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هقدهه
ؿجىِ ّبي ثشق وـَس يىي اص ارضاي هْن كٌؼت ثشق ٍ ٍاػط اًتمبل ثشق اص ًيشٍگبُ ثِ هلرش وٌٌرذُ
هي ثبؿٌذً ،شم افضاسّبي هطبلؼبت ػيؼتن لذست پبيِ اكلي هحبػجبت هٌْذػي دس ؿجىِ ّبي ثشق ثَدُ
ٍ دس ثخؾ ّبي ثشًبهِ سيضي ،تحليل ،طشاحي ،ثْشُ ثرشداسي ،وٌترشل ،پربيؾ ،پبيربيي ،ديؼرابييٌ

ٍ

هخبثشات هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ ٍ ثب تَرِ ثِ ػشػت في آٍسي ّربي هرَسد اػرتفبدُ دس كرٌؼت ثرشق,
ّوَاسُ دس حبل تغييش ،تَػؼِ ٍ تىويل هي ثبؿرٌذ .ػريش تىرَيٌي ايري ًرشم افضاسّرب هؼرتلضم ؿٌبػربيي
ًيبص ّبي آيٌذُ كٌؼت ثشق ثِ ًشم افضاسّبي هطبلؼبت ػيؼتن ثب اػتفبدُ اص فٌبٍسي ّبي ًَيي ًرشم افرضاسي
هي ثبؿٌذ .تحمك ايي ّذ ًيبصهٌذ تشػين ًمـِ ساّي اػت وِ دس آى ًحرَُ پيورَدى هؼريش ،هٌربثغ ٍ
اهىبًبت الصم ٍ الضامّبي طي ايي هؼيش ،ثِ طَس ؿفب ٍ دليك هـخق ؿذُ ثبؿذ.
دس حبل حبضش ثبصاس داخلي ًشمافضاسكٌؼت ثشق سؿذ يـوگيشي پيذا وشدُ اػت .تَررِ ثريؾ اص پريؾ
هذيشاى دٍلتي ٍ غيشدٍلتي ثِ وبسثشد فٌبٍسي اطالػبت دس حَصُّبي هشثَطِ ٍ ترالؽ دػرت اًرذسوبساى
ثشاي سفغ ثخـي اص هـىالت ػبختبسي ايري كرٌؼت ،ػرجت ؿرذُ ترب تمبضرب ثرشاي هحلرَالت رذيرذ
ًشمافضاسي افضايؾ ٍ ويفيت هحلَالت لجلي استمب يبثذ .ثٌبثشايي ثب تَرِ ثِ هَاسد يبد ؿذُ هيتَاى اًتظبس
داؿت وِ تٌَع ٍ ويفيت هحلَالت ًشمافضاسي سٍص ثِ سٍص تَػؼِ ٍ ثْجَد يبثذ .ػليرشغن سؿرذ ٍ تَػرؼِ
ًشمافضاسي دس ايي كٌؼت ,تَليذ ًشمافضاسّبي تخللي ثب يبلؾ ّوشاُ ثَدُ ٍ هتٌبػت ثب ًيبصّبي داخلي
تَػؼِ ًيبفتِ اػت .لزا ثشاي دػتيبثي ثِ اّذا تَػؼِ اي تَليذات ًشمافضاسي هؼتلضم تؼبهرل فؼربل ثرب
التلبد رْبًي ،اػتالي ربيگبُ ايشاى دس هٌطمِ ٍ رْبى ،تَاًبيي دس تَليذ ػلن ٍ فٌبٍسي ،سلبثرت پرزيشي
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دس ػطَح ثيي الوللي ،توشوض ثش هٌبثغ اًؼبًي تَاًوٌذ ،اػرتفبدُ هرَحش اص فشفيرت ّربي وـرَس ،وؼرت
فٌبٍسي ًَيي ،ثْجَد پذافٌذ غيش ػبهل ،رزة هٌبثغ ،گؼتشؽ ثبصاسّبي كبدساتي ،تحمرك سلبثرتپرزيشي
هحلَالت ٍ خذهبت ًشمافضاسي ،تَاًوٌذػبصي ثخرؾّربي داًـرگبّي ,پظٍّـري ٍ خلَكري ٍ ايزربد
صيشػبختبسّبي هٌبػت فٌبٍسي اطالػبت هيثبؿذ.

.
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چشنانداز توسعه فناوري نرمافسارهاي تحليل ،هطالعه و راهبري شبكه برق ايران

رد راستاي ارتقاء شاخصاهي بهرهوري ،امنيت و

پايايي شبكو ربق اريان رد يك دوره ده ساهل و با اتكيد رب
مدريیت دانش محور و ظرفيتاهي غني مغز افزاري

خ
رد دا ل كشور ،حوزه فناوري رنمافزاراهي شبكو ربق
كشور حوزهاي است اتشيپز رد تأمین نيازاهي اساسي
رنمافزاري شبكو ربق كشور و داراي نقش فعال رد
بازاراهي رپ رونق منطقواي هب گوهناي هك جاي گاه

جم
هوري اسالمي اريان را هب عنوان قطب توليد
تث
رنمافزاراهي شبكو ربق رد منطقو بيت نمايد.
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اهداف توسعه فناوري
 تَليذ ًشمافضاسّبي ثَهي ٍ ثْشُثشداسي اص آىّب دس حَصُّبي ساّجشدي
 دػتيبثي ثِ ربيگبُ ًخؼت دس ثيي وـَسّبي هٌطمِ دس صهيٌِ كبدسات ًشمافرضاس ثرِ ثبصاسّربي
هٌطمِاي ٍ ثييالوللي

