برنامه اقدامات توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق ایران

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فهرست 2 .............................................................................................................................
فهرست اشکال 5 ....................................................................................................................
فهرست جداول 8 ....................................................................................................................
خالصه مدیریتی 01 .................................................................................................................
-1

مقدمه 01 .................................................................................................................

-0

فصل اول 22 ..........................................................................................................

 -1-1مقدمه 52 ...............................................................................................................................
 -5-1درباره شبکه هوشمند برق 52 ..........................................................................................................

 -1-5-1ضرورتهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی توسعه شبکه هوشمند برق 03 ............................................
 -5-5-1حوزههای فناوریهای شبکه هوشمند برق 01 .................................................................................
 1-3مزایا ،قابلیت ها و دارایی های شبکه هوشمند برق 03 .................................................................................. -2فصل دوم 25 .....................................................................................................................
 -1-5مقدمه 34 ...............................................................................................................................
 -5-5ارزشها 34 .............................................................................................................................
 -0-5چشم اندازپردازی شبکه هوشمند برق ایران 34 ........................................................................................

 -1-0-5شناسایی ارکان اولیه چشم اندازپردازی شبکه هوشمند برق 34 ...............................................................
 -5-0-5آینده شبکه هوشمند برق ایران در اسناد باالدستی 23 ........................................................................
 -0-0-5محرکهای شبکه هوشمند برق 20 .............................................................................................
 -3-0-5ارکان اساسی بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران43 ..................................................................

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

فهرست

 -2-0-5بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران 41 .................................................................................

 -4-5شناسایی اهداف فناورانه شبکه هوشمند برق 40 .......................................................................................
 -3فصل سوم18 ....................................................................................................................
 -1-0مقدمه 44 ...............................................................................................................................
 -5-0گروه های هشتگانه فناوریهای شبکه هوشمند برق و زیرگروههای آنها 44 ...........................................................
 3-3تعیین رویکرد توسعه فناوری ها41 ...................................................................................................... -1-0اولویت بندی اهداف فناورانه شبکه هوشمند برق (تحلیل جذابیت-توانمندی) 44 .....................................................
 3-2-تعیین روش اکتساب فناوری برای هشت گروه فناوریهای شبکه هوشمند برق ایران 74 ...............................................

 3-2-2تعیین روش کلی اکتساب گروههای هشتگانه فناوری با استفاده از معیارهای مرحله اول مدل کیه زا 74 ..................... 3-2-3تعیین مناسب ترین روشهای اکتساب فناوری براساس مدل کیه زا و ناروال 41 ............................................... 4فصل چهارم 42 ................................................................................................................... -1-3مقدمه 42 ...............................................................................................................................
 -5-3گذار فناورانه 42 ........................................................................................................................
 -0-3نظام نوآوری فناورانه ( )TISدر تحلیل گذار فناورانه 44 .................................................................................

 -1-0-3دیدگاه ساختاری به نظام نوآورانه فناوری 44 ..................................................................................
 -5-0-3دیدگاه کارکردی به نظام نوآوری فناوری 47 ..................................................................................
 -3-3رویکرد چند سطحی در تحلیل گذار فناورانه )134 .............................................................................. (MLP

 -1-3-3گروه بندی بازیگران شبکه هوشمند برق134 ..................................................................................
 4-5تحلیل کارکردهای 134 ............................................................................................................. TIS -4-3شناسایی موانع 111 ................................................................................................................ TIS
 -4-3ابزارهای سیاستگذاری برای رفع موانع 113 ....................................................................................... TIS
 -5فصل پنجم 001 .................................................................................................................
 -1-2مقدمه 117 ..............................................................................................................................

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

عنوان گزارش

 -2-5اهداف کالن توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق ایران 45 .......................................................................

خالصه مدیریتی

 -3-5سیاستهای کالن 45 ..................................................................................................................

 -1-5-2شورای راهبردی شبکه هوشمند برق 153 ......................................................................................
 -5-5-2شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند برق 153 ................................................................................
 -0-5-2کمیته استانداردهای شبکه هوشمند برق ایران 153 ............................................................................
 -3-5-2کمیته تحقیقات و فناوری152 ..................................................................................................
 -2-5-2نهادهای غیر دولتی و انجمن های مرتبط با شبکه هوشمند برق 105 ........................................................
 -4-5-2آزمایشگاه ها و مراکز تست تجهیزات 100 .....................................................................................
 -0-2راهبردها و اقدامات توسعه فناوریها 100 ..............................................................................................

 -1-0-2برنامه ها و قوانین 104 ..........................................................................................................
 5-3-2کنتورهای هوشمند 130 .......................................................................................................... -0-0-2کاربران هوشمند 134 ...........................................................................................................
 -3-0-2ارتباطات و فناوری اطالعات 124 ..............................................................................................
 -2-0-2شبکه برق 141 ..................................................................................................................
 -4-0-2فناوری های نوین 147 .........................................................................................................
 -4-0-2توسعه بازار 145 .................................................................................................................
 -7-0-2کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان142 ........................................................................................
 -4-0-2تحقیقات و پروژه های دانشگاهی 144 .........................................................................................
 -13-0-2طرح های پیاده سازی آزمایشی (پایلوت) 172 ................................................................................
 6فصل ششم084 .................................................................................................................. -1-4مقدمه 143 ..............................................................................................................................
 -5-4شاخصهای ارزیابی 143 .................................................................................................................
 -0-4گزارشات نظارتی141 ...................................................................................................................
 -1پیوست 041 .....................................................................................................................
 -1-4محرکهای کشورهای جهان در توسعه شبکه هوشمند برق147 ........................................................................
 -5-4محرکهای تمرکز کشورهای جهان در توسعه شبکه هوشمند برق 144 ................................................................
 -0-4رویدادنگاری 531 .......................................................................................................................
 -3-4نمونه استانداردهای شبکه هوشمند برق 535 ...........................................................................................

 -1-3-4استانداردهای پیشنهادی توسط موسسه 533 ...........................................................................OFFIS

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -5-2نهادها 114 ..............................................................................................................................

 -5-3-4تاکید بر استاندارد  IEC TC 57یکپارچه 532 ...................................................................................

 -4-4لیست پروژه های پیشنهادی برای برنامه حمایت از طرح ها ،پروژه ها ،پایان نامه ها و مقاالت دانشگاهی در حوزه های اولویت دار
شبکه هوشمند برق 511 ..............................................................................................................................
 -4-4لیست دوره های پیشنهادی برای تعریف دوره ها و دروس آموزشی مرتبط با شبکه هوشمند برق در سطح مختلف دانشگاهی 513 ..
 8مراجع 222 ........................................................................................................................ -4اسناد کشوری مورد ارجاع 222 ...............................................................................................

فهرست اشکال
شکل  1-3فرایند تدوین این سند 53 ........................................................................................

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

عنوان گزارش

 -1-2-4مشوقهای استفاده از فناوریهای نوین534 ......................................................................................

خالصه مدیریتی

 -2-4نمونه مشوقهای تقویت نوآوری در صنعت برق کشوری534 ...........................................................................

شکل  1-1لیست تعاریف شبکه هوشمند 54 ................................................................................
شکل  5-1گذار از شبکه سنتی به شبکه هوشمند 54 .......................................................................
شکل  0-1ارتباط  15حوزه در مدل 05 ............................................................................... IEC
شکل  3-1نمای سه بعدی شبکه هوشمند برق 00 .........................................................................
شکل  2-1ارتباط مزایا ،قابلیت ها و دارایی های شبکه هوشمند برق در مدل 03 .................................. JRC
شکل  1-5ابعاد چشم انداز پردازی 37 .......................................................................................
شکل  5-5ارکان اولیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران 34 ............................................................
شکل  0-5آینده شبکه هوشمند برق در اسناد باالدستی 20 ................................................................
شکل  3-5فرایند نگاشت بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران 41 ..................................................
شکل  1-0مجموعه فناوریهای شبکه هوشمند برق 44 .....................................................................
شکل  5-0شناسایی رویکرد توسعه 45 ......................................................................................
شکل  0-0ناحیه های ماتریس اولویت های استراتژیک 47 ...............................................................
شکل  3-0موقعیت گروههای فناوری شبکه هوشمند برق در ماتریس اولویتهای استراتژیک ایران 44 ...................
شکل  1-3مولفه های سیستمی نظام نوآوری فناورانه 47 ..................................................................
شکل  5-3نمایش مسیر شکل گیری بازار فناوری 133 .....................................................................
شکل  0-3موتور محرک علم و فناوری135 ................................................................................
شکل  3-3موتور محرک کارآفرینی 130 .....................................................................................
شکل  2-3موتور محرک ساختاردهی 133 ...................................................................................
شکل  4-3موتور محرک بازار 132 ...........................................................................................
شکل  4-3بازیگران شبکه هوشمند برق 137 ................................................................................
شکل  7-3فعال شدن حلقه اول موتور محرک علم و فناوری شبکه هوشمند برق در ایران 113 ..........................
شکل  4-3نمودار راداری موانع نظام نوآوری شبکه هوشمند برق ایران (نظر خبرگان) 110 ..............................
شکل  13-3ساختار سیستم نوآوری 113 .....................................................................................
شکل  1-2ساختار پیشنهادی حکمرانی شبکه هوشمند برق ایران 153 ....................................................

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

شکل  5-3مراحل استخراج نقشه راه این سند 55 ...........................................................................

شکل  5-2حوزه حکمرانی شورای راهبردی شبکه هوشمند برق 155 ......................................................

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

عنوان گزارش

شکل  3-2غربالگری طرح ها در هر گذرگاه براساس اولویتهای استراتژیک ،عالقه توسعه دهنده و نظرات ذینفعان 157

خالصه مدیریتی

شکل  0-2مدل گذرگاههای توسعه 154 .....................................................................................

جدول 1-1تعاریف شبکه هوشمند 52 ........................................................................................
جدول  5-1مزیت های شبکه هوشمند 02 ..................................................................................
جدول  0-1قابلیت های شبکه هوشمند 04 ..................................................................................
جدول  3-1حداقل قابلیت های اجباری اتحادیه اروپا33 ....................................................................
جدول  2-1دارایی های شبکه هوشمند 35 ..................................................................................
جدول  1-5اسناد باالدستی شبکه هوشمند برق ایران جدول 23 ...................................................... -15
جدول  5-5اهداف فناورانه در اسناد باالدستی 21 ..........................................................................
جدول  0-5ارزیابی خبرگان از رتبه اهمیت توجه به محرک ها 23 .........................................................
جدول  3-5رتبه اهمیت محرک ها به صورت تفصیلی براساس نظر خبرگان 22 ..........................................
جدول  2-5ارکان اساسی بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران 43 ..................................................
جدول  4-5اهداف فناورانه شبکه هوشمند برق 43 .........................................................................
جدول  1 -10سطح بلوغ گروههای فناوریهای شبکه هوشمند برق 43 ....................................................
جدول  5-0ویژگیهای رویکردهای توسعه 40 ...............................................................................
جدول  0 -30ویژگیهای گروه های فناوری شبکه هوشمند برق 43 ........................................................
جدول  3-0رویکرد توسعه برای گروههای فناوری های شبکه هوشمند برق 42 ..........................................
جدول  2-0تعیین اولویت استراتژیک برای گروههای فناوری شبکه هوشمند برق برای دوره کوتاه مدت براساس
تحلیل جذابیت-توانمندی (نظر خبرگان) 71 ......................................................................................
جدول  4-0تعیین اولویت استراتژیک گروههای فناوری شبکه هوشمند برق برای دوره میان مدت براساس تحلیل
جذابیت-توانمندی (نظر خبرگان) 75 ..............................................................................................
جدول  4-0تعیین اولویت استراتژیک گروههای فناوری شبکه هوشمند برق برای دوره بلند مدت براساس تحلیل
جذابیت-توانمندی (نظر خبرگان) 73 ..............................................................................................
جدول  7-0ویژگیهای بازار برای گروههای فناوری شبکه هوشمند برق (نظر خبرگان) 77 ................................
جدول  4-0شکاف فناورانه برای گروههای فناوری شبکه هوشمند (نظر خبرگان) 74 .....................................

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

فهرست جداول

جدول 13 -100خروجی مرحله اول مدل کیه زا (نظر خبرگان) 43 ........................................................
جدول  11 -110تعیین روشهای اکتساب فناوری (نظر خبرگان) 45 ........................................................
جدول  5-3نمونه انواع رویدادها 134 .........................................................................................
جدول  0-3بازیگران شبکه هوشمند برق 134 ...............................................................................
جدول  3-3موتورهای فناوری گروههای فناوری شبکه هوشمند برق ایران 113 ...........................................
جدول  2 -53موانع اولویت دار نظام نوآوری شبکه هوشمند برق ایران (نظر خبرگان) 115 ................................
جدول  4-3ابزارهای سیستمی برای رفع مشکالت نظام نوآوری 114 ......................................................
جداول برنامه ها 104 .........................................................................................................
جدول  1-4شاخصهای ارزیابی توسعه فناوریها 143 .........................................................................
جدول  5-4انواع گزارشات نظارتی مورد نیاز 141 ............................................................................

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

خالصه مدیریتی
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تعاریف و رویکردهای مختلفی نسبت به شبکه هوشمند وجود دارد .اما آنچه به طور کلی مشخص است ،شبکه هوشمند
به دنبال افزایش سطح مشاهده و کنترل پذیری مدیریت انرژی در تمامی سطوح تولید ،انتقال ،توزیع و مصررف مری باشرد.
شبکه هوشمند تنها به معنای به کارگیری مجموعه ای از سیستم ها و ابزارها به منظور مدیریت شبکه نیسرت بلکره بیرانگر
دستیابی به شبکه ای امن و پایدار ،انعطاف پذیر ،بهینه و با کارایی باال و ایمن از انرژی که تامین کننده بسیاری از نیازهرای
جدید ذینفعان شبکه نیز هست می باشد و به گونه ای چشم انداز شبکه مدیریت انرژی نیز می باشد.
سند پیش رو در راستای پروژه «اسناد راهبردی شبکه هوشمند برق ایران» از زیرمجموعه «طرح ملی شبکه هوشرمند
برق ایران» تدوین شده است .قرارداد مذکور در بخش توسعه فناوری و پیاده سازی را در بر می گیرد که این سند نقشره راه
توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق ایران را شامل می شود .در این سند ابتدا شبکه هوشمند ،فناوری ها و حروزه هرای
آن مورد بررسی قرار گرفته است ،سپس براساس نظر خبرگان این حوزه و با توجه به اسناد باالدسرتی موجرود و مطالعرات
تط بیقی گسترده صورت گرفته ،چشم انداز شبکه هوشمند ایران ترسیم شده است و پس از آن راهبردهرا ،سیاسرت هرا و در
نهایت برنامه اقدامات و نقشه راه توسعه استخراج شده است.
بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران به صورت زیر است:
« در یک افق زمانی ده ساله تا سال  ،1333ایجاد و توسعه شبکه هوشمند برق به عنوان شربکه ای امرن،
منعطف و پایدار که برق باکیفیت و با قابلیت اطمینان براال را در اختیرار تمرام مشرترکین و ذینفعران قررار
میدهد و ارتقاء فناورانه شبکه انرژی کشور را با استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات ،سامانه هرای
هوشمند مدیریت و نیز تکنولوژی های شبکه قدرت به گونه ای فراهم می کند که موجب تعامل عناصرر و
بازیگران کل سیستم انرژی و نیز مدیریت بهینه عرضه و تقاضا در بازار آزاد برق گردد.
چنین شبکه ای با افزایش کارایی و قابلیت اطمینان سیستم برق و نیز ایجاد قابلیت یکپارچه سازی انرژی
های تجدیدپذیر ،ضامن ارتقاء و تثبیت جایگاه ایران به عنوان کشور اول منطقه در توسرعه و پیراده سرازی
شبکه هوشمند برق خواهد بود».
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راهبرد توسعه فناوری ها بخش رویکرد توسعه ،اولویت بندی فناوری ها و تعیین سبک اکتساب فناوری ها را در بر می
گیرد .با توجه به تعدد باالی فناوری های شبکه هوشمند ،براساس استانداردهای موجرود ،فنراوری هرای شربکه هوشرمند
از ماتریس جذابیت-توانمندی و براساس نظر خبرگان برای تمامی فناوری های شناسایی شده شبکه هوشمند صورت گرفته
است .گروههای هشتگانه فناوری های شبکه هوشمند به صورت زیر است:

فاز تجاری سازی

روند رشد

سطح بلوغ

Technology area

precommercial

Fast

Developing

commercial

Fast

Mature

supported
commercial

Fast

Developing

commercial
slow diffusion

Moderate

Mature

Wide-area monitoring
and control
Information and
communication
technology integration
Renewable and
distributed
generation integration
Transmission
enhancement

Distribution grid
Developing
Moderate
precommercial
management
Fast
Advanced metering
Mature
commercial
infrastructure
Fast
Electric vehicle
Developing
precommercial
charging
infrastructure
Fast
Customer-side
Developing
precommercial
systems
* باتری ذخیره انرژی کمتر از سایر فناوریهای انرژی های پراکنده بالغ است.
**فناوری های فوق هادی های دمای باال هنوز در مرحله توسعه هستند.

رویکرد توسع ه مجموعه ای از جهت گیری های کالن است که نحوه توسرعه فنراوری را مشرخص کررده و برر کلیره
سیاستها و اقدامات انتخابی در سطوح پایین تر تاثیر گذار خواهد بود .برای تعیین رویکرد توسعه از ماتریس تصمیم گیری زیر
استفاده شده است که نیازمند سه ورودی چرخه عمر فناوری ،گستردگی حوزه فناوری و توانمندی فناوری است.
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دسته بندی شده و برای رویکرد توسعه و نیز سبک اکتساب جداگانه استخراج شده است .اولویت بندی فناوری ها با استفاده
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از تحلیل ماتریس جذابیت-توانمندی برای شناسایی اولویت توسعه فناوری های شبکه هوشمند بررق کشرور اسرتفاده
شده است .بدین منظور پرسشنامه ساختار یافته ای در دو بخش جهت ارائه به خبرگان تهیه شد .بخش اول ارزیرابی سرطح
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رویکرد توسعه برای گروههای هشتگانه فناوری شبکه هوشمند به صورت زیر است:

بلوغ هر فناوری در ایران در  4سطح را مدنظر قرار ده است .در بخش دوم جذابیت هرر فنراوری از دیردگاه خبرگران در 15
معیار اشتغال زایی ،ایجاد بازار و  ...مورد ارزیابی قرار گرفت که بر این اساس خروجی ماتریس جذابیت توانمنردی اسرتخراج
برحسب زمان در سه بازه کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت را مشخص می کند.

در بخش بعد ،براساس دو مدل اکتساب دانش ناروال و کیه زا و با توجه به نظر خبرگان که در قالب پرسشنامه تفصیلی
دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت ،برای هر گروه فناوری سبکهای اکتساب پیشنهادی استخراج شده که در تشریح اقدامات
عملی مورد استفاده قرار گرفته است.
در تبیین سیاست توسعه فناوری ،از مدل نظام نوآوری فناوری ) (TISو مدل رویکررد چنرد سرطحی در تحلیرل گرذار
فناورانه ) (MLPاستفاده شده است .با استفاده از رویدادنگاری اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف گروههای هشتگانه
فناوری های شبکه هوشمند از منظر تحلیل کارکردهای نظام نوآوری فناوری مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین شاخصهای
موانع نظام نوآوری با استفاده از اسناد باالدستی و مطالعات تطبیقی و نیز طی جلسات متعدد با خبرگان فعال در زمینه شبکه
هوشمند برق در ایران استخراج شد .موانع اولویت دار نظام نوآوری شبکه هوشمند برق ایران در نمودار زیر نشان داده شرده
است:
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شد .براساس موقعیت فناوری ها در ماتریس جذابیت-توانمندی ،فناوری ها به سه گروه تقسریم شرده کره اولویرت توسرعه
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شناسایی ابزارهای سایتگذاری ،کمک شایانی به سیاستگذاری و متعاقب آن تدوین برنامه اقدامات اجرایی می کنرد .برا
توجه به موانع نظام نوآوری بیان شده ،ابزارهای سیاستگذاری متناظر با هر گروه از این موانع در جدول زیر معرفی شده مری
باشد.
به منظور سیاستگذاری موثرتر و تدوین هرچه بهتر برنامه اقدامات نقشه راه نیاز بود تا بازیگران شبکه هوشمند برق به
دقت بررسی و دسته بندی شوند .شکل زیر به خوبی بیانگر بازیگران و روابط آنها در اکوسیستم شربکه هوشرمند بررق مری
باشد.
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برنامه اقدامات عملی نقشه راه توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق ایران با توجه به گستردگی فناوری هرای ایرن
حوزه بسیار وسیع و متنوع است .تالش شده است تا در تدوین برنامه اقامات پویایی و پایداری نظام نظام توسعه فناوری هرا
در اولویت قرار گیرد .از این رو بیش از آنکه توجه و تمرکز بر تعریف پروژه هرای توسرعه فنراوری و یرا بیران سرفصرلهای
تحقیقاتی باشد ،توسعه نهادها ،برنامه ها و قوانین در دستور کار قرار گرفته است.
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 -1سند پیش رو در راستای قرارداد پروژه «اسناد راهبردی شبکه هوشمند برق ایران» از زیرمجموعه «طرح ملی شبکه
هوشمند برق ایران» تدوین شده است .این سند به دنبال تهیه نقشه راه توسعه فناوریهای شبکه هوشمند می باشد .در
این سند سعی شده است تا ضمن شناسایی حوزه ها و فناوریهای شبکه هوشمند و با توجه به ظرفیت و توان و نیز
اولویت ها در بخش های مختلفی که در فرایند توسعه فناوریهای شبکه هوشمند دخیل هستند ،مکانیزمهای مختلف
توسعه فناوری ها در این حوزه را به گونه ای فراهم سازد که در یک افق زمانی ده ساله عالوه بر تامین حداکثری
نیازهای بخش اجرا ،جایگاه قابل توجهی را برای کشور در چرخه دانش آفرینی و تولید محصوالت و خدمات شبکه
هوشمند فراهم سازد.
هدف گزارش
آنچه در گزارش پیش رو به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است ،عالوه بر تامین حداکثری نیازهرای کشرور در
حوزه شبکه هوشمند برق ،حداکثر نمودن ارزش افزوده توسعه فناوری در این بخش بوده است .اولویت بنردی زیربخشرهای
شبکه هوشمند ،حوزه های فناوری و فناوریهایی که باید مورد توجه قرار گیرن و روشهای توسعه فناوری در سطوح مختلرف
با توجه به ظرفیت و اولویتی که از نظر محدودیت منابع و بازدهی فناوری و یا حوزه فنراوری بررای کشرور دارنرد ،از دیگرر
اهداف این سند می باشد .تالش شده است تا با فاصله گرفتن از راهکارهای کلیشه ای در توسعه فناوری کره از یکسرو بره
تعریف سرفصلهای کلی تحقیقات دانشگاهی می پردازد و از سوی دیگر به دنبال تولید داخلی صرف در همه حوزه هرا مری
باشد .ضمن شناسایی ظرفیت ها و اولویت های کشور  ،دستیابی به بهینه ترین راه حل ها را با استفاده از روشرهای متنروع
سیاستگذاری و راهکارهای مختلف توسعه فناوری و در جهت تامین حداکثری نیازهای کشور در این بخش و اعتالی جایگاه
کشور در توسعه فناوریهای شبکه هوشمند در سطح بین المللی ،محقق سازد.
رویکرد گزارش
شبکه هوشمند حوزه های فناوری مختلف و فناوری های بسیاری را شامل می شود .از آنجا کره منرابع موجرود بررای
توسعه فناوریهای این حوزه نیز محدود می باشد ،می بایست منابع صرف توسعه فناوریهای محدود و منتخب شود .یکری از
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رویکردهای اصلی در تدوین این سند ،عدم حذف فناوری یا حوزه ای از فناوری ها از چرخه توسعه فناوری بوده است .چراکه
تمامی فناوریهای شبکه هوشمند که در کوتاه مدت و یا بلندمدت در دستور کار بخشهای اجرا قرار گرفته و از سروی دیگرر
ثانیاً با ارائه روشها و سطوح مختلف توسعه فناوری و ثالثاً با انتخاب روشهای مختلف تامین منابع بیشترین حوزه ها و فناوری
ها در مسیر توسعه قرار گیرند.
در این سند سعی شده است با شناسایی حوزه های مختلف فناوری و ظرفیت ها و اولویت هرای کشرور از یرک سرو و
شناسایی بازیگران بالفعل و بالقوه شبکه هوشمند از سوی دیگر ،راهبردها و راهکارهای مورد نظر بررای توسرعه هرر حروزه
استخراج شود.
همچنین راهبردها و راهکارهای ارائه شده به گونه ای است که به جای مشخص کردن دقیق پروژه هرا ،براز نشراندن
ساختارها و فرایندهای توسعه و توجه به قوانین و برنامه ها را در اولویت قرار داده است تا با برخورداری از پویایی بیشرتر برا
توجه به شرایط متغیر و نیازهای رو به رشد و سایستهای کشور در بخش انرژی و پیاده سازی شربکه هوشرمند ،پاسرخگوی
نیازها و اهداف مورد نظر باشد.
این سند اگرچه در راستا و زیرمجموعه «طرح کالن ملی شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی طرح نمونه» تعریرف
شده است اما سعی شده است در بخشهای مختلف و به خصوص در پیشنهاد ساختارهای اجرایی توسرعه فناوریهرای شربکه
هوشمند ،نگاهی ملی را داشته و از این رو پیشنهادهای ارائه شده فراتر از رح و در ساختار و فرانید توسعه شبکه هوشمند برق
کشور دیده شده است.
ساختار گزارش
گزارش پیش رو ،ویرایش دوم گزارش آخر از مجموعه گزارش های پروژه «تدوین سند راهبرردی توسرعه فناوریهرای
شبکه هوشمند برق» می باشد .از آنجا که حجم گزارش های ارائه شده بسیار زیاد بوده و درصد قابل توجهی از مطالرب بره
مطالعات تطبیقی که در ویرایش اول آورده شده بود ،خالصه ای از موضوعات و مطالب گزارش های پیشین نیز آورده شرده
است .فصل اول تا چهارم این گزارش به گونه ای بازتاب موضوعات مطرح شده در شانزده گزارش قبلی است.
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ظرفیت توسعه آن در بخشهای مختلف پژوهشی و صنعتی کشور موجود خواهد بود .لذا سعی شده است اوالً با اولویت بندی،

رویکردهای مختلف نسبت به شبکه هوشند است در این بخش آورده شده است .مزایرا ،قابلیرت هرا و داایری هرای شرکبه
هوشمند براساس است انداردهای بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و لیست دارایی های مرجع شبکه هوشمند بررسی شرده
است .معرفی حوزه های شبکه هوشمند که در بخش های بعدی مالک دشته بندی فناوریهای این حوزه نیرز مری باشرد از
دیگر بخشهای این فصل است.
در فصل دوم ،ضمن شناسایی محرک های شبکه هوشمن د برق ایرران و بررسری ارکران چشرم انرداز پرردازی شربکه
هوشمند برق  ،وردی ها و رمرجع بخش چشم انداز که اسناد باالدستی ،نظرات خبرگان و چشم انداز دیگر کشورهای جهان
بررسی شده و در نهایت بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران بیان می شود .اهداف کالن شبکه هوشمند بررق و نیرز
اهداف فناورانه شبکه هوشمند نیز در این فصل مشخص می شود.
فصل سوم به تدوین راهبرد توسعه فناوری های شبکه هوشمند می پردازند .بنا بر ادبیات موضروع ،در تردوین راهبررد
توسعه سه موضوع رویکرد توسعه فناوری ها ،اولویت بندی فناوری ها و سبک اکتساب هر فناوری مورد بررسری قررار مری
گیرد .در این فصل ابتدا گروههای هشتگانه فناوریهای شبکه هوشمند که بیانگر حوزه های فناوری هرای شربکه هوشرمند
هستند و فناوری های هر حوزه مشخص می شود .از آنجا که فناوری های شبکه هوشمند از تعدد باالیی برخوردار هسرتند،
برسی راهبردهای توسعه برای هر فناوری فراین دی بسیار سخت و طوالنی خواهد داشت لذا تدوین راهبردها ،رویکرد توسعه
و سبک اکتساب برای هر حوزه فناوری به صورت جداگانه بررسی شده است اما در اولویت بندی فناوری ها ،که بنا بر نظرر
خبرگان صورت گرفته است ،تمامی فناوری ها به صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفته اند.
فص ل چهارم به تدوین سیاستهای کالن توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق اختصاص یافته است .در ایرن فصرل
ادبیات نظام نوآوری به طور مختصر بیان شده است .براساس ادبیات نظام نوآوری کارکردهای هر حروزه فنراوری شناسرایی
شده و طبق نظر خبرگان موانع و چالهشای نظام نوآوری در شبکه هوشمند مشرخص شرده انرد .شناسرایی و گرروه بنردی
بازیگران شبکه هوشمند برق و بررسی ابزارهای سیاستگذاری جهت رفع چالشهای پیش روی توسعه فنراوری هرای شرکبه
هوشمند که در فصل های بعد مالک ارائه برنامه اقدامات خواهند بود از دیگر مطالب این فصل است.
فصل پنجم شاید مهمترین بخش س ند توسعه فناوری های شبکه هوشمند باشد که در آن به ارائه راهکارهای اجرایری
نقشه راه توسعه شبکه هوشمند برق می پردازد .با توجه به تنوع حوزه ههای فناوری شبکه هوشمند و شررایط و ویژگیهرای

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

فصل اول به معرفی شبکه هوشمند و بیان کلیات آن می پردازد .تعارف مختلف شبکه هوشمند برق کره خرود بیرانگر

هر حوزه از یک سو و تعدد بازیگران شبکه هوشمند از سوی دیگر ،برنامه اقدامات و راهکارهای ارائه شرده در یرازده گرروه
دسته بندی شده اند که عبارتند از :نهادها ،برنامه ها و قوانین ،شمارنده های هوشمند ،کاربران هوشمند ،ارتباطات و فناوری
های پیاده سازی آزمایشی.
فصل ششم و آخر ،شاخص های ارزیابی راهکارهای ارائه شده در این سند و گزارش هایی که در این راسرتا تردوین و
منتشر می شود را بیان می کند و به بررسی نظام پایش سند توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق می پردازد.
فرایند استخراج نقشه راه
به طور کلی هدف این مطالعه پژوهشی تدوین چشم انداز ،اهداف کالن و خرد و ارائه برنامره اقردامات عملری جهرت
تقویت نظام نوآوری توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق بوده است .شکل زیر طرح شماتیک فرایند تدوین نقشره راه ایرن
سند را در سطح باال از چشم انداز پردازی تا تدوین برنامه اقدامات عملی نشان می دهد .به طور کلی می توان در نظر داشت
که در کلیه مراحل درس آموخته های مطالعات تطبیقی ،چارچوب ها و متدلوژی های معتبر و بررسی اسناد باالدستی و توجه
به محرک های مورد استفاده قرار گرفته است.
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اطالعات ،مدیریت شبکه ،فناوری های نوین ،کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان ،تحقیقات و پروژه های دانشگاهی و طرح
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شکل  0-1فرایند تدوین این سند

همانطور که از شکل باال پیداست در مرحله اول این پروژه مطالعات مفصلی تحرت عنروان مطالعرات اولیره یرا همران
 Background Studyانجام گرفت که در آن به چیستی شبکه هوشمند برق شرامل تعراریف ،تکنولروژی هرا و رونردهای
تک نولوژیک پرداخته شد .همچنین در این بخش به تحلیل محیط صنعت برق ،از ابعاد اجتماعی ،سیاسی و قرانونی در ایرران
پرداخته شد .پروژههای انجام گرفته در ایران و جهان و نیز وضعیت هوشمند سازی در ایران ،جهان از این بعد مورد واکاوی
قرار گرفت .در پایان شبکه هوشمند برق و اث رات آن از منظر محیط زیستی و مشترکان خانگی بررسی شد کره در مجمروع
این مطالعات منتج به یک دید همه جانبه در مورد وضعیت شبکه هوشمند برق در ایران و جهان ایجاد نمود که بستر انجرام
مطالعات بعدی را آماده نمود .مجموعه این مطالعات تحت عنوان دو بخرش  backgrand studiesو  Benchmarkingدر
فاز نخست به طور کامل ارائه شد.
هر سند استراتژیک میبایست از یک متدولوژی واحد پیروی کند تا تمام خروجریهرای آن قابرل ارزیرابی باشرد .ایرن
متدولوژی واحد چون روح حاکم بر سند باعث انسجام و یکدستی در ورودیها و خروجیهای سند میشود .متدولوژی مرورد
استفاده در این سند که مصوب شورای عالی عتف میباشد ،متدولوژی گذارفناورانه یا  Technology Transitionمیباشد
که در آن از زیر متدهایی چون نظام نوآوری تکنولوژیرک ( ،)Technological Innovation system/TISمردل تحلیرل
چند الیه ( )Multi-Level Perspectiveاستفاده شده است.

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

شناسای

ر

ها

همانطور که در گزارش های پیشین عنوان شد پس از تدوین چشم انداز و اهرداف فناورانره اسرتراتژیک ،شرکافهرای
سیستمی در توسعه فناورانه شبکه هوشمند برق را با استفاده از متد گزارهای فناورانره شناسرایی و در دو بخرش مشرکالت

پس از شناسایی مشکالت سیستمی سیاستها و اقدامات متناسب با هر مرانع را براسراس برازیگر مسرآول آن تعریرف
می نماییم .در واقع مطابق با چارچوب پیشنهادی در ادبیات نظام نوآوری ،پس از شناسایی کامل موانع ساختاری و فرآیندی-
کارکردی ،متناسب با هر مانع سیاست مربوط به آن تدوین میشود.
شایان ذکر است عالوه بر مدل نظام نوآوری ،تکنیک ها و ابزارهای متعددی در این فرایند مورد اسرتفاده قررار گرفتره
است که برخی از آنها در فرایند شکل زیر درج شده اند.
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خالصه مدیریتی

ساختاری ،فرآیندی ترسیم شد .همچنین جهت ترسیم آینده هوشمند سازی از این مدل استفاده شد.

شکل  2-1مراحل استخراج نقشه راه این سند
تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

فصل اول :معرفی شبکه هوشمند برق
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معرفی شبکه هوشمند برق

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -1فصل اول

 معرفی شبکه هوشمند برق:فصل اول

 مقدمه-1-1
 متدهای،در این فصل مروری مختصر خواهیم داشت بر محتوای گزارشات پیشین در زمینه تعاریف شبکه هوشمند برق
اختصاصی شبکه هوشمند برق مورد استفاده در تهیه این سند و نیز بیان چگونگی فرایند استخراج نقشه راه تحقیق و توسعه
.فناوریهای شبکه هوشمند برق در این سند

 درباره شبکه هوشمند برق-2-1
به طور کلی میتوان گفت شبکه هوشمند برق حاصل افزوده شدن فناوریهای ارتباطات دوطرفه به شبکه سنتی بررق
 تعراریف متعرددی.است که زمینه ساز به کارگیری فناوریهای متعدد برای ایجاد قابلیتهای جدید به شبکه برق مریشرود
.توسط مراجع معتبر در جهان ارائه شده است که در جدول زیر ارائه شده اند

تعاریف شبکه هوشمند0-0 جدول

مرجع

شرح

IEEE (Heile, 2009)

IEA (IEA, 2011)

US

Department

of

Energy

an automated, widely distributed energy delivery network characterized by a twoway flow of electricity and information, capable of monitoring and responding to
changes in everything from power plants to customer preferences to individual
appliances

A smart grid is an electricity network that uses digital and other advanced
technologies to monitor and manage the transport of electricity from all
.generation sources to meet the varying electricity demands of end-users.

Smart grid” generally refers to a class of technologies that people are using to
bring utility electricity delivery systems into the 21st century, using computer-
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(Mohsenian-Rad, 2011)

European Technology Platform
for Smart Grids (ETPS, 2006)

based remote control and automation. These systems are made possible by twoway digital communications technologies and computer processing that has been
used for decades in other industries. They offer many benefits to utilities and
consumers – mostly seen in big improvements in energy efficiency and reliability
on the electricity grid and in energy users’ homes and office.
An electricity network that can intelligently integrate the actions of all users
connected to it - generators, consumers and those that do both - in order to
efficiently deliver sustainable, economic and secure electricity supplies. A smart
grid employs innovative products and services together with intelligent
monitoring, control, communication, and self-healing technologies in order to:








Better facilitate the connection and operation of generators of all sizes
and technologies;
Allow consumers to play a part in optimising the operation of the
system;
Provide consumers with greater information and options for choice of
supply;
Significantly reduce the environmental impact of the whole electricity
supply system;
Maintain or even improve the existing high levels of system reliability,
quality and security of supply;
Maintain and improve the existing services efficiently;
Foster market integration towards an European integrated market.

.میتوان گفت که برداشت تعاریف مختلف از شبکه هوشمند برق بر اساس سه رویکرد متفاوت صورت می گیرد
 این الزامات مدیریت بهینه.رویکرد اول تعریف بر اساس الزاماتی است که شبکه هوشمند می بایست محقق کند



.می باشد...  مدیریت انرژی مصرف کننده نهایی و،1 خود ترمیمی،نقطه پیک
این تکنولوژی ها شامل.رویکرد دوم بر مبنای تکنولوژی های کاربردی است که شبکه می بایست دارا باشد
. می باشد... وMDMS ،)AMI( کنتورهای هوشمند

Self healing 1



 playمی باشد.
در شکل زیر لیست کامل این تعاریف دیده می شود.

شکل  0-0لیست تعاریف شبکه هوشمند

فارغ از این که تعریف کدام مرجع را بپذیریم ،با مطالعه این تعاریف و شناخت فناوریهای آن در خواهیم یافت که
تقریباً همه تعاریف شبکه هوشمند بر نیازمندیهای مشترکی صحه می گذارند که عبارتند از:


یکپارچه سازی مولدهای پراکنده و تجهیزات ذخیره انرژی
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رویکرد نهایی نیز براساس کاربردهای مطلوب خواسته شده از شبکه هوشمند است که شامل کاربردهای plug and



تامین کارا و پایدار برق



ارتقاء و گذار زیرساختهای موجود به یک سیستم کلی جدید



فناوریهای عملیات غیرمتمرکز شبکه



یکپارچه سازی مصرف کننده ها به صورت تولیدکننده ()Prosumer



به کاربردن هوشمندانه تجهیزات هوشمند



محصوالت و خدمات بازارهای انرژی جدید



به کارگیری و ارتقاء  ICTبراساس عملیات مدیریت برای سیستمهای مدیریت انرژی ( )EMSو سیستمهای
مدیریت توزیع ()DMS

به این ترتیب انتظار میرود که با استفاده از فناوریهای شبکه هوشمند برق ،زنجیره تامین انرژی از مولدها و نیروگاه ها
تا مصرف کننده نهایی متحول گردد .با تغییرات فناوریهای و نیازهای جامعه زنجیره تامین صنعت برق از شکل سنتی یک
طرفه ،متمرکز و سلسله مراتبی به شکلی غیرمتمرکز ،شبکهای و خودکار تغییر پیدا خواهد نمود .شکل  5-1تحرول زنجیرره
تامین سنتی شبکه برق را نشان میدهد .شبکه برق به شکلی گستردهتر ،مجهزتر و برا اتصراالت متقابرل بیشرتر درآمرده و
سیستمهای توزیع هوشمند توانمندیهای مشترکین و نیروگاهها را افزایش میدهند)Rosenfield, 2010( .

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق



سیستم مقیاس گسترده تامین برق براساس  ICTمدرن و پیشرفته

مراجع متعدد معتبر به یک مرجع برای حفظ همخوانی و یکپارچگی برنامهها استناد کنیم .بدین منظور ،برا توجره بره اینکره
اتحادیه اروپا پلت فرم شبکه هوشمند را به گونهای تعریف کرده است که کشورهای متعدد اروپایی (توسعه یافتره و درحرال
توسعه) براساس آن مرجع برنامه توسعه شبکه هوشمند خود را تعریف کرده اند .شایان ذکر است امکان استفاده از متردلوژی
های پیشنهادی آن برای کشورهای مختلف با شرایط اقتصادی ،فنی و اجتماعی مختلف امکان پذیر است و اطالعات آن نیز
در دسترس قرار گرفته است و استفاده از این متدلوژی یکسان امکان مقایسه میان کشورها را فراهم میکند .به همین دلیل
دو سند پیشنهادی کمیسیون اتحادیه اروپا را در ادامه بر میگزینیم .سند اول ،مدل  SGAMو  IECاست که مدلی فناوری
محور است ( )CEN, 2012و هدف آن شناسایی کلیه فناوریهای شبکه هوشمند در تآوری است .همچنین به نحوه ارتباط

شکل  2-0گذار از شبکه سنتی به شبکه هوشمند
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برای شناخت جزئیات شبکه هوشمند برق به منظور تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق بایستی از میان

ارائه روشی در  7گام برای ارزیابی هزینه-فایده اجرای فناوری های شبکه هوشمند برق بوده است) . (JRC, 2012گامهای
ابتدایی این متد به بررسی بعد فناوریهای شبکه هوشمند میپردازد ،لذا در ایرن سرند از  0گرام اول از مترد  JRCاسرتفاده
خواهیم نمود .این گامها مربوط به شناسایی ارتباط میان داراییهای شبکه (اعرم از تجهیرزات و سیسرتمهرا) ،قابلیرتهرای
جدیدی که به شبکه برق سنتی اضافه میکنند و مزیتهای ناشی از فعالسازی این قابلیتها میباشد.
 -1-2-1ضرورتهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی توسعه شبکه هوشمند برق
شبکه هوشمند برق دارای ضرورتهای متعددی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی است که اهم
موارد آن عبارتند از:
 ارتقای کارایی و قابلیت اطمینان شبکه انتقال و توزیع برق
 کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق
 تعویق سرمایهگذاری در توسعه ظرفیتهای جدید تولید ،انتقال و توزیع
 مدیریت بهینه داراییها و صرفهجویی در هزینههای عملیاتی
 کاهش میزان اوج مصرف
 مدیریت بهینه مصرف انرژی
 ایجاد زیرساختی جهت توسعه مولدهای پراکنده اعم از مولدهای تولید همزمان برق و حرارت و تجدیدپذیر
 ارتقای سطح پایداری و امنیت انرژی
 ارائه خدمات بهتر و ارتقای سطح رضایتمندی مشترکین برق
 استفاده از زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات
 کاهش انتشار آالیندههای زیست محیطی

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

این فناوریها با یکدیگر می پردازد .سند دوم ،متد  JRCاست که ماهیت فنی-مدیریتی دارد و هردف اصرلی از تردوین آن

برای دستهبندی حوزههای فناوریهای شبکه هوشمند برق به مدل  IEC-SGAMاستناد مینمراییم .موسسره IEC

1

سازمانی است که  142کشور در کنار هم ،در تعریف قوانین ،مشخصات ،روشهای اندازهگیری و تست نیازمندیها که مورد
نیاز برای انجام کسب و کار در بازار جهانی است به توافق میرسند .این موسسه شبکه هوشمند برق را به صرورت  5بعردی
در  domain 4و  zone 4قرار داده است zone .ها عبارتنرد از Station ،Field ،Operation ،Enterprise ،Market :و
 Domain .Processهرررررا عبارتنرررررد از،Consumption ،DER ،Distribution ،Transmission ،Generation :
 Communicationو  .Crosscuttingدر شکل  0-1ارتباط domainها با zoneها ارائه شده است.

1 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل اول :معرفی شبکه هوشمند برق

 -2-2-1حوزههای فناوریهای شبکه هوشمند برق

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

IECشکل  3-0ارتباط  02حوزه در مدل

موسسه  ،IECبعد سومی را برای ارتباط Zoneها و  domainها در نظر گرفته است .شکل  3-1زیر قالب سه بعردی
شبکه هوشمند برق را نشان میدهد.

فصل اول :معرفی شبکه هوشمند برق

شکل  2-0نمای سه بعدی شبکه هوشمند برق

همانطور که مشاهده میشود استاندارد  SGAMتکنولوژی ها را به صورت الیه ای در الیه های ارتباطات ،اطالعات و
در نهایت اجزای کلیدی تعریف کرده است .به همین منظور برای هدف گذاری در شبکه هوشمند برق هر کدام از الیره هرا
می بایست به طور جداگانه مورد بررسی قرارگیرند .هر کدام از این الیه ها با توجه به این که در کدام  domainو  zoneای
قرار بگیرند از تکنولوژی خاصی پیروی میکنند.
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همان طور که در بخش قبل در تعاریف شبکه هوشمند برق بیان شد ،مزایای متعرددی از هوشمندسرازی شربکه بررق
انتظار میرود .در این بخش این مزایا را با استناد به متدلوژی  JRCدسته بندی و شناسرایی مرینمراییم .متردولوژی JRC

دستورالعملی است که توسط اتحادیه اروپا براساس دستورالعمل امریکایی  EPRIبرای تصمیمگیرری دربراره نحروه اجررای
مقیاس کشوری قابلیتهای شبکه هوشمند برق تدوین شده است 1.براساس دستورالعمل  JRCدسرتیابی و تحقرق مزایرای
شبکه هوشمند برق از طریق فعال سازی قابلیتهای خاصی در شبکه هوشمند برق امکان محقق شدن پیدا میکنرد .بررای
فعال سازی این قابلیتها بایستی تجهیزات ،فناوریها و سیستم های فناوریهرای شربکه هوشرمند بررق را بره کرار بررد کره
دسرررتورالعمل  JRCبررره اصرررطالح از آنهرررا بررره عنررروان دارایررریهرررای شررربکه هوشرررمند بررررق نرررام مررریبررررد.

قابلیت ها

مزایا

بهره مندی از مزایای شبکه هوشمند برق
(مالی ،فیزیکی ،زیست محیطی و )...

دارایی ها

فعال سازی قابلیت های سیستم استفاده از فناوریها ،سیستم ها و
شبکه هوشمند شبکه برق

تجهیزات

JRCشکل  5-0ارتباط مزایا ،قابلیت ها و دارایی های شبکه هوشمند برق در مدل

.1

ش

2

.

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -3-1مزایا ،قابلیت ها و دارایی های شبکه هوشمند برق

شناسایی و دستهبندی دارایی ها ،قابلیتها و مزیتهای قابل انتظار از شبکه هوشمند برق استفاده خواهیم نمود .بره همرین
دلیل در این بخش به معرفی این سه لیست مرجع میپردازیم.
 -1-1-3-1مزیتهای شبکه هوشمند برق

با توجه به خالصه و مفید بودن  55مزیت تعریف شده در متدولوژی  ،EPRIمتدولوژی  JRCنیز آنها را مبنا قرار داده
است .مزایای  EPRIبه  3زیرمجموعه اقتصادی ،قابلیت اطمینان ،زیست محیطی ،و امنیت تقسیم میشود.

