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سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسععه نعر افزارهعاي تلييع  ،الاهععه و
راهبري شبكه برق ايران
،

پيشگفتار

شبکه هاي برق کشور يکي از اجزاي مهم صنعت برق و واسط انتقال برق از نيروگاه به مصرف کننده مي باشند ,نرم افزارهااي
مطالعات سيستم قدرت پايه اصلي محاسبات مهندسي در شبکه هاي برق بوده و در بخش هاي برنامه ريزي ,تحليل ,طراحاي,
بهره برداري  ,کنترل ,پايش ,پايايي ,ديسپاچينگ و مخابرات مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به سرعت فا آوريهااي ماورد
استفاده در صنعت برق ,همواره در حال تغيير ,توسعه و تکميل ميباشند .سير تکويني اي نرمافزارها مستلزم شناسايي نيازهااي
آينده صنعت برق به نرمافزارهاي مطالعات سيستم با استفاده از فناوريهاي نوي نرمافزاري ميباشند .تحقق اي هدف نيازمناد
ترسيم نقشه راهي است که در آن نحوه پيمودن مسير ،منابع و امکانات الزم و الزامهاي طي اي مسير ،به طور شفاف و دقياق
مشخص شده باشد.در اي پروژه هدف بر آن است که با ترسيم نقشه راه فناوري "طراحي ،پيادهسازي و توساعه نارمافزارهااي
تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق ايران" ،چشمانداز سياستگذاريها و در ادامه فعاليتهاي آينده در اي حوزه مهم و اساسي از
صنعت برق کشور تبيي گردد .اهداف بلندمدت ،ميانمدت و کوتاهمدت در ايا حاوزه و باه دنباال آن ،برناماههااي عمليااتي
بلندمدت ،ميانمدت و کوتاه مدت متناظر با هريك از اي اهداف و سرانجام فعاليتها و پروژههاي خرد موجود در هر يك از ايا
برنامهها جهت تحقق نقشه راه ،ترسيم شده تا سرانجام سند راهبردي اي ف آوري در شبکه برق ايران حاصل گردد.
گزارش حاضر گزارش بند دو ازمرحله يك تحت عنوان تبيي مشخصه هاي فناورانه پروژه ميباشد با هدف تدوي ضرورت
و داليل توجيه پذيري توسعه ف آوري"طراحي ,پياده سازي و توسعه نرم افزارهاي تحليل ,مطالعه و راهبري شبکه برق ايران"
بوده و به تشريح داليل توجيهي توليدنرمافزارهاي مهندسي در حوزه برقرساني صنعت برق درکشور ميپردازد.
اي گزارش توسط حميد دانايي و مهندس جعفري تهيه گرديده است.
ناظر محترم پروژه آقاي مهندس امير فرشاد فتحي مدير محترم امور پژوهشي و مشاور پژوهشاگاه آقااي مهنادس مهادي
صحاف زاده مشاور محترم طرحهاي کالن و راهبردي صنعت برق مي باشند.داور گزارش آقاي مهنادس اميار تاوکلي و نااظر
داخلي پروژه مهندس فرهاد فالحي مي باشند.
اعضاي محترم کميته راهبري آقاي دکترساماني معاون راهبري شبکه برق ايران دکتر سيد حميد حسيني عضو هيئت علمي
دانشگاه صنعتي شريف ,آقاي دکتر طباطبايي هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ,آقاي دکتر وحيدگوهري صدر رياي

گاروه

مطالعات برون مرزي توانير ,آقاي مهندس فالحي مدير گروه پژوهشي اقتصاد و مديريت برق پژوهشگاه نيرو و خاانم مهنادس
حميده قديري امور زيربنايي و زيرساخت پژوهشگاه نيرو مي باشند.
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پيشگفتار

،

مشاور فني پروژه آقاي دکتر جعفريان و همکاران پروژه خانم مهندس شمسي و آقاي مهندس اله ياري بوده و مشاور ماديريت
تکنولوژي پروژه آقاي مهندس جعفري مي باشد.
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عواملي کلي که باعث ايجاد ,تغيير و توسعه نرم افزارهاي شبکه برق ميشوند به شرح زير ميباشند:
 رشد سريع فناوريهاي نوين نرمافزاري و سختافزاري در حوزه رايانه و مخابرات باعث بازنگري در بهينهسازي
نرمافزارهاي موجود و استفاده از اين فناوريهاي نوين ميگردد.
 استفاده از الگوريتمهاي جديد محاسباتي در حوزه صنعت برق  ,HPC1بازنويسي نرمافزارهاي محاسباتي با استفاده از اين
الگوريتمها انجام ميگيرد.
 همزمان با رشد تکنولوژيکي صنعت برق و يا تغيير قوانين باالدستي ,نيازمنديهاي جديدي از ابزارهاي نرمافزاري به
همراه خواهد داشت و اين امر مستلزم ايجاد نرمافزارهاي جديد براي جوابگويي به اين تغييرات خواهد بود.
توسعه فناوريهاي شبکههاي برق بدون توسعه نرمافزاري امکانپذير نميباشد ,لذا براي همگامسازي آنان با يکديگر مي
بايستي به حوزههاي جديد صنعت برق پرداخته و نيازهاي نرم افزاري آن را استخراج نمود.

High Performace Computing

1
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سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :1تدوين مباني سند

4
ويرايش اول،شهريور 1393

مقدمه
در تدوين اسناد راهبردي در گام اول توجه به ضرورت و داليل توجيهپذير بودن فناوري براي ورود به ساير گامهاي تدوين سند
و همچنين شروع مطالعه روي فناوري امري ضروري است .به منظور تبيين ضرورت و داليل توجيهپذيري فنااوري از ديادگاه
ملي توجه به ابعاد مختلف فناوري از قبيل مسائل و موضوعات اقتصادي ،اجتماعي ،تکنولوژيکي ،سياساي و امنيتاي از اهميات
بااليي برخوردار است .در اين فصل پيرامون روشهاي مختلف تبياين ضارورت و داليال توجياهپاذيري در ادبياات ماديريت
تکنولوژي و مزايا و معايب هر يک بحث شده است.

توجيهپذيري توسعه
توسعهي هر فناوري در گرو داشتن يک دليل موجه ،که بيانکنندهي چرايي توسعه است ،ميباشد .در کنار مزاياي مختلفي که
گسترش يک فناوري بههمراه ميآورد ،هزينههايي نيز بر هر سيستم توسعهدهندهي فناوري تحميل ميشود .در اين راستا ،الزم
است تا با سنجش تناسب مزاياي حاصل از توسعه در برابر هزينههاي آن ،فناوريهاي منتخب براي توسعه برگزيده شوند .اين
تحليل ،بيانکننده دليلي موجه براي گسترش فناوري است .اگر موضوع اين توجيهپذيري بررسي يک فنااوري نوظهاور باشاد،
فرصتهاي پديدآمده از توسعه اين فناوري در آيندهي نزديک بيانگر مزاياي آن خواهد بود و اگر هم فناوريهاي بالغ موضاوع
تحليل باشد ،بهدليل مشاهدهي اثرات آن در زمان حاضر ،منظور از مزايا ،فايادههااي حاصال از آن خواهاد باود .بناابراين ،در
فناوريهاي نوظهور تحليل هزينه-فرصت و در فناوريهاي بالغ تحليل هزينه-فايده محور توجيهپذيري است .در اين تحليال،
هزينهها و مزاياي (فرصت يا فايده) حاصله ميتوانند داراي ابعاد مختلف اقتصاادي (مانناد نارخ بازگشات سارمايه) ،اجتمااعي
(اشتغالزايي) ،زيستمحيطي (ميزان پايداري) ،و سياسي (همراستايي با سياستهاي کالن کشور) باشند .در انتخاب مياان هار
دسته از فناوريها ،اين ابعاد ممکن است از درجهي اهميت متفاوتي برخوردار شوند .در ميان گوناههاايي از فنااوريهاا ،مانناد
فناوريهاي انرژي تجديدپذير و نانو ،مزاياي اقتصادي اجتماعي و زيستمحيطي آن پررنگتر باوده ،و در ماورد فنااوريهااي
دفاعي و نيز انرژي هستهاي ،مزاياي سياسي آن پر رنگتر ميباشد.
گنجاندن مولفهي توجيهپذيري در يک سند ملي عالوه بر اينکه دليل محکمي براي درست بودن توسعه فناوري ارائه مينمايد،
بر اجرايي شدن آننيز در بين ذينفعان تاثير ميگذارد .فرآيند توسعه يک فناوري جديد نيازمند مشارکت تماام ذينفعاان در کلياه
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سطوح جامعه (خصوصا سطوح پايين جامعه يعني اجرا کنندگان) هستند .اتخاذ تصميمات توسط سياستگذاران و ابالغ مستقيم
آنها به ساير کنشگران دخيل در توسعه ،الزامي براي توسعه فناوري در ميان کنشگران بهوجود نميآورد .باهعباارت ديگار،
توسعه موفق يک فناوري را نميتوان در يک فرايند دستوري غيرموجه به انجام رساند .توجيهپذير بودن فناوري در کنار وجاود
برنامهها و سياستهاي تسهيلکننده ميتواند به توسعه پايدار فناوريهاي راهبردي منجر شود .ايان موضاوع باهخصاو

در

کشورهاي کمتر توسعه يافته که به توجيهپذيري توسعه فناوريها در اسناد باالدستي پرداخته نشده ،اهميت بيشتري پيدا ماي-
کند.
انجام توجيهپذيري بايد در مقايسه با گزينههاي رقيب فناوري باشد .بهعبارت ديگر ،توجيهپذيري از مطالعاهي محايط حاصال
ميشود و جدا از بررسي محيط داخلي است .با استفاده از تکنيکهاي مختلفي مانند تحليل عاليق ملي-امکانپاذيري ،روش-
هاي رياضي تصميمگيري ،و تحليلهاي مالي-اقتصادي ميتوان موجه بودن يک فناوري راهبردي را نسبت به ساير رقبا باه-
اثبات رساند .نکتهاي که بايد به آن توجه نمود اين است که لزوما همه روشهاي پيشنهادي در همه انواع گوناههااي فناوراناه
بهکار نميرود .بهعنوان مثال تحليلهاي مالي-اقتصادي بيشتر درمورد فناوريهايي که به بازار نزديک بوده و توانايي توليد سود
اقتصادي براي کشور را دارند ،بهکار ميروند ،اما در حوزههاي فناورانهاي که هنوز در ابتداي مسير توسعه هستند يا توسعه آنها
صرفا بهمنظور کسب مزيتهاي اقتصادي صورت نميگيرد تحليل عاليق ملي-امکانپذيري بهکار ميرود .در اين قسامت باه
ارائهي اين روشهاي توجيهپذيري فناوري بهشکل مختصر پرداخته ميشود.

تحليل عاليق ملي-امکانپذيري
در اين روش ،آنچه موجب توجيهپذيري توسعه يک فناوري ميگردد ،حداکثرسازي منافع ملاي در برابار داشاتن قابليات اجارا
(امکانپذيري) است .منافع ملي داراي ابعاد مختلفي است که عبارتند ازمعيارهاي اشتغالزايي ،جلوگيري از خاروج ارز ،صارفه-
جويي در هزينه نيروي کار و ايجاد بازار براي مواد اوليه توليد داخل .در طرف مقابل ،امکانپذيري نياز داراي ساطوحي مانناد
محدوديت توانمندي طراحي اجزا ،محدوديت در توانمندي ساخت اجزا ،و نيز محدوديت مزيت رقابتي نسبت به ساير رقبا است.
برحسب فناوري ،معيارهاي ارائه شده براي عاليق ملي و امکانپذيري ميتواند داراي تفاوت باشد.
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-1-2-1تحليلهاي مالي-اقتصادي
تحليلهاي مالي-اقتصادي را ميتوان در قالب سه روش زير تبيين نمود .روش اول ،روش ارزش فعلي 1است .يکاي از سااده-
ترين روشها براي ارزيابي اقتصادي پروژهها ،استفاده از روش ارزش فعلي است .محاسبه ارزش فعليدر يک فرآيند مالي ،تبديل
ارزش آينده کليه دريافتها به ارزش فعلي در زمان حال يا مبدأ پروژه است .در مقايسه اقتصادي چند پاروژه باه طرياق ارزش
فعلي ،پروژهاي که داراي ارزش فعلي خالص بيشتري باشد ،اقتصاديترين پروژه خواهد بود .اگار مبنااي مقايساه ارزش فعلاي
هزينهها باشد ،يعني فقط هزينههاي مختلف پروژهها در اختيار باشد ،اقتصاديترين پروژه ،پروژهاي اسات کاه داراي کمتارين
ارزش فعلي هزينهها باشد.
روش دوم تحليل نرخ بازگشت سرمايه است .در اين روش ضابطه قبول و يا رد يک پروژه براساس معياري (نرخي) به نام نارخ
بازگشت سرمايه محاسبه ميگردد .در حقيقت تعادل درآمدها (درآمدهاي ساليانه ،ارزش اسقاطي )...،و هزينهها (سارمايه اولياه،
هزينههاي ساليانه و  ،)...تحت يک نرخ (البته نه هميشه يک نرخ) امکانپذير است و آن نرخ (نرخها) ،نارخ بازگشات سارمايه
است.
روش سوم ،روش ارزش يکنواخت ساليانه است .در روش هزينههاي ساليانه ،رويکرد مشابه روش ارزش فعلي استفاده ميشود.
در اين روش درآمدها و يا هزينهها به دريافت و يا پرداخت ساليانه يکنواخت تبديل ميشوند .باا ايان تکنياک و باا توجاه باه
اطالعات طرح ،هزينه يکنواخت ساليانه و يا درآمد يکنواخت ساليانه شناخته ميشود .يکي از مزاياي اين روش بارخالف روش
ارزش فعلي ،اين است که عمر پروژهها تغييري در محاسبات نميدهد و در حقيقت نيازي به تعيين عمر مشترک باراي زمااني
که پروژهها داراي عمر نابرابرند نيست.

Present worth

1
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-2-2-1روشهاي رياضي تصميمگيري
روشهاي رياضي تصميمگيري شامل دامنهاي وسيع از تکنيکها مانند شبيهسازي ،برنامهريزي پويا ،تئوري بازيها ،مدلهاي
تصميمگيري چند معياره و غيره است .در تصميمگيري در مورد توسعه فناوريها در شرايط اطمينان کامل (تصاميمگيرناده باا
اطمينان پيامدهاي انتخاب هر فناوري را ميداند) ،ميتوان از مدلها و فنون تصميمگيري چند معياره ،1بهعنوان يکي از روش-
هاي رياضي تصميمگيري استفاده نمود .در اين مدلها ،دو يا چند معيار به طور همزمان براي تصميم در مورد فناوري مد نظر
قرار ميگيرد .اين مدلها خود به دو دستهي مدلهاي تصميمگيري چندشاخصه 2و مدلهاي تصميمگيري چند هدفه 3تقسايم
ميشوند .مدلهاي تصميمگيري چند هدفه مورد استفاده براي اولويتبندي فناوري نبوده و از چارچوب مطالعاه حاضار خاارج
است.
تصميمگيري چند شاخصه گونهاي از روشهاي تصميمگيري در مورد فناوري است که به منظور اولوياتبنادي و ياا انتخااب
مناسبترين گزينه 4فناوري از بين  mگزينه موجود ،براساس  nمعيار تصميمگيري به کار ميروند .هر معياار نسابت باه معياار
ديگر ميتواند داراي مقياس اندازهگيري متفاوتي باشد .لذا به دليل با معنيبودن محاسبات و نتايج از طريق روشهااي علماي،
دادهها بيمقياس ميشوند ،به گونهاي که اهميت نسبي آنها حفظ شود .اين معيارها داراي وزن نسبي هستند .در واقع وزنهاا
ميزان اهميت نسبي هر معيار را در تصميمگيري مربوطه بيان ميکنند.
اين نوع مسائل معموالً به صورت ماتريس زير فرموله ميشوند (جدول .)1-1

جدول :1-1ماتريس تصميمگيري چندمعياره

1

)Multi Criteria Decision Making (MCDM
)Multi Attribute Decision Making (MADM
3
)Multi Objective Decision Making (MODM
4
Alternative
2
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معيار

X2 ……………… Xn

X1

گزينههاي فناوري
A1

r12…………………. r1n

r11

r22 ………………… r2n

r21

A2
rm2 ………. ………. rmn

rm1

Am

در اين بين ،گزينهاي از فناوري بهتر خواهد بود که ايدهآل هر معيار را تأمين نمايد .اگرچه اين امر در اغلب مواقع غيار ممکان
ميباشد .به هر حال از لحاظ رياضي ،بهترين گزينه در يک مدل  ،MADMيک گزينه ذهني*Aخواهد باود کاه مارج تارين
ارزش يا مطلوبيت را از هر معيار کسب نمايد .در تصاميمگياري چندشاخصاه از روشهااي مختلفاي مانناد ،Topsis ،AHP
 ELECTREو غيره استفاده ميشود.
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 2فصل دوم
تبيين ضرورت و داليل توجيهپذيري فناوري
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فاز  :1تدوين مباني سند

مقدمه
صنعت نرم افزار برق کشور به تمام اجزاء و عواملي از کسب و کار و دانش ،که فرآيناد تولياد نارمافزارهااي راياناهاي و ارائاه
خدمات نرمافزاري را به صورت فني ,امنيتي ,اقتصادي و مبتني بر نياز صنعت برق کشور ،پشتيباني و تسهيل ميکنند ،اطاالق
مي شود .اين صنعت به عنوان يکي از صنايع دانش بنيان و با فناوري باال ،ارزش افزوده بسياري را ميتواند در کشور ايجاد کند
و در عين حال زمينه توسعه اشتغال را نيز فراهم آورد.
امنيت ,پدافند غير عامل ,نرخ رشد و حجم تجاري اين نرم افزارها از مهمترين داليل ورود به اين حوزه در صانعت بارق ماي
باشد .با توجه به تنوع محصوالت نرم افزاري در صنعت برق دسته بندي آنان به حوزه هاي نرم افزاري و زير حاوزه هاا (روياه
هاي محاسباتي)تقسيم مي گردند.
در حال حاضر بازار داخلي نرم افزارصنعت برق رشد چشمگيري پيدا کرده است .توجه بيش از پيش مديران دولتي و غيردولتاي
به کاربرد فناوري اطالعات در حوزههاي مربوطه و تالش دست اندرکاران براي رفع بخشي از مشکالت ساختاري اين صانعت،
سبب شده تا تقاضا براي محصوالت جديد نرمافزاري افزايش و کيفيت محصوالت قبلي ارتقا يابد .بنابراين با توجه به موارد ياد
شده ميتوان انتظار داشت که تنوع و کيفيت محصوالت نرمافزاري روز به روز توسعه و بهبود يابد .عليرغم رشاد و توساعه نارم
افزاري در اين صنعت ,توليد نرم افزارهاي تخصصي با چالش همراه بوده و متناسب با نيازهاي داخلي توسعه نيافته اسات .لاذا
براي دستيابي به اهداف توسعه اي توليدات نرم افزاري مستلزم تعامل فعال با اقتصاد جهاني ،اعتالي جايگاه ايران در منطقه و
جهان ،توانايي در توليد علم و فناوري ،رقابت پذيري در سطوح بين المللي ،تمرکز بر منابع انسااني توانمناد ،اساتفاده ماوثر از
ظرفيت هاي کشور ،کسب فناوري نوين ،جذب منابع ،گسترش بازارهاي صادراتي ،تحقق رقابتپذيري محصاوالت و خادمات
نرمافزاري ،توانمندسازي بخشهاي دانشگاهي ,پژوهشي و خصوصي و ايجاد زيرساختارهاي مناسب فناوري اطالعات ميباشد.

انواع کاربردهاي فناوري
نرم افزارهاي تخصصي مهندسي صنعت برق داراي محصوالت متنوع زيادي ميباشند و در بخشهااي مختلاف صانعت بارق
کشور مورد استفاده و بهرهبرداري قرار ميگيرند.
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فاز  :1تدوين مباني سند

در بخش شبکه صنعت برق ميتوان کاربردهاي نرمافزاري را از دو منظر حوزههاي مختلف  ,زير حوزههاا و موضاوعات ماورد
بررسي قرار داد .هر حوزه مي تواند با چندين موضوع و هر موضوع نيز با چندين حوزه مارتبط باشاد .هار ياک از اجازاي ايان
دستهبنديها نيازهاي مختلف نرمافزاري دارند و رويههاي مطالعاتي جديد بر اساس نياز آنان تعريف ميگردد.
 -1-2-2توسعه نرم افزاري بر اساس حوزهها و زير حوزهها
با توجه به حوزهبنديهاي انجام شده توسط کشورهاي پيشرو در مطالعات صنعت برق و نيز واحدهاي محاسباتي ارائه شده
توسط نرمافزارهاي معتبر مورد استفاده در اين صنعت ،در اين پروژه حوزهها و زيرحوزههاي زير براي بررسي و توسعهي
نرمافزارهاي صنعت برق تعيين گرديد (جدول )1-2
(جدول :)1-2حوزههاي مطالعات صنعت برق در اين پروژه

رديف

حوزه

1

بهره برداري

2

امنيت و حفاظت

زير حوزه
 پايش،
 پخش بار،
 پخش بار بهينه،
،Unit Commitment 

 پيشبيني بار،
 آناليز رخداد،
 آناليز ريسک،
،AGC 








بازيابي،
شبيهسازي.
امنيت،
 oآناليز اتصال کوتاه،
 oپايداري فرکانس،
 oپايداري ديناميکي،
 oگذراهاي الکترومغناطيسي،
حفاظت،
 oهماهنگي ادوات حفاظتي،
 oحفاظت توزيع،

توضيح
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حوزه

3

برنامهريزي

4

توزيع

5

کيفيت توان

زير حوزه














 oشبيهسازي عملکرد رله.
پيشبيني بار و انرژي،
برنامهريزي توسعه توليد،
برنامهريزي توسعه شبکه،
برنامهريزي مکانيابي و توسعه پست.
پيشبيني بار،
جايابي پست،
مسيريابي فيدر،
مانور،
محاسبهثوابتخطوطهوايي وکابلهاي توزيع،
پخشبار،
پخاش بارشاابکه ازدوسااوتغذيه و Weakly

توضيح
اين حوزه به برنامهريزي توسعهي تولياد و
انتقال انرژي برق اختصا دارد.

به علت مشخصات منحصر به فرد شبکهي
توزيع ،طراحي و تحليل شبکه هاي توزياع
تفاوت زيادي با شابکه هااي انتقاال بارق
دارد.

،Meshed







پخش بارنامتقارن،
آناليز اتصال کوتاه،
حفاظت،
جايابي بهينه خازن،
آناليز استارت موتور،

 آناليز ،Selectivity










کاهش شبکه،
استراتژي بهينهي بازيابي،
ارزيابي اغتشاشات شبکه،
آناليز سيستم زمين،
متعادلسازي بار،
آناليز پايداري،
آناليز،Arc flash
آناليز هارمونيکي،

 جاروب فرکانسي(، )Frequency sweep
 فليکر،
 تغيياارات و عاادمتعااادل ولتاااژ( Voltage
.)changes and unbalance

به بررسي مسائل مربوط به کيفيات تاوان
شبکه (چه در سط توليد و چاه در ساط
انتقال) پرداخته ميشود.
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حوزه

زير حوزه

6

پايايي

 ارزيابي،
 oجمعآوري دادهها،
 oتحليل،
 oمحاسبهي شاخصهاي پايايي،
 پيشبيني،
 oمدلسازي،
 oتحليل،
 oمحاسبهي شاخصهاي پايايي.

7

ريزشبکه []9

،Dimensioning 

8

مااديريت دارايااي
[ 10و ]11

9

مديريتانرژي

توضيح
به بررسي مسائل مختلف مربوط به پايايي
شبکههاي قادرت پرداختاه مايشاود کاه
توليد ،انتقال و توزيع برق را دربرميگيرد

،Simulation 
،Research 
 طراحي
 آنالين،

 oپايش تجهيزات،
 آناليز،Contingency
 کوتاهمدت (روزانه تا هفتگي)،

 محاسبهي،)VaR( Valueatrisk
 ميانمدت (ماهانه يا فصلي)،
 oتعمير و نگهداري،
 بلندمدت (ساالنه يا بيشتر)
 oبهينه سازي هزينه ي سرمايه گذاري توليد
و انتقال.



در اين حوزه باه برناماهريازي و ماديريت
انرژي سال هاي آتي يک کشاور پرداختاه
ميشود .در اين حاوزه باا توجاه باه رشاد
اقتصادي ،رشد جمعيات ،و  ...نيااز انارژي
يک کشور در سال هاي آتاي تخماين زده
شده و باتوجه به منابع حامل هااي انارژي
(که يکي از مهمترين اين حاملها ،انارژي
برق است) و لحاظ کاردن مساائل جاانبي
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حوزه

توضيح

زير حوزه

مانند تحريمها به برنامهريازي و ماديريت
انرژي آن کشور پرداخته ميشود.

ترند رشد فناوري و بازار آن در دنيا(آمار و ارقام جهاني)
اطالعات روشني از فروش و يا دانلود نرمافزارهاي تخصصي صنعت برق در دست نميباشاد ,لاذا در ايان بخاش از آمارهااي
جهاني نرمافزار استفاده ميگردد .آمارهاي نرمافزارهاي تخصصي صنعت برق توسط بعضي از شرکتها به صورت فروش/دانلود
در سايت شرکتها اعالم شده است ,اين آمارها در ()جدول  )3-2مشاهده مي شود.
 -1-3-2نرخ رشد نرمافزار در دنيا][4

درآمد بازار جهاني نرمافزارها در سال  2013ميالدي به  407 /3ميليارد دالر رسيد که ،اين رقم نسبت به درآمد  388 /5ميليارد
دالري بازار جهاني نرمافزار در سال  2012ميالدي  4 /8درصد رشد کرد.
در برنامه پنجم توسعه يک و نيم درصد از صادرات غيرنفتي باه بخاش فنااوري اطالعاات تخصايص داده شاده ولاي هناوز
زيرساختهاي الزم براي آن فراهم نيست ،پديدآورنده يک نرمافزار به علت ضعف در قوانين حمايتي کپي رايت ايران در باازار
جهاني از ترس سرقت نرمافزار محصول خود را نميتواند به بيرون مرز هاي کشور بگستراند .اين مساله در صنعتي که معنااي
واقعي توليد ثروت است بسيار تاثيرگذار ميباشد.
نرم افزارها اين روزها يکي از پرطرفدارترين محصوالت بازار ديجيتال و دنياي تکنولوژي هستند که در هار دساتگاه و ابازاري
مي توانند تغييرات جالب و زيادي ايجاد کنند.درست به همين دليل هم هست که بازار جهاني نرمافزار به سرعت در حاال رشاد
است و انتظار ميرود روند رشد آن همچنان ادامه داشته باشد.
جديدترين گزارش منتشر شده از سوي موسسه  IDCدر اين زمينه نشان ميدهد که بازار جهاني نرمافزار در سال  2012رشاد
ساالنه  3/6درصدي را تجربه کرده است .حاال کارشناسان اين موسسه تحقيقاتي معتقدند که روند و سرعت رشد اين باازار در
سالهاي آينده افزايش پيدا خواهد کرد تا جايي که پيشبيني ميشود اين بازار در سال  2013رشد ساالنه  5/7درصدي را براي
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خودش به ثبت برساند .اين تحليلگران همچنين انتظار دارند بازار جهاني انواع نرمافزارها در فاصله سالهاي  2012تا  2017با
نرخ رشد  6/3درصدي توسعه پيدا کند.
.

(شکل  :)1-2ميزان درآمد و رشد بازار نرم افزار در کشورهاي در حال توسعه در سال 2012

در ميان بخشهاي مختلف بازار نرمافزار ،اپليکيشنها اما با سرعت بيشتري رشد ميکنند و رونق بيشتري هم دارند .کارشناسان
بازار هم انتظار دارند بازار جهاني اپليکيشنها در سال  2013رشد قابل توجهي را تجربه کنند .عالوه بر اينها بازار نرمافزارهاي
اجتماعي و مبتني بر رايانش ابري هم رشد خوبي در اين سالها داشتهاند .اين در حالي است که نرمافزارهاي مديريتي هم
جايگاه خوبي در اين بازار دارند و کارشناسان  IDCپيشبيني کردهاند که بازار جهاني اين نرمافزارها در پنج سال آينده يعني تا
سال  2017با نرخ رشد  9/3درصدي رشد کند.
رشد دو برابري بازارهاي در حال توسعه در ميان بازارهاي مختلف در سرتاسر دنيا ،بازارهاي نوظهور و در حال توسعه معموال
سرعت رشد بيشتري در دنياي تکنولوژي دارند و بازار نرمافزارها هم از اين قاعده مستثنا نيست .درست به همين دليل هم
براساس گزارش  ،IDCانتظار ميرود بازار نرمافزار در مناطقي مانند آسياي پاسيفيک ،آمريکاي التين ،خاورميانه ،اروپاي شرقي
و آفريقا با متوسط نرخ رشد  8/8درصدي تا سال  2017رشد کند .اين در حالي است که متوسط نرخ رشد بازارهاي بزرگ و
توسعه يافتهاي مانند آمريکاي شمالي ،اروپاي غربي و ژاپن تا سال  5 ،2017درصد تخمين زده شده است .اين بازارهاي بزرگ
در سال  2008تنها  0/7درصد از درآمد کل بازار جهاني نرمافزار را در اختيار داشتهاند که انتظار ميرود اين رقم تا سال 2017
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به  19درصد برسد.در واقع کارشناسان  IDCمعتقدند که رکود و بحران اقتصادي که در کشورهاي بزرگ بيشتر هم تاثيرگذار
بوده است ،باعث شده است که روند رشد در بازار اين کشورهاي توسعه يافته کمي کندتر شود .اين در حالي است که رشد
ساالنه بازار نرمافزار در کشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور در سال  2012تا  7/2درصد رسيده است .از طرفي اين
بازارها در حال حاضر  14/4درصد از درآمد کل بازار جهاني نرمافزار را به خودشان اختصا

دادهاند و اين موضوعي است که

دو شرکت بزرگ نرمافزاري  SAPو  Oracleبه خوبي آن را حس ميکنند ،چون بيشترين حجم درآمد آنها از اين بازارهاي
نوظهور به دست ميآيد .در ميان شرکتهاي فعال و توليدکننده برتر بازار جهاني نرمافزار شرکتهاي  Oracle ،IBMو SAP

بيشترين ميزان درآمد و سود را از بازارهاي در حال توسعه به دست آوردهاند.
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(جدول  :)2-2ميزان رشد ساالنه و درآمد توليد کنندگان برتر بازار جهاني نرم افزار در سال 2012
ميزان رشد ساالنه و درآمد(به ميليون دالر) توليد کنندگان برتر بازار جهاني نرم افزار در سال  2012و در بازارهاي در حال توسعه

نام شرکت

درآمد از بازارهاي
در حال توسعه در سال 2012
(ميليون دالر)

Microsoft
IBM
Oracle
SAP
Symantec
توليد کنندگان
ديگر
جمع

1072

درآمد از بازارهاي
در حال توسعه در
سال ( 2011ميليون
دالر
10658
4068
5516
3465
813

58454
29129
27826
16988
6423

22751

21407

203818

2/11

49172

45886

342638

4/14

4444
6150
3905
849

درآمد کلي بازار جهاني
در سال ( 2012ميليون
دالر)

ميزان سهم از درآمد
بازارهاي در حال
توسعه(درصد)
9/18
3/15
1/22
23
2/13

ميزان رشد بازارهاي در
حال توسعه در سال
2012
(درصد)
9/3
2/9
5/11
14
5/4
3/6
2/7

بازار جهاني انواع نرمافزار سالهاي خوب و پر رونقي را پشتسر گذاشته است .اين بازار که به عقيده بسياري از کارشناسان و
تحليلگران در سال  2008به روزهاي اوج خودش رسيد ،حاال گويا روند نزولي را در پيش گرفته است .جديدترين آمار و
اطالعات منتشر شده از سوي موسسه تحقيقاتي  IDCدر اين مورد نشان ميدهد که سال  2012برايبازار جهاني نرمافزار ،سال
چندان خوبي نخواهد بود و اين بازار وارد روند رکود خواهد شد.اين گزارش جديد که بر اساس بررسي بيش از هزار توليد کننده
و فروشنده نرمافزار در  49کشور جهان منتشر شده است ،نشان ميدهد که بازار جهاني نرمافزار در سال  2012دچار کاهش
شديد درآمد حاصل از فروش خواهد شد« .پاتريک ملگارجو» يکي از کارشناسان  IDCدر اين مورد ميگويد« :بازار جهاني
نرمافزار در سال  2011رشد ساالنه حدود دو رقمي را تجربه کرد که بيشترين ميزان رشد ساالنه اين بازار از سال  2008تا حاال
به حساب ميآيد .با اين حال اما پيشبيني ميشود که روند اين رشد در سال  2012بسيار کند شود .در واقع بزرگترين دليل
اين کاهش رشد ،عدم رشد بازار کشورهاي اروپاي شرقي ،خاورميانه و آفريقا به دنبال مشکالت جدي اقتصادي در اين کشورها
خواهد بود.اين گزارش نشان ميدهد که  35توليدکننده بزرگ نرمافزار در جهان در سال  2011مجموعا درآمدي بيش از يک
ميليارد دالر داشتهاند تا در نهايت سهم  62درصدي از بازار جهاني را در اختيار بگيرند .باقيمانده اين بازار به فعاليت 1129
توليدکننده ديگر مربوط است ،اما در ميان  35توليدکننده بزرگ نرمافزار جهان تنها سه شرکت، VMWare
Salesforce.comو Cadence Design Systemsتوانستند در سال  2011رشدي بيش از  20درصد را براي خودشان به
ثبت برسانند .شرکت مايکروسافت همچنان بزرگترين و برترين توليدکننده نرمافزار جهان است که از نظر ميزان درآمد ،سهم
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 17/8درصدي از اين بازار جهاني را در اختيار دارد .اين سهم اما بيش از دو برابر سهم نزديکترين رقيبش يعني  IBMاز بازار
جهاني است. IBM .حاال با حفظ روند رشد ثابتش همچنان دومين توليدکننده بزرگ بازار جهاني نرمافزار است .دو شرکت
Oracleو  SAPبه ترتيب در جايگاههاي بعدي قرار دارند و در سال  2011حتي رشدي با سرعت بيشتر از متوسط نرخ رشد
بازار جهاني نرمافزار

داشتهاند.

(شکل  :)2-2روند رشد ساالنه درآمد بازرار جهاني نرم افزار در طول پنج سال
در اين ميان اما شرکتهاي……Virtual Machine Software ، Enterprise Social Software

.و

TeamCollaborative Applicationsبه خاطر ارائه نرمافزارهاي تجاري و صنعتي توانستهاند سريعترين رشد را در سال
گذشته ميالدي براي خودشان به ثبت برسانند .آمارهاي منتشر شده از سوي  IDCنشان ميدهد که منطقه آسياي پاسيفيک و
ژاپن در ميان ديگر مناطق جهان بيشترين نرخ رشد را در بازار نرمافزار خود در طول سه سال گذشته تجربه کردهاند و سهم اين
مناطق از بازار جهاني از  15درصد در سال  2008به  5/16درصد در سال  2011رسيده است .با اين حال اما کارشناسان انتظار
دارند که اين بازار هم در سال  2012همراه با بازار نرمافزار ديگر مناطق جهان روند رشد کندتري داشته باشد .بازار نرمافزار
کشورهاي آمريکايي بهخصو

آمريکاي التين روند رشد ثابتش را حفظ کرده و انتظار ميرود سهم  53درصدياش از بازار

جهاني را تا چند سال آينده هم حفظ

کند.
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شرکت  Cymeاز سال  1986تا  2012بيش از  5،000نسخه و شرکت  ETAPتا کنون  100،000نسخه فروش داشته است .از
تعداد فروش و کاربران نرم افزار  DIgSILENTاطالعات دقيقي در دسترس نيست ،ولي در سايت آن به فروش و استفاده 120
کشور از اين نرمافزار گزارش شده است .نرم افزار  SABAدر پژوهشگاه نيرو با بيش از 30واحد محاسباتي تدوين و توسعه يافته
است و تا کنون بيش از  100نسخه از آن در داخل کشور مورد بهره برداري قرار گرفته است .نرم افزار پردازش و آناليز شبکه
هاي الکتريکي ( پاشا) ديگر نرم افزار ايراني است که توسط دکتر کوهساري استاد برق قدرت دانشگاه صنعتي اميرکبير توليد
شده است و در بخش هاي مختلف صنعت برق کشور فروش و به بهره برداري رسيده است .با توجه بعه تعداد نسخ به فروش
رفته اين نرمافزارها ,مي توان به بازار وسيع و منابع مالي و اقتصادي آن پي برد.
-2-3-2روند نرم افزارهاي تخصصي صنعت برق
با توجه به اينکه اطالعات و آمار دقيقي از نرم افزارهاي تخصصي در حال حاضرکشورموجود نمي باشد.اکثر شرکتها در حوزه
نرم افزارهاي تخصصي صنعت برق از ارائه آمارهاي فروش خود ,خودداريميکنند ,تعدادي از شرکتها آمارهاي فروش/دانلاود
خود را در سايتهاي شرکت قرار دادهاند که در()جدول  )3-2فروش/دانلود مشاهده ميشود.

)جدول  : (3-2فروش/دانلود نرم افزارهاي تخصصي برق تا سال 2012

 مطالعه و، پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل،سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي
راهبري شبكه برق ايران
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 تدوين مباني سند:1 فاز

نام نرم افزار

سازمان مربوطه به همراه لينک

نحوهي دسترسي
کاربران

/تعداد دانلود
فروش

RETScreen

RETScreen International (http://www.retscreen.net/)

مجاني براي دانلود

<200000

ETAP operation Technology Inc.
(http://etap.com/index.htm)
National Renewable Energy Laboratory and HOMER
Energy LLC (www.homerenergy.com)

تجاري

<100000

مجاني براي دانلود

<28000

مجاني/تجاري
براي دانش آموزان
و کشورهاي در
حال توسعه

<5000

Oak Ridge National Laboratory
(http://www.ornl.gov)
Energi-Og Mijødata (EMD) International A/S
(http://www.emd.dk/)

مجاني براي دانلود

<2000

تجاري

<1000

Aalborg University (http://www.energyplan.eu/)

مجاني براي دانلود

1000-100

Energy Economics Group, Vienna University of
Technology (http://www.invert.at/)
Energy Technology Systems Analysis Program,
International Energy Agency (http://www.etsap.org/)
International Institute for Applied Systems Analysis
(http://www.iiasa.ac.at/)
Oak Ridge National Laboratory
(http://www.ornl.gov/)
The University of Wisconsin Madison
(http://sel.me.wisc.edu/trnsys/)
International Atomic Energy Agency
(http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/PESSene
rgymodels.shtml)
Argonne National Laboratory
(http://www.dis.anl.gov/projects/emcas.html)

مجاني براي دانلود

1000-100

تجاري

1000-100

بايد خريده شود

1000-100

مجاني براي دانلود

1000-100

تجاري

1000-100

تجاري

1000-100

تجاري

50-20

Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning
(SINTEF) (http://www.sintef.no/)
Argonne National Laboratory
(http://www.dis.anl.gov/projects/Enpepwin.html)
(http://www.sintef.no/)
Argonne National Laboratory
(http://www.dis.anl.gov/projects/Gtmax.html)
Institute for Industrial Production, Universität
Karlsruhe (http://www-iip.wiwi.uni-karlsruhe.de/)
Aalborg University
(http://www.socialtext.net/energyinteractivenet/index
.cgi?compose)

تجاري

50-20

مجاني براي دانلود

50-20

تجاري

50-20

تجاري

20-1

مجاني براي دانلود

20-1

ETAP
HOMER

LEAP

BCHP
Screening tool
energyPRO
EnergyPLAN
Invert
MARKAL/TI
MES
MESSAGE
ORCED
TRNSYS16
WASP
EMCAS

EMPS
ENPEPBALANCE
GTMax
AEOLIUS
COMPOSE

Stockholm Environment Institute
(http://www.energycommunity.org/)
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نام نرم افزار

سازمان مربوطه به همراه لينک

IKARUS

Research Centre Jülich, Institute of Energy Research
(http://www.fz-juelich.de/ief/iefste/index.php?index=3)

INFORSE

The International Network for Sustainable Energy
(http://www.inforse.org/europe/Vision2050.htm)

Mesap PlaNet

NEMS

seven2one
(http://www.seven2one.de/de/technologie/mesap.htm
l)
Ofﬁce of Integrated Analysis and Forecasting,
Energy Information Administration
(http://www.eia.doe.gov/)

 تدوين مباني سند:1 فاز

نحوهي دسترسي
کاربران
نسخه/تجاري
هاي قديمي
مجاني هستند
توزيع شده براي
سازمان هاي غير
دولتي
تجاري
شبيه سازها/مجاني
بايد خريده شوند
 تنها به/تجاري
سازمان هاي
بزرگ اروپايي
فروخته مي شود

/تعداد دانلود
فروش

20-1

20-1

20-1

20-1

PERSEUS

Institute for Industrial Production, Universität
Karlsruhe (http://www-iip.wiwi.uni-karlsruhe.de/)

ProdRisk

Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning
(SINTEF) (http://www.sintef.no/Home/)

تجاري

20-1

Danish Energy Agency (http://www.ens.dk/)

براي انجام پروژه
هاي کامل بايد
مبلغي پرداخت
شود

20-1

مجاني براي دانلود

20-1

تجاري

20-1

مجاني براي دانلود

20-1

مجاني براي دانلود

-

تجاري

-

براي استفاده
داخلي

-

RAMSES

SIVAEL
EMINENT
PRIMES
BALMOREL
E4cast
H2RES

Energinet.dk
(http://www.energinet.dk/en/menu/Planning/Analysis
+models/Sivael/SIVAEL.htm)
Instituto Superior Técnico, Technical University of
Lisbon (http://carnot.ist.utl.pt/~eminent2/)
National Technical University of Athens
(http://www.e3mlab.ntua.gr/)
Project Driven with a users network and forum
around it (http://www.balmorel.com/)
Australian Bureau of Agricultural and Resource
Economics (http://www.abare.gov.au/)
Instituto Superior Técnico and the University of
Zagreb (http://powerlab.fsb.hr/h2res/

20-1
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تعداد دانلود/
فروش

نحوهي دسترسي
کاربران

-

تجاري

-

مجاني براي دانلود

-

مجاني براي دانلود

-

مجاني براي دانلود

سازمان مربوطه به همراه لينک

Inistituttfor energy teknikk
)(http://www.hydrogems.no/
Paciﬁc Northwest National Laboratory
)(http://www.globalchange.umd.edu/
Institute of Sustainable Solutions and Innovations
) (http://www.isusi.de/theerjreport.html
Ea Energy Analyses (http://www.ea)energianalyse.dk/

نام نرم افزار

HYDROGEMS
MiniCAM
SimREN
STREAM

-

تجاري

)Unitec New Zealand (http://www.unitec.ac.nz/

UniSyD3.0

-

تجاري

Risø DTU National Laboratory for Sustainable
)Energy (http://www.wilmar.risoe.dk/

WILMAR
Planning Tool

تبيين مزاياي مختلف بهرهگيري از فناوري
با توجه به اينکه صنعت  ITبه ويژه صنعت نرم افزارطاي ساال هااي اخيار از رشاد قابال تاوجهي برخاوردار شاده و
درآمدهاي کالني را نصيب کشورهاي پيشرو در اين صنعت کرده است .بنابراين توجه به اين صنايع در کشور ضرورتي
انکارناپذير است .اين در حالي است که مسووالن کشور نيز اهتمام ويژه اي براي نيل به جامعه دانش محور داشته اند.
در کنار اين امر استقبال خاصي براي استفاده از محصوالت و خدمات نرم افزار در کشور به وجود دارد.صنعت نرم افزار
به عنوان يکي از صنايع دانش بنيان و با فناوري باال ،ارزش افزوده بسياري را ميتواند در کشور ايجااد کناد .صانعت
نرمافزار در ايران از مزيتهاي قابل توجهي برخوردار است بهطوريکه کشورمان در زمينه توليد و تجارت جهاني ايان
صنعت ،پتانسيلهاي فراواني دارد.
تعداد نرم افزارهاي کاربردي مهندسي صنعت برق که در کشور توليد شده اند بسيارکم است .هر چند تعداد زيادي
پروژه هاي پژوهشي در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي براي توليد نرم افزار تعريف و اجرا شده ولي تا کنون اين نرم
افزارها نتوانسته اند جايگزين نمونه خارجي شوند .در صورت وجود ارتباط کافي و کارا بين مراکز دانشگاهي ,پژوهشي
و صنعت ,پروژه هاي توليد نرم افزار به موفقيت هاي عملي دست پيدا خواهد کرد.
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امکان نسبي دسترسي به ابزارها و تجهيزات جديد و پيشرفته و وجود پتانسيل تخصصي و منابع انساني مستعد در حوزه
 ITبه خصو

نرمافزار از جمله نقاط قوت اين صنعت در کشور به شمار ميرود .در ضمن روند رو به رشد دانش

علمي مديران صنعت نيز قابل چشمپوشي نيست و بايد توجه داشت امکان بهرهگيري از شبکههاي نيروي انساني در
سراسر جهان نيز ميسر شده است .عالوه بر اين موارد افزايش نسبي نيروي انساني صنعت نرمافزار طي سالهاي اخير،
تقاضاي روبه رشد محصوالت و خدمات  ،ICTاشتغال زايي مناسب فناوري اطالعات ،قابليتهاي صادرات محصوالت
و خدمات نرمافزاري و روند رو به رشد کميت و کيفيت شرکتها و سازمانهاي فعال در صنعت نرم افزار از ديگر نقاط
قوت اين صنعت به شمار ميرود.
ضرورت توليدنرم افزارهاي داخلي ضرورت توليدواستفاده ازنرم افزارهاي داخلي درصنعت بارق ازجنباه هااي مختلفاي
قابل بررسي است .از جمله فرصت هاي اين صنعت در کشور مي توان به رشد اقتصادي و افزايش تقاضاي محصوالت
و خدمات نرم افزاري در صنعت برق کشور اشاره کرد.
در اين ميان نبايد از فرصت هاي افزايش جذب سرمايه گذاران و وجود مزيت هاي بالقوه رقابتي غافل شد .بنابراين با
توجه به بهبود زيرساخت هاي علمي کشور و امکان حضور و نفوذ بيشتر در بازارهاي منطقه به نظر مي رسد که بايد از
فرصت هاي اين صنعت به نحو احسن استفاده کرد.
مي توان يادآورد شد ،رشد صنعت نرم افزار کشور نيازمند ايجاد توازن بين سياستهاي عرضه و تقاضا و ميزان واردات و
صادرات اين صنعت ،توسعه مهارتهاي علمي و عملي فعاالن صنعت ،افزايش بنيه مالي صنعت ،ورود به بازارهاي باين
المللي ،حمايت از سرمايه گذاران خارجي و بخش خصوصي ،استفاده از توان و ظرفيت بازار داخلي و  ...مي باشد
-1-4-2نقاط قوت صنعت نرمافزار در ايران
امکان نسبي دسترسي به ابزارها و تجهيزات جديد و پيشرفته و وجود پتانسيل تخصصي و منابع انساني مستعد در حوزه IT

به خصو

نرمافزار از جمله نقاط قوت اين صنعت در کشور به شمار ميرود.

در ضمن روند رو به رشد دانش علمي مديران صنعت نيز قابل چشمپوشي نيست و بايد توجه داشت امکان بهرهگيري از
شبکههاي نيروي انساني در سراسر جهان نيز ميسر شده است.
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عالوه بر اين موارد افزايش نسبي و کمي نيروي انساني در صنعت نرمافزار طي سالهاي اخير ،تقاضاي روبه رشد
محصوالت و خدمات ،ICTاشتغالزائي مناسب فناوري اطالعات ،قابليتهاي صادرات محصوالت و خدمات نرمافزاري و
روند رو به رشد کميت و کيفيت شرکتها و سازمانهاي فعال در صنعت نرم افزار از ديگر نقاط قوت اين صنعت به شمار مي
رود.
مزاياي توليد نرمافزارهاي صنعت برق کشور به شرح زير ميباشد:
دستيابي به دانش فني فناوري ساخت نرم افزارهاي تخصصي به صورت انحصاري دراختيارشرکتهاي سازنده است
ومعادالت مورداستفاده درمحاسبات آنها به صورت کامل وکاربردي درمنابع ومقاالت ذکرنمي شود .بنابراين کاربر،نرم افزار
رابه صورت يک جعبه سياه ميبيند و نسبت به دليل خطاها ،اشکاالت و مشکالت محاسباتي نرم افزارتاحدي ناآگاه است .

يکي ازمهمترين مزاياي توليديک نرم افزار ،دستيابي به دانش فني به کاررفته درآن به شکل تخصصي است که در
اينصورت ميتوان اشکاالت محاسباتي را نيز رصد و براي حل انها اقدام کرد.
• راهبردي بودن صنعت نرم افزار در صنعت برق کشور
• همگام سازي سخت افزاري و فناوريهاي پيشرفته در صنعت برق کشور با نرمافزارهاي مورد نياز در کشور
• استفاده از نيروي کارشناسي جوان و استفاده از پتانسيل متخصصين کشور و اشتغالزايي باال
• عدم ارزبري مستقيم
 oامکان صادرات و ارزبري
• ايجاد زير ساخت نرمافزاري مناسب براي انجام پروژههاي پژوهشي و تحقيقاتي صنعت برق کشور
• بهبود پدافند غير عامل
•

هزينه نسبتا پايين نيروي انساني در ايران

• عالقمندي و حمايت دولت از صادرات نرم افزار
 دستيابي به دانش فني فناوري ساخت نرم افزارهاي تخصصي به صورت انحصاري در اختيار شرکتهاي
سازنده است و معادالت مورد استفاده درمحاسبات آنها به صورت کامل و کاربردي در منابع و مقاالت ذکر
نمي شود .بنابراين کاربر ،نرم افزار را به صورت يک جعبه سياه مي بيند و نسبت به دليل خطاها ،اشکاالت و
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مشکالت محاسباتي نرم افزار تاحدي ناآگاه است .يکي از مهم ترين مزاياي توليد يک نرم افزار ،دستيابي به
دانش فني به کاررفته در آن به شکل تخصصي و کامل است که در اين صورت مي توان اشکاالت
محاسباتي را نيز رصد و براي حل آنها اقدام
 مشتري شدن محصول سازنده ,در حقيت شروع وابستگي به سازنده است .نرم افزارها در طول زمان نيازمند
بازنگري ،تکميل ،به روزرساني و رفع خطاها هستند .شرکتهاي توليدکننده نرم افزار ساليانه مبلغي حدود 20
درصد هزينه قرارداد اوليه را براي اين گونه خدمات مطالبه ميکنند .عالوه بر اين ،يادگيري و استفاده صحي
از نرم افزارها ،نيازمند شرکت در دوره هاي آموزشي است که توسط شرکتهاي سازنده برگزار مي شود .

روشن است که کاربران عادي وحتي حرفه اي نمي توانند به اندازه کساني که در توليد و توسعه نرم افزار
نقش داشته اند بر جزئيات نرم افزاري و محاسباتي مسلط باشند .به همين دليل همواره نوعي وابستگي در
آموزش و پشتيباني نر م افزارها برجاي مي ماند.

 نادرست بودن استفاده از نرم افزارهاي قفل شکسته
از نظر اخالقي ،ديني و قانوني تکثير و استفاده از نسخه هاي قفل شکسته نرم افزارها نادرست است .در حوزه
قوانين داخلي،قانون رعايت حقوق مؤلفين و مصنفين)مصوب  ( 1348و نيز قانون حمايت از حقوق
پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانهي)مصوب  (1379و در حوزه قوانين بينالمللي،مجموعه قوانين حق نشر و
مالکيت فکري،استفاده و تکثير غيرمجاز نرم افزارها را منع ميکنند .واض

است که شکستن قفل

نرمافزارها و استفاده از آنها باعث تضييع حقوق توليدکننده شده و در نهايت زيان و ورشکستگي توليدکننده را به
دنبال خواهد داشت که اين خود مي تواند به عدم توسعه محصول بيانجامد .بايد توجه داشت که استفاده وسيع از
نرم افزارهاي قفل شکسته مي تواند منجر به تبعات حقوقي بينالمللي و جريمه شده و يا باعث قطع خدمات و
پشتيباني شود.

 امکان دقيق نبودن نتايج نرم افزارهاي قفل شکسته و محدود
برخي از شرکتهاي توليدکننده نرم افزار ،نسخههاي متعددي تحت عنوان دانشگاهي ،ارزيابي و محدود منتشر مي کنند
تا بازار فعلي و آينده را براي پذيرش محصوالت خود آماده کنند .طبيعتاً يک شرکت محصول کامل خود را به رايگان
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در اختيار ديگران قرار نمي دهد و در عوض برخي از قابليتهاي نرم افزار را محدود مي کند .از سوي ديگرشکستن قفل
نرم افزارها ميتواند برخي از قابليتها و ماژولها را غيرفعال کرده و سبب اشتباه در محاسبات شود.نرم افزار  Cymeبا
وجود خريداري واحد محاسباتي نيروگاه بادي آن داراي مشکالت محاسباتي متعددي در ورودي و خروجي آن دارا مي
باشد.
 در دسترس نبودن نسخه اصلي نرم افزارهاي خارجي
عالوه بر موارد پيش گفته ،در حال حاضر به دليل تحريمهاي بينالمللي امکان تهيه نسخههاي اصلي نرم افزارها
وجود ندارد .اين موضوع مي تواند به عنوان مهم ترين دليل توسعه نرم افزارهاي مهندسي صنعت برق در داخل کشور
مد نظر قرار گيرد ..نرم افزار  Cymeکه توسط توانير خريداري شده بود ,به علت تحريم پشتيباني و جوابگويي براي
رفع مشکالت را انجام نمي داد.نرم افزار  Digsilentواحدهاي محاسباتي انرژي هاي تجديد پذير OPF ,و يا قابليت
اطمينان را در نسخه قفل شکسته پوشش نمي دهد.
 سازمان تجارت جهاني
با توجه به عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني در آينده ,توسط قوه قضائيه و سازمان هاي مربوطه ,قاانون حاق
مالکيت فکري,به طور جديتري در دستور کار قرار مي گيرد و در آن صورت هزينه هاي ارزي زيادي صرف تهيه نرم
افزارهاي مورد نياز در بخش مهندسي برق مي شود ,عالوه برآن صنعت حساس برق کشور وابساتگي باه ايان نارم
افزارها ,شرکت ها و دولت هاي خارجي مي گردد.
 داشتن الگوي مناسب نرم افزار بومي براي امور پژوهشي و تحقيقاتي
پژوهش و تحقيق در فناوري هاي صنعت برق کشور ,نيازمند بسته نرم افزاري به عنوان پايه انجام محاسبات رياضي
و و يرايش گرافيکي و بانک هاي اطالعاتي است ,و با در اختيار داشتن نارم افازار باومي ماي تاوان الگاوريتم هااي
محاسباتي را در بسته نرم افزاري پياده سازي کرد ,در غير اين صورت هريک از پروژه هاي تحقيقاتي مي بايستي يک
بسته نرم افزاري با صرف هزينه و کارائي پايين براي خود فراهم کنند.
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 -2-4-2ميزان تلفات فني /اقتصادي در صورت عدم استفاده از فناوري
وابستگي به اطالعات و تکنولوژي ارتباطات ( )ICT1به شدت در حال گسترش اسات ,باا پيشارفت صانايع ,علاوم و فناون و
فناوريهاي مختلف از جمله صنعت برق ,عدم استفاده از  ICTو نرمافزارها امکان پذير نميباشد.
نرم افزارهاي کامپيوتري به يک نيروي محرکه تبديل شدهاند .موتوري که تصميمگيري تجاري را به جلو ميراند ،به عنوان
پايهاي براي پژوهشهاي علمي مدرن و حل مسائل مهندسي عمل ميکند .عاملي کليدي است که تفاوت ميان خدمات و
محصوالت مدرن را مشخص ميکند .در تمام انواع سيستمها تعبيه شده است :حمل و نقل ،پزشکي ،ارتباطات ،نظامي و ...
ليستي که تقريباً پاياني ندارد .نرمافزار در حقيقت در دنياي نوين ،گريز ناپذير است و با عبور به قرن  ،21نيروي محرکهاي
براي پيشرفتهاي جديد در همه امور ،از تحصيالت ابتدائي گرفته تا مهندسي ژنتيک خواهد بود.
در کل نرمافزار به عنصري کليدي در تکامل محصوالت و سيستمهاي مبتني بر کامپيوتر تبديل شده است و صنعت برق بدون
استفاده از آن امکان حيات و تداوم پيشرفت را نخواهد داشت.
 -3-4-2مزايايپدافند غيرعاملي
شبکه برق بسيار وابسته به زيرساختهاي اينترنتي براي انجام عملکردهاي نظارت و کنترل خودکار اسات .طارحهااي شابکه
هوشمند مانند  WAMS ,AMIو اتوماسيون پست به صورت معناداري اين وابستگي را گسترش مي دهدAMI .خدمات بهبود
کنترل مصرف برق را به تاسيسات و مصرف کنندگانارائه مي دهد .با اين حال ،اين زيرساخت بزرگ شامل آسيبپاذيريهااي
متعدد است که با حمله هکرها ميتواند آسيب هايي مانند کاهش قدرت بهره برداري ,تحريف اطالعات و صدور صورت حساب
اشتباهي ويا دسترسي به اطالعات حريم خصوصي مصرفکننده شود.
عالوه بر شبکههاي ارتباطي ،سيستمها و دستگاههاي مورد استفاده براي کنترل شبکه ,نيز در معرض حمله قرار دارند .در ادامه
اين بخش از حمالت بر عليه اين سيستم را نشان ميدهد:
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 آسيب رساني هاي نرمافزار :آسيبرسانيهاي نرمافزار ،مانند سرريز بافر ،1سرريز عدد صحي  2و تزريق زبان پرس
و جو ساخت يافته ( ,3)SQLکه يک مهاجم باتوانايي احراز هويت 4ميتواند با دورزدن ,کنترل يک سيستم را در اختيار
بگيرد .مطالعات متعدد اخير نشان دادهاند آسيب پذيريهاي نرمافزار به طور قابل تاوجهي در سيساتمهااي هوشامند
وجود دارد .عالوه بر اين ،سيستمهاي کنترل وشبکه هاي هوشمند ،تعمير وبروزرساني آنان نيازبه زماان باااليي دارد.
اين محدوديت به احتمال زياد سيستمها را در معرض آسيبپذيريهاي نرم قرار داده و به شدت آسيبپذيرميکند.
 احراز هويت :بسياري از دستگاههاي داخلي شبکه هوشمند از روشهاي قوي باراي تأيياد هويات کااربران اساتفاده
نميکنند .در حالي که دستگاهها با پيشفرض و يا کلمات عبور ضعيف تنظيم شده اناد ،عاالوه بار ايان ،بساياري از
ويژگيهاي سيستم اغلب به طور کامل فاقد احراز هويت مي باشند .مسائل مربوط به احاراز هويات ميتواناد تواناايي
دستکاري در تنظيمات سيستم و عمليات به کاربران ناشناس دهد.
 نرم افزارهاي مخرب(تروجان) :تروجان به هر نرمافزار مخرب گويند که يک مهاجم قادر به اجاراي آن بار روي
سيستم هدف به منظور تصرف و کنترل آن سيستم باشد .در حالي که نرمافزارهاي مخرب باراي تصارف دادههاا در
محيطهاي ICTسنتي به کار ميروند ،نرمافزارهاي مخربي که به دستکاري يا حذف يک سيستم فيزيکي کنتارل در
شبکههاي هوشمند ميپردازد مخربتر خواهد باود .محققاان نشاان دادهاناد کاه نارمافزارهااي مخارب مايتوانناد
سيستمهاي  SCADAرا با تخريب ارتباطات کنترلي تحت تاثير قرار دهند ،استاکس نت معرف اولين نمونه واقعي از
نرمافزارهاي مخرب با انجام اعمال تخريبي در عدم کارکرد درست دستگاه است.دستگاههاي شبکههاي هوشمند قابل
حمل به طور مستقيم به اينترنت غير قابل اطمينان متصل نيستند و مشاکل مهااجم را باراي حملاه و دسترساي باه
سيستم به طور قابل توجهي افزايش ميدهد ،ولي نشانهاي از امنيت کامل ارائه نميدهد .يک تهاجم پيچياده ممکان
است قادر به انتقال نرم افزارهاي مخرب به سيستم با استفاده از نوعي از رسانه هاي قابل حمل باشد .اساتاکس نات

1
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فاز  :1تدوين مباني سند

نشان مي دهد که نرم افزارهاي مخرب مي تواند حفره هاي امنيتي سيستم هاي کنترل با انتشار از طريق رسانه هاي
قابل حمل آلوده کند.
 : Supply chain روش تهاجمي است که مي تواند يکپارچگي يک سيساتم را قبال از اساتقرار آن باه خطار انادازد.
 Supply chainنياز به پيچيدگي زيادي دارد ،گزارش هاي اخير نشان مي دهد بسياري از دستگاه هاي شبکه هااي
خارجي ممکن است حاوي  Back-doors1براي دسترسي به کاربران غير مجاز باشند .حمالت Supply chainشبيه
به رسانه اي قابل حمل است که در آنها يک مهاجم نياز به دسترسي به سيستم هاي فيزيکاي دارد .مساائل مرباوط
بهSupply chainنيز نياز به به روز رساني سيستم قابل اعتماد و نصب تکه برناماه هااي اصاالحي کاه در حماالت
سايبري پيچيده استفاده شده است دارد.
با توجه به داليل فوق ,نرم افزارهاي مهندسي مورد استفاده در شبکه هاي برق کشور مي بايستي در داخل کشور مورد توليد و
بهرهبرداري قرار گيرند و با توجه به نيروهاي متخصص داخلي و کدهاي اصلي نرم افزارها ميتوان با قابليت اطميناان بيشاتري
عمليات نظارت و به روزرساني را انجام داد.
غير از تهديدات سايبري ميتوان فهرست وار به تهديدات زير اشاره کرد:
 قدرتهاي مسلط بر بازار بين المللي
 وجود رقباي سرسخت
 نداشتن الگوي مناسب بومي
 محدوديتهاي ايجاد شده در نرمافزارها
 تحريمهاي بينالمللي
درشرايط کنوني که تحريمهاي اقتصادي گستردهتر شده است ،مزاياي ساخت نرمافزارهااي داخلاي راميتاوان از
ديدگاه پدافندغير عامل بررسي کرد.

 1کد هاي مخربي هستند که هکر با استفاده از  Telnetو يا  SSHبه وب سايت قرباني دسترسي پيدا مي کنند.
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 -4-4-2ميزان واردات فناوري در کشور (طي چند سال اخير)
در زمينه واردات نرم افزار ،آمار دقيقي وجود ندارد .امکان توليد برخي نرم افزارها همچون نرم افزارهايي کاه در زميناه کنتارل
صنايع بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرند ،در کشور وجود ندارد و همين نرم افزارها بخش عمده واردات ايران هستند .و با توجه
به اين که در بسياري موارد اين نرم افزارها از طريق اينترنت دانلود مي شوند ،آمار درستي از ميزان استفاده از آن ها در دسترس
نيست.
نرم افزار  PowerFactoryيکي از قوي ترين نرم افزار هاي تحليل شبکه هاي قدرت است که توساط شارکت Digsilent

المان تهيه و ارتقاء يافته است .نرم افزارهاي  NEPLAN,CYMEو  EMTPاز ديگر نرم افزارهاي مطرح ديگري هستند که
در در اکثر دانشگاه ها ,مراکز پژوهشي ,و ديگر شرکت ها و ادارات برق به عنوان نرم افزار پايه در محاسبه و تحليل شبکه هاي
قدرت استفاده مي گردند.
 -5-4-2پيشبيني حجم بازار آتي فناوري در کشور
با توجه به عدم ارائه دقيق آماري از مراجع رسمي کشور ,نرمافزارهاي تخصصي برق را در سالهاي پيش حدود دههاا ميلياارد
ريال ميتوان تخمين زد ,با توجه به رشد  20درصدي نرمافزار در کشور ,حجم بازار آتي در چند سال آينده را ميتوان با حجام
کمي و ريالي بيشتري متصور بود.
 -6-4-2ميزان اشتغالزايي
درصد اشتغال صنعت نرمافزار از کل اشتغال کشور در سال  1387معادل  0/05درصد بوده و سهم صادرات نرمافزار از کل
صادرات کشور معادل  0/06درصد گزارش شده است .سهم بازار اين صنعت از کل بازار نرمافزار در سال  1388حدود
 0/003درصد مي باشد.
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نتيجه گيري:

وابستگي به اطالعات و تکنولوژي ارتباطات ( )ICT1به شدت در حال گسترش است.استفاده مستمر از آنها توساط مهندساان
سيستم با سط ناکافي از امنيت گزارش شده است .در حالي که برخي دامنههاي زيرساختهاي حياتي در معرض خطر حملاه
سايبري قرار دارند ،يکي از اين دامنههاي احتمالي شبکه برق حساس و آسيبپذير است .شبکه الکتريکي هسته جامعاه مادرن
است .حمله سايبري شبکه الکتريکي تعداد زيادي از بخشهاي مختلف از دامنههاي زير ساخت را به علت ارتباطات زياد و بهم
پيوسته در معرض حمله قرار ميدهد .در حالي که شبکه برق با مديريت اجزاي مختلف وابسته به فناوري اطالعات و ارتباطات
در بخشهاي انتقال و سيستمهاي توزيع انجام ميگيرد ،طرح هاي فعلي شبکه هوشمند متمرکز بر استفاده از فناوري اطالعات
وارتباطات ,در حال گسترش شبکه فعلي هستند .با اين حال ،استفاده گسترده از فناوري اطالعات و ارتباطاات شاامل حماالت
گستردهتر و ارائه يک سط در حال حاضر نامعين از خطر منجر خواهد شد.
با توجه به گستردگي و تنوع نرمافزارهاي مطالعات سيستم قدرت مورد استفاده کشور و قفل شکسته ,از لحاظ امنيات ساايبري
داراي قابلياات اطمينااان مناساابي نبااوده و هاام چنااين بااه علاات نبااودن سااورس کااد ,قابلياات توسااعه و تغيياار را دارا
نميباشند و نيز بسياري از نرم افزارهاي جديد هنوز نسخه قفل شکسته آنان ارائه نشده است ,داشتن نرمافزار بومي عاالوه بار
دستيابي به دانش روز نرمافزاري ,در آيندهپژوهي صنعت برق کشور توسط متخصصان و پژوهشگران قابل توسعه و بهرهبرداري
بوده و قابليت صادرات دانش فني را به همراه خواهد داشت.
لذا پيشنهاد ميگردد که در مرحله آيندهپژوهي با متدلوژي خا

نرمافزار و لحاظ کردن تنگناهاي امنيتي و توسعه و پيشارفت

نرمافزارها به جاي مزيتهاي اقتصادي و بازار مورد بررسي قرار گيرد.
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 1پيوست و ضمائم
جلسات کميته راهبري
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از آن جا که صنعت برق يک صنعت بسيار پيچيده و وسيع است ،مرزبندي و شناخت ابعاد موضوع و محدوده مطالعات و نيازهاي
نرم افزاري مي بايستي مشخص شوند .براي بررسي نيازهاي نرمافزاري راهبري ،مطالعه و تحليل اين سيستم نياز است که در
ابتدا رويههاي نرمافزاري مربوط به اين صنعت به حوزههاي مختلف تقسيمبندي گردد و وضعيت هر حوزه بهصورت جداگانه
مورد بررسي قرار گيرد ،هرچند که اين حوزهها به نحوي به يکديگر مرتبط بوده و جداسازي کامل امکانپذير نيست .با بررسي
تجارب کشورهاي پيشرو ,شرکت هاي معتبر نرم افزاري در در صنعت برق حوزه ها مشخص و سپس براي هر حوزه نرم
افزارهاي مورد نياز آن مشخص مي گردد.
يکي ديگر از موضوعات مهم در زمينه مرزبندي فنآوري "طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري
شبکه برق ايران" ،تعيين نهادهايي است که ميتوانند بر وضعيت فعلي و آينده اين فنآوري تأثير بگذارند .اين نهادها ميتوانند
نقشهاي مختلفي داشته باشند .الزم است با بررسي نهادهاي مختلف و شرح وظايف آنها ،نهادهاي مرتبط شناسايي شده و
نقش يا نقشهاي هريک از آنها تعيين شود .موضوع مهم ديگر ،تعيين اسناد باالدستي مرتبط با اين فنآوري است .الزم است
با بررسي اسناد مختلف شامل سياستهاي کلي ،قوانين و  ،...اسناد مرتبط با اين موضوع شناسايي شوند.
اين گزارش در  4فصل تهيه شده است.
فصل اول مرزبندي توصيفي شامل سطح تحليل و تحليلهاي آت ي اثرگ ذار و مرزبن دي محت وايي ش امل شناس ايي اج زاي
ساختاري درون سيستم را ارائه مي کند.
فصل دوم مرزبندي فني سيستم به چگونگي حوزه بندي و زير حوزه هاي آن که شامل رويه هاي محاسباتي در ص نعت ب رق
مي باشد ,مي پردازد.
در فصل سوم ،نهادهاي مرتبط با اين فنآوري و نقشهاي هريک از آنها ارائه شده و ماتريس نهاد کارکرد و نگاشت نهادي
ارائه ميشود .در فصل چهارم نيز اسناد باالدستي مرتبط با فنآوري معرفي ميشوند.
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مقدمه
سيستم ،يک مفهوم نظري قابل پيادهسازي در زمينههاي کاربردي مختلف است .بر اين اساس ،تعريف سيس تم در ه ر زمين ه
کاربردي ضروري است .يکي از اصليترين راههاي تعريف يک سيستم ،مرزبندي آن است .مرزبندي مح يط توس عه ف نآوري
باعث ميگردد تا سيستم از محيط اطراف خود جدا شده و تحليل از قابليت کنترل باالتري در ارائه نتايج برخوردار باشد .اهميت
مرزبندي سيستم از اين جهت است که نتيجهي آن بر خروجي مراحل بعدي اثرگذار بوده و دشواري آن نيز ،به اين دليل اس ت
که روش واحدي براي آن وجود ندارد .در اين مطالعه ،از دو بعد توصيفي و محتوايي به مرزبندي سيستم تحت مطالعه پرداخته
ميشود .مرزبندي توصيفي با مشخص نمودن واحد تحليل ،عمق و گستردگي سيستم تحت مطالعه را معين ميکند .در ط رف
مقابل ،مرزبندي محتوايي اجزاي درون سيستم مانند کنشگران ،نهادها ،فنآوريها ،و شبکهها را مورد شناسايي قرار داده ،تا از
اين طريق حوزه عملکرد سيستم معين گردد.

