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گزارش حاضر مربوط به پروژه «تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز صنعت برر در ردههرای توییرد
انتقال و توزیع» با در نظر گرفتن بخش شبیهساز نرمافزارهای بهرهبرداری شبکه است.
این گزارش در قایب یک مقدمه پنج فصل دو پیوست و مراجع تدوین شده است .عناوین سر فصلهای گزارش عبارتند از:
 مقدمه
 فصل اول -تدوین مباني سند توسعه فناوری نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر
 فصل دوم -هوشمندی فناوری نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر
 فصل سوم -تدوین ارکان جهت ساز نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر
 فصل چهارم -تدوین برنامه اقدامات و سیاستهای نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر
 فصل پنجم -تدوین رهنگاشت (نقشه راه) و برنامه عملیاتي نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر
 نتیجه گیری
 پیوست اول – صورتجلسات
 پیوست دوم – پرسشنامهها
 مراجع
این گزارش توسط امیر توکلي صبا رنجبر و کاوه پورمستدام در گروه پژوهشي کامپیوتر پژوهشرکده کنتررل و مردیریت شربکه
پژوهشگاه نیرو در دی ماه  1393تهیه شده است .در تهیه این گزارش شرکت مدیریت روشمند به عنوان مشاور در پروژه تدوین
سند راهبردی و نقشه راه شبیهسازهای صنعت بر همکاری داشته است .همچنین نظارت بر تدوین سند راهبرردی و نقشره راه
در طول پروژه بر عهده کمیته راهبری طرح بوده است .کمیته راهبری شامل اعضای هیات علمي دانشگاه نمایندگان صنعت و
نمایندگاني از شرکت توانیر بر های منطقهای و وزارت نیرو ميباشد که وظیفه نظارت بر تهیره و تردوین سرند و نقشره راه و
راهنمایي تیم کارشناسي را بر عهده دارد.
مهمترین وظایف کمیته راهبری عبارتند از:
 هدایت و راهبری تدوین نقشه راه طرح -بررسي اصالح و تایید هر یک از بخش های تدوین سند راهبردی
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 بسترسازی جهت اجرایي شدن پروژه های مورد نظر در نقشه راه طرح کنترل عملکرد مجری طرح تیم فني و تیم مشاور مدیریت فناوری نظارت بر اجرای مراحل تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری کمک و تسهیل در فرآیند تدوین سند راهبردی به طر مختلف از قبیل برقراری ارتباط با ذینفعان کلیدیاعضای کمیته راهبری
ردیف

نام موسسه

نام و نام خانوادگي

1

مهندس قاسم کرمي

شرکت موج نیرو

2

دکتر محمد رضا آقا محمدی

دانشگاه شهید بهشتي

3

دکتر داود غرویان

دانشگاه شهید بهشتي

4

مهندس مازیار جمشیدی

شرکت مدیریت شبکه بر ایران

5

مهندس حمیدرضا فیروزی

شرکت مدیریت شبکه بر ایران

6

مهندس سید رضا رکنیان

شرکت بر منطقهای اصفهان

7

مهندس ایرج ذاکر عنبراني

شرکت بر منطقهای خراسان

8

مهندس علي عامری

شرکت کرمان تابلو

همکاران مشاور مدیریت فناوری
ردیف

نام و نام خانوادگي

نام موسسه

1

مهندس عادل فیض

شرکت مدیریت روشمند

2

مهندس شقایق شیرخاني

شرکت مدیریت روشمند

3

مهندس وحید خانزاده

شرکت مدیریت روشمند
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همکاران تیم فني
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگي

1

مهندس کاوه پورمستدام

مدیر پروژه

2

مهندس امیر توکلي

کارشناس پروژه

3

مهندس فرزانه مرتضوی

کارشناس پروژه

4

مهندس نگار زمانزاده

کارشناس پروژه

5

مهندس صبا رنجبر

کارشناس پروژه
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امروزه هیچ تردیدی در مورد نقش اساسي فناوری در زندگي بشر و اثر روزافزون آن در تحوالت آینده جوامع بشری وجود ندارد.
از این رو به طور مداوم پروژههای فناورانه فراواني در سطوح مختلف (از سطح یک بنگاه یا مرکز تحقیقاتي تا سطح یک کشور
و یا فراتر از آن) تعریف شده و اجرا ميشوند .اجرای موفق یک پروژه فناورانه نیازمند طي کردن مراحل خاصي است که در این
گزارش به طور مدون معرفي شدهاند .در این بخش ابتدا تعریفي از فناوری ارائه ميشود .سپس مراحل تدوین نقشه راه فناوری
برای یک پروژه فناورانه به طور مختصر معرفي شده و در ادامه هر یک از این مراحل به تفصیل شرح داده ميِشوند.
تعریف فناوری
با وجود نقش کلیدی که امروزه فناوری در زندگي انسانها ایفا ميکند و در آینده نیز ایفا خواهد کرد هنوز درک واحدی از این
مفهوم در اذهان وجود ندارد و یذا در ابتدای گزارش یک تعریف نسبتا دقیق و شفاف از فناوری ارائه ميشود.
واژه تکنویوژی (فناوری) ریشه یوناني دارد و از ترکیب دو کلمه زیر حاصل شده است:
 Technoبه معنای فن و هنری که قبال وجود نداشته و به دست بشر ایجاد شده است و  Logiaبه معنرای شرناخت تعقرل و
تدبیر اندیشي است.
به این ترتیب فناوری از نظر یغوی به معني مصنوع بشری است که به هدف خاصري سراخته شرده اسرت .در ادبیرات مردیریت
فناوری تعاریف و تعابیر مختلفي از فناوری ارائه شده است که نشاندهنده دیدگاههای متفاوت محققین و صراحبنظرران ایرن
رشته است .اکثر محققین بر این نکته اتفا نظر دارند که فناوری عبارت است از کاربرد علم در جهرت مرتفرع کرردن نیازهرای
زندگي انسان .برخي عالوه بر علم تجارب و مهارتهای انسان را نیز به مؤیفههای فناوری اضافه کردهاند .بدین ترتیب فناوری
عبارت است از دانش و مهارت های الزم برای تویید کاال یا ارائه خدمات که حاصل قدرت فکرری و شرناخت انسران و ترکیرب
قانونهای موجود در طبیعت ميباشد .دستهای از تعاریف به جزء سومي اشاره کرده و فناوری را مجموعهای از ابزار 1مهارتها

2

و دانش اطالعات 3معرفي نمودهاند و باالخره عدهای از محققین معتقدند که وجود سه جزء فو شرط الزم برای فناوری اسرت
Technoware/Hardware

1

Humanware/Brainware

2

Infoware/Software

3
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ویي شرط کافي نیست .به همین دییل هماهنگي میان اجزاء به منظور استفاده مؤثر و کارآ از فنراوری در انجرام امرور ضرروری
است .به همین دییل جزء چهارمي در نظر ميگیرند که از آن تحت عنوان سازمانافزار 1یاد ميشود .این مؤیفه از فناوری به هنر
استفاده از ابزار مهارتها و دانش اطالعات موجود برای تحقق اهداف سازمان مربوط ميشود]1[.
چارچوب کلي
در محیط پویای دنیای امروز هدایت مسیر توسعه فناوری و یا یک پروژه فناورانه که شرامل هردفگرذاری اتخراذ راهبردهرا و
تدوین سیاستها است الزمهی توسعه موفق آن به شمار ميرود .برای هدایت صحیح یک پروژه فناورانه الزم است که فراینرد
خاصي طي شود .طراحي این فرایند نیازمند در نظر داشتن ایزاماتي است که در ادامه معرفي ميشوند:
 -1مشخص کردن فرایندهای مقدماتي شامل فرضهای اساسي و افق زماني
 -2ارائه تصویری از وضعیت موجود و نیز ویژگيهای فناوری مورد مطایعه
 -3ترسیم وضع مطلوب از طریق تعیین چشمانداز و اهداف خرد و کالن
 -4ارائه راه حل برای رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب از طریق راهبردها اقدامات و سیاستها
 -5وجود فرایندهایي برای پایش مستمر و اعمال تغییرات پدید آمده در برنامهریزیها
به منظور پوشش این نیازها فرایند طراحي شده باید متشکل از  6بخش اصلي باشد.این شش بخش عبارتند از:
 -1تدوین مباني طرح
 -2هوشمندی فناوری
 -3تدوین ارکان جهت ساز
 -4تدوین برنامه اقدامات و سیاستها
 -5نقشه راه و برنامه عملیاتي

Orgaware

1
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 -6تدوین برنامه ارزیابي و بروز رساني
تدوین مباني طرح
اویین بخش شامل طرح مقدمات الزم برای تدوین نقشه راه انجام پروژه فناورانه ميباشرد .در ایرن بخرش ویژگريهرای ذاتري
فناوری مورد بررسي سیستمي که فناوری در آن توسعه خواهد یافت و دیدگاه مدیران و سیاستگذاران مرتبط با توسعه فناوری
در مورد سطح تحلیل و گستره زماني و محتوایي آن تشریح ميشوند .این بخش به مدیران و سیاستگذاران کمک ميکنرد ترا
بهتر در مورد سایر جهتگیریهای خرد و کالن تصمیمگیری نمایند .مؤیفههای تشکیل دهنده ایرن بخرش عبارتنرد از تبیرین
مشخصههای فناوری و شناخت ابعاد موضوع و محدوده طرح]2[.
هوشمندی فناوری
شناخت فناوری مورد مطایعه و آیندههای محتمل مربوط به آن بخشي از فرایند برنامهریزی توسعه فناوری در سطح یک بنگاه یا
در سطح ملي ميباشد و منجر به این ميشود که برنامهریزی از حایت منفعالنه به حایت فعاالنه تبدیل شود .نتایج حاصل از این
بخش بر جهتگیری های خرد و کالن تأثیرگذار خواهند بود .این بخش از ترکیب دو مؤیفه شناسایي حوزههای فناورانه و آینده
پژوهي فناوری حاصل ميگردد]2[.
تدوین ارکان جهتساز
این مرحله اویین مرحله در تصمیمگیریهای راهبردی است که در آن جهتگیریهای کالني که هدایت کننده کلیه تصمیمات
و برنامههای بعدی هستند مشخص ميشوند .در این بخش آیندهای مطلوب بر اساس اهدافي خاص برای توسعه فناوری ترسیم
ميگردد .این آیندهی مطلوب در قایب چشمانداز فناوری اهداف کالن توسعه فناوری راهبردهای توسعه فناوری و سیاستهای
کالن توسعه فناوری تعریف ميشود]2[.
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تدوين برنامه اقدامات و سياستها
این بخش تعیینکنندهی مجموعه اهداف اقدامات و سیاستهای اجرایي میاني و خرد هستند که برای رسیدن به چشرمانرداز و
اهداف کالن ترسیم شده ضروری هستند .این جهتگیریها باید در چارچوب راهبردها و سیاستهرای کرالن تعیرین شرده در
مرحله قبل باشند .اجزای تشکیل دهنده این مؤیفه عبارتند از تدوین اهرداف خررد (کمري و کیفري) تردوین اقردامات و تردوین
سیاستهای اجرایي]2[.
نقشهراه و برنامه عملياتي
این بخش به دنبال اجرا نمودن جهتگیری های خرد و کرالن طراحري شرده در قایرب برنامره عملیراتي اسرت .اجرایري شردن
جهتگیریهای خرد و کالن با تدوین پروژههای در سطح ملي/بنگاه بودجه ریزی و زمانبندی آنها انجام یک تقسیمکار ملي
(نگاشت نهادی) (در مورد پروژههای در سطح ملي) تخصیص بودجه زمرانبنردی و ترسریم نقشرهراه بررای یکپارچره کرردن
برنامهها محقق ميشود]2[.
تدوين برنامه ارزيابي و به روز رساني
توسعه موفق فناوری نیازمند بازبیني سیاستها و برنامهها در دورههای زماني معین است .بره منظرور حفرو پویرایي آگراهي از
میزان تأثیر راهبردها و نیز سطح برآورده شدن اهداف الزم است تا چارچوبي برای ارزیابي روند توسعه فناوری معین گردد]2[ .
هدف از انجام این پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه برای نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه در سطوح انتقال فرو
توزیع و توزیع ميباشد .نرمافزارهای شبیهساز شبکه بر شامل نرمافزارهای شبیهسازی در رده تویید نیروی بر نیز مريباشرد.
این نرمافزارها وظیفه شبیهسازی فرایندهای تویید نیروی بر در نیروگاهها را بر عهده دارنرد .از آنجرا کره ایرن نررمافزارهرای
شبیهساز در طرح «سیستم کنترل نیروگاه» به موازات این طرح در پژوهشگاه نیرو در حال انجام بود این نوع از شبیهسرازها در
این طرح در نظر گرفته نشدهاند.
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از آنجا که عنوان شبیهسازهای صنعت بر بسیار وسیع به نظر ميرسد به منظور محدود کردن حیطه شبیهسازهایي که در ایرن
طرح باید به بررسي آنها پرداخته شود بررسيهای و مشورت های زیرادی برا خبرگران صرنعت برر انجرام گرفتره اسرت .ایرن
کارشناسان از ردههای مختلف صنعت بر مانند تویید (نیروگاهها) انتقال فو توزیع و توزیع انتخاب شدهاند و نظرات آنها برای
تعیین محدوده طرح جمع آوری شده است.
شبیهسازها را ميتوان از دیدگاههای مختلف دستهبندی کرد .به عنوان نمونه ميتوان حیطه اسرتفاده از شربیهسرازها را مرالک
دستهبندی قرار داد .از این دیدگاه در این طرح تنها شبیهسازهایي که در صنعت بر مورد استفاده قرار ميگیرند مرورد بررسري
قرار گرفتهاند و شبیهسازهای مورد استفاده در سایر صنایع مانند پتروشیمي نفت گاز و  ...بررسي نشدهاند .از دیدگاه دیگر امکان
دستهبندی شبیهسازها به دو دسته شبیهسازهای سخت افزاری و شبیهسازهای نرمافزاری وجود دارد که در این طرح بنا به نظرر
کمیته راهبری طرح تنها شبیهسازهای نرمافزاری مورد بررسي قرار گرفتهاند.
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فصل اول
تدوين مباني سند توسعه فناوري نرمافزارهاي شبيه ساز صنعت برق
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تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
شبیهسازهای صنعت بر گستره وسیعي را در بر مي گیرند و در گام نخست برای تدوین سند راهبردی و نقشه راه شربیهسرازها
باید محدوده موضوع به درستي مشخص گردد .به این منظور مشورتهایي با خبرگان صنعت برر و کارشناسران ایرن صرنعت
انجام شده است .در حد امکان سعي شد تا افرادی که انتخاب ميشوند از حوزههای مختلف صنعت بر نظیر تویید انتقال فو
توزیع و توزیع باشند .همچنین سعي شده است تا این افراد هم از مراکز دانشگاهي و هم شرکتهرای خصوصري کره درگیرری
بیشتری با صنعت دارند انتخاب شوند.
بخشهایي از حوزه شبیهساز که در طرحهای دیگر در پژوهشگاه نیرو به موازات در حال انجام بودند با فرض اینکه در طرح دوم
مورد بررسي قرار ميگیرند از این طرح حذف شدند.
 1-1-1تبیین سطح تحلیل
پیش از شروع یک پروژه فناورانه الزم است که بعد جغرافیایي اثرگذاری آن مشخص گردد .با توجه به دامنه تأثیرگذاری فناوری
مورد بحث ميتوان بعد جغرافیایي سطح تحلیل را به چند سطح بنگاه منطقهای ملي و فراملي تقسریم کررد .مشرخص شردن
سطح تحلیل در تعیین محدوده سیستم تحت مطایعه و تدوین راهبردهای انجام پروژه موثر خواهد بود]2[.
نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر عموما در کنار نرمافزارهای کنترل و مانیتورینگ فرایندهای مرتبط با صنعت بر نظیر کنترل
و مانیتورینگ نیروگاهها کنترل و مانیتورینگ شبکه بر یا پستها بکار گرفته ميشوند .در ردههای تویید شامل نررمافزارهرای
کنترل مانیتورینگ نیروگاهها در رده انتقال و فو توزیع نرمافزارهای اسکادا و  EMSو در رده توزیع نرمافزارهرای اسرکادا و
 DMSدارای نرمافزارهای شبیهساز هستند .این نرمافزارها در تمام کشور مورد استفاده قرار گرفتهاند و شامل منطقهی خاصري
نميباشند.
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شبیه سازهای صنعت بر
بازار بر

توزیع

انتقال

تویید
شبکه بر
نیروگاه

DMS

EMS
اسکادا
اتوماسیون پست

نفت و گاز

مخابرات

شکل  1-1محدوده شبیهسازهای صنعت بر
شکل  1-1محدوده شبیهسازها در صنعت بر را نشان ميدهد .چنانکه مشاهده ميشود برخي از شبیهسازها محدودهای بیش از
صنعت بر را شامل ميشوند .این موضوع در شبیهسازهای تویید نیروی بر و همچنین مخابرات مشهود است .در این پروژه در
مرحله اول تعیین محدوده شبیه سازهایي که باید مورد بررسي قرار گیرند انجام گرفرت .بررای محردود نمرودن حروزه طررح برا
کارشناسان زیر مشورت به عمل آمد .به این منظور پرسشنامهای تهیه شد و به صورت تلفني یا حضوری با تعردادی از خبرگران
صنعت بر یا کاربران شبیهسازهای صنعت بر مشورتهایي به عمل آمد.
پرسش گری در سه رده تویید انتقال توزیع انجام گرفته است که نتایج آن در ادامه ارائه ميگردد.
 رده تویید
صاحب نظراني که در این حوزه از نظرات ایشان استفاده شده است در جدول  1-1نام برده شدهاند.
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جدول  1-1خبرگان مورد مشورت قرار گرفته در رده تویید نیرو
ردیف

نام و نام خانوادگي

نام موسسه

 1آقای دکتر قاضي زاده

پژوهشگاه نیرو

 2آقای مهندس سلطاني

پژوهشگاه نیرو

 3آقای مهندس فرضعليزاده

پژوهشگاه نیرو

 4آقای مهندس جالیي

پژوهشگاه نیرو

 5آقای مهندس عابدی

شرکت متن

 6آقای مهندس وجداني

شرکت مپنا

 7آقای مهندس غریبیان

پژوهشگاه نیرو

 8آقای مهندس امیني

پژوهشگاه نیرو

 9آقای مهندس محمودی

پژوهشگاه نیرو

نتایج پرسشگری در این حوزه به شرح زیر است:
 عموما شبیهسازهای نیروگاه توسط شرکتهای سازنده نیروگاه تامین ميِشوند. استفاده از شبیهساز نیروگاه جنبه آموزشي دارد به این معني که برای آموزش پرسنل اپراتور نیروگاه از شبیهسازهاینیروگاه استفاده ميشود و شبیهسازها به عنوان ابزارهای کمک به اپراتور در نیروگاهها کاربرد ندارند.
 در ایران در حال حاضر شبیهساز طرشت برای آموزش اپراتورهای نیروگاهها وجود دارد .این مرکز به دو شبیهسازنیروگاه مجهز است و اپراتورهای نیروگاه برای آموزش به این مرکز اعزام ميشوند .هر چند شبیهسازهای این مرکز
کامال با نیروگاههای داخل کشور تشابه ندارند اما اپراتورها اصول کنترل نیروگاه را در این مرکز ميآموزند.
 در حال حاضر در ایران شرکت مپنا که متویي احداث و راهاندازی نیروگاههای کشور است برای نیروگاهها شبیهساز ارائهنمينماید.
 در حال حاضر به موازات تدوین سند شبیهسازهای صنعت بر کار تدوین سند سیستم کنترل نیروگاه در پژوهشگاهنیرو جریان دارد که در بخشي از سند شبیهسازهای مربوط به نیروگاه نیز دیده شده است.
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 شبیهسازهای نیروگاه از نظر تشابه به ساختار نیروگاهها به سه صورت ارائه ميشوند: oشبیهسازهای Full Scope

شبیهسازهای این دسته کامال نیروگاه را شبیهسازی ميکنند و صرفا برای یک نیروگاه خاص تویید شدهاند.
تمامي مشخصات مربوط به یک نیروگاه خاص در این دسته از شبیهسازهای نیروگاه یحاظ شده است و
شبیهساز برای سایر نیروگاهها قابل بکارگیری نیست .این نوع شبیهسازها توسط سازنده سیستم کنترل
نیروگاه ارائه ميِشوند.
 oشبیهسازهای Reduced Scope

این دسته از شبیهسازها تا اندازهای مشخصات این نیروگاه مورد نظر را شبیهسازی ميکنند ویي کامال مشابه
آن نیستند .این نوع شبیهسازها قابلیت بکارگیری در نیروگاههایي که تا اندازهای با هم مشابه هستند را دارند.
 oشبیهسازهای General

این دسته از شبیهسازهای نیروگاه فرآیندهای اصلي را شبیهسازی ميکنند و قابلیت بکارگیری برای آموزش
اصول کار با سیستم کنترل و مانیتورینگ نیروگاهها را دارند .این شبیهسازها برای نیروگاه خاصي به کار
گرفته نميشوند و این قابلیت را دارند که حداقل آموزش را به اپراتور برای کار با انواع نیروگاه ارائه نمایند.
 در حال حاضر در کشور آمار دقیقي از خسارات وارد بر نیروگاه یا صنعت بر کشور در اثر عملکرد نامناسب اپراتورهاینیروگاه که با مجهز شدن نیروگاه به شبیهساز کمتر شود وجود ندارد .این پارامتر بسیار اهمیت دارد و برای مشخص
کردن نیاز به شبیهساز نیروگاه در کشور الزم است که به دقت مشخص گردد چه مقدار از هزینه مربوط به خسارات
نیروگاه و شبکه با مجهز شدن سیستم به شبیهساز نیروگاه جبران خواهد شد.
 به منظور پیادهسازی شبیهسازهای نیروگاه نیاز به تخصصهای متنوعي نظیر مکانیک شیمي قدرت ایکترونیکنرمافزار و  ...ميباشد که این موضوع خود باعث مشکلتر شدن کار خواهد شد.
 -دانش فني شبیهسازهای رده تویید در نیروگاهها کامال با شبیهسازهای انتقال و توزیع متفاوت ميباشد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
13
ويرايش اول ،اسفند 1393

فاز :1تدوين مبانی سند

 رده انتقال و فو توزیع
صاحبنظراني که در این حوزه از نظرات ایشان استفاده شده است در جدول  2-1نام برده شدهاند.
جدول  2-1خبرگان مورد مشورت قرار گرفته در رده انتقال و فو توزیع
ردیف

نام موسسه

نام و نام خانوادگي

 1آقای مهندس سبحاني

شرکت بر منطقهای غرب

 2آقای مهندس حقیقي

شرکت بر منطقهای فارس

 3آقای مهندس فرضعليزاده

پژوهشگاه نیرو

 4آقای مهندس جالیي

پژوهشگاه نیرو

 5آقای مهندس رکنیان

شرکت بر منطقهای اصفهان

 6آقای مهندس جمشیدی

شرکت مدیریت شبکه بر ایران

 7آقای مهندس فیروزی

شرکت مدیریت شبکه ایران

 8آقای مهندس امیني

پژوهشگاه نیرو

 9آقای مهندس دانایي

پژوهشگاه نیرو

نتایج پرسشگری در این حوزه به شرح زیر است:
 شبیهساز به عنوان بخشي از سیستم کنترل و مانیتورینگ اسکادا مورد استفاده قرار ميگیرد. در اکثر پروژههای اسکادا و دیسپاچینگ کشور به دییل کم کردن هزینه پروژه شبیهسازها خریداری نميشوند .یذا درحال حاضر در کشور مراکز کنترل معدودی به این نرمافزارها مجهز ميباشند.
 امکان توسعه شبیهساز جدا از سیستم اسکادا وجود ندارد .عموما شبیهسازها توسط توییدکننده هر نرمافزار اسکادا وصرفا برای بکارگیری در کنار آن نرمافزار تویید ميشود.
 -کاربرد نخست سیستمهای شبیهساز اسکادا آموزش اپراتور ميباشد.
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 شبیهساز تحلیلگر شبکه در جهت آموزش وی و کمک به اپراتور برای تصمیمگیری در وضعیت بحراني قابلیتبکارگیری دارند .به این معني که این شبیهساز عالوه بر این که به صورت  Offlineقابلیت آموزش به دیسپاچر را
دارند ميتوانند به صورت  Onlineنیز یک شبکه را مدلسازی کرده تاثیر انجام یک فرمان را به صورت مجازی به
دیسپاچر نشان دهند و او را در انجام تصمیمات کمک نمایند .این قابلیت در شبیهسازهای نیروگاهها وجود ندارد زیرا
شبیهساز نیروگاه عموما برای آموزش اپراتورهای نیروگاه استفاده ميشود.
 در حال حاضر شبیهساز انتقال و فو توزیع در اسکادای شرکت بر منطقهای فارس و بر منطقهای اصفهان ودیسپاچینگ ملي راهاندازی شده است.
 با استفاده از شبیهسازهای عمومي اسکادا امکان آموزش اصول دیسپاچری برای دیسپاچرهای مبتدی فراهم ميشوددر حایي که برای فراگیری قابلیتهای مخصوص به یک سیستم اسکادای خاص باید با شبیهساز مربوط به آن اسکادا
کار کرد.
 امکان افزودن قابلیتهای جدید به شبیهسازها صرفا توسط شرکت سازنده آنها مقدور است و نميتوان انتظار داشت کهیک شرکت خارجي قادر به افزودن قابلیتهای جدید به یک شبیهساز اسکادا ساخته شده توسط شرکت دیگر باشد.
 رده توزیع
صاحبنظراني که در این حوزه از نظرات ایشان استفاده شده است در جدول  3-1نام برده شدهاند.
جدول  3-1خبرگان مورد مشورت قرار گرفته در رده توزیع
ردیف

نام و نام خانوادگي

نام موسسه

 1آقای مهندس مدني

شرکت توزیع نواحي استان تهران

 2آقای مهندس کیایي

شرکت توزیع زنجان

 3آقای مهندس فرضعليزاده

پژوهشگاه نیرو

 4آقای مهندس جالیي

پژوهشگاه نیرو

 5آقای مهندس تیموری

شرکت افق گسترش گلستان

 6آقای مهندس افشار

شرکت توزیع مشهد

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
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نام و نام خانوادگي

 7خانم مهندس رمضاني

نام موسسه
شرکت توزیع نواحي استان تهران

 8آقای مهندس امیني

پژوهشگاه نیرو

 9آقای مهندس دانایي

پژوهشگاه نیرو

نتایج پرسشگری در این حوزه به شرح زیر است:
 در حال حاضر شبیهساز اسکادا برای سیستمهای اسکادای موجود در کشور در سطح توزیع وجود ندارد. شبیهساز به عنوان بخشي از سیستم اسکادا و  DMSمورد استفاده قرار ميگیرد. امکان توسعه شبیهساز جدا از سیستم اسکادا یا  DMSوجود ندارد. شبیهساز در شرکتهای توزیع به دییل حساس نبودن شبکه توزیع و عدم استقبال از آن به دییل گران بودن مورداستفاده قرار نميگیرد.
به منظور مشخص کردن محدوده طرح کالن شبیهسازهای صنعت بر بنا به پیشنهاد جناب آقای مهنردس فرهرادی (مشراور
محترم وقت معاونت پژوهشي) این موضوع در جلسه دوم کمیته راهبری مطرح شد و با توجه به اطالعات جمعآوری شده موارد
زیر در مورد این طرح به تصویب رسید:
 تعریف شبیهساز:
شبیهساز سیستمي است که رفتار یک فرایند معین در جهان واقعي را در طول زمان به صورت مجازی شبیهسازی مينماید.
 محدوده شبیهسازها:
 محدوده سیستمهای شبیهساز بسیار وسیع است.
 شبیهسازها ميتوانند به صورت سخت افزاری یا نرمافزاری باشند.
 شبیهسازها ميتوانند برای شبیهسازی انواع فرایندها تویید شوند.
 در این طرح تنها شبیهسازهای نرمافزاری مورد بررسي قرار ميگیرند.
 در این طرح تنها شبیهسازهای صنعت بر در بخشهای انتقال فو توزیع و توزیع مورد بررسي قرار ميگیرند.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
16
فاز :1تدوين مبانی سند

ويرايش اول ،اسفند 1393

 پیشنهاد ميشود شبیهساز تویید نیرو به دییل همپوشاني با طرح سیستمهای کنترل نیروگاه در این طرح بررسي نشود.
 پیشنهاد ميشود شبیهسازهایي که جنبه ابزارهای محاسباتي دارند در این طرح بررسي نشوند ویي ارتباط آنها با
ابزارهای شاخص مانند  DIgSILENTحتي االمکان بررسي شود.
 کاربرد شبیهسازهای صنعت بر :
 آموزش کاربران انتقال فو توزیع و توزیع برای کسب صالحیت کار در محیط واقعي
 پیشبیني وضعیت آتي فرآیند بر اساس وضعیت فعلي و تغییرات مورد نظر کاربران انتقال فو توزیع و توزیع
 تحلیل رفتار یک فرایند جهان واقعي در حایتهای مختلف در یک محیط مجازی برای افزایش توانمندی و قابلیت
بهره بردار در مدیریت شبکه
 عنوان پیشنهادی برای پروژه:
تدوین سند راهبردی و نقشه راه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر ایران
 1-1-1-1اهمیت و ضرورت توسعه فناوری شبیهسازهای بهرهبرداری
فناوری نرمافزارهای شبیهساز به منظور شبیهسازی رفتار فرآیندهای جهان واقعي به وجود آمدهاند .انجام تغییرات بدون در نظرر
گرفتن تبعات آن در شبکه ممکن است موجب بروز اختالل در شبکه بر و تحمیل خسارات ناخواسرته شرود .از ایرن رو وجرود
سیستمي که قادر باشد قبل از اعمال تغییر در شبکه بر وضعیت آن را بر اساس وضعیت فعلي و تغییرات مورد نظرر دیسرپاچر
پیشبیني نماید بسیار مفید به نظر ميرسد.
سیستمهای شبیهساز به کاربران که عمدتا دیسپاچرهای سطوح انتقال فو توزیع و توزیع ميباشند این قابلیت را ميدهند که
بتوانند تغییرات مورد نظر خود را به صورت مجازی در یک شبکه که کامال مشابه شربکه واقعري اسرت اعمرال نمروده و رفترار
سیستم را مشاهده و تحلیل نمایند .به این ترتیب مخاطرات تغییرات غیر قابل پیشبیني در شبکه حذف شده و هزینهها کاهش
خواهد یافت.
متخصصین کار با این سیستمها عموما دیسپاچرها و مهندسین بهررهبررداری شربکه در سرطوح انتقرال فرو توزیرع و توزیرع
ميباشند.
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حوزه کاربرد این نرمافزارهای عموما سیستمهای کنترل و مانیتورینگ شبکه بر در سطوح انتقال فو توزیع و توزیع ميباشند.
 2-1-1-1منافع اجتماعي -اقتصادی حاصل ازتوسعه
جلوگیری از خطای اپراتورها و در نتیجه تحمیل ناخواسته خاموشي در سطح شبکه ملي و منطقهای منافع اقتصرادی بزرگري را
دربر دارد همچنین جلوگیری از ایجاد خسارت به تجهیزات شبکه بر مناقع اقتصادی دارد .افزایش عمر تجهیزات شبکه بر از
جمله منافع اقتصادی است .جلوگیری از خاموشي مشترکین موجب رضایت آنها شده و منرافع اجتمراعي را بره دنبرال دارد ایرن
مسئله در خصوص مکانهای فرهنگي آموزشي درماني از اهمیت بیشتری برخوردار است .عدم صدمه به یوازم خانگي به دییل
کیفیت بر از دیگر مزایای اقتصادی این مسئله است.
 3-1-1-1بررسي وضعیت به کارگیری شبیهسازهای بهرهبرداری
در حال حاضر این فناوری در دیسپاچینگ ملي نصب شده ویي نسخه نصب شده بسیار قدیمي است بطوری که قردمت آن بره
بیش از  20سال ميرسد .همچنین این در سطح انتقال و فو توزیع این فناوری در شرکت بر منطقهای فارس و اصفهان نصب
شده که خرید خارجي هستند و در حال حاضر به دییل تحریم امکان خرید این فناوری وجود نردارد و امکران برهروزرسراني یرا
اصالح این فناوری در این شرکتهای فو توزیع وجود ندارد.
توان تویید فناوری در کشور وجود دارد ویي این توان منحصر به چند شرکت خاص ميباشد که این شرکتها توییدکننده سیستم
نرمافزار اسکادا ميباشند .انتقال فناوری به دییل معدود بودن شرکتهای توانمند بسیار کم ميباشد.
به منظور بررسي وضعیت شبکه بر ایران از نقطه نظر مجهز بودن به سیستم شبیهساز اطالعات کاملي از کل شبکه بر
کشور جمع آوری شد .این اطالعات شامل مراکز کنترل دیسپاچینگ در سطوح انتقال فو توزیع و توزیع در کشور ميباشند .از
آنجا که مجهز بودن به سیستم اسکادا به عنوان یک پیشنیاز برای بکارگیری شبیهساز ميباشد یذا الزم است که قبل از
بکارگیری شبیهساز در هر مرکز کنترل وجود سیستم اسکادا در مرکز بررسي گردد .الزم به ذکر است که اطالعات این بخش
برای برآورد بازار نیز مورد استفاده قرار ميگیرد.
فهرست مراکز دیسپاچینگ ملي و انتقال کشور از نظر مجهز بودن به سیستم اسکادا و شبیهساز در جدول  4-1آمده است.
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جدول  4-1مراکز دیسپاچینگ ملي و انتقال کشور از نظر مجهز بودن به سیستم اسکادا و شبیهساز
نام منطقه

مرکز

سیستم اسکادا

1

دیسپاچینگ ملي

)ABB (PN40

2

انتقال تهران

)ABB (PN40

3

انتقال غرب

کرمان تابلو

4

انتقال شمال شر

5

انتقال اصفهان

)ABB (PN40

6

انتقال فارس

SIEMENS

7

انتقال اهواز

HITACHI

8

انتقال کرمان

HITACHI

9

انتقال شمال

کرمان تابلو

10

انتقال تبریز

HITACHI

شبیهساز

ABB (Network
)Manager

فهرست مراکز دیسپاچینگ فو توزیع کشور از نظر مجهز بودن به سیستم اسکادا و شبیهساز در جدول  5-1آمده است.
جدول  5-1مراکز دیسپاچینگ فو توزیع کشور از نظر مجهز بودن به سیستم اسکادا و شبیهساز
نام منطقه
1
2
3

فو توزیع تهران

مرکز

سیستم اسکادا

مرکز اصلي  -سعادت
آباد

AREVA

مرکز فرعي  -ری
شمایي

کرمان تابلو

مرکز فرعي -
تهرانپارس

کرمان تابلو

شبیهساز
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مرکز

سیستم اسکادا

نام منطقه
4

مرکز فرعي  -دوشان
تپه

کرمان تابلو

5

مرکز فرعي -
نمایشگاه

کرمان تابلو

6

مرکز فرعي  -مصلي

کرمان تابلو

7

مرکز فرعي  -شوش

کرمان تابلو

8

مرکز فرعي  -کرج

موج نیرو

9

مرکز اصلي

Net Vision

10

مرکز فرعي 1

Net Vision

11

مرکز فرعي 2

Net Vision

12

مرکز فرعي 3

Net Vision

مرکز فرعي 4

Net Vision

14

مرکز فرعي 5

Net Vision

15

مرکز فرعي 6

Net Vision

16

مرکز فرعي 7

Net Vision

17

مرکز فرعي 8

Net Vision

18

مرکز اصلي  -شیراز

PSI

19

مرکز فرعي  -الر

PSI

مرکز فرعي  -فسا

PSI

21

مرکز فرعي  -جهرم

PSI

22

مرکز فرعي 4

PSI

13

20

فو توزیع اصفهان

فو توزیع فارس

شبیهساز
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نام منطقه
23

مرکز

سیستم اسکادا

مرکز فرعي 5

PSI

24

فو توزیع کرمان

Dong Fang

25

فو توزیع مشهد

سام

26

فو توزیع کرمانشاه

PSI

27
28

فو توزیع آذربایجان

29

تبریز

PSI

اردبیل

PSI

ارومیه

PSI

30

فو توزیع گیالن

-

31

فو توزیع مازندران

PSI

32
33

فو توزیع اهواز

مرکز 1
مرکز 2

شبیهساز

PSI
PSI

34

فو توزیع اراک

ABB

35

فو توزیع همدان

ABB

36

فو توزیع زنجان

IDS

37

فو توزیع قزوین

IDS

38

فو توزیع سمنان

IDS

39

فو توزیع هرمزگان

Net Vision

40

فو توزیع یزد

Net Vision

41

فو توزیع سیستان و بلوچستان

-

فهرست مراکز دیسپاچینگ توزیع کشور از نظر مجهز بودن به سیستم اسکادا و شبیهساز در جدول  6-1آمده است.
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جدول  6-1مراکز دیسپاچینگ توزیع کشور از نظر مجهز بودن به سیستم اسکادا و شبیهساز
مرکز

سیستم اسکادا

نام منطقه
1

مرکز

)Survalant (QPL

2

شمال غرب

)Survalant (QPL

جنوب غرب

)Survalant (QPL

4

شمال شر

)Survalant (QPL

5

جنوب شر

)Survalant (QPL

6

مرکز

Net Vision

7

مالرد

Net Vision

قرچک

Net Vision

9

دماوند

Net Vision

10

نسیم شهر (بوستان)

Net Vision

3

8

توزیع تهران

توزیع نواحي تهران

11

توزیع شهرستان مشهد

Net Vision

12

توزیع شیراز

Net Vision

13

توزیع استان فارس

ندارند

14

توزیع استان خراسان رضوی

ندارند

15

توزیع استان خراسان شمایي

ندارند

16

توزیع استان خراسان جنوبي

ندارند

17

توزیع شهرستان اصفهان

ندارند

18

توزیع استان اصفهان

ندارند

19

توزیع شهرستان اهواز

ندارند

شبیهساز
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نام منطقه

مرکز

سیستم اسکادا

20

توزیع استان خوزستان

ندارند

21

توزیع استان ایبرز

ندارند

22

توزیع استان آذربایجان غربي

ندارند

23

توزیع شهرستان تبریز

ندارند

24

توزیع استان آذربایجان شرقي

ندارند

25

توزیع استان اردبیل

ندارند

26

توزیع استان قم

ندارند

27

توزیع استان هرمزگان

ندارند

28

توزیع استان مازندران

ندارند

29

توزیع غرب استان مازندران

ندارند

30

توزیع استان گلستان

ندارند

31

توزیع استان گیالن

ندارند

32

توزیع استان قزوین

ندارند

33

توزیع استان زنجان

ندارند

34

توزیع شمال استان کرمان

ندارند

35

توزیع جنوب استان کرمان

ندارند

36

توزیع استان یزد

ندارند

37

توزیع استان سمنان

ندارند

38

توزیع استان بوشهر

ندارند

39

توزیع استان یرستان

ندارند

شبیهساز
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نام منطقه

مرکز

سیستم اسکادا

40

توزیع استان همدان

ندارند

41

توزیع استان مرکزی

ندارند

42

توزیع استان کرمانشاه

ندارند

43

توزیع استان کردستان

ندارند

44

توزیع استان ایالم

ندارند

45

توزیع استان چهار محال و
بختیاری

ندارند

46

توزیع استان کهکیلویه و بویر
احمد

ندارند

شبیهساز

بر اساس اطالعات مندرج در جدول فو وضیعت سیستم اسکادا و شبیهساز در کشور در جدول  7-1آمده است:
جدول  7-1تعداد مراکز دیسپاچینگ کشور از نظر مجهز بودن به سیستم اسکادا و شبیهساز
تعداد کل مراکز

97

تعداد نسخههای اسکادا

61

تعداد نسخههای اسکادا با شبیهساز

16

باید توجه داشت که این تعداد مراکز به صورت حداقل درنظر گرفته شدهاند زیرا در هنگام تجهیز مراکز فاقد اسکادا به سیستم
اسکادا ممکن است یک شرکت توزیع نیازمند نصب بیش از یک نسخه اسکادا باشد که همین موضوع باعث افزایش تعداد مراکز
و تعداد نسخههای مورد نیاز از سیستم اسکادا و شبیهساز در کشور خواهد شد .برای مثال این موضوع را ميتوان در شرکتهای
توزیع نیروی بر تهران بزرگ و نواحي تهران مشاهده نمود .در این دو شرکت تعداد مراکز کنترل مجهز به سیستم اسکادا 5
مرکز ميباشد.
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در شکل  2-1نسبت تعداد مراکز دیسپاچینگ کشور که در حال حاضر مجهز به سیستم اسکادا هستند در کنار مراکزی که
اسکادا ندارد و همچینن مراکز دارنده اسکادا که از سیستم شبیهساز بهرهبرداری نیز برخوردارند نشان داده شده است.

شکل  2-1نمودار نسبت مراکز مجهز به سیستمهای اسکادا و شبیهساز
همانطور که در شکل مشاهده ميشود 36درصد مراکز کشور فاقد اسکادا ميباشند حدود  45درصد مراکز دیسپاچینگ دارای
نرمافزار اسکادا ميباشند ویي این مراکز فاقد شبیهساز بوده و  16درصد مراکز دیسپاچینگ کشور دارای نرمافزار اسکادا و
همچنین شبیهساز هستند.
با توجه به جدول  4-1برندهای اسکادا که در حال حاضر در بازار ایران مورد استفاده قرار گرفتهاند در نمودار شکل  3-1نشان
داده شده است.
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شکل  3-1نمودار نسبت برندهای سیستمهای اسکادا در کشور

با توجه به نمودار شکل  3-1مشخص ميشود که حدود یک ششم بازار نرمافزار اسکادا در دست شرکتهای ایراني است و بقیه
توسط شرکتهای خارجي به سیستم اسکادا مجهز شدهاند.
در شکل  4-1نمودار وضیعت برندهای سیستمهای شبیهساز موجود در کشور آمده است.