جدول  2-0مزیت های شبکه هوشمند
ا ت ادی

Economic

بهر برداری بهبود یافته ا دارای ها

Improved Asset Utilization

0

Optimized Generator Operation

2
3

ش

Deferred Generation Capacity
Investments
Reduced Ancillary Service Cost

2

ش

Reduced Congestion Cost
رفه وی در سر ایه انت ا و تو ی

5

ل

1

ع

1

ش
رفه وی در ه ینه م یات و نگهداری انت ا

T&D Capital Savings
Deferred Transmission Capacity
Investments
Deferred Distribution Capacity
Investments
Reduced Equipment Failures
T&D O&M Savings

و تو ی
8

ش

4

ش

ع
ع

Reduced Distribution Equipment
Maintenance Cost
Reduced Distribution Operations Cost

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار
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از آنجا که سند حاضر مربوط به تحقیق و توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق میباشد ،از لیست مرجع  JRCبررای

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

Reduced Meter Reading Cost
Theft Reduction

01

ش

00

ش

02

ش

03

اهش د دی

Reduced Electricity Theft
Energy Efficiency

با د انر ی

Reduced Electricity Losses
Electricity Cost Savings

رفه وی در ه ینه برق

Reduced Electricity Cost

Reliability

اطمینا

Power Interruptions

اب ی

های برق

Reduced Sustained Outages

)

(

Reduced Major Outages

گ

Reduced Restoration Cost
Power Quality

برق

ش ط

02

ش ط

05

ش

01

ش ط

01

ش

08

یفی

Reduced Momentary Outages
Reduced Sags and Swells

ش

Environmental

ی

Air Emissions
NOX,

ی

انت ار ا

Reduced CO2 Emissions
Reduced SOX,
Emissions

ش

and

PM-10

PM-10

CO2

ش

04

،NOX ،SOX

ش

21

Security

ا نی
Energy Security

انر ی

ا نی

Reduced Oil Usage
Reduced Wide-scale Blackouts

ع

طح

ش

20

ش

22

 معرفی شبکه هوشمند برق:فصل اول

 قابلیت های شبکه هوشمند برق-2-1-3-1

 شامل قادر، زیرمجموعه تقسیم میشود4  به، تعریف شده استJRC  قابلیت شبکه هوشمند برق که در متدولوژی00
 کنتررل، ترامین امنیرت شربکه، ارتقا بازدهی در عملیات روزانه شبکه،ساختن شبکه برای پیوستن کاربران با نیازهای جدید
 و فرراهم، بهبود عملکررد برازار و خردمات مشرترکان، برنامهریزی بهتر سرمایهگذاری آینده شبکه، و کیفیت عرضه،سیستم
 جزئیات در جدول ذیرل ارائره شرده.آوردن امکان و تشویق مشارکت مستقیمتر و موثرتر مشترکان در مدیریت مصرف خود
.است
 قابلیت های شبکه هوشمند3-0 جدول
Enabling the network to integrate users
with new requirements

A
ع
/

Facilitate connections at all
voltages/locations for any kind of devices
Facilitate the use of the grid for the users
at all voltages/locations
Use of network control systems for
network purposes
Update network performance data on
continuity of supply and voltage quality
Enhancing efficiency in day-to-day grid
operation
.گ
،
، ش،
.
Automated fault identification/grid
reconfiguration, reducing outage times
Enhance monitoring and control of power
flows and voltages
Enhance monitoring and observability of
grids down to low voltage levels
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ع

:

ل

0
2

/

3

ل
ط

2

ض
ارت ا با ده در م یا رو انه شبکه
ک

B
:

،
،

غ
/ط

ط
ط
ل

طح

ک
ش

ش
ش

5
1
1

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

غ

Identification of technical and non-technical
losses by power flow analysis
/

Frequent information exchange on actual
active/reactive generation/consumption

،

،

و یفی

Better models of Distributed Generation,
storage, flexible loads, ancillary services
Improve asset management and replacement
strategies
Additional information on grid quality and
consumption by metering for planning
Improving market functioning and customer
service

شبکه نتر سی ت

4
ل
غ/ل

01
C

تا ین ا نی
ر ه

ع

ث

.
Allow grid users and aggregators to
participate in ancillary services market
Operation schemes for voltage/current
control
Intermittent sources of generation to
contribute to system security
System security assessment and
management of remedies
Monitoring of safety, particularly in public
areas
Solutions for demand response for system
security in the required time
Better planning of future network
investment
.
طح
ص
ع
ش
. ط آ
.

ط
ل

Ensuring network security, system control
and quality of supply

8

ش
ط

Improve monitoring of network assets

ل
ث

ک
ع

ش

ع

:
.

آ
/

ل

00
02

ح

03

ع

02

/ع
ص
ض

05

ش

خ

01

ع
برنا ه ری ی بهتر سر ایه اری آیند شبکه
عآ
شث
ل ع
،

ل غ
،

ل
ل

01
08

ژ
ط
«ک
تر ا

:
» « ل

، ط

»

D

بهبود م کرد با ار و د ا

04
E

 معرفی شبکه هوشمند برق:فصل اول

ک

ش

:

.
Participation of all connected generators in
the electricity market
Participation of virtual power plants and
aggregators in the electricity market
Facilitate consumer participation in the
electricity market
Open platform (grid infrastructure) for EV
recharge purposes

21

ع
ع

20
22
)

،

Improvement to industry systems (for
settlement, system balance, scheduling)

،

،

(

23

(

22

)
/

Support the adoption of intelligent home/
facilities automation and smart devices

25

،

Provide grid users with individual advance
notice of planned interruptions
Improve customer level reporting in the case
of interruptions
Enabling and encouraging stronger and
more direct involvement of consumers in
their energy usage and management

ط

21

)( ک ک
ط
تی
ود

ار
ر

21

ش ط

فراه آورد ا کا و ت ویق
تر ا در دیری
،

.ط

،

F

تر و وثرتر
شآ
غ

ل

:
آ

Sufficient frequency of meter readings

28

Remote management of meters

24
ل

Consumption/injection data and price
signals by different means

،

/
خ ف

31
30

Improve energy usage information
ع

Improve information on energy sources
Availability of individual continuity of
supply and voltage quality indicators

ش

ض

ط
ص

32
س

33

حداقل قابلیتهای مصوب اتحادیه اروپا

 تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار:عنوان پروژه

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

- ده قابلیت حداقل تعریف نموده است که کلیه کشورهای اتحادیه اروپا که طبق نتیجه تحلیل هزینه، JRC متدولوژی
، با تحلیل و بررسی ایرن قابلیرتهرا. ملزم به اجرای آنها هستند، قصد پیادهسازی شبکه هوشمند برق را دارند،فایده مثبت
مالحظه میشود که تمرکز اصلی بر کنتورهای هوشمند و مخابرات دوطرفه پر سرعت میباشد که هریک دارای ویژگیهای
. در بخش طط و معرفی سناریوهای پیشنهادی ذکر شدهاند، این ویژگیها.خاص خود میباشند

 حداقل قابلیت های اجباری اتحادیه اروپا2-0 جدول

: تر ا

For the customer:
Provide readings directly to the customer
and any third party designated by the
consumer.
Update the readings referred to in point
(a) frequently enough to allow the
information to be used to achieve energy
savings.

ک
.

ک

Allow remote on/off control of the supply
and/or flow or power limitation.
For security and data protection:
Provide secure data communications.

ط

برای
a

خص

(a) ف
آ

b

.
:یری

For the metering operator:
Allow remote reading of meters by the
operator.
Provide
two-way
communication
between the smart metering system and
external networks for maintenance and
control of the metering system.
Allow readings to be taken frequently
enough for the information to be used for
network planning.
Support advanced tariff systems.

ردیف

اب ی

Functionality

.

برای ا راتور اندا

ط

c
خ

.

لآ

e

.
.

d

ل

f

،

/ل طع
.

g

/

: ا داد

و حفاظ
.

برای ا نی
خ

h

برای تو ید را ند :
j

/

(

For distributed generation:
) غ

ل

reactive

and

.

Provide import/export
metering.

برای تحقق  13قابلیت حداقلی فوق به استناد جداول مرجع ( JRCکه در گزارشات قبلی ارائره شرده برود) اسرتفاده از
داراییهای کنتور هوشمند ) (Smart Meterو مخابرات دوطرفه در طرح های پیاده سازی گسترده برای فعال سرازی ایرن
قابلیتها الزامی است .به عبارت دیگر ،در صورتی که متدولوژی  JRCمبنای کار قرار گیرد ،و تحلیل هزینره -فایرده پیراده
سازی گسترده شبکه هوشمند در ایران مثبت و به صرفه گردد ،میبایست این دو نوع دارایی با ویژگیهای مشخص شده در
ذیل در کلیه سناریوهای احتمالی مورد استفاده قرار گیرند .با تحلیل حداقل قابلیتهای فوق ،ویژگیهای خاص مورد نیاز این
داراییها عبارتند از:
 شمارنده هوشمند :با قابلیتهای اندازه گیری دوطرفه (ورودی/خروجی) ،اندازهگیری توان راکتیر
) ،(VARپورتهای داده خروجی استاندارد (جهت سیستمهای مدیریت ساختمان ،نمایشگر داخل منزل ،لوازم
خانگی هوشمند ،پرتال اینترنتی) ،تناوب به روزرسانی قرائت قابل تنظیم ،قرائت از راه دور ،پیکربندی مجدد از
راه دور ،کنترل از راه دور (قطع/وصل ،محدود کردن جریان یا توان) ،پشتیبانی از سیستمهای تعرفه بندی
پیشرفته
 مخابرات دوطرفه :با قابلیتهای پهنای باند باال ،تبادل امن داده ،تشخیص و جلوگیری از تقلب
نرخ به روز رسانی قرائت دادههای کنتور هوشمند بایستی منطبق با زمان پاسخ دهی محصوالت مولردهای انررژی یرا
مصرف کنندگان انرژی باشد .اجماع عمومی بر نرخ به روز رسانی حداقل در هرر  12دقیقره اسرت (سرند )EU/148/2012
شایان ذکر است ،براساس توصیههای  JRCمدت زمان های بیشتر از یک ساعت (مثالً به روز رسانی روزانره یرا آفالیرن)،
هدف سیستم بازخورد جهت مدیریت مصرف و ارائه تنوع تعرفهها را برآورده نمی کند.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل اول :معرفی شبکه هوشمند برق

خص
.

i

س/

Fraud prevention and detection.

کننده و طرف سوم میدهند .اهمیت این قابلیت در شناسایی الگوی مصرف توسط مصرف کننرده و تسرهیل ارائره خردمات
نوین خرده فروشی برق است JRC .تاکید دارد که در صورتی که این قابلیت در کنتورهای هوشرمند در نظرر گرفتره نشرده
باشد ،طرح توسعه بایستی به گونهای باشد که بعدها بتوان این قابلیت را به شبکه اضافه کرد .در غیر این صرورت ،بایسرتی
این قابلیت از طریق سایر ابزارها و تنظیمات شبکه به دست آید.

 -3-1-3-1داراییهای مرجع

طبق آنچه در متدولوژیهای  JRCبیان شده است ،لیست داراییها بسته به پروژه مورد نظر متفاوت بوده و میبایست
تعیین گردد .سند  JRCصرفا در یک پروژه پایلوت ،لیست داراییهای بسیار محدودی را به عنوان نمونه بیان کرده است ،در
این راستا ،با توجه به درخت تکنولوژی ،زنجیره ارزش شبکه هوشمند برق EPRI ،و برخی مراجع دیگر ،نسبت بره تکمیرل
لیست داراییهای  JRCبه شرح ذیل اقدام نمودیم .لیست پیشنهادی شامل  52دارایی بوده و بررای سرادگی و بسرتگی بره
کاربرد ،به چند دسته تقسیم شده است .الزم به ذکر است که داراییهرا ،مجموعرهای اسرت از فنراوریهرا و سیسرتمهرا ،و
همانطور که مشاهده میشود ،برخی از فناوری های خاص و جزئی نیز به دلیل اهمیت ویژه آنهرا در شربکه هوشرمند ،بره
صورت منفرد در لیست ذکر شدهاند.

جدول  5-0دارایی های شبکه هوشمند

ردیف

دارایی

Asset

توزیع و مشترکان

Distribution & Customer

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

چالش برانگیزترین قابلیت مورد بحث ،تواتر به روز رسانی دادههایی است که بازخورد مصرف را مسرتقیماً بره مصررف
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0

/

AMI/Smart Meters
ل

Customer EMS/Display/Portal

/ش

2

/

3

ع

Distribution Automation and Protection

2

ع

Distribution Management System
Smart Appliances and Equipment
(Customer)
Vehicle to Grid 2-way power converter

5
)

ل

1

چ طع

1

(

انتقال

Transmission
Advanced Interrupting Switch

8

Controllable/regulating Inverter

/

ل

Enhanced Fault Detection Technology

خص ط

4
01

FACTS

FACTS Device

00

ط

Fault Current Limiter

02

ل

Microgrid Controller
(

Phase Angle Regulating Transformer (Phase
Shifting Transformer)
Phasor
Measurement
Technology
(Sychrophasor)
Advanced High Capacity Cables

03

)
)

02

(

05
01

Substation Automation

01

SCADA

Advanced SCADA Systems

08

Energy Management System (EMS)
HVDC Transmission

04

DC ل

(HVDC)

مو

Common

21

Equipment Sensor
ش

Loading Monitor (Equipment)
)

Two-way Communications (high bandwidth)
Advanced Analysis/Visualization (Software
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خ

(

(

خ
/

20
22
23

)

منابع انرژی
22

تولید پراکنده

25

ذخیره ساز ثابت برق

Energy Resources
Distributed Generation
Stationary Electricity Storage
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)& Hardware

فصل اول :معرفی شبکه هوشمند برق

 -2فصل دوم

چشم انداز و اهداف

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

در این فصل مروری خواهیم داشت بر چشم انداز پردازی شبکه هوشمند برق ایران .ابتدا ارکان اولیه چشم اندازپردازی
معرفی شده ،سپس با استفاده از اسناد باالدست و محرکهای شبکه هوشمند برق و آینده صنعت بیانیره چشرم انرداز شربکه
هوشمند برق ایران را ارائه نموده ایم.

 -2-2ارزشها
با عنایت به آموزههای دین مبین اسالم و لزوم استفاده بهینه و پایدار از نعمتهای بیکران الهی ،ارزشهای حاکم برر
حوزه سیاستگذاری شبکه هوشمند برق کشور عبارتند از:
o

اعتقاد به ارزشمندی ذاتی علم ،احترام به جایگاه علم و عالم ،آزاد اندیشی ،تبادل آرا و تضارب افکار

o

استفاده بهینه از منابع و امکانات

o

جلوگیری از اتالف و صرفه جویی در مصرف منابع

o

اهتمام به آیندهنگری و برنامه ریزی و کاهش میزان خطرپذیری

o

رعایت عدالت در توسعه بخش ها و مناطق کشور

o

خدمت رسانی و ارتقا سطح رضایت جامعه

o

صیانت از حقوق نسل های آینده

o

حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن

o

تقویت روحیه مشارکت و مسولیت پذیری آحاد جامعه

o

حفظ حریم خصوصی شهروندان

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -1-2مقدمه

بنابر تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام ،چشمانداز یک سند باالدستی و کرالن اسرت کره تصرویری واقرعنگرانره،
مطلوب و مورد انتظار از آینده را ترسیم می کند .سند چشم انداز در پی ترسیم یک فضای آرمانی است .به عبارت دیگر چشم
انداز ،بیان صریح سرنوشتی است که فناوری به سوی آن حرکت می کند و تصویر آینده ای است که کشرور در جسرتجوی
خلق آن است .بیانیه چشم انداز به نحوی تنظیم می شود که چالشهای راهبردی و هردفهای تعیرین شرده کیفری در سرند،
ارتباط مستقیم و معناداری با یکدیگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آینده و حال ،بره عنروان همراهنگی برین جامعره و
تصویر آینده در بیان کلمات و جمالت یکسان نماید؛ و از کلمات و جمالت آرمانی ،قابل دست یرافتنی ،ارزشری ،مقردس و
نهادینه برای عبارت پردازی سند استفاده نماید.
بر این اساس به منظور تدوین چشم انداز شبکه هوشمند و در راستای جامعیت این چشم انداز در هر دو بخش فناوری
و پیاده سازی شبکه هوشمند ،هر سه بعد الزامات ،تکنولوژی ها و کاربردهای مطلوب را به عنوان ابعاد اساسری چشرم انرداز
لحاظ خواهیم کرد .شکل زیر گویای این ابعاد سه گانه خواهد بود.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل دوم :چشم انداز و اهداف

 -3-2چشم اندازپردازی شبکه هوشمند برق ایران

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

شکل  0-2ابعاد چشم انداز پردازی

پس از بررسی ابعاد تخصصی چشم انداز از منظر تعاریف ،تکنولوژی ها ،کاربردها و الزمات نگاهی خرواهیم داشرت برر
چشم اندازهای تدوین شده در اسناد پیشین و در مواردی باالدست در ایران .اهمیت و اثر گذاری ایرن اسرناد بره طرور غیرر
مستقیم و ناملموس بوده و تنها خط و خطوطی بسیار کلی و غیر شفاف در تدوین چشم انداز ارائه خواهند کرد .مهمترین این
اسناد ،سند چشم انداز جامع کشور است که برای سال  1333طراحی شده و ده سال از آن گذشته است .براساس متد شورای
علوم تحقیقات و فناوری می بایست این سند به همراه نقشه جامع علمی کشور مقصد نهایی هر چشرم انرداز از منظرر بعرد
زمان قرار گیرد.

برای چشم انداز پردازی ابتدا ارکان اولیه چشم انداز پردازی شبکه هوشمند برق با استفاده از مطالعات تطبیقی (کره در
گزارشات پیشین ارائه شده بود) و بررسی چشم انداز شبکه هوشمند سایر کشورهای جهان شناسایی شد .این ارکان در شکل
 5-5نشان داده شده اند.
پایدار

افزایش کارایی سیستم برق

توسعه نیروی کار

اقتصادی

دوستدار محیط زیست
منعطف

بی خطر

بستر آزمایشی

توان بخشی مشتریان

اقتصاد
خالق
یکپارچه سازی انرژی و فناوری اطالعات

تبدیل از نیروگاه محوری به مشتری
در دسترس
محوری
افزایش ظرفیت
با قابلیت اطمینان باال
خدمات انرژی امن

افزایش طول مسیر خطوط انتقال

شکل  2-2ارکان اولیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران

بررسی مسیر آینده صنعت در جهان نیز نشان میدهد که چشم انداز پیش بینی شده برای مسیر آینده صنعت برق نیرز
به قرار زیر است:
 .1بهبود قابلیت اطمینان سیستم قدرت  :با توسعه زیرساخت ها ،بهبود سیستم های نرم افزاری و سخت افرزاری و
پیش بینی خطاهای احتمالی ،می توان در جهت بهبود قابلیت اطمینان پیش رفت.
 .5افزایش بهره وری نیروی کار  :زیرساخت بهبود یافته برق و فناوری های جدید در برق ،برای مصرف کننردگان
نهایی ،توانایی بالقوه ای را برای بهبود کارایی فرآیندها و افزایش بهره وری نیروی کار خواهد داشت .سیستم برق
بهبود یافته ،منجر به استفاده سریع تر و متداول تر از فناوری های دیجیتال با بهره وری باال می گردد
 .0کاهش گازهای گلخانه ای :در مسیر آینده فناوری برق  ،باید هزینه ها و مخارج نگرش های مختلف در جهرت
حل موضوعات زیست محیطی کامالً مشخص باشد  .زغال سنگ و گاز( به همراه فناوری جرد اسرازی کرربن)،

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل دوم :چشم انداز و اهداف

 -1-3-2شناسایی ارکان اولیه چشم اندازپردازی شبکه هوشمند برق

از این فناوری ها ،انتشار کربن در طول قرن بیست و یکم را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.
 -2-3-2آینده شبکه هوشمند برق ایران در اسناد باالدستی
همچنین شناسایی کلیهی مستندات مربوط ،اسناد و قوانین مرتبط با حوزه صنعت برق جمع آوری شده و پس از بررسی
های به عمل آمده 12 ،سند مطابق جدول ( )1-5انتخاب گردید.
جدول  0-2اسناد باالدستی شبکه هوشمند برق ایران جدول -12
ردیف

نام سند

1

سند توسعه بخش برق و انرژی های نو در برنامه چهارم توسعه

5

اهداف و راهبردهای محیط زیست در برنامه چهارم توسعه

0

سند راهبرد ملی توسعه فناوری پیل سوختی

3

سند راهبرد ملی توسعه علوم و فناوری انرژی های تجدید پذیر

2

نقشه جامع علمی کشور

4

سیاست های کلی نظام

4

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

7

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه

4

برنامه پنجم توسعه

13

اهداف و راهبردهای محیط زیست در برنامه پنجم توسعه

11

بسته اجرایی بخش برق در برنامه پنجم توسعه کشور

15

سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران

10

سند راهبردی وزارت نیرو

13

برنامه وزارت نیرو در دولت دهم

12

آرمان صنعت برق

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

نیروگاه های بادی ،خورشیدی و هسته ای تجدید پذیر  ،منابع مهم انرژی در  50سال آینده خواهند بود .استفاده

ذیل پاالیش و تدوین شد:
جدول  2-2اهداف فناورانه در اسناد باالدستی

سند

هدف فناورانه
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
دستیابی به سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور به میزان %13

افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاه های انرژیهای نو و تجدید پذیر (باید ،خورشیدی ،برقآبی متوسط
و کوچک و )....به سطح  0درصد کل ظرفیت نیروگاهی

سند راهبرد ملی توسعه علوم و
فناوری انرژیهای تجدیدپذیر در
افق 1333
برنامه وزارت نیرو در دولت دهم

توسعه فناوری
گسترش سیستم خودکار کنترل و قرائت کنتور برق از راه دور ()AMR
توسعه و به روز رسانی نرم افزارهای بهبود بهره وری و مدیریت انررژی در سراختمان و صرنایع و در
اختیار عموم قرار دادن آنها (از طریق شبکه اینترنت)

بسته اجرایی برق در برنامه پنجم
توسعه

CHP
برنامه وزارت نیرو در دولت دهم

احداث  0333مگاوات نیروگاه های تولید پراکنده با اولویت تولید همزمان برق و حرارت

سیستم تولید انتقال و توزیع برق
وزارت نیرو موظف است :حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهای همه مشترکین موجود با اولویت
مشترکین پرمصرف و همچنین شبرکههای توزیع و انتقال را با کنترورها ،زیرسراخت و تجهیزات

قانون اصالح الگوی مصرف
انرژی

مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطالعاتی روزآمد جایگزین نمایند
وزارت نیرو موظف است :دستورالعمل فنی همسان طراحی ،ساخت ،تأمین ،نصب و بهرهبرداری
زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تعیین ،ابالغ و اجراء نمایند.
وزارت نیرو موظف است :برای همه متقاضیان جدید اشتراک ،فقط کنتورهای هوشمند مجهز به
سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطالعاتی روزآمد را نصب نمایند.
تاصالح مقررات و ضوابط و توسعة سامانه های مناسب جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز از برق در
شبکه های فشار ضعیف-اجرا

سند راهبردی وزارت
نیرو(ماموریت بخش برق و انرژی)

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل دوم :چشم انداز و اهداف

پس از بحث و بررسی مجموعه اهداف باال ،اهداف مرتبط با هوشمند سازی شبکه برق از اسناد باالدستی بره صرورت

•مدیریت بهینه سطح روشنایی معابر در طول مدت شبانهروز
افزایش قابلیت اعتماد شبکه با اصالح سیستم های حفاظتی و کاهش عملکرد ناخواسته ی سیستم
های حفاظتی از  53درصد به  15درصد
کاهش تلفات شبکه به میزان سالیانه حداقل  1درصد و رساندن به سطح  12درصد

برنامه وزارت نیرو در دولت دهم

ایجاد زیرساخت هوشمند در شبکه توزیع در سطح حداقل  53درصد شبکه
توسعه کاربرد کنتورهای هوشمند برق برای کنترل رفتار مصرف کنندگان برق

بسته اجرایی بخش برق در برنامه
پنجم توسعه

مکانیزه کردن سیستم کنترل انتقال و توزیع برق

سند ملی توسعه برق و انرژیهای
نو در برنامه چهارم توسعه
بسته اجرایی بخش برق در برنامه
پنجم توسعه

ایجاد بسترهای الزم جهت شبکه نمودن وسایل برقی در ساختمان

توسعه کاربرد کنتورهای هوشمند برق برای کنترل رفتار مصرف کنندگان برق
ایجاد بسترهای الزم جهت شبکه نمودن وسایل برقی در ساختمان
باالبردن قابلیت اطمینان شبکه
هماهنگی شبکههای الکتریکی با فنآوریهای جدید

استراتژیها و راهبردهای آرمان
صنعت برق

توسعه سیستمهای ارتباطی با مشتریان
ایجاد سیستم مکانیزه یکپارچه و مکانیزه نمودن کامل بخش مشترکین و متقاضیان
استقرار سیستم های اطالعات برای سنجش دقیق و مستمر انرژی های توزیع نشده
کاهش تلفات در شبکه ها

صیانت از منابع انرژی فسیلی
صیانت از منابع انرژی فسیلی کشور و بهرهبرداری از این منابع با راندمان باالتر.
استفاده اقتصادی از انرژی های پاک

پیل سوختی
سند ملی توسعه برق و انرژیهای
نو در برنامه چهارم توسعه

اگر بخواهیم تمام موارد باال را در سه یا چهار دسته خالصه کنیم ،شکل زیر گویای این امر خواهد بود.

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

•استقرار سازوکار اقتصادی -تجاری در فعالیت های کاهش تلفات و هوشمندسازی شبکه

شکل  3-2آینده شبکه هوشمند برق در اسناد باالدستی

 -3-3-2محرکهای شبکه هوشمند برق
به طور کلی ،با بررسی نقشههای راه کشورهای جهان در مییابیم که اجررای شربکه هوشرمند بررق تحرت تراثیر 4
محرک است :رقابت پذیری اقتصادی ،توسعه دانش بنیان ،ارتقاء تعامالت با مشترکین ،امنیت انرژی ،افزایش سطح کرارایی
شبکه ،افزایش قابلیت اطمینان شبکه و توسعه پایدار .جدول پیوست  1-4برخی مصادیق مهم ناشی از هر یک از این دسته
محرکها که در نمونه نقشه راههای سایر کشورها شناسایی شده است را نشان میدهد .در این جدول ،محرکهرا در واقرع
چرایی اجرای شبکه هوشمند برق در این کشورها را نشان میدهند و جنبههای مهم چگونگی اجرا به صورت مصرادیق هرر
محرک ذکر شدهاند.
همانطور که مالحظه میشود ،افزایش سهم مولدهای تجدیدپذیر در تولید انرژی کشور ،طرحهرای مشرترک محرور
(طرح پاسخ دهی بار ،مشارکت در تولید ،مدیریت انرژی خانگی/ساختمانی) ،توسعه زیرساخت کاربرد خودروهای الکتریکری و
استفاده از سیستم های یکپارچه مدیریت شبکه توزیع و انتقال در اغلب کشورها مورد توجه قرار گرفته است .بایسرتی توجره
داشت که اگرچه قابلیتهای متعدد شبکه هوشمند کم و بیش در کشورهای مختلف پیاده سازی میشوند اما نحروه اولویرت
بندی و میزان توجه به قابلیتهای مختلف شبکه هوشمند در این کشورها یکسان نیسرت .جردول پیوسرت  5-4دو حروزه
تمرکز اصلی هر کشور را نشان میدهد.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل دوم :چشم انداز و اهداف

است رار سی ت های
اط ا

ای اد یرسا
هوشمند در شبکه
تو ی در س ح حدا
 20در د

سا انه رائ و نتر
هوشمند بار و فناوری
اط ات -AMR -
توس ه اربرد نتورهای
هوشمند برق

فناوریهای هوشمند سازی شبکه بایستی به این محرکها پاسخ دهد به همین دلیل شناسایی محرکهرای قروی ترر ضرروری
است .زیرا از یک طرف میزان مقبولیت هوشمندسازی شبکه را مابین ذینفعان باال می برد و از طرفی براساس این محرکهرا
می توان اقدامات الزمه برای هوشمندسازی شبکه را مشخص و اولویت بندی نمود .از جمله آن که در فصل بعدی به مزایا
و دارایی های شبکه هوشم ند که توانایی پاسخ به محرکهای اولویت باالتر را داشته باشند در هدف گذاری اجرائری اولویرت
باالتری خواهیم داد.
جدول  3-2ارزیابی خبرگان از رتبه اهمیت توجه به محرک ها

گروه محرک

میانگین گروه محرک

افزایش سهم بخش خصوصی

7.3

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

7.2

ارتقاء تعامالت با مشترکین

6.9

امنیت انرژی

6.6

توسعه پایدار

6.6

رقابت پذیری

6.5

توسعه دانش بنیان

5.7

شفافیت روابط بخشهای تولید ،توزیع ،انتقال

5.6

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

گروه محرکهای شبکه هوشمند براساس رتبه اهمیت شان از دیدگاه خبرگان در جدول زیر ارائره شرده اسرت .پیراده سرازی

افزایش کارایی و قابلیت اطمینان و ارتقاء تعامالت با مشترکین در باالی جدول به طرور قابرل تروجهی قررار
گرفته اند .پس از آنها حمایت از بخش خصوصی در نصب مولددهای نیروگداهی و یدا مولددهای در محدل
مصرف اهمیت باالیی داشته است.
جدول  2-2رتبه اهمیت محرک ها به صورت تفصیلی براساس نظر خبرگان

مصادیق

گروه محرک

میانگین پاسخ
به مصادیق
8.5

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

کاهش میزان اوج مصرف (پیک سایی)

ارتقاء تعامالت با مشترکین

توان بخشی و مشارکت مشترکین در مدیریت مصرف

8.2

ارتقاء تعامالت با مشترکین

اجرای طرح های پاسخ دهی بار

8.2

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

افزایش کارایی شبکه توزیع

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

افزایش قابلیت اطمینان شبکه

8.1

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان
افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

7.9

ایجاد قابلیت تحلیل داده های مشتریان و کشف الگوهای

7.8

مصرف
گسترش به کارگیری سیستم های مدیریت انرژی مجتمع

7.7

های بزرگ/مشتریان تجاری/صنعتی
7.6

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

کاهش تلفات فنی

ارتقاء تعامالت با مشترکین

تعرفه گذاری مبتنی بر رفتار مشتریان

7.6

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل دوم :چشم انداز و اهداف

لیست تفصیلی محرکها به ترتیب اولویت در جدول  3-5ارائه شده است .همرانطور کره مالحظره مری شرود مصرادیق

افزایش سهم بخش خصوصی

نیروگاههای برق ،اعم از نیروگاههای مستقل و یا در محل
تأسیسات مشترکین بزرگ

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان
توسعه پایدار

بهبود قابلیت عیب یابی و بازیابی سیستم به صورت

7.4

خودکار
یکپارچگی و افزایش سهم مولدهای تجدیدپذیر (انرژی

7.4

پاک)
7.3

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

کاهش متوسط مصرف انرژی
ارتقاء رقابت پذیری در بهره برداری از طریق نرخ گذاری

رقابت پذیری

7.2

مناسب خدمات شرکت های فعال (اعم از دولتی و
خصوصی) در بهره برداری از تأسیسات تولید و توزیع و
ایجاد رقابت بین این شرکت ها
7.2

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان
افزایش سهم بخش خصوصی

بهبود قابلیت پیش بینی بار
حذف انحصار در بخش تولید و توزیع و اجازه استفاده از
شبکه توزیع توسط بخش خصوصی
ارتقاء سطح مشارکت بخش خصوصی در انتقال و توزیع

افزایش سهم بخش خصوصی

7.2

7.2

برق( با راهکار تشویق توسعه تولید پراکنده مشتمل بر
تولیدهای کوچک و تولید در محل با ارائه خدمات امکان
سنجی و کمک های فنی اعتباری)

امنیت انرژی

کاهش سطح خطر در کلیه حلقه های زنجیره تامین

7.1

تقاضای انرژی
7.0

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

کاهش خطاهای انسانی

ارتقاء تعامالت با مشترکین

مشارکت مشترکین در تولید انرژی

6.9

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

حمایت از مشارکت بخش خصوصی در احداث

7.5

مشتریان
6.9

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

افزایش کارایی خطوط انتقال

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

سیستم های یکپارچه مدیریت شبکه

توسعه دانش بنیان

توسعه فناوری های پیشرفته ( شامل میکروگریدها)

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

گسترش به کارگیری سیستم های خانگی مدیریت انرژی

6.9

6.8
6.8

توسعه پایدار

رفع موانع جغرافیایی توسعه (امکان تولید در محل

6.7

مصرف)

توسعه پایدار

کاهش آالیندگی نیروگاه ها

6.7

توسعه پایدار

حفظ منابع انرژی برای نسل های آینده

6.7

توسعه پایدار

توسعه خودروهای الکتریکی و هیبریدی

6.6

انعطاف پذیری و تسهیل توازن بالدرنگ شبکه توسط

6.6

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

شرکت توزیع برق
6.5

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

افزایش کیفیت ارائه برق

توسعه پایدار

استفاده از آبگرمکن های خورشیدی

6.5

امنیت انرژی

رفع کمبودهای تامین انرژی داخلی

6.5

ایجاد و توسعه بازار برق از طریق راه اندازی خرید و

6.4

رقابت پذیری

فروش دوجانبه یا چندجانبه برق

ارتقاء تعامالت با مشترکین

نوآوری و تنوع در ارائه خدمات انرژی

6.4

ارتقاء تعامالت با مشترکین

ارائه خدمات نوین انرژی به مشتریان

6.3

امنیت انرژی

کاهش نیاز به واردات انرژی

6.2

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل دوم :چشم انداز و اهداف

ارتقاء تعامالت با مشترکین

تضمین کیفیت برق متنوع برای گروه های مختلف

6.9

راستای اکتساب دانش فنی
6.1

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

افزایش کارایی نیروگاه ها

ارتقاء تعامالت با مشترکین

شکل گیری شبکه برق مجازی

افزایش سطح کارایی و قابلیت اطمینان

ایجاد قابلیت عملکرد مستقل (جزیره ای)

ارتقاء تعامالت با مشترکین

تغییر از نیروگاه محوری به مشتری محوری

5.8

ایجاد بازار برق در سطح ملی و منطقه ای به منظور

5.8

6.0
5.9

رقابت پذیری

صادرات برق

توسعه پایدار

بهبود مقررات و ساختار نهادی

شفافیت روابط بخشهای تولید ،توزیع ،انتقال

تفکیک فعالیتهای تولید ،انتقال و توزیع از بخش فروش

توسعه دانش بنیان

صادرات فناوری های نوین

5.7
5.6

4.6

 13محرک اول اولویت داده شده توسط خبرگان را در سه گروه طرح زیر می توان دسته بندی کرد:
 )1طرح های متمرکز بر طرف مشترکین :پیک سایی ،توان بخشی مشترکین در مدیریت مصرف ،اجرای طرح های
پاسخ دهی بار ،ایجاد قابلیت تحلیل داده های مشتریان و کشف الگوهای مصرف ،گسترش به کارگیری سیستم
های مدیریت انرژی مجتمع های بزرگ/مشتریان تجاری/صنعتی ،تعرفه گذاری مبتنی بر رفتار مشتریان
 )5طرح های متمرکز بر طرف تامین :حمایت از مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاههای برق ،اعم از
نیروگاههای مستقل و یا در محل تأسیسات مشترکین بزرگ ،یکپارچگی و افزایش سهم مولدهای تجدیدپذیر
(انرژی پاک)
 )0طرح های متمرکز بر طرف شبکه :افزایش کارایی شبکه توزیع،افزایش قابلیت اطمینان شبکه ،کاهش تلفات فنی،
بهبود قابلیت عیب یابی و بازیابی سیستم به صورت خودکار

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

توسعه پایدار

ایجاد زمینه های تحقیقاتی در انرژی های تجدیدپذیر در

6.1

محرکهای اولویت دار فوق از طریق برنامه های توانمندسازی مشترکین و تسهیم مشترکان در سود ناشی از صررفه جرویی،
بازپرداختهای تشویقی به مشارکت مشترکان در تولید و و همچنین نصب تجهیزات مانیتورینگ و سنسرورهای هوشرمند در
شبکه امکان پذیر می شود.
سه محرک با باالترین امتیاز در جدول  3-5نشان می دهد که اقدامات مربوط به مدیریت طرف تقاضا بایستی فوریت دارد.
در بخش شبکه افزایش قابلیت اطمینان و کارایی شبکه نیز در فوریت است .در ادامه جدول فوق پیچیده تر شردن اقردامات
مورد نیاز برای تقویت توانمندیهای طرف تقاضا برای پاسخ گویی به محرکهای هوشمند سازی شبکه برق مشاهده می شود.
مسایل م ربوط به مشارکت بخش خصوصی و گسترش مولدهای پراکنده و تجدیدپذیر نیز در میانه این لیست قرار گرفته اند
و نیازهای پیچیده تر و پیشرفته تر در انتهای این لیست قرار گرفته است .این امر نشان می دهد شبکه برق کشور نیاز فوری
به برخی فناوریهای پایه شبکه هوشمند دارد و پیاده سازی فناوریهای پیچیده تر شبکه هوشمند (مانند اغلب کشورهای دنیا)
و اقدامات پیشرفته تر می تواند در میان مدت و بلند مدت انجام گیرد.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل دوم :چشم انداز و اهداف

از محرکهای فوق بعداً برای تعیین اولویت اقدامات پیاده سازی شبکه هوشمند برق بهره خواهیم برد .برای مثرال پاسرخ بره

پس از بررسی گسترده چشم انداز شبکه هوشمند برق در کشورهای دنیا ،اسناد باالدستی مرتبط با هوشمند سازی برق
در ایران و درنهایت مسیر آینده صنعت برق ،بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق و با نظرات خبرگران تردوین مری گرردد.
ارکان اساسی بیانیه چشم انداز ایران براساس ورودی های مطرح شده در باال به شرح ذیل می باشند.

جدول  5-2ارکان اساسی بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران

افق 0212
جایگاه و رتبه ()Competitiveness
در توسعه و پیاده سازی شبکه هوشمند برق (مطابق سند چشم انداز  1333و نقشه جامع علمی کشور)
تکنولوژی های کاربردی ()Applied Technology
فناوری های ارتباطات و اطالعات ،سامانه های هوشمند ،تجهیزات پیشرفته شبکه شامل Facts,HVDC,Syncrophasor
Desired Application
بازار آزاد برق و انرژی ،توانمندسازی مشترکین
الزامات ()Requirements


تامین خدمات انرژی ایمن



پایدار :منجر به استفاده از منابع تجدیدپذیر و تامین انرژی برای نسل های آینده



اقتصادی :ارزش افزایی با نوآوری (مهمترین بعد چشم انداز)



با قابلیت اطمینان :ارتقائ امنیت و کیفیت تامین انرژی متناسب با رشد تقاضای عصر دیجیتال با بازیابی سریع از مخاطرات و
نا اطمینانی ها



منعطف :تامین نیازهای مشتریان با پاسخ به تغییرات و چالش های پیش رو -خدمات بهتر



در دسترس :امکان اتصال به شبکه برای همه کاربران شبکه به ویژه برای مولدهای تجدیدپذیر

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -4-3-2ارکان اساسی بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران

می نماییم.

بیانیه چشم انداز شبکه
هوشمند برق ایران

چشم انداز شبکه هوشمند بررق در
چشم انداز پردازی
دنیا
مسیر آینده صنعت برق
چشم انداز ایران در اسناد باالدستی مرتبط

شکل  2-2فرایند نگاشت بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران

 -5-3-2بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران
بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق با نظر خبرگان به صورت زیر تدوین شد:

جمهوری اسالمی ایران در یک افق زمانی ده ساله تا سال  ،1333با ایجاد و توسعه شبکه هوشمند برق به
عنوان شبکه ای کارا ،امن ،منعطف و پایدار که برق باکیفیت و با قابلیرت اطمینران براال را در اختیرار تمرام
مشترکین و ذینفعان قرار میدهد و ارتقاء فناورانه شبکه انرژی کشور را با استفاده از فناوری های اطالعات
و ارتباطات ،سامانه های هوشمند مدیریت و نیز تکنولوژی های شبکه قدرت به گونه ای فراهم می کند که
موجب تعامل عناصر و بازیگران کل سیستم انرژی و نیز مدیریت بهینه عرضه و تقاضرا در برازار آزاد بررق
گردد.
دستیابی به چنین شبکه هوشمند ای با ایجاد قابلیت یکپارچه سازی مولدهای تولید همزمان برق و حرارت
و تجدیدپذیر ،ضامن ارتقاء و تثبیت جایگاه ایران به عنوان کشرور اول منطقره در توسرعه فنراوری و پیراده
سازی شبکه هوشمند برق خواهد بود.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل دوم :چشم انداز و اهداف

در بخش بعد با استفاده از مواردی که در بخشهای پیشین گفته شد ،بیانیه چشم انداز شبکه هوشمند برق ایران را ذکر

سیاست های کالن توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق به شرح زیر است:
 -1توجه به سرمایه های انسانی به عنوان عامل اصلی ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده.
 -5تمرکز در سیاستگذاری با رویکرد ملی و فرابخشی و هماهنگی و نظاممندی در اجرا.
 -0توجه به حداکثر نمودن ارزش افزوده ناشی از توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق
 -3حداکثر استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های ملی و حمایت از تولید داخلی
 -2اولویت دهی به مشارکت بخش خصوصی و جلب مشارکت حداکثری شهروندان در دستیابی به اهداف
 -4تاکید بر همکاری ،تعامل و مشارکت بین المللی در توسعه نظاممند فناوری های شبکه هوشمند
 -4فرهنگ سازی در راستای گسترش استفاده از فناوری های حوزه شبکه هوشمند
 -7توانمندسازی مشترکین به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی

 -5-2اهداف کالن توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق ایران
در راستای چشمانداز شبکه هوشمند برق ایران و توسعه فناوریهای آن و با توجه به اسناد باالدستی ،اهداف کالن
توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق ایران به صورت زیر است:
 )1دستیابی به فناوری بومی تولید کنتورهای هوشمند
 )5دستیابی به جایگاه اول منطقه در تولید صنعتی بومی رقابت پذیر کنتورهای هوشمند و حضور در میان
تولیدکنندگان مطرح جهانی
 )0دستیابی به توان تأمین  133درصدی نیازهای داخلی در حوزه کنتورهای هوشمند در افق  1333به طوریکه حداقل
43درصد تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده تولید داخل باشند.
 )3ارتقای توان صادراتی در حوزه کنتورهای هوشمند به میزان حداقل  53درصد تولیدات داخل
 )2دستیابی به دانش فنی سیستمهای مدیریت داده های کنتورهای هوشمند ()MDMS

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -4-2سیاستهای کالن

هوشمند ساختمان و خانه های هوشمند
 )4خوداتکایی در زمینه تجهیزات و سامانههای ارتباطات شبکه هوشمند و زیرساخت مراکز داده و طراحی و پیادهسازی
مراکز پایش و کنترل
 )7دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید سیستمهای پایش سطح گسترده ،اتوماسیون توزیع SCADA ،و PMU

 )4دستیابی به جایگاه اول منطقه و قرار گرفتن میان  2کشور برتر آسیا در تولید علم و ارائه مقاالت

 -6-2شناسایی اهداف فناورانه شبکه هوشمند برق
تعریفی که میتوان برای اهداف فناورانه ارائه کرد به صورت زیر است:
« یک دستاورد خاص و قابل سنجش در یک پروژه معین است که به طور مستقیم یا غیر مسرتقیم بامجموعرهای کره
متشکل از دانش ،ابزار و تکنیک است

در ارتباط میباشد» .

جهت استخراج اهداف فناورانه صنعت برق موجود در داخل کشور ،الزم است تا اسرناد باالدسرتی و الزامرات و قروانین
موجود در این زمینه شناسایی شوند .این امر از آن جهت حائز اهمیت است که میتواند محدوده کار و نیز جهتگیرریهرای
کالن پروژه را تحت تاثیر قرار دهد.
برای تدوین اهداف فناورانه شبکه هوشمند برق متد  SGAMمورد استناد قرار گرفتره و برا اسرتفاده از نظرسرنجی از
عقاید خبرگان طی مصاحبه ها و بحثهای متعدد اهداف فناورانه شبکه هوشمند برق مطابق جدول صرفحه بعرد اسرتخراج و
معین گردید.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل دوم :چشم انداز و اهداف

 )4دستیابی به دانش فنی و خوداتکایی در طراحی و تولید سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط با سیستمهای مدیریت

اهداف کالن

اهداف خرد
دستیابی به تکنولوژی ساخت  PMUبه طور بومی و با قابلیت رقابتی در منطقه
دستیابی به تکنولوژی ساخت متمرکز کننده داده های فازوری ( )PDCبه طور بومی و با قابلیت رقابتی در منطقه

توسعه تجهیزات

ایجاد قابلیت هوشمندی در تجهیزات موجود در شبکه (به منظور تبادل داده و دریافت و اجرای فرامین)
دستیابی به تکنولوژی تجهیزات و سخت افزارهای مربوط به تولید سنسورها و سایر دستگاه های اندازه گیری
توسعه و تکمیل شبکه سینکروفازور با مکانیابی و نصب  PMUها و PDCها و ایجاد زیرساخت های ارتباطی
دستیابی به دانش فنی طراحی یک سیستم  SCADAملی
دستیابی به دانش فنی طراحی سیستمهای مانیتورینگ و کنترل شبکه مانند WAAPCA ،WASA ،WAMS

توسعه سامانه ها و برنامه
های کاربردی

ایجاد سامانه ملی پایش خطوط انتقال و فوق توزیع و سیستم گزارشدهی بالدرنگ وقایع و تعرضات
ایجاد سامانه ملی مدیریت نگهداری و تعمیرات عناصر شبکه ()Asset Management
ایجاد سامانه ملی پایش اضافه بار حرارتی و تعیین زمان واقعی ظرفیت حرارتی تجهیزات ()RTTR
توسعه و پیاده سازی سامانه ملی تخمین حالت شبکه ()state estimation
توسعه سامانه ملی پایش پایداری شبکه و پایدارساز گسترده سیستم قدرت

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

جدول  1-2اهداف فناورانه شبکه هوشمند برق

طراحی الگوریتم های کنترل اصالحی مبتنی بر پاسخ سیستم
طراحی سامانه های حفاظت تطبیقی متناسب با نقطه کار شبکه
طزاحی الگوریتم های بازیابی شبکه با توجه به دسترسی به اطالعات در سطح وسیع
توسعه معماری

طراحی معماری توزیع شده برای کاوش داده و استخراج اطالعات کلیدی جهت مدیریت و کنترل داده¬های عظیم
دستیابی به دانش فنی طراحی شبکه های ارتباطی شامل Power line carrier, WIMAX, LTE, RF mesh

توسعه تجهیزات ارتباطی

دستیابی به تکنولوژی ساخت سخت افزار و نرم افزار Concentrator
طراحی و ساخت یک شبکه مرکز داده ملی با قابلیت اطمینان باال به منظور پیاده سازی نرم افزارهای کنترلی و مدیریتی

زیرساخت اطالعاتی

طراحی و ساخت سیستم¬های توزیع شده ذخیره ،بازیابی و آرشیو کالن داده به طور ملی و با قابلیت رقابتی
طراحی معماری استاندارد نرم افزاری مناسب جهت تعامل برنامه های کاربردی مختلف در مراکز داده توزیع شده

معماری

طراحی معماری و پیاده سازی تجهیزات شبکه مش
ایجاد دانش فنی تحقیقات کاربردی در تجهیزات  FACTSو HVDC

مدرن سازی شبکه

ایجاد دانش فنی تحقیقات کاربردی فناوری های ابررسانا ()superconductors

هوشمندسازی شبکه

ایجاد قابلیت هوشمند در تجهیزات موجود در شبکه (به منظور تبادل داده و دریافت و اجرای فرامین و قرارگیری در بستر

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل دوم :چشم انداز و اهداف

ایجاد سامانه ملی کنترل بالدرنگ شبکه با حذف عدم قطعیت ها

دستیابی به دانش فنی امنیت دارایی ها ،مناطق امنیتی و تهدیدات موجود در حوزه شبکه هوشمند
امنیت اطالعات و
جلوگیری از تهدیدات

دستیابی به دانش افزایی طرح امنیتی و چرخه کنترل امنیت و ارزیابی در حوزه های مختلف شبکه هوشمند
دستیابی به دانش ایجاد زیرساخت های امنیت سایبری حفاظت و مدیریت شبکه
طراحی و ساخت سخت افزاری سامانه های مربوط به مشترکین مانند کنتور هوشمند ،نمایشگر خانگی ،شبکه ارتباطی

فعالسازی مشترکین

خانگی
دستیابی به توسعه سیستم های پایش مصرف محسوس و نامحسوس ()NILAM & ILAM
توسعه سخت افزاری متمرکزکننده های محلی داده کنتورها و شبکه های ارتباطی محلی ( )LANو منطقه ای ()WAN

آماده سازی زیرساخت ها طراحی و توسعه سیستم های مدیریت شبکه ارتباطی ( )NMSو مدیریت داده های اندازه گیری شده ()MDMS
تکمیل پروژه های پایلوت ،ارزیابی مشاهدات و تعمیم نصب کنتورهای هوشمند در سطح وسیع در شبکه
ایجاد سامانه ملی مدیریت انرژی ()EMS
توسعه سامانه های
مدیریتی

ایجاد سامانه ملی مدیریت شبکه توزیع ()DMS
ایجاد سامانه ملی GIS

توسعه تجهیزات

دستیابی به فناوری های ذخیره سازی انرژی

هوشمندسازی

ایجاد سیستم های مانیتورینگ  ،تبادل داده و اعمال فرمان به منابع تولید پراکنده

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

)WAMPAC

دستیابی به دانش فنی سخت افزارهای کلیدی هوشمندسازی خانه ها شامل روترها ،سیستم اتوماسیون ساختمان ،تجمیع
کننده های حراراتی و ترموستات های هوشمند
هوشمند سازی خانه

دستیابی به فناوری های لوازم خانگی هوشمند ()Smart Appliance
ایجاد سامانه های خدمت رسانی به کاربران شامل پورتال کاربر ،ایمیل SMS ،و غیره
ایجاد نرم افزارهای مدیریت انرژی مانند داشبورد انرژی برای گوشی های هوشمند و تبلت ها
دستیابی به دانش فنی طراحی و ایجاد زیرساختهای ارتباطی بین مشترکین و سیستم مدیریت توزیع

پاسخگویی تقاضا

تدوین استراتژی های تشویقی برای جلب مشارکت مشترکین به مشارکت در سامانه های پاسخگویی تقاضا ()DR
طزاحی و ساخت تجهیزات رابط خودروهای برقی و شبکه هوشمند برق

خودروی برقی

دستیابی به دانش فنی طراحی زیرساخت های شارژ مدیریت شده خودروهای برقی
طراحی الگوریتم¬ها و برنامه¬های کاربردی مانند ( MDMSسیستم مدیریت داده اندازه گیری شده)
گسترش و تکمیل سامانه های اتوماسیون توزیع
دستیابی به دانش طراحی سامانه ملی ( OMSمدیریت اتفاقات و خاموشی)
دستیابی به دانش فنی سامانه ملی  DRدر مدیریت شبکه توزیع
تکمیل زیرساخت ارتباطی بین مدیریت شبکه توزیع با منابع پراکنده و بارها
دستیابی به دانش فنی سیستم مدیریت انرژی/تقاضا و کنترل ولت -وار

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل دوم :چشم انداز و اهداف

ایجاد ریزشبکه ها و توسعه سامانه های مدیریت ریزشبکه

تدوین راهبرد توسعه

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -3فصل سوم

در این فصل رویکرد توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق معین می شود .همچنین اولویت بندی اهداف فناورانره
شبکه هوشمند برق با استفاده از متد جذابیت-توانمندی ارائه شده است .در نهایت با استفاده از دو روش کیه زا و ناروال و
نیز با نگاهی به روشهای مدرن اکتساب فناوری ،در هر گروه فناوری روش اکتساب فناوری را معین نموده ایم.

