت رفتره
استفاده کرد .به طور کلی در این تکنیکها دیدراه های مختلفی نسبت به شرایط نتی و پیامدهای هرر تصرمیم متصرور شرده و
رزینه بهینه بررزیده میشود.
تصمیم ریری در شرایط ریسک شبیه حالت عدم اطمینا است ،با این تفاوت که تصمیمریرنده قادر بره تعیرین احتمرال رخرداد
متغیرهای غیرقابل کنترل می باشد .به عبارت دیگر از دیدراه ریاضی ،تابع توزیرع احتمرالی وقروع متغیرهرای غیرقابرل کنتررل
مشخص است؛ لذا از این طریق میتوا ن ها را تجزیه و تحلیل کرد .در این شرایط ،مدلهای احتمالی قابرل اسرتفاده بروده و
هما رونه که در شکل باال ،نشا داده شده است ،به دو دسته بدو استفاده و با استفاده از نمونهریری ،تقسیم میشوند.
در شرایط تعارض تصمیم ریری ،به علت وجود تعارض بین منافع دو رقیب ،یک تصمیم به عنوا متغیر غیرقابرل کنتررل بررای
یک تصمیمریرنده تلقی میشود .در این شرایط فرض بر ن است که رقبای تصمیمریرنده ،همگی منطقی بوده و هر یک سعی
بر ن دارد که بیشترین سود یا کمترین ضرر ممکنه را متحمل شود .از نقطه نظر روشهای تصمیمریری ،این نوع تصمیمریری
تحت عنوا تئوری بازیها 3بررسی میشود.

1.Maximin
2.Maximax
3.Games theory
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در تصمیم ریری در شرایط اطمینا کامل ،کلیه متغیرهای تأثیررذار بر تصمیم ،ثابت فرض میشوند .به عبرارت دیگرر در ایرن
شرایط ،تصمیم ریرنده با اطمینا  ،پیامدهای انتخاب هر رزینه را میداند و لذا برای ایرن شررایط از تصرمیمریرری ،متغیرهرای
غیرقابل کنترل وجود ندارد .روشهای ریاضی تصمیمریری در این حوزه به دو دسته مدلها و فنو تصمیمریری چند معیاره و
مدلها و فنو غیر چند معیاره تقسیم میشوند .در دسته اول ،دو یا چند معیار به طور همزما برای انتخاب تصمیم مد نظر قرار
می ریرد؛ اما در دسته دوم ،تنها یک معیار که غالباً تحت عنوا حداکثر نمود سود یا حداقل نمود هزینه بیا میشود ،مبنای
تصمیمریری است .در این دسته ،روشهای متنوعی نظیر برنامهریزی خطی و مشتقات ن ارائه شده است.
مدلهای تصمیمریری چند معیاره نیز به دو دسته مدلهای تصمیمریری چند هدفی 1و مدلهای تصمیمریرری چنرد شاخصره
تقسیم میشوند .در مدلهای تصمیمریری چند هدفی ،چندین هدف به طور همزما جهت بهینه شد مد نظر قرار میریرنرد.
مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای سایر اهداف متفاوت باشد .بره عنروا مثرال ،یرک هردف
می تواند حداکثر نمود سود باشد که بر حسب واحد پول سنجیده میشود و هدف دیگر حداقل استفاده از سراعات نیرروی کرار
باشد .از طرفی این اهداف در برخی موارد در تضاد با یکدیگر هستند و در یک جهت حرکت نمیکنند .مثسً تصمیمریرنده از یک
سو تمایل دارد رضایت کارکنا را افزایش دهد و از سوی دیگر ،خواستار حداقل نمود هزینههای حقوق و دستمزد است .به هر
حال در این زمینه کاراترین روش تصمیمریری ،برنامهریزی نرمانی است.
در مدلهای تصمیمریری چند شاخصه تصمیم ریری با لحاظ نمود معیارهای مختلف (و معموالً متعرارض) در فضرای جرواب
رسسته صورت میپذیرد .هما طور که در شکل ( )2-1نیز پیداست ،تکنیکهای تصمیمریری چند معیاره در دستهی بزرگتری
از تکنیکها با نام تصمیمریری چند شاخصه قرار میریرند.

)1.Multi-Objective Decision Making (MODM
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شكل ( :)2-1جايگاه تصمیمگیري چند شاخصه نسبت به تصمیمگیري چندمعیاره

تصمیمریری چند شاخصه معموالً توسط ماتریس نشا داده شده در جدول ( )1-1نمایش داده میشود.
جدول ( :)1-1ماتريس تصمیمگیري چند شاخصه
ماتریس تصمیمریری چند شاخصه
شاخص

Xn

...

X2

X1

r1n

…

r12

r11

A1

r2n

…

r22

r12

A2

رزینه

rij
rmn

…

rm2

rm1

Am

 ،Aبیانگر رزینه  jام و  ،rijنشا دهنده ارزیابی رزینه  iام بر مبنای معیار  jام باشد
معیارها در مدلهای تصمیمریری چند شاخصه ،میتواند از مقیاس های مختلف و غالباً متعارض باشند .در ایرن برین ،رزینرهای
بهتر خواهد بود که ایدهنل هر معیار را تأمین نماید؛ اررچه این امر در اغلب مواقع غیر ممکن است .به هر حال از لحاظ ریاضی،
بهترین رزینه در یک مدل تصمیمریری چند شاخصه ،یک رزینه ذهنی * Aخواهد بود که مرجحترین ارزش یا مطلوبیرت را از
هر معیار کسب نماید.
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در مدلهای تصمیمریری چند شاخصه ،مقیاس اندازهریری معیارها است که به صورت کمی
و کیفی وجود دارد .به عسوه در معیارهای کمی نیز مقیاس اندازه ریری ممکن است متفاوت باشد (مانند هزینه بر حسب ریال و
وز بر حسب کیلوررم) .در اندازهریری معیارهای کیفی ،از مقیاسهای فاصلهای و رتبهای استفاده میشود .برای این کار خرط
کش زیر پیشنهاد میشود:
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9
خیلی زیاد

7

5

3

متوسط

1

0

خیلی کم

شكل ( :)3-1خطكش اندازهگیري كیفي

این نوع اندازهریری برای معیارهایی با جنبه مثبت مانند "استحکام" (که هر چه بیشتر باشد مطلوبتر خواهد برود) بره صرورت
فوق تعریف می شود .مقدار صفر بیانگر حداقل ارزش ممکن و مقدار  10مشخصکننده حداکثر ارزش ممکن از معیار مورد نظرر
است .در صورتی که معیار جنبه منفی داشت ،پیشنهاد میشود سؤال را عکس کرده تا معیار جنبه مثبت پیدا کند چرا کره ذهرن
انسا در مورد جنبه مثبت بهتر ارزیابی میکند .برای مثال معیار هزینه کمتر را میتوا به هزینه بیشرتر تبردیل کررد؛ در ایرن
صورت ارر پاسخ دهنده جواب  9را انتخاب کند ،باید ن را به  1و ارر  3را انتخاب کند ،به  7تبدیل کرد.
مسائل تصمیمریری چند شاخصه ،بسیار متنوع هستند؛ اما با وجود این تنوع ،در ویژریهای زیر مشترك میباشند:
الف ر رزینهها :در مسائل تصمیمریری چند شاخصه ،تعداد محدودی رزینه جهت اولویت ،انتخاب و یا دستهبندی مورد بررسری
قرار میریرند .معموالً واژه رزینه مترادف با واژههای انتخاب ،1خطمشی ،2اقدام 3و یا کاندیدا است.
ب ر معیارهای چندرانه :هر مسئله از نوع تصمیمریری چند شاخصه ،دارای معیارهای چندرانه میباشد .در این معیارها پرس از
ارائه توسط تصمیمریرنده و ارزیابی رزینه ها بر مبنای ن  ،سرانجام رزینه برتر انتخاب یا اولویتبندی میرردد .تعداد معیارها به
ماهیت مسئله بستگی دارد.
ج ر واحدهای بی مقیاس :هر معیار نسبت به معیار دیگر دارای مقیاس اندازهریری متفاوتی است .لذا به دلیرل برا معنری برود
محاسبات و نتایج از طریق روشهای علمی ،دادهها بی مقیاس میشوند ،به رونهای که اهمیت نسبی ن ها حفظ شود.
د ر وز معیار :تمام روشهای تصمیمریری چند شاخصه ،مستلزم وجود اطسعاتی است که بر اساس اهمیت نسربی هرر معیرار
بدست نمده باشند .این اطسعات معموالً دارای مقیاس ترتیبی یا اصلی هستند .وز های مربوط به معیارها مریتوانرد مسرتقیماً

1.Option
2.Policy
3.Action
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توسط تصمیمریرنده و یا به وسیله روشهای علمی به معیارها تخصیص داده شود .در واقع وز ها میزا اهمیت نسبی هر معیار
را در تصمیمریری مربوطه بیا میکند.
-1-1-1

فرآيند تصمیمگیري چند شاخصه

اولین اولویت در تصمیمریری ،تعیین تصمیمریرا و ذینفعا در تصمیم است .منظور از ذینفع هر شخص یا رروهی است که
بر فرنیند تصمیمریری تأثیررذار بوده یا از ن اثرپذیر باشد .با تعیین تصمیمریرا در ابتدای فرنیند تصمیمریری میتوا از بروز
عدم توافق بر سر تعریف مسئله ،پیشنیازها ،اهداف و معیارها پیشگیری کرد .با وجود عدم حضور پیوستهی تصمیمریرر (ا ) در
انجام ارزیابی ،بازخوردهای 1دریافتی از ن ها برای قدمهای زیر در فرنیند ضروری است:
 تعریف مسئله
 تعیین پیشنیازها
 تعیین اهداف
 توسعهی معیارهای ارزیابی
شکل ( )4-1نشا دهندهی فرنیند تصمیمریری چند شاخصه است .فرنیند از قدم اول به سمت قدمهرای بعردی اسرت؛ امرا برا
دریافت اطسعات جدید ،در هر قدمی میتوا به عقب حرکت کرد.

1.feedback
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شكل ( :)4-1فرآيند تصمیمگیري چند شاخصه

قدم  :1تعريف مسئله
تعریف مسئله اولین قدم اساسی در یک تصمیمریری خوب است .این فرنیند میبایسرت حرداقل ،علرل ریشرهای ،فررضهرای
محدودکننده ،مرز سیستم و سازما و مسحظات ذینفعا را تعیین کند .هدف از تعریف مسئله ،بیا مسحظات بهصورت واضح
و در قالب یک بیانیهی مسئلهی تکجملهای و توصیفکنندهی شرایط اولیه و مطلوب است .توافق تصمیمریرا و تحلیلررا
بر روی یک بیانیهی مسئلهی مکتوب ضروری است .این کار به منظور حصول اطمینا از اتفاق نظرر همره برر مسرئلهای کره
میبایست حل شود ،انجام میشود.
نکتهی کلیدی در توسعهی یک بیانیهی مسئلهی مناسب ،پرسش سؤاالت کافی در رابطه با مسئله است .ایرن کرار بره منظرور
حصول اطمینا از پاسخرویی به مسئلهی ذینفعا صورت میریرد .با وجود ذینفعا میتوا از ن ها تقاضای بررسی بیانیهی
مسئله به همراه شرایط فعلی و مطلوب کرد .این اقدام یک بررسی خارجی را پیش از تعیین پیشنیازها و اهداف فراهم مینورد.
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مسئلهي تعیینشده
مسئلهي
گزارششده

 تحلیل علل ريشهاي مسئله تحلیل شرايط -بازگويي مسئله در قالب

يا

كاركردي

مسئله

 فهم سیستممعضل گزارششده

مستندسازي

 -شناخت علل ممكن

بیانیهي مسئلهي

توافق مشتري و
ذينفعان كلیدي

بله

تعريفشده

نه

 -تعیین علت ريشهاي

شكل ( :)5-1فرايند تعريف مسئله

قدم  :2تعیین پیشنیازها
پیشنیازها ،شرایطی است که راهحلهای قابل پذیرش باید دارا باشند .پیشنیازها تشریحکنندهی کارهایی هسرتند کره راهحرل
می بایست برای مسئله انجام دهد .برای مثال ،یک پیش نیاز می تواند تولید حداقل  10واحد در روز توسط یک فرنینرد باشرد .در
این صورت هر رزینهای با تنها  9واحد تولید در روز ،حذف خواهد شد .نیازی به استفاده از پیشنیازهرایی کره میرا رزینرههرا
تفاوتی ایجاد نمیکنند ،نیست.
قدم  :3تدوين اهداف
اهداف ،بیانیههای رستردهای از ارزشهای برنامهریزی شده مطلوب و مورد عسقه است .مثالهایی از اهداف عبارتاند از:
 کاهش خطر تشعشعات روی کارررا کاهش هزینهها -کاهش ریسک عمومی
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اهداف از حداقلهای ضروری (پیشنیازها) فراتر رفته و به خواستهها و مطلوبها میل میکند .اهداف را باید برهصرورت مثبرت
بیا کرد (بجای استفاده از واژهی نباید از واژهی باید استفاده شود) .به علت استفادهی اهداف در تعیین رزینههای برترر (یعنری
تعریف مطلوب مسئله با جزئیات بیشتر) ،ن ها مقدم بر رزینهها تعیین میشوند.
راهی اهداف متعارض هستند .این موضوع نه غیرمعمول بوده و نه موجب ایجاد نگرانی میشود .در خسل تعریف اهرداف ،رفرع
تعارض میا ن ها و تعیین اهمیت نسبی ن ها ضروری نیست .ممکن است ،فرنیند تدوین اهداف منجر به تعیین پیشنیازهرای
جدید یا بازنگریشده یا پیشنیازهایی که باید به اهداف تبدیل رردند ،شود .در هر مطالعهای ،فهم پیشنیازها و اهرداف ،بررای
تعیین رزینهها مهم است.
قدم  :4شناسايي راهحلها
راه حل ها (رزینه ها) رویکردهای مختلفی را به منظور تبدیل شرایط فعلی به شرایط مطلوب پیشنهاد می کنند .تیم تصمیم ریری،
پیش نیازها و اهداف را ارزیابی کرده و رزینه هایی که پیش نیازها را دارا بوده و اهداف را در حد امکا برنورده میکنند پیشرنهاد
میدهد .عموماً ،توانایی رزینهها در دارا بود پیشنیازها و برنورده ساختن اهداف متفاوت است .رزینههایی که دارای پیشنیازها
نبوده میبایست برای مطالعات بعدی جدا شوند .در صورت عدم برنورده شد پیشنیازی برای یک رزینه ،سه عمل زیرر قابرل
انجام است:
 حذف رزینه
 تغییر یا حذف پیشنیاز
 بازرویی پیشنیاز بهصورت یک هدف
توصیف هر رزینه می بایست نشا دهنده ی راه حل مسرئله ی تعریرف شرده توسرط ن باشرد .همننرین ،توصریف هرر رزینره،
دربرریرندهی تفاوت ن با دیگر رزینهها است.
قدم  :5تعريف معیارها
معموالً هیچ رزینه ای در رابطه با همه ی اهداف بهترین نخواهد بود .این موضوع ،علت مقایسه ی رزینه هرا برا یکردیگر اسرت.
بهترین رزینه ،نزدیکترین ن ها به اهداف است .معیارهای تصمیمریری که میا رزینهها ایجاد تفاوت میکنند ،میبایست برر
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پایه ی اهداف بنا شوند .تعریف معیارها به صورت شاخص هایی برای اندازهریری اهرداف ضرروری اسرت .ایرن تعریرف معیارهرا
نمایانگر میزا حصول اهداف پروژه توسط هر یک از رزینهها است.
هر معیار میبایست نمایانگر موضوعی مهم بوده و به دیگر معیارها وابسته نباشد .هر معیار بایرد در میرا رزینرههرای مختلرف
بهطور معنیداری تمایز ایجاد کند .برای مثال ،در صورت همرنگ بود همهی رزینههرا در یرک مسرئلهی تصرمیمریرری یرا
بیتفاوت بود رنگ رزینهها برای تصمیمریر ،رنگ یک معیار نخواهد بود.
شرایط مورد نیاز برای مجموعهی معیارها:
 کامل (شامل همهی اهداف) عملیاتی (معنادار برای فهم تصمیمریر از عواقب هر رزینه) غیر تکراری (پرهیز از بازشماری) تعداد کم (برای قابل کنترل ماند ابعاد مسئله)استفاده از تعداد کمی از ابعاد ممیزهای (منظور معیارهاست) واقعی ،منجر به تحلیل مسئلهی قابلفهمتری خواهد شد؛ چرا که از
پینیدری مسئله کاسته شده است .هر هدف حداقل یک معیار ایجاد خواهد کرد .در صورتی که هدفی منجرر بره تعریرف هریچ
معیاری نشود ،میبایست حذف شود.
برخی روشها برای تسهیل در انتخاب معیارها قابل استفاده هستند:
 طوفا فکری -میزررد (مجمع)

1

 روش معکوس معیارهای از پیش تعیینشدهطوفا فکری :ابزاری مهم است که به وسیلهی رروه پشتیبا (تیم تحلیلرر) ،برای تعیین ،تحلیل و توسعهی مسئله ،رزینههای
ممکن و معیارها بکار ررفته میشود .طوفا فکری تکنیکی برای استفادهی غیر محسوسات 2در تولید ایدهها است .الزم به بیا
است که تفکر خسق و متفاوت ،در این رام ،ضروری است .در فرنیند طوفا فکری هیچ ایدهای در فرنیند در ابتدا مرورد انتقراد
1.Round Robin
2.subconscious
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قرار نگرفته و همگی ایده ها ضبط می شوند .پس از اتمام طوفا فکری ،ایده ها پذیرش ،پراالیش ،ترکیرب و یرا کنرار رذاشرته
میشوند.
میزررد :در این تکنیک از اعضای تیم بهطور جدارانه دربارهی اهداف و معیارهای مربوط بره ن هرا پرسریده مریشرود .کسرب
اطسعات اولیه در رابطه با ایدهها میبایست بدو قضاوت انجام پذیرد (همگی ایدهها پیش از شروع انتقادها ضبط میرردد).
در صورت تفاوت زیاد در رتبه و موقعیت افراد شرکتکننده ،استفاده از روش نظامی میتواند مفید باشد .در روش نظامی ،از افراد
با رتبهی پایینتر ،زودتر سؤال میشود .این عمل به منظور جلوریری از تحت تأثیر قرار ررفتن افراد از افرراد برا رتبرهی براالتر
صورت میپذیرد.
روش معکوس :در این روش ،اعضای تیم رزینههای موجود را در نظر ررفته ،تفاوت میرا ن هرا را تعیرین کررده و معیارهرای
نمایانگر این تفاوتها را توسعه میدهند.
معیارهای از پیش تعیینشده :ذینفعا و تصمیمریرا برخی از معیارها را فراهم میکنند .معیارها ،همنین میتوانند از راه مرور
ادبیات و مطالعهی کارهای انجامشدهی مشابه ،تعیین اعتبار تعریف شوند.
ورودی ها از تصمیم ریرا برای توسعه ی معیارهای مناسب ضروری هستند .همننین ،تائیرد تصرمیم ریرر ،پریش از بکرارریری
معیارها در ارزیابی رزینهها حیاتی است.
قدم  :6انتخاب يك تكنیك تصمیمگیري
ابزارهای تحلیل تصمیم ،فرنیندهای منطقی (پروسه های نظام مند) برای اعمال تفکر منتقدانه (ارزیابانه) بر اطسعرات ،داده هرا و
تجارب برای اتخاذ تصمیمی متعادل ،زمانی که انتخاب میا رزینه ها ناواضح باشد ،هستند .ابزارهرای تحلیرل تصرمیم ،اعمرال
مهارتهای تفکر منتقدانه برای تجمیع پاسخها به سؤاالت مطر دربارهی مسئله را از راههای نظاممند فراهم میکنند .قدمهای
موجود در این روش ها عبارت اند از تبیین هدف ،ارزشیابی رزینه ها ،ارزیابی ریسک و فایده ها و تصمیم ریری .این قدمها معموالً
شامل امتیازدهی به معیارها و رزینهها نیز هستند.
از میا ابزارهای تصمیم ریری چند شاخصه ،نمی توا یک ابزار را بهترین ن ها دانست .هر یک از ابزارهای تصمیم ریری برای
شرایط خاصی از تصمیم ریری مناسب هستند .هما طور که بیا شد ،بهطور کلی میتروا ابزارهرای تصرمیمریرری را بره دو
دسته ی کیفی و کمی تقسیم کرد .در هر یک از دسته های ابزارهای تصمیم ریری ،ابزارهای متعددی یافت می شود .با توجه بره
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شرایط مسئله ،میزا کاربرد ابزار در زمینهی مورد مطالعه و انتظارات تحلیلررا و تصمیمریرا از ابزار ،مناسبترین ن ها برای
مسئلهی موردنظر انتخاب میشود .در بخشهای بعدی به معرفی این ابزارها پرداخته میشود.
قدم  :7بكارگیري ابزار
با توجه به شرایط مسئله ،رزینهها میتوانند به وسیلهی روشهای کمی ،کیفی و ترکیب ن ها ارزیابی شوند .در بکارریری ابزار،
در صورت برابر نبود اهمیت نسبی معیارها ،به هر یک از ن ها وزنی اختصاص داده میشود .برا انجرام ایرن کرار ،رتبرهبنردی
رزینهها به اهداف مورد نظر نزدیکتر خواهد بود .همننین ،تحلیل حساسیت و عدم قطعیت را میتوا به منظور افزایش کیفیت
فرنیند تصمیم بکار ررفت .در این قدم ،تحلیلررا مجرب فهم مورد نیاز از ابزار انتخابی را برای تصمیمریرا فراهم میکنند.
قدم  :8بررسي راهحل
پس از انتخاب بهترین رزینه توسط فرنیند تصمیم ریری ،رزینه ی منتخب برای حصول اطمینا از برنورده سازی هدف مسرئله،
میتواند بررسی شود .رزینهی نهایی ،میبایست شرایط مطلوب را برنورده ساخته ،پیشنیازها را دارا بوده و اهداف را به بهتررین
وجه حاصل کند .پس از اعتبارسنجی رزینهی منتخب ،تیم پشتیبا تصمیمریری میتوانند ن را بره عنروا رزینرهی منتخرب
پیشنهاد دهند ].[1
-2-1-1

فرايند تحلیل سلسله مراتبي

در علم تصمیم ریری که در ن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویتبندی راهکارها مطر است ،چند سالی
است که روشهای "تصمیمریری با شاخصهای چندرانه" جای خود را باز کردهاند .از این میا  ،روش تحلیل سلسله مراتبری
بیش از سایر روشها در ع لم مدیریت مورد استفاده قرار ررفته است .فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معرروفتررین فنرو
تصمیمریری چندمنظوره است که اولین بار توسط توماس ال.ساعتی در دهه  1970ابداع رردید .فرایند تحلیل سلسرله مراتبری
منعکسکننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است .این تکنیک ،مسائل پینیده را بر اساس نثار متقابل ن هرا مرورد بررسری قررار
میدهد و ن ها را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل ن میپردازد[.]1
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،هنگامی که عمل تصمیمریری با چند رزینه رقیب و معیار تصمیمریری روبروست میتواند استفاده
رردد .معیارهای مطر شده می تواند کمی و کیفی باشند .اساس این روش تصمیمریری بر مقایسههرای زوجری نهفتره اسرت.
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تصمیمریرنده با فراهم نورد درخت سلسله مراتبی تصمیم نغاز میکند؛ درخت سلسله مراتبی تصمیم ،عوامل مرورد مقایسره و
رزینه های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشا میدهد .سپس یک سری مقایسههای زوجی انجام میریرد .این مقایسرههرا
وز هر یک از فاکتورها را در راستای رزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم نشا میدهد .در نهایت منطق فرنینرد تحلیرل
سلسله مراتبی به رونهای ماتریسهای حاصل از مقایسهها زوجی را با یکدیگر تلفیق میسازد که تصمیم بهینه حاصل نید.
اصول فرايند تحلیل سلسله مراتبي
توماس ساعتی چهار اصل زیر را به عنوا اصول فرنیند تحلیل سلسله مراتبی بیا نموده و کلیه محاسبات ،قوانین و مقررات را
بر این اصول بنا نهاده است .این اصول عبارتاند از:
 شرط معکوسی :ارر ترجیح عنصر  Aبر عنصر  Bبرابر  nباشد ،ترجیح عنصر  Bبر عنصر  Aبرابر یک روی  nخواهد بود.
 اصل همگنی :عنصر  Aبا عنصر  Bباید همگن و قابل مقایسه باشند .به بیا دیگر برتری عنصر  Aبر عنصر  Bنمیتواند
بینهایت یا صفر باشد.
 وابستگی :هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح باالتر خود میتواند وابسته باشد و به صورت خطی ایرن وابسرتگی ترا
باالترین سطح میتواند ادامه داشته باشد.
 انتظارات :هر راه تغییر در ساختما سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجدداً انجام ریرد.
مدل فرايند تحلیل سلسله مراتبي
بکارریری این روش مستلزم چهار قدم عمده زیر است:
الف) مدلسازی
در این قدم ،مسئله و هدف تصمیم ریری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که برا هرم در ارتبراط مریباشرند ،درنورده
میشود .عناصر تصمیم شامل «شاخصهای تصمیمریری» و «رزینههای تصمیم» است .فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمنرد
شکستن یک مسئله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطو است .سطح باال بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیمریری است.
سطح دوم ،نشا دهنده شاخصهای عمده و اساسی (که ممکن است به شاخصهای فرعی و جزئیتر در سطح بعردی شکسرته
شود) میباشد .سطح نخر رزینههای تصمیم را ارائه میکند .در شکل زیر سلسله مراتب یک مسرئله تصرمیم نشرا داده شرده
است.
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شكل ( :)6-1مثالي از سلسله مراتب يك مسئله تصمیمگیري

ب) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)
در این مرحله باید بین رزینههای مختلف تصمیم ،بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شراخص تصرمیم برا انجرام
مقایسات زوجی ،بعد از طراحی سلسله مراتب مسئله تصمیم ،مقایسه صورت بپذیرد .تصمیمریرنده باید مجموعه ماتریسهرایی
که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخصها را نسبت به یکدیگر و هر رزینه تصمیم را با توجه به شاخصها نسبت به
سایر رزینهها اندازهریری مینماید ،ایجاد کند .این کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق
تخصیص امتیازات عددی که نشا دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است ،صورت میریرد.
برای انجام این کار معموالً از مقایسه رزینهها با شاخصهای  iام نسبت به رزینهها یا شاخصهای  jام استفاده میشود کره در
جدول  2 -1نحوه ارزشرذاری شاخصها نسبت به هم نشا داده شده است.
ج) محاسبات وز های نسبی
تعیین وز «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعهای از محاسبات عددی؛ قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی
انجام محاسبات الزم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده از اطسعات ماتریسهرای مقایسره زوجری اسرت.
خسصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر است.
مجموع اعداد هر ستو از ماتریس مقایسه زوجی را محاسبه کرده ،سپس هر عنصر ستو را بر مجموع اعداد ن ستو تقسیم
میکنیم .ماتریس جدیدی که بدینصورت بدست مینید« ،ماتریس مقایسه نرمال شده» نامیده میشود.
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میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسه نرمال شده را محاسبه می کنریم .ایرن میرانگین وز نسربی عناصرر تصرمیم برا
سطرهای ماتریس را ارائه میکند.
جدول ( :)2-1نحوه ارزشگذاري شاخصها نسبت به يكديگر
ارزش
ترجیحی

وضعیت مقایسه  iنسبت
به j

توضیح

1

اهمیت برابر

رزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

3

نسبتاً مهمتر

رزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.

5

مهمتر

رزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

7

خیلی مهمتر

رزینه یا شاخص  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  jاست.

9

کامسً مهم

رزینه یا شاخص  iمطلقاً از  jمهمتر و قابل مقایسه با  jنیست.

د) ادغام وز های نسبی
به منظور رتبهبندی رزینه های تصمیم ،در این مرحله بایستی وز نسبی هر عنصر را در وز عناصر باالتر ضرب کررد ترا وز
نهایی ن بدست نید .با انجام این مرحله برای هر رزینه ،مقدار وز نهایی بدست مینید.
تقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیره تصرمیمریرنرده کره در قالرب مراتریس
مقایسات زوجی ظاهر میشود ،صورت می پذیرد و هر رونه خطرا و ناسرازراری در مقایسره و تعیرین اهمیرت برین رزینرههرا و
شاخصها نتیجه نهایی به دست نمده از محاسبات را مخدوش مریسرازد .نررخ ناسرازراری 1وسریلهای اسرت کره سرازراری را
مشخص ساخته و نشا میدهد که تا چه حد میتوا به اولویتهای حاصل از مقایسه اعتماد کرد .برای مثرال اررر رزینره A

نسبت به  Bمهمتر (ارزش ترجیحی  )5و  Bنسبت به  Cمهمتر (ارزش ترجیحی  )3باشد ،ننگاه باید انتظار داشت  Aنسربت بره
 Cخیلی مهمتر (ارزش ترجیحی  7یا بیشتر) ارزیابی رردد یا ارر ارزش ترجیحی  Aنسبت به  2 ،Bو  Bنسبت بره  3 ،Cباشرد
ننگاه ارزش  Aنسبت به  Cباید ارزش ترجیحی  4را ارائه کند .شاید مقایسه دو رزینه امری سراده باشرد ،امرا وقتریکره تعرداد
مقایسهها افزایش یابد اطمینا از سازراری مقایسهها به راحتی میسر نبوده و باید با بهکارریری نرخ ناسازراری به ایرن اعتمراد
دست یافت .تجربه نشا داده است که ارر نرخ ناسازراری کمتر از  0/10باشد سازراری مقایسهها قابل قبول بوده و در غیر این
صورت باید تجدیدنظر شود.
)1.Inconsistency Ratio (I.R
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ماتريس جذابیت و توانمندي

براساس دو معیار جذابیت و قابلیت ،به اولویتبندی توسعه فناوری در هر یک از حوزههای فناورانه پرداخته میشود .طبیعی
است که هرچه میزا جذابیت و قابلیت یک حوزه باالتر باشد ،تصمیمریرا تمایل بیشتری به انتخاب ن از خود نشا میدهند
(شکل )7-1

شكل ( :)7-1تقسیمبندي ماتريس جذابیت-قابلیت

با تقسیم ماتریس فوق به چهار ناحیه ،نتایج زیر حاصل میرردد:
 ناحیه  1در بردارنده حوزههایی است که امکا ساخت با طراحی بومی (بهصورت جزئی یا کامل) ن ها در  5سال نینده
وجود دارد و از جذابیت باالیی برخوردار هستند .در این زمینه دولت بایستی حمایتهای الزم را در توسعه حروزههرای
فناورانه بهعمل بیاورد.
 ناحیه  2شامل حوزههایی از فناوری است که در ظرف  5سال نینده قابلیت ساخت ن ها در کشور میتواند فراهم شود،
اما جذابیت ن ها پایین است .در این رابطه ،لزومی به حمایت دولت در توسعه این بخشها نیست و برا فرراهم نمرد
قابلیت ،توسعه این حوزهها نیز بهوفور میپیوندد.
 ناحیه  3مشتمل بر حوزههایی میشود که ارر چه جذابیت باالیی دارند اما تا  5سال نینده امکا ساخت بومی ن ها در
کشور ایجاد نخواهد شد .در این حوزه ها ،دولت باید با پیروی هوشمندانه ،به دنبال کرد پیشروا فناوری پرداخته ترا
در نیندهی دور ،امکا تولید بومی ن ها نیز محقق شود.
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 ناحیه  4نیز بخش هایی را دربر دارد که نه جذابیت باالیی دارند و نه امکا ساخت ن ها ظررف  5سرال نینرده ایجراد
شدنی است .این حوزهها از حیطهی تمرکز خارج هستند.
حوزههایی که با توجه به این اولویتدهی و نیز نظر تصمیمریرا در نواحی قابل قبول قرار میریرند ،به عنوا اجزای بررزیرده
برای توسعه انتخاب میشوند .سایر حوزهها (قرار ررفته در نواحی غیرقابل قبول) برای تصمیمریری در مورد وضعیت نهاییشا
به رام بعدی که سنجش بحرانی بود و وابستگی به مواد خاص است منتقل میشوند.
از مزیتهای روش ماتریس جذابیت-قابلیت میتوا به عدم تلفیق این دو نوع معیار و در نتیجه عدم وز دهی یکسا ن ها در
تصمیمریری اشاره کرد .چرا که در نظر برخی ممکن است قابلیت دستیابی به فناوری مهرمترر باشرد و از منظرر برخری دیگرر
جذابیت فناوری .در این روش میتوا هر فناوری را از نظر جذابیت و امکا پذیری ،در ماتریس دیرد و فنراوری دارای جایگراه
مناسب را انتخاب نمود .مزیت پراهمیت دیگر این روش ،وارذاری تصرمیم نهرایی بره تصرمیمریرنرده اسرت؛ اکثرر روشهرای
تصمیم ریری ریاضی تصمیم نهایی را خود اتخاذ کرده و ننرا به تصمیمریرنده ارائه میکنند که این کار در بعضی موارد منجر به
غیرمنطقی شد تصمیم میشود .پس در اینجا تصمیم نهایی به تصمیمریرنده وارذار مریشرود و تریم مشراور تنهرا برهعنروا
تصمیمساز جوابها را ارائه مینماید.
در اکثر موارد تکنولوژی ها در سطح ماتریس رسترده میشوند .جهت انتخاب از میا ن ها ،پیشنهادهایی مبنی بر تقسیمبنردی
ماتریس به چند ناحیه ارائه شده است.
روشهای مختلفی برای تقسیم بندی ماتریس به نواحی مختلف از جمله تقسیم ن به چهار ناحیه ،تقسیم به سه ناحیه از طریق
ترسیم خطوط مستقیم و تقسیم به چند ناحیه از طریق ترسیم کما وجود دارد که در باال به تقسیمبندی به چهرار ناحیره بیرا
رردید.
در تقسیمبندی ماتریس به سه ناحیه از طریق خطوط مرورب (شرکل  ،)1-8مراتریس بره نحروی تقسریمبنردی مریشرود کره
تکنولوژیهای با جذابیت و امکا پذیری باال در یک ناحیه ،با جذابیت و امکا پذیری بسیار کم در یک ناحیه و سایرین در ناحیه
وسط قرار ریرند .به دلیل اهمیت هر دو موضوع امکا پذیری و جذابیت در اکثر موارد انتخاب تکنولوژی ،این نوع تقسریمبنردی
مقبولیت بیشتری در میا تصمیمریرا دارد و لذا بیشتر از این نوع تقسیمبندی استفاده میشود .لذا در این پروژه نیز از این نوع
تقسیمبندی استفاده میرردد.
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براین اساس ماتریس به سه ناحیه تقسیم میشود که ناحیه  ،Aناحیهای است که در ن هم جذابیت باال و هم امکرا پرذیری
باالست .کاربردها و تکنولوژیهایی که در این ناحیه قرار ریرند ،اولویتدار خواهند بود .این حوزهها ،حوزههایی هستند کره هرم
جذابیت انجام  R&Dبرای ن ها باالست و هم امکا پذیری انجام  R&Dبه اندازهای هست که بتوا برای ن حوزه اولویت
قائل شده و روی ن سرمایهرذاری کرد.

B

A

جذابيت

C

امکان پذيري
شكل ( :)8-1تقسیمبندي ماتريس از طريق خطوط مورب

در مقابل ،ناحیه  Cناحیهای است که هم جذابیت و هم امکا پذیری ن پایین است؛ لذا حوزههای تکنولوژی واقع شده در ایرن
قسمت باید حذف رردند و غیر اولویتدار شناخته شوند.
اما ناحیه  ،Bناحیهای است که بسته به موضوع مورد بحث و محدودیتهای مختلف اعرم از مرالی ،زمرانی و  ...بایسرتی مرورد
تصمیمریری قرار ریرد .به عنوا مثال ارر چناننه تعداد بسیار کمی از تکنولوژیها در ناحیه  Aقرار ریرد و شرکت مورد نظرر،
منابع کافی برای انجام  R&Dدر حوزههای بیشتری را داشته باشد ،میتوا خط میا ناحیه  Aو  Bرا کمی جابجا نمرود ترا
تعدادی از تکنولوژیهای واقع شده در ناحیه  Bوارد ناحیه  Aشود.

 -2-1مدلهاي اكتساب فناوري
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مدلهای اکتساب فناوری به تعیین روشهای دستیابی به فناوری شناسایی شده و انتخاب شده میپردازد .بدین معنی که تعیین
میکند که توسعه فناوری از کدام یک از سبکهای توسعه داخلی ،همکاری با سایر شرکتها یا مؤسسات و یا خریرد محصرول
فناوری انجام شود .در این قس مت درباره عوامل راهبردی مؤثر بر انتخاب نوع اکتساب و ارتباط ن با انتخاب فناوریها و زمرا
توسعه و معرفی ن ها بحث میشود .در ادبیات مدلهای مختلفی برای انتخاب روش اکتساب فناوری معرفی شدهاند .در ادامه به
بررسی مدل ها و نظریاتی که در ادبیات مدیریت فناوری پیرامو انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری ارائه شردهانرد پرداختره
میشود.
-1-2-1

مدل كیهزا

1

از مدل کیهزا در دو زمینه مختلف میتوا استفاده نمود :سبکهای مختلف اکتساب فناوری و نحروه انتخراب سربک مناسرب؛
روشهای مختلف همکاری برای اکتساب فناوری و چگونگی انتخاب روش مناسب همکاری اکتساب فناوری ].[2
کیهزا سه سبک کلی را برای توسعه فناوری و اکتساب ن مطر میکند که عبارتاند از توسعه داخلی فناوری ،توسعه مشارکتی
فناوری و خرید محصول فناوری .شش عامل راهبردی برای انتخاب بین این سه سبک مطر میشود که عبارتاند از:
 دسترسی به منابع خارجی قابل قبول
 زما دستیابی به فناوری
 اهمیت انحصاری و اختصاصی بود فناوری
 ضرورت و اهمیت یادریری از منبع بیرونی
 هزینههای توسعه فناوری
 ریسک فنی یا میزا نشنایی با فناوری
جدول ( )3-1به جمعبندی عوامل مؤثر بر تصمیمریری بین این سه حالت میپردازد.
جدول ( :)3-1عوامل مؤثر بر سبك مناسب اكتساب فناوري
عوامل

توسعه داخلی

توسعه مشارکتی فناوری

خرید محصول فناوری
1.Chiesa
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زما دستیابی به فناوری

*

**

***

اهمیت اختصاصی و انحصاری بود فناوری

***

**

*

اهمیت و پتانسیل یادریری

**

***

*

هزینههای توسعه فناوری

*

**

*

ریسک فنی و میزا نشنایی با فناوری

*

**

***

ستارهها نشا دهنده اولویت استفاده از سبک اکتساب براساس معیارهای مختلف است (*** اولویت یک  ** -اولویت دو  * -اولویت سه)

با مشخص شد سبک من اسب ،چناننه تصمیم به عدم توسعه داخلی فناوری بوده و همکاری و یا خرید محصرول فنراوری در
اولویت باشد ،به چهارده روش مختلف میتوا عمل نمود که این روشها در ادامه بیا میرردند.
روشهای مختلف همکاری و یا خرید برای اکتساب فناوری ،به شر ذیل است:
تملک شرکتی :1بنگاهی یک بنگاه دیگر را به تملک خود در مینورد تا بتواند به فناوری یا شایستگی فناورانه مورد نظرر دسرت
یابد.
تملک نموزشی :2بنگاهی جهت اکتساب فناوری ،متخصصین مربوطه را استخدام و یا شرکت کوچک دیگر را به منظور در اختیار
ررفتن افراد برخوردار از توانمندیهای فناورانه و یا شایستگیهای مدیریتی خریداری میکند.
ادغام :3در این روش بنگاه با بنگاهی دیگری که دارای فناوری و یا شایستگی فناورانه مورد نظر میباشرد ادغرام شرده و بنگراه
جدیدی از ادغام این دو مورد به وجود مینید.
خرید حق امتیاز :4شرکت امتیاز تولید فناوری خاصی را به دست مینورد.
مشارکت با سهام :5در این روش شرکت اول سهام شرکت دوم را که دارای فناوری یا شایستگی فناورانه بوده میخرد ولی بر ن
کنترل مدیریتی ندارد.
سرمایهرذاری مشترك :1شرکتها از طریق سهام ،سرمایهرذاری مشترك رسمی صورت داده و شرکت سومی به وجود مینید و
هدف مشخص نونوری فناوری دنبال میشود.

1.Acquisition
2.Educational Acquisition
3.Merger
4.Licensing
5.Minority Equity
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تحقیق و توسعه مشترك :2یک شرکت با شرکتهای دیگر توافق میکند که مشرترکاً روی یرک فنراوری و یرا حروزه فناورانره
فعالیت نمایند و هیچرونه شراکتی در مالکیت به وجود نمینید.
قرارداد تحقیق و توسعه :3شرکت می پذیرد که مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه و یا شرکتهای نرونور کوچرک در زمینره فنراوری
مشخص تحقیق نموده و هزینههای ن را بپردازد.
سرمایهرذاری در تحقیقات :4شرکت در زمینه تحقیقات اکتشافی در مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه یا شرکتهای کوچرک نرونور
سرمایهرذاری نموده و فرصتها و ایدهها را دنبال مینماید.
اتحاد :5شرکت منابع فناورانه را با شرکتهای دیگر به اشتراك رذاشته و نیل به هدف کلی نونوری فناورانه را تعقیب میکند.
کنسرسیوم :6چندین مؤسسه و شرکت مشترکاً تسش میکنند به هدف کلی نونوری فناورانه نایل شوند.
ایجاد شبکه :7شرکت شبکهای از روابط را برقرار میسازد تا در همراهی با شتاب نرونوری فناورانره قررار داشرته و فرصرتهرا و
روندهای تکاملی را دنبال نماید.
برو سپاری :8بنگاه فعالیتهای فناورانه را از خود خارج نموده و صرفاً به خرید محصول فناوری اکتفا میکند.
خرید خدمات مشاورهای :شرکت در راستای توسعه فناوری فعالیت نموده و در این مسیر از خدمات مشاورهای یک شرکت دارنده
فناوری استفاده مینماید.
بر اساس نظر کیزا روش مناسب همکاری سازمانی با توجه به سه فاکتور (مشخصه) اصلی هدف همکاری ،محتروی (مفهروم –
مفاد) همکاری و نوع شناسی همکارا انتخاب میشود.

1.Joint Venture
2.Joint R&D
3.R&D Contract
4.Research Funding
5.Alliance
6.Consortium
7.Networking
8.Outsourcing
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وسیع

همکاری طوالنی مدت ،کنترل باال -متوسط ،رسمیت
متوسط -باال

تملک شرکتی ،سرمایهرذاری
مشترك

محدود و مشخص

همکاری کوتاهمدت ،کنترل متوسط -پایین ،کمترین تأثیر بر
شرکت

اتحاد ،برو سپاری

حداکثر کرد
یادریری

انعطافپذیری باال ،کنترل پایین ،رسمیت پایین ،کمترین تأثیر
بر سازما دهی و منابع انسانی شرکت

اتحاد ،ایجاد شبکه،
سرمایهرذاری مشترك

خوب

نیاز خاصی نمیباشد

-

بد

رسمیت باال ،انعطاف باال

اتحاد ،ایجاد شبکه ،تحقیق و
توسعه مشترك

هیچکدام

-

تملک نموزشی

بازار یا فناوری

-

سرمایهرذاری مشترك ،اتحاد

بازار و فناوری

کنترل باال ،رسمیت باال

تملک شرکتی

باال

کنترل باال ،رویکرد بلندمدت

تحقیق و توسعه

پایین

انعطافپذیری باال ،کاهش زما و هزینه ایجاد همکاری،
کاهش تأثیر بر سازما

بر سپاری

مرحله تکامل

انعطاف باال ،کنترل پایین

بر سپاری

مرحله اولیه

کنترل باال ،انعطاف متوسط – باال ،رویکرد بلندمدت

مشارکت با سهام

باال

انعطاف باال ،کمترین تأثیر بر شرکت ،رسمیت پایین

سرمایهرذاری مشترك ،اتحاد

پایین

نیاز خاصی نمیباشد

-

ضعیف

کنترل باال ،رسمیت باال

تملک شرکتی ،ادغام

محکم  -بسته

نیاز خاصی نمیباشد

-

مرحله
نونوری

عوامل

ابتدا

انعطاف باال ،کنترل پایین

بر سپاری ،اتحاد

محتوی (مفهوم-مفاد) همکاری و فناوری مورد تعامل

میزا ریسک

چرخه عمر
فناوری

ارتباط با مزیت
رقابتی

نشنایی با فناوری و
بازار

قابلیت تعریف

هدف همکاری

حاالت هر عامل

اولويتها (نیازها)

روش پیشنهادي

قابلیت حفاظت از
فناوری

جدول ( :)4-1انتخاب روش مناسب همكاري فناورانه
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انتها

رسمیت باال ،کمترین هزینه  /زما

بر سپاری

باال

کنترل باال

تملک شرکتی ،ادغام

پایین

نیاز خاصی نمیباشد

-

پایین

یکپارچهسازی پایین ،کمترین تأثیر بر شرکت

بر سپاری

باال

نیاز خاصی نمیباشد.

سرمایهرذاری مشترك

عمودی

کمترین هزینه  /زما  ،مدتزما کوتاه  /متوسط ،انعطاف-
پذیری باال ،رسمیت متوسط باال

بر سپاری ،اتحاد

افقی

رسمیت پایین ،انعطافپذیری باال ،مدتزما متوسط  -باال

اتحاد ،سرمایهرذاری مشترك

متفاوت

انعطافپذیری باال ،کنترل پایین ،کمترین تأثیر بر شرکت

بر سپاری

یکسا

نیاز خاصی نمیباشد

-

زمینه
فعالیت

یکسا

نیاز خاصی نمیباشد

-

متفاوت

کنترل باال ،رسمیت باال

تملک شرکتی ،ادغام

یکسا

نیاز خاصی نمیباشد

-

اندازه  /قدرت
همکارا

نوع شناسی همکارا

نحوه ارتباط با شرکت

قابلیت تقسیم

میزا
سرمایهرذاری

حاالت هر عامل

اولويتها (نیازها)

روش پیشنهادي

ملیت همکارا
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عوامل
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مدل فلويد( 1ايدي لیتل)

بر اساس نظریه فلوید ،علل اصلی عدم توسعه فناوری در داخل شرکت به دو دلیل عمده محدود میشود:
 باال بود هزینه و زما توسعه داخلی در مقابل اکتساب خارجی
 عملی نبود توسعه داخلی

1.Floyd
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اولین دلیل به این صورت است که ممکن است منافع راهبردی حاصل از فناوری ،هزینه و زما دستیابی به فناوری را از طریق
توسعه ن در داخل شرکت توجیه نکند.
دومین دلیل ،خرید فناوری از خارج شرکت ،حالتی است که قابلیت توسعه فناوری در داخل شرکت وجود نداشته باشد .شرکتها
منابع محدودی در اختیار داشته و توسعه بعضی از فناوریها برای ن ها حتی ارر از نظر هزینه توجیه داشرته باشرد امکرا پرذیر
نیست .در این شرایط شاید بهتر باشد که با مشارکت دیگرا نسبت به توسعه فناوری و کاستن هزینههای مربوطه اقدام نمود و
یا ن را از شرکتی که فناوری مورد نظر را قبسً توسعه داده است خریداری نماید.
در مدل فلوید ،از مقایسه اهمیت راهبردی فناوری با هزینه و زما توسعه ن  ،سبک مناسب اکتساب فناوری انتخاب میررردد.
در مورد فناوری پایهای 1که هزینه کمی صرف توسعه ن میشود و اثر راهبردی پایینی دارد ،خرید نننه با روش حرق امتیراز و
چه از طریق خرید قطعات مورد نیاز انتخابی منطقی است.2
در مورد توسعه فناوریهای پیشگام 3در صورتی که با هزینه پایینی قابل انجام بوده و منافع راهبردی شرکت را در برریرد ،تهیه
ن در داخل شرکت انتخابی منطقی است .در این حالت هزینهها پایین و منافع حاصله بسیار زیاد است .از ایرن رذشرته توسرعه
فناوری در داخل شرکت به شما این اجازه را میدهد که از طریق ثبت حق مالکیت معنوی 4فعالیتهای خود منافع بیشتری بره
دست نورید .در نهایت ،در فناوریهای کلیدی ،5ارر هزینهی توسعه ن پایین باشد میتوا از دو روش خرید و توسعه داخلی به
توسعه فناوری پرداخت .ارر هم هزینه توسعه باال باشد همکاری فناوری رزینهی مناسب خواهد بود.

-3-2-1

مدل فورد

6

در سال  ،1998دی فورد ماتریسی برای انتخاب روش دستیابی به فناوری پیشنهاد کرد .در ایرن مراتریس پرنج روش اکتسراب
فناوری و پنج معیار یا عامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری مطر میشود.

1.Base Technology

.2در اين حالت كسب حق امتیاز نوعي خريد محسوب ميشود.
3.Pacing Technology
4.patent
5.Key Technology
6.Ford
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جدول ( :)5-1ماتريس فورد انتخاب روش دستیابي به فناوري بر اساس پنج معیار مؤثر

دوره عمر
فناوری

اثر رقابتی
فناوری

ضرورت تملک
فناوری در درو
سازما

ضرورت دستیابی
سریع به فناوری

توانایی نسبی
بنگاه در فناوری

پیدایش

حیاتی

باالترین

کمترین

باال

توسعه درو زا

ابتدای رشد

حیاتی یا پایه

کم

همکاری مشترك

ابتدای رشد

حیاتی یا پایه

کم

وارذاری بخشی از فعالیتها به
صورت پیمانکاری

بلوغ

حیاتی یا پایه

کمترین

باال

پایین

خرید حق امتیاز

همه مراحل

خارجی

کامسً غیرضروری

باالترین

پایین

خرید محصول فناوری

1

بر اساس این مدل هر قدر توانایی نسبی یک بنگاه در یک فناوری کاهش یابد ،ضرورت خرید از خارج افرزایش مرییابرد .ایرن
موضوع می تواند دالیل متعددی از جمله افزایش هزینههای تولید و یا خارج بود فناوری از حیطه توانراییهرای اصرلی بنگراه
داشته باشد.
با افزایش ضرورت دستیابی سریع به فناوری ،ررایش تصمیم ریری به خرید فناوری افزایش مییابد که به دلیل زما برر برود
توسعه داخلی فناوری میباشد.
با کاهش یافتن میزا ضرورت تملک فناوری در داخل بنگاه ،توصیه به اکتساب فنراوری برا ترأمین فنراوری از خرارج مطرر
میشود .در این راستا و در حالت عدم ضرورت تملک فناوری ،خرید محصول نهایی فناوری روش مناسبتری خواهد بود.
با افزایش اثر رقابتی (راهبردی) فناوری ،تصمیمریری به سمت توسعه داخلی فناوری ررایش بیشتری مییابد .ایرن توصریه بره
جهت پرهیز از وابستگی به دهنده فناوری مطر شده که معموالً در روند انتقال فناوری پیش مینید.
در رابطه با دوره عمر فناوری ،هر قدر فناوری به مرحله بلوغ خود نزدیکتر مریشرود ،روش خریرد حرق امتیراز ،روش مناسرب
اکتساب فناوری خواهد بود].[3
-4-2-1

مدل تید-بیسنت-پاويت

1

1.Purchase
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در این مدل سه سبک برای اکتساب فناوری مطر میشود و در سبک همکاری نیز  6سراز و کرار اکتسراب عنروا مریشرود.
چگونگی تعیین سبک اکتساب با توجه به دو معیار نوع فناوری و نوع بازار معین میشود که در جدول ( )6-1زیر نشا داده شده
است.
جدول ( :)6-1تعیین سبك اكتساب مدل تايد-بیسنت-پاويت
نوع فناوری
اصلی
نوع بازار

اصلی
مرتبط

مرتبط

غیر مرتبط

توسعه داخلی
همکاری
خرید

غیر مرتبط

با انتخاب سبک همکاری فناورانه ،هفت روش اکتساب فناوری مطر میشود .انتخاب ایرن روشهرا برا در نظرر داشرتن دوره
همکاری و نیز کنار هم قرار داد مزایا و معایب هر روش در مورد مطالعه به انجام میرسد].[4
جدول ( :)7-1انواع روشهاي همكاري فناورانه در مدل تايد-بیسنت-پاويت
دوره همكاري

مزايا

معايب

نوع همكاري

کوتاهمدت

کاهش هزینه و ریسک ،کاهش زما اولیه

هزینههای جستجو ،کیفیت محصول و
عملکرد

لیسانس

ثابت

اکتساب فناوری

هزینه و محدودیتهای قرارداد

کنسرسیوم

میا مدت

به اشتراك رذاشته شد تخصصها،
استانداردها و سرمایهرذاری

نشت دانش ،مشخص شد تفاوتها

متغیر و منعطف

تعهد پایین ،دسترسی به بازار

احتمال ریرافتاد  ،نشت دانش

سرمایهرذاری مشترك

بلندمدت

دانش فنی مکمل ،اعمال مدیریت

دورانگی در راهبرد طرفین ،تفاوتهای
فرهنگی

ایجاد شبکه

بلندمدت

یادریری پویا و بالقوه

ناکارنمدیهای حضور ساکن در شبکه

قرارداد فرعی (برو سپاری) /تأمین از
2
بیرو

اتحاد راهبردی

-5-2-1

3

مدل گیلبرت

4

1.Tidd-Bessant-Pavitt
2.Subcontract/Supplier Relations
3.Strategic Alliance
4.Gillbert
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ریلبرت با داشتن یک رویکرد سیستمی به انتقال فناوری میکوشد مدلی برای انتخاب روش مناسب انتقال فناوری ارائه کند .در
این مدل چهار نوع سیستم انتقال فناوری مطر میرردد.
سیستمهاي عمومي

1

در سیستمهای عمومی ،فناوری به عنوا یک موضوع تجاری و سودنور تلقی نمیشود و از اینرو دارنده فناوری داوطلبانه ن را
در اختیار دیگرا قرار میدهد .در سیستم عمومیِ انتقال فناوری نیازی به توافق و قرارداد نیست .روشهای انتقرال فنراوری برا
سیستم عمومی عبارتاند از:
 انتشار :2انتقال داوطلبانه اطسعات فنی به بخش عمومی
 استخدام

3

 نموزش و تحصیل

4

 کپی نزاد :5کپی مجانی و نزاد از اسناد و مدارك فنی
 دورههای مطالعاتی

6

سیستمهاي غیرفعال

7

در این سیستمها حالت یکطرفه حاکم بوده و ریرنده فناوری در موضع انفعالی قرار میریرد .به همین جهت ریرنرده فنراوری
مجبور است فناوری را تحت شرایط و مشخصات استاندارد و معمول بگیرد .این وضعیت زمانی مشاهده میشود که منبع فناوری
از قدرت مذاکره و چانهزنی باالیی برخوردار بوده و هزینههای مذاکره و انتخاب روش مناسب انتقال فنراوری نسربت بره ارزش
فناوری قابل توجه میباشند .روشهای انتقال فناوری با سیستم غیرفعال عبارتاند از:
 خرید فناوری بصورت کاال
 خرید مجوز

8

1

1.Public Domain Systems
2.Disclosure
3.Recruitment
4.Training & Education
5.Free Coping
6.Study Tours
7.Passive Systems
8.Commodity Purchase
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 دریافت نمایندری

2

سیستمهاي همكاري

3

در این سیستمها ارتباط و تعامل دوسویه و فعالی بین دو طرف وجود داشته و هر یک از دو طرف نقش مؤثر و تعیینکنندهای در
انتقال فناوری ایفا میکنند .روشهای انتقال فناوری با سیستم همکاری عبارتاند از:
 خرید جامعتر فناوری
 مشارکت سهامی

4

5

 سرمایهرذاری مشترك
 ادغام

6

7

سیستمهاي ضدرقابتي

8

در این سیستم بدو توجه به نظرات ،انتظارات و درخواستهای منبع فناوری انتقال فناوری صورت میریررد .چنرین سیسرتمی
کارکرد بازار فناوری را تخریب نموده و چالشهایی را در ارتباط با مالکیت معنوی فناوری مطر مریسرازد .روشهرای انتقرال
فناوری با سیستم ضد رقابتی عبارتاند از:
 جذب کارکنا کلیدی
 شبیهسازی (تقلید)
 اختسس

9

10

11

 جاسوسی صنعتی

1

1.Standard Licensing
2.Franchise
3.Cooperative Systems
4.Bundled Purchases
5.Equity Investment
6.Joint Venture
7.Mergers
8.Anticompetitive Systems
9.Raiding key Staff
10.Imitation
11.Misappropriation
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مطابق مدل ریلبرت ،ابتدا سیستم مناسب انتقال فناوری تعیین شده و سپس یکی از روشهای انتقال فناوری با سیستم انتخاب
شده پیشنهاد میشود .این نظریه چگونگی انتخاب سیستم مناسب انتقال فناوری را به خوبی تعیین نموده است ولی در ارتباط با
انتخاب روش جزییتر داخل سیستمها ،راهکار مشخصی ارائه نکرده است .انتخاب سیستم و روش مناسرب انتقرال فنراوری برا
استفاده از ماتریس زیر و مبتنی بر دو فاکتور اصلی صورت میریرد :توا و تمایل ریرنده فناوری به برنورد خواستهای منبرع
فناوری و کنترل منبع فناوری بر استفاده از فناوری.
جدول ( :)8-1ماتريس انتخاب سیستم و روش مناسب انتقال فناوري گیلبرت
 .2سیستمهای غیرفعال

 .3سیستمهای همکاری

بله

 .1سیستمهای عمومی

 .4سیستمهای ضدرقابتی

خیر

خیر

بله

توا و تمایل ریرنده فناوری در
برنورد خواستهای منبع فناوری

کنترل منبع فناوری بر استفاده از فناوری خود

-6-2-1

مقايسه مدلها

هر یک از مدلهای اکتساب فناوری بررسی شده در این قسمت دستهای از روشهای اکتسراب فنراوری را پیشرنهاد کردنرد.در
جدول ( )9-1به مقایسه سطح پوشش هر کدام از این مدلها از منظر روشهای پیشنهادی پرداخته شده است.

1.Industrial Espionage
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جدول ( :)9-1مقايسه مدلهاي اكتساب فناوري از منظر روشهاي پیشنهادي

تحقیق و توسعه داخلی

تملک شرکتی

ادغام

سرمایهرذاری مشترك

اتحاد

تملک فردی

قرارداد تحقیق و توسعه

سرمایهرذاری در تحقیقات

مشارکت با سهام

لیسانس

کنسرسیوم

شبکه

فورد

*

لیتل

*

ریلبرت
تاید-بیسنت-پاویت

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

خرید خدمات فنی مهندسی

کیهزا

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

برو سپاری

مدلهای اکتساب
فناوری

خرید محصول

روشهای اکتساب فناوری

*
*

*

*

*

*
*

*

همننین با در نظر داشتن  11ویژری زیر به عنوا خصوصیات مطلوب برای یک مدل اکتساب فناوری ،میتوا مردلهرا را از
منظر جامعیت نیز با یکدیگر مقایسه نمود .جدول ( )10-1زیر نمایشگر وضعیت هر مدل از لحاظ برخورداری از ایرن ویژرریهرا
است.
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جدول ( :)10-1مقايسه مدلهاي اكتساب فناوري از نظر جامعیت

توجه به عامل زما (پویایی)

توجه به ویژریهای فناوری

توجه به ویژریها و شرایط دهنده فناوری

توجه به ویژریها و شرایط ریرنده فناوری

جامعیت معیارهای مورد استفاده

جامعیت روشهای اکتساب مورد استفاده

تمایز قائل شد میا سبک اکتساب و روش اکتساب

وجود الگوریتم اجرایی مشخص برای تصمیمریری

قابلیت ارتقاء برای استفاده در سطح بخشی و ملی

فراوانی استفاده در پروژههای داخل کشور

مدلهای
اکتساب
فناوری

تناسب و تطابق با شرایط صنعت برق

ویژریهای مدل اکتساب

کیهزا
فورد
لیتل
ریلبرت
تید-بیسنت-
پاویت

رنگ سیاه به معنای پرداختن کامل مدلها به ویژریهای مدل اکتساب است.
با توجه به جدول ( ،)10-1مدل کیهزا از بیشترین جامعیت نسبت به سایر مدلها برخوردار است .برا ایرن وجرود ،انتخراب مردل
مناسب وابسته به مورد مطالعاتی و نیازهای اکتساب فناوری در ن موضوع است.

 -3-1نتیجهگیري و متدولوژي منتخب
به منظور اولویتبندی و انتخاب سبک مناسب فناوریهای تجهیزات حفاظت با توجره مررور ادبیرات اولویرتبنردی و اکتسراب
فناوری ارائه شده در ابتدای این فصل ،مطابق شکل زیر اقدام شده است.
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به صورت کلی جهت اولویتبندی فناوریهای تجهیزات حفاظت ،با در نظر ررفتن درخت فناوری تجهیزات حفاظت ترسیم شده
در فاز دوم پروژه و همننین معیارهای اولویتبندی ،با روش تحلیل سلسله مراتبی به عنوا یکی از روشهرای تصرمیمریرری
چندمعیاره ،جذابیت هر یک از فناوریهای اولویتدار با توجه به معیارهای مختلف از خبررا مورد ارزیابی قرار ررفت .از طرفی
به منظور ترسیم ماتریس جذابیت و توانمندی ،توانمندی کشور در هر یک از فناوریهای تجهیزات حفاظت (براسراس ررزارش
پتانسیل سنجی همین پروژه و همننین نظرات خبررا ) نیز مشخص رردید.
در نهایت با توجه به جذابیت و توانمندی هر یک از فناوریهای تجهیزات حفاظت ،ماتریس جذابیت و توانمندی 1ترسیم شرد و
فناوریهای اولویتدار مشخص رردید .الزم به ذکر است به منظور تعیین سطح توانمندی کشور در هر یک از فناوریها با توجه
به اینکه فناوریهای حفاظت فناوریهایی نوظهوری نیستند از سطو نمادری فناوری ( )TRLاستفاده نشده است که به تفصیل
در بخش احصاء توانمندی مشخص شده است.
در رام انتهایی به منظور تعیین سبک اکتساب مناسب فناوریهای اولویتدار با توجه به مرور ادبیات اکتساب فناوری در فصرل
اول این رزارش ،الگوریتم منتخب اکتساب فناوریهای تجهیزات حفاظت با در نظرر رررفتن معیارهرایی از قبیرل چرخره عمرر
فناوری ،شکاف تکنولوژیک ،حجم بازار داخلی و استراتژیک بود فناوری تدوین رردید که به صورت مفصل در بخش اکتساب
فناوری شر داده شده است و در انتها با توجه به شرایط موجود در کشور خروجیهای الگوریتم اکتساب با شرایط داخلی تطبیق
داده شد و سبک اکتساب مناسب برای هر فناوری اولویتدار پیشنهاد رردیده است.

 .1توضیحات مربوط به ماتريس جذابیت و توانمندي در بخش  3-2-1بیان شده است.
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شكل ( :)9-1متدولوژي اولويتبندي و اكتساب فناوريهاي اولويتدار

فصل دوم:
معیارهاي ارزيابي و اولويتبندي
تجهیزات حفاظت در شبكه برق
2
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مقدمه
پس از شناسایی انواع فناوریهای تجهیزات حفاظت در شبکه برق ،باید معیارهای کلیردی کره در ترجیحرات سیاسرتررذار جهرت
اولویتبندی این رزینهها لحاظ می شود ،پیشنهاد رردد .در این بخش معیارهای مهم ،در جهت یافتن تجهیزات حفاظرت اولویرتدار
مطابق با درخت فناوری ،ارائه شده است .سپس اسامی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ،اوزا هر یک از معیارها ،اولویت هر تجهیرز
به تفکیک معیارها ،اولویت نهایی و تحلیل ماتریس جذابیت-توانمندی نورده شده است.

 -1-2معیارهاي ارزيابي تجهیزات حفاظت در شبكه برق
به طور کلی برای تعیین معیارهای ارزیابی میتوا از چهار روش بیا شده در ذیل ،استفاده نمود:
روش راند رابین :1اساس این روش بر پایه نظرات نخبگا و کارشناسا است ،به رونهای که درجه اولویتبندی نظرات از
پایین به باال است ،یعنی ابتدا کارشناسا ردههای پایینتر نظرات خود را بیا میکنند ،سپس نظرات نخبگا و کارشناسا ردههای
باال ررفته میشود و کلیه نظرات مورد نقد و بررسی قرار میریرد.
روش طوفان فكري : 2این روش همانند روش راند رابین است با ایرن تفراوت کره نظررات کارشناسرا بردو هریچرونره
اولویتبندی بیا میرردد و مورد نقد و بررسی قرار میریرد.
روش معكوس :در طول فرنیند بررسی رزینهها ،تفاوت میا ن ها شناخته شده و بر اساس این تفاوتها معیارهرایی جهرت
مقایسه بدست مینید.
روش معیارهاي از پیش تعیینشده :این روش بر مبنای استفاده از مطالعات قبلی که در این حوزه انجام ررفته است که
معیارهایی را برای مقایسه موضوع مورد بررسی بدست نورده و استفاده کردهاند.

1Round Robin
2 Brain Storming
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در این مطالعه برای بدست نورد معیارها از سه روش طوفا فکری ،روش معکوس و روش معیارهرای از پریش تعیرینشرده
استفاده شده است .حوزههای مختلف فناوری تجهیزات حفاظت در شبکه برق ،در مرحله دوم پروژه مورد بررسی قرار ررفت و درخت
فناوری ن ها ترسیم رردید .در این رزارش بر مبنای هفت معیاری که با نظر کمیته راهبری تائید رردیده است تجهیزات حفاظت در
شبکه برق که در مطالعات درخت فناوری نهایی شده (شكل ( ،))1-2اولویتبندی شدهاند .الزم به ذکر است سختافزار و نررمافرزار
رلههای نسل سوم و تجهیزات پایش و پردازش علیرغم اینکه به صورت جدارانه قابل استفاده نیستند ،با توجه به نظررات اعضرای
محترم کمیته راهبری برای اولویتبندی به صورت جدارانه در نظر ررفته شدهاند.

شكل ( :)1-2درخت فناوري تجهیزات حفاظت شبكه برق

به منظور اولویتبندی فناوریهای تجهیزات حفاظت ارائه شده در شکل ( )1-2مجموعرهای از معیارهرا برا توجره بره نظررات
خبررا و اعضا محترم کمیته راهبری و در راستای چشمانداز توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت شبکه برق شناسایی رردید کره
در شکل ( )2-2نشا داده شده است و در ادامه توضیحاتی در خصوص هر یرک از معیارهرا ارائره شرده اسرت .چشرمانرداز توسرعه
فناوریهای تجهیزات حفاظت شبکه برق در راستای دو هدف کلی رفع نیازهای صنعت برق داخل کشور و صرادرات فنراوریهرای
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تجهیزات حفاظت شبکه برق به کشورهای منطقه میباشد که با توجه به این دو عبارت کلیدی چشمانداز معیارهای اهمیت فنراوری
با توجه به جهتگیریهای کس صنعت برق ،تأثیر بر پدافند غیرعامل ،حجم بازار داخلی ،پتانسیلهای موجود ،سرمایهرذاری اولیه
و سهولت دسترسی به فناوری در راستای رفع نیاز کشور و معیار جلوریری از خروج ارز در راستای فناوریهای تجهیزات حفاظرت
شبکه برق میباشد.

شكل ( :)2-2معیارهاي ارزيابي و اولويتبندي فناوريهاي حفاظت

 اهمیت فناوري با توجه به جهتگیريهاي كالن صنعت برق :با توجه به جهتریریهای کس صنعت برق
کشور برخی از تجهیزات حفاظتی در جهت تحقق اهداف صنعت برق از اهمیت بیشتری برخوردارند.
 تأثیر فناوري بر پدافند غیرعامل :با توجه به اهمیت تجهیزات حفراظتی در تبرادل اطسعرات جهرت حفاظرت از
شبکه ،امکا اقدامات خرابک ارانه و جاسوسی وجود دارد که این امر بر لزوم توسعه فناوری ن تأثیررذار خواهد بود.
 حجم بازار داخلي :منظور حجم بازار بالقوه و بالفعل هر یک از تجهیزات حفاظتی در کشور میباشد.
 پتانسیلهاي موجود :قابلیتهای فعلی موجود برای تولید و توسعه تجهیزات حفاظتی.
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 جلوگیري از خروج ارز :توسعه و تولید هر یک از تجهیزات حفاظتی میتوانرد ترا انردازهای از خرروج ارز از کشرور
جلوریری نماید.
 سهولت دسترسي به فناوري :دستیابی به فناوریهای مختلف راهی با پینیدریهای مختلفی مواجه اسرت کره
سهولت دسترسی به فناوری را دچار مشکل میسازد .هر چه میزا چالشهای پیش روی کشور در زمینه دستیابی بره

فناوری کمتر باشد ،دسترسی به فناوری راحتتر است.


سرمايهگذاري اولیه :میزا سرمایه اولیه الزم برای تولید و توسعه تجهیزات حفاظتی.

 -2-2اولويتبندي تجهیزات حفاظت بر اساس معیارهاي جذابیت
پس از مطالعه و بررسی انواع معیارهای ارزیابی و انرواع تجهیرزات حفاظرت در کشرور و برا توجره بره مررور ادبیرات و متردولوژی
تصمیمریری چندمعیاره بیا شده در فصل قبل ،جهت اولویتبندی تجهیزات حفاظت مراحل زیر انجام میپذیرد:
رام اول :تعیین خبررا حوزه تجهیزات حفاظت جهت انجام وز دهی به معیارهای مقایسه با پاسخ به پرسشنامه و با روش تحلیرل
سلسله مراتبی
رام دوم :تعیین امتیاز و رتبهبندی تجهیزات حفاظت بر اساس هر یک از معیارهای اولویتبندی
رام سوم :تلفیق اوزا معیارها و رتبههای تجهیزات مذکور در هر معیار و بدست نمد رتبهبندی نهایی
پس از معرفی تفصیلی هر یک از معیارهای مقایسه ،در رام اول به تخصیص اوزا درخت معیارهرا برر اسراس پرسشرنامه پرداختره
میشود .پس از شناسایی خبررا صنعت و دانشگاه در حوزه تجهیزات حفاظت در شبکه برق پرسشنامهای (پیوست شماره  )1بررای
حدود  170نفر ارسال رردید و  44نفر از متخصصین در این حوزه پس از پاسخ به پرسشنامه به صورت کامل ،پرسشرنامه را ارسرال
نمودند که در جدول زیر اسامی خبررا بیا شده است.
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جدول(  :)1-2اوزان هر يك از معیارهاي اولويتبندي تجهیزات حفاظت براساس نظرات خبرگان
توانیر
نام و نام خانوادگي
دکتر هاشم علیپور
مهندس محمدعلی فرحناکیا
دکتر پیما کریمیفرد
مهندس دادفر
مهندس بیاتی

شركت مديريت شبكه

سمت
مدیرکل دفتر فنی انتقال
مدیرکل دفتر امور تحقیقات برق
رئیس رروه مهندسی شبکه
کارشناس مرکز کنترل شبکه
رئیس رروه برنامهریزی (عضو
کمیته راهبری)

نام و نام خانوادگي
مهندس ایوبزاده
مهندس بهشتی

سمت
مدیر دفتر مطالعات حفاظت
مدیر دفتر تحقیقات و فناوری

مهندس علی عاقلی

کارشناس مطالعات و حفاظت
شبکه

پژوهشگاه نیرو

شركتهاي برق منطقهاي
نام و نام خانوادگي

سمت

نام و نام خانوادگي

مهندس عباس معرفت

مدیر امور انتقال برق اصفها

مهندس امینی

مهندس ابراهیمی

مدیر امور انتقال برق زنجا

مهندس منصوربخت

سمت
مدیر رروه الکترونیک و ابزار
دقیق (عضو کمیته راهبری)
مدیر فنی نزمایشگاه مرجع رله
و حفاظت

مهندس ریلوانژاد

مدیر رروه خط و پست

مهندس مسلمی

مدیر رروه مطالعات سیستم

دکتر مشاری
دکتر جعفریا

رروه مطالعات سیستم
رروه مطالعات سیستم
مدیر پروژه سیستم حفاظت از
راه دور

دکتر جسلی
مهندس طورانی

رئیس رروه استاندارد شرکت برق
منطقهای تهرا
کارشناس رلیاژ برق منطقهای
مازندرا و رلستا

مهندس کرمی

کارشناس ارشد رلیاژ

مهندس نظری

توزیع برق قزوین

مهندس شبرو
مهندس عسیی

شركتها
نام و نام خانوادگي
مهندس عراقی
مهندس سروشیا
مهدس علیاصغری
دکتر نفیسی
مهندس صالحی
مهندس قلمچی
مهندس میرزاخانی
دکتر هاشمی

شركت
همیا فن (عضو کمیته راهبری)
رای نوین فن
رای نوین فن
مپنا
اپیل
نظام مهندسی حفاظت و کنترل
سازما ملی استاندارد
اپیل

مدیر پروژه ساخت رله
اساتید دانشگاه

نام و نام خانوادگي
دکتر کاظمی کاررر
دکتر جمالی
دکتر محمدی
دکتر صنایعپسند (عضو کمیته راهبری)
دکتر مروج
دکتر عسکریا ابیانه (عضو کمیته راهبری)
دکتر رستگار
دکتر خدرزاده (عضو کمیته راهبری)
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مدیر قبلی شرکت مرکن

دکتر شهرتاش (عضو کمیته راهبری)
دکتر مظلومی

سمت
مدیر کل برنامهریزی برق و
انرژی وزارت نیرو (عضو کمیته
راهبری)

دکتر رضوی

وزارت نیرو
نام و نام خانوادگي
دكتر فرمد

دکتر حقیفام

در ادامه در شکل ( )3-2سهم هر از یک از رروههای شرکت کننده در پاسرخ بره پرسشرنامه بره تفکیرک تروانیر ،مردیریت شربکه،
شرکتهای برق منطقهای ،شرکتها ،پژوهشگاه نیرو ،وزارت نیرو و اساتید دانشگاه مشخص رردیده است.

شكل ( :)3-2نمودار سهم گروههاي شركتكننده

پس از شناسایی خبررا از بخشهای مختلف مرتبط با موضوع حفاظت شبکه برق ،به هر یک از خبررا پرسشنامهای الکترونیکی
(پیوست شماره  )1ارسال رردید تا معیارها در مقایسه با یکدیگر و به صورت مستقیم وز دهی شوند سپس ایرن دادههرا بره عنروا
ورودی به نرمافزار اکسپرت چویس 1داده شدهاند و بدین ترتیب مقایسات زوجی و امتیازدهی مربوطه براساس جدول استاندارد شده
توماس .ال .ساعتی در نرمافزار اکسپرت چویس انجام میریرد .پس از اعمال نظرات خبررا در نرمافزار ،اوزا هر یک از معیارها در
بازه عددی ( )1-9بدست نمد؛ که در جدول ( )2-2اوزا هر یک از معیارها نشا داده شده است.
جدول ( :)2-2اوزان هر يك از معیارهاي اولويتبندي تجهیزات حفاظت براساس نظرات خبرگان
. Expert Choice

1
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معیار

اوزان معیارها

اهمیت فناوری با توجه به جهتریریهای صنعت برق

88

تأثیر بر پدافند غیرعامل

85

حجم بازار داخلی

83

پتانسیلهای موجود

74

جلوریری از خروج ارز

73

سهولت دسترسی به فناوری

72

سرمایهرذاری اولیه

54

در رام دوم و سوم با توجه به اوزا هر یک از معیارها که در رام اول بدست نمد رتبهبندی هر یک از تجهیزات حفاظت شبکه بررق
با توجه به نظرات خبررا مشخص رردید .برای این منظور در پرسشنامه (پیوست شماره  )1با توجه به هر یک از معیارهرا جردولی
ترسیم رردید که در ن هفت تجهیز حفاظت شبکهی برق با یکدیگر با توجه به هر یک از معیارها مورد مقایسه قرار ررفتند .سپس
در رام نهایی با تلفیق اوزا هر یک از معیارها و رتبهبندی تجهیرزات حفاظرت شربکه بررق برر اسراس هرر یرک از هفرت معیرار
اولویتبندی ،با استفاده از نرمافزار اکسپرت چویس رتبهبندی تجهیزات مذکور به دست نمد.
با توجه به وز معیارها و میزا امتیاز هر تجهیز در هر یک از معیارها ،اولویتبندی نهایی جذابیت فناوریهای تجهیرزات حفاظرت
براساس نظر خبررا در شکل ( )4-2انجام ررفته است.

شكل ( :)4-2اولويتبندي فناوريهاي تجهیزات حفاظت بر اساس مجموع نظرات خبرگان

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
48
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول ،تیر 1394

به صورت کلی هما طور که در شکل ( )4-2مشخص است از منظر جذابیت فناوریهای تجهیزات حفاظت ،نرمافزار رله نسل سوم
با توجه به نظرات خبررا در رتبه اول ،نرمافزار تجهیزات پایش و پردازش در رتبه دوم و سختافزار رله نسل سوم در رتبه سوم قرار
دارند .در ادامه با توجه به ادبیات ارائه شده در فصل اول و با در نظر ررفتن جذابیت هر یک از این فناوریها و همننرین توانمنردی
کشور در هر یک از فناوریهای تجهیزات حفاظت ،ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای تجهیزات حفاظت ترسیم شده و براساس
این ماتریس در خصوص فناوریهای اولویتدار تصمیمریری شده است.

 -3-2نتیجهگیري و ترسیم ماتريس جذابیت-توانمندي فناوريهاي تجهیزات حفاظت
به منظور ترسیم ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای تجهیزات حفاظت شبکه برق به صورت مجزا جذابیت و توانمندی کشور در
حوزه هفت فناوری موجود در درخت فناوری مورد بررسی و تحلیل قرار ررفت.
برای تعیین جذابیت هر یک از فناوریهای تجهیزات حفاظت شبکه برق ،هما طور که در بخش  3-2به صورت مفصل بیا شرد،
معیارهایی در راستای چشمانداز ترسیمی تعیین رردید و با روش تصمیمریری چند معیاره ،جذابیت هر یک از فناوریهای تجهیزات
حفاظت شبکه برق مطابق با شکل ( )4-2تعیین رردید که به ترتیب نرمافزار رله نسل سوم ،نرمافزار تجهیرزات پرایش و پرردازش،
سختافزار رله نسل سوم ،تجهیزات مخابرات حفاظت و سختافزار تجهیزات پایش و پردازش در ردههای اول تا پنجم قرار ررفتند.
برای تعیین قابلیت و توانمندی کشور در هر یک از فناوری های تجهیزات حفاظرت شربکه بررق عرسوه برر اخرذ نظررات خبرررا
(پرسشنامه پیوست  ،)1رزارش پتانسیلسنجی فناوریهای تجهیزات حفاظت شبکه برق 1نیز مورد استفاده قرار ررفته است .براساس
توانمندی بالقوه کشور در هر یک از فناوریهای تجهیزات حفاظت شبکه برق و براساس جذابیت هر یک از فناوریهای تجهیرزات
حفاظت شبکه برق ،ماتریس جذابیت -توانمندی فناوریهای تجهیزات حفاظت شبکه برق در شکل ( )5-2ترسیم رردیده است.

 .1گزارش پتانسیل سنجي فناوريهاي تجهیزات حفاظت شبكه برق
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شكل ( :)5-2ماتريس جذابیت و توانمندي بالقوه فناوريهاي تجهیزات حفاظت براساس مجموع نظرات خبرگان

با توجه به ماتریس جذابیت -توانمندی بالقوه فناوریهای تجهیزات حفاظت بر اساس مجموع نظرات خبررا و با توجه بره ادبیرات
ماتریس جذابیت و توانمندی ارائه شده در فصل اول و نظرات اعضای کمیته راهبری ،ماتریس جرذابیت و توانمنردی فنراوریهرای
تجهیزات حفاظت به سه قسمت تقسیم رردید.
نرمافزار رله نسل سوم ،سختافزار رله نسل سوم و نرمافزار تجهیزات پایش و پردازش ،سختافزار تجهیرزات پرایش و پرردازش و
تجهیزات مخابرات حفاظت به عنوا اولویت دسته اول و ترانسفورماتور جریا و ترانسفورماتور ولتاژ بره عنروا اولویرت دسرته دوم
محسوب میشوند.
پس از ارائه نتایج حاصل از ماتریس جذابیت توانمندی در کمیته راهبری فناوریهای تجهیزات حفاظت شربکه بررق ،مقررر رردیرد
تجهیزات مخابرات حفاظت از اولویت اول خارج شده و به عنوا اولویت دوم توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت قرار بگیرد .لذا با
توجه به نظرات اعضای محترم کمیته راهبری ،سختافزار و نرمافزار رله و سختافزار و نرمافزار تجهیزات پایش و پردازش به عنوا
فناوریهای اولویتدار مشخص شدند و سه تجهیز ترانسفورماتور جریا  ،ترانسفورماتور ولتاژ و تجهیزات مخابرات حفاظت از لیست
فناوریهای اولویت دار حذف رردیدند .همننین با توجه به نظر اعضای کمیته راهبری برای تعیین سبک اکتساب مناسب هر یک از
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فناوریهای اولویت دار تجهیزات حفاظت شبکه برق مقرر رردید چهار اولویت ذکر شده در فوق برا عنراوین کلری رلره نسرل سروم
(سختافزار و نرمافزار) و تجهیزات پایش و پردازش (سختافزار و نرمافزار) مورد تحلیل قرار بگیرند.

فصل سوم :سبك اكتساب فناوريهاي
اولويتدار تجهیزات حفاظت در شبكه
برق
3
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مقدمه
به منظور تصمیم ریری درباره نحوه اکتساب فناوری ،به طور معمول معیارها و عواملی دخیل هستند که باید طی فرنیند انتخاب
روش مناسب اکتساب فناوری ،مدنظر قرار ریرند .این معیارها و عوامل اغلب ناظر برر ویژرریهرای فنراوری ،دارنرده فنراوری،
ویژریها و اهداف ریرنده فناوری ،بازار و شرایط محیطی میباشند .از طرف دیگر بره صرورت کلری سره سربک بررای توسرعه
تکنولوژی و اکتساب ن وجود دارد که عبارتاند از:
 توسعه داخلی (درو زا) تکنولوژی
 توسعه مشارکتی تکنولوژی (همکاری تکنولوژیکی)
 خرید محصول تکنولوژی
در این بخش سبک اکتساب هر یک از فناوریهای اولویتدار که در بخش قبل مشخص رردیرد برا توجره بره مجموعره
معیارهایی مورد بررسی قرار ررفته است.

 -1-3تشريح مدل سبك اكتساب
امروزه یکی از مهمترین تصمیمات راهبردی پیش روی محیط رقابت جهانی ،موضوع اکتساب فناوری میباشد .اهمیت این کره
اکتساب فناوری ،از چه روشی انجام ریرد ،بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بر ن داشرته کره انرواع مختلرف روشهرای
اکتساب فناوری را مورد ارزیابی قرار داده و در پی انتخاب سودمندترین ن ها (از جوانب مختلف) میباشند .هر چقدر رویه مرورد
استفاده برای انتخاب روش اکتساب فناوری کاراتر و عقسنیتر باشد ،منجر به مزیتهای بیشتری برای اکتساب کننرده خواهرد
شد .به هر صورت انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری پیش از هر چیز یک مسئلۀ تصمیمریرری اسرت و بره همرین جهرت
تصمیمریرنده با لحاظ مجموعهای از معیارها و محدودیتها اقدام به انتخاب روش مناسب مینماید؛ بنابراین هرر مردلی بررای
انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری میبایست جنبههای فوق را مورد توجه قرار دهد.
در این قسمت به تشریح مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار تجهیزات حفاظت پرداخته شده است .بدین منظور در بدو امر بره
شر ویژریهای کلی مدل پرداخته و سپس مدل نهایی ارائه میرردد.
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اجزاء مدل اكتساب فناوري

در این قسمت به شر یکایک اجزا و عناصر این مدل و نقش ن ها در مدل پرداخته میشود:
چرخه عمر فناوری (عام) :پرسشی که در رام ابتداییِ مدل انتخاب روش اکتساب فناوری ،مطر میشود ،این است که فنراوری
در حالت عام ،در چه مرحلهای از چرخه عمر خود قرار دارد .مطابق با پاسخِ این پرسش ،روش برخورد با فناوری تغییر میکند .در
مدل ارائه شده فراخور وضعیت فناوری در چرخه عمر ،سه حالت زیر به وجود مینید:
چناننه معلوم شود فناوری در مرحلۀ معرفی قرار دارد" ،سبک خرید" حذف شده و تنها سربک "تحقیرق و توسرعه داخلری" و
روش همکاری "تحقیق و توسعه مشترك" معنا پیدا میکنند .بدیهی است که دلیل این امر عدم امکا پرذیری سربک خریرد و
برخی دیگر از روشهای همکاری میباشد.
ارر فناوری مذکور در مراحل رشد و بلوغ باشد ،تصمیمریری منوط به پرسش از حجم بازار خواهد بود که در بند بعردی بره ن
خواهیم پرداخت.
سرانجام ارر فناوری در مرحله پیری و افول باشد ،از ننجا که این به معنای معرفی فناوری رقیب در بازار اسرت ،پاسرخِ پرسرش
بعدی بدیهی میرردد به این صورت که چرخه عمر محصول نیز در حالت افول قرار میریرد و در نتیجه سبک تحقیق و توسعه
حذف می رردد ،دلیل این کار نیز این است که چرخه عمر فناوری در حالت افول بوده ،رقبا در حال خارج شد از بازار و فروش
فناوری هستند ،از سوی دیگر عاقسنه نیست که بر روی یک فناوری از رده خارج که در سطح بینالمللی کنار نهاده شده است،
تحقیق و توسعه انجام شود.
حجم بازار داخل :با توجه به مطالب فوق در حالتهای مختلفی پرسش از حجم بازار داخل ضرورت پیردا مریکنرد .حالرت اول
متعلق به زمانی بود که فناوری عام در مرحله افول از چرخه عمر خود قرار داشت ،حالتهای دوم و سوم نیز نراظر برر وضرعیتی
است که طی ن چرخه عمر محصول در بازار بینالملل ،در مرحلۀ رشد و بلوغ یا افول باشد .پاسخ به این پرسش دو خروجری را
به وجود مینورد:
حالت اول حکایت از کم بود حجم بازار داخل داشته و رقم پرداختی بابت خرید ن قابل توجه نمیباشرد کره در ایرن صرورت
سبک خرید محصول فناوری پیشنهاد میشود.
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حالت دوم ناظر بر با ارزش بود بازار داخلی است که در این صورت به دالیلی چو بازار جذاب داخل ،لزوم عدم خروج مقادیر
باالی ارز از کشور ،لزوم افزایش فرصتهای شغلی در کشور ،سبک خرید حذف شده و ادامه فلوچرارت از دو حالرت زیرر خرارج
نیست:
اوالً زمانی که در سطو باالتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف شده باشد که طی ن روشهای همکراریِ معنرادار مردنظر
قرار میریرند و پرسشهای بعدی بر مبنای ن مطر میشوند.
ثانیاً زمانی که در سطو باالتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف نشده باشد که در این صورت شکاف فناورانه مورد پرسرش
واقع میشود.
شکاف فناورانه :هدف از طر این معیار ،بررسی امکا تحقیق و توسعه در مسیرهایی است که این سربک از میرا روشهرای
اکتساب حذف نشده باشد .در صورتی که شکاف فناورانه غیرقابل پوشش باشد ،سبک تحقیق و توسعه حذف میرردد و چناننه
شکاف فناورانه قابل پوشش باشد ،سبک تحقیق و توسعه در کنار روشهای همکاری معنادار مورد بررسی قرار میریرد.
با توجه به موارد ذکر شده مدل سبک اکتساب فناوریهای اولویتدار در شکل ( )1-3نشا داده شده است که به فراخور نیراز و
با توجه به موضوع مورد بحث از برخی از قسمتهای ن استفاده شده است.
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فناوري مورد نظر

پیري

چرخه عمر فناوري

رشد و بلو

حذف توسعه
درونزا

سبك خريد

كم

حجم بازار

م عرف ي

توسعه درونزا

انتقال فناوري و در موارد
خا توسعه درونزا

حذف سبك
خريد

بله

استراتژيك
بودن

خی ر

زياد

تحلیل هزينه
فايده

حذف سبك
خريد

غیرقابل پوشش

شكاف
تكنولوژيك

زياد
انتقال فناوري و در موارد
خا توسعه درونزا

انتقال فناوري

حذف توسعه
درونزا

كم

حجم بازار

قابل پوشش
توسعه درونزا

بله

استراتژيك
بودن

خی ر
انتخاب روش مناسب از بین
توسعه درونزا و انتقال فناوري

تحلیل هزينه -
فايده

شكل ( :)1-3مدل مفهومي اكتساب فناوريهاي اولويتدار

 -2-3ارزيابي معیارهاي سبك اكتساب
به منظور اکتساب فناوریهای اولویتدار تجهیزات حفاظت در شبکه برق معیارهایی از قبیل حجم بازار داخلی ،میرزا شرکاف
تکنولوژیکی ،چرخه عمر فناوری و میزا استراتژیک بود فناوری در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد ررفت .بدین منظرور
اوالً با توجه به پاسخهای پرسشنامهای که برای اولویتبندی فناوریهای اولویتدار برای خبررا فرستاده شده و ثانیا با توجره
به منابع علمی و اطسعات موجود در کشور میزا اهمیت هر یک از این معیارها برای فناوریهای اولویتدار تجهیزات حفاظت
مورد بررسی قرار ررفته است .الزم به ذکر است فناوریهای اولویتدار حفاظت شبکه برق که در فصل قبل مورد بررسی قررار
ررفته است ،رلههای نسل سوم و تجهیزات پایش و پردازش میباشند که با توجه به اینکه سختافزار و نرمافزار این تجهیرزات
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در کنار هم قابل استفاده میباشند ،با توجه به نظر کمیته راهبری در تحلیل سبک اکتساب ،سختافزار و نرمافزار به صورت یک
بسته در نظر ررفته میشوند.
-1-2-3

معیار حجم بازار

برای سنجش میزا فرصتهای کسب و کار جهت تأمین تقاضای داخل میتوا از معیار حجم بازار تکنولوژی در داخل کشور و
میزا رشد این بازار استفاده نمود .منظور از حجم بازار ،میزا حجم ریالی بازار بالفعل برای هریک از تجهیزات و فنراوریهرای
حفاظت در شبکه برق در کشور میباشد .در ادامه حجم بازار هر یک از فناوریهرای تجهیرزات حفاظرت در جردول زیرر بیرا
میرردد(.اخذ شده از توانیر)
جدول ( :)1-3حجم بازار هر يك از فناوريهاي تجهیزات حفاظت در داخل كشور
نام محصول

میزا نیاز ساالنه کشور
(دستگاه)

رله اضافه جریا
رله جریا
5000
رله اضافه بار
رله جهتی
500
رله دیفرانسیل
800
رله دیستانس
مجموع حجم نیاز ساالنه کشور (میلیو ریال)
مجموع حجم نیاز ده ساله کشور (میلیو ریال)

متوسط قیمت
(میلیو ریال)

حجم نیاز ساالنه کشور (میلیو ریال)
(متوسط قیمت)

50

250000

160
90

80000
72000
402000
4020000

میزا حجم بازار داخلی فناوری تجهیزات حفاظت اولویتدار عسوه بر موارد پیش رفته شده ،با استخراج نظرات متخصصین این
حوزه از پرسشنامه اولویتبندی که در شکل ( )2-3نشا داده شده است نیز برنورد شده است.
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شكل ( :)2-3میزان امتیاز حجم بازار هر يك از فناوريهاي تجهیزات حفاظت بر اساس پرسشنامه

در جدول با توجه به نظر خبررا در پرسشنامه به صورت کیفی حجم بازار فناوریهای اولویتدار تجهیزات حفاظت شبکه برق
نشا داده شده است.
جدول ( :)2-3حجم بازار داخلي هر يك از فناوريهاي اولويتدار تجهیزات حفاظت
تجهیز حفاظت
اولويتدار

رله نسل سوم

تجهیزات پايش و پردازش ()PMU

متوسط

کم

حجم بازار
داخلي

-2-2-3

معیار چرخه عمر فناوري

هر تکنولوژی دارای عمری است که به صورت یک منحنی ترسیم میشود چرخه عمر تکنولوژی به طور کلی میزا تقاضا برای
یک فناوری در طول زما را بیا می دارد .این نمودار دارای چهار بخش اصلی معرفی ،رشد ،بلوغ و افول اسرت کره در شرکل
نشا داده شده است.
هر فناوری ،چرخه عمر خود را از مرحله معرفی که اولین ایدهها و مفاهیم در مورد ن مطر میشود نغاز میکند .ایرن مرحلره
عموماً در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی صورت می ریرد .در این مرحله بیشترین تعداد مقاالت علمری در رابطره برا ن موضروع
منتشر میشود.
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زمانی که فناوری مورد نظر قابلیت استفاده صنعتی و تجاری داشته باشد؛ مرحله رشد فناوری در مراکز تحقیق و توسعه صرنعتی
نغاز میشود .این مرحله تا زمانی که فناوری مورد نظر ،به مرحله ای برسد که بتوا برا اسرتفاده از ن محصرول و یرا خردمات
جدیدی را ارائه کرد ادامه مییابد .در این مرحله حجم مقاالت به تدریج کاهش مییابد و تعداد پتنتهای مرتبط با ن فنراوری
افزایش مییابد.
پس از مرحله رشد ،فناوری وارد مرحله بلوغ میشود .در این مرحله سطح فناوری تغییر عمدهای نمیکند و تغییرات ن در حرد
بهینهسازیهای محدودی خواهد بود که در خود صنعت صورت میریرد .در این مرحلره از عمرر فنراوری ،مقراالت و پتنرتهرا
کاهش یافته و در عوض نشا های تجاری و شرکتهایی که در رابطه با ن فناوری تأسیس میشوند ،افزایش مییابد.
با رذشت زما و ورود فناوریهای رقیب که قابلیتهای جدیدی را ارائه میکنند ،تقاضا برای فنراوری قردیمی کمترر شرده و
مرحله افول نغاز میشود .رشد منفی مقاالت ،پتنتها و نشا های تجاری از ویژریهای این دوره چرخه عمر فناوری است.
با توجه به توضیحات فوق ،چرخه عمر فناوری را میتوانند به شر زیر در نظر ررفت:

شكل ( :)3-3چرخه عمر فناوري

-1-2-2-3

بررسي چرخه عمر فناوري رلههاي حفاظتي و تجهیزات پايش و پردازش

الف) بررسي مقاالت منتشر شده در زمینه رلههاي حفاظتي و تجهیزات پايش و پردازش
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به منظور بررسی روند موضوعی مقاالت حوزه حفاظت در سالهای اخیر ،مقاالت چاپ شده در این حوزه در سالهای -2014
 2005از ژورنالهای معتبر  ELSEVIER ،IEEEو  IETاستخراج شدهاند .الزم به ذکر است در دو حوزه رله و تجهیزات
پایش و پردازش هم بحث نرمافزاری ن ها و هم بحث سختافزاری ن ها مدنظر بوده است.
نتایج این بررسی نشا میدهد که  64درصد مقاالت منتشر شده در این سالها در حوزه حفاظت در رابطه با توسعه الگروریتم-
های سختافزاری و یا نرمافزاری رلههای حفاظتی بوده است .این مسئله بیانگر اهمیرت ویرژه ایرن تجهیرز در حروزه حفاظرت
شبکههای فعلی و نینده دارد 32 .درصد مقاالت نیز به حوزه تجهیزات پایش و پردازش مرتبط میشود .با دقرت در رونرد چراپ
مقاالت این حوزه مشخص است که در سال  2014تعداد مقاالت چاپ شده در این حوزه بسیار زیاد بوده است ولی هرچه قدر از
این سالها به عقب باز میرردیم این تعداد کاهش مییابد .بنابراین میتوا این انتظار را داشت که در سالهرای نینرده شراهد
رشد بیشتر مقاالت در این حوزه باشیم .نمار باالی مقاالت در حوزه رلههای حفاظتی و تجهیزات پایش و پردازش حاکی از این
مسئله است که روند رشد و ارتقاء این تجهیزات قابل توقف نیست و هر روز تکنولوژیهای جدیدی از این محصوالت بره برازار
ارائه میشود.

شكل ( :)4-3تعداد مقاالت چاپ شده در ژورنالهاي معتبر (رلههاي حفاظتي و تجهیزات پايش و پردازش)

شکل ( )5-3تغییرات چاپ مقاالت را در دو حوزه رلههای حفاظتی و تجهیزات پاش و پردازش طی سالهای مختلف نشا
میدهد .هما طور که از این شکل مشخص است نمار چاپ مقاالت در حوزه پایش و پردازش طری سرالهرای اخیرر افرزایش
چشمگیری داشته است .از سوی دیگر نمار چاپ مقاالت در حوزه رلههای حفاظتی همواره باال بوده است که این مسئله بیرانگر
اهمیت ویژه این تجهیز با تکنولوژی پیشرفته میباشد بطوریکه طی سالیا متمادی از درجه اهمیت ن کاسته نشده است.
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شكل ( :)5-3تغییرات آمار چاپ مقاالت در دو حوزه رلههاي حفاظتي و تجهیزات پايش و پردازش

ب) بررسي پتنتهاي منتشر شده در زمینه رله و تجهیزات پايش و پردازش
در این قسمت به بررسی تعداد پتنت دو تجهیز اصلی حفاظت یعنی رلههای حفاظتی و تجهیزات پایش و پردازش در سالهرای
 2005-2015پرداخته میشود ..هما طور که از نتایج این بررسی در شکل ( )6-3و شکل ( )7-3مشخص است ،پتنت ایرن دو
تجهیز پراهمیت همواره روندی صعودی داشته است بطوریکه در سال  2014بیشترین پتنت برای هر دو تجهیز ثبت شده است.
الزم به ذکر است پتنتهای رله های حفاظتی در سالهای قبل از  2014نیز نمار براالیی داشرته اسرت امرا ایرن مسرئله بررای
تجهیزات پایش و پردازش دیده نمیشود .این مسئله بیانگر ن است که رله همواره بهعنوا مهمترین تجهیز حوزه حفاظت چه
به لحاظ نمار چاپ مقاله (هما طور که در رزارش بررسی نمار چاپ مقاالت بررسی شد) و چه بره لحراظ پتنرت ثبرت شرده در
سالهای اخیر همواره مورد توجه بوده است .با تغییر ساختار در شبکهها و حرکت به سمت شبکههای هوشمند ،تجهیزات پایش
و پردازش نیز مورد توجه قرار ررفتهاند بطوریکه در سالهای اخیر شاهد افزایش چاپ مقاالت در این زمینه و نیز پتنتهای ثبت
شده هستیم.
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شكل ( :)6-3تعداد پتنتهاي ثبت شده در حوزه رله هاي حفاظتي در سالهاي 2005-2015

شكل ( :)7-3تعداد پتنتهاي ثبت شده در حوزه تجهیزات پايش و پردازش در سالهاي 2005-2015

ج) تحلیل از حجم بازار رلههاي حفاظتي در دنیا
با توجه به پیشرفت در صنایع مختلف ،تغییر الگوی زندری ،افزایش جمعیت و  ...نیاز به برق روز به روز افزایش مییابد.
مطالعات نشا میدهند که نیاز به برق از  3.6درصد بین سالهای  2006-2012به  3.9درصد بین سالهای 2013-2020
افزایش خواهد یافت .افزایش نیاز به برق موجب ایجاد ظرفیتهای جدید تولید خواهد شد .عسوه بر ننکه ظرفیتهای جدید
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نیازمند تجهیزات حفاظتی (بهویژه انواع رلههای حفاظتی) هستند ،بهروزرسانی رلههای قدیمی نیز موجب شده است که بازار رله-
های حفاظتی یک بازار پررونق با بیس مالی بسیار باال باشد .در بیا حجم این بازار به ذکر این مسئله اکتفا میشود که در
سالهای  2006-2008حدود  13300رله توسط کشورهای نمریکای شمالی خریداری شده است در حالیکه این تعداد رله برای
سالهای  2009-2014به بیش از  15000دستگاه رله افزایش یافته است [ .]5در تحقیقی که توسط موسسه تحقیقاتی
 Newton-Evansانجام شده است و نتایج ن در مرجع [ ]54ارائه رردیده است ،نوع رلههای خریداری شده در کشورهای
نمریکای شمالی بین سالهای  2009-2011به شر شکل ( )8-3میباشد:

شكل ( :)8-3نوع رلههاي خريداري شده در سالهاي  2009-2011در كشورهاي آمريكاي شمالي

هما طور که از شکل ( )8-3مشخص است ،رلههای اضافه جریا حفاظت از فیدر بیشترین حجم رلرههرای اسرتفاده شرده در
کشورهای نمریکای شمالی را در سال های مورد تحقیق به خود اختصاص داده است .پس از ن رلره پراهمیرت دیسرتانس کره
وظیفه حفاظت از خطوط انتقال را بر عهده دارد ،بیشترین تعداد رله مورد استفاده است .افزایش تعداد رلههرای خریرداری شرده
توسط شرکتهای مختلف دنیا در سالهای  2009تا  2011موجب رردید که میزا داد و ستد در بازار رله از  1.2میلیارد دالر در
سال  2009به  2.4میلیارد دالر در سال  2012برسد .افزایش دو برابری حجم مالی بازار تنها در مدت سه سال ،نشا از اهمیت
و جایگاه ویژه این تجهیز در صنعت دارد بطوریکه می توا بازار رله را جزء یکی از بازارهای پررونق دنیا با حجم تبادالت مرالی
بسیار باال دانست [.]6
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شكل ( :)9-3تغییرات مالي بازار رله در سالهاي  2012و 2009

حجم باالی تعداد رله موجب ایجاد یک بازار رقابتی و بسیار بزرگ برای این تجهیز پراهمیت شده است .براین اساس با
توجه به ایجاد میکرورریدها ،شبکههای هوشمند ،ظرفیتهای مختلف تولید برق در دنیا و ارزیابیهای مختلف از بهروزرسانی
رلههای حفاظتی در دنیا ،تحلیلهای مختلفی از ارزش مالی این بازار بزرگ برای نینده صورت میپذیرد .در این راستا براساس
تحلیلهای صورت ررفته توسط شرکت اقتصادی  Navigant Researchارزش مالی بازار رلههای حفاظتی از در سال  2015از
 5.5میلیارد دالر به  9.7میلیارد دالر در سال  2024افزایش مییابد .این مسئله در شکل ( )10-3نیز نشا داده شده است [.]7

شكل ( :)10-3تغییرات مالي بازار رله در سالهاي  2015و  2024براساس تحلیل شركت Navigant Research

شرکت بازررانی  MarketsandMarketsتحلیل دیگری از بازار رله را در سالهای نه چندا دور ( )2014-2019ارائه
میدهد .هما طور که در شکل ( )11-3نیز نشا داده شده است ،براساس تحلیلهای صورت ررفته توسط این شرکت میزا
تبادالت مالی در بازار رلههای حفاظتی از حجم فعلی (حدود  3.5میلیارد دالر) به میزا  5.08میلیارد دالر در سال  2019افزایش
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خواهد داشت [ .]7براساس این تحلیل حجم بازار هر نوع رله در سالهای  2014و  2019به شر ارائه شده در شکل ()12-3
خواهد بود [.]7

شكل ( :)11-3تغییرات مالي بازار رله در سالهاي  2014و  2019براساس تحلیل شركت MarketsandMarkets

شكل ( :)12-3تغییرات مالي بازار رله در سالهاي  2014و  2019براساس تحلیل شركت  MarketsandMarketsو
براساس نوع رله

الزم به ذکر است نتایج مطالعه [ ]8نشا میدهد که بخش عمده از مبادالت ارائه شده در شکل ( )11-3مربوط به
کشورهای نسیایی است.
هما طور که از تحلیلهای این بخش مشخص شد ،فارغ از این که تحلیلهای کدام شرکت مدنظر قرار ریرد ،نننه که
حائز اهمیت است این است که بازار رلههای حفاظتی یک بازار پررونق با حجم مبادالت بسیار باال (در حدود  10میلیارد دالر)
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است .این مسئله عسوه بر ننکه اهمیت و جایگاه ویژه این تجهیز را چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اقتصادی مشخص میسازد،
ضرورت تبیین سیاستهای مناسب را برای بهرهمندی از بخشی (هرچند کوچک) از بازار بزرگ این تجهیز ضروری میسازد.
د) تحلیل از حجم بازار تجهیزات پايش و پردازش در دنیا
عسوه بر رلههای حفاظتی که در بخش قبل رزارش حاضر به بررسی روند بازار ن ها پرداخته شد ،تجهیز پراهمیت دیگری
که بهویژه در حفاظت شبکههای نینده نقشی تأثیررذار را دارد PMU ،است که در این بخش از رزارش به بررسی بازار این
تجهیز پراهمیت پرداخته خواهد شد.
براساس نتایج رزارش ارائه شده توسط وزارت انرژی نمریکا ،در ایالت کالیفرنیا در سال  2007تعداد  166دستگاه PMU

وجود داشته است که با هزینهای بالغ بر  330میلیو دالر این تعداد  PMUبه بیش از  1000دستگاه در سال  2013افزایش
یافته است [.]9

شكل ( :)13-3افزايش تعداد  PMUدر ايالت كالیفرنیا در سالهاي  2007و 2013

افزایش  10برابری تعداد  PMUهای نصب شده تنها در یک ایالت در کشور نمریکا ن هم در مدت حدود  6سال نشا از
اهمیت ویژه این تجهیز دارد بطوریکه مطابق پیشبینیهای انجام شده توسط شرکت اقتصادی  Navigant Researchدر
نینده نه چندا دور شاهد رشد و رونق بازار  PMUخواهیم بود بطوریکه هم اکنو بسیاری از شرکتهای معتبر دنیا در زمینه
تجهیزات حفاظتی و اتوماسیو  ،برنامهریزیهای ویژهای را برای بهرهمندی هرچه بیشتر از این بازار عظیم انجام دادهاند [.]10
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براساس نتایج تحقیقات شرکت  Navigant Researchکه نتایج ن در مطالعه [ ]10منتشر شده است ،حجم بازار  PMUدر
سال  2014در حدود  8.5میلیارد دالر است که این میزا در سال  2023به  16.7میلیارد دالر افزایش خواهد داشت .پرواضح
است که این حجم از تبادالت مالی بیانگر جایگاه ویژه  PMUدر نینده صنعت برق است.

شكل ( :)14-3تغییرات مالي بازار  PMUدر سالهاي  2014تا 2023

-2-2-2-3

جمعبندي چرخه عمر فناوريهاي اولويتدار تجهیزات حفاظت

با توجه به مطالب پیش رفته چرخه عمر فناوری هر یک از فناوریهای تجهیزات حفاظت مطرابق جردول ( )3-3بره صرورت
خسصه در شبکه برق نشا داده شده است.
جدول ( :)3-3چرخه عمر هر يك از تجهیزات حفاظت اولويتدار
تجهیز حفاظت
اولويتدار
چرخه عمر
تكنولوژي

-3-2-3

شكاف تكنولوژيك

رله نسل سوم

تجهیزات پایش و پردازش ()PMU

رشد و بلوغ

رشد و بلوغ
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شکاف تکنولوژیک عبارت است از فاصله میا سطح توانمندی فناورانه بالقوه کشور در افق زمانی مرورد نظرر و حرداقل سرطح
توانمندی مطلوب ،در ارتباط با فناوری منتخب .بر اساس اینکه این فاصله وجود داشته باشرد شرکاف قابلیرت پوشرش نخواهرد
داشت و در صورتی که فاصله وجود نداشته باشد ،شکاف قابلیت پوشش دارد .میزا توانایی برالقوه در هرر یرک از تجهیرزات و
فناوریهای حفاظت با استفاده از نظر خبررا از طریق پرسشنامه استخراج رردیده و در شکل ( )15-3نمایش داده شده اسرت.
عسوه به اخذ نظرات خبررا در رزارشی به صورت مجزا در همین پروژه با عنوا پتانسیل سنجی میرزا توانمنردی کشرور در
حوزه فناوریهای تجهیزات حفاظت شبکه برق به صورت مفصل تشریح شده است.

شكل ( :)15-3میزان امتیاز توانمندي بالقوه هر يك از فناوريهاي تجهیزات حفاظت بر اساس پرسشنامه

در جدول ( )4-3قابلیت پوشش و یا عدم قابلیت پوشش فنراوریهرای اولویرت دار حفاظرت شربکه بررق برا توجره بره ررزارش
پتانسیلسنجی و همننین نظرات خبررا نشا داده شده است .الزم به ذکر است در زمینه سختافزارهای رلره نسرل سروم و
تجهیزات پایش و پردازش به صورت کلی نمونههای اولیه و یا در مواردی همنو رلههای اضافه جریرا بره صرورت تجراری
نمونههای ساخته شده است که در رزارش پتانسیلسنجی به طور مفصل شر داده شده است.
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جدول ( :)4-3شكاف تكنولوژيك تجهیزات حفاظت شبكه برق
تجهیز حفاظت
اولويتدار
شكاف تكنولوژيك

-4-2-3

رله نسل سوم

تجهیزات پایش و پردازش

قابل پوشش

قابل پوشش

استراتژيك بودن فناوري

بر حسب اهمیت فناوری برای کشور ،فناوریها را میتوا به دو رروه ذیل تقسیمبندی نمود:
 فناوریهای کلیدی یا استراتژیک
 فناوریهای متعارف یا معمولی
لفظ "فناوری کلیدی یا استراتژیک" به فناوریهایی اطسق می شود که در تحقق اهداف استراتژیک نقش کلیدی ایفرا نماینرد.
همننین فناوری های متعارف یا معمولی عبارتاند از فناوریهایی که تسلط بر ن هرا ارزش زیرادی نردارد .اسرتراتژیک برود
فناوریها بر اساس سه عامل امنیتی-دفاعی ،پدافند غیرعامل و تحریم مشخص میرردد .برای تعیین استراتژیک بود هر یک
از تجهیزات حفاظت نیز سه عامل مذکور را بررسی میرردد .در مورد تجهیزات حفاظت معیار دفاعی-امنیتری مطرر نیسرت و
بدین جهت از بررسی این مورد صرفه نظر شده است میزا امتیاز هر یک از تجهیزات حفاظت در معیار پدافنرد غیرر عامرل برر
اساس نظر خبررا از طریق پرسشنامه (پیوست شماره  )1استخراج رردیده و در شکل ( )16-3ارائه شده است .همننین با توجه
به مصاحبههایی که با خبررا انجام شده ،مشخص رردید کدام تجهیز حفاظت در شرایط تحریم قرار دارد و باعث اسرتراتژیک
شد تجهیز میرردد.
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شكل ( :)16-3امتیاز تأثیر بر پدافند غیرعامل هر يك از فناوريهاي تجهیزات حفاظت بر اساس پرسشنامه

در جدول زیر انواع فناوریهای اولویتدار تجهیزات حفاظت شبکه برق از حیث میزا استراتژیک بود نشا داده شده است.
جدول ( :)5-3میزان استراتژيك بودن تجهیزات حفاظت اولويتدار
تجهیز حفاظت
اولويتدار

سختافزار رله نسل سوم

تجهیزات پایش و پردازش

بله

خیر

استراتژيك بودن فناوري

 -3-3انتخاب روش مناسب اكتساب
با توجه به مدل اکتساب فناوریهای اولویت دار و اطسعات بیا شده در قسمت قبل در ارتباط با چرخه عمر فناوری ،حجم بازار،
میزا استراتژیک بود فناوری و شکاف تکنولوژیک؛ از بین روشهای سهرانه اکتساب فناوریهای اولویرتدار (سربک خریرد،
توسعه درو زا و انتقال فناوری) در جدول ( )6-3روش اکتساب فناوری منتخب برای هر یک از فناوریهای تجهیزات حفاظرت
شبکه برق با توجه به الگوریتم تدوین شده بیا شده است.
این الگوریتم در برخی شرایط اقدام به حذف یکی از روشهای سبک اکتسراب مرینمایرد و تصرمیمریرری در خصروص روش
منتخب می بایست با توجه به شرایط موجود در کشور صورت پذیرد .در ادامه پس از جردول زیرر بره صرورت مشرخص سربک
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اکتساب منتخب در هر یک از فناوریهای اولویتدار تجهیزات حفاظت شبکه برق با تطبیق با شرایط موجرود در کشرور بریا
شده است.
جدول ( :)6-3سبك اكتساب مناسب هر يك از فناوريهاي تجهیزات حفاظت اولويتدار
شکاف

استراتژیک

چرخه عمر

تکنولوژیک

بود

رله نسل سوم

رشد و بلوغ

متوسط

قابل پوشش

بله

انتقال فناوری و در صورت عدم امکا
پذیری اتخاذ رویکرد توسعه درو زا

تجهیزات پایش و
پردازش

رشد و بلوغ

متوسط

قابل پوشش

خیر

تحلیل هزینه و فایده جهت انتخاب روش
مناسب از بین توسعه درو زا و انتقال
فناوری

انواع
تجهیزات حفاظت

فناوری

حجم بازار

سبک اکتساب مناسب

هما رونه که از جدول باال مشخص است سبک اکتساب مناسب فناوریهای رله نسل سوم با توجه به استراتژیک برود
این فناوری انتقال فناوری در صورت عدم امکا پذیری اتخاذ رویکرد توسعه درو زا است و در خصروص فنراوری تجهیرزات
پایش و پردازش نیز سبک مناسب اکتساب فناوری با حذف سبک خرید ،با توجه به تحلیل هزینه – فایده بین روشهای انتقال
تکنولوژی و توسعه درو زا انتخاب میررردد .در ادامره بره منظرور تعیرین سربک مناسرب اکتسراب ،توضریحاتی در خصروص
رویکردهای مختلف اکتساب فناوری (رویکردهای نظام نونوری) بیا شده است و در انتها به صورت مشخص سربک اکتسراب
مناسب رلههای نسل سوم و تجهیزات پایش و پردازش بیا شده است.
به طور کلی نظامهای نونوری دارای دو سبک اصلی هستند .تفاوت بین این دو سبک ناشی از تفاوت در روشهای یرادریری و
جریا دانشی موجود در ن هاست  .از طرف دیگر انواع دانش فناورانه موجود در یک سیستم فناورانه  4نوع است :دانش چیستی
( ،)Know-Whatدانش چگونگی ( ،)Know-Howدانش چرایی ( )Know-Whyو دانش کیستی ( .)Know-Whoهمننین
انواع روشهای یادریری در نظام نونوری عبارتاند از :یادریری در حین جستجو( 1یادریری کتابخانرهای) ،یرادریری در حرین
انجام کار ،2یادریری در حین تعامل 3و یادریری در حین استفاده 1میباشد .البته میبایست به ایرن موضروع توجره داشرت کره

1

Learning by searching
Learning by doing
3
Learning by interacting
2
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یادریری در حین تعامل درصورت وقوع بهصورت اَشکال زیر به وقوع میپیوندد :تعامل موجود بین بازیگرا موجود در سیسرتم
در حالتی که هیچیک از ننا دانش مورد نظر را ندارد (همگی ن ها برای رسید به یک دانش مشترك با یکدیگر تعامل دارند و
بین ن ها جریا دانشی قابل توجهی وجود ندا رد)؛ تعامل موجود بین بازیگرا موجود در سیستم با بازیگرا خارج از سیستم که
دانش از بازیگر خارجی به بازیگر داخلی جریا مییابد .منبع خلق دانش نیز میتواند در داخل سیستم و یرا خرارج از ن باشرد.
حالت اول خلق دانش (با منبع داخلی) ،توسعهی درو زا و حالت دوم ،انتقال برونزای دانش نامیده میشود .شکل زیر رابطه بین
انواع دانش ،روشهای یادریری و سبکهای نظام نونوری را نشا میدهد:

شكل ( :)17-3رابطه بین انواع دانش ،روشهاي يادگیري و سبكهاي نظام نوآوري

هر یک از سبکهای نظام نونوری ویژری ها و ملزومات خاص خود را به همراه داشته و در شرایط مخصوص به خود میبایست
مورد استفاده قرار ریرند:
جدول ( :)7-3مقايسه سبكهاي اكتساب فناوري

پیشفرضها
اهداف

STI

DUI

Learning by Searching

& Learning by Doing, Using
Interacting

افزایش ظرفیت تحقیق و توسعه و
افزایش ارتباط بین شرکتها و پژوهشگاهها

افزایش یادریری سازمانی و
افزایش ارتباط بین تولیدکنندرا و مصرفکنندرا

Learning by using

1
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STI

DUI

بازيگران اصلي

دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،مؤسسات تحقیقاتی ،شرکتهای
دانشبنیا کوچک ،مراکز رشد ،صندوقهای توسعه نونوری،
سرمایه خطرپذیر

شرکتهای دانشبنیا بزرگ ،بانکها ،شهركهای
صنعتی ،پاركهای فناوری ،شرکتهای مادر تخصصی،
بروکرهای فناوری

ويژگيهاي فناوري

فناوریهای نوظهور در محصوالت

فناوریهای رشد یافته و بالغ

توانمندي فناورانه



نوع دانش تولید
شده

نحوه ارتباطات



فناوری محصول (توسعه محصول جدید)

 فناوری فرنیند تولید

Know Why 
 دانش نشکار و جهانی
Science Based Knowledge

Know How 
 دانش ضمنی و پنها و بومی

 از دانشگاه به صنعت
 عموماً از داخل به داخل
 انتقال تکنولوژی افقی



Engineering Based Knowledge

 از صنعت به صنعت
 عموماً از خارج به داخل
 انتقال تکنولوژی عمودی

در اینجا می بایست به این نکته توجه رردد که فرنیند یادریری و نونوری فناورانره در کشرورهای پیشررو در زمینره فنراوری برا
کشورهای در حال صنعتی شد تفاوتهای اساسی دارد .بدینصورت که در کشورهای پیشرفته تجمیع توانمندیهای فناورانه از
طریق “ ”Learning by searchingاتفاق میافتد درحالیکه این مهم در کشورهای درحال توسرعه از طررق“ Learning by
 ”doing”, “Learning by using”, “learning by interactingشرروع و در یرک فرنینرد ررذار بره “ Learning by

 ”searchingتبدیل میرردد؛ به عبارت دیگر و براساس سطو نمادری فناوری ( ،)TRLکشورهای پیشرفته به علت در اختیار
داشتن دانش بنیادین فناوری براساس سطو نمادری فناوری و نیروی متخصص تحقیق و توسعه ،مراحل توسرعه فنراوری را از
سطح یک تا نه به ترتیب طی میکنند .ولی در کشورهای در حال صنعتی شد روش منطقی این نیست که با تحقیقات بنیادین
به دنبال کسب دانش فنی بنیادین فناوری و سپس تبدیل ن به نونوری محصول باشرند .بلکره مریبایسرت مراحرل و سرطو
نمادری فناوری را وارونه و از سطح نه به سمت سطح یک حرکت کنند:
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شكل ( :)18-3رابطه رويكردهاي سبك اكتساب با سطوح آمادگي فناوري

با توجه به مطالب فوق در خصوص رویکردهای اکتساب فناوریهای نوظهور و در حال رشد یا برالغ دو رویکررد  DUI1و
 STI2وجود دارد که هما طور که در شکل زیر نیز نشا داده شده است ،رویکرد  DUIبررای فنراوریهرایی کره چرخره عمرر
فناوری در مرحله در حال رشد و یا بالغ است ،مورد استفاده قرار میریرد و رویکرد  STIبرای فناوریهای نوظهور مورد استفاده
قرار میریرد.

شكل ( :)19-3رويكردهاي اكتساب فناوري  DUIو STI

).Doing, Using & Interacting (DUI

1

).Science & Technology Innovation (STI

2
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مهمترین شاخصهای انتخاب رویکردهای مناسب اکتساب فناوری ،چرخه عمر فناوری و حجم بازار داخلی است .چرخره عمرر
فناوری رله های نسل سوم و تجهیزات پایش و پردازش (با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت  2-3-3همین ررزارش) در
حال رشد و یا بلوغ قرار دارند که در شکل زیر نیز نشا داده شده است .حجم بازار رلههای نسل سروم نیرز همرا طرور کره در
بخشهای رذشته بدا اشاره شد در طی ده سال بالغ بر  4020میلیارد ریال است .حجم بازار تجهیزات پرایش و پرردازش نیرز
اندك میباشد.

شكل ( :)20-3چرخه عمر فناوري رله و تجهیزات پايش و پردازش

با توجه به چرخه عمر فناوری و حجم بازار داخلی این فناوریها ،از ن جا که بازار داخلی جذابی برای تجهیزاتی که دانش ن ها
در داخل کشور موجود نمیباشد (رله های دیفرانسیل ،دسیتانس و  )...وجود ندارد و حجرم برازار ایرن فنراوریهرا بررای انتقرال
تکنولوژی نیز مناسب نیست و شرکت های خارجی با در نظر ررفتن چنین بازاری تمایلی برای انتقال تکنولوژی ندارند لذا بررای
دستیابی به دانش طراحی ( )Know Howاین سیستمها رویکرد  STIپیشرنهاد مریررردد .الزم بره ذکرر اسرت همننرین
علیرغم بازار پایین این فناوریها در داخل کشور ،توسعه این فناوریها به دالیل امنیتی برای کشور ضرروری اسرت و توسرعه
درو زای ن پیشنهاد میرردد .از طرف دیگر نیز وجود بازارهای بالقوه منطقهای سبب شده است کره در صرورت توسرعه ایرن
فناوریها در کشور و رسید به کیفیت قابل رقابت با رقبای خارجی میتوا حجم بازار مناسبی برای ن ها در نظر ررفت.
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در خصوص تجهیزات پایش و پردازش نیز با توجه به حجم بازار اندك این تجهیزات و عدم تمایل شرکتهرای خرارجی بررای
انتقال تکنولوژی و از طرفی وجود توانمندی مناسب در کشور ،سبک اکتساب تجهیزات پایش و پردازش توسعه درو زا پیشنهاد
میرردد.
در کوتاهمدت نیز با توجه به ریسک باالی بهرهبرداری از تجهیزات ساخت داخل پیشنهاد میرردد به جای خرید این تجهیرزات
از خارج کشور از روشهای مانند خرید حق امتیاز ،کلید در دست و  ...استفاده رردد.
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نتیجهگیري
به منظور اولویتبندی فناوریهای تجهیزات حفاظت در شبکه برق مورد بررسی در سند توسعه فنراوریهرای حفاظرت در
شبکه برق ،در این رزارش پس از ارائه مرور ادبیات متدولوژی اولویتبندی و سبک اکتساب فناوری در فصل اول ،در فصل دوم
اولویتبندی فناوری های تجهیزات حفاظت با استفاده از نظرات خبررا ارائه شد .سپس در فصل سوم با استفاده از مدل سبک
اکتساب فناوریهای اولویت دار ،به تعیرین سربک اکتسراب مناسرب بررای هریرک از فنراوریهرای اولویرتدار پرداختره شرد.
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مقدمه
توسعه تجهيزات حفاظتي در شبكه قدرت در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشتته استت ،بته طتوري كته گتذار از رلتههتاي
الكترومكانيكي به رلههاي الكترواستاتيكي و نهايتاً رله هاي ديجيتالي منجر به بهبود حفاظت از المانهتاي شتبكه قتدرت شتده
است .عالوه بر اين توسعه و استفاده روزافزون از دستگاه اندازهگيري فازور ) (PMU1نيز باعث شده است تا بتوان شبكه قدرت
را به صورت ديناميكي و به صورت ناحيه گسترده پايش كرد.
از طرف ديگر پديد آمدن چالش هاي جديد در شبكه قدرت به داليل مختلف نظير افزايش بار مصرفي نسبت به گذشته ،تجديد
ساختار و خصوصي شدن شبكه قدرت ،بهرهبرداري از منابع توليتد پراكنتده منجتر بته افتزايش احستان نيتاز بته تجهيتزات و
فناوريهاي جديد در حوزه حفاظت شبكههاي برق شده است .پرواضح است اين فناوري هاي جديد نيازمند اصالح الگويهتاي
مديريت به منظور بهرهبرداري مناسب از آنها در شبكه قدرت هستند .بر همين اسان نقشته راه حفاظتت بتراي شتبكه قتدرت
تدوين و تشريح ميگردد به گونه اي كه بتواند مديريت ايجاد و توسعه فناوريهاي مختلف به منظور برطرف كردن كمبودهتا و
چالشهاي موجود در صنعت برق را بر عهده گيرد.
به صورت كلي ميتوان دو رويكرد را براي حفاظت شبكه قدرت متصور شد كه رويكرد اول در مورد حفاظت محلي عناصر نصب
شده در شبكه قدرت است و رويكرد دوم نيز در رابطه با پايش ،حفاظت و كنترل ناحيه گسترده در شبكه قدرت استت .در ادامته
اين فصل به صورت مختصر به هر يك از دو رويكرد اشاره شده پرداخته ميشود اما در چشمانداز كشورهاي مختلتف ،بررستي
رويكرد دوم حائز اهميت بيشتري بوده و توجه بيشتري به آن شده است .در كشور ايران نيز با توجه به برنامه شتركت متديريت
شبكه مبني بر نصب دستگاه  PMUدر شبكه  400و  230كيلوولت توجه ويژهاي به رويكرد دوم شده است .بر همين اسان در
اين نوشتار نيز رويكرد دوم مورد توجه قرار گرفته است.

 -1-1حفاظت محلي عناصر شبكه
پس از  20سال تحقيق و توسعه در صنعت تكنولوژي ديجيتال ،حفاظت و كنترل ديجيتال شبكههاي قدرت به بلوغ كافي رسيده
است به طوري كه صدها هزار رله ديجيتال و هزاران سيستم كنترل پست در حال بهرهبرداري هستند .در همه موارد متذكور از
Phasor Measurement Unit
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قالب سختافزاري مبتني بر ابزارهاي الكترونيكي بهره گرفته شده است و طراحي به صورت واحدهاي مجزا آن اجازه استتفاده
از ورودي و خروجي ها را براي كاربردهاي متنوع صادر ميكند .واحدهاي مجزاي خاصي نيز براي رابطهاي مختابراتي در نظتر
گرفته شدهاند تا مسائل مرتبط با افزايش دادههاي شبكه را مرتفع نمايند .نهايتاً در برخي از رلههاي توليد شتده امكتان همگتام
شدن با استفاده از  GPSنيز فراهم آورده شده است [.]1
با توجه به تنوع زياد محصوالت توليد شده توسط سازندگان مختلف ،بهرهبرداران مجبور هستند از نترمافزارهتاي مختلفتي كته
توسط سازندگان مختلف توليد شده اند استفاده نمايند كه منجر به بروز پيچيدگي و در برخي موارد عدم سازگاري آنها با يكديگر
ميشود [.]1
تحقيقات و بررسيها نشان داده است كه پاكسازي سريع خطا يك شرط اساسي و حياتي براي خروج شبكه قتدرت از شترايط
پس از اغتشاش است .اضافه كردن حفاظت و نصب كردن مدار ناظر عملكرد كليد در شينههاي حسان شبكه و خطوط انتقتال
فشار قوي ،ضروري است .اين موضوع زماني اهميت مييابد كه مشخص شود حفاظت پشتيبان با توجه به داشتن زمان عملكرد
باال منجر به فروپاشي و جزيرهاي شدن شبكه قدرت ميشود [.]1
بنابراين دستيابي به تكنولوژي ديجيتال و انجام شدن تست هاي آزمايشگاهي ،استفاده از كاركردهتاي مختلتف بتراي حفاظتت
شبكههاي قدرت را به صورت عملي فراهم آورده است .در سالهاي اخير و با بهره گرفتن از الگتوريتمهتاي هوشتمند ،امكتان
بهبود توابع حفاظتي به وجود آمده است كه از نمونههاي مورد انتظار براي بهبود اين توابع ميتوان به دقت و پايداري بتاالتر در
مواردي كه اندازهگيري به صورت توزيع شده صورت ميگيرد (در مواقع اشباع ترانسفورماتور جريان) و همچنين تشخيص اتصال
كوتاه از شرايط بهرهبرداري با استفاده از اصول اندازهگيري تطبيقي و استفاده از شاخصهاي انعطافپذير در حفاظت شبكه اشاره
كرد [.]1
از طرف ديگر امكان پايش كيفيت توان در برخي از رله هاي حفاظتي فراهم آورده شده است .امكان پتايش كتاهش دينتاميكي
ولتاژ در بازههاي زماني بيش از  10ميليثانيه و هارمونيكهاي كمتر از هارمونيك پنجم و يا دهم براي كاربردهاي شبكه قدرت
كفايت ميكند .براي پايش گذراهاي سريع و هارمونيكهاي باالتر نياز است تا از فركانس نمونه برداري باالتري استتفاده شتود
كه نيازمند افزايش حافظه رله است .پيشرفتهاي كنوني و كاهش هزينههاي سختافزاري باعث شده است تا ميل به استتفاده
كامل از مباني پايش كيفيت توان با استفاده از رلههاي حفاظتي افزايش يابد .عالوه بر اين در طول سالهاي متمادي ميتل بته
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استفاده از واحدها براي حفاظت و كنترل توام در شبكه قدرت و مبتني بر ابزارهاي الكترونيكي هوشتمند ( )IED1وجتود داشتته
است .اين ابزارها ممكن است به صورت يك واحد مستقل و يا به صورت سري به  RTUيا واحد كنترل كننده مركزي متصتل
باشند.
پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينه شبيهسازي با استفاده از كامپيوتر منجر به فراهم آمدن سيستمهاي شبيهستازي ديجيتتالي
زمانواقعي شده است كه امكان انجام تستهاي عملي را بدون نصب كردن تجهيزات در شبكه ،فراهم ميآورد .امكتان تستت
تجهيزات توسط كامپيوتر ،انجام تستهاي واقعي را محقق ساخته است .از طرف ديگر ميتوان با شبيهسازي شترايط ختاو و
گذرا مانند اشباع ترانسفورماتور جريان ،واقعيتر بودن تستها را تحقق بخشيد.
با توجه به تجهيز وسايل كنترلي و حفاظتي ديجيتال به ابزارهايي كه قادر هستند تا مدارات و اتصاالت داخلي دستگاه را پتايش
كنند ،ميزان هزينه انجام شده براي تعمير و نگهداري آنها كاهش يافته است .به همين دليل دورههاي نگهتداري و تعميتر ايتن
گونه تجهيزات بين چهار سال (در كشور آلمان) تا شش سال (در كشورهاي ژاپن و سوئد) متغير است .برختي تحقيقتات جديتد
دورههاي طوالنيتر را مناسب دانسته است كه آنرا تا  10سال افزايش ميدهد.
حفاظت محلي عناصر موجود در شبكه قدرت را ميتوان در دو دسته بررسي كرد كه مورد اول در رابطته بتا حفاظتت در شتبكه
توليد و انتقال بوده و مورد دوم نيز در رابطه با حفاظت شبكه توزيع است .در ادامه و با در نظر گرفتن پيشرفتهاي اخير در حوزه
حفاظت شبكه ،توضيحات مختصري در مورد اين دو حوزه ارائه شده است.

-1-1-1

حفاظت در سيستم انتقال

 -1خطوط انتقال
با پيشرفتهاي به وج ود آمده در حوزه مخابرات ديجيتال استفاده از حفاظت ديفرانسيل در خطوط انتقتال نيتز گستترش داشتته
است و حتي براي خطوط انتقال با طول نزديك به  100كيلومتر نيز قابل استفاده شده است .طرحهاي مبتني بر حفاظت از هتر
فاز به صورت جداگانه ،اطمينان از پوشش همه طول خط انتقال و تشخيص فاز خطادار را براي همه انواع خطاهتا ستاده كترده
است .به همين دليل استفاده از اين نوع حفاظت براي خطوط چند پايانهاي مناسب بوده و مزيت بيشتتري نستبت بته حفاظتت
ديستانس دارد.
Intelligent Electronic Device
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استفاده تركيبي از حفاظت ديفرانسيل و ديستانس براي خطوط انتقال بسيار ايتدهآل استت .قابتل توجته استت كته استتفاده از
مخابرات در اين زمينه ،نيازمند طراحي بسيار دقيق است و ممكن است استفاده از  GPSبراي موارد حسان ضروري باشد.
 -2مكانيابي خطا
بهبود مكانيابي خطا موضوع تحقيقات و بررسيهاي كنوني است كه توسط مهندسين حفاظت در حال انجام است .در اين ميان
استفاده از  GPSنيز بمنظور بهبود نتايج مكانيابي خطا مورد توجه قرار گرفته است .عالوه بر اين روشهاي مكتانيتابي خطتا
مبتني بر امواج گذرا ناشي از وقوع خطا در شبكه ،پاسخ بسيار دقيقتري را ارائه ميدهند كه ميتوان از آنها نيز بهتره بترد .امتا
عيب اساسي استفاده از روش هاي مبتني بر امواج گذرا نياز به استفاده از فركانس نمونه برداري باال استت كته اميتد متيرود در
آينده و با توجه به پيشرفت صنعت ريزپردازنده امكانپذير و عملي گردد.
 -3حفاظت ترانسفورماتور
استفاده از فيلترهاي ديجيتال و الگوريتمهاي هوشمند كارايي حفاظت ترانسفورماتور را به نحو شتگفتآوري بهبتود داده استت.
عالوه بر اين وجود تابعهاي ديگري مانند حفاظت اضافه جريان در رلههاي ديجيتال امكان فراهم آوردن حفاظت پشتيبان را نيز
براي ترانسفورماتور فراهم آورده است.
 -4حفاظت شينه
در حفاظت شينه از چندين واحد كنترل كننده استفاده ميشود و همه آنها توسط فيبر نوري به كنتترل كننتده مركتزي متصتل
مي شوند تا به اين ترتيب با استفاده از الگوريتمهاي مناسب نسبت به حفاظت شينه اقدام شود .بتا توجته بته استتفاده از مبتاني
ديجيتال در حفاظتهاي امروزي ميتوان آرايشهاي مختلف و پيچيده را در شبكه قدرت پوشش داد.
 -5حفاظت واحدهاي توليدي
پيشرفت تكنولوژي حفاظت باعث شده است تا بتوان با بهره گرفتن از دو يا سه رلهي ديجيتال كته داراي تتابعهتاي حفتاظتي
مناسب و متعدد هستند نسبت به حفاظت واحدهاي توليدي اقدام نمود.

-2-1-1

حفاظت سيستم توزيع
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افزايش بهرهبرداري از توليد پراكنده در شبكه توزيع ،نياز به تجديد نظر در حفاظت شبكههاي توزيع را ضروري كرده استت .در
موارد متعددي استفاده كردن از حفاظت اضافه جريان جهتي منجر به بهبود حفاظت شبكه قدرت در مواقع معكون شدن جهت
شارش توان به هنگام استفاده از منابع توليد پراكنده ميگردد .از طرف ديگر امروزه رغبت بيشتري براي حفاظت و كنترل تتوام
شبكه توزيع با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي هوشمند وجود دارد و انگيزه اصلي براي اين مهم نيز كمتر كتردن هزينته استت
چون چندين ابزار مختلف را تنها در يك ابزار كه داراي چندين تابع و كاركرد است جاي ميدهد .الزم به ذكر استت استتفاده از
ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان كه داراي ابعاد كوچك هستند نيز در شبكه توزيع رو به افزايش است.
به عبارت ديگر رله هاي الكترومكانيكي در حال جايگزين شدن با رله هاي نسل سوم هستند كه داراي كارايي بيشتر بته همتراه
مشخصههاي كارامد است .اصليترين دليل اين جايگزيني قابليتهاي رلههاي نسل سوم است كه از جمله آنهتا متيتتوان بته
قابليت هاي مخابراتي ،امكان پايش مدارهاي داخلي خود و امكان عملكرد تطبيقي اين رلهها اشاره كرد [ .]2بتر همتين استان
مي توان برداشت كرد كه نياز شبكههاي امروزي به حفاظت تطبيقي و همچنين نيازهاي مخابراتي به همراه اطمينان از عملكرد
رله هاي حفاظتي ،باعث شده است تا رويكرد مورد نظر شبكههاي برق به استفاده از رلههاي نسل سوم كه در حقيقت ابزارهتاي
الكترونيكي هوشمند هستند ،تغيير يابد[.]2
آشكارسازي سريع خطا و بازيابي شبكه براي افزايش كيفيت توان به موضوعات مهم و اساسي در شبكه توزيع تبديل شدهاند .به
همين منظور ،وضعيت ثبات خطا همراه با محاسبه فاصله خطا از رله به صورت توام مورد ارزيابي قترار متيگيرنتد .در متديريت
نوين خطاي اتصال كوتاه ،جمعآوري و پردازش اين ارزيابيها به صورت خودكار انجام گرفته و نتتايج بته صتورت تصتويري و
گرافيكي در مركز كنترل نمايش داده ميشوند.