راهبردهاي توسعه فناوري
ساّجشدّب ػجبستٌذ اص:
 تَػؼِ ًشمافضاس حَصُ ساّجشي ؿجىِ ثشق ثب سٍيىشد تحميك ٍ تَػؼِ داخلي
 تَػؼِ ًشمافضاس حَصُ حفبفت ؿجىِ ثشق ثب سٍيىشد تحميك ٍ تَػؼِ داخلي
 تَػؼِ ًشمافضاس حَصُ ثْشُثشداسي ؿجىِ ثشق ثب سٍيىشد تحميك ٍ تَػؼِ داخلي
 تَػؼِ ًشمافضاس حَصُ ثشًبهِسيضي تَػؼِ ؿجىِ ثشق ثب سٍيىشد تحميك ٍ تَػؼِ داخلي
 تَػؼِ ًشمافضاس حَصُ تَصيغ ؿجىِ ثشق ثب سٍيىشد تحميك ٍ تَػؼِ داخلي
ثب اٍلَيتثٌذي سٍيِّبي ًشمافضاسي :
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 .1پيؾثيٌي ثبس ثْشُثشداسي

 .12پيؾثيٌي ػشضِ ٍ تمبضبي اًشطي

 .2آًبليض سخذاد ثْشُثشداسي

 .13ثبصيبثي تَصيغ

 .3پخؾ ثبس ثْيٌِ ثْشُثشداسي

 .14ثبصيبثي ثْشُثشداسي

 .4هـبسوت ٍاحذّب ثْشُثشداسي

 .15حز اتَهبتيه ثبس ثْشُثشداسي

 .5آًبليض پبيذاسي ٍلتبط ثْشُثشداسي

 .16پبيؾ تزْيضات داسايي

 .6تحليل سٍيتپزيشي ثْشُثشداسي

 .17هطبلؼررِ پخررؾ ثرربس دس ػيؼررتن لررذست

 .7اًزبم تٌطيوبت ٍ ّوبٌّگي ّبي ػيؼرتن
حفبفتي حفبفت
 .8آًبليض پبيذاسي صاٍيِ ثْشُثشداسي
 .9پخؾ ثبس ثْشُثشداسي
 .10هطبلؼبت ديٌبهيه ٍ پبيذاسي ؿجىِ ؿبهل
پبيذاسي ٍلتبط ،صاٍيِ ٍ ...
 .11ؿجيِػربصي ٍ هطبلؼرِ ػولىرشد سلرِّرب ٍ
طشحّبي حفبفتي حفبفت

حفبفت
 .18هؼيشيبثي فيذس تَصيغ
 .19تخوررريي پبساهتشّررربي خطرررَ اًتمررربل
ثْشُثشداسي
 .20ربيبثي پؼت تَصيغ
 .21تحليل حَادث يب تحليل دادُ پبيبيي
 .22ثشًبهِسيضي اًشطي اًشطي
 .23پيؾثيٌي ثبس تَصيغ
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 .24هحبػجبت لبثليت اطويٌبى پبيبيي