 -2-3گروه های هشتگانه فناوریهای شبکه هوشمند برق و زیرگروههای آنها
در این بخش برای تسهیل تحلیلهای بعدی ،تعیین رویکرد توسعه فناوریها ،اولویت بندی اهداف فناورانره و نیرز
تعیین سبک اکتساب فناوریها از دسته بندی  IEAبرای گروه بندی فناوریها استفاده می نمراییم .بره اسرتناد IEA

سطح بلوغ و سرعت پیشرفت فناوری گروههای هشت گانه فناوریهای شبکه هوشمند برق مطرابق جردول زیرر اسرت.
()IEA, 2011
به طور خالصه مجموعه تکنولوژی هایی که بر اساس متد  SGAMنیرز مری بایسرت در الیره هرای مختلرف در
اهداف دیده شوند به شرح ذیل می باشند .همانطور که از شکل پیداست این تکنولوژی های هوشمندسازی به طور کامل
الیه های امنیتی ،اطالعاتی ،ارتباطی در کل بخش های تولید ،توزیع انتقال مشترکین را در مقیاس کوچک ترا مقیراس

شکل  0-3مجموعه فناوریهای شبکه هوشمند برق
عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل سوم :تدوین راهبرد توسعه

 -1-3مقدمه

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

.بازار پوشش می دهند
:زیر گروههای بخشهای فوق به شرح زیر اند

 سطح بلوغ گروههای فناوریهای شبکه هوشمند برق0 -13 جدول
Technology area

Hardware

Systems and software

Wide-area monitoring
and control

sensor equipment, Phasor
measurement units (PMU)

Supervisory control and data
acquisition(SCADA), wide-area
monitoring systems(WAMS), control
and automation (WAAPCA), widearea adaptive protection, wide area
situational awareness (WASA)

Information and
communication
technology integration

Communication equipment
(Power line carrier, WIMAX,
LTE, RF mesh network,
cellular), routers, relays,
switches, gateway, computers
(servers)
Power conditioning equipment
for bulk power and grid support,
communication and control
hardware for generation and
enabling storage technology
Superconductors, FACTS,
HVDC

Enterprise resource planning
software(ERP),
Customer information system (CIS)

Distribution grid
management

Automated re-closers, switches
and capacitors, remote
controlled
distributed generation and
storage, transformer sensors,
wire and cable sensors

Geographic information system
(GIS), distribution management
system (DMS), outage management
system (OMS),
workforce management system
(WMS)

Advanced metering
infrastructure
Electric vehicle charging
infrastructure

Smart meter, in-home displays,
servers, relays
Charging infrastructure,
batteries, inverters

Customer-side systems

Smart appliances, routers, inhome display, building
automation systems, thermal
accumulators, smart thermostat

Meter data management system
(MDMS)
smart grid-to-vehicle charging (G2V)
and discharging vehicle-to-grid (V2G)
methodologies, Energy billing
Energy dashboards, energy
management systems, energy
applications for smart phones and
tablets

Renewable and
distributed
generation integration

Transmission
enhancement

SCADA, geographic Information
system (GIS), Energy management
system (EMS), Distribution
management system (DMS)
Network stability analysis, Automatic
recovery systems

زیرگروههای مندرج در جدول فوق استناد خواهیم نمود و از دسته بندی گروه ها بررای تحلیرل روش اکتسراب مناسرب
توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق استفاده خواهیم کرد.

 -3-3تعیین رویکرد توسعه فناوری ها
رویکرد توسعه مجموعه ای از جهت گیری های کالن است که نحوه توسعه فناوری را مشخص کررده و برر کلیره
سیاستها و اقدامات انتخابی در سطوح پایین تر تاثیرگذار خواهد بود .برای تعیین رویکرد توسعه از یک مراتریس تصرمیم
گیری استفاده می شود .این ماتریس برای تصمیم گیری نیازمند سه ورودی اولیه است:

 -1چرخه عمر فناوری :که بر اساس تنوع مدلهای موجود از فناوری ،نوع بهبودهای صورت گرفته ،و نوع
چیرگی موجود در صنعت مشخص می شود )خروجی مشخصه های فناوری(.

 -5گستردگی حوزه فناورانه :که به معنی گستردگی کاربرد و یا تنوع در فناوری مورد تمرکز است )خروجی
هوشمندی فناوری(.
 -0توانمندی فناورانه :که با دو معیار زمان شروع توسعه فناوری و سهم فروش فناوری مشخص می شود.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل سوم :تدوین راهبرد توسعه

شایان ذکر است در بخشهای ب عدی بررای تحلیرل اولویرت ینردی توسرعه فناوریهرای شربکه هوشرمند بررق بره
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حو فناورانه
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شکل  2-3شناسایی رویکرد توسعه
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/

جدول  2-3ویژگیهای رویکردهای توسعه

ورودی مدل پیشنهادی عتف برای شبکه هوشمند برق مطابق زیر خواهد بود:
 -1چرخه عمر فناوری :با توجه به مرجع  IEAاین نکته قابل توجه است که از  7گروه فناوری شبکه هوشمند برق
 2گروه در مرحله «معرفی» از چرخه عمر فناوریها هستند.
 -5گستردگی حوزه فناورانه  :گستردگی حوزه فناورانه :نگاهی به مدل  SGAMو  IEAنشان می دهد که شبکه
هوشمند برق «گستره وسیعی» از فناوریهای درهم تنیده در حوزه انرژی ،فناوری اطالعات و ارتباطات  ،شبکه
برق و قدرت است.
پیداست شبکه هوشمند برق محل تالقی سه بخش مجزای تکنولوژیکی می باشد که دارای چرخه عمر
متفاوت و گستردگی باالیی می باشد.
 -0توانمندی فناورانه :این شاخص با دو معیار زمان شروع توسعه فناوری و سهم فروش فناوری مشخص می شود.

با توجه به مطالعات ارائه شده در گزارشات قبلی (مطالعات تطبیقی و بررسی نقشه راه کشورهای جهان) ،در

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل سوم :تدوین راهبرد توسعه

بر اساس این ورودیها ،یکی از شش رویکرد زیر انتخاب میشود:

تقریباً از سال  5334شدت گرفته است و برخی از این فناوریها تجاری سازی شده و در بازار فروش هستند .اما
همچنان طرح تحقیق و توسعه بخشهای اساسی این فناوریها تا سال  5353و بخشهای پیچیده تر تا سال
 5303در برنامه کشورهای پیشرو جهان است .در ایران اگر چه تحقیق و توسعه فناوریهای شبکه هوشمند در
سطح آکادمیک و ارائه مقاالت دانشجویی آغاز شده است که در سطح معرفی جای می گیرند .لذا برای ایران
تحقیق و توسعه در آغاز راه است و زمان ورود بایستی «پیشگامی» برای فناوریهای منتخب در نظر گرفته
شود.
جدول  3 -33ویژگیهای گروه های فناوری شبکه هوشمند برق
فاز تجاری سازی

روند رشد

سطح بلوغ

Technology area

precommercial

Fast

Developing

commercial

Fast

Mature

supported
commercial

Fast

Developing

commercial
slow diffusion

Moderate

Mature

Wide-area monitoring
and control
Information and
communication
technology integration
Renewable and
distributed
generation integration
Transmission
enhancement

Distribution grid
Developing
Moderate
precommercial
management
Fast
Advanced metering
Mature
commercial
infrastructure
Fast
Electric vehicle
Developing
precommercial
charging
infrastructure
Fast
Customer-side
Developing
precommercial
systems
* باتری ذخیره انرژی کمتر از سایر فناوریهای انرژی های پراکنده بالغ است.
**فناوری های فوق هادی های دمای باال هنوز در مرحله توسعه هستند.

در ایران بخش تحقیق و توسعه تاکنون بر کنتور هوشمند متمرکز بوده است و تعدادی تست پایلوت نیز انجام گرفته
است .اما تجاری سازی در سطح وسیع هنوز تحقق نیافته است و با موانع (به ویژه مالی) مواجه شده است.

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

سطح جهانی زمان شروع توسعه فناوری های شبکه هوشمند به صورت گسترده و سرمایه گذاری سنگین

خواهد بود.
رویکرد توسعه به تفکیک  7گروه فناوری شبکه هوشمند به صورت جدول زیر ارزیابی می شود:

جدول  2-3رویکرد توسعه برای گروههای فناوری های شبکه هوشمند برق

سطح بلوغ

گستردگی

توانمندی ایران

رویکرد توسعه

معرفی و نوپایی

مشخص

پیرو

ماموریت گرا

رشد و بلوغ

عمومی

پیرو

اشاعه گرا

Renewable and distributed
generation integration

معرفی و نوپایی

عمومی

پیرو

تحقیق محور

Transmission enhancement

رشد و بلوغ

مشخص

پیرو

اقدام محور

معرفی و نوپایی

مشخص

پیرو

ماموریت گرا

رشد و بلوغ

عمومی

پیرو

اشاعه گرا

Electric vehicle charging

معرفی و نوپایی

عمومی

پیرو

تحقیق محور

Customer-side systems

معرفی و نوپایی

عمومی

پیرو

تحقیق محور

حوزه فناوری

Wide-area monitoring and control

Information and communication
technology integration

Distribution grid management

Advanced metering
infrastructure
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به این ترتیب با توجه به مدل طط رویکرد کلی توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق در ایرران «تحقیق محور»

از تحلیل «ماتریس جذابیت-توانمندی» برای شناسایی اولویت توسعه زیرر گروههرای فناوریهرای کلیردی شربکه
هوشمند برق کشور استفاده می نماییم .بدین منظور پرسشنامه ساختاریافته ای جهت ارائه به خبرگان تهیه شد .در ایرن
پرسشنامه برای تعیین گروهها و زیر گروهها از مدل  IECو  EIAاستفاده شده است .این پرسشنامه در دو بخرش بروده
است .بخش اول ارزیابی سطح بلوغ ایران در  4سطح در هر فناوری را مدنظر قرار داده است:
 عدم آگاهی از کاربرد
 آگاهی از کاربرد
 توان استفاده
 توان نگهداری و تعمیرات
 توان مونتاژ
 توان ساخت با کپی طراحی
 توان ساخت با طراحی بومی
 توان تحقیقات کاربردی
 تحقیقات بنیادین
بخش دوم جذابیت هر فناوری از دیدگاه خبرگان در  15معیار در مقیاس  2نقطه ای لیکرت ( )1،0،2،4،13صورت
گرفته است .هر چه فناوری از دیدگاه فرد پاسخ دهنده بیشتر بوده امتیاز بیشتری در آن معیار به آن داده شده است.
 اشتغال زایی
 ایجاد بازار برای سایر تکنولوژی ها
 قابلیت افزایش توان دفاعی
 پتانسیل برای صادرات
 جلوگیری از خروج ارز
 صرفه جویی در هزینه نیروی کار
 حجم بازار فناوری

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -1-3اولویت بندی اهداف فناورانه شبکه هوشمند برق (تحلیل جذابیت-توانمندی)

 ارزش افزوده
 وابستگی به فناوری
 چرخه عمر فناوری
 کاربرد فناوری در سایر صنایع
 در این مدل محور جذابیت به دو دلیل تعیین کننده تر است .اوالً براساس ماتریس اولویتهای
استراتژیک نمودار  1-3دسته های  Aو  Bدر اولویت باالتر قرار می گیرند و ثانیاً معیار توانمندی و
کنترل آن با استفاده از روشهای مدیریت پروژه و کنترل پرتفولیو و روش  Stage-Gateدر طی زمان
مشخص تر شده و تغییرات آن بارها ارزیابی مجدد خواهد شد.
 پس از دریافت نظر خبرگان و تحلیل آنها نمودار  5-3به دست آمده است که در صفحه بعد ارائه شده
است (شایان ذکر است خطوط بخش بندی کننده با توجه به متوسط نظرات خبرگان ترسیم شده اند ،به
همین دلیل دقیقاً منطبق بر میانه مقیاس محورها نیستند).
مجدداً یاد آور می شویم که فناوریهای گروه  Aدر اولویت هستند .سپس فناوریهای گروه  Bو  Cو D.

گروه ( :Aجذابیت زیاد ،توانمندی زیاد) :این پروژهها/فناوریهای بیشترین جذابیت اجرایی را خواهند داشرت.
انتظار می رود که با تالش معقول و نه چندان دشوار بتوان ثمره کار بر روی این پروژه ها را سریع بره دسرت
آورد.
گروه ( :Bجذابیت زیاد ،توانمندی کم) :این پروژهها پیچیده و زمان بر هستند ولی جذابیت باال داشته و ثمرره
تالشهای انجام شده در آن ها بسیار خوب است .تنها یک پروژه بزرگ از این دسته یحتمل منرابعی کره مری
تواند صرف پروژه های زنده "برنده سریع" شود را می بلعد .به همین دلیل بایستی "به شدت" مدیریت شده
و برای آنها  Deadlineجدی تعریف شود.
گروه ( :Cجذابیت کم ،توانمندی زیاد) :این پروژه ها خطر اتالف وقت/بودجه را دارند .از این گروه نبایسرتی
زیاد انجام شود .تنها زمانی به کار می آیند که به عنوان مکمل پروژه های دو دسرته قبرل الزم باشرند .وقتری
پروژه های دو دسته  A , Bوجود دارند ،انجام این پروژه ها کنار گذاشته می شوند.
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 تعداد رقبا در سطح جهانی

دسته های قبل کنید و "همیشه" از این پروژهها بپرهیزید.

شکل  3-3ناحیه های ماتریس اولویت های استراتژیک

اولویت بندی توسعه فناوریها براساس نتایج تحلیل جذابیت-توانمندی (ارائه شده در گزارش نهایی فاز دوم) ،در سه
بازه زمانی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت به صورت زیر خواهد بود:

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

گروه ( :Dجذابیت کم ،توانمندی کم) :به جای تقال در انجام این پروژهها ،تالش خود را صرف پرروژه هرای

بلند مدت

شکل  2-3موقعیت گروههای فناوری شبکه هوشمند برق در ماتریس اولویتهای استراتژیک ایران
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کوتاه مدت

میان مدت

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

اهداف فناورانه کالن

اهداف فناورانه خرد

موقعیت در جدول
جذابیت-توانمندی

دوره زمانی

توسعه تجهیزات

توسعه تجهیزات و سخت افزارهای مربوط به تولید سنسورها و سایر
دستگاه های اندازه گیری

A

Short Term

توسعه سامانه ها و برنامه های
کاربردی

توسعه و تکمیل سیستم SCADA

A

Short Term

فعالسازی مشترکین

توسعه سخت افزاری سامانه های مربوط به مشترکین مانند کنتور
هوشمند ،نمایشگر خانگی ،شبکه ارتباطی خانگی

A

Short Term

آماده سازی زیرساخت ها

توسعه سخت افزاری متمرکزکننده های محلی داده کنتورها و شبکه
های ارتباطی محلی  LANو منطقه ایWAN

A

Short Term

فناوری های سمت مشتریان

هوشمند سازی خانه

ساخت سخت افزارهای کلیدی هوشمندسازی خانه ها شامل روترها،
سیستم اتوماسیون ساختمان ،تجمیع کننده های حرارتی و
ترموستات های هوشمند

A

Short Term

فناوری های سمت مشتریان

هوشمند سازی خانه

A

Short Term

فناوری های سمت مشتریان

هوشمند سازی خانه

A

Short Term

فناوری های سمت مشتریان

هوشمند سازی خانه

A

Short Term

حوزه فناورانه
کنترل ،حفاظت و پایش در
سطح گسترده
کنترل ،حفاظت و پایش در
سطح گسترده
کنترل ،حفاظت و پایش در
سطح گسترده
زیرساخت اندازه گیری
پیشرفته AMI

توسعه فناوری های لوازم خانگی هوشمند Smart Appliance
توسعه سامانه های خدمت رسانی به کاربران شامل پورتال کاربر،
ایمیل SMS ،و غیره
ایجاد نرم افزارهای مدیریت انرژی مانند داشبورد انرژی برای گوشی
های هوشمند و تبلت ها

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل سوم :تدوین راهبرد توسعه

جدول  5-3تعیین اولویت استراتژیک برای گروههای فناوری شبکه هوشمند برق برای دوره کوتاه مدت براساس تحلیل جذابیت-توانمندی (نظر خبرگان)

حوزه فناورانه

اهداف فناورانه کالن

کنترل ،حفاظت و پایش در سطح گسترده

توسعه سامانه ها و برنامه های
کاربردی

توسعه فناوریهای زیرساختی اطالعاتی شبکه
هوشمند
توسعه فناوریهای زیرساختی اطالعاتی شبکه
هوشمند
توسعه فناوریهای زیرساختی اطالعاتی شبکه
هوشمند
توسعه فناوری های یکپارچه سازی منابع انرژی
پراکنده و تجدیدپذیر

اهداف فناورانه خرد
توسعه سیستمهای مانیتورینگ و کنترل شبکه
systems Wide-area monitoring
,)(WAMS
توسعه تجهیزات ارتباطی شامل Power line
mesh, carrier, WIMAX, LTE, RF
network, cellular
توسعه routers, relays, switches, ,
gateway, computers, servers

موقعیت در جدول
جذابیت-توانمندی

دوره زمانی

A

Mid Term

A

Mid Term

A

Mid Term

شبکه مش

طراحی معماری و پیاده سازی تجهیزات شبکه مش

A

Mid Term

توسعه سامانه های مدیریتی

توسعه سامانه GIS

A

Mid Term

توسعه تجهیزات ارتباطی
توسعه تجهیزات ارتباطی

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

جدول  1-3تعیین اولویت استراتژیک گروههای فناوری شبکه هوشمند برق برای دوره میان مدت براساس تحلیل جذابیت-توانمندی (نظر خبرگان)

سیستم مدیریت شبکه توزیع

هوشمندسازی

سیستم مدیریت شبکه توزیع

هوشمندسازی

توسعه فناوری های یکپارچه سازی منابع انرژی
پراکنده و تجدیدپذیر

توسعه سامانه های مدیریتی

کنترل ،حفاظت و پایش در سطح گسترده

توسعه سامانه ها و برنامه های
کاربردی

کنترل ،حفاظت و پایش در سطح گسترده

توسعه تجهیزات

کنترل ،حفاظت و پایش در سطح گسترده

توسعه تجهیزات

توسعه سیستمهای مانیتورینگ و کنترل شبکه
protection Wide-area adaptive
)WAAPCA( control and automation
توسعه تجهیزات و سخت افزارهای مربوط به تولید
PMU
توسعه و تکمیل شبکه سینکروفازور با مکانیابی و
نصب  PMUها و PDCها و ایجاد زیرساخت های
ارتباطی

A

Mid Term

A

Mid Term

A

Mid Term

B

Mid Term

B

Mid Term

C

Mid Term

C

Mid Term
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سیستم مدیریت شبکه توزیع

هوشمندسازی

تهیه سیستم های مانیتورینگ  ،تبادل داده و اعمال
فرمان به منابع تولید پراکنده Automated re-
closers, switches and capacitors,
controlled distributed remote
generation and storage,
transformer sensors, wire and
cable sensors
گسترش و تکمیل سامانه های اتوماسیون توزیع
تکمیل زیرساخت ارتباطی بین مدیریت شبکه توزیع
با منابع پراکنده و بارها
توسعه سامانه مدیریت شبکه توزیع ( )DMS
system Distribution management
)(DMS

توسعه فناوریهای زیرساختی اطالعاتی شبکه
هوشمند
سیستم مدیریت شبکه توزیع

معماری سرویس گرا

توسعه تجهیزات

بررسی و طراحی معماری استاندارد نرم افزاری
مناسب جهت تعامل برنامه های کاربردی مختلف
در مراکز داده توزیع شده Enterprise
)software (ERP resource planning
توسعه سامانه ( OMSمدیریت اتفاقات و
خاموشی)

دوره زمانی

D

Mid Term

D

Mid Term

جدول  1-3تعیین اولویت استراتژیک گروههای فناوری شبکه هوشمند برق برای دوره بلند مدت براساس تحلیل جذابیت-توانمندی (نظر خبرگان)

حوزه فناورانه

اهداف کالن

اهداف خرد

موقعیت در جدول
جذابیت-
توانمندی

دوره زمانی

شبکه انتقال

مدرن سازی شبکه

مکانیابی و بکارگیری تجهیزات FACTS

C

Long Term
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حوزه فناورانه

اهداف کالن

اهداف خرد

موقعیت در جدول
جذابیت-
توانمندی

شبکه انتقال

مدرن سازی شبکه

زیرساخت اندازه گیری پیشرفته AMI

آماده سازی زیرساخت ها

توسعه فناوری های یکپارچه سازی منابع انرژی
پراکنده و تجدیدپذیر

توسعه سامانه های مدیریتی

فناوری های سمت مشتریان

توسعه تجهیزات

فناوری های سمت مشتریان

خودروی برقی

فناوری های سمت مشتریان

خودروی برقی

سیستم مدیریت شبکه توزیع

هوشمندسازی

توسعه سامانه مدیریت انرژی ()EMS
توسعه فناوری های ذخیره سازی Charging
,infrastructure, batteries
inverters
ایجاد زیرساخت های شارژ مدیریت شده
خودروهای برقیCharging
infrastructure, batteries,
inverters
سازگاری فناوری خودروهای برقی msmart
G2V) ( grid-to-vehicle charging
and discharging vehicle-to-grid
(V2G) methodologies
طراحی الگوریتم ها و برنامه های کاربردی مانند
( MDMSسیستم مدیریت داده اندازه گیری

C

Long Term

C

Long Term

C

Long Term

C

Long Term

C

Long Term

C

Long Term

C

Long Term
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شبکه انتقال

مدرن سازی شبکه

امکانسنجی و بکارگیری خطوط HVDC
امکانسنجی و بکارگیری فناوری های ابررسانا
()superconductors
طراحی و توسعه سیستم های مدیریت شبکه
ارتباطی ( )NMSو مدیریت داده های اندازه
گیری شده ()MDMS

C

Long Term

توسعه سیستمهای مانیتورینگ و کنترل شبکه
ایجاد سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات عناصر
شبکه )Asset Management
توسعه سامانه های پایش پایداری شبکه و
پایدارساز گسترده سیستم قدرت
ایجاد سامانه کنترل بالدرنگ شبکه با حذف عدم
قطعیت ها
طراحی معماری توزیع شده برای کاوش داده و
استخراج اطالعات کلیدی جهت مدیریت و کنترل
داده¬های عظیم
گسترش ریزشبکه ها و توسعه سامانه های
مدیریت ریزشبکه
زیرساخت خودروهای الکتریکی -مدیریت مصرف

D

Long Term

D

Long Term

D

Long Term

D

Long Term

D

Long Term

D

Long Term

D

Long Term

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

شده)

برق ایران
در این بخش براساس ویژگیهای اساسی گروههای فناوریهای شبکه هوشمند ایران (براساس گرروه بنردی IEA-

 )SGAMو سایر معیارهایی که در ادامه به جزئیات برخی از مهمترین آنها اشاره می شود روش اکتسراب مناسرب هرر
گروه فناوری را تعیین می کنیم .جزئیات تفصیلی تعیین روش اکتساب فناوری قبالً در گزارش هرای قبلری ارائره شرده
است .به طور خالصه ،برای تعیین روش اکتساب از برین روشرهای سرنتی ،دو روش کیره زا ) (Chiesa, 1998و روش
نروال ( )Narula, 2001را انتخاب کردیم .دقت و گستردگی کاربرد این روشها دلیل انتخاب ایرن دو روش بروده اسرت.
برای انجام این دو روش نظرات خبرگان با استفاده از پرسشنامه های تفصیلی جمع آوری و تحلیل گردید .به این ترتیب
نتایج این دو روش در کنار یکدیگر برحسب مورد قابل استناد است .از بین روشهای مدرن نیز با توجه به ادبیات مربوطه
و ویژگیهای هرگروه فناوری یک روش مدرن را پیشنهاد داده ایم.
 -1-1-2-3حجم بازار

برای ارزیابی حجم بازار ،ارزش و ریسک ورود به دو بازار داخل و خرارج کشرور در هرر گرروه فنراوری از خبرگران
مطابق پرسشنامه پرسیده شده است .با در نظرگرفتن نظرات خبرگان (صنعت و دانشرگاه) حالرت برازار بره صرورت زیرر
ارزیابی شد.
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 -2-3تعیین روش اکتساب فناوری برای هشت گرروه فناوریهرای شربکه هوشرمند

بازار
داخلی

ریسک نفوذ
به بازار داخلی

ریسک نفوذ به

بازار بالقوه

بازار بالقوه خارجی

خارجی

Wide-area monitoring and
control

ارزش باال

زیاد

ارزش باال

زیاد

Information and communication
technology integration

ارزش باال

زیاد

ارزش باال

زیاد

Renewable and distributed
generation integration

ارزش باال

زیاد

ارزش باال

زیاد

Transmission enhancement

ارزش باال

زیاد

ارزش باال

زیاد

Distribution grid management

ارزش و حجم باال

کم

ارزش باال

باال

Advanced metering
infrastructure

ارزش و حجم باال

کم

ارزش و حجم باال

کم

Electric vehicle charging

ارزش و حجم کم

ارزش باال

باال

Customer-side systems

ارزش و حجم باال

ارزش باال

باال

کم

 -2-1-2-3شکاف فناورانه

مشابه سوال دوم از خبرگان نظرشان درباره قابل پوشش بودن شکاف فناورانه یا غیر قابرل پوشرش برودن شرکاف
فناورانه ایران با جهان خواسته شد .براین اساس امکان پوشش شکاف فناورانه برای هر گروه فنراوری بره صرورت زیرر
ارزیابی شد:

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

جدول  8-3ویژگیهای بازار برای گروههای فناوری شبکه هوشمند برق (نظر خبرگان)

شکاف فناورانه
Wide-area monitoring and control

غیر قابل پوشش

Information and communication technology integration

غیر قابل پوشش

Renewable and distributed
generation integration

قابل پوشش

Transmission enhancement

غیر قابل پوشش

Distribution grid management

غیر قابل پوشش

Advanced metering
infrastructure

قابل پوشش

Electric vehicle charging

قابل پوشش

Customer-side systems

قابل پوشش

 -2-2-3تعیین روش کلری اکتسراب گرروههرای هشرتگانه فنراوری برا اسرتداده از
معیارهای مرحله اول مدل کیه زا
همانطور که در بخش سوم مدل کیه زا معرفی شد ،این مدل از مدلهای معرفی شده بعد از  1443است که در آن با
استفاده از معیارهای مختلف روشهای اکتساب دانش را اولویت بندی می کند .این مدل دو مرحلره دارد .در مرحلره اول
سه روش "تحقیق و توسعه داخلی"" ،روشهای همکاری" و "خرید" با استفاده از  2معیار زمان دسرتیابی بره فنراوری،
اهمیت اختصاصی بودن و انحصاری بودن فناوری ،اهمیت و پتانسیل یادگیری ،هزینه های توسعه فناوری ،ریسک فنی
و میزان آشنایی با فناوری اولویت بندی می شود .در مرحله دوم ،برای مواردی که روشهای همکاری پیشنهاد شده است
براساس معیارهای متعددی که می توانیم در نظر بگیریم ،انواع روشهای همکاری در اولویت باالتری قرار می گیرند .سه
معیار مذکور عبارتند از :هدف همکاری (حالت وسیع ،محدود و مشخص ،با هدف یادگیری و  ،)...محتروی همکراری ،و
نوع شناسی ارتباط همکاران .معیار سوم عمالً زمانی که طرف همکاری مشخص است معنا پیدا می کند .در این گزارش

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل سوم :تدوین راهبرد توسعه

جدول  4-3شکاف فناورانه برای گروههای فناوری شبکه هوشمند (نظر خبرگان)

همکاری" و "محتوی همکاری" برای اولویت دادن به این روشها برگزیده شد .معیار محتوی همکاری در دو زیر معیار
"شفافیت تعریف فناوری یا بازار" و "ارتباط با مزیت رقابتی/اهداف" جداگانه توسط خبرگان ارزیابی شد.

جدول 01 -103خروجی مرحله اول مدل کیه زا (نظر خبرگان)
توسعه
داخلی

توسعه
مشارکتی
فناوری

خرید محصول
فناوری

توضیحات

Wide-area monitoring and
control

**

***

**

زمان سه سال ،توسعه داخلی اولویت
پایین می یابد

Information and
communication technology
integration

*

***

**

چون در رشد و بلوغ است خرید نسبت
به D&Rاولویت باالتر می یابد

Renewable and distributed
generation integration

**

**

*

Transmission enhancement

**

***

*

Distribution grid management

**

**

*

Advanced metering
infrastructure

*

**

**

Electric vehicle charging

**

***

*

Customer-side systems

*

**

***

چون در رشد و بلوغ است توسعه
مشارکتی نسبت به D&Rاولویت باالتر
می یابد

زمان سه سال/رشد و بلوغ،توسعه داخلی
اولویت پایین می یابد

زمان سه سال ،توسعه داخلی اولویت
پایین می یابد

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

با توجه به ماهیت موضوع که انتقال فناوری در سطح ملی مدنظر بوده است ،معیارهای مرتبط دو معیرار اصرلی "هردف

در این بخش نتایج به دست آمده از مرحله اول مدل کیه زا با استفاده از نظرات خبرگان و با توجره بره مالحظرات
انتقال فناوری ،زمان مورد نظر برای دستیابی به فناوری ،ریسک ورود به بازار داخل و خارج کشور ،چرخه عمر فناوری و
 ...روشهای پیشنهادی برای هر گروه از فناوریهای شبکه هوشمند با استفاده از مرحله دوم مدل کیه زا و نیز با استفاده از
مدل اکتساب فناوری نروال مشخص می شود.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل سوم :تدوین راهبرد توسعه

 -3-2-3تعیین مناسب ترین روشهای اکتساب فناوری براساس مدل کیه زا و ناروال

روشهای پیشنهادی
خروجی های مدل

تلفیق روشهای سنتی و مدرن
شبکه سازی

مشارکت
صنایع
داخلی با
صنایع
خارجی

کیه زا

تاسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی
"سطح باال" در داخل کشور به
سرپرستی دانشمندان و مؤسسات
آموزشی و تحقیقاتی پیشرفته
جهان

تملک شرکت های
خارجی و یا خرید
پاره ای از سهام
آنان

Joint Venture/
Acquisition

مهندسی معکوس

لیسانس

Joint Venture/
Acquisition

تاسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی
"سطح باال" در داخل کشور به
سرپرستی دانشمندان و مؤسسات
آموزشی و تحقیقاتی پیشرفته
جهان

تملک شرکت های
خارجی و یا خرید
پاره ای از سهام
آنان

Alliance/
Outsourcing

مهندسی معکوس

لیسانس

Alliance/
Outsourcing

مدل naturla

تقویت  D&Rداخلی
با پیمانهای مشترک

تقویت  D&Rداخلی
با پیمانهای مشترک

Status of
Technology

Trend

Maturity level

Tech
Group

precommercial

Fast

Developing

Wide area
monitoring
and control

1

commercial

Fast

Mature

ICT
Integration

2

supported
commercial

Fast

Developing

Renewable
and
distributed
energy
Integration

3

commercial
slow diffusion

Modera
te

Mature

Transmissio
n
Enhanceme
nt

4

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

جدول  00 -113تعیین روشهای اکتساب فناوری (نظر خبرگان)

شبکه سازی

شبکه سازی

مشارکت
صنایع
داخلی با
صنایع
خارجی
مشارکت
صنایع
داخلی با
صنایع
خارجی

/داخلی R&D
Alliance

مهندسی معکوس

لیسانس

Outsourcing/
Alliance

تملک شرکت های
خارجی و یا خرید
پاره ای از سهام
آنان

Alliance/
Outsourcing

تملک شرکت های
خارجی و یا خرید
پاره ای از سهام
آنان

Joint Venture/
Acquisition

تاسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی
"سطح باال" در داخل کشور به
سرپرستی دانشمندان و مؤسسات
آموزشی و تحقیقاتی پیشرفته
جهان
تاسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی
"سطح باال" در داخل کشور به
سرپرستی دانشمندان و مؤسسات
آموزشی و تحقیقاتی پیشرفته
جهان

تقویت  D&Rداخلی
با پیمانهای مشترک

تقویت  D&Rداخلی
با پیمانهای مشترک

precommercial

Modera
te

Developing

5

commercial

Fast

Mature

AMI

6

precommercial

precommercial

Fast

Fast

Developing

Developing

EV

7

Customer
side
systems

8

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل سوم :تدوین راهبرد توسعه

شبکه سازی

مشارکت
صنایع
داخلی با
صنایع
خارجی

تاسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی
"سطح باال" در داخل کشور به
سرپرستی دانشمندان و مؤسسات
آموزشی و تحقیقاتی پیشرفته
جهان

تملک شرکت های
خارجی و یا خرید
پاره ای از سهام
آنان

Distribution
grid
manageme
nt

تدوین سیاست های کالن

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -4فصل چهارم

در این فصل مروری مختصر بر ادبیات نظام نوآوری خواهیم داشت و سپس با استفاده از تحلیلهای کارکردی ،نظام
نوآوری شبکه هوشمند برق ایران را بررسی می نماییم .همچنین شناسایی موانع نظام نوآوری شبکه هوشمند برق ایران
با استفاده از نظر خبرگان صورت گرفته است که نتایج آن در این فصل ارائه مری شرود .در انتهرای ایرن فصرل ،نمونره
ابزارهای سیاستگذاری برای رفع مشکالت نظام نوآوری ارائه شده است.

 -2-4گذار فناورانه
گذار شامل تغیرات گسترده در ابعاد مختلف می شود :فنراوری ،مرواد ،سرازمانی ،موسسراتی ،سیاسری ،اقتصرادی و
فرهنگی اجتماعی .گذار شامل رنج وسیعی از بازیگران می شود که معموال زمان نامحدودی دارد(مثال  23سال یا بیشتر).
در این دوره از گذار ،تولیدات جدید ،خدمات ،مدل های کسب و کار و سازمان های جدید ایجاد و تا حدودی تکمیل می
شود و حداالمکان جایگزین مراکز موجود می شود .همچنین در تکنولوژی و ساختار موسسات تغییرات اساسری رخ مری
دهد و همچنین نیاز مصرف کنندهگان از خدمات ( و یا تکنولوژی)تغییر میکند .گذار فنری-اجتمراعی از گرذار فنراوری
متمایز است .گذار فناوری عالوه بر تغییرات در ابعاد تکنولوژی  ،تغییرات در شیوه کراربران و سراختار موسسرات( ماننرد
سیاست و فرهنگ سازمانی) را نیز شامل می شود .درحالیکه گذار فنی-اجتماعی معموال شامل مجموعهای از فنراوری
های تکمیل کننده و نوآوری های غیر فنی می شود( مانند زیرساخت های مکمل) .گذار پایدار یک فرآینرد دراز مردت،
دارای ابعاد مختلف ،و همراه با تحوالت اساسی است که از طریق آن سیستمهای فنی-اجتمراعی بره حالرت پایردار در
تولید و مصرف تغییر میکنند .یکی از خصوصیات گذار توسعه پایدار این است که در آن هدایت و حکمرانی نقش خاصی
ایفا میکنند .گذارهای فنی-اجتماعی  ،نظامهای نوآوری و ظهور تکنولوژیهای پایدار در  13تا  12سال گذشرته مرورد
اقبال شدیدی در میان سیاستگذاران و جامعه دانشگاهی قرار گرفته است .دو جریان غالب سیاست گرذاری بره تحلیرل
گذارهای بلند مدت سیستم های نوآوری می پردازند :مدل های نظام نوآوری )SoI(1و مدل های رویکرد چند سطحی
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عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل چهارم :سیاست های کالن توسعه فناوری شبکه هوشمند

 -1-4مقدمه

حالی است که رویکرد چند سطحی سیستم های زیرساختی مانند انرژی ،حمل و نقل و بهداشرت را کره دارای دو وجره
اجتماعی و فنی است ،در بر می گیردد .فلذا در این باب نظام نوآوری تکنولوژیک و رویکرد چند سرطحی کامرل کننرده
یکدیگر می باشند.
در این گزارش برای کشف چهارچوبی برای تحلیل سیاستهایی که از تحول سیستم و نوآوریهای خاص حمایت
میکند از دو ادبیات  MLPو  TISاستفاده میشود.
 TIS oبر اساس دیدگاه نوآوری سیستم میباشد.
 oبه معرفی موفق از یک نوآوری که به یک تغییر بزرگ در رژیم فنی-اجتماعی موجود می-
انجامد،گذار در  MLPگفته می شود )(Geels F.W., 2007

 -3-4نظام نوآوری فناورانه ( )TISدر تحلیل گذار فناورانه
نظام فناورانه شبکه ای پویا از عامالن است که در یک ناحیه اقتصادی/صنعتی تحت زیر ساخت های نهادی خاص
با یکدیگر در تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهره برداری از فناوری سهیم هستند )Carlsson B., 1991( .نقطه آغراز
تحلیل یک نظام نوآوری فناورانه بر یک فناوری یا یک زمینه فناورانه متمرکز است .هدف بیشتر مطالعرات نظرام هرای
نوآوری فناورانه ،تحلیل و ارزیابی توسعه یک نوآوری فناورانه خاص در قالب ساختار یا فرآیندهای پشتیبان (یرا مخررب
آن) است .دو دیدگاه زیر را می توان در بررسی نظامهای نوآوانه در پیش گرفت :دیدگاه ساختاری و دیدگاه روابط.
 -1-3-4دیدگاه ساختاری به نظام نوآورانه فناوری
دسته ای از عوامل ساختاری در نظام های نوآوری فناورانه حائز اهمیت می باشند .این سه دسته عبارتنرد از برازیگران،
نهادها و فناوری ها.

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

( .)MLPنظام های نوآوری تکنولوژیک غالبا به چگونگی توسعه و انتشار تکنولوژی های هایتک می پردازنرد .ایرن در

را ایجاد ،منتشر و بهره برداری می کنند .ایجاد یک نظام فناورانه نوآوری وابسته به حضور مهارت ها و
اشتیاق بازیگران آن برای انجام اقدامات مختلف است.
 نهادها :شامل نهادهای رسمی و غیر رسمی می شود .نهادهای رسمی قواعدی مدون ای است که توسط
بازیگران دارای صالحیت وادار به اجرا شدن می گردند .نهادهای غیررسمی ضمنی تر بوده و در نتیجه
فرایند تعامل بازیگران شکل می گیرند .نهادهای غیررسمی می توانند هنجاری (ارزشی) یا شناختی
(پارادایم های اجتماعی) باشند.
 فناوری :عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زیرساخت های فناورانه و دانش به صورتی یکپارچه است.
روابط بین مولفه های ساختاری نظام نوآوری را می توان به روابط بین بازیگران ،بین نهادهرا ،برین فنراوری هرا و
همچنین بین بازیگران و نهادها ،بین بازیگران و فناروی ها و بین فناوری ها و نهادها تقسیم کرد.
معموالً بازیگران در جایگاهی قرار ندارند که به طور مستقیم یکدیگر را تغییر داده ،تطبیق داده و یا حرذف نماینرد؛
درعوض ،آن ها می بایست در یک نظام متشکل از قواعد نهادی و فناورانه که در آن جاسازی شده انرد ،کرار کننرد .در
انجام اقدامات بازیگران می توانند به طور عمدی دست به تغییر معماری قواعد زده و از این طریق (به طور غیر مستقیم)
بر شرایط عملکرد سایر بازیگان اثر بگذارند .میزان انجام این اقداماتی وابسته به شایستگی های بازیگران و جایگراه آن
ها در نظام نوآوری فناورانه است.
معماری قواعد فناورانه و نهادهای فراهم آورنده مشوق هایی برای بازیگران برای انجام برخی از اقدامات خراص و
پرهیز از برخی اقدامات دیگر می باشد
با ایجاد تمایز بین مولفه های سیستمی که هر نظام نوآوری فناورانه را می سازند ،می توان نظام نوآورانه را تحلیل
کرد .این پنج مولفه عبارتند از ساختار حکومتی ،ساختار طرف عرضه ،ساختار طرف تقاضا ،ساختار دانش و ساختار رابطره
های این مولفه ها در شکل  1-3به نمایش درآورده اند ( .)Suurs, 2009توجه شود که هریک از این مولفه های نظام
متشکل از ترکیبی از بازیگران و نهادها و فناوری های خاص بوده که برخی از آن ها می توانند به بیش از یرک مولفره
تعلق داشته باشند .عملکرد پیکربندی نظام بوسیله میزان توسعه یافتگی هریک از مولفه ها و قدرت روابرط برین مولفره
های تعیین می شود .یک مولفه در صورت دربرگیری تعداد و تنوع کافی از بازیگران ،نهادها و فناوری ها (و شبکه هرا)
که به انتشار و استفاده از فناوری های نوظهور کمک می کند ،به خوبی توسعه یافته است .یک تحلیل سراختار معمروالً

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل چهارم :سیاست های کالن توسعه فناوری شبکه هوشمند

 بازیگران :شامل هر عامل و با بطور خاص ،سازمانی است که با انتخاب ها و تصمیمات خود ،فناوری های

فناورانه) و نیز سطح مولفه های سیستم می گردد.

ساختار حکومتی
طرف تقاضا

طرف عرضه

ساختار رابطه ای

ساختار دانشی
شکل  0-2مولفه های سیستمی نظام نوآوری فناورانه

 -2-3-4دیدگاه کارکردی به نظام نوآوری فناوری
مجموعه ای از فعالیت های مختلف که بر فرایند نوآوری تاثیر می گذارند ،کارکردهای نظام نروآوری فناورانره نرام
می گیرد .محققان مختلفی اقدام به معرفی کارکردهای نظام نوآوری کرده اند .در این مطالعه ،کارکردهای هفرت گانره
ارائه شده توسط هکرت ) (Hekkert, 2007به صورت زیر پذیرفته شده اند.
جدول  0-2کارکردهای  TISبراساس مرجع هکرت
کارکردهای TIS
فعالیت های کارآفرینی
توسعه دانش
حفظ و انتشار دانش
جهت دهی به سیستم

TIS Function
Entrepreneurial Activities

F1

Knowledge Development
Preservation, Dissemination & exchange of
knowledge
Guidance of System

F2
F3
F4
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منجر به شناسایی محرک ها یا موانع در سطح عوامل ساختاری مجزا (همچون استراتژی های بنگاهی ،نهادهرا ،وجروه

Manage Resource

F6

Legitimacy Creation

F7

 فعالیت های کارآفرینی :فعالیت های کارآفرینی شامل تالش هایی است که بطور مستقیم به تجاری
سازی محصوالت و خدمات ارائه شده بر پایه ی دانش فنی موجود می پردازند .درحقیقت ،این فعالیت
است که یک نظام نوآوری را از یک نظام تحقیقات متمایز می سازد.
 توسعه دانش :این کارکرد دربرگیرنده ی تمامی فعالیت هایی است که می توان در فرایند یادگیری قرار
داد .این کارکرد را به دو دسته می توان تقسیم کرد :خلق دانش فنی و خلق دانش غیرفنی.
 حفظ و انتشار دانش :کارکرد انتشار دانش دربرگیرنده ی مجموعه ای از فعالیت ها با هدف تسهیم و به
اشتراک گذاری دانش و اطالعات در میان بازیگران مختلف موجود در سیستم است .یک عامل
ساختاری ضروری برای تحقق انتشار دانش ،شبکه است تا بستری برای ایجاد جریان دانش و اطالعات
در بین بازیگران موجود در سیستم به وجود آورد.