 -2-1حفاظت ناحيه گسترده شبكه قدرت
همانطور كه در قسمتهاي قبل نيز اشاره شد ،در دهه آخر قرن بيستم و دهه اول قرن بيست و يكم شبكه قدرت اياالت متحده
و سراسر دنيا دچار تغييراتي اساسي گرديد كه در آن تجديد ساختار براي فراهم آوردن بازارهاي رقابتي صورت گرفتت و اثترات
مخربي را براي شبكه انتقال به ارمغان آورد .شبكه انتقال ميبايست خود را آماده تبادل انرژي ميكترد در حتالي كته در زمتان
طراحي شبكه ،چنين شرايطي براي آن پيشبيني نشده بود .نوسانات شارش توان مرتبط با بازار برق پيچيدگيهاي شبكه انتقال
را افزايش داده است .با توجه به تغييرات اساسي در ساختار شبكه قدرت و ورود بخش خصوصي به بازارهاي مرتبط بتا سيستتم
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قدرت و همچنين توليد انرژي توسط منابع توليد پراكنده و تمايل به استفاده از شبكههاي هوشمند در سالهاي اخيتر ،حفاظتت
شبكه قدرت با چالشهاي جديدي روبرو شده است و استفاده از طرحهاي حفاظتي سنتي جوابگوي نيازهاي كنوني شبكه قدرت
نيست [.]3
با ظهور تكنولوژي ديجيتال و امكان انجام پردازش هاي ديجيتال توسط ريزپردازندهها ،امكتان حفاظتت شتبكه قتدرت توستط
رلههاي حفاظتي به صورت ديجيتالي فراهم آمده است .در طول ساليان استفاده از اين نوع رلههاي حفاظتي كه به رلههاي نسل
سوم (پس از رلههاي الكترومكانيكي و رلههاي الكترواستاتيكي) معروف شدند به بلوغ رسيده و الگوريتمهاي استفاده شده قتادر
به برقراري حفاظت از شبكه شدند.
از طرف ديگر افزايش مصرف انرژي به همراه عدم نصب خطوط انتقال جديد و دوري مراكز توليد انرژي از محل مصرف باعث
شده است كه شبكههاي قدرت در سطح باالتري بهرهبرداري شوند و به عبارت ديگر مرزهاي بهرهبرداري از شتبكه قتدرت بته
مرز ناپايداري نزديك شده است به طوري كه در چند سال گذشته خاموشيهاي بزرگ در گوشه و كنار دنيتا بته وقتوع پيوستته
است به طوري كه منطقههاي بزرگي در اثر ناپايداري و فروپاشي شبكه قدرت بدون برق شدهاند كه هر يك خسارات زيادي به
بار آوردهاند.
در همه خاموشيهاي مهمي كه از سال  1965و با خاموشي بزرگ نيويورك شروع ميشود رلههاي حفتاظتي نقتش مهمتي در
وقوع خاموشي و يا عدم كنترل سريع خاموشي داشتهاند .در واقع ناحيه سوم رلههاي ديستانس نقش مهمتي در خاموشتيهتاي
سال  1996در سواحل غربي اياالت متحده آمريكا 14 ،آگوست  2003در سواحل شترقي ايتاالت متحتده و در خاموشتي ستال
 1965نيويورك داشتند .در هر كدام از سه خاموشي فوق ،ناحيه سوم رلههاي امپدانسي كه وظيفه پشتيباني حفاظتي را بر عهده
داشتهاند به اشتباه در شرايطي كه بار شبكه زياد بوده است عمل كرده و نهايتاً منجر به وقوع خاموشي در شبكه قدرت شدهانتد.
شرايط نامعمول كه توسط مهندسين حفاظت و بهرهبرداري پيشبيني و يا مطالعه نشدهاند نيز در وقوع اين خاموشيها تاثيرگذار
بودهاند [.]4
دو گرايش اساسي در طول دو دهه اخير اثر قابل توجهي در شبكه قدرت داشته است .مورد اول مرتبط با افزايش بهرهبرداري از
شبكه قدرت است به طوري كه بهرهبرداري از شبكه انتقال در مرزهاي پايداري باعث كاهش قابليت اطمينان در عملكرد شبكه
شده است .به عبارت بهتر ،رشد سريع نواحي شهري ،سرمايهگذاري كمتر در ساختار شبكه و عدم تمايل به نصب خطوط انتقال
جديد منجر به افزايش فشار وارده به شبكه قدرت شده است .بنابراين تحت چنين شرايطي سطح بهرهبترداري از شتبكه قتدرت
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افزايش يافته و آنرا به مرزهاي ناپايداري سيستم نزديكتر كرده است .مورد دوم نيز كه همزمان با مورد اول اتفاق افتتاده استت،
نصب طرحهاي اقدامات جبراني 1و طرحهاي حفاظت ويژه 2به منظور حفاظت در مقابل رختدادهاي چندگانته و متتوالي استت.
مهندسين حفاظت و بهرهبرداري موظف هستند با پيشبيني شرايط مختلف و محتمل ،طرحهاي حفاظتت ويتژه را بته گونتهاي
تنظيم نمايند تا در اثر وقوع اغتشاشهاي متفاوت در شبكه قدرت از بروز خاموشي ممانعت به عمل آيد[.]4
امكان استفاده از ماهوارههاي مكانياب جهاني 3در كنار گسترش سريع تكنولوژي پردازش از طريق ريزپردازندهها اين امكان را
فراهم آورده است كه رلههاي حفاظتي هوشمند و طرحهاي حفاظت ويژه متنوع ،قابل طراحي براي شبكه قدرت باشند تا بتوانند
از آن به نحو مطلوب حفاظت نمايند .تكنولوژي كه داراي هوشمندي باالتري نسبت به گذشته است اين امكان را فتراهم آورده
است كه بتوان به طور دقيق اندازه زاويه ولتاژ و اندازه دامنه ولتاژ نواحي مختلف را بدست آورد و براي هر نمونه محاستبه شتده
برچسب زماني در نظر گرفت .بر اين اسان ميتوان اندازه توان جاري بين پستها و خطوط انتقال و نيز مقتادير تتوان اكتيتو و
راكتيو جاري در هر مسير را به صورت زمانواقعي نمايش داد .با اعمال اين تكنولوژي در سطح وسيع جغرافيايي ،نوسانات ولتاژ
و فركانسي كه در شبكه قدرت و در اثر اغتشاشات به وجود ميآيند ،فاصله تا مرز ناپايداري و همچنين عبتور از مقتدار ظرفيتت
نامي تجهيزات به دقت قابل اندازهگيري است .بنابراين امكان ارائه طرحهتاي رلتههتاي حفتاظتي قابتل انعطتاف و تطبيقتي و
طرح هاي حفاظت پيشرفته وجود خواهد داشت و شبكه قدرت را ميتوان در شرايط ايمن ،قابل اطمينان و اقتصادي بهرهبرداري
كرد [.]5
در اين ميان شركت هاي انتقال موظف به برآورده كردن نيازمنديهاي مشتركين با اجراي سيستمهاي برنامهريزي انتقال توان،
افزايش انتقال انرژي مسيرها به كمك ارزيابي ديناميكي امنيتت سيستتم و همچنتين طترحهتاي اقتدامات اصتالحي هستتند.
طرح هاي اقدامات اصالحي به اقدامات از پيش طراحي شدهاي اطالق ميگردد كه بر اسان مطالعات و شبيهسازيهتاي انجتام
شده در شرايط اضطراري شبكه قدرت ايجاد گرديده است تا با جدا كردن قسمتهتايي از شتبكه از بتروز خاموشتي سراستري
جلوگيري كند .به عنوان نمونه طرحهاي حفاظت ويژه كه در شبكه انتقال بريتيش كلمبيا اجرا شدهاند ،اجازه بهرهبرداري بهينه از
شبكه موجود را داده و از طرف ديگر نياز به نصب خط انتقال جديد براي برآورده كردن نياز به تبادل انرژي ناشي از بتازار بترق

)1 Remedial Action Scheme (RAS
)2 Special Protection Scheme (SPS
)3 Global Positioning Satellite (GPS
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ممانعت به عمل مي آورد .از جمله ديگر نوآوري هاي اجرا شده در اين شبكه ميتوان به استفاده از  ٬HVDC ٬SVCخازنها و
راكتوهاي با قابليت كليدزني ٬ترانسفورماتورهاي تغييردهنده زاويه براي كنترل شارش توان ٬كليدزني تك قطبي و كليدزني بتر
اسان شكل موج اشاره كرد [.]3

 -3-1اهميت تدوين نقشه راه و اهداف آن
كاربردهاي امروزي تكنولوژي ناشي از نياز به افزايش سرمايهگذاري و همچنين جايگزين كتردن تجهيتزات پيتر و فرستوده در
شبكه قدرت است تا بتوان افزايش بار در شبكه و همچنين اتصال واحدهاي توليدي جديد به شبكه را مد نظر قرار داد .به عنوان
مثال شبكه انتقال بريتيش كلمبيا  5/1ميليارد دالر را براي نصب تجهيزات جديد در نظر گرفته است كه در ده سال جتاري بته
اجرا خواهد رسيد .از جمله پروژههاي مهمي كه در اين شبكه مورد توجه قرار گرفتهاند ميتوان به مدرن كتردن مركتز كنتترل،
جايگزيني كليدهاي قدرت ،تقويت شبكه ونكوور و تقويت شبكه  500كيلوولت اشاره كرد .تعدادي از پروژههاي شبكه هوشتمند
با استفاده از واحدهاي اندازهگيري فازور به منظور پايش زمان واقعي محدودههاي بهرهبرداري و همچنين بهبود شبكه ونكوور با
بهره گرفتن از تكنولوژي پايش دما به انجام رسيده است .عالوه بر اين خالقيتها و نوآوريهاي فناورانه در فعاليتهاي مرتبط
با بخش تحقيق و توسعه ،تحت حمايت قرار ميگيرند [ .]3بر همين اسان بايد شرايطي مهيا گردد كه تحقيقات ،نتوآوريهتا و
تكنولوژي هاي جديد و مورد نياز براي رفع چالش هتاي موجتود در شتبكه قتدرت متدرن ،متديريت شتده و بتتوان آينتده ايتن
تكنولوژيها را مورد بررسي قرار داده و براي آنها برنامهريزي نمود .به همين منظور شركتهاي انتقال مختلف در سراستر دنيتا
نسبت به تعيين نقشه راه به منظور بهبود و توسعه شبكه انتقال خود بهره ميگيرند .به عبارت بهتر با ارائه يك افق چندين ساله،
نسبت به مديريت تحقيق و پيادهسازي نتايج حاصل از آن اقدام ميكنند.
ميتوان اهدافي كه منجر به تدوين نقشه راه شبكه انتقال ميشوند را به صورت زير دانست:
 -1شناسايي چالشهاي كنوني كه شبكه انتقال با آنها روبرو است و توسعه يا كاربردهتاي شتبكه انتقتال را تحتت تتاثير قترار
ميدهد [.]3
 -2شناسايي موضوعات تجاري كه توسعه و كاربرد تكنولوژيهاي مرتبط با شبكه انتقال (يا شركتهاي انتقال) با آنهتا مواجته
خواهد بود (و يا آنها را حمايت مالي خواهد كرد) [.]3
 -3تعريف و تبيين افق جامع براي كاربرد تكنولوژي قدرت در شركتهاي انتقال [.]3
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 -4پيشنهاد راه كارهاي اوليه براي هدايت كاربردها و توسعه تكنولوژي هاي مهندسي قدرت در يك افق چندين ساله در شتبكه
انتقال به طوري كه اين راهكارها در راستاي محدودههاي مشخص و تعيين شده باشند .اين مهم به شركتهاي انتقتال كمتك
ميكند تا تصميمهاي مرتبط با سرمايهگذاري و برنامهريزي فناوري را به انجام برساند [.]3
 -5ارائه توصيه هايي براي اجراي موفق نقشه راه .به عبارت بهتر نقشه راه نه تنها هدف نهايي تكنولوژي را مشتخص متيكنتد
بلكه چگونگي همكاري همزمان درون و برون شركتي (بين چندين شتركت كته در فنتاوري تاثيرگتذار هستتند) را نيتز تعيتين
مينمايد [.]3
 -6فراهم ساختن بستر مناسب براي برقراري ارتباط در شركت انتقال به منظور درخواست طرح پتروژههتا و همچنتين بته روز
كردن نقشه راه [.]3
 -7نشان دادن رابطه بين فناوري و اهداف راهبردي مورد نظر شبكه [.]6
 -8كمك به برنامهريزي و همكاري در فناوري انتقال انرژي الكتريكي [.]6
 -9كمك به تصميمسازي مناسب در سرمايهگذاري براي فناوري انتقال انرژي الكتريكي [.]6
 -10حصول اطمينان از اينكه ظرفيتهاي مناسب در محل مناسب و در زمان مناسب به منظور دستيابي به اهداف آينده ،به كار
گرفته شدهاند [.]6
 -11ايفاي نقش به عنوان يك ابزار تصميمگيري و يا ارتباطي بين كاركنان شركت انتقال و مديران برجسته [.]6
بايد توجه شود كه تهيه نقشه راه فقط و فقط به عنوان اولين گام مطرح ميشود .نيازمنديهاي تجاري و ظهور تكنولوژيهتاي
متفاوت بخش انتقال سيستم قدرت را تغيير مي دهند كه احسان نياز به بازبيني اولويت ها و تطابق دادن اهداف نقشه راه را بته
شدت افزايش ميدهد [ .]3به همين دليل بايد تمهيداتي در نقشه راه سنجيده شود كه اجباري را براي اجراي نقشه راه و بررسي
نتايج به صورت دورهاي تعيين نمايد.
در فصلهاي بعدي اين گزارش نيز تالش شده است تا شرحي از نقشههاي راه كشورهاي اياالت متحتده آمريكتا ،انگلستتان و
برزيل ارائه گردد .قابل توجه است كه شبكه انتقال كشور اياالت متحده به صتورت خصوصتي بتوده و چنتدين شتركت انتقتال
مسئول بهرهبرداري از آن هستند.

فصل دوم:
نقشه راه كشور اياالت متحده آمريكا
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مقدمه
كشور اياالت متحده آمريكا به عنوان پيشرو در صنعت برق و استفاده كننده از تكنولوژيهاي روز دنيا به عنوان مرجعتي بتراي
ديگر كشورها در نظر گرفته مي شود .لذا به منظور تهيه نقشه راه انتقال و يا حفاظت نيز از مدارك و مستندات تهيه شده در اين
كشور استفاده ميگردد .قابل توجه است كه شبكه انتقال كشور اياالت متحده در تملك چندين شركت انتقال است به طوري كه
هر يك از اين شركتها متولي بهرهبرداري از قسمتهايي از شبكه انتقال كشور اياالت متحده آمريكا هستند .در ايتن گتزارش
نيز از چند مورد از اين شركتها ياد شده است و از مستندات آنها استفاده شده است.

 -4-1چالشهاي شبكه انتقال و فناوريهاي مورد نياز
شركتهاي انتقال كشور اياالت متحده آمريكا وظيفه نگهداري ،بهرهبرداري و برنامه ريزي از ساختار بسيار پيچيده و ارزشمند را
به عهده دارند .براي مديريت كردن اين ساختار و حصول اطمينان از تامين ايمن و موثر انرژي الكتريكي مسايل متعددي وجود
دارند كه وابسته به چالشهاي فناوري مرتبط با تجارت و همچنين سرمايهگذاري هستند .اين چالشها را ميتوان به صورت زير
دستهبندي نمود [:]3
 .1افزايش پيچيدگيهاي سيستم انتقال و برنامهريزي براي آن كه ناشي از موارد زير هستند:
 oعدم قطعيت در توسعه بازار انرژي؛
 oاندازه و محل توليدكنندگان و مصرفكنندگان انرژي؛
 oالزامهاي ناشي از استانداردهاي جديد قابليت اطمينان كه شركتهاي انتقال و  NERC1به تصويب رساندهاند؛
 oنيازمنديهاي مرتبط با برنامه ريزي انرژي براي مسيرهاي انتقال انرژي كه نامتراكم هستند به منظور خودكفتايي
انرژي الكتريكي تا سال 2016؛
 oنيازمنديهاي قانوني براي انجام مطالعات سناريوهاي مختلف برنامهريزي انتقال انرژي در مدت زمان بيست سال
براي توسعه شبكه انتقال در افق بلند مدت؛

North American Energy Reliability Council

1
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 oفعاليتهاي منطقهاي كه باعث كاهش دادن كندي در عكسالعمل مراكز توليد انرژي و تجمع منتابع مبتنتي بتر
انرژيهاي نو در غرب كشور اياالت متحده؛
 oافزايش انتظارات مشتركين براي انرژي با كيفيت توان باال و با قابليت اطمينان باال؛
 oتغيير در طراحي شبكه توزيع كه توسط شبكه انتقال تغذيه ميگردد؛
 .2نياز به سرمايه گذاري ناشي از افزايش بار و گسترش سيستم و همچنين جايگزين كردن تجهيزات فرسوده و كهنه.
 .3وجود اراده قوي براي كنترل نرخ افزايش در رشد و تداوم هزينههاي سرمايهگذاري.
 .4تقاضاي جهاني براي توليد ،ساخت و استفاده از مواد خام جديد كه هزينههاي ساخت تجهيزات را افتزايش داده و لتذا
منجر به جستجو براي راه حلهاي جايگزين با هزينه دورهاي كمتر ميشود.
 .5افزايش منابع انرژي تجديدپذير و ايجاد چالشهاي برنامهريزي و بهرهبرداري مرتبط با آنها.
 .6محدوديتهاي عمومي در بهرهبرداري از تجهيزات كنوني و مخالفت با ستاخت تجهيتزات جديتد در بختش انتقتال و
پست ها كه به خاطر وجود ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي است و از طرف ديگر مرتبط با مباحث زيبايي شتهري و
همچنين هزينههاي مورد نياز نيز ميباشد.
 .7نيازمنديهاي زيست محيطي براي توفيق در ايجاد و توليد كربن كمتر .نتايج بررسيها برآورد مينمايند كته تتا ستال
 2020اندازه انرژي توليد شده  %50افزايش داشته باشد اما مقدار كربن ايجاد شده تا سال  2020بايد بته انتدازه %33
كاهش يابد و تا سال  2050نيز بايد  %80كاهش داشته باشد.
 .8وضع برخي قوانين زيست محيطي كه پوشش دهنده خطراتي است كه متوجه حيات وحش است و منجتر بته آگتاهي
بيشتر و همچنين به روز شدن مداوم در بهرهبرداري از شبكه ميشود.
 .9تغيير ناگهاني وضعيت آب و هوا كه شبكه انتقال را تحت تاثير قرار ميدهد.
 .10خطرات انساني و طبيعي (سايبري و فيزيكي) شامل خرابكاري و خطرات امنيتي.
 .11تغييرات مخرب تكنولوژي ناشي از خودروهاي برقي ،شبكه هوشمند و تكنولوژيهاي بيسيم با پهناي باند باال.
 .12نياز به تغيير نسل در كاركناني كه در حال بازنشسته شدن هستند و همچنين فراهم آوردن سيستمهاي مديريت دانش
به منظور بازيابي و حصول دانش سازماني.
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الزم به ذكر است يكي ديگر از اهداف سند چشمانداز مذكور ،تعيين تفاوتهاي بين فناوريهاي كنوني و آينده در حوزه حفاظت
شبكههاي انتقال است .پرواضح است كه برطرف كردن آنها منجر به ايجاد سيستمي با قابليتهاي بهرهبرداري زمتانواقعتي و
گسترده ،كاهش تراكم در شبكه ،كاهش تناوب و مدت زمان اغتشاشهاي بهرهبرداري و خروجهاي برنامهريزي شتده ،تقويتت
پايداري شبكه ،افزايش ظرفيت انتقال ،افزايش بهرهوري تجهيزات شبكه ،كاهش پيك بار شبكه و مقتاوم كتردن تجهيتزات در
آشكارسازي ،ممانعت و حل كردن خرابي اغتشاش در شبكه ميشود [.]6
تهيه نقشه راه منجر به مشخص شدن چالشهاي موجود در شبكه شده و بر همين اسان ميتوان نيازمنتديهتاي بلنتد متدت
صنعت برق را مشخص كرد .به عنوان نمونه نقشه راه اياالت متحده آمريكا ( نقشه راه تهيه شده توسط اداره برق بونيويلي كته
يكي از شركتهاي انتقال در كشور اياالت متحده آمريكا است) باعث شده است تا موارد زير در مورد حال و آينده سيستم قدرت
تعيين تكليف گردند [:]6
 oآغاز كردن تغييراتي كه منجر به شكلگيري آينده شبكه برق ميگردد.
 oفناوريهاي اساسي كه بزرگترين اثر را در طرحهاي آينده شركتهاي انتقال و ماموريتهاي آنها دارند.
 oاهداف آينده فناوريها و نحوه دستيابي به آنها.
 oمشخص كردن فاصله بين فناوريهاي كنوني و فناوريهاي حياتي كه در آينده پديد ميآيند.
 oموارد مهم و حياتي كوتاه ،ميان و بلند مدت مورد نياز براي كامل كردن كاربردهاي تكنولوژي آينده.
روشن است كه براي برطرف كردن چالشهاي كنوني و آينده مطرح در شبكه انتقال بايد دنبالهرو طرحهاي الزم براي هوشمند
كردن شبكه قدرت بود .طرح شبكه قدرت هوشمند بايد داراي ويژگيها و قابليتهايي باشد كه برختي از آنهتا در ادامته آورده
شده است:
 پايش و كنترل ناحيه گسترده و زمانواقعي در شبكه به همراه طرحهاي رلهگذاري تطبيقي.
 امكان تحليل براي يافتن محدودههاي حرارتي ،ولتاژ و پايداري و همچنين تغييرات ديناميكي در سيستم.
 قابليت مدلسازي و شبيهسازي سناريوهاي مختلف پخشبار در شبكه قدرت بته همتراه حالتتهتاي مختلتف وجتود
اغتشاش در شبكه.
 داشتن قابليت جمعآوري ،تحليل ،انتشار و نمايش دادن حجم انبوهي از اطالعات.
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به طور كلي ميتوان براي دستيابي به شبكه قدرت هوشمندي كه امكان برنامهريزي و زمانبندي براي بازار انترژي آن فتراهم
بوده و بهرهبرداري از آن نيز به صورت زمانواقعي باشد بايد از تكنولوژيهايي استفاده شود كه داراي ويژگيهاي زير باشند [:]6
 -1طرحهاي حفاظتي هوشمند و همچنين پايش و كنترل ناحيه گسترده و زمانواقعي سيستم به همتراه رلتههتايي بتا منطتق
حفاظتي تطبيقي.
 -2مدلسازي و شبيه سازي چندين اغتشاش در شبكه به منظور شناسايي مسيرهاي مناستب عبتور تتوان ،متديريت ريستك و
شرايط اضطراري و همچنين موارد اقتصاد شبكه قدرت.
 -3اندازهگيري ناحيه گسترده و زمانواقعي دادهها و جمعآوري ،تحليل ،انتشار و نمايش آنها.
 -4سيستم مخابراتي وسيع كه داراي سرعت باال به همراه قابليت اطمينان ،ايمني و سازگاري باشد.
 -5توليد خودكار توان با در نظر گرفتن قابليت انتقال مسيرهاي حسان به صورت زمانواقعي.
از ط رف ديگر با توجه به اينكه براي هوشمند كردن شبكه انتقال از فناوريهاي مترتبط بتا حفاظتت و كنتترل ناحيته گستترده
استفاده ميشود ،فناوريهايي را كه در اين زمينه ضروري هستند به صورت زير ارائه ميشود[:]6
 سيستمهاي اندازهگيري ،پايش و كنترل ناحيه گسترده كه به صورت زمانواقعي باشند؛
 ابزارهاي رويتپذيري و آگاهسازي شرايط براي بهرهبرداري و ديسپاچينگ؛
 ابزارهاي نرمافزاري براي كارايي سيستم و بهرهبرداري يا ديسپاچينگ زمانواقعي؛
 ابزارهاي خودكار پيشبيني بار و توليد؛
 سختافزار و نرمافزارهاي مخابراتي؛
 الكترونيك قدرت ،ذخيره انرژي و تاسيس پستهاي پيشرفته؛
 فناوري پيشرفته تشخيص و نگهداري تجهيزات؛
 حفاظت در مقابل اغتشاشهاي بزرگ؛
 استفاده از هاديهايي با قابليت انتقال جريان باال؛
 تكنولوژيهاي مرتبط با مخابرات بيسيم؛
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 -5-1اولويتهاي نقشه راه
براي دستيابي به هدفي كه به عنوان الزمه آينده شبكه قدرت مطرح ميگردد و عبارت است از تقويت قابليت اطمينتان شتبكه،
داشتن قابليت حفاظت در مقابل اغتشاشهاي بزرگ در صورت پيچيده شدن سناريوهاي بهرهبرداري بايتد يتك شتبكه قتدرت
هوشمند وجود داشته باشد .شبكه قدرت هوشمند داراي قابليت ارتباط بين برنامهريزي ،طراحي ،زمانبندي ،بازار زمتانواقعتي و
بهرهبرداري از شبكه است تا حفاظت و كنترل سيستم انتقال را با توجه به شارش توان ،مديريت ريسك و شترايط اضتطراري و
همچنين در نظر گرفتن موارد اقتصادي به نحو مطلوب به انجام برساند .تحقق اين هدف بايد از طريق برقراري روابط مخابراتي
و استفاده از ابزارهاي نرمافزاري و سختافزاري سازگار ،سريع ،مطمئن و قابل اعتماد ممكن است .بته عبتارت ديگتر نقشته راه
تهيه شده است تا راهنماي شركت انتقال براي مشخص كردن اولويتهاي آن به منظور دستيابي به موارد زير باشد [:]3
 -1حداكثر كردن ظرفيت شبكه انتقال ،كاهش تلفات و ايمن كردن انرژي.
 -2برنامهريزي و توسعه مورد نياز در شبكه قدرت در زمان كم ،با طول عمر مناسب و همچنين هزينه كم.
 -3مديريت دارايي هاي موجود در شبكه به منظور دستيابي به مباني مورد نظر براي قابليت اطمينان و كمتر كردن نگهتداري و
تعميرات بلند مدت و همچنين كاهش هزينه آن.
 -4كاهش اثرات مرتبط با تهديدات بهرهبرداري و فيزيكي (انساني و يا طبيعي).
 -5جمعآوري و تبادل اطالعات مربوط به تجهيزات و همچنين بهرهبرداري در كنار فراهم آوردن ابزارهاي مناسب براي تحليل
اطالعات به منظور ساده نمودن تصميمگيري توسط اپراتورها ،مديران داراييها و برنامهريزها.
 -6حل كردن نگرانيهاي فزاينده و جلب كردن عموم مردم به استفاده از شبكه انتقال (با توجه به خصوصي بودن شبكه انتقال)
و بهرهبرداري شبكه انتقال و همچنين طرحهاي مديريت دارايي و هزينههاي بلند مدت.
بنابراين ميتوان با توجه به توضيحات ارائه شده در باال يك نمونه از چالشها ،اهداف ،نتايج ،روشها و برنامهريزي بتراي
تحقق يك شبكه انتقال هوشمند (و نه فقط حفاظت در يك شبكه هوشمند) را به صورت شكل  1-0نشان داد.
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 -6-1مباني حفاظتي مطرح در نقشه راه
در سال هاي اخير عالوه بر هوشمندسازي شبكه قدرت در سطح توزيع ،هوشمند كردن شبكه انتقتال نيتز از طريتق استتفاده از
طرحهاي مبتني بر پايش ،حفاظت و كنترل ناحيه گسترده شبكه قدرت مورد توجه قرار گرفتته استت .بتر همتين استان بايتد
زيرساختهايي فراهم گردد تا بتوان چالشهايي را كه براي شبكه وجود دارد برطرف نموده و مواردي را كه در زيتر ارائته شتده
است در آينده ايجاد نمود:
 .1استفاده از تكنولوژي اطالعات و كنترل ديجيتال براي بهبود قابليت اطمينان ،امنيت و كارايي شبكه برق.
 .2بهينهسازي ديناميكي بهرهبرداري از شبكه و منابع به همراه امنيت كامل سايبري در شبكه.
 .3به كار گرفتن و استفاده از منابع و توليدكنندههاي پراكنده شامل منابع انرژي تجديدپذير.
 .4بهبود و به كارگرفتن پاسخگويي بار ،منابعي كه در سمت بار وجود دارند و منابع مبتني بر كارايي انرژي.
 .5به كار گرفتن تكنولوژي هوشمند (زمانواقعي ،خودكار ،بهينهكننده و  )...براي اندازهگيري ،مخابرات وضعيتهاي بهرهبرداري
از شبكه و اتوماسيون بخش توزيع.
 .6استفاده از ابزارها و تجهيزات هوشمند در سمت مصرفكنندگان.
 .7استفاده و بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته براي ذخيره انرژي و همچنين پيكسايي در شبكه كه شتامل خودروهتاي برقتي
هيبريدي و تهويه هواي ذخيره كننده حرارت ميباشد.
 .8ارائه اطالعات و انتخابهاي كنترلي به مصرفكنندگان به صورت زمانبندي شده.
 . 9توسعه استانداردها براي مخابرات و عملكرد مشتريان و اتصال تجهيزات آنان به شبكه كه ممكتن استت شتامل تجهيزاتتي
باشند كه به شبكه انرژي تزريق ميكنند.
 .10تشخيص و كاهش دادن موانع غيرضروري و غيرعاقالنه براي استفاده از تكنولوژيهاي هوشمند ،تجارب ارزنده و امكانات
مناسب در شبكه.
شبكه انتقال كنوني اياالت متحده با توجه به اينكته تعتدادي دستتگاه انتدازهگيتري فتازور در آن نصتب شتده استت و از آنهتا
بهره برداري مي شود ،داراي برخي از ويژگي هاي يك شبكه انتقال هوشمند متي باشتد و بتراي اينكته بتوانتد در صتورت وقتوع
اغتشاش در شبكه به صورت ايمن و پايدار بهره برداري شود بايد از سيستم هاي خودكار حفاظت و كنترل زمتان واقعتي استتفاده
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شود .بر همين اسان شركتهاي انتقال در اياالت متحده در طول سالهاي گذشته مبادرت به انجام اقداماتي بمنظور افتزايش
هوشمندي در شبكه كرده است كه به عنواان يك راهبرد اساسي مطرح ميشود تا شبكهاي با هوشتمندي بتاالتر ،ختود پتايش
كننده ،تطبيقي و مقاوم را ايجاد كند كه بتوان به صورت ايمن و با قابليت اطمينان باال تا باالترين سطوح ظرفيتت شتبكه از آن
بهرهبرداري نمود .هوشمند كردن شبكه قدرت موارد زير را فراهم ميآورد ،در حقيقت موارد زيتر بته عنتوان اهتداف مترتبط بتا
حفاظت هستند كه در نقشه راه مطرح و براي آن برنامهريزي ميشود:
 -1كنترل ناحيه گسترده در شبكه قدرت و ارزيابي امنيت شبكه.
 -2پايش ظرفيت تجهيزات به صورت ديناميكي.
 -3كاهش تراكم در خطوط انتقال.
 -4مديريت نفوذ انرژي تجديدپذير در شبكه.
مهمترين نيازمندي براي هوشمند كردن شبكه ،ايجاد بستر مناسب براي تبادل حجم انبوهي از اطالعتات و دادههتا بته منظتور
فراهم آوردن زمينه براي كاربردهاي پيشرفتهتر در بخش توليد ،انتقال و توزيع انرژي است.
در ادامه هر يك از موارد اشاره شده در باال كه در رابطه با حفاظت و كنترل شبكه هستند به صورت جزئي و در قالتب جتدول
توضيح و تفسير مي شوند .در هر يك از جداول ارائه شده در صفحات بعد ،نوع پروژه (يا اقدام) و همچنين بازه زماني مورد نيتاز
براي تعريف و اجراي پروژهها آورده شده است .عالوه بر اين هر جدول شامل توضيحات اوليه ،اهداف و اقدامات مورد نياز براي
تعريف و اجراي پروژههاي مورد نياز در شبكه به منظور استفاده مناسبتر از شبكه قدرت است.
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كنترل ناحيه گسترده در شبكه قدرت و ارزيابي امنيت شبكه

مقدمه :فازورهاي سنكرون شده تصويري بسيار دقيق از ولتاژ ،جريان و زاويههاي پارامترهاي شبكه انتقال و به صورت لحظهاي به نمايش ميگذارند .در حال
حاضر شبكه انتقال اياالت متحده داراي تعدادي واحد اندازهگيري فازور در نقاط حسان شبكه انتقال  500كيلوولتت استت كته بتا استتفاده از  GPSكتامال
همزمان شدهاند و در هر ثانيه  50داده از شبكه انتقال ارئه ميدهند .شركتهتاي انتقتال ايتاالت متحتده بته عنتوان پيشترو در استتفاده و نصتب واحتدهاي
اندازهگيري فازور تالش دارند تا وضعيت ديناميكي شبكه انتقال را پايش كنند تا بتوان از حداكثر ظرفيت قابل انتقال در شبكه استفاده نمود .اين شركتها بتا
آگاهي از اين مهم كه استفاده از واحدهاي اندازهگيري فازور مهمترين جزء براي هوشمند كردن شبكه انتقال است تالش ميكنند تا رويتتپتذيري شتبكه را
افزايش داده و شبكه انتقال را به صورت ديناميكي پايش نمايند تا بتوانند نسبت به پايدار كردن شبكه قدرت و انجام اقدامات اصالحي به صورت خودكار و در
قبال بروز وضعيت ديناميكي شبكه در حالت ناحيه گسترده از شبكه اقدام كنند .هدف نهايي استفاده از حداكثر ظرفيت شبكه انتقال بدون بته خطتر انتداختن
كارايي سيستم ميباشد.
اهداف:
 -1گسترش استفاده از واحدهاي اندازهگيري فازور براي دستيابي به رويتپذيري سراسر شبكه  500كيلوولت و ديگر قسمتهاي شبكه انتقال.
 -2اطمينان از امنيت و كيفيت اطالعات واحدهاي اندازهگيري فازور (صحت تجهيزات اندازهگير نصب شده در سمت اوليه شبكه ،انتقال داده ،مركز جمعاوري
دادههاي فازوري ،فيلتر كردن دادههاي نامناسب ،افزونگي و آرشيو كردن اطالعات).
 -3فراهم كردن اطالعات مناسب و واضح براي اپراتورهاي مركز كنترل (سيستمهاي رويتپذيري مبتني بر فازور).
 -4تعريف محدودههاي ايمن و قابل اطمينان بهرهبرداري به صورت زمانواقعي (ارزيابي ديناميكي و نرخ توان خطوط).
 -5آشكارسازي و اصالح شرايط بهرهبرداري غيرعادي (كاركرد رلههاي حفاظتي ،پايداري شبكه ،حذف توليد و )...
 -6بهبود مدلسازي شبكه قدرت و تحليل شرايط پس از وقوع اغتشاش.
اقدامات:
به اشتراك گذاشتن اطالعات و توسعه سيستمهاي مشترك براي اندازهگيتري و كاربردهتاي ديگتر بتين
شركتهاي انتقال مختلف در كشور اياالت متحده.
انجتتتام مطالعتتتات فازبنتتتدي شتتتده بتتتراي فتتتراهم آوردن
زيرساختهاي دائمي سنكروفازور در مراكز كنترل جديد ،اين اجراي فازهاي اوليه
موارد شامل نيازمنديهاي مخابراتي نيز ميگردد.

ستتتاخت نهتتتايي ستتتنكروفازور و پشتتتتيباني
سيستمهاي مخابراتي

طراحي و اجراي استفاده از سنكروفازور در سطوح ولتاژ پايينتر (سيستم عامل  + PMUرله حفاظتي)
بهبود تخمين حالت از شبكه

تبادل اندازهگيريها بين شركتهاي انتقال مختلف

بهبتتود وروديهتتاي تهيتته شتتده توستتط  CTو

نصب ابزار رويتپذيري سنكروفازورها در مراكز كنترل

VTبه PMU

پيشنهاد اختراع :رلههاي آشكارساز ناپايداري ولتاژ
پيشتتتنهاد اختتتتراع :آشكارستتتازي داداههتتتاي نامناستتتب در
سنكروفازورها
پيشنهاد تحقيق :ابزار مدلسازي آنالين مبتني بر سنكروفازور
پيشنهاد تحقيق :رويت پذيري و ارزيتابي

اجراي پروژهها
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ديناميكي مبتني بر سنكروفازورها
پيشنهاد تحقيق :كنترل ناحيته گستترده اجرا (كنترل حلقه بسته ،جزيره ستازي تطبيقتي،
مبتني بر سنكروفازورها

توليدزدايي هوشمند و )...

بهبود و توسعه ابزارهاي تحليل كارايي سيستم قدرت ،پايش مقايسهاي و مطالعات آفالين
مشاركت در توسعه و بهبود استانداردهاي صنعتي

صفر سال

 5سال

 10سال

 20سال
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پايش نرخ ديناميكي تجهيزات

مقدمه :منظور از پايش ديناميكي ظرفيت تجهيزات در شبكه استفاده از اطالعات زمانواقعي براي دستيابي به ظرفيت استفاده شده خطوط انتقال ،كابتلهتا و
اجزاي پستهاي شبكه است تا بتوان بر اسان آن ظرفيت انتقالي شبكه را افزايش داد .در روشهاي سنتي با در نظر گترفتن بتدترين شترايط بهترهبترداري
تجهيزات اقدام به بهرهبرداري آنها ميشود كه نتيجه آن عدم استفاده صحيح از ظرفيت آنها ميشود .اما با استفاده از پايش كردن ديناميكي ظرفيت تجهيزات
مي توان ظرفيت حرارتي تجهيزات را در نظر گرف ته و توان بيشتري را انتقال داد به طوري كه در برخي موارد ميتوان ظرفيت انتقالي را بين  %10تا  %20بيش
از ظرفيت نامي تجهيزات باالتر برد .چالشهايي كه در اين زمينه وجود دارند عبارتاند از :تعيين قابليت اطمينان شرايطي كه نرخ استفاده از تجهيزات را تحت
تاثير قرار ميدهند ،هزينه و پيچيدگيهايي كه استفاده از اين موضوع در بهرهبرداري از سيستم قدرت پديد ميآورد ،نياز به احتساب نترخ استتفاده از ظرفيتت
همه تجهيزات براي مشخص كردن ضعيفترين مسير انتقال توان ،محدوديت در مدلسازي رفتار ديناميكي به منظور پيشبيني نترخ استتفاده از تجهيتزات در
آينده ،نياز به تعيين فاكتور محدود كننده در هر لحظه (محدوديت حرارتي ،محدوديت پايداري ولتاژ و يا محدوديت پايداري گذرا)
اهداف:
 -1افزايش ظرفيت توان انتقالي به بيش از مقادير كنوني.
 -2تغيير و يا حذف نياز به سرمايهگذاري براي افزايش ظرفيت انتقالي.
 -3اضافه شدن توليدكنندگان جديد انرژي به شبكه بدون نياز به ارتقا دادن تجهيزات كنوني.
 -4عدم آسيب ديدگي تجهيزات و افزايش عمر آنها.
 -5تشخيص محدوديتها يا قيدهاي سيستم براي تعيين نقاط بالقوه براي ارتقا اجزاي شبكه.
اقدامات:
همكاري با شركتهاي مختلف و مرتبط و يا دانشگاهها در مورد تكنولوژي پايش نرخ ديناميكي تجهيزات شبكه
كار با سازندگان تجهيزات براي توسعه ،ارائه و نصب تكنولوژي پايش ديناميكي نرخ استفاده از تجهيزات.
هدف :هزينه كم و استفاده وسيع
نمايش و توضيح وضعيت كنوني پايش دينتاميكي تجهيتزات
توسط

Indian Arm 230kV Crossing

نمايش پايش ديناميكي نرخ حرارتي ترانستفورماتور (در سته
محل مختلف)

اجرا در خطوطي كه داراي محدوديت حرارتي هستند.
اجرا در ترانسفورماتورها

بهبود مدلهاي دينتاميكي كابتلهتاي زيردريتاي كته داراي پياده سازي سيستم نرخ دينتاميكي آينتده
سيستم خنككنندگي پيچيده هستند
پااليش مدلهاي ديناميكي پيشبيني كننده نرخ كابتلهتاي
كانالها
بهبود نمايش هاي مترتبط بته نترخ دينتاميكي تجهيتزات در
مراكز كنترل
بهبود تكنولوژي و يا طراحي هاي مخابراتي به منظور پتايش
از راه دور تجهيزات به صورت ديناميكي

نگر براي شبكه  500كيلوولت
پياده سازي سيستم نرخ دينتاميكي آينتده
نگر براي كابتل هتاي شتبكه متترو بتين
ونكور و ويكتوريا
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استتتفاده از تكنولتتوژي پتتايش دينتتاميكي نتترخ
استفاده از تجهيزات به منظور ايجتاد اتوماستيون
در شبكه و بهينه كردن آن

صفر سال

 5سال

 10سال

20
سال
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كاهش تراكم در خطوط انتقال

مقدمه :توان مسيرهاي انتقال در بين نقاط مختلف شبكه قدرت در داخل كشور و بين اياالت متحده و آلبرتاي كانتادا در زمتان افتزايش ميتزان تقاضتاي
مصرف كنندگان افزايش مي يابد به طوري كه در برخي از موارد از ميزان ظرفيت قابل انتقال مسيرهاي اشاره شده بيشتر شتده و از محتدودههتاي مجتاز
حرارتي ،پايداري ولتاژ يا محدوديتهاي تعيين شده براي بهرهبرداري ايمن در صورت وقوع اغتشاش در شبكه قدرت ،تخطي متينمايتد .عتالوه بتر ايتن
بهره برداري متراكم از مسيرهاي انتقال منجر به استفاده ناكارا از شبكه انتقال ميگردد چون بايد انرژي مازاد با هزينه باالتر توليد گردد تا انرژي مورد نياز
مصرف كنندگان از طريق مسيرهاي مذكور تامين گردد .مديريت تراكم مسيرهاي انتقال با توجه به عدم قطعيت در محل نصب منتابع توليتدي ،افتزايش
معامالت انرژي توسط شخص ثالث ،نفوذ منابع انرژي تجديدپذير ،افزايش عدم قطعيت زمان و مقدار بار در سمت مصرفكننده و همچنين مد نظتر قترار
دادن فرسودگي و ميزان پيري تجهيزات شبكه ،پيچيده ميشود.
اهداف:
 .1بهبود روشهاي كوتاه مدت و بلند مدت روشهاي پيش بيني تراكم در شبكه بر اسان ميزان استفاده كنوني و يا آينده از شبكه انتقتال ،محتل نصتب
منابع توليدكننده انرژي و ....
 .2بهبود ابزاهاي مرتبط با آگاه سازي از شرايط شبكه قدرت به صورت زمان واقعي و همچنين بهره برداري از شبكه به منظتور ارزيتابي ميتزان تتراكم در
شبكه و محدودههاي مجاز حرارتي و پايداري ولتاژ به منظور محاسبه ظرفيت كلي قابل انتقال و ظرفيت كنوني قابتل انتقتال بته صتورت زمتان واقعتي
ميباشد.
 .3بهبود راههاي سختافزاري براي كاهش تراكم .اين روشها شامل ديسپاچينگ منابع آماده بهره برداري ،بهبود خطوط انتقال ،جبتران تتوان راكتيتو در
شبكه و همچنين استفاده از ادوات  FACTSميباشد.
 .4بهبود روشهاي مربوط به سمت بار شامل توليد پراكنده ،ذخيره انرژي ،مديريت در سمت مصرف كننده خصوصاً پاسخ بار ميباشد.
اقدامات:
پااليش روشهاي پيشبينتي تتراكم در شتبكه در
مراحل طراحي و بهرهبرداري
پااليش روش هاي احتماالتي طراحي شبكه انتقال
تا شامل ارزيابي عدم قطعيتها در محتل و انتدازه
منابع توليدي و بار مصرفكنندگان شوند.
مشاركت فعتال در صتنعت بته منظتور استتاندارد
كردن تعاريف و روشهاي محاسبه براي محاستبه
ظرفيت كلي قابل انتقال و ظرفيت انتقتال كنتوني
(مانند  NERCو .)WECC
محاسبه زمان واقعي ظرفيت كلي قابل انتقال و ظرفيت كنوني قابل انتقال به صورت زمان واقعي در شبكهها و اتصاالت و مسيرهاي داخلي با استتفاده از
ابزارهاي ارزيابي ديناميكي امنيت شبكه ،واحدهاي اندازهگيري فازور ،تخمين حالت بهبود يافته و رويكردهاي محاسباتي پيشرفته.
توسعه راهنماييهاي فناوري و تجارب ارزنده به منظور موارد تشخيص و هزينهها براي افزايش انتقال توان در شبكههاي كنوني.
تعريف پروژه هاي نرخ حرارتي شتبكه بته صتورت اجراي پروژههاي نرخ حرارتي شبكه به صورت ديناميكي
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ديناميكي

ادامه دادن و پيگيري براي بهبود اندازهگيري ولتاژ و جريان سمت اوليه به منظور بهرهبرداري در نزديكي محدودههاي طراحي
بهبتود روشهتاي بتيستتيم ( متوارد ،هزينتههتتا و
پروژههاي نمونه)

اجراي روشهاي بيسيم

پيشنهاد تحقيق :برنامه هاي نمونه و اجراي پاسخ بار با تاكيد بر پاسخ بار به عنوان منبع براي طراحي سيستم انتقال
بازبيني برنامه هتا و ارزيتابي روشهتاي مختلتف
براي كاهش تراكم در شبكه انتقال

صفر سال

 5سال

 10سال

 20سال
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نفوذ انرژي تجديدپذير در شبكه

مقدمه :مطابق با برنامههاي تامين انرژي ،منابع انرژي تجديدپذير بايد حداقل  %90از انرژي شبكه را تامين نمايند .اين منابع انرژي شامل منابعي هستند كته
مرتب اً انرژي آنها در حال استفاده شدن و احيا شدن است مانند منابع بزرگ و كوچك آبي ،خورشيدي ،باد ،امواج دريا و انرژي زمين گرمايي ،باقيمانده چتوب و
انرژي زبالههاي ارگانيك .غالب منابع انرژي تجديدپذير مبتني بر طبيعت بوده و چالشهاي فني خاصي را نيز با توجه به نوع ،اندازه ،محل نصب ،امكان و يتا
عدم امكان ديسپاچينگ ،و هماهنگي خروجي توليدكننده با ميزان تقاضاي بار شبكه به همراه ميآورد.
اهداف:
 -1بهبود روشهاي برنامهريزي و بهرهبرداري به منظور رفع چالش هاي استفاده از نفوذ منابع تجديدپذير در شتبكه انتقتال بتا صترف كمتترين هزينته و بتا
باالترين قابليت اطمينان.
 -2بهبود تكنيكهاي مدلسازي و تحليل به منظور شبيهسازي رفتار مانا و گذراي منابع تجديدپذير ،مانند پيشبيني كوتاه مدت و يا بلند مدت ظرفيتت بتراي
بهرهبرداري سيستم.
 -3بهبود روشهاي قطعي و يا غيرقطعي براي مشخص كردن حداكثر سطح منابع تجديدپذير كه براي منطقه خاصي قابل استفاده باشند و بررسي اثتر آنهتا
روي ذخيره چرخان و توليد اضافه توليدكنندگان و همچنين توسعه بلند مدت شبكه انتقال.
 -4حل كردن هدفمند موضوعات فني مرتبط با منابع بالقوه تجديدپذير مانند انرژي امواج دريا(مدل ديناميكي ،اتصال به شتبكه ،ستاخت در ختارج از شتبكه
انتقال)
اقدامات:
همكاري با موسسات تحقيقاتي ،شركت هاي انتقال ،توليدكنندگان و مجامع فني به منظور توسعه ،اجرا و استاندارد كردن تجارب در برنامهريزي و بهرهبرداري
از شبكه انتقال.
انجام مطالعات برنامه ريزي شبكه براي مشخص كتردن
حداكثر انرژي بادي در هر منطقه.
بررسي اثرات استفاده از منابع بادي مبتني بتر ژنراتتور
القايي دو سو تغذيه در قابليت اطمينان سيستم.

اعمال نتايج

بهبود يا اجراي برنامه هاي پايش براي ارزيابي اثرات كيفيت توان منتابع انترژي تجديدپتذير بتر سيستتم استفاده از تكنولوژي پيشسرفته براي حل كتردن
قدرت (مانند اثرات هارمونيكي ،گذراهاي ولتاژ سريع ،ولتاژ در زمان راهاندازي و )...
انجام مطالعات به منظور بهتره گترفتن از منتابع انترژي
امواج دريا

فراهم آوردن مدل هاي تفصيلي از توربين يتا
ژنراتور منابع انرژي دريايي ،راهنمتايي بتراي
اتصال به شبكه

مسائل هارمونيكي
اتصال نمونههايي از انرژي منابع درياي به شبكه
انتقال

پااليش مدلهاي ديناميكي منابع تجديدپذير براي مطالعات برنامهريزي سيستم
بهبود ابزارهاي پيشرفته پيشبينتي بتراي بهترهبترداري
زمانواقعي

اجرا

به روز كردن افق بلند مدت شبكه انتقال بر اسان موضوعات و مسايل اتصال منابع تجديدپذير به شبكه
تحقيق و ارائه تكنولوژي هاي پيشرفته براي به صرفه كردن استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و اتصال آنها به شبكه (مانند ذخيره انرژي ،الكترونيك قتدرت،
پاسخ خودكار بار)
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 5سال

صفر سال

 20سال

 10سال

 -7-1نگاهي به چالشهاي فناوري در شبكه
ظهور و بروز فناوريها جديد در آينده با توجه به تغيير در نيازمندي هاي تحقيقاتي در شبكه برق خواهد بود كه نحوه گذار ايتن
نيازمنديها در شكل  2-0نمايش داده شده است .اين شكل نمايانگر چهار حوزه تحقيقاتي است كه در هر يك از آنها تحقيقات
داراي سمت و سويي است كه فناوريهاي موجود در شبكه قدرت را دچار تغيير ميكند [.]7

-

-

/

-

SCADA

-

-

-

-

-

/

-

:

-

شكل  :2-0تغيير نيازمنديهاي تحقيقات در شبكه قدرت

از طرف ديگر در ادامه تعدادي از تكنولوژيهاي مرتبط با حفاظت ناحيه گسترده مطرح شدهاند و در هر يك از آنهتا چتالشهتا،
نيازمنديها و قابليتهايي كه اين فناوريها ارائه ميدهند ،بيان شده است [:]6
 -1سيستمهاي كنترل ناحيه گسترده مبتني بر پاسخ سيستم.
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 چالشها:
 بايد قابل اعتماد ،قابل اعتبارسنجي و قابل تست با استفاده از برنامهريزي و بهرهبرداري سيستم باشد.
 طراحي  PMUو  PDCآرايش و محل آنها بايد بهينه باشند.
 -2سيستمهاي اندازهگيري ناحيه گسترده.
 نيازمنديها و قابليتها:
 جايابي صحيح و بهينه  PMUبه منظور پوشش و تشخيص عملكرد سيستم.
 زيرساخت اندازهگيري براي استفاده از اندازهگيريها.
 ابزرارهايي براي تحليل كارايي سيستم و پايش توليد.
 تبادل مستقيم داده با شركتهاي انتقال در اياالت متحده.
 بهبود ارتباط با سيستم  SCADAو سيستمهاي مديريت انرژي.
 افزايش قابليتهاي سيستم پايش زمانواقعي براي اعالم هشدار در زمان وجود دادههاي متناقض و يتا شترايط
غير ايمن و غير پايدار.
 قابليتهايي براي ارائه اقدامات سريع براي كنترل شبكه و مبتني بر سيستم كنترلتي بتر استان پاستخ شتبكه
قدرت.
 ابزارهاي بهبود يافته براي مطالعات آفالين.
 چالشها:
 استفاده كامل از همه اطالعات جمعآوري شده از شبكه.
 غلبه بر تاخيرهاي زماني كه در فواصل طوالني و براي انتقال داده به وجود ميآيد.
 ايجاد يك تبادل اطالعات واضح و روشن با ديگر شركتهاي انتقال.
 حل كردن مسائل كنوني موجود بين شركتهاي انتقال كه منجر به ايجاد تغييرات غيرقابل توضيح و متبهم در
سيستم محاسباتي محدودهها و رفتار سيستم شبيهسازي شده در طول گذر از يك فصل به فصل ديگر و از يك
سال به سال ديگر شده است.
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 ممانعت از تلف شدن وقت ارزشمند مهندسين و حل كردن مسائل مربوط به دادهها در زماني كه آنهتا بايتد بته
مطالعه سيستم بپردازند.
 -3ابزارهاي نرمافزاري براي بهبود قابليت تحليل و اعتبارسنجي سيستم.
 چالش:
 ابزار نرمافزاي بايد داراي قابليتت اطمينتان بتاال باشتد و همچنتين قابتل تستت كتردن در برنامتهريتزيهتا و
بهرهبرداريهاي سيستم باشد.
 -4ابزراهاي خودكار براي اتخاذ تصميمهاي بهرهبرداري و ديسپاچينگ.
 -5فناوريهاي مخابراتي.
 قابليت و نيازمندي:
 برآورده كردن نيازمنديهاي قابليت اطمينان و كارايي شبكه برق.
 معيارهاي مبتني بر مسيرهاي مخابراتي و كيفيت خدمات را برآورده نمايد.
 استفاده از مسيرهاي پشتيبان براي تعمير قطعي مدارهاي مخابراتي.
 تعمير مدارهاي مخابراتي با كمترين زمان تغيير مسير.
 كمينه كردن تاخيرهاي انتقال براي مدارهاي حفاظتي با اولويت باال و يا سرعت باال.
 استفاده از مدارهاي مخابراتي به گونهاي كه حداكثر ظرفيت را به ارمغان آورد.
 استفاده بيشتر از طرحهاي فيبر نوري كه بين  12تا  18رشته در هر مسير دارند.
 استفاده از تعداد محدودي از مسيرهاي راديويي با ظرفيت كم به عنوان شالوده سيستم.
 چالشها:
 يافتن ابزاري براي بهينه كردن مسيرهاي مخابراتي و گروهي كردن آنها با توجه به محتدوديتهتاي موجتود و
مدلسازي و يا شبيهسازي ميزان در دسترن بودن مدارهاي مخابراتي.
 تقويت سيستم مديريت شبكه در مركز كنترل براي دنبال كردن مسيرهاي مخابراتي و ثبت متوارد مربتوط بته
كارايي مدار مخابراتي.
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 تحقيق براي يافتن فناوريهاي مخابراتي كه پهناي باند بيشتري را براي فواصل طوالني به همراه آورد.
 استفاده از اترنت به منظور استفاده از شبكههاي محلي در پستهاي مختلف.
 تحقيق براي ابداع فناوريهاي با سرعت كليدزني باال.
 تالش براي استفاده از اصولي كه منجر به پديد آمدن يك ساختار باز شود تتا بتوانتد ستازگاري بتين توليتدات
مختلف را برقرار كند.
 -6ابزارهاي نرمافزاري براي تحليل آنالين در حوزه بهرهبرداري و ديسپاچينگ.
 -7تخمين حالت مطمئن.
 چالش:
 ايجاد حالت پايهاي از تخمينگر حالت.
 بهبود ابزارهاي تخمين حالت آفالين به گونهاي كه قابل مقايسه با ابزارهاي آنالين باشند.
 -8ابزارهاي پيشبيني بار و توليد.
 ابزار نرمافزاي بايد داراي قابليتت اطمينتان بتاال باشتد و همچنتين قابتل تستت كتردن در برنامتهريتزيهتا و
بهرهبرداريهاي سيستم باشد.
 -9ابزارهاي رويتپذيري ،انتشار و نمايش دادهها.
 -10فناوري پايش و اندازهگيري زماناقعي.
 چالش:
 حسگرها بايد بتوانند در كنار خطوط انتقال كه برقتدار هستتند بته درستتي كتار ختود را انجتام دهنتد و اثترات
ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي خللي در كار آنها ايجاد نكند.
 حسگرها بايد به گونه اي طراحي شوند كه داراي سازگاري باشند و همچنين بتوان آنهتا را بته صتورت ميتداني
تست و استاندارد كرد.
 حسگرهاي نوري بايد در مواردي از قبيل بازه اندازهگيري ،صحت ،دقت و نرخ نمونهبرداري توسعه يابند.
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 بايد نقاط اتصاالت بين دو يا چند شركت انتقال به دقت پايش شوند تا وضعيت كنوني ديگر قسمتهاي شتبكه
تشخيص داده شود.
 -11فناوريهاي مقاوم كردن شبكه در مقابل اغتشاشهاي رخ داده در شبكه قدرت.
با توجه به فناوريها و چالشها ،نيازمنديها و قابليتهاي آنها كه در باال توضيح داده شد احسان نياز بته انجتام تحقيقتات در
حوزه هاي مختلف براي بهبود وضعيت حفاظت شبكه قدرت قابل احسان است .لذا به صورت خالصه ميتتوان در شتكل 3-0
زمينه تحقيقات را در پنج حوزه دستهبندي نمود و در هر يك از آنها موضوعاتي كه انجام تحقيقات در آنها ضروري است نگاشته
شده است [.]6

















































شكل  :3-0نيازمنديهاي تحقيقاتي در شبكه قدرت

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
33
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول ،مرداد 1394

 -5-2اجراي طرحهاي نقشه راه
موفقيت نقشه راه به موثر بودن برنامه ارائه شده و همچنين به رويه پيادهسازي نتايج تحقيقتات در شتركتهتاي بهترهبترداري
بستگي دارد كه تحت حمايت مالي مناسب به همراه رويههاي موافقت شده ،ساختارهاي حكومتي ،مديريت دانش ،پروسههتاي
مخابراتي و همچنين به روز شدن نقشه راه قرار دارند .در ادامه توصيههايي كه در نقشه راه كشور اياالت متحتده آمريكتا ذكتر
شدهاند تا موثر بودن نقشه راه را تضمين نمايند آورده شده است [.]3
توصيه  :1فراهم آوردن زمينه تجاري براي افزايش تعداد كاركنان مديريت برنامههاي تحقيق و توسعه تا فعاليتهاي منجر به
اجراي مفاد نقشه راه را افزايش دهند .خصوصاً الزم است تا رابطه بين كاركنان بخش تحقيق و توستعه بتا ديگتر دپارتمتانهتا
افزايش يابد تا از تبادل نيازمنديهاي فناوري ،پيشرفت پروژهها و پيادهسازي نتايج تحقيقات اطمينان حاصل شود.
توصيه  :2افزايش ظرفيت مديريت پروژه در مديريت كردن پروژههاي تحقيق و توسعه و مجهز كردن سيستم مالي و گزارش
پروژهها به سيستم اطالعاتي مديريت پروژه موثر.
توصيه  :3توسعه راهبردهايي براي افزايش حمايت هاي فراهم شده توسط دپارتمانهاي شركتهاي انتقال براي اجراي نقشه
راه.
توصيه  :4برقراري رابطه تنگاتنگ بين اطالعات يا دادهها و يا مخابرات راه دور كته در نقشته راه تعريتف شتدهانتد بتا ديگتر
پروژه هاي فناوري اطالعات شركت انتقال تا با بنا كردن رابطه نزديك بين آنها از هماهنگ بودن آنها اطمينان حاصل شود.
توصيه  :5فراهم آوردن بستر تجاري به منظور افزايش بودجه تحقيق و توسعه به منظور تهيه تامين مالي فعاليتهاي گنجانده
شده در نقشه راه.
توصيه  : 6فراهم آوردن سياستي به منظور گنجاندن برخي از اقدامات مربوط به نقشه راه در پتروژههتاي حيتاتي و همچنتين
بهرهبرداري.
توصيه  : 7تهيه گزارشكار به منظور ارائه دستاوردهاي ساالنه در يك طرح دوساالنه به عنوان بخشي از دوره بودجه ساالنه.
توصيه  :8پروژه هاي مستقل تحقيقاتي كه به مرحله تجاري رسيدهاند بايد هم راستا بودن خود را با مفاد ،اهداف و يا اقتدامات
مورد نظر براي بخش خاصي كه در نقشه راه مطرح شده است اثبات كنند.
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توصيه  :9تاسيس كميته فرماندهي براي بخش تحقيق و توسعه و مجري نقشه راه تا به بازبيني و ارائته طترحهتا ،راهبردهتا،
بودجه و نهايي سازي تجاري بودن پروژهها بپردازد .مديران دپارتمانهاي كليدي در شركت انتقال بايد در رويه اشاره شده نقش
فعال داشته باشند.
توصيه  :10افزايش ارتباطات با واحدهاي تحقيقاتي صتنعتي شتامل تاستيس مراكتز قطتب بته منظتور اطمينتان از افتزايش
دركپذيري نيازمنديها و دسترسي سريع به خدمات كيفيت.
توصيه  :11برقراري روابط رسمي با سازندگان مهم تجهيزات براي اطمينان از تبادل نيازمنديها و كمبودهاي شركت انتقتال
و همچنين به دست آوردن ديد اوليه راجع به پيشرفتهاي توليدات.
توصيه  :12برقراري روابط راهبردي با شركتهاي كليدي به منظور تبادل تجارب ارزنده فناوري و توسعههاي مشترك.
توصيه  :13استفاده از اينترنت براي منتشر كردن نيازمنديها و كمبودهاي شركت انتقال به بازار تا بتواند به صورت رسمي و
يا غيررسمي طرحهاي پيشنهادي را دريافت نمايد.
توصيه  :14همه موافقتنامههايي كه براي سرمايهگذاري در تكنولوژي صادر ميشود بايد داراي طرحي به منظور اجتراي آن
باشد كه اندازه هزينه و افرادي كه مسئول پيادهسازي هستند در آن مشخص شده باشد.
توصيه  :15يك يا بيش از يك نفر از كاركنان قسمت تحقيق و توسعه بايد مسئوليت تسهيل نمودن پيتادهستازي تكنولتوژي
جديد را در شركتهاي بهره برداري به عهده داشته باشد و در اين زمينه ابزارهاي الزم براي پيگيري پيشرفت فرايند اجترا را در
اختيار كاركنان قرار بگيرد.
توصيه  :16ارزيابي پروژه ها از منظر بودجه ،كاربردي بودن و پروژههاي بلند مدت بايد شامل راهحلهاي فنتاوري مترتبط بتا
موضوعات و موارد مندرج در نقشه راه باشد و يا اينكه در رابطه با نتايج پروژههاي پايان يافته قسمت تحقيق و توسعه باشد.
توصيه  :17اصالح ابزارهاي بهينه سازي پروژههاي كالن به منظور ايجاد كردن ارزيابيهايي كه شامل نوآوريهاي فناوري و
همراستا كردن آن با موارد مندرج در نقشه راه باشد.
توصيه  :18افزايش آگاهي داخلي در نتايج بخش تحقيق و توسعه.
توصيه  :19توسعه پيوسته دانشهاي قابل تحقيق و سيستمهاي مديريت مدارك موجود براي بهبود اشتراك مدارك در شبكه
انتقال ،اتصال به اينترنت براي سرويسهاي اطالعاتي مانند  IEEEو استانداردهاي موجود.
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توصيه  :20گرد آمدن منظم كاركنان و برگزاري جلسات بين كاركنان فني براي يافتن نيازمنديهاي فناوري ،كمبودها و ارائه
راهحلهاي احتمالي .اين جلسات مشابه با كارگاههاي آموزشي است كه در طول تهيه نقشه راه به وجود آمدهانتد .بايتد از نتتايج
بدست آمده از اين جلسات به منظور به روز كردن نقشه راه و همچنين فرموله كردن پروژههاي بخش تحقيق و توسعه استفاده
شود.
توصيه  :21برگزاري جلسات مداوم و منظم به منظور ارائه نتايج پروژههتاي بختش تحقيتق و توستعه شتركت انتقتال ،ارائته
سازندگان ،موسسههاي تحقيقاتي و دانشگاهها.
توصيه  :22تعيين راهبردي براي پوشش كاركنان جوامع فني ،موسسههاي استاندارد و موسسههاي تحقيقاتي .قابل ذكر است
كه بايد انتشار اطالعات مناسب در داخل شركت صورت پذيرد.
توصيه  :23افزايش تبادل نتايج پروژهها با استفاده از شبكه اينترنت و يا اينترانت ،انتشار كتب و مجالت فنتي در داختل و يتا
خارج از شركت.
توصيه  : 24اختصاو دادن يكي از كاركنان توانمند به صورت تمام وقت به منظور تسهيل كردن مديريت دانش و ارتباطات.
توصيه  :25به روز كردن نقشه راه (حداقل به صورت ساليانه) و بر اسان خروجيها برنامهريزي راهبتردي شتركت انتقتال و
همچنين نظرات كاركنان و عموم افراد مانند همكاران تحقيقاتي شامل سازندگان ،موسسات تحقيقاتي و ديگر شركتها.

فصل سوم:
نقشه راه كشور انگلستان
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مقدمه
در اين فصل نقشه راه كشور انگلستان مورد بررسي قرار گرفته است .بر اسان مراجع مورد استتفاده بته نظتر متيرستد كشتور
انگلستان راه برون رفت از وضعيت كنوني شبكه قدرت خود را استفاده از فناوري حفاظت جامع و گسترده شبكه قدرت ميدانتد.
در همين چارچوب نقشه راه انگلستان نيز تالش دارد تا گامهاي اساسي را براي پيادهسازي و اجتراي سيستتمهتاي حفاظتت و
كنترل ناحيه گسترده ارائه دهد .بر همين اسان اين كشور به دنبال اجراي يك برنامه سه مرحلهاي به منظور پيادهسازي فناوري
حفاظت و كنترل ناحيه گسترده در كشور خود است كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.

 -8-1فازبندي پيادهسازي حفاظت و كنترل ناحيه گسترده
كشور انگلستان با مصرف  36000مگاوات ،در حال حاضر  %7از انرژي مورد نياز خود را از طريتق منتابع تجديتد پتذير تتامين
ميكند و قرار است تا سال  2020سهم انرژي تجديدپذير به  %30افزايش يابد كه غالباً به صورت مزارع بادي است .با افتزايش
روند جايگزين شدن نيروگاههاي بادي به جاي نيروگاههاي با سوخت فسيلي ،لختي سيستم كاهش يافته و از طرفتي توليتد بته
شرايط جوي وابسته ميشود .در چنين شرايطي سيستم به سمت نوساني شدن پيش ميرود ،از اين رو سيستم برق انگلستتان از
سال  2008پروژهاي را تحت عنوان پايش ،حفاظت و كنترل ناحيه گسترده شروع كرده كه در نهايت بتوانند به كنترل و حفاظت
هوشمند و زمان واقعي سيستم دست پيدا كنند .اين موضوع زماني اهميت مييابد كه مشخص شود تغييرات اساستي در شتبكه
بريتانيا در حال وقوع است كه ناشي از بكار گرفتن انرژي تجديدپذير و تكنولتوژيهتاي پيچيتده ماننتد  HVDCو  TCSCدر
سيستم انتقال است.
به همين منظور سيستم انگلستان برنامه سه مرحلهاي را براي اثربخشي بيشتر و ارزيابي مرحله به مرحله در دستور كار خود قرار
داده است .معيارهاي در نظر گرفته شده براي سطحبندي كردن اهداف پيادهسازي كاربردهاي سيستم حفاظت و كنتترل ناحيته
گسترده ،تكنولوژيهاي مخابراتي و نيازمنديهاي مربوط به مديريت داده هستند كه البته با توجه بته محتدوديتهتاي موجتود
براي سرمايهگذاري مورد توجه قرار گرفتهاند.
اهداف و مراحل در نظر گرفته شده براي پيادهسازي سيستمهاي حفاظت و كنترل ناحيه گسترده در ادامه شرح داده شدهاند .بتا
گذشت زمان تعداد واحدهاي اندازهگيري فازور نصب شده در شبكه نيز افزايش مييابد و اهداف مورد نظر هر فاز نيز با توجه به
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افزايش تعداد دستگاه اندازهگيري فازور مشخص شده اند .اين موضوع به اين دليل است كه نصب تعداد بيشتري از اين واحتدها
در شبكه به منزله دسترسي داشتن به اطالعات بيشتري از شبكه قدرت است و به همتين ختاطر متيتتوان بتر استان شترايط
زمانواقعي نسبت به كنترل و حفاظت آن اقدام كرد [.]8

-1-8-1

مرحله اول

اين مرحله ،يك مرحله بنيادين است كه با حداقل تعداد واحدهاي اندازهگيري فازور شروع به كار ميكند و بايد قادر بته پتايش
اطالعات ضروري شبكه باشد .اهداف اين مرحله به صورت زير هستند:
پايش فركانس سيستم به صتورت

.1
زمانواقعي؛

پتتايش زاويتته فتتاز بتته صتتورت

.2
زمانواقعي؛
.3

تحليل اغتشاشهاي پست؛

.4

پايش نوسانهاي بين ناحيهاي؛

.5

پتتايش دينتتاميكي تتتوان انتقتتالي
خطوط؛

-2-8-1

مرحله دوم

با افزايش تعداد واحدهاي اندازهگيري فازور در اين مرحله و مشخص شدن ولتاژ و جريان همه خطوط به صتورت زمتانواقعتي،
پارامترهاي مجهول در شبكه نيز با دقت بااليي بدست ميآيند .لذا تخمين حالت شبكه دقيقتر صورت ميپذيرد و مدل شتبكه
حاصل ميشود .ضمناً با روند پيشرفت تكنولوژي ،نحوه نمايش اطالعات نيز از حالت صرفاً عتددي ختارج شتده و بته صتورت
برنامهريزي شده نمايش داده ميشود.
اهداف مرحله دوم:
.1

تعيين مدل سيستم و ارزيابي آن؛
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.2

بهبود تخمين حالت سيستم؛

.3

بازيابي تطبيقي سيستم؛

تعيين مدل سيستم و ارزيابي سيستم از اولويتهاي مرحله اول است ولي به دليل كامل نبودن اطالعات و مجهول بودن بعضي
از پارامترهاي شبكه ،اين هدف در مرحله دوم نيز ديده شده تا با افزايش تعداد واحدهاي اندازهگيري فازور ،مشكالت فوق مرتفع
گردد.

-3-8-1

مرحله سوم

اين مرحله شامل برنامهريزيهايي براي كنترل و حفاظت شبكه ميباشد .در اين مرحله چند نكته حائز اهميت است .يكي اينكه
در اين مرحله نيز نصب واحدهاي اندازه گيري فازور و همچنين به روز كردن آنها ادامه دارد .نكته دوم اينكه بايتد بته حفاظتت
گسترده به چشم حفاظت پشتيبان نگاه كرد بدين معني كه حفاظتهاي محلي يا سيستمهاي حفاظتي يك تجهيز روال عتادي
كار خود را ادامه ميدهند و حفاظت گسترده در صورت لزوم فرامين را صادر ميكند.
اهداف مرحله سوم:
.1

تخمين حالت خطي سيستم؛

.2

حفاظت ناحيه گسترده زمانواقعي؛

.3

كنترل ناحيه گسترده زمانواقعي؛

 -9-1روند پيشرفت پروژه حفاظت گسترده انگلستان
اين پروژه در سال  2008با مكانيابي و احداث  6واحد اندازهگيري فازور در نقاط مهم شروع و حداقل وظايفي براي اين واحدها
كه تعداد آنها رو به افزايش است در نظر گرفته شد كه به صورت زير ميباشند:
.1

پايش زاويه فاز؛

.2

پايش فركانس شبكه؛

.3

پايش نوسانات بين ناحيهاي؛
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پايش ديناميكي انتقال توان؛

تحليل اغتشاشات پستها و پايش ولتاژ نيز به مرور زمان به موارد باال اضافه خواهند شد تا اولويتهاي مرحله اول تكميل گردد.
در حال حاضر پروژه حفاظت گسترده انگلستان در مرحله دوم است.
نقشه راهي كه براي سيستمهاي حفاظت و كنترل ناحيه گسترده مطرح ميگردد بايد بتواند نيازمنديهاي زير را برآورده كند:
 ) 1نقشه راه بايد داراي ويژگي تكامل پذيري باشد .به عبارت ديگر نقشه راه بايد به پيشرفت توام با زمان سيستمهتاي پتايش،
حفاظت و كنترل ناحيه گسترده شبكه قدرت توجه داشته باشد.
 )2ويژگي تكاملپذيري نقشه راه بايد حداقل داراي دو راهبرد باشد كه مورد اول در كوتاه مدت و مورد دوم در راهبرد بلند مدت
تعريف ميشود.
 )3راهبرد كوتاه مدت بايد بر اسان نيازهاي بحراني فعلي سيستم باشد و نيازمنديهاي حداقلي سيستم در آن ديده شده استت
(به عنوان نمونه حداقل تعداد واحدهاي اندازهگيري فازور ،حداقل كارايي و زيرساختهاي مخابراتي).
 )4راهبرد بلند مدت بايد بر اسان چالشها و ريسكهاي مورد انتظار سيستم در آينده باشد كه بايد اوالً به دقت متورد تحقيتق
قرار گيرند و ثانياً به عنوان مواردي براي توسعه سيستم پايش ،حفاظت و كنترل ناحيه گسترده مد نظر قرار گيرند.
بنابراين راهبردهاي كوتاه مدت و بلند مدت براي سيستمهاي  WAMPACدر شبكه انگلستان به صورت زير مورد بررسي قرار
ميگيرند:

-1-9-1

راهبرد كوتاه مدت

در اين راهبرد بايد به نيازمنديهاي ضروري توجه شود كه عبارتاند از:
 تعداد PMUهاي استفاده شده بايد معقول باشد (نه تعداد خيلي كم و نه تعداد زياد) كه به خاطر محدوديتهايي است
كه به خاطر ظرفيت مركز جمعآوري فازورها ( )DCو ميزان سرمايه قابل استفاده پديد آمدهاند.
 كاربردهايي از  PMUكه در اين مرحله مورد استفاده قرار مي گيرند بايد كامالً توسعه يافته بوده و به صتورت تجتاري
درآمده باشند.
 مواردي كه حاصل به كار گرفتن PMUها در شبكه ميباشد بايد راهحلهتايي بتراي موضتوعات ضتروري و كنتوني
سيستم قدرت باشند.
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با در نظر گرفتن سه مورد مطرح شده در باال كاربردهايي كه از سيستم در كوتاه مدت انتظار ميرود به قرار زير ميباشند:
 پايش زاويه شبكه قدرت به صورت گسترده و ارائه هشدار؛
 پايش فركانس به صورت گسترده؛
 پايش نوسانهاي بين ناحيهاي؛
 پايش ديناميكي و زمانواقعي توان انتقالي خطوط انتقال؛

-2-9-1

راهبرد بلند مدت

توسعه بلند مدت سيستم در انگلستان همراه با چالشهاي بهره برداري استت كته در سيستتم در حتال توستعه پديتد متيآينتد.
شاخصهها و ريسكهاي بالقوه اي كه ممكن است در شبكه انگلستان و در آينده پديد آيند به صورت زير هستند:
 .1توربينها و مزارع بادي در توليد انرژي ،پايداري موجود در نيروگاههاي مبتني بر نفت ،گتاز و زغتال ستنگ را ندارنتد.
جايگزين شدن نيروگاه هاي سنتي با مزارع بادي تعادل بار و توليد در شبكه قدرت را تضتعيف متيكنتد و بنتابراين در
صورت وقوع اغتشاش در شبكه ،اندازه فركانس به شدت تغيير ميكند .عالوه بر اين توليد انرژي توسط منابع تجديتد
پذير تحت تاثير شرايط جوي قرار دارد و بنابراين شارش توان در شبكه مرتباً در حال تغيير خواهد بود.
 .2اكثر مزارع بادي (خصوصاً آنهايي كه در ساحل قرار ندارند) با استفاده از مبدل هاي پشت به پشتت بته شتبكه قتدرت
اتصال مي يابند .لذا اين مزارع بادي اينرسي مورد نياز را براي شبكه قدرت به همراه ندارند و در صورتي كه تعداد ايتن
مزارع زياد شود اندازه اينرسي شبكه انگلستان كاهش شديدي خواهد داشت كه در صورت بتروز اغتشتاش در شتبكه،
اندازه تغييرات ،انحراف و نوسان فركانس بسيار زياد خواهد شد.
بر اسان دو چالشي كه در باال اشاره شد و در آينده براي سيستم قدرت انگلستان به وجود خواهند آمد ،در راهبترد بلنتد متدت
سيستم  WAMPACبايد بر موارد زير تاكيد گردد:
 فراهم آوردن سيستم پايش زمانواقعي شبكه قدرت؛
 بهبود پايداري فركانس سيستم قدرت؛
 بهبود شرايط سيگنال كوچك سيستم قدرت؛
براي دستيابي به اهدافي كه در راهبرد بلند مدت مورد توجه قرار گرفتهاند بايد كاربردهاي زير براي سيستم مد نظر باشند:
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 سيستم پايش ناحيه گسترده به صورت زمانواقعي؛
 حذف بار تطبيقي ناحيه گسترده؛
 استفاده از ابزارهاي الكترونيك قدرت به منظور ميرا كردن نوسانهاي ناحيه گسترده و كنترل آنها؛

فصل چهارم:
گزارشي از شبكه برق كشور برزيل و پيادهسازي WAMS
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مقدمه
در سالهاي گذشته داليلي چون مسائل مالي و همچنين موقعيت ژئوالكتريك سيستتمهتاي الكتريكتي برزيتل ،متانع از بهبتود
وضعيت شبكه قدرت اين كشور شده بود .بدين سبب متوليان صنعت برق برزيل به ضرورت گسترش و استتفاده از فرآينتدهاي
اليه اليهي بهرهبرداري در بخش انرژي الكتريكي و برنامهريزيهاي سيستمهاي حفاظتي واقف شدند .اولين برنامته در بختش
جنوبي كشور برزيل در سال  1974در مورد برنامه بارزدايي تحت شرايط افت فركانس انجام شد .تتا ستال  2004بتيش از 200
برنامه حفاظتي ويژه در سيستم برقرساني برزيل به وجود آمد.
در اين بخش از گزارش حاضر به بررسي و توسعه سيستم پايش ناحيه گسترده در شبكه قدرت كشور برزيل پرداخته شده است.
در حال حاضر ،همهي نواحي ژئو الكتريك اين كشور بوسيله ابزارهاي پايش ناحيه گسترده تحتت پوشتش قترار گرفتته استت.
سيستم قدرت به هم پيوسته برزيل  (BIPS)7سيستم بسيار بزرگي است كه نواحي مختلف جغرافيايي را تحت پوشش خود قرار
داده است .چندين خط انتقال نواحي مختلف كشور برزيل را به يكديگر ارتباط دادهاند و بر همين اسان قستمت شتمالي را بته
جنوب شرقي متصل نموده است و قسمت هايي از شبكه اين كشور را كه قبالً به صورت منفرد بهرهبرداري متيشتدهانتد را بته
بخش اصلي شبكه متصل نموده است.
توسعه اندازهگيريهاي سنكرو فازور در سال  2003ميالدي با هدف توسعه يك تكنولوژي جديد آغاز شد .نمونه كوچتك اوليته
اين پروژه به منظور پوشش دادن نواحي ژئوالكتريك و بخشهاي مختلف كشور برزيل در دانشگاههاي مختلف اين كشور اجترا
گرديد كه در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته و جزئيات مربوط به آن آورده شده است.

-10-1

مشخصات سيستم برق كشور برزيل

 شبكه قدرت كشور برزيل ) (BPISداراي گنجايش  100 GWاست كه منابع توليد انرژي به صورت هيدروليكي در
حدود  % 70توان مصرفي اين كشور را تامين ميكنند [.]9
 خطوط انتقال ولتاژ باال نزديك به  90000كيلومتر است.
 محدوده ولتاژ شبكه فشارقوي از  230kvتا  765kvاست.
1- Brazilian Interconnected power system
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 شبكه از پنج ناحيه جغرافيايي تشكيل شده است كه شامل بخشهاي زير است.
 -1بخش شمالي كشور؛
 -2بخش شمال شرقي كشور؛
 -3بخش جنوبي كشور؛
 -4بخش جنوب شرقي كشور؛
 -5بخش مركز شمالي )(Midwest؛
شبكه قدرت كشور برزيل ناحيهاي وسيع است كه در قسمتي از آن ،چگالي جمعيتي باال به همراه بار متمركز وجود دارد .نواحي
ديگر اين شبكه داراي جمعيت و بارهاي پراكنده است كه بوسيله چندين خط انتقال طوالني به هم متصل هستند.
اخيرا سيستمهاي منفرد در بخشهاي شمالي كشور به بقيه سيستم متصل شدهاند كه براي انجام اين كار از خطوط انتقال
بلندي استفاده شده است .اين ساختار بزرگ كه طولي در حدود  2500kmدارد در منطقهي آمازون براي تأمين بار ناحيه جنوبي
ضروري است .شبكه كشور برزيل از چندين بخش تشكيل شده است كه داراي مدهاي نوساني داخلي هستند .تغييرات فركانس
آنها در جدول  1-4ارائه شده است .اين مدهاي نوساني معموالً به خوبي ميرا ميشوند ولي در برخي از موارد بهرهبرداري،
امكان حذف فركانسها سخت ميشود.

جدول :1-4بازه تغييرات فركانس در نواحي مختلف كشور برزيل

-11-1

)Frequency range (Hz

Mode

0/4 – 0/2

شمال  -جنوب

0/8 – 0/6

جنوب – جنوب شرقي

0/65 – 0/55

شمال – شمال شرقي

0/65 – 0/55

ايالت Mato Grosso

0/45 – 0/4

ايالت Rio de Janeiro

0/75 – 0/65

ايالت Sao Paulo

پروژهي Med Fasee WAMS
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پروژهي  Med Faseeدر سال  2003با هدف اصلي گستترش تكنولتوژي انتدازهگيتري ستنكرو فتازور در برزيتل و مطالعتهي
كاربردهاي آن آغاز شد .اين پروژه شامل سه مرحله زير است.
-1مرحله اول :اولين مرحله با سه عدد  PMUو يك  PDCتا پايان سال  2004تكميل شدPMU .ها در سه دانشگاه در جنوب
برزيل نصب شدند و فازورهاي اندازهگيري شده به  PDCنصب شده در دانشگاه  of Santa catarinaفرستاده ميشدند .گرچه
در آن زمان نسخههاي تجاري اين محصول در دسترن بود ،با اين حال PMUها و PDCهاي آزمايشي در مجموع بوسيله تيم
پروژه  Med Faseeبه منظور دست يافتن به تكنولوژي  WAMSگسترش پيدا كردند.
 -2مرحله دوم :در سال  2008اين نمونهها گسترش پيدا كردند و با نصب تعداد ديگري از PMUها در اطراف شش دانشگاه
ديگر كشور برزيل اين كار توسعه يافت .نمونههاي قديمي  PMUبا تجهيزات جديد جايگزين شدند و با PDCها مطابق
استاندارد  IEEE 37118/2005مورد طراحي مجدد قرار گرفتند.
 -3مرحله سوم  :در سال PMU 2010ها به دليل كامل شدن سيستم پايش ناحيه گسترده و اتصال آنها ميزان رويتپذيري در
شبكه كشور برزيل ارتقا يافت.
از جمله مزاياي پيادهسازي اين پروژه ميتوان به موارد زير اشاره كرد.
 -1پايش مدهاي نوسان الكترومكانيكي؛
 -2ارزيابي عملكرد كنترل سيستم و افزونگي آن؛
 -3ارزيابي سيستمهاي حفاظتي؛
 -4اعتبارسنجي مدل گسترده سيستم؛
 -5تشخيص عيبهاي سيستم منجر به خاموشيهاي گسترده؛
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نتيجهگيري
در طول اين نوشتار مطالعاتي بر نقشه راه تاييد شده و پيادهسازي شده در كشورهاي توسعه يافتهاي همچون آمريكا ،انگليس و
برزيل انجام شده است .بر اسان مطالعات انجام شده چنين برداشت مي شود كه سمت و سويي كه متورد توجته ايتن كشتورها
است ،بهرهگيري از ادوات پايش ،كنترل و حفاظت ناحيه گسترده شبكه قدرت است كه منجر به بهبود قابليت اطمينان سيستتم
قدرت ميگردد .از طرف ديگر ،موضوع اساسي كه بايد به آن توجه شود اين است كه هر يك از كشورهاي مختلف در ابتتدا بتا
انجام دادن مطالعات جامع شبكه كشور خود اقدام به مشخص كردن چالشهاي موجود در شبكه كرده و در ادامه آن با استتفاده
از ادوات مبتني بر سنكروفازور نسبت به رفع چالشها اقدام كردهاند .عالوه بر اين هر تكنولوژي در صنعت يك كشور زماني مي
تواند به عنوان يك فناوري تلقي شود كه قابليت پياده سازي و سازگاري با شرايط و امكانات موجتود را داشتته باشتد .از طرفتي
ديگر مجموعه اين اقدامات به منظور افزايش پايداري شبكه قدرت و بهرهبرداري از اين شبكه با ظرفيتتهتاي بتاالتر صتورت
ميگيرد .در نتيجه ترسيم مسير گذر از وضعيت فعلي به چشم انداز مد نظر تنها با شناخت هر چه بهتر تكنولوژي ،ظرفيتهتاي
موجود ،محدوديتها و چالشهاي پيشرو امكانپذير است.
در ادامه با توجه به مطالعات انجام شده ميتوان نقشه راه تدوين شده در كشورهاي پيشرفته را در چند زمينه مختلف دستهبندي
كرد كه در ادامه ذكر شدهاند:
 -1دسته اول شامل برنامهريزي ها و اقداماتي است كه منجر به توسعه شبكه قدرت و به روز كردن مراكز كنترل و ادوات نصب
شده در شبكه قدرت با جايگزين كردن آنها با تجهيزات جديد ميگردد.
 -2دسته دوم شامل اقداماتي است كه استفاده از دستگاههاي اندازهگيري فازور و يا رلههاي حفاظتي مدرن را در بر ميگيرد .در
اين نوع از پيشنهادها تالش شده است تا با دستگاه هاي موجود قابليت اطمينان شبكه قدرت را در بهرهبترداري و همچنتين در
شرايط اضطراري افزايش داد .قابل توجه است كه براي اجراي اين دسته از اقدامات نياز ضروري بته زيرستاخت مختابراتي بته
عنوان زيربناي سيستم پايش ،كنترل و حفاظت ناحيه گسترده وجود دارد .زيرساخت مخابراتي در حقيقت به عنتوان رابتط بتين
واحدهاي مختلف اندازهگيري فازور و مراكز كنترل عمل ميكند.
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 -3دسته سوم شامل پيشنهاداتي است كه در حوزه تحقيق و توسعه قرار ميگيرند .در اين دسته پيشنهاداتي مبني بر اختراع و يا
انجام تحقيق در زمينه خاصي مورد توجه قرار گرفته است (به عنوان نمونه پيشنهاد براي اختراع رلهاي كته ناپايتداري ولتتاژ را
تشخيص دهد) تا نتيجه تحقيق انجام شده يا دستگاه ساخته شده براي توسعه و بهبود قابليت اطمينتان شتبكه قتدرت بته كتار
گرفته شود.
 -4دسته چهارم كه برخي از منابع به آن پرداختهاند شامل آموزش اپراتورها و بهرهبرداران در زمينته حفاظتت از شتبكه قتدرت
است .اين موضوع زماني اهميت خود را نشان ميدهد كه مطالعات از سن باالي مهندسان حفاظت حكايت ميكنند بته طتوري
كه متوسط سن مهندسان حفاظت برابر با  52سال تخمين زده شده است كه اين مقدار در حال افزايش است [.]10
قابل توجه است كه به منظور تهيه نقشه راه سيستم قدرت پرسشنامهها و مصاحبههايي با نقشآفرينان اصلي در صتنعت بترق
حول محورهاي زير صورت گرفته است و بر اسان آن رويه توسعه نقشه راه مرتبط با تكنولوژي سنكروفازور مشخص گرديتده
است [:]11
 كمبودها و نيازمنديهاي نقشآفرينان مختلف
 سياستهاي شركتها و اولويتهاي آنها
 نيازمنديهاي ميداني
عالوه بر موارد باال بايد توجه داشت كه تهيه نقشه راه به عنوان اولين گام در توسعه فناوريها به حساب ميآيد و موفقيت نقشه
راه به موثر بودن برنامه ارائه شده و همچنين به رويه پيادهسازي نتايج تحقيقات در شركتهاي بهرهبترداري بستتگي دارد كته
تحت حمايت مالي مناسب به همراه رويه هاي موافقت شده ،ساختارهاي حكومتي ،متديريت دانتش ،پروستههتاي مختابراتي و
همچنين به روز شدن نقشه راه قرار دارند .بر همين اسان هر نقشه راه بايد رويههايي را در پي گيرد كه اجبارها و قانونهايي را
براي اجرايي كردن مفاد مطرح شده در نقشه راه به همراه داشته باشد.
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فصل  :1ادبیات ارزیابی نظام نوآوری
فناورانه
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مقدمه
جهتگیریهای پشتیبان مشتمل بر کلیه اهداف ،راهکارها و سیاستهایی هستند که بهمنظور محقق نمودن چشماندداز و در
راستای جهتگیریهای کالن طراحی میشوند .در حقیقت این جهتگیریها را میتوان راههای میانی و خرد برای دستیابی به
اهداف توسعه فناوری دانست .در ادامه تالش میشود تا روشی برای طراحی اجزای جهتگیریهای پشتیبان ارائه شود؛ اما قبل
از آن نیاز است تا مرور ادبیاتی بر روشهایی که میتواند در طراحی این اجزا مورد استفاده واقع شود ،صورت پذیرد.
در جهتگیریهای پشتیبان ،به دلیل معین بودن چارچوب کلی فرایند توسعه (اهدداف کدالن و راهبردهدا) از مرحلده قبدل،
بسترسازی برای عبور موفق از این مسیر موضوع محوری میباشد .با توجه به موضوع مورد مطالعه که فنداوریهدای راهبدردی
است" ،نوآوری" و فراهم آوردن شرایط "ایجاد ،گسترش و بهکارگرفتن آن" ،بهعنوان اساسیترین بسترسداز در مسدیر توسدعه
فناوری قلمداد میشود.
بنابراین آنچه که قرار است در جهتگیریهای پشتیبان یك سند ملی دنبال شود ،مهیا کردن بستری برای خلدق ،انتشدار و
بهرهبرداری از نوآوری ،بهمنظور محقق نمودن جهتگیریهای کالن اتخاذ شده در مسیر توسعه یك فناوری راهبردی میباشد.
بر طبق مأموریتی که در جهتگیریهای پشتیبان دنبال میگردد ،سیاست نوآوری یکی از نزدیكترین و متناسبترین حوزه
ادبیاتی است که مرور آن میتواند به شناخت چگونگی ایجاد بسترهای نوآوری محور کمك نماید.
همانند بخش جهتگیریهای کالن ،طیف گستردهای از روشها و رویکردها را میتوان در قالب مرور ادبیات ایدن بخدش
مورد مطالعه قرار داد .پس از ارائه مرور ادبیاتی از سیاست نوآوری و بررسی روشهای و رویکردهای مورد استفاده در آن ،روش
پیشنهادی برای تدوین اهداف خرد ،راهکارها و سیاستهای پشتیبان در جهتگیریهای پشتیبان ارائه میشود.

-1-1

مرور ادبیات سیاست نوآوری

دولت ها به منظور تسهیل در ایجاد نوآوری به انجام اقداماتی مبادرت میورزند .مجموعهی این اقدامات که از جانب بخدش
عمومی 1صورت میپذیرد و بر نوآوری اثرگذار است را سیاستگذاری ندوآوری مدینامندد .از دهدهی  70مدیالدی کده عبدارت

.Public Sector
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«سیاستگذاری نوآوری» برای اولین بار در بر سر زبان ها افتاد تاکنون ،کاربردهای این مفهوم دچدار تیییدرات گونداگونی شدده
است.
در مطالعهی روند تکامل سیاستگذاری نوآوری دیده میشود که این فرایند ،تیییر در نگاههای موجود در نظریهی نوآوری و
اقدام به نوآوری را نیز بازتاب میدهد؛ بنابراین ،چیزی بهعنوان توسعهی نظریه ،اقدام و یا سیاستگذاری نوآوری بهطور مستقل
از موضوعات دیگر وجود ندارد .بلکه در مقابل ،توسعه مفاهیم و نگاههای موجود در این موضوعات در یك فرایند تکامل تعاملی،
رابطهای دوسویه با یکدیگر دارند .اسمیتس و کولمن [1] 1این توسعه را در یك نمودار بر مبنای روند توسعهی سیاسدتگدذاری
نوآوری به تصویر کشیدهاند که در شکل ( )1-1ارائه شده است .آنها چهار مؤلفه را به عنوان محل اثر سیاست نوآوری شناسایی
میکنند .عامل اوّل ،طرف عرضه ( )Sیا همان فراهمآورندگان دانش (چه عمومی و چه خصوصی) هسدتند .عامدل دوّم ،طدرف
تقاضا ( )Dشامل مشتریان شرکتها ،سازمانهای دارای اختیار و دیگر سازمانهایی است که میتوان به عنوان کاربران دانش و
محصوالت دانش بنیادین به آنها نگریست .عامل سوّم ،زیرساختهای واسطهای )II( 2هستند با هدف ایجاد ارتباط بین عرضه
و تقاضا .عامل چهارم نیز زیرساخت حمایتی )SI( 3است که شامل عدواملی همچدون نظدام آموزشدی ،زیرسداختهدای مدالی و
غیرمالی و کیفیت روابط صنعتی میباشد.

D
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I
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شكل ( :)1-1روند توسعه سیاستگذاری نوآوری اسمیتس و کولمن

همانطور که در شکل ( )1-1پیداست ،روند توسعهی حوزههای تحت تأثیر سیاستگذاری نوآوری بدا رشدد در مؤلفدههدای
محل اثر سیاستها و نیز با رشد روابط آنها همراه بوده است .بر مبنای این روند توسعه میتوان  4مرحله را در تکامل آن بیان
کرد.
 مرحله ( :)Aدر اواخر دههی  ،70سیاستگذاری نوآوری بهطور صریح شروع به ظهور کدرد .تمرکدز در ایدن مرحلده از
سیاستگذاری نوآوری بر جمعآوری دانش و سبدی از سیاستها است .همچنین این سیاستها بهطور عمده متشکل از
ابزارهای مالی (یارانه ها و ابزارهای مالیاتی) ،با هدف اثرگذاری بر عوامل موجود در طرف عرضه دانش ( )Sبودند و به
چگونگی توزیع و یا بهدستآوری 1دانش توجّه زیادی نمیشد.
 مرحله ( :)Bدر اواسط دههی  ،80سیاستهای نوآوری به سوی سیاستهای متمایل به اشاعه گرایید .در این مرحلده،
بهکارگیر ی ابزارهای انتقال دانش و تأسیس مراکز نوآوری مرسوم گردید .همچنین استفاده از ابزارهدایی بدرای ایجداد
هماهنگی و پرورش محققان نیز از مشخصههای این مرحله است.
 مرحله ( :)Cدر اواسط دههی  ،90در تکمیل ابزارهای موجود در مراحل ( )Aو ( )Bدر سیاستگذاریها توجّه بیشتری
به ارائهی حمایتهای سازمانی به فرایند نوآوری (بهویژه به شرکتهدا) معطدوف گردیدد .در ایدن مرحلده ،کداربران و
عرضهکنندگان در تعامل با یکدیگر مورد توجه قرار گرفتند .بهتدریج ،سیاستها دربرگیرندهی زیرساختهای حمایتی و
بسترهای الزم برای نوآوری نیز شدند .بهطور خالصه میتوان گفت که این مرحلده شدروعی بدرای اتخداذ رویکدردی
منسجمتر برای تحریك نوآوری است و وضع سیاستهای نوآوری گستردهتر و همهجانبهتر گردید.
 مرحله ( :)Dدر این مرحله ،رویکردی یکپارچه توسعه یافت و نگرش سیستمی ظداهر شدد .بجدای تحریدك برخدی از
عوامل و یا روابط خاص ،تمرکز سیاست های نوآوری بر بهبود عملکرد نظام نوآوری در سطح کالن ،معطدوف گردیدد.
عالوه بر این تیییر در نگرش ،این واقعیت نیز در این مرحله نهادینه شد که سیاستگذاری ندوآوری لزومداً معدادل بدا
مشوقهای مالی نیست و میتواند از دیگر ظرفیتهای حکومت و سیاستگذاران نیز بهدره بدرد .روندد دیگدر در ایدن

.Absorbtion

1
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مرحله ،استفادهی صریح از رویکرد نظامهای نوآوری بهعنوان چارچوبی برای تحلیل بوده است .همچنین در این مرحله
به راهبری عوامل واسطهای نیز توجه شد.
در کنار سیاست نوآوری ،مفهوم سیاست علم قرار می گیرد .این مفهوم به دوران پدس از جندج جهدانی دوم تعلدق دارد .در
حقیقت تا پیش از جنج به ایدهی علم به عنوان یك نیروی سازنده توجه نشد؛ اما پس از آن به نقش سیاسدتگدذاری علدم در
امنیت ملی ،سالمت و رشد اقتصادی توجه شد .علت اصلی برای تیییر نگرش به سیاستگذاری علدم ،چگدونگی اتمدام جندج
جهانی دوم و شروع جنج سرد ذکر میشود .مهمترین مسائل در سیاستگذاری علم مربوط به تخصیص منابع کافی بده علدم،
توزیع هوشمندانهی آنها میان فعالیتهای مختلف با هدف حصول اطمینان از استفادهی کارای منابع و کمك به رفاه اجتماعی
بوده است .اهداف سیاستگذاری علم نیز شامل ایجاد منزلت ملی 1و ارزشهای فرهنگی عالوه بر اهداف اجتماعی و اقتصادی و
نیز امنیت ملی است.
در نهایت ،سیاستگذاری فناوری به سیاستهای اشاره دارد که بر فناوریها و بخشها متمرکدز هسدتند .سیاسدت فنداوری
بیشتر بر فناوریهای دانشبنیان نظیر انرژی هستهای ،فضانوردی ،کامپیوترها ،داروسازی و مهندسی ژنتیدك کده محدور رشدد
اقتصادی هستند ،متمرکز است .مفهوم سیاستگذاری فناوری برای کشورهای درحال توسعه و توسدعهیافتده متفداوت اسدت .در
کشورهای توسعهیافته این مفهوم مربوط به ایجاد ظرفیت برای تولید فناوریهای دانشبنیان نوظهور و بهکارگیری این نوآوری-
ها است .درحالیکه در کشورهای در حال توسعه ،این مفهوم به چگونگی ایجاد تواندایی در رابطده بدا جدذب و اسدتفاده از ایدن
فناوریها در هنگام ورودشان به بازار میپردازد .اهداف سیاستگذاری فناوری با اهداف سیاستگذاری علم تفاوت چندانی نمی-
کند .با این وجود ،تفاوت میان این دو نوع سیاستگذاری را میتوان در فاصله گرفتن سیاستگذاری فناوری از مالحظات فلسفی
عام و گرایش آن به توجه بیشتر و کاربردیتر به منزلت ملی و اهداف اقتصادی بهصورت کاربردی خالصده کدرد .در مجمدوع،
مقایسه میان سه نوع سیاست علم ،فناوری و نوآوری را میتوان در قالب شکل ( )2-1به تصویر کشید.

.National prestige

1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
6
ويرايش اول ،تیر 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

شكل ( :)2-1روابط میان سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری

در کنار مباحثی که از سیاستگذاری نوآوری مطرح شد ،مفاهیمی نیز وجود دارند که در قالب سیاستگذاری نوآوری و برای
تحلیل تیییر فناورانه به کار میروند .در سیاست نوآوری ،تیییر فناورانه (توسعه یك فناوری جدید) غالباً تحت عندوان گدذارهای
فناورانه بررسی میگردد .این گذارها فرایندهایی تکاملی و مرحلهمند بوده که نیازمند راهبری در طول زمدان هسدتند .در ادامده
سعی میشود تا به تشریح بیشتر این مفاهیم پرداخته شود.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
7
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

-1-1-1

ويرايش اول ،تیر 1394

مفهوم گذار فناورانه

فناوری از نگاه جامعهشناسی چیزی فراتر از ماهیت فنی و بهصورت پیکرهبندی 1دارای مأموریتی خاص تعریف میشود ].[2
در این تعریف منظور از پیکرهبندی ،مجموعهی به هم پیوستهای 2از اجزا میباشد .داشدتن مأموریدت هدم بده بدرآورده نمدودن
کارکردهای اجتماعی-اقتصادی اشاره دارد .با در نظر گرفتن این تعریف ،ظهور فناوریهای تازه همواره با مشکل عدم تطابق 3با
پیکرهبندیهای موجود 4نظامهای فنی-اجتماعی روبهرو خواهد بود  .این عدم تطابق به دلیل وجود اثرگدذاری دوطرفده میدان
فناوری و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی محیط توسعه به وجود میآید .فناوریهای موجدود بدهطدور عمیقدی بدا شدیوههدای
کاربری ،5سبك زندگی ،فناوریهای مکمل ،مدلهای کسبوکار ، 6و ساختارهای نهادی سیاسی در ارتباط هسدتند .از ایدن رو،
تیییر فناورانه مفهومی گسترده تر از تولید یك فناوری جدید پیدا کرده و تا دگرگونی در ساختارهای اقتصادی-اجتمداعی را نیدز
شامل می شود .نتیجه اینکه تیییر فناورانه دارای ماهیتی چندبعدی است که باید در تحلیل و سیاستگدذاری آن در نظدر گرفتده
شود.
سؤال اساسی دیگری که در تیییر فناورانه در سطح ملی به وجدود مدیآیدد ،پیرامدون چگدونگی تشدکیل لختدی 7در نظدام
اجتماعی-فنی و نحوهی غلبه بر آن است ] .[3وجود لختی نسبت به شرایط موجود باعث میشود تا تیییر فناورانه همراه با تیییر
تدریجی (نه بنیادین) در نظامهای اجتماعی-اقتصادی-فناورانه 8به وقوع بپیوندد .این نظامها شامل مجموعهای از کدنشگدران
(افراد حقیقی ،بنگاهها و سازمانها) ،نهادهدا (هنجارهدای اجتمداعی و فناورانده ،9مقدررات 10و معیارهدای عملکدرد مطلدوب،)11
مصنوعات و دانشهایی میشود که با هم در تعامل بوده و خدمتی مشخص را به اجتماع ارائه میکنند ] .[4بندابراین مدیتدوان
گفت که تدریجی و تکاملی بودن دومین ویژگی مهم در تیییرات فناورانه است.

1

.Configuration
.Interrelated
3
.Mismatched
4
.Established configuration
5
.User practice
6
.Business models
7
.Inertia
8
.Socio-technical systems
9
.Societal and technical norms
10
.Regulations
11
.Standards of good practice
2
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با برخورداری از دو ویژگی چندبعدی بودن تیییر و نیز تکاملی (تدریجی) بودن آن ،از تیییر فناوری بده صدورت یدك مسدیر
گذار 1یاد میشود .گذار عبارت است از مجموعهای از فرایندهای تدریجی ،2پیوسته در طول زمان ،چند سطحی ،3چند مرحلهای

4

و شتابدهندهای 5که با هدف ایجاد تیییرات فراگیر در ابعاد اجتماعی ،فنی ،اقتصادی به وقوع پیوسته و منجر به دگرگونی نظام-
های اجتماعی-فنی موجود میگردد؛ بنابراین ،گذار نهتنها مسیری برای تیییرات فناورانه است ،بلکه تیییر در عادات ،آییننامهها،
زیرساختها و فرهنج مصرف را نیز شامل میشود ] .[3مفهوم گذار فناورانه در سطوح مختلف بنگاه ،بخش ،منطقده ،و کشدور
قابل تعریف است.
با این توصیف و تعریف ارائه شده ،اکنون الزم است تا بررسی شود که چه مکانیزمهای کالنی منجر به وقوع گذار میشوند.
این بررسی در زیر بخش بعدی و در قالب مکانیزمهای تکاملی گذار انجام میشود.
-2-1-1

مكانیزمهای تكاملی گذار

اگرچه در گذار فناورانه تیییرات گسترده و عمیقی به وقوع میپیوندد ،اما این مسیر بیش از اینکده ماهیدت واگشدت( 6تیییدر
بنیادین) داشته باشد ،دارای ویژگیهای تکاملی است ] .[5این تکامل فناورانه با دو مکانیزم مختلف قابل رخداد است:
 تنوع ،انتخاب و ابقاء :7در این سازکار تکاملی ،با تشویق محیط نوآوری به ایجاد تنوع و گزینههای جدایگزین فناورانده،
گسترهای از فرصتها برای تکامل نظام اجتماعی-فنی پدید میآید .این فرصتهای پدید آمده برای تبدیل شددن بده
واقعیت با مقاومت پیکرهبندی موجود (در نظام اجتماعی-فنی) روبهرو میشوند .بهعبارت دیگر ،نظدام اجتمداعی-فندی
موجود با ایجاد بستری از مکانیزمهای بازار یا مجموعهی انتظارات ،8به محدود کردن دامنه تنوع و پاالیش و انتخداب
گزینههای مختلف میپردازند .گزینههای برگزیده شده جایگزین اجزای قدیمی در پیکرهی نظام اجتماعی-فنی مدی-
گردد .در نهایت ،بهمنظور تثبیت تیییرات تدریجی بهوقوع پیوسته ،در آخرین مرحله به ابقاء و پایدار نمودن تیییرات به
وجود آمده در پیکرهبندی موجود پرداخته میشود.
.Transition pathway

1
2

.Gradual
.Multi-level
4
.Multi-stage
5
.Reinforcing
6
.Revolution
7
.Variation, Selection, Retention
8
.Expectations
3
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 بروز نوآوری و پیکرهبندی مجدد :1در این سازوکار تکاملی ،نوآوریهای فناورانه پدید آمده دارای ماهیت همزیگرانه-
ای 2در ارتباط با نظام اجتماعی-فنی موجود میباشند؛ بنابراین ،ظهور هر نوآوری به پرکردن خالءای (نیازی) از پیکره-
بندی موجود کمك میکند .با قرارگیری نوآوری در نظام موجود ،زمینه برای ایجاد تیییرات بعدی به وجود آمدده و در
پی وقوع تیییرات پیاپی ،3پیکرهبندی نظام موجود مورد باز ساخت قرار میگیرد.
با در نظر داشتن این مکانیزمها ،تکامل گذار با وقوع مراحل مختلف به وقوع میپیوندد .این مراحل به همدراه ویژگدیهدای
آنها در زیر بخش بعدی موردبررسی قرار میگیرد.
-1-2-1-1

مراحل تكاملی گذار

گذار مجموعهای از تیییرات است که در حوزههای مختلف به وقوع میپیوندد ،وقوع هدر تیییدر زمینده را بدرای تیییدرات در
حوزههای دیگر فراهم میکند .بر این اساس ،در گذار پویایی در الیههای مختلف رخ داده (کالن ،میانی ،خرد) و رشد و تکامل

4

در حوزههای متفاوت بهوقوع میپیوندد؛ اما این تیییرات بنیادین و تکاملها بهطور همزمدان در حدوزههدای مختلدف بده وقدوع
نپیوسته و ماهیت تدریجی دارد.
تفکر سیستمی فرایند گذار را با نگاه تیییرات در متییرهای انباشت و جریان 5توصیف میکند .انباشت متییرهایی از سیسدتم
هستند که به آرامی و در طول بازه طوالنی از زمان تیییر میکنند .جریان نیز متییرهایی هستند که در بازههای زمانی کوتاهمدت
دامنه تیییرات گستردهای را از خود نشان داده و ارتباط میان متییرهای انباشت را نیز برقرار میکنند .با این نگداه ،گدذار نتیجده
توسعه بلندمدت انباشتها و تیییرات کوتاهمدت جریان است که در شکل ( )3-1نشان داده شده است.

.Unfolding and reconfiguration

1
2

.Symbiotic innovations
.Cascade dynamics
4
.Co-evolution
5
.Stock and flow
3
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شكل ( :)3-1پویاییهای کوتاهمدت و بلندمدت در فرایند گذار

سرعت ،گستردگی و بازه زمانی وقوع تیییر ابعادی هستند که نوع گذار فناورانه را مشخص مینمایند .همانطور که پیشتدر
در تعریف گذار مورد بررسی قرار گرفت ،یکی از مهمترین ویژگیهای این تیییر چندبعدی فناورانه و مرحلهمند بودن آن اسدت.
پیشتوسعه ،برخاست ،جهش و پایداری چهار مرحله در تکامل مسیر گذار هستند شکل (.)4-1

شكل ( :)4-1مراحل تكاملی گذار

 پیشتوسعه :1این مرحله با عدم تیییر محسوس در شرایط کنونی همراه بوده و مأموریت اصلی آن پشدتیبانی از ایجداد
تنوع در نظامهای اجتماعی-فنی است .در این حالت تعادل پویا در نظام اجتماعی-فنی برقرار است.
 برخاست :2تیییرات ابتدایی در پیکرهبندی موجود ظهور کرده و تکانه الزم برای ایجاد دگرگونی در نظام اجتماعی-فنی
فراهم میشود.
 جهش :3تیییرات محسوس و گسترده در نظام اجتماعی-فنی پدید آمده و فرایندهای یادگیری و انتشار دانش و تیییرات
نیز به وقوع میپیوندد.
 پایداری :4پیکرهبندی جدیدی شکل گرفته و تعادلی پویا در نظام اجتماعی-فنی برقرار میگردد.
یکی از مهمترین مسائلی که در قالب ادبیات سیاست نوآوری مطرح میشدود ،چگدونگی فدراهم آوردن شدرایط الزم بدرای
حرکت در طول این مراحل تکاملی است .این موضوع تحت عنوان راهبری فرایندهای گذار در زیر بخش بعددی مدورد مطالعده
قرار میگیرد.

1

.Pre-development
.Take-off
3
.Acceleration
4
.Stabilization
2
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راهبری فرایندهای گذار

اگر گذار بهصورت مجموعهای از مسیرهای ممکن توسعه در نظر گرفته شود ،راهبری وسیلهای است برای تأثیرگذاری (نده
کنترل کامل) جهت ،وسعت و سرعت این مسیرها ] .[5با در نظر داشتن مسیر گذار به صدورت فراینددی پیچیدده و چندبعددی،
وجود یك نیروی راهبری و هدایت برای مراحل گذر از مراحل مختلف آن احساس میشود.
از مفهوم راهبری 1و هدایت در گذارهای فناورانه برداشتهای مختلف میشود .راهبری مسیر گذار نه فقط به معنی نظدارت
باال-به-پایین دولتی( 2که در آن دولتها به اتخاذ سیاستهای الزامآور میپردازند) است و نه فقط داشتن رویکرد بازار آزاد( 3که
در آن تیییرات اجتماعی-فنی توسط نیروهای بازار به وقوع می پیوندد) .منظور از راهبری در مطالعات گذار رسدیدن بده تعدادلی
میان سه بخش دولت ،بازار و جامعه است .این هدف با توسعه سیاستها در فرایندی تعاملی با حضور کنشگران مختلف محقق
میگردد .اینها سیاستهایی هستند که بر پایهی تفاهم و توافق ایجاد شدده در بسدترهای شدبکهای مشدتمل بدر همکداری و
یادگیری میان کنشگران متعامل توسعه پیدا میکنند .در مجموع ،برنامهریزی باال-به-پایین ،بهرهمندی از پویاییهدای بدازار و
مدیریت شبکهها (ایجاد توافق جمعی) منعکسکنندهی تعریف موردنظر از مفهوم راهبری گذار هستند.
در ادامه به ضرورت راهبری مورد بحث قرار میگیرد.
-3-2-1-1

ضرورت راهبری گذار

لَختی به وجود آمده (در طول زمان) در پیکرهبندی نظامهای اجتماعی-فنی غالباً به ایجاد قفلشددگی 4و یدا وابسدتگی بده
مسیر 5منجر میشود .این وضعیت موانع زیادی را در مسیر گذارهای فناورانه به وجود میآورد .بدر ایدن اسداس ،گدذار فناورانده
نیازمند مداخلههای هوشمندانه از جانب کنشگران نظام اجتماعی-فنی هستند .با در نظرگیری این مداخله هوشدمندانه ،فرایندد
گذار به مسیری هدایت شده ،هدفمند و جهتدار (از پیش) که نیازمند برنامهریزی است تبدیل میشود ] .[6ایدن هددایتدهدی،
کنشگران سیاستگذار و نهادهای قانونگذار نقش اصلی را بر عهده دارند ،اگرچه مشدارکت یکپارچده کلیده کدنشگدران نیدز
ضروری است.

1

.Governance
.Top-down steering by government
3
.Liberal free market approach
4
.Lock-in
5
.Path-dependency
2
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اساس مداخالت سیاستگذارانه در راهبری گذار

بهطورکلی انجام مداخالت گسترده در مراحل مختلف فرایند گذار نهتنها نمیتواند اهداف توسعه را محقق کند ،بلکه ممکدن
است آثار گذار را از مسیر رشد طبیعی خود نیز منحرف میکند .شکست بسیاری از کشورهای در حال توسعه (مانندد کشدورهای
اروپای شرقی در دهه  )60که با پیروی از مداخله گسترده ،دولت را جانشین بازار نموده بودند ،شداهدی بدر ایدن مدعاسدت .در
ادبیات امروز سیاست نوآوری ،مداخالت سیاست گذارانه ،نه در تمام مسیر گذار ،بلکه تنها در نقاط شکست آن مجاز است .نقداط
شکست بخشهایی از فرایند گذار هستند که بهطور طبیعی قابل رفع و بهبودی نبوده و نیازمند مداخله هوشدمندانه هسدتند .بدر
این اساس ،پایهی مداخالت سیاستگذارانه در راهبری فرایند گذار بدر پایدهی وقدوع سده ندوع شکسدت بدازار ،1سداختاری ،2و
دگرگونی 3است .بازار رقابتی کامل و غیرمتمرکز باعث به وجود آمدن کمبود سرمایهگذاری در فعالیتهای توسعه دانش میشود
و این علت اصلی برای مداخله بر اساس شکستهای بازار است؛ اما شکست یك سیستم همیشه به دلیل کمبود سرمایهگدذاری
نیست .بلکه مکانیزمهای نیز وجود دارند که منجر به عملکرد پایین سیستم شده و از آنها بهعنوان شکستهای ساختاری یداد
میشود .اصالح این شکستها در بعضی شرایط نیازمند حرکت در مسیر خالف جهت بازار رقابتی و کامل میباشد (مانند ایجداد
همکاری و شبکهسازی بین بنگاهها و دانشگاهها) .در نهایت ،گونهای دیگر از شکستها نیز وجود دارد که جدا از دو ندوع قبلدی
بوده و رفع آنها برای تضمین گذار در بلندمدت ضروری است .این شکستها ،شکستهای دگرگونی نام میگیرندد .در زیدر -
گونههای مختلف از سه نوع شکست از نگاه وبر و روراچر ( )2012توضیح داده شده است:

شكست بازار
 عدم تقارن اطالعات :عدم تعین پیرامون خروجی و افق زمانی کوتاهمدت سرمایهگذاری بخش خصوصی
 سرریز دانش :ویژگیهای کاالی عمومی و نشت دانش تولیدی
 هزینههای جانبی :وجود هزینههای جانبی تخریب زیستمحیطی
 بهرهبرداری بیش از حد از منابع :بهرهبرداری بیش از حد از منابع در نبود نهادهای قانونگذار

1

.Market failure
).Systemic failure (structural
3
).Systemic failure (transformational
2
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شكستهای ساختاری
 شکست زیرساختها :ضعف و نقصان در زیرساختهای فیزیکی کنونی کده بدرای انجدام فعالیدتهدای نوآورانده
ضروری هستند
 شکست نهادی :شکست به دلیل مکانیزمهای نهادهای رسمی و غیررسمی که مانع انجام فعالیدتهدای نوآورانده
میشوند
 شکست شبکهای :وجود تعامالت قوی و یا ضعیف میان کنشگران
 شکست توانمندی :نبود توانمندیهای الزم برای سازگار شدن با تیییرات و شرایط و فرصتهای فناورانه
شكستهای دگرگونی
 شکست جهتیابی :نبود چشمانداز مشترک ،عدم توانایی در یکپارچهسازی فعالیتها ،کمبود قوانین و استانداردها،
نبود منابع مالی هدفگذاری شده برای تحقیقات
 شکست تبیین نیاز :نبود شرایط برای پیشبینی و یادگیری از نیازهای بازار و مشتری
 شکست یکپارچگی سیاستها :نبود یکپارچگی افقی و عمودی میان سیاستها
 شکست بازخوردی :عدم توانایی سیستم در پایش و اصالح فرایند راهبری
بر پایهی این نقاط شکست که اساس مداخالت سیاستگذارانه است ،رویکردهای تحلیلی مختلفی بدرای تشدریح وضدعیت
موجود گذار و نیز تجویز سیاستها و راهکارها توسعه پیدا کرده است .این رویکردها در زیر بخشهای بعدی بهطور مبسوط مورد
بررسی قرار میگیرد.
-3-1-1

رویكردهای تحلیلی نوآوری

رویکردهای تحلیلی نوآوری شامل مجموعهای از مکاتب ،مدلها و ابزارها هستند که برای توصیف وضعیت موجود و استفاده
از آن در جهت سیاستگذاری نوآوری به کار گرفته میشود .این مدلها و ابزارها را میتوان هم در سیاسدتگدذاری ندوآوری و
فناوری و هم در تدوین راهکارهای فناوری به عنوان یك روش مورد استفاده قرار داد .برای همدین منظدور ،در ایدن بخدش بده
بررسی این رویکردها از منظرهای مختلف پرداخته میشود .بررسی رویکردهای تحلیلی نوآوری در ایدن بخدش در سده سدطح
کالن (مکتب توسعه) ،میانی (مدل کالن فرایند نوآوری) و خرد (مدل سیستمی فرایند نوآوری) صورت میپذیرد.
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در علم اقتصاد ،به توسعه اقتصادی کشورها از نگاه مکاتب گوناگونی نگریسته میشود .هر یك از این مکاتب ،با دارا بدودن
نگاهی خاص نسبت به فناوری ،سیاستهایی متفاوتی را برای توسعه و صنعتی شدن کشورها ارائه مینمایند .از این رو ،بررسی
این مکاتب با درنظرگرفتن نگرش هریك نسبت به فناوری ،در انتخاب رویکرد نهایی تحلیل ضروری است .بهطورکلی ،نظریاتی
که بهطور گسترده مورد استقبال مجامع آکادمیك دنیا قرار گرفتهاند را میتوان در چهار دسته سداختارگرایان ،نووکالسدیكهدا،
نووشومپترینها و نهادگرایان تقسیمبندی نمود که در جدول ( )1-1نشان داده شده است.
 ساختارگرایان مهمترین علت در عقبماندگی کشورهای توسدعه نیافتده را وابسدتگیهدای تجداری ،مدالی ،فناورانده و
مدیریتی به کشورهای پیشرفته دانسته و معتقد به توسعه درونگرا و دخالت مستقیم دولت در توسعه صنایع و فناوری-
های هستند.
 نووکالسیكها با تأکید بر مدیریت فعالیتهای اقتصادی در قالب دولت حداقل و اقتصاد بازار ،بر رقابت بین بنگاههدای
اقتصادی ،آزادسازی (مقرراتزدایی و خصوصیسازی) و مشارکت در تجارت بینالمللی (تجارت خارجی بهمثابه موتدور
رشد اقتصاد) توجه میکنند.
 نهادگرایان با تمرکز بر مسائلی نظیر ساختار و عملکرد سیستمهای اقتصادی ،تیییرات فنداوری و تعیدین اولویدتهدا و
اه داف ملی توسعه ،راهبرد صنعتی شدن از طریق یادگیری را در جهت توسعه صنعتی کشورهای درحالتوسعه پیشنهاد
میکنند.
 نووشومپترینها با تکیه بر دو نظریه سیکلهای بلند توسعه اقتصادی و تخریب سازنده شومپیتر ،تحوالت سریع فناورانه
را فرصتی برای توسعه صنعتی کشورهای درحالتوسعه و حضور در بازارهای جهانی قلمداد میکند و نظدام ندوآوری را
بهعنوان ابزار بهرهبرداری از این فرصت معرفی میکنند.
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جدول ( :)1-1مقایسه مكاتب توسعه اقتصادی
ساختارگرایان

نئوکالسیکها

نئوشومپترینها

نهادگرایان

کانون تحلیل

آثار خارجی

هزینهها در کوتاهمدت

یادگیری تعاملی

توانمندیهای نهادین

نگرش به فناوری

عامل وابستگی

کاالی قابل مبادله

نگرش به نیروی کار

نیروی کار ارزان و فراوان ماهر و
نیمه ماهر
دخالت گسترده

بهعنوان هزینه

دانش تجلییافته در ماشینآالت
که بهراحتی قابل انتقال نیست
بهعنوان منبع

فرایندی قابل یادگیری

دولت حداقل

مداخله راهبردی

نقطه ورود به صنعت

جایگزینی واردات

پس از بلوغ یك صنعت و با تکیه
بر مزیتهای داخلی

با ظهور یك صنعت

نگرش به رقابت

حمایت مطلق از بنگاههای داخلی

رقابت حداکثری

رقابت محدود برای ایجاد نوآوری

کشورهای

آمریکای التین دهه  1960تا
1970

انگلیس و ایاالت متحده در دوره-
های ریگان و تاچر

اروپا ،اسکاندیناوی و ژاپن در دهه
1990

نقش دولت

استفادهکننده

بهعنوان منبع با تأکید ویژه بر
مهندسین
مداخله راهبردی
پس از ظهور و قبل از
استانداردیزه شدن و با تکیه بر
مزیتهای رقابتی
رقابت کنترلشده برای حصول
بازه مقیاس
کشورهای جنوب شرق آسیا مانند
اندونزی ،فیلیپین و مالزی و
همچنین ترکیه

در میان این مکاتب ،مکتب اقتصادی نووشومپترین با توجه به ویژگیهای مطرح شده بدرای آن ،دارای تطدابق بیشدتری بدا
شرایط حاضر در کشور ایران است .یکی از این مهمترین ویژگیهای این مکتب توجه بر مفهوم ندوآوری اسدت .در ادامده و در
سطوح میانی و خرد بر مدلها و رویکردهایی که تمرکز میگردد که نوآوری را در مرکز توجه خود دارند.
نوآوری عبارت است از فرایندهای جستجو ،کشف ،1آزمایش ،توسعه ،شبیهسازی 2و پذیرش یك محصول ،فرایند جدید و یدا
تیییرات سازمانی .نوآوری متشکل از دو جزء اصلی خلق ایدهی جدید (اختراع) و تبدیل ایده خالقانه به کسب وکار (بهرهبرداری)
است .عدم تعین ،تأکید بر یادگیری در حین اجرا ،یادگیری در حین استفاده و خاصدیت تجمعدی ،3فدرو

اساسدی هسدتند کده

نوآوری را از مفاهیم مشابه جدا میکند ] .[7نوآوری را میتوان مانند جدول ( )2-1از ابعاد گوناگون دستهبندی نمود.

1.Discovery
2.Imitation
3.Cumulativeness
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جدول ( :)2-1دستهبندی نوآوری از ابعاد مختلف
انواع

معیار

درجه تیییر

نوآوری تدریجی ،نوآوری بنیادین ،پارادایمهای فناورانه-اقتصادی

هدف نوآوری

نوآوری در محصول ،نوآوری در فرایند

موضوع نوآوری

نوآوری فناورانه ،نوآوری اداری (غیرفناورانه)

اثرگذاری

نوآوری افزایشدهنده شایستگی ،نوآوری مخرب شایستگی

فرایند نوآوری شامل مجموعه فعالیتهایی است که منجر به شکلگیری نوآوری در یك سیستم مدیگدردد .تولیدد داندش،
تبدیل دانش به مصنوع بهوسیلهی فرایندها ،سیستمها ،محصوالت و خدمات و در نهایت تطابق دادن پیوسدته مصدنوع بدا نیداز
بازار ،سه زیر فرایند اصلی در فرایند نوآوری میباشند که هریك به سطوح خردتری تقسیم میگردد( .جدول ())3-1
در ادبیات مدل های مختلفی وجود دارد که با تعریف ارائه شده از فرایند نوآوری ،به تصویرسازی از واقعیت موجود میپردازد.
مجموعه این مدلها را میتوان به سه دستهی اصلی تقسیم مدلهای خطی نوآوری ،مدلهدای پیونددی و تعداملی ندوآوری و
مدلهای یکپارچه سیستمی تقسیم کرد.
مدل های خطی ،نوآوری را نتیجه فرایند خطی دانسته که از مراحدل مختلدف پدژوهش پایده ،کداربردی ،تحقیدق و توسدعه،
تجاریسازی ،بازاریابی و در انتها انتشار ،به صورتی متوالی و سلسله مراتبی و در مسیری یك طرفه تشکیل شده است .دو مدل
فشار فناوری 1و کشش بازار 2از مدلهای مطرح در این حوزه هستند.
جدول ( :)3-1فرایندهای نوآوری

1.Technology pull
2.Market push
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تخصصپروری کارکردی و یکپارچهسازی-ظهور آزمایشگاههای تحقیق و توسعه صنعتی
تولید دانش علمی و فناورانه

همگرایی فناورانه 1و تجزیه عمودی 2فناوریهای تولید
ارتباط صنعت با دانشگاه
حفظ روندهای فناورانه همراه نظریههای علمی

تبدیل دانش به مصنوع

آگاهی از برنامههای حمایت مالی دولتی
حفظ یکپارچگی سیستمی
مدیریت عدم تعین موجود در نوآوری

تطبیق مصنوع با نیاز بازار

درک نیازهای بازار
تطابق مصنوع با نیازهای بازار

مدل پیوندی و تعاملی نوآوری ،نوآوری را نتیجه یك فرایند خطی ندانسته و با تأکید بر فرایند مرحلهای نوآوری ،حلقههدای
بازخوردی میان فعالیتهای تحقیق و توسعه و بازاریابی برقرار مینماید .در این مدل ،ترکیبی از کشش و رانش بازار و فنداوری
مطرح میگردد ].[8
مدل یکپارچه سیستمی ،به وجود همکاری و رابطهی دو طرفه میان اجزا مختلف اشاره دارد .بنابراین ،وجه تمایز اصلی ایدن
مدلها با گروهای قبلی را میتوان در توسعه موازی نوآوری کامال یکپارچه ،داشتن یك نگاه کلگرا به فرایند نوآوری و شدامل
شدن اجزای مختلف و روابط متفاوت میان آنهاست.
-1-3-1-1

رویكردهای سیستمی نوآوری

تاکنون رویکردهای سیستمی مختلفی برای تحلیل فرایند نوآوری (تحلیدل روندد موجدود ،تحلیدل سیاسدتهدا 3و سدنجش
اثرگذاری سیاستها) ارائه گردیده است .در ادامه سعی میشود به صورت اجمالی این رویکردها توصیف و سپس بداهم مقایسده
گردد .هدف از مقایسه این رویکردها انتخاب بهترین یا بدترین رویکرد نیست ،بلکه هدف تشخیص نقاط ضعف و قوت و دامنده
اثر بخشی هر رویکرد است .با توجه به این مقایسه ،میتوان رویکرد مناسب تحلیل و سیاستگذاری را با توجه به ویژگدیهدای

1.Technological Convergence
2.Vertical Disintegration

 3تحلیل سیاستها روشی است که در شناسایی موانع و مشکالت سیستمی و نیز تعیین بهترین گزینهی سیاستی با توجه به سطح پوشش مشکالت مورد استفاده قرار میگیرد.
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مسوله انتخاب نمود .بر اساس تووری تکاملی شومپیتر ،کلیه این رویکردها را میتوان به دو دستهی رویکردهای شبهتکداملی 1و
تکاملی 2تقسیم نمود.
جدول ( :)4-1مقایسه مدلهای کالن فرایند نوآوری
مدل خطی نوآوری

مدل تعاملی نوآوری

مدل سیستمی نوآوری

دوره مطرح شدن

1970-1960

1980-1970

2000-1980

منبع نوآوری

تحقیق و توسعه؛ بازار

تعامل میان تحقیق و توسعه و بازار

فرایند نوآوری

خطی و یکطرفه

مرحلهای با درنظرگرفتن حلقههای بازخوردی

یکپارچه با درنظرگیری کلیه اجزا و روابط سیستمی

مدل فشار فناوری،

مدل Rothwell & Zegveld؛ مدل Kline

نظامهای نوآوری ،سیستمهای اجتماعی فناورانه ،مدل

کشش بازار

and Rosenber

الماسی پورتر ،تحلیل داده-ستاده ،رویکرد بلوکهای توسعه

مدلهای مطرح

کلیه اجزای دخیل در نوآوری با در نظر گرفتن روابط میان
آنها

در ادبیات از رویکردهای مختلفی برای مطالعه و توصیف نظامهای اجتماعی-فنی و یا راهبری فرایندد گدذار اسدتفاده شدده
است .مارکارد و همکاران دامنهی گستردهای از چارچوبها و روشهای نظری را برای توضیح و مطالعهی مسیر گذار پیشدنهاد
میکنند .نظریههای عمومی مانند نظریه اقتصاد تکاملی ،3نظریهی شبکههای کنشگران 4و رویکردهدایی بدا تأکیدد بیشدتر بدر
فناوری مانند ساخت اجتماعی فناوری ،5ارزیابی سازنده فناوری ،6مدو هدای بلندد ،7مطالعدات آینددهپژوهدی فنداوری ،8راهبدری
بازخوردی 9و جامعهشناسی انتظارات 10نمونههایی از این چارچوبها و روشهای عمومی مورد استفاده در مطالعات گذار هستند.
عالوه بر این روشهای عمومی ،گونههایی دیگر از رویکردها وجود دارند که بهطور خاص برای تحلیل و راهبری گذارهای
فناورانه توسعه داده شده و مورد استفاده قرار میگیرند .این رویکردها به دو دسته تکاملیها و شبهتکاملیها تقسیم میشوند.
در رویکردهای تکاملی نوآوری ،تنوعهای فناورانه در محیط انتخابی 11متکی بر مکانیزمهای بازار پدید آمده و فرایند تکامل
بدون مداخله و جهتدهی از خار به وقوع میپیوندد .دو نقد بر نگاه تکاملی وارد میشود :اول اینکده بدازار تقاضدا و تمدایالت

.Quasi-evolutionary approach

1
2

.Evolutionary approach
.Evolutionary economic theory
4
.Actor network theory
5
.Social construction of technology
6
.Constructive technology assessment
7
.Long waves
8
.Technology future study
9
.Reflexive governance
10
.Sociology of expectations
11
.Selection environment
3
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مصرف 1در نوآوریهای فناورانه بنیادین (که در گذار به وجود میآیند) هنوز شکل نگرفتهاند .بهعبارتدیگر ،بازار ،عادات مصرف
و فناوریهای جدید بهطور همزمان به ظهور میرسند .در این حالت ،فرایند انتخاب چیزی از فراتر از پذیرفتن از میان گزینههای
نوآوری بوده و مفهوم پذیرش مصرفکننده و نهادینه نمودن آن در عادات زندگی و بومیسازی را نیز شامل میشود .نقد دوم بر
این موضوع تأکید دارد که عالوه بر بازار و مصرفکننده ،سیاستها ،نهادها و شبکهها نیز در شکلدهی به محیط انتخاب نقش
اساسی دارند؛ بنابراین گذار فرایند تکاملی مشارکتی 2است.
در طرف مقابل ،رویکردهای شبهتکاملی فرایند تکامل را کامالً بدون جهت نداسته و سعی در مداخلده و جهدتدهدی آن از
طریق محیط تنوع مبتنی بر فعالیتهای راهبردی کنشگران دارد .این فعالیتها راهبردی در راستای ایجاد نوآوری در محدیط-
های حفاظت شده و نیز محیط انتخاب مبتنی بر انتظارات شکلگرفته انجام میشود .ریپ و اسکات معتقدند که در رویکردهای
شبهتکاملی ،وقوع گذار در کارزاری از بیمها و امیدها 3به وقوع میپیوندد .منظور از این کارزار ،رویایی انتظارات 4مختلف ،تجارب،
موفقیتها و شکستهای پیشین است که کنشگران موجود در نظام اجتماعی-فنی در یك محیط اجتمداعی-شدناختی 5شدکل
دادهاند .این انتظارات و تجارب بهصورت تجمعی و در سالهای متوادی در اذهان کنشگران شکلگرفته ،درنتیجه از میان بردن
و تیییر آنها در کوتاهمدت به وقوع نمیپیوندد .در این رویکردها ،دو گروه کنشگران در نظر گرفته مدیشدوند .گدروه اول کده
کنشگران فعال 6هستند .آنها توسعهدهندگانی هستند که به جانبداری از گسترش فناوری پرداخته ،بهشکلدهی انتظارات (بیم
و امید) در اذهان سایر کنشگران کمك کرده و در برابر سایر رقابا به رقابت میپردازند .در طرف مقابل ،گروه دوم کدنشگدران
منفعل یا انتخابگر 7هستند .آنها برخالف گروه اول درگیر فرایندهای معرفی و توسعه ابتدایی فناوری نمیشوند .بلکه با ارزیابی
خروجی کارهای کنشگران فعال و نیز مبتنی بر انتظارات شکلگرفته ،در فرایند توسعه خوشبینترین گزینهی فناورانه مشارکت
مینمایند.
با تشریح ویژگیهای تکاملیها و شبهتکاملیها ،در زیر رویکردهای مختلفی که برای تحلیل و سیاستگذاری فرایند گذار در
قالب این گروه توسعه داده شده ،توضیح داده میشود.

1

.Preferences
.Co-evolution
3
.Arena of expectations
4
.Expectations
5
.Socio-cognitive sphere
6
.Enactor
7
.Selector
2
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رویكردهای شبه تكاملی

1

این رویکردها ،گذار را بهصورت یك الگوی تاریخی قابل تصویر در سه الیهی مختلف در نظر مدیگیرندد .بدر اسداس ایدن
رویکردها ،مهمترین مشکالت ساختاری از سیستمهای اجتماعی ناشی میگردد که توسط نیروهای بدازار قابدل توجیده نیسدت.
رویکرد چند سطحی 2یکی از این مدلهای این رویکرد است به تحلیل فرایند گذار شامل نوآوریهای مختلف در سطح کدالن
(مانند بخش حمل و نقل) می پردازد .بر اساس این رویکرد ،گذار فناوری در قالب سه سطح رژیمهای اجتماعی-فناورانه ،3سطح
گوشه 4و دورنما 5قابل تعریف است .در اثر پویایی ایجاد شده در تعامل سطوح مختلف ،فرایند گذار به وقوع میپیوندد .مددیریت
گوشه راهبردی 6رویکرد دیگری است که با توجه به جذابیت گوشهها در چارچوب چند سطحی بهعندوان سدطح پدیددآورنددهی
نوآوری ،با نگرشی پایین-به-باال به تعریف چارچوبی مفهومی برای توضیح چگونگی تشکیل گوشهها و چگدونگی محافظدت از
نوآوری در گوشههایی مجزا از سطح رژیم میپردازد .در کنار اینها ،رویکرد مدیریت گذار 7قرار میگیرند .بر اساس این مدلها،
گذار فرایندی چند سطحی و چندعاملی 8بوده که گوشهها مهمترین نقش را در ایجاد گذار فناورانده بدر عهدده دارندد ] .[9ایدن
رویکرد به دنبال تحلیل این موضوع است که گوشهها چگونه میتوانند در ایجاد تیییر موفق یا شکسدتخدورده باشدند .در ایدن
مدل ،بر نقش کنشگران 9و نیز مداخالت ضروری سیاستی نیز تأکید شده است ].[9
-3-3-1-1

رویكردهای تكاملی

10

یکی از اولین مدلهای موجود در این رویکرد ،بلوکهای توسعه است .رویکرد بلوکهای توسعه که در سدال  1950مطدرح
شد ،به بیان این موضوع میپردازد که توالی از مکملها از طریق یك سری فشارهای ساختاری مانند ،عدم تعادل ،ممکن است
نتیجه یك موقعیت تعادلی جدید باشد .در کنار این رویکرد ،مدلهای نظامهای نوآوری بهعنوان مهدمتدرین جریدان در ادبیدات
رویکردهای تکاملی قرار میگیرند .مفهوم نظامهای نوآوری بهعنوان یکی از زمینههدای پژوهشدی غالدب در ادبیدات مطالعدات

1.Quasi-evolutionary

erspective

2.Multi-levels p

3.Socio-technical regimes
4.Niche
5.Landscape
6.Strategic niche management
7.Transition management
8.Multi actor
9.Agency
10.Evolutionary
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نوآوری 1از اواخر دهه  1980با انتشار اولین مراجع مطرح گردید .این رویکرد بر پایه تووری اقتصداد تکداملی بده تبیدین شدرایط
محیطی و درونی الزم برای توسعه نوآوری با نگرشی سیستمی میپردازد .نظامهای نوآوری در سطوح مختلف ملی ،منطقدهای،
فناورانه ،بخشی و اخیراً هم در سطوح بنگاهی و بینالمللی برای مقاصد مختلف تحلیلی مورد استفاده قرار میگیرند.
-4-3-1-1

مقایسه رویكردهای سیستمی نوآوری

کلیه مدلها و رویکردهای اشاره شده در این قسمت را میتوان از ابعاد مختلف باهم مقایسه نمود .این مقایسه نشاندهنده-
ی خوب بودن و یا بد بودن یك ابزار در حالت کلی نبوده و تنها به بیان ویژگیهای این مدلها از ابعاد مختلف میپدردازد .بدر
اساس این ویژگی ،متناسبترین ابزار برای تحلیل توسعه فناوری راهبردی را انتخاب میگردد که در جددول ( )5-1نشدان داده
شده است.
جدول ( :)5-1مقایسه ویژگیهای رویكردهای سیستمی نوآوری
مدیریت راهبردی گوشهها

مدیریت گذار

رویكرد چندسطحی

شبکههای نوآوری ،یك کاربرد خاص

گذارهای فناورانه

فناوری

بلندمدت

پویا

پویا

پویا

تحلیل فرایند گذار شامل

تحلیل چگونگی تشکیل گوشهها و

نقش گوشهها در

نوآوریهای مختلف در

چگونگی محافظت از نوآوری در گوشه-

ایجاد تیییر و گذار

سطح کالن

هایی مجزا از سطح رژیم

فناورانه

فناوریهای نو و چیدمانهای جدید

سطح گوشه و

اجتماعی اقتصادی

کنشگران

گذارهای فناورانه بلندمدت،
سطح تحلیل

کارکردهای اجتماعی
(مانند حملونقل)

نوع سیستم

هدف تحلیل

پویایی پدید آمده از تعامل
عامل نوآوری

سطوح رژیم گوشه و
دورنما

بلوکهای توسعه

سطح صنعت

پویا

نظامهای نوآوری
سطوح ملی ،منطقهای،
فناورانه و بخشی
پویا

تحلیل ساختاری با بررسی
روابط بین فشارهای

تبیین شرایط محیطی الزم

ساختاری و نوآوریهای

برای توسعه نوآوری

ایجاد شده

فشار ساختاری ،کارآفرینان

کنشگران ،نهادها ،روابط
و شبکهها

نظام نوآوری فناورانه 1بهعنوان رویکرد تکاملی و رویکرد چند سطحی ،2مدیریت گذار ،3مدیریت راهبردی گوشهها 4بهعنوان
رویکردهای شبه تکاملی برای بررسی در این بخش انتخاب شدهاند .از خروجی تحلیلی حاصل از ایدن رویکردهدا مدیتدوان در
طراحی اجزای جهتگیریهای پشتیبان استفاده نمود.
1.Innovation studies
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در ادامه به بررسی این رویکردها بهطور مبسوط پرداخته میشود .اولین این رویکردها ،نظامهای ندوآوری فناورانده هسدتند.
قبل توضیح این رویکرد ،الزم است تا تبیین جایگاه آن در میان سایر رویکردهای نظامهای نوآوری پرداخت.
-4-1-1

نظامهای نوآوری

نظامهای نوآوری شامل کلیه عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،سازمانی ،نهادی و سایر عوامل اثرگذار بر توسعه ،انتشار و
بهرهبرداری از نوآوری میگردد .هر نظام نوآوری از سه جز اصلی مؤلفهها (کنشگران ،نهادها و فناوریها) ،روابدط (مواصدالت
میان مؤلفهها) و شناسهها (توانایی اجزا در ایجاد شایستگی فناورانه-اقتصادی) تشکیل شده است ].[10
مفهوم نظامهای نوآوری را میتوان بهعنوان یکی از زمینههای پژوهشی غالب در ادبیات مطالعات نوآوری 5بدهحسداب آورد.
تمرکز اصلی مطالعات نوآوری ،بیان رشد فناورانه در اقتصاد است؛ اما مطالعات نوآوری در شکل امروزی خود و مفهوم نظامهای
نوآوری را باید بهطور قطع تحت تأثیر کارهای شومپیتر و سایر تحقیقات خار از جریان اصلی اقتصاد مانندد اقتصداد نهدادگرا،6
اقتصاد توسعه 7و اقتصاد نووشومپترین 8دانست.
بهطورکلی ،چهار رویکرد تحلیل اقتصادی نزدیك به نظامهای نوآوری وجود دارد .اقتصاد نووکالسیك که بهعنوان رایجترین
مکتب ،بر انتخاب میان گزینههای اقتصادی مشخص و تعریف شده (بعضاً همراه با ریسك) توسط کنشگران خردگرا 9پرداخته و
کانون تحلیل را در تخصیص منابع محدود به کنشگران قرار می دهد .در طرف دیگر ،رویکرد مدیریت نوآوری با تمرکز تحلیل
بر نوآوری ،به انتخاب میان گزینههای پروژههای تحقیق و توسعه کنشگران خردگرا میپردازند .در کنار این دو رویکرد ،اقتصاد
اتریشی مانند اقتصاد نووکالسیك بر تخصیص منابع محدود تمرکز داشدته ،ولدی بدرخالف آن بدازار را وسدیلهی ایجداد فرایندد
یادگیری پویای کنشگران میداند .رویکرد نظامهای نوآوری نیز مانند مکتب اتریشی بر یادگیری تأکیدد داشدته و نیدز همانندد
مدیریت نوآوری ،نوآوری محور تحلیل خود قرار میدهد .جدول ( )6-1چهار دیدگاه در زمینه تحلیدلهدای اقتصدادی را نشدان
میدهد.
1

.Technological innovation systems
).Multi-levels perspective (MLP
3
).Transition management (TM
4
.Strategic niche management
2

5.Innovation studies
6.Institutional Economics
7.Development Economics
8.Evolutionary Economics
9.Rational agent
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جدول ( :)6-1چهار دیدگاه مختلف در تحلیلهای اقتصادی
تخصیص منابع
انتخاب خردگرا
یادگیری

نوآوری

مکتب اقتصاد نووکالسیك
مکتب اقتصاد اتریشی

3

1

مدیریت نوآوری

2

نظامهای نوآوری

یك نظام نوآوری را میتوان از ابعاد مختلف مرزبندی نموده و بر این اساس ،مدلهایی برای اهداف تحلیلی متفداوت پدیدد
آورد .بر طبق مرزهای این سیستم میتواند در چهار بعد جیرافیایی ،فناورانه و گروه محصول و فعالیدت تعریدف گدردد .بدر ایدن
اساس ،چهار مدل نظام نوآوری ملی ،نظام نوآوری منطقهای ،نظام نوآوری بخشی و نظام نوآوری فناورانه مطرح مدیگدردد .بدا
استفاده از رویکرد سیستمی ،از سه دیدگاه مختلف تحلیل بر اساس عوامل (جعبه سفید) ،تحلیل بر اساس خروجی (جعبه سیاه) و
تحلیل بر اساس گذار سیستمی ،میتوان به مطالعهی نظامهای نوآوری پرداخت .در تحلیل بر اساس عوامل که تحلیل ساختاری
نام میگیرد ،به شناخت اجزای اصلی درون مرزهای سیستم پرداخته میشود .در رویکرد تحلیل بر اساس خروجدی کده تحلیدل
کارکردی نامگذاری میشود ،مجموعه فعالیتهایی که اجزای سیستم به انجام میرساند و موجب ایجاد پویایی میگردند ،هدف
مطالعه قرار میگیرد .درنهایت ،تحلیل گذار نیز تکامل و تیییرات سیستم در طول زمان را موردمطالعه قدرار مدیدهدد .مقایسده
رویکردهای مختلف نظام نوآوری از نگاه این سه منظر به همراه ابعاد دیگر ،در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

1.Neoclassical economics
2.Management of innovation
3.Austrian economics
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جدول ( :)7-1مقایسه رویكردهای نظامهای نوآوری
نظام نوآوری ملی

نظام نوآوری منطقهای

نظام نوآوری بخشی

نظام نوآوری فناورانه

پایهگذار/سال

فریمن ( 1987و  ،)1988الندول
( )1988و نلسون ()1993

ساکسیان ( ,)1994کوک ()1997

برسچی و مالربا ()1997

(کارلسون و اتانکویچ ()1991

سطح تمرکز (مرز
سیستم)

مرزهای جیرافیایی-ملی

مرزهای جیرافیایی-منطقه

بخش و زیر بخش (گروههای محصول و
بخشهای محصول)

فناوری به معنای یك حوزهی دانشی ،محصول و
مجموعهای از محصوالت مرتبط به هم و باهدف
برآوردن کارکردی خاص

هدف تحلیل

مقایسه عملکرد نوآورانه کشورها-
تحلیل نقش پیشرفتهای فناورانه در
رشد اقتصادی؛ سیاستها و راهبردهای
اقتصادی اجتماعی برای بارور کردن
نوآوری در یك کشور

تعیین عملکرد اقتصادی یك منطقه؛ سیاست-
گذاری توسعه نوآوری منطقهای

رویکردهای مشابه

مدلهای رشد اقتصادی نووکالسیك-
مدلهای خطی و تعاملی نوآوری -مدل
الماسی پورتر -مدل

سطح محدود :کنشگران و روابط
متعامل با نوآوری بهطور مستقیم
شناخت ساختاری

سطح گسترده :تمام اجزای اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی موجود در محیط
کالن کشور

حوزههای صنعتی
قطبهای فناورانه
محیطهای نوآور
ناحیههای یادگیرنده

چهار مؤلفهی بنگاهها ،نهادها ،زیرساختهای
دانشی و سیاستگذاری نوآوری

تحلیل تفاوت نوآوری در بخشهای
مختلف؛ تعیین سیاستها و راهبردهای
توسعه صنایع

ارزیابی روند توسعه یك نوآوری فناورانه از نگاه
ساختار و کارکرد؛ شناسایی موانع و محرکهای
توسعه؛ سیاستگذاری توسعه فناوری

اقتصاد صنعتی (ساختار-هدایت-عملکرد،
رویکرد هزینههای تراکنش ،مدلهای
نظریه بازیهای همکاریهای راهبردی و
مطالعات اقتصادسنجی صنعتی) ،رویکرد
استفاده از مطالعات موردی و مطالعات
نوآوری و نوعشناسیهای تجربی

بلوکهای شایستگی؛ نظامهای بسیط فناورانه

دانش ،فرایندهای یادگیری و فناوریها،
کنشگران و شبکهها ،قواعد ،تقاضا

کنشگران ،نهادها ،فناوریها ،روابط و شبکهها
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نظام نوآوری ملی

نظام نوآوری منطقهای

شناخت کارکردی

تعریف زیرکارکردهای مختلف در قالب
سه کارکرد اصلی تولید ،انتشار و
استفاده از نوآوری

تقسیمبندی عوامل پویایی داخلی به سه دستهی
یادگیری تعاملی ،اشتراک دانش ،مجاورت و
نهادینگی

نظام نوآوری بخشی

نظام نوآوری فناورانه
هفت کارکرد خلق دانش ،انتشار دانش ،فعالیت-
های کارآفرینی ،جهتدهی به جستجو ،تأمین
منابع ،شکلدهی بازار و مشروعیتبخشی؛

پویایی توسط دو فرایند تنوع به منظور
ایجاد ناهمگنی (ورود عوامل جدید ،تحقیق
و توسعه و نوآوری) و انتخاب بهمنظور
کاستن از ناهمگنی (انتخاب بازار و انتخاب تأکید بر مفهوم تکانه و حلقههای علی تجمعی در
غیربازار)
ایجاد پویایی

تکامل و گذار

شکلگیری نهادها و بنگاهها در کشور و
نیز ایجاد یکپارچگی میان اجزا موجود

توسعه شبکههای میان بنگاهها در یك منطقه

چرخه عمر صنعت و نیز تحلیل تکامل
بلندمدت صنایع Shumpeter

تکامل سیستم بر اساس مدل توالی نوآوری،
مرکب از چهار موتور نوآوری (موتور محرک علم
و فناوری ،موتور کارآفرینی ،موتور شکلدهی به
سیستم ،موتور بازار)

ویژگی محوری

تأکید بر نوآوری و پیشرفتهای فناورانه
بهعنوان عامل اثرگذار در رشد اقتصادی
کشورها

خوشههای منطقهای بهعنوان یکی از عوامل
اثرگذار مهم در فرایند نوآوری

وابسته بودن عوامل اثرگذار بر نوآوری به
بخش

تأکید بر نقش شایستگی اقتصادی ،بهمعنی
توانایی در توسعه و بهرهبرداری از فرصتهای
جدید کسبوکار ،در ایجاد نوآوری فناورانه؛ تأکید
بر پویایی سیستم و چگونگی شکلگیری سیستم
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نظامهای فناورانه نوآوری

نظامهای نوآوری فناورانه 1به تحلیل گذار از منظر تیییرات نهدادی ،سدازمانی ،اقتصدادی ،سیاسدی و فندی پیرامدون ظهدور
فناوریهای جدید میپردازد .این رویکرد بر پایهی نظر کارلسون و استنکویتز درباره نوآوری شکل گرفته است کده مهدمتدرین
محرکهای خلق ،انتشار و بهرهبرداری از نوآوریهای فناورانه را در تعامالت نظاممند کنشگران ،تحت زیرساختهدای نهدادی
میداند .این برداشت از گسترش نوآوری فناورانه با الهام از تووری بلوکهای توسعه 2و نیز در ارتباط با رویکردهای نظدام ملدی
نوآوری 3و نظام بخشی نوآوری 4است ].[11
از زمان توسعه اولیه این رویکرد در سال  ، 1991تیییرات مختلف و بهبودهای متفاوتی در مفهدوم و ابزارهدای عملیداتی آن
صورت پذیرفته است .تمرکز بر فناوریهای مشخص 5به جای تمرکز بر فناوریهای عمومی و گسترده ،6تأکید بر وقوع نوآوری-
های بنیادین بهعنوان محرک گذارهای اجتماعی-فنی بهجای تأکید بر نوآوری فناورانه بهعنوان ابزاری در ایجاد رشد اقتصادی و
توجه به فناوریهای نوظهور (و غالباً پایدار) بهجای توجه به سایر انواع فناوری ،نمونههایی از تیییرات و همگراییهایی صدورت
گرفته در این حوزه است .عالوه بر اینها ،شناسایی مجموعهی فرایندهای الزم برای توسعه نوآوری تحت عندوان کارکردهدای
نظام نوآوری فناورانه ،شناسایی مجموعهی مکانیزمهای اثرگذار بر شکلگیری نظام نوآوری فناورانه در قالب مواندع و محدرک-
های توسعه ،ارائهی تحلیلهای ساختاری در قالب نقش کنشگران ،نهادها و شبکهها در شکلگیری نوآوری ،گسترش مفهدوم
شکستهای بازار و با ارائهی تعریفی جدید تحت عنوان شکسدتهدای سیسدتمی 7برقدراری ارتبداط و ایجداد سدازگاری میدان
رویکردهای مختلف گذار (مانند رویکرد  TISو  )MLPو ارائهی رویکردهایی برای راهبری شکلگیری نظام ندوآوری فناورانده،
نمونههایی از بهبودهای صورت پذیرفته در رویکرد نظامهای نوآوری فناورانه در طول زمان است.