 .38وبّؾ ؿجىِ تَصيغ

 .25تؼويش ٍ ًگِداسي داسايي

 .39هطبلؼرربت تغييررشات ٍ ػررذم تؼرربدل ٍلترربط

 .26پخؾ ثبس ثْيٌِ تَػؼِ
 .27هطبلؼبت هشثرَ ثرِ حبلرتّربي گرزساي
الىتشٍهغٌبطيؼي

ويفيت تَاى
 .40ربيبثي ثْيٌِ ًـبًگش خطب تَصيغ
 .41ثشًبهِسيضي تَػؼِ پؼت تَػؼِ

 .28طشاحي فيلتشّبي ّبسهًَيىي ويفيت تَاى

 .42ربيبثي ثْيٌِ ػىـٌباليضسّب تَصيغ

 .29پيؾثيٌي تَليذ تَصيغ

 .43ثبصآسايي تَصيغ

 .30تؼييي ًمب ثْيٌِ اتَهبػيَى ؿجىِ تَصيغ

 .44ربيبثي خبصى تَصيغ

 .31آًرررربليض گررررزساّبي الىتشٍهغٌبطيؼرررري

 .45اتلبل وَتبُ تَصيغ

ثْشُثشداسي
 .32آًبليض ٍ پخؾ ثربس ّربسهًَيىي دس ؿرجىِ
ويفيت تَاى

 .46سيضؿجىِ تَصيغ
 .47پخؾ ثبس تَػؼِ
 .48پخؾ ثبس تَصيغ

 .33پيؾثيٌي ثبس تَػؼِ

 .49صهيي وشدى تَصيغ

 .34هتؼبدل وشدى ثبس تَصيغ

 .50هحبػجِ اهاذاًغ خطَ تَصيغ

 .35آًبليض ربسٍة فشوبًؼي دس ؿرجىِ ويفيرت

 .51ثشًبهِسيضي تَػؼِ تَليذ تَػؼِ

تَاى

 .52ثشًبهِسيضي تَاى ساوتيَ تَػؼِ

 .36تخليق ثبس/تخويي ثبس تَصيغ

 .53اسصيبثي  Arc flashتَصيغ

 .37ثشًبهِسيضي تَػؼِ ؿجىِ تَػؼِ

 .54ساُاًذاصي هَتَس تَصيغ
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اقداهات و سياستهاي توسعه فناوري
 حوبيت اص تحميك ٍ پظٍّؾ ثَيظُ پظٍّؾّبي ًيبص هحَس هشتجط ثب ًشمافضاسّبي ؿجىِ ثشق
 تؼشيف خَؿِ پشٍطُّبي هلي ثِ ػٌَاى ػبهل تحشيه ؿجىِّبي ًرَآٍسي ٍ ثرب ّرذ اػرتفبدُ
حذاوخشي اص فشفيتّبي وـَس (اؿخبف حميمي ،ؿشوتّبي داًؾ ثٌيبى ٍ )...
 تـىيل هشوض تَػؼِ ًشمافضاسّبي ؿجىِ ثشق ثب ػبختبس ّيئت اهٌبيي
 ووه ثرِ ايزربد ٍ تمَيرت ربيگربُ تـرىل ّربي ػلوري ،كرٌفي ٍ غيشدٍلتري حربهي تَػرؼِ
ًشمافضاسّبي ؿجىِ ثشق
 اػتفبدُ اص اػتبًذاسدّبي هذل دادُ هبًٌذ ( CIMدس كَست ػذم اهىبى اػرتفبدُ اص هرذل دادُ
اػتبًذاسد ،تذٍيي هذل دادُ اي ثب اػتفبدُ اص ًمطِ ًظش هتخللبى)
 ايزبد ٍاحذ تؼت ٍ ػٌزؾ ويفيت ًشم افضاسّبي ٍاحذّبي هحبػجبتي هطبلؼبت ػيؼتن لرذست
اًتمبل ًيشٍ ؿجىِ ثشق
 پبيؾ ٍ اسصيبثي هذاٍم ٍضؼيت وـَس (ًيبصهٌذيّب ٍ تَاًوٌذيّب) ٍ ثبصًگشي ًمـِساُ
 ايزبد ػبصٍوبس هٌبػت ثِ هٌظَس تبهيي هٌبثغ هربلي پبيرذاس ثرب سٍيىرشد اػرتفبدُ حرذاوخشي اص
فشفيت ّبي هَرَد وـَس هتٌبػت ثب ًَع حَصُّب
 ايزبد ثبًه اطالػبتي هٌبػت ثشاي اػتفبدُ پظٍّـگشاى ايي حَصُ ٍ ثِ اؿتشان گزاؿتي داًرؾ
تَليذ ؿذُ تَػط آًْب دس ايي ثبًه اطالػبتي
 ايزبد ػبصٍوبس تؼت ًشمافضاسّبي ثَهي اص لحبظ كحت ػولىشد هحبػجبتي
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 تذٍيي لَاًيي ٍ دػتَسالؼولّبي الضام آٍس رْت اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبي ثَهي دس حرَصُ ّربي
اٍلَيتداس
 ايزبد ػبصٍوبسّبي هٌبػت رْرت تجلير ًرشمافضاسّربي تَليرذ ؿرذُ ّوبًٌرذ تْيرِ ًؼرخِي
آصهبيـي(دهَ) ثِ رْت هؼشفي ًشمافضاس
 ايزبد ػبصٍوبسّبي حوبيت اص هبلىيت هؼٌَي دس صهيٌِ ًشمافضاسّبي ؿجىِ ثشق
 دس ًظش گشفتي هالحظبتي ثِ رض هالحظبت التلبدي دس تلوينگيشيّب ٍ ػيبػتگرزاسيّربي
هشتجط ثب تَػؼِ ًشمافضاس
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پروشههاي اجرايي
الف ) پشٍطُ طشاحي ٍ پيبدُ ػبصي هذل دادُ:
ًشمافضاسّبي هٌْذػي هطبلؼبت ػيؼتن لذست ًيبصهٌذ ايزبد پبيگبُ اطالػبتي ثب هرذل دادُ اػرت ,هرذل
دادُ ثش هجٌبي اطالػبت الىتشيىي ٍ رغشافيبيي ّش يه اص تزْيضات ؿجىِ ٍ استجب ايي ارضاء دس ديبگشام
ته خطي ؿجىِ طشاحي هيگشددٍ .احذّبي هحبػجبتي هطبلؼربت ػيؼرتن لرذست ثرب اػرتفبدُ اص ايري
دادُّب پشداصؽ اًزبم هي دٌّذ .ايي اطالػبت تَػرط ٍاحرذ ساثرط وربسثشي تَػرط وربسثش ٍ يرب تَػرط
حؼگشّبي اًذاصُ گيشي ،پبيبًِ ّربي غيرش هحلري( ،)RTU, PLCتزْيرضات استجربطيٍ ،اػرط اًؼربى ٍ
هبؿيي ( )HMIتَػط ػبهبًِ ّبي وٌتشل(هبًٌذ  )SCADAايزبد ،تغييش ،رخيشُ ٍ ثبصيبثي هي ؿًَذ.
ًشمافضاسّبي اسائِ ؿذُ هطبلؼبت ػيؼتن لذست تَػط ػبصًذگبى آىّ ،رش يره داساي هرذل دادُ خربف
خَد ّؼتٌذ ٍ اػتفبدُ اص دادُ ّبي يه ًشمافضاس دس ًشمافضاس ديگش غيش هوىي يب ثب هـرىالت ػذيرذُ اي
هَارِ اػت.
ارضا ٍ هؼئَليت ّبي حذاللي هذل دادُ ثب پَؿؾ هحبػجبتي پبيِ اي هطبلؼبت ػيؼرتن لرذست ؿربهل
هَاسد صيش اػت :
 پَؿؾ وليِ ارضاء دادُ ػٌبكش الىتشيىي هَرَد دس ؿجىِ
 ايزبد هذل ساثطِ ّبي ثيي دادُ ّبي گشافيىي ٍ الىتشيىي ثب تَرِ ثِ تَپَلَطي ؿجىِ.
 لبثليت رخيشُ ػبصي ٍ ثبص يبثي ايي دادُ ّب ثِ لبلت ّبي هختلف اػتبًذاسد
 لبثليت ثِ اؿتشان گزاسي ٍ دسيبفت اطالػبت ثب ديگش ًشمافضاسّبي هْن ٍ هؼتجش
 داسا ثَدى ًشمافضاس وذ هٌجغ ثبص ( )Open Sourceهلي ثشاي ّش گًَرِ تَػرؼِ ًرشمافضاسّربي
هٌْذػي كٌؼت ثشق تَػط ري ًفؼبى
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ة) پشٍطُ طشاحي ٍ پيبدُ ػبصي ساثط وبسثشي :
ّشيه اص ايي ٍاحذّبي هحبػجبتي ًيبصهٌذ هحيطي ثرشاي تؼربهالت ثريي وربسثش ,دادُ ّربي الىتشيىري،
گشافيىي ٍ رغشافيبيي هي ثبؿٌذ .ايي هحيط هؼوَال ثشاي وليِ ٍاحذّبي هحبػجبتي هطبلؼربت ػيؼرتن
لذست هـتشن هي ثبؿذ .يىي اص پبساهتشّبي هْن اًتخبة ًرشمافرضاس تَػرط وربسثشاى ,ساثرط وربسثشي ٍ
اهىبًبت آى هي ثبؿذ.
ٍاحذ وبسثشي ًيبصهٌذ تؼشيف دليك اص اًتظبسات آى هري ثبؿرذ.خطبي ورن ،پبيرذاسي ،صيجربيي ،ػربدگي،
دػتشػي ػشيغ ثِ فشاهييً ,وبيؾ ٍ اهىبًبت حذاوخشي ثشاي تؼبهل ثب وبسثش اص هْوترشيي اًتظربسات آى
هي ثبؿذ.ايزبد ٍ تَػؼِ ّش ٍاحذ هحبػجبتي ًيبصهٌذ هحيط هـتشن رْت تشػين ديبگشام ته خطي ٍ
هذل دادُ هـتشن ثشاي ارشاي ٍاحذّبي هحبػجبتي اػت .صيشا ايزبد ٍاحذ وبسثشي گشافيىري هطبلؼربت
ػيؼتن لذست ثب تَرِ ثِ اهىبًبت حذاوخشي ،هؼلتضم صهبى ٍ ّضيٌِ صيبدي هي ثبؿذ .يه ساثط وربسثشي
افضاسربهغ ثَهي هلي هطبلؼبت ػيؼتن لذست ثرشاي پرظٍّؾ ،طرشح ٍ تَػرؼِ دس وـرَس ضرشٍسي هري
ثبؿذ.ارضا ٍ هؼئَليتّبي ساثط وبسثشي حذاللي ؿبهل هَاسد صيش اػت :
 ايزبد هحيط هحبٍسُاي ًشمافضاس ي ثرشاي ٍيرشايؾً ,وربيؾ ٍ ايزربد ديربگشام تره خطري,
وٌتشلي ,طشاحي ,ثشًبهِ سيضي تَػط وبسثش.
 ػوليبت رخيشُ ػبصي ٍ ثبصيبثي ًمـرِ ّربي گشافيىري ثرِ ّورشاُ دادُ ّربي رغشافيربيي ٍ
الىتشيىي آى.
 اهىبى ايزبد فشم ّبي هحبٍسُ اي ثشاي استجب ثب وبسثش رْرت ًوربيؾ ,تغييرش ,ايزربد ٍ يرب
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حز اطالػبتي ّش ًوبد گشافيىي
 اهىبى ايزبد هٌَ ,رؼجِ اثضاس ثشاي ارشاي فشاهيي هَسد ًظش وبسثش
 اهىبى ًوبيؾ ًتبيذ حبكل اص تحليل ّبي هحبػجبتي ثِ وبسثش.
 اهىبى اػىشيات ًَيؼي دس هحيط تَػط وربسثش ٍ لبثليرت تَاًربيي دػتشػري آى ثرِ اوخرش
اهىبًبت ساثط وبسثشي ,ثبًه اطالػبتي ٍ ٍ احذّبي هحبػجبتي