شکل  4-1نمودار وضعیت برندهای سیستمهای شبیهساز موجود در بازار ایران
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چنانکه از نمودار شکل  4-1نیز مشخص است کلیه شبیهسازهایي که در حال حاضر در کشور مورد استفاده قرار گرفتهاند ساخت
شرکتهای خارجي ميباشند و شرکتهای ایراني تا کنون برای سیستمهای اسکادای خود شبیهساز ارائه ننمودهاند.
 4-1-1-1برآورد اندازه بازار بایقوه شبیهساز در کشور
با پرسشگریهای بعمل آمده از شرکتهای داخلي که نمونههایي از نرمافزار شبیهساز را از خارج از کشور خریداری و نصب و
راهاندازی نمودهاند سعي شده است تا قیمت تقریبي محصول بدست آید .سیستمهای اسکادا و دیسپاچینگ که در ده سال
گذشته شبیهساز خود را از خارج از کشور تهیه کردهاند مربوط به شرکت توزیع نیروی بر نواحي استان تهران شرکت بر
منطقهای اصفهان شرکت بر منطقهای هرمزگان و شرکت بر منطقهای غرب ميباشد.
قیمتهای اعالم شده از طرف این شرکتها برای خرید این محصول در جدول  8-1آمده است.
جدول  8-1قیمتهای نرمافزار شبیهساز خریداری شده از خارج از کشور
شرکت
بر منطقهای غرب

نرم افزار

سال خرید

قیمت (ریال)

PSI

1383

000ر000ر450

1386

000ر000ر000ر8

1388

000ر000ر800

1388

000ر000ر500

بر منطقهای اصفهان
بر منطقهای هرمزگان
توزیع نیروی بر نواحي استان تهران

Net Vision

قیمت شبیهساز بر منطقهاز غرب تنها به شبیهساز آموزشي اپراتور مربوط ميشود و شبیهساز زمان حقیقي را در بر نميگیرد.
با توجه به چند برابر شدن نرخ دالر در کشور بعد از سال  1390در نتیجه قیمت این نوع شبیهسازها نیز افزایش یافته است ویي
از آنجا که هیچ پروژه جدید شروع نشده است نميتوان قیمت جدیدی را اعالم نمود .ویي با تبادل نظر با شرکتهایي که با
پیمانکاران ارتباط دارند قیمت حدودی این نرمافزار برای تهیه این سند راهبردی و نقشه راه  7.000.000.000ریال در نظر
گرفته شد .هر چند بعضي از نمایندگان شرکتهایي نظیر بر منطقهای اصفهان که در کمیته راهبری نیز عضویت دارند با توجه
به قیمت نرمافزار های خریداری شده توسط این شرکت در سال  1386این مبلغ را حدود نصف قیمت واقعي در حال حاضر
ميدانند ویي از آنجا که قیمت اعالم شده توسط سایر شرکتها نیز در تعیین قیمت متوسط تخمیني موثر است رقم
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000ر000ر000ر 7ریال به عنوان قیمت یک نسخه در نظر گرفته شده است .ایبته یکي از عوامل موثر در قیمت خرید این نوع
نرمافزارها تعداد نقطه هایي که با پشتیباني کنند .این تعداد برای پروژه اصفهان بسیار بیشتر از تعداد نقاط پروژههایي نظیر
هرمزگان است .دییل اختالف قیمت بین سیستم شبیهساز بر منطقهای اصفهان و بر منطقهای هرمزگان از طرف یکي از
مهندسین شرکت بر منطقهای هرمزگان همین اختالف در تعداد نقاط پروژه تحت پوشش دو شرکت اعالم شد.
برای توسعه نرمافزارهای شبیهساز آموزش دیسپاچر و شبیهساز زمان حقیقي تحلیل شبکه در داخل کشور بودجه مورد نیاز که در
بند  2-5با جزییات مربوط به آن تخمین زده شده است مبلغ 000ر000ر000ر 100ریال است .در صورتي که این پروژهها در
داخل کشور انجام شود وابستگي به کشورهای دیگر برای خرید این نرمافزارها از بین خواهد رفت زیرا کد منبع تویید نرمافزار در
داخل کشور وجود دارد.
با توجه به اطالعات فو در صورتي که حدود قیمت یک شبیهساز اسکادا در پروژههای دیسپاچینگ را  7.000.000.000ریال
در نظر بگیریم با در نظر گرفتن حداقل  81شرکت که در حال حاضر نیازمند حداقل یک سیستم شبیهساز ميباشند اندازه بازار
بایقوه برای سیستمهای شبیهساز کشور حدود  567.000.000.000ریال برآورد ميشود .الزم به ذکر است که این قیمت در
حایتي است که نرمافزارهای مذکور خریداری شوند .چنانچه از سایر مدلهای اقتصادی از جمله اجاره سرویس استفاده شود این
رقم ميتواند بازنگری شود.
همچنین باید متذکر شد که هزینههای مربوط به صرفهجویي اقتصادی ناشي از بکارگیری شبیهساز در شبکه بر کشور دهها
برابر مبلغ ذکر شده در مورد اندازه بازار ميباشد .هرچند محاسبه رقم دقیق صرفهجویي از طریق بکارگیری نرمافزارهای
شبیهساز به دییل عدم وجود آنها در شبکه کنوني امکانپذیر نميباشد ویي آسیب رسیدن به تجهیزات مهم شبکه مانند
ترانسفورماتورها چندین میلیارد ریال خسارت به همراه خواهد داشت که در کنار این مسائل بروز خاموشيها و نارضایتي
مصرفکنندگان نیز اضافه خواهد شد.
 5-1-1-1بازیگران و نهادهای کلیدی
بازیگران کلیدی:
بازیگران کلیدی در زمینه نرم افزارهای شبیهساز در قایب گروههای زیر دستهبندی ميشوند:
گروه تامین کننده شبیهساز:
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این گروه خود شامل دو دسته است:
 شرکتهای تویید کننده نرم افزار شبیهساز در داخل کشوراین شرکتها توییدکننده نرمافزارهای اسکادا و سایر نرم افزارهای کاربردی شبکه بر در داخل کشور ميباشد .تعداد ایرن
شرکت ها در کشور زیاد نیست و شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد .وظیفه این شرکتهرا سررمایهگرذاری بررای
طراحي پیادهٍسازی و در نهایت تویید نرم افزارهای شبیهساز ميباشد.
 شرکتکنندگان واردکننده محصول از خارج از کشوراین شرکتها عموما شرکتهای پیمانکار در زمینه اسکادا و نرمافزارهای کاربردی شبکه بر ميباشند که محصوالت فو
را از خارج از کشور وارد ميکنند .وظیفه این شرکتها خرید محصول از خارج کشور و انتقال دانش فني بهرهبررداری از آن
به شرکت بکارگیرنده محصول ميباشد.
گروه بکارگیرنده شبیهساز:
این گروه شامل شرکتهای است که نرمافزارهای شبیهساز در آنها مورد استفاده دارد .شررکتهرای زیرر مجموعره ایرن گرروه
عبارتند از شرکتهای بر منطقهای کشور شرکتهای توزیع نیروی بر کشور و شرکت مدیریت شبکه بر کشور.
این شرکتها از این جهت ذینفع به حساب ميآیند که نصب و راهاندازی و بکارگیری شبیهسراز بهررهبررداری شربکه در ایرن
شرکت ها باعث تسهیل در راهبری و مدیریت شبکه تحت پوشش آنها خواهد شد و با کرم کرردن خطرای انسراني از خسرارات
حوادث ناخواسته کاسته ميِشود .همچنین باعث بهتر شدن کیفیت آموزشهای اپراتوری و کمتر شدن هزینه آموزش دیسپاچرها
ميِشود.
 شرکتهای بر منطقهای کشور
این شرکت ها وظیفه راهبری سطوح انتقال و فو توزیع را به عهده دارند و از نرم افزار اسکادا و شبیهساز بهرهبرداری
برای پایش و کنترل این سطوح شبکه استفاده مينمایند .اکثر این شرکتها به سیستم اسکادا مجهز هستند ویي تعداد
کمي از آنها شبیهساز بهرهبرداری را در سیستم خود دارند .بعضي از این شرکتهای بیش از یک سیستم اسکادا بررای
ناحیه تحت پوشش خود نصب کردهاند .در حایي که تعداد سیستمهای شبیهساز برای شرکتهایي که به ایرن سیسرتم
مجهز هستند فقط یک سیستم در سیستم اسکادای مرکزی شرکت بر منطقهای است.
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 شرکتهای توزیع نیروی بر کشور
این شرکت ها وظیفه کنترل و پایش سطح توزیع نیروی بر کشور را بر عهده دارند .تعداد این شررکتهرا حردود 48
شرکت است که تعداد کمي از آنها به سیستم اسکادا مجهز هستند و هیچ یک آنها در حال حاضر در کشور به شبیهساز
مجهز نیستند .بعضي از شرکتهای توزیع بیش از یک سیستم اسکادا در ناحیه تحت پوشش خود راهاندازی نمودهاند.
 شرکت مدیریت شبکه بر کشور
این شرکت وظیفه راهبری شبکه تویید و انتقال را به عهده دارد .در حال حاضر سیستم اسکادا و شبیهساز نصب شرده
در شرکت بسیار قدیمي است و نیاز به تجدید ساختار دارد.
گروه حمایتکنندگان :
این گروه شامل شرکت های دویتي است که در تویید و بکارگیری نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شربکه برر نقرش حرامي
تویید و بکارگیری را بازی ميکنند .تدوین سیاستهایي برای بهرهگیرری آسرانتر شررکتهرای بکارگیرنرده شربیهسراز ایجراد
رویه هایي برای حمایت از توییدکنندگان داخل کشور و هموار کردن مسیر استفاده از نرمافزارهای شبیهساز از وظایف این گرروه
است .شرکت توانیر و وزارت نیرو را ميتوان در این دسته قرار داد.
این شرکت ها از این جهت ذی نفع به حساب مي آیند که کمتر شدن حوادث ناخواسته در شبکه و بهتر شردن کیفیرت آمروزش
اپراتورهای شبکه باعث کمتر شدن هزینههای راهبری شبکه بر کشور ميشود که بودجه این کار توسط گروه حمایتکنندگان
تامین ميگردد.
شرکتهای نگهداری کننده:
این شرکتهای عموما شرکت هایي هستند که خدمات تعمیر و نگهداری محصول بکار گرفته شده در شرکتهای بکارگیرنده را
برعهده دارند .وظیفه این شرکتها رفع نواقص موجود در سیستم نصبشده برای شرکتهای بکارگیرنده و راهاندازی مجدد نرم
افزار در صورت از کار افتادن احتمایي آن ميباشد.
تقلیل هزینههای مربوط به حوادث یکي از اهداف شرکتهای تعمیر و نگهداری شبکه است و از این رو این گروه به عنوان یکي
از ذینفعان سیستم شبیه به حساب ميآید.
گروه کاربران:
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این گروه خود به پنج دسته تقسیم ميشود:
 دیسپاچرهای شبکههدف این گروه که از بخش نرم افزارهای کاربردی استفاده مي نمایند راهبری بهتر شبکه است .به این معني که ایرن
گروه از سیستم برای شبیهسازی تاثیرات احتمایي انجام یک تغییر بر شبکه استفاده مينمایند .این گروه عموما با بخش
زمان حقیقي سیستم یا بخش نرم افزارهای کاربردی شبکه بر کار ميکنند.
 مهندسین سیستمهای بهرهبرداری شبکه براین دسته از کاربران برای راهاندازی سیستم شبیهساز آموزش دیسپاچری و شبیهساز زمان حقیقي شبکه دادههای مورد
نیاز را به سیستم وارد نموده و تنظمیات سیستم را انجام ميدهند .انجام کلیه امور مربوط به مهندسي سیستم به عهده
این دسته از کاربران است.
 آموزشدهندگاناین گروه در اصل دیسپاچرهای مجربي هستند که گروه آموزشگیرندگان را آموزش ميدهند .هدف این گروه کره در
اصل با بخش شبیهساز آموزش دیسپاچر درگیر هستند تربیت یک دیسپاچرهای جدید برای راهبری شبکه است.
 آموزش گیرندگاناین دسته کاربراني هستند که با هدف آموزش دیدن برای راهبری شبکه از سیستم استفاه مرينماینرد .ایرن گرروه برا
بخش شبیهساز آموزش دیسپاچر درگیر هستند .استفاده از شبیهٍساز آموزش دیسپاچر آموزشگیرندگان را قرادر خواهرد
ساخت تا بتوانند در آینده به عنوان دیسپاچر شبکه را راهبری نمایند.
 تحلیگران شبکهگروه تحلیلگران شبکه امور مطایعاتي روی شبکه را با استفاده از شبیهسازهای آموزش اپراتورها یا شبیهسازهای زمان
حقیقي انجام مي دهند .این مطایعات در جهت تجدید ساختار شبکه یا بهبود بخشیدن به کارکرد شبکه مرورد اسرتفاده
قرار ميگیرد .همچنین نتایج این مطایعات ميتواند باعث بهتر شد طراحي شبکه در آینده شود.
نهادهای کلیدی:
 -سیاست تویید داخل
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یکي از مهمترین چایشهای تویید نرم افزار در کشور کوچک بودن بازا این حوزه نسبت به میزان فعاالن آن اسرت و
سیاستهای دویت در توسعه آن تاثیرگذار ميباشد .در کشور پتانسیلهای زیادی در حوزه تویید نرمافزار وجود دارد که
روز به روز رو به بهود است ویي از سوی دیگر تهدیدهای این صنعت نیز در کنار این نکته مثبت در حال توسعه و رشد
است .از جمله این که تعداد فعاالن این صنعت نسبت به نیاز بازار زیاد است و فارغایتحصیالت این رشته در کشور زیاد
بود و از طرفي چون شروع کارهای مربوط به این حوزه نیاز به سرمایه و هزینه فراواني ندارد بنابراین دانشآموختگان
وارد بازار این کار ميشوند و از طرفي چون صنعت  ITکشور محدود به داخل است و بازا خارجي چنداني ندارم به ناچار
بازار درآمد بین تعداد زیادی شرکتها تقسیم ميشود و سوددهي آنها پایي خواهد برود .پرس الزم اسرت بره سرمت
بازارهای جهاني پیش رفت که متاسفانه موانعي بر سر این راه از جمله تحریمها وجود دارد .یذا در برنامهریرزی کرالن
دویت الزم است صنعت  ITبه عنوان راهبردی اصلي شناخته شود و از توییدکنندگان نرمافزارهای داخلي حمایت شود.
 امنیت اطالعاتامنیت شبکههای اطالعات در صنعت بر مبحثي مهجور مانده در کشور است؛ چنان که به گفته متخصصرین ایرن
حوزه بسیاری از سیستم های صنعتي فعلي متاسفانه هنوز از حفره های امنیتي کشف شده در دههی گذشرته رنرج
ميبرند .با توجه به اینکه شبیهسازی مقویهای بسیار حساس بوده و نتایج آن برای راهبری شبکه و کمک به اپراتورها
در یحظه تصمیمگیری بسیار حیاتي ميباشد یذا امنیت اطالعات در این حوزه بسیار با اهمیت است.
 2-1-1تبیین افق زماني تحلیل
در هنگام تدوین راهبردها الزم است که افق زماني برنامهریزی مشخص باشد .تنها در این صورت است که این راهبردها معنا
پیدا خواهند کرد .بازه برنامهریزی برای پروژه به سه بازه کوتاهمدت (بین  3تا  5سال) میانمدت (بین  5تا  10سال) و بلندمدت
(بین  10تا  15سال) تقسیم ميشود]2[.
تغییرات فناوری در حوزه نرمافزار به سرعت انجام ميشود .اما از آنجا که نرمافزارهای شبیه ساز در کنار سیستمهای کنترل و
مانیتورینگ بکار گرفته ميشوند عموما تغییرات در نرمافزارهای شبیهساز زماني صورت ميگیرد که کل سیستم کنترل و
مانیتورینگ تغییر یابد .عموما سیستمهای کنترل و مانیتورینگ کشور حدودا هر  10سال تجدید ساختار ميیابند .از دیدگاه
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بهروزرساني فناوری نرمافزار بکار گرفته شده در این سیستمها تجدید ساختار  10سایه نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر را در
در افق برنامه ریزی میان مدت ( 5تا  15سال) قرار ميدهد.
از طرف دیگر باید توجه داشت که هدف از این طرح مشخص نمودن افق زماني برای توسعه نرمافزارهای شبیه ساز در داخل
کشور و قطع وابستگي به خارج از کشور ميباشد .با این فرض در صورتي که بتوان توسعه کل سیستم کنترل و مانیتورینگ را
در داخل کشور تویید نمود ميتوان افق کوتاه مدت ( 1تا  5سال) را برای این سیستمها در نظر گرفت.
 3-1-1مرزبندی فني یا توصیفي
مرزبندی فني با مشخص کردن ساختار فني سیستم تحت مطایعه گستره مطایعات را معین ميکنرد .در ایرن مرزبنردی سرطح
تحلیل توسعه فناوری در یکي از سه سطح زیر تعریف ميشود:
 حوزه دانشي :تاکید بر یک فناوری و زیرفناوریهای آن برا در نظرر گررفتن قابلیرت اسرتفاده از آنهرا در کاربردهرا ومحصوالت.
 محصول فناورانه :تاکید بر ساختن یک محصول و بررسي فناوریها و کاربردهای مرتبط با آن. بخش فناورانه :تاکید بر یک بازار خاص و مجموعهای از محصوالت مورد نیاز در یک حوزه]2[.از آنجا که نرمافزارهای شبیه ساز بخشي از سیستمهای کنتررل و مانیتورینرگ مريباشرند حروزه دانشري ایرن نررمافزارهرا برا
سیستمهای کنترل و مانیتورینگ وجوه مشترک بسیاری دارد و در واقع زیر مجموعهای از سیسرتمهرای کنتررل و مانیتورینرگ
محسوب ميّشوند .به بیان دیگر حوزه دانشي مربوط به نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر شامل نرمافزار و سخت افرزار اسرت.
این حوزه عالوه بر نرمافزارهای شبیه ساز کلیه محصوالت سیستمهای کنترل و مانیتورینگ صنعتي در محدوده صنعت بر را
در بر ميگیرد.
از آنجا که نرمافزارهای شبیه ساز قابلیت پیشبیني و تخمین حایتهای مختلف را نیز دارند در حوزه دانشي آنها ایگروریتمهرای
ریاضي تخمین حایت و پیش بیني وضعیت در آینده نیز وارد ميشود.
بسته به اینکه یک شبیه ساز در چه حوزه بخصوصي مورد استفاده قرار ميگیرد دانش مربوط به آن حوزه به خصوص را نیز در
خود دارد .به عنوان مثال نرمافزارهای شبیه سازی برای فرایندهای کنترل نیروگاههای اتمي نیروگاههرای برا سروخت فسریلي
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نیروگاههای بر آبي نیروگاههای بادی یا نیروگاههای خورشیدی دارای تفاوتهایي هستند هرچند که اشرتراکاتي نیرز برا هرم
دارند.
شبیهٍسازها به عنوان ابزارهایي برای پیشبیني و مطایعه و آمروزش فرآینردهای مختلرف در انرواع صرنایع مرورد اسرتفاده قررار
ميگیرند .با پیشرفتهای زیادی که در صنعت نرمافزار اتفا افتاده است ميتوان گفت برای هر فرآیند ميتوان شبیهسازی بره
صورت نرمافزاری تویید نمود .این شبیهساز ميتواند با استفاده از یک ابزار نرمافزار عمومي (مانند نرمافرزار  )MATLABبررای
فرآیند ایجاد شود و یا ميتوان با استفاده از برنامه نویسي یک شبیهساز خاص بررای یرک فرآینرد توییرد نمرود .در شرکل 5-1
شبیهسازهای صنایع مختلف نشان داده شدهاند.
شبیه ساز

پرواز

خودرو سازی

صنعت برق

فرایندهای شیمیایي

تصفیه آب

پاالیشگاه و پتروشیمي

...

شکل  5-1درخت فناوری شبیهسازهای صنایع مختلف
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نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر طیف وسیعي را در بر ميگیرند .امروزه نقش نرمافزار در فرایند کنتررل و مانیتورینرگ بسریار
پررنگتر از گذشته است .با بکارگیری سیستمهای نرمافزاری برای کنترل و مانیتورینگ پروسهها (مانند پروسره توییرد نیررو در
نیروگاهها یا انتقال و توزیع نیرو در شبکه بر ) به تدریج زیر سیستمهای شبیهساز نیز در این سیستمهای گنجانده شدند.
به عنوان نمونه از نرمافزارهای شبیه ساز زیر ميتوان نام برد:
 نرمافزار شبیه ساز نیروگاه سوخت فسیلي نرمافزار شبیه ساز نیروگاه اتمي نرمافزار شبیهساز نیروگاه سیکل ترکیبي نرمافزار شبیهسازی توربین بادی نرمافزار شبیه ساز کنترل و مانیتورینگ شبکه بر نرمافزار شبیهساز پست بر نرمافزار شبیهساز ارتباط مخابراتي نرمافزار شبیهساز مرکز دیسپاچینگ بر از دید پروتکل نرمافزار شبیهساز پایانه راه دور از دید پروتکل نرمافزار شبیهساز کنتور بر از دید پروتکل نرمافزار شبیه ساز فرایندهای نفت و گاز نرمافزار شبیه ساز تصفیه آب نرمافزار شبیه ساز صنایع پتروشیمي و پاالیشگاه نرمافزار شبیه ساز صنایع شیمیایي نرمافزار شبیهساز پروازهدف از این پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه برای نرمافزارهای شبیهساز در صنعت بر است از ایرن رو نمرودار درخرت
فناوری این شبیهسازها در شکل  6-1نشان داده شده است .همانطور که قبال نیز اشاره شد از آنجا که بخشي از شربیهسرازهای
مربوط به نیروگاهها در طرح دیگری با عنوان «سیستم کنتریي نیروگاه» در پژوهشگاه نیرو در حال بررسي ميباشند بره همرین
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دییل این مجموعه از شبیهسازها از این طرح حذف شدهاند .همچنین شبیهسازهایي که دوره عمرر آنهرا در دوره زوال قررار دارد
مانند شبیهسازهای پایانه راه دور و شبیهسازهای پروتکل نیز در این طرح بررسي نميشوند .دییل این امر آن است کره در حرال
حاضر عموما گرایش صنعت دیسپاچینگ در استفاده از پایانه راه دور به سمت استفاده از سیستمهای  DCSتغییر نموده است و
دستگاه های پایانه راه دور امروزه به نسبت گذشته بازار ندارند و شرکتهای بر ترجیح ميدهند که بجای استفاده از پایانره راه
دور از سیستمهای  DCSبرای پایش و کنترل پستها استفاده نمایند .در مورد شبیهسازهای پروتکلهای صنعت بر نیز بایرد
توجه کرد که این نوع شبیه ساز ها عموما به عنوان تحلیلگر پروتکل برای شنود خط مخابراتي کره اطالعرات برر روی آن رد و
بدل ميشود مورد استفاده قرار ميگیرد .استفاده دیگر این شبیهسازها در شبیهسازی مرکز یا پایانره راه دور اسرت .ایرن نروع از
شبیهساز های پروتکل امروزه توسط شرکتهای معتبر تویید شدهاند و به راحتری در دسترس قرار دارند و نیاز به ترسریم نقشره
راه برای رسیدن به فناوری آنها نیست.
در شکل  6-1بخشي که با رنگ تیره تر مشخص شده است مربوط به شبیهسازهای بهرهبرداری شبکه (شرامل شربیهسرازهای
آموزش اپراتور و شبیه سازهای وضعیت آتي شبکه) هستند .این مجموعه در این طرح مورد بررسي قرار خواهند گرفت.







-



شکل  6-1درخت فناوری شبیهسازهای صنعت بر از دیدکاربرد
از آنجا که این نرمافزارها برای شبیهسازی پروسههای متفاوت ایجاد شدهاند نميتوان تمام زیر سیستمهای آنهرا را بره صرورت
کامل تشریح نمود زیرا بعضي از زیر سیستمها در تعدادی از شبیهسازها دیده ميشوند حال آنکه در بقیره وجرود نردارد .در ایرن
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قسمت سعي شده است زیر فناوری های عمومي و مشترک مربوط به نرمافزارهای شبیهساز صنعت برر کره در نررمافزارهرای
شبیه ساز مشترک هستند آورده شوند .برای اینکه جزییات بیشتری از زیر فناوریهای نرمافزارهای شبیهساز مشخص شود سعي
شده است بعضي از زیر فناوریهای مربوط به نرمافزارهای شبیهساز وضعیت شبکه بر تشریح شود.
نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر چنانکه از نام آنها پیداست از یک فناوری اصلي نرمافزار تشکیل شدهاند .به این ترتیب عمرده
فناروی مربوط به این سیستمها نرمافزاری است .ایبته در مواردی اجزا سخت افزاری نیز در این مجموعه کاربرد دارند.
با توجه به اینکه سند راهبردی و نقشه راه سیستمهای شبیهساز نیروگاه در حال حاضر در طرح کالن سیستمهای کنترل نیروگاه
در پژوهشگاه نیرو در حال تهیه است یذا در این طرح نرمافزارهای شبیهسازی نیروگاهها بررسي نميشوند .عالوه بر این از آنجا
که بررسي همه انواع شبیهسازهایي که در حوزه صنعت بر نیازمند جمعآوری افراد متخصص در زمینرههرای مختلرف اسرت و
امکان بررسي همه شبیه سازها در یک پروژه واحد وجود ندارد در گام نخست سعي شد تا محدوده مورد بررسي مشخص گردد.
به منظور مشخص نمودن محدوده شبیهسازهای صنعت بر که در این پروژه سند راهبردی و نقشه راه آنها تدوین خواهند شد
با توجه به بررسي های انجام گرفته و طرح موضوع در جلسه دوم کمیته راهبرری ایرن پیشرنهاد بره تصرویب رسرید کره تنهرا
نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر در ردههای انتقال فو توزیع و توزیع مورد بررسي قرار گرفته و سند راهبرردی و
نقشه راه آنها تدوین شود.
 2-1تبیین مشخصههای فناوری نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر
هر فناوری بر اساس ویژگيهای متمایز کننده آن ميتواند در گروه یا دستهای از فناوریها قرار گیررد .بررای تهیره یرک روش
واقعي و بدون انحراف از واقعیت آن روش باید بر اساس ویژگيهای خاص گروه فناوری تنظیم شود .به عبارت دیگر الزم است
که راهبردها و اهداف خرد و کالن متناسب با گروه فناوری مورد نظر تدوین شوند .یذا ضروری است که جایگاه فنراوری مرورد
نظر را با ارائهی یک طبقهبندی از مفهوم فناوری معین کرد .برای این منظور مشخصههرای فنراوری را مريتروان از سره بعرد
ماهیت منشأ تغییرات فناوری و چرخه عمر فناوری دستهبندی کرد .در ادامه این سه بعد بیشتر توضیح داده ميشوند.
در این بخش جایگاه فناوری نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر با توجه به ابعاد ماهیت و چرخه عمر آن مشخص ميشود.
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 1-2-1ابعاد ماهیت
از بعد ماهیت فناوریها ميتوانند از نظر سابقه حضور به فناوریهای جدید و موجود از نظر پیچیدگي محتوا بره فنراوریهرای
پیشرفته و ساده از نظر سطح تناسب با نیازها و منابع موجود به فناوریهرای مناسرب و نامناسرب و از نظرر حروزه کراربرد بره
فناوریهای محصول و فرایند تقسیم شوند ]2[.در ادامه در مورد این مفاهیم بیشتر توضیح داده ميشود.
در این بخش سعي شده است ابعاد ماهیت فناوریهای بکارگرفته شده در توسعه نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر با توجه بره
موارد زیر مورد بررسي قرار گیرد.
در ابتدا سیستمهای شبیهساز برای مصارفي نظیر آموزش اپراتورهای مبتدی مورد استفاده بیشتری داشتند ویي به تدریج استفاده
از آنها برای شبیه ٍسازی یک فرایند در حایت زمان حقیقي و مشاهده نتایج و اتخاذ تصمیمهای مربوطه اهمیت پیردا کررد .ایرن
قابلیت از بسیاری از خطرات که منشا آن خطای انساني بود جلوگیری ميکرد .به این ترتیب با استفاده از نرمافزارهای شبیهساز
قابلیت مشاهده وضعیت پروسه قبل از اعمال هرگونه تغییرات توسط کاربران در آن قابل پیشبیني شد .به این ترتیب برنامههای
شبیهساز عالوه بر آموزش اپراتورها برای کار با سیستم برای باال بردن ضریب ایمني نیز بکار گرفته شدند .مورد دیگر اسرتفاده
از این نرمافزار ها در جهت باال بردن کارایي سیستم بود .از آنجا که توسط برنامه شبیهساز امکران مشراهده کرارایي سیسرتم در
وضعیتهای مختلف وجود دارد این برنامهها به کاربران کمک ميکنند تا بتوانند بهترین وضعیت یا حایت بهینه را برای کارکرد
سیستم را انتخاب نمایند تا کارایي سیستم به حداکثر ممکن برسد.
نرم افزارهای شبیه ساز که برای آموزش اپراتور یا دیسپاچر بکار گرفته ميِشوند نرم افزار شبیهساز آموزش دیسپاچر 1یا نرم افزار
آموزش اپراتور 2نامیده ميِشوند .این نرم افزارها عموما به صورت  Offlineبا اطالعات شبکه کار ميکنند و دیسپاچر را در یک
فضای مجازی کامال مشابه شبکه واقعي آموزش ميدهند.
عالوه بر این نرم افزارها نرم افزارهای شبیهساز  Onlineنیز وجود دارند .این نرم افزارها در هنگام کار دیسپاچر با شبکه وی را
از تبعات انجام یک فرمان یا یک تغییر در شبکه با استفاده از شبیهسازی حایت آتي مطلع ميسازند .این شبیهسازها با عنوان نرم
افزارهای کاربردی شبکه بر  1یا نرم افزارهای مدیریت انرژی 2شناخته ميِشوند.
)Dispatcher Training Simulator (DTS

1

)Operator Training Simulator (OTS

2
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هر چند در ایران نرمافزارهای شبیه ساز کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند بره طروری کره برا وجرود ایرن نررمافرزار در سیسرتم
دیسپاچینگ ملي بسیار کم از آن استفاده شده است ویي گرایش جهان به سمت بکارگیری این ابزارهرا بررای بهرره منردی از
قابلیتهای ارزشمند آنهاست.
الزم به توضیح است که نرمافزارهای شبیه ساز همواره به عنوان بخشي از نرمافزار کنترل و مانیتورینگ عرضه ميشوند .به این
معني که در صورت نیاز به تویید یا توسعه یک نرمافزار شبیه ساز برای یک پروسه باید نرمافزار کنترل و مانیتورینگ آن را نیرز
تویید نمود.
سیستمهای شبیه ساز عالوه بر سیستمهای نرمافزاری شامل سیستمهای غیر نرمافزاری نظیر سیستمهای ایکترونیکي و سخت
افزاری یا سیستمهای مکانیکي نیز ميباشند ویي سیستمهای شبیهساز که در این پروژه مورد بررسي قرار ميگیرند سیستمهای
شبیهساز نرمافزار را شامل ميشوند .فناوری اصلي نرمافزارهای شبیهساز همانطور که از نام آنها پیداست حوزه فناروی نرمافزار
را شامل ميشود .فناوری شبیه سازی با استفاده از نرمافزار از ابتدای ظهور فناوری نرمافزاری مورد استفاده قرار گرفته است .در
حوزه نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر نیز همراه با نرمافزارهای کنترل و مانیتورینگ نررمافزارهرای شربیه سراز نیرز توسرعه
یافتهاند .با پیشرفت نرمافزارهای کنترل و مانیتورینگ و استفاده از فناوریهای نو در زمینه نررمافرزار سیسرتمهرای شربیه سراز
نرمافزاری نیز از این فناوری جدید استفاده کردند .به این ترتیب سیستمهای شبیهساز نرمافرزاری در حرال حاضرر از در دنیرا از
فناوریهای پیشرفته نرمافزار استفاده ميکنند]9 8 7 6 5 4 3[.
سابقه فناوری
زمان ظهور این فناوری مطابق با زمان پدید آمدن نرمافزارهای کنترل و مانیتورینگ شبکه برر (اسرکادا) مريباشرد .یکري از
نرمافزارهای نسبتا قدیمي در کشور که به زیر سیستم شبیهساز آموزش دیسپاچر مجهز است سیستم اسکادای دیسپاچینگ ملي
است که اواخر دهه  60شمسي در کشور راه اندازی شده است .عموما تمام نرمافزارهای اسکادای همرده با سیستم دیسپاچینگ
ملي و پس از آن به زیر سیستم شبیهساز آموزش دیسپاچر مجهز بودهاند .قابلیت جدیدی که در نررمافزارهرای اسرکادای نروین
پیادهسازی شد قابلیت شبیهسازی یک شبکه برای تحلیل وضعیت آن در هنگام نیاز به تغییررات در شربکه برود .امرروزه عمروم

)Power Application Sofware (PAS

1

)Energy Management System (EMS

2
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نرمافزار های اسکادا به این قابلیت نیز مجهز شدهاند .از آنجا که پیشبرد سیستمهای شبیهساز وابسته به فناوری نرمافزار است و
این فناوری به سرعت در جهان در حال رشد است به نظر ميرسد توسعه شبیهسازها از سرعت باالیي برخوردار است.
از نظر نصب و راهاندازه نمونههای شبیهساز در پروژههای دیسپاچینگ کشور چنانکه اشاره شد این نررمافرزار جدیرد نیسرت و از
سال  1368با ورود نخستین نمونه از نرم افزار اسکادا در دیسپاچینگ ملي که اکنون در شرکت مدیریت شبکه بر کشور مرورد
استفاده قرار ميگیرد این شبیهسازها نصب و راهاندازی شدهاند .ویي تمام این نمونههای نرمافرزاری شربیهسراز از شررکتهرای
خارجي خریداری شدهاند و تا این تاریخ هیچ شرکت ایراني اقدام به پیادهسازی کامل این نوع شبیهساز در سیستم اسرکادا خرود
ننموده است .از این رو با توجه به عدم پیادهسازی این سیستم نرمافزاری در داخل کشور ميتوان پیادهسازی این نوع شبیهساز را
جدید تلقي نمود و با توجه به خریدهای انجام شده برای این نرمافزار در سالهای قبل ميتوان آن را موجود فرض کرد.
در اینجا باید توضیح داد که این فناوری محصول محسوب ميشود نه فرآیند .دییل این امر آن است که نرمافزارهای شبیهساز به
عنوان یک محصول نهایي در بخشي از صنعت بر بکارگرفته مي شوند و هدف از انجام این پروژه نیز رسیدن به این محصول
است .روش رسیدن به فناوری مي تواند از طریق درونزا یا تویید داخل باشد یا از طریق تهیه از شرکتهای خارجي کره آن را در
اختیار دارند.
تناسب فناوری
در گذشته در ساخت سیستمهای شبیهساز عمدتا از فناوریهای مکانیکي و ایکتریکي یا ایکترونیکي استفاده ميشد .با پیشرفت
فناوری نرمافزار سیستمهای شبیه سازی با استفاده از نرمافزار پیاده سازی شدند .از آنجا که نرمافزار قابلیت شبیه سازی بهتر از
نظر تطابق فرایند واقعي و مجازی را در اختیار قرار ميدهد بیشترین تناسب را در بین فناوریهای مورد استفاده تا امروز بررای
ساخت سیستمهای شبیه ساز دارد .به هر روی در حال حاضر متناسب ترین فناروی موجود برای بهررهگیرری در شربیه سرازی
فرایندها فناوری نرمافزاری است که هم در سیستمهای داخل کشور و هم سیسرتمهرای خرارج از کشرور مرورد اسرتفاده قررار
ميگیرد.
سیستم های کنترل و پایش شبکه بر اسکادا که اکنون در کشور مورد استفاده قرار ميگیرند از فناوری نررم افرزاری اسرتفاده
ميکنند و در نتیجه قادر خواهند بود که سیستمهای شبیهسازی بهرهبرداری را نیز در کنار خود با استفاده از فنراوری نررم افرزار
بکار گیرند .به این ترتیب تناسب بین سیستمهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر و سیستمهای اسرکادا در کشرور وجرود دارد.
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عالوه بر این بعضي از سیستم های نرم افزاری اسکادا در کشور به سیستم شبیهساز مجهز هستند و از آنجا که سیستم شبیهساز
باید توسط تویید کننده اسکادا پیادهٍسازی و برروی سیستم نصب گردد تناسب الزم برای بکرارگیری ایرن دو سیسرتم در کنرار
یکدیگر در شبکه بر کشور وجود دارد.
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فصل دوم
هوشمندي فناوري نرمافزارهاي شبيه ساز صنعت برق
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شناسایي حوزههای فناورانه نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر
نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر چنانکه از نام آنها پیداست از یک فناوری اصلي نرمافزار تشکیل شدهاند .به این ترتیب عمرده
فناوری مربوط به این سیستمها نرمافزاری است .ایبته در مواردی اجزا سخت افزاری نیز در این مجموعه کاربرد دارند.
 1-1-2فناوریهای پایه مورد نیاز
شبیهسازهای نرمافزاری با استفاده از نرمافزار تویید ميشوند یذا فناوری پایه مورد استفاده این شبیهسازها فناوری نرمافزار است.
فناوری نرمافزار ميتواند شامل موارد زیر باشد:
• مهندسي نرمافزار (تحلیل و طراحي نرمافزار)
• زبان برنامه نویسي
•  Frame workنرمافزاری
• سیستم عامل
• واسطهای ارتباطي نرمافزاری
 2-1-2اجزای سیستم نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری شبکه
اجزای سیستم نرمافزار شبیهساز به شرح زیر ميباشد:
 پایگاه داده
پایگاه داده نرم افزار مدل داده 1و اطالعات مهندسي مربوط به سیستم را در خود نگهداری ميکند .مدل داده مهندسي
باید یک مدل استاندارد به منظور انطبا با سایر سیستمها باشد .استانداردی که برای مردل داده معرفري شرده اسرت
 IEC 61970ميباشد که مدل داده را برای سیستمهای اسکادا و مدیریت انرژی 2ارائه مينماید.
 oایستا

Data Model

1

)Energy Management System (EMS

2
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پایگاه داده ایستا 1یک پایگاه داده به صورت یک برنامره مجرزا در سیسرتم اسرت .ایرن پایگراه داده توسرط
واسطهایي نظیر  ODBCبه برنامه متصل ميشود و اطالعات سیستم را در خود نگهداری مينمایرد .بررای
نمونه ميتوان به  Microsoft SQL Serverیا  OACLEبه عنوان دو مورد از پایگاه دادههای ایسرتا کره
امروزه مورد استفاده قرار ميگیرند اشاره نمود .برخالف گذشته که هر تویید کننده نرم افزارهای اسکادا یا نرم
افزارهای کاربردی شبکه بر پایگاه داده خاص خود را داشت امروز توییدکنندگان این نروع نررم افزارهرا از
پایگاه دادههای تویید شده توسط شرکتهای دیگری مانند نمونههای ذکر شده در باال استفاده مينمایند.
 oزمان حقیقي
پایگاه دادههای زمان حقیقي 2در داخل حافظه برنامه اجرایي بکارگرفته ميشوند .این پایگاههرای داده مردل
داده و اطالعات مهندسي سیستم را مطابق با پایگاه داده ایستا در خود نگهداری ميکنند تا سرعت دسترسي
به اطالعات افزایش یابد .این پایگاههای داده را ميتوان به صورت کد منبع از شرکتهای دیگرر خریرداری
نمود و در برنامه مورد استفاده قرار داد.
 واسط ارتباط با کاربر
واسط ارتباط با کاربر 3قابلیت تعامل کاربر با سیستم را فراهم مينماید .بسته به نقش کاربر در هنگام کرار برا سیسرتم
واسطهای کابری مختلفي را ميتوان بر شمرد.
 oارتباط با آموزش دهنده

4

ارتباط با کاربر آموزش گیرنده را فراهم ميکند.
 oارتباط با آموزش گیرنده

5

Static Database

1

Real-time Database

2

)User Interface (UI

3

Trainer

4

Trainee

5
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ارتباط با کاربر آموزش دهنده را فراهم ميکند .این کاربر ميتروان نترایج کرار کراربران آمروزش گیرنرده را
مشاهده نموده و سناریوهای مختلف را برای آزمایش کاربران در اختیار آنها قرار دهد.
 oارتباط با مهندس سیستم

1

ارتباط با مهندس سیستم را فراهم مينماید .برای تغییر در دادههای مهندسي و تعریف سناریوهای جدیرد در
سیستم از این ارتباط استفاده ميشود.
 oارتباط با دیسپاچر

2

برای ارتباط با دیسپاچرهای سیستم وجود این ارتباط الزم است.
 واسط ارتباط با سیستم ها
سیستم شبیهساز نیازمند ارتباط با سیستمهای دیگری که در کنار آن کار ميکنند ميباشد .ارتباط با این زیر سیستمها
عبارتند از:
 oارتباط با سیستم کنترل و مانیتورینگ(اسکادا)
ارتباط با زیر سیستم اسکادا برای دریافت اطالعات زیر ميّباشد.
 پردازش داده
 هشدار و رویداد
 آرشیوگیری
 گزارش گیری
 oواسط ارتباط با نرمافزارهای محاسباتي()DIgSILENT
این ارتباط برای ارسال/دریافت اطالعات به/از نرم افزارهای محاسباتي مورد نیاز است.
 تحلیلگر شبکه

System Engineer

1

)Dispatcher (Operator

2
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تحلیل شبکه برای آموزش به اپراتورها و همچنین پیشبیني حایت شبکه در آینده مورد استفاده قررار مريگیررد .زیرر
سیستمهای تحلیلگر شبکه عبارتند از :
o Network Status processor
o State Estimator
o Contingency Evaluation
o Dispatcher Power Flow Calculation
o Online Short Circuit Calculation
o Optimal Power Flow

این زیر سیستمها هم در برنامه شبیهٍساز آموزش دیسپاچر و هم شبیهساز حایت آتي شبکه کاربرد دارند.
 مدیریت سناریو
واحد مدیریت سناریو به منظور تعریف سناریوهای جدید یا تغییر در سناریوهای موجود یا حذف آنها مورد استفاده قررار
ميگیرد.
 واحد ثبت کارکرد شبکه
این واحد وظیفه ثبت و ضبط اطالعات شبکه در حین کار را بر عهده دارد .این اطالعات ميتوانرد بررای ایجراد یرک
محیط مجازی برای کاربران در حین آموزش مورد بهرهبرداری قرار گیرد .سناریوهای جدید مريتواننرد برر روی ایرن
محیط مجازی که در اصل اطالعات آن از اجرای برنامه در زمان قبل ثبت شده اسرت اجررا شرده و قابلیرت آمروزش
کاربران را در این محیط فراهم نماید.
 واحد هماهنگ سازی
واحد هماهنگ سازی این قابلیت را فراهم مينماید که برنامهها شبیهساز با شبکه واقعي هماهنرگ باشرند و در حرین
تغییر حایت از حایت واقعي پروسه به حایت مطایعاتي بتوان اطالعات شبکه واقعي را در اختیار کاربران قرار داد.
 مدیریت آموزش
این واحد به آموزش دهنده کمک مينماید که روند آموزشهای آموزشگیرندگان را کنترل نماید .سناریوهای مختلف
را در اختیار آنها قرار داده و نتایج پیشرفت آموزشگیرندگان را بررسي کند.
شکل  1-2اجزای سیستم شبیهساز آموزش بهرهبرداری شبکه بر را در قایب نمودار بلوکي نشان ميدهد.
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سیستم عامل
شبیه ساز

T1
T2
SE

واسط ارتباط با کاربر

برنامههای محاسباتي
)(DIgSILENT

کاربر

تحلیلگر شبکه
واسط ارتبا با
زیر سیستم ها

مدیریت آموزش
Network Status
processor

DA

State Estimator

AE

Contingency
Evaluation

HD

مدیریت سناریوها

واحد ثبت کارکرد شبکه

پایگاه داده زمان
حقیقي

اسکا دا

هماهنگ سازی

RG

واسط ارتباط با پایگاه داده

Static DB

Simulator

SCADA

HIS

شکل  1-2نمودار بلوکي اجزای شبیهساز آموزشي شبکه بر
عالوه بر شبیهسازی برای آموزش اپراتورها شبیه سازی شبکه برای کمرک بره اپراترور در هنگرام کرارکرد در حایرت واقعري یرا
شبیهسازی شبکه برای تحلیل و مطایعه شبکه نیز انجام ميِشود .شکل  2-2اجزای سیستم شبیهسازی شربکه بررای تخمرین و
تحلیل حایت و وضعیت آتي شبکه نشان ميدهد.
سیستم عامل
نرم افزارهای تحلیلگر شبکه

Dispatcher
SE

واسط ارتباط با کاربر

Dispatcher Power
Flow Calculation

Network Status
processor

DA

Online Short Circuit
Calculation

State Estimator

AE

Optimal Power
Flow

Contingency
Evaluation

HD

اسکا دا

کاربر

تحلیل شبکه

واسط ارتبا با
زیر سیستم ها

Static DB

RG
SCADA

هماهنگ سازی با
شبکه

واحد ثبت کارکرد شبکه

پایگاه داده زمان
حقیقي

واسط ارتباط با پایگاه داده

PAS

شکل  2-2نمودار بلوکي اجزای شبیهساز تخمین حایت و پیشبیني وضعیت آتي شبکه بر

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
48
ويرايش اول ،اسفند 1393

فاز :2هوشمندی فناوری

همچنین درخت فناوری اجزای سیستم نرمافزاری شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر در شکل  3-2نشان داده شده است.