).Technological innovation systems (TIS

1
2

.Development blocks
).National innovation systems (NIS
4
).Sectoral innovation systems (SIS
5
.Specific technology
6
.Generic technology
7
.Systemic failures
3
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بهکار بردن رویکرد سیستمی در مطالعهی تیییرات فناورانه ،بستری برای درک توسعه فناوری را فراهم مینماید .نظامهدای
نوآوری با تمرکز خاص بر فناوری ،نمونهای از این رویکردهای سیستمی هستند که در ادبیات از آنها تحت عنوان نظام نوآوری
فناورانه 1یاد میگردد .بر این اساس ،کارلسون و استنکویتز ( )1991این مفهوم را بهصورت زیر تعریف میکنند:
شبکهای پویا از عوامل که در یك حوزهی اقتصادی/صنعتی خاص باهم در تعامل بوده ،تحت مجموعهای از زیرساختهای
نهادهای قرار داشته و در فرایند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از دانش دخیل هستند.
نقطه شروع تحلیل در نظام های نوآوری فناورانه مرزهای جیرافیایی و یا یك صنعت خاص نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکز بر
فناوری را هدف مطالعه قرار میدهد .با این حال ،یك نظام نوآوری فناورانه میتواند در عین تمرکز بر یك فناوری ،گسترهای از
مرزهای جیرافیایی و بخشی مختلف را در برگیرد .هدف تحلیلهای نظام نوآوری فناورانه ارزیدابی روندد توسدعه یدك ندوآوری
فناورانه از نگاه ساختار و فرایندهایی است که به پشتیبانی و یا ممانعت از آن میپردازد .در تعریف نظام نوآوری فناورانه ،فناوری
هم بهمعنای مواد ،سختافزارها و نرمافزارهایی است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بکار میروند و هم به شکل دانشدی
است که چه به شکل عمومی و یا نهفته در محصول وجود دارد ].[11
نظام نوآوری فناورانه علیرغم دارا بودن ویژگیهای مشترک با سایر رویکردهای نظام نوآوری ،دارای دو ویژگی متمایزکننده
از آنهاست:
 تأکید بر نقش شایستگی اقتصادی ،به معنی توانایی در توسعه و بهرهبرداری از فرصتهای جدید کسبوکار در ایجداد
نوآوری فناورانه .بر این اساس ،بهرهبرداری و ترکیب دانشهای موجود جز جداییناپذیر نوآوری فناورانه مدیباشدد .در
حقیقت بر خالف سایر رویکرد ها که تفکری کالن از نوآوری داشتند ،این ویژگی بر اهمیت نیروهدای کدارآفرین بده-
عنوان منابع نوآوری تأکید دارد.
 تأکید جدی بر پویایی سیستم .تمرکز بر نقش کارآفرینان در این رویکرد ،زمینه را برای بررسی روند شکلگیدری ایدن
سیستم در طول زمان آماده کرده تا از این طریق روند پویایی در نظر گرفته شود.

در بهکارگیری نظام نوآوری فناورانه ،در نظرگیری چهار فر

.

اساسی ضروری است:

Carlsson and Stankiewicz
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 سیستم (نه تكتك اجزا) بهعنوان واحد تحلیل قرار میگیرد .این فر

در سایر مدلهای نظدام ندوآوری نیدز مشدابه

است.
 سیستم ماهیتی پویا دارد .بنابراین در نظر گرفتن بازخوردها برای بررسی روند شکلگیری این سیستمها ضروری می-
باشد.
 فرصتهای فناورانه عمالً نامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتری در شناسایی ،جذب و بهدرهبدرداری از
فرصتهای فناورانه صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،باالبردن توانایی جذب اهمیت بیشدتری از تواندایی تولیدد فنداوری
جدید دارد.
 هر بازیگر در چارچوب خردپذیری محدود 1عمل میکند .بهعبارت دیگر ،بازیگران این نظام خردپدذیر هسدتند ،امدا بدا
محدودیتهایی از جنس تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.
در کنار رویکرد نظام نوآوری فناورانه ،مفهوم بلوکهای شایستگی 2قرار میگیرد .بلوکهای شایستگی از جانب طرف تقاضا
(محصول یا بازار) و به عنوان مجموع زیرساختهای الزم برای ساخت ،انتخاب ،تشخیص دادن ،انتشار و بهرهبدرداری از ایدده-
های جدید در خوشههایی از بنگاهها تعریف میگردد .نمونهای از تحلیل با این رویکرد را میتوان در بلوک شایستگی برای نظام
سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزای تشکیلدهندهی نظامهای نوآوری فناوری مختلف محصوالت و فناوریهای
الزم بخش سالمت را تأمین میکنند ،به تصویر کشیده شده است.
با معرفی نظام نوآوری فناورانه توسط کارلسون و استنکویتز ( ،)1991مطالعات گستردهای با تمرکز بر ویژگدی پویدایی ایدن
رویکرد به انجام رسیده و مفاهیمی مانند حجم بحرانی ،3تکانه 4و حلقههای علی تجمعی 5مطرح گردید .بهمنظور شناخت کدافی
از این مفاهیم ،در ادامه الزم است تا دو حوزه اساسی نظامهای نوآوری فناورانه ،شناخت کارکردی و حلقدههدای علدی تجمعدی
تبیین گردد ].[11

1.Bounded rationality
2.Competemnce block
3.Critical mass
4.Momentum
5.Cumulative causation
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شناخت کارکردی نظام نوآوری

نظامهای نوآوری فناورانه را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تیییرات فناورانه به کار بدرد .از آنجدایی کده تنهدا بدا
تحلیل ساختاری نظامهای فنی-اجتماعی نمیتوان تمام جوانب تیییرات فناورانه را در نظر گرفت ،این رویکرد میبایست فراهم-
آورندهی چارچوبی برای تحلیل کارکردی 1نظامهای فنی-اجتماعی باشد .دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا به تعبیری دیگدر،
توسعه ،انتشار و به کارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان
تحقق فرایندهای اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفی را در سطح اول سیستم (زیرکارکرد) شناسایی کردهاند.2
اخیراً جاکوبسون و برگك نیز دستهبندی پاالیش شدهای از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه ارائه دادهاند .بدا مدرور بخدش
عمدهای از مقاالتی که به دستهبندی کارکردها پرداختهان د ،هفدت کدارکرد اصدلی مدورد شناسدایی قدرار مدیگیرندد .مجموعده
کارکردهای ذکر شده به همراه شاخص هایی برای سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در جدول ( )8-1ارائه شدده اسدت
].[11
جدول ( :)8-1کارکردهای پیشنهادی و شاخصهای آنها
شاخص
فعالیتهای
کارآفرینی

خلق دانش

توصیف
شامل ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یك
فناوری خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام
پروژههای عملیاتی و یا انجام فعالیتهایی با هدف اثبات
مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است.
دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور
عمده بر دانش فنی فناوری و به میزان کمتر ،بر بازار،
شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند
یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .یادگیری
کتابخانهای و یادگیری در حین انجام کار از انواع مهم
این دسته از فعالیتها هستند.

کارکرد
تعداد و کیفیت پروژههای انجام شده با هدف
تجاریسازی ،حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر
انجام شده ،تعداد نمایشگاههای فناوری برگزار
شده ،تعداد پروژههای نمایشی انجام شده
تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده ،تعداد حق
اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه
فناوری ،تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته
از فناوری ،تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با
مطالعهی بازار ،تعداد مطالعات امکانسنجی انجام
شده

 .1کارکردها عوامل فرایندی مؤثر بر توسعهی فناوری محسوب میشوند.
 .2هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر
سیستم تعریف شده است.
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توصیف

کارکرد

دربرگیرندهی فعالیتهایی است با هدف پراکنده-
سازی 1و بهاشتراکگذاری 2دانش و اطالعات انجام می-
شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش،
ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت
پیچیدهتر ،شبکههایی از بازیگران از پیشنیازهای این
کارکرد به شمار میرود.

تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده در
رابطه با فناوری ،تعداد و اندازه شبکههای متشکل
از بازیگران موجود در نظام فناورانه ،میزان جابه-
جایی نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی با محوریت
فناوری

اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخص
شدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای بازیگران موجود
در نظام فناوری میگردد .همچنین ،رفع مشکالت
موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قالب
این کارکرد انجام شود.

تعداد و اثربخشی قوانین مربوط به فناوری،
استانداردهای تدوین شده ،میزان شکلگیری
انتظاراتی دربارهی آیندهی فناوری

تعداد و حجم  ،niche markesتعداد و تنوع
شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای مالی از کاربرد کاربران موجود برای فناوری ،تعداد و تنوع نهادهای
تنظیمشده برای شکلدهی به بازار ،میزان عدم
فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر به
شكلگیری بازار
قطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان و یا سرمایه-
ایجاد تقاضا برای فناوری میگردد.
گذاران ،مرحلهی بلوغ (دورهی عمر) بازار
حجم کمكهای بالعو دولتی (یارانه) و
شامل تخصیص سرمایههای مالی ،انسانی ،مکمل و
سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی ،میزان
مواد موردنیاز برای توسعه فناوری است .همچنین،
دسترسی به نیروی انسانی فنی ،میزان دسترسی به
گسترش زیرساختهای عمومی مورد نیاز پیشرفت
تأمین منابع
فناوری ،مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و مواد اولیه ،میزان توسعه زیرساختهای مورد نیاز
فناوری و محصوالت و خدمات مکمل
توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.
میزان همگرائی نهادهای موجود و نظام
نوآوری فناورانه در حال توسعه ،میزان مشروعیت
دربرگیرندهی تمامی فعالیتها با هدف غلبه بر
سرمایهگذاری در توسعهی فناوری و محصوالت
مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی از طریق
مشروعیتبخشی
تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد مربوط به آن ،میزان رایزنیهای سیاسی بین گروه-
های درگیر برای حمایت از فناوری ،میزان حمایت
و مقررات مربوط به نظام نوآوری فناورانه است.
از فناوری در رسانهها

همانطور که اشاره شد ،نظامهای نوآوری تکنولوژیك را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تیییرات تکنولوژیك بهکار
برد .دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا بهتعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی
نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق کارکرد اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفی را در سدطح

1.Dissemination
2.Sharing
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اول سیستم شناسایی کردهاند1؛ بنابراین میتوان به کارکردهای سیستم بهعنوان زیرکارکردهای کارکرد اصلی آن نگریست .این
کارکردها عوامل فرایندی مؤثر بر توسعهی تکنولوژی محسوب میشوند .همچنین ،کارکردهای سیستم برایندی از فعّالیتهدای
رخداده در آن میباشند؛ یعنی با دستهبندی فعالیتهای متجانس میتوان کارکردهای نظام را شناسایی کرد .ارائهی دستهبندی-
های مختلف از کارکردها نیز به علت وجود دستهبندیهای مختلف از فعالیتهای سیستم است.
با توجه به مطالعه ادبیاتی که در گزارش متدولوژی درباره کارکردها صورت پذیرفت ،هفت کارکرد فعالیتهدای کدارآفرینی،
خلق دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم ،تأمین منابع موردنیاز ،شکلدهی به بازار و مشروعیت کارکردهای اصدلی یدك
نظام نوآوری است .برای اینکه بتوان به شناسایی موانع و محرکهای موجود در انجام فعالیت در هر کارکرد پرداخت ،الزم است
تا در ابتدا شاخصهایی برای هر کارکرد استخرا نمود .بر اساس این شاخصها ،در فاز بعدی پرسشهایی (بدا محوریدت قدرار
دادن هر شاخص و زیر کارکرد) طراحی میگردد و انجام مصاحبه پیرامون مجموعه پرسشهای هر کارکرد ،استخرا کلیه موانع
و محرکهای در تمام ابعاد آن کارکرد را نتیجه میدهد .برای این منظور ،در زیر کارکردهای نظام نوآوری به همدراه شداخص-
های مشخصکننده آنها ارائه شده است.
الف) فعالیتهای کارآفرینی
کارآفرینان ،در کانون توسعهی هر فناوری قرار میگیرند .نقش کارآفرینان ،ترجمهی داندش فندی موجدود درزمیندهی یدك
فناوری خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتی است .همچنین ،فعالیتهای کارآفرینی شامل پروژه-
هایی با هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است؛ بنابراین ،هدف فعالیتهای کارآفرینی ،انتفاعی است .در
حقیقت ،کارکرد فعالیتهای کارآفرینی نقطهی جدایش نظام تکنولوژیکی نوآوری از یك سیستم تحقیق و توسعه است .مثدال-
هایی از فعالیتهای مربوط به این کارکرد ،ساخت نمونههای اولیه از فناوری با هدف فروش یا نمایش آن و برگزاری نمایشگاه-
های تخصصی از آن است .کارکرد فعالیتهای کارآفرینی را میتوان در بخشخصوصی و از طریق شرکتهای انتفاعی و نیز از
طریق بازیگران موجود در بخش دولتی تحقق بخشید؛ بنابراین ،بسته به نیاز فناوری و توانایی بازیگران میتوان از قابلیتهدای
هر دو بخش بهره برد .شرکتهای انتفاعی دخیل در تحقق این کارکرد را میتوان به دو گروه تقسیم کرد .گروه اول ،شدرکت-

 .1هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر
سیستم تعریف شده است.
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کنندههای جدیدی هستند که از فرصت ایجاد شده ،بهعنوان چشماندازی در تسخیر بازار جدیدد بهدره مدیبرندد .دسدتهی دوم،
شرکتهای موجودند که در استراتژی خود ،استفاده از مزایای فناوریهای جدید را هدف قرار دادهاند.
بنابراین ،این کارکرد دربرگیرندهی ایجاد شرایط سرمایهگذاری مناسب در زمینهی کارآفرینی و نیز میزان ظهور سازمانهای
کارآفرین در محیطی رقابتی است .رخدادهای نشانگر تحقق این کارکرد در یك فناوری خاص عبارتند از:
 سرمایهگذاری خطرپذیر صورتپذیرفته در فناوری
 ورود شرکتهای نوآور داخلی در این زمینه
 ارائهی محصوالت و خدمات جدید در زمینه فناوری
 ظهور شرکتهای نوپا در زمینه فناوری
 انجام پروژههایی با هدف تجاریسازی فناوری
ب) خلق دانش
کارکرد خلق دانش دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و به میزان کمتر ،بر بازار،
شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .یادگیری کتابخاندهای و
یادگیری در حین انجام کار از انواع مهم این دسته از فعالیتها هستند .کارکرد خلق دانش را باید بهعنوان پیشنیازی ضدروری
برای توسعه فناوری در نظر گرفت .در بستر توسعهی فناورانه ،افزایش نرخ خروجی در تولید دانش ،میتواند منجر بده پدیدداری
گزینههای فناورانه و کاربردی بیشتری از فناوری در نظام تکنولوژیکی نوآوری شود .فعالیتهای توسعهی دانش میتوانند منبدع
داخلی یا خارجی داشته باشند .به بیان بهتر میتوان گفت که توسعهی دانش ،میتواند توسط فعالیتهایی بهصورت درونزا و یا
انتقال فناوری انجام پذیرد .نمونهی فعالیتهایی که در این کارکرد میتوان نام برد در زیر آورده شدهاند:
 پروژههای تحقیق و توسعهی انجام شده با هدف توسعهی دانش در زمینههای ساخت و طراحی توسط سدازمانهدای
مختلف (در بخشهای صنعت ،دانشگاه و دولت) شامل:
 oمطالعات کتابخانهای
 oطرحهای پایلوت
 oتوسعهی نمونههای اولیه ()Prototype
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 انتقال فناوری
 مهندسی معکوس
 سرمایهگذاریهای مشترک با هدف توسعهی دانش
این پروژهها میتوانند توسط پتنتهای ثبت شده (حق اختراعات) ،مقاالت و کتابهای منتشر شده و گدزارشهدای تددوین
شده ،بررسی عملکرد سازمانهای تحقیقاتی فعال (خصوصی یا عمدومی) در زمیندهی فنداوری و نیدز محصدوالت تولیدد شدده
شناسایی شوند.
ج) انتشار دانش
این کارکرد دربرگیرندهی فعالیتهایی است که با هدف تسهیم (پراکندهسازی و بهاشتراکگذاری) دانش و اطالعدات انجدام
میشوند؛ بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شدبکه-
هایی از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد به شمار میرود .مهمترین نقش یك شبکه ،آسانسازی تبادل اطالعدات در بدین
بازیگران است .کارکرد انتشار دانش ،شامل این تعامالت موجود میان بازیگران است .فعالیتهای مربوط به انتشار دانش ،توسط
دامنهی گستردهای از بازیگران انجام میشود .در وضعیت مطلوب ،سیاستگذاران با توسعهدهندگان فناوری (صنعتگران) رابطه
برقرار میکنند و توسعهدهندگان فناوری نیز با پژوهشگران حوزه فناوری ،مرتبط میباشند .از طریق این تعامالت ،فهم مشترکی
از موضوع توسعه فناوری در بین بازیگران مختلف ایجاد میگردد .این فهم مشترک منجر به افزایش سازگاری ساختار موجود با
فناوری نوظهور و بالعکس میشود .موارد زیر را میتوان نمونههایی از رخدادهای مربوط به این کارکرد دانست:
 استفاده از رسانههای جمعی برای انتشار مطالب پیرامون فناوری شامل اطالعات فنی و غیر فنی (مانند بازار)
 فراهمآوری بسترهای الزم برای اطالعرسانی در رابطه با دانستههای موجود (بدانیم که چه میدانیم) مانند فراهمآوری
پایگاههای اطالعاتی یکپارچه
 میزان فعالیت شبکههای دانشی موجود
 برگزاری کنفرانسها ،کارگاههای آموزشی
 پیمانها و توافقنامههای بین بازیگران با هدف تبادل دانش
د) جهتدهی به سیستم
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به علت محدود بودن منابع در دسترس ،میبایست از میان گزینههای مختلف فناورانه موجود دسدت بده انتخداب زد .بددون
انجام این کار ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنهی وسیعی از گزینهها پراکنده شده و
بههدر میرود .برای جلوگیری از هدررفتن منابع ،کارکرد جهتدهی به جستجو در روند توسعهی فناورانه تعریف میگردد.
کارکرد جهتدهی به جستجو ،اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخص شدن نیازها و جهدتدهدی بده فعالیدتهدای
بازیگران موجود در نظام فناوری میگردد؛ بنابراین ،بدون وجود این کارکرد ،تمام منابع موجود بهقدر رفتده و تمدام گزیندههدای
توسعه ،ناموفق باقی میماند .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قالب این کارکرد انجدام
شود .این کارکرد میتواند توسط بازیگران مختلفی ازجمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند.
نمونههایی از رخدادهای مؤثر بر تحقق این کارکرد ،به شرح زیر است:
 هدفگذاریهای انجام شده در زمینه فناوری
 استانداردهای تدوین شده در زمینهی مطالعات و جهتدهیهای مناسب
 قوانین وضعشده در زمینهی فناوری (تسهیلگر ،تنظیمگر ،سیاستها)
 حرکتهای جمعی از سوی تعدادی از بازیگران درنتیجهی شکلگیری برخی انتظارات و یا هنجارها
 نگاههای مثبت و یا منفی ایجاد شده در رابطه با سیستم یا بخشی از آن
ه) شكلدهی به بازار
نیابد انتظار داشت که فناوریهای نوظهور ،توانایی رقابت با فناوریهای موجود را داشدته باشدند؛ بندابراین ،نیداز بده ایجداد
محیطی با هدف افزایش رقابتپذیری فناوری نوظهور احساس میشود .کارکرد شکلگیری بدازار ،شدامل فعالیدتهدایی (مانندد
حمایتهای مالی از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر به ایجا تقاضا برای فناوری میگردد .با فعالیدت-
های مختلفی میتوان به تحقق این کارکرد کمك کرد:
 ایجاد مزیت رقابتی بوسیله سیاستهای مالیاتی بر فناوری و صنایع رقیب
 کاهش هزینههای مصرف فناوری
 وضع آییننامهها و قواعد تنظیمکننده بازار در مورد فناوری
 معافیتهای مالیاتی بر فناوری
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 اعطای تسهیالت درصورت استفاده از فناوری
 تعیین حداقلی از سهم استفاده از فناوری
 اقدامات انجامشده برای بازاریابی محصوالت تولیدشده از فناوری
و) بسیج منابع
دسترسی به منابع مورد نیاز ،از ضرورتهای توسعه نظامهای نوآوری است .کارکرد تأمین منابع ،به تخصیص سدرمایههدای
مالی ،انسانی ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری میپردازد .فعالیتهای مربوط به این کدارکرد شدامل اندواع سدرمایه-
گذاریها و یارانههای تعلق گرفته به عوامل مختلف توسعه است .همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومی مورد نیاز پیشدرفت
فناوری ،مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.
این کارکرد می تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگر موثر دیگری در توسعه فناوری ،برآورده گردد .با افزایش سطح بلوغ
فناوری نوظهور ،انتظار می رود سهم بخش خصوصی در تأمین منابع مورد نیاز نیز بیشتر گردد .نمونهای از فعالیتهای مربوط به
این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمكهای بالعو

دولتی (سوبسید) برای گسترش و نشر فناوری یا انجام فعالیت کارآفرینی

 سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوری
 توسعه زیرساختهای مورد نیاز فناوری
 تالشهای انجام گرفته برای ت أمین مواد و قطعات موردنیاز
 تالشهای انجام گرفته برای آموزش نیروهای انسانی (علمی و مهارتی)
ز) مشروعیت بخشی
ظهور یك فناوری جدید اغلب با مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی همراه میشود؛ بنابراین ،میبایست بازیگران
فناوری نوظهور ،بر این لختی غلبه نمایند .این امر ،از طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات
مربوط به نظام تکنولوژیکی نوآوری صورت میپذیرد .کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،شدامل البدیهدای سیاسدی و
رایزنیهایی است که بین گروه ذینفعان فناوری صورت میپذیرد .این کارکرد ،بهمیزان زیادی با کارکرد جهتدهی فراینددهای
تحقیقاتی شباهت دارد .بزرگترین تفاوت بین آن ها این است که در کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،قواعد موجدود در
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نظام تکنولوژیکی نوآوری تیییر نمیکنند .این کارکرد تنها به متقاعدسازی نهادهای پشتیبان میپردازد .سپس ،رسمیتبخشیدن
به فناوری از طریق وضع قواعد جدید ،توسط نهادهای پشتیبان صورت میپذیرد .فعالیت وضع قوانینی در حمایت از فناوری نیز
مربوط به کارکردهای دیگر (مانند جهتدهی فرایندهای تحقیقاتی و تأمین منابع) است.
با وجود برآورده شدن این کارکرد توسط بخش خصوصی و عمومی ،بازیگران بخش خصوصی مانند سازمانهای غیر دولتی
( )NGOو یا صنایع حامی فناوری نقش پررنجتری را ایفا میکنند .توجه شود که در تمام فعالیتهای این کارکرد ،گروهدی از
بازیگران ،گروهی دیگر از بازیگران با قدرت اجرایی را به استفاده از فناوری نوظهور ترغیب میکنند .نمونهای از رخدادهای موثر
در تحقق این کارکرد ،موارد زیر است:
 رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر برای حمایت از فناوری
 اعمال نفوذ گروهای پشتیبان فناوری در بخشهای مختلف دولت و صنعت (شامل  NGOها)
 شکلگیری شبکههایی با هدف افزایش قدرت سیاسی بازیگران
 حمایتهای انجامشده از فناوری از سوی تصمیمگیران
براساس شاخص ها و تعاریف چکیده ارائه شده از هر یك از کارکردهای هفتگانه ،میتوان دید کداملی از تمدام ابعداد یدك
کارکرد بدست آورد .بر اساس این دید کامل ،سؤاالت مطرح شده در فاز دو از جامعیت برخوردار میگردند .بهزور خالصه ،کلیده
زیرکارکردها را میتوان در قالب جدول ( )9-1به نمایش گذاشت:
جدول ( :)9-1خالصه زیر کارکردها
عامل

زیرعامل

فعالیتهای
کارآفرینانه

ایجاد
فرصتهای
جدید

شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی
تعداد پروژههای انجام شده با هدف تجاری-
سازی
تعداد شرکتهای ثبت شده در زمینهی فناوری
ورود شرکتهای موجود به عرصهی فناوری
حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر انجام شده

نمایش
فرصتهای
جدید
توسعهی
دانش

فنی

برگزاری نمایشگاه تکنولوژی
انجام پروژههای نمایشی
تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه
تکنولوژی
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شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بین-
المللی در زمینه تکنولوژی
تعداد سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در
زمینه تکنولوژی
اندازهی سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال
در زمینه تکنولوژی
تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از
تکنولوژی
تعداد توسعه و ایجاد نمونههای آزمایشی و اولیه
از تکنولوژی ()Prototype
تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با مطالعه-
ی بازار

غیر فنی

تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
انتشار دانش

تعداد فعالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه
مشترک صورت پذیرفته میان واحدهای مختلف
(با هدف تسهیم دانش)

فنی

تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده در
رابطه با فناوری
تعداد شبکههای متشکل از بازیگران موجود در
نظام تکنولوژیك
اندازهی شبکههای متشکل از بازیگران موجود
در نظام تکنولوژیك
میزان جابهجایی نیروهای تحصیلکرده
دانشگاهی با محوریت تکنولوژی
تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با
مطالعهی بازار

غیر فنی

تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
جهتدهی به
سیستم

رسمی (وضع
نهادها)
غیررسمی
(شکلگیری
انتظارات)

قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی
استانداردهای تدوین شده
وضع چشماندازهای جدید برای توسعهی
تکنولوژی و یا موارد دیگر که بر تکنولوژی
اثرگذارند
شکلگیری محرکهایی برای توسعهی
تکنولوژی یا نوع خاصی از آن (مانند ارزان
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شاخصهای کیفی
شدن قیمت منابع مصرفی تکنولوژی)

شاخصهای کمّی

شفافسازی تقاضای کاربران اصلی
رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر
ایجاد تیییر در عوامل کالن اثرگذار بر سیستم
(مانند تیییرات آب و هوایی)
شکلگیری انتظاراتی دربارهی آیندهی
تکنولوژی
شفافسازی پتانسیل بازار

شکلگیری
بازار

میزان عدم قطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
شناسایی مرحلهی بلوغ (دورهی عمر) بازار
تعداد و تنوع کاربران موجود برای تکنولوژی
تعداد و تنوع نهادهای تنظیمشده برای شکل-
دهی به بازار

بسیج منابع

کمكهای بالعو

مالی

دولتی (یارانه)

سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در
گسترش فناوری

مشروعیت
بخشی

انسانی

در دسترس بودن نیروی انسانی فنی در رابطه
با تکنولوژی موردنظر

مواد

تأمین مواد اولیهی مورد نیاز برای توسعهی
تکنولوژی از خار از کشور

داراییهای
مکمل

توسعه زیرساختهای مورد نیاز تکنولوژی و
محصوالت و خدمات مکمل
میزان همگرائی نهادهای موجود و نظام
نوآوری تکنولوژیك در حال توسعه
میزان مشروعیت سرمایهگذاری در توسعهی
تکنولوژی و محصوالت مربوط به آن
رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر برای
حمایت از تکنولوژی
اعمال نفوذ گروهای پشتیبان تکنولوژی در
بخشهای مختلف دولت و صنعت
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 -2-1ارائهی سیاستهایی سیستمی برای مشكالت سیستمی شناسایی شده
مشکالت سیستمی که به طور دقیق شناسایی شدند به راحتی میتوانند با اهدداف ابزارهدای سیسدتمی هدمراسدتا شدوند و
بهوسیله یك توصیه سیاسی با هدف پشتیبانی توسعه کل نظام ،دنبال شوند .در ادامه ابتدا ابزار سیستمی مشکالت سداختاری و
سپس ابزار سیستمی متناسب با مشکالت محیطی تبیین میشوند.
ارائهی اهداف ابزارهای سیستمی و ابزارهای سیستمی متناسب با مشكالت سیستمی

-1-2-1

مشکالت سیستمی شناسایی شده و اهداف مرتبط ابزارهای سیستمی در جدول زیر بهطور خالصه آمده است.
جدول ( :)10-1اهداف ابزارهای سیستمی متناسب با مشكالت سیستمی ارائه شده
مشكل سیستمی
مشکالت بازیگران
مشکالت تعامالت
مشکالت نهادی
مشکالت زیرساختی

هدف ابزار سیستمی

نوع مشكل سیستمی
وجود؟

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع ( NGOها ،شرکتها ،دولت و )...

توانایی؟

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (بهعنوان مثال از طریق یادگیری و آزمایش)

وجود؟

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فیمابین بازیگران (بهعنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

شدت؟

ممانعت کردن از گرههایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت گرههای ضعیف

وجود؟

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

توانایی؟

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند.

وجود؟

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت؟

تضمین اینکه کیفیت زیرساختها مناسب است.

به منظور برآورده نمودن اهداف ابزارهای سیستمی ،یك مجموعه از ابزارهای سیاستی قبالً در ادبیات معرفی شدهاند که یك
مرور کلی بر آنها در جدول بعدی آمده است .این ابزارها در ایجاد یك ابزار سیستمی برای یك نظام نوآوری تحت بررسی یك
نقش حمایتی ایفا میکنند .انتخاب آنها نه تنها به مشکالت شناسایی شده وابسته است بلکه به تعامالت متقابل ابزارها ،شرایط
اقتصادی و سیاسی-اجتماعی محیط اطراف فناوری ،اثرات دیگر نظامهای رقیب نیز وابسته است .آنها میبایسدت بده طریقدی
انتخاب شوند که اثربخشی ،تقویت متقابل و کنش منظم خود را حفظ نمایند .یدك ابدزار سیسدتمی یدك مجموعده یکپارچده و
منسجم از ابزارهایی است که برای یك نظام نوآوری خاص طراحی شده است .هددف آن ایجداد فرصدتهدا و شدرایطی بدرای
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شکلگیری نظام است( .البته از طریق تحت تأثیر قرار دادن عناصر و ارتباطات داخلی نظام که در غیر این صورت بهطور خود به
خودی ظهور نخواهد کرد).
انتظار میرود که کاربرد یك ابزار سیستمی خوب طراحی شده در توسعه نظام و دستیابی به نرخهای باالتر ندوآوری آشدکار
شود .به شکل تحلیلی ،این حقیقت میبایست در تقویت کارکردهایی که قبالً ضعیف بوده یا اصدالً وجدود نداشدتهاندد مشداهده
گردد.
جدول ( :)11-1ابزارهای سیاستی انفرادی بالقوه برای رسیدن به اهداف ابزارهای سیستمی
هدف ابزارهای سیستمی
تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع
( NGOها ،شرکتها ،دولت و )...

مثالهایی از ابزارهای سیستمی برای رسیدن به اهداف تبیین شده
خوشهها؛ شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و خصوصی؛ تکنیكهای تعاملی
مشارکت ذینفعان؛ بحثهای عمومی؛ کارگاههای علمی؛ نشستهای موضوعی؛ کارزارهای گذار؛
سرمایهگذاری خطرپذیر؛ سرمایههای ریسکی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (بهعنوان

گفتمان بیان؛ پسبینی؛ آیندهنگاری؛ رهنگاشت؛ طوفان میزی؛ برنامههای آموزشی؛ بسترهای دانشی

مثال از طریق یادگیری و آزمایش)

فناوری؛ توسعه سناریو؛ کارگاههای آموزشی؛ آزمایشگاههای سیاستگذاری؛ پروژههای پایلوت.

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فیمابین بازیگران
(بهعنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

برنامههای تحقیقاتی تعاونی ،کنفرانس توسعه اجماع؛ کمكهای مالی و برنامههای تعاونی ،ابزار
واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)؛ همکاری و طرحهای تحرک؛ روشهای
ارزشگذاری سیاست ،بحث تسهیل در تصمیمگیری ،مراکز ترویج علمی؛ انتقال فنآوری.
تهیه بهموقع (راهبردی ،عمومی R&D ،دوستانه)؛ مراکز نمایشی برای فناوری؛ مدیریت استراتژیك

ممانعت کردن از گرههایی که یا بیشتر از حد قوی

آشیانهها؛ ابزارهای سیاسی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی نوآوری)؛ وام /تضمین/

هستند و تقویت گرههای ضعیف

مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یا برای کاربرد جدید تکنولوژی؛ جوایز؛ ارزیابی سازنده
فناوری؛ ارتقاء برنامههای فنآوری ،بحث ،گفتمان ،سرمایهگذاری خطرپذیر ،سرمایه ریسکی.

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

اقدامات ایجاد آگاهی ،کمپینهای آموزش و اطالعات ،بحثهای عمومی ،البی ،برچسبهای داوطلبانه،
موافقتنامههای داوطلبانه

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی

آییننامهها (عمومی ،خصوصی) ،محدودیت تعهدات ،هنجارهای (محصول ،کاربر) ،موافقتنامهها ،قوانین

قوی باشند

حق ثبت اختراع ،استاندارد ،مالیات ،حقوق ،اصول ،مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی

کمكهای مالی کالسیك  ،R & Dمالیات ،وام ،طرح ،بودجه (نهادی ،سرمایهگذاری ،ضمانتR & ،
 ،)Dیارانه ،آزمایشگاههای تحقیقاتی عمومی
آیندهنگاری؛ روند مطالعات؛ نقشه راه؛ تعیین معیار هوشمند؛ تجزیه و تحلیل ( SWOTنقاط قوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدات)؛ بخش و مطالعات بخشی و خوشهای؛ تجزیه و تحلیل مشکل /نیازها/
سهامداران /راهحل؛ سیستمهای اطالعاتی (مدیریت برنامه یا نظارت پروژه)؛ شیوههای ارزشگذاری و

تضمین اینکه کیفیت زیرساختها مناسب است

ابزار نظر سنجی کاربر؛ پایگاه دادهها؛ خدمات مشاورهای؛ برنامههای کاربردی سفارشی ساخته شده از
گروه سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری؛ تکنیكهای مدیریت دانش؛ ارزیابی فناوری؛ مکانیسمهای
انتقال دانش؛ ابزارهای اطالعاتی سیاست (نظارت بر سیاستها و ابزار ارزیابی ،تجزیه و تحلیل سیستم)؛
رده؛ نمودار روند
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باید توجه داشت در این متدولوژی تاکنون مشکالت سیستمی شناسایی شده است و اهداف ابزارهای سیستمی نیدز در ایدن
مرحله در جداول باال مشکالت سیستمی به تفکیك و ابزارهای سیاستی بهطور خیلی کلدی و بددون تفکیدك کارکردهدا نشدان
می دهد .به دلیل اینکه مشکالت سیستمی به تفکیدك کارکردهدا شناسدایی شدده اسدت ،ابزارهدای سیسدتمی و پیشدنهادهای
سیاستیای که مرتبط با مشکالت سیستمی هر کارکرد است نیز در جدول زیر تبیین میشود .با این وجود باید توجه داشت بسته
به حوزهی فناوری مورد مطالعه ممکن است پیشنهادهای سیاستی جزییتر و یا ترکیبی از ابزارهای سیاستی نیز استفاده شود .در
پایان وقتی در مورد یك فناوری خاص ابزارهای سیاستی بهطور مشخص بیان شد میتوان آنرا در جدول جمعبندی مرحله قبل
اضافه کرد.
جدول ( :) 12-1ارائه پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی برای مشكالت سیستمی شناسایی شده به تفكیک هر

کارکردها

کارکرد
چهار دسته
مشكالت سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

ساختاری
 شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و خصوصی
ایجاد شود
 تکنیكهای تعاملی مشارکت ذینفعان به وجود آید
 به سرمایهگذاری خطرپذیر بها داده شود
 استفاده از خوشهبندی فناوری برای تحریك ورود کارآفرینان
وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

 برگزاری بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای
موضوعی بهمنظور تحریك کارآفرینان

کارآفرینی

 ایجاد کارزارهای گذار به وسیلهی ایجاد یك شبکه از بازیگران قوی
مشکالت

داخلی و خارجی برای مشخصکردن مشکالت ،توسعه چشماندازها،

بازیگران

راههای رسیدن به آنها ،تنظیم اهداف و سیر زمانی برای اتفاق
افتادن گذار که منجر به ورود کارآفرینان میشود
با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران
کارآفرینی فراهم کرد:
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (بهعنوان
مثال از طریق یادگیری و آزمایش)

 طوفان میزی
 برنامههای آموزشی
 بسترهای دانشی فناوری
 کارگاههای آموزشی
 پروژههای پایلوت
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چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
 ایجاد برنامههای تحقیقاتی تعاونی
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع
وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فیمابین بازیگران
(بهعنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

 استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز
شایستگی)
 به وجود آوردن همکاری و طرحهای تحرک
 بررسی بهترین روش انتقال فنآوری برای ایجاد تعامل بین کارآفرینان
 تهیه بهموقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت
بین کارآفرینان را افزایش میدهد
 ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی
رژیم مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در آشیانه را تقویت کرد

مشکالت

 استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و

تعامالت

شکوفایی نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
 وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یا برای
شدت

ممانعت کردن از گرههایی که یا بیشتر از حد قوی هستند
و تقویت گرههای ضعیف

کاربرد جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد.
 بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین کارآفرینان میشود.
 ایجاد سرمایهگذاری خطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین کارآفرینان
میشود.

با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی
وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

مشکالت

 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی

قوانین

 موافقتنامههای داوطلبانه
کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی
باشند.

با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت
نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)
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چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
 محدودیت تعهدات
 هنجارهای (محصول ،کاربر)
 موافقتنامهها
 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 اصول
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها
مشکالت
زیرساختها

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیرساختها مناسب است.

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به کارآفرینی میتوان از همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به کارآفرینی میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
 به وجود آوردن شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای
عمومی و خصوصی و پروژههای دانشگاهی
 فراهم آوردن بستری برای گرویدن دانشجویان و اساتید به گروه
ذینفعان در حوزهی مربوطه
 تشویق دانشگاهها برای برگزاری کارگاههای علمی و نشستهای
موضوعی

مشکالت

 تشویق دانشگاهها و پژوهشگاهها برای تبیین کارزارهای گذار

بازیگران

با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران توسعه

توسعه دانش

دانش فراهم کرد:
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان
مثال از طریق یادگیری و آزمایش)

 گفتمان بیان
 طوفان میزی
 برنامههای آموزشی
 بسترهای دانشی فناوری
 کارگاههای آموزشی
 ایجاد برنامههای تحقیقاتی تعاونی
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع

مشکالت
تعامالت

وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فیمابین بازیگران (به

 به وجود آوردن برنامههای تعاونی

عنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

 استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز
شایستگی) برای ایجاد تعامل بین دانشگاهها و تعامل بین صنعت و
دانشگاه
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چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
 بررسی بهترین روش انتقال فناوری و اجرای آن در حوزهی فناوری
مورد مطالعه برای ایجاد تعامل بین بازیگران توسعه دانش
 تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت
بین بازیگران توسعه دانش را افزایش میدهد
 ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی
رژیم مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در آشیانه را تقویت کرد
شدت

ممانعت کردن از گرههایی که یا بیشتر از حد قوی هستند
و تقویت گرههای ضعیف

 استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و
شکوفایی نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف برای توسعه
دانش شود.
 ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با ارتقاء برنامههای فناوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد.
 بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین بازیگران توسعه دانش
میشود.
با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت
نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری موردنظر کاست:

مشکالت

 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)

قوانین

 محدودیت تعهدات
 هنجارهای (محصول ،کاربر)
کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی

 موافقتنامهها

باشند.

 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 اصول
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها
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چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
مشکالت
زیرساختها

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیرساختها مناسب است.

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

برای تحریك ایجاد زیرساختهای مربوط به توسعه دانش میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
برای تضمین کیفیت زیرساختهای مربوط به توسعه دانش میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
 به وجود آوردن شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای
عمومی و خصوصی با بانكها و سازمانهای تأمین منابع مالی
 ایجاد تکنیكهای تعاملی مشارکت ذینفعان و سازمانهای تأمین
منابع مالی
 برگزاری بحثهای عمومی و کارگاههای علمی برای تربیت نیروی
انسانی
 برپایی نشستهای موضوعی برای نحوه تأمین منابع مالی و انسانی

مشکالت

با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران تأمین

بازیگران

و تسهیل منابع فراهم کرد:
 گفتمان بیان
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان

 پسبینی

مثال از طریق یادگیری و آزمایش)

 آیندهنگاری

تأمین و تسهیل منابع

 ره نگاشت
 طوفان میزی
 آزمایشگاههای سیاستگذاری
 کنفرانس توسعه اجماع
 کمكهای مالی و برنامههای تعاونی به منظور تحریك متولیان تامین
وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فیمابین بازیگران (به
عنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

و تسهیل منابع
 استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز
شایستگی)
 همکاری و طرحهای تحرک
 تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت

مشکالت
تعامالت

بین بازیگران تأمین و تسهیل منابع را افزایش میدهد
 ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
شدت

ممانعت کردن از گرههایی که یا بیشتر از حد قوی هستند
و تقویت گرههای ضعیف

 با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی
رژیم مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در آشیانه را تقویت کرد
 استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و
شکوفایی نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
 وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یا برای
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چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
کاربرد جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با ارتقاء برنامههای فناوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد.
 بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین تأمینکنندگان منابع
میشود.
با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی
وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت
نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:

مشکالت

 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)

قوانین

 محدودیت تعهدات
 هنجارهای (محصول ،کاربر)
کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی

 موافقتنامهها

باشند

 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 اصول
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها
برای تحریك ایجاد زیرساختهای مربوط به تأمین و تسهیل منابع

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

میتوان از همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده

مشکالت

کرد.

زیرساختها

برای تضمین کیفیت زیرساختهای مربوط به تأمین و تسهیل منابع
کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیرساختها مناسب است.

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

میتوان از همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده

انتشار دانش

کرد.
مشکالت
بازیگران

 ایجاد شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و
خصوصی
 تکنیكهای تعاملی مشارکت ذینفعان برای انتشار دانش
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چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
 برپایی بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای
موضوعی
 برای تشویق متولیان انتشار دانش
با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران انتشار
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان
مثال از طریق یادگیری و آزمایش)

دانش فراهم کرد:
 برنامههای آموزشی
 بسترهای دانشی فناوری
 کارگاههای آموزشی
 به وجود آوردن برنامههای تحقیقاتی تعاونی
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع

وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فیمابین بازیگران (به
عنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

 استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز
شایستگی)
 ایجاد مراکز ترویج علمی
 فراهم آوردن بستری مناسب برای ثبت اطاالعات مربوطه
 تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت
بین بازیگران انتشار دانش را افزایش میدهد
 ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود

مشکالت

 با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی

تعامالت

رژیم مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در آشیانه را تقویت کرد
شدت

ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند
و تقویت گرههای ضعیف

 استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و
شکوفایی نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف برای انتشار
دانش شود.
 ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با ارتقاء برنامههای فناوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد.
 بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین بازیگران انتشار دانش
میشود.
با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی

مشکالت
قوانین

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه
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چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت
نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)
 محدودیت تعهدات
 هنجارهای (محصول ،کاربر)
کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی

 موافقتنامهها

باشند

 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 اصول
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

مشکالت
زیرساختها

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیرساختها مناسب است.

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

برای تحریك ایجاد زیرساختهای مربوط به انتشار دانش میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
برای تضمین کیفیت زیرساختهای مربوط به انتشار دانش میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
 شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و خصوصی
 تکنیكهای تعاملی مشارکت ذینفعان
 برپایی بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای
موضوعی به منظور تشویق متولیان جهتدهی به سیستم و اجماع
بین بازیگران این حوزه

جهتدهی به سیستم

 تبیین کارزارهای گذار به منظور اجماع سازمانهای جهتدهی به
سیستم
با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران

مشکالت

جهتدهی به سیستم فراهم کرد:

بازیگران

 گفتمان بیان
 پسبینی
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان

 آیندهنگاری

مثال از طریق یادگیری و آزمایش)

 ره نگاشت
 طوفان میزی
 برنامههای آموزشی
 بسترهای دانشی فناوری
 توسعه سناریو
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چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
 آزمایشگاههای سیاستگذاری
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع
 استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز
وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فیمابین بازیگران
(بهعنوانمثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

شایستگی)
 فراهم آوردن همکاری و طرحهای تحرک
 برسی روشهای ارزشگذاری سیاست
 ایجاد بستری مناسب برای تسهیل در تصمیمگیری
 تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت
بین بازیگران جهتدهی به سیستم را افزایش میدهد
 ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی

مشکالت

رژیم مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در آشیانه را تقویت کرد

تعامالت

 استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و
شکوفایی نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
شدت

ممانعت کردن از گرههایی که یا بیشتر از حد قوی هستند
و تقویت گرههای ضعیف

 وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یا برای
کاربرد جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با ارتقاء برنامههای فناوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد.
 بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین بازیگران جهتدهی به
سیستم میشود.
 ایجاد سرمایهگذاری خطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین بازیگران
جهتدهی به سیستم میشود.
با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی

مشکالت

 البی

قوانین

 موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت
کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی

نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:

باشند.

 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)
 محدودیت تعهدات

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
50
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

کارکردها

ويرايش اول ،تیر 1394

چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
 هنجارهای (محصول ،کاربر)
 موافقتنامهها
 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 اصول
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها
برای تحریك ایجاد زیرساختهای مربوط به جهتدهی به سیستم
وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

میتوان از همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده

مشکالت

کرد.

زیرساختها

برای تضمین کیفیت زیرساختهای مربوط به جهتدهی به سیستم
کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیرساختها مناسب است.

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

میتوان از همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده
کرد.
 ایجاد شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و
خصوصی به منظور ایجاد سازمانهای مردم نهاد برای مشروعت
بخشی
 اجرای بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی
برای تهیج متولیان مشروعیت بخشی
با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران

مشروعیت بخشی

مشروعیتبخشی فراهم کرد:
 گفتمان بیان

مشکالت

 پسبینی

بازیگران

 آیندهنگاری
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان

 ره نگاشت

مثال از طریق یادگیری و آزمایش)

 برنامههای آموزشی
 بسترهای دانشی فناوری
 توسعه سناریو
 کارگاههای آموزشی
 آزمایشگاههای سیاستگذاری
 پروژههای پایلوت

مشکالت
تعامالت

وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فیمابین بازیگران (به

 تدوین برنامههای تحقیقاتی تعاونی

عنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع
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چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
 استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز
شایستگی)
 ایجاد مراکز ترویج علمی
 تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت
بین بازیگران مشروعیت بخشی را افزایش میدهد
 ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی
رژیم مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در آشیانه را تقویت کرد
 استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و
شدت

ممانعت کردن از گرههایی که یا بیشتر از حد قوی هستند
و تقویت گرههای ضعیف

شکوفایی نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
 وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یا برای
کاربرد جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با ارتقاء برنامههای فناوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد
 بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین بازیگران مشروعیت
بخشی میشود
با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت

مشکالت

نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:

قوانین

 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)
 محدودیت تعهدات
کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی

 هنجارهای (محصول ،کاربر)

باشند.

 موافقتنامهها
 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
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چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
 اصول
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها
مشکالت
زیرساختها

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیرساختها مناسب است.

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

برای تحریك ایجاد زیرساختهای مربوط به مشروعیتبخشی میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
برای تضمین کیفیت زیرساختهای مربوط به مشروعیتبخشی میتوان
از همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
 بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی به
منظور ایجاد تقاضا
 ایجاد کارزارهای گذار برای ایجاد تقاضا به منظور شکلگیری بازار
اولیه
با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران
شکلدهی به بازار فراهم کرد:
 گفتمان بیان

مشکالت

 پسبینی

بازیگران

 آیندهنگاری
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان

 رهنگاشت

مثال از طریق یادگیری و آزمایش)

 طوفان میزی
 برنامههای آموزشی

شکلدهی بازار

 توسعه سناریو
 کارگاههای آموزشی
 آزمایشگاههای سیاستگذاری
 پروژههای پایلوت
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع
 استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز
وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فیمابین بازیگران (به
عنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

مشکالت

شایستگی)
 فراهم آوردن بستری برای همکاری و طرحهای تحرک
 ایجاد مراکز ترویج علمی
 بررسی وجوه مختلف انتقال فناوری به منظور ایجاد تعامل بین

تعامالت

بازیگران شکلدهی به بازار
 تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت
شدت

ممانعت کردن از گرههایی که یا بیشتر از حد قوی هستند
و تقویت گرههای ضعیف.

بین بازیگران شکلدهی به بازار را افزایش میدهد
 ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی
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چهار دسته
مشكالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری
رژیم مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در آشیانه را تقویت کرد
 استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و
شکوفایی نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
 وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یا برای
کاربرد جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با ارتقاء برنامههای فناوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد
 بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین بازیگران شکلدهی به
بازار میشود
 ایجاد سرمایهگذاری خطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین بازیگران
شکلدهی به بازار میشود
با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی
وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت

مشکالت

نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:

قوانین

 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)
 محدودیت تعهدات
کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی

 هنجارهای (محصول ،کاربر)

باشند.

 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

مشکالت
زیرساختها

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیرساختها مناسب است.

برای تحریك ایجاد زیرساختهای مربوط به شکلدهی به بازار میتوان
از همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
برای تضمین کیفیت زیرساختهای مربوط به شکلدهی به بازار میتوان
از همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
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فصل  :2چالشهای توسعه تجهیزات حفاظت شبكه
برق در قالب کارکردهای نظام نوآوری و
سیاستهای رفع آن
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مقدمه
به منظور تدوین سیاستهای کالن مورد نیاز در سند توسعه فناوریهای حفاظت شبکه برق ،چالشهای مربوط به هر یدك
از ابعاد ساختاری ( TISیعنی بازیگران ،تعامالت ،نهادها و زیرساختها) در هر یك از کارکردهای نظام نوآوری فناورانده شدامل
توسعه و انتشار دانش ،فعالیتهای کارآفرینی ،شکلدهی به بازار ،بسیج منابع ،مشروعیت بخشی و جهتدهی به سیستم از سوی
تعدادی از متخصصان این حوزه شناسایی شد که در این فصل در ابتدا خالصهای از نظرات خبرگدان بیدان مدیشدود و سدپس
چالشهای توسعه تجهیزات شبکه برق در هر یك از کارکردها دستهبندی میگردد .در بخش آتی سیاستهای الزم برای رفدع
این چالشها تعیین میگردد.

 -1-2چالشهای توسعه تجهیزات حفاظت شبكه برق
به منظور احصاء چالشهای پیشروی توسعه فناوریهای حفاظت شبکه برق و تدوین اقدامات مطابق با شکل زیر در ابتددا
با توجه به فناوریهای اولویتدار فناوریهای حفاظت شبکه برق که در گزارش اولویتبندی فاز سوم همدین پدروژه شناسدایی
گردیدهاند مصاحباتی با خبرگان براساس کارکردهای هفتگانه نظام نوآوری فناوری صورت پدذیرفت سدپس بدا توجده بده ایدن
مصاحبات صورت گرفته اقدامات مورد نیاز جهت رفع هر یك از این چالشها تدوین گردید.
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شكل ( :)1-2متدولوژی تدوین اقدامات توسعه فناوری تجهیزات حفاظت شبكه برق

الزم به ذکر است مطابق گزارش اولویتبندی و تعیین سبك اکتساب فناوریهای اولویتدار مربوط به فاز سوم همین پروژه
فناوریهای رله نسل سوم و تجهیزات پایش و پردازش ( )PMUبه عنوان اولویتهای توسعه فناوریهدای حفاظدت مشدخص
گردیده است و سبك اکتساب مناسب این فناوریها مطابق با گزارش مذکور تحقیق و توسعه درونزا تعیین شده اسدت .لدذا در
این فصل گزارش با توجه به اولویتهای توسعه فناوری حفاظت ،مصاحباتی به منظور شناسایی چالشهدای پدیشرو در زمینده
توسعه فناوریهای اولویتدار با متخصصین کشور صورت گرفته است که در جداول زیر خالصهای از مصاحبات صورت گرفتده
ارائه میگردد و سپس اهم چالشهای مورد نظر متخصصان فوقالذکر در چهارچوب کارکردهای هفتگانه نظام نوآوری فناورانه
ارائه میگردد.
 دکتر گیلوانژاد (مدیر گروه خط و پست پژوهشگاه نیرو)
 دکتر قاضیزاده (ریاست پژوهشگاه نیرو)
 مهندس عابدرشیدی (مشاور مدیریت شبکه حفاظت)
 دکتر فرمد (مدیر گروه خط و پست پژوهشگاه نیرو)
 دکتر علیپور (مدیر کل دفتر فنی و نظارت انتقال شرکت توانیر)
 مهندس منصوربخت (مسوول آزمایشگاه رله و حفاظت پژوهشگاه)
 مهندس میرزاخانی (کارشناس ارشد برق در سازمان ملی استاندارد)
 مهندس عراقی (معاون بازرگانی شرکت همیان فن)
 دکتر کوهساری (استاد دانشگاه امیرکبیر)
 دکتر داور پناه (استاد دانشگاه تهران)
 مهندس ایوب زاده (مدیر دفتر مطالعات و حفاظت شبکه مدیریت شبکه برق ایران)
 دکتر جمالی (استاد دانشگاه علم و صنعت)
 مهندس خدامی (مسوول رلیاژ شرکت متانیر)
 مهندس جاللی (شرکت برق تهران)
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 مهندس بیاتی (رییس گروه برنامهریزی دفتر فنی و نظارت انتقال شرکت توانیر)
 مهندس متینفر (کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو)
 مهندس حجتی کرمانی (کارشناس مخابرات حفاظت شرکت مدیریت شبکه)
 دکتر رضوی (سازنده رله)
 دکتر کراری ،رضایی (اساتید دانشگاه امیرکبیر)
 دکتر خدرزاده (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
-1-1-2

دکتر گیلوانژاد
افراد خبره در این حوزه بسیار اندک هستند (البته افراد پتانسیل بالقوهی باالیی دارند که باید از این
پتانسیل استفاده شود) و ارگانهای حرفهای در این حوزه کدم هسدتند و خددماتی کده شدرکتهدا ارائده

وضعیت توسعه و انتشار داندش میدهند نیز چندان علمی نیست و بیشتر بر پایهی تجربه است.
در حوزه توسعه فناوریهای حفاظت
در شبکه برق چگونه است؟

بیشتر فعالیتها در این حوزه نظری بوده و پیادهسازی صنعتی نمیشود بده عندوان مثدال در کشدور
بیشتر توسعه دانش در این زمینه در مقاالت است کده روشهدای مقداالت در ایدن نیدز صدحتسدنجی
نمیشوند و صرفاً با مقاالت خارجی مقایسه میشوند.
عدم وجود نهادی که بتواند خدمات خود را به لحاظ علمی تضمین کند.

کارآفرینی در حوزهی توسدعهی
فناوریهدای حفاظدت شدبکه بدرق
چگونه است؟
در صورتی که بتوان محصوالت این حوزه را به قیمدت مناسدب و ارزان ارائده داد مدیتدوان مزیدت
رقابتی ایجاد کرد.
وضعیت شکلدهی بده بدازار در
توسعهی فناوریهای حفاظت شبکه
برق چگونه است؟

مهمترین رقبا چینیها و هندیها هستند که قیمت محصوالت آنها پایین است البته کیفیت مناسبی
نیز ندارند ،ترکیه نیز با استفاده از سرمایهگذاری مشترک شروع به ساخت کرده است.
با تولید در داخل می توان محصولی ارزانتر از مشابه خارجی تولید کرد که البته برای حضور در بدازار
حداقل به  10سال زمان احتیا داریم.
هند رقیبی دست نیافتنی در این حوزه است اما بدون در نظر گرفتن هند میتوان به جایگداه خدوبی
در منطقه رسید
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از نظر فنی مشکالت فراوانی دارد و از سویی دیگر مسولهی تحریمها را نیز باید در نظر داشت.
به لحاظ امنیت باید بتوان در مقابل حمالت سایبری ایستاد.

جهددتدهددی بدده سیسددتم در
توسددعهی فندداوریهددای حفاظددت
شبکهی برق چگونه است؟

تا به امروز همه چیز محلی بوده است ولی اگر در آینده قرار باشد از یك مددیای ارتبداطی یکپارچده
استفاده شود نیاز به داخلی بودن آن است.
نبود هستهی حفاظت ،نحوهی تائید کردن تجهیزات که وارد سیستم میشدود یکپارچده و مشدخص
نیست

وضدددعیت بسدددیج مندددابع در
به دلیل کمبود بودجه و بیتوجهی پرسنل تجهیزات قدیمی و بعضاً فرسوده هستند

توسعهی فناوریهای حفاظت شبکه
برق چگونه است؟
وضعیت مشدروعیت بخشدی در
حوزه فناوریهدای حفاظدت شدبکه
برق چگونه است؟

-2-1-2

جامعهی صنعتی توجه کافی به مساله ی حفاظت ندارد که باید اهمیت حفاظت سیستم برای آنهدا
مشخص شود.

دکتر قاضی زاده

وضعیت توسعه و انتشار داندش
در حددوزهی فندداوریهددای حفاظددت

باید مناسبات صنعت و دانشگاه تنظیم شود.

شبکه برق چگونه است؟
از نظر شرکتهای آماده به کار در حوزه کنتدرل و الکترونیدك در مقیداس صدنعتی ظرفیدت خدوبی
کارآفرینی در حوزهی توسدعهی
فناوریهدای حفاظدت شدبکه بدرق
چگونه است؟

داریم ،در بخش مدارات مرتبط با پردازنده قابلیت خوبی داریم ،ولی به شرط اینکه بتوانیم با اقبال زیادی
مواجه شویم که این نیازمند برنامهی منسجم است ،نحوهی انسجام به این شکل اسدت کده یدك برندد
ایرانی بتواند معنا پیدا کند .مجموعهها میتوانند در کنار هم قرار گیرند و با یك برند عرضه شوند ،با حل
مسولهی برندسازی ،اطمینانبخشی و انسجام تجاری ایجاد میشود .در این صدورت مدیتدوانیم مزیدت
رقابتی داشته باشیم.

وضعیت شکلدهی بده بدازار در
حددوزهی توسددعهی فندداوریهددای
حفاظت شبکه برق چگونه است؟

ارزش صادرات در حوزهی رله و تجهیزات باید بزرگتر از ارزش واردات آن باشد.
وقتی هدفگذاری بر اساس بازار بزرگتر باشد و تیراژ بیشتر باشد ،انگیزه تولید باالتر میرود ،انگیزه
استفاده از جنس ایرانی نیز در داخل باالتر میرود.
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در منطقه عربستان سرمایهگذاری عظیمی کرده است و ترکیه نیز رقیب جدی است البته میتوان در
این حوزه از ترکیه پیشی گرفت.
جهددتدهددی بدده سیسددتم در
توسددعهی فندداوریهددای حفاظددت
شبکهی برق چگونه است؟
وضدددعیت بسدددیج مندددابع در
توسعهی فناوریهای حفاظت شبکه
برق چگونه است؟
وضعیت مشدروعیت بخشدی در
حوزه فناوریهدای حفاظدت شدبکه
برق چگونه است؟

-3-1-2

دکتر فرمد
ابتدا باید وضعیت حفاظت شبکه برق ایران را بررسی کنیم ،نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کنیم.

وضعیت توسعه و انتشار داندش در کشورهای پیشرو نیز حفاظت را بررسی کنیم و مشخصات و خصوصدیات شدبکه بدرق کشدور را نیدز
در حوزه فناوریهای حفاظت شبکه تعیین کنیم سپس باید بر اساس تحلیل شبکه موجود و خصوصیات حفاظتی ،اختالفات را متوجه شویم و
برق چگونه است؟

از این طریق به مشکالت پی ببریم.
ضعف درزمینهی دانشی وجود دارد.
برای انتخاب تجهیزات ساخت باید مواردی نظیر پرکاربرد بودن ،حجم مورد نیاز ،مصدرف سدالیانه و
قیمت را مدنظر قرار داد.
حجم مورد نیاز در شبکه میتواند ما را به سمت آنچه باید بسازیم راهنمایی کند
رویکرد دیگر انتخاب تجهیزات برای ساخت میتواند این باشد که به حوزههایی که مشکل بیشتری

کارآفرینی در حوزه فناوریهای دارند توجه کنیم و حل مشکل را مدنظر قرار دهیم ،با توجه به محدودیتهایی که از نظر سداخت وجدود
حفاظت شبکه برق چگونه است؟

دارد ،ممکن است اولویت روی تجهیز خاصی باشد.
دولت از شرکتهایی مانند مپنا حمایت میکند که باید به این مسوله که آیا بدون حمایت دولت نیدز
میتوانند با شرکتهای خارجی رقابت کنند پاسخ داد .با حمایتهای اولیه دولت و بعد از به دستیابی بده
بازارهای کشورها ،دولت میتواند حمایت از این شرکتها را ادامه ندهد و این شدرکتهدا خدود مسدتقالً
بازاریابی و رقابت کنند

وضعیت شکلدهی بده بدازار در
حددوزهی توسددعهی فندداوریهددای
حفاظت شبکه برق چگونه است؟

میتوان با استفاده از مناقصات کشورهای همسایه مانند عراق به بازارهای این کشورها ورود کرد.
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وضعیت جهتدهی بده سیسدتم
در حوزه تولید فناوریهای حفاظدت

.

شبکه برق چگونه است؟
وضدددعیت بسدددیج مندددابع در
توسعهی فناوریهای حفاظت شبکه
برق چگونه است؟
وضعیت مشدروعیت بخشدی در
حوزه فناوریهدای حفاظدت شدبکه
برق چگونه است؟

-4-1-2

دکتر علیپور

وضعیت توسعه و انتشار داندش
در حوزه فناوریهای حفاظت شبکه
برق چگونه است؟

رابطهی مناسبی بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد .در دانشگاهها سلیقهای عمل میشود و فعالیتها
در دانشگاهها در جهت رفع نیاز نیست.
رلهها جزو محصوالت فناوریهای پیشرفته و با تحولی سدریع هسدتند کده از ایدن جهدت نیداز بده
شرکتهایی است که تحقیق و توسعهی قوی دارند تا بتوانند با علم روز دنیا پیش بروندد و محصدوالت

کارآفرینی در حوزهی توسدعهی
فناوریهدای حفاظدت شدبکه بدرق
چگونه است؟

خود را با متناسب با تکنولوژیهای موجود در دنیا بهروزرسانی کنند در واقع در مورد رلدههدا مهدمتدرین
عامل برای توسعهی این فناوری مباحث تحقیق و توسعه میباشد.
در صورت ساخت رلههایی با تأییدیه فندی در داخدل کشدور ،سیاسدت کلدی تدوانیر حمایدت از ایدن
رلههاست.
حمایت بیش از حد شرکتها باعث از بین رفتن کیفیت و رقابت میشود و اگدر کیفیدت شدرکتی در
حد استاندارد نیست حمایتها از این شرکت برداشته شود.

وضعیت شکلدهی بده بدازار در
توسعهی فناوریهای حفاظت شبکه
برق چگونه است؟
جهددتدهددی بدده سیسددتم در

به علت هزینههای باالی تحقیق و توسعه و تقاضای کم برای رلده بایدد از عدالوه بدر بدازار داخدل
بازارهای خار از کشور را نیز مد نظر قرار داد تا بتوان تولید را به لحاظ اقتصادی توجیه کرد.
در این حوزه اقدامات آیندهنگری و آیندهپژوهی صورت گیرد تا بتوان با علم روز دنیا پیش رفت زیرا

توسددعهی فندداوریهددای حفاظددت به علت تحول سریع رلهها اگر سطح تکنولوژی فعلی رلهها مد نظر باشد در حین پروسهی تولید رلدههدا
شبکهی برق چگونه است؟

در دنیا به سطح باالتری از تکنولوژی رسیدهاند و بدین ترتیب همواره از تکنولوژی روز بده دور خدواهیم
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بود.
باید رفع نیاز صنعت برق را در نظر بگیریم.
وضدددعیت بسدددیج مندددابع در
توسعهی فناوریهای حفاظت شبکه
برق چگونه است؟
وضعیت مشدروعیت بخشدی در
حوزه فناوریهدای حفاظدت شدبکه
برق چگونه است؟

-5-1-2

مهندس منصوربخت
دانشگاهها محصول تولیدی آنچنانی نداشتهاند .در بین این مراکز جهادهای دانشدگاهی بهتدر عمدل
کرده و تجهیزات صنعتی و تسترهای مختلف آزمایشگاهها را میسازند .دانشدجو و دانشدگاههدا رویکدرد
تووریك دارند .علم دانشگاهها  %60تا  %70به روز میباشد.
در دانشگاهها تحقیقات بلندمدت صورت نمیگیرد و دانشجویان از امکانات دانشگاهی صرفاً برای به

وضعیت توسعه و انتشار داندش
در حوزه فناوریهای حفاظت شبکه
برق چگونه است؟

پایان رساندن تحصیل استفاده میکنند.
تعامالت بین مراکز دانشگاهی چندان مناسب نیست و این تعامالت در حد نقل و انتقال دانشجویان
در مقاطع کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکتراست که از دالیل این عدم تعامدل را
میتوان بحثهایی مانند رقابت و مالکیت فکری دانست در ضمن در کشور حتی پس از ثبدت اختدراع و
ایده پیگیریهای حقوقی تقض این موارد بسیار مشکل میباشد.
یکی دیگر از دالیل عدم تعامل مناسب این است که افراد سرشناس این حوزه به لحاظ علمی مدورد
قبول یکدیگر نیستند که این امر ناشی از گستردگی علم حفاظت است زیرا هر شخص بر قسمتی خاص
از حفاظت اشراف دارد که این امر موجب تضارب آرا میشود.
در این مورد باید به چهار عامل نوآوری ،قابل ساخت بودن ،اقتصادی بودن محصول و صنعتی بودن

کارآفرینی در حوزهی توسدعهی
فناوریهدای حفاظدت شدبکه بدرق
چگونه است؟

محصول توجه نمود.
رله چندان وابسته به سختافزار نیست که این میتواند یك مزیدت باشدد .بایدد توجده داشدت کده
نمونههای آزمایشگاهی تفاوت اساسی با نمونههای صنعتی دارند و نمونههای آزمایشدگاهی مدیبایسدت
آزمایشات سختارسنجی و فنی را بدا موفقیدت پشدت سدر گذارندد بده عندوان مثدال نبایدد نموندههدای
آزمایشگاهی رله در تستهای زلزله و سازگاری الکترومیناطیسی و  ...آسیب ببینند.

وضعیت شکلدهی بده بدازار در
توسعهی فناوریهای حفاظت شبکه

رلهها عمدتا در سه رده ولتاژی تعریف میشوند :توزیع ،فوق توزیع ،انتقال
در زمینه رله دیستانس ،تولیدکننده داخلی بصورت صنعتی در کشور وجود ندارد و همچنین با کمبود
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برق چگونه است؟
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رلههای نیروگاهی نیز مواجه هستیم.
رلههای توزیع به دلیل آنکه در صورت عدم عملکرد مناسب ریسك کمتر ،مخاطبان بیشدتر ،سدطح
تکنولوژی پایینتر برای ساخت و قیمت تمام شده پایینتر ،باعدث مدیشدود از جدذابیت بیشدتری بدرای
سرمایهگذاری برخوردار باشند
بین رلههای دیفرانسیل و دیستانس تولید داخل و خار تفاوت قیمتی چندانی وجدود نددارد کده بده
علت معتبر بودن برندهای خارجی تمایل بیشتری به تهیه از رلههای خارجی وجدود دارد و در ضدمن بده
علت هزینههای باالی ناشی از عدم عملکرد مناسب این رلهها ریسك خطای عملکدرد بداال بدوده و بده
همین دلیل اطمینان از عملکرد مناسب رله بسیار حیاتی است که این مسوله نیز خریداران را بده سدمت
خرید از خار کشور سوق میدهد .مشاورین شرکتها در تعیین خرید نوع رله نقشی تعیینکنندده دارندد.
همچنین شرکتهای بیمهای در داخل توان بیمدهکدردن خرابدیهدای احتمدالی رلدههدای دیسدتانس و
دیفرانسیل را ندارند و در ضمن عیبیابی هم مشکل است یعنی به سختی میتدوان علدت دقیدق بدروز
سانحه و خرابی را گزارش کرد.

جهددتدهددی بدده سیسددتم در
توسددعهی فندداوریهددای حفاظددت
شبکهی برق چگونه است؟
وضدددعیت بسدددیج مندددابع در
توسعهی فناوریهای حفاظت شبکه
برق چگونه است؟
مهمترین مانع استفاده از تولیدات داخلی عدم قبول مسوولیت توسط مسوولین ذیربط میباشد؛ بطدور
وضعیت مشدروعیت بخشدی در مثال در حال حاضر امکان انجام آزمون مطابقت با  IEC61850برای رلههای غیرعادی جهت تضمین
حوزه فناوریهدای حفاظدت شدبکه قابلیت همکاری این نوع رلهها با برندهای مختلف در داخل کشور وجود ندارد .
همچنین باید توجه داشت که حمایتهای بیش از حدد محصدوالت داخدل ممکدن اسدت شدرایطی

برق چگونه است؟

همانند شرایط حاکم بر خودروسازی ایجاد کند.

-6-1-2

مهندس میرزاخانی
دانشگاهها به جای فناوری محور ،تووری محور هستند.

وضعیت توسعه و انتشار داندش

طراحی سیالبس تجدید شود زیرا واحدهایی که تدریس میشوند قدیمی هستند .بهتر است واحددها

در حوزه فناوریهای حفاظت شبکه بهگونهای طراحی شوند که دانشجو را از عالیق خود با خبر سازند و سدپس دانشدجو در زمیندهی مدورد
برق چگونه است؟

عالقه خود فعالیت کند.
تعریف پایاننامهها بر اساس نیاز صنعت.
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باید در دانشگاهها برای درس حفاظت عالوه بر  3واحد تووری  3واحد عملی نیز گنجانده شود.
همچنین اختصاص بودجه برای پایاننامههایی که از صنعت رفع نیاز میکنند
دانشگاهها از صنعت ایزوله هستند که میتوان برای رفع این مشکل سیستمی طراحی نمود تدا ایدن
دو نهاد را از یکدیگر مطلع سازد.
فعالیتهای موازی در دانشگاهها به طور گسترده انجام میگیرد.
به مباحث اقتصادی توجه نمیشود.
تحقیق و توسعه برای کسب مزیت رقابتی بسیار با اهمیت است.
در حال حاضر در کشور ،تعداد تولید کننده رله بسیار اندک است
با توجه به اینکه ممکن است یك شرکت تمامی توانایی برای تولید را نداشته باشد مدیتدوان از بدا
کارآفرینی در حوزه فناوریهای
حفاظت شبکه برق چگونه است؟

ادغام چند شرکت و با استفاده از سرمایهگذاری مشترک اقدام به تأسیس شرکتی توانمند نمود که بتواندد
تجهیزات مناسب حفاظتی بسازد
برای حمایت از ایجاد شرکتهای کارآفرینی باید وامهایی برای ایجاد این شرکتها اختصداص یابدد
که البته باید اطمینان حاصل کرد که وامهای مربوط به ایجاد شرکتها حتمداً در همدین حدوزه اسدتفاده
میشود که یك راه حل میتواند این باشد که سازمانی به عنوان واسطه وامهای مربوطه را در جهت رفع
نیازهای وامگیرنده استفاده کند و بدین طریق با کاهش آزادی عمل وامگیرنده میتوان از هدفمند بدودن
وامها اطمینان حاصل کرد.

وضعیت جهتدهی بده سیسدتم

در ابتدا بهتر است به جای تولید به بحث خدمات توجه شود یعنی دولت از شرکتهایی حمایت کندد

در حوزه فناوریهای حفاظت شبکه که خدمات حفاظتی ارائه میدهند و با خدمات مناسب اعتماد مشتریان را جلب کنند و بدین ترتب تبلید
برق چگونه است؟
وضعیت شکلدهی بده بدازار در
حددوزهی توسددعهی فندداوریهددای
حفاظت برق چگونه است؟
وضدددعیت بسدددیج مندددابع در
توسعهی فناوریهای حفاظت شبکه
برق چگونه است؟
وضعیت مشدروعیت بخشدی در

مناسبی انجام دهند سپس این شرکتها میتوانند وارد تولید نیز بشوند
باید به کاالهای تولید داخل یارانه تعلق گیرد تا این شرکتهای داخلی بتوانند در بازارهای جهدانی
رقابت کنند.
شرکتهای ایرانی مانند موننکو که در خار از کشور فعالیت دارند میتوانند با اسدتفاده از کاالهدای
داخلی در خار از کشور ،محصوالت داخل را تبلی کنند
منابع باید در حمایت از پایاننامه ،وام برای صنعت و تضمین برای استفاده از تجهیدزات داخلدی بده
شرط دارا بودن کیفیت تخصیص یابد.
برگزاری مسابقات و کنفرانس دورهای که هم واردکنندگان و هدم رلدهسدازهای داخلدی و خدارجی

حوزه فناوریهدای حفاظدت شدبکه حضور دارند .با برگزاری این کنفرانسها شرکتهای داخل ترغیب به باال بردن سطح کیفی محصدوالت
برق چگونه است؟

خود خواهند شد.
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مهندس عراقی

وضعیت توسدعه و انتشدار داندش در

تعداد افراد با دانش باال در زمینهی رله بسیار اندک هستند.

حوزه فناوریهای حفاظدت شدبکه بدرق

دانشگاهها برای تولید دانش پایه نیاز به تحول اساسی و بهروزرسانی دارند.

چگونه است؟

سیر تحول رله بسیار باالست و روز به روز به کاربریهای رله افزوده میشود.

کددارآفرینی در حددوزه فندداوریهددای
حفاظت شبکه برق چگونه است؟
وضعیت جهتدهدی بده سیسدتم در

برای ایجاد کارآفرینی نباید به طور مستقیم به سمت رلده رفدت بلکده در ابتددا بایدد در زمینده
پستهای برق کارآفرینی کرد سپس در زمینه رله نیز خود به خود کارآفرینی رخ خواهد داد.
باید به سمت بومیسازی پستهدای  63و  132کیلدووات پدیش بدرویم .در مشدهد پسدت 63

حوزه فناوریهای حفاظدت شدبکه بدرق کیلووات در حال راهاندازی است که البته در وضعیت مناسبی قرار ندارد و حمایتهای الزم صدورت
چگونه است؟

نمیگیرد.
مهمترین کارکرد در بین این  6کارکرد ،کارکرد شکلدهی به بازار میباشد
باید روش شکلدهی به بازار در کشورهای پیشرفته بررسی شود.
بازار ایران توسط مدیران و مشاوران شکلدهی میشود که از سواد کافی برخوردار نیستند و در
این زمینه رانت نیز وجود دارد .به عنوان مثال بعضی مدیران و مشاوران به دلیل منافع شخصی مانع

وضددعیت شددکلدهددی بدده بددازار در
حوزهی توسعهی فناوریهدای حفاظدت
شبکه برق چگونه است؟

توسعهی رلههای داخلی میشوند تا بتوانند از طریق واردات سود ببرند.
نکتهای در مورد مشاورین این اسدت کده مشداوران قددرت زیدادی دارندد و در صدورت اتخداذ
تصمیمات نادرست مسوولیتی متوجه آنان نیست
اخالقیات نیز رعایت نمیشود به عنوان مثال برنده مناقصات عو

میشود.

به آزمایشگاه مرجع و نتایج حاصل آزمایشات بها داده نمیشود.
در مورد مسائل فنی مشکل خاصی وجود ندارد ولی در مباحث مدیریتی اشدکاالت زیدادی وارد
است.
سختگیریها به تولیدکنندگان ایرانی بیشتر از تولیدکنندگان خارجی است.
وضعیت بسدیج مندابع در توسدعهی
فناوریهای حفاظت چگونه است؟
وضعیت مشروعیت بخشی در حدوزه
فناوریهای حفاظت شبکه برق چگونده
است؟
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مهندس عابدرشیدی

کمبود متخصص در زمینه حفاظت که به علت گستردگی حوزه حفاظت میباشد.
نیاز به مرکزی داریم که تصمیمگیریهای حفاظتی را انجام دهد و تعیین کند تجهیزاتی که خریداری میشود چه مشخصداتی بایدد داشدته
باشد و تائید آنها را انجام دهد؛ و همچنین به دستورالعملی نیازمندیم که مشخص کند هر تجهیز چه حفاظتی را انجام میدهد.
یکی از مشکالت مهم آمار و اطالعات است ،جمعآوری اطالعات مسولهی مهمی است که با مشکل مواجه است و دسترسی به اطالعات با
نامهنگاری متعدد و به سختی قابل دسترس است با وجود مشکل اطالعات ،تحلیل حوادث هم سخت میشود .باید مدون شود که برای تحلیدل
حوادث چه اطالعاتی الزم است و رویه جمعآوری اطالعات اجرا شود .در زمینه اطالعات نیاز به یك مدیریت یکپارچه داریم ،اگر اطالعدات بده
مرور جمعآوری شوند هزینه و نیروی کمتری میبرد

-9-1-2

دکتر کوهساری

مشکالت حفاظتی مختص ایران نیست ،تمام دنیا مشکل دارند ،از جمله ما.در زمینه حفاظت تجهیزات فشارقوی مشکل وجود دارد ،بهعنوان مثال ،برقگیرهای  400کیلوولت عمل نمیکنند. عمده مباحث در زمینه حفاظت و رلههاست که مشکالت موجود در این بخش را میتوان به صورت زیر دستهبندی نمود: -1وجود تنوع زیاد در رلهها (در شبکه سراسری رلههای مختلف داریم از سازندههای مختلف از کشورهای مختلف) ،ندو شددن مددام
تجهیزات ،وجود منوالهای بزرگ و حجیم برای هریك از تجهیزات ،عدم مطالعه نیروی انسانی و نتیجتداً عددم آشدنایی و ایجداد
خطاهای انسانی؛ راهحل این موارد اوالً آموزش و ثانیاً تأسیس کمیتهای بدرای  approveکدردن خریدد و انتخداب چندد سدازنده
محدود و پایاندادن به این آشفتهبازار (این نکته مهمی است و باید بازار مدیریت شود ،کشدوری کده اوضداع اقتصدادی مسداعدی
ندارد ،نباید تا این حد الر برخورد کند).
 -2عدم تنظیم صحیح رلهها؛ که این امر دارای دو بعد تووری و مهندسی است.
 .aاز بعد تووری ،واقعیت این است که آنچه که از تمام پروسههای هماهنگی رلهها منتج میشود  roughlyاست و دقیق نیست،
(این امر باعث مشکالت فراوان میشود و این مشکالت در زمان بروز حوادث خود را نشان میدهند) باید بدهصدورت دقیدق و
دینامیکی تحلیل نمود و  settingداد ،عیب این مسوله این است که:
 .iنیاز به اطالعات زیاد دارد
 .iiنیاز به  verifyکردن شبیهسازی دارد
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 .iiiحجم بسیار بزرگ تحلیل با توجه به جزئیات زیاد خواهیم داشت.
(نکته این است که با ورود  DGها به شبکه حتماً باید به شکل فوق عمل کرد و به این جزئیات پرداخت)
(قانع کردن افراد در این زمینه سخت است ،در وزارت نیرو انجام پخش بار و  fault Analysisفقط جا افتاده است کده بایدد ایدن تفکدر
شود).

عو

 .bاز بعد مهندسی ،مهندسین برای ستآپ رلهها مشکل دارند ،در مورد رلههای دیجیتال انتقال دانش ستآپ کار آسانی نیست.
 -3نیاز به ایجاد نظم مهندسی در بحث حفاظت داریم ،اینکه بتوانیم به سیستم مطمون باشیم و حوادث تکدرار نشدوند ،گروهدی نیداز
است که موظف به دنبالکردن و پیگیری مطالب باشند ،همه اینها آموزش قوی میطلبد.
نکته دیگر این است که اول باید مدیران خودشان را اصالح کنند.

-10-1-2

دکتر داورپناه

چالشهای حفاظتی از نظر شما چه هستند؟
پاسخ آقای دکتر داورپناه:
ابتدا باید در زمینه دانش حفاظت صحبت کنیم ،حل مشکالت فعلی صنعت برق در زمینههای مرتبط با حفاظت از اهمیت زیدادی برخدوردار
است.
بحث اول :از مهمترین مشکالتی که ما داریم ،تحلیل حوادث است؛ ارزیابی عملکرد رلههای الکترومیناطیسی در حالت گذرا.
برای اینکه بتوانیم این ارزیابی را انجام دهیم ،اول باید رلهها را بشناسیم ،رلهها دارای یکسری نقاط قوت و ضعف هستند ،نقاط ضعف رلهها
به ذات رلهها و روش پیادهسازی منطق حفاظتی آنها برمیگردد.
هم رلههای الکترومکانیکی و هم رلههای دیجیتالی دارای مشکالتی هستند.باید و مجبوریم رلهها را در حالت گذرا تست کنیم ،آزمودنها زمانبر و مفصل هستند .مشکل مضاعفی که در ایران داریم ،تعدد رلهها زیاداست.
 در آمریکا سه نوع رله بیشتر به کار گرفته نمیشود؛ شوایتزر ABB ،و  ،GEاینها رلههایی هستند که در شبکه نیویورک بکار رفتهاند.پس باید حوادث را تحلیل کنیم؛ مشکل مهم تحلیل حوادث به حالت گذرای رله برمیگردد ،پس باید تست رلهها صورت گیرد ،چدون مداتعدد رله داریم ،این کار زمانبر و مشکل است.
-تستهای مرتبط با رله دو دسته  type testو  function testهستند ،مشکل اصلی  function testاست ،اصل رله function test
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است ،برای این موضوع دستورالعمل ملی و بینالمللی وجود ندارد ،به تازگی  IEEEکمیتهای تشکیل داده که این تستها را بررسی نماید.
 مشکل دیگری که در ایران وجود دارد این است که ما بهصورت سنتی کاری در ایران انجدام مدیدهدیم کده در بیشدتر کشدورها انجدامنمیدهند؛ یعنی رلههای  mainو  backupرا از یك نوع میگذاریم ،یعنی ما دو رلهای را که ذات یکسانی دارند ،با هم استفاده میکندیم .مدن
در این زمینه با شرکتهای  AREVA ،ABBو زیمنس صحبت کردم ،به اتفاق گفتند کده بدرای  mainو  backupبایدد دو رلده مختلدف
استفاده شود.
در اینجا آقای دکتر داورپناه به موردی اشاره کردند که رلههایی از زیمنس را تست کرده بودند و دارای مشکالت اساسی بود و ایشان ایدنموضوع را با واسطه استاد دانشگاهی در  West Ontarioاز طریق نامه به زیمنس منعکس نمودند و آنها (شرکت زیمنس) هم پذیرفتند.
بحث دوم :نکته مهمی که باید در نظر داشت ،این است که حفاظت هنر است ،حفاظت دستورالعمل نیست.
البته در پله اول خوب است که دستورالعمل داشته باشیم که تکلیفمان را بهصورت کلی بدانیم ،ولی حفاظت  protection codeنیسدت،ممکن است حفاظت را بشود با دستورالعمل حل کرد ولی خیلی نیاز به تبصره و تفسیر دارد و این کار باید خیلی خیلی مفصدلتدر شدود .بددیهی
است دستورالعملی که تبصرههای بیشماری داشته باشد ،بسیار سخت قابل بهکارگیری است.
مثال :در مورد ( protection codeنظامنامه حفاظت) که در مدیریت شبکه در حال تدوین است ،مدن بدرای بندد اولدش  12تدا انقلدتگذاشتم.
در مورد دستورالعملی که قبالً تدوین شد ،باید بگویم که فلسفه حفاظت ما با این دستورالعمل خراب شد.دستورالعمل بهعنوان  guidelineاست ،ما باید افراد را آموزش دهیم و فلسفههای حفداظتی را بده آنهدا آمدوزش دهدیم ،روح و فلسدفهحفاظت را باید بشناسیم .اهداف اصلی حفاظت را باید تعیین کنیم.
 -برای اینکه این اصطالح روح حفاظت را بیشتر توضیح دهم ،مثالی را فر

کنید :اگر جایی از خط انتقدال اتصدالی رخ داد ،اگدر حفاظدت

 mainعمل کرد که هیچ ،در غیر این صورت باید  backupعمل کند .حال اگر  backupبهصورت  selectiveنباشد ،باید ببیندیم خاموشدی
برایمان پذیرفته است یا اتصالی روی شبکه؟ روح حفاظت یعنی با توجه به میزان ضرری که اتصالی به ما میدهد و میزان خاموشی که ممکدن
است پیش آید ،تصمیمگیری شود که به چه شکل عمل شود.
ال
نکته جالب این است که دستورالعملی که در حال تدوین است ،فقط برای خطای سه فاز اسدت و بدرای خطدای دوفداز و تدك فداز اصد ًدستورالعمل ندارد.
پس ضعف  protection codeاین است که به روح حفاظت نمیپردازد.مثالی از دستورالعمل:رله ولتاژی روی  1/4پریونیت ست شده است که ظرف  3ثانیه تریپ بدهد ».خوب این اعداد از کجا آمدهاند؟ در پلدهاول  GridCodeنباید تنظیم بدهیم باید روح حفاظت را در آن جریان بدهیم.
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مثال دیگری از دستورالعمل" :حفاظت  undervoltageتنظیم روی  0/5پریونیت است که طی  4ثانیه باید تریپ بدهدد" ایدن اعدداد ازکجا آمدهاند؟ مشکل ما چیست؟ وقتی نیروگاه از شبکه خار میشود ،در نزدیکی آن ولتاژ افت میکند .اول باید فلسفهها را مشخص کنیم.
مثالً گفته میشود خط زیر  25کیلومتر را خط کوتاه در نظر بگیریم ،در صورتی که ما معیارهای زیادی برای خط کوتاه داریم و فقدط ایدننیست.
 پس مشکل این است که حفاظت دستورالعمل نیست ،حفاظت هنر است .بعد از درک روح و تدوین آن ،باید دستورالعمل با تبصره بدرایشبیاوریم.
 مشکلی که در مورد پروژه زیمنس وجود داشت این بود که ما تجربه سی چهل ساله کدار بدا شدبکه را نادیدده گدرفتیم؛ مدا فکدر کدردیمدستورالعمل زیمنس وحی منزل است.
استفاده محض از دستورالعمل زیمنس یکی از چالشهای حفاظتی ماست؛ هماکنون نیز در تدوین نظامنامده مدا مدواردی را کده زیمدنسبرایش دستورالعمل داده کنار می گذاریم و در مورد آنچه زیمدنس بدرایش دسدتورالعمل ندداده ،دسدتورالعمل وضدع مدیکندیم .در صدورتی کده
دستورالعملهای زیمنس ،تجربه های قبلی ما را نادیده گرفته و در بعضی موارد برای ما مشکل ایجاد کرده است( .در اینجا آقای دکتدر داورپنداه
مثالی از تنظیمات قبلی موجود و تنظیمات ارائهشده توسط زیمنس ،بهصورت فرمولی ارائه دادند و بهطور مستدل نشان دادند که در حالت قبدل،
عملکرد بهتری حاصل میشد).
یکی از چالشهای حفاظتی ،این است که مدیریت شبکه عمالً تحت نفوذ سیاستگذاریهای حفاظتی بر مبنای تجربه است ،در صدورتیکه عالوه بر اهمیت دادن به تجربه و استفاده از نظرات افراد باسابقه باید اطالعات علمی جدید نیز در حل مسائل در نظر گرفته شود و فقدط بده
تجربه تکیه نشود.
مثال :در کمیته رلههای میکروپروسسوری که  14نفر از جمله من در آن عضویت دارند ،وقتی قرار اسدت تصدمیم حفداظتی گرفتده شدود،علیرغم نظر سایر اعضا ،صرفا با توجه به نظرات افراد باسابقه عمل میشود ،مثالً توسط یکی از این افراد مشاهده شده بود که در بعضی جاهدا،
رلههای  directional earth faultبه همراه  PLCایجاد مشدکل مدیکندد ،بندابراین معتقدد بودندد در جاهدایی کده  PLCداریدم نبایدد از
 directional earth faultاستفاده کنیم ،در صورتی که این کار ما را از مزایای زیاد  directional earth faultمحروم مدیکندد .مدن بدا
بررسیهایی که انجام دادم فهمیدم بعضی  PLCها نویزی هستند ،یعنی دقیقا  PLCهای آلکاتل دارای این مشکل بودند .پس بنابراین مشکل
به این دسته از  PLCها برمیگردد نه اینکه کالً استفاده از  directional earth faultرا با توجه به مزایای زیاد ،رد کنیم .پس مشکل ایدن
است که تصمیمگیری و دستورالعمل بر مبنای تجربه داده میشود نه بر مبنای علم.

بحث سوم :رله گذاری :هماهنگی حفاظتی
ما روشهای مختلف رله گذاری داریم ،هر کدام فلسفه هماهنگی حفاظتی خودش را دارد .هماهنگی حفاظتی شامل سده دسدته همداهنگی
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است:
-1هماهنجکردن رلههای انتقال با هم
-2هماهنگی با نیازمندیهای شبکه
-3هماهنگی نیروگاه و شبکه
یکی از چالشهای بزرگ ما نیروگاه است؛ در مورد نیروگاه خیلی ضعف داریم.مثال :نیروگاه شازند به من اعالم کردند رلههای  out of stepعمل میکند و دنبال دلیل آن بودند .نکته جالب این بود کده مدن وقتدیموضوع را با مسوول حفاظت در توانیر مطرح نمودم ،اوالً ایشان در جریان نبودند که نیروگاه مزبور  4الی  5بار تریپ داده است و نکته دیگر این
بود که گفتند خیلی از نیروگاههای ما این مشکل را دارد ،بنابراین به جای اینکه از کار ما بکاهند و پروژه را کوچك کنند ،فعالیت خیلی وسیعی را
برای ما در نظر گرفتند.
-بنابراین نیروگاه از اهمیت زیادی برخوردار است ،اینکه چگونه تنظیم انجام دهیم چگونه  coordinationکنیم خیلی مهم است.

خیلی از ناپایداریها و مشکالت حفاظتی مربوط به نیروگاه است.مثال :االن در مدیریت شبکه برنامهای می نویسند برای هماهنگی نیروگاه با شبکه ،یعنی از مرز دستورالعمل گذشتهاند و دارندد ندرمافدزارمینویسند در صورتی که ما واقعاً در این مرحله نیستیم.
در بخش تحلیل حوادث هم مشکل داریم ،دستورالعملی که تدوین شده ،ندامش تحلیدل حدوادث اسدت ولدی عمدالً محتدوای آن بخدشگزارشدهی است و به تحلیل واقعی نمیپردازد.
مقوله ساخت :در زمینه ساخت کارهای خوبی انجام شده است ،یکسری شرکتها و دانشگاه امیرکبیر فعالیتهایی انجام دادهاند.
در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد .دیدگاه اول معتقد به حمایت از تولید ملی است ،البته این حمایت درست تفسیر نمیشدود (ایدن چندینفکر می شود که برای حمایت ،نباید با سازندگان سختگیری نمود و بدون وجود کیفیت الزم باید آنها را تائید نمود و در شبکه بکار برد ).دیدگاه
دیگر این است که چرا ما باید رله بسازیم و این کار اقتصادی و صحیح نیست .از نظر من هر دو نگاه افراطی و تفریطی اشتباه اسدت .نگداه اول
به این منجر میشود که انواع رلههای ساختهشده اعم از باکیفیت یا بیکیفیت ،مجوز نصب در شبکه انتقال را به دست میآورند .در ایدن زمینده
مثال واقعی دارم از رلهای که سخت افزار آن از طریق مهندسی معکوس تهیه شده ،نرمافزار کپی شده و رله ساخته شده و االن در شبکه نصدب
شده است .برای نگاه دوم ،مثال این است که دربهای کشور را باز کنیم و انواع محصوالت بیکیفیت را وارد کنیم ،مثالً رله  Sifangچینی که
من تست کردم ،نتیجه تستش این بود که بهعنوان  fault recorderمیتواند بکار گرفته شود ،ولدی مدا داریدم از آن بدرای حفاظدت نیروگداه
استفاده میکنیم.
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از دیدگاه من ،کمك و حمایت از تولید ملی به معنای اذیت نکردن نیست ،باید پشتوانه مالی داده شود و سخت هم گرفته شود. نکته دیگر در مورد تولید ملی این است که بعضی از تولیدکنندگان بازاری هستند؛ رله ترانسفورماتور نیست ،تکنولوژی آن تیییر مدیکندد.تولیدکنندگان ما یا دارای مشکل در نوع نگاه به قضیه هستند و یا بسیار محدود عمل میکنند.
رلهسازی خیلی خوب است ،ولی متأسفانه من به آن خوشبین نیستم نه به سطح صنعتی و نه به سطح دانشگاهی آن.بنابراین از دیدگاه من چالشهایی که درزمینه ساخت رله وجود دارد ،دو دسته است :دسته اول به نگاه افراطدی و تفریطدی مددیریتی کدهنسبت به آن وجود دارد ،برمیگردد و دسته دیگر چالشها این است که به عنوان صنعت پویا به آن نگاه نمیشود.
برای انتقال تکنولوژی دو راه وجود دارد:Know How Transfer-1
Know Why Transfer-2

انتقال تکنولوژی برای ساخت رلهها از نوع دوم است ،حالت اول برای رلهها  4الی  5سال بیشتر جواب نمیدهد و حالت دوم نیز نیاز به عزم
ملی دارد نه عزم محلی.
همانطور که گفتم ،من به موضوع ساخت رله خوشبین نیستم؛ این خوشبیننبودن حکایت کسی نیست که دستی از دور بر آتش داشدتهباشد ،من به عینالیقین میبینم متأسفانه .وقتی هم که پروژههای ساخت ،که معموالً پروژههای میلیاردی هستند ،به ثمر نمدیرسدند ،راه بدرای
بقیه سختتر میشود و بیاعتمادی ایجاد میشود.

-11-1-2

مهندس ایوب زاده

 -1نیاز به پیکرهبندی رلههای حفاظت وجود دارد.
 -2یکسانسازی  CTو  PTمورد نیاز است.
 -3نیاز به دستورالعمل مدون حفاظت داریم.
 -4مخابرات حفاظت یکی از چالشهاست.
 -5تنظیمات حفاظتی مشکل دارند.
 -6کیفیت رلههای چینی پایین است.
 -7گستردگی شبکه و افزایش ظرفیت شبکه اهمیت حفاظت را بیشتر میکند.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
73
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

-12-1-2

ويرايش اول ،تیر 1394

دکتر جمالی

-1

بخش ( LVفشار ضعیف) نادیده گرفته میشود؛ باید افراد دارای گواهینامه کارهای برقی ساختمان را انجام دهند.

-2

نبود دستورالعملها در زمینه حفاظت چالش بزرگی است.

-3

بهکارگیری تجهیزات مشکل دارد( .یعنی بهطور صحیح و اصولی بکار گرفته نمیشوند).

-4

عدم وجود و انجام تستهای الزم برای تجهیزات حفاظتی

-5

نیاز به بهبود دستگاههای موجود

-13-1-2

مهندس خدامی

 -1مهمترین چالش جذب نیروی انسانی خبره و با انگیزه است ،برای داشتن نیروی انسانی باید جذب ،نگهداری ،آمدوزش و تدأمین امکاندات را مدد نظدر
داشت.
 -2پایین بودن تخصص در بخش توزیع
 -3ضعف نظارت یکپارچه
 -4پایش نشدن کامل شبکه فوقتوزیع (بهصورت موردی پایش میشود)
 -5خودمختاری نیروگاهها
 -6فرسودگی تجهیزات؛ که این امر هم نیاز به منابع مالی دارد و هم نیاز به اخذ مجوزهای الزم برای اجرا دارد.
 -7مشکالت زیرساختهای مخابراتی
 -8تیییر سال به سال تکنولوژی و تیییر نرمافزارها و نیاز به همگامی
 -9نوسازی و بهینهسازی
 -10حمایت نکردن از تولید داخلی رله
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مهندس جاللی

 -1مشکالت حفاظت توزیع
 -2اهمیت موضوع حفاظت به خاطر اینکه تجهیزات گران سیستم قدرت را محافظت میکند.

-15-1-2

-1

مهندس بیاتی

نیاز به آموزش بهطور جدی (شامل شناخت نرمافزار و سختافزار رلههای جدید ،آموزش تنظیمات حفاظتی ،آموزش تست رلهها و آموزش کار با

نرمافزار رلهها)
-2

نیاز به واحدی منسجم جهت ارائه تنظیمات کل شبکه

-3

ضعف در بانك اطالعاتی (نیاز به اطالعات منسجم ،دقیق و بهروز)

-4

نیاز به حمایت دولتی از ساخت رله

-5

بحث حفاظت و مخابرات باید مدیریت شود.

-6

کنترل باید در کنار حفاظت دیده شود.

-7

نیاز به تدوین نظامنامههای مختلف

-8

نیاز به ارتباط مستمر با نهادهای علمی ،سازندههای معتبر و نهادهای معتبر

-9

لزوم درنظرگرفتن هوشمندسازی و حفاظت تطبیقی
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مهندس متین فر

 -1عدم وجود برنامه مشخص برای توسعه  PMUدر کشور
 -2تصمیمگیریهای شخصی برای ساخت  PMUدر پژوهشگاه و عدم وجود برنامه و یا نیازی در کشور برای ساخت نمونه مورد نیاز
 -3عدم هدفمند بودن تعریف پروژههای پژوهشگاهها و دانشگاهها در زمینه PMU

 -4رها شدن پروژه ها پس از رسیدن به نقاط بسیار خوبی به خاطر اهداف غلط پروژه (فقط ساخت نمونه اولیه )PMU
 -5پر هزینه بودن انجام تستهای صنعتی در زمینه PMU

 -6عدم عالقهمندی مسوولین مرتبط با پروژه برای عرضه پروژه به خریداران و عدم تالش برای ساخت نمونههای بعددی بده دلیدل وجدود
انگیزههای شخصی برای ساخت فقط نمونه اولیه
 -7عدم وجود مکانی برای بازاریابی و مشروعیت بخشی به پروژه  PMUپژوهشگاه نیرو
 -8عدم وجود شرکتهای دانش بنیان در زمینه ساخت PMU

 -9خرو متخصصین حوزه سخت افزار و نرمافزار  PMUاز کشور
 -10عدم وجود ارتباطات کافی بین پژوهشگاه و دانشگاهها
 -11عدم درخواست اطالعات مربوط به  PMUساخت پژوهشگاه نیرو از طرف دانشگاههای مختلف و حتی عدم اطالع از ساخت این دستگاه

-17-1-2

مهندس حجتی کرمانی

 -1عدم وجود متولی متمرکز در زمینه حفاظت در کشور
 -2وجود جذابیتهای مختلف برای واردات و محصوالت مرتبط با حفاظت
 -3بزرگنمایی در کوچكترین ایرادات تجهیزات ساخت داخل
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دکتر رضوی

 -4تستهای موجود در کشور در زمینه الکترونیك و مکانیك رله بسیار عالی است اما در زمینه قدرت و ریاضیات رله در کشور تستی وجدود
ندارد به عبارت دیگر عدم وجود تستهای حالت گذرا رله در کشور و یا عدم وجود محیط تست مناسب در کشور
 -5عدم وجود دیتابیس جامع از تمامی حاالت گذرا رخ داده در کشور برای رله
 -6استاندارهای ضعیف در زمینه تستهای حالت گذرا رله
 -7رلههای وارداتی (چینی) علیرغم گذراندن تستهای الکترونیك و مکانیك اما تستهای قدرت را پاس نمیکنند
 -8رلهسازهای کشور بیشتر افراد الکترونیك هستند و در تیم آنها افراد با تخصص قدرت کم است.
 -9عدم وجود روحیه کار گروهی برای ساخت رله در کشور به عبارت دیگر افرادی با تخصصهای قدرت ،الکترونیك ،مکانیك ،ریاضدیات و
نرمافزار نمیتوانند با یکدیگر برای ساخت رله تعامل داشته باشند
 -10انتقال تکنولوژی در زمینه رله به دلیل بازار کم آن در کشور غیر قابل تصور است.
 -11عدم اطالع اساتید دانشگاهها از قسمت قدرت و ریاضیات رله
 -12عدم وجود آزمایشگاه رله در دانشگاهها
 -13توسعه فناوری رله در ایران ده سال زمان میخواهد ولی چون در برنامههای کشور به دنبال پروژههای کوتاهمدت هسدتیم بدرای سداخت
رله یك سال زمان گذاشته میشود و در نتیجه جنس بیکیفیت وارد بازار میشود
 -14عدم تمرکز در شرکتهای داخلی ساخت رله

-19-1-2

دکتر کراری و دکتر رضایی

 -1در صورت خرید  PMUاز خار قطعاً نرمافزار اصلی داده نمیشود
 -2خدمات پس از فروش و پشتیبانی  PMUهای خارجی خیلی ضعیف است.
 -3هزینه تستهای صنعتی  PMUدر کشور بسیار باالست
 -4عدم وجود عزمی راسخ برای خرید  PMUاز داخل حتی با وجود کیفیت بهتر از نمونه خارجی
 -5تمایل مدیران صنعت برق برای خرید خارجی
 -6نبود شرکتهایی در زمینه ساخت  PMUدر کشور
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دکتر خدرزاده

عدم وجود نگاه سیستمی و زنجیروار در انجام پروژهها به گونهای که هر واحد به صورت جداگانه و جزیرهای عمل میکند و پروژهها به صورت مدوازی
انجام میشود و خروجی پروژهها کاربردی نیست و سرمایه به هدر میرود .به عنوان مثال استاد بایستی چنددین پژوهشدگر در اختیدار داشدته باشدند و ایدن
پژوهشگران نیز با چندین مهندس که در صنعت فعالیت دارند در ارتباط باشند و بدین طریق زنجیرهای درست شکل میگیرد.
شرکتها در داخل به جای رقابت ناسالم تشکیل یك زنجیره دهند و مکمل یکدیگر یاشند و متاسفانه فرهنج کار گروهی چه در روابط میان دانشگاهها
با یکدیگر چه در روابط شرکتها با یکدیگر و روابط شرکتها و دانشگاه وجود ندارد.
باید توجه داشت برای توسعه تجهیزات شرکتهای کوچك از بین نروند و از تمام پتانسیلها بهره گرفته شود.
میتوان در مورد تجهیزات حفاظت هم شرکتهایی مانند مپنا ایجاد کرد.
حمایتها و سرمایهگذاریها هدفمند باشد.
بازارهای خارجی دیده شود.
مرکزی ایجاد شود تا ویژگیها مورد نیاز رلهها را تعیین کند.
برای توسعه فناوری رله اگر برای انتقال فناوری شرکتهای خارجی به داخل ورود کنند شرکتهای داخلی از بین خواهند رفت .به همین دلیل نیاز است
که برای توسعه فناوری رله توان داخل را باال برد.
باید شرکتی با پشتیبانی دولت و وزارت نیرو ایجاد شود که شرکتهای کوچك را نیز در خود جای دهد که بتواند نیاز صنعت برق را رفع کند.
در مورد رله ها حساسیت باالست زیرا در صورت عملکرد نامناسب خسارت باالیی به بار خواهد آمد در داخل بایستی از عملکرد رلهها برای مصرفکننده
اطمینان ایجاد کرد که برای این اطمینان میتوان استاندارد تعریف کرد.
نهادی تأسیس کرد که به رلهها اشراف کامل داشته باشد و بتواند رله را به قسمتهای کوچك تقسیم کرده و هر شرکتی روی یك قسمت کوچك کدار
کند.
برای مشخص شدن کشور در مورد رله میتوان رلهها را به رلههای نیروگاه ،رلههایی که در توزیع و فوق توزیع به کار میروند تقسیمبنددی کدرد و بدا
این تقسیمبندی نیاز را در هر کدام از رلهها تشخیص داد.
باید توجه داشت که نمونه آزمایشگاهی با نمونه صنعتی تفاوت دارد و وقتی گفته میشود به عنوان مثال  PMUدر کشور ساخته شده باید بدین نمونده
آزمایشگاهی و صنعتی تفاوت قائل شد.
در دانشگاهها ،افرادی که دانش کاربردی داشته باشند بسیار اندک هستند؛ اما افراد با سطح باال از دانشهای بنیادی بسیارند.
اطالعات ما از شبکه ناقص است به همین دلیل شرکتهای خارجی وقتی به داخل کشور ورود پیدا میکنند به مشکل بر میخورند.

همانطور که در نظرات متخصصان فوقالذکر مشخص است چالشهای فراوانی به منظور توسدعه فنداوریهدای حفاظدت
شبکه برق در حوزههای مختلف توسعه و انتقال دانش ،کارآفرینی ،جهتدهی به سیستم ،بسیج منابع و مشروعیت بخشی وجود
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دارد که الزمه توسعه فناوریهای شبکه برق نگاه همهجانبه به این چالشها و اتخاذ سیاسدتهدایی مناسدب جهدت رفدع ایدن
چالشها است.
نکتهای که در اینجا حائز اهمیت است بیان چالشهایی از طرف متخصصان است که به صورت کالن در کشور وجود دارد و
به اصطالح در سند توسعه فناوریهای حفاظت شبکه برق از چالشهای محیطی محسوب میشود و در ایدن سدند نمدیتدوان
سیاستی برای رفع آن قرار داد.
در جداول زیر با توجه به نظرات هر یك از خبرگان ،چالشهای پیشروی توسعه فناوریهای اولویتدار تجهیزات حفاظدت
شبکه برق و چالشهای پیشروی توسعه دانش حفاظت (همانطور که در گزارش درخت فناوری اشاره گردید) از نظر وجدود و
کیفیت بازیگران ،قوانین ،تعامالت و زیرساختها در هر یك از کارکردهای هفتگانه نظام نوآوری فناورانه شناسایی شده است.
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جدول ( :)1-2چالشهای توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت

چالشها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت
تنظیم نبودن مناسبات بین دانشگاه و صنعت
توجه متخصصین کشور به انجام پژوهشها در راستای تولید مقاالت علمی به جای انجام پژوهشهای
کارکرد توسعه و انتشار دانش

نیاز محور
نبود ارتباطات مناسب بین دانشگاههای مختلف با یکدیگر
عدم شناخت جامع متخصصان کشور در خصوص تمامی ابعاد رلهها (قدرت ،الکترونیك ،مکانیك،
ریاضیات و برنامهنویسی) و همچنین کمرنج بودن روحیه کار گروهی برای ساخت رله در کشور در زمینه
تخصصهای قدرت ،الکترونیك ،مکانیك ،ریاضیات و نرمافزار
کمبود آزمایشگاه رله در دانشگاهها
عدم وجود پایگاهی جامع جهت اطالع متخصصین کشور از فعالیتهای صورت گرفته در زمینه حفاظت
(برای مثال عدم اطالع دانشگاهها از  PMUپژوهشگاه نیرو)
چالشها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت
تعداد اندک شرکتهای سازنده رله در کشور

کارکرد کارآفرینی

عدم وجود تولیدکننده رلههای نیروگاهی در کشور
عدم حمایتهای مادی و معنوی دولتی از ساخت رله در کشور
ضعف در واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای سازنده رله
عدم وجود شرکتهای دانشبنیان و سازنده  PMUدر کشور

کارکرد شکلدهی به بازار

چالشها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت
وجود رقبای چینی و هندی با رله کیفیت پایین در بازار و وجود رانتهای دولتی در بازار رله
هزینه باالی تحقیق و توسعه رله
تقاضای پایین برای رله در کشور

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
80
ويرايش اول ،تیر 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

عدم استفاده مدیران از رله داخلی به دلیل ریسك باالی استفاده از آن و تمایل به خرید خارجی به دلیل
ریسك پایین استفاده از این تجهیزات
عدم توجه مدیران به گذراندن تستهای قدرت رلههای وارداتی (چینی)
غیر قابل تصور بودن انتقال تکنولوژی در زمینه رله به دلیل بازار کم آن در کشور
زمانبر بودن توسعه فناوری رله
هزینه باالی تستهای صنعتی  PMUدر کشور
چالشها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت
کارکرد جهتدهی به سیستم

عدم وجود مرکزی متمرکز در کشور برای تصمیمگیری در مورد مباحث مرتبط با حفاظت
عدم وجود برنامه مشخص برای توسعه انواع رله در کشور
عدم وجود برنامه مشخص برای توسعه  PMUدر کشور
چالشها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت

کارکرد بسیج منابع

کمبود منابع و تخصیص نامناسب همین منابع محدود

چالشها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت
کارکرد مشروعیت بخشی

عدم وجود عزمی راسخ برای خرید  PMUاز داخل حتی با وجود کیفیت بهتر از نمونه خارجی

عالوه بر چالشهای حوزه فناوری تجهیزات حفاظت شبکه برق ،از نظر متخصصین چدالشهدای در زمینده توسدعه داندش
حفاظت نیز وجود دارد که در جدول زیر ارائه شده است.
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جدول ( :)2-2چالشهای توسعه دانش حفاظت

عدم شناخت درست رلهها و فانکشن های آنها در تحلیل حوادث
ضعف دانشی در زمینه ارزیابی سیستمهای حفاظتی موجود ،نصب ،راهاندازی و تست تجهیزات حفاظتی
ضعف پرسنل رلیاژ شرکتها در نرمافزارهای کاربردی قدرت مانند  PSCAD ،DIgSILENTو ...
کافی نبودن آموزشهای دانشگاهی برای کار با تجهیزات حفاظتی
عدم وجود بانك اطالعات جامع از تمامی حاالت گذرا جهت تحلیل حوادث و ارزیابی عملکرد رلهها در حالت گذرا
عدم ارتباط کافی پرسنل رلیاژ شرکتها با دانشگاهها و مراکز علمی
کافی نبودن نیروی متخصص و خبره برای انجام تحلیلها
ضعف دانشی در زمینه حفاظت میکروگریدها و شبکههای هوشمند
ضعف دانشی

در زمینه حفاظت شبکههای HVDC

پس از شناسایی چالشهای توسعه فناوریهای اولویت دار حفاظت شبکه برق بدا توجده بده نظدر اعضدای کمیتده راهبدری
پرسشنامهای (پیوست شماره  )1جهت رتبهبندی چالشها تهیه گردید و برای اعضای کمیته راهبری ارسال شد .در جداول زیدر
چالشهای توسعه فناوری تجهیزات حفاظت و چالشهای توسعه دانش حفاظت براساس اهمیت ،رتبهبندی شدهاند.
جدول ( :)3-2رتبهبندی چالشهای توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت براساس نظرات خبرگان
چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت

میزان اهمیت

کمبود منابع و تخصیص نامناسب همین منابع محدود

8,4

عدم حمایتهای مادی و معنوی دولتی از سازندگان رله در کشور

8,4

عدم وجود برنامه مدون و مشخص برای توسعه انواع رلههای مورد نیاز در کشور

7,9

عدم استفاده مدیران از رله داخلی به دلیل ریسك باالی استفاده از آن و تمایدل بده خریدد خدارجی بده دلیدل
ریسك پایین استفاده از این تجهیزات

7,7

عدم وجود مرکزی متمرکز در کشور برای تصمیمگیری در مورد مباحث مرتبط با حفاظت

7,6

عدم وجود برنامه مشخص برای توسعه  PMUدر کشور

7

توجه متخصصین کشور به انجام پژوهشها در راستای تولید مقاالت علمی به جای انجام پدژوهشهدای نیداز
محور

6,7
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چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت

میزان اهمیت

ضعف در واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای سازنده رله

6,7

تنظیم نبودن مناسبات بین دانشگاه و صنعت (عدم وجود ارتباط کافی بین دانشگاه و صنعت)

6,6

عدم وجود عزمی راسخ برای خرید  PMUاز داخل حتی با وجود کیفیت بهتر از نمونه خارجی

6,6

وجود رقبای چینی و هندی با رله کیفیت پایین در بازار و وجود رانتهای دولتی در بازار رله

6,4

عدم شناخت جامع متخصصان کشور در خصوص تمامی ابعاد رلهها (قدرت ،الکترونیك ،مکانیك ،ریاضدیات و
برنامه نویسی) و همچنین کمرنج بودن روحیه کار گروهی برای ساخت رله در کشور در زمینه تخصدصهدای

6,3

قدرت ،الکترونیك ،مکانیك ،ریاضیات و نرم افزار
عدم توجه مدیران به گذراندن تستهای قدرت رلههای وارداتی (چینی)

6,3

عدم وجود پایگاهی جامع جهت اطالع متخصصین کشور از فعالیتهای صورت گرفته در زمینه حفاظت

6

نبود ارتباطات مناسب بین دانشگاههای مختلف با یکدیگر به منظور هم افزایی در زمینه توسعه فنداوریهدای
حفاظت

5,4

هزینه باالی تستهای صنعتی  PMUدر کشور

5,4

کمبود آزمایشگاه رله در دانشگاهها

5,3

هزینه باالی تحقیق و توسعه داخلی رله

5,3

عدم وجود شرکتهای دانشبنیان و سازنده  PMUدر کشور

5,2

زمانبر بودن توسعه فناوری رله و در مقابل بازههای کوتاهمدت برنامهریزی در کشور

4,6

تقاضای پایین برای رله در کشور

4,3

تعداد اندک شرکتهای سازنده رله در کشور

4,1

غیر قابل تصور بودن انتقال تکنولوژی در زمینه رله به دلیل بازار کم آن در کشور

4,1

عدم وجود تولید کننده رلههای نیروگاهی در کشور

3,1
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جدول ( :)4-2رتبهبندی چالشهای توسعه دانش حفاظت براساس نظرات خبرگان
چالشهای پیش روی توسعه دانش حفاظت
عدم وجود بانك اطالعات جامع از تمامی حاالت گذرا جهت تحلیل حوادث و ارزیابی عملکرد رلهها در حالت
گذرا

میزان اهمیت
7,7

کافی نبودن نیروی متخصص و خبره برای انجام تحلیلها

7

ضعف دانشی در زمینه ارزیابی سیستمهای حفاظتی موجود ،نصب ،راهاندازی و تست تجهیزات حفاظتی

6,7

عدم شناخت درست رلهها و فانکشنهای آنها در تحلیل حوادث

6,6

عدم ارتباط کافی پرسنل رلیاژ شرکتها با دانشگاهها و مراکز علمی

6,3

ضعف پرسنل رلیاژ شرکتها در نرمافزارهای کاربردی قدرت مانند  PSCAD ،DIgSILENTو ...

5,4

کافی نبودن آموزشهای دانشگاهی برای کار با تجهیزات حفاظتی

5,3

ضعف دانشی در زمینه حفاظت میکروگریدها و شبکههای هوشمند

5,2

ضعف دانشی در زمینه حفاظت شبکههایHVDC

3

 -2-2سیاستها و اقدامات رفع چالشهای توسعه فناوریهای اولویتدار تجهیزات
حفاظت و چالشهای توسعه دانش حفاظت شبكه برق
پس از شناسایی چالشهای توسعه فناوری تجهیزات حفاظت و چالشهای توسعه دانش حفاظت در شبکه برق در جدول زیر
سیاست ها و اقدامات رفع هر یك از این چالش براساس ادبیات ارائه شده در فصل اول و همچنین مصاحبه با خبرگان که اسامی
آنان در ابتدای فصل آورده شده است و نظرات اعضای کمیته راهبری ارائه شده است .الزم به ذکر است با توجه به اینکه برخی
از چالشها در حوزههای فناورانه اولویتدار رله نسل سوم و تجهیزات پایش و پردازش سیاستها و اقدامات مشترکی داشتهاندد
به دلیل پرهیز از تکرار اقدامات برای چالشهای مختلف ،ممکن است ترتیب اهمیت چالشها جا به جا شده باشد.
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جدول ( :)5-2سیاستها و اقدامات رفع چالشهای توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت
چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای

کارکرد نظام

تجهیزات حفاظت

نوآوری

کمبود منابع و تخصیص نامناسب همین منابع محدود

بسیج منابع

هزینه باالی تحقیق و توسعه داخلی رله
هزینه باالی تستهای صنعتی  PMUدر کشور
عدم حمایتهای مادی و معنوی دولتی از سازندگان
رله در کشور

شکلدهی به
بازار
شکلدهی به
بازار
کارآفرینی

زمانبر بودن توسعه فناوری رله و در مقابل بازههای

شکلدهی به

کوتاهمدت برنامهریزی در کشور

بازار

عدم وجود برنامه مدون و مشخص برای توسعه انواع

جهتدهی به

رلههای مورد نیاز در کشور

سیستم

عدم وجود برنامه مشخص برای توسعه  PMUدر

جهتدهی به

کشور

سیستم

عدم وجود مرکزی متمرکز در کشور برای تصمیمگیری

جهتدهی به

در مورد مباحث مرتبط با حفاظت

سیستم

ضعف در واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای
سازنده رله
عدم استفاده مدیران از رله داخلی به دلیل ریسك
باالی استفاده از آن و تمایل به خرید خارجی به دلیل
ریسك پایین استفاده از این تجهیزات

کارآفرینی
شکلدهی به
بازار

سیاست و اقدام
 تدوین مکانیزم تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه (تحقیدقو توسعه ،تست ،تجاریسازی و تولید) با اولویت بهدرهگیدری از
ظرفیتهای مالی سایر ارگانهای دولتی مرتبط (صدندوقهدای
توسعه فناوری و بودجههای تحقیق و توسعه)
 تدوین قوانین ،مقررات و دستورالعملهدای حمایدت از تولیددداخلی با زمانبندی مشخص و ابدالغ آن بده تمدامی نهادهدای
مرتبط
 استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز تشکیل شورای راهبری توسعه دانش و فناوریهای حفاظت افزایش سفارش به شرکتهای سازنده رله داخلی با رویکدردبهینهسازی و ارتقای کیفیت
 تدوین دستورالعمل مدون در زمینه تست رله الزام صنعت به استفاده از گواهینامه معتبر تسدت رلده مدوردتائید شورای راهبری توسعه دانش و فناوریهدای حفاظدت بده
جای استفاده از برند مشخص

وجود رقبای چینی و هندی با رله کیفیت پایین در بازار

شکلدهی به

و وجود رانتهای دولتی در بازار رله

بازار

 -استفاده از رلههای ساخت داخل در پسدتهدای کدم اهمیدت

عدم توجه مدیران به گذراندن تستهای قدرت

شکلدهی به

فوق توزیع به صورت پارالل با رلههای اصدلی و بددون ارسدال

رلههای وارداتی (چینی)

بازار

سیگنال تریپ به مدت دو سال به صورت آزمایشگاهی
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چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای

کارکرد نظام

تجهیزات حفاظت

نوآوری

عدم وجود عزمی راسخ برای خرید  PMUاز داخل

مشروعیت

حتی با وجود کیفیت بهتر از نمونه خارجی

بخشی

تنظیم نبودن مناسبات بین دانشگاه و صنعت (عدم

توسعه و انتشار

وجود ارتباط کافی بین دانشگاه و صنعت)

دانش

سیاست و اقدام
 تدوین قوانین ،مقررات و دستورالعملهدای حمایدت از تولیددداخلی با زمانبندی مشخص و ابدالغ آن بده تمدامی نهادهدای
مرتبط
 -الزام صنعت به استفاده از گدواهینامده معتبدر تسدت PMU

مورد تائید شورای راهبری توسعه دانش و فناوریهای حفاظدت
به جای استفاده از برند مشخص

توجه متخصصین کشور به انجام پژوهشها در راستای
تولید مقاالت علمی به جای انجام پژوهشهای نیاز
محور

توسعه و انتشار
دانش
 -کمك به ایجاد و تقویت جایگاه تشکلهای علمی ،صدنفی و

نبود ارتباطات مناسب بین دانشگاههای مختلف با
یکدیگر به منظور همافزایی در زمینه توسعه
فناوریهای حفاظت

توسعه و انتشار
دانش

غیردولتی حامی توسعه دانش و فناوریهای حفاظت
 حمایت از تحقیق و پژوهش بهویژه پژوهشهای نیداز محدورمرتبط با دانش و فناوریهای حفاظت
 -تعریف خوشه پروژههای ملی اولویدتدار و اجدرای آنهدا بدا

عدم شناخت جامع متخصصان کشور در خصوص

رویکرد استفاده حداکثری همه از ظرفیتهای تحقیقاتی کشدور

تمامی ابعاد رلهها (قدرت ،الکترونیك ،مکانیك،

و تشکیل شبکههای پژوهشی

ریاضیات و برنامهنویسی) و همچنین کمرنج بودن

توسعه و انتشار

روحیه کار گروهی برای ساخت رله در کشور در زمینه

دانش

تخصصهای قدرت ،الکترونیك ،مکانیك ،ریاضیات و
نرمافزار
غیر قابل تصور بودن انتقال تکنولوژی در زمینه رله به

شکلدهی به

دلیل بازار کم آن در کشور

بازار
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چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای

کارکرد نظام

تجهیزات حفاظت

نوآوری

عدم وجود پایگاهی جامع جهت اطالع متخصصین

توسعه و انتشار

کشور از فعالیتهای صورت گرفته در زمینه حفاظت

دانش

سیاست و اقدام

 تشکیل پایگاه اطالعاتی جامع در حوزه دانش و فناوریهدایحفاظت

 تدوین قوانین و مقررات حمایتی از شرکتهای دانشبنیان درعدم وجود شرکتهای دانشبنیان و سازنده  PMUدر
کشور

زمینه ساخت PMU

کارآفرینی

 تدوین قوانین ،مقررات و دستورالعملهدای حمایدت از تولیددداخلی با زمانبندی مشخص و ابدالغ آن بده تمدامی نهادهدای
مرتبط
 -حمایت از ایجاد و تجهیز آزمایشگاههای رله در دانشگاههدا و

کمبود آزمایشگاه رله در دانشگاهها

توسعه و انتشار
دانش

مراکز پژوهشی
 حمایت از تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی موجود و تشدکیلشبکه آزمایشگاهی

تعداد اندک شرکتهای سازنده رله در کشور

کارآفرینی

عدم وجود تولید کننده رلههای نیروگاهی در کشور

کارآفرینی

 تدوین قوانین و مقررات حمایتی از شرکتهای دانشبنیان درزمینه ساخت رله با تأکید بر رلههای نیروگاهی
 تدوین قوانین ،مقررات و دستورالعملهدای حمایدت از تولیددداخلی با زمانبندی مشخص و ابدالغ آن بده تمدامی نهادهدای

تقاضای پایین برای رله در کشور

شکلدهی به
بازار

مرتبط

 انجام حمایتهای مختلف از شرکتهای داخلی جهت حضوردر بازارهای منطقهای و بینالمللی و رفع موانع صادرات

در جدول ( )6-2چالشها و اقدامات رفع چالشهای توسعه دانش حفاظت شبکه برق ،از منظر صاحبنظران و خبرگان ،نشان
داده شده است.
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جدول ( :)6-2سیاستها و اقدامات رفع چالشهای توسعه دانش حفاظت
سیاست و اقدام

چالشهای پیش روی توسعه دانش حفاظت

 تأمین  RTDSو در غیر این صورت تدوین پروژههای تحلیلهای حالت گذرا درعدم وجود بانك اطالعات جامع از تمامی حاالت گذرا

غالب خوشه پروژهها

جهت تحلیل حوادث و ارزیابی عملکرد رلهها در حالت

 -تدوین دستورالعمل الزام شرکتهای مدیریت شبکه برق ایران و برقهای

گذرا

منطقهای جهت تشکیل بانك اطالعات جامع از تمامی حاالت گذرا جهت تحلیل
حوادث و ارزیابی عملکرد رلهها
 -برگزاری نشستهای تخصصی ملی در حوزه حفاظت

عدم ارتباط کافی پرسنل رلیاژ شرکتها با دانشگاهها و

 -طراحی و اجرای دورههای ویژه حفاظت برای پرسنل رلیاژ شرکتها توسط

مراکز علمی

دانشگاههای صاحب صالحیت و نیز پیشبینی این قبیل دورههای آموزشی در
قرارداد خرید رلهها

کافی نبودن نیروی متخصص و خبره برای انجام
تحلیلها

 تربیت نیروی متخصص در دانشگاهها در زمینه رله و حفاظت -بازنگری در محتوای علمی دروس حفاظت در دانشگاهها و مراکز آموزشی

عدم شناخت درست رلهها و فانکشنهای آنها در
تحلیل حوادث
ضعف پرسنل رلیاژ شرکتها در نرمافزارهای کاربردی
قدرت مانند  PSCAD ،DIgSILENTو ...

برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت مدون و مشخص در موضوعات مورد نیاز
برای پرسنل شرکتها و ارائه گواهینامههای معتبر

کافی نبودن آموزشهای دانشگاهی برای کار با
تجهیزات حفاظتی
ضعف دانشی در زمینه ارزیابی سیستمهای حفاظتی
موجود و نصب ،راهاندازی و تست تجهیزات حفاظتی
ضعف دانشی در زمینه حفاظت میکروگریدها و
شبکههای هوشمند و شبکههای HVDC

 دارا بودن گواهینامه صالحیت حرفهای توسط برد تخصصی حفاظت برای طراحسیستمهای حفاظت
 تکمیل نظام نامه رله و حفاظت شبکهتعریف پروژههای تحقیقاتی مورد نیاز
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با توجه به توضیحات ارائهشده در جداول باال در ادامه ،سیاستها و اقددامات توسدعه فنداوری تجهیدزات حفاظدت شدبکه و
اقدامات توسعه دانش حفاظت ،از منظر خبرگان حفاظت ،در حوزه رلههای نسل سوم و تجهیزات پایش و پدردازش و همچندین
اقدامات مشترک برای هر دو فناوری به تفکیك بیان شده است.

اقدامات توسعه فناوری رله نسل سوم و تجهیزات پایش و پردازش (به صورت مشترک):
 تدوین مکانیزم تامین منابع مالی پایدار برای توسدعه (تحقیدق و توسدعه ،تسدت ،تجداریسدازی و تولیدد) بدا اولویدت
بهرهگیری از ظرفیتهای مالی سایر ارگانهای دولتی مرتبط (صندوقهای توسدعه فنداوری و بودجدههدای تحقیدق و
توسعه)
 تدوین قوانین ،مقررات و دستورالعملهای حمایت از تولید داخلی با زمانبندی مشخص و ابالغ آن به تمامی نهادهای
مرتبط
 استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز در زمینه رله و PMU

 تشکیل شورای راهبری توسعه دانش و فناوریهای حفاظت
 کمك به ایجاد و تقویت جایگاه تشکلهای علمی ،صنفی و غیردولتی حامی توسعه دانش و فناوریهای حفاظت
 حمایت از تحقیق و پژوهش بهویژه پژوهشهای نیاز محور مرتبط با دانش و فناوریهای حفاظت
 تشکیل پایگاه اطالعاتی جامع در حوزه دانش و فناوریهای حفاظت
 تعریف خوشه پروژههای ملی اولویتدار و اجرای آنها با رویکرد استفاده حدداکثری از همده ظرفیدتهدای تحقیقداتی
کشور و تشکیل شبکههای پژوهشی
 oپروژه توسعه و بهبود رله اضافه جریان
 oساخت نمونه نیمه صنعتی رله دیفرانسیل
 oساخت نمونه نیمه صنعتی رله دیستانس
 oساخت نمونه نیمه صنعتی رله مدیریت فیدر
 oساخت نمونه نیمه صنعتی رله حفاظت ژنراتور
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 oساخت نمونه نیمه صنعتی رله حفاظت موتور
 oساخت نمونه نیمه صنعتی PMU

سیاستها و اقدامات مرتبط با توسعه فناوری رله نسل سوم:
 افزایش سفارش به شرکتهای سازنده رله داخلی با رویکرد بهینهسازی و ارتقای کیفیت
 تدوین دستورالعمل مدون در زمینه تست رله
 الزام صنعت به استفاده از گواهی نامه معتبر تست رله مورد تائید شورای راهبری توسعه دانش و فناوریهای حفاظدت
به جای استفاده از برند مشخص
 استفاده از رلههای ساخت داخل در پستهای کم اهمیت فوق توزیع به صورت پارالل با رلههای اصلی و بدون ارسدال
سیگنال تریپ به مدت دو سال به صورت آزمایشگاهی
 حمایت از ایجاد و تجهیز آزمایشگاههای رله در دانشگاهها و مراکز پژوهشی
 حمایت از تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی موجود در زمینه رله و تشکیل شبکه آزمایشگاهی
 تدوین قوانین و مقررات حمایتی از شرکتهای دانشبنیان در زمینه ساخت رله با تأکید بر رلههای نیروگاهی
 انجام حمایتهای مختلف از شرکتهای داخلی تولیدکننده رله جهت حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی و رفع
موانع صادرات

سیاستها و اقدامات مرتبط با توسعه فناوری تجهیزات پایش و پردازش:
 الزام صنعت به استفاده از گواهینامه معتبر تست  PMUمورد تائید شدورای راهبدری توسدعه داندش و فنداوریهدای
حفاظت به جای استفاده از برند مشخص
 تدوین قوانین و مقررات حمایتی از شرکتهای دانشبنیان در زمینه ساخت PMU

در گزارش فاز پنجم پروژه ،اقدامات فنی و مدیریتی موردنیاز به همراه شناسنامه اقدامات و بودجه مورد نیاز برای هدر سدال
بیان میگردد .در خصوص تعریف خوشه پروژههای ملدی اولویدتدار و اجدرای آنهدا بدا رویکدرد اسدتفاده حدداکثری از همده
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ظرفیتهای تحقیقاتی کشور نیز در گزارش فاز پنجم هر یك از پروژهها به تفکیك شرح داده میشود و میزان بودجه مورد نیاز
و متولی هر یك به تفکیك بیان میگردد.
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نتیجهگیری
به منظور تدوین سیاستهای کالن مورد نیاز در سند توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت در شبکه برق ،در این گزارش با
استفاده از مفهوم نظام نوآوری توسعه فناوری ،به شناسایی چالشهای پیشروی مسیر توسعه فناوریهدای تجهیدزات حفاظدت
اولویتدار تحت شمول سند راهبردی توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت در شبکه بدرق پرداختده شدد و ارائده سیاسدتهدا و
اقدامات مناسب برای هریك از آنها طی مصاحباتی با خبرگان این حوزه و همچنین تهیده پرسشدنامه بدرای اعضدای محتدرم
کمیته راهبری بدست آمد .چالشهای مربوط به هر یك از ابعاد ساختاری نظام نوآوری فناوری در هر یك از کارکردهای نظدام
نوآوری فناورانه شامل توسعه و انتشار دانش ،فعالیتهای کارآفرینی ،شکلدهی بده بدازار ،بسدیج مندابع ،مشدروعیت بخشدی و
جهت دهی به سیستم شناسایی شد و پس از بررسی به ارائه سیاستها و اقدامات مناسب برای رفع هریك از ایدن چدالشهدا از
منظر صاحبنظران و خبرگان پرداخته شد.
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پیوست ( 1اهمیت چالشها)
صاحب نظر محترم
با سالم و احترام
همانطور که مستحضرید پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنداوریهدای حفاظدت در شدبکه بدرق ایدران» در
پژوهشگاه نیرو در حال انجام است .در فاز چهارم این پدروژه چدالشهدای توسدعه فنداوری تجهیدزات و داندش حفاظدت طدی
مصاحبههایی با خبرگان این بخش شناسایی گردیده است که عناوین مهمترین آنها در ادامه در قالدب دو جددول ارائده شدده
است:
 جدول ( :)1چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت جدول ( :)2چالشهای پیش روی توسعه دانش حفاظتخواهشمند است در مورد هر یك از چالشهای عنوانشده ،با توجه به میزان اهمیت آنهدا از دیددگاه شدما ،در سدتون دوم
عددی از  1تا  10اختصاص دهید و در ستون سوم جدول ،راهکارهای الزم برای برطرف ساختن هر یك از این چالشها را بیان
فرمائید .همچنین در صورتی که چالشهای دیگری در این زمینه در نظر دارید به انتهای لیست اضافه فرمائید.
پیشاپیش از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را داریم.
جدول ( :)1چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت
چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت
تنظیم نبودن مناسبات بین دانشگاه و صنعت (عدم وجود ارتباط کافی بین
دانشگاه و صنعت)
توجه متخصصین کشور به انجام پژوهشها در راستای تولید مقاالت علمی
به جای انجام پژوهشهای نیاز محور
نبود ارتباطات مناسب بین دانشگاههای مختلف با یکدیگر به منظور هم
افزایی در زمینه توسعه فناوریهای حفاظت
عدم وجود پایگاهی جامع جهت اطالع متخصصین کشور از فعالیتهای
صورت گرفته در زمینه حفاظت
عدم وجود مرکزی متمرکز در کشور برای تصمیمگیری در مورد مباحث
مرتبط با حفاظت

میزان اهمیت (از  1تا )10

راهکارهای رفع چالشها

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
94
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت
کمبود منابع و تخصیص نامناسب همین منابع محدود
عدم شناخت جامع متخصصان کشور در خصوص تمامی ابعاد رلهها (قدرت،
الکترونیك ،مکانیك ،ریاضیات و برنامهنویسی) و همچنین کمرنج بودن
روحیه کار گروهی برای ساخت رله در کشور در زمینه تخصصهای قدرت،
الکترونیك ،مکانیك ،ریاضیات و نرم افزار
کمبود آزمایشگاه رله در دانشگاهها
تعداد اندک شرکتهای سازنده رله در کشور
عدم وجود تولید کننده رلههای نیروگاهی در کشور
عدم حمایتهای مادی و معنوی دولتی از سازندگان رله در کشور
ضعف در واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای سازنده رله
وجود رقبای چینی و هندی با رله کیفیت پایین در بازار و وجود رانتهای
دولتی در بازار رله
هزینه باالی تحقیق و توسعه داخلی رله با توجه به عدم امکان انتقال
تکنولوژی
تقاضای پایین برای رله در کشور
عدم استفاده مدیران از رله داخلی به دلیل ریسك باالی استفاده از آن و
تمایل به خرید خارجی به دلیل ریسك پایین استفاده از این تجهیزات
عدم توجه مدیران به گذراندن تستهای قدرت رلههای وارداتی (چینی)
غیر قابل تصور بودن انتقال تکنولوژی در زمینه رله به دلیل بازار کم آن در
کشور
زمانبر بودن توسعه فناوری رله و در مقابل بازههای کوتاهمدت برنامهریزی
در کشور
عدم وجود برنامه مدون و مشخص برای توسعه انواع رلههای مورد نیاز در
کشور
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چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای تجهیزات حفاظت

میزان اهمیت (از  1تا )10

راهکارهای رفع چالشها

هزینه باالی تستهای صنعتی  PMUدر کشور
عدم وجود شرکتهای دانشبنیان و سازنده  PMUدر کشور
عدم وجود برنامه مشخص برای توسعه  PMUدر کشور
عدم وجود عزمی راسخ برای خرید  PMUاز داخل حتی با وجود کیفیت بهتر
از نمونه خارجی

جدول ( :)2چالشهای پیش روی توسعه دانش حفاظت
چالشهای پیش روی توسعه دانش حفاظت
کافی نبودن نیروی متخصص و خبره برای انجام تحلیلها
ضعف دانشی در زمینه ارزیابی سیستمهای حفاظتی موجود ،نصب ،راهاندازی
و تست تجهیزات حفاظتی
عدم وجود بانك اطالعات جامع از تمامی حاالت گذرا جهت تحلیل حوادث و
ارزیابی عملکرد رلهها در حالت گذرا
عدم شناخت درست رلهها و فانکشن های آنها در تحلیل حوادث
ضعف پرسنل رلیاژ شرکتها در نرمافزارهای کاربردی قدرت مانند
 PSCAD ،DIgSILENTو ...
کافی نبودن آموزشهای دانشگاهی برای کار با تجهیزات حفاظتی
عدم ارتباط کافی پرسنل رلیاژ شرکتها با دانشگاهها و مراکز علمی
ضعف دانشی در زمینه حفاظت میکروگریدها و شبکههای هوشمند
ضعف دانشی در زمینه حفاظت شبکههایHVDC

میزان اهمیت (از  1تا )10

راهکارهای رفع چالشها

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
97
1394  تیر،ويرايش اول

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

مراجع
[1] Smits, R., Kuhlmann, S., 2002. Strengthening Interfaces in Innovation Systems: Rationale,
Concepts and (New) Instruments. Report prepared on behalf of the EC STRATA Workshop
‘New challenges and new responses for S&T policies in Europe’, session 4: New insstruments
for the implementation of S&T policy, Brussels.
[2] Freeman, C., Perez, C., 1988a. Structural crises of adjustment, business cycles and investment
behaviour.
[3] Geels, F.W., 2002. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multilevel perspective and a case-study. Research policy 31, 1257-1274.
[4] Weber, K.M., 2003. Transforming large socio-technical systems towards sustainability: on the
role of users and future visions for the uptake of city logistics and combined heat and power
generation. Innovation: the European Journal of Social Science Research 16, 155-175.
[5] Rotmans, J., Kemp, R., van Asselt, M., 2001 .More evolution than revolution: transition
management in public policy. Foresight 3, 15-31.
[6] Smith, A., Stirling, A., Berkhout, F., 2005. The governance of sustainable socio-technical
transitions. Res. Pol. 34, 1491-1510.
[7] Carlsson, B., Stankiewicz, R., 1991. On the nature, function and composition of technological
systems. J. Evolutionary Econ. 1, 93-118.
[8] Rothwell, R., Zegveld, W., 1985. Reindustrialization and technology. ME Sharpe.
[9] Smith, A., 2007. Translating sustainabilities between green niches and socio-technical regimes.
Technology Analysis & Strategic Management 19, 427-450.
[10] Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmén, M., Rickne, A., 2002. Innovation systems: analytical and
methodological issues. Res. Pol. 31, 233-245.
[11] Bergek, A., Hekkert, M., Jacobsson, S., 2008a. Functions in innovation systems: A framework
for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
98
1394  تیر،ويرايش اول

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

entrepreneurs and policy makers. Innovation for a low carbon economy: economic, institutional
and management approaches, 79.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
أ
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

فهرست مطالب
-1بررسی وضعیت دانشگاههاي کشور در زمینه حفاظت 1 ...........................................................
مقدمه 1 ...............................................................................................................
 -1-1معیارهاي ارائه شده توسط کمیته حفاظت  IEEEبراي آموزش حفاظت در دانشگاهها 2 ..................
 -1-1-1سرفصل دروس حفاظت از نظر کمیته حفاظت 3 ............................................ IEEE
 -2-1-1سرفصل فعالیتهاي آزمایشگاه حفاظت از نظر کمیته حفاظت 6 ........................... IEEE
 -3-1-1نحوه تدریس دروس حفاظت به پیشنهاد کمیته حفاظت 8 .................................. IEEE
8 ..........................................