جهت دهی به سیستم :به علت وجود محدودیت در منابع در دسترس ،از میان گزینه های مختلف موجود
باید دست به انتخاب زد و بر آن تمرکز نمود .بدون انجام این مرحله ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند
توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنه ی وسیعی از گزینه های کاربردی و فناورانه پراکنده شده و
به هدر می رود .برای جلوگیری از وقوع این رخداد ،کارکرد جهت دهی فرایندهای تحقیقاتی در روند
توسعه ی فناورانه تعریف می گردد.

 تشکیل بازار :درحقیقت ،یک فناوری نوظهور در مسیر رشد و توسعه خود نیازمند دستیابی به قابلیت هایی
است که به واسطه ی آن ها بتواند در بازار نفوذ کرده و به سوی بلوغ خود حرکت نماید .شکل گیری
بازار هر فناوری نوظهور با پیدایش سه قابلیت ،قابلیت-های امکان پذیری فنی  ،قابلیت های به صرفه
بودن اقتصادی اقتصادی و قابلیت های توانایی رقابت در بازار همراه خواهد بود .نهایتاً زمانی خواهد بود
که تمام شرایط برای ورود به بازار در یک فناوری مهیا شده و با این فناوری به صورت یک محصول
تجاری برخورد می شود.
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تشکیل بازار
بسیج منابع
مشروعیت بخشی

Market Formation

F5

کارکرد شکل گیری بازار ،شامل فعالیت هایی (مانند حمایت مالی از مصرف فناوری نوظهرور و یرا سیاسرت هرای
مالیاتی برای فناوری های رقیب) است که منجر به ایجا تقاضا برای فناوری در راستای حمایت از آن می گردد .تفراوت
میان این کارکرد و کارکرد جهت دهی به سیستم در آن است که در این کارکرد ،گزینش نهایی توسط کاربران فنراوری
انجام می شود؛ درحالیکه در کارکرد جهت دهی به سیستم کاربران نقشی در فرایند گزینش ایفا نمی کنند.
 بسیج منابع :دسترسی به منابع مورد نیاز ،یکی از ضروری ترین نیازهای توسعه نظام های نوآوری
فناورانه است .فعالیت هایی که در این کارکرد صورت می پذیرد ،بیشتر از جنس سرمایه گذاری و یارانه
هایی است که به منابع مختلف توسعه تعلق می گیرد .همچنین ،گسترش زیرساخت های عمومی مورد
نیاز پیشرفت فناوری ،مانند سیستم های آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمره ی این کارکرد
قرار می گیرد.
 مشروعیت بخشی :آن دسته از فعالیت هایی که به دنبال ایجاد مقبولیت اجتماعی برای فناوری جدید
هستند و می توانند منجر به تغییر نهادهای موجود در جامعه و هم راستا شدن آن ها با نیازهای بازیگران
موجود در نظام مورد نظر گردند را می توان محقَق کننده این کارکرد دانست .این امر از طریق تشویق
قانون گذاران و سیاست گذاران ،به ایجاد آرایش بندی جدیدی از بدنه ی قواعد و مقررات مربوط به نظام
نوآوری فناورانه صورت می پذیرد .تغییر ساختار درون یک نظام نوآوری فناورانه ،درنتیجه ی رقابت بین
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شکل  2-2نمایش مسیر شکل گیری بازار فناوری

سیاسی است ،در حمایت تصمیم گیران از فناوری ها نمایان خواهد شد.
 -1-2-3-4تحلیل پویایی نظام فناورانه (موتورهای نوآوری)

با بهره گیری از مفهوم کارکردها ،پویایی نظام های نوآوری فناورانه در قالب مدل هایی با نام موتورهرای نروآوری
قابل تحلیل است .موتورهای نوآوری در حقیقت متشکل شده است از مجموعه ی کارکردهایی کره دارای تعرامالتی برا
یکدیگر بوده و وقوع فعالیت از یک کارکرد ،برآورده کردن کارکردهای دیگر را تسهیل می نماید .هر موتور نوآوری روند
رشد نظام توسعه فناوری را در طول زمان به نمایش گذاشته و الگوی مناسب در برآوردن کارکردهرا را ارائره مری کنرد.
هدایت بازیگران مختلف در انجام فعالیت برطبق الگوی توالی کارکردهای این موتورها در هر دوره ی زمانی ،رشد موفق
نظام را در آن دوره زمانی تضمین می نماید .با ظهور هر موتور جدید ،تمام کارکردهای فعال در موتورهای قبلی و حلقه
های فعال در آن موتورها کماکان برقرار است .در دوره های زمانی مختلف از رشد موفق یک نظام نوآوری ،چهار موتور
محرک علم و فناوری ،کارآفرینی ،شکل دهی به نظام و بازار به وجود می آیند.
 موتور محرک علم و فناوری :زمانی که هدف راه اندازی موتور محرک علم و فناوری باشد ،انجام فعالیت
در  2کارکرد ضروری می باشد و توجه به سایر در اولویت قرار نمی گیرد 2 .کارکرد خلق و توسعه دانش،
انتشار دانش ،جهت دهی به سیستم ،بسیج منابع و فعالیت های کارآفرینی ،کارکردهای تشکیل-دهنده
این موتور هستند .کارکرد فعالیت های کارآفرینی اگرچه در این موتور از نقش مهمی برخوردار است ،ولی
عموما اوایل ظهور این موتور به صورت بسیار ضعیف یا غایب مشاهده شده و با بلوغ موتور ،حضورش
پررنگ تر می گردد .کارکرد محوری این موتور که نقشی اساسی در محقق نمودن اهداف این موتور
برعهده دارد ،کارکرد توسعه و انتشار دانش می باشد.
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گروه های ذینفع در فناوری های مختلف حاصل می گردد .نتیجه ی این رقابت که به شکل رایزنی های
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شکل  3-2موتور محرک علم و فناوری

 موتور محرک کارآفرینی :پس از فعالسازی موتور محرک علم و نوآوری ،نوبت به پررنگ تر کردن حلقه
های شامل فعالیت های کارآفرینی می گردد .هدفی که موتور کارآفرینی به دنبال آن است ،شدت
بخشیدن به حجم فعالیت های کارآفرینی (که غالبا در محیط صنعت به وقوع می پیوندد) انجام شده در
توسعه فناوری نوظهور خواهد بود.
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شکل  2-2موتور محرک کارآفرینی

 موتور محرک ساختاردهی :این موتور با هدف ایجاد ساختاری منسجم و یکپارچه برای توسعه فناوری ،به
دنبال فراهم آوردن فرصت هایی برای برنامه ریزی های کالن بوده تا جهت رشد سیستم را از حالت
وابستگی و پروژه محوری خارج نموده و توسعه فناوری در معنای عام را هدف قرار دهد .همچنین این
موتور تالش می کند تا با بازکردن جای بیشتر برای بازار در روند توسعه فناوری ،عامل محرک در برنامه
ریزی های صورت پذیرفته  ،و نیز بسیج منابع برای فعالیت ها را از وابستگی به دولت و رایزنی های
سیاسی خارج نماید تا فناوری بر پایه ی قابلیت های خود توسعه پیدا کند.
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شکل  5-2موتور محرک ساختاردهی

موتور محرک بازار :با گذشتن مدتی از عمر موتور ساختاردهی و محقق شدن اهداف آن ،بازار فناوری بره حردی از
توانایی رسیده که بتواند روی پای خود ایستد و از هرگونه حمایت مستقیمی بی نیاز شرود .بنرابراین ،اکنرون بایرد نظرام
نوآوری فناورانه را که از آمادگی برخوردار است را در بازاری بدون حمایت از سوی هیچ گروهی تنها گذاشت .این مهم از
طریق فعالیت های موتور بازار محقق خواهد شد .هدفی که در این موتور دنبال می شود ،قرار دادن نظام نوآوری فناورانه
یک فناوری به عنوان بخشی از سیستم های موجود است ،به گونه ای که فناوری تنها با جذابیت های بازار بره توسرعه
خود ادامه دهد .در این موتور تمام کارکردها به جز کارکرد مشروعیت بخشی مشغول فعالیت هستند .دلیل این موضروع
هم این است که در این مرحله از بلوغ سیستم ،انجام فعالیت در کارکرد تشکیل بازار ،نیازمند حمایت و پشتیبانی شربکه
های کارآفرین و دولت نیست.
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شکل  1-2موتور محرک بازار

همان طور که در مورد موتورهای پیشین نیز توضیح داده می شد ،وجود حلقه های علی و معلرولی در هرر موترور
است که منجر به برقرار شدن تعامالت میان آن ها می گردد و اهداف موتور را محقق می کند .وجود یک سیستم پایدار
در ارائه فناوری تنها در حالت راه اندازی موتور بازار به وقوع می پیوندد ،ولی وجود بازار جذاب و تازه بررای فنراوری ،در
هر برهه ی دیگر (مانند شرایط فعالیت موتور کارآفرینی) نیز ممکن می باشد.
 -2-2-3-4تجزیه و تحلیل رویدادها برای تحلیل موتورهای نوآوری

برای شناسایی حلقه های علی و معلولی یکی از راهها ،مرتبط ساختن دادهها به ایدهها و استفاده از تطبیرق الگوهرا
است .این امر با استفاده از روش تحلیلی تاریخی وقایع (Van de Ven A.H., 2005) 1ایجاد شده است ،محقق مری-
گردد .این روش بهطور نظام مند وقایع رخ داده در طول یک برهه تاریخی را در کنار یکدیگر تحلیل مریکنرد و از ایرن
طریق به کشف الگوهایی در رخداد وقایع کمک میکند .در چارچوب تجزیه و تحلیل  ،TISیک رویداد را مریتروان بره
عنوان نمونهای از تغییر سری ع با توجه به بازیگران ،موسسات و تکنولوژی تعریف نمود که کار یک یا چند بازیگر است و
به عنوان هنجارهای اجتماعی با توجه به نظام نوآوری ( )TISتحت بررسی است .مطالعات انجرام شرده ،همرایشهرای
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. Event history analysis
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مطالعه ساخت یک روایت یا به عبارت دیگر سلسلهای از حوادث و وقایع است .انواع رویدادها در جردول زیرر مثرال زده
شده اند:
جدول  2-2نمونه انواع رویدادها

انواع رویداد

کارکرد سیستم

پروژه با هدف تجاری نمایش دستاوردها

فعالیتهای کارآفرینانه

مطالعات ،کارهای آزمایشگاهی ،نمونههای توسعه یافته

خلق و توسعهی دانش

کنفرانسها ،کارگاههای آموزشی

انتشار دانش

انتظارات ،تضمینها ،سیاستگذاریها ،استانداردها

جهتدهی سیستم

مقررات حمایت از بازار ،معافیتهای مالیاتی عمومی

شکلدهی بازار

یارانه ها ،سرمایهگذاریها ،توسعهی زیرساختها

تأمین منابع

مشاوره ،البی

ایجاد مقبولیت اجتماعی

 -4-4رویکرد چند سطحی در تحلیل گذار فناورانه )(MLP
شبکه هوشمند اکوسیستمی متشکل از چندین زنجیره ارزش است که در برخی از آنها تکنولوژی های نوظهور و در
بسیاری دیگر تکنولوژی های بلوغ یافته اما با بازدهی و کارآیی باال وجود دارند .محل تالقی چند بخش عظریم شرامل
انرژی ،ارتباطات و اطالعات می باشد .اثر Institutionها یا همان فشارهای نهادی از بازیگران هرمحیط که بر توسعه و
انتشار شبکه هوشمند اثر می گذارد که در رویکرد  MLPبه آن پرداخته می شود .شبکه هوشمند خط پایان نیست بلکه
خود بستری است برای توانمندسازی و یکپارچه سازی اشکال جدید تولید و مصرف انررژی و ارائره خردمات و مردلهای
کسب و کار جدید است .خروجی اساسی این تحلیل شناسایی بازیگران جدید اکوسیسرتم شربکه هوشرمند بررق اسرت.
براساس این تحلیل ،مهمترین بخش سیاست گذاری را شاید بتوان تهیه و تدوین استانداردها دید که می تواند منجر بره
حضور یا حذف یکی از این دودسته بازیگر به عنوان مثال در بخش ارتباطات یا نرم افزارهای کاربردی شود .در صورتی
که یک اسرتاندارد ارتبراطی را بره دیگرری تررجیح دهریم در حقیقرت برر سراختار آینرده صرنعت تراثیر گذاشرته ایرم.
)(Erlinghagena, 2012

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

برگزار شده و قوانین سیاسی صادر شده مثالهایی از این رویدادها میباشد .اسراس تجزیره و تحلیرل رویردادها در ایرن

برای گروه بندی بازیگران شبکه هوشمند برق مدل  JRCرا مبنا قرار می دهیم و به این ترتیب با توجه به تحلیل
 MLPمجموعه بازیگران آینده به صورت شکل زیر خواهد بود.

جدول  3-2بازیگران شبکه هوشمند برق
گروه

نوع شرکت

نهادهای سیاستگذار

سیاستگذاران محلی

زیرمجموعه ها

سیاستگذاران کشوری
تنظیم کنندگان مقررات

ارتباطات
شبکه هوشمند برق

شرکتهای تامین برق

شرکتهای تولید برق
شرکتهای انتقال برق
شرکتهای توزیع برق

شررررکتهای زنجیرررره ترررامین شرکتهای برزرگ صرنعت بررق تامین کنندگان تجهیزات انتقال
تجهیزات و سیستمهای شربکه )(incumbent

و توزیع

هوشمند برق

ترررامین کننررردگان تجهیر رزات
شمارنده هوشمند
شرکتهای بزرگ در حوزه ICT

شرکتهای نرم افزاری
ارائه کنندگان خدمات
تجمیع کنندگان سیستمهای IT

شرکتهای کوچک

 Start-upو  SMEها
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شکل  1-2بازیگران شبکه هوشمند برق

تر ی ن

در این گزارش از  4معیار  TISزیر برای تحلیل استفاده می نماییم.
با توجه به روند تشریح سیستم نوآوری شبکه هوشرمند ایرران ( جردول پیوسرت  )0-4در اولرین مرحلره پیردایش
) (Formationبوده و حلقه اول موتور محرک علم و فناوری فعال شده است .که در شکل  7-3نشان داده شده اسرت.
همانطور که در بخش ادبیات بیان شد ،این موتور از دو حلقه ی علی تجمعی تشکیل شده است .در اولین حلقه ،کارکرد
جهت دهی به سیستم [ ]F4به عنوان فعالیت های آغازین این موتور شروع به کار کرده و با انجرام فعالیرت در کرارکرد
بسیج منابع [ ]F6و سپس برآورده شدن کارکردهای توسعه و انتشار دانش [ ]F2, F3ادامه پیدا کرده و نهایتا به کارکرد
ابتدایی جهت دهی به سیستم باز می گردد .شایان ذکر است ،حلقه ی دوم این موتور زمانی پدیدار می گردد که حلقه ی
اول سرعت گرفته باشد .حلقه دوم این موتور ،از کارکرد جهت دهی به سیستم [ ]F4شروع شده ،با کارکرد بسیج منرابع
[ ]F6و فعالیت های کارآفرینی [ ]F1ادامه یافته و دوباره به جهت دهی به سیستم باز می گردد .فعالیرت متروالی ایرن
حلقه ها (خصوصا حلقه ی اول که از قوت بیشتری برخوردار است) در مرور زمان ،منجر به برآوردن هدف موتور اول (که
توسعه دانشی فناوری بوده) خواهد شد .الزم است خاطر نشان گردد که در طول فعالیت ایرن حلقره هرا ،ممکرن اسرت
کارکردی در جهت مخالف رشد سیستم شروع به برآورده شدن نماید (مثال عدم تحقق پروژه های پایلوت و ایجاد تراثیر
منفی در کارآفرینان [ )]-F1فعالیت مثبت این حلقه ها را مختل نموده و از یک حلقه ی سازنده ،حلقه ای مخررب مری
سازد .همانطور که قبالً بیان شد در این مرحله ،کارکرد فعالیت های کارآفرینی اگرچره در ایرن موترور از نقرش مهمری
برخوردار است ،ولی عموما اوایل ظهور این موتور به صورت بسیار ضعیف یرا غایرب مشراهده شرده و برا بلروغ موترور،
حضورش پررنگ تر می گردد .کارکرد محوری این موتور که نقشی اساسی در محقق نمودن اهداف این موتور برعهرده
دارد ،کارکرد توسعه و انتشار دانش می باشد .با توجه به رویدادهای رخ داده در ایرران ،در عمرل فعالیتهرای کرارآفرینی
غایب هستند و لذا جهت گیری سیاست گذاری برای آینده بایستی موجب شود نظام نوآوری به سمت مرحله دوم حرکت
کند و فعالیتهای کارآفرینی ،ساختار دهی و بازار تقویت شود .برای بهبود نظام فناوری شبکه هوشمند در بخشرهای بعرد
موانع این سیستم استخراج و معرفی خواهند شد.
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 -5-4تحلیل کارکردهای TIS

اگر به صورت تفکیکی برای گروههای هشتگانه فناوری کارکردهای  TISرا در نظر بگیرریم ،برا توجره بره اینکره
فعالیتهای کارآفرینی و عقد قرارداد تنها برای کنتورهای هوشمند و معدود تالشهای اولیه برای ارائه سیستم  AMIانجام
پذیرفته است ،حلقه دوم از موتور اول تنها برای این گروه فناوری فعال شده است.
جدول  2-2موتورهای فناوری گروههای فناوری شبکه هوشمند برق ایران

موتور فعال شده

حوزه فناوری

 Wide-area monitoring andحلقه اول از موتور اول
control

توضیح
تنها نمونه تحقیقاتی  PMUبه صورت دانشگاهی طراحری
شده است.

 Information andحلقه اول از موتور اول
communication
technology integration

محدود به مقاالت

 Renewable and distributedحلقه اول از موتور اول
generation integration

محدود به مقاالت

حلقه اول از موتور اول

محدود به مقاالت

Transmission

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

فعال شدن حلقه اول موتور محرک علم و فناوری شبکه هوشمند برق در ایران شکل 8-2

Distribution grid
management

حلقه اول از موتور اول

 Advanced meteringحلقه اول و دوم از موتور اول
infrastructure

محدود به مقاالت /.فقط در فناوری اسکادا ،نمونه آزمایشری
ساخته و منجر به عقد قرارداد ساخت شده است و لذا بررای
این فناوری حلقه دوم از موتور اول نیز فعال شده است.
شرکتهای تولید کننده به عقد قرارداد با شرکت توزیع دولتی
رسیده اند ولیکن قرارداد اجرایی نشده است.

 Electric vehicle chargingحلقه اول از موتور اول

محدود به مقاالت

 Customer-side systemsحلقه اول از موتور اول

محدود به مقاالت

 -6-4شناسایی موانع TIS
شاخصهای موانع نظام نوآوری شبکه هوشمند برق ایران با استفاده از اسناد باالدستی ،مطالعات تطبیقی و نیز طری
جلسات متعدد با خبرگان فعال در زمینه شبکه هوشمند برق در ایران استخراج شده اند .این شاخصها و تعراریف آنهرا در
پرسشنامه ای تجمیع شده و به خبرگان ارائه شد .از خبرگان درخواست کردیم که از بین  00شاخص مذکور حدود نیمی
از آنها ( 12شاخص) را به عنوان موانع برجسته تر انتخاب کنند .این  12شاخص که در اولویت توجه سیاست گذاران می
تواند قرار گیرد طی مقیاس  2نقطه ای لیکرت ( )13 ،4 ، 2 ،0 ،1توسط خبرگان امتیاز دهی شدند .هر شاخصی که نیراز
به توجه بیشتر دارد امتیاز باالتری اخذ نموده است.
براساس نتایج تحلیل تجمیعی می توانیم پاسخهای خبرگان به پرسشنامه شناسایی موانع ،موانع نظام نوآوری خاص
شبکه هوشمند برق ایران را شناسایی نماییم.
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enhancement

می شود ،مشکالت زیرساختی در صدر امتیازات کل و میانگین امتیازات قرار دارد .از نکات قابل توجه ،در اولویت قرار
گرفتن همه شاخصهای بازیگران و روابط آنها است .دلیل اهمیت توجه به موانع نهادی آن است که سیستم نوآوری در
ایران در حلقه اول موتور علم و فناوری باقی مانده است و هنوز ساختارهای الزم برای توسعه فناوریهای شبکه هوشمند
شکل نگرفته و روابط بازیگران معین نشده است .ضروری است سیاستهای اتخاذ شده رفع موانع نهادی را نیز هدف قرار
دهند .مهمترین مانع نهادی در ایران نبود چارچوب تنظیم مقررات ،تغییرات مکرر سیاستها ،حکمرانی و اهداف شناسایی
شده است.

جدول  5 -52موانع اولویت دار نظام نوآوری شبکه هوشمند برق ایران (نظر خبرگان)
گروه معیارها

تعداد کل

تعداد معیارهای در

معیارها

اولویت

امتیاز اولویتها

میانگین امتیاز
اولویتها (از )11

Infrastructures

4

7

195

24.3

Interaction

5

همه

45

22.5

Institutions

7

4

117

16.7

Functions

10

11

155

14.1

Actors

1

همه

14

14
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به طور تجمیعی از شاخصهای مذکور اولویت توجه به شاخصها به صورت جدول  2-3است .همان طور که مشاهده

ترین مشکالت این سیستم و یا به تعبیری الزامات آن ،همان تشکیل ساختار سیستم است که متشکل از بازیگران،
زیرساختها ،توانمندی ها و در نهایت نهادها و قوانین و هنجارهای مربوط به سیستم شبکه هوشمند است که بنابه نوپا
بودن این تکنولوژی هنوز تشکیل نشده است.
موانع کارکردی عمدتا مربوط به عدم حضور جدی کارافرینان ،مشکالت مربوط به تامین منابع و در نهایت بازار می
باشد که نمایانگر وضعیت شبکه هوشمند در موتور اول از موتورهای نوآوری خواهد بود.

Infrastructures
25
20
15
Interaction

10

Actors

5
0

Institutions

Functions
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جزئیات تحلیل در گزارش مربوطه تشریح شده است ،همانطور که در آن گزارش ذکر شده دو مانع اول جنبه فنی
دارند .نبود زیرساختهای شبکه هوشمند با فاصله زیاد نسبت به سایر موانع ،اولین و شدیدترین مانع شناخته شده است.
برطبق ادبیات موضوع ،زیرساختهای کلیدی الزمه عبارتند از :معماری ارتباطات ،سنسورها ،تجهیزات الکترونیکی
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همانطور که مالحظه می شود ،براساس نتایج به دست آمده از تحلیل نظام نوآوری شبکه هوشمند برق ،اساسی

مو لدهای استندبای برای ایجاد ظرفیت به منظور مدیریت مولدهای تجدیدپذیری که تولید منقطع دارند نیاز است .پس از
آن ،خطرات امنیتی سیستمهای سایبری (امنیت :حفاظت در برابر ویروسها ،کرمها و حمالت عمدی ،بدافزارها و خطاهای
انسانی ،همچنین حفاظت از داده های مشترکان شبکه ) قرار دارند .عدم بلوغ فناوری ریسک دیگر توسعه شبکه هوشمند
برق است .نیاز به زیرساختهای سیستم ارتباطات دوطرفه نیز در مراتب بعدی قرار دارد.
مشکالت تامین مالی و محدودیت منابع در صدر مشکالت مدیریتی عملکردی هستند .از مشکالت نهادی و روابط
بازیگران ،عدم مشارکت شرکتهای برق خصوصی ،اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت مهمترین موانع توسعه
فناوریهای شبکه هوشمند برق در ایران اند .یادآور می شویم ،پس از این موارد ،همکاریهای فرابخشی میان بخش
تحقیقات ،دانشگاهها و صنعت در حوزه های مختلف مهندسی ICT ،و علوم پایه نیز یک چالش اولویت دار است.
اصالحات اقتصادی برای فراهم کردی محیط سرمایه گذار پسند از دیگر موانع نهادی است.

 -7-4ابزارهای سیاستگذاری برای رفع موانع TIS
به طور خیلی خالصه مشکالت سیستمی را میتوان به دودسته مشکالت ساختاری و مشرکالت فرآینردی تقسریم
کرد.
مشکالت ساحتاری شامل نبود یا ضعف در چهار بعد زیرساخت ،بازیگران ،ارتباطات و نهادها خالصه کرد .در مقابل
مشکالت فرآیندی را در  4کارکرد نظام نوآوری میبینیم .در شکل زیر ساختار سیستم بره طرور شرماتیک آمرده اسرت.

Functions

شکل  01-2ساختار سیستم نوآوری

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

هوشمند ،مولدهای انرژیهای تجدیدپذیر ،تجهیزات امنیت سایبری ،سیستمهای شمارنده پیشرفته و  ....همچنین به

همچنین همانطور که در ادبیات نظام نوآوری اشاره شد از تعامل میان ساختارهای سیستم ،کارکردهای هفتگانه زیر
منتج میشود که میبایست در کنار ساختار سیستم مورد بررسی قرار گیرد .این فرآیندها یا کارکردها را با نام Function

ها در فازهای قبل به طور مفصل توضیح و موانع مرتبط برا آنهرا را بررسری کرردیم .برراین اسراس پرس از شناسرایی
مشکالت سیستمی میبایست سیاستها و اقدامات متناسب با هر مانع را براساس بازیگر مسآول آن تعریف کرد .در واقع
مطابق ب ا چارچوب پیشنهادی در ادبیات نظام نوآوری ،پس از شناسایی کامل موانرع سراختاری و فرآینردی-کرارکردی،
متناسب با هر مانع سیاست مربوط به آن تدوین میشود.
موانع سیستمی شامل نهادها ،تعامالت /شبکه ها ،زیرساختها و موانع بازار شناسایی شده و در این فاز براساس نوع
مانع سیاست متناسرب برا آن ارائره و بره مسرآول محروری کره از جرنس مصررف کننردگان ( ،)Userتولیرد کننردگان
( ،)Producerموسسرات دانرش محرور ( ،)Knowledge providerخردمات ( (Specialist Servicesو نیرز دولرت
) (Governmentاست ،تخصیص داده میشود.
حال سوال اینجاست که چگونه از از این موانع و مشکالت سیستمی ،ابزارهای سیاست گذاری متناسب با هریک را
تدوین و در برنامه عملیاتی از آن بهره بگیریم .در این راستا از چارچوب پیشنهادی هکرت و همکاران استفاده شده است
(در گزارشات پیشین ادبیات موضوع تشریح شده است) که با به کارگیری آن طراحی ابزارهای فناورانه برای رفرع موانرع
نظام نوآوری مشخص می شود .این ابزارها فعالیت پشتیبان ابزارهای خاصی برای سیستم مورد مطالعه هستند .انتخاب
آنها نه تنها به مشکالت شناسایی شده بلکه به تعامل متقابل ابزارها ،شرایط اقتصادی و سیاسی-اجتمراعی محریط ،اثرر
سایرین و نظام های نوآوری در رژیمهای دیگر مانند انرژی و تلهکام نیز بستگی دارد .هدف از یک ابزار سیستمی ایجاد
فرصتها و شرایط شکل گیری سیستم با تاثیر بر عناصر و ارتباط آنها در سیستم است کره بره طرور خرود بره خرود رخ
نمیدادند .انتظار میرود که به کاربردن یک ابزار سیستمی خوب طراحی شده موجب ایجراد نروآوری فناورانره و توسرعه
دانش بنیان شود .به طور تحلیلی ،این مورد بایستی در تقویت کارکردها و ساختارهای ضعیف یا ساختارها و فرآیندهایی
که وجود ندارند ،دنبال شود.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل چهارم :سیاست های کالن توسعه فناوری شبکه هوشمند

سیستم نوآوری شامل چهار جزء بازیگران ،نهادها ،شبکهها و زیرساختها میباشد.

مشکالت بازیگران

سیستمی

خوشه ها ،شکلهای جدید مشارکت خصوصی -عمومی (قراردادهای  ،)PPPتکنیکهای درگیری تعاملی ذی
تحریک و
سازماندهی مشارکت نفعان ،گفتمان عمومی ،کارگاههای علمی ،جلسات موضوعی ،عرصه گذار ،سرمایه گذاران مخاطره پذیر
بازیگران
( ،)VCسرمایه گذاری ریسکی
فضاسازی برای
توانمندسازی
بازیگران
تحریک وقوع
تعامالت

مشکالت تعامل
بازیگران

مشکالت نهادی

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

مشکل ساختاری

اهداف ابزار

ابزارهای سیستمی

پرهیز از روابط بسیار
قوی یا بسیار ضعیف
حضور امن نهادها
(سخت و نرم)
پرهیز از نهادهای
بسیار
ضعیف/سختگیر
تحریک
زیرساختهای
فیزیکی ،مالی و
دانشی

مشکالت
زیرساختی
اطمینان کافی از
کیفیت زیرساختها

بیان سخنرانی ،تکنیک پس نگری از آینده ،تکنیکهای پیش بینی ،تدوین نقشه راه ،طوفان فکری ،برنامه های
آموزش و تحصیالت ،پلت فرمهای فناوری ،کارگاههای سناریونویسی ،آزمایشگاه سیاستی ،پروژه های پایلوت.

برنامه های همکاریهای تحقیقاتی ،کنفرانسهای دستیابی به اجماع ،برنامه ها و جوایز همکارانه ،ابزارهای پل
زدن به تعالی (مراکز تعالی ،مراکز صالحیت ها) ،طرح های جنبش همکاری ،رویه های ارزیابی سیاستی،
تسهیل سخنرانی های تصمیم گیری ،فروشگاههای علمی ،انتقال تکنولوژی،
تدارکات زمانبندی شده (استراتژیک ،عمومی ،دوست دار تحقیق و توسعه) ،مراکز نمایش فناوری (دمو)،
مدیریت استراتژیک موقعیتهای خوب (نیچ ها) ،ابزارهای سیاستی (جوایز و تقدیر از نوآوران بدیع ،وامها/گارانتی
ها/مشوقهای مالیاتی برای پروژه های نوآورانه یا کاربردهای جدید فناوریهای جدید ،جوایز ،ارزیابی فناوریهای
سازنده ،برنامه های ارتقاء تکنولوژی ،سخنرانیها ،گفتمان ها ،سرمایه گذاری ریسک پذیر( ،)VCسرمایه گذاری
ریسکی
ارزیابی های آگاهی بخشی ،کمپینهای اطالع رسانی و آموزشی ،سخنرانیهای عمومی ،البی گری ،برچسبهای
داوطلبانه ،توافقات داوطلبانه
تنظیم مقررات (عمومی ،خصوصی) ،محدیت ها ،الزامات ،نرمها (محصوالت ،کاربران) ،توافقات ،قوانین
استانداردهای ثبت اختراع ،مالیات ها ،حقوق ،اصول ،مکانیزمهای غیرالزام آور
پاداشها ،مالیات ها ،طرحها و وامهای کالسیک D&R؛ تامین مالی (نهادها ،سرمایه گذاریها ،گارانتی ها،
 ،)D&Rسوبسیدها ،آزمایشگاههای تحقیقاتی عمومی
آینده نگری ،مطالعات روندف مطالعات تطبیقی هوشمند ،تحلیل ( SWOTقوتها ،ضعف ها ،فرصتها و
تهدیدها) ،مطالعات خوشه ها و بخشها ،تحلیل راه حلها/ذی نفعان/نیازها/مشکالت ،سیستمهای اطالعاتی
(برای مدیریت برنامه ها یا پروژه های مانیتورینگ) ،ارزیابی ابزارها و تجربه ها ،مطالعات کاربران ،بانکهای
اطالعاتی ،خدمات مشاوره ،کاربردهای متناسب شده سیستمهای پشتیبانی از تصمیم گیری گروهی ،تکنیکهای
مدیریت دانش ،ارزیابی های تکنولوژیک ،مکانیزمهای انتقال دانش ،ابزارهای توسعه هوشمندی (مانیتورینگ
سیاستها و ابزارهای ارزیابی) ،تابلوی وضعیت (اسکوربرد) ،نمودارهای روند

جدول  1-2ابزارهای سیستمی برای رفع مشکالت نظام نوآوری

فصل پنجم :برنامه اقدامات

 -5فصل پنجم

برنامه اقدامات

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

در این فصل به ارائه برنامه اقدامات اجرائی «توسعه فناوریهای شربکه هوشرمند بررق ایرران» پرداختره مریشرود.
محدوده سند توسعه فناوری از تحقیقات بنیادی و مطالعات و پروژههای دانشگاهی تا طرحهرای پیرادهسرازی آزمایشری
(پایلوت) را شامل میشود و تمامی این موارد از ملزومات توسعه فناوری به حسراب مریآینرد .مروارد زیرر از جملره سرر
فصلهای کلی توسعه فناوری میباشند:
 -1همسوسازی برنامههای توسعه فناوری با سیاستهای اجرایی
 -5بهینهسازی سیاستها و برنامههای توسعه فناوری با رویکرد افزایش سطح ارزشآفرینی در داخل کشور
 -0تدوین طرحها ،برنامهها و قوانین حمایتی از توسعه فناوری و تجاریسازی فناوری
 -3تعریف و حمایت از طرحها و پروژههای انتقال و دستیابی به دانش فنی در حوزههای اولویت دار
 -2برنامههای ترویج و آگاهسازی ذینفعان و بازیگران بالقوه و بالفعل
 -4تدوین استانداردها و فراهمسازی زیرساخت آزمایشی
 -4طرح ها و پروژههای مطالعاتی و تحقیقات بنیادی و دانشگاهی
 -7برنامهریزی جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز
 -4پروژههای پیاده سازی آزمایشی (پایلوت)
با توجه به گستردگی موضوعات شبکه هوشمند و تعدد اقدامات ،سعی شده است تا در این فصرل برحسرب تفراوت
ماهیت برنامهها و اقدامات و نیز تفاوت گروه بازیگران اصلی و سیاستهای متناظر با هر گروه اقدامات دستهبنردی
شوند .از این رو برنامه اقدامات «توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق ایران» در گروه های زیر دسته بنردی و در
ادامه این فصل جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند:
 نهادها ،قوانین و برنامه ها شمارنده های هوشمند کاربران هوشمند ارتباطات و فناوری اطالعات -شبکه برق

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -1-5مقدمه

 فناوری های نوینفصل پنجم :برنامه اقدامات

 توسعه بازار کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان تحقیقات و پروژه های دانشگاهی -طرح های پیاده سازی آزمایشی (پایلوت)

 -2-5نهادها
یکی از موانع شکل گیری نظام نوآوری شبکه هوشمند ایران که پیش تر مورد بررسی قرار گرفت ،موانع زیرساختی،
موانع نهادی و تعامل بازیگران می باشد .موانع نهادی شامل قوانین ،مقررات ،برنامه ها و نیز نهادهای مورد نیراز جهرت
تدوین سیاست ها و قوانین و نظارت بر اجرای آنها می باشد .وجود نهادها و وضع قوانین موثر می توانرد در رفرع موانرع
تعاملی بازیگران نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.
اصالح ساختار مد یریت و راهبری توسعه فناوریهای شبکه هوشمند در این بخش مدنظر است .با توجه به اهمیت و
گستردگی شبکه هوشمند برق ،وجود ساختارهای موثر که در جایگاه مناسب و تاثیرگذار در ساختار مدیریت انرژی و برق
کشور قرار داشته باشند ،امری ضروری به نظر می رسد .این ضرورت هم در حوزه اجرای شبکه هوشمند بررق و هرم در
توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق وجود دارد و از آنجا که رویکرد سند حاضر به توسعه فناوری تنها اکتساب و انتقال
دانش فنی را شامل نشده و تمامی زیرساختهای الزم برای اکتساب ،تجاری سازی و خلق ارزشهای ملری را در برر مری
گیرد ،می بایست سیاستها و برنامه های توسعه فناوری با سیاستهای اجرایی همخوانی داشته باشند و هر کدام عالوه بر
تامین اهداف اصلی خود در جهت تقویت و پیشبرد اهداف دیگری نیز حرکت کند.
در سند راهبرد ملی توسعه شبکه هوشمند برق ایران ،به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر ،ایجاد نهادهای جدید
جهت سیاستگذاری ،مدیریت و نظارت بر پیشبرد نقشه راه توسعه شبکه هوشمند برق در نظر گرفته شده است که تحت
نظارت باالترین سطح مدیریت برق کشور یعنی مقام وزارت نیرو قرار دارد.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

بخش مورد توجه بیشتر قرار دارد کمیته تحقیقات و فناوری شبکه هوشمند برق و زیرمجموعه های این کمیته ،نقرش و
وظایف آنها می باشد.

ش و ر ا ی تن ی

شورای راهبردی شبکه هوشمند برق

ررا شبکه برق

دبیر انه شورای تن ی

میت ه ت ی ا و
فناوری شبکه
هوشمند برق

دفتر میته برنا ه
ری ی و دیری
ا رای شبکه
هوشمند برق )(PMO

ررا شبکه برق

میته سیاس
ا ر ی و ن ا ر بر
شبکه هوشمند برق

شکل  0-5ساختار پیشنهادی حکمرانی شبکه هوشمند برق ایران

ساختار فوق یک ساختار پیشنهادی می باشد که در زمان تصویب می تواند بر حسب نظر سیاسگذاران تغییر یابد و
یا هر یک از بخشهای آن در ساختار فعلی مدیریت برق کشور ادغام و یاتفویض شود.
در ادامه توضیحاتی مختصر در مورد ساختار پیشنهادی مدیریت توسعه شبکه هوشمند برق ارائه می شود.
 -1-2-5شورای راهبردی شبکه هوشمند برق
به دلیل تعدد وظایف و اقداماتی که در راستای اجرای نقشه راه توسعه شبکه هوشمند برق باید صورت گیرد و لزوم
همگرایی تالش های نهادهای با ماهیت مختلف ،ایجاد یک شورای باالدستی برای هماهنگی اقدامات سیاسرتگرذاری،

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

شکل زیر ساختار پیشنهادی مدیریت توسعه شبکه هوشمند برق در سطح کالن را نشان مری دهرد .آنچره در ایرن

هماهنگی اقدامات سه بخش زیر را برعهده خواهد داشت:
 کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند :با محوریت تدوین سیاستها ،برنامه ها و تدوین
قوانین و نظارت بر اجرای آن
 دفتر برنامه ریزی و مدیریت اجرایی شبکه هوشمند ) :(PMOبا هدف مدیریت پروژههای اجرایی و
هماهنگی استانداردها
 کمیته تحقیقات و فناوری :با هدف تدوین و هماهنگی برنامه های توسعه فناوری
سیاست هایی که کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند پیشنهاد میدهد از طریق این شرورا بره
دبیرخانه شورای تنظیم مقررات شبکه برق ارائه میشود .همچنین این شورا مقررات مصوب شورای تنظیم مقررات شبکه
برق را با توجه به ماهیت و هدف سیاست به کمیته مربوطه تحت نظر خود ارجاع میدهد.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

تحقیق و توسعه و نیز پیادهسازی و اجرای فناوری های شبکه هوشمند در سطح محلی و ملی مورد نیاز است .این شرورا

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

شکل  2-5حوزه حکمرانی شورای راهبردی شبکه هوشمند برق

 -1-1-2-5کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند

همانطور که قبالً ذکر شد نقش اصلی این کمیته انجام مطالعات تدوین سیاستهای شربکه هوشرمند بررق اسرت.
همچنین یکی دیگر از وظایف این کمیته نقش هماهنگکننده ،مشاورهای و نیز تسهیل کننده همسوسازی دیدگاههرای
استراتژی کالن (در تعامل شورای تنظیم مقررات) با ذینفعان کلیدی صنعت برق کشور است.
یکی از گزارشات اساسی ساالنه این کمیتره رصرد بودجره هرای مصروب ،تخصریص داده شرده و عملیراتی شرده
دستگاه های مختلف است که به طور بالقوه میتوانند به تفکیک در زمینه توسعه فناوری و نیز اجررا طررحهرای توسرعه
شبکه هوشمند به کار رود .این گزارش بازخورد و مرجعی برای سیاستگذاران کالن برای تبیین برنامههای تامین مرالی
آینده خواهد بود.
-2-1-2-5

دفتر برنامه ریزی و مدیریت اجرایی شبکه هوشمند )(PMO

این دفتر نقش دفتر نظارت و کنترل پروژههای اجرای شبکه هوشمند برق وزارت نیررو را برعهرده خواهرد داشرت.
فعالیت این دفتر براساس استاندارد بینالمللی مدیریت پروژه ) (PMI, PMI, 2015خواهد بود .از وظایف آن اطمینران
تهای سهگانه زمان ،هزینه و مدیریت منابع (مالی،انسرانی،تجهیزات و مرواد) ،بررسری راهکارهرای
از مدیریت محدودی 

تحوالت رفتار مشترکین و غیره میباشد .کلیه بخش های اجرایی برنامه توسعه شبکه هوشمند برق از جمله زیرمجموعه
های وزارت نیرو گزارش پیشرفت پروژههای خود را به این دفتر ارسال مینمایند و این دفترر نقرش هماهنرگکننرده و
نظارت بر پیشرفت پروژهها را خواهد داشت .یکی از وظایف این دفتر تهیره و پیگیرری تهیره گزارشرات منشرور پرروژه،
گزارش میان دورهای و گزارش پایان دوره اجرای طرحها توسط مجریان و انتشار آنها در پرتال انتشار دانش (با دسترسی
کنترل شده یا عمومی) خواهد بود .پیگیری روند برگرزاری مناقصرات اجررا ،تعیرین محردوده اجررا ( )Scopeو ارزیرابی
پیمانکاران برای پروژههای اجرایی از دیگر وظایف این دفتر است.
از آنجاکه تعدد و گستردگی پروژه های شبکه هوشمند بسیاری از زیرمجموعه های حوزه بررق و انررژی در وزارت
نیرو را شامل می شود و در ساختار فعلی وزارت نیرو نیز بخش های مشابه و موازی ساختار پیشنهادی فروق وجرود دارد
لذا تص میم گیری در مورد تقسیم وظایف و یا تفویض آن برعهده مراجع تصمیم گیری در این وزارت خانه می باشد.
 -3-1-2-5کمیته تحقیقات و فناوری

این کمیته تحت نظارت شورای راهبردی شبکه هوشمند برق ،سه وظیفه مهم دارد:
 بررسی سبد طرح های تحقیقاتی ()Portfolio Office بررسی روند رشد تحقیقات در فناوری های شبکه هوشمند برق بررسی نیازهای کالن آموزشی توسعه شبکه هوشمند برق در ایران (تعیین تعداد فارغ التحصریالن کارشناسریارشد/دکترا در رشته های تخصصی ،دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شرکتهای برق و دوره های آزاد عمومی و ،)...
برگزاری دوره ها در مرکز و یا سایر مراکز تحقیقاتی ،اطالع رسانی در مورد برنامه ها و فرصتهای آموزشری کشرور/بین
المللی.
از دیگر وظایف این شورا عبارتست از:
 تدوین ،ارائه و پیگیری مکانیزم های حمایت از کسب و کارها و تولید داخل با رعایت اصول رقابرت پرذیری درسطح بین المللی

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

عملیاتی تامین برق شبکه هوشمند ،مدیریت پیچیدگیهای عملیاتی و اجرایی ،مدیریت میزان هوشمندی سیستم ،بررسی

 پایش و بازنگری مداوم سند راهبردی توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق -2-2-5شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند برق
به دلیل اکوسیستم چندالیهای و چندبخشی شبکه هوشمند برق تاسیس نهاد تنظیم مقررات اجتنرابناپرذیر اسرت.
ماهیت رقابتی و مشتری محور بودن آینده صنعت برق ،تنوع تامینکنندگان تجهیزات ،تنروع صرنایع مررتبط برا توسرعه
شبکه ،ذینفع بودن انواع گروه های اجتماعی و نیازهای متفاوت آنها نیازمند وجود یک سازمان هماهنگ کننده و نراظر
روابط است.
«شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند برق ایران» تنظیم روابط بازیگران شبکه هوشمند بررق (ترامین کننردگان
تجهیزات ،شبکه های توزیع و انتقال ،شرکتهای تولید ،مصرف کنندگان ،شرکتهای نوآور نوپا) و سایر بخشرهای مررتبط
(نیز همکاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) ،تصمیم گیری درباره مشوقهای نوآوری و سرمایه گذاری و
مقررات کالن ،تصویب تعرفه ها و غیره را برعهده خواهد داشت .این سازمان نقش اصلی در جراری سرازی مشروقهای
نوآوری و سرمایه گذاری ،به ویژه همسو سازی تالشهای توسعه فنراوری ( )R&Dو اجررا ( )Rolloutخواهرد داشرت.
شرح مختصری از انواع مشوقها که نمونه بهترین تجارب جهانی بوده اند در پیوست  2-4ذکر شده اند.
این شورا یک دبیرخانه خواهد داشت که طرح مقررات پیشنهادی را دریافت و بررسی کارشناسی مینماید .همچنین
مقررات مصوب شورا را به نهادهای اجرایی ابالغ مینماید.
تا ایجاد چنین تشکیالتی وزارت نیرو ،دولت و نهادهای زیربط وابسته به دولت می توانند این نقش را برعهده داشته
باشند.
 -3-2-5کمیته استانداردهای شبکه هوشمند برق ایران
پیشنهاد می شود این کمیته تحت نظارت شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند بررق تشرکیل شرود .ایرن کمیتره
وظیفه تدوین و ابالغ استانداردهای و رویه های مورد نیاز شبکه هوشمند برق را برعهرده دارد .اهمیرت ایرن کمیتره در
توسعه فناوری های شبکه هوشمند از آن جهت است که بسیاری از تجهیزات ،سیستم ها و سرامانه هرا در حروزه هرای
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 -ارائه برنامه های ترویج شبکه هوشمند با توجه به بازیگران و ذینفعان متفاوت شبکه هوشمند

تطابق پذیری ( )Interoperablityمی باشد .گروههای کاری آن تا زمان شکل گیری سازمان تنظیم مقررات می توانرد
تحت نظر پژوهشگاه نیرو و یا دیگر بخش های وزارت نیرو شکل گیرد .این کمیته شامل یک گروه ارزیابی (بره منظرور
نیاز سنجی ،همگرایی و همخوانی استانداردها) و نیز چندین گروه کاری تخصصی تدوین استانداردهای شبکه هوشرمند
برق خواهد بود .این کمیته همچنین وظیفه هماهنگی با استانداردهای ملی موجود و استانداردها بین المللری را برعهرده
خواهد داشت .این کمیته تعامل نزدیکی با سندیکای صنعت برق و کمیته اجرای شبکه هوشرمند بررق بایسرتی داشرته
باشد زیرا نقش اساسی این کمیته همسو سازی استانداردها در بخشهای مختلف شبکه هوشمند برق در کشور خواهد
بود .اهمیت ویژه آن در همگرا کردن استانداردها به ویژه از لحاظ همخروانی تجهیرزات سراخت شررکتهای مختلرف برا
اپراتورها و شرکت های توزیع است
 -4-2-5کمیته تحقیقات و فناوری
این کمیته مهمترین رکن توسعه فناوریهای شبکه هوشمند در ساختار مدیریت شبکه هوشمند است .وظیفه اصلی
این کمیته در راستای سند راهبرد ملی توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق ،تالش در جهت ترویج مفاهیم و کسب و
کار های شبکه هوشمند و کاربردهای آن ،وضع قوانین و پیشنهاد طرحها و برنامههایی در جهت باال بردن ارزش افرزوده
فناوری های مورد کاربرد در داخل کشور ،توسعه و کسب دانش بومی و افزایش سطح تولیدات داخلی و حمایت از حضور
در بازارهای جهانی و نیز چرخه دانش بینالمللی میباشد .به عبارت مختصر ،مدیریت این کمیته در تالش برای توسرعه
همه جانبه فناوریهای شبکه هوشمند در داخل کشور است.
کمیته تحقیقات و فناوری با رصد دقیق تمامی طرحها ،برنامره هرا و قروانینی کره در حروزه شربکه هوشرمند و در
مرتبهای باالتر در حوزه برق کشور وضع می شود و با استفاده ار جایگاه قانونی خود ،به دنبال حفظ منافع کشور در حوزه
فناوری های شبکه هوشمند برق و انطباق آن با راهبردها ،سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری شبکه هوشرمند بررق
کشور میباشد.
در این مسیر تالش میشود تا در عین در نظر گرفتن مصالح کشور و اولویتهای بخش اجرا ،ظرفیت تحقیقراتی و
تولیدی این بخش را توسعه داده تا ارزش افزودهای که از این بخش نصیب کشور میشود به حداکثر رسیده و جایگاه در
خور شان ،چه در حوزه دانش آفرینی و نیز تولید تجهیزات ،سیستمها و سامانههای مورد کراربرد در سرطح منطقرهای و
بینالمللی به دست آید.
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مختلف مستلزم ارتباط با یکدیگر هستند و همین ارتباط نیازمند استانداردسازی پروتکل ها و رویه ها مسائل مربروط بره

این کمیته تحت نظارت کمیته تحقیقات و فناوری خواهد بود.
ماهیت وظیفه این کمیته مدیریت پرتفولیوی تحقیق و توسعه فناوریهای شربکه هوشرمند بررق در ایرران اسرت.
کنترل و نظارت بر چگونگی پیشرفت سبد طررحهرای  R&Dبراسراس پرنج مرحلره فیلترهرای  ،Stage Gateکنتررل
تخصیص بودجه بر مبنای میزان پیشرفت طرحها و جذابیت/توانمندی ،به روز رسانی ماتریس جذابیت/توانمندی براساس
پیشرفت پروژهها ،هماهنگی میان طرحهای مختلف ،جلوگیری از دوبارهکاری ،اشتراک دانش ،ارزیابی دقیق طررحهرا از
وظایف این کمیته خواهد بود.