مرزبندي توصيفي
با تعريف نظامهاي توسعه فنآوري به عنوان شبکهاي از عوامل متعامل در يک ح وزهي فناوران ه و اثرگ ذار در فرآين د تولي د،
انتشار و بهرهبرداري از نوآوري ،ميتوان سطوح مختلف تحليلي براي اين سيستم درنظر گرفت .بر اين اساس ،توسعه ف نآوري
را ميتوان در سه واحد تحليل فنآوري به معناي يک حوزهي دانشي ،محصول ،و مجموعهاي از محصوالت مرتبط به هم و با
هدف برآوردن کارکردي خاص مورد بررسي قرار داد.
انتخاب سطح تحليل بر شناسايي اجزاي درون سيستم و تحليلهاي آتي اثرگذار خواهد بود (جدول).))1-1
جدول):.(1-1واحدهاي تحليل توسعه فنآوري
سطح تحليل
حوزه دانشي
محصول
بلوکهاي شايستگي

موضوع
تاکيد بر يک فنآوري و زيرفنآوريهاي آن با درنظرگيري قابليت استفاده در کاربردها و
محصوالت مختلف
محوريت قرار گرفتن يک محصول و بررسي فنآوريها و کاربردهاي مرتبط با آن
هدف تحليل بررسي يک بازار خاص و مجموعهي بهم پيوستهاي از محصوالت موردنياز يک
حوزه ميباشد
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مرزبندي محتوايي
مرزبندي محتوايي براي جدايي سيستم از محيط و تشخيص عوامل داخلي اثرگذار بر توسعه ف نآوري از عوام ل خ ارجي آن،
ضروري است .هر سيستم از مولفهها و روابط مختلفي تشکيل شده است .مرزبندي محتوايي با اين فرض ک ه تع امالت مي ان
اجزاي سيستم قويتر از تعامالت موجود با محيط است ،به شناسايي اجزاي ساختاري درون يک سيستم ميپردازد .ب ا داش تن
نگاهي سيستمي ،نظام توسعه فنآوري از چهار جز کنشگران  ،نهادها  ،شبکهها و فنآوريها تشکيل شده است.
 -1-2-1کنشگران
کنشگران يکي از سه مولفهي ساختاري در توسعه فنآوري ميباشد که با انجام فعاليت ،بر فرآيند خلق ،انتشار و بهرهبرداري از
نوآوري اثر ميگذارد .در توسعه فنآوري ،کنشگر را ميتوان مترادف با ذينفع در برنامهريزي راهبرد سازماني قلمداد نم ود .ب ر
اين اساس ،کنشگر ،عبارت است از فرد ،گروه و يا سازماني که ميتواند بر وروديها (منابع) و يا بروندادهاي يک سيستم تأثير
بگذارد و يا از خروجيها و بروندادهاي آن (خدمات ،محصوالت ،پيامدها و  )...تأثير پذيرد .کنشگران يک سيستم به دو دس ته
کلي کنشگران داخلي و کنشگران خارجي تقسيم ميشوند.
هر کنشگر موجود در نظام توسعه فنآوري بر اساس راهبرد خود ،در چارچوب نهادهاي پيرامون ،و ب ا ص رف من ابع الزم ،ب ه
انجام فعاليتهاي نوآورانه ميپردازد .با به انجام رسيدن فعاليتها ،کارکردهاي مختلفي برآورده ميگردد .مجم وع کارکرده اي
برآورده شده توسط فعاليتهاي کنشگران مختلف ،عملکرد نهايي سيستم را تعيين خواهد نمود .بنابراين با شناسايي و تحلي ل
توسعه فنآوري از زاويه کنشگران ،ميتوان در درجه اول سهم بالقوه و بالفعلي که هر کنشگر در برآوردن کارکردها و ت امين
عملکرد سيستم دارد ،را مشخص نمود و در درجه دوم نيز آلترناتيوهاي ساختاري که منجر به ايجاد عملکرد مناسب در سيستم
ميشود ،را شناسايي کرد.
براي شناسايي کنشگران ،روشهاي مختلفي مانند استفاده از جداول داده-ستاده و آمارهاي عضويت موجود در اتحادي هه ا و
صنايع ،استفاده از پتنتهاي ثبت شده و شناخت بنگاههاي مرتبط با آنها و استفاده از قاعده گلوله برف (شناخت ک نشگ ران
پيرامون يک واحد تحليل از روي ارتباطات با ساير کنشگران) توصيه شده است.
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 -2-2-1نهادها
نهادها قواعد بازي هستند .نهادها در توسعه فنآوري ،مجموعهي قوانين و مقررات ،قواعد ،نرمها و استانداردهايي ميباشند که
يا به شکل بازدارنده و يا به صورت تحريککننده ،به رفتارهاي اجتماعي-اقتصادي-صنعتي شکل ميدهند .تفاوت بين نهادها با
کنشگران در اين است که کنشگران به اجرا و دنبال کردن فعاليتها ميپردازند ،درحالي که قواعد تنها تعامالت بين آنها را
تعريف کرده و چارچوبي براي انجام فعاليتها ايجاد مينمايند .بدين وسيله نهادها موجب کاسته شدن از عدم تعين موج ود در
مسير رشد فنآوري شده و نوعي پايداري در مجموعه حاکم ميکنند.
نهادها را ميتوان به دو دسته کلي رسمي و غيررسمي تقسيمبندي نمود .نهادهاي رسمي از سوي سازمانها صادر شده و داراي
ضمانت اجرايي از نوع قانون ميباشند .درطرف مقابل ،نهادهاي غيررسمي در جريان طبيعي تع امالت اجتم اعي ب اب ش ده و
داراي ضمانت اجرايي از نوع تعهد اجتماعي هستند .از نظر نوع ،نيز نهادها به سه دستهي تنظيمي ،هنجاري ،و شناختي تقسيم
ميشوند .نهادهاي تنظيمي مجموعه قواعد رسمي هستند که مجاز بودن يا مجاز نبودن انجام فعالي ته ا را از طري ق داش تن
ضمانت اجرايي قانوني مشخص مينمايند .نهادهاي هنجاري قواعدي غيررسمي هستند که به تعيين درست و ي ا غل ط ب ودن
فعاليتهاي از طريق ارزشهاي قابل قبول در جامعه ميپردازند .در نهايت ،نهادهاي شناختي نيز قواعدي غيررسمي هستند که
با شکلگيري در محدودهي ذهني هر فرد ،برمجموعه رفتارها و تصميمگيريهاي فرد اثرگذار ميش ود .در کن ار اي ن دو بع د،
نهادها را ميتوان از ابعاد بخش ،مرز جغرافيايي ،و سطح وابستگي به فنآوري نيز تقسيم بندي نمود.با تکيه بر ابعاد اشاره شده،
ميتوان چارچوبي ساختاري براي اطمينان از پوشش همهجانبه فرايند تحليل کرد (جدول ) .)2-1ش ناخت ه ر نه اد درگي ر در
توسعه فنآوري در هر يک از اين ابعاد ،تصوير روشني از اين جزء ساختاري ارائه ميدهد.
تفاوت بين نهادها با کنشگران در اين است که کنشگران به اجرا و دنبال کردن فعاليتها ميپردازند ،درحالي که قواعد تنه ا
تعامالت بين آنها را تعريف کرده و چارچوبي براي انجام فعاليتها ايجاد مينمايند .بدين وسيله نهادها موجب کاسته ش دن از
عدم تعين موجود در مسير رشد فناوري شده و نوعي پايداري در مجموعه حاکم ميکند .نهادها را ميتوان ب ه دو دس ته کل ي
رسمي و غيررسمي تقسيمبندي نمود .نهادهاي رسمي از سوي سازمانها صادر شده و داراي ضمانت اجرايي از نوع قانون مي-
باشند .درطرف مقابل ،نهادها ي غيررسمي در جريان طبيعي تعامالت اجتماعي باب شده و داراي ضمانت اجرايي از ن وع تعه د
اجتماعي هستند .از بعد نوع نيز نهادها به سه دستهي تنظيمي ،هنجاري ،و شناختي تقسيم ميشوند نهادهاي تنظيمي مجموعه
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فاز  :1تدوين مباني سند

قواعد رسمي هستند که مجاز بودن يا مجاز نبودن انجام فعاليتها را از طريق داشتن ضمانت اجرايي قانوني مشخص مينمايد.
نهادهاي هنجاري قواعدي غيررسمي هستند که به تعيين درست و يا غلط بودن فعاليتهاي از طريق ارزشهاي قابل قبول در
جامعه مي پردازد .در نهايت ،نهادهاي شناختي نيز قواعدي غيررسمي هستند که با شکلگيري در محدودهي ذهن ي ه ر ف رد،
برمجموعه رفتارها و تصميمگيريهاي فرد اثرگذار ميشود .در کنار اين دو بعد ،نهادها را ميتوان از ابعاد بخش ،مرز جغرافيايي،
و سطح وابستگي به فناوري نيز تقسيم بندي نمود
جدول ) :.(2-1ابعاد دستهبندي قواعد
توضيحات

بعد
1

نوع
بخش

2

3

مرز
وابستگي

4

در قالب سه صورت قواعد تنظيمي ،قواعد هنجاري ،و قواعد شناختي
بيانگر دامنه اثر نهاد بوده و شامل نظامهاي مالي-اعتباري ،آموزشي-تحقيقاتي ،توليدي-کسبوکار
ميباشد
نهادهاي منطقهاي ،ملي و بينالمللي
6
5
بيانگر ميزان استقالل نهاد از فنآوري و شامل قواعد داخلي و قواعد محيطي

 -3-2-1فنآوري
شناخت فنآوري منجر به تعيين مرزهاي دانشي شده و فنآوريهاي مرتبط با حوزه موردنظر را مشخص مينمايد .در ادبي ات
از راههاي مختلفي مانند تعيين نزديکي ميان حوزههاي فناورانه با اندازهگي ري فاص لهي فناوران ه ،اس تفاده از نظ ر خبرگ ان و
تحليلهاي کتابسنجي و پتنت براي شناسايي فنآوريهاي مرتبط با حوزه مورد مطالعه استفاده ميگردد.
 -4-2-1شبکه ها
روابط موجود در يک گروه از کنشگران ،نهادها و فنآوريها ميتواند از روابط موج ود در خ ارج از گ روه ،ق ويت ر باش د .در
صورتي که اين مؤلفههاي ساختاري باعث ايجاد يک پيکربندي متراکم گردند ،ميتوان آن را يک س اختار ش بکهاي ي ا ي ک
1 Institutional Type
2 Institutional Sector
3 Institutional Boundary
4 Institutional Context
5 Internal Institution
6 External Institution
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شبکه ناميد .شبکهها روابط ميان سازماني کنشگراني هستند که به دنبال دستيابي به اهداف مشترکي ميباش ند .در حقيق ت،
يک سيستم توسعهدهنده فنآوري ،شبکههايي از کنشگران ،نهادها ،فنآوريها و رواب ط مي ان آنه ا محس وب م يگردن د.
اتحادهاي راهبردي  ،اتحاديههاي گروههاي کاري ،کميتههاي فني ،شبکههاي پروژه ،شبکههاي منطقهاي و شبکههاي سياسي
همگي از انواع شبکهها ميان کنشگران هستند .شبکهها در حالت کلي در دو ص ورت رس مي (در راس تاي ب رآوردن اه دافي
راهبردي ،عضويت خودآگاه کنشگران) و غيررسمي (عدم وجود هدف برنامهريزي شده ،عدم مرزبندي مشخص در عضويت و
يا عدم عضويت کنشگران) شکلگيري پيدا ميکنن د .در ي ک دس تهبن دي ديگ ر ،ش بکهه ا را از بع د هدفمن دي و مي زان
درهمتنيدگي به چهار دستهي شبکههاي زنجيره تامين ،شبکههاي سنتي ،شبکههاي راهبردي ،و کالجهاي نامش هود تقس يم
ميکنند .به طورکلي شبکهها داراي پنج کارکرد اصلي تبادل اطالعات و ايجاد دانش ،انتشار دانش ،ارتباطات ،اعمال نف وذ ،و
ساختارسازي هستند.
هدف از شناسايي شبکههاي موجود در توسعه فنآوري ،ايجاد ارتباط ميان سطوح خرد و مياني سيستم تحت مطالع ه و کش ف
ارتباط اقدامات کنشگران در مسير توسعه فنآوري است .براي شناسايي شبکههاي موجود ،م يت وان از طري ق ش ش معي ار
بنيانگذار/سال تاسيس ،تمرکز فني شبکه ،کنشگران اصلي درگير در شبکه ،ماموريت شبکه ،نوع شبکه (اتحاده اي راهب ردي،
اتحاديههاي گروههاي کاري ،کميتههاي فني ،شبکههاي پروژه ،شبکههاي منطقهاي و شبکههاي سياسي) ،و کارکرد شبکه ،به
شناسايي اين جزء ساختاري پرداخت.
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 2فصل دوم
مرزبندي فني سيستم
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مقدمه
صنعت نرم افزار برق کشور به تمام اجزاء و عواملي از کسب و کار و دانش ،که فرآيند توليد نرمافزارهاي رايانهاي و ارايه
خدمات نرمافزاري را به صورت فني ,امنيتي,اقتصادي و مبتني بر نياز صنعت برق کشور ،پشتيباني و تسهيل ميکنند ،اطالق
ميشود .اين صنعت به عنوان يکي از صنايع دانش بنيان و با فنآوري باال ،ارزش افزوده بسياري را ميتواند در کشور ايجاد
کند و در عين حال زمينه توسعه اشتغال را نيز فراهم آورد.
نرم افزارهاي صنعت برق به داليل زير جزء فنآوري با پيچيدگي باال محسوب ميشوند:
 علم محوري :الگوريتمهاي محاسباتي به کار رفته در اين نرم افزارها داراي سهم دانش علم ي بيش تري نس بت ب ه
دانش فني و تجربه بوده و با ترکيب علوم نرم افزاري پيچيدگي بااليي را ايجاد ميکنند.
 چرخه عمر کوتاه :به داليل ايدههاي جديد در الگوريتمها و رشد سريع صنعت برق ،نرمافزارهاي اين صنعت به طور
مرتب با فنآوريهاي جديدتر جايگزين ميشوند.
 سهم باالي فنآوري در قيمت تماام شاده خادمات ب ا اس تفاده از ف ن آوريه اي ن رم اف زاري و بهب ود
الگوريتمهاي محاسباتي ,ورودي هاي نرم افزارهاي مطالعات سيستم با سرعت و سهولت بيش تري در دادهه اي ن رم
افزار ذخيره شده و با يکپارچگي بيشتر اين دادهها در بستر مشترک از آن براي خروج يه اي ناش ي از تحلي له اي
محاسباتي استفاده ميشود.
 هزينه باالي تحقيق و توسعه :به علت پيچيدگي الگوريتمهاي محاسباتي و پياده سازي آن در مح يطه اي ن رم
افزاري ،نرمافزارهاي صنعت برق از پيچيدگي بااليي برخوردار ميباشند.از طرفي کوتاه بودن دوره عمر اين نرمافزارها,
نيازمند تحقيق و توسعه مستمر ميباشد و به اين داليل هزينه بااليي را در مرحله ايده و نوآوري طلب م يکنن د .از
طرفي کوتاه بودن دوره عمر اين فنآوريها فرصت کمي را براي بازگشت سرمايه فراهم ميکند .ب ه هم ين دلي ل
هزينههاي تحقيق و توسعه به ازاي هر واحد محصول توليد شده توسط اين فنآوريها بيشتر از هزينههاي مشابه در
محصوالت توليدي توسط فنآوريهاي ساده است.
عواملي کلي که باعث ايجاد تغيير و توسعه در نرم افزارهاي شبکه برق ميشوند به شرح زير ميباشند :
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 رشد سريع فنآوريهاي نوين نرم افزاري و سخت افزاري در حوزه رايانه و مخابرات باعث بازنگري در بهينه سازي نرم
افزارهاي موجود و استفاده از اين فنآوريهاي نوين ميگردد .
 استفاده از الگوريتمهاي جديد محاسباتي در حوزه صنعت برق  ,HPC1باز نويسي نرم افزارهاي محاسباتي با استفاده از
اين الگوريتمها انجام ميگيرد.
 همزمان با رشد تکنولوژيکي صنعت برق و يا تغيير قوانين باال دستي ,نيازمنديهاي جديدي از ابزارهاي
نرم افزاري را به همراه خواهد داشت و اين امر مستلزم ايجاد نرم افزارهاي جديد براي جوابگويي به اين تغييرات
خواهد بود.
توسعه فنآوري شبکه برق بدون توسعه ن رم اف زاري امک ان پ ذير نم يباش د ,ل ذا ب راي همگ ام س ازي آن ان ب ا يک ديگر
ميبايستي به حوزههاي جديد صنعت برق پرداخته و نيازهاي نرم افزاري آن را استخراج نمود.
دستيابي به اهداف توسعهاي توليدات نرم افزاري صنعت برق ،مستلزم تعامل فعال با اقتصاد جهاني ،اعتالي جايگاه ايران در
منطقه و جهان ،توانايي در توليد علم و فنآوري ،رقابت پذيري در سطوح بين المللي ،تمرکز بر منابع انساني توانمند ،استفاده
موثر از ظرفيتهاي کشور ،کسب فنآوريهاي نوين ،جذب منابع ،گسترش بازارهاي صادراتي ،تحقق رقابت پذيري محصوالت
و خدمات نرم افزاري  ،توانمندسازي بخشهاي دانشگاهي ,پژوهشي و خصوصي و ايجاد زيرساختارهاي مناسب فنآوري
اطالعات ميباشد.
مطالعات صنعت برق يک مبحث بسيار پيچيده و گسترده است .بنابراين الزم است ابتدا حوزههاي مختلف مطالعات اين صنعت
شناسايي شده و در ادامه نيازهاي نرمافزاري هر حوزه بهطور مستقل مورد بررسي قرار بگيرد .ب راي انج ام ح وزهبن دي ،ابت دا
حوزهبندي مطالعات صنعت برق در استانداردهاي تدوين شده در کشورهاي توسعه يافته مانند آمريکا ،انگلستان ،ايتاليا ،و سوئد
مورد توجه قرار گرفت .در مرحله بعد واحدهاي محاسباتي نرمافزارهاي مهم و معتبر در صنعت
برق مورد توجه قرار گرفت تا بررسي شود که چگونه شرکتهاي نرمافزاري بزرگ دنيا در زمينهي صنعت ب رق مطالع ات اي ن
صنعت را حوزهبندي نمودهاند.

High Performace Computing

1
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حوزهبندي مطالعات شبکه برق
 -1-1-2حوزهبندي مطالعات صنعت برق در کشورهاي پيشرفته
براي بررسي حوزهبندي مطالعات صنعت برق ،استانداردهاي اين صنعت در کشورهاي آمريکا ،انگلستان ،ايتالي ا ،و س وئد م ورد
توجه قرار گرفت.
 -1-1-1-2کشور آمريکا

در کشور آمريکا سازمان  NERCمجموعه استانداردهايي تدوين نموده است ک ه ملزوم ات قابلي ت اطمين ان برنام هري زي و
بهرهبرداري شبکهي برق آمريکاي شمالي را تعريف ميکند .تدوين اين استانداردها از سال  2005شروع شده و هرروزه اصالح
و تکميل ميگردند .در اين استاندارد مطالعات صنعت برق به سيزده حوزهي مختلف تقسيمبن دي ش ده اس ت و اس تانداردهاي
صنعت برق در هر يک از اين حوزهها بهصورت مستقل تدوين گشته است [( ]1جدول ())1-2
 -2-1-1-2کشور انگلستان

در استانداردهاي کشور انگلستان نيز در ابتدا مطالعات صنعت برق به حوزههاي مختلف تقسيمبندي شده و اس تانداردهاي ه ر
حوزه بهطور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است [( ]2جدول ())1-2
 -3-1-1-2کشور ايتاليا

فهرست حوزههاي مطالعات صنعت برق در استانداردهاي کشور ايتاليا در جدول ( )1-2مشاهده ميشود [.]3
 -4-1-1-2کشور سوئد

فهرست حوزههاي مطالعات صنعت برق در استانداردهاي کشور سوئد در جدول ( )1-2مشاهده ميشود [.]4
همانطور که مشاهده ميشود ،حوزه بندي مطالعات صنعت برق در استاندارد کشورهاي مختلف (بسته ب ه ش رايط خ اص ه ر
کشور) متفاوت است.
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فاز  :1تدوين مباني سند

جدول ( )1-2حوزهبندي مطالعات صنعت برق در کشورهاي پيشرفته

رديف
1

کشور
امريکا

حوزه ها














2

انگليس

3

ايتاليا













تعادل بين تقاضا و توليد،
حفاظت سايبري،
آمادگي و اقدامات اضطرار،
طراحي ،اتصال و نگهداري ازتجهيزات،
نگهداري خطوط انتقال،
هماهنگي اقدامات مربوط به قابليت اطمينان شبکهي قدرت،
مدلسازي ،دادهها و آناليز،
اتمي،
کارايي ،آموزش وصالحيت پرسنل،
حفاظت وکنترل،
بهرهبرداري ازخطوط انتقال،
برنامهريزي خطوط انتقال،
ولتاژ و توان راکتيو.
 کدهاي برنامهريزي،
 شرايط اتصال،
 کدهاي بهرهبرداري،
 کدهاي متعادل سازي.
دسترسي به شبکهي ملي انتقال،
توسعهي شبکه،
مديريت ،بهرهبرداري و نگهداري شبکه،
مقررات ديسپاچينگ،
سرويس اندازهگيري،
سرويس اندازهگيري انباشته،
تنظيم پرداختهاي مالي 1مربوط به سرويس ديسپاچينگ و سرويس انتقال،
باالنس انرژي،
آمار،
حفظ امنيت،
کيفيت سرويس انتقال،
Regulation of financial charges

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

14
ويرايش اول،شهريور 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

رديف

4

کشور

سوئد

حوزه ها
 مديريت و جمعآوري اطالعات،
 کميتهي مشاور،
 آموزشهاي عمومي.
 پستها،
 حفاظت و کنترل،
 اندازهگيري،
 مخابرهي دادهها،
 خطوط،
 کيفيت توان،
 کنترل ولتاژ،
 مستندسازي،
 امنيت واحد،
 امنيت الکتريکي،
 نگهداري،
 محيط زيست.

 -2-1-2واحدهاي محاسباتي نرمافزارهاي مهم و معتبر در صنعت برق
همانطور که توضيح داده شد ،در اين قسمت واحدهاي محاسباتي نرمافزارهاي مهم و معتبر صنعت برق بررسي م يش وند ت ا
مشخص شود از ديد اين شرکتهاي تاثيرگذار ،مطالعات صنعت برق چگونه تقسيمبندي شده است .در اين زمينه نرمافزاره اي
 ،NEPLAN ،CYME ،DIgSILENTو  ETAPمدنظر قرار گرفتند.
-1-2-1-2

نرمافزار DIgSILENT

واحدهاي محاسباتي نرمافزار  DIgSILENTبه قرار زير است [:]5
 آناليز پخش بار،
 آناليز خطا،
 کاهش شبکه،
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فاز  :1تدوين مباني سند

 آناليز پايداري ولتاژ،
 حساسيتهاي پخش بار،
 آناليز پيشامد،
 محاسبات پارامترهاي خطوط هوايي و کابلها،
 آناليز شبکههاي توزيع،
 حفاظت،
 بهينهسازي شبکهي توزيع،
 آناليز هارمونيک،
 پخشبار بهينه،
 آناليز قابليت اطمينان،
 تخمين حالت،
 آناليز ديناميک سيستم قدرت،
 انرژيهاي تجديدپذير.
-2-2-1-2

نرمافزار CYME

واحدهاي محاسباتي نرمافزار  CYMEاز قرار زير است [:]6
 آناليز شبکههاي توزيع،
 oپخشبار نامتقارن
 oآناليز جامع خطا
 oتخصيص و تخمين بار
 oمتعادلسازي بار
 oجايابي بهينهي خازن
 oآناليز پايداري
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فاز  :1تدوين مباني سند

 oآناليز قابليتاطمينان
 oهارمونيک
 oآناليز ديناميکهاي بلندمدت
 oمدلسازي شبکهي فشارضعيف
 oبهينهسازي توان راکتيو
 oآناليز Arc flash

 oراهاندازي موتور
 oپخش بار Contingency

 oهماهنگي ادوات حفاظتي
 oبهينهسازي کليدزني
 oبازيابي
 oمدلسازي بهينه پست
 oآناليز شبکههاي مش خوردهي ضعيف
 آناليز شبکههاي انتقال،
 oپخشبار
 oآناليز اتصالکوتاه
 oپخشبار Contingency
 oآناليز Arc flash

 oهماهنگي ادوات حفاظتي
 oراه اندازي موتور
 oهارمونيک
 oپخشبار DC
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 oپايداري گذرا
 oپايداري ولتاژ
 oپخشبار بهينه
 oطراحي سيستم زمين
 تعيين ظرفيت کابل،
 شبيهسازي و آناليز گذراهاي الکترومغناطيسي.
-3-2-1-2

نرمافزار NEPLAN

واحدهاي محاسباتي نرمافزار  NEPLANاز قرار زير است [:]7
 سيستمهاي قدرت،
 oانتقال،
 پخش بار
 آناليز اتصال کوتاه
 آناليز هارمونيک
 حفاظت ديستانس
 آناليز قابليتاطمينان
 شبيهسازي ديناميکي
 اشباع ترانس جريان
 کاهش شبکه
 مديريت دارايي
 آناليز سيستم زمين
 پخشبار بهينه
 پايداري سيگنالکوچک
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فاز  :1تدوين مباني سند

 آناليز پايداري ولتاژ
 آناليز ظرفيت انتقال دردسترس
 پيشبيني گرفتگي( 1تراکم) روز بعد
 oتوزيع،
 پخش بار
 آناليز اتصال کوتاه
 آناليز استارت موتور
 آناليز هارمونيک
 آناليز Selectivity

 حفاظت ديستانس
 آناليز قابليتاطمينان
 شبيهسازي ديناميکي
 کاهش شبکه
 استراتژي بهينهي بازيابي شبکه
 Reinforcement فيدر
 ارزيابي اغتشاشات شبکه
 آناليز Low voltage

 مبادلهي فاز
 بهينهسازي در شبکهي توزيع
 مديريت دارايي

Congestion

1
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فاز  :1تدوين مباني سند

 آناليز سيستم زمين
 oتوليد،
 پخش بار
 آناليز اتصال کوتاه
 آناليز استارت موتور
 آناليز Selectivity

 آناليز قابليتاطمينان
 شبيهسازي ديناميکي
 اشباع ترانس جريان
 مديريت دارايي
 تعيين سايز کابل
 آناليز Arc flash

آناليز سيستم زمين
 oصنعتي،
 oحفاظت،
 پخش بار
 آناليز اتصال کوتاه
 آناليز استارت موتور
 آناليز Selectivity

 حفاظت ديستانس
 شبيهسازي ديناميکي
 انرژيهاي تجديدپذير،

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

20
ويرايش اول،شهريور 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

 شبکههاي هوشمند،
 مديريت دارايي
 oماژول شبيهسازي دارايي
 oتعمير و نگهداري قابليتاطمينان محور.
-4-2-1-2

نرمافزار ETAP

واحدهاي محاسباتي نرم افزار  ETAPنيز از قرار زير است [:]8
 طراحي و آناليز سيستم قدرت،
 oآناليز Arc flash

 oاستارت-آپ ژنراتور
 oآناليز پخش بار
 oآناليز اتصال کوتاه
 oآناليز راهاندازي موتور
 oآناليز پايداري گذرا
 oتخمين پارامتر
 oسايز کابل
 oسايزبندي  MVAترانس
 oبهينهسازي تپ ترانس
 oسيستمهاي پنل
 oپخشبار نامتقارن
 oپخشبار بهينه
 oآناليز قابليتاطمينان
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 oظرفيت خط
 oثوابت خط
 sag oو استقامت خط
 oلينک انتقال HVDC

 oفيلترهاي هارمونيک
 oاسکن فرکانسهاي هارمونيک
 oپخشبار هارمونيک
 سيستم مديريت آنالين توان،
 oپايش و شبيهسازي
 oمديريت انرژي
 oبارزدايي سريع
 oاتوماسيون پست
 حفاظت
 oهماهنگي ادوات حفاظت
 oتست و شبيهسازي رفتار رله
 سيستم اتصال زمين
 آناليز گرمايي کابل
 شبکههاي هوشمند و ريزشبکه،
 انرژيهاي تجديدپذير
 آناليز اتصال زمين
 آناليز شبيهسازي گذرا و ديناميکي
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 آناليز کيفيت توان
 آناليز سيستم توزيع

 -3-1-2حوزهبندي مطالعات صنعت برق در اين پروژه
با توجه به حوزهبندي هاي انجام شده توسط کشورهاي پيشرو در مطالعات صنعت برق و نيز واح دهاي محاس باتي ارائ ه ش ده
توسط نرمافزارهاي معتبر مورد استفاده در اين صنعت ،در اين پروژه حوزهه ا و زيرح وزهه اي زي ر ب راي بررس ي و توس عهي
نرمافزارهاي صنعت برق تعيين گرديد (جدول (.))2-2
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جدول ( )2-2حوزههاي مطالعات صنعت برق در اين پروژه

رديف
1

حوزه
بهره برداري

2

امنيت و حفاظت

3

برنامهريزي

4

توزيع

زير حوزه

توضيح

 پايش،
 پخش بار،
 پخش بار بهينه،






















،Unit Commitment
پيشبيني بار،
آناليز رخداد،
آناليز ريسک،
،AGC
بازيابي،
شبيهسازي.
امنيت،
 oآناليز اتصال کوتاه،
 oپايداري فرکانس،
 oپايداري ديناميکي،
 oگذراهاي الکترومغناطيسي،
حفاظت،
 oهماهنگي ادوات حفاظتي،
 oحفاظت توزيع،
 oشبيهسازي عملکرد رله.
پيشبيني بار و انرژي،
برنامهريزي توسعه توليد،
برنامهريزي توسعه شبکه،
برنامهريزي مکانيابي و توسعه پست.
پيشبيني بار،
جايابي پست،
مسيريابي فيدر،
مانور،
محاسبه ثوابت خطوط هوايي و کابل ه اي
توزيع،
پخش بار،

اين حوزه به برنامه ريزي توس عهي
توليد و انتقال انرژي برق اختصاص
دارد.
به علت مشخصات منحصر به ف رد
شبکه ي توزيع ،طراح ي و تحلي ل
شبکه هاي توزيع تفاوت زي ادي ب ا
شبکههاي انتقال برق دارد.
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حوزه

5

کيفيت توان

6

پايايي

7

ريزشبکه []9

زير حوزه
 پخ ش ب ار ش بکه از دو س و تغذي ه و
،Weakly Meshed
 پخش بار نامتقارن،
 آناليز اتصال کوتاه،
 حفاظت،
 جايابي بهينه خازن،
 آناليز استارت موتور،
 آناليز ،Selectivity
 کاهش شبکه،
 استراتژي بهينهي بازيابي،
 ارزيابي اغتشاشات شبکه،
 آناليز سيستم زمين،
 متعادلسازي بار،
 آناليز پايداري،
 آناليز ،Arc flash
 آناليز هارمونيکي،
 جاروب فرکانس ي ()Frequency sweep
،
 فليکر،
 تغيي رات و ع دمتع ادل ولت اژ ( Voltage
.)changes and unbalance
 ارزيابي،
 oجمعآوري دادهها،
 oتحليل،
 oمحاسبهي شاخصهاي پايايي،
 پيشبيني،
 oمدلسازي،
 oتحليل،
 oمحاسبهي شاخصهاي پايايي.
،Dimensioning 
،Simulation 

توضيح

به بررسي مسائل مربوط به کيفيت
توان شبکه (چه در س طح تولي د و
چ ه در س طح انتق ال) پرداخت ه
ميشود.

به بررسي مسائل مختلف مربوط به
پايايي شبکهه اي ق درت پرداخت ه
مي شود که توليد ،انتق ال و توزي ع
برق را دربرميگيرد
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رديف

حوزه

8

مديريت دارايي [ 10و ]11

9

مديريت انرژي

توضيح

زير حوزه
،Research 
 طراحي
 آنالين،
 oپايش تجهيزات،
 oآناليز ،Contingency
 کوتاهمدت (روزانه تا هفتگي)،
 oمحاسبهي ،)VaR( Value at risk
 ميانمدت (ماهانه يا فصلي)،
 oتعمير و نگهداري،
 بلندمدت (ساالنه يا بيشتر)
 oبهينهس ازي هزين هي س رمايهگ ذاري
توليد و انتقال.


در اي ن ح وزه ب ه برنام هري زي و
مديريت انرژي سال هاي آتي ي ک
کشور پرداخت ه م ي ش ود .در اي ن
حوزه با توجه ب ه رش د اقتص ادي،
رشد جمعيت ،و  ...نياز انرژي ي ک
کشور در سال هاي آتي تخمين زده
شده و باتوجه به منابع حام له اي
انرژي (که يکي از مهمت رين اي ن
حامل ها ،انرژي برق است) و لحاظ
کردن مسائل جانبي مانند تحريمها
به برنامهريزي و مديريت انرژي آن
کشور پرداخته ميشود.

مراحل استخراج نيازهاي نرمافزاري صنعت برق
در اين پروژه مراحل زير براي شناسايي نيازهاي صنعت برق کشور ايران ,در نظر گرفته شد.
 -1-2-2شناسايي حوزهها و زير حوزه ها

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :1تدوين مباني سند

26
ويرايش اول،شهريور 1393

در اين مرحله حوزههاي و زيرحوزه هاي مربوط به مطالعات صنعت برق شناسايي شده و چارچوب اين پروژه مشخص ميش ود
که همانگونه که ذکر شد ،در اين رابطه مطالعات صنعت برق به  9حوزه تقسيمبندي شد.
 -2-2-2شناسايي نرم افزارهاي موجود
در اين مرحله نرمافزارهاي موجود در جهان در هر يک از حوزههاي مشخص شده در مرحلهي قبل شناسايي شده و واح دهاي
محاسباتي و ويژگيهاي اين نرمافزارها مشخص ميگردد.
 -3-2-2آينده پژوهي
در اين مرحله آينده ي صنعت برق مورد بررسي قرار گرفته ،چالش ه اي پ يش روي اي ن ص نعت شناس ايي ش ده و نيازه اي
نرمافزاري مرتبط در هر يک از حوزهها تعيين ميشود.
 -4-2-2بررسي پوشش موضوعات آينده پژوهي در نرم افزارهاي موجود
در اين مرحله بررسي ميشود که آيا چالشهاي پيش روي صنعت برق با استفاده از نرمافزارهاي موجود در اي ن ص نعت قاب ل
مطالعه و بررسي هستند يا نياز به توسعه يا تدوين نرمافزارهايي جديد در اين زمينهها ميباشد.
 -5-2-2بررسي پوشش موضوعات فعلي و آينده پژوهي در نرم افزارهاي موجود در ايران
در اين مرحله در ابتدا بررسي مي شود که آيا نيازهاي فعلي صنعت برق ايران با توجه به مسائلي مانند تحريم ،وجود نسخههاي
قفل شکسته ،قيمت نرمافزارها ،و  ...توسط نرمافزارهاي موجود در بازار ايران قابل پوشش است يا خي ر .م واردي ک ه در اي ن
مرحله پوشش داده نميشوند به عنوان اولويتهاي نيازهاي نرمافزاري صنعت برق ايران معرفي ميشوند.
در ادامه بررسي ميشود که کداميک از موضوعات آيندهپژوهي مطرح شده در مرحلهي سوم در آيندهي نزديک در ايران احتمال
وقوع دارد .سپس بررسي ميشود که براي برآورده کردن نيازهاي نرمافزاري اين موضوعات آيندهپژوهي آيا ني از ب ه توس عهي
نرم افزار داخلي است يا اين نياز را ميتوان توسط نرم افزارهاي موجود در بازار (باز هم با درنظر گرفتن مس ائلي مانن د تح ريم،
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وجود نسخههاي قفل شکسته ،قيمت نرمافزارها ،و  )...برآورده کرد .خروجيه اي اي ن تحقي ق اولوي ته اي ديگ ر نيازه اي
نرمافزاري صنعت برق ايران را معرفي ميکند.
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 3فصل سوم
شناخت ساختار نهادي فنآوري
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فاز  :1تدوين مباني سند

مقدمه
شکلگيري يک صنعت نيازمند شبکهاي از مؤسسات خصوصي و دولتي ميباشد که کنشگران آن صنعت را تشکيل ميدهند و
فعاليتها و تعامالت بين آنها موجب شکلگيري ،ظهور ،اصالح و توسعه صنايع جديد ميشود .تمرکز بر تعامالت دروني اي ن
شبکه ،اهميت نهادها و سازمانهايي غير از بازار را پررنگتر مينمايد .از همين رو يکي از گامهاي اصلي تحليل مح يط ي ک
صنعت شناسايي کنشگران آن صنعت ميباشد.
در يک تقسيمبندي کلي کنشگران به چهار دسته سياستگذار ،تنظيمگر ،تسهيلگر و ارائهکننده خدمات تقس يم م يش وند .در
ادامه به تبيين هر يک از نقشهاي چهارگانه پرداخته ميشود:
الف) سياستگذار

1

يک سياستگذار نهادي است که برنامههايي که بايد توسط دولت ،کسب و کارها و غيره دنبال شود را تعيين ميکند.
سياست گذاري به صورت فرآيندي تعريف شده است که به واسطه آن دولت به منظور ارائه پيامد (تغيي رات مطل وب در دني اي
واقعي) ،چشمانداز سياسي خود را به برنامه و عمل تبديل ميکند .لذا سياستگذاري ،کارکرد اصلي هر دولت ميباشد .به ط ور
کلي ،سياست ميتواند شکلهاي مختلفي به خود بگيرد مانند سياستهاي غيرمداخلهاي ،تنظ يم ،تش ويق تغيي رات داوطلبان ه
(مانند کمکهاي مالي) و ارائه خدمات عمومي.
ب) تنظيمکننده

2

تنظيم ،مجموعه گوناگوني از ابزارهاست که به واسطه آن دولت نيازمنديهاي شرکتها و مردم را تنظيم ميکند .کارکردهاي
تنظيمکننده بنا به داليل گوناگوني به وجود آمدهاند از جمله:
 تعيين حقوق و مسئوليتهاي هر يک از موجوديتهاي جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پايدار
 تنظيم استانداردهاي صنعتي
 جمعآوري مالياتها و ديگر در آمدها و ...

policy-maker
regulator

1
2
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در مجموع نقش تنظيمگري شامل کارکردهاي رصد و بازرسي ،وضع تعرفه ،تعيين اس تاندارد ،ح ل دع اوي ،ص دور مجوزه ا،
اقتصاد تنظيمگري ورود به بازار ،اطالعرساني و آگاهسازي ميباشد.
ج) تسهيلکننده
سازمانهاي محلي يا بينالمللي هستند که معموالً توسط دولت سرمايهگذاري ميشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات
ميباشد .يک تسهيلکننده ،تأمين کنندگان خدمات را از طريق ايجاد محصوالت خدماتي جديد ،ارتق اء تج ارب مفي د و ايج اد
ظرفيت حمايت ميکند .به عالوه ،تسهيلکننده ميتواند بر طرف تقاضا از طريق آموزش صنايع کوچک درباره مزاياي خ دمات
يا فراهم کردن محرکهايي براي امتحان آنها نيز متمرکز شود .کارکردهاي ديگر يک تسهيلکننده ش امل ارزي ابي خ ارجي
تأثير تأمينکنندگان خدمات ،تضمين خدمات و حمايت براي محيط سياسي بهتر ميباشد .عمل تسهيل ،کارکردي است که ب ه
طور معمول توسط سازمانهاي توسعهگرا انجام شده و ميتواند شامل سازمانهاي غير دولتي ،انجمنهاي صنعتي و کارفرمايان
و عاملهاي دولتي باشد.
در اين راستا ،ذکر نکتهاي الزم به نظر ميرسد که تفکيک نقشهاي تسهيلکنندگان و ارائ هکنن دگان ب راي خ دمات توس عه
کسب و کار 1ضروري است .در بسياري از برنامههاي توسعهاي ،يک سازمان نقش تأمينکننده (ارائه مستقيم خدمات به بنگاه-
هاي اقتصادي) و نقش تسهيلکننده (تشويق ديگر شرکتها براي عرضه خدمات به بنگاههاي اقتصادي) را توأماً ايفا ميکن د.
اين مسئله اغلب تناقضي براي تأمينکنندگان رقابتي به وجود ميآورد ،چرا که تس هيلکنن دگان معم والً اه داف توس عهاي و
تأمينکنندگان اهداف تجاري دارند و لذا ترکيب نقشها ممکن است به برنامههاي ناکارآمد و استفاده نامناسب از سرمايه منجر
شود.
د) ارائهکننده خدمات
ارائهکننده خدمات ،شرکت ،مؤسسه يا سازماني است که خدماتي را به طور مستقيم به صنايع کوچک يا متوسط ارائه م يده د.
اين تأمينکنندگان ممکن است شامل شرکتهاي خصوصي ،غيرانتفاعي ،سازمانهاي غيردولتي ،انجمنهاي صنعتي ،عام ل-
هاي دولتي ملي و  ...باشند .به طور کلي ارائهکنندگان خدمات به دو دسته ارائهکنندگان خدمات آموزشي و پژوهش ي و ارائ ه-

business development services

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :1تدوين مباني سند

31
ويرايش اول،شهريور 1393

کنندگان خدمات صنعتي تقسيم ميشوند .دسته اول شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتي هستند که در زمينه آم وزش و
پژوهش در حوزه توسعه فنآوري فعاليت ميکنند و دسته دوم شامل شرکتهايي ميشود که در زمينه زنجي ره ت أمين فعالي ت
ميکنند.
در اين فصل ابتدا به شناسايي کنشگران مرتبط با فنآوري نرمافزارهاي سيستم ق درت پرداخت ه م يش ود و وظ ايف اص لي
هرکدام از آنها بيان و بر مبناي وظايف و اهداف ،نقش هريک از آنها تعيين ميشود .هريک از اين کنشگران ميتوانند نس بت
به فنآوري در محيط بيروني يا دروني باشند .در ادامه ,ماتريس نهاد-کارکرد مربوط به کنشگران ارائ ه م يش ود ک ه در آن،
نقشهاي مختلف کنشگران در قالب يک جدول ارائه مي شود .در نهايت ،با استفاده از ماتريس يادشده ،نگاشت نهادي مربوط
به فنآوري نرمافزارهاي سيستم قدرت ترسيم ميشود.

کنشگران فعال در حوزه فنآوري
در اين بخش به معرفي کنشگران مرتبط با فنآوري نرمافزارهاي سيستم قدرت و وظايف هريک از آنها پرداخته ميشود.
 -1-1-3مجلس شوراي اسالمي
در نظام جمهوري اسالمي ايران ،مجلس شوراي اسالمي به عنوان يکي از قواي سهگانه (قوه مقننه) از اهميت ويژه و واالي ي
برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم گيريها ،قانونگذاريها ،برنامهريزيها است و چراغ هدايت دولت و ملت را به دس ت
دارد .مجلس پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشارکت واقعي مردم در تصميم گيريها و مظهر اراده ملي اس ت .ب ا
توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور ،وظايف عمده مجلس در دو بخش خالصه ميگردد [:]12
 قانونگذاري نظارتاز آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .ب ا
توجه به کارکرد اين نهاد در تدوين برخي سياستها و جهتگيريهاي کالن مرتبط با صنعت برق (مانند قانون برنام ه پ نجم
توسعه) ،اين نهاد نقش سياست گذار را بر عهده دارد .با توجه به کارکرد اين نهاد در تصويب برخي قوانين که بر قيمت برق تأثير

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :1تدوين مباني سند

32
ويرايش اول،شهريور 1393

مي گذارند (مانند قانون اصالح الگوي مصرف انرژي) ،اين نهاد نقش تنظيم گر را بر عهده دارد .با توجه به کارکرد اين نه اد در
تصويب برخي قوانين براي اختصاص بودجه براي تأمين مالي بخشهايي از صنعت برق ،اين نهاد نق ش تس هيلکنن ده را ب ر
عهده دارد .با توجه به کارکرد برخي از بخشهاي وابسته به اين نهاد (مانند مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي) در تهيه
گزارشهاي پژوهشي در زمينه ارزيابي صنعت برق ،اين نهاد داراي نقش ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي است.
 -2-1-3مجمع تشخيص مصلحت نظام
وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام ،به استناد اصول و بندهاي قانون اساسي جمهوري اسالمي به شرح زير است [:]13
 -1ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي کلي نظام (به استناد بند  1اصل  110قانون اساسي)
 -2پيشنهاد چگونگي حل معضالت نظام که از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند  8اصل 110
قانون اساسي)
 -3تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسالمي را شوراي نگهبان خالف موازين شرع و يا قانون اساسي
بداند (به استناد اصل  112قانون اساسي)
 -4مشاوره در اموري که مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع ميدهد (به استناد اصل  112قانون اساسي)
 -5نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام (به استناد نامه مورخ  77/1/17مقام معظم رهبري)
 -6مشاور رهبري در موارد اصالح يا تتميم قانون اساسي (به استناد اصل  177قانون اساسي)
 -7عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل  177قانون اساسي)
 -8انتخاب يکي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (به استناد اصل  111قانون اساسي)
 -9تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل  111قانون اساسي)
 -10انتخاب جايگزين هريک از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل  111ق انون
اساسي)
 -11پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل ي 110که در اص ل 111
تصريح گرديده است.
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از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .ب ا
توجه به کارکرد اين نهاد در تدوين برخي سياستها و جهتگيريهاي کالن مرتبط با صنعت برق (مانند سياس ته اي کل ي
نظام در بخش انرژي) ،اين نهاد نقش سياست گذار را بر عهده دارد .با توجه به کارکرد اين نهاد در داوري اختالفات بين مجلس
و شوراي نگهبان در زمينه تصويب برخي قوانين که بر قيمت برق تأثير ميگذارند ،اين نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد .ب ا
توجه به کارکرد اين نهاد د ر داوري اختالفات بين مجلس و شوراي نگهبان در زمينه تصويب برخي ق وانين جه ت اختص اص
بودجه براي تأمين مالي بخشهايي از صنعت برق ،اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد .با توجه ب ه ک ارکرد برخ ي از
بخش هاي وابسته به اين نهاد (مانند دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام) در تهيه گزارشهاي پژوهشي در زمينه ارزي ابي
صنعت برق ،اين نهاد داراي نقش ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي است.
 -3-1-3شوراي عالي انقالب فرهنگي
وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي عبارتند از [:]14
 -1تدوين و تصويب اصول ،اهداف ،سياستها و برنامهريزي فرهنگي و علمي کشور ،تدوين نقشه مهندسي فرهنگي کش ور و
روزآمد نمودن آنها.
 -2تهيه و تدوين نقشه جامع علمي کشور.
 -3تهيه و تدوين طرح توسعه و تحول نظام پژوهش و تعليم و تربيت کشور.
 -4هدايت و ساماندهي مديريت کالن دستگاههاي فرهنگي ،آموزشي و پژوهشي و رسانههاي کشور.
 -5برنامهريزي براي مواجهه فعال و مبتکرانه با تهاجم فرهنگي دشمنان با استفاده هدفمند از روشهاي کارآمد.
 -6رصد مستمر تحوالت برنامههاي توسعه ،فرهنگ ،علم ،پژوهش و فنآوري کشور و ارائه راهبردهاي مناسب.
 -7سياستگذاري ،حمايت و بهرهگيري از نظريهپردازي ،و ايجاد و زمينهسازي و مناظره در حوزه فرهنگ و علم.
 -8مشارکت فعال در برنامهريزي جامع کشور در زمينههاي علمي و فرهنگي مورد نظر چشمانداز و پيگيري تحقق آن.
 -9برنامهريزي و تهيه طرحهاي خاص براي شناسايي ،جذب و ارتقاء بهرهمندي از نخبگان ،تربيت و پرورش علمي و معن وي
استعدادهاي درخشان و بهرهگيري از تواناييها و ابتکارات و خالقيتهاي آنان در حوزه فرهنگ و علم.
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 -10تصويب ضوابط و معيارهاي اساسي تأسيس مؤسسات و مراکز علمي ،فرهنگي ،تحقيقاتي ،فرهنگستانه ا ،دانش گاهه ا و
مراکز پژوهشي و تصويب اساسنامه دانشگاههاي خاص.
 -11تهيه ،تدوين و ت صويب ضوابط کلي گزينش مديران فرهنگي و علمي کشور ،استادان ،معلمان و دانشجويان.
 -12سياستگذاري براي تعيين سهم اعتبارات فرهنگي ،علمي ،پژوهشي و فنآوري و تعيين جهتگيري و اولويت هزين هک رد
اعتبارات در برنامههاي پنجساله و بودجههاي ساليانه.
 -13طراحي سازوکارهاي مناسب براي اجرايي شدن مصوبات شورا در دستگاههاي مختلف کشور و نظ ارت م ؤثر ب ر اج راي
مصوبات.
 -14ارزيابي برنامههاي توسعه فرهنگي ،علمي و اجتماعي کشور.
 -15سياستگذاري و ساماندهي مديريت فعاليتهاي فرهنگي و علمي جمهوري اسالمي ايران در خارج از کشور.
 -16تعيين سياستهاي رسانهاي جمهوري اسالمي ايران.
 -17سياستگذاري الزم براي گسترش و حاکميت فرهنگ اسالم ناب محمدي(ص).
 -18سياستگذاري براي توليد محصوالت فرهنگي کشور بر اساس ارزشها و معيارهاي ملي و اسالمي.
 -19تصويب پيوستهاي فرهنگي طرحهاي ملي و کالن اقتصادي ،عمراني و صنعتي کشور.
 -20سياستگذاري و برنامهريزي کالن براي وحدت حوزه و دانشگاه.
 -21سياستگذاري و برنامه ريزي براي بازبيني و تحول محتوايي در رشته ه اي عل وم انس اني و عل وم اجتم اعي ب ر مبن اي
ارزشهاي اسالمي و مقتضيات فرهنگي کشور.
 -22زمينهسازي براي اجراي نقشه مهندسي فرهنگي کشور و نقشه جامع علمي کشور.
 -23تعيين و تصويب شاخصهاي فرهنگي.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .ب ا
توجه به کارکرد اين نهاد در تدوين برخي سياستها و جهتگيريهاي کالن مرتبط با فنآوريهاي مختلف از جمله ف نآوري
نرمافزار (مانند نقشه جامع علمي کشور) ،اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بن دهاي  9و
 ،12اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
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شوراي عالي اطالعرساني

طبق ماده  1آئيننامه شوراي عالي اطالعرساني ،اين شورا به منظور سياستگذاري در امور فرهنگي ،اجتماعي ،ديني و اخالقي،
اطالعرساني و هدايت مراکز اطالعاتي و هماهنگي فعاليت آنها و تدوين برنامههاي ميانمدت و بلندمدت در زمين تحقيق ات
بنيادي ،توسعهاي و کاربردي اطالعرساني در قالب نظام اطالعرساني جمهوري اسالمي ايران تشکيل ميشود .وظايف ش وراي
عالي اطالعرساني عبارتند از [:]15
 -1سياستگذاري ،برنامهريزي ،هدايت و حمايت در زمين توليد ،پااليش و مبادل اطالعات و نظ ارت ب ر ام ر اط العرس اني
سراسر کشور در چارچوب سياستهاي کلي نظام در ارتباط با موضوعات ماده 1,
 -2تدوين و تصويب اصول نظام جامع (فرهنگي ،اجتماعي ،ديني و اخالقي) اطالعرساني کشور.
 -3ايجاد شرايط الزم براي تسهيل و تسريع توليد ،ذخيرهسازي ،سامانده ي ،توزي ع ،گس ترش و ب هک ارگيري اطالع ات در
بخشهاي مختلف فرهنگي ،علمي ،اجتماعي ،ديني و اخالقي در چارچوب ضوابط مصوب.
 -4هماهنگ کردن فعاليتهاي بخش دولتي و غيردولتي بر اساس نظام جامع اطالعرساني کشور در قلمرو موضوعات ماده .1
 -5تدوين و تصويب مفاهيم ،تعاريف ،مقررات ،آئيننامهها ،قواعد و معيارهاي اطالعرساني مورد نياز نظام جامع اط العرس اني
کشور.
 -6تنظيم مقررات فرهنگي ،اخالقي و ديني مربوط به چگونگي بهرهگيري از شبکههاي بينالمللي اطالعرساني و تص ويب آن
يا پيشنهاد تصويب به مراجع ذيربط.
 -7ايجاد هماهنگي در تحقيقات بنيادي و توسعهاي و نيز سياستهاي بهرهگيري از فن آوريهاي نوين اطالع اتي در قلم رو
موضوعات ماده .1
 -8بررسي وضعيت موجود و آيندهنگري با استفاده از روشهاي علمي و پژوهشي در قلمرو موضوعات ماده .1
 -9ايجاد زمينههاي الزم براي اعتالي دانش و فرهنگ عمومي جامعه در زمينه اطالعرساني.
 -10ارزيابي فعاليتهاي بخشهاي اصلي اطالعرساني به منظور حصول اطمينان از صحت انطباق فعاليته ا ب ا نظ ام ج امع
اطالعرساني.
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 -11داوري نهائي درباره فعاليتهاي اصلي مراکز اطالعرساني جهت رفع اختالفهاي احتمالي ميان مراکز در موارد غيرقضائي
در قلمرو موضوعات ماده .1
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .ب ا
توجه به وظايف مندرج در بند  ،1اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  5و  ،6اي ن
نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بند  ،3اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
 -5-1-3مرکز فنآوري اطالعات و رسانههاي ديجيتال
وظايف مرکز فنآوري اطالعات و رسانههاي ديجيتال ،که نهادي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اس ت ،عبارتن د از
[:]16
 -1مطالعه ،برنامهريزي و تدوين مستندات راهبردي در زمينه رسانهها و فعاليته اي فرهنگ ي ديجيت ال و ک اربري ف نآوري
اطالعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور و انتشار نتايج حاصله.
 -2مطالعه ،برنامهريزي و تدوين مستندات راهبردي در زمينه س امانهه ا وخ دمات مخ ابراتي و ارتب اطي ،ک اربري ف نآوري
اطالعات و ارتباطات ،مديريت متمرکز اسناد ،اطالعات ،محتوا و بستههاي نرمافزاري و امنيت اطالع ات و ارتباط ات در وزارت
متبوع.
 -3مطالعه ،تدوين و نظارت بر استانداردها و نظامهاي رتبهبندي رسانهها ،فعاليتها و آث ار ،محص والت و خ دمات فرهنگ ي،
هنري و رسانهاي ديجيتال ،ابزارها ،خدمات و مراکز مرتبط و ضوابط و مقررات اعطاي آنها در چارچوب قوانين مربوط.
 -4مطالعه و بررسي واژگان و عبارات فارسي مناسب براي پدي دهه اي ح وزه ف نآوري اطالع ات و ارتباط ات و رس انهه ا و
فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال با همکاري با فرهنگستانهاي جمهوري اسالمي ايران و اشاعه کاربري واژهها و عبارات فارسي
به جاي واژگان بيگانه.
 -5نظارت ،هماهنگي و تدوين ضوابط و مقررات و تأييد تعهد و پرداخت وجوه و چگونگي اس تفاده ،خري د و حماي ت از آث ار،
محصوالت ،سامانهها ،رسانهها ،نرمافزارها ،سختافزارها و خ دمات مبتن ي ب ر ف نآوري اطالع ات و ارتباط ات توس ط کلي ه
واحدهاي سازماني وزارت متبوع.
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 -6تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ،ثبت ،صدور مجوز تأسيس ،انحالل ،دسترس ي ،نص ب و اس تفاده از تجهي زات مرب وط و
تأسيس دفاتر و نظارت بر فعاليت اشکال مختلف رسانههاي برخط از قبيل رس انهه اي گروه ي اينترنت ي ،مخ ابراتي ،ک ابلي،
بيسيم ،ماهوارهاي و سامانههاي پيامده و کاربرمحور و خدمات مرتبط.
 -7تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ،صدور اجازه تأسيس و انحالل و نظارت بر فعاليت واحدها ،مؤسسات و مراکز فعاليته اي
فرهنگي ديجيتال از قبيل نشر ديجيتال برخط و برحامل ديجيتال ،تکثير و توليد حامل ديجيت ال ،پدي د آوردن و تهي ه ک ردن
بستههاي نرمافزاري رسانهاي (مانند چندرسانهايها ،دايرةالمعارفها) ،خدمات تخصصي ،ويرايش و پردازش محتوا با استفاده از
ابزارهاي مبتني بر فنآوري نوين اطالعات و ارتباطات و ساير خدمات مرتبط.
 -8تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ،صدور مجوز تأسيس و انحالل و نظارت بر سامانههاي الکترونيک عرض ه و توزي ع آث ار،
محصوالت و خدمات فرهنگي ،هنري ،مطبوعاتي و رسانهاي و نيز فعاليتهاي تجاري در زمينه توزيع ،تکثي ر و عرض ه بس ته
نرمافزاري ،داده و محتواي ديجيتال و حاملهاي ديجيتال حاوي بستههاي نرمافزاري ،داده و محتوا از قبيل واحدهاي ص نفي،
فروشگاهها و سامانههاي عرضه برخط.
 -9تهيه و تدوين ضوابط و مقررات و بررسي نرمافزارهاي رايانهاي و محتواي آنها از جهت فرهنگي با همکاري ساير حوزههاي
تخصصي وزارت متبوع و صدور مجوز ،وضع ضوابط و مقررات و نظارت بر انتش ار بس تهه اي ن رماف زاري رايان هاي و آث ار و
محصوالت نرمافزاري ديداري ،شنيداري و نوشتاري که با کمک نرمافزار پردازش شده و به صورت يک پديده مستقل تهي ه و
ارائه ميشود.
 -10تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ،صدور مجوز و نظارت بر واردات ،صادرات ،توليد ،عرضه و ارائه س امانهه ا ،ن رمافزاره ا،
تجهيزات ،و خدمات مبتني بر فنآوري اطالعات و ارتباطات که براي پديد آوردن ،تکثير ،نشر ،عرضه و اجراي آثار ،محصوالت
و خدمات فرهنگي ،هنري ،مطبوعاتي و رسانهاي مورد استفاده قرار ميگيرد.
 -11تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ،صدور مجوز تأسيس و انحالل و نظارت بر فعاليت مراکز اعطاي استاندارد و رتب هبن دي
رسانهها ،فعاليتها و آثار ،محصوالت و خدمات فرهنگي ،هنري و رسانهاي ديجيتال ،کاربري فنآوري اطالعات و ارتباطات در
پديد آوردن ،انتشار ،تکثير ،عرضه و اجراي آثار فرهنگي ،هنري ،مطبوعاتي و رسانهاي و ابزارها ،خدمات و مراکز مرتبط.
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 -12تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ،صدور مجوز تأسيس و انحالل ،نظارت بر فعاليت و حمايت از تشکلهاي صنفي مرب وط
به وظايف و مأموريتهاي محوله.
 -13تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ،صدور مجوز ،نظ ارت ب ر برگ زاري و حماي ت از مس ابقات ،جش نوارهه ا ،بازارچ هه ا و
نمايشگاههاي بينالمللي ،ملي و استاني رسانهها ،فعاليتهاي فرهنگي ،آثار ،محصوالت و خدمات فرهنگي ،هن ري و رس انهاي
ديجيتال و نيز مشارکت و حضور دستاندرکاران داخلي در مسابقات ،جشنوارهها ،بازارچهها و نمايشگاههاي يادشده در خ ارج از
کشور.
 -14تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ،صدور مجوز تأسيس و انحالل و نظارت بر فعاليت و حمايت از ايجاد ،استمرار فعالي ت و
توسعه مجتمعهاي فرهنگي ديجيتال ،خانهه اي فرهنگ ي ديجيت ال ،ش هرکه ا و مراک ز توانمندس ازي (رش د) رس انهه ا و
فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال و نيز بخشهاي ويژه رسانهها و فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال در پارکهاي عل م و ف نآوري و
مراکز رشد.
 -15تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ،نظارت ،اعطاي مشوقها و حمايت از صادرات ،حضور فعال و اثرگذار و جذب مخاطب در
عرصه جهاني ،سرمايهگذاري و مشارکت خ ارجي ،اق دامات تبليغ ي و ترويج ي و برگ زاري س االنه مس ابقات ،نمايش گاهه ا،
جشنوارهها و بازارچههاي ملي و منطقهاي و بينالمللي در زمينه رسانهها ،آث ار و محص والت فرهنگ ي و هن ري رس انهه اي
ديجيتال.
 -16تدوين استانداردها و حمايت از ابزارهاي ويرايش و سامانههاي مبتني بر خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي.
 -17تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ،مديريت و حمايت از ايجاد ،نگهداري ،پشتيباني ،توسعه ،ارتقاء ،تبليغ و ترويج و آم وزش
کاربري سامانههاي ملي بخش فرهنگ کشور از قبيل شبکه ملي فرهنگ جمهوري اسالمي ايران ،درگاه ملي فرهنگ ،گنجينه
ملي ديجيتال فرهنگ و هنر.
 -18تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعملها ،تأمين امنيت و حفاظت از نرمافزاره ا و س ختافزاره اي رايان هاي ،س امانهه ا و
درگاههاي ارتباطي و اطالعاتي و اسناد ،اطالعات و محتواي ديجيتال وزارت متبوع با نظارت مرکز حراست.
 -19تهيه و تدوين و نظارت بر اجراي دستورالعملهاي کاربري و دسترسي ،مديريت ،نظارت و تدارک و تأمين کاال و خ دمات
مربوط به پيادهسازي ،نگهداري ،پشتيباني ،ارتقاء ،توسعه ،آموزش سامانههاي سختافزاري و ن رماف زاري ،خ دمات ،وس ايل و
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تجهيزات مبتني بر فنآوري اطالعات و ارتباطات ،مخابرات ،ارتباطات ،تلفنخانه براي تمامي واحدهاي سازماني وزارت متب وع
به صورت متمرکز.
 -20وضع مقررات ،ضوابط و دستورالعملها يا پيشنهاد تصويب يا اصالح قوانين و مقررات مربوط به وظايف و مأموري ته اي
محوله براي تصويب در هيات وزيران ،شوراي عالي انقالب فرهنگي و ساير مراجع ذيصالح در چهارچوب موازين قانوني.
 -21هدايت رسانهها ،فعاليتها ،آثار ،محصوالت و خدمات فرهنگي ،هنري و رسانهاي ديجيتال کشور در جهت ترويج فرهنگ
اسالمي -ايراني ،شناساندن مباني انقالب اسالمي به جهانيان ،مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و س اير اه داف فرهنگ ي نظ ام
جمهوري اسالمي.
 -22حمايت از رسانهها ،فعاليتها و آثار ،محصوالت و خدمات فرهنگي ،هنري و رسانهاي ديجيتال ،کاربري فنآوري اطالعات
و ارتباطات در پديد آوردن ،انتشار ،تکثير ،عرضه و اجراي آثار فرهنگي ،هنري ،مطبوعاتي و رسانهاي و ابزارها ،خدمات و مراکز
مرتبط.
 -23حمايت از انجام فعاليتهاي پژوهشي ،در حوزه رسانهها و فعاليته اي فرهنگ ي و هن ري ديجيت ال ،ک اربري ف نآوري
اطالعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور و تعامل فرهنگ و فنآوري اطالعات و ارتباطات.
 -24حمايت از انجام فعاليتهاي فرهنگي ،آموزشي ،رسانهاي ،تبليغ ي و ترويج ي از قبي ل برگ زاري دورهه ا و کارگ اهه اي
آموزشي ،پديد آوردن و انتشار محتوايي ،آثار و محصوالت فرهنگي ،هنري و رسانهاي مانند فيلم ،کتاب ،نشريه و رسانه ب رخط
در حوزه وظايف و مأموريتهاي محوله.
 -25فراهم آوردن بسترهاي مورد نياز و اعمال تدابير و حمايتهاي الزم براي توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات و دانش و
مهارتهاي عمومي و تخصصي مرتبط در پديد آوردن ،انتشار ،تکثي ر ،عرض ه و اج راي آث ار فرهنگ ي ،هن ري ،مطبوع اتي و
رسانهاي.
 -26فراهم آوردن بسترهاي مورد نياز و اعمال تدابير و حمايتهاي الزم براي توسعه فرهنگ عمومي و ارتقاي دانش ،مهارت
و مشارکت عمومي در زمينه کاربري و بهرهگيري مناسب از فنآوري اطالعات و ارتباطات و ابزارهاي مبتني بر آن و رسانهها و
آثار ،محصوالت و خدمات فرهنگي و هنري ديجيتال.
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 -27همکاري و هماهنگي با دستگاهها و مراجع قضايي ،انتظامي ،امنيت ي و اجراي ي در خص وص تعي ين مص اديق محت واي
مجرمانه رايانهاي ،مقابله با جرايم ،تخلفات ،ناهنجاريها و تعيين مصاديق و پااليش محتواي غيرمجاز در حاملهاي ديجيتال،
رسانههاي برخط ،شبکههاي پستي و ارتباطي و سامانههاي مخابراتي و اطالعرساني و ساير اشکال فضاي ديجيتال ،مقابل ه ب ا
تکثير ،توزيع و عرضه غيرمجاز آثار ،محصوالت و خدمات فرهنگي ،هنري ،رسانهاي و ساير وظايف و مأموريتهاي محوله.
 -28تعامل ،همکاري ،مشارکت در جلسات و فعاليتها و پيشنهاد عضويت جمهوري اسالمي ايران در س ازمانه ا ،مؤسس ات،
مجامع و مراجع خارجي ،بينالمللي و منطقهاي در اجراي وظايف محوله با هماهنگي وزارت امور خارجه و س اير دس تگاهه اي
اجرايي ذيربط.
 -29ايجاد و اداره سامانه مديريت داده به منظور تمرکز ،گردآوري ،نگهداري ،طبقهبندي و فراهم آوردن دسترسيهاي مجاز به
اسناد ،اطالعات ،بستههاي نرمافزاري ،محتواي نوشتاري ،ديداري ،شنيداري و ساير دادهايي که واحدهاي حوزه مرکزي وزارت
متبوع در حين انجام وظايف خود توليد ،دريافت ،مبادله ،منتشر يا خريداري مينمايند.
 -30ايجاد مديريت متمرکز ،پشتيباني ،ارتقاء و توسعه سامانههاي نرمافزاري و ارتباطي اطالعرساني ،رسانهه اي ب رخط ب راي
تمامي واحدهاي سازماني وزارت متبوع.
 -31طراحي ،استقرار و ارتقاء مستمر سيستم مديريت امنيت اطالعات در وزارت متبوع بر اساس استانداردهاي ملي مربوط و با
نظارت مرکز حراست.
 -32ارتقاء فرهنگ ،آگاهي و مهارت مديران و کارکن ان وزارت متب وع در زمين ه ک اربري ف نآوري اطالع ات و ارتباط ات و
ابزارهاي مبتني بر آن ،امنيت اطالعات و ارتباطات ،نظاممند شدن فرآيندها و ارتقاء بهرهوري ،کارآمدي ،اثربخش ي و ش فافيت
نظام اداري و ارائه نظرات و مشورتهاي تخصصي مربوط در تعامل با واحدهاي سازماني وزارت متبوع.
 -33تعامل و هماهنگي با ساير واحدهاي سازماني حوزه مرکزي و استاني وزارت متبوع ،دستگاههاي اجرايي و مراجع ذيرب ط
در اجراي وظايف و مأموريتهاي محوله.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت نرمافزار حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
مندرج در بند  ،2اين نهاد وظيفه تهيه برخي مستندات راهبردي را بر عهده دارد که ميتوانند براي سياستگذاري به کار روند و
بنابراين نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  18 ،15 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5و  ،19اين نهاد نقش
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تنظيمگر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  22 ،15 ،13 ،5و  ،26اين نهاد نقش تسهيلکننده را ب ر عه ده
دارد.
 -6-1-3وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري
مأموريتهاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري به شرح زير ميباشد [:]17
الف) در زمينه انسجام امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فنآوري:
 -1شناسايي مزيتهاي نسبي ،قابليت ها ،استعدادها و نيازهاي پژوهش و فنآوري کشور بر مبناي آيندهنگري و آيندهپژوهي و
معرفي آن به واحدهاي توليدي ،تحقيقاتي ،دانشگاهها و مراکز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهرهبرداري.
 -2بررسي اولويتهاي راهبردي تحقيقات و فنآوري با همکاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و پيشنهاد به ش وراي
عالي علوم ،تحقيقات و فنآوري.
 -3حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فنآوريهاي نوين بر اساس اولويتها.
 -4برنامهريزي براي تدارک منابع مالي توسعه فنآوري کشور و مشارکت در ايجاد ،توسعه و تقويت فنآوري ملي و حماي ت از
توسعه فنآوريهاي بومي.
 -5اتخاذ تدابير الزم به منظور افزايش کارآيي و اثربخشي تحقيقات کشور و توسعه تحقيقات کاربردي با همکاري دستگاههاي
ذيربط.
 -6اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم در خصوص انتقال فنآوري و دانش فن ي و برنام هري زي ب ه منظ ور ب ومي ک ردن
فنآوريهاي انتقال يافته به داخل کشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنآوري.
 -7ايجاد زمينههاي مناسب براي عرضه فنآوري در داخل و خارج کشور و حمايت از صدور فنآوريهاي توليد شده در کشور
و کمک به ايجاد انجمنها و شرکتهاي غيردولتي علمي ،تحقيقاتي و فنآوري.
 -8تمهيد سازوکارهاي الزم براي ايجاد همسويي ميان فعاليتهاي آموزشي ،تحقيقاتي و فنآوري ،تقويت ارتباط دانشگاهها و
مراکز تحقيقاتي با بخشهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور.
 -9اتخاذ راهکارهاي مناسب براي کمک به توسعه پژوهش و فنآوري در بخشهاي غيردولتي.
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 -10ارزيابي جامع عملکرد نظام ملي علوم ،تحقيقات و فنآوري شامل پيشرفتها ،شناخت موانع و مشکالت و تدوين و ارائ ه
گزارش ساالنه.
 -11اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امني ت ش غلي آن ان و اس تفاده بهين ه از
توانمنديهاي آنها.
ب) در زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري:
 -1پيشنهاد ضوابط و معيارهاي کلي پذيرش دانشجو به مراجع ذيصالح .
 -2تعيين راهکارهاي الزم و برنامه ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي ،مراکز تحقيق اتي و
فنآوري و ديگر مراکز فعاليتهاي علمي -پژوهشي همانند شهرکهاي تحقيقاتي ،آزمايشگاههاي ملي ،موزههاي علوم و فنون
با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشارکتهاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورتهاي کشور.
 -3برنامه ريزي اجرايي ،آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحوالت علمي و فني در جهان.
 -4تعيين ضوابط ،معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ،رشتهه ا و مق اطع تحص يلي ب ا رعاي ت
اصول انعطاف ،پويايي ،رقابت و نوآوري علمي.
 -5نظارت بر فعاليتهاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور.
 -6ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و يا مؤسسه تحقيقاتي (اعم از دولتي و غيردولت ي) و جل وگيري از ادام ه
فعاليت ،تعليق فعاليت و يا انحالل هريک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و يا از دست دادن شرايط ادامه فعاليت ب ر اس اس
اساسنامههاي مصوب.
 -7صدور مجوز تأسيس انجمنهاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليت آنها بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذيصالح.
 -8تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس انجمنها و تشکلهاي دانشجويان و دانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت آنها و اتخاذ تصميم در مورد امکان ادامه فعاليت آنها بر اس اس ض وابط و مق ررات مراج ع
ذيصالح.
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 -9تأييد صالحيت و صدور احکام اعضاي هيأتهاي مميزه ،هيأتهاي امناء ،هيأتهاي مؤسس ،هيأتهاي گ زينش اعض اي
هيأت علمي و هيأتهاي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و
فنآوري ،طبق ضوابط و مقررات موضوعه.
 -10ارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاه ها ،مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به صورت مستقيم و يا از طري ق حماي ت از
انجمنهاي مستقل علمي ،تخصصي و فرهنگستانها در ارزيابي علمي دانشگاهها و مؤسسات و انتشار نتايج در محافل علمي و
ارائه گزارش ساالنه به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي و ساير مراجع ذيصالح.
 -11تأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش عالي يا مؤسسه تحقيقاتي (اعم از دولتي يا غيردولتي)،
رشتهها و مقاطع تحصيلي.
 -12ارزيابي ساالنه عملکرد مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دولتي.
 -13بررسي و پيشنهاد اولويتهاي تخصيص منابع در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فنآوري به سازمان مديريت و برنامهري زي
کشور.
 -14توسعه همکاريهاي علمي بينالمللي و اتخاذ تدابير الزم به منظور نهادينه کردن همکاريها و مبادالت علمي بين مراکز
علمي -تحقيقاتي داخل کشور با مراکز علمي -تحقيقاتي منطقهاي و بينالمللي در چارچوب ضوابط و مقررات مص وب مراج ع
ذيصالح.
 -15صدور مجوز تأسيس دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي با مشارکت دانشگاهها و مراکز علمي خارج از کشور،
بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذيصالح.
ج) ساير موارد:
 -1مشارکت فعال در فرآيند سياستگذاري نظام آموزش و توسعه نيروي انساني کشور به منظ ور ايج اد هم اهنگي الزم ب ين
برنامههاي سطوح مختلف آموزش کشور.
 -2مشارکت در تعيين اولويتهاي توسعه منابع انساني کشور و ارائه نتايج حاصل شده به دستگاههاي ذيربط به منظور هدايت
منابع در جهت اولويتهاي مذکور.
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 -3ارزيابي و تأييد اختراعات ،اکتشافات و نوآوري ها با همکاري ساير مراکز علمي و تحقيقاتي کشور به منظور ف راهم نم ودن
زمينه حمايت از حقوق مالکيت معنوي و ثبت در مراجع ذيربط.
 -4تعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارک فارغالتحصيالن و تأييد ارزش علمي مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالي (دولتي
و غيردولتي) داخل کشور به استثناي گروه پزشکي.
 -5برنامه ريزي براي شناسايي و حمايت از شکوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويتهاي راهبردي کشور
در زمينه علوم ،تحقيقات و فنآوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذيصالح.
 -6برنامه ريزي براي جذب متخصصان ايراني داخل و خارج از کشور جهت همکاري علمي ،تحقيقاتي و فنآوري.
 -7اداره امور دانشجويان ايراني در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي خارج از کشور و ايجاد زمينههاي علم ي و
فني متقابل از طريق اعزام رايزنهاي علمي با هماهنگي وزارت امور خارجه.
 -8اهتمام در معرفي ميراث علمي تمدن ايراني و اسالمي و گسترش زبان و ادبيات فارسي در دانشگاهه ا و مراک ز تحقيق اتي
خارج از کشور.
 -9همکاري در اعتالي فرهنگ ،اخالق و معنويت اسالمي در مجامع علمي دانشگاهي و در جامعه .
 -10ايجاد پايگاههاي اطالعرساني به جامعه و بخشهاي مختلف در زمينه سياستها ،اولويته ا و برنام هه ا و عملکرده اي
آموزش عالي ،تحقيقات و فنآوري .
 -11نمايندگي دولت در مجامع و سازمانهاي بينالمللي و برقراري ارتباطات الزم در حوزه مأموريتها و اختيارات وزارتخانه .
 -12انجام امور مربوط به کميسيون ملي يونسکو.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .ب ا
توجه به وظايف مندرج در بندهاي الف ،1-الف ،2-ب 13-و ب ،14-اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توج ه ب ه
وظايف مندرج در بند ج ،3-اين نهاد نقش تنظيم گر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف من درج در بن دهاي ال ف ،3-ال ف،4-
الف ،5-الف ،6-الف 7-و الف ،9-اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي ال ف 8-و
ب ،3-اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي را بر عهده دارد.
 -7-1-3وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات
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وظايف اساسي وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات به شرح زير ميباشد [:]18
 -1تدوين سياستها و ضوابط کلي در زمينه توسعه ارتباطات و فنآوري اطالعات.
 -2سياستگذاري و برنامهريزي کالن و هدايت و نظارت بر شبکههاي پستي ,پستبان ک و مخ ابراتي و ف نآوري اطالع ات
کشور.
 -3سياستگذاري براي فعاليت بخش غيردولتي در قلمرو شبکههاي غيرمادر بخش پست و مخ ابرات و ص دور مج وز ايج اد
شبکههاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل  44قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و حسب مج وز هي أت
وزيران.
 -4ايجاد ,نگهداري ,بهرهبرداري و توسعه شبکههاي مادر پستي و مخابراتي کشور.
 -5تنظيم ,مديريت و کنترل فضاي فرکانسي کشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جداول و معيارهاي استفاده بهين ه از
فرکانس و مدارهاي ماهوارهاي و نظارت و حاکميت بر طيف و جدول ملي فرکانس کشور.
 -6صدور مجوز تأسيس و بهرهبرداري واحدهاي ارائه خدمات پس تي و مخ ابراتي و ف نآوري اطالع ات در س طح کش ور در
چارچوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
 -7طراحي و تدوين نظام ملي فنآوري اطالعات کشور.
 -8توسعه و ترويج ارتباطات و فنآوري اطالعات در کشور و تأمين زيرساختهاي موردنياز آن به منظور دسترسي آحاد م ردم
به خدمات پايه ذيربط.
 -9تصويب سياستها و هدايت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي و صدور اجازه ورود و استفاده و
ساخت ماشينهاي نقش تمبر و اعمال نظارت بر کليه امور مربوط به آن.
 -10عضويت در اتحاديهها و مجامع بينالمللي ارتباطي و فنآوري اطالعات به نمايندگي از سوي دول ت و اهتم ام ب ه انج ام
تعهدات و قراردادهاي بينالمللي و دو جانبه پستي و پستبانک و مخابراتي و فنآوري اطالعات.
 -11تدوين و پيشنهاد استانداردهاي ملي مربوط به ارتباطات و فنآوري اطالعات در کشور به مراجع ذيربط.
 -12اعمال استانداردها ,ضوابط و نظامهاي کنترل کيفي و تأييد نمونه تجهيزات ( )Type Approvalدر ارائه خدمات و توسعه
و بهرهبرداري از شبکههاي مخابراتي ,پستي و فنآوري اطالعات در کشور.
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 -13تدوين ضوابط حل اختالف و تعيين اسناد مورد قبول محاکم قضايي در اختالفات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فنآوري
اطالعات و ارائه به دولت جهت طي مراحل قانوني.
 -14فراهم نمودن زمينه مشارکت بخش غيردولتي در توسعه ارتباطات و فنآوري اطالعات.
 -15حمايت از تحقيق و توسعه براي استفاده وسيعتر فنآوري جديد در زمينه فنآوري اطالعات و اش اعه فرهن گ ک اربردي
آنها.
 -16حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشاي انواع مراسالت و امانات پستي و همچنين مکالم ات تلفن ي و مب ادالت ش بکه
اطالعرساني و اطالعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قانون.
 -17نظارت کالن بر فعاليتهاي بخش غيردولتي در امور مربوط به مخابرات ,پس ت ,پس تبان ک ,خ دمات ه وائي (پي ام) و
فنآوري اطالعات در چارچوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت نرمافزار حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
مندرج در بندهاي  2 ،1و  ،7اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  12 ،11 ،6و ،13
اين نهاد نقش تنظيم گر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  14 ،8و  ،15اين نهاد نقش تسهيلکنن ده را ب ر
عهده دارد.
 -8-1-3شوراي عالي فنآوري اطالعات
وظايف شوراي عالي فنآوري اطالعات عبارتند از [:]18
 1تدوين اهداف کالن و راهبردي توسعه فنآوري اطالعات در کشور.
 2سياستگذاري و تدوين راهبردهاي الزم براي گسترش بهکارگيري فنآوري اطالع ات در زمين هه اي مختل ف اجتم اعي،
اقتصادي و فرهنگي.
 3تمهيد و تدوين نظام جامع فنآوري اطالعات و تعيين وظايف بخشهاي مختلف کشور در نظام جامع يادشده.
 4تدوين مقررات ،آئيننامهها و ضوابط الزم براي قلمرو فنآوري اطالعات.
 5تدوين برنامههاي کالن پژوهش در جهت توسعه فنآوري اطالعات در کشور.
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 6تدوين برنامههاي همکاريهاي ارتباطات بينالمللي در قلمرو فنآوري اطالعات.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت نرمافزار حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
مندرج در بندهاي  5 ،2 ،1و  ،6اين نهاد نقش سياست گذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بن دهاي  3و  ،4اي ن
نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد.
 -9-1-3شوراي عالي فضاي مجازي
شوراي عالي فضاي مجازي با هدف ايجاد نقطهي کانوني متمرکزي براي سياستگذاري ،تصميمگيري و هماهنگي در فضاي
مجازي کشور تشکيل شده است .در کنار اين شورا ،نهادي به نام مرکز ملي فضاي مجازي کشور وج ود دارد ک ه وظ ايف آن
عبارتند از [:]19
 -1مواجهه فعال و مبتکرانه با فضاي مجازي در سطح ملي و جهاني و توسعه آن به ميزان آمادگي قطعي نظام (از نظر فن ي و
محتوايي) براي استفاده از فرصتها و مقابله با تهديدات آن.
 -2به حداقل رساندن اتکاي کشور به کشورهاي ديگر در استفاده از فضاي مجازي و توابع آن در عرصههاي فني.
 -3جذابسازي و غنيسازي محتوا و خدمات بومي جهت پاسخگويي حداکثري به نيازهاي داخلي.
 -4آموزش عمومي و فرهنگسازي در جهت باال بردن سواد اينترنتي ،هوشياري مردم در م ورد مخ اطرات فض اي مج ازي و
انگيزه دادن به مردم براي مقابله با مخاطرات آن در زندگي فردي و اجتماعي.
 -5مقدم داشتن محتوا نسبت به زيرساختها ،قالبها و خدمات اينترنتي و سرمايهگذاري باال و مستمر در زمينه توليد وس يع و
فزاينده محتواي جذاب بر اساس اسالم ناب محمدي و گفتمان انقالب اسالمي.
 -6مشارکت حداکثري نيروها و تشکلهاي مردمي متعهد در يک فضاي رقابتي جهت بهرهبرداري بهينه از فرصتها.
 -7حضور خالقانه جمهوري اسالمي ايران در فضاي مجازي در دو عرصه سخت افزاري و نرمافزاري خصوصاً در جهت اب داع
خدمات نو ،قوي و جذاب.
 -8ساماندهي تبادل اطالعات با شبکه جهاني.
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 -9فراهم آوردن شرايط الزم براي دستيابي فضاي مجازي کشور به باالترين سطح از امنيت و سالمت براي آحاد مردم ،نظ ام
و کليه نقشآفرينان در فضاي مجازي.
 -10در نظر گرفتن شرايط جنگ فرهنگي و به تبع آن حاکم کردن روحيه جهادي و گسترش تعامل و ه مافزاي ي ب ين کلي ه
دستگاهها و نيروهاي مردمي در عاليترين سطح از هماهنگي و انسجام.
 -11ايجاد آمادگي الزم در عاليترين سطح به منظور صيانت از زيرساختهاي حياتي در برابر حمالت اينترنتي و دفاع مناسب
در برابر هرگونه حمله.
 -12استفاده حداکثري از فضاي مجازي به منظور ارتباط و همکاري وسيع و هدفمند با ملتها خصوصاً ملل مسلمان در جهت
ترويج و تحقق گفتمان انقالب اسالمي.
 -13حضور قوي و هدفمند نظام در مجامع و سازمانهاي جهاني و ايجاد ائتالفهاي قوي مرکب از ملتها و دولتها در جهت
کاهش حاکميت قدرت هاي بزرگ در عرصه اينترنت و به وجود آمدن بستر عادالنه و اخالقي براي استفاده از اين ابزار توس ط
همه ملتها و دولتها و همچنين تامين حقوق ملت ايران در اين عرصه.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت نرمافزار حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به اينکه در
حکم مقام معظم رهبري براي تأسيس اين نهاد ،به صراحت کارکردهاي "سياستگذاري و تصميمگيري" براي اين نهاد ذک ر
شدهاند ،اين کارکردها در هريک از 13حوزه يادشده وجود دارند و لذا اين نهاد نقشهاي سياستگذار و تنظيمگ ر را ب ر عه ده
دارد.
 -11-1-3معاونت علمي و فنآوري رئيسجمهور
وظايف اساسي معاونت علمي و فنآوري رئيسجمهور عبارتند از [:]20
 -1برنامهريزي ،هماهنگي بين بخشي و هم افزايي در «نظام ملي نوآوري» در جهت تحقق اقتصاد دانشبنيان
 -2هماهنگي و همافزايي بين برنامههاي توسع کشور و سياستهاي کالن توسع علم و فنآوري کشور
 -3سياستگذاري و برنامهريزي تامين منابع مالي در نظام علم ،فنآوري و نوآوري کشور
 -4هدفمندسازي ،هدايت و توسعه پژوهشهاي کاربردي ،تقاضامحور و مأموريتگرا و کمک به تجاريسازي نتايج آنها
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 -5توسعه فنآوري ،تقويت فرآيند تجاريسازي و حمايت از موسسات و شرکتهاي دانشبنيان و شرکتهاي طراحي مهندسي
 -6حمايت از گسترش فعاليت تحقيق و توسعه در کشور و ارتقاء توان «مديريت فنآوري» در شرکتهاي دانشبنيان
 -7آينده نگاري و رصد فنآوري ،توسعه مراکز اطالعرساني فنآوري و ايجاد و ساماندهي فنبازارهاي عمومي و تخصصي
 -8حمايت از ايجاد و تقويت زيرساختهاي علمي ،فنآوري و نوآوري
 -9ارتقاء کارآفريني فنآورانه و بهبود فضاي کسب و کار دانشبنيان و هدايت سرمايههاي کشور جهت توليد کاالها و خدمات
دانشبنيان
 -10توسعه سازوکارهاي سرمايهگذاري خطرپذير و تأمين مالي الزم در اقتصاد دانشبنيان
 -11کمک به ارتقاء نظام مالکيت فکري و نظام استاندارد در حوزه علم ،فنآوري و نوآوري
 -12کمک به ارتقاء فعاليتهاي رسانهاي و فرهنگسازي در حوزه علم و فنآوري
 -13حمايت از ايجاد و توانمندسازي تشکلهاي خصوصي در زمينه توليد و توسعه صادرات کاالها و خدمات دانشبنيان
 -14انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولويتهاي علم و فنآوري نقشه جامع علمي کشور
 -15راهبري «ستادهاي فنآوريهاي راهبردي» و «کانونهاي هماهنگي دانش ،صنعت و بازار»
 -16حمايت از نفوذ فنآوريهاي برتر در صنايع موجود و راهبري اجراي «طرحهاي کالن فنآوري و نوآوري» در محوره اي
راهبردي و نيازهاي اصلي کشور
 -17تحريک تقاضا ،بازارسازي و تضمين بازار براي توليدات داخلي و بازاريابي و صادرات کاالها و خدمات دانشبنيان
 -18توسعه ديپلماسي علم و فنآوري و ارتباطات بينالمللي و توسعه سرمايهگذاري خارجي در طرحهاي دانشبني ان ،ه دايت
سرمايههاي انساني و مالي ايرانيان خارج از کشور و توسعه شبکههاي بينالمللي علم و فنآوري به وي ژه در جه ان اس الم ب ا
هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذيربط
 -19رصد فرصتهاي بينالمللي بهمنظور توسعه فنآوري به ويژه شناسايي و کسب ف نآوريه اي نوظه ور ب ا هم اهنگي و
همکاري دستگاههاي ذيربط
 -20توسعه فرآيندهاي شناسايي ،جذب و انتقال و انتشار فنآوريها در کشور با همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط
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فاز  :1تدوين مباني سند