 -2-1مقایسه آموزش حفاظت در کشور با معیارهاي ارائه شده

 -1-2-1مقایسه سرفصل درسهاي تئوري حفاظت در کشور با معیار 8 ............................. IEEE
 -2-2-1مقایسه درس آزمایشگاه حفاظت در کشور با معیارهاي 19.................................. IEEE
 -3-1بررسی سیالبسهاي دروس حفاظت در برخی از دانشگاههاي کشورهاي خارجی

22...........

 -1-3-1دانشگاه ( Novi Sadبلگراد-صربستان) 22.........................................................
 -2-3-1دانشگاه ( Portlandپرتلند-آمریکا) 23..............................................................
 -3-3-1دانشگاه ( GUJARAT Technologyاحمدآباد-هند) 24.....................................
 -4-3-1دانشگاه (Sri Venkateswaraهند) 25..........................................................
 -5-3-1دانشگاه ( TIRUCHIRAPPALLIهند) 27...................................................
 -6-3-1دانشگاه ( West Bengalهند) 28..................................................................
 -7-3-1دانشگاه ( Fatihاستانبول-ترکیه) 30.................................................................
 -8-3-1دانشگاه ( RWTH Aachenآخن-آلمان) 31.....................................................
 -9-3-1دانشگاه هنگ کنگ 31.................................................................................
 -10-3-1دانشگاه هنگ کنگ 32.................................................................................
أ

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
ب
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

 -11-3-1دانشگاه ( Boiseآیداهو-آمریکا) 33..................................................................
 -12-3-1جمعبندي 34............................................................................................
 -4-1مقایسه سرفصلهاي دروس حفاظت پیشنهادي کمیته  IEEEبا دانشگاههاي کشور و سایر دانشگاههاي
39............................................................................................

بررسی شده

 -5-1بررسی برخی از کتب حفاظتی چاپ شده در کشور

44................................................

 -1-5-1کتاب حفاظت پیشرفته (نویسنده :دکتر حسین عسکریان ابیانه) 44...................................
 -2-5-1کتاب حفاظت و رلهها (نویسنده :دکتر حسین عسکریان ابیانه) 45....................................
 -1-5-1کتاب بررسی سیستمهاي قدرت و حفاظت آنها توسط نرمافزار ( PSCADنویسنده :دکتر حسین
عسکریان ابیانه)

46.......................................................................................

 -2-5-1کتاب حفاظت شبکههاي توزیع انرژي الکتریکی (ترجمه :دکتر محمود رضا حقیفام) 47............
 -3-5-1کتاب محاسبات اتصالکوتاه در شبکه (نویسنده :دکتر مسعود سلطانی) 48...........................
 -1-5-1کتاب رله و حفاظت سیستمها (نویسنده :دکتر مسعود سلطانی) 49...................................
 -2-5-1کتاب حفاظت سیستمهاي قدرت :حفاظت و سیگنالدهی دیجیتال (نویسنده :دکتر صادق جمالی) .
49......................................................................................................
 -3-5-1کتاب حفاظت سیستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر صادق جمالی) 50..................................
 -4-5-1کتاب ترانسفورماتورهاي جریان حفاظتی (نویسنده :دکتر سیدمحمد شهرتاش) 51...................
 -5-5-1کتاب مبانی حفاظت سیستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر مجتبی خدرزاده) 52........................
 -6-5-1کتاب حفاظت پیشرفته موتورهاي الکتریکی (نویسنده :دکتر مجتبی خدرزاده) 53...................
 -1-5-1کتاب حفاظت سیستمهاي قدرت (نویسنده :مهندس همایون حائري) 53............................
 -2-5-1سایر کتابهاي حفاظتی چاپ داخل 54................................................................
 -6-1بررسی برخی از کتب حفاظتی چاپ شده در خارج از کشور

56.....................................

 -1-6-1بررسی سرفصلهاي کتاب 56............. Digital Protection for Power Systems

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
ج
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

 -2-6-1بررسی سرفصلهاي کتاب 57................. Practical Power System Protection
 -3-6-1بررسی سرفصلهاي کتاب 57................................ Power System Protection
 -4-6-1بررسی سرفصلهاي کتاب Digital Signal Processing in Power System Protection
59................................................................................................ and Control
 -5-6-1بررسی سرفصلهاي کتاب 59.... Fundamentals of Power System Protection
 -6-6-1بررسی سرفصلهاي کتاب 60.......... Computer Relaying for Power Systems
 -7-6-1بررسی سرفصلهاي کتاب 61.................................. Power System Relaying
 -8-6-1بررسی سرفصلهاي کتاب 61......................................... Protective Relaying
 -7-1بررسی مقاالت علمی برخی از اساتید حفاظت کشور

64..............................................

 -1-7-1میزان مشارکت اساتید حوزه حفاظت در ده شماره اخیر ژورنال IEEE Transaction on Power
78...................................................................................................... System
 -2-7-1میزان مشارکت اساتید حوزه حفاظت در ده شماره اخیر ژورنال IEEE Transaction on Power
80..................................................................................................... Delivery
 -3-7-1میزان مشارکت اساتید حوزه حفاظت در ده شماره اخیر ژورنال

IET Generation,

83..................................................................... Transmission & Distribution
 -4-7-1میزان مشارکت اساتید حوزه حفاظت در ده شماره اخیر ژورنال Electric Power Systems
84............................................................................................. Research
 -5-7-1میزان مشارکت اساتید حوزه حفاظت در ده شماره اخیر ژورنال European Transactions on
85........................................................................................ Electrical Power
 -8-1نتیجهگیري

86............................................................................................

-2بررسی دانش حفاظت در صنعت برق کشور

89..........................................................

مقدمه 91..............................................................................................................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
د
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

 -1-2بررسی امکانات آزمایشگاههاي  KEMAو  RMSدر حوزه تست رلههاي حفاظتی 91..................
 -1-1-2اجراي تایپ تست رلهها 91.............................................................................
96.............................

 -2-2دستورالعمل مدیریت شبکه براي نصب رلهها در شبکه برق کشور
-3-2تستهاي قابل اجرا درآزمایشگاههاي مرجع ایران

101 ................................................

 -1-3-2شرکت آزمایشگاههاي صنایع برق ایران )101 ............................................. (EPIL
 -4-2آزمایشگاه رله و حفاظت پژوهشگاه نیرو

104 ............................................................

 -5-2اولویتهاي تحقیقاتی و پروژههاي انجام شده در شرکت توانیر

110 ................................

 -1-5-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر سال 111 .............................. 1390
 -2-5-2اولویت هاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر سال 114 ............................. 1391
 -3-5-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر سال 116 .............................. 1392
 -4-5-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر سال 119 .............................. 1393
 -5-5-2پروژههاي انجام شده در شرکت توانیر 122 ...........................................................
 -6-2اولویتهاي تحقیقاتی و پروژههاي اجرا شده در شرکتهاي برق منطقهاي

123 ....................

 -1-6-2شرکت برق منطقهاي مازندران 124 ...................................................................
 -2-6-2شرکت برق منطقهاي اصفهان 126 ....................................................................
 -3-6-2شرکت برق منطقهاي تهران 131 ......................................................................
 -4-6-2شرکت برق منطقهاي خوزستان 133 ..................................................................
 -5-6-2برق منطقهاي آذربایجان 135 ..........................................................................
 -6-6-2برق منطقهاي باختر 136 ...............................................................................
 -7-6-2شرکت برق منطقهاي خراسان 137 ....................................................................
 -8-6-2برق منطقهاي سمنان 138 .............................................................................
 -9-6-2شرکت برق منطقهاي سیستان و بلوچستان 139 ......................................................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
ه
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

 -10-6-2شرکت برق منطقهاي فارس 139 ......................................................................
 -11-6-2شرکت برق منطقهاي کرمان 140 .....................................................................
 -12-6-2شرکت برق منطقهاي گیالن 141 .....................................................................
 -13-6-2شرکت برق منطقهاي هرمزگان 143 ..................................................................
 -14-6-2شرکت برق منطقهاي یزد 144 .........................................................................
 -15-6-2شرکت برق منطقهاي غرب 144 .......................................................................
-7-2عنوان طرحهاي کالن ملی بخش برق 145 .................................................................
-8-2نتیجهگیري

146 ..........................................................................................

-3بررسی پرسشنامههاي ارسالی به متخصصین صنعت در مورد وضعیت دانش حفاظت در کشور 149 ............
مقدمه 150 ............................................................................................................
 -1-3فرم خام پرسشنامه تهیه شده

151 .........................................................................

-2-3نتایج پرسشنامه پر شده توسط کارشناسان بخش رلیاژ صنعت برق

154 .........................

 -1-2-3پراکندگی پاسخ دهندگان 154 .........................................................................
 -2-2-3حوزه عملکرد پاسخ دهندگان 155 .....................................................................
 -3-2-3حوزه نرمافزارهاي تخصصی برق و میزان دانش نسبت به آنها 158 ..................................
 -4-2-3میزان اهمیت آموزشهاي حین خدمت یا دانشگاهی در حوزه تخصصی هریک از پاسخدهندگان ..
160 ....................................................................................................
 -5-2-3انواع آموزشهاي حین خدمت که میتوانند مفید باشند 162 ...........................................
 -6-2-3انواع رله و تستري که پاسخدهندگان آشنایی بیشتري دارند و میزان آشنایی هریک 163 ...........
 -7-2-3میزان مشارکت در همایشها و کنفرانسهاي علمی 165 ............................................
 -8-2-3میزان ارتباط حوزه فعالیت هریک از پاسخدهندگان با دانشگاههاي کشور 167 ......................
 -9-2-3مهمترین ضعف فارغالتحصیالن دانشگاهی در بدو ورود به صنعت کشور 169 .......................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
و
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

-3-3بررسی نظرات مدیران صنعت برق کشور در مورد دانش حفاظت

ويرايش اول ،فروردين 1394

169 .............................

 -1-3-3نرمافزارهاي مهم حوزه حفاظت از نظر مدیران 170 ..................................................
 -2-3-3مهمترین ضعف آموزشهاي دانشگاهی از نظر مدیران 171 ..........................................
 -3-3-3مهمترین ضعف صنعت در حوزه دانش حفاظت از نظر مدیران 171 ..................................
 -4-3-3آموزشهاي حین خدمت مورد نیاز از دید مدیران 171 ................................................
 -5-3-3مباحث مرتبط با استاندارد در حوزه حفاظت کشور 172 ...............................................
 -6-3-3میزان آشنایی پرسنل با تجهیزات حفاظتی 172 .......................................................
نتیجهگیري 175 ........................................................................................................
مراجع 177 ............................................................................................................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
ز
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

فهرست شكلها
شکل  :1-3تفکیک حوزههاي عملکردي پاسخدهندگان بر حسب درصد 158 .......................................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
ح
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

فهرست جدولها
جدول  :1-1سرفصلهاي پیشنهادي براي دروس تئوري حفاظت توسط کمیته حفاظت 3................. IEEE
جدول  :2-1سرفصلهاي پیشنهادي براي درس آزمایشگاه حفاظت توسط کمیته حفاظت 7...............IEEE
جدول  :3-1سرفصلهاي درس بررسی سیستمهاي قدرت 9.........................................................
جدول  :4-1سرفصلهاي درس حفاظت و رله 9.......................................................................
جدول  :5-1سرفصلهاي درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه علم و صنعت 10 ......................................
جدول  :6-1مراجع درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه علم و صنعت 10 .............................................
جدول  :7-1سرفصلهاي درس حفاظت جامع و گسترده شبکههاي قدرت در دانشگاه علم و صنعت 11 ...........
جدول  :8-1مراجع درس حفاظت جامع و گسترده شبکههاي قدرت در دانشگاه علم و صنعت 11 ..................
جدول  :9-1سرفصلهاي درس حفاظت و کنترل گسترده دیجیتالی پستها و نیروگاهها در دانشگاه علم و صنعت11.
جدول  :10-1مراجع درس حفاظت و کنترل گسترده دیجیتالی پستها و نیروگاهها در دانشگاه علم و صنعت12.....
جدول  :11-1سرفصلهاي درس محاسبات اتصال کوتاه و کاربرد محدودکنندههاي جریان خطا در شبکههاي قدرت در
دانشگاه علم و صنعت 12… ..........................................................................................
جدول  :12-1مراجع درس محاسبات اتصال کوتاه و کاربرد محدودکنندههاي جریان خطا در شبکههاي قدرت در دانشگاه
علم و صنعت 13 ......................................................................................................
جدول  :13-1سرفصلهاي درس حفاظت شبکههاي توزیع با منابع تولید پراکنده در دانشگاه علم و صنعت 13 ....
جدول  :14-1مراجع درس حفاظت شبکههاي توزیع با منابع تولید پراکنده در دانشگاه علم و صنعت 14 ...........
جدول  :15-1سرفصلهاي درس کاربرد فناوري اطالعات و انتقال داده در سیستمهاي حفاظتی در دانشگاه علم و

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
ط
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

صنعت 14 ..............................................................................................................
جدول  :16-1مراجع درس کاربرد فناوري اطالعات و انتقال داده در سیستمهاي حفاظتی در دانشگاه علم و صنعت14.
جدول  :17-1سرفصلهاي درس حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت در دانشگاه تهران 15 ........................
جدول  :18-1سرفصلهاي درس حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت در دانشگاه صنعتی اصفهان 15 .............
جدول  :19-1مراجع درس حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت در دانشگاه صنعتی اصفهان 16 ....................
جدول  :20-1سرفصلهاي درس حفاظت شبکههاي توزیع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 16 ........................
جدول  :21-1مراجع درس حفاظت شبکههاي توزیع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر17 ................................
جدول  :22-1سرفصلهاي درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 17 .................................
جدول  :23-1مراجع درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 17 .........................................
جدول  :24-1مقایسه سرفصلهاي تئوري  IEEEبا سرفصلهاي دروس حفاظت در دانشگاههاي کشور 18 .....
جدول  :25-1مقایسه سرفصل آزمایشگاه حفاظت امیرکبیر با معیارهاي 21 ................................ IEEE
جدول  :26-1سرفصل هاي درس حفاظت در دانشگاه 22 ............................................ Novi Sad
جدول  :27-1سرفصل هاي درس حفاظت در دانشگاه 23 ..............................................Portland
جدول  )28-1مراجع درس حفاظت در دانشگاه 23 ......................................................Portland
جدول  :29-1سرفصل هاي درس سوئیچگیر و حفاظت در دانشگاه 24 .......GUJARAT Technology
جدول  :30-1مراجع درس سوئیچگیر و حفاظت در دانشگاه 24 ............... GUJARAT Technology
جدول  :31-1سرفصل هاي درس سوئیچگیر و حفاظت در دانشگاه 25 ................. Sri Venkateswara
جدول  :32-1مراجع درس سوئیچگیر و حفاظت در دانشگاه 26 ......................... Sri Venkateswara
جدول  :33-1سرفصل هاي درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه 27 .............. TIRUCHIRAPPALLI

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
ی
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

جدول  :34-1مراجع درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه 28 ...................... TIRUCHIRAPPALLI
جدول  :35-1سرفصل هاي درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه 28 ............................. West Bengal
جدول  :36-1مراجع درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه 29 ..................................... West Bengal
جدول  :37-1سرفصل هاي درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه 30 ......................................... Fatih
جدول  :38-1سرفصل هاي درس حفاظت در دانشگاه 31 .................................. RWTH Aachen
جدول :39-1سرفصل هاي درس روش هاي مدرن حفاظت در دانشگاه هنگ کنگ 31 ............................
جدول  :40-1مراجع درس روش هاي مدرن حفاظت در دانشگاه هنگ کنگ32 ....................................
جدول  :41-1سرفصل هاي درس حفاظت در دانشگاه هنگ کنگ 32 ...............................................
جدول  :42-1مراجع درس حفاظت در دانشگاه هنگ کنگ 33 .......................................................
جدول  :43-1سرفصل هاي درس حفاظت در دانشگاه 33 .................................................. Boise
جدول  :44-1بررسی اجمالی سرفصلهاي دانشگاه هاي سایر کشورهاي دنیا 34 ...................................
جدول  :45-1مراجع دروس حفاظت در دانشگاههاي سایر کشورهاي دنیا 37 ........................................
جدول  :46-1مقایسه سرفصلهاي آموزش حفاظت دانشگاه هاي مختلف با معیارهاي 40 ................ IEEE
جدول  :47-1سرفصلهاي کتاب حفاظت پیشرفته در سیستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر عسکریان ابیانه) 44 .....
جدول  :48-1سرفصلهاي کتاب حفاظت پیشرفته در سیستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر عسکریان ابیانه) 45 .....
جدول  :49-1سرفصلهاي کتاب بررسی سیستمهاي قدرت و حفاظت آنها توسط نرمافزار PSCAD
(نویسنده :دکتر عسکریان ابیانه) 46 ...................................................................................
جدول  :50-1سرفصلهاي کتاب حفاظت شبکههاي توزیع انرژي الکتریکی (نویسنده :دکتر حقی فام)47 .........
جدول  :51-1سرفصلهاي کتاب محاسبات اتصال کوتاه در شبکه (نویسنده :دکتر سلطانی) 48 ....................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
ك
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

جدول  :52-1سرفصلهاي کتاب رله و حفاظت سیستمها (نویسنده :دکتر سلطانی) 49 .............................
جدول  :53-1سرفصلهاي کتاب حفاظت و سیگنالدهی دیجیتال (نویسنده :دکتر جمالی) 50 .....................
جدول  :54-1سرفصلهاي کتاب حفاظت سِستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر جمالی) 50 ............................
جدول  :55-1سرفصلهاي کتاب ترانسفورماتورهاي جریان حفاظتی (نویسنده :دکتر شهرتاش)52 .................
جدول  :56-1سرفصلهاي کتاب مبانی حفاظت سیستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر خدرزاده) 52 ...................
جدول  :57-1سرفصلهاي کتاب حفاظت پیشرفته ماشینهاي الکتریکی (نویسنده :دکتر خدرزاده) 53 .............
جدول  :58-1سرفصلهاي کتاب حفاظت سیستمهاي قدرت (نویسنده :مهندس حائري) 54 .......................
جدول  :59-1برخی دیگر از کتابهاي حفاظتی کشور 55 ............................................................
جدول  :60-1سرفصلهاي کتاب 56 ......................Digital Protection for Power Systems
جدول  :61-1سرفصلهاي کتاب 57 .......................... Practical Power System Protection
جدول  :62-1سرفصلهاي کتاب 58 ......................................... Power System Protection
جدول  :63-1سرفصلهاي کتاب Digital Signal Processing in Power System Protection and
59 .......................................................................................................... Control
جدول  :64-1سرفصلهاي کتاب 60 ............. Fundamentals of Power System Protection
جدول  :65-1سرفصلهاي کتاب 60 ................... Computer Relaying for Power Systems
جدول  :66-1سرفصلهاي کتاب 61 ........................................... Power System Relaying
جدول  :67-1سرفصلهاي کتاب 62 .................................................. Protective Relaying
جدول  :68-1مطابقت محتوي کتابهاي چاپ داخل با معیارهاي 62 ...................................... IEEE
جدول  :69-1برخی از مقاالت علمی اساتید حوزه حفاظت دانشگاههاي کشور 66 ...................................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
ل
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

جدول  )70-1ژورنالهاي بررسی شده 78 .............................................................................
جدول  :71-1مقاالت پذیرفته شده از اساتید حفاظت کشور در ده شماره آخر IEEE Transaction on Power
78 .......................................................................................................... System
جدول  :72-1مقاالت پذیرفته شده از اساتید حفاظت کشور در ده شماره آخر IEEE Transaction on Power
80 ........................................................................................................ Delivery
جدول  :73-1مقاالت پذیرفته شده از اساتید حفاظت کشور در ده شماره آخر & IET Generation, Transmission
83 ................................................................................................... Distribution
جدول  :74-1مقاالت پذیرفته شده از اساتید حفاظت کشور در ده شماره آخر Electric Power Systems Research
84 ......................................................................................................................
جدول  :75-1مقاالت پذیرفته شده از اساتید حفاظت کشور در ده شماره آخر 85 ......................... ETEP
جدول  :1-2لیست تستهاي اجرا شده درآزمایشگاههاي  KEMAو  RMSمطابق استاندارد 92IEC 60255
جدول  :2-2نیازمنديهاي اجراي تستهاي 93 ..................................................... Functional
جدول  :4-2نیازمنديهاي اجراي تستهاي 94 ...................................................... Immunity
جدول  :5-2نیازمنديهاي اجراي تستهاي 94 ....................................................... Emission
جدول  :6-2نیازمنديهاي اجراي تستهاي 95 ................................................ Enviromental
جدول  :7-2نیازمنديهاي اجراي تستهاي 95 ................................................... Mechanical
جدول  :8-2لیست آزمایشات نوعی مشترک رلههاي حفاظتی مطابق نظر مدیریت شبکه ایران 96 .................
جدول  :9-2لیست آزمایشات اختصاصی هر تایپ رله مطابق نظر مدیریت شبکه ایران 99 ..........................
جدول  :10-2تستهاي قابل اجرا در آزمایشگاه حفاظت 101 ...............................................EPIL

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
م
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

جدول  :11-2تستهاي قابل اجرا در آزمایشگاه حفاظت پژوهشگاه نیرو 105 .......................................
جدول  :12-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر در سال 111 ........................... 1390
جدول  :13-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر در سال 114 ........................... 1391
جدول  :14-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر در سال 116 ........................... 1392
جدول  :15-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر در سال 119 ........................... 1393
جدول  :16-2برخی از پروژهاي انجام شده در شرکت توانیر 123 ....................................................
جدول  :17-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي مازندران 124 ....................................
جدول  :18-2انتشارات شرکت برق منطقهاي مازندران126 ..........................................................
جدول  :19-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي اصفهان 127 .....................................
جدول  :20-2پروژههاي در دست اجراي شرکت برق منطقهاي اصفهان 128 .......................................
جدول  :21-2پایاننامههاي مورد حمایت شرکت برق منطقهاي اصفهان129 .......................................
جدول :22-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي تهران 131 ........................................
جدول  :23-2پروژههاي در دست اجراي شرکت برق منطقهاي تهران 132 .........................................
جدول  :24-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي خوزستان 133 ...................................
جدول  :25-2پروژههاي در دست اجراي شرکت برق منطقهاي خوزستان 134 ......................................
جدول  :26-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي آذربایجان 135 ...................................
جدول :27-2پروژههاي در دست اجراي شرکت برق منطقهاي آذربایجان 136 ......................................
جدول  :28-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي باختر 136 ........................................
جدول :29-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي خراسان 137 ......................................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
ن
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

جدول  :30-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي سمنان 139 ......................................
جدول  :31-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي سیستان و بلوچستان 139 .......................
جدول  :32-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي فارس 140 .......................................
جدول  :33-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي کرمان 140 ......................................
جدول  :34-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي گیالن 142 ......................................
جدول  :35-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکت برق منطقهاي گیالن 142 ..............................................
جدول  :36-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکت برق منطقهاي هرمزگان 143 ...........................................
جدول  :37-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي هرمزگان 144 ...................................
جدول  :38-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي یزد 144 ..........................................
جدول  :39-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي غرب 145 ........................................
جدول  :1-3پراکندگی مشارکتکنندگان در مورخ  94/01/26به تفکیک شرکتهاي مربوطه 154 ..................
جدول  :2-3اسامی مشارکتکنندگان در پرسشنامه از شرکت متانیر 155 ..............................................
جدول  :3-3حوزههاي فعالیتی هریک از پاسخدهندگان 156 .........................................................
جدول  :4-3نرمافزارهاي مهم حوزه حفاظت 158 .....................................................................
جدول  :5-3تعداد آراء هریک از نرمافزارهاي تخصصی حوزه حفاظت 160 ..........................................
جدول  :6-3میزان اهمیت آموزشهاي حین خدمت در مقایسه با آموزشهاي دانشگاهی 161 .....................
جدول  :7-3انواع آموزشهاي حین خدمت مورد نیاز 163 ............................................................
جدول  :8-3میزان توانایی کار با تجهیزات حفاظتی 163 .............................................................
جدول  "9-3میزان مشارکت در کنفرانسها و همایشهاي علمی 165 ..............................................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
س
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

جدول  :10-3میزان ارتباط حوزه فعالیت هریک از افراد با دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور 167 .................
جدول  :11-3نام و حوزه فعالیت مدیران مشارکت کننده در ارزیابی دانش حفاظت 169 ............................
جدول  :12-3نرمافزارهاي مهم از دید مدیران 170 ...................................................................
جدول  :13-3میزان توانایی کار با تجهیزات حفاظتی پرسنل حفاظت از دید مدیران 173 ...........................

فصل اول
بررسی وضعیت دانشگاههاي کشور در زمینه حفاظت
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مقدمه
در این فصل از گزارش به بررسی وضعیت آموزش حفاظت در دانشگاههاي کشور پرداخته میشود .این امر در چند گام محقق
میشود .با توجه به آنکه این ارزیابی نیاز به شاخصها و معیارهایی دارد ،لذا در گام نخست این فصل به ارائه شاخصهاي پیشنهادي
از سوي کمیته حفاظت  IEEEپرداخته میشود .در این پیشنهادها ،کمیته حفاظت  IEEEنیازمنديهایی را که براي فارغالتحصیالن
دانشگاهی در صورتی که بخواهند در صنعت برق در حوزه حفاظت فعالیت کنند را مشخص میسازد .سپس در ادامه این فصل به
مقایسه وضعیت آموزش دروس حفاظت در کشور با معیارهاي تعیین شده توسط کمیته  IEEEپرداخته میشود .آنچه که مسلم است
کشورهاي پیشرفته دنیا بلحاظ تولید تجهیزات حفاظتی تجربیات بسیار موفقی نسبت به کشور ما داشتهاند ،براین اساس ضروري
است آموزشهاي حفاظتی در دانشگاههاي این کشورها بررسی شده و با ایران مقایسه گردد تا مشخص شود که آیا خالء تولید
تجهیزات  High Techحفاظتی در آموزشهاي دانشگاهی است یا این مسئله را باید در جاي دیگري جستوجو نمود .همچنین به
منظور تکمیل این بررسی ها در این فصل کتب و مراجع حفاظتی مورد استفاده در ایران با سایر کشورهاي دنیا مورد مقایسه قرار
میگیرد .بطور خالصه آنچه که از نتایج بررسیهاي این فصل مشخص است این است که بلحاظ آموزشهاي تئوري دانش حفاظت،
دانشگاههاي کشور نه تنها نسبت به سایر کشورهاي دیگر عقبتر نیستند بلکه به معیارهاي تعریف شده توسط کمیته  IEEEبسیار
نزدیکتر نیز هستند .آنچه که میتوان آنرا بعنوان مهمترین مشکل آموزشهاي حفاظت در داخل کشور معرفی نمود ،بخش
آموزشهاي عملی در قا لب آزمایشگاه حفاظت است که عمدتا به دلیل کمبود تجهیزات کمتر مورد توجه قرار میگیرند .بگواه
متخصصین صنعت برق کشور ،این مسئله مهمترین مشکل فارغالتحصیالن دانشگاهی در هنگام ورود به صنعت برق کشور بویژه در
حوزه حفاظت است.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
2
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

معیارهاي ارائه شده توسط کمیته حفاظت  IEEEبراي آموزش حفاظت در دانشگاهها
با توجه به آنکه بررسی وضعیت دانش یک کمیت کیفی است لذا ارزیابی آن بدون داشتن یک شاخص و الگو بسیار پیچیده می-
باشد .براین اساس کمیته حفاظت  IEEE1معیارهایی را براي دانشگاهها تعیین نموده است تا دانشگاهها با رعایت این شاخصها
بتوانند دانش آموختگانی را پروش دهند که قادر باشند نیازهاي صنعت برق در حوزه حفاظت را به خوبی تحت پوشش قرار دهند.
براین اساس در این بخش از گزارش حاضر ،ابتدا شاخصهاي آموزشی اعالم شده توسط این کمیته که از مطالعه [ ]1استخراج
شدهاند ،بیان میشوند و سپس وضعیت آموزشی دانشگاههاي کشور با این شاخصها مورد مقایسه قرار میگیرند تا ضعفها و نقاط
قوت آموزش در حوزه حفاظت کشور نمایان شوند.
براساس مطالعه [ ]1افرادي که در حوزه حفاظت در صنعت فعالیت میکنند ،در یکی از حوزههاي زیر مشغول هستند:
2



تعیین طرحهاي مناسب حفاظتی



تعیین دیاگرامها و دستورالعملها براي نصب تجهیزات حفاظتی



تعیین تنظیمات بهینه تجهیزات بطوریکه قابلیت اطمینان و انتخابگري سیستم را تضمن نماید

3
4

5



وارد نمودن تنظیمات و تست تجهیزات



تحلیل نحوه عملکرد سیستم حفاظت در زمان بروز خطاها

6

1

)IEEE Power System Relaying Committee (PSRC
Defne Appropriate protection schemes
3
Undertake designs of ac and dc schematic drawing as well as writing diagrams for installetions purposes
4
Carry out power system studies to define settings and parameters of relays to guarantee the required levels
of reliability and selectivity
5
Implements settings, test and commission protection installetions
6
Analysis relay performance under different events
2
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براین اساس فارغ التحصیالن دانشگاهی که وارد حوزه حفاظت در صنعت برق میشوند حتما در یکی از حوزههاي فوق مشغول
به خدمت میشوند .کمیته حفاظت  IEEEبراي اینکه دانش حفاظت این افراد براي حوزههاي عملکردي کافی باشد ،ملزوماتی را
مشخص نموده است .این ملزومات در سه دسته ،سرفصل دروس تئوري ،سرفصل آزمایشگاههاي حفاظت و نحوه تدریس درسهاي
حفاظت تقسیم میشوند.
سرفصل دروس حفاظت از نظر کمیته حفاظت IEEE

براي آنکه فارغ التحصیالن دانشگاهی بتوانند بخوبی در حوزههاي عملکردي خود در صنعت کارایی داشته باشند باید سرفصل
هاي حفاظتی زیر را با موفقیت گذرانده باشند.
جدول  :1-1سرفصلهاي پیشنهادي براي دروس تئوري حفاظت توسط کمیته حفاظت IEEE

شماره

عنوان سرفصل

جزئیات

1

فازورها و مدل سیستم

ولتاژ و جریان در سیستم سه فاز

2

مولفههاي متقارن

3

ترانسهاي اندازهگیري ولتاژ و جریان

4

رلههاي حفاظتی

مدل ترانسهاي سه فاز
مدل امپدانس خطوط انتقال
تبدیل ستاره/مثلث
معادالت مولفههاي متقارن و مدلهاي شبکه
آنالیز شبکه نامتعادل براساس مولفههاي متقارن
برنامههاي کامپیوتري مولفههاي متقارن
مولفههاي متقارن اندازهگیري شده توسط رلهها
ترانسهاي اندازهگیري جریان
ترانس اندازهگیري ولتاژ خازنی
ترانسهاي اندازهگیري نوري
تعداد توابع حفاظتی مورد نیاز براي حفاظت استاندارد سیستم
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جزئیات

شماره

عنوان سرفصل

5

تنظیمات و هماهنگی حفاظتی رلههاي

اثرات القاي متقابل بر رلههاي زمین

زمین

تاثیرات عدم هماهنگی

اصول عملکرد رلههاي حفاظتی
رلههاي حفاظتی اضافه جریان جهتی
حفاظت دیستانس
خطاهاي امپدانس باال
حفاظت دیفرانسیل
خطاهاي بریکر
حفاظت توسط رلههاي دیجیتال
طراحی مدارات مجتمع
طراحی سیستمهاي دیجیتال
فیلترینگ و پردازش سیگنال دیجیتال
محدودیتهاي حفاظت دیجیتال
ارتباطات از راه دور در خطوط انتقال

هماهنگی حفاظتی شبکههاي نمونه
6

تنظیم و هماهنگی رلههاي دیستانس

معادالت گشتاور

فازي

دیاگرام  R-Xو رلههاي فاز امپدانس
تئوري تنظیمات رله فازي
تئوري محاسبات امپدانس ظاهري
تاثیرات جبران سازهاي سري بر امپدانس محاسبه شده
تاثیرات خطوط همسایه بر یکدیگر

7

رله دیفرانسیل حفاظت ترانسفورماتورها

8

حفاظت پستهاي انتقال و توزیع

ترانسهاي سه فاز دو سیم پیچه و سه سیم پیچه
رگوله نمودن فاز ولتاژ ترانسها
حفاظت ترانسفورماتورها
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شماره

عنوان سرفصل

9

رله حفاظت از خطاي بریکر

10

رلههاي سرعت باال براي سیستمهاي

جزئیات
حفاظت فیدرهاي شعاعی
طرحهاي اینترالک
حفاظت خطاي بریکر
طرحها و کاربردهاي ریزش بار
حفاظت اضافه بار
حفاظت بانکهاي خازنی
مکانیزمهاي بریکرها
طراحی مدارات رله خطاي بریکر
تنظیم تایمر رله خطاي بریکر
تغییرات در رله حفاظت از خطاي بریکر براي کاربردهاي
فشار قوي

ولتاژ باال
11

حفاظت سیستمهاي EHV

12

حفاظت تجهیزات نیروگاهی

13

فانکشنهاي حفاظت ژنراتور

14

پایداري سیستم

15

حفاظت واحدهاي صنعتی و تجاري

16

اصول حفاظت گسترده

پیکربندي نیروگاهها
حفاظت ثانویه
حفاظت واحد تولید
راهنماي حفاظت براي واحدها و ثانویه
خطاي زمین استاتور
روشهاي 3V0

روشهاي حفاظت نوترال تراتسفورماتور براي حفاظت
استاتور

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
6
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

شماره

عنوان سرفصل

17

حفاظت تجهیزات در مقابل حرارت

18

تست رلهها

جزئیات
تستهاي تنها یک رله
تست فانکشنهاي حفاظت خطوط و پستها
تست سیستم و خطاهاي پنهان

همانطور که از جدول فوق مشخص است ،سرفصلهاي پیشنهاد شده توسط کمیته حفاظت  ،IEEEسرفصل کامل و جامعی
است بطوریکه تمام مباحث حفاظت از مبانی تا حفاظت پیشرفته را کامال تحت پوشش قرار میدهد .الزم به ذکر است مطابق مطالعه
[ ]1کلیه این سرفصلها قابلیت ارائه در قالب یک درس را ندارند .براین اساس پیشنهاد میشود که این سرفصلها در قالب چند
درس ارائه شوند تا تمام سرفصلها بطور کامل پوشش داده شوند .الزم به ذکر است ،در همین گزارش این سرفصل با سرفصل
دروس حفاظت در دانشگاههاي کشور جهت ارزیابی وضعیت دانشگاههاي کشور در آموزش مفاهیم و اصول حفاظت به دانشجویان
مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد .اما قبل از آن به بررسی سرفصلهاي پیشنهاد شده توسط کمیته حفاظت  IEEEبراي درس
آزمایشگاه حفاظت پرداخته میشود.
سرفصل فعالیتهاي آزمایشگاه حفاظت از نظر کمیته حفاظت IEEE

با توجه به آنکه اکثر فارغ التحصیالن دانشگاهی در صنعت برق مشغول بکار میشوند ،لذا داشتن تجربه کافی از عملکرد با
تجهیزات و برخورد با مسائل واقعی بویژه در حوزه حفاظت سیستمهاي قدرت در باال رفتن بهرهوري و کم شدن مشکالت صنعت در
آموزش نیرويهاي جذب شده کمک شایانی مینماید .براین اساس کمیته حفاظت  IEEEسرفصلهایی را براي درس آزمایشگاه
حفاظت برنامه ریزي نموده است تا بدین ترتیب دانشجویان عالوه بر یادگیري مطالب تئوري حفاظت بتوانند در آزمایشگاه این درس

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
7
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

مطالب تئوري را در قالب عملی حس نموده و تست نمایند .با عنایت به این مطلب ،سرفصلهاي درس آزمایشگاه حفاظت
سیستمهاي قدرت بصورت زیر پیشنهاد شده است:
جدول  :2-1سرفصلهاي پیشنهادي براي درس آزمایشگاه حفاظت توسط کمیته حفاظت IEEE

شماره

عنوان فعالیت

1

اجراي محاسبات اتصالکوتاه و مولفههاي متقارن

2

برنامه کامپیوتري اتصالکوتاه ،هماهنگی حفاظتی و برنامه کشیدن منحنی رلهها

3

طراحی سیستم حفاظت و تنظیمات آن

4

تست رلهها

5

تنظیم رلههاي الکترومکانیکی و رلههاي دیجیتال

6

اجراي نحوه اتوماسیون و کنترل پست بر روي یک شبکه نمونه آزمایشگاهی

7

اجراي نحوه حفاظت موتورها و ژنراتورها

8

کار با IEDها

9

بررسی تاثیر طرحهاي حفاظتی و تنظیمات حفاظتی بر پایداري

همانطور که مشخص است در درس آزمایشگاه تاکید ویژه این کمیته بر داشتن یک شبکه پایلوت آزمایشگاهی است که مجهز
به انواع تجهیزات حفاظتی و رلههاي حفاظتی (شامل رلههاي استاتیکی ،الکترومکانیکی و میکروپروسسوري) است تا دانشجویان از
نزدیک بتوانند طرح حفاظت آن را خودشان طراحی نمایند و مفاهیمی چون هماهنگی حفاظتی ،تنظیم انواع رلههاي حفاظتی ،تست
رلهها و  ...را بتوانند براحتی بر روي آن تست نمایند .بنابراین آنچه که مشخص است این است که آزمایشگاه حفاظت مدنظر کمیته
 IEEEباید داراي تمام زیرساختهاي الزم و تجهیزات واقعی که در صنعت هستند اعم از انواع رلههاي حفاظتی ،تستر تجهیزات
حفاظت ،موتورها و ژنراتورها و  ...براي آموزش دانشجویان باشند.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
8
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

نحوه تدریس دروس حفاظت به پیشنهاد کمیته حفاظت IEEE

با توجه به اهمیت مبحث حفاظت در صنعت برق و از آنجا که این مبحث مستقیما با قابلیت اطمینان شبکهها و رضایت
مشترکین گره خورده است لذا کمیته حفاظت  IEEEحساسیت ویژهاي بر روي این درس دارد ،بطوریکه عالوه بر پیشنهاد
سرفصلهاي دروس حفاظت ،این کمیته پیشنهاداتی نیز براي نحوه تدریس این درس در دانشگاهها داشته است تا بدین وسیله فارغ-
التحصیالنی که در صنعت در حوزههاي حفاظتی وارد میشوند در سایه آموزشهایی که دیدهاند بتوانند خدمات ارزندهاي را ارائه
دهند.
براین اساس نحوه تدریس دروس حفاظت مشتمل بر موارد زیر میشود:


برگزاري کالسهاي استاندارد و رایج



کار با نرمافزارهاي مهم حوزه حفاظت



تمرینهاي مناسب و پیادهسازي این تمرینها با نرمافزار
مقایسه آموزش حفاظت در کشور با معیارهاي ارائه شده

همانطور که گفته شد ،یکی از ارکان اساسی به منظور بررسی دانش حفاظت در کشور ،دانشگاهها هستند .بدین جهت در بخش
قبل شاخصهایی براي آموزش حفاظت توسط کمیته حفاظت  IEEEارائه گردید .در این بخش آموزش حفاظت در دانشگاههاي
کشور با شاخصهاي ارائه شده در بخش گذشته مقایسه میشوند.
مقایسه سرفصل درسهاي تئوري حفاظت در کشور با معیار IEEE

در جدول  1-1سرفصلهاي پیشنهادي توسط کمیته حفاظت  IEEEارائه گردیدند .همانطور که در مورد این سرفصلها توضیح
داده شد ،بعلت تعدد سرفصلهاي پیشنهادي کمیته  ،IEEEلذا پیشنهاد شده بود که این سرفصلها در قالب چند درس حفاظت
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9
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

آموزش داده شوند تا عالوه بر آنکه کلیه مباحث پوشش داده میشوند ،فرصت کافی براي دانشجویان جهت ممارست در یادگیري
این سرفصلها باشد .نگاهی به جدول  3-1تا جدول  23-1که سرفصلهاي مختلف دروس حفاظت در دانشگاههاي کشور را نشان
میدهند ،به روشنی مشخص میسازند که اوال کلیه سرفصلهاي معیار  IEEEدر این دروس رعایت شده است .همچنین مطابق
پیشنهاد کمیته حفاظت  ،IEEEتمام سرفصلهاي معیار در قالب یک درس ارائه نشدهاند بلکه این کار در چندین درس انجام شده
است.
درس بررسی سیستمهاي قدرت (دوره کارشناسی)
جدول  :3-1سرفصلهاي درس بررسی سیستمهاي قدرت

شماره

سرفصل مطالب

1

مولفههاي متفارن

2

اتصالکوتاههاي متقارن و نامتقارن

3

پخش توان بهینه

4

کنترل بار و فرکانس

5

کنترل ولتاژ و قدرت راکتیو

6

پایداري سیستمهاي قدرت

در س حفاظت و رله (دوره کارشناسی)
جدول  :4-1سرفصلهاي درس حفاظت و رله

شماره

سرفصل مطالب

1

مطالعه در مورد انواع کلیدهاي قطع کننده

2

مطالعه در مورد ترانسهاي جریان و ولتاژ

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
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شماره

سرفصل مطالب

3

حفاظت بوسیله فیوزها

4

اصول حفاظت خطوط انتقال به وسیله رلههاي دیستانس

5

اصول حفاظت دیفرانسیلی

6

حفاظت ژنراتورها (رله فرکانس کم ،فرکانس زیاد ،رله  ،reserve powerرله حفاظت سیمپیچ و ...

7

حفاظت واحد ژنراتور و ترانسفورماتور

8

حفاظت شینهها

9

علل بروز ولتاژهاي باال در سیستمهاي قدرت

10

حفاظت سیستمهاي قدرت در برابر ولتاژهاي باال

درس حفاظت پیشرفته (دانشگاه علم و صنعت)
جدول  :5-1سرفصلهاي درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه علم و صنعت

شماره

سرفصل مطالب

1

اصول ومبانی حفاظت دیجیتالی

2

مبانی و اجزاي عمومی سختافزار رلههاي دیجیتالی

3

روشهاي تخمین و استخراج فازور سیگنال از مقادیر نمونهبرداري شده

4

الگوریتمهاي حفاظت دیجیتالی خطوط انتقال

5

الگوریتمهاي حفاظت دیجیتالی ترانسفورماتورهاي قدرت
جدول  :6-1مراجع درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه علم و صنعت

عنوان مرجع

No

A.G. Phadke and J.S Thorp," Computer Relaying ", 1988.
A.T. Johns and S.K. Salman, "Digital Protection for Power Systems " , IEE, 1995.
"Power System Protection" , vol.4, IEE, 1995.

1
2
3
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عنوان مرجع

No

صادق جمالی " ،حفاظت سیستمهاي قدرت ،حفاظت و سیگنالدهی دیجیتال" ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت

4

ایران1380 ،
درس حفاظت جامع و گسترده شبكههاي قدرت (دانشگاه علم و صنعت)
جدول  :7-1سرفصلهاي درس حفاظت جامع و گسترده شبكههاي قدرت در دانشگاه علم و صنعت

شماره

سرفصل مطالب

1

اصول و مبانی عملیاتی سیستم جامع و گسترده پایش ،کنترل و حفاظت

2

اصول و مبانی اندازهگیري فازورها توسط  PMUو اندازهگیري فرکانس

3

اصول و روشهاي ارسال سیگنال و ارتباط مخابراتی در سیستمهاي حفاظتی

4

کاربردهاي عملیاتی سیستم جامع و گسترده حفاظت ،کنترل و پایش

5

سیستمهاي حفاظت خاص و عملیات بحرانزدایی
جدول  :8-1مراجع درس حفاظت جامع و گسترده شبكههاي قدرت در دانشگاه علم و صنعت

عنوان مرجع

No

گزارشهاي علمی و مقاالت مجالت معتبر مانند  IEEEو IEE

1

درس حفاظت و کنترل گسترده دیجیتالی پست ها و نیروگاهها (دانشگاه علم و صنعت)
جدول  :9-1سرفصلهاي درس حفاظت و کنترل گسترده دیجیتالی پستها و نیروگاهها در دانشگاه علم و صنعت

شماره

سرفصل مطالب

1

معرفی اجزاء تشکیل دهنده تجهیزات اولیه و نحوه آرایش آن در نیروگاه و پست

2

بررسی عملکرد تجهیزات ثانویه سیستم حفاظت و کنترل سنتی در نیروگاهها و پستها
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3

بررسی عملکرد تجهیزات ثانویه سیستم حفاظت و کنترل دیجیتالی در نیروگاهها و پستها

4

بررسی مزایا و معایب پستها و نیروگاههاي سنتی و دیجیتالی

5

امکانسنجی تبدیل نیروگاهها و پستهاي سنتی به دیجیتالی

جدول  :10-1مراجع درس حفاظت و کنترل گسترده دیجیتالی پستها و نیروگاهها در دانشگاه علم و صنعت

عنوان مرجع

No

گزارشهاي علمی و مقاالت مجالت معتبر مانند  IEEEو IEE

1

درس محاسبات اتصالکوتاه و کاربرد محدودکنندههاي جریان خطا در شبكههاي قدرت (دانشگاه علم و
صنعت)
جدول  :11-1سرفصلهاي درس محاسبات اتصالکوتاه و کاربرد محدودکنندههاي جریان خطا در شبكههاي قدرت در دانشگاه
علم و صنعت

شماره

سرفصل مطالب

1

محاسبات کامپیوتري اتصالکوتاه

2

اهمیت کاربرد  FCLدر شبکههاي قدرت

3

نحوه عملکرد انواع FCLها

4

روشهاي طراحی و بهینهسازي محدودسازها

5

جایابی بهینه محدودسازها
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 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

 مراجع درس محاسبات اتصالکوتاه و کاربرد محدودکنندههاي جریان خطا در شبكههاي قدرت در دانشگاه علم و:12-1 جدول
صنعت
No
1
2
3
4

5

عنوان مرجع
F. Calero, "Rebirth Of Negative-Sequence Quantities In Protective Relaying With
Microprocessor-Based Relays", Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. La Paz, Bolivia.
"High Fault Currents", Report of Queensland Government, Industrial Relationship, 2003.
M. Ohrstrom, "Fast Fault Detection For Power Distribution Systems", Royal Institute of
Technology, Department of Electrical Engineering, Stockholm 2003.
Parsons Brinckerhoff Ltd, "Development Of A Safety Case For The Use Of Current
Limiting Devices To Manage Short Circuit Currents On Electrical Distribution Networks",
2004.
D. Pines and U. Scholar, "Understanding High Temperature Superconductivity: Progress
and Prospects", Center for Nonlinear Studies, Los Alamos National Laboratory, Physics
Department, University of Illinois, 1997.

)درس حفاظت شبكههاي توزیع با منابع تولید پراکنده (دانشگاه علم و صنعت
 سرفصلهاي درس حفاظت شبكههاي توزیع با منابع تولید پراکنده در دانشگاه علم و صنعت:13-1 جدول

سرفصل مطالب

شماره

مدلسازي رفتار انواع واحدهاي تولید پراکنده در هنگام بروز اتصالکوتاه

1

مطالعات خطا در شبکههاي با تولید پراکنده

2

پدیده جزیره شدن

3

هماهنگی حفاظتی در شبکههاي با تولید پراکنده

4

مدیریت خطا در شبکههاي با تولید پراکنده

5
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جدول  :14-1مراجع درس حفاظت شبكههاي توزیع با منابع تولید پراکنده در دانشگاه علم و صنعت

عنوان مرجع

No

گزارشهاي علمی و مقاالت مجالت معتبر مانند  IEEEو IEE

1

درس کاربرد فناوري اطالعات و انتقال داده در سیستمهاي حفاظتی (دانشگاه علم و صنعت)
جدول  :15-1سرفصلهاي درس کاربرد فناوري اطالعات و انتقال داده در سیستمهاي حفاظتی در دانشگاه علم و صنعت

شماره

سرفصل مطالب

1

آشنایی با شبکه انتقال داده

2

الیه فیزیکی Physical Layer

3

الیه ارتباط دادهها Data Link Layer

4

کنترل دسترسی مشترک به کانال Medium Access Sub Layer

5

الیه شبکه Network Layer

6

الیه حمل Transport Layer

7

پروتکلهاي ارتباطی محلی و راه دور

8

امنیت شبکه

جدول  :16-1مراجع درس کاربرد فناوري اطالعات و انتقال داده در سیستمهاي حفاظتی در دانشگاه علم و صنعت

عنوان مرجع
Text Book: Computer Networking by: Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, 2003.
IEC 60870-5 Standards documents.
IEC 61850 Standards documents.

No
1
2
3
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درس حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت (دانشگاه تهران)
جدول  :17-1سرفصلهاي درس حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت در دانشگاه تهران

شماره

سرفصل مطالب

1

مقدمه

2

آنالیز خطا

3

حالتهاي گذراي ترانسهاي جریان و ولتاژ

4

حفاظت اضافه جریان

5

رلههاي جهتیاب

6

حفاظت رلههاي بهم پیوسته توسط رلهاي دیستانس

7

حفاظت واحد شبکههاي انتقال

8

سیستمهاي حفاظتی و پایداري شبکه

9

مباحث جانبی

درس حفاظت پیشرفته سیستم هاي قدرت (دانشگاه صنعتی اصفهان)
جدول  :18-1سرفصلهاي درس حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت در دانشگاه صنعتی اصفهان

شماره

سرفصل مطالب

1

رلههاي مایکروپروسسوري و منافع آنها ،بلوک دیاگرام یک رله مایکروپروسسوري

2

پردازش سیگنالهاي ورودي رله و سختافزار رله

3

الگوریتمهاي اندازهگیري و حفاظتی

4

رلههاي مایکروپروسسوري

5

حفاظت دیجیتال عناصر مختلف سیستم قدرت

6

حفاظت تطبیقی ،تست رله ،کنترل و حفاظت شبکه بهم پیوسته ،چک کردن قسمتهاي مختلف
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سرفصل مطالب

شماره

نرمافزار و سختافزار رله ،تعیین محل وقوع خطا بر روي خطوط انتقال
7

روشهاي نوین در کنترل و حفاظت
جدول  :19-1مراجع درس حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت در دانشگاه صنعتی اصفهان
No

عنوان مرجع
M.S. Sachdev (Coordinator), “Advancements in Microprocessor Based
Protection and Communication”, IEEE Tutorial Course Text. IEEE PES
Publication no.97TP120-0, 1997.
A.G. Phadke and J.S. Thorp, “Computer Relaying for power System
Protection”, Research Studies Press Ltd., England, 1988.
Electricity Training Association, “Power System Protection, Vol.4, Digital
Protection and Signalling”, IEE, Landon, 1995.
درس حفاظت شبكه هاي توزیع (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
جدول  :20-1سرفصلهاي درس حفاظت شبكههاي توزیع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره

سرفصل مطالب

1

معرفی انواع شبکههاي توزیع و تجهیزات حفاظتی آنها

2

اصول حفاظت شبکههاي توزیع

3

اثرات تولیدات پراکنده بر حفاظت شبکههاي توزیع

4

روشهاي برطرف کردن اثرات سوء منابع تولید پراکنده بر حفاظت شبکههاي توزیع

5

آشکاريسازي حالت جزیرهاي در شبکههاي توزیع

6

حفاظت شبکههاي صنعتی

1

2
3
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جدول  :21-1مراجع درس حفاظت شبكههاي توزیع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عنوان مرجع

No

کتب و مقاالت مرتبط

1

درس حفاظت پیشرفته (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
جدول  :22-1سرفصلهاي درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره

سرفصل مطالب

1

تنظیم و هماهنگی رلههاي دیستانس در شبکههاي بهم پیوسته

2

تنظیم و هماهنگی رلههاي جریان زیاد فازي و زمین در شبکههاي بهم پیوسته

3

تنظیم و هماهنگی رلههاي جریان زیاد و دیستانس با یکدیگر

4

استفاده از سیستمهاي پایلوت در حفاظت دیفرانسیل خطوط با طول کوتاه و کاربرد سیستم مخابرات
در حفاظت دیستانس

5

حفاظت نوسان توان

6

حفاظت دیجیتال (آشنایی با سختافزار و نرمافزار رلههاي دیجیتال)
جدول  :23-1مراجع درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عنوان مرجع

No

حسین عسکریان ابیانه " ،حفاظت پیشرفته در سیستمهاي قدرت" ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر1392 ،

1

نگاه اجمالی به سرفصلهاي ارائه شده در این بخش که شامل سرفصلهاي دروس مرتبط با دانش حفاظت هستند حاکی از این
مسئله است که بخش وسیعی از سرفصلهاي پیشنهادي توسط کمیته حفاظت  IEEEدر دانشگاههاي کشور تدریس میشوند .ذکر
این نکته حائز اهمیت است که مطابق جداول فوق ،بجز دروس بررسی سیستمهاي قدرت و حفاظت و رله ،سایر دروس در مقاطع
تحصیالت تکمیلی تدریس میشوند .این نکته میتواند یکی از ضعفهاي سیستم آموزش حفاظت در کشور باشد .چراکه بررسیها
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نشان میدهند اکثر افرادي که در حوزه بهرهبرداري از تجهیزات حفاظتی در صنعت برق کشور فعالیت مینمایند ،داراي مدرک
کارشناسی میباشند .گواه این مسئله نیز پرسشنامههاي پر شده توسط کارکنان بخش رلیاژ شرکتهاي مختلف است (که در بخش-
هاي بعدي مفصال در مورد آن صحبت خواهد شد) که در آن اکثر پاسخدهندگان آموزش مطالبی چون حفاظت پیشرفته را بعنوان
یک آموزش مهم حین خدمت خواستار شدهاند.
الزم به ذکر است به منظور مقایسه بهتر سرفصلهاي پیشنهادي دروس حفاظت کمیته  IEEEبا دروس حفاظت تدریس شده
در کشور ،جدول زیر ارائه شده است .همانطور که ستون سوم این جدول نشان میدهد ،تقریبا تمام سرفصلهاي پیشنهادي IEEE

در دروس حفاظت کشور تدریس میشود.
جدول  :24-1مقایسه سرفصلهاي تئوري  IEEEبا سرفصلهاي دروس حفاظت در دانشگاههاي کشور

شماره

عنوان سرفصل پیشنهادي IEEE

وضعیت تدریس در داخل کشور

1

فازورها و مدل سیستم

تدریس میشود (درس بررسی سیستمهاي قدرت)

2

مولفههاي متقارن

تدریس میشود (درس بررسی سیستمهاي قدرت)

3

ترانسهاي اندازهگیري ولتاژ و جریان

تدریس میشود (درس حفاظت و رله)

4

رلههاي حفاظتی

تدریس میشود (درس حفاظت و رله ،حفاظت

5

تنظیمات و هماهنگی حفاظتی رلههاي زمین

6

تنظیم و هماهنگی رلههاي دیستانس فازي

تدریس میشود (درس حفاظت پیشرفته)

7

رله دیفرانسیل حفاظت ترانسفورماتورها

تدریس میشود (درس حفاظت و رله)

8

حفاظت پستهاي انتقال و توزیع

تدریس میشود (دروس حفاظت و رله ،حفاظت

پیشرفته)
تدریس میشود (درس حفاظت و رله و حفاظت
پیشرفته)

پیشرفته ،و حفاظت توزیع و حفاظت و کنترل گسترده
دیجیتالی پستها و نیروگاهها)

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
19
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

شماره

عنوان سرفصل پیشنهادي IEEE

وضعیت تدریس در داخل کشور

9

رله حفاظت از خطاي بریکر

در سرفصلهاي آموزشی دانشگاههاي مذکور نیست

10

رلههاي سرعت باال براي سیستمهاي ولتاژ

تدریس میشود (درس حفاظت و رله)

باال
11

حفاظت سیستمهاي EHV

تدریس نمیشود

12

حفاظت تجهیزات نیروگاهی

تدریس میشود (درس حفاظت و رله و حفاظت و

13

فانکشنهاي حفاظت ژنراتور

14

پایداري سیستم

تدریس میشود (درس بررسی سیستمهاي قدرت)

15

حفاظت واحدهاي صنعتی و تجاري

تدریس میشود (درس حفاظت توزیع)

16

اصول حفاظت گسترده

تدریس میشود (درس حفاظت توزیع)

17

حفاظت تجهیزات در مقابل حرارت

تدریس میشود (درس حفاظت توزیع)

18

تست رلهها

فقط در درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه صنعتی

کنترل گسترده دیجیتالی پستها و نیروگاهها)
تدریس میشود (درس حفاظت و رله و حفاظت و
کنترل گسترده دیجیتالی پستها و نیروگاهها)

اصفهان تدریس میشود
مقایسه درس آزمایشگاه حفاظت در کشور با معیارهاي IEEE

همانطور که در بخش  1-1ارائه شد ،از فارغالتحصیالن دانشگاهی انتظار میرود پس از ورود به صنعت برق بتوانند آموزشهایی
که در دوران تحصیل خود کسب کردهاند را بصورت عملی براي ارتقاء سیستم حفاظت بکار گیرند .با توجه به آنکه تجهیزات
حفاظتی در حوزه تجهیزات  High Techدستهبندي میشوند و با توجه به انواع مختلف آنها و نیز فانکشنهاي متعدد عملکردي
هریک از این تجهیزات ،لذا کار با دستگاهها خود نیازمند دانش وسیعی است که از طریق آموزشهاي تئوري کسب نمیشود .در
واقع کسب این دانش نیازمند تجربه عملی کار با دستگاهها ،اعمال تنظیمات بر آنها و ایجاد طرحهاي حفاظتی پایلوت به منظور
آشنایی با نحوه عمل کرد این تجهیزات و نیز در بوته آزمایش قرار دادن دانستههاي تئوري است .همانطور که بیان شد این مسئله
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مورد توجه کمیته حفاظت  IEEEنیز بوده است بطوریکه این کمیته تاکید ویژهاي بر آموزشهاي عملی در قالب آزمایشگاههاي
حفاظت داشته است .با عنایت به این مسئله نمیتوان این انتظار را از فارغالتحصیالن دانشگاهی که تازه وارد حوزه فعالیتهاي
حفاظت صنعت برق شدهاند ،داشت که بدون آموزشهاي الزم بتوانند کارآیی الزم را جهت ارتقاء سیستم حفاظت صنعت برق داشته
باشند .این مسئله صنعت را ملزم به برگزاري دورههاي تخصصی جهت آموزش مسائل عملی براي افراد تازهکار میکند.
بنابراین دانشگاههاي کشور در کنار توجه به مسائل تئوري میبایست آموزشهاي عملی را نیز مد نظر قرار دهند تا بتوانند
افرادي را تربیت نمایند که داراي دانش تئوري و عملی قوي هستند و میتوانند بر پایه آموزشهاي خود به ارتقاء سیستم حفاظت
صنعت برق کشور کمک نمایند.
براساس تحقیقی که در سال  2014انجام شده است و نتایج آن در مطالعه [ ]2منتشر شده است ،دانشگاه پرتلند 7یک تحقیق
جامع بر روي نحوه آموزش دروس حفاظت در دانشگاه خود نموده است تا مشخص شود چه قدر این آموزشها میتوانند براي فارغ-
التحصیالن این دانشگاه که قرار است عهدهدار حوزه حفاظت در صنعت برق آمریکا شوند ،سودمند است .در این تحقیق نیز مشابه
گزارش حاضر ابتدا معیارهاي مدنظر کمیته حفاظت  IEEEبعنوان شاخص ارزیابی استخراج شدهاند و سپس دروس حفاظت در این
دانشگاه با این شاخصها مقایسه شدهاند .همچنین عملکرد برخی از فارغالتحصیالن این دانشگاه که در صنعت برق آمریکا در حوزه
حفاظت فعالیت دارند ،بعنوان پایلوت مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این تحقیق نشان میدهند که آموزشهاي تئوري در
دانشگاه پرتلند براي یادگیري اصول کار با سیستمهاي حفاظتی در صنعت کافی میباشند (هرچند که سرفصلهاي دروس حفاظت
در این دانشگاه مطابق جدول  27-1با سرفصلهاي معیار  IEEEتفاوتهاي زیادي دارد) .اما آنچه که مشکل فارغالتحصیالن این
دانشگاه در حوزه حفاظت در صنعت برق آمریکا است ،نداشتن تجربه عملی کافی از کار با تجهیزات حفاظتی است .در واقع نتایج این
تحقیق حاکی از این مسئله است که برنامههاي آزمایشگاه حفاظت در دانشگاه پرتلند با معیارهاي کمیته حفاظت  IEEEهمخوانی

Portland State University

7
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ندارند .لذا دانشگاه پرتلند برآن شده است تا اصالحات اساسی را در سیالبسهاي درسی خود و تجهیز گسترده آزمایشگاههاي
حفاظت خود مطابق با نظر کمیته حفاظت  IEEEایجاد کند.
مطالب فوق بوضوح اهمیت دانش کار با تجهیزات حفاظتی را مشخص میسازد .براین اساس بمنظور مشخص شدن نحوه
آموزش عملی دروس حفاظت در دانشگاههاي کشور ،آزمایشگاه تخصصی-تحقیقاتی حفاظت دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان قطب
علمی قدرت کشور با معیارهاي ارائه شده توسط کمیته حفاظت  IEEEدر جدول زیر مقایسه میشود.
جدول  :25-1مقایسه سرفصل آزمایشگاه حفاظت امیرکبیر با معیارهاي IEEE

شماره

فعالیت پیشنهادي IEEE

وضعیت تدریس در امیرکبیر

1

اجراي محاسبات اتصالکوتاه و مولفههاي متقارن

انجام میشود

2

برنامه کامپیوتري اتصالکوتاه ،هماهنگی حفاظتی و

انجام میشود

برنامه کشیدن منحنی رلهها
3

طراحی سیستم حفاظت و تنظیمات آن

انجام میشود

4

تست رلهها

انجام نمیشود

5

تنظیم رلههاي الکترومکانیکی و رلههاي دیجیتال

تنظیم رلههاي دیجیتالی انجام میشود ولی

6

اجراي نحوه اتوماسیون و کنترل پست بر روي یک

رلههاي الکترومکانیکی خیر
انجام نمیشود

شبکه نمونه آزمایشگاهی
7

اجراي نحوه حفاظت موتورها و ژنراتورها

انجام نمیشود

8

کار با IEDها

انجام میشود

9

بررسی تاثیر طرحهاي حفاظتی و تنظیمات حفاظتی بر

انجام نمیشود

پایداري
همانطور که از جدول فوق مشخص است اگرچه بسیاري از سرفصلهاي پیشنهادي  IEEEدر آزمایشگاه حفاظت دانشگاه صنعتی
امیرکبیر انجام میشود اما برخی از این سرفصلها نیز در برنامههاي این آزمایشگاه بدلیل عدم وجود تجهیزات کافی ،اجرا نمیشود.
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لذا الزم است همانند آنچه که در دانشگاه پرتلند اجرا شده است ،دانشگاههاي کشور نیز بمنظور تربیت دانشجویانی که بتوانند
نیازهاي صنعت برق کشور بویژه در حوزه حفاظت را تحت پوشش قرار دهند،آزمایشگاههاي حفاظت خود را تقویت نمایند.
بررسی سیالبسهاي دروس حفاظت در برخی از دانشگاههاي کشورهاي خارجی
در بخش هاي گذشته این فصل به بررسی برخی از پارامترهاي آموزش حفاظت در کشور پرداخته شد و مشخص گردید که
بلحاظ آموزش حفاظت ،دانشگاههاي کشور با معیارهاي مشخص شده توسط کمیتههاي معتبر حفاظت دنیا همخوانی دارند .هرچند
که در بحث آموزش عملی حفاظت (بطور ویژه آزمایشگاههاي حفاظت) کمبودهایی وجود دارد.
به منظور ارزیابی بهتر کیفیت آموزش حفاظت در دانشگاههاي کشور ،الزم است نحوه ارائه این آموزش در دانشگاههاي سایر
کشورهاي دنیا نیز مشخص شود .براین اساس در این بخش از گزارش به ارائه سیالبسهاي دروس حفاظت در برخی از
دانشگاههاي کشورهاي دیگر پرداخته میشود و این سیالبسها با سیالبسهاي کمیته حفاظت  IEEEو سیالبس دروس حفاظت
در ایران مقایسه خواهند شد.
دانشگاه ( Novi Sadبلگراد-صربستان)

جدول  :26-1سرفصل هاي درس حفاظت در دانشگاه Novi Sad
Title: Power system protection

شماره

سرفصل مطالب

شماره

سرفصل مطالب

1

مقدمه

8

رله تطبیقی

9

فیوز

3

تقسیمبندي رلهها

10

حفاظت شبکه توزیع

4

رله جریانی

11

حفاظت ترانسفورماتورها

2

شرایط عمومی که قبل از حفاظت رله قرار
می گیرد
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Title: Power system protection

شماره

سرفصل مطالب

شماره

سرفصل مطالب

5

رله ولتاژي

12

حفاظت ژنراتورها

6

رله دیستانس

13

حفاظت موتورها

7

رلههاي میکروپروسسوري

14

حفاظت شینهها

دانشگاه ( Portlandپرتلند-آمریكا)

سرفصل درس
جدول  :27-1سرفصل هاي درس حفاظت در دانشگاه Portland
Title: Power system protection

شماره

سرفصل مطالب

1

مقدمه و بیان فلسفه حفاظت سیستمهاي قدرت

2

معرفی تجهیزات حفاظتی و اندازهگیري

3

معرفی فیوزها و قطعکنندههاي ولتاژ باال و ولتاژ پایین

4

حفاظت ژنراتورها و موتورها

5

حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط انتقال

6

هماهنگی حفاظتی

7

کاربرد سیستمهاي کامپیوتري در حل مسائل حفاظتی

مراجع درس
جدول  )28-1مراجع درس حفاظت در دانشگاه Portland
Title
Asea Brown Boveri, Walter Elmore (Editor), “Protective Relaying - Theory

Number
1
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Number
2
3
4

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

Title
andApplications”, Marcel and Dekker, 1994.
“Advancements in Microprocessor Based Protection and Communication”,
IEEE,Tutorial Course, IEEE Power Engineering Society, NJ, 1997.
A.R.VanC. Warington “Protective Relays:Theory and Practice”. Chapman
andHall,1982.
A.G. Phadke and J.S. Thorp, “Computer Relaying for Power Systems”, John Wiley,
1994

)هند- (احمدآبادGUJARAT Technology دانشگاه

سرفصل درس
GUJARAT Technology  سرفصل هاي درس سوئیچگیر و حفاظت در دانشگاه:29-1 جدول
Title: SWITCHGEAR & PROTECTION

سرفصل مطالب

شماره

معرفی انواع خطا در سیستمهاي قدرت

1

توصیف نحوه عملکرد انواع قطعکنندهها در سیستمهاي قدرت

2

توصیف نحوه عملکرد و مشخصات انواع رلههاي حفاظتی

3

حفاظت خطوط انتقال و فیدرها نسبت به انواع خطاها

4

 موتورها و باسبارها، ژنراتورها،حفاظت ترانسفورماتورها

5

حفاظت سیستم قدرت نسبت به انواع اضافه ولتاژها

6

مراجع درس
GUJARAT Technology  مراجع درس سوئیچگیر و حفاظت در دانشگاه:30-1 جدول
No.
1
2

Title of Book
Fundamentals of Power
System Protection
Power System Protection

Author
Paithankar Y. G.and
Bhide S. R
Ram B and Vishwakarma

Publication
PHI, New Delhi
(Latest Edition)
TMH, New Delhi
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Publication
)(Latest Edition
Khanna
Publications
)(Latest Edition
S. Chand
Publications
)(Latest Edition

Author
D. N.

Title of Book
and Switchgear

No.

Uppal S.L.

Electrical Power

3

Mehta V. K.

Electrical Power System

4

دانشگاه (Sri Venkateswaraهند)

سرفصل درس
جدول  :31-1سرفصل هاي درس سوئیچگیر و حفاظت در دانشگاه Sri Venkateswara
Title: SWITCHGEAR & PROTECTION

سرفصل مطالب

شماره

معرفی انواع خطاها
معرفی تکنولوژي رلهها
1

مقدمه

2

مشخصات عملکردي رلهها

ملزومات حفاظت
معرفی حفاظت اضافه ولتاژها و تجهیزات آنها
معرفی سیمپیچ پترسون
مفهوم زمین کردن
رلههاي الکترومغناطیسی
رلههاي اضافه جریان
رلههاي جهتی و غیر جهتی
رلههاي دیستانس
رلههاي دیفرانسیل
رلههاي فرکانسی
کاربرد توالیها در حفاظت
معرفی مشخصات رلههاي استاتیک
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Title: SWITCHGEAR & PROTECTION

سرفصل مطالب

شماره

معرفی زونهاي حفاظتی
ترانسهاي جریان و کاربرد آنها
ترانسهاي ولتاژ و کاربرد آنها
3

حفاظت تجهیزات

4

تئوري قطع مدار

5

معرفی انواع بریکرها

حفاظت ترانسفورماتورها
حفاظت موتورها
حفاظت ژنراتورها
حفاظت باسبارها
حفاظت خطوط
شناخت ماهیت آرک و قطع آن
مشخصات قطعکنندههاي  ACو DC
محدود کردن و احیاء ولتاژ
قطع جریانهاي خازنی
بریکرهاي هوایی
بریکرهاي روغنی
بریکرهاي SF6
بریکرهاي خالء
تست بریکرها

مراجع درس
جدول  :32-1مراجع درس سوئیچگیر و حفاظت در دانشگاه Sri Venkateswara
Title
Sunil S. Rao, “Switchgear and Protection”, Khanna publishers, New Delhi, 1986.
C.L. Wadhwa, “Electrical Power Systems”, Newage International (P) Ltd., 2000.
B. Ravindranath, and N. Chander, “Power System Protection & Switchgear”, Wiley
Eastern Ltd., 1977.
Badri Ram, Vishwakarma, ‘Power System Protection and Switchgear’, Tata
McGraw

Number
1
2
3
4
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Title
Hill, 2001.
Y.G. Paithankar and S.R. Bhide, ‘Fundamentals of Power System Protection’,
Prentice
Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi–110001, 2003.

Number

5

دانشگاه ( TIRUCHIRAPPALLIهند)

سرفصل درس
جدول  :33-1سرفصل هاي درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه TIRUCHIRAPPALLI
Title: Advanced Power System Protection

سرفصل مطالب

شماره
1

رلههاي حفاظتی

2

حفاظت ژنراتورها

3

حفاظت ترانسفورماتورها

4

حفاظت باسبارها

5

حفاظت خطوط انتقال

6

جایابی راکتورها در سیستمهاي قدرت

7

حفاظت خازنها در سیستمهاي قدرت

8

پردازش سیگنال دیجیتال

9

مفهوم هماهنگی حفاظتی

معرفی جریان هجومی و مشخصات آن
کاربرد و اتصال رلههاي دیفرانسیل
حفاظت اضافه جریان ترانسها
کاربرد تپ چنجر ترانسها

معرفی سختافزار رلههاي دیجیتالی
فیلترهاي دیجیتال موجود در رلههاي حفاظتی
تست فیلترهاي دیجیتال رلهها
انتقال دادههاي دیجیتال
الگوریتمهاي نرمافزاري رلههاي دیجتالی جدید
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مراجع درس
جدول  :34-1مراجع درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه TIRUCHIRAPPALLI
Title
Lewis Blackburn, J., , “Protective Relaying – Principles and Applications”, Marcel
Dekkar, INC, New York, 2006.
“The Electricity Training Association”, „Power System Protection Vol1-4, The IEE,
U.K., 1995.
Stanley, H.Horowitz (ED), „ “Protective relaying for power systems II”, IEEE Press,
1992.

Number
1
2
3

دانشگاه ( West Bengalهند)

سرفصل درس
جدول  :35-1سرفصل هاي درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه West Bengal
Title: Advanced Power System Protection

سرفصل مطالب

شماره

انواع رلههاي حفاظتی
انواع حفاظت و نیازمنديهاي هرکدام
مروري بر مشخصات رلهها و معادالت آنها
1

مقدمه

2

حفاظت ژنراتورها

مروري بر ترانسهاي اندازهگیري ولتاژ و جریان
مقایسه کننده دامنه و فاز
دستهبندي رلههاي الکترومغناطیسی
Plug Setting Multiplier and Time
Multiplier setting
حفاظت در مقابل خطاهاي استاتور
حفاظت خطاي زمین متقارن
بارگذاري نامتقارن ژنراتور
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Title: Advanced Power System Protection

سرفصل مطالب

شماره

Prime Mover failure
حفاظت اضافه ولتاژ
حفاظت اضافه بار
حفاظت در مقابل خطاهاي روتور
3

حفاظت ترانسفورماتورها

4

حفاظت خطوط ،باسبارها و فیدرها

5

رلههاي استاتیکی

6

حفاظت بانکهاي خازنی

7

حفاظت موتورهاي بزرگ

8

حفاظت دیجیتال

ساختمان رله
مزایا و معایب رله
انواع رلههاي استاتیکی
تاثیرات سوئیچینگ و حاالت گذراي شبکه بر عملکرد

مقدمه
مزایا
بررسی سختافزاري
بررسی الگوریتمهاي نرمافزاري

مراجع درس
جدول  :36-1مراجع درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه West Bengal
Title
A. Chakrabarti,M.L. Soni, P. V. Gupta, U. S. Bhatnagar “A text book on Power
System Engineering”, Dhanpat Rai and Co.
Paithankar.Y.G and Bhide.S.R, “Fundamentals of Power System Protection”,
Prentice-Hall of India.
Badri Ram and Vishwakarma.D.N, “Power System Protection and Switchgear”,
Tata McGraw- Hill Publishing Company,2002.

Number
1
2
3
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Title
Arun K. Phadke, James. S. Thorp, “Computer relaying for Power system”, John
Wiley and sons, New York, 1998.

Number
4

دانشگاه ( Fatihاستانبول-ترکیه)

جدول  :37-1سرفصل هاي درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه Fatih

شماره
1
2

Title: Advanced Power System Protection
شماره
سرفصل مطالب
مقدمه
معرفی حفاظت اصلی و پشتیبان ،ترانسهاي ولتاژ
و جریان

سرفصل مطالب

8

حذف DC-offset

9

شناخت میکروپروسسورها و A/D
شناخت الگوریتمهاي برنامهنویسی

3

مروري بر رلههاي الکترومغناطیسی و استاتیکی

4

معرفی رلههاي اضافه جریان و مشخصات آنها

5

حفاظت دیستانس

6

الگوریتم رلههاي دیجیتال

10

میکروپروسسورهاي کابردي در رلههاي
دیجیتال

7

معرفی روشهاي مختلف تشخیص خطا (روش-
هاي دیفرانسیل ،وولت ،امواج سیار ،انتقال  Sو )...

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
31
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

دانشگاه ( RWTH Aachenآخن-آلمان)

جدول  :38-1سرفصل هاي درس حفاظت در دانشگاه RWTH Aachen

Title: Power System Protection
سرفصل مطالب

شماره
1

مقدمه

2

معیارهاي تشخیص خطا

3

ترانسهاي اندازهگیري

4

حفاظت دیجیتال

5

حفاظت اضافه ولتاژ
دانشگاه هنگ کنگ

سرفصل درس
جدول :39-1سرفصل هاي درس روش هاي مدرن حفاظت در دانشگاه هنگ کنگ
Title: Modern Protection Methods

شماره

سرفصل مطالب

1

مقدمه

2

خطاها و حالتهاي گذرا در سیستمهاي قدرت

3

ترانسهاي اندازهگیري ولتاژ و جریان

4

حفاظت سیستمهاي توزیع

5

حفاظت سیستمهاي انتقال

6

حفاظت باسبارها ،ترانسفورماتورها ،ژنراتورها و موتورها

7

تکنیکهاي رلههاي دیجیتال
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مراجع درس
 مراجع درس روش هاي مدرن حفاظت در دانشگاه هنگ کنگ:40-1 جدول
Number
1
2
3
4
5
6
7
8

Title
L. Hewitson, M. Brown and R. Balakrishnan, “Practical Power System Protection”,
Newnes,2005
“Network Protection and Automation Guide”, AREVA T & D Ltd., 2002
P.M. Anderson, “Power System Protection”, IEEE Press or McGraw Hill, 1999
A.E. Walter, “Protective Relaying Theory and Applications”, ABB Power T & D
Co. Inc.,Dekker, 1994
A.T. Johns and S.K. Salman, “Digital Protection for Power Systems”, IEE Power
Series,1995
“Microprocessor Relays and Protection Systems” – IEEE Tutorial Course,
Publication No.88EH0269-1-PWR, 1987
“Advancements in Microprocessor Based Protection and Communication” – IEEE
TutorialCourse, Publication No. 97TP120-0, 1997
“Power System Protection”, Vol. 1, 2, & 3, The Electricity Council, Peter
Peregrinus, 1981

دانشگاه هنگ کنگ

سرفصل درس
 سرفصل هاي درس حفاظت در دانشگاه هنگ کنگ:41-1 جدول
Title: Power System Protection

سرفصل مطالب

شماره

فلسفه حفاظت

1

تجهیزات اندازهگیري

2

)حفاظت غیر واحد (حفاظت شبکههاي توزیع و انتقال

3

حفاظت واحد

4
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Title: Power System Protection

شماره

سرفصل مطالب

5

حفاظت دیجیتال

مراجع درس
جدول  :42-1مراجع درس حفاظت در دانشگاه هنگ کنگ
Title
“Network Protection and Automation Guide”, AREVA T & D Ltd., 2002
P.M. Anderson (Editor in Chief), “Power System Protection”, McGraw Hill
1stEdition, 1999
W.A. Elmore, “Protective Relaying Theory and Applications”, Marcel Dekker, 2nd

دانشگاه ( Boiseآیداهو-آمریكا)

جدول  :43-1سرفصل هاي درس حفاظت در دانشگاه Boise
Title: Power System Protection

شماره

سرفصل مطالب

1

معرفی تجهیزات حفاظتی

2

معرفی تجهیزات اندازهگیري

3

رلههاي اضافه جریان

4

حفاظت شبکههاي شعاعی

5

ریکلوزرها و فیوزها

6

رلههاي جهت دار

7

زونهاي حفاظتی

8

حفاظت خطوط با رلههاي امپدانسی

9

حفاظت باسها و ترانسفورماتورها با استفاده از رلههاي دیفرانسیل

Number
1
2
3
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جمعبندي

بررسی اجمالی سرفصل دروس حفاظت در دانشگاههاي بررسی شده
براساس بررسیهاي انجام گرفته ،کلیه سرفصلهاي درسی که در دروس حفاظت در دانشگاههاي مختلف تدریس میشود ،به شرح زیر میباشند:
جدول  :44-1بررسی اجمالی سرفصلهاي دانشگاه هاي سایر کشورهاي دنیا

Novi Sad

5

حفاظت باس بارها

*

West Bengal

Portland

4

حفاظت ترانسفورماتورها

*

*

Fatih

GUJARAT

3

حفاظت موتورها

*

*

*

*

Aachen

Venkateswara

2

حفاظت ژنراتورها

*

*

*

*

*

*

Hong Kong

TIRUCHIRA
PPALLI

*

Biose

1

معرفی تجهیزات اندازهگیري

*

*

*

*

مجموع

شماره

عنوان سرفصل

نام دانشگاه

*

*

7

*

7

*

5

*

*

*

*

*

*

8

*

*

*

*

*

*

7
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Novi Sad

Portland

GUJARAT

Venkateswara

TIRUCHIRA
PPALLI

11

رلههاي استاتیکی و جزئیات آنها

West Bengal

10

رلههاي الکترومغناطیسی و جزئیات آنها

Fatih

9

حفاظت بانکهاي خازنی

Aachen

8

حفاظت اضافه ولتاژ

Hong Kong

7

حفاظت شبکههاي توزیع

*

*

*

*

*
*

Biose

6

حفاظت خطوط انتقال

نام دانشگاه
مجموع

شماره

عنوان سرفصل
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*

*

6

*

*

3

*
*

2
2

*
*

*

2

*

*

*

3

12

رلههاي جریانی (ساختمان ،مشخصات عملکردي)

*

*

*

*

*

13

رلههاي ولتاژي (ساختمان ،مشخصات

*

*

*

*

*

6
4

عملکردي)
14

رله دیستانس (ساختمان ،مشخصات عملکردي)

15

رله فرکانسی (ساختمان ،مشخصات عملکردي)

16

فیوزها

17

قطعکنندهها و ساختمان آنها

*

*

*

*

5

*

*
*

*
*

1
*

*

*

3
3
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Novi Sad

Portland

GUJARAT

Venkateswara

TIRUCHIRA
PPALLI

West Bengal

Fatih

20

رلههاي میکروپروسسوري و سختافزار و نرمافزار

Aachen

19

کابرد کامپیوتر در حفاظت

*

Hong Kong

18

هماهنگی حفاظتی

*

Biose

شماره

عنوان سرفصل

*

مجموع

نام دانشگاه

2
1

*

*

*

*

*

*

6

آنها
21

روشهاي مختلف تشخیص خطا

22

مباحث مرتبط با تست ،تعمیر و راهاندازي

*
*

*

*

2
2
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معرفی کتابهاي مرجع حفاظت در دانشگاههاي مورد بررسی
 هریک از دانشگاهها براي ارائه،همانطور که در بررسی سرفصلهاي دروس حفاظت در دانشگاههاي مختلف دنیا مشخص گردید
 مجموعه این کتابها در جدول زیر ارائه. کتابهایی را بعنوان مراجع درس به دانشجویان خود معرفی نمودهاند،دروس مدنظر خود
 این کتابها با کتابهاي حفاظتی که توسط اساتید و متخصصین حفاظت، الزم به ذکر است در بخش بعدي گزارش حاضر.شدهاند
. مقایسه خواهند شد،کشور تالیف شدهاند
 مراجع دروس حفاظت در دانشگاههاي سایر کشورهاي دنیا:45-1 جدول
No

عنوان مرجع

1
2
3
4

L. Hewitson, M. Brown and R. Balakrishnan, “Practical Power System Protection”, Newnes,2005
“Network Protection and Automation Guide”, AREVA T & D Ltd., 2002
P.M. Anderson, “Power System Protection”, IEEE Press or McGraw Hill, 1999
A.E. Walter, “Protective Relaying Theory and Applications”, ABB Power T & D Co. Inc.,Dekker,
1994
A.T. Johns and S.K. Salman, “Digital Protection for Power Systems”, IEE Power Series,1995
“Microprocessor Relays and Protection Systems” – IEEE Tutorial Course, Publication
No.88EH0269-1-PWR, 1987
“Advancements in Microprocessor Based Protection and Communication” – IEEE TutorialCourse,
Publication No. 97TP120-0, 1997
A. Chakrabarti,M.L. Soni, P. V. Gupta, U. S. Bhatnagar “A text book on Power System
Engineering”, Dhanpat Rai and Co.
Paithankar.Y.G and Bhide.S.R, “Fundamentals of Power System Protection”, Prentice-Hall of
India.
Badri Ram and Vishwakarma.D.N, “Power System Protection and Switchgear”, Tata McGrawHill Publishing Company,2002.
Arun K. Phadke, James. S. Thorp, “Computer relaying for Power system”, John Wiley and sons,
New York, 1998.
Lewis Blackburn, J., “Protective Relaying – Principles and Applications”, Marcel Dekkar, INC,
New York, 2006.
“The Electricity Training Association”, „Power System Protection Vol1-4, The IEE, U.K., 1995.
Stanley, H.Horowitz (ED), „ “Protective relaying for power systems II”, IEEE Press, 1992.
Sunil S. Rao, “Switchgear and Protection”, Khanna publishers, New Delhi, 1986.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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No

عنوان مرجع

16
17
18

C.L. Wadhwa, “Electrical Power Systems”, Newage International (P) Ltd., 2000.
Uppal S.L., “Electrical Power”, Khanna Publications(Latest Edition)
A.R.VanC. Warington “Protective Relays:Theory and Practice”. Chapman andHall,1982.
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مقایسه سرفصلهاي دروس حفاظت پیشنهادي کمیته  IEEEبا دانشگاههاي کشور و سایر دانشگاههاي بررسی شده
بمنظور مقایسه دقیق آموزش مباحث تئوري حفاظت در کشور با سایر دانشگاههاي کشور ،در این بخش از گزارش سرفصلهاي بررسی شده در دانشگاههاي سایر
کشورها با سرفصلهاي دروس حفاظت در کشور مقایسه میشوند .الزم به ذکر است در این مقایسه از سرفصلهاي پیشنهادي کمیته حفاظت  IEEEبعنوان شاخص
استفاده میشود .همانطور که در جدول  24-1بررسی شد ،تقریبا تمام سرفصلهاي پیشنهادي توسط کمیته حفاظت در دانشگاههاي کشور تدریس میشوند اما این مسئله در
مورد دانشگاههاي سایر کشورها صادق نیست .این مسئله بیانگر آن است که بلحاظ آموزشهاي تئوري حفاظت ،دانشگاههاي کشور بسیار قويتر از دانشگاههاي خارج از
کشور عمل میکنند .البته ذکر این مسئله خالی از لطف نیست که بلحاظ آموزشهاي عملی ،دانشگاههاي خارج از کشور بدلیل مجهز بودن به تجهیزات فراوان و حتی
شبکههاي پایلوت بسیار قويتر از دانشگاههاي ایران هستند .این مسئله بگواه متخصصین صنعت برق کشور (مطابق نظرات جمعآوري شده از آنها در قالب پرسشنامه)
مهمترین ضعف فارغالتحصیالن دانشگاهی کشور زمان ورود به صنعت برق بویژه در حوزه حفاظت است.
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1

فازورها و مدل
سیستم

2

مولفههاي متقارن

3

ترانسهاي اندازه-
گیري ولتاژ و
جریان

4

رلههاي حفاظتی

5

تنظیمات و
هماهنگی
حفاظتی رلههاي
زمین

Novi Sad

Portland

GUJARAT

Venkateswara

TIRUCHIRAPP
ALLI

West Bengal

Fatih

Aachen

پیشنهادي IEEE

کشور

Hong Kong

شماره

عنوان سرفصل

دانشگاههاي

Biose

جدول  :46-1مقایسه سرفصلهاي آموزش حفاظت دانشگاه هاي مختلف با معیارهاي IEEE
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6

تنظیم و
هماهنگی رلههاي
دیستانس فازي

7

رله دیفرانسیل
حفاظت
ترانسفورماتورها

8

حفاظت پستهاي
انتقال و توزیع

9

رله حفاظت از
خطاي بریکر

10

رلههاي سرعت
باال براي
سیستمهاي ولتاژ

Novi Sad

Portland

GUJARAT

Venkateswara

TIRUCHIRAPP
ALLI

West Bengal

Fatih

Aachen

پیشنهادي IEEE

کشور

Hong Kong

شماره

عنوان سرفصل

Biose
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باال
11

حفاظت
سیستمهاي
EHV

12

حفاظت تجهیزات
نیروگاهی

13

فانکشنهاي
حفاظت ژنراتور

14

پایداري سیستم

15

حفاظت واحدهاي
صنعتی و تجاري

16

اصول حفاظت
گسترده

17

حفاظت تجهیزات

Novi Sad

Portland

GUJARAT

Venkateswara

TIRUCHIRAPP
ALLI

West Bengal

Fatih

Aachen

پیشنهادي IEEE

کشور

Hong Kong

شماره

عنوان سرفصل

Biose
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در مقابل حرارت
18

تست رلهها

Novi Sad

Portland

GUJARAT

Venkateswara

TIRUCHIRAPP
ALLI

West Bengal

Fatih

Aachen

پیشنهادي IEEE

کشور

Hong Kong

شماره

عنوان سرفصل
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بررسی برخی از کتب حفاظتی چاپ شده در کشور
با توجه به اهمیت دانش حفاظت و نیز با عنایت به  High Techبودن این عرصه لذا انگیزه ویژهاي براي اساتید و دانشجویان
براي فعالیت در این حوزه فراهم شده است .براین اساس کتب متعدد حفاظتی نیز توسط اساتید برجسته دانشگاههاي کشور در این
حوزه به چاپ رسیده است که در این بخش از گزارش به بررسی برخی از این کتب پرداخته خواهد شد.
کتاب حفاظت پیشرفته (نویسنده :دکتر حسین عسكریان ابیانه)

این کتاب در پاییز  1392توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است و مشتمل بر سرفصلهاي عنوان شده
براي درس حفاظت پیشرفته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است .براین اساس سرفصلهاي این کتاب به شرح زیر میباشند:
جدول  :47-1سرفصلهاي کتاب حفاظت پیشرفته در سیستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر عسكریان ابیانه)

شماره

سرفصل مطالب

1

تنظیم و هماهنگی رلههاي دیستانس در شبکههاي بهم پیوسته

2

تنظیم و هماهنگی رلههاي جریان زیاد فازي و زمین در شبکههاي بهم پیوسته

3

تنظیم و هماهنگی رلههاي جریان زیاد و دیستانس با یکدیگر

4

استفاده از سیستمهاي پایلوت در حفاظت دیفرانسیل خطوط با طول کوتاه و کاربرد سیستم مخابرات
در حفاظت دیستانس

5

حفاظت نوسان توان

6

حفاظت دیجیتال (آشنایی با سختافزار و نرمافزار رلههاي دیجیتال)
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کتاب حفاظت و رلهها (نویسنده :دکتر حسین عسكریان ابیانه)

همانطور که در بخش قبل (از فصل حاضر) بیان شد ،تنها درس حفاظتی موجود در دوره کارشناسی در دانشگاههاي کشور ،درس
حفاظت و رله است .با توجه به آنکه بسیاري از فارغالتحصیالن دانشگاههاي کشور پس از اتمام دوره کارشناسی وارد صنعت برق
کشور میشوند ،لذا این افراد میبایست با مراجع و آموزشهاي کامل ،تنها درس حفاظتی دوره کارشناسی را بخوبی فرا بگیرند.
براین اساس کتابهاي بسیاري در کشور چاپ شده است که اصول مقدماتی حفاظت را بیان میسازد و براي دانشجویان مقطع
کارشناسی مفید است .یکی از این مراجع ،کتاب حفاظت و رله دکتر عسکریان ابیانه است که توسط انتشارات دانشگاه صنعتی
امیرکبیر به چاپ رسیده است .سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب به شرح زیر میباشند:
جدول  :48-1سرفصلهاي کتاب حفاظت پیشرفته در سیستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر عسكریان ابیانه)

شماره

سرفصل مطالب

1

اصول مقدماتی

2

حفاظت جریان زیاد و زمین

3

ترانسفورماتورهاي حفاظتی جریان و ولتاژ

4

فیوزها

5

حفاظت دیستانس

6

حفاظت تفاضلی

7

حفاظت ژنراتورها ،ترانسفورماتورها و شینهها

8

حفاظت شبکههاي صنعتی

با مقایسه سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب با سرفصلهاي درس حفاظت و رله که در جدول  4-1ارائه شده بود ،پرواضح
است که این کتاب پوشش دهنده تمام مطالب ارائه شده در درس مذکور میباشد و میتواند به عنوان یک مرجع در کنار مطالب
آموزش داده شده در کالس بکار رود.
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کتاب بررسی سیستمهاي قدرت و حفاظت آنها توسط نرمافزار ( PSCADنویسنده :دکتر حسین
عسكریان ابیانه)

همانطور که در معیارهاي ارائه شده توسط کمیته حفاظت  IEEEمشخص گردید ،استفاده از نرمافزارهاي کاربردي در آموزش
دروس حفاظت بسیار مهم است .در واقع دانشجویان باید بتوانند طرحهاي حفاظتی خود را در نرمافزارهاي مناسب پیادهسازي و نتایج
آن را با مقادیر تئور ي بدست آمده مقایسه و تحلیل کنند .بدین منظور استفاده از این کتاب در کنار مباحث دروس حفاظت کمک
شایانی در یادگیري اصول حفاظت خواهد داشت .الزم به ذکر است نرمافزار  PSCADیک نرمافزار بسیار قدرتمند در حوزه تحلیل
شبکه است .این نرمافزار قابلیت پیادهسازي انواع رلههاي حفاظتی و انواع خطا در شبکه را دارا میباشد .لذا یادگیري آن براي افراد
حوزه حفاظت توصیه میشود.
سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب به شرح زیر میباشد:
جدول  :49-1سرفصلهاي کتاب بررسی سیستمهاي قدرت و حفاظت آنها توسط نرمافزار ( PSCADنویسنده :دکتر
عسكریان ابیانه)

شماره

سرفصل مطالب

1

تاریخچه و کاربردهاي نرمافزار PSCAD

2

تئوري حل EMTDC

3

محیط نرمافزار PSCAD

4

جزئیات ساخت یک پروژه

5

جزئیات طراحی بلوکها

6

رلهها در نرمافزار PSCAD

7

مرجع کدهاي نرمافزار PSCAD

8

عیبیابی و Debugging
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همانطور که مشخص است به کمک این کتاب میتوان به نرمافزار  PSCADبه ویژه قابلیتهاي حفاظتی آن تسلط کامل یافت
و از آن بمنظور ارزیابی طرحهاي پیشنهادي بهره برد.
کتاب حفاظت شبكههاي توزیع انرژي الكتریكی (ترجمه :دکتر محمود رضا حقیفام)

این کتاب که یکی از مراجع بسیار خوب براي حفاظت شبکههاي توزیع است توسط انتشارات دانشگاه هرمزگان به چاپ رسیده
است .همانطور که گفته شد ،درس حفاظت توزیع یکی از دروس مقطع تحصیالت تکمیلی است که این کتاب میتواند کمک شایانی
به دانشجویان در درک بهتر مفاهیم حفاظت توزیع در کنار مطالب بیان شده در کالس نماید .براین اساس سرفصلهاي تحت
پوشش قرار گرفته توسط این کتاب به شرح زیر میباشند:
جدول  :50-1سرفصلهاي کتاب حفاظت شبكههاي توزیع انرژي الكتریكی (نویسنده :دکتر حقی فام)

شماره

سرفصل مطالب

1

محاسبه جریانهاي اتصالکوتاه

2

گروهبندي رلهها و وظایف آنها

3

ترانسفورماتورهاي ولتاژ

4

حفاظت جریان زیاد

5

فیوزها ،ریکلوزرها و سکسیونرها

6

رلههاي جریان زیاد جهتدار

7

حفاظت دیفرانسیل

8

حفاظت دیستانس

9

حفاظت سیستمهاي صنعتی

10

بارزدایی کارخانههاي صنعتی

11

طرحوارههاي حفاظتی و نمودارهاي طراحی پست

12

نصب ،آزمایش و نگهداري سیستمهاي حفاظتی
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همانطور که از سرفصلهاي ارائه شده مشخص است ،این کتاب کلیه جزئیات مرتبط با حفاظت شبکههاي توزیع اعم از انواع
تجهیزات بکار رفته در آنها ،هماهنگی تجهیزات و  ...را بخوبی شامل شده است.
کتاب محاسبات اتصالکوتاه در شبكه (نویسنده :دکتر مسعود سلطانی)

محاسبات اتصالکوتاه در شبکههاي الکتریکی یکی از مهمترین مباحثی است که هر مهندس برق که با طراحی و راهبري
سیستمهاي الکتریکی سرو کار دارد ،بایستی فرا گیرد تا وي را در انتخاب صحیح تجهیزات و سیستمهاي حفاظتی بطور مناسب مدد
رساند.
هرچند استفاده از نرمافزارهاي تخصصی مانند  EMTPو  DIgSILENTاین محاسبات پیچیده را در کسري از ثانیه انجام می-
دهد ،لیکن آنچه که از دید کاربر این نرمافزار پنهان میماند جزئیات محاسبات است که حتی کوچکترین اشتباه در وارد کردن
اطالعات مربوط به سیستم مورد طراحی میتواند تاثیري فراتر از حد تصور داشته باشد .براین اساس کتاب محاسبات اتصالکوتاه در
شبکه میتواند یک مرجع بسیار مناسب جهت فراگیري جزئیات مربوط به محاسبات انواع اتصالکوتاه در حاالت مختلف شبکه باشد.
با عنایت به این موضوع ،سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب که از انتشارات دانشگاه تهران است ،به شرح زیر میباشند:
جدول  :51-1سرفصلهاي کتاب محاسبات اتصالکوتاه در شبكه (نویسنده :دکتر سلطانی)

شماره

سرفصل مطالب

1

محاسبات جریان اتصالکوتاه در شبکههاي سه فاز

2

تغییرات زمانی جریان اتصالکوتاه

3

روش محاسبه جریان اتصالکوتاه در شبکه فشار قوي

4

اثرات مصرفکننده و خازن در جریان اتصالکوتاه

5

استقامت مکانیکی و حرارتی شبکه

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
49
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

کتاب رله و حفاظت سیستمها (نویسنده :دکتر مسعود سلطانی)

این کتاب که تالیف جناب آقاي دکتر سلطانی است و توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده است ،از مراجع مناسب براي
دروس حفاظت دانشگاههاي کشور بویژه درس حفاظت و رله مقطع کارشناسی است .فهرست مطالب ارائه شده در این کتاب بشرح
زیر است:
جدول  :52-1سرفصلهاي کتاب رله و حفاظت سیستمها (نویسنده :دکتر سلطانی)

شماره

سرفصل مطالب

1

رله و ساختمان آن

2

حفاظت ژنراتور

3

حفاظت ترانسفورماتور

4

حفاظت شین

5

حفاظت خطوط فشارقوي
طرح و تنظیم رله دیستانس در شبکه
حفاظت وسایل الکتریکی
کتاب حفاظت سیستمهاي قدرت :حفاظت و سیگنالدهی دیجیتال (نویسنده :دکتر صادق جمالی)

با توجه به اهمیت سیستمها و رلههاي دیجیتال در آینده حفاظت شبکههاي قدرت ،لذا تمرکز اصلی این کتاب بر این تکنولوژي
نوین است .براین اساس در این کتاب اصول سختافزاري و نرمافزاري و نحوه اجراي محاسبات در رلههاي دیجیتال با جزئیات ارائه
شده است .این کتاب میتواند در فراگیري اصول طراحی رلههاي دیجیتال بسیار سودمند باشد .سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب
به شرح زیر میباشند:
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جدول  :53-1سرفصلهاي کتاب حفاظت و سیگنالدهی دیجیتال (نویسنده :دکتر جمالی)

شماره

سرفصل مطالب

1

تکنولوژي دیجیتال

2

پردازش سیگنال دیجیتال

3

مخابرات دیجیتال و فیبر نوري

4

حفاظت عددي

5

کنترل هماهنگ شده
کتاب حفاظت سیستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر صادق جمالی)

یکی دیگر از مراجع بسیار مفید در فراگیري اصول حفاظت کتاب "حفاظت سیستمهاي قدرت" جناب آقاي دکتر جمالی است که
توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت به چاپ رسیده است .این کتاب نگاهی جامع به مباحث مختلف حفاظت شبکههاي قدرت،
اعم از حفاظت شبکههاي توزیع ،فوق توزیع و انتقال دارد .همچنین نحوه محاسبات اتصالکوتاه بطور مختصر در این کتاب مرور
شده است .براین اساس سرفصلهاي این کتاب بصورت زیر میباشند:
جدول  :54-1سرفصلهاي کتاب حفاظت سِستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر جمالی)

شماره

سرفصل مطالب

1

سیستمهاي قدرت و اهمیت حفاظت آنها

2

اصول اساسی در حفاظت سیستمهاي قدرت

3

محاسبات اتصالکوتاه

4

ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جریان

5

فیوزها

6

رلههاي حفاظتی

7

حفاظت اضافه جریان
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شماره

سرفصل مطالب

8

حفاظت دیستانس

9

حفاظت تفاضلی

10

حفاظت باسبار

11

حفاظت ترانسفورماتور

12

حفاظت ژنراتور

آنچه که از سرفصلهاي این کتاب مشخص است این است که این کتاب میتواند یک مرجع بسیار مفید در کنار آموزشهاي
کالسی درس حفاظت و رله در مقطع کارشناسی و همچنین مرجعی مناسب براي مرور مطالب متخصصین صنعت کشور باشد.
کتاب ترانسفورماتورهاي جریان حفاظتی (نویسنده :دکتر سیدمحمد شهرتاش)

همانطور که در سرفصلهاي معیار کمیته حفاظت  IEEEبیان شد ،یکی از موارد مهمی که باید در آموزشهاي دوره حفاظت در
دانشگاهها مدنظر قرار گیرد ،آشنایی کامل با تجهیزات اندازهگیري بویژه ترانسفورماتورهاي جریان است .همچنین این تجهیز مهم
داراي خطاهایی است که معموال در مطالعات عادي درنظر گرفته نمیشوند .حال آنکه خطاي ترانسفورماتور جریان در اندازهگیري و
تبدیل جریان عبوري در شبکه ،باعث عملکرد اشتباه تجهیزات کنترلی و حفاظتی خواهد شد و متعاقب آن بروز خسارات فنی و
اقتصادي به شبکه قدرت احتمال بیشتري می یابد که این موضوع نشان از اهمیت این تجهیز در سیستم قدرت دارد .براین اساس،
کتاب بررسی شده در این بخش به شناخت اصول ،مبانی عملکرد ،نحوه انتخاب و استفاده مطلوب از ترانسفورماتورهاي جریان
پرداخته است .براین اساس سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب که توسط انتشارات دانشگاه صعلم و صنعت به چاپ رسیده است ،به
شرح زیر میباشند:
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جدول  :55-1سرفصلهاي کتاب ترانسفورماتورهاي جریان حفاظتی (نویسنده :دکتر شهرتاش)

شماره

سرفصل مطالب

1

تعاریف و مفاهیم اولیه

2

بررسی رفتار حالت ماندگار ترانسفورماتور جریان در ناحیه عملکرد خطی

3

بررسی رفتار حالت ماندگار ترانسفورماتور جریان با ورود به ناحیه اشباع

4

رفتار ترانسفورماتور جریان در شرایط گذرا

5

انتخاب و تعیین مطلوبیت مشخصات ترانسفورماتور جریان
کتاب مبانی حفاظت سیستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر مجتبی خدرزاده)

این کتاب نیز در بحث یادگیري مبانی حفاظت براي دانشجویان و متخصصین صنعت برق بسیار سودمند میباشد .این کتاب
توسط انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق به چاپ رسیده است .سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب به شرح زیر میباشند:
جدول  :56-1سرفصلهاي کتاب مبانی حفاظت سیستمهاي قدرت (نویسنده :دکتر خدرزاده)

شماره

سرفصل مطالب

1

اصول حفاظت سیستمهاي قدرت

2

مروري بر محاسبات اتصالکوتاه

3

ترانسفورماتورهاي اندازهگیري

4

اساس کار و ساختمان رلهها

5

حفاظت جریان زیاد فیدرها در برابر خطاهاي فاز و زمین

6

رلههاي دیستانس

7

حفاظت دیستانس

8

حفاظت ترانسفورماتور قدرت
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کتاب حفاظت پیشرفته موتورهاي الكتریكی (نویسنده :دکتر مجتبی خدرزاده)

با توجه به اهمیت حفاظت موتورهاي الکتریکی که در سرفصلهاي پیشنهادي توسط کمیته  IEEEو نیز سرفصلهاي آموزشی
دانشگاههاي کشور نیز مدنظر قرار گرفته است ،لذا کتابهاي نوشته شده در این زمینه میتوانند کمک شایانی به یادگیري جزئیات
حفاظت این تجهیزات نمایند .براین اساس کتاب ارزشمند جناب آقاي دکتر خدرزاده که توسط انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق به
چاپ رسیده است ،بسیار سودمند است .سرفصلهاي تحت پوشش قرار گرفته در این کتاب به شرح زیر میباشند:
جدول  :57-1سرفصلهاي کتاب حفاظت پیشرفته ماشینهاي الكتریكی (نویسنده :دکتر خدرزاده)

شماره

سرفصل مطالب

1

ضرورت حفاظت موتورهاي الکتریکی

2

شناخت موتورهاي جریان متناوب

3

ساختار داخلی رلههاي پیشرفته

4

حفاظت موتورها در برابر خطا

5

حفاظت موتورها در برابر بار زیاد

6

سایر حفاظتهاي ضروري موتورها

7

تنظیم رلههاي مختلف حفاظت موتور
کتاب حفاظت سیستمهاي قدرت (نویسنده :مهندس همایون حائري)

تالیف کتب حفاظتی توسط متخصصین صنعت برق ،عالوه بر اساتید دانشگاههاي کشور نشان دهنده توسعه این دانش در صنعت
برق کشور است .همچنین تالیف کتابهاي مختلف (بویژه کتابهاي حوزه حفاظت) توسط متخصصین صنعت برق کشور موجب
خواهد شد که این کتابها بدلیل آنکه حاصل تجربیات صنعتی مولفین است ،رنگ و بویی صنعتی داشته باشد .بنابراین آنچه که
مسلم است این است که قرار گرفتن این کتابها در کنار کتابهاي دانشگاهی تاثیر شگرفی بر توسعه دانش حفاظت در کشور
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خواهند داشت .یکی از این کتابها ،کتاب حفاظت سیستمهاي قدرت است .این کتاب توسط جناب آقاي مهندس همایون حائري
که خود سال ها بعنوان مدیرعامل شرکت توانیر داراي تجربیات گهرباري است ،نوشته شده است .ذکر این نکته حائز اهمیت است که
ایشان خود از متخصصین به نام دانش حفاظت کشور هستند بطوریکه همواره در اکثر کنفرانسهاي علمی کشور و خارج از کشور
بویژه در حوزه حفاظت ،مشارکت فعال دارند .فهرست مطالب ارائه شده در این کتاب به شرح زیر میباشد:
جدول  :58-1سرفصلهاي کتاب حفاظت سیستمهاي قدرت (نویسنده :مهندس حائري)

شماره

سرفصل مطالب

1

ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژ

2

فیوزها

3

کلیات رلههاي حفاظتی و رلههاي جریان زیاد

4

رلههاي دیستانس

5

حفاظت ژنراتور

6

حفاظت موتورهاي الکتریکی

7

حفاظت ترانسفورماتورها

8

رلههاي دیجیتال

9

حفاظت شبکههاي داراي تولیدات پراکنده و ریز شبکهها

همانطور که از سرفصلهاي این کتاب مشخص است ،این کتاب مرجع مناسبی براي دروس حفاظت و رله مقطع کارشناسی و
حفاظت پیشرفته و حفاظت توزیع مقطع تحصیالت تکمیلی است.
سایر کتابهاي حفاظتی چاپ داخل

با توجه به پیشرفتهاي چشمگیر دانش حفاظت در کشور و نیز  High Techبودن این دانش ،لذا اساتید بسیاري طی سالهاي
اخیر دانش خود را در قالب کتابهاي ارزشمندي به منظور افزایش دانش حفاظت کشور ،به چاپ رساندهاند .در بخشهاي قبل برخی
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از این کتابها مورد بررسی قرار گرفتند .با توجه به تعدد کتابهاي منتشره در داخل کشور در حوزه حفاظت و رله ،لذا از بررسی
کامل سایر کتابها خودداري میشود و در جدول زیر تنها به نام برخی دیگر از کتابهاي حفاظت منتشر شده در داخل کشور ،بسنده
میشود.
جدول  :59-1برخی دیگر از کتابهاي حفاظتی کشور

شماره

نام کتاب

نویسنده

1

رله و حفاظت سیستمهاي قدرت

حسن آبروش

2

حفاظت تجهیزات نیروگاهی

مصطفی قلمچی

3

حفاظت دیجیتال سیستمهاي قدرت

نوید غفارزاده

4

حفاظت سیستمهاي قدرت صنعتی

صادق جمالی

5

اصول حفاظت سیستمهاي قدرت

حسن بخشی

6

مهندسی سیستمهاي توزیع

محمودرضا حقیفام

7

حفاظت الکتریکی و رلههاي حفاظتی ژنراتورها

طهماسبقلی شاهرخشاهی

8

حفاظت الکتریکی و رلههاي حفاظتی خطوط انتقال انرژي

طهماسبقلی شاهرخشاهی

راهنماي رله و حفاظت اشنایدر شامل :کدهاي  ANSIرلههاي حفاظتی

حمیدرضا فغانی

9
10
11
12
13

از سري کتاب هاي خط قدرت
حفاظت الکتریکی و رله هاي حفاظتی در مراکز صنعتی و واحدهاي

طهماسبقلی شاهرخشاهی

تولیدي
مبانی رله و حفاظت در سیستم هاي قدرت

سهراب فیروزيفر

حفاظت الکتریکی و رلههاي حفاظتی در مراکز صنعتی و واحدهاي

طهماسبقلی شاهرخشاهی

تولیدي
حفاظت تجهیزات فشار قوي :رلههاي حفاظتی دیجیتال در ایستگاهها و
تجهیزات فشار قوي

طهماسبقلی شاهرخشاهی
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بررسی برخی از کتب حفاظتی چاپ شده در خارج از کشور
در قسمت قبل کتابهاي حفاظت منتشر شده در کشور بررسی شدند .در این بخش از گزارش به بررسی برخی از کتابهاي
حفاظتی منتشر شده به زبان انگلیسی پرداخته میشود .همانطور که در بخش بررسی سیالبسهاي دروس حفاظت در دانشگاههاي
خارج از کشور مشخص شد ،هریک از دانشگاهها براي دروس حفاظت خود از مراجعی بهره میگیرند .جمعبندي تمام این مراجع در
جدول  45-1ارائه شد .مطابق این جدول مشخص گردید که برخی از این کتابها در تعدادي از دانشگاهها بعنوان مراجع دروس
حفاظتی کاربرد دارند.
بررسی سرفصلهاي کتاب Digital Protection for Power Systems

این کتاب نوشته  A.T. Johnsو  S.K. Salmanاست و توسط انتشارات  Peter Peregrinusدر سال  1995به چاپ رسیده
است .سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب به شرح زیر میباشند:
جدول  :60-1سرفصلهاي کتاب Digital Protection for Power Systems

سرفصل مطالب

Number

Introduction
Mathematical background to protection algorithms
Basic element of digital protection
Sinusoidal-wave-based algorithms
Fourier analysis and Walsh function based techniques
Least squares based methods
Differential equation based techniques
Fundamentals of travelling-wave based protection
Travelling-wave protective schemes
Digital differential protection of transformers
Digital lin differential protection

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

Practical Power System Protection بررسی سرفصلهاي کتاب

 در سالElsevier  است و توسط انتشاراتRamesh Balakrishnan  وMark Brown ،L.G. Hewitson این کتاب نوشته
: سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب به شرح زیر میباشند. به چاپ رسیده است2004
Practical Power System Protection  سرفصلهاي کتاب:61-1 جدول

Number

سرفصل مطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Need for protection
Faults, types and effects
Simple calculation of short-circuit currents
System earthing
Fuses
Instrument transformers
Circuit breakers
Tripping batteries
Relays
Coordination by time grading
Low-voltage networks
Mine underground distribution protection
Principles of unit protection
Feeder protection cable feeders and overhead lines
Transformer protection
Switchgear (busbar) protection
Motor protection relays
Generator protection
Management of protection

Power System Protection بررسی سرفصلهاي کتاب

 سرفصلهاي ارائه شده در این. به چاپ رسیده است1999  در سالIEEE  است و توسطP.M. Anderson این کتاب نوشته
:کتاب به شرح زیر میباشند
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Power System Protection  سرفصلهاي کتاب:62-1 جدول

Number

سرفصل مطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Protection Measurements and Controls
Protective Device Characteristics
Relay Logic
System Characteristics
Fault Protection of Radial Lines
Introduction to Transmission Protection
ComplexLoci in the Z and Y Planes
Impedance at the Relay
Admittance at the Relay
Analysis of Distance Protection
Transmission Line Mutual Induction
Pilot Protection Systems
Complex Transmission Protection
Series-Compensated Line Protection
Bus Protection
Transformer and Reactor Protection
Generator Protection
Motor Protection
Protection Against Abnormal System Frequency
Protective Schemes for Stability Enhancement
HVDC Protection
SSR Protection
Basic Reliability Concepts
Reliability Analysis
Reliability Concepts in System Protection
Fault Tree Analysis of Protective Systems
Markov Modeling of Protective Systems
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Digital Signal Processing in Power System Protection and بررسی سرفصلهاي کتاب
Control

 است و توسط انتشاراتAndrzej Wiszniewski  وJanusz Szafran ،Waldemar Rebizant این کتاب نوشته
: سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب به شرح زیر میباشند. به چاپ رسیده است2011  در سالSpringer
Digital Signal Processing in Power System Protection and Control  سرفصلهاي کتاب:63-1 جدول

Number

سرفصل مطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Abnormal States in Power Systems and Criteria for Their Recognition
Hardware and Functional Development of Protection Devices and Systems
Fundamentals of System Analysis and Synthesis
Infinite Impulse Response Filters
Finite Impulse Response Filters
Correction of Errors Introduced by Instrument Transformers
Measurement Algorithms for Digital Protection
Characteristics of Measurement of Criterion Values and Adaptive Algorithms
Decision Making in Protective Relays
Elements of Fuzzy Logic in Protective Relays
Application of Artificial Neural Networks
Genetic and Evolutionary Algorithms for PSP
Expert Systems
Artificial Intelligence: Summary and Hybrid Schemes

Fundamentals of Power System Protection بررسی سرفصلهاي کتاب

 به چاپ رسیده2003  در سالPrentice-Hall  است و توسط انتشاراتS.R. Bhide  وY.G. Paithanker این کتاب نوشته
: سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب به شرح زیر میباشند.است

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
60
1394  فروردين،ويرايش اول

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

Fundamentals of Power System Protection  سرفصلهاي کتاب:64-1 جدول

Number

سرفصل مطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OVER-CURRENT PROTECTION OF TRANSMISSION LINES
DIFFERENTIAL PROTECTION
TRANSFORMER PROTECTION
BUSBAR PROTECTION
DISTANCE PROTECTION OF TRANSMISSION LINES
INDUCTION MOTOR PROTECTION
STATIC COMPARATORS AS RELAYS
NUMERICAL PROTECTION
CARRIER-AIDED PROTECTION OF TRANSMISSION LINES
GENERATOR PROTECTION

Computer Relaying for Power Systems بررسی سرفصلهاي کتاب

. به چاپ رسیده است2009  در سالWILEY  است و توسط انتشاراتJ.S. Throp  وA.G. Phadke این کتاب نوشته
:سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب به شرح زیر میباشند
Computer Relaying for Power Systems  سرفصلهاي کتاب:65-1 جدول

Number

سرفصل مطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Introduction to computer relaying
Relaying practices
Mathematical basis for protective relaying algorithms
Digital filters
Transmission line relaying
Protection of transformers, machines and buses
Hardware organization in integrated systems
System relaying and control
Relaying applications of traveling waves
Wide area measurement applications
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 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

Power System Relaying بررسی سرفصلهاي کتاب

. به چاپ رسیده است2008  در سالWILEY  است و توسط انتشاراتS.H. Horowitz  وA.G. Phadke این کتاب نوشته
:سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب به شرح زیر میباشند
Power System Relaying  سرفصلهاي کتاب:66-1 جدول

Number

سرفصل مطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Introduction to protective relaying
Relay operating principles
Current and voltage transformers
Nonpilot overcurrent protection of transmission lines
Nonpilot distance protection of transmission lines
Pilot protection of transmission lines
Rotating machinery protection
Transformer protection
Bus, reactor and capacitor protection
Power system phenomena and relaying considerations
Relaying for system performance
Switching schemes and procedures
Monitoring performance of power systems

Protective Relaying بررسی سرفصلهاي کتاب

 به چاپ رسیده2006  در سالTaylor & Francis  است و توسط انتشاراتM.H. Rashid  وH.L. Willis این کتاب نوشته
: سرفصلهاي ارائه شده در این کتاب به شرح زیر میباشند.است
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جدول  :67-1سرفصلهاي کتاب Protective Relaying

سرفصل مطالب

Number

Introduction and General Philosophies
Fundamental Units: Per Unit and Percent Values
Phasors and Polarity
Symmetrical Components: A Review
Relay Input Sources
Protection Fundamentals and Basic Design Principles
System-Grounding Principles
Generator Protection/Intertie Protection for Distributed Generation
Transformer, Reactor, and Shunt Capacitor Protection
Bus Protection
Motor Protection
Line Protection
Pilot Protection
Stability, Reclosing, Load Shedding, and Trip Circuit Design
Microprocessor Applications and Substation Automation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

همانطور که از سرفصل کتابهاي انگلیسی بررسی شده مشخص است ،همه آنها به نوعی سعی در تحت پوشش قرار دادن
سرفصلهاي کمیته حفاظت  IEEEرا دارند .همچنین مقایسه موردي هریک از کتابهاي انگلیسی با کتابهاي فارسی منتشر شده
در کشور نشان میدهد که کتابهاي چاپ شده در داخل کشور بلحاظ محتوي داراي همان مطالب کتابهاي انگلیسی هستند .به
منظور مشخص شدن میزان پوشش کتابهاي منتشر شده در کشور نسبت به سرفصلهاي کمیته حفاظت  ،IEEEجدول زیر ارائه
شده است.
جدول  :68-1مطابقت محتوي کتابهاي چاپ داخل با معیارهاي IEEE

شماره

عنوان سرفصل IEEE

1

فازورها و مدل سیستم

بطور مشروح در کتاب "محاسبات اتصال کوتاه در شبکه"

2

مولفههاي متقارن

بطور مشروح در کتاب "محاسبات اتصال کوتاه در شبکه"

3

ترانسهاي اندازهگیري ولتاژ و جریان

در همه کتابهاي معرفی شده .ترانسهاي اندازهگیري
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شماره

عنوان سرفصل IEEE

4

رلههاي حفاظتی

در همه کتابهاي حفاظتی معرفی شده

5

تنظیمات و هماهنگی حفاظتی رلههاي

در همه کتابهاي حفاظتی معرفی شده .بطور مشروح در

زمین

کتاب "حفاظت پیشرفته در سیستمهاي قدرت"

تنظیم و هماهنگی رلههاي دیستانس

در همه کتابهاي حفاظتی معرفی شده

جریان بطور مشروح در کتاب "ترانسفورماتورهاي جریان
حفاظتی"

6

فازي
7

رله دیفرانسیل حفاظت ترانسفورماتورها

در همه کتابهاي حفاظتی معرفی شده

8

حفاظت پستهاي انتقال و توزیع

در همه کتابهاي حفاظتی معرفی شده .حفاظت توزیع بطور

9

رله حفاظت از خطاي بریکر

بطور مستقیم در هیچ کدام از کتابها

10

رلههاي سرعت باال براي سیستمهاي

کتاب "حفاظت و سیگنالدهی دیجیتال"

مشروح در کتاب "حفاظت شبکههاي توزیع انرژي
الکتریکی" .حفاظت شبکههاي انتقال بطور مشروح در
کتاب" حفاظت الکتریکی و رلههاي حفاظتی خطوط انتقال
انرژي"

ولتاژ باال
11

حفاظت سیستمهاي EHV

تا حدودي در کتاب "رله و حفاظت سیستمها"

12

حفاظت تجهیزات نیروگاهی

در همه کتابهاي حفاظتی معرفی شده .بطور مشروح در "

13

فانکشنهاي حفاظت ژنراتور

14

پایداري سیستم

حفاظت تجهیزات نیروگاهی" تالیف مصطفی قلمچی
در همه کتابهاي حفاظتی معرفی شده .بطور مشروح در
کتابهاي "حفاظت تجهیزات نیروگاهی"" ،حفاظت
پیشرفته ماشینهاي الکتریکی" و "حفاظت الکتریکی و رله-
هاي حفاظتی ژنراتورها"
کتابهاي بررسی سیستمهاي قدرت چاپ داخل
(که در گزارش حاضر بررسی نشدند)
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شماره

عنوان سرفصل IEEE

15

حفاظت واحدهاي صنعتی و تجاري

16

اصول حفاظت گسترده

17

حفاظت تجهیزات در مقابل حرارت

بطور مشروح در کتاب "محاسبات اتصالکوتاه در شبکه"

18

تست رلهها

در کتابهاي "راهنماي رله و حفاظت اشنایدر شامل:

بطور مشروح در کتابهاي "حفاظت سیستمهاي قدرت
صنعتی"" ،حفاظت الکتریکی و رلههاي حفاظتی در مراکز
صنعتی و واحدهاي تولیدي"" ،حفاظت شبکههاي توزیع
انرژي الکتریکی" و "حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت"
کتابهاي "حفاظت سیستمهاي قدرت"" ،حفاظت پیشرفته
سیستمهاي قدرت" و " حفاظت و سیگنالدهی دیجیتال"

کدهاي  ANSIرلههاي حفاظتی از سري کتاب هاي خط
قدرت"" ،حفاظت و سیگنالدهی دیجیتال" و "حفاظت
شبکههاي توزیع انرژي الکتریکی"
همانطور که از جدول فوق مشخص است ،تمام سرفصلهاي پیشنهادي کمیته حفاظت  IEEEتوسط کتابهاي منتشره در
داخل کشور تحت پوشش قرار میگیرند .ذکر این نکته الزم است که برخی از سرفصلها توسط چندین کتاب پوشش داده میشوند.
همچنین برخی از کتابهاي منتشره تنها یک موضوع خاص را (مانند ترانسفورماتورهاي جریان و یا بررسی اتصالکوتاه در شبکهها)
مدنظر قرار دادهاند .پرواضح است که این کتابهاي جزئیات بسیار بیشتري را در آن موضوع خاص در اختیار خواننده قرار میدهند.
بنابراین با توجه به کتاب هاي حفاظتی منتشر شده در داخل کشور ،باید عنوان نمود که در خصوص وجود مراجع الزم براي آموزش
اصول حفاظت ،در کشور هیچ مشکلی وجود ندارد.
بررسی مقاالت علمی برخی از اساتید حفاظت کشور
با توجه به آنکه یکی از شاخص هاي رشد علوم مختلف در هر کشور ،میزان تولید مقاالت علمی در آن شاخه است ،لذا در این
بخش از گزارش به بررسی برخی از مقاالت علمی اساتید حفاظت کشور پرداخته میشود.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
65
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،فروردين 1394

پیش از هرچیز الزم است یادآوري شود که این مقاالت از صفحه شخصی اساتید محترم در سایت دانشگاههاي آنها استخراج
شده است .همچنین بدلیل تعدد مقاالت انتشار یافته توسط عزیزان ،در این بخش تنها گوشهاي از مقاالت بویژه مقاالت  ISIآورده
شده است.
بررسی مقاالت ارائه شده در زیر بیانگر یک مسئله اساسی است و آن هم این است که خوشبختانه اساتید محترم کشور در
مرزهاي دانش حفاظت قرار دارند و براین اساس قادر به پاسخگویی به تمام نیازهاي صنعت برق کشور در این زمینه چه در گذشته و
چه در آینده هستند .گواه این مسئله آن است که بررسی مقاالت لیست شده در جدول زیر نشان از تنوع موضوعات مورد بررسی
توسط اساتید محترم دارد .این تنوع موجب شده است که کلیه ابعاد سیستمهاي حفاظتی اعم از هماهنگی حفاظتی ،مبحث اضافه
ولتاژها و حاالت گذرا ،هماهنگی عایقی و بحث برقگیرها ،روشهاي تشخیص خطا ،تحلیلهاي هارمونیکی و اثرات آنها بر
سیستمهاي حفاظت ،قابلیت اطمینان ،عدم قطعیت و پیري تجهیزات حفاظتی ،حفاظت شبکههاي آینده و  ...در مطالعات انجام شده
بررسی شوند .براي مثال یکی از اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي تابع توانیر ،افزایش دقت اندازهگیري CTها و CVTها است حال
آنکه با بررسی مقاالت اساتید محترم (براي مثال مقاالت استاد ارجمند جناب آقاي دکتر صنایعپسند) بوضوح مشخص است که
مسائل مورد نیاز صنعت برق کشور توسط اساتید با دقت باال بررسی شده و نتایج تحقیقات آنها در معتبرترین مجالت علمی به
چاپ رسیده است .همچنین همانطور که در بخشهاي قبل بررسی شد ،جناب آقاي دکتر شهرتاش در زمینه ترانسفورماتورهاي
اندازهگیري جریان کتاب ارزشمندي را چاپ نمودهاند که در آن خطاهاي این نوع ترانسها بدقت مورد تحلیل قرار گرفته است .این
مسئله نشان از آن دارد که کشور در دانش حفاظت به باالترین درجه مورد نیاز رسیده است بطوریکه نتایج تحقیقات اساتید محترم
ضمن آنکه در مرزهاي دانش قرار داشته و در مجالت علمی معتبر به چاپ میرسد ،قادر است پاسخگوي صنعت برق کشور در
راستاي اهداف واالي آن باشد .این مسئله نوید بخش آن است که با تکیه بر همین دانش واال ،انشاءاهلل در آینده نزدیک کلیه
تجهیزات حفاظتی مورد نیاز کشور با برنامهریزيهاي مدون در کشور ساخته شده و شاهد استقالل صنعت برق کشور در تجهیزات
 High Techاز کشورهاي خارجی خواهیم بود.
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 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

 برخی از مقاالت علمی اساتید حوزه حفاظت دانشگاههاي کشور:69-1 جدول

عنوان مقاله
A Comprehensive Method for Break
Points Finding Based on Expert
System for Protection Coordination
in Power Systems
Relay coordination and protection
failure effects on reliability indices
in an interconnected subtransmission system
Risk reduction in special protection
systems by using an online method
for transient instability prediction
Determination of the Minimum
Break Point Set Using Expert
System and Genetic Algorithm
Optimal Relays Coordination
Efficient Method in Interconnected
Power Systems
Overcurrent relays coordination
Considering the Priority of
Constraints
Optimal Combined Overcurrent and
Distance Relays Coordination
Incorporating Intelligent
Overcurrent Relays Characteristic
Selection
Overcurrent relays coordination
considering transient behavior of
fault current limiter and distributed
generation in distribution power
network
A flexible approach for overcurrent
relay characteristics simulation
A new optimal approach for
coordination of overcurrent relays in
interconnected power systems

نام ژورنال

نویسنده اصلی

Electric Power Systems Research

دکتر عسکریان
دکتر عسکریان

Electric Power Systems Research

International Journal of Electrical Power &
Energy Systems
IEEE Transaction on Power Delivery

Journal of Electrical Engineering

IEEE Transaction on Power Delivery

دکتر عسکریان
دکتر عسکریان
دکتر عسکریان
دکتر عسکریان
دکتر عسکریان

IEEE Transaction on Power Delivery

دکتر عسکریان
IET GENERATION TRANSMISSION &
DISTRIBUTION

Electric Power Systems Research
IEEE Transaction on Power Delivery

دکتر عسکریان
دکتر عسکریان
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عنوان مقاله
Pre-processing of the optimal
coordination of overcurrent relays
A Fuzzy Approach for Overcurrent
Relays Simulation
A new comprehensive genetic
algorithm method for optimal
overcurrent relays coordination
A New Fault Ride Through
Approach for a DFIG Wind Farm
Based on SFCL, Series Dynamic
Resistor and DC-Chopper Protection
Determining Arresters Best
Positions in Power System for
Lightning Shielding Failure
Protection Using Simulation
Optimization Approach
A Novel Discriminative Approach
Based on Hidden Markov Models
and Wavelet Transform to
Transformer Protection
A Novel Distributed Simulation
Approach in Adaptive Distance
Relaying
"An adaptive distance relaying
strategy based on global network
simulation
Application of Discrete S-Transform
for Differential Protection of Power
Transformers
Improving Transformer Protection
by Detecting Internal Incipient
Faults
Control of Three-Phase InverterBased DG System During Fault
Condition without Changing
Protection Coordination
Design and Implementation of a
Systematically Tunable High
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نام ژورنال

نویسنده اصلی

Electric Power Systems Research

دکتر عسکریان

Springer

دکتر عسکریان

Electric Power Systems Research

دکتر عسکریان

International Journal of Distributed Energy
Resources and Smart Grids

دکتر عابدي

EUROPEAN TRANSACTIONS ON
ELECTRICAL POWER

دکتر حسینیان

SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE
SOCIETY FOR MODELING AND
SIMULATION INTERNATIONAL

دکتر حسینیان

SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE
SOCIETY FOR MODELING AND
SIMULATION INTERNATIONAL

دکتر کوهساري

EUROPEAN TRANSACTIONS ON
ELECTRICAL POWER

دکتر کوهساري

International Journal of Computer And
Electrical Engineering

دکتر قرهپتیان

International Journal of Computer And
Electrical Engineering

دکتر قرهپتیان

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ELECTRICAL POWER & ENERGY
SYSTEMS

دکتر قرهپتیان

ISA Transactions

دکتر شهرتاش
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عنوان مقاله
Impedance Fault Relay
A New Non-communication Based
Protection Scheme for Threeterminal Transmission Lines
Employing Mathematical
Morphology-Based Filters
High Impedance Faulted Branch
Identification Using Magnetic Field
Signature Analysis
SVM-Based Method for High
Impedance Faults Detection in
Distribution Networks
A Decision Tree Based Method for
Fault Classification in Single-Circuit
Transmission Lines
Computation of the Split Factor of
Earth Fault Currents with
Considering the Proximity Effects
Design and Implementation of a
Systematically Tunable High
Impedance Fault Relay
A Complete Procedure to Determine
Earth Fault Current Distribution and
Split Factor for Grounding Grid
design of HV Substation
DT-CWT Based Event Feature
Extraction for High Impedance
Faults Detection in Distribution
Systems
Combined Fault Detector and
Faulted Phase Selector for
Transmission Lines Based on
Adaptive Cumulative Sum Method
Transient Based Fault Location for
Multi-Terminal Lines Employing STransform
Time-Time-Transform-Based Fault
Location Algorithm for Three-
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نام ژورنال

نویسنده اصلی
دکتر شهرتاش

IEEE Transactions on Power Delivery

IEEE Transactions on Power Delivery

COMPEL

IEEE Transactions on Power Delivery
Iranian Journal of Science Technology,
Trans. B
ISA Trans. Elsevier

Iranian Journal of Science Technology,
Trans. B

International Trans. on Electrical Energy
Systems (ETEP)

دکتر شهرتاش
دکتر شهرتاش
دکتر شهرتاش
دکتر شهرتاش
دکتر شهرتاش
دکتر شهرتاش

دکتر شهرتاش

دکتر شهرتاش
IEEE Transactions on Power Delivery

IEEE Transactions on Power Delivery
IET Generation, Transmission & Distribution

دکتر شهرتاش
دکتر شهرتاش
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عنوان مقاله
Terminal Transmission Lines
Study of Fault Location Effect on
the Inter-Area Oscillations in
Stressed Power Systems using
Modal Series Method
A Fault Direction Discrimination
Scheme Based on transients
Generated by Faults in Multi Branch
Power Systems
Intelligent Passive Anti-Islanding
Protection for Doubly Fed Induction
Generators
Impacts of Fault Diagnosis Schemes
on Distribution System Reliability
Reliability Study of HV Substations
Equipped with the Fault Current
Limiter
Monte-Carlo Simulation Approach
to the Evaluation of Maximum
Turbine-Generator Shaft Torsional
Torques During Faulty
Synchronization
stochastic Evaluation of Turbinegenerator Shaft Torsional Torques
During Faulty Synchronization
Determination of the Optimum
Routine Test and Self-Checking
Intervals in Protective Relaying
Using a Reliability Model
Design and Routine Test
Optimization of Modern Protection
Systems with Reliability and
Economic Constraints
Quantitative Assessment of
Protection System Reliability
Incorporating Human Errors
Reliability Evaluation of
Transmission Network Including
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نام ژورنال

Electrical Engineering

International Review of Electrical
Engineering

نویسنده اصلی
مهندس
کاظمی
مهندس
کاظمی

JOURNAL OF COMPUTER AND
SYSTEM SCIENCES

دکتر عباسپور

IEEE Transactions on Smart Grid

دکتر فتوحی

IEEE Transactions on Power Delivery

دکتر فتوحی
دکتر فتوحی

IEEE Transactions on Power Systems

IEE proceedings Generation, Transmission
and Distribution

دکتر فتوحی
دکتر فتوحی

IEEE Transactions on Power Systems

دکتر فتوحی
IEEE Transactions on Power Delivery

Journal of Risk and Reliability
European Transactions on Power Systems

دکتر فتوحی
دکتر فتوحی
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عنوان مقاله
Effect of Protection Systems
A New Approach for Fault Location
Problem on Power Lines
Fuzzy rule-based expert system for
power system fault diagnosis
Accurate Fault Location Algorithm
for Series Compensated
Transmission Lines
Accurate Fault Location Algorithm
for Power Transmission Lines
A circuit approach to fault diagnosis
in power systems by wide area
measurement system
Application of Synchronized Phasor
Measurements to Wide-Area Fault
Diagnosis and Location
Robust Fault Location of
Transmission Lines by
Synchronized and Unsynchronized
Wide-Area Current Measurements
A Closed-Form Solution for
Transmission Line Fault Location
Using Local Measurements at a
Remote Substation
A New Algorithm for Fault Location
on Transmission Lines by Optimal
PMU Placement
A Wide-area Scheme for Power
System Fault Location Incorporating
Bad Data Detection
System Protection Scheme for
Mitigation of cascaded Voltage
Collapses
Digital Distance Protection of
Transmission Lines in the Presence
of SSSC
Operation of Synchronous Generator
LOE Protection in the Presences of
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IEEE Transactions on Power Delivery

دکتر رنجبر
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دکتر رنجبر
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European Transactions on Electric Power
(ETEP)
Journal of European Transactions on
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IET Generation, Transmission & Distribution

دکتر رنجبر
دکتر رنجبر
دکتر رنجبر
دکتر رنجبر
دکتر رنجبر

IET Generation, Transmission & Distribution

دکتر رنجبر
Electric Power Systems Research

European Transactions on Electrical power

IEEE Transactions on Power Delivery

IET Generation, Transmission & Distribution
International Journal of Electrical Power &
Energy Systems
International Journal of Electrical Power &
Energy Systems

دکتر رنجبر
دکتر رنجبر
دکتر رنجبر
دکتر رنجبر
دکتر رنجبر
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عنوان مقاله
Shunt - FACTS
An ANN Based Approach to
Improve the Speed of a Differential
Equation Based Distance Relaying
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Paper name
A Saturation Suppression Approach for
the Current Transformer—Part I:
Fundamental Concepts and Design
A Saturation Suppression Approach for
the Current Transformer—Part II:
Performance Evaluation

Authors name
M. Davarpanah

M. Davarpanah
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Year
2013

Vol

No

Pages

28

3

1928 1935

28

3

1936 1943

2013

IET Generation, Transmission میزان مشارکت اساتید حوزه حفاظت در ده شماره اخیر ژورنال
& Distribution

 پذیرش مقاالت در این مجله بسیار. یکی از مجالت معتبر و محبوب اساتید و متخصصین صنعت برق کشور استIET مجله
 با توجه به آنکه این مجله نیز مانند دو مجله بررسی شده قبلی. مقاله به چاپ میرسد20 پیچیده است و در هر شماره آن تنها حدود
 مقاله در ده شماره اخیر آن توسط اساتید حفاظت کشور قابل7 قدرت مقاله میپذیرد لذا پذیرش-در همه حوزههاي مهندسی برق
 لیست مقاالت اساتید ایرانی که در ده.قبول می باشد و بیانگر جایگاه واالي دانش حفاظت در کشور نسبت به سایر کشورها دارد
. در جدول زیر ارائه شده است،شماره اخیر این مجله به چاپ رسیده است
IET Generation, Transmission &  مقاالت پذیرفته شده از اساتید حفاظت کشور در ده شماره آخر:73-1 جدول
Distribution
Paper name
Fake measurement identification in power
substations based on correlation between
data and distance of the evidence
Algorithms for fault zone detection in
series-compensated transmission lines
High-speed relaying scheme for
protection of transmission lines in the
presence of thyristor-controlled series
capacitor
Adaptive load shedding scheme to
preserve the power system stability

Authors name
M. Yasinzadeh

A.A. Razavi

Year

Vol

No

Pages

2015

9

5

503 512

2015

9

4

386 394

2014

8

12

2083 2091

2014

8

12

2124 2133

S.M. Hashemi

M. SanayePasand
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Paper name
following large disturbances
Protection of transmission lines using
fault component integrated power
Robust fault location of transmission lines
by synchronised and unsynchronised
wide-area current measurements
Reliability-centred maintenance for
circuit breakers in transmission networks
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Authors name
T. Ghanizadeh
Bolandi
A. SalehiDobakhshari
M.
Abbasghorbani

Year

Vol

No

Pages

2014

8

12

2163 2172

2014

8

9

1561 1571

2014

8

9

1583 1590

Electric Power Systems میزان مشارکت اساتید حوزه حفاظت در ده شماره اخیر ژورنال
Research

، به گواه خود سایت مجله. یکی از مجالت بسیار معتبر در حوزه برق است، استELSEVIER این مجله که از سلسله مجالت
 است که خود گواه اعتبار این1.59  این مقالهImpact Factor  همچنین.درصد است30 میزان پذیرش مقاله در این مجله حدود
 این. مقاله حفاظتی از اساتید بزرگ حفاظت کشور به چاپ رسیده است8  مطابق جدول زیر در ده شماره اخیر این مجله.ژورنال است
 بعالوه آنکه این مجله در همه. مقاله به چاپ میرسد15 تعداد چشمگیر است زمانی که بدانیم در هر شماره این مجله تنها در حدود
، مقاله حفاظتی به وسیله اساتید حفاظت کشور8  با این توصیفات پرواضح است که چاپ.حوزههاي مهندسی برق پذیرش مقاله دارد
.نشان از جایگاه رفیع این عزیزان در توسعه علوم حفاظت در دنیا دارد
Electric Power Systems Research  مقاالت پذیرفته شده از اساتید حفاظت کشور در ده شماره آخر:74-1 جدول
Paper name
ANN based fault diagnosis of permanent
magnet synchronous motor under stator
winding shorted turn
Novel approaches for online modal
estimation of power systems using PMUs
data contaminated with outliers
Novel high performance DC reactor type
fault current limiter
Analysis of rotor and stator winding inter-

Authors name
D.A. Khaburi

Year

Vol

Pages

2015

125

67–82

2015

124

74–84

2015

122

198–207

2015

119

418–424

M. Parniani

Hamid Radmanesh
A. Jalilian
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Paper name
turn faults in WRIM using simulated MEC
model and experimental results
Optimal coordination of directional
overcurrent relays using NSGA-II
Operation of synchronous generator LOE
protection in the presence of shunt-FACTS
PMU based observability reliability
evaluation in electric power systems
Comments on “Minimizing the number of
PMUs and their optimal placement in power
systems” in 83 (2012) 66–72

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

Authors name

Zahra Moravej
Ali Mohammad
Ranjbar
M. Dehghani
Seyed Mahdi
Mazhari

Year

Vol

Pages

2015

119

228–236

2015

119

178–186

2014

116

347–354

2014

115

146-148

European Transactions on میزان مشارکت اساتید حوزه حفاظت در ده شماره اخیر ژورنال
Electrical Power

 در جایگاه پایینتري نسبت بهEuropean Transactions on Electrical Power (ETEP) اگرچه بلحاظ اعتبار ژورنال
. اما همچنان این ژورنال در حوزه ژورنالهاي معتبر حوزه مهندسی برق دستهبندي میشود،ژورنال هاي دیگر بررسی شده قرار دارد
 داور بررسی5  مقاالت توسط،پذیرش مقاله در این ژورنال نیز بسیار سخت است زمانیکه بدانیم براي پذیرش مقاله در این ژورنال
 مقاله حفاظتی در13  با این وجود پذیرش. آن مقاله پذیرفته میشود،شده و در صورتیکه همه آنها مقاله را مورد پذیرش قرار دهند
: لیست این مقاالت در جدول زیر ارائه شدهاند.ده شماره اخیر این مجله توسط اساتید کشورمان دستاورد بزرگی است
ETEP  مقاالت پذیرفته شده از اساتید حفاظت کشور در ده شماره آخر:75-1 جدول
Paper name
An optimal PMU placement method for
power system observability under various
contingencies
A new formulation for coordination of
directional overcurrent relays in
interconnected networks
Grid reconnection detection for synchronous
distributed generators in stand-alone

Authors name
Ebrahim Abiri

Year

Vol

Pages

2015

25

589–606

2015

25

120–137

2015

25

138–154

Zahra Moravej

Seyed Hossein
Hosseinian
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Paper name
operation
A novel decentralized voltage control
method for direct current microgrids with
sensitive loads
Synchronous generator stator protection
using a fuzzy logic-based voltage-controlled
overcurrent protection scheme
Calculation of short circuit electromagnetic
forces in Dryformer using finite element
method
A novel technique for internal fault detection
of power transformers based on moving
windows
Fault detection in the secondary side of
electric arc furnace transformer using the
primary side data
Improving transient stability of double fed
induction generator using fuzzy controller
Elimination of DC voltage sources and
reduction of power switches voltage stress in
stacked multicell converters: analysis,
modeling, and implementation
Analysis of the effect of distributed
generation on life expectancy of power
cables
Transient actions analysis of power
transformers based on S-transform and
hidden Markov model
Diagnosis methods for stator winding faults
in three-phase squirrel-cage induction motors
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Authors name

Year

Vol

Pages

2015

25

197–215

2015

25

326–347

2015

25

433–453

2014

24

1263–
1278

2014

24

1419–
1433

2014

24

1065–
1075

2014

24

653–676

2014

24

698–712

2014

24

826–841

2014

24

891–912

Ahad Kazemi

Pouya
Mahdavipour
Vahdati
Farzad
Karimzadeh
Majid SanayePasand
Farzad Dehghan

Seyyed Hosein
Jafari
Vahid Dargahi

H. Askarian
Abyaneh
S. Hasheminejad

Mansour Ojaghi

نتیجهگیري
 لذا در این فصل از گزارش به منظور ارزیابی دانش حفاظت،از آنجا که دانشگاه ها رکن اساسی در تبیین دانش هر کشور هستند
 یک کمیت کیفی، با توجه به آنکه ارزیابی دانش. توانایی دانشگاههاي کشور در آموزش علوم حوزه حفاظت بررسی شدند،کشور
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است لذا براي انجام آن نیاز به یک شاخص وجود داشت .در این گزارش معیارهاي تعیین شده توسط کمیته حفاظت  IEEEبعنوان
شاخصهاي ارزیابی تعیین شدند .براین اساس در ابتداي گزارش این فصل پیشنهادات کمیته حفاظت  IEEEبراي دروس تئوري و
عملی حفاظت بطوریکه دانشآموختگان با استفاده از آنها بتوانند در صنعت برق مفید واقع شوند ،معرفی گردیدند .سپس
سرفصلهاي دروس حفاظت در کشور با این معیارها مقایسه شدند .همانطور که نتایج این بررسی نشان میدهد ،در بخش آموزش
تئوري ،دروس حفاظت تدریس شده در دانشگاههاي کشور منطبق با معیارهاي پیشنهادي  IEEEاست .اما در بخش آموزشهاي
عملی کامال همخوانی با معیارهاي این کمیته وجود ندارد .دلیل این مسئله نیز کمبود امکانات آزمایشگاهی است که الزم است
مرتفع شوند .به منظور تکمیل این مقایسه در ادامه گزارش این فصل ،سیالبسهاي درسی در برخی از دانشگاههاي دنیا بررسی
شدند و این سیالبسها با سیالبسهاي دانشگاههاي کشور و معیارهاي  IEEEمقایسه گردیدند .نتایج حاکی از آن است که بلحاظ
آموزشهاي تئوري دانشگاههاي کشور بسیار قويتر از دانشگاههاي دیگر کشورها عمل میکنند .همچنین برخی از کتابهاي
حفاظتی چاپ شده در کشور با کتابهاي انگلیسی حوزه حفاظت مورد مقایسه قرار گرفتند .از نتایج این مقایسه نیز کامال مشهود بود
که در بحث مراجع مناسب حفاظتی هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد .چراکه تمام سرفصلهاي پیشنهادي  IEEEبطور کامل و
جامع توسط کتب منتشره در کشور تحت پوشش قرار داده میشوند .براي مثال در مبحث اتصالکوتاه ،کتاب دکتر سلطانی موجود
است (عالوه بر تمام کتابهاي دیگر که عمدتا یک فصل آنها به این مبحث اختصاص یافته است) که بطور تخصصی تمام تمرکز
خود را بر این موضوع معطوف نموده است و کلیه ابعاد و زوایاي این بحث را تحت پوشش قرار داده است .بنابراین دانشجویان و
متخصصین صنعت برق در حوزه حفاظت میتوانند با مراجعه به این کتاب نکات مدنظر خود را با تمام جزئیات استخراج نمایند.
از آنجا که یکی از دالیل پیشرفت یک علم در هر کشور میزان مقاالت تولیدي در آن حوزه است لذا در بخش آخر گزارش این
فصل به بررسی مقاالت تولیدي در حوزه حفاظت توسط اساتید محترم حفاظت دانشگاههاي کشور پرداخته شد .براساس بررسیهاي
این بخش مشخص گردید که مقاالت اساتید محترم عالوه بر آنکه پوشش دهنده نیازهاي صنعت برق کشور است ،منطبق با آخرین
تحقیقات در حوزه حفاظت نیز میباشد بطوریکه آمار چاپ مقاالت این عزیزان در ده شماره آخر مجالت معتبر حاکی از این مسئله
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است که سهم باالیی از تولید علم در حوزه حفاظت در دنیا در اختیار اساتید و دانشجویان کشورمان است .بنابراین با بررسیهاي این
فصل بطور خالصه نتیج زیر حاصل میگردد:


در حوزه آموزشهاي تئوري حفاظت ،دانشگاههاي کشور در جایگاه مناسبی در مقایسه با دانشگاههاي
جهان قرار دارند



در حوزه آموزشهاي عملی بدلیل کمبود امکانات آزمایشگاهی ،آموزشها پایینتر از معیارهاي بینالمللی
قرار دارند



در حوزه کتابهاي حوزه حفاظت ،کلیه سرفصلهاي معیار کمیتههاي بینالمللی توسط کتابهاي چاپ
داخل بخوبی پوشش داده میشوند



در حوزه تولید مقاله ،سهم قابل قبولی از مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر دنیا به اساتید ایرانی
اختصاص دارد که این مسئله بیانگر حرکت اساتید و دانشجویان حفاظت کشور همسو با آخرین تحوالت و دستوردهاي
علمی در حوزه حفاظت در دنیا است.