سند توسعه فناوری نرمافزارهای تحليل ،مطالعه و
راهبری شبكهی برق ايران

د) پشٍطُ ايزبد ٍاحذ تؼت ٍ ػٌزؾ ويفيت ًشمافضاسّبي ٍاحذّبي هحبػجبتي
ًشمافضاسّبي هطبلؼبت ػيؼتن لذست ثؼلت اّرذا  ,اثؼربد ٍ پيچيرذگي آى ًيبصهٌرذ طشاحري كرحي ٍ
ثشآٍسدى ًيبصّبي حذاوخشي وبسثشاى آى هي ثبؿذ.ثب تَرِ ثرِ هبّيرت ايري ًرشمافضاسّرب كرحت ػرٌزي
ػولىشد كحي ًشمافضاسّب ًيبصهٌذ فشايٌذ تؼت ٍ اهيٌت آى هي ثبؿٌذ .فشايٌذ تؼت يره ًرشمافرضاس ثرِ
هٌظَس ػٌزؾ ويفيت ًشمافضاس ٍ ؿٌبػبيي خطبّب ٍ ًمب ضؼف ًشمافضاس كَست هيپرزيشد .طجرك آهربس
اسائِ ؿذُ ثب اًزبم تؼتّبي ًشمافضاسيّ ،ضيٌِ ًگْذاسي ًشمافضاس ثِ هيضاى لبثل تَرْي وبّؾ هييبثرذ.
ثِ هٌظَس ػٌزؾ هيضاى ويفيت ًشمافضاس تؼتّبي گًَبگًَي ثش سٍي آى اًزبم هيگيشد وِ دس اداهِ ثرِ
تؼذادي اص آًْب اؿبسُ هي ؿَد:


تؼت ػولىشد ) : (Functionalايي تؼت ثرِ هٌظرَس ػرٌزؾ كرحت ػولىرشد ثشًبهرِ طجرك
هؼيبسّبيي وِ دس طشاحي ًشمافضاس هذ ًظش ثَدُ اػت ،ثِ وبس هيسٍد.