از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .ب ا
توجه به وظايف مندرج در بندهاي  19 ،14 ،3 ،2 ،1و  ،20اين نهاد نقش سياستگذار را بر عه ده دارد .ب ا توج ه ب ه وظ ايف
مندرج در بند  ،11اين نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي ،15 ،13 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
 17 ،16و  ،18اين نهاد نقش تسهيلگر را بر عهده دارد.
 -11-1-3ستاد توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات
ستاد توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات نهادي وابسته به معاونت علمي و فنآوري رئيسجمهور است .طبق اظه ارات دبي ر
اين ستاد در تاريخ  ،1391/3/28وظايف اين ستاد عبارتند از [:]20
 -1تدوين سياستها و تعيين اولويتهاي توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات کشور
 -2بسترسازي توسعه فعاليتهاي کالن و فنآورانه حوزه فاوا

1

 -3کاربردي کردن و تجاريسازي نتايج تحقيقات حوزه فاوا
 -4بررسي و تصويب طرحهاي پيشنهادي کالن و ملي در چارچوب برنامههاي حوزه فاوا
 -5نظارت بر اجراي طرحهاي کالن و ملي مصوب در ستاد
 -6شناسايي ظرفيتهاي موجود کارشناسي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي کشور با ه دف بح ث و تب ادل نظ ر و ارائ ه راهک ار
پيرامون مسائل اساسي حوزه فاوا به دستگاههاي اجرايي و دولت و نهادهاي تصميمگير کشور
 -7ايجاد هماهنگي ميان فعاليتها و نهادهاي علمي ،فنآوري ،اقتصادي و فرهنگي در زمينه فنآوري اطالعات و ارتباطات و
همکاري جهت تسريع در انجام طرحهاي کالن و فنآورانه
 -8همکاري در پيشبرد اجراي طرحهاي حوزه فاوا توسط ساير دستگاهها و نهادهاي دولتي و خصوصي
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از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت نرمافزار حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
مندرج در بندهاي  4 ،1و  ،5اين نهاد نقش سياست گذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بن دهاي  3 ،2و  ،8اي ن
نهاد نقش تسهيلگر را بر عهده دارد.
 -12-1-3ستاد بهينهسازي انرژي و محيط زيست
ستاد بهينهسازي انرژي و محيط زيست نهادي وابسته به معاونت علمي و فنآوري رئيسجمهور است .مأموريتهاي اين نه اد
عبارتند از [:]20
 -1ساماندهي نظام نوآوري در زمينه بهينهسازي انرژي و محيط زيست
 -1-1تقويت ارتباط ميان طرفهاي عرضه (دانش) ،واسط (فنآوري) و تقاضا (کاربرد) ب ا هم اهنگي دس تگاهه اي اجرائ ي و
بخشهاي عمومي و خصوصي ذينفع
 -2-1بسترسازي براي ايجاد شبکه دانشگاهها ،مراکز پژوهشي و متخصصان به منظور اجراي فعاليتهاي طرف عرضه
 -3-1ارزيابي الزامات دانش فني و فنآوري بهينهسازي انرژي و محيط زيست در راستاي توسعه پايدار کشور و در سطوح ملي
و استاني
 -4-1توسعه ظرفيتهاي علمي ،نوآوري ،فني و تحليلي در سطوح ملي ،استاني و محلي در زمينه بهينهسازي انرژي و مح يط
زيست
 -5-1تدوين يا بازنگري سند ملي و نقشه راه توسعه فنآوريهاي کارآمد بهينهسازي انرژي و محيط زيست بر اس اس اس ناد
باالدستي مرتبط از جمله نقشه جامع علمي کشور و طرح جامع انرژي و نظارت بر اج راي آن از طري ق ش بکهه اي دان ش و
فنآوري (دانشبنيان) با همکاري دستگاههاي اجرايي و بخشهاي عمومي و خصوصي در بخش انرژي و محيط زيست
 -6-1تعيين شاخصها و اولويتبندي توسعه فنآوريهاي کارآمد ب راي بهين هس ازي ان رژي و مح يط زيس ت ب ا همک اري
دستگاههاي اجرايي و بخشهاي عمومي و خصوصي
 -7-1شناسايي خالءهاي آموزشي ،تحقيقاتي ،تعامالت ،ارتباطات و زيرساختي براي توسعه فنآوري کارآمد انرژي در چارچوب
ماموريت ستاد و نظارت بر اجراي برنامه تدوينشده در اين رابطه
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 -8-1بسترسازي براي ايجاد مکانيزمهاي جذب و توسعه ايده ،دانش فني و فنآوريهاي کارآمد و نوين و کمک ب ه تکمي ل
زنجيره عرضه و تقاضا
 -9-1کمک به کاهش مخاطرات اقتصادي نوآوري و توسعه فنآوري نوين و صيانت از مالکيت فکري
 -10-1اطالعرساني و ارائه تجربههاي موفق فنآوريهاي نوين در حوزه بهينهسازي انرژي و محيط زيست
 -11-1بسترسازي جهت آزمون کارکرد فنآوريهاي کارآمد و زيستمحيطي در مرحله ورود به بازار و شکلگيري مرحله نفوذ
فنآوري
 -2حمايت از توسعه و ترويج بهينهسازي انرژي و محيط زيست
 -1-2شناسايي موانع در راه گسترش فنآوريهاي بهينهسازي انرژي و مح يط زيس ت و ت دوين راهکاره اي رف ع موان ع ب ا
هماهنگي دستگاههاي اجرايي و ذينفع در امر بهينهسازي انرژي و محيط زيست
 -2-2همکاري علمي و فني با دبيرخانه شوراي عالي انرژي کشور و ديگر نهادهاي فرابخشي مرتبط با حوزه انرژي و مح يط
زيست
 -3-2حمايت از شکلگيري بازار رقابتي خدمات انرژي ،فنآوري و دانش فني بهينهسازي انرژي و محيط زيست
 -4-2کمک به هماهنگي سياستهاي عرضه و تقاضاي حوزه بهينهسازي انرژي و محيط زيست
 -5-2هماهنگي و حمايت از ذينفعان و شبکهها در شناسايي منابع بينالمللي و تالش در جهت جذب و تخصيص بهينه اي ن
منابع و همچنين مشارکت در تالشهاي بينالمللي براي بهينهسازي انرژي و محيط زيست در ابعاد ملي و جه اني در راس تاي
ماموريت ستاد
 -6-2حمايت از شبکههاي بهينهسازي انرژي و محيط زيست در بهرهمندي از منابع و مک انيزمه اي م الي و س رمايهگ ذاري
مناسب و تالش براي رفع موانع مربوطه
 -7-2ايجاد شبکه اطالعات انرژي با همکاري نهادهاي توليدکننده آمار و اطالعات و تسهيل دسترسي به اطالعات انرژي
 -8-2کمک به نهادينهسازي و توسعه مديريت دانش با همکاري دستگاههاي اجرايي و بخشهاي عمومي و خصوصي بخش
انرژي
 -3حمايت از شبکههاي شرکتهاي خدمات انرژي و دانشبنيان و دانشگاهها
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 -1-3حمايت از شبکههاي توسعه فنآوري کارآمد و نوين بهينهسازي انرژي و محيط زيست و آزمايشگاههاي مرجع مورد نياز
و کمک به توسعه استاندارد بومي و ارتقاء استاندارد فنآوري
 -2-3کمک به توسعه شبکه شرکتها و نهادهاي مردمنهاد خدمات انرژي ،دانشبنيان ،مراکز دانشگاهي و پژوهشي
 -3-3نظارت بر اجراي نقشه راه توسعه فنآوري کارآمد بهينهسازي انرژي و محيط زيست از طريق شبکههاي جريان دانش و
فنآوري با همکاري دستگاههاي اجرايي و بخشهاي عمومي و خصوصي در بخش انرژي
 -4مشارکت در تالشهاي بينالمللي فنآورمحور براي بهينهسازي انرژي و محيط زيست در ابعاد ملي و جهاني
 -1-4توسعه همکاريهاي علمي و فني بينالمللي در حوزه بهينهسازي انرژي و محيط زيست
 -2-4حمايت از همکاريهاي فنآورانه بينالمللي شرکتهاي دانش بنيان
 -3-4تسهيل مشارکت شرکتهاي دانشبنيان ،مراکز پژوهشي و دانشگاهها در پروژههاي ب ينالملل ي بهين هس ازي ان رژي و
محيط زيست
 -4-4حمايت از ثبت اختراع بينالمللي مرتبط با فنآوريهاي نوين بهينهسازي انرژي و محيط زيست
 -5-4تسهيل عرضه محصوالت فنآورانه شرکتهاي دانشبنيان فعال در زمينه بهينهسازي انرژي و محيط زيس ت در س طح
بينالمللي
 -6-4شناسايي و اطالعرساني فرصتهاي جذب تسهيالت بينالمللي براي حمايت از اولويتهاي ستاد و تبعات بينالمللي آن
در حوزه انرژي و محيط زيست
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .ب ا توج ه ب ه وظ ايف
مندرج در بندهاي  1-2 ،7-1 ،6-1 ،3-1و  ،3-3اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بند
 ،5-1اي ن نه اد نق ش تنظ يمگ ر را ب ر عه ده دارد .ب ا توج ه ب ه وظ ايف من درج در بن دهاي ،1-1
 5-4 ،4-4 ،3-4 ،2-4 ،1-4 ،2-3 ،1-3 ،8-2 ،6-2 ،5-2 ،4-2 ،3-2 ،11-1 ،9-1 ،8-1 ،4-1 ،2-1و  ،6-4اين نهاد نقش
تسهيلگر را بر عهده دارد.
 -13-1-3ستاد توسعه فنآوري انرژيهاي نو
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ستاد توسعه فنآوري انرژيهاي نو ،که نهادي وابسته به معاونت علمي و فنآوري رئيسجمهور است ،با اهداف فعال کردن
کليه منابع موجود انساني و مالي کشور ،پرهيز از موازي کاري ،شفافسازي و ايجاد امکان نق د و ارزي ابي فعالي ته ا ،تعي ين
ظرفيتهاي موجود در کشور و نهايتاً تجاريسازي نتايج حاصل از تحقيقات به عنوان مهمترين حلقه زنجير ن وآوري در زمين ه
انرژيهاي نو و تجديدپذير تأسيس شده است [.]20

از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .ب ا توج ه ب ه وظ ايف
فوق ،اين نهاد نقش تسهيلگر را بر عهده دارد .همچنين ،با توجه به پروژههاي صنعتي مختلفي که به کارفرمايي اين س تاد در
حال انجام است ،اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات صنعتي را بر عهده دارد.
 -14-1-3معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با برخورداري از تشکيالتي نوين و جامع و در چهارچوب قوانين و مق ررات
عهدهدار وظايف متعددي بوده که عمدهترين آنها عبارتند از [:]21
 -1برنامهريزي:
الف) انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي و پيشبيني منابع کشور به منظور تهيه برنامه و بودجه.
ب) تهيه و تنظيم برنامههاي ميانمدت و بلندمدت به منظور نيل به توسعه پايدار و همهجانبه در کشور.
 -2بودجهريزي:
الف) پيشنهاد خطمشيها و سياستهاي مربوط به بودجه کل کشور به شوراي اقتصاد.
ب) تهيه و تنظيم بودجه ساالنه کشور با همکاري دستگاههاي ذيربط.
 -3نظارت و ارزيابي:
الف) نظارت مستمر بر اجراي برنامههاي توسعه و پيشرفت ساالنه آنها.
ب) نظارت و ارزيابي کارآيي و عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور.
ج) نظارت و ارزيابي طرحهاي عمراني کشور.
 -4امور فني:
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فاز  :1تدوين مباني سند

الف) استقرار نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني کشور از طريق تدوين ضوابط فني و اجرايي طرحها.
ب) سازماندهي و ارزشيابي عملکرد عوامل فني و اجرايي از طريق تهيه ،تدوين ،اجرا و نظارت بر اجراي ض وابط مرب وط ب ه
تشخيص صالحيت فني و ارجاع کار به واحدهاي تهيه و اجراکننده طرحهاي عمراني.
 -5امور انفورماتيک:
الف) برگزاري و اداره جلسات شوراي عالي انفورماتيک کشور بر اساس آئيننامه مربوط و پيگيري و اجراي مصوبات شورا.
ب) تهيه آئيننامه و ضوابط براي سالمسازي مراکز فعاليت کامپيوتري و احراز صالحيت و طبقهبندي شرکتهاي کامپيوتري.
ج) هماهنگي و نظارت بر امور شرکتهاي کامپيوتري.
د) صدور مجوز براي واردات تجهيزات کامپيوتري.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .ب ا
توجه به وظايف مندرج در بندهاي -1الف-1 ،ب و -2الف ،اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .ب ا توج ه ب ه وظ ايف
مندرج در بندهاي -4الف و -5ب ،اين نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد.
-15-1-3

شوراي عالي انفورماتيک کشور

وظايف شوراي عالي انفورماتيک کشور ،که وابسته به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئ يسجمه ور اس ت ،عبارتن د از
[:]22
 -1بررسي و تعيين سياستهاي الزم جهت سالمسازي مراکز و نظامهاي کامپيوتري کشور و جلوگيري از اتالف منابع م الي و
نيروي انساني و تجهيزات کامپيوتري.
 -2بررسي مداوم به منظور تعيين نظام کلي انفورماتيک کشور.
 -3تعيين خط مشي و سياستهاي کامپيوتري به منظور رفع مشکالت و تحول وضع موجود در جهت نيل ب ه نظ ام مطل وب
کامپيوتري کشور.
 -4بررسي و تأييد طرحها و فعاليتهاي انفورماتيک کشور.
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 -5بررسي و شناخت سياستهاي تأمين نيروي انساني مورد نياز امور انفورماتيک کش ور ب ا همک اري و مش ارکت مؤسس ات
آموزشي ،کامپيوتري ،و ساير ارگانهاي ذيربط.
 -6سياستگذاري و هماهن گس ازي فعالي ته اي پژوهش ي در جه ت خودکفاس ازي کش ور در زمين ه ت أمين افزارگ ران و
دستورگانهاي مورد نياز با همکاري مؤسسات علمي و پژوهشي و صنعتي.
 -7هماهنگي و نظارت بر امور شرکتها و سازمانهاي کامپيوتري به ويژه در زمينه چگونگي تأمين قطعات ي دکي و تعمي ر و
نگهداري تجهيزات کامپيوتري.
 -8انجام بررسيهاي الزم براي وحدت امور آمار و انفورماتيک کشور.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت نرمافزار حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
مندرج در بندهاي  3 ،2 ،1و  ،6اين نهاد نقش سياست گذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بند  ،4اين نهاد نقش
تنظيمگر را بر عهده دارد.
 -16-1-3مرکز همکاريهاي فنآوري و نوآوري رئيسجمهور
مرکز همکاريهاي فنآوري و نوآوري رئيسجمه ور ب ا ه دف ارائ ه مش اوره علم ي و ص نعتي ب ه مجموع ه دس تگاهه اي
سياستگذاري و اجرايي کشور و کمک به توسعه همکاريهاي بينالمللي در زمينه ف نآوريه اي ن وين مش غول ب ه فعالي ت
ميباشد .اين مرکز با توجه به تاثير فنآوري در رشد اقتصادي و ايجاد تحول در تامين معاش و ارتقاء زندگي انساني ،به توسعه
فنآوري هاي نوين در راستاي توسعه اقتصاد دانشبنيان کمک مينمايد .مجموعه فعاليتهاي اين مرکز شامل محورهاي زي ر
است [:]23
 -1توافق جمعي در بين دستگاههاي مرتبط با فنآوريهاي نوين
 -2مشارکت در سياستگذاري ملي توسعه فنآوريهاي نوين
 -3ايجاد تشکلهاي مرتبط با فنآوري
 -4بهبود فرآيند توسعه نوآوري و اثربخشي آن
 -5کمک به ايجاد همکاريهاي بينالمللي
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 -6تجاريسازي و صادرات محصوالت فنآورانه
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه
به وظايف مندرج در بند  ،2اين نهاد نقش سياست گذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  5 ،4 ،3و  ،6اين
نهاد نقش تسهيلگر را بر عهده دارد.
-17-1-3

سازمان پدافند غيرعامل کشور

رسالت سازمان پدافند غيرعامل کشور عبارت است از حفظ و پايدارسازي و کاهش آسيبپذيري زيرساختهاي کشور ،حفاظت
از مردم ،استمرار خدمات ضروري دستگاهها در برابر تهديدات خارجي .مأموريتهاي اين سازمان عبارتند از [:]24
 -1آسيبناپذيرسازي زيرساخت هاي حياتي و کاهش آسيبپذيري زيرساختهاي حس اس و مه م کش ور در براب ر تهدي دات
دشمن.
 -2افزايش ضريب امنيت ملي و قدرت بازدارندگي ملي و ارتقاء آستانه تحمل ملي در برابر تهديد.
 -3ارتقاء عزم ملي ،باور و فرهنگ عمومي و سازماني در خصوص رعايت اصول پدافند غيرعامل و مديريت بحران.
 -4توليد دانش بومي و توسعه و بهبود نظام مديريت دانش بومي پدافند غيرعامل کشور و بهرهگيري از فنآوريهاي مناسب و
روزآمد و آيندهپژوهي در خصوص دفاع غيرعامل.
 -5کاهش آسيبپذيري زيرساخت ها در ارتباط با تهديدات نرم با تاکيد بر سايبر و فضاي مجازي ،رايانه ،تجارت الکتروني ک و
غيره .
 -6آمادهسازي جامعه در برابر تهديدات نامتعارف (.)NBC1
 -7ايجاد ايمني و حفاظت براي آحاد مردم با اقدامات پدافند غيرعامل.
 -8تداوم خدمات ضروري کشور ،استان ،شهر و دستگاههاي در شرايط جنگ.
 -9اداره و مديريت بحران صحنه حادثه (جنگ) در شهرها ،استانها ،دستگاهها (جستجو ،امداد ،نجات ،درمان ،انتقال و .)...

Nuclear, Biological, and Chemical

1
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 -10اداره و سازماندهي و بهکارگيري مردم با روشهاي دفاع غيرنظامي و مردمياري در شرايط جنگ و ارائه الگوي جامع ه
آماده.
 -11نهادينهسازي مالحظات فني و پدافند غيرعامل در بستر طرحهاي ملي و استاني کشور در دست مطالعه.
 -12آموزش عمومي آحاد مردم و تمرين و مانور براي کسب حداکثر آمادگي.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميش ود .اي ن
نهاد به عنوان عاليترين نهاد در حوزه پدافند غيرعامل ،براي انجام وظايف يادشده (که به عنوان مثال بند  1با ص نعت ب رق و
بند  5با صنعت نرمافزار مرتبط است) ،سياستهاي مشخصي را تدوين و مقررات معيني را تصويب ميکند و براي اج راي اي ن
سياستها معموالً از شرکتهايي که در اين زمينه فعاليت ميکنند حمايت ميکند .در نتيجه ،اين نهاد نقشهاي سياستگ ذار،
تنظيمگر و تسهيلگر را بر عهده دارد.
-18-1-3

سازمان ملي استاندارد ايران

وظايف سازمان ملي استاندارد عبارتند از [:]25
 -1تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در کشور
 -2انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد ،باال بردن کيفيت کاالهاي توليد داخل ي ،کم ک ب ه بهب ود روشه اي تولي د و
کارآيي صنايع
 -3ترويج استانداردهاي ملي
 -4نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
 -5کنترل کيفي کاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور کاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نم ودن
امکانات رقابت با کاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بينالمللي
 -6کنترل کيفيت کاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرفکنن دگان و توليدکنن دگان داخل ي و
جلوگيري از ورود کاالهاي نامرغوب خارجي
 -7ترويج سيستم بين المللي يکاها ( )SIبه عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياسها در کشور و کاليبره کردن وسايل سنجش
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 -8آزمايش و تطبيق نمونه کاال با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسهاي و صدور گواهينامههاي الزم
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه
به وظايف مندرج در بندهاي  2 ،1و  ،8اين نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  5 ،2و ،6
اين نهاد نقش تسهيلگر را بر عهده دارد.
 -19-1-3سازمان حفاظت محيط زيست
وظايف اساسي سازمان حفاظت محيط زيست عبارتند از [:]26
 -1حفاظت از اکوسيستمهاي طبيعي کشور و ترميم اثرات سوء گذشته در محيط زيست
 -2پيشگيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست
 -3ارزيابي ظرفيت قابل تحمل محيط در جهت بهرهوري معقول و مستمر از منابع محيط زيست
 -4نظارت مستمر بر بهرهبرداري از منابع محيط زيست
 -5برخورد فعال با زمينههاي بحراني محيط زيست شامل آلودگيهاي بيش از ظرفيت قابل تحمل محيط
 -6بررسي ،مطالعه و تحقيق به منظور دستيابي يا حصول شناسائي در زمينههاي زير:
 عوامل آلودهکننده و مخرب محيط زيست در زمينه آب ،هوا ،خاک ،مواد زائد ،آفتکشها ،کودهاي شيميائي ،س ر و ص دا ونظاير آنها
 چگونگي استقرار پديدههاي عمراني و توسعه کشور مانند واحدهاي صنعتي ،نيروگ اهه ا ،س دها ،مجتم عه اي کش اورزي وعمراني و سکونتگاههاي انساني و نظاير آن
 استفاده از تکنولوژي سازگار با محيط مناطقي که داراي ويژگيهاي خاص و منحصر به فرد اکولوژيک ميباشند و تعيين حدود آنها گونههاي با ارزش خاص و نادر در حال انقراض گياهي و جانوري و زيستگاههاي آنها و روابط اکولوژيک و تعيين پراکندگيآنها
 -مسائل زيستمحيطي منطقهاي با استفاده از همکاري کشورهاي همجوار و همکاري بينالمللي
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 -7تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي زيستمحيطي در زمينههاي زير:
 هوا شامل هواي آزاد ،حد مجاز تخليهکنندهها ،طبقهبندي منابع و عوامل آلودهکننده آب و تغيير و تخريب مسير رودخانهها وانهدام تاالبها و دگرگوني اکولوژيک درياچهها و درياها
 منابع خاک شامل آلودهکننده و فرساينده خاک سروصدا شامل حد مجاز و تعيين ضوابط مکاني ،زماني و نوعي مواد زائد و جامد شامل جمعآوري ،حمل ،دفع يا تبديل و بازيافت م واد زائ د و جام د از من ابع روس تائي ،ش هري ،مع دني،کشاورزي و غيره در مناطق مختلف کشور
 آفتکشها و کودهاي شيميائي شامل حد مجاز باقيمانده در محيط ،دفع يا معدوم نمودن و ممنوعيت مکاني ،زماني ،نوعي،کمي و کيفي
 پوش ش گي اهي و ج انوران وحش ي ،آل ودگيه اي م واد نفت ي ،فل زات س نگين ،س موم کش اورزي ،فاض الب انس انيو  ...در محيطهاي دريايي (آب ،رسوب ،آبزيان)
 -8آموزش زيستمحيطي به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بينش زيستمحيطي افراد جامعه براي ايج اد عالق ه ،ح س
مسئوليت و مشارکت عمومي مردم کشور در حفاظت از محيط زيست با همک اري مراک ز آموزش ي و پژوهش ي و رس انهه اي
گروهي ،تشکلهاي غيردولتي و بهرهگيري از کليه امکانات داخل کشور و در سطح بينالمللي
 -9ارزيابي و نظارت به منظور حصول اطمينان از کاربرد و کارآئي ضوابط و استانداردهاي زيستمحيطي
 -10ايجاد موزه و نمايشگاه به منظور جمعآوري و نگهداري و نمايش نمونهها و گونههاي گياهي و جانوران وحشي ب ا توجي ه
جنبههاي آموزشي و تحقيقاتي آنها و تاکسيدرمي جانوران وحشي جهت استفاده در نمايشگاه و موزهها
 -11ايجاد ،توسعه و گسترش مراکز آموزش علمي و کاربردي زيستمحيطي به منظور تامين و تربيت نيروي انساني مورد نياز
محيط زيست کشور با هماهنگي و همکاري وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ساير مراجع ذيربط
 -12مطالعه و بررسي اکوبيولوژي دريا و آلودگيهاي دريايي و تاالبهاي ساحلي
 -13مطالعه و ارزيابي وضعيت کمي و کيفي اجزاء تنوع زيستي و ذخاير ژنتيکي کشور
 -14تدوين طرحها و پروژههاي تحقيقاتي و پژوهشي منطقهاي ،ملي و بينالمللي در زمينه مسايل زيستمحيطي
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 -15ارزشگذاري اقتصادي منابع طبيعي و هزينههاي زيستمحيطي ناشي از توسعه
 -16مطالعه و زمينهسازي جهت دستيابي به توسعه پايدار
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه
به وظايف مندرج در بند  ،6اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف من درج در بن د  ،7اي ن نه اد نق ش
تنظيمگر را بر عهده دارد .شايان ذکر است سياستها و مقررات زيستمحيطي به علت تأثير مستقيم آنها بر صنعت برق اهميت
دارند.
 -21-1-3معاونت برق و انرژي وزارت نيرو
وظايف حاکميتي معاونت برق و انرژي در بخش برق عبارتند از [:]27
 -1سياستگذاري و برنامهريزي کالن و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه در حد حصول اطمينان از تأمين برق مورد نياز
 -2تصويب و ابالغ استانداردها و دستورالعمل هاي الزم براي تنظيم اثرات خارجي صنعت و رعايت حقوق مشترکين و مص الح
جامعه و نظارت بر اجراي آنها در زمينههاي فني ،زيستمحيطي ،ايمني و ارائه خدمات به مشترکين
 -3کاهش ،شفافسازي و هدفمند کردن يارانهها
 -4تصويب تعرفههاي فروش برق
 -5تهيه و تصويب مقررات و آئيننامهها و دستورالعملهاي ناظر بر روابط شرکتهاي فعال در بازار برق و نظارت بر اجراي آنها
 -6ايجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق که امکان رقابت در آنها وجود دارد
 -7تشويق و حمايت از سرمايهگذاري بخش غيردولتي در صنعت برق
 -8تسهيل دسترسي عمومي به آمار و اطالعات صنعت برق
 -9نظارت بر اجراي قوانين و برنامهريزي براي تحقق سياستهاي مصوب کشور در رابطه با صنعت برق و تأمين هزينه اجراي
سياستها و طرحهاي غيراقتصادي از ديد بنگاه برق
 -10حمايت از توسعه تحقيقات کاربردي  ،فنآوري و منابع انساني در صنعت برق
 -11ظرفيتسازي و حمايت از صنايع داخلي
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 -12تهيه ،تدوين و پيشنهاد قوانين و مقررات مرتبط
 -13ارزيابي رضايت مشترکين و سياستهاي بهبود آن
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف من درج
در بند  ،1اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظ ايف من درج در بن دهاي  5 ،4 ،2و  ،12اي ن نه اد نق ش
تنظيمگر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  10 ،7 ،6و  ،11اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
 -21-1-3معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو
وظايف حاکميتي معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو عبارتند از [:]27
 -1برنامهريزي جامع منابع انساني صنعت آب و برق
 -2تدوين سياستها و راهبري منابع انساني
 -3مطالعه و بررسي و تنظيم سياستهاي افزايش انگيزش و کارآمدي منابع انساني
 -4بررسي و تدوين راهکارهاي استقرار ارزشهاي انساني در سازمان
 -5مطالعات ،برنامهريزي و ساماندهي امر مديريت و ارائه الگوي مناسب مديريتي
 -6راهبري تحول اداري صنعت آب و برق و ارتقاء سالمت اداري
 -7مطالعات ،تدوين ،اصالح و استقرار ساختار سازماني ،سيستمها و روشهاي کارآمد در وزارت نيرو
 -8تدوين و ارائه طرحهاي ارتقاء کيفيت و بهبود بهرهوري صنعت آب و برق
 -9تدوين سياستهاي آموزش و تحقيقات صنعت آب و برق
 -10ساماندهي ارتباطات با مراکز آموزشي و پژوهشي درون و برون صنعت آب و برق
 -11تدوين سياستها و استراتژي توسعه فنآوري
 -12تدوين و استقرار نظام راهبري و توسعه آموزش
 -13راهبري برنامههاي آموزشهاي تخصصي مورد نياز صنعت آب و برق
 -14هدايت هيأتهاي امناء مراکز آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق
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 -15مطالعه و بررسي مستمر فنآوريهاي نوين اطالعاتي مورد نياز صنعت آب و برق
 -16تدوين نظام ارتباطات بههنگام در صنعت آب و برق
 -17تدوين و استقرار نظام آماري و اطالعاتي در وزارت نيرو
 -18مديريت و راهبري اطالعات علمي ،اسناد و کتابخانه
 -19ايجاد بانک اطالعاتي صنعت و بهروزرساني آن
 -20مطالعه و ارائه سيستمهاي مکانيزه جهت ارائه خدمات به مشترکين صنعت آب و برق
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف من درج
در بندهاي  11 ،10 ،9و  ،15اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بند  ،16اين نهاد نق ش
تنظيمگر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  12و  ،13اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
 -22-1-3معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو
وظايف حاکميتي معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو عبارتند از [:]27
 -1مطالعات و آيندهنگري همهجانبه شرايط محيطي و جهاني صنعت آب و برق
 -2تدوين برنامه دوربرد و راهبردي وزارت نيرو
 -3تلفيق برنامههاي کوتاهمدت و ميانمدت بخشهاي مختلف صنعت آب و برق
 -4تلفيق ،تدوين و ارائه اليحه بودجه وزارت نيرو
 -5نظارت دقيق ،مستمر و مؤثر بر اجراي برنامه
 -6تهيه و تدوين گزارش عملکرد برنامه
 -7تدوين سياستهاي تشويقي و حمايت از بخش خصوصي و سرمايهگذاري غيردولتي و خارجي
 -8برنامهريزي جهت اجراي اصل  44قانون اساسي و خصوصيسازي صنعت
 -9مطالعات و بررسي ظرفيتهاي داخلي صنعت آب و برق
 -10تدوين سياستهاي توسعه کارآفريني در وزارت نيرو
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 -11انجام امور مربوط به دبيرخانه مجامع عمومي شرکتهاي تابعه
 -12نظارت بر قراردادهاي مرتبط با صنعت آب و برق
 -13مطالعات و بررسي اقتصاد کالن صنعت آب و برق
 -14مطالعات و بررسي بازار بينالمللي مرتبط با وزارت نيرو
 -15تنظيم سياستها و روابط اقتصاد خارجي وزارت نيرو
 -16تدوين سياستهاي تشويقي و حمايتي از صادرکنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
 -17تدوين سياستهاي راهبري بازار آب و برق
 -18تنظيم مقررات مربوط به بازار آب و برق
 -19تدوين و استقرار سياستهاي توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف من درج
در بندهاي  17 ،16 ،15 ،14 ،10 ،9 ،8 ،7 ،3 ،2 ،1و  ،19اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج
در بند  ،18اين نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد.
 -23-1-3شرکت توانير
وظايف اصلي اين شرکت عبارتند از [:]28
 -1بررسي و تدوين پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلندمدت و ميانمدت صنعت برق و ارائه آن
به وزارت نيرو
 -2اجراي سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو
 -3تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و توزيع برق و ارائه آن به وزارت نيرو جهت اخذ مجوز
 -4سرمايهگذاري در تأسيسات توليد و انتقال و توزيع صنعت برق
 -5اتخاذ تدابير و راهکارهاي الزم به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح و ب هموق ع ط رحه اي توس عه و بهين هس ازي
تأسيسات
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 -6راهبري و پايش شبکه سراسري برق از طريق شرکتهاي زيرمجموعه و همچنين ايجاد س ازوکارهاي الزم ب راي توس عه
رقابت در امر توليد ،خريد و فروش برق از جمله ايجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق
 -7تدوين و پيشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نيرو
 -8خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور از طريق شرکتهاي زيرمجموعه
 -9اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالي از منابع داخلي و خارجي ،عرضه اوراق قرضه و مشارکت داخلي و پيش فروش انشعاب و
انرژي برق و ساير روشهاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط
 -10مديريت ،توسعه و تأمين منابع مالي صنعت برق و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيالت و گردش من ابع
مالي فيمابين شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه
 -11انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نمايندگي از طرف وزارت نيرو و همچن ين ت رويج
فرهنگ مديريت مصرف به منظور بهينهسازي مصرف و کاهش مصارف غيرضروري
 -12بررسي ،مطالعه و ساير اقدامات الزم براي توسعه فنآوري ،انتقال دانش فني و اطالعرساني تأمين کاال و ساخت تجهيزات
مورد نياز صنعت برق کشور
 -13حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينههاي تخصصي مرتبط با صنعت برق و پشتيباني از برنامهه اي
تربيت متخصصان مورد نياز صنعت برق کشور
 -14حمايت از تحقيقات و فعاليتهاي علمي و توسعه منابع انساني و ساير عوامل مؤثر در بهبود مديريت و به رهوري ص نعت
برق کشور
 -15مديريت و هماهنگي تجاري ،فن ي و برنام هاي ب ين ش رکته اي زيرمجموع ه و ه دايت و هم اهنگي آنه ا در جه ت
سياستهاي تعيينشده از طرف وزارت نيرو و دولت
 -16نظارت بر امور مديريت و نظام مالي شرکتهاي زيرمجموعه و انجام بازرسي وحسابرسيهاي الزم
 -17تدوين مقررات و استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي حسن اجراي ام ور و اس تفاده بهين ه از امکان ات و تأسيس ات
صنعت برق و ارائه آنها به وزارت نيرو و همچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت بر اجراي آنها به نمايندگي وزارت نيرو
 -18پيشنهاد و پيگيري درخواستهاي عمومي صنعت برق از دولت
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فاز  :1تدوين مباني سند

 -19انجام هرگونه عمليات مالي ،معامالت ،سرمايهگذاري ،تشکيل شرکت ،مشارکت در مؤسس ات و ش رکته اي ديگ ر ک ه
مرتبط با موضوع شرکت باشد ،با رعايت مقررات مربوط
 -20مبادرت به هرگونه فعاليت که با هدف شرکت مرتبط باشد
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف من درج
در بندهاي  3 ،1و  ،12اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  7و  ،17اين نهاد نقش
تنظيمگر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  6و  ،14اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد .با توجه به
وظايف مندرج در بندهاي  13و  ،14اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي را بر عهده دارد .با توجه به وظ ايف
مندرج در بندهاي  6 ،5 ،4و  ،8اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات صنعتي را بر عهده دارد.
-24-1-3

سازمان توسعه برق ايران

وظايف اصلي سازمان توسعه برق ايران عبارتند از [:]29
 -1احداث و توسعه نيروگاهها و افزايش ظرفيت توليد برق.
 -2اجراي طرحها و پروژههاي ملي احداث ،توسعه و بهينهسازي خطوط و پستهاي انتقال برق.
 -3احداث و توسعه مراکز ديسپاچينگ و شبکههاي مخابراتي برق.
 -4ارائه خدمات مديريت پروژه در زمينه احداث و توسعه تاسيسات صنعت برق ،بر اساس روشهاي مختل ف س رمايهگ ذاري،
توسط اشخاص غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي.
 -5اجراي طرحها و پروژههاي مورد درخواست شرکتهاي برق منطقهاي.
 -6تدوين و تهيه طرحهاي اجرايي متناسب با نيازهاي صنعت برق کشور و ارائه آن به شرکت مادرتخصص ي ت وانير و اعم ال
نظارت در اجراي اينگونه طرحها.
 -7انجام مطالعات امکانسنجي در احداث نيروگاهها بر اساس شرايط اقليمي و منابع سوخت در کشور و ارائ ه آن ب ه ش رکت
توانير.
 -8مشارکت در تهيه استانداردهاي برق و ارائه خدمات مشاورهاي در اين ارتباط.
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 -9اجراي برنامههاي شرکت مادرتخصصي توانير در زمينه حمايت و تقويت ظرفيتهاي پيمانک اري ،مش اورهاي و س اخت و
توليد تجهيزات نيروگاهها و شبکههاي انتقال و همچنين انجام مطالعات الزم براي انتخاب فنآوري مناسب توليد و انتقال برق
در کشور و استفاده در امر توليد و انتقال برق در چارچوب سياستهاي وزارت نيرو.
 -10همکاري و اشتراک مساعي با ديگر شرکتها و موسسات مرتبط با صنعت برق و پيمانکاران اعم از داخلي و خارجي براي
عرضه يا دريافت خدمات تخصصي در زمينههاي مطالعاتي ،مهندسي ،اجرايي و همچنين انتق ال ،ج ذب و ارتق اء ف نآوري در
صنعت برق کشور.
 -11انجام هرگونه عمليات و معامالت که عالوه بر رعايت صرفه و صالح ،براي مقاصد شرکت ضروري و مرتبط باشد.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف من درج
در بندهاي  7 ،6و  ،9اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بند  ،8اين نهاد نقش تنظيمگر را
بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بند  ،10اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي را ب ر عه ده دارد .ب ا
توجه به وظايف مندرج در بندهاي  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  ،10اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات صنعتي را بر عهده دارد.
 -25-1-3سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
مأموريت اين سازمان عبارت است از "کمک به پايدارسازي و تنوعبخشي منابع انرژي ،توسعه ظرفيتها و کاهش هزينهه اي
درازمدت نظام توليد انرژي و صيانت از محيط زيست و منابع انرژي تجديدناپذير کشور از طري ق م ديريت من ابع تجديدپ ذير
انرژي و مديريت گسترش توليد و مصرف انرژي هاي نوين در کشور با تمرکز بر حداکثر سازي مشارکت بخش خصوصي" .در
راستاي انجام اين مأموريت ،اين سازمان فعاليتهاي زير را انجام ميدهد [:]30
 -1مشارکت فعال در تدوين طرح ملي انرژي و استراتژي انرژيهاي نو در کشور
 -2مشارکت فعال در ايجاد و مديريت بازار تضمينشده براي توليدکنندگان انرژيهاي نو در کشور
 -3تهيه اطلس و امکانسنجي منابع مختلف انرژيهاي نو در کشور
 -4شکل دهي و حمايت از روابط بين متخصصين و س ازمانه اي فع ال داخل ي در زمين ه ان رژيه اي ن و از ي ک ط رف و
متخصصين ،سازمانها و جوامع بينالمللي از طرف ديگر
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 -5شناسايي منابع بين المللي و تالش در جهت جذب و تخصيص اين منابع به فعاليتهاي تحقيقاتي و توليدي انرژيهاي ن و
در کشور
 -6تدوين استراتژيهاي توسع تکنولوژي در زمين انرژيهاي نو و تعيين اولويتهاي تحقيقاتي در حوزة ان رژيه اي ن و ب ه
منظور حمايت از مراکز تحقيقاتي و توليدي در جهت توسعه تکنولوژيهاي مربوطه
 -7رديابي تحوالت تکنولوژي در حوزه انرژيهاي نو و آگاهسازي مراکز تحقيقاتي و توليدي کشور از دستآوردهاي آن
 -8فراهم کردن بستر الزم براي انتقال ،جذب و صدور تکنولوژيهاي مربوط به انرژيهاي نو و حمايت از بنگاهها در استفاده و
تجاريسازي آنها
 -9مشارکت فعال در تدوين معيارها و قوانين براي حمايت از توليد و فعاليتهاي  R&Dدر زمين انرژيهاي نو
 -10فرهنگسازي و تشويق جامعه به استفاده از انرژيهاي نو
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف من درج
در بندهاي  6 ،1و  ،7اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بند  ،9اين نهاد نقش تنظيمگر را
بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  5 ،4 ،2و  ،8اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد .همچنين ،با توجه
به پروژه هاي صنعتي مختلفي که به کارفرمايي اين ستاد در حال انجام است ،اين نهاد نقش ارائهکننده خ دمات ص نعتي را ب ر
عهده دارد.
 -26-1-3سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا)
سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) با هدف ارتقاء و بهبود کارآئي انرژي تشکيل گرديده است و براي نيل به ه دف ف وق ،ب ا
رعايت مقررات و قوانين مربوطه ،مجاز به اقدامات زير ميباشد [:]31
 -1توسعه مديريت انرژي به منظور استفاده کارآمد و بهينه از منابع انرژي ،از طريق انجام مطالعات ،تحقيق و توسعه ،آموزش و
آگاهسازي ،انتشارات ،طراحي ،مشاوره و اطالعرساني ،مديريت ساخت و اجراء ،حمايتهاي فني و اقتصادي و ظرفيتسازي ب ه
ويژه در بخشهاي غيردولتي.
 -2مديريت طرحها و پروژههاي مرتبط با هدف و موضوع فعاليت شرکت.
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 -3همکاري و اشتراک مساعي با شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت و هدف شرکت.
 -4انجام اموري که شرکت مادرتخصصي توانير انجام آن را به شرکت در حوزه فعاليت آن محول نمايد.
 -5انجام هرگونه عمليات و معامالت که عالوه بر رعايت صرفه و صالح ،براي مقاصد شرکت ضروري و مرتبط باشد.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف من درج
در بند  ،1اين نهاد نقشهاي تسهيلکننده و ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي را بر عهده دارد .با توجه به وظايف من درج
در بندهاي  1و  ،2اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات صنعتي را بر عهده دارد.
-27-1-3

شرکت مديريت شبکه برق ايران

وظايف اصلي اين شرکت عبارتند از [:]32
 -1راهبري و پايش بهره برداري از شبکه توليد و انتقال برق کشور به منظور حفظ پايايي و امنيت شبکه و تأمين مطمئن ب رق
کشور
 -2فراهم ساختن امکان دسترسي به شبکه برق کشور براي متقاضيان اعم از دولتي و غير دولتي به منظ ور خري د ،ف روش و
جابجايي (ترانزيت) برق
 -3برقراري شرايط براي خريد و فروش رقابتي برق و ايجاد ،اداره و توسعه بازار و بورس برق
 -4اتخاذ تدابير و انجام اقدامات الزم در راستاي حصول اطمينان از تأمين برق ،گسترش مشارکت بخش غيردولت ي و توس عه
رقابت در توليد و توزيع برق در چارچوب سياستهاي وزارت نيرو
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف من درج
در بند  ،4اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه کارکردهايي نظير تدوين استانداردهاي امنيت و پايايي شبکه ،اين
نهاد نقش تنظيم گر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  3 ،2و  ،4اين نهاد نقش تسهيلکنن ده را ب ر عه ده
دارد .با توجه به انجام مطالعاتي نظير مطالعات پايداري و اندازهگيري پارامترهاي ديناميکي ،اين نهاد نقش ارائهکنن ده خ دمات
آموزشي و پژوهشي را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بند  ،1اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات صنعتي را ب ر عه ده
دارد.
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 -28-1-3شرکتهاي برق منطقهاي
در ايران  16شرکت برق منطقه اي (آذربايج ان ،اص فهان ،ب اختر ،ته ران ،خراس ان ،خوزس تان ،زنج ان ،س منان ،سيس تان و
بلوچستان ،غرب ،فارس ،کرمان ،گيالن ،مازندران ،هرمزگان ،يزد) وجود دارند .وظايف اين شرکتها عبارتند از [:]28
 -1خريد و فروش و مبادله نيروي برق اعم از کلي و جزئي
 -2ايجاد و توسعه تأسيسات توليد و انتقال نيروي برق و اداره و بهرهبرداري از آنها
 -3ايجاد و توسعه شبکه و تأسيسات توزيع نيروي برق در کليه نقاط حوزه فعاليت خود و بهرهبرداري از آنها
 -4اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالي از منابع داخلي و خارجي ،عرضه اوراق مشارکت داخلي و پيشف روش انش عاب و ان رژي
برق و ساير روشهاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني
 -5بهرهبرداري و اداره تأسيساتي که در اختيار شرکت گذارده ميشود
 -6خريد خدمات از بخش غيردولتي براي انجام امور مطالعاتي ،اجرايي ،به رهب رداري و نگه داري تأسيس ات ص نعت ب رق و
خدمات مشترکان به منظور کاهش هزينهها ،افزايش بهرهوري و ارتقاء سطح خدمات
 -7انجام تمهيدات الزم به منظور توسعه مشارکت بخش غيردولتي در صنعت برق به نحوي که دسترسي عام به ش بکهه اي
برق در حوزه فعاليت شرکت براي تبادل انرژي برقرار گردد
 -8تأمين برق کليه مشترکان و واگذاري اشتراک به کليه متقاضيان در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط
 -9همکاري و اشتراک مساعي با مؤسسات ذيربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي ،فني و اقتصادي در امر توليد،
انتقال ،توزيع و مبادله نيروي برق
 -10انجام اموري که وزارت نيرو در اجراي قانون سازمان برق ايران و ساير قوانين و مقررات انجام آن را به عنوان کارگزار و يا
نماينده به شرکت ارجاع مينمايد
 -11انجام هرگونه عمليات و معامالت که براي مقاصد شرکت ضروري و مرتبط بوده و به صرفه و صالح شرکت باشد.

از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف من درج
در بند  ،7اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  6و  ،9اين نهاد نقش ارائ هکنن ده
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خدمات آموزشي و پژوهشي را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  6 ،5 ،3 ،2 ،1و  ،8اين نهاد نقش ارائهکننده
خدمات صنعتي را بر عهده دارد.
 -29-1-3شرکتهاي توزيع نيروي برق
در ايران  39شرکت توزيع نيروي برق (استان آذربايجان شرقي ،استان آذربايجان غربي ،استان اردبيل ،شهرستان تبريز ،استان
اصفهان ،شهرستان اصفهان ،استان چهارمحال و بختياري ،استان لرستان ،استان مرکزي ،استان همدان ،تهران بزرگ ،ن واحي
استان تهران ،استان قم ،استان البرز ،استان خراسان جنوبي ،استان خراسان شمالي ،استان خراسان رضوي ،شهرس تان مش هد،
استان خوزستان ،شهرستان اهواز ،استان کهکيلويه و بويراحمد ،استان زنجان ،استان قزوين ،استان سمنان ،اس تان سيس تان و
بلوچستان ،استان کرمانشاه ،استان کردستان ،استان ايالم ،استان فارس ،شهرستان شيراز ،استان بوشهر ،جنوب استان کرم ان،
ش مال استان کرمان ،استان گيالن ،استان مازندران ،غرب مازندران ،استان گلستان ،استان هرمزگان ،استان يزد) وج ود دارن د.
وظايف اين شرکتها عبارتند از [:]28
 -1ايجاد ،توسعه ،بهينهسازي و خريد شبکه و تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت ش رکت و در ص ورت ني از ب ا اخ ذ
مجوزهاي الزم در ساير مناطق
 -2اجراي طرحهاي غيرانتفاعي از محل منابع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اينگونه طرحها
-3بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري شبکهها و تأسيسات توزيع نيروي برق متعلق به شرکت
 -4همکاري با شرکتهاي برق منطقهاي در جانمايي بهينه پستهاي فوقتوزيع
 -5راهبري و پايش شبکه توزيع برق
 -6ارائه خدمات مورد نياز براي دسترسي ساير عرضهکنندگان به شبکههاي توزيع به منظور خريد ،فروش و جابجايي (ترانزيت)
برق ،با دريافت حق جابجايي (حق ترانزيت)
 -7خريد ،فروش (از جمله شامل روشهاي مختلف پيشخريد و پيشفروش) و جابجايي برق
 -8انجام اقدامات الزم براي اطمينان از تأمين مستمر برق ،از جمله عقد قراردادهاي خريد و يا پيشخريد از عرضهکنندگان ،با
رعايت مقررات بازار برق و تحويل آن به مشترکين
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 -9ارائه خدمات به مشترکين و فراهم نمودن امکانات الزم براي قبول تقاضاي جديد و واگذاري اشتراک و ي ا تغيي ر ظرفي ت
اشتراکهاي موجود در حوزه فعاليت شرکت
 -10مديريت بار ،مصرف و تقاضاي انرژي برق (مديريت سمت تقاضا) در جهت مصرف بهينه برق
 -11بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري تأسيسات و تجهيزات برق متعلق به سايرين ،درصورت اخذ مجوزهاي الزم
 -12حمايت از پژوهشهاي کاربردي و انجام فعاليت هاي تحقيقاتي م رتبط ب ا بخ ش توزي ع از طري ق مراج ع تخصص ي و
ذيصالح
 -13حمايت از توسعه ظرفيتهاي مشاورهاي و پيمانکاري و فنآوريهاي جديد به منظور کاهش هزينهها و افزايش بهرهوري
و ارتقاء سطح خدمات به مشتريان
 -14فروش برق بهصورت عمده به مؤسسات برق به منظور تحويل به مصرفکنندگان
 -15برونسپاري امور مطالعاتي و عمليات اجرايي رقابتپذير (اعم از بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري ،توسعه و بهينهسازي شبکه
و تأسيسات و ارائه خدمات مشترکين)
 -16ارائه خدمات به وزارت نيرو در اجراي ماده  4قانون سازمان برق ايران و يا ساير قوانين و مقررات
 -17انجام ساير فعاليت هايي که شرکت توانير براي تحقق اهداف خود در بخش توزيع به شرکت محول مينمايد
 -18فراهم نمودن امکان استفاده از دارائي هاي شرکت جهت ارائه خ دمات زيربن ايي توس ط س اير اش خاص در ازاء درياف ت
مابهازاء آن در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي و بهگونهاي که خدمات اصلي شرکت را دچار مخاطره ننمايد.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف من درج
در بندهاي  13 ،12و  ،15اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بن د  ،12اي ن نه اد نق ش
ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي 11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
و  ،14اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات صنعتي را بر عهده دارد.
 -31-1-3پژوهشگاه نيرو
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مأموريت اين سازمان عبارت است از ارتقاء فنآوري ،توسعه پ ژوهش و ن وآوري جه ت اف زايش توانمن دي ،رقاب تپ ذيري و
بهرهوري صنعت برق و انرژي کشور .در راستاي انجام اين مأموريت ،پژوهشگاه نيرو فعاليتهاي زير را انجام ميدهد [:]33
 -1انجام تحقيقات توسعهاي و کاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق و انرژي
 -2اجراي مطالعات و تحقيقات راهبردي ،کالن ،بلندمدت و با ريسک باالي صنعت برق و انرژي
 -3مديريت تحقيقات کاربردي و توسعهاي صنعت برق و انرژي
 -4آيندهنگاري ،سياستپژوهي و برنامهريزي فنآوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
 -5اکتساب فنآوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
 -6تجاريسازي نتايج تحقيقات و بهکارگيري در صنعت برق و انرژي
 -7تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارزيابي کيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق و انرژي
 -8طراحي و توسعه زيرساختهاي مورد نياز جهت ايجاد مراکز و شرکتهاي نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي
 -9ايجاد و توسعه شبکه فنآوري ميان دانشگاهها ،مراکز پژوهشي و قطب هاي علمي-پژوهشي داخل و خارج کشور در حوزه
صنعت برق و انرژي
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف من درج
در بند  ،7اين نهاد نقش تنظيم گر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  8و  ،9اين نهاد نقش تسهيلکنن ده را
بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  4 ،3 ،2 ،1و  ،5اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي را بر
عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بند  ،6اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات صنعتي را بر عهده دارد.
-31-1-3

دانشگاهها

در دانشگاههاي کشور ،به طور معمول دانشکدههاي برق يا برق و کامپيوتر با ف نآوري ن رمافزاره اي سيس تم ق درت م رتبط
هستند .البته ،در برخي موارد (مانند پرديس شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي) بخشهاي ديگري از دانش گاه ني ز ب ا اي ن
فنآوري مرتبط هستند.
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فاز  :1تدوين مباني سند

از آنجا که دانشگاهها به طور مستقيم در صنعت برق و صنعت نرمافزار حضور دارند ،جزء مح يط درون ي محس وب م يش وند.
دانشگاهها نقشهاي ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي و ارائهکننده خدمات صنعتي را بر عهده دارند.
-32-1-3

صندوق حمايت از پژوهشگران و فنآوران کشور

اهداف تأسيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فنآوران کشور عبارتند از [:]34
 -1فراهم نمودن زمينه تبادل اطالعات پژوهشي
 -2ايجاد ساختار و زمينههاي مناسب جهت همکاريهاي پژوهشي
 -3بسترسازي مناسب جهت توليد و انتقال فنآوري
 -4حمايت از ثبت اختراع و اکتشاف و نتايج پژوهش
 -5کمک به گسترش مرزهاي دانش و توليد علم
 -6کمک به تجاريسازي نتايج پژوهش
 -7تسهيل در بهرهگيري جامعه از نتايج پژوهش
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه
به وظايف يادشده ،اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
-33-1-3

صندوق مالي توسعه تکنولوژي ايران

هدف اصلي صندوق مالي توسعه تکنولوژي ايران عبارت است از تأمين منابع مالي مورد ني از ط رحه اي مبتن ي ب ر دان ش و
فنآوري و کارآفرينان فنآ ور ،محققين و مخترعين نوآور (اعم از حقيقي و حقوقي) به منظ ور ني ل ب ه خودکف ايي و اس تقالل
اقتصادي کشور و رهايي از وابستگي و توسعه بازار داخلي و خارجي خدمات و محصوالت مبتني بر دانش و فنآوري کشور .در
کنار اين هدف ،ساير اهداف کالن صندوق نيز به شرح زير ميباشد [:]35
 -1متنوعتر کردن خدمات مالي مبتني بر موازين اسالمي
 -2ايجاد تمايز در کيفيت و نحوه ارائه خدمات براي توسعه کسبوکارهاي دانشبنيان
 -3فرصتيابي براي سرمايهگذاري در طرحها و بنگاههاي دانشبنيان
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 -4تقويت سرمايههاي اجتماعي صندوق
-5توسعه سازماني منعطف ،پويا ،متکي بر خرد جمعي و کارآمد در تعامل سازنده با شبکه همکار
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه
به وظايف يادشده ،اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
 -34-1-3سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
وظايف سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران عبارتند از [:]36
 -1حمايت از تکميل چرخ تحقيق تا توليد به منظور فراهم کردن زمينههاي بهکارگيري مؤثر نتايج تحقيقات
 -2حمايت از مستندسازي ،جذب ،بوميسازي و اشاعه دستاوردهاي حاصل از ايجاد فنآوري
 -3حمايت و پشتيباني از مخترعين ،مبتکرين ،محققين کارآفرين ،مؤسسات و شرکتهاي کارآفرين و هدايت فعالي ت آنه ا در
جهت تحقق اولويتهاي ايجاد فنآوري
 -4حمايت از توسعه و گسترش مراکز خدمات فني  -مهندسي ،مشاورهاي و مديريت ايجاد فنآوري
 -5حمايت مالي و تشويق بخش خصوصي در فعاليتهاي ايجاد فنآوري
 -6ايجاد سازوکارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشکيالت و امکانات مناسب اين نوع حمايتها در سازمان
 -7ايجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطالعرساني بين عرضهکنندگان و متقاضيان ايجاد فنآوري و فنآوريهاي ايجادشده
 -8ايجاد زمينههاي الزم براي ارائه فنآوريهاي حاصل از تحقيق و توسعه از طريق برپايي نمايشگاهها و جشنوارهها ،از جمله
جشنواره خوارزمي و انتشار اطالعات مربوطه به صورت کتاب ،مجله ،فيلم ،خبرنامه ،بروشور و ...
 -9ايجاد زمينههاي مناسب براي برگزاري و ترويج دورههاي کاربردي و حرفهاي ،همايشها و کارگاههاي تخصصي به منظور
توسعه منابع انساني در عرصههاي مختلف ايجاد فنآوري
 -10گسترش همکاري در روابط علمي  -فني با سازمانها و مراکز پژوهشي – فنآوري در سطح ملي ،منطقهاي و بينالمللي
در زمينه موضوع فعاليت سازمان
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 -11اتخاذ تدابير مناسب جهت حمايت از تضمين مالکيت فکري و افزايش قدرت ريسکپذيري (خطرپذيري) مشارکتکنندگان
در برنامههاي ايجاد فنآوري
 -12ايجاد پژوهشکده هاي تحت پوشش سازمان با شخصيت حقوقي مستقل به منظور انج ام تحقيق ات توس عه ف نآوري در
جهت اولويت هاي ملي و فنآوري هاي نوين
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه
به وظايف مندرج در بندهاي  10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و  ،11اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد .با توجه به وظايف
مندرج در بندهاي  9و  ،12اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي را بر عهده دارد.
 -35-1-3بنياد ملي نخبگان
وظايف بنياد ملي نخبگان عبارتند از [:]37
 -1سياستگذاري و برنامهريزي براي:
الف) پشتيباني مادي و معنوي از نخبگان کشور
ب) شناسايي ،هدايت و حمايت نخبگان به منظور ارتقاء توليد علم در کشور
ج) کشف ،جذب و پرورش استعدادها و حمايت از شخصيتهاي جامعالشرايط علمي
د) حمايت از نخبگان براي انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و کارآفريني
 -2ايجاد هماهنگي ميان سازمان ها و نهادهاي مرتبط با نخبگان و نظارت بر فعاليتهاي مرب وط ب ه آن ان در جه ت اج راي
سياستها و برنامههاي مصوب
 -3کمک به فراهم نمودن تسهيالت و امکان ات الزم ب راي دسترس ي محقق ان و نخبگ ان ب ه تحقيق ات جه اني و انتق ال
فنآوريهاي جديد به کشور در راستاي تحقق اهداف توسعه علمي و متوازن کشور
 -4کمک به فراهم نمودن تسهيالت و امکانات الزم براي حضور نخبگان در همايشهاي علمي در داخل و خارج کشور
 -5تشکيل شبک جهاني ويژه نخبگان ايراني در داخل و خارج از کشور
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از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه
به وظايف يادشده ،اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
 -36-1-3صندوقهاي پژوهش و فنآوري غيردولتي
وظايف صندوقهاي پژوهش و فنآوري غيردولتي عبارتند از [:]12
 -1اعطاي وام و تسهيالت به:
الف) اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي طرحهاي پژوهشي پژوهشهاي کاربردي ،فرهنگي ،هنري و فنآوري.
ب) اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي مرحله توليد نيمهصنعتي طرحهاي به نتيجه رسيده پژوهشي وفنآوري.
ج) اشخاص حقيقي و حقوقي براي تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد.
 -2تأمين سرمايه ريسکپذير و مشارکت و سرمايهگذاري در طرحهاي پژوهشي و فنآوري.
 -3تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهاي پژوهشي و فنآوري در مقاطع تعيينشده در ق رارداد ،در ازاي درص د
مشخصي از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشي از ديرکرد ،بهمنظور جلوگيري از وقف ه
در اجراي طرحها.
 -4صدور ضمانتنامههاي مورد نياز مؤسسات پژوهشي و فنآوري بخش غيردولتي به متقاضيان مربوط براي اجراي طرحه اي
پژوهشي و فنآوري در قبال اخذ ضمانتهاي الزم از محقق.
شايان ذکر است که طرح پژوهشي و فنآوري غيردولتي طرحي است که اجراي آن موجب افزايش اندوختههاي علمي و فني و
يا موجب استفاده از اندوختههاي علمي و فني براي طراحي يا ابداع روشها و کاربردهاي نوين گردد.
از آنجا که اين صندوقها به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارند ،جزء محيط بيروني محسوب ميشوند.
با توجه به وظايف يادشده ،اين صندوقها نقش تسهيلکننده را بر عهده دارند.
 -37-1-3صندوق نوآوري و شکوفايي
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صندوق نوآوري و شکوفايي به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانشبنيان ،تکميل زنجيره ايده تا بازار و تجاريس ازي
نوآوريها ،دستاوردهاي پژوهشي و اختراعات و کاربردي نمودن دانش از طريق ارائه کمکها و خدمات م الي و پش تيباني ب ه
شرکتها و مؤسسات دانشبنيان تشکيل شده است .وظايف اين صندوق عبارتند از [:]38
 -1برآورد منابع مالي موردنياز و تأمين آن از طريق منابع دولتي ،بودجههاي سنواتي ،اخذ کمک ،سود سرمايهگذاري و ک ارمزد
تسهيالت ،درآمد حاصل از سرمايهگذاري و سپردهگذاري وجوه مازاد صندوق و ساير منابع در راستاي اهداف صندوق.
 -2دريافت هرگونه تسهيالت و جلب مشارکت حسب مورد از بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري.
 -3بررسي وضعيت مالي و اقتصادي شرکتها و مؤسسههاي دانشبنيان به منظور اعطاي تسهيالت.
 -4ارائه خدمات مالي و تسهيالتي به شرکتها و مؤسسات و فعاليتهاي دانشبنيان به صورت اعطاي کمک بالعوض و يارانه
و تسهيالت کوتاهمدت و بلندمدت و ارائه خدمات ضمانتنامهاي به صورت مستقيم و غيرمستقيم.
 -5مشارکت و سرمايهگذاري ريسکپذير در مراحل تجاريسازي طرحها و فعالي ته اي دان شبني ان ب ه ص ورت مس تقيم و
غيرمستقيم و نيز کمک مالي بالعوض در اين مورد.
 -6شناسايي و انتخاب شبکه کارگزاري در ارائه خدمات مالي و تسهيالتي و پشتيباني صندوق.
 -7کمک مالي و حمايت از نهادهاي پشتيبان تجاريسازي نوآوري و فنآوري و فراهم کردن خدمات توانمندسازي شرکتها و
مؤسسات دانشبنيان.
 -8مشارکت در تدوين سياستها و تعيين اولويتها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق در کشور و کم ک ب ه س امانده ي و
همافزايي حمايتهاي موجود در کشور.
 -9نظارت بر مراحل تخصيص منابع صندوق به شرکتها و مؤسسات و فعاليتهاي دانشبنيان.
 -10همکاري با مؤسسات و نهادها و مجامع تخصصي داخلي و خارجي.
 -11مديريت بهينه منابع در اختيار به منظور حفظ ارزش سرمايه صندوق.
 -12انجام هرگونه فعاليت در راستاي اهداف صندوق.
 -13ساير حمايتها و کمکهاي مالي بر اساس مصوبه هيئت امنا.
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از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه
به وظايف يادشده ،اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
-38-1-3

مراکز رشد (پارکهاي علم و فنآوري) و شرکتهاي دانشبنيان

مرکز رشد مرکزي است تحت مديريت متخصصين حرفهاي که با ارائه خدمات حمايتي ،از ايجاد و توس عه حرف هه اي جدي د
توسط کارآفريني که در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينههاي مختلف منتهي به فنآوري متشکل شدهاند و اهداف اقتصادي
مبتني بر دانش و فن دارند ،پشتيباني ميکند .به طور کلي ،يک مرکز رشد در محلي به نام پارک علم و فنآوري مستقر است و
خدمات حمايتي خود را به تعدادي شرکت دانشبنيان (واحدهاي فنآوري مستقر در مرکز رشد) عرضه ميکند .وظ ايف مراک ز
رشد عبارتند از:
 -1حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مرکز رشد
 -2تالش براي فراهم آوردن حمايتهاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مرکز رشد
 -3ارائه خدمات و مشاورههاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايدههاي نو به محصوالت قابل تجاري شدن و تجاريسازي
آنها
 -4نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش کارآئي مرکز رشد
 -5نظارت بر فعاليتهاي واحدهاي فنآوري در تحقق ايده محوري آنها
 -6ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز
از آنجا که شرکتهاي تحت پوشش مراکز رشد ميتوانند به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرمافزار حضور داشته باشند،
اين نهاد جزء محيط دروني محسوب ميشود .مراکز رشد نقش تسهيلکننده و شرکتهاي تح ت پوش ش مراک ز رش د نق ش
ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي و ارائهکننده خدمات صنعتي را بر عهده دارند.
 -39-1-3شرکتهاي مهندسي مشاور
شرکت هاي مهندسي مشاور ،براي ارائه بسياري از خدمات مورد نياز صنعت برق از نرمافزارهاي در اختيار خود استفاده ميکنند
و بنابراين از فنآوري نرمافزارهاي سيستم قدرت بهره ميگيرند.
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از آنجا که شرکت هاي مهندسي مشاور به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارند ،جزء مح يط درون ي محس وب م يش وند.
شرکتهاي مهندسي مشاور نقش ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي و ارائهکننده خدمات صنعتي را بر عهده دارند.
 -41-1-3شرکتهاي توليدکننده نرمافزارهاي مرتبط با صنعت برق
شرکتهاي توليدکننده نرمافزارهاي مرتبط با صنعت برق ،نرمافزارهاي مختلفي در زمينه برنامهريزي شبکه و به رهب رداري از
شبکه و تجهيزات آن (مانند پستها و  )...را توليد و به بخشهاي مختلف صنعت برق عرضه ميکنند.
از آنجا که اين شرکتها به طور مستقيم در صنعت برق و صنعت نرمافزار حضور دارند ،جزء محيط دروني محسوب م يش وند.
اين شرکتها نقش ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي و ارائهکننده خدمات صنعتي را بر عهده دارند.
 -41-1-3کارخانجات و صنايع بزرگ
کارخانجات و صنايع بزرگ معموال داراي شبکه برق داخلي هستند و براي توسعه اين شبکه يا بهرهبرداري از آن از نرمافزارهاي
در اختيار خود استفاده ميکنند و بنابراين از فنآوري نرمافزارهاي سيستم قدرت بهره ميگيرند.
اين شرکتها ،به علت نياز به توسعه شبکه برق داخلي خود ،به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارند و بنابراين جزء محيط
دروني محسوب ميشوند .اين شرکتها نقش ارائهکننده خدمات صنعتي را بر عهده دارند.

ترسيم نگاشت نهادي
در بخش قبل ،کنشگران مختلف مرتبط با فنآوري نرمافزارهاي سيستم قدرت معرفي شدند و ضمن بي ان وظ ايف آنه ا،
نقشهاي مختلف هريک مشخص شد .فهرست کنشگران و نقشهاي مربوط به آنها را ميتوان در قال ب م اتريس نه اد-
کارکرد مطابق با جدول ( )1-3نشان داد.
در ادامه با استفاده از ماتريس نهاد -کارکرد ميتوان نسبت به ترسيم نگاشت نهادي مطابق شکل ( )1-3اقدام کرد.
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فاز  :1تدوين مباني سند

جدول ( )1-3ماتريس نهاد  -کارکرد
سياستگذاري

سازمان

محيط بيروني
مجلس شوراي اسالمي
مجمع تشخيص مصلحت نظام
شوراي عالي انقالب فرهنگي
شوراي عالي اطالعرساني
مرکز فنآوري اطالعات و رسانههاي ديجيتال
وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري
وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات
شوراي عالي فنآوري اطالعات
شوراي عالي فضاي مجازي
معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري
ستاد توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات
ستاد بهينهسازي انرژي و محيط زيست
ستاد توسعه فنآوري انرژيهاي نو
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
شوراي عالي انفورماتيک
مرکز همکاريهاي فنآوري و نوآوري رئيسجمهور
سازمان پدافند غيرعامل
سازمان ملي استاندارد ايران
سازمان حفاظت محيط زيست

تسهيلگري

محيط دروني

محيط بيروني

تنظيمگري

محيط دروني

محيط بيروني

محيط دروني

ارائهکننده خدمات آموزشي و
پژوهشي
محيط بيروني محيط دروني













































محيط بيروني











































محيط دروني






ارائهکننده خدمات صنعتي
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سياستگذاري
محيط بيروني

معاونت برق و انرژي وزارت نيرو
معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو
معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو
شرکت توانير
سازمان توسعه برق ايران
سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا)
شرکت مديريت شبکه برق ايران
شرکتهاي برق منطقهاي
شرکتهاي توزيع نيروي برق
پژوهشگاه نيرو
دانشگاهها
صندوق حمايت از پژوهشگران و فنآوران کشور
صندوق مالي توسعه تکنولوژي ايران
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
بنياد ملي نخبگان
صندوقهاي پژوهش و فنآوري غيردولتي
صندوق نوآوري و شکوفايي
مراکز رشد (پارکهاي علم و فنآوري) و شرکتهاي
دانشبنيان
شرکتهاي مهندسي مشاور

تسهيلگري

محيط دروني

محيط بيروني



تنظيمگري

محيط دروني


محيط بيروني

محيط دروني

































محيط بيروني

محيط دروني






ارائهکننده خدمات آموزشي و
پژوهشي
محيط بيروني محيط دروني

ارائهکننده خدمات صنعتي
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سياستگذاري
محيط بيروني

شرکتهاي توليدکننده نرمافزارهاي مرتبط با صنعت برق
کارخانجات و صنايع بزرگ

محيط دروني

تسهيلگري
محيط بيروني

محيط دروني

تنظيمگري
محيط بيروني

محيط دروني

ارائهکننده خدمات آموزشي و
پژوهشي
محيط بيروني محيط دروني


ارائهکننده خدمات صنعتي
محيط بيروني

محيط دروني
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شکل ( :)1-3نگاشت نهادي
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شکل ( :)1-3نگاشت نهادي (ادامه)
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 4فصل چهارم
بررسي اسناد باالدستي
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فاز  :1تدوين مباني سند

مقدمه
در اين فصل اسناد باالدستي مرتبط با فنآوري نرمافزارهاي سيستم قدرت معرفي ميشوند .اين اسناد هم شامل اسنادي است
که مربوط به سياستهاي کالن و کلي کشور است و هم شامل اسنادي است که مستقيماً به فنآوري نرمافزارهاي صنعت برق
يا صنعت برق يا نرمافزارها مربوط هستند.