فصل دوم
بررسی دانش حفاظت در صنعت برق کشور
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مقدمه
همانطور که قبال عنوان شد ،عالوه بر دانشگاههاي کشور که نقش بسزایی در توسعه دانش حفاظت در کشور دارند ،صنعت برق
نیز نقش مهمی در توسعه و صیانت از این دانش برخوردار است .در واقع این وظیفه صنعت است که بتواند از دانش فارغالتحصیالن
دانشگاهی در راستاي ارتقاء سیستمهاي حفاظت کشور بخوبی استفاده کند و حتی دانش آنها را در طول خدمت در صنعت آپدیت
نگه دارد .با توجه به جایگاه صنعت در حوزه دانش (بویژه دانش حفاظت) در این بخش از گزارش به بررسی وضعیت دانش حفاظت و
امکانات حفاظتی در صنعت برق کشور پرداخته میشود .براین اساس ابتدا امکانات آزمایشگاههاي مرجع کشور در حوزه اجراي
تستهاي حفاظتی با آزمایشگاههاي معتبر دنیا مقایسه میشود .سپس پروژههاي اجرا شده و اولویتهاي تحقیقاتی صنعت برق
کشور در حوزه حفاظت مورد ارزیابی قرار میگیرند .نتایج بررسیهاي این فصل نشان میدهند که به لحاظ امکانات سختافزاري
بویژه در حوزه آزمایشگاههاي مرجع حفاظت ،کشور داراي پتانسیلی برابر با کشورهاي غربی است .همچنین پروژههاي تحقیقاتی
انجام شده در صنعت برق کشور حاکی از جهش علمی شرکتهاي برق و حرکت آنها به سمت آخرین دستاوردهاي علمی در حوزه
حفاظت دارد .هرچند مشکالتی چون موازي کاري در اجراي پروژهها و اجراي پروژههاي غیرکابردي از جمله مواردي است که مانع
میشود تحقیقات صنعت برق کشور بتواند دستاوردهایی درخور توجه را بدست آورد.
بررسی امكانات آزمایشگاههاي  KEMAو  RMSدر حوزه تست رلههاي حفاظتی
آزمایشگاههاي معتبر  KEMAو  RMSاسترالیا براي انجام تست رلهها مطابق استاندارد  IEC 60255برنامههاي آزمون و
امکانات آزمایشگاهی را پیشنهاد میدهند که در این بخش به بررسی این امکانات پرداخته میشود.
اجراي تایپ تست رلهها

با استفاده از اطالعات آزمایشگاه  KEMAو  RMSاسترالیا براي انجام تایپ تست رلهها جدول زیر باید اجرا شود:
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IEC 60255  مطابق استانداردRMS  وKEMA  لیست تستهاي اجرا شده در آزمایشگاههاي:1-2 جدول
Test Program
A - Functional
Steady state simulation
Dynamic simulation

Energizing quantities
Burden
Change of auxiliary

Reference Standard

IEC 60255-100
IEC 60255-1

IEC 60255-11

Contact performance
B - Product Safety

(including thermal short time rating)
C - EMC
Immunity
Emission
D - Environmental
Cold
Dry heat
Damp heat
E - Mechanical
Vibration
Shock
Bump
Seismic
F - Enclosure
Protection
Dimensions of Structure
Visual Inspection

Product

IEC 60255-27

IEC 60255-26
IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-78
IEC 60255-21-1
IEC 60255-21-2
IEC 60255-21-2

IEC 60255-21-3
IEC 60529

،Functional همانطور که مشخص است تستهاي اجرا شده در این آزمایشگاههاي معتبر در چند بخش شامل

 این آزمایشگاهها براي اجراي این تستها. اجرا میشوندEnclosure  وMechanical ،Enviromental ،EMC ،Safty
.تجهیزاتی را پیشنهاد میکنند که در ادامه معرفی میشوند
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Functional نیازمنديهاي اجراي تستهاي

Functional  نیازمنديهاي اجراي تستهاي:2-2 جدول
Function Tests
Operating Voltage Range
Operating Time
Operating Burden
Operated Burden
Minimum Operating Current
Time Delay Cut off
Pick up Operating Voltage
Reset voltage
Coil Thermal Rating
Electrical Reset
Capacitance Discharge Test
Thermal withstand

Reference Standard

IEC 61810-1
IEC 61810-7
ENA 48-4
ENA 48-5
IEC 60255-1

Product Safety نیازمنديهاي اجراي تستهاي

Product Safety  نیازمنديهاي اجراي تستهاي:3-2 جدول

Safety

Electrical

Type test
Clearances and clearage distances
Impulse voltage
AC or DC dielectric voltage
Insulation resistance
Flammability of insulating materials, components and
fire enclosures
Maximum temperature of parts and materials
Thermal short time
Output relay, make and carry

IEC 60255-27 Reference
10.6.3
10.6.4.2
10.6.4.3
10.6.4.4
10.6.4.5.2
10.6.5.1
10.6.5.3
10.6.5.4
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 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

Immunityنیازمنديهاي اجراي تستهاي

Immunity  نیازمنديهاي اجراي تستهاي:3-2 جدول
Type Test

Reference Standard
IEC 60255-22-1

1 MHz oscillatory waves

IEEE C37.90.1
IEC 60255-22-2
IEEE C37.90.3
IEC 60255-22-3
IEEE C37.90.2
IEC 602255-22-4
IEC 61000-4-4
ENA 48-5
IEEE C37.90.1
IEC 60255-22-5
IEC 60255-22-6
IEC 60255-22-7

Electrostatic Discharges
Radiated Radio Frequency
Electromagnetic fields
Fast Transients
Surge
Conducted Disturbance Induced by Radio Frequency Fields
Power Frequency
Voltage dips, short interruptions,
variations and ripple on auxiliary power supply port
Power frequency magnetic field
100Khz oscillatory waves

IEC 60255-11
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-18

Emissionنیازمنديهاي اجراي تستهاي

Emission  نیازمنديهاي اجراي تستهاي:4-2 جدول
Type Test
Radiated emission
Conducted emission

Reference Standard
IEC 60255-25
IEC 60255-25
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نیازمنديهاي اجراي تستهايEnvironmental

جدول  :5-2نیازمنديهاي اجراي تستهاي Enviromental
Standard
IEC 60068-2-1
ENA 48-5
IEC 60068-2-2
ENA 48-5
IEC 60068-2-3
ENA 48-5

Test Severity Level
96 hrs at 55°C
96 hrs at 70C
96 hrs at -10°C
96 hrs at -25°
40ᵒC and 93 % RH

Type test
Cold Test
Dry Heat
Damp Heat

نیازمنديهاي اجراي تستهايMechanical

جدول  :6-2نیازمنديهاي اجراي تستهاي Mechanical
Reference Standard
IEC 60255-21-1
IEC 60255-21-3

Type Test
Vibration
Shock and Bump
Seismic

پرواضح است که حداعالي امکانات آزمایشگاهی در حوزه حفاظت در این دو آزمایشگاه خالصه میشود .بنابراین همانطور که در
فصل گذشته پیشنهادات کمیته حفاظت  IEEEبعنوان معیارهایی براي ارزیابی وضعیت آموزش حفاظت در کشور مدنظر قرار گرفتند،
در این بخش نیز امکانات معرفی شده در این دو آزمایشگاه و اینکه آزمایشگاههاي مورد مقایسه این توانایی را دارند که همه
تستهاي معرفی شده را اجرا نمایند یا خیر ،بعنوان معیارهایی براي آزمایشگاههاي مرجع حفاظت کشور درنظر گرفته میشوند .الزم
به ذ کر است عالوه بر این امکانات ،مدیریت شبکه ایران نیز گذراندن استانداردهایی را براي هر نوع رله که بخواهد در شبکه برق
ایران نصب شود ،الزم نموده است .آزمایشات مورد تاکید مدیریت شبکه در بخش بعد معرفی میشوند.
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دستورالعمل مدیریت شبكه براي نصب رلهها در شبكه برق کشور
مطابق دستورالعمل ارائه شده توسط مدیریت شبکه کشور که در سایت آن مدیریت وجود دارد ،کلیه رلههایی که میخواهند در
شبکه برق کشور نصب شوند باید تستهاي زیر را با موفقیت گذرانده باشند .این تستها در دو قالب آزمایشات مشترک تمام رلهها و
آزمایشات نوعی هر واحد حفاظتی در دو جدول زیر ارائه شده است .الزم به ذکر است تستها ارائه شده در دو جدول زیر مطابق
آخرین استاندارد  IEC 60255میباشند .الزم به ذکر است این تستها شامل تستهاي مشترک همه رلهها و تستهاي اختصاصی
هر تایپ رله میشوند .همانطور که در بخش قبل بیان شد کلیه این تستها در آزمایشگاههاي معتبر  KEMAو  RMSقابلیت اجرا
دارند.
جدول  :7-2لیست آزمایشات نوعی مشترک رلههاي حفاظتی مطابق نظر مدیریت شبكه ایران
Standard No. and Clause
IEC 60255-100 Series
Clause: 6.5, 6.7
IEC 60255-100 Series
Clause: 6.8
IEC 60255-1,Clause: 6.4
IEC 60255-27,Clause: 10.5.2.2
IEC 60255-1,Clause: 6.3
IEC 60255-27,Clause: 10.5.2.3
IEC 60529
IEC 60255-1,Clause: 6.4
IEC 60255-27,Clause: 10.5.3.1
IEC 60255-1,Clause: 6.4
IEC 60255-27,Clause: 10.5.3.3
IEC 60255-1,Clause: 6.4
IEC 60255-27,Clause:
10.5.3.4.1
IEC 60255-1,Clause: 6.4

Type Test Items
Functional Requirements:

Number

Steady state requirements

1

Dynamic simulation

2

Product Safety Requirements:
Verification or measurement of clearance and
clearage distance (Power frequency Dielectric
)strength test

3

IP rating

4

Impulse voltage

5

Verification of insulation resistance (after
)environmental tests

6

Protective bonding resistance

7

Flammability of insulating materials components

8
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Type Test Items
and fire enclosures

9

Single fault condition

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

Standard No. and Clause
IEC 60255-27,Clause: 10.5.4.2
IEC 60255-1,Clause: 6.4
IEC 60255-27,Clause: 10.5.4.5

Electrical Environmental Tests:
10

Maximum temperature of parts and materials

11

Thermal short time

12

Output relay, make and carry

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

Energizing Quantities:
Burden for Voltage transformers
Burden for Current transformers
Burden for AC power supply-Quiescent state
Burden for AC power supply-Maximum load
Burden for AC power supply-Inrush Current
&power up duration
Burden for DC power supply-Quiescent state
Burden for DC power supply-Maximum load
Burden for DC power supply-Inrush Current &
power up duration
Burden for Binary Input
Operating range of auxiliary energizing quantity
Change of auxiliary energizing quantityInterruption to and alternating component in dc
auxiliary energizing quantity
Interruptions to and alternating component
(ripple) in d.c. auxiliary energizing quantity of
measuring relays
Climatic environmental requirements:

25

Dry heat test
+Verification of function (16H)

26

Cold test
+Verification of function (16H)

27

Dry heat test at maximum storage temperature
+Verification of function (16H)

IEC 60255-1,Clause:6.4
IEC 60255-27,Clause:10.5.4.1
IEC 60255-1,Clause:6.4
IEC 60255-27,Clause:10.5.4.3
IEC 60255-1,Clause:6.4
IEC 60255-27,Clause:10.5.4.4
IEC 60255-1,Clause:6.10.1
IEC 60255-1,Clause:6.10.2
IEC 60255-1,Clause:6.10.3.1
IEC 60255-1,Clause:6.10.3.2
IEC 60255-1,Clause:6.10.3.3
IEC 60255-1,Clause:6.10.4.1
IEC 60255-1,Clause:6.10.4.2
IEC 60255-1,Clause:6.10.4.3
IEC 60255-1,Clause:6.10.5
IEC 60255-1,Clause:5.2.2.3
IEC 60255-1,Clause:6.9
IEC 60255-11
IEC 60255-11

IEC 60255-27,Clause10.5.1.1
IEC 60255-1,Clause 6.12.3.1
IEC 60068-2-2
IEC 60255-27,Clause10.5.1.2
IEC 60255-1,Clause 6.12.3.2
IEC 60068-2-1
IEC 60255-27,Clause10.5.1.3
IEC 60255-1,Clause 6.12.3.3
IEC 60068-2-2
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Number

Type Test Items

28

Cold test at minimum storage temperature
+Verification of function (16H)

29

Change of temperature test (cyclic)
+Verification of function

30

Damp heat steady state test
+Verification of function & dielectric (10 days)

31

Cyclic temperature with humidity test
+Verification of function

32
33
34
35

Mechanical requirements:
Vibration response and endurance (Sinusoidal)
+Verification of function
Shock response, Shock withstand
+Verification of function
Bump
+Verification of function
Seismic
+Verification of function
EMC Requirements-Emission Tests:

36

Radiated emission

37

Conducted emission

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

Standard No. and Clause
IEC 60255-27,Clause10.5.1.4
IEC 60255-1,Clause 6.12.3.4
IEC 60068-2-1
IEC 60255-27,Clause10.5.1.5
IEC 60255-1,Clause 6.12.3.5
IEC 60068-2-14
IEC 60255-27,Clause10.5.1.5
IEC 60255-1,Clause 6.12.3.6
IEC 60068-2-78
IEC 60255-27,Clause10.5.1.6
IEC 60255-1,Clause 6.12.3.7
IEC 60068-2-30
IEC 60255-21-1
IEC 60255-1,Clause 6.13.1
IEC 60255-21-2
IEC 60255-1,Clause 6.13.2
IEC 60255-21-2
IEC 60255-1,Clause 6.13.2
IEC 60255-21-3
IEC 60255-1,Clause 6.13.3
IEC 60255-26
IEC 60255-1, Clause:6.15
IEC 60255-25
IEC 60255-26
IEC 60255-1, Clause:6.15
IEC 60255-25

EMC Requirements-Immunity Tests:
38

Radiated radio frequency electromagnetic field
+Verification of function

39

Electrostatic discharge (ESD)
+Verification of function

40

Power frequency magnetic field
+Verification of function

IEC 60255-1, Clause:6.15
IEC 61000-4-3
IEC 60255-26 & IEC 60255-223
IEC 60255-1, Clause:6.15
IEC 61000-4-2
IEC 60255-26 & IEC 60255-222
IEC 60255-1, Clause:6.15
IEC 61000-4-8
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Number

Type Test Items

41

Conducted disturbance induced by radio
frequency fields
+Verification of function

42

Electrical fast transient/burst immunity (EFT)
+Verification of function

43

1MHz burst immunity tests -damp oscillatory
waves
+Verification of function

44

Surge immunity tests
+Verification of function

45

Power frequency immunity (BI only)
+Verification of function

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

Standard No. and Clause
IEC 60255-26
IEC 60255-1, Clause:6.15
IEC 61000-4-6
IEC 60255-26 & IEC 60255-226
IEC 60255-1, Clause:6.15
IEC 61000-4-4
IEC 60255-26 & IEC 60255-224
IEC 60255-1, Clause:6.15
IEC 60255-26
IEC 61000-4-18 & IEC 6025522-1
IEC 60255-1, Clause:6.15
IEC 61000-4-5
IEC 60255-26 & IEC 60255-225
IEC 60255-1, Clause:6.15
IEC 61000-4-16
IEC 60255-26 & IEC 60255-227

Contact Performance:
46

Specification state verification

47

Contact circuit resistance measurement

49

Open Contact insulation test (AC Dielectric
strength)
Other:
Communication requirements

50

Dimension and structure and visual inspection

48

IEC 60255-23
IEC 60255-1, Clause:6.11
IEC 61810-1
IEC 60255-23
IEC 60255-1, Clause:6.11
IEC 61810-1
IEC 60255-1, Clause:6.11
IEC 61810-1, Clause:4.1.2.3
IEC 60255-1,Clause 6.6
IEC 60297-3-101
IEC 60255-1,Clause: 6.1, 6.2

 لیست آزمایشات اختصاصی هر تایپ رله مطابق نظر مدیریت شبكه ایران:8-2 جدول
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Number
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Type Test Items
Functional requirements for distance protection
(revision of IEC 60255-16)
Functional requirements for volts per hertz protection
Functional requirements for synchronizing or
synchronism-check
Functional requirements for over/under voltage
protection (revision of IEC 60255-3) (including the
phase, neutral, residual and negative sequence)
Functional requirements for over/under power
protection (revision of IEC 60255-12) (including the
real reactive and power factor)
Functional requirements for loss of excitation
protection
Functional requirements for thermal protection
(revision of IEC 60255-8)
Functional requirements for over/under current
protection (revision of IEC 60255-3) (including the
phase, ground, residual and negative sequence)
Functional requirements for voltage or current
unbalance protection
Functional requirements for directional current
protection
Functional requirements for power swing/out of- step
protection
Functional requirements for reclosing
Functional requirements for frequency relay (including
over/under, rate of change)
Functional requirements for teleprotection function
Functional requirements for differential protection
(revision of IEC 60255-13) (including generator,
transformer, busbar, line and restricted earth fault)
Functional requirements for synchrophasor
measurement

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

Standard No. and Clause
IEC 60255-121
IEC 60255-124
IEC 60255-125
IEC 60255-127

IEC 60255-132
IEC 60255-140
IEC 60255-149
IEC 60255-151
IEC 60255-160
IEC 60255-167
IEC 60255-178
IEC 60255-179
IEC 60255-181
IEC 60255-185
IEC 60255-187
IEC 60255-195

( و آزمایشگاهEPPIL) در ادامه گزارش بررسی میشود که دو آزمایشگاه مرجع حفاظت کشور (آزمایشگاه صنایع برق و انرژي
حفاظت پژوهشگاه نیرو) تا چه حد قادر به اجراي تستهاي الزامی معرفی شده در بخشهاي قبل هستند و تا چه میزان قادر هستند
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تستهاي کامل آزمایشگاههاي معتبر خارجی را در داخل کشور اجرا کنند بطوریکه نیاز به ارسال تجهیزات حفاظتی (بطور خاص
رلههاي حفاظتی) به خارج از کشور براي انجام تست وجود نداشته باشد.
تستهاي قابل اجرا در آزمایشگاههاي مرجع ایران
با توجه به آنکه دو آزمایشگاه مرجع صنایع برق ایران ( )EPILو پژوهشگاه نیرو هم اکنون مجري اجراي تستهاي حفاظتی در
کشور میباشند و شرکت توانیر نیز حسن اجراي تستهاي این دو آزمایشگاه را تائید نموده است ،لذا در ادامه به بررسی تستهاي
حفاظتی قابل اجرا در این دو آزمایشگاه پرداخته میشود .الزم به ذکر است لیست تستهاي اجرا شده در این دو آزمایشگاه مرجع از
مسئولین محترم این شرکتها دریافت شده است.
شرکت آزمایشگاههاي صنایع برق ایران )(EPIL

تستهاي قابل اجرا در آزمایشگاه صنایع برق ایران مطابق استاندارد  IEC 60255بصورت زیر است.
جدول  :9-2تستهاي قابل اجرا در آزمایشگاه حفاظت EPIL

ردیف

عنوان آزمون

1

Dimensions of structure and
visual inspection

2

)6.1 Marking of IEC 60255-1 (IEC 60255-27

5
6

6.2 Dimensions of IEC 60255-1
IEC 60255-127

3
4

توضیحات

IEC 60255-151
Functional Requirements
IEC 60255-149

IEC 60255-1
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 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان آزمون

ردیف

10.5.2.2 Clearances and creepage distances of
IEC 60255-27
10.5.2.5 Power frequency Dielectric strength
test of IEC 60255-27

7

10.5.2.3 IP rating of IEC 60255-27

8

10.5.3.1 Impulse voltage of IEC 60255-27

9

10.5.3.2 AC or d.c. dielectric voltage of IEC
60255-27

10

10.5.3.3 Insulation resistance of IEC 60255-27

Product safety requirements

11

10.5.3.4.1 Protective bonding resistance of IEC
60225-27
10.5.3.4.2 Protective bonding continuity of IEC
60255-27
10.5.4.2 Flammability of insulating materials,
components and fire enclosures of IEC 6025527

12

10.5.4.5 Single-fault condition of IEC 60255-27

15

10.5.4.3 Thermal short time of IEC 60255-27

16

10.5.4.1 Maximum temperature of parts and
Materials of IEC 60255-27

17

10.5.4.4 Output relay, make and carry

13
14

Electrical environment tests

19

10.5.4.3 Thermal short time of IEC 60255-27
Burden (6.10 of IEC 60255-1)
Burden for Voltage transformers
Burden for Current transformers
Burden for AC power supply-Quiescent state
Burden for AC power supply-Maximum load
Burden for AC power supply-Inrush Current
& power up duration
Burden for DC power supply-Quiescent state
Burden for DC power supply-Maximum load
Burden for DC power supply-Inrush Current &
power up duration
Burden for Binary Input
Operating range of auxiliary energizing quantity

18

Energizing Quantities

20
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 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان آزمون

Change of auxiliary energizing quantity
20 times rated current (CT)
1 s short time thermal withstand (CT)
10 s short time withstand (VT)

ردیف
21

Interruptions to and alternating component
(ripple) in d.c. auxiliary energizing quantity of
measuring relays (60255-11)

22

Radiated emission

23

Conducted emission

24

Radiated radio frequency electromagnetic field
+Verification of function
Electrostatic discharge (ESD)
+Verification of function
Power frequency magnetic field
+Verification of function
Conducted disturbance induced by radio
frequency fields
+Verification of function
Electrical fast transient/burst immunity (EFT)
+Verification of function
1MHz burst immunity tests -damp oscillatory
waves
+Verification of function
Surge immunity tests
+Verification of function
Power frequency immunity (BI only)
+Verification of function

25
26
27
EMC requirements (IEC
60255-26)

28
29
30
31
32

Specification state verification

33

Contact circuit resistance measurement

34

Open Contact insulation test
AC Dielectric strength

Contact performance

35

10 000 cycles>Unloaded contact

36

Making ≥1 000 cycles

37
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ردیف
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عنوان آزمون

توضیحات

38

Continuous ≥5 A

39

سایر آزمونها

40

Dry-heat test – operational

41

Cold test – operational

42

Dry-heat test at maximum storage
temperature
Cold test at minimum storage
temperature

43
44

Environmental tests

Damp-heat test

45

Cyclic temperature with humidity
)(alternative to the damp heat test

46

Vibration

47

Shock

48

Bump

49

Seismic

50

Communication requirements

6.6 Communication protocols of IEC 60255-1

با مقایسه این تستها با آنچه که مدنظر مدیریت شبکه کشور است ،پرواضح است که شرکت آزمایشگاههاي صنایع برق ایران،
کامال توانایی اجراي تمام تستهاي مدنظر را دارد .همچنین با مقایسه این تستها با جدول  1-2که آزمایشهاي قابل اجرا در دو
آزمایشگاه معتبر  KEMAو  RMSرا نشان میدهد ،مشخص است که بلحاظ اجراي تست آزمایشگاه مرجع  EPILهمانند این دو
آزمایشگاه معتبر بینالملیی کار میکند.
آزمایشگاه رله و حفاظت پژوهشگاه نیرو
تستهاي قابل اجرا توسط آزمایشگاه رله و حفاظت پژوهشگاه نیرو مطابق استاندارد  IEC 60255بصورت زیر است.
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 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

 تستهاي قابل اجرا در آزمایشگاه حفاظت پژوهشگاه نیرو:10-2 جدول

شماره استاندارد

نوع تست

IEC 60297-3-101
IEC 60255-1,Clause: 6.1, 6.2

Dimension and structure and visual inspection

IEC60255-100 Series
Clause: 6.5, 6.7

Steady state requirements

IEC60255-100 Series
Clause:6.8

Dynamic simulation

IEC 60255-1,Clause:6.4

Verification or measurement of clearance and creepage distance

IEC 60255-27,Clause:10.5.2.2

( Power frequency Dielectric strenght test)

IEC 60255-1,Clause:6.3
IEC 60255-27,Clause:10.5.2.3
IEC 60529
IEC 60255-1,Clause:6.4
IEC60255-27,Clause:10.5.3.1

IP rating

Impulse voltage

IEC 60255-1,Clause:6.4
IEC60255-27,Clause:10.5.3.3

Verification of insulation resistance (after environmental tests)

IEC 60255-1,Clause:6.4
IEC60255-27,Clause:10.5.3.4.1
IEC 60255-1,Clause:6.4

Protective bonding resistance

Flammability of insulating materials components
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 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

شماره استاندارد

نوع تست

IEC60255-27,Clause:10.5.4.2

and fire enclosures

IEC 60255-1,Clause:6.4
IEC60255-27,Clause:10.5.4.5

Single fault condition

IEC 60255-1,Clause:6.4
IEC60255-27,Clause:10.5.4.1

Maximum temperature of parts and materials

IEC 60255-1,Clause:6.4
IEC60255-27,Clause:10.5.4.3

Thermal short time

IEC 60255-1,Clause:6.4
IEC60255-27,Clause:10.5.4.4

Output relay, make and carry

IEC60255-1,Clause:6.10.1

Burden for Voltage transformers

IEC60255-1,Clause:6.10.2

Burden for Current transformers

IEC60255-1,Clause:6.10.3.1
IEC60255-1,Clause:6.10.4.1
IEC60255-1,Clause:6.10.3.2
IEC60255-1,Clause:6.10.4.2
IEC60255-1,Clause:6.10.3.3
IEC60255-1,Clause:6.10.4.3

Burden for AC power supply-Quiescent state
Burden for DC power supply-Quiescent state
Burden for AC power supply-Maximum load
Burden for DC power supply-Maximum load
Burden for AC power supply-Inrush Current & power up duration
Burden for DC power supply-Inrush Current & power up duration

IEC60255-1,Clause:6.10.5

Burden for Binary Input

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
107
1394  فروردين،ويرايش اول

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

شماره استاندارد

نوع تست

IEC60255-1,Clause:5.2.2.3

Operating range of auxiliary energizing quantity

IEC60255-1,Clause:6.9

Change of auxiliary energizing quantity-Interruption to and alternating
component
in dc auxiliary energizing quantity

IEC 60255-11
IEC60255-27,Clause10.5.1.1
IEC60255-1,Clause 6.12.3.1
IEC60068-2-2
IEC60255-27,Clause10.5.1.2
IEC60255-1,Clause 6.12.3.2
IEC60068-2-1
IEC60255-27,Clause10.5.1.3
IEC60255-1,Clause 6.12.3.3
IEC60068-2-2
IEC60255-27,Clause10.5.1.4
IEC60255-1,Clause 6.12.3.4
IEC60068-2-1
IEC60255-27,Clause10.5.1.5
IEC60255-1,Clause 6.12.3.5
IEC60068-2-14
IEC60255-27,Clause10.5.1.5
IEC60255-1,Clause 6.12.3.6
IEC60068-2-78
IEC60255-21-1
IEC60255-1,Clause 6.13.1

Dry heat test + Verification of function (16H)

Cold test + Verification of function (16H)
Dry heat test at maximum storage temperature
+ Verification of function (16H)
Cold test at minimum storage temperature
+ Verification of function(16H)

Change of temperature test (cyclic) + Verification of function
Damp heat steady state test +
Verification of function & dielectrice(10 days)
Vibration response and endurance (Sinusoidal)
+ Verification of function

IEC60255-21-2
IEC60255-1,Clause 6.13.2
IEC60255-21-2

Shock response , Shock withstand + Verification of function

Bump + Verification of function
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شماره استاندارد

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

نوع تست

IEC60255-1,Clause 6.13.2
IEC60255-21-2
IEC60255-1,Clause 6.13.3

IEC60255-1,Clause 6.6

Seismic + Verification of function

Communication requirements

IEC60255-26
IEC60255-1, Clause:6.15
Radiated emission
IEC60255-25
IEC60255-26
IEC60255-1, Clause:6.15
Conducted emission
IEC60255-25
IEC60255-1, Clause:6.15
IEC61000-4-3
IEC60255-26
IEC60255-22-3
IEC60255-1, Clause:6.15
IEC61000-4-2
IEC60255-26
IEC60255-22-2
IEC60255-1, Clause:6.15
IEC61000-4-8
IEC60255-26
IEC60255-1, Clause:6.15
IEC61000-4-6

Radiated radio frequency electromagnetic field+
Verification of function

Electrostatic discharge (ESD)+ Verification of function

Power frequency magnetic field +Verification of function

Conducted disturbance induced by radio frequency fields+
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شماره استاندارد
IEC60255-26
IEC60255-22-6
IEC60255-1, Clause:6.15
IEC61000-4-4
IEC60255-26
IEC60255-22-4
IEC60255-1, Clause:6.15
IEC60255-26
IEC61000-4-18
IEC60255-22-1
IEC60255-1, Clause:6.15
IEC61000-4-5
IEC60255-26
IEC60255-22-5
IEC60255-1, Clause:6.15
IEC61000-4-16
IEC60255-26
IEC60255-22-7
IEC61810-1,IEC 60255-23
IEC60255-1, Clause:6.11

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

نوع تست
Verification of function
Electricl fast transient/burst immunity (EFT)+
Verification of function
1MHz burst immunity tests -damp oscillatory waves+
Verification of function

Surge immunity tests+ Verification of function

Power frequency immunity (BI only)+ Verification of function

Specification state verification

IEC61810-1,IEC 60255-23
IEC60255-1, Clause:6.11

Contact circuit resistance measurement

IEC60255-1, Clause:6.11
IEC61810-1,Clause:4.1.2.3

Open Contact insulation test (AC Dielectric strenght)
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از لیست تستهاي اجرا شده در دو آزمایشگاه  EPILو پژوهشگاه نیرو مشخص است که کلیه تستهاي پیشنهادي توسط
آزمایشگاههاي بینالمللی و مدیریت شبکه در این دو آزمایشگاه مرجع داخل کشور قابل اجرا است .لذا پرواضح است که بلحاظ
اجراي تست و آزمایشگاههاي صنعتی در حوزه حفاظت در داخل کشور مشکلی وجود ندارد.
پس از بررسی امکانات آزمایشگاههاي مرجع کشور در حوزه حفاظت در ادامه به بررسی اولویتهاي تحقیقاتی شرکت توانیر و
شرکتهاي برق منطقهاي در حوزه حفاظت و نیز پروژههاي حفاظتی که تاکنون در این شرکتها اجرا شدهاند پرداخته خواهد شد.
اولویتهاي تحقیقاتی و پروژههاي انجام شده در شرکت توانیر
در این بخش از گزارش به بررسی اولویتهاي تحقیقاتی شرکت توانیر در سالهاي  1390-1393پرداخته میشود .این اولویتها
از سایت شرکت توانیر استخراج شدهاند .با توجه به آنکه هدف از گزارش پیشرو ،ارزیابی دانش حفاظت کشور است لذا تنها نام
پروژههایی استخراج شدهاند که مرتبط با حفاظت شبکههاي برق باشند.
همانطور که از اولویتهاي تحقیقاتی ارائه شده در این بخش بر میآید ،پرواضح است که بخش عمدهاي از اولویتهاي
تحقیقاتی شرکتهاي زیرمجموعه شرکت توانیر در حوزه حفاظت شبکههاي هوشمند و ایجاد بسترهاي مناسب حفاظتی بمنظور
ورود منابع تولید پراکنده به شبکه هاي توزیع برق کشور است .با توجه به تحقیقات نوینی که در حال حاضر در مقاالت معتبر بین-
المللی و شرکتهاي برق کشورهاي توسعه یافته در حال اجرا است ،پرواضح است که این چالش نیز یکی از دغدغههاي پیشروي
جوامع پیشرفته است .این مسئله نشان میهد که صنعت برق کشور و صنایع وابسته به آن به لطف حضور محققین برجسته صنعت و
دانشگاه ،همسو با کشورهاي پیشرفته صنعتی در مرزهاي دانش نوین حفاظت در حال حرکت است و در صورت تداوم همین مسیر
می تواند صادرکننده دانش نوین حفاظت به کشورهاي دیگر بویژه کشورهاي منطقه باشد .مطابق مقاالت بررسی شده در فصل
گذشته از اساتید محترم حفاظت کشور ،پرواضح است که سمتوسوي بسیاري از مقاالت معتبر علمی اساتید این حوزه ،در رابطه با
حفاظت شبکه هاي هوشمند است .بنابراین پرواضح است که با توجه به تحقیقات گسترده صورت پذیرفته و در حال انجام در
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دانشگاههاي کشور لذا مشکلی در رابطه با بومی نمودن دانش حفاظت شبکههاي آینده وجود نخواهد داشت .مصاحبههاي انجام شده
توسط مسئولین محترم صنعت برق نشان میدهد که آنها نیز از این موضوع اطمینان کامل دارند بطوریکه با تکیه بر دانش عظیم
اساتید و محققین حوزه حفاظت ،ایران را در خط مقدم دنیا در دستیابی به دانش حفاظت نوین شبکههاي آینده ،قلمداد نمودهاند.
اما عالوه بر حفاظتهاي نوین ،از اولویتهاي تحقیقاتی ارائه شده مشخص است که بخش دیگري از این اولویتها به امور
جاري شرکتهاي برق منطقهاي مانند آپدیت هماهنگی حفاظتی شبکههاي تحت پوشش این شرکتها پس از وقوع تغییرات در
توپولوژي شبکهها ،مسائل اضافه ولتاژ و هماهنگی عایقی ،مطالعات هارمونیکی و بررسی اثرات آنها بر تجهیزات حفاظتی و ...
اختصاص دارد که به دالیلی چون تغییر در توپولوژي شبکهها ،فرسوده شدن تجهیزات و  ...الزم است این مطالعات مجددا انجام
شود .این دسته از امورات بارها تحت غالب پروژههاي تحقیقاتی توسط اساتید محترم دانشگاههاي کشور به انجام رسیده است .لذا در
خصوص این بخش از اولویتهاي اعالم شده توسط شرکت توانیر جاي هیچ نگرانی وجود ندارد چراکه دانش اجراي آنها در کشور
کامال بومی شده است .این مسئله در قسمت بعدي گزارش که به پروژههاي اتمام یافته و یا در حال اجراي شرکتهاي برق
منطقهاي اختصاص دارد ،بیشتر بررسی میشود.
اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر سال 1390

جدول  :11-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر در سال 1390

ردیف
1
2
3

عنوان پروژه
تهیه دستورالعملهاي اتصال و بهرهبرداري از منابع تولید
پراکنده در شبکه اصفهان
بررسی قابلیت اعتماد و حفاظت استفاده از ریز شبکهها در دو
وضعیت مجزا و متصل به شبکه
بررسی مسائل حفاظتی ریز شبکهها

محل اجرا
شرکت برق منطقهاي اصفهان
شرکت برق منطقهاي اصفهان
شرکت برق منطقهاي اصفهان
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ردیف
4
5
6
7
8
9

ويرايش اول ،فروردين 1394

عنوان پروژه
بررسی تاثیر منابع پراکنده در پارامترهاي قابلیت اعتماد و
حفاظت شبکه برق اصفهان
بررسی و بازنگري سیستمهاي حفاظتی و کنترل در شبکه
قدرت
بررسی پدیده اضافه ولتاژ در شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي
تهران و جایابی مناسب برقگیر براي کاهش اثرات مخرب آن
هماهنگی حفاظتی رلههاي جریان زیاد سوئیچگیر فشار متوسط
پست فوق توزیع بر مبناي مطالعات حالت گذرا
طراحی و ساخت رله بوخهلتز الکترونیکی
اصالح در نحوه بکارگیري رلههاي نیومریک با عنایت به
قابلیتهاي رلههاي نیومریک با هدف افزایش بهرهوري

محل اجرا
شرکت برق منطقهاي اصفهان
شرکت برق منطقهاي اصفهان
شرکت برق منطقهاي تهران
شرکت برق منطقهاي تهران
شرکت برق منطقهاي خراسان
شرکت برق منطقهاي خراسان

طراحی ،ساخت و اجراي سیستمهاي حفاظت ویژه (فرکانس و
10

جریان) دریک پست نمونه با استفاده از دستگاههاي مدیریت

شرکت برق منطقهاي خوزستان

انرژي و سیستمهاي کنترلی PLC

11

بررسی و مطالعه مشکالت رینگ تغذیه از دو سو از نظر بهره-
برداري و ارائه راهکار الزم از لحاظ حفاظت و قابلیت اطمینان
امکانسنجی و انتخاب فناوري مناسب براي تولید پراکنده با

12

توجه به مالحظات کیفیت ،تلفات ،حفاظت و اقلیم سیستان و
بلوچستان

13
14
15

بررسی و ارائه راهکارهاي بهبود کارایی سیستمهاي حفاظتی
تحریک ژنراتور
بازبینی و انجام محاسبات هماهنگی رلههاي حفاظتی برق
منطقهاي فارس
بومیسازي طراحی و ساخت کارتهاي کنترلی و حفاظتی
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

شرکت برق منطقهاي زنجان
شرکت برق منطقهاي سیستان و
بلوچستان
شرکت برق منطقهاي غرب
شرکت برق منطقهاي فارس
شرکت برق منطقهاي کرمان
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ردیف
16
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محل اجرا

عنوان پروژه
امکانسنجی استفاده از روشهاي حفاظتی نوین در شبکه
جنوب شرق کشور

شرکت برق منطقهاي کرمان

مطالعه عملکرد حفاظت دیستانس در خطوط چهار مداره شبکه
17

انتقال و فوق توزیع منطقه تحت پوشش برق منطقهاي

شرکت برق منطقهاي مازندران

مازندران و گلستان و ارائه راهکار تنظیم بهینه رلهها
18
19

استفاده از اسکیمهاي مناسب حفاظت دیستانس در برق
هرمزگان
بررسی تاثیر عدم ترانسپوز شدن خطوط  230و  400کیلوولت
بر عملکرد رلهها

شرکت برق منطقهاي هرمزگان
شرکت برق منطقهاي هرمزگان

بازبینی و تعیین حفاظت بهینه تجهیزات خطوط انتقال و فوق
20

توزیع شبکه یزد با توجه به مشخصات بار ،شرایط جغرافیایی و

شرکت برق منطقهاي یزد

توپولوژي شبکه
بررسی امکان عملکرد نابجاي رلههاي نیومریکال تحت شرایط
21

خاص مانند تغیییرات فرکانس و

Electro Magnetic

شرکت برق منطقهاي یزد

) Interface (EMIو اشباع  CTو اضافه ولتاژهاي گذرا
22
23

بررسی تأثیر هارمونیکها بر دقت  CTو CVTهاي شبکههاي
انتقال نیرو و جبران دقت آنها در رلهها
مکانیابی بهینه تجهیزات حفاظتی و کنترلی در شبکههاي

شرکت توزیع نیروي برق استان

توزیع

اردبیل

امکانسنجی کاهش تعداد برقگیرها در مناطق مختلف شرکت
24

توزیع برق استان اصفهان با حفظ پایداري شبکه و رعایت
حفاظتهاي مورد نظر شبکه در مقابل اضافه ولتاژها

25
26

شرکت برق منطقهاي یزد

شرکت توزیع نیروي برق استان
اصفهان

مکانیابی بهینه منابع تولید پراکنده و تاثیر آن بر هماهنگی

شرکت توزیع نیروي برق استان

سیستمهاي حفاظتی شبکه توزیع قزوین

قزوین

امکانسنجی کاهش تعداد برقگیرها در شهرستان گرگان با

شرکت توزیع نیروي برق استان
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ردیف
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عنوان پروژه

محل اجرا

رعایت حفاظت در قبال اضافه ولتاژ و صاعقه

گلستان

بررسی کارآیی برقگیرهاي موجود در سطح شرکت توزیع غرب
مازندران و مقایسه فنی و اقتصادي اثرات حذف برقگیرها در
27

شبکه با توجه به اتصالیهاي پیش آمده برروي برقگیرها و

شرکت توزیع نیروي برق غرب

امکانسنجی کاهش تعداد برقگیرها درمناطق مختلف شرکت

استان مازندران

توزیع با حفظ پایداري شبکه و رعایت حفاظتهاي مورد نیاز
شبکه در مقابل اضافه ولتاژها
28
29
30
31

پتانسیلسنجی استفاده و بکارگیري تکنولوژي نوین در حفاظت

شرکت توزیع نیروي برق غرب

شبکههاي توزیع با توجه به شرایط محیطی غرب مازندران

استان مازندران

ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد حفاظت الکتریکی در شبکه

شرکت توزیع نیروي برق استان

فشار ضعیف و  20کیلوولت استان مرکزي

مرکزي

هماهنگی تجهیزات حفاظتی

شرکت توزیع نیروي برق استان
همدان

آنالیز شبکه توزیع همدان و بررسی نیازمنديهاي حفاظتی

شرکت توزیع نیروي برق استان

شبکه

همدان

اولویت هاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر سال 1391

جدول  :12-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر در سال 1391

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

1

بومیسازي طراحی و ساخت کارتهاي کنترلی و حفاظتی

شرکت برق منطقهاي کرمان

نیروگاه کرمان
2

بررسی تأثیر هارمونیکها بر دقت  CTو CVTهاي شبکههاي
انتقال نیرو و جبران دقت آنها در رلهها

شرکت برق منطقهاي یزد

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
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ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

3

بررسی پدیده اضافه ولتاژ در شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي

شرکت برق منطقهاي تهران

تهران و جایابی مناسب برقگیر براي کاهش اثرات مخرب آن
4

ارزیابی سیستم حفاظتی مربوط در شبکه برق فارس و شناسایی

شرکت برق منطقهاي فارس

نقاط ضعف و آسیبپذیر
5

بررسی و مطالعه مشکالت رینگ تغذیه از دو سو از نظر بهره-

شرکت برق منطقهاي زنجان

برداري و ارائه راهکار الزم از لحاظ حفاظت و قابلیت اطمینان
6

طراحی و ساخت بردهاي مورد نیاز سیستمهاي کنترلی و

شرکت برق منطقهاي کرمان

حفاظتی از طریق مهندسی معکوس
7

بررسی دستورالعمل ها ي اتصال و بهرهبرداري از منابع تولید

شرکت برق منطقهاي اصفهان

پراکنده در شبکه برق اصفهان و ارائه راهکارهاي اصالحی
8

بررسی علل همسان نبودن مقادیر خروجی CVTهاي پست
یزد دو

9

پژوهش و دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت
ترانسفورماتور الکترونیکی جریان روگوفسکی

10

طراحی و ساخت سیستم کنترل و حفاظت قابل برنامهریزي
جهت کنترل بار در ساعات اوج مصرف

11

امکانسنجی استفاده از منابع تولید پراکنده ،مکانیابی و بررسی
آثار متقابل شبکه و مشکالت حفاظتی ناشی از ایجاد آنها

12

بررسی تاثیر نصب تولیدات پراکنده بر حفاظت شبکه توزیع

13

بررسی سیستمهاي ارتینگ نوین جهت حفاظت پستهاي
هوایی نوین

شرکت برق منطقهاي یزد
سازمان توسعه برق ایران
توزیع نیروي برق استان کردستان
توزیع نیروي برق استان کردستان
توزیع نیروي برق استان قزوین
توزیع نیروي برق استان قزوین

14

بررسی و توسعه روشهاي حفاظت شبکههاي توزیع برق

توزیع نیروي برق استان لرستان

15

پژوهش و بررسی ساخت رلههاي هوشمند

مدیریت شبکه برق ایران

16

طراحی و ساخت رله دیستانس میکروپروسسوري

برق منطقهاي خوزستان

17

بررسی امکان علت عملکرد رلههاي بوخهتلس ترانسهاي

برق منطقهاي هرمزگان

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
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محل اجرا

عنوان پروژه
کمکی در زلزله و راهکارهاي پیشنهادي
اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر سال 1392

جدول  :13-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر در سال 1392

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

1

بومیسازي طراحی و ساخت کارتهاي کنترلی و حفاظتی

شرکت برق منطقهاي کرمان

نیروگاه کرمان
2

تدوین سند دریافت و اعتبارسنجی اطالعات فنی واحدهاي
نیروگاهی و نحوه تنظیمگذاري و بهرهبرداري از سیستمهاي

مدیریت شبکه برق ایران

کنترلی و حفاظتی
3

ارزیابی تغییرات حفاظتی موردنیاز پس از ورود منابع تولید

شرکت برق منطقهاي گیالن

پراکنده
4

بررسی تاثیرات هارمونیکها بر دقت  CTو CVTهاي انتقال

شرکت برق منطقهاي سمنان

نیرو و جبران دقت آنها در رلهها
5

انجام مطالعات مربوط به  Out of Stepنیروگاهها و نوسانات
شبکه و مدلسازي و ایجاد تنظیمات مطلوب براي رلههاي

مدیریت شبکه برق ایران

Out

 of Stepو حفاظت Power Swing

6

مکانیابی بهینه  PMUدر شبکه برق منطقهاي اصفهان و

شرکت برق منطقهاي اصفهان

تشکیل ساختار حفاظتی ایستگاههاي انتقال و فوق توزیع و
نیروگاههاي موجود شبکه برق منطقهاي اصفهان تحت پلتفرم
نرمافزار دیگسایلنت
7

بررسی اثر پارامترهاي مختلف بر پاسخ فرکانسی  CVTو ارائه
روشی مناسب جهت اندازهگیري این پاسخ

شرکت برق منطقهاي تهران

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
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محل اجرا

ردیف

عنوان پروژه

8

مطالعه شبکه فوق توزیع گیالن در شرایط رینگ به منظور
هماهنگ نمودن رلههاي حفاظتی شبکه در شرایط مزبور

9

شرکت برق منطقهاي گیالن

بهبود عملکرد و کارآیی سیستم حفاظت و کنترل با مطالعه و
امکانسنجی ترانسفورماتورهاي نوري به جاي

شرکت برق منطقهاي هرمزگان

ترانسفورماتورهاي الکترومغناطیسی
10

مدلسازي و شبیهسازي رلههاي حفاظتی

11

طراحی ،ساخت و اجراي سیستم حفاظت ویژه به منظورکاهش
میزان انرژي توزیع نشده و مقایسه با انواع امکانات قابل

شرکت برق منطقهاي یزد
شرکت برق منطقهاي خوزستان

استفاده درپستهاي برق
12

طراحی و ساخت دستگاه صنعتی تست انواع رلههاي حفاظتی
به صورت پرتابل

13

اصالح و تغییر ساختار پیکربندي سیستم فشارقوي و قسمت
حفاظت کلیدهاي ریکلوزري در منطقه هرمزگان

14

بررسی اثر نصب برقگیر در شبکه  20کیلوولت جهت خنثی-
سازي اثر صاعقه بر شبکه

15

مطالعات مکانیابی ادوات حفاظتی با استفاده از پیادهسازي
دقیق شبکه روي سیستم GIS

16

مطالعات ،تنظیم و هماهنگی ادوات حفاظتی با استفاده از پیاده-
سازي شبکههاي توزیع در سیستم

17

GIS

بررسی و توسعه روشهاي حفاظت شبکههاي توزیع برق در
استان لرستان

18

شرکت برق منطقهاي خوزستان
شرکت برق منطقهاي هرمزگان
توزیع نیروي برق استان همدان
توزیع نیروي برق استان اردبیل
توزیع نیروي برق استان اردبیل
توزیع نیروي برق استان لرستان

بررسی مشکالت و آثار سوء بهرهبرداري از ایستگاههاي CNG

در شبکه (مشکالت حفاظتی ،راهاندازي و شرایط گذرا ،تامین

توزیع نیروي برق تبریز

برق)
19

امکانسنجی کاهش تعداد برقگیرها در مناطق مختلف شرکت

توزیع نیروي برق استان اصفهان

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
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عنوان پروژه

محل اجرا

توزیع برق استان اصفهان با حفظ پایداري شبکه و رعایت
حفاظتهاي موردنظر شبکه در مقابل اضافه ولتاژها و...

20

طراحی سیستم تشخیص وقوع قطعی غیرمتقارن در شبکه
فشار متوسط و ضعیف با هدف جلوگیري از سرقت

21

مکانیابی بهینه تجهیزات حفاظتی با هدف کاهش قطعیها در
استان همدان

22

توزیع نیروي برق شیراز
توزیع نیروي برق استان همدان

امکانسنجی استفاده از منابع تولید پراکنده ،مکانیابی و
بررسی آثار متقابل شبکه و مشکالت حفاظتی ناشی از ایجاد

توزیع نیروي برق استان گلستان

آنها
23

بررسی سیستم حذف بار هوشمند تطبیقی و پیادهسازي آن در

شرکت برق منطقهاي اصفهان

یک پست نمونه
24

تهیه نرمافزار هماهنگی حفاظتی شبکه توزیع فشار متوسط با
استفاده از اطالعات سیستم  GISدر هر منطقه مورد نظر با

توزیع نیروي برق استان قزوین

هدف افزایش قابلیت اطمینان
25

بررسی عملی تأثیر ناپایداريهاي ولتاژ در مدت زمان بازگشت

شرکت برق منطقهاي کرمان

از شرایط اغتشاش و رسیدن به حالت پایدار شبکه ،بر عملکرد
رلههاي جریان زیاد و رلههاي دیستانس
26

بررسی تبدیل یک پست فوقتوزیع نمونه در شرکت برق
منطقهاي گیالن به یک پست  DCSریموت کنترل با استفاده
از امکانات رلههاي دیجیتال و تجهیزات غیرانحصاري

شرکت برق منطقهاي گیالن

نرمافزاري و سختافزاري
27

طراحی و ساخت سیستمهاي تست معیوب بودن تجهیزات
کارکرده با روش غیر مخرب (مانند رلهها ،ایگنیتورها ،خازنها
و)...

توزیع نیروي برق استان زنجان

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
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اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر سال 1393

جدول  :14-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکتهاي زیر مجموعه توانیر در سال 1393

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

1

بومیسازي طراحی و ساخت کارتهاي کنترلی و حفاظتی

شرکت برق منطقهاي کرمان

نیروگاه کرمان
2

بررسی پدیده اضافه ولتاژ در شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي
تهران و جایابی مناسب برقگیر براي کاهش اثرات مخرب آن

برق منطقهاي تهران

3

تغییرات حفاظتی مورد نیاز در حضور منابع تجدیدپذیر

برق منطقهاي خراسان

4

مطالعه و بررسی حفاظتهاي  REFامپدانس باال و امپدانس

برق منطقهاي خراسان

پایین براي حفاظت ترانسفورماتور و باسبار و تعیین پیش-

نیازهاي هر کدام
5

بررسی سیستمهاي زمین حفاظتی و الکتریکی و مخابراتی یک

برق منطقهاي زنجان

پست نمونه و تاثیر تلفیق یا عدم تلفیق دو سیستم زمین بر
صحت عملکرد و سالمت تجهیزات پست و کارکنان
6

مطالعه و بررسی در خصوص نحوه در مدار قرار دادن رلههاي

برق منطقهاي غرب

وصل مجدد خطوط انتقال  400کیوولت بلند مجهز به راکتور
شنت با و یا بدون کلید قدرت
7

ارزیابی تغییرات حفاظتی مورد نیاز پس از ورود DGها

برق منطقهاي گیالن

8

طراحی و ساخت رلههاي حفاظتی دیستانس از دیدگاه

برق منطقهاي اصفهان

الگوریتمهاي مناسب محاسباتی
9

طراحی ،ساخت و اجراي سیستم حفاظت ویژه به منظورکاهش
میزان انرژي توزیع نشده و مقایسه با انواع امکانات قابل

برق منطقهاي خوزستان

استفاده در پستهاي برق
10

طراحی و ساخت دستگاه صنعتی تست انواع رلههاي حفاظتی

برق منطقهاي خوزستان

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
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عنوان پروژه

محل اجرا

به صورت پرتابل
11

بررسی تبدیل یک پست فوقتوزیع نمونه در شرکت برق
منطقهاي گیالن به یک پست  DCSریموت کنترل با استفاده
از امکانات رلههاي دیجیتال و تجهیزات غیرانحصاري

شرکت برق منطقهاي گیالن

نرمافزاري و سختافزاري
12

بررسی تاثیرات هارمونیکها بر دقت  CTو CVTهاي انتقال

شرکت برق منطقهاي سمنان

نیرو و جبران دقت آنها در رلهها
13

تحلیل فنی و اقتصادي استفاده از خطوط فشرده به منظور

شرکت برق منطقهاي هرمزگان

افزایش ظرفیت و اثر آن بر تنظیمات رلههاي حفاظتی
14

بررسی تاثیر اضافه ولتاژهاي گذرا بر روي کابلهاي زیرزمینی
و حفاظت از این کابلها در مقابل اضافه ولتاژها

15

مطالعات افزایش بهرهوري و قابلیت اطمینان شبکههاي توزیع
به کمک بهینهسازي سیستمهاي حفاظتی و کلیدزنی

16

بررسی امکان حذف برقگیرهاي پستهاي توزیع در داخل
شهرهاي استان البرز

17
18

برق منطقهاي زنجان
توزیع نیروي برق استان اردبیل
توزیع نیروي برق استان البرز

بررسی امکان حذف برقگیرهاي پستهاي توزیع در داخل

توزیع نیروي برق استان خراسان

شهرهاي استان

رضوي

بررسی سیستمهاي حفاظتی شبکه توزیع فشار ضعیف در
محدوده توزیع برق شیراز با تاکید بر اتصال زمین

19

هماهنگی حفاظتی در سطوح مختلف شبکه توزیع با توسعه آن

20

بررسی مشکالت و آثار سوء بهرهبرداري از ایستگاههاي CNG

در شبکه (مشکالت حفاظتی ،راهاندازي و شرایط گذرا ،تامین

توزیع نیروي برق شیراز
توزیع نیروي برق مشهد
توزیع نیروي برق تبریز

برق)
21

امکانسنجی کاهش تعداد برقگیرها در مناطق مختلف شرکت
توزیع برق استان اصفهان با حفظ پایداري شبکه و رعایت

توزیع نیروي برق استان اصفهان

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
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عنوان پروژه

محل اجرا

حفاظتهاي موردنظر شبکه در مقابل اضافه ولتاژها و...

22

طراحی و ساخت سیستم کنترل و حفاظت بار به صورت قابل
برنامهریزي در ساعات اوج مصرف

23

طراحی سیستم تشخیص وقوع قطعی غیرمتقارن در شبکه
فشار متوسط و ضعیف با هدف جلوگیري از سرقت

24
25

توزیع نیروي برق شیراز

بررسی اثرات بهرهبرداري ادوات فتوولتائیک برکیفیت توان و

توزیع نیروي برق سیستان و

حفاظت شبکه در استان

بلوچستان

امکانسنجی استفاده از منابع تولید پراکنده ،مکانیابی و بررسی
آثار متقابل شبکه و مشکالت حفاظتی ناشی از ایجاد آنها

26

توزیع نیروي برق استان کردستان

توزیع نیروي برق استان گلستان

تعیین معیارها و روشهاي اتصال DGهاي سنتی و مدرن
(تجدیدپذیر) جهت هماهنگی با تجهیزات حفاظتی و حفظ

توزیع نیروي برق استان گیالن

کیفیت توان در شبکههاي توزیع
27

بررسی فنی حفظ پایداري با توجه به تعدیل برقگیرها در شبکه
توزیع برق قم و با رعایت حفاظتهاي مورد نظر شبکه در

توزیع نیروي برق استان قم

مقابل اضافه ولتاژها
28

ارائه راهکار مناسب جهت شناسایی و ثبت میزان خاموشیهاي
فشار ضعیف و خاموشیهاي فشار متوسط بعد از تجهیزات

توزیع نیروي برق استان لرستان

حفاظتی و مانوري
29

تهیه نرمافزار هماهنگی حفاظتی شبکه توزیع فشار متوسط با
استفاده از اطالعات سیستم  GISدر هر منطقه مورد نظر با

توزیع نیروي برق استان قزوین

هدف افزایش قابلیت اطمینان
30

بررسی علت عملکرد رله  Pole Slipنیروگاه شازند

شرکت برق منطقهاي باختر

31

بررسی علت عملکرد رله  Stator earth faultنیروگاه شازند

شرکت برق منطقهاي باختر

32

مطالعه و بررسی در خصوص نحوه در مدار قرار دادن رلههاي
وصل مجدد خطوط  400کیلوولت بلند مجهز به راکتور شنت با

برق منطقهاي غرب
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ردیف
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عنوان پروژه

محل اجرا

و یا بدون کلید قدرت
33

طرح پژوهشی ساخت رله اضافه جریان جهتی نیومریکال

34

بررسی عملی تأثیر ناپایداريهاي ولتاژ در مدت زمان بازگشت
از شرایط اغتشاش و رسیدن به حالت پایدار شبکه ،بر عملکرد

برق منطقهاي فارس
برق منطقهاي کرمان

رلههاي جریان زیاد و رلههاي دیستانس
35

بررسی و محاسبه تنظیمات ریکلوزرهاي فیدرهاي  20کیلوولت
در پستهاي فوق توزیع با هدف تنظیم مناسب زمانی در زمان

برق منطقهاي گیالن

 Dead timeرلهها
36

بررسی تاثیر اثر متقابل خطوط بر روي تنظیم رله دیستانس

37

طراحی دستورالعمل تست رله دیستانس به صورت واقعی و بر
اساس مدلسازي توسط نرمافزار  PSCADو  EMTPبا

برق منطقهاي هرمزگان
برق منطقهاي هرمزگان

مشخصات واقعی خطی که روي آن قرار دارد
38

مطالعه اثرگذراي CVTها بر روي عملکرد رلههاي دیستانس
در یک پست نمونه

39

برق منطقهاي خوزستان

مطالعه و بررسی قابلیت فعالسازي رله وصل مجدد تکفاز بر
روي کلیه خطوط انتقال با توجه به پایداري شبکه انتقال

برق منطقهاي خوزستان

خوزستان
40

مکانیابی آنالین خطا در شبکههاي توزیع نیروي برق با
استفاده از اطالعات رله

41

شناسایی بخش خطا در فیدرهاي توزیع با استفاده از اطالعات
رله
پروژههاي انجام شده در شرکت توانیر

توزیع نیروي برق استان بوشهر
توزیع نیروي برق استان بوشهر
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جدول  :15-2برخی از پروژهاي انجام شده در شرکت توانیر

ردیف

عنوان

1

تدوین برنامه کوتاه مدت و بلند مدت جهت رفع خاموشیهاي برنامهریزي شده

2

خدمات مهندسی و مشاورهاي در زمینههاي تخصصی بخش توزیع شرکت توانیر شامل
استانداردها – تجهیزات خطوط گرم – دانش فنی تجهیزات اتوماسیون توزیع

3

بررسی و تهیه تنظیمات بهینه براي سیستمهاي حفاظتی  400و  230کیلوولت

4

رفتار اسنکرونی ژنراتور سنکرون و بررسی حفاظتی قطع تحریک و لغزش قطب

5

پروژه تحقیقات و مطالعاتی بررسی کلیدهاي حفاظت در مقابل برق گرفتگی

6

استاندارد سیستم و رلههاي حفاظتی پستهاي  63و132کیلوولت

7

استاندارد اندازهگیري و حفاظتی در نیروگاهها

9

ساخت رلههاي حفاظتی میکروپروسسوري (فاز امکان سنجی)

اولویتهاي تحقیقاتی و پروژههاي اجرا شده در شرکتهاي برق منطقهاي
در این بخش از گزارش به بررسی پروژههاي تحقیقاتی اتمام یافته و یا در حال اجراي شرکتهاي برق منطقهاي کشور پرداخته
میشود .الزم به ذکر است پروژههاي آورده شده در این بخش از گزارش تماما از سایت این شرکتها استخراج شده است .همچنین
از آنجا که هدف از گزارش حاضر بررسی وضعیت دانش حفاظت در کشور است ،لذا پروژههاي انتخاب شده تنها آن دسته از پروژهها
هستند که مرتبط با مباحث حفاظتی میباشند.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
124
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

شرکت برق منطقهاي مازندران

پروژههاي انجام شده در برق منطقهاي مازندارن
لیست پروژههاي سالهاي  75-90این شرکت بر روي سایت آن موجود بوده است .همانطور که در بخش قبل نیز گفته شد،
بسیاري از پروژههاي انجام شده در شرکتهاي برق منطقهاي کشور مرتبط با امور جاري این شرکتها هستند که به دالیلی چون
تغییر توپولوژي در شبکهها و یا فرسوده شدن تجهیزات میبایست مجددا اجرا گردند .پروژههاي اجرا شده در شرکت برق منطقهاي
مازندران شامل مسائل اضافه ولتاژ ،هماهنگی حفاظتی ،تحلیل حوادث بمنظور پیشگیري و یا انجام عکسالعمل مناسب در قبال آن-
ها و تولید برخی تجهیزات بمنظور جلوگیري از خرید نمونههاي خارجی آنها میشود .انجام این پروژهها حاکی از آن است که دانش
حفاظت متخصصین داخلی در تمام ابعاد و زوایاي آن بحدي به بلوغ رسیده است که به خوبی میتواند پاسخگوي صنعت برق کشور
در جهت ارتقاء آن باشد.
جدول  :16-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي مازندران

ردیف

عنوان

سال خاتمه

1

بررسی پدیده اضافه ولتاژ ناشی از سوئیچینگ در پست  400کیلولت

1381

شهید سلیمی نکا بر عملکرد رلههاي حفاظتی
2

بهینهسازي سیستم حفاظت و اتصال زمین شبکه  20کیلوولت

1382

3

بررسی احتمال وقوع حوادث و ارزیابی امنیت شبکه مازندران

1382

4

طراحی وساخت دستگاه ثبات خطا

1380

5

تحقیق و پژوهش در زمینه سیستم حفاظت نیروگاه نکا

1382

6

شناخت علل قطعیها درخطوط  63 kVزیرآب-کیاسر و راههاي جلوگیري

1382

و رفع آن
7

تجزیه وتحلیل علل سوختن ترانسفورماتورهاي توزیع

1380
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ردیف

عنوان

سال خاتمه

8

طراحی وساخت فیلتر فرکانس باالجهت حفاظت سیستم تحریک نیروگاه

1389

نکا در برابر ضربههاي رزونانس شبکه دراثر مانور سکسیونرها
9

ارزیابی وضعیت برقگیرهاي سیلیکون-کاربید داراي فاصله هوایی مورد

1389

استفاده در پست  400کیلوولت
10

طراحی و ساخت سیستم پایش و عیبیابی تجهیزات مخابرات و اسکاداي

1390

مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقهاي شمال
انتشارات شرکت برق منطقهاي مازندران
همانطور که در فصل گذشته از گزارش حاضر بارها مورد تاکید قرار گرفت ،مباحث عملی دانش حفاظت در کنار مباحث تئوري
داراي اهمیت ویژهاي است .این مسئله در زمینه حفاظت بدان جهت حائز اهمیت است که بدانیم سیستم حفاظت مستقیما با قابلیت
اطمینان شبکههاي برق در ارتباط است بعالوه آنکه به دلیل  High Techبودن تجهیزات حفاظتی ،کار کردن با آنها عالوه بر
دانستههاي علمی ،نیازمند دانستن برخی نکات عملی نیز هست که عدم رعایت صحیح آنها میتواند موجب خاموشیهاي گسترده
شود .بدین جهت شرکت برق منطقهاي مازندران بر آن شد تا تجربیات حفاظتی متخصصین این شرکت را در برخورد با تجهیزات
حفاظتی و انواع عیوب شبکه را به رشته تحریر درآورد .این مسئله در قالب سه جلد کتاب به نگارش درآمده است .لیست این کتابها
در جدول زیر ارائه شده است .پرواضح است که در این کتابها از مباحث و روابط علمی اثر چندانی نیست و در عوض نحوه کار
کردن با تجهیزات حفاظتی و معرفی مشکالت بوجود آمده در برق منطقهاي مازندران به چشم میخورد .استفاده از این کتابها
کمک شایانی را به متخصصین بخش رلیاژ شرکتهاي برق منطقهاي بمنظور استفاده بهینه از تجهیزات حفاظتی مینماید .بنابراین
این دسته از کتابها در کنار کتابهاي بررسی شده در فصل گذشته که عمدتا مباحث تئوري دانش حفاظت را هدف قرار داده بودند،
میتوانند در توسعه روزافزون دانش حفاظت بلحاظ تئوري و عملی کمک شایانی نمایند.
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جدول  :17-2انتشارات شرکت برق منطقهاي مازندران

ردیف

عنوان کتاب

نویسندگان

تاریخ آخرین چاپ

1

راهنماي آزمون ترانسفورماتورهاي اندازه

کارمندان شرکت

1389

گیري و حفاظتی و تله موجها
2

راهنماي آزمون کلیدهاي قدرت ،خازنها و

کارمندان شرکت

1389

برقگیرها
3

راهنماي آزمون سیستمهاي حفاظتی و

کارمندان شرکت

1389

تابلوها
شرکت برق منطقهاي اصفهان

پروژههاي خاتمه یافته برق منطقهاي اصفهان از سال  1385تا 1393
پروژههاي حفاظتی اجرا شده در شرکت برق منطقهاي اصفهان نیز دلیلی بر این مدعا است که دانش حفاظت کشور در وضعیت
بسیار مطلوبی بمنظور پاسخگویی به نیازهاي حفاظتی صنعت برق کشور در تمام ابعاد آن است .با بررسی پروژههاي اجرا شده در
حوزه حفاظت در شرکت برق منطقهاي اصفهان ،پرواضح است که این پروژهها در حوزههایی چون حفاظت شبکهها در حضور منابع
تولید پراکنده ،هماهنگی حفاظتی ،ارتینگ ،ساخت تجهیزات مختلف حفاظتی و  ...بوده است .توجه به این مسئله ضروري است که
شرکتهاي برق منطقهاي کشور از جمله شرکت برق منطقهاي اصفهان با بکارگیري دانش اساتید محترم دانشگاههاي کشور
توانستهاند دانش ساخت تجهیزات  High Techحفاظتی را بومی نمایند .براي مثال شرکت برق منطقهاي اصفهان با تعامل خوب با
دانشگاهیان ،موفق به تولید تستر رلههاي حفاظتی مهو و اضافه جریان گردیده است .این مسئله عالوه بر بومی شدن تکنولوژيهاي
نوین حفاظتی در کشور از آنجا اهمیت دارد که بدانیم تکنولوژي ساخت انواع تستر تجهیزات حفاظتی تا پیش از این در اختیار
شرکتهاي غربی مانند شرکت معتبر  OMICRONبوده است و این شرکتها پس از اعمال تحریمها ناجوانمردانه غرب علیه
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کشور ،از فروش و ارائه خدمات جانبی انواع تستر به ایران خودداري نمودهاند .بنابراین ساخت این تجهیزات در کشور با کیفیتی
مشابه موجب بی اثر نمودن تحریمها در این حوزه گردیده است.
در مورد جدول زیر ،ذکر این مسئله الزم است که سال شروع برخی از پروژههاي اجرا شده در شرکت برق منطقهاي اصفهان در
سایت این شرکت اعالم نشده بود.
جدول  :18-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي اصفهان

ردیف

عنوان پروژه

سال شروع

1

سناریوهاي بازیابی شبکه برق منطقهاي اصفهان و عملکرد جزیرهاي آن

1385

در شرایط جزیرهاي
2

امکانسنجی استفاده از کویل رگوفسکی به منظور اندازهگیري و

1388

حفاظت جریان در پستهاي فشار قوي
3

برنامهریزي نصب منابع پراکنده در شبکه برق منطقهاي اصفهان

1389

4

بررسی روشهاي نوین مانیتورینگ خطوط و کابلها و ساخت یک

1389

نمونه روبات بازرس
5

مکانیابی بهینه در شبکه برق منطقهاي اصفهان و تشکیل ساختار

1390

حفاظتی ایستگاههاي انتقال و فوق توزیع و نیروگاههاي موجود
6

تهیه نرمافزار جهت تحلیل حوادث در نرمافزار دیگسایلنت ،به منظور

1392

تقویت قدرت عملیات ذهنی مراکز کنترل و بهرهبرداري از شبکه در
شرایط بحرانی
7

بررسی اتصال زمین خطوط  20کیلوولت و 400ولت و چگونگی

-

حفاظت جان انسانها
8

ساخت دستگاه کامپیوتري تست رلههاي حفاظتی  MHOو جریان

-

اضافی
9

بهینهسازي سیستم حفاظتی شبکه 20کیلوولت استان اصفهان

-
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ردیف

عنوان پروژه

سال شروع

10

طراحی و شبیهسازي سیستم جامع حفاظت ابزار دقیقی نیروگاه شهید

-

محمد منتظري
پروژهها در دست اجراي شرکت برق منطقهاي اصفهان
لیست پروژههاي حفاظتی در دست اجراي شرکت برق منطقهاي اصفهان در جدول زیر ارائه شده است .با دقت به این لیست
مشخص است که یکی از برنامههاي این شرکت توسعه تستر رلههاي حفاظتی تولیدي است .همانطور که در بخش قبل مشخص
شد شرکت برق منطقهاي اصفهان با کمک اساتید دانشگاههاي کشور موفق به ساخت تستر رلههاي حفاظتی مهو و اضافه جریان
گردیده است .حال با توسعه این تستر و تولید تستري که امکان تست آنالین رلههاي حفاظتی را داشته باشد ،این مسئله روشن می-
شود که دانش ساخت این تسترها در کشور بومی شده است بطوریکه محققین براحتی قادر هستند براساس نیازهاي صنعت برق
کشور ،اصالحات الزم در این تجهیزات  High Techرا ایجاد نمایند .البته ذکر این مسئله الزم است که به موازات شرکت برق
منطقهاي اصفهان برخی دیگر از شرکتهاي برق منطقهاي مانند شرکت برق منطقهاي تهران و سمنان نیز تولید تسترهاي حفاظتی
را به ضرورتهاي موجود آغاز نموده که نتیجه کار آنها نیز موجب تولید تستر جامع ادوات حفاظتی و اندازهگیري شده است .الزم به
ذکر است یکی از مهمترین اولویتهاي تحقیقاتی شرکت برق منطقهاي اصفهان در حوزه دانش حفاظت ،بومیسازي
تکنولوژي High Techرلههاي دیستانس در کشور است که در این زمینه نیز خوشبختانه در دانشگاههاي کشور اقدامات بسیار
ارزشمندي شده است بطوریکه نمونههاي نیمهصنعتی این رله پراهمیت و استراتژیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف
ساخته شده است.
جدول  :19-2پروژههاي در دست اجراي شرکت برق منطقهاي اصفهان

ردیف

عنوان پروژه

1

طراحی و ساخت یک سیستم کامپیوتري تست رلههاي حفاظتی با استفاده از روش  ،On-Lineیک
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عنوان پروژه

ردیف

مطالعه و ارزیابی اولیه
2

مطالعه کمبود یا مازاد سیستم حفاظتی موجود در شبکه انتقال و فوق توزیع

3

طراحی و ساخت رله الکترونیکی حفاظت اضافه جریان رکتی فایرهاي نیروگاه شهید محمد منتظري

پایاننامههاي مورد حمایت شرکت برق منطقهاي اصفهان
با توجه به آنکه برخی از اولویتهاي تحقیقاتی شرکت برق منطقهاي اصفهان در دانشگاههاي کشور در حال اجرا است ،لذا این
شرکت برآن شد تا با انجام حمایت از پایاننامههاي مقاطع تحصیالت تکمیلی عالوه بر انجام حمایتهاي مادي از دانشجویان،
برخی از اولویتهاي تحقیقاتی خود را بدین وسیله پوشش دهد که این مسئله نیز با استقبال دانشجویان مواجه شده است .بدین
ترتیب شرکت برق منطقهاي اصفهان بطور مستقیم با آخرین دستاوردهاي حفاظتی دانشگاههاي کشور آشنا شده و میتواند از آنها
در باالبردن دانش حفاظت نیروهاي خود و بهبود وضعیت حفاظت شبکههاي تحت پوشش خود ،بهره ببرد .جدول زیر لیست پایان-
نامههایی که توسط شرکت برق منطقهاي اصفهان مورد حمایت قرار گرفته و این شرکت از نتایج آنها بمنظور ارتقاء و بهینهسازي
سیستم حفاظت خود استفاده نموده است ،آورده شده است .حمایت از پایاننامههاي دانشجویی توسط صنت برق کشور خود مهر
تائیدي بر این مسئله است که نیازهاي حفاظتی صنعت برق کشور بخوبی توسط دانشگاههاي کشور قابل دسترسی و پاسخگویی
است.
جدول  :20-2پایاننامههاي مورد حمایت شرکت برق منطقهاي اصفهان

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

سال

1

تعیین محل خطا با استفاده از دادههاي همزمان فراهم

کارشناسی ارشد

1393

شده بوسیله حداقل تعداد PMU

2

مطالعه قابلیت اطمینان پستهاي فشار قوي مجهز شده
به محدود کنندههاي جریان خطا

کارشناسی ارشد

1393
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ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

سال

3

بررسی ریسک رخدادهاي آبشاري در سیستم قدرت از

دکتري

1393

دیدگاه تئوري سیستمهاي بحرانی خود سامانده
4

بررسی مشکالت ناشی از  DGبر حفاظت سیستم قدرت

کارشناسی ارشد

1393

و ارائه راه حل رفع آنها
5

بهینهسازي همزمان نصب واحدهاي اندازهگیري فازوري

کارشناسی ارشد

1393

و سیستم ارتباطی آنها
6

مطالعه تاثیر منابع پراکنده در جریانهاي اتصالکوتاه و

کارشناسی ارشد

1388

عملکرد سیستمهاي حفاظت میکروگرید
7

تشخیص خطاي اتصالی سیم پیچهاي استاتور موتور

کارشناسی ارشد

1388

القایی با توان باال
8

استراتژي تعویض ،تعمیر و نگهداري کلیدهاي فشار

کارشناسی ارشد

1388

قوي در نیروگاهها و پستهاي فشارقوي
9

روشهاي کاهش قدرت اتصالکوتاه در شبکههاي

کارشناسی ارشد

1388

قدرت و کاربرد بازیابنده دینامیکی ولتاژ )(DVR

10

بررسی روشهاي تخمین محل خطا در سیستمهاي

کارشناسی ارشد

1390

توزیع
11

مطالعه مسائل دینامیکی حاصل از نصب منابع پراکنده
مبتنی بر ژنراتور سنکرون در سیستمهاي توزیع و فوق
توزیع

کارشناسی ارشد

1390

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
131
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

شرکت برق منطقهاي تهران

پروژههاي خاتمه یافته شرکت برق منطقهاي تهران
لیست پروژههاي اجرا شده در شکت برق منطقهاي تهران در جدول زیر ارائه شده است .با دقت در این پروژهها ،پرواضح است
که عالوه بر اجراي پروژههاي هماهنگی حفاظتی ،تشخیص خطا و  ...ساخت تجهیزات  High Techحفاظتی مانند رلههاي
امپدانس باال و تستر تجهیزات حفاظتی مانند سایر شرکتهاي برق منطقهاي در دستور کار شرکت برق منطقهاي تهران نیز بوده
است .توجه عام شرکتهاي برق منطقهاي به تکنولوژيهاي نوین حفاظتی نشان از جهش علمی است که در این علم در کشور طی
سالیان اخیر ایجاد شده است و همانطور که در بخش نخست گزارش حاضر نیز بیان گردید ،این مسئله به تائید مسئولین محترم
صنعت برق کشور نیز رسیده است .همانطور که جناب آقاي مهندس حائري نیز بر آن تاکید نمودهاند با کمک اساتید و محققین
محترم کشور ،دانش حفاظت در کشور کامال بومی شده است بطوریکه کشور در بسیاري از تجهیزات حفاظتی کامال مستقل شده
است.
جدول :21-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي تهران

ردیف

عنوان

تاریخ خاتمه

1

تشخیص عوامل افزایش خطاي نسبت تبدیل ترانسفورماتورهاي ولتاژ

1389

خازنی شبکه برق منطقهاي تهران بر مبناي تستهاي عیبیابی
2

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی دستگاه اندازهگیري سه فاز براي

1387

محیطهاي هارمونیکی و نامتعادل
3

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی رله خطاي امپدانس باال

1390

4

مطالعه و تست عملکرد و ارائه دستورالعمل ارزیابی و تخمین الگوریتم

1389

رلههاي نرمافزاري دیستانس ،دیفرانسیل و جریان زیاد
5

تهیه برنامه (نرم افزار) جامع تنظیم رلههاي جریان زیاد ،خطاي زمین و

1386
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تاریخ خاتمه

عنوان
دیستانس در شبکههاي برق با سطوح ولتاژ مختلف و اعمال آن بعنوان
نمونه در شبکه  23و  400کیلوولت شرکت برق منطقهاي تهران

6

هماهنگی و جایابی تجهیزات حفاظتی در شبکههاي توزیع 20کیلوولت

1385

7

تهیه و پیادهسازي محلیابی خط در خطوط هوائی  20کیلوولت با استفاده

1384

از اطالعات ثبت شده در ریکلوزرها و ثباتهاي موجود
8

تنظیم و هماهنگی بهینه حفاظت شبکه  230کیلوولت برق تهران

1383

9

طراحی و ساخت رله عمومی

1382

10

بررسی اثرات امواج ضربهاي روي کابلهاي زیرزمینی و سایر تجهیزات و

1381

نحوه کاهش وجلوگیري از آن
11

هماهنگی بهینه و هوشمند رلههاي حفاظتی جریان زیاد ،در شبکه 230

1380

کیلوولت برق تهران
12

طراحی و ساخت دستگاه کامپیوتري ثبت وقایع در پستهاي فوق توزیع و

1378

انتقال
13

بررسی آماري و علمی خطاهاي الکتریک در ژنراتورهاي نیروگاههاي برق

1377

تهران و ارائه حفاظتهاي مناسب جهت موارد فوق
14

تحقیق و بررسی علل قفل نمودن دیژنکتورهاي  FL245در سرما

1376

پروژههاي در دست اجرا در شرکت برق منطقهاي تهران
جدول  :22-2پروژههاي در دست اجراي شرکت برق منطقهاي تهران

ردیف

عنوان

1

تحقیقی بر حوادث ناشی از حالتهاي گذرا در پستهاي آذربایجان و آیت و ارائه راهحل جهت کاهش
اثرات سوء بر ترانسفورماتورها و تسریع نتایج به پستهاي مشابه در شبکه برق تهران

2

پیادهسازي سیستم پایش وضعیت آنالین ارتعاش ،حرارت و روغن توربین ژنراتور و الکتروموتورهاي
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استراتژیک نیروگاه بعثت و تشخیص و پیشگویی عیوب به کمک منطق فازي
ارتقاء و بهینهسازي سیستم حفاظت شرکت برق منطقهاي تهران

3

شرکت برق منطقهاي خوزستان

پروژههاي خاتمه یافته شرکت برق منطقهاي خوزستان
بخش عمدهاي از پروژههاي انجام شده در شرکت برق منطقهاي خوزستان به طراحی و ساخت تجهیزات حفاظتی اختصاص
دارد .با توجه به آنکه براي ساخت تجهیزات مختلف بگونهاي که با شرایط شبکه وفق داشته باشند و بتوانند استانداردهاي بینالمللی
موجود در این زمینه را نیز با موفقیت بگذرانند نیاز به دانش باالیی میباشد لذا تولید انواع تجهیزات حفاظتی در کشور و بکارگیري
گسترده آنها در شبکههاي برق کشور مبین وضعیت بسیار مناسب این علم در کشور است.
جدول  :23-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي خوزستان

تاریخ

عنوان

خاتمه
1

تبدیل رله ایمپالسی الکترومغناطیسی مربوط به سیستم سیگنالینگ صوتی به

1376

رله تمام الکترونیکی
2

اصالح مکانیزم قطع و وصل کلیدهاي  6کیلوولت روسی

1378

3

طراحی وساخت سطحسنج حفاظتی

1378

4
5

اصالح و بهینه کردن بریکرهاي  400ولت روسی تیپ
طراحی وساخت دستگاه تست بریکرهاي روسی

ABM

)(AC-DCمدلA3700

1380
1381

6

پیادهسازي سیستم عیبیابی ماشینهاي دوار واحد یک نیروگاه رامین

1382

7

بررسی اشکاالت ناشی از اتصاالت زمین نیروگاه رامین

1388

8

طراحی و ساخت محدودکنندههاي جریان اتصالکوتاه  33کیلوولت براي

1387
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تاریخ

عنوان

خاتمه
پست نورد خوزستان
9

طراحی و ساخت دستگاه محلیاب خطاي زمین در شبکه  DCنیروگاه گازي

-

آبادان
10

تهیه دستورالعمل تست و راهاندازي رلههاي دیجیتال (رلههاي نیومریکال

1382

سري )k
11

طراحی و ساخت Timing Testنوع میکروپروسسوري بریکر (قابل حمل)

1390

12

طراحی وساخت دستگاه اندازهگیري وثبت پارامترهاي شبکه

-

13

ساخت قرص برقگیر

-

14

بررسی علل قطع خط  400کیلوولت شهید عباسپور -امیدیه ( )2و ارائه راه-

-

هاي عملی جهت کاهش قطعیها
15

طراحی وساخت خطایاب دقیق خطوط انتقال  400کیلوولت استان خوزستان

-

براساس سیستمهاي هوشمند
16

طراحی وساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه تست نسبت تبدیل ترانسفورماتور
سهفاز وتکفاز (ناتمام با  80درصد پیشرفت)

پروژههاي در دست اجراي شرکت برق منطقهاي خوزستان
جدول  :24-2پروژههاي در دست اجراي شرکت برق منطقهاي خوزستان

ردیف

عنوان

1

طراحی و ساخت رله اضافه شار به صورت میکروپروسسوري

2

طراحی و ساخت سه نمونه ترانسفورماتور نوري اندازهگیري ولتاژ و جریان ترکیبی براي پستهاي فوق
توزیع  132کیلوولت
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برق منطقهاي آذربایجان

پروژههاي خاتمه یافته شرکت برق منطقهاي آذربایجان
از لیست پروژههاي اجرا شده در شرکت برق منطقهاي آذربایجان نیز مشخص است که ارتقاء و بهینهسازي سیستم حفاظت
شبکههاي تحت پوشش این شرکت در کنار تولید تجهیزات  High Techحفاظتی به موازات سایر شرکتهاي برق منطقهاي از
اهداف این شرکت است .توجه ویژه شرکتهاي برق منطقهاي به تولید تجهیزات  High Techحفاظتی در کشور نشان میدهد که
صنعت برق کشور پیشگام سایر صنایع کشور بوده و هم اکنون همراستا با صنعت برق کشورهاي پیشرفته دنیا در حال پیشرفت
است .این مسئله نوید حرکت به سمت استقالل در صنعت برق کشور و بطور ویژه دانش حفاظت را میدهد.
جدول  :25-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي آذربایجان

ردیف

عنوان

1

بررسی وضعیت کلیدزنی در شبکه آذربایجان

2

بررسی کامپیوتري نوسانات قدرت  Power Swingدر شبکه آذربایجان

3

بررسی علل سوختن کلیدهاي سطوح ولتاژي مختلف شبکه برق آذربایجان و راههاي پیشگیري از آنها

4

دیجیتالی کردن مدارات اینترالک پستهاي فشار قوي

5

طراحی و ساخت رله مجتمع الکترونیکی Under and Over Voltage

6

بررسی صدمه دیدن برقگیرهاي  132کیلوولت شبکه برق آذربایجان

7

تشخیص خطا در شبکه برق آذربایجان به روشهاي هوشمند و برنامهریزي رفع خطا در شبکه

8

طراحی و ساخت سیستم تست رله سه فاز دیجیتالی

9

طراحی و ساخت رله حفاظتی یونیورسال

10

طراحی و ساخت دستگاه ثبت و تشخیص جریانهاي نامتعادل از نول ترانسفورماتورهاي توزیع

11

طراحی و ساخت ترانسفورمر اندازهگیري انرژي هوایی  20کیلوولت

12

تنظیم و هماهنگی سیستمهاي حفاظتی شبکه توزیع شهر تبریز
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پروژههاي در حال اجراي شرکت برق منطقهاي آذربایجان
جدول :26-2پروژههاي در دست اجراي شرکت برق منطقهاي آذربایجان

ردیف

عنوان

1

بررسی راهکارهاي کاهش سطح اتصالکوتاه در شبکه برق منطقهاي آذربایجان

2

تحقیق و طراحی شبیهساز حفاظت شبکه برق آذربایجان و پیادهسازي آن

3

مطالعه قابلیت اطمینـان در سیستمهـاي حفاظتی شبکه تولید و انتقال برق آذربایجان
برق منطقهاي باختر

پروژههاي خاتمه یافته شرکت برق منطقهاي باختر
پروژههاي اجرا شده در شرکت برق منطقهاي باختر نشان میدهد که این شرکت با استفاده از آخرین یافتههاي محققین
دانشگاههاي کشور در پی ارتقاء سیستم حفاظت شبکههاي تحت پوشش خود بوده است .همانطور که مشخص است این پروژهها
ابعاد مختلف حوزه دانش حفاظت را شامل میشود و نشان از آن دارد که دانش حفاظت در کشور تنها محدود به یه یا چند حوزه
نشده و کلیه ابعاد مختلف آن را شامل میشود.
جدول  :27-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي باختر

ردیف

عنوان

تاریخ خاتمه

1

بررسی و تحلیل و ارائه راهکارهاي کاهش اضافه ولتاژهاي ناشی از کلیدزنی در

1389

شرکت برق منطقهاي باختر
2

بررسی علل سوختن ترانسهاي قدرت 230کیلوولت پست انجیرک برق منطقهاي
باختر و ارائه راهکار جهت جلوگیري آن

1389
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ردیف

عنوان

تاریخ خاتمه

3

امکانسنجی فنی و اقتصادي کاهش سطح اتصالکوتاه توسط راکتور سري و

1389

جداسازي سیستم و امکانسنجی افزایش ظرفیت با استفاده از  TCSCدر شبکه
انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقهاي باختر
4

بررسی علل ترکیدن برقگیرهاي برق باختر و ارائه راهکار جهت کاهش آن

1388

5

بررسی اثرات نحوه زمین کردن ترانسفورماتورهاي فوق توزیع برق منطقهاي باختر

1389

و ارائه دستورالعمل مناسب براي زمین کردن آنها با درنظر گرفتن رفتار استاتیکی
شبکه زمین
6

بررسی و مطالعه در مورد پارامترهاي قابل تنظیم رلههاي برق باختر و تاثیر آن بر

1389

هماهنگی رلهها
7

ارائه راهکارهاي مناسب بمنظور زمین کردن نقطه نول ترانسهاي قدرت در

1390

پستهاي انتقال و فوق توزیع
8

جایابی و ظرفیتسنجی بهینه منابع تولید پراکنده در پستهاي برق باختر و تعیین

1390

مالحظات الزم در سوئیچگیرها
شرکت برق منطقهاي خراسان

جدول :28-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي خراسان

ردیف

عنوان

1

بررسی نقاط کار بحرانی شبکه برق منطقهاي خراسان از دیدگاه ناپایداري نوسانی توان و مکانیابی و تنظیم
پایدارسازهاي سیستم قدرت

2

طراحی و ساخت یک رله دیجیتال مالتی فانکشن با استفاده از  FPGAو DSP

3

بهینهسازي عملیات ناحیه گسترده ) (WAMSو زیر ساخت ارتباطات در سیستمهاي قدرت

4

تجهیز آزمایشگاه انرژيهاي تجدیدپذیر

5

طراحی و ارائه مدلی براي اولویتبندي هشدارهاي دریافتی مرکز کنترل سیستم قدرت بر مبناي تحلیل

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
138
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

عنوان

ردیف

حاالت خطا و اثرات بالقوه آن )(FMEA

6

ساخت نمونه یک سیستم کامل حفاظت و کنترل میکروپرسسور پست  63و 132

7

ساخت رله حفاظتـی جهت جلوگیري از انتقال اختالالت شبکه  20کیلوولت به سمت فشار ضعیف

همانطور که مشخص است شرکت برق منطقهاي خراسان نیز اقدامات موثري در زمینه بومیسازي دانش  High Techحفاظتی
برداشته است که لیست پروژهاي تحقیقاتی اجرا شده در این زمینه در جدول فوق موجود میباشد .همانطور که مشخص است یکی
از اقدامات ارزشمند این شرکت ،تجهیز یک آزمایشگاه انرژيهاي پاک بمنظور بررسی اثرات حضور این منابع در شبکههاي آینده
است .با این کار عالوه بر بررسیهاي تئوري ،این امکان وجود دارد که کلیه نظریههاي تئوري در زمینه این منابع و شبکههاي آینده
بویژه در زمینه حفاظت آنها بصورت پایلوت و عملی در بوته آزمایش قرار گرفته شوند .این مسئله موجب ارتقاء دانش حفاظت نوین
در کشور شده و نوید آیندهاي روشن را براي این شاخه از علم در کشور نشان میدهد.
برق منطقهاي سمنان

همانطور که از لیست پروژههاي تحقیقاتی شرکت برق منطقهاي سمنان مشخص است ،این شرکت نیز مانند سایر شرکتهاي
برق منطقهاي و براساس مشخصات و ویژگیهاي شبکه خود ،اقدامات موثر و ارزشمندي را در حوزه ارتقاء دانش حفاظت کشور اجرا
نموده و یا در دست اجرا دارد .نمونه این تالشها بررسی اثرات هارمونیکها بر دقت  CTو CVTها و جبران دقت آنها در رلهها
است .توجه به این قبیل مسائل نشان میدهد که مرزهاي دانش حفاظت در کشور دیگر از مسائلی چون هماهنگی حفاظتی بسیار
فراتر رفته است و مسائلی چون اثرات هارمونیکها که قبال در مطالعات دیده نمیشد ،امروزه جایگاه ویژهاي را در تحقیقات
شرکتهاي برق منطقهاي پیدا نموده است .این مسئله عالوه بر آنکه موجب ارتقاء سیستمهاي حفاظت و در نتیجه امنیت باالتر
شبکههاي برق کشور میشود ،حاکی از دانش باالي حفاظت کشور است که هماکنون این قابلیت را دارد تا به کشورهاي همسایه
صادر شود.
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جدول  :29-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي سمنان

ردیف

عنوان

1

مطالعه و بررسی در خصوص وضعیت تجهیزات و تاسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع در شرایط بحران و میزان
آسیبپذیري و شناسایی نقاط ریسک شبکه با رویکرد پدافند غیرعامل و ارائه سناریوها یا طرحهاي الزم جهت
مقابله با آن

2

بررسی تاثیر هارمونیکها بر دقت  CTو CVTهاي انتقال نیرو و جبران دقت آنها در رلهها

3

طراحی نرمافزار اتوماسیون پستها بصورت مستقل از سختافزار  DCSواقعی
شرکت برق منطقهاي سیستان و بلوچستان

همانطور که در بخش پروژههاي اجرا شده در شرکت برق منطقهاي سمنان بیان شد ،امروزه دانش و چالشهاي پیشروي
شرکتهاي برق منطقهاي در حوزه حفاظت از مسائل بعضا ساده به مسائل و تحلیلهاي پیشرفته ارتقاء یافته است که این مسئله
نشان از افزایش دانش حفاظت در کشور به همت اساتید حفاظت و متخصصین صنعت برق دارد .گواه این مسئله پروژه اجرا شده در
شرکت برق منطقهاي سیستان و بلوچستان است که به بررسی پایداري شبکههاي تحت پوشش این شبکه اختصاص یافته است.
جدول  :30-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي سیستان و بلوچستان

ردیف

عنوان

1

مطالعات پایداري ولتاژ شبکه انتقال برق استان سیستان و بلوچستان و تعیین ولتاژ آستانه حذف بار ولتاژي
شینها
شرکت برق منطقهاي فارس

همانطور که از لیست پروژههاي اجرا شده در شرکت برق منطقهاي فارس مشخص است ،یکی از مسائل مورد توجه در
شرکتهاي برق منطقهاي توسعه زیر ساختهاي مخابراتی در شبکههاي تحت پوشش این شرکتها بمنظور اجراي حفاظت و
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تحلیلهاي زمان حقیقی در راستاي ارتقاء امنیت شبکههاي برق کشور است .اهتمام به همین مسائل حفاظتی نوین است که امروزه
ایران بعنوان مرکز راهبردي شبکههاي برق منطقه شناخته میشود و داراي امنترین و پایدارترین شبکه در سطح منطقه است.
جدول  :31-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي فارس

ردیف

عنوان

1

ساخت نیمه صنعتی ترانس اندازهگیري جریان فشار قوي نوري

2

مبادله دادهها از طریق ارتباط بیسیم به روش سیگنالهايDTMF

3

بررسی اضافه ولتاژهاي شبکه فارس و انتخاب صحیح وسائل حفاظتی
شرکت برق منطقهاي کرمان

مسئلهاي که عالوه بر پروژههاي ساخت که در بخشهاي مختلف این گزارش بارها در مورد آن صحبت شد و نیز تعویض
تجهیزات فرسوده از عنوان پروژههاي تحقیقاتی اجرا شده در شرکت برق منطقهاي کرمان به چشم میخورد ،اجراي تحلیلها و
روشهاي نوین حفاظتی در این لیست است .بررسی مقاالت معتبر در سالهاي اخیر نشان میدهد که روشهاي نوین تشخیص و
تحلیل خطا مانند بسته موجک ،انتقال  ،THD ،Sآنتروپی شکست و  ...بسیار مورد توجه قرار گرفته است .توسعه این روشهاي
نوین تشخیص خطا در شرکتهاي برق منطقهاي ایران حاکی از جایگاه واالي دانش نوین حفاظت در ایران است که حوزه آن از
دانشگاههاي کشور به صنعت برق کشور نیز انتقال یافته است بطوریکه امروز ایران در کنار کشورهاي پیشرفته و صاحب سبک دنیا
توسعهدهنده این دانش نوین میباشد.
جدول  :32-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي کرمان

ردیف
1

عنوان
جایگزینی بریکر 20kV

پارس سوئیچ بجاي بریکرهاي فرسوده BBC

سال اجرا
1378
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ردیف

عنوان

سال اجرا

2

یک سیستم خبره براي پردازش آالرم در مرکز دیسپاچینگ کرمان

1379

3

بهره برداري بهینه از رلههاي حفاظتی در سیستم قدرت توسط کامپیوتر

1378

4

طراحی و ساخت کات اوت فیوز  132کیلوولت

1381

5

طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیري زمانهاي عملکرد قطع و وصل کلیدهاي فشار قوي

1379

6

ساخت دستگاه نشان دهنده قسمت اتصالی در هنگام بروز خطا در شبکههاي زمینی 20

1381

کیلوولت
7

طراحی و ساخت دستگاه تحلیلگر خطاها و اختالالت شبکه قدرت با استفاده از تئوري

1385

موجکها
8

طراحی و ساخت سیستم محافظ ترانس جریان در مقابل باز شدن ثانویه

1384

9

تعیین سیستم اتصال زمین براي نواحی مشخص

1384

10

ساخت کلید کل الکترونیکی تا  400آمپر

1386

11

پیشگیري از سوختن ترانس قدرت با طراحی -ساخت و بکارگیري فیوز قدرت SSF132

-

بعنوان پشتوانه حفاظتی
شرکت برق منطقهاي گیالن

پروژههاي به اتمام رسیده شرکت برق منطقهاي گیالن
یکی از مسائلی که اخیرا در مطالعات نوین حفاظت در مقاالت معتبر به چشم میخورد ،وارد نمودن مسائل پیچیده ریاضیات مانند
عدم قطعیتها و پیري در مسائل حفاظتی است .از سوي دیگر با بررسی شرح خدمات پروژه شماره ( )1ارائه شده در لیست زیر
مشخص است که این مباحث در خرابی کابلها و حفاظت آنها وارد شدهاند .درنظر گرفتن این عوامل در تحلیلهاي حفاظتی اگرچه
بر پیچیدگی مسائل میافزایند اما موجب ارائه مدلهاي مطمئنتر و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان طرحهاي حفاظتی میشوند.
اهتمام بر این مسائل نوین موجب افزایش امنیت شبکههاي کشور شده است.
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جدول  :33-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي گیالن

ردیف

عنوان

1

تجزیه و تحلیل علل تخریب هاديهاي خطوط توزیع برق

2

بررسی علل سوختن ترانسهاي توزیع برق استان گیالن

3

بررسی استفاده از جداکنندهها در طراحی خطوط 63kV

4

تشخیص اتصالی خطوط  20کیلوولت هوائی

5

تعیین سطح ریسک شکست به واسطهي برخورد صاعقه به خطوط شبکه  63کیلوولت گیالن و ارائهي پیشنهاد
جهت بهبود وضعیت با در نظر گرفتن معیارهاي اقتصادي

اولویتهاي تحقیقاتی شرکت برق منطقهاي گیالن در سال 1393
جدول  :34-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکت برق منطقهاي گیالن

ردیف

عنوان

1

مطالعه شبکه فوق توزیع گیالن در شرایط رینگ به منظور هماهنگ نمودن رلههاي حفاظتی شبکه در شرایط
مزبور

2

ارزیابی تغییرات حفاظتی مورد نیاز پس از ورود DGها

3

بررسی امنیت و کفایت شبکه انتقال و فوق توزیع گیالن جهت بهبود امنیت استاتیکی و دینامیکی شبکه کشور

4

بررسی تبدیل یک پست فوق توزیع نمونه در شرکت برق منطقهاي گیالن به یک پست DCSریموت کنترل با
استفاده از امکانات رلههاي دیجیتال و تجهیزات غیر انحصاري نرمافزاري و سختافزار
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شرکت برق منطقهاي هرمزگان

اولویتهاي تحقیقاتی شرکت برق منطقهاي هرمزگان در سال 1392
مسئلهاي که در مورد شرکت برق منطقهاي کرمان بیان شد یعنی روي آوردن به روشهاي جدید تشخیص در شرکتهاي برق
منطقهاي در جهت افزایش قابلیت اطمینان طرحهاي حفاظتی بکار رفته در این شرکتها ،در شرکت برق منطقهاي هرمزگان نیز
بوضوح دیده میشود .همانطور که از عنوان پروژه شماره ( )3ارائه شده در لیست زیر مشخص است یکی از اولویتهاي تحقیقاتی
شرکت برق منطقهاي هرمزگان بکارگیري روشهاي نوین پردازش سیگنال بمنظور تسریع در شناسایی خطا میباشد .این مسئله
ضمن آنکه قابلیت اطمینان شبکهها را افزایش داده و از خاموشیهاي بیمورد جلوگیري میکند موجب افزایش طول عمر تجهیزات
شبکه نیز میشود و در نتیجه هزینههاي بهرهبرداري شبکه را کاهش میدهد .همانطور که قبال نیز اشاره شد ،استفاده از این روش-
هاي جدید مباحثی از علم حفاظت است که به تازگی در مقاالت معتبر دیده میشوند.
جدول  :35-2اولویتهاي تحقیقاتی شرکت برق منطقهاي هرمزگان

ردیف

عنوان

1

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی برقگیر چند محفظهاي سطح انتقال

2

تحلیل فنی و اقتصادي استفاده از خطوط فشرده به منظور افزایش ظرفیت و اثر آن بر تنظیمات رلههاي حفاظتی

3

استفاده از روشهاي تشخیص خطا و پردازش سیگنال با رویکرد فنآوري نانو روباتیک در جهت مانیتورینگ
عیب و تسریع در رفع در تجهیزات صنعت برق (تراس قدرت – لولههاي بویلر و )...

4

طراحی دستورالعمل تست رله دیستانس به صورت واقعی و براساس مدلسازي توسط نرمافزارهاي PSCAD

EMTPبا مشخصات واقعی خطی که روي آن قرار دارد
5

بررسی تاثیر اثر متقابل خطوط بر روي تنظیم رله دیستانس

6

تهیه بانک اطالعاتی مربوط به خطوط انتقال تجهیزات و حفاظت کنترل پست

و
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پروژههاي تحقیقاتی شرکت برق منطقهاي هرمزگان سال 1393
جدول  :36-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي هرمزگان

ردیف

عنوان

1

بررسی سیستم حفاظتی موجود در پست کاوه با استفاده از نرمافزارهاي شبیهساز در حالت ماندگار و گذرا و ارائه
راهکارهاي کاربردي جهت اصالح سیستم حفاظتی موجود در پست  63کیلوولت کاوه با ورود دو واحد  DGبا
ظرفیت  25مگاوات در پست مذکور

2

استفاده از طرحهاي مناسب ارتباطی براي حفاظت دیستانس در خطوط انتقال شرکت برق منطقهاي هرمزگان
شرکت برق منطقهاي یزد

جدول  :37-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي یزد

ردیف

عنوان

1

مدلسازي و شبیهسازي رلههاي حفاظتی

2

تدوین مدل مدیریت خاموشی در شبکه برق در زمان وقوع بحران بهمنظور حصول اهداف پدافند غیرعامل

3

ساخت دستگاه کنترل و حفاظت در مقابل اختالالت ولتاژ در ترانسفورماتورهاي توزیع
شرکت برق منطقهاي غرب

بررسی پروژههاي تحقیقاتی اجرا شده در شرکت برق منطقهاي غرب که بر روي سایت این شرکت ارائه شده است ،نشان از
انجام دو پروژه مرتبط با حفاظت در این شرکت دارد .عنوان این پروژهها در جدول زیر ارائه شده است .همانطور که از نام این پروژه-
ها مشخص است اجراي این قبیل پروژهها جزء امورات عادي شرکتهاي برق است که در اثر تغییر در توپولوژي شبکه ،تعویض
تجهیزات و  ...ضرورت پیدا میکنند .با توجه به تحلیلهایی که در بخشهاي قبل گزارش حاضر بیان شد ،دانش حفاظت کشور در
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چنان جایگاهی قرار گرفته است که امروزه انجام هماهنگی حفاظتی جزء تحقیقات سطح پایین صنعت برق کشور محسوب میشود.
البته در شرح خدمات پروژه اجرا شده در شرکت برق منطقهاي غرب مشخص است که در این مطالعه عدم قطعیت (احتمال خرابی)
بریکرها و رله ها مدنظر قرار رفته است و این مسئله این مطالعه را از مطالعات عادي هماهنگی حفاظتی جدا مینماید .همانطور که
قبال عنوان شد وارد نمودن تحلیلهاي پیشرفتهاي چون عدم قطعیتها و پیري تجهیزات موجب پیچیدگی طرحها اما افزایش
قابلیت اطمینان آنها میشود و خوشبختانه این مسئله در اثر ارتقاء دانش حفاظت در کشور بشدت مورد توجه صنعت برق کشور قرار
گرفته است.
جدول  :38-2پروژههاي به اتمام رسیده در شرکت برق منطقهاي غرب

ردیف

عنوان

1

مطالعات حفاظت سیستم توزیع نیرو

2

تحقیق و بـررسی در همـاهنگی عملکرد رلههاي حفاظتی شبکه 230و  63و30
عنوان طرحهاي کالن ملی بخش برق

این طرحها شامل موارد زیر میشوند که از سایت شرکت برق منطقهاي سمنان استخراج شدهاند.


طراحی و ساخت رله ملی هوشمند و دیجیتال



شبکه هوشمند برق ایران و پیادهسازي شبکه نمونه



طراحی و ساخت سیستم تولید همزمان برق و حرارت ) (CHPبراي تولید پراکنده و ذخیرهسازي انرژي آن

طرحهاي فوق شامل طرحهاي کالن ملی هستند که با ارتقاء دانش حفاظت در کشور در ارتباط مستقیم هستند .این مسئله در
مورد طرح اول برجستهتر است .این طرح که به سفارش معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در
حال اجرا است ،شامل تولید صنعتی و تجاريسازي رله مولتی فانکشن شامل فانکشنهاي اضافه جریان ،جهتی ،اضافه بار و حفاظت
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از فیدر است .بررسیها نشان از نتایج بسیار مطلوب این طرح دارد بطوریکه هماکنون نمونههاي صنعتی رله مذکور تولید شده و کلیه
استانداردهاي الزم را نیز گذرانده است و هماکنون پروسه تجاريسازي و تولید انبوه آن در حال اجرا است .همانطور که قبال نیز به
آن اشاره شد ،پرواضح است که تولید تجهیزات  High Techحفاظتی در داخل کشور حاکی از دانش وسیع حفاظت در داخل کشور
دارد بطوریکه مطابق فرمایشات جناب آقاي مهندس حائري با توجه به بومیسازي این دانش نوین هم اکنون کشور در تولید
بسیاري از تجهیزات  High Techحفاظتی به استقالل دست یافته است .این مسئله نویدبخش آن است که با تکیه بر دانش
حفاظت موجود در دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور ،صنعت برق کشور خواهد توانست سایر تجهیزات حفاظتی را که هماکنون در
داخل کشور تولید نمیشوند اما دانش و پتانسیل تولید آنها موجود است را بومی نموده و استقالل همه جانبه صنعت برق کشور
بویژه در حوزه حفاظت شبکههاي برق ،ایجاد شود.
نتیجهگیري
بررسی هاي انجام شده در این فصل که به پتانسیل دانش حفاظت در صنعت برق کشور اختصاص داشت بوضوح نشان میدهند
که بلحاظ پتانسیل دانش حفاظت در صنعت مشکلی وجود ندارد .براین اساس همانطور که بررسیهاي این فصل نشان دادند،
امکانات آزمایشگاههاي مرجع حفاظت در کشور با امکانات آزمایشگاههاي معتبر دنیا نظیر  KEMAو  RMSبرابري میکند.
همچنین پروژه هاي حفاظتی اجرا شده در صنعت برق کشور نشان از این مسئله دارد که برخالف سالیان گذشته این پروژهها از
امورات بسیار جاري شرکتهاي برق منطقهاي در حال تبدیل شدن به پروژههاي پیشرفتهتري است بطوریکه بررسیها نشان می-
دهند که اجراي این پروژهها حاکی از کم شدن فاصله صنعت برق کشور با تحقیقات اجرا شده در دانشگاههاي کشور است .اما در
خصوص اجراي پروژههاي تحقیقاتی شرکتهاي برق منطقهاي مسائلی وجود دارد که بنظر میرسد حل آنها میتواند کمک شایانی
به پیشرفت دانش حفاظت در کشور نماید .این مسائل در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.


اجراي پروژههاي ساخت در شرکتهاي برق منطقهاي
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همانطور که از لیست پروژههاي شرکتهاي برق منطقهاي مشخص است ،بسیاري از این پروژهها در حوزه ساخت تجهیزات
حفاظتی (بویژه تجهیزات  High Techمانند انواع رله و تستر حفاظتی) اجرا شده است .سوالی که مطرح است این است که آیا
شرکتهاي برق منطقهاي با انجام این پروژهها قصد ایجاد خط تولید ساخت این تجهیزات و ورود به بازار آنها را دارند؟ یا صرفا
هدف از انجام این پروژهها انجام تحقیقات است؟ اگر هدف مورد دوم باشد ،آیا بهتر نیست با وجود شرکتهاي خصوصی و دانش-
بنیانی که در این زمینه فعال هستند و گامهایی هرچند کوچک در این زمینه برداشتهاند و شاهد آن هستیم که براي انجام امورات
خود با بحرانهاي مالی دست به گریبان هستند ،پول این چنین پروژههایی به این شرکتها اختصاص یابد که هم زمینه تخصصی
فعالیت آنها است و هم با وجود این پولها میتوانند تحقیقات خود را گستردهتر کرده و نمونههاي موفقتري از این تجهیزات را
وارد بازار کنند بطوریکه پس از گذشت چند سال بتوانند نیاز به خرید تجهیزات مشابه را از شرکتهاي خارجی قطع نمایند؟


اجراي موازي کاري در پروژههاي تحقیقاتی

مسئله دیگري که در زمینه پروژههاي تحقیقاتی شرکتهاي برق منطقهاي بشدت به چشم میخورد ،اجراي پروژههاي مشابه در
چندین شرکت برق منطقهاي است .مسئلهاي که مشکلساز است این است که اجراي این پروژهها بدون استفاده از دستاوردهاي
پروژه مشابه دیگر انجام میشود و بدین ترتیب معموال این پروژهها از مطالعات مقدماتی شروع میشوند و بدون آنکه نتیجهاي قابل
قبول بطوریکه براي صنعت کشور مفید باشند ،داشته باشند ،قطع میگردند .بنظر میرسد روند درست این باشد که حتی اگر
شرکتهاي برق منطقهاي میخواهند در پروژههاي ساخت وارد شوند ،از دستاوردهاي مشابه در دیگر شرکتها استفاده کنند تا
بتوانند با تکمیل اشکاالت آن ،دستاوردي قابل قبول را براي صنعت برق کشور به ارمغان آورند.


تعریف پروژههایی غیرکاربردي

مشکل دیگري که در پروژههاي تحقیقاتی شرکتهاي برق منطقهاي به چشم میخورد تعریف و اجراي پروژههاي غیرکاربردي
در این شرکتها است .براي مثال تعریف پروژهاي چون "بررسی روشهاي جدید تشخیص خطا در رلههاي حفاظتی" مشخص
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نیست که چرا در شرکتهاي برق منطقهاي تعریف میشود .آیا این شرکتها داراي خط تولید رله هستند و قصد دارند رلههاي
تولیدي خود را ارتقاء دهند؟ اگرچه در اجراي این نوع پروژهها زحمات زیادي توسط تیم پروژه کشیده میشود که قابل تقدیر است،
اما شاید بهتر باشد با اصالح الگوي تحقیقات در شرکتهاي برق منطقهاي ،اجراي این پروژهها توسط شرکتهایی باشد که داراي
خط تولید تجهیزات هستند و انجام این پروژهها هم میتواند کمکی براي بخش تحقیقات آنها باشد و هم نتیجه این پروژهها می-
تواند موجب ارتقاء محصوالت تولیدي آنها باشد.
الزم به ذکر است با اصالح رویه تحقیقات در شرکتهاي برق منطقهاي منابع مالی زیادي صرفهجویی میشود که این منابع
حتی میتوانند در تجهیز آزمایشگاههاي دانشگاههاي کشور (بویژه آزمایشگاههاي حفاظت) هزینه شوند تا هم مشکل ضعف در
آموزشهاي عملی در دانشگاهها (که در فصل قبل مفصال مورد بررسی قرار گرفتند) مرتفع شود و هم صنعت برق بتواند در قبال
تجهیز این آزمایشگاهها از دانشگاههاي کشور خدمات جانبی بگیرد.
بنابراین با مقایسه دو فصل گزارش حاضر ،پرواضح است که اگرچه سیستم آموزش دانشگاههاي کشور داراي مشکالتی است ،اما
مشکل اصلی در توسعه دانش حفاظت در کشور بگونهاي که براي کشور کابردي باشد را باید در رویه غلط اجراي پروژههاي صنعتی
جستوجو نمود .همانطور که صحبت شد با اصالح این رویه عالوه بر آنکه پروژههاي صنعتی هدفمند شده و میتوانند مورد کاربرد
صنعت برق کشور قرار گیرند ،میتوان به دانشگاههاي نیز در تجهیز آزمایشگاههاي خود در قبال گرفتن خدمات از آنها کمک نمود.

فصل سوم
بررسی پرسشنامههاي ارسالی به متخصصین صنعت
در مورد وضعیت دانش حفاظت در کشور
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مقدمه
دانش حفاظت کشور در دانشگاه ها و صنعت کشور در دو فصل گذشته مورد بررسی قرار گرفتند و در این بررسیها از شاخص-
هایی نیز استفاده شد .همانطور که بررسیهاي دو فصل گذشته نشان دادند ،تکیه بیش از حد به آموزشهاي تئوري و نداشتن
امکامات مناسب براي آموزشهاي عملی ،مهمترین مشکالت دانشگاههاي کشور در حوزه آموزش دانش حفاظت میباشند .در
صنعت نیز اگرچه بلحاظ امکامات سختافزاري بویژه در قالب آزمایشگاههاي مرجع کشور همپاي کشورهاي بزرگ غربی هستیم و
نیز پروژه هاي تحقیقاتی تعریف شده در صنعت کشور حاکی از جهش در اداه صنعت و حرکت به سمت صنایع برق کشورهاي
پیشرفته دارد ،اما نداشتن الگوي مناسب تحقیقات مهمترین چالشی است که مانع از آن میشود که تحقیقات انجام شده در صنعت
بتواند راهگ شاي توسعه دانش حفاظت در کشور باشد .براین اساس همانطور که در فصل اول عنوان شد ،دانشگاه پرتلند آمریکا
بمنظور ارزیابی آموزشهاي حفاظتی خود عالوه بر آنکه سیالبسهاي درسی خود را مورد ارزیابی و مرور قرار داد ،برخی از فارغ-
التحصیالن خود را که در حوزه حفاظت در صنعت برق آمریکا وارد شده بودند نیز مورد مطالعه قرار داد و چالشها و نقاط قوتی که
آنها در صنعت با آن روبه رو شده بودند را بدقت مود ارزیابی قرار داد .به تبعیت از این نحوه ارزیابی در پروژه حاضر نیز پرسشنامه-
هایی تهیه شد و در اختیار برخی از مدیران و کارشناسان فعال در حوزه حفاظت صنعت برق کشور قرار گرفت تا چالشهایی که از
نظر آن ها در دانش حفاظت در کشور وجود دارد ،مورد تحلیل قرار گیرند .الزم به ذکر است در مورد برخی از مدیران ،این چالشها با
مصاحبههاي حضوري استخراج گردیده است .نتایج پرسشنامههاي تهیه شده در این فصل از گزارش حاشر آورده شده است .نتایج
حاکی از آن است که اگره در برخی از حوزهها مانند دانش نرمافزارهاي حفاظتی وضعیت تاحدودي خوب است اما بطورکلی وضعیت
دانش حفاظت در صنعت کشور برخالف دانشگاههاي کشور که در مرز دانش حفاظت قدم بر میدارند ،در وضعیت مطلوبی به سر
نمیبرد.
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فرم خام پرسشنامه تهیه شده
در پرسشنامه تهیه شده سعی بر آن بوده است که دانش حفاظتی افراد طی سوالهاي مختلف استخراج گردد و نظر آنها در
مورد چالشهاي حفاظتی که آنها در حوزه فعالیت خودشان با آن روبرو هستند ،مشخص گردد .همچنین در پرسشنامه از افراد
خواسته شده است که نظرات خود را در مورد آموزشهاي حین خدمتی که الزم است براي آنها برگزار شود ،اعالم نمایند .با این
سوال ضمن آنکه آموزشهاي مورد نیاز کارشناسان بخش رلیاژ صنعت برق استخراج میشود ،مشخص میگردد که عمده ضعف
دانش حفاظت این افراد به کدامیک از حوزههاي بررسی شده در این گزارش بر میگردد .در ادامه پرسشنامه تهیه شده ارائه شده
است.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
152
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

تلفن تماس:

نام شخص/شرکت/سازمان:

احتراما با توجه به آنکه هم اکنون در پژوهشگاه نیرو طرح کالنی با عنوان "تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري
حفاظت در شبکه ایران" در حال اجرا است و الزم است پتانسیل دانش حفاظت در کشور مورد ارزیابی قرار گیرد .براین اساس از شما
متخصص محترم این حوزه خواهشمند است با پاسخگویی به سواالت زیر تیم پروژه را یاري رسانید تا با یاري خداوند منان اجراي
این طرح گامی در راستاي توسعه دانش حفاظت کشور باشد.
شماره

سوال
حوزه عملکرد شما کدامیک از موارد زیر است؟

1

ارزیابی سیستم حفاظتی موجود (صحت سنجی سیستم و تحلیل حوادث)
طراحی سیستم حفاظتی ،تنظیم و پیکربندي رلههاي حفاظتی
راه اندازي ،تست و تعمیر تجهیزات حفاظتی

2

3
4

کدامیک از نرم افزارهاي معتبر موجود را داراي اهمیت بیشتري در حوزه حفاظت می دانید؟ میزان تسلط پرسنل شما به این
نرم افزارها چه قدر است؟
نقش آموزش هاي دانشگاهی در بهره برداري و ارتقاء سیستم هاي حفاظتی کشور را بیشتر می دانید یا نقش آموزشهاي
حین خدمت را؟
چه آموزش هاي حین خدمتی را در راستاي بهبود عملکرد متولیان امور حفاظت در بخش خود ،مناسب میدانید؟
پرسنل شما با کدامیک از انواع رله ها و تسترهاي حفاظتی (مانند رله هاي اضافه جریان ،دیستانس و  ...یا تسترهایی مانند

5

تستر  )OMICRONبیشتر برخورد دارند؟ میزان آشنایی آن ها به تمام جزئیات بهره برداري از این تجهیزات را چطور
ارزیابی می کنید؟

6
7
8

میزان مشارکت پرسنل خود را در کنفرانسها و همایشهاي صنعت برق (داخل یا خارج از کشور) چطور ارزیابی میکنید؟
میزان ارتباط حوزه فعالیت شما با دانشگاه ها و پژوهشگاههاي کشور بویژه در حوزه حفاظت چه میزان است؟ این مراکز
عمدتا در ارائه چه خدماتی به حوزه شما مشارکت دارند؟
از نظر شما مهمترین ضعف فارغالتحصیالن دانشگاهها در بدو ورود به صنعت برق بویژه در حوزه حفاظت چه مواردي
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است؟

در صورتیکه نکته خاصی مدنظر شما میباشد و در سواالت فوق پوشش داده نشدهاند ،لطفا اعالم فرمایید.
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نتایج پرسشنامه پر شده توسط کارشناسان بخش رلیاژ صنعت برق

پراکندگی پاسخ دهندگان

پرسشنامه مذکور در دو بخش بین متخصصین رلیاي صنعت برق توزیع شد .در بخش نخست آن ،این پرسشنامهها در مورخ
 94/01/26بین جمعی از متخصصین رلیاژ شرکتهاي مختلف که براي همایش چهار روزه حفاظت در شرکت توانیر گرد هم آمده
بودند ،توزیع شد .نام شرکتهایی که افراد از طرف آنها در این جلسه شرکت کرده بودند ،در جدول  1-3آورده شده است .الزم به
ذکر است مقطع تحصیلی کلیه پاسخ دهندگان به این پرسشنامه لیسانس یا فوق لیسانس بوده است.
جدول  :1-3پراکندگی مشارکتکنندگان در مورخ  94/01/26به تفكیک شرکتهاي مربوطه

شماره
فرم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

نام شرکت
آزمایشگاه صنایع برق و انرژي (اپیل)
شرکت پارسیان
شرکت پارسیان
برق منطقهاي اصفهان
برق منطقهاي فارس
برق منطقهاي کرمان
برق منطقهاي هرمزگان
شرکت تانش
برق منطقهاي خوزستان
-

شماره
فرم
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

نام شرکت
متانیر
برق منطقهاي سیستان و بلوچستان
شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ
برق منطقهاي زنجان
برق منطقهاي سیستان و بلوچستان
برق منطقهاي گیالن
شرکت تعمیرات برق آذربایجان
برق منطقهاي آذربایجان
برق منطقهاي غرب
مهندسین برق گیالن زمین
برق منطقهاي زنجان
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شماره
فرم
14
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نام شرکت

نام شرکت

شماره
فرم

شرکت تانش

در بخش دوم ،این پرسشنامه بین متخصصین بخش رلیاژ شرکت متانیر (عمدتا بخش آذربایجان این شرکت) پخش گردید.
اسامی مشارکتکنندگان در این پرسشنامه از شرکت متانیر به شرح زیر میباشند .الزم به ذکر است مدرک تحصیلی کلیه این افراد
کارشناسی یا کارشناسی ارشد است.
جدول  :2-3اسامی مشارکتکنندگان در پرسشنامه از شرکت متانیر

شماره فرم
28
29
30

نام افراد
محسن کرمی
مهندس باقري
فرید بستانمنش

شماره فرم
31
32
33

نام افراد
مهدي شهرامی
علیاصغر میري
مرتضی لقایی

حوزه عملكرد پاسخ دهندگان

حوزه عملکرد هریک از پاسخدهندگان براساس آنچه که درخت دانشی پروژه را تشکیل میدهد ،به تفکیک زیر بوده است .الزم
به ذکر است برخی از پاسخدهندگان دو مورد از حوزههاي دانشی مرتبط با پروژه را بعنوان حوزه فعالیت خود ،معرفی نمودهاند.
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جدول  :3-3حوزههاي فعالیتی هریک از پاسخدهندگان

شماره
فرم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ارزیابی سیستم حفاظتی
موجود

طراحی سیستم حفاظتی،
تنظیم و پیکربندي رلههاي
حفاظتی

راهاندازي ،تست و تعمیر
تجهیزات حفاظتی
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شماره
فرم

ارزیابی سیستم حفاظتی
موجود
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طراحی سیستم حفاظتی،
تنظیم و پیکربندي رلههاي
حفاظتی

راهاندازي ،تست و تعمیر
تجهیزات حفاظتی

25
26
27
28
29
30
31
32
33
نمودار زیر تفکیک حوزههاي عملکردي هریک از پاسخدهندگان را نشان میدهد .آنچه که از این نمودار مشخص است این است
که اکثر پاسخدهندگان به این پرسشنامه در حوزه طراحی سیستم حفاظتی ،تنظیم و پیکربندي رلههاي حفاظتی فعالیت داشتهاند.

ارزیابی سیستم حفاظتی موجود

طراحی سیستم حفاظتی ،تنظیم و
پیکربندي رلههاي حفاظتی
راهاندازي ،تست و تعمیر تجهیزات
حفاظتی
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شكل  :1-3تفكیک حوزههاي عملكردي پاسخدهندگان بر حسب درصد

حوزه نرمافزارهاي تخصصی برق و میزان دانش نسبت به آنها

سوال شماره  2پرسشنامه در مورد نرمافزارهاي کلیدي حوزه حفاظت و میزان تسلط شرکتکنندگان به آنها بوده است .براین
اساس نتایج جدول  4-3حاصل شده است .الزم به ذکر است براي تعیین میزان تسلط هریک از شرکتکنندگان از رنگبندي
استفاده شده است .براین اساس ،رنگ قرمز بیانگر میزان تسلط کم ،رنگ زرد بیانگر تسلط متوسط و رنگ سبز بیانگر میزان تسلط
خوب است .در ضمن رنگ خاکستري بیانگر این مسئله است که نرمافزار مذکور از نظر فرد پاسخدهنده داراي اهمیت است اما میزان
آشنایی فرد با نرمافزار مشخص نشده است.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DIgSILENT

EMTP

PSCAD

ETAP

CYME

Matlab

Digsi

Sincal

شماره
فرم

PASHA

جدول  :4-3نرمافزارهاي مهم حوزه حفاظت
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DIgSILENT

EMTP

PSCAD

ETAP

CYME

Matlab

Digsi

Sincal

PASHA
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شماره
فرم
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بنابراین با توجه به نتایج فوق جدول زیر بیان کننده تعداد افرادي است که هریک از نرمافزارهاي مشخص شده را داراي اهمیت
بیشتري میدانند .الزم به ذکر است به دلیل آنکه برخی از افراد یک یا چند نرمافزار را بعنوان نرمافزارهاي برتر معرفی نمودهاند ،لذا
مجموع تعداد آراء بیشتر از تعداد فرمهاي پرسشنامهها ( 33فرم) بوده است.
جدول  :5-3تعداد آراء هریک از نرمافزارهاي تخصصی حوزه حفاظت

نوع نرمافزار
DIgSILENT
ETAP
Digsi
Sincal
PSCAD
Matlab
EMTP
CYME
PASHA

تعداد افرادي که به آن راي دادهاند
28
8
6
5
2
1
1
1
1

میزان اهمیت آموزشهاي حین خدمت یا دانشگاهی در حوزه تخصصی هریک از پاسخدهندگان

سوال شماره ( )3پرسشنامه در مورد نظر پاسخدهندگان در مورد میزان اهمیت آموزشهاي حین خدمت یا آموزشهاي
دانشگاهی در پیشبرد اهداف حوزه تخصصی هریک از آنها بوده است .براین اساس نتایج جدول  6-3ایجاد شده است .آنچه که از
نتایج بدست آمده از این جدول مشخص است این است که بنظر تمام پاسخدهندگان آموزشهاي حین خدمت بسیار مهم و اساسی
است .این در حالی است که تنها  7نفر از پاسخدهندگان در کنار آموزشهاي حین خدمت ،مطالب تئوري آموزشهاي دانشگاه را نیز
در پیشبرد امور مربوط به حوزه تخصصیشان مهم دانستهاند .البته دلیل این امر آن است که حوزه عملکردي این افراد بیشتر
عملیاتی است و نیازمند تحلیل خاصی که نیاز به آموزشهاي تئوري داشته باشد ،ندارند.
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جدول  :6-3میزان اهمیت آموزشهاي حین خدمت در مقایسه با آموزشهاي دانشگاهی

شماره
فرم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

آموزشهاي حین خدمت

آموزشهاي دانشگاهی
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شماره
فرم
26
27
28
29
30
31
32
33
مجموع

ويرايش اول ،فروردين 1394

آموزشهاي حین خدمت

آموزشهاي دانشگاهی

33

7

انواع آموزشهاي حین خدمت که میتوانند مفید باشند

سوال شماره ( )4پرسشنامه نوع آموزشهاي حین خدمتی که در پیشبرد اهداف حوزه تخصصی هریک از پاسخدهندگان مفید
میباشند را مدنظر قرار داده است .براین اساس نتایج زیر حاصل شده است .همانطور که از نتایج حاصل شده در این بخش مشخص
است ،نحوه کار با رلهها و آموزش حفاظت پیشرفته بیشترین درخواست تکمیلکنندگان پرسشنامهها براي آموزشهاي حین خدمت
بوده است .دلیل این امر را میتوان در دو چیز جستوجو نمود .نخست ضعف آموزشهاي عملی در دانشگاههاي کشور است .در
واقع علت سایر آموزشهاي حین خدمت مورد درخواست مانندکار با دستگاههاي تست رله و  ...نیز همین موضوع است .اما در مورد
آموزشهایی چون حفاظت پیشرفته دلیل را باید در این مسئله دانست که اکثر آموزشهاي تئوري حوزه حفاظت در دانشگاههاي
کشور در مقاطع تحصیالت تکمیلی است .حال آنکه بسیاري از افراد شاغل در بخش رلیاژ شرکتها داراي مدرک کارشناسی هستند.
بنابراین بهتر است مطابق پیشنهاد کمیته حفاظت  IEEEدروس حفاظت در قالب چند درس تدریس شوند و به نوعی برنامهریزي
شود که بخش اعظم آنها در مقطع کارشناسی تدریس شوند تا افرادي که پس از اتمام این مقطع به صنعت برق کشور میپیوندند
مشکلی در مفاهیم پیشرفته حفاظت نداشته باشند.
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جدول  :7-3انواع آموزشهاي حین خدمت مورد نیاز

ردیف

نوع آموزش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نحوه کار با رلهها ،توابع آنها و  settingگذاري
حفاظت پیشرفته
اصول و مبانی حفاظت
تحلیل حوادث مختلف
اتوماسیون پستها
نحوه کار با دستگاههاي تستر انواع رلهها
آموزش نرمافزارهاي تخصصی رلهها
آموزش نرمافزارهاي تخصصی حفاظت و تحلیل شبکه
آموزش استانداردهاي حفاظتی
آموزش مدارات حفاظتی و نقشهخوانی

تعداد
تکرار
15
13
9
10
6
10
4
4
1
1

انواع رله و تستري که پاسخدهندگان آشنایی بیشتري دارند و میزان آشنایی هریک

در سوال شماره ( )5از پاسخدهندگان در مورد میزان آشنایی هریک از آنها با تجهیزات حفاظتی (شامل انواع رله و تستر)
پرسیده شده است .براین اساس نتایج

جدول 8-3

حاصل گردیده است .در این جدول اگر به میزان تسلط ضعیف ،متوسط ،خوب و

بدون تسلط به ترتیب اعداد  3 ،2 ،1و صفر اختصاص داده شوند ،آنگاه میانگین میزان تسلط افراد در انتهاي جدول آورده شده است.
همانطور که مشخص است در تمام تجهیزات میانگین نمره کسب شده تسلط ضعیف را نشان میدهد.
جدول  :8-3میزان توانایی کار با تجهیزات حفاظتی

شماره فرم
1

انواع تستر

رله اضافه جریان

رله دیستانس

رله دیفرانسیل
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شماره فرم
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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انواع تستر

رله اضافه جریان

رله دیستانس

رله دیفرانسیل
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شماره فرم
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انواع تستر

رله اضافه جریان

رله دیستانس

رله دیفرانسیل

29
30
31
32
33
میانگین
میزان مشارکت در همایشها و کنفرانسهاي علمی

در سوال ششم از پاسخدهندگان در مورد میزان مشارکت افراد فعال در صنعت برق در همایشها و کنفرانسهاي علمی بویژه
حوزه حفاظت سوال شده بود که نظر آنها بشرح زیر است:
جدول  "9-3میزان مشارکت در کنفرانسها و همایشهاي علمی

شماره
فرم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بدون مشارکت یا خیلی
کم

مشارکت نسبی

مشارکت فعال
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شماره
فرم
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

بدون مشارکت یا خیلی
کم

مشارکت نسبی

مجموع

17

4

مشارکت فعال

4
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همانطور که از نتایج جدول فوق مشخص است ،نظر اکثر پاسخدهندگان براین اساس است که میزان مشارکت متخصصین امور
رلیاژ در صنعت برق کشور بسیار کم است .این امر موجب میشود که آنها از آخرین دستاوردهاي علمی در حوزه حفاظت اطالعی
نداشته باشند ،لذا دانش حفاظتی آنها بروز نمیگردد.
میزان ارتباط حوزه فعالیت هریک از پاسخدهندگان با دانشگاههاي کشور

در سوال هفتم از پاسخدهندگان در مورد میزان ارتباط حوزه فعالیت آنها با دانشگاههاي کشور بمنظور کسب آخرین نتایج
تحقیقاتی در حوزه حفاظت ،سوال شده است که نتایج این سوال در جدول  10-3آورده شده است .همانطور که از نتایج ارائه شده در
این جدول مشخص است ،شرکتهاي مطبوع اکثر پاسخدهندگان ( 21نفر) ارتباط بسیار کمی (یا بدون ارتباط) با دانشگاهها،
پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور دارند .نتایج مطالب نوشته شده در پرسشنامهها نشان میدهد که عمده ارتباطات موجود بین
شرکتهاي صنعتی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به حوزه آموزشهاي حین خدمت ،خالصه میشود.
جدول  :10-3میزان ارتباط حوزه فعالیت هریک از افراد با دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور

شماره
فرم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

بدون مشارکت

مشارکت نسبی

مشارکت فعال
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شماره
فرم
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
مجموع
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بدون مشارکت

مشارکت نسبی

21

5

مشارکت فعال

2
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مهمترین ضعف فارغالتحصیالن دانشگاهی در بدو ورود به صنعت کشور

اگرچه پاسخدهندگان نظرات مختلفی را در این زمینه ارائه نمودهاند ،اما نتیجه تمام نظرات به این نکته کلیدي اشاره دارد که
فارغالتحصیالن دانشگاهی بدلیل تکیه دانشگاهها بر آموزشهاي تئوریک ،تجربه فعالیتهاي عملی و کاربردي الزم براي صنعت را
ندارند لذا باید مدت مدیدي را صرف یاد گرفتن نکات عملی و کار با دستگاهها نمایند .این مسئله دقیقا همان مشکل بیان شده در
فصل اول این گزارش در خصوص مشکل آموزشهاي دانشگاهی در حوزه حفاظت است.
بررسی نظرات مدیران صنعت برق کشور در مورد دانش حفاظت
در بخش قبل نظرات کارشناسان رلیاژ شرکتهاي مختلف فعال در حوزه حفاظت کشور در مورد وضعیت دانش حفاظت کشور
بویژه در حوزه فعالیت آنها ،از طریق پرسشنامههایی مورد بررسی قرار گرفت .در این بخش از گزارش نظرات برخی از مدیران
صنعت برق کشور که در حوزه حفاظت نیز داراي سابقه هستند ،بررسی شده است .الزم به ذکر است نظرات این عزیزان در
مصاحبههاي حضوري یا از طریق تلفن کسب شده است .لیست افرادي که در این بخش مورد مصاحبه قرار گرفتهاند در جدول زیر
آورده شده است.
جدول  :11-3نام و حوزه فعالیت مدیران مشارکت کننده در ارزیابی دانش حفاظت

شماره
1

نام مدیر
مهندس صالحی

2

مهندس
میرصدري
مهندس هاشمی

3

حوزه فعالیت
مدیرعامل
آزمایشگاههاي صنایع
برق و انرژي )(EPIL
قائم مقام مدیرعامل
شرکت EPIL
مسئول آزمایشگاه
حفاظت EPIL

شماره
6

نام مدیر
مهندس
عبدي

حوزه فعالیت
مسئول دفتر برنامهریزي
برق باختر

7

دکتر رضوي

8

مهندس
میرزاخانی

مدیرعامل شرکت ویونا
امیرکبیر
سازمان ملی استاندارد
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شماره
4

نام مدیر
مهندس دباغ

حوزه فعالیت
مسئول امور رلیاژ
متانیر

5

مهندس خدامی

مسئول دفتر فنی
متانیر

شماره
9

حوزه فعالیت
مسئول بخش حفاظت
شرکت آذرخش انتقال
نیرو

نام مدیر
مهندس
شوقی

در ادامه به بررسی نظرات مدیران محترم پرداخته میشود.
نرمافزارهاي مهم حوزه حفاظت از نظر مدیران

جدول زیر نرمافزارهاي مهم حوزه حفاظت را از نظر مدیران نشان میدهد .همانطور که مشخص است مدیرانی که حوزه عملکرد
آنها امور رلیاژ است ،نرمافزارهاي تحلیل سیستم مانند  DIgSILENTو مدیرانی که حوزه ساخت و تست تجهیزات High Tech

فعالیت دارند نرمافزارهاي برنامهریزي رلهها مثل  Digsiرا نرمافزارهاي مهم این حوزه میدانند .بطورکلی از دید مدیران صنعت برق
(که در مصاحبههاي این پروژه مشارکت داشتهاند) نرمافزارهاي  PSCAD ،DIgSILENTو  Matlabبراي حوزه تحلیل
سیستمهاي قدرت و نرمافزارهاي  Digsiو  Omicronبراي تست و پروژههاي ساخت حائز اهمیت هستند.
جدول  :12-3نرمافزارهاي مهم از دید مدیران

شماره
1
2

3
4
5

نوع نرمافزار
نرمافزارهاي  Digsiو Omicron
نرمافزارهاي تست مانند  Omicronو
نرمافزارهاي تحلیل مانند  DigSILENTو
Matlab
 DIgSILENTو Omicron
 Digsiو DIgSILENT
 DIgSILENTو MATLAB

شماره
6
7

8
9

نوع نرمافزار
DIgSILENT

 DIgSILENTو  PSCADبراي تحلیل
سیستم در حوزه ساخت Digsi
 DIgSILENTو Matlab
 PSCADو Matlab
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مهمترین ضعف آموزشهاي دانشگاهی از نظر مدیران

با عنایت به مصاحبههاي انجام شده مهمترین ضعف آموزشهاي دانشگاهی از نظر مدیران محترم کم اهمیت بودن نقش
آموزشهاي عملی در دانشگاه ها است .در واقع با توجه به اهمیت ویژه حوزه حفاظت و اینکه تجهیزات مرتبط با این حوزه تجهیزات
 High Techهستند لذا نباید با آزمایشگاه حفاظت مانند آزایشگاههاي دیگر برخورد نمود .از اینرو الزم است با حمایت صنعت
آزمایشگاههاي حفاظت دانشگاهها تقویت شوند تا هم بتوانند آموزشهاي عملی الزم را به دانشجویان بدهند و هم بتوانند به صنعت
سرویس دهند.
مهمترین ضعف صنعت در حوزه دانش حفاظت از نظر مدیران

در واقع صنعت کشور ما بگونهاي است که قادر نیست استعدادهاي افراد را شکوفا کند .در صنعت حفاظت کشور معموال افراد کار
settingگذاري رلهها ،تست و  ...را انجام میدهند .این فضا باعث میشود که رفته رفته آنها از فضاي آکادمیک فاصله گرفته،
تحلیلها و ارزیابیها از سیستم را فراموش کنند .همچنین عدم ارتباط کافی کارشناسان رلیاژ (نه مدیران) با دانشگاهها و عدم شرکت
آنها در کنفرانسها و همایشهاي برگزار شده در این حوزه ،موجب شده است که علم آنها بروز نشود .لذا جمعبندي بحث آنکه
صنعت برق کشور نه تنها باعث رشد علمی افراد نمیشود بلکه به دلیل بکارگیري نامناسب افراد ،معموال حتی برخی از قابلیتهاي
آنها را نیز کاهش میدهد.
آموزشهاي حین خدمت مورد نیاز از دید مدیران

با توجه به آنکه نظر اکثر مدیران مبنی بر این مسئله بوده است که آموزشهاي عملی در دانشگاهها کافی نمیباشند ،لذا آموزش
کار با تجهیزات حفاظتی نظیر انواع رلههاي حفاظتی و تسترهاي حفاظتی مهمترین آموزشهاي حین خدمت را شامل میشوند.
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همچنین به دلیل عدم شناخت بسیار کم افراد شاغل در بخش رلیاژ شرکتها با آخرین دستاوردهاي علمی در حوزه حفاظت ،لذا
برگزاري همایشهایی براي تبیین این دستاوردها الزم است.
مباحث مرتبط با استاندارد در حوزه حفاظت کشور

بلحاظ وجود استاندارد در کشور مشکلی وجود ندارد .آزمایشگاههاي مرجع کشور قادراند تستهاي حفاظتی را مطابق استاندارد
اجرا کنند .همچنین سازمان استاندارد کشور اکثر استانداردهاي  IECرا براساس شرایط کشور ترجمه نموده است .البته با توجه به
آنکه سازمان استاندارد نمیتواند شرکتهاي برق را مجبور نماید تا استانداردهاي حفاظتی را حتما اعمال نمایند ،لذا این اختیار با
مدیران صنعت برق است که تا چه میزان به استانداردها پایبند باشند .مواردي دیده شده است که مدیران صنعت برق بویژه در
خصوص شرکتهاي خارجی (عمدتا چینی) چشمپوشیهایی را در خصوص رعایت استانداردها داشتهاند .چالش دیگري که در
خصوص استاندارد در کشور وجود دارد این است که کمیته استاندارد حفاظت که متشکل از جمعی از اساتید حفاظت کشور و متولیان
صنعت برق در این حوزه وجود ندارد .تشکیل این کمیته میتواند به توسعه استانداردهاي حفاظتی در کشور و رعایت این استانداردها
در صنعت برق کمک شایانی نماید .ضمن آنکه تشکیل این کمیته میتواند همانند آنچه که کمیته حفاظت  IEEEبراي دروس
دانشگاهی حفاظت معیارهایی را تعیین نموده است ،موجب شود چنین معیارهایی در کشور و با توجه به شرایط کشور تدوین گردد تا
گامی بلند در توسعه دانش حفاظت کشور باشد.
میزان آشنایی پرسنل با تجهیزات حفاظتی

در جدول  8-3میزان توانایی کار با تجهیزات حفاظتی در قالب پرسشنامههایی از افراد شاغل در بخش رلیاژ شرکتهاي مختلف
پرسیده شد .در جدول زیر همین سوال از مدیران مورد مصاحبه در مورد میزان آشنایی افراد شاغل در حوزه آنها با همین تجهیزات
مورد پرسش قرار گرفته است.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
173
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

جدول  :13-3میزان توانایی کار با تجهیزات حفاظتی پرسنل حفاظت از دید مدیران

شماره فرم

انواع تستر

رله اضافه جریان

رله دیستانس

رله دیفرانسیل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
میانگین
بنابراین با مقایسه نتایج جدول فوق با نتایج جدول  8-3نشان از این مسئله دارد که مدیران صنعت برق میزان توانایی کار با
تجهیزات  High Techحفاظتی در پرسنل خود را بیشتر از آنچه که واقعا پرسنل توانایی دارند (به گفته خودشان) میبینند .براي
مثال اکثر پرسنل متانیر در پرسشنامههایی که توسط آنها پر شده است میزان توانایی خود در کار با تجهیزات مختلف را ضعیف یا
متوسط دانستهاند حال آنکه مدیران میزان توانایی پرسنل خود را قوي یا متوسط دانستهاند.
بنابراین براساس نتایج نظرسنجیهاي انجام شده مشخص است که دانش حفاظت (شامل مبانی تئوري حفاظت ،نرمافزارهاي
حفاظتی ،کار با تجهیزات حفاظتی و  )...در وضعیت خیلی مطلوبی نیست .دالیل این مسئله را میتوان بر تکیه بیش از حد دانشگاهها
بر آموزشهاي تئوري ،مناسب نبودن رویه تحقیقات در صنعت کشور و مشکل صنعت برق در استفاده مناسب از استعدادها و دانش
افراد و حفظ و تقویت آنها جستوجو نمود.
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نتیجهگیري
در این گزارش به بررسی دانش حفاظت در کشور پرداخته شد .این بررسی در چند سطح صورت گرفت .این سطوح شامل بررسی
وضعیت تدریس دروس حفاظت در دانشگاههاي کشور ،بررسی کتب منتشر شده در زمینه حفاظت در کشور و مقاالت علمی چاپ
شده در این زمینه در کشور انجام شده است .این منابع با وضعیت دانشگاههاي معتبر کشور مقایسه شد و مشخص گردید تنها نقطه
ضعف دانشگاههاي کشور در این زمینه نحوه تدریس دروس عملی حفاظت است که به دلیل کمبود امکانات آزمایشگاهی این مسئله
موجب میشود فارغالتحصیالن دانشگاههاي کشور اگرچه در حوزه تئوري بسیار قوي میباشند اما در حوزه عملی نمیتوانند نیازهاي
صنعت برق کشور را تامین نمایند .در بخشهاي بعدي این گزارش نیز با کارکنان بخش حفاظت شرکتهاي مختلفی که در زمینه
حفاظت فعالیت نمودهاند ،ارائه شد و مشخص گردید این افراد در حوزههاي مختلفی داراي مشکالتی هستند که مهمترین آنها به
گواه نظرات جمیع افراد ،کمبود دروس عملی در آزمایشگاههاي کشور است که دقیقا منطبق با بررسیهاي انجام شده در فصول
ابتدایی است.
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مقدمه
در طول اين فصل فعالیتهای انجام شده در راستای توسعه تجهیزات حفاظتی در قالب مقاالت منتشر شده ملی و بینالمللی و
همچنین پروژههای تحقیقاتی و قراردادی در مراکز دانشگاهی ارائه شده است .مجالت منتشر شده و چاپ شده همواره ايدههای برتر
و تكنولوژی پیشرو و نوظهوری را ارائه میدهند که میتواند در فناوری تجهیزات حفاظتی در حوزههای نرمافزاری و سختافزاری
مورد استفاده قرار گیرند .همچنین پروژههای طراحی و ساخت تجهیزات مختلفی با اتكا به دانش حاصل شده در اين مراکز انجام
شده است که قابلیت بكارگیری در صنعت و تجاریسازی را دارند .با توجه به ارزشمند بودن مجموعهی اين فعالیتها و اقدامات
صورت گرفته در دو بخش مجزا به تشريح موارد مذکور پرداخته شده است .الزم به ذکر است ،مستندات مكتوب شده ،طی مكاتبات
و مكالمات صورت گرفته با متخصصین حاضر در مراکز مختلف دانشگاهی کشور گردآوری شده است .اين متخصصین همگی از
صاحبنظران دانش حفاظت کشور میباشند .اسامی اين عزيزان آقايان دکتر رنجبر ،دکتر عسكريان ابیانه ،دکتر حسینیان ،دکتر
شهرتاش ،دکتر سیدی ،دکتر مشتاق ،دکتر امرايی ،دکتر صنايعپسند ،دکتر خدرزاده ،دکتر مظلومی ،دکتر داورپناه ،دکتر سیفالسادات،
دکتر همدانی گلشن ،دکتر مروج ،دکتر وکیلیان ،دکتر جمالی ،دکتر کاظمی کارگر ،دکتر ساده به همراه متخصصین بخشهای
مختلف پژوهشگاه نیرو میباشند که فعالیتهايی در ساخت تجهیزات حفاظتی داشتهاند.
مطالعات و دستاوردهاي دانشي در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي
مطالعاتی که در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در راستای پیشبرد علم حفاظت انجام میشود نه تنها در حوزه دانشی توسعه
تكنولوژی حفاظت کشور میتواند مورد توجه قرار گیرد بلكه میتواند بعنوان فناوری نرمافزار در جهت توسعه الگوريتمها و بهبود
عملكرد پردازنده تجهیزات حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد .در برخی نقاط جهان تجارت نرمافزار تجهیزات در اولويت باالتری نسبت
به سختافزار آن قرار گرفته و مورد توجه شرکتهای بزرگ سازنده تجهیزات قرار گرفته است .مهمترين عامل توجه به حوزه نرم-
افزاری بويژه در حفاظت ،توسعه تجهیزات میكروپروسسوری و امكان پیادهسازی انواع مختلف توابع عملیاتی در آنها میباشد .با
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توجه به اهمیت سرعت عملكرد اين مجموعه نرمافزاری و از طرف ديگر نیاز به قابلیت اطمینان و امنیت عملكرد تجهیزات حفاظتی،
ايده های متنوعی در طول سالیان اخیر مطرح گرديده است .اين طرحهای نوين يا در قالب مقاالت معتبر منتشر شده است و يا در
قالب بستههای نرمافزاری در بازار منطقه و يا جهانی به فروش رسیده است.
در کشور تاکنون در اين زمینه اقدامی شايسته صورت نگرفته است و تجارت نرمافزار حفاظت در مراحل اولیه خود قرار گرفته
است در نتیجه توجه به توانمندیهای دانشی در اين زمینه و شناسايی پتانسیلهای توسعه نرمافزارهای حفاظت میتواند در ترسیم
مسیر توسعه فناوری حفاظت آينده کشور اهمیت زيادی داشته باشد .در ادامه گزارش حاضر ،مجموعه کاملی از مقاالت و مجالت
منتشر شده توسط متخصصین و اساتید حوزه حفاظت کشور ارائه شده است .اين مجموعه شامل مقاالتی میباشد که در آنها متد،
الگوريتم و قابلیت نوينی برای طراحی و يا عملكرد تجهیزات حفاظتی معرفی شده است.