)

(

Network Status processor
State Estimator
Contingency Evaluation
Dispatcher Power Flow Calculation

Online Short Circuit Calculation
Optimal Power Flow

شکل  3-2درخت فناوری اجزای نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر
 3-1-2سطح پیچیدگي فناوری شبیهساز
در بخش نتایج حاصل از بررسي های انجام گرفته در زمینه مشخص سازی سطح پیچیدگي فناوری شبیهسازهای بهررهبررداری
شبکه بر تشریح ميگرد د .برای مشخص کردن سطح پیچیدگي از مدل اطلس استفاده شده است .همچنین بره منظرور جمرع
آوری اطالعات مربوط به پیچیدگي این فناوری از شرکتهای توسعه دهنده نرمافزارهای اسکادا دعوت شد تا در نظر سنجي در
این زمینه شرکت نمایند.
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 1-3-1-2معرفي روش اطلس
این روش تجزیه و تحلیل برای ارزیابي موقعیت جهاني چهار بعد تکنویوژی استفاده ميشود که ميتوان آن را بطرور کلري در
موارد زیر خالصه نمود :
مشخصات عملکردی برای بعد افزار فني(فرآیندها و اجزا) ( :)Tمثل گسترة عملیات دقت مورد نیاز کنترلها روشهای حمرل و
نقل وغیره.
ویژگيهای شایستگي برای بعد نیروی انساني ( : )Hمثل خالقیت تمایل به یادگیری تمایل به موفقیت تمایل به کار تیمري
ریسک پذیری وقت شناسي وغیره.
ایزامات کفایتي برای اطالعات ( : )Iمثل توانمندی بازیابي و دسترسي تعداد ارتباطات امکران برروزسرازی سرهویت مبادیره و
جامعیت و غیره.
معیارهای اثربخشي برای بعد سازماندهي و مدیریت ( :)Oمثل رهبری حفرو اسرتقالل داخلري کارکنران حرس جهرتیرابي
مشارکت کارکنان فضای نوآورانه صداقت و غیره]10[ .
اجزاء فناوری در طبقهبندی مدل
همانگونه که قبال توضیح داده شد فناوری را ميتوان عامل تبدیل منابع طبیعي به منابع تویید شده معرفري نمرود .ایرن عامرل
ميتواند شامل سخت افزارها نرمافزارها دانش فني و غیره باشد و در حقیقت این تعریف گستردهتر از تصورات عموم است کره
فناوری را ترکیبي از سختافزار و نرمافزار ميدانند .با این توضیحات ميتوان اجزاء فناوری را به چهار دسرته کلري (پیچیردگي
فرآیندها و اجزا توانایي انساني توانایي دانش فني توانایي سازماندهي و مدیریتي) تقسیم نمود.
با استفاده از چهار جزء فو به عنوان پایه ای برای تحقیق ميتوان به هماهنگي و روابط متقابل میان برنامرهریرزی اقتصرادی
متعارف و برنامهریزی بر محور فناوری در سطح شرکت رشته یا زیر بخش بخش و یا کالن دست یافت.
هر یک از اجزاء فناوری مي توانند بر اساس میزان توانایي خود در درجات مختلفي از سیر تکاملي خود واقع شوند که اصرطالحا
تحت عنوان درجه پیچیدگي مطرح ميگردد .در جدول  1-2طیف کلي درجه بندی میزان پیچیدگي در هر یک ازچهار بعرد نرام
برده آورده شده است.
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جدول  1-2طیف کلي درجه بندی میزان پیچیدگي در هر یک ازچهار بعد

پیچیدگي
ابزار و
فرآیندهای
فني و
عمومي

فرآیندها و
اجزا

ابزار و
فرآیندهای
دستي

ابزار و
فرآیندهای
مکانیکي

توانایي های
انساني

توانایي کار
با
ابزار و
تجهیزات

توانایي
نصب

توانایي
تعمیر

ابزار و
فرآیندهای
فني و
تخصصي

ابزار و
فرآیندهای
اتوماتیک

ابزار و
فرآیندهای
فني
کامپیوتری

ابزار و
فرآیندهای
فني تمام
کامپیوتری

توانایي
مشابه
سازی

توانایي
انطبا

توانایي
بهبود

توانایي
نوآوری

اطالعات و
دانش فني

آشناکننده

توصیف
کننده

مشخص
کننده

استفاده
کننده

تفهیم
کننده

تعمیم
دهنده

ارزیابي
کننده

سازماندهي و
مدیریت

تالش

پیوند

تهور

حمایت

تثبیت

شکوفایي

رهبری

افزایش پیچیدگيهای کار با فرآیندها و تجهیزات نیاز به توسعه و استفاده از ابزار و فرآیندهای پیچیدهترری را دامرن مريزنرد.
فرآیندها وتجهیزات قلب هر سیستم صنعتي است .ویي ابزارها عمدتا از طریق توانائیها و با اسرتفاده از اطالعراتي کره در طرول
زمان اندوخته ميشوند توسعه نصب بهرهبرداری و بهبود ميیابند.
فرآیندها و تجهیزات خود به تنهائي نمي توانند عمل نمایند و اگر توانائي استفاده از آنها وجود نداشته باشد بيفایده خواهند برود.
معهذا با افزایش میزان پیچیدگي امکانات میزان پیچیدگي توانائیها و اطالعات مورد نیراز نیرز مريتوانرد افرزایش یابرد .نروعي
طبقهبندی ممکن و نمونه هایي از پیچیدگي فزاینده فرآیندها و تجهیزات فني در جدول  2-2با عنوان پیچیدگي فرآیند توییرد و
اجزا نشان داده شده است.
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جدول  2-2پیچیدگي فرآیند تویید و اجزا
شرح

پیچیدگي فرآیندها و پیچیدگي اجزا
فرآیند تویید و اجزای دستي

تالش و کنترل دستي فعاییتها

فرآیند تویید و اجزای مکانیکي

مکمل نمودن نیروی مکانیکي یا نیروی جسرماني کنتررل فعاییتهرا تمامرا توسرط
متصدی کار انجام ميشود.

ماشین کارهای تخصصي را انجام مي دهنرد و کنتررل فعاییتهرا کرامال برر عهرده
فرآیند تویید و اجزای فني تخصصي
متصدیان است.
ماشینها یک سری عملیات را بدون دخایت انسان انجام مي دهند کنترل متصدیان
فرآیند تویید و اجزای فني اتوماتیک در سلسلسه مراتب وتکمیل فعاییت ناچیز است .اما ابرزار نمريتواننرد اشرتباهات را
برطرف نمایند و متصدیان باید اعمال اصالحي را انجام دهند.
فرآیندتویید و اجزای فني کامپیوتری

دخایت ناچیز انسان در فعاییتها

فرآینررد توییررد و اجررزای فنرري تمررام تقریبا هیچگونه دخایت مستقیم انساني وجود ندارد مانند کارخانجاتي که کرامال از
روبات استفاده مي کنند.
کامپیوتری

تقا ضای فزاینده مهارتهای مورد نیاز برای تویید بهبود نصب و اداره فرآیندها و تجهیزاتي کره پیچیردگي متفراوتي دارنرد نیرز
مستلزم توانائیهای پیچیده مناسبي است.
این توانایيها نقش کلیدی در انجام عملیات صنعتي دارند و در حقیقت این توانائي است که تجهیزات را سودبخش مينماید .با
این وجود میزان آنچه که مي توان انجام داد را اطالعات موجود سازماندهي و مدیریتي که در آن فعاییتهرا انجرام مريشرود
هدایت ميکند .توانایي ها به پیدایش اطالعات بیشتری نیز منتهي گشته و به این طریق به بهبود بهرهبرداری از ماشرینآالت و
تجهیزات منجر ميگردد .یک طبقهبندی محتمل از توانایيها در جدول  3-2درجات پیچیدگي و توانایيهای انساني نشان داده
شده است.
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جدول  3-2درجات پیچیدگي و توانائیهای انساني
طبقه بندی

آموزش
های فني

تحصیالت

تالش های
فکری

تالش های
فیزیکي

نوع
تصمیمات

کاربا ابزار

کارگران غیر
ماهر و نیمه
ماهر

سطح
اوییه و
ابتدایي

دبیرستان
و پایین
تر

خیلي
کم

کم
متوسط
زیاد

معمویي

کم
متوسط

معمویي

استاندارد

کم و
متوسط

تا حدودی
معمویي

تا حدودی
غیر استاندارد

نصب

کارگران
ماهر و
تکنسین ها

دورهای
کوتاه

تعمیر

تکنسین ها
متخصصین
و مهندسین

کوتاه و
مدت
متوسط

مشابه
سازی

تکنسین ها
متخصصین
و مهندسین

زیاد

بهبود

تکنسین ها
متخصصین
و مهندسین

باال

نوآوری

تکنسین ها
متخصصین
و مهندسین

خیلي باال

کم

حرفه ای
یا
دانشگاهي

متوسط

دانشگاهي
و باالتر

زیاد

دانشگاهي
و باالتر

زیاد

کم

دانشگاهي
و باالتر

بسیار
زیاد

کم

کم

نوع کار

توانایي
انساني

استاندارد

غیرمعمویي

غیر استاندارد

غیر
معمویي

غیراستاندارد

غیر
معمویي

غیر استاندارد

با افزایش میزان پیچیدگي فرآیندها و اجزا و توانائیهای انساني پیچیدگي اطالعات و دانش فني مرورد نیراز بررای راهنمرایي و
استفاده از این دو نیز افزایش مي یابد .در چنین شرایطي ارزش استناد به مدارک به نحو حیرتآوری افزایش پیدا ميکنرد .ایرن
اطالعات بیانگر تجمع دانش بشری است .امروزه میزان دانش موجود به نحوی مستمر در حال رشد است و بنابراین اطالعرات
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موجود نیازمند به روز شدن مي باشند .اگر این عمل انجام نشد انتخاب و استفاده مناسب از تجهیزات امکان پذیر نخواهرد برود.
پس یکي از وظایف کلیدی هر سازماني تضمین تهیه استفاده و به روز نمودن انواع اطالعات مناسب است .جدول  4-2درجات
پیچیدگي اطالعات و دانش فني یک طبقهبندی ممکن از افزایش پیچیدگي آن را ارائه مينماید.
جدول  4-2درجات پیچیدگي اطالعات و دانش فني
شرح

اطالعات و دانش فني
اطالعات آشنا کننده

اطالعاتي که موجب آگاهي از فرآیندها و اجزای مورد نظر ميگردد.

اطالعات توصیف کننده

اطالعاتي که درک اصول اصلي نهفته در مصرف و طریق اسرتفاده مرورد نظرر را امکران
پذیر ميسازد.

اطالعات مشخص کننده

اطالعاتي که انتخاب و نصب امکانات مورد نظر را مقدور ميسازد.

اطالعات استفاده کننده

اطالعاتي که استفاده موثر از فرآیندها و اجزا را مقدور ميسازد.

اطالعات تفهیم کننده

اطالعاتي که دانش و درک عمیق از طراحي و به کار گیری فرآینردها و اجرزا را مقردور
ميسازد.

اطالعات تعمیم دهنده

اطالعاتي که امکان بهبود در طراحي و استفاده از امکانات را فراهم ميسازد.

اطالعات ارزیابي کننده

اطالعات موقعیتي دانرش (جهراني) در مرورد فرآینردها و اجرزای مرورد اسرتفاده بررای
مقاصدی خاص

وظایف مدیریتي مانند برنامه ریزی سازماندهي اداره تحرک و نظارت بر رفتار شرکت برا افرزایش رویکررد توسرعه بره نحرو
فزایندهای پیچیدهتر ميشود و بنابراین برای ادغام کارآمد فرآیندها و تجهیزات توانائیهای انساني و اطالعات ممکن اسرت بره
سازماندهي و مدیریت پیچیده تر نیاز باشد.
بنابر آنچه گفته شد سازماندهي و مدیریت اطالعات توانائیها و تجهیزات هر فعاییت صنعتي را هماهنگ نموده تا تبدیل مطلوب
منابع طبیعي به منابع تویید شده تحقق یابد .در عین حال که نوع سازماندهي و مدیریت مورد نیاز به میرزان پیچیردگي در نظرر
گرفته شده تجهیزات توانائیها و اطالعات بستگي دارد اما ممکن است به عنوان تعیین کننده میزان پیچیدگي مرورد نیراز سره
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جزء دیگر نیز عمل نماید .به طور کلي سازمان دهي و مدیریت با گذشت زمان باید توسعه یابد تا با پویایي سه جزء دیگر فناوری
و فضای اقتصادی -اجتماعي ای که عملیات صنعتي در آن انجام ميگیرد همراستا گردد .نوعي طبقهبنردی ممکرن از افرزایش
میزان پیچیدگي سازماندهي و مدیریت در جدول  5-2درجات پیچیدگي سازماندهي و مدیریت نشان داده شده است.
جدول  5-2درجات پیچیدگي سازماندهي و مدیریت
ویژگیها

مدیریتي

شرح :شرکتهای کوچک معموال با مدیریت مایک و با سرمایهگذاری کم و اشرتغال تعرداد کمري
کارگر
مرحله تالش

تویید  :استفاده از امکاناتي که بسادگي در دسترس بوده و به وسیله حرق امتیراز و غیرره محردود
نميشود .برنامههای تویید بسیار نوسان دارد زیرا این شرکتها کنترل ناچیزی بر عرضره و قیمرت
گذاری محصول دارند.
نیروی کار :مدیران دارای مایکیت نیز ميباشند واکثر کارگران مهارت ناچیزی دارند
شرح :شرکتهایي که در مرحله تالش توانایي خود در مهرارت اسرتفاده از امکانرات را بره ثبروت
رسانده اند تمایل به بخش قراردادهای جانبي با سازمانهای بزرگ پیدا ميکنند .در عین حال کره
این امر در کوتاه مدت امنیت خاطری ارائه مينماید اما سرنوشت شرکتهای بزرگ ميشود.

مرحله پیوند

تویید :برنامه تویید فشرده ميشود و امکان باالبردن سطح ابزار فنري برا کمرک سرازمان طررف
قرارداد وجود دارد.
نیروی کار :مدیران مایک و اکثر کارگران مهارتهای پاییني دارند .بعلت ایزام بره تحقیرق بردون
استثناء اهداف توییدی امور مدیریتي گرایش به رسمي شدن پیدا ميکند.
شرح :برخي شرکتها که تخصص کافي و اعتماد برنفس را در دوره وابسرتگي کسرب کررده انرد
ممکن است بخواهند به روی پای خود ایستاده و بطور مسرتقل کراالی خرود را عرضره نماینرد.
احتمال این کار در مورد کاالهایي که عمر طوالني دارند بیشتر است.

مرحله تهور

تویید :برنامه قابل پیش بیني تویید
نیروی کار :سطح پاییني از مهارتهای نیروی کار اما باالتر از مرحله وابستگي مدیران مایک بره
نحو رسميتری مدیریت ميکنند .از مدیران حرفهای نیرز در قسرمتهای منتخبري ممکرن اسرت
استفاده شود مثالٌ (بازاریابي)
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ویژگیها

مدیریتي

شرح :بر اساس تجربه و شرهرتي کره در مرحلره تهرور کسرب گردیرده شررکت ممکرن اسرت
محصوالت و بازارهای جدیدی را شناسایي کرده و با استفاده از کانایهای ایجاد شده تصمیم بره
تویید و عرضه آنها بگیرند.
مرحله حمایت

تویید  :تاکید بر بهبود کیفیت و افزایش کارایي تویید استفاده از تجهیزات بهبود یافته و تخصصي
شده که معموالٌ از طریق همکاریهای خارجي به دست ميآید.
نیروی کار :بنیان مایکیت ممکن است گسرترش یابرد (دو یرا چنرد شرریک فعرال) .کرارگران از
مهارتهای باالتری برخورداند و مدیران حرفه ای بیشتری در شرکت اشتغال خواهند داشت..

مرحله تثبیت

شرح :شرکتهایي که در مرحله حمایت فعاییت کردهاند ممکرن اسرت مایرل بره تثبیرت موقعیرت
رقابتي خود از طریق افزایش سهم خود در بازار و همچنین ادامه بهبود کیفیت و تنوع محصوالت
خود باشند.
تویید :ادامه ارتقاء سطح ماشین آالت و تجهیزات و تاکید زیاد بر مهندسي ارزش طراحي دخلري
کنترل شدید برنامه تویید
نیروی کار :بنیان گسترده تر مایکیت

شرح :شرکتهایي که در مرحله تثبیت سریعاٌ به پتانسیل خود ميرسند تمایل دارند از طریق تالش
مداوم برای ورود به بازارهای جدید و تجربه واکنشهای جدید به روندهای محیطي بر موقعیتهای
مرحله شکوفایي خود بیفزایند.
تویید :با اصالح و بهبود متناوب محصول گرایش به استفاده از تجهیزات فني پیشرفته دارند.
نیروی کار :استفاده از مهارتهای سطح باال و در راس قرار گرفتن مدیران حرفهای.
شرح :برخي از شرکتهایي که در مرحله کامیابي قرار دارند ممکن است رهبران جهران در رشرته
های تخصصي شده و با مرزهای تکنویوژی سرو کار پیدا نمایند.
مرحله رهبری

تویید :ماشینآالت و تجهیزات شدیداٌ پیچیده بوده و آمرادگي انتقرال تکنویروژی حتري از طریرق
سرمایه گذاری مستقیم را دارا ميباشند.
سطح بسیار باالیي از تحقیق و توسعه در داخل شرکت با تاکید بر تحقیقات پایه وجود دارد.
نیروی کار :مایکیت گسترده
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شکل  4-2نمونهای از نمودار اطلس به صورت کلي بدون وارد کردن پارامترها
نمودار کلي اطلس در شکل  4-2نشان داده شده است .در این نمودار هنوز مقادیر مربوط به چهار پارامتری که در براال توضریح
داده شده است وارد نشدهاند .چنانکه پیداست مقادیر پارامترها بین 0تا  1قابل تغییر هستند .هرچه مقادیر به صفر نزدیکتر باشند
به معني وجود عدم در دسترس بودن پارامتر مربوطه است و در نهایت به معني وجود پیچیدگي در آن پارامتر اسرت .در نهایرت
عدد مربوط به پیچیدگي میانگین چهار عدد پارامترهای مندرج در نمودار اطلس ميباشد.
برای مشخص نمودن میزان پیچیدگي نرمافزار اسکادا و نرمافزار شبیهساز در کشور کارگاه تعیین پیچیدگي برا حضرور خبرگران
تویید کننده نرم افزار اسکادا در کشور برگزار شد .نظرات حاضرین در این کارگاه در پاسخ به پرسشهای مطرح شده برای آنهرا
به شرح زیر ميباشد:

پرسش نخست :آیا در داخل کشور برای تویید نرمافزار مشکل فني وجود دارد؟
در این مورد تمام حاضرین اتفا نظر داشتند که برای تویید نرمافزار در کشور مشکلي وجود ندارد.

پرسش دوم :آیا احتیاج به خرید دانش فني وجود دارد یا خیر؟
 -1آقای مهندس تیموری :دانش فني را کشورهای دیگر به ما نميدهند چون خیلي گران است.
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 -2آقای مهندس ذاکر :این کشورها راضي نميشوند این دانش فني را به ما بدهند حتي پول هم برایشان مهم نیست برای
آنها مشکل تحریم مهم است.
 -3آقای مهندس تیموری :نوشتن سناریوها آسان است و شرکتهای داخلي ميتوانیم انجام دهیم برای نوشتن  PASاز
اساتید برجسته بایستي استفاده کرد.

پرسش سوم :دانش بکارگیری (استفاده) شبیهساز و نیروی انساني مرتبط در صنعت بر را چگونه ميتوان افزایش داد؟
 -1آقای مهندس ذاکر :بایستي یک تجربه موفق بوجود بیاید که دیگران از این تجربه موفق استفاده کنند و تحریک شوند.
 -2آقای مهندس گیوهای :نسلهای جدید اپراتورها با سیستمهای کامپیوتری خو گرفتهاند و چنانچه در انتخاب اپراتورها
دقت شود ميتوان این نیاز را در آنها بوجود آورد.
 -3آقای مهندس تیموری :قابلیتهای شبیهساز کم کم به اپراتورها ایقاء شود چنانچه یک مرتبه کوهي از اطالعات به آنها
داده شود در مقابل آن مقاومت ميکنند و استفاده نخواهند کرد.

میزان پیچیدگي فنآوری نرمافزار اسکادا و نرمافزار شبیهساز را چگونه ارزیابي ميکنید؟
 -1آقای مهندس تیموری :بیشترین پیچیدگي شبیهساز در سازماندهي و مدیریت و نیروی انساني است.
 -2آقای مهندس ذاکر :در فرآیند تویید نرمافزار و دانش فني پیچیدگي زیادی وجود ندارد.

نمودار اطلس که در آن پیچیدگي سیستم اسکادا با توجه به نظر حاضرین در کارگاه مشخص شده است در شرکل  5-2نشران
داده شده است.
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شکل  5-2نمودار اطلس اسکادا
چنانکه در نمودار شکل  5-2نیز مشخص است برای سیستم اسکادا دانرش فنري بریش از سرایر پارامترهرای مردل اطلرس در
دسترس است بعد از این پارامتر دو پارامتر نیروی انساني و سازماندهي و مدیریت قرار دارند و در نهایت پارامتر فراینرد توییرد و
اجزا فناوری از سایرین کمتر در دسترس قرار دارد .این موضوع مشخص ميکند که بیشترین پیچیردگي بررای اسرکادا در بعرد
فرایند تویید و اجزا فناوری وجود دارد.
عدد پیچیدگي برای نرمافزار اسکادا میانگین چهار عدد نمودار یعني عدد  7ميباشد.

همچینن از نمودار اطلس پیداست که هرچه چند ضلعي که مقادیر پارامترها را به هم متصل ميکند به مرکرز نمرودار نزدیکترر
باشد فناوری پیچیدهتر و هرچه از مرکز دورتر باشد فناوری پیچیدگي کمتری دارد و تویید آن آسانتر خواهد بود.
با توجه به نتایج حاصل از بررسي پیچیدگي فناوری اسکادا در نمودار اطلس اسکادا در شکل  5-2مشاهده مي شود که در میان
چهار بعد فناوری بعد مربوط به توانمندی در مویفه فرآیند تویید و اجزای فناوری در پایین ترین سطح نسبت بره سرایرمویفه هرا
قرارگرفته است پس از آن مویفه سازماندهي و مدیریت امتیازپیچیردگي کمترری داشرته اسرت کره نشراندهنده ی ضرعف در
توانمندی های مربوط به سازماندهي و هدایت و ساماندهي این فناوری مي باشد .همچنین همانطور کره در نمرودار نشران داده
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شده است فناوری اسکادا به یحاظ توانمندی نیروی انساني نسبت به دو عنصر قبلي در جایگاه نسبتا مناسبي قرار گرفته است و
به یحاظ توانمندی دانش فني در این حوزه از وضعیت مناسبي برخوردارمي باشد.
همچنین نتایج بررسي مشابهي در خصوص فناوری شبیهساز متناظر با نمودار شکل  6-2نشان مي دهد که در این فناوری بره
یحاظ توانمندی در مویفه فرآیند تویید و اجزای فناوری شبیهساز نسبت به سایر مویفه ها از باالترین امتیاز برخوردار است و پس
از آن توانمندی در بعد دانش فني در حوزه فناوری شبیهسازدر جایگاه دوم واقع شده است .به همین ترتیب دو پارامتر توانمندی
نیروی انساني و توانمندی سازماندهي و مدیریت در فناوری شبیهساز در جایگاه سوم و چهارم واقع شده انرد کره نشراندهنده ی
نیازمندی به ایجاد و بهبود سازوکارهای مناسب در این حوزه ها مي باشد.
عدد پیچیدگي برای شبیهساز میانگین چهار عدد نمودار یعني عدد  5/75ميباشد.

شکل  6-2نمودار اطلس فناوری شبیهساز
در نمودارشکل  7-2مقایسه ی میان سطح پیچیدگي کلي فناوری اسکادا و شبیهساز نشان داده شده است .این نمودار حراکي از
آن است که به طور کلي میزان توانمندی در فناوری اسکادا در وضعیت مناسبتری نسبت به فناوری شبیهساز قرار دارد.
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شکل  7-2نمودار ارزیابي عدد کلي پیچیدگي اسکادا و شبیهساز
 4-1-2مطایعه سطح آمادگي فناوری شبیهساز در کشور
یکي از معیارهایي که جهت سنجش آمادگي و بلوغ فناوریها مورد استفاده قرار گرفته است سطوح آمادگي (بلوغ) فناوری  -یا
به طور اختصار  1TRLsاست .این سطوح برای اویین بار در دهه  80میالدی توسط سازمان ناسا مطررح شرد .تعراریف اوییره
شامل هفت سطح بود که توسط سادین و همکارانشدر سال  1989میالدی ارائه گردید.
در سال  1995میالدی منکینز این سطوح را تا  9سطح افزایش داد و هرکدام از سطوح را توصریف کررد .از آن سرال بره بعرد
سازمان ناسا از این ابزار در ارزیابي سطح آمادگي و بلوغ فناوریها در برنامههای توسعه فناوری خود استفاده نمود.
 سطح اول - TRL 1 :اصول پایه مشاهده و گزارش شده
این سطح پایین ترین سطح بلوغ فناوری است .در این سطح تحقیقات علمي به منظور انتقال به تحقیقات کراربردی و
توسعه شروع ميشود.
 سطح دوم - TRL 2 :فرمویه شدن مفهوم و  /یا کاربرد فناوری
وقتي اصول فیزیکي پایه مشاهده شد در سطح بلوغ بعدی کاربردهای عملي این مشخصهها را مريتروان شناسرایي
کرد .در این سطح کاربردها هنوز ذهني و گماني هستند و تجزیه و تحلیل مفصرل در خصروص اثبرات آنهرا صرورت
نگرفته است.
 سطح سوم - TRL 3 :اثبات مفهومي مشخصه های کلیدی بصورت نظری و تجربي
Technology Readiness Levels

1
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در این مرحله از فرایند بلوغ تحقیق و توسعه فعال شروع مي شود .این فعاییت باید شامل مطایعات تحلیلي و مطایعات
آزمایشگاهي به منظور اثبات نتایج مطایعات تحلیلي باشد .این مطایعات و آزمایشات باید کاربردهرا و مفراهیم فرمویره
شده در سطح  2را اثبات نماید.
 سطح چهارم - TRL 4 :تایید مؤیفه و /یا بردبورد در محیط آزمایشگاه
مؤیفه های اصلي فناوری مذکور باید یکپارچه گردند تا نشان داده شود که اجزا بایکدیگر کار ميکنند و عملکرد مورد
نظر را در محیط آزمایشگاه مهیا ميسازند .اجزا به صورت موقتي و مجزا به صورت دستي روی میز آزمایشگاه به هرم
وصل شدهاند..
 سطح پنجم - TRL 5 :تایید مؤیفه و /یا بردبورد در محیط مرتبط با کاربرد
مؤیفه های اصلي فناوریکي باید برعناصر واقعي متکي شده به گونه ای که بتوان کل کاربردها را در سطح مویفرههرا
زیرسیستمها و سیستم در یک محیط شبیه سازی شده تست نمود.
 سطح ششم - TRL 6 :نمایش مدل سیستم/زیر سیستم یا نمونه در محیط مرتبط با کاربرد
مدیي از سیستم یا نمونه اوییه ای از آن در یک محیط مرتبط تست مي شود .در صورتي که محیط مرتبط یک محریط
فضایي باشد ميبایست مدل یا نمونه در فضا به نمایش گذاشته شود.
 سطح هفتم - TRL 7 :نمایش نمونه سیستم در محیط عملیاتي
نمونه ای از سیستم واقعي باید در محیط واقعي به نمایش گذاشته شود .این نمونه باید نزدیرک بره سیسرتم عملیراتي
اصلي و یا در مقیاس همانند آن باشد و در محیط عملیاتي تست گردد.
 سطح هشتم - TRL 8 :بررسي کیفیت سیستم واقعي کامل شده از طریق تست و نمایش
غایبا این مرحله نمایانگر پایان توسعه سیستم برای بیشتر عناصر فناوری است .در این حایت فناوری جدید برا سیسرتم
موجود یکپارچه شده است.
 سطح نهم - TRL 9 :اثبات عملکرد سیستم واقعي در ماموریت های عملیاتي
در این مرحله عیب و ایرادهای احتمایي برطرف ميگردد.
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در سال  1999میالدی سازمان حسابرسي کل آمریکا( )GAOبررسي گستردهای در خصوص استفاده از این ابزار در پروژهها و
طرح های تحقیقاتي دفاعي انجام داد و در نهایت به وزارت دفاع آمریکا پیشنهاد کرد تا از ایرن ابرزار در ارزیرابي بلروغ فنراوری
برنامههای دفاعي استفاده شود.
آزمايش سامانه
و اجراي عمليات

اثبات عملكرد سامانه واقعي در ماموريت هاي عملياتي

TRL9

سامانه واقعي كامل شده وكيفيت آن از طريق آزمايش و نمايش تاييد شده است

TRL8

نمايش نمونه سامانه در محيط كاربرد
نمايش نمونه سامانه

توسعه
سامانه جزء سامانه

TRL7

جزء سامانه در محيط مرتبط با كاربرد

TRL6

تاييد مؤلفه و يا نمونه روميزي در محيط مرتبط با كاربرد

TRL5

آزمايشگاه
يشگاه
تاييد مؤلفه و يا نمونه روميزي در آزما

TRL4

نمايش فناوري

توسعه فناوري

اثبات مفهومي مشخصه هاي كليدي بصورت نظري و تجربي

TRL3

ساختار يافته شدن مفهوم و يا كاربرد فناوري

تحقيقات كاربردي

TRL 2

تحقيقات پايه بنيادي

اصول پايه مشاهده شده و گزارش شده

TRL 1

شکل  8-2سطوح آمادگي تکنویوژی ارائه شده توسط ناسا

چنانکه در شکل  8-2نیز مشخص شده است افزایش سطح  TRLبه معني کاهش ریسک در هزینه و زمان دستیابي به سطوح
عملیاتي فناوری است.
 1-4-1-2برگزاری کارگاه درباره سطح آمادگي فناوری ( )TRLشبیهساز در کشور
در جهت مشخص نمودن سطح آمادگي فناوری نرمافزار اسکادا و نرمافزار شبیهساز بهرهبررداری کارگراهي برا حضرور خبرگران
توییدکنند نرمافزار اسکادا در کشور برگزار شد .پرسش های در میان گذاشته شده با حاضرین این کارگاه برای مشرخص کرردن
سطح آمادگي این نرمافزارها در کشور به شرح زیر ميباشد:
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پرسش نخست :انگیزه شرکتهای داخلي را برای ورود به عرصه نرمافزارهای شبیهساز را چگونه ارزیابي ميکنید؟
 -1آقای مهندس تیموری :ایشان تجربه خود را در خصوص یکي از پروژههای تحیل شبکه ارائه کردند که شرکتهای
داخلي برای استفاده از این سیستم اکراه داشته و ميترسند شبکه به خطر بیافتد .در حایي کردین سیستم فقط هشدار
دهنده است و در مواردی که آالرم اتفا ميافتد راهنمائي ميکند به این ترتیب فرمان از سیستم حذف شده است.
 -2آقای مهندس عامری :مشکل اصلي شرکتهای داخلي برای ورود به این کار بحث اقتصادی است .تا فشار تحریم و
فشار ساپورت شرکتهای خارجي بوجود نیامد ارزش کار شرکتهای ایراني شناخته نشده بود ویي بعنون مثال شرکت
کرمان تابلو در طي  20سال کار خود تنها  20ییسانس فروخته است.
 -3آقای مهندس ذاکر :شرکتهای داخلي خصوصي که در زمینه اسکادا کار کردهاند برایشان مصرف نميکند که به دنبال
شبیهساز پرونده ویي اگر شرکتي فقط کارش نرمافزار باشد شاید برایش صرف کند که سراغ شبیهساز برود چون خیلي
کارهای دیگری در کشور وجود دارد که صرفه اقتصادی بیشتری دارند.

پرسش دوم :چگونه باید شرکتهای داخلي را برای ورود به این حوزه تشویق کرد (بخریم یا بنویسیم)
 -1آقای مهندس عامری :خیلي شرکت داخلي و خارجي دوست ندارند با کار مهندسي ایراني کار کنند و مثال با شرکتهای
سازنده خارجي البي ميکنند .برای اینکه این مشکالت مرتفع شود باید قوانین به گونهای وضع شود که حمایتي باشد
این مثال دوست برگشت پول شرکتهای ایراني را گارانتي کند و حتي برای  R&Dآنها بودجه تخصیص دهد.
 -2آقای مهندس ذاکر :هنگامي که محصول ایران در مناقصه شرکت ميکند مثال  20امتیاز فني به او اضافه شود تا به
دالیل بیخودی این شرکت  rejectنشود .شرکتهای ایراني باید با شرکتهای خارجي رقابت کنند .وقتي چند شرکت
داخلي فعال در این زمینه مشخص شدند دویت باید حمایت کند ایبته تعداد این شرکتها باید کم باشد .برای کم کردن
تعداد آنها باید یک مقام مرجع مثل پژوهشگاه نیرو به آنها  Certificateبدهد.
 -3آقای مهندس فیض :به دییل پدافند عامل باید مکانیزمي وجود داشته باشد که اگر شرکت داخلي در مناقصهای شرکت
کرد آن شرکت به هیچ وجه  Rejectنشود.
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 -4آقای مهندس گیوهای :یک مرجعي باید وجود داشته باشد که شرکتهای داخلي را امتیازبندی کند و این امتیاز به یک
کارشناس خاص مرتبط نباشد .بلکه یک مرجع این کار را بکند در ضمن استانداردی تدوین شود که معیارهای
امتیازدهي را مشخص کند و  Certificateبدهد .راه کار آنست که پژوهشگاه نیرو با همکاری شرکتهای خصوصي
(حتي هزینه ها را هم این کنسرسیوم تأمین کند) استانداردی تدوین کنند و پژوهشگاه نیرو نیز روی آن نظارت داشته
باشد.
جدول  6-2ریز نتایج نظرات خبرگان حاضر در کارگاه در مورد آمادگي فناوری شبیهساز و اسکادا در کشرور را نشران مريدهرد.
همانظور که در جدول هم مشخص شده است در نهایت سطح آمادگي کشور برای ایجاد فناوری اسکادا  6و برای شبیهساز  2در
نظر گرفته شده است .الزم به توضیح است که عدد نهایي به عنوان میانگین اعداد مندرج در جدول محاسبه نشده اسرت بلکره
روش تعیین عدد نهایي به این ترتیب بوده است که در ابتدا اعداد مورد نظر تمام حاضرین اعالم شده است سپس برای تعیرین
عدد نهایي بحث و تبادل نظر انجام گرفته است و در نهایت اعضا برروی عدد نهایي به توافق رسیدهاند.
جدول  6-2نتایج نظرسنجي از خبرگان درباره سطح آمادگي فناوری شبیهساز
انحراف
استاندارد

9

جمع بندی
خبرگان

اسکادا

6.0

3.1

1

0

1

0

1

0

0

3

1

6.0

شبیهساز

1.8

1.0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

2.0

فناوری ها میانگین
TRL

1

2

3
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5
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 5-1-2چرخه عمر
ویژگيهای عملکردی و نوع تعامالت فناوری با بازار در طول زمان متغیر است و ایرن تغییرر در طرول زمران ناشري از حرکرت
فناوری در طول مراحل چرخه عمر آن است .تغییر ویژگي های عملکرردی فنراوری و رسریدن بره بلروغ فنري در طرول زمران
بیانکننده چرخه عمر فناوری است .تغییر حجم ارائهی فناوری در بازار بر حسب زمان نیز چرخه عمر محصرول-برازار را نشران
ميدهند .چرخه عمر محصول-بازار منحني فروش محصول در بازار تغییرات حجم بازار راهبرد بازاریابي بنگاهها سود فرروش
بنگاهها و نوع تحوالت فناورانه را نشان مي دهد .در مقابل چرخه عمر فناوری نحوه بهبود عملکرد یک فناوری را در طول زمان
و در مراحل پروردگي معرفي رشد اشباع و نزول یا افول به تصویر ميکشد]2[ .
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در این بخش بررسي های انجام گرفته در زمینه برآورد دوره عمر نرمافزار اسکادا و نرمافزار شبیهساز در دنیا و در کشور تشرریح
شده است .این بررسيها از طریق مصاحبه و مشورت با خبرگان این صنعت که عموما تویید کنندگان نرمافزار اسکادا در سرطح
کشور مي باشند انجام شده است .در انتخاب افراد مورد مشورت قرار گرفته سعي شد که از شرکتهای توییدکننده نررمافرزار در
کشور یا شرکتهایي که در زمینه طراحي و پیادهسازی شبیهساز تجربیات عملي دارند دعوت به عمرل آیرد .بره عنروان نمونره
نمایندگان شرکتهای زیر که تجربیاتي در زمینه تویید و توسعه اسکادا داشتهاند در این نظر سنجي شرکت کردهاند.
 شرکت موج نیرو
 شرکت کرمان تابلو
 شرکت افق پژوهش گلستان
 شرکت بر منطقهای خراسان
 1-5-1-2معرفي روش تعیین چرخه عمر
تکنویوژی ها یکي پس از دیگری متوید و وارد بازار ميشوند و در نهایت برخي از آنها با ورود تکنویروژیهرای جرایگزین از رده
خارج ميگردند .در حقیقت همان طور که زندگي موجودات زنده از مراحل اصلي توید رشد بلوغ و مرگ ميگذرد هر تکنویوژی
نیز این فراز و نشیب را تجربه ميکند .این مراحل را چرخة عمر تکنویوژی مينامند .پیدایش رشد و کاربرد تکنویروژی از یرک
منحني خاص به نام  S-Curveپیروی ميکند .از چرخه عمر تکنویوژی ميتوان پیشبیني تکنویوژی و طرح ریزی استراتژیک
یک توسعه تکنویوژی بهره گرفت .شکل  9-2نمودار چرخه عمر را نشان ميدهد .چنانکه از شکل پیداست چرخه عمرر دارای 4
دوره است]11[ .
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شکل  9-2نمودار چرخه عمر فناوری
مشخصات هریک از این چهار دوره عبارتند از:
 دوره پروردگي
در این دوره محصوالت و فر آیندهای مرتبط با فناوری در مرحله نوپایي قرار دارند؛ به طروری کره مجموعرهای از نروآوریهرا
پيدرپي رخ مي دهند تا سرانجام یکي کامیاب شده و بر دیگران فایق مي آید و فرصت حضور در بازار را ميیابرد .ایبتره در ایرن
مرحله هنوز ماهیت و گستره بازار مشخص نشده است .مشخصه ی این دوره رشد اندک اوییه اسرت کره در آن آزمرایشهرای
تجربي صورت ميگیرد و اشکاالت اوییه سیستم رفع ميشود.
در این دوره پژوهشگران بخش غایب نیروی انساني شاغل در حوزهی فناوری را تشکیل ميدهند]11[ .
 دوره معرفي
در این مرحله محصول فناوری وارد بازار شده است ویي استفاده از آن رشد بسیار کندی دارد؛ به همین دییل به آن دوره جنیني
نیز مي گویند .فناوری در این مرحله بسیار متغیر و نامشخص (تثبیتنشده) است که به دنبال آن تنوع در محصرول براال اسرت.
هرچند فناوری در این دوره دارای مشتری است ویي هنوز مصرفکنندگان آن را به طرور کامرل نشرناختهانرد و فنراوری نیرز
مصرف کنندگان خود را نشناخته است .به همین دییل در این مرحله شرکتهای بزرگ انگیزه و رغبتي برای سرمایهگرذاری در
فناوری را ندارند .بنابراین تعداد شرکتهای کوچک در این مرحله بیشتر است که به واسطه عدم توانایي مایي آنها ظرفیت تویید
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پایین است و در نتیجه محصول به تویید انبوه نميرسد .در این مرحله ریسک سرمایهگذاری بسیار باال و در عوض قیمتهرا و
سود آن نیز باال است.
پژوهشگران و مهندسین اصليترین بازیگران در این مرحله محسوب ميشوند]11[.
 دوره رشد
در این مرحله روند استفاده و بهرهبرداری از فناوری سرعت ميگیرد .با معرفي بیشتر و تثبیت نسبي موقعیت فناوری در برازار و
آشنا شدن مصرفکنندگان با آن رقابت برای افزایش تویید و کاهش قیمت باال ميگیرد .بدین ترتیب تویید انبوه در این مرحله
آغاز ميشود .این تالشها که در جهت کاهش قیمتها و تویید انبوه محصوالت صورت ميپذیرد منجر به تحوالت بنیادی در
فرآیندهای تویید ميشود .بخش اعظم این تغییرات و نوآوریها در جهت ماشیني شدن بیشتر سیستم صورت ميگیرد.
تحقق مرحله رشد یعني تویید در مقیاس انبوه که مستلزم وجود منابع قابل مالحظهی مایي تحقیقراتي توسرعهای مهندسري
مدیریتي و بازاریابي است .در این مرحله است که شرکتهای بزرگ وارد میدان ميشوند؛ از این رو شرکتهای کوچک و مبتکر
یا در یکدیگر ادغام ميشوند و یا توسط شرکتهای بزرگتر خریداری و یا از گردونه رقابت حذف ميگردند.
مشخصه این دوره از نقطه نظر فناورانه استاندارد شدن محصوالت قطعات و حتي فرآیندهاست بره گونرهای کره بعضرا وضرع
استانداردهای جدید در این دوره به منزیه اهرم فشاری بر سایر رقبا مورد استفاده قرار مريگیررد .شررکتهرای پیشررو در ایرن
عرصه استانداردهای سختي را تدوین مينمایند که دستیابي رقبا به آنها دشوار یا غیرممکن باشد.
در دوره رشد عالوه بر پژوهشگران و مهندسین تکنسینها نیز در زمره نیروی انساني مؤثر قرار ميگیرند]11[ .
 دوره اشباع
از آنجا که فناوری در قایب محصول خدمات و یا فرآیند جلوه مينماید رشد آن ترا حردودی دوام دارد و براالخره برازار اشرباع
مي شود که در این زمان فناوری وارد مرحله بلوغ شده است .در طي این مرحله تغییررات عمردهای در فنراوری رخ نمريدهرد
نوآوری به شدت کاهش ميیابد و عمدتا به بهینهسازی سیستم محدود مي شود (نوآوری غایبا اقتصادی) .در این دوره به دییرل
بلوغ صنعت و فناوری بازار به بیشترین حد گسترش ميیابد و رقابت در کاهش قیمت تشدید ميشود که به تبع آن فناوری به
فرآیندی به شدت اتوماتیک سیستماتیک و غیرقابل انعطاف تبدیل ميگردد .تحقیق و توسعه در این مرحلره رنرگ مريبرازد و
سرمایهگذاری صرفا به دالیل اقتصادی (ماده اوییه و نیروی انساني ارزانتر نزدیکي به بازار و غیره) انجام ميگیرد.
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مهندسین تکنسینها و کارگران ماهر بازیگران اصلي این دوره از چرخه عمر فناوری هستند]11[ .
 دوره نزول
طول دوره اشباع با توجه به ماهیت فناوری بسیار متغیر بوده و ممکن است از چند ماه تا چند دهه به طول بیانجامد اما از زماني
که فناوریهای جایگزین پا به عرصه ظهور ميگذارند مرحله افول فناوری قدیميتر شروع ميشود .از دست رفتن بازار فروش و
کاهش شدید قیمت در این مرحله شرکتهای کشورهای توسعه یافته را مجبور ميکند که فناوری را به کشورهای کمتر توسعه
یافته که هزینه های تویید در آنجا کمتر است انتقال دهند؛ زیرا کاهش قیمت محصول در این مرحله تا حدی است که تویید آن
دیگر اقتصادی نیست .در این مرحله هنوز برخي از کشورها بنا بر دالیل خاص و عمدتا اجتمراعي (بیمره اشرتغال و غیرره) از
فناوری استفاده مينمایند.
تکنسینها و کارگران ماهر اصليترین نقشآفرینان این دوره از چرخه حیات فناوری هستند]11[ .
 2-5-1-2میزان فعاییتهای نوآورانه در طول چرخه عمر یک فناوری
مطایعه چرخه عمر یک فناوری بر اساس آمار و ارقام واقعي قدرت پیشبیني روند فناوری را ایجاد ميکنرد .مرادامي کره یرک
فناوری در مرحله دوم عمر خود باشد مي توان آن را یک فناوری غایب دانست و احتمال بروز فناوری جدید کرم اسرت .برا ورود
یک فناوری به مرحله سوم شکلگیری یک فناوری جایگزین قابل پیشبیني است .واقعهای که دیر یا زود رخ خواهد داد]12[ .
 3-5-1-2نظر سنجي از خبرگان درباره دوره عمر فناوری
به منظور مشخص نمودن دوره عمر فناوری نرمافزار اسکادا و شبیهسازهای بهرهبرداری شبکه بر کشور کارگاه تعیرین چرخره
عمر نرمافزار اسکادا و نرم افزار شبیهساز با حضور تعدادی از خبرگان تویید نرمافزار اسکادا تشکیل شد .تشکیل کارگاه به دییرل
بود که مشخص نمودن دوره عمر نرمافزارهای اسکادا و شبیهساز از طریق جستجوهای اینترنتي و مطایعات کتابها و مستندات
موجود ممکن نبودهاست و به این ترتیب برای تعیین عدد دوره عمر این محصوالت به آرای خبرگان در این زمینه مراجعه شده و
با حضور ایشان کارگاه تشکیل شده است.
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در این کارگاه از حاضرین که تمام آنها نمایندگان شرکتهای تویید کننده نرم افزار اسکادا در کشور بودند و شرکت آنها در حال
حاضر دست کم یک محصول اسکادا در بازار کشور برای عرضه دارد دعوت شد تا به پرسشهای زیر برای مشخص شدن دوره
عمر فناوریهای نرمافزار اسکادا و شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر پاسخ دهند:
پرسش نخست :اهمیت بکارگیری فناوری در صنعت بر را چگونه ارزیابي ميکنید؟
 -1آقای مهندس تیموری :اپراتور با شرایط بحراني آشنا ميشود و برایش سناریو مينویسد و بایطبع قدرت بهرهبرداری وی
باال ميرود .با این سیستم ميتواند تخمیني از آینده را داشته باشد .چون این سیستم به دیتابیس اسکادا متصل است و
تخمین ميزند ماه آینده مصرف چگونه خواهد شد( .شرایط محیطي را به عنوان پارامتر در نظر ميگیرد)
 -2شبیهساز هوش مصنوعي دارد و ميتواند به بهرهوری بهرهبرداری شبکه کمک بسیاری کند.