اسناد باالدستي
در اين بخش به معرفي اسناد باالدستي مرتبط با فنآوري نرمافزارهاي سيستم قدرت پرداخته ميشود .مشخصات اين اسناد به
طور خالصه در جدول ( )1-4آمده است:
جدول ( )1-4خالصه مشخصات اسناد باالدستي
رديف

قانون

مرجع صادرکننده

1

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

2

سند چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران

3

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران

4

سياستهاي کلي نظام در بخش انرژي

5

سياستهاي کلي نظام در بخش تشويق سرمايهگذاري

6

سياستهاي کلي نظام در خصوص اصل  44قانون اساسي

7

سياستهاي کلي نظام در خصوص اقتصاد مقاومتي

8

سياستهاي کلي نظام در بخش توليد ملي ،حمايت از کار و سرمايه ايراني

9

سياستهاي کلي نظام در بخش امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات

10

سياستهاي کلي نظام در خصوص اصالح الگوي مصرف

11

سياستهاي کلي نظام در بخش پدافند غيرعامل

شوراي بازنگري قانون اساسي
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام
مجلس شوراي اسالمي
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام

تاريخ
تصويب
1368
1382
1389
1379
1389
1384
1392
1391
1389
1389
1389
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رديف

قانون

12

سياستهاي کلي نظام در بخش صنعت

13

سياستهاي کلي نظام در خصوص اشتغال

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

مرجع صادرکننده
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام

تاريخ
تصويب
1391
1390

سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور در
بخش آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي
سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه فنآوري
سند تحول راهبردي علم و فنآوري کشور
نقشه جامع علمي کشور
برنامه راهبردي وزارت نيرو
قانون هدفمند کردن يارانهها
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها
و اختراعات

مجمع تشخيص مصلحت نظام

1383

مجمع تشخيص مصلحت نظام
وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري
شوراي عالي انقالب فرهنگي
وزارت نيرو
مجلس شوراي اسالمي
مجلس شوراي اسالمي

1383
1388
1390
1390
1388
1390

مجلس شوراي اسالمي

1389

سند راهبردي نظام جامع فنآوري اطالعات جمهوري اسالمي ايران
سند راهبردي جامعه اطالعاتي ايران
سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات کشور
قانون جرائم رايانهاي

هيأت وزيران
شوراي عالي اطالع رساني
هيأت وزيران
مجلس شوراي اسالمي

1387
1388
1387
1388

 -1-1-4قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،که در سال  1368تصويب شده است ،اصل چهل و چهارم به شرح ذيل تصويب شده
است [:]12
اصل چهل و چهارم :نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش دولتي ،تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و
صحيح استوار است .بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ ،صنايع مادر ،بازرگاني خارجي ،معادن بزرگ ،بانکداري ،بيمه ،تأمين
نيرو ،سدها و شبکههاي بزرگ آبرساني ،راديو و تلويزيون ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپيمايي ،کشتيراني ،راه و راهآهن و مانند
اينها است که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است .بخش خصوصي ش امل آن قس مت از کش اورزي ،دام داري،
صنعت ،تجارت و خدمات ميشود که مکمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است .مالکيت در اين سه بخش تا جايي که
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با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه
زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسالمي است .تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخ ش را ق انون مع ين
ميکند.
 -2-1-4سند چشمانداز  21ساله جمهوري اسالمي ايران
طبق سند چشمانداز  20ساله ،که در تاريخ  1382/8/13ابالغ شده است ،در سال " 1404ايران کشوري توسعهيافته با جايگ اه
اول اقتصادي ،علمي و فنآوري در سطح منطقه" خواهد بود .در اين سند ،دو ويژگي جامعه ايراني در افق چشمانداز به صورت
زير بيان شده است [:]13
 برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فنآوري ،متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي دستيافته به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فنآوري در سطح منطقه آسياي جن وب غرب ي (ش امل آس ياي ميان ه ،قفق از،خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاء نسبي س طح
درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل
همچنين ،مقرر شده است اين سند به عنوان مبنايي براي تنظيم سياستهاي کلي چهار برنام ه پ نج س اله بع د از آن در نظ ر
گرفته شود.
در سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران که در تاريخ  1382/9/11ابالغ شده ,موارد زير ديده ميشود:
 فرهنگسازي براي استفاده از توليدات داخلي ،افزايش توليد و صادرات کاال و خدمات سازماندهي و بسيج امکانات و ظرفيتهاي کشور در جهت افزايش سهم کشور در توليدات علمي جهان کسب فنآوري ،به ويژه فنآوريهاي نو ،شامل :ريزفنآوري و فنآوريهاي زيستي ،اطالعات و ارتباطات ،زيس تمحيط ي،هوافضا و هستهاي
 تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاکيد بر رشد علمي و فنآوري ،مشارکت و ثبات سياسي ،ايجاد تع ادل مي ان من اطق مختل فکشور ،وحدت و هويت ملي ،قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.
 -تقويت ،توسعه و نوسازي صنايع دفاعي کشور با تاکيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فنآوريهاي پيشرفته.
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 بهرهگيري از روابط سياسي با کشورها براي نهادينه کردن روابط اقتصادي ،افزايش جذب منابع و س رمايهگ ذاري خ ارجي وفنآوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر
در چشمانداز.
 تالش براي تبديل مجموعه کشورهاي اسالمي و کشورهاي دوست منطق ه ب ه ي ک قط ب منطق هاي اقتص ادي ،علم ي،فنآوري و صنعتي
 تالش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متکي بر منابع دانش و آگاهي ،سرمايه انساني و فنآوري نوين پشتيباني از کارآفريني ،نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشيهمچنين ،در سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران که در تاريخ  1387/10/21ابالغ ش ده ,م وارد زي ر
ديده ميشود:
 دستيابي به جايگاه دوم علمي و فنآوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم. توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشارکت در توليد علم و فنآوري. دستيابي به فنآوريهاي پيشرفته مورد نياز. گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فنآوري از طريق :ارتقاء منزلت اجتماعي ،ارتق اءسطح علمي و مهارتي ،رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهش ي و آزمايش ي ن وآوريه ا ،کم ک ب ه تج اريس ازي
دستاوردهاي آنان.
 تکميل و اجراي نقشه جامع علمي کشور. تأکيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فنآوري باال به نحوي که کس ري ت راز بازرگ اني ب دون نف تکاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.
 ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي ،افزايش فرصتهاي صادراتي ،جذب سرمايه و فنآوريهاي پيشرفته وکمک به استقرار نظام پولي ،بانکي و بيمهاي مستقل با کمک کش ورهاي منطق هاي و اس المي و دوس ت ب ا ه دف ک اهش
وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.
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 ايجاد سامانه يکپارچه نرمافزاري اطالعاتي ،ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رايانهاي ،توسعه علوم و فنآوريهاي مرتبط ب احفظ امنيت سامانههاي اطالعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطالعات ،تقويت فني براي مقابله با تخلفات در
فضاهاي رايانهاي و صيانت از حريم فردي و عمومي.
 کسب دانش و فنآوريهاي نو و نرمافزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي ،افزايش ضريب خودکفاييبا توسعه تحقيقات و بهرهمندي از همه ظرفيتهاي صنعتي کشور.
 -گسترش پدافند غيرعامل.

 -3-1-4قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ,که در تاريخ  1389/10/25تصويب شده ،برنامههاي کلي کش ور را
در حوزههاي مختلف اعم از فرهنگ ،علم و فنآوري ،اجتماعي ،نظام اداري و مديريت ،اقتصادي ،توس عه منطق هاي ,دف اعي،
سياسي ،امنيتي ،حقوقي ،قضائي ،بودجه و نظارت براي سالهاي  1390تا  1394تعيين ميکند [.]12
در فصل دوم اين قانون با عنوان "علم و فنآوري" ،از جمله موارد زير مطرح شده است:
 در ماده  ،16اقداماتي که دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فنآوري در منطقه و تثبيت آن تا پايانبرنامه پنجم انجام دهد بيان شده است.
 در ماده  ،17اقداماتي که دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فنآوري و حمايت از شرکتهاي دانشبنيان انجام ده دبيان شده است.
 در ماده  ،18اقدامات دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و ن وآوران علم ي و ف نآوريبيان شده است.
در فصل چهارم اين قانون با عنوان "نظام اداري و مديريت" ،از جمله مورد زير مطرح شده است:
 در ماده  ،46اقدامات دولت به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک ،صنعت فنآوري اطالعات ،س واد اطالع اتي و اف زايشبهرهوري در حوزههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بيان شده است.
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در فصل پنجم اين قانون با عنوان "اقتصادي" ،از جمله موارد زير مطرح شده است:
 در ماده  ،133وظايف شرکت توانير و شرکتهاي وابس ته و تابع ه وزارت ني رو ب ه منظ ور تن وع در عرض ه ان رژي کش ور،بهينهسازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها ،کاهش اتالف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت بيان شده است.
 در ماده  ،134اقداماتي که وزارتخانههاي نيرو ،نفت و صنايع و معادن مجازند به منظور اعمال صرفهجويي ،تشويق و حمايتاز مصرفکنندگان در راستاي منطقي کردن و اصالح الگوي مصرف انرژي و برق ،حفظ ذخاير انرژي کشور و حفاظت از محيط
زيست انجام دهند بيان شده است.
 در مواد  135تا  ،137سياستهاي دولت در مورد نيروگاههاي هستهاي مطرح شده است. در ماده  ،138سياستهاي دولت به منظور کاهش انتشار گازهاي آالينده در حوزه برق ذکر شده است. در ماده  ،139اقداماتي که دولت مجاز است به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورش يدي وتوسعه کاربرد انرژيهاي پاک و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي کشور انجام دهد ذکر شده است.
در فصل هفتم اين قانون با عنوان "دفاعي ،سياسي و امنيتي" ،از جمله مورد زير مطرح شده است:
 در ماده  ،197اقداماتي که دولت مجاز است به منظور توسعه توان علمي و فنآوري نيروهاي مسلح انج ام ده د ذک ر ش دهاست.
در فصل نهم اين قانون با عنوان "بودجه و نظارت" ،از جمله مورد زير مطرح شده است:
 در ماده  ،231اقدامات دولت به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رايانهاي و امنيت فنآوريه ا و اج راي س ند امني تفضاي تبادل اطالعات بيان شده است.
 -4-1-4سياستهاي کلي نظام در بخش انرژي
سياست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش انرژي در تاريخ  1379/3/11ابالغ شده است .در اي ن سياس ته ا از
جمله موارد زير ذکر شده است [:]13
 ايجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيستمحيطي و تالش براي اف زايش س هم ان رژيه ايتجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
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 تالش براي کسب فنآوري و دانش هستهاي و ايجاد نيروگاههاي هستهاي به منظور تأمين سهمي از انرژي کشور و تربي تنيروهاي متخصص.
 گسترش فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هستهاي و مشارکت و همکاري علمي و تخصصي دراين زمينه.
 تالش براي کسب فنآوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل بادي و خورشيدي و پي له اي س وختي وزمينگرمايي در کشور.
 -5-1-4سياستهاي کلي نظام در بخش تشويق سرمايهگذاري
سياستهاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش تشويق سرمايهگذاري در تاريخ  1389/11/29ابالغ شده است .در اين
سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است [:]13
 حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن از جمله مالکيت معنوي توجه به کسب دانش فني ،دسترسي به بازارهاي بينالمللي ،رشد اقتصادي ،توسعه اشتغال و ارتقاء م ديريتي و به رهوري درجذب سرمايهگذاري خارجي با اولويت سرمايهگذاري مستقيم و بلندمدت
 -6-1-4سياستهاي کلي نظام در خصوص اصل  44قانون اساسي
سياست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در خصوص اصل  44قانون اساسي در تاريخ  1384/3/1ابالغ ش ده اس ت .در
اين سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است [:]13
 سرمايهگذاري ،مالکيت و مديريت در زمينه "تأمين نيرو ،شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات" توس طبنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است.
 واگذاري  % 80از سهام "بنگاههاي تامين نيرو به اس تثناي ش بکهه اي اص لي انتق ال ب رق" ب ه بخ شه اي خصوص ي،شرکتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي مجاز است.
 تخصيص درصدي از منابع واگذاري بنگاهها جهت حوزههاي نوين با فنآوري پيشرفته در راستاي وظ ايف ح اکميتي مج ازاست.
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 -7-1-4سياستهاي کلي نظام در خصوص اقتصاد مقاومتي
سياست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در خصوص اقتصاد مقاومتي در تاريخ  1392/11/30ابالغ شده اس ت .در اي ن
سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است [:]13
 پيشتازي اقتصاد دانشبنيان ،پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري ب ه منظ ور ارتق اءجايگاه جهاني کشور و افزايش سهم توليد و ص ادرات محص والت و خ دمات دان شبني ان و دس تيابي ب ه رتب ه اول اقتص اد
دانشبنيان در منطقه
 مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياستهاي کلي اصالح الگوي مص رف و ت رويج مص رف کااله اي داخل ي هم راه ب ابرنامهريزي براي ارتقاء کيفيت و رقابتپذيري در توليد.
 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال ف نآوريه اي پيش رفته ،گس ترش و تس هيل تولي د،صادرات کاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

 مقابله با ضربهپذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريقهاي مختلف (از جمله افزايش صادرات برق). افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه توليد کاالهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساسشاخص شدت مصرف انرژي) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي با تأکيد بر برداشت صيانتي
از منابع.
 -8-1-4سياستهاي کلي نظام در بخش توليد ملي ،حمايت از کار و سرمايه ايراني
سياستهاي ک لي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش توليد ملي ،حمايت از کار و س رمايه ايران ي در ت اريخ 1391/11/24
ابالغ شده است .در اين سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است [:]13
 هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوريها و زيربناهاي آنها و بهرهگيري از آنها ،با هدف ارتقاء کيفي و افزايش کمي توليدملّي ،باال بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي ،حمايت از تجاريسازي فنآوري محصول و بهرهگيري از جذب و انتقال
دانش فني و فنآوريهاي روز و ايجاد نظام ملي نوآوري.
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 گسترش اقتصاد دانشبنيان با تأکيد بر توسعه مؤلفههاي اصلي آن ،از جمله :زيرساخته اي ارتب اطي ،زمين هه اي تس هيلتبديل دستاوردهاي پژوهش به فنآوري و گسترش کاربرد آن ،حمايت قانوني از حقوق اش خاص حقيق ي و حق وقي و م رتبط
کردن بخشهاي علمي و پژوهشي با بخشهاي توليدي کشور.
 توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه ،کار ،کاالها و خدمات ايراني و استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران در تصميماتاقتصادي.
 حمايت از محققان و سرمايهگذاران و تشويق ورود سرمايههاي ايراني به حوزههاي سرمايهگذاري خطرپذير متضمن تحقيق وتوسعه با تأسيس صندوقهاي شراکت يا ضمانت براي سرمايهگذاري در اين حوزه.
 -9-1-4سياستهاي کلي نظام در بخش امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات
سياست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات در تاريخ  1389/11/29اب الغ
شده است .در اين سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است [:]13
 ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوکار مناسب براي امنسازي ساختارهاي حياتي و حس اس و مه م در ح وزهفنآوري اطالعات و ارتباطات ،و ارتقاء مداوم امنيت شبکههاي الکترونيکي و سامانههاي اطالعاتي و ارتب اطي در کش ور ب ه
منظور استمرار خدمات عمومي ،پايداري زيرساختهاي ملي ،صيانت از اسرار کشور ،حفظ فرهنگ و هويت اسالمي -ايراني و
ارزشهاي اخالقي ،حراست از حريم خصوصي و آزاديهاي مشروع و سرمايههاي مادي و معنوي.

 توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات با رعايت مالحظات امنيتي. تکيه بر فنآوري بومي و توانمنديهاي تخصصي داخل ي در توس عه زيرس اخته اي علم ي و فن ي امني ت ش بکهه ايالکترونيکي و سامانههاي اطالعاتي و ارتباطي.
 پايش ،پيشگيري ،دفاع و ارتقاء توان بازدارندگي در مقابل هرگونه تهديد در حوزه فنآوري اطالعات و ارتباطات. تعيين نهاد متولي و هماهنگکننده زير نظر دولت به منظور هدايت ،نظارت و ت دوين اس تانداردهاي الزم ب راي حف ظ وتوسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات و ارتباطات و تهيه پيشنويس قوانين مورد نياز.

 -11-1-4سياستهاي کلي نظام در خصوص اصالح الگوي مصرف
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سياست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در خصوص اصالح الگوي مصرف در تاريخ  1389/4/14ابالغ ش ده اس ت .در
اين سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است [:]13
 اصالح فرهنگ مصرف فردي ،اجتماعي و سازماني ،ترويج فرهن گ ص رفهج ويي و قناع ت و مقابل ه ب ا اس راف ،تب ذير،تجملگرايي و مصرف کاالي خارجي با استفاده از ظرفيتهاي فرهنگي ،آموزشي و هنري و رسانهها به ويژه رسانه ملي.
 صرفهجويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعهاي متع ادل از اق دامات قيمت ي و غيرقيمت ي ب ه منظ ور ک اهش مس تمر«شاخص شدت انرژي» کشور به حداقل دو سوم ميزان کنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان کنوني
تا پايان برنامه ششم توسعه با تأکيد بر سياستهاي زير:
الف) اولويت دادن به افزايش بهرهوري در توليد ،انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد انرژي.
ب) انجام مطالعات جامع و يکپارچه سامانه انرژي کشور به منظور بهينهسازي عرضه و مصرف انرژي.
ج) تدوين برنامه ملي بهرهوري انرژي و اعمال سياستهاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم کردن تسهيالت بانکي براي
اجراي طرحهاي بهينهسازي مصرف و عرضه انرژي و شکلگيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاء کارآيي انرژي.
د) پايش شاخصهاي کالن انرژي با سازوکار مناسب.
ه) بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي ،تدوين و اعمال استانداردهاي اجب اري مل ي ب راي
توليد و واردات کليه وسايل و تجهيزات انرژيبر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليدکنن دگان ب ه اص الح
فرآيندهاي توليدي انرژيبر.
و) اصالح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومي با تأکيد بر راه آهن درون شهري و برون شهري به منظور فراهم کردن امکان
استفاده سهل و ارزان از وسايل حمل و نقل عمومي.
ز) افزايش بازدهي نيروگاهها ،متنوعسازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير و نوين.
ح) گسترش توليد برق از نيروگاههاي توليد پراکنده ،کوچک مقياس و پر بازده برق و توليد همزمان برق و حرارت.
 ارتقاء بهرهوري در چارچوب سياستهاي زير:الف) تحول رويکرد تحقق درآمد ملي به سمت اتکاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.
ب) افزايش بهرهوري با تأکيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهرهوري از طريق:
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ج) حداکثرسازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايههاي انساني ،اجتماعي و مادي با تأکيد بر اقتصاد دانشپايه.
 -11-1-4سياستهاي کلي نظام در بخش پدافند غيرعامل
سياست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش پدافند غيرعامل در تاريخ  1389/11/29ابالغ ش ده اس ت .در اي ن
سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است [:]13
 تأکيد بر پدافند غيرعامل که عبارت اس ت از مجموع ه اق دامات غيرمس لحانه ک ه موج ب اف زايش بازدارن دگي ،ک اهشآسيبپذيري ،تداوم فعاليتهاي ضروري ،ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اق دامات نظ امي
دشمن ميگردد.
 تهيه و اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه  -فايده) در مورد مراکز ،اماکن و تاسيس ات ح ائز اهمي ت(نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجراء بر اساس اولويتبندي و امکانات حداکثر تا پايان برنامه شش م و ت امين اعتب ار
مورد نياز.
 حمايت الزم از توسعه فنآوري و صنايع مرتبط مورد نياز کشور در پدافند غيرعامل با تاکيد بر طراحي و توليد داخلي. به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرمافزاري و الکترونيکي و ساير تهديدات جديد دش منبه منظور حفظ و صيانت شبکههاي اطالعرساني ،مخابراتي و رايانهاي.
 -12-1-4سياستهاي کلي نظام در بخش صنعت
سياست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش صنعت در تاريخ  1391/9/29ابالغ شده است .در اين سياسته ا از
جمله مورد زير ذکر شده است [:]13
 ارتقاء سطح فنآوري صنايع کشور و دستيابي به فنآوريهاي پيشرفته و راهبردي ،با گس ترش تحقي ق و توس عه ،ايج ادقدرت طراحي ،تقويت همکاري مراکز علمي ،آموزشي ،پژوهشي و صنعتي کشور ،تعامل سازنده با مراک ز پيش رفته علم ي و
صنعتي جهان ،بهرهگيري از مزيتهاي نسبي موجود و کشف و آفرينش مزيتهاي جديد نسبي و رقابتي.
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 -13-1-4سياستهاي کلي نظام در خصوص اشتغال
سياست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در خصوص اشتغال در تاريخ  1390/4/28ابالغ شده است .در اين سياستها
از جمله موارد زير ذکر شده است [:]13
 ترويج و تقويت فرهنگ کار ،توليد ،کارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسالمي و ملي با بهرهگي ري ازنظام آموزشي و تبليغي کشور.
 ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار با تأکيد بر استفاده از توسعه فنآوري و اقتصاد دانشبنيان و آيندهنگري نسبت به تح والتآنها در سطح ملي و جهاني.
 جذب فنآوري ،سرمايه و منابع مالي ،مبادله نيروي کار و دسترسي به بازارهاي خارجي کاال و خدمات از طريق تعامل مؤثرو سازنده با کشورها ،سازمانها و ترتيبات منطقهاي و جهاني.
 گسترش و استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي داراي مزيت مانند گردشگري و حق گذر (ترانزيت). حمايت از تأسيس و توسعه صندوقهاي شراکت در سرمايه براي تجاريسازي اي دهه ا و پش تيباني از ش رکته اي نوپ ا،کوچک و نوآور.
 -14-1-4سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور در بخش آموزش
عالي و مراکز تحقيقاتي
سياستهاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران ب راي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور در بخش آموزش عالي و مراک ز
تحقيقاتي در تاريخ  1383/12/15تصويب شده است (اين سند هنوز ابالغ نشده است) .در اين سياستها از جمله م وارد زي ر
ذکر شده است [:]13
 تحکيم پيوند ميان نظام آموزش عالي با زنجيره تحقيقات کاربردي و توسعهاي ،فنآوري و توليد با اولويت نيازهاي کشور . تعيين اولويت ها در آموزش و پژوهش براي تامين نيازهاي کشور و نيل به جايگاه اول علمي و فني در منطقه. -15-1-4سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه فنآوري
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سياستهاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران براي رشد و توسعه فنآوري در تاريخ  1383/1/22تصويب شده است (اين سند
هنوز ابالغ نشده است) .با توجه به اينکه اين سند به طور ويژه به توسعه فنآوري م يپ ردازد ،م تن کام ل آن در اينج ا ذک ر
ميشود [:]13
بر اساس بند اول اصل يکصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي اوامر م ورخ  1377/1/15مق ام معظ م
رهبري ،نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست هاي کلي نظام ب راي رش د و توس عه
فنآوري در کشور طي  4ماده و  25بند به شرح ذيل به تصويب رسيد:
 -1توسعه فنآوري با هدف ارتقاء جايگاه ايران در فنآوري جهاني ،توليد دانش ،کسب ثروت و افزايش قدرت ملي از طريق:
 -1-1تقويت عزم ملي براي رشد و توسعه فنآوري.
 -2-1سياستگذاري و تدوين برنامههاي راهبردي و اصالح ساختار نظام مديريتي براي دستيابي به فنآوريه اي پيش رفته و
حمايت از آن ،زير نظر رياستجمهوري.
 -3-1تعيين اولويت در حمايت از فنآوري بر اساس نيازها ،مزيتها و ظرفيتهاي کشور.
 -4-1تاکيد بر تربيت نيروي انساني کارآمد ،خالق و متعهد ،شناسايي نخبگان ،پرورش استعدادهاي درخشان ،حف ظ و ج ذب
سرمايههاي انساني و ارتقاء روحيه خودباوري و خوداتکايي.
 -5-1تقويت و ساماندهي همکاري ميان دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و فرهنگستانها با بخشهاي صنعتي و فني و خدماتي
دولتي و غيردولتي .
 -6-1اصالح و تکميل قوانين و مقررات به ويژه در بخشهاي بازرگاني و گمرکي با هدف تغيير روند ورود ک اال و خ دمات از
خارج به فرآيند انتقال فنآوري ،کسب دانش طراحي و ساخت براي توليد محصوالت در داخل کشور و برنامهريزي براي ايجاد
تناسب ميان مولفههاي سختافزاري و نرمافزاري در توسعه فنآوري.
 -7-1تقويت حمايت کليه دستگاهها از افزايش توانمنديهاي فنآوري در کشور.
 -8-1حمايت از مالکيت معنوي و بسترسازي براي توسعه تحقيقات کاربردي و توسعهاي و نوآوري در زمينههاي مختلف علوم.
 -9-1ارتقاء نقش فرهنگستانها در ارائه سمتگيري صحيح در توسعه فنآوري و شکوفايي علمي.
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 -10-1تقويت همکاريهاي بينالمللي با تاکيد بر توسعه منابع انساني ،تقويت بخشهاي نرمافزاري ف نآوري داخل ي ،ج ذب
سرمايهها و نخبگان ايراني و غير ايراني ،بازاريابي براي فنآوري ايراني و ارتقاء کيفيت منطبق با شاخصهاي جهاني.
 -2تقويت زيرساختها و ظرفيتهاي ملي فنآوري در کشور بر اساس:
 -1-2اهتمام جدي به ارتقاء سطح کيفي علوم پايه و آموزش مهارتهاي عملي و تقويت روحيه خالقيت در تمام مراحل نظام
آموزشي و نهادينه کردن تحقيق و جهتدهي علمي به تحقيقات در حوزه فنآوري.
 -2-2توسعه صنايع و خدمات مبتني بر فنآوريهاي جديد با هدف تحکيم استقالل ،رفع نيازهاي داخلي و کسب سهم مناسب
از بازار جهاني.
 -3-2نوسازي صنايع و اصالح و تکميل ظرفيتهاي فنآوري موجود بر اساس بازنگري مداوم.
 -4-2ايجاد نظام اطالعات فنآوري کارآمد شامل جمعآوري ،ذخيرهسازي ،پردازش و اطالعرساني.
 -5-2تاکيد بر افزايش سهم تحقيق در فنآوري از توليد ناخالص ملي از طريق اختصاص بودج ه مناس ب و تش ويق م الي و
معنوي بخشهاي غيردولتي و تنظيم شاخصهاي مناسب براي توسعه پژوهش ،ارزيابي و نظارت مستمر در اجراي سياستها .
 -6-2حمايت از توليد و صدور محصوالت متکي بر فنآوريهاي بومي و سنتي.
 -7-2حمايت از تاسيس و توسعه شهرکها و پارکهاي علوم و فنآوري.
 -3تبيين و ترويج مباني فرهنگي توسعه فنآوري از طريق:
 -1-3افزايش درک اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فنآوري در کشور.
 -2-3اصالح الگوي مصرف.
 -3-3ترويج فرهنگ استانداردسازي و ارتقاء کيفيت در توليد جهت تشويق م ردم ب ه اس تفاده از کااله اي س اخت داخ ل در
فرهنگ عمومي کشور.
 -4-3اهميت دادن به عالقه و استعداد در نظام گزينش ،آموزش و اش تغال و مبن ا ق رار دادن تخص صه اي علم ي ،فن ي و
حرفهاي در استخدامهاي مرتبط.
 -5-3تقويت و ارزشگذاري به کليه مشاغل ،به خصوص مشاغل فني و حرفهاي در فرهنگ عمومي کشور.
 -6-3تشويق فرهنگ کارآفريني فني در کشور.
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فاز  :1تدوين مباني سند

 -7-3ترويج روحيه کار جمعي ،وجدان کاري و خودباوري.
 -8-3فرهنگ سازي جهت اولويت دادن به منافع ملي بر منافع شخصي و صنفي در امور مرتبط ب ا واردات ک اال و خري دهاي
تجهيزاتي و فني.
 -4اهتمام به حفظ ارزشهاي فرهنگي ،اجتماعي و موازين اسالمي در استفاده از فنآوري.
-16-1-4

سند تحول راهبردي علم و فنآوري کشور

سند تحول راهبردي علم و فنآوري کشور ،که در تاريخ  1388/5/6ابالغ شده است ،جزء اسناد پش تيبان نقش ه ج امع علم ي
کشور محسوب ميشود و محتواي بخش مهمي از آن با محتواي نقشه جامع علمي کشور يکسان است [.]17
-17-1-4

نقشه جامع علمي کشور

نقشه جامع علمي کشور در تاريخ  1390/2/24ابالغ شده است .اين س ند مجموع هاي ش امل مب اني ،اه داف ،سياس ته ا و
راهبردها ،ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فنآوري مبتني بر ارزشهاي اسالمي براي دستيابي به اهداف چشمان داز
بيستساله کشور ميباشد [.]14
در فصل اول با عنوان ارزشهاي بنيادين و الگوي نظري نقش جامع علمي کشور ،موارد زير ذکر شده است:
 علم و فنآوري کمالآفرين ،توانمندساز ،ثروتآفرين و هماهنگ با محيط زيست ،سالمت معنوي و جسمي ،رواني و اجتماعيآحاد جامعه.
 تعامل فعال و الهامبخش با محيط جهاني و فرآيندهاي توسعه علم و فنآوري در جهاندر فصل دوم با عنوان وضع مطلوب علم و فنآوري ،موارد زير ذکر شده است:
 توانا در توليد ،توسعه علم و فنآوري و نوآوري و بهکارگيري دستاوردهاي آن پيشتاز در مرزهاي دانش و فنآوري با مرجعيت علمي در جهان دستيابي به جايگاه اول علم و فنآوري در جهان اسالم و احراز جايگاه برجسته علمي و الهامبخشي در جهان دستيابي به توسعه علوم و فنآوريهاي نوين و نافع ،متناسب با اولويته ا و نيازه ا و مزي ته اي نس بي کش ورن انتش ار وبهکارگيري آنها در نهادهاي مختلف آموزشي و صنعتي و خدماتي

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :1تدوين مباني سند

102
ويرايش اول،شهريور 1393

 افزايش سهم توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و فنآوري داخلي به بيش از  50درصد توليد ناخالص داخلي کشور کمک به ارتقاء علم و فنآوري در جهان اسالم و احياي موقعيت محوري و تاريخي ايران در فرهنگ و تمدن اسالمي گسترش همکاري در حوزههاي علوم و فنآوري با مراکز علمي معتبر بينالمللي تثبيت جايگاه کشور در فنآوري اطالعات به منظور کسب جايگاه اول در حوزه علم و فنآوري در جهان اسالم تثبيت جايگاه کشور در کسب دانش طراحي و ساخت نيروگاههاي هستهاي ،دستيابي به دانش انرژي گداخت و دستيابي ب هفنآوري اعزام انسان به فضا و کسب دانش طراحي و ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمين آهنگ ( )GEOبا مشارکت جه ان
اسالم و همکاريهاي بينالمللي.
در فصل سوم با عنوان اولويتهاي علم و فنآوري کشور ،اولويتهايي در سه سطح الف ،ب و ج ذکر شده که در آن موارد زير
ذکر شده است:
 در بين اولويتهاي الف ،در بخش فنآوري ،فنآوري اطالعات و ارتباطات و فنآوري هستهاي ذکر شدهاند .در بخش عل ومپايه ،بازيافت و تبديل انرژي و انرژيهاي نو و تجديدپذير ذکر شدهاند.
 در بين اولويتهاي ب ،در بخش فنآوري ،پدافند غيرعامل ذکر شده است. در بين اولويتهاي ج ،در بخش فنآوري ،فنآوريهاي بومي ذکر شده است.در فصل چهارم با عنوان راهبردها و اقدامات ملي براي توسعه علم و فنآوري در کشور ،موارد زير ذکر ش ده اس ت (هري ک از
اين راهبردها شامل راهبردهاي ملي و اقدامات ملي هستند):
 راهبرد کالن  :1اصالح ساختارها و نهادهاي علم و فنآوري و انسجام بخشيدن به آنه ا و هماهن گس ازي نظ ام تعل يم وتربيت ،در مراحل سياستگذاري و برنامهريزي کالن
 راهبرد کالن  :2توجه به علم و تبديل آن به يکي از گفتمانهاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مساعد ،برايشکوفايي و توليد علم و فنآوري برمبناي آموزههاي اسالمي از طريق توسعه و تعمي ق و ب هک ارگيري مؤلف هه اي فرهنگ ي،
اجتماعي و سياسي
 -راهبرد کالن  :3جهت دادن چرخه علم و فنآوري و نوآوري به ايفاي نقشي مؤثرتر در اقتصاد

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :1تدوين مباني سند

103
ويرايش اول،شهريور 1393

 راهبرد کالن  :7جهتدهي آموزش ،پژوهش ،فنآوري و نوآوري به سمت حل مشکالت و رفع نيازهاي واقع ي و اقتض ائاتکشور با توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت علمي
 تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فنآوري با کشورهاي ديگر به ويژه کشورهاي منطقه و جهان اسالم. راهبرد کالن  :12جهتدهي به چرخه علم و فنآوري و نوآوري براي ايفاي نقش مؤثرتر حوزه فني و مهندسي. -18-1-4برنامه راهبردي وزارت نيرو
برنامه راهبردي وزارت نيرو (وزارت نيرو  ،)1404که "سند چشمان داز و برنام راهب ردي بلندم دت وزارت ني رو" ني ز نامي ده
ميشود ،در مردادماه  1390منتشر شده است .اين سند از يک مقدمه و شش بخش تشکيل شده است.
يکي از بخشهاي اين سند "مأموريت ،چشمانداز و راهبردهاي بخش برق و انرژي" ناميده ميشود .نظر به اهميت اين بخش،
متن کامل آن در اينجا ذکر ميشود [:]27
مأموريت بخش برق و انرژي
وزارت نيرو در بخشهاي برق و انرژي عهدهدار سياستگذاري و برنامهريزي کالن انرژي و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي
برق و حفظ کيفيت آن در راستاي توسعه پايدار و امنيت عرضه انرژي کشور ميباشد.
وزارت نيرو در اين بخش با سياستگذاري ،برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت ،نظارت ،تدوين ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط،
بسترهاي الزم را براي ايجاد هماهنگي بين نقشآفرينان ،فعاليت بخشهاي خصوصي ،تعاوني و عمومي را در تمامي عرصهها
فراهم نموده و با حمايت از بهينهسازي مصرف ،رونقبخشي به فضاي کسب و ک ار در عرص ه مل ي و فرامل ي بخ ش ب رق و
انرژي ،حقوق کليه ذينفعان خود شامل آحاد جامعه ،بخشهاي صنعت ،کشاورزي ،خدمات ،دول ت و نهاده اي ق انونگ ذار را
رعايت ميکند.
وزارت نيرو در اين بخش با ارتقاء بهرهوري و بهرهگي ري از ف نآوريه اي ن وين ،س ازگار ب ا مح يط زيس ت و متناس ب ب ا
زيرساختهاي حال و آينده و توسعه مشارکت و بهرهوري منابع انساني متخصص و خالق به عنوان ارزشمندترين دارايي ،نقشي
مؤثر در رفاه اجتماعي و تبادل برق با کشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي ک اهش ش دت ان رژي ،اف زايش خوداتک ايي و
توسعه کاربرد انرژيهاي تجديدپذير اقدام ميکند.
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چشمانداز بخش برق و انرژي
وزارت نيرو در بخش برق با استفاده از منابع متن وع و در دس ترس ان رژي ،م ديريت تقاض ا ،تکي ه ب ر س اختاري منس جم و
متخصصين توانمند و خالق به گونهاي عمل ميکند تا کشور در عرض ه ب رق مطم ئن و پاي ا و ب ا کيفي ت مناس ب (در ح د
استانداردهاي جهاني) سرآمد کشورهاي منطقه گردد و با ايجاد بسترهاي الزم ،دسترسي آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار
برق را ميسر نموده و جمهوري اسالمي ايران به عنوان مرکز راهبري شبکه برق در منطقه تثبيت گردد.
راهبردهاي بخش برق و انرژي
 -1بهبود فضاي کسب و کار ،توسعه خصوصيسازي و گسترش مشارکت و ارتقاء توانمندي بخشهاي خصوصي و تع اوني در
حوزه برق و انرژي:
 -1-1ايجاد انگيزه و اطمينان براي سرمايهگذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني
 -2-1حداقل نمودن فعاليتهاي تصدي بخش دولتي
 -3-1ارتقاء بهرهوري در فرآيند خصوصيسازي
 -4-1تسهيل در سرمايهگذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني و ايجاد بانک نيرو
 -5-1حمايت از توسع صادرات کاال و خدمات فني-مهندسي برق
 -6-1استقرار سازوکار اقتصادي -تجاري براي استفاده از قابليتها و فرصتهاي  ICTو نظاير آن در صنعت برق
 -2بهبود فرآيند سياستگذاري در بخش برق و انرژي:
 -1-2تهيه و تدوين برنام جامع انرژي کشور
 -2-2اعمال حاکميت و نظارت بر فعاليتهاي بخش
 -3-2گسترش تعامالت در امر سياستگذاري و برنامهريزي
 -3ارتقاء و توسع نظام مديريت تقاضا و اصالح الگوي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف با رويکرد کاهش شدت انرژي در
کشور:
 -1-3جلب مشارکت مردم به منظور استفاده بهينه از برق
 -2-3توسعه شرکتهاي خدمات انرژي غيردولتي در جهت بهينهسازي مصرف
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 -3-3تغيير در نظام پرداخت يارانههاي برق ،با توجه به قانون هدفمند کردن يارانهها
 -4-3حمايت از توسعه حمل و نقل برقي
 -5-3توسعه و ارتقاء سطح استانداردهاي مصرف برق و توليد تجهيزات برقي
 -6-3حمايت از مراکز پژوهشي و صنايع مرتبط به منظور توسع فنآوريهاي جديد در راستاي کاهش مصرف انرژي
 -7-3اصالح ساختار موجود جهت اعمال مديريت تقاضا و کاهش شدت انرژي
 -8-3توسع سامان هوشمند شبک برق
 -9-3استقرار نظام قيمتگذاري برق بر مبناي عرضه و تقاضا و توسعه بازار برق
 -10-3سادهسازي تعرفههاي برق
 -4اصالح نظام مالي ،تنوعبخشي ،توسعه و جذب منابع مالي مورد نياز براي توسع صنعت برق:
 -1-4به روزرساني ضوابط و مقررات به منظور تسهيل در تحصيل منابع درآمدي جديد براي ص نعت ب رق ب ه وي ژه اس تفادة
چندمنظوره از تأسيسات صنعت
 -2-4تنوعبخشي ،مديريت بهين منابع مالي و تقويت توان مالي بخش با تأکيد بر منابع غيردولتي و جذب سرمايههاي داخلي
و خارجي بخش برق و انرژي متناسب با برنامههاي توسعه
 -5ارتقاء سطح تحقيق و توسعه و فنآوري بخش برق و انرژي:
 -1-5هدايت و حمايت از مراکز تحقيقاتي داخلي و شرکتهاي تحقيقاتي و يا مشاورهاي غيردولتي
 -2-5شناسايي و بررسي فرصتها و مزيتهاي بخش
 -3-5شناسايي ،انتقال و بوميسازي فنآوريهاي نوين و سازگار با محيط زيست
 -4-5افزايش سطح تعامل بخش برق و انرژي با مراکز علمي و تحقيقاتي داخلي و خارجي توانمند و نهادينهسازي آن
 -5-5بازنگري در نظام تعريف و ارجاع پروژههاي تحقيقات کاربردي بخش
 -6-5مطالعه و بررسي کاربرد روشهاي نوين انتقال و ذخيرهسازي برق از جمله :ابررسانا ،سيستمهاي انتق ال ب رق ب ا ولت اژ
خيلي باال ( ،)EHVسيستمهاي انتقال ب رق فش ار ق وي ب ا جري ان مس تقيم ( ،)HVDCسيس تمه اي انتق ال ب رق متن اوب
انعطافپذير ( ،)FACTSباطريها ،هواي فشرده ،هيدروژن و ...
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 -6توسعه ظرفيتهاي توليد ،انتقال و توزيع برق متناسب با نيازهاي مصرف مديريت شده و نوسازي و بهينهسازي آنها
 -7افزايش بهرهوري توليد برق و ارتقاء بازده نيروگاهها:
 -1-7توسع کاربرد نيروگاههاي با بازده باالتر و اعمال هزينههاي واقعي سوخت و هزينههاي زيستمحيطي در مناسبات مالي
توليد و عرض برق
 -2-7بهکارگيري فنآوري مولدهاي پراکنده ،با تأکيد بر توليد همزمان برق و حرارت و برودت
 -3-7استقرار سازوکار اقتصادي -تجاري در بهينهسازي نيروگاهها
 -4-7استفاده از فنآوري نوين و تجهيزات با راندمان باال
 -5-7مديريت بهينه بهرهبرداري از نيروگاههاي برقآبي و افزايش هماهنگي آنها با توليد نيروگاههاي حرارتي
 -6-7تنوعبخشي در سوخت نيروگاهها و توسع ظرفيتهاي قانوني براي اولويتبخشي به تأمين سوخت نيروگاهها
 -7-7استفاده از انرژي حرارتي نيروگاههاي مجاور يا داخل شهرها جهت مصارف منازل و واحدهاي صنعتي
 -8توسعه مديريت و منابع انساني در بخش برق و انرژي:
 -1-8استقرار نظام پروانه صالحيت حرفهاي
 -2-8ارتقاء و توسع نظام تأمين مدير و جانشينپروري در کليه سطوح صنعت برق
 -3-8ارتقاء و توسع نظام يادگيري فردي و سازماني ،با رويکرد مستندسازي و انتقال دانش و تجارب صنعت برق و استقرار و
توسع نظام مديريت دانش
 -4-8ارتقاء و توسع نظام جذب ،توانمندسازي و نگهداشت منابع انساني متناسب با اهداف صنعت برق
 -9ارتقاء توانمندي در توليد برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير:
 -1-9تمرکز بر تحقيق و پژوهش و بوميسازي فنآوري در فعاليتهاي مربوط به توليد برق از انرژي خورش يدي و ب ادي در
کشور
 -2-9تخصيص درصد معين و فزايندهاي از اعتبارات تحقيقاتي به ب وميس ازي ف نآوريه اي م رتبط ب ا ان رژيه اي ن و و
تجديدپذير
 -3-9تعريف و اجراي پروژههاي نمونه در زمينه انرژيهاي نو و تجديدپذير و تجاريسازي آنها
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 -4-9بسترسازي ،حمايت و جلب مشارکت بخش غيردولتي براي توسع انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -5-9جلب مشارکت مردم براي حمايت از توليد برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -6-9تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -10توسعه مبادالت منطقهاي برق:
 -1-10برقراري مناسبات قابل اتکا و شفاف در هزينههاي سوخت و محيط زيست براي توليد برق صادراتي
 -2-10حمايت از بخش خصوصي براي ت وسعه تجارت منطقهاي برق با توجه به بازارهاي هدف و متناسب با ارزش اف زوده
ملي
 -3-10افزايش ظرفيت تبادل برق با کش ورهاي منطق ه و رف ع موان ع توس عه ظرفي ته اي تب ادل س نکرون ،متناس ب ب ا
استانداردهاي جهاني
 -4-10اعطاي مجوز صادراتي به توليدکنندگان برق از منابع انرژي نو و تجديدپذير
 -11کاهش تلفات در شبکههاي برق ،در جهت نيل به سطح بهينه:
 -1-11اصالح مقررات و ضوابط و توسع سامانههاي مناسب جهت جلوگيري از استفاده غيرمجاز از برق در شبکهه اي فش ار
ضعيف
 -2-11استقرار سازوکار اقتصادي -تجاري در فعاليتهاي کاهش تلفات و هوشمندسازي شبکه
 -3-11هماهنگي در طراحي و توسع شبکههاي فوقتوزيع و توزيع برق
 -4-11اصالح معماري شبکههاي توزيع
 -5-11مديريت بهينه سطح روشنايي معابر در طول مدت شبانهروز
 -12ارتقاء و توسعه نظام ارتباط و پاسخگويي مناسب به نيازها و انتظارات ذينفعان و بهبود شاخصهاي کيفي ت خ دمات ب ه
منظور احقاق حقوق شهروندي ،تکريم مردم و ارتقاء رضايت آنان
 -13ارتقاء سطح کارآمدي و امنيت اطالعات در بخش:
 -1-13استفاده بهينه از دستاوردهاي نوين فنآوري اطالعات جهت حفظ امنيت و پايداري من ابع اطالع اتي و سيس تمه اي
عملياتي صنعت برق
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 -2-13استفاده بهينه از ظرفيتهاي فنآوري اطالعات و ارتباطات صنعت برق جهت ارائه خدمات قابل دسترس از راه دور
 -3-13ايجاد ارتباط ساختاري مناسب بين مراکز تصميمسازي و بخش فنآوري اطالعات
 -4-13استقرار و توسعه سيستمهاي يکپارچه اطالعات مديريت
 -5-13توسعه نرمافزارها و بانکهاي اطالعاتي
 -6-13تقويت و توسعه زيرساختهاي مخابراتي صنعت برق جهت پاسخگويي به نيازهاي روزافزون حياتي و اختصاص ي اي ن
صنعت
 -14سازگاري زيستمحيطي و ارتقاء ايمني در فعاليتهاي صنعت برق:
 -1-14ارتقاء سطح ايمني و سالمتي شهروندان در مقابل خطرات و مسائل زيستمحيطي صنعت برق
 -2-14الزامي نمودن نصب سيستم زمين در کليه تأسيسات صنعت برق و مشترکين
 -3-14ارتقاء و توسعه نظام بهداشت ،ايمني و محيط زيست ()HSE
 -4-14تهيه طرح جامع زيستمحيطي فعاليتهاي صنعت برق
 -5-14ايجاد سامانههاي پايش و کنترل آثار زيستمحيطي بخش
 -15تقويت قدرت بازدارندگي و کاهش آسيبپذيري بخش با رويکرد استمرار ارائه خدمات:
 -1-15آگاهسازي و توسعه فرهنگ مقابله با بحران
 -2-15طراحي و پيادهسازي نظامهاي پدافند غيرعامل و مديريت بحران و خطرپذيري (ريسک)
 -3-15برقراري تعادل منطقهاي بين عرضه و تقاضاي برق و ايجاد شبکههاي حلقوي
 -4-15تنوعبخشي به منابع اوليه انرژي و فنآوريهاي توليد برق
 -5-15حصول اطمينان از تأمين سوخت نيروگاهها
 -16توسعه نظام مديريت پروژه و مهندسي ارزش در طرحها و پروژههاي صنعت برق
 -17بهروز کردن قوانين مربوط به صنعت برق به ويژه براي مديريت بهينه حريم تأسيسات و شبکهها
 -18اصالح و ارتقاء نظام ارزيابي عملکرد کارکنان ،مديران و سازمان با رويکرد توسع نظام مديريت عملکرد بر مبناي برنام
استراتژيک بخش
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يکي ديگر از بخشهاي اين سند "مأموريت ،چشمانداز و راهبردهاي بخش آموزش ،پژوهش و فنآوري" ناميده ميشود .نظ ر
به اهميت اين بخش ،متن کامل آن در اينجا ذکر ميشود:
مأموريت بخش آموزش ،پژوهش و فنآوري
وزارت نيرو در بخش آموزش ،پژوهش و فنآوري عهدهدار ارتقاء دانش و مهارتهاي منابع انساني ،توسعه پژوهش و فنآوري،
افزايش آگاهيهاي عمومي و خالقيت و نوآوري در راستاي تأمين نيازهاي صنعت آب و برق است.
اين بخش با سياستگذاري ،برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت ،نظارت و تکيه بر من ابع انس اني توانمن د و متعه د ب ه عن وان
اصليترين سرمايه و با توسعه و بهکارگيري روشهاي نوين در فعاليتهاي علمي ،نظام مديريت دانش و تعام ل ش بکهاي ب ا
نهادهاي فعال در صنعت آب و برق ،به ويژه در حوزههاي فني ،مديريتي و اقتصادي ،در راستاي توسعه پايدار اقدام مينمايد.
چشمانداز بخش آموزش ،پژوهش و فنآوري
وزارت نيرو در بخش آموزش ،پژوهش و فنآوري با برخ ورداري از م ديريت دان شمح ور و ظرفي ته اي غن ي مغزاف زاري،
نرمافزاري ،سختافزاري و سازماني و مشارکت مؤثر بخش غيردولتي ،در حوزههاي سرمايههاي انساني متخص ص و کارآم د و
توسعه دانش و فنآوري در صنعت آب و برق سرآمد در منطقه خواهد بود.
راهبردهاي بخش آموزش ،پژوهش و فنآوري
 -1استقرار و ارتقاء نهاد و نظام سياستگذاري ،برنامهريزي و راهبري مؤثر آموزش ،پژوهش و ف نآوري ص نعت آب و ب رق و
ايفاي نقش مؤثر در مراجع مرتبط
 -2تنوعبخشي به منابع مالي داخلي و خارجي بخش از طريق ايجاد بستر قانوني ،تخصيص درصدي از درآم دهاي عملي اتي و
بودج عمراني و خريدهاي خارجي و صدور خدمات ،مديريت بهينه هزينهها ،ارتقاء بهرهوري و تسهيالت حمايتي
 -3افزايش تعامل بخش با صنعت آب و برق و ارتقاء توان پاسخگويي به تحوالت محيطي و نيازهاي صنعت و معرفي کارآم د
بخش
 -4ارتقاء جايگاه مادي ومعنوي متخصصان بخش
 -5تجاريسازي و مأموريتگرا کردن پژوهش و حمايت از مالکيت معنوي و توليدکنندگان دانش فني
 -6توسعه و حضور فعالتر در بازار داخلي و خارجي خدمات آموزشي ،پژوهشي و فنآوري بخش از طريق:
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 -1-6برقراري نظامهاي کنترل و قانوني به منظور الزام پيمانکاران و مشاوران به رعايت استانداردها و استفاده از منابع انساني
آموزشديده و داراي گواهي صالحيت
 -2-6حضور فعال بخش در قراردادهاي بينالمللي صنعت آب و برق
 -3-6معرفي دانش فني و ثبت و فروش حق امتياز
 -4-6تقويت توانمنديها و مهارتهاي بازاريابي و بازارسازي به منظور معرفي ظرفيتهاي بخش و حضور مؤثر در بازار
 -7توسعه همکاريهاي مشترک با سازمانهاي مردمنهاد و مراکز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي از طريق:
 -1-7تعريف و اجراي پروژههاي تحقيقاتي ملي و بينالمللي مشترک
 -2-7توسعه و انتقال فنآوري
 -3-7ايجاد مراکز پژوهشي منطقهاي و بينالمللي
 -4-7ايجاد و توسعه شبکههاي ارتباطي با پارکهاي علمي و فنآوري
 -5-7تأسيس مراکز مشترک آموزشي در منطقه
 -8بههنگامسازي آموزشهاي مرتبط با فنآوريهاي جديد
 -9ايجاد نظام پايش تحوالت علمي و فنآوري مرتبط با صنعت در سطح بينالملل
 -10ايفاي نقش مؤثر در نقشه راه فنآوريهاي جديد و انتقال و بوميسازي آنها
 -11توسعه آموزش ،پژوهش و فنآوري در زمينه زيستمحيطي ،اجتماعي ،مديريتي ،مصرف بهينه ،رعايت استانداردها و ايمني
مرتبط با صنعت آب و برق
 -12طراحي و استقرار نظامهاي کنترل و تعالي سازماني در سطح واحدها و پروژههاي آموزش ،پژوهش و فنآوري
 -13بسترسازي و حمايت از توسعه بخشهاي غيردولتي فعال در حوزه آموزش ،پژوهش و فنآوري
 -14تسهيل و تقويت فر آيند تبديل دانش ضمني به دانش آشکار از طريق اعمال مديريت دانش و توسعه مديريت دانشمحور
در صنعت آب و برق
 -15ايجاد تسهيالت جهت حضور مؤثر و عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش در مجامع و نهادهاي بينالمللي
 -16توسعه و تقويت مستمر سختافزاري و نرمافزاري مراکز آموزشي و تحقيقاتي صنعت آب و برق
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 -17توسعه و تعميق آموزش و پژوهش فنآوريهاي کليدي
 -18توسعه شبکه خبرگان ،نخبگان و متخصصين (حقيقي و حقوقي)
 -19ارتقاء آگاهيهاي عمومي مرتبط با حوزههاي تخصصي صنعت آب و برق به ويژه اصالح الگوي مصرف
 -20بسترسازي براي بروز خالقيت و نوآوري از طريق بهکارگيري نظامها ،آموزشها و ابزارهاي مرتبط و حمايت از نوآوران
 -19-1-4قانون هدفمند کردن يارانهها
قانون هدفمند کردن يارانهها ،که در تاريخ  1388/10/23تصويب شده است ،از جمله شامل موارد زير است [:]12
 ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پاي ان برنام ه پ نجس اله پ نجم توس عه اقتص ادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران معادل قيمت تمامشده آن باشد.
 قيمت تمامشده برق ،مجموع هزينههاي تبديل انرژي ،انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل س ي و هش ت درص د( )%38نيروگاههاي کشور و رعايت استانداردها محاسبه ميشود و هر ساله حداقل يک درصد ( )%1به بازده نيروگاههاي کش ور
افزوده شود به طوري که تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به بازده چه ل و پ نج درص د ( )%45برس د و همچن ين تلف ات
شبکههاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي ،اجتم اعي و فرهنگ ي جمه وري اس المي اي ران ب ه
چهارده درصد ( )%14کاهش يابد.
 -21-1-4قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي ،که در تاريخ  1390/1/21ابالغ شده است ،از جمله شامل موارد زير است [:]12
 طبق ماده  4از فصل اول اين قانون با عنوان "سياستها و خطمشيهاي اساسي" ،راهکاره اي اجرائ ي مناس ب ب همنظ ورحمايت و تشويق براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فنآوريهاي جديد از طريق تأمين اعتبارات تحقيق اتي موردني از ت ا
مرحله ساخت نمونه و تجاريسازي ،توسط وزارتخانههاي نفت و نيرو در قالب بودجه س نواتي ت دوين و ب ه تص ويب هي أت
وزيران ميرسد.
 طبق ماده  6از فصل دوم اين قانون با عنوان "ساختار و تشکيالت" ،وزارتخانههاي نيرو ،نفت ،کشاورزي و صنايع و معادنموظفند کليه فنآوري هاي موردنياز حوزه تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي در بيست سال آين ده را در حيط ه تخصص ي
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خود شناسايي و تمهيد کنند و امکان طراحي و بهبود آنها براي بهکارگيري توسط سازندگان و توليدکنن دگان داخل ي را ف راهم
نمايند.

 طبق ماده  14از فصل چهارم اين قانون با عنوان "معيار و استاندارد مصرف انرژي مشترکين ،فرآيندها و تجهيزات انرژيبر"،بهمنظور ترغيب مصرفکنندگان به استفاده از تجهيزات ،مجموعه ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي و آل ودگي زيس تمحيط ي
کمتر ،براي مصرفکنندگان اين موارد مشوقهاي مالي درنظر گرفته ميشود.
 طبق مواد  20و  21از فصل پنجم اين قانون با عنوان "مصرفکنندگان ان رژي در بخ ش س اختمان و شهرس ازي" ،کلي همؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانههاي کنترل ي الزم ب راي مص رف
انواع حاملهاي انرژي در ساختمانهاي اداري خود اقدام نمايند .همچنين ،کليه دستگاههاي اجرائي و عمومي موظفند به انجام
مميزي انرژي بهمنظور اجراء و کنترل سامانه مديريت انرژي در ساختمانهاي مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمايند.

 طبق مواد  24و  26از فصل ششم اين قانون با عنوان "مصرفکنندگان انرژي در صنايع" ،کليه مصرفکنندگان ان رژي ب امصرف ساالنه سوخت بيش از پنج ميليون مترمکعب گاز و يا سوخت مايع معادل آن و تقاضاي (ديماند) قدرت الکتريکي بيش
از يک مگاوات موظفند با ايجاد واحد مديريت انرژي از طريق صرفهجويي يا استفاده از امکانات بخ ش خصوص ي و ي ا ب دون
گسترش تشکيالت دولتي نسبت به انجام ممي زي ان رژي و بهين هس ازي مص رف ان رژي و اج راي راهکاره اي الزم جه ت
بهينهسازي مصرف انرژي اقدام نمايند .همچنين ،واح دهاي ص نعتي در ص ورت ع دم رعاي ت معياره ا و مشخص ات فن ي و
استانداردهاي مصرف انرژي با تشخيص وزارتخانههاي نفت ،نيرو و صنايع و معادن ،از سال ش روع اص الح الگ وي مص رف
براساس شرايط اقليمي و فني به صورت درصدي از قيمت فروش حاملهاي انرژي جريمه خواهن د ش د .وج وه أخ ذ ش ده در
اجراي راهکارهاي بهينهسازي بخش صنعت موضوع اين قانون هزينه خواهد شد.

 طبق ماده  27از فصل ششم اين قانون با عنوان "مصرفکنندگان انرژي در صنايع" ،کليه صنايع ،مؤسسات و واحدهايي کهدسترسي به شبکه برق وزارت نيرو و امکان اجراي سامانههاي توليد انرژي الکتريکي از قبيل تولي د همزم ان ب رق و ح رارت،
توربين انبساطي و يا واحد مستقل را دارند ،چنانچه به توليد برق ،مطابق با استانداردهاي وزارت نيرو اقدام نمايند ،وزارت ني رو
از طريق شرکتهاي برق موظف به خريد برق مازاد توليدي از آنان است.

 -برخي از مواد فصل نهم اين قانون با عنوان "توليدکنندگان و توزيعکنندگان انرژي" ،عبارتند از:

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :1تدوين مباني سند

113
ويرايش اول،شهريور 1393

ماده  :44وزارت نيرو از طريق شرکتهاي تابعه موظف است خريد برق از توليدکنن دگان آن را در مح ل تحوي ل و ب ه ان دازه
ظرفيتهاي توليد برق تضمين کند و به اين منظور از طريق عقد قراردادهاي پنجساله يا بيشتر ،مطابق شرايط زير اقدام نمايد:
الف) اتصال مولدهاي موضوع اين ماده به شبکه بدون دريافت هزينههاي عمومي برقراري انشعاب ،صورت ميگيرد.
ب) در مواقع خروج اضطراري و يا خروج براي تعميرات ،با تشخيص وزارت نيرو از انشعاب برقرار شده براي تأمين برق مشترک
تا سطح ظرفيت مولد بدون پرداخت هزينه اشتراک ،استفاده ميگردد.
پ) مشترکيني که اقدام به احداث مولد در محل مصرف مينمايند ،از اولويت قطع برق در زمانهاي کمبود در شبکه سراسري
خارج ميشوند.
ماده  :45وزارتخانههاي نفت و نيرو موظفند واحدهاي صنعتي ،ساختماني ،کشاورزي و عمومي را که به توليد همزمان ب رق و
حرارت و برودت در محل مصرف اقدام ميکنند ،از امکانات و تسهيالتي که بهصورت عمومي اعالم ميشود بهرهمند سازند.
ماده  :46کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجري طرحهاي نيروگاهي ،پااليشگاهي ،پتروشيمي و صنايع پاييندستي نفت و گاز و
واحدهاي صنعتي که خود اقدام به توليد برق مي نمايند ،موظفند در مطالعه احداث واحدهاي جديد ،نس بت ب ه بررس ي فن ي و
اقتصادي بهکارگيري سامانه هاي بازيافت انرژي از جمله توليد همزمان برق ،ح رارت و برودت و استفاده از توربينهاي انبساط
گاز موازي با شيرهاي فشارشکن پشتيبان به عنوان ايستگاه تقليل فشار گاز ورودي به نيروگاه براي توليد ب رق ب دون س وخت
اقدام نمايند و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعه امکانسنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي موظفند واحدهاي ياد شده را از
ابتدا بهصورت سامانههاي بازيافت انرژي احداث کنند.
ماده  :47به منظور مديريت توليد و مصرف برق ،گاز و آب در کشور ،وزارتخانههاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند:
الف) دستورالعمل فني همسان طراحي ،ساخت ،تأمين ،نصب و بهرهبرداري زيرساخت و تجهيزات اندازهگيري و کنت رل ش بکه
هوشمند را تعيين ،ابالغ و اجرا نمايند.
ب) براي همه متقاضيان جديد اشتراک ،فقط کنتورهاي هوشمند مجهز به سيستم قرائ ت و کنت رل هوش مند ب ار و امکان ات
فنآوري اطالعاتي روزآمد را نصب نمايند.
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ج) حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهاي همه مشترکين موجود با اولويت مشترکين پرمصرف و همچنين شب کههاي توزيع و
انتقال را با کنت ورها ،زيرس اخت و تجهيزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فنآوري اطالعاتي روزآمد جايگزين
نمايند.
ماده  :48وزارت نيرو موظف است نسبت به حمايت از تشکيل شرکت هاي غيردولتي توزيع و فروش حرارت و گس ترش آن در
کل کشور به منظور خريد حرارت بازيافتي از نيروگاههاي توليد برق و فروش آن به واحدهاي صنعتي و ساختماني اقدام نمايد.

ماده  :50به منظور همسوسازي رفتار بنگاههاي توليد برق با منافع ملي ،قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با ب ازده متوس ط
ساالنه برق و حرارت سيدرصد ( )%30و کمتر ،با بيست درصد ( )%20افزايش نسبت به قيمت تعيينش ده در ق انون هدفمن د
کردن يارانهها و قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با بازده متوسط ساالنه توليد برق و حرارت هفتاد درصد ( )%70و بيشتر ،با
بيست درصد ( )%20تخفيف نسبت به قيمت تعيينشده در قانون هدفمندکردن يارانهها تعيين ميگردد .س اير نيروگ اهه ا رق م
متناسبي را که با افزايش بازده نيروگاه کاهش مييابد و بر اساس آييننامه مربوط ،به عنوان بهاي سوخت م يپردازن د .مب الغ
اضافي دريافتي پس از کسر مبالغ تخفيف داده شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز ميشود تا ص رف
توسعه بازيافت تلفات نيروگاهها شود.

ماده  :51وزارتخانههاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهاي مرتبط با افزايش بازده انرژي موضوع اين فصل از قانون را
متناسب با ميزان افزايش بازده از حمايتهاي مقرر در اين قانون که بهصورت عمومي اعالم ميشود بهرهمند سازند.

ماده  :52به منظور ارتقاء بهرهوري ،افزايش امنيت تأمين انرژي و مشارکت گسترده بخش غيردولتي در عرضه انرژي:
الف) وزارت نفت مکلف است با همکاري وزارت نيرو نسبت به حماي ت م ؤثر از تحقيق ات ،س رمايهگ ذاري ،ت رويج و توس عه
واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايد.
ب) وزارت صنايع و معادن موظف است با حمايت از مراکز تحقيق اتي و ص نايع مربوط ه ،ب راي توس عه دان ش فن ي ب ومي و
خوداتکائي کشور در تأمين تجهيزات توليد همزمان برق ،حرارت و برودت اقدام نمايد.

ماده  :53وزارت نيرو موظف است پس از انجام بررسيهاي کارشناسي و امکانسنجي و داشتن توجيه فني و اقتصادي ،حرارت
مورد نياز واحدهاي آبشيرين کن تقطيري را از محل بازيافت تلفات نيروگاههاي حرارتي تأمين نمايد .سازمان م ديريت من ابع
آب و شرکت توانير کليه هماهنگيهاي الزم براي من اطق نيازمن د ب ه تأسيس ات آبش يرينک ن و اح داث اي ن واح دها ب ا
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نيروگاههاي حرارتي را بهصورت يکپارچه به انجام خواهند رساند .وزارت نيرو موظف به گزارش ساالنه اجراي اين ماده به هيأت
وزيران و مجلس شوراي اسالمي است.
ماده  :54کليه واحدهاي نيروگاهي ،پااليشگاهي و پتروشيمي در چهارچوب بودجه ساالنه موظفند نسبت به اس تقرار واح دهاي
مديريت انرژي و انجام مميزي انرژي اقدام و کليه اقدامات بدون هزينه ،ک م هزين ه و پرهزين ه را ب ه ترتي ب اولوي ت زم ان
بازگشت سرمايه اجرا کنند .واحدهاي فوقال ذکر موظفن د ه ر س ه س ال ي ک ب ار ب ه تجدي د ممي زي ان رژي اق دام نماين د.

وزارتخانههاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت کنند و نتايج حاص له را ب ه هي أت وزي ران و
مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايند.

ماده  :55وزارتخانههاي نفت و نيرو مکلفند سوخت ،فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعي و ب رق را ب ا اس تانداردهاي ت دوينش ده
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عرضه نمايند.

ماده  :57وزارت صنايع و معادن موظف است براي صدور مجوز ايجاد واحدهاي صنعتي ،تأييديه رعايت مصرف ويژه انرژي را از
وزارتخانههاي نيرو و نفت حسب مورد دريافت نمايد.

 برخي از مواد فصل دهم اين قانون با عنوان "انرژيهاي تجديدپذير و هستهاي" ،عبارتند از:ماده  :61وزارت نيرو موظف است بهمنظور حمايت از گسترش استفاده از منابع تجديدپذير ان رژي ،ش امل ان رژيه اي ب ادي،
خورشيدي ،زمينگرمايي ،آبيکوچک (تا ده مگاوات) ،دريايي و زيستتوده (مشتمل بر ضايعات و زائ دات کش اورزي ،جنگل ي،
زباله ها و فاضالب شهري ،صنعتي ،دامي ،بيوگاز و بيومس) و با هدف تسهيل و تجميع اين ام ور ،از طري ق س ازمان ذيرب ط
نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خريد تضميني از توليدکنندگان غيردولتي برق از منابع تجديدپذير اقدام نمايد.

ماده  :62وزارتخانههاي نيرو و نفت موظفند بهمنظور ترويج کاربرد اقتصادي منابع تجديدشونده انرژي در سامانههاي مج زاي
از شبکه از قبيل آبگرمکن خورشيدي ،حمام خورشيدي ،تلمبه بادي ،توربين بادي ،سامانههاي فتوولتاييک ،استحص ال گ از از
منابع زيستتوده و صرفهجويي در هزينههاي تأمين و توزيع سوختهاي فسيلي ،حمايت الزم را به صورت عمومي اع الم و از
محل بودجههاي مصوب ساالنه خود يا منابع مذکور در ماده( )73اين قانون تأمين و پرداخت نمايند.

ماده 63سازمان انرژي اتمي مکلف است بهمنظور بازيافت انرژي از تلفات حرارتي نيروگاههاي هستهاي بهص ورت گرم ايش،
سرمايش يا توليد آب شيرين ،قبل از احداث نيروگاههاي اتمي نسبت به مطالعات امکانسنجي بهکارگيري توليد همزمان برق و
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حرارت در نيروگاههاي مذکور اقدام و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعات ،اين نيروگاهها را صرفاً به روش فوقالذکر احداث و
بهرهبرداري نمايد .اين سازمان موظف به اجراي طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي بهمنظور کاهش مصرف انرژي تأسيسات چرخه
سوخت ،بومي نمودن ساخت نيروگاه هستهاي و طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با گداخت هستهاي است.

 -21-1-4قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و
اختراعات
قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات ،که در تاريخ  1389/8/19تصويب شده
است ،از جمله شامل موارد زير است [:]12
 طبق ماده  1اين قانون ،شرکتها و مؤسسات دانشبنيان ،شرکت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است که به منظور همافزاييعلم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اه داف علم ي و اقتص ادي (ش امل گس ترش و ک اربرد اخت راع و ن وآوري) و
تجاريسازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد کاال و خدمات) در حوزه فنآوريهاي برتر و با ارزش افزوده فراوان
به ويژه در توليد نرمافزارهاي مربوط تشکيل ميشود.
 در ماده  ،3فهرستي از حمايتها و تسهيالت قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانشبنيان بيان شده است. در ماده  ،5اهداف و وظايف صندوق نوآوري و شکوفايي ذکر شده است. -22-1-4سند راهبردي نظام جامع فنآوري اطالعات جمهوري اسالمي ايران
سند راهبردي نظام جامع فنآوري اطالعات جمهوري اسالمي ايران ،که در ت اريخ  1387/2/8تص ويب ش ده اس ت ،از جمل ه
شامل موارد زير است [:]12
 يکي از حوزههايي که در اين سند در نظر گرفته شده "حوزه تحقيق و توسعه" است که در آن راهکارهاي زير پيشنهاد ش دهاست:
 -1تقويت فرهنگ و روحيه تحقيق و توسعه فنآوري اطالعات با صيانت از حقوق محققان و پژوهشگران
 -1-1ايجاد و تقويت نهادهاي مالي خطرپذير در حوزه فنآوري اطالعات جهت حمايت از محققين و پژوهشگران
 -2-1تشويق محققين و معرفي پژوهشگران برجسته ملي و حمايت مؤثر و همهجانبه از فعاليتهاي پژوهشي آنها.
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 -3-1تدوين الگو ،وضع قوانين و ايجاد نظام صيانت از حقوق محققان و پژوهشگران در حوزه فنآوري اطالعات.
 -2توسعه نهادها ،مراکز و واحدهاي علمي ،فني و مهندسي خدمات نوين تحقيق و پژوهش فنآوري اطالعات در کشور
 -1-2سياستگذاري و برنامهريزي براي تعيين اولويتهاي پژوهش در حوزههاي فنآوري اطالعات.
 -2-2توسعه و تقويت قطبهاي علمي و مراکز آيندهپژوهي ،تحقيقاتي و پژوهشي کاربردي در حوزه فنآوري اطالعات.
 -3-2ايجاد و گسترش مؤسسات تحقيق و فنآوري ،واحدهاي مشاوره ،فني ،طراحي و مهندسي ساخت ،بازاريابي و ف روش و
نوآوريهاي فنآوري اطالعات.
 -4-2تأسيس مراکز پژوهش و نوآوري با مشارکت نهادهاي پژوهشي خصوصي و تعاوني در حوزه فنآوري اطالعات و حمايت
از آنها.
 -5-2ايجاد و تقويت شهرکها و پارکهاي علمي و فنآوري و مراکز رشد در حوزه فنآوري اطالعات.
 -6-2ايجاد انگيزه و مشوقهاي الزم براي ايجاد بنگاههاي کوچک دانشمحور.
 -3تشويق ،ترغيب و حمايت از تحقيقات تقاضامحور در حوزه فنآوري اطالعات.
 -1-3حمايت از تجاريسازي نتايج تحقيقات و پژوهش در حوزه فنآوري اطالعات.
 -2-3فراهم آوردن زمينههاي شکلگيري تقاضا براي تحريک فعاليتهاي تحقيق و توسعه در حوزههاي اولويتدار.
 -3-3ايجاد نظام چندجانبه همکاري بين نهادهاي توليد دانش ،صنعت و دولت براساس تقاضامحوري.
 -4-3آسيبشناسي و رفع موانع موجود در بازاريابي ،توليد و صادرات محصوالت فنآوري اطالعات.
 -5-3بهبود بازدهي سرمايهگذاري در حوزه علم و فنآوري اطالعات.
 -4توسعه شبکههاي پژوهش و نوآوري در سطح ملي و برقراري ارتب اط م ؤثر ب ين ش بکهه اي پ ژوهش و ن وآوري مل ي و
بينالمللي
 -1-4برقراري تنظيمات نهادي شبکه دانش بين نهادها ،مؤسسات ،مراکز و واحدهاي فنآوري اطالعات داخلي و توسعه روابط
مؤثر با مراکز علمي و فني جهاني به منظور مثبت کردن تراز ملي دانش.
 -2-4استانداردسازي فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي جهت باال بردن کيفيت محصوالت و خدمات فنآوري اطالعات ب راي
حضور در عرصههاي منطقهاي و بينالمللي.
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 -3-4حضور فعال در مجامع تحقيقاتي و پژوهشي بينالمللي به منظور ارتقاء کيفي پژوهش و نوآوري در کشور.
 -4-4تقويت و پيادهسازي فرهنگ کارآفريني ،مديريت نوآوري و مديريت ريسک در کشور.
 -5-4مطالعه ،بررسي و پايش مستمر و کسب اطالع از نوآوري فنآوري اطالعات در سطح جهاني.
 -6-4طراحي و اجراي پروژه تحقيقات و فنآوري براي تعيين اولويتها و نيازها.
 يکي ديگر از حوزههايي که در اين سند در نظر گرفته شده "حوزه صنعت فنآوري اطالعات" است که در آن راهکارهاي زيرپيشنهاد شده است:
 -1دستيابي به سهم مناسب از بازار جهاني کاال و خدمات فنآوري اطالعات.
 -1-1انتخاب بازار هدف به منظور صدور محصوالت و خدمات فنآوري اطالعات.
 -2-1حمايت و پشتيباني سياسي و اقتصادي از توليد و عرضه کاال و خدمات در حوزه فنآوري اطالعات.
 -3-1ارتقاء کيفيت محصوالت و خدمات فنآوري اطالعات جهت رقابتپذيري صادرات آنها.
 -4-1وضع قوانين و مقررات تسهيلکننده صادرات محصوالت و خدمات فنآوري اطالعات.
 -5-1بسترسازي براي توليد محصول و خدمات مشترک بين بنگاههاي ملي ،منطقهاي و بينالمللي.
 -6-1جذب سرمايهگذاري مستقيم بومي و خارجي در حوزه فنآوري اطالعات.
 -7-1ايجاد صندوقها و بنگاههاي سرمايهگذار مخاطرهآميز جهت کمک به ايدههاي نوآورانه فنآوري اطالعات.
 -2ايجاد فضاي رقابتي کسب و کار براي توليدکنندگان کاال و خدمات در حوزه فنآوري اطالعات.
 -1-2ايجاد نظام استانداردسازي و ارزيابي کيفي کاال و خدمات فنآوري اطالعات.
 -2-2برگزاري همايشها و نمايشگاهها و حمايت مالي و معنوي از توليدکنندگان کاال و خدمات.
 -3-2برقراري ثبات ،پايداري و امنيت مناسب فعاليتهاي اقتصادي در حوزه فنآوري اطالعات.
 -4-2نفي انحصار و رانت جهت ايجاد فرصتهاي مناسب و برابر ،توأم با شفافسازي اطالعات براي فعالين اقتصادي صنعت
فنآوري اطالعات.
 -5-2بهکارگيري فنآوري اطالعات در تمامي شرکت بدون در نظر گرفتن اندازه آنها جه ت گس ترش مب ادالت تج اري ب ا
مشتريان در سراسر کشور و جهان (گسترش بازار).
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 -3سازماندهي اقتصادي-فني صنايع پيشتاز فنآوري اطالعات در کشور با رويکرد شبکهاي و خوشهاي
 -1-3سياستگذاري ،برنامهريزي و وضع قوانين مناسب براي حمايت از امنيت سرمايهگذاري در صنعت فنآوري اطالعات.
 -2-3توسعه و تقويت شرکتها و مراکز توليد محصوالت حوزه فنآوري اطالعات با رويکرد شبکهاي و خوشهاي.
 -3-3استفاده از فنآوري اطالعات به عنوان توانمندساز جهت توسعه صنايع در ساير حوزههاي اقتصادي و اجتماعي.
 -4-3تقويت پيوند بنگاههاي کوچک و متوسط در زنجيره ارزش صنعت فنآوري اطالعات و کاربرد.
 يکي ديگر از حوزههايي که در اين سند در نظر گرفته شده "حوزه دولت" است که در آن راهکارهاي زير پيشنهاد شده است: -1مديريت تحول اداري کشور مبتني بر فنآوري اطالعات.
 -1-1بهرهگيري از فنآوري اطالعات در اصالح نظام اداري (اجرايي ،قضايي و تقنيني) کشور متناس ب ب ا مقتض يات فض اي
الکترونيکي و گسترش سيستمهاي بدون کاغذ.
 -2-1تدوين برنامههاي اجرايي و طراحي نظام ارزيابي با تعيين شاخصهاي عملکرد فنآوري اطالعات در جهت تحقق اهداف
چشمانداز بيستساله.
 -3-1افزايش سواد اطالعاتي کارکنان دولت جهت تحقق دولت الکترونيک.
 -4-1طراحي حکومت و ساختار سازماني جامعه اطالعاتي درون سازماني ،بين سازمانها و فراسازماني با ارتباطات الکترونيکي.
 -5 -1در دسترس همگان بودن آسان اطالعات مديريت عمومي در خانه و محل کار.
 -2نهادينهسازي مديريت عالي دانش و اطالعات در سازمانهاي دولتي.
 -1-2ارتقاء جايگاه مديريت فنآوري اطالعات در دستگاههاي اداري (اجرايي ،قضايي و تقنيني).
 -2-2ايجاد و توسعه سيستم مديريت دانش در سطح سازمان جهت به اشتراک گذاري دانش ،مهارتها و تجربي ات کارکن ان
دولت.
 -3تدوين قوانين توسعهدهنده و تسهيلکننده فنآوري اطالعات براي بهرهگيري فراگير جامعه.
 -1-3اصالح و وضع قوانين جهت تسهيل و تسريع در توسعه و کاربرد فنآوري اطالعات متناسب با قدرت کنترل بازار.
 -2-3تدوين استانداردهاي مورد نياز حوزه فنآوري اطالعات.
 -3-3گسترش کيفيت مديريت صحيح فرکانس راديويي و اختصاص عادالنه آن.
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 -4-3ترويج برونسپاري فعاليتهاي اطالعات و ارتباطات به بخش خصوصي.
 -4استانداردسازي و يکپارچگي سيستمها و نظامات فنآوري اطالعات و ارتباطات در کشور.
 -1-4يکپارچگي و استانداردسازي سامانهها ،نرمافزارهاي عمومي و اختصاصي و پايگاههاي داده ملي براي تعام ل و اس تفاده
بهينه از منابع اطالعاتي.
 -2-4تدوين و روزآمدسازي استانداردهاي حوزه فنآوري اطالعات و نظارت بر اجراي صحيح آنها.
 -3-4توسعه و استفاده فراگير از نرمافزار هاي آزاد /متنباز.
 -5استقرار نظام ملي نوآوري فنآوري اطالعات در کشور با تنظيمات نهادي کارآمد و مؤثر.
 -1-5تهيه نگاشت نهادي سازمانهاي فعال کشور در حوزه فنآوري اطالعات.
 -2-5ايجاد نظام ارزيابي براي انجام تنظيمات نهادي نظام نوآوري.
 -3-5تنظيم وظايف ،هماهنگسازي ارتباطات و هدايت ارتباط عملکرد ميان اجزاء نظام فنآوري اطالعات.
 -6استقرار نظام امنيت فضاي الکترونيکي تبادل اطالعات کشور.
 -1-6استقرار نظام مديريت و راهبري امنيت فضاي تبادل اطالعات کشور.
 -2-6استانداردسازي محصوالت و سازوکار امنيت حوزه فنآوري اطالعات.
 -3-6توسعه و تقويت صنعت بومي امنيت فنآوري اطالعات.
 -4-6ايجاد نظام پيشگيري و مقابله با تهديدات مختلف در حوزه فنآوري اطالعات.
 -5 -6سهولت ايمني و امنيت جهت شبکههاي پرسرعت و کارآمد.
 -7ايجاد شبکههاي مادر زيرساخت ارتباطي امن و مطمئن براي دسترسي ارزان آحاد جامعه.
 -1-7ايجاد شبکه يکپارچه ارتباطي مادر مورد نياز فنآوري اطالعات در سطح کشور.
 -2-7ايجاد شبکه ملي اينترنت براي دسترسي با کيفيت ،امن و پايدار در سراسر کشور در هر زمان و هر مکان براي هر کس.
 -3-7ايجاد نظام مديريت يکپارچه شبکه ملي ارتباطات و فنآوري اطالعات.
 -4-7توسعه و تقويت نرمافزارهاي مورد نياز زيرساختهاي ارتباطي در راستاي تحقق يکپارچگي ،همراه با امنيت و پاي داري
آن.
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 -5-7ارتقاء و بهبود محيط حقوقي و نظارتي و تضمين امنيت شبکه براي کاربران.
 -6-7تشويق ،ترغيب و حمايت جهت توسعه هماهنگ و فراگير زيرساختهاي فنآوري اطالعات و ارتباطات در سراسر کشور.
 -7-7تقويت و توسعه مراکز و پايگاههاي داده حياتي براي تحقق جامعه اطالعاتي.
 يکي ديگر از حوزه هايي که در اين سند در نظر گرفته ش ده "ح وزه تع امالت منطق هاي و ب ينالملل ي" اس ت ک ه در آنراهکارهاي زير پيشنهاد شده است:
 -1گسترش همکاري و تعامل با کشورهاي جهان در حوزه فنآوري اطالعات.
 -1-1ايجاد نهادهاي مشترک علمي ،فني ،اقتصادي ،تجاري و اجراي طرحهاي امنيتي منطقهاي و بينالمللي.
 -2-1اتصال شبکه ارتباطي کشور به کشورهاي همجوار به منظور تبادل و انتقال اطالعات و برقراري ارتباطات بينالمللي.
 -3-1جذب و بهکارگيري افراد حقيقي و حقوقي با استعداد خارجي براي توسعه پرشتاب فعاليتهاي فنآوري اطالعات کشور
 -4-1تالش در جهت دستيابي به سيستمها و شبکههاي آموزش کشورهاي پيشرو در صنعت فنآوري اطالعات
 -5-1استقرار نمايندگيهاي جهاني جهت فنآوري اطالعات در کشور براي تحقق بخشيدن به کانون و مرکز س رويسه اي
فنآوري اطالعات منطقهاي
 -6-1جذب و به کارگيري افراد حقيقي و حقوقي با استعداد خارجي براي توسعه پرشتاب فعاليتهاي فنآوري اطالعات کشور
-2حضور فعال و مبتکرانه در مجامع و نهادهاي منطقهاي و بينالمللي فنآوري اطالعات براي حفظ حقوق ،ارزشه ا و من افع
ملي.
 -1-2بهرهگيري از تجربيات منطقهاي و بينالمللي در توسعه فنآوري اطالعات.
 -2-2حضور فعال در سازمانها و مجامع منطقهاي و بينالمللي مرتبط با حوزه فنآوري اطالعات.
 -3-2بهرهگيري از تسهيالت و امکانات سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي جهت توسعه سطح علمي و فني در حوزه فنآوري
اطالعات.
 -3عرضه خدمات و محصوالت در حوزه فنآوري اطالعات در بازارهاي منطقهاي و بينالمللي.
 -1-3افزايش کيفيت و توان رقابتي محصوالت داخلي فنآوري اطالعات در چارچوب استانداردهاي بينالمللي.
 -2-3فراهم آوردن بستر همکاريهاي اقتصادي و تجاري منطقهاي و بينالمللي.
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 -3-3مکلف نمودن دفاتر نمايندگيها و سفارتخانهها جهت همکاري در بازاريابي محصوالت در حوزه فنآوري اطالعات.
 -4-3انجام پروژههاي مشترک با شرکتها و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي.
 -5-3پوشش و پيوند بنگاههاي کوچک ،متوسط و بزرگ از سوي بنگاههاي جهاني.
 -4ارتباط با مجامع علمي و تحقيقاتي جهت انتقال و تبادل دانش و فنآوري.
 -1-4مجامع علمي و تحقيقاتي بينالمللي جهت ارتقاء سطح علمي و انتقال دانش در حوزه فنآوري اطالعات به کشور.
 -2-4همکاري با مراکز و مجامع علمي و تحقيقاتي و اجراي پروژههاي مشترک.
 -3-4حمايت از حضور مؤثر متخصصين ايراني در مجامع علمي و تحقيقاتي.
 -4-4ايجاد دانشگاههاي مجازي مشترک با کشورهاي منطقهاي و بينالمللي.
 -5-4فراهم آوردن زيرساخت ارتباطي فنآوري اطالعات براي پيوند شبکههاي علمي ملي با شبکه منطقهاي و بينالمللي.
 -23-1-4سند راهبردي جامعه اطالعاتي ايران
سند راهبردي جامعه اطالعاتي ايران ،که در بهار  1388منتشر شده است ،از جمله شامل موارد زير است [:]15
 در حوزه راهبردي توسعه دسترسي به محيط شبکهاي ،از جمله راهبردهاي زير (به همراه تعدادي راهکار براي هريک از آنها)ارائه شدهاند:
 -1ساماندهي بازاري رقابتي ،پويا و نوآورانه براي سختافزار ،نرمافزار و خدمات با تأکيد بر استفاده از توانمنديهاي بومي
 -2توسعه بهکارگيري استانداردهاي الزم براي دسترسي ب ه ف نآوري اطالع ات و ارتباط ات و ارائ ه محص والت و خ دمات
استاندارد
 در حوزه راهبردي توسعه اقتصاد شبکهاي ،از جمله راهبردهاي زير (به همراه تعدادي راهکار براي هريک از آنها) ارائه شدهاند: -1توسعه کمي و کيفي بهکارگيري کاربردهاي ف نآوري اطالع ات و ارتباط ات در س ازمانه اي دولت ي ب ا ه دف اف زايش
قابليتهاي عملکردي و تصميمگيري دولت با هدف خدمترساني سريعتر و سادهتر به مردم
 -2توسعه کمي و کيفي بهکارگيري کاربردهاي فنآوري اطالعات و ارتباطات در سازمانهاي دولتي با هدف افزايش سرعت و
کيفيت خدمات ارائهشده به شهروندان و سازمانهاي خصوصي
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 -3توسعه کمي و کيفي بهکارگيري تجارت الکترونيکي در مجموعه دولت و سازمانهاي تابعه آن
 -4حمايت از توسعه بهکارگيري تجارت الکترونيکي در صنايع و بخشهاي مختلف اقتص ادي و تش ويق مص رفکنن دگان در
استفاده از اين قابليتها
 -5ايجاد آمادگي و توسعه نظامهاي پايه و اساسي توسعه اقتصاد شبکهاي و تجارت الکترونيکي در نظام اقتصادي کشور
 -6ايجاد و توسعه نظام هاي اطالعاتي پايه ملي به منظور توسعه و اف زايش مي زان يکپ ارچگي در اقتص اد ش بکهاي و نظ ام
تصميمگيري
 -7حمايت و پشتيباني از توسعه بهکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات در بخشها و صنايعي که بهکارگيري اين ف نآوري
در آنها موجب ايجاد مزيت رقابتي و اقتصادي قابل توجه براي کشور ميگردد.
 در حوزه راهبردي سياست هاي حاکم بر توسعه جامعه اطالعاتي ،از جمله راهبردهاي زير (به هم راه تع دادي راهک ار ب رايهريک از آنها) ارائه شدهاند:
 -1تأمين امنيت فضاي تبادل اطالعات و ارتباطات و سالمت آن ،به ويژه حفاظت از مرکز دادههاي ملي در کش ور در فض اي
ملي و بينالمللي
 -2تدوين ،تصويب و اجراي قوانين و مقررات الزم در فضاي سايبر که تسهيلکننده دس تيابي ب ه جامع ه اطالع اتي ،ع دالت
اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر باشد.
 -3ايجاد ارتباطات فعال بين الملل در حوزه جامعه اطالعاتي به منظور تأمين اهداف ملي ،تعامل سازنده منطقهاي و جه اني ب ا
رعايت اصول عزت و حکمت و مصلحت و همگرائي اسالمي
 -4اهتمام به تحقيق ،توسعه ،نوآوري در جامعه اطالعاتي و حوزه فنآوري اطالعات و ارتباطات با هدف تجاريسازي تحقيقات
 -24-1-4سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات کشور
در سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات کشور ،که در تاريخ  1387/12/11ابالغ شده است ،راهبردهاي زير (ب ه
همراه تعدادي راهکار براي هريک از آنها) ارائه شدهاند [:]12
 1امنسازي زيرساختهاي حياتي کشور در قبال حمالت الکترونيکي.
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فاز  :1تدوين مباني سند