مدل گذرگاههای توسعه )(Stage Gate

مکانیزم  Stage Gateاز مکانیزمهای موفق بهترین تجارب جهانی جهرت غربرالگری پرروژههرای  R&Dاسرت.
( (PMI, PMI, 2015) (US Energy Office, 2015) )Stage-Gate, 2015ماهیت پروژههای  R&Dدر ابتردای
شروع کار ریسکی و نامشخص است ،جهت جلوگیری از اتالف منابع و مدیریت بهتررین ترکیرب تخصریص منرابع بره
طرحهای ( R&Dدر سبدی از طرحهای با احتمال موفقیت باال و نیز طرحهای ریسکی پرارزش) از این مکرانیزم بهرره
گرفته میشود.
شکل زیر مفهوم این فرایند را نشان میدهد.
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 -1-4-2-5کمیته مدیریت سبد طرح های تحقیقاتی
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شکل  3-5مدل گذرگاههای توسعه

هر دروازه یک گذرگاه ارزیابی پیشرفت طرح توسط متقاضی توسعه دهنده طرح محسوب میشود .سواالتی کره در
هر گذرگاه جهت تصمیم گیری کمیته پرتفولیو الزم است در شکل فوق نشان داده شده است .یکی از اولین وظایف این
کمیته تدوین قالب های ثبت گزارشات متقاضیان توسعه دهنده طرح خواهد بود .متقاضی توسعه دهنده طررح مسرتندات
ایده طرح را در گذرگاه اول و دوم به کمیته پرتفولیو ارائه می دهد ،در این مرحله کمیته پرتفولیو بایستی طرحهای ارائره
شده را بررسی نموده و توانمندی متقاضی و نیز ماهیت طرح را نیز در نظر بگیرد و ادامه طرح را تصویب یا رد کند و یرا
درخواست ارائه مجدد طرح را بنماید.

1

به طور کلی می توان هر گذرگاه را غربالی از طرحهای محتمالً موفق و یا ارزشمند در نظر گرفت.

 1نمونه یکی از این دستورالعملها که توسط دفتر انرژی امریکا تهیه شده است از سایت زیر قابل دسترسی است.
http://www1.eere.energy.gov/analysis/pdfs/evaluation_methods_r_and_d.pdf
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شکل  2-5غربالگری طرح ها در هر گذرگاه براساس اولویتهای استراتژیک ،عالقه توسعه دهنده و نظرات ذینفعان

همان طور که در شکل فوق نشان داده شده است ،یکی از مهمترین اولویتهای استراتژیک تشویق طرحهرای در
اولویت به گذر از گذرگاههای پنجگانه است .بدیهی است طرحهای گروه ( Aدر ماتریس جذابیت-توانمندی) در اولویرت
اول بررسی قرار خواهند گرفت و اولویتهای بعدی به ترتیب طرحهای گروههای  Bو Cو در نهایت  Dخواهد برود .برا
این وجود این اولویتبندی به معنای حذف فناوریهای گروههای C ،Bو  Dنیسرت .در صرورتی کره متقاضری توسرعه
دهنده طرح در کشور وجود داشته باشد می تواند ایده و مستندات طرح خود را طبق این فرایند به کمیتره پرتفولیرو ارائره
کند.
کمیته پرتفولیو نقش اجرایی سیاستهای مشوقهای سرمایه گذاری نوآورانه شورای تنظیم مقررات شربکه بررق را
برعهده دارد .این کمیته پیگیری این سیاستها در حوزه  R&Dو نیز در حوزه “نوآوریها”ی شرکتهای تولید ،انتقال و
توزیع (برای فناوریها و خدمات کامالً جدید و نه نوآوری های محدود به عملیات جاری روزانه) را برعهده خواهد داشت.
این کمیته گزارش ساالنهای از طرحهای توسعه فناوری و وضعیت گذر آنها از دروازه خانهای فراینرد  Stage-Gateرا
ارائه میکند و آن را در اختیار نهادها و انجمنهای زیربط قرار میدهد .همچنین این کمیته نقرش مشرورتی بره هنگرام
بازنگری نقشه راه توسعه شبکه هوشمند برق خواهد داشت .به این ترتیرب ایرن کمیتره نقرش مهمری در فعرال شردن
کارکردهای «جهتدهی سیستم» و «مدیریت منابع» و تجاری سازی طرحهای  R&Dخواهد داشت.

مقررات شبکه برق (برای حصول اطمینان از اجرای موفق مشوقها) ،نمایندگان بخش دانشگاهی (برای تاییرد علمری و
فنی طرحها) ،پژوهشگاه نیرو (برای تایید علمی و فنی طرحها) ،و نماینده کمیته مدیریت شبکه هوشمند (برای هماهنگی
و همراستایی تحقیق و توسعه با سیاستهای اجرایی ) باشد .همچنین یکی از اعضای این کمیته بایستی نهادهای مرتبط
با ارزیابی اقتصادی توجیهپذیری طرحها باشد (مثالً نماینده وزارت صنایع) .همچنین درصورتی که اعضای اصلی کمیتره
تشخیص دهند و به درخواست متقاضی توسعه دهنده طرح ،به منظور تسهیل تجراریسرازی طررح و کسرب پشرتیبانی
سرمایهگذاران در دروازههای  0الی  2نماینده سایر شرکتها یا نهادهای مرتبط (مانند شرکتهای سرمایهگذاری ،ونچرها
و  )...دعوت میشوند .به این ترتیب این کمیته نقش محوری در بهبود تعامل بازیگران مختلف توسعه فناوریهای شبکه
هوشمند برق خواهد داشت.
یهای تحقیقاتی ساالنه (به ویژه براساس بازخورد گزارشرات Stage
همچنین ایجاد مکانیزم دقیق تعیین نیازمند 

 )Gateاز دیگر وظایف این نهاد میباشد.
تحلیل زوجی/ساختاری عملکردی سیستم نوآوری شربکه هوشرمند بررق و همراهنگی میران نهادهرای دیگرر در
اکوسیستم شبکه هوشمند برق از وظایف اساسی این نهاد است.
یکی از پیشنهادها برای فعال کردن توسعه دهنده های فناوری در کشور تصرویب مشروق بررای توسرعهدهنردگان
فناوریهای عبور کننده از فرایند گذرگاههای توسعه ) (Stage Gateاست .به این ترتیب مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای
کشور و نیز شرکتهای صنعت برق (نظیر مپنا ،کنتورسازیها و  )....انگیزه شروع به تحقیق و توسعه و گذر از این فرایند
را خواهند داشت .این جایزه ممکن است ترکیبی از روشهای مشابه  NICو  NIAبرای دو دسته پروژههای پرچم دار از
نظر پیشرو بودن یا اثر فناوری و پروژههای کوچک و متوسط باشد .به این ترتیب سبدی از پروژهها از نظر مرالی در هرر
سال بسته به احتمال موفقیت و توانمندی تیم توسعه دهنده مورد اولویت در استفاده از منابع حمرایتی قررار مریگیرنرد.
مطالعات این مشوق ها توسط کمیته مدیریت شبکه هوشمند برق انجام شده و شورای تنظیم مقررات شبکه برق آنها را
تصویب میکند .اجرای این مشوقها بر عهده کمیته  PMOو کمیته پرتفولیو میباشد.
فرایند  Stage Gateدر بخش قبل توضیح داده شد .همانطور که بیان شد کمیتره پرتفولیرو در برازههرای سراالنه
خروجی های این فرایند را بررسی کرده و براساس آن ماتریس جذابیت-توانمندی را به روز مینماید و نهایتاً اولویتهای
اجرایی نقشه راه توسعه فناوری در زمان بازبینی نقشه راه به روز رسانی میشود.
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به این ترتیب با توجه به ماهیت وظایف این کمیته ،پیشنهاد میشود اعضای آن متشکل از نماینده شورای تنظریم

یها :کمیته پرتفولیو موظف است به صورت
 به روز رسانی نقشه راه براساس نتایج گزارش پیشرفت فناور دوساالنه گزارش کنترل انحرافات ،چگونگی مدیریت منابع و اولویتبندی راهبردی جدید طرحهای
 R&Dانتشار را با هماهنگی وزارت نیرو در بخش اجرا منتشر نماید .براساس گزارش مذکور نقشه راه
میتواند مورد بازبینی قرار گیرد.
 مطالعات دورهای ساالنه در چارچوب مشخص برای تحلیل نقاط ضعف و قوت و تحلیل شکاف شبکههوشمند :طراحی چارچوب مشخص تحقیق استراتژیک برای تکنولوژیهای شبکه/شهر هوشمند که
ینفعان در تحقق
ینفعان شکل گرفته است و ضامن مشارکت فعال تمام ذ 
یهای تمام ذ 
براساس نیازمند 
اهداف فناورانه باشد .کمیته پرتفولیو موظف است با توجه به بازخورد فرایند عبور از درگاهها وجود
رساختهای کافی جهت حمایت از تحقیقات مرتبط را بررسی و جهت رفع موانع زیرساختی با همکاری

زی
وزارت نیرو و شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند برق اقدام نماید.
 ارزیابی میزان مشارکت متخصصین کارشناسی ارشد و دکترا :یکی از مهمترین وظایف کمیته پرتفولیومدیریت منابع (شامل نیروی انسانی) است .به صورت ساالنه یا دوساالنه بایستی به کمک سندیکای
صنعت برق گزارشات زیر منتشر شوند:
 گزارش بررسی میزان حضور محققین کارشناسی ارشد و دکترا که توانمندی کامل برای پاسخگویی بهنیاز صنعت را دارند به تفکیک طرحهای  R&Dو اجرا،
 گزارش پایش میزان بودجه تحقیقاتی برنامهریزی شده و تخصیص داده شده و ارزیابی اهداف تحققیافته
 گزارش بررسی شاخصهای ظرفیت جذب بالقوه و بالفعلاولین قدم کمیته پرتفولیو تهیه قالب فرم جمعآوری دادههای شاخصهای ایرن گرزارش اسرت .ایرن
قالب باید در کمترین تعداد صفحات (حداکثر در  3-0صفحه باشد) .این قالب بالفاصله پس از آگاهی بخشری
به شرکتها و نهادها در خصوص اهمیت این شاخصها ،در اختیار شررکتهرا و نهادهرای مررتبط برا شربکه
هوشمند برق قرار میگیرد و پس از یک سال دادههای شاخصهای ذیل در فرم مذکور از شرکتها و نهادهرا
جمع آوری میشود .کمیته پرتفولیو فرمهای مذکور را بررسی و تحلیل تجمیعی نموده و گزارش سراالنهای را
تهیه میکند .حداقل شاخصهایی که بایستی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
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اهم اقداماتی که باید صورت گیرند عبارتند از:

 تعداد محققین کارشناسی ارشد و دکترا مشارکت کننده در پروژهها به صورت تماموقت و پارهوقت بهفصل پنجم :برنامه اقدامات

تفکیک،
 تعداد و اندازه پروژهها براساس بودجه، میزان تحقق اهداف پروژهها تعداد ثبت اختراعات، تعداد اختراعات تجاری شده، پایش حضور متخصصان کارشناسی ارشد و دکترا در مراحل مختلف پروژههای ( R&Dوزارت نیرو وشرکتهای توسعه دهنده فناوری) طی عبور از گذرگاههای  1تا ،2
 پایش حضور متخصصان کارشناسی ارشد و دکترا در مراحل مختلف پروژه اجرای شبکه هوشمند (اجراشده وزارت نیرو و شرکتهای پیمانکار اجرای شبکه هوشمند).
گزارش مذکور بایستی در پرتال انتشار دانش جهت دسترسی ذینفعان و برنامهریزان مرکز ملری پررورش
مهارتهای شبکه هوشمند و وزارت علوم منتشر شود.
زمهای حمایت از خوشههای صنعتی و تحقیقاتی مرتبط با شبکه هوشمند
 گزارش ارزیابی وضعیت و مکانی برق :این گزارش نیز توسط کمیته پرتفولیو و با همکاری سندیکای صنعت برق و سازمان شهرکهای
صنعتی ایران تهیه میشود.
یکی از مهمترین مخاطبان گزارشات فوق شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند برق خواهد بود زیرا براساس ایرن
گزارشات میتواند چگونگی اثربخشی طرحهای تشویقی نوآورانه خود را ارزیابی نماید و سیاستهای موثرتری را در
آینده تصویب نماید.
یکی دیگر از وظایف این کمیته ارائه گزارش ارزیابی پیشرفت توسعه فناوریها براساس فیلتر  :Stage Gateاست.
در این گزارش ،وضعیت پیشرفت طرحها طی گذر از درگاههرای فراینرد Stage Gateدر پرترال انتشرار دانرش منتشرر
میشود .ارزیابی پرتفولیو در فواصل معین (مثالً ساالنه یا فصلی) صورت گیرد ،به روز رسانی و ارزیابی دقیقتر جذابیت-
توانمندی فناوریها در پایان هر سال بایستی انجام شود ،برآورد نیازهای تامین مالی و فرصتهرای آینرده بره صرورت
ساالنه توسط کمیته پرتفولیو براساس طرحهای ثبت شده در مرحله  1فرایند و پریشبینری احتمرال گرذر آنهرا از سرایر
درگاهها انجام شود.
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فناوریهای صفحات بعد در صورت وجود متقاضی توسعهدهنده فناوری فراینرد  Stage Gateتوسرط کمیتره پرتفولیرو
مدیریت میشود .ضروری است با توجه به اجرای طررحهرای پیرادهسرازی شربکه هوشرمند توسرط وزارت نیررو بررای
فناوریهای مختلف تحقیقات دانشگاهی و نیز بررسی امکان سنجی صورت گیرد .زیرا این فناوریها به طور ویژه قابلیت
قابل توجهی در تحول شبکههای سنتی برق و هوشمندسازی آنها دارند.
 -2-4-2-5دفتر توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق

این دفتر تحت نظارت کمیته تحقیقات و فناوری خواهد بود.
این طرحها تحت نظارت کمیته تحقیقات و فناوری انجام میشوند و دو دستهاند:
 مطالعات تحقیقاتی آکادمیک توسط دفتر تحقیقات راهبری مدیریت و تشویق میشوند.-

طرحهای توسعه فناوری توسط کمیته پرتفولیو  R&Dمورد بررسی و حمایت قرار میگیرند

مجدداً متذکر میشویم که گروه فناوریهای  Aدر اولویت توسعه و ارائه مشوقها در کوتاهمدت قرار مریگیرنرد ،و
سایر اولویتها حتماً بایستی از طریق فرایندهای پایش ،توجیهپذیری و مدیریت تخصیص منابع به آنها به شدت کنتررل
شود .این اقدام به ویژه برای طرح های توسعه کاربردی فناوری که هزینه بر هستند ضروری اسرت و از طریرق فراینرد
 Stage Gateو ارائه مشوقهای نوآورانه مدیریت منابع صورت گرفته و جهتدهی تحقیقات انجام میشود.

 -5-2-5نهادهای غیر دولتی و انجمن های مرتبط با شبکه هوشمند برق
این انجمن ها مبتنی بر فعالیت «افراد» (متخصصین ،اساتید ،دانشجویان ،کارکنان صنعت و غیره خواهد برود .ایرن
انجمن ها به نوعی نقش تقویت شبکه سازی بین متخصصین داخلی و خارجی را خواهد داشت .بخشی از وظایف ترویج
و فرهنگ سازی ،نظارت و گزارش دهی نیز می تواند به این انجمن ها واگذار شود .برگزاری همایش ها و کنفرانس ها،
خبرنامه ها ،مجالت و غیره از جمله فعالیت های این انجمن ها می تواند باشد .همچنین گزارشات رسمی ایرن انجمرن
می تواند نقش مرجع مشورتی برای سیاستگذاران دولتی و تنظیم کنندگان مقررات داشته باشد.
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همانطور که در بخش قبل ذکر شد بررای فنراوریهرای گرروه  Bو  Cو  Dمراتریس جرذابیت -توانمنردی و نیرز

ایجاد شبکه آزمایشگاهی فناوریهای نوین شربکه هوشرمند کره ماهیرت تحقیقراتی دارد .ایرن مراکرز برا مردیریت
پژوهشگاه نیرو احداث خواهد شد .با توجه به گسرتردگی زمینره هرای فنراوری مرورد اسرتفاده ،بخشری از ایرن مراکرز
درپژوهشگاه نیرو و بخش دیگر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور با در نظر گرفتن توانمندی آنها و تحت نظرارت
پژوهشگاه نیرو انجام خواهد شد .وظایف این شبکه عبارت خواهند بود از:
 فراهم سازی زیرساخت های آزمایشگاهی و تست فناوری ها،
 انجام آزمایش های استاندارد ( )Type Approvalو صدور گواهینامه معتبر

 -3-5راهبردها و اقدامات توسعه فناوریها
راهبرد  :0توسعه دانش فنی و بومیسازی فناوریهای اولویتدار شبکه هوشمند برق
اقدامات فنی
 -1فناوری کنتورهای هوشمند
 توسعه و تجاری سازی فناوری کنتور هوشمند و سامانه نمایشگر خانگی توسعه سامانه های مدیریت داده های کنتورهای هوشمند بومی ()MDMS تدوین استاندارد ملی کنتورهای هوشمند و سیستم های وابسته پژوهش امنیت استفاده از کنتورهای هوشمند و سیستم های مخابراتی توسعه سخت افزاری متمرکزکننده های محلی داده کنتورها و شبکه های ارتباطی محلری و منطقرهای
 -5فناوریهای سمت مشترکین
 توسعه و تجاری سازی فناوری های سمت مشترکین (سیستم هرای خانره هوشرمند ،سیسرتم هرایمدیریت انرژی ساختمان ها ،سامانه های مدیریت مصرف انرژی ،پورتال ها و داشبورد های مدیریت
انرژی)
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 -6-2-5آزمایشگاه ها و مراکز تست تجهیزات

ترموستات های هوشمند
 ایجاد سامانه ها و ابزارهای ارتباطی تعامل با مشترکین و توسرعه سرامانه هرای خردمت رسرانی برهکاربران
 توسعه فناوری های لوازم خانگی هوشمند پروژه های مطالعاتی گروه بندی و تحلیل رفتار گروه های مشترکین-

پروژه طراحی تنوعی از تعرفه ها براسراس رفترار و سربک زنردگی گروههرای مشرترکین ( Tariff

)Design
 -0فناوریهای ارتباطات و فناوری اطالعات
 ترردوین ضرروابط و اسررتانداردهای مرررتبط بررا ارتباطررات شرربکه هوشررمند و مسرراله تطررابق پررذیری()interoperability
 تدوین ضوابط و استانداردهای نرم افزارها و سخت افزارهای مورد استفاده در شبکه هوشمند تعریف پروژه های مطالعاتی در حوزه امنیت اطالعات و جلوگیری از تهدیدات -3سیستم ها و سامانه های شبکه توزیع و انتقال برق
 گسترش و تکمیل سامانه های اتوماسیون توزیع توسعه سیستم های مدیریت شبکه توزیع ()Distribution Management System پروژه تحقیقاتی بررسی تاثیر کنترل از راه دور وسایل برقی خانگی تبیین استانداردهای زیرساختهای شهر/شبکه هوشمند-

تحقیقات مرتبط با فناوریهای پیشرفته پاسخدهی تقاضا ()demand response

 -2سیستم و سامانه های پایش سطح گسترده ()WAMS
 توسعه سامانه های پایش سطح گسترده بومی ()WAMS توسعه تجهیزات و سخت افزارهای مربوط به سنسورها و سایر دستگاه های اندازه گیری توسعه و تکمیل سیستم  SCADAبومی-

توسعه تجهیزات و سخت افزارهای مربوط به تولید PMU

 -4فناوری های نوین و یکپارچه سازی مولدهای پراکنده
 -پروژه تحقیقاتی یکپارچه سازی مولد ها در سطوح ولتاژ پایین و متوسط
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 -ساخت سخت افزارهای کلیدی هوشمندسازی خانه ها شامل روترها ،تجمیع کننده هرای حرارتری و

 اجرای پایلوت شارژ خودروهای الکتریکی ()pilot 9ا دا ا

تیبا

 -1کنتورهای هوشمند:
 تدوین طرح جامع توسعه کنتورهای هوشمند بومی ایجاد مرکز تحقیقات شمارنده های هوشمند ایجاد ازمایشگاه تست (آزمون کیفی) کنتورهای هوشمند بهرهگیری از دادههای کنتورها -5فناوری های سمت مشترکین:
 حمایت از شرکتهای نوپا در زمینه فناوریهای سمت مشترکین برنامه ترویج :معرفی کسب و کارها و ترغیب شرکتهای نرم افزاری و سخت افزاری جهت ورود به بازارسیستمهای هوشمند خانه و ساختمان و فناوریهای سمت مشترک
 ارائه تسهیالت به شرکتهای سرمایه گذاری ریسک پذیر جهت ورود به کسب و کارهای نوپا در شبکههوشمند به خصوص فناوریهای سمت مشترکین
 تدوین قوانین الزام آور جهت استفاده سازمانها و ادارات دولتی و وابسته جهت پیاده سازی سیستم هایمدیریت انرژی ساختمان
 ارائه مشوق جهت استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند خانه و ساختمان -0ارتباطات و فناوری اطالعات
 معرفی فرصتهای کسب و کار و تشویق اپراتورهای مخابراتی برای حضور در حوزه شبکه هوشمند برق وسرمایه گذاری در بخش ارتباطات و حمایت از تولید نرم افزارهای تلفن همراه و تجهیزات و ادوات متصل
به شبکه و اینترنت اشیاء ( )IoTدر حوزه شبکه هوشمند
 پروژه پایلوت :طرح آزمایشی پیاده سازی شبکه دسترسی انتقال داده شبکه هوشمند با استفاده ازفناوریهای متنوع در دسترس
راهبرد  :2حمایت از توسعه کسب و کارهای نو و دانش بنیان
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 -تحقیق و توسعه در زیرساخت خودروهای الکتریکی

 .5تدوین برنامه جامع حمایت از ارکان توسعه کسب و کارهای نوپا (شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر
و شتابدهنده های کسب و کار)
راهبرد  :3آموزش و تربیت سرمایه های انسانی
 .1اعطای بورسیه های مطالعاتی به اساتید و دانشجویان در حوزه شبکه هوشمند برق
 .5برنامه حمایت از طرح ها ،پروژه ها ،پایان نامه ها و مقاالت دانشرگاهی در حروزه هرای اولویرت دار
شبکه هوشمند برق
 .0نیازسنجی و تعریف دوره ها و دروس آموزشی مرتبط برا شربکه هوشرمند بررق در سرطوح مختلرف
دانشگاهی
راهبرد  :3تأمین و تسهیل منابع مالی
 .3تعیین سهم نوآوری از درآمد ناشی از تعرفه ها ،درصدی از اعتبار دستگاه ها به پژوهش و یا از محل
صرفه جویی در مصرف برق مشترکان
 .2ایجاد صندوق حمایت از طرح ها و پروژه های مرتبط با توسعه فناوری های شبکه هوشمند
راهبرد  :2ایجاد زیرساخت های توسعه فناوری های شبکه هوشمند
 .1تدوین الزامات قانونی به منظور استفاده شرکتهای تولید ،توزیع و انتقال برق از فناوریهای هوشرمند
تولید شده در داخل
 .5فراهم سازی رویه ها و قوانین پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی در پروژه های تحقیق و توسعه
 .0تدوین مجموعه استانداردهای شبکه هوشمند برق (به صورت جامع و همخوان)
راهبرد  :5فرهنگسازی و ترویج مفاهیم ،کاربردها و کسب و کارهای شبکه هوشمند
 .1آشنایی بازیگران و تولید کنندگان برق با فرصتهای پیش روی شبکه هوشمند برق و برنامههای
دولت برای حمایت از این بخش.

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 .1ایجاد و حمایت از مراکز رشد فناوری های شبکه هوشمند

فرصتهای پیش روی این صنعت و نیز برنامهها ،حمایتها و مشوق های مدیریت انرژی کشور
برای حمایت از تولیدات داخل.
 .0آشنایی بازیگران حوزه فاوا ( )ICTبا فرصتهای پیش رو و برنامههای مدیریت انرژی کشور در
حوزه شبکه هوشمند برق
 .3معرفی برنامههای حمایتی از شرکتهای نوپا و دانش بنیان و همکاری با ارکان اصلی توسعه کسب
و کارهای نوپا و ریسک پذیر از جمله مراکز رشد و نوآوری ،شتابدهندههای کسب و کار ،شرکتهای
سرمایهگذاری ریسک پذیر و غیره جهت گسترش و حمایت از ایدهها و کسب و کارهای مرتبط با
شبکه هوشمند برق به ویژه در بخش مشترکین.
در ادامه هر یک از راهبردهای فوق برحسب ماهیت تشریح می گردد.
 -1-3-5برنامه ها و قوانین
یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین عوامل در پیشبرد و تسهیل فرایند توسعه فناوری برنامه ها و قوانینی هستند که
در راستای حمایت و توسعه فناو ری تدوین و وضع می شوند .در بسیاری از حوزه ها و در مواجهه با بسیاری از ذینفعران
نیاز به تعیین و تامین پروژهها نیست و بخش غیر دولتی و مکانیزم های موجود بازار امکان تعریف و تامین مالی و غیره
این طرح ها و پروژه ها را دارند و نها نیازمند وجود قوانین حمایتی در این زمینه هستند.
در ارامه این فصل به فراخور بخش های مختلف برنامه هایی پیشنهاد شده است .برخی از ایرن برنامره هرا کره از
کلیت بیشتری برخوردار بوده است در این بخش آمده است .جدول زیر لیست این برنامه ها را نشان می دهد و در ادامه
شرح بیشتری از هر کدام ارائه شده است:
جدول  0-5برنامه های پیشنهادی
کد

بازه زمانی

عنوان برنامه
تعیین سهم نوآوری از درآمد ناشی از تعرفه ها ،درصدی از اعتبار دستگاه ها بره پرژوهش و یرا از محرل
صرفه جویی در مصرف برق مشترکان

کوتاه مدت

تدوین الزامات قانونی به منظور استفاده شرکتهای تولید ،توزیع و انتقال برق از فناوریهای هوشمند تولیرد کوتاه مدت

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

 .5برنامههای آشنایی تولید کنندگان صنعت برق با سیستم ها و سامانههای شبکه هوشمند برق،

فراهم سازی رویه ها و قوانین پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی در پروژه های تحقیق و توسعه

کوتاه مدت

تدوین مجموعه استانداردهای شبکه هوشمند برق (به صورت جامع و همخوان)

کوتاه مدت

برنامه های ترویج مفاهیم و کسب و کارهای شبکه هوشمند برق

کوتاه مدت

در جداولی که در ادامه می آید به تفصیل به شرح و بیان جزییات هر یک از این برنامه ها پرداخته خواهد شد:
جدول  2-5برنامه
تعیین سهم نوآوری از درآمد ناشی از تعرفه ها ،درصدی از اعتبار دستگاه ها به پدژوهش و
یا از محل صرفه جویی در مصرف برق مشترکان
چالش ها

چالشهای عملکردی :محدودیت منابع ،وضعیت تامین مالی ضعیف،
چالشهای نهادی :کمبود مقررات و برنامه های حمایتی

شرح

این امر از مهمترین اقدامات فعال سازی سیستم نوآوری ایران خواهد بود .هدف اساسی این اقدام ،اطمینران از
تامین مالی نوآوری ها و مشوقهای نوآوری است.

هدف
نتایج مورد انتظار
مسئول

-

تامین مالی بخشی از طرح ها و پروژه های توسعه فناوری های شبکه هوشمند

-

تخصیص سهم نوآوری و توسعه فناوری از درآمد دستگاه ها

-

افزایش سهم نوآوری و توسعه فناوری از درآمد دستگاه ها

-

تسریع در فرآیند توسعه فناوری از طریق تسریع در تامین مالی

پیشنهاد دهنده :شورای راهبردی شبکه هوشمند برق  -کمیته تحقیقات و فناوری
تصویب کننده :شورای تنظیم مقررات شبکه برق

مشارکت کنندگان

 شرکتهای انتقال و توزیع سازندگان تجهیزات شرکتهای توسعه فناوری -مراکز تحقیقاتی

ماهیت پروژه

حمایتی

دوره زمانی

کوتاه مدت ( 5ساله -از  1042تا )1044

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

شده در داخل

تدوین الزامات قانونی به منظور استفاده شرکتهای تولید ،توزیع و انتقال برق از فناوریهای
هوشمند تولید شده در داخل
چالش ها

چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه ،اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت
چالشهای عملکردی :مدت زمان تاخیر تجراری سازی،ریسرک موانرع ورود بره بازار،مشرترکان و ذینفعران
غیرفعال/غیرتعاملی ،عدم قطعیت بازار

شرح

یکی از مهم ترین عوامل چالش برانگیز در مسیر توسعه فنراوری مقاومرت بهرره بررداران داخلری ازاسرتفاده از
محصوالت و خدمات بنگاه های داخلی است .یکی از وظایف اصلی دولت سوق دادن بازار مصرف به استفاده از
تولیدات و فناوری های داخلی است .این کار از طریق وضع تعرفه ها و قوانین در بازار اتفراق مری افترد .بررای
مصرف کنندگان دولتی امکان وضع قوانین الزام آور هم وجود دارد .با توجه به ساختار فعلی برق کشور و دولتی
و شبه دولتی ب ودن ساختار بهره برداری برق کشور می توان از این امکان نیز بهره برد .تنها باید توجره داشرت
که با فراهم کردن امکان رقابت داخلی و خارجی از افت کیفیت تولید و مشکالت عدم رقابت جلوگیری کرد ترا
بتوان به تولریدی رقابتی در سطح ملی و بین المللی دست یافت.

هدف

نتایج مورد انتظار

مسئول

-

حمایت از تجهیزات ،سیستم ها و سامانه های تولید شده در داخل کشور

-

توسعه فناوری های بومی در کشور

-

حمایت از صنایع داخلی

-

جلوگیری از واردات محصوالتی که مشابه داخلی دارند

-

افزایش تولید داخلی

-

توسعه تولید و کسب و کارهای داخلی و سوددهی آنها

پیشنهاد دهنده :شورای راهبردی شبکه هوشمند برق  -کمیته تحقیقات و فناوری
تصویب کننده :شورای تنظیم مقررات شبکه برق

مشارکت کنندگان

شرکتهای انتقال ،شرکتهای  ،ICTمراکز تحقیقاتی ،تولید کنندگان

ماهیت پروژه

توسعه بازار ،حمایتی

دوره زمانی

کوتاه مدت ( 3ساله -از  1042تا )1047

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

جدول  3-5برنامه

فراهم سازی رویه ها و قوانین پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی در پروژه هدای تحقیدق و
توسعه
چالش ها

چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه
چالشهای عملکردی :عدم بلوغ فناوری

شرح

فراهم سازی رویه ها و قوانین پشتیبانی از حقوق مالکیت معنروی در پرروژه هرای تحقیرق و توسرعه یکری از
الزامات توسعه فناوری و نوآوری می باشد .در صورتیکه حقوق مالکیت معنوی پژوهشگران حفظ شود می توان
به تولید دانش کاربردی بیشتر در این حوزه امیدوار بود.

هدف

-

حمایت از نوآوری و توسعه فناوریهای بومی

نتایج مورد انتظار

-

تدوین و تسهیل فرایندهای ثبت مالکیت معنوی حداقل در حوزه فناوری های و نوآوری های
شبکه هوشمند

مسئول

پیشنهاد دهنده :شورای راهبردی شبکه هوشمند برق  -کمیته تحقیقات و فناوری
تصویب کننده :شورای تنظیم مقررات شبکه برق

مشارکت کنندگان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – مرکز مالکیت معنوی

ماهیت پروژه

حمایتی

دوره زمانی

کوتاه مدت ( 5ساله -از  1042تا )1044

جدول  5-5برنامه
تدوین مجموعه استانداردهای شبکه هوشمند برق (به صورت جامع و همخوان)
چالش ها
شرح

-

مشکالت عدم تطابق پذیری ()Interoperability

-

عدم کاربرد بسیاری از قابلیت های سیستم ها و سامانه ها

استانداردها از مهم ترین چالش های شبکه هوشمند هستند .به همین منظور کشورهای بسیاری در صردد رفرع
مشکالت مربوط به استاندارد سازی در شبکه هوشمند برآمده اند و سازمان هایی در سطح بین الملرل مسرآول
تهیه و تدوین استانداردهای این حوزه هستند .تعدد سیستم ها و سامانه های شبکه هوشمند و لزوم ارتباط این
سیستم ها و سامانه ها با یکدیگر نیازمند وجود استانداردهای بسیاری می باشد .یکی از مشکالتی که در مسیر
توسعه فنراوری و تولیرد وجرود دارد عردم وجرود اسرتانداردهای ملری و برین المللری سرت( .برخری از نمونره

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

جدول  2-5برنامه

هدف
نتایج مورد انتظار

-

برخورداری از استانداردهای یکسان و همخوان با استانداردهای بین المللی

-

تولید محصوالت استاندارد شده

-

استاندارداسازی محصوالت

-

رفع مشکل استاندارد جهت حضور در بازارهای بین المللی

مسئول

کمیته استانداردهای شبکه هوشمند

مشارکت کنندگان

کمیته تحقیقات و فناوری

ماهیت پروژه

استاندارد و امنیت

دوره زمانی

کوتاه مدت –  1042تا 1044

مجموعه برنامه های ترویج مداهیم و کسب و کارهای شبکه هوشمند

مهمترین هدف این بخش از برنامهها آگاه سازی بازیگران بالفعل و بالقوه شبکه هوشمند برق با مفراهیم ،فضرای
کسب و کار و فرصتهای پیش روی این حوزه میباشد .با توجه به تعدد و تنوع بازیگران شربکه هوشرمند ،الزم اسرت
برنامههای جداگانهای جهت ترویج مفاهیم و فرصتهای شبکه هوشمند اجرا شود .در بخشهای مختلفی کره در ادامره
این فصل می آید ،به اقتضای هر بخش در مورد برنامه هرای ترویجری صرحبت خواهرد شرد ،امرا بره طرور خالصره در
بخشهای زیر نیاز به وجود برنامههای ترویجی وجود دارد:
 -1آشنایی بازیگران و تولید کنندگان برق با فرصتهای پیش روی شبکه هوشمند برق و برنامههای دولت برای
حمایت از این بخش.
 -5برنامههای آشنایی تولید کنندگان صنعت برق با سیستم ها و سامانههای شبکه هوشمند برق ،فرصتهای پیش
روی این صنعت و نیز برنامهها ،حمایتها و مشوق های مدیریت انرژی کشور برای حمایت از تولیدات داخل.
 -0آشنایی بازیگران حوزه فاوا ( )ICTبا فرصتهای پیش رو و برنامههای مدیریت انرژی کشور در حوزه شبکه
هوشمند برق:
 -اپراتورهای مخابراتی :جهت فراهمسازی بستر ارتباطی شبکه هوشمند برق

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

استانداردهای مطرح در شبکه هوشمند برق در پیوست  3-4ذکر شده اند)

اتوماسیون و غیره
 شرکت های سختافزاری و الکترونیکی :جهت توسعه فناوری ،کاربری و پشتیبانی سیستمها و زیرسیستمهای شبکه هوشمند برق و مدیریت انرژی به ویژه در بخش سیستمهای مدیریت ساختمان و غیره
 -3معرفی برنامههای حمایتی از شرکتهای نوپا و دانش بنیان و همکاری با ارکان اصلی توسعه کسب و کارهای
نوپا و ریسک پذیر از جمله مراکز رشد و نوآوری ،شتابدهندههای کسب و کار ،شرکتهای سرمایهگذاری
ریسک پذیر و غیره جهت گسترش و حمایت از ایدهها و کسب و کارهای مرتبط با شبکه هوشمند برق به ویژه
در بخش مشترکین.
 -2حمایت از مقاالت ،پروژههای تحقیقاتی ،پایان نامههای کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا ،اعطای دورههای
تحصیلی به پژوهشگران برتر و برگزیده و غیره.

جدول  1-5برنامه
مجموعه برنامه های ترویج مفاهیم و کسب و کارهای شبکه هوشمند برق
چالش ها

چالش های بازیگران:
-

عدم آشنایی بسیاری از بازیگران با شبکه هوشمند و فرصت های موجود آن

-

ریسک ورود به بازار جدید

چالش های تعامل بازیگران:
شرح

تعدد بازیگران شبکه هوشمند و عدم ارتباط موثر

بازیگران بافعل و بالقوه بسیاری در اکو سیستم شبکه هوشمند حضور خواهند داشت .بسیاری از ایرن برازیگران
در حال حاضر در حوزه شبکه هوشمند فعال نیستد به خصوص بازیگران حوزه فاوا .یکی از مهم تررین عوامرل
موفقیت توسعه فناوری ها و پیاده سازی شبکه هوشمند آگاهی و تدغیب این بازیگران به حضور فعال و نقرش
آفرینی در اکو سیستم شبکه هوشمند است .بسریاری از ایرن برازیگران بره صررف آگراهی از فرصرت حضرور
داوطلبانه خواهند داشت و سرمایه گذاری قابل توجهی را نیز در این حوزه انجام خواهند داد.

هدف

-

آشنایی بازیگران مختلف شبکه هوشمند با مفاهیم ،کابردها و مزایای شبکه هوشمند

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -شرکتهای نرمافزاری :جهت توسعه سامانهها و سیستمهای مدیریت انرژی ،مدیریت شبکه برق،

-

ارائه تسهیالت و مشوق ها جهت ورود بازیگران بالقوه

-

ورود بازیگران بالقوه به حوزه شبکه هوشمند و نقش آفرینی فعال

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

شورای راهبردی شبکه هوشمند برق

ماهیت پروژه

ترویج و فرهنگ سازی

دوره زمانی

کوتاه مدت ( 5ساله -از  1042تا )1044

فصل پنجم :برنامه اقدامات

نتایج مورد انتظار

-

معرفی فرصت های کسب و کارهای موجود در شبکه هوشمند

 -2-3-5کنتورهای هوشمند

اولویت گروه

کد

عنوان طرح

بازه زمانی

تدوین طرح جامع توسعه کنتورهای هوشمند بومی

کوتاه مدت

A

ایجاد مرکز تحقیقات شمارنده های هوشمند

کوتاه مدت

A

ایجاد ازمایشگاه تست (آزمون کیفی) کنتورهای هوشمند

کوتاه مدت

A

تعیین استانداردهای مرتبط با شمارنده های هوشمند

کوتاه مدت

A

پژوهش امنیت استفاده از کنتورهای هوشمند و سیستم های مخابراتی

کوتاه مدت

A

بهرهگیری از دادههای کنتور ها

کوتاه مدت و میان مدت

A

فندددددداوری
اصلی

تدوین طرح جامع توسعه کنتورهای هوشمند بومی
چالش ها

چالشهای زیرساختی :نبود زیرساختها
چالشهای عملکردی :نیاز به سرمایه گذاری سنگین و کمبود منابع تامین مالی
چالشهای نهادی :نبود چارچوب تنظیم مقررات ،تغییرات مکرر سیاستها ،فقدان برنامه جامع

شرح

ایجاد کارگروه تدوین طرح جامع توسعه کنتورهای هوشمند به منظور تدوین یک طرح جامع با در نظر گررفتن

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

برخی از سازندگان داخلی کنتور در حال حاضر مدعی دارا بودن فناوری تولید شمارنده های هوشمند هسرتند و
برخی دیگر با همکاری شرکت های خارجی به صورت مونتاژ فعالیت می کنند .برنامه پیشنهدی باید بره گونره
ای باشد که شرایط تمامی تولیدکنندگان در نظر گرفته شود و در یک برنامه کوتاه مدت تمرامی تولیدکننردگان
به بومی سازی فناوری دست یابند.
برنامه ریزی و نظارت دقیق جهت ارتقا سطح کیفی محصوالت جهت حضور جدی و رقابت در بازار جهرانی از
دیگر نکات حائز اهمیت است .همکاری دولت در بخش صادرات و ارائه مشوق های الزم می توانرد تاثیرد بره
سزایی در این زمینه داشته باشد.
هدف

نتایج مورد انتظار

-

بومی سازی فناوری شمارنده های هوشمند و فناوری های وابسته

-

تامین نیازهای داخلی در بخش اجرای شبکه هوشمند

-

حضور در میان سازندگان و تامین کنندگان برتر دنیا

-

تدوین برنامه جامع توسعه شمارنده های هوشمند

-

دستیابی به فناوری بومی شمارنده های هوشمند و فناوری های وابسته

-

تولید شمارنده با فناوری بومی با کیفیت قابل رقابت در سطح بین المللی

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

شورای راهبردی شبکه هوشمند ،توانیر ،شرکت های کنتورسازی

گروه فناوری

زیرساخت اندازه گیری هوشمند

اولویت توسعه

بسیار باال  -موقعیت گروه فناوری اصلی در جدول جذابیت توانمندیA :

ماهیت پروژه

توسعه فناوری -توسعه بازار  -حمایتی

دوره زمانی

کوتاه مدت ( 1ساله)1042 -

ایجاد مرکز تحقیقات شمارنده های هوشمند
چالش ها

چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه ،عدم تعامل میان تولیدکنندگان صاحب فناوری برا
دیگر تولیدکنندگان
چالشهای بازیگران :عدم وجود مهارتها و دانش فنی
چالشهای عملکردی :مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی
چالشهای زیرساختی :ریسک توانایی ساخت

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

تمامی جوانب و پیچیدگی های توسعه فناوری و تولید.

بخش ،هر چه بتوان میان تولیدکنندگان مختلف و نیز میان تولیدکنندگان و صاحبان فناوری ارتبراط مروثرتری
برقرار کرد از هدر رفت منابع جلوگیری شده و ظرفیت این بخش را می توان به مقدار قابرل تروجهی افرزایش
داد.
یکی از راهکارهای هم افزایی در این بخش ایجاد یک مرکز تحقیقات ملی در زمینره زیرسراخت انرازه گیرری
پیشرفته و شمارنده های هوشمند است.این مرکز بایر همکاری مدارم و موثری با تمرامی سرازنرگان شرمارنده
های هوشمند و نیز دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دیگر که در این زمینه فعالیت دارند داشته باشد.
توصیه می شود با همکاری یک یا دو دانشگاه برتر در حوزه شربکه هوشرمند ،پژوهشرگاه نیررو و کنتورسرازی
کشور این مرکز به منظور تقویت انتشار و انتقال دانش فناوری به کنتورسازهای داخل کشور ایجاد شود.
هدف

نتایج مورد انتظار
مسئول

-

ایجاد هم افزایی میان فعالیت های توسعه فناوری شمارنده های هوشمند

-

جلوگیری از هدر رفت منابع

-

حمایت از تولیدکنندگان شمارنده های هوشمند در زمینه فناوری

-

ایجاد مرکز با همکاری تمامی ذینفعان و تعامل موثر و نزدیک با آنها

-

انتشار و انتقال دانش فناوری بومی شمارنده های هوشمند

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

پژوهشگاه نیرو ،دانشگاه های برتر در زمینه شبکه هوشمند ،شرکت های کنتورسازی

گروه فناوری

زیرساخت اندازه گیری هوشمند

اولویت توسعه

باال  -موقعیت گروه فناوری اصلی در جدول جذابیت توانمندیA :

ماهیت پروژه

توسعه فناوری  -تحقیقات

دوره زمانی

کوتاه مدت ( 1ساله)1042 -

ایجاد ازمایشگاه تست (آزمون کیفی) کنتورهای هوشمند
چالش ها

چالشهای نهادی :پیچیدگی راه حلهای پیشنهادی
چالش های زیرساختی :نبود بستر تست و آزمون کیفی محصوالت

شرح

یکی از مهم ترین چالش ها در رسیدن به تولید با کیفیرت محصروالت و مهرم ترر از آن رقابرت در بازارهرای
جهانی ،امکان تست و انجام آزمون کیفی محصوالت است.
این آزمایشگاه می تواند در پژوهشگاه نیرو و یا با همکاری این پژوهشگاه در دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقراتی

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

شرح

با توجه به جایگاه و اهمیت توسعه فناوری و تولید شمارنده های هوشمند و نیراز بره سررمایه گرذاری در ایرن

توصیه می شود به منظور ارتباط با بازارهای جخانی این مرکز با همکاری یک مرکز معتبر بین المللی ایجراد و
یا فعالیت نماید.
هدف
نتایج مورد انتظار
مسئول

-

استانداردسازی و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

-

فراهم سازی امکان رقابت در بازارهای جهانی

-

انجام آزمون های تست کیفی محصوالت در سطح استانداردهای بین المللی

کمیته تحقیقات و فناوری ،شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند

مشارکت کنندگان

پژوهشگاه نیرو ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها

گروه فناوری

زیرساخت اندازه گیری هوشمند

اولویت توسعه

باال  -موقعیت گروه فناوری اصلی در جدول جذابیت توانمندیA :

ماهیت پروژه

استاندارد و امنیت

دوره زمانی

کوتاه مدت ( 1ساله)1042 -

تعیین استانداردهای مرتبط با شمارنده های هوشمند
چالش ها

چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه
چالشهای نهادی :نبود چارچوب تنظیم مقررات ،عدم وجود اسرتاندارد ملری مطرابق برا اسرتانداردهای برین
المللی
چالشهای زیرساختی :نبود استانداردهای عمومی ،ریسک موقعیت تکنولوژی،
امنیت سایبری و حفاظت داده ها

شرح

از مهم ترین پیش نیازهرای دسرتیابی بره تولیرد انبوهره و حضرور در بازارهرای داخلری و برین المللری وجرود
استانداردهای مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد .عالوه بر این به دلیل تعردد سیسرتم هرا و سرامانه
شبکه هوشمند و لزوم ارتباط با یکدیگر ،وجود استانداردهای یکسان اهمیت بیشتری پیدا می کند.