-1-1-1

مقاالت علمي دانشگاه صنعتي شريف در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

جدول  :1-1مقاالت دانشگاه صنعتي شريف در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

عنوان مقاله
A. M. Ranjbar and B. J. Cory, “An Improved Method for the Digital Protection
of High Voltage Transmission Lines”, IEEE Transactions on Power Apparatus
and Systems, Vol. PAS-94, No. 2, pp. 544-550, March/April 1975.
A. M. Ranjbar, H. Askarian, Kazemi Rad and M. E. Hamedani, “Computerized
Programme for Overcurrent and Distance Relays”, Bargh Journal of Electrical
Science and Technology, No. 7, pp. 43-46, 1991.
[3] A. M. Ranjbar, A. R. Shirani and A. F. Fathi, “A New Approach for Fault
Location Problem on Power Lines”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.
7, No. 1, pp. 146-151, January 1992.
A. M. Ranjbar, A. R. Shirani and A. F. Fathi, “A New Method for Locating
Faults on Series Compensated Transmission Lines”, Bargh Journal of Electrical
Science and Technology, No. 9,pp. 8-18, 1992.
J. Moshtagh, A. M. Ranjbar and A. R. Shirani, “Inrash Current Detection by
ANN”, Bargh Journal of Electrical Science and Technology, No. 14, pp. 34-42,
1995.
H. Monsef, A. M. Ranjbar, “Fuzzy rule-based expert system for power system
fault diagnosis”, IEE Proc.-Gener. Transm. Distrib. Vol. 144, No. 2, March

شماره
[]1
[]2
[]3
[]4
[]5
[]6

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
11
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره
]7[
]8[
]9[
]10[

]11[
]12[
]13[
]14[
]15[
]16[
]17[
]18[
]19[
]20[
]21[

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
1997.
H. Monsef and A. M. Ranjbar, “Power System Fault Diagnosis Using Fuzzy
Rule-Based Expert System”, Bargh Journal of Electrical Science and
Technology, No. 21, pp. 69-81, 1997.
J. Sadeh and A. M. Ranjbar, “Fault Location in Power Transmission Lines
(Part1)”, Bargh Journal of Electrical Science and Technology, No. 24, pp. 6674, 1998
J. Sadeh and A. M. Ranjbar, “Fault Location in Power Transmission Lines
(Part2)”, Bargh Journal of Electrical Science and Technology, No. 24, pp. 7581, 1998.
A. M. Ranjbar, M. R. Nahass, F. Shahbazi and M. Zarghami, “Optimal Load
Shedding to Avoid Line Overloads in Emergency Conditions for Iranian
Network”, Bargh Journal of Electrical Science and Technology, No. 23, pp. 1117, 1998.
J. Sadeh, N. Hadjsaid, A. M. Ranjbar and R. Feuillet, “Accurate Fault Location
Algorithm for Series Compensated Transmission Lines”, IEEE Transactions on
Power Delivery, Vol. 15, No. 3, pp. 1027-1033, July 2000.
J. Sadeh, A. M. Ranjbar, N. Hadjsaid and R. Feuillet, “Accurate Fault Location
Algorithm for Power Transmission Lines”, European Transactions on Electric
Power (ETEP), Vol. 10, No. 5, pp. 313-318, September/October 2000.
A. Ketabi, A. M. Ranjbar and R. Feuillet, “A New Method for Load Steps
Calculation During Power System Restoration”, Scientia Iranica, Vol. 9, No. 4,
pp. 328-335, Sharif University of Technology, October 2002.
A. Ketabi, A. M. Ranjbar and R. Feuillet, “New Approach to Standing Phase
Angle Reduction for Power System Restoration”, European Transactions on
Electric Power (ETEP), Vol. 12, No. 4, pp. 301-30
T.Amraee, A.M.Ranjbar, R.Feuillet, B.Mozafari, "System Protection Scheme
for Mitigation of cascaded Voltage Collapses", IET Generation, Transmission &
Distribution, 2009.
T.Amraaee, A.M.Ranjbar, "Immune-Based Selection of Pilot Nodes for
Secondary Voltage Control", European Transactions on Electrical Power, 2009.
S.Nourizadeh, A.M.Ranjbar, M.R.Pishvaaii, M.Sadeghi, "Standing Phase Angle
Reduction based on a Wide Area Monitoring System Using Genetic Algorithm",
International Journal of Emerging Electric Power Systems, 2010.
S.A.Nezam-Sarmadi, S.Nourizadeh, S.Azizi, R.Rahmat Samii, A.M.Ranjbar, "A
Power System Build-up Restoration Method Based on wide Aera Measurment
Systems" European Transactions On Electrical Power, 2010.
[19] Saber Nourizadeh, Vahid Yari, Ali Mohammad Ranjbar, "Frequency
Monitoring and Control during Power System Restoration Based on Wide Area
Measurement System", Mathematical Problems in Engineering , 2011.
Ahmad Salehi Dobakhshari, A.M. Ranjbar, "A circuit approach to fault
diagnosis in power systems by wide area measurement system", Journal of
European Transactions on Electrical Power, Euro Trans Electr Power, (2012).
S. Nourizadeh, M. J. Karimi, A.M. Ranjbar, A. Shirani, "Power System Stability

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
12
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره
]22[
]23[
]24[
]25[
]26[
]27[

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
Assessment During Restoration. Based on Wide Area Measurement System"
IET Generation, Transmission & Distribution, 2012.
A.Ghorbani, B. Mozafari and A.M. Ranjbar, "Digital Distance Protection of
Transmission Lines in the Presence of SSSC ", International Journal of
Electrical Power & Energy Systems, ELSEVIER, 2012.
M.Beiraghi, A.M.Ranjbar, " Online Voltage Security Assessment Based on
Wide-Area Measurments", IEEE Transactions on Power Delivery, 2013.
[24] A. Salehi-Dobakhshari and A.M Ranjbar, "Robust Fault Location of
Transmission Lines by Synchronised and Unsynchronised Wide-Area Current
Measurments", IET Generation, Transmission & Distribution, 2014.
A. Salehi-Dobakhshari and A.M Ranjbar, "A Closed-Form Solution for
Transmission Line Fault Location Using Local Measurments at a Remote
Substation",Electric Power Systems Research, ELSEVIER, 2014.
M. Rezaei Jegarluei, A. Salehi-Dobakhshari, A.M. Ranjbar and A. Tayebi, "A
New Algorithm for Fault Location on Transmission Lines by Optimal PMU
Placement", European Transactions on Electrical power, 2014.
A. Salehi-Dobakhshari and A.M. Ranjbar, "A Wide-area Scheme for Power
System Fault Location Incorporating Bad Data Detection", IEEE Transactions
on Power Delivery, 2014.

مقاالت علمي دانشگاه تهران در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

-2-1-1

 مقاالت دانشگاه تهران در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:2-1 جدول

شماره
]1[
]2[
]3[
]4[
]5[

عنوان مقاله
Majid Sanaye pasand, OP Malik , An ANN Based Approach to Improve the
Speed of a Differential Equation Based Distance Relaying Algorithm, IEEE
Transactions on Power Delivery, 2008/03/31, 14, 2
Majid Sanaye pasand, V Salehi Pour , A Combined Digital Distance Relaying
Algorithm and Its Performance Evaluation, Electric Power Components and
Systems, 2007/01/01, 35, 11
Hossein Imaneini, Majid Sanaye pasand, A New Structure for Implementation
of an FPGA Based Overcurrent Relay, International Review of Electrical
Engineering, 2012/04/01, 7, 2
Mostafa Sharifzadeh, Hamid Lesani, Majid Sanaye pasand, A New Algorithm to
Stabilize Distance Relay Operation during Voltage Degraded Conditions, IEEE
Transactions on Power Delivery, 2014/08/01, 29, 4
Majid Sanaye pasand, 13th International Conference on Power System
Protection, complete article, A Microprocessor Differential Relay for
Transformer Protection based on Walsh Algorithm Estimator, 2002/10/07,

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
13
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره
]6[

]7[
]8[
]9[
]10[
]11[
]12[

]13[
]14[
]15[
]16[
]17[
]18[

]19[

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
2002/10/09
[6] Majid Sanaye pasand, 17th International Conference on Electricity
Distribution, complete article, Digital Differential Relays for Transformer
Protection using Walsh Series and Least Squares Estimations, 2003/06/05,
2003/06/07
Majid Sanaye pasand, , 11th Iranian Conference on Electrical Engineering,
complete article, Improvement of Distance Relay Speed using Appropriate
Adaptive Relaying Algorithms, 2003/06/05, 2003/06/07
Majid Sanaye pasand, , , IEEE/PES Annual Meeting, complete article, An
Extended Magnetizing Inrush Restraint Method Applied to Digital Differential
Relays for Transformer Protection, 2003/08/06, 2003/08/08
Majid Sanaye pasand, , 18th International Power System Conference, complete
article, Power Transformer Differential Protection Relay using Half Cycle
Fourier Algorithm, 2003/11/06, 2003/11/08
Majid Sanaye pasand, , DPSP, complete article, Performance Evaluation of an
Extended Adaptive Distance Relaying Algorithm, 2004/04/05, 2004/04/07
Majid Sanaye pasand, PSC, complete article, A New Structure for Design and
Implementation of an Overcurrent Relay using FPGA, 2004/11/23, 2004/11/25
Majid Sanaye pasand, , , .Proc. 40th Int. Universities Power Eng. Conf,
complete article, A new digital differential relay design with extended fuzzy
logic-based inrush restraint module for power transformer protection,
2005/09/07, 2005/09/09
Majid Sanaye pasand, UPEC, complete article, Application of a Wavelet-based
Over-current Relay in Diagnosing Fault from Non-fault Switching Cases,
2005/09/07, 2005/09/09
Majid Sanaye pasand, PSC, complete article, Design and Development of a
Suitable Hardware for a Microprocessor Based Distance Relay, 2005/11/14,
2005/11/16
Majid Sanaye pasand, , IEEE Power India Conference, complete article, Out of
Step Relaying using Phasor Measurement nit and Equal Area Criterion,
2006/04/10, 2006/04/12
Majid Sanaye pasand, , POWERCON2008 Conference, complete article,
Minimizing the Impact of Transients of Capacitive Voltage Transformers on
Distance Relays, 2008/10/03, 2008/10/06
Davarpanah, M.; Sanaye-Pasand, M.; Badrkhani Ajaei, F., "Compensation of
CVT Increased Error and Its Impacts on Distance Relays," Power Delivery,
IEEE Transactions on, vol.27, no.3, pp.1670, 1677, July 2012.
Badrkhani Ajaei, F.; Sanaye-Pasand, M.; Davarpanah, M.; Rezaei-Zare, A.;
Iravani, R., "Compensation of the Current-Transformer Saturation Effects for
Digital Relays," Power Delivery, IEEE Transactions on , vol.26, no.4,
pp.2531,2540, Oct. 2011.
Badrkhani Ajaei, F.; Sanaye-Pasand, M.; Davarpanah, M.; Rezaei-Zare, A.;
Iravani, R., "Mitigating the Impacts of CCVT Subsidence Transients on the
Distance Relay," Power Delivery, IEEE Transactions on , vol.27, no.2,

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
14
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
pp.497,505, April 2012.

مقاالت علمي دانشگاه علم و صنعت در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

-3-1-1

 مقاالت دانشگاه علم وصنعت در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:3-1 جدول

شماره
]1[
]2[
]3[
]4[

]5[
]6[
]7[
]8[
]9[
]10[
]11[

عنوان مقاله
Design and Implementation of a Systematically Tunable High Impedance Fault
Relay, ISA Trans. Elsevier, 2010.
N. Ramezani, M. Sarlak, S. M. Shahrtash and D. A. Khabori “Design and
implementation of an adaptive High Impedance Fault relay” Power Engineering
Conference, IPEC 2007, pp. 1131-1136, 2007.
M. Sarlak and S. M. Shahrtash “High impedance fault detection in distribution
networks using support vector machines based on wavelet transform” Electric
Power Conference, EPEC 2008. IEEE Canada, pp. 1-6, 2008.
S. M. Shahrtash, "DT-CWT Based Event Feature Extraction for High
Impedance Faults Detection in Distribution Systems", International Trans. on
Electrical Energy Systems (ETEP), Accepted to be published, 2014 (InterUniv.
Work).
Ashrafi, A.; Shahrtash, S.M., "Dynamic Wide Area Voltage Control Strategy
Based on Organized Multi-Agent System," Power Systems, IEEE Transactions
on , vol.29, no.6, pp.2590,2601, Nov. 2014.
Khoshkhoo, H.; Shahrtash, S.M., "Fast online dynamic voltage instability
prediction and voltage stability classification," Generation, Transmission &
Distribution, IET , vol.8, no.5, pp.957,965, May 2014.
Khodadadi, M.; Noori, M.R.; Shahrtash, S.M., "A Noncommunication Adaptive
Single-Pole Autoreclosure Scheme Based on the ACUSUM Algorithm," Power
Delivery, IEEE Transactions on , vol.28, no.4, pp.2526,2533, Oct. 2013.
[8] Noori, M.R.; Shahrtash, S.M., "Combined Fault Detector and Faulted Phase
Selector for Transmission Lines Based on Adaptive Cumulative Sum Method,"
Power Delivery, IEEE Transactions on , vol.28, no.3, pp.1779,1787, July 2013.
Ahmadimanesh, A.; Shahrtash, S.M., "Transient-Based Fault-Location Method
for Multiterminal Lines Employing S-Transform," Power Delivery, IEEE
Transactions on , vol.28, no.3, pp.1373,1380, July 2013.
Ahmadimanesh, A.; Shahrtash, S.M., "Time-time-transform-based fault location
algorithm for three-terminal transmission lines," Generation, Transmission &
Distribution, IET , vol.7, no.5, pp.464,473, May 2013.
Khodadadi, M.; Shahrtash, S.M., "A New Noncommunication-Based Protection
Scheme for Three-Terminal Transmission Lines Employing Mathematical
Morphology-Based Filters," Power Delivery, IEEE Transactions on , vol.28,

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
15
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره
]12[
]13[

]14[
]15[

]16[
]17[

]18[
]19[
]20[
]21[
]22[
]23[
]24[
]25[

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
no.1, pp.347,356, Jan. 2013.
Sarlak, M.; Shahrtash, S.M., "High-Impedance Faulted Branch Identification
Using Magnetic-Field Signature Analysis," Power Delivery, IEEE Transactions
on , vol.28, no.1, pp.67,74, Jan. 2013.
Khoshkhoo, H.; Shahrtash, S.M., "On-line dynamic voltage instability
prediction based on decision tree supported by a wide-area measurement
system," Generation, Transmission & Distribution, IET , vol.6, no.11,
pp.1143,1152, November 2012.
S. M. Shahrtash, “HIF Detection Using Combination of MLPNNs Based on
Multi-resolution Morphological Gradient Features of Current Waveform”-IET
Generation-Transmission & Distribution, 2011.
M. Sarlak, S.M. Shahrtash, " SVM based method for high impedance faults
detection in distribution networks ", COMPEL - The international journal for
computation and mathematics in electrical and electronic engineering 2011 30:2
, 431-450.
Jamehbozorg, A.; Shahrtash, S.M., "A Decision-Tree-Based Method for Fault
Classification in Single-Circuit Transmission Lines," Power Delivery, IEEE
Transactions on , vol.25, no.4, pp.2190,2196, Oct. 2010.
Jamehbozorg, A.; Shahrtash, S.M., "A Decision Tree-Based Method for Fault
Classification in Double-Circuit Transmission Lines," Power Delivery, IEEE
Transactions on , vol.25, no.4, pp.2184,2189, Oct. 2010.
N. Ramezani , S. M. Shahrtash , " Computation of the split factor of earth fault
currents by considering the proximity effects ", Iranian Journal of Science
Technology, Trans. B, 2010.
N. Ramezani , S. M. Shahrtash , "A complete procedure to determine earth fault
current distribution and split factor for grounding grid design of HV
substations", Iranian Journal of Science Technology, Trans. B, 2008.
F. Namdari, S. Jamali, and P.A. Crossley, "Power differential based wide-area
protection", in Journal of Electric Power Systems Research, Elsevier, vol. 77,
no. 12, pp. 1541-1551, October 2007.
S. Jamali and A. Parham, "New approach to adaptive single pole auto-reclosing
of power transmission lines", in IET Generation, Transmission & Distribution,
vol. 4, no. 1, pp. 115-122, January 2010.
S. Jamali, A. Kazemi, and H. Shateri, "Measured impedance by distance relay in
presence of SVC", in International Review of Electrical Engineering, IREE, vol.
5, no. 2, Part B, pp. 619-627, April 2010.
S. Jamali and V. Talavat, "Dynamic fault location method for distribution
networks with distributed generation", in Electrical Engineering Journal,
Springer, vol. 92, no. 3, pp. 119-127, September 2010.
S. Jamali and N. Ghaffarzadeh, "Adaptive single-pole auto-reclosure for
transmission lines using sound phases currents and wavelet packet transform",
in Electric Power Components and Systems, vol. 38, no. 14, November 2010.
S. Jamali and N. Ghaffarzadeh, "A wavelet packet based method for adaptive

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
16
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره
]26[
]27[
]28[

]29[

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
single-pole auto-reclosing", in Journal of Zhejiang University-SCIENCE C
(Computers & Electronics), vol. 11, no. 12, pp. 1016-1024, December 2010.
S. Jamali and N. Ghaffarzadeh, "Adaptive single pole auto-reclosing using
discrete wavelet transform", in European Transactions on Electrical Power,
ETEP, vol. 21, no. 1, pp. 973-986, January 2011.
S. Jamali and N. Ghaffarzadeh, "A new method for arcing fault location using
discrete wavelet transform and wavelet networks", Accepted for Publication in
European Transactions on Electrical Power, ETEP, 21 February 2011.
S. Jamali, K. Bahari, and A. Akhavan-Safa, "Assessing recursive solution of the
variable window algorithm for digital distance protection", in Iran University of
Science & Technology, International Journal of Engineering Science, vol. 11,
no. 5, pp. 145-156, 2000.
S. Jamali and A. Parham, "One-terminal digital algorithm for adaptive singlepole auto-reclosing based on zero sequence voltage", in Iranian Journal of
Electrical and Electronic Engineering, IJEEE, vol. 4, no, 3, pp. 71-78, July 2008.

مقاالت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

-4-1-1

 مقاالت دانشگاه صنعتي اميركبير در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:4-1 جدول

شماره
]1[
]2[
]3[
]4[
]5[

]6[

عنوان مقاله
Hossein Askarian Abyaneh - 2:Hosein Kazemi Kargar, "A new model of
overcurrent relay characteristics based on fuzzy logic" , , Vol. , NO.3 , PP.0 _ 0 ,
30 December2003.
Hosein Kazemi Kargar - 3:Hossein Askarian Abyaneh - 4: - 5: - , "A novel
fuzzy and artificial neural network representation of overcurrent relay
characteristics" , , Vol. , NO.3 , PP.0 _ 0 , 01 September2003.
Hosein Kazemi Kargar - 2:Hossein Askarian Abyaneh - 3:Ohis Vivian - 4:Matin
Meshkin - , "Pre - processing of the optimal coordination of overcurrent relays" ,
, Vol. , NO.75 , PP.0 _ 0 , 01 February2005.
Farzad Razavi - 2:Hossein Askarian Abyaneh - 3: - , "A new comprehensive
genetic algorithm method for optimal overcurrent relays coordination" , , Vol. ,
NO.78 , PP.0 _ 0 , 01 April2008.
Reza Mohammadi Chabanlo - 2:Hossein Askarian Abyaneh - 3:Somayesadat
Hashemi Kamangar - 4:Farzad Razavi - , "Optimal Combined Overcurrent and
Distance Relays Coordination Incorporating Intelligent Overcurrent Relays
Characteristic Selection" , IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY ,
Vol.26 , NO.3 , PP.1381 _ 1391 , 23 June2011.
Bahador Fani - 2:M.E. H.Golshan - 3:Hossein Askarian Abyaneh - , "A runs
test-based method for discrimination between interna.faults and inrush currents
in power transformers" , EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
17
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره
]7[

]8[

]9[

]10[

]11[

]12[

]13[

]14[
]15[

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
POWER , Vol.20 , NO.7 , PP.833 _ 878 , 07 October2010.
Somayesadat Hashemi Kamangar - 2:Hossein Askarian Abyaneh - 3:Farzad
Razavi - 4:Reza Mohammadi Chabanlo - , "Optimal Combined Overcurrent and
Distance Relays Coordination Using a New Genetic Algorithm Method" ,
International Journal of Innovations in Energy Systems and Power(IJIESP) ,
Vol.5 , NO.1 , PP.17 _ 44 , 01 April2010.
BEHROOZ VAHIDI - 2:MOHSEN JANNATI - 3:S.HOSSEIN HOSSEINIAN , "A Novel Approach to Adaptive Single Phase Autoreclosure Scheme for EHV
Power Transmission Lines Based on Learning Error Function of ADALINE" , ,
Vol. , NO. , PP.0 _ 0 , 01 December2008.
BEHROOZ VAHIDI - 2:NAVID GHAFFARZADEH - 3:S.HOSSEIN
HOSSEINIAN - 4:S.M. AHADI SARKANI - , "An Approach to Detection High
Impedance Fault by Using Discrete Wavelet Transform and Artificial Neural
Network" , SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE SOCIETY FOR
MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL , Vol.0 , NO.0 , PP.0 _
0 , 30 March2010.
MOHSEN JANNATI - 2:BEHROOZ VAHIDI - 3:S.HOSSEIN HOSSEINIAN 4:S.M. AHADI SARKANI - , "A novel approach to adaptive single phase autoreclosing scheme for EHV transmission lines" , INTERNATIONAL JOURNAL
OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS , Vol.0 , NO.0 , PP.0 _ 0 ,
01 January2011.
MOHSEN JANNATI - 2:SAEED JAZEBI - 3:BEHROOZ VAHIDI 4:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - , "A Novel Algorithm for fault type fast
diagnosis in overhead transmission lines using Hidden Markov Models" ,
JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY , Vol.6 ,
NO.6 , PP.742 _ 749 , 27 October2011.
MOOSA MOGHIMI HAJI - 2:BEHROOZ VAHIDI - 3:S.HOSSEIN
HOSSEINIAN - , "Current Transformer Saturation Detection Using Gaussian
Mixture Models" , JOURNAL OF APPLIED RESEARCH AND
TECHNOLOGY , Vol.11 , NO.1 , PP.79 _ 87 , 02 March2013.
Ramezan Ali Naghizadeh - 2:BEHROOZ VAHIDI - 3:S.HOSSEIN
HOSSEINIAN - , "Calculation of inrush current using adopted parameters of the
hysteresis loop" , COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR
COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND
ELECTRONIC ENGINEERING , Vol.33 , NO.5 , PP.1 _ 15 , 16 August2014.
JAMAL BAIZA - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 3:BEHROOZ VAHIDI - ,
"Fault Type Estimation in Power Systems" , , Vol. , NO.3 , PP.0 _ 0 , 01
September2009.
MOHAMMAD REZA TOUSI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN 3:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ - , "A multi agent based voltage control
in power systems using distributed reinforcement learning" , Simulation transactions of the society for modeling and simulation , Vol.0 , NO.0 , PP.0 _ 0
, 19 May2010

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
18
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره
]16[

]17[

]18[

]19[

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
HOSSEIN HOSSEINIAN - 2:Sajad Najafi Ravadanagh - 2:Sajad Najafi
Ravadanagh - 3:MEHRDAD ABEDI - , "A novel strategy for stability
evaluation of islanded power systems" , Iranian Journal of Electrical and
Electronic Engineering , Vol.9 , NO.1 , PP.43 _ 51 , 23 October2010.
MOHAMMAD REZA TOUSI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN 3:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ - , "Voltage coordination of FACTS
devices in power systems using RL_based multi agents systems" , Amirkabir
International Journal of Electrical and Electronics Engineering , Vol.41 , NO.2 ,
PP.39 _ 49 , 01 December2009
tousi - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 3:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ , "Voltage Coordination of FACTS Devices in Power Systems Using RL-Based
Multi-Agent Systems" , Amirkabir International Journal of Electrical and
Electronics Engineering , Vol.41 , NO.2 , PP.13 _ 20 , 14 December2010.
SAEED JAZEBI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 3:MOHSEN JANNATI 4:BEHROOZ VAHIDI - , "Time domain single phase reclosure scheme for
transmission lines based on dual-gaussian mixture models" , ENGINEERING
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE , Vol.0 , NO.0 , PP.1 _ 8
, 29 February2012.

مقاالت علمي دانشگاه شهيد عباسپور در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

-5-1-1

 مقاالت دانشگاه شهيد عباسپور در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:5-1 جدول

شماره
]1[

]2[
]3[
]4[
]5[

عنوان مقاله
Khederzadeh, M.; Ansari-Shahrezai, H., "Development of a user-friendly, opensystem software for the design and evaluation of protective relaying
applications," Developments in Power System Protection, 2004. Eighth IEE
International Conference on , vol.1, no., pp.232,235 Vol.1, 5-8 April 2004.
Khederzadeh, M., "Back-up protection of distance relay second zone by
directional overcurrent relays with combined curves," Power Engineering
Society General Meeting, 2006.
Khederzadeh, M., Ehsan, M., “A New Method for Fast Maximum Loadability
Assessment of Large Scale Power Systems”, International Journal of Science
and Technology, Scientia, Iranica,Vol. 7, No. 3, Fall 2000.
Sidhu, T.S.; Khederzadeh, M., "Series compensated line protection enhancement
by modified pilot relaying schemes," Power Delivery, IEEE Transactions on ,
vol.21, no.3, pp.1191,1198, July 2006.
Khederzadeh, M., "Thermal Overload Protection of Induction Motors Under
Waveform Distortion," Universities Power Engineering Conference, 2006.
UPEC '06. Proceedings of the 41st International , vol.3, no., pp.866,870, 6-8
Sept. 2006.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
19
1393  بهمن،ويرايش اول

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

مقاالت علمي دانشگاه تبريز در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

-6-1-1

 مقاالت دانشگاه تبريز در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:6-1 جدول

شماره

عنوان مقاله
M. Sanaye-Pasand, H. Seyedi, " Design of New Load Shedding Special
Protection Schemes for a Double Area Power System", American Journal of
Applied Sciences, Feb. 2009.
Heresh Seyedi and Layegh Behroozi, "New distance relay compensation
algorithm for double circuit transmission line protection", IET Generation,
Transmission & Distribution,2012.
Mahari, A.; Seyedi, H., "An analytic approach for optimal coordination of
overcurrent relays," Generation, Transmission & Distribution, IET , vol.7, no.7,
pp.674,680, July 2013.
Hashemi, S.M.; Hagh, M.T.; Seyedi, H., "High-speed relaying scheme for
protection of transmission lines in the presence of thyristor-controlled series
capacitor," Generation, Transmission & Distribution, IET , vol.8, no.12,
pp.2083,2091, 12 2014.
Heresh Seyedi ; Saeed Teimourzadeh ; Peyman Soleiman Nezhad, "Adaptive
zero sequence compensation algorithm for double-circuit transmission line
protection", IET Generation, Transmission & Distribution, Volume 8, Issue 6,
June 2014.
Hashemi, S.M.; Hagh, M.T.; Seyedi, H., "Transmission-Line Protection: A
Directional Comparison Scheme Using the Average of Superimposed
Components," Power Delivery, IEEE Transactions on , vol.28, no.2, pp.955,964,
April 2013.
Ghanizadeh, T.; Seyedi, H., " Impedance-Differential Protection: A New
Approach to Transmission-Line Pilot Protection", IEEE Transactions on Power
Delivery, 20-Dec-2014.

]1[
]2[
]3[
]4[

]5[

]6[

]7[

مقاالت علمي دانشگاه زنجان در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

-7-1-1

 مقاالت دانشگاه زنجان در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:7-1 جدول

شماره
]1[

عنوان مقاله
S.H. Mousavi Motlagh, K. Mazlumi, "A Novel Objective Function For
Directional Overcurrent Relays Coordination", International Journal of
Engineering (IJE) Accepted 2014.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
20
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
S. M. Hosseini, K. Mazlumi, "A New Hybrid Method Based on Discrete
Wavelet Transform and Cross-Correlation Function to Discriminate Internal
Faults from Inrush Currents", The Arabian Journal for Science and Engineering
(AJSE) Vol. 39 Issue 10 (2014) .
M. Ojaghi, K. Mazlumi, M. Azari, "Zone-3 Impedance Reach Setting of
Distance Relays by Including In-feed Current Effects in an Adaptive Scheme",
International Journal of Engineering (IJE), Vol. 27 Issue 7 (2014).
M. Pakdel, K. Mazlumi, "A Novel Micro controller Based Transmission Line
Differential Protection", International Journal of Engineering Innovation &
Research Vol. 3 Issue 4 (2014).
S. R. Ahmadi, K. Mazlumi, "Stable and Unstable Power Swing Detecting by
Improved Equal Area Criterion Method", Journal of Nonlinear Systems in
Electrical Engineering (JNSEE), Vol. 2 Issue 1 (2014).
N. Khodabakhshi Javinani, H. Askarian Abyaneh, K. Mazlumi, "Filtering and
Processing of Harmonic Signals Using Averaging Technique in Digital Relays",
IEEE International Conference on Smart Energy Grid Engineering (SEGE’13),
University of Ontario Institute of Technology, Oshawa-Canada, 28 30 August 2013.

]2[

]3[
]4[
]5[
]6[

مقاالت علمي دانشگاه كردستان در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

-8-1-1

 مقاالت دانشگاه كردستان در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:8-1 جدول

شماره
]1[

]2[

عنوان مقاله
Moshtagh, J.; Rafinia, A., "A new approach to high impedance fault location in
three-phase underground distribution system using combination of fuzzy logic &
wavelet analysis," Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2012 11th
International Conference on , vol., no., pp.90,97, 18-25 May 2012.
Moshtagh, J.; Jannati, M.; Baghaee, H.R.; Nasr, E., "A novel approach for
online fault detection in HVDC converters," Power System Conference, 2008.
MEPCON 2008. 12th International Middle-East , vol., no., pp.307,311, 12-15
March 2008.

مقاالت علمي دانشگاه خواجه نصير در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

 مقاالت دانشگاه خواجه نصير در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:9-1 جدول

-9-1-1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
21
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره
]1[
]2[
]3[
]4[
]5[
]6[

]7[
]8[
]9[
]10[

]11[

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
M. Vatani, Amraee T., et al, A new scheme for islanding detection of
distributed generations IET, 2012.
Amraee T. , Ranjbar S., Transient Instability Prediction Using Decision Tree
Technique (2013) IEEE Transactions on Power Systems, vol.28, no.3,
pp.3028,3037, Aug. 2013 .
M. Alizadeh, T.Amraee, Adaptive scheme for local prediction of postcontingency power system frequency Electric Power Systems Research,
vol.107, 2014, pp: 240-249 .
Amraee T., Ranjbar, A.M., Feuillet, R., Mozafari, B System Protection Scheme
for Mitigation of Cascaded Voltage Collapses, IET Generation, Transmission
& Distribution, 3(3), March 2009 pp(s):242 256.
Amraee T., A.M. Ranjbar, B. Mozafari and N. Sadati An enhanced undervoltage load-shedding scheme to provide voltage stability , Electric Power
Systems Research, Volume 77, Issue 8, June 2007, Pages 1038-1046.
Shiroei M., Ranjbar, A.M, Amraee T., A functional model predictive control
approach for power system load frequency control considering generation rate
constraint .(2011) European transactions on electrical power, DOI:
10.1002/etep.653.
[7] Amraee T., N. Sadati, and A. M. Ranjbar, A global Particle Swarm-BasedSimulated Annealing Technique for undervoltage load shedding , Journal of
Applied Soft Computing, 9(2009) 652-658.
Amraee T., A.M. Ranjbar, Adaptive Under-Voltage Load shedding Scheme
Using Model Predictive Control, Electric Power System Research, (2011),
doi:10.1016/j.epsr.2011.03.006.
A system wide scheme for mitigation of voltage instability .Amraee, T.,
Ranjbar, A.M. and Feuillet, R., Power Systems Conference and Exposition.
IEEE/PES 15-18 March 2009 Page(s):1-7.
S. A. A. Hodaei, T. Amraee, A. M. Ranjbar, "Improvement of Distance Relay
Performance During Voltage Instability Conditions," Proceedings of the North
American Power Symposium (NAPS 2009), Starkville, Mississippi, October
2009.
An Immune-Based Algorithm for Voltage Stability Constrained Load
Shedding, Amraee, T, Ranjbar, A.M. and Feuillet, R., World Congress in
Computer Science,Computer Engineering, and Applied Computing Nevada,
USA, 2009.

مقاالت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

 مقاالت دانشگاه شهيد بهشتي در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:10-1 جدول

شماره

عنوان مقاله

-11-1-1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
22
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله

]1[

Zanjani, M.G.M.; Kargar, H.K.; Zanjani, M.G.M., "High impedance fault
detection of distribution network by phasor measurement units," Electrical
Power Distribution Networks (EPDC), 2012 Proceedings of 17th Conference
on , vol., no., pp.1,5, 2-3 May 2012.

]2[

Nateghi, A.; Kargar, H.K.; Bagheri, S.; Hashemi, S.H., "Voltage and current
relays settings under reconnection of islanded wind farms," Developments in
Renewable Energy Technology (ICDRET), 2012 2nd International Conference
on the , vol., no., pp.1,4, 5-7 Jan. 2012.
Kargar, H.K.; Mirzaei, J., "New method for islanding detection of wind
turbines," Power and Energy Conference, 2008. PECon 2008. IEEE 2nd
International, vol., no., pp.1633, 1637, 1-3 Dec. 2008.

]3[

مقاالت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

-11-1-1

 مقاالت دانشگاه فردوسي مشهد در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:11-1 جدول

شماره
]1[
]2[

]3[
]4[

]5[
]6[

]7[

عنوان مقاله
Masoud Ghiafeh Davoudi , Javad Sadeh , Ebadollah Kamyab , Parameter-free
fault location for transmission lines based on optimization , IET Generation
Transmission & Distribution , Volume ( 9 ) , 2015-2, Pages 100-108
Rahman dashti , Javad Sadeh , Fault section estimation in power distribution
network using impedance based fault distance calculation and frequency
spectrum analysis , IET Generation Transmission & Distribution , Volume ( 8 )
, 2014-8, Pages 1406-1417
Mohammad Farshad , Javad Sadeh , Transmission line fault location using
hybrid wavelet-Prony method and relief algorithm , International Journal of
Electrical Power & Energy Systems , Volume ( 61 ) , 2014-4, Pages 127-136
rahman dashti , Javad Sadeh , Accuracy improvement of impedance based fault
location method for power distribution network using distributed-parameter
line model , International Transactions on Electrical Energy Systems , Volume
( 24 ) , 2014-3, Pages 318-334
Mohammad Farshad , Javad Sadeh , Generalized Instance-based Fault Locating
in Transmission Lines Using Single-ended Voltage Measurements , European
Transactions on Electrical Power , Volume ( 23 ) , 2013-12, Pages 100-110
Mohammad Farshad , Javad Sadeh , A Novel Fault-Location Method for
HVDC Transmission Lines Based on Similarity Measure of Voltage Signals ,
IEEE Transactions on power delivery , Volume ( 28 ) , 2013-10, Pages 24832490
Mohammad Farshad , Javad Sadeh , Fault Locating in High Voltage
Transmission Lines Based on Harmonic Components of One-end Voltage

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
23
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره
]8[

]9[
]10[

]11[

]12[

]13[

]14[
]15[
]16[

]17[
]18[
]19[

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
Using Random Forests , Iranian Journal of Electrical And Electronic
Engineering , Volume ( 9 ) , 2013-6, Pages 158-166
Javad Sadeh , Determination of the Optimum Routine and Self-checking Test
Time Intervals for Power System Protection Considering Remote Back up
Protection System Failure , IET Generation Transmission & Distribution ,
Volume ( 7 ) , 2013-5, Pages 1163-1171
Ebadollah Kamyab , Javad Sadeh , An islanding detection method for
photovoltaic distributed generation based on voltage drifting , IET Generation
Transmission & Distribution , Volume ( 7 ) , 2013-2, Pages 584-592
Javad Sadeh , A New Single Ended Fault Location algorithm for Combined
Transmission Line Considering Fault Clearing Transients without Using Line
Parameters , International Journal of Electrical Power & Energy Systems ,
Volume ( 44 ) , 2013-1, Pages 816-823
[11] Javad Sadeh , Ehsan Bakhshizadeh , Rasoul Kazemzadeh , A new fault
location algorithm for radial distribution systems using modal analysis ,
International Journal of Electrical Power & Energy Systems , Volume ( 45 ) ,
2013-1, Pages 271-278
Ebadollah Kamyab , Javad Sadeh , Inverter Based Distributed Generator
Islanding Detection Method using Under/Over Voltage Relay , Iranian Journal
of Electrical And Electronic Engineering , Volume ( 8 ) , 2012-12, Pages 311321
Mohammad Farshad , Javad Sadeh , Accurate Single Phase Fault Location
Method for Transmission Lines based on K-nearest Neighbor Algorithm using
One-end Voltage , IEEE Transactions on power delivery , Volume ( 27 ) ,
2012-9, Pages 2360-2367
Javad Sadeh , New Fault-Location Algorithm for Transmission Lines Including
Unified Power-Flow Controller , IEEE Transactions on power delivery ,
Volume ( 27 ) , 2012-8, Pages 1763-1771
rahman dashti , Javad Sadeh , Fault section estimation in power distribution
network only with special cutout fuse links setting , Wulfenia , Volume ( 19 ) ,
2012-8, Pages 317-323
Javad Sadeh , Accurate fault location algorithm for transmission lines in the
presence of shunt-connected flexible AC transmission system devices , IET
Generation Transmission & Distribution , Volume ( 6 ) , 2012-3, Pages 247255
Javad Sadeh , A Novel Fault Location Algorithm for Long Transmission Lines
Compensated by Series FACTS Devices , IEEE Transactions on power
delivery , Volume ( 26 ) , 2011-10, Pages 2299-2308
Elyas Rakhshani , Javad Sadeh , REDUCED-ORDER OBSERVER
CONTROL FOR TWO-AREA LFC SYSTEM AFTER DEREGULATION ,
Control and Intelligent Systems , Volume ( 38 ) , 2010-12, Pages 185-193
[Habib Rajabi Mashhadi , Javad Sadeh , Optimal Coordination of Directional
Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies Using Interval
Linear Programming , IEEE Transactions on power delivery , Volume ( 25 ) ,

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
24
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
2010-7, Pages 1348-1354
Javad Sadeh , aniseh adinehzadeh , Accurate fault location algorithm for
transmission line in the presence of series connected FACTS devices ,
International Journal of Electrical Power & Energy Systems , Volume ( 32 ) ,
2010-3, Pages 323-328
Javad Sadeh , A new and accurate fault location algorithm for combined
transmission lines using Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System ,
Electric Power Systems Research , 2009-10, Pages 1538-1545
Javad Sadeh , , Q-Learning based Cooperative Multi-Agent System Applied to
Coordination of Overcurrent Relays , Journal of Applied Sciences , Volume ( 8
) , 2008-8, Pages 3924-3930
Javad Sadeh , A.M. Rajbar , N. Hadjsaid , R. Feuillet , An Accurate Fault
Location Algorithm for Power Transmission Lines , European Transactions on
Electrical Power , Volume ( 10 ) , 2000-10, Pages 313-318
Hamid Toliyat , Javad Sadeh , Reza Ghazi , Design of Augmented Fuzzy Logic
Power System Stabilizers to Enhance Power , IEEE Transactions on Energy
Conversion , Volume ( 11 ) , 1996-3, Pages 97-103

]20[

]21[
]22[
]23[
]24[

مقاالت علمي دانشگاه سمنان در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

-12-1-1

 مقاالت دانشگاه سمنان در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:12-1 جدول

شماره
]1[

عنوان مقاله
Z. Moravej, D.N. Vishwakarma and S.P. Singh, “Digital Filtering Algorithms
For Differential Relaying of Power Transformer: An Overview”, Electric
Machines and Power Systems, 2000.

]2[
]3[

Z. Moravej, D.N. Vishwakarma and S.P. Singh, “ANN Based Protection
Scheme For Power Transformer”, Electric Machines and Power Systems, 2000.
Z. Moravej, D.N. Vishwakarma and S.P.Singh, “ Radial Basis Function Neural
Network Model For Protection of Power Transformer”, Electric Machines and
Power Systems, 2001.

]4[

Z. Moravej, D.N. Vishwakarma and S.P. Singh, “An Intelligent Differential

]5[

Z. Moravej, D.N. Vishwakarma and S.P. Singh, “Protection and Condition

Relay”, Institution of Engineers (India), 2003.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
25
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
Monitoring of power transformer using ANN”, Electric Machines and Power
Systems, 2002.

]6[

Z.Moravej, D.N.Vishwakarma, “ANN based harmonic restraint differential

]7[

Z.Moravej and M.Sanaye-Pasand, “A novel approach for protection and

protection of power transformer,” Institution of Engineers (India), 2003.
condition monitoring of power transformer using MRBFNN”, Electric Power
Components and Systems, 2004.

]8[

Z.Moravej, “Evolving Neural Nets for Protection and Condition Monitoring of

]9[

Z. Moravej, “Bus bar protection based minimal radial basis function network

Power Transformer”, Electric Power Components and Systems, 2005.
using OCT”, WSEAS TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS,
2005.

]10[

Z. Moravej, S.A.Banihashemi and M.H.Velayati, “Power Quality Event
classification and Detection using a Novel Support Vector Algorithm”, Energy
Conversion and Management, 2009.

]11[

Z. Moravej, M. Pazoki, and A.A. Abdoos, “Wavelet Transform and Multi-class
Relevance Vector Machines Based Recognition and Classification of Power
Quality Disturbances”, European Transaction on Electrical Power, 2011.

]12[

Z. Moravej, A.A. Abdoos and M Sanaypasand, “A New Approach Based on Stransform for Discrimination and Classification of Inrush current from Internal
Fault Currents using Probabilistic Neural Network,” Electric Power
Components and system, 2010.

]13[

Z. Moravej , A.A. Abdus, and M. Akhlaghi, “Power quality classification using

]14[

Z. Moravej, M. Pazoki, A. A. Abdoos, “A new approach for fault classification

ANN”, in Persian, Journal of engineering Semnan university, semnan, 2010.
and section detection in compensated transmission line with TCSC”, European
Transaction on Electrical Power, 2011.

]15[

Z. Moravej, A.A. Abdoos and M. Sanaye-Pasand, “A new Protection Scheme
for Power Transformers Using Time Frequency Analysis”, International

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
26
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
Review of Electrical Engineering, 2011.

]16[

Z. Moravej, M. Pazoki, A.A. Abdoos, “A new approach for fault classification
and section detection in compensated transmission line with TCSC,”European
Transaction on Electrical Power, 2011.

]17[

Z. Moravej, A.A. Abdoos, M. Pazoki, “New Combined S-transform and
Logistic Model Tree Technique for Recognition and Classification of Power
Quality Disturbances,” Electric Power Components and system, 2011.

]18[

Z. Moravej, A.A. Abdoos and M. Sanaye-Pasand, “Power Transformer
Protection Using Improved S-transform, Electric Power Components and
system”, European Transaction on Electrical Power, 2012.

]19[

Z. Moravej, M. Pazoki, M. Niasati, and A.A. Abdoos, “A Hybrid Intelligence
Approach for Power Quality Disturbances Detection and Classification”,
European Transactions on Electrical Power, 2012.

]20[

Z. Moravej, M. Khederzadeh, M. Pazoki, “New Combined Method for Fault
Detection, Classification and Location in Series Compensated Transmission
Line”, Electric Power Components and Systems, 2012.

]21[

Z. Moravej, A.A. Abdoos, “An Improved Fault Detection Scheme for Power

]22[

Z. Moravej, J. Enayati, “A Hybrid Least Squares-Clonal Selection Based

Transformer Protection,”Electric Power Components and system, 2012.
Algorithm for Harmonic Estimation, ”European Transaction on Electrical
Power,2012.

]23[

Z. Moravej, M.Pazoki, “Application of a New Combined Technique to Power
Quality Events Classification”, International Review of Electrical Engineering,
2012.

]24[

Zahra Moravej*,† and Javad Enayati,A hybrid least squares–clonal selection
based algorithm for harmonics estimation, INTERNATIONAL
TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS Int. Trans.
Electr. Energ. Syst. (2012) Published online in Wiley Online Library
(wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/etep.1676

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
27
1393  بهمن،ويرايش اول

شماره
]25[

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

عنوان مقاله
Abdalhossein Rezai n, Parviz Keshavarzi, Zahra Moravej, Secure SCADA
communication by using a modified key management scheme, ISA
Transactions 52 (2013) 517–524.

]26[

Masoud Ahmadipourand Z. Moravej,A New Approach in Power Transformer
Differential Protection, International Journal of Current Engineering and
Technology, 2013.

 مقاالت علمي دانشگاه شهيد چمران در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي-13-1-1
 مقاالت دانشگاه شهيد چمران در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:13-1 جدول

شماره
]1[

]2[
]3[

]4[
]5[
]6[

عنوان مقاله
I. Sadinezhad, M. Joorabian, "An Adaptive Precise One End Fault Location in
Transmission Lines Based on Hybrid Complex Least Error Squares Algorithm
and Adaptive Artificial Neural Networks", International Review of Electrical
Engineering (I.R.E.E.) , Vol.3, No.5 , pp 803-810, september-October,2008.
Joorabian, M. , S. M. A. Taleghani Asl, R. K. Aggarwal “Accurate Fault
Locator for EHV Transmission Lines Based on Radial Basis Function Neural
Networks” EPRS Journal, Elsevier, 2004.

محمود جورابیان "تعیین محل دقیق خطا در خطوط انتقال انرژی بر اساس شبكه های
 تابستان، 1  شماره، دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله فنی و مهندسی،"عصبی مصنوعی
79
Joorabian, M., " Artificial Neural Net-work based Fault Location Technique
for Overhead Distribution Systems ", Journal of Engineering, Kolkata INDIA
Vol.13, No.2, 2003.
Joorabian, M., "Artificial Intelligent Based Fault Location Technique on EHV
Series-Compensated Lines", Energy Management and Power Delivery, IEEE
Catalogue No: 98EX137, 1998, pp 479-484.
Aggarwal, R.K., Joorabian, M., Song, Y.H. “Fuzzy neural network approach
to accurate transmission line fault location”, Inter-national Journal of
Engineering Intelligent systems, Vol. 5, N0. 4, pp. 251-258 December 1997.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
28
1393  بهمن،ويرايش اول

 اقدامات و سیاستها، تدوين برنامه:4 فاز

مقاالت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي

-14-1-1

 مقاالت دانشگاه صنعتي اصفهان در حوزه فناوري تجهيزات حفاظتي:14-1 جدول

شماره
]1[

]2[

]3[

]4[
]5[

]6[
]7[

]8[

]9[

عنوان مقاله
B. Ahmadzadeh-Shooshtari, M.E.H. Golshan, I. Sadeghkhani, “A Combined
Method to Efficiently Adjust Frequency-Based Anti-Islanding Relays of
Synchronous Distributed Generation,” International Transactions on Electrical
Energy Systems (John Wiley), Early View, 2014. DOI: 10.1002/etep.2021.
B. Fani, M.E.H. Golshan, M. Saghaian-nejad, “Transformer Differential
Protection Using Geometrical Structure Analysis of Waveforms,” Electric
Power Components and Systems (Taylor & Francis), vol. 39, no. 3, pp. 204224, 2011.
B. Fani, M.E.H. Golshan, H.A. Abyaneh, M. Saghaian-nejad, “A Runs TestBased Method for Discrimination Between Internal Faults and Inrush Currents
in Power Transformers,” European Transactions on Electrical Power (John
Wiley), vol. 21, no. 3, pp. 1392-1408, Apr. 2011.
B. Fani, M.E.H. Golshan, H.A. Abyaneh, “Waveform Feature Monitoring
Scheme for Transformer Differential Protection,” Journal of Zhejiang
University-SCIENCE A, vol. 12, no. 2, pp. 116-123, Feb. 2011.
B. Fani, M.E.H. Golshan, M. Saghaian-nejad, “A Frequency Curves
Analysis-Based Method for Transformers Differential Protection,” European
Transactions on Electrical Power (John Wiley), vol. 21, no. 1, pp. 987-996,
Jan. 2011.
M.E.H. Golshan, H. Samet, “A New Differential Protection Algorithm Based
on Rising Rate Variation of Second Harmonic Current,” Iranian Journal of
Science & Technology, vol. 30, pp. 643 - 654, 2006.
M.E.H. Golshan, N Golbon, “Detecting Secondary Arc Extinction Time by
Analyzing Low Frequency Components of Faulted Phase Voltage or Sound
Phase Current Waveforms,” Electrical Engineering (Springer), vol. 88, no. 2,
pp. 141-148, Jan. 2006.
M.E.H. Golshan, M. Saghaian-nejad, A. Saha, H. Samet, “A New Method for
Recognizing Internal Faults from Inrush Current Conditions in Digital
Differential Protection of Power Transformers,” Electric Power System
Research (Elsevier), vol. 71, no. 1, pp. 61 - 71, Sep. 2004.
M.E.H. Golshan, H. Ghoudjehbaklou, H. Seifi, “Application of Pattern
Recognition Algorithms for Clustering Power System to Voltage Areas and
Comparison of their Results,” Journal of Engineering, Isfahan University of
Technology, vol. 20, no. 2, pp. 43-44, Sep. 2002.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
29
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،بهمن 1393

بدلیل محدود بودن پاياننامههايی که ساخت تجهیز حفاظتی را شامل میشوند ،مقاالت استخراج شده ،در جداول فوق آورده
شده است.
پروژه هاي توسعه و ساخت محصول حفاظتي شبكه برق در دانشگاههاي كشور
با توجه به اهمیت فعالیتهای انجام شده در مراکز تحقیقاتی در زمینه ساخت تجهیز بمنظور شناسايی پتانسیلهای موجود در
کشور ،در اين بخش از گزارش فعالیتهای متخصصین حاضر در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی که در زمینه ساخت تجهیزات
حفاظتی پروژههايی انجام دادهاند ،مورد توجه قرار گرفته است .طی تماسهای انجام شده خالصهای از توانمندی و ظرفیت پروژهها
و تجهیزات تولید شده در راستای اين پروژه ها گردآوری گرديده است که در ادامه گزارش ارائه خواهد شد .در اين گزارشها
اطالعاتی از پروژه و مشخصات محصول حفاظتی ساخته شده در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی آورده شده است.
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طرحهاي دانشگاه صنعتي اميركبير

طرح اول
عنوان پروژه
 .1رله مولتی فانكشن شامل فانكشنهای اضافه جريان ،جهتی و حفاظت از فیدر
 .2تستر انواع تجهیزات حفاظتی و دستگاههای اندازهگیری
 .3رله ديستانس
 .4رله ديفرانسیل
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مجري پروژه
دکتر حسین عسكريان ابیانه
كارفرما  /شركت همكار
کارفرمای اين پروژهها معاونت محترم علمی فناوری رياست جمهوری و شرکت توانیر هستند .قراردادهای منعقد شده بشرح زير
میباشند:
 .1معاونت محترم علمی فناوری رياست جمهوری
 .2شرکت توانیر
 .3برق منطقهای تهران
 .4برق منطقهای سمنان
 .5برق منطقهای باختر
صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
رله مولتی فانكشن و تستر کامال صنعتی بوده و کلیه استانداردهای عملكردی ،محیطی و  EMCرا در آزمايشگاههای مرجع
کشور با موفقیت گذراندهاند.
در مورد رله ديستانس و ديفرانسیل هم اکنون ساخت نمونههای نیمهصنعتی ساخته شده و براساس تستهای بعمل آمده
اصالحات الزم در طراحی در حال اجرا است.
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امكان تجاريسازي و توليد انبوه
بله ،هم اکنون با مشارکت معاونت محترم علمی فناوری رياست جمهوری ،شرکت توانیر و دانشگاه صنعتی امیرکبیر پروسه
تجاریسازی و تولید انبوه رله مولتی فانكشن و تستر انواع تجهیزات حفاظتی و اندازهگیری در حال اتمام میباشد.
همچنین صنعتی نمودن دو رله ديستانس و ديفرانسیل نیز هم اکنون با مشارکت معاونت علمی فناوری رياست جمهوری و
شرکت توانیر در حال اجرا است.
تكنولوژي ساخت (سختافزار و نرمافزاري) ،قابليتها و برتريهاي محصول
بر خالف روال معمول در طراحی و ساخت رلهها که برای هر نوع رله از يك سختافزار مجزا استفاده میشود ،در رلههای تولید
شده در آزمايشگاه تخصصی-تحقیقاتی حفاظت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تمام رلههای پرکاربرد و استراتژيك از يك
سختافزار پايه استفاده میشود و بنا به درخواست مشتری نرمافزار مورد نظر بر روی سختافزار بارگذاری میشود .سختافزار
استفاده شده در اين پروژه شامل پردازنده های قوی با قابلیت اطمینان باال ،تعدادی ورودی جريان و ولتاژ سیستم قدرت ،نمايشگر و
 ...میباشد .همچنین اين طرح قابلیت  Tele Protectionو حفاظت متمرکز را نیز دارا میباشد که در آن رلهها با يكديگر در ارتباط
مخابراتی هستند و از يك سرور مرکزی دستور میگیرند.
از ديگر ويژگیهای اين طرح که آنرا از ساير طرحهای رلههای موجود و روز دنیا متمايز میسازد میتوان به موارد زير اشاره
نمود:


استفاده از روشهای جديد تشخیص خطا



استفاده از روشهای جديد تشخیص فازورها



انتخاب تنظیم مناسب برای رله با توجه به رلههای مجاور
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آنالیز پديدههای گذرا



اتوماسیون تست



پیشبینی اتفاقها



تشخیص محل خطا



بررسی و آنالیز پديدههای کیفیت توان



و ...
جدول  :15-1تفاوت دستگاه تستر اميركبير با تستر Omicron

رديف
1

دستگاه تست اندازهگیری موجود
()Omicron 256plus

دستگاه تست امیرکبیر

دستگاه  12بیتی

دستگاه  14بیتی

تكنیك خطی (داغ کردن حجم زيادتر) و

ترکیب تكنیك خطی و تكنیك سوئیچینگ

بزرگتر

(دقت باال)

عدم امكان گزارشگیری مختلف نظیر

امكان گزارشگیری مختلف مطابق نظر کارفرما

گزارشهای کوتاه ،متوسط ،بلند و با فرمتهای

نظیر گزارشهای کوتاه ،متوسط ،بلند و با

مختلف

فرمتهای مختلف

4

جريان حداکثر 12.5A

جريان حداکثر 20A

5

دقت در حد 5mA

دقت در حد 5mA

7

ارتباط کامپیوتر با دستگاه به صورت LAN

ارتباط کامپیوتر با دستگاه به صورت LAN

8

نرمافزار تست اختصاصی دستگاه Omicron

9

غیر قابل تعمیر در داخل

2

3

نرمافزار تست اختصاصی دستگاه شبیه نرمافزار
تست دستگاه Omicron

کامال ماژوالر و مناسب برای تعمیر حتی برای
اپراتور
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دستگاه تست اندازهگیری موجود
()Omicron 256plus
عدم قابلیت نمايش جريانها و ولتاژهای
اعمال شده
مشخص نبودن مشكالت دقیق در اعمال
جريان و ولتاژ

ولتاژ

قابلیت تست ترانسديوسر ودستگاههای

قابلیت تست ترانسديوسر ودستگاههای

اندازهگیری

اندازهگیری

مهم نظیر رله نوسان توان قفل کننده،
 Dropup ،Pichupو ...

طرح دوم
عنوان پروژه
واحد اندازهگیری فازور ()PMU
تاريخ شروع و اتمام پروژه
پروژه در سال  90شروع شد و سال گذشته محصول آن تولید شد.
مجري پروژه
دکتر مهدی کراری

نمايش جريانها و ولتاژهای اعمال شده
مشخص بودن مشكالت در اعمال جريان و

نداشتن بعضی از تستها و عملیاتهای
13

دستگاه تست امیرکبیر

کامل بودن تستها نظیر رله نوسان توان قفل
کننده Dropup ،Pichup ،و ...
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كارفرما  /شركت همكار
شرکت مديريت شبكه
صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
محصولی صنعتی است که بمنظور اخذ گواهی آن شرکت اپیل تستهای مورد نیاز را انجام خواهد داد و يك شرکت آلمانی به
عنوان ناظر حضور خواهد يافت.
امكان تجاريسازي و توليد انبوه
پیشنهاد شده است که بمنظور شرکت در مناقصات ،تستهای استاندارد الزم انجام گیرد که در فوق اشاره شد.
تكنولوژي ساخت (سختافزار و نرمافزاري) ،قابليتها و برتريهاي محصول
اين محصول دو برتری ويژه دارد .نرخ نمونهبرداری اين محصول  12/8کیلوهرتز است که نرخ نمونهبرداری باالتری نسبت به
نمونههای ديگر میباشد و همچنین دارای  64ورودی ديجیتالی و  40ورودی آنالوگ میباشد که در مقايسه با نمونههای ديگر قابل
توجه است .همچنین اين محصول به صورت ماژوالر ساخته شده که می توان بسته به تعداد ورودیهای مورد نظر ،ورودیهای آن
را افزايش داد.

-2-2-1
عنوان طرح
رله ديفرانسیل

طرحهاي دانشگاه صنعتي شريف
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تاريخ شروع و اتمام پروژه
اين پروژه با ساخت يك نمونه آزمايشگاهی رله ديفرانسیل در سال  1376شروع شد و يك نمونه آزمايشگاهی ارائه گرديد و
سپس در پی عقد قرارداد با شرکت برق منطقهای باختر روی ساخت يك نمونه نیمه صنعتی رله ديفرانسیل کار شد و در سال -81
 80نمونه اولیه آن ساخته شد.
مجري پروژه
دکتر مهدی وکیلیان
كارفرما  /شركت همكار
طرف قرارداد در ساخت نمونه نیمه صنعتی شرکت برق منطقهای باختر بود و البته معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف نیز از
آن حمايت نمود تا نمونه اولیه ساخته شد و آزمونهای عملكرد رله با موفقیت در حضور متخصصان شرکت توانیر روی آن انجام شد
و مورد تايید قرار گرفت.
صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
آزمون های عملكرد اين رله ديفرانسیل با موفقیت و در حضور متخصصان شرکت توانیر روی آن انجام شد و مورد تايید قرار
گرفت.
امكان تجاريسازي و توليد انبوه
طراحی و تولید نمونه اولیه اين محصول توسط توانیر مورد استقبال قرار گرفته است و تا اسفند  93ساخت اين محصول نهايی
خواهد شد .کار در قالب يك همكاری سه جانبه در حال انجام هست.
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تكنولوژي ساخت (سختافزار و نرمافزاري) ،قابليتها و برتريهاي محصول
الگوريتم کامل و پیشرفتهای در اين رله پیادهسازی شده است که عملكرد قابل توجهی درمقايسه با رلههای شرکتهای معتبر
خارجی دارد و بمنظور اختصاصیسازی رله منتشر نشده است.

-3-2-1

طرحهاي دانشگاه شهيد عباسپور

عنوان پروژه


طراحی و ساخت رله مجتمع حفاظت فیدرهای توزيع



طراحی و ساخت رله فراگیر حفاظت موتورهای فشار قوی



طراحی و ساخت رله بارزدايی هوشمند چند منظوره



طراحی و ساخت رله مديريت بار زياد ترانسفورماتورهای قدرت

تاريخ شروع و اتمام پروژه


طراحی و ساخت رله بارزدايی هوشمند چند منظوره قبل از سال  82به اتمام رسیده است.



طراحی و ساخت رله مجتمع حفاظت فیدرهای توزيع و نیز رله فراگیر حفاظت موتورهای فشار قوی از سال
 82تا  85انجام شده است.

مجري پروژه
دکتر مجتبی خدرزاده
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كارفرما  /شركت همكار
پروژه های ساخت رله حفاظت فیدر و حفاظت و نیز رله بارزدايی هوشمند چند منظوره طی قرار دادهائی با شرکت توانیر به انجام
رسیده است.
صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
رله هوشمند چند منظوره محصولی نیمهصنعتی بوده است .بقیه موارد نمونههای آزمايشگاهی بودهاند .رله مديريت بار زياد به
صورت نیمه صنعتی اجرا شده است.
امكان تجاريسازي و توليد انبوه
تستهای عملكرد بر روی رلههای فوق انجام نشده و تايیديه اتخاذ نشده است.
تكنولوژي ساخت (سختافزار و نرمافزاري) ،قابليتها و برتريهاي محصول
در رلههای فوق وظايف حفاظتی فوق به صورت چند منظوره پیادهسازی شده است .امكان اندازهگیری میزان  I2tبمنظور بررسی
زمان تعمیر و نگهداری کلیدها نیز فراهم شده است و همچنین ثبات خطا برای ثبت رخدادها در نظر گرفته شده است .رله مديريت
بار زياد از اضافه بار ترانسفورماتورها بر اساس محاسبه نقطه داغ جلوگیری میکند.
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طرحهاي دانشگاه علم و صنعت

طرح اول
عنوان پروژه
 ساخت رله امپدانس باال ()HIF
 ساخت رله بازبست
تاريخ شروع و اتمام پروژه
ساخت رله امپدانس باال حدود ده سال گذشته انجام شده است.
پروژه ساخت رله بازبست از دو ماه پیش شروع شده است.
مجري پروژه
دکتر سید محمد شهرتاش
كارفرما  /شركت همكار
پروژه اول طی قراردادی با برق تهران به انجام رسید.
پروژه دوم طبق قراردادی که با توانیر به انجام خواهد رسید.
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صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
رله امپدانس باالی طراحی شده محصولی نیمه صنعتی است که تايپ تست بر روی آن انجام نشده است.
امكان تجاري سازي و توليد انبوه
با اخذ تايیديه پس از آزمون عملكرد آن میتواند به تولید انبوه برسد.
تكنولوژي ساخت (سختافزار و نرمافزاري) ،قابليتها و برتريهاي محصول
تكنولوژی تشخیص رله  HIFترکیبی از سه پارامتر انرژی هارمونیك ،میزان تصادفی بودن و میزان مانايی می باشد که از مهم-
ترين قابلیتهای آن میتوان به  self-tuningبودن آن اشاره کرد.
شبیهسازی های عملكرد رله بازبست طبق الگوريتم نوين پیشنهادشده انجام شده و مجله مربوطه به چاپ رسیده است .معموال
رله های بازبست عملكرد تايمری مشخصی دارند .در حالیكه عملكرد رله پیشنهادی طبق روش تطبیقی ،با تشخیص قوس ثانويه
میباشد که قادر به تشخیص سريع در  4میلی ثانیه است.
طرح دوم
عنوان پروژه
رله اضافه جريان و اتصال زمین ديجیتال
تهیه و پیادهسازی نرمافزار محليابی خطا در خطوط هوايی با استفاده از اطالعات ثبات ريكلوزر
طراحی و ساخت نیمه صنعتی فاصلهياب محل خطا در خطوط انتقال نیرو
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تاريخ شروع و اتمام پروژه
رله اضافه جريان ،نرمافزار محليابی خطا و فاصله ياب محل خطا به ترتیب در سالهای  85 ،86و  84انجام شده است.
مجري پروژه
دکتر صادق جمالی
كارفرما  /شركت همكار
وزارت صنايع (طرح  ) SBDCحامی ساخت محصول رله اضافه جريان بوده است.
طرف قرارداد برای تولید نرمافزار محل يابی خطا شرکت توزيع نیروی برق غرب استان تهران بوده است.
پروژه ساخت فاصلهياب محل خطا طرح تعاون بین دانشگاهی بوده است.
صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
محصول رله اضافه جريان نهايی شده و از پژوهشگاه نیرو تايیديه گرفته شده است و محصولی صنعتی است.
عايقبندی و ايزوالسیون ورودی و خروجی آن به طور کامل تايید شده است.
امكان تجاري سازي و توليد انبوه
رله اضافه جريان آماده عرضه میباشد.
تكنولوژی ساخت (سختافزار و نرمافزاری) ،قابلیتها و برتریهای محصول
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در طول ساخت اين رله سعی بر آن شد که تمامی قطعات آن در دسترس باشد و امكان تهیه آن برای تولید انبوه فراهم شود.
همچنین اين رله تمامی امكاناتی که از رلهای در اين سطح انتظار میرود را مهیا میکند و امكان برنامهريزی دارد .میتوان
بعنوان رله جهتی ،خطای زمین و کاربردهای ديگر از آن استفاده کرد.
نرمافزار محل يابی آفالين خطا اطالعات خود را از رله ريكلوزر موجود در خط گرفته و پردازش میکند .میتوان اين اطالعات را
از طريق اتصال مودم و شبكه اينترنت در محل دور نیز مخابره کرده و تجزيه و تحلیل کرد.
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طرحهاي دانشگاه تبريز

عنوان پروژه
تولید الگوريتم عملیاتی بر روی پردازندههای رلهای میكروپروسسوری ()non-conventional
تاريخ شروع و اتمام پروژه
از سال  91شروع شده و تاکنون ادامه يافته است.
مجري پروژه

دکتر هیرش سیدی
كارفرما  /شركت همكار
قراردادی با سازمانی بسته نشده و صرفا در پروژههای دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و طراحی و تولید شده است.
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صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
نمونهای نیمه صنعتی است که در سیستم قدرت بكار گرفته نشده است.
امكان تجاريسازي و توليد انبوه
مطالعات بمنظور بهبود الگوريتم عملكرد رلههای ديجیتالی در حال بررسی است و تجاریسازی آن در اهداف آتی مورد توجه
قرار خواهد گرفت.
تكنولوژي ساخت (سختافزار و نرمافزاري) ،قابليتها و برتريهاي محصول
در اين سختافزار اطالعات بدست آمده ولتاژ و جريان ديجیتال توسط نرمافزار  PSCADو با اتصال به رايانه بعنوان ورودی رله
ديجیتال مورد استفاده قرار گرفته است و از میكروپروسسور  ARMبعنوان مغز پردازش و اعمال الگوريتم عملكردی استفاده شده
است .رله نوع پايلوت نیز شبیهسازی و مورد بررسی قرار گرفته است و در نهايت الگوريتم تطبیقی بهبود يافتهای با دقت عملكرد
قابل توجهی برای اين نوع رله پیشنهاد شده است.

-6-2-1

طرحهاي دانشگاه كردستان

عنوان پروژه
رله ريكلوزر در سطح ولتاژ  400کیوولت
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تاريخ شروع و اتمام پروژه
از سال  90شروع شده که فاز اول آن يك سال طول کشید و فاز دوم آن در مدت يك سال و نیم انجام شد .محصول نهايی تا
تابستان  94عرضه خواهد شد.
مجري پروژه
دکتر جمال مشتاق
كارفرما  /شركت همكار
طرف قرار داد برق منطقهای غرب میباشد.
صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
محصول نیمه صنعتی میباشد که پس از تولید نهايی در شبكه اصلی تست خواهد شد.
امكان تجاريسازي و توليد انبوه
پس از انجام آزمايشهای الزم با حمايت برق منطقهای غرب اقدامات الزم برای تولید انبوه آن صورت خواهد گرفت.
تكنولوژی ساخت (سختافزار و نرمافزاری) ،قابلیتها و برتریهای محصول
عملكرد مرسوم رله ريكلوزر مورد استفاده قرار گرفته است.
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طرحهاي دانشگاه شهيد چمران اهواز

عنوان پروژه
طراحی و ساخت رله امپدانس باال
رله ديجیتالی ديستانس
تاريخ شروع و اتمام پروژه
ساخت رله امپدانس باال از حدود سال  86شروع شده و طی  4سال به انجام رسیده است.
رله ديستانس در طول دوره تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد از سال  89-90طراحی شده است.
مجري پروژه
دکتر قدرت اهلل سیف السادات
كارفرما  /شركت همكار
طرف قرار داد شرکت توزيع اهواز بوده است.
پروژه طراحی و ساخت رله ديستانس نیز با همكاری مرکز تحقیقات جهاد خوزستان انجام شده است.
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صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
فاز صفر (مطالعاتی) طراحی رله امپدانس باال انجام شد و يك نمونه نیمه صنعتی از آن ساخته شد با اين حال فاز اول آن به
منظور صنعتیسازی آن انجام نشده و تايیديه برای آن اخذ شده است.
امكان تجاريسازي و توليد انبوه
با توجه به اينكه فاز اول آن انجام نشده لذا تجاریسازی آن امكانپذير نیست با اين حال اين محصول قابلیت الزم را با توجه به
عملكرد مطلوب پس از انجام فاز اول برای استفاده در صنعت دارد.
تكنولوژي ساخت (سختافزار و نرمافزاري) ،قابليتها و برتريهاي محصول
در رله امپدانس باال از روش هارمونیكی برای تشخیص خطای امپدانس باال استفاده شده است که در مدت زمان کوتاهی قابلیت
شناسايی خطاها را دارد.
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طرحهاي دانشگاه تهران

عنوان پروژه


رله ديفرانسیل حفاظت ترانسفورماتور



رله ديستانس حفاظت خطوط انتقال



رله جريان زياد



واحد محاسبه فازور )(PMU



رله حفاظت خازن
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مجري پروژه
دکتر مجید صنايع پسند

-9-2-1

طرحهاي پژوهشگاه نيرو

طرح اول
عنوان پروژه


ترانسفورماتور جريان اپتیك



ترانسفورماتور ولتاژ اپتیك



ترانسفورماتور ترکیبی جريان و ولتاژ اپتیك

تاريخ شروع و اتمام پروژه
پروژه ساخت  OCTدر سال حدود  1375شروع شد و ترانسفورماتور جريان نوری  63کیلوولت ساخته شد .سه سال بر روی
 OVTکارشد و محصول آن ساخته شد .سه سال نیز بر روی  OVCTکار شد که منتجه به نمونه محصول آن برای سطح ولتاژ
 400کیلوولت شد.
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مجري پروژه
مهندس مرتضی مظفری (گروه مجری :الكترونیك،کنترل و ابزار دقیق)
كارفرما  /شركت همكار
هر سه تجهیز به صورت پیمانی برای توانیر انجام شده است.
صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
بمنظور رفع برخی از مشكالت اين تجهیز میبايست فعالیتهای ديگری انجام گیرد .در هر دوره برخی از اين نواقص رفع شده
است .تكنیكهای مورد نیاز برای رفع نواقص حاصل شده است که به منظور انجام تمامی تستها و تولید محصول صنعتی می-
بايست مورد توجه قرار گیرند.
امكان تجاريسازي و توليد انبوه
در صورت حمايت بیشتر از اين پروژه نواقص اين تجهیز به سهولت قابل رفع میباشد تا مورد استفاده صنعت قرار گیرد.
هر کدام از انواع ترانسفورماتورها در پست  63کیلوولت بهرود بمدت سه سال نصب شد و عملكرد آن در شبكه و تحمل عايقی
آن ارزيابی شد و از خروجی آن استفاده نشده است .سه نمونه ديگر از ترانس  OVCTطبق قراردادی با برق منطقهای خوزستان در
حال ساخت است که يكی از آنها تولید شده است .آزمونها و تستها به صورت جداگانه در آزمايشگاههای مختلف داخل
پژوهشگاه انجام شده است بجز چند مورد که باقی مانده است از جمله تست حرارتی.
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تكنولوژي ساخت (سختافزار و نرمافزاري) ،قابليتها و برتريهاي محصول
اين نوع ترانسفورماتورها نسبت به ترانسفورماتورهای معمولی مشكالت اشباع ندارد ،سنسور کامال خطی است و میتوان محدوده
جريان  1تا  6000آمپر را به طور خطی با آن اندازهگیری کرد .در نتیجه اندازهگیری جريانهای خیلی باال توسط آن امكانپذير است.
ايمنی آن بسیار باالست .در پستهای حساس برای دقت باالی اندازهگیری و در پستهای با فضای محدود مانند  GISکاربرد دارد.
خروجی آن ديجیتال و آماده اتصال به واحد پردازش میباشد که امكان اندازهگیری سیگنال را با دقت بسیار باال با طیف فرکانسی
وسیع را فراهم میکنند .بحث تابع تبديل ترانسفورماتور در اين نوع قابل بحث نیست و تابعی خطی است .توسط اين نوع ترانسها
اندازهگیری آفست جريان و ولتاژ به عنوان فرکانس صفر امكانپذير است .در سطوح ولتاژ فوق توزيع به باال بسیار با صرفه هستند.
از طرفی نصب آنها در مدار در عرض چند ساعت امكانپذير است و نیاز به  structureخاصی ندارد .حتی میتوان از آنها به
صورت معلق در هوا استفاده کرد .میتوان از دقت باالی اين تجهیز برای اندازهگیری پارامترهای ابتدا و انتهای خط و اعمال فرمان
حفاظتی استفاده کرد.
طرح دوم
عنوان پروژه
دستگاه اندازهگیری فازور ()PMU
تاريخ شروع و اتمام پروژه
از سال  88اين پروژه شروع و در سال  90به اتمام رسید.
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مجري پروژه
مهندس علی عبداللهی (گروه مجری :الكترونیك ،کنترل و ابزار دقیق)
کارفرما  /شرکت همكار
پژوهشگاه نيرو
صنعتی يا نیمه صنعتی بودن محصول نهايی
تستهای عملكرد و دقت بر روی اين تجهیز در آزمايشگاه رله و حفاظت پژوهشگاه نیرو انجام شد و مورد تايید قرار گرفته
است.
امكان تجاريسازي و توليد انبوه
صحت عملكرد و دقت اين محصول با نمونه خارجی ساخته شده توسط شرکت معتبر  SELآمريكا ارزيابی شده است و قابلیت
بكارگیری در صنعت را دارد.
تكنولوژي ساخت (سختافزار و نرمافزاري) ،قابليتها و برتريهاي محصول
اين تجهیز دارای سه کانال ورودی ولتاژ و سه کانال ورودی جريان میباشد .اندازهگیری فازور در هر سه فاز و نیز توالی مثبت
ولتاژ و جريان با دقت  0/4درصد و اندازهگیری فاز با دقت  0/1درجه انجام میشود و همچنین فرکانس با دقت يك هزارم هرتز
اندازهگیری میشود .فرکانس نمونهبرداری  600هرتز يا به عبارت ديگر  12نمونه بر سیكل میباشد که مقداری تايید شده در
مقاالت معتبر موجود میباشد و دقت کافی را فراهم میکند .فرمت اطالعات ارسالی و دريافتی بر پايه استاندارد جهانی IEEE
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 C37.118پیادهسازی شده است .نرمافزار پیادهسازی شده بر روی سختافزار تجهیز و همچنین نرمافزار تجزيه و تحلیل اطالعات
ثبت شده توسط آن در اين مرکز طراحی شده است.
طرح سوم
عنوان پروژه
رله مديريت فیدر
تاريخ شروع و اتمام پروژه
اين پروژه در سالهای گذشته مورد مطالعه قرار گرفت و در نهايت در سال  93محصول آن ساخته شد و مورد تايید قرار گرفت.
مجري پروژه
مهندس مهسا اعاليی (گروه مجری:الكترونیك ،کنترل و ابزار دقیق )
كارفرما  /شركت همكار
پروژه امانی مشارکتی بود که با همكاری شرکت پرديسان اصفهان به انجام رسید.
صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
محصولی صنعتی است.
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امكان تجاريسازي و توليد انبوه
تست کامل اين محصول پس از ساخت در آزمايشگاه رله و حفاظت پژوهشگاه انجام شده و تايیديه اخذ شده است.
تكنولوژي ساخت (سختافزار و نرمافزاري) ،قابليتها و برتريهاي محصول
فانكشنهای حفاظتی اين رله شامل حفاظت اضافه جريان فاز ،حفاظت اضافه جريان زمین ،تشخیص جريانهای ،inrush
حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ و کاهش ولتاژ ،حفاظت  ،CBFعملكرد بازبست میباشد .اين تجهیز قابلیت اندازهگیری توالیهای
مثبت ،منفی و صفر ،و همچنین توان اکتیو و راکتیو و ضريب توان و فرکانس را داراست .اما اين پارامترها مبنای عملكرد نیستند .از
فانكشنهای کنترلی و مانیتورينگ اين محصول میتوان به صدور فرامین کنترلی برای بازکردن و بستن بريكر ،کنترل و نظارت بر
روی وضعیت بريكر و سكسیونر ،امكان اعمال کنترل از طريق کلیدهای پنل جلويی رله و قابلیت طراحی منطقهای کنترلی يا
اينترالك مورد نیاز توسط کاربر اشاره کرد .اين محصول قابلیت ثبت حوادث ،خطاها و اغتشاشات و آالرم را دارد و همزمانسازی آن
با  GPSامكانپذير است .سختافزار اين رله دارای  4ورودی جريانی و  4ورودی ولتاژی 20 ،ورودی ديجیتال و  20خروجی
ديجیتال ،خروج اختصاصی تريپ میباشد.
طرح چهارم
عنوان پروژه
سیستم حفاظت از راه دور ( )DTPS-8Cبا قابلیت اتصال به شبكه مخابرات ديجیتال
تاريخ شروع و اتمام پروژه
اين پروژه از ابتدای سال  90شروع و نمونه نهايی دوم آن در سال  92ساخته شد.
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مجري پروژه
مهندس مريم شبرو (گروه مجری :مخابرات)
كارفرما  /شركت همكار
با همكاری شرکت پیمان خطوط گستر طی قرارداد مشارکتی انجام گرديد.
صنعتي يا نيمه صنعتي بودن محصول نهايي
تستهای عملكرد و دقت در آزمايشگاه مرجع مخابرات پژوهشگاه انجام شد و تستهای ديگر مطابق با استاندارد در شرکتهای
ديگر همكار در زمینه تست تجهیزات از جمله اپیل و آزمايشگاه دانشگاه امیرکبیر انجام گرديد .اين محصول پس از استفاده در شبكه
برق و بررسیهای تكمیلی آن در سیستم ،صنعتی و نهايی خواهد شد .
امكان تجاريسازي و توليد انبوه
طبق پاسخ قبلی ،اين محصول قابلیت استفاده در شبكه برق را پس از ارزيابی اولیه آن در شبكه دارد .تولید انبوه بستگی به
ظرفیت و نیاز بازار دارد که هنوز انجام نشده است.
تكنولوژي ساخت (سختافزار و نرمافزاري) ،قابليتها و برتريهاي محصول
سیستم حفاظت از راه دور به منظور انتقال فرامین حفاظتی از طريق محیط مخابراتی بین دو پست کاربرد دارد .اين محصول،
امكان ارسال و دريافت هشت فرمان حفاظتی مستقل از طريق استاندارد ) G.703(64kbps, 2Mbpsجهت اتصال به شبكه
مخابرات ديجیتال و يا اتصال مستقیم به فیبر نوری و چهار فرمان حفاظتی مستقل در شرايط اتصال به محیط مخابراتی آنالوگ در
باند پايه را دارد .در اين دستگاه امكان ثبت تاريخچه وقوع فرامین و وقايع ،امكان همزمانی با  GPSو تنظیم پارامترها از طريق
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درگاههای سريال USB ،و اترنت در نظر گرفته شده است .اين دستگاه در انواع مختلف روشهای حفاظتی ( blocking,

 )permissive, directدر پستهای  230 ،400و  63کیلوولت قابل استفاده میباشد .تاخیرهای زمانی مخابره اطالعاتی با استناد
به استاندارد  IEC60834-1اتخاذ شده است که برای واسطهای ديجیتال حدود  5میلی ثانیه و برای واسطهای آنالوگ حدود 10
میلیثانیه میباشد.

فصل دوم
شناسايي و ارزيابي شركتهاي توليدكننده تجهيزات
حفاظتي
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مقدمه
عالوه بر مراکز دانشگاهی -تحقیقاتی ،در صنعت نیز مطالعات وسیعی بر روی تجهیزات حفاظتی مختلف انجام شده است که
توانمندیهای متنوعی را در ساخت اين تجهیزات فراهم کرده است .در حال حاضر شرکتهای دولتی و خصوصی مختلفی در کشور
تجهیزات و محصوالت حفاظتی تولید میکنند که در بازار داخلی به فروش رسیده و در شبكه مورد استفاده گرديده است .شناسايی
قابلیت و توانمندیهای اين شرکت ها در تولید تجهیزات حفاظتی و ظرفیت موجود در راستای توسعه تكنولوژی نوين حفاظت ،بیانگر
پتانسیل بالقوه کشور در مسیر اهداف آتی میباشد .در اين بخش از گزارش ،شرکتهايی که در کشور در زمینه تولید محصوالت
حفاظتی (معرفی شده در درخت فناوری) فعالیت میکنند معرفی شده است.
شرکتهای مختلفی در داخل کشور بعنوان نهادهای تامینکننده تجهیزات حفاظتی فعالیت میکنند که محصوالت متنوعی را از
شرکتهای معتبر کشورهای ديگر وارد میکنند .با توجه به اهمیت تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز در راستای توسعه
تكنولوژی ،در اين بخش از گزارش تنها شرکتهای تولیدکننده محصوالت حفاظتی مدنظر قرار گرفته است .همچنین در انتهای اين
فصل بررسی و ارزيابیهايی برای اين شرکتها ارائه شده است.
جدول  :1-2معرفي شركتهاي توليد كننده محصوالت حفاظتي

نام شرکت

عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری

شرح فعالیت ها

نیروگستر
برق يكتا

ترانسفورماتور ولتاژ و
جريان

شرکت نیروگستر برق يكتا در تاريخ  ، 7/12/91با تكیه بر دانش
و تجربه هیات مديره و هیات موسس آن و بكارگیری نیروی
متخصص و مجرب تاسیس گرديد و در زمینههای ذيل مشغول
به فعالیت میباشد-1 .بازرگانی -2تولید  -3تعمیرات -4
اجرايی -5مشاوره
اين شرکت جهت نیل به اهداف خود از پشتیبانی فنی شرکت-
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نام شرکت

عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری

نیرو ترانس

ترانسفورماتور ولتاژ و
جريان

مگ الكتريك

ترانسفورماتور ولتاژ و
جريان

گروه صنعتی

ترانسفورماتور ولتاژ و

ويرايش اول ،بهمن 1393

شرح فعالیت ها
های نوآوران برق آريا،
میباشد.
کارخانه شرکت برق يكتا جهت پشتیبانی فنی و آزمايشگاهی
محصوالت ارائه شده در شهرك صنعتی بزرگ شیراز راهاندازی
گرديد و با استفاده از تجارب چندين ساله و به کمك مهندسین
مجرب و متخصص ،اقدام به تولید دستگاههای اندازهگیری 1CIT
و تعمیر انواع سكسیونر گازی هوايی ،ريكلوزر و اتوبوستر می-
نمايد.
شرکت نیرو ترانس به شماره ثبت  81343درشیراز به ثبت رسیده
و به فعالیت تولیدی مشغول است .اين شرکت در حال حاضر
يكی از مدرنترين کارخانجات ساخت ترانسهای اندازهگیری و
بوشینگهای خازنی را از شرکت  ABB Switchgearسوئد و
دانش فنی ساخت بوشینگهای خازنی را از شرکت  HSPآلمان
اخذ نموده است .کیفیت باالی محصوالت و بر آورده نمودن
نیازهای مشتريان اولويت اول و هدف اصلی شرکت نیرو ترانس
میباشد که در اين راستا اين شرکت موفق به اخذ گواهینامه
ISO 9001-2000گرديده است .شرکت نیرو ترانس از بدو
فعالیت خود بواسطه تالش مديريت و پرسنل همواره در مسیر
ترقی و پیشرفت گام برداشته است.
شرکت مگ الكتريك (سهامی خاص) تولیدکننده انواع
ترانسفورماتورهای ابزار دقیق (اندازهگیری و حفاظتی)  ،جريان و
ولتاژ تا  36کیلو ولت تحت لیسانس دو کارخانه آلمانی مس
واندلربا و زيمنس میباشد.
گروه صنعتی الكتروپژواك آرين (رضا ترانـس ورك) تولید کننده
S@S

از کشور کره و  Ampletecبهرهمند

Combined Instrument Transformer = Combined CT & VT

1
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نام شرکت
الكتروپژواك
آرين
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عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری
جريان

شرکت صنايع
ظفر

ترانسفورماتور ولتاژ و
جريان

شرکت نوين
هاريس پويا

ترانسفورماتور ولتاژ و
جريان

شرکت
همیان فن

رلههای نسل سوم

شرح فعالیت ها
تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق از جمله انواع
ترانسفـورمرهای اندازهگیری جريان و ولتاژ فشار ضعیف و فشار
متوسط (تا سطح  36کیلو ولت ) ،ترانسفورمرهای تغذيه ،سلف-
های حلقوی و انواع بوشینگها و مقرههای رزينی در ايران
است.
شرکت صنايع ظفر با پشتوانهی دو دهه تجربه و نیروی انسانی
متخصص در زمینهی مشاوره ،طراحی و تولید انواع تجهیزات
الكترومغناطیسی در خدمت صنايع مختلف میباشد.
صنايع ظفر فعالیت خود را به صورت تخصصی بر روی انواع
ترانسفورماتورهای تك فاز و سه فاز ( ايزوله ،اتوترانس ،تغذيه،
قدرت  ،اندازهگیر ) چوكهای خروجی و ورودی ،چوك
 ،DCسلفها ،فیلترهای هارمونیك ،فیلترهای سینوسی ،فیلتر
 ،dv/dtترانسفورمرهای هسته حلقوی ،ترانسهای فرکانس باال،
بوبین قرار داده است.
صنايع ظفر با استفاده از علوم و تجارب مهندسان و کارمندان
کارآزموده ،ماشین آالت تمام اتوماتیك پیشرفتهی بوبین پیچی و
هستهگذاری آلمانی ،ژاپنی و تايوانی و نیز دستگاههای تست و
اندازهگیری دقیق ،توانسته نیازهای مشتريان خود را پاسخ گفته و
رضايت آنها را جلب نمايد.
شرکت نوين هاريس پويا تولیدکننده انحصاری ترانسفورماتورهای
ولتاژ و جريان برای اندازهگیری و حفاظت نیروگاه و تجهیزات
میباشد .اعتبار بدست آمده اين شرکت بخاطر کیفیت و قابلیت
اطمینان و تحويل تجهیزات میباشد .اين شرکت
ترانسفورماتورهای با رنج استاندارد وسیعی را تولید و عرضه می-
کند.
شرکت همیان فن در سال  1991میالدی در تهران تاسیس
گرديد و فعالیت خود را با طراحی و تولید انواع رلههای حفاظتی،
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نام شرکت

عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری

شرکت محور
آزمای فارس

رلههای نسل سوم

شرح فعالیت ها
 ،RTUاتوماسیون مديوم ولتاژ با استفاده از  ،PLCسیستمهای
آالرم و المپهای  LEDخیابانی شروع کرد.
يكی ديگر از فعالیتهای شرکت همیان فن تحقیق و اجرای
سیستم  ) Distribution Line Carrier( D.L.Cاست که با سه
سال پژوهش مستمر و با بهرهگیری از نیروهای متخصص و
صرف هزينههای گزاف موفق به طراحی سیستم انتقال اطالعات
از طريق خطوط برق در سطح ولتاژی  20KVبا اهداف
اتوماسیون توزيع به جهت مانیتور کردن شبكه اطالع همزمان از
وضعیت اتصاالت و کلیدها ،بهینه کردن و کشف بی برقیها و
خرابیها و موقعیت آنها در شبكه و ارسال فرامین مناسب برای
تغییر آرايش شبكه به منظور ايزوله کردن ناحیه معیوب و برقدار
کردن ساير نقاط و همچنین در سطح ولتاژی  400Vبا اهداف
مونیتور و قرائت اتوماتیك کنتورها ،کاهش خطای انسانی ،کشف
هرز رفتهای احتمالی انرژی الكتريكی ،کاهش هزينههای
نیروی انسانی و آگاهی از نیاز مشترکین ،شده است.
شرکت محور آزمای فارس در سال  1373با هدف طرح و تولید
تجهیزات مهندسی برق و الكترونیك تاسیس گرديد .با توجه به
اينكه رلههای حفاظتی جريان زياد از اهمیت بسیار بااليی در
پستهای برق برخوردار میباشند ،اين شرکت هدف خود را
معطوف به ساختن اين رلهها نمود .اکنون محور آزما موفق
گرديده است که رلههای جريان زياد را در انواع تكفاز ،سهفاز،
سهفاز زمین و خطای زمین و در طرحهای متفاوت با نشان-
دهندههای  LCDو معمولی طرح و تولید نمايد .از سال  78تا
کنون بیش از  1000دستگاه از اين رلهها به فروش رفته است و
در پستهای مختلف جنوب کشور نصب شده است .محصوالت
شرکت توسط واحد حفاظت و کنترل شرکت توانیر ،شرکت برق
منطقهای فارس ،دانشگاه صنعت آب و برق و آزمايشگاه صنايع
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نام شرکت

عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری

شرکت توان
انرژیپرداز
پارسیان

رلههای نسل سوم

شرح فعالیت ها
برق ايران تست شدهاند و عملكرد آنها مورد تائید قرار گرفته
است .از ديگر محصوالت مهم اين شرکت سیستمهای آالرم را
میتوان نام برد .اين سیستمها با قابلیتها و توانمندیهای زياد
مانند نشان دادن ترتیب خطاها ،نگهداری خطاها در صورت قطع
تغذيه و اتصال به چاپگر وکامپیوتر و چاپ خطاها و عالوه بر آن
بعنوان ثبات وقايع نیز مورد استفاده قرار میگیرند .از محصوالت
ديگر اين شرکت رلههای ولتاژ پائین و باال و رلههای جهتی می-
باشد .عالوه بر موارد فوق محور آزما موفق گرديده است بسیاری
از کارتهای مورد نیاز صنايع کشور را که توسط شرکتهای
سازنده تامین نمیگردند مانند کارتهای آالرم شرکت  TIBBو
کارت تغذيه رله سینكرونايزينگ شرکت  ABBو کارت جايگزين
میكروکنترلر رله  MCGG21شرکت  GECو  ....را نمونهسازی
و تولید نمايد .
کادر متخصص و باتجربه اين شرکت در قسمتهای مختلف
تحقیق ،توسعه ،تولید ،پشتیبانی فنی و همكاریهای متقابل با
شرکتهای خارجی ،امیدوار است که بتواند در راستای بهره-
برداری و ساخت تجهیزات صنعت برق در داخل کشور نقش
شايستهای ايفا نمايد .همچنین اين شرکت با وارد شدن در زمینه
اتوماسیون فعالیت خود را در صنايع نفت ،گاز پتروشیمی و ناوبری
قطار شهری شروع نموده است.
شرکت توان انرژی پرداز پارسیان با کادری مجرب و متخصص،
با هدف مديريت مصرف انرژی الكتريكی در صنايع ،از سال
 1385شروع بكار کرده است ،که در اين راستا فعالیتهای موفقی
را در پروژههای صنعتی مختلف که به صورت مشاوره يا عملیات
است.
اجرايی بودهاند ،پشتوانهی خود کرده
سپس وارد عرصهی تولید محصوالت در گسترهی صنعت برق
گرديده و توانسته است با استفاده از دنیای وسیع و پیچیدهی
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نام شرکت

عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری

شرکت حیات
صنعت البرز
(حصا)

رلههای نسل سوم

شرکت
مهندسی
پرديسان
رايانه سیستم
(سهامی
خاص)

تجهیزات مخابراتی
حفاظت

شرح فعالیت ها
میكروپروسسورها ،طراحی تجهیزات و ادوات خاصی را که نیاز به
دقت زياد ،پردازشها و محاسبات دقیق میباشند به عهده بگیرد،
به نحويكه امروز برای اولین بار در ايران طراحی و ساخت رله
اضافه جريان و خطای زمین نیومريك را انجام داده است و دانش
فنی آن برخواسته از نیروهای متخصص و جوان ايرانی و کامال
بومی میباشد.
شرکت حیات صنعت البرز (حصا) از سال  91شروع به ساخت رله
جريان زياد/خطای زمین کرده است .تستهای نوعی ( Type
 )testتوسط آزمايشگاه رله و حفاظت پژوهشگاه نیرو به طور
کامل بر روی اين محصول انجام شده و تايیديه اخذ شده است.
از همان سال هر سال حدود  300نمونه از اين محصول توسط
شرکت توزيع تهران خريداری میشود و در شبكه برق کشور
نصب شده است .از قابلیتهای ديگر اين محصول میتوان به
)Thermal Overload ،TCS (Trip Circuit Supervision
 Fault and Event Recorder ،Protectionاشاره کرد .اين
شرکت فعالیتهای خود را در زمینه توسعه تجهیزات حفاظتی
ادامه میدهد.
شرکت مهندسی پرديسان رايانه سیستم (سهامی خاص) با هدف
تحقیق ،مشاوره و تولید در زمینههای اتوماسیون صنعتی،
سیستمهای جمعآوری و پردازش اطالعات و مانیتورينگ پروسه-
های صنعتی از سال  1373شروع به فعالیت نمود .انتخاب راه
حلهای  Base-PCدر طراحی و استفاده از سختافزارهای
صنعتی در پیادهسازی "،ابداع و نوآوری" در اولويتهای راهبردی
شرکت قرار گرفت.
طراحی و تولید سیستمهای ثبات خطا ( )Fault Recorderو ثبات
واقعه ( )Event Recorderنمونهای از ابداع و نوآوریهای اين
شرکت میباشند که با توسعه همه جانبه شرکت و بكارگیری
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نام شرکت

عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری

ويرايش اول ،بهمن 1393

شرح فعالیت ها
امكانات جديد و تولید صنعتی آنها ،شرکت مهندسی پرديسان به
سطح بزرگترين تولیدکننده داخلی سیستمهای ثبات خطا و ثبات
واقعه و يكی از شرکتهای مطرح در صنعت برق ارتقاء يافت.
شرکت مهندسی پرديسان در زمینههای ديگر نیز فعالیتهای
قابل توجهی داشته است که مهمترين آنها عبارتند از:
 طراحی و ساخت سیستمهای جمعآوری و پردازش اطالعات،مانیتورينگ و کنترل
 طراحی و پیادهسازی سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری باگرايش کاربرد فنآوری اطالعات ) (ITدر صنعت
 طراحی و اجرای پروژههای ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی طراحی و ساخت (نمونهسازی ،مهندسی معكوس و تولیدصنعتی) تجهیزات مانیتورينگ در صنايع برق ،نفت ،گاز و
پتروشیمی
شرکت مهندسی پرديسان با سالها تجربه در زمینه ساخت،
توسعه و راهاندازی سیستمهای فوق ،طیف گستردهای از پروژه-
های مرتبط با سیستمهای  ،PC-baseتجهیزات اندازه گیری،
نرمافزارهای تست و عیبيابی ،منابع تغذيه ،بردهای ورودی/
خروجی ،مبدلها ،ثباتها ،سیستمهای آالرمینگ ،سیستمهای
مانیتورينگ و کنترل ،اتوماسیون صنعتی ،مبدلهای پروتكل و
نرمافزارهای صنعتی را با موفقیت به انجام رسانده است.
همراه با بخش تحقیق و توسعه ،بخش خدمات مهندسی شرکت
توانسته است پروژههای متعددی را در زمینه ساخت ،بهینهسازی
و تولید تجهیزات الكترونیكی صنايع نفت (پااليش و پخش) ،گاز،
پتروشیمی ،برق و نساجی اجرا نمايد.
يكی از توانمندیهای شرکت مهندسی پرديسان ،پژوهش و
انجام پروژههای تحقیقاتی با هدف کمك به حل مسائل و
مشكالت و تنگناهای صنايع کشور در زمینههای مرتبط با فعالیت
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نام شرکت

عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری

شرکت فن-
آوران داده-
های دور

تجهیزات مخابراتی
حفاظت
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شرح فعالیت ها
شرکت میباشد .برای دستیابی به اين هدف ،شرکت توانسته
است با ايجاد ارتباط فعال و سازنده با صنايع و بررسی و شناسايی
نیازهای آنها همراه با مطالعه و تحقیق در مورد ساخت و تامین
سیستمهای مورد نیاز صنعت به موفقیتهای قابل توجهی دست
يابد.
در حال حاضر اين شرکت دارای مجوز واحد فناوری از شهرك
علمی و تحقیقاتی اصفهان و پروانه پژوهش از سازمان صنايع و
معادن استان اصفهان میباشد و ساختمان واحد طرح و توسعه
شرکت در پارك فناوری شیخ بهايی اصفهان میباشد.
اين شرکت دارای پروانه خدمات مهندسی و جواز تاسیس واحد
صنعتی در زمینه ساخت تجهیزات صنايع برق ،الكترونیك ،کنترل
و اتوماسیون صنعتی از وزارت صنايع میباشد.
شرکت فنآوران دادههای دور با تكیه بر تجربه موسسان خود در
زمینه فناوری ارتباطات و اطالعات و سیستمهای امنیت و
کنترل ،با هدف ارائه راه حلهای جامع در سیستمهای
انفورماتیك و همچنین خدمت به ارتقاء سطح دانش جامعه
انفورماتیك ايران در سال  1385به ثبت رسید.
اين شرکت فعالیت خود را در زمینه مشاوره ،طراحی ،آموزش،
نصب ،راهاندازی ،پشتیبانی و توزيع شبكه آغاز نمود و پس از
عضويت در نظام صنفی رايانهای ،شورای عالی انفورماتیك کشور
و کسب مجوز فعالیت در امور انفورماتیكی و گواهینامه ثبتنام
موديان مالیاتی و با اتكا به سوابق و تجارب به دست آمده طی
سالها فعالیت مداوم در مشاوره ،طراحی ،آموزش ،نصب و راه-
اندازی،پشتیبانی و توزيع تجهیزات مربوطه در بخش  ITموفق به
انجام پروژههای کثیری در زمینه شبكههای کامپیوتری و
مخابراتی کشور گرديده است .از محصوالت تولید شده در اين
شرکت میتوان به کابلهای فیبر نوری اشاره کرد.
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نام شرکت

عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری

شرکت کابل-
های
مخابراتی
شهید قندی

تجهیزات مخابراتی
حفاظت
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شرح فعالیت ها
شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی در آبان ماه سال
با هدف تولید انواع کابلهای مخابراتی مسی وکابلهای
مخابراتی نوری ،توسعه ارتباطات و ايجاد تحول در شبكه عظیم
مخابراتی کشور ،تحت پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن
وقت درشهر يزد در زمینی به وسعت يك میلیون مترمربع و با
زيربنايی معادل دويست هزارمترمربع همگام با آخرين فناوری
روزجهان و به عنوان پديدهای نو درعرصه تولید کابلهای
مخابراتی تاسیس گرديد.
شروع بهرهبرداری از اين مجتمع عظیم صنعتی ،مقارن با افتتاح
سالن تولید کابلهای مخابراتی نوری بود که برای اولین بار
درکشور ،درسال  1367محقق گرديد .در سال  1369با تولید
کابلهای مخابراتی مسی آغاز شد و به منظور افزايش ظرفیت
تولید ،خودکفايی صنعتی و تامین نیاز روزافزون کشور ،تا سال
 1384طی سه مرحله توسعه يافت.
در سال  1368شرکت فیبر نوری و سلول خورشیدی با هدف
تولید فیبر نوری و پانلهای خورشیدی در تهران راهاندازی و
در سال  1378دراين شرکت ادغام گرديد.
اين شرکت در سال 1375جزء نخستین شرکتهای ايرانی بوده
که موفق به اخذ گواهینامه  ISO 9001گرديد و درسال 1381
گواهینامه کیفیت ISO 9001ويرايش  2000واستاندارد زيست
محیطی  ISO 14001را اخذ نمود .
بر مبنای روح حاکم براين استانداردها است که هدف اصلی
شرکت ،حفظ کیفیت درحد استانداردهای جهانی و برآورده
ساختن انتظارات مشتريان ،تعالی صنعتی واقتصادی وحذف
وابستگی و حضور موثر در بازارهای جهانی میباشد.
اصل مشتری ساالری وبهبود مستمرکیفیت و خدمات ،باور
قطعی و تثبیت شده مديران و کارکنان اين شرکت میباشد تا در
1363
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نام شرکت

عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری

شرکت
تعاونی
اسالمی
مجتمع
صنعتی
رفسنجان

تجهیزات مخابراتی
حفاظت
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شرح فعالیت ها
انجام به موقع تعهدات و در نظر گرفتن نیازها و خواستههای
مشتريان و تضمین کیفیت محصوالت تولیدی نهايت دقت و
تالش را مبذول نمايند.
در راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی وفرهنگی
وسیاستهای خصوصیسازی دولت جمهوری اسالمی ايران در
سال  1383شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی از سهامی
خاص به سهامی عام تبديل گرديد.
شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی افتخار دارد با تجربهای
بیش از  20سال فعالیت در زمینه طراحی و تولید انواع کابلهای
مخابراتی وپانلهای خورشیدی  ،بعنوان بزرگترين صادرکننده
کابلهای مخابراتی درکشور ،تامینکننده بیش از  %80از کابل
مخابراتی زيرساخت کشور بعد از انقالب اسالمی ،باشد و طی
هشت سال متوالی به عنوان يكی از صدشرکت برتر کشور
انتخاب گردد.
اجرا و بهرهبرداری 2میلیون موبايل اعتباری در سراسر کشور و
اولین شرکت غیردولتی (تعاونی)که موفق به اخذ موافقت اصولی
ايجاد شبكه سیار خصوصی تحت مجوز شرکت مخابرات ايران
گرديد .اقداماتی که اين شرکت در اين راستا انجام داده است به
شرح زير است:
تولید انواع کابلهای ژله فیلد خاکی،کابلهای ژلهی کانالی،
کابلهای خود نگهدار و کابلهای ايرکور کانالی  ،از  10تا 2400
زوج با GSM
قطر  4/0تا  9/0و ظرفیت سالیانه  4800میلیون هادی متر
) (OSSCکابل مهار دارهوايی(OCFC) ،کابلهای ژله کانالی،
) (OBUCکابل خاکی با کاغذ ضد آب.(OBFC) ،
تولید انواع کابل فیبر نوری از قبیل :کابلهای ژله فیلد
خاکی)( (Tacticalکابلهای تاکتیكی (جنگی(Special) ،کابل
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نام شرکت

عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری

شرکت صنايع
الكترونیك
زعیم

تجهیزات مخابراتی
حفاظت
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شرح فعالیت ها
ويژه(Micro) ،کابل میكرو(Unitube) ،کابلهای تیوب مرکز،
)(Indoorکابلهای داخلی(Premise) ،کابل بنیادين از 2تا
288رشته.
شرکت صنايع الكترونیك زعیم با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت
مستمر در زمینههای:
زيرساختهای مخابراتی
فناوری اطالعات
سیستمهای ايمنی
تحقیق و توسعه
حضوری درخشان در متن صنايع و نقاط حساس کشور داشته تا
همچنان نسبت به پويايی و تمايز در عرصه رقابتی روز دنیا کوشا
باشد و با بهرهگیری از کادر مديريتی مجرب و محققین و
متخصصین توانمند و فارغالتحصیالن دانشگاههای بنام ايران و
جهان تاکنون در راهبری و اجرای پروژههای بزرگ و ملی نقش
بسزايی داشته است .بخشی از متخصصین فنی اين شرکت
همواره در پی تحقیق در راستای بهینه نمودن روشهای ساخت،
تولید و اجرای پروژهها میباشند و با بهرهگیری از تجارب ،هم-
انديشی و جمعبندی نظرات کارشناسی به ارتقاء استانداردهای
مرتبط میانديشند .از جمله فعالیتهای بارز اين شرکت میتوان
به موارد زير اشاره کرد:
ارائه سیستمهای انتقال نوری مبتنی بر فناوری  NG-SDHو
 NG- WDMو ارائه سیستمهای دسترسی نوری  MSANبه
همراه خدمات پس از فروش (نصب و راهاندازی ،عیبيابی و
نگهداری(
طراحی و تولید سازهها و شبكههای مخابراتی
طراحی و ساخت آنتنهای پسیو
طراحی و ساخت گیرندههای ماکروويو
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نام شرکت

عنوان محصول
تولیدی معرفی شده
در درخت فناوری

شرکت ريز
موج الكتريك
طوس

تجهیزات مخابراتی
حفاظت
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شرح فعالیت ها
طراحی ،تأمین تجهیزات و اجرای شبكههای راديوی آنالوگ و
ديجیتال
طراحی و اجرای ايستگاههای مخابراتی و راديويی
طراحی و اجرای شبكههای امن
سیستمهای کنترل و ابزار دقیق شامل ،DCS ،PLC ،BSM
 SCADAو تجهیزات ابزار دقیق
تجمیع و يكپارچهسازی کلیه سیستمهای کنترلی ،ايمنی و
حفاظتی و پیادهسازی سیستم مديريت يكپارچه ايمنی
شرکت ريز موج الكتريك طوس از سال  1387فعالیت خود را در
صنعت برق کشور آغاز نموده و با اخذ رتبه از سازمان مديريت و
برنامهريزی در زمینه برق ،الكترونیك و مخابرات تالش نموده
است که با درك نیاز صنعت برق به خصوص در زمینه بهره-
برداری از شبكههای قدرت اقدامات موثری را به ظهور برساند.
شرکت ريز موج با بهرهگیری از تجربه مهندسین خود نسبت به
تشكیل گروه مطالعات حفاظت گسترده اقدام نموده و پروژهای را
در برق منطقه ای خراسان برای احداث سیستم حفاظت گسترده
در شبكه انتقال را در دست اقدام دارد که اجرای اين پروژه پس
از انجام کار کارشناسی در دفتر فنی شرکت توانیر و آزمايش آن
در آزمايشگاه مخابرات پژوهشگاه نیرو به تائید دفتر فنی شبكه
رسیده است .اين شرکت امید دارد که با اجرای اين طرح در برق
خراسان بتواند اقدامات جدی ديگری در ساير برقهای منطقهای
در اين خصوص به انجام برساند تا از اين طريق قابلیت اطمینان
شبكه و امنیت آن افزايش يافته و سطح بهرهبرداری از شبكه
ارتقاء يابد.
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پروژهها و فعاليتهاي طراحي تجهيزات حفاظتي در پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نیرو بعنوان يكی از بزرگترين مراکز تحقیقاتی کشور فعالیتهايی را در زمینه ساخت تجهیزات حفاظتی در طول ده
سال اخیر انجام داده است که میتواند بعنوان توانمندیهای کشور مورد توجه قرار گیرد .با توجه به اينكه پروژههای انجام شده در
اين مرکز توسط توانیر مورد حمايت قرار میگیرد از اهمیت بااليی برخوردار است .همچنین امكان انجام تستهای مورد نیاز در
آزمايشگاههای مختلف موجود در اين مرکز بخصوص آزمايشگاه رله و حفاظت و آزمايشگاه فشارقوی در صحتسنجی محصوالت
حفاظتی حاصل از پروژهها رويه منسجمتری برای نهايیسازی محصوالت فراهم کرده است .در اين گزارش به مواردی از پروژههای
ساخت محصوالت حفاظتی طی دهه اخیر در اين مرکز پرداخته شده است.

-1-1-2

طراحي سيستم حفاظت از راه دور با قابليت اتصال به شبكه مخابرات ديجيتال مدل DTPS-8C

(پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه)

با توجه به گسترش استفاده از فیبر نوری در شبكه مخابراتی صنعت برق ،نیاز به استفاده از سیستم حفاظت از راه دور با امكان
اتصال به اين شبكه نیز مطرح میباشد .محصول اين پروژه ،امكان ارسال و دريافت حداکثر هشت فرمان مستقل از طريق واسط
مخابراتی  E1و  ( kbps64مطابق استاندارد  )G703و يا اتصال مستقیم به فیبر نوری را دارد .همچنین پارامترهای اين محصول
قابل تنظیم است .بنابراين در انواع مختلف روشهای حفاظتی ( permissive ،directو  )blockingدر پستهای  230 ،400و 63
کیلوولت قابل استفاده میباشد.
ويژگیهای اصلی اين دستگاه عبارتند از:


امكان ارسال و دريافت فرامین به صورت مستقل از هم و همزمان



دارای واسطهای ايزوله جهت اتصال به سیستم حفاظت



قابلیت اتصال به تجهیزات مخابراتی با واسط ديجیتال مطابق استاندارد ITU-T G.703
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قابلیت اتصال مستقیم به فیبر نوری



امكان تنظیم مستقیم به فیبر نوری



امكان تنظیم پارامترهای دستگاه به صورت نرمافزاری



امكان ثبت تاريخچه وقوع فرامین و وقايع



امكان همزمانی با GPS

-2-1-2

توليد صنعتي سيستم  PLCمخابراتي

خط تولید سیستم  Power Line Carrierکه يكی از محصوالت منتج از تحقیقات پژوهشگاه نیرو میباشد در محل کارخانه
کیاتل واقع در جاده مالرد ،در تاريخ  88/2/19با حضور معاون محترم وزير نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی و جمعی از مديران
و مسئولین شرکت توانیر و وزارت نیرو ،به بهرهبرداری رسید.
سیستم  PLCوسیله ارتباطی تك کاناله جهت ارتباط بین پستهای فشارقوی از طريق خطوط فشارقوی میباشد .نوع
مدوالسیون دراين سیستم  )Suppressed Side Band or Single Side Band( SSBاست .ويژگیهای سیستم  PLCبه
شرح زير میباشد:


قابلیت ارسال و دريافت در باند  40تا  400کیلوهرتز با پلههای  4کیلوهرتز



فرکانس ارسال و دريافت قابل برنامهريزی توسط کاربر



توان ارسال به صورت مدوالر بوده و قابل انتخاب میباشد ( 10وات و  20وات)

مشخصات کلی سیستم  PLCتولید شده توسط شرکت کیاتل به شرح زير است


قابلیت ارسال و دريافت در تمام باند  40تا  500کیلوهرتز با پلههای  4کیلوهرتز
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توان ارسال به صورت مدوالر بوده و قابل انتخاب میباشد (  5وات 10 /وات 20 /وات 40 /وات )



ســیستم  KNRIPLC1براساس تخصیص فرکانسی فرستنده و گیرنده در باند فرکانسی 500-40
کیلوهرتزعمل میکند



قابلیت مانیتورينگ اطالعات موجود درسیستم توسط کامپیوتر يا  Held Handوجود دارد



قابلیت اعمال  Configurationهای مختلف به سیستم وجود دارد



فرکانس ارسال و دريافت  KNRIPLC1توسط کاربرقابل انتخاب با  Dip Switchمیباشد



فیلترهای ارسال و دريافت قابل برنامهريزی بوسیله جامپر میباشند



سیستم داخلی  KNRIPLC1بصورت کامال ديجیتال بوده و عملیات مدوالسیون و دمدوالسیون  HFو
پردازش  VFبصورت ديجیتالی پیادهسازی شده است



فیلترهای باند صدا و تلگرافی در ارسال و دريافت بصورت ديجیتالی پیادهسازی شده است



قابلیت انتخاب امپدانس خط بصورت  150 – 125 – 75اهم وجود دارد



توان مصرفی  40 Wmaxبرای سیستم  10 Wو توان مصرفی  150 Wmaxبرای سیستم 40 W



منبع تغذيه - 48ولت با تلرانس %20±

-3-1-2

طراحي و ساخت مودم با مشخصات بهينه و قابليت تنظيم پهناي باند به منظور استفاده در محيط انتقال HV

(پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه)

در اين پروژه ،طراحی و ساخت يك مودم با استفاده از شیوههای مدوالسیون پیشرفته و کدينگهای مناسب ،با ويژگی استفاده
بهینه از پهنای باند در دسترس ،جهت انتقال ديتای پرظرفیت در محیط انتقال خطوط فشارقوی به انجام رسیده است .در اين راستا
از مدوالسیون  ،QAMاستفاده شده و پیادهسازی آن با  DSPسری  TMS320C713شرکت  TIتحقق يافته است .تحقق سخت-
افزاری کلیه بخش های مودم مورد بحث در اين پروژه ،از واسطی که محیط سیمولینك توسط دو جعبه ابزار خود يعنی Real-time
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 Workshopو  Target for TI C6000با محیط  Code Composer Studioبرای کاربر ايجاد میکند و امكانات مختلفی که
در محیط سیمولینك جهت شبیهسازی وجود دارد ،استفاده شده است .روش پیادهسازی سیستماتیك ،سريع و ماژوالر الگوريتمهای
پردازش سیگنال ،سهولت در ساخت و عیبيابی آنها را میتوان از قابلیتهای ويژه اين طرح محسوب نمود .يكی از مهمترين
دستاوردهای اين پروژه ،دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت مودمهايی با مشخصات خاص مورد نیاز برای انتقال داده روی
خطوط برق با استفاده از شیوههای پردازش سیگنال ديجیتال میباشد .طراحی و ساخت اين مودم برای اولین بار در کشور با استفاده
از جديدترين روشهای پیادهسازی الگوريتمهای پردازش سیگنال به انجام رسیده است.
محصول اين پروژه انتقال داده با ظرفیت بیشتر نسبت به  PLCهای آنالوگ را در شبكه مخابراتی وزارت نیرو تامین مینمايد.
بنابراين در پستهای  230کیلوولت به منظور انتقال اطالعات جمعآوری شده از پستهای  63کیلوولت به مرکز ديسپاچینگ کاربرد
دارد .با توجه به فراهم بودن محیط انتقال خطوط فشار قوی و اختصاصی بودن لینكهای مخابراتی  ،PLCاز محصول اين پروژه به
همراه مالتی پلكسر جهت انتقال سرويسهای متنوع صوت و داده میتوان بهره گرفت .با هماهنگیهای بعمل آمده با کارفرمای
پروژه (دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت برق منطقهای تهران) و مجری ديسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقهای تهران،
پستهای  63کیلوولت نمايشگاه و فراز و در مرحله دوم پستهای  63کیلوولت شهرك راه آهن و معنوی جهت انجام تستهای
مودم  HVدر سايت ،معرفی شدند .مودم محصول اين پروژه به همراه مالتی پلكسر صوت و داده در کنار  PLCآنالوگ تلترا در
پستهای فوقالذکر تحت تست قرار گرفت .از آنجا که مودم  ،HVيك مودم باند پايه میباشد ،جهت استفاده از خطوط فشار قوی
به عنوان محیط مخابراتی ،بايد به باند فرکانسی در محدوده  40-500کیلوهرتز منتقل شود .اين مدوالسیون توسط بخش HF

دستگاه  PLCنصب شده در اين پستها انجام شد.
طراحي و ساخت دستگاه ثبات خطا (پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه)

دستگاه ثبات خطا يكی از تجهیزات اصلی بخش حفاظت در پستهای فشار قوی است و در هنگام وقوع خطا برای ثبت
اطالعات در شبكه بكار میرود .وظیفه اصلی اين دستگاه مرور مداوم وضعیت شبكه است تا در صورت بروز خطا تمامی اطالعات
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مورد نیاز از قبیل مقدار ولتاژ ،جريان و وضعیت رلههای خط را ثبت کند .پردازش و تحلیل اين اطالعات ،به بهرهبردار برای کشف
علت بروز خطا کمك مینمايد .در نتیجه استفاده از دستگاه ثبات خطا کمك زيادی به صرفهجويی هزينه و زمان برای پی بردن به
اشكاالت شبكه قدرت میکند.
مشخصات فنی:


استفاده از سیستم عامل بالدرنگ OS-9



استفاده از باس صنعتی  VMEبرای ارتباط کارتها با يكديگر



توانايی ذخیرهسازی اطالعات خطا باحجم بال



دارای نرمافزار واسط کاربر با توانايی رسم شكل موجهای خطا و آنالیز مقادير خطای ثبت شده و محاسبه
 THDو توالیها



قابلیت برقراری ارتباط از طريق پورت سريال و يا مودم با استفاده از پروتكل IC620256



توانايی سنكرونساز ساعت سیستم با استفاده از GPS



دارای خروجیهای قابل برنامهريزی رله ای و LEDهای هشدار



قابلیت نمايش دادههای خطا به صورت COMTRADE



دارای  32ورودی آنالوگ ( 3کارت)



نرخ نمونهبرداری برای ورودیهای آنالوگ  6/4کیلوهرتز



دامنه های ورودی آنالوگ 1و  5و  110ولت



تبديل آنالوگ به ديجیتال  16بیت



دارای  64ورودی ديجیتال ( 2کارت)



نرخ نمونهبرداری برای ورودیهای ديجیتال  1کیلوهرتز
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دامنه ورودی ديجیتال  24ولت



تغذيه دستگاه  110ولت مستقیم



اندازه بدنه  19 Subrackاينچ
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با انجام اين پروژه يك نمونه دستگاه ثبات خطا ساخته شد .همچنین يك نرمافزار تحلیلگر طراحی و پیادهسازی گرديد که به
کمك آن میتوان عالوه بر دريافت و تحلیل اطالعات ثبت شده اين دستگاه ،خطاهای ثبت شده توسط سیستمهای ديگر که
استاندارد  COMTRADEرا پشتیبانی میکنند نیز بررسی نمود.

-4-1-2

طراحي و ساخت ترانسفورماتور جريان و ولتاژ تركيبي نوري ()OVCT

دستگاه ثبات بیش از سه دهه است که تحقیقات بر روی ترانسفورماتورهای نوری اندازهگیری ولتاژ و جريان در ردههای مختلف
ولتاژی در دنیا صورت گرفته و محصوالت منتج از آن وارد صنعت برق شده است .سابقه تحقیقات بر روی اين تجهیز در داخل
کشور بیش از دوازده سال و در پژوهشگاه نیرو طی چندين پروژه مختلف به انجام رسیده و در حال توسعه آن است.
استفاده از فناوری اپتیك در ساخت اين دستگاههای اندازهگیری دارای مزايای متعدد و قابل مالحظهای نسبت به نمونههای
متداول است که به ويژگیهای آن اشاره خواهد شد .در اين ترانسفورماتور اندازهگیری ،روش جديدی برای اندازهگیری ولتاژ ارائه
شده که از تلفیق فناوری اپتیك و پیزوسرامیكها بدست آمده است .بكارگیری اين روش منجر به کاهش قیمت قابل توجهی در
ترانسفورماتورهای اندازهگیری ولتاژ اپتیكی مرسوم خواهد شد .اين محصول میتواند جايگزين مناسبی برای  CVTها باشد.
اين پروژه در فازهای مختلف شامل مطالعات اولیه ،طراحی و ساخت پیزو سرامیك مورد نیاز ،طراحی وساخت حسگر پیزو-
اپتیك ،بردهای الكترونیكی فرستنده لیزری و آشكارسازهای نوری ،بردهای ديجیتال و نمايشگر ،طراحی و شبیهسازی میدانی و
ساخت بخشهای فشارقوی شامل پايه ،مقره کامپوزيتی پلیمری ،حلقههای کرونا و جرقهگیر و نگهدارندههای حسگر و ارتباطات
فیبر نوری تعريف و اجرا شده است.
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اين نوع ترانسفورماتورها نسبت به ترانسفورماتورهای معمولی مشكالت اشباع ندارد ،سنسور کامال خطی است و میتوان محدوده
جريان  1تا  6000آمپر را به طور خطی با آن اندازهگیری کرد .در نتیجه اندازهگیری جريانهای خیلی باال توسط آن امكانپذير است.
ايمنی آن بسیار باالست .در پستهای حساس برای دقت باالی اندازهگیری و در پستهای با فضای محدود مانند  GISکاربرد دارد.
خروجی آن ديجیتال و آماده اتصال به واحد پردازش میباشد که امكان اندازهگیری سیگنال با دقت بسیار باال با طیف فرکانسی
وسیع را فراهم میکنند .بحث تابع تبديل ترانسفورماتور در اين نوع قابل بحث نیست و تابعی خطی است .توسط اين نوع ترانسها
اندازهگیری آفست جريان و ولتاژ به عنوان فرکانس صفر امكانپذير است .در سطوح ولتاژ فوق توزيع به باال بسیار با صرفه هستند.
از طرفی نصب آنها در مدار در عرض چند ساعت امكانپذير است و نیاز به  structureخاصی ندارد .حتی میتوان به صورت معلق
در هوا استفاده کرد .میتوان از دقت باالی اين تجهیز برای اندازهگیری پارامترهای ابتدا و انتهای خط و اعمال فرمان حفاظتی
استفاده کرد.

-5-1-2

طراحي و ساخت رله مديريت فيدر

پروژه ساخت رله مديريت فیدر در سال های اخیر در پژوهشگاه نیرو به انجام رسید و محصول نهايی آن در سال  93ساخته شد.
اين رله دارای حفاظت اضافه جريان فاز ،حفاظت اضافه جريان زمین ،تشخیص جريانهای  ،inrushحفاظت در مقابل اضافه ولتاژ و
کاهش ولتاژ ،حفاظت  ،CBFعملكرد بازبست میباشد و قابلیت اندازهگیری توالیهای مثبت ،منفی و صفر ،و همچنین توان اکتیو و
راکتیو و ضريب توان و فرکانس را داراست .از فانكشنهای کنترلی و مانیتورينگ اين محصول میتوان به صدور فرامین کنترلی
برای بازکردن و بستن بريكر ،کنترل و نظارت بر روی وضعیت بريكر و سكسیونر ،امكان اعمال کنترل از طريق کلیدهای پنل
جلويی رله و قابلیت طراحی منطقهای کنترلی يا اينترالك مورد نیاز توسط کاربر اشاره کرد .اين محصول قابلیت ثبت حوادث،
خطاها و اغتشاشات و آالرم را دارد و همزمانسازی با  GPSامكانپذير است .تمامی تستهای مورد نیاز برای ارزيابی اين رله در
آزمايشگاه رله و حفاظت پژوهشگاه نیرو انجام شده و مورد تايید قرار گرفته است و آماده ارائه میباشد.

فصل سوم
جمعبندي و نتيجهگيري
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در اين گزارش مطالعاتی در راستای ارزيابی میزان توسعه تجهیزات حفاظتی در داخل کشور انجام شده که در دو فصل پیشین
ارائه شده است .دو منظر دانش تجهیزات حفاظتی و اقدامات انجام شده در راستای تولید محصوالت حفاظتی در مراکز تحقیقاتی و
صنعتی مورد بررسی قرار گرفت .بدين منظور مكاتبات و مكالمات مستمری با متخصصین حاضر در مراکز مذکور صورت گرفت.
نتايج حاصل از اين گزارش میتواند به وضوح پتانسیلهای موجود در کشور و پیشرفتهای بدست آمده در مسیر توسعه تكنولوژی
حفاظت شبكه برق را نشان دهد .بخشی از نتايج حاصل شده از اطالعات گردآوری شده مرتبط به حوزه دانش ساخت تجهیزات
حفاظتی در ادامه مطرح شده و در انتها نتايجی کلی تر مبتنی بر دو منظر مذکور ارائه شده است.
همانطور که در فصل  1نشان داده شد ،مطالعات و تحقیقات وسیعی در سالهای اخیر در راستای تولید محصوالت حفاظتی اعم
از محصوالت نرمافزاری و سختافزاری انجام شده است .با ظهور ادوات میكروپروسسوری و پتانسیل باالی آنها در واحد پردازش
مرکزی رلهها و تجهیزات پايش و پردازش ،الگوريتمهای نرمافزاری و قابلیتهای آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت .شكل زير سهم
بخش نرمافزاری و سختافزاری را در طراحی رلههای حفاظتی در طول دورههای زمانی مختلف نشان میدهد .برای رلههای
ديجیتال امروزی ،تنها  20درصد از تالش طراحی رلههای حفاظتی به سختافزار مورد نیاز اختصاص میيابد .متاسفانه ،پیشرفت به
منظور افزايش قابلیت اطمینان نرمافزاری رشد بسیار کمتری نسبت به قابلیت اطمینان سختافزاری داشته است.

شكل  :1-3تحول در ساخت رلههاي حفاظتي (آمريكا)
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نتايج تحقیقاتی انجام شده توسط محققین در مراکز تحقیقاتی-دانشگاهی در قالب مقاالت و مجالت معتبر ،نقش موثری در
توسعه نرمافزار تجهیزات حفاظتی خواهد داشت .بررسی دادههای استخراج شده و ارائه شده در بخش  1-1مطابق با شكل زير سهم
مطالعات انجام شده در راستای توسعه رلههای نسل سوم و تجهیزات پايش و پردازش را نشان میدهد .طبق دستهبندی انجام شده
از انواع متدهای حفاظتی مرتبط با رلههای نسل سوم ،تعداد مقاالت و سهم مطالعات انجام شده اختصاص يافته برای هر کدام از
انواع حفاظتی رلهها در شكل زير نشان داده شده است.
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شكل  :2-3سهم مطالعات انجام شده بر روي تجهيزات مختلف حفاظتي
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علی رغم وجود تنوع در متدهای حفاظتی تجهیزات شبكه با استفاده از رلههای نسل سوم ،دستاوردهای علمی قابل توجه تری را
به خود اختصاص داده است که میتواند در رشد هر چه سريعتر زيرفناوریهای مربوطه مورد توجه قرار گیرد .در جدول زير ،تعداد
مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بینالمللی و ملی برای مجموعه تجهیزات اشاره شده در شكل فوق آورده شده است.
جدول  :1-3تعداد مقاالت چاپ شده متخصصين در مجالت معتبر ملي و بينالمللي

عنوان تجهیز حفاظتی

تعداد مقاالت چاپ شده

رلههای حفاظتی اضافه جريان
رلههای حفاظتی امپدانسی(ديستانسی)
رلههای حفاظت ديفرانسیل تجهیزات شبكه قدرت
کنترل و حفاظت گسترده شبكه قدرت
ساير موارد

40
36
32
46
17

نمودار زير نیز تعداد مقاالت چاپ شده در سالهای گذشته را نشان میدهد .پرواضح است که در طول سالهای اخیر مطالعات
گستردهای در راستای بهبود و افزايش قابلیت اطمینان عملكرد تجهیزات حفاظتی انجام شده است.
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شكل  :3-3نرخ مطالعات انجام شده در  15سال اخير

در حال حاضر در کشور شرکتهای مختلفی در زمینه ساخت تجهیزات حفاظتی فعالیت میکنند .در شكل زير تعداد شرکتهای
فعال در زمینه ساخت تجهیزات حفاظتی و دانشگاههايی که در زمینه ساخت اين تجهیزات فعالیت داشتهاند نشان داده شده است.
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شكل  :4-3تعداد پروژههاي انجام شده ساخت تجهيزات حفاظتي در مراكز تحقيقاتي و صنعت

با توجه به تنوع رلههای نسل سوم و کارايی متفاوت و تكنولوژی ساخت و طراحی متفاوت آنها ،دستهبندی ارائه شده در شكل
 2-3در نظر گرفته شده و دانشگاههايی که بر روی ساخت انواع مختلف آنها فعالیت داشتهاند در جدول زير آورده شده است.
جدول  :2-3پروژههاي طراحي و ساخت انواع رله هاي نسل سوم در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي

انواع رله
ها
مراکز تحقیقاتی
دانشگاه صنعتی
شريف
دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه تهران
دانشگاه علم و

رله اضافه
جريان

رله ديستانس

رله ديفرانسیل
تجهیزات

ساير رلهها
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انواع رله
ها
مراکز تحقیقاتی
صنعت
دانشگاه شهید
عباسپور
دانشگاه تبريز
دانشگاه شهید چمران
دانشگاه کردستان
پژوهشگاه نیرو
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رله اضافه
جريان

رله ديستانس

رله ديفرانسیل
تجهیزات




ساير رلهها
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 )1-1مقدمه
يكی از مهمترين عوامل موفقيت و پيشتازی کشورهای توسعه يافته ،توجه به دانش و مهارت های مديريت به عنوان يكيی
از ضروريات توسعه و رشد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .در اين ميان آنچه به عنوان اصلی ترين کارکرد مديريت در هر
کشور مورد نظر میباشد ،برنامه ريزی و تالش برای اجرا و نيل به اهداف از پيش تعيين شده در آن است .تحيوالت چنيد دهيه
گذشته همراه با وقوع نيازهای جديد در اين سالها مديران را با آنچنان دشواریهايی مواجه ساخته که کيوچكترين غفليت آنهيا
نسبت به مسائل ،پيامدهای غيرقابل جبرانی را بدنبال خواهد داشت .مشاهده فنياوریهيای امييدبخش کيه عليیرغيم داشيتن
راهبردها و سياستهای سنجيده ،بهدليل بیتوجهی به فرايند اجرا ،موقعيت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت کنار
رفته اند ،مويد اين نكته مهم می باشد .لذا توجه به برنامهريزی عملياتی از آنچنان اهميتی برخوردار است که تنهيا بيا تكييه بير
تدوين راهبردها و اتخاذ سياستها نمیتوان توسعه فناوری را محقق نمود .از اين رو در دهه های اخير توجه سياسيتگيذاران و
صاحبنظران به شناسايی و بهره برداری هرچه بيشتر و بهتر از الگوها و ابزارهای نوين برنامهريزی عملياتی جلب شده است.
اقدامات الزم برای پيادهسازی و تحقق جهتگيریهای کالن و پشتيبان سؤاالتی هستند که معموالً در آخرين مرحله تدوين
اسناد ملی توسعه مطرح میشوند .چه ساز و کارها ،اجزاء ،سازمانها ،افراد (به طورکلی چه الزاماتی) نياز است و نقش هير کيدام
بهطور خاص در فرايند توسعه فناوری چيست؟ رابطه بين عوامل موثر بر تحقق جهتگيریهای باالدستی چگونه است و تنظيم
و تعامل بين آنها چگونه برقرار میشود؟
مباحث تدوين و پيادهسازی جهتگيریهای کالن و پشتيبان ،در حوزه "مديريت راهبردی "1مطرح میباشيند .در ميديريت
راهبردی نه تنها به رکن برنامهريزی و تدوين اقدامات و فعاليتها که اولين و شايد مهمترين گام باشد ،پرداخته میشيود بلكيه
ساير ارکان مديريت از جمله سازماندهی ،تأمين منابع ،نظارت و کنترل فعاليتها و ارزيابی تحقق استراتژیها را نيز در برمیگيرد
و اين فرآيند به طور دائمیو پويا تكرار میشود تا سيستم به اهداف مورد نظر دست يابد.

Strategic management
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پيش از ارائه روش پيشنهادی برای تدوين برنامه عملياتی بر مبنای ارکان جهتساز و جهتگيریهای پشتيبان ،الزم اسيت
مروری بر ادبيات مرتبط با روشهای موجود در ادبيات برای برنامه عملياتی داشت .بر مبنای مفاهيم و گامهای معرفی شيده در
اين رويكردها روش پيشنهادی برای تدوين برنامه عملياتی همراستا با جهتگيریهای باالدستی معرفی میگردد.