 2ايجاد و توسعه نظامهاي فني فرابخشي افتا.15
 3تأمين سالمت و جلوگيري از مخاطرات ناشي از محتوا در افتا.
 4تقويت صنعت و توسعه خدمات و محصوالت افتا.
 5حمايت از تحقيق ،ارتقاء سطح آگاهي ،دانش و مهارتهاي مرتبط با افتا.
 6ارتقاء سطح همکاريهاي منطقهاي و بينالمللي در زمينه افتا.
-25-1-4

قانون جرائم رايانهاي

در قانون جرائم رايانهاي ،که در تاريخ  1388/4/10ابالغ شده است ،جرائم و مجازاتها ،آئين دادرسي و ساير مقررات مرتبط با
شبکههاي رايانهاي را بيان ميکند .از جمله بخشهاي مهم اين قانون ميتوان به فص ل "ج رائم علي ه محرم انگي دادهه ا و
سامانههاي رايانهاي و مخابراتي" ،فصل "جرائم عليه صحت و تماميت دادهها و سامانهه اي رايان هاي و مخ ابراتي" و فص ل
"سرقت و کالهبرداري مرتبط با رايانه" اشاره کرد [.]12

امنيت فنآوري اطالعات و ارتباطات

15
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نتيجهگيري
فصل يک و دو گزارش تعاريف کلي مرزبندي و مرزبندي فني سيستم ازرائه گرديد در فصل سوم به نحوه تعيين محدوده پروژه
با تقسيم بندي حوزهها و زير حوزهها پرداخته شد .اين تقسيم بندي يکتا نبوده و ميتواند به شکل هايي مانند ح وزهبن دي ب ر
اساس چرخهي عمر سيستم قدرت ,حوزهبندي بر اساس بازهي زماني انجام مطالعات و يا حوزهبندي بر اس اس ک اربرد انج ام
شود ,و هر کدام از اين روش ها با توجه به نياز و کارکرد مي تواند مورد استفاده قرار گي رد ,در اي ن گ زارش از تقس يم بن دي
توسط کشورهاي پيشرو و شرکت هاي نرم افزاري معتبر در صنعت برق استفاده شده است.
در فصل  ،3مطالعات الزم براي تعيين نهادهايي که ميتوانند بر وضعيت فعلي و آينده اين فنآوري تأثير بگذارند انجام شد.
ابتدا نقشهاي کلي که اين قبيل نهادها ميتوانند داشته باشند که شامل سياستگذار ،تنظيمکننده ،تسهيلکننده و ارائهکننده
خدمات (شامل ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي و ارائهکننده خدمات صنعتي) ميباشد تعريف شدند .در ادامه ،با بررسي
نهادهاي مختلف و شرح وظايف آنها ،در مجموع  41نهاد مرتبط شناسايي شدند و ضمن بيان تفصيلي وظايف آنها ،نقش يا
نقشهاي هريک از آنها نيز تعيين شد .عالوه بر اين ،تعيين شد که هريک از اين نهادها نسبت به اين فنآوري جزء محيط
بيروني يا دروني محسوب ميشوند .بر مبناي اين اطالعات ،جدولي با عنوان ماتريس نهاد  -کارکرد تهيه شد که همين
اطالعات را به طور فشرده نشان ميداد .در نهايت ،بر مبناي اين ماتريس ،نگاشت نهادي مرتبط با فنآوري به طور ترسيمي
ارائه شد .در فصل  4نيز اسناد باالدستي مرتبط با اين فنآوري مورد توجه قرار گرفتند .با بررسي اسناد مختلف شامل
سياستهاي کلي ،قوانين و  ،...در مجموع  25سند مرتبط با اين موضوع شناسايي شدند .جدولي ارائه شد که حاوي مشخصات
اسناد شامل نام سند ،مرجع صادرکننده و سال صدور آن است .در مورد هر سند ،بخشهايي از سند که به نوعي با اين فنآوري
مرتبط است يا به طور کامل نقل شدند و يا به آنها اشاره گرديد.
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پيوست و ضمائم
جلسات کميته راهبري
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يكي از گامهاي تعيين نيازهاي نرمافزاري مورد نياز در صنعت برق ،بررسي موضوعاتي است که در آينده اين صنعت را تحت
تاثير قرار داده و در تعيين مشخصات عملكردي آيندهي سيستمهاي قدرت نقش بهسزايي دارند .اصطالحا به انجام اين بررسيي
آيندهپژوهي ميگويند .آيندهپژوهي تالشي نظاممند براي نگاه به آينده بلندمدت در حوزههاي مختلف دانش ،فناوري ،اقتصياد،
فرهنگ ،اجتماع ،سياست و محيط زيست است .وظيفه آينده پژوهي شناسايي فناوريهاي نوظهور و تعيين حوزههايي است کيه
سرمايهگذاري در آنها احتمال سوددهي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي بيشتري دارد .بيهعبيارت ديگير آينيدهپژوهيي
مشتمل بر مجموعه تالشهايي است که با استفاده از تجزيه و تحليل منيابع ،الگوهيا و عواميل ت ييير و ييا ثبيات ،بيه تجسيم
آيندههاي بالقوه و برنامهريزي براي آنها ميپردازد.
براي آيندهپژوهي روشهاي گوناگوني ارائه شده است .در اين زمينه ميتوان به روشهاي:


ديدهباني آينده ()Horizon Scanning



دلفي



واکاوي روندها



واکاوي پيشرانها



سناريو پردازي



چشم انداز سازي



نقشه راه



پس نگري



مدلسازي



شبيه سازي

اشاره نمود .يكي از مهمترين و پايهايترين اين روشها ،روش ديدهباني آينده است .ديدهباني به معناي :زير نظر داشتن يک
زمينه خاص با هدف شناسايي چالشها و فرصت هاي آتي موجود در آن زمينه ،ارزيابي انتقادي و مشاهدهي ت يييرات محييط و
درک پديدهها از ديدگاه رخدادها ،و ابزاري است که تصميمگيرندگان را قادر ميسازد به نقش محيط خارجي و ارتباط آن با محيط
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فاز  :2هوشمندي فناوري

دروني پي برده و با ايجاد رابطه بين بخشهاي مختلف محيط و انتقال اين درک به فرايندهاي برنامهريزي ،بيه تصيميمگييري
راهبردي نايل آيند.
ديدهباني آينده براي شناسايي اوليه حوزههاي کليدي جهت انجام ژرفکاوي بعدي و سناريوسازي يا تهييه نقشيه راه بيراي
آنها بسيار رويكرد سودمندي است .در اين روش موضوعاتي بهعنوان موضوعات آيندهپژوهي مطير مييشيود کيه در تعييين
آيندهي صنعت مورد بررسي نقش بهسزايي دارند .اين موضوعات دربرگيرنده گونههاي ممكن ،محتمل و مطلوب براي دگرگوني
از حال به آينده است.
در اين پروژه براي تعيين موضوعات آينده پژوهيِ مطالعه ،تحليل و راهبري شبكه هاي برق ،مقاالت معتبر مربوط به اين امر
را بررسي نموديم .در اين زمينه کليهي مقاالت از سال  2011تا  2013مجالت:
 IET Generation,Transmission,Distribution,
 IET Renewable Power Generation,
 IEEE Transactions on Power System,
 IEEE Transactons on Power Delivery,
 IEEE Transactions on Smart Grid,
 IEEE Transactions on Sustainable Energy,

مورد بررسي قرار گرفتند .از اين ميان  217مقاله که مربوط به آيندهي صنعت برق بود انتخياب گردييد .بيا مطالعيهي ايين
مقاالت مشخص شد که اکثر اين مقاالت در رابطه با  14موضوع آيندهپژوهي و تاثير آن بر حوزههاي مختلف مطالعه ،تحليل و
راهبري شبكههاي برق تحقيق نمودهاند .اين موضوعات عبارتند از:
 حفاظت گسترده
 کنترل گسترده
 شبكههاي داراي چند پايانهي DC

 پايايي
 افزايش نفوذ منابع تجديدپذير
 هوشمندسازي شبكه
 شبيهسازي و آناليز بههنگام
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 ادوات جديد در سيستم قدرت
 سيستمهاي ذخيرهساز انرژي
 خودروهاي برقي
 پردازش موازي
 سيستمهاي توزيع با نفوذ باالي منابع توليدپراکنده (شبكههاي توزيع فعال)
 پايش گسترده
 سيستمهاي قدرت خيلي بزرگ
در اين گزارش موضوعات آيندهپژوهي باال تشريح شده و تاثير هر يک از اين موضوعات بر  11حوزهي تعيين شده مطالعيه،
تحليل و راهبري شبكههاي برق (که در گزارش درخت فناوري به آن اشاره شده است) بررسي ميگردد.

1فصل اول
موضوعات تاثيرگذار کالن
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مقدمه
مطالعات صنعت برق يک مبحث بسيار پيچيده و گسترده است .بنابراين حوزههاي مختليف مطالعيات ايين صينعت ،توسيط
کشورهاي پيشرو در مطالعات صنعت برق و نيز واحدهاي محاسباتي ارائه شده توسط نرمافزارهاي معتبر ميورد اسيتفاده در ايين
صنعت و در مباحث دانشگاهي تعريف شده است.
با مطالعات انجام شده در فصل دوم مرحله اول پروژه تحت عنوان درخت فناوري ,حوزه هاي مورد مطالعه در اين پروژه به
شر زير مي باشند:
بهره برداري  -امنيت و حفاظت  -برنامهريزي  -توزيع  -کيفيت توان  -پايايي  -ريز شبكه  -مديريت داراييي و ميديريت
انرژي
هريک از موضيوعات و روييه هياي نيرم افيزاري محاسيباتي مطير شيده در صينعت بيرق در زيير مجموعيه اي ازييک
يا چندين حوزه قرار مي گيرد.
در کنار اين حوزه هاي مطالعاتي ،موضوعات مطالعاتي جديدي نيز در رابطه با صنعت برق به وجود آمده است که شامل بازار
برق ,بهرهبرداري و اتصال منابع تجديدپذير و مطالعات مربوط به شبكههاي هوشمند ميشود .اين موضوعات رويههاي مطالعاتي
جدييييد در صييينعت بيييرق ميييي باشيييند ،کيييه در اکثييير نيييرمافزارهييياي معتبييير نييييز ايييين موضيييوعات بيييه عنيييوان
رويهي هاي مطالعاتي جديد بهتازگي به اين نرمافزارها اضافه شده اند.
رويه هاي محاسباتي سه موضوع مطر شده ,تقريبا کليه حوزه ها مطر شده را متاثر کرده و به عنوان موضوعات تاثير گذار
کالن نام برده مي شود.
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اتصال و بهرهبرداري از منابع تجديدپذير
با توجه به رشد فزايندهي بار و مشكالت زيستمحيطي سوختهاي فسيلي ،گسترش استفاده از منابع تجديدپذير براي توليد
برق ،مورد توجه کارشناسان قرار بگيرد .براي اين منظور اکثر کشيورهاي توسيعهيافتيه بيراي اتصيال و بهيرهبيرداري از منيابع
تجديدپذير رويههاي مطالعاتي مشخصي را تدوين نمودهاند و اکثر نرمافزارهاي معتبر در اين صنعت نيز اين رويهي مطالعيات را
بهصورت يک بستهي جداگانه به نرمافزارهاي خود اضافه کردهاند که شامل زيرحوزههاي زير ميشود:
 پيشبيني توان و انرژي؛
 طراحي؛
 بهرهبرداري؛
 حفاظت و امنيت؛
 اتصال و تأثير بر شبكه؛
 تحليل پخش بار؛
 تحليل اتصال کوتاه؛
 تحليل هارمونيكي؛
 تحليل فليكر؛
 پايداري ولتاژ؛
 پايداري حالت گذرا؛
 پايداري فرکانسي؛
 پايداري سيگنال کوچک؛
 برنامهريزي سيستم قدرت.
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 -1-1شبكههاي هوشمند
شبكهي سنتي در قالب شبكه هوشمند،به شبكهاي پيشرفته ت يير مييابد که قادر به تشخيص بالدرنيگ مشيكالت شيبكه،
برقراري ارتباط با سيستم کامپيوتري مربوطه و پيشگيري يا رفع خودکار خطاها و اغتشاشيات مييباشيد .سياير مزايياي شيبكه
هوشمند عبارتند از :بهرهمندي از منابع توليد با قابليت اطمينان بيشتر ،برقراري ارتباط دوجانبه ميان توليدکننده و مصرفکننده و
نيز قيمتدهي پوياي برق بر اساس اطالعات لحظهاي بازار برق ،توجه به مسائل زيستمحيطي و غيره ميباشيد .بيا گسيترش
شبكههاي هوشمند در سراسر دنيا ،نرمافزارهاي معتبر بستهي جداگانهاي را بيراي طراحيي ،ميديريت و بهيرهبيرداري از چنيين
شبكههايي ارائه نمودهاند و رويهي مطالعاتي مشخصي را در اين رابطه ارائه نمودهاند؛که شامل زير حوزههاي زير ميشود:
 پاسخگويي بار و حملونقل الكتريكي؛
 سيستمهاي کنترلي و محاسباتي سريع و خوددرمان1؛
 طراحي و مديريت شبكههاي انرژي الكتريكي محلي؛
 منابع توليد کمکربن (شامل توليدات پراکنده ،ذخيرهگرها ،منابع انرژي تجديدپذير و غيره)؛
 مديريت دادهها ()AMR ،AMI ،MDM؛
 امنيت سيستم مخابراتي و فناوري اطالعات.

 -2-1بازار برق
ساختارسيستم قدرت دربسياريازکشورهاي جهان ازفضاي انحصاري به سمت بازارهاي رقابتي حرکت کرده است که درآنها
اصول اقتصادي،پايه بازاربرق بادسترسي آزادراتشكيل ميدهند .از سال  ،1970صنعت برق به ت يير و تحول افتاده و با هدف
کاهش هزينههاي توليد و توزيع برق ،حذف ناکارآمديهاي معين ،جدا شدن وظايف و افزايش انتخاب مشتري ،به سمت
ايجادفضاي رقابت بين بازيگران حرکت کرد؛ اين تحول به سوي بازار رقابتي برق معموالً تجديد ساختار ناميده ميشود.

Self healing

1
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تجديدساختار انجام شده در بازار برق بخشهاي مختلف بهرهبرداري و برنامهريزي سيستم قدرت گذاشته که ميبايست مد نظر
متوليان صنعت برق قرار گيرد .مباحث مرتبط با سيستم قدرت تجديدساختار يافته عبارتند از:
 پيشبيني کوتاه مدت قيمت و بار در بازار برق؛
 رويه عملياتي و الگوريتم محاسباتي اجراي بازار؛
 تهيه و تدوين نرمافزار اجراي بازار؛
 تهيه رويه قيمتگذاريِ خدمات جانبي و انحصاري؛
 مديريت دارايي و برنامهريزي سيستم قدرت مبتني بر بازار؛

2فصل دوم
حفاظت گسترده
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مقدمه
امروزه تأمين انرژي الكتريكي از جمله نيازهاي مبرم جوامع مختلف بوده و تحوييل مطمينن و بيا کيفييت ايين انيرژي بيه
مصرفکنندگان از اصليترين وظايف شرکتهاي برق است .حفاظت شبكهي قدرت ،از پايهايترين شاخههاي سيستم قدرت در
برقرساني قابلاطمينان به مشتريها ميباشد.

برخورداري از يک سيستم حفاظتي با دقت و کارايي باال براي سيستم قدرت ،مهمترين عامل در رسيدن به هدف مذکور
است .حفاظت ناحيه گستردهي 1سيستم قدرت ،راهكاري مناسب در بهبود عملكرد ساختارهاي حفاظتي و پايداري سيستم است.
در ساختارهاي حفاظت سنتي ،اطالعات رسيده به اجزاي سيستمهاي حفاظتي به داليل مختلف ،دستخوش ت ييرات ناخواستهاي
شده که اين مسنله باعث ميشود سيستم حفاظتي ديد نادرستي نسبت به شرايط موجود پيداکرده و در نتيجه تشخيص و عملكرد
نادرستي از تجهيزات حفاظتي مشاهده ميشود .اين در حالي است که در حفاظت ناحيه گسترده به سبب در اختيار داشتن
اطالعات الكتريكي تمام نقاط شبكهي قدرت ،ميتوان تصميمات جامعتر و مطمننتري گرفت [.]1
طي دو دهه گذشته پيشرفتهاي علوم انتقال اطالعات و کامپيوتر تحول شگرفي در کليه علوم ايجاد نمودهاند که سيسيتم-
هاي قدرت نيز به نوبه خود با معرفي تكنيکهاي جديد از اين پيشرفتها بهره بردهاند .حفاظت ناحيه گسترده بهعنوان يكيي از
اين تكنيکها است که برخي از مشكالت پيشين حفاظت سيستم قدرت را حل مينمايد .در حفاظتهاي معمول به دليل اينكيه
سيستم حفاظتي فقط بر اساس اطالعات قسمتي از سيستم عمل ميکنند ،در حاالتي مانند نوسان قدرت و خروجهاي متوالي که
نيازمند بررسي جامع اطالعات نقاط مختلف سيستم است ،سيستم حفاظتي قادر به تشخيص نبوده و بهصورت غير واقعي و اشتباه
عمل ميکند .حال آنكه در حفاظت ناحيه گسترده با توجه به اينكه اطالعات نقاط مختلف سيستم توسيط سيسيتمهياي انتقيال
اطالعات نظير  ،GPSحسگرهاي مجهز به ارتباط ماهوارهاي و فيبر نوري پرسرعت ،همزمان شيده و بيه مرکيز کنتيرل ارسيال
ميگردند ،امكان بررسي جامع شرايط سيستم وجود دارد .الگوريتم حفاظتي مورد استفاده ميبايست در سريعترين زمان ،خطاهاي
واقعي سيستم را تشخيص داده و منطقه معيوب را ايزوله نمايد [ .]2حفاظت ناحيه گسترده ميتواند با توجه بيه اطالعيات سياير
نقاط سيستم ،از تريپهاي نادرست جلوگيري نموده و با روشهايي چون حذف بار يا تزريق توان راکتيو ،به بهبود پايداري گذرا و

Wide Area Protection

1
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ولتاژ سيستم کمک نمايد .بدين منظور ،الگوريتم حفاظتي مورد استفاده در حفاظت ناحيه گسترده به عنوان پشتيبان حفاظت اوليه
سيستم عمل کرده و عملكرد کليدهاي قدرت را تحت کنترل قرار ميدهد .حفاظت گسترده در حوزههاي زيير سيسيتم قيدرت را
تحت تأثير قرار ميدهد:

 -1-2امنيت و حفاظت
يكي از مسائل مهم در حوزهي حفاظت سيستمهاي قدرت شناسايي و پيدا کيردن مكيان خطيا اسيت [ .]3 ,1هنگيامي کيه
سيستم قدرت تحت شرايط ديناميكي مانند نوسان توان قرار ميگيرد ،جريان و ولتاژ خطا را نميتوان به صورت سينوسيي بييان
کرد و لذا مقدار خطا باال ميرود؛ چرا که الگوريتمهاي موجود براي محاسبهي خطا اين نكته را در نظر نميگيرنيد .بنيابراين بيه
الگوريتمهاي جديد در اين زمينه احتياج است .يک راه براي حل مشكل استفاده از تخمين فيازوري الحياقي بيه دسيت آميده از
PMUها است [ .]3همچنين ميتوان از ابزارها و روشهايي نظير تبديل موجک ،آناليز تجهيز و SVMها 1نييز در ايين راسيتا
بهره برد [ .]1مسنلهي ديگر در اين زمينه ،استفاده از کمترين تعداد PMUها در سيستم انتقال براي شناسايي خطاها است که از
روش مكان خطا ميتوان در حل اين مسنله بهره برد [ .]4همچنين مسنله را ميتوان به صورت يک مسنلهي غيرخطي فرمول-
بندي کرد و سپس با استفاده از جبر بولي آن را به يک مسنلهي برنامهنويسي خطي تبديل کرده و حل نمود [.]5
يافتن ابزاري براي شناسايي سريع جزيره شدن نيز ميتواند کمک فراواني به بهرهبرداران در راستاي کنترل و پايش عملكرد
سيستم قدرت بكند .شبكههاي مانيتور فرکانس ( )2FNETشبكههايي با هزينهي پايين و قابل استفاده در سطح سيسيتم توزييع
ميباشند 3FDR .در  FNETيک  PMUاست که در ولتاژ معمول نصب گرديده و زاويه ،اندازه و فرکانس منبع تک فاز ولتاژ را
اندازه ميگيرد .دادههاي به دست آمده از اين تجهيزات ميتوانند براي يافتن روشهاي مناسب شناسايي جزيره شيدن اسيتفاده
گردند که از جمله روشهاي جديد به دست آمده با استفاده از اين الگو ميتوان به روش تفاوت فرکانسي و روش تفاوت ت ييرات
زاويه اشاره کرد [.]6

Support Vector Machine
Frequency Monitoring Network
Frequency Disturbance Recorder

1
2
3

3فصل سوم
کنترل گسترده
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مقدمه
به دليل اهميت استمرار تأمين انرژي الكتريكي و همچنين هزينههاي بااليي که در سرمايهگذاريهاي اولييه جهيت احيدا
مراکز توليد و سيستمهاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي صرف ميگردد ،همواره نگهداري و کنترل از اين سيستمها در مقابيل
اتفاقات و حواد بهصورت يک امر اجتناب ناپذير مطر بوده و است .به همين دليل وجود سيستمي که کنتيرل مناسيب را روي
وسايل و تجهيزات صنعت برق انجام دهد ،ضروري است .اين کنترل بهصورتهاي مختلف ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .ليذا
گسترش سيستم قدرت ،نزديک شدن نقطه کار تجهيزات به محدوده هاي مجاز و افزايش احتمال وقوع خطيا ،ضيرورت کنتيرل
گسترده از سيستم قدرت را بيش از پيش نمايان ساخته است .در کنتيرل گسيترده ،از اطالعيات گسيترده سيسيتم و مخيابرهي
اطالعات محلي براي يک ناحيهي دور دست براي جلوگيري از گسترش يک اختالل بزرگ استفاده ميشود [ .]7المانهاي مهم
و اساسي براي اين کار فنّاوري اندازهگيري همزمان و  PMUاست [ .]8پيشبيني ميشود که کنتيرل گسيترده در آينيده تعيداد
قطعيهاي بزرگ و طوالني را کاهش داده و به صورت کلي قابليت اطمينان و امنييت را در تولييد انيرژي ،انتقيال ،توزييع و بيه
خصوص در شبكههاي قدرتي با عدم قطعيت عملكردي باال ارتقا بخشد .در ادامه تأثير کنترل گسترده روي حوزههياي مختليف
سيستم قدرت بررسي ميگردد.

 -1-3امنيت و حفاظت
کنترل گسترده ميتواند روي دو زير حوزهي زير تأثير بگذارد که در ادامه شر داده شدهاند.
-1-1-3

کنترل ولتاژ

در اين سيستمها يكي از مسائل مهم برآوردن نيازهاي کنترل ولتاژ گستردهي سيستم قبل و بعد از گرفتگيي اسيت .در ايين
راستا با توجه به توزيع گرفتگيها استفاده از يک برنامهي تكرار بين پخش بار بهينه و ارزيابي گرفتگي بيراي تعييين اسيتراتژي
کنترل پيشنهاد ميگردد .در اين حالت راهحل هاي به دست آمده ميتوانند هم براي شرايط سيستم قبل از گرفتگي و هم بعد از
گرفتگي مناسب باشند [.]9
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پايداري

از آنجاييکه ميرا شدن مودهاي الكترومكانيكي از مهمترين نشانههاي پايداري سيستم است ،داشتن تخميني دقيق از اين
مودها در زماني اندک و نزديک به زمان واقعي ضروري است .همچنين عالوه بر تخمين اين مودها دانستن ت ييرات اين
تخمينها نيز از اهميت بااليي برخوردار است .لذا نياز است که بتوان مودها را همراه با فرکانس و ميرا شدنشان تخمين زد .براي
اين کار ميتوان از تخمين زنهاي  1RMLاستفاده کرد [ .]10البته بايد بتوان حدود پايداري را نيز پيشبيني کرد [ ]11که براي
اين کار از روشهايي بر مبناي  2RTاستفاده ميشود [ .]12مدل  RTبه طور مستقيم با مت يرهاي پيش بيني کننده مرتبط مي
باشد و بنابراين نتايج مدل براي فهميدن و شبيهسازي آسان هستند و خروجي مدل از دقت باالي برخوردار است که مي توان آن
را با ساير مدلها مقايسه کرد .از روشهاي  3RLمبنا نيز در طراحي PSSها 4براي افزايش پايداري سيستم استفاده ميشود
[ .]13ايدهي اصلي  RLبر مبناي به دست آوردن جوانب اصلي يک مسنلهي واقعي با استفاده از يک عامل يادگيري است که
اين عامل بايد توانايي درک حالت محيط را در حد موردنظر داشته باشد.

1

Recursive Maximum Likelihood
Regression Tree
3
Reinforcement Learning
4
Power System Stabilizer
2

4فصل چهارم
شبكههاي داراي چند پايانه DC
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مقدمه
کاربرد موفق سيستمهاي دو پايانهاي در سطح جهان ،طراحان سيستم قدرت را بر آن داشته تا استفاده از سيستمهاي جريان
مستقيمي با بيش از دو پايانه را مدنظر قرار دهند .اولين سيستم  MTDCکه براي کار پيوسته طراحي شد ،طر ساردينا-
کورسيكا -ايناليا است.
دو طر ممكن اتصال براي سيستمهاي  MTDCوجود دارد [:]14
 طر موازي ولتاژ ثابت
 طر سري جريان ثابت
در طر موازي ،مبدلها بهصورت موازي وصل ميشوند و در يک ولتاژ ثابت کار ميکند .اتصاالت ميتواند شعاعي يا حلقوي
باشد .در طر سري ،مبدلها بهصورت سري متصل ميشوند و يک جريان مستقيم مشترک از تمام پايانهها عبور ميکند .البته
ميتوان يک سيستم ترکيبي  MTDCداشت که شامل پستهاي مبدلهاي اتصال سري و موازي باشد .اغلب مطالعات و
کاربردهاي پيشنهادي  ،MTDCترکيب موازي با اتصال شعاعي را در نظر گرفتهاند .هر چند که اتصال حلقوي ،افزودگي
بيشتري را در اختيار قرار مي دهد ،اما نيازمند طول بيشتري از خطوط جريان مستقيم است .در هر کاربرد مشخص سيستم
 ، MTDCنيازهاي خاص آن ،ساختار ارجح شبكه را تعيين خواهد کرد .به طور کلي ،طر موازي به عنوان عمليترين طر با
کمترين مشكالت کاري مورد قبول قرار گرفته است .در مقايسه با طر اتصال سري ،طر موازي منجر به تلفات کمتر خط
ميشود ،آسانتر کنترل ميگردد و قابليت انعطافپذيري را در بسط و توسعه آينده عرضه ميدارد.
ورود اين شبكهها در سيستم قدرت با خود مسائلي را به همراه خواهد داشت .بحثهاي کنترلي و پايداري از جملهي مهمترين
اين مسائل هستند [.]17-15

 -1-4امنيت و حفاظت
در يک سيستم  MTDCولتاژ خط  DCافت کرده و موجب ت ييرات غير يكنواخت ولتاژ باسهاي  ،DCدر زمان وقوع ت ييرات
در پخش توان شبكهي  DCميشود [ .]15اين اتفاق روي توزيع توانهاي متعادل لحظهاي يک  MTDCکه از کنترلهاي
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دروپ ولتاژ  DCاستفاده ميکنند ،تأثير ميگذارد .در اين حالت مقادير ثابتهاي دروپ ولتاژ  DCدرجهي تأثير افت ولتاژ را روي
توان مشخص ميکند [.]15
از طرفي اتصال شبكهي  MTDCبه سيستمهاي چند ماشينهي  DCممكن است در حاالتي خاص موجب ناپايداري گردد .که
البته با توجه به مطالعات انجام شده اين ناپايداريها تنها ميتواند مربوط به مت يرهاي حالت سمت شبكهي  DCباشد [.]16

5فصل پنجم
پايايي
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مقدمه
اساسيترين هدف برنامهريزي و بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت ،تداوم تأمين انرژي الكتريكي ارزان قيمت و با کيفيت
مطلوب است .به دليل بروز خرابيهاي احتمالي در تجهيزات به کار رفته در سيستم ،نميتوان انتظار داشت که همواره انرژي
الكتريكي در دسترس مصرفکنندگان قرار داشته باشد .از اين رو ارزيابي و تقويت قابليت اطمينان و يا پايايي سيستمهاي قدرت
به عنوان يک مسنوليت مهم براي طراحان و بهرهبرداران شبكههاي الكتريكي مطر است.
با پيشرفت فنّاوري ،طراحي و ساخت سيستمهاي بسيار پيچيده ،همواره اين مسنله مطر ميگردد که تا چه حد ميتوان به
عملكرد اين سيستمها اعتماد نمود .اين مسنله در قالب بحثهاي قابليت اطمينان سيستمها جاي ميگيرد .پاسخگويي به اين
مسائل نيازمند داشتن معياري جهت تعيين قابليت اطمينان سيستم است ،بنابراين ارزيابي قابليت اطمينان سيستمها از اهميت
خاصي برخوردار است.
امروزه بحثهاي قابليت اطمينان داراي گستردگي فراواني بوده و کاربردهاي متنوعي در زمينههاي مختلف علمي به
خصوص در شبكهي قدرت دارند .روشهاي متعددي جهت محاسبات قابليت اطمينان مطر و مورد استفاده قرار گرفته است.
هر کدام از اين روشها داراي مزايا و محدوديتهايي بوده که جهت رفع اين محدوديتها از تنوريهاي ديگري نيز نظير منطق
فازي و  ...بهره گرفته ميشود.
همانگونه که از مطالعات پخش بار ميتوان وضعيت پايداري شبكه را بررسي کرد ،از مطالعات قابليت اطمينان هم ميتوان
ويژگيهاي خروج تجهيزات و بيبرقيها در شبكه را تخمين زد و از آنجا که بحث قابليت اطمينان هم براي شرکتهاي برق و
هم براي مشتريان قابل توجه است ،ميتوان ادعا کرد که اهميت آن بعضاً از مطالعات پخش بار هم بيشتر است.
تحليل قابليت اطمينان شبكه توزيع ،اطالعات ارزشمندي در خصوص چگونگي تخصيص سرمايهها در اختيار شرکتهاي
برق قرار ميدهد .در حالت ايده آل انتظار ميرود که يک شرکت برق بتواند اثرات هر نوع سرمايهگذاري و يا صرفهجويي در
امور نگهداري و تعميرات را بر نرخ خرابي تجهيزات تخمين بزند که اين متضمن تخمين دقيق نرخ خاموشي مشتريان به ازاي
انواع رخدادها از يک سو و اثر هزينههاي آن بر مشتري از سوي ديگر است.
قابليت اطمينان يا پايايي در هر سيستم تعريف خاصي دارد و در شبكههاي توليد برق نيز اينگونه است .تعاريف قابليت
اطمينان در متون مختلف وجوه مشترکي دارند که تداوم سرويسدهي ،تأمين تقاضاي مشتري ،و آسيبپذيري شبكه را در

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري

21
ويرايش اول،آذر 1393

برميگيرد .به طور کلي ،قابليت اطمينان سه مقوله را مورد مالحظه قرار ميدهد :کفايت 1يا ظرفيت تأمين تقاضا ،امنيت 2يا
توانايي تحمل اغتشاشات ،کيفيت 3يا ت ييرات قابلقبول در فرکانس ،ولتاژ ،و هارمونيکها.
هر چند که تعاريف قابليت اطمينان مربوط به چند دههي گذشته است ،اما در سالهاي اخير بحثهاي مربوط به قابليت
اطمينان در سيستمهاي قدرت جلوهي ويژهاي يافته است .محاسبات قابليت اطمينان ميتواند در حوزههاي مختلفي از سيستم
قدرت تأثير گذار باشد .اين تاثيرگذاري با توجه به مطالعات انجام شده در سالهاي اخير در حوزههاي بهرهبرداري ،مديريت
دارايي و برنامهريزي مشهودتر است [.]21-18

 -1-5بهرهبرداري
در حوزهي بهرهبرداري يكي از مسائل مهم ،نحوهي در مدار قرار گرفتن واحدها است .اين کار معموالً با تعيين يک تابع
هدف و کمينه کردن آن صورت ميپذيرد .در اين بهينهسازي اهداف و قيود مختلفي ممكن است به کار گرفته شود .در سال-
هاي اخير با توجه بيشتر به مسائل پايايي سيستمهاي قدرت ،قيود قابليت اطميناني در فرايند بهينهسازي در نظر گرفته ميشود
[ .]18مثالً ،همانطور که در [ ]18نشان داده شده است ميتوان با واردکردن شاخص قابليت اطمينان  4LOLPبه عنوان قيد
بهينهسازي ،هم عدم قطعيتهاي مهم را در شبكه در نظر گرفت و هم اندازهي مسنله بهينهسازي را کاهش داد.

 -2-5مديريت دارايي
در حوزهي مديريت دارايي نيز محاسبات مربوط به قابليت اطمينان داراي اهميت ويژهاي است ،چرا که در تعيين استراتژي-
هاي مربوط به تعمير و نگهداري ،انجام محاسبات قابليت اطمينان ضروري بوده و روشهاي بنا نهاده شده بر مبناي قابليت
اطمينان شناخته شده هستند .در سه بخش توليد ،انتقال و توزيع تعيين استراتژي بهينه براي تعمير و نگهداري تجهيزات از
اهميت ويژهاي برخوردار است ،به خصوص در بخش انتقال که هدف شرکتهاي فعال در اين بخش ،کاهش هزينهي توليد و
بهرهبرداري در کنار حفظ قابليت اطمينان مناسب است [ .]20در بخش توزيع نيز داشتن يک چارچوب و روش محاسباتي
1

Adequacy
Security
3
Quality
4
Loss of Load Probability
2
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مناسب در يافتن استراتژي بهينه تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور از اهميت بااليي برخوردار است [ .]22 ,21در []20
براي به دست آوردن استراتژي بهينه از  RCMاستفاده شده است و معاوضهاي بين هزينههاي تعمير و نگهداري پيشرو با
هزينههاي ممكن مربوط به قابليت اطمينان در نظر گرفته شده است .سپس از الگوريتم ژنتيک براي پيدا کردن استراتژي بهينه
در يک کالس بزرگ از سناريوهاي تعمير و نگهداري استفاده شده است .در [ ]21يک چارچوب عملي براي اجراي  RCMدر
شبكهي توزيع ارائه شده است .الگوريتم مطر شده داراي سه مرحلهي اصلي است .در مرحلهي اول نيازهاي مربوط به آناليز
بررسي شده است .در مرحلهي دوم روشي براي شناسايي تجهيزات بحراني از نقطه نظر قابليت اطمينان توسعه داده شده است.
سپس با مدل کردن خرابي تجهيزات به صورت عملي يک روش ارزيابي بهينهي سود/هزينه در راستاي تمايز قائل شدن بين
طر هاي مختلف تعمير و نگهداري ارائه گرديده است .در مرحلهي سوم که مرحلهي پاياني است خروجيهاي اقتصادي و فني
براي استفاده در فعاليتهاي تعمير و نگهداري پيشرو ضبط ميگردد.

 -3-5برنامهريزي
برنامهريزي سيستمهاي قدرت به خصوص برنامهريزي بخش توزيع همواره داراي پيچيدگيهاي مربوط به خود بوده است.
اين برنامهريزي ميتواند با تابع هدفهاي مختلف صورت پذيرد و قيود مختلفي را در نظر بگيرد .يكي از اين اهداف ميتواند
قابليت اطمينان بيشتر سيستم توزيع باشد .البته با توجه به نيازهاي يک شبكه بايد بين اهداف مختلف مصالحه گردد ،لذا بايد
براي طر هاي مختلف برنامهريزي ،انديسهاي قابليت اطمينان و هزينههاي مربوطه مشخص گردد تا تصميم گيرنده بتواند
بهترين گزينه ممكن را انتخاب نمايد [.]19

6فصل ششم
شبيهسازي و آناليز بههنگام
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مقدمه
پيچيدگي روز افزون سيستمهاي الكتريكي ،تجديد ساختار بخش انرژي و نوآوريهاي جديد در زمينهي توليد توان ،انتقال و
توزيع ،بهرهبرداري سيستم قدرت را سال به سال پيچيدهتر ميکند .حفظ سطو امنيت و کيفيت شبكه در شرايط جديد مستلزم
اطالع از حالت دقيق سيستم قدرت در زمان بسيار سريعتري نسبت به گذشته است (در راستاي شناسايي دقيق و در زمان
مناسب گرفتگيها ،آشكارسازي خطاها و عملكرد اشتباه سيستمهاي حفاظتي و بازيابي سيستم قدرت در قطعيهاي گسترده)
[.]64-55
يک راهحل ممكن براي مسنلهي باال که در سالهاي اخير در بين بهرهبرداران سيستمهاي قدرت مطر گرديده است ،استفاده
از ابزارهاي شبيهسازي و آناليز بههنگام است .اين ابزارها ميتوانند به بهرهبرداران در مديريت سيستم قدرت در معيارهاي امنيتي،
استاتيكي و ديناميكي کمک کرده و در صورت نياز بهترين عمليات کمكي را براي اجرا شدن در راستاي جلوگيري يا تصحيح
شرايط خطرناک در اختيار او بگذارند .نحوهي اثرگذاري اين موضوع روي حوزههاي مختلف در ادامه شر داده شده است.

 -1-6امنيت و حفاظت
در اين بخش تأثير قابليت شبيهسازي بههنگام سيستم در چند زير حوزه بررسي خواهد شد.
-1-1-6

شبيهسازي و بررسي پايداري

با توجه به اهميت باالي پايداري سيستم و هزينههاي باالي عملكرد صحيح سيستم احتياج است که بتوان بهصورت سريع و
بههنگام ريسک ناپايداري گذراي سيستم را ارزيابي کرد .ريسک ناپايداري گذرا بهصورت احتمال ناپايداري گذرا و هزينهي
مربوط به آن تعريف ميگردد .در واقع ريسكي که در اين فرايند اندازهگيري ميشود ميتواند بهصورت مستقيم توسط اپراتور
سيستم در راستاي کاهش هزينهي ت ييرات مربوط به توان خروجي ژنراتورها استفاده گردد [.]65
از قيود مربوط به پايداري گذرا ميتوان در پخش بار بهينه بههنگام نيز استفاده کرد [ ]63و همچنين اين قيود را در کنار قيود
پايداري تناوبي براي حل بههنگام مسنله توزيع اقتصادي توان استفاده کرد [ .]59يكي از روشهاي ارزيابي پايداري گذراي
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سريع استفاده از روشهاي يادگيري ماشيني است [ 1TLM .]64بهينه روشي ديگر است که براي شبيهسازي گذراها بهصورت
بههنگام در سيستم قدرت استفاده ميشود [ .]55براي کنترل پايداري ولتاژ غير گذرا نيز از مفهوم رزرو توان راکتيو استفاده مي-
گردد [.]66
-2-1-6

کنترل فرکانس بار

کنترل فرکانس بار با ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا ايجاد ميگردد .به همين خاطر AGCها 2مدتهاست که براي فراهم
آوردن اين تعادل در سيستم قدرت استفاده ميشوند .به دست آوردن بههنگام حالتهاي سيستم امتيازي براي AGCها براي
فراهم آوردن حالت بهينه سيستم محسوب ميشود .لذا به دست آوردن يک تخمين مناسب از حالتها بهصورت بههنگام مي-
تواند عملكرد AGCها را افزايش دهد [.]56

Transmission Line Modeling
Automatic Generation Control

1
2

7فصل هفتم
ادوات جديد در سيستم قدرت
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مقدمه
توسعه روز افزون سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي و همچنين افزايش به هم پيوستگي در شبكههاي قدرت موجب شده
است که نياز به حضور ادوات جديدي در سيستم قدرت احساس گردد .لذا ادوات جديدي با کاربردهاي مختلف در سيستم قدرت
ايجاد گرديده که از جملهي آنها ميتوان به محدودکنندههاي جريان ،فنرهاي الكتريكي ،ادوات  FACTsو ترانسفورماتورهاي
فرکانس مت ير اشاره کرد که در ادامه بهصورت مختصر تشريح ميگردند.
محدودکنندههاي جريان:
با وجود رعايت تمامي موارد مربوط به ايمني سيستم قدرت ،وقوع اتصال کوتاه در شبكههاي قدرت امري اجتناب ناپذير است.
در زمان اتصال کوتاه صرف نظر از آسيبي که به خاطر بروز قوس الكتريكي به نقطه اتصال کوتاه وارد ميشود ،جريانهاي
عظيمي که از ژنراتورها به طرف نقطه عيب جاري ميشود سبب وارد شدن تنشهاي ديناميكي و حرارتي باال به تجهيزات
سيستم قدرت از قبيل خطوط هوايي ،کابلها ،ترانسفورماتورها و کليدهاي قدرت ميشود .عبور چنين جرياني از شبكه نياز به
تجهيز اتي دارد که توانايي تحمل اين جريان را داشته باشند و براي قطع اين جريان نيازمند کليدهايي با قدرت قطع باال هستيم
که هزينههاي سنگيني به سيستم تحميل ميکند .کليدهاي قدرت مورد استفاده در شبكه براي عملكرد کامل نيازمند زماني
معادل چند سيكل (چند ميليثانيه) است .عبور مقادير بزرگ جريان از خطوط و تجهيزات سيستم قدرت در همين چند سيكل
ميتواند موجب تخريب جدي تجهيزات شود ،زيرا جريان اتصال کوتاه در لحظات اوليه بهويژه در پريود اول موج جريان داراي
بيشترين دامنه است و بيشترين اثرات مخرب از همين سيكلهاي اوليه ناشي ميشود .بنابراين در سالهاي اخير به تجهيزاتي
که توانايي محدود کردن جريان اتصال کوتاه را داشته باشند ،توجه ويژهاي شده است .محدودساز جريان خطا بالفاصله بعد از
وقوع خطا در مدار قرار ميگيرد و توانايي دارد تا تمام جريانهاي اضافي را که بزرگتر از جريان شبكه باشند با زمان پاسخگويي
حداکثر نيم سيكل محدود کند .محدودکنندههاي جريان اتصال کوتاه طراحي شده در دهههاي اخير ،عناصر سري با تجهيزات
شبكه هستند .اين تجهيزات در حالت عادي مقاومت کمي در برابر عبور جريان از خود نشان ميدهند ،اما پس از وقوع اتصال
کوتاه در لحظات اوليه شروع جريان ،مقاومت آنها يکباره بزرگ شده و از باال رفتن جريان اتصال کوتاه جلوگيري ميکنند
[.]68 ,67
ترانسفورماتور فرکانس مت ير:
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ترانسفورماتور فرکانس مت ير  (Variable Frequency Transformer )VFTيک عنصر کنترلپذير و دو طرفه توان است
که به منظور اتصال و انتقال توان بين دو شبكه سنكرون و آسنكرون مورد استفاده قرار ميگيرد .ساختار و ويژگيهاي اين
ترانسفورماتور بهگونهاي است که ميتواند بين دو شبكه با فرکانسهاي متفاوت نيز عمل کند .ترانسفورماتور فرکانس مت ير از
يک ماشين گردان که بسيار شبيه ماشينهاي القايي معمولي است ،تشكيلشده است .اين ترانسفورماتور همانند يک مبدل پشت
به پشت عمل ميکند .با اين تفاوت که مسائل مهمي از قبيل هارمونيک و رزونانس در شبكههايي که از  VFTاستفاده ميکنند،
وجود ندارد [.]69
ادوات : FACTS
استفاده از ادوات  FACTSدر سيستمهاي قدرت همواره مفيد بوده و بسته به نوع کنترل کننده بكار برده شده ميتواند باعث
بهبود مشخصههايي مانند :افزايش ظرفيت حداکثر در خط انتقال ،بهبود پايداري گذرا ،کاهش تلفات خط ،کاهش افت ولتاژ و
ايجاد نمايه ولتاژ بهتر در طول خط ،بهبود پايداري گذرا ،بهبود پايداري ولتاژ و بهبود پايداري ديناميكي گردد .ادوات FACTS

شامل موارد زير است:
کنترلکنندههاي سري مانند  SSSCو  TCSCو  TSSRوTCSR
کنترلکنندههاي موازي مانند  SVCو STATCOM
کنترلکنندههايي با ترکيب سري -سري مانند IPFC
کنترلکنندههايي با ترکيب سري -موازي مانند  UPFCو TCPAR

بعضي از اين ادوات ،به دليل ساخت و طراحي پيچيدهتر ،گرانتر ميباشند و عموماً براي بعضي از محلهاي خاص که نياز به
بهبود مشخصههاي بيشتري داريم ،از آنها استفاده ميشود.

فنر الكتريكي:
مقدمات پايهاي فنرهاي الكتريكي از مدتها پيش در سال  1660توسط فيزيكداني به نام رابرت هوک مطر شده است .البته از
آن زمان به بعد اين مبحث توسعه داده نشده است .در سالهاي اخير توجه تازهاي به اين مبحث شده است .چرا که اخيراً
مهندسان به اين نكته پي بردهاند که فنر الكتريكي داراي پتانسيل بااليي در حل مشكالت پايداري نسلهاي آينده شبكهي
قدرت است .در واقع طبق بررسيهاي انجام شده فنر الكتريكي در تنظيم ولتاژ تحت ت ييرات ناشي از طبيعت مت ير انرژي باد،
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ميتواند مؤثر واقع شود .همچنين وسايل خانگي الكتريكي با فنرهاي الكتريكي ميتوانند به نسل جديدي از بارهاي هوشمند
تبديل گردند .در کل پيشبيني ميشود در صورتي که فنرهاي الكتريكي در کل شبكهي قدرت توزيع گردند ،شكل تازهاي از
پايداري را که مستقل از تكنولوژي اطالعاتي و مخابراتي است ،فراهم گردد [ .]71 ,70در ادامه تأثير ورود و استفاده از اين ادوات
جديد در حوزههاي مختلف سيستم قدرت مورد بررسي قرار ميگيرد.

 -1-7امنيت و حفاظت
پيشبيني ميشود که توليدات پراکنده نقش پر رنگي را در سيستم قدرت آينده ايفا نمايندDG .ها ميتوانند با حضور در مدار
مقدار جريان خطا را براي يک اختالل در شبكه ت يير داده و سيستم حفاظت را دچار مشكل سازند .در اين موارد محدودکننده-
هاي جريان خطا ميتوانند حفاظت سريعي را در خالل خطاي رخ داده فراهم کنند [ .]67دو نوع معمول محدودکنندههاي جريان
براي اين کاربرد نوع  1SSو  2SCميباشند [ .]72 ,67روشهاي معمولي که از FCLها براي محدودسازي جريان خطا استفاده
ميکنند معموالً نياز به ارتباطات مخابراتي دارند ،اما ميتوان از روشهايي بر اساس  3CDDنيز استفاده کرد که از اين ارتباطات
بينياز هستند [.]73
البته کاربرد محدودکنندههاي جريان تنها مربوط به حاالتي که توليد پراکنده داريم نيست .به طور مثال ميتوان از ساختار
متفاوتي از محدود کنندههاي جريان در جبران سازي افت ولتاژ در نقطهي کوپل مشترک استفاده کرد [ .]68ترانسفورماتورهاي
فرکانس نيز ميتوانند در کاربردهاي مختلف حفاظتي و پايداري سيستمهاي قدرت استفاده گردند .به عنوان مثال ژنراتورهاي
القايي ت ذيه دوگانه مزارع بادي هنگامي که به شبكهي برق متصل ميگردند داراي نوسانات توان هستند و ضروري است که
اين نوسانات کاهش داده شود .يكي از روشهاي کاهش اين نوسانات استفاده از ترانسفورماتورهاي فرکانس مت ير است .شبيه-
سازيهاي مختلف نشان داده که استفاده از اين نوع ترانسفورماتور ميتواند موجب کاهش شدت نوسانات گردد [.]69

Solide State
Super Conductor
Current Division Discrimination

1
2
3

8فصل هشتم
سيستمهاي ذخيرهسازي انرژي
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مقدمه
انرژي الكتريكي در يک سيستم جريان متناوب نميتواند بهصورت الكتريكي ذخيره شود و بايد در زماني که به آن نياز است
توليد گردد .با اين وجود ،براي ذخيرهسازي اين انرژي ميتوان آن را بهصورتهاي ديگر انرژي تبديل نمود که البته هر نوع
سيستم براي کارايي مناسب نياز به وجود يک مبدل خوب دارد .گسترش فناوري براي ذخيرهسازي انرژي الكتريكي جهت آماده
بودن توان ضروري در صورت نياز ،در سيستم قدرت کنوني جايگاه ويژهاي دارد .همچنين از آنجايي که بخش الكتريسيته در
حال ت ييرات عمده است ،ذخيرهسازي انرژي يک انتخاب بسيار مهم براي تحت پوش قرار دادن مسائلي از قبيل تجديد ساختار
در بازار برق ،وارد شدن منابع تجديد پذير و کمکرساني به افزايش توليدات پراکنده ،بهبود کيفيت توان و کمک به عملكرد
شبكه تحت قوانين مربوط به حفاظت از محيط زيست است .بنابراين استفاده از منابع ذخيرهساز انرژي الكتريكي ،1ESS ،براي
ذخيرهسازي توان و استفاده در صورت نياز شبكه يكي از راهکارهايي هست که امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است .بنا بر
تعريف "يک سيستم فيزيكي با قابليت ذخيره انرژي براي توزيع و جايگزيني الكتريسيته در زمانهاي بعد" را يک منبع
ذخيرهساز انرژي الكتريكي ( )ESSمينامند.

در ادامه مختصري در مورد انواع تكنولوژيهاي سيستمهاي ذخيرهساز انرژي شر داده شده است [:]74
سيستم ذخيره انرژي تلمبه ذخيرهاي
در اين سيستم انرژي مازاد الكتريكي توسط پمپ براي انتقال آب از يک منبع با ارتفاع کم (منبع پائيندست) به يک منبع با
ارتفاع بيشتر (منبع باالدست) بكار ميرود .در مواقع نياز به توليد توان ،عكس عمل مذکور انجام ميگيرد و سرازير شدن آب از
منبع با ارتفاع بيشتر به منبع با ارتفاع کم در مولد موجب توليد انرژي الكتريكي ميگردد.
سيستم ذخيره انرژي هواي فشرده
اين تكنولوژي کمپرسوري را بكار ميبرد که در زمانهاي غير پيک انرژي مازاد را صرف فشردهسازي هوا و ذخيره هواي
فشردهشده با فشار باال در يک مخزن مينمايد .به هنگام دشارژ (معموالً در ساعات پيک) ،هواي فشردهشده به يک محفظه
احتراق توربين گازي وارد و با ترکيب شدن با سوخت موجب چرخش توربين گازي و توليد انرژي الكتريكي ميشود.

Energy Storage System
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سيستمهاي ذخيره انرژي باتري
باتريها انرژي الكتريكي را از طريق واکنشهاي شيميايي ذخيره ميکنند .به عبارت ديگر شارژ کردن يک باتري سبب
واکنشهاي الكتروشيميايي اجزاء آن ميگردد و به اين ترتيب انرژي را به شكل شيميايي ذخيره ميکنند .بر اساس نياز ،واکنش
معكوس شيميايي موجب شارش جريان الكتريكي از باتري به سمت شبكه ميگردد.
سيستم ذخيره انرژي م ناطيس ابررسانا
ايده اصلي اين سيستم اين است که در صورت تزريق جريان مستقيم به يک مدار ابررسانا ،اين جريان بدون تلفات تا بينهايت
در حلقه بسته اين مدار گردش خواهد کرد؛ و زماني که نياز به انرژي داشته باشيم ،ميتوان انرژي ذخيرهشده در اين مدار را به
شبكه تزريق کنيم .سيستم ذخيره انرژي م ناطيس ابررسانا انرژي را در ميدان م ناطيسي حاصل از شارش جريان در يک سيم-
پيچ ابررسانا ذخيره ميکند
سيستم ذخيره انرژي ابر خازن
يكي ديگر از روشهاي ذخيره مستقيم انرژي الكتريكي استفاده از ابر خازنها است .ابر خازنها انرژي الكتريكي را در ميدان
الكتريكي خازن که بين هر الكترود و الكتروليت تشكيل ميشود ،ذخيره ميکنند .با پيشرفت تكنولوژي و کاربرد الكتروليتهاي
با ثابت ديالكتريک باال امكان افزايش ذخيره انرژي در ابر خازنها ميسر ميشود.
سيستم ذخيره انرژي بر پايه هيدروژن
اخيراً توجه بسياري به سيستمهاي ذخيره انرژي بر پايه هيدروژن معطوف گرديده است .عناصر اصلي تشيكيل دهنيده ايين
سيستم عبارتاند از :واحد توليد هيدروژن ،مخزن ذخيره هيدروژن و سيستم تبديل انرژي شيميايي هيدروژن به انرژي الكتريكي
(پيل سوختي ) .از پيل سوختي به عنوان جانشين آينده واحدهاي سوخت فسيلي نام برده ميشود .هيدروژن ييک منبيع انيرژي
تجديدپذير نيست ،بلكه يک حامل انرژي است که توسط يک انرژي ثانويه توليد و نهايتاً با سيوختن در پييل سيوختي ،انيرژي
شيميايي ذخيرهشده در خود را آزاد مينمايد .به عنوان مثال ميتوان انيرژي ميازاد الكتريكيي در سياعات غيير پييک را صيرف
الكتروليز آب نموده و هيدروژن حاصل را در مخازن مخصوص ذخيره کنيم تا در زمان مطلوب در پييل سيوختي تولييد انيرژي
الكتريكي نماييم.
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استفاده از ذخيرهسازهاي انرژي بهطور وسيع در سيستم قدرت ميتواند بر حوزههاي مختلف مطالعه و تحلييل ايين سيسيتم
تأثير داشته باشد که در ادامه به اين موضوع پرداخته خواهد شد.

 -1-8بهرهبرداري
با توجه به ويژگي واحدهاي ذخيره انرژي و عدم قطعيت منابع انرژي تجديد پذير به نظر ميرسد که بتوان با ذخيرهي انرژي
در زمانهاي توليد مازاد و فروش آن در زمانهايي که قيمت برق باالست ،موجب ارتقاي نفع حاصيله از منيابع تجديدپيذير بيه
خصوص انرژي باد شد .به عبارتي حضور ذخيرهسازها ميتواند موجب افزايش نفوذ منابع تجديدپذير چون باد گردد [ .]75از اين
منظر بهرهبردار بايد بتواند از اين ذخاير جديد به صورت بهينه با اهداف مورد نظر خود استفاده کند .لذا بسته به اهداف مورد نظر
اپراتور شبكه بايد اين ذخاير مكانيابي گرديده و همچنين اندازه بهينه آنها تعيين گردد [ .]76عيالوه بير اسيتفادهي بيشيتر از
انرژي باد اين اهداف ميتواند کاهش آسيبپذيري شبكه [ ،]77پخش بار بهينه [ ]78و يا استفاده از اين منيابع در کنيار لينيک
 ACدر بخشبندي ارتباطات سيستمهاي قدرت بزرگ [ ]79نيز باشد .در اين راستا از روشهاي مختلفي ماننيد برناميهنويسيي
تصادفي (با توجه به عدم قطعيت باد) [ ]76و بهينهسازي محدب [ ]78براي مدلسازي و فرمولبندي مسيائل بهينيهسيازي در
حضور سيستمهاي ذخيرهسازي انرژي استفاده ميشود.

 -2-8امنيت و حفاظت
همانطور که گفته شد درصد نفوذ منابع بادي در سيستمهاي قدرت رو به افزايش است .ورود اين منابع به سيستم با بحث-
ها و چالشهاي مختلفي روبهرو است .يكي از مسائل مربوط به ديناميکهاي سيستم قدرت است که با توجه به عيدم کنتيرل-
پذيري کامل منابع بادي به وجود ميآيد .در اين راستا ميتوان از سيستمهاي ذخيرهسازي انرژي مانند  1FESSدر کنيار ادوات
 FACTSمانند  DSTATCOMبراي دادن کنترل بيشتر و کاهش اثرات ورود اين منابع به سيستم استفاده کرد [.]80

Flywheel Energy Storage System

1
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 -3-8کيفيت توان
يكي از مسائل مهم در زمينهي کيفيت توان ،جلوگيري از نقض قيود ولتاژ و حرارتي است .ذخيرهسازهاي انرژي معموالً
توسط مبدلهاي ولتاژ به شبكه متصل ميگردند .اما ميتوان با استفاده از توانهاي راکتيو و اکتيو ذخيرهسازها مشكالت نام
برده را کاهش داد .در واقع توان راکتيو را ميتوان براي مسائل مربوط به ولتاژ و توان اکتيو را براي مديريت بار شبكه استفاده
کرد [.]81

9فصل نهم
خودروهاي برقي
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مقدمه
مسنله کمبود منابع سوختهاي فسيلي و همچنين افزايش ميزان آاليندههاي زيست محيطي ،به حدي رسيده است که
کشورهاي مختلف را به سمت راهكارهايي جدي براي حل اين موضوع سوق داده است .سهم زيادي از مصرف سوختهاي
فسيلي و آلودگي محيط زيست مربوط به حمل و نقل است .بنابراين تمرکز بر گسترش وسايل نقليهاي که آلودگي کمتري را به
محيط زيست تحميل ميکنند ،در دستور کار بيشتر کشورهاي جهان قرار گرفته است .اين موضوع در برخي کشورهاي توسعه
يافته که منابع سوخت فسيلي چنداني در اختيار ندارند ،به مراتب جديتر است .خودروهاي الكتريكي به داليل متعددي که
مهمترين آنها در زير فهرست شدهاند ،از اصليترين گزينههاي حمل و نقل در سالهايي آتي به شمار ميآيند.


افزايش قيمت سوختهاي فسيلي و کمبود آن در جهان.



تالش براي کاهش ميزان آاليندههاي زيستمحيطي.



کاهش آلودگي صوتي ناشي از موتور اتومبيلها.



هزينه پايينتر برق مصرفي خودروي الكتريكي نسبت به سوخت مصرفي خودروهاي معمولي به ازاي مسافت واحد.

خودروهاي الكتريكي ميتوانند از باتريهاي قابل شارژ استفاده کنند که قابليت شارژ با اتصال به يک منبع قدرت خارجي را
دارند .اين خودروها قابليت اتصال به شبكه قدرت دارند و از اين جهت خودروي الكتريكي قابل اتصال به شبكه خوانده ميشوند.
اتصال به شبكه اين قابليت را ايجاد ميکند که خودرو بتواند با شبكه اصلي داد و ستد انرژي داشته باشد .بدين ترتيب ،همان-
گونه که باتري خودرو از شبكه شارژ ميشوند ،ميتوانند در مواقعي که ميارزد ،اين انرژي را به شبكه بفروشند و براي مصرف-
کننده درآمدزايي کنند [.]82
در سالهاي اخير توجه به اين خودروها رو به افزايش بوده است و پيشبيني ميشود در سال  2030درصد نفوذ اين خودروها
در آمريكا به نزديک  50درصد برسد .منتها با توجه به اينكه کشور مورد بررسي در اين تحقيق ايران است و همچنين با در نظر
گرفتن بازهي زماني  5ساله ميتوان گفت که درصد نفوذ اين خودروها در ايران کم بوده و لذا تأثير آنها نيز در شبكهي قدرت
قابل چشمپوشي است .در نتيجه از بررسي اثرات اين موضوع روي حوزههاي مختلف سيستم قدرت صرفنظر شده است.

10فصل دهم
پردازش موازي
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مقدمه
منظور از پردازش موازي استفاده از چندين پردازشگر يا کامپيوتر ،بهطور همزمان ،براي انجام يک وظيفهي مشترک اسيت.
هر پردازشگر بر روي قسمت مشخصي از مسأله کار ميکند و پردازشگرها ميتوانند با يكديگر به تبادل اطالعات بپردازند .علت
نياز به انجام پردازش موازي ،محدوديتهاي پردازش تكي از لحاظ عملكرد و حافظهي موجود است .پردازش موازي امكان حل
سريع تر مسائل و حل مسائل بزرگتر را فراهم ميکند [ .]83حجم شبيهسازي مسائل سيستم قيدرت در قيياس بيا حجيم سياير
زمينههاي علمي ،متوسط محسوب ميشود ،اما حالتهاي شبيهسازي معموال به تعداد زياد اجرا ميشوند .از سويي ديگر ،مسائل
برنامهريزي بهرهبرداري و توسعه به صدها يا هزاران حالت شبيهسازي نياز دارند .در برخي مطالعات ارزيابي احتماالتي ،اين تعداد
به چندين هزار ميرسد .چالش ديگر سيستم قدرت ،نيازمندي آن به شبيهسازي زمانحقيقي ،بهمنظيور بررسيي پاسيي سيسيتم
قدرت در بازهزماني يكسان با سيستم فيزيكي است .اين نيازمنديها ،شبيهسازي سيستم قدرت را بسيار زمانبر و از نظر عددي
حجيم ميسازد .از اين روي پردازش موازي در شبيهسازي و تحليل سيستمهاي قيدرت اميروزي کياربرد فيراوان دارد [ .]84در
ادامه بررسي ميشود که با استفاده از پردازش موازي چه ت ييراتي در حوزه هاي مختلف مربوط بيه تحلييل ،مطالعيه و راهبيري
شبكههاي قدرت ميتواند بهوجود آيد.

-1-10

تأثير پردازش موازي بر حوزهي توزيع

پردازش موازي در طراحي شبكه هاي توزيع کاربرد فراوان دارد .بهعنوان مثال در [ ]85يک نمونه از کاربرد پردازش موازي،
بهمنظور رسيدن به زمانهاي رزولوشن معقولتر ،در بهينهسازي همزمان طر بندي و نوع هادي در يک شبكه توزييع شيعاعي
ارائه گرديده است .اين بهينهسازي ،شامل هزينهي سرمايهگذاري و تلفات خطوط بوده و با در نظر گرفتن قيود بيشينهي جريان
هر هادي ،بيشينهي افت ولتاژ در هر گره در شبكه و قيود مخروطي شدن انجام ميگيرد .براي بهينهسيازي طير بنيدي ،ييک
الگوريتم تبادل شاخه 1بهکار رفته که در آن نقاط مياني ،به منظور پرهيز از رسيدن به بهينههاي محلي توليد ميشيود و بهينيه-
سازي هادي ،توسط الگوريتم برنامهريزي ديناميكي حل ميشود .نمونهاي ديگر از کاربرد پردازش موازي ،در ارائهي الگوريتمي

Branch-exchange

1
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جهت طراحي شبكه هاي توزيع شعاعي خيلي بزرگ ،با استفاده از تكنيک تجزيه 1بوده که منجر به توليد نتايج بهتير نسيبت بيه
ساير تكنيکهاي جداسازي ميشود [.]86

-2-10

تأثير پردازش موازي بر حوزهي امنيت ،پايداري و کنترل

سرعت پردازش در تحليل پايداري ديناميكي و گذراي سيسيتم هياي قيدرت از اهمييت بيااليي برخيوردار اسيت ،از طرفيي
ساختار هاي کامپيوتري متداول ،همچون CPUهاي چندهستهاي ،از محيدوديت سيرعت برخوردارنيد ،از ايين روي اسيتفاده از
پردازش موازي بدين منظور ،موجب بهبود اينگونه تحليلها ميگيردد .بيهعنيوان مثيال در [ ،]87بيه منظيور ارزييابي پاييداري
ديناميكي و گذرا ،يک پلتفرم فوق سرعت باال ،با ساختاري موازي شامل مدارهاي سيگنالهاي ترکيبي (آنالوگ و ديجيتال) ارائه
شده که از حيث سرعت (و نه دقت و پيچيدگي مدل) بر شبيهسازهاي عددي غلبه ميکند .اين ساختار ،شبيهسازهاي عيددي را
از لحاظ سرعت ،هزينهي کم و عملكرد خودکنترل تكميل ميکند.

Decomposition

1

11

فصل يازدهم

سيستم پايش گسترده )(WAMS
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مقدمه
WAMSسيستمي است که بهمنظور پايش عملكرد شبكهي قدرت بهصورت بههنگام 1بهکار ميرود .اين سيستم با بهکيار-
گيري حسگرها در محدودهي وسيعي از شبكهي قدرت ،انجام اندازهگيريها و استفاده از نتايج آنها ،به بهبيود پاييداري شيبكه
کمک فراواني مينمايد .کاربرد هاي اين سيستم عبارتند از :پايش زاويه و فرکانس ،تحليل پس از وقوع خطا و اغتشاش ،پيايش
ولتاژ و پايداري آن ،تخمين حالت بهبود يافتيه ،ارزييابي حاليت مانيدگار و  ....حسيگر اصيلي در  2PMU ،WAMSاسيت کيه
فازور هاي ولتاژ و جريان را در يک پست اندازهگيري ميکند .سنكرونيزه بودن و باال بودن نرخ نمونهبرداري ( 30نمونه يا بيشتر
در هر ثانيه) دو تا از نيازمنديهاي مهم  WAMSاست تا بتيوان رفتيار دينياميكي شيبكه را بررسيي نميود [ ]105و [.]106
WAMSبهعنوان يک سيستم مكمل در کنار سيستم  SCADAبراي بهرهبرداري ايمن و قابل اطمينان الزم است تا احتميال
وقوع خاموشيهاي سراسري کاهش يابد؛ چراکه سيستم  SCADAتنها اطالعات حالت ماندگار با نرخ نمونيهبيرداري پيايين و
غير سنكرون از شبكه در اختيار ميگذارد ،حال آنكه WAMS ،با در دست داشتن دادههايي با نرخ نمونيهبيرداري بسييار بياال،
امكان مشاهدهي وضعيت سيستم قدرت را بهصورت سنكرون و در بازههاي زماني کوچكتر فراهم ميکند WAMS .متشكل از
دو عمل اصلي است:
 دريافت دادهها :منبع اوليهي دادها براي اين سيستم PMU ،است.
 استخراج مقادير از دادههاي حاصل از اندازهگيري :اين کار با استفاده از ابزارهاي تحليل سيگنال و الگوريتمها انجام مي-
شود.
سيستم  WAMSاز شبكهي فازوري 3متشكل از واحدهاي  PMUتوزيع شده در سيستم الكتريكي4PDC ،ها براي جميع-
آوري اطالعات و سيستم  SCADAدر مرکز کنترل استفاده ميکندPMU.ها دادهها را بيا فرکيانس  10اليي  60بيار در ثانييه
گزارش نموده و  PDCنقش مرتبط کردن دادهها و پايش و کنترل PMUها را بر عهده دارد .سيستم  SCADAنيز دادهها را از
ژنراتورها و پستها ،با فرکانس  2الي  10ثانيه به مرکز کنترل ارسال ميکندPMU .ها اغلب با خطوط تلفن بيه  PDCاتصيال
1

Real time
Phasor Measurement Unit
3
Phasor network
4
Phasor Data Concentrators
2
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يافته و سپس دادهها به سرور  SCADAو يا  WAMSفرستاده ميشوند [ .]107در ادامه به بررسي تاثير موضيوع اسيتفاده از
 WAMSدر حوزههاي مختلف مربوط به تحليل ،مطالعه و راهبري شبكههاي قدرت ميپردازيم.