هدف

-

تولید محصوالت استاندارد و مطابق با استانداردهای بین المللی

نتایج مورد انتظار

-

تدوین مجموعه استانداردهای مرتبط با زیرساخت اندازه گیری هوشمند

مسئول

پیشنهاد دهنده :کمیته استانداردهای شبکه هوشمند برق
تصویب کننده :شورای تنظیم مقررات شبکه برق

مشارکت کنندگان

شرکتهای کنتورسازی ،پژوهشگاه نیرو ،توانیر ،شرکتهای توزیع برق

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

ایجاد شود.

اولویت توسعه

باال

ماهیت پروژه

استاندارد و امنیت

دوره زمانی

کوتاه مدت ( 5ساله -از  1042تا )1044

فصل پنجم :برنامه اقدامات

گروه فناوری

زیرساخت اندازه گیری هوشمند

پژوهش امنیت استفاده از کنتورهای هوشمند و سیستم های مخابراتی
چالش ها

چالشهای بازیگران :عدم وجود مهارتها و دانش فنی
چالشهای زیرساختی :امنیت سایبری و حفاظت داده ها ،نبود استانداردهای عمومی

شرح

از مهم ترین چالش های شبکه هوشمند و زیرساخت شمارنده های هوشمند مسائل مربوط به امنیرت و پدافنرد
غیر عامل است .پژوهش های متعددی در زمینه استانداردها ،امنیت و چالش های مرتبط برا پدافنرد غیرعامرل
می بایست صورت گیرد که به بهبود شاخص های امنیتی و نیز تدوین رویه ها و دستورالعمل های مرورد نیراز
می انجامد.

هدف
نتایج مورد انتظار
مسئول
مشارکت کنندگان
گروه فناوری

-

شناسایی ضعف ها و ریسک های مرتبط با امنیت و پدافند غیر عامل

-

ارتقا سطح امنیت سیستم ها و سامانه ها و تضمین پایداری سیستم

-

تدوین رویه ها و دستورالعمل های مقابله با چالش های امنیت سایبری

کمیته تحقیقات و فناوری
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ،پژوهشگاه نیرو
-

زیرساخت اندازه گیری هوشمند

-

ارتباطات و فناوری اطالعات

اولویت توسعه

باال  -موقعیت گروه فناوری اصلی در جدول جذابیت توانمندیA :

ماهیت پروژه

استاندارد و امنیت

دوره زمانی

کوتاه مدت ( 3ساله 1042 -تا )1047

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

چالش ها

چالش های عملکردی :مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی ،عدم وجود دانش کافی و تحلیل درست از
رفتار مشترکان ،پیچیدگی رفتار مشترکان
چالش های زیرساختی :نبود زیرساختها

شرح

دادههای ناشی از پیاده سازی گسترده کنتور هوشمند دو دسته دانش را به ما ارائه میدهند:
 )1دادههای خارج از شبکه مرتبط با مسایل تولید-مصرفکننده
 )5داده های درون شبکه مرتبط با مشاهدهپذیری شبکه
این پروژه ها به بررسی کاربردهای دادههای ناشی از کنتورها میپردازد و نیز مدلهای کسب و کار جدید ،تعامل
با مشتریان از طریق نمایشگرهای خانگی ،استانداردسازی و معماری سیستم مورد توجه قرار میگیرد.
موضوعات مورد نظر در این بخش عبارت است از:
 فرایند دادهکاوی در مقیاس بزرگ ابزارهای حفاظت داده (دسترسی ،شناسایی هویت ،کدگذاری) سیستم پردازش تحلیلی آنالین غیرمتمرکز توسعه رویههای ریاضی توضیح رفتار مصرف مشترکین مدلهای ریاضی شبکه با استفاده از دادههای کنتور هوشمندتوسعه مدلهای جدید کسب و کار برای ارائه خدمات انرژی پیشنهاداتی برای مقررات جدید ارائه خدمات دلخواه مشترکین و تعرفههای مخصوص آنهامطالعه بهترین تجارب روشهای اطمینان از حریم خصوصی

هدف

-

نتایج مورد انتظار

-

تحلیل داده های مشترکین جهت بهره برداری در سیاست گذاری ها و تدوین برنامه های
بازاریابی و جلب مشارکت کاربران و اعمال تعرفه های متنوع
تعریف پروژه های مختلف در زمینه تحلیل داده های مشترکین و بهره برداری از نتایج
نحقیقات انجام شده

مسئول
مشارکت کنندگان

کمیته تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه نیرو ،توانیر ،سازندگان تجهیزات ،مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای توزیع ،نهادهای حکمرانی و تنظیم
مقررات ،شرکتهای معماری سیستم و  ،ICTشرکتهای توسعه دهنده نرمافزار

گروه فناوری

 زیرساخت اندازه گیری هوشمند ارتباطات و فناوری اطالعات سیستم های مدیریت توزیع -سیستم های سمت مشترک

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

بهرهگیری از دادههای کنتور ها

ماهیت پروژه

توسعه فناوری – تحقیقاتی – توسعه بازار

کد

دوره زمانی

اولویددت گددروه

عنوان طرح

بازه زمانی

طراحی و تجاری سازی سیستمهای طرف مشترک

کوتاه مدت

A

حمایت از طرح های دانرش بنیران و شررکتهای نوپرا در زمینره فناوریهرای سرمت کوتاه مدت

A

فناوری اصلی

کوتاه مدت و میان مدت ( 4ساله 1042 -تا )1333

 -3-3-5کاربران هوشمند

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

اولویت توسعه

باال  -موقعیت گروه فناوری اصلی در جدول جذابیت توانمندیA :

برنامه ترویج :معرفی کسب و کارها و ترغیب شرکتهای نرم افزاری و سخت افزاری
جهت ورود به برازار سیسرتمهای هوشرمند خانره و سراختمان و فناوریهرای سرمت کوتاه مدت

A

مشترک
ارائه تسهیالت به شرکتهای سرمایه گذاری ریسرک پرذیر جهرت ورود بره کسرب و

کوتاه مدت

A

کوتاه مدت

A

ارائه مشوق جهت استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند خانه و ساختمان

کوتاه مدت

A

حمایت از تولید لوازم خانگی هوشمند

کوتاه مردت و

کارهای نوپا در شبکه هوشمند به خصوص فناوریهای سمت مشترکین
تدوین قوانین الزام آور جهت استفاده سازمانها و ادارات دولتی و وابسته جهرت پیراده
سازی سیستم های مدیریت انرژی ساختمان

میان مدت

A

طراحی و تجاری سازی سیستمهای طرف مشترک
چالش ها

چالش های عملکردی :وضعیت تامین مالی ضعیف ،غیرفعال/غیرتعاملی ،ریسک موانع ورود به بازار
چالش های بازیگران :عدم آگاهی بازیگران اصلی ،انگیزه پایین برای مشارکت ،دانش ناکافی
چالش های نهادی :عدم وجود مشوق ها و قوانین حمایتی

شرح

این سیستم ها تحت نام  Customer-side systemsشامل موارد زیر اند:
Energy dashboards, energy management systems, energy applications
for smart phones and tablets,Energy dashboards, energy management
systems, energy applications for smart phones and tablets
شناسایی و اتحاد ( )Allianceبا ارائه دهندگان شاخص سیستم مردیریت انررژی خانگی/ساختمانی/صرنعتی
بین المللی ،اتحاد شرکت های داخلی و شرکت های بین المللی بسرته بره تروان فنی/مرالی شررکت داخلری و
مذاکرات و قدرت چانه زنی طرفین و ویژگی های بازار ایران می تواند در هر یرک از مراحرل طراحری ،تولیرد،
بازاریابی ،فروش و نصب تجهیزات صورت گیرد .ضروری است کمیته سیاست گذاری  R&Dاز وجود مقرررات
حمایتی الزم برای اتحاد موثر میان طرفین و تسریع شروع به فعالیت آنها اقدام کند .زیرا این گروه فنراوری در
صدر برنامه های اجرای شبکه هوشمند قرار دارد و لذا تسریع تجاری سازی و ارائه به بازار ایران مدنظر است.
تجاری سازی فناوری های توسعه یافته در داخل مرتبط برا توانمندسرازی طررف تقاضرا از طریرق اتحراد برا
شرکتهای خارجی ,برون سپاری ,ارائه یا کسب حق لیسانس ،شاخص توسعه این فناوری در کوتاه مدت اسرت.

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

مشترکین

اتحاد/جوینت ونچر را برای تسریع نفوذ در بازار مورد حمایت قرار داد.
هدف

نتایج مورد انتظار

-

طراحی و تجاری سازی سیستم های و سامانه های هوشمند سازی سمت مشترک

-

بومی سازی فناوری های سمت مشترک

-

نوآوری در حوزه فناوریهای سمت مشترک

-

توسعه سامانه ها سیستم ها

-

توسعه بنگاه های فعال در زمینه سیستم های سمت مشترک

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

توسعه دهنده فناوری های خانه/ساختمان هوشمند ،توسعه دهنده پورتال مصرف و صورتحساب شرکت توزیع
برق ،پژوهشگاه نیرو ،توانیر ،کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

گروه فناوری

سیستمهای سمت مشترک

ماهیت پروژه

توسعه فناوری

دوره زمانی

کوتاه مدت ( 3ساله 1042 -تا )1047

حمایت از طرح های دانش بنیان و شرکتهای نوپا در زمینه فناوریهای سمت مشترکین
چالش ها

چالش های عملکردی :وضعیت تامین مالی ضعیف ،چالشهای تحقیق و توسعه ،عدم تمرکز کافی،
چالش های زیرساختی :نبود زیرساختها ،ریسک توانایی ساخت
چالش های بازیگران :عدم آگاهی بازیگران اصلی ،انگیزه پایین برای مشارکت ،دانش ناکافی
چالش های نهادی :عدم وجود مشوق ها و قوانین حمایتی

شرح

از آنجا که بسیاری از فناوری ها و نوآوری هایی که در حوزه سیستم ها و سامانه های سمت مشرترکین اتفراق
می افتد در شرکت های نوپا و دانش بنیان است ،توسعه و حمایت از ارکان و بستر رشد این شرکت ها ضروری
به نظر می رسد .مراکز رشد ،شتابدهنده ها و شرکت ها سرمایه گذاری ریسک پذیر از جمله این موارد هستند.

هدف

نتایج مورد انتظار

-

توسعه فناوری ها و محصوالت و خدمات حوزه کاربران هوشمند

-

توسعه شرکت های فعال در زمینه سیستمها وسامانه های سمت مشترکین

-

توسعه کاربردهای شبکه هوشمند در بخش کاربران هوشمند

-

تدوین برنامه ها و قوانین حمایتی از شرکت ها و طرح های حوزه مشترکین هوشمند

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

باتوجه به حجم بزرگ بازار جهانی ،بازار خاورمیانه و بازار داخلی و نیز توانایی توسعه داخلی مری تروان گزینره

مشارکت کنندگان

شرکت های فعال در زمینه کاربران هوشمند ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها

گروه فناوری

سیستم های سمت مشترک

ماهیت پروژه

توسعه فناوری ،توسعه بازار ،حمایتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

برنامه ترویج :معرفی کسب و کارها و ترغیب شرکتهای نرم افزاری و سخت افزاری جهت
ورود به بازار سیستمهای هوشمند خانه و ساختمان و فناوریهای سمت مشترک
چالش ها

چالشهای عملکردی :آگاهی کم عموم و مشارکت پایین آنها ،عدم پرذیرش فناوریهرای جدیرد ،چالشرهای
تحقیق و توسعه ،عدم تمرکز کافی ،مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی
چالشهای بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت ،عدم مشارکت بازیگران ،قفدان آگاهی

شرح

بسیاری از بازیگران بالقوه و بالفعل شبکه هوشمند اطالع کافی از فرصت های موجود در این حوزه ندارند .آگاه
سازی این بازیگران یکی از برنامه های اصلی توسعه فناوری های شبکه هوشمند برق است.

هدف
نتایج مورد انتظار

-

آگاه سازی نسبت به فرصت های کسب و کار

-

جلب مشارکت شرکت ها وسازمان های بخش خصوصی

-

ارائه برنامه های ترویج و آگاه سازی

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

شورای راهبردی شبکه هوشمند ،پژوهشگاه نیرو ،انجمن شبکه هوشمند

گروه فناوری

سیستم های سمت مشترک

ماهیت پروژه

توسعه بازار ،فرهنگ سازی و ترویج

دوره زمانی

کوتاه مدت

ارائه تسهیالت به شرکتهای سرمایه گذاری ریسک پذیر جهت ورود به کسدب و کارهدای
نوپا در شبکه هوشمند به خصوص فناوریهای سمت مشترکین

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

چالش های زیرساختی :نبود زیرساختها ،ریسک توانایی ساخت
چالش های بازیگران :عدم آگاهی بازیگران اصلی ،انگیزه پایین برای مشارکت ،دانش ناکافی
چالش های نهادی :عدم وجود مشوق ها و قوانین حمایتی
شرح

برای توسعه فناوریهای شبکه هوشمند در بخش کاربران هوشمند یکی از بهترین بخش ها شرکت های نوپا و
دانش بنیان هستند .وابستگی باالی محصوالت این حوزه به دانش و نوآوری و هزینه پایین توسرعه از دالیرل
اصلی این موضوع هستند.

هدف
نتایج مورد انتظار
مسئول

-

توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و نوآور در این حوزه

-

دستیابی به دانش فنی و نوآوری

-

گسترش شرکت های دانش بنیان و نوپا و تولید محصوالت و خدمان متنوع و بدیع

-

حضور سرمایه گذاران ریسک پذیر و ارکان توسعه بازار در این حوزه

پیشنهاد دهنده :کمیته تحقیقات و فناوری
تصویب و اجرا :شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند ،شورای راهبردی شبکه هوشمند برق

مشارکت کنندگان

-

شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر

-

صاحبان ایده و کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان

گروه فناوری

سیستم های سمت مشترکین

ماهیت پروژه

توسعه بازار ،توسعه فناوری ،حمایتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

تدوین قوانین الزام آور جهت استفاده سازمانها و ادارات دولتی و وابسته جهت پیاده سازی
سیستم های مدیریت انرژی ساختمان
چالش ها

چالشهای عملکردی :آگاهی کم عموم و مشارکت پایین آنها ،عدم پذیرش فناوریهای جدیرد ،مشرترکان و
ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی ،عدم قطعیت بازار
چالشهای نهادی :تکامل رژیم تنظیم مقررات
چالشهای زیرساختی :ریسک موقعیت تکنولوژی

شرح

دولت می تواند جهت حمایت از توسعه کاربردهای شبکه هوشمند به ویژه توسعه سرامانه هرا و سیسرتم هرای
سمت کاربر ،استفاده از این سیستم ها را در ساختمان های سازمان ها و دستگاه های دولتی به منظور دستیابی

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

چالش ها

چالش های عملکردی :وضعیت تامین مالی ضعیف ،چالشهای تحقیق و توسعه ،عدم تمرکز کافی،

هدف
نتایج مورد انتظار

-

توسعه کاربرد شبکه هوشمند به خصوص در بخش مشترکین

-

توسعه سامانه ها و سیستم های سمت مشترکین و حمایت از تولید بومی

-

تدوین و تصویب قانون و آیین نامه اجرایی

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

شورای راهبردی شبکه هوشمند ،وزارت نیرو

گروه فناوری

سیستم های سمت مشترک

ماهیت پروژه

توسعه بازار ،حمایتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

یبیب

ارائه مشوق جهت استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند خانه و ساختمان
چالش ها

چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت ،آگاهی کم عمروم و مشرارکت
پایین آنها ،عدم پذیرش فناوریهای جدید ،مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی
چالشهای زیرساختی :ریسک توانایی ساخت ،ریسک موقعیت تکنولوژی
چالش های نهادی :عدم وجود مشوق ها و قوانین حمایتی

شرح

یکی از شایع ترین روش های ترویج و توسعه کاربردها و کسب و کارهای یک حوزه ارائه مشوق ها می باشرد.
سیستمهای مدیریت انرژی جز ضروری اجرای طرحهای تعرفه متغیر است.

هدف
نتایج مورد انتظار
مسئول

-

تشویق کاربران به استفاده از سیستم ها و سامانه های شبکه هوشمند

-

تشویق صاحبان کسب و کارهای مربتط به ورود به بازار یسستم ها و سامانه های هوشمند

-

توسعه محصوالت مرتبط بومی

-

افزایش ضریب نفوذ استفاده از سیستم ها و سامانه های هوشمند

پیشنهاد دهنده :کمیته تحقیقات و فناوری
تصویب و اجرا :شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند ،شورای راهبردی شبکه هوشمند برق

مشارکت کنندگان

-

کسب و کارهای مرتبط با سیستم ها و سامانه های هوشمند

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

به شاخص های مورد نظر از جمله کاهش مصرف انرژی الزامی کند.

ماهیت پروژه

توسعه بازار ،توسعه فناوری ،حمایتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

فصل پنجم :برنامه اقدامات

گروه فناوری

سیستم های سمت مشترک

حمایت از تولید لوازم خانگی هوشمند
چالش ها

چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت ،آگاهی کم عمروم و مشرارکت
پایین آنها ،عدم پذیرش فناوریهای جدید ،مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی
چالشهای زیرساختی :ریسک توانایی ساخت ،ریسک موقعیت تکنولوژی
چالش های نهادی :عدم وجود مشوق ها و قوانین حمایتی

شرح

در نسل های آینده سیستم های هوشمند خانگی و سراختمان هرای هوشرمند و در سرطوح برالک ترر کراربری
هوشمند ،امکان کننترل لوازم خانگی برقی از طدیق سیستم های کنترل مرکزی و یا در سطحی باالتر از طرف
مدیریت شبکه برق وجود خواهد داشت .در حال حاضر سازندگان جهانی لوازم خانگی برخی از امکانرات اولیره
هوشمندسازی را در ساخته های خود لحاظ کرده اند .سازندگان داخلی نیز باید همگام با تولیدکنندگان جهرانی
به این فناوری ها و کاربرد آن دسترسی داشته باشند .الگوریتمهای پیچیدهای برای برنامهریزی و بهینهسرازی
لوازم خانگی هوشمند الزم استف لذا به حمایت از پروژه های توسه و تلوید لوازم خانگی هوشمند نیاز است.

هدف

هوشمندسازی تولیدات داخل همگام با توسعه فناوری در سطح بین المللی

نتایج مورد انتظار

تعبیه امکانات و قابلیت های هوشمند در تولید لوازم خانگی ساخت داخل

مسئول

پیشنهاد دهنده :کمیته تحقیقات و فناوری
تصویب و اجرا :شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند ،شورای راهبردی شبکه هوشمند برق

مشارکت کنندگان

تولیدکنندگان لوازم خانگی

گروه فناوری

سیستم های سمت مشترکین

ماهیت پروژه

توسعه فناوری ،توسعه بازار ،حمایتی

دوره زمانی

کوتاه مدت و میان مدت

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

کد

عنوان طرح
برنامه ترویج :معرفی فرصتهای کسب و کار و تشویق اپراتورهای مخابراتی برای حضرور
در حوزه شبکه هوشمند برق و سرمایه گذاری در بخش ارتباطات
برنامه ترویج :مذاکره و تفاهم با اپراتورهای مخابراتی جهت حمایت از نرم افزارهای تلفن
همراه در حوزه مدیریت مصرف هوشمند
برنامه ترویج :دعوت از اپراتورهای مخابراتی جهت حمایرت از محصروالت؛ تجهیرزات و
ادوات متصل به شبکه اینترنت اشیاء ( )IoTو غیره در حوزه شبکه هوشمند
حمایت از پروژه های تحقیقاتی امنیت اطالعات و جلوگیری از تهدیدات
تررردوین اسرررتانداردهای مربررروط بررره شررربکه هوشرررمند و مسررراله تطرررابق پرررذیری
()interoperability
پروژه پایلوت :طرح آزمایشی پیاده سازی شبکه دسترسی انتقال داده شبکه هوشرمند برا
استفاده از فناوریهای متنوع در دسترس

بازه زمانی

اولویددت گددروه
فناوری اصلی

کوتاه مدت

A

کوتاه مدت

A

کوتاه مدت

A

کوتاه مدت

A

کوتاه مدت

A

کوتاه مدت

A

برنامه ترویج :معرفی فرصتهای کسب و کار و تشویق اپراتورهای مخابراتی برای حضور در
حوزه شبکه هوشمند برق و سرمایه گذاری در بخش ارتباطات
چالش ها

چالشهای عملکردی :آگاهی کم عموم و مشارکت پایین آنها ،عدم پذیرش فناوریهای جدید ،عدم مشارکت
شرکتهای برق خصوصی ،مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی ،موانع بازار ،نیاز به سرمایه گذاری سرنگین
و کمبود منابع تامین مالی
چالشهای زیرساختی :نیاز به سیستمهای ارتباطی و طرفه پیشرفته ،نبود زیرساختها

شرح

ارتباطات و فناوری اطالعات زیرساخت توسعه شبکه هوشمند است و در تعریف شبکه هوشرمند هرم مشراهده

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -4-3-5ارتباطات و فناوری اطالعات

می آید .جلب مشارکت بازیگران اصلی این حوزه از جمله اپراتورهای مخابراتی ،شررکتهای زیرسراخت و ارائره
دهنده دسترسی شبکه و اینترنت از اهمیت بسزایی در موفقیت شبکه هوشمند برخوردار است .از آنجا کره ایرن
بازیگران توان مالی قابل توجهی دارند و همواره به دنبال دسترسی به بازارهای جدید هستند می توان با جلرب
مشارکت آنها در بخش توسعه فناوری سرمایه گذاری قابل توجهی در این بخش انجام شود.
هدف

 جلب مشارکت بازیگران بخش ارتباطات برای حضور در شبکه هوشمند و فرایند توسعه فناوری های آن -جذب سرمایه

نتایج مورد انتظار

 -سرمایه گذاری اپراتورهای مخابراتی در حوزه ارتباطات شبکه هوشمند

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

 اپراتورهای مخابراتی -شورای راهبردی شبکه هوشمند

گروه فناوری

ارتباطات و فناوری اطالعات

ماهیت پروژه

فرهنگ سازی و ترویج توسعه فناوری و توسعه بازار

دوره زمانی

کوتاه مدت

برنامه ترویج :مذاکره و تفاهم با اپراتورهای مخابراتی جهت حمایت از نرم افزارهای تلفن
همراه در حوزه مدیریت مصرف هوشمند
چالش ها

چالشهای عملکردی :آگاهی کم عموم و مشارکت پایین آنها ،عدم پذیرش فناوریهای جدیرد ،مشرترکان و
ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی ،موانع بازار ،مدت زمان تاخیر تجاری سازی ،ریسک موانع ورود به بازار
چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه ،اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت
چالشهای زیرساختی :نیاز به سیستمهای ارتباطی و طرفه پیشرفته ،نبود زیرساختها

شرح

یک دسته از سیستم ها و سامانه های سمت مشترک و مدیریت مشترکانف نرم افزارهایی است کره برر بسرتر
تلفن همراه سعی در تعامل مشترک با سیستم های دیگر شبکه هوشمند کرده و در جهرت مشرارکت کراربران
گام بر می دارد.

هدف

توسعه و سرمایه گذاری بر روی سامانه ها و نرم افزارهای تلفن همراه در حوزه مدیریت مصرف هوشمند

نتایج مورد انتظار
مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

شده که از اضافه شدن فناوریهای ارتباطی و فناوری اطالعات به شبکه برق و دیریت آن شبکه هوشمند پدیرد

 شرکتهای سرمایه گذاری ریسک پذیر ،شتابدهنده های کسب و کار و مراکز رشد شرکتهای نرم افزاری ،کسب و کارهای نوپا و دانش بنیانگروه فناوری

ارتباطات و فناوری اطالعات

ماهیت پروژه

فرهنگ سازی و ترویج ،توسعه فناوری

دوره زمانی

کوتاه مدت

برنامه ترویج :دعوت از اپراتورهای مخابراتی جهدت حمایدت از محصدوالت تجهیدزات و
ادوات متصل به شبکه اینترنت اشیاء ( )IoTو غیره در حوزه شبکه هوشمند
چالش ها

چالشهای عملکردی :آگاهی کم عموم و مشارکت پایین آنها ،عدم پذیرش فناوریهای جدیرد ،مشرترکان و
ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی ،موانع بازار ،عدم بلوغ فناوری ،مدت زمان تاخیر تجاری سازی ،ریسک موانع ورود
به بازار
چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه ،اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت
چالشهای زیرساختی :نیاز به سیستمهای ارتباطی و طرفه پیشرفته ،نبود زیرساختها

شرح

اینترنت اشیاء ) (IoTآینده فناوریهای حوزه ارتباطات را شکل می دهد .تجهیزات و لوازم خرانگی هوشرمند از
این دسته اند .در مدیریت شبکه برق به منظور هوشمند سازی و افزودن قابلیت نظرارت و کنتررل پرذیری برر
تجهیزات قدیمی شبکه می توان از ادوات ساده الکترونیکی بهره برد .جمرع آوری داده و ارسرال آن برر بسرتر
شبکه می تواند از دیگر حوزه های فعالیت باشد.

هدف

 توسعه ادوات متصل به شبکه -جذب سرمایه

نتایج مورد انتظار

توسعه ادوات متصل به شبکه

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

 اپراتورهای مخابراتی شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری -شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا

گروه فناوری

ارتباطات و فناوری اطالعات

ماهیت پروژه

فرهنگ سازی و ترویج ،توسعه فناوری

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

مشارکت کنندگان

 -اپراتورهای مخابراتی

حمایت از پروژه های تحقیقاتی امنیت اطالعات و جلوگیری از تهدیدات
چالش ها

چالشهای زیرساختی :نبود زیرساختها ،امنیت سایبری و حفاظت داده ها ،نیاز به سیستمهای ارتبراطی و دو
طرفه پیشرفته

شرح

یکی از مهمترین چالشهای پیش روی توسعه شبکه هوشمند در جهان و طبیعتاً در ایران ،چالش امنیت سیابری
و حفاظت از داده ها است .پروژه های متعددی در مراکز تحقیقاتی و توسعه فناوری بر روی حفاظرت داده هرا،
حفظ امنیت اطالعات ،راههای جلوگیری از نفوذ و تخریب و غیره در حال انجام است که می بایست در داخرل
نیز در این زمینه فعالیت های گسترده ای صورت گیرد.

هدف

 ارتقاء امنیت و پایداری شبکه هوشمند و زیرساخت ارتباطی آن -دستیابی به راهکارهای مقابله با نفوذ و تخریب

نتایج مورد انتظار

 تعریف پروژه های تحقیقاتی و کاربردی متعدد در زمینه امنیت و پدافند غیرعامل توسعه شرکت ها و موسسات فعال در زمینه امنیت -تولید محصالت ایمن

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

 سازمان پدافند غیرعامل دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی توسعه دهندگان سیستم ها و سامانه های شبکه هوشمند -اپراتورهای مخابراتی

گروه فناوری

ارتباطات و فناوری اطالعات

ماهیت پروژه

توسعه فناوری

دوره زمانی

کوتاه مدت

تدددوین اسددتانداردهای مربددوط بدده شددبکه هوشددمند و مسدداله تطددابق پددذیری

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

دوره زمانی

کوتاه مدت

چالش ها

چالشهای نهادی :نبود استانداردهای عمومی ،پیچیدگی راه حلهای پیشنهادی ،تکامل رژیم تنظیم مقررات

شرح

تاکید چندباره بر لزوم تدوین استانداردها به عنوان پیش نیاز توسعه محصول و تولید و رفع چالشهای همخوانی
محصوالت تولیدکنندگان مختلف با یکدیگر.

هدف

دستیابی به محصوالت استاندارد شده

نتایج مورد انتظار

تدوین مجموعه استانداردهای مربوط به شبکه هوشمند

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند برق

گروه فناوری

ارتباطات و فناوری اطالعات

ماهیت پروژه

استاندارد سازی

دوره زمانی

کوتاه مدت –  5ساله

پروژه پایلوت :طرح آزمایشی پیاده سازی شبکه دسترسی انتقال داده شبکه هوشدمند بدا
استفاده از فناوریهای متنوع در دسترس
چالش ها

چالشهای زیرساختی :نبود زیرساختها ،نیاز به سیستمهای ارتباطی و طرفه پیشرفته

شرح

راهکارها و فناوریهای متعددی در زمینه ارتباطات و شبکه دسترسری شربکه هوشرمند وجرود دارد .ایرن طررح
آزمایشی به دنبال بررسی عملیاتی ،راه حلهای مناسب براساس شرایط کشور و بررسی مزایا و معایرب هرکردام
است.

هدف

بررسی عملی راه حلهای مختلف در حوزه ارتباطات و انتقال داده

نتایج مورد انتظار

اجرای طرح آزمایش و بررسی داده های حاصل از آن

مسئول

کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

مشارکت کنندگان

 کمیته تحقیقات و فناوری اپراتورهای مخابراتی -شرکتهای ارائه دهنده راه حلهای ارتباطی

گروه فناوری

ارتباطات و فناوری اطالعات

ماهیت پروژه

طرح آزمایشی

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

()interoperability

فصل پنجم :برنامه اقدامات

دوره زمانی

کوتاه مدت

 -5-3-5شبکه برق
کد

بازه زمانی

عنوان طرح

کوتاه مردت و

حمایت از توسعه سیستمهای پایش سطح وسیع ()WAMS

میان مدت

تجاری سازی فناوری سیستم  SCADAاز همکاری شرکت خارجی یرا پیمانهرای
 R&Dمشترک

کوتاه مدت

تجاری سازی فناوری  PMUو دستیابی به تولید داخرل از طریرق همکراری برین کوتاه مردت و
المللی در  R&Dیا تولید مشترک

میان مدت

پروژه تحقیق و توسعه فناوریهای حوزه مدیریت سیستمهای توزیع از طریق R&D
با پیمانهای مشترک یا همکاری مشترک با شرکتهای خارجی توسعه دهنده فناوری
مطالعه بهبود و برنامه بازیابی و دفاع سیستم

کوتاه مدت
کوتاه مردت و
میان مدت

اولویددت گددروه
فناوری اصلی

B-A
A

C
A
D

پروژه تحقیقاتی بررسی تاثیر کنترل از راه دور وسایل برقی خانگی

کوتاه مدت

D

تبیین استانداردهای زیرساختهای شهر/شبکه هوشمند

میان مدت

کلیه گروه ها

تحقیق و توسعه فناوریهای پیشرفته پاسخدهی تقاضا ()demand response

میان مردت و
بلند مدت

کلیه گروه ها

حمایت از توسعه سیستمهای پایش سطح وسیع ()WAMS
چالش ها

چالشهای عملکردی :عدم تمرکز ناکافی ،وضعیت تامین مالی ضعیف ،محدودیت منابع ،ریسک موانع ورود
به بازار
چالشهای زیرساختی :ریسک توانایی ساخت

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

چالشهای نهادی :پیچیدگی راه حلهای پیشنهادی
شرح

یکی از مهم ترین دارایی های شبکه هوشمند که بسیاری از محرک ها و اهداف به آن وابسته هستند سیسرتم
پایش سطح وسیع که نقش نظارت و کنترل شبکه برق را برعهده دارند .این سیستم ها اگرچه در حرال حاضرر
کابردی هستند اما به سرعت در حال توسعه نیز هستند.

هدف

-

توسعه فناوری سیستم های پایش سطح وسیع در داخل

نتایج مورد انتظار

-

دستیابی به سیستم های پایش وسیع بومی

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

شرکت های ارائه دهنده راه حل های جامع ،شرکت های نرم افزاری ،شرکت های توزیع ،توانیر

گروه فناوری

مدیریت شبکه برق (توزیع و انتقال)

ماهیت پروژه

توسعه فناوری

دوره زمانی

کوتاه مدت و میان مدت

تجاری سازی فناوری سیستم  SCADAاز همکداری شدرکت خدارجی یدا پیمانهدای R&D
مشترک
چالش ها

چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه
چالشهای عملکردی :ریسک موانع ورود به بازار ،مدت زمان تاخیر تجاری سازی ،ریسرک موانرع ورود بره
بازار ،عدم قطعیت بازار

شرح

دستیابی به تجاری سازی  SCADAتوسعه یافته در داخرل از طریرق تعریرف پرروژه هرای  R&Dداخلری برا
پیمانهای مشترک یا تاسیس شرکتهای با همکاری مشترک مدنظر است .با توجه به اینکه در ایرران توانمنردی
در حد کپی فناوری در داخل است ،این هدف هم موجب ارتقاء سطح فناوری و هم موجب بازاریابی و بره ثمرر
رسیدن تالشهای انجام شده تاکنون خواهد شد

هدف

توسعه فناوری بومی سیستم های SCADA

نتایج مورد انتظار

دستیابی به سیستم های  SCADAبومی

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

شرکت های ارائه دهنده راه حل های مدیریت شبکه برق (نرم افزار و سخت افزار) ،مراکز تحقیقاتی ،شرکت
های توزیع

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه

ماهیت پروژه

توسعه فناوری ،توسعه بازار

دوره زمانی

کوتاه مدت

تجاری سازی فناوری  PMUو دستیابی به تولید داخل از طریدق همکداری بدین المللدی در
 R&Dیا تولید مشترک
چالش ها

چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه
چالشهای عملکردی :ریسک موانع ورود به بازار ،مدت زمان تاخیر تجاری سازی ،ریسرک موانرع ورود بره
بازار ،عدم قطعیت بازار

شرح

با توجه به افزایش قابل مالحظه تعداد  PMUها در شبکه هوشمند نسبت به شربکه هرای سرنتی در سرطوح
شبکه های توزیع و در ایستگاههای فرعی متعدد می توان توجیه پذیری تجاری سازی  PMUتولید داخرل در
بازار منطقه ای را بررسی و راههای تحقق آن را شناسایی کرد.

هدف

 دستیابی به تکنولوژی ساخت  PMUبه صورت بومی و با قابلیت رقابتی در منطقه، دستیابی به تکنولوژی ساخت متمرکز کننده داده های فازوری ( )PDCبه طور بومی و با قابلیرت رقرابتی درمنطقه

نتایج مورد انتظار

 دستیابی به تکنولوژی ساخت  PMUبه صورت بومی و با قابلیت رقابتی در منطقه، دستیابی به تکنولوژی ساخت متمرکز کننده داده های فازوری ( )PDCبه طور بومی و با قابلیرت رقرابتی درمنطقه

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

مراکز تحقیقاتی ،سازندگان سیستم های مدیریت شبکه برق ،مدیریت شبکه برق

گروه فناوری

مدیریت شبکه برق

ماهیت پروژه

توسعه فناوری

دوره زمانی

کوتاه مدت

پروژه تحقیق و توسعه فناوریهای حوزه مدیریت سیسدتمهای توزیدع از طریدق  R&Dبدا
پیمانهای مشترک یا همکاری مشترک با شرکتهای خارجی توسعه دهنده فناوری

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

گروه فناوری

مدیریت شبکه

چالشهای عملکردی :ریسک موانع ورود به بازار ،مدت زمان تاخیر تجاری سازی ،ریسرک موانرع ورود بره
بازار ،عدم قطعیت بازار ،عدم بلوغ فناوری ،وضعیت تامین مالی ضعیف
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت
چالشهای نهادی :عدم مشارکت شرکتهای برق خصوصی ،پیچیدگی راه حلهای پیشنهادی
چالشهای بازیگران :عدم وجود مهارتها و دانش فنی
چالشهای زیرساختی :ریسک توانایی ساخت
شرح

این فناوریها شامل موارد زیر اند:
Automated re-closers, switches and capacitors, remote controlled
distributed generation and storage, transformer sensors, wire and cable
sensorsحمایت از توسعه دهندگان فناوریهای مدیریت سیستمهای توزیع منردرج در کرادر فروق از طریرق
تعریف پروژه ها و تشویق آنها به  R&Dداخلی (برای فناوریهای با روند رشرد کنردتر) و اتحراد برا شررکتهای
خارجی (برای فناوریهای با رشد سریعتر) .به همین دلیل مردیریت فراینرد  Stage Gateبررای شناسرایی و
حمایت از طرح های برتر و توجیه پذیری آنها ضروری است .الزم به یادآوری است ،تنها گروه فناوری که مدل
کیه زا توسعه داخلی آن فناوریها را پیشنهاد می نمود فناوریهای این رده است لذا توجه به این فناوریها و ارائره
مشوقهای الزم مشابه مشوق های  NIAو  NICضروری است.

هدف

توسعه فناوری های مرتبط با مدیریت شبکه توزیع

نتایج مورد انتظار

دستیابی به سیستمها و سامانه ها و ابزارهای مورد استفاده در مدیریت شبکه توزیع

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

مراکز تحقیقاتی ،شرکت های توزیع ،ارائه دهندگان راه حل ها و تولیدکنندگان سیستم های مدیریت توزیع

گروه فناوری

مدیریت شبکه

ماهیت پروژه

توسعه فناوری

دوره زمانی

کوتاه مدت

مطالعه بهبود و برنامه بازیابی و دفاع سیستم
رافع چالش ها

چالشهای زیرساختی :نبود زیرساختها ،امنیت سایبری و حفاظت داده ها ،نیاز بره سیسرتمهای ارتبراطی و
طرفه پیشرفته

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

چالش ها

چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه

چالشهای عملکردی :عدم تمرکز ناکافی ،مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی،
شرح

به تحقیقات جدیدی برای توسعه متدلوژیهای بازیابی و برنامهریزی سیستم و الگوریتمهرای بهینرهسرازی و
تعیین چارچوب شبیه سازی سناریوهای اتصال مجدد مورد نیاز است .این پروژه شامل موارد زیر است:
 شناسایی نقاط ضعف سیستم توسعه ابزارهای شبیهسازی و روشهای ارزیابی ریسک ضعف حین اتصال مجدد بررسی مقررات مورد نیاز بررسی مشارکت مولدهای پراکنده در بازیابی سیستم (مرتبط با بازیابی از صفر در شبکه های انتقال) ارزیابی اثر شبکه های خرد و قابلیتهای ایزوله سازی که منجر به کارایی هزینه و عملیات میشوند -آموزش کارکنان

هدف

دستیابی به فناوری های بهبود و بازیابی

نتایج مورد انتظار

تدوین آیین نامه و موضوعات مورد نیاز در این حوزه و روال حمایت از مطالعات مربوطه

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

 مراکز تحقیقاتی مدیریت شبکه و شرکتهای توزیع -سازمان پپدافند غیرعامل

گروه فناوری

مدیریت شبکه برق

ماهیت پروژه

توسعه فناوری -استاندارد و امنیت -تحقیقاتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

پروژه تحقیقاتی بررسی تاثیر کنترل از راه دور وسایل برقی خانگی
چالش ها

چالشهای عملکردی :عدم تمرکز ناکافی ،مشترکان و ذینفعران غیرفعال/غیرتعراملی ،آگراهی کرم عمروم و
مشارکت پایین آنها ،عدم پذیرش فناوریهای جدید
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

به منظور جا به جایی بار صورت می پذیرد".
باید توجه نمود که کنترل این بارها و جابه جا نمودن درست آنها باعث به تعویق انداختن توسعه شبکه توزیع و
انتقال خواهد شد .اما کلیدزنی نادرست این تجهیزات تنها می تواند باعث جابره جرا شردن اوج برار شرود و نره
برطرف کردن آن .ایمنی تجهیزات در اثر کنترل از راه دور روی آنها صورت گیرد.
هدف

نتایج حاصل از بررسی کنترل از راه دور وسایل برقی خانگی

نتایج مورد انتظار

تعریف پروژه

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

 پژوهشگاه نیرو -مراکز تحقیقاتی

گروه فناوری

مدیریت شبکه برق

ماهیت پروژه

تحقیقاتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

تدوین چارچوب و استاندارد زیرساختهای شهر/شبکه هوشمند
چالش ها

چالشهای نهادی :نبود چارچوب تنظیم مقررات ،تغییرات مکررسیاستها
چالشهای عملکردی :مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی
چالشهای زیرساختی :نبود استانداردهای عمومی

شرح

تبیین استانداردهای مناطق نوآوری ،ساختمانهای بزرگ ،مراکز خرید ،پارکینگها ،پلها و معابر ،مراکرز تجراری و
صنعتی بزرگ ،زیرساخت خودروهای الکتریکی در دوره میان مدت برای گسترش زیرساختهای شبکه هوشرمند
برق در تعامل با سایر زیرساختهای شهری بایستی مدنظر قرار گیرد.

هدف

استانداردسازی زیرساخت شهر/شبکه هوشمند

نتایج مورد انتظار

تدوین استانداردهای مورد نیاز در این حوزه

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند برق

گروه فناوری

مدیریت شبکه برق

ماهیت پروژه

امنیت و استاندارد

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

شرح

هدف این پروژه عبارت است از" :بررسی تاثیر روشن و خاموش کردن وسایل خانگی به صورت از راه دور کره

تحقیق و توسعه فناوریهای پیشرفته پاسخ دهی تقاضا ()demand response
چالش ها

چالشهای زیرساختی :نبود زیرساختها ،یکپارچه سازی شربکه برا مولهرای تجدیدپرذیر مقیراس برزرگ ،امنیرت
سایبری و حفاظت داده ها
چالشهای عملکردی :عدم بلوغ فناوری ،عدم تمرکز ناکافی ،مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی
چالشهای نهادی :پیچیدگی راه حلهای پیشنهادی ،تکامل رژیم تنظیم مقررات
چالشهای تعامالت بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

شرح

منظور پاسخ گویی بار  ،توانایی مصرفکننده برای تطبیق تقاضا در هر لحظه با استفاده از داده های لحظه ای
است .امکان پاسخ گویی بار شامل تغییرات خودکار در مصرف انرژی در پاسرخ بره سریگنال هرای قیمتری ،برا
استفاده از وسایل خانگی هوشمند یا سیستمهای مدیریت مصرف انرژی خانگی است .عالوه بر شرمارندههرای
هوشمند که محصولی فیزیکی و ملموس هستند ،کسب و کارهای مرتبط با قابلیرت پاسرخ دهری تقاضرا نوعراً
شرکتهای خدماتی خواهند بود .این بخش ذینفعان متعدد از مصرف کنندگان برق تا نیروگاهها و شرکتهرای
توزیع برق و بازیگران جدید خواهد داشت .آینده ی تبیین شده در جهان برای این فنراوری هرا نسرل DR 2
است که کشورهای پیشرو دستیابی به آن را حدود سال  5353آینده نگاری کرده اند و ضروری است ایران نیز
فعالیتهای تحقیق و توسعه نسل ( 5در میان مدت) را جهت کاهش فاصله موجود با جهان آغاز نماید.