پرسش دوم :وضعیت تقاضای شبیهساز در آینده چگونه خواهد شد؟
 -1آقای مهندس ذاکر :چون زیر ساختها وجود ندارند در حال حاضر از شبیهساز استفاده نميشود .چون  30درصد شبکه
با اسکادا رویتپذیر است ویي بایستي  70درصد شبکه رویتپذیر باشد .در حال حاضر بیشتر به تلفن اکتفا ميشود.
شبکه فو توزیع رویتپذیری باالی  90درصد دارد ویي رویتپذیری توزیع خیلي کم است.
 -2آقای مهندس تیموری :با توجه به اینکه بسیاری از مهندسین سیستم قبال اپراتور بودند بایستي انرژی زیادی مصرف
این افراد متقاعد شوند که شبیهساز برای شبکه مفید است.

پرسش سوم :چگونه باید مدیران صنعت بر را برای استفاده از این زیر ساخت توجیه کرد؟
 -1آقای مهندس تیموری :با توجه به اینکه قرار است بخش سیمداری از بخش بهرهبرداری شبکه جدا شود .یذا ممکن
است توجیه مدیران راحتتر باشد.
 -2آقای مهندس ذاکر :بایستي این فرهنگ در شرکتهای توزیع بوجود بیاید که خاموشي مشترکان امتیاز منفي برای
شرکت توزیع دارد و آنها باید جریمه بدهند .به این ترتیب مدیران صنعت بر متقاعد ميشوند که باید از شبیهساز در
شبکه استفاده کنند تا خسارت کمتری پرداخت شود.
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نتایج نظرات حاضرین در جدول  7-2مشاهده ميشود.
چنانکه از جدول  7-2مشخص است  6نفر در این کارگاه شرکت کردهاند که همه آنها در مورد نرمافزار اسکادا نظرر دادهانرد .از
آنجا که از افراد خواسته شده است فقط در مواردی که اطالع دارند نظر بدهند درباره چرخه عمر شبیهساز  4نفر از آنهرا اظهرار
نظر کرده اند.
در مورد دروه عمر اسکادا در داخل کشور  2نفر فناوری اسکادا را در دوره جنیني  3نفر در دوره معرفري  3نفرر در دروه رشرد
دانستهاند .این درحایي است که از این  6نفر  4نفر اسکادا را در دنیا در دوره رشد و  2نفر در دوره اشباع دانستهاند.
در مورد دوره عمر نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر در سطح کشور  3نفر نرمافزار شبیهساز را در دوره جنیني و  1نفر در
دوره رشد دانستهاند .در مقابل از این  4نفر  2نفر دوره عمر این فناوری در دنیا را در دروه رشد و  2نفر در دوره اشباع دانستهاند.
جدول  7-2ریز نظر سنجي درمورد چرخه عمر اسکادا و شبیهساز
دوره عمر فناوری در دنیا

دوره عمر فناوری در ایران
فناوری ها

دوره جنیني

دوره معرفي

دوره رشد

دوره اشباع

دوره افول

دوره جنیني

دوره معرفي

دوره رشد

دوره اشباع

دوره افول

اسکادا

2

3

3

0

0

0

0

4

2

0

شبیهساز

3

0

1

0

0

0

0

2

2

0

در نهایت با جمع بندی نظرات این خبرگان نتایج بدست آمده به این گونه خالصه ميشود که نرمافزار اسکادا در کشور ایران در
دوره معرفي و در دنیا در دوره رشد قرار دارد .در مقابل شبیهساز بهره برداری شبکه در کشور در دوره جنینري و در دنیرا در دوره
رشد قرار دارد .این نتایج در جدول  8-2آمده است.
الزم به توضیح است که عدد نهایي به عنوان میانگین اعداد مندرج در جدول محاسبه نشده است بلکه روش تعیین عدد نهرایي
به این ترتیب بوده است که در ابتدا اعداد مورد نظر تمام حاضرین اعالم شده است سپس برای تعیین عدد نهایي بحث و تبادل
نظر انجام گرفته است و در نهایت اعضا برروی عدد نهایي به توافق رسیدهاند.
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جدول  8-2نتایج نظر سنجي در مورد چرخه عمر اسکادا و شبیهساز

 2-2آینده پژوهي فناوری نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر
تعریف کالسیک اصطالح آیندهپژوهي فناوری عبارت است از اقداماتي نظاممند برای مشاهده آیندهی بلندمدت علم فناوری
اقتصاد و اجتماع با هدف شناسایي فناوریهای در حال ظهوری که احتماال بیشترین منافع اجتماعي و اقتصادی را با خود به
ارمغان ميآورند .این تعریف نشانگر درجه باالی اهمیت آیندهپژوهي فناوری در بحث کسب و کار و مقویههای سازماني است
چرا که نميتوان به هیچ عنوان فناوری را از کسب و کارهای مدرن جدا انگاشت .فناوری بستری برای ایجاد کسب و کارهای
مدرن است و مسیر را برای بایندگي اقتصادی هموار ميکند.
از آن جا که مشخص شد در ایران فناوری نرمافزارهای شبیهساز وجود ندارد یذا با بررسي و رصد فعاییت شرکتهای خرارجي
که در این زمینه فعاییت کردهاند درخت فناوری (بند  )2-1-2ترسیم گردید .بدین ترتیب درخت فناوری اجزای نرمافزار شبیهساز
بهرهبرداری شبکه بر ميتواند مالک آیندهپژوهي این فناوری در صنعت بر کشور باشد.
1

 1-2-2پروژه تهیه نقشه راه مدل سازی سریع EPRI

توسعه منابع تویید پراکنده کارآمدی انرژی و معیارهای مدیریت سمت تقاضا محدودیتهای تکنیکي و اقتصادی برای دستیابي
به اهداف کارایي وضع شده توسط قانونگذاران برخي از چایشهای جدید بهرهبرداران شبکههای توزیع وانتقال در فضای شبکه
هوشمند ميباشد.

)- Fast Simulation & Modeling (FSM

1
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قابلیتهای شبیهسازی نقش بسیاز بزرگي در بهبود عملکرد شبکه بر برای رویارویي با اهداف جدید و نیازهای فو ایذکر بازی
ميکند .بعنوان مثال شبیهسازی باعث پشتیباني از توسعه قابلیتهای مرتبط با موضوع خودترمیمي 1شبکه هوشمند ميشود .در
محیط شبیهسازی شده اپراتورها قادرند مدلهای دقیقتر و توسعهیافتهتری از آناییز شبکه داشته باشند .موسسه  EPRIمدل
سازی سریع را در قایب پروژه  Intelligridانجام داده و قابلیتهای جدیدی از جمله  Look-aheadو  Self-healingرا در آن
درنظر گرفته است .در این پروژه سیستم پیشبیني وضعیت آینده و پاسخدهي به شرایط ناپایداری شبکه قدرت را به صورت
خودکار انجام خواهد داد .این در حایي است که راندمان و کارآیي سیستم بصورت پیوسته در حایت بهینه قرار دارد.
ابزار  FSMدر شبکه توزیع  2DFSMدر شبکه انتقال  3TFSMنامگذاری شده است .این ابزار که کمک بزرگي برای پیشبیني
و تصمیمگیری فراهم ميکند داده خود را بر اساس اطالعات تاریخچهای و زمان حقیقي ارائه ميدهد .در پروژه Intelligrid

ابزارها و راهحالهایي که درآینده مورد نیاز شبکه بر است را درنظر گرفته است و در حال ساختن نرمافزار شبیهساز شبکه
توزیع 4به عنوان یک نرمافزار کد باز است که بهعنوان پایه اصلي ابزارهای شبیهسازی پیشرفته در آینده قرار گیرد .در کنار این
پروژه پلتفرم  GridLab-Dنیز با این پروژه همراستا شده است.
ابزار تهیه شده به ویژه برای حضور منابع تویید پراکنده و پاسخ بار به عنوان سیستمهایي که در شبکههای معمویي توزیع
مشارکت دارند طراحي شده است.
فا ز اول پروژه که نیازسنجي و آناییز سود به هزینه است انجام شده و نتایج آن در یک پروژه پایلوت نیز بکار گرفته شده است.
در فاز دوم مقرر شده است شرکتهای زیادی در پروژه مشارکت داشته باشند و نقشه راه اجرایي بدست آید .برای تهیه نقشه
راه ابتدا عملکردهای  FSMبدست آمده و نقشه راه اوییه برای بازههای زماني  5سایه و  10سایه تهیه ميشود.
عملکردهای اصلي  FSMعبارتند از:
-

در بخش کاربردهای End-user

 oبرنامهریزی توسعه
- Self-healing

1

- Distribution Fast Simulation & Modeling

2

- Transmition Fast Simulation & Modeling

3

)- Distribution System Simulation (DSS

4
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 oتعمیر و نگهداری و برنامهریزی
 oمدیریت بازار
 oبرنامهریزی و دیسپچ
 oمدیریت امنیت
 کاربردهای بهرهبرداری oجایابي خطا و ایزویه کردن
 oبازآرایي شبکه
 oکنترل ویتاژ و توان راکتیو
 oهمسوسازی ریههای حفاظتي
 منابع الزم جهت دستیابي به موارد فو عبارتند از : oایگوریتمها
 oمدلسازی
 oشبیهسازی
 oبه تصویرکشیدن

1

بهرهبرداری زمان حقیقي محدودیتهای مختلفي دارد که بسته به شرایط نرمال یا اضطراری متفاوت است .در حایت بهرهبرداری
نرمال این عملکردها پیشگیرانه بوده و زمان زیادتری برای پاسخگویي وجود دارد و اغلب ميتواند به صورت خودکار اجرا شرود.
مفهوم اتوپایلوت به همین حایت اشاره دارد و در آن درگیری نیروی انساني ميتواند به حداقل کاهش یابد.
در حایت بهرهبرداری اضطراری استفاده از کاربردهایي را که سلسله مراتب اتفاقات از پیش تعریف شده همراه با تصمیمگیری
انساني به دنبال دارد ميطلبد .در چنین حایتي به راحتي نميتوان بهرهبرداری را خودکار کرد (حداقل در ابتدای راه) .مفهوم
اتوماتیک اکشن به این حایت بهرهبرداری اشاره دارد.

- Visualization

1
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تفاوت شبکه انتقال و توزیع در اندازه شبکه زمان پاسخگویي و ریسک تاثیرگذاری در منطقه تحت پوشش بوده و این خود
نیازمندی پاسخگویي متفاوت است ).(Load/Generation Balance
در عین حال این دو شبکه شباهتهای زیادی نیز با هم دارند که عبارتند از مفاهیم اصلي پاسخگویي (ایزویه کردن و بازآرایي
حتي اگر منابع دو شبکه یکسان نباشند) ابزارهای یکساني که در هر دو شبکه استفاده ميشود (مانند  Load Fowو
)Performance Indicators
در شبکه توزیع ریسک تزریق تعداد زیادی منابع تویید پراکنده وجود دارد و شبکه را به حایت اکتیو تبدیل ميکند.
در این پروژه به منظور تهیه نقشه راه شبیهساز در صنعت بر اقدام به برگزاری کارگاه و انجام پرسشگری از مطلعان صنعت
بر شد در این پرسشگری نیازها و اویویتهای اجرای شبیهساز  FSMدر سه بخش زیر به بحث گذاشته شد:
 -محرکهای FSM

 قابلیتهای  FSMدر شبکه انتقال قابلیتهای  FSMدر شبکه توزیعاین پرسشنامه برای  63شرکت مستقل و  34شرکت بر  9سازنده  2اپراتور مستقل و  16شرکت مشاوره و تحقیقاتي توسط
 Emailو تلفن ارسال گردید و برای آنها شرح و ضرورت پرسشنامه و تک تک موارد آن توضیح داده شد.
پس از فاز پرسشگری یک کارگاه در شهر  Palo altoدر تاریخ  26ژوالی  2007ترتیب داده شد و اهداف کارگاه نخست
نمایش نتایج پرسشگری برای بررسي قابلیتهای  FSMو سپس به اشتراک گذاشتن آراء و نقطه نظرات در خصوص
اویویتبندی صنعت بر در  10سال آینده درخصوص ویژگيهای  FSMدر شبکههای انتقال و توزیع بود.
همچنین در این کارگاه در نظر بود تا بتوان ویرایش اول نقشه راه  FSMدر شبکههای انتقال و توزیع را بدست آورد.
از میان مدعوین  28شرکت نمایندگان خود را برای کارگاه فرستادند که شامل  12شرکت بر  7شرکت تحقیقاتي  4دانشگاه
 3سازنده و  2مشاور بودند .این کارگاه هم به صورت ارائه تکنیکي و هم به صورت طوفان فکری برپا شد.
از نظرات بدست آمده در طوفان فکری کمک بسیار زیادی در تهیه نقشه راه  5سایه و ده سایه شبیهساز در صنعت بر شد.
در این کارگاه نتایج پرسشگری به شرح ذیل مطرح گردید و توافقات ذیل صورت گرفت:
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 1-1-2-2عملکردهای کلیدی در شبکه توزیع
در زیر ییست کوتاه از فانکشنهای اصلي برای آناییز شبکه بر اساس نظرات پرسشگری بدست آمد .نتایج پرسشگری در
شبیهسازی سریع و مدیینگ شبکه توزیع  DFSMعملکردهای زیر را بدست آورد که نشاندهنده انسجام زیاد مطایب با اهمیت
عملکردهای کوتاه مدت ( 5سایه) ميباشد .این نتایج عبارتند از:
1- Fault Location and Isolation
2- Substation reconfiguration
3- Load forecasting and Modeling
4- Contingency Analysis and Visualization
5- Look – ahead analysis and Visualization
6- Volt/Var Control at substation
7- Protective Relay Coordination
8- Intelligent Alarms
9- Circuit Reconfiguration including Isolation
10- State Estimation

 2-1-2-2ارزیابي محرکها
در نتایج پرسشگری و کارگاه محرکهای مهم و اصلي شبکه که در سالهای آتي درگیر خواهند بود به بحث گذاشته شد و
نتایج به شرح زیر بدست آمد:
o

بهرهبرداری توزیع و انتقال نزدیکتر به محدودیتهای حرارتي ایکتریکي و مکانیکي خواهد شد :این موضوع

بیانگر سختي ها و موانع توسعه ظرفیت شبکه انتقال نیاز به مدیریت گرفتگي خطوط انتقال و توزیع و شناسایي راهحل
ها و نیاز به سرمایهگذاری بیش از پیش دارد .یذا اپراتورها باید ارزیابي دقیقتر از وضعیت شبکه از جمله شرایط و
ریسکها را داشته باشند و اپراتورها باید جایگزینهای پیشبیني شده و سناریوهایي برای عکسایعمل سریع در
احتماالت خطا را داشته باشند .سیستم باید بصورت خودکار عکسایعمل نشان داده و با کنترلهایي بازیابي سریعا
شرایط را بهبود بخشد.
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استفاده بیشتر و بیشتر از تجهیزات هوشمند ایکترونیکي :سنسورها بیشتر و بیشتر توسط سازندگان برای

مانیتورینگ وضعیت شبکه انتقال و توزیع مثل  PMUیا کنتورهای هوشمند در دسترس خواهند بود یذا سیستمهای
مدیریت انرژی باید بتواند داده را از منابع مختلف (داده فراهم شده از سنسورهای حرارتي مکانیکي و ایکتریکي)
بصورت یکپارچه استفاده کند و برای ابزارهای شبیهسازی فراهم نماید .پروسهها و تمرینات بهرهبرداری شبکه باید بر
اساس منابع جدید و قابلیتهای جدید شکل گیرد.
-

عالوه بر محرکهایي که در باال بیان شد اهمیت نفوذ هر چه بیشتر منابع تویید پراکنده نیز مورد بحث قرار

گرفت .مسئله نفوذ منابع تویید پراکنده بستگي کامل به نظرات دویتها و اصول تبیین شده توسط قانونگذاران هر
کشور دارد یذا این محرکها بعنوان محرکهای متمایز درنظر گرفته شد و در بلند مدت ( 10سال) محقق ميگردند.
در این خصوص الزم است روند تغییرات تاریخچهای برای یک منطقه و یا اهداف مرتبط با ظرفیت نصب شده درنظر
گرفته شود .بدین ترتیب توسعه سیستم بستگي نزدیک به یک سری موارد غیرفني دارد و عمدتا بستگي به دستورات
دویتي و شرایط قانونگذاری است که ميتواند در طول زمان تغییر کند.
-

اعضاء کارگاه همچنین به توافق رسیدند که عالوه بر محرکهای فو هماهنگي و همسوسازی بهرهبرداری

توزیع و انتقال نیز ميتواند بعنوان موضوعي که کارآمدی گستردهای در بهرهبرداری توزیع و انتقال بوجود ميآورد
مطرح ميشود .هماهنگي و یکسوسازی بهرهبرداری شبکههای انتقال و توزیع ميتواند در بسیاری از عملکردهای
شبیهسازی از جمله تخمین حایت  State estimationیا  Fault location and Isolationدرنظر گرفته شود .بدین
ترتیب الزم است که جریان اطالعات بین این دو بهرهبرداری بهبود یافته تا بتوان پیشبیني خطاها و جلوگیری از
حوادث (ب صورت زمان حقیقي برنامه ریزی نگهداری) را انجام داد .در تبادل اطالعات بین اپراتورها همچنین کیفیت و
کمیت عملکردها و تعامالت هماهنگ شده و برنامهریزی شده به منظور عکسایعمل سریع در زمان حوادث غیرمترقبه
ميتواند کمک بسیار بزرگي کند.
 3-1-2-2ایجاد سناریوها
در کارگاه از بین عملکردهای  FSMاویویتبندی به شرح زیر صورت گرفت .این اویویتها ميتواند در نقشه راه تاثیرگذار بوده و
مشارکت شبیهساز را برای بهبود توسعه درنظر بگیرد .عملکردهای دارای اویویت عبارتند از:
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o Load Forcasting and Modeling
o Contingency analysis and Visualization
o Look ahead analysis and Visualization
o Grid reconfiguration , including Isolation
o State estimation

 4-1-2-2مشارکت شبیهساز و مدیسازی سریع توزیع DFSM

در ادامه هر کدام از عملکردهای مهم و حیاتي بهرهبرداری شبکه توزیع در وضعیت کنوني  5سال آینده و  10سال آینده بررسي
ميشود و نحوه مشارکت شبیهساز در بهرهبرداری توزیع شرح داده ميشود.
Grid Reconfiguration

-

 وضعیت کنوني :در حال حاضر بازآرایي شبکه بصورت دستي یا از راه دور توسط اپراتورها و بر
اساس تجربیات خود صورت ميگیرد ایبته برای بعضي از بازآرایيهای شبکه کنترلهای محلي نیز
بکارگرفته ميشود.
 توسعه در  5سال آینده :سناریوهای مختلف بازآیي شبکه پیشنهاد ميشود که با ابزارهای مدیسازی
و شبیهسازی قابل انجام هستند.
 مشارکت شبیهساز  DFSMدر  5سال آینده :افزایش و باالبردن ایگوریتمهای موجود پخش بار

1

برای یکپارچهکردن نتایج سایر برنامهها و استفاده از مدلهای دینامیکي بیشتر بر اساس دیتای
زمان حقیقي فراهم کردن نتایج دقیق برای کمک به تصمیمگیری اپراتور با حداکثر پارامترهای در
دسترس
 توسعه در  10سال آینده :سناریوهای مختلف بازآرایي شبکه با درنظر گرفتن مسائل مربوط به
مدیریت سمت مصرف 2و منابع تویید پراکنده  DERاعمال ميشود.

- Load Flow

1

)- Demand Side Management (DSM

2
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 مشارکت شبیهساز  DFSMدر  10سال آینده :یکپارچهسازی اطالعات زمان حقیقي و پیشبیني بر
اساس توییدات  DERو مسائل پاسخگویي تقاضا 1مثل مدلهای دینامیکي سطوح محاسباتي
سریع و همچنین یکپارچهکردن اطالعات ورودی از سمت انتقال برای کمک به یافتن مطمئنترین
و قابل اعتمادترین راهحل
State Estimation

-

 وضعیت کنوني  :تخمین حایت در شبکه توزیع در مراحل اوییه تحقیق و توسعه است.
 پیشرفت و توسعه در  5سال آینده :نمونه پروتوتایپ اوییه از  State Estimatorتوزیع در مراکز
کنترل اجرا خواهد شد.
 مشارکت شبیهساز در  5سال آینده :مدیریت حجم زیاد داده ورودی از منابع مختلف اطالعاتي از
جمله سیستم قرائت کنتور ) (AMIایگوریتمهای جدید برای استفاده از تمام اندازهگیریهای
صورت گرفته به منظور رسیدن به قابلیت  State Solverبجای State Estimator

 پیشرفت و توسعه در  10سال آینده :قابلیت  State Estimatorدر شبکه توزیع به عنوان یک
گزینه در سیستم مدیریت توزیع قرار خواهد گرفت.


مشارکت شبیهساز در  10سال آینده :ایگوریتمهای یکپارچهسازی اندازهگیری و مدلسازی DER

یکپارچهسازی مدلهای دینامیکي شامل قابلیت پاسخ بار تبادل اطالعات بین مراکز کنترل و
تبادل اطالعات با سطوح باال ( )TSOمحقق ميگردد.
Look ahead analysis and Visualization

-

 وضعیت کنوني :تعداد کمي از پروژههای تحلیل ( Look aheadبر اساس پخش بار) وجود دارد و
 Look aheadدر برنامهریزی روزانه و با استفاده از فرضیات ساده صورت ميگیرد.

)- Demand Response (DR

1
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 توسعه و پیشرفت در  5سال آینده :تعداد زیادی پروژههای ( Look aheadبر اساس پخش بار)
بوجود ميآید Look aheadهای تستي شبیهسازی شده در برنامهریزیهای روزانه مورد توجه قرار
ميگیرند.
 مشارکت شبیهساز در  5سال آینده :آناییز  Look aheadبه پروتوتایپهای اوییه

State

 estimationیینک شده و اطالعات تبادیي مشخص ميگردند.


توسعه و پیشرفت در  10سال آینده :اویین آناییزهای محاسباتي  Look aheadبه state

estimatorتست شده یینک ميشوند.
 مشارکت شبیهساز در  10سال آینده :نیاز به انجام آناییز سریعتر بوجود ميآید زیرا تعداد
پارامترهایي که اپراتورها با آنها سرو کار دارند افزایش ميیابد .همچنین یینک بین نتایج State
 Estimationو آناییز  Look aheadبه خوبي و روشني برقرار ميشود .ایگوریتمهای Look

 aheadمتغیرهای مربوط به مدلهای  DERرا یکپارچه مينماید .همچنین یک مدل برای
شبیهسازی رفتار سطح انتقال و راه تبادل نتایج تعریف ميگردد.
Contingencies analysis and visualization

-

 وضعیت کنوني :آنایییزهای احتمال خطا ) (Contingenciesبر پایه تجربیات اپراتورها صورت
ميگیرد.
 توسعه و پیشرفت در  5سال آینده :ارزیابيهای کم در آناییز احتمال خطا بوجود ميآید .یعني
ماژولهای اوییه بدست خواهند آمد.
 مشارکت شبیهساز در  5سال آینده :ارزیابي ایگوریتمهای مختلف برای انجام این آناییزها تا آنجایي
که ممکن است با مدلهای جزئيتر شده صورت ميگیرد و اتصال به اویین پروتوتایپ State

 Estimatorبرای تبادل داده صورت ميگیرد.
 توسعه و پیشرفت در  10سال آینده :راهحلهای جدید آناییز احتمال خط با کمک کامپیوتر برای
بهرهبرداری هر چه بهتر شبکه بوجود خواهد آمد.
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 مشارکت شبیهساز در  10سال آینده :یکپارچه شدن تاثیر  DERروی سیستم در ایگوریتمها با
مدلهای مناسب صورت ميگیرد .همچنین تعریف ساختار و طبیعت اطالعات که قرار است بین
محیطهای مختلف شبیهسازی شده به منظور درنظر گرفته نحوه ایقاء تاثیرات و فراهم کردن نتایج
سطوح باال انجام خواهد شد.
Load modeling and forecasting

-

 وضعیت کنوني :مدلهای بار بر پایه انواع مشترکان و پیشبیني وضع آب و هوا انجام ميشود.
 توسعه در  5سال آینده :مدلهای جزئيتر شده و پیشبینيهای قطعي در اکثر مواقع بر اساس
مصرف انرژی ) (AMIمشترکان صورت ميگیرد و همچنین مدلهای خاص و پروفیلها بر اساس
رفتار پاسخ بار به سیستم ا ضافه ميشود.
 مشارکت شبیهساز در  5سال آینده :تقویت مدلهای موجود شامل اضافه کردن جزئیات بیشتر رفتار
ایکتریکي و سایر پارامترها(اقتصادی ریسک و )...همچنین یکپارچهکردن اطالعات  AMIدر این
سیستم صورت ميگیرد .همچین یکپارچهکردن ایگوریتمها برای استفاده از اطالعات جدید در
دستری و تعریف نتایج صورت ميگیرد.
 توسعه در  10سال آینده :مدلهای بار و پیشبینيها بر اساس داده واقعي با پروفیل دقیق شامل
گرافهای نرخ/پاسخ بار همچنین دقت باال (بعنوان مثال  10دقیقه خطا کمتر از 1درصد)
 مشارکت شبیهساز در  10سال آینده :تعریف مدلهای جزئيتر شده  DERدینامیک که به صورت
رفتارهای بر اساس زمان و براساس فرکانس و مدیریت سمت مصرف صورت ميگیرد .همچنین
تعریف مدلهای الیههای باال با دقت باالتر (شامل ارزیابيهای عدم قطعیت) برای تبادل اطالعات
بین سیستمهای انتقال و توزیع انجام ميشود .تعریف مدلهای جزئيتر شده دینامیکي که ميتواند
بصورت رفتارهای برحسب زمان یا برحسب فرکانس و همچنین مدیریت سمت مصرف )(DSM

باشد در این زمان محقق ميگردد.
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 5-1-2-2تهیه نقشه راه
در شکل از مجموع مطایب گفته شده در بخشهای قبل و کارگاه و پرسشگری نقشه راه ابزار شبیهسازی در سطح توزیع شکل
گرفته است .بخش  Resourcesدر شکل از مشخصات عمومي و ایمانهای تعریف شده در قسمتهای مختلف آناییز مشارکت
شبیهساز تعریف شده است.

توسعه عملکردهای  FSMیک امر کلیدی برای حمایت از قابلیت خود اصالحگری شبکه هوشمند توزیع ميباشد .در بخشهای
قبل اصليترین و حیاتيترین قابلیتهای کلیدی مورد نیاز و توسعه و پیشگویي در سالهای آینده با استفاده از پروژههای Fast

 Simulation and Modelingذکر شد.
هدف این نقشه راه آزمایشي فراهم کردن یک دیدگاه جهت نشان دادن آنچه که عملکردهای جدیدی که قرار است توسط
سازندگان در پاسخ به نیازهای آتي فراهم شده است.
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این کار همچنین به همسوسازی فعاییتهای جهاني و سازماندیهي تحقیقات در شرکتهای بر در زمینه توسعه شبکه هوشمند
کمک مينماید.
مثالهایي از ا ین فعاییتهای همسو عبارتند از:
 تحقیقات مشترکي  EPRI Intelligrid – EDFبرای توسعه مفاهمي  State Estimationتوزیع تهیه پروتوتایپ وتوسعه آن.
 فعاییتهای هموسازی  Pacific Northwest National Laboratoryدر پلتفرم شبیهسازی  GridLab-Dکهتمرکز آن روی توسعه و گسترش اسکوپ مدلهای موجود برای محیط  Businessتمام سیستمهای قدرت و
همچنین تمرکز روی ترکیب مدلهای مهندسي واقتصادی است.
 نرمافزار ) Distribution System Simulation (DSSمربوط به  EPRIتهیه شده است و این نرمافزار کد باز درهماهنگي با پروژه دپارتمان تحقیقات انرژی 1که توسط  Enernex Nexpowerهدایت شده است که بتواند یک
پلتفرم یکپارچه بر اساس استاندارد اینترفیسهای باز برای ابزارهای شبیهساز توزیع توسعه دهند.
طبیعي است که بر اساس فعاییتهای فو ميتوان پیشبیني کرد که فعاییتها و تالشهای استاندارد شده برای حفو
برنامههای کاربردی که بتوانند برای تبادل داده باز باشند صورت ميگیرد.
آنچه که مسلم است ماهیت شبکه هوشمند نیازمند ورود منابع تویید پراکنده بادی و خورشیدی با ماهیت متغیر به شبکه در
سطوح انتقال و توزیع هستند و این مسئله نیازمند وجود ابزارهای شبیهسازی آنالین و با سرعت باال به منظور ایجاد تعادل
در شبکه ميباشد یذا ماهیت شبکه هوشمند در نرمافزارهای شبیهساز گره خورده است .این مسئله در پانل خبرگان که در
پژوهشگاه نیرو تشکیل شد مطرح گردید و مورد توافق جمعي اعضاء قرار گرفت .بدین ترتیب با توجه به اینکه در آینده
شبکه هوشمند عالوه بر جهان در کشور ایران نیز رشد و توسعه خواهد یافت و بحران انرژی تمامي کشورهای جهان را به
سمت استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر سو خواهد داد و مسئله میکروگریدها بیش از پیش مطرح خواهد شد یذا
استفاده از نرمافزارهای شبیهساز و مدلسازی در سطوح مختلف شبکه از اهمیت دوچنداني برخوردار خواهند شد]13[.

- Department of Energy Research

1
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همانطور که در شبکه توزیع مسئله مانیتورینگ و شبیهسازی زمان حقیقي بسیار اهمیت دارد در شبکههای انتقال نیز بررسي
رفتار شبکه به منظور پیشبیني تغییرات شرایط سیستم و فراهم کردن زمان الزم جهت پاسخدهي به نوسانات سیستم شامل
جلوگیری حفاظت و پشتیاني از ریکاوری بسیار حیاتي است]14[.
در شبکه انتقال روئوس عملکردهای شبیهسازی به شرح زیر ميباشند:
- Self healing
- Interactive with consumers and Markets
- Predictive rather than just reacting to emergencies
- Distributed across geographical
- Integrated merging monitoring, control, protection, maintenance, energy management (DMS),
Distribution management (DMS), Market operation System (MOS), ERP

 2-2-2پروژه DART

1

مسئله خوداصالحگری در شبکه انتقال در چند سال اخیر از اهمیت ویژهای برخوردار شده است EPRI .پروژهای تحت عنوان
مدیسازی و شبیهسازی سریع شبکه انتقال  T-FSMدر قایب برنامه  Intelligridبا هدف تبدیل شبکه بر به یک سیستم
خوداصالح گر انجام داده است .در این پروژه استراتژی بهبود میزان دسترس بودن کیفیت امنیت و قابلیت اطمینان شبکه به
واقعیت ميپیوندد.
قطعيهای سراسری 2که طي چند سال اخیر اتفا افتادند ضرورت وجود شبکه خوداصالحگر را با هر چه قدرتمندتر کردن
قابلیت کنترل و مانیتورینگ شبکه و بهکارگیری سیستمهای شبیهساز و مدلساز را بیش از پیش روشن ميسازد .بدیهي است
با وجود منابع توییدپراکنده در شبکه و عدم قطعیتهای ناشي از آن بهکارگیری بهرهبرداری و برنامهریزی  Off-lineکارساز
نبوده و نیاز به یک سیستم زمان حقیقي پرسرعت داشته بهطوری که بتوان آناییزها و پاسخدهي به فرمانهای کنتریي را
بالفاصله و بطور سنکرون در سطح گسترده اعمال کند .با وجود حداقل تکنویوژی (یعني تجهیزات اندازهگیری فازوری )PMU
Autonomous Real Time

- Distributed

1

- Blackout

2
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امکان اندازهگیری دقیق و سنکرون برای محقق ساختن قابلیت خوداصالحگری بوجود ميآید .در کنار این تجهیزات الزم است
که از جدیدترین فناوری اطالعات بعنوان زیرساخت محاسباتي و ارتباطي به منظور نیل به این هدف بهره جست.
چنین سیستمي در پروژه  EPRIبه  DARTمعروف است که بیانگر یک سیستم خودکار زمان حقیقي توزیع شده است .بطور
کلي قابلیتهای بهرهبرداری خوداصالحگر شبکه شامل موارد زیر ميباشد:
 افزایش کارآیي :کفایت منابع افزایش راندمان کنترل ثانویه ویتاژ کنترل ثایثیه ویتاژ محدودیتهای تجهیزات :محدودیت حرارتي (خطوط ژنراتور ترانسفورماتورو )...محدودیت حداکثر ویتاژ باس و غیره محدودیتهای بهرهبرداری سیستم :محدودیتهای حداقل ویتاژ باس محدودیتهای پایداری ویتاژ محدودیتهایپایداری محددیتهای نوسانات فرکانس سیستم و غیره
 حفاظت سیستم :حفاظتهای اوییه و پشتیبان 1و غیرهبا توجه به اینکه شرایط مختلف بهرهبرداری شبکه انتقال ) (Normal, Alert, Emergency, Restorationوجود دارد یذا
ميتوان نتیجه گرفت که با توجه به محدودیتهای شبکه نیاز به سیستمي که به صورت زمان حقیقي توانایي تحلیل را داشته
باشد ضروری است .در کنار توانایيهای  Off-lineکه در حال حاضر وجود دارد (مانند پیشبیني  Look aheadآناییز
دینامیک محاسبه  )ATCنیاز است به سمت محاسبات  Onlineحرکت کرد .پیادهسازی چنین سیستمي تفاوتهای زیادی در
جرئیات ارتباطات ماژولها دارد .عملکردهای سیستم  DARTشامل موارد زیر است:
 جمعآوری اطالعات و نگهداری :جمعآوری اطالعات صحه گذاری اطالعات ذخیرهسازی و فراخواني اطالعات درحداقل زمان اهمیت زیادی دارد .دادهها ممکن است شامل اطالعات استاتیک دینامیک زمان حقیقي و پیشگویي
باشد.
 مانیتورینگ :مانیتورینگ تشخیص مشکالت بایفعل و بایقوه در شرایط بهرهبرداری جاری را شامل ميشود .الزم استاز طریق سیستمهای مانیتورینگ بتوان وضعیت جاری را بدست آورد و شرایط  Look aheadرا برحسب پایداری
قابلیت اطمینان محدودههای بهرهبرداری و محدودیتهای بازار با استفاده از ابزارهای مناسب مثل شاخصهای

Primary and Backup Protection

-

1
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کارآیي و آناییزهای آماری آناییز کرد .این کار شامل State Estimationو Power Flow

آناییز احتمال خطا و

بسیاری از عملکردهای آناییز پایداری ميشود.
 افزایش کارآیي :انجام به موقع عملیات اصالحي و پیشگیرانه (مانند  )SPS/RASبرای هر یک از مشکالت بایقوه ویا بایفعل باعث افزایش کارآیي سیستم ميشود .این عمل شامل عملکردهای مبتني بر بهینهسازی شبکه به منظور
محاسبات محدودیتهای بهرهبرداری سیستم و پارامترهای کنتریي ميشود.
-

کنترل :پیادهسازی عملیات کنتریي و حصول اطمینان از انجام آنها در زمان مقرر ميباشد .این امر شامل AGC

کنترلهای ثانویه و ثایثیه ویتاژ و غیره ميباشد.
بدین ترتیب سیستم  DARTباید بصورت بالانقطاع سرویسهای زیر را ارائه دهد:
 فراهم کردن هشدارهای موردی در سراسر شبکه پیشگویي پیشگیری از مشکالت اعمال برنامهریزیهای بهرهبرداری و محدودیتهای الزم-

پشتیباني از فرآیند بازیابي Restoration

به منظور فراهم کردن قابلیتهای فو الزم است سیستم  DARTبتواند تصمیمگیریهای  Onlineانجام داده و از
قابلیتهای محاسباتي و ارتباطي پیشرفتهای بهره گیرد .این سیستم در گستره جغرافیایي وسیعي عمل ميکند و یذا الزم
است ساختار سلسله مراتبي داشته باشد و نیازمند بهرهگیری از زمانبندی دقیق بوده و از قابلیت توسعه و انعطافپذیری
باالیي نیز برخوردار است.
هوشمندی سیستم  DARTبصورت گسترده در تمام سطوح سیستم (حتي در پستها) وجود دارد زیرا داده (استاتیک و
دینامیک) در سراسر سیستم گسترده بوده و مورد استفاده عملگر1های مختلف قرار ميگیرد .عملگرها در هر سطح بصورت
پیوسته منطقه تحت پوشش خود را مانیتور کرده و تصمیمگیریها و کنترلهای الزم را بر حسب تغییرات بوجود آمده (بسته
به تنظیمات بهرهبرداری و درجه هوشمندی) اعمال ميکنند( .شکل )10-2

-Agent

1
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شکل  10-2سلسله مراتب هوشمندی سیستم
بدیهي است که هر چه میزان علمگرهای هوشمند در سیستم افزایش یابد تاخیر سیستم و نیز مالحظات پروتکلهای ارتباطي
افزایش ميیابد و این امر نیاز به مالحظات طراحي و تصمیمگیری دارد.
در سیستم  DARTپراکندگي اطالعات در تمام سطوح توسط پایگاهداده مجازی  Relationalصورت ميگیرد .هر گونه داده
باید در زمان مناسب و بصورت زمان حقیقي در دسترس عملگرهای مرتبط و از منابع گوناگون قرار گیرد .سرویسهای مبتني بر
وب با استفاده از  XMLبرای یکپارچهسازی سیستم مورد استفاده قرار ميگیرند.
از مهمترین قابلیتهای این سیستم سیکل اجرایي ميباشد که الزم است بصورت همسو شده اجرا شود .سیکل اجرایي و
پریودهای مربوطه بر اساس نیازهای بهرهبرداری خاصیت فیزیکي سیستم قدرت و تصمیمگیریهای مهندسي تنظیم ميشود و
بستگي میزان پاسخ زماني فرمان کنتریي بار محاسباتي و ممارست دارد .این زمان ميتواند بین یک ساعت تا  10میلي ثانیه
باشد .زمان دقیق بر حسب نوع معماری و پیادهسازیهای گوناگون متفاوت است .در جدول  9-2سیکلهای اجرایي برای هر
کدام از کاربردهای زمان حقیقي نشان داده شده است.
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جدول  9-2سیکلهای اجرایي سیستم DART

در هر سیکل اجرایي باید اهداف زیر با توجه به شرایط فیزیکي انجام شود:
 شناسایي وضعیت بهرهبرداری فعلي ارزیابي میزان آسیبپذیری در گذار به وضعیت نامطلوب جلوگیری از گذار حتمي و قریبایوقوع به وضعیت نامطلوب شناسایي عملیاتي کنترل الزم به منظور نگهداری وضعیت موجود یا محقق ساختن یک حایت گذار به وضعیتمطلوبتر

 1-2-2-2نیازهای محاسباتي سیستم DART

سیستم ایدهآل  DARTبایستي قابلیتهای خوداصالحگری را به منظور سرویسدهي بالانقطاع و پوششدهي
پیچیدگيهای سیستم از دید کاربر داشته باشد .سیستم  DARTشامل یک محیط باز برای پشتیباني از تجهیزات و
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نرمافزارهای گوناگون از سازندگان با استانداردهای مختلف بوده و بطور کلي دارای معماری منعطف قابل توسعه
همکارپذیر قابل پیشبیني و اقتصادی است .در شکل  11-2نحوه مشارکت عملگرها در سطوح مختلف را نشان ميدهد.

شکل  11-2نحوه مشارکت عملگرها در سطوح مختلف
یکي از قابلیتهای مهم این سیستم به تصویر کشیدن وضعیتهای هشدار بوده و بخشي از آناییز و کنتررل سیسرتم محسروب
ميشود .وضعیت تصویری به گونه ای است که اپراتور پس از مشاهده وضعیت موجود قرادر خواهرد برود وضرعیت پاسرخگرویي
سیستم در طول زمان را نیز مشاهده کند .در شکل  12-2نحوه به تصویر کشیدن شرایط  Look aheadرا نشان ميدهد.

شکل  12-2به تصویر کشیدن قابلیتهای شبیهساز سیستم  DARTبرای عملکرد Look ahead
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مسئله حجم اطالعات دریافتي و ذخیرهسازی و پردازش آنها از جمله مسائلي است که در آینده باید روی آنها کار کرد .درحال
حاضر بر اساس تعداد تجهیزات منصوب در پستها حجم دادهی مانیتور شده در حدود  2/5کیلوبایت برای هر Snapshot
ميباشد .هر  Snapshotدر  10میليثانیه در سطح  Zonal/Vicinityگرفته ميشود و هر ثانیه در سطح Control Level

دریافت ميگردد .در طرح آزمایشي پروژه دریافت اطالعات تنها برای زیربخشي از شبکه انتقال صورت گرفته است .در جدول
 10-2میزان توان محاسباتي  CPUو نیز حجم اطالعات در هر  Snapshotنشان داده شده است.
جدول  10-2منابع مورد نیاز برای زیرساخت DART

همانطور که اشاره شد در حال حاضر این سیستم به منظور پاسخدهي به نیاز شبیهسازی و مدیسازی زمانحقیقي و پرسرعت در
شبکه انتقال در بوته آزمایش بوده و چایشهای پیادهسازی آن به صورت گسترده بیان شده است EPRI .در این پروژه قصد
دارد عالوه بر پیادهسازی قابلیتهای خوداصالحگری و آناییز شبکه نیازهای سختافزاری و شبکه ارتباطي را نیز مدنظر قرار
دهد زیرا به منظور نیل به اهداف پاسخگویي بالدرنگ الزم است کنترلها توزیع شده باشد و این امر نیازهای مخابراتي و
پروتکلهای ارتباطي و مسائل مرتبط با همکارپذیری را نیز ميطلبد .الزم به ذکر است که در این پروژه شرکت  ABBنیز
همکاری داشته است]15[.
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 3-2-2نرم افزار شبیهساز GridLAB-D

نرمافزار  GridLAB-Dابزار آناییز و شبیهسازی شبکه قدرت توزیع ميباشد که اطالعات با ارزشي برای کراربراني کره وظیفره
طراحي و بهرهبرداری از شبکه توزیع دارند و همچنین شرکتهای بر که از جدیدترین فناوریهای انرژی در شربکه هوشرمند
بهره ميگیرند فراهم مينماید.
عدم توانایي در مدل کردن و ارزیابي کارآمد تکنویوژی های شبکه هوشمند همواره مانعي برای استفاده از نرمافزارهای شبیهساز
در این صنعت بوده است و  GridLAB-Dبرای رفع این مشکل طراحي و بوجود آمده است.
این نرمافزار در  1PNNLبا همکاری صنعت و دانشگاه از طریرق سررمایهگرذاری دپارتمران انررژی آمریکرا  2DOEطراحري و
پیادهسازی شده است .این نرم افزار یک ابزار کد باز است و بصورت رایگان در دسترس کاربران قررار دارد بطوریکره بتواننرد از
نظرات سازنده کاربران استفاده کنند.
این نرمافزار با فراهم کردن یک محیط شبیهسازی نه تنها سیستم قدرت را مدلسازی ميکند بلکه سیستمهرایي کره سیسرتم
قدرت را نیز تحت تاثیر قرار ميدهند را نیز شبیهسازی مينماید .به زبان ساده ایرن نررمافرزار جزئیرات تعرامالت برین تمرامي
ایمانهای سیستم توزیع از پست تا مصرفکننده را در بوته آزمون قرار ميدهد.
این نرمافزار یک بستر تست با ارزش برای ارزیابي استراتژی های کنترل با درنظر گرفتن میزان سود به هزینه فراهم ميکند .از
طریق این سیستم ميتوان بدون نیاز به صرف هزینه و پیچیدگيهای پروژههای پایلوت در فیلد مطایعات تاثیرات فناوری شبکه
هوشمند را انجام داد.
در شکل 13-2حوزههای تحت پوشش نرمافزار  GridLAB-Dنشان داده شده است.