-1-11

امنيت و حفاظت

سيستمهاي  WAMSدر حوزهي امنيت و حفاظت ت ييرات زير را ايجاد ميکند:
 -1-1-11بازيابي
پس از وقوع يک خاموشي در سيستم قدرت ،بازيابي هر چه بيشترِ بار و در کوتاهترين زمان ممكن ،يک امر حياتي است .در
دسترس نبودن دادههاي دقيق و بههنگام ،موجب افزايش زمان بازيابي ميگردد .سيستم  ،WAMSدادههاي دقيقتيري بيراي
بازيابي فراهم ميکند.به عنوان مثال WAMS ،به منظور تخمين بار قابل بازيابي 1پس از انرژيدار کيردن شيبكه و همچنيين
پايش پارامترهاي سيستم درصورتيكه سيستم بازيابي شده مجددا ناپايدار گردد ،بهکار ميرود [ .]108عالوه بر اين ،با استفاده از
سيستم  ،WAMSميتوان يک روش جديد تقسيمبندي 2در فرآيند بازيابي ارائه نمود که با استفاده از آن ،رؤيتپذيري کامل هر
جزيره حاصل خواهد شد [.]109
 -2-1-11حفاظت
وجود يک طر بازبست خودکار صحيح ،از نيازمندي هاي مهم هر سيستم حفاظتي است .طر بازبست خودکيار مبتنيي بير
PMUها ،با بهکارگيري فازورهاي ولتاژ و جريان ،دستهبندي خطاهاي گذرا و دائم روي خطوط انتقال را به نحوي مطمنن ميسر
ميسازد [ .]110عالوه بر اين ،جمعآوري دادههاي حاصل از  PMUدر مورد ولتاژهاي ژنراتور ،فرکانس و زاويه روتور ،بالفاصله
پس از پاکسازي خطا و استفاده از آنها در يک الگوريتم طبقهبنديکننده (مانند  )3SVMامكان پيشبيني دقيقتر و سيريعتري
از وضعيت پايداري گذرا در اختيار ميگذارد [.]111

Restorable load
Sectionalizing
Support Vector Machine

1
2
3

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري

43
ويرايش اول،آذر 1393

 -3-1-11پايداري ديناميكي
استفاده از سيستمهاي  ،WAMSدر طراحي کنترل پايدارسازها موجب بهبود ميرايي نوسانات سيستمهياي قيدرت ترکيبيي
 AC\DCميگردد .به عنوان مثيال در [ ،]112بيا اسيتفاده از دادههياي  WAMSو همچنيين عملكيرد مدوالسييون تكميليي
 ،HVDCيک  1WASCمؤثر بهمنظور بهبود پايداري سيستمهاي قدرت بزرگ طراحي شده اسيت .همچنيين امكيان در نظير
گرفتن ،تأخير زماني ارسال دادهها توسط  WAMSدر اين طر وجود دارد .عالوه بر اين ،ميرا کردن نوسانات بين ناحييهاي در
شبكههاي ترکيبي ،DC/ACبا کنترلکنندهي مبتني بر  WAMSنسبت به  2PSSموثرتر و بهتر صورت ميپذيرد [.]113
 -4-1-11پايداري ولتاژ
ارزيابي آنالين پايداري ولتاژ ،با استفاده از PMUها و سيستم  WAMSسريعتر و مطمننتر انجام ميگيرد و امكان برنامه-
ريزي اقدامات پيشگيرانه و اصالحي بهمنظور ممانعت از خاموشي سراسري را فراهم ميآورد .بهعنوان مثال در [ ،]116-114بيا
استفاده از يک درخت تصميمگيري مبتني بر  ،WAMSپيشبيني ناپايداري ولتياژ طيي دوثانييه پيس از اغتشياش (اغتشياش
کوچک -محدود به اغتشاش بار) انجام شده است .در اين روش ،فازورهاي ولتاژ ،چند ثانيه پس از اغتشاش و قبل از آن به يک
درخت تصميمگيري آموزش داده شده اعمال ميشود تا ناپايداري ولتاژ سيستم قدرت پيشبيني شود.

 -2-11بهرهبرداري
سيستمهاي  ،WAMSحوزهي بهرهبرداري را به شر زير تحت تأثير قرار ميدهد.
 -1-2-11تخمين حالت
مشكل اصلي در تخمين حالت به روش کنوني ،نامناسب بودن دادهها و خطاهاي توپولوژيک ميباشد .اسيتفاده از دادههياي
حاصل از  ،PMUاين مشكل را برطرف کرده و امكان انجام يک تخمين حالت دقيق خطي را طي يک فرآيند دو مرحلهاي ،بيا

Wide Area Stabilising Control
Power Systems Stabilizer
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ورودي قراردادن ولتاژها و جريانهاي مختلط فراهم ميکند [ .]117به طور کلي ،استفاده از PMUها ،با توجه به قابليت آنهيا
در محاسبهي فاز و دامنهي ولتاژها و جريانها ،نسبت به اندازهگيريها و تخمين حالت سينتي ،ييک دييد دقيقتيري از سيسيتم
قدرت به دست ميدهد .در واقع بدين طريق ،هر واقعهي ديناميكي و گذراي رخ داده در شبكه ثبت شده و شماي حالت ماندگار
سيستم قدرت را متحول ميکند [.]118
 -2-2-11پخش بار بهينه
بهمنظور تسهيل افزايش نفوذ منابع تجديدپذير ،در کنترل و بهرهبرداري سيستمهاي قدرت بايد تدبيري براي مت ير بيودن و
عدم قطعيت اين منابع انديشيده شود .الزم است که از امنيت و پايداري سيستم قدرت بهصورت ديناميكي ،بيا ت يييرات ميداوم
شرايط بهرهبرداري سيستم مطمنن شد .به عنوان مثال در [ ]119الگيوريتم کنترليي پخيش بيار بهينيهي تصيادفي دينياميكي
) 1(DSOPFمبتني بر  WAMSبا استفاده از طراحي بحراني تطبيقي ) 2(ACDجايگزين  AGCو کنترل ولتياژ ثانوييه شيده
است .اين راه حل کنترلي ،پخش بار  ACهماهنگشده براي بهره برداري شبكهي هوشمند را در محيطي بيا عيدم قطعييت و
ت ييرات کوتاهمدت باال فراهم ميکند .کنترلکنندهي  ،DSOPFبهطور ديناميكي ،با تنظيم مداوم نقاط تنظييم حاليت مانيدگار
ارسال شده توسط الگوريتم  OPFسنتي ،سيستم قدرت را به نقطهي کاري بهينهي آن ميبرد.

 -3-11توزيع
با توجه به چالش هاي ناشي از نفوذ باالي منابع توليد پراکنده در شبكههاي توزييع ،ايين شيبكههيا نيياز بيه ييک سيسيتم
 SCADAمطمنن و انعطافپذير ،با قابليت انجام فرآيندها بهصورت بههنگام دارند .به عنوان مثال در [ ]120چنين سيستمي با
استفاده از عاملين سيار 3پيادهسازي شده است.

1

DynamicStochastic Optimal Power Flow
Adaptive Critic Designs
3
Mobile agents
2

12فصل دوازدهم
سيستمهاي قدرت خيلي بزرگ
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مقدمه
تحليل دقيق سيستم هاي قدرت خيلي بزرگ ،نيازمند ابزار مناسب مختص آنهاست .از جملهي اين نيازمنديها ميتيوان بيه
الگوريتم هاي محاسباتي جديد براي مديريت کارآمد شبيهسازيهاي ديناميكي و حالت ماندگار شيبكههياي بيزرگ ،روشهياي
خوشهبندي بهمنظور تقسيم يک شبكهي بزرگ به چندين قسمت کوچكتر ،و ابزار جديد براي مدلسازي بازار بيرق اشياره نميود
[ .]121در ادامه بررسي ميشود که چه چالشها و الگوريتمهاي جديدي براي تحليل ،مطالعه و راهبري شبكههاي قدرت خيلي
بزرگ در حوزههاي مختلف وجود دارد.

 -1-12برنامهريزي شبكههاي توزيع خيلي بزرگ
در [ ]122يک ابزار جديد براي برنامهريزي شبكههاي توزيع خيلي بزرگ به نام مدل شبكهي مرجيع ) 1(RNMارائيه شيده
است .اين روش به رگوالتورها در تخمين هزينههاي کارآمد در خصوص تنظيم تشويقي 2اعمال شيده بيه شيرکتهياي توزييع
کمک کرده و در برنامهريزي  greenfieldو يا توسعهي شبكهي موجود کاربرد دارد.

-2-12

تحليل امنيت و حفاظت شبكههاي قدرت خيلي بزرگ

تحليل ديناميكي سيستمهاي قدرت خيلي بزرگ بهصورت آنالين ،نياز به الگوريتمهايي با سرعت شبيهسازي باال ،با حفظ
دقت آن دارد .بدين منظور مدل خطي سيستم بهصورت مرحلهاي تجزيه ميشود .در اين روش ،مدل سيستم براساس ساختار
قطري مرزبندي شدهي آن تجزيه ميشود تا تنها قسمتهاي مربوطه مد نظر قرار گيرد .به بياني ديگر ،هدف حل مسائل جزئي
و بهروزرساني زيرماتريسهاي ژاکوبين است [.]121

Reference Network Model
Incentive regulation
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نتيجهگيري:
در اين پروژه براي تعيين موضوعات آيندهپژوهيِ مطالعه ،تحليل و راهبري شبكههاي برق ،مقاالت معتبر مربوط به اين امر
بررسي شد .در اين زمينه کليهي مقاالت از سال  2011تا  2013مجالت:
 IET Generation,Transmission,Distribution,
 IET Renewable Power Generation,
Transactions on Power System,

 IEEE

 IEEE Transactons on Power Delivery,
 IEEE Transactions on Smart Grid,
 IEEE Transactions on Sustainable Energy,

مورد بررسي قرار گرفتند ،که با مطالعهي اين مقاالت  14موضوع به عنوان موضوعات آينيدهپژوهيي در مطالعيه ،تحلييل و
راهبري شبكههاي برق استخراج گرديد .اين موضوعات عبارتند از:
 حفاظت گسترده
 کنترل گسترده
 شبكههاي داراي چند پايانهي DC

 پايايي
 افزايش نفوذ منابع تجديدپذير
 هوشمندسازي شبكه
 شبيهسازي و آناليز بههنگام
 ادوات جديد در سيستم قدرت
 سيستمهاي ذخيرهساز انرژي
 خودروهاي برقي
 پردازش موازي
 سيستمهاي توزيع با نفوذ باالي منابع توليدپراکنده (شبكههاي توزيع فعال)
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 پايش گسترده
 سيستمهاي قدرت خيلي بزرگ
در اين گزارش موضوعات آينده پژوهي باال تشريح شده و تاثير هر يک از ايين موضيوعات بير  11حيوزهي تعييين شيدهي
مطالعه ،تحليل و راهبري شبكههاي برق (که در گزارش درخت فناوري به آن اشاره شده است) بررسي گرديد.
با توجه به ضريب نفوذ استفاده از موضوعات مطر شده در آينده صنعت برق در بازه هياي زمياني متفياوت ,ميي تيوان بيا
مشخص کردن هر يک از اين بازه هاي زماني به اولويت بندي و تصميم گيري در پياده سازي آنان پرداخت.

پيوست و ضمائم
جلسات کميته راهبري
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هدف از انجام اين پروژه تدوين سند راهبردي براي توسعهي نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبكهي برق در کشور
ايران است .براي انجام اين کار الزم است در ابتدا ابعاد مختلف سيستم قدرت شناسايي شوود ،سو س سيسوتم قودرت از ديود
نرمافزاري به حوزههاي مختلف تقسيمبندي شده و نرمافزارهاي متداولي که براي تحليل ،مطالعه و راهبري در هر يک از ايون
حوزه ها در جهان استفاده مي شوند شناسايي شده و مشخصات هر يک مورد بررسي قرار گيرد .در اين گوزارش ايون دو موورد،
يعني تقسيمبندي سيستم قدرت به حوزههاي مختلف از ديد نرمافزاري و شناسايي نرمافزارهاي مورد استفاده در هر يک از اين
حوزهها ،محقق ميشود.
در مراحل بعدي پروژه نيازهاي نرمافزاري صنعت برق ايران در هر يک از ايون حووزههوا شناسوايي شوده و بوا اسوتفاده از
اطالعات اين گزارش ميتوان بررسي کرد که آيا اين نيازها در نرمافزارهاي کنوني موجود در بازار پوشش داده ميشود و نيز آيا
اين نرمافزارها قابل دسترسي (با درنظر گرفتن مسائلي مانند قابل کرك شدن نرمافزار ،هزينهي خريد نرمافزار ،مسائل تحوريم،
قابل اطمينان بودن نرم افزار از لحاظ امنيت سايبري ،و  )...هستند يا خير .در صورت منفي بودن جواب هر يک از سواالت فوق،
نيازهاي نرمافزاري صنعت برق ايران مشخص شده و اولويتبندي ميگردد.
در فصل اول اين گزارش ادبيات موضوع حوزههاي فناورانه و درخت تكنولوژي مورد بررسي قرار ميگيرد .در فصل دوم اين
گزارش ابعاد مختلف سيستم قدرت شناسايي شده و با استفاده از واحدهاي محاسباتي نرمافزارهاي مهم و معتبر در صنعت برق،
رويههاي مورد نياز براي راهبري ،مطالعه و تحليل شبكههاي برق مشخص شده و همچنين حووزهبنودي ايون صونعت از ديود
نرمافزاري صورت ميپذيرد .در فصل سوم نرمافزارهاي موجود در جهان در هر يک از اين حوزهها معرفي شده و مشخصوات و
ويژگيهاي هر يک مورد بررسي قرار ميگيرد .در انتها ،در فصل چهارم ،نتيجهگيري اين گزارش ارائه خواهد شد.
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مقدمه
بهمنظور تصميمگيري براي جهتگيريهاي کالن (مشتمل بر راهبردها و سياستها) و نيز انجام مطالعوات آينودهپژوهوي،
الزم است تا در ابتدا اجزا و زيرسيستمهاي تشكيلدهندهي اين فنواوريهوا مشوخص شووند .در روش پيشونهادي ،از عبوارت
حوزههاي فناورانه براي استناد به اين اجوزا اسوتفاده مويشوود .حووزههواي فناورانوه در برگيرنودهي دو مفهووم اصولي اسوت:
زيرفناوريها ،کاربردها ،و يا هر دو .در بعضي فناوريهاي راهبردي مانند توربين بادي ،منظوور از حووزهي فناورانوه ،قطعوات و
زيرفناوريهاي تشكيلدهنده آن است .در گونهاي ديگر از فناوريهاي راهبردي مانند نانو فناوريها ،حوزههاي فناورانه مشتمل
بر استفاده از نانوفناوريها در صنايع الكترونيک ،نساجي ،پزشوكي بووده و معنوي کواربرد را بوه خوود مويگيورد .درنهايوت ،در
فناوريهاي راهبردي مانند پيل سوختي ،حوزهي فناورانه را بايد متشكل از کاربرد و زيرفناوري (بوه صوورت تواموان) دانسوت،
مانند استفاده از پيل سوختي از نوع  SOFCدر کاربردهاي قابل حمل .در يک جمعبندي شناسايي حوزههاي فناورانه:
"مجموعهاي از حاالت مختلف به کار رفتن زيرفناوريهاي داراي زمينه دانشي مشترك در کاربردهاي مختلف محصولي يا
فرايندي است".
در ادبيات مديريت فناوري ،رويكردهاي مختلفي براي شناسايي حوزههاي فناورانه ارائه گرديده است .با توضيح هر روش و
نيز انجام مقايسه ميان آنها از يک طرف ،و با توجه به ويژگيهاي موجود در هر مسئله از طرف ديگر ،ميتوان روش مناسو
براي شناسايي حوزههاي فناورانه در فناوريهاي راهبردي را انتخاب نمود.
شناخت فناوري منجر به تعيين مرزهاي دانشي ميگردد .در ادبيات راههاي مختلفي مانند تعيين نزديكي ميوان حووزههواي
فناورانه با اندازهگيري فاصلهي فناورانه و برآورد حجم بازآموزي موردنياز که متخصصان يک حوزه براي کار در ساير حووزههوا
الزم دارند از طريق نظر خبرگان و تحليلهاي کتابسنجي و پتنت ،براي شناسوايي اجوزاي فنواوري موورد مطالعوه اسوتفاده
ميگردد .در کنار اين دو روش ،در ادبيات مديريت فناوري ،حوزهاي به نام شناسايي فناوري وجود دارد که همين هدف شناخت
فناوري را دنبال ميکندشناسايي فناوري مي تواند عالوه بر شناخت فناوري ،شامل يک ارزيابي اوليه به منظور حذف گزينههاي
نامربوط نيز باشد .اين عمل باعث ميگردد تا تعدادي از حوزهها که ارزش راهبردي بيشتري دارند ،در قدمهاي بعودي ارزيوابي
گردند و حوزههايي با اثر بخ شي کمتر از گردونه ارزيابي خارج گردند و در زمان و هزينه فرايند تدوين راهبرد صرفهجويي شود.
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با اين تعريف ،روشهاي فناوري را ميتوان به دو گروه تقسيم نموود :روشهوايي کوه تنهوا بوه شناسوايي ليسوت سوادهاي از
فناوريها ميپردازند و روشهايي که عالوه بر شناسايي ،دست به ارزيابي اوليه و حذف فناوريهاي نامربوط نيز ميزنند.
در ادبيات مديريت فناوري ،رويكردهاي مختلفي براي شناسايي فناوري ارائه گرديده است .در اينجوا بوه توضويح مختصور
روشها و مقايسه ميان آنها پرداخته ميشود .با توضيح هر روش و نيز انجام مقايسه ميان آنها ميتوان روش مناس بوراي
شناسايي زيرفناوريها در فناوريهاي راهبردي را انتخاب نمود.

نگرش زنجيره ارزش فناوري
اين روش هر بنگاه را مجموعهاي از فعاليتهايي ميداند که به منظور طراحي ،توليد ،بازاريابي ،فوروش و خودمات پوس از
فروش محصول يا خدمات انجام ميشوند .اين فعاليتها به دو دسته فعاليتهاي اصلي و فعاليتهاي پشتيباني تقسيم ميشوند:
فعاليتهاي اصلي ،شامل توليد محصول/خدمات ،فروش و انتقال به خريدار ،همچنين خدمات پوس از فوروش مويباشوند.
فعاليت هاي پشتيباني بعنوان حمايتکننده فعاليت هاي اصلي بوده و شامل تهيه مواد اوليوه ،فنواوري ،نيوروي انسواني و ريوره
ميباشد .مايكل پورتر ،معتقد است که هر فعاليت با ارزش در اين زنجيره ،اعم از فعاليتهاي اصلي و پشتيباني در برگيرنده يک
يا چند فناوري ميباشد.
فناوري در تمام فعاليتهاي توسعه (چه فعاليتهاي اصلي و چه فعاليتهاي پشوتيبان) نهفتوه اسوت .بوا جوايگزين نموودن
فعاليتهاي زنجيره ارزش ترسيم شده براي توسعه با فناوريهاي متناظر با آن ،بنگاه قادر بور شناسوايي حووزههواي فناورانوه
خواهد بود .مراحل شناسايي فناوري با اين روش نيز به صورت زير است:
 توسعه(طراحي) زنجيره ارزش بنگاه،
 شناسايي فناوريهاي موجود به کار رفته در هر فعاليت،
 شناسايي فناوريهاي جديدي که قابليت استفاده در فعاليتهاي زنجيره ارزش را دارا ميباشند.
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نگرش فرايندي
فرايند به صورت مجموعهاي از فعاليتها تعريف ميشود که ورودي را به خروجي تبديل ميکند .اين تبديل به منظور ايجاد
نتايج ارزشمند براي مشتريان داخلي و خارجي صورت ميپذيرد .هر بنگاه يا سازمان ار سوه نووع فراينود تشوكيل شوده اسوت:
فرايندهاي اصلي  ،فرايندهاي پشتيبان  ،و فرايندهاي مديريتي  .فناوري در تمام فرايندهاي بنگاه که وروديها را به خروجوي
تبديل کرده و براي مشتري ارزش آفريني ميکنند ،به چشم ميخورد .در اين ميان ،فناوريهاي راهبوردي نيوز فنواوريهوايي
هستند که در فرايندهاي کليدي بنگاه به کار رفتهاند يا قابليت استفاده را دارند .فرايندهاي کليدي نيز فراينودهايي هسوتند کوه
بيشترين نقش را در موفقيت بنگاه دارا ميباشند.
براي استفاده از اين روش ،در ابتدا زنجيره اصلي فرآيند شناسايي ميشود و فرايندهاي کليدي آن معين ميگردد .از آنجا که
هر فرآيند متشكل از چندين فعاليت ميباشد ،با شناسايي فناوريهاي مرتبط با هر فعاليت ،مي توان حوزهي راهبردي را انتخاب
نمود .جهت تكميل شناسايي ،شناخت فناوريهاي رقيبي که در هر فعاليت ميتوانند جايگزين فناوري فعلي باشند نيز به عمق
شناسايي کمک شاياني مينمايد .فناوريهاي شناسايي شده ميتوانند از نوع سختافزاري ،نرمافزاري و يا مهارتهاي فناورانه
و مانند آن باشند .البته معموال در فرآيندهاي توليدي ،تعداد فعاليتها و فناوريهاي شناسايي شده زياد بووده و همگوي نيوز از
وزن و اهميت يكسان برخوردار نيستند .لذا ارزيابي حوزههاي شناسايي شده به عنوان قدم ضروري بعدي تعريف مويگوردد .در
اين رابطه ،مدلي مبتني بر استفاده از مهندسي مجدد فرايندهاي کس و کار براي شناسايي و ارزيابي فناوريهواي راهبوردي
بنگاه ارائه نمودهاند.
دو مزيت عمده رويكرد فرايند محور در برابر زنجيره ارزش فناوري را مي توان تمرکز بر نتايج به جاي کارکردها/وظوايف و
داشتن يک نگاه يك ارچه به شناسايي فناوري نام برد .اين روش معموال براي شناسايي فناوريهاي فرآيندي (مانند فناوريهاي
فرآيند توليد يک محصول) در سطح بنگاه و يا صنعت بكار ميرود.
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1

اين روش يكي از ابزارها و روشهاي بكارگرفته شده در مديريت کيفيت جامع ( )2TQMبوده و بدنبال شوناخت انتظوارات
مشتريان از محصول /خدمات ارائه شده ميباشد .اين روش ابزار مناسبي براي شناسايي فناوريهاي محصول /خدمات ميباشد.
در اين روش ،خواستهها و نيازهاي مشتريان ،بعنوان يک ورودي دريافت شده و س س در قال خصوصيات کيفي ،تبيين گشته
و مبناي کار مهندسين براي برآورده نمودن خواست مشتري قرار ميگيرد .مهندسين اين خصوصيات کيفي را بوا فعاليوتهواي
مربوطه ارتباط داده و فناوريهاي موجود يا جديدي را که بتوانند در اين زمينه به آنها کمک کند ،شناسايي ميکنند .اين ابزار
روشي سيستماتيک براي شناخت انتظارات مشتري و اعمال اين انتظارات در محصول ميباشد و روش علموي جهوت طراحوي،
مهندسي و توليد محصول ارائه مينمايد .بعالوه ارزيابي عميقي از فناوريهاي موجود و يا آينده محصول ارائه مينمايد.
استفاده از روش  QFDدر شناسايي فناوري مستلزم مراحل زير است:
 ترجمه نيازها مشتري به ويژگيهاي کيفيتي از طريق ماتريس کيفيت،
 ارتباط دادن ويژگيهاي کيفيتي به ماتريس کارکردهاي محصول/سرويس،
 شناسايي فناوريهايي که براي تامين کارکردهاي محصول/سرويس به کار رفته و موج بهبود عملكورد کلوي آن
ميشود.
روش  QFDراهي براي شناسايي حوزههاي فناوريهاي کليدي ،ارزيابي اوليه آنها و انتخاب حوزههاي منتخ در سوطح
بنگاه است .به طور کلي ،جهت شناسايي کاربردهاي فناوري موجود در يک بنگاه اقتصادي معموال از نگرش فرآيندي و زنجيره
ارزش براي فناوريهاي فرآيندهاي توليد و از نگرش  QFDبراي زيرفناوريهاي محصول استفاده ميگردد.

نگرش نگاشت فناوري
عموماً از نگاشت فناوري در برنامهريزي فناوري در سطح ملي استفاده ميشود .برناموهريوزي فنواوري بوه فهوم عميقوي از
فناوريها و روند تغييرات آن نياز دارد .رسم يک نگاشت به تصميمگيران در بحث و تبادل نظر کموک مويکنود .نگاشوت بوه
Quality Function Deployment
Total Quality Management

1
2
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صورت متني يا گرافيكي به تعيين ارتباطات در ميان فناوريها کمک ميکند .ترسيم نگاشت ،يوک راه ايودهآل بوراي نموايش
گرافيكي يا متني از اجزاء ،پيكربندي و ارتباطات بين اجزاء دانش مورد نظر بوده و موج فهم دقيقي از موضوع ،حتوي بوراي
افراد نا آشنا ،ميشود .نگاشت فناوري معموالً در سطح ملي و براي يک بخش يا حوزه فناوري يا صونعتي موورد اسوتفاده قورار
ميگيرد.
در يک تعريف ساده عموماً يک نگاشت ،شامل تعدادي گره 1و خط 2ميباشد .هر گره ميتواند بيانگر يک موضوع ،مفهووم،
فناوري ،کاربرد يا هرگونه اطالعات ديگر بوده و خطوط بين گرهها ،ارتباط بين آنها را نشوان مويدهود .يكوي از مهومتورين
کاربردهاي نگاشت فناوري براي مديران ،برنامه ريزان و مديران تحقيق و توسعه ،امكان شناسايي و تحليل و تصميمگيوري بور
روي فناوري مرتبط با فعاليتها يا فرايندهاي بنگاه ،همچنين کنترل و رديابي اثرات فناورانه آنها بر محصوالت و خدماتشوان
ميباشد .از اين روش ميتوان براي شناسايي حوزههاي فناورانه در هر دو حالت زيرفناوري و کاربرد نيز استفاده نمود.
چهار روش شناخته شده زير ،براي ترسيم نگاشت فناوري وجود دارد که با توجه به نياز تحليلگران و برنامهريزان مي تواند
مورد استفاده قرار گيرد ،اين چهار روش عبارتند از:
 نگاشت تاريخي :اين نوع نگاشت بيشتر به منظور تعيين مسير و رونوديوابي تغييورات و پيشورفت فنواوري اسوتفاده
ميشود.
 نگاشت همبستگي کلمات :بر اساس تعداد انتشارات و حق ثبت اختراعاتي که در يک دوره زماني ظهوور مويکننود،
روند رشد دانش با اين روش تعيين ميگردد .اين فعاليوت باعوث مويگوردد جهوتگيوريهواي علموي و تمرکوز
متخصصان که احتماالً بيشترين تغييرات فناورانه را به دنبال خواهد داشت روشن گردد.
 نگاشت علي و معلولي :در نگاشت نوع سوم به روابط علّي و معلولي يک فناوري و موضوعات تاثيرگذار بور روي آن
توجه و اين اثرات ترسيم مي گردند.
 نگاشت مفهومي :اين نگاشت به ترسيم موضوعات و مفاهيم مرتبط با يک فناوري از منظر مورد عالقه ميپردازد .با
اين نگاشت ميتوان حوزههاي فناورانه را به صورت مبسوط ترسيم کرده و مورد بررسي قرار داد.
Node
Line
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مقايسه ميان نگرش هاي شناسايي فناوري
در اين قسمت ،چهار روش ذکر شده در شناسايي فناوري از منظر محدوديتها و مزيتهايشان باهم مقايسه ميگردد .هور
يک از اين روشها داراي سطح توانمنديهاي متفاوتي ،از شناسايي زيرفناوريهاي محصول در يک بنگاه گرفته توا شناسوايي
کاربرد فناورانه در سطح ملي دارند .روشهاي شناسايي فناوري ميتواند به دو گروه روشهاي شناسايي فنواوري و روشهواي
شناسايي-ارزيابي فناوري تقسيم شوند.
براي شناسايي فناوريهاي محصول در سطح بنگاه ،استفاده از روش  QFDو نيز براي شناسوايي کاربردهواي فناورانوه در
سطح ملي يا بخشي ،نگرش نگاشت فناوري مناس خواهد بود .به طريق مشابه ،در مورد شناسايي فنواوريهواي فراينود ،سوه
نگرش زنجيره ارزش فناوري ،نگرش فرايند محور و  QFDقابل استفاده در سطح بنگاه هستند .در اين شرايط اگور عوالوه بور
شناسايي ،ارزيابي اوليه هم هدف مطالعه است ،روش فرايند محور نسبت به ساير روشها از ارجحيت برخوردار است.
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 2فصل دوم
رويههاي نرمافزاري و حوزهبندي مطالعه ،تحليل و
راهبري شبكهي برق
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مقدمه
از آنجا که صنعت برق يک صنعت بسيار پيچيده و وسيع است ،براي بررسي نيازهاي نرمافزاري راهبري ،مطالعه و تحليول
اين سيستم نياز است که در ابتدا رويههاي نرمافزاري مربوط به اين صنعت به حوزههاي مختلف تقسيمبندي گوردد و وضوعيت
هر حوزه به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد ،هرچند که اين حوزهها به نحوي به يكديگر مرتبط بوده و جداسازي کامول
امكانپذير نيست.

رويههاي نرمافزاري راهبري ،مطالعه و تحليل شبكههاي برق
براي انجام حوزهبنودي چهوار نورمافوزار معتبور و مهوم در زمينوهي مطالعوات شوبكهي بورق (،CYME ،DIgSILENT
 NEPLANو  )ETAPمورد مطالعه قرار گرفتند و واحدهاي محاسباتي اين چهار نرمافزار مورد بررسوي قورار گرفوت .سو س
واحدهاي محاسباتي نرمافزارهاي مورد استفاده در ديس اچينگ ملي ايران مورد بررسي قرار گرفت و در انتها با اجتماع واحدهاي
محاسباتي اين دو مورد و ادرام آنان ،ليست جامعي از کليهي رويههاي نرمافوزاري موورد نيواز در راهبوري ،مطالعوه و تحليول
شبكههاي برق تهيه شد.
 -1-2-2واحدهاي محاسباتي نرمافزار DIgSILENT

واحدهاي محاسباتي نرمافزار  DIgSILENTبه قرار زير است:
 آناليز پخش بار،
 آناليز خطا،
 کاهش شبكه،
 آناليز پايداري ولتاژ،
 حساسيتهاي پخش بار،
 آناليز پيشامد،
 محاسبات پارامترهاي خطوط هوايي و کابلها،
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 آناليز شبكههاي توزيع،
 حفاظت،
 بهينهسازي شبكهي توزيع،
 آناليز هارمونيک،
 پخشبار بهينه،
 آناليز قابليت اطمينان،
 تخمين حالت،
 آناليز ديناميک سيستم قدرت،
 انرژيهاي تجديدپذير.
 -2-2-2واحدهاي محاسباتي نرمافزار CYME

واحدهاي محاسباتي نرمافزار  CYMEاز قرار زير است:
 آناليز شبكههاي توزيع،
 oپخشبار نامتقارن
 oآناليز جامع خطا
 oتخصيص و تخمين بار
 oمتعادلسازي بار
 oجايابي بهينهي خازن
 oآناليز پايداري
 oآناليز قابليتاطمينان
 oهارمونيک
 oآناليز ديناميکهاي بلندمدت
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 oمدلسازي شبكهي فشارضعيف
 oبهينهسازي توان راکتيو
 oآناليز Arc flash

 oراهاندازي موتور
 oپخش بار رخداد
 oهماهنگي ادوات حفاظتي
 oبهينهسازي کليدزني
 oبازيابي
 oمدلسازي بهينه پست
 oآناليز شبكههاي مش خوردهي ضعيف
 آناليز شبكههاي انتقال،
 oپخشبار
 oآناليز اتصالکوتاه
 oپخشبار رخداد
 oآناليز Arc flash

 oهماهنگي ادوات حفاظتي
 oراه اندازي موتور
 oهارمونيک
 oپخشبار DC

 oپايداري گذرا
 oپايداري ولتاژ
 oپخشبار بهينه
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 oطراحي سيستم زمين
 تعيين ظرفيت کابل،
 شبيهسازي و آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي.
 -3-2-2واحدهاي محاسباتي نرم افزار NEPLAN

واحدهاي محاسباتي نرمافزار  NEPLANاز قرار زير است:
 سيستمهاي قدرت،
 oانتقال،
 پخش بار،
 آناليز اتصال کوتاه،
 آناليز هارمونيک،
 حفاظت ديستانس،
 آناليز قابليتاطمينان،
 شبيهسازي ديناميكي،
 اشباع ترانس جريان،
 کاهش شبكه،
 مديريت دارايي،
 آناليز سيستم زمين،
 پخشبار بهينه،
 پايداري سيگنالکوچک،
 آناليز پايداري ولتاژ،
 آناليز ظرفيت انتقال دردسترس،
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 پيشبيني گرفتگي( 1تراکم) روز بعد،
 oتوزيع،
 پخش بار،
 آناليز اتصال کوتاه،
 آناليز استارت موتور،
 آناليز هارمونيک،
 آناليز ،Selectivity
 حفاظت ديستانس،
 آناليز قابليتاطمينان،
 شبيهسازي ديناميكي،
 کاهش شبكه،
 استراتژي بهينهي بازيابي شبكه،
 تقويت فيدر،
 ارزيابي ارتشاشات شبكه،
 آناليز ولتاژ پايين،
 مبادلهي فاز،
 بهينهسازي در شبكهي توزيع،
 مديريت دارايي،
 آناليز سيستم زمين،
 oتوليد،

Congestion

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

16
ويرايش اول،آبان 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

 پخش بار،
 آناليز اتصال کوتاه،
 آناليز استارت موتور،
 آناليز ،Selectivity
 آناليز قابليتاطمينان،
 شبيهسازي ديناميكي،
 اشباع ترانس جريان،
 مديريت دارايي،
 تعيين سايز کابل،
 آناليز ،Arc flash
 آناليز سيستم زمين،
 oصنعتي،
 oحفاظت،
 پخش بار،
 آناليز اتصال کوتاه،
 آناليز استارت موتور،
 آناليز ،Selectivity
 حفاظت ديستانس،
 شبيهسازي ديناميكي،
 انرژيهاي تجديدپذير،
 شبكههاي هوشمند،
 مديريت دارايي،
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 oماژول شبيهسازي دارايي،
 oتعمير و نگهداري قابليتاطمينان محور.1
 -4-2-2واحدهاي محاسباتي نرمافزار ETAP

واحدهاي محاسباتي نرم افزار  ETAPنيز از قرار زير است:
 طراحي و آناليز سيستم قدرت،
 oآناليز Arc flash

 oاستارت-آپ ژنراتور
 oآناليز پخش بار
 oآناليز اتصال کوتاه
 oآناليز راهاندازي موتور
 oآناليز پايداري گذرا
 oتخمين پارامتر
 oسايز کابل
 oسايزبندي  MVAترانس
 oبهينهسازي تپ ترانس
 oسيستمهاي پنل
 oپخشبار نامتقارن
 oپخشبار بهينه
 oآناليز قابليتاطمينان
 oظرفيت خط
Reliability centered maintenance

1
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 oثوابت خط
 sag oو استقامت خط
 oلينک انتقال HVDC

 oفيلترهاي هارمونيک
 oاسكن فرکانسهاي هارمونيک
 oپخشبار هارمونيک
 سيستم مديريت آنالين توان،
 oپايش و شبيهسازي
 oمديريت انرژي
 oبارزدايي سريع
 oاتوماسيون پست
 حفاظت
 oهماهنگي ادوات حفاظت
 oتست و شبيهسازي رفتار رله
 سيستم اتصال زمين
 آناليز گرمايي کابل
 شبكههاي هوشمند و ريزشبكه،
 انرژيهاي تجديدپذير
 آناليز اتصال زمين
 آناليز شبيهسازي گذرا و ديناميكي
 آناليز کيفيت توان
 آناليز سيستم توزيع
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 -5-2-2واحدهاي محاسباتي نرمافزارهاي مورد استفاده در ديسپاچينگ ملي ايران
واحدهاي محاسباتي نرمافزارهاي مورد استفاده در ديس اچينگ ملي ايران از قرار زير است:
AGC -1
EDC -2

1

2

 -3برنامهريزي توليد
 -4پيشبيني بار
OLF -5

3

4

5

 -6تخمين پارامترها و اطالعات
 -7سيستم مديريت داده
 -8آناليز رخداد

6

7

8

 -9برنامههاي مطالعات سيستم
 -1-9برنامه پخش بار
 -2-9برنامه پايداري
 -3-9برنامه اتصال کوتاه
 -4-9برنامه حذف بار اتوماتيک
 -10شبيهساز مرکز کنترل

1

Automatic Generation Control
Economic Dispatch Calculation
3
Generation scheduling
4
Load forecast
5
Operator Load –Flow
6
State Estimation
7
Database Management System
8
Contingency Evaluation
2
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 -6-2-2ليست رويههاي نرمافزاري مورد نياز براي راهبري ،مطالعه و تحليل شبكههاي برق

با ادرام و اجتماع واحدهاي محاسباتي چهار نرمافزار مذکور و واحدهاي محاسباتي مورد استفاده در ديس اچينگ ملي ،ليست
موجود در جدول  1-2بهعنوان رويههاي نرمافزاري مورد نياز در راهبري ،مطالعه و تحليل شبكههاي برق تهيه گرديد:

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

21
ويرايش اول،آبان 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

جدول)  :( 1-2رويههاي نرمافزاري مورد نياز در راهبري ،مطالعه و تحليل شبكههاي برق

#

#

رويه

1

 12 AGCپخش بار بهينه

 2پيش بيني بار

3

 13مشارکت واحدها

 14 Operator load flowبازيابي
)(OLF

 4پايش شبكه

5

صحتسنجي و تصحيح
اطالعات پايش شده

 6مديريت پايگاه داده

7

رويه

تخمين حالت

 15آناليز اتصال کوتاه

#
23

رويه
برنامهريزي مكانيابي و
توسعه پست

 24مسيريابي فيدر

25

Reconfiguration

مطالعات

 26مطالعات مانور
محاسبه ثوابت خطوط هوايي

#

رويه

34

آناليز Arc flash

 35آناليز هارمونيكي
 36مطالعات جاروب فرکانسي
 37مطالعات فليكر

 16آناليز پايداري زاويه

27

 17آناليز پايداري ولتاژ

 28مطالعات جايابي بهينه خازن

 39پيشبيني پايايي

 29آناليز استارت موتور

 40ارزيابي پايايي

18

آناليز گذراهاي
الكترومغناطيسي

و کابل هاي توزيع

38

مطالعات تغييرات و عدمتعادل

تعيين سايز واحدها در

 8آناليز رخداد

 19هماهنگي ادوات حفاظتي

30

 9شبيهساز

 20شبيهسازي عملکرد رله

 31کاهش شبكه

 42پايش تجهيزات

 10حذف بار اتوماتيک

 21برنامهريزي توسعه توليد

 32آناليز سيستم زمين

 43تعمير و نگهداري

 11پخش بار

 22برنامهريزي توسعه شبكه

 33مطالعات متعادلسازي بار

 44برنامهريزي انرژي

آناليز Selectivity

41

ولتاژ

ريزشبكهها

حوزهبندي رويههاي راهبري ،مطالعه و تحليل شبكههاي برق
معيارهاي گوناگوني را ميتوان براي حوزهبندي راهبري ،مطالعه و تحليل شبكههاي برق در نظر گرفت .در اين گزارش سه
معيار مدنظر قرار خواهد گرفت:
 )1حوزهبندي بر اساس چرخهي عمر سيستم قدرت
 )2حوزهبندي بر اساس بازهي زماني انجام مطالعات
 )3حوزهبندي بر اساس کاربرد
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 -1-3-2حوزهبندي بر اساس چرخهي عمر سيستم قدرت
بهطور معمول طراحي ،ساخت و بهرهبرداري از يک سيستم بزرگ بسيار پيچيده است و نياز به برنامهريزي و موديريت دارد.
به همين منظور نياز است که مطالعه و بهرهبرداري از اين نووع سيسوتمهوا بور اسواس چرخوهي عمور آن سيسوتم تفكيوک و
حوزهبندي شود .شبكهي برق نيز يک سيستم بسيار پيچيده است که رويههاي مطالعاتي و بهرهبورداري از آن را مويتووان بوه
مراحل مختلف چرخهي عمر آن تقسيمبندي نمود .چرخهي عمر يک سيستم به شش مرحلهي مختلف تقسيمبندي ميشود:
 )1طراحي پايهاي

1

در اين مرحله يک نياز شناسايي شده تست شده ،ملزومات براي راهحلهاي بالقوه تعيين شوده ،راهحولهواي بوالقوه موورد
ارزيابي قرار گرفته و مشخصات سيستم تعيين ميگردد.
 )2طراحي مقدماتي

2

در اين مرحله زيرسيستمهايي که توابع سيستم را انجام ميدهد تعيين و طراحي ميشوند.
 )3طراحي فني

3

در اين مرحله با توجه به مشخصات تعيين شده براي سيستم ،طراحيهاي دقيق و فني مورد نياز براي هر زيرسيستم تهيوه
ميشوند.
 )4ساخت

4

در اين مرحله ،با توجه مشخصات تعيين شده و طراحيهاي صورت گرفته ،سيستم ساخته ميشود.
 )5بهرهبرداري و نگهدراي

5

پس از مرحلهي ساخت ،در اين مرحله سيستم براي تامين نياز شناسايي شده مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد و تحت شرايط
کاري مناس آن نگهداري ميشود.

1

Conceptual design
Preliminary design
3
Technical design
4
Construction
5
Operation and Maintenace
2
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 )6امحاء
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1

موثر بودن و بازدهي يک سيستم ميبايست بهطور پيوسته ارزيابي شود تا بتوان زماني که ديگر سيستم کارايي مورد نظر را
از دست ميدهد مشخص شود.
با توجه به مراحل ذکر شده ،مرحلهي چرخهي عمر رويههاي نرمافزاري تهيه شده براي سيستمهاي قدرت مطوابق جودول
 2-2تعيين گرديد .با توجه به اين جدول ،رويههاي نرمافزاري مرتبط با مراحل طراحي پايهاي ،طراحي مقدماتي ،طراحي فنوي،
ساخت ،بهرهبرداري و نگهداري و امحاء بهترتي در جداول  3-2تا  8-2ذکر شده است.

Phase out and disposal

1
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جدول(  : ) 2-2حوزهبندي بر اساس چرخهي عمر سيستم قدرت
چرخهي عمر سيستم قدرت

#

رويه

طراحيپاي هاي

طراحي
مقدماتي

طراحيفني

1

AGC

2

پيش بيني بار







3

OLF



4

پايش شبكه



5

صحتسنجي و تصحيح اطالعات پايش شده



6

مديريت پايگاه داده



ساخت

بهرهبرداريو
نگهداري

امحاء




7

تخمين حالت





8

آناليز رخداد





9

شبيهساز





10

حذف بار اتوماتيك





11

پخش بار





12

پخش بار بهينه





13

مشاركت واحدها





14

بازيابي





15

آناليز اتصال كوتاه





16

آناليز پايداري زاويه





17

آناليز پايداري ولتاژ





18

آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي



19

هماهنگي ادوات حفاظتي



20

شبيهسازي عملكرد رله

21






برنامهريزي توسعه توليد





22

برنامهريزي توسعه شبكه









23

برنامهريزي مكانيابي و توسعه پست

24

مسيريابي فيدر



25

مطالعات Reconfiguration





26

مطالعات مانور





27

محاسبه ثوابت خطوط هوايي و كابل هاي توزيع

28

مطالعات جايابي بهينه خازن



29

آناليز استارت موتور



30

آناليز Selectivity



31

كاهش شبكه

32

آناليز سيستم زمين



33

مطالعات متعادلسازي بار



34

آناليز Arc flash



35

آناليز هارمونيكي



36

مطالعات جاروب فركانسي



37

مطالعات فليكر



38

مطالعات تغييرات و عدمتعادل ولتاژ







39

پيشبيني پايايي





40

ارزيابي پايايي





41

تعيين سايز واحدها در ريزشبكهها



42

پايش تجهيزات





43

تعمير و نگهداري





44

برنامهريزي انرژي
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جدول( : ) 3-2رويههاي نرمافزاري مرتبط با مرحلهي طراحي پايهاي

#

رويه

2

پيش بيني بار

44

برنامهريزي انرژي

جدول(  : ) 4-2رويههاي نرمافزاري مرتبط با مرحلهي طراحي مقدماتي

#

رويه

2

پيش بيني بار

11

پخش بار

21

برنامهريزي توسعه توليد

22

برنامهريزي توسعه شبكه

23

برنامهريزي مكانيابي و توسعه پست

27

محاسبه ثوابت خطوط هوايي و کابل هاي توزيع

31

کاهش شبكه

39

پيشبيني پايايي

40

ارزيابي پايايي

41

تعيين سايز واحدها در ريزشبكهها

44

برنامهريزي انرژي

جدول(  : ) 5-2رويههاي نرمافزاري مرتبط با مرحلهي طراحي فني

#

رويه

2
7

پيش بيني بار
تخمين حالت
آناليز رخداد
شبيهساز
حذف بار اتوماتيک
پخش بار
پخش بار بهينه
مشارکت واحدها
بازيابي
آناليز اتصال کوتاه

8
9
10
11
12
13
14
15
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#

رويه

16

آناليز پايداري زاويه
آناليز پايداري ولتاژ
آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي
هماهنگي ادوات حفاظتي
برنامهريزي توسعه توليد
برنامهريزي توسعه شبكه
برنامهريزي مكانيابي و توسعه پست
مسيريابي فيدر
مطالعات Reconfiguration
مطالعات مانور
مطالعات جايابي بهينه خازن
آناليز استارت موتور
آناليز Selectivity
آناليز سيستم زمين
مطالعات متعادلسازي بار
آناليز Arc flash
آناليز هارمونيكي
مطالعات جاروب فرکانسي
مطالعات فليكر
مطالعات تغييرات و عدمتعادل ولتاژ
پيشبيني پايايي
ارزيابي پايايي

17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40

جدول(  : ) 6-2رويههاي نرمافزاري مرتبط با مرحلهي ساخت

#

رويه

18

آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي

20

شبيهسازي عملکرد رله

جدول(  : ) 7-2رويههاي نرمافزاري مرتبط با مرحلهي بهرهبرداري و نگهداري

#

رويه

1

AGC

2

پيش بيني بار
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#

رويه

3

OLF

4

پايش شبكه

5

صحتسنجي و تصحيح اطالعات پايش شده

6

مديريت پايگاه داده

7

تخمين حالت

8

آناليز رخداد

9

شبيهساز

10

حذف بار اتوماتيک

11

پخش بار

12

پخش بار بهينه

13

مشارکت واحدها

14

بازيابي

15

آناليز اتصال کوتاه

16

آناليز پايداري زاويه

17

آناليز پايداري ولتاژ

25

مطالعات Reconfiguration

26

مطالعات مانور

42

پايش تجهيزات

43

تعمير و نگهداري

جدول(  : ) 8-2رويههاي نرمافزاري مرتبط با مرحلهي امحاء

#

رويه

42

پايش تجهيزات

43

تعمير و نگهداري

 -2-3-2حوزهبندي بر اساس بازهي زماني انجام مطالعات
روش ديگر حوزهبندي رويههاي نرمافزاري راهبري ،مطالعه و تحليل شبكههاي برق ،بر اساس بازهي زماني انجام رويوهي
نرمافزاري است .بر اين اساس رويههاي نرمافزاري شبكههاي برق به پنج دستهي زمانحقيقي ،آنالين ،کوتاهمدت ،ميانمدت

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
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و بلندمدت تقسيمبندي ميشود؛ بازهي بلندمدت مطالعاتي را دربر ميگيرد که مربوط به  2تا  15سال (يا حتوي بيشوتر) آينوده
ميباشد؛ بازهي ميانمدت مطالعاتي را دربر ميگيرد که مربوط به  1تا  3سال آينده باشد؛ بازهي کوتاهمدت مربوط به مطالعات
مرتبط با چند ساعت ،چند روز و يا چند ماه بعد است؛ رويههاي آنالين ،رويههايي هستند که همزمان با کوارکرد شوبكه اجورا
ميشوند؛ و رويههاي زمانحقيقي ،رويه هايي هستند که در حين کارکرد سيستم قدرت بايد اجرا شده و زموان اجوراي آنهوا و
سرعت ارسال خروجي آنها به قسمتهاي مربوطه بايد بهگونهاي باشد که فرآيند بتواند بهکار خود ادامه دهد .با توجه به پونج
بازهي زماني تعريف شده ،کليهي رويههاي نرمافزاري تعريف شده در اين پروژه را به اين پنج حوزه تقسيمبنودي نمووديم کوه
نتيجه در جدول  9-2ذکر شده است.
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فاز  :2هوشمندي فناوري

جدول(  : ) 9-2حوزهبندي براساس بازهي زماني اجراي رويه
بازهي زماني اجراي رويه

#

رويه

1

AGC

2

پيش بيني بار

آنالين

كوتاهمدت

ميانمدت

بلندمدت

زمانحقيقي









3

OLF



4

پايش شبكه

5

صحتسنجي و تصحيح اطالعات پايش شده









6

مديريت پايگاه داده



7

تخمين حالت





8

آناليز رخداد





9

شبيهساز





10

حذف بار اتوماتيك









11

پخش بار





12

پخش بار بهينه





13

مشاركت واحدها





14

بازيابي





15

آناليز اتصال كوتاه





16

آناليز پايداري زاويه





17

آناليز پايداري ولتاژ





18

آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي





19

هماهنگي ادوات حفاظتي



20

شبيهسازي عملكرد رله



21

برنامهريزي توسعه توليد



22

برنامهريزي توسعه شبكه



23

برنامهريزي مكانيابي و توسعه پست



24

مسيريابي فيدر



25

مطالعات Reconfiguration



26

مطالعات مانور



27

محاسبه ثوابت خطوط هوايي و كابل هاي توزيع

28

مطالعات جايابي بهينه خازن

29

آناليز استارت موتور

30

آناليز Selectivity

31

كاهش شبكه

32

آناليز سيستم زمين

33

مطالعات متعادلسازي بار



34

آناليز Arc flash



35

آناليز هارمونيكي



36

مطالعات جاروب فركانسي



37

مطالعات فليكر



38

مطالعات تغييرات و عدمتعادل ولتاژ






















39

پيشبيني پايايي







40

ارزيابي پايايي







41

تعيين سايز واحدها در ريزشبكهها

42

پايش تجهيزات

43

تعمير و نگهداري

44

برنامهريزي انرژي
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فاز  :2هوشمندي فناوري

براساس جدول  ،9-2رويههاي نرمافزاري مرتبط با حوزههاي زمانحقيقي ،آنالين ،کوتواهمودت ،ميوانمودت و بلندمودت
بهترتي در جداول  10-2تا  14-2ذکر شده است.
جدول(  : )10-2رويههاي نرمافزاري حوزهي زمانحقيقي

#

رويه

1

AGC

4

پايش شبكه

10

حذف بار اتوماتيک

جدول(  : ) 11-2رويههاي نرمافزاري حوزهي آنالين

#

رويه

2

پيش بيني بار

3

OLF

4

پايش شبكه

5

صحتسنجي و تصحيح اطالعات پايش شده

6

مديريت پايگاه داده

7

تخمين حالت

8

آناليز رخداد

9

شبيهساز

11

پخش بار

12

پخش بار بهينه

13

مشارکت واحدها

14

بازيابي

15

آناليز اتصال کوتاه

16

آناليز پايداري زاويه

17

آناليز پايداري ولتاژ

18

آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي

31

کاهش شبكه

42

پايش تجهيزات

43

تعمير و نگهداري
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فاز  :2هوشمندي فناوري

جدول(  : ) 12-2رويههاي نرمافزاري حوزهي كوتاهمدت

#

رويه

2

پيش بيني بار

7

تخمين حالت

8

آناليز رخداد

9

شبيهساز

10

حذف بار اتوماتيک

11

پخش بار

12

پخش بار بهينه

13

مشارکت واحدها

14

بازيابي

15

آناليز اتصال کوتاه

16

آناليز پايداري زاويه

17

آناليز پايداري ولتاژ

18

آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي

19

هماهنگي ادوات حفاظتي

20

شبيهسازي عملکرد رله

25

مطالعات Reconfiguration

26

مطالعات مانور

29

آناليز استارت موتور

31

کاهش شبكه

33

مطالعات متعادلسازي بار

34

آناليز Arc flash

35

آناليز هارمونيكي

36

مطالعات جاروب فرکانسي

37

مطالعات فليكر

38

مطالعات تغييرات و عدمتعادل ولتاژ

39

پيشبيني پايايي

40

ارزيابي پايايي

43

تعمير و نگهداري
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فاز  :2هوشمندي فناوري

جدول(  : ) 13-2رويههاي نرمافزاري حوزهي ميانمدت

#

رويه

2

پيش بيني بار

11

پخش بار

15

آناليز اتصال کوتاه

23

برنامهريزي مكانيابي و توسعه پست

24

مسيريابي فيدر

27

محاسبه ثوابت خطوط هوايي و کابل هاي توزيع

28

مطالعات جايابي بهينه خازن

31

کاهش شبكه

32

آناليز سيستم زمين

39

پيشبيني پايايي

40

ارزيابي پايايي

41

تعيين سايز واحدها در ريزشبكهها

43

تعمير و نگهداري

جدول(  : ) 14-2رويههاي نرمافزاري حوزهي بلندمدت

#

رويه

2

پيش بيني بار

11

پخش بار

21

برنامهريزي توسعه توليد

22

برنامهريزي توسعه شبكه

31

کاهش شبكه

39

پيشبيني پايايي

40

ارزيابي پايايي

43

تعمير و نگهداري

44

برنامهريزي انرژي
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 -3-3-2حوزهبندي بر اساس كاربرد
روش ديگر حوزهبندي رويههاي نرمافزاري ،استفاده از دستهبندي موجود در نورمافزارهواي معتبور صونعت بورق اسوت کوه
همان گونه که قبال تشريح گرديد،در اين راستا نرمافزارهاي  NEPLAN ،CYME ،DIgSILENTو  ETAPموورد مطالعوه
قرار گرفت که در اين راستا  11حوزهي زير براي اين پروژه تعيين گرديد:
 راهبري
 مطالعات بهرهبرداري
 مطالعات امنيت
 مطالعات حفاظت
 مطالعات برنامهريزي
 مطالعات شبكههاي توزيع
 مطالعات کيفيت توان
 مطالعات پايايي
 مطالعات ريزشبكهها
 مطالعات مديريت دارايي
 مطالعات برنامهريزي انرژي
با توجه به اينكه اين روش حوزهبندي ،کاربرديتر بوده ،مطابق تجربهي چندين سالهي متخصصوين حووزهي نورمافوزاري
جهان بوده و با حوزهبندي مجامع آکادميک نيز مطابقت دارد ،اين حوزهبندي به عنوان حوزهبندي مرجع براي ادامهي پوروژه و
تدوين درخت فناوري منظور گرديد.
بر اساس اين حوزهبندي ،حوزهي رويههاي نرمافزاري موردنظر اين پروژه در جدول  15-2مشخص گرديده است .بور ايون
اساس رويههاي نرمافزاري مرتبط با حوزههاي راهبري ،مطالعات بهرهبرداري ،مطالعات امنيوت ،مطالعوات حفاظوت ،مطالعوات
برنامهريزي توسعه ،مطالعات شبكههاي توزيع ،مطالعات کيفيت توان ،مطالعات پايايي ،مطالعات ريزشبكهها ،مطالعات موديريت
دارايوووي و مطالعووووات برنامووووهريووووزي انووورژي بووووهترتيووو در جووووداول  16-2توووا  25-2ذکوووور شووووده اسووووت.
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فاز  :2هوشمندي فناوري

جدول(  : )15-2حوزهبندي براساس استانداردها و نرمافزارهاي معتبر
حوزهبندي بر اساس نوع رويهي مطالعاتي
راهبري

مطالعات

مطالعات

مطالعات

مطالعات

برنامهريزي

شبكههاي

توسعه

توزيع





مطالعات

مطالعات

كيفيت توان

پايايي

مطالعات

مطالعات

#

رويه

1

AGC



2

پيش بيني بار



3

OLF



4

پايش شبكه



5

صحتسنجي و تصحيح اطالعات پايش شده



6

مديريت پايگاه داده



7

تخمين حالت





8

آناليز رخداد





9

شبيهساز



10

حذف بار اتوماتيك





11

پخش بار





12

پخش بار بهينه





13

مشاركت واحدها





14

بازيابي





15

آناليز اتصال كوتاه





16

آناليز پايداري زاويه





17

آناليز پايداري ولتاژ





18

آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي

19

هماهنگي ادوات حفاظتي



20

شبيهسازي عملكرد رله



21

برنامهريزي توسعه توليد

22

برنامهريزي توسعه شبكه



23

برنامهريزي مكانيابي و توسعه پست



24

مسيريابي فيدر



25

مطالعات Reconfiguration



26

مطالعات مانور



27

محاسبه ثوابت خطوط هوايي و كابل هاي توزيع



28

مطالعات جايابي بهينه خازن



29

آناليز استارت موتور



30

آناليز Selectivity



31

كاهش شبكه



32

آناليز سيستم زمين



33

مطالعات متعادلسازي بار



34

آناليز Arc flash



35

آناليز هارمونيكي



36

مطالعات جاروب فركانسي



37

مطالعات فليكر



38

مطالعات تغييرات و عدمتعادل ولتاژ



39

پيشبيني پايايي



40

ارزيابي پايايي



41

تعيين سايز واحدها در ريزشبكهها

42

پايش تجهيزات



43

تعمير و نگهداري



44

برنامهريزي انرژي

(آنالين)

بهرهبرداري مطالعات امنيت
(آفالين)

حفاظت





ريزشبكهها مديريت دارايي



مطالعات
برنامهريزي
انرژي
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فاز  :2هوشمندي فناوري

جدول(  : ) 16-2رويههاي نرمافزاري حوزهي راهبري

#

رويه

1

AGC

2

پيش بيني بار

3

OLF

4

پايش شبكه

5

صحتسنجي و تصحيح اطالعات پايش شده

6

مديريت پايگاه داده

7

تخمين حالت

8

آناليز رخداد

9

شبيهساز

10

حذف بار اتوماتيک

11

پخش بار

12

پخش بار بهينه

13

مشارکت واحدها

14

بازيابي

15

آناليز اتصال کوتاه

16

آناليز پايداري زاويه

17

آناليز پايداري ولتاژ

جدول(  : )17-2رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات بهرهبرداري

#

رويه

2

پيش بيني بار

7

تخمين حالت

8

آناليز رخداد

10

حذف بار اتوماتيک

11

پخش بار

12

پخش بار بهينه

13

مشارکت واحدها

14

بازيابي

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

36
ويرايش اول،آبان 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

جدول ( : )18-2رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات امنيت

#

رويه

7

تخمين حالت

11

پخش بار

14

بازيابي

15

آناليز اتصال کوتاه

16

آناليز پايداري زاويه

17

آناليز پايداري ولتاژ

18

آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي

جدول(  : )19-2رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات حفاظت

#

رويه

10

حذف بار اتوماتيک

19

هماهنگي ادوات حفاظتي

20

شبيهسازي عملکرد رله

جدول(  : ) 20-2رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات برنامهريزي توسعه

#

رويه

2

پيش بيني بار

11

پخش بار

21

برنامهريزي توسعه توليد

22

برنامهريزي توسعه شبكه

23

برنامهريزي مكانيابي و توسعه پست
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فاز  :2هوشمندي فناوري

جدول ( : ) 21-2رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات شبكههاي توزيع

#

رويه

2

پيش بيني بار

11

پخش بار

24

مسيريابي فيدر

25

مطالعات Reconfiguration

26

مطالعات مانور

27

محاسبه ثوابت خطوط هوايي و کابل هاي توزيع

28

مطالعات جايابي بهينه خازن

29

آناليز استارت موتور

30

آناليز Selectivity

31

کاهش شبكه

32

آناليز سيستم زمين

33

مطالعات متعادلسازي بار

34

آناليز Arc flash

جدول(  : ) 22-2رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات كيفيت توان

#

رويه

35

آناليز هارمونيكي

36

مطالعات جاروب فرکانسي

37

مطالعات فليكر

38

مطالعات تغييرات و عدمتعادل ولتاژ

جدول(  : ) 23-2رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات پايايي

#

رويه

2

پيش بيني بار

39

پيشبيني پايايي
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ارزيابي پايايي

جدول(  :) 24-2رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات ريزشبكهها

#

رويه

2

پيش بيني بار

41

تعيين سايز واحدها در ريزشبكهها

جدول(  : ) 25-2رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات مديريت دارايي

#

رويه

42

پايش تجهيزات

43

تعمير و نگهداري

جدول(  : ) 26-2رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات برنامهريزي انرژي

#

رويه

2

پيش بيني بار

44

برنامهريزي انرژي

در کنار اين حوزههاي مطالعاتي ،حوزههاي مطالعاتي جديدي نيز در رابطه با صنعت برق به وجوود آموده اسوت کوه شوامل
بهرهبرداري و اتصال منابع تجديدپذير و مطالعات مربوط به شبكههاي هوشمند ميشود .اين دو موضوع را به عنوان رويههواي
مطالعاتي جديد مورد برررسي قرار ميدهيم ،که در رال نرمافزارهاي معتبر معرفي شده در قسمت قبول نيوز ايون دو رويوهي
مطالعاتي بهتازگي به اين نرمافزارها اضافه شده است.
 -1-3-3-2رويههاي مطالعاتي جديد
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دو موضوعي که بهتازگي سب دگرگوني صنعت برق در جهان شوده اسوت ،اسوتفاده گسوترده از منوابع تجديدپوذير و نيوز
شبكههاي هوشمند است.
 -1-1-3-3-2اتصال و بهرهبرداري از منابع تجديدپذير

گسترش استفاده از منابع تجديدپذير براي توليد برق ،سب شده است که تواثير ايون منوابع بور صونعت بورق موورد توجوه
کارشناسان قرار بگيرد .براي اين منظور اکثر کشورهاي توسعهيافته براي اتصال و بهرهبرداري از منابع تجديدپوذير رويوههواي
مطالعاتي مشخصي را تدوين نمودهاند و اکثر نرمافزارهاي معتبر در اين صنعت نيز اين رويهي مطالعات را بهصورت يک بستهي
جداگانه به نرمافزارهاي خود اضافه کردهاند که شامل زيرحوزههاي زير ميشود:
 پيشبيني توان و انرژي،
 طراحي،
 بهرهبرداري،
 حفاظت و امنيت منابع تجديدپذير،
 اتصال و تاثير بر شبكه.
 -2-1-3-3-2شبكههاي هوشمند

با گسترش شبكههاي هوشمند در سراسر دنيا ،نرمافزارهواي معتبور بسوتهي جداگانوهاي را بوراي طراحوي ،موديريت و
بهرهبرداري از چنين شبكههايي را ارائه نمودهاند و رويهي مطالعاتي مشخصي را در اين رابطه ارائه نمودهاند.
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 3فصل سوم
بررسي نرم افزارهاي مورد استفاده براي تحليل،
مطالعه و راهبري سيستم قدرت
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مقدمه
در اين فصل در ابتدا نرمافزارهاي موجود در بازار در هر يک از حوزههاي مطالعاتي مشخص شده در فصل قبول شناسوايي
شده و س س مشخصات و ويژگيهاي هر يک از اين نرمافزارها تشريح ميگردد.

نرمافزارهاي برنامهريزي انرژي
در اين بخش نرمافزارهاي مديريت انرژي معرفي شده و قابليتهاي آنها بررسي ميگردد.
MESSAGE -1-1-3

 Messageابزاري جهت برنامهريزي ميانمدت تا بلندمدت انرژي سيستم ،تحليل سياستگذاريهواي انورژي و توسوعهي
سناريو هاي مختلف بوده و فرصت ارزيابي چالشهاي اصلي انرژي و تعيين راهكارهاي پاسخگويي به اين چوالشهوا از منظور
اقتصادي-اجتماعي و تكنولوژيک را فراهم ميآورد.
تحليل سناريو به وسيلهي  Messageدر دو زمينهي اصلي انجام ميپذيرد :توصيف عدم قطعيوتهواي آينوده و توسوعهي
راهكارهاي تكنولوژيک و سرمايهگذاريهاي مربوطه به منظور برآورده کردن محدودهي وسيعي از اهداف تعيوين شوده توسوط
کاربر .خروجي هاي اين نوع تحليل شامل اطالعات مربوط به استفاده از منابع بومي ،واردات انرژي ،صادرات ،جريانهاي موالي
مربوط به تجارت ،نيازهاي سرمايهگذاري ،انواع تكنولوژيهاي توليد يا تبديل انتخابي (تكنولوژيهاي جايگزين) ،آلودگيهواي
انتشار يافته ،فرآيندهاي جايگزين سوخت داخلي و همچنين مسيرهاي اوليه ،ثانويه ،نهايي و مفيد انرژي مويباشود .عوالوه بور
اينها ،استفاده از  Messageبه منظور تحليل دقيق مسائل مربوط به تقاضاي انرژي مانند تحليل سياست گذاريهاي دسترسي
به انرژي در مناطق مسكوني در حال افزايش است [.]1
انواع مدلهاي  Messageعبارتند از:
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 MESSAGE-Access يک مدل ديناميكي خطي بهينهسازي است که به منظور ارزيابي دستيابي همگاني بوه انورژي
تا سال  2030با به کارگيري سوختهاي پاك براي آش زي و برقرساني به مناطق روستايي در جنوب آسويا ،آسوياي
آرام 1و مناطق جنوبي صحراي ساحاراي افريقا 2پيادهسازي شده است [.]2
 MESSAGE-MACRO يک مدل ترکيبي به منظور ارزيابي تأثير هزينههاي عرضهي انرژي ،که توسط Message

محاسبه شده ،بر ترکي ضراي توليد در نظر گرفته شوده در مودل اقتصوادي  MACROو توأثير تغييورات بخوش
تقاضاي انرژي بر هزينه هاي انرژي است .اين مدل ترکيبي قادر به توليد يک پاسخ اقتصادي به تغييرات قيمت انرژي
خواهد بود .مدل  ،MACROقيمتهاي مربوط به عرضهي انرژي حاصول از مودل  Messageرا دريافوت نمووده و
تابع هاي مربعي تقاضا را توليد کرده تا تقاضاي انرژي تنظيم گردد .س س  Messageدوباره با اين تقاضاهاي تنظويم
شده باز ميگردد تا قيمت هاي تنظيم شده را ارائه کند .اين سيكل ادامه يافته تا زمانيكه قيمتها و تقاضاهاي انورژي
به يک حالت پايدار برسند [.]3
 MESSAGE-MAGICC ترکي مدل انرژي  Messageبا مدل آب و هوايي  MAGICCامكان تحليل سناريوهاي
احتماالتي تغييرات آب و هوا را فراهم ميکند و به منظور توسعهي سوناريوهواي انورژي -اقتصوادي کواهش اثورات
گازهاي گلخانههاي استفاده ميشود .به طور کلي ،اين مدل براي تخمين اثرات انتشار گازهاي گلخانهاي بر آب و هوا
به کار ميرود [.]4
 Message Robust اين مدل به بهبود تصميمگيري با وجود عدم قطعيوت کموک مويکنود .ايون مودل در تصوميم-
گيريهاي مربوط به سرمايهگذاري هاي بلند مدت در بخش انرژي نقش مهمي ايفا ميکند چراکه اينگونوه تصوميم-
گيريها نه تنها ميبايست از منظر شرايط حاضر مقرون به صرفه باشند ،بلكه در نظر گرفتن عدم قطعيتها و خطرات
موجود در آنها نيز از اهميت بهسزايي بر خوردار است [.]5

Pacific Asia
Sub-Saharan Africa

1
2
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]6[ Energy Access Interactive Tool -2-1-3

اين ابزار به منظور کمک به سياستگذاران و تحليلگران بخش انرژي در برنامهريزيهاي خود در جهت بهبود دسترسي بوه
انرژي در مناطق فقير و روستايي کشورهاي در حال توسعه طراحي شده است و امكان ارزيابي سياسوتهواي گونواگون جهوت
دسترسي همگاني به انرژي مدرن تا سال  2030را فراهم ميکند .دراين نرمافزار ،سه سياستگذاري انرژي وجود دارد که کاربر
ميتواند از بين آنها انتخاب کند )1 :پشتيباني قيمت سوخت )2 ،دريافت اعتبار با نرخ بهرهي کم و  )3برق رساني بوه منواطق
روستايي .پس از انتخاب يكي از اين سياست گذاريها ،ميتوان تأثير آن را از طريق شاخصهاي گوناگوني همچوون شواخص
دسترسي و هزينه ها (تعداد افراد با دسترسي به سوخت مدرن و کل هزينهي سياستگذاري براي پخت و پوز و بورق رسواني)،
ميزان تقاضاي برق و ظرفيت توليد و ريره دريافت.
]7[ Energy Multi-Criteria Analysis Tool-3-1-3

چهار تابع هدف آب و هوا ،امنيت انرژي سالمتي و هزينه در اين نرمافزار قابل ارزيابي است .در واقع ،اولويت هر يک از اين
تابع هدفها در سناريوهاي انرژي و آب و هواي جداگانهي توليد شده در  Messageبررسي ميگردند.

برنامهريزي
در اين بخش نرمافزارهاي مربوط به حوزهي برنامهريزي سيستمهاي قدرت معرفي شده و ويژگيهاي آنها بررسي موي-
گردد.
]8[ WASP-1-2-3
اين نرمافزار براي بر طرف کردن نيازهاي برنامهريزان سيستمهاي قدرت توسعه دادهشده است و در حال حاضر بهعنووان
يک ابزار قدرتمند براي انجام محاسبات مربوط به برنامهريزي سيستمهاي قدرت شناخته شده است .نرمافزار  WASPبهمنظور
انجام محاسبات اقتصادي براي توسعه ي توليد بهينه در يک سيستم الكتريكي در قيود تعريفشده توسط کاربر طراحي گرديده
است و داراي ويژگيها و قابليتهاي زير است:
 دارا بودن قابليت اضافه کردن قيود آلودگيهاي زيستمحيطي ،استفاده از سوخت و توليد انرژي:

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري

44
ويرايش اول،آبان 1393

نرمافزار به کاربر اجازه ميدهد تا قيود مربوط به آلودگيهاي زيستمحيطوي و يوا توليود انورژي را بوراي مجموعوهاي از
نيروگاهها تعريف نمايد .از روش برنامهريزي خطي براي تعيين يک سياست بهينه در توزيع توان بين نيروگاهها با در نظر گرفتن
قيود تعريفشده استفاده ميگردد.
 نمايش نيروگاههاي پمپ آبي:
اين گزينه در نسخهي قبلي حذف گرديده بود که دوباره در نسخهي جديد اضافه شده است.
 زمانبندي از قبل تعيينشده براي انجام تعميرات و نگهداري:
ممكن است در راستاي در نظر گرفتن تعدادي قيود عملي کاربر بخواهد يک زمانبندي خوا

را بوراي انجوام تعميورات

ساالنه براي تعدادي از نيروگاهها تعيين نمايد که در اين نرمافزار اين امكان فراهم آورده شده است.
 محاسبات آلودگيهاي محيطي انتشاريافته از نيروگاه:
نرمافزار آلودگيهاي محيطي نشر يافته از توليدات الكتريسيته را براي يک سال و براي هر بازهي تعيينشده در يک سوال
بر مبناي برق توليدشده در هر نيروگاه و قيود تعريفشده توسط کاربر محاسبه مينمايد.
 قابليت در نظر گرفتن  90نوع نيروگاه مختلف و شكلبنديهاي مختلف براي سيستم ورودي
 قابليت انجام مطالعات براي تعداد  500شكلبندي مختلف بهصورت ساالنه
 محاسبات بهينهسازي با توجه به موارد زير انجام ميگيرد:
 مشخصهي بار پيشبينيشده
 مشخصههاي نيروگاههاي حرارتي و هستهاي
 مشخصههاي نيروگاههاي هيدروالكتريكي
 هزينهي انرژي تأمين نشده
 مدلهاي نيروگاههاي حرارتي و هستهاي هر کدام با ويژگيهاي زير توصيف شدهاند:
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 ظرفيتهاي کمينه
 نرخ حرارتي در کمينهي ظرفيت
 تعمير و نگهداري (قطعي برنامهريزيشده)
 احتمال خرابي
 نرخهاي نشر آلودگي
 هزينههاي سرمايهگذاري
 هزينههاي متغير سوخت
 عمر نيروگاه
 نيروگاههاي تلمبه ذخيرهاي نيز با تعيين موارد زير مدلسازي ميگردند:
 ظرفيت نص شده
 بازدهي چرخه
 ظرفيت توليد براي هر بازه
 بيشينه انرژي قابلتوليد در هر بازه
 بخش هيدروالكتريكي نيز با تعيين موارد زير مشخص ميگردد:
 ظرفيتهاي کمينه
 ظرفيت ذخيرهاي هر مخزن
 انرژي موجود براي هر بازه
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فاز  :2هوشمندي فناوري

 هزينههاي سرمايهگذاري اوليه
 هزينههاي تعمير و نگهداري
 عمر نيروگاه
]9[ LEAP-2-2-3
اين نرمافزار براي آناليز سياستگذاري انرژي بهصورت گستردهاي مورداستفاده قورار مويگيورد .نورمافوزار داراي قابليوت
ويژگيهاي مختلفي است که در ادامه شرح داده ميشود:
 برنامهريزي براي يک مجموعهي کلي:
اين نرمافزار يک ابزار براي برنامهريزي کل سيستم با در نظر گرفتن مدل اجزاي مختلف سيستم از توليد توا بوار مصورفي
است .در واقع نرمافزار ميتواند براي دنبال کردن انرژي مصرفي ،توليد و  ...در تمامي بخشهاي سيستم قدرت استفاده گردد.
 روشهاي مدلسازي:
 LEAPمدل يک سيستم انرژي خا

نيست ،بلكه يک ابزار است که ميتواند بوراي تهيوهي مودلهواي سيسوتمهواي

مختلف استفاده گردد .اين نرمافزار از روشهاي مختلف مدلسازي پشتيباني ميکند و قابليوتهواي مودلسوازي آن داراي دو
سطح پايه است .سطح يک که در آن محاسبهگرهاي داخلي نرمافزار تمامي محاسبات بدون بحث  1انرژي و محاسبات هزينوه
 سود را انجام ميدهند و سطح  2که کاربر جداول و عباراتي را براي تعي ين اطالعات متغيور بوا زموان و يوا يوک مودل چنودمتغيرهي پيچيده وارد ميکند.
 فريم زماني:

Non-Controversial

1
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اين نرمافزار بيشتر براي کاربردهاي بلندمدت و ميانمدت طراحي گرديده است .بيشتر محاسبات در بازههاي يوک سواله
انجام ميگيرد .البته افق زماني براي سناريوها ميتواند براي سالهاي نامحدودي استفاده گردد .مطالعات در دو قال يكي براي
دادههاي تاريخي واردشده و ديگري در قال سناريوهاي آينده انجام ميگيرد.
 آناليز سناريو:
اين نرمافزار داراي ابزارهاي جداگانهاي براي تعريف چندين سناريو در بازههاي زماني  20تا  50سوال آينوده و محاسوبات
مربوط به اين سناريوها است.
 اطالعات موردنياز ورودي کم:
يكي از ويژگيها و مزاياي خوب نرمافزار نياز کم به اطالعات ورودي است .ابزارهواي مودلسوازي کوه بور بهينوهسوازي
تكيه دارند اطالعات ورودي بااليي نياز دارند چرا که ضروري است براي تمامي فناوريها ،هزينه و مشخصات مختلوف تعيوين
گردد .نرمافزار  LEAPبا تكيه بر اصول محاسباتي سادهتر و به دليل اينكه بسياري از ابعاد نرمافزار بهصوورت اختيواري اسوت،
اطالعات ورودي موردنياز آن نسبتاً کم است.
 سيستم پشتيباني از تصميم:
اگر چه روشهاي مدلسازي عامل مهمي در تعيين يک مدل انرژي است .منتها  LEAPفراتر از يک مدل عمل کورده و
داراي يک سيستم تصميميار 1با امكان فراهم آوردن مديريت داده وسيع و قابليتهاي گزارش دهي است.
 منوهاي نمايشي مختلف:
نرم افزار داراي منوهاي نمايشي مختلف است که از طريق اين منوها ميتوان تمامي قسمتهاي مدلسازي را با جزئيوات
مشاهده کرد و همچنين نتايج به دست آمده از شبيهسازي را ديد و بررسي کرد .اين منوها عبارتاند از:
 منوي نمايش آناليزها و محاسبات

)Descision Supporting System (DSS
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 منوي نمايش نتايج
 منوي نمايش نحوهي تعادل انرژي
]10[ E4cast-3-2-3
اين نرمافزار براي سيستمهاي انرژي استراليايي ميباشد و توسط شرکت  ABAREبراي طرحريوزي توليودات بلندمودت
انرژي استراليا استفاده ميگردد .اين نرمافزار از سال  2000تا اکنون بهصورت ساالنه بهروز ميشود .اين نرمافزار امكوان آنواليز
بخشهاي مختلف توليد انرژي تا مصرف را با جزئيات فراوان فراهم ميآورد .معموالً از اين نرمافزار براي شبيهسازي نيازهواي
آينده سيستمهاي انرژي و مشخص کردن نحوهي رسيدن به اين نيازها استفاده ميشود.
 -1-3-2-3نحوهي شبيهسازي و قابليتها

آناليزها در اين نرمافزار در گامهاي زماني ساالنه براي بيشينه تعداد  30سال صورت مويگيورد .تموام هزينوههوا در نظور
گرفتهشده و قابلمحاسبه هستند و مصرف انرژي به سه صورت مختلف ناحيهاي ،برحس صنعت و نوع سوخت قابل جداسازي
و محاسبه است .در هر ناحيه فعاليتهاي توليد الكتريسيته و تصفيهي نفت و  ...براي رساندن انرژي به کاربران از جمله بخش
حملونقل (خودروهاي معمول ،ريل) ،معدن و بخشهاي کشاورزي و تجاري قابل مدلسازي است .هومچنوين منوابع سووخت
قابلاستفاده در نرمافزار عبارتاند از نفت خام ،زرالسنگ ،گاز طبيعي و انرژيهاي تجديد پذير.
 -2-3-2-3نمونههايي از كاربرد نرمافزار

اين نرمافزار براي پيشبيني سناريوهاي آينده سيستم انرژي استراليا استفاده شده است .همچنوين ايون نورمافوزار توسوط
بخش تغييرات آبوهواي استراليا براي ارزيابي سياستهاي تعريفشده و انرژيهاي تجديدپذير استفاده گرديده است.