هدف

دستیابی به دانش کاربری  ،تحقیق و توسعه فناوری های پیشرفته نسل  5پاسخ دهی تقاضا در میران مردت و
نسلهای پس از آن در بلند مدت

نتایج مورد انتظار

توسعه فناوریهای نسل  5پاسخ دهی تقاضا

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

توسعه دهندگان فناوری های مرتبط بخش مشترک ( BMS-HMSو لوازم خرانگی و  ،)...توسرعه دهنردگان
فناوریهای بخش شبکه (سیستم های مدیریت توزیع و  ،)...توسرعه دهنردگان فناوریهرای بخرش تولیرد بررق
(سازندگان مولدهای تجدیدپذیر کوچک مقیاس و  ،)...شرکتهای توزیع برق و بازیگران جدید شبکه ی برق

گروه فناوری

مدیریت شبکه برق

ماهیت پروژه

تحقیقاتی -توسعه فناوری

دوره زمانی

میان مدت و بلند مدت

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

دوره زمانی

کوتاه مدت

کد

بازه زمانی

عنوان طرح
تحقیق و توسعه زیرساخت یکپارچه سازی مولدهای پراکنده و تجدیدپرذیر و

اولویت گروه
فناوری اصلی

کوتاه مدت و میان مدت

B- A

پروژه جمع آوری داده های مولدهای پراکنده

میان مدت و بلندمدت

B- A

تحقیق و توسعه در زیرساخت خودروهای الکتریکی

میان مدت و بلند مدت

D

اجرای پایلوت شارژ خودروهای الکتریکی ()pilot 9

میان مدت و بلند مدت

D

فناوری های مرتبط در سطح ولتاژ پایین

تحقیق و توسعه زیرساخت یکپارچه سازی مولدهای پراکنده و تجدیدپذیر و فناوری هدای
مرتبط در سطح ولتاژ پایین
چالش ها

چالشهای زیرساختی :نبود زیرساختها ،ریسک موقعیت تکنولوژی ،ریسک توانایی ساخت
چالشهای عملکردی :آگاهی کم عموم و مشارکت پایین آنها ،عدم پذیرش فناوریهای جدیرد ،مشرترکان و
ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی
چالشهای نهادی :نبود چارچوب تنظیم مقررات ،تغییرات مکررسیاستها ،حکمرانی و اهداف؛ عدم مشرارکت
شرکتهای برق خصوصی
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

شرح

کسب دانش فناوریهای مرتبط با مولدهای تجدیدپذیر از طریق انجام پروژه های مشترک با توسعه دهنردگان
خارجی فناوری ،دستیابی به تروان اسرتفاده بهینره از فناوریهرای  EMSو بررای مردیریت ( DMSسیسرتم
مدیریت توزیع) انرژیهای تجدیدپذیر در این طرح مردنظر قررار مری گیررد .برا توجره بره اینکره ارزش افرزوده
فناوریهای  EMSفناوریها توسط اغلب خبرگان باالی میانگین ارزیرابی شرده اسرت (اولویرت  )Aو از طرفری
نظرات خبرگان درباره توانمندی فعلی همگرا نبوده و اغلب در حد طیف آگاهی صرف یا توان استفاده است و از

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -6-3-5فناوری های نوین

شبکه سازی و مشارکت شرکتهای داخلی با شرکتهای خارجی برای اجرای پروژه های مشترک کرافی خواهرد
بود .این پروژه ها در درون پایلوت های  1الی  4اجرا خواهند شد .تا در صرورتی کره اهرداف ایرران در حروزه
فناوریهای تجدیدپذیر (با توجه به روند قابل مالحظه افزایش ظرفیت تولید مولدهای تجدیدپذیر) بعردها تغییرر
نمود فاصله دانش فناوری در ایران مانع تحقق آن اهداف نباشد .از آنجا که این گروه فناوریها از نظر ارزیرابی
جذابیت-توانمندی در گروه  Bقرار دارد حتماً بایستی ارزیابی امکان سنجی آنها صورت پذیرد.تا موجب اترالف
منابع نشود.
این پروژه در سطح تحقیقات دانشگاهی می تواند شامل موارد زیر باشد:
مدلهای شبیه سازی و مطالعه اثرات شبکه ولتاژ پایی ،ارزیابی کیفیت شبکه با تمرکز بر نوسان و انحرافرات ،کارایی هزینه های کنترل فعال مولدهای تجدیدپذیر (بار پاسخ ده ،ذخیره های انرژی)
 حفظ دسترسی شبکه در نفوذ باالی مولدهای تجدیدپذیردر سطح توسعه فناوری  ،توسعه فناوریهای زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:
 اینورترهای پشتیبان  ،سوییچ ها و سنسورهای جدید برای شبکه ولتاژ پایین سیستمهای مانیتورینگ سیستم و زیرساختهای ارتباطی و ارتباطات دوطرفره مولردهای مقیراس کوچرک درشبکه های ولتاژ پایین
 متحدکردن رابط های ارتباطات میان شبکه و مولدهای تجدیدپذیر ( W 333در صورت مفیردبودن هزینره-فایده)
 سیستم های کنترل و مدیریت شبکه ،قابلیتهای بازیابی و مدیریت خرابی در شبکه ولتاژ پایین ابزارهای جدید برنامهریزی شبکه با قابلیت یکپارچه سازی شبکه منفعل سنتی و اجزای فعال و الگوریتمهایکنترلی
 افزایش مشاهده پذیری پانلهای خورشیدی در سطح خرد ( kWp 133تا )kWp1 استاندارد  EN 50160و کاهش هزینه های استانداردسازیهدف

کسب دانش فناوریهای مرتبط با مولدهای تجدیدپذیر

نتایج مورد انتظار

توسعه فناوریهای مرتبط زیرساختهای مولدهای تجدیدپذیر (در صورت توجیه اقتصادی در داخل کشور)

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

دانشگاه ها ،توسعه دهندگان فناوری های ذکر شده ،کمیته استاندارد شبکه هوشمند

گروه فناوری

New Technologies

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

طرفی ایران در چشم انداز خود هدف حداکثر  %0ای برای توسعه فناوریهای تجدیدپذیر دارد و لذا روش هرای

دوره زمانی

کوتاه مدت

تحقیق و توسعه در زیرساخت خودروهای الکتریکی
چالش ها

چالشهای زیرساختی :نبود زیرساختها ،ریسک موقعیت تکنولوژی ،ریسک توانایی ساخت
چالشهای عملکردی :آگاهی کم عموم و مشارکت پایین آنها ،عدم پذیرش فناوریهای جدیرد ،مشرترکان و
ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی
چالشهای نهادی :نبود چارچوب تنظیم مقررات ،تغییرات مکررسیاستها ،حکمرانی و اهداف؛ عدم مشرارکت
شرکتهای برق خصوصی
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

شرح

دانشگاه:
 مدل سازی شبکه و ابزارهای بهینه سازی برای آماده سازی حضور وسیع خودروهای الکتریکی ابزارهای بهینه سازی محاسبه جریان قدرت و تحریک رفتار فعال ،شارژر باتری ها و الگوریتم هرای کنتررلپیشرفته خودرو-به-شبکه
 ایجاد بازار برای ارائه خدمات عمومی شارژ تعریف مدلهای کسب و کار حمل و نقل برقی تعریف طرح های تعرفه و مشوقهای بهینه سازی شارژ و مشارکت مشترکین تنظیم مقررات برای افزایش ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی مکانیزمهای بازار برای اتصال خودرو به شبکهبخش فناوری:
 توسعه زیرساختهای خودرو الکتریکی خصوصی و عمومی توسعه سیستم مدیریت مرکزی از راه دور شبکه هوشمند برای یکپارچه سازی زیرساختهای خودرو الکتریکی پشتیبانی از ارتباطات  B2Bو B2C راه حل های شارژ هوشمند و تعامل آنها برای نسلهای بعدی خودرو الکتریکی راه حل های اتصال خودرو به شبکه ایجاد ظرفیت شکل دهی به بار شبکه -ارائه خدمات جانبی

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

ماهیت پروژه

توسعه فناوری ،تحقیقاتی

 برآورد محاسبات کاهش آالیندگی و افزایش کارایی زنجیره چاه به چرخهدف

توسعه فناوریهای مرتبط با زیرساخت خودروهای الکتریکی

نتایج مورد انتظار

ایجاد شرکتهای ارائه دهنده خدمات زیرساخت خودروهای الکتریکی

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

توسعه دهندگان فناوری (دانشگاه ها ،توسعه دهندگان خصوصی و  ،)...شرکتهای توزیع برق ،کمیته استاندارد
شبکه هوشمند برق

گروه فناوری

New Technologies

ماهیت پروژه

توسعه فناوری ،تحقیقاتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

اجرای پایلوت شارژ خودروهای الکتریکی ()pilot 9
چالش ها

چالشهای زیرساختی :نبود زیرساختها ،ریسک موقعیت تکنولوژی ،ریسک توانایی ساخت
چالشهای عملکردی :چالشهای تحقیق و توسعه ،مدت زمان تاخیر تجراری سازی،ریسرک موانرع ورود بره
بازار ،عدم تمرکز ناکافی ،موانع بازار ،عدم قطعیت بازار
چالشهای نهادی :نبود چارچوب تنظیم مقررات ،تغییرات مکررسیاستها ،حکمرانی و اهداف؛ عدم مشرارکت
شرکتهای برق خصوصی
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

شرح

وضعیت ورود خودروهای الکتریکی به ایران به مانند وضعیت پارادوکس موجودیت مرغ و تخم مرغ است .پیش
بینی می شود پایلوت نصب زیرساختهای خودروهای الکتریکی در یک شهر منتخب (با در نظر گرفتن موقعیت
مکانی ،جمعیت ،تمایل ساکنین به پیشرو بودن و  )....در دوره میان مردت اجررا شرود .از مسرایلی کره در ایرن
پایلوت تحقیق و بررسی خواهد شد موارد ارزیابی باالنس شبکه برا ورود خودروهرای الکتریکری و اطمینران از
وجود راه حلهای شارژ خودروهای الکتریکی و کنترل بار خواهد بود.

هدف

بررسی نیازهای مختلف گسترش زیرساخت شارژ حمل و نقل الکتریکی

نتایج مورد انتظار

اجرای پایلوت شارژ خودروهای الکتریکی

مسئول

کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

مشارکت کنندگان

شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه (بازیگران جدید) ،شرکتهای توزیع برق ،توسعه دهندگان فناوریهای مرتبط

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

 -افزایش بهره برداری بهینه از شبکه و کیفیت برق

گروه فناوری

New Technologies

ماهیت پروژه

طرح آزمایشی

دوره زمانی

کوتاه مدت

 -7-3-5توسعه بازار
کد

بازه زمانی

عنوان طرح
بررسی مدلهای توسعه بازار مولدهای پراکنده
بررسی مدلهای توسعه بازار مولدهای تجدیدپذیر

کوتاه مدت و
میان مدت
کوتاه مدت و
میان مدت

بررسی مدلهای توسعه بازار فناوریهای ذخیره سازی انرژی

کوتاه مدت و
میان مدت

بررسی استفاده از مولدهای  CHPجهت مدیریت شبکه

کوتاه مدت و
میان مدت

اولویت گروه فناوری اصلی

A-C
A-C
D
A-C

بررسی مدلهای توسعه بازار مولدهای پراکنده
چالش ها

چالشهای زیرساختی :نبود زیرساختها
چالشهای عملکردی :ریسک موانع ورود به بازار ،موانع بازار ،عدم قطعیت بازار
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

شرح

قواعد بازار برای افزایش ضریب نفوذ مولدهای پراکنده
قواعد جدید بازار برای تشویق گسترش مولدهای پراکنده (تعرفه های )feed-in
مطالعات مرتبط با قوانین حمایت از شرکتهای محلی و ناحیه ای که به منظور فعالیت های انرژی بنا شده انرد
حمایت شود
تحقیقی بر روی تاثیر افزایش حضور منابع تولید پراکنده در سطح شبکه توزیع فشار متوسرط و فشرار ضرعیف
صورت پذیرد .همچنین باید انتخاب های موجود برای مشتریان به منظور استفاده از انررژی انرواع مولرد هرای

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

با زیرساختهای شبکه ،کمیته تحقیقات و فناوری

هدف

ارائه مدلهای بازار برای مولدهای پراکنده

نتایج مورد انتظار

شکل گیری بازار مولدهای پراکنده

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند ،شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند

گروه فناوری

Market

ماهیت پروژه

توسعه بازار

دوره زمانی

کوتاه مدت

بررسی مدلهای توسعه بازار مولدهای تجدیدپذیر
چالش ها

چالشهای زیرساختی :نبود زیرساختها
چالشهای عملکردی :ریسک موانع ورود به بازار ،موانع بازار ،عدم قطعیت بازار
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

شرح

ارزیابی ارزش خدمات فرعی توسط مولدهای تجدیدپذیر و ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار مرتبط
تغییر رفتار مشترکین دارای مولدهای تجدیدپذیر
شناسایی مکانیزمهای بازار و نحوه سرمایه گذاری ،ارائره ظرفیرت انتقرال الزم ،مکانیزمهرای تعرفره مردیریت
پاسخدهی تقاضا برای مشارکت گسترده و مقیاس بهای بزرگتر مولدهای تجدیدپذیر (کنتررل قردرت فعرال و
واکنشی ) ،ذخایر انرژی و مولدهای سنتی با حفظ قابلیت اطمینان و کارایی سیستم است.

هدف

ارائه مدلهای بازار برای مولدهای تجدیدپذیر

نتایج مورد انتظار

شکل گیری بازار مولدهای تجدیدپذیر

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند ،شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند

گروه فناوری

Market

ماهیت پروژه

توسعه بازار

دوره زمانی

کوتاه مدت

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

تولید پراکنده ارزیابی گردد.

چالش ها

چالشهای زیرساختی :نبود زیرساختها
چالشهای عملکردی :ریسک موانع ورود به بازار ،موانع بازار ،عدم قطعیت بازار
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

شرح

توسعه انواع مدلهای کسب و کار (نیروگاه مجازی فنی در مقایسه برا نیروگراه مجرازی در برازار ،کاربردهرایمحلی ذخایر انرژی و تقاضای فعال
 تحلیل و شبیهسازی مدلهای بازار با در نظر گرفتن ذخایر انرژی (ویژگیها ،ارتباطات و )... پیشنهاداتی برای مکانیزمهای تنظیم مقررات با درنظر گرفتن مالکیت ذخایر و عملیات آنها مسایل پذیرش اجتماعی و تاثیرات زیست محیطی تاثیر بر کاهش تلفات شبکه باالنس و مدیریت بار اوج مصرف افزایش امنیت تامین انرژی و عملیات جزیرهسازی بررسی قابلیت ارائه خدمات جانبی با فراهم بودن تجهیزات ذخیره انرژی ارزیابی اقتصادی قابلیتهای مختلف مسایل مرتبط با استانداردها ()EN 50160 standard -افزایش ظرفیت شبکه برای پذیرش مولدهای پراکنده در سطح ولتاژ پایین و متوسط

هدف

ارائه مدلهای بازار برای فناوریهای ذخیره انرژی

نتایج مورد انتظار

شکل گیری بازار فناوریهای ذخیره انرژی

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند ،شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند

گروه فناوری

Market

ماهیت پروژه

توسعه بازار

دوره زمانی

کوتاه مدت

بررسی استفاده از مولدهای  CHPجهت مدیریت شبکه

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

بررسی مدلهای توسعه بازار فناوریهای ذخیره سازی انرژی

بررسی بازار به منظور آنکه بهره بردار باید بتواند از واحدهای  CHPجهرت کنتررل ولتراژ ،مردیریت گرفتگری

شرح

خطوط و پشتیبان واحدهای نیروگاهی استفاده نماید.
هدف

ارائه مدلهای بازار برای CHPها

نتایج مورد انتظار

شکل گیری بازار CHPها

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند ،شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند

گروه فناوری

Market

ماهیت پروژه
کوتاه مدت

دوره زمانی

 -8-3-5کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان
پیاده سازی شبکه هوشمند برق هم نیازمند و هم بستری برای شکل گیری کسب و کارهای جدید و نیز کسرب و
کارهای دانش بنیان خواهد بود .حمایت از شکل گیری بازیگران جدید و کسب و کارهای نوپرا در همره ی کشرورهای
پیشرو توسعه دهنده فناوریهای شبکه هوشمند مورد توجه قرار گرفته است .ضروری است کمیته تحقیق و فناوی شربکه
هوشمند برق اقدامات ویژه ای جهت رصد وضعیت شکل گیری ،پیشرفت ها و نیازهای این کسب و کارها تشکیل دهد.
در حال حاضر قوانین و نهادهایی برای حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان وجود دارد که از جمله آنها به موارد زیرر
می توان اشاره کرد:
قوانین موجود:
 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
 قوانین تخفیفات مالیاتی وزارت دارایی
نهادهای موجود:

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

چالش ها

 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور (کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتهای دانش بنیان و
نظارت بر اجرا)
 صندوق نوآوری و شکوفایی
 مناطق آزادتجاری  -صنعتی
 پارک های فناوری و مراکز رشد

ایجاد و حمایت از مراکز رشد فناوری های شبکه هوشمند
چالش ها

چالش های عملکردی :وضعیت تامین مالی ضعیف ،چالشهای تحقیق و توسعه ،عدم تمرکز کافی،
چالش های زیرساختی :نبود زیرساختها ،ریسک توانایی ساخت
چالش های بازیگران :عدم آگاهی بازیگران اصلی ،انگیزه پایین برای مشارکت ،دانش ناکافی
چالش های نهادی :عدم وجود مشوق ها و قوانین حمایتی

شرح

توسعه و حمایت از ارکان و بستر رشد این شرکت ها ضروری به نظر می رسد .مراکرز رشرد ،شرتابدهنده هرا و
شرکت ها سرمایه گذاری ریسک پذیر از جمله این موارد هستند.

هدف
نتایج مورد انتظار

-

توسعه فناوری ها و محصوالت و خدمات شبکه هوشمند

-

توسعه شرکت های فعال در زمینه فناوریهای شبکه هوشمند

تدوین برنامه ها و قوانین حمایتی از شرکت ها و طرح های شبکه هوشمند هوشمند

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

مراکز رشد ،شرکت های فعال در زمینه فناوریهای شبکه هوشمند

ماهیت پروژه

توسعه فناوری ،توسعه بازار ،حمایتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

ایجاد و متدوین برنامه جامع حمایت از ارکان توسعه کسب و کارهای نوپا
رافع چالش ها
شرح

وظیفه کمیته تحقیقات و فناوری هماهنگی با نهادهرای حمرایتی مررتبط برا توسرعه کسرب و

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

شبکه هوشمند در نهادهای فوق و غیره از طریق ارائه طرح های پیشنهادی خرود بره شرورای
تنظیم مقررات شبکه هوشمند برق خواهد بود .همچنین ضروری است کمیته تحقیق و فنراوی
شبکه هوشمند برق اقدامات ویژه ای جهت رصد وضعیت شکل گیری ،پیشرفت ها و نیازهرای
این کسب و کارها تشکیل دهد.
هدف
نتایج مورد انتظار

-

توسعه فناوری ها و محصوالت و خدمات شبکه هوشمند

-

توسعه شرکت های فعال در زمینه فناوریهای شبکه هوشمند

تدوین برنامه ها و قوانین حمایتی از شرکت ها و طرح های شبکه هوشمند هوشمند

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

مراکز رشد ،شرکت های فعال در زمینه فناوریهای شبکه هوشمند

گروه فناوری
ماهیت پروژه
دوره زمانی

توسعه فناوری ،توسعه بازار ،حمایتی
کوتاه مدت

 -9-3-5تحقیقات و پروژه های دانشگاهی
طرح های تحقیقاتی را می توان در گروههای زیر دسته بندی کرد:
 مطالعه بر روی گروههای مشترکین و رفتار آنها
 مطالعه بر روی مدلهای مختلف تعرفه گذاری
 مطالعه داده های مشترکین و مصرف کنندگان
 مطالعات مربوط به بازار برق
 مطالعات مربوط به امنیت بخش ارتباطات و فناوری اطالعات
 مطالعات مربوط به مشوق ها در بخشهای مختلف
برنامه های زیر را به این منظور می توان انجام داد:

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

کارهای نوپا و دانش بنیان و نیز ارائه پیشنهاداتی جهت وضع قوانین مرتبط با کسب و کارهای

هوشمند برق (در پیوست  4-4و  4-4لیستی از پروژه ها و دوره های آموزشی پیشنهادی ارائه شده اند)
 اعطای بورسیه های مطالعاتی به اساتید و دانشجویان شبکه هوشمند برق

مطالعه بر روی گروههای مشترکین و رفتار آنها
رافع چالش ها

چالشهای عملکردی :آگاهی کم عموم و مشارکت پایین آنها ،عدم پذیرش فناوریهای جدیرد ،مشرترکان و
ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی ،عدم قطعیت بازار
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

شرح

ایرن مطالعرات تحرت عنروان ( )Customer Segmentation & behavorial analysisطررح
مطالعاتی ملی براساس مناطق مختلف کشور به منظور تحلیل رفتار مشترکان اعم از صنعتی و خرانگی مردنظر
است که برای انجام آن داده کاوی پروفایل مشترکان شرکتهای توزیع برق کشور و همکاری توانیر مرورد نیراز
خواهد بود .پروژه ای ملی شناسایی الگوی رفتاری مصرف در گروههای مختلف مشرترکان و تحلیرل آنهرا بره
منظور درک تاثیر سیگنالهای قیمتی بر رفتار مصرف و طراحری تنروعی از تعرفره هرا ()verity of tarrifs
براساس آن خواهد بود .این عملیات در دوره های معین مثالً شش ماهه/یکساله بایستی انجام گیررد و نیازمنرد
تهیه سیستم ها و نرم افزارهای داده کاوی می باشد.

هدف

شناسایی گروههای مشترکین شبکه برق ایران

نتایج مورد انتظار

شناسایی الگوی رفتاری مصرف در گروههای مختلف مشترکان

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

شرکتهای توزیع برق کشور و توانیر ،کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند

گروه فناوری

تحقیقات و پروژه های دانشگاهی

ماهیت پروژه

تحقیقاتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

مطالعه بر روی مدلهای مختلف تعرفه گذاری
رافع چالش ها

چالشهای عملکردی :محدودیت منابع ،آگاهی کم عموم و مشارکت پایین آنهرا ،عردم پرذیرش فناوریهرای

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 برنامه حمایت از طرح ها ،پروژه ها ،پایان نامه ها و مقاالت دانشگاهی در حوزه های اولویت دار شبکه

چالشهای نهادی :نبود چارچوب تنظیم مقررات ،تغییرات مکررسیاستها ،حکمرانی و اهرداف ،تکامرل رژیرم
تنظیم مقررات
شرح

پروژه ملی طراحی تعرفه ها براساس الگوی رفتاری مشترکان برای تحقرق اهرداف صررفه جرویی مصررف و
افزایش بهره وری و مشارکت مشترکان ،پریش بینری درآمرد آینرده ،عردالت تعرفره گرذاری میران گروههرای
مشترکان ،تحقق منابع سرمایه گذاری و توسعه برای آینده و تشویق نوآوری در صنعت خواهرد برود .اقردامات
زیر بایستی صورت گیرد:
 فراهم کردن گزینش تعرفه های متنوع به انتخاب مشترک ارائه تنوعی از تعرفه ها ( )verity of tarrifsبراساس سبک زندگی گروههای مشترکان مورد مطالعه، ارائه بسته های تعرفه براساس ویژگیهای متفاوت طرح های  TOU, VPP,CPR ،CPPو دیگر طرح هاپروژه طراحی تعرفه های تشویقی برای مشارکت کنندگان در نصب مولدهای خورشیدی سقفی
پروژه طراحی تعرفه های پویا با هدف بیشینه سازی کارایی انرژی
پروژه طراحی تعرفه کارایی انرژی مصارف روشنایی و تهویه مطبوع
سیستم تنوع قیمت گذاری پویا با حق انتخاب کامل به کلیه مشترکان براساس پروفایل مشترک و طرح پاسخ
دهی تقاضا
طرح تعیین تعرفه های مشارکت مشترکان در بازار خرید و فروش برق
 -قیمت گذاری منحصر به فرد برای مشترکان،

هدف

طراحی تعرفه ها براساس الگوی رفتاری مشترکان

نتایج مورد انتظار

ارائه تنوعی از طرح های تعرفه و ارائه حق انتخاب تعرفه به مشترکین

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

شرکتهای توزیع برق کشور و توانیر ،کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند

گروه فناوری

تحقیقات و پروژه های دانشگاهی

ماهیت پروژه

تحقیقاتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

مطالعه توسعه دانش مورد نیاز برای تحلیل داده های مشترکین و مصرف کنندگان
رافع چالش ها

چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

جدید ،مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی

ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی
شرح

شناسایی و کسب دانش نرم مورد نیاز برای تحلیل داده های مشترکین برای تحلیل گروه بندی مشترکان مورد
نیاز خواهد بود اعم از موارد زیر:
*ابزارهای دادهکاوی در مقیاس بزرگ
*رویههای ریاضی
* سیستم پردازش تحلیلی
* سیستمهای انتشار داده
* سیستمهای ذخیره داده
بدین منظور می توان از مشاوران تخصصی جهانی در بخش تحلیل رفتارشناسی مشترکان استفاده نمود و ایرن
دانش را سریع تر کسب نموده و هرچه سریع تر از دانش ناشی از آن در طراحی تعرفره هرای متنروع وایجراد
ارزش افزوده برای شبکه برق کشوراستفاده نمود.
هدف دیگر این پروژه تعریف و شناسایی بازیگران جدید جهت تحلیل تجمیعی داده ها و ارائه خردمات جدیرد
به مشترکان است .برخی از بازیگران جدید می توانند تجمیرع کننردگان داده وشررکتهای نوپرای ارائره دهنرده
خدمات انرژی باشند که با استفاده از دانش مذکور مدل کسب وکار خود را محقق می کنند.

هدف

کسب دانش تحلیل داده های مشترکین و شناسایی بازیگران جدید

نتایج مورد انتظار

شکل گیری بازیگران جدید جهت ارائه خدمات انرژی

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند ،نهادهای حمایت کننده از کسب و کارهای نوپا

گروه فناوری

تحقیقات و پروژه های دانشگاهی

ماهیت پروژه

تحقیقاتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

مطالعات مربوط به بازار برق
رافع چالش ها

چالشهای عملکردی :ریسک موانع ورود به بازار ،موانع بازار ،مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی ،عدم
قطعیت بازار
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

چالشهای عملکردی :آگاهی کم عموم و مشارکت پایین آنها ،عدم پذیرش فناوریهای جدیرد ،مشرترکان و

شرکتهای برق خصوصی ،تکامل رژیم تنظیم مقررات ،موانع نهادهای تظیم مقررات در توسعه
شرح

 توسعه مدلهای کسب و کار جدید برای ارائه خدمات و تعرفه های جدید پیشنهاداتی برای افزایش ضریب نفوذ برق با تحلیل هزینه-فایده قواعد بازار برای افزایش ضریب نفوذ مولدهای پراکنده هماهنگی کنترل شبکه و بازار براساس باالنس قدرت (نیروگاه مجازی فنی در مقابل نیروگاه مجازی بازار) قواعدجدید بازار برای جزیره سازی بررسی و درک رفتار مشترکین به ویژه در تعامالت میان خدمات مختلف درک قوی از مقادیر بازار و مشارکت فعال طرف تقاضا ارائه مدلهای کسب و کار جدید (برای تجمیع کنندگان ،سازندگان تجهیزات و  )...و شبیه سازی رقابت بازار توسعه مناطق هوشمند -توسعه مشارکت سودآور برای همه بازیگران بازار

هدف

تحلیل هزینه-فایده حضور بازیگران جدید بازار و پاسخ دهی تقاضا تحت شرایط طراحی بازار مختلرف اسرت و
شامل توجه به بهره گیری از فناوری های "مدیریت شبکه توزیع" و "ارتباطات و اطالعات" می باشد.

نتایج مورد انتظار

توسعه مدلهای کسب و کار جدید و شکل دهی به بازیگران جدید

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند  ،توانیر ،شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند

گروه فناوری

تحقیقات و پروژه های دانشگاهی

ماهیت پروژه

تحقیقاتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

مطالعات مربوط به مشوق ها در بخشهای مختلف
رافع چالش ها

چالشهای عملکردی :ریسک موانع ورود به بازار ،موانع بازار ،مشترکان و ذینفعان غیرفعال/غیرتعاملی ،عدم
قطعیت بازار ،محدودیت منابع
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت ،چالشهای تحقیق و توسعه
چالشهای نهادی :نبود چارچوب تنظیم مقررات ،تغییرات مکررسیاستها ،حکمرانی و اهداف ،عردم مشرارکت
شرکتهای برق خصوصی ،تکامل رژیم تنظیم مقررات ،موانع نهادهای تظیم مقرررات در توسرعه ،پیچیردگی راه

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

چالشهای نهادی :نبود چارچوب تنظیم مقررات ،تغییرات مکررسیاستها ،حکمرانی و اهداف ،عدم مشارکت

چالشهای زیرساختی :ریسک موقعیت تکنولوژی ،ریسک توانایی ساخت
-

شرح

مطالعات ارائه مشوق هایی برای مشارکت هرچه بیشتر مشترکان در طرح های آزمایشی
(پایلوتها) به ویژه پایلوت های  1و5

-

طراحی مشوقهای گرمایش تجدیدپذیر

-

مشوقها و جنبه های فنی ارائه خدمات جانبی و کنترل بار توسط شرکتهای توزیع

-

پیشنهادات مشوقهای بازیگران جدید برای مشارکت در بازار

-

بررسی انگیزه های شرکت در برنامه های بازار برق از دیدگاه مصرف کنندگان خانگی و
سنجش انگیزه های الزم برای مشارکت سطح خانگی در برنامه ها

هدف

تشویق بازیگران وذینفعان به مشارکت هرچه بیشتر در طرح های هوشمندسازی

نتایج مورد انتظار

تبیین مشوق ها و تصویب آنها در نهادهای قانون گذار مرتبط

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

کمیته سیاست گذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند  ،شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند

گروه فناوری

تحقیقات و پروژه های دانشگاهی

ماهیت پروژه

تحقیقاتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

اعطای بورسیه های مطالعاتی به اساتید و دانشجویان در حوزه شبکه هوشمند برق
رافع چالش ها

چالشهای بازیگران :عدم وجود مهارتها و دانش فنی
چالشهای زیرساختی :ریسک توانایی ساخت
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت ،چالشهای تحقیق و توسعه

شرح

بسیاری از فناوریهای شبکه هوشمند نوین و پیشرفته است و براساس ارزیابی نظر خبرگان حتی در برخی موارد
آگاهی دقیقی از نحوه استفاده آنها نداریم .لذا ضروری است جهت کراهش سرریع فاصرله فنری بورسریه هرای
مطالعاتی در این حوزه تعریف شده و محقق شود.

هدف

کاهش سریع فاصله فنی با جهان

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

حلهای پیشنهادی ،فاصله سطح اجرایی

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

وزارت علوم

گروه فناوری

تحقیقات و پروژه های دانشگاهی

ماهیت پروژه

تحقیقاتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

فصل پنجم :برنامه اقدامات

نتایج مورد انتظار

اعطای بورسیه های مطالعاتی به اساتید و دانشجویان

ایجاد مراکز تحقیقاتی سطح باالی مشترک با مراکز تحقیقداتی بدین المللدی بدا همکداری
دانشگاه های برتر کشور
رافع چالش ها

چالشهای نهادی :فاصله سطح اجرایی
چالشهای بازیگران :عدم وجود مهارتها و دانش فنی
چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه

شرح

در حال حاضر توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق در اختیار حدود  13کشور پیشرو (امریکا ،آلمان ،انگلریس،
ژاپن ،چین ،برزیل و )...است .برخی از فناوریها حتی تنها در یک یا دو کشور توسعه یافته اند و بنرا برر قروانین
حقوق مالکیت بین المللی دستیابی دقیق و جامع به آنها نیازمند پروژه های همکاری مشترک تحقیقاتی اسرت.
بعالوه ،روند طرح های تحقیقاتی توسعه شبکه هوشرمند در جهران نشران مری دهرد برا توجره بره پیچیرده و
چندتخصصی بودن و هزینه های سنگین طرحهای تحقیقاتی این طرح هاحتی در کشورهای پیشرو به صرورت
چندملیتی تعریف می شوند .با ایجاد یک مرکز تحقیقاتی بین المللی هم دانش متخصصین جهرانی از طریرق
شبکه های علمی سریع تر به کشرورمنتقل مری شرود و هرم امکران حضرور و مشرارکت ایرران در طرحهرای
تحقیقاتی مشترک به صورت زیرساختی و نهادی فراهم می شود.

هدف

کاهش سریع فاصله فنی با جهان ،تقویت تعامل شبکه ای با متخصصین برتر جهانی در کشورهای پیشرو

نتایج مورد انتظار

تاسیس مرکز تحقیقاتی بین المللی

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

وزارت علوم ،توانیر ،پژوهشگاه نیرو

گروه فناوری

تحقیقات و پروژه های دانشگاهی

ماهیت پروژه

تحقیقاتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

دار شبکه هوشمند برق
رافع چالش ها

چالشهای بازیگران :عدم وجود مهارتها و دانش فنی
چالشهای زیرساختی :ریسک توانایی ساخت
چالشهای تعامل بازیگران :اینرسی صنعتی و نوآوری اندک بخش صنعت ،چالشهای تحقیق و توسعه

شرح

لیست پروژه های پیشنهادی در پیوست  4-4ارائه شده اند که می تواند مورد ارجاع قرار گیرد.

هدف

افزایش دانش و مهارت متخصصان کشور در حوزه های شبکه هوشمند برق

نتایج مورد انتظار

تعریف پایان نامه های مرتبط با فناوریهای شبکه هوشمند برق

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

وزارت علوم ،دانشگاهها

گروه فناوری

تحقیقات و پروژه های دانشگاهی

ماهیت پروژه

تحقیقاتی

دوره زمانی

کوتاه مدت

تعریف دوره ها و دروس آموزشدی مدرتبط بدا شدبکه هوشدمند بدرق در سدطوح مختلدف
دانشگاهی
رافع چالش ها

چالشهای بازیگران :عدم وجود مهارتها و دانش فنی
چالشهای تعامل بازیگران :چالشهای تحقیق و توسعه

شرح

لیست دوره های پیشنهادی در پیوست  4-4و  4-4ارائه شده اند که می تواند مورد استناد قرارگیرد.

هدف

افزایش دانش و مهارت متخصصان کشور در حوزه های شبکه هوشمند برق

نتایج مورد انتظار

برگزاری دورههای آموزشی در سطوح مقدماتی تا پیشرفته با استفاده از مدرسان خارجی و داخلی

مسئول

کمیته تحقیقات و فناوری

مشارکت کنندگان

دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو

گروه فناوری

تحقیقات و پروژه های دانشگاهی

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

برنامه حمایت از طرح ها ،پروژه ها ،پایان نامه ها و مقاالت دانشگاهی در حوزه های اولویت

دوره زمانی

کوتاه مدت

 -10-3-5طرح های پیاده سازی آزمایشی (پایلوت)
 4طرح ازمایشی (پایلوت) تعریف شده اند که در بازه های زمانی مختلف توسط کمیته اجرای شبکه هوشرمند و برا
همکاری سایر مشارکت کنندگان و ذینفعان اجرایی می شوند .همچنین  4پروژه مهم در درون این پرایلوت هرا تعریرف
شده که اجرای آنها نیز پیشنهاد شده است .مشروح جزئیات این طرح ها درگزارش سند برنامه های بخش اجررا و پیراده
سازی شبکه هوشمند که به وزارت نیرو ارائه خواهد شد ،ذکر می گردد.

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

ماهیت پروژه

تحقیقاتی

اصلی

آنها
 -Project 1پروژه ایجاد ابزارهای ارتبراطی تعامرل کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

شبکه هوشمند ،رسانه ها ،دانشگاهها و ....

بامشترکین
 -Pilot 1طرح آزمایشی تقاضای فعال و افرزایش کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

مدت

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای کوترراه مرردت و میرران A
شبکه هوشمند ،کمیته تحقیقرات و فنراوری ،مدت

انعطاف شربکه ،تحلیرل رفترار و قیمرت گرذاری پویرا
مشترکان خانگی/تجاری

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای کوترراه مرردت و میرران A

مشترکان ،توسعه دهندگان فناوری و شورای

(ویژه مشرترکان پرر مصررف و نیرز در

مناطق متراکم جمعیتی با مصرف باالی میانگین)

تنظیم مقررات و ..

 -Pilot 2طرح ازمایشی مشارکت مشترکان صرنعتی کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای کوترراه مرردت و میرران A

و همچنین مشترکان تجاری بزرگ

شبکه هوشمند ،کمیته تحقیقرات و فنراوری ،مدت
مشترکان ،توسعه دهندگان فناوری و شورای
تنظیم مقررات و ..

 -Pilot 3طرح آزمایشی میگرو گرید

کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای میرران مرردت و بلنررد کلیه گروهها
شبکه هوشمند ،کمیته تحقیقرات و فنراوری ،مدت
مشترکان ،توسعه دهندگان فناوری و ..

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

مطالعه بر روی گروههای مشترکین و رفتدار

مسئول اصلی

مشارکت کننده دیگر

بازه زمانی

اولویددت گددروه فندداوری

شبکه هوشمند ،توانیر ،شرکتهای انتقال

انتقال و ابزارهای عملیاتی
 -Pilot 5طرح آزمایشی معماری جدید شبکه

کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

مدت

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای میرران مرردت و بلنررد C
شبکه هوشمند ،توانیر ،شرکتهای انتقال

مدت

 -Project 2پروژه افزایش کارایی انرژی در مناطق کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای کوترراه مرردت و میرران A

منتخب از پایلوت  1و 5

شبکه هوشمند ،مشترکان ،توسرعه دهنردگان مدت
فناوری ،شورای تنظیم مقررات و...

 TECH PILOT -Pilot 6پیشرفته

کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای میان مدت و بلندمدت

کلیه گروهها

شبکه هوشمند ،کمیته تحقیقرات و فنراوری،
توسعه دهنردگان فنراوری ،پژوهشرگاه نیررو،
توانیر و ...
 -Pilot 7پیرادهسررازی رویرههررای جدیرد مرردیریت کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای میان مدت و بلندمدت

داراییها در شبکه انتقال

شبکه هوشمند

- Pilot 8توسعه و ایجاد بازارهای محلی برق

کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

 -Pilot 9اجرای پایلوت شارژ خودروهای الکتریکی

کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای بلندمدت

B
کلیه گروهها

شبکه هوشمند ،کمیته تحقیقرات و فنراوری،
شورای تنظیم مقررات شبکه هوشمند و ...
کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای میان مدت و بلندمدت

D

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل پنجم :برنامه اقدامات

 -Pilot 4طررح آزمایشری افرزایش انعطراف شربکه کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای کوترراه مرردت و میرران B

 -Project 3پیاده سازی متدلوژی مدیریت شربکه کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای میان مدت و بلندمدت

برای عملیات شبکه توزیع

شبکه هوشمند ،توانیر

 -Project 4اسرتفاده از پاسرخگویی برار و تسرت کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای میان مدت و بلندمدت

فناوریهای پیشرفته

شبکه هوشمند ،کمیته تحقیقات وفناوری

B- A
B- A

Demand response program,Mainstreaming smart meters ,
DSR and storag

در "پایلوت فناوریهای پیشرفته"
 -Project 5توسعه و افزایش قابلیت خودکار برودن کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای میان مدت و بلندمدت

شبکه

شرربکه هوشررمند ،توانیر،کمیترره تحقیقررات و

B

فناوری ،توسعه دهندگان فناوری
 -Project 6طررح آزمایشری پیراده سرازی شربکه کمیته اجرای شبکه هوشمند برق

کمیته سیاست گرذاری و نظرارت برر اجررای

دسترسی انتقال داده شربکه هوشرمند برا اسرتفاده از

شبکه هوشمند ،کمیته تحقیقرات و فنراوری،

فناوریهای متنوع در دسترس

توسعه دهندگان فناوری ،شرکتهای انتقال

A

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

شبکه هوشمند

فصل پنجم :برنامه اقدامات

 -6فصل ششم

ارزیابی و پایش

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

در این فصل شاخصهای ارزیابی موفقیت توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق ارائه می شود .همچنین گزارشهای
نظارتی که بایستی توسط مسآوالن مختلف ارائه شوند مشخص شده است.

 -2-6شاخصهای ارزیابی
در جدول زیر شاخص های ارزیابی برنامه های تحقیق و توسعه براساس ادبیات موضوع و اسرناد مشرابه داخلری و
خارجی جمع آوری شده اند.
جدول  0-1شاخصهای ارزیابی توسعه فناوریها
شاخص
درصد اعضای هیات علمی راهبر پژوهشهای مرتبط

ماهیت
نیروی انسانی

درصد دانشجویان دکتری مرتبط
درصد دانشجویان فوق لیسانس مرتبط
تعداد متخصصان مدعو خارجی در کنفرانسها و کارگاههای داخلی یا مشارکت در مقاالت
تعداد مراکز و دانشگاههای فعال (حداقل  2پروژه مرتبط در سال)

مراکز تحقیقاتی

تعداد دانشگاهها و مراکز پژوهشی که در رتبهبندی خاورمیانه جزء  13درصد بهترین مراکز هستند
تعداد مقاالت ISI

تولید علم

میانگین تعداد ارجاع به هر مقاله در ISI
سهم ایران از کل مقاالت جهان
تعداد مقاالت بسیار پراستناد
اختراعات ثبت شده در داخل کشور

تولید فناوری

اختراعات ثبت شده در خارج کشور
تجاری سازی طرحها

تجاری سازی و

درصد رشد سالیانة سرانة تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری

صنعت

سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی از تولید ناخالص داخلی کشور
سهم ارزش افزودة تولیدی صنایع مرتبط از کل ارزش افزودة تولیدی کشور

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -1-6مقدمه

بنگاههای تولید کننده و فروشنده حداقل  1محصول/خدمت
تعامالت بازیگران کلیدی (تأمین مالی مشرترک،تحقیق و توسرعه توسرط بخشرهای خصوصری و تقویررررت روابررررط
عمومی ،همکاری در پروژه های تحقیق و توسرعه ،مشرارکت در برنامره هرای محلری و ملری علمری و بازیگران
فناوری ،برو نسپاری ،مشارکت در ثبت حق اختراع و تألیفات)
عقد قرارداد
هزینه های مالی

سهم بخش غیر دولتی در تامین هزینه های تحقیقات
سهم هزینههای تحقیقات از تولید ناخالص داخلی
سهم هزینههای آموزش از تولید ناخالص داخلی

مزیت های مالی

درآمد جذب شده
مشوق های سازمانی (مثال:تقسیم درآمد تجاری سازی بین گروه تحقیقی و دانشگاه ،نظام ارتقرا و
اعتبار ،مشوقهای صنعتی برای طرح های نوآورانه)
توانایی برای جذب بودجه های تحقیقاتی ،سررمایه هرای مخراطره پرذیر ،سررمایه ی دانشرگاه و
شرکت دانشگاهی.
ارزش درآمد مجوز ،حق ثبت یا حق امتیاز ،درآمد تحقیق ها ،درآمد مالیاتی ،هزینه های قانونی
ارزش کسب شده ناشی از طرح های توسعه

 -3-6گزارشات نظارتی
جدول  2-1انواع گزارشات نظارتی مورد نیاز
کد

عنوان گزارش

مسئول ارائه

مسئوالن همکار

گزارش سراالنه ارزیرابی پیشررفت توسرعه فناوریهرا براسراس کمیته تحقیقات و فناوری

کمیتررره اجررررای شررربکه

گذرگاههای Stage Gate

هوشمند

گرزارش بره روز رسررانی نقشره راه در پایران هرر دوره زمررانی کمیته تحقیقات و فناوری

کمیتررره اجررررای شررربکه

(براساس نتایج گزارش ساالنه پیشرفت فناوریها)

هوشمند

گزارش ارزیابی میزان مشارکت متخصصین کارشناسی ارشد و کمیته تحقیقات و فناوری

کمیتررره اجررررای شررربکه

دکترا در فعالیتهای  R&Dو  Rolloutبه تفکیرک در پایران

هوشمند

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل ششم :ارزیابی و پایش

تعداد محصوالت فناوری تولید داخل

گزارشات سه گانه مجریان پروژه ها

کمیته تحقیقات و فناوری

( منشور ،میان دوره ،پایان دوره)

کمیتررره اجررررای شررربکه
هوشمند

گزارش ساالنه تجمیعی و تفصیلی بودجه های مرتبط با طررح کمیته سیاستگذاری و نظارت کمیتررره اجررررای شررربکه
های  R&Dو Rollout

بر شبکه هوشمند

هوشمند

ارائرره گررزارش ارزیررابی دسررتاوردهای "پررایلوت فناوریهررای پژوهشگاه نیرو

کمیتررره اجررررای شررربکه

پیشرفته" و نیازمندیهای آینده در پایان هر دوره زمانی

هوشمند

گزارش ساالنه ارزیابی پیشرفت توسعه فناوریها براساس گذرگاههای Stage Gate

شرح

کمیته تحقیقات و فناوری براساس خروجی های فرایند توسعه فناوریها و نیز اولویرت هرای تحقیرق و توسرعه
کشور ،لیست فناوریهای اولویت دار شبکه هوشمند را به طور مرتب بره روز مری کنرد و موانرع توسرعه آنهرا را
شناسایی می نماید .گزارش شامل:
 ارزیابی پرتفولیوی تحقیق و توسعه فناوریها به روز رسانی و ارزیابی دقیق تر اولویت بندی فناوریها (برای زیر گروههای هر گروه فناوری) -برآورد نیازهای تامین مالی و فرصتهای آینده

مسئول ارائه

کمیته تحقیقات و فناوری

همکاران

کمیته اجرای شبکه هوشمند

مخاطبان

دسترسی گزینشی با صالحدید شورای راهبردی شبکه هوشمند برق

بازه هدای زمدانی ساالنه
انتشار
محل انتشار

پرتال انتشار دانش (تحت مدیریت کمیته تحقیقات و فناوری)

گزارش به روز رسانی نقشه راه در پایان هر دوره زمانی (براساس نتدایج گدزارش سداالنه
پیشرفت فناوریها)
شرح

این گزارش در پایان دوره کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت تهیه و منتشرر خواهرد شرد .محتویرات گرزارش
عبارت خواهد بود از:

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

هر دوره زمانی

 نحوه تخصیص منابع هماهنگی تجاری سازی و توسعه فناوریها با توجه به نیازهای وزارت نیرو در بخش اجرا تحلیل عملکردی سیستم نوآوری شبکه هوشمند برق ارزیابی وضعیت و مکانیزمهای حمایت از خوشه های صنعتی و تحقیقاتی مرتبط با شبکه هوشمند برق تعیین نیازمندیهای تحقیقاتی براساس گزارش پیشرفت توسعه فناوریها براساس Stage Gateمسئول ارائه

کمیته تحقیقات و فناوری

همکاران

کمیته سیاستگذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند

مخاطبان

کلیه ذینفعان شبکه هوشمند برق (نسخه عمومی)،
دسترسی گزینشی به صالحدید شورای راهبری شبکه هوشمند برق (نسخه تفصیلی)

بازه هدای زمدانی پایان دوره کوتاه مدت ،پایان دوره میان مدت ،پایان دوره بلند مدت
انتشار
محل انتشار

پرتال انتشار دانش (تحت مدیریت کمیته تحقیقات و فناوری)

گزارش ارزیابی میزان مشارکت متخصصین کارشناسی ارشد و دکترا در ففالیتهای  R&Dو
 Rolloutبه تفکیک در پایان هر دوره زمانی
شرح

گزارش شامل:
 میزان بودجه تحقیقاتی برنامه ریزی شده و تخصیص داده شده و ارزیابی اهداف تحقق یافته تعداد محققین کارشناسی ارشد و دکترا مشارکت کننده در پروژه ها به صورت تمرام وقرت و پراره وقرت برهتفکیک
 پایش حضور متخصصان کارشناسی ارشد و دکتررا در مراحرل مختلرف پرروژه هرای ( R&Dوزارت نیررو وشرکتهای توسعه دهنده فناوری) طی عبور از گذرگاههای  1تا  2فرایند Stage Gate
 پایش حضور متخصصان کارشناسی ارشد و دکترا در مراحل مختلف پروژه اجررای شربکه هوشرمند (توسرطوزارت نیرو و شرکتهای پیمانکار اجرای شبکه هوشمند).
تعداد و اندازه پروژه ها براساس بودجهمیزان تحقق اهداف پروژه ها-تعداد ثبت اختراعات ،تعداد اختراعات تجاری شده

مسئول ارائه

کمیته تحقیقات و فناوری

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل ششم :ارزیابی و پایش

-ارزیابی انحرافات برنامه

کلیه نهادها و سازمانهای مرتبط
مخاطبان

دسترسی گزینشی به صالحدید شورای راهبری شبکه هوشمند برق (نسخه تفصیلی)

بازه هدای زمدانی پایان دوره کوتاه مدت ،پایان دوره میان مدت ،پایان دوره بلند مدت
انتشار
محل انتشار

پرتال انتشار دانش (تحت مدیریت کمیته تحقیقات و فناوری)

گزارشات سه گانه مجریان پروژه ها ( منشور ،میان دوره ،پایان دوره)
شرح

تهیه و پیگیری تهیه گزارشات منشور پروژه ،گرزارش میران دوره ای و گرزارش پایران دوره اجررای طررح هرا
(براساس استاندارد  )PMBOKتوسط مجریان و انتشار آنها در پرتال انتشار دانش (با دسترسی کنترل شده یرا
عمومی) خواهد بود.
 -1منشور پروژه :گزارشی مختصر در حداکثر  1صفحه حاوی تعریف پروژه ،بودجه ،مجری ،محدوده ،اهرداف،
تجهیزات الزمه ،ذینفعان کلیدی ،زمانبندی خواهد بود.
 -5گزارش میان دوره ای :گزارشی حداکثر  0-5صفحه ای در میان دوره جدول زمانبندی طرح (که در منشور
پروژه مشخص شده بود) که میزان پیشرفت پروژه ،چالشها و ریسک هرا و نیازهرای شناسرایی شرده پرروژه را
نشان می دهد .این گزارش همچنین وضعیت تعامالت پروژه با سایر بازیگران شبکه هوشمند بررق را بایسرتی
نشان دهد .هدف این گزارش تسهیل جریان اطالعات میان برازیگران کلیردی شربکه هوشرمند و رفرع موانرع
تعاملی می باشد .همچنین می تواند مرجعی برای شناسایی تحقیقات الزمه در آینده قرار گیرد.
 -0گزارش نهایی و درس آموخته ها :گزارشی حداکثر در  3صفحه که حاوی نحروه زمانبنردی واقعری اجررای
پروژه نسبت به برنامه اولیه ،چالشها و ریسکهای از سر گذرانده شده و اقداماتی که برای رفع آنهرا اتخراذ شرده
می باشد .همچنین خروجی های پروژه ( )Deliverables/Outputsمشخص مری شرود .ایرن گرزارش
منبع مهمی برای مجریان پروژه های آینده و نیز محققان خواهد بود.