تؼت ثبس ٍ فـبس ) :(Load/Stressتؼت ثبس ثرِ هٌظرَس اطويٌربى اص پبػرخگَيي هٌبػرت ثرب
حذاوخش تؼذاد وبسثش ٍ تؼت فـربس ثرشاي ثشسػري ػولىرشد ػيؼرتن دس هَالرغ ضرؼف هٌربثغ
ػختافضاسي ثِ وبس هيسٍد.



تؼت حزن ( :)Volumeدس ايي تؼت ،وبسايي ثشًبهِ ثب حزن هـخلي اص دادُ هَسد ػرٌزؾ
لشاس هيگيشد.



تؼت وبسايي ) :(Performanceايي تؼت ثرِ هٌظرَس ثشسػري صهربى پبػرخگَيي ػيؼرتن دس
ؿشايط ػبدي ٍ ثذتشيي ؿشايط اًزبم هيگيشد.



تؼت هميبعپزيشي ) :(Scalabilityايي تؼت ثشاي ػٌزؾ لبثليت سؿذ ثشًبهِ دس صهيٌِ ّش
يه لبثليتّبي غيش وبسوشدي آى هخال حزن دادُ،تؼذاد تشاوٌؾّب ٍ هيضاى ثربس لبثرل تحورل
تَػط ػيؼتن اًزبم هيؿَد.



تؼررت لبثليررت اًتمرربل ) :(Portabilityايرري تؼررت ثررشاي وٌتررشل ػررَْلت اًتمرربل يرره
هَلفِ )ً (Componentشمافضاسي اص يه هحيط ثِ هحيط ديگش ثِ وبس هيسٍد.
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د) پشٍطُّبي ساّجشدي ٍ هحبػجبتي
 پشٍطُ طشاحي ٍ پيبدُػبصي ًشمافضاس ساّجشي ؿجىِي ثشق
ساّجشي ؿجىِ ،للت ػيؼتن ثشق وـَس ثَدُ ٍ ثِكَست آًاليي كَست هيپزيشدّ ،شگًَِ ًفَر ػربيجشي
ٍ يب خشاثىبسي دس ايي ػبهبًِ هيتَاًذ خؼبستّبي اهٌيتي ٍ التلبدي گؼتشدُاي ثرِ وـرَس ٍاسد آٍسد.
ثٌبثشايي تَػؼِي ًشم افضاسي ثَهي رْت استمبي اهٌيت ػبيجشي ساّجرشي ؿرجىِي ثرشق اهرشي حيربتي
اػت.