]11[ EnergyPLAN -4-2-3
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اين نرمافزار در سال  1999در دانشگاه البورگ دانمارك ساختهشده است .نزديک به ده نسخه از اين نرمافزار توا بوه حوال
منتشر گرديده است .تا به اکنون طبق آمار موجود بيش از  1200نسخه از اين نرمافزار دانلود گرديده اسوت .نسوخهي موجوود
بهصورت مجاني براي دانلود موجود است .اين نرمافزار يک ابزار با کاربري آسان و در زبان دلفي پاسكال کد زني شده است.
 -1-4-2-3نحوهي شبيهسازي و قابليتها

هدف اصلي اين نرمافزار کمک به طراحي استراتژيهاي برنامهريزي انرژي در سطح ملي يا ناحيهاي با شوبيهسوازي کول
سيستم انرژي است .اين شبيهسازي منابع گرما و الكتريسيته را همراه بوا بخوش حمولونقول و صونعت در برمويگيورد .تموام
نيروگاههاي حرارتي ،تجديد پذير ،هزينهها ،بخش حملونقل ميتواند توسط اين نرمافزار مدل شود.
 -2-4-2-3وروديهاي نرمافزار

اين نرمافزار يک ابزار ورودي/خروجي قطعي 1است و وروديهاي معمول آن عبارتاند از:
 تقاضا
 منابع انرژي تجديد پذير
 ظرفيت ايستگاههاي انرژي
 هزينهها
 -3-4-2-3خروجيهاي نرمافزار

 نحوهي توزيع انرژي و توانهاي توليدي ساالنه
 مصرف سوخت
 هزينههاي کل به انضمام هزينههاي تبادل انرژي

Deterministic

1
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 -4-4-2-3نمونههايي از كاربرد نرمافزار

اين نرمافزار براي آناليز سيستم هاي با نفوذ باد باال و ترکي بهينه منابع تجديد پوذير ،موديريت موازاد الكتريسويته ،نفووذ
گسترده انرژي باد به سيستم با استفاده از قابليت خودرو به شبكه 1خودروهاي الكتريكي ،اجراي ابعاد کوچک  ،CHPاستراتژي-
هاي انرژيهاي تجديد پذير براي توسعهي انرژيهاي پاك ،استفاده از پسماندها براي توليد انرژي الكتريكوي ،بررسوي ذخواير
انرژي حرارتي ،بررسي پتانسيل  CHPدر کشورهاي آلمان ،استوني ،لهستان و اس انيا استفاده شده است .در سايت اين نرمافزار
اطالعات بيشتري در مورد پروژههاي انجامشده موجود است.
]12[ EMINENT -5-2-3

اين نرمافزار باهدف کمک به معرفي فنّاوريهاي جديد انرژي و راهحلهاي جديد انرژي در بوازار بوهصوورت سوريعتور و
آسانتر طراحي گرديده است .اين نرمافزار در سال  2005در هلند توسط  Netherland Organizationبراي شورکت TNO

ساخته شده است.
 -1-5-2-3نحوهي شبيهسازي و امكانات

اين نرم افزار شامل يک پايگاه داده و يک ابزار محاسباتي است .اين دو يک چارچوب کلي را براي کاربر در جهت ارزيوابي
يک فنّاوري جديد انرژي فراهم ميآورند .اين نرمافزار عملكرد و پتانسيل فنّاوريهايي که در مراحل اوليه هستند را ميسونجد.
نرمافزار داراي دو پايگاه داده است:
 يک پايگاه داده از زيرساختهاي انرژي ملي که شامل اطالعاتي مربوط به بخشهاي زير است:
 تعداد مشترکين هر بخش


نوع تقاضا

 کيفيت انرژي موردنياز

Vehicle to Grid
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مصرف و ظرفيت نص شده براي هر کاربر

 يک پايگاه دادهي ديگر که شامل اطالعات کليدي در موارد زير ميباشد:
 توليدات حرارتي جديد


فنّاوريهاي تجديد پذير

البته مدل هاي قديمي و موجود در شبكه از نيروگاهها و انرژيهاي تجديد پذير نيز در نرمافزار تعبيه گرديده است .اين ابزار
قابليت ارزيابي فنّاوري جديد را در ابعاد مالي ،زيستمحيطي و از لحاظ سطوح انرژي دارد و ميتواند ايون فنّواوري را بوا سواير
فنّاوريهاي موجود در بازار مقايسه کند.

نرمافزارهاي توزيع
در اين بخش نرمافزارهاي مختص سيستمهاي توزيع معرفي شده و قابليتهاي آنها بررسي ميگردد.
 -ASPEN -1-3-3واحدهاي محاسباتي توزيع
نرمافزار  ASPENدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحدهاي محاسباتي زير ميباشد:
]13[ PowerFlow -1-1-3-3

 PowerFlowيک برنامهي پخش بار براي مطالعات برنامهريزي ،طراحي و بهرهبرداري شبكههاي انتقوال ،فووق توزيوع و
توزيع بوده و ابزاري مناس جهت بررسي تأثيرات تجديد ساختار شبكه و قطعي هاي موقتي برق بر نتوايج پخوش بوار ،تلفوات
سيستم ،تبادالت ناحيهاي و اضافهبار مدار ميباشد .برخي ويژگيهاي آن عبارتند از:
 مدلسازي دقيق ترانسفورماتورهاي دو و سه سيم پيچه ،جابهجاگرهاي فواز ،خطووط ،سووئيچها ،خوازنهوا ،راکتورهوا،
ژنراتورها ،بارها
 پيادهسازي الگوريتم هاي نيرومند کنترل اتوماتيک براي تنظيم ولتاژ ژنراتور (در حالت محلوي و دوردسوت) ،توپچنجور
ترانسفورماتور ،کنترلکنندههاي جابهجاگرهاي فاز
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 عدم محدوديت در سايز سيستم با نيازمندي نسبتا کم به حافظه
 نمايش گرافيكي نتايج و اعالم هشدار در صورت اضافه بار شدن خطوط و يا انحراف از قيود ولتواژ روي ديواگرام توک
خطي
]14[ DistriView -2-1-3-3

 DistriViewيک مجموعهي نرم افزاري يك ارچه براي محاسبات افت ولتاژ ،اتصال کوتاه ،همواهنگي رلوه ،هارمونيوک و
قابليت اطمينان در سيستمهاي توزيع است .اين بستهي نرمافزاري ،براي شبكههايي که در آنها ترکيبي از المانهاي سه فاز،
دو فاز و تک فاز مثل بارهاي نامتعادل موجود است ،طراحي شده است .برخي ويژگيهاي آن عبارتند از:
 مدلسازي شبكهي توزيع در حوزهي فاز (و نه حوزهي توالي) براي مطالعات اتصال کوتاه ،روتور قفل شده و افت ولتاژ (
پخش بار)
 قابليت تحليل سيستمهاي شعاعي و حلقوي
 شبيهسازي اتصال کوتاه شامل خطاي باس بار و انواع خطاي روي خط
 شبيهسازي آزمايش روتور قفل شده براي ماشينهاي القايي تک فاز و سه فاز با روشهاي راهاندازي متنوع
 شبيهسازي خطاهاي ترانسفورماتور توزيع و اعالم جريان خطاي در طرف فشار ضعيف
 شبيهسازي افت ولتاژ توسط يک الگوريتم پخش بار سه فاز
 امكان استفاده از پاسخ افت ولتاژ به عنوان شرايط اوليه در مطالعات اتصال کوتاه و روتور قفل شده
 دارا بودن ابزار تحليل پيشرفته ،به عنوان مثال تحليل سگ ولتاژ ،محاسبات قوس الكتريكي و ...
 قابليت تحليل هارمونيكي ،پخش بار هارمونيكي
 قابليت محاسبهي قابليت اطمينان فيدر
 امكان محاسبهي ام دانس خطوط هوايي و کابلها با استفاده از اطالعات انبوهي از هاديها و کابولهواي زيور زمينوي
متداول پرکاربرد
 مدلسازي پيشرفتهي شبكه
 مدلسازي پيشرفتهي رله
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 قابليت وارد کردن پارامترهاي تنظيم رلهي ديستانس از فايلهاي توليد شده توسط  SEL ،GEو ساير سازندههاي رله
 دارا بودن الگوريتم هاي خودکار به منظور بررسي هماهنگي هر ترکيبي از فيوزها ،بازبستها و رلهها
 قابليت تخصيص بارها در حالت دستهاي1با استفاده از اطالعات قبوض و يا منابع ديگر
 رسم خودکار منحنيهاي خرابي و جريان هجومي ترانسفورماتورها
 امكان انتخاب از نمادهاي  IECو يا سيستم آمريكايي 50 ،يا  60هرتز ،واحدهاي انگليسي و يا متريک
 نمايش گرافيكي نتايج شبيهسازيهاي افت ولتاژ ،اتصال کوتاه و روتور قفل شده همراه با مشخص کردن ناحيههاي بوا
ولتاژ بيشتر/کمتر از حد مجاز
 امكان توليد خروجيها به صورت فايلهاي بردار گرافيكي قابل ورود به نرمافزارهايي همچون اتوکد
 دارا بودن الگوريتم جايابي خازن به منظور کاهش تلفات
 – NEPLAN -2-3-3واحد محاسباتي توزيع
نرمافزار  NEPLANدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحدهاي محاسباتي زير ميباشد:
 -1-2-3-3پخش بار []15

قابليتهاي اين برنامه عبارتند از:
 بهکارگيري روشهاي محاسباتي تكرار جاري ،نيوتن-رافسون ،تيوتن-رافسون توسعه يافته ،افت ولتاژ (هر فاز) ،پخوش بوار
DC
 شموليت سيستمهاي سه ،دو و تک فاز  ACو  DCبراي شبكههاي مش ،حلقوي و شعاعي در سطح  HVتا LV

 مدلسازي توليدات پراکنده شامل نيروگاه بادي ،فتوولتائيک ،نيروگاه برق آبي کوچک ،ژئوترمال و ريره
 کنترل ولتاژ و فلوي توان با ترانسفورماتورهاي جابهجاگر فاز
 مدلسازي  ،PWM ،HVDCادوات  FACTSمانند UPFC ،TCSC ،STATCOM ،SVC

 در نظر گرفتن انواع گره شامل  IC ،PI ،SC ،PC ،PV ،PQو امكان تعريف بيش از يک گرهي اسلک
Batch mode
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 در نظر گرفتن تبادل بين ناحيهاي توان (کنترل بين ناحيهاي) و گرهي اسلک توزيع شده
 تعريف ضري مقياس توسط کاربر براي تغييرات سريع بار و ژنراتور
 ورود اطالعات حاصل ازاندازهگيري و متعادلسازي بار
 انجام محاسبات حساسيت تلفات (ضراي )PDTF
 بررسي کردن حدود و تبديل خودکار نوع گره
 -2-2-3-3اتصال كوتاه []16

قابليتهاي اين واحد محاسباتي عبارتند از:
 مطابقت با استانداردهاي ANSI/IEEE C37.10/C37.13 ،IEC 60909
 مطابقت با استانداردهاي  IEC 61363-1براي نيروگاههاي فراساحلي و  IEC 61660براي شبكههاي DC
 شموليت شبكههاي  ،DCسه ،دو و تک فاز AC

 استفاده از روش جمع آثار با در نظر گرفتن ولتاژهاي پيش از خطاي حاصل از پخش بار
 انجام محاسبات خطاي دو و تک فاز (با و بدون اتصال زمين) و خطاي سه فاز
 امكان انجام محاسبات براي نوع خطاي تعريف شده توسط کاربر (به عنوان مثال خطا بين دو سطح ولتاژي) و خطاهاي
روي خطوط با مكان خطاي قابل انتخاب توسط کاربر
 انجام محاسبات انواع جريان خطا شامل جريان و توان اوليوهي متقوارن اتصوال کوتواه ،جريوان اوج ،شكسوت ،1حالوت
ماندگار ،حرارتي و جريان شكست نامتقارن به عالوه مؤلفهي DC

 انجام محاسبهي حداقل و حداکثر جريان اتصال کوتاه
 ارائهي مدل دقيق براي اتصال زمين ترانسفورماتور
 انجام تنظيمات سيمپيچ پترسن در شبكههاي زمين
 محدود کردن جريان ناشي از مدارشكنها و MOV

Breaking

1
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 لحاظ نمودن ام دانسها و کاپاسيتانسهاي متقابل در سيستم هاي توالي مثبت و منفي براي محاسبات جريوان اتصوال
کوتاه
 انجام محاسبهي پارامترهاي مدار و کوپلينگ خطوط هوايي از مشخصات هاديها
 امكان محاسبهي خطوط هوايي تا شش سيستم سه فاز و سه سيم زمين (با در نظر گرفتن زمين سيستمهاي سه فاز)
 امكان در نظر گرفتن تعداد نامحدودي از خطوط هوايي
 ذخيرهي مشخصات و پارامترهاي هاديها در پايگاه اطالعاتي SQL
 -3-2-3-3تحليل هارمونيكي []17

قابليتهاي اين واحد محاسباتي عبارتند از:
 شموليت سيستمهاي  ACسه ،دو و تک فاز
 برنامهريزي سيستم هاي کنترل ري ل ،تعيين ابعاد جبرانسازها ( )SVCو فيلترهاي هارمونيكي ،تعيوين ام ودانس شوبكه
براي رزونانس زير سنكرون يا طراحي فيلتر
 تعيين پاسخ فرکانسي شبكههاي مش
 تعيين حساسيت  U-Iو  I-Uبراي هر فرکانس
 بهکارگيري مدل خط با پارامترهاي توزيع شده
 محاسبهي ام دانس شبكه و سطح هارمونيكي براي هر فرکانس و هر گره
 در نظر گرفتن وابستگي المانها به فرکانس
 کنترل خودکار طول پلهي فرکانسي در حين محاسبهي ام دانس بهمنظور تشخيص وقوع رزونانس
 امكان انجام محاسبات در سيستم مؤلفهي مثبت (متقارن) و يا سيستم فازي
 محاسبهي ام دانس خودي و متقابل با در نظر گرفتن فرکانس
 پخش بار هارمونيكي )(P, Q, I, U

 ارائهي نتايج در حوزهي فرکانس يا زمان
سطوح هارمونيكي:
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 محاسبهي جريان و ولتاژ هارمونيكي در تمامي فرکانسها و در تمامي گرهها و المانهاي از پيش تعيين شده
 محاسبهي مقادير  rmsولتاژها و جريانهاي هارمونيكي با در نظر گرفتن ولتاژ و جريان پايه از نتايج پخش بار
 محاسبهي ضري کل هارمونيكي ولتاژ مطابق با  DIN/IECو ضري
 محاسبهي پارامترهاي تلفن ) (TIF, IT, KVTيا ضراي

اعوجاج مطابق با IEEE

k

 مقايسهي سطوح هارمونيكي محاسبه شده با حدود تعيين شده در استانداردها
 خروجي جريانها و ولتاژهاي کنترل ري ل در هر فرکانسي و هر گرهاي و هر الماني
 محاسبات جمع هارمونيكي شامل برداري ،هندسي ،جبري طبق استاندارد IEC 1000-2-6

منبع هارمونيكي:
 ورود مستقيم منابع هارمونيكي (منابع ولتاژ و جريان) در دياگرام تکخطي
 امكان اختصا

مستقيم منابع هارمونيكي به بارها يا هر المان الكترونيک قدرت مانند مبدلها PWM ،SVC ،و ريره

 امكان محاسبهي تعداد نامحدودي از منابع هارمونيكي (ولتاژ يا جريان) در هر هارمونيک
 امكان در نظر گرفتن هر هارمونيكي مثاال بين هارمونيكهاي ناشي از اثرات اشباع
 -4-2-3-3تحليل قابليت انتخاب []18

قابليتهاي اين واحد محاسباتي عبارتند از:
 امكان ورود تمام تجهيزات حفاظتي با مشخصهي جريان -زمان شامل فيوزها ،مدارشكنها ،رلههاي اضافه جريان زمان
معين و زمان معكوس ،رلههاي الكترونيكي
 امكان انجام چندين عملكرد حفاظتي توسط هر تجهيز حفاظتي شامل حفاظت اضافهجريان و خطاي زمين
 مدلسازي دقيق محدودهي تنظيمات
 امكان ورود مشخصههاي تعيين شده توسط کاربر به منظور شبيهسازي راهاندازي موتوور و يوا قابليوت تحمول حرارتوي
هاديها ،ترانسفورماتورها و ريره
 امكان جابهجايي مشخصهها با استفاده از يک ضري ( kرلهي زمان معكوس)
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 وجود گزينههاي مختلف براي چگونگي ورود مشخصهها :نقطه به نقطه و يا فرمولهاي مطابق با استانداردهاي  IECيا
IEEE/ANSI

 شبيهسازي فرآيند پاكسازي خطا در شبكههاي مش ،شامل حفاظت ديستانس
 -5-2-3-3حفاظت ديستانس []19

قابليتهاي اين واحد محاسباتي عبارتند از:
 شموليت تمامي انواع رلههاي ديستانس (صرف نظر از کارخانهي سازنده)
 در نظر گرفتن رلههاي با چهار ناحيهي ام دانسي ،بيش از يک ناحيه دسترسوي ،يوک ناحيوهي پسورو و يوک ناحيوهي
بازبست خودکار براي خطاهاي خط به خط و خط به زمين
 مشخصههاي راهاندازي شامل اضافه جريان ،زير ام دانس وابسته به زاويه ،مشخصهي  ،R/Xزمان پايان تک/دو جهتي
 پردازش سيگنالهاي آنالوگ و باينري و ارسال سيگنالهاي باينري طي شبيهسازي ديناميكي کوه ايون سويگنالهواي
باينري عبارتند از :بلوکهکننده ،فعالسازي ،تريپ ،توسعهي محدوده ،راهاندازي از برون و ريره
 در نظر گرفتن تداخل بين رلهي ديستانس با هر نوع رلهي ديگر براي شبيهسازي ديناميكي
 ورود هر نوع مشخصهي  R/Xشمل موهو ،دايره ،چندضلعي ،لنز و ريره و يا تعريف شده توسط توابع
 دارا بودن واحدهاي محاسباتي براي اضافه جريان ،تبادل توان ،و واسطي براي تجهيزات تست رله
 شبيهسازي فرآيند پاكسازي خطا در شبكههاي مش بر اساس واحد محاسباتي اتصال کوتاه ،شموليت حفاظوت اضوافه
جريان
 تنظيم خودکار رلهها به چندين روش قابل گزينش
 در نظر گرفتن ام دانسها و کاپاسيتانسهاي متقابل در سيستم هاي توالي مثبت و صفر و همچنوين شورايط بارگوذاري
شبكه به منظور انجام محاسبات ام دانس شبكه
 محاسبهي ام دانس/راکتانس سيستم توالي مثبت و يا ام دانسهاي حلقه براي هر نوع اتصال کوتاه و همچنين در نظور
گرفتن ضراي جبرانسازي ناشي از ام دانس سيستم توالي صفر و کوپلينگ متقابل در محاسبهي ام دانس حلقه
 امكان در نظر گرفتن انواع خطا و پيدا کردن مكان خطا
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 -6-2-3-3قابليت اطمينان []20

قابليتهاي اين واحد محاسباتي عبارتند از:
 تعيين فرکانس و ميانگين مدت زمان و هزينهي خرابي تجهيزات شبكه
 در نظر گرفتن رفتار خروج (نرخ خرابي و زمان تعمير) تجهيزات شبكه
 در نظر گرفتن مدت مجاز اضافهبار کوتاهمدت تجهيزات
 در نظر گرفتن مفاهيم حفاظتي شامل خرابي تجهيزات حفاظتي
 در نظر گرفتن الگوهاي واقعي توليد و منحنيهاي بار
 -7-2-3-3كاهش سايز شبكه []21

اين واحد محاسباتي براي کاهش سايز مدل يک شبكه با جايگزيني باسها و المانهاي شبكه (خطوط ،ترانسفورماتورهوا و
ريره) که آنها را با يک شبكهي معادل کوچكتر اما دقيق اتصال ميدهد ،طراحي شده است .اين شبكهي معادل ،تعداد باسها
و شاخههاي کمتري از شبكهي اصلي دارد ،اما همچنان پاسخ صحيح به خطا ها و يا محاسبات پخش بوار در قسومت کواهش
نيافته را ارائه مي دهد .به طور کلي کاهش سايز شبكه به منظور انجام محاسبات اتصوال کوتواه متقوارن و يوا نامتقوارن طبوق
استاندارد  ANSI/IEEE ،IEC60909 ،IEC909يا روش جمع آثار و نيز انجام محاسبات پخش بار به کار مويرود .شوبكهي
با سايز کاهش يافته همان نتايج اتصال کوتاه و پخش بار شبكهي اصلي را به دست ميدهد .گرههاي مرزي به طوور خودکوار
توسط اين برنامه تعيين ميگردند .خروجي اين برنامه ،معادلهاي سري و موازي شامل مؤلفههاي توالي مثبت ،منفي و صفر بر
اساس نوع کاهش سايز شبكه (پخش بار يا اتصال کوتاه) ميباشد .براي پخش بار ،ژنراتورها و تزريقهاي مرزي محاسبه مي-
گردند.
 -8-2-3-3پخش بار با در نظر گرفتن پروفيل بار []22

ورودي اين برنامه ،پروفيلهاي روزانه ،هفتگي ،ماهانه و ساالنهي بار و توليد تعريف شده توسط کاربر است .قابليتهاي اين
برنامه عبارتند از:
 امكان در نظر گرفتن تعداد نامحدودي از انواع پروفيلهاي مصرفکنندگان و توليدکنندگان (خانگي ،صنعتي و ريره)
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 امكان وارد کردن اطالعات اندازهگيري شده و پروفيلهاي بار
 -9-2-3-3بازيابي بهينهي شبكه []23

اين واحد محاسباتي ،براي مطالعهي اثر قطعي هاي برق اجباري (مثال در اثر خطاي روي خط) يوا برناموهريوزي شوده ،بور
سيستمهاي توزيع طراحي شده است و طرح بهينهي کليدزني را به منظور بازيابي توان الكتريكي به مشوترکين موييابود .ايون
واحد محاسباتي ،هم به صورت آفالين در استراتژيهاي از پيش تعيين شدهي قطعيهاي برق و هوم بوه صوورت آناليون بوه
منظور کمک به بهرهبردار در يافتن عملكرد صحيح پس از وقوع خطا به کار ميرود .در اين واحد محاسباتي ،تابع هدفهاي زير
پيادهسازي شده است:
 حداقل کردن تلفات شبكه
 حداقل کردن تعداد المانهاي اضافهبار شده
 حداقل کردن ميانگين بارگذاري المانها
 حداکثر کردن ميانگين ولتاژ
مراحل بازيابي پيادهسازي شده در اين نرمافزار عبارتند از:
 ذخيرهي چهار مرحله در استراتژي بازيابي ارزيابي شده در يک پايگاه اطالعاتي تاريخچهي خطا :وقووع خطوا ،ايزولوه-
سازي خطا  ،تغذيهي مجدد مشترکيني که تحت تأثير خطا قرارگرفتهاند ،بازگشت شبكه به حالت نرمال پوس از رفوع
خطا
 نمايش تمامي مراحل طرح بهينهي بازيابي انتخاب شده با وضعيت جديد کليدها روي دياگرام تک خطي
 -10-2-3-3تقويت فيدر []24

اين واحد محاسباتي به تعيين سايز کابل از منظر اقتصادي ميپردازد و شامل عمليات زير است:
 انتخاب اقتصاديترين سطح مقطع کابل در يک دورهي برنامهريزي و وضعيت بار مورد نظر در شبكههاي توزيع
 در نظر گرفتن شرايط اضافه بار و اضافه/زير ولتاژ
 بهينهسازي با هدف کاهش تلفات و يا افت ولتاژ
 در نظر گرفتن پنج نوع هزينهي نص
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 -11-2-3-3تحليل فشار ضعيف []25

قابليتهاي اين واحد محاسباتي عبارتند از:
 محاسبهي افت ولتاژ و بار گذاري کابل با ضري همزماني متغير براي انواع مشترکين (ضري همزماني بستگي به تعداد
بارها با نوع يكسان در يک فيدر يا يک خط دارد)
 انواع مشترکين در نظر گرفته شده عبارتند از:خانگي ،ذخيرهسازي در ش و ريره
 امكان تعيين نوع مشترکين و مشخصات آنها توسط کاربر
 محاسبهي حداقل جريان اتصال کوتاه سه فاز و تک فاز
 -12-2-3-3بهينهسازي []26

در اين واحد محاسباتي نرمافزاري ،حداقل کردن تلفات حقيقي و بهبود سطح ولتاژ با امكان انتخاب از معيارهاي زير انجوام
ميگيرد:
 نقاط بهينهي جداسازي (تعيين پيكربندي سوئيچها با هدف حداقل کردن تلفات)
 ترکي بندي بهينهي ترانسفورماتورها
 ضراي توان بهينهي منابع توليد پراکنده
 تنظيم بهينهي ولتاژ ترانسفورماتورهاي زير بار
 تنظيم بهينهي تپ ترانسفورماتورهاي LV/MV
 بهرهبرداري حالت نرمال و حالت N-1

قيود در نظر گرفته شده در اين نرمافزار عبارتند از:
 حدود ولتاژ در سمت  MVو ( LVقابل تعريف کردن توسط کاربر)
 حدود حرارتي کابلها و ترانسفورماتورها
 تعريف محدودهي ماکزيممم و مينيمم بار با ضراي مقياسدهي و وارد کردن اطالعات بار
عالوه بر موارد ذکر شده ،جاگذاري بهينهي خازن نيز در اين واحد محاسباتي نرمافزاري به گونهاي انجام ميگيرد که نقواط
کليدي در فيدهاي اصلي شعاعي ،که جاگذاري خازنهاي موازي در آنها منجر به کمينه شدن تلفات ميگردد ،تعيوين گوردد.
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نتايج اين بهينهسازي شامل باس محل جاگذاري خازن ،سايز آن بر حس  MVARو ميوزان کواهش تلفوات ايجواد شوده در
شبكه بر حس درصد است.
 -CYME-3-3-3واحد محاسباتي توزيع []27
نرمافزار  CYMEدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحد محاسباتي  CYMDISTميباشد .نرمافزار  CYMDISTشامل
تحليلهاي مورد نياز براي سيستمهاي متعادل و نامتعادل سه ،دو و تک فاز با ساختارهاي شعاعي ،حلقوي و يا مش ميباشد.
قابليتهاي اين نرمافزار عبارتند از:
 تحليل پخش بار و افت ولتاژ
 تحليل اتصال کوتاه
 جايابي بهينهي مكان و سايز خازنها
 متعادل کردن ،تخصيص و تخمين بار
 پخش بار با در نظر گرفتن پروفيلها
 تحليل هارمونيكي
 بهينهسازي کليدزني
 مدلسازي توليدات پراکنده
 تحليل ديناميكي بلندمدت
 تحليل قابليت اطمينان
 ارزيابي پيشامد تكي و بازيابي
 مدلسازي پست و sub-network

 تحليل سمت ثانويهي شبكه
 ارزيابي خطر قوس الكتريكي
 هماهنگي تجهيزات حفاظتي
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واحدهاي محاسباتي اصلي  CYMDISTعبارتند از:
 تحليل متعادل و نامتعادل افت ولتاژ و اتصال کوتاه (شعاعي ،حلقوي ،مش)
 هماهنگي تجهيزات حفاظتي بر اساس معيارهاي تعريف شده توسط کاربر براي پاكسازي و بارگذاري
 محاسبات جريان خطا براي مقادير  ،RMSمؤلفههاي نامتقارن و اوج
 تحليل اتصال کوتاه و ولتاژ خطا با در نظر گرفتن شرايط پيش از خطا
 بهينهسازي سايز و مكان خازنها به منظور حداقلسازي تلفات و/يا بهبود پروفيل ولتاژ
 تحليل حداقل حفاظت خطا
 متعادل کردن بار به منظور کاهش تلفات
 تخصيص /تخمين بار با استفاده از اطالعات مصرف بار مشترکين ( ،)kWhسايز ترانسوفورماتور توزيوع ( kVAمتصول
شده) ،مصرف بارهاي حقيقي ( kVAيا  )kWو يا روش  .REAپشتيباني چندين واحد اندازهگيري به عنوان تقاضاي
ثابت و يا مشترکين اندازهگيري شدهي بزرگ به عنوان بار ثابت
 تحليل راهاندازي موتور
 وجود مدلهاي انعطاف پذير بارها براي بارهاي توزيع شدهي يكنواخت و بارهاي نقطهاي با امكان در نظر گورفتن هور
ترکي مستقلي از بارها براي هر قطعه از مدار
 مطالعات رشد بار براي چندين سال
 امكان اتصال فيدرها به منظور شبيهسازي انتقال بار
 مدلسازي توليدات پراکنده ،تخمين ام دانس ژنراتور ،کنترل سمت شبكه و عمليات حفاظتي
 – DIgSILENT-4-3-3واحد محاسباتي توزيع []28
مدلسازي سيستمهاي چندفازي در شبكههاي توزيع مش و شعاعي و همچنين سيسوتمهواي تغذيوهي ريلوي متصول بوه
شبكهي توزيع در  DIgSILENTPowerFactoryانجام شده است .به منظور کاهش عدم تعادل ،بهبود کيفيت توان و بهينه-
سازي شبكههاي توزيع ، PowerFactory ،عملياتي از قبيل تحليل پخوش بوار چنودفازي ،تحليول اتصوال کوتواه مطوابق بوا
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استانداردهاي  ANSI C37 ،IEC60909و تحليل چند خطايي ،تحليول هوارمونيكي ،شوبيهسوازي زمواني و ارزيوابي قابليوت
اطمينان را ارائه ميدهد .عالوه بر اينها ،مدلسازي توليدات پراکنده و نيروگاههواي مجوازي ،تحليول افوت ولتواژ ،محاسوبات
بارگذاري شاخهها ،منحنيهاي روزانهي بار و در نظر گرفتن تنوع بار سمت  LVو هماهنگي حفاظتي از ساير ويژگيهاي ايون
نرمافزار در بخش توزيع ميباشد.
قابليتهاي اين نرمافزار عبارتند از:
 جاگذاري بهينهي خازنها
 بهينهسازي پروفيل ولتاژ براي عبور توان دوجهتي
 دياگرامهاي جغرافيايي (مبتني بر )GPS
 امكان ارتباط با  GISو SCADA

ويژگيهاي تحليل پخش بار در اين نرمافزار عبارتند از:
 پخش بار متعادل و نامتعادل براي شبكههاي  ACو  DCکوپل شده
 تحليل پخش بار شبكههاي  DCمش
 ،SVC کنترل کنندههاي تپ و ادوات موازي
 امكانات کنترل محلي و دوردست
 در نظر گرفتن منحنيهاي توانايي ژنراتور
 کنترل اوليه و ثانويه ،پاسخ اينرسي
 شين اسلک توزيع شده با بار و توليد شامل برنامههاي تبادل شبكه
 مدلسازي دقيق ماشينهاي القايي
 مدلهاي بار وابسته به ولتاژ
 در نظر گرفتن وابستگيهاي دمايي
ويژگيهاي تحليل اتصال کوتاه در اين نرمافزار عبارتند از:
 پشتيباني از استانداردهاي  G47،VDE 0102/0103 ،IEC 141/ANSI C37 ،IEC 60909و IEC 61363
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 روش جمع آثار کامل شامل پشتيباني ديناميكي ولتاژ ژنراتورها از طريق ادوات الكترونيک قدرت
 تحليل انواع خطاها شامل وقفهي تک فاز ،خطاهاي بين مداري و ريره
 – SPARD -5-3-3واحد محاسباتي توزيع []29
نرمافزار  SPARDدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحدهاي محاسباتي زير ميباشد.
 پخش بار متعادل و نامتعادل
 تحليل خطا
 مديريت بار ترانسفورماتور
 بهينهسازي شامل جايابي بهينهي خازن و تجديد پيكربندي شبكه
 – ETAP-6-3-3واحد محاسباتي توزيع []30
نرمافزار  ETAPدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحدهاي محاسباتي زير ميباشد:
 پخش بار
 اتصال کوتاه
 هماهنگي تجهيزات حفاظتي
 قابليت اطمينان
 تحليل پيشامد
 مديريت بار ترانسفورماتور
 پيش بيني بار :اين واحد محاسباتي  ،به پيش بيني بارگذاري سيستم بر اساس الگوريتمهايي ميپردازد که چندين متغير
ورودي ،همچون شرايط آب و هوايي را به عنوان بخشي از پيش بيني دقيق بار مرتبط مي سازد.
 – EasyPower -7-3-3واحد محاسباتي توزيع []31
نرمافزار  EasyPowerدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحدهاي محاسباتي زير ميباشد.
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 اتصال کوتاه،
 پخش بار،
 اصالح ضري توان،
 راهاندازي موتور
 – Eurostag-8-3-3واحد محاسباتي توزيع []32
نرمافزار  Eurostagدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحد محاسباتي  Smart Flowاست که داراي واحدهاي محاسباتي
زير ميباشد:
 محاسبات پخش بار،
 تحليل امنيت (پس از پيشامد)،
 پخش بار بهينه ( )OPFبا انواع تابع هدفها،
 محاسبات اتصال کوتاه (براي خطاهاي متقارن و نامتقارن ،مطابق با استاندارد ،)IEC60909
 کاهش سايز شبكه با متد پيشرفته
 – GE Energy (PSLF) -9-3-3واحد محاسباتي توزيع []33
نرمافزار  GE Energyدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحد محاسباتي AdvantagePowerOn GE’sميباشد .ايون
نرمافزار يک نرمافزار مديريت پيشرفتهي سيستم توزيع ) 1(ADMSاست که امكان بهينهسازي و کنترل فعال شبكه را فوراهم
ميآورد .طراحي مناس اين نرمافزار ،امكان انعطاف پذيري در انتخاب عملكردهاي  2DMSيا  3OMSبه طوور جداگانوه و يوا
عملكرد جامع  ADMSرا فراهم نموده است .اجزاي عملكردي اصلي اين نرمافزار عبارتند از:
 مديريت توزيع شامل پايش و مديريت

1

Advanced Distribution Management System
Distribution Management System
3
Outage Management System
2
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 مديريت قطعي شامل تشخيص و بازيابي
 بهينهسازي توزيع شامل تحليل و بهينه سازي
واحدهاي محاسباتي اين نرمافزار عبارتند از:
 توليد :شامل مديريت کليد زني و ريره
 قابليت اطمينان :شامل مطالعات سطح خطا ،مكان يابي خطا ،بار ريزي و بازيابي ،پيشبيني و تحليل قطعي برق ،تأئيد
حفاظت ،مديريت بازيابي ،مديريت طوفان
 بهره وري :شامل مديريت  ،DERتخمين حالت شبكهي توزيع ،حدود حرارتي ديناميكي ،تجديد پيكربندي فيدر ،کنترل
جامع ولتاژ -توان راکتيو ،پيشبيني بار ،ظرفيت انتقال بار
 – MILSOFT (Windmil) -10-3-3واحد محاسباتي توزيع []34
اين نرمافزار قادر به اجراي تمامي جنبههاي برنامهريزي و تحليل سيستمهاي توزيع ميباشد و داراي يک مدلسازي دقيق
و کامل مداري شامل مشترکين ،تجهيزات بين و انتهاي خط و حتي توليدات پراکنده است .قابليتهاي تحليلي ايون نورمافوزار
عبارتند از:
 پخش بار و مدلسازي افت ولتاژ،
 قابليت اطمينان،
 مطالعات پيشامد و تقسيمبندي،
 محاسبات اتصال کوتاه و جريان خطا،
 هماهنگي تجهيزات حفاظتي،
 تحليل خطر قوس الكتريكي
 – IPSA Power -11-3-3واحد محاسباتي توزيع []35
نرمافزار  IPSA Powerدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي قابليتهاي تحليلي به شرح زير ميباشد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري

67
ويرايش اول،آبان 1393

 پخش بار ( ACو )DC
 تحليل پيشامد
 اتوماسيون
 امكان نمايش تجهيزات پيچيدهي وابسته به ولتاژ در محاسبات پخش بار ،مانند ژنراتورهاي با دروپ ولتاژ
 امكان مدلسازي کنترلکنندههاي  SCADAبه منظور کنترل چندين مؤلفهي توليد پراکنده همچون توربينهاي بادي
 امكان قفل کردن تپ ترانسفورماتور ،مقياس دهي بار 1و راهاندازي هموار

2

 امكان تنظيم حدود همگرايي و تعداد تكرار
واحدهاي محاسباتي اين نرمافزار عبارتند از:
 پخش بار و تحليل پيشامد
 مطالعات توان راکتيو
 تنطيم ولتاژ و تلفات توان
 شبكههاي شعاعي و مش
 شبكههاي  ACو DC

 – SIMPOW -12-3-3واحد محاسباتي توزيع []36
نرمافزار  SIMPOWدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحد محاسباتي پخش بار است .محاسبات پخش بار در اين نورم-
افزار شامل روش هاي متقارن ،حالت ماندگار ،مدل تک فاز توالي مثبت و روش عددي (ديناميوک يوا نيووتن رافسوون) بووده و
امكان مدلسازي و امكان اجراي همزمان چندين پخش بار توسط کاربر وجود دارد .مدلسازي گرهها ،خطوط ،ترانسوفورماتورها،
راکتورها و خازنهاي سري ،ام دانسهاي موازي ،بارها ،ماشينهاي آسنكرون ،بارهاي مكانيكي ،مبدلهاي چرخان ،مبدلهاي
 ،HVDCمبدلهاي  ،PWMسيكلوکانورترها در اين نرمافزار انجام گرفته است.

Load scaling
Flat starts

1
2
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 – Phase to Phase -13-3-3واحد محاسباتي توزيع
واحدهاي محاسباتي نرمافزار  Phase to Phaseبه دو بخش تحليل و طراحي تقسيم ميشود که به شرح زير است:
 -1-13-3-3تحليل []37

واحدهاي محاسباتي اين نرمافزار در بخش تحليل شبكههاي توزيع عبارتند از:
 پخش بار،
 اتصال کوتاه،
 قابليت اطمينان،
 شبيهسازي عمليات حفاظتي،
 برنامه ريزي ،طراحي و مديريت شبكه هاي انتقال ،توزيع و صنعتي.
 -2-13-3-3طراحي []47

واحدهاي محاسباتي اين نرمافزار در بخش طراحي شبكههاي توزيع عبارتند از:
 مديريت ولتاژ،
 بار شبكه،
 حفظ امنيت افراد در صورت وقوع اتصال کوتاه،
 تعيين ابعاد شبكه بر اساس معيارهاي فني و اقتصادي،
 محاسبات تعيين ظرفيت نامي جريان کابل بر اساس استاندارد  IEC 60287و IEC 60853

– Nexant -14-3-3واحد محاسباتي توزيع []38
نرمافزار  Nexantدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحد محاسباتي  Distribution Managerاست .اين نرمافزار ،يوک
ابزار پيشرفته براي مدلسازي و شبيهسازي است که به برنامهريزي و بهرهبرداري کموک مويکنود .از روشهواي پيشورفتهي
تخمين حالت به جهت تعيين توپولوژي ،تعيين خطاهاي پارامتر و  SCADAبراي ارائهي مدل دقيقي از شبكه که مورد نياز در
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مدلسازي ،شبيهسازي و بهينهسازي است ،استفاده ميکند .معادل گرهها را توليد کرده تا اين مجموعه گرههاي کاهش يافته را
براي محاسبات تخمين حالت به کار برد.
– PRDC -15-3-3واحد محاسباتي توزيع
نرمافزار  PRDCدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحدهاي محاسباتي زير ميباشد:
 -1-15-3-3پخش بار []39

قابليتهاي اين برنامهي پخش بار عبارتند از:
 استفاده از روشهاي گوس سايدل ،نيوتن رافسون و fast decoupled

 در نظر گرفتن سيستمهاي سه فاز چهار سيمي
 در نظر گرفتن وابستگي به فرکانس و سيستمهاي AC/DC

 در نظر گرفتن سيستمهاي چند جزيره اي
 بهينه سازي توان اکتيو و راکتيو
 -2-15-3-3تحليل اتصال كوتاه []49

قابليتهاي تحليل اتصال کوتاه در اين نرمافزار عبارتند از:
 تعيين سطح خطا براي خطاهاي متقارن و نامتقارن
 مطابقت با استانداردهاي  ،ANSI/IEEEاستانداردهاي  IECشامل  363و 909
 در نظر گرفتن تمامي انواع خطاهاي متقارن و نامتقارن با و بدون ام دانس
 -3-15-3-3كاهش سايز شبكه []49

در واحد محاسباتي کاهش سايز شبكهي نرمافزار  ،PRDCتعيين مودارهواي اسوتاتيک (تعيوين مواتريس ادميتوانس بواس
ديدهشده از گرههاي مورد نظر از طريق حذف باسهاي گره هاي باقيمانده) و ديناميک معادل سيستم قدرت (تعيين مدار معادل
توسط يک ماشين) انجام ميگيرد.
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]40[ Siemens PTI ( PSS SINCAL) -16-3-3

 Siemens PTIداراي يک بستهي نرمافزاري با نام  PSS SINCALبراي برنامهريزي سيستم قدرت در زمينههاي توليد،
انتقال ،توزيع و شبكههاي صنعتي ميباشد .اين نرمافزار مدل سيستم قدرت نامتعادل را براي شبكههاي فشار ضعيف ،متوسط و
قوي ارائه ميدهد .بنابراين در زمينهي برنامهريزي سيستمهاي توزيع ميتوان از اين نرمافزار استفاده نمود .واحدهاي محاسباتي
اين نرمافزار به شرح زير است:
 پخش بار (حالت متعادل و نامتعادل) :محاسبهي مدلهاي متعادل و نامتعادل سيستم قدرت ،پشتيباني از شبكههاي
 ،AC/DCسيستمهاي کامال ترانس وزه و همچنين چهارسيمي
 پروفيلهاي بار و توليد :توان مصرفي و توليدي متغير با زمان روزانه ،هفتگي و ساالنه و همچنين با استفاده از دادههاي
واقعياندازه گيري شده به عنوان مثال سيستماندازهگيري داده (MDMS)1

 توسعهي بار و شبكه :شبيهسازي توسعهي سيستم قدرت با در نظر گرفتن پيشبيني بلندمدت و ساير تغييرات سيستم
 تعيين شاخهبندي بهينه :تعيين موقعيت بهينهي نقاط باز به منظور کمينه کردن تلفات
 بهينهسازي توان راکتيو و جاگذاري خازن :پيدايش سايز و مكان بهينهي خازنها و يا جبرانسازي ضري توان در
شبكههاي صنعتي
 بهينهسازي ولتاژ /توان راکتيو :تعيين اينكه در کدام نقطه از فيدر خازن ميبايست نص گردد و ترانسفورماتور در ابتداي
فيدر چگونه بايد تنظيم گردد.
 متعادلسازي بار :بهينهسازي اتصال بارهاي دو فاز و تکفاز با هدف رسيدن به بارگذاري متعادل سيستم
 تخصيص بار /تشخيص موقعيت تپ ترانسفورماتور :مقياسدهي بارها به منظور تعيين شرايط پخش بار مطابق با
مقاديراندازهگيري شده و محاسبهي موقعيت تپ ترانسفورماتور براي حفظ ولتاژ در يک محدودهي بهينه براي حداقل
و حداکثر بار

Meter Data Management Systems

1
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 قابليت اطمينان احتماالتي :ارائهي الگوريتمهاي تحليلي و تصادفي براي محاسبهي شاخصهاي قابليت اطمينان و ساير
خروجيها بر اساس محدودهي وسيعي از حالتهاي خرابي
 اتصال کوتاه :دو ،سه و تکفاز مطابق با استانداردهاي مختلف و تحت شرايط پيش از بارگذاري
 تعيين سايز شبكههاي فشار ضعيف :بررسي تنظيمات فيوزهاي  LVمطابق با استاندارهاي مختلف
 حفاظت ديستانس :محاسبهي خودکار تنظيمات ام دانسهاي منتخ براي تا شش ناحيه
 شبيهسازي حفاظت :شبيهسازي تنظيمات حفاظت اضافه جريان ،ديستانس و تجهيزات حفاظتي تفاضلي
تحليل هارمونيكي (شامل طراحي فيلتر) ،راهاندازي موتور ،کاهش سايز شبكه ،ارزيابي فليكر از ساير قابليتهواي ايون
نرمافزار ميباشند.
– SKM -17-3-3واحد محاسباتي توزيع []41
نرمافزار  SKMدر زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحد محاسباتي  DAPPERميباشد .قابليتهاي اين واحد محاسباتي
نرمافزاري عبارتند از:


اتصال کوتاه مطابق با استانداردهاي  IEC 60909و ،IEC61363



پخش بار،



تعيين سايز فيدر و ترانسفورماتور،



راهاندازي موتور،



برنامهريزي بار،



قابليت اطمينان،



نامتعادلي و تکفازي،



تحليل سيستم  DCشامل تعيين سايز باتري ،پخش بار  ،DCاتصال کوتاه  DCمطابق با استانداردهايANSI IEC

–PASHA -18-3-3واحد محاسباتي توزيع []42
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نرمافزار پاشا در زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحدهاي محاسباتي زير ميباشد.
 پخش بار (بهينه)،
 اتصال کوتاه و مدار باز،
 راهاندازي و تخمين پارامترهاي موتور،
 پايش بر خط،
همچنين اين نرمافزار داراي ماژولي با نام  PASHA Distributionبا قابليتهاي زير ميباشد:
GIS 

 حداقل سازي هزينه هاي کابل و تلفات
 طراحي بهينه
 -19-3-3سبا –واحد محاسباتي توزيع []43
نرمافزار سبا در زمينهي شبكههاي توزيع داراي واحدهاي محاسباتي زير ميباشد:
 -1-19-3-3پيشبيني بار

واحد محاسباتي پيشبيني بار نرمافزار سبا با استفاده از اطالعات بارهاي سالهاي گذشته نواحي کوچک ،بارهاي سالهواي
آينده آن را پيشبيني مي کند .در اين واحد محاسباتي هر ناحيه کوچک ،ميتواند حوزه تغذيه يک فيدر فشار ضعيف باشود کوه
معموال هر پست توزيع زميني يا هوايي،چند ناحيه کوچک را پوشش مي دهد .البته اين نواحي کوچک ميتوانند هر ناحيه بزرگتر
از آن نيز باشند .اين واحد محاسباتي قابليت اين را دارد که براي نواحي خالي که در آينده قرار است ايجاد شوند نيز پيش بينوي
بار انجام دهد.

قابليتهاي واحد محاسباتي پيش بيني بار:
 امكان استفاده از سه روش طول فيدر ،نوع مشتري و خوشه بندي  K-meansبراي تخمين بار سال نهايي
 پيش بيني بار  3تا  5سال آينده با استفاده از اطالعات بارهاي سالهاي گذشته
 پيش بيني بار براي هر ناحيه کوچک تغذيه شده توسط يک فيدر فشار ضعيف يا بزرگتر
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 در نظر گرفتن تأثير نواحي مجاور در پيشبيني بار هر ناحيه کوچک
 در نظر گرفتن انتقال بار بين نواحي کوچک
 پيشبيني بار نواحي خالي که در آينده ايجاد مي شوند
 بكارگيري الگوريتم هاي صحت سنجي و تصحيح داده هاي بار اوليه
 امكان پيش بيني بار نواحي در معرض توسعه مجدد
 -2-19-3-3جايابي پستهاي توزيع

واحد محاسباتي جايابي پست هاي توزيع نرمافزار سبا از خروجي برنامه پيش بيني بار يعني بار  5سال آينده نواحي کوچوک
استفاده مي کند و مكان بهينه پست هاي توزيع زميني و هوايي توزيع را از بين مكانهاي پيشنهادي آنهوا تعيوين مويکنود .

قابليتهاي واحد محاسباتي جايابي پستهاي توزيع:
 تعيين مكان بهينه پستهاي توزيع تا حداکثر  5سال آينده بر اساس زمانبندي افق طراحي و يا زمان بندي سال به سال
 در نظر گرفتن مسير پيشنهادي به جاي نقطه پيشنهادي براي احداث پستهاي توزيع هوايي
 در نظر گرفتن پستهاي توزيع موجود براي توسعه بهينه شبكه
 لحاظ نمودن قيود افت ولتاژ در فيدرهاي فشار متوسط و فشار ضعيف (به صورت تقريبي بر اساس فاصله)
 در نظر گرفتن محدوديت هاي جغرافيايي براي اتصال فيدرهاي فشارضعيف نواحي کوچک به پستهاي توزيع
 تعيين نواحي کوچک تحت پوشش هر پست توزيع
 تعيين هزينه الزم براي اجراي طرح و توسعه شبكه
 -3-19-3-3مسيريابي فيدرهاي فشارمتوسط

در واحد محاسباتي مسيريابي فيدرهاي فشارمتوسط نرمافزار سبا ،مسيرهاي پيشنهادي براي عبور فيدرهاي فشوار متوسوط
مشخص ميشود و س س برنامه ،مسير بهينه تغذيه پست هاي توزيع را با درنظرگرفتن قيود افت ولتاژ و ظرفيت فيدرها تعيوين
ميکند .طراحي شبكه فشارمتوسط توزيع در اين واحد محاسباتي به صورت شبكه شعاعي مي باشد و نتيجه نهوايي آن ،تغذيوه
همه پستهاي توزيع از پست هاي فوق توزيع با کمترين هزينه الزم و برآوردن قيود مختلف خواهد بود.

قابليتهاي واحد محاسباتي مسيريابي فيدرهاي فشارمتوسط:
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 طراحي شبكه فشار متوسط توزيع به صورت شعاعي
 امكان اعمال ضراي اهميت براي مسيرهاي مختلف جهت انتخاب مسيرهاي اصلي و مورد نظر
 تعيين مسير بهينه تغذيه پست هاي توزيع با در نظر گرفتن قيود افت ولتاژ
 توسعه شبكه فشارمتوسط موجود با انتخاب مسيرهاي بهينه براي تغذيه پستهاي توزيع جديد
 جايابي بهينه پستهاي پاساژي جهت تغذيه بارهاي موجود در مناطق مورد نظر در آينده
 تعيين ظرفيت مورد نياز فيدرهاي فشارمتوسط
 -4-19-3-3مسيريابي فيدرهاي فشارضعيف

واحد محاسباتي مسيريابي فيدرهاي فشارضعيف در نرمافزار سبا ،به دنبال تعيوين دقيوق پسوتهواي توزيوع تغذيوه کننوده
فيدرهاي فشارضعيف نواحي کوچک با درنظر گرفتن محدوديت جغرافيايي و نيز انتخاب بهينه هادي مناس براي اين فيودرهوا
است .بدين منظور معبرهايي که فيدرهاي فشارضعيف در آن کشيده خواهند شد ،مشخص شده و به کمک آنها مسير فيدرهاي
فشارضعيف و نوع هادي آنها مشخص ميشود.

قابليتهاي واحد محاسباتي مسيريابي فيدرهاي فشار ضعيف:
 تعيين مسير عبور فيدرهاي فشار ضعيف تحت پوشش پست توزيع
 انجام مسيريابي با درنظرگرفتن حوزه تحت پوشش پستهاي توزيع مجاور
 انتخاب بهينه هادي براي فيدرهاي فشارضعيف
 تعيين هزينه احداث هر فيدر فشارضعيف
 تعيين دقيق پست هاي توزيع تغذيه کننده فيدرهاي فشار ضعيف نوواحي کوچوک بوا در نظور گورفتن محودوديتهواي
جغرافيايي و افت ولتاژ

 -5-19-3-3مانور

آخرين مرحله از طراحي شبكه توزيع در شبكههاي شعاعي فشارمتوسط ،تعيين مسيرهاي مانور براي فيدرهاي فشارمتوسط
است .واحد محاسباتي مانور در نرمافزار سبا ميتواند پس از تعيين مسيرهواي فيودرهواي فشارمتوسوط اجورا شوود .فيودرهواي
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پيشنهادي که در واحد محاسباتي مسيريابي فيدرهاي فشارمتوسط به عنوان مسير انتخاب نشدند ،ميتوانند بوه عنووان ورودي
برنامه در نظر گرفته شود و از بين آنها مسيرهاي بهينه مانور و همچنين محل سكسيونرهاي معموال باز و معموال بسته تعيين
گردد.

قابليتهاي واحد محاسباتي مانور:
 تعيين مسير تغذيه جايگزين براي همه بارها جهت برقراري شرط ) (N-1قابليت اطمينان در شبكه (در صورت امكان)
 در نظر گرفتن مانورهاي موجود در اجراي برنامه
 تعيين مانور براي انشعابهاي مهم به صورت جداگانه
 اعمال قوانين تجربي اجراي مانور مطابق با ساختار شبكههاي فشارمتوسط ايران
 تعيين مانورهاي بهينه در صورت محدوديت سرمايه براي اجراي کامل مسيرهاي مانور تعيين شده
 استفاده از ارزش خاموشي (اهميت) بارها براي محاسبات قابليت اطمينان و تعيين مانور
 تعيين محل سكسيونرهاي معموال باز براي ايجاد مسير تغذيه جايگزين
 تعيين محل سكسيونرهاي معموال بسته براي ايزوله نمودن بخش خطاديده از شبكه
 در نظر گرفتن بار نقطهاي به جاي بار خطي در محاسبات جايابي سكسيونرهاي معموال بسته
 -6-19-3-3محاسبه ثوابت خطوط هوايي و كابل هاي توزيع

خطوط هوايي و همچنين کابل هاي توزيع از مهمترين تجهيزات شبكه هاي توزيع هستند کوه بوه لحواظ فيزيكوي و نيوز
الكتريكي تفاوتهاي عمدهاي با خطوط شبكه انتقال دارند .براي اجراي محاسبات پخش بار نامتقارن شبكه توزيع ،بوه ثوابوت
خطوط و کابلهاي شبكه نياز است که واحد محاسباتي محاسبه ثوابت خطوط هوايي و کابل هاي توزيع نرمافزار سبا ،آنهوا را
براي خطوط با آرايشها و مشخصات ظاهري مختلف محاسبه ميکند.

قابليتهاي واحد محاسباتي ثوابت خطوط هوايي و کابل هاي توزيع:
 استفاده از روش کارسون جهت محاسبه ثوابت
 وجود بانکهاي اطالعاتي جداگانه براي مد لهاي هادي ،خط هوايي و کابل
 مدلسازي خطوط هوايي تک مداره با حضور حداکثر  5هادي (شامل نول و روشنايي)
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 مدلسازي کابلهاي جداگانه موازي يا کابلهاي لولهاي با حضور  3تا  5کابل
 محاسبه ماتريسهاي ام دانس ،ادميتانس ،ام دانس معادل و ادميتانس معادل خطوط هوايي و کابلها
 محاسبه مؤلفههاي مثبت ،صفر و منفي ام دانس و ادميتانس خطوط هوايي و کابلها
 -7-19-3-3پخش بار شعاعي متقارن

الگوريتم پخش بار متقارن خا

نرمافزار سبا ،از ميان الگوريتمهاي مبتني بر روش پسرو-پيشرو و الگوريتمهاي مبتني بور

ماتريس ام دانس به عنوان الگوريتم منتخ

براي پخش بار متقارن شبكههاي توزيع برگزيده شده است.

قابليتهاي واحد محاسباتي پخش بار شعاعي متقارن:
 استفاده از روش پسرو-پيشرو
 تحليل شبكه فشار متوسط با خطوط متقارن و بارهاي متعادل
 امكان تحليل چند فيدر فشارمتوسط تغذيه شده توسط پستهاي فوق توزيع جداگانه با مانور
 تعيين فيدرهاي مجزا در شبكه و مشخص کردن آنها در دياگرام تکخطي
 -8-19-3-3پخش بار شبكه از دو سو تغذيه

ساختار شبكههاي توزيع به طور معمول شعاعي ميباشد ،ولي در بعضي موارد براي بواال بوردن قابليوت اطمينوان شوبكه و
جلوگيري از قطع بارهاي مهم ،ممكن است از شبكهي از دو سو تغذيه استفاده شود .در اين شبكهها از دو شينهي اسلک بوراي
تغذيهي شبكه استفاده ميشود .اين واحد محاسباتي به منظور اجراي پخش بار متقارن در اينگونه شبكهها يعنوي شوبكههواي
توزيع از دوسوتغذيه به روش پسرو-پيشرو تهيه شده است.

اين نرمافزار درصورت وجود مشهاي ضعيف در شبكه نيز ميتواند پخش بار را انجام دهد .همچنين اين نورمافوزار قابليوت
تعريف و مدلسازي شينههاي کنترل ولتاژ را دارا ميباشد.

قابليتهاي واحد محاسباتي پخش بار از دو سو تغذيه:
 استفاده از روش پسرو-پيشرو
 تحليل شبكه فشار متوسط با خطوط متقارن و بارهاي متعادل
 تحليل شبكه فشار متوسط مش ضعيف
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 مدلسازي شينههاي کنترل ولتاژ و منابع توليد پراکنده
 مدلسازي بارهاي توان ثابت ،جريان ثابت و ام دانس ثابت
 محاسبه پارامترهاي شينههاي شبكه نظير ولتاژ و زاويه شينهها
 محاسبه پارامترهاي خطوط شبكه نظير توان اکتيو و راکتيو و جريان عبوري از خطوط
 -9-19-3-3پخش بار شعاعي نامتقارن

اصول کلي تحليل پخش بار در شبكههاي توزيع نامتقارن ،مانند شبكههاي توزيع متقارن ميباشد .از ويژگيها و خصوصيات
شبكه شعاعي در اينجا نيز استفاده ميگردد  .عامل اصلي ايجاد عدم تعادل در شبكه موجود ،بوارهواي تكفواز در سوطح شوبكه
فشارضعيف ميباشند .اين مسئله عالوه بر نامتعادل کردن جريان فازها ،موج ميگردد در کنار سه سيم براي تغذيه بارها ،سيم
چهارمي نيز به عنوان سيم نول براي بازگشت جريان فاز ،تعبيه گردد .عالوه بر وجود سيم چهارم نول در شبكههاي فشار ضعيف
توزيع ،معموال سيم پنجمي نيز به عنوان سيم روشنايي موجود است که اين سيم ميتواند از هر يک از سه فاز  b ،aو  cتغذيوه
شود که همه موارد ذکر شده در اين واحد محاسباتي مدل شده است.

قابليتهاي واحد محاسباتي پخش بار شعاعي نامتقارن:
 استفاده از روش پسرو-پيشرو
 در نظر گرفتن عدم تقارن خطوط و عدم تعادل بارها
 امكان عدم برابري تعداد فازها در بخشهاي مختلف شبكه
 امكان استفاده از تيپهاي مختلف خطوط هوايي و کابلهاي موجود در بانک اطالعاتي
 در نظر گرفتن سيم روشنايي در شبكه و تغذيه آن از طريق هريک از فازها
 در نظر گرفتن سيم نول و ام دانس زمين کننده
 لحاظ نمودن نوع سيم بندي ترانسفورماتور
 تعيين فيدرهاي مجزا در شبكه و مشخص کردن آنها در دياگرام تک خطي
 نمايش پارامترهاي شينههاي شبكه و خطوط و کابلها براي فازهاي مختلف
 -10-19-3-3اتصال كوتاه شبكه توزيع
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در نرمافزار سبا براي محاسبه جريان اتصال کوتاه در شبكههاي شعاعي از روش جديدي استفاده شده است که در آن بدون
نياز به محاسبه ماتريس ام دانس شبكه ،جريان اتصال کوتاه گرههاي شبكه محاسبه ميشود .در واقع اتصال کوتاه شبكه توزيع
که ساختار شعاعي دارد ،ميتواند به صورت متفاوت با شبكه انتقال که ساختار حلقوي دارد ،انجام شود .واحد محاسباتي اتصوال
کوتاه شبكه توزيع نرمافزار سبا ،جريان هاي اتصال کوتاه را در حالت هاي مختلف خطا براي شبكههاي شعاعي توزيع محاسبه
ميکند.

قابليتهاي واحد محاسباتي اتصال کوتاه شبكه توزيع:
 مدل سازي اتصال کوتاه تكفاز
 مدل سازي اتصال کوتاه دو فاز
 مدل سازي اتصال کوتاه دو فاز به زمين
 مدل سازي اتصال کوتاه سهفاز
 تنظيم دقيق زاويه فاز جريانهاي اتصال کوتاه با انجام تحليل پخش بار پيش از تحليل اتصال کوتاه
 لحاظ کردن ام دانس خطا
 مدلسازي شبكه باالدستي (سطح اتصال کوتاه و نسبت مقاومت به راکتانس)
 تعيين فيدرهاي مجزا در شبكه و مشخص کردن آنها در دياگرام تک خطي
 -11-19-3-3حفاظت شبكه توزيع
حفاظت شبكه توزيع ،ثانويه ترانسفورماتورهاي فوق توزيع شبكه تا انتهاي فيدرهاي فشارضعيف شبكه را پوشش مويدهود.

واحد محاسباتي حفاظت شبكه توزيع نرمافزار سبا به طور منطقي حفاظت شبكه توزيع را به دو قسومت مجوزا تقسويم کورده و
حفاظت را براي هر قسمت به صورت جداگانه انجام ميدهد .قسمت اول از ثانويوه ترانسوفورماتورهواي فووق توزيوع توا اوليوه
ترانسفورماتورهاي توزيع (سطح ولتاژ فشارمتوسط) و قسومت دوم از ثانويوه ترانسوفورماتورهواي توزيوع توا انتهواي فيودرهواي
فشارضعيف (سطح ولتاژ فشارضعيف) را شامل ميشوند .اين واحد محاسباتي ابزار حفاظتي مناس و نوع عملكورد آن را تعيوين
نموده و تنظيمات الزم براي آنها را نيز مشخص مينمايد.

قابليتهاي واحد محاسباتي حفاظت شبكهي توزيع:
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 در نظر گرفتن جريان هجومي و منحني تخري ترانسفورماتورها
 در نظر گرفتن منحني مشخصه رله مطابق با استانداردهاي  IECو IEEE

 مدلسازي رله هاي نامشخص با برازش دقيق آن توسط نقاط منحني جريان  -زمان
 انجام هماهنگي حفاظتي در بخش فشارمتوسط (رله ابتداي فيدر فشارمتوسط با رله اوليه ترانسفورماتور توزيع)
 انجام هماهنگي حفاظتي در بخش فشارضعيف (رله يا فيوز ثانويه ترانسفورماتور توزيع با فيوز فيدر فشارضعيف)
 -12-19-3-3ارزيابي قابليت اطمينان توزيع

واحد محاسباتي قابليت اطمينان شبكه توزيع نرمافزار سبا مشتمل بر دو دسته ارزيابي قابليت اطمينان و پيشبينوي قابليوت
اطمينان است .واحد محاسباتي ارزيابي قابليت اطمينان توزيع به بررسي وضعيت گذشته سيستم پرداخته و شاخصهاي قابليوت
اطمينان را براي شبكه توزيع بدست ميآورد .همچنين نرخ خرابي و زمان تعمير به ازاي تجهيزات مختلف و زمان کليدزني را در
سطوح ولتاژ متفاوت تهيه ميکند.
قابليتهاي واحد محاسباتي ارزيابي قابليت اطمينان توزيع:
 ارائه فرمهاي ثبت حوادث و خاموشيها براي پستها و فيدرها
 ايجاد بانک اطالعاتي حوادث پستها و فيدرها
 تعيين محدوده زماني ثبت حوادث براي فيدرها و پستها
 تعيين شاخصهاي قابليت اطمينان تجهيزات شبكه در سطوح ولتاژ مختلف
 تعيين شاخصهاي تداوم سرويسدهي به مشترکين در سطح پست توزيع ،فيدر توزيع ،پست فوق توزيوع و کول شوبكه
توزيع
 ارائه گزارشهاي آماري و گرافيكي از خروجهاي ثبت شده
 -13-19-3-3پيشبيني قابليت اطمينان توزيع

واحد محاسباتي پيشبيني قابليت اطمينان توزيع با استفاده از کاتست مينيممهاي شبكه توزيع ،شواخصهواي احتمواالتي
قابليت اطمينان شبكه ،فيدرها و بارها را محاسبه ميکند .بخش پيشبيني قابليت اطمينان توزيع نرمافزار سبا ،جهوت محاسوبه
شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه مورد استفاده ميباشد .از نتايج حاصل از اين بخش از نرمافزار کوه مشوخص کننوده نقواط
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ضعف شبكه ميباشند ،ميتوان در طرح و توسعه شبكه استفاده کرد به نحوي که با اصالح طرحهاي موجود در جهت رفع ايون
نقاط ضعف و نتيجتا افزايش قابليت اطمينان سيستم اقدام نمود.

قابليتهاي واحد محاسباتي پيش بيني قابليت اطمينان توزيع:
 درنظر گرفتن دياگرام تک خطي پستها و ايجاد ارتباط آن با دياگرام تک خطي شبكه
 مدلسازي دقيق مانور در محاسبات قابلييت اطمينان شعاعي توزيع
 لحاظ نمودن ضري بارگذاري ترانسفورماتورهاي فوق توزيع براي پيش بيني خاموشيها
 مدلسازي دقيق قفلشدگي کليدها هم در تحليل شعاعي و هم در تحليل پستها
 تسريع عملكرد نرمافزار با بكارگيري روش جزيرهيابي
 درنظر گرفتن مانور بخش شعاعي در مدلسازي خطاي پست
 محاسبه شاخصهاي سيستمي قابليت اطمينان
 محاسبه شاخصهاي قابليت اطمينان براي هر کدام از فيدرهاي فشارمتوسط
 محاسبه شاخصهاي نقاط بار
 -14-19-3-3جايابي بهينه خازن ها

واحد محاسباتي جايابي بهينه خازنها در شبكه توزيع نرمافزار سبا با درنظر گرفتن محدوديتهاي بهرهبرداري و اقتصوادي،
براي شبكههاي توزيع ،مقادير ظرفيت بهينه جبران ساز را محاسبه مينمايد .الگوريتم موجود در نرمافزار سبا براي تعيين محل و
ميزان بهينه خازن در شبكه هاي توزيع و با فرض شعاعي بودن شبكه ،از الگوريتم تحليل پخش بار متقارن بهره ميبرد .بوراي
تعيين مقدار بهينه جريان خازني محدوديت هايي وجود دارد که به سه دسته کلي تقسيم ميشوند :محودوديت جريوان خوازني
تزريقي در هر شينه ،محدوديت اضافه ولتاژ هر شينه و محدوديت اقتصادي (هزينه نص و نگهداري خازن) .الگوريتم بكار رفته
دراين واحد محاسباتي هر سه محدوديت ذکرشده را در بر ميگيرد.

قابليتهاي واحد محاسباتي اتصال جايابي بهينهي خازنها:
 لحاظ نمودن محدوديت جريان خازني تزريقي در هر شينه
 لحاظ نمودن محدوديت اضافه ولتاژ هر شينه
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 لحاظ نمودن هزينه نص و نگهداري خازنها
 لحاظ نمودن هزينه توان و انرژي تلف شده
 لحاظ نمودن عمر مفيد بانک خازني
 تعيين توان راکتيو نامي خازن مورد نياز بمنظور رسيدن به طرح اقتصادي بهينه
 ]44[ OpenDSS -20-3-3و []45
 OpenDssيک نرمافزار  opensourceطراحي شوده توسوط  EPRIدر زمينوهي شوبكههواي توزيوع مويباشود کوه بوه
شبيهسازي سيستمهاي توزيع با در نظر گرفتن اتصال منابع توليد پراکنده و مدرنيزه کردن شبكه (شبكههواي هوشومند) موي-
پردازد.
تمامي تحليل هاي حالت ماندگار (حوزهي فرکانس و نه حوزهي زماني) در سيستمهاي توزيع همچون پخوش بوار ،تحليول
هارمونيكي و محاسبات خطا ،ديناميک و تمامي تحليلهاي مورد نياز برنامهريزي سيستمهاي توزيع در اين نرمافزار انجام مي-
گيرد .عالوه بر اينها ،اين نرمافزار از تحليلهاي جديد مورد نياز در آينده نيز پشتيباني ميکند .بسياري از اين نيازها بوه دليول
تجديد ساختار شرکتهاي برق آمريكا و شكلگيري شرکتهاي توزيع در سراسر جهان ايجاد شده است .بسياري از قابليتهاي
اين نرمافزار ،ناشي از تحليلهاي مورد نياز توليدات پراکنده بوده است.
بيشتر برنامههاي متداول تحليل سيستمهاي توزيع فرضيات زير را در نظر ميگيرند:
 طراحي براي شرايط اوج بار
 بيشتر به وابستگي مكاني اهميت ميدهند.
 از وابستگي زماني صرف نظر ميکنند و تصور ميکنند منبع انرژي همواره موجود است.
اين موارد منجر به رسيدن به پاسخ اشتباه براي بسياري از DGها ،بهرهوري انرژي و تحليلهاي شوبكهي هوشومند موي-
گردد .براي رسيدن به پاسخ صحيح ميبايست در برنامهريزي سيستمهاي توزيع تحليل زماني صورت پذيرد.
نرمافزار  OpenDSSبه وابستگي زماني و مكاني تواما توجه مينمايد که اينگونوه طراحوي بوراي تحليول DGهوا ،منوابع
تجديدپذير ،تحليل بهرهوري انرژي تأثيرات خودروهاي الكتريكي ( EVو  )PHEVمورد نياز است.
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قابليتهاي اين نرمافزار عبارتند از:
 شبيهسازي ولتاژ نقطه خنثي به زمين
 ارزيابي تلفات ناشي از بارگذاري نامتعادل
 ايجاد مدلهاي  DGبراي فيدرهاي شعاعي نمونه IEEE

 در نظر گرفتن تداخلهاي هارمونيکهاي فرکانس باال و ميان هارمونيكها
 در نظر گرفتن تلفات ،ام دانس و جريانهاي گردشي در پيكربنديهاي رير معمول بانکهاي ترانسفورماتور
 تحليل پاسخ فرکانسي ترانسفورماتور
 ارزيابي الگوريتمهاي کنترل اتوماسيون توزيع
 تأثير آبگرم کن بر فليكر و ترانسفورماتور توزيع
 شبيهسازي جمع کننده مزارع بادي
 تأثير مزارع بادي بر انتقال محلي
 تأثير توليد نيروگاه بادي و ساير DGها بر خازنهاي سوئيچ شونده و تنظيمکنندههاي ولتاژ
 شرايط خطاي هادي باز با تنوعي از اتصاالت تک فاز و سه فاز ترانسفورماتور
 ]46[ GridLAB-D -21-3-3و []47

اين نرمافزار ،يک نرمافزار  opensourceطراحي شده در  PNNL1تحت بودجهي دپارتمان انرژي آمريكا ) (2DOEموي-
باشد و قادر به انجام اعمال زير است:
 ارزيابي و طراحي اتوماسيون توزيع :شامل بهينهسازي ولتاژ-توان راکتيو ،هماهنگي تجهيزات ،تجديد پيكربندي فيدرها،
قابليت اطمينان ،تشخيص و آشكارسازي خطا و بازيابي شبكه
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 مديريت اوج بار :بسياري از برنامههاي پيکسايي و جا به جايي اوج و برنامههاي کاهش 1اضوطراري بوا هودف ارائوهي
مزاياي مورد انتظار ،با شكست مواجه شدهاند .اين نرمافزار ،امكان مدلسازي رفتار مصرف کننده ،به منظور درك بهتر و
بهينه کردن تداخل بين راهکار هاي گوناگون پيک سايي شامل مكانيزمهاي پيشرفته همچوون کنتورلهواي مبوادالتي،
ارسال فرمان کنترل متمرکز و راه حلهاي توزيع شده 2را فراهم کرده است .همچنوين ،امكوان ارزيوابي توأثير شواخص
رضايت مصرفکننده بر موجوديت منابع پيکسايي وجود دارد و پيشبينيهاي دقيقتري از منابع موجود امكانپذير مي-
باشد.
 توليدات پراکنده و ذخيرهسازي :ورود منابع انرژي پراکنده ،تكنولوژيهاي ترکي برق و گرما ( ،3)CHPذخيرهسوازهواي
توزيع شده و کنترلهاي الزم هم فرصت و هم چالش به وجود ميآورد .اين نرمافزار به برنامهريزهوا و موديران امكوان
ارزيابي بهتر نسبت هزينه به سود و مصالحهي بين سرمايهگذاريهاي توسعهي زيرساختها و سرمايهگذاري در بخوش
منابع تجديدپذير را با شموليت ساير مزاياي اقتصادي منابع توليد پراکنده (به عنوان مثال افزايش االستيسيتهي خريد در
بازار عمده فروشي ،بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان و فرصت فروش محصوالت خدمات جانبي در بوازارهواي عموده
فروشي) فراهم ميآورد.
 تحليل چگونگي نرخ :ارائهي ساختارهايي از نرخ که براي شرکتهاي برق مقرون به صورفه و بوراي مشوترکين جوذاب
باشد ،همواره يک امر چالش بر انگيز بوده است .از سويي ديگر ،با ارائوهي نورخهواي گونواگون بوراي فوروش انورژي،
شرکت هاي برق به درکي روشن از چگونگي االستيسيتهي تقاضا ميرسند .در اين نرمافزار ،امكان بررسي نرخدهيهاي
مختلف شامل نرخ ثابت ،نرخ تقاضا ،نرخ زمان از روز و زمان حقيقي وجود دارد.