Pacific Northwest National Laboratory

1

Department Of Energy

2
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شکل  13-2حوزههای تحت پوشش نرمافزار GridLAB-D

در حال حاضر بسیاری از ابزارهای سیستم قدرت توانایيهای آناییز مورد نیاز جهت تعامرل برا سیسرتم قردرت آینرده را ندارنرد.
ترکیب نفوذ تکنویوژی اطالعات متغیر با سرعت زیاد منابع جدید مسائل مبتالبه بازار و استراتژیهای جدید تجاری منجرر بره
عدم قطعیت باالیي در موفقیت این تحوالت جدید ميشود.
قابلیتها و کاربردهای نرمافزار  GridLAB-Dبه شرح زیر است:
 طراحي و ارزیابي اتوماسیون توزیع :این نرمافزار توانایيهایي را ارائه ميدهد که طراحي و آناییز فناوریهای اتوماسیونتوزیع شامل بهینهسازی ویت-وار هماهنگي تجهیزات و اتوماسیون بازآرایي فیدر قابلیت اطمینان و جایرابي خطرا و
بازگرداندن شبکه را پشتیباني ميکند .این نرمافزار به کاربر این امکان را ميدهد که به مدد این فناوری بطور کارآمدی
هدایت تست و سرمایهگذاری آتي را ارائه دهد.
 مدیریت پیک بار :بسیاری از برنامههای  Peak-shaving/Shifingو برنامههای کاهش حروادث بره طرور کامرل درمحیط شبکه هوشمند مفید نخواهند بود .این نرمافزار با مدل کردن رفتار مصرفکننده درک بهتری از بهینره کرردن
استراتژیهای مختلف  Peak-shavingاستفاده از مکانیزمهای پیشرفته مثل کنترلهرای تعراملي کنتررل و فرمران

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
92
فاز :2هوشمندی فناوری

ويرايش اول ،اسفند 1393

متمرکز و راهحلهای توزیعشده را فراهم ميکند .تاثیر رضرایت مصررفکننرده در در دسرترس برودن منرابع Peak-

 shavingميتواند به ارزیابي و دقیقتر شدن پیشبیني منابع در دسترس کمک کند.
 منابع تویید پراکنده و ذخیرهسازی :ورود منابع جدید انررژی پراکنرده ) (DERاز جملره توییردات پراکنرده در سرایتسیستمهای ترکیبي بر و حرارت در ساختمانها  1CHPذخیرهسازیهای پراکنده و پیشنیازهای کنترل باعث بوجود
آمدن فرصتها و چایشهای زیاد فناوری ميگردد .این نرم افزار به برنامهریزان و مدیران شررکتهرای برر اجرازه
ارزیابي بهتر سود به هزینه بین سرمایهگذاری در زمینه توسعه زیرساختهای شبکه و سرمایهگرذاری در زمینره منرابع
تویید پراکنده با درنظر گرفتن سایر محاسن اقتصادی ( DERماننرد افرزایش انعطرافپرذیری عمردهفروشري بهبرود
معیارهای قابلیت اطمینان وغیره) را ميدهد.
 آناییز ساختارهای نرخگذاری :2وجود تنوع و تفاوت های توییدات انرژی بر اساس نرخهرای متفراوت معرفري شرده برهمصرفکنندگان برای شرکتهای بر بسیار جذاب شده است زیرا این شرکتها قادرند فرصرتهرای انعطرافپرذیری
تقاضاها را آشکار کرده و به شرکتهای توزیع توانایي باالنس کردن بازار تامینکننده در بازار عمدهفروشي را ميدهد.
چایش این امر طراحي ساختارهای نرخگذاری است که هم از نظر هزینه برای شرکتهای بر به صرفه اسرت و هرم
برای مصرفکنندگان جذاب ميباشد .این نرمافزار توانایي منطبق شدن ارائه نرخهای گوناگون (شامل نرخهای ثابرت
نرخهای تقاضا نرخهای زمان مصرف و نرخهای زمان حقیقي) را داده و تعیین ميکند که آیا نرخ پیشنهادی مناسرب
است یا خیر.
 1-3-2-2قابلیتهای نرمافزار GridLAB-D

این نرمافزار قادر است رفتار سیستم توزیع را در طول زمان های متفاوت از چند ثانیه ترا چنرد دهره آنراییز کنرد نررمافرزار
 GridLAB-Dتعامالت بین مشخصات فیزیکي سیستمهای تجاری بازارها و اقتصادی منطقهای و رفتارهای مشترکان و

Combined Heat and Power

1

Rate Structure Analysis

2
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اینکه چگونه این افراد شبکه بر را تحت تاثیر قرار ميدهند را شبیهسازی کند .ویرایش  2.2این نرمافزار در سپتامبر 2011
به بازار آمد که تعامالت زیر را پشتیباني ميکند:
 سیستمهای قدرت سه فاز نامتعادل (مش یا شعاعي) رفتار بار مصرفکننده برای هزارها تا میلیونها مصرفکننده و یوازم خانگي بازارهای سطح خردهفروشي و کنترل تراکنشها توییدات و ذخیرهسازیهای پراکنده پاسخ بار و کنترل بار مستقیم کنترلهای اتوماسیون توزیع قابلیت اطمینانویرایش  2.3نرمافزار قرار است در دسامبر  2012وارد بازار شود و عالوه بر موارد فو قابلیتهای زیر را نیز خواهد داشت:
 قابلیتهای میکروگرید شامل دینامیک ماشین و کنترل توییدات کنترلهای پیشرفته و ایگوریتمهای بهینهسای و اینترفیسهای مربوطه توسعه مدلهای  CHPبه منظور به دست آوردن تاثیرات حرارت تلف شرده و جبرران کرردن حررارت مرورد نیراز درساختمانها
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شکل  14-2تصویری از صفحات نرمافزار شبیهساز GridLAB-D

ویرایش  3.0نرمافزار قرار است تابستان  2013منتشر و قابلیتهای جدید زیر را شامل ميّباشد:
1

 -ایجاد اینترفیس برنامهنویسي پیشرفته برای ارتباط با ابزارهای Third Party

  Co-simulationبا ابزارهای سطح انتقال افزایش قدرت و کارآیي محاسباتي  Co-simulationبا شبیهسازهای کد باز مخابراتي -ایجاد قابلیتهای بینایمللي شامل محدودههای زماني 2پشتیباني از فرکانس  50هرتز و سیستمهای ویتاژ پایین[]16

API

1

Time Zone

2
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 4-2-2نتیجه گیری آیندهپژوهي
با توجه به مطایعات تطبیقي صورت گرفته در شررکت هرای پیشررو کشرورهای پیشررفته جهران در زمینره نررمافزارهرای
شبیهسازهای بهرهبرداری شبکههای انتقال و توزیع ميتوان نتیجه گرفت که عمده تحقیقات آنها بر روی افرزودن قابلیرت
شبیهسازی ایمانهای مختلف شبکه هوشمند از جملره منرابع توییردات پراکنرده میکروگریردها ذخیررهسرازهای پراکنرده
(خودروهای ایکتریکي) بازار بر تعامل با مشترکان (برنامههای پاسخ بار و کنترل مستقیم بار نرخهای متغیر پیکسایي)
 CHPو تحلیل اطالعات سنسورهای هوشمند و گسترده 1در شبکههای توزیع و انتقال ميباشد.
الزم به ذکر است که به مدد وجود سیستمهای قرائت هوشمند 2در شبکه هوشمند اطالعات دقیقتری از محلهای خطا و
میزان مصرف مشترکان بوجود خواهد آمد که کمک بزرگي به آناییزهای شبیهسازی شده خواهد کرد و یذا در آینده نزدیک
اکثر شبیهسازهای پیشرفته از اطالعات مذکور حداکثر استفاده را بعمل خواهند آورد.
یکپارچه شدن شبیهسازی بهرهبرداری شبکه های توزیع و انتقال از دیگر مواردی کره در ویررایشهرای جدیرد و کارهرای
تحقیقاتي این شرکتها به چشم ميخورد .استفاده از Co-Simulatorها و بهکارگیری اینترفیسهای استاندارد بره منظرور
تبادل اطالعات بین سیستم های انتقال و توزیع مطلب دیگری است که در ویرایشهای آتي نرمافزارهای شربیهسراز پیراده
ميشوند.
وجود شبیهسازهای زمان حقیقي از دیگر مسائلي است که در تمامي شبیهسازهای مورد بررسي به آنها پرداخته شده است .از
آنجا که تصمیمگیری سریع و خوداصالحگری از جمله قابلیتهای شبکههای پیشرفته و هوشمند ميباشد یذا شبیهسازهای
زمان حقیقي از ایزامات اینگونه شبکهها در آینده است.
بدیهي است به دییل باال رفتن حجم و سرعت اطالعات در چنین سیستمهایي نیاز بره پرردازشهرای سرریع و اسرتفاده از
پردازشگرهای موازی ميباشد که از دیگر چایشهای پیش روی سازندگان اینگونه نرمافزارها خواهد بود.

)Phasor Measurement Unit (PMU

1

)Advanced Metering Infrastructure (AMI

2
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تدوين چشمانداز فناوري نرمافزارهاي شبيه ساز صنعت برق
چشم انداز عبارتست از تصویر مطلوب (شفاف واقعي جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابي در حوزه فنراوری کره در یرک
افق زماني بلندمدت و متناسب با مباني ارزشي جامعه تعیین ميگردد .به عبارت دیگر چشمانداز بیان صریح سرنوشتي است که
فناوری به سوی آن حرکت ميکند و تصویر آیندهای است که بنگاه/کشور در جستجوی خلق آن است.
بیانیه چشمانداز تصویری از وضعیت یک بنگاه/کشور است زماني که به اهداف و راهبردهای خود در یک بازه زماني دست یافته
باشد .این بیانیه به نحوی تنظیم ميشود که چایشهای راهبردی و هدفهای تعیین شده کیفي ارتباط مستقیم و معناداری برا
یکدیگر داشته باشند؛ و از کلمات و جمالت آرماني دست یافتني ارزشي و نهادینه برای عبارتپردازی آن استفاده ميشود.
در طي جلسه برگزاری کارگاه با خبرگان صنعت توییدکنندگان داخلي و بهرهبرداران کلیات چشمانداز نررمافزارهرای شربیهسراز
بهره برداری شبکه بر کشور مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با ایجاد طوفان فکری در بین حاضررین در جلسره نترایج ذیرل
ساختار چشم انداز این نرمافزارها بصورت شکل  1-3ارائه و تبیین گردید.
 پي آمدها و نتایج نهایي استفاده از شبیهساز
 افزایش قابلیت اطمینان بهرهبرداری و استفاده بهینه منابع از طریق افزایش توان دانشي و عملیاتي نیروی انساني:
با توجه به اینکه در سالها آینده قابلیتها و ابزارهای جدیرد هوشرمند در سیسرتمهرای موجرود نیراز اسرت کره
بهرهبرداران با فناوریهای روز آشنا شده و بتوانند تصمیمسازیهای مناسبي در شرایط خاص بهرهبرداری داشرته
باشند .بدیهي است با ورود منابع تویید پراکنده که بعضا دارای ماهیرت غیرقابرل پریشبینري مريباشرند امکران
بهرهبرداری چنین شبکه پیچیدهای نیازمند ابزارهای نرمافزاری و مدلسازیهای زمان حقیقي ميباشد و اپراتورها
در زمان بروز حوادث زنجیرهای قادر به تشخیص به موقع علل اصلي نخواهند برود و ایرن امرر قابلیرت اطمینران
سیستم را کاهش خواهد داد .بنابراین به روز نگهداشتن توان دانشي و عملیراتي بهررهبررداران سیسرتم گزینرهای
اجتناب ناپذیر ميباشد.
 جایگاه متصور برای کشور
 کاهش میزان حوادث:
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استفاده از نرمافزارهای شبیهساز ميتواند به رفع اشکاالت پنهان سیستم منجر گردد و از طرف دیگر موارد نادری
که در طوالني مدت ممکن است بروز نماید شناسایي شده و قبل از آسیبرساني به شبکه برطرف گردد .همچنین
ميتوان مجموعهای از حوادث را به صورت ترکیبي در این سیستم اعمال نموده و برا توجره بره نترایج حاصرله و
تحلیل آنها قابلیت اطمینان سیستم رابه گونهای باالبرد که از بروز حوادث غیرقابل پیشبیني در آینده جلروگیری
کرد.
 کاهش زمان بازیابي سیستم:
در صورت شناسایي حوادث بایفعل و بایقوه توسط شبیهساز اشراف بیشتری از وضعیت و شرایط حادثه در دسترس
بهرهبردار قرار ميگیرد و این امر ميتواند در موقع بروز حادثه زمان بازگشت به حایت پایردار سیسرتم را کراهش
دهد .از طرفي با اضافه کردن پارامترهایي به سیستم موجود امکان قابلیت خوداصالحگری و بهینهسازی سیسرتم
را فراهم نمود بهگونهای که تا حدامکان این عملیات بدون دخایت اپراتور و در اسرع وقت صورت پذیرد.
 کاهش هزینه ها آموزش:
از آنجاکه برای بوجود آمدن شرایط خاص بهرهبرداری و آموزش اپراتورهرا در شررایط عرادی (بردون اسرتفاده از
شبیهساز) به مدتزمان طوالني نیاز است یذا با ا ستفاده از نرمافزارهای شبیهساز ميتوان در زمان کوتاهترر و برا
هزینههای کمتری کلیه شرایط ممکن را به بهرهبرداران آموزش داد و این امر هزینرههرای مربوطره را بره طررز
چشمگیری کاهش ميدهد و از طرفي بهرهبرداران توانایي و مهارت بهتری در حل مشکالت پیدا خواهند کرد.
 کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری:
با وجود نرمافزارهای شبیهساز ميتوان در هنگام بروز حادثه شرایط خاص را شبیهسازی نمود و پرس از آن گرام
عملي در جهت رفع اشکاالت برداشت .این مسئله از انجام سعي و خطاهای مکرر جلوگیری نموده و بایطبع سبب
کاهش زمان و هزینههای مربوط به تعمیر و نگهداری جهت رفع اشکاالت خواهد شد.
 تجهیز کل بخش بهرهبرداری شبکه به فناوری شبیهساز:
با تجهیز کل شبکه بهرهبرداری کشور به فناوری شبیهساز امکان دسرتیابي بره قابلیرت اطمینران کراهش زمران
خاموشي کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری و افزایش راندمان سیستم میسر ميگردد .بدین ترتیب چنانچه کل
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شبکه به این فناوری تجهیز گردد از بروز حوادث پیاپي و وابسته به یکردیگر (زنجیررهای) جلروگیری شرده و در
مقیاس بزرگتر از بروز خاموشيهای سراسری پیشگیری ميگردد .بدیهي است با اعالم اخطارها و هشدارهای به
موقع این سیستم قادر است بخشي از شبکه را ایزویه کرده و از آسیبرساني به سایر بخشهای آن جلوگیری به
عمل ميآید.
 محور های تغییر
 تغییر نظام آموزشي دیسپاچر ها:
در حال حاضر از رویه سنتي و قدیمي برای آموزش اپراتورهای و دیسپاچرهای شبکه بر استفاده ميشود .بدیهي
است با توجه به تغییرات روزافزون فناوریهای مورد استفاده در این صنعت بایستي در نظام آموزشي بهرهبرداران
بازنگری شده و امکان استفاده از فناوریهای روز برای آنها مهیا گردد.
 فرهنگسازی در صنعت بر :
چنانچه ضرورت استفاده از نرمافزارهای شبیهساز برای کلیه سطوح دستاندرکار بهرهبرداری سیستم تبیین نگردد
استفاده از آنها در عمل استقبال نشده و به نتایج مورد نظر منجر نخواهد گردید .بنابراین الزم است در کنار اجرا و
نصب اینگونه نرم افزارها فواید و قابلیتهای کاربردی و موثر آنها در قایب نشستهرا سرمینارها و کارگراههرای
آموزشي اشاعه داده شود.
 تحریک بازار با اویویت بخشي به رقابت در بخش خصوصي داخل:
الزم است شرایطي را برای شرکتهای داخلي فراهم آورد کره انگیرزه الزم بررای ورود بره برازار نررمافزارهرای
شبیهساز را داشته باشند و از پشتیبانيهای طوالنيمدت بتوانند بهره ببرند .با توجه به عردم وجرود نررمافزارهرای
شبیهساز بومي در کشور دستاندرکاران ميتوانند با اجرای پروژههای پایلوت و ارائه شرایط ویژه به شرکتهرای
داخلي بازار این فناوری را گسترش و تحریک نمایند.
 ایزام بهره بردار به بکارگیری فناوری:
سیاستگذاران کشور بایستي به گونهای عمل کنند تا با ایزام استفاده از اینگونه فناوریها شرایطي فراهم شود که
برای بهرهبرداران توجیه اقتصادی و فني مناسبي در پي داشته باشد .از طرفي دیگر این ایزام منجر به بوجود آمدن
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بازار بایقوه و بایفعل محصوالت شبیهساز در کشور ميگردد که خود باعث تمایل بیشتر توییدکنندگان داخلي جهت
ورود به این بازار ميشود.
 توسعه و تعمیق دانش فني از طریق بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه:
از آنجا که نرم افزارهای شبیهساز از دانش فني پیچیدهای برخوردار بروده و از ایگروریتمهرای محاسرباتي زیرادی
استفاده ميکند یذا الزم است بین ایجاد کنندگان این گونه نرمافزارهای و محریطهرای دانشرگاهي و پژوهشري
ارتباط تنگاتنگي وجود آید و این امر موجب توسعه و ارتباط صنعت و دانشگاه مي گردد.
 ایجاد مرجع ارزیابي و استاندارد سازی فني:
به جهت استانداردسازی نرمافزارهای شبیهساز و ارزیابي فني و کیفي آنها نیاز به یک مرجع ارزیابي کننرده معتبرر
ميباشد .این ارزیابي ميتواند زمینهساز ورود شرکتهای داخلي به عرصه بازارهای داخلري و خرارجي گردیرده و
کیفیت اینگونه محصوالت تضمین گردد.

شکل  1-3چشم انداز توسعه فناوری نرمافزار شبیهساز
به این ترتیب چشم انداز توسعه نرمافزارهای شبیهساز عبارتست از:
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تجهیز کل بخش بهرهبرداری شبکه صنعت بر کشور به فناوری شبیهساز در افق  1404جهت دستیابي به قابلیت اطمینران و
استفاده بهینه از منابع شبکه بهرهبرداری و کاهش میزان حوادث کاهش زمان بازیابي سیستم کاهش هزینه های نگهرداری و
تعمیرات و کاهش هزینه های آموزش از طریق افزایش توان دانشي و عملیاتي نیروی انساني

تعیین اهداف کالن توسعه فناوری نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر
هدفگذاری کالن عبارت است از تدوین اهداف توسعه در راستای چشمانداز تعریف شده و به منظور شفاف نمودن مسیر نیل به
چشمانداز .در حقیقت اهداف مذکور پاسخگوی یک سؤال اساسي است با این عنوان که "برای رسیدن به چشرمانرداز در افرق
زماني تعیین شده به چه مقاصدی باید دست یافت؟"
اهداف کالن نتایج مطلوبي هستند که انتظار ميرود در پایان پروژه بدست آیند .این اهداف در مقایسه برا مأموریرت سرازمان و
چشمانداز پروژه جزئي بوده ویي در مقایسه با اهداف عملیاتي کالن هستند .ویژگيهای کلي اهداف کالن عبارتند از:
 هماهنگي با مأموریت صنعت
 مؤثر بودن در تحقق چشمانداز
 چایشگرایي به همراه واقعبیني و قابلیت دستیابي به هدف
 ارائه جهت گیری مشخص و در عین حال عدم معرفي معیار اقدام یا جنبه کمي خاص
 روشن کردن اویویتها و نتایج مهمي که باید کسب شوند.
 در بر گرفتن یک افق زماني طوالني (ایبته این افق از یک سازمان به سازمان دیگر ممکن است متفاوت باشد و
بستگي به پارامترهایي از جمله نرخ رشد صنعت و تحوالت فناورانه در صنعت دارد)
 حرکت در جهت کم کردن فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب
 همخواني با اختیارات ایزامات و محدودیتهای قانوني سازمان
 عدم تغییر مگر در شرایط استثنایي (تغییرات شدید محیطي یا مطرح شدن یک موضوع استراتژیک تازه)
در ادامه فرایند پیشنهادی تدوین اهداف کالن تشریح ميگردد:
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در گام اول باید به نظرسنجي از خبرگان پرداخت .این کار با برگزاری پنلها و بحث گروهري میران متخصصرین در چرارچوب
نتایج حاصل از بخش هوشمندی فناوری (روندهای رشد و توسعه فناوری در آینده) و تأکید بر مؤیفههای موجود در چشرمانرداز
باید صورت بگیرد.
در گام بعد باید نظرات جمعآوری شده خبرگان پیرامون اهداف کالن پاالیش و دستهبندی و در صورت نیراز بازنویسري شروند.
تدوین اهداف باید با تکیه بر پنج ویژگي ضروری باشد :مشخص بودن قابل اندازهگیری بودنع قابل دستیابي بودن واقعگرایانره
بودن و محدود به زمان بودن.
گام سوم نهایي سازی اهداف کالن پاالیش شده و بازنویسي شده است .برای این کار باید این اهرداف مجرددا بره تأییرد افرراد
متخصص برسند .اجرای این مرحله به کاهش خطای ناشي از بازنویسي و پاالیش اهداف کمک ميکند.
همانند گام نهایي تدوین چشمانداز در مورد اهد اف کالن نیز باید پس از طي مراحل بعدی (تدوین اهرداف خررد و اقردامات و
سیاستهای اجرایي) و دریافت تصویری واقعي تر از وضعیت موجود به بازبیني این اهداف پرداخت .با دریافت بازخورد از مراحل
بعدی ممکن است نیاز باشد که اهداف کالن تدوین شده دچار تغییر و اصالح شوند]2[ .
اهداف کالن توسعه نرمافزارهای شبیهٍساز بهرهبرداری شبکه بر کشور در شکل  2-3نشان داده شده اند.

شکل  2-3اهداف کالن توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر کشور
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این اهداف عبارتند از:
• تجهیز کل شبکه بهرهبرداری به نرمافزار شبیهساز در افق :1404
از آنجا که تجهیز کل شبکه به نرمافزارهای شبیهساز با توجه به گستردگي و تنوع بهرهبرداری در کشرور بره صرورت
یکپارچه و در زمان کوتاه میسر نميباشد یذا این امر بایستي در یک افق ده سایه و بره تردریج برا گسرترش فرهنرگ
استفاده از اینگونه نرمافزارها و ترغیب دستاندرکاران و گسترش بازار داخلي عملیاتي گردد.
• کاهش میزان حوادث در بهرهبرداری شبکه با استفاده از شبیهساز:
با توجه به گستردگي و فرسودگي شبکههای بهرهبرداری بر کشور امکان بروز حوادث و همچنین تنوع آنهرا بسریار
زیاد ميباشد یذا به منظور باال بردن قابلیت اطمینان سیستم استفاده از نرمافزارهای شبیهساز ميتواند تاثیر بهسزایي
در کاهش میزان حوادث داشته باشد .در نتیجه تلفات شبکه و هزینههای اقتصادی مترترب کراهش یافتره و رضرایت
مصرفکنندگان افزایش ميیابد.
• کاهش زمان بازیابي سیستم از طریق توانمندسازی دیسپاچرها:
با توانمند شدن دیسپاچرها و اشراف به جزئیات سیستمهای موجود از طریق استفاده از نرم افزارهای شربیهسراز ایرن
امکان فراهم ميگردد که در صورت بروز حوادث دیسپاچرها قادر باشند در کوتاهتررین و سرریعتررین زمران ممکرن
شرایط سیستم را به حایت عادی مطمئن و پایدار بازگردانند.
• کاهش هزینههای آموزش و پرورش نیروی انساني :
با استفاده از نرمافزارهای شبیهساز امکان مدلسازی و به وجود آوردن شرایط مختلف بروز حروادث بررای اپراتورهرا و
دیسپاچرها در زمان کوتاهي میسر گردیده و این امر باعث کاهش هزینههای آموزشي از یک سرو و افرزایش مهرارت
دانشي آنها از سوی دیگر ميگردد.
• کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری از طریق افزایش قابلیت پیشبیني :
یکي از عوامل موثر در کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری شبکه اشراف کامل بهرهبرداران بره شررایط شربکه نروع
حادثه سناریوهای بوجود آورده و عوامل تاثیرگذار در بوجود آمدن ایرن گونره حروادث و نترایج حاصرل از تغییررات و
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بازآرایي شبکه دارد .بدیهي است موارد فو با استفاده از نرمافزارهای شبیهساز به طرز مناسبي مدلسرازی گردیرده و
امکان مشاهده نتایج بدون اثرگذاری واقعي در شبکه را در بوته آزمایش قرار داد.
هدف گذاری مذکور با توجه به بیان نقاط قوت و ضعف شرکتهای بهرهبررداری و توییردکننردگان نررمافزارهرای شربیهسراز و
پیشنیازها زمان و هزینههای مرتبط در جلسات کارگاهي به شور گذاشته شد و حاضرین در نتایج ذیل به توافق رسیدند.
هدف گذاری تامین نرمافزار شبیهسازی بهرهبرداری شبکه توسط بهره برداران در شکل  3-3نشان داده شده است.

شکل  3-3هدف گذاری تامین نرمافزار شبیهسازی بهرهبرداری شبکه توسط بهره برداران
بر اساس این هدف گذاری در پایان  1397دو شرکت به سیستم شبیهساز شبکه بهرهبرداری مجهز خواهند شد .در سرال 1398
تعداد  4شرکت به آنها اضافه خواهند شد و به همین ترتیب در سال  1399تعداد  6شرکت در سال  1400تعرداد  8شررکت در
سال  1401تعداد  12شرکت در سال  1402تعداد  14شرکت در سرال  1403تعرداد  16شررکت و در سرال  1404تعرداد 19
شرکت مجهز به سیستم شبیهساز خواهند شد که کل این تعداد مساوی با  81شرکتي است که در حال حاضر این سیستم را در
اختیار ندارند.
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 1-3تدوین راهبردهای توسعه فناوری نرمافزارهای شبیه ساز صنعت بر
در این بخش راهبردهایي که برای دستیابي به اهداف مورد نیاز هستند اتخاذ خواهد شد (راهبردها خطروط اصرلي رسریدن بره
هدف ميباشند) .این بخش سه مرحله را دنبال خواهد کرد:
 -1تعیین رویکرد انتخابي در فناوری بسته به این که جایگاهش در چرخه عمر چیست؟
 -2با توجه به پیشرو با پیرو بودن در فناوری اویویتهای توسعه و حوزههای برگزیده فناوری شبکه هوشمند مشخص
خواهد شد.
 -3روش مناسب اکتساب مطابق با اویویتهای رویکرد اتخاذی تعیین خواهد شد.
بخش ابتدایي این قسمت به بررسي روشها یا مدلهای تدوین راهبرد فناوری که در ادبیات مدیریت فناوری به آنها اشاره شده
است اختصاص دارد .در این قسمت بدون وارد شدن در جزئیات مدلها سعي خواهد شد بیشتر نگرشها یا رویکردهای متفاوتي
که در ارتباط با تدوین راهبرد فناوری وجود دارد مورد بحث قرار گیرد.
بیان این مطلب ضروری است که بخشي از تفاوت در رویکردهای مختلف به تدوین راهبرد فنراوری ناشري از تعرابیر مختلفري
است که از مفهوم راهبرد فناوری و یا به طور کلي از مفهوم مدیریت فناوری وجود دارد .برخري از رویکردهرا تنهرا بره یکري از
مؤیفههای راهبرد فناوری یعني تعیین اویویتهای سرمایهگذاری در زمینه توسعه فناوری معطوف ميشوند برخي دیگر عالوه بر
اویویتها به تعیین روش مناسب توسعه فناوریهای منتخب اشاره دارند .گروهي نیز توجه خود را به انتخاب پروژههای توسرعه
فناوری معطوف کرده و مسائل سرمایهگذاری و تخصیص منابع را در حوزه تدوین راهبرد فناوری وارد نمودهاند.
طیف تصمیم گیری درباره استراتژی اکتساب فناوری در شکل  4-3نشان داده شده است .چنانکه در شکل مشخص است ایرن
طیف از یک طرف به خرید فناوری و از طرف دیگر به توسعه درونزا محدود ميشود .انتقال فناوری استراتژی حد وسط بررای
اکتساب فناوری است.
برنامه ریزی فناوری شامل تدوین برنامه اکتساب فناوری هایي است که بر رقابت پذیری بنگاه اقتصرادی ترأثیر خواهنرد داشرت.
اطالعات مورد نیاز برای برنامهریزی از ارزیابي فناوریهایي که در زنجیره ارزش بنگاه اقتصادی قرار دارند بدست ميآید.
اکتساب فناوری به معني تعریف و تعیین چگونگي دستیابي به فناوریهای منتخب از راههای توسعه داخلي همکاری برا دیگرر
شرکتها و نهادها و یا خرید فناوری ميباشد]17[ .
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شکل  4-3طیف تصمیم گیری درباره استراتژی اکتساب فناوری
 1-1-3سبکهای اکتساب فناوری
پس از انتخاب و تعیین فناوریهای مورد نیاز یک بنگاه انتخاب سبک مناسرب اکتسراب فنراوری اویرین قردم تصرمیمگیرری
ميباشد.
روش های متعددی جهت اکتساب فناوری وجود دارد که عبارت از تحقیق و توسعه داخلي مهندسي معکروس ترأمین بیرونري
شبکهسازی کنسرسیوم اتحاد سرمایهگذاری تحقیقاتي قرارداد تحقیق و توسعه سررمایهگرذاری مشرترک تحقیرق و توسرعه
مشترک سهام اقلیت ییسانس ادغام تصاحب آموزشي و تصاحب ميباشند .در مجموعه تمرامي روشهرا را مريتروان در سره
سبک متمایز اکتساب فناوری بر حسب مشارکت طرف خارجي تفکیک کرد که عبارتند از:
 -1اکتساب داخلي
 -3همکاری فناورانه
 -4خرید فناوری
که دو سبک آخر را به جهت اینکه وجه تمایز اصلي آنها نسبت به سبک اول وجود و حضور طرف خارجي دارند فناوری ميباشد
به نام سبکهای اکتساب خارجي مينامند.
بر اساس این تقسیمبندی برای تصمیمگیری در خصوص سبک اکتساب فناوری بنگاههای اقتصادی با یک طیف از سبکهای
مختلف روبرو هستند که در یک طرف آن تحقیق و توسعه داخلي با تکیه کامل به منابع فناورانه مایي و نیرروی انسراني درون
بنگاهي قرار داشته و در نقطه مقابل و سر دیگر طیف تصاحب بنگاهي قرار دارد که منرابع فناورانره و نیرروی انسراني از طررف
خارجي اکتساب ميگردد .در شکل  4-3طیف اکتساب فناوری و سه منطقه و سبک قابل تفکیک به همراه روشهای اکتساب
هر سبک آورده شده است .جهت محور نشاندهنده میزان مشارکت طرف(های) خارجي ميباشد]17[ .
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شکل  5-3جزییات طیف اکتساب فناوری []17
در ادامه روشهای معمول در انتقال فناوری توضیح داده ميشوند:
 2-1-3روشهای انتقال فناوری
برای مشخصتر شدن موضوع انتقال فناوری مهمترین روشهای انتقال فناوری در ادامه توضیح داده ميشوند:
 1-2-1-3کانال های عمومي
در این روش فرآیند انتقال فناوری به صرورت ناخواسرته انجرام مري شرود .مرواردی نظیرر آمروزش نظری/عملري انتشرارات
کنفرانسها بازدیدها و  ...در این دسته قرار ميگیرند.
 2-2-1-3کانال های مهندسي معکوس
در این روش انتقال فناوری بدون مشارکت منبع انجام ميشود محدودیت این روش ناتواني در انتقال دانرش مکتروم و مخفري
طراح تکنویوژی است.
 3-2-1-3کانال های برنامهریزی شده
در این روش فرآیند انتقال به صورت خواسته عمدی و بر طبق یک فرایند برنامه ریزی شده انجام مري شرود .ایرن روش بره
چندین طریق قابل انجام است:
 اعطای مجوز :حق استفاده از تکنویوژی خریداری ميشود.
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 اعطای فرانشیز :شکلي از اعطای مجوز است که در آن منبع انتقال فناوری نوعي پشتیباني مستمر را از دریافت کننده
فراهم مي آورد.
 شرکت مشترک :دریافت کنندگان تکنویوژی معموال از شرکت های مشترک برینایمللري بررای دریافرت تکنویروژی
استفاده مي کنند.
 پروژه کلید در دست :یک کشور یک پروژه کامل را از یک منبع بیروني خریداری مي کند.
 سرمایه گذاری مستقیم خارجي :یک شرکت تصمیم مي گیرد برخي منابع خود را در خارج از کشور سرمایه گذاری کند.
نیروی کار ارزان منابع طبیعي تکنویوزی و بازارهای هدف کشور میزبان مهمترین دالیل انتخاب این روش هستند.
 پروژه مشترک تحقیق و توسعه :به علت محدودیت منابع دو یا چند شرکت در قایب یک مجموعه بزرگ برا یکردیگر
همکاری مي کنند .معموال این اقدام بین کشورها و مجموعه های بزرگ رخ مي دهد.
 3-1-3نظر سنجي از خبرگان در مورد استراتژی اکتساب فناوری
جدول  1-3نشاندهنده نظر خبرگان تویید کننده نرمافزار اسکادا در مورد استراتژی اکتسراب فنراوریهرای نررمافرزار اسرکادا و
نرمافزار شبیهساز است .با توجه به ورودی های حاصل از بررسي چرخه عمر فناوری سطح پیچیردگي فنراوری سرطح آمرادگي
فناوری در خصوص استراتژی اکتساب فناوری بحث و تصمیمگیری شد.
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شکل  6-3مدل مفهومي فرآیند انتخاب استراتژی اکتساب فناوری
همانگونه که از جدول پیداست سطح آمادگي فناوری نرمافزار شبیهساز در کشور  2است .این فناوری از نظر چرخه عمر در دنیرا
در دوره رشد قرار دارد در حایي که در کشور ما از این نظر در دوره جنیني و پروردگي قرار دارد .فرآیند تویید و اجزا سیستم برای
نرمافزار شبیهساز عدد  9از  10را به خود اختصاص داده است که عدد باالیي است .در کنار این پارامتر نیروی انساني عدد 3/5
از  10دانش فني عدد  6/8از  10و سازماندهي و مدیریت عدد  4/5از  10را به خود اختصاص داده اند .الزم به ذکر است کره
موارد فو مربوط به سطح پیچیدگي فناوری بر اساس مدل اطلس ميباشند که در فصل قبل توضیحات آنها ارائه شرد .سرطح
پیچیدگي نشاندهنده میزان توانایي در هر یک از این مویفهها است.
به این ترتیب با توجه به جدول فو پیشنهاد ميشود که برای سیستمهای اسکادا که در داخل کشور طراحي و توسعه یافتهانرد
استراتژی تحقیق و توسعه داخلي اتخاذ گردد .برای تجهیز نرمافزارهای خریرداری شرده از خرارج از کشرور پیشرنهاد مريشرود
استراتژی خرید نرمافزار از شرکت خارجي که اسکادا را تویید نموده است در دستور کار قرار گیرد.
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جدول  1-3نتایج نظر سنجي از خبرگان در مورد استراتژی اکتساب فناوری اسکادا و شبیهساز

استراتژی اکتساب فناوری

امتیاز پیچیدگي فناوری

فناوری ها

سطح آمادگي فناوری در کشور

وضعیت چرخه عمر فناوری دنیا

فرآیند تویید و اجزا سیستم

سازماندهي و مدیریت

تحقیق و توسعه داخلي

0 4.5 6.8 3.5

0

0

1

0

0

0

0

1

1

شبیهسا
ز

 2.0رشد جنیني

9

نیروی انساني

اسکادا  8.0رشد معرفي 4 6.5 8.3 7.3 5.8

0

0

0

0

0

1

0

0

0

دانش فني

کانال های عمومي

کانال های مهندسي معکوس

اعطای مجوز

اعطای فرانشیز

شرکت مشترک

پروژه کلید دردست

سرمایه گذاری مستقیم خارجي

کانال های برنامه ریزی شده
خرید
پروژهفناوری
مشترک تحقیق و توسعه
وکنسرسیوم فتي

وضعیت چرخه عمر فناوری ایران

کانال های انتقال فناوری

همچنین مطابق اطالعات مندرج در جدول فو پیشنهاد ميشود که برای حایي هنوز مرکز کنترل بره سیسرتم اسرکادا مجهرز
نشده است استراتژی اکتساب فناوری تحقیق و توسعه داخل کشور باشد نه خرید از شرکتهای خارجي.
 4-1-3استراتژی توسعه فناوری در حوزه نرمافزار شبیهساز
برای تعیین استراتژی توسعه فناوری در حوزه نرمافزارهای شبیهساز از نموداری مشابه شکل  7-3استفاده ميشود.
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شکل  7-3نمودار تعیین رویکرد توسعه فناوری نرمافزارهای شبیهساز
در این نمودار تعیین رویکرد توسعه فناوری با استفاده از اطالعات مربوط به گستردگي حروزه فناورانره چرخره عمرر فنراوری و
پیچیدگي فناورانه انجام ميگیرد.
گستردگي حوزه فناورانه که در باالی نمودار قرار دارد گستردگي کاربرد و تنوع فنراوری مرورد تمرکرز را مشرخص مريکنرد و
دادههای ورودی از بخش هوشمندی فناوری دریافت ميشود.
چرخه عمر فناوری که در سمت چپ نمودار قرار دارد بر اساس تنوع مدلهای موجود فناوری نوع بهبودهای صورت گرفتره و
نوع چیرگي موجود در صنعت تعیین ميشود.
پیچیدگي فناورانه که در قسمت چپ بعد از چرخه عمر فناوری قرار ميگیرد بر اساس زمان شروع توسعه فناوری و سهم فروش
فناوری تعیین ميشود.
به منظور مشخص نمودن چگونگي توسعه فناوری شبیهساز بهره برداری در کشور کارگاه تخصصي با حضور خبرگان توییدکننده
نرمافزار اسکادا در کشور تشکیل شد .در این کارگاه پرسشهای زیر با حاضران در میان گذاشته شد:
پرسش نخست :در فنآوری شبیهساز کجای چرخه عمر هستیم؟

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
112
ويرايش اول ،اسفند 1393

فاز :3تدوين اركان جهت ساز

اتفا نظر حاضران بر این بود که این فناوری در دنیا در مرحله رشد است (خیلي جاها فروختهاند ویي راهاندازی و بهررهبررداری
نميشود .اما در ایران ما اوایل رشد هستیم .پس نتیجه ميشود که ما در ایران پیرو هستیم.
پرسش دوم :استراتژی اکتساب فنآوری چه خواهد بود؟
 برای شرکتهایي که از خارج نرمافزار اسکادای خود را وارد نمودهاند پیشنهاد ميشود که شبیهساز را نیز از خارج خرید
نمایند.
 برای شرکتهایي که از اسکادای تویید شده در داخل کشور استفاده مينمایندتوسعه فنآوری درونزا پیشنهاد ميشود.
با این توضیحات شکل  8-3نمودار تعیین توسعه فناوری در حوزه نرمافزار شبیهساز را بر اساس نظر خبرگان حاضرر در کارگراه
مطابق مشخصههایي که در نمودار کلي توضیح داده شدهاند نمایش ميدهد.