مسئول ارائه

کمیته تحقیقات و فناوری

همکاران

مجریان پروژه ها  ،کمیته سیاستگذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند ،کمیته اجرای شبکه هوشمند ،توانیر،
پژوهشگاه نیرو

مخاطبان

-

سطم دسترسی  :1عموم مردم

-

سطح دسترسی  :5کلیه ذینفعان شبکه هوشمند برق (شناسایی شده و یا تایید دسترسی توسط
کمیته تحقیقات و فناوری شبکه هوشمند برق)

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

همکاران

کمیته سیاستگذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند ،کمیته اجرای شبکه هوشمند ،توانیر ،پژوهشرگاه نیررو،

شبکه هوشمند برق (برای طرح های محرمانه) امکان پذیر است .لیکن بایستی توجه داشت
که هدف از ارائه این گزارشات انتشار دانش در کل کشور است و لذا حتی المقدور از دسترسی
گزینشی اجتناب شد.
بازه هدای زمدانی در زمان تصویب پروژه های اجرایی (تهیه منشور) ،در وسط اجرای پروژه ها (گرزارش میران دوره) ،در انتهرای
انتشار

پروژه ها (گزارش پایان دوره/درس آموخته ها)

محل انتشار

پرتال انتشار دانش (تحت مدیریت کمیته تحقیقات و فناوری)

گزارش ساالنه مطالعات تحقیقاتی و طرح های توسعه کاربردی فناوری
شرح

این گزارش لیستی از مطالعات و طرح های مذکور را نشان می دهد .این لیست می تواند بره صرورت گرزارش
خودکار اتوماتیک از گزارشات پرتال انتشار دانش ارائه شود و یا به صورت گزارش مجزایی منتشر شود .هدف از
آن اطالع رسانی به کلیه بازیگران صنعتی و تحقیقاتی از فعالیتهای تحقیقاتی و طرح هرای کراربردی صرورت
گرفته در ایران خواهد بود.

مسئول ارائه

کمیته تحقیقات و فناوری

همکاران

کمیته سیاستگذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند ،کمیته اجرای شبکه هوشمند ،توانیر ،پژوهشرگاه نیررو،
کلیه نهادها و سازمانهای مرتبط

مخاطبان

عموم مردم

بازه هدای زمدانی ساالنه
انتشار
محل انتشار

پرتال انتشار دانش (تحت مدیریت کمیته تحقیقات و فناوری)

گزارش ساالنه تجمیعی و تفصیلی بودجه های مرتبط با طرح های R&D
شرح

هدف گزارش انتشار بودجه های مصوب ،تخصیص داده شده و عملیاتی شده دستگاههای مختلف است که بره
طور بالقوه می توانند در زمینه توسعه  R&Dطرح های توسعه شبکه هوشمند به کار رود

مسئول ارائه

کمیته تحقیقات و فناوری

همکاران

کمیته سیاستگذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند ،کمیته اجرای شبکه هوشمند ،توانیر ،پژوهشرگاه نیررو،

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

فصل ششم :ارزیابی و پایش

-

سطح دسترسی  :0دسترسی گزینشی .برای پروژه های خاص به صالحدید شورای راهبری

مخاطبان

عموم مردم ،کلیه ذینفعان شبکه هوشمند برق

بازه هدای زمدانی ساالنه
انتشار
محل انتشار

پرتال انتشار دانش (تحت مدیریت کمیته تحقیقات و فناوری)

ارائه گزارش ارزیابی دستاوردهای "پایلوت فناوریهای پیشرفته" و نیازمندیهای آیندده در
پایان هر دوره زمانی
شرح

هدف این گزارش آگاهی بخشی به محققان و جهت دهی به تحقیقات ،اولویت بندی و ایجاد همراهنگی برین
نهادهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی براساس نتایج آزمونهای انجام شده در این پایلوت می باشد .همچنرین در
این گزارش پروژه های مرتبط با فناوریهایی کره در دوره بعردی بایسرتی در ایرن پرایلوت مرورد آزمرون قررار
گیرند،مشخص می شوند.

مسئول ارائه

کمیته تحقیقات و فناوری

همکاران

کمیته سیاستگذاری و نظارت بر اجرای شبکه هوشمند ،کمیته اجرای شبکه هوشمند ،توانیر ،پژوهشرگاه نیررو،
کلیه نهادها و سازمانهای مرتبط

مخاطبان

کلیه ذینفعان شبکه هوشمند برق

بازه هدای زمدانی پایان دوره کوتاه مدت ،پایان دوره میان مدت ،پایان دوره بلند مدت
انتشار
محل انتشار

پرتال انتشار دانش (تحت مدیریت کمیته تحقیقات و فناوری)

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

کلیه نهادها و سازمانهای مرتبط

فصل ششم :ارزیابی و پایش
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عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

چرایی

چگونگی

محرکها

مصادیق

رقابت پذیری

ایجاد بازار برق در سطح ملی و منطقهای

کشورها

تایلند ،کالیفرنیای امریکا (پاسیفیک) ،کره
جنوبی ،هند

اقتصادی
تشویق توسعه تولید پراکنده مشتمل بر تولیدهای
کوچک و تولید در محل توسط بخش خصوصی

توسعه دانش

توسعه فناوریهای پیشرفته ( شامل میکروگریدها و
مولدهای انرژی تجدیدپذیر)

بنیان

ارتقاء تعامالت

توان بخشی و مشارکت مشترکین در مدیریت مصرف
و یا مشارکت در تولید انرژی

با مشترکین

اجرای طرحهای پاسخ دهی بار

کالیفرنیای امریکا (پاسیفیک) ،کالیفرنیای
امریکا (ادیسون) ،امارات

تایلند ،ایرلند ،کالیفرنیای امریکا (ادیسون)،
کره جنوبی ،تایوان ،عربستان

کالیفرنیای امریکا (ادیسون)تایوان ،هند،
امارات

ایرلند ،کالیفرنیای امریکا
(پاسیفیک)،کالیفرنیای امریکا (ادیسون) ،کره
جنوبی ،تایوان ،کلرادو امریکا ،برزیل ،آلمان ،هند

امنیت انرژی
افزایش سطح
کارایی

رفع کمبودهای تامین انرژی داخلی

تایلند ،تایوان ،پاکستان

افزایش قابلیت اطمینان شبکه

کالیفرنیای امریکا (پاسیفیک)،کره جنوبی،
تایوان

و

قابلیت اطمینان

کاربرد فناوریهای نسل جدید خطوط انتقال

ایرلند ،کالیفرنیای امریکا (ادیسون) ،چین،
آلمان ،هند ،روسیه ،پاکستان

کاربرد فناوریهای خودکارسازی شبکه توزیع

تایلند ،کالیفرنیای امریکا (ادیسون) ،تایوان،
پاکستان

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق
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گسترش به کارگیری سیستمهای مدیریت انرژی

تایلند ،ایرلند ،کالیفرنیای امریکا (ادیسون)،

مجتمعهای بزرگ/مشتریان تجاری/صنعتی

مراجع

تایوان ،آلمان

بهبود قابلیت عیب یابی و بازیابی سیستم به صورت
خودکار

تایلند ،کالیفرنیای امریکا
(ادیسون)،کالیفرنیای امریکا (پاسیفیک) ،تایوان،
کلرادو امریکا ،امارات

سیستمهای یکپارچه مدیریت شبکه

کالیفرنیای امریکا (پاسیفیک) ،تایوان ،روسیه

ایجاد قابلیت تحلیل دادههای مشتریان و کشف

کالیفرنیای امریکا (پاسیفیک) ،کالیفرنیای
امریکا (ادیسون) ،روسیه

الگوهای مصرف

کالیفرنیای امریکا (ادیسون) ،کره جنوبی،

فناوری ذخیره انرژی

برزیل ،عربستان ،هند
توسعه پایدار

یکپارچگی و افزایش سهم مولدهای تجدیدپذیر
(انرژی پاک)

تایلند ،ایرلند ،کالیفرنیای امریکا (ادیسون)،
کره جنوبی ،تایوان ،آلمان ،برزیل ،چین ،مالزی،
عربستان ،روسیه ،امارات ،پاکستان
تایلند،کالیفرنیای امریکا (ادیسون)،

بهبود مقررات و ساختار نهادی

کالیفرنیای امریکا (پاسیفیک)،آلمان ،هند ،روسیه
توسعه خودروهای الکتریکی و هیبریدی

تایلند ،کالیفرنیای امریکا (ادیسون) ،کره
جنوبی ،تایوان ،چین ،عربستان ،روسیه ،هند
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کشور
تایلند

دو حوزه تمرکز اصلی
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

درآمدزایی بخش انرژی

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

کالیفرنیا

بهبود قابلیت اطمینان شبکه

کاهش آالیندههای زیست محیطی

ی امریکا
(شرکت
پاسیفیک)
کالیفرنیا

تقویت و هوشمندسازی مشترکین

اتوماسیون پیشرفته و سیستمهای اندازه گیری

ی امریکا
(شرکت
ادیسون)
کره

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

ایجاد بازارهای جدید و همکاریهای بین صنایع
مختلف

جنوبی
تایوان

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

تقویت و هوشمندسازی مشترکین

کلرادو

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

تقویت و هوشمندسازی مشترکین

امریکا
اتوماسیون شبکه انتقال و توزیع به منظور کاهش

برزیل

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

چین

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

توسعه شبکه قدرت UHV

آلمان

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

هوشمندسازی مشترکین پرمصرف

مالزی

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

بهبود قابلیت اطمینان شبکه

عربستان

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

حضور در زنجیره تامین پنلهای خورشیدی کشورهای

هند

کاهش تلفات غیر فنی

تلفات غیر فنی

حوزه خلیج فارس
طرح پاسخ دهی بار

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

ایرلند

پیشرو بودن در کاربرد فناوریهای تجدیدپذیر

صرفه جویی شدید انرژی

روسیه

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

بهبود قابلیت اطمینان شبکه

پاکستان

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

مقابله با بحران تامین برق

مراجع

امارات

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

اتوماسیون شبکه توزیع

 -3-7رویدادنگاری
TISفعالیتهای انجام شده در ایران براساس کارکردهای

فعالیت

کارکرد نظیر

انتشار اولین مقاله مرتبط در یک کنفرانس داخلی" :کاربرد سیستم های هوشمند برای کاهش تلفات در شبکه های

F2, F3

توزیع" در سال 1044
تعیین طرح های تحقیقاتی (مانند تحقیقات دفتر مطالعات و بهره وری صنایع) در سال 1077

F4

مصوبه هیات وزیران برای پیاده سازی کامل شبکه هوشمند قرائت و مدیریت مصرف و تصویب طرح فهام در

F6

هیات دولت در سال 1077
جهش قابل توجه در تعداد مقاالت دانشگاهی در کنفرانسهای داخلی در سال 1041

F2,F3

مطرح شدن گسترده اجرای طرح فهام در رسانه ها

F7

تصویب قانونهای حمایت از مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق

Institution

انعقاد قراردادهای معدود برای اجرای طرح های آزمایشی مشترک فی مابین بخش خصوصی و دولتی که منجر به

F5,F6,F2,3

فعالیتهای تحقیق و توسعه در این شرکتها و ارائه نمونه های اولیه محصوالت شان شد.
بروز محدودیتهای بودجه در کشور و بروز موانع مالی برای طرح فهام

-F6

آغاز عملیات اجرایی طرح "فهام« با حضور وزیر در سال 43

F2,3

این طرح شامل  2پروژه پایلوت شامل نصب حدود  533هزار کنتورهوشمند در  2استان می باشد
بازنگری مجدد و کاهش محدوده و مقیاس پروژه فهام

F4

عدم تخصیص بودجه خاص به پژوهشهای دانشگاهی در حوزه شبکه هوشمند

-F6

فعالیتهای موازی تحقیقاتی و عدم انسجام بین مراکز تحقیقاتی و صنعتی موازی

-F4

عنوان پروژه :تدوین مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار

عدم استفاده از همکاری های بین المللی و متخصصین ایرانی خارج کشور

-F2,3

تشکیل انجمن علمی شبکه هوشمند برق

F4, F3

تصویب تهیه طرح تدوین اسناد راهبردی شبکه هوشمند برق در کشور توسط شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

F4

و همکاری متعاقب وزارت نیرو در سال 1041
طرح پایلوت شهر هوشمند اجرا توسط پژوهشگاه نیرو -سال 43-40

F2,3
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یکی از مهمترین نیازمندیها استانداردسازی است (به ویژه برای  .)ICTشکل طط انواع استانداردهای در بخش های
مختلف شبکه هوشمند برق را نشان می دهد.

برای شناسایی استانداردهای اساسی مطالعات مختلفی توسط نهادهای جهانی انجام شده اند که عبارتند از:

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

عدم تجاریسازی نتایج حاصل از پژوهشهای دانشگاهی (پروژه  PMUدر دانشگاه امیرکبیر)

-F1

 آلمان  :E-energyدر ورژن اول این استاندارد استانداردهای اساسی  ICTشناسایی شده اند ،در ورژن دومارتباطات بازار HVDC ،و  FACTSشناسایی خواهند شد.
-

 NIST IOPامریکا :ورژن اول آن خالصه  73استاندارد مرجع شبکه هوشمند (ارتباط مستقیم یا فرای
آن) را شامل می شود 12 .حوزه کلیدی که نیاز به مطالعات استانداردسازی بیشتر دارند نیز شناسایی شده
اند .در این استاندارد  14استاندارد اساسی پیشنهاد شده اند.

  :IEC SMB SG 3تمرکز اصلی آن بر مانیتورینگ و کنترل اجزای شبکه است .سایر نیازمندیها غالباًبراساس استاندارد  SIAشناسایی می شوند .در استاندارد  133 ،SG 3استاندارد شناسایی شده که 2
استاندارد اساسی و با اولویت باال شناخته شده اند .در این مطالعه  15حوزه کاری و  4موضوع در مطالعات
شبکه هوشمند معرفی شده اند.
  BMWi E-Energyآلمان :این برنامه  4برنامه منطقه ای را شامل می شود 11 .استاندارد برای  7حوزهبه عنوان استاندارد اساسی پیشنهاد شده اند.
 اینترنت انرژی آلمان  :BDIدر این مطالعات استانداردهای متعدد به  3حوزه (مولدهای غیرمتمرکز ،شبکهحمل و نقل ،اندازه گیری انرژی و مصرف کننده نهایی) مربوط شده اند.
 مایکروسافت  :SERAیک مرجع یکپارچه سازی براساس NISTو محصوالت مایکروسافت است .برایتدوین آن با شرکای مهم بخش انرژی (اکسنچر ،آلستوم ،ا.ب.ب ،ا.س.ر.ی ،ایترون و ازیسافت) مشورت
شده است.
  :CIGRE D2.24این معماری یک استاندارد نیمه رسمی است که در آن سیستمهای لحظه ای بایستیبا شبکه انتقال و سیستمهای بازار مرتبط شوند به طوری که عملیات متقابل و استفاده مجدد الزامات غیر
عملکردی تلقی شده اند 13 .قاعده طراحی برای توسعه معرفی شده است .این استاندارد همراه با استاندارد
 IEC TC 57مورد استفاده قرار می گیرد.
 اتحادیه اروپا الزام  :CEN/CENELEC M/441الزام این اتحادیه استانداردهای موجود را در  4طبقهدسته بندی کرده است .الزام  M/441استاندارد قابلیتهای کنتورهای هوشمند و ارتباطات را شامل می
شود .این الزام به موسسه استاندارد ارتباطات اروپا )(ETSIنیز ارائه شده است.
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که در حال تدوین است خدمات چندگانه (آب ،برق ،گاز) در حال بررسی است بعالوه استانداردهای

کشورهای مختلف نیز استانداردهایی را منتشر کرده اند (اسپانیا ،اتریش ،بریتانیا ،ژاپن ،فرانسه ،آلمان).
همچنین  ITUیک گروه مطالعاتی خاص برای استاندارد ارتباطات تشکیل داده است.
 -1-4-7استانداردهای پیشنهادی توسط موسسه OFFIS

موسسه  OFFISاستانداردهای زیر را به عنوان استاندارد اساسی ارتباطات توصیه نموده است:
)IEC 61970/61968: common Information Model (CIM
IEC 61850: substation automation system (SAS) and DER
IEC 62351: Security for the smart grid
IEC 62357: TC 57 seamless Integration Architecture
IEC 60870: communicatiob and monitoring for wind power plants
IEC 61334: DLMS
IEC 62056: COSEM
IEC 62325: Market Communication using CIM
تولید
نام استاندارد

توضیحات

AMI-SEC System
Security Requirements

سیستم  AMIو امنیت انتها به انتها
در SG

ANSI C12.19/MC1219

مدل اطالعات در کنتورهای هوشمند

BACnet ANSI ASHRAE 135-2008/ISO
16484-5
Digital meter / Home
gateway

استاندارد اجباری  M441از
CEN/CENELEC

IEC 60870

پروتوکل های مخابراتی

IEC 60870-5

EMS, DMS, DA,SA

IEC 61334
IEC 61850

اتوماسیون ساختمان

پروتوکل  DLMSبرای پیغام های
خطوط توزیع
حفاظت و اتوماسیون پست ها ،تولید
پراکنده ،پارک بادیE-mobility ،

انرژی

-

ذخیره
انتقال

کننده

توزیع

کنتور

مصرف

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -سایر مطالعات و چارچوبها IEEE P2030 :نیز استانداردی را به صورت ویرایش اولیه منتشر کرده است.

IEC 61851

مراجع

IEC 61850-7-420

ارتباطات انرژی توزیع شده،DMS ،
EMS ،DER ،SA ،DA
ارتباطات خودروهای برقی ،خانه
هوشمند و E-mobility

استانداردهای فوق توسط اکثر مطالعات استانداردسازی مورد ارجاع قرار گرفتره انرد و نقرش مهمری در IEC SIA

دارند .همه این استانداردها درون  IEC TC 57توسعه یافته اند.
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 -2-4-7تاکید بر استاندارد  IEC TC 57یکپارچه
 IEC TC 57 SIA 62357حاوری معماری استانداردهای شبکه هوشمند برق است(IEC, 2015) .

 SIAشامل مدلهای مدل داده ها و آبجکت ها ،خدمات و پروتوکلها است .مدل داده های پایه شبکه هوشمند آینده
) CIM (IEC 61970/61968است .پرتکل ارتباطات اصرلی  IEC 60870و  IEC 61850-7-4xxهسرتندSIA .

چندان استاندارد کنتورهای هوشمند را سخت نگرفته است تا فضایی برای خالقیت و ویژگیهای خاص سازندگان کنتورها
(وندورها) بگذارد.
استاندارد  IEC TC 57 SIAمجموعه ای بسیار خوب به عنوان استاندارد پایه برای توسعه اسرتانداردهای شربکه
هوشمند برق است .البته یک گروه مطالعاتی برای یکپارچه سازی استانداردهای  SIAبا یکدیگر نیاز است.

 1متاسفانه این استانداردها توسط گروههای کاری مختلف توسعه یافته اند ،لذا یک تیم جهت نهایی سازی بسته استانداردها نیاز می باشد.
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تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

معماری مرجع  TC 57برای استانداردهای شبکه هوشمند برق

 -5-7نمونه مشوقهای تقویت نوآوری در صنعت برق کشوری
 -1-5-7مشوقهای استداده از فناوریهای نوین
هدف اصلی این دسته مشوق ها نه خود هوشمند سازی شبکه برق ،بلکه گسترش استفاده از فناوریهای مررتبط برا
منابع تجدیدپذیر ،استفاده از خودروهای الکتریکی کاهش آالیندگی محریط زیسرت ،و نیرز گسرترش اسرتفاده از کنترور

هوشمند است .با توجه به اینکه هدف این سند تمرکز بر هوشمندسازی شبکه برق کشور است ،تنها به ذکر عناوین ایرن

 الزام تجدیدپذیر ( :)ROمکانیزم تشویقی رشد نیروگاههای تجدیدپذیر بزرگ مقیاس است. تعرفههای  feed-inمولدهای خرد ( :)FiTبرای مولدهای زیر  2مگاوات طراحی میشوند و این پتانسریل را داردکه میلیونها مشترک کوچک را به مشترک/مولد تبدیل کند.
 قیمت کف فسیلی :این سیاست جهت مقابله با تغییرات سریع و شدید قیمت در سرمایهگذاری بر فناوریهای کمآالینده و کاهش ریسک آنها است.
 استاندارد عملکرد آالیندگی :الزام اتصال نیروگاههای فسیلی به سیستم ذخیره و انسداد انتشار کربن (.)CCS مشوقهای گرمایش تجدیدپذیر :یکی از سیاستهای پیشرو است که تعرفه ثابتی به ازای هرواحد تولید گرمایشاز منابع تجدیدپذیر ارائه میکند.
 استفاده از حمل و نقل برقی :ارائه تسهیالت مالی خرید خودروهای الکتریکی سیاست نصب شمارنده هوشمند :اگر مشوقها کافی نباشند ،تامینکنندگان شمارندههرا تنهرا شرمارندههرایی براقابلیتهای پایه و ارزان را فراهم خواهند کرد و ویژگیهای اضافی را تهیه نخواهند کرد.
خانههای کربن صفر یا انرژی صفر :سیاست خانههای کربن صفر مشوقای برای نصب فناوریهای تجدیدپرذیر خررداست .شکل دیگری از این سیاستها می تواند خانههای انرژی صفر باشد .نهادهایی مانند شرهرداری و وزارت مسرکن
میتوانند مشوقهایی به سازندگان و مالکان خانههای هوشمند ارائه دهند.
 -5-0-4مشوقهای نوآوری در شبکه برق کشور
بازارِ ظرفیت :هدف این سیاست ارائه مشوقهای برای سرمایه گرذاران در ایجراد ظرفیرت بررای زمرانهرای اوجمصرف است .شایان ذکر است این سیاست تنها شامل ظرفیرتهرای ناشری از پرروژههرایی "غیرر از مولردها" اسرت و
مشوقهایی به طرحهای پاسخدهی تقاضا و ذخایر انرژی ارائه میکند.
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مشوقها بسنده می شود:

شبکه ارائه می شود تا انگیزه بیشتری برای مشارکت در ریسک سرمایه گذاری در تحقیرق و توسرعه فناوریهرای جدیرد
داشته باشند .این طرح به شرکتهای توزیع برق اعتماد به نفس بیشتری برای تحقیق و توسعه و به کارگیری فناوریهای
متنوع جدید میدهد .در این منطقه یک شرکت توزیع برق مریتوانرد فنراوریهرای جدیرد و تجرارب عملیراتی و نیرز
ساختارهای کسب و کار جدید را پیاده کند .همچنین میتوانند برای ارزیابی تحقق اهداف خاص (مثرل کیفیرت ترامین،
کاهش تلفات ،حداقل سازی محدودیتهای عملیات مولدها و کمینه سازی هزینه کل) شبکه را بررسی کنند .نهاد تنظیم
مقررات نیز در این مناطق این فرصت را مییابد که اثرات تغییرات مقررات را بررسی کند.
 مشوق تامین مالی سرمایهگرذاری اپراترورهرای شربکه ) :(NFهردف ایرن مشروق تشرویق ذینفعران (شراملسرمایهگذاران و مشتریان) به ریسک کردن برای بکارگیری فناوریهای جدید است( .شایان ذکر اسرت در صرورتی کره
مشتریان در قبض خود عمالً هزینههای انجام شده برای تامین انرژی را بپردازند ،بنابراین آنها نیز به نوعی سرمایه گذار
محسوب میشوند ).این مشوقها دو نوع دارند:
 نوع یک ) :(NF-1پروژههایی هستند حداکثر سه سال طول میکشند و بیشتر مربوط به شبکه توزیع انرد (یرکتجهیز خاص جدید ،یک کاربرد جدید از فناوری موجود ،یک تجربه خارقالعاده عملیات ،یک طرح تجراری خرارقالعراده
مربوط به کاربران شبکه توزیع) .تسهیالت این حلقه به شرکتهای توزیرع بررای پوشرشدهری بخشری از هزینرههرای
پروژههای کوچک خود کمک میکند .هدف اصلی این مشوق بیشتر پیاده سازی فناوریهای جدید است.
 نوع دوم ) :(NF-2پروژههای بزرگتری نسبت به نوع یک هستند .یکی از اهرداف رگوالتروری در تشرویق ایرنپروژههای بزرگ ،تشویق شرکتهای توزیع به تعامل با سایر ذینفعان ،مشترکان ،شرکتهای ترامین و  ...اسرت .سراالنه
تعداد پروژههای بسیار کمی به عنوان سردسته پروژهها طی یک فرایند رقابتی انتخاب میشوند و تسهیالت این حلقه به
شاخصترین آنها تعلق میگیرد .هدف این مشوق نه تنها پیاده سازی فناوریهای جدید بلکره ،آفررینش دانرش جدیرد و
اشتراک آن میان شبکه شرکتها نیز می باشد.

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -منطقه ثبت شده نوآوری برق ) :(RIZدر این مناطق مشوقهایی (مشابه نروعی حرق لیسرانس) بره اپراتورهرای

مشوق تامین مالی سرمایهگذاری شرکتهای کوچک و متوسط ) :(IFهدف آن کمک به سرمایه گذاری در توسرعه
هزینه سرمایهگذاری هستند و مشوق همکاری و تعامل شرکتهای کوچک و متوسط است.
مشوق ( RIIOدرآمد= مشوق +نوآوری +خروجی) :این مشوق بیشتر در حوزه پیاده سازی شربکه هوشرمند بررقاست .این فرمول موجب شکل گیری حق لیسانس برای اپراتورهای جدید شبکه و تقویت تحقیق و توسعه و نروآوری در
این شرکتها می شود.
 مسابقه نوآوری شبکه ( :)NICبراساس این طرح ،در دوره چندساله مبلک بزرگری و چشرمگیرری در نظرر گرفترهمیشود که  %43سرمایهگذاری میتواند برای هر طرح درخواست شود .شرکتهای غیر اپراتوری میتوانند با مشارکت با
شرکتهای شبکه این تامین مالی را دریافت کنند .به این ترتیب همکاری مابین شررکتهای توزیرع و توسرعه دهنردگان
فناوری تقویت می شود.
 کمک هزینه نوآوری ( . :)NIAاین کمک هزینه ساالنه است ،براساس آن حدود  %3,4از درآمرد شررکت توزیرع(بین  3,2تا  )%1میتواند در یک پروژه نوآورانه کوچک مقیاس صرف شود (شرکت مذکور بایستی توضیح دهد که چررا
پروژه در مقیاسهای کوچکتر قابلیت یادگیری و ایجاد دانش ندارد) .دو هدف اصلی  NIAعبارت است از:
• برای تامین مالی پروژههای فنی ،تجاری یا عملیاتی
• برای آمادگی برای شرکت در برنامه رقابت نوآوری شبکه ()NIC
 NICپروژههای پیچیده را در نظر میگیرد و شامل همه چیز فنی ،عملیاتی و تجاری میشود .در حرالی کره NIA

پروژههای مقیاس کوچک است NIA .از پروژههایی پشتیبانی میکند که اگرر حمایرت نشروند در کسرب و کرار جراری
شرکت تحت لیسانس جایی ندارند . .به این ترتیب  NIAمکمل  RIIOاست ،زیرا  RIIOشامل پروژههایی میشود کره
 Business as Usualهستند.
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فناوریهای زنجیره تامین توسعه شبکه هوشمند است .کمکهای مالی1سقف قیمتی دارند .این کمکها حداکثر  %52کل

 7میشود.

سطوح ارزیابی آمادگی تکنولوژی

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

در چارچوب مدل ارزیابی آمادگی تکنولوژی ( NIA ،)Technology Readiness levelشامل پروژههای رده -5

نامه ها و مقاالت دانشگاهی در حوزه های اولویت دار شبکه هوشمند برق
این پروژه های پیشنهادی را در سه رده دسته بندی می کنیم .رده اول پروژه های فناوریهای اولویرت  Aهسرتند،
دسته دوم پروژه های فناوریهای اولویت  Bهستند .همچنین به منظور تقویت توان برازیگران بخرش تحقیرق و توسرعه
برای دوره میان مدت و بلندمدت پروژه هایی در سطح طراحی فناوری قابل تعریف است که در پایان هر دوره زمانی می
توان از نظر در اولویت قرار گرفتن نسبت به ارزیابی و تعیین اولویت مجدد آنها اقدام کرد و در صورت در اولویرت قررار
گرفتن طرحهای حمایتی را به سمت آنها جهت دهی نمود.
الف) اولویت A
• انجام پژوهش های آکادمیک درباره Active Demand Response

• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره نحوه استفاده از فناوریهای  Locational Marginal Pricingدر طرح پاسرخ
دهی تقاضا و تست در پایلوت ( 4پایلوت فناوریهای پیشرفته) بسته به نیاز وزارت نیرو
• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره نحوه استفاده از فناوریهای نوین پاسخ دهی تقاضرا شرامل grid condition

)،price-responsive demand algorithm ،Pub/Sub ،telemetry ،indicators (price to device
 ،enterprise model management systemو ،Distriuted network protocol

DNP secure

 authentication specificationو گزینش برخی از آنها برای تست در پایلوت ( 4پایلوت فناوریهای پیشرفته) بسته به
نیاز وزارت نیرو
• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره رویه های برنامه ریزی نوین شبکه و مدیریت تجهیزات
• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره کارایی انرژی ناشی از یکپارچه سازی شبکه با خانه های هوشمند
• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره ابزارهای مدیریت شبکه
• انجام امکان سنجی فنی استفاده از بانکهای خازنی در شبکه به منظور کاهش افت :موثر بودن بانکهای خرازنی
نسبتاً اثبات شده است لیکن بررسی های فنی اقتصادی جهت چگونگی کاربرد آنها در سیسرتم شربکه بایسرتی صرورت
گیرد.
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 -6-7لیست پروژه های پیشنهادی برای برنامه حمایت از طرح ها ،پروژه ها ،پایران

• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره یکپارچه سازی مولدهای خرد تجدیدپذیر در شبکه توزیع
• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره یکپارچه سازی مولدهای متوسط تجدیدپذیر در شبکه
• انجام پژوهش استفاده از تولید توان محلی و بارهای قابل تنظیم :برای بهبود توان محلی و بارهای قابل تنظیم با
وجود مولد های تولید پراکنده و بارهای قابل تنظیم در هر ناحیه ،می توان از مفهوم نیروگاه مجازی استفاده نمود .بدین
منظور باید پژوهشی پیرامون نحوه تشکیل و مدیریت نیروگاههای مجازی صورت پذیرد و در صورت تایید وزارت نیرو در
پایلوت های میان مدت اجرایی شود.
• انجام پژوهش بررسی تاثیر کنترل از راه دور وسایل برقی خانگی در پایلوت های مربوطه
• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره رویه های نوین طراحی بازار
• انجام پژوهشهای آکادمیک برروی چگونگی استفاده از فناوریهای مرتبط با کاربری سنکروفازور شامل LT data

 ،Storageزیرساخت  PMUdata policy ،WISPو اینترنت سطح صنعتی سنکروفازورها ( )NASPlantو تست آنهرا
در پایلوت فناوریهای پیشرفته
• انجام پژوهشهای آکادمیک در خصوص نحوه پیاده سازی سیستم های امنیتی شبکه شامل Evaluate DNP3

،compliance management ،(secure authentication), IEC 62351 & IEEE 1686 standards
]،Network Configuration Management ،centralized authentication management [versus SSO
centralized regionaled authentication ،automated audit of applications and configurations

 managementو تست آنها در پایلوت ( 4پایلوت فناوریهای پیشرفته) با توجه به نیاز وزارت نیرو
ب) اولویت B

• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره زیرساختها و نحوه اتصال خودروهای الکتریکی و هیبرید به شبکه
• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره مانیتورینگ و کنترل شبکه ولتاژ پایین
• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره پردازش داده های شبکه هوشمند برق
• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره داده کاوی در مقیاس بزرگ
• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره نقش  HVDCدر عملیاتی شدن شبکه هوشمند برق
• انجام پژوهشهای آکادمیک در خصوص استفاده بهینه از  Superconductorsو FACTS
• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره سیستم کنترل و اتوماسیون شبکه WAAPCA

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

• انجام پژوهشهای آکادمیک درباره خودکارسازی و کنترل شبکه ولتاژ متوسط

• انجام پژوهش بررسی کیفیت توان در پایلوت فناوریهای پیشرفته
،Solar Intra-Hour map Prediction ،Wind Intra-Hour map Prediction ،Skytracker techniques
 distributed PV forecastو تست آنها در پایلوت ( 4پایلوت فناوریهای پیشرفته)
• انجررام پژوهشررهای آکادمیرک در خصرروص نحرروه اسررتفاده از فناوریهررای پیشرررفته مانیتورینررگ شرربکه شررامل
،Automation Decision Support ،Dynamic Thermal Line Rating ،Automatic Generation Control
،market simulator ،VSA /DSA and Visualisation tools ،transient stability ،intelligent agent
state estimatorو .Optimization Algorithm
پ) پروژه های پیشرفته میان مدت و بلند مدت در سطح دستیابی به دانش فنی طراحی فناوری

با توجه به دانش فنی مورد نیاز برای این پروژه ها در افق میان مدت و بلندمدت قابل در نظر گرفتن هستند.
-

طراحی سیستم های مانیتورینگ و کنترل شبکه مانند WAMS, WASA, WAAPCA

 ایجاد سامانه ملی پایش اضافه بار حرارتی و تعیین زمان واقعی ظرفیت حرارتی تجهیزات ()RTTR توسعه و پیاده سازی سامانه ملی تخمین حالت شبکه ()state estimate توسعه و پیاده سازی سامانه ملی پایش پایداری شبکه و پایدار ساز گسترده سیستم قدرت ایجاد سامانه ملی کنترل بالدرنگ شبکه با حذف عدم قطعیت ها طراحی الگوریتم های کنترل اصالحی مبتنی بر پاسخ سیستم طراحی سامانه حفاظت تطبیقی متناسب با نقطه کار شبکه طراحی الگوریتم های بازیابی شبکه با توجه به دسترسی به اطالعات در سطح وسیع طراحی معماری توزیع شده برای کاوش داده و استخراج اطالعات کلیدی جهت مدیریت و کنترل دادههای عظیم
 طراحی و ساخت یک شبکه مرکز داده ملی با قابلیت اطمینان باال به منظور پیاده سازی نرم افزارهایکنترلی و مدیریتی
 طراحی و ساخت سیستم های توزیع شده ذخیره ،بازیابی و آرشیو کالن داده به طور ملی و با قابلیترقابتی
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• انجام پژوهشهای آکادمیک بر روی چگرونگی اسرتفاده از فناوریهرای پریش بینری انرژیهرای تجدیدپرذیر نظیرر

توزیع شده
-

دستیابی به تکنولوژی ساخت سخت افزار و نرم افزار concentrator

 دستیابی به فناوریهای ذخیره سازی انرژی ( و نیز دستیابی به دانش فنی ذخایر انرژی مقیاس بزرگ hydro BCو باتری های لیتیوم یون برای تنظیم بار اضافی شبکه)
 طراحی و ساخت تجهیزات رابط خودروهای برقی و شبکه هوشمند دستیابی به دانش فنی طراحی زیرساختهای شارژ مدیریت شده خودروهای برقی-

طراحی الگوریتمها و برنامه های کاربردی مانند MDMS

 دستیابی به دانش طراحی سامانه ملی مدیریت اتفاقات و خاموشی ها ()OMS دستیابی به دانش فنی سامانه  DRدر مدیریت شبکه توزیع تکمیل زیرساخت ارتباطی بین مدیریت شبکه توزیع با منابع پراکنده و بارها -دستیابی به دانش فنی سیستم مدیریت انرژی و کنترل ولت-وار

 -7-7لیست دوره های پیشنهادی برای تعریف دوره ها و دروس آموزشری مررتبط
با شبکه هوشمند برق در سطح مختلف دانشگاهی
فناوریهای اولویت D

به دلیلی کمبود آگاهی و نیز در اولویت نبودن فناوریهای گروه  ،Dعالوه بر دوره های آموزشی مررتبط برا توسرعه
فناوریهای  A , Bو  ، Cدر دوره میان مدت برای آمادگی جهت آینده دوره های آموزشی زیر برای فناوری های گرروه
 Dدر نظر گرفته می شود تا فاصله دانشی میان ایران و سایر کشورهای جهان کاهش یابد .برگزاری دوره های آموزشی
و تحقیقات آکادمیک در باره استفاده بهینه و توان نگهداری از سیستمهای زیر برای این دسته فناوریهرا جرزو اقردامات
عملی مورد انتظار است:
)wide-area adaptive protection,wide area situational awareness (WASA
)Enterprise resource planning software(ERP
)Customer information system (CIS
Power conditioning equipment for bulk power and grid support, communication
and control hardware for generation and enabling storage technology

-

تدوین سیاستها و راهبردهای فناورانه شبکه هوشمند برق

 -طراحی معماری استاندارد نرم افزاری مناسب جهت تعامل برنامه های کاربردی مختلف در مراکز داده

مراجع

-

Network stability analysis, Automatic recovery systems
outage management system (OMS)
workforce management system (WMS)
Energy billing for EV
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فناوری های پیشرفته و کاربردی در شبکه هوشمند برق

و طرح های اربردی

ت ریف ژوه های آ اد ی

ه

کم

ر

شرح

Clouds dectection and Solar Forecasting
light detection and ranging: reflecting light wave of dust and rain
particles in atmosphere

* به نوا

ی

فناوری
Skytracker techniques
LiDar Technology

The Internet for Synchrophasors, NASPInet is an effort to develop an
"industrial grade", secure, standardized, distributed, and expandable
data communications infrastructure to support synchrophasor
applications) In some aspects NASPInet mirrors the Internet in its
construct but not all. Some of the management and administrative
features are similar while others such as the continuous streaming of
data from phasor measurement units are not. There are similarities and
differences between the two networks.

NASPlant

Internet service provider with a network based on wireless networking.
Technology may include commonplace Wi-Fi wireless mesh networking,
or proprietary equipment designed to operate over open 900 MHz, 2.4
GHz, 4.9, 5.2, 5.4, 5.7, and 5.8 GHz bands or licensed frequencies in
the UHF band (including the MMDS frequency band) and LMDS

WISP=Wireless
Internet service
provider

keeping-data-for-a-long-time

LT data Storage

AGC is the main control function of a utility’s energy control section. The
purpose of an AGC is to track the load variations while maintaining the
system frequency, net tie-line interchanges, and optimal generation level
close to scheduled values. This function is referred to as LoadFrequency Control (LFC). A secondary objective is to distribute the
required change in generation among units to minimize operating cost.

AGC= Automatic
Generation Control

Dynamic Thermal Line Ratings is a new field of endeavor that holds
much promise for electric utilities seeking to maximize existing line
capacity, increase transfer capability between utilities and regions while
providing adequate system security.The dynamic thermal rating (DTR)
methods considered involve monitoring weather conditions so that
during periods of favorable wind and ambient temperature the maximum
allowable line current can be increased. Momentary increases of up to
300 percent and average increases in the range of 50 percent above
traditional static thermal ratings (STR) are theoretically possible. Actual
increases may be considerably less.

Dynamic Thermal Line
Rating

مراجع

DS technologies will identify existing, emerging, and predicted problems
and provide what-if analyses for decision support. For situations
requiring system operator action, multiple options and the probabilities
of success and risk for each will be presented.

Automation Decision
Support

IA is an autonomous entity which observes through sensors and acts
upon an environment using actuators and directs its activity towards
achieving goals. Intelligent agents may also learn or use knowledge to
achieve their goals. They may be very simple or very complex.In a smart
Grid, The intelligence may be achieved by means of data ontology
definitions and rule-engines. Data ontologies are retrieved from the
different reference data models (smart-grid, communications, proprietary
and other models). Each agent can be able to specialize in an
autonomous way by means of rule sets and the specific data models.
Agents are reactive to external events and communicate by means of an
event-based real-time middleware. This middleware provides a
structured distributed event-bus. Using this sample proposed
architecture, it is possible to monitor the whole network status, deliver
complex service definitions to the smart-meters, upgrade device and
service configurations, and retrieve measurements with security. In
another Case: how agent technologies can assist in realising three key
components of this vision, specifically: (i) how a home energy
management agent is capable of monitoring, visualising and
coordinating energy use within the home, (ii) how micro-storage of
electricity, coordinated by intelligent agents, can flattern demand across
the grid and reduce both costs and carbon emissions, and (iii) how
trading agents operating within a novel market mechanism can
effectively and robustly distribute energy within the smart grid whilst
explicitly accounting for the capacity constraints of the transmission
lines.

Inintelligent agent

The ability of a synchronous power system to return to stable condition
and maintain its synchronism following a relatively large disturbance
arising from very general situations like switching ‘on’ and ‘off’ of circuit
elements, or clearing of faults etc. is referred to as the transient stability
in power system.

transient stability
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Its objective is to automate the analysis of power system behaviour
under disturbed conditions to permit an exhaustive approach of
preventive and corrective security actions.This automation simplifies the
user’s work and accelerates the analysis.
It identifies the weak, critical or vulnerable elements of the system.
Moreover, it is the perfect tool to accurately calculate the security
margins of the system facing various disturbances. On-line DSA
technologies can be used to assess dynamic security of a power system
in a user-defined cycle-time (or on event triggering) for real-time system
topology and operational conditions. A variety of analyses can be
performed, such as contingency analysis, security limit analysis,
remedial action analysis, special protection system (SPS) performance
analysis, etc., with a comprehensive set of security criteria including
thermal loading, steady-state voltage deviation, voltage stability,
transient voltage, transient stability, damping, and frequency stability.
Basic results provided to the operator include critical contingencies,
criteria violations, security limits, remedial actions required for insecure
system conditions, and performance of SPS. (One Provider is DSA
TOOLS: http://www.powertechlabs.com/software-modeling/dynamicsecurity-assessment-software/dsatools/)

DSA=dynamic security
assessment

VSATTM is a highly automated steady-state analysis tool designed for
comprehensive voltage security assessment. VSAT includes flexible
specification of voltage security criteria and is designed to handle a
large number of contingencies, power transfers, and scenario (ope
provider is http://www.powertechlabs.com/areas-of-focus/softwaretechnologies-/dsatools-software/voltage-security-assessment-tool/)

VSAT= Voltage
Security Assessment

advanced trouble event alert and field response application that enables
utilities to visualize, assess and respond to events in their power
distribution system to improve grid resiliency and service
reliability.Harnesses data from AMI and other systems to present utilities
with relevant, timely alerts to trouble events within the visual context of
their distribution system assets. With visual alerts to power outages,
tampering and voltage anomalies, utilities can correlate events with
meter and customer information to pinpoint the root cause and exact
location of issues.utilities can take quick action on trouble events and
easily create, dispatch and manage field work orders to completion. It’s
a comprehensive map-based smart grid mobile platform that helps
utilities to optimize field response, improve service reliability, and realize
the expected benefits of their smart grid investments.

Visualization Tools

مراجع

Software for : Price forecasting,Capacity expansion planning,Power
market simulation and analysis,Detailed operational planning and
optimisation of power plants and grid,Trading and strategic decision
support,Generation and transmission capacity expansion planning
(investment analysis),Renewable integration analysis,Co-optimisation of
ancillary services and energy dispatch,Transmission analysis and
congestion management
Portfolio optimisation and valuation,Risk management and stochastic
optimisation

market simulator

The major software used in state estimators are utility state estimation
software and power control center software. It has two applications:
transmission and distribution. State estimators help in monitoring,
controlling, and supervising of transmission and distribution networks.
These got prominence aftermath the biggest power blackouts, and
consequent loss of millions of dollars. As new power generation sources
like wind, Solar, and Biomass are coming up, the Grid needs to have
complete control on the network to monitor and integrate the power from
different sources. Also to include are Industrialization, expansion of the
grid making the network more complex these days. The micro grids and
smart grids are increasingly adopted by all geographies.

State estimator

Power System Optimization is intended to introduce the methods of
multi-objective optimization in integrated electric power system
operation, covering economic, environmental, security and risk aspects
as well. recently Evolutionary algorithms which mimic natural
evolutionary principles to constitute random search and optimization
procedures a solve generation scheduling problems. subjects are: Load
flow techniques and economic dispatch—both classical and rigorous
Economic dispatch considering valve-point loading, ramp-rate limits and
prohibited operating zones Real coded genetic algorithms for economic
dispatch Evolutionary programming for economic dispatch Particle
swarm optimization for economic dispatch Differential evolutionary
algorithm for economic dispatch Stochastic multiobjective thermal power
dispatch with security Generalized Z-bus distribution factors to compute
line flow Stochastic multiobjective hydrothermal generation scheduling
Multiobjective thermal power dispatch using artificial neural networks
Fuzzy multiobjective generation scheduling Multiobjective generation
scheduling by searching weight pattern

optimization algorithms
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Locational Marginal Pricing (LMP) is the calculation of electricity prices
at thousands of pricing points, or nodes, within electricity grid. It
provides price signals that account for the additional costs of electricity
caused by transmission congestion and line loss at various points on the
electricity grid.
Indicators used for Home Appliances that can receive signals from a
smart meter on changing electricity prices.
SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE and PUBLISH for locational marginal
pricing
A system operator can estimate the amount of deand (example: in each
hour) that which can be shifted between any tme period (example: any
two hours) based on short term price elasticities of the demand
Telemetry, highly automated communications process by which
measurements are made and other data collected at remote or
inaccessible points and transmitted to receiving equipment for
monitoring, display, and recording. Originally, the information was sent
over wires, but modern telemetry more commonly uses radio
transmission infrastructure. Secure and reliable end-to-end Telemetry
and Remote SCADA Solution systems allow to monitor and control field
operations across a widely dispersed.
where all the activities involved in modelling in an enterprise context are
carried out within one environment overcoming problems of data-model
and solver-model impedance mismatches.

LMP=Locational
Marginal Pricing
price to device (grid
Condtion indicators0
Pub/Sub
price-responsive
demand algorithm

Telemetry

enterprise model
management system
(EMMS)

DNP3 (Distributed Network Protocol) is a set of communications
protocols used between components in process automation systems. Its
main use is in utilities such as electric and water companies. It was
developed for communications between various types of data
acquisition and control equipment. It plays a crucial role in SCADA
systems, where it is used by SCADA Master Stations (aka Control
Centers), Remote Terminal Units (RTUs), and Intelligent Electronic
Devices (IEDs). It is primarily used for communications between a
master station and RTUs or IEDs. ICCP, the Inter-Control Center
Communications Protocol (a part of IEC 60870-6), is used for intermaster station communications.

DNP=Distriuted
network protocol

Addition to DNP3 provides an open, standardized method for a master
station, remote terminal unit, sensor or intelligent electronic device (IED)
to verify that any given message was transmitted by an authorized user,
and that the message was not tampered with in transit. This
specification is an important step forward in securing critical
infrastructure

DNP secure
authentication
specification

a comprehensive system to manage a range of regulatory and corporate
compliance requirements

compliance
management

مراجع

With centralized authentication, the authentication process is different.
Once a user has logged into Application 1, logging into App 2 doesn’t
feel automatic. Even though the required credentials are identical, the
user would still need to enter her authentication information again. Like
SSO (which is another type of authentication), Centralized
authentication solves two problems, but the problems are different:
1) Users don’t need to remember multiple sets of authentication
credentials. 2) The applications they are logging into can share user
data.
Typically, centralized authentication solutions completely offload user
management from an application. They provide powerful APIs or query
languages to connect the user system to one or many applications.
Moreover, centralized authentication is often the first step toward a true
SSO environment. If you’re trying to create a single user repository that
all your applications can share, you will want a centralized
authentication and user management system. If, on the other hand, you
have a variety of applications with their own built-in user data and
management, but you want to create a seamless user experience, you’ll
be best served by SSO (if those apps support it).

centralized
authentication
management [versus
SSO]

features: Configuration Management, Change Management,Compliance
Management,Automation & Tools,Audit & Reports (User Activity
Tracking - 'who', 'what' and 'when' of configuration changes, he status
and summaries of the different activities such as device configuration
details, changes in configuration, network inventory, conflict between
startup and running configuration, device audit details, policy
compliance details etc are provided in the form of tables and graphs,
which assist the network administrators to make a well-informed
decisions on device configuration.),Fluidic UI, PCI Compliance
https://www.manageengine.com/network-configurationmanager/features.html

Network Configuration
Management

 شبکه خودترمیمSelf Healing Grid
 امنیت سایبریPervasive Cyber
Security
 ذخایر قابل حملUtilize portable storage
devices
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