ساّجشي ؿجىِ اص  15سٍيِي ًشمافضاسي تـىيل ؿذُ اػت.
تَػؼِي سٍيِّبي هَسد ًيبص ساّجشي ثِ ػِ ثؼتِ تمؼين گـتِ اػت اص آىربوِ تؼذاد سٍيِّربي هرَسد
ًيبص ثشاي ساّجشي صيبد ّؼتٌذ ٍ ًيض تؼذادي اص آى ّب وربسثشد ٍ اّويرت خيلري ثيـرتشي داؿرتِ ٍ لرزا
اٍلَيت ثبالتشي داسًذ ،تَػؼِي سٍيِّبي هَسد ًيبص ساّجشي ثِ ػِ ثؼتِ تمؼين گـتِ اػت.
ثؼتِي  1وِ ؿبهل سٍيِّبي حيبتي هَسد ًيبص ثشاي ساّجشي ؿجىِ اػت ،ؿبهل سٍيِّبي صيش اػت:
 پخؾ ثبس  -پخؾثبس ثْيٌِ  -پيؾثيٌي ثبس  -آًبليض سخذاد  -هـبسوت ٍاحذّب  -تخويي حبلرت
 سٍيت پزيشي  -وٌتشل اتَهبتيه تَليذ  -آًبليض اتلبل وَتبُ  -پبيؾ ؿجىِثؼتِي  2ثِهٌظَس تىويل هطبلؼبت دسًظرش گشفترِ ؿرذُ دس ثؼرتِي  1ثرَدُ ٍ ػرجت استمربء ويفيرت
ثْشُثشداسي ؿجىِ ٍ افضايؾ اهٌيت فٌي آى هيؿَد .ايي ثؼتِ ؿبهل سٍيِّبي صيش اػت:
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 تخويي پبساهتشّبي ؿجىِ  -آًبليض پبيذاسي ٍلتبط  -آًبليض پبيذاسي صاٍيِ
ثؼتِي  3ثِهٌظَس اتَهبت وشدى فشآيٌذّبيي اػت وِ ثِطَس هؼوَل دس ساّجشي ثِكَست دػرتي ٍ ثرب
اػتفبدُ اص تزشثِي افشاد خجشُ اًزبم هيگيشد .ايي ثؼتِ ؿبهل سٍيِّبي صيش اػت:
 حز ثبس اتَهبتيه  -ثبصيبثي
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 پشٍطُ طشاحي ٍ پيبدُ ػبصي ًشمافضاس هطبلؼبت ثْشُثشداسي ؿجىِ
هطبلؼبت ثْشُثشداسي اص اسوبى اكلي هطبلؼبت هَسد ًيبص ثشاي ثْشُثشداسي اص ػيؼتن ثرشق اػرت ٍ داساي
اّويت ٍافشي اػتٍ ،لي ًشم افضاسي وِ ثتَاًرذ ًيبصّربي داخلري سا پَؿرؾ دّرذ دس دػرتشع ًيؼرت،
هطبلؼبت ثْشُثشداسي اص ػيؼتنّبي لذست ؿبهل هطبلؼبت وَتبُ هذتي اػت وِ تأهيي اهٌيت ػيؼرتن
سا ّذ اكلي ٍ حذالل ػبصي ّضيٌِّب سا ّذ حبًَيِ خَد لرشاس دادُ اػرت .هطبلؼربت ثْرشُثرشداسي سا
هيتَاى ثِ دٍ ثخؾ ولي تمؼينثٌذي وشد .ثخؾ اٍل ؿبهل تؼييي ًمطرِي وربسي ثْيٌرِي ؿرجىِ اص
لحبظ التلبدي هيثبؿذ ٍ ثخؾ دٍم ؿبهل ثشسػي اهٌيت ػيؼتن دس آى ًمطِي وبسي اػت.
اص آىربوِ تؼذاد سٍيِّبي هَسد ًيبص ثشاي هطبلؼبت ثْشُثشداسي صيربد ّؼرتٌذ ٍ ًيرض تؼرذادي اص آىّرب
وبسثشد ٍ اّويت خيلي ثيـتشي داؿتِ ٍ لزا اٍلَيرت ثربالتشي داسًرذ ،تَػرؼِي سٍيرِّربي هرَسد ًيربص
هطبلؼبت ثْشُثشداسي ثِ دٍ ثؼتِ تمؼين گـتِ اػت.
ثؼتِي  1سٍيِّبي حيبتي هَسد ًيبص ثشاي هطبلؼبت ثْشُثشداسي ؿجىِ هيثبؿٌذ ورِ ؿربهل هرَاسد صيرش
اػت:
 پيؾثيٌي ثبس وَتبُهذت  -پخؾ ثبس  -پخؾ ثبس ثْيٌِ  -آًبليض سخرذاد  -هـربسوت ٍاحرذّب -
آًبليض اتلبل وَتبُ
ثؼتِي  2ثِهٌظَس تىويل ثؼتِي  ٍ 1ثيـتش ؿبهل سٍيِّبي ثشسػي پبيذاسي ؿجىِ هريثبؿرذ .دسًظرش
گشفتي هطبلؼبت ثؼتِي  2ػجت افضايؾ اهٌيت ثْشُثشداسي اص ؿجىِ هيؿَد .سٍيِّبي ايي ثؼتِ ؿبهل
هَاسد صيش اػت:
 آًبليض پبيذاسي ٍلتبط  -آًبليض پبيذاسي صاٍيِ  -تخويي حبلت
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 پشٍطُ طشاحي ٍ پيبدُ ػبصي ًشمافضاس هطبلؼبت ثشًبهِسيضي تَػؼِي ؿجىِ
ّذ اص ايي پشٍطُ ،تذٍيي ٍ تَػؼِي ًشمافضاس هطبلؼبت ثشًبهِسيضي تَػؼِي ؿجىِ اػرت .ثشًبهرِسيرضي
تَػؼِي ؿجىِ اص اسوبى اكلي هطبلؼبت هشثَ ثِ ؿجىِّربي لرذست اػرتر يشاورِ اگرش ثشًبهرِسيرضي
هٌبػجي رْت تَػؼِي تَليذ ٍ ،اًتمبل ثشق اسائِ ًگشدد ،اهىبى رجرشاى آى دس فربص ثْرشُثرشداسي هيؼرش
ًجَدُ ٍ ّضيٌِي ثْشُثشداسي ٍ تبهيي اًشطي ثشق سا ثِؿذت افضايؾ خَاّذ داد.
هطبلؼبت ثشًبهِسيضي ػيؼتن لذست ثِ دٍ ثخؾ ولي ثشًبهِسيضيِ تَػؼِ تَليذ ٍ ثشًبهِسيرضيِ تَػرؼِي
ػيؼتن اًتمبل تمؼين هيؿَد.
ثب تَرِ ثِ اييوِ هطبلؼبت ثشًبهِسيضي ؿجىِ ،هطبلؼبت گؼتشدُاي اػت ٍ ّوچٌريي اّويرت ٍ وربسثشد
يهػشي اص سٍيِّبي هطبلؼبتي ايي حَصُ ثبالتش اص سٍيِّربي ديگرش آى اػرت ،دس ايري پرشٍطُ هطبلؼربت
ثشًبهِسيضي تَػؼِ ؿجىِ سا ثِ دٍ ثؼتِ تمؼينثٌذي ؿذُ اػت.
ثؼتِي اٍل حذاللّبي سٍيِّبي هَسد ًيربص ثرشاي هطبلؼربت ثشًبهرِسيرضي سا فرشاّن هريآٍسد ٍ ؿربهل
ثشًبهِسيضي تَػؼِي تَليذ ٍ ؿجىِ اػت .ثؼتِي دٍم ثؼتِي اٍل سا تىويل ًوَدُ ٍ ؿبهل ثشًبهِسيضي
تَػؼِي پؼتّب ٍ ثشًبهِسيضي تَاى ساوتيَ هيؿَد.
ثؼتِي  1ؿبهل سٍيِّبي ًشمافضاسي صيش اػت:
 پيؾ ثيٌي ثبس ثلٌذهذت  -پخؾ ثبس  -پخؾثبس ثْيٌِ  -ثْيٌِػبصي  -ثشًبهِسيضي تَػؼِ تَليذ
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ثؼتِي  2ؿبهل سٍيِّبي ًشمافضاسي صيش اػت:
 ثشًبهِسيضي تَػؼِ ؿجىِ  -ثشًبهِسيضي تَاى ساوتيَ  -ثشًبهِسيضي تَػؼِ پؼت
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 پشٍطُ طشاحي ٍ پيبدُ ػبصي ًشمافضاس هطبلؼبت حفبفت
ّذ ًْبيي اص ػولىشد يه ػيؼتن لذستِ ثِ ّن پيَػتِ اسائِ تَاى الىتشيىي ثب ويفيت ٍ پبيبيي ثبال ثرِ
هلش وٌٌذگبى آى هيثبؿذ .دس ايي هيبى ّوَاسُ هوىي اػت ثشخي اغتـبؿربت دس ػيؼرتن ،ػولىرشد
هطوئي ٍ پبيذاس آى سا ديبس هـىل ًوبيذ .اص رولِ ايي اغتـبؿبت هيتَاى ثِ خطبّربي اتلربل وَتربُ،
ػيَة تزْيضات ؿجىِ ٍ ػبيش ؿشايط غيشػبدي دس ؿجىِ اؿبسُ وشد .حفبفت ػيؼرتن لرذست دس ٍالرغ
داًؾ ٍ ٌّش ؿٌبػبيي ػيَة ٍ اغتـبؿبت ػيؼتن ٍ تزْيضات لذست ثِ هٌظَس رذاػبصي آىّب اص ؿجىِ
ٍ رلَگيشي اص آػيتّبي احتوبلي هيثبؿذ .ايي اهش تَػط هْوتشيي ارضاي تـىيل دٌّذُي ػيؼرتن-
ّبي حفبفتي يؼٌي سلِّبي حفبفتي هحمك هيؿَد .هْوتشيي ٍيظگريّرب ٍ هـخلربت يره ػيؼرتن
حفبفتي هٌبػت ثشاي ؿجىِ لذست سا هيتَاى ثِ كَست صيش ثشؿوشد:
 پبيبيي صيبد :ثِ ايي هفَْم وِ ػيؼتن حفبفتي دس صهبىّبيي وِ الصم اػت ثِ دسػتي ػول
وٌذر
 اهٌيت صيبد :ثِ ايي هفَْم وِ ػيؼتن حفبفتي دس صهبىّبيي وِ الصم ًيؼت ػول ًىٌذر
 اًتخبةگشي :ثِ ايي هفَْم وِ ػيؼتن حفبفتي طَسي ػول وٌذ وِ حذاوخش تذاٍم ثشق-
سػبًي ثب حذالل لطغؿذگي دس ػيؼتن سخ دّذر
 ػشػت :ثِ ايي هفَْم وِ ػيؼتن حفبفتي اغتـبؽ ايزبد ؿذُ دس ػيؼتن لذست سا دس
حذالل صهبى هوىي ٍ ثب ػشػت صيبد سفغ وٌذ تب اص داهٌِ آػيت ٍ خؼبست ثِ ؿجىِ وبػتِ
ؿَد.