شکل  8-3نمودار تعیین توسعه فناوری در حوزه نرمافزار شبیهساز
همانطور که در شکل  8-3دیده ميشود گستردگي فناوری در مورد نرمافزارهای شبیهساز شامل دو بخش مشخص و عمرومي
ميباشد .مشخص بودن فناوری شبیهساز به این معني است که این فناوری صرفا در حوزه یک صنعت خاص کراربرد دارد و در
سایر صنایع کاربردی ندارد .در حایي که عمومي بودن به این معني است که یک فناوری در حوزههای مختلرف کراربرد دارد .از
این نظر فناوری شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر صرفا در حوزه صنعت برر کراربرد دارد و در نتیجره در بخرش فنراوریهرای
مشخص قرار ميگیرد.
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از طرف دیگر از بعد چرخه عمر ميتوان دوره این فناوری را در دنیا اواخر دوره رشد و بلوغ یا دوره معرفي و اوایل رشد فررض
کرد که در اصل در اواخر دوره رشد و بلوغ انتخاب صحیحي است.
از نقطه نظر پیچیدگي فناورانه ميتوان دو حایت پیشرو و پیرو را برای این توسعه این فناوری در نظر گرفت .به این معني کره
انتظار داریم کشور ما در توسعه این فناوری در دنیا پیشرو یا پیرو باشد .با توجه به نظر خبرگان به نظر ميرسد که کشور ما باید
در این فناوری پیرو باشد .حال اگر به نمودار شکل  8-3نگاه کنیم با توجه به خانههای جدول در صرورتي کره فنراوری از نظرر
گستردگي حوزه فناوری در حایت مشخص و از نظر چرخه عمر در اواخر دوره رشد و بلوغ قرار گیرد و همچنین از نظر پیچیدگي
فناورانه در حایت پیرو باشد در نتیجه باید استراتژی اقدام محور را برای توسعه آن انتخاب نمود.
در استراتژی اقدام محور هدف دستیابي به فناوری در کوتاهترین زمان ممکن و با بهرهگیری از تجارب کشرورهای پیشررو مري
باشد .یذا با توجه به اینکه دو دسته کلي از تویید کنندگان اسکادا در ایران وجود دارند یکي تویید کنندگان بین ایمللي و دیگری
تویید کنندگان داخلي یذا استراتژی اکتساب فن آوری عبارت است از:
توسعه درونزای فناوری توسط شرکتهای داخلي توییدکننده اسکادا از یک سو و خرید فناوری شربیهسراز بررای نررمافزارهرای
اسکادای بینایمللي خریداری شده در کشور از شرکتهای خارجي ارائه دهنده.
اگر هریک از پارامترهای مربوط به شکل  8-3تغییر نماید بسته به آنها استراتژی تعیین شده برای آن نیز متفاوت خواهد بود.
 5-1-3مقایسه میان رویکردها
مشخصههایي که برای هریک از رویکردها مورد توجه قرار ميگیرند عبارتند از:
 هدف زمانبندی ورود ضرورت اویویت نقش دویت ساختار نهادی محوری -نوع و ایگوی نوآوری
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 سطح شبکه سازی نیروهای پیشران سبک اکتسابمقایسه مشخصه «هدف» در رویکردهای مختلف در جدول  2-3آمده است.
جدول  2-3مقایسه هدف در رویکردهای مختلف توسعه فناوری
هدف

رویکرد
تحقیق محور

توسعه زیرساختهای دانشي و کسب قابلیتهای علمي در نظام نوآوری

ماموریت گرا

ایجاد یک صنعت بر پایهی فناوریهای کلیدی نوظهور و امید به زایشهای فناورانه در
حوزههای دیگر

اشاعه گرا

اکتساب انتشار و پراکندن قابلیت فناورانه در محیط صنعت و کم کردن شکاف
توانمندیهای موجود و مرزهای فناورانه

اقدام محور

دستیابي به فناوری در کوتاهترین زمان ممکن و با بهرهگیری از تجارب کشورهای پیشرو

تعمیق بخشي قابلیتها پایدارسازی و عمقبخشي به قابلیتهای علمي-صنعتي موجود در ساختار نظام نوآوری
پیشروی هوشمندانه

حفو پیشروی در تویید و توسعه فناوری کنوني با داشتن نگاهي آینده و گزینههای جایگزین
فناوری

مقایسه مشخصه «زمانبندی ورود» در رویکردهای مختلف در جدول  3-3آمده است.
جدول  3-3مقایسه زمانبندی ورود در رویکردهای مختلف توسعه فناوری
زمانبندی ورود

رویکرد
تحقیق محور

پیشگامي

ماموریت گرا

پیشگامي

اشاعه گرا

پیروی هوشمندانه

اقدام محور

پیروی هوشمندانه -پیروی منفعالنه
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زمانبندی ورود

رویکرد
تعمیق بخشي قابلیتها پیشگامي
پیشروی هوشمندانه

پیشگامي

مقایسه مشخصه «ضرورت اویویت بندی» در رویکردهای مختلف در جدول  4-3آمده است.
جدول  4-3مقایسه ضرورت اویویت بندی در رویکردهای مختلف توسعه فناوری
ضرورت اویویت بندی

رویکرد
تحقیق محور

عدم ضرورت

ماموریت گرا

اهمیت باال

اشاعه گرا

عدم ضرورت

اقدام محور

اهمیت باال

تعمیق بخشي قابلیتها عدم ضرورت
پیشروی هوشمندانه

اهمیت باال

مقایسه مشخصه «نقش دویت» در رویکردهای مختلف در جدول  5-3آمده است.
جدول  5-3مقایسه نقش دویت در رویکردهای مختلف توسعه فناوری
نقش دویت

رویکرد
تحقیق محور

حمایت باال و مستقیم از فعاییت-های تحقیقاتي

ماموریت گرا

حمایت باال و مستقیم از فناوری-های منتخب

اشاعه گرا

حمایت غیرمستقیم از اشاعه فناوری

اقدام محور

حمایت غیرمستقیم از اکتساب فناوری

تعمیق بخشي قابلیتها یکپارچه-سازی و جهتدهي به فعاییتها
پیشروی هوشمندانه

یکپارچه-سازی و جهتدهي به فعاییتها
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مقایسه مشخصه «ساختار نهادی محوری» در رویکردهای مختلف در جدول  6-3آمده است.
جدول  6-3مقایسه ساختار نهادی محوری در رویکردهای مختلف توسعه فناوری
ساختار نهادی محوری

رویکرد
تحقیق محور

دانشگاهها و نهادهای تحقیقات ملي

ماموریت گرا

نهادهای تحقیقاتي ملي ماموریتگرا

اشاعه گرا

هابهای انتشار فناوری دویتي و شرکتهای بزرگ

اقدام محور

شرکتهای بزرگ

تعمیق بخشي قابلیتها شرکتهای بزرگ شرکتهای کوچک و متوسط
پیشروی هوشمندانه

شرکتهای بزرگ شرکتهای کوچک و متوسط

مقایسه مشخصه «نوع و ایگوی نوآوری» در رویکردهای مختلف در جدول  7-3آمده است.
جدول  7-3مقایسه نوع و ایگوی نوآوری در رویکردهای مختلف توسعه فناوری
نوع و ایگوی نوآوری

رویکرد
تحقیق محور

-

ماموریت گرا

نوآوری محصول-بنیادین

اشاعه گرا

نوآوری فرایند-تدریجي

اقدام محور

نوآوری فرایند-تدریجي

تعمیق بخشي قابلیتها نوآوری فرایند-تدریجي
پیشروی هوشمندانه

نوآوری فرایند-تدریجي

مقایسه مشخصه «سطح شبکهسازی» در رویکردهای مختلف در جدول  8-3آمده است.
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جدول  8-3مقایسه سطح شبکهسازی در رویکردهای مختلف توسعه فناوری
سطح شبکهسازی

رویکرد
تحقیق محور

تعامالت میان نهادهای تحقیقاتي داخلي

ماموریت گرا

همکاری میان نهادهای تحقیقاتي داخلي

اشاعه گرا

همکاری فناورانه با متحدان خارجي و تعامالت میان کنشگران داخلي صنعت

اقدام محور

همکاری فناورانه با متحدان خارجي همکاری میان نهادهای تحقیقاتي با صنعت

تعمیق بخشي قابلیتها همکاری میان اجزای صنعت باهم همکاری میان نهادهای تحقیقاتي با صنعت
پیشروی هوشمندانه

همکاری میان نهادهای تحقیقاتي با صنعت

مقایسه مشخصه «نیروهای پیشران» در رویکردهای مختلف در جدول  9-3آمده است.
جدول  9-3مقایسه نیروهای پیشران در رویکردهای مختلف توسعه فناوری
نیروهای پیشران

رویکرد
تحقیق محور

فشار علم حمایت مایي دویتي و امید به استفاده از فناوری در آینده

ماموریت گرا

حمایت مایي دویتي فشار فناوری و امید به زایش-های فناوری

اشاعه گرا

کشش بازار تسهیل-سازی دویتي امید به پیشرو شدن در فناوری-های پیشرفته آینده

اقدام محور

کشش بازار و تسهیلسازی دویتي

تعمیق بخشي قابلیتها کشش بازار
پیشروی هوشمندانه

کشش بازار

مقایسه مشخصه «سبک اکتساب» در رویکردهای مختلف در جدول  10-3آمده است.
جدول  10-3مقایسه سبک اکتساب در رویکردهای مختلف توسعه فناوری
رویکرد
تحقیق محور

سبک اکتساب
تحقیق و توسعه داخلي/همکاری فناورانه
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سبک اکتساب

رویکرد
ماموریت گرا

تحقیق و توسعه داخلي/همکاری فناورانه

اشاعه گرا

همکاری فناورانه/خرید فناوری

اقدام محور

همکاری فناورانه/خرید فناوری

تعمیق بخشي قابلیتها تحقیق و توسعه داخلي/همکاری فناورانه
پیشروی هوشمندانه

تحقیق و توسعه داخلي/همکاری فناورانه

 6-1-3مشخصات استراتژی اقدام محور در زمینه توسعه فناوری
مشخصات استراتژی اقدام محور در زمینه توسعه فناوری در جدول  11-3نشان داده شده است.
جدول  11-3مشخصات استراتژی اقدام محور
هدف

دستیابي به فناوری در کوتاهترین زمان ممکن و با بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرو

زمانبندی ورود

پیروی هوشمندانه – پیروی منفعالنه

ضرورت اویویت

اهمیت باال

نقش دویت

حمایت مستقیم از اکتساب فناوری

ساختار نهادی محوری

شرکتهای بزرگ

نوع و ایگوی نوآوری

نوآوری فرآیند -تدریجي

سطح شبکه سازی

همکاری فناورانه با متحدان خارجي همکاری میان نهادهای تحقیقاتي با صنعت

نیروهای پیشران

کشش بازار و تسهیل سازی دویتي

سبک اکتساب

همکاری فناورانه  /خرید فناوری
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تدوين اهداف خرد (کمي و کيفي)
هدفهای خرد آرمانهای بلند مدت را محقق ميسازند .این اهداف مبنای مشخصي برای نظارت و کنترل تحقق برنامرههرای
مدون شده در سند توسعه ميباشند .این اهداف دارای ویژگيهای ذیل ميباشند:
 خاص و قابل صراحت قابل اندازهگیری قابل دستیابي نتیجهگرا کوتاهمدتاهداف خرد مرتبط با توسعه فناوری نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر در کشور در ادامه توضیح داده ميشوند.

 1-1-4ایجاد زیرساخت نظام نوآوری
به منظور تحقق اهداف زیرساخت نظام نوآوری در نرمافزارهای شبیهساز الزم است موارد زیر محقق گردد:
 ارزیابي توجیه فني و اقتصادی تشکیل کنسرسیوم ملي تحقیق و توسعه تشکیل تیم علمي و فني طراحي معماری ملي سیستم شبیهساز بهرهبرداری تدوین استاندارد ارزیابي فني نرمافزار شبیهساز بهسازی نظام آموزشي دیسپاچرها ایجاد آزمایشگاه مرجع ارزیابي نرمافزار شبیهساز -شناسایي و ارزیابي شرکتهای داخلي
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 2-1-4پیادهسازی اوییه فناوری
پیادهسازی اوییه فناوری نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر کشور با اجرای پروژه پایلوت در دو شرکت آغاز ميگردد و
هدف طراحي و ایجاد مدلهای توسعه نرمافزار آموزش و خرید آن به شرح زیر ميباشد:
 اجرای پایلوت در دو شرکت تدوین طرح ملي آموزش بهکارگیری نرمافزارهای شبیهساز توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری طراحي مدل خرید نرمافزار به عنوان سرویس اجاره -طراحي بسته حمایتي بخش خصوصي

 3-1-4شروع بهکارگیری نرمافزار
اهداف کمي و کیفي شروع به کارگیری نرمافزار شبیهساز در صنعت بر به شرح زیر است:
 اجرای بسته حمایتي بخش خصوصي تجهیز  9شرکت به نرما فزار شبیهساز -برگزاری سمینارهای ساالنه معرفي فناوریهای نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر

 4-1-4توسعه کاربرد فناوری
توسعه کاربرد فناوری نرمافزارهای شبیهساز با تجهیز ساالنه به ترتیب  19 16 14 12 8 6 4شرکت به این نرمافزار محقق
ميگردد.
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 5-1-4تجهیز کل شبکه به نرمافزارهای شبیهساز
تجهیز کل شبکه به نرمافزارهای شبیهساز از جمله اهداف محقق شده در پایان سال  1404ميباشد.
 2-4تدوین اقدامات و سیاستهای اجرایي
سیاست ها و اقدامات توسعه فناوری عبارت است از بسته سیاستي که جهت توسعه نظام نروآوری فناورانره در راسرتای توسرعه
فناوری نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری در کشور الزم االجرا مي باشد .در شکل  1-4اجرزا سیاسرت گرذاری توسرعه فنراوری بره
صورت خالصه نشان داده شده است.

شکل  1-4اجزا سیاست گذاری توسعه فناوری
یذا سرفصل کلي اقدامات ضروری عبارت است از:
 1-2-4کارآفریني
کار آفریني به معني چگونگي آماده سازی شرکتها جهت توسعه فناوری است .این فعاییت عبارتست از تبدیل دانش فني موجود
به کسب و کارهای جدید .این کار از طریق انجام پروژههای اجرایي انجام ميشود .فعاییتهای کارآفریني شرامل ترالشهرایي
است که به طور مستقیم به تجاریسازی محصوالت و خدمات ارائه شده بر پایهی دانش فني موجود ميپردازند .هرر برازیگری
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(شامل هر بازیگری در بخش خصوصي یا عمومي و یا بازیگران دویتي دانشگاهي و یرا صرنعتي) کره بره انجرام فعاییرتهرای
کارآفریني مبادرت ورزد در آن مقطع خاص به عنوان کارآفرین شناخته ميشود.
زیرکارکردهای کارآفریني عبارتند از:
 ایجاد فرصتهای کاری جدید
در ایجاد فرصتهای کاری جدید کسب سود به طور مستقیم مورد هدف قرار ميگیرد.
 شناساندن فرصتهای کاری جدید
در شناساندن فرصتهای کاری جدید ایجاد مشروعیت برای آن محصول یا خدمت (و در سطحي باالتر
برای فناوری) هدف اصلي فعاییت است .در این حایت با ایجاد مشروعیت برای محصول یا خدمت ارائه شده
زمینهای برای کسب سود فراهم ميشود.
 2-2-4خلق دانش
منظور از خلق دانش چگونگي تکمیل دانش فني مورد نیاز جهت توسعه فناوری ميباشد .کرارکرد خلرق دانرش دربرگیرنردهی
تمامي فعاییتهایي است که ميتوان در فرایند یادگیری قرار داد .تحقق این کارکرد پیشنیاز توسعه نظام نوآوری فناورانه تلقري
ميگردد .این کارکرد در رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فني فناوری نوظهور بازار شبکهها و مصرفکننردگان صراد
است .در کارکرد خلق دانش یادگیری کتابخانهای یادگیری در حین انجام کار و یادگیری در حین استفاده از نقش پررنگترری
برخوردار هستند .یادگیری کتابخانهای بیشتر بر یادگیری علوم محض و یادگیری در حین انجام کار و یادگیری در حین استفاده
بیشتر بر یادگیری در محیط عملي تأکید دارند .کارکرد خلق دانش عموما ميتوانرد از طریرق دانشرگاههرا یرا سرایر مؤسسرات
تحقیقاتي برآورده شود اگرچه در مواردی نظیر یادگیری در حین انجام کار کارآفرینان نیز ميتوانند مؤثر واقع شوند.
 3-2-4انشار دانش
منظور از انتشار دانش چگونگي اشاعه دانش فني بین سازندگان و بهره برداران است.
دو نوع از شبکهها برای انتشار دانش ميتوان متصور بود:
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 شبکههای نرم
شبکههای نرم دارای مشخصات زیر است:
 یزوما دانش موجود در منبع دانشي (بازیگر برخوردار از دانش) به بازیگر خواهان دانش به صورت کامل منتقل
نميشود.
 نمونههایي از این نوع از شبکهها عبارتند از کنفرانسها همایشها کارگاهها و پایگاههای اطالعاتي مشترک
بین بازیگران موجود در نظام.
 این نوع از انتشار دانش تسهیم دانش نامیده ميشود.
 شبکههای سخت
شبکههای سخت دارای مشخصات زیر است:
 دانش موجود در منبع دانشي توسط بازیگر خواهان آن دریافت ميشود.
 نمونههایي از این نوع شبکهها عبارتند از :اتحادیههای راهبردی هابهای فناوری و سرمایهگذاریهای
مشترک.
 این نوع از انتشار دانش به اشتراکگذاری دانش نامیده ميشود.
 4-2-4جهت دهي به سیستم
جهت دهي به سیستم به معني چگونگي جهت دهي به بازیگران ميباشد .کارکرد جهتدهي به سیستم متشکل از فعاییتهایي
است که به گزینش و محدود کردن گزینههای موجود در رابطه با فناوری کاربرد آنها و بازارشان و همگرا ساختن ترالشهرای
انجام گرفته در توسعهی فناوری ميپردازد .بدون انجام این مرحله نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقي مانده
و منابع در دامنهی وسیعي از گزینههای کاربردی و فناورانه پراکنده شده و به هدر ميرود .این کارکرد ميتواند توسط بازیگران
مختلفي از جمله صنعت دویت و بازار تحقق پیدا کند .فعاییتهای انجام شدهی مربوط به کارکرد جهتدهي به سیستم عبارتند
از:
 -1تنظیمي ( :)Regulativeقوانین مقررات استانداردها توافقنامهها
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 -2شناختي ( :)Cognitiveبرخي از رخدادها ميتوانند انتظارات را نسبت به برخي گزینههای پیش رو افزایش دهند.
 -3هنجاری ( :)Normativeوجود تفکر و برنامهریزی بلندمدت مدیران
 5-2-4بازار سازی
بازارسازی به معني چگونگي شکلدهي بازار برای فناوری در حال توسعه ميباشد .مجموعهی فعاییتها برا هردف رقابرتپرذیر
ساختن فناوری نوظهور نسبت به فناوریهای موجود در عرصهی بازار در طول تحقق این کارکرد قرار ميگیرنرد .شرکلگیرری
بازار هر فناوری نوظهور با پیدایش سه قابلیت :قابلیتهای فني قابلیتهای اقتصادی و قابلیتهای بازار در آن فنراوری همرراه
خواهند بود .با دستیابي به هر قابلیت توانایيهایي از ابعاد گوناگون در فناوری ایجاد ميگردد و زمینه را برای نفروذ فنراوری در
بازار آماده ميکند .قابلیتهای فني اشاره به قابلیتهایي داشته که یک فناوری با دارا بودن آنها ميتواند از یحاظ فناورانه ممکن
تلقي شود .قابلیت اقتصادی به قابلیتهایي اشاره دارد که فناوری با دارا بودن آنها از نظر اقتصادی به صررفه تلقري مريشرود.
قابلیت بازار در یک فناوری به این معني خواهد بود که عالوه بر دارا بودن قابلیتهای فني و اقتصادی فناوری توانایي رقابت با
سایر گزینههای موجود در بازار را داشته با تمایالت مصرفکنندگان سازگار باشد.
 6-2-4مشروعیت بخشي
مشروعیت بخشي به معني چگونگي ایجاد مقبوییت به فناوری بین بهره برداران است .آن دسته از فعاییتهرایي کره بره دنبرال
ایجاد مقبوییت اجتماعي برای فناوری جدید هستند و ميتوانند منجر به تغییر نهادهای موجود در جامعه و همراستا شدن آنها با
نیازهای بازیگران موجود در نظام مورد نظر گردند .ظهور یک فناوری جدید اغلب با مخایفرت برازیگراني کره دارای منرافع در
فناوریهای کنوني هستند همراه ميشود.
این کارکرد در توسعه فناوریها مانند یک کاتاییزور عمل ميکند و به فرایند توسعه نظام نوآوری سررعت مريبخشرد .کرارکرد
حمایت از سوی نهادهای پشتیبان شامل البيهای سیاسي و رایزنيهایي است که بین گروه ذینفعان فناوری صورت ميپذیرد.
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 7-2-4بسیج منابع
منظور از بسیج منابع چگونگي تامین منابع مورد نیاز مريباشرد .مجموعرهای از فعاییرتهرای مربروط بره ترأمین و همراهنگي
ورودیهای الزم برای توسعهی نظام نوآوری در راستای تحقق کارکرد بسیج منابع قرار ميگیرند.
در جدول  1-4سیاستها و اقدامات ضروری مرتبط با توسعه فناوری نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر کشور نشران
داده شده است.
جدول  1-4سیاست ها و اقدامات توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر در کشور
سرفصل کلي
کار آفریني

عنوان سیاست
تمرکز بر توسعه فناوری در شرکتهای توانمند داخلي دارای تجربه موفق در تویید
اسکادا
ایجاد حلقه همکاری با دانشگاه جهت تکمیل دانش فني
تحقیق و توسعه بر روی ایزامات و نیازمندیها و معماری نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری
قابلیت یکپارچه شدن با انواع سیستمهای اسکادا

خلق دانش

قابلیت تعامل با نرمافزارهای مهندسي نظیر DIgSILENT

ایجاد یک کنسرسیوم ملي با حضور خبرگان دانشگاهي جهت تکمیل دانش فني با
محوریت پژوهشگاه نیرو و سرمایهگذاری مشترک دویت و بخش خصوصي داوطلب
برگزاری سمینار ساالنه نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر جهت توسعه دانش فني و
کاربردی و تسهیم تجربیات
انتشار دانش

جهت دهي به
سیستم

بازار سازی

اشاعه دانش بین شرکتهای خصوصي از طریق عضویت و سرمایهگذاری در
کنسرسیوم ملي تحقیق و توسعه اسکادا و شبیهساز
قراردادن برنامه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری در برنامهها و تعهدات وزارت
نیرو در برنامه پنجسایه ششم و بودجههای ساییانه
ایزام شرکتهای انتقال فو توزیع و توزیع جهت بهکارگیری اسکادا و شبیهساز توسط
توانیر
توسعه یک استاندارد ملي ارزیابي مشخصههای فني و معماری نرمافزارهای شبیهساز و
اسکادای مورد نیاز کشور جهت مرجعه قرار دادن در خرید نرمافزار در کشور
توسعه بسته حمایت از بخش خصوصي واجد شرایط بر اساس استاندارد ملي ارزیابي
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عنوان سیاست
نرمافزار جهت در اویویت قرار گرفتن در مناقصات و کسب امتیاز فني منصفانه
تعریف دو طرح پایلوت اجرای نرمافزار شبیهساز با شرط ورود شرکتهای داخلي جهت
تحریک بازار داخل در مناطقي که از یحاظ فني انساني و مدیریتي آمادگي باالتری
دارند با ارائه تسهیالت به بهرهبردار
بهینهسازی و طراحي مجدد نظام آموزشي دیسپاچرها و ایزام به یادگیری اصول و اثرات
و نتایج نرمافزار شبیهساز برای یک دیسپاچر

مشروعیت بخشي

بسیج منابع

اجرای طرح اجباری آموزش اصول و مباني و کارگاه عملي کاربری نرمافزار شبیهساز
برای کلیه دیسپاچرهای کشور با ارایه مدرک از پژوهشگاه نیرو یا دانشگاه صنعت آب و
بر شهید عباسپور
ارائه پکیچ کامل نرمافزار آموزش پشتیباني بهروزرساني راهبری به صورت کامل بر
اساس مدل )( Software As A Service (SAASمدل اجاره ماهانه نرمافزار و
خدمات در قایب راهحل) جهت کاهش هزینه اوییه سرمایهگذاری و خرید نرمافزار برای
بهرهبردار و افزایش ضریب موفقیت آن
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فصل پنجم
تدوين رهنگاشت (نقشه راه) و برنامه عملياتي نرمافزارهاي شبيه ساز صنعت برق

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
131
فاز :5برنامه عملیاتی و تهیه رهنگاشت

ويرايش اول ،اسفند 1393

تدوین پروژههای اجرایي
در این بخش مشخص خواهد شد که چه پروژه یا مجموعه پروژههایي و با چه اویویتبندی باید در ساییان مختلف اجرا گردند تا
در صورت اجرای آنها بتوان اطمینان حاصل کرد که اقدامات عملیاتي مورد بحث در حوزه فناوری مرورد نظرر صرورت گرفتره
اهداف خرد و کالن تحقق یافته و راهبردها به بار نشسته است]2[ .
به منظور تحقق سیاستهای مرتبط با توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر کشور الزم است پروژههای اجرایري
تعریف گردند .که در ادامه شرح داده ميشوند.
 تحقق سیاست کارآفریني از طریق اجرای پروژههای ذیل میسر است: oتوسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری در شرکتهای بر
 oایجاد آزمایشگاه مرجع ارزیابي نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر
 oشناسایي و ارزیابي شرکتهای داخلي
 تحقق سیاست خلق دانش از طریق اجرای پروژههای ذیل میسر است: oتدوین استاندارد ارزیابي فني نرمافزار شبیهساز
 oتشکیل تیم علمي و فني برای توسعه فناوری نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر کشور
 oتشکیل کنسرسیوم ملي تحقیق و توسعه
 تحقق سیاست انتشار دانش از طریق اجرای پروژههای ذیل میسر است: oاجرای دورههای آموزشي کاربردی برای بهرهبرداران شبکه بر
 oاجرای سمینارهای ساالنه معرفي فناوری شبیهساز برای بهره برداران
 تحقق سیاست جهت دهي به سیستم از طریق اجرای پروژههای ذیل میسر است: oتهیه بسته حمایتي بخش خصوصي توییدکننده نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر
 oتوسعه استاندارد ملي ارزیابي مشخصههای فني و معماری نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری کشور
 تحقق سیاست بازارسازی از طریق اجرای پروژههای ذیل میسر است: oتوسعه بسته حمایت از بخش خصوصي و شرکتهای توییدکننده نرمافزارهای شبیهساز
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 oتعریف و اجرای دو طرح پایلوت پیادهسازی نرمافزار شبیهسراز بهررهبررداری در دو نقطره مسرتعد در بخرش
بهرهبرداری کشور
 oتجهیز کل شبکه بهرهبرداری بر کشور به نرمافزار شبیهساز
 تحقق سیاست مشروعیت بخشي از طریق اجرای پروژههای ذیل میسر است: oاجرای طرح ملي آموزش بهکارگیری نرمافزارهای شبیهساز برای دیسپاچرهای شبکه بهرهبرداری
 oبهسازی نظام آموزشي دیسپاچرها در سطح ملي
 تحقق سیاست بسیج منابع از طریق اجرای پروژههای ذیل میسر است: oطراحي و اجرای مدل خرید نرمافزار به عنوان سرویس اجارهای )(1SAAS

 oارزیابي توجیه فني و اقتصادی اجرای نرما فزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر کشور
در ادامه هر یک از پروژههای فو ایذکر به تفصیل توضیح داده ميشوند.
 1-1-5پروژه ارزیابي توجه فني و اقتصادی
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه بررسي مالحظات فني و اقتصادی بهکارگیری نرمافزارهای شبیهساز در شرکتهای بهرهبرداری شبکه بر
کشور ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1شناخت و بررسي ابعاد نرمافزارهای شبیهساز
 -2تایید مراحل واقدامات
 -3بررسي هزینهها و برآورد بازار
 -4تهیه طرح مایي

Software as a Service

1
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 -5بررسي منافع سرمایهگذاری
 -6تهیه گزارش ارزیابي فني و اقتصادی
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید خبرگان تایید گزارش فني تایید سرمایه گذار بخشري خصوصري و تاییرد نراظر طررح
ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه گزارش توجیه فني و اقتصادی اجرای سیستمهای شبیهساز در شرکتهای بهرهبرداری صنعت بر ميباشد.
 2-1-5تشکیل کنسرسیوم ملي تحقیق و توسعه
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه تشکیل کنسرسیوم ملي تحقیق و توسعه فناوریهای شبیهساز صنعت بر با محوریت پژوهشگاه نیررو و
سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای بخش خصوصي داوطلب ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1شناسایي شرکتهای ذینفع
 -2تشکیل کنسرسیوم
 -3تهیه اساسنامه کنسرسیوم
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید خبرگان تایید اساسنامه و تایید ناظر طرح ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه اساسنامه و صورتجلسات کنسرسیوم ملي تحیق و توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه ميباشد.
 3-1-5تشکیل تیم علمي و فني
هدف از اجرای پروژه :
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هدف از اجرای پروژه تشکیل تیم فني شامل توسعه هندگان متخصصان استانید مجرب دانشگاهي و نمایندگان بهرهبرردار بره
منظور تکمیل دانش فني مورد نیاز برای توسعه فناوری شبیهساز بهرهبرداری ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1شناسایي و معرفي اعضای تیم
 -2تهیه دستور جلسات
 -3تهیه مصوبات تیم
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید خبرگان و تایید ناظر طرح ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه صورتجلسات و مصوبات تیم علمي و فني ميباشد..

 4-1-5طراحي معماری ملي سیستم شبیهساز بهرهبرداری
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه تهیه معماری ملي سیستم شبیهساز بهرهبرداری و تهیه  RFPملي توسعه نرمافزار شبیهساز بهررهبررداری
شبکه بر بر اساس نیازهای اساسي کشور ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1تهیه مشخصات فني طرح ملي
 -2تحلیل نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر
 -3طراحي نرمافزار شبیهساز
 -4تهیه  RFPطرح ملي نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر
معیار پذیرش مراحل پروژه:
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معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید خبرگان و تایید ناظر طرح ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه معماری سیستم شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر و اسناد  RFPميباشد.

 5-1-5تدوین استاندارد ارزیابي فني نرمافزار شبیهساز
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه تدوین استاندارد ارزیابي مشخصات فني مورد نیاز کشور در حوزه نررمافزارهرای شربیهسراز بهررهبررداری
ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1شناسایي استانداردهای ارزیابي نرمافزارهای شبیهساز در جهان
 -2تعیین معیارهای ارزیابي
 -3بومي سازی استانداردهای ارزیابي با توجه به نیازهای کشور
 -4ارزیابي چند نمونه پروژه پایلوت
 -5تدوین استاندارد ارزیابي فني نرمافزار شبیهساز
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید خبرگان و تایید ناظر طرح وتایید گزارش تدوین استاندارد ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه استاندارد ارزیابي نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر کشور ميباشد.

 6-1-5تهیه بسته حمایتي بخش خصوصي
هدف از اجرای پروژه :
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هدف از اجرای پروژه تهیه بسته حمایتي بخش خصوصي شرکتهای داخلي تویید کننده نرمافزارهای شبیهساز جهت حضور در
مناقصات داخلي ميباشد .در این بسته حمایتي کلیه مالحظات حمایتي از شررکتهرای داخلري و جلروگیری از حرذف آنهرا در
مناقصات بعمل خواهد آمد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1انجام مطایعات میداني فني اقتصادی و قراردادی
 -2تعیین معیارهای حمایتي
 -3تهیه بسته حمایتي بخش خصوصي
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید خبرگان و تایید ناظر طرح وتایید گزارش جامع بسته حمایتي بخش خصوصي ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه گزارش بسته حمایتي بخش خصوصي توییدکننده داخلي نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر ميباشد.

 7-1-5ایجاد آزمایشگاه مرجع ارزیابي نرمافزار شبیهساز
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه ایجاد آزمایشگاه مرجع تست و ارزیابي نرمافزار در پژوهشگاه نیرو برای ارزیابي توییردکننردگان داخلري و
شرکتهای خارجي ميباشد .از طریق این آزمایشگاه امکان صدور گواهینامه سنجش کیفیت نرمافزار شبیهساز میسر است
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1انجام مطایعات میداني
 -2تعیین نیازهای آزمایشگاهي
 -3تعیین مشخصات فني و اقتصادی آزمایشگاه تست نرمافزار
 -4خرید تجهیزات
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 -5راهاندازی آزمایشگاه
 -6تهیه دستورایعمل استاندارد تست نرمافزار در آزمایشگاه مرجع
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر طرح وتایید گزارشهای فني ودستورایعمل آزمایشگاه ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه گزارش فني و دستورایعمل انجام آزمایشات و تاسیس آزمایشگاه مرجع ارزیابي نرمافزار ميباشد.

 8-1-5شناسایي و ارزیابي شرکتهای داخلي
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه شناسایي و ارزیابي شرکتهای داخلي توانمند برای ورود به حوزه نرمافزارهای شبیهساز و حمایت از آنهرا
ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1شناسایي شرکتهای توانمند در زمینه تویید نرمافزاهای شبیهساز
 -2تعیین معیارهای ارزیابي
 -3ارزیابي و اویویتبندی شرکتهای توانمند
 -4تهیه گزارش ارزیابي فني و توان مایي شرکتهای داخلي توییدکننده نرمافزارهای شبیهساز
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید خبرگان و ناظر پروژه ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه گزارش شناسایي و ارزیابي شرکتهای داخلي ميباشد.
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 9-1-5اجرای دو طرح پایلوت
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه اجرای طرح پایلوت پیادهسازی نرمافزار شبیهساز در دو نقطره مسرتعد بهررهبررداری شربکه برر کشرور
ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1تعیین مشخصات فني و بازرگاني اسناد مناقصه
 -2برگزاری مناقصه
 -3اجرای طرح
 -4ارزیابي پایلوتهای اجرا شده و تهیه گزارش
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید خبرگان و ناظر پروژه ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه پایلوتهای اجرا شده و گزارش ارزیابي فني واقتصادی آنها ميباشد.

 10-1-5سمینار ساالنه معرفي فناوری
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه برگزاری سمینار ساالنه معرفي فناوریهای شبیهساز برای بهرهبرداران ميباشد .از طریق ایرن سرمینارها
امکان انتشار دانش در بین کاربران و بهرهبرداران سیستم میسر ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1شناسایي و دعوت از شرکتهای ذینفع
 -2تعیین موضوعات سمینار و سیالبس آن
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 -3برگزاری سمینار
 -4تهیه گزارش نظرسنجي
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید خبرگان و ناظر پروژه ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه سمینار ساالنه معرفي فناوری نرمافزارهای شبیهساز و گزارش ارزیابي سمینار ميباشد.

 11-1-5بهسازی نظام آموزشي دیسپاچرها
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه اجرای طرح پژوهشي بهسازی نظام آموزشي دیسپاچرها در سطح ملي ميباشد .بدین ترتیب امکران درج
سیالبسهای مربوط به سیستمهای شبیه ساز در این نظام آموزشي و ضرورت وجرود ایرن نررمافزارهرا در مراکرز دیسرپاچینگ
مشخص ميشود.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1بررسي و مطایعه نظام موجود آموزشي دیسپاچرها
 -2انجام مطایعات تطبیقي
 -3اصالح نظام آموزشي دیسپاچرها
 -4تهیه آییننامه آموزشي
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید خبرگان و ناظر پروژه برای صحهگذاری روی آیین نامه آموزشي ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه آیین نامه جدید آموزشي دیسپاچرها ميباشد.
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 12-1-5طرح ملي آموزش بهکارگیری نرمافزارهای شبیهساز
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه اجرای طرح ملي اجباری آموزش بهکارگیری نرمافزاهای شبیهساز برای دیسپاچرهای شبکه بهرهبررداری
ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1انجام مطایعات تطبیقي
 -2بوميسازی اویویتبندی اجرای طرح در مناطق مختلف کشور
 -3اجرای طرح مطابق مناطق اویویتبندی شده
 -4تهیه گزارش ارزیابي اجرای طرح
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر پروژه ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه اجرای طرح ملي اجباری آموزش بهکارگیری نرمافزارهای شبیهسراز بررای دیسرپاچرهای شربکه بهررهبررداری و
گزارش ارزیابي اجرای طرح ميباشد.

 13-1-5طراحي مدل  SAASجهت خرید نرمافزار
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه طراحي روشي جهت خرید نرمافزار به عنوان سرویس اجارهای ) (SAASبه منظور کاهش هزینره اوییره
خرید سیستم برای بهرهبردار و بهبود کیفیت ارائه خدمات ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1تهیه مدل فني و ا قتصادی
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 -2تعیین مراحل و اقدامات اجرای طرح
 -3بررسي هزینهها
 -4برآورد بازار
 -5تهیه ییست شرکتهای توانمند در این زمینه
 -6تهیه طرح مایي
 -7بررسي منافع سرمایهگذاری
 -8نهایي سازی طرح و تهیه گزارش مدل فني و اقتصادی
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر پروژه تایید خبرگان و سرمایهگذاران ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه گزارش مدل فني واقتصادی  SAASجهت خرید نرمافزار شبیهساز در کشور ميباشد.

 14-1-5پروژه توسعه نرمافزار تحلیلگر شبکه بهرهبرداری

1

هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه توسعه فناوری شبیهساز توسط شرکتهای داخلي دارنده فناوری اسکادا بر اساس نیازهای ملي و طراحي
معماری ملي سیستم شبیهساز بهرهبرداری ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1تعیین مراحل و اقدامات پروژه
 -2اویویتبندی اجرای طرح در مناطق مختلف کشور
 -3اجرای طرح توسعه
)Energy Management System (EMS

1
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 -4تست نرمافزار
 -5اخذ تاییدیهها
 -6تهیه راهنمای کاربر
 -7تهیه گزارش پیادهسازی
 -8مستندسازی پروژه
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر پروژه تایید خبرگان و صحهگذاری روی مستندات و نتایج تسرتهرای نررمافرزار
ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری و گزارشهای راهنمای کاربر و سایر مستندات پیادهسازی نرما فزار ميباشد.

 15-1-5اخذ تاییدیههای معتبر بینایمللي نرمافزار تحلیلگر شبکه بهرهبرداری)(EMS

هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه اخذ تاییدیههای معتبر از مراجع بینایمللي برای نرمافزار تحلیلگر شبکه بهرهبرداری ) (EMSميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1شناسایي شرکتهای معتبر بینایمللي برای اخذ تاییدیه
 -2فراهم کردن ایزامات و شرایط اخذ تاییدیه
 -3ارسال نرمافزار جهت اخذ تاییدیه
 -4انجام اصالحات
 -5اخذ تاییدیه
معیار پذیرش مراحل پروژه:
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معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر پروژه و صحهگذاری شرکتهای مرجع
خروجي پروژه:
خروجي پروژه تاییدیه معتبر از مرجع بینایمللي ميباشد.

 16-1-5پروژه توسعه نرمافزار شبیهساز آموزش دیسپاچر 1بهرهبرداری شبکه
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه توسعه فناوری شبیهساز توسط شرکتهای داخلي دارنده فناوری اسکادا بر اساس نیازهای ملي و طراحي
معماری ملي سیستم شبیهساز بهرهبرداری ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1تعیین مراحل و اقدامات پروژه
 -2اویویتبندی اجرای طرح در مناطق مختلف کشور
 -3اجرای طرح توسعه
 -4تست نرمافزار
 -5اخذ تاییدیهها
 -5تهیه راهنمای کاربر
 -6تهیه گزارش پیادهسازی
 -7مستندسازی پروژه
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر پروژه تایید خبرگان و صحهگذاری روی مستندات و نتایج تسرتهرای نررمافرزار
ميباشد.
Dispatcher Training Simulator

1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
144
فاز :5برنامه عملیاتی و تهیه رهنگاشت

ويرايش اول ،اسفند 1393

خروجي پروژه:
خروجي پروژه نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری و گزارشهای راهنمای کاربر و سایر مستندات پیادهسازی نرما فزار ميباشد.

 17-1-5اخذ تاییدیههای معتبر بینایمللي نرمافزار شبیهساز آموزشي )(DTS

هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه اخذ تاییدیههای معتبر از مراجع بینایمللي برای نرمافزار شبیهساز آموزشي ) (DTSميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1شناسایي شرکتهای معتبر بینایمللي برای اخذ تاییدیه
 -2فراهم کردن ایزامات و شرایط اخذ تاییدیه
 -3ارسال نرمافزار جهت اخذ تاییدیه
 -4انجام اصالحات
 -5اخذ تاییدیه
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر پروژه و صحهگذاری شرکتهای مرجع
خروجي پروژه:
خروجي پروژه تاییدیه معتبر از مرجع بینایمللي ميباشد.

 18-1-5بهینهسازی فناوری نرمافزار تحلیلگر شبکه بهرهبرداری ) (EMSمتناسب با نیاز بهرهبرداران
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه بهینهسازی و بهروز رساني فناوری نرمافزار تحلیلگر شبکه بهررهبررداری ) (EMSبرر اسراس نیازهرای
بهرهبرداران شبکه در کشور ميباشد .تهیه نرمافزارهای صنعتي نیازمند اخذ بازخورد از کاربران و اصالح مداوم آنها در طول زمان
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ميباشند .بدین ترتیب با اجرای این پروژه ميتوان تضمین کرد که نرمافزار تحلیلگر شبکه بهصورت مناسبي توسط بهرهبرداران
مورد استفاده قرار گیرد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1جمعآوری نظرات کاربران شبکه
 -2تایید نظرات اصالحي با مشورت از خبرگان و تیم فني
 -3نهایيسازی نظرات اصالحي
 -4انجام اصالحات
 -5اخذ تایید از کاربران شبکه
 -6مستندسازی و اصالح اسناد فني مطابق بر اساس تغییرات
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر پروژه و صحهگذاری بهرهبرداران شبکه
خروجي پروژه:
خروجي پروژه نرمافزار بهینه شده ميباشد.

 19-1-5بهینهسازی فناوری نرمافزار شبیهساز آموزشي ) (DTSمتناسب با نیاز بهرهبرداران
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه بهینهسازی و بهروز رساني فناوری نرمافزار شبیهساز آموزشي ) (DTSبر اساس نیازهرای بهررهبررداران
شبکه در کشور ميباشد .تهیه نرم افزارهای صنعتي نیازمند اخذ بازخورد از کاربران و اصالح مداوم آنها در طول زمان ميباشرند.
بدین ترتیب با اجرای این پروژه ميتوان تضمین کرد که نرمافزار شبیهساز آموزشي بهصورت مناسبي توسط بهرهبررداران مرورد
استفاده قرار گیرد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
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 -1جمعآوری نظرات کاربران شبکه
 -2تایید نظرات اصالحي با مشورت از خبرگان و تیم فني
 -3نهایيسازی نظرات اصالحي
 -4انجام اصالحات
 -5اخذ تایید از کاربران شبکه
 -6مستندسازی و اصالح اسناد فني مطابق بر اساس تغییرات
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر پروژه و صحهگذاری بهرهبرداران شبکه
خروجي پروژه:
خروجي پروژه نرمافزار بهینه شده ميباشد.

 20-1-5تجهیز کل شبکه به نرمافزار شبیهساز
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه تجهیز اسکاداهای موجود در شبکه بر کشور به سیستم شبیهساز ميباشد .تجهیز شرکتهای بر کشور
به تدریج و برحس اویویت صورت ميگیرد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1اویویتبندی شرکتهای بر جهت نصب نرمافزار شبیهساز
 -2تهیه اسناد مناقصه و ارزیابي شرکتکنندگان
 -3تجهیز  4شرکت
 -4تجهیز  6شرکت
 -5تجهیز  8شرکت
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 -6تجهیز  12شرکت
 -7تجهیز  14شرکت
 -8تجهیز  16شرکت
 -9تجهیز  19شرکت
 -10مستندسازی پروژه
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر پروژه و صحهگذاری روی مستندات پروژه ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه اجرای نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری در  81شرکت توزیع و بر منطقهای در سطح کشور ميباشد.

 21-1-5اجرای مدل  SAASخرید نرمافزار شبیهساز
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه بهکارگیری مدل خرید نرمافزار به عنوان سرویس اجاره بر اسراس مردل طراحري شرده و اویویرتبنردی
شرکتهای بر ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1فراخوان و اعالم آمادگي شرکتهای بر جهت اجرای مدل SAAS
 -2فراخوان و اعالم آمادگي شرکتهای تویید کننده نرمافزار شبیهساز جهت اجرای مدل SAAS
 -3تجهیز شبکه به نرمافزار شبیهساز بر اساس اویویتبندی صورت گرفته مطابق مدل SAAS

 -4ارزیابي فني و اقتصادی اجرای مدل در شرکتهای بر
معیار پذیرش مراحل پروژه:
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معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر پروژه و صحه گذاری گرزارش ارزیرابي فنري وا قتصرادی اجررای مردل SAAS

ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه اجرای نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری در شرکتهای واجد شرایط و گزارش ارزیابي فني و اقتصادی ميباشد.
 22-1-5اجرای بسته حمایتي بخش خصوصي
هدف از اجرای پروژه :
هدف از اجرای پروژه تهیه دستورایعملي برای حمایت از توییدکنندگان داخلي نرمافزارهای شربیهسراز و اجررا و نظرارت برر آن
ميباشد.
مراحل اجرای پروژه عبارتند از:
 -1تهیه دستورایعمل بسته حمایتي
 -2نظارت بر مناقصات
 -3اجرای بسته حمایتي
معیار پذیرش مراحل پروژه:
معیار پذیرش مراحل اجرای پروژه تایید ناظر پروژه و صحیهگذاری شرکتهای بر منطقهای و توزیع ميباشد.
خروجي پروژه:
خروجي پروژه گزارش فني اقتصادی بسته حمایتي ميباشد.

 2-5بودجه ریزی و زمانبندی
از آنجا که منابع مایي مستمر یکي از اصليترین (و شاید مهمترین) عوامل توسعه موفق فنراوریهرا اسرت ضرروری اسرت ترا
پیشبیني منابع مایي الزم برای هر یک از اقدامها و سیاستهای تعریف شده مشرخص شرده و بودجره مشخصري بررای آنهرا
پیشبیني گردد.
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به منظور پایدار نمودن و قابل پیشبیني نمودن برنامههای حمایتي مناسب است تا برنامهها برای دورههای زمراني مشرخص و
محدود طراحي و اجرا شوند .با این کار ميتوان به روش ن و در کنترل بودن بودجه مورد نیاز فراهم شدن امکانات ارزیابي بهترر
نتایج و دستاوردها و امکان اصالح بازنگری و ایجاد تطابق بیشتر در برنامهها با شرایط زمان اشاره کرد]2[.
در ادامه در مورد فرایند تدوین بودجه و تهیه برنامه زماني یک پروژه توضیحاتي ارائه ميشود.