 )2-1مرور ادبيات روشهای تدوين برنامه عملياتی
در قالب مرور ادبيات ،روشهای استفاده شده برای برنامه عملياتی معرفی میگردد ،در ادامه ابتدا رويكرد چيارچوب منطقيی
معرفی میشود ،سپس گامهای اجرای رويكرد منطقی ارائه میشود .در ادامه رويكردی که در تدوين برنامه عملياتی سند توسعه
پيل سوختی استفاده شده است ،توضيح داده خواهد شد.
رويكرد چارچوب منطقی 2ابزاری است برای برنامهريزی هدفمند پروژهها .بسته به نياز تحليلگر ،اين ابزار میتواند با اهداف
مختلف تحليل ،برآورد ،و ارزيابی پروژهها در برنامه ريزی عملياتی مورد استفاده قرار گيرد .استفاده از اين رويكرد منجر به بهبود
کيفيت اجرای پروژهها و درنتيجه آن دستيابی به امكانپذيری ،3مرتبط بودن ،4و پايداری 5میشود .در رويكرد چارچوب منطقی،
صاحبان پروژه 6نقش اصلی را در اجرای پروژههای تعريف شده برعهده دارند .درنتيجه ،اجرای موفق اين پروژههيا وابسيته بيه
رسيدن به فهم مشترکی از اين چارچوب در ميان ذينفعان مختلف است.
از رويكرد چارچوب منطقی به منظور تسهيل طراحی و اجرای پروژههای توسعه ،انتخاب و تنظيم اولويت در ميان پروژهها ،و
پيگيری و ارزيابی اين پروژهها استفاده میشود .از دريچه تعاريف ،رويكرد چارچوب منطقی ابزاری است برای تحليل منطقيی و
تفكر ساختاريافته در برنامه ريزی پروژه .اين رويكرد به ايجاد ساختاری واحد برای تعاميل و درکيی مشيتری مييان گيروههيای
مختلف ذينفعان پروژه کمک میکند .اين رويكرد همچنين رويكردی هدفمحور است ،بهاين معنی که محوريت فرايند برنامه-
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ريزی ‹تحليل مشكل› است .تحليل مشكل به تعريف اهداف منجر شده و اهداف تعيين شده ،زمينه را برای انتخاب فعاليتهای
مرتبط آماده میکند .بر اين اساس ،يک ايده پايه در اين رويكرد اين است که نبايد در ابتدا در مورد اينکه چهکسی چهکاری را
انجام دهد صحبت کرد ،بلكه در آغاز بايد پيرامون مشكال تی که نياز به برخورد دارند و نيز اهدافی که بايد تامين گردد تحقييق
شود.
تحليل منطقی و نظام يافته عناصر اصلی طرح و هدايت نتايج آن ،بهبود برنامهريزی از طريق تعيين پيوند ميان عناصر طرح
و عوامل خارجی ،فراهم آوردن چارچوبی برای پايش منظم آثار و نتايج طرح ،تسهيل انتقال اطالعات ميان مجرييان ،متولييان،
راهبران و ناظران طرح ،اطمينان از تداوم رويكرد عمليات اجرايی طرح پس از جابهجايی مديران و مهيرههيای کلييدی طيرح و
سهولت تبادل اطالعات ميان طراحان ،مجريان و دولتمردان از جمله مزايای برجسته رويكرد برای بهبود کيفيت طرح میباشيد
که در اين قسمت تشريح میگردد.
 )1-2-1گامهای رويكرد چارچوب منطقی
رويكرد چارچوب منطقی به جنبههای کليدی وضعيت پيچيده موجود میپردازد .جامع بودن کار برنامهريزی بير مبنيای ايين
رويكرد با موارد ذيل تعيين میشود:
 مقدار اطالعات در دسترس
 پيچيدگی مشكالت در دست اقدام
 تعداد شرکتکنندگان و توانايیهای آنها
نقطه حرکت رويكرد چارچوب منطقی بايد ورقهای مشتمل بر شرح مشكالت موجود در محدودهی پروژه باشد .به طور مثال
مطالعه قبلی انجام شده يا اطالعات طبقه بندی شده در اين راستا بايد پيش از اجرای رويكرد چارچوب منطقی در اختيار باشيد.
اطالعات مربوط به عاليق هر يک از گروه های درگير در پروژه ،نيازهای آنان ،موقعيت اجتماعی  -فرهنگی و غيره نيز باييد در
دسترس باشد.
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مراحل اجرای رويكرد چارچوب منطقی در شكل زير خالصه شده و در ادامه به تفصيل شرح داده خواهند شد.

شكل  )1-0گام های اصلی رويكرد چارچوب منطقی
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الف) گام اول :تحليل مشاركت
بهعنوان نخستين گام ،سيمای جامعی از گروه ها ،افراد و مؤسسات ذينفع شرکت کننده در پروژه بايد تهيه شود .سازمانهيا،
مسئوالن سطوح مختلف ،و گروههيای ذينفيع ،انگييزه هيا و منيافع گونياگون دارنيد بنيابراين تحلييل منيافع و انتظيارات کلييه
شرکتکنندگان هم در اوايل فرآيند برنامهريزی و هم در مراحل استقرار پروژه از اهميت ويژهای برخوردار است.
يک الزام اساسی در همه پروژههای توسعهای آن است که اهداف عينی بازتاب نيازهای جامعه و گروههای ذينفع باشند و نه
فقط نيازهای درونی مؤسسات .بر اين اساس ،الزم است ليستی از کليه گروههايی که ديدگاههای آنها برای دری مشكل مزبور
الزم است ،و همچنين کليه گروه هايی که در منطقه به طور مثبت يا منفی ،مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير پروژه توسعه قرار
میگيرند ،تهيه شود.
جهت يک تحليل اساسی بايد کارگاه هايی متشكل از ذينفعان اين حوزه تشكيل داد .در اين کارگاهها ،بايد کياری کيرد کيه
افراد شرکتکننده در کارگاه به شكل نماينده گروههای مختلف طی جلسات کارگاه حاضر شوند .شناسايی همه طرفهای دخيل
(درگير) در اين کار ضروری است .جهت شناسايی الزم است تا:
 .1نام همه اشخاص  ،گروهها و مؤسسات اثرپذير از محيط مشكل نوشته شود.
 .2گروهها  ،اشخاص  ،سازمانها و مقامات ذینفع ردهبندی شوند.
 .3درباره منافع و ديدگاهها و اولويتبخشی به آنان هنگام تحليل مشكل بحث صورت بگيرد.
نگاهی به بعضی گروهها
بر پايه اطالعات موجود و بينش و تجربه اشخاص شرکتکننده در کارگياه ،ميیتيوان تحلييل مفصيلتيری بيرای انتخياب
گروههای شناسايی شده انجام داد .شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی بايد درباره ضوابط مورد استفاده در ايين تحلييل تصيميم
بگيرند .پس از تعيين ضوابط ،خصوصيات عمده هر يک از گروه ها بايد طبق آن ضوابط شناسايی شيود .در صيورتی کيه وجيود
اختالف عقيده بين شرکتکنندگان پيشبرد کار را دشوار میکند ،بايد با استفاده از "نشانههای ترافيک" بحثها را قطع کرد .اين
نشانهها جهت گردآوری اطالعات بيشتر با نياز به شفافيتسازی در مراحل بعدی فرايند به کار خواهند رفت.
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شكل  )2-0نحوه بررسی گروههای مهمتر

تعيين چشمانداز برنامهريزی
نكته شايان اهميت آن است که شرکتکنندگان پروژه بتوانند درباره منافع و ديدگاههايی که اولوييت آنهيا هنگيام تحلييل
مشكالت (گام  )2مشخص شده توافق کنند .موضوعات مرتبطی که بايد در ذهن داشته باشند عبارتند از:
 کدام گروهها بيش از همه به کمکهای خارجی نياز دارند؟
 کدام گروهها ذینفع بايد حمايت شوند تا از توسعه مثبت اطمينان حاصل شود؟
 چه تعارضاتی هنگام حمايت از گروههای ذی نفع پديد خواهند آمد و چه تدابيری برای اجتناب از اين گونيه تعارضيات
میتوان انديشيد؟
نكته مهم در اين گام تعيين اولويتها میباشد به عبارت ديگر هنگام اجرای تحليل مشكالت (گام  )2بايد تصميم گرفت که
به کدام منافع و ديدگاهها اولويت داده شود.
ب) گام دوم :تحليل مشكل
وضعيت کنونی بر پايه اطالعات موجود تحليل می شود؛ يعنی مشكالت عميده شناسيايی شيده و روابيط عليتيی بيين ايين
مشكالت به شكل يک درخت ترسيم میگردد .نكته مهم آن است که همه گزينهها در جريان تحليل مشكل همچنيان مفتيوح
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بمانند .هدف اين مرحله اوليه تعيين يک ديدگاه کلی از وضعيت است .در ادامه اين فرآينيد ،چشيمانيداز محيدودتر و عمييقتير
میشود تا آمادگی الزم جهت طراحی پروژه فراهم گردد.
برای تعريف مشكالت نيز ضرورت برگزاری پنل خبرگی يا کارگاه وجود دارد .گامهای تنظيم مشكالت از اين قرار می باشد:
 .1مشكالت موجود و نه مشكالت احتمالی ،تصوری يا مشكالت آينده شناسايی شود.
 .2منظور از يک مشكل نه فقط فقدان يک راه حل مناسب بلكه وجود يک حالت منفی میباشد.
 .3در هر کارت فقط يک مشكل نوشته شود.
شناسايی نقطه شروع
هر شرکت کننده کارگاه يک پيشنهاد به عنوان يک "مشكل اصلی" مینويسد به اين معنی که آنچه را که خود بيه عنيوان
هسته اصلی مشكل میداند شرح میدهد .روح هدايت گر بحث و انتخاب مشكل اصلی ،منافع و مشكالت گيروههيای ذینفيع،
اشخاص و يا موسسات شرکتکننده در کارگاه است .سپس بايد درباره هر يک از پيشنهادها در کارگاه بحث و تالش شيده و در
مورد يک مشكل اصلی توافق به دست آيد .اگر نتوان به توافق رسيد آنگاه مشكالت پيشنهادی به شكل يک درخيت و طبيق
روابط عليتی بين آنها مرتب میگردد .بار ديگر برای دستيابی به توافق درباره مشكل اصلی – بر پايه بازنگری به دست آمده از
اين طريق – تالش صورت میگيرد .اگر بازهم توافق کلی (اجماع) به دست نيامد آنگاه:
 از بارش افكار ،نقش بازی ،يا ديگر وسايل کمكی تصميمگيری استفاده شود
 بهترين تصميم انتخاب شود مثال با روش نمرهدادن يا ساير روشها
 درباره يكی از آنها تصميم موقت گرفته و به بررسی ادامه داده اما به بحث درباره مشكالت جانشين نيز توجه شود
در صورت امكان از رأی گيری رسمی برای دستيابی به يک تصميم با اکثريت آرا پرهيز شود .برای انتخاب يک نقطه شروع
مناسب می توان از طريق ذيل عمل نمود:
 .1مشكالت عمده موجود بر اساس اطالعات در دسترس (با بارش افكار) شناسايی شوند.
 .2يک مشكل اصلی برای تحليل انتخاب شود.
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طراحی درخت مشكل
 .1علل اساسی و مستقيم مشكل اصلی به موازات يكديگر در باالی آن قرار داده میشوند.
 .2آثار اساسی و مستقيم مشكل اصلی به موازات يكديگر و در زير آن قرار میگيرند.
 .3علل و آثار ايجاد شده بعدی همراه با همان اصل قرار میگيرند تا درخت مشكل طراحی گردد.

شكل  )3-0درخت مشكل اصلی

وقتی شرکت کنندگان در کارگاه متقاعد شدند که همه اطالعات الزم در اين شبكه جهت توضيح روابيط عميده عليت اثير
مشخصه مشكل گنجانده شده ،میتوان تحليل مشكل و نتيجهگيری الزم را انجام داد .میتوان اينچنين بيان نميود کيه جهيت
طراحی درخت مشكل قدم های ذيل برداشته شود:
 .1علل اساسی و مستقيم اصلی را شناسايی شود.
 .2آثار اساسی و مستقيم مشكل اصلی شناسايی گردد.
 .3با نشان دادن روابط علت – اثر بين مشكالت ،درخت مشكل طراحی شود
درخت مشكل را بررسی و اعتبار و کامل بودن آن را رسيدگی و اصالحات الزم انجام گيرد.
ج) گام سوم  :تحليل اهداف عينی
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در اين گام مراحل زير بايد پيموده شود:
طراحی درخت اهداف عينی
هنگام تحليل اهداف عينی ،درخت مشكل تبديل به درخت اهداف عينی (راهحلهای آينده مشكالت) شده و سپس تحلييل
می شود .با شيوه کار به صورت از باال به پايين همه مشكالت ،دوباره واژهبندی و تبديل به اهداف عينی (يعنی عبيارات مثبيت)
میشوند.
 مشكل اصلی نسبتا تبديل به يک هدف عينی شده و ديگر به صورت ويژه ديده نمیشود.
 دشواری تجديد واژهبندی را با شفاف کردن بيان مشكل اصلی میتوان حل کرد.
اگر عبارات حاصله پس از تجديد واژه بندی از مشكالت همچنان نامفهوم باشند ،يک هدف عينی جانشينی برای آن نوشيته
می شود يا آن مشكل بدون تغيير باقی می ماند .حضور اهداف عينی مورد نظر در يک سطح برای دسيتيابی بيه اهيداف عينيی
سطح بعد کافی هستند.
مشكالت :اگر علت  Aباشد آنگاه اثر  Bاست.
اهداف عينی :وسيله  Xبرای رسيدن به نتيجه Y

در اين ميان ،اين نكته را بايد توجه کرد که هر رابطه علت -اثری خود به خود به ييک رابطيه وسييله  -نتيجيهای تبيديل
نمیشود بلكه اين کار به تجديد واژهبندی ارتباط دارد .با شيوه کار به صورت از پايين به باال بايستی مطمئن شد که رابطههيای
علت  -اثری به رابطههای وسيله  -نتيجهای تبديل شدهاند .سرانجام خطوطی جهت نشان دادن رابطههای وسيله -نتيجهای در
درخت اهداف عينی رسم می شود.
لذا جهت طراحی درخت اهداف عينی قدم های ذيل طی میشود:
 دوباره همه عناصر درخت مشكل به صورت حاالت مثبت و مطلوب تنظيم میشود.
 رابطههای وسيله  -نتيجه حاصله بازبينی شده تا از اعتبار و کامل بودن درخت اهداف عينی اطمينان حاصل گردد.
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 در صورت لزوم :در عبارات تجديد نظر می شود ،اهداف عينی به ظاهر غيرواقعبينانه و غيرضروری حذف میشود ،و
هرجا الزم است اهداف عينی جديد اضافه می گردد.
 خطوط اتصال برای نشان دادن رابطههای وسيله  -نتيجهای ترسيم میگردد.
د) گام چهارم  :تحليل راهحلهای جانشين
در اين گام مراحل زير بايد پيموده شود:
انتخاب راههای ديگر (جايگزين)
مقصود از تحليل راهحلهای جانشين ،شناسايی گزينههای احتمالی جانشينی  ،ارزيابی اجراييی و سيهولت ايين گزينيههيا و
توافق درباره يک استراتژی برای پروژه است .شاخههای وسيله  -نتيجه احتمالی در درخت اهداف عينی که میتوانند تبديل بيه
پروژههای توسعهای احتمالی شوند شناسايی و مشخص شدهاند .اين شاخههای وسييله  -نتيجيه شيامل گزينيههيای جانشيين
میباشند .گزينههای جانشينی شمارهگذاری و نامگذاری میشوند مانند "رويكرد توليد"" ،رويكرد درآمد"" ،رويكرد آموزش" و
غيره.
با مراجعه به نتايج تحليل شرکتکنندگان (گام  ،)1آنها میتوانند درباره گزينههای جانشين و اينكه عاليق کدام گروههيای
ذینفع بر روی آنها و به چه شكلی اثر میگذارد ،بحث و تبادل نظر کنند.
قدم های ذيل جهت شناسايی گزينههای جانشينی برداشته می شوند:
 .1پلههای متفاوت وسيله  -نتيجه به عنوان گزينههای جانشين يا اجزای پروژه شناسايی میشوند.
 .2اهداف عينی آشكارا نامطلوب يا دستنيافتنی حذف میگردد.
 .3اهداف عينی که به وسيله پروژههای ديگر در منطقه پیگيری میشوند حذف میگردد.
 .4درباره کاربردهای پروژه در گروههای متأثر از آن بحث صورت می گيرد.
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انتخاب پاياترين راه جانشين
گزينههای جانشينی بايد با توجه به معيارهای ذيل انتخاب شوند:
 کل هزينه
 فوايد آن برای گروههای اولی
 احتمال دستيابی به اهداف عينی خطرهای اجتماعی
شرکت کنندگان در کارگاه بايد درباره هر نوع معيار ديگر برای استفاده در هنگام ارزيابی قابليت دوام گزينههای جانشينی نيز
توافق کنند .معيارهای احتمالی عبارتند از:
 معيارهای فنی :متناسب بودن ،استفاده از منابع محلی ،مناسب بازار بودن و غيره.
 معيارهای مالی :هزينهها ،قابليت پايداری از لحاظ مالی ،ارز خارجی مورد نياز و غيره.
 معيارهای اقتصادی :برونداد اقتصادی ،مقرون به صرفه بودن و غيره.
 معيارهای سازمانی :ظرفيت قابليت ،تبحر فنی.
 ميعارهای اجتماعی  /توزيعی :توزيع هزينه ها و سودها ،موضوعات مربوط به جنسيت ،محيدوديتهيای اجتمياعی –
فرهنگی ،مشارکت و انگيزه مردم محلی و غيره.
 معيارهای زيستمحيطی :اثرهای زيستمحيطی ،خسارات و سودهای زيستمحيطی.
تيم برنامهريزی بايد در رابطه با گزينه های جانشينی معيارهای متفاوتی را در نظر گرفته و ارزيابی دقيقی به عميل آورد .بير
اساس اين يافتهها تيم برنامهريزی بايد درباره يک استراتژی پروژه به توافق برسد.
در ادامه گام های اين مرحله ،انتخاب استراتژی پروژه با سه گام ذيل صورت میپذيرد:
 .1اجرايی و آسان بودن گزينههای جانشينی ارزيابی می شود.
 .2يكی از گزينههای جانشينی به عنوان استراتژی پروژه انتخاب می گردد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
13
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،دی 1394

 .3در صورتی که نتوان به توافق مستقيم دست يافت آنگاه :معيارهای اضافی ايجاد يا گزينههای بحث برانگيز با اضافه
يا حذف کردن عناصری از درخت اهداف عينی تغيير میکند.
ه) گام پنجم  :شناسايی عناصر اصلی پروژه
پس از انتخاب استراتژی پروژه توسعه ،عناصر عمده آن که از درخت اهداف عينی به دست آمدهاند ،به سيتون اول عميودی
ماتريس پروژه ( 7 )PMمنتقل میشوند .در صورت لزوم واژهبندی درخت اهداف عينی دوباره تنظيم شده تا دقت آنهيا بيشيتر
شود.
عناصر اصلی پروژه از اين قرار خواهند بود:
 .1هدف نهايی
 .2مقصود

8

9

 .3بروندادها
 .4فعاليتها

10

11

 .5دروندادها

12

هدف نهايی ،اصطالح هدف عينی پيشبينی شده برای درازمدت را توصيف میکند که پيروژه توسيعه در آن سيهيم اسيت
(توجيه پروژه توسعه).
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بروندادها به صورت اهداف عينی بيان میشوند که مديريت پروژه مسؤوليت دستيابی به آنهيا و پاييدار بودنشيان در طيول
پروژه را به عهده دارد و تأثير مجموع آن ها بايد برای دستيابی به هدف عينی آنی کافی باشد .با وجود اينكه مديريت پروژه بايد
بروندادهای آن را تضمين کند اما اهداف عينی آنی فراتر از کنترل مستقيم وی میباشد.
فعاليتها به صورت فرآيندها بيان میشوند .از شرح جزييات فعاليتها اجتناب کرده و بر ساختار پايه و استراتژی پروژه تأکيد
می شود .همه بروندادها بايد شمارهگذاری شوند .سپس هر فعاليت بايد در رابطه با بروندادهای متناظر با خود ،شمارهگذاری شود.
دروندادهای عمده به شكل اعتبار مالی ،کارمند و کاال بيان میشوند.
و) گام ششم  :مفروضات
منظور از مفروضات حاالتی است که بايد وجود داشته باشند تا پروژه به پيش برده شود ولی خارج از کنترل مستقيم مديريت
پروژه قرار دارند .اين گام شامل مراحل زير است:
شناسايی مفروضات
در اين گام از پايين ماتريس شروع و رو به باال عمل می شود .بايد مالحظه نمود که آيا دروندادها برای اجرای فعاليتهای
پيشبينی شده کافی هستند يا اتفاقات ديگری هم بايد در خارج از پروژه روی دهد (مفروضات).
بعضی مفروضات را از عناصر درخت اهداف عينی میتوان به دست آورد .مفروضات در هر يک از سطوح ماتريس پروژه بيه
طرف باال تا سطح هدف توسعهای پروژه شناسايی می شوند .از پايين ماتريس شروع و در تمام سيطوح بررسيی ميی شيود کيه
پيشنهادات به صورت منطقی از يكديگر پيروی میکنند و اينكه کامل هستند يا خير .هر سطح بايد شرايط الزم و کيافی بيرای
سطح بندی را داشته باشد.
بايد اطمينان حاصل گردد که مفروضات چنان با جزييات عملياتی و به تفصيل شرح داده شدهاند که میتوان آنها را کنترل
کرد (در صورت امكان با شاخصها)

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
15
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،دی 1394

مثال هايی از مفروضات عبارتند از :گيرندگان کمک هزينه تحصيلی به سمتهای از پيش معينشده بر میگردند ،مؤسسيات
محلی در فعاليتهای برنامهريزی همكاری می کنند ،تغيير قيمتها در سطح جهانی را میتوان بيا مييزان بودجيه تعييين شيده
انطباق داد.
جهت شناسايی مفروضات مهم ،می توان مفروضات را:
 .1از درخت اهداف عينی به دست آورد.
 .2به صورت حاالت مثبت واژهبندی نمود( .به اهداف عينی مراجعه شود)
 .3با سطوح مختلف ماتريس پروژه ،مرتبط نمود.
 .4مطابق با اهميت و احتمالشان وزن داد.
بررسی مفروضات
برای نشان دادن احتمال موفقيت پروژه بايد به صورت يک به يک و در هر سطح حرکت کيرده و اهمييت احتميال آنهيا را
کنترل کرد .مفروضاتی که احتمال وقوع آن ها خيلی زياد بوده يا برای وقوع پيامد پروژه اهميت ندارند بايد کنار گذاشيته شيوند.
اگر شرکتکنندگان در کارگاه رويكرد چارچوب منطقی تعيين کردند که يكی از مفروضات برای پيامد پروژه مهم بوده اما احتمال
وقوع آن وجود ندارد ،در اين صورت آن يک عامل نابود کننده است .در صورتی که عوامل نابودکننده در پروژه پيدا شوند يا بايد
پروژه به شكلی تغيير داده شود تا از بروز چنين عواملی اجتناب شود يا بايد کل پروژه متوقف شود.
هر يک از سطوح ماتريس پروژه بايد شرايط الزم و کافی برای سطح بعدی باالتر را داشته باشد .بررسی اهميت مفروضيات
از طريق قدم های ذکر شده در صورت میگيرد:
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شكل  )4-0بررسی اهميت مفروضات

ز) گام هفتم  :شاخصها (ماتريس پروژه)
شاخصها در ستون دوم ماتريس پروژه مشخص میشوند .جزييات شاخصها تعيين کننده طرز اندازهگيری دامنه دستيابی به
اهداف عينی در زمانهای متفاوت است .اندازهگيریها میتوانند به انواع ذيل باشند:
 اندازهگيری کمی – مانند مقدار کيلومترهای بازسازی شده جادهها.
 اندازهگيری کيفی – مانند همكاری کشاورزانی که کارکرد مؤثر دارند.
 اندازهگيری رفتاری – مانند افزايش استفاده از تسهيالت بهسازی محيط.
شاخصهای کيفی نيز بايد حتیاالمكان قابل اندازهگيری باشيند .شياخص هيای مسيتقيم ممكين اسيت الزم شيود کيه بيا
شاخصهای اضافی غيرمستقيم تكميل شوند .وجود چند شاخص بهتر از يک شاخص است .شاخصهای منفرد به ندرت سيمای
جامعی از تغييرات را ارايه میکنند.
تعريف ميزان دستيابی به اهداف عينی
در زمينه رويكرد چارچوب منطقی  ،شاخصها مشخص کننده استاندارد عملكردی هستند که بايد برای دسيتيابی بيه هيدف
نهايی ،مقصود و بروندادها به آنها برسيم .شاخصها بايد نكات ذيل را مشخص کنند:
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 گروه هدف (برای چه کسی)
 کميت (چهقدر)
 کيفيت (چگونه)
 زمان (کی)
 محل (کجا)
تنظيم شاخصها
شاخص خوب بايد اينگونه باشد:
 اساسی :يعنی جنبه اساسی يک هدف عينی را با اصطالحات دقيق منعكس میکند.
 مستقل :در سطوح متفاوت از آنجايی که اهداف توسعه و اهداف آنی متفياوت خواهنيد بيود و انتظيار ميیرود هير
شاخص منعكس کننده مدری دستيابی به هدف عينی باشد ،يک شاخص را به طور معمول نمیتوان برای بييش از
يک هدف عينی به کار برد.
 واقعی :هر شاخص بايد بازتاب يک واقعيت – و نه تصور ذهنی – باشد و بايد برای تمامی حاميان پيروژه و حتيی
اشخاص مطلع بدبين يک معنا و مفهوم را داشته باشد.
 قابل قبول :يعنی تغييرات ثبت شده را بتوان به طور مستقيم به پروژه منتسب کرد.
 مبتنی بر دادههای به دست آمدنی :شاخصها بايد از دادههايی به دست آمده باشند که به آسانی در دسيترس
بوده يا بتوان با تالش معقول و اضافی به عنوان بخشی از مديريت اجرايی پروژه آنها را گردآوری کرد.
اندازه گيریهای ارايه شده به وسيله شاخصها بايد آن قدر دقيق باشند که شاخص به طور عينی قابيل تحقييق و رسييدگی
باشد .شاخصی به طور عينی قابل تحقيق است که اشخاص مختلفی که از يک فرآيند اندازهگيری به صورت مستقل از يكديگر
استفاده میکنند ،اندازهگيریهای يكسان به دست آورند.
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در مراحل اوليه برنامهريزی ،شاخصها فقط مقادير راهنما هستند که برای تحليل مفهوم پروژه به کار میروند .ايين مقيادير
راهنما بايد وقتی پروژه عملياتی میشود دوباره بازنگری شده و در صورت لزوم به جای آنها از شاخصهای اختصاصيی پيروژه
استفاده شود.
بررسی ابزار رسيدگی
هنگام تدوين شاخصها ،منابع اطالعاتی الزم برای استفاده آنها بايد مشخص شوند يعنی:
چه اطالعاتی در دسترس قرار میگيرد؛
به چه شكلی
چه کسی بايد اين اطالعات را فراهم کند.
منابع خارج از پروژه بايد از لحاظ در دسترس بودن ،قابليت اطمينان و مرتبط بودن ارزيابی شوند:
کار و هزينه های الزم برای هر نوع اطالعات که به وسيله خود پروژه توليد میشود نيز بايد ارزيابی شود .شاخصهيايی کيه
نتوانيم ابزار رسيدگی مناسبی برايشان شناسايی کنيم بايد با شاخصهای قابل رسيدگی تعويض شوند .شاخصهايی که پيس از
در نظر گرفتن هزينه و کاربرد و سودمندی ،پرهزينه تشخيص داده شوند بايد با شاخصهای سادهتر و ارزانتر تعويض شوند.
تدوين شاخصها بايد شامل مشخص کردن ابزار رسيدگی به آنها نيز باشند .در بسياری موارد ،افزودن يک ستون به عنوان
"ابزار رسيدگی" به ماتريس پروژه میتواند مفيد باشد .جهت بررسی مفيد بودن شاخص سواالت ذيل را می توان مطرح نمود:
 آيا اطالعات از منابع موجود (آمارها  ،پروندهها و غيره) قابل دسترسی است؟
 آيا اين اطالعات حقيقی و روزآمد هست؟
 آيا گردآوری دادههای خاص الزم است؟
 اگر پاسخ آری است آيا فايدههای اين دادهها هزينه آنها را توجيه میکند؟
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با مشخص شدن گام های فوق و تعيين دقيق هر کدام ،در نهايت يک برنامه عملياتی با جزئيات مناسب بدست میآيد.
 )2-2-1روش پيشنهادی سند ملی فناوری پيلسوختی
در ايران تاکنون تجارب مختلف و متنوعی در حوزه تدوين اسناد ملی فناوری اتفاق افتاده است .از مييان ايين اسيناد ،سيند
توسعه فناوری پيلسوختی يكی از نظاممندترين و منطبقترين اسناد بر اصول علمی سياست فناوری و نوآوری بوده است .ايين
سند در حوزههای تدوين اهداف ،ارائه راهبردها ،و تدوين برنامه عملياتی بيه معرفيی روشهيا و رويكردهيای پيشينهادی خيود
پرداخته است که مشروح اين روشها در دو کتاب به چاپ رسيده است [ ]1و [.]2
يكی از روشهايی که می توان از آن برای تدوين برنامه عملياتی استفاده نمود ،روش استفاده شده در سند توسيعه فنياوری
پيلسوختی است .در اين روش ،برنامه عملياتی روشی برای پيادهسازی راهبردهای توسعه فناوری قلمداد میگردد .برای پيياده-
سازی راهبردهای طراحی شده در قالب برنامههای عملياتی ،استفاده از رويكرد نظامهای نوآوری ملی بهعنوان چارچوبی جهيت
هدايت اقدامات و فعاليت در روش مذکور پيشنهاد میگردد .بر طبق ادله بيان شده در اين روش ،نظام نوآوری ملی از بيشيترين
قابليت انطباق با پيشفرضهای حوزههای اسناد ملی برخوردار است:
 .1مدل نظام نوآوری ملی ،رويكرد کاملی است که سعی دارد تا همة عوامل موثر بر شيكلگييری ييک نيوآوری در
داخل مرزهای يک کشور را توضيح دهد .در اين مدل حتی نهادهای غير رسمی ماننيد عيرفهيا و قواعيد غيير
رسمی حاکم بر رفتار اجزای سيستم مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار میگيرند .در يک کلمه ميیتيوان گفيت
"جامعيت" اين مدل ،ويژگی ممتاز آن است.
 .2اين مدل نه تنها عوامل و اجزای درگير و موثر در توسعه فناوری در سطح يک کشور را مورد مطالعه قرار میدهد،
بلكه تاکيد زيادی بر روابط و تعامل بين اين اجزاء دارد .فرآيند نوآوری و يادگيری در اين مدل جز از طريق تبادل
دانش بين اجزای سيستم و همكاری بين آنها صورت نمیگيرد .بنابراين لحاظ کردن تبادل اطالعات بيين اجيزاء
سيستم و جريان دانش و منابع بين آنها نيز از خصوصيات اين مدل است.
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 .3اين مدل عوامل موثر بر شكلگيری نوآوری را به صورت جامعی در چهيار سيطح ميورد تجزييه و تحلييل قيرار
میدهد .در سطح خرد با تمرکز بر قابليتها و توانمندیهای بنگاهها به چگونگی شيكلگييری نيوآوری در آنهيا
میپردازد .در سطح ميانی با تبيين مفهوم خوشههای صنعتی ،به تحليل چگونگی شكلگييری فرآينيد نيوآوری و
يادگيری در خوشة صنعتی ،از طريق روابط عمودی و افقی بين بنگاهها و ديگر عوامل میپردازد .در سطح کالن
به بررسی عوامل موثر بر نوآوری در سطح يک کشور و عوامل شكل دهندة فضای نوآوری مانند قوانين مالكييت
فكری می پردازد .در سطح بين المللی نيز با در نظر گرفتن جريانهای دانش بين مرز ملی سيستم با محيط بيين
الملل به بررسی نقش اين تبادالت به صورت انتقال فناوری و دانش فنی در شكلدهيی ييک نيوآوری فناورانيه
میپردازد.
 .4نگاه سيستمی حاکم بر مدل نظام نوآوری ملی اين اجازه را میدهد که بتوان اجيزای سيسيتم را نيه بيه صيورت
عوامل منفرد و مجزا و بلكه به صورت جزئی از يک سيستم کلی و در تعامل با ساير اجزاء ،مورد تجزيه و تحليل
قرار داد.
در اين روش ،ابتدا الزم است تا تصويری از کارکردهايی که يک نظام نوآوری ملی بايد بهانجام برساند ارائيه شيود .پيس از
توصيف هر کارکرد و نيز ارائه شاخص برای اندازهگيری آنها ،الزم است تا به مميزی فناوری پرداخته شود .منظيور از ممييزی
فناوری ارائه تصويری از وضعيت فعلی فناوری در کشور است .تا ارزيابیدقيقی از آنچه "داريم" نداشته باشيم ،نمیتوان بيرای
حرکت به سمت وضعيت مطلوبگام برداشت و مطمئن بود که برنامهها و سياستها درست ،کامل و بهينه طراحی شدهانيد .بيه
همين دليل در چند سال اخير ،مطالعات و پژوهشهای چشمگيری در رابطه با چگونگی ارزيابی و مميزی از وضعيت نوآوری در
يک حوزه يا کشور خاص انجام گرفته است .نتايج اين مطالعات و پژوهشها تا آنجا پيش رفته است که حتی دستورالعملهيای
استاندارد و کاملی مانند دستورالعمل اسلو 13و دستورالعمل فراسكاتی توسط سازمان همكاریهای اقتصادی و توسيعه 14تهييه و
ارائه شده است .پس از ارائه روشهای استاندارد در ارزيابی نوآوری،کشورهای بسياری مانند تايلند و کشورهای عضيو سيازمان
Oslo Manual
. OECD
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همكاریهای اقتصادی و توسعه از اين دستورالعمل بارها استفاده نمودهاند .در آخرين مرحله ،بايد مبتنی بر اين نتايج و ارزييابی
وضعيت موجود ،پيشنهادها و راهكارهايی مناسب برای تحقق توسعة فناوری ارائه شود.
تاکنون کتابهای مختلفی پيرامون موضوع مميزی فناوری بهنگارش درآمده است [ 3و  4و  ]5که از آنها میتيوان بيرای
مميزی فناوری در قالب نظام نوآوری ملی استفاده کرد .درمورد مرحله آخر نيز که مربوط بيه ارائيه راهکيار و اقيدامات ضيروری
است ،رويكرد نظرسنجی خبرگان رويكرد غالب است .بنابراين ،در اين قسمت نياز است تا قدری بيشتر چارچوب اصيلی تيدوين
برنامه عملياتی که نظامهای نوآوری ملی و کارکردها و شاخص های آن است روشن شود .اين کار در ادامه و با تاکيد بر تشريح
اجزای نظام نوآوری ملی که در تدوين برنامه عملياتی کاربرد دارد به انجام میرسد.
برای شكلگيری کارآمد زنجيره خلق ،نشر و بكارگيری دانش در هر نظام نوآوری ملی ،بايد وظايف و فعالييتهيای تميامی
اجزای سيستم ،تبيين و تعيين شده باشد .مجموعه اين وظايف را میتوان در قالب گروههای فعالييتهيای ضيروری در توسيعه
فناوری يا کارکردهای نظام نوآوری ملی تحليل نمود .منظور از کارکردهای نظام نوآوری ملی ،فعاليتهای کلی آن يا حلقههای
زنجيره دانش (از خلق ايده تا تجاریسازی و بازاريابی) میباشد .هر کدام از کارکردها يا فعاليتهای کلی به يكسری فعاليتها يا
کارکردهای تخصصی تقسيم میشوند که آنها فعاليتهای نظام نوآوری ملی ناميده میشوند.
سازمان همكاری و توسعه اقتصادی ،15به يكپارچه سازی تعاريف ارائه شده در مورد کارکردها و فعاليتهيای نظيام نيوآوری
صنعتی و استاندارد کردن آنها (در حد ممكن) می پردازد که در گزارشيات سيال  1999ايين سيازمان مينعكس شيده اسيت .در
گزارشات مزبور ،کارکردها بصورت زير تقسيم بندی میشوند:
 سياستگذاری و هدايت نوآوری


تسهيل و تأمين بودجه R&D



انجام R&D

)Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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 انتقال تكنولوژی
 توسعه نيروی انسانی
 انتشار تكنولوژی
 ارتقای کارآفرينی تكنولوژی
 توليد کاال و خدمات
سياستگذاری و هدايت نوآوری
همانگونه که اشاره شد قلب تپندة توسعة فناوری ،نوآوری و تغييرات فناوری است .نوآوری يكی از ابزارهای مناسب در جهت
رسيدن به توسعه فناوری است .در واقع بهعلت ديد سيستمی به نوآوری و تعريف سيستم (بعنوان مجموعه ای از اجزاء مختلف و
روابط حاکم بين اين اجزاء در جهت رسيدن به هدفی واحد) ،بايستی کليه اجزاء و روابط آنها ،هدف واحيدی را دنبيال کننيد تيا
مجموعه فعاليتهای درون سيستم ،جهتگيری واحدی (به سمت اهداف کلی صنعت) داشته باشند.
پس اولين کارکرد الزم در نظام نوآوری ملی ،سياستگذاری کلی است تا جايگاه مجموعة اجزاء و فعاليتهای درون سيستم
به خوبی مشخص شده و بتوانند با قدرت و استحكام بيشتری در جهت توسعه فناوری صنعت و اهداف مشيخص شيده آن گيام
بردارند .به عنوان مثال ،اگر يكی از شرکتهای صنعتی ،توليد محصول يا خدمت جديدی را آغاز کند ،نيازمند حمايت و پشتيبانی
سياستگذاران صنعت مربوطه است تا بتواند محصول /خدمت خود را به بازار عرضه کنيد .بنيابراين در نظيام نيوآوری مليی هير
صنعت ،در ابتدا بايد سياست های کلی ،تعيين و تدوين گردند .تعيين اين اهداف و سياستها ،فرآيند دشوار و پيچيدهای است که
همكاری اجزاء و سازمانهای خاصی را میطلبد .اما بايد توجه کرد که اين فرآيند و اجيزای درگيير ،بيه صينعت ميورد مطالعيه
بستگی دارد.
به جرأت میتوان گفت که اين کارکرد ،حياتیترين و مهمترين عنصر نظام نوآوری ملی میباشد .ضعف و عيدم کيارايی در
عنصر سياستگذاری نظام نوآوری ملی آنچنان بر عملكرد کل سيستم تأثيرگذار است که نيه تنهيا آن را نميیتيوان بيا صيرف
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هزينههای فراوان جبران کرد ،بلكه باعث اتالف منابع هم خواهد شد .از طرف ديگير ،قيوت و هوشيمندی ايين عنصير نييز در
اثربخشی وکارايی سيستم و تسريع دستيابی به اهداف سيستم بسيار مؤثر است.
شايد بتوان گفت که عدم و يا ضعف وجود چنين عنصری منجر به از هم پاشيدگی ساير عناصر و اجزا و ناهماهنگی بين آنها
خواهد شد به طوری که میتوان گفت سيستم منسجمی وجيود نخواهيد داشيت .در حقيقيت ايجياد و شيكلدهيی بيه عنصير
سياستگذاری سيستم ،اولين اولويت در تحقق نظام نوآوری ملی میباشد .زيرا اين عنصر است که در ابتدای امر وظيفه ارزيابی
و شناخت نقاط قوت و ضعف عناصر سيستم و پيوندهای بين آنها را بر عهده دارد تا براساساين ارزيابی و شيناخت از وضيعيت
سيستم به سياستگذاری صحيح و کامل در جهت رفع نقاط ضعف و شكل دهی مناسب به ساختار سيستم و هدايت سيستم به
جهت مطلوب اقدام نمايد .اين عنصر در نظام نوآوری ملی ،عالیترين سطح تصميمگيری و جهت دهنده به تصيميمات سيطوح
پايينتر خواهدبود .در حقيقت اين عنصر به مثابه مغز سيستم ،فرماندهیکل سيستم را بر عهده خواهدداشت و ساير اجزاء اگر چه
قدرت تصميمگيری در سطوح خود را دارا هستند ،اما در اصل تصميمات آنها در جهت و برای تحقق سياستهای تنظيم شده از
طرف عنصر سياستگذاری سيستم میباشد .بنابراين اولين وظيفه عنصر سياستگذار سيستم پس از ارزيابی و شيناخت وضيعيت
سيستم ،طراحی ساختار و فرآيندهای مورد نياز برای تحقق اهداف سيستم و پس از آن سياستگذاری و جهت دهی مناسيب بيه
حرکت سيستم برای تحقق اهداف سيستم میباشد.
طراحی دقيق ساختار نظام نوآوری ملی توسعه فناوری در کشور ،نيازمند تعيين جايگاه مراکز و نهادهای متعددی اسيت کيه
حلقههای زنجيره آموزش ،تحقيق ،توليد ،بازاريابی را تشكيل میدهند .عالوه بر مراکز آموزشی و تحقيقاتی و بنگاههای صنعتی،
نياز به نهادهای عمومی مختلفی از قبيل مراکز ثبت اختراع ،مراکز اطالع رسانی ،مراکز انتقال فنياوری ،مراکزاسيتاندارد ،مراکيز
تأييد کيفی ،پاریهای تحقيقاتی و فناوری و مراکز رشد و غيره نيز میباشد تا نظام نوآوری ملی فناوری مورد نظر تكميل گردد.
همچنين ارتباط بخشهای پيرامونی همچون نهادهای سرمايهگذاری ،بانکها ،نهادهای حقيوقی ،گميری ،حفاظيت از محييط
زيست و غيره نيز با اجزای داخلی نظام نوآوری ملی پيلسوختی کشور بايستی به دقت ترسيم گردد.
میتوان گفت اصلیترين وظايف و اقدامات عنصر سياستگذاری نظام نوآوری ملی به شرح زير میباشد:
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 .1شناخت و ارزيابی دائمی وضعيت اجزاء و عناصر نظام نوآوری ملی و عملكرد اجزاء و کل سيستم با انجام "مميزیهيای
نوآوری" استاندارد و به صورت دورهای (مثال هر دو سال يكبار).
 .2پايش و شناخت دقيق ،عميق و همه جانبه روندهای جهانی نوآوری و توسعه فناوری در زمينه مربوطه و ارزيابی درست
از وضعيت پيشرفتهای فناورانه در کشورهای مختلف جهان و تحوالت پژوهش ،فناوری و بازارهای مربوطه.
 .3تدوين "سياستهای نوآوری" به معنای وسيع خود ،بر مبنای شناخت بدست آمده از وضعيت موجود نظام نوآوری ملی و
روند تحوالت جهانی جهت کمک به شكلگيری منسجم نظام نوآوری ملی و جهتدهی به حرکت آن و هماهنگکردن
فعاليتهای همه اجزاء و عناصر سيستم در جهت تحقق اهداف سيستم.

 .4طراحی و ارائه چشمانداز مطلوب از وضعيت سيستم در يک افق زمانی بلندمدت و مشيخص کيه باعيث جهيتدهيی و
هماهنگی فعاليتهای مختلف برای دستيابی به چشمانداز میشود.

 .5طراحی و تعيين رهنگاشت دستيابی به چشمانداز و مشخص کردن مراحل و گامهيای اصيلی ماننيد تحقييق و توسيعه،
تجاری سازی ،توليد و بازاريابی که برای رسيدن به چشمانداز بايد پيموده شود.

 .6بسيج منابع مورد نياز برای

پيمودن مسير طراحی شده و ارزيابی دائمی از ميزان مسيریکه طی شده است.

فراهم آوردن محيطی پويا و بالنده ،انعطافپذير و محری و مشوق نوآوری و رشد علمی.
تسهيل و تأمين بودجه تحقيق و توسعه
پس از آنكه اهداف کلی توسعه فناوری تعيين و تدوين گرديد برای شكلدهيی و پيشيبرد فعالييتهيای درون سيسيتم ،بيه
بنيادهايی برای حمايت و تسهيل فعاليتهای نوآوری و تحقيقات نياز است .به طور کلی موسساتی که به نوعی باعيث تسيهيل،
تعديل و يا تسريع فرآيند نوآوری میشوند در اين طبقه قرار میگيرند .از جمله مهمترين اين موسسات میتوان به موسساتی که
منابع مالی و بودجه فعاليتهای نوآوری را تأمين میکنند اشاره کرد .همچنيين ادارات ثبيت پتنيت و موسسيات اسيتاندارد نييز
مشمول اين دسته میشود .بنابراين در ادامه به نقش اين موسسات و ارتباط آنها با سيستمهای نوآوری پرداخته خواهد شد.
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ع لت تفكيک اين کارکرد از کارکرد قبلی سيستم (سياستگذاری کلی) به اين جهت است که در اينجا اهداف سيسيتم تعييين
نمیشوند ،بلكه ابزارهايی استاندارد برای جهتگيری و رسيدن به اين اهداف ،معرفی و تعيين میشوند.
بنابراين از مهمترين فعاليتهای اين کارکرد میتوان به موارد زير اشاره کرد:
 .1سرمايهگذاری و تأمين منابع مالی در نظام نوآوری ملی
تأمين منابع مالی در تسهيل نوآوری از اهميت زيادی برخوردار است ،چرا که توانايی صنعت در نوآوری وابستگی زيادی بيه
سيستم مالی نوآوری آن صنعت دارد .عالوه بر اين ،سرمايهگذاری در نوآوری ،تأثير بسزايی بر احياء رشيد اقتصيادی و اشيتغال
دارد .يكی از موانع جدی شرکت ها در راه نوآوری ،عدم دسترسی به منابع مالی خارج از شرکت است (تاکيد ما بر تيأمين منيابع
مالی از خارج شرکت ،در راستای اقدامات نوآورانه است) .از آنجائيكه دوام و رشد شرکتها در درازمدت به توانايی يادگيری آنها
بستگی دارد و توانايی يادگيری نيز به نوبه خود به ايجاد و نگهداری عواملی نظير نيروی انسانی ،مهارتها ،بررسيی و شيناخت
بازار و غيره بستگی دارد ،بنابراين تخصيص منابع مالی به آموزش ،تحقيق و توسيعه ،طراحيی محصيول ،ارتقيای توانيايیهيا و
مهارتهای سازمانی ،ضروری بنظر میرسد.
 .2سيستم حقوق مالكيت معنوی
برقراری سيستم حقوق مالكيت معنوی (با هدف محافظت از نوآوریها) و همچنين همسيانسيازی آن در بيين کشيورهای
مختلف ،محرکی برای سرمايهگذاری بيشتر شرکتها در تحقيقات و ارتقای فعاليتهای دانشافزا است .در اين زمينيه بيه چنيد
نكته کلی میتوان اشاره کرد :اوالً همسان سازی سيستم حقوق مالكيت معنوی ،به افزايش رفاه عمومی در سطح جامعه کميک
میکند .ثانياً وجود اين الگوی انگيزشی به تعريف پروژههای تحقيقاتی و تقسيم ريسک فعاليتهای تحقيقاتی کميک ميیکنيد.
بعبارتی برقراری سيستم مالكيتمعنوی و محافظت از نوآوری ،عامل انگيزشی مناسبی جهت ترويج و تسهيل نوآوری است.
 .3استاندارد سازی
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از ديگر نهادهايی که در ذيل عنوان نهادهای تسهيلکننده قرار میگيرند ،میتوان به موسسات استانداردسازی اشاره کرد .در
يكپارچه سازی نظام نوآوری ملی و حرکت به سمت توسعه تكنولوژی صنعت ،الزم است تا استانداردهايی بين اجيزای سيسيتم
حكمفرما شود تا در کل سيستم هماهنگی و زبان مشترکی حاکم شود.
استانداردها چارچوب کلی نوآوری را مشخص میسازند .سيستم نظام نوآوری فناوری تا حدی ملی و تيا حيدی بيينالملليی
است .استانداردها توسط موسسات استاندارد ثبت شده و پيگيری میشوند .بين فرآينيدهای نيوآوری و اسيتانداردسيازی ارتبياط
نزديكی وجود دارد ،بطوريكه هر دو عناصر اصلی ايجاد و يا بهبود تكنولوژی میباشند که گاهی مكمل يكديگر بوده و گاهی در
خالف جهت يكديگر حرکت میکنند .نوآوریها اغلب نتيجه تالشهای فرديست ،که از طريق سيستم استانداردسازی و پتنيت،
نتايج و منافعش به صنعت منتقل می شود .در حقيقت افراد مبتكر و نوآور با مراجعه به اين موسسات ،ايدهها و تجارب خود را در
اختيار ديگران قرار داده و استانداردها را بوجود میآورند .استانداردسازی هم در ميورد محصيول و هيم در ميورد فرآينيد ،انجيام
میشود .استانداردسازی در مجموع از منافع مصرف کننده حمايت میکند ،چرا که باعث گسترش بازار (افيزايش حيق انتخياب)
شده و به نوآوری سرعت میبخشد ،عالوه بر اين با استانداردسازی قدرت بكارگيری محصوالت جديد توسط مصيرفکننيدگان
نيز افزايش میيابد.
انجام تحقيق و توسعه
همانگونه که قبالً تشريح شد ،تحقيق و توسعه تنها يكی از اجزاء نوآوری است ،اما به علت عدم وجود اطالعات و آمار کمی
و مناسب در مورد فعاليت های نوآورانه ،کارکردهای نوآورانه سيستم به انجام تحقيق و توسعه محدود شده است .بنابراين R&D

به عنوان شاخص مهم نوآوری ،در نظر گرفته شده است .در واقع در اين مرحله وارد سطح اجرايی شيده و بيه تعييين و معرفيی
مجريان  R&Dدر سطوح مختلف سيستم پرداخته میشود .اين مجريان که انجامدهنده تحقيقات بنيادی ،کاربردی و توسعهای
فناوری هستند ،يكی از مهمترين کارکردهای سيستم را بر عهده داشته و يكی از منابع داخلی دانش در سيستم به شمار میروند.
موسسات انجام دهنده  R&Dدر ابتدا بصورت آزمايشگاه هيای تحقيقيات صينعتی و بيا هيدف تحقييق و توسيعه پيراميون
محصوالت و فرآيندهای جديد يا بهبود يافته ،در زمينه صنايعی نظير الكترونيک و فرآوردههای شيميايی آغاز به کار نمودند .بيا
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مشارکت اين آزمايشگاهها با دانشگاه ها ،به تدريج تحقيقات در رشتههای مهندسی جديد و علوم کاربردی نيز در دستور کار اين
آزمايشگاهها قرار گرفته و بخشی از اين فعاليتها به فرآيند " ابداع و اختراع " اختصاص يافته است.
ابداع و اختراع فعاليتی است که در آن محصول نهائی حاصل نمیشود زيرا تالشهای زييادی از جمليه آزميايش ،اصيالح،
بازنگری و تجاری سازی قبل از عرضه محصول به بازار مورد نياز است .نقش واحدها و آزمايشگاههای تحقيقاتی ايجاد شيده در
صنعت نسبت به آزمايشگاههای مستقر در دانشگاهها و مراکز دولتی مهمتر میباشد .زيرا در اکثر صنايع اين واحدها بيه جايگياه
اصلی انجام فعاليتهای ( R&Dبعنوان يكی از اجزای فرآيند نوآوری) تبديل شدهاند (البتيه نيه در تميامیصينايع) .عليت ايين
موضوع عبارت است از اينكه اوالً پس از خلق و انتشار فناوری ،نقاط قوت و ضعف آن توسط استفادهکنندگان فناوری (شرکتها
و مشتريان و تأمينکنندگان آنها) شناسائی میشود .بنابراين در طول زمان شرکتهای فعال در يک صنعت خاص به سمت نوع
خاصی از  R&Dگرايش پيدا کردند که نه تنها بر پايه يافتههای علمی دانشمندان بلكه به ميزان زيادی بر تجربه متكی باشيد.
ثانياً يكی از اهداف نوآوری کسب سود بيشتر میباشد و اين سودآوری در بسياری از فناوریها مستلزم يكپارچگی فعالييتهيای
 R&Dبا توليد و بازاريابی است که در قالب يک سازمان قابل حصول است.
گاهی يک نوآوری در کشوری در حال توسعه مستلزم يادگيری يا بكارگيری فناوریهايی میباشد که زمانی در کشيورهای
صنعتی به کار گرفته شده است .اين يادگيری جهت توليد محصوالت يا استفاده از تكنوليوژیهيا ،بوسييله فرآينيد " مهندسيی
معكوس" صورت می گيرد .گرچه در برخی کشورها فرآيند مهندسی معكوس جزو فعاليتهای  R&Dنمیباشيد اميا مهندسيی
معكوس بسيار شبيه  R&Dاست بطوريكه در دوران توسعه اقتصادی کشور کره ،مهندسی معكوس يكی از مهمترين فعاليتهيا
در واحدهای  R&Dبوده که باعث توليد محصوالت کامالً متفاوتی شده است .همينطور اين فرآيند در کشورهای صنعتی يكيی
از مهمترين منابع کسب دانش يه شمار میرود .بنابراين در اين تحقييق عيالوه بير تحقيقيات بنييادی ،توسيعهای و کياربردی،
مهندسی معكوس را نيز جزو فعاليتهای موسسات انجام دهنده  R&Dدر نظر ميیگيرنيد .در اداميه توضييحاتی در خصيوص
طبقهبندی انواع تحقيقات و جايگاه مراکز تحقيقاتی و دانشگاهها ارائه میشود.
تحقيقات بنيادی
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تحقيقات بنيادی و يا پايهای 16کاوشهای اصلی هستند که هدف عمده آن توسعه مرزهای دانش و کشيف ناشيناختههيای
علمی است .آن بخش از اين نوع تحقيقاتکه فارغ از نتايج اقتصادی و اجتماعی عمدتاً از روی کنجكياوی صيورت ميیگييرد،
تحقيقات محض 17ناميده میشود .متقابال ً تحقيقات راهبردی و يا تحقيقات بنيادی مأموريتگرا معطوف به فراهم نمودن زمينه
علمی الزم به منظور حل مسائل کاربردیجاری و آتی میباشد .عمده تحقيقات بنيادی معموال توسط دانشگاهها و بخش کميی
از آن نيز توسط مؤسسات تحقيقاتی دولتی انجام میگيرد [.]6
تحقيقات كاربردی

تحقيقات کاربردی 18به آن دسته از کاوشهای اصيل اطالق میشودکه هدف اصلی آن کشف کاربرد يافتههيای تحقيقيات
بنيادی و نيز رفع مشكل مربوطه بهکاربردی کردن نتايج تحقيقات میباشد .اين تحقيقات عمدتاً توسط دانشگاههيا و مؤسسيات
تحقيقاتی صورتمیگيرد.
تحقيقات توسعهای

تحقيقات توسعهای 19به فعاليتهای تحقيقاتی مبتنی بريافتههای تحقيقات کاربردی اطالق میگردد کيه هيدف اصيلی آن
تدوين و اجرای روشهایالزم جهت ايجاد و يا بهبود محصوالت ،مواد ابزار ،خدمات و يا روشهای جديد است .ايينتحقيقيات
عمدتاً توسط مؤسسات تحقيقاتی بزرگ وابسته به صنايع دانشگاهی و يا مؤسساتتحقيقاتی مستقل صورت میپذيرد .ايين نيوع
تحقيقات که به لحاظ طبيعت آن معموالً بسيار پرهزينه است ،بين  80تا  90درصد بودجههای تحقيقاتی را در زمينه مربوطه به
خود اختصاص میدهد.
مهندسی معكوس

16

Basic Research
Pure Research
18
Applied Research
19
Developmental Research
17
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اگر تحقيق را فرآيندی به منظور کشف نادانسته بدانيم ،آنگاه میتوان مهندسی معكوس را که در حقيقت يكی از روشهای
اصلی جهت دستيابی و انتقال فناوری است  -خصوصاً در کشورهای در حالتوسعه -در زمره تحقيقات به حساب آورد.
در اين نوع از تحقيقات ايده ،موضوع و نمونه آن موجود است و وظيفه اصلی محقق طراحیمجدد و بازآفرينی سيستم موجود
است .اين فعاليت نيازمند انجام حجم قابل توجهی طراحی و تتبعی  -مراجعه به نتايج تحقيقات موجود  -ميیباشيد .در بعضيی
موارد نيز که نتايج تحقيقات مورد نياز قبال ً به داليل امنيتی و يا اقتصادی منتشر شده است ،اين دسته از تحقيقات نيازمند انجام
تحقيقات اصيل از انواع مختلف آن خواهد بود .اين نوع تحقيقات عمدتاً توسط شرکتهيای تحقيقياتی و مؤسسيات تحقيقياتی
صورت میپذيرد.
انتقال فناوری

در مسير دستيابی به هر فناوری ،با توجه به ميزان توانمندی که نسبت به آن حوزه وجود دارد و همچنين ارزيابی روشهای
مختلف دستيابی يكی از روشهای توسعه درونزا يا انتقال تكنولوژی و يا روشهای ترکيبی و ميانی انتخاب میشود .بدليل لزوم
انتقال دانش و فناوری در بسياری از موارد ،الزم است تا ساز وکاری برای انتقال مناسيب و کارآميد دانيش و فنياوری از منيابع
خارجی تعبيه شود .بسياری از دولتها از راهکارهای مختلفی جهت تسهيل و هرچه اثر بخشتر شدن اين فرآيند در جهت توسعه
فناوری استفاده میکنند .تخصيص وام ها و منابع مالی کم بهره ،تسهيالت حقوقی و قانونی مورد نياز از قبيل تسهيالت گمرکی
و اعطای معافيتهای مالياتی از جمله راهكارهايی است که توسط دولت به کار گرفته میشود.
در بعضی موارد حتی دولتها خود مستقيماً به انتقال دانش و فناوری و انتشار آن به مراکز مربوطه اقيدام ميیکننيد .در هير
صورت انتقال فناوری يكی از کليدی ترين کارکردهای نظام نوآوری ملی است که بايد مورد توجه قرار گيرد .اهميت اين کارکرد
در کشورهايی که به عنوان پيرو و نه پيشرو در توسعه فناوری محسوب میشوند از اهميت بيشتری برخوردار است.
كارآفرينی فناوری
يكی از کارکردهای اساسی نظام نوآوری ملی ،ارتقای کارآفرينی فناوری میباشد .هر چند ممكن است فعاليتهای مربوطه
بصورت پراکنده در سازمان های مختلف دنبال شود ،ولی معموالً اينگونه فعاليتهيا در کشيورهای موفيق در مراکيز حماييت از
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کارآفرينی متمرکز شده است .اين مراکز برای اولين بار در سال  ،1959در آمريكا شكل گرفتند .هدف اصيلی از تشيكيل چنيين
مراکزی اين بود که " محلی برای پرورش شرکتهای جوان ،کمک به رشد اين شرکتها در طول دوره اوليه شكل گيری ،ارائه
کمک های مديريتی ،دسترسی به منافع مالی ،حمايتهای فنی و مكان مشترکی برای کار بيا شيرايطی آسيان " فيراهم شيود.
امروزه بيش از  1500مرکز در سطح جهان خصوصاً در آمريكا ،اروپيا و ژاپين فعيال بيوده ،کيه بييش از  500ميورد از آنهيا در
کشورهای در حال توسعه متمرکز است.
به زبان ساده ،مرکز حمايت از کارآفرينی ،مكانی است که کسب و کارهای جديد در آن خلق شده و از کارآفرينيان (قبيل از
آنكه طرح آنها به مرحلهای برسد که بتوان بر آن سرمايهگذاری نمود) حمايت میکند .اين کمکها در قالب حمايتهای ميالی،
اداری ،بازاريابی ،طراحی ،آموزش های مديريت و غيره است .بطور خالصه اهداف اين مرکز عبارت است از تقويت خود اشتغالی،
توسعه کسب و کار ،تسريع رشد اقتصادی ،کاهش نرخ شكست کسب و کارها و ارتقاء آنها ،تجاریسازی ايدههای خالق ،ايجاد
اشتغال ،توسعه فناوری و خلق ثروت میباشد [.]6
توسعه منابع انسانی
توسعه منابع انسانی بعنوان يكی از کارکردهای اصلی در ساختار نظام نوآوری ملی کشورها ،نقش بسيار مهمیدر آن سيستم
ايفا میکند .در مباحث مربوطه نه تنها بر اهميت انعطافپذيری ،سازگاری ،آموزش مداوم و جابجايی افراد تاکيد شده ،بلكيه بير
نقش افراد در فرآيند يادگيری سازمانی و دسترسی به دانش نيز اشاره شده است.
تحصيالت عالی نقش مهمی در جوامع يادگيرنده ايفا می کند ،زيرا اين تحصيالت در هر شكل و تخصصی که باشيد باعيث
پرورش و پااليش افكار و تربيت افراد يادگيرنده میشود ،بطوريكه اين افراد نقش سازندهای در سازمانها ،جامعيه و کشيور بيه
عهده میگيرند .امروزه سيستمهای آموزشی ،اقتصادی و سياسی عميقاً به يكديگر وابسته بوده و امكان توسعه يكيی ،بيدون در
نظر گرفتن ديگری وجود ندارد .سازمان  OECDدر مطالعه سال  1996در حوزه علم و فناوری ،بر نقش سياستهای دولت در
مرتبط ساختن سيستم آموزشی با سيستم های اقتصادی ،تاکيد کرده است .همچنين در مطالعه دولت کانادا در سال  1996آمده
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است که :ضعف توسعه نيروی انسانی نه تنها بهره وری و رشد اقتصادی ،بلكه کيفيت زندگی (نظير سيالمت فيزيكيی و روانيی،
قدرت تربيت فرزندان سالم) و باالخره توانايی حفظ نظم و پيوستگی جامعه را نيز تحت تأثير قرار میدهد.
اساساً محور هرگونه فعاليت نوآوری ،خلق ايده در ذهن افرادی نيوآور و خيالق اسيت و توانمنيدیهيای فنيی و ميديريتی
متخصصان سيستم ،ايده خلق شده را مرحله به مرحله پيش برده و آنرا با يک کاربرد در بازار پيوند ميیدهيد .بنيابراين حضيور
نيروی انسانی شايسته و توانمند در سيستم و ارائه آموزشهای الزم و پيشرفته برای افزايش سطح قابليتهای تخصصی آنها ،از
پيش شرطهای موفقيت در امر نوآوری در کليت سيستم است .از سوی ديگر ،انتقال افراد در بين اجزای مختلف سيستم ،يكی از
روشهای مهم انتقال دانش و فناوری به شمار میرود و از سوی ديگر ،باعث جامعنگری و ارتقاء توانمندی خود پرسنل میشود.
از مهمترين فعاليتهای زير مجموعه کارکرد "توسعه نيروی انسانی " میتوان به موارد زير اشاره کرد:
 آموزش
 تسهيل جابجايی افراد
جريان دانش از طريق ارتقاء توسعه منابع انسانی توسط مكانيزمهای مختلفيی از جمليه ،دانشيگاههيا ،موسسيات آموزشيی،
موسسات تحقيقاتی و همينطور جابجايی نيروی انسانی متخصص برقرار میگردد.
انتشار فناوری در نظام نوآوری ملی
پس از آنكه مجريان  R&Dنقش خود را در سيستم ايفا کرده و فناوری و دانش جديدی را خلق نموده يا توسعه بخشييدند
(يا حتی فنوری های موجود را بهبود دادند) الزم است تا اين تغييرات در کل سيستم منتشر شوند و در يک جزء سيسيتم حيبس
نشوند .در واقع ويژگی عمده نظام نوآوری ملی در همين است که چون از مرحلة خلق دانيش تيا کياربردی شيدن آن را شيامل
میشود ،انتشار فناوری در کل شبكه بعنوان يكی از فعاليتهای عمده سيستمهای نوآوری صنايع مطرح میشود.
در سالهای اخير ،تمامیکشورهای صنعتی پيشرفته (و برخی کشورهای در حال توسعه) ،برنامهها و سياستهای فراوانيی را
با هدف ارتقاء انتشار فناوری تدوين و دنبال کرده اند .انتشار و بكارگيری مناسب فناوری ،زمينه ساز کسب توان رقابت صينعتی،
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بهره وری و کارآيی اقتصادی ،رشد تجاری ،انعطاف پذيری ،کيفيت ،نگهداری و حفظ مشاغل پر درآمد و شكلگيری زمينهسازی
نوآوریهای بعدی ،است در اين راستا ،نه تنها به روشهای سياستگذاری (با هيدف تسيريع انتشيار فنياوری و تقوييت ارتبياط
مصرفکنندگان و توليدکنندگان فناوری) ،بلكه به خلق و توسعه سيستمهای پشتيبانی و زير ساختی انتشيار فنياوری نييز توجيه
خاصی مبذول میشود.
سازمانها و اجزاء متعددی در نظام نوآوری ملی ،درگير انتشار فناوری بوده و فعاليتهای مختلفی را انجام میدهند .برخی از
فعاليتهای عمده در زمينه انتشار فناوری عبارتند از:
 باال بردن آگاهی و نمايش فناوری
 خدمات جستجو و مرجع دهی اطالعات
 آموزش ،مشاوره و کمكهای فنی
 پروژه های مشتری تحقيقات و فناوری
 خريدهای دولتی
 شبكهسازی منطقهای يا صنعتی [.]6
توليد كاال و خدمات

در نهايت زمانی که فناوری انتشار يافت ،بايستی در توليد کاالها و خدمات ،بكار گرفته شود .پس بايد بخشی از نظام نوآوری
ملی در فعاليتهای سرمايهگذاری و توليد درگير شوند تا ايدة اوليه ،باعث افزايش بهرهوری و عملكرد اقتصادی کل کشور گردد.
معموالً اين بخش از نظام نوآوری ملی ديرتر از ساير اجزاء شكل میگيرد.
در هر فناوری و محصول نوظهور ،به دليل اينكه در ابتدای چرخة عمر قيمت و هزينة تمامشده باال بوده و ريسک استفاده از
محصول يا فناوریهای جديد برای مصرفکننده زياد است از مكانيزمهايی برای کمک به شكلگيری بازار استفاده میشود .اين
کارکرد بيشتر مربوط به طرف تقاضا بوده و به انحاء مختلف باعث تحريک تقاضا میشود بعنوان مثال برای اينكه استفاده از يک
فناوری و محصول خاص در ابتدای امر فراگير شود و توليدکننده نيز انگيزه ادامة توليد پيدا کنيد بيه خرييداران اولييه وامهيای
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کمكی اعطا میشود تا کاال و فناوری مورد نظر برای آنها ارزانتر تمام شود .انواع فعاليتهايی که به تحريک بازار در داخل يا
خارج از کشور کمک میپردازند در اين زمره قرار می گيرند .در جهت کميک بيه اتصيال بيه بازارهيای جهيانی نييز ،دوليتهيا
فعاليتهای زيادی را انجام میدهند .انجام بازاريابیهای بينالمللی ،سياستهای تشويق و توسعة صيادرات و انيواع تسيهيالت
قانونی در ابتدای انتشار محصول در بازارهای داخل و خارج از اين جملهاند [.]6

 )3-1چگونگی تدوين برنامه عملياتی در اين پروژه
در اين قسمت به چگونگی تدوين برنامه عملياتی در اين پروژه پرداخته میشود .روشی که برای تدوين برنامه عملياتی بكار
میرود بايد قادر باشد تا به سواالت مختلف فرايند توسعه فناوری که تا اين مرحله مورد توجه قرار نگرفتهاند پاسخ دهد؛ سواالتی
نظير:
 برنامهها برای پاسخگويی به کدام اهداف تدوين و اجرا میشود؟
 برنامهها چگونه اولويتها و مالحظات تعريف شده در راهبردها ،سياستها و راهکارها را عملياتی میسازند؟
 گروهها يا نهادهای اصلی هدف (يعنی هويتهايی که اين قصد تاثيرگذاری بر رفتار آنها را دارد) کدامند؟
 مجری يا مجريان اين برنامه کدامند؟ و نحوه عمل آنها چگونه است؟
 دوره زمانی اجرای برنامه چقدر است؟
 منابع موردنياز و نتايج مورد انتظار از اجرای اين برنامهها کدامند؟
بر مبنای رويكرد چارچوب منطقی و روش تدوين برنامه عملياتی فناوری پيلسوختی از يک طرف ،و نيز جهتگييریهيای
کالن پشتيبان تدوين شده تاکنون ،در اين قسمت الزم است تا روش پيشنهادی تدوين برنامه عملياتی ارائيه شيود .ايين روش
پيشنهادی متشكل از گامهای زير خواهد بود:
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 )1-3-1درنظرگيری ارتباط برنامههای با جهتگيریهای كالن و پشتيبان
هر برنامه در ارتباط با يک و چند هدف باالدستی نوشته میشود .بهعبارت ديگر ،هدف اوليه يک سند توسعه فناوری در ابتدا
برآورده ساختن جهتگيریهای کالن و پشتيبان تعريف شده در مراحل قبل است .با توجه به منطقی که در فصول پيشين بيه-
عنوان فرايند تدوين اسناد ملی راهبردی بيان شد ،تدوين برنامههای عملياتی نيز بايد با توجه و درنظرگيری ايين فراينيد انجيام
گردد.
برنامههای تدوين شده در مرحله اول بايد همراستا با اهداف کالن و خرد تعريف شده در مراحل قبلی باشد .برای اين منظور،
الزم است تا درخت ارتباط اهداف کالن -اهداف خرد-نتايج تعريف شود .اين کار در قالب تحليل و همراستا نمودن اهيداف بيا
پاسخ به سواالت زير انجام میشود:
 اقدامات در بلندمدت بايد به چه اهدافی دست پيدا کنند (اهداف کالن)؟
 تمرکز اصلی اقدامات در چيست (اهداف پروژهای)؟
 چه اهداف خرد برای دستيابی به اهداف پروژهای و در نتيجه آن اهداف کالن الزم است (نتايج)؟
با ترسيم شدن اين درخت هدف ،میتوان تصوير روشنی از مقاصدی که برنامههای تدوينی بايد مالحظات آنهيا را درنظير
داشته باشند ،ارائه داد.
در مرحله دوم ،برنامههای تدوين شده بايد با راهبردها ،راهکارها و سياستهای تدوين شده همخوان باشد .اين کار را ميی-
توان با تحليل موانع شناسايی شده در مرحله جهتگيریهای پشتيبان به انجام رساند .با درنظر داشتن موانع به شكل مشكالتی
که بايد برای آنها راهحل ارائه گردد ،يک مشكل پيچيده به شكل آسانی حل خواهد شد اگر علت و اثرات آن بهطور کامل مورد
تحليل قرار گرفته باشد .پيش از طراحی پروژههای عملياتی برای توسعه فنياوری ،الزم اسيت تيا عليتهيا و همچنيين اثيرات
مشكالت پديد آمده بررسی شود .علل مورد بررسی قرار میگيرند به اين منظور که داليل اصلی برای وقوع مشكالت شناسايی
شده و راهحلها و فعاليت های عملياتی مناسب پيشنهاد گردند .اثرات مشكالت نيز ضرورت و نياز به اجرای اقدامات و فعالييت-
های عملياتی برای رفع مشكالت را نشان میدهد [.]6
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اين مشكالت در مولفهی جهتگيریها پشتيبان و در قالب موانع گذار شناسايی شدهاند .در اين گام تنها به تحليل آنهيا از
طريق ترسيم درخت مشكالت پرداخته میشود .يكی از راههای تحليل مشكالت شناسايی شده در گامهای قبلی ،بهرهگيری از
نظرات ذينفعان در قالب کارگاههای برنامهريزی پروژه است .در اين راستا ،ذينفعان بايد با پاسخ به سواالت زير ،در مورد درخت
مشكالت بهتوافق برسند .اين سواالت عبارتند از:
 مشكل اصلی در توسعه فناوری که بايد برای حيل آن پيروژههيای عمليياتی پيشينهاد نميود چيسيت (اولوييتبنيدی
مشكالت)؟
 علل اصلی در وقوع اين مشكل چيست؟
 وقوع اين مشكل چه اثراتی بر محيط اطراف میگذارد (چرا حل اين مشكل ضروری است)؟
 چه کسانی مسببين پديدار شدن مشكل هستند و چه کسانی از اين مشكل تاثير میپذيرند؟
بر مبنای اين نظرات و نيز با توجه به خروجی حاصل راهبردها و راهکارها در جهتگييریهيای کيالن و پشيتيبان ،درخيت
مشكالت ترسيم میگردد .در اين درخت علتها بهعنوان ريشههای اين تنه اصلی درخت (مشكالت اصلی) متصور ميیشيوند.
اثرات مشكالت نيز شاخ و برگ درخت را نشان میدهند .درخت مشكالت هميشه از پايين-به-باال خوانده میشيود .مشيكالت
پايينی علل ايجاد مشكالت بااليی هستند .بنابراين اميد به بهبود مشكالت با هدف قرار دادن ريشهایترين علل الزم است .در
زمان طراحی فعاليتها الزم است تا تمرکز و اولويت با فعاليتهايی باشد که بيشتر از همه قادر به حذف علل مشكالت (ريشه-
ها) هستند .گاهی يک فعاليت قادر به حل چند علت و مشكل بوده و در بعضی شرايط نيز وجود چند فعاليت برای رفع يک علت
يا مشكل الزم است.
با در نظر داشتن همزمان درخت هدف و درخت مشكالت ،برنامههای تدوين شده کليه مالحظات باالدستی خيود – کيه در
جهتگيریهای کالن و پشتيبان تعريف شدهاند – را پوشش میدهد.
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 )2-3-1تعيين حوزههای هدف
در تدوين برنامهها ،الزم است تا نهادهای اصلی هدف ،يعنی مشموالن برنامهها يا حوزههايی که برنامهها قصد تاثيرگيذاری
بر آنها را دارند شناسايی نمود (قاضینوری و قاضینوری .)1391 ،هرچند در رويكردهای سيستمی تبييين شيده بيرای ظهيور
نوآوری در بخش  ،9خلق ،انتشار و بهرهبرداری از نوآوری ناشی از تعامل دامنه متفاوتی از حوزهها تعريف ميیگيردد ،اميا بيرای
دستيابی به هر هدف در سطح عملياتی بعضی گروهها يا نهادهيا (حيوزههيا) ميیتواننيد نقيش پييشبرنيدگی بيشيتری داشيته
باشندگروهها و نهادهای هدف میتوانند شامل موارد زير باشند:
 شرکتهای تازهتاسيس مبتنی بر فناوری،
 شرکتهای بزرگ ،شرکتهای کوچک و متوسط،
 خوشههای صنعتی،
 موسسات پژوهشی و پژوهشگاههای دولتی،
هر نوع از برنامه های عملياتی نيز باتوجه برای يک گروه هدف خاص ،مانند يک بخش يا يک خوشه خياص ،ييک شيرکت
کوچک يا متوسط و يا يک شرکت زايشی جديد طراحی میشود .برنامهها بايد نهادهايی را بيشتر ميورد هيدف قيرار دهنيد کيه
بيشترين تاثيرگذاری را در راستای تحقق درخت هدف و بيشترين سازگاری را با درخت مشكالت داشته باشيد .ايين برناميههيا
مناسب است تا مطابق با معيارهای زير باشند:
 حوزههايی که در حوزه سياستگذاری موردنظر ،بيشترين تاثيرگذاری را در راستای اهداف سياستی داشته باشند،
 حوزههايی که دارای بيشترين ارتباطات پسين و پيشين در ساير حوزهها باشند ،يعنی برونداد آنها بهعنوان درون-
داد حوزهای ديگر بوده و يا با استفاده از برونداد ساير حوزهها بهعنوان درونداد ،قابليت تحريک و رشد در سياير
حوزهها را دارند،
 حوزههايی که بيشترين سرريز مثبت را برای ساير حوزهها داشته باشند،
 سرريزهايی که بيشترين توانايی درونیکردن دانش و تجربه بهدست آمده از فعاليت فناورانيه هيدايت شيده را بيرای
کاربرد مجدد داشته باشند.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
37
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،دی 1394

انتخاب حوزه هدف مناسب نيازمند چارچوب تحليلی مناسب است .از آنجا که انتخاب حوزه هدف ارتباط تنگاتنگی با جينس
برنامههايی اتخاذ شده دارد ،اين چارچوب منطقا مشخصکننده همزمان نوع برنامه و حوزه هدف خواهد بيود .بنيابراين مناسيب
است تا اين چارچوب در گام بعدی ارائه شود ].[6
 )3-3-1طراحی برنامهها
در اين گام اقدامات ضروری بهمنظور برآورده کردن اهداف کالن و خرد و نيز محقق نمودن راهبردها ،راهکارها و سياستها
تعيين میشود .اين اقدامات فعاليتهايی هستند که توسط کنشگران توسعه فناوری و در راستای راهبردهای کالن و سياست-
های نوآوری تعريف میشود .اين همراستايی با درنظرگيری درخت مشكالت و درخت اهداف ترسيم شيده در گيامهيای قبليی
حاصل میگردد .اگر برنامهها و اقدامها بهطور صحيحی برنامهريزی شوند ،نتايج موردانتظار از انجام آنها حاصل ،و در نتيجيه،
اهداف ميانمدت و بلندمدت نيز محقق میگردد .اقدامات و برنامهها در فراينيدی تيوافقی و تعياملی و براسياس نظير ذينفعيان
استخراج میگردد .راه کارهای تدوين شده در مراحل قبل هم راهنمای مناسبی برای طراحی اقدامات هستند .بيهعبيارت ديگير،
برای تحقق هر راهکار ،وجود مجموعهای از اقدامات ضروری است.
 )4-3-1تبيين مجريان و نحوه عمل آنها
منظور از مجريان نهادهايی است که مسئوليت اجرای برنامهها را برعهده دارند .ممكن است مجری همان سياستگذار باشد،
اما در برخی موارد سياستگذار و مجری نهادهای متفاوتی هستند.
اجرای برنامهها ،فرايند تعاملی ميان دولت با گروههای هدفی است که تالش میکنند برنامه مزبيور را براسياس انگييزههيا،
ظرفيت و ادرای خودشان اجرا کنند يا از اجرای آنها جلوگيری کرده يا آنها را تغيير دهند .انگيزه کنشگران شامل انگيزههای
درونی و بيرونی آن میشود .ظرفيت يک کنشگر به موقعيت وی در چارچوب نهادی اطالق میشود و ادرای کنشگران ميی-
تواند شامل يادگيری ،تجارب آنها و اعتقاداتشان باشد (کاتزبو و همكاران .)2010 ،بنابراين بايد رابطه تعياملی مييان مجرييان
برنامهها و کنشگران نيز در اين فرايند مورد نظر قرار گيرد.
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تعيين مجريان و مشخص نمودن نحوه عمل آنها يكی از تاثيرگذارترين اجزای برنامهها بهشيمار ميیرود .هميانطيور کيه
قابليتهای نهاد تدوينکننده برنامهها بر کيفيت برنامهها تاثير میگذارد ،قابليتهای مجريان برنامهها نيز آثار غيرقابيل چشيم-
پوشی بر کيفيت اجرای برنامهها و خروجی حاصل از آنها دارد .لذا اطمينان از انتخاب مناسبترين مجری برای هر برنامه بسيار
حائز اهميت است .مجريان بايد هم از لحاظ ظرفيتها و قابليتهای درونی برای اجرای برنامه و هم از لحاظ اعتبيار ،جايگياه و
ارتباطات بيرونی الزم ارزيابی شوند [.]6
آنچه که در اين زمينه گاه حتی مهمتر از کيستی مجری است ،آن است که مجری چگونه عمل کند .نحوه عمل مجری به-
خصوص در برنامههای حمايتی مستقيم که ماهيتی گزينشی دارند ،از اهميت بيشتری برخوردار است .در غالب اينگونه برنامهها،
مجری بايد بتواند بين اجزای گروه هدف قضاوت کرده و موارد واجد شرايط را انتخاب کند .برای مثال ،بهمنظور اعطای گرنيت
برای تحقيقات ،انعقاد قراردادهای تحقيقاتی يا اعطای هرگونه کمک مستقيم به شرکتهای کوچک و متوسط ،معموال بايد تا از
بين متقاضيان تعداد محدودی انتخاب شوند .نتيجه مهم چنين شرايطی اين است که اوال مجری بايد از صالحيتهيای علميی،
فنی و سازمانی الزم برخوردار باشد و ثانيا بتواند فرايند انتخاب را کامال شفاف و عادالنه به انجام برساند.
با توجه به موارد فوق و نيز ساير نكاتی که معموال جزء اصول حكمرانی برای سياستگذاران و مجريان در نظامهای نوآوری
است ،بعضی از اصولی که مجريان در نحوه عمل خود بايد به آن توجه کنند ،در ذيل آمده و سعی شده برا هر اصيل مصيايق و
رهنمودهايی کلی تدوين شود .اصول مزبور عبارتند از:
الف -شفافيت و عدالت
 .1تمام فعاليت های نهادهای دولتی در حوزه مورد بحث ،بايد در قالب سياستها و برنامههای مدون به اصالع ذينفعان و
عموم برسد.
 .2سياستگذاران و مجريان بايد پايگاههای دادهای بهروز از متن سياستها و برنامهها ،تمام فعاليتهای انجام شده تحت
اين برنامهها ،مشخصات شرکتها و پروژههای حمايت شده را برای دسترسی عموم عالقهمندان ايجاد نمايند .اصالع-
رسانی وپايگاه داده ترجيحا بايد از طريق پورتال اينترنتی نيز انجام شود .درباره فعاليتهايی که با امنيت مليی ارتبياط
دارند و فعاليتهايی که به لحاظ موقعيت رقابتی شرکت مهم هستند ،جزئيات دقيق فعاليتهای حمايت شده میتوانيد
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محرمانه نگه داشته شود .اما همچنان عنوان پروژه يا فعاليتها و توصيفی مختصير از آن باييد در پايگياه داده وجيود
داشته باشد.
 .3درمواردی که برای اجرای برنامهها به داوری خبرگان نياز باشد ،بايد برای داوریهيا از معيارهيای ميرتبط و ميدون و
فرايندهای شفاف استفاده شود
 .4اعضای پنلهای داوری بايد درباره موضوعاتی که نظر میدهند کامال بیطرف و بدون هيچگونه منفعتی باشند.
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ب-پاسخگويی
 .1سياستگذاران و مجريان بايد گزارشات دورهای از عملكرد خود برای دسترسی عميوم عالقيهمنيدان انتشيار دهنيد و
گزارشات موردی طبق درخواست نهاد باالدست ،با آخرين اطالعات موجود تهيه نمايند.
 .2سياستگذاران و مجريان بايد بهشكل دورهای تاثير فعاليتهای خود را از طريق مكانيزمی کامال بيیطرفانيه ارزييابی
نمايند .عالوه بر معيارهای ديگر ارزيابی ،بايد توجه خاصی به تغييرات در نهاد هدف تحت محورهای تغيير در برونداد،
تغيير در درون داد ،تغيير در رفتار نهاد هدف و ميزان تداوم آن و بهبود ظرفيت حل مسئله و نوآوری.
ج -قابل پيشبينی بودن
يعنی فعاليتهايی که مطابق معيارهای علمی ،منطقی و شرايط و نيازهای موجود توجيهپذيرند ،بايد بر مبنای اصيل وحيدت
رويه و به دور از تغييرات مديريتی ادامه يابند و اگر هم قرار است از جايی قطع شوند ،تاريخ اين انقطاع از پيش مشخص باشد.
د -ظرفيتسازی
 .1سياستگذاران و مجريان بايد پيش از اقدام به سياستگذاری و اجرای سياستها ،دانش ،مهارت ،شرايط و قابليتهای
الزم برای موفقيت در فعاليت موردنظر را در خود ايجاد نمايند.
 .2سياستگذاران و مجريان بايد فعاليتهای خود را از طريق تيمهای کوچک ،چابک ،متخصص ،توانمند و انعطافپيذير،
مستقر در نهاد سياستگذار و مجری هدايت نمايند.
 )5-3-1تعريف دورههای زمانی
هرچند پايداری و قابل پيشبينی بودن گاه بهعنوان نكات مثبت در بعضی از انواع برنامههای حمايتی برشمرده میشود ،اميا
در عمل و بهداليل مختلف بهتر است اين برنامهها برای دورههای زمانی مشخص و محدود طراحی و اجرا شيوند .از مهمتيرين
مزايای محدود بودن زمان برنامهها ،میتوان به روشن و محدود بودن بودجه موردنياز ،فراهم شدن امكانات ارزيابی بهتر نتايج و
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دستاوردها و امكان اصالح ،بازنگری و ايجاد تطابق بيشتر در برنامهها با شرايط زمان ،اشاره کرد .بر اين اساس ،الزم اسيت تيا
دوره زمانی اجرايی هر برنامه را در اين گام مشخص نمود [.]6
 )6-3-1برنامهريزی منابع
برنامهريزی منابع با هدف اجرايی نمودن اقدامات تعريف شده صورت میپذيرد .اين برنامهريزی را بايد قبل از اجرايی کردن
اقدامات به انجام رساند .منظور از منابع موردنياز در اين گام دانش فنی ،ابزارآالت و تجهيزات و منيابع ميالی اسيت .در صيورت
وجود منابع موردنياز ،برنامهريزی منابع بيانگر چگونگی و اولويتبندی استفاده از آنهاست .اما در شيرايطی کيه منيابع موجيود
نباشد ،برنامهريزی بهمعنی چگونگی دستيابی به منابع از طريق خريد ،همكاری ،و يا توليد منابع موردنياز است.
 )7-3-1ترسيم رهنگاشت برنامه عملياتی
پس از تعريف اقدامات و برنامهها ،برنامهريزی منابع و تعيين مجريان ،در گام آخر برنامه عملياتی الزم است تا ارتباط مييان
آنها مشخص شده و خالصه نتايج آن در قالب رهنگاشت برنامه عملياتی ارائه شود .شكل زير بيانگر ارتباط ميان اجزای مختلف
برنامه عملياتی است [.]6

شكل  :)5-0رهنگاشت برنامه عملياتی

 )2فصل دوم

نقشه

راه توسعه فناوری های حفاظت در شبكه برق
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 )1-2مقدمه
به منظور تدوين رهنگاشت توسعه فناوریهای حفاظت در شبكه برق ايران ،با توجه به اولويتهای درخت فنياوری و دانيش
حفاظت ،ره نگاشت توسعه فناوریهای حفاظت در چهار بخش تقسيم بندی شده است .در اين فصل ،ضمن معرفی ايين چهيار
بخش اصلی ،اقدامات زيرمجموعه آنها معرفی شده و نقشه راه ارائه گرديده است.

 )2-2ره نگاشت توسعه فناوریهای حفاظت در شبكه برق
با توجه به اينكه در فاز دوم پروژه درخت فناوری براساس تجهيزات حفاظتی و دانش حفاظتی ترسيم گرديد[ ،]7در نقشه راه
توسعه فناوری های حفاظت در شبكه برق نيز اين تقسيم بندی لحاظ گرديده است به اين ترتيب که عالوه بر دانيش حفاظيت،
براساس اولويت بندی فناوریهای حفاظتی صورت گرفته در فاز سوم ،رلههای حفاظتی و تجهيزات پايش و پردازش به عنيوان
اولويتهای فناوریهای حفاظتی مشخص گرديد [ ،]8بنابراين تدوين نقشه راه مبتنی براولويتهای بدستآمده و اقدامات مورد
نياز جهت توسعه اين اولويتها انجام شده است (در فاز چهارم پروژه نحوه استخراج اقدامات ارائيه شيده اسيت [ .)]9همچنيين
مجموعه ای از اقدامات به عنوان اقدامات پشتيبان در نظر گرفته شده اسيت کيه بيه صيورت مشيتری در زمينيه توسيعه هميه
حوزه های فناورانه صورت خواهد پذيرفت .بنابراين همانطور که در شكل  1-2مشخص است ،به صورت کلی چهار دسته اقيدام
کلی در نقشه راه توسعه فناوریهای حفاظت مشخص شده است که عبارتند از:
 اقدامات حوزه دانش حفاظت
 اقدامات حمايتی از توليد و بهره برداری از تجهيزات پايش و پردازش
 اقدامات حمايتی از توليد رله در کشور
 اقدامات پشتيبان
برای هر يک از اقدامات فوق ،مجموعه زيراقدام وجود دارد که در ادامه به معرفی اين زير اقدامهيا پرداختيه ميیشيود و در
فصل بعدی گزارش ،شرح مفصلی از اين زير اقدامات به همراه شناسنامه آنها ارائه میشود.
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 )1-2-2اقدامات حوزه دانش حفاظت
اين اقدامات به شرح زير میباشند:
 انجام پروژههای تحقيقاتی مورد نياز کشور در حوزه حفاظت
 طراحی و اجرای دوره های نرم افزارهای تحليلی و کار با تجهيزات حفاظتی و آموزش کليه قابلييت هيای رليه هيای
حفاظتی برای پرسنل رلياژ شرکتها
 انجام مطالعات و اقدامات الزم جهت تجديدنظر در سيالبس دروس دانشگاهی
 نظارت بر توليد نرمافزارهای حفاظت
 آسيب شناسی علل بروز حوادث در شبكه و نظارت بر ساختار و سازوکارهای بررسی حوادث
 )2-2-2اقدامات حمايتی از توليد و بهره برداری از تجهيزات پايش و پردازش
اين اقدامات به شرح زير میباشند:
 ارتقاء دانش عمومی متخصصين کشور درباره قابليتها و کاربردهای PMUهای نصبشده در شبكه ايران
 الزام صنعت به استفاده از گواهينامه معتبر تست  PMUزير نظر شورای ارزيابی و مطابقت بيا اسيتانداردهای تولييد در
شرکت توانير
 تدوين قوانين و مقررات حمايتی از فرايند ساخت  PMUتوسط شرکت های داخلی زير نظر کميته تخصصی حفاظت
 خريد تضمينی  PMUاز شرکتهای برتر داخلی اين حوزه (طی يک قرارداد دو مرحلهای)
 حمايت از تجاری سازی PMUهای توليد شده در داخل
 حمايت از ساخت ( IPMUرله و  PMUادغام شده)
 تدوين قوانين و مقررات حمايت از شرکتهای دانش بنيان در زمينه توليد نرمافزارهای پايش ،حفاظت و کنترل شبكه
با استفاده از اطالعات دريافتی از PMUها
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 )3-2-2اقدامات حمايتی از توليد رله در كشور
اقدامات اين حوزه به شرح زير میباشند:
 تهيه و تدوين مشخصات فنی الزم برای رلههای ساخت داخل
 تهيه و تدوين مشخصات فنی الزم برای رلههای وارداتی
 خريد تضمينی رله ديستانس از شرکتهای برتر در اين حوزه (طی يک قرارداد دو مرحلهای)
 خريد تضمينی رله ديفرانسيل از شرکتهای برتر در اين حوزه (طی يک قرارداد دو مرحلهای)
 حمايت از ارتقاء فناوری و تجاری سازی رله های توليد شده در داخل
 تدوين و پشتيبانی مقررات برای انجام تستهای عملياتی رله های ساخت داخل در شبكه
 )4-2-2اقدامات پشتيبان
اين اقدامات به شرح زير میباشند:
 تقويت جايگاه تشكلهای علمی ،صنفی و غيردولتی حامی توسعه دانش و فناوریهای حفاظت
 حمايت از تجهيز آزمايشگاه حفاظت در دانشگاههای کشور
 تدوين و تشكيل پايگاه اطالعاتی جامع در حوزه دانش و فناوریهای حفاظت و تهيه بسيته هيای اطالعياتی جيامع از
وضعيت شبكه همراه با ايجاد دسترسیهای الزم برای محققين
 حمايت از برگزاری نشست های تخصصی ملی در حوزه حفاظت
 حمايت از تحقيق و پژوهش به ويژه پژوهشهای نياز محور مرتبط با دانش و فناوریهای حفاظت
 ايجاد دستورالعمل بازار با نگرش حمايت از توليدات داخلی در حوزه توزيع
 تدوين دستورالعمل جهت تائيد صالحيت حرفه ای
 حمايت از شرکتهای داخلی جهت حضور در بازارهای منطقهای و بينالمللی و رفع موانع صادرات
 تجهيز آزمايشگاه های مرجع
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تدوين دستورالعمل مدون در زمينه تست رله و PMU



استمرار مطالعات راهبردی مورد نياز در زمينه تجهيزات حفاظتی ،دانش حفاظت و PMU

شكل  :)1-2نقشه راه توسعه فناوری های حفاظت در شبكه برق

 )3فصل سوم

ارائه

شناسنامه اقدامات نقشه راه توسعه فناوریهای حفاظت
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 )1-3مقدمه
همانطور که در فصل قبل بيان شد ،به منظور توسعه فناوریهای حفاظتی اقدامات چهار گانه تعريف شده در نقشه راه می-
بايست اجرا شوند .هريک از اين اقدامات خود دارای زير اقدامات مختلفی هستند که در اين فصل به بيان جزئيات هريک از زير
اقدامات نقشه راه تهيه شده پرداخته میشود.

 )2-3تشكيل كميته ملی توسعه دانش و فناوری حفاظت
اهميت فناوری های حفاظت در شبكه برق ،حجم باالی برنامهريزیها ،سرمايهگذاریهای بين المللی و تجربيات حاصل در
داخل کشور همگی مؤيد اين نكته هستند که توسعه فناوری های حفاظت در شبكه برق در داخل کشور ،نيازمند عزمی ملی بيا
حضور تمام ذينفعان تاثيرگذار بر توسعه اين فناوری میباشد .با اين نگرش يكی از اقدامات سند راهبردی توسعه دانش و فناوری
های حفاظت در شبكه برق به پيشنهاد کميته راهبری تدوين سند ،تشكيل کميته تخصصی توسعه دانش و فناوری حفاظت در
شبكه برق با حضور نمايندگان سازمانها و نهادهای ذی نفع است.
پس از تدوين سند راهبردی توسعه دانش و فناوری های حفاظت در شبكه برق ،به نظر میرسد ادامه روند توسيعه فنياوری
اين تجهيزات ،نيازمند ايجاد ساز و کار و تشكيالت منظمتری است تا بتواند بصورت متمرکز امر پيگيری فعالييتهيای در نظير
گرفته شده برای تحقق اقدامات مورد اشاره در سند را دنبال کند .لذا اولين اقدام پس از تدوين اين سند ،تشكيل کميته مليی
توسعه دانش و فناوری حفاظت می باشد .اين کميته عالوه بر تدوين جزئيات برنامه عملياتی سند ،نقش کلييدی و مهميی را در
تحقق چندين اقدام بر عهده دارد که به عنوان نمونه میتوان به اقدامات ذيل اشاره نمود:
تشكيل دبيرخانه کميته با هدف پيگيری و اجرای اقدامات سند
تدوين و پيشنهاد مجموعه قوانين و مقررات حمايت از توسعه فناوری های حفاظت در شبكه برق
استمرار بخشيدن به انجام مطالعات راهبردی مورد نياز در خصوص فناوری های حفاظت در شبكه برق
پيگيری اجرای نقشهراه توسعه دانش و فناوری حفاظت
نظارت کالن بر پروژههای توسعه فناوری های حفاظت در شبكه برق در کشور
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رصد وضعيت توسعه دانش و فناوری حفاظت در دنيا
پايش و ارزيابی وضعيت موجود و شناسايی مشكالت پيش روی توسعه دانش و فناوری حفاظت در کشور
بازنگری نقشهراه به صورت مداوم و مستمر در بازههای زمانی مشخص
دبيرخانه کميته راهبری و اين کميته موظف هستند با تشكيل شبكه و يا شبكههای تخصصی و دعوت به عضويت از همه
متخصصين و محققين در حوزه حفاظت شبكه برق ،ضمن فراهمسازی امكان همافزايی توانمندیهای کشور در راستای ارتقياء
دانش و توسعه فناوری بومی حفاظت شبكه برق در کشور ،رونيد توسيعه فنياوری هيای حفاظيت در شيبكه بيرق را در سيطح
کشورهای مختلف دنيا مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن ،مسير سياستگذاری توسعه اين فناوری را در کشور تعيين نمايد و
همچنين مطالعات مورد نياز اقدامات مختلف را انجام دهد.
در اين راستا ،به نظر میرسد به منظور تدقيق اهداف و ماموريت های ايين شيورا ،انجيام ييک مطالعيه راهبيردی ضيروری
می نمايد تا بطور جامع ،ابعاد ماموريتی اين شورا مشخص و مكانيزم تحقق آنها از طرييق طراحيی سياختار شيبكهای مناسيب
پيش بينی گردد .در ادامه ،تشكيل اين کميته نيازمند سير مراحل قانونی جهت اخذ مجوزهای الزم است تا پيس از آن اقيدامات
اجرايی از قبيل تعيين موقعيت جغرافيايی برای تشكيل کميته ،تجهيز کميته به امكانيات سيخت افيزاری و نيرم افيزاری الزم و
جذب متخصصين و کادر اداری شورا ،انجام پذيرد.
جدول  )1-3اقدامات تشكيل كميته ملی توسعه دانش و فناوری حفاظت

اقدامات

تشكيل جلسات کميته و استقرار شبكه يا شبكههای
تخصصی
تشكيل کميته ملی توسعه دانش و
تامين محل استقرار دبيرخانه کميته و تجهيز آن
فناوریهای حفاظت
(سخت افزاری و نرم افزاری)
فعاليت های اجرايی دبيرخانه

مدت اجرا
(ماه)

بازه زمانی (سال)

10
1
3

10
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 )3-3اقدامات حوزه دانش حفاظت
 )1-3-3طراحی و اجرای دورههای نرم افزارهای تحليلی و كار با تجهيزات حفاظتی و آموزش كليهه
قابليتهای رلههای حفاظتی برای پرسنل رلياژ شركتها
يكی از مشكالت اساسی صنعت برق در زمينيه حفاظيت از شيبكه و تجهييزات آن عيدم آشينايی و مهيارت پرسينل رليياژ
شرکت های مختلف در کار کردن با تجهيزات حفاظتی است .به عبارت بهتر عدم توانايی کافی در پرسنل رلياژ منجير بيه بيروز
حوادث مختلفی در شبكه قدرت میشود که میتوان با صرف هزينههای ناچيز آموزشی نسبت به رفع آن اقدام کيرد .در هميين
راستا و با توجه به وجود و فعاليت شرکت های خصوصی و اساتيد دانشگاهی در زمينه آموزش مفاهيم مرتبط بيا رليه و حفاظيت
میتوان اميدوار بود با برگزاری دورههای قبل از استخدام و يا در حين خدمت بتوان پرسنل رلياژ شرکتهای متولی امر حفاظت
را با مفاهيم بنيادين و موارد فنی اين حوزه آشنا کرد.
در اين چارچوب بايد دورههای آموزشی به گونهای طراحی شوند که مجموعه چند دوره آموزشی پرسنل رلياژ را قادر به انجام
موارد زير نمايد:
 -1تحليل شبكه در زمينه پخش بار و اتصال کوتاه با توجه به توپولوژیهای مختلف.
 -2طراحی سيستم حفاظتی برای توپولوژیهای مختلف.
 -3کار با نرمافزارهای تحليل شبكه و نحوه استخراج تنظيمات حفاظتی از طريق آنها.
 -4نحوه اعمال تنظيمات استخراج شده در رلههای حفاظتی مختلف.
 -5نحوه پيكربندی رلههای حفاظتی مختلف با توجه به ورودیها و خروجیهای رله ،تابعهای مورد نياز و فعال شيده در رليه و
همچنين نحوه تنظيمات آنها.
 -6کار با دستگاههای تست رله و نحوه تست رلههای حفاظتی با استفاده از دستگاههای مختلف.
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بر اساس موارد ذکر ش ده در باال بايد سلسله اقدامات زير انجام پذيرند تا بتوان بر اساس آنها نسبت به رفع مسيائل آميوزش
پرسنل رلياژ اقدام کرد .قابل ذکر است که اجرای دورهها با توجه به تنوع و تعداد آنها قابل پيشبينی نبوده است.
جدول  )2-3اقدامات طراحی و اجرای دوره های نرمافزارهای تحليلی و كار با تجهيزات

اقدامات

طراحی و اجرای دوره های نرمافزارهای
تحليلی و کار با تجهيزات حفاظتی و
آموزش کليه قابليت های رله های
حفاظتی برای پرسنل رلياژ شرکتها

شناسايی مراکز و شرکت های خصوصی و دانش بنيان
در زمينه آموزش مبانی و اصول رله و حفاظت

مدت اجرا

مدت

(ماه)

اجرا (سال)

2

1

اجرای دورههای آموزشی و پژوهشی تخصصی برای
پرسنل رلياژ

10

تدوين مكانيزم تشويقی برای پرسنل رلياژ در ازای
گذراندن دوره های آموزشی و پژوهشی حفاظتی و نرم
افزارهای تحليلی حفاظت

10

 )2-3-3انجام مطالعات و اقدامات الزم جهت تجديدنظر در سيالبس دروس دانشگاهی
تعريف مسئله
با بررسی نتايج پرسشنامههای ارسال شده به شرکتهای مختلف فعال در حوزه صنعت برق و صنايع وابسته به آن ،مشاهده
میشود که کارشناسان بخش رلياژ شرکتها ،افزايش آموزشهای دانشگاهی در زمينه حفاظت را برای بهبود کارايی در وظايف
محوله را الزم دانستهاند .در واقع اين افراد معتقدند که عدم هماهنگی مناسب بين آموزشهای دانشگاهی و مسائل مختلفی که
در واقعيت و هنگام کار با آنها مواجه میشوند ،موجب شده است که اين افراد در انجام وظايف خود دچار مشكل شوند چراکيه
آموزشهای الزم را در دانشگاه فرا نگرفتهاند.
اين مسئله در حالی رخ میدهد که لزوم ارتقاء آموزش حفاظت از چند سال قبل در بين استادان دانشيگاه متخصيص حيوزه
حفاظت مطرح شده است و در اين راستا ،چندين دوره کارشناسی ارشد با گرايش حفاظت نيز در دانشگاههای معتبر و فعال ايين
حوزه اجرا شده است .بنابراين با توجه به نظرسنجیهيای انجيامشيده و نيازهيای موجيود ،ليزوم بيازنگری در سييالبس دروس
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دانشگاهی و نوع آموزش دروس مختلف حوزه سيستمهای قدرت با هدف ارتقاء آموزشهای دانشگاهی در ايين حيوزه ،در ايين
نقشه راه گنجانده شده است.
برای نيل به اين منظور الزم است بصورت مستمر نيازمندیهای کشور در حوزه صنعت برق و صنايع وابسته به آن بويژه در
زمينه حفاظت و کار با تجهيزات حفاظتی شناخته شود .سپس براساس نيازمندیهای شناسايی شده میبايسيت تجدييد نظير در
سيالبس دروس آزمايشگاهی انجام شود و در نهايت تجديدنظر انجام شده با هماهنگی با ارگانهای ذيربط الزم االجرا گردد.
دستاوردهای پروژه
برخی از مهمترين دستاوردهای اين پروژه عبارتند از:
 شناسايی نيازمندیهای صنعت برق کشور (بويژه حوزه حفاظت) در بحث آموزش
 ايجاد تناسب ميان آموزشهای دانشگاهی و مباحث مورد نياز صنعت
 کاهش هزينه صنعت بدليل نياز به اجرای دورههای آموزشی و ...
 افزايش بهرهروی دانشآموختگان دانشگاهها
سابقه انجام پژوهشهای مشابه در كشور
در سال  1387توسط دانشگاه علم و صنعت ايران مطالعهای مشابه با آنچه هدف از اين اقدام است انجام شد که خروجی آن
منجر به ايجاد گرايش حفاظت در برخی از دانشگاههای کشور شد ،اين گرايش پس از چند دوره اجرا ،حذف گرديد .همچنين در
سال  2014تحقيق مشابهی در دانشگاه پرتلند آمريكا انجام گرفت .در اين تحقيق مطالعه گستردهای بر روی فيارغالتحصييالن
اين دانشگاه که در صنعت برق (بويژه در حوزه حفاظت) مشغول کار هستند انجام شد و نقاط ضعف و قوت اين افيراد بيه دقيت
شناسايی گرديد .نتايج اين تحقيق نشان میدهند که آموزشهای دانشگاه پرتلند برای فارغالتحصيالن اين دانشگاه برای انجام
وظايف محوله در حوزه حفاظت در صنعت برق آمريكا کافی نيست .از اين رو اين دانشگاه بر آن شد تيا تجدييدنظر اساسيی در
سيالبس دروس خود بويژه سيالبس دروس عملی (بخصوص آزمايشگاه حفاظت و رله) انجام دهد.
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نوع پروژه

اين پروژه يک پروژه تحقيقاتی است که منتهی به خروجیهايی چون شناخت نيازمندیهای صينعت بيرق کشيور و صينايع
وابسته به آن در حوزه حفاظت ،تطبيق سيالبس دروس آزمايشگاهی با نيازمندیهای شناسايی شده و تطبيق آنها با کشورهای
پيشرو در اين زمينه و نحوه هماهنگی با ارگانهای ذيربط برای اجرای تجديدنظر پيشبينی شده ،میگردد.
جدول  )3-3اقدامات تجديدنظر در سيالبس دروس دانشگاهی

بند

عنوان عمليات در هر مرحله

1
2
3
4

بررسی سرفصلهای دروس حفاظت در کشورهای پيشرو
شناسايی نيازمنديهای کشور
تعيين سرفصلهای پيشنهادی دروس آموزشی و آزمايشگاهها در زمينه حفاظت
هماهنگی با نهادهای ذيربط جهت اجرا
کل

وزن فعاليت

مدت اجرای مرحله
(ماه )

20

6

40
40
100

12
24
48

 )3-3-3نظارت بر توليد نرم افزارهای حفاظت
يكی از پروژه های سند راهبردی توسعه نرم افزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ،پروژه طراحيی و پيياده سيازی
نرمافزار مطالعات حفاظت شبكهی برق است .هدف از اين پروژه ،تدوين و توسعهی نرمافزار حفاظت شبكهی برق است .با توجه
به بحث تحريمها و نيز قيمت بسيار باالی نرمافزارهای خارجی مورد استفاده در مطالعات حفاظت شبكههای قدرت ،تامين ايين
نرم افزارها در ساليان اخير با مشكل روبرو شده است .بنابراين با توجه بيه اهمييت بسييار بياالی حيوزهی حفاظيت ،نيياز اسيت
نرمافزاری برای انجام مطالعات حفاظت تدوين و تهيه گردد .مطالعات حفاظت شبكه از  6رويهی نرمافزاری تشكيل شده اسيت.
اين رويهها شامل موارد زير است.
 پخش بار
 اتصال کوتاه
 پايداری
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 هماهنگی سيستم حفاظتی
 شبيهسازی و مطالعهی عملكرد سيستم حفاظتی
 آناليز گذراهای مغناطيسی
از آنجا که تدوين و توسعهی رويهی آناليز گذراهای مغناطيسی بسيار پيچيده ،زمانبر و پرهزينه میباشد ،و از طرف ديگير
نرم افزارهای مشابه (خارجی) وجود دارد که اين کار را بهخوبی انجام میدهند ،توسعهی اين رويه در اين پروژه منظور نگردييده
است.
کميته تخصصی حفاظت بر پروژه فوق الذکر نظارت داشته و اين پروژه را از منظر فنی و عملياتی مورد بررسی قرار خواهيد
داد.
 )4-3-3آسيب شناسی علل بروز حوادث در شبكه و نظارت بر ساختار و سازوكارهای بررسی حوادث
بروز حوادث مشابه در صنعت برق امری عادی به حساب میآيد .به عبارت دقيقتر در هر قسمت از شبكه و با توجه به ذات
شبكه در بخشهای توزيع و انتقال ،حوادثی رخ می دهد که مشابهت زيادی با يكديگر دارند .به همين دليل در صورتی که بتوان
به تجربيات به دست آمده از حوادث قبلی دسترسی داشت میتوان اميدور بود که از بروز موارد مشابه ممانعت شود و يا حيداقل
اينكه بتوان با صرف زمان و هزينه کمتر نسبت به رفع موارد مرتبط با حادثه اقيدام کيرد .در ايين راسيتا ايجياد سياختاری کيه
شرکتهای مختلف برق منطقهای و شرکت های توزيع را ملزم و يا تشويق به ارائه شرح حادثيه و روش تحلييل و رفيع حادثيه
نمايد ،کمک شايانی به باالتر رفتن سطح دانش پرسنل ديگر شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای توزيع کيرده و همچنيين
زمان و هزينه کمتری را برای آنها به همراه خواهد داشت .میتوان اقدامات مقتضی به منظور بررسی علمی حوادث شبكه را به
صورت زير بيان داشت.
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جدول  )4-3اقدامات مرتبط با بررسی علمی حوادث شبكه

اقدامات

تشكيل پايگاه اطالعاتی ثبت حوادث
آسيب شناسی علل بروز حوادث در شبكه
تدوين دستورالعمل الزام شرکتها به ارائه اطالعات حوادث
و نظارت بر ساختار و سازوکارهای بررسی
مختلف و نتايج تحليل
حوادث
پيگيری اجرا و به روزررسانی دستورالعمل تدوين شده

مدت اجرا

مدت اجرا

(ماه)

(سال)

6

2

6

2
10

 )5-3-3انجام پروژههای تحقيقاتی مورد نياز كشور در حوزه حفاظت
کمبود سوختهای فسيلی ،کاهش آلودگیهای محيط زيست ،جلوگيری از گسترش شبكههيای انتقيال و تماييل مصيرف-
کنندگان به وجود کنترل بيشتر بر توليدکنندگان خود از مهمترين داليلی هستند که موجب تغيير رويه ساختارهای سنتی شبكه-
های برق شده است .اين تغيير موجب ايجاد شبكههای هوشمند و ميكروگريدها شده است که از انها با نام شبكههای آينده نيز
نام برده میشود.
در شبكههای آينده بدليل حضور توليد کنندگان در تمام سطوح توزيع لذا جهت و دامنه جريان تغييرات گسترده میکند کيه
اين مسئله حفاظتهای سنتی شبكههای توزيع را دچار چالش مینمايد .براين اساس میبايست روشهای جديد تشخيص خطا
و هماهنگی حفاظتی برای حفاظت موثر اين شبكهها توسعه يابند.
براين اساس آنچه که هدف از اجرای اين پروژه است شناسايی روشهای مختلف و موثر تشخيص خطا ،برای شيبكههيای
آينده با توجه به تغييرات ديناميک توپولوژی آنها است .همچنين روشهای نوين تعيين شده در اين پروژه بيرای بارگيذاری در
رلههای ساخته شده در کشور (يا رلههايی که طی اين نقشه راه توسعه میيابند) ،پيشنهاد میشوند.
به برخی از اين پروژهها در ادامه اشاره شده است.
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 توسعه يک روش مناسب برای تشخيص خطا در ميكروگريدها
 بررسی اثرات تجهيزات جديد مانند ترانسهای حالت جامد ( )Solid State Transformerبير حفاظيت شيبكههيای
هوشمند
 بررسی زير ساختهای الزم برای پيادهسازی شبكههای هوشمند در کشور
 بررسی روشهای مختلف هماهنگی حفاظتی در شبكههای هوشمند با نگرش پيادهسازی بر روی شبكه کشور
جدول  )5-3اقدامات پروژه های تحقيقاتی حفاظت

اقدامات

انجام پروژه های تحقيقاتی در حوزه حفاظت شبكه

مدت اجرا
(ماه)

12

بازه زمانی (سال)

5

 )4-3اقدامات حمايتی از توليد و بهره برداری از PMU
 )1-4-3ارتقاء دانش عمومی متخصصين كشور درباره قابليت ها و كاربردهای  PMUهای نصب شده
در شبكه ايران
تعريف مساله
بومیسازی دانش سطح باالی تجهيزات حفاظتی و دستگاههای پايشی مانند  PMUاولويت اول سند راهبردی تهيه شده در
پژوهشگاه نيرو با عنوان "نقشه راه توسعه فناوریهای حفاظت در شبكه ايران" میباشد .علت اين مسيئله نييز اهمييت وييژه
رلههای حفاظتی و دستگاههای  PMUبه داليل فنی ،اقتصادی و استراتژيک است که آن را از ساير تجهييزات حفياظتی جيدا
مینمايد.
با توجه به اينكه کشور ايران نيز به منظور رويت پذيری شبكه انتقال خود در صدد است تا نسيبت بيه نصيب دسيتگاههيای
 PMUدر سطح انتقال اقدام نمايد بايد درصدد بهرهبرداری اصولی از اطالعات ثبت شده توسط آنها بيود .بيه عبيارت دقييقتير
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اطالعات ارسال شده توسط  PMUبه مرکز اطالعات ( PDCيا  )Super PDCمنتقل میشود که عيالوه بير پيايش وضيعيت
شبكه ،می توان کاربردهای ديگری نيز برای آن متصور گرديد .مطابق با برنامه شرکت مديريت شيبكه بيرق اييران تعيدادی از
دستگاه های مورد نياز خريداری شده و در شبكه نصب شدهاند که بر اين تعداد افزوده خواهد شد تا هدف رويتپذيری در شبكه
 230کيلوولت را برآورده نمايد.
در سالهای اخير تالشهای ارزشمندی در زمينه بهرهبرداری و انواع کاربرد دستگاه  PMUدر دانشگاههيای کشيور انجيام
شده است .اما با اين وجود هنوز قابليتها و جنبههای مختلف بهرهبرداری از  PMUدر شبكه برق کشور سنجيده نشده است .به
عبارت دقيقتر بحث فنی دقيقی برای هدف و نحوه استفاده از اطالعات ثبت شده توسط PMUها صورت نگرفتيه اسيت .ايين
جنبههای بهرهبرداری از اطالعات  PMUممكن است شامل بررسی پايداری شبكه برق ايران ،موارد ميرتبط بيا کيفييت تيوان،
تشخيص نوسان بين ناحيهای و يا  ...باشد.
از طرف ديگر با توجه به حضور PMUها در شبكه توزيع ،بايد انواع کاربردهايی را که میتوان برای آن متصور گرديد ،مورد
بررسی و مطالعه قرار گيرد .به عبارت دقيقتر انتظار میرود در آينده نزديک بتوان از PMUها در شبكه توزيع اسيتفاده کيرد و
هم اکنون در کشورهای پيشرفته مورد استفاده قرار گرفته است .لذا در اين پروژه نيز در نظر است تا نسبت به بررسيی ميواردی
که در زمينه توزيع مطرح میگردد ،مطالعاتی صورت گيرد.
بنابراين آنچه هدف اين پروژه است انجام مطالعات وسيع و مستدل در شبكه برق کشور است تا بر اساس برنامه بلند ميدت
شرکت مديريت شبكه برق ايران ،انواع کاربردهايی را که میتوان از اطالعات ثبت شده به عمل آورد ،استخراج شود و در اختيار
متولين امر قرار گير د .در حقيقت در اين پروژه و در چارچوب برنامه بلند مدت شرکت مديريت شبكه برق ايران مبنی بير نصيب
دستگاههای  PMUدر شبكه انتقال ،جنبههای مختلف بهرهبرداری از دستگاه  PMUمورد بررسی قرار میگيرد .به عنوان مثال
پيش بينی پايداری شبكه قدرت پس از وقوع اغتشاش و قبل از وقوع ناپايداری ،امكانسنجی شيده و روش انجيام نييز معرفيی
میگردد .در کنار اين موضوع در اين پروژه بايد به بررسی دقيق انواع کاربردهای  PMUدر شبكه توزيع نيز پرداخته شود و انواع
جنبههای بهرهبرداری برای آن مورد مطالعه قرار میگيرد.
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دستاوردهای پروژه
در انتهای اين پروژه گزارشی مدون و بخشبندی شده بر اساس انواع جنبههای بهرهبرداری از  PMUو اطالعات ثبت شده
توسط آن ايجاد خواهد گرديد .بر اساس اين گزارش انواع کاربردهايی را که میتوان برای ساختار  WAMPACمتصور گرديد
بيان شده است .سپس با توجه به برنامه بلند مدت شرکت مديريت شبكه برق ايران ،انواع کاربردهای بيان شده در بخيش اول،
برای شبكه برق ايران به صورت مستدل امكانسنجی می شوند .در نهايت کاربردهای قابل دستيابی در شيبكه بيرق اييران بيه
صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفته و نحوه دستيابی به کاربرد و الزامات آن بيان میشود.
الزم به ذکر است اجرای اين پروژه عالوه بر مزايای فنی بسياری که حاصل مینمايد ،بلحاظ اقتصادی نيز بسيار جالب توجه
میباشد .براين اساس امكان سنجی و سنجش انواع کاربردهای مختلف  PMUو اطالعات ثبت شده توسط آن کارکنان شيبكه
برق و متوليان را قادر خواهد کرد تا بتوانند از بروز مسائل جانبی و مضر برای شبكه ممانعت کنند .به عنوان نمونه حتی اگر فقط
يک بار بتوان از بروز ناپايداری در شبكه ممانعت نمود می توان ادعا کرد که از بروز ميلياردها توميان خسيارت جليوگيری شيده
است .اين موضوع در ديگر جنبههای بهرهبرداری نيز خود را نشان میدهد.
از طرف ديگر انجام اين پروژه کمک شايانی در بومی کردن بهرهبرداری از اطالعات ثبت شده توسط PMUها مینماييد و
دانشگاهيان را قادر میکند تا بتوانند تحليل درستی از وضعيت شبكه ارائه دهند.
سابقه انجام پژوهشهای مشابه
در اين زمينه تحقيق مدونی در داخل کشور انجام نشده است و موارد انجام شده نيز محدود به مبانی اين حوزه و در سيطح
پاياننامههای دانشجويی بوده است.
نوع پروژه
اين پروژه يک پروژه تحقيقاتی است .محصول نهايی اين پروژه يک گزارش مدون در زمينه جنبههای مختلف بهرهبيرداری
از  PMUو اطالعات ثبت شده توسط آن در چارچوب برنامه بلند مدت شرکت مديريت شبكه برق ايران است و الزامات آنهيا را
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به همراه روش های عملياتی پيادهسازی آنها را بيان کرده است .برخی از فعاليتهايی که میتواند در انجيام هرچيه بهتير ايين
پروژه ياریرسان باشند ،شامل موارد زير میشوند:


بررسی منابع مختلف علمی در زمينه کاربردها و بهرهبرداری از PMU

 بررسی مقايسهای مداری علمی کشورهای مختلف در زمينه بهرهبرداری از  PMUدر زمينههيای مختليف (در شيبكه
انتقال و شبكه توزيع)
 امكانسنجی جنبههای مختلف بهرهبرداری از  PMUدر کشور در چارچوب برنامه بلندمدت شرکت مديريت شبكه برق
ايران
 امكانسنجی جنبههای مختلف بهرهبرداری از  PMUدر کشور با توجه به پتانسيلهای نصيب آن در شيبكه توزييع و
بررسی يكی از شبكههای توزيع به صورت نمونه
 بيان روش مستدل و عملياتی از پيادهسازی و الزامات جنبههای بيان شده در بند قبلی
جدول  )6-3اقدامات حوزه ارتقاء دانش عمومی متخصصين كشور درباره قابليتها و كاربردهای PMU

ترتيب
مراحل

1
2
3
4
5
6

مدت اجرای مرحله

عنوان عمليات در هر مرحله

درصد پيشرفت

بررسی منابع علمی
بررسی مقايسهای مداری علمی کشورهای پيشرفته
استخراج انواع کاربردهای امكانپذير
امكانسنجی انواع کاربردها در چارچوب برنامه بلند مدت
شرکت مديريت شبكه برق ايران
امكانسنجی جنبههای مختلف بهرهبرداری از  PMUدر کشور
با توجه به پتانسيلهای نصب آن در شبكه توزيع و بررسی
يكی از شبكههای توزيع به صورت نمونه
ارايه گزارشات و سمينارها
کل

15
15
15

4
4
4

25

10

25

10

5
100

4
36

(ماه )
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 )2-4-3الزام صنعت به استفاده از گواهينامه های معتبر تست  PMUزيهر نظهر شهورای ارزيهابی و
مطابقت با استانداردهای توليد در شركت توانير
با توجه به اهميت دستگاه  PMUدر صنعت برق و انواع استفادههايی که میتيوان از اطالعيات بيه دسيت آميده از PMU

داشت ،لزوم استفاده از تستهای معتبر به منظور اطمينان از عملكرد درست آنها را آشكار میکند .به عبارت دقيقتر بايد ضوابط
به گونه ای صورت پذيرد که صنعت برق ملزم به درخواست گواهينامه معتبر تست  PMUشود تا از صحت عملكرد دستگاههای
PMUدر شرايط مختلف اطمينان حاصل نمايد.
انجام تست دستگاه  PMUبايد بر اساس استانداردهای توليد در شرکت توانير صورت پذيرد که مورد تائيد آن شرکت باشد.
عالوه بر اين ارائه گواهينامه های معتبر تست تحت نظارت شورای ارزيابی کمک میکند تا مسير خرييد ييا سياخت  PMUبيه
صورت نظارتی باشد.
در همين چارچوب نياز است تا سلسله اقدامات ذکر شده در جدول زير در زمان مقرر صورت پذيرند.
جدول  )7-3اقدامات الزم جهت الزام صنعت به استفاده از گواهی های معتبر تست PMU

اقدامات
بررسی تستهای مورد نياز برای PMU

الزام صنعت به استفاده از گواهينامه معتبر
تست PMU

ايجاد دستورالعملهای الزم برای انجام تست های PMU

در صنعت
الزام صنعت به استفاده از گواهينامه معتبر تست PMU

مدت اجرا

مدت اجرا

(ماه)

(سال)

3

1

5

1
10
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 )3-4-3خريد تضمينی PMU

تعريف مسئله
بومیسازی دانش  High Techدستگاههای پايش و پردازش و بطور ويژه دستگاه  ،PMUاز اولويتهيای سيند راهبيردی
تهيه شده موضوع پروژه میباشد .علت اين مسئله نيز اهميت ويژه اين دستگاه به داليل فنی ،اقتصادی و استراتژيک است.
در همين راستا و با توجه به اولويت مطرح شده نياز است تا عزم راسخی به منظور بومی سازی دانش و فناوری اين دستگاه
به کار گرفته شود تا بتوان بستر مناسبی را برای آن ايجاد نمود .دستگاه  PMUاساسا وظيفه گزارش کردن اطالعات فازوری و
فرکانس را به مرکز پردازش داشته و به اين ترتيب و با توجه به همزمانی اطالعات ارسال شده توسط همه دستگاههای ،PMU
تصوير دقيق از وضعيت ديناميكی شبكه قدرت را در اختيار بهرهبرداران قرار میدهند تا بتوان بر اساس آن و پردازش اطالعات
جمعآوری شده اقدامات کنترلی و اصالحی را در شبكه به انجام رسانيد.
آنچه که هدف از اين پروژه است ،خريد تضمينی دسيتگاه  PMUصينعتی از چنيد شيرکت برتير در ايين حيوزه اسيت کيه
توانايیهای آنها در خصوص ساخت رله ديفرانسيل مطابق با استانداردهای بينالمللی به تائيد کميته تخصصی حفاظت رسييده
باشد تا بدين صورت بسترهای الزم برای بومیسازی دانش سطح باالی دستگاه  PMUو تجياریسيازی آن در کشيور انجيام
پذيرد.
بدين منظور در اين پروژه از يک قرارداد دو مرحلهای استفاده میشود .در اين قرارداد ،مرحله دوم به شرطی ارائه میشود که
مرحله اول بطور تمام و کمال انجام پذيرد در غير اينصورت قرارداد در همان مرحله اول متوقف میشود.
در مرحله اول قرارداد پيشنهادی ،تعدادی شرکت (حداکثر  5شرکت) که سابقه اجرای پروژههای حفاظتی (بويژه پروژههيای
ساخت انواع دستگاههای  PMUو يا تجهيزات مشابه با آن مانند رله حفاظتی) را دارند ،انتخاب شده و از هر يک از آنها تعداد
محدودی رله ( 2-1عدد رله) خريد تضمينی میشود .پروسه خريد بايد به اين شكل باشد که ابتدا مبلغی بمنظور پيشپرداخت به
شرکتها داده میشود و مابقی پول در صورت اخذ تائيديههای تستهای آزمايشگاهی و تستهای عملياتی پرداخت ميیشيود.
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بنابراين در اين مرحله شرکتها موظف به توليد دستگاه  PMUکامال صنعتی هستند که کليه تستهای آزمايشگاهی و عملی را
با موفقيت پشت سر گذاشته است در صورت عدم موفقيت در پشت سر گذاشتن تست ها در زمان مقرر ،قرارداد در همين مرحله
متوقف میشود و شرکت مذکور وارد مرحله دوم قرارداد نمیشود.
در مرحله دوم از قرارداد پيشنهاد شده ،شرکتهايی که توانستهاند با موفقيت مرحله اول را پشت سر بگذارند ،میتواننيد وارد
اجرای اين مرحله از قرارداد شوند .در اين مرحله از قرارداد ،تعداد بيشتری رله از شيرکتهيای برتير خرييداری ميیشيود (4-3
دستگاه  .)PMUالزم به ذکر است مانند مرحله اول ،در اين مرحله نيز ابتدا مبلغی بعنوان پيشقرارداد پرداخت میشود و ميابقی
مبلغ قرارداد پس از ارائه گواهی تستهای آزمايشگاهی ،عملی و گذرا انجام میشود .همانطور که مشخص است در اين مرحليه
از قرارداد ،پشت سر گذاشتن موفق تستهای گذرا نيز بعنوان يک پيششرط برای حصول موفقيت قرار داده شده است.
آنچه که بايد به آن توجه داشت اين است که متاسفانه شرکتهای خصوصی کشور دارای  R&Dقوی نيستند و با عنايت به
آنكه بومیسازی دانش ساخت دستگاه های پايش و پردازش نيازمند داشتن واحدهای تحقيق و توسعه قيوی اسيت ليذا در ايين
پروژه مبلغی بيشتر از قيمت واقعی  PMUصرف خريد آنها شود (در هر دو مرحله مدنظر) تا بدين صيورت کمكيی نييز بيرای
توسعه واحدهای  R&Dشرکتهای سازنده باشد.
بازهم تاکيد میشود که ملزومات خريد تضمينی دستگاههای  PMUاز شرکتها میبايست در اين پروژه بدقت تعريف شود
(در هر دو مرحله مدنظر) .مهمترين اين ملزومات آن است که دستگاهها به شرطی خريداری میشوند که در انتهای بازه زميانی
مدنظر قرار گرفته ،گواهی تستهای استاندارد آزمايشگاهی ،تستهای حاالت گذرا و تستهای عملياتی توسيط شيرکت ارائيه
گردد .به بيان ديگر بايد گفت که PMUها از شرکتها به شرطی خريداری میشوند که در پاييان بيازه زميانی ميدنظر ،کيامال
صنعتی باشند.
دستاوردهای پروژه
مهمترين دستاوردهای اين پروژه عبارتند از:
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 بومیسازی دانش ساخت دستگاه  PMUدر کشور
 کمک به توسعه واحدهای  R&Dشرکتها
 حرکت در مسير اقتصاد مقاومتی با تقويت اقتصاد دانشبنيان


افزايش سطح دانش حفاظت ناحيه گسترده در کشور بويژه در حوزه ساخت و کار با دستگاههای PMU

 توانايی تعمير و نگهداری انواع مختلف دستگاههای  PMUدر کشور
سابقه انجام پژوهش مشابه
در سالهای اخير گامهای ارزشمندی در زمينه بومیسازی دانش ساخت و بهرهبيردای از دسيتگاه  PMUدر دانشيگاههيای
کشور برداشته شده است به طوری که دو دانشگاه صنعتی امير کبير تهران و صنعتی شريف تهران نمونه دستگاه  PMUبيرای
شبكه انتقال و  PMUشبكه توزيع را با موفقيت توليد کردهاند .اما تا کنون تستهای آزمايشگاهی و گذرا برای اين دستگاهها به
انجام نرسيده است .قابل ذکر است که نمونههای ساخته شده در دسته دستگاههای صنعتی قرار ندارند.
نوع پروژه
اين پروژه منتهی به ساخت نمونههای صنعتی از دستگاه  PMUتوسط شرکتهايی که از آنها خريد تضمينی شيده اسيت،
میشود.
همانطور که عنوان شد ،اين پروژه از يک قرارداد دو مرحلهای استفاده میکند که الزمه ورود به مرحله دوم قرارداد ،اجيرای
کامل مرحله اول آن و حصول موفقيت در اين مرحله است .عالوه بر اين همانطور که عنوان شد در راستای حمايت از واحدهای
 R&Dشرکتهای خصوصی ،دستگاه های خريداری شده در هر مرحله بسيار گرانتر از قيمت واقعی آنها خرداری میشيوند تيا
بدين ترتيب ريسک تحقيقات بمنظور کسب دانش  High Techساخت دستگاه بين دولت و شرکت سازنده تقسيم شود.
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جدول  )8-3اقدامات الزم برای خريد تضمينی PMU

مدت اجرای

بند

عنوان عمليات در هر مرحله

وزن فعاليت

1

شناسايی شرکتهای فعال در اين حوزه
تعيين حداکثر پنج شرکت برای خريد تضمينی با توجه به نتايج ارزيابی کميته
ملی حفاظت
خريد تضمينی نمونه صنعتی دستگاه  PMUاز شرکتهای شناسايی شده در قالب
قرارداد دو مرحله ای
کل

5

2

5

3

90

29

100

36

2
3

مرحله (ماه )

 )4-4-3حمايت از ساخت ( IPMUتركيب  PMUو رله حفاظتی)
پيشرفتهای چند سال اخير در حوزه دستگاههای پايش و پردازش به گونهای بوده است که دستگاههای ( IPMUدستگاهی
که وظيفه يک دستگاه  PMUو يک دستگاه رله حفاظتی را به صورت مشتری انجام میدهد) مورد توجه قرار گرفته اسيت .در
اين دستگاه با توجه به هدف آن بايد نيازمندیهای يک دستگاه رله و يک دستگاه  PMUبيه صيورت مجتميع در ييک واحيد
دستگاه  IPMUديده شود .بر همين اساس عالوه ارتقا قابليتهای نرمافزار يک دستگاه  PMUمعمولی بايد نسبت بيه اعميال
تغييرات سختافزای نيز اقدام کرد .به عبارت دقيقتر نياز است تا دانش ساخت دستگاه  PMUو دانيش سياخت دسيتگاههيای
رلههای حفاظتی در کنار يكديگر قرار گيرند تا زمينه ساخت دستگاه  IPMUفراهم گردد.
در همين زمينه بايد اقدامات حمايتی توسط کميته ملی حفاظت به نحوی از شرکتهای سازنده به عمل آيد که آنها را برای
ساخت دستگاه  IPMUبا انگيزه نمايد .قابل ذکر است که اين اقدامات انگيزشی و حمايتی توسط کميته مليی حفاظيت تعييين
شده و در چارچوب هايی است که به حضور شرکتهای سازنده رله و  PMUدر توليد دسيتگاه  IPMUکميک نماييد .شيرکت
سازنده ممكن است خود به تنهايی اقدام به توليد  IPMUکنند يا اينكه به صورت مشارکتی نسبت به ساخت آن اقدام نمايند.
قابل توجه است که دستگاه  IPMUساخته شده بايد قادر باشد تا انواع تست های آزمايشگاهی ،گذرا و عملياتی را مطابق با
اهداف مورد استفاده برآورده نمايد .و زمانی میتوان برای ورود به اين زمينه اقدام کرد که شرکتهای سازنده قيادر بيه سياخت
نمونههای دستگاه رلههای حفاظتی و يا دستگاه  PMUباشند .بر همين اساس زمان و نحوه حمايتها بيه هنگيام اطمينيان از
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توانايی ساخت دستگاههای مشابه امكان پذير است و لذا نوع و ميزان حمايت نيز به همان زمان موکول میگردد .بنابراين کميته
ملی حفاظت متولی بيان نوع و نحوه حمايت از سازندگان دستگاه  IPMUمیباشد.
کميته ملی حفاظت با توجه به زمينه فراهم آمده در شرکتهای سيازنده دسيتگاه رليه و دسيتگاه  PMUنسيبت بيه ايجياد
جذابيت های مالی يا بازاری برای آنها اقدام میکند به گونهای که آنها را تشويق به توليد دستگاه  IPMUنمايد .اين حمايتهيا
ممكن است از جنس خريد تضمينی و يا ايجاد بازار مناسب برای سازنده دستگاه باشد .عالوه بر اين میتوان بيه معافييتهيای
مالياتی بنگاههای فعال ،اعطای وام با بهرههای پايين و اقدامات اينچنينی را به عنوان ابزارهايی برای تشويق سازندگان به ورود
در اين زمينه در نظر گرفت.
جدول  )9-3اقدامات الزم در جهت ساخت IPMU

اقدامات

حمايت از سازندگان دستگاه IPMU

مطالعه و بررسی سطح توانايی شرکتهای فعال در زمينه
ساخت دستگاههای رله و PMU
مطالعه نيازمندیهای و قابليتهای دستگاههای IPMU
ساخته شده توسط برندهای معروف
مشخص نمودن چند شرکت که قادر به ساخت دستگاه
 IPMUباشند
تعيين نحوه و ميزان حمايت از سازندگان دستگاه IPMU

مدت اجرا

بازه زمانی

(ماه)

(سال)

1

1

2

1

1

1

.....

.....