سػيذى ثِ اّذا روش ؿذُ دس ساثطِ ثب ػيؼتن حفبفتي ؿجىِ لذست ًيبصهٌذ فشاّن ثرَدى يره ثؼرتش
هطبلؼبتي ٍ هٌْذػي هٌبػت هيثبؿذ .اهشٍصُ ايي ثؼتش تَػط ًشمافضاسّبي هختلرف دس حرَصُ حفبفرت
ؿجىِ فشاّن ؿذُ اػت .هطبلؼبت حفبفت ؿجىِ اص  6سٍيِي ًشمافضاسي تـىيل ؿذُ اػت.
ايي سٍيِّب ؿبهل هَاسد صيش اػت.
 پخؾ ثبس  -اتلبل وَتبُ  -پبيذاسي ّ -وبٌّگي ػيؼتن حفبفتي  -ؿرجيِػربصي ٍ هطبلؼرِي
ػولىشد ػيؼتن حفبفتي  -آًبليض گزساّبي هغٌبطيؼي
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 طشاحي ٍ پيبدُ ػبصي ًشمافضاس هطبلؼبت ؿجىِّبي تَصيغ
ثب تَرِ ثِ اييوِ ثيـتش تلفبت ثشق دس ايشاى دس ؿجىِّبي تَصيغ اػت ،تَػؼِي يٌيي ًشمافضاسي ػجت
افضايؾ ويفيت ثشًبهِسيضي ٍ ثْشُثشداسي اص ؿجىِّبي تَصيغ ٍ لزا وبّؾ يـنگيش تلفبت ايي ؿجىِّب
خَاّذ ؿذ.
داليل اّويت ثخؾ تَصيغ آى اػت وِ ايي ثخؾٍ ،اػط اكلي صًزيشُي كٌؼت ثرشق ثرب هـرتشويي ٍ
هتمبضيبى ثَدُ ٍ ًمؾ حيبتي دس هيضاى سضبيت هـتشويي ٍ هتمبضيبى ثشق داسدّ .وشاُ ثرب ؿرجىِّربي
تَصيغ ،ػيؼتنّبي فشػي هختلفي دس استجب ثب خَد ؿجىِّبي تَصيغ هَسد ًيبص هيثبؿرٌذ ترب ًيبصّربي
هشثَ ثِ التلبدي ثَدى ،لبثليت اطويٌبى ،ويفيت تَاى ٍ ايوٌي هٌجغ تغزيرِي الىتشيىري سا ثرشآٍسدُ
ًوبيٌذ.
هطبلؼبت ؿجىِّبي تَصيغ ثِ دٍ ثخؾ طشاحي ٍ تحليل تمؼينثٌذي هيؿَد .ثخؾ طشاحي ؿجىِّبي
تَصيغ ؿبهل سٍيِّبي پيؾثيٌي ثبس ،ربيبثي پؼتّب ،هؼيشيبثي فيذس ،طشاحري هؼريش ثْيٌرِي هربًَس،
ربيبثي ثْيٌِ ي تزْيضات ربًجي ٍ ادٍات حفربفتي (ّوچرَى خربصىّرب ،ػىـرٌباليضسّب ،سيىلَصسّرب ٍ
ًـبًگشّبي خطب) ،هتؼبدل وشدى ثبس ،طشاحي ػيؼتن صهيي ،تؼييي ًمب ثْيٌرِي اتَهبػريَى ؿرجىِ ٍ
ػبيض وشدى هٌبثغ تَليذي دس سيضؿجىِ هيؿَد .تحليل ؿجىِّبي تَصيغ ثب اػتفبدُ اص سٍيِّربي پخرؾ
ثرربس ،ثبصيرربثي ،ورربّؾ ؿررجىِ ، ،ثرربصآسايي ،اتلرربل وَترربُ ،اسصيرربثي  ،Arc Flashساُاًررذاصي هَتررَس،
تخليق/تخويي ثبس ٍ هحبػجِي اهاذاًغ خطَ كرَست هريگيرشد .گؼرتشدگي هجبحرج هَررَد دس
تحليل ٍ طشاحي ؿجىِّبي تَصيغ ٍ وبسثشدّبي ثخؾّبي هختلف آى ،هطبلؼبت ايري حرَصُ ثربصُّربي
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صهبى حميمي ،آىاليي ،وَتبُهذت ٍ هيبىهذت سا ؿبهل هيؿَد .سٍيِّبي ًشمافضاسي هشثَ ثِ طشاحري
ؿجىِّبي تَصيغ ّوچَى ربيبثي پؼتّب ،هؼيشيبثي فيذسّب ،ربيبثي ثْيٌِي ادٍات ربًجي ،صهيي وشدى
ٍ ػبيض وشدى هٌبثغ دس سيضؿجىِّب دس افك هيبىهذت وبسثشد داسًذ ،حبلآًىِ سٍيِّربي هتؼربدل ورشدى
ثبس ،اسصيبثي ٍ Arc Flashساُاًذاصي هَتَس دس افك وَتبُهذت ثشسػي هيؿًَذ .ػبيش سٍيِّبي ًشمافرضاسي
ػيؼتنّبي تَصيغ هوىي اػت دس ثبصُّبي صهبًي هختلفي ثِ وبس سًٍرذ .ثرِ ػٌرَاى هخربل ،ثبصيربثي ثرِ
كَست آىاليي ٍ يب وَتبُ هذت ،سٍيِّبي پخؾ ثبس ،اتلبل وَتبُ ٍ وبّؾ ؿرجىِ ثرِ كرَست آىاليري،
وَتبُهذت ٍ يب هيبىهذت ٍ سٍيِي پيؾثيٌي ثبس دس افك هيبى هذت (دس طشاحي ؿجىِّبي تَصيغ) ٍ دس
افك وَتبُ هذت (دس ثْشُثشداسي ؿجىِّبي تَصيغ) ارشا هيؿًَذ.
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 ػيؼتنّبي ADMS ٍ DMS
ػيؼتنّربي Advanced Distribution ( ADMS ٍ )Distribution Management System( DMS