 1-2-5ارزیابي توجیه فني و اقتصادی بکار گیری شبیهساز
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  1-5آمده است.
جدول  1-5فعاییتها هزینه و زمان ارزیابي توجیه فني و اقتصادی بکار گیری شبیهساز

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انساني

شناخت و بررسي ابعاد نرمافزارهای شبیهساز

2

تایید مراحل واقدامات

1

بررسي هزینهها و برآورد بازار

2

 2نفر کارشناس مهندسي صنایع

تهیه طرح مایي

4

 1نفر کارشناس مهندس نرمافزار

بررسي منافع سرمایهگذاری

2

 1نفر کارشناس مهندسي بر

تهیه گزارش ارزیابي فني و اقتصادی

1

جمع

12

 2-2-5تشکیل کنسرسیوم ملي تحقیق و توسعه فناوری های شبیهساز صنعت بر
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  2-5آمده است.
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جدول  2-5فعاییتها هزینه و زمان تشکیل کنسرسیوم ملي تحقیق و توسعه فناوری های شبیهساز
هزینه

فعاییت

زمان
(ماه)

(میلیون ریال)

نیروی انساني

شناسایي شرکتهای ذینفع

2

تشکیل کنسرسیوم

4

 1نفر مهندس صنایع

تهیه اساسنامه

6

 1نفر مهندس نرمافزار

جمع

12

 3-2-5تشکیل تیم فني به منظور تکمیل دانش فني مورد نیاز برای توسعه فناوری شبیهساز
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  3-5آمده است.
جدول  3-5فعاییتها هزینه و زمان تشکیل تیم فني

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انساني

شناسایي و معرفي اعضاء تیم فني

2

تهیه دستور جلسات

2

 1نفر مهندس صنایع

تهیه مصوبات تیم فني

8

 1نفر مهندس نرمافزار

جمع

12

 4-2-5تهیه معماری ملي نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  4-5آمده است.
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جدول  4-5فعاییتها هزینه و زمان تهیه معماری ملي نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

تهیه مشخصات فني طرح ملي

2

تحلیل نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری شبکه

8

طراحي نرمافزار شبیهساز

6

تهیه  RFPطرح ملي نرمافزار شبیهساز
بهرهبرداری شبکه بر

2

جمع

18

نیروی انساني

 1نفر ممهندس صنایع
 3نفر مهندس نرمافزار
 2نفر مهندس قدرت

 5-2-5تدوین استاندارد ارزیابي فني نرمافزارهای شبیهساز
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  5-5آمده است.
جدول  5-5فعاییتها هزینه و زمان تدوین استاندارد ارزیابي فني نرمافزارهای شبیهساز

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انساني

شناسایي استانداردهای ارزیرابي نررمافزارهرای
شبیهساز در جهان

2

تعیین معیارهای ارزیابي

0.5

بومي سازی استانداردهای ارزیابي با توجره بره
نیازهای کشور

4

 1نفر کارشناس مهندس نرمافزار

ارزیابي چند نمونه پروژه پایلوت

3

 1نفر کارشناس مهندسي بر

تهیه گزارش ارزیابي پروژههای پایلوت

0.5

تدوین استاندارد ارزیابي فني نرمافزار شبیهساز

2

 2نفر کارشناس مهندسي صنایع
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12

جمع
 6-2-5تهیه بسته حمایتي بخش خصوصي
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  6-5آمده است.

جدول  6-5فعاییتها هزینه و زمان تهیه بسته حمایتي بخش خصوصي

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

انجام مطایعات میداني فني و اقتصادی و
قراردادی

3

تعیین معیارهای حمایتي

3

تهیه بسته حمایتي بخش خصوصي

3

انجام مطایعات میداني فني و اقتصادی و
قراردادی

3

جمع

12

 7-2-5ایجاد آزمایشگاه مرجع تست و ارزیابي نرمافزار در پژوهشگاه نیرو
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  7-5آمده است.

نیروی انساني

 1نفر کارشناس مهندسي صنایع
 1نفر کارشناس مهندس نرمافزار
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جدول  7-5فعاییتها هزینه و زمان ایجاد آزمایشگاه مرجع تست و ارزیابي نرمافزار

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انساني

انجام مطایعات میداني

2

تعیین نیازهای آزمایشگاهي

2

تعیین مشخصات فني و اقتصادی آزمایشگاه

2

 1نفر کارشناس مهندسي بر

خرید تجهیزات

14

 1نفر کارشناس مهندس نرمافزار

راهاندازی آزمایشگاه

2

 1نفر کارشناس مهندسي سختافزار

تهیه دستورایعمل تست نرمافزار

2

جمع

24

 8-2-5شناسایي و ارزیابي شرکتهای داخلي توانمند
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  8-5آمده است.
جدول  8-5فعاییتها هزینه و زمان شناسایي و ارزیابي شرکتهای داخلي

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

شناسایي شرکتهای توانمند

3

تعیین معیارهای ارزیابي

3

ارزیابي و اویویتبندی شرکتها

3

تهیرره گررزارش ارزیررابي فنرري و ترروان مررایي
شرکتهای داخلي توییدکننده نرمافزار

3

جمع

12

نیروی انساني

 1نفر کارشناس مهندسي صنایع
 1نفر کارشناس مهندس نرمافزار
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 9-2-5اجرای دو طرح پایلوت پیادهسازی نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  9-5آمده است.
جدول  9-5فعاییتها هزینه و زمان اجرای دو طرح پایلوت پیادهسازی نرمافزار شبیهساز

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انساني

تعیین مشخصات فني و بازرگاني اسناد مناقصه

2

برگزاری مناقصه

1

 1نفر کارشناس مهندسي صنایع

اجرای طرح

8

 1نفر کارشناس مهندس نرمافزار

ارزیابي پایلوتهای اجرا شده و تهیه گزارش

1

 1نفر کارشناس بر

جمع

12

 10-2-5برگزاری سمینار ساالنه معرفي فناوری های شبیهساز برای بهره برداران
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  10-5آمده است.
جدول  10-5فعاییتها هزینه و زمان برگزاری سمینار ساالنه فناوری های شبیهساز

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انساني

شناسایي و دعوت از شرکتها و افراد ذینفع

1

تعیین موضوعات سمینار و سیالبس آن

3

 1نفر کارشناس مهندسي صنایع

برگزاری سمینار

84

 1نفر کارشناس مهندس نرمافزار

تهیه گزارش نظر سنجي

1

 1نفر کارشناس بر

جمع

84
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 11-2-5اجرای طرح پژوهشي بهسازی نظام آموزشي دیسپاچرها در سطح ملي
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  11-5آمده است.
جدول  11-5فعاییتها هزینه و زمان طرح پژوهشي بهسازی نظام آموزشي دیسپاچرها

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

بررسرري و مطایعرره نظررام موجررود آموزشرري
دیسپاچرها

2

انجام مطایعات تطبیقي

2

اصالح نظام آموزشي دیسپاچرها

6

تهیه آیین نامه آموزشي

2

جمع

12

نیروی انساني

 1نفر کارشناس مهندسي صنایع
 1نفر کارشناس مهندس نرمافزار
 1نفر کارشناس بر

 12-2-5اجرای طرح ملي اجباری آموزش به کارگیری نرمافزار های شبیهساز
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  12-5آمده است.
جدول  12-5فعاییتها هزینه و زمان طرح ملي اجباری آموزش به کارگیری نرمافزار های شبیهساز

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

انجام مطایعات تطبیقي

2

بومي ْسازی و اویویرت بنردی اجررای طررح در
مناطق مختلف کشور

1

اجرای طرح مطابق مناطق اویویتبندی شده

31

تهیه گزارش ارزیابي اجرای طرح

2

نیروی انساني

 1نفر کارشناس مهندسي صنایع
 1نفر کارشناس مهندس نرمافزار
 1نفر کارشناس بر
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جمع

36

 13-2-5طراحي روشي جهت خرید نرمافزار به صورت سرویس اجارهای
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  13-5آمده است.
جدول  13-5فعاییتها هزینه و زمان طراحي روشي جهت خرید نرمافزار به صورت سرویس اجارهای

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انساني

تهیه مدل فني و اقتصادی

2

تعیین مراحل و اقدامات اجرای طرح

1

بررسي هزینهها

2

برآورد بازار

2

 2نفر کارشناس مهندسي صنایع

تهیه ییست شرکتهای توانمند در این زمینه

1

 2نفر کارشناس مهندس نرمافزار

تهیه طرح مایي

2

 2نفر کارشناس بر

بررسي منافع سرمایهگذاری

1

نهایي سازی طرح و تهیه گزارش

1

جمع

12
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 14-2-5پروژه توسعه فناوری نرمافزار تحلیلگر شبکه 1بهرهبرداری
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  14-5آمده است.
جدول  14-5فعاییتها هزینه و زمان توسعه فناوری نرمافزار تحلیلگر شبکه

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

تعیین مراحل و اقدامات پروژه

1

اویویتبندی اجرای طرح در مناطق مختلف

1

اجرای طرح توسعه

9

تست نرمافزار

2

اخذ تاییدیهها

1

تهیه راهنمای کاربر

1

تهیه گزارش پیادهسازی

1

مستندسازی پروژه

2

جمع

18

نیروی انساني

 5نفر مهندس نرمافزار
 3نفر مهندس بر

)Energy Management System (EMS

1
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 15-2-5پروژه اخذ تاییدیههای معتبر بینایمللي نرم افزار تحلیلگر شبکه بهرهبرداری )(EMS

جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  15-5آمده است.
جدول  15-5فعاییتها هزینه و زمان اخذ تاییدیههای معتبر بینایمللي نرمافزار تحلیلگر شبکه بهرهبرداری )(EMS

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

شناسایي شرکت های معتبر برینایمللري بررای
اخذ تاییدیه

1

فراهم کردن ایزامات و شرایط اخذ تاییدیه

2

ارسال نرمافزار جهت اخذ تاییدیه

4

انجام اصالحات

4

اخذ تاییدیهها

1

جمع

12

نیروی انساني

 2نفر مهندس نرمافزار
 1نفر مهندس قدرت

 16-2-5پروژه توسعه فناوری نرمافزار شبیهساز آموزش دیسپاچر 1بهرهبرداری
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  16-5آمده است.

)Dispatcher Training Simulator (DTS

1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
159
ويرايش اول ،اسفند 1393

فاز :5برنامه عملیاتی و تهیه رهنگاشت

جدول  16-5فعاییتها هزینه و زمان توسعه فناوری نرمافزار شبیهساز آموزش دیسپاچر

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

تعیین مراحل و اقدامات پروژه

1

اویویتبندی اجرای طرح در مناطق مختلف

1

اجرای طرح توسعه

9

تست نرمافزار

2

اخذ تاییدیهها

1

تهیه راهنمای کاربر

1

تهیه گزارش پیادهسازی

1

مستندسازی پروژه

2

جمع

18

 17-2-5پروژه اخذ تاییدیههای معتبر بینایمللي نرم افزار شبیهساز آموزشي )(DTS

جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  17-5آمده است.

نیروی انساني

 5نفر مهندس نرمافزار
 3نفر مهندس بر
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جدول  17-5فعاییتها هزینه و زمان اخذ تاییدیههای معتبر بینایمللي نرمافزار شبیهساز آموزشي )(DTS

فعاییت

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

شناسایي شرکت های معتبر برینایمللري بررای
اخذ تاییدیه

1

فراهم کردن ایزامات و شرایط اخذ تاییدیه

2

ارسال نرمافزار جهت اخذ تاییدیه

4

انجام اصالحات

4

اخذ تاییدیهها

1

جمع

12

نیروی انساني

 2نفر مهندس نرمافزار

 18-2-5پروژه بهسازی فناوری نرمافزار تحلیلگر شبکه ) (EMSمتناسب با نیاز بهرهبرداران
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  18-5آمده است.

 1نفر مهندس قدرت
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جدول  18-5فعاییتها هزینه و زمان بهسازی فناوری نرمافزار تحلیلگر شبکه ) (EMSمتناسب با نیاز بهرهبرداران

فعاییت
جمعآوری نظرات کاربران شبکه

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انساني

12

تایید نظرات اصالحي با مشورت از خبرگران و
تیم فني

12

نهایي سازی نظرات اصالحي

6

 4نفر مهندس نرمافزار

انجام اصالحات

24

 4نفر مهندس قدرت

اخذ تاییدیه از کاربران

6

مستندسازی و اصالح اسناد فني

12

جمع

72

 19-2-5پروژه بهسازی فناوری نرمافزار شبیهساز آموزشي ) (DTSمتناسب با نیاز بهرهبرداران
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  19-5آمده است.
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جدول  19-5فعاییتها هزینه و زمان بهسازی فناوری نرمافزار شبیهساز آموزشي ) (DTSمتناسب با نیاز بهرهبرداران

فعاییت
جمعآوری نظرات کاربران شبکه

هزینه
(میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انساني

12

تایید نظرات اصالحي با مشورت از خبرگران و
تیم فني

12

نهایي سازی نظرات اصالحي

6

 4نفر مهندس نرمافزار

انجام اصالحات

24

 4نفر مهندس قدرت

اخذ تاییدیه از کاربران

6

مستندسازی و اصالح اسناد فني

12

جمع

72

 20-2-5تجهیز کل شبکه به نرمافزار شبیهساز
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  20-5آمده است.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
163
ويرايش اول ،اسفند 1393

فاز :5برنامه عملیاتی و تهیه رهنگاشت

جدول  20-5فعاییتها هزینه و زمان تجهیز کل شبکه به نرمافزار شبیهساز
هزینه
فعاییت

(میلیون
ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انساني

اویویرتبنرردی شرررکتهرای بررر جهررت نصررب
نرمافزار شبیهساز

1

تهیه اسناد مناقصه و ارزیابي شرکتکنندگان

2

تجهیز  4شرکت

12

تجهیز  6شرکت

12

تجهیز  8شرکت

12

 2نفر مهندس نرمافزار

تجهیز  12شرکت

12

 1نفر مهندس بر

تجهیز  14شرکت

12

تجهیز  16شرکت

12

تجهیز  19شرکت

12

مستندسازی پروژه

2

جمع

84

 21-2-5اجرای مدل  1SAASخرید نرمافزار شبیهساز
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  21-5آمده است.

Software as a Service

1
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جدول  21-5فعاییتها هزینه و زمان اجرای مدل  SAASخرید نرمافزار شبیهساز
هزینه
فعاییت

(میلیون
ریال)

زمان
(ماه)

فراخوان و اعالم آمادگي شرکت های بر جهت اجررای مردل

1

فراخوان و اعالم آمادگي شررکتهرای توییردکننرده نررمافرزار
شبیهساز جهت اجرای مدل SAAS

1

تجهیز شبکه به نرمافزار شبیهْساز بر اساس اویویتبندی صورت
گرفته

96

ارزیابي فني و اقتصادی اجرای مدل در شرکتهای بر

1

جمع

96

SAAS

نیروی انساني

 2نفر مهندس نرمافزار
 1نفر مهندس بر

الزم به ذکر است که قیمت ارائه شده در این مدل (اجاره سرویس نرمافزار) ميتواند جایگزین قیمت تجهیز کل شبکه از طریق
خرید نرمافزار شود.
 22-2-5اجرای بسته حمایتي بخش خصوصي
جزییات مربوط به فعاییتها هزینه و زمان پروژه در جدول  21-5آمده است.
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جدول  22-5فعاییتها هزینه و زمان اجرای بسته حمایتي بخش خصوصي
هزینه
فعاییت

زمان
(ماه)

(میلیون
ریال)

تهیه دستورایعمل برگزاری مناقصات

1

نظررارت بررر انجررام مناقصررات در راسررتای حمایررت از بخررش
خصوصي

1

اجرای بسته حمایتي

96

جمع

96

نیروی انساني

 2نفر مهندس نرمافزار
 1نفر مهندس بر

 3-5تقسیم کار ملي (نگاشت نهادی مطلوب)
این مویفه با نگاشت نهادی بر اقدامها و سیاستهای تعریف شده و مشخصکنندهی وظایفي است کره کرنشگرران درگیرر در
توسعه فناوری باید از آن پیروی کنند .در قایب تقسیم کار ملي الزم است تا هم متویي اصلي توسرعه فنراوری (پریش برنرده و
هماهنگ کننده برنامهها) معین گردد و هم مسئول سایر نقشهای پشتیبان مشخص گردد.
در این بخش به شناسایي مجریاني که ميتوانند این پروژهها را انجام دهند پرداخته خواهد شد تا با یک نگاشت نهادی مطلوب
و تقسیم کار ملي بهینه بنگاهها و موسسات و سازمانهای مختلف کشور در زمینه فناوری مورد نظر هر یک نقش خویش را در
جهت برآوردن اهداف نقشه راه فناورانه ایفا نمایند .در جدول  23-5تقسیم کار ملي طرح نرمافزار های شبیهساز درج شده است.
جدول  23-5تقسیم کار ملي طرح نرمافزارهای شبیهساز
عنوان پروژه  /اقدام

مجری

ناظر

1

اجرای طرح پژوهشي ارزیابي توجیه فنري و
اقتصررادی برره کررار گیررری شرربیهسرراز در وزارت نیرو
شرکتهای بهرهبرداری صنعت بر

سرمایهگذار
بخش خصوصي

2

تشکیل کنسرسیوم ملري تحقیرق و توسرعه وزارت نیرو
فنراوری هررای شرربیهسراز صررنعت بررر بررا

پژوهشگاه نیرو

همکاران
شرکتهای توزیع
بر های منطقهای
پژوهشگاه نیرو
شرکتهای موجنیرو
کرمانتابلو سام افق
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مجری

ناظر

محوریت پژوهشگاه نیرو و سرمایه گرذاری
مشررترک بررا شرررکتهای بخررش خصوصرري
داوطلب

پژوهش گلستان و سایر
توییدکنندگان نرمافزارهای
شبیهساز

3

تشکیل تیم فني شرامل توسرعه دهنردگان
متخصصان و اساتید مجررب دانشرگاهي و
نمایندگان بهرهبردار به منظور تکمیل دانش وزارت نیرو
فني مورد نیاز برای توسعه فناوری شبیهساز
بهرهبرداری

پژوهشگاه نیرو

4

تهیرره معمرراری ملرري سیسررتم شرربیهسرراز
بهرررهبرررداری و تهیرره  RFPملرري توسررعه
وزارت نیرو
نرمافزار شبیهسراز بهررهبررداری شربکه برر
اساس نیاز های اساسي کشور

پژوهشگاه نیرو

5

تدوین استاندارد ارزیابي مشخصه های فني
مورد نیاز کشرور در حروزه نررمافرزار هرای
شبیهساز بهرهبرداری

6

7

8

9

تهیه بسته حمایتي بخش خصوصي داخلري
جهت حضور در مناقصات داخلي
ایجرراد آزمایشررگاه مرجررع تسررت و ارزیررابي
نرم افزار در پژوهشگاه نیررو بررای ارزیرابي
تویید کنندگان داخلي و شرکتهای خارجي

پژوهشگاه
نیرو

وزارت نیرو

پژوهشگاه
نیرو

وزارت نیرو

پژوهشگاه
نیرو

شناسایي و ارزیابي شرکتهای داخلي توانمند
برای ورود به حوزه نرمافزار های شبیهساز وزارت نیرو
اجرای طرح پایلوت پیراده سرازی نررمافرزار
شبیه ساز بهره برداری در دو نقطه مستعد در
بخش بهرهبرداری کشور

همکاران

پژوهشگاه
نیرو

وزارت نیرو

توانیر

وزارت نیرو

اساتید دانشگاه
شرکتهای توزیع
بر های منطقهای و
شرکتهای تویید کننده
نرمافزارهای شبیهساز
اساتید دانشگاهها
شرکتهای توییدکننده
نرمافزار اسکادا و شبیهساز
در کشور
اساتید دانشگاه
شرکتهای توزیع و
بر های منطقهای
شرکتهای خصوصي
توییدکننده نرمافزارهای
اسکادا و شبیهساز
شرکتهای توییدکننده
نرمافزارهای شبیهساز و
توییدکنندگان تجهیزات و
نرمافزارهای تست
پژوهشگاه نیرو و
شرکتهای توییدکننده
نرمافزارهای شبیهساز
شرکتهای توزیع
بر های منطقهای و
شرکتهای توییدکننده
نرمافزار شبیهساز
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مجری

ناظر

پژوهشگاه
نیرو

وزارت نیرو

ارگانهای برگزار کننده
سمینار شرکتهای
خصوصي حامي

اجرررای طرررح پژوهشرري بهسررازی نظررام
11
آموزشي دیسپاچر ها در سطح ملي

پژوهشگاه
نیرو

وزارت نیرو

شرکتهای توزیع و
بر های منطقهای

اجرررای طرررح ملرري اجبرراری آمرروزش برره
 12کارگیری نرم افرزار هرای شربیه سراز بررای
دیسپاچر های شبکه بهرهبرداری

پژوهشگاه
نیرو

وزارت نیرو

طراحي روشي جهرت خریرد نررم افرزار بره
عنوان سرویس اجراره ای ) (SAASجهرت
13
کاهش هزینه اوییه خرید سیستم برای بهره
بردار و بهبود کیفیت ارایه خدمات

پژوهشگاه
نیرو

وزارت نیرو

پژوهشگاه
نیرو

وزارت نیرو

برگزاری سمینار ساالنه معرفي فناوری های
 10شبیهساز برای بهره برداران

پروژه توسعه فناوری نررم افرزار تحلیرل گرر
 14شبکه بهرهبرداری )(EMS

اخذ تاییدیههای معتبر بینایمللري نررمافرزار
وزارت نیرو
 15تحلیلگر شبکه بهرهبرداری )(EMS
پروژه توسعه فنراوری نررمافرزار شربیهسراز
 16آموزشي )(DTS

پژوهشگاه
نیرو

اخذ تاییدیههای معتبر بینایمللري نررمافرزار
وزارت نیرو
 17شبیهساز آموزشي )(DTS
بهسازی فناوری نرمافزار تحلیرلگرر شربکه
 (EMS) 18متناسب با نیاز بهرهبرداران
بهسازی فناوری نرمافزار شبیهساز آموزشري
19
) (DTSمتناسب با نیاز بهرهبرداران

پژوهشگاه نیرو

وزارت نیرو

پژوهشگاه نیرو

همکاران

شرکتهای توزیع و
بر های منطقهای
شرکتهای توییدکننده
نرمافزار شبیهساز و
شرکتهای توزیع و
بر های منطقهای
شرکتهای توییدکننده
نرمافزارهای شبیهساز
داخل کشور
شرکتهای توییدکننده
نرمافزارهای شبیهساز
داخل کشور
شرکتهای توییدکننده
نرمافزارهای شبیهساز
داخل کشور
شرکتهای توییدکننده
نرمافزارهای شبیهساز
داخل کشور

پژوهشگاه
نیرو

وزارت نیرو

شرکتهای توییدکننده
نرمافزارهای شبیهساز
داخل کشور

پژوهشگاه
نیرو

وزارت نیرو

شرکتهای توییدکننده
نرمافزارهای شبیهساز
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مجری

ناظر

همکاران
داخل کشور

تجهیز کل شبکه به نرمافزار شبیهساز
وزارت نیرو

20

پژوهشگاه نیرو

اجرای مدل  SAASخرید نرمافزار شبیهساز
وزارت نیرو

21

پژوهشگاه نیرو

اجرای بسته حمایتي بخش خصوصي
22

پژوهشگاه
نیرو

وزارت نیرو

شرکتهای توییدکننده
نرمافزار شبیهساز
شرکتهای توزیع و
بر های منطقهای
شرکتهای توییدکننده
نرمافزارهای شبیهساز
داخل کشور
شرکتهای توییدکننده
نرمافزار شبیهساز
شرکتهای توزیع و
بر های منطقهای

 4-5ترسیم رهنگاشت
ره نگاشت یا نقشه راه برنامه عملیاتي بیانگر ارتباط میان اهداف کالن اهداف خرد راهبردها راهکارهرا سیاسرتهرای کرالن
سیاستهای پشتیبان منابع و مجریان است که در طول مراحل قبلي استخراج شدهاند .با ترسیم این نقشه تصرویری کرالن از
مسیر توسعه متشکل از بخشهای مختلف آن و ارتباط بخشها با هم مشخص ميگردد.
نقشه راه یکي از انعطافپذیرترین روشهای متداول برنامهریزی و آیندهنگری است .یکي از انواع نقشه راه نقشره راه فنراوری
است که ابزاری ساختاریافته برای کشف و برقراری ارتباط بین بازارها محصوالت و فناوریهای در حال توسعه در طول زمران
ميباشد .از آنجا که نقشه راه فناوری در سطوح مختلف و با اهداف گوناگون قابلیت تدوین دارد دارای ایگوهای متفاوتي از منظر
هدف و قایب است .انتخاب ایگوی نادرست ميتواند از کارآمدی این ابزار توانمند بکاهد .یذا شناخت دقیق اشکال و رویکردهای
تدوین نقشه راه از اهمیت زیادی برخوردار است.
یکي از اصليترین حوزههای تدوین نقشه راه حوزه فناوری ميباشد .نقشره راه فنراوری ابرزاری سراختاریافته بررای کشرف و
برقراری ارتباط بین بازارها محصوالت و فناوریهای در حال توسعه در طول زمان ميباشد .استفاده از این ابزار به سرازمانهرا
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کمک مي کند تا در محیط پویا و به شدت متغیر امروز با تمرکز بر پویش محیط و ردیابي روند تغییررات فنراوریهرای موجرود
موقعیت خود را در بازار حفو و ارتقا بخشند.
نقشه راه فناوری به سازمانها کمک ميکند تا با شناسایي توییدات و نیازهای بازار آینده و فناوری الزم برای رسیدن به آنها از
وجود تقاضا در آینده اطمینان یابند .نقشه راه فناوری روشي برای شناسایي توییدات یا تهیه نیازها و تبدیل آنها بره گزینرههرای
فناوری و طرحهای توسعه است تا اطمینان حاصل شود که فناوری مورد نیاز آینده به هنگام نیاز آماده و میسر است.
تاریخ شروع استفاده از تکنیک نقشه راه فناوری به سال  1980برميگردد .هنگامي که در کشور آمریکا چندین شرکت از جملره
موتوروال این روش را برای انتخاب بهترین راه به سوی آینده برگزیدند .هدف شرکت موتوروال از ترسیم نقشه راه فناوری ایجاد
تعادل میان موضوعات بلندمدت و کوتاه مدت ایجاد تعادل میان ابعاد راهبردی و ابعاد عملیاتي سازمان و نیرز ایجراد همراهنگي
میان فناوری و سایر منابع سازمان معرفي شده است .بدین ترتیب رویکرد موتوروال به عنوان پایهای برای رشد نقشه راه فناوری
قرار گرفت و این پایه در طول زمان به تدریج دستخوش تغییرات و پیشرفتهایي شد]18[ .
در شکل  1-5نقشه راه توسعه فناوری نرمافزارهای شبیهساز بهررهبررداری شربکه برر نشران داده شرده اسرت .کره در ادامره
توضیحات مربوط به بخشهای مختلف نقشه راه ارائه ميگردد.
پیامد مورد انتظار:
الیهی پیامدهای مورد انتظار مشخص ميکند که توسعهی بکارگیری فناوری چه پیامدها و نتایجي را برای کشور بههمراه دارد.
نتایج مورد نظر:
نتایجي هستند که ازانجام اقدامات موجود در سند توسعه فناوری نرمافزارهای شبیهساز انتظار ميرود.
اقدامات زیرساختي الزم:
اقدامات زیرساختي الزم اقداماتي هستند که بهعنوان پیشنیازها و ایزامات باید انجام شوند که در نتیجهی آن توسرعه فنراوری
مفید واقع شود و نتایج مورد نظر حاصل شود.
فناوریهای هدف:
فناوریهای هدف مجموعه فناوریهای اویویتداری است که در محدودهی این سند برای توسعهی آنها برنامهریزی صرورت
گرفته است.
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برنامه اکتساب فناوری:
اقداماتي است که برای توسعه فناوری باید انجام شود این اقدامات شامل مواردی از قبیل طراحي ساخت اخذ تاییدیه و بهینه
سازی و ...ميباشند.
اقدامات سیاستي:
مجموعه سیاستهایي است که باید اجرا شود تا توسعه فناوری تسهیل شود.
منابع:
منابع الزم جهت تحقق سند توسعه فناوری نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر کشور ميباشد.
همانطور که در نقشه راه مشاهده ميشود طرح کالن نرمافزارهای شبیهساز در چهار فاز به شرح زیر اجرا خواهد شد:
 -1فاز اول که اختصاص به ایجاد زیرساخت نوآوری دارد بین سالهای  1394تا  1395اجرا خواهد شد .در این فاز
شناسایي و ارزیابي شرکتهای داخلي ارزیابي توجیه فني و اقتصادی طرح تشکیل تیم فني و کنسرسیوم ملي تحقیق
و توسعه طراحي معماری ملي سیستم شبیهساز بهرهبرداری و طراحي بسته حمایتي از شرکتهای خصوصي و نیز
طراحي مدیي برای اجاره سرویس نرمافزار انجام خواهد شد.
 -2در فاز دوم که پیادهسازی اوییه فناوری و اجرای پایلوتها ميباشد بین سالهای  1396تا  1397اجرا خواهد شد و در
این فاز آزمایشگاه مرجع ارزیابي نرمافزار پروژه توسعه نرمافزار تحلیلگر شبکه پروژه توسعه نرمافزار شبیهساز
آموزشي و اخذ تاییدیه این نرمافزارها از مراجع ذیصالح انجام خواهد شد .همچنین در این فاز اجرای بسته حمایتي از
بخش خصوصي و نیز اجرای مدل اجاره سرویس آغاز ميشود.
اجرای دو پروژه پایلوت نرمافزار شبیهساز در دو شرکت بر منطقهای که آمادگي بیشتری نسبت به سایر شرکتها
دارند از دیگر فعاییتهای این فاز خواهد بود.
همزمان با اجرای پروژههای پایلوت بهسازی نظام آموزش اپراتورها و تدوین طرح ملي آموزش و بهکارگیری
نرمافزارهای شبیهساز نیز در دستور کار مسئویین ذیربط قرار خواهد گرفت.
 -3بهکارگیری فناوری نرم افزار شبیهساز بهرهبرداری شبکه از سال  1398با تجهیز  4شرکت آغاز خواهد شد و همچنین از
این سال به بعد بهینهسازی فناوریهای شبیهساز آموزشي و تحلیلگر شبکه مطابق نیاز اپراتورها انجام خواهد شد و تا
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پایان طرح که سال  1404خواهد بود ادامه ميیابد .همچنین در این فاز پیشبیني ميشود با شروع بکارگیری نرمافزار
در شرکتهای بر منطقهای و شرکتهای توزیع سمینارهای ساالنه به منظور معرفي فناوری به مخاطبین برگزار
گردد.
 -4در فاز آخر که از سال  1399آغاز ميگردد به تدریج نرم افزارهای شبیهساز در بر های منطقهای و شرکتهای توزیع
نصب خواهند شد .الزم به ذکر است که این نرمافزارها ممکن است بطور یکجا خریداری شوند و یا اینکه از
سرویسهای اجارهای ) (SAASاستفاده شود که تصمیمگیری در این خصوص به میزان آمادگي شرکتهای
توییدکننده شرکتهای بر و نیز سیاستهای وزارت نیرو بستگي دارد.
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شکل  1-5نقشه راه توسعه فناوری نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر کشور
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نتيجهگيري
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فناوری نرمافزارهای شبیهساز بهمنظور شبیهسازی رفتار فرآیندهای جهان واقعي به وجود آمدهاند .امروزه نقش نرمافزار در فرآیند
کنترل و مانیتورینگ بسیار پررنگتر از گذشته شده است .از آنجا که فرآیند کنترل و مانیتورینگ در صنعت بر تمام نقاط کشور
را شامل ميشود بهکارگیری نرمافزارهای شبیهساز نیز در کنار نرمافزارهای کنترل و مانیتورینگ موضوعیت دارد.
استفاده از سیستمهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر عالوه بر اینکه به آمروزش صرحیح اصرویي و بهینره اپراتورهرا کمرک
مي کند تجزیه و تحلیل و رفع خطاهای شبکه را به خوبي و در اسرع وقت انجام ميدهد بطوریکه زمان خاموشري بره حرداقل
رسیده و جلوی بسیاری از خطاهای اپراتورها و بایطبع صدمه به تجهیزات سمت شرکتهای برر و نیرز تجهیرزات مشرترکین
گرفته ميشود.
با وجود سیستمهای شبیهساز قابلیت مشاهده وضعیت پروسه قبرل از اعمرال هرر گونره تغییررات توسرط کراربران در آن قابرل
پیشبیني است .این برنامهها برای باال بردن ضریب ایمني شبکه نیز بکار گرفته ميشوند و همچنین قادرند کرارآیي سیسرتم را
بهبود بخشند .از آنجا که توسط برنامه شبیهساز امکان مشاهده وضعیتهای مختلف شبکه وجرود دارد یرذا ایرن برنامرههرا بره
کاربران کمک ميکند تا بتوانند بهترین وضعیت یا حایت بهینه را برای کارکرد سیستم انتخاب کنند تا کارآیي سیستم به حداکثر
برسد.
بدین ترتیب بطور خالصه پیامدها و نتایج نهایي استفاده از نرمافزارهای شبیهساز در بهرهبرداری شبکه بر عبارتند از:
 کاهش میزان حوادث افزایش قابلیت اطمینان بهرهبرداری و استفاده بهینه منابع از طریق افزایش توان دانشي و عمیراتي نیروی انساني کاهش زمان بازیابي سیستم کاهش هزینههای آموزش کاهش هزینههای تعمیر و نگهداریبرای دستیابي به موارد فو الزم است تغییرات مهمي در سیاستهای صنعت بر کشور صورت گیرد .از جمله آنها ميتوان بره
موارد زیر اشاره کرد:
 تغییر در نظام آموزشي دیسپاچرها -فرهنگسازی در صنعت بر
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 تحریک بازار با اویویتبخشي به رقابت در بخش خصوصي داخل ایزام بهرهبرداران شبکه در بکارگیری فناوری نرمافزارهای شبیهساز توسعه و تعمیق دانش فني از طریق بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد مرجع ارزیابي و استاندارسازی فنيهر چند در ایران نرمافزارهای شبیهساز کمتر مورد استفاده و اقبال قرار گرفتهاند ویي گرایش جهان بره سرمت بکرارگیری ایرن
ابزارها برای بهرهمندی از قابلیتهای ارزشمند آنها روز به روز افزایش ميیابد .از مجموع  97شرکت بهرهبررداری شربکه برر
کشور  63درصد آنها دارای نرمافزار اسکادا بوده و از بین این شرکتها تنها 16درصد مراکز اسرکادا دارای نررمافرزار شربیهسراز
ميباشند.
با توجه به اینکه در حال حاضر حدود  81مرکز دیسپاچینگ شبکه بر کشور فاقد نرمافزار شبیهساز ميباشند خرال وجرود ایرن
فناوری در کشور مشهود است .با توجه به اینکه برآورد متوسط قیمت پایه حدود  7میلیارد ریال برای خرید هر نسخه از نرمافزار
در نظر گرفته شده است یذا اندازه بازار بایقوه این نرمافزارها در کشور در حدود  567میلیارد ریال برآورد ميشود.
به طور کلي مي توان گفت که حدودا یک ششم بازار نرم افزار اسکادا در ایران در اختیار شرکتهای ایراني مي باشرند و ایرن در
حایي است که کلیه نسخه های نرم افزار شبیهساز از طریق فروشندگان خارجي تهیه شده است.
در حال حاضر فناوری شبیهساز در کشور توسعه نیافته و یذا برای رفع این نیاز الزم است این فناوری در کشور ایجاد شود .تویید
این فناوری مي تواند عدم وابستگي به کشورهای خرارجي را موجرب شرود .بردین ترتیرب حرکرت بره سرمت توسرعه فنراوری
نرمافزارهای شبیهساز به دییل کاهش وابستگي به کشورهای خارجي جایگاه استراتژیک کشور را ارتقاء ميبخشد.
بررسي وضعیت چرخه عمر این فناوری در دنیا و در ایران حاکي از آن است که در حال حاضرر در سرطح برینایمللري فنراوری
شبیهساز بهره برداری شبکه بر دارای تقاضای در حال رشد است هر چند که در ایرران بکرارگیری و توسرعه ایرن فنراوری در
دوران جنیني و توید از نظر تقاضای تکنویوژی ميباشد
در حال حاضر توان تویید فناوری نرمافزارهای شبیه ساز در کشور وجود دارد ویي ایرن تروان منحصرر بره چنرد شررکت خراص
توییدکننده نرمافزارهای اسکادا ميباشد .شاخص سطح آمادگي فناوری ) (TRLبرای این فناوری در کشرور در سرطح  2یعنري
تحقیقات کاربردی ميباشد و الزم است تا جهت توسعه این فناوری سرمایهگذاری مناسب صورت پذیرد .بدین ترتیب با توجه به
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اینکه فناوری نرمافزارهای شبیه ساز در کشور توسعه نیافته است یذا برای رفع نیاز بازار الزم است این فناوری در کشور توسرعه
پیدا کند .از منظر پیچیدگي فناوری بیشترین شکاف توانمندی در بخش نیروی انساني مورد نیاز جهت توسرعه و بره کرارگیری
فناوری و توانایي های سازماندهي و مدیریت ميباشد و در بخش دانش فني نیز نیاز به تحقیق و توسعه جهرت تکمیرل دانرش
فني مورد نیاز برای توسعه تکنویوژی ميباشد.
با توجه به اینکه کاربرد نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری مشخص و محدود به صنعت بر ميباشد و از طرفي وضعیت چرخره
عمر این نرمافزار در دنیا در اواخر دوره رشد و نزدیک به بلوغ قرار گرفته است یذا با توجه به شکاف انباشت تکنویوژی کشور ما
به عنوان پیرو در این فناوری محسوب ميشود مي توان نتیجه گرفت که استراتژی توسرعه فنراوری نررمافزارهرای شربیهسراز
درکشور استراتژی اقدام محور خواهد بود.
در استراتژی اقدام محور هدف دستیابي به فناوری در کوتاهترین زمان ممکرن و برا بهررهگیرری از تجرارب کشرورهای پیشررو
ميباشد .یذا با توجه به اینکه دو دسته کلي از تویید کنندگان اسکادا در ایران وجود دارند (توییدکنندگان برینایمللري و دیگرری
توییدکنندگان داخلي) یذا استراتژی اکتساب فن آوری عبارت است از:
توسعه درونزای فن آوری توسط شرکتهای داخلي تویید کننده اسکادا از یک سو و خرید فناوری شبیهساز برای نرمافزار هرای
اسکادای بینایمللي خریداری شده در کشور از شرکت های خارجي ارایه دهنده مي باشد.
با توجه به مطایب فو اهداف کالن کشور در ارتباط با توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر عبارتند از:
 تجهیز کل شبکه بهرهبردار به نرمافزار شبیهساز در افق 1404 کاهش میزان حوادث در بهرهبرداری با استفاده از شبیهساز کاهش زمان بازیابي سیستم از طریق توانمندسازی دیسپاچرها کاهش هزینههای آموزش و پرورش نیروی انساني کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری از طریق افزایش قابلیت پیشبینيسیاست ها و اقدامات توسعه فناوری عبارت است از بسته سیاستي که جهت توسعه نظام نوآوری فناورانره توسرعه فنراوری نررم
افزار شبیهساز بهرهبرداری در کشور باید الزم االجرا مي باشد .یذا فهرست سیاستها و اقدامات (پروژهها) مرتبط عبارت است از:
 -کارآفریني
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 oتوسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری در شرکتهای بر
 oایجاد آزمایشگاه مرجع ارزیابي نرمافزار شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر
 oشناسایي و ارزیابي شرکتهای داخلي
 خلق دانش oتدوین استاندارد ارزیابي فني نرمافزار شبیهساز
 oتشکیل تیم علمي و فني برای توسعه فناوری نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر کشور
 oتشکیل کنسرسیوم ملي تحقیق و توسعه
 انتشار دانش oاجرای دورههای آموزشي کاربردی برای بهرهبرداران شبکه بر
 oاجرای سمینارهای ساالنه معرفي فناوری شبیهساز برای بهره برداران
 جهتدهي به سیستم oتهیه بسته حمایتي بخش خصوصي توییدکننده نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر
 oتوسعه استاندارد ملي ارزیابي مشخصههای فني و معماری نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری کشور
 بازار سازی oتوسعه بسته حمایت از بخش خصوصي و شرکتهای توییدکننده نرمافزارهای شبیهساز
 oتعریف و اجرای دو طرح پایلوت پیادهسازی نرمافزار شبیهسراز بهررهبررداری در دو نقطره مسرتعد در بخرش
بهرهبرداری کشور
 oتجهیز کل شبکه بهرهبرداری بر کشور به نرمافزار شبیهساز
 مشروعیت بخشي oاجرای طرح ملي آموزش بهکارگیری نرمافزارهای شبیهساز برای دیسپاچرهای شبکه بهرهبرداری
 oبهسازی نظام آموزشي دیسپاچرها در سطح ملي
 -بسیج منابع
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 oطراحي و اجرای مدل خرید نرمافزار به عنوان سرویس اجارهای )(1SAAS

 oارزیابي توجیه فني و اقتصادی اجرای نرما فزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر کشور
به منظور بیان ارتباط میان اهداف کالن اهداف خرد راهبردها راهکارها سیاستهای کالن سیاسرتهرای پشرتیبان منرابع و
مجریان الزم است یک برنامه ریزی کاربردی تحت عنوان نقشه راه صورت گیررد بطوریکره تصرویری کرالن از مسریر توسرعه
متشکل از بخشهای مختلف آن و ارتباط بخشها با هم مشخص ميگردد.
نقشه راه طرح کالن نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه بر در چهار فاز به شرح زیر ارائه شده است:
 -1فاز اول که اختصاص به ایجاد زیرساخت نوآوری دارد بین سالهای  1394تا  1395اجرا خواهد شد .در این فاز
شناسایي و ارزیابي شرکت های داخلي ارزیابي توجیه فني و اقتصادی طرح تشکیل تیم فني و کنسرسیوم ملي تحقیق
و توسعه طراحي معماری ملي سیستم شبیهساز بهرهبرداری و طراحي بسته حمایتي از شرکتهای خصوصي و نیز
طراحي مدیي برای اجاره سرویس نرمافزار انجام خواهد شد.
 -8در فاز دوم که پیادهسازی اوییه فناوری و اجرای پایلوتها ميباشد بین سالهای  1396تا  1397اجرا خواهد شد و در
این فاز آزمایشگاه مرجع ارزیابي نرمافزار پروژه توسعه نرمافزار تحلیلگر شبکه پروژه توسعه نرمافزار شبیهساز
آموزشي و اخذ تاییدیه این نرمافزارها از مراجع ذیصالح انجام خواهد شد .همچنین در این فاز اجرای بسته حمایتي از
بخش خصوصي و نیز اجرای مدل اجاره سرویس آغاز ميشود.
اجرای دو پروژه پایلوت نرمافزار شبیهساز در دو شرکت بر منطقهای که آمادگي بیشتری نسبت به سایر شرکتها
دارند از دیگر فعاییتهای این فاز خواهد بود.
همزمان با اجرای پروژههای پایلوت بهسازی نظام آموزش اپراتورها و تدوین طرح ملي آموزش و بهکارگیری
نرمافزارهای شبیهساز نیز در دستور کار مسئویین ذیربط قرار خواهد گرفت.
 -9بهکارگیری فناوری نرم افزار شبیهساز بهرهبرداری شبکه از سال  1398با تجهیز  4شرکت آغاز خواهد شد و همچنین از
این سال به بعد بهینهسازی فناوریهای شبیهساز آموزشي و تحلیلگر شبکه مطابق نیاز اپراتورها انجام خواهد شد و تا

Software as a Service

1
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پایان طرح که سال  1404خواهد بود ادامه ميیابد .همچنین در این فاز پیشبیني ميشود با شروع بکارگیری نرمافزار
در شرکتهای بر منطقهای و شرکتهای توزیع سمینارهای ساالنه به منظور معرفي فناوری به مخاطبین برگزار
گردد.
 -10در فاز آخر که از سال  1399آغاز ميگردد به تدریج نرم افزارهای شبیهساز در بر های منطقهای و شرکتهای توزیع
نصب خواهند شد .الزم به ذکر است که این نرمافزارها ممکن است بطور یکجا خریداری شوند و یا اینکه از
سرویسهای اجارهای ) (SAASاستفاده شود که تصمیمگیری در این خصوص به میزان آمادگي شرکتهای
توییدکننده شرکتهای بر و نیز سیاستهای وزارت نیرو بستگي دارد.
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صورت جلسه اول کمیته راهبری
صورتجلسرره
MQF03-0

تاریررخ 93/07/28 :
شمراره :
پیوست :