 )5-4-3تدوين قوانين و مقررات حمايتی از فرايند سهاخت  PMUتوسهط شهركت ههای داخلهی و
هم چنين توليد نرم افزارهای پايش ،حفاظت و كنترل شبكه با استفاده از اطالعات دريهافتی از PMU

ها زير نظر كميته تخصصی حفاظت
به منظور افزايش سرمايهگذاری در فرايند ساخت  PMUتوسط شرکت های داخلی و همچنين توليد نرم افزارهيای پيايش،
حفاظت و کنترل شبكه با استفاده از اطالعات دريافتی از  PMUها و حضور بيشتر بنگاهها و کارآفرينان در اين زمينه الزم است
دولت از ابزارها و سياستهای مختلفی که نهايتا منجر به افزايش سود ناشی از توليد میشود استفاده نمايد .دولتها بيه منظيور
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ايجاد انگيزه اقتصادی ،بيشتر از سياستهای مختلف پولی و مالی استفاده میکند .کاهش نرخ بهره بانكی ,معافيتهای ماليياتی
و گمرکی از جمله اين سياستها هستند که سرمايهگذاران را ترغيب به سرمايهگذاری خواهيد کيرد .عيالوه بير سياسيتهيای
مستقيمی که دولت می تواند به منظور افزايش سود اقتصادی بنگاهها اتخاذ کند برخی سياستهای غير مستقيم کيه منجير بيه
ايجاد فضای کسب و کار بهتر می شوند اثر قابل توجهی بر ارتقای انگيزه فعاليت در بنگاههای اقتصادی دارند .چنانچيه فضيای
اقتصادی از لحاظ شاخصهای ريسکپذيری فضايی باثباتتر و عدم اطمينان نسبت به آينده و سياسيتهيای اقتصيادی پييش
روی دولت کمتر باشد سرمايه گذاری افزايش خواهد يافت .به طور خاص در زمينه سرمايهگيذاریهيای خطير پيذير کيه در آن
بنگاهها و کارآفرينان وارد حوزة فناوریهای نو و تحقيقات بنيادين میشوند و ريسک فعاليت نسبتا باال اسيت ايجياد فضيای بيا
ثبات و مطمئن ضروری بهنظر میرسد.
ازجمله برنامههايی که میتواند منجر به ارتقاء انگيزه فعاليت در بنگاههای اقتصادی توليدکننده  PMUو فناوریهای کليدی
آن شود میتوان به اطالع رسانی عمومی و تخصصی از روشهای مختلف اطالع رسانی اشاره کيرد .بنگياههيای اقتصيادی در
صورتی که در معرض اطالعات بيشتری در زمينه جوانب فنی و مزيتهيای اقتصيادی فنياوری  PMUقيرار گيرنيد بيا انگييزه
بيشتری به فعاليت ادامه خواهند داد .در زمينه ساز و کارهای حمايتی میتوان به معافيتهای مالياتی بنگاههای فعال در صنعت
 ، PMUاعطای وام با بهره های پايين ،ايجاد و توسعه نهادهای مورد نياز در صنعت ،ايجاد امكان استفاده از بيمه سرمايهگذاری
برای سرمايهگذاران و نيز اعطای يارانه تحقيق و پژوهش اشاره کرد.
حمايت از سرمايهگذاری خارجی و اتخاذ تدابيری به منظور ارتقای امنيت سرمايهگيذاری بيرای سيرمايهگيذاران خيارجی در
فناوری  PMUمی تواند ضمن جذب سرمايه مستقيم خارجی ،افزايش اشتغال ،منجر به تعامالت فعالتر توليدکنندگان داخليی و
شرکتهای مشابه خارجی گردد که اين امر خود میتواند به ارتقاء انگيزه ،افزايش کارايی و گسيترش قابلييتهيای بنگياههيای
اقتصادی فعال در صنعت  PMUگردد.
الزم به ذکر است مجموعه ساز وکارهای مختلف انگيزشی _حمايتی بدون توجه بيه ييک چهيارچوب قيانونی مشيخص و
حمايتکننده از اين نوع حمايتها به موفقيت نخواهد رسيد .بنابراين بستهای از قوانين و مصوبات مورد نياز برای حمايت واقعی
از بنگاههای اقتصادی بايد به تصويب دولت و يا مجلس برسد تا زمينه ايجاد فضای مطمئن برای فعاليت و توليد ايجاد گردد.
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جدول  )10-3اقدامات حمايتی از شركت های فعال در حوزه ساخت  PMUو نرم افزارهای مرتبط با آن

اقدامات

تدوين قوانين و مقررات حمايت از
شرکتهای دانش بنيان در زمينه توليد
نرمافزارهای پايش ،حفاظت و کنترل
شبكه با استفاده از اطالعات دريافتی
از PMUها

مطالعه و بررسی سطح فنی توليد کشور و پتانسيل
موجود
مطالعه تطبيقی در زمينه مكانيزم حمايتی در ساير
کشورها
تدوين قوانين و مقررات حمايت از توليد داخل با زمان
بندی مشخص
هماهنگی و ابالغ به تمامی نهادهای مرتبط

مدت اجرا

بازه زمانی

(ماه)

(سال)

3

1

3

1

3

1

2

1

 )5-3اقدامات حمايتی از توليد رله در كشور
 )1-5-3تهيه و تدوين مشخصات فنی الزم برای رلههای ساخت داخل و رلههای وارداتی
از گام های ابتدايی اقدامات حمايتی توليد رله ،فعاليت در جهت تعيين مشخصات فنی الزم برای رلههيای ميورد اسيتفاده در
کشور است که برای حفظ کيفيت و در عين حال پشتيبانی موثر و هدفمند الزم است مشخصات فنيی الزم بيه تفكييک بيرای
رلههای داخلی و رلههای وارداتی تدوين گردد.
جدول  )11-3اقدامات تهيه و تدوين مشخصات فنی الزم برای رلههای ساخت داخل و رلههای وارداتی

اقدامات

تهيه و تدوين مشخصات فنی الزم برای رلههای ساخت داخل
تهيه و تدوين مشخصات فنی الزم برای رلههای وارداتی

مدت اجرا

بازه زمانی

(ماه)

(سال)

6
6

1
1
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 )2-5-3خريد تضمينی رله حفاظتی خط انتقال
تعريف مسئله
بومیسازی دانش  High Techرلههای حفاظتی و بطور ويژه رلههيای پرکياربرد و اسيتراتژيک کشيور ،اولوييت اول سيند
راهبردی تهيه شده موضوع پروژه میباشد .علت اين مسئله نييز اهمييت وييژه رليههيای حفياظتی بيداليل فنيی ،اقتصيادی و
استراتژيک است که آن را از ساير تجهيزات حفاظتی جدا میسازد.
يكی از رلههای پرکاربرد و استراتژيک کشور که الزم است بسترهای مناسب برای بومیسازی دانيش فنيی و تولييد آن در
کشور انجام شود ،رلههای ديستانس است .اي ن رله وظيفه حفاظت از خطوط پراهميت و استراتژيک انتقال را بر عهده دارد و لذا
الزم است از قابليت اطمينان بااليی برخوردار باشد.
آنچه که هدف از اين پروژه است ،خريد تضمينی رله ديستانس صنعتی از چند شرکت برتر در اين حوزه است که توانايیهای
آنها در خصوص ساخت رله ديستانس مطابق با استانداردهای بينالمللی به تائيد کميته تخصصی حفاظت رسيده باشد تا بدين
صورت بسترهای الزم برای بومیسازی دانش  High Techرله ديستانس و تجاریسازی آن در کشور انجام پذيرد.
بدين منظور در اين پروژه از يک قرارداد دو مرحلهای استفاده میشود .در اين قرارداد ،مرحله دوم به شرطی ارائه میشود که
مرحله اول بطور تمام و کمال انجام پذيرد در غير اينصورت قرارداد در همان مرحله اول متوقف میشود.
در مرحله اول قرارداد پيشنهادی ،تعدادی شرکت (حداکثر  5شرکت) که سابقه اجرای پروژههای حفاظتی (بويژه پروژههيای
ساخت انواع رلههای حفاظتی و تجهيزات مشابه) را دارند ،انتخاب شده و از هريک از آنها تعداد محدودی رله ( 2-1عدد رليه)
خريد تضمينی میشود .پروسه خريد بايد به اين شكل باشد که ابتدا مبلغی بمنظور پيشپرداخت به شيرکتهيا داده ميیشيود و
مابقی پول در صورت گرفتن تائيديههای تستهای آزمايشگاهی (مانند استاندارد  )IEC60255و تستهای عملياتی (در پست-
های پرخطری که تحت يک پروژه ديگر در نقشه راه مشخص شدهاند) پرداخت میشود .بنابراين در اين مرحله شرکتها موظف
به توليد رلهای کامال صنعتی هستند که کليه تستهای آزمايشگاهی و عملی را با موفقيت پشت سر گذاشته اسيت .در صيورت
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عدم موفقيت در پشت سر گذاشتن تستها در زمان مقرر ،قرارداد در همين مرحله متوقف میشود و شرکت مذکور وارد مرحليه
دوم قرارداد نمیشود.
در مرحله دوم از قرارداد پيشنهاد شده ،شرکتهايی که توانستهاند با موفقيت مرحله اول را پشت سر بگذارند ،میتواننيد وارد
اجرای اين مرحله از قرارداد شوند .در اين مرحله از قرارداد ،تعداد بيشتری رله از شرکتهای برتر خريداری میشود ( 9-8رليه).
الزم به ذکر است مانند مرحله اول ،در اين مرحله نيز ابتدا مبلغی بعنوان پيشقرارداد پرداخت میشود و مابقی مبلغ قرارداد پس
از ارائه گواهی تستهای آزمايشگاهی ،عملی و گذرا انجام میشود .همانطور که مشخص است در اين مرحله از قرارداد ،پشيت
سر گذاشتن موفق تستهای گذرا نيز بعنوان يک پيششرط برای حصول موفقيت قرار داده شده است.
آنچه که بايد به آن توجه داشت اين است که متاسفانه شرکتهای خصوصی کشور دارای  R&Dقوی نيستند و با عنايت به
آنكه بومیسازی دانش ساخت رلههای حفاظتی ديستانس واحدهای تحقيق و توسعه قوی را میطلبد لذا در اين پيروژه مبلغيی
بيشتر از قيمت واقعی رلهها صرف خريد آنها شود (در هر دو مرحله مدنظر) تا بدين صورت کمكی نيز برای توسيعه واحيدهای
 R&Dشرکتها باشد.
بازهم تاکيد میشود که ملزومات خريد تضمينی رلهها از شرکتها میبايست در اين پروژه بدقت تعرييف شيود (در هير دو
مرحله مدنظر) .مهمترين اين ملزومات آن است که رلهها به شرطی خريداری میشوند که در انتهای بيازه زميانی ميدنظر قيرار
گرفته ،گواهی تستهای استاندارد آزمايشگاهی ،تستهای حاالت گذرا و تستهای عملياتی توسط شرکت ارائه گردد .به بييان
ديگر بايد گفت که رلهها از شرکتها به شرطی خريداری میشوند که در پايان بازه زمانی مدنظر ،رلههايی کامال صنعتی تحويل
دهند.
دستاوردهای پروژه
مهمترين دستاوردهای اين پروژه عبارتند از:
 بومیسازی دانش  High Techرله ديستانس در کشور
 کمک به توسعه واحدهای  R&Dشرکتها
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 حرکت در مسير اقتصاد مقاومتی با تقويت اقتصاد دانشبنيان
 افزايش سطح دانش حفاظت در کشور بويژه در حوزه ساخت و کار با رلههای حفاظتی
 توانايی تعمير و نگهداری انواع مختلف رلههای حفاظتی در کشور
سابقه انجام پژوهش مشابه
در سالهای اخير گامهای ارزشمندی در زمينه بومیسازی دانش  High Techرلههای حفاظتی و بطور خاص رليه اضيافه
جريان توسط دانشگاههای کشور و برخی شرکتهای خصوصی برداشته شده است .بطوريكه برخی از رلههای توليدی در کشور
تستهای استاندارد الزم را با موفقيت پشت سر گذاشتهاند .اما در زمينه توليد رله ديستانس بجز نمونههای آزمايشگاهی انجيام
شده در برخی از دانشگاههای کشور ،فعاليت خاص ديگری صورت نپذيرفته است.
نوع پروژه
اين پروژه منتهی به ساخت نمونههای صنعتی از رله حفاظتی ديستانس توسط شرکتهايی که از آنها خريد تضمينی شيده
است ،میشود.
همانطور که عنوان شد ،اين پروژه از يک قرارداد دو مرحلهای استفاده میکند که الزمه ورود به مرحله دوم قرارداد ،اجيرای
کامل مرحله اول آن و حصول موفقيت در اين مرحله است .همچنين همانطور که عنوان شد در راسيتای حماييت از واحيدهای
 R&Dشرکتهای خصوصی ،رلههای خريداری شده در هرمرحله بسيار گرانتر از قيمت واقعی آنها خريداری میشوند تا بدين
ترتيب ريسک تحقيقات بمنظور کسب دانش  High Techساخت رله ديستانس بين دولت و شرکت سازنده تقسيم شود.
جدول  )11-3پروسه خريد تضمينی رله حفاظتی خط انتقال
مدت اجرای

بند

عنوان عمليات در هر مرحله

وزن فعاليت

1

شناسايی شرکتهای فعال در اين حوزه
تعيين حداکثر پنج شرکت برای خريد تضمينی با توجه به نتايج ارزيابی کميته
ملی حفاظت

5

2

5

3

2

مرحله (ماه )

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
72
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

بند

3
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عنوان عمليات در هر مرحله

خريد تضمينی نمونه صنعتی رله از شرکتهای شناسايی شده در قالب قرارداد دو
مرحله ای
کل

وزن فعاليت

مدت اجرای
مرحله (ماه )

90

29

100

36

 )3-5-3خريد تضمينی رله حفاظتی ترانسفورماتور قدرت
تعريف مسئله
بومیسازی دانش  High Techرلههای حفاظتی و بطور ويژه رلههيای پرکياربرد و اسيتراتژيک کشيور ،اولوييت اول سيند
راهبردی تهيه شده موضوع پروژه میباشد .علت اين مسئله نييز اهمييت وييژه رليههيای حفياظتی بيداليل فنيی ،اقتصيادی و
استراتژيک است که آن را از ساير تجهيزات حفاظتی جدا میسازد.
يكی از رلههای پرکاربرد و استراتژيک کشور که الزم است بسترهای مناسب برای بومیسازی دانيش فنيی و تولييد آن در
کشور انجام شود ،رله های ديفرانسيل است .اين رله وظيفه حفاظت از خطوط پراهميت و استراتژيک انتقال را بر عهده دارد و لذا
الزم است از قابليت اطمينان بااليی برخوردار باشد.
آنچه که هدف از اين پروژه است ،خريد تضمينی رله ديفرانسيل صنعتی از چند شرکت برتر در اين حوزه است که توانيايی-
های آنها در خصوص ساخت رله ديفرانسيل مطابق با استانداردهای بينالمللی به تائيد کميته تخصصی حفاظت رسيده باشد تا
بدين صورت بسترهای الزم برای بومیسازی دانش  High Techرله ديفرانسيل و تجاریسازی آن در کشور انجام پذيرد.
بدين منظور در اين پروژه از يک قرارداد دو مرحلهای استفاده میشود .در اين قرارداد ،مرحله دوم به شرطی ارائه میشود که
مرحله اول بطور تمام و کمال انجام پذيرد در غير اينصورت قرارداد در همان مرحله اول متوقف میشود.
در مرحله اول قرارداد پيشنهادی ،تعدادی شرکت (حداکثر  5شرکت) که سابقه اجرای پروژههای حفاظتی (بويژه پروژههيای
ساخت انواع رلههای حفاظتی و تجهيزات مشابه) را دارند ،انتخاب شده و از هريک از آنها تعداد محدودی رله ( 2-1عدد رليه)
خريد تضمينی میشود .پروسه خريد بايد به اين شكل باشد که ابتدا مبلغی بمنظور پيشپرداخت به شيرکتهيا داده ميیشيود و
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مابقی پول در صورت گرفتن تائيديههای تستهای آزمايشگاهی (مانند استاندارد  )IEC60255و تستهای عملياتی (در پست-
های پرخطری که تحت يک پروژه ديگر در نقشه راه مشخص شدهاند) پرداخت میشود .بنابراين در اين مرحله شرکتها موظف
به توليد رلهای کامال صنعتی هستند که کليه تستهای آزمايشگاهی و عملی را با موفقيت پشت سر گذاشته اسيت .در صيورت
عدم موفقيت در پشت سر گذاشتن تستها در زمان مقرر ،قرارداد در همين مرحله متوقف میشود و شرکت مذکور وارد مرحليه
دوم قرارداد نمیشود.
در مرحله دوم از قرارداد پيشنهاد شده ،شرکتهايی که توانستهاند با موفقيت مرحله اول را پشت سر بگذارند ،میتواننيد وارد
اجرای اين مرحله از قرارداد شوند .در اين مرحله از قرارداد ،تعداد بيشتری رله از شرکتهای برتر خريداری میشود ( 9-8رليه).
الزم به ذکر است مانند مرحله اول ،در اين مرحله نيز ابتدا مبلغی بعنوان پيشقرارداد پرداخت میشود و مابقی مبلغ قرارداد پس
از ارائه گواهی تستهای آزمايشگاهی ،عملی و گذرا انجام میشود .همانطور که مشخص است در اين مرحله از قرارداد ،پشيت
سر گذاشتن موفق تستهای گذرا نيز بعنوان يک پيششرط برای حصول موفقيت قرار داده شده است.
آنچه که بايد به آن توجه داشت اين است که متاسفانه شرکتهای خصوصی کشور دارای  R&Dقوی نيستند و با عنايت به
آنكه بومیسازی دانش ساخت رلههای حفاظتی ديستانس واحدهای تحقيق و توسعه قوی را میطلبد لذا در اين پيروژه مبلغيی
بيشتر از قيمت واقعی رلهها صرف خريد آنها شود (در هر دو مرحله مدنظر) تا بدين صورت کمكی نيز برای توسيعه واحيدهای
 R&Dشرکتها باشد.
بازهم تاکيد میشود که ملزومات خريد تضمينی رلهها از شرکتها میبايست در اين پروژه بدقت تعرييف شيود (در هير دو
مرحله مدنظر) .مهمترين اين ملزومات آن است که رلهها به شرطی خريداری میشوند که در انتهای بيازه زميانی ميدنظر قيرار
گرفته ،گواهی تستهای استاندارد آزمايشگاهی ،تستهای حاالت گذرا و تستهای عملياتی توسط شرکت ارائه گردد .به بييان
ديگر بايد گفت که رلهها از شرکتها به شرطی خريداری میشوند که در پايان بازه زمانی مدنظر ،رلههايی کامال صنعتی تحويل
دهند.
دستاوردهای پروژه
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مهمترين دستاوردهای اين پروژه عبارتند از:
 بومیسازی دانش  High Techرله ديفرانسيل در کشور
 کمک به توسعه واحدهای  R&Dشرکتها
 حرکت در مسير اقتصاد مقاومتی با تقويت اقتصاد دانشبنيان
 افزايش سطح دانش حفاظت در کشور بويژه در حوزه ساخت و کار با رلههای حفاظتی
 توانايی تعمير و نگهداری انواع مختلف رلههای حفاظتی در کشور
سابقه انجام پژوهش مشابه
در سالهای اخير گامهای ارزشمندی در زمينه بومیسازی دانش  High Techرلههای حفاظتی و بطور خاص رليه اضيافه
جريان توسط دانشگاههای کشور و برخی شرکتهای خصوصی برداشته شده است .بطوريكه برخی از رلههای توليدی در کشور
تستهای استاندارد الزم را با موفقيت پشت سر گذاشتهاند .اما در زمينه توليد رله ديفرانسيل بجز نمونههای آزمايشگاهی انجيام
شده در برخی از دانشگاههای کشور ،فعاليت خاص ديگری صورت نپذيرفته است.
نوع پروژه
اين پروژه منتهی به ساخت نمونههای صنعتی از رله حفاظتی ديفرانسيل توسط شرکتهايی که از آنها خريد تضمينی شده
است ،میشود.
همانطور که عنوان شد ،اين پروژه از يک قرارداد دو مرحلهای استفاده میکند که الزمه ورود به مرحله دوم قرارداد ،اجيرای
کامل مرحله اول آن و حصول موفقيت در اين مرحله است .همچنين همانطور که عنوان شد در راسيتای حماييت از واحيدهای
 R&Dشرکتهای خصوصی ،رلههای خريداری شده در هرمرحله بسيار گرانتر از قيمت واقعی آنها خرداری میشوند تا بيدين
ترتيب ريسک تحقيقات بمنظور کسب دانش  High Techساخت رله ديستانس بين دولت و شرکت سازنده تقسيم شود.
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جدول  )12-3پروسه خريد تضمينی رله حفاظتی ترانسفورماتورهای قدرت
مدت اجرای

بند

عنوان عمليات در هر مرحله

وزن فعاليت

1

شناسايی شرکتهای فعال در اين حوزه
تعيين حداکثر پنج شرکت برای خريد تضمينی با توجه به نتايج ارزيابی کميته
ملی حفاظت
خريد تضمينی نمونه صنعتی رله از شرکتهای شناسايی شده در قالب قرارداد دو
مرحله ای
کل

5

2

5

3

90

29

100

36

2
3

مرحله (ماه )

 )4-5-3حمايت از ارتقاء فناوری و تجاری سازی رله های توليد شده در داخل
يكی از مسائلی که الزم است به ان توجه شود اين است که رلههای حفاظتی طراحی و ساخته شده در مرحله قبل با وجيود
پاس نمودن موفق انواع تستهای آزمايشگاهی و عملياتی ،نياز به حمايت در زمينه ارتقياء فنياوری و همچنيين تجياریسيازی
دارند ،اين اقدامات بايد تحت نظارت و هماهنگی کميته ملی توسعه دانش و فناوری حفاظت صورت گيرد.
 )5-5-3آزاد سازی بازار برای شركت های داخلی و خارجی
برای جلوگيری از انحصاری شدن بازار رلههای حفاظتی و حفظ کيفيت محصوالت داخلی با توجه به آخرين تكنولوژیهای
روز ساخت رله در دنيا ،الزم است پس از مدتی که رلههای داخلی توانستند قدرت الزم را برای رقابيت کسيب کننيد ،اقيدامات
حمايتی وضع شده در بخش قبل ،لغو شوند تا در يک فضای رقابتی رلههای داخلی بتوانند با رلههای خارجی رقابت کنند.
اين اقدام نيز بايد مطابق صالحديد و تحت نظارت کميته ملی توسعه دانش و فناوری حفاظت انجام پذيرد.
 )6-5-3تدوين و پشتيبانی مقررات برای انجام تستهای عملياتی رله های ساخت داخل در شبكه
تعريف مسئله
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يكی از بخشهای مهم در ارزيابی محصوالت حفاظتی توليد شده (بويژه رلههای حفاظتی) ارزيابی عملی آنها است .بيدين
منظور الزم است رله های حفاظتی مورد آزمايش برای مدتی (حداقل شش ماه) در يک پست بصورت موازی با يک رليه معتبير
خارجی قرار گيرند و نتايج عملكرد آن در مواجه با خطاهای بوقوع پيوسته با رله معتبر خارجی مقايسيه گيردد و از ايين طرييق
ميزان قابليت اطمينان رله مورد بررسی و نيز خطاهای احتم الی در پروسه طراحی و ساخت آن مشيخص گيردد .بيراين اسياس
پرواضح است که هرچه حوادث پستی که رله در آن نصب شده است بيشتر باشد ،نتايج ارزيابیها دقيقتر خواهد بود.
بدين منظور آنچه که هدف از اجرای اين پروژه است ،بررسيی تعيداد و نيوع حيوادث رخ داده در پسيتهيای کشيور و نييز
جمعآوری اطالعاتی چون ميزان بار ،زمانهايی که پستها میتوانند خاموشی داشته باشند و  ...هستند تا از اين طريق برخی از
پستهای کشور مشخص شده و کليه ارزيابیهای عملی رلههای حفاظتی توليدی در داخل کشور و حتی خريداری شده از خارج
از کشور در اين پستها انجام پذيرد.
دستاوردهای پروژه
مهمترين دستاوردهای اين پروژه عبارتند از:
 شناسايی تعداد ،نوع حوادث رخ داده ،ميزان بار ،زمانهای خاموشی و  ...در هريک از پستهای کشور
 تعيين پستهايی برای ارزيابی عملی رلههای مدنظر
 کاهش زمان و هزينه مورد نياز برای پروسه ارزيابی عملی رلهها
سابقه انجام پژوهش مشابه
در سالهای اخير اگرچه برخی از رلههای توليدی در کشور مورد تستهای عمليياتی در پسيتهيای مختليف کشيور قيرار
گرفتهاند ،اما پروسه انتخاب پست مدنظر برای اين کار بصورت مدون و با برنامهريزیهای قبلی انجام نپذيرفتيه اسيت .ايين در
حالی است که انجام تست در پستهايی که از قبل مشخص شدهاند عالوه بر آنكه مشخصات بهرهبرداری و تعداد و نوع حوادث
آن پست قبال به تائيد صاحبنظران رسيده است ،باعث میشود ايجاد قدرت مقايسه بين رلههای مختلف توليدی میگردد.
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نوع پروژه
اين پروژه يک پروژه تحقيقاتی است که در آن ابتدا با بررسی پستهای مختلف کشور مشخصات مختلف آنها چون ميزان
بار ،زمانهايی که میتوانند پستها خاموشی داشته باشند ،تعداد و نوع حوادث رخ داده در پستها و  ...استخراج میگردد .سپس
با توجه به نيازمندیهايی که تستهای عملی رلهها دارند ،برخی از پستها برای اين کار مشخص میگردند تا با هماهنگی بيا
ارگانهای مرتبط ،از اين پس تستهای عملی رله های توليدی در کشيور و حتيی خرييداری شيده از خيارج از کشيور تنهيا در
پستهای مشخص شده صورت پذيرد.

جدول  )13-3تدوين و پشتيبانی مقررات برای انجام تستهای عملياتی رله های ساخت داخل

بند

1
2

عنوان عمليات در هر مرحله

بررسی پستهای مختلف به لحاظ حوادث رخ داده در آنها ،بار
پستها ،زمانهايی که میتوانند خاموشی داشته باشند و ...
اولويتبندی پستها برای نصب آزمايشی رلههای ساخته شده در
کشور
کل

وزن فعاليت

مدت اجرای مرحله
(ماه )

60

6

40

6

100

12

 )6-3اقدامات پشتيبان
 )1-6-3تقويت جايگاه تشكل های علمی ،صنفی و غير دولتی حامی توسعه دانهش و فنهاوری ههای
حفاظت
توسعه دانش و فناوری های حفاظت در شبكه برق با در نظرگرفتن نظام نوآوری فناورانه نيازمند وجود و اثرگذاری نهادهای
واسطی خواهد بود تا بوسيله آن روابط و تعامالت موجود در نظام ،نهادينه و زمينيه توسيعه پاييدار ايين فنياوری فيراهم گيردد.
بسترسازی و ايجاد نهادها و تشكلهای علمی ،صنفی و غير دولتی در جوامع امروزی از اهميت قابل مالحظهای برخوردار است.
اين تشكل ها در واقع نماينده گروههای مختلف جامعه میباشند که به نحوی با جزء و يا اجزاييی از فرآينيد توسيعه تكنوليوژی
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مرتبط بوده و دارای عاليق و انگيزه های مشتری در يک مجموعه متشكل هستند .اين تشكلها دارای ويژگیهايی هستند که
در صورتی که به طور کامل رعايت شود تضمين کننده موفقيت و پايداری آنها خواهد بود .از جمله اين ويژگیها ميی تيوان بيه
موارد زير اشاره کرد:
 خودجوشی و نياز طبيعی
 تعهد و هدف مشتری
 قانونمندی
 برنامه و فعاليت مشخص
 جلب مشارکت و عضويت
 مشارکت و مسئوليتپذيری
تشكلهای علمی ،صنفی و غير دولتی در حوزه فناورانه براساس شيرايط تحقيقياتی و علميی کشيور و جهيان و همچنيين
انگيزش های موجود حوزه اين تكنولوژی به طور خودجوش به وجود آمده ،دارای ضوابط مشخص و تعرييف شيدهای بيوده و در
راستای دستيابی به اهداف خود دارای برنامه و فعاليت مشخص در يک بخش يا رسته خاص میباشد .اصوالً هدف اين تشكلها
سودجويانه نيست بلكه بيشتر دارای اهداف علمی ،فرهنگی و اجتماعی میباشند.
از آنجا که فرآيند توسعه دانش و فناوری های حفاظيت در شيبكه بيرق قيدرت دارای زمينيههيای متنيوع و گسيتردهای از
موضوعات مورد توجه تشكلهای علمی ،صنفی و غيردولتی در دانشگاه ،صنعت و  ...میباشد ،لذا میتوان بيا کميک و حماييت
الزم به منظور ايجاد و تقويت جايگاه اين تشكلها به تسريع در فرآيند توسعه دانش و فنياوری هيای حفاظيت در شيبكه بيرق
قدرت کمک نمود .به منظور هماهنگسازی و همافزايی نتايج و ايجاد تعامل ميوثر ،ارتبياط بيا تشيكلهيای علميی ،صينفی و
غيردولتی حامی توسعه دانش و فناوری های حفاظت در شبكه برق قدرت به عنوان يكی از وظايف دبيرخانه کميتيه تخصصيی
حفاظت مورد توجه قرار میگيرد .هدف اصلی در اين زمينه عالوه بر ارائه کمکهای مالی ،اطالعاتی و  ...به تشكلهای فيوق،
انتقال خطوط و موضوعات راهبردی کميته تخصصی توسعه دانش و فناوری های حفاظت در شبكه بيرق قيدرت بيه آنهيا و از
سوی ديگر جذب نظرات و يافتههای آنان و پيگيریهای الزم در راستای آن میباشد.
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در اولين گام فرصتها ،ظرفيتها و زمينههای بالقوه برای ايجاد و توسعه اين تشكلها را در بستر دانشگاهها ،صنعت و ساير
نهادها از جمله نهادهای مدنی شناسايی نموده و پس از مطالعه و انجام بررسیهيای الزم ،از روشهيا و ابزارهيای مختليف در
جهت ايجاد جذابيت برای ايجاد تشكلهای مستعدِ شكلگيری استفاده خواهد کرد .ارائه کميکهيای ميالی از طرييق وامهيای
بالعوض و اطالعرسانی به تشكل های شناسايی شده از ابعاد حمايت های مالی و اطالعاتی اين دفتر خواهد بود .همچنين ايين
دفتر در راستای ارائه خدمات علمی ،سمينارها و نشستهای مختلفی با هدف ايجاد ارتباط و تبادل علمی ميان اين تشكلها بيا
ساير مراکز مشابه داخلی و خارجی برگزار خواهد کرد .از ديگر فعاليتهای در اين زمينه بررسی و شناسايی موانع موجود بر سير
راه ايجاد و توسعه اينگونه تشكل ها و پيگيری به منظور رفع آنها میباشد .مجموعه فعالييتهيای فيوق ميیتوانيد زمينيهسياز
شكل گيری و توسعه نهادهايی کارآمد در بخش های مختلف از جمله دانشگاه و صنعت و در نهاييت تسيريع در فرآينيد توسيعه
دانش و فناوری های حفاظت در شبكه برق قدرت گردد.
جدول  )14-3پروسه تقويت جايگاه های تشكل های علمی

اقدامات

کمک به ايجاد و
تقويت جايگاه
تشكلهای علمی،
صنفی و غيردولتی
حامی توسعه دانش و
فناوریهای حفاظت

مطالعه و شناسايی زمينههای توسعه تشكلهای علمی ،صنفی و
غيردولتی حامی فناوری حفاظت در شبكه برق و راهكارهای انگيزشی
و حمايتی از آنها
ارائه خدمات علمی به تشكلهای فعال و زمينهسازی برای برقراری
تبادل علمی و فنی بين آنها و ساير تشكلهای داخل و خارج کشور
حمايتهای حقوقی به منظور رفع معضالت شكلگيری و توسعه
تشكلهای علمی ،صنفی و غيردولتی در حوزه فناوری حفاظت

مدت اجرا

بازه زمانی

(ماه)

(سال)

6
12
12

10
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 )2-6-3حمايت از تجهيز آزمايشگاههای حفاظت در دانشگاه های كشور
تعريف مسئله
يكی از مهمترين چالشهای آموزشهای حفاظت در کشور ،کمبود آموزشهای عملی در اين حوزه است .در واقع بسياری از
براساس چالش های شناسايی شده در حوزه حفاظت (که گزارش آن به تفصيل موجود است) ،مشيخص اسيت کيه کارشناسيان
بخش رلياژ شرکتهای مختلف تا قبل از ورود به صنعت برق ،رله يا تستری نديدهاند .حال آنكيه در حيوزه مسيئوليت خيود در
صنعت می بايست با اين تجهيزات به بهترين شكل ممكن کار نمايند .اين مسئله هزينه بسياری برای صينعت دارد .چراکيه اوال
افرادی که تازه استخدام میشوند الزم است آموزشهای بسياری برای آنها برگزار شود تا جبران ناکافی بيودن آميوزشهيای
عملی دانشگاهها شود .همچنين بهرهوری افراد نيز بسيار پايين است .زيرا هم اين افراد بيرای ميدتی نميیتواننيد بيا تجهييزات
بخوبی کار کنند و هم عدم شناخت کافی آنها از کار با تجهيزات ممكن است موجب خطاهای ناخواستهای گردد که هزينههای
بسياری را برای سيستم به دنبال داشته باشد.
از اين رو الزم است آموزش های عملی حفاظت با توجه به حساسيت اين بخش در صنعت برق ،در دانشگاهها جدیتر گرفته
شود .نكتهای که بايد به آن توجه شود آن است که دانشگاهها نيز در اين بخش تقصير چندانی ندارنيد .در واقيع دانشيگاههيای
کشور (حتی دانشگاه های برتر در حوزه حفاظت) بستر مناسبی برای آموزش عملی دانشجويان ندارند .اين مسئله لزوم حمايت از
دانشگاهها برای تجهيز آزمايشگاههای حفاظت خود را مشخص میسازد.
برای اين منظور الزم است ابتدا وضعيت آزمايشگاههای حفاظت دانشگاههای کشور مشيخص گيردد .سيپس بيا توجيه بيه
نيازهای صنعت ،ملزومات الزم برای تجهيز آزمايشگاههای حفاظت دانشگاهها مشخص گردد و در انتها حمايتهای مالی در اين
خصوص انجام پذيرد.
دستاوردهای پروژه
مهمترين دستاوردهای اين پروژه عبارتند از:
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 گسترش آموزشهای عملی در دانشگاهها بطوريكه دانشآموختگان دانشگاهها براحتی قادر به کار با تجهيزات مختلف
حفاظتی در صنعت باشند
 افزايش بهرهوری فارغالتحصيالن دانشگاهها
 کسب درآمد برای دانشگاهها
سابقه انجام پژوهش مشابه
تاکنون مشابه آنچه که هدف از اجرای اين پروژه است ،در کشور سابقه نداشته است .در واقع تاکنون اگر دانشگاهها هزينهای
بابت تجهيز آزمايشگاههای خود مینمودهاند يا اين کار را از بودجه اختصاصی خود انجام میدادند ييا ايين کيار تحيت پوشيش
پروژههای صنعتی که اساتيد مسئول آزمايشگاه انجام میدادند ،صورت میپذيرفته است .بنابراين اين که تجهيز آزمايشگاهها زير
نظر يک نهاد مشخص و با برنامههای مدون انجام شود تاکنون در کشور سابقه نداشته است.
نوع پروژه
اين پروژه از دو بخش تحقيقاتی و اجرايی تشكيل شده است .فاز تحقيقاتی آن منتهی به خروجیهايی چون شناخت امكانات
آزمايشگاههای حفاظت دانشگاههای کشور و تجهيزات مورد نياز برای تجهيز آنها بگونهای که پاسيخگوی نيياز صينعت بيرق
کشور باشند ،میشود .در فاز عملياتی آن ،تجهيزات مورد نياز آزمايشگاههای حفاظت دانشگاههای کشور با توجه بيه نتيايج فياز
تحقيقاتی ،خريداری می شوند .الزم به ذکر است در اين برنامه هر سال آزمايشگاه حفاظت دو دانشگاه تجهيز خواهنيد شيد (بيا
اولويت آزمايشگاههاتی حفاظت دانشگاه های برتر).
جدول  )15-3حمايت از تجهيز آزمايشگاهای حفاظت كشور
مدت اجرای

بند

عنوان عمليات در هر مرحله

وزن فعاليت

1

بررسی وضعيت آزمايشگاه های حفاظت دانشگاه های کشور
تعيين حداقل ملزومات الزم برای تجهيز هريک از آزمايشگاه های حفاظت
کشور

10

6

10

6

2

مرحله (ماه )
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بند

3
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عنوان عمليات در هر مرحله

وزن فعاليت

حمايت مالی جهت تجهيز آزمايشگاه ها با بهره گيری از ظرفيت مالی کليه
نهادهای مرتبط
کل

مدت اجرای
مرحله (ماه )

80

36

100

48

 )3-6-3تدوين و تشكيل پايگاه اطالعاتی جامع در حوزه دانهش و فنهاوری ههای حفاظهت و تهيهه
بستههای اطالعاتی جامع از وضعيت شبكه همراه با ايجاد دسترسیهای الزم برای محققين
يكی از مشكالت اساسی صنعت برق کشور عدم اطالع متخصصين از فعاليتهای صورت گرفته و يا در حال انجام است که
سبب شده است موازی کاری در صنعت به وفور انجام گردد و هزينههای فراوانی در اين زمينه صرف گردد.
تشكيل يک بانک اطالعاتی جامع به منظور استفاده و اطالع پژوهشگران ،متخصصين و مسئولين از فعاليتهيای صيورت
گرفته در دانش و فناوری های حفاظت و به اشترای گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اين بانک اطالعاتی سبب افزايش
بهرهوری و تخصيص بهينه منابع در کشور میگردد.
جدول  )16-3تدوين و تشكيل پايگاه اطالعاتی جامع در حوزه دانش و فناوری های حفاظت و تهيه بستههای اطالعاتی
جامع از وضعيت شبكه همراه با ايجاد دسترسیهای الزم برای محققين

اقدامات

تشكيل پايگاه اطالعاتی جامع در حوزه دانش و فناوریهای حفاظت و تهيه بستههای
اطالعاتی جامع از وضعيت شبكه همراه با ايجاد دسترسیهای الزم برای محققين

مدت اجرا
(ماه)

12

بازه زمانی (سال)

10

 )4-6-3حمايت از برگزاری نشست های تخصصی ملی در حوزه حفاظت
صنعت حفاظت و امور مرتبط با آن دائما در حال تغيير و پيشرفت است .اين مهم بايد توسط محققين اين زمينه رصد شده و
ارائه گردد تا بتواند صنعت داخل کشور را نيز دنبالهرو خود کند .به عبارت بهتر بايد نشستهای تخصصی در حوزه حفاظت دائما
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برگزار شوند و آخرين مرزهای علمی و فناوری اين زمينه مورد بحث و چالش قرار گيرند .حمايت از برگزاری چنين نشستهايی
کمک شايانی به هم افزايی دانش حفاظت در کشور می کند تا محققين و صنعتگران قادر به اشترای آخرين دستاوردهای دانشی
باشند .در همين چارچوب بايد حمايت از اين نشستها به صورت دائمی صورت پذيرد .از جمله اين نشستها کنفرانس سياالنه
حفاظت در تجهيزات الكتريكی است که در آن دانشجويان ،اساتيد دانشگاه ها و صنعتگران در کنار يكديگر به تبادل اييدههيای
علمی و همچنين مشكالت خود میپردازند تا برای آن راهی بيابند.
به همين منظور بايد اقدامات زير صورت پذيرند تا بتوان به پويايی چنين نشست هيايی امييدوار بيود .قابيل ذکير اسيت کيه
حمايتهای ذکر شده در جدول زير بايد به صورت ساالنه صورت پذيرند.
جدول  )17-3حمايت از برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه حفاظت

اقدامات

مدت اجرا

مدت اجرا

(ماه)

(سال)

2

1

تشكيل دبيرخانه دائمی برای کنفرانس ها و نشست های
تخصصی در زمينه حفاظت
حمايت از برگزاری نشست های تخصصی
ملی در حوزه حفاظت
حمايت از کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سيستم
های قدرت

10

 )5-6-3حمايت از تحقيق و پژوهش به ويژه پژوهش های نياز محور مرتبط با دانش و فناوری های
حفاظت
حمايت از پايان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با دانش و فناوری های حفاظت به  3صورت امكان پذير است:
الف) حمايتهای مالی :اين حمايت به عنوان اصلیترين فعاليت به شمار میرود و در 3حوزه صورت میگيرد:
حمايت مالی از پاياننامههای کارشناسی ارشد به صورت کمک نقدی به دانشيجو و البتيه در دو نيوع مطالعياتی و
کاربردی صورت میگيرد و ميزان کمک به پاياننامههای کاربردی بيش از مطالعاتی است.
حمايت مالی از پايان نامههای دکتری به صورت کمک نقدی به دانشجو
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حمايت تشويقی از صنعتی شدن دستاوردهای پايان نامه ها بطوريكه در مواردی که پايان نامه کيامالً در راسيتای
نيازهای صنعت بوده و در اين بخش قابل اجرا باشد فرد ،مبلغی را به عنوان تشويقی دريافت کند.
ب) پشتيبانی های فيزيكی :اين نوع حمايت شامل دو عنوان اصلی می شود:
حق استفاده از آزمايشگاهها :در اين مورد به دانشجويانی که پاياننامههايی مرتبط بيا موضيوعات مطيرح شيده در
دانش و فناوری های حفاظت تعريف کردهاند ،حق استفاده به صورت رايگان ولی در تعداد محدودی آزمايش در هر
سال از آزمايشگاههای حفاظت داده میشود.
حق استفاده از کتابخانههای خارج از دانشگاهها :در اين مورد حق استفاده رايگان از کتابخانههای ميرتبط بيا ايين
موضوع به دانشجويان داده می شود.
ج) حمايتهای مشاوره ای :اين نوع حمايت به منظور رفع موانع علمی دانشجويان و کمک به ايشيان در انجيام پاييان ناميه
میباشد که از آن به عنوان اطالع رسانی علمی و مشاوره علمی به دانشجويان ياد شده است.
جدول  )18-3حمايت از تحقيق و پژوهش در حوزه حفاظت

اقدامات

حمايت از تحقيق و پژوهش
بهويژه پژوهشهای نياز محور
مرتبط با دانش و فناوریهای
حفاظت

حمايت مالی از پايان نامه های کارشناسی ارشد مطالعاتی
حمايت مالی از پايان نامه های کارشناسی ارشد کاربردی
حمايت مالی از پايان نامه های دکتری
حمايت تشويقی از صنعتی شدن نتايج پايان نامه ها در  5سال
اول
حمايت تشويقی از صنعتی شدن نتايج پايان نامه ها در  5سال
دوم

مدت اجرا

بازه زمانی

(ماه)

(سال)

10
10
10
5
5
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 )6-6-3ايجاد دستورالعمل بازار با نگرش حمايت از توليدات داخلی در حوزه توزيع
با توجه به آنكه هم اکنون شرکت های بسياری در داخل کشور ،موفق به طراحی انواع تجهيزات حفاظتی بمنظيور حفاظيت
شبكههای توزيع سنتی شدهاند (مانند رله های اضافه جريان) ،لذا الزم است با تنظيم مقررات مناسب بويژه در حوزه بازار خريد و
انجام مناقصات ،اقدامات حمايتی مناسبی در جهت از توليدکنندگان داخلی در اين زمينه انجام شود.
 )7-6-3تدوين دستورالعمل جهت تاييد صالحيت حرفه ای
حساسيت تجهيزات حفاظت از شبكه لزوم داشتن مهارت برای کار با آنها را آشكار مینمايد .به عبارت دقيقتر تنها افيرادی
بايد با تجهيزات حفاظتی و رله ها کار کنند که دارای مهارت کافی باشند و سطح مهارت آنها به تائيد مرجع ذيربط رسيده باشيد.
در همين راستا بايد دستورالعملی تهيه و تدوين شود تا با سنجيدن سطح دانش و مهارت افراد نسبت به اعطا تائيديه صيالحيت
حرفهای برای آنها امكان و اجازه کار با رلههای حفاظتی را فراهم آورد .در همين راستا کارکنان شرکتها بايد به صورت دورهای
نسبت به تهيه اين تائيديه اقدام نمايند .تائيديه مذکور بايد به نحوی تهيه شود که شامل زيربخشهای مختلف بوده و هر يک از
زمينهها برای انجام فعاليت در بخش های مختلف باشد و هر فرد برای دريافت تائيديه چند زيربخش بايد دانش و مهارت مرتبط
با آن زيربخشها را داشته باشد.
به منظور انجام چنين اقدامی ابتدا بايد طبق جدول زير نسبت به تهيه دستورالعمل مذکور اقدام شود.
جدول  )19-3تدوين دستوالعمل جهت تائيد صالحيت حرفه ای
مدت اجرا

مدت اجرا

(ماه)

(سال)

تعيين حداقل قابليت های الزم به منظور اعطای صالحيت حرفه ای در زمينه های مختلف مرتبط
با رله و حفاظت

3

1

تدوين دستورالعمل جهت تائيد صالحيت حرفه ای شرکتها و کارشناسان فعال در حوزه حفاظت

9

1

اقدامات
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 )8-6-3تجهيز آزمايشگاه های مرجع
تعريف مسئله
يكی از مهمترين چالشهايی که حوزه حفاظت کشور با آن دست و پنجه نرم میکند ،انجيام تسيتهيای صينعتی بير روی
تجهيزات حفاظتی طراحی و ساخته شده در کشور و حتی خريداری شده از خارج از کشور است .در واقع مهمترين چيالشهيايی
که هم اکنون در آزمايشگاههای مرجع حفاظت کشور ديده میشود دو مسئله اساسی است .نخست آنكه آزمايشگاههای حفاظت
کشور قابليت انجام کليه تستهايی که در آزمايشگاههای معتبر دنيا انجام میشود را بطور يكجا ندارند (تستهايی چون تسيت
 ،End-to-Endتستهای ويبره ،تستهای کامل  EMCو  .)...براين اساس برخی از آزمايشگاههای مرجع کشور بيرای انجيام
برخی از تستها بايد از نهادهای ديگر مانند دانشگاهها و  ...کمک بگيرند .اين مسئله پروسه انجام تسيتهيای اسيتاندارد را در
کشور با مشكل مواجه مینمايد .مشكل ديگری که در آزمايشگاههای مرجع کشور ديده میشود آن است که اين آزمايشگاههيا
قادر به صدور گواهی هايی که معتبر برای خارج از کشور باشد نيستند (هرچند اين مسئله اخيرا توسط يک آزمايشگاه مرجع حيل
شده است) .اين مسئله شرکتهای سازنده تجهيزات حفاظتی را در داخل کشور با مشكل مواجه ميیکننيد چراکيه نميیتواننيد
محصوالت خود را به راحتی به ساير کشورها صادر نمايند.
بنابراين آنچه که هدف از اجرای اين پروژه است ،تجهيز آزمايشگاههای مرجع حفاظت کشور است بطوريكه قادر به اجيرای
کليه تستهای مورد نياز صنعت برق کشور باشند (مانند تستهای حاالت گذرا و  )...و هم گواهیهای صادر شده توسيط ايين
آزمايشگاه ها برای خارج از کشور نيز موثق باشند .در اين راستا ابتدا الزم است امكانات آزمايشگاههای مرجيع کشيور شناسيايی
شوند و نيازهای آنها برای تبديل به آزمايشگاههايی با اهداف بيان شيده ،مشيخص گيردد و سيپس سيازوکارهای الزم بيرای
حمايت مالی از اين آزمايشگاهها تدوين شوند.
دستاوردهای پروژه
مهمترين دستاوردهای اين پروژه عبارتند از:
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 افزايش قابليت اطمينان تجهيزات حفاظتی توليد شده در کشور و وارداتی با انجام تستهای استاندارد
 سهولت صادرات برای محصوالت داخلی به دليل داشتن گواهیهای معتبر تست
 کسب درآمد برای آزمايشگاههای مرجع کشور به دليل پذيرفتن تستهای کشورهای همسايه
سابقه انجام پژوهش مشابه
تاکنون مشابه آنچه که هدف از اجرای اين پروژه است ،در کشور سابقه نداشته است .در واقع تياکنون اگير آزمايشيگاههيای
مرجع حفاظت هزينهای بابت تجهيز آزمايشگاههای خود مینمودهاند اين کار را از بودجه اختصاصی خود انجام میدادند .بنابراين
اين که تجهيز آزمايشگاهها زير نظر يک نهاد مشخص و با برنامههای مدون انجام شود تاکنون در کشور سابقه نداشته است.
نوع پروژه
ا ين پروژه از دو بخش تحقيقاتی و اجرايی تشكيل شده است .فاز تحقيقاتی آن منتهی به خروجیهايی چون شناخت امكانات
آزمايشگاههای مرجع حفاظت کشور و تجهيزات مورد نياز برای تجهيز آنها بگونهای که پاسخگوی نيياز صينعت بيرق کشيور
باشند ،میشود .در فاز عملياتی آن ،تجهيزات مورد نياز آزمايشگاههای مرجع حفاظت کشور با توجيه بيه نتيايج فياز تحقيقياتی،
خريداری میشوند.
جدول  )20-3حمايت از تجهيز آزمايشگاه مرجع
مدت اجرای

بند

عنوان عمليات در هر مرحله

وزن فعاليت

1

شناسايی توانايی های فعلی آزمايشگاه های مرجع کشور
تعيين نيازمندیهای آزمايشگاه های مرجع کشور بطوريكه پاسخگوی کامل
تست های مورد نياز حفاظتی باشد
تجهيز آزمايشگاه ها بر اساس نيازمندی آنها
کل

20

4

30

4

50
100

16
24

2
3

مرحله (ماه )
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 )9-6-3تدوين دستورالعمل مدون در زمينه تست رله و PMU

حساسيت تجهيزات رله و  PMUبه عنوان تجهيزات حفاظتی و پايشی شبكه حكم میکند تا از صحت عملكرد آنها قبيل از
نصب و همچنين بعد از نصب (به صورت دورهای) اطمينان حاصل شود .در همين راستا بايد نسبت بيه انجيام تسيتهيای الزم
برای هر يک از اين تجهيزات اقدام شود .عدم وجود دستورالعمل مدون در تست اين تجهيزات منجر به انجام تست به صيورت
سليقهای میشود و عمال نمی توان از کامل بودن آنها اطمينان حاصل کرد .لذا ضروری است تا دستورالعمل مدون در اين زمينه
تهيه شود تا بر اساس مراحل و الزاماتی که در آن ديده میشود قادر باشد تا رويه يكسيان و اسيتانداردی را بيرای انجيام انيواع
تستها (تستهای محيطی ،تستهای گذرا و تست های عملكردی و  )...فراهم آورد .وجود چنين دسيتورالعمل جيامعی کميک
شايانی به اطمينان از صحت عملكرد تجهيزات مینمايد.
جدول  )21-3تدوين دستوالعمل مدون در زمينه تست رله و PMU

مدت اجرا

مدت اجرا

(ماه)

(سال)

بررسی تستهای موجود در کشور و مشخص نمودن نقاط ضعف هر يک

3

1

انجام مطالعات تطبيقی در زمينه دستورالعملهای تست رله و  PMUدر ساير کشورها

3

1

تدوين دستورالعمل مدون در زمينه تست رله

3

1

تدوين دستورالعمل مدون در زمينه تست PMU

3

1

اقدامات
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 )10-6-3حمايت از شركت های داخلی جهت حضور در بازارهای منطقهه ای و بهين المللهی و رفهع
موانع صادرات
يكی از مشكالتی که شرکت های اخلی با آن دست به گريبان هستند ،مشكالت متعدد حضور در نمايشگاههای بيينالملليی
بمنظور ارائه محصوالت و خدمات خود به ساير کشورها (بويژه کشورهای منطقه) است .در اين راستا الزم اسيت بيا صيالحديد
کميته ملی حفاظت ،اقدامات حمايتی الزم در جهت سهولت حضور شرکتهای داخلی در نمايشگاههای بينالمللی انجام پذيرد.
 )11-6-3استمرار مطالعات راهبردی مورد نياز در زمينه تجهيزات حفاظتی ،دانش حفاظت و PMU

در فرآيند خطير سياستگذاری کالن فناوری کشور ،شناسايی و تحليل جريانها و پيشيرفتهيای فنياوری در سيطح جهيان
بعنوان يكی از مقدمات تعيينکننده در آيندهنگری و ترسيم نقشه راه فناوری ،نقش مهم و اساسی دارد و نتيايج حاصيل از ايين
فرآيند ،محور و مبنای وضع سياستهای اصولی و هدفمند فناوری تلقی میشود .بر اين اساس و نظر به اهمييت فنياوریهيای
حفاظت در شبكه برق و نياز به حجم باالی برنامهريزیها و نيز هزينههای باالی سرمايهگذاری در جهت توسعه ايين فنياوری،
استمرار مطالعات راهبردی در حوزه فناوری های حفاظت در شبكه برق قدرت الزم و ضروری مینمايد .عالوه بر اينكيه نتيايج
اين مطالعات منجر به انجام اصالحات احتمالی در اقدامات در نظر گرفته شده در سند خواهد شد که انجام اين بازنگری بصورت
دوساالنه در طول مدت زمان اجرای سند قابل انجام است.
بديهی است انجام اين مطالعات در گام نخست نيازمند تشكيل کميته های تخصصی است که بتوانند بصورت مسيتمر رونيد
توسعه تجهيزات حفاظتی ،دانش حفاظت و  PMUرا در کشورهای مختلف دنيا مورد بررسی و تجزييه و تحلييل قيرار داده بير
اساس شرايط و امكانات موجود در کشور بهترين خط سير را در جهت اصالح و بهبود روند توسيعه فنياوری هيای حفاظيت در
شبكه برق در کشورمان ارائه نمايند .بطور کلی می توان گفت اين اقدام يكی از کارکردهای اساسی کميتيه تخصصيی حفاظيت
است که در قالب کميته های تخصصی مربوطه انجام میشود .الزم به ذکر است گستره اين مطالعات ،کليه حيوزههيای فنيی و
تخصصی ،نظام قانونی و حقوقی ،نظام اقتصادی و مالی و نظاير آن را که تأثيرات مهمی در تغيير و تحوالت روند توسعه فناوری
در کشور دارند ،شامل میشود.
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جدول  ) 22-3استمرار مطالعات راهبردی مورد نياز در زمينه تجهيزات حفاظتی ،دانش حفاظت و PMU

اقدامات
استمرار مطالعات راهبردی مورد نياز در زمينه رله و PMU

مدت اجرا
(ماه)

بازه زمانی (سال)

10
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 )4نتيجهگيری
به منظور تدوين رهنگاشت توسعه دانش و فناوری های حفاظت در شبكه برق ،در اين گزارش بيا توجيه بيه اولوييتهيای
فناوری های حفاظت در شبكه برق پروژههايی با در نظر گرفتن زمان انجام هر پروژه تعريف شد و شناسنامه هر يک از پروژهها
بيان گرديد .با توجه به نتايج مراحل قبلی پروژه ،فعاليت های مورد نياز در چهار دسته اصلی شامل اقدامات حوزه دانش حفاظت،
اقدامات حمايتی از توليد و بهره بردار ی از تجهيزات پايش و پردازش ،اقدامات حمايتی از توليد رله در کشور و اقدامات پشتيبان
تقسيم گرديده بود که در اين گزارش همچنين شناسنامه اقدامات مديريتی به همراه زمان کليه فعاليتهيای زيرمجموعيه ايين
چهار دسته اقدامات اصلی در اينجا بيان گرديد.
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 -1-1مقدمه
تحليل تأثيرات بخشي از حوزه بزرگتري از مطالعات سياستي يعني "ارزيابي سياست "1است .ارزيابي سياست نيز همچوون
يشود .در اداموه مفهووم
بسياري از مفاهيم مربوط به مطالعات سياستي داراي تعاريف مختلفي است که در ادامه بدان پرداخته م 
يگيرد.
همراستايي ارزيابي با اهداف و برنامهها مورد بررسي قرار م 

 -2-1ارزيابي سياست
تعاريف ارائه شده براي ارزيابي سياست عبارتاند از:
" تالش براي درک تأثير رفتار انسان و بهويژه ارزشيابي تأثيرات يک برنامه خوا

بور جنبوههوايي از رفتوار کوه

بهعنوان اهداف اين مداخله منظور شده است" ].[1
" ارزيابي اثربخشي يک برنامه ملي در تحقق اهداف خود يا ارزيابي اثربخشي نسبي دو يوا چنود برناموه در تحقوق
اهداف مشترک خود" ].[2
" ارزيابي نظاممند عمليات و يا نتايج يک برنامه يا سياست در مقايسه با مجموعوهاي از اسوتانداردهاي صوريح يوا
ضمني بهعنوان راهي براي کمک به بهبود آن برنامه يا سياست" ].[3
آنچه در همه تعاريف ارزيابي سياست مشترک است و آنچه ارزيابي سياست را از ساير مطالعات سياستي متفاوت مويسوازد،
تمرکز آن بر پيامدهاي واقعي ناشي از اجراي سياست يا برنامه و يا قضواوت در موورد ايون پيامودها بور مبنواي نووعي موالک
(هنجاري) است .ارزيابي سياست ،يک فعاليت هنجاري است که به وسيله آن ،آنچه هست با آنچه بايد باشد مقايسوه مويشوود.
بنابراين ،ارزيابي سياست به معناي تعيين ارزش يک سياست يا برنامه بر مبناي تعدادي معيار است؛ و تالشي نظامند براي تعيين

1. Program evaluation
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"خوبي" يا "ارزشمندي" آنهاست .البته بايد توجه داشت که ارزيابان سياستها و اهداف از تمامي روشهاي علوم اجتماعي (و
بهويژه روشهاي کمّي) استفاده ميکنند .با اين حال ،ارزيابي سياست فاقد ساختاريافتگي است.
تقاضا براي ارزيابي سياست ،امري فراگير است که هم در بخش عموومي و هوم در بخوش خصوصوي موورد اسوتفاده قورار
ميگيرد .اين ارزيابي ميتواند به شوکلهواي مختلفوي از مطالعوات آکادميوک و گوزارشهواي مشواوران موديريت گرفتوه توا
بازنگريهاي رسمي توسط نهادهاي دولتي و مديران برنامهها انجام شود .بر اين اساس ،منطقي است که حوزه ارزيابي سياست
بيشتر بهعنوان يک حوزه کاربردي تلقي شود تا يک حوزه آکادميک که بسياري از مؤلفان نيز به اين موضوع اشاره کردهاند .مثالً
ويس 1به اين نکته پرداخته است که جهتگيري ارزيابي سياست بيشتر به سمت بهبود و اصالح سياست است توا توليود دانوش
عمومي و اگر دانشي هم به اين ترتيب توليد شود غالباً خا

ب قابول تعمويم بوه
برنامه و سي اسوت موورد نظور اسوت و معموو ً

سياستها و برنامههاي مختلف نيست ].[9
هرچند ارزيابي سياست داراي چند مفهوم محوري است ،ولي از سوي ديگر موضوعي متغير و فاقد مرزهاي روشن است کوه
ميتواند براي افراد مختلف معاني متفاوتي داشته باشد .تحت عنوان ارزيابي سياست چندين رويکرد مفهومي مجزا وجود دارد که
از "تحليل تأثير" فراتر ميروند .متأسفانه هيچ تعريفي از قلمرو و زيرشاخههاي ارزيابي سياست که مقبوليت عمومي داشته باشد
وجود ندارد .البته برخي محققان همچون اسميت و ليکاري 2تالش کردهاند دستهبنديهايي ارائه کرده و به ايون موضووع نظوم
دهند ] .[9تحليل تأثيرات هميشه حول سه محور انجام ميشود:
مسئله (يا مشکل) ،فعاليت و نتيجه مورد نظر .مسئله عبارت است از نتيجه يا شرايطي کوه رضوايتبخوش نيسوت و انتظوار
ميرود بدون دخالت از طريق يک برنامه يا سياست عمومي کماکان نامناسب باقي بماند .فعاليت عبارت اسوت از رويودادي کوه

1.Weiss
2.Smith & Licari
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توسط انسان هدايت ميشود و سياست را تشکيل ميدهد؛ يعني اقداماتي که زير نظر دولت براي برخورد با يوک مسوئله انجوام
ميشوند .نتيجه مورد نظر عبارت است از متغيري که براي ارزيابي تأثير (پيامد) يک سياست عمالً سنجيده ميشود ].[4
بنابراين ،تحليل تأثيرات با پاسخ نظاممند به اين سوال که "چه کاري انجوام شوده اسوت " سوروکار دارد و ايون کوار را بوا
شناسايي و سنجش نتيجه مورد نظر و آزمون عملي رابطه آن با سياست يا برنامه مورد نظر انجام ميدهد .اين موضووع از نظور
تئوري ساده به نظر ميرسد ،ولي در عمل ميتواند دشوار باشد .مثالً تحليل تأثيرات بهشدت به نحوه انتخاب "متغيور وابسوته"
بستگي دارد که همان نتيجه مورد انتظار است .نتيجه مورد انتظار بايد دو کارکرد کليدي داشته باشد .اول اينکه بايد جنبوهاي از
مسئله را عملياتي سازد 1و دوم اينکه بايد متغيري باشد که بتوان بين آن و برنامه /سياست رابطه علي برقرار کرد.
يکي از مسائلي که سياستگذاري عمومي بهطور عام و تحليل تأثيرات بهطور خا

با آن روبهروست ،موضووع هنجارهوا و

مالحظات هنجاري است .در بسياري از موارد ،اهداف سياستهاي اتخاذ شوده چنودان روشون نيسوتند و در نتيجوه ،ذينفعوان
مختلف اهداف مختلفي را به يک سياست واحد نسبت ميدهند .حتي ممکن است باورهاي متفاوتي نسبت به روابط علوي بوين
"وسيله" و "هدف" وجود داشته باشد و اين باورهاي متفاوت ،معاني سياستي متفاوتي داشته باشند .از سوي ديگر ،قضواوت در
مورد اينکه سياستي موفق بوده يا شکست خورده مستلزم اين است که ابتدا مشخص شود کدام اهداف سياسوت و چگونوه بايود
مورد سنجش قرار گيرند .در بسياري از موارد ،همين انتخاب به تنهايي ميتواند نتيجه ارزيابي را تغيير دهد .مثالً اگور در زمينوه
سياستهاي آموزشي بخواهيم عملکرد آموزشي را مورد سنجش قرار دهيم و مشخص کنيم که آيا يک سياست خا

به اهداف

خود رسيده است يا خير ،استفاده از روشهايي مثل تستهاي استاندارد ،نرخ فارغالتحصيالن و امثال اينها ميتوانند نتايج کامالً
متناقضي را نشان دهند ].[9

1. Operationalize
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 -3-1همراستايي ارزيابي با اقدامات و برنامه ها
ارزيابي هنگامي اثربخش خواهد بود که همراستا و منطبق با مأموريت و اهداف برنامه انجام پذيرد .همانطور کوه در شوکل
زير ديده ميشود ،ابتدا ميبايست اهداف کالني را که برنامه بهدنبال آنهاست ،استخراج نمود .سپس بايد مشخص شود برناموه
از چه راهبردي براي تحقق اين اهداف استفاده ميکند .در طراحي مکانيزمهاي عملياتي يک برنامه سياستي ،مشخص ميشود
چه وروديهايي به چه بروندادها ،1دستاوردها 2و پيامدهايي 3تبديل ميشوند .بنابراين تمرکز اصلي ارزيابي بر همين مؤلفوههوا
است .بازخوردهاي ارزيابي هم ميتواند به بهبود مکانيزمهاي عملياتي منجر شود و هم اصالح راهبردهواي برناموه را بوهدنبوال
داشته باشد.

شکل ( :)1-1منطق ارزيابي اهداف و سياست ها

1 .Outputs
2 .Results
3 .Outcomes
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يکي از مفاهيمي که در ادبيات سياستگذاري براي رعايت ارتباط وروديها ،بروندادها ،دستاوردها و پيامدها به دفعات مورد
استفاده قرار مي گيرد "مدل منطقي "1است .مدل منطقي نه تنها در طراحي سياست مورد استفاده قرار ميگيرد ،بلکه مي توان
از آن براي ارزيابي سياست نيز استفاده نمود .عليرغم کاربردهاي گسترده ،اين مدل بر منطقي روشن و ساده استوار است .بطور
کلي ،مدل منطقي روشي نظامند و تصويري 2است که براي درک ارتباط ميان منابعي که در برنامه مورد اسوتفاده قورار گرفتوه،
فعاليتهايي که برنامهريزي شده و تغييرات و نتايجي که رسيدن به آنها دنبال ميشود ،بهکار ميرود.

شکل ( :)2-1مدل منطقي ارزيابي

اغلب مدلهاي منطقي ،تصويري است از نحوه کار برنامه .اين مدل از کلمات و تصاوير بوراي تشوريح تووالي فعاليوتهوا و
ارتباط آنها با نتايج مورد انتظار استفاده ميکند .مؤلفههاي اصلي يک مدل منطقي را مويتووان در دو گوروه اصولي " کارهواي
برنامهريزي شده" و " نتايج مورد انتظار " و در پنج گام متوالي شرح داد:
کارهاي برنامه ريزي شده :به تشريح منابعي که گمان ميرود براي اجراي برنامه نياز هستند و فعاليتهايي کوه قصود انجوام
آنها وجود دارد ،مي پردازد.
يباشند .در برخي مراجع از
 منابع :عبارتند از منابع انساني ،مالي ،سازماني و ارتباطي که براي انجام برنامه مورد نياز م 
آنها به عنوان "ورودي" نيز نام برده شده است.
1 .Logic model
2 .Visual
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فعاليتهاي برنامه :عبارتند از فرآيندها ،ابزارها ،رخدادها ،فناوري و اقداماتي که بصورت آگاهانه و در راستاي نيل بوه
نتايج و يا تغييرات مورد انتظار صورت مي پذيرند.
نتايج مورد انتظار :عبارتند از کليه نتايج مطلوب برنامه شامل بروندادها ،دستاوردها و پيامدها.
 بروندادها :محصوبت مستقيم فعاليتهاي برنامهاند و ممکن است شامل انواع ،سطوح و اهدافي از خدمات باشند که
توسط برنامه ارائه مي شود.
 دستاوردها :عبارت است از تغييرات در رفتار ،دانش ،مهارت ،وضعيت و سطح کارکرد افرادي که در برناموه مشوارکت
کوتاهمدت در بازه  1توا 3

دارند .دستاوردها مي توانند به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسيم شوند .دستاوردهاي
سال محقق ميشوند؛ حال آنکه دستاوردهاي بلندمدت  4تا  6سال زمان نياز دارند" .پيامدهاي" دستاوردهاي بلند
مدت در بازه  7تا  10سال خود را نشان مي دهند.
پيامدها :عبارتند از خواستههاي اساسي و يا تغييرات ناخواستهاي که در سازمان ،جامعه يا سيستم بر اثر اجراي برنامه
در مدت  7تا  10سال اتفاق مي افتد ].[6

 -2فصل دوم :قالبهاي ارزيابي سياست
و تحليل تأثيرات
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 -1-2مقدمه
ارزيابي نظاممند سياستها و تحليل تأثيرات آنها مشتمل بر مقايسه است ،مقايسهاي بهمنظور يافتن تغييرات بهوجود آموده
در اثر برنامههاي سياستي .اين مقايسه در حالت ايدهآل بايد به اندازهگيري تفاوت بين اتفاقات بهوقوع پيوسته ،با اتفاقاتي بپردازد
که در صورتي اجرا نشدن برنامهها پديد ميآمد .اندازهگيري اتفاقات بهوقوع پيوسته در شرايط بعود از اعموال برناموههوا دشووار
نيست .مشکل اصلي در برآورد وضعيت در صورت بهاجرا درنيامدن برنامهها و مقايسه دو وضعيت باهم است .ايون تفواوت بايود
ناظر بر اعمال برنامهها باشد و نه ساير تغييراتي که بهطور همزمان در جامعه بهوقوع پيوسته اسوت .بوا توجوه بوه اهميوت ايون
موضوع ،چهار قالب کلي براي ارزيابي سياست و تحليل تأثيرات درنظر ميگيرند.

 -2-2مقايسه وضعيت قبل و بعد از برنامه

1

يکي از رايجترين قالبهاي تحليل سياستها و برنامهها ،استفاده از نوع مقايسه قبل با بعد است .در اين قالوب ،وضوعيت در
دو نقطه يکي قبل از اجراي برنامهها و ديگري بعد از اجراي آن مورد مقايسه باهم قرار ميگيرند .گروههواي هودف در تحليول
تأثيرات مقايسهاي قبل و بعد جايگاه محوري دارند .در اين حالت ،اگرچه فرآيند دستيابي به تأثير سياستها کوتاه و آسان است،
اما نميتوان بهراحتي و با اطمينان مشخص نمود که تا چه حد نتايج از اعمال برنامهها و سياستها ناشي شدهاند و تا چه حد اثر
ساير تغييرات محيطي همزمان در جامعه بودهاند.

1. Before-after comparison
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 -3-2مقايسه روند گذشته و وضعيت بعد برنامه

1

برآورد بهتري از آنچه در اثر اجراي يک برنامه بهوقوع پيوسته را ميتوان با مقايسه روند وضوعيت گذشوته در زموان حاضور
(پس از اجراي برنامههاي سياستي) بدست آورد .سپس با مقايسه اين حالت تصوير شده از گذشته با شرايط پديد آموده پوس از
اجراي واقعي برنامهها ميتوان به تحليل تأثيرات سياستها رسيد .در اين روش بزم اسوت توا بوراي ترسويم رونود وضوعيت از
گذشته تا به زمان اجراي سياستها ،اطالعات راجع به گروههاي هدف در بازههاي زماني مختلف گردآوري شود .ايون قالوب از
حالت مقايسه قبل و بعد بهتر بوده و نتايج دقيقتري را فراهم ميآورد ،اما نيازمند تالش بيشتر در فرآيند ارزيابي است.

 -4-2مقايسه وضعيت در دو حالت بود يا نبود برنامه

2

روش رايج ديگر براي ارزيابي ،مقايسه ميان وضعيت بخشهايي است که تحت تأثير سياست موردنظر قرار گرفتهاند سواير
بخشهايي که تحت اثر نبوده اند .در اين حالت ،مقايسه تنها در زمان بعد از اجراي برنامههاي سياستي انجام ميشود ،اما ميان
دو بخش مختلف (تحت تأثير سياست و فارغ از آن) .همچنين بهمنظور افزودن بر دقت اين قالوب ،مويتووان تحليول توأثيرات
وضعيت گذشته (قبل اجراي برنامه) را در هر دو بخش مشاهده نمود و تفاوت آنهوا را درک کورد .سوپس بوا اجوراي برناموه و
مقايسه دوباره ميان وضعيت دو بخش ،ميتوان بهروشني دريافت که چه حدي از تفاوت ميان وضعيت دو بخش بهدليل اعموال
برنامه سياستي بوده و چه حدي مرتبط با تفاوت در ويژگيهاي اقتصادي-اجتماعي بخشهاي مورد مطالعه.

 -5-2مقايسه وضعيت گروههاي کنترل و آزمايشي قبل و بعد از اجراي برنامه
اين قالب از تحليل تأثيرات بهعنوان يک روش مرسوم مشتمل بر انتخاب دو گروه تحت کنترل و آزمايشي است که از همه
لحاظ بههم شبيه هستند ،اما در يکي از آنها (گروه آزمايشي) برنامه سياستي اجرا شده ولوي در ديگوري خيور .در ايون حالوت،
1. Project trend line versus postprogram comparisons
2. Comparsions between jurisdictions with and without programs
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مقايسه وضعيت دو گروه بعد از اجراي سياست در يکي از آنها ميتواند بهطور دقيق بيانکننده تأثيرات سياستهوا باشود .ايون
قالب ،دقيقترين نتايج ارزيابي سياستها را در ميان ساير روشها بههمراه ميآورد.

شکل ( :)1-2قالبهاي تحليل تأثيرات سياست

 -3فصل سوم :گامهاي عمومي ارزيابي
سياست و انواع روشهاي ارزيابي


سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
13
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

ويرايش اول ،بهمن 1394

 -1-3مقدمه
فارغ از نوع و روش ارزيابي و درجه پيچيدگي آن ،بهصورت کلي مراحل انجام يک ارزيابي را ميتوان بهصورت زير برشمرد:
تعيين اهداف و مخاطبان (ذينفعان ارزيابي)
طراحي سؤابت و فرضيات ارزيابي
مشخصکردن منابع در دسترس ،زمان بزم و سطح مناسب تالشي که ميبايست صورت پذيرد
انتخاب روش (هاي) ارزيابي و تجزيه و تحليل
انتخاب و يا طراحي مدل مناسب ارزيابي و رويکرد جمعآوري اطالعات
جمعآوري و ترکيب اطالعات
تجزيه و تحليل و تفسير اطالعات
تدوين گزارش ارزيابي
ارائه و انتشار نتايج
در ميان اينگامها ،انتخاب روش ارزيابي و تحليل بهعنوان محور اصلي در ارزيوابي و پوايش سياسوتهوا و برناموههوا قورار
ميگيرد .روشهاي متنوعي براي ارزيابي وجود دارد که در عين داشتن مشابهتهايي ،هر کدام مزايا و معايب مخصو

به خود

را دارا ميباشند .هر کدام از اين روشها براي اهداف خاصي طراحي شدهاند .بهعنوان مثوال برخوي از آنهوا بوراي ارزيوابي در
مراحل اوليه يک برنامه مناسباند و برخي ديگر براي ارزيابي در مراحل انتهايي برنامه بهکار ميآيند .بنابراين حتي ممکن است
براي يک برنامه با گذشت زمان ،از روشهاي متعدد ارزيابي استفاده شود.
از منظر زماني ،روشهاي ارزيابي به دو دسته کلي ارزيابي پيش از پيادهسازي و ارزيابي در حين و پس از پيادهسازي تقسيم
ميشوند .همچنين از منظر روش تحقيق ،روشهاي ارزيابي را ميتوان بوه سوه دسوته روشهواي کمّوي ،آمواري ،روشهواي
مدلسازي و روشهاي کيفي تقسيمبندي کرد .در روشهاي کمّي و آماري مانند پيمايش ،با انجام تحليلهاي آماري بور روي
دادهها و اطالعات جمعآوري شده ،ارزيابي سياستها انجام ميپذيرد .در روشهاي مدلسازي مانند روشهاي اقتصادسنجي ،با
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استفاده از توابع و مدلهاي رياضي/اقتصادي ،به ارزيابي تأثيرات سياستها پرداخته مويشوود .در روشهواي کيفوي نيوز ماننود
موردکاوي نيز مشاهدات و دادههاي کيفي مبناي قضاوت ما در مورد اثرات سياستها ميباشد ].[5
مجموعهاي از روشهاي ارزيابي که ميتوانند براي تحليل تأثيرات سياستها و برنامهها در اسناد ملي فناوري مورد استفاده
قرار بگيرند به قرار زير هستند:

 -2-3پيمايش نوآوري

1

در طي سه دهه گذشته تالشهاي زيادي جهت سنجش و ارزيابي نوآوري صورت گرفته است .سازمان توسعه همکاريهاي
اقتصادي ( )OECDبا انتشار دستورالعملهاي متعددي در خصو

ارزيابيهاي مرتبط بوا نووآوري و فنواوري کوه اصوطالحاً بوه

دستورالعملهاي فراسکاتي 2معروفند (دستورالعمل فراسکاتي ،دستورالعمل پتنت ،دستورالعمل اسلو و غيره) تالش کرده است توا
در زمينه ارزيابي ،استانداردهاي بينالمللي را ايجاد کند.
تشريح روشهاي ارزيابي و تفسير دادهها در اين دستورالعمل ها ،در کنار وجود بانکهاي اطالعات و دادههاي متنوع 3باعث
شد در دهه  90کشورهاي اروپايي براي ارزيابي سياستها ،از پيمايشي استفاده کنند که به پيمايش نوآوري معروف شد.
روش پيمايش نوآوري در ابتدا ،بهعنوان ابزاري جهت جمعآوري و تفسير دادهها و نه ارزيابي مورد استفاده قرار ميگرفت .اما
اخيراً محققان زيادي پيمايش نوآوري را بهعنوان روشي براي پرداختن به تأثيرات و پيامدهاي سياسوتهواي تحقيوق و توسوعه
دولتي مورد توجه قرار دادهاند .بهنظر ميرسد در آينده با توجه به افزايش دادههاي جمعآوريشده پيرامون موضوعات مرتبط بوا
نوآوري ،استفاده از روش پيمايش براي ارزيابي سياستهاي نوآوري دولتي افزايش يابد ].[7

1. Innovation survey
2.FRASCATY – Family manuals

 .از دهه  ،70گروههاي پژوهشي شروع به جمعآوري دادههايي در مورد وضعيت نوآوري در بنگاهها نمودند که وجود ايون اطالعوات و دادههوا
يکي از عوامل طراحي دستورالعمل اسلو بوده است.
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اولين پيمايش نوآوري در اروپا ،در سال  1992و بر اساس دستورالعمل اسلو صورت گرفت .اين پيمايشها مجدداً در سوطح
اتحاديه اروپا در سالهاي  1996و  2000برگزار شد .تجربه اين سه پيمايش ،ضمن آنکه امکانپذيري پيمايش نوآوري را ثابت
کرد ،نشان داد اينگونه پيمايشها ميتواند نتايج قابل توجهي براي سياستگذاران داشته باشد.
در پيمايش نوآوري ،نوآوري عبارت است از محصول يا فرايند نو و يک بنگاه در صورتي نوآور معرفي ميشوود کوه در يوک
دوره زماني سهماهه موفق به طراحي حداقل يک محصول يا فرايند نو و يا بهبود در فرايندها و محصولهاي موجود شده باشد.
معيار "نو" بودن ،جديد بودن در بنگاه است که لزوماً بهمعناي جديد بودن در بازار نميباشد .اطالعات پيمايش از طريق توزيوع
پرسشنامه در نمونههايي از جامعه آماري جمعآوري ميشود ،هرچند در برخي موارد تمام بنگاههاي بزرگ تحت پوشش پيمايش
قرار ميگيرند .مهمترين موضوعاتي که در يک پيمايش نوآوري مورد بررسي قرار ميگيرند عبارتند از:
 عوامل مؤثر بر نوآوري فناورانه
 oاهداف نوآوري در بنگاهها
 oمنابع اطالعاتي بنگاهها
 oموانع نوآوري در بنگاهها
 فعاليتها و هزينههاي نوآوري در بنگاهها
 oفعاليتهاي تحقيق و توسعه
 oهمکاريهاي فناورانه
 oخريد و تجهيز ماشينآبت
 oمحافظت از دانش و فناوري
 ويژگيهاي بنگاههاي نوآور
 oاندازه بنگاههاي نوآوري
 oبخش اقتصادي که بنگاههاي نوآور در آن فعاليت ميکنند
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 oمالکيت بنگاههاي نوآوري
 oارتباط با ساير بنگاهها مؤسسات دولتي
 oسرمايهگذاري در داراييهاي نامشهود
 پيامدهاي نوآوري
 oفروش ناشي از محصوبت نو
 oفروش ناشي از محصوبتي که نهتنها براي بنگاه بلکه در سطح بازار نيز جديد ميباشند
 oتأثير نوآوري بر صادرات و رقابتپذيري بنگاهها در سطح بينالمللي
 oتأثير نوآوري بر اشتغال
 oتأثير نوآوري بر ساختار مهارتي نيروي کار
اما پيمايش نوآوري چگونه ميتواند براي ارزيابي برنامهها و سياستهاي نوآوري مورد استفاده قرار گيرد هر ارزيابي سياست
نيازمند وجود اطالعات کافي و دقيق در مورد موضوع سياست مورد تحليل است .پيمايش نوآوري بخشي از اطالعاتي که بوراي
ارزيابي برنامهها و سياستهاي نوآوري دولتها بزم است را فراهم ميآورد .اين اطالعات ميتواند تصوير واضوحي از وضوعيت
نوآوري در بنگاهها و ميان آنها را به نمايش بگذارد ].[9
در پيمايش نوآوري در خصو

مشارکت بنگاهها در برنامههاي نوآوري دولتوي سوؤابتي طراحوي شوده اسوت .در سوومين

پيمايش نوآوري اتحاديه اروپا ،اين سؤابت در سه سطح سياستهاي اتحاديه اروپا ،سياستهاي دولتي و سياستهاي منطقهاي
و محلي طراحي شده بود .در برخي پيمايشهاي نوآوري مانند پيمايش نوآوري ايتاليا ،سؤابت بيشتر و دقيقتوري در خصوو
سياستهاي نوآوري دولت طراحي شده است.
با تحليل نتايج پيمايش نوآوري ميتوان به ارزيابي برخي سياستهاي نوآوري دولت پرداخت .بهعنوان مثال ميتوان فهميد
چه کساني از يارانههاي تحقيق و توسعه دولت سود بردهاند بنگاههاي کوچک و متوسط در مقايسه با بنگواههواي بوزرگ چوه
سهمي از کمکهاي دولت را دريافت کردهاند چه بخشهاي اقتصادي از تسهيالت دولتي منتفع شدهاند
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مقايسه پاسخ سؤابتي از اين دست ،با اهدافي که براي سياست نوآوري در نظر گرفته شده است ،ارزيابي مناسبي از سياست
ارائه ميدهد .بايستي توجه داشت هرچند پيمايش بيشتر براي ارزيابي سياست نوآوري مورد استفاده قرار گرفته اسوت ،اموا ايون
ابزار ميتواند براي ارزيابي ساير سياستها و حتي سياستهاي عمومي نيز بکار رود .در واقع پيمايش ابزاري تحليلي است که از
طريق توزيع پرسشنامه و با جمعآوري اطالعات از ساير منابع در يک جامعه يا نمونه آماري و با استفاده از تحليلهاي آماري به
ارزيابي يک سياست ميپردازد .مراحل انجام يک پيمايش عبارتند از:
 .1طراحي مدل مفهومي پيمايش (ارتباط و تأثير متغيرها)؛
 .2تعريف متغيرهاي مدل مفهومي؛
 .3شناسايي منابع اطالعاتي که متغيرها از طريق آنها اندازهگيري ميشوند؛
 .4شناسايي جامعه و يا نمونه آماري؛
 .5طراحي و توزيع پرسشنامه؛
 .6جمعآوري پرسشنامه و اطالعات از ساير منابع؛
 .7تجزيه و تحليل آماري اطالعات جمعآوريشده؛ و
 .8تفسير نتايج و ارائه اقدام يا پيشنهاد.
پيمايش مانند هر ابزار ديگري مزايا و معايب متعددي دارد .مهمترين مزاياي اين روش عبارتند از:
 با توجه به سهولت جمعآوري اطالعات گسترده در روش پيمايش ،ميتوان گستره وسيعتري از موضوعات را تحوت
پوشش ارزيابي قرار داد و از نقطهنظرات افراد و شرکتهاي بيشتري بهره جست.
 در پيمايش ميتوان نشانگرها و متغيرهاي زيادي راجع به وروديها ،نتايج و پيامدهاي يک برنامه را انودازهگيوري و
تحليل کرد.
 در پيمايش ميتوان عالوه بر استفاده از اطالعات پرسشنامهها ،از اطالعات ساير بانکهاي دادهها و منابع در ارزيابي
بهره جست.
پيمايش قابليت ترکيب با ساير روشها ازجمله روشهاي رياضي و اقتصادي را دارا ميباشد.
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اگر پيمايش با رويکردهاي قضاوت خبرگان مانند پنل همراه شود ،ميتواند تحليلهاي پوياتري از ارزيابي ارائه نمايد.
معايب عمده روش پيمايش نيز عبارتند از:
 دقت اطالعاتي که از پرسشنامه و بر اساس قضاوت ذهني افراد جمعآوري ميگردد ،همواره محل ترديد است.
ارزيابي دقيق و درست وروديها ،پيامدها و نتايج بر اساس سنجش متغيرها همواره ممکن نيست .بسياري از پيامدها
و نتايج قابل تبديل و اندازهگيري از طريق متغيرها نيستند.
 در بسياري مواقع ،مدتزماني بزم است تا سياست و يا برنامه ،تأثير و پيامدهاي خود را آشکار کنود .غالبواً در روش
پيمايش مدتزمان تأثيرات برنامه در نظر گرفته نميشود.
بههر حال پيمايش بهترين روش ارزيابي سياست نيست ،اما در برخي مووارد ،مخصوصواً در موواردي کوه نيواز بوه ارزيوابي
سياستهاي کالن و در سطح وسيعي ميباشد ،اين روش ميتواند روش مناسبي بهشمار آيد.

 -3-3مدلهاي اقتصادسنجي :مدلسازي اقتصاد کالن و شبيهسازي

1

مدلهاي اقتصادسنجي تالش ميکنند به ارزيابي پيامدها و آثار اقتصادي سياستها و برنامهها بپردازند .در اين نوع مدلها،
سياستگذاران نتايج مورد انتظار گزينهها و انتخابهاي سياستي را تحليل و مقايسه ميکنند .اينگونه مدلسازي و شبيهسازي بر
اساس سناريوها با توجه به ماهيت پديدههاي اقتصادي که غالباً پيچيده ،غيرخطي و همراه با بازخوردهاي متعودد اسوت ،بسويار
مناسب ميباشد.

1. Econometric models: Macroeconomic modeling and simulation
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با توجه به اينکه رفاه اجتماعي ،غايت غالب سياستها و برنامههاي دولت ميباشد و وضعيت اقتصادي مهمترين عامل مؤثر
بر رفاه اجتماعي بهشمار ميرود ،ارزيابي آثار اقتصادي برنامههاي سياستي از مهمترين دغدغههاي سياستگذاران و برنامهريزان
است.
معموبً تأثير اسناد ملي فناوريهاي راهبردي بر متغيرهاي اقتصادي مستقيم و ساده نيست ،بلکه اين تأثير از طريوق سواير
متغيرهاي واسطه و ميانجي و بهواسطه روابط علت و معلولي متعدد اعمال ميشود .بهعنوان مثال نميتوان به آساني و بر اساس
تجزيه و تحليلهاي حاصل از پيمايش در خصو

تأثير يک سند ملي بر متغيرهاي اقتصادي نظير اشتغال ،رشد اقتصادي و يوا

بهرهوري قضاوت کرد ].[8
يک مدل اقتصادسنجي کالن مجموعهاي از معادبت ساختاري است که بر اساس مباني اقتصادي و براي تشريح اقتصواد و
يا برخي از اجزاي آن تدوين شده است .در اين مدلها دو دسته معادله وجود دارد :رفتاري 1و فردي .2همچنين در اين مدلهوا،
دو نوع متغير وجود دارد :متغيرهاي درونزا که به ساختار اقتصادي (داخلي) مويپردازنود و متغيرهواي بورونزا کوه ارتباطوات و
تأثيرات بينالمللي را بررسي ميکنند.
 -1-3-3شرايط استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي کالن
بايد توجه داشت که استفاده از اين مدلها براي ارزيابي برنامههايي بزرگ مقياسي مناسب اسوت کوه توأثيرات اقتصوادي و
اجتماعي کالن و در سطح بينالمللي دارند .بنابراين استفاده از آن براي برناموههواي کوچوک بوا سوطح توأثير محودود توصويه
نميگردد.
استفاده از اين روش نيازمند برخي الزامات است که مهمترين آنها عبارتند از:

1. Beharioural
2. Identities
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 در دسترسبودن حجم زيادي از اطالعات اقتصادي-اجتماعي
 درجه بابيي از خبرگي و تخصص
 زمان و هزينه کافي
عالوه بر اين الزامات ،روش فوق براي مواقعي که برنامه اقدامات و سياستها پيامدهاي اقتصادي مشهود دارد مناسب است.
 -2-3-3مراحل استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي
استفاده از اين روشها مستلزم پيمودن  9گام زير است:
 .1تعريف اهداف مدل و امکانپذيري سنجش آن :ابتدا بايد مشخص شود آيا سياستي که قرار است ارزيابي شود ،ميتواند بر
متغيرهاي کالن اقتصادي تأثير بگذارد يا نه بهعبارتي آيا پيامدهاي اقتصادي قابل مالحظهاي از سياست متصور است يوا نوه
اگر پاسخ به سوال فوق مثبت است ،اين تأثير چه ميزان پيشبيني ميشود و آيا اين تأثير کل اقتصاد را متأثر ميسازد و تنها بور
بخش و يا بخشهايي مؤثر است براي اندازهگيري و ارزيابي اين تأثير چه متغيرهايي را مويبايسوت انودازهگيوري کورد و آيوا
اندازهگيري اين متغيرها ،پاسخهايي را که تحليلگر بهدنبال آنهاست ،ارائه ميدهند يا نه
 .2بررسي در دسترسبودن دادهها :در اين مرحله ميبايست مشخص کرد چه دادههايي براي ارزيابي مورد نياز اسوت و آيوا
تمام دادههاي مورد نياز در دسترس ميباشد يا نه همچنين در اين مرحله ميبايست نحوه مواجهوه بوا دادههواي نواقص و يوا
مخدوش را روشن نمود.
 .3طراحي مدل مفهومي :در اين گام متغيرهاي اساسي مدل ،روابط علي و معلولي اين متغيرها ،ابعاد و اجزاي اصولي مودل
مفهومي ،مباني زيربنايي و مطالعات تجربي صورتگرفته در اين زمينه مشخص ميشود .همچنين بايد مشخص کرد آيوا مودل
مفهومي طراحيشده متناسب با واقعيت وضعيت موجود ميباشد و يا نياز به اصالحات و تغييرات دارد
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 .4جمعآوري و تحليل و تبديل دادهها :هرچند روشهاي اقتصادسنجي نياز به حجم عظيمي از دادهها دارنود ،اموا دادههواي
خام موجود در بانکهاي داده ،بهندرت در اين معادبت قابل استفادهاند .بنابراين معموبً به يک فرايند تبديل بر روي دادههواي
خام نياز است تا اين دادهها قابليت استفاده در مدل را داشته باشند.
 .5طراحي معادبت اقتصادسنجي مدل :1در اين مرحله معادبت اقتصادسنجي مدل تخمين زده ميشوند .بهعبارتي در ايون
مرحله مدل نظري به مدل اقتصادسنجي تبديل ميشود .براي اين کار ابتدا سري دادههاي معيني انتخاب ميشووند کوه فور
ميشود مقادير متغيرهاي موجود در مدل را نمايندگي ميکنند .سپس فر

ميگردد که متغيرهاي نظوري بور متغيرهوايي کوه

دادههاي انتخابشده را ايجاد کردهاند ،منطبق هستند ،در نتيجه متغيرهاي دادههاي واقعي در مدل جايگزين متغيرهاي نظوري
ميشوند .سپس يک جمله خطاي تصادفي به معادله اضافه ميشود و بوا تعريوف فروضوي بور روي جملوه خطوا ،مودل آزموون
ميگردد.
 .6تست و کاليبرهکردن مدل :حتي اگر با تخمين دقيقي ،معادبت اقتصادسنجي طراحي شده باشند .ممکن اسوت در عمول
اين معادبت بهعلت تأثير متغيرهاي بيروني ،ناديدهگرفتن برخي پديدهها و يا کيفيت نامناسب برخي دادهها ،عملکرد ضوعيفي از
خود بهنمايش بگذارند .در اين مرحله ،معادبت اقتصادسنجي مجدداً با دادههواي واقعوي تنظويم مويشووند و در صوورت لوزوم
تغييراتي در معادبت و يا دادههاي مورد استفاده صورت ميپذيرد .پس از اين مرحله معادبت مويتواننود بوراي شوبيهسوازي و
اندازهگيري شرايط مختلف مورد استفاده قرار گيرند.
 .7شبيهسازي وضعيت پايه و تحليل حساسيت :براي ارزيابي تأثير سياستها بر عملکرد و وضوعيت اقتصوادي ،بهتور اسوت
مشخص شود اين عملکرد و وضعيت در صورت عدم وجود اين سياستها چه حالتي پيدا ميکرد .با اين اقدام ،ميتوان وضعيت
پايه را با فر

نبود اين سياستها مدلسازي و طراحي کرد .فعاليت ديگري که در اين مرحله انجام ميشود ،تحليل حساسيت

2

1. Econometric estimations of equations of the model
2. Sensitivity analysis
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است .با تحليل حساسيت ميتوان متوجه شد که نتايج مدل تا چه حد به تغييرات ارزش متغيرهاي مدل حساساند .يعني در چه
بازهاي ارزش هر کدام از متغيرهاي مدل را ميتوان تغيير داد ،بدون آنکه در نتايج مدل تغييري ايجاد شود.
 .8شبيهسازي وضعيت در صورت اجراي سياستها :در اين حالت مقاديري که براي متغيرهاي برونزا ،ابزارهاي سياسوتي و
ساير متغيرها بهدست آمده است وارد عمل ميشود و تأثيرات آنها بر مدل و نتايج مدل اندازهگيري ميگردد.
 .9تفسير نتايج :با مقايسه نتايج مراحل ( 7شبيهسازي وضعيت پايه) و ( 8شبيهسازي وضعيت در صورت اجراي سياسوتهوا)
ميتوان به ارزيابي مفيدي از سياستها پرداخت.
بايد توجه داشت با اين روش ميتوان ارزيابيهاي پيش از پيادهسازي و پوس از پيوادهسوازي را انجوام داد .در موفوقتورين
تحليلهاي اقتصادسنجي صورتگرفته تاکنون ،حجم وسيعي از دادههاي اقتصادي مربوط به يک بوازه زمواني قابول توجوه (در
حدود  20سال و يا حتي بيشتر از آن) جمعآوري و مورد استفاده قرار گرفته است .در اين تحليلها دادههايي مربوط به متغيرهاي
اقتصادي اجتماعي نظير توليد ناخالص ملي ،توليد ناخالص ملي بر سرمايه ،رشد بهرهوري توليد ،اشتغال ،نرخ واقعي دسوتمزدها،
قيمتها ،نرخ بهره ،نرخ برابري ارزها و دادههايي مرتبط با توسعه فناوريهاي راهبردي باشند هزينههاي تحقيق و توسعه بخش
دولتي و بخش خصوصي ،انباشت سرمايه انساني ،1سرريز دانش و اطالعاتي در خصو

ابزارهاي سياستي و برنامههاي توسعه

فناوري مثل معافيتهاي مالياتي فعاليتهاي تحقيق و توسعه و يارانههاي اين فعاليت جمعآوري شده است.
بههر حال در اين روش مهمترين ورودي ،دادههاي معتبر و دقيق در يک بازه زماني مشخص مويباشود و بودون در اختيوار
داشتن اين دادهها ،روش اقتصادسنجي کارايي بزم را نخواهد داشت.

1.Human capital stock
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 -4-3مدلهاي اقتصادسنجي :مدلهاي اقتصادسنجي خرد

1

اقتصاد خرد به بررسي عملکرد و وضعيت واحدهاي اقتصادي در يک کشور ميپردازد .واحدها ميتوانند شرکتها (بهعنووان
مثال وقتي قصد بررسي وضعيت انتقال فناوري وجود دارد) و يا حتي افراد (بهعنوان نمونه وقتي قصد مطالعوه وضوعيت اشوتغال
وجود دارد) باشند .از لحاظ مباني نظري ،روش اقتصادسنجي خرد مشابه اقتصادسنجي کالن ميباشد .تفاوت عمده اين دو روش
سطح تجزيه و تحليل و نوع متغيرها و دادههاي مورد استفاده آنهاست.
از نظر روششناسي ،مدلهاي اقتصادسنجي خرد به دو دسته عمده تقسيم ميشوند:
مدلهايي که از دادههاي مربوط به وضعيت گذشته بنگاههايي که سياستهاي مذکور در موورد آنهوا اعموال شوده
است و يا از مشوقها و مزاياي در نظر گرفتهشده استفاده کردهاند بهره ميبرند و آن را با وضوعيت کنووني آنهوا
مقايسه ميکنند.
مدلهايي که از دادههاي مربوط به وضعيت همزمان بنگاههايي که سياست مذکور در مورد آنها اعمال شده است و
يا از مشوقهاي در نظر گرفته شده استفاده کردهاند و بنگاههايي که اين سياستها در موورد آنهوا اعموال نشوده
است و يا از اين مشوقها استفاده نکردهاند بهرهبرداري ميکنند و ارزيابيها را بر اساس مقايسه وضوعيت ايون دو
گروه از بنگاهها انجام ميدهد.
اگر از دادههاي گذشته بنگاههايي که اهداف سياستها بودهاند اسوتفاده گوردد ،بايود متوجوه متغيرهوايي بوود کوه خوارج از
سياستها ،منجر به تغيير وضعيت اين بنگاهها از گذشته تاکنون شدهاند .اگر از اين نکته غلفت گردد ،علت اصلي تغيير دادههاي
گذشته تا حال ،سياستهاي طراحي شده تفسير ميشود ،حال آنکه ممکن است در واقعيت ،علل و دبيول ديگوري سوبب ايون
تحوبت شده باشند که آنها لحاظ نشدهاند.

1. Arvanitis and Keilbach, 2002
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همچنين اگر دادههاي مربوط به دو دسته از بنگاههاي مشمول سياست و بنگاههايي که در دامنه توأثير ايون سياسوت قورار
نداشتهاند استفاده گردد ،بايد متوجه عوامل و دبيلي بود که خارج از سياستهاي تدوينشده منجر بوه تغييور دادههواي ايون دو
گروه بنگاهها ميشوند .اگر اين نکته مورد توجه قرار نگيرد ،تفاوت در دادههاي اين دو گروه را ناشي از سياستهاي طراحيشده
ميدانيم .در صورتي که ممکن است اين تفاوتها ناشي از ساير عوامل و دبيلي باشيد که ارتباطي به اين سياستها نداشتهانود
(مانند ساختار صنعت و بازار).
 -1-4-3شرايط استفاده از روش اقتصاد سنجي خرد
روش اقتصادسنجي خرد مواقعي براي استفاده مناسب است که شرايط زير مهيا باشد:
دبيل کافي براي تأثير سياستها در سطح بنگاهها و سازمانها وجود داشته باشد
اهداف سياستي بهصورت مستقيم و يا از طريق برخي شاخصها قابل اندازهگيري باشند
ارتباط ميان تأثير و پيامدهاي سياستي در سطح بنگاهها و سازمانها با ابزارهاي طراحيشده با تئوريهاي اقتصوادي
موجود توجيهپذير باشد
دادههاي متغيرهاي اندازهگيري براي تعداد زيادي از بنگاهها موجود باشد
دادههاي کافي از وضعيت بنگاهها قبل از پيادهسازي سياست و يا وضعيت موجود بنگاههوايي کوه مشومول سياسوت
نميباشند وجود داشته باشد.
 -2-4-3مراحل پيادهسازي مدل
مراحل پيادهسازي مدلهاي اقتصادسنجي خرد تا حد زيادي شبيه مراحل اجراي مدلهاي اقتصادسنجي کالن ميباشد کوه
در بخش قبل توضيح داده شده است .اين مراحل بهترتيب عبارتند از:
تعريف متغيرهاي هدف :تعيين متغيرهايي که اهداف سياستهاي طراحي شده بودهاند .اين اهداف ميتواننود شوامل
هدفهاي اوليه ،ثانويه و نهايي باشند .با مشخصشدن اين متغيرها در واقع مدل مفهوومي ارزيوابي موا مشوخص
ميشود.
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طراحي مدل اقتصادسنجي :مدل اقتصادسنجي بر اساس مدل مفهوومي مشوخص شوده و بور مبنواي تئووريهواي
اقتصادي و با در نظر گرفتن مالحظاتي در خصو

امکان جمعآوري دادهها طراحي ميشود.

انتخاب روش اقتصادسونجي مناسوب :بور اسواس مودل اقتصادسونجي و دادههواي جموعآوريشوده ،روش مناسوب
اقتصادسنجي انتخاب ميشود.
اجراي مدل اقتصادسنجي :در اين مرحله بر اساس دادههاي جمعآوريشوده ،مودل اقتصادسونجي اجورا مويشوود و
برآوردهايي از متغيرهاي مدل ارائه ميشود.
تفسير نتايج :مرحله آخر نيز تفسير نتايج اقتصادسنجي خرد است.
 -3-4-3دامنه کاربرد و محدوديتها
يکي از مهمترين مزاياي روش اقتصادسنجي خرد اين است که تحليل ارزيابي بر اساس رابطه علت معلولي ميان متغيرهايي
صورت ميگيرد که اين رابطه علت معلولي خود ريشه در تئوريهواي اقتصوادي دارد .بنوابراين از لحواظ نظوري ،روش کوامالً
معتبري است.
همچنين اين روش براي ارزيابي تأثير يک سياست ،بر مجموعه بنگاهها و يا سازماني که تحت تأثير مستقيم ايون سياسوت
قرار داشتهاند (مثالً بنگاههايي که از مشوقهاي پيشبينيشده استفاده کردهاند) بسيار مناسب اسوت .اموا هنگوامي کوه منظوور
ارزيابي ،تأثير غيرمستقيم اين سياست بر ساير بنگاههايي که مشمول اين سياست نبودهاند (بهعنوان مثال اثرات سرريز دانش ،يا
ارزيابي تأثير سياست بر يک بخش) اين روش بهتنهايي کافي نيست .در اين مواقع ميتوان از ترکيب اين روش با ساير روشها
مانند اقتصادسنجي کالن استفاده کرد.
مهمترين ضعف مدلهاي اقتصادسنجي وابستگي شديد آنها به حجم انبوهي از دادهها در يک بازه زماني طوبني ميباشد.
از سوي ديگر ،حجم زياد اطالعات ،هزينه و زمان اين پروژهها را افزايش مويدهود .همانگونوه کوه نيواز بوه تخصوص بواب از
نقطهضعفهاي ديگر اين نوع ارزيابي است .عدم اختيار و اقتدار بزم براي دسترسي به اين حجم از اطالعات و الزام بنگاهها به
ارائه ساير اطالعات مورد نياز را نيز بايد به فهرست فوق اضافه کرد.
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همانطور که مشاهده ميشود ،اغلب نقطه ضعفهاي اين روش به نحوه اجرا و مشکالت جمعآوري و دسترسي دادهها اشاره
دارد .در حاليکه اين روش از لحاظ تئوريک روش بسيار معتبري بهشمار ميرود.

 -5-3مدلهاي اقتصادسنجي :اندازهگيري بهرهوري
معموبً بهرهوري و افزايش بهرهوري بهعنوان يکي از اهداف مهم اغلب سياستها در نظر گرفته ميشوود .سوطح تجزيوه و
تحليل در ارزيابي بهرهوري ميتواند بهرهوري نيروي کار ،بهرهوري يک واحد اقتصادي (سوطح خورد) ،بهورهوري يوک بخوش
صنعتي (سطح مياني) و يا بهرهوري در يک منطقه يا کشور (سطح کالن) باشد.
مطالعات صورتگرفته نشان ميدهد بهرهوري ميتواند يکي از مهمترين دبيل اختالف درآمود سورانه کشوورهاي مختلوف
باشد .بر همين اساس افزايش بهرهوري بهعنوان هدف نهايي اغلب اسناد ملي فناوريهاي راهبردي در نظر گرفته شوده اسوت.
اسناد ملي فناوريهاي راهبردي ممکن است افزايش بهرهوري در سطح خورد ،ميواني و کوالن را هودف گرفتوه باشوند .روش
اندازهگيري بهرهوري ميزان موفقيت اين سياستها در افزايش بهرهوري را بررسي ميکند .مهمترين چوالش ايون روش ،تعودد
عوامل مؤثر بر بهرهوري است .بهعبارت ديگر ،شناسايي متغيرهاي کنترلي مهمترين مسواله مودل اقتصادسونجي انودازهگيوري
بهرهوري است .با توجه به اينکه شناسايي و اندازهگيري متغيرهاي کنترل در سطح مياني و کالن با دشواريهاي فراواني روبهرو
است ،اين روش در سطح خرد امکانپذيري بابتري دارد.
با اين روش پروژههاي زيادي در سطح خرد انجام شده است که در مهمترين آنها ،تأثير سياستهاي آزادسازي بر افزايش
بهرهوري در سطح واحدهاي توليدي اندازهگيري شده است .برخي پروژهها نيز با اين روش سرريزهاي فناوري ميان بنگاههوا را
اندازهگيري کردهاند.
 -1-5-3روش انجام
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شناسايي واحدهاي نمونه :براي انجام ارزيابي بهرهوري نياز به دو گروه نمونه از بنگاهها است .گروه اول بنگاههوايي
هستند که بهنظر ميرسد سياستهاي طراحيشده تأثير مستقيمي بر بهورهوري آنهوا داشوته اسوت و گوروه دوم
بنگاههايياند که سياستهاي مورد ارزيابي ،افزايش بهرهوري آنها را مد نظر نداشتهاند.
طراحي مدل اقتصادسنجي :مدل اقتصادسنجي سنجش بهرهوري بر اساس تابع توليد طراحي ميشوود .توابع توليود،
تابعي است که ارتباط ميان وروديها و بروندادهاي يک فعاليت اقتصادي را مشخص ميکند.
جستجو و جمعآوري اطالعات مناسب :در اين مرحله ميبايست ،اطالعات بزم از وروديها و بروندادهاي متناسب با
مدل اقتصادسنجي جمعآوري شوند.
اجراي مدل اقتصادسنجي :در اين مرحله بر اساس دادههاي جمعآوريشده ،مدل اقتصادسنجي اجرا ميگردد.
تفسير نتايج :بر اساس اطالعات حاصل از اجراي مدل اقتصادسنجي ،تأثير سياستهوا بور افوزايش بهورهوري موورد
تحليل و ارزيابي قرار ميگيرد.

 -2-5-3دامنه کاربرد و محدوديتها
يکي از بزرگترين محدوديتهاي اين روش نحوه سنجش خروجيهاست .اندازهگيري "ارزش افزوده" کار دشوواري اسوت
که محاسبه آن همواره با ابهاماتي همراه است .چالش ديگر اين روش ،تعدد عوامل مؤثر بر بهرهوري است .پارامترهاي متعددي
بر بهرهوري يک واحد توليدي مؤثرند که تفکيک ميزان تأثير هر يک از آنها و ارزيابي تأثير سياستها بهعنووان يکوي از ايون
عوامل از مسائل اصلي اين روش است.

 -6-3ارزيابي توسط خبرگان

1

1. Expert panels and peer review
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استفاده از پنل خبرگان 1و ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي 2از مهمترين روشهاي تصميمگيري است که در سوالهواي
اخير براي ارزيابي سياست مورد استفاده قرار گرفته است .ارزيابي توسط خبرگان غالباً بر اساس قضاوت جمعي از متخصصوان و
صاحبنظران صورت ميگيرد .مبناي قضاوت ،اطالعات و برداشتهواي تجربوي و شخصوي و /يوا تحليول و تفسوير شوواهد و
اطالعاتي است که ممکن است حاصل ارزيابي از طريق ساير روشها بوده باشند .ارزيابي از طريق خبرگان هوم بوراي ارزيوابي
سياستها پس از اجرا و هم براي ارزيابي سياستها پيش از اجرا مورد استفاده قرار ميگيرد.
استفاده از روش "ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي" براي ارزيابي پروژهها قبل از اجرا بهمنظور تخصيص منوابع موالي و
حمايتها بسيار معمول است .پنلهاي خبرگان براي ارزيابي سياستها پس از اجرا نيز بسيار مورد استفاده قرار مويگيورد .ايون
روشها در مواقعي که اطالعات و شواهد کافي وجود ندارد و ارزيابي پيامدهاي اقتصادي اجتماعي برنامهها و پروژههوا از سواير
روشها قابل اندازهگيري نيست ،تصويري کلي از کيفيت و تأثير اين سياستها ارائه ميدهد .روش پنل بهخصو

هنگامي که

ارزيابان عالقهمند به بررسي جنبههاي جديدي از تأثيرات سياستي هستند بسيار مؤثر است .تنووع تخصصوي و ذهنيتوي گوروه
خبرگان ،منبع بزرگي از ايدههاي نويي است که ميتواند بر کيفيت ارزيابي مؤثر واقع شود.
گروه خبرگان ميتوانند عالوه بر اظهار نظر مراجع به نتايج و پيامدهاي يک سياست ،در مورد روند کلي ارزيابي و موديريت
ارزيابي نيز پيشنهاداتي ارائه کنند که در ارزيابيهاي آينده از آنها استفاده شود .اين موضوع مزيتي است که در سواير روشهوا
کمتر به چشم ميخورد.
 -1-6-3شرايط استفاده از خبرگان
استفاده از نظرات خبرگان از منعطفترين روشهاي ارزيابي سياست است .اما براي استفاده از آن ميبايست شورايطي مهيوا
باشد که مهمترين آنها عبارتند از:
1. Expert panels
2. Peer review

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
29
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

ويرايش اول ،بهمن 1394

اعضاي جامعه علمي با دانش کافي و خبرگان مرتبط با حوزه ارزيابي در دسترس بوده و براي مشوارکت در فراينود ارزيوابي
تمايل داشته باشند.
توقعات و سؤابت از گروه خبرگان بايد در حد دانش و آگاهي آنها باشد .پيشفر

روشهاي استفاده از نظرات خبرگوان،

بهرهبرداري از دانش تخصصي و انباشتي حاصل از تجربه و دانش اين افراد است.
 -2-6-3مراحل انجام روش استفاده از خبرگان
مشخصشدن موضوعات مورد بحث :در روشهواي اسوتفاده از نظورات خبرگوان ،قبول از هور چيوزي مويبايسوت
موضوعاتي که خبرگان قرار است راجع به آن ها نظر دهند ،مشخص شود .معموبً اين موضوعات توسوط کارفرموا
(نهاد ارزيابيکننده) تعيين ميشود.
انتخاب رئيس پنل يا گروه خبرگان :با توجه به موضوعات مورد بحث ،فردي با دانش و تجربوه بوابي تخصصوي و
مديريتي بهعنوان رئيس پنل انتخاب ميگردد.
انتخاب اعضاي پنل با گروه خبره :با هماهنگي و مشارکت کارفرما و رئيس پنل ،اعضاي خبرگان انتخاب ميگردند.
برنامهريزي پنل :زمانبندي و نحوه اجراي فرايند ارزيابي توسط اعضا و با مشارکت کارفرما مشخص ميشود.
شناسايي و پشتيباني نيازهاي اطالعاتي پنل :در اين مرحله کليه شواهد ،دادهها و اطالعات مورد نياز براي قضاوت و
تصميمگيري گروه خبرگان شناسايي ،تهيه و در اختيار آنها قرار داده ميشود.
اجراي ارزيابي :اعضاي پنل ،مديريت رئيس پنل در خصو

موضوعات مورد بحث مطابق برنامهريزي انجامشده بوه

جمعبندي ميرسند.
 -3-6-3دادههاي مورد نياز
هرچند در اين روش ،برخالف روشهاي کمّي که پيشتر توضيح داده شد ،عمليات خاصي بر روي دادهها صورت نميپذيرد.
اما دادهها بهعنوان يکي از وروديهاي اصلي قضاوت خبرگان اهميت زيادي دارند .دادهها مويبايسوت دقيوق و کوافي بووده و
ساختار آنها بهگونهاي باشد که خبرگان بدون نياز به انجام عمليات پردازش بتوانند آن را تفسير و تحليل کنند.
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 -4-6-3دامنه کاربرد و محدوديتها
روشهاي استفاده از نظرات خبرگان روشهاي منعطف و اثربخشي هستند که هم براي ارزيابيهاي پس از پيوادهسوازي و
هم براي ارزيابيهاي پيش از پيادهسازي مورد استفاده قرار ميگيرند.
به نسبت ساير روشها ،اين روش کمهزينه است .هرچند برگزاري پنل در مقايسه با ارزيابي توسوط اعضواي جامعوه علموي
هزينههاي پشتيباني بيشتري را ميطلبد .در موضوعاتي که به حوزههاي خا

و محدودي از علم و تخصص مربوط مويشووند

بهتر است از روش ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي استفاده گردد و در حوزههاي کالنتر از پنل .اسوتفاده از ارزيوابي توسوط
اعضاي جامعه علمي براي ارزيابي و انتخاب پروژههاي تحقيق و توسعه و حمايت از آنها بسيار معمول است.
استفاده از پنل خبرگان براي ارزيابي سياست در موضوعات مناقشه برآيند که نياز به اجماع و توافق گروههواي متعودد دارد،
توصيه ميشود.

 -7-3مطالعه ميداني و مطالعه موردي
در مطالعه ميداني بهجاي مطالعه موضوع تحت شرايط کنترلشده ،به مشاهده مستقيم در شرايط واقعي پرداختوه مويشوود.
مطالعه ميداني نيازمند استفاده از طيف وسيعي از روشها و تکنيکهاي مختلف است.
مطالعه موردي يکي از روشهاي مطالعه ميداني است که در ارزيابي سياست مورد استفاده قرار ميگيرد .در مطالعه موردي،
ارزياب به تعامل اجتماعي مستقيم با موضوع ارزيابي ميپردازد .ارزيابي با اين روش مستلزم استفاده از روشها و دادههاي کمّي
و کيفي از قبيل پيمايش ،تحليل محتوا ،تحليل آماري دادههاي ثانويه و نهايتاً مشاهده مستقيم است .ارزيوابي نهوايي نووعي از
استنتاج تفسيري است که بر اساس اين منابع اطالعاتي و روشهاي تحليلي متعدد استخراج ميشود.
مطالعه ميداني و مطالعه موردي از روشهاي تحقيق کيفي در علوم اجتماعي ميباشند که در سالهواي اخيور موورد توجوه
بسياري از محققان قرار گرفته است.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
31
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

ويرايش اول ،بهمن 1394

براي ارزيابي سياست بهروش مطالعه ميداني با مطالعه موردي ،بزم است ارزيابي با بررسي و مشاهده دقيق شامل گفتگو و
مصاحبه با ذينفعان مختلف سياست ،بررسي اسناد و مدارک ،تحليل دادههاي کمّي از پيامدها و اثرات سياستها و ساير روشها
به مطالعه سياست و نتايج آن بپردازد.

 -4فصل چهارم :جمعبندي و ارائه روش
پيشنهادي براي ارزيابي
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 -1-4مقدمه
همانطور که پيشتر توضيح داده شد ،ارزيابي سياستها و اهداف بيش از آنکه از ماهيتي نظري برخوردار باشد ،متعلوق بوه
حوزه اجرا و عملياتي است .اجرايي بودن اين حوزه ،ضرورت نوآوري در روش پيشنهادي براي بخش پايش و ارزيابي اسناد ملي
فناوري را کمرنگ مينمايد .بنابراين ،آنچه در اين قسمت بزم است تا بهعنوان روش پيشنهادي بر آن تأکيد گردد ،ارائوه يوک
جمعبندي از روشها و قالبهاي موجود ارزيابي و واگذاري تصميم براي انتخاب روش مناسب به سياستگوذار و اجراکننودگان
سند است.
تاکنون با مرور ادبيات صورت پذيرفته ،تعريف ،جايگاه ،قالبهاي عمومي و گامهاي ارزيابي و تحليل تأثيرات مورد بررسوي
قرار گرفت .بر اساس اين بررسي ،پايش و ارزيابي سياستها و اهداف عبارت است از مطالعه تأثير مجموعهي هدايتشودهاي از
راهبردها ،سياستها ،اقدامات و برنامهها بر وضعيت اهداف کالن و خرد و تعيين چرايي موفق بودن يا ناکام بودن دسوتيابي بوه
اين اهداف .بر اساس اين تعريف ،يکي از مهمترين نکاتي که بايد در ارزيابي سياستها مورد توجه قرار بگيرد همراسوتايي ايون
ارزيابي با جهتگيريهاي بابدستي است.
چارچوب کلي گامهايي که بايد در مؤلفه برنامه ارزيابي و بهروزرساني اسناد ملي توسعه فنواوريهواي راهبوردي طوي شوود
شامل  3مرحله اساسي است که در ادامه تشريح ميگردد:

 -2-4تدوين شاخصهاي ارزيابي کارايي و اثربخشي
در اين گام ،ميبايست انواع شاخصهاي اندازهگيري کننده اهداف خرد و کالن هر يک از فناوريها احصاء شووند .در ايون
گام ،ميبايست شاخصهاي مربوط به راستيآزمايي ارکان جهتساز همانند اهداف کالن و هم شاخصهاي مورتبط بوا برناموه
اقدامات و سياستها مانند اهداف خرد را احصاء و بررسي نمود .نکته مهم و قابل تأمل اين است که اين شاخصها مويبايسوت
هم خروجيها و هم پيامدها را ارزيابي کنند؛ به عبارت ديگر هم شاخصهاي مرتبط با اثربخشي ميبايسوت تودوين و ارزيوابي
گردند و هم شاخصهاي مرتبط با کارايي.
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 -3-4تدوين مکانيزم ارزيابي
روشهاي مختلفي در مرور ادبيات براي ارزيابي و تحليل تأثيرات نام برده شد که هرکدام آنها ويژگيهوا و نقواط قووت و
ضعف مربوط به خود را داشتند .سياستگذار يا ارزيابيکننده يک سند ملي توسعه فناوري بزم است تا با توجه به شرايط خا
مرتبط با موضوع خود ،از روش (هاي) متناسب ارزيابي (پيمايش نوآوري ،مودلهواي اقتصادسونجي (کوالن ،خورد ،بهورهوري)،
ارزيابي توسط خبرگان ،مطالعات موردي و تحليل شبکه) بهره گيرد.
بهمنظور فراهمآوري بستر تصميمسازي براي سياستگذاران ،ميتوان جدولي مقايسهاي از روشهاي مختلف ارزيوابي ارائوه
نمود .در جدول ( )1-4با ارائه خالصهاي از ويژگيهاي هر روش از ابعاد مبناي روش ،نقواط ضوعف و قووت ،جونس دادههواي
موردنياز و شرايط استفاده ،سياستگذاران را در انتخاب متناسبترين روش با موضوع سند راهبردي کمک ميکند.
جدول ( :)1-4ويژگيهاي روشهاي ارزيابي
روش

ضعف

مبناي نظري

قوت

پيموووووايش جمعآوري و تحليول گسوترهي وجود خطر جانبدارانه بودن برخوووورداري از نظوووورات افووووراد
نوآوري

نوع
دادهها

کم وي -ارزيابي سياستهاي کالن که

وس ويعي از دادههووا مبتن وي بوور نظرات افراد متخصوص  -متخصص و در محوريت قورار دادن کيفي
نظرات خبرگان

شرايط استفاده

عودم درنظرگيوري فاصوله موضوع نوآوري

اثرگذاري بر شاخصهاي ملي
نوآوري دارند

زماني تأثير سياستهوا در
ارزيابي
اقتصادسنجي معادبت ساختاري بور اسواس دشواري در جمعآوري حجم دقت باب و ارائه تحليلها و تنايجي کمي
مباني اقتصاد و بوراي توضويح زيوووووادي از اطالعوووووات مبتني بر منطق رياضي
کالناقتصادي-اجتماعي معتبر و
روابط علي معلولي ميان اجزا

ارزي وابي تووأثير سياسووتهوواي
کووالن بوور فاکتورهوواي رفوواه
اقتصادي کشور

دقيق در يوک بوازه زمواني
مشخص-زمان و هزينه باب

اقتصادسنجي بررسووي عملکوورد و وضووعيت عوووووودم توانووووووايي در دقت باب و ارائه تحليلها و نتايجي کمي
-خرد

واحدهاي اقتصادي بور مبنواي درنظرگيووري در تووأثيرات مبتني بر منطق رياضي
معادبت ساختاري

غيرمسووتقيم سياسووتهووا
مانند اثرات سرريز دانش -
وابستگي شديد آن هوا بوه
حجم انبوهي از دادههوا در
يک بازه زماني طوبني -

ارزيابي توأثير سياسوتهوا بور
مجموعه بنگاهها و يا سوازمان
(سطح خرد)
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مبناي نظري

قوت

ضعف

نوع
دادهها

اقتصادسنجي بررسووي بهوورهوري واحوودهاي دشواري در حوزه سونجش دقت باب و ارائه تحليلها و تنايجي کمي
-بهرهوري

اقتصادي بر مبناي روش هواي خروجي (ارزش افوزوده)  -مبتني بر منطق رياضي
اقتصادسنجي

شرايط استفاده
بررسوي تووأثير سياسووتهووا در
سطح خرد

تعوودد عواموول مووؤثر بوور
بهرهوري

گروه کنترل

جمعآوري اطالعات بر مبنواي

تفکي وک اثوورات سياسووتي از سوواير کمي

ارزي وابي کووارايي و اثربخش وي

نظرات خبرگان و تحليل آنهوا

عوامل تأثيرگذار بور شواخص هواي

سياستها در سطح خرد

بر اساس روشهاي آماري

رشد بنگاهها

تحليووووو ول بررسي اثورات مثبوت و منفوي دشووووواري در محاسووووبه همووهجانبووه بووودن :پوشووش کاموول کمووي -ارزيو وابي تعوووداد محووودودي
هزينه-فايده

اجتموواعي-اقتصووادي ناش وي از هزينووههووا و فاي ودههووا در هزينووههووا و فايودههوواي مشووهود و کيفي

پروژههاي بوزرگ و نوه تعوداد

اعمال سياستها با اسوتفاده از زماني آينده (عدم قطعيوت نامحسوس ،در افق زمواني حوال و

زيادي پروژه کوچک

روشهاي کميسازي
ارزيووووووابي جمعبندي نظرات متخصصين

باب)

آينده و در گروههاي هدف

کمهزينه بودن

دقووت کمتوور در مقايسووه بووا سوواير کيفي

شووورايطي کوووه اطالعوووات و

روشها

داده هاي کافي براي تحليول-

توسوووووووط

هاي کمي وجوود نودارد – در

خبرگان

شرايط و که اخوتالفنظور بور
سر آنها زياد است
مطالعوووووات پيمايش ،تحليل محتوا ،تحليل برخووووورداري از طيووووف پرهزينه بودن و زمان
موردي

آموواري و مشوواهده مسووتقيم گستردهاي از وروديهواي

کمووي -در شوورايطي کووه ارزي واب بووه
کيفي

شرايط واقعي و نتيجهگيري بور داده مشتمل بور مشواهده
اساس آن
بهينهگزيني

تعاموول اجتموواعي مسووتقيم بووا
موضوع ارزيابي

مستقيم

ي وادگيري از مقايسووه عملکوورد بهرهگيري از تجارب موفق ناديده گرفتن تمام جنبههاي اثورات کيفي

يوووادگيريهوووواي حاصووووله

يک واحد با نمونههاي موفق و و نوواموفق سوواير کشووورها سياست – خطر ناهمخواني مکواني

م ويبايسووت بووهعنوووان ي وک

ناموفق

(واحوووودها) در طراحوو وي زماني از مطالعات تطبيقي

ورودي در طراحي و يا ارزيابي

سياستها

سياست مدنظر سياستگذاران
مورد استفاده قرار گيرد

بر مبناي اين جدول ،سياستگذار ميتواند نيازهاي مسئله خود را با ويژگيهاي بيان شوده بوراي هور روش تطبيوق داده و
مکانيزم و يا روش مناسب ارزيابي را برگزيند .در اين سند از روش ارزيابي توسط خبرگان براي ارزيابي اهداف کالن و خورد بوا
توجه به شاخص هاي تعيين شده استفاده مي شود.

 -4-4تدوين ساختار نظارت و بهروزرساني
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پس از تدوين شاخصهاي ارزيابي و تدوين مکانيزم ارزيابي ،ميبايست ساختار نظارت و بهروزرساني سند تعيين گردد .عموماً
هر سند ملي توسعه فناوري ميبايست هر چند سال يکبار ،مورد بازنگري قرار گرفته و بررسي مجدد شود .اين موضوع به دليل
اين است که هم خود فناوري در حال تغيير و تحول است ،هم شرايط محيطي آن فناوري اعوم از محويط اقتصوادي ،سياسوي،
اجتماعي و فرهنگي آن فناوري در حال تغيير است و هم توانمندي شرکتها و بنگاههاي داخلي تغيير نموده و متناسب بوا ايون
تغييرات هم ارکان جهتساز ،هم برنامه اقدامات و سياستها و برنامه عملياتي ميبايست بازنگري ،اصالح و تکميل گردد.
با توجه به موارد فوق ،ميبايست ساختاري متشکل از تمامي ذينفعان در زمينه توسعه دانوش و فنواوري حفاظوت ،اعوم از
سازمانها و ارگانهاي دولتي ،دانشگاهيان و پژوهشگران و متخصصين و همچنين صواحبان صونايع و بنگواههواي خصوصوي
تأثيرگذار وظيفه ارزيابي و بهروزرساني را بر عهده داشته باشد .اين ارزيابي و بهروزرساني هم ميتواند موردي و مقطعوي بنوا بوه
ضرورت بوده و اهداف تعيين شده براي هريک از فناوري ها را بازنگري کند و هم ميتواند به طور منظم هر  3يا  5سال يکبار
به منظور بازنگري و اصالح اين اهداف رخ دهد .با توجه به اينکه اهداف تعيين شده در نقشه راه هر يک از فناوري هوا از نظور
زماني با يکديگر تفاوت دارند ،در نتيجه در اين سند ارزيابي به صورت موردي براي هريک از اين فناوري ها انجام خواهود شود
].[9

 -5فصل پنجم :فرايند ارزيابي سند
توسعه فناوريهاي حفاظت
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 -1-5مقدمه
مکانيزمي که در اين سند براي ارزيابي تحقق اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي در نظر گرفتوه شوده اسوت
شامل مراحل اصولي زيور ميباشد:
تدوين شاخصهاي عملکردي و اثربخشي
شاخصها

شناسايي منابع اطالعاتي براي اندازه گيري
جمع آوري اطالعات و مقايسه با معيارهاي کمي تعيين شده
تفسير نتايج و ارائه پيشنهاد
مرحله اول از مکانيزم ارزيابي سند که شامل تدوين شاخصهاي عملکردي و اثربخشي ميباشد قبول از اجرايوي شدن سند
يهوا تعودادي شواخص
يپذيرد .در اين مرحله براي اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي هر يک از فناور 
صورت م 
يتوان ميزان شاخصها را با کموک
تعريف شده است .پس از آغاز اجرايي شدن سند و تشکيل کميته ،منوابع اطالعواتي کوه م 
شاخصها اندازه گيري شده و نتايج حاصول از

آنها تعيوين کورد ،شناسوايي شوده و طوي دورههواي زمواني مشوخص مقوادير

يپذيرد .در ادامه شاخصهاي موورد نيواز جهوت بوه
يهاي بزم صورت م 
آن مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگر 
يهاي حفاظت قدرت و نحووه دسوتيابي بوه آنهوا موورد بررسي قرار گرفته است.
کارگيري دانش و فناور 

 -2-5تدوين شاخصهاي عملکردي و اثربخشي
يباشد .جزئيات شاخصهوا تعيووين کننووده طورز
شاخص ،استانداردي است که دستيابي به آن نشاندهنده نيل به مقصد م 
يتواننود کموي ،کيفووي و يوا رفتواري
يها م 
يباشد .اندازهگير 
اندازهگيري دامنه دستيابي به اهداف عيني در زمانهاي مختلف م 

باشند .شاخصها همان ابزار نظارت بر پيشرفت سطوح راهبردي هستند که نواظر بور طبوق آنهوا ميوزان تحقوق آن سوطح را
يبايد ابعاد مختلف سطوح راهبردي را مورد توجه قرار دهند به شکلي که پيشرفت
نرو شاخصها م 
اندازهگيري مينمايد .از همي 

امور بر اساس شاخصها تضمين کننده تحقق کامل اقدامات گردد.
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با توجه به موارد مطرح شده ،در اين بخش شاخصها در سطوح اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي طراحووي
شودهانود .در اداموه شواخصهواي تعيوين شوده بوراي بررسوي تحقوق اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي بوراي

يها در جداول زير آورده شدهاند.
هر يک از فناور 
*

جدول ( :)1-5شاخصهاي ارزيابي اهداف کالن توسعه دانش و فناوريهاي حفاظت
اهداف کالن

شاخص

تامين تا حداقل  50درصد نياز شبکه توزيع کشور

تاييد کميته ملي توسعه دانش و فناوري حفاظت

توليد و بکارگيري نياز شبکه فوقتوزيع و انتقال به ميزان
حداقل  %5نياز داخلي

تاييد کميته ملي توسعه دانش و فناوري حفاظت

دستيابي به حداقل  3سخت افزار صنعتي براي هر کدام از رله  3سخت افزار صنعتي براي هر کدام از رله هاي حفاظتي تک
هاي حفاظتي تک ورودي و چند ورودي

ورودي و چند ورودي

ثبت اختراع حداقل  3نرم افزار براي هرکدام از تجهيزات

 3نرم افزار براي هرکدام از تجهيزات حفاظتي پرمصرف در

حفاظتي پرمصرف در سطح بينالمللي

سطح بينالمللي

ثبت صادرات حداقل به ميزان  25درصد فروش داخلي

ثبت صادرات حداقل به ميزان  25درصد فروش داخلي

استقرار کامل ساختار نظارتي در سطح ملي و شرکتهاي برق
منطقهاي

تاييد کميته ملي توسعه دانش و فناوري حفاظت

*با توجه به اينکه اهداف کالن پروژه کمي و قابل ارزيابي انتخاب شدهاند ،کليه شاخصها بجز شاخص آخر دقيقوا بوا
اين اهداف منطبق هستند.
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جدول ( :)2-5شاخص هاي ارزيابي اقدامات حوزه دانش

اقدامات
انجام پروژه هاي تحقيقاتي مورد نياز کشور در حوزه حفاظت
طراحي و اجراي دوره

شناسايي مراکز و شرکت هاي خصوصي و

هاي نرم افزارهاي

دانش بنيان در زمينه آموزش مباني و اصول

تحليلي و کار با

رله و حفاظت

تجهيزات حفاظتي و

اجراي دورههاي آموزشي تخصصي براي

آموزش کليه قابليت

پرسنل رلياژ

هاي رله هاي حفاظتي

تدوين مکانيزم تشويقي براي پرسنل رلياژ در

براي پرسنل رلياژ

ازاي گذراندن دوره هاي آموزشي حفاظتي و

شرکتها

نرم افزارهاي تحليلي حفاظت
بررسي سرفصلهاي دروس حفاظت در
کشورهاي پيشرو

انجام مطالعات و
اقدامات بزم جهت

شناسايي نيازمنديهاي کشور

تجديدنظر در سيالبس تعيين سرفصلهاي پيشنهادي دروس آموزشي
و آزمايشگاهها در زمينه حفاظت
دروس دانشگاهي
هماهنگي با نهادهاي ذيربط جهت اجرا

مدت

بازه زماني

(ماه)

(سال)

12

5

2

1

10

10

2

شاخص
انجام حداقل يک پروژه در سال با تاييد
کميته ملي حفاظت
گزارش تدوينشده

برگزاري حداقل سه دوره در سال

تدوين آييننامه

6
6

تدوين گزارش

12
----

24

آسيبشناسي علل
بروز حوادث در شبکه
و نظارت بر ساختار و

تشکيل پايگاه اطالعاتي ثبت حوادث

6

2

تهيه نرمافزار و تدوين گزارش

سازوکارهاي بررسي

 .1زماني که الزم است هر يک از اقدامات به صورت پيوسته انجام گيرد.
 .2بازه زماني که هر يک از اقدامات ميبايست در آن زمان انجام گيرد و امکان دارد به صورت مقطعي انجام گيرد.
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اقدامات
حوادث

تدوين دستورالعمل الزام شرکتها به ارائه
اطالعات حوادث مختلف و نتايج تحليل

مدت

بازه زماني

(ماه)

(سال)

6

پيگيري اجرا و به روزررساني دستورالعمل
تدوين شده

2

شاخص

2

تدوين دستورالعمل

10

------ايجاد نرمافزار حفاظت با کليه قابليتهاي
محاسبات پخشبار ،اتصالکوتاه،

نظارت بر توليد نرمافزارهاي حفاظت

هماهنگي سيستمهاي حفاظتي و ...

جدول ( :)3-5شاخص هاي ارزيابي اقدامات حمايتي از توليد و بهره برداري از تجهيزات پايش و پردازش

اقدامات
بررسي منابع علمي
بررسي مقايسهاي مدارک علمي کشورهاي
ارتقاء دانش عمومي

پيشرفته

مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

4

4
تدوين گزارش

متخصصين کشور
درباره قابليت ها و

استخراج انواع کاربردهاي امکانپذير

کاربردهاي PMU
هاي نصب شده در

امکانسنجي انواع کاربردها در چارچوب

شبکه ايران

شاخص

برنامه بلند مدت شرکت مديريت شبکه برق

4

10

ايران
امکانسنجي جنبههاي مختلف بهرهبرداري
از  PMUدر کشور با توجه به پتانسيلهاي
نصب آن در شبکه توزيع و بررسي يکي از
شبکههاي توزيع به صورت نمونه

10

تدوين گزارش
پايش فعاليتها تحت نظر کميته
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اقدامات

مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

ارايه گزارشات و سمينارها

4

الزام صنعت به استفاده

بررسي تستهاي مورد نياز براي PMU

3

تست  PMUزير نظر

ايجاد دستورالعملهاي بزم براي انجام تست

شوراي ارزيابي و

هاي  PMUدر صنعت

از گواهينامه معتبر

مطابقت با
استانداردهاي توليد در
شرکت توانير

5

الزام صنعت به استفاده از گواهينامه معتبر

---1
1

10

تست PMU

تدوين قوانين و مقررات حمايتي از فرايند ساخت  PMUتوسط

تدوين گزارش
تدوين دستورالعملها

تدوين آييننامه يا بخشنامه

تدوين مقررات تحت نظر کميته

شرکت هاي داخلي زير نظر کميته تخصصي حفاظت

شناسايي شرکتهاي فعال در اين حوزه

شاخص

تدوين گزارش و تاييد کميته

2

خريد تضميني
 PMUاز شرکتهاي

تعيين حداکثر پنج شرکت براي خريد

برتر اين حوزه (طي

تضميني با توجه به نتايج ارزيابي کميته ملي

يک قرارداد دو مرحله-

حفاظت

اي)

خريد تضميني نمونه صنعتي دستگاه PMU
از شرکتهاي شناسايي شده در قالب قرارداد

3
تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته
29

دو مرحله اي
حمايت از تجاري سازي PMUهاي توليد شده در داخل

تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته

آزاد سازي بازار براي شرکت هاي داخلي و خارجي

تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته

حمايت از ساخت

مطالعه و بررسي سطح توانايي شرکتهاي

( IPMUرله و

فعال در زمينه ساخت دستگاههاي رله و

 PMUادغام شده)

PMU

1

1

تدوين گزارش و تاييد کميته
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اقدامات

مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

شاخص

مطالعه نيازمنديهاي و قابليتهاي
دستگاههاي  IPMUساخته شده توسط

2

1

برندهاي معروف
مشخص نمودن چند شرکت که قادر به
ساخت دستگاه  IPMUباشند
تعيين نحوه و ميزان حمايت از سازندگان
دستگاه IPMU
مطالعه و بررسي سطح فني توليد کشور و
تدوين قوانين و

پتانسيل موجود

1

1

.....

.....

3

1

تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته

تدوين گزارش و تاييد کميته

مقررات حمايت از
شرکتهاي دانش

مطالعه تطبيقي در زمينه مکانيزم حمايتي در

بنيان در زمينه توليد

ساير کشورها

3

1

تدوين گزارش و تاييد کميته

نرمافزارهاي پايش،
حفاظت و کنترل

تدوين قوانين و مقررات حمايت از توليد

شبکه با استفاده از

داخل با زمان بندي مشخص

3

1

اطالعات دريافتي از
PMUها

هماهنگي و ابالغ به تمامي نهادهاي مرتبط

2

1

تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته
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جدول ( :)4-5شاخص هاي ارزيابي اقدامات حمايتي از توليد رله در کشور
اقدامات
تهيه و تدوين

تهيه و تدوين مشخصات فني بزم براي

مشخصات فني بزم

رلههاي ساخت داخل

مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

6

1

شاخص
تدوين دستورالعمل و تاييد کميته

براي رلههاي ساخت
داخل و رلههاي

تهيه و تدوين مشخصات فني بزم براي

وارداتي

رلههاي وارداتي

شناسايي شرکتهاي فعال در اين حوزه
خريد تضميني رله
ديستانس از شرکت-
هاي برتر در اين حوزه
(طي يک قرارداد دو
مرحلهاي)

6

1

تدوين دستورالعمل و تاييد کميته

2

تدوين گزارش و تاييد کميته

تعيين حداکثر پنج شرکت براي خريد
تضميني با توجه به نتايج ارزيابي کميته ملي

3

حفاظت

تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته

خريد تضميني نمونه صنعتي رله از
شرکتهاي شناسايي شده در قالب قرارداد دو

29

مرحله اي
شناسايي شرکتهاي فعال در اين حوزه
خريد تضميني رله

تعيين حداکثر پنج شرکت براي خريد

حفاظتي

تضميني با توجه به نتايج ارزيابي کميته ملي

ترانسفورماتورهاي

حفاظت

قدرت

خريد تضميني نمونه صنعتي رله از
شرکتهاي شناسايي شده در قالب قرارداد دو

2

تدوين گزارش و تاييد کميته

3
تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته
29

مرحله اي
حمايت از ارتقاء فناوري و تجاري سازي رله هاي توليد شده در داخل

آزاد سازي بازار براي شرکت هاي داخلي و خارجي

تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته

تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته
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اقدامات
تدوين و پشتيباني

بررسي پستهاي مختلف به لحاظ حوادث

مقررات براي انجام

رخ داده در آنها ،بار پستها ،زمانهايي که

تستهاي عملياتي رله

ميتوانند خاموشي داشته باشند و ...

هاي ساخت داخل در
شبکه

مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

شاخص

6
تدوين گزارش و تاييد کميته

اولويتبندي پستها براي نصب آزمايشي

6

رلههاي ساخته شده در کشور

جدول ( :)5-5شاخص هاي ارزيابي اقدامات پشتيبان

اقدامات

مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

تشکيل جلسات کميته
تشکيل کميته ملي
توسعه دانش و
فناوري حفاظت

10

تامين محل استقرار دبيرخانه کميته و تجهيز آن

1

(سخت افزاري و نرم افزاري)
تهاي اجرايي دبيرخانه
فعالي 
حمايت مالي از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد
مطالعاتي

3

10

پژوهش به ويژه
پژوهشهاي نياز

کاربردي

10

فناوريهاي

-

گرفتن استانداردهاي مورد قبول کميته
ملي
حمايت مالي از  20پايان نامه با در نظر

10

گرفتن استانداردهاي مورد قبول کميته
ملي

محور مرتبط با
دانش و

برگزاري حداقل  6جلسه در هر سال

حمايت مالي از  10پايان نامه با در نظر

حمايت از تحقيق و
حمايت مالي از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

شاخص

حمايت مالي از  30پايان نامه با در نظر
حمايت مالي از پايان نامه هاي دکتري

10

گرفتن استانداردهاي مورد قبول کميته
ملي

حفاظت
حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج پايان
نامه ها در  5سال اول

حمايت مالي از  4پايان نامه با در نظر
5

گرفتن استانداردهاي مورد قبول کميته
ملي

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوریهای حفاظت در شبکه ايران
46
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

اقدامات

ويرايش اول ،بهمن 1394

مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

شاخص
حمايت مالي از  8پايان نامه با در نظر

حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج پايان

5

نامه ها در  5سال دوم

گرفتن استانداردهاي مورد قبول کميته
ملي

مطالعه و شناسايي زمينههاي توسعه تشکلهاي
علمي ،صنفي و غيردولتي حامي فناوري
تقويت جايگاه

حفاظت در شبکه برق و راهکارهاي انگيزشي و

تشکلهاي علمي،

حمايتي از آنها

صنفي و غيردولتي

ارائه خدمات علمي به تشکلهاي فعال و

حامي توسعه دانش

زمينهسازي براي برقراري تبادل علمي و فني

و فناوريهاي

بين آنها و ساير تشکلهاي داخل و خارج کشور

حفاظت

حمايتهاي حقوقي به منظور رفع معضالت
شکلگيري و توسعه تشکلهاي علمي ،صنفي

6

12

تدوين گزارش

10

12

تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته

تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته

و غيردولتي در حوزه فناوري حفاظت
استمرار مطالعات راهبردي مورد نياز در زمينه تجهيزات حفاظتي ،دانش

10

حفاظت و PMU
حمايت از برگزاري

تشکيل دبيرخانه دائمي براي کنفرانس ها و

نشست هاي

نشست هاي تخصصي در زمينه حفاظت

تخصصي ملي در

حمايت از کنفرانس تخصصي حفاظت و کنترل

حوزه حفاظت

سيستم هاي قدرت

2

هر دو سال يک مطالعه به همراه 6
گزارش

1
تدوين رويه عملکرد و تاييد کميته
10

تعيين حداقل قابليت هاي بزم به منظور
تدوين دستورالعمل

اعطاي صالحيت حرفه اي در زمينه هاي

جهت تائيد

مختلف مرتبط با رله و حفاظت

صالحيت حرفه اي

تدوين دستورالعمل جهت تائيد صالحيت حرفه
اي شرکتها و کارشناسان فعال در حوزه حفاظت

تجهيز آزمايشگاه

شناسايي توانايي هاي فعلي آزمايشگاه هاي

هاي مرجع

مرجع کشور

3

9

1

تدوين گزارش و تاييد کميته

1

تدوين دستورالعمل

4

تدوين گزارش و تاييد کميته
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اقدامات

مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

شاخص

تعيين نيازمنديهاي آزمايشگاه هاي مرجع
4

کشور بطوريکه پاسخگوي کامل تست هاي
مورد نياز حفاظتي باشد

تجهيز آزمايشگاه ها بر اساس نيازمندي آنها

بررسي وضعيت آزمايشگاه هاي حفاظت
دانشگاه هاي کشور

16

تدوين رويه عملکرد با تاييد کميته

6

تدوين گزارش و تاييد کميته

حمايت از تجهيز
آزمايشگاه حفاظت

تعيين حداقل ملزومات بزم براي تجهيز هريک

در دانشگاههاي

از آزمايشگاه هاي حفاظت کشور

6

تدوين گزارش و تاييد کميته

کشور
حمايت مالي جهت تجهيز آزمايشگاه ها با بهره

36

گيري از ظرفيت مالي کليه نهادهاي مرتبط
بررسي تستهاي موجود در کشور و مشخص
نمودن نقاط ضعف هر يک

3

1
تدوين گزارش و تاييد کميته

انجام مطالعات تطبيقي در زمينه
تدوين دستوالعمل

دستورالعملهاي تست رله و  PMUدر ساير

مدون در زمينه

کشورها

تست رله و PMU

تدوين دستورالعمل مدون در زمينه تست رله
تدوين دستورالعمل مدون در زمينه تست

PMU
تدوين و تشکيل پايگاه اطالعاتي جامع در حوزه دانش و فناوريهاي
حفاظت و تهيه بستههاي اطالعاتي جامع از وضعيت شبکه همراه با
ايجاد دسترسيهاي بزم براي محققين

تدوين رويه عملکرد با تاييد کميته

3

1

3

1

تدوين دستورالعمل و تاييد کميته

3

1

تدوين دستورالعمل و تاييد کميته

12

10

تدوين گزارش و تهيه نرمافزار و تاييد
کميته
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مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

ايجاد دستورالعمل بازار با نگرش حمايت از توليدات داخلي در حوزه
توزيع
حمايت از شرکتهاي داخلي جهت حضور در بازارهاي منطقهاي و
بينالمللي و رفع موانع صادرات

شاخص

تدوين دستورالعمل و تاييد کميته

تدوين رويه عملکرد با تاييد کميته

 -3-5تدوين ساختار نظارت ،به روزرساني و مکانيزم ارزيابي
همانطور که اشاره شد ،به منظور تحقق اهداف سند بزم است ساز و کواري انديشويده شوده و سواختار نظووارتي بوراي آن
تعيين گردد .وزارت نيرو وظيفه سياستگذاري کالن ،هماهنگي و نظارت کالن بر اجوراي ايون سوند را بورعهده دارد .کميته ملي
توسعه دانش و فناوري حفاظت بر نحووه اجوراي ايون سوند نظوارت مويکنود و بازنگريهواي بزم در سوند و گوزارش کوالن
مربوطه را در فواصل زماني مشخص ارائه خواهد نمود .اين کميته با ايجاد ساز و کارهاي بزم و استفاده از نهادهواي مختلوف،
ضمن انجام تصمي مگيريهاي بزم ،وظيفوه نظوارت بر تحقق اهداف سند و ارزيابي پيشورفت کوار را بور عهوده دارد .از جملوه
وظايف اصلي اين کميته ميتوان بوه مووارد زيور اشاره کرد:
تشکيل دبيرخانه کميته با هدف پيگيري و اجراي اقدامات سند
تدوين و پيشنهاد مجموعه قوانين و مقررات حمايت از توسعه فناوري هاي حفاظت در شبکه برق
استمرار بخشيدن به انجام مطالعات راهبردي مورد نياز در خصو

فناوري هاي حفاظت در شبکه برق

پيگيري اجراي نقشهراه توسعه دانش و فناوري حفاظت
نظارت کالن بر پروژههاي توسعه فناوري هاي حفاظت در شبکه برق در کشور
رصد وضعيت توسعه دانش و فناوري حفاظت در دنيا
پايش و ارزيابي وضعيت موجود و شناسايي مشکالت پيش روي توسعه دانش و فناوري حفاظت در کشور
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بازنگري نقشهراه به صورت مداوم و مستمر در بازههاي زماني مشخص

 -4-5مکانيزم عملکرد
با توجه به وظايف مطرح شده براي اين کميته ،ميبايست مکانيزمي انديشيده شود کوه بوه عنووان چوارچوبي بوراي انجوام
فعاليتهاي ارزيابي در نظر گرفته شود .هموانطوور کوه اشواره شود ،از جملوه وظوايف اصولي کميته ملي توسعه دانش و فناوري
حفاظت نظارت و پيگيري اجوراي دقيوق و کامول مفواد سوند و پوايش شواخصهواي عملکوردي و اثربخشوي مويباشود .لوذا
اعضاي کميته جهت انجام وظايف در نظر گرفته شده مويبايسوت جلسوات مونظم ماهانه برگزار کرده و در فاصله بين جلسات
از طريق همکاري و اخذ آمار و گزارشها از دسوتگاههواي متوولي حوزههاي مرتبط ،شاخصهاي تعيين شده را ارزيابي کورده و
ييسوازي و تلفيوق آنهوا گوزارش آن را در دورههاي زماني  6ماهه به وزارت نيرو اعالم نمايد.
پوس از نهوا 

اعضاي کميته موظفند طبق نتايج حاصل از ارزيابي شاخصها ،اقدامات بزم را جهت اطمينوان از تحقوق سوند درافوق 10
ساله ،اتخاذ کنند .کميته راهبري سند در صورت نياز به اصالح ساختارها و سواز و کارهواي نهوادي ذيووربط ،از طريوق مراجوع
ذيصالح گردش کار را انجام خواهد داد.

همچنين کميته موظف است به رصد فناوريهاي مرتبط و در حال توسعه در اين حوزه بپردازد و گزارش آن را طي دورههاي
زماني  2ساله ارائه نمايد .با توجه به روند تحوبت و نيز وضعيت پيشرفت سند ،بزم است سوند طوي دورههواي  2سواله موورد
بازبيني و تجديدنظر قرار گيرد.

وضعيت پيشرفت بر اساس شاخصهاي اهداف کالن ،اقدامات حوزه دانش حفاظت ،اقدامات حمايتي از توليد و بهره برداري
از تجهيزات پايش و پردازش ،اقدامات حمايتي از توليد رله در کشور ،اقدامات پشتيبان مشخص ميشود .در صورتي که پوس از
گذشت  3سال از آغاز اجراي سند ،ميزان تحقق هر يک از شاخصهاي درنظر گرفته شده تا آن مقطع زماني به طوور ميوانگين
کمتر از  30درصد باشد ،کميته راهبري سند بايد نسبت به توقف اجرا اقدام نمايد و تصميمات بزم را اتخاذ کند .در صورتي کوه
ميزان تحقق شاخصها کمتر از  70درصد باشد بايستي سند از سوي کميته مورد بازنگري و اصوالح قورار گيورد .همچنوين در
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صورت تحقق بيش از  70درصد شاخصهاي مذکور ،کميته ميتواند با بررسي گلوگاهها و موانع موجود بر سر راه تحقق کامول
هر يک ازاقدامات و برنامهها نسبت به رفع آنها و ادامه اجراي سند اقدام نمايد.
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نتيجه گيري
مرحله ششم اين سند به عنووان آخورين مرحلوه از طورح " تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسوعه فونآوريهواي نووين
حفاظت در شبکه ايران" به تدوين برنامه ارزيابي و به روزرساني اين سند پرداخته است .در اين مرحله مشوخص شود کوه چوه
افرادي در چه ساختاري و بر اساس چه شاخصها و معيارهايي بايد به ارزيابي پيشرفت اجوراي سند در طول بازه زماني تعريوف
شده بپردازند .براي اين کار ابتدا شاخصهايي در سطح اهداف کالن ،اقدامات حوزه دانش حفاظت ،اقدامات حمايتي از توليود و
بهره برداري از تجهيزات پايش و پردازش ،اقدامات حمايتي از توليد رله در کشور ،اقدامات پشتيبان تعريف شد .سوپس سواختار
نظارت ،به روزرساني و ارزيابي سوند مشوخص شود.

در نهايت تعيين گرديد که کميته ملي توسعه دانش و فناوري حفاظت در بازههاي زمواني  6ماهوه بووه پيگيوري و ارزيوابي
اجراي سند بر اساس شاخصهاي تعريف شده بپردازد و گوزارش آن را بوه وزارت نيرو ارائوه کنوود .همچنوين مقورر شود ايون
کميته با توجه به وضعيت پيشرفت سند نسبت به بازنگري آن اقدام نمايد.
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