ٍ )Management Systemفبيف خَد سا ثِ كَست صهبى حميمي اًزبم هيدٌّذ.
ثب تَرِ ثِ اييوِ سٍيِّبي هَسد ًيبص ثشاي هطبلؼبت ؿجىِّبي تَصيغ ثؼيبس گؼتشدُ هيثبؿذّ ،وچٌيي
تؼذادي اص ايي سًٍذّب اّويت ثيـرتشي داؿرتِ ٍ وربسثشد ثيـرتشي ًيرض داسًرذ ،سٍيرِّربي هشثرَ ثرِ
ؿجىِّبي تَصيغ سا ثِ  2ثؼتِ تمؼين ؿذُ اػت.
ثؼتِي  1وِ ثيـتش هشثَ ثِ سٍيِّبي ثٌيبدي ٍ سٍيِّبي هشثَ ثِ طشاحي ؿجىِي تَصيغ هيؿرَد ٍ
اص اّويت ٍ وبسثشد ثيـتشي ثشخَسداس اػت ٍ ؿبهل سٍيِّبي صيش اػت:
 پخؾ ثبس  -پيؾثيٌي ثبس (هيبىهذت)  -ثبصيبثي  -ربيبثي پؼتّب  -هؼيشيبثي فيرذس  -اتلربل
وَتبُ  -طشاحي هؼيش ثْيٌِي هبًَس  -ربيبثي ٍ ّوبٌّگي ثْيٌِ تزْيضات حفبفتي
ثؼتِي  2وِ ثيـتش هشثَ ثِ تحليل ؿجىِّبي تَصيغ هيؿَد ٍ ؿبهل سٍيِّبي صيش اػت:
 پيؾثيٌي ثبس (وَتبُهذت)  -وبّؾ ؿجىِ  -تخليق/تخويي ثبس  -هتؼبدل وشدى ثبس  -تؼييي
ًمب ثْيٌِي اتَهبػيَى پؼت  -ثبصآسايي
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