مرحله :اول
گروه :کامپیوتر
موضوع جلسه  :آشنایي اعضاء کمیته با یکدیگر و تشریح موضوع طرح
حاضران :آقایان دکتر آقا محمدی -دکتر غرویان -مهندس ذاکر -مهندس رکنیان -مهندس جمشیدی -مهنردس فیرروزی -مهنردس کرمري-
مهندس عامری -مهندس فتحي -مهندس فرهادی -مهندس فیض -مهندس پور مستدام -مهندس تروکلي خرانمهرا مهنردس مرتضروی-
مهندس شیرخاني
پایان 19:00 :
آغاز17:00 :
غایبان :آقایان مهندس اسکویي -مهندس مرجانمهر -مهندس موالیي -مهندس محمودی نصر
دستورجلسه :تشریح طرح و پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه شبیهسازهای صنعت بر
ردی
ف
1
2

3

4

5

موضوعات مطرح شده
آقای مهندس پور مستدام اعضاء کمیته راهبری طرح و پرروژه را معرفري کردنرد و در خصروص
کلیات نرمافزارهای سیموالتور در صنعت بر صحبت کردند.
آقای مهندس فرهادی ضرورت اجرای طرحها ویژگي های تحقیقات میان مدت و بلنرد مردت و
جهت گیری تحقیقات و فرآیند مدیریت پژوهري در پژوهشرگاه و ترکیرب اعضرا و نقرش کمیتره
راهبردی را برای حاضرین شرح دادند.
آقای مهندس ذاکر در خصوص نقش اعضاء کمیته راهبری در تهیه سند سوال کردند (آیا اعضرا
نقش نظارت دارند یا نقش همکاری در تدوین سند نیز دارند؟) در پاسخ آقای مهنردس فرهرادی
توضیح دادند که هدف اصلي نظارت توسط کمیته راهبری است هر چند اعضراء محتررم امکران
همکاری در تهیه سند را داشته باشند پژوهشگاه استقبال خواهند کرد.
آقای مهندس جمشیدی درباره گسترده بودن ابعاد و محدوده طرح توضیح دادند و عنروان کردنرد
که نحوه محدود شدن  Scopeکار چگونه است؟ آقای مهندس فرهادی توضیح دادندکره کمیتره
راهبری نقش تعیین کننده محدوده کار را بر عهده دارند و اگر به توافق رسیدیم عنروان پرروژه را
ميتوان عوض کرد.
آقای مهندس رکنیان :اسکادا خودش ميتواند سیموالتور داشته باشد و ظاهرا هدف آنست که برر
اساس نیازهای بهرهبرداری سیموالتور تهیه شود و آیا الزم است سیموالتور بره اسرکادا خروجري
بفرستد.
آیا سیموالتوری که ميخواهیم تهیه کنیم مجزا از اسکادا است یا سیموالتور توانرایي ایرن را دارد
که دیتابیس  offlineرا از اسکادا بگیرد و تحلیل کنرد و بتروان اصرول بهررهبررداری را در ایرن

اقدام  /پیگیری

سررسید

نتیجه
/
تاریخ
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نرمافزار تست و بررسي کرد؟ جوابهای مهندس فرهادی اعضا کمیته راهبری ميتوانند بعنروان
 hintبه تیم فني مشاور بدهند.
آقای مهندس فیض :پاسخ دادند ماموریت پروژه این است که ضرورت اجرای طرح و  Focusآن
در صنعت بر کشور را مشخص کند .مطایب عنوان شده دقیقا فاز اول پروژه اسرت کره Scope
بسته ميشود و ضرورت شبیهساز در صنعت بر مشخص مي شود نقش مشراور و تریم فنري آن
است که نظرات کمیته راهبری را دخیل کند.
آقای مهندس فیروزی :مدیریت شبکه تویید انتقال تویید و مصرف بایستي مد نظر قرار گیرد .در
طرح شبیهساز مدلسازی بار بهتر است دیده شود .رفتار بار و بهینهسازی بار در منراطق سردسریر
گرمسیر بسته به نوع مصارف دیده شود و دوم آنکه اطالعات موجرود در مردیریت شربکه بررای
ترجمه و استفاده قابل ارائه است.
آقای فرهادی :در بحث شبیهسازی رفتار بار دیده شود و در جواب دوم ميتواند پر رنگ تر از این
باشد و چنانچه سندی تهیه شده خواهش ميکنیم که اعضاء کمیته راهبری هر نوع سند مجاز را
در اختیار تیم فني و مشاورین قرار دهند.
آقای مهندس کرمي :بنظر ميرسد که  Userبه خوبي دیده نشده است .چنانچه شربیهسرازها در
انتهای طرح ساخته شود آیا مدیریت شبکه و مصرف کنندگان ملزم به خریرد شربیهسراز در سرند
راهبردی هستند.
آقای مهندس فرهادی :سند راهبردی و نقشه راه مشخص ميکنرد کره مجموعره فعاییرتهرای
وزارت نیرو یا حمایت وی طي  10سال و پنج سال آینرده برا توسرعه آن بره چره صرورت باشرد.
سیاستگذاری وزارت نیرو در قایب نقشه راه ميآید.
آقای مهندس فیض :در فنآوری روش اکتساب فنآوری این کمیته تصمیم ميگیرد که بهتررین
روش گرفتن شبیه ساز چه هست (از الیسنسور خریداری شود یا خریرداری شرود) روش اکتسراب
فنآوری طیف گستردهای از خرید یا نوشتن نرمافزار شبیهساز را دارد تیم فني پرسشگری با تویید
و توزیع و انتقال کردهاند و نظر  End userرا سوال کردهاند و نیازش سروال شرده اسرت .فراز 4
متدویوژی مشخص ميکند آیا انگیزه کافي وجود دارد برای دویرت بررای بخرش خصوصري کره
بخشي از ابهامات را حل ميکند.
آقای مهندس عامری :بهتر است که انرژی خوبي گذاشته شود و یکبار برا حضرور اعضراء کمیتره
راهبری عنوان پروژه  reviseشود که در ادامه چرائي کل داسرتان را نپرسریم .در انتقرال و فرو
توزیع پروتکل های کمي داریم و پروتکل تستر یک محصول استاندارد اسرت کره  Toolsآن بره
وفور وجود دارد و نیازی نیست کمیته راهبری روی این محصول بحث کنند.
آقای فرهادی :در جلسات جلوتر ميتوان به این نتیجه رسید که چره مرواردی را از اسرکوپ کرار
حذف کنیم و مقرر گردید تیم فني گزارش خود و پیشنهاد خود را برای کمیته راهبری بفرستند تا
در جلسه بعد اسکوپ نهایي شود.
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آقای دکتر غرویان :گفتند که اسکوپ کار محدود شود تا اسکوپ محدود نشود جلو رفرتن پرروژه
اشتباه است.
آقای دکتر محمدی :سیموالتور مهم است که با چه مصرفي تهیه شود .سیموالتور جنبه آموزشي
دارد .آموزش بهرهبرداری آموزش راهاندازی هم زیر مجموعه آن قرار ميگیرد .اصوال سیموالتور
برای یک فعاییت  specificبرای تعامالت  Onlineبهرهبرداری با سیستم اسرت و Interactive
است .توسعه فعاییت کامال  Offlineاست و در این  Categoryقرار نميگیرد.
بهرهبرداری (عادی و اضطراری) و راهاندازی در  Categoryسیموالتورها قرار ميگیرد.
بهره برداری بایستي باز بصورت محدودتر و یا ارتباطات آن بررسي شود (بهرهبرداری یک پست یا
نیروگاه یا مرکز دیسپاچینگ منطقهای مرکز کنترل دیسپاچینگ ملري) بایسرتي دقیقرا مشرخص
شود که سیموالتور برای چه ميخواهیم چون تویید انتقال توزیع خیلي کلي است حتي توزیع هم
بسیار گسترده است یا حتي انتقال خیلي گسترده است بایستي مشخص شود که کدام بخش آنهرا
را نیاز داریم.
باید مشخص کنیم کدام بخش مشکل دارد و در همان قسرمت متمرکرز شرویم و کرار را خیلري
گسترده نکنیم تا عملیاتي باشد.
ما در کشور به خوبي نتوانستیم نررمافرزار  developکنریم و خردمات پشرتیباني بردهیم و آن را
 Updateکنیم.
آقای مهندس ذاکر :نباید سیموالتور را با نرمافزارهای مهندسري کره جرزو ابرزار کرار (نررمافرزار
مطایعات سیستم) اشتباه گرفت .سریموالتور بازیرابي ) (restorationسریموالتور نیروگراه جنبره
آموزشي دارد و بخش توسعه و  ...سیموالتور نیستند بلکه ابزارهای کار هستند .پرس اگرر عنروان
شبیهساز را بخواهیم نباید نرمافزار مهندسي (اسکادا  BMS DMSو  )...را با آن اشتباه گرفت.
تیم فني اعالم کرد سیموالتورها فقط از دید نرمافزاری دیده خواهند شد و در قایب یک گرزارش
اطالعات جمع آوری شده را برای کمیته راهبری ارسال مينماید تا این اعضا قبرل از جلسره دوم
کمیته نظرات خود را اعالم نمایند.

دستورجلسه بعد:
نام و امضای حاضران جلسه:
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صورت جلسه دوم کمیته راهبری
صورتجلسرره
MQF03-0

تاریررخ 93/08/19 :
شمراره :
پیوست :

مرحله :اول
گروه :کامپیوتر
موضوع جلسه  :جلسه دوم کمیته راهبردی
حاضران :آقایان دکتر آقا محمدی -دکتر غرویان -مهندس ذاکر عنبراني -مهندس رکنیان -مهندس جمشیدی -مهندس فیروزی -مهندس
فیض -مهندس پور مستدام -مهندس توکلي خانمها مهندس شیرخاني -مهندس مرتضوی
پایان 19:00 :
آغاز17:00 :
غایبان :آقایان مهندس کرمي -مهندس عامری -مهندس اسکویي -مهندس فرهادی
دستورجلسه :تشریح متدویوژی تأیید نهایي محدوده پروژه و عنوان طرح
ردی
ف
1
2
3
4
5
6
7

موضوعات مطرح شده
آقای مهندس فیض متدویوژی تدوین سند استراتژی را توضیح دادند و مقرر گردید در این جلسه
تعریف محدوده و کاربردهای نرمافزارهای شبیه ساز نهایي شود.
تعریف شبیهساز نهایي گردید به شرح زیر:
عبارت پروسه به عبارت فرآیند معین تعیین نماید.
در بخش محدوده طرح عبارت مدیسازی در بند سوم به عبارت شبیهسازی انواع پروسههرا تغییرر
یابد (  Taskهای معین)
در بند هفتم ابزار مهندسي به ابزار محاسباتي تغییر یابد.
در بخش محدوده طرح در بند هفتم نحوه ارتباط با ابزارهای شاخص مانند  Digsilentو  ...حتي
االمکان بررسي گردد.
در بخش کاربرد شبیهسازها در بند یک آموزش کاربران به آموزش کاربران رده توزیع فو توزیع
و انتقال تغییر یابد.
در بخش کاربرد شبیهساز بند سوم عبارت بهبود عملکرد یا کارایي شبکه بره عبرارت برا افرزایش
توانمندی و قابلیت بهرهبردار در مدیریت شبکه تغییر یابد.
عنوان پیشنهادی پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه نرمافزارهای شبیه ساز بهرهبرداری شبکه
بر ایران عنوان شد و تأیید گردید.

دستورجلسه بعد:

اقدام  /پیگیری

سررسید

نتیجه
/
تاریخ
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نام و امضای حاضران جلسه:

صورت جلسه بررسي اقدامات آتي پروژه

تاریررخ 93/08/24 :
شمراره :
پیوست :

صورتجلسرره
MQF03-0

موضوع جلسه  :بررسي اقدامات آتي پروژه جهت اختتام فاز  1و  2پروژه
حاضران :آقایان مهندس پور مستدام – مهندس توکلي – مهندس فیض

مرحله:
گروه :کامپیوتر
خانمها مهندس شیرخاني -مهندس مرتضوی -مهندس مرتضایي
آغاز10:00 :

غایبان- :

پایان 12:00 :

دستورجلسه:
ردی
ف

موضوعات مطرح شده

1

مراحل قابل انجام جهت اختتام فاز  1و  2به شرح زیر ميباشد:
 .1فعاییتهای قابل انجام قبل از اویویتبندی فناوریها و تحدید محدوده طرح
 تعیین عناوین انواع نرمافزار شبیهساز
 بررسي پیشینه و سابقه استفاده از انواع نرمافزار مشابه صرنعت برر و دالیرل
موفقیت و شکست آنها
 تعیین اجزا سیستمي هر یک از این نرمافزارها
 تعیین پیچیدگي دوره عمر و عمومیت کاربرد هر یک از اجزا سیستمي
 تعیین اهداف ملي توسعه هر یک از نرمافزارها
 نهایي کردن درخت فناوری اوییه
 نهایي کردن معیارهای اویویتبندی درخت و اویویتبندی درخت فناوری
 .2فعاییتهای قابل انجام پس از اویویتبندی فناوریها و تحدید محدوده طرح
 برآورد اندازه بازار نرمافزارهای هدف در بازار ایران بر اساس منابع غیر مستقیم
در صنعت بر

اقدام  /پیگیری

سررسید

نتیجه
/
تاریخ
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برآورد قیمت خرید هر یک از انواع نرمافزار شبیهساز هدف
برآورد کل هزینه تویید هر یک از انواع نرمافزار شبیهساز هدف
بررسي وضعیت کشور در بکارگیری نرمافزارهای هدف
بررسي شرکتهای تویید کنتور نرمافزارهای هدف در ایران و توانمندی آنها
بررسي بازیگران اصل در رابطه با نرمافزارهای هدف

دستورجلسه بعد:
نام و امضای حاضران جلسه:

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
189
ويرايش اول ،اسفند 1393

فاز :5برنامه عملیاتی و تهیه رهنگاشت

صورت جلسه سوم کمیته راهبری
صورتجلسرره
MQF03-0

تاریررخ 93/09/26 :
شمراره :
پیوست :

مرحله:
گروه :کامپیوتر
موضوع جلسه :
حاضران :آقایان مهندس ذاکر عنبراني -مهندس رباني -مهندس تیموری -مهندس عامری -مهندس گیوهای -مهندس خانزاده  -مهندس
فیض -مهندس پورمستدام -مهندس توکلي خانمها مهندس شیرخاني
پایان 15:15 :
آغاز09:00 :
غایبان- :
دستورجلسه :کارگاه پیچیدگي عمرفنآوری نرمافزارهای شبیه ساز بهرهبرداری شبکه بر
ردی
ف
1
2
3
4
5
6
7

8

موضوعات مطرح شده

اقدام  /پیگیری

موضوع طرح توسعهی فناوری نرمافزار شبیهساز صنعت بر برای حاضررین در جلسره
تشریح شد و مهمترین یافتهها آن جهت اعمال نظر اعضا مورد بحث قرار گرفت.
وضعیت دورههای عمرفناوری نرمافزار شبیهساز صنعت بر در ایرران برا حاضررین در
جلسه بررسي شد و مورد تأیید قرار گرفت.
وضعیت دورهی عمر فناوری نرم افزار شبیهساز صنعت بر در دنیا باحاضرین در جلسه
مورد بررسي قرار گرفت و تأیید شد.
سطح پیچیدگي فناوری نرمافزار شبیه ساز صنعت بر بر اساس مدل اطلس با مدعوین
در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و تأیید شد.
سطح  TRLفناوری نرمافزار شبیهساز صنعت بر مطرح شد و پس از بحث و بررسري
مورد تأیید اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت و امتیاز آن تغییر یافت.
مباحث فاز  4پروژه در قایب سواالت اساسي مطرح شد و مرورد بحرث قررار گرفرت و
سواالت جمعبندی گردید.
استراتژی اکتساب فناوری نرمافزار شبیهساز صنعت بر مربوط به فاز  3طررح پرس از
بحث و بررسي توسط حاضرین در جلسه نهایتا منجر به انتخاب روش مناسب گردید.
جایگاه مطلوب پیامدها و نتایج توسعه فناوری همینطرور محورهرای اساسري تغییرر در
راستای رسیدن به آن جایگاه (چشم انداز) مورد بحث قرار گرفت و نگاشت آن استخراج
گردید.

قرار بر این شد که پس از
ویرایش متن چشمانداز و
اهداف به یحاظ ادبي به
جلسه ارائه گردد.

نتیجه
/
سررسید
تاریخ
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فهرست پروژههای الزم جهت اعمال تغییرات برای دستیابي به اهرداف توصریف شرده
9
توسط اعضای حاضر در جلسه استخراج شد.
دستورجلسه بعد :جمعبندی موارد در کمیته راهبری
نام و امضای حاضران جلسه:

صورت جلسه چهارم کمیته راهبری

صورتجلسرره
MQF03-0

تاریررخ 93/10/15 :
شمراره :
پیوست :

مرحله :سند
گروه :کامپیوتر
موضوع جلسه  :نهایي سازی سند توسعه راهبردی طرح نرمافزاری شبیه ساز
حاضران :آقایان دکتر غرویان -مهندس ذاکر عنبراني -مهندس رکنیان -مهندس جمشریدی -مهنردس فیرروزی -مهنردس عرامری-مهنردس
گیوهای -مهندس خانزاده  -مهندس فیض -مهندس پور مستدام -مهندس توکلي خانمها مهندس سخي -مهندس شیرخاني
پایان 17:00 :
آغاز14:00 :
غایبان- :
دستورجلسه:
ردی
ف

1

2

موضوعات مطرح شده
نتایج حاصل از مطایعات مربوط به فاز  1و  2متدویوژی خدمت اعضای محتررم کمیتره راهبرری
ارائه شد (شامل :بررسي وضعیت بکارگیری شبیهسازهای بهرهبرداری برآورد اندازه بازار برایقوه
انواع نرمافزارهای شبیهساز در صنعت بر معماری نررمافرزار شربیهسراز بهررهبررداری درخرت
فناوریهای نرمافزار چرخهی عمرفناوری و سطح پیچیدگي فناوری) و پس از بحث و بررسري و
اعمال تغییرات مورد نظر اعضای محترم مورد تآیید قرار گرفت.
نتایج حاصل از مطایعات مربوط به فاز  3متدویوژی خدمت اعضای محترم کمیتره راهبرری ارائره
گردید (شامل :رویکرد اکتساب فناوری استراتژی توسعه فناوری چشم انرداز توسرعه فنراوری) و

اقدام  /پیگیری
محدوده طرح
تنها به یحاظ
ادبیات تغییر
یافت
متن چشمانداز
تغییر یافت

سررسید

نتیجه
/
تاریخ

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
191
فاز :5برنامه عملیاتی و تهیه رهنگاشت

ويرايش اول ،اسفند 1393

پس از بحث و بررسي و اعمال تغییرات مورد نظر اعضای محترم مورد تأیید ایشان قرار گرفت.
3

4

5

6

7

نتایج سطح آمادگي فناوری در کشور ) (TRLخدمت اعضای محترم کمیته راهبری ارائه گردیرد
(فاز  ) 4و پس از بحث و بررسي تأیید شد.
در حوزهی اقدامات و سیاستها اجزای سیاستگذاری توسعه فنراوری خردمت اعضرای محتررم
کمیته راهبری مطرح شد:
 مبحث کار آفریني مورد بحث قرار گرفت و تأیید شد. مبحث خلق دانش مورد بحث قرار گرفت و تأیید شد. مبحث انتشار دانش مورد بحث قرار گرفت و تأیید شد. مبحث جهت دهي به سیستم مورد بحث قرار گرفت و تأیید شد. مبحث بازار سازی مورد بحث قرار گرفت و تأیید شد. مبحث مشروعیت بخشي بحث و بررسي شد و پس از انجام اصالحات الزم تأیید شد. موضوع بسیج منابع به بحث و بررسي گذاشته شد و مورد تأیید قرار گرفت.کلیه مباحث مورد بحث (فاز  )14جمعبندی و مورد تأیید اعضرای محتررم کمیتره راهبرری قررار
گرفت.
طرح اقدامات و پروژههای استخراجي طرح توسعهی فناوری نرمافزارهای شبیهساز صرنعت برر
تحت عنوان اقدامات و شرح هر یک به استحضار اعضای محترم کمیته راهبری رسید همچنرین
شناسنامه مربوط به هر یک از این طرح ها (شامل  :عنوان هدف مایلستونهرا معیرار پرذیرش
خروجي طرح مدت الزم بودجهی الزم مجری مربوطه) مورد بحث و بررسي قررار گرفرت و در
قایب نقشهی راه مطرح گردید و مورد تأیید اعضای محترم کمیته راهبری قرار گرفت (فاز )5
اهداف طرح توسعه نرمافزارهای شبیهساز خدمت اعضای محترم کمیته معرفي شد و هدف گذاری
تأمین نرمافزار شبیهسازی بهرهبرداری شبکه به صورت سال به سال مورد بحث قرار گرفت و بره
تأیید اعضای محترم کمیته راهبری رسید.
در حوزهی نظام ارزیابي و بروز رساني شاخصهای عملکردی و اثر بخشري و مکرانیزم ارزیرابي
ساختار نظارت و بروز رساني سند (فاز  )6مطرح شد و بحرث و بررسري گردیرد و پرس از انجرام
اصالحات در ادبیات شاخص های عملکردی و اثر بخشي مورد تأیید اعضای محترم کمیتره قررار
گرفت.

دستورجلسه بعد:
نام و امضای حاضران جلسه:
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صورت جلسه هماهنگي برای برگزاری کمیته راهبری
صورتجلسرره
MQF03-0

تاریررخ 93/09/01 :
شمراره :
پیوست :

گروه :کامپیوتر
موضوع جلسه  :جلسه دوم کمیته راهبردی
حاضران :آقایان مهندس پور مستدام خانمها مهندس شیرخاني -مهندس مرتضوی -مهندس زمانزاده
غایبان :آقای مهندس توکلي -خانم مهندس مرتضایي

مرحله:
آغاز14:00 :

پایان 16:00 :

دستورجلسه :تشریح متدویوژی تأیید نهایي محدوده پروژه و عنوان طرح
ردی
ف
1
2
3

4

موضوعات مطرح شده
با توجه به اینکه در جلسه اول کمیته راهبرردی تعریرف شربیه سراز نهرایي شرده اسرت .یرذا در
 Templateپر شده گزارش فاز  1و  2این تعریف تأیید شده تلقي ميگردد.
اجزای سیستم شبیه ساز گزارش و گراف رسم شده آن مورد تأیید است کره در کمیتره راهبرردی
مطرح گردد.
اهمیت و موارد کاربرد مورد تأیید است که در جلسه کمیته راهبری مطرح است سابقه و پیچیدگي
سیستم و دوره عمرفناوری :سابقه کفایت مي کنرد کره در جلسره کمیتره راهبرری مطررح شرود.
پیچیدگي و دوره عمر :بایستي بعد از کامل شدن درخت فنآوری درج شود.
درخت فنآوری بگونه ای تغییر کند که همه موارد در یک درخت قرار گیرد و تا حد امکران خررد
شوند .پیچیدگي بصورت یک چک ییست تهیه شود و سطح پیچیدگي فن آوری و زیر فنآوریها
تهیه شود.

5

بازیگران کلیدی بایستي دستهبندی شوند و بازنگران تهیه شده  Okميباشند.

6

مشاور محترم اسالید بازیگران را به ما خواهند داد که بازیگران را بر اساس آن تقسیمبندی کنیم.

7

محدوده طرح در جلسه کمیته راهبردی نهایي گردید و مورد تأیید است.

8

معیارهای اویویت بندی بایستي بعد از نهایي شدن پیچیدگي دوره عمر و توجیه پذیریهرا انجرام
شوند.

9

منافع اجتماعي و اقتصادی قرار شد در مورد خاص این پروژه شبیهسازی بعدا تصمیمگیری شود.

 10فناوری پایه خوب است وضعیت کشور در بکارگیری فنآوری خوب است.

اقدام  /پیگیری

سررسید

نتیجه
/
تاریخ
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پرسشگری از آقای مهندس تیموری – شرکت توزیع نیروی بر تهران بزرگ
پرسشنامه تدوین سند راهبردی نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر

نام شرکت :توزیع تهران بزرگ
نام کارشناس :آقای مهندس تیموری
سمت :مسئول توسعه نرمافزار اسکادا
تلفن تماس88752521 :

 -1آیا در شرکت از نرمافزار شبیهساز استفاده ميکنید یا قبال با آن کار کردهاید؟
نرمافزار  Survalentکانادایي در شرکت توزیع تهران بزرگ نصب شده است .این نرمافزار شبیهساز نیز دارد که
خریداری نشده است .ایبته برخي قابلیتهای اسکادا از جمله  Network Coloringو توپویوژی نیز هنوز تکمیل نشده
است .نرم افزار اسکادا تحت ویندوز است که پستهای تحت پوشش در آن پیادهسازی شده است .توزیع تهران بزرگ 5
معاونت دارد  .نرمافزار ) Survalent Smart SCADA (QPLو یک نرمافزار  GISدر معاونتها نصب است.
اطالعات فیدرهای 20کیلوویت از مرکز سعادتآباد برای این نرمافزار ارسال ميشود .نرمافزار  Survalentنسخه
آموزشي دارد که بایستي ییسانس آن جداگانه خریداری شود.
 -2آیا از شبیهساز استفاده ميکنید؟ (منظور آن است که چند درصد استفاده ميکنید و اگر استفاده نميکنید به چه علت
و اگر استفاده ميکنید به چه علت؟)
در حال حاضر از شبیهساز استفاده نميشود ویي ضرورت وجود آن زماني که پیشبیني بار نیاز باشد و محاسبات آماری
مدنظر باشد بسیار احساس خواهد شد.
 -3در شرکت شما چند نفر با سیستم شبیهساز کار ميکنند؟ (منظور چه کساني استفادهکننده اصلي هستند و آیا این
نرمافزار کاربرد آموزشي دارد یا کاربرد تحلیل شبکه)

سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبیهساز بهرهبرداری شبکه برق
198
فاز :5برنامه عملیاتی و تهیه رهنگاشت

ويرايش اول ،اسفند 1393

در حال حاضر اطالعات اسکادا توسط پروتکل  DNP3به  Matlabفرستاده ميشود و محاسبات آماری در آن انجام
ميشود .این شبیهساز با Ladder function blockها روند کنترل را شبیهسازی ميکند
 -4نحوه خرید شبیهساز چگونه بوده است؟ (آیا از شرکت سازنده خریداری شده یا ميتوان آن را از جای دیگری نیز
تهیه کرد بعنوان مثال شرکتهای داخلي یا خارجي)
شبیهساز  Survalentرا باید از همان شرکت خریداری کرد ویي شرکتهای داخلي نیز ميتوانند چنانچه پروتکل ارسال
اطالعات استاندارد باشد نسبت به تزریق اطالعات در نرمافزارهای محاسباتي مثل  Matlabو انجام محاسبات آماری و
پیشبیني بار نیز اقدام کرد.
 -5حدود قیمت یک شبیهساز چقدر است؟ (چند درصد قیمت کل سیستم را تشکیل ميدهد؟)
بین  400تا  700میلیون تومان
 -6چنددرصد قابلیتهای شبیهساز را استفاده ميکنید؟
-

در حال حاضر از تمامي قابلیتهای اسکادا نیز استفاده نميشود.

 -7آیا نرمافزار شبیهساز پشتیباني دارد؟
نرمافزارهای شبیهساز حتما پشتیباني نیاز دارند.
 -8چقدر نیاز است که این ورژنها  Updateشوند؟
پشتیباني بهروز رساني بسیار ضروری ا ست
 -9آیا ورژنهای جدید آمده است؟
ورژنهای جدید نرمافزار  Survalentوجود دارند.
 -10تحریم در خرید شبیهساز موثر بوده است؟ آیا شبیهساز مورد نظر ساخت داخل یا ساخت خارج است؟
بله تحریم موثر است ویي ميتوان با نرمافزار داخلي اطالعات را از اسکادا دریافت کرد و شبیهسازی را در محیطهای
محاسباتي مثل  Matlabانجام دارد.
 -11آیا شبیهساز استاندارد خاصي را تبعیت ميکند؟
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استاندارد تبادل اطالعات بسیار مهم است.
 -12آیا با نرمافزار شبیهساز مشکل دارید (مشکالت عملیاتي یا دانشي)؟

 -13آیا نرمافزار نیاز به توسعه دارد؟

 -14آیا با شبیهسازهای پروتکل آشنایي دارید؟ ضرورت این شبیهسازها چیست؟
برای تست  RTUو ارتباط آن با مرکز استفاده ميشود.
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فاز :5برنامه عملیاتی و تهیه رهنگاشت

پرسشگری از آقای مهندس مدني – شرکت توزیع نیروی بر نواحي تهران

پرسشنامه تدوین سند راهبردی نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر

نام شرکت :توزیع تهران نواحي
نام کارشناس :آقای مهندس سید سهیل مدني
سمت :کارشناس تحقیقات
تلفن تماس33342247 :

 -1آیا در شرکت از نرمافزار شبیهساز استفاده ميکنید یا قبال با آن کار کردهاید؟
در شرکت توزیع نواحي استان تهران از نرمآفزار شبیهساز استفاده نميشود .در این شرکت عمدتا آموزش اپراتورها به
روش تجربي صورت ميگیرد .با توجه به اینکه شبکه توزیع حساسیت خیلي باالیي ندارد وجود شبیهساز در آن خیلي
احساس نميشود از طرفي سیستمهای اسکادا نیز در شرکتهای توزیع خیلي کاربردی نیستند و به علت اینک
شبکه های توزیع بسیار وسیع هستند اتومات کردن سنسورهای شبکه توزیع بسیار پرهزینه خواهد بود و بدون اتومات
شدن حداقل 20درصد شبکه امکن شبیهسازی و بدست آورد نتایج مطلوب وجود ندارد .ایبته بخش اتفاقات شبکه
ميتواند شبیهساز داشته باشد ویي باز هم نیاز به آن کم است .شرکتهای توزیع بجای شبیهساز دنبال سیستمهایي
هستند که بتواند سامانه اتفاقات  GIS AMIاتوماسیون داخلي شرکت  Crew Managementمدیریت خودروها و
سیستمهای مشابه را یکپارچه کند و بتواند از طریق آن گزارشهای مدیریتي و آماری در خصوص معیارهایي از جمله
قابلیت اطمینان کفایت موجود انبار و غیره تهیه کند.
 -2آیا از شبیهساز استفاده ميکنید؟ (منظور آن است که چند درصد استفاده ميکنید و اگر استفاده نميکنید به چه علت
و اگر استفاده ميکنید به چه علت؟)
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خیر
 -3در شرکت شما چند نفر با سیستم شبیهساز کار ميکنند؟ (منظور چه کساني استفادهکننده اصلي هستند و آیا این
نرمافزار کاربرد آموزشي دارد یا کاربرد تحلیل شبکه)
خیر
 -4نحوه خرید شبیهساز چگونه بوده است؟ (آیا از شرکت سازنده خریداری شده یا ميتوان آن را از جای دیگری نیز
تهیه کرد بعنوان مثال شرکتهای داخلي یا خارجي)
خریداری نشده است.
 -5حدود قیمت یک شبیهساز چقدر است؟ (چند درصد قیمت کل سیستم را تشکیل ميدهد؟)

 -6چنددرصد قابلیتهای شبیهساز را استفاده ميکنید؟

 -7آیا نرمافزار شبیهساز پشتیباني دارد؟

 -8چقدر نیاز است که این ورژنها  Updateشوند؟

 -9آیا ورژنهای جدید آمده است؟

 -10تحریم در خرید شبیهساز موثر بوده است؟ آیا شبیهساز مورد نظر ساخت داخل یا ساخت خارج است؟

 -11آیا شبیهساز استاندارد خاصي را تبعیت ميکند؟

 -12آیا با نرمافزار شبیهساز مشکل دارید (مشکالت عملیاتي یا دانشي)؟
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 -13آیا نرمافزار نیاز به توسعه دارد؟

 -14آیا با شبیهسازهای پروتکل آشنایي دارید؟ ضرورت این شبیهسازها چیست؟
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فاز :5برنامه عملیاتی و تهیه رهنگاشت

پرسشگری از آقای مهندس افشار – شرکت توزیع نیروی بر مشهد
پرسشنامه تدوین سند راهبردی نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر

نام شرکت :توزیع مشهد
نام کارشناس :آقای مهندس افشار
سمت :مسئول دیسپاچینگ
تلفن تماس051-38655578 :

 -1آیا در شرکت از نرمافزار شبیهساز استفاده ميکنید یا قبال با آن کار کردهاید؟
در شرکت توزیع مشهد نرمافزار شبیهساز وجود ندارد و تنها نرمافزار اسکادای  Open Viewخریداری شده است (400
نقطه که 30درصد شبکه را تحت پوشش قرار ميدهد) که ایبته این نرمافزار دارای مد  studyنیز است که متاسفانه به
علت اینکه در زمان خریداری تعداد نقاط تحت پوشش کم بوده است ضرورت وجود آن احساس نشده بود ویي اکنون
که تعداد نقاط تحت پوشش افزایش پیدا کرده است نیاز به انجام فانکشن  Load Flowميباشد.
 -2آیا از شبیهساز استفاده ميکنید؟ (منظور آن است که چند درصد استفاده ميکنید و اگر استفاده نميکنید به چه علت
و اگر استفاده ميکنید به چه علت؟)
در ابتدا آنقدر ضرورت نداشت چون همکاران به کل شبکه مسلط هستند ویي هر چه شبکه بزرگتر ميشود
بهرهبرداری شبکه از حافظه اپراتورها خارج ميشود و این مسئله ممکن است باعث  blackoutشود.
 -3در شرکت شما چند نفر با سیستم شبیهساز کار ميکنند؟ (منظور چه کساني استفادهکننده اصلي هستند و آیا این
نرمافزار کاربرد آموزشي دارد یا کاربرد تحلیل شبکه)
هم کاربرد آموزشي دارد و هم کاربرد تحلیل شبکه
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 -4نحوه خرید شبیهساز چگونه بوده است؟ (آیا از شرکت سازنده خریداری شده یا ميتوان آن را از جای دیگری نیز
تهیه کرد بعنوان مثال شرکتهای داخلي یا خارجي)
با توجه به اینکه نرمافزار  open viewخارجي است بنظر ميرسد شبیهساز را نیز باید از همان شرکت خریداری کرد
که اکنون خرید خارجي مشکالت خاص خود را دارد.
 -5حدود قیمت یک شبیهساز چقدر است؟ (چند درصد قیمت کل سیستم را تشکیل ميدهد؟)

 -6چنددرصد قابلیتهای شبیهساز را استفاده ميکنید؟
بنظر ميرسد قابلیتهای زیر کاربردی هستند:
 نرمافزار محاسباتي برای برنامهریزی توسعه یا تصمیمگیری شبیهساز سیستم قدرت آموزش اپراتور -7آیا نرمافزار شبیهساز پشتیباني دارد؟
در حال حاضر شرکت توزیع مشهد فاقد نرمافزار شبیهساز است ویي بنظر ميرسد در صورت خریداری آن الزم است
پشتیباني آن نیز نیاز است .زیرا نرمافزارهای کاربردی نیازمند بهروزرساني ميباشد .در غیراینصورت پس از مدتي
اهمیت خود را از دست ميدهند.
 -8چقدر نیاز است که این ورژنها  Updateشوند؟
نرمافزار اسکادارا یک بار در سال  1387به روز رساني کردهاند که این امر نشان ميدهد که بهروز رساني نرمافزار
شبیهساز نیز ضروری است.
 -9آیا ورژنهای جدید آمده است؟
احتماال ورژنهای جدید اسکادا نیز آمده است.
 -10تحریم در خرید شبیهساز موثر بوده است؟ آیا شبیهساز مورد نظر ساخت داخل یا ساخت خارج است؟
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بله تحریم موثر است و امکان خرید نرمافزار خارجي وجود ندارد.
 -11آیا شبیهساز استاندارد خاصي را تبعیت ميکند؟
معموال هر شرکتي روال خاص خود را دارد و استاندارد بینایمللي وجود ندارد.
 -12آیا با نرمافزار شبیهساز مشکل دارید (مشکالت عملیاتي یا دانشي)؟

 -13آیا نرمافزار نیاز به توسعه دارد؟

 -14آیا با شبیهسازهای پروتکل آشنایي دارید؟ ضرورت این شبیهسازها چیست؟
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پرسشگری از آقای مهندس رکنیان – شرکت بر منطقهای اصفهان
پرسشنامه تدوین سند راهبردی نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر

نام شرکت :بر منطقهای اصفهان
نام کارشناس :آقای مهندس رکنیان
سمت :کارشناس مسوول اسکادا
تلفن تماس031 - 36933085 :

 -1آیا در شرکت از نرمافزار شبیهساز استفاده ميکنید یا قبال با آن کار کردهاید؟
بله.
 -2آیا از شبیهساز استفاده ميکنید؟ (منظور آن است که چند درصد استفاده ميکنید و اگر استفاده نميکنید به چه علت
و اگر استفاده ميکنید به چه علت؟)
بله .از  OTSو  PASاستفاده ميکنند .از بخش  PASقابلیتهای  Switching Sequenceو State estimator

در حایت  Onlineو  OTSدر حایت  Offlineمورد استفاده قرار ميگیرند.
 -3در شرکت شما چند نفر با سیستم شبیهساز کار ميکنند؟ (منظور چه کساني استفادهکننده اصلي هستند و آیا این
نرمافزار کاربرد آموزشي دارد یا کاربرد تحلیل شبکه)
کاربرد آموزشي و کاربرد تحلیل دارد.
 -4نحوه خرید شبیهساز چگونه بوده است؟ (آیا از شرکت سازنده خریداری شده یا ميتوان آن را از جای دیگری نیز
تهیه کرد بعنوان مثال شرکتهای داخلي یا خارجي)
هر نرم افزار اسکادا شبیهساز خاص خود را دارد .ویي برای فراگیری اصول دیسپاچری ميتوان از از شبیهساز آموزش
اپراتور عمومي هم استفاده نمود.
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 -5حدود قیمت یک شبیهساز چقدر است؟ (چند درصد قیمت کل سیستم را تشکیل ميدهد؟)
 -6چنددرصد قابلیتهای شبیهساز را استفاده ميکنید؟
 -7آیا نرمافزار شبیهساز پشتیباني دارد؟
بله.
 -8چقدر نیاز است که این ورژنها  Updateشوند؟
نیاز است.
 -9آیا ورژنهای جدید آمده است؟
 -10تحریم در خرید شبیهساز موثر بوده است؟ آیا شبیهساز مورد نظر ساخت داخل یا ساخت خارج است؟
صد در صد.
 -11آیا شبیهساز استاندارد خاصي را تبعیت ميکند؟
 -12آیا با نرمافزار شبیهساز مشکل دارید (مشکالت عملیاتي یا دانشي)؟
 -13آیا نرمافزار نیاز به توسعه دارد؟
بله.
 -14آیا با شبیهسازهای پروتکل آشنایي دارید؟ ضرورت این شبیهسازها چیست؟
بله برای گروه تعمیر و نگهداری مورد نیاز است نه گروه بهرهبرداری.
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پرسشگری از آقای مهندس سبحاني – شرکت بر منطقهای غرب
پرسشنامه تدوین سند راهبردی نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر

نام شرکت :بر منطقهای غرب
نام کارشناس :آقای مهندس سبحاني
سمت :مدیر طرح و توسعه
تلفن تماس09181315847 :

 -1آیا در شرکت از نرمافزار شبیهساز استفاده ميکنید یا قبال با آن کار کردهاید؟
خیر.
 -2آیا از شبیهساز استفاده ميکنید؟ (منظور آن است که چند درصد استفاده ميکنید و اگر استفاده نميکنید به چه علت
و اگر استفاده ميکنید به چه علت؟)
خیر
 -3در شرکت شما چند نفر با سیستم شبیهساز کار ميکنند؟ (منظور چه کساني استفادهکننده اصلي هستند و آیا این
نرمافزار کاربرد آموزشي دارد یا کاربرد تحلیل شبکه)
 -4نحوه خرید شبیهساز چگونه بوده است؟ (آیا از شرکت سازنده خریداری شده یا ميتوان آن را از جای دیگری نیز
تهیه کرد بعنوان مثال شرکتهای داخلي یا خارجي)
شرکت سازنده اسکادا  PSIاین نرم افزار را به عنوان یک بخش از بسته نرم افزاری خود تویید کرده است ویي در پروژه
اسکادا فو توزیع کرمانشاه این بخش خریداری نشده است.
 -5حدود قیمت یک شبیهساز چقدر است؟ (چند درصد قیمت کل سیستم را تشکیل ميدهد؟)
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 -6چنددرصد قابلیتهای شبیهساز را استفاده ميکنید؟
-

-

 -7آیا نرمافزار شبیهساز پشتیباني دارد؟
 -8چقدر نیاز است که این ورژنها  Updateشوند؟
 -9آیا ورژنهای جدید آمده است؟
 -10تحریم در خرید شبیهساز موثر بوده است؟ آیا شبیهساز مورد نظر ساخت داخل یا ساخت خارج است؟
 -11آیا شبیهساز استاندارد خاصي را تبعیت ميکند؟
 -12آیا با نرمافزار شبیهساز مشکل دارید (مشکالت عملیاتي یا دانشي)؟
 -13آیا نرمافزار نیاز به توسعه دارد؟
 -14آیا با شبیهسازهای پروتکل آشنایي دارید؟ ضرورت این شبیهسازها چیست؟
بله برای راه اندازی و تعمیر و نگهداری سیستمهای اسکادا خیلي کاربرد دارد.
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پرسشگری از آقای مهندس حقیقي – شرکت بر منطقهای فارس
پرسشنامه تدوین سند راهبردی نرمافزارهای شبیهساز صنعت بر

نام شرکت :بر منطقهای فارس
نام کارشناس :آقای مهندس حقیقي
سمت :مسوول اتوماسیون بر منطقهای
تلفن تماس071 - 32308365 :

 -1آیا در شرکت از نرمافزار شبیهساز استفاده ميکنید یا قبال با آن کار کردهاید؟
بله .شبیهساز  DTSندارند.
 -2آیا از شبیهساز استفاده ميکنید؟ (منظور آن است که چند درصد استفاده ميکنید و اگر استفاده نميکنید به چه علت
و اگر استفاده ميکنید به چه علت؟)
بله.
 -3در شرکت شما چند نفر با سیستم شبیهساز کار ميکنند؟ (منظور چه کساني استفادهکننده اصلي هستند و آیا این
نرمافزار کاربرد آموزشي دارد یا کاربرد تحلیل شبکه)
به دییل اینکه باید داده وارد سیستم شود زیاد مورد استفاده قرار نميگیرد.
 -4نحوه خرید شبیهساز چگونه بوده است؟ (آیا از شرکت سازنده خریداری شده یا ميتوان آن را از جای دیگری نیز
تهیه کرد بعنوان مثال شرکتهای داخلي یا خارجي)
از شرکت خارجي باید خریداری شود .منظور شرکت تویید کننده نرم افزار اسکادا است.
 -5حدود قیمت یک شبیهساز چقدر است؟ (چند درصد قیمت کل سیستم را تشکیل ميدهد؟)
سوال سختي است.
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 -6چنددرصد قابلیتهای شبیهساز را استفاده ميکنید؟
قابلیتهای محدودی مورد استفاده قرار ميگیرد .به شکلي که یک  Snapshotاز شبکه ميگیرد و روی آن تحلیل
انجام ميدهد.
 -7آیا نرمافزار شبیهساز پشتیباني دارد؟
در حد افزودن یک قابلیت.
 -8چقدر نیاز است که این ورژنها  Updateشوند؟
نیاز نیست.
 -9آیا ورژنهای جدید آمده است؟
خیر.
 -10تحریم در خرید شبیهساز موثر بوده است؟ آیا شبیهساز مورد نظر ساخت داخل یا ساخت خارج است؟
بله.
 -11آیا شبیهساز استاندارد خاصي را تبعیت ميکند؟
خیر.
 -12آیا با نرمافزار شبیهساز مشکل دارید (مشکالت عملیاتي یا دانشي)؟
 -13آیا نرمافزار نیاز به توسعه دارد؟
بله.
 -14آیا با شبیهسازهای پروتکل آشنایي دارید؟ ضرورت این شبیهسازها چیست؟
بله برای راه اندازی و تعمیر و نگهداری و بهرهبرداری سیستمهای اسکادا کاربرد دارد.
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