كيفيت توان
در اين بخش نرمافزارهاي مربوط به حوزهي کيفيت توان سيستمهاي قدرت معرفي شده و ويژگيهاي آنها بررسي مي-
گردد.
1

Curtailment
Distributed
3
Combined Heating and Power
2
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]48[ ETAP Power Quality -1-4-3

اين نرمافزار شامل دو بخش نرمافزار پخش بار هارمونيكي و نرمافزار آناليز فرکانسي ميباشد که در ادامه ويژگيهايشوان
مورد بررسي قرار ميگيرد.
-1-1-4-3

Harmonic Load Flow Analysis

با اين نرمافزار ميتوان منابع جريان ولتاژ هارمونيكي را شبيهسازي کرده ،مسائل هارمونيكي را مشخص کرده و فيلترهاي
هارمونيكي مختلفي را بسته به نياز شبكه طراحي کرد .ويژگيهاي کليدي و قابليتهاي نرمافزار عبارتاند از:
 سازگاري با استاندارد IEEE 519

 ارزيابي اعوجاج ولتاژ و جريان ()THD & IHD
 ضراي تأثير هارمونيکهاي سيستم قدرت در خطوط تلفني ()TIF & I*T
 هشدار خودکار در زمان نقض قيود هارمونيكي
 کتابخانهي منابع هارمونيكي
 مدلسازي ورودي و خروجي UPS AC

 کتابخانهي هارمونيكي قابل توسعه توسط کاربر
 مدلسازي منابع جريان ولتاژ هارمونيكي
 در نظر گرفتن اندازه و فاز منابع هارمونيكي
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 مدلسازي تا  73امين هارمونيک
 مقاومتهاي متغير با دما
 تطبيق خودکار ام دانس تجهيز با فرکانس هارمونيكي
 در نظر گرفتن ترانسفورماتورهاي انتقال فاز
 مدلهاي از قبل ساختهشده در نرمافزار از انواع فيلترها
 رسم شكل موجها در حوزهي زمان
 نمايش تکخطي گرافيكي از نتايج هارمونيكي
 قابليت استخراج دياگرام تکخطي براي استفاده در نرمافزار CAD
 قابليت استخراج گزارشها براي استفاده در نرمافزار WORD
Frequency Scan Analysis -2-1-4-3

يكي از نگرانيها در رابطه با بحثهاي هارمونيكي شرايط رزونانس در سيستم قدرت است .ايون نورمافوزار ابوزاري بوراي
بررسي مسائل رزونانسي سيستم است .اين ابزار اندازه و فاز ام دانس باسها را در رنج فرکانسي تعيينشده توسط کاربر محاسبه
ميکند .لذا تمامي شرايط رزونانسي و فرکانس رزونانس قابلتشخيص است .اين نرمافزار به کاربران اجازهي تنظيم پارامترهاي
فيلترها و آزمودن نتايج به دست آمده را ميدهد .در اين نرمافزار رنج فرکانسي توسط کاربر تعريف مويشوود کوه مويتوانود از
فرکانس پايه شروع شده و تا هر مقداري که کاربر ميخواهد باال رود .ويژگيهاي کليدي و قابليتهاي اين نرمافزار عبارتانود
از:
 مدلسازي وابستگي فرکانسي ام دانس ماشين گردان
 مدلسازي وابستگي فرکانسي ام دانسهاي ترانسفورماتور ،کابل و خطوط
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 گامها و رنجهاي فرکانسي قابل تعريف توسط کاربر
 در نظر گرفتن اتصاالت و سيمبندي ترانسفورماتورها و ماشينها
 گزارش فرکانس و اندازهي رزونانسها
]49[ DIgSILENT Harmonic Analysis -2-4-3

آناليز هارمونيكي براي کاربردهاي مربوط به انتقال ،توزيع و در شبكههاي صنعتي براي طراحي فيلترهاي ايدهآل ميباشود.
براي آناليز تأثير هارمونيکها در سيستم قدرت ،نرمافزار دو بخش آناليزي دارد که در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرند.
-1-2-4-3

Harmonic Load Flow Analysis

پخش بار هارمونيكي شامل محاسبات هارمونيكي ولتاژ و جريان بر مبناي منابع هوارمونيكي تعريوف شوده و مشخصوات
شبكه است .منابع هارمونيكي جريان ميتوانند با انواع بارها ،يكسوکننده و اينورترها کار کنند .منابع هارمونيكي ولتاژ ميتواننود
با استفاده از منابع ولتاژ متناوب مدل گردند.
اين نرمافزار از انواع مشخصههاي هارمونيكي پشتيباني ميکند .به خاطر نموايش صوحيح فوازهواي منوابع هوارمونيكي و
المانهاي شبكه ،جريانهاي هارمونيكي تزريقي توسط يكسو کنندهي شش پالس به درستي مدل گرديده است .اين بخوش از
نرمافزار تمامي انديس هاي هارمونيكي متقارن و نامتقارن را براي جريانها و ولتاژها ،با توجوه بوه اسوتانداردهاي تعريوفشوده
توسط  IEEEمحاسبه ميکند.
انديسهاي قابل محاسبه توسط اين نرمافزار به شرح زير است:
 HD و THD
IT 

 تلفات هارمونيكي
 توان اکتيو و راکتيو در تمام فرکانسها
 مقادير RMS
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 عاملهاي نامتعادلي
 توان راکتيو و اکتيو کل
 ضراي جابجايي و توان
Frequency Scan Analysis -2-2-4-3

اين بخش يک آناليز پيوسته را در حوزهي فرکانس انجام ميدهد .ويژگيهاي اين بخش عبارتاند از:
 محاسبهي همزمان تمامي ام دانسها در يک شبيهسازي
 انجام اسكن فرکانسي تنها با مدل توالي مثبت (سريع) يا با مدل کامل سه فاز شبكه
 محاسبهي ام دانسهاي خودي و مشترك در شبكه
 محاسبه عاملهاي افزايش ولتاژ
 رسم منحنيهاي ام دانس در قال هاي بد ،نايكوئيست و يا فاز/اندازه
نحوهي مدلسازي شبكه در اين نرمافزار به شرح زير است:
 اثر پوستي با توجه به مشخصات فرکانسي در مقاومت خطوط يا ترانسفورماتورها و اندوکتانسهوا در نظور گرفتوه شوده
است.
 خطوط يا بهصورت بخشهاي تقريبي  PIو يا بهصورت گسترده مدل گرديدهاند.
 فيلترها مي توانند با پارامترهاي طراحي مشخص گردند؛ يعني مقادير حقيقي سلف ،مقاوموت و خوازن .البتوه فيلترهوا را
ميتوان با توان راکتيو نامي ،فرکانس رزونانس و عامل کيفيت نيز مشخص کرد.
]50[ NEPLAN Harmonic Analysis-3-4-3
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آناليز هارمونيكي نرمافزار  NEPLANبراي دو بخش انتقال و توزيع سيستم قدرت طراحي گرديده است و داراي ويژگيها
و مشخصههاي کلي زير است:
 سيستمهاي  ACسه ،دو و تک فازه
 برنامهريزي سيستم هاي کنترل ري ل ،تعيين ابعاد جبران سازها ( )SVCو فيلترهاي هارمونيكي ،تعيين ام دانس شوبكه
براي رزونانس زير سنكرون يا طراحي فيلتر
 پاسخ فرکانسي شبكههاي مش
 حساسيت  U-Iو  I-Uبراي هر فرکانس
 بهکارگيري مدل خط با پارامترهاي گسترده
 محاسبهي ام دانس شبكه و سطح هارمونيكي براي هر فرکانس و هر گره
 در نظر گرفتن وابستگي المانها به فرکانس
 کنترل خودکار طول پلهي فرکانسي در حين محاسبهي ام دانس بهمنظور تشخيص وقوع رزونانس
 امكان انجام محاسبات در سيستم مؤلفهي مثبت (متقارن)
 محاسبهي ام دانس خودي و متقابل با در نظر گرفتن فرکانس
 پخش بار هارمونيكي )(P, Q, I, U

 ارائهي نتايج در حوزهي فرکانس يا زمان
 محاسبهي جريان و ولتاژ هارمونيكي در تمامي فرکانسها و در تمامي گرهها و المانهاي از پيش تعيينشده
 محاسبهي مقادير مؤثر ولتاژها و جريانهاي هارمونيكي با در نظر گرفتن ولتاژ و جريان پايه از نتايج پخش بار
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فاز  :2هوشمندي فناوري

 محاسبهي ضري کل هارمونيكي ولتاژ مطابق با استاندارد  DIN/IECو ضري
 محاسبهي پارامترهاي تلفن ) (TIF, IT, KVTيا ضراي

اعوجاج مطابق با استاندارد IEEE

k

 مقايسهي سطوح هارمونيكي محاسبهشده با حدود تعيينشده در استانداردها
 خروجي جريان و ولتاژهاي کنترل ري ل در هر فرکانسي،گرهاي و هر الماني
 محاسبات هارمونيكي جمع برداري ،هندسي و جبري طبق استاندارد IEC 1000-2-6

 ورود مستقيم منابع هارمونيكي (منابع ولتاژ و جريان) در دياگرام تکخطي
 امكان اتصال مستقيم منابع هارمونيكي به بارها يا هر المان الكترونيک قدرت مانند مبدلها PWM ،SVC ،و ريره
 امكان محاسبهي تعداد نامحدودي از منابع هارمونيكي (ولتاژ يا جريان) در هر هارمونيک
 امكان در نظر گرفتن تمام هارمونيکها بهطور مثال ميانهارمونيک1هاي ناشي از اثرات اشباع
]51[ CYMEHARMO -4-4-3

اين نرم افزار براي دو بخش انتقال و توزيع سيستم قدرت طراحي گرديده است و قابليت انجوام آناليزهواي مختلفوي را در
حوزهي هارمونيكي سيستم قدرت دارد .اين نرمافزار آناليزهاي متفاوتي را در برميگيرد که شامل اسكن فرکانسوي ،محاسوبات
اعوجاج ولتاژ و جريان در سيستمهاي متعادل و نامتعادل ميشود .در اين برنامه قابليت مدلسازي بهصورت تک فاز و سوه فواز
وجود دارد و اين نرمافزار ميتواند در شرکتهاي وابسته به شبكه براي محاسبات هارمونيكي در شوكلبنوديهواي مختلوف از
شبكه استفاده گردد .اين برنامه از بخشهاي  CYMFLOWو  SYMDISTبراي گرفتن فرکانسهاي پايهاي جريان و ولتاژ
و انجام محاسبات اعوجاج هارمونيكي استفاده ميکند .قابليتهاي محاسباتي اين نرمافزار عبارتاند از:
 آناليز فاز يا توالي

Interharmonic

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري

90
ويرايش اول،آبان 1393

 آناليز پيمايش فرکانسي
 آناليز اعوجاج هارمونيكي ولتاژ
 آناليز اعوجاج هارمونيكي جريان
 محاسبهي انديسهاي TIFو IT

 آناليز حساسيت
 آناليز تنظيم خارج شدن سيستم
 آناليز فشار 1وارده بر خازن
 مدلسازي اثر پوستي
 حدود تعريف شده توسط کاربر براي اعوجاج
 انتخاب انواع مدل براي بار
 انتخاب انواع مدل براي خطوط و کابلها
 -1-4-4-3آناليز فشار وارده به خازن

اين ماژول براي آناليز فشار تمام خازنهاي توان نص شده در شبكه بهعالوهي آنهايي که در فيلترها استفاده شدهاند ،به
کار گرفته ميشود .گزارشهاي اين بخش جريان ها و ولتاژهاي هارمونيكي هر خازن را به همراه توان راکتيوو ،پيوک و RMS

ولتاژ در برميگيرد .اين مقادير با حدود تعريفشده در اسوتاندارد  IEEE 18tmيوا حودود تعريوفشوده توسوط کواربر مقايسوه
مي گردند .هر خازن موجود در سيستم نيز در صورت نقض يكي از قيود در گزارش مشخص ميگردد.

Stress

1
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 -2-4-4-3كتابخانهي تجهيزات

اين نرمافزار شامل کتابخانهاي از تجهيزات زير است:
 مبدلهاي ايده آل و رير ايده آل
 مدل کورهي قوس
 مدلهاي فيلتر موازي
 مدلهاي موتورهاي سنكرون و القايي
 مدلهاي هارمونيكي از بارهاي ريرخطي و تجهيزات الكترونيک قدرتي
 مدارهاي  RLCبراي ايجاد تجهيزات تعريفشده توسط کاربر
 مدلهاي استاتيک بار
 ،SABA-5-4-3واحد كيفيت توان []53
اين نرمافزار داراي امكانات و ويژگيها زير ميباشد:
 امكان مدلسازي ژنراتور ،بار و شبكه در فرکانسهاي هارمونيكي مختلف از  100تا  550هرتز وجود دارد.
 امكان مدلسازي بارهاي هارمونيكي از طريق پيادهسازي آن در محيط شبيهساز سيسوتم کنترلوي ) (CDFو محاسوبه
مؤلفههاي هارمونيكي بار با استفاده از تحليل  FFTوجود دارد.
 امكان مدلسازي کوره قوس الكتريكي در محيط شبيهساز سيستم کنترلي ) (CDFو محاسبه مؤلفههاي هارمونيكي بار
با استفاده از تحليل  FFTوجود دارد.
 امكان مدلسازي هارمونيكي ژنراتور با واردکردن مشخصه ولتاژ بيباري ژنراتور بهصورت زوجهواي مرتو و محاسوبه
مؤلفههاي هارمونيكي بار با استفاده از تحليل  FFTوجود دارد.
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 امكان در نظر گرفتن فيلتر هارمونيكي پسيو براي تضعيف يک هارمونيک مشخص وجود دارد.
 امكان درنظرگرفتن فيلتر هارمونيكي اکتيو با پيادهسازي آن در محيط شبيهساز سيستم کنترلي ) (CDFوجود دارد.
 امكان تعيين حساسيت ام دانس تونن شينههاي مختلف شبكه در هارمونيکهاي مختلف جهت تعيوين بهتورين محول
براي نص فيلتر وجود دارد.
 نتايج پخش بار هارمونيكي ميتوانند بر روي محيط گرافيكي سبا نمايش داده شوند .اين اطالعات شامل ولتاژ شينهها و
جريان شاخهها در يک هارمونيک مشخص ،مقدار مؤثر ولتاژ شينه و اعوجاج هارمونيكي کل ) (THDميباشند.

 امكان ترسيم منحني دامنه ام دانس تونن شينههاي منتخ برحس شماره هارمونيکها وجود دارد.
 نتايج پخش بار هارمونيكي ميتوانند بهصورت فايل متني يا فايل  Wordارائه شوند .در اين صورت ،اطالعوات زيور در
فايل ارائه خواهند شد:
 دامنه و زاويه فاز ولتاژ شينهها در فرکانسهاي هارمونيكي موردمطالعه
 دامنه و زاويه فاز جريان عبوري از شاخههاي مختلف شبكه در فرکانسهاي هارمونيكي موردمطالعه براي شكل موج
)(THD

 مقدار مؤثر کلي و اعوجاج هارمونيكي کل ولتاژ شينهها
 ام دانس تونن شينههاي شبكه در فرکانسهاي هارمونيكي مورد مطالعه

پايايي
در اين بخش نرمافزارهاي مربوط به حوزهي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت معرفي شده و ويژگيهاي آنهوا بررسوي
ميگردد.
]52[ ETAP Reliability Assessment -1-5-3
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اين نرمافزار ابزاري براي تخمين عملكرد سيستم قدرت است که بهوسيلهي آن ميتوان با استفاده از پارامترهواي ورودي
متنوع ،قابليت اطمينان را براي سيستم توزيع محاسبه کرد .اين نرمافزار داراي قابليتها و ويژگيهاي کليدي زير است:
 محاسبهي قابليت اطمينان سيستم
 محاسبهي انديسهاي قابليت اطمينان مشترك محور
 محاسبهي انديسهاي انرژي
 آناليز حساسيت
 مدلسازي مشخصات هر تجهيز
 اجراي تنظيمات تعريفشده توسط کاربر
 محاسبهي انديسهاي قابليت اطمينان
 ارزيابي تأثير خطاهاي همزمان
 انتخاب نوع تجهيز براي رسم
 ارزيابي کيفيت توان
 برنامهريزي بلندمدت
 محاسبهي انديسهاي مشترك محور از قبيل:
 انديس متوسط نرخ قطعي سيستم ()SAIFI1

System Average Interruption Frequency Index

1
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فاز  :2هوشمندي فناوري

 انديس متوسط مدتزمان قطعي سيستم ()SAIDI1
 انديس متوسط مدتزمان قطعي هر مشترك ()CAIDI2
 انديس متوسط دسترسپذيري سرويس ASAI3
 انديس متوسط دسترسناپذيري سرويس ASUI4
 تابع خسارت مشتري CDF5
 آناليز حساسيت انديس EENS6
 آناليز حساسيت انديس ECOST7

 بررسي تأثير هر المان در شاخص  EENSو رتبهبندي آنها
 بررسي تأثير هر المان در شاخص  ECOSTو رتبهبندي آنها
 محاسبهي نرخ IEAR8

 کتابخانهي مربوط به پارامترهاي تجهيزات مختلف
 انديسهاي قابليت اطمينان سيستم:
 نرخ خرابي ميانگين ()λ

1

System Average Interruption Duration Index
Customer Average Interruption Duration Index
3
Average Service Availability Index
4
Average Service Unavailability Index
5
Customer Damage Function
6
Expected Energy Not Supplied
7
Expected Interruption Cost
8
Interrupted Energy Assessment Rate
2
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 مدتزمان ميانگين قطعي ()r
 مدتزمان قطعي ساالنه ()U
]59[ DIgSILENT Reliability Analysis -2-5-3

اين نرمافزار از روشهاي استاندارد به همراه تكنيکهاي مدلسازي پيشرفته براي انواع مختلف ارزيابي قابليوت اطمينوان
استفاده ميکند.
مدلهاي خرابي با استفاده از فرکانس خرابي ساالنه و دادههاي مدتزمان تعمير تعريف ميگردند .براي خطوط و کابلهوا
اين دادهها بر واحد طول وارد ميگردند .مدلهاي دقيقي براي ژنراتورها موجود است که نمايش حالتهاي افت کرده از مقودار
نامي 1را همراه با خطاهاي مد مشترك ممكن ميسازد .تمامي مدلهاي بار ميتوانند با روش مارکوف و يوا روش موارکوف –
ويبول مدل گردد .روش محاسباتي پايهاي بهکاربرده شده در نرمافزار روش شمارش حالت 2است .اين روش ،يک روش بهينوه
است و نتايج دقيقي را براي رنج وسيعي از مسائل قابليت اطمينان توليد ميکند .محاسبات قابليت اطمينان شبكه ميتوانود بور
اساس يک بررسي سادهي متصل بودن و يا بر اساس محاسبات پخش بار ( ACکه قطعي بار را به دليل اضافهبوار و يوا قيوود
ولتاژ در نظر ميگيرد) انجام گيرد.
 -1-2-5-3مدلهاي خطا و خرابي در نظر گرفتهشده

 خرابي خطوط ،کابل ،ترانسفورماتور ،ژنراتور و باس بار
 خرابيهاي مرتبه دوم ()N-2
 خطاهاي مد مشترك
 خرابي کليد حفاظتي

Derated
State Enumeration

1
2
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 مدل خطاي گذرا (براي محاسبهي انديسهاي قطعي لحظهاي)
 عالوه بر مدلهاي خرابي قبلي ،قطعيهاي از قبل برنامهريزيشده نيز ميتواند در محاسبات در نظر گرفته شود.


حالتهاي تعمير تجهيزات نيز قابل مدلسازي است .تعمير تجهيزات شبكه ميتواند بر مبناي ساعتي مدلسازي گردد.

 -2-2-5-3روش شمارش حاالت

نرمافزار با استفاده از روشهاي زير ارزيابيهاي قابليت اطمينان را در طول زمان براي دادههاي متغير بار انجام ميدهد:
 خوشهبندي حالتهاي بار در الگوريتم شمارش حاالت
 بررسي تغييرات همبستگي بار براي کاهش تعداد حاالت
 استفاده از روش هاي تخمين زني خطي براي ارتقاي عملكرد در مواردي که تعداد حالتهاي بار زياد است.
 -3-2-5-3انديسهاي قابليت اطمينان قابل محاسبه در نرمافزار

 انديسهاي سيستم،
 انديسهاي بار،
 انديسهاي باس بار.
]53[ CYME Reliability Assessment -3-5-3

اين نرمافزار در بخش توزيع کاربرد دارد و شاخصهاي قابليت اطمينان را براي کل سيستم ،نواحي حفاظتشده و مشترك
محاسبه ميکند .اين نرمافزار داراي دو مدل پيشبينيشده 1و وابسته به دادههاي گذشته است؛ که مدل پيشبينيشده ميتواند
بر اساس دادههاي گذشته تنظيم گردد .اين نرمافزار براي کمک به مهندسان توزيع در ارزيابي قابليت اطمينان شبكههاي توزيع
طراحي گرديده است .اين برنامه مجموعهاي از انديسهاي قابليت اطمينان را بوراي کول سيسوتم از قبيول ،CAIFI ،SAIFI
Predictive

1
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 MAIFI ،AENS ،ENS ،ASIDI ،CAIDI ،SAIDIبه همراه انديس هاي مربوط به مشترك از قبيل فرکانس قطعوي و ...
براي هر مشترك محاسبه ميکند .نرمافزار ميتواند مدل پيشبينيشده را بر اساس دادههاي گذشته تنظيم نمايد .اين قابليوت
ميتواند براي تنظيم نرخ خرابي کابل و خطوط هوايي مفيد باشد .همچنين با اين نرمافزار ميتوان تمام خطاهاي گذشته را بور
مبناي تعداد قطعي روي دياگرام نمايش داد.
 -1-3-5-3اطالعات قابليت اطمينان موردنياز

عالوه بر اطالعات تجهيزات مختلف قرار داده شده در نرم افزار ،نياز به واردکردن اطالعات زير پيش از محاسبات قابليوت
اطمينان است:
 نرخ خرابي
 زمان تعمير
 زمان کليد زني
 احتمال گيرکردن (در وسايل حفاظتي و کليدها)
اطالعات قطعي ميتواند بر اساس داده هاي گذشته محاسبه و تنظيم گردد .همچنين اين اطالعات مويتوانود بوهصوورت
گرافيكي توسط کاربر تغيير داده شود .با تعريف تأثير عوامل طبيعي در نرخ خرابيها (مانند قطوع درختوان) محاسوبات قابليوت
اطمينان ميتواند اين عوامل را نيز در نظر بگيرد.
 -2-3-5-3محاسبهي انديسهاي قابليت اطمينان

برنامه با استفاده از دادههاي تعريف شده توسط کاربر و يا دادههاي تاريخي موجود ميتوانود انوديسهواي بوار و سيسوتم
مختلف را محاسبه کند .در اين محاسبات ميتوان تنظيمات بازبستها را نيز در نظر گرفت .انديسها بهصورت خودکار در سطح
فيدر ،ناحيه و مشترك محاسبه ميگردند .دياگرام تکخطي شبكه ميتواند بر اسواس هرکودام از انوديسهواي محاسوبه شوده
بهعنوان مرجع ،رنگآميزي گردد .همچنين يک حالت در نظر گرفته شده است که بتوان نتايج دو مطالعوهي مختلوف را بواهم
مقايسه و بهصورت گرافيكي مشاهده کرد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري

98
ويرايش اول،آبان 1393

 -3-3-5-3سناريوهاي چه ميشود اگر

اين نرمافزار درجه ي بااليي از انعطاف را براي آناليز ترکي هاي مختلف سيستم توزيع فراهم ميکند .چرا که ممكن است
شبكهي توزيع در آينده شكلهاي مختلفي بگيرد.
]60[ NEPLAN Reliability Analysis-4-5-3

اين نرمافزار امكان انجام محاسبات مربوط به قابليت اطمينان ،در دو حوزهي انتقال و توزيع سيستمهاي قدرت را داشته و
داراي قابليتهاي زير است:
 تعيين فرکانس و ميانگين مدتزمان و هزينهي خرابي تجهيزات شبكه
 در نظر گرفتن رفتار خروج (نرخ خرابي و زمان تعمير) تجهيزات شبكه
 در نظر گرفتن مدت مجاز اضافهبار کوتاهمدت تجهيزات
 در نظر گرفتن مفاهيم حفاظتي شامل خرابي تجهيزات حفاظتي
 در نظر گرفتن الگوهاي واقعي توليد و منحنيهاي بار
 -1-4-5-3روند تحليل قابليت اطمينان

 پيشامدهاي مرتبهي اول :خرابيهاي تصادفي ،1خرابيهاي مد مشترك ،تريپ دادن اشتباه
 پيشامدهاي مرتبهي دوم :خروجيهاي تصادفي مستقل تداخل کننده ،خرابيهاي بوه وجوود آموده طوي تعميور اجوزاي
پشتيبان ،خرابي حفاظت و يا عملكرد بيشازحد آن ،خطاي زمين چندگانه
]54[ SKM- PTW Reliability Program -5-5-3

Stochastic

1
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اين برنامه انديسهاي قابليت اطمينان را براي طراحيهاي مختلفي از سيستم توزيع محاسبه ميکند و داراي برتريهواي
زير در محاسبات قابليت اطمينان است:
 طراحي سيستمها با قابليت اطمينان باالتر
 کاهش هزينهها با تشخيص نقاط ضعف سيستم
 کاهش زمان اجرا با استفاده از کتابخانههاي استاندارد از خطاها و هزينههاي وابسته به زمان
 تهيهي گزارشهاي کامل و حرفهاي
 ارزيابي سريع گزينههاي مختلف پيش رو
ويژگيهاي اين نرمافزار به شرح زير است:
 توابع هزينه قابل تعريف توسط کاربر براي هر قطعي
 انجام تنظيمات زمان تعمير براي تجهيزات مختلف در سيستم
 دارا بودن نرخهاي خرابي دائم ،گذرا و فعال براي هر ترانسفورماتور
 دارا بودن نرخهاي خرابي دائم ،گذرا و فعال براي هر کابل
 کتابخانهي قابل تعريف توسط کاربر براي اطالعات قابليت اطمينان تجهيزات مختلف
 محاسبهي خودکار گزينههاي تعمير يا تعويض
 گزارش انديسهاي قابليت اطمينان در هر باس و براي هر بار
 گزارش انديسهاي  IEEEبراي تمام تجهيزات حفاظتي
 دارا بودن گزينههاي مختلف براي در نظر گرفتن يا نگرفتن کليد و فيوزها
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 نرخ پيري قابل تعريف توسط کاربر
 گزارشهاي محاسبات قابليت اطمينان شامل  ،MTTFنرخ خرابي ،MTTR ،قطعي ساليانه ENNS ،و ECOST

 ،SABA-6-5-3واحد قابليت اطمينان []53
نرم افزار سبا قابليت آناليز قابليت اطمينان را در دو قسمت انتقال و توزيع دارد که ويژگيهاي اين دو بخش در ادامه ارائوه
گرديده است.
 -1-6-5-3قابليت اطمينان انتقال

واحد محاسباتي قابليت اطمينان شبكه انتقال نرمافزار سبا مشتمل بر دو دسته ارزيابي قابليت اطمينان و پيشبيني قابليوت
اطمينان شبكه انتقال است .واحد محاسباتي ارزيابي قابليت اطمينان انتقال بوه بررسوي وضوعيت گذشوته شوبكه مويپوردازد و
شاخصهاي قابليت اطمينان تجهيزات شامل نرخ خرابي و زمان تعمير را براي حالتهاي مختلف به دست ميآورد .هومچنوين
شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه و بار را نيز از گذشته سيستم محاسبه ميکند .واحد محاسباتي پيشبيني قابليت اطمينان بوا
استفاده از تحليل حساسيت و به دست آوردن کاتستهاي کمينه شبكه ،شاخصهاي احتمواالتي قابليوت اطمينوان شوبكه را
محاسبه ميکند و همچنين کاتستهاي کمينه شبكه را در اختيار کاربر قرار ميدهد.

قابليتهاي واحد محاسباتي ارزيابي قابليت اطمينان انتقال اين نرمافزار به شرح زير است:
 ارائه فرمهاي ثبت حوادث و خاموشيها براي پستها و خطوط
 ايجاد بانک اطالعاتي حوادث پستها و خطوط و امكان گزارشگيري از آن
 تعيين محدوده زماني ثبت حوادث براي خطوط و پستها
 تعيين شاخصهاي قابليت اطمينان تجهيزات شبكه در سطوح ولتاژ مختلف
 تعيين شاخصهاي تداوم خدماتدهي به مشترکين
 ارائه گزارشهاي آماري و گرافيكي از خروجهاي ثبتشده
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 تعيين اولويتهاي پستها و خطوط براي برنامهريزي تعميرات و نگهداري
 امكان ادرام چندين شبكه مجزا با يكديگر و قابليت دستيابي به همه قابليتهاي ذکرشده در حالت شبكههواي مجوزا و
کل شبكه
 -2-6-5-3قابليت اطمينان توزيع

واحد محاسباتي قابليت اطمينان شبكه توزيع نرمافزار سبا مشتمل بر دو دسته ارزيابي قابليت اطمينان و پيشبيني قابليوت
اطمينان است .واحد محاسباتي ارزيابي قابليت اطمينان توزيع به بررسي وضعيت گذشته سيستم پرداخته و شاخصهاي قابليوت
اطمينان را براي شبكه توزيع به دست ميآورد .همچنين نرخ خرابي و زمان تعمير به ازاي تجهيزات مختلف و زمان کليدزني را
در سطوح ولتاژ متفاوت تهيه ميکند .واحد محاسباتي پيشبيني قابليت اطمينان توزيع با استفاده از کاتستهاي کمينه شوبكه
توزيع ،شاخصهاي احتماالتي قابليت اطمينان شبكه ،فيدرها و بارها را محاسبه ميکند.

قابليتهاي واحد محاسباتي ارزيابي قابليت اطمينان توزيع اين نرمافزار به شرح زير است:
 ارائه فرمهاي ثبت حوادث و خاموشيها براي پستها و فيدرها
 ايجاد بانک اطالعاتي حوادث پستها و فيدرها
 تعيين محدوده زماني ثبت حوادث براي فيدرها و پستها
 تعيين شاخصهاي قابليت اطمينان تجهيزات شبكه در سطوح ولتاژ مختلف
 تعيين شاخصهاي تداوم خدماتدهي به مشترکين در سطح پست توزيع ،فيدر توزيع ،پست فووق توزيوع و کول شوبكه
توزيع
 ارائه گزارشهاي آماري و گرافيكي از خروجهاي ثبتشده

نرمافزارهاي ريزشبكه
در اين بخش نرمافزارهاي مربوط به تحليل ريزشبكهها معرفي شده و قابليتهاي آنها بررسي ميگردد.
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]55[ ETAP Microgrid -1-6-3

نرمافزار ريزشبكه  ETAPبه منظور پايش ،پيشبيني ،مديريت و بهينهسازي منابع و تقاضا بوراي يوک سيسوتم انورژي در
مقياس کوچک به کار ميرود .اين نرمافزار شامل يک کنترلکنندهي مستر با قابليتهاي زير ميباشد:
 مدلسازي دقيق ،شبيهسازي و بهينهسازي ديناميک سيستمهاي الكتريكي پيچيده
 پيشبيني بار و توليد
 مدلسازي اجزاي ريزشبكه شامل فتوولتائيک ،ذخيرهسازها ،ژنراتور ديزل ،توربين بادي ،ژنراتورهواي گوازي و بخواري،
پيلهاي سوختي و ريره
 بارزدايي سريع ،کنترل اتوماتيک توليد و مديريت تقاضا
نرمافزار کنترلکنندهي مستر ريزشبكه امكان طراحي و مدلسازي ريزشبكهها را فراهم کرده و در همان پلتفورم مويتووان
تحليلهايي از قبيل تشخيص جزيرهاي شدن ،بهينهسازي و کنترل ريزشبكهها را انجام داد .همچنين مويتووان بوا اسوتفاده از
اطالعات زمان حقيقي به اعتبارسنجي طراحي خود پي برد .اين نرمافزار براي سيستمهاي مختلف همچون دفاتر تجاري ،مراکز
خريد خارج از شهر ،1مراکز صنعتي ،دانشگاهها ،سيستمهاي روي آب کاربرد دارد.
اين نرمافزار ،هزينه کلي مالكيت ) 2(TCPرا با کاهش هزينه برق ) 3(COEدر مقايسه با قيمت ميانگين آن پايين ميآورد.
اين کار از طريق تأثيرگذاري مستقيم هزينههاي اوليه و سرمايهگذاري ، 4هزينههاي بهره برداري و تعمير و نگهداري 5و هزينه-
هاي سوخت صورت ميپذيرد.
هزينههاي اوليه و سرمايه گذاري با بهينهسازي هاي موارد زير و حذف نياز به سوخت افوزار بيشوتر طوي مراحول طراحوي
کاهش مييابد:
 بهينهسازي توان و گرما

1

Retail parks
Total Cost Of Ownership
3
Cost Of Electricity
4
Capital & investment
5
Operations & maintenance
2
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 بهينهسازي و کنترل ولتاژ/توان راکتيو
 تخمين حالت و تخصيص بار
هزينههاي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري با حصول اطمينان از اينكه عرضه و تقاضا در تمامي زمانها در حالت تعادل قرار
دارد ،با قيمت برقي که مشترك مشتاق به پرداخت آن است ،محاسبه ميشود .اعمال زير در اين نرمافزار انجام ميشود:
 مديريت تقاضا ،پيک سايي ،جابهجايي بار تحت TOU

 بارزدايي سريع و بهينهي بارهاي ضروري و رير ضروري
 شبيهسازي زمان حقيقي
هزينههاي سوخت با به کارگيري منابع توليد پراکنده رايگان همچون فتوولتائيوک و ذخيورهسوازهوا و حصوول اطمينوان از
پايداري و قابليت اطمينان سيستم قدرت حداقل ميشود .بهينهسازي توليد و توزيع 1از ديد الكتريكي و گرمايي نيز بوه کواهش
هزينههاي سوخت کمک ميکند.
]56[ HOMER-2-6-3

 HOMERنرمافزاري براي طراحي ريزشبكهها (در حالت جدا يا متصل به شوبكه) اسوت .ايون نورمافوزار بوا شوبيهسوازي
سيستم هايي که داراي ترکيبي از منابع انرژي سنتي و تجديدپذير هستند ،گزينههاي پيچيدهي پيش روي برنامهريزي انرژي را
ساده ميکند .الگوريتمهاي بهينهسازي و حساسيت اين نرمافزار ،امكان ارزيابي امكانسنجي اقتصادي و فني گسترهي وسيعي
از گزينههاي فناوري و در نظر گرفتن تغييرات هزينههاي تكنولوژي و موجوديت منابع انرژي را فراهم ميکند.
ويژگيهاي اين نرمافزار عبارتند از:
 امكان شبيهسازي خوشه اي 2که براي مدلسازي منابع متغير همچون توان بادي و خورشيدي و سيستمهاي ترکيبي برق و
گرما که بار حرارتي متغير است ،ضروري است.

Dispatch
Chronological

1
2
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 آناليز حساسيت در اين نرم افزار اثر احتمالي عوامل داراي عدم قطعيت همچون قيمت سوخت يا سرعت باد در طول زمان را
در نظر ميگيرد.
 منابع توان مدل شده در اين نرمافزار شامل فتوولتائيک ،توربين بوادي ،بورقآبوي ،بيومواس ،ژنراتوور (ديوزل ،گازوئيول،)...،
ميكروتوربين و پيل سوختي ،ذخيرهسازهاي مدل شده در اين نرمافزار شامل چرح گردان ،باتري ،هيدورژن بوده و بارهواي
داراي پروفيل تغييرات فصلي ،قابل تعويق (پمپ آب ،يخچال) ،گرمايي (گرم کننده ،خشک کننده) در نظر گرفته ميشوند.
]57[ HYBRID2 -3-6-3

اين نرمافزار مدل کام يوتري سريهاي زماني/احتماالتي که از اطالعات سريهاي زماني براي بارها ،سورعت بواد ،توابش
خورشيد ،دما و سيستم قدرت طراحي شده يا انتخاب شده توسط کاربر به منظور پيش بيني رفتار سيستم ترکيبي استفاده موي-
کند .تغييرات ايجاد شده در سرعت باد و بار در هر پله زماني در پيشبينيها لحاظ ميشود .اين نرمافزار نوسوانات کوتواهمودت
سيستم که توسط ديناميک سيستم يا گذراهاي اجزا ايجاد ميشود را در نظر نميگيرد .سيستمهاي ترکيبي شامل سه نووع بوار
الكتريكي ،چندين توربين بادي از انواع مختلف ،فتوولتائيکها ،ژنراتورهاي ديزل ،ذخيرهساز باتري و چهوار نووع ادوات تبوديل
توان را شامل ميشود .سيستم به صورت  DC ،ACيا هر دو قابل مدلکردن است .استراتژيهاي کنترلي مختلفي را ميتوان
با استفاده از اين نرمافزار پيادهسازي نمود که شامل توزيع دقيق ديزل و همچنين تداخلهاي بين ديزل و باتريها ميشود .يک
ابزار تحليل اقتصادي نيز وجود دارد که ارزش اقتصادي پروژه را با در نظر گرفتن تعداد زيادي پارامترهاي اقتصادي و عملكردي
تعيين ميکند .مدل سريهاي زماني و احتماالتي در اين نرمافزار مبني بر دادههاي سريهاي زمواني اسوت اموا از روشهواي
آماري براي محاسبهي تغييرات بين پلهاي در توان بادي و خورشيدي اسوتفاده مويشوود .ايون موضووع موجو پويشبينوي
دقيقتري از عملكرد ديزل و توزيع ميگردد.
]58[ PV-SPS -4-6-3

اين نرمافزار ،يک برنامهي تعيين ابعاد براي سيستمهاي جدا از شبكهي فتوولتائيک-ديزل مبتني بر صفحات اکسل اسوت.
اين برنامه ،محاسبات خود را بر اساس استانداردهاي صنعت استراليايي انجام ميدهد .اين نرمافزار ،به سوطح معينوي از دانوش
اوليه براي مشخصات بار ها و اجزاي سيستم نياز دارد .يكي از ويژگيهاي خا

اين نرمافزار ،تمايز قائل شدن بين تابسوتان و
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زمستان است که براي دو گروه از بارها (هريک براي يک فصل) اطالعوات آن هوا بايود وارد شووند .عوالوه بور ايون ،عوامول
منطقهاي براي هر ماه از بارهاي فصلي همراه با دادههاي تابش و دما براي چهار مكان در استراليا مشخص شدهاند .خروجوي
اين برنامه ،از يک سو ،سه سايز مختلف براي ژنراتور  PVبر اساس مقادير تابش ميانگين در بهترين و بدترين ماهها ،همچنين
مقادير ميانگين ساالنه و از سويي ديگر ،سايز ژنراتور ديزل متناظر با حالت انتخابي عملكرد سيستم مويباشود .اگرچوه اليوهي
اطالعات ورودي همواره از لحاظ وضوح بهينه نيست ،دو نمودار نمايشدهندهي مصرف انرژي ماهيانه و توليد توان ،يک ديود
کلي از عملكرد سيستم طي سال به دست ميدهد.
]59[ ViPOR -5-6-3

اين نرمافزار ،يک ابزار بهينهسازي براي طراحي سيستمهاي برقرساني به روستاها است کوه توسوط  NRELايجواد شوده
است .اين نرمافزار تصميم ميگيرد که کداميک از خانهها ميبايست به وسيلهي سيستمهاي برقرساني ايزوله (به عنوان مثال،
خانههاي داراي سيستمهاي خورشيدي) و کداميک ميبايست در ريزشبكه گنجانده شوند.
به منظور تحليل هزينهها و طراحي مناس شبكهي توزيع (به عنوان مثال ،تعيين طول و قطر کابل) ،الزم است که هزينه-
هاي کابل ،هزينههاي نسبي ژنراتور و انرژي الكتريكي به وسيلهي يک سيستم  PVمتمرکز و يک سيستم خانهي خورشويدي
و دادههايي دربارهي جغرافياي محلي دانسته شود .اين نرمافزار ،به يک توصيف جغرافيايي از نوع زمين منطقه شامل نقاط بوار،
همچون خانهها ،مدرسهها ،مغازهها و  ...نياز دارد .در اين نرمافزار ،امكان وارد کردن اطالعات جغرافيايي از يک پايگاه دادههاي
 GPS ،GISوجود دارد .براي محاسبهي هزينههاي برق توليدي  ،PVامكان استفاده از نرمافزار  HOMERبه جهت تهيوهي
وروديهاي نرمافزار  ViPORوجود دارد.
 ViPORتنها ابزار موجود در زمينهي ارزيابي مصالحه بين سيستمهاي خانهي خورشيدي و ريزشوبكههواي  PVمتمرکوز
ميباشد .نرمافزار  ViPORبراي طراحي سيستمهاي برق رساني به روستاها مفيد واقع ميگردد .يكي از محدوديتهواي ايون
نرمافزار ،در نظر نگرفتن تلفات توان شبكهي توزيع است.
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مديريت دارايي
در اين بخش نرمافزارهاي مربوط به حوزهي مديريت دارايي سيستمهاي قدرت معرفي شده و ويژگيهاي آنهوا بررسوي
ميگردد.
]60[ NEPLAN Asset Management -1-7-3

نرمافزار  NEPLANميتواند در برنامه خود ،تجهيزات زير را در نظر بگيرد:
 پستهاي فشارقوي AIS
 پستهاي فشارقوي GIS

 خطوط هوايي فشارقوي و فشار متوسط
 پستهاي فشار متوسط
 کابلهاي فشار متوسط
در اين نرمافزار دادهها ميتوانند در هر قال داده ذخيوره شووند .مثول Oracle, MS-Access, SQL Server :و ريوره.
اتصال آن به سيستمهاي  ERPموجود مانند  SAPآسان است .کاربر مي تواند معيار ارزيابي را تغيير دهد يا اضافه کند .با ايون
نرمافزار امكان ارزيابي سريع شرايط هر قطعه وجود دارد و نقشههاي مختلفي جهت بررسوي بهينوه شورايط يوک قطعوه ارائوه
ميگردد .امكان ارزيابي مديريت بودجه در اين نرمافزار فراهم شده است که در آن هزينههاي بهکارگيري هر يک از راهبُردهاي
زير محاسبه ميشود.
 عمليات نت زمان محور؛
 عمليات نت شرايط محور؛
 عمليات نت قابليت اطمينان محور؛
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از اين نرمافزار ميتوان در راهبُردهاي سرمايه گذاري مجدد استفاده کورد .طبوق اظهوارات ايون شورکت ،در حوال حاضور
 NEPLANتنها نرمافزار موجود در بازار است که براي انجام مطالعات  RCMبه ماژول قابليت اطمينان شبكه متصل ميشود.
در تعميرات اصالحي هيچ يک از دو پارامتر اهميت و شرايط تجهيزات در نظر گرفته نميشود .در عمليات نت زمان محور،
اهميت تجهيزات در نظر گرفته ميشود ولي شرايط تجهيزات در نظر گرفته نميشود و در عمليات نت شورايط محوور اهميوت
تجهيزات در نظر گرفته نميشود ولي شرايط تجهيزات در نظر گرفته ميشود .در عمليوات نوت قابليوت اطمينوان محوور ،هوم
اهميت تجهيزات و هم شرايط تجهيزات در نظر گرفته ميشود .در ماژول تعميرات نرمافزار  ،NEPLANامكان ارزيوابي روش
نت قابليت اطمينان محور براي تعيين راهبُرد بهينه تعميرات وجود دارد .در روش  ،RCMدو پارامتر اصلي اهميت و شرايط هر
تجهيز در نظر گرفته ميشود و برنامهريزي تعميرات بر اساس هردوي اين پارامترها صورت ميگيرد.
براي تعيين شرايط يک تجهيز ،معيارهاي زير در نظر گرفته ميشود که هرکدام بايد وزن دهي شوند:
 تجربه بهرهبردارها؛
 بازديدهاي چشمي مانند مشاهده ميزان آلودگي ،تخليه الكتريكي ،اتصاالت زمين و ...؛
 نتايج اندازهگيري و يا مانيتورينگ مثل آزمونهاي رورن و گاز ،تعداد سوئيچزنيها و ...؛
براي تعيين ميزان اهميت يک تجهيز نيز معيارهاي زير در نظر گرفته ميشود:
 سطح ولتاژ؛
 موقعيت و مكان؛
 ارزش تجهيز؛
 مدتزمان الزم براي وقوع خطا بر روي تجهيز و نيز مدتزمان خطا؛
 مدتزمان الزم براي برقدار کردن مشتريان در صورت وقوع خطا بر روي تجهيز؛
 ساختار شبكه (شعاعي و حلقوي)؛
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 جنبههاي اجتماعي ،بهعنوان نمونه اهميت تجهيزات تأمينکننده برق بيمارستان؛
 جنبههاي مالي چون جريمهها؛
 اثرات محيطي چون خسارات ناشي از آلودگي؛
 خدشهدار شدن تصوير شرکت در نزد جامعه؛
هر يک از معيارهاي باال بين صفر تا  100وزندهي ميشوند تا بتوان بهوسيله آنها اهميت هر تجهيز را در شبكه تعيوين
کرد .پس از ارزيابي هر تجهيز از ديدگاه اهميت و شرايط ،ميتوان درك درستي نسبت به وضعيت آن تجهيز داشت و در مورد
برنامهريزي تعمير و يا تعويض آن تجهيز تصميمگيري کرد.
انجام آناليز مربوط به هر يک از راهبُردها ،نيازمند وارد نمودن دادههاي مربوطه است .اطالعات ورودي که در اين جودول
مشاهده ميشود شامل موارد زير است:
 زمان موردمطالعه (سال شروع)؛
 هزينه تعويض؛
 هزينه تعمير؛
 دوره تعويض؛
 دوره تعمير؛
 حدود مشخص براي تعيين راهبُرد تعويض يا تعمير هر تجهيز؛
س س نرمافزار ،هر يک از اين راهبُردها را بررسي ميکند و خروجيهاي زير را نشان ميدهد:
 تعداد کل تجهيزات بررسيشده؛
 اطالعات مربوط به تعمير و تعداد تجهيزاتي که بايد تعمير شوند؛
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 اطالعات مربوط به تعويض و تعداد تجهيزاتي که بايد تعويض شوند؛
 هزينه الزم براي تعمير و نگهداري تجهيزات؛
 هزينه الزم براي تعويض تجهيزات؛
 کل هزينه الزم براي انجام هر يک از اين دو راهبُرد؛
-2-7-3نرمافزارهاي شركت زيمنس
شرکت زيمنس بزرگترين شرکت مهندسي اروپا در آلمان قرار دارد .زيمنس توليدکننده تجهيزات بسياري در صنعت برق
در بخش هاي مختلف توليد ،انتقال و توزيع بوده و همچنين خدمات مختلفي مرتبط با اين بخشهوا ارائوه مويدهود .از جملوه
خدماتي که توسط شرکت زيمنس انجام ميشود ،مشاوره و انجام عمليات نگهداري و تعميرات (نت) است .خدماتي که در زمينه
نت توسط اين شرکت انجام مي گردد ،عمدتاً مربوط به نحوه انجام تعميرات مربوط به هر تجهيز است .در ادامه سه نرمافزار که
توسط زيمنس در رابطه با واحدهاي توليد تهيه شده است ،معرفي ميگردد.
-1-2-7-3

نرمافزار ]60[TPM

نرمافزار  1TPMبراي باال بردن بازدهي و عمر تجهيزات يک نيروگاه طراحي شده است .اين نرمافزار مستقيماً اطالعات
الزم براي عمليات تعمير پيشگيرانه را به بهرهبردار ارائه ميدهد .بازههاي زماني و شرح فعاليتهاي الزم توسط اپراتور
بر اساس دستورالعمل مربوط به هر دستگاه يا با استفاده از تجربه تعيين ميگردد.
]61[ Condition Monitoring -2-2-7-3

توسط اين نرمافزار بهصورت خودکار آزمونهاي روتيني که از وضعيت سيستم گرفته ميشود ،ثبت ميگردد و بوا مقايسوه
وضعيت سيستم در هر زمان نسبت به وضعيت قبلي ،تغييرات سيستم مشخص ميشود .با بررسي اين تغييورات ،گورايش يوک
تجهيز به خرابي تشخيص داده ميشود و خيلي از خروجهاي برنامهريزي نشده قبل از وقوع برطرف ميشوند .آزمونهايي کوه

Total Productive Maintenance
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براي مشاهده شرايط سيستم در هر لحظه گرفته ميشود ،شامل آزمون هاي ارتعاشي ،دمانگاري ،فراصوت ،آناليز رورن ،جريان
موتور و  ...است.
]62[ PLM -3-2-7-3

نرمافزاري به نام  1PLMبراي تخمين عمر باقيمانده يک تجهيز بر اساس ويژگيهواي آن تجهيوز چوون نحووه طراحوي،
ساخت و  ...با درنظرگرفتن مطالعات اقتصادي توسط شرکت زيمنس ساختهشده است .انجام محاسبات و تخمين عمر باقيمانده
يک تجهيز در اين نرمافزار کامالً متفاوت از انجام مطالعات  RCMاست و صرفاً بر اسواس ويژگويهواي آن تجهيوز صوورت
ميگيرد .اين نرمافزار ساختاري مشابه با نرمافزارهايي چون  3CAM ،2CADو  4CAEدارد.
-3-7-3نرمافزار  Cascadeشركت ]63[ Kema
در شرکت  Kemaنرمافزاري بنام  Cascadeبراي انجام مديريت دارايي طراحي شده است .اين نرمافزار با علم بوه اينكوه
شرکت هاي مختلف عملكردهاي متفاوت دارند ،بهگونهاي طراحي شده است که همه شورکتهوا بتواننود دارايويهوا ،عمليوات
آزمودن و بازرسي و نت خود را از طريق اين نرمافزار مديريت کنند .بهعنوان مثال عمليات نت براي دو شرکت در سطح انتقال
و توزيع متفاوت است ،لذا بايد نرمافزار بهگونهاي تهيه شود که پاسخگوي نياز مشترکين باشد Cascade .بوهگونوهاي طراحوي
شده است که هم در محيط اداري ،هم در محوطه کار 5و هم در کاميون 6مربوط به انجام امور ،قابلاستفاده است .اين نرمافزار
بر اساس نتايج بازرسيهاي انجامشده بهصورت ديجيتال ،انجام عمليات نت را پيشنهاد ميدهد و پروسه انجام کار ،ليست ابزار
و موارد الزم را ارائه ميدهد .همچنين موقعيت قسمتهايي را که نياز به نت دارند بور روي نقشوه نشوان مويدهود.گروه نوت
پيشبينانه از طريق نرم افزار قادر است که تاريخچه هر تجهيز را ببيند و در نهايت نتيجه عمليات بازرسي و تعميرات نگهوداري
پيشبينانه به واحد مرکزي انتقال داده ميشود .مسئول واحد مرکزي بر اساس نتايج بازرسيها ،تاريخچه تجهيوزات و  ...قوادر
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خواهد بود تا يک اولويت بندي براي رسيدگي به تجهيزات و انجام عمليات نت پيشگيرانه يا اصالحي داشته باشد تا تجهيزاتوي
که بهصورت فوري و يا رير فوري نياز به تعمير دارند ،مشخص گردد .بر اساس اين اولويتبنديها ،زمان هرگونه عمليات تعمير
بر روي هر تجهيز مشخص ميشود و واحد مرکزي بر اساس اين نرمافزار ،به هر فرد يا مسوئول انجوام عمليوات نوت ،وظيفوه
مربوطه را محول ميکند .الزم به ذکر است که در اين نرمافزار ،جهت نشان دادن ميزان ضرورت و اولويت انجام تعمير بر روي
تجهيز ،از اعداد استفاده مي شود .بنابراين گروه مسئول انجام تعميرات ،هرروز صبح با مرت کردن 1وظايف تعميراتي که بوه او
محول شده بر اساس اولويت ،موردي را که اولويت بيشتري دارد جهت انجام تعمير انتخاب ميکند.
 Cascadeاين توانايي را دارد که بر روي يک نقشهي تمامرنگي ،تجهيزاتي را که در شش ماه اخير عمليات نوت بور روي
آنها بهصورت کامل انجام شده است ،نشان دهد .در اختيار گذاشتن چشماندازي از وضعيت آينده شبكه ،از ديگر توانواييهواي
اين نرمافزار است.
]64[ OREST-4-7-3

نرمافزار  ORESTبه منظور کمک به مديران در انجام تحليل داده هاي قابليت اطمينان و به دست آوردن مقررات تعويض
تجهيزات بر اساس داده هاي در دسترس ،طراحي گرديده است .با استفاده از اطالعات تجهيزات ،خرابيها ،وقفهها و هزينههاي
بهرهبرداري تجهيز ،اين نرمافزار ميتواند تحليل هاي اطالعات خروج ويبال را انجام داده و بهترين زمان را براي تعويض يوک
تجهيز ارائه دهد .اين نرمافزار همچنين مي تواند بهترين زمان ممكن براي از دور خارج نمودن يوک تجهيوز را کوه علويرروم
نداشتن خروج ،به دليل عمر تجهيز ،عملكرد مطلوب ارائه نميدهد را مشخص کند.
 -1-4-7-3اطالعات ورودي نرمافزار OREST

 عمر تجهيز ،قيمت تجهيز ،تعداد تجهيز در حال سرويس دهي ،سال افق طراحي ،هزينه نت پيشگيرانه و هزينه تعويض
تجهيز؛
 اطالعات خروج وقفههاي ايجاد شده توسط هر تجهيز ،فرکانس هر خروج وقفه ،سن تجهيز در هر خروج يا وقفه؛

Sort
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 هزينه بهرهبرداري از تجهيز در هر سال از عمر تجهيز؛
 -2-4-7-3خروجيهاي نرمافزار

نرمافزار  ORESTبا دو سناريو ،عمر بهينه تعويض پيشگيرانه تجهيز را ارائه ميدهد:
 تعويض پيشگيرانه رير احتمالي:
اين سناريو زمان بهينه تعويض تجهيز را با درنظرگرفتن هزينه بهرهبرداري و هزينه تعويض تجهيز در هور بوازه زمواني از
عمر تجهيز و بهينهسازي هزينه کل به دست ميآورد.
 تعويض پيشگيرانه عمري:
 انجام تحليل به منظور آزمودن اثر فرايند خرابي هر تجهيز بر قابليت اطمينان؛ با اين تحليل مشخص ميگردد.

 انجام تحليل ويبال بهمنظور تعيين شكل پارامتر يک منحني عمر تجهيز؛
 تعيين زمان مناس براي از دور خارج نمودن هر تجهيز بر اساس هزينه تعويض پيشگيرانه و هزينه تعويض اجباري
و باهدف کمينه کردن هزينه کل؛
SAP-5-7-3

در حوزه ي مديريت دارايي اين نرمافزار داراي دو بخش ميباشد که در ادامه توضيح داده ميشوند.
]65[ RCMO -6-7-3
 1RCMOراهحل تجاري  SAPبراي ارائه برنامه نت قابليت اطمينان محور است RCMO.با اتصال بوه  SAPمويتوانود
فعاليتهاي زير را انجام دهد:

Reliability Centered Maintenance & Optimization
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 چارچوبي را فراهم ميکند تا کاربر بتواند راهبُردهاي نوت بور پايوه  RCMو قووانين تحليول اثرهواي مودهاي خرابوي
( )FMEAرا تعريف کند.
 پيشنهادهاي نتيجه شده از تحليل  RCMرا در برنامه نت  SAPادرام ميکند.
 بررسي مجدد خودکار راهبُردهاي نت را انجام مي دهد تا اطمينان يابد اثربخشي و سودمندي آن بوراي بهبوود پيوسوته
بهصورت دائم اندازهگيري ميشود.
 -1-6-7-3ويژگيها و توابع RCMO

 RCMOروشهاي کاملي براي نگهداشتن طرحهاي نت و تحليل  RCMبهصورت دائم باقابليتهاي کليدي زير فوراهم
ميکند:
 پشتيباني از پروسههاي توسعه راهبُردهاي نت  RCMکالسيک و  FMEAساده و مؤثر که به شرکتها اجازه ميدهود
تا سيستم خود را شكل ،پيروي کند.
 نگاشت مدهاي خرابي در کدهاي فهرست نت پيشگيرانه  SAPتا گزارش دهي آسان در زمينه فراواني مدهاي خرابي را
ممكن سازد.
 يک ماتريس پيامد قابل شكلبندي تهيه ميکند که به کاربر اجازه ميدهد تا محاسبات پيامدهاي خرابويهوايي را کوه
مستقيماً به محيط کاري نگاشت ميشود ،تعيين کند.
 مديريت قال  RCMو  FMEAکه بهرهوري از  RCMرا با بهکوارگيري نتوايج تحليول موجوود بوراي سيسوتمهوا و
تجهيزات مشابه بهبود ميبخشد.
 ادرام شدن با طرحهاي نت  SAPو موضوعات فني که پيادهسازي سواده و موؤثر راهبُردهواي نوت را از تحليولهواي
 RCMOبهصورت مستقيم فراهم ميکند.
 ارزيابي خودکار راهبُردهاي نت
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 گزارشدهي قابلانعطاف که گزارشهاي استانداردي را فراهم ميکند که کاربر ميتواند آن را اصوالح کنود و گزارشوي
مطابق باسليقه خود تهيه نمايد.
]66[ LRCM -2-6-7-3

برنامه  1LRCMشامل سه مرحله پيوسته زير است:
 -1معتبر سازي تصميمات نت پيشگيرانه که توسط  RCMتهيه شده است.
 -2ارزيابي دوباره تصميمات اتخاذشده براي نت پيشگيرانه
 -3ايجاد تنظيمات ضروري براي تعاريف برنامه نت پيشگيرانه
 RCMيک برنامه نت پيشگيرانه را در يک مرحله براي سيستم تعيين ميکند .بااينوجود برخي مواقع براي بهبود برنامه
الزم است که يک برنامه پويا وجود داشته باشد تا بتوان بهترين استفاده را از  RCMبرد .در ايونگونوه مواقوع بوهکوارگيري
 LRCMميتواند مفيد باشد.

حفاظت و امنيت
در اين بخش نرمافزارهاي مربوط به حوزهي حفاظت ،امنيت ،کنترل سيستمهاي قدرت معرفي شده و ويژگيهواي آنهوا
بررسي ميگردد.
]67[ ETAP Star Device Coordination -1-8-3

نرمافزار  ETAP Starبا آناليز مشخصهي جريان-زمان داراي امكانات مختلفي بوراي کواربران از جملوه رابوط گرافيكوي
مناس و با کاربري آسان ،مدلسازي دقيق وسايل حفاظتي ،تهيه گزارش از تنظيمات وسايل حفاظتي ،کتابخانهي توسعهيافتوه
و  ...ميباشد .با استفاده از دياگرام تکخطي هوشمند و کتابخانهاي وسيع از وسايل حفاظتي و يوک پايگواه دادهي سوهبعودي،
نرمافزار امكان حل مسائل مربوط به تريپ اشتباه ،عملكرد خطاي رلهها و تنظيم اشتباه را فراهم ميآورد.

Living RCM

1
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در کنار رسم منحنيهاي عملكردي وسايل حفاظتي ،نرمافزار  ،ETAP Starداراي ابزارهايي براي رسم منحنيهاي خرابي،
راهاندازي و ج ريان هجومي تجهيزات مختلفي چون موتورها ،ترانسفورماتورها ،ژنراتورها و کابلها است.
ويژگيهاي کليدي و قابليتهاي اين نرمافزار به شرح زير است:
 انتخاب و هماهنگي وسايل حفاظتي اضافه جريان  ACو DC

 تنظيمات وسايل حفاظتي بهصورت گرافيكي
 رسم منحني خرابي تجهيز
 کتابخانهاي گسترده از وسايل حفاظتي
 فراهم آوردن امكان مطالعه و انجام هماهنگي بين وسايل حفاظتي اضافه جريان
 فراهم آوردن مشخصههاي عملكردي دقيق واقعي براي تجهيزات حفاظتي
 کمک به رفع مشكالت مربوط به تريپ اشتباه و عملكرد خطاي رله
 موجود بودن استانداردهاي  ANSIو IEC

 ارزيابي هماهنگي براي اضافه جريان زمين و فاز
 هشدار هوشمند
 آناليزهاي اتصال کوتاه
 بزرگنمايي قابل تنظيم
 مدلسازي رلههاي چند کاربرده و چند سطحي
 مدلسازي منحني خرابي
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 گزينههاي مختلف قابل تنظيم توسط کاربر براي رسم
 رسم حرفهاي مشخصههاي جريان  -زمان
]59[ DIgSILENT PowerFactory Protection Function -2-8-3

اين نرمافزار داراي ويژگيها و امكانات زير است:
 پايگاه دادهي وسيع براي رلهها
 بررسي دقيق حالت دائمي رلهها در شرايط اتصال کوتاه و پخش بار
 بررسي دقيق ديناميكي رله با شبيهسازي EMT1

 در نظر گرفتن اشباع جريان ترانسفورماتور
 رسم دياگرامهاي زير براي هماهنگي رلههاي ديستانس و اضافهجريان:
 دياگرامهاي زمان–اضافهجريان
 مشخصه R-X

 دياگرام زمان مسافت
 ابزار هماهنگي خودکار براي رلههاي اضافهجريان
 رلههاي اضافهجريان لحظهاي براي اضافهجريانهاي تک فاز ،سه فاز و زمين.
 رلههاي جهتدار براي اضافهجريان ،توان ،جريان زمين.
 رلههاي ديستانس براي حفاظت فاز ،زمين و ناحيهاي.
Electromagnetic Transient

1
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فاز  :2هوشمندي فناوري

 مشخصههاي مختلف براي نواحي 1رلهي ديستانس:
MHO 

 چندضلعي
 گوجهاي شكل و دايرهاي
R/X Blinders 

 رلههاي ولتاژ براي انواع ولتاژهاي متعادل ،نامتعادل و لحظهاي
 مدلهايي براي خرابي کليد ،حفاظت موتور ،حفاظت ژنراتور ،حفاظت ديفرانسيل ،رلههاي بازبست ،کليودهاي مودارهاي
ولتاژ پايين و رلههاي خارج از گام

2

 عالوه بر رلههاي نامبرده شده در باال ،در نرمافزار موارد و سيستمهاي زير نيز مدلسازي گرديده است:
 تأثير اشباع در جريان و ولتاژ ترانسفورماتورها
 منحنيهاي مربوط به خرابي هاديها ،کابلها و مدلسازي جريان هجومي
 منحنيهاي خرابي ترانسفورماتور و مدلسازي جريان هجومي
 منحنيهاي راهاندازي موتورها و مدلسازي جريان هجومي
]60[ NEPLAN Protection Module -3-8-3

اين نرمافزار داراي دو بخش در حوزههاي انتقال و توزيع است که در ادامه قابليتهاي هر کدام مورد بحث قرار ميگيرد.
NEPLAN Selectivity Analysis -1-3-8-3

Zone
Out-of-Step

1
2
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اين بخش داراي ويژگيها و قابليتهاي زير است:
 امكان وارد کردن تمام تجهيزات حفاظتي با مشخصهي جريان -زمان :فيوز ،کليدها ،رلههاي اضوافهجريوان زموان
معين و زمان معكوس و رلههاي الكترونيكي
 امكان انجام چندين عملكرد حفاظتي توسط هر تجهيز :حفاظت اضافهجريان و خطاي زمين
 مدلسازي دقيق محدودهي تنظيمات
 امكان ورود مشخصههاي تعيينشده توسط کاربر بهمنظور شبيهسازي راهاندازي موتور و يا قابليوت تحمول حرارتوي
هاديها ،ترانسفورماتورها و ريره
 امكان جابهجايي مشخصهها با استفاده از يک ضري ( kرلهي زمان معكوس)
 گزينههاي مختلف براي چگونگي ورود مشخصهها :نقطهبهنقطه و يا فرمولهاي مطابق با  IECيا IEEE/ANSI

 شبيهسازي فرآيند رفع خطا در شبكههاي مش
NEPLAN Distance Protection -2-3-8-3

اين بخش داراي ويژگيها و قابليتهاي زير است:
 در نظر گرفتن تمامي انواع رلههاي ديستانس (صرفنظر از کارخانهي سازنده)
 رلههاي با چهار ناحيهي ام دانسي ،بيش از يک ناحيه دسترسي ،يک ناحيهي پسرو ،يک ناحيهي بازبست خودکار براي
خطاهاي خط به خط و خط به زمين
 مشخصههاي راهاندازي :اضافهجريان ،زير ام دانس وابسته به زاويه و مشخصهي R/X

 پردازش سيگنالهاي آنالوگ و دوتايي و ارسال سيگنالهاي دوتايي طي شبيهسازي ديناميكي ،اين سيگنالهاي دوتايي
عبارتاند از :فعالسازي ،تريپ ،توسعهي محدوده ،بازبست خودکار و ...
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 در نظر گرفتن تداخل بين رلهي ديستانس با هر نوع رلهي ديگر براي شبيهسازي ديناميكي
 ورود هر نوع مشخصهي  :R/Xموهو ،دايره ،چندضلعي ،عدسي و ريره
 دارا بودن ماژولهايي براي اضافهجريان ،تناوب توان و واسطي براي تجهيزات آزمودن رله
 شبيهسازي فرآيند رفع خطا در شبكههاي مش بر اساس ماژول اتصال کوتاه
 تنظيم خودکار رلهها به چندين روش قابل گزينش
 در نظر گرفتن ام دانسها و کاپاسيتانسهاي متقابل سيستمهاي توالي مثبت و صفر و همچنين شرايط بارگذاري شبكه
بهمنظور انجام محاسبات ام دانس شبكه
 محاسبهي ام دانس/راکتانس سيستم توالي مثبت و يا ام دانسهاي حلقه براي هر نوع اتصال کوتاه
 امكان در نظر گرفتن انواع خطا و پيدا کردن مكان خطا
]68[ CYMTCC -4-8-3

اين نرمافزار ماژول هماهنگي تجهيزات حفاظتي  CYMEبوده و ميتواند در دو بخش انتقال و توزيع سيستمهاي قدرت
استفاده گردد .در ادامه ويژگيهاي نرمافزار مورد بررسي قرار ميگيرد.
 -1-4-8-3منحنيهاي اضافهجريان – زمان

منحنيهاي اضافهجريان – زمان در يک محيط با کاربري مناس توليد ميشوند که داراي امكانات زير است:
 منحني  LOG-LOGبراي نمايش منحنيهاي جريان  -زمان براي وسايل حفاظتي از قبيل فيوزها ،رلهها و کليدها
 کتابخانهاي با بيش از  10000منحني از سازندگان مختلف در سراسر دنيا
 بهروز کردن بر خط کتابخانهي مربوط به منحنيها
 ابزاري براي محاسبهي دقيق حدود زمان و جريان بين منحنيها
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 نمايشهاي قابل تنظيم از منحنيها در گزارشهاي خروجي
 نمايش قابل تغيير براي رنگها و اسمها در نمايش منحنيها در صفحه
 -2-4-8-3آناليز حفاظت شبكه

اين بخش ميتواند براي تنظيم و تأييد هماهنگي بين رلهها و ساير تجهيزات حفاظتي در شبكه استفاده گردد .ويژگيهاي
اصلي اين بخش عبارتاند از:
 تأييد هماهنگي بين تجهيزات حفاظتي پشت سر هم ،در ناحيهي تعريفشده توسط کاربر
 آزمودن عملكرد يک تجهيز براي تمام خطاهاي موجود در ناحيهي حفاظتياش
 مطالعهي تجهيزات حفاظتي اوليه و ثانويه
 گزارشهاي تفكيکشده با قابليت نمايش گزينههاي خواستهشده
 تأييد اينكه آيا کابلها در تمامي طولشان توسط تجهيز حفاظت شدهاند يا خير
 -3-4-8-3آناليز خطاي كمينه

اين آناليز امكان بررسي قابليت برطرف کردن کمينه خطا را توسط تجهيز در ناحيهي حفاظت شدهاش ميدهد.
 -4-4-8-3ترتيب عملكرد

اين آناليز تأثير يک خطا را روي شبكه براي نحوهي عملكرد و ترتيو عملكورد رلوههوا بررسوي مويکنود .ويژگويهوا و
قابليتهاي اصلي اين بخش در زير آورده شده است.
 مكان خطاي قابل تعريف توسط کاربر
 شبيهسازي انواع خطاها
 محاسبه جريان خطا و زمان باز شدن وسايل حفاظتي
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 در نظر گرفتن تنظيمات تجهيزات و زمانهاي بازنشاني
 قابليت تهيه ي گزارش در قال جدول در مورد ترتي عملكرد ،زمان باز شدن تجهيزات و جريان خطا
]69[ EMTP-RV -5-8-3

اين نرمافزار يک ابزار شبيهسازي و آناليز پيشرفته براي حالتهاي گذراي سيستم قدرت است و داراي قابليت مدلسوازي
گسترده با تأکيد بر تناوبهاي الكترومكانيكي و مغناطيسي از رنجهاي چند ميكروثانيه توا چنود دقيقوه مويباشود .کتابخانوهي
استانداردهاي نرمافزار داراي ليست وسيعي از بلوك توابع و تجهيزات مختلف است که به کاربر توانايي فهوم و درك مطالعوات
پيچيدهي سيستمهاي قدرت را ميدهد .اين کتابخانه شامل موارد زير است:
 مدلهاي پيشرفته از ماشينهاي الكتريكي
 مدلهاي دقيق از خطوط و کابلها
 مدلهاي کاملي از ترانسفورماتورها با قابليت مدلسازي اشباع و پسماند روي آنها
 کتابخانهي HVDC

 کتابخانهي وسيعي از توابع و تجهيزات کنترلي
-1-5-8-3

امكانات و ويژگيهاي نرمافزار

 کاربرد در حوزههاي مختلف سيستمهاي قدرت
 پايداري عددي
 کتابخانههاي گستردهي موجود در داخل خود نرمافزار
 قابليت شبيهسازي سيستمهاي قدرت و سيستمهاي الكترونيک قدرت بسيار بزرگ ،بدون از دست رفتن دقت
 پيشرفتهترين قابليت مدلسازي توسط کاربر با استفاده از  DLLو GUI
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 طراحيهاي انجامشده ميتواند براي محاسبات پخش بار و شبيهسازيهاي حوزهي زموان و پوايش فرکانسوي اسوتفاده
گردد.
 GUI قابل برنامهنويسي
 دارا بودن مثالهاي مختلف در خود نرمافزار
 گزينههاي شبيهسازي در نرمافزار
 پخش بار
 اسكن فرکانسي
 راهحلهاي حوزه زمان
]70[ ETAP Transient Stability Analysis -6-8-3

اين نرمافزار به مهندسان امكان مدلسازي دقيق ديناميکها و گذراهاي سيستم قدرت را با شبيهسازي اختاللها و ساير
اتفاقات شبكه ميدهد و داراي ويژگيها و امكانات زير است:
 پخش بار نيوتن – رافسون
 مدلهاي کامل ماشينهاي سنكرون و القايي
 مدلهاي کامل سيستمهاي تحريک
 مدلهاي کامل توربين
 مدلهاي PSS1

Power system stabilizer

1
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 قابليت استفاده از برنامهي مدلهاي ديناميكي تعريفشده توسط کاربر
 ترتي عملكردهاي مختلف و نامحدود
 شبيهسازي اعوجاجات و عملياتهاي رايج و معمول در سيستمهاي قدرت:
 خطاي سه فاز و خط به زمين
 باز و بسته شدن تجهيزات حفاظتي
 راهاندازي ژنراتور
 تنظيمات توان ورودي ژنراتور
 تغييرات دروپ ژنراتور
 خطاي سيمپيچي ميدان ژنراتور
 زياد يا کم شدن ولتاژ شبكه
 افزايش يا کاهش شتاب موتور
 شتابگيري موتور با استفاده از استارترها
 تنظيمات بار موتور
 عملياتهاي خودکار رله بر مبناي تنظيمات رله و پاسخهاي سيستم
 شبيهسازيهاي کوتاه و بلندمدت گذراها
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 گامهاي زماني و زمان شبيهسازي قابلتغيير
 مدلسازي وابسته به فرکانس شبكه
 مدلسازي وابسته به فرکانس ماشينهاي سنكرون
 شبيهسازي راهاندازي ژنراتور
 تنظيم پارامترهاي تحريککننده و AVR

 تنظيم پارامترهاي موتور يا توربين
 تعيين پارامترهاي گاورنر
 تنظيم رلههاي کنترلي
 شبيهسازي تلفات تحريک
 پارامترهاي شبيهسازي کنترلشده توسط کاربر
 کنترل چندين زيرسيستم و سيستمهاي جزيرهاي
 مدل جبران ساز توان راکتيو سيستم قدرت

1

 مدل HVDC2

 محاسبات زمان بحراني رفع خطا
 محاسبات زمان بحراني جداسازي

1

SVC
High Voltage Direct Current

1
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري

125
ويرايش اول،آبان 1393

 پاسخهاي زاويهي روتور
]71[ ETAP Voltage Stability Analysis -7-8-3

فروپاشي ولتاژ يكي از بزرگترين خطرها در سيستمهاي انتقال است .اين اتفاق شكلي از ناپايداري ولتاژ است که معموالً
در نتيجهي کمبود توان راکتيو اتفاق ميافتد؛ بنابراين پايداري ولتاژ توانايي سيستم قدرت در نگهداري ولتاژهاي ايستا در همهي
شينها در سيستم ،بعد از تحت يک اختالل قرار گرفتن است.
نرمافزار  ETAPداراي چهار روش براي آناليز پايداري ولتاژ است:
 منحنيهاي V-Q
 منحنيهاي P-V
 آناليز حساسيت V-Q

 آناليز مقادير ويژه ( Q-Vآناليز مدال)
-1-7-8-3

قابليتهاي نرمافزار

اين نرمافزار داراي ويژگيها و امكانات اصلي زير است:
 آناليز حساسيت
 آناليز مدال
 آناليز PV, QV

 قابليت محاسبهي خودکار موارد زير:
 منحنيهاي P-V

Critical Separation Time

1
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 منحنيهاي V-Q

 مقادير ويژه
 بردارهاي ويژه
 ضراي شرکت 1شينه
 ضراي شرکت ژنراتور
 ضراي شرکت شاخهها
-2-7-8-3

كاربردهاي نرمافزار

 شناسايي نواحي ضعيف ،ناپايدار يا ريرقابلکنترل
 شناسايي شاخههاي انتقال ضعيف يا با بارگذاري سنگين
 شناسايي گرفتگيها با حد بار صفر يا منفي
 محاسبات رزرو توان راکتيو

]72[ DIgSILENT Voltage Stability Analysis -8-8-3

اين نرمافزار داراي دو آناليز مختلف  PVو  QVاست که در ادامه شرح داده ميشوند.
 -1-8-8-3منحنيهاي P-V

Participation

1
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نرمافزار منحنيهاي  P-Vرا با استفاده از برنامهها و کدهاي اجرايي خاصي محاسبه ميکند .اين برنامهها محاسبات ولتواژ
را برحس تغييرات زير انجام ميدهند:
 تغييرات بار در ناحيهي انتخاب شده
 انتقال بار در طرف ديگر محدودهها (ثابت نگهداشتن بار کل)
 انتقال توليد ژنراتور در طرف ديگر محدودهها (ثابت نگهداشتن توليد)
منحنيهاي  P-Vميتوانند براي مجموعهاي از گرفتگيهاي انتخابشده محاسبه گردند و دياگرامهوا بوهصوورت خودکوار
ايجاد ميگردند.
 -2-8-8-3آناليز Q-V

براي آناليز و بررسي توان راکتيو مورد نياز در يک باس بار ،نرمافزار برنامه و کدهايي براي محاسبهي منحنويهواي Q-V

فراهم کرده است.
]59[ DIgSILENT Contigency Analysis -9-8-3

اين نرمافزار براي آناليز گرفتگي در شبكهي قدرت است و داراي گزينههاي زير براي محاسبات آناليز گرفتگي ميباشد:
 پشتيباني از سه روش محاسباتي مختلف:
 محاسبات پخش بار AC
 محاسبات پخش بار DC

 محاسبات  AC/DCترکيبي ،محاسبات  DCکامل و باز محاسبهي خودکار گرفتگيها با اسوتفاده از پخوش
بار AC

 محاسبات تكي و چندگانهي فاز-زمان
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 محاسبات مؤثر 1بودن ژنراتور
 تعاريف آسان از گرفتگيها (به عنوان مثال بر اساس آناليز رخداد ،n-2،n-1و  )...بوهعنووان مووارد خطوا و پشوتيباني از
اتفاقات مدل شده توسط کاربر براي مدلسازي بعد رويداد خطا (تنظيمات تپ ،کاهش بار و کليد زني دوباره)
 دستهبندي موارد خطا در گروههاي خطا براي مديريت اطالعات بهينه
 کتابخانهي تخصصي براي مديريت موارد خطا و گروههاي خطا براي استفادهي دوباره در آينده
 توليد دوبارهي موارد گرفتگي بر مبناي موارد خطا با در نظر گرفتن توپولوژي شبكه
 ثبت نتايج در فايل جداگانه براي هرگونه استفاده بعدي و تهيه گزارشهاي مختلف
 محدودههاي قابل تعريف توسط کاربر براي ثبت نتايج (حدود ولتاژ ،تغييرات پلهي ولتاژ)
 قابليتهاي تهيهي گزارش زير:
 گزارش بيشينه بارگذاري
 گزارش حدود بارگذاري نقض شده
 گزارش رنج ولتاژ
]73[ ETAP Control Systems -10-8-3

 ETAPآناليزهاي مربوط به مدارهاي کنترلي را در يک برنامهي آناليزي گنجانده است که داراي ويژگيهواي کلوي زيور
است:
 شبيهسازي ترتي عملكرد

Effectiveness

1
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 هشدار خودکار
 مدهاي هجومي

1

 قابليت استفاده از برنامه در محاسبات دشارژ شدن باتري
اين نرمافزار داراي دو بخش دياگرام سيستمهاي کنترل و ترتي عملكرد است که ويژگويهواي ايون دو بخوش در اداموه
توضيح دادهشده است.
 -1-10-8-3نرمافزار دياگرام سيستمهاي كنترلي )2CSD( DC

 CSDقابليت تعيين تلفات ،جريانها در هر لحظه و همچنين هشدارهاي بحراني را دارد و داراي ويژگيهاي زير است:
 نمايش کامل سيستمهاي کنترلي
 قابليت استفاده در دياگرام تکخطي ETAP

 شبيهسازي گامبهگام ترتي عملكرد سيستم کنترل
 شبيهسازي اينترالك بين وسايل کنترلي و کنتاکتها
 محاسبهي ولتاژ و جريان تجهيزات در حين عملكرد
 منطق داخلي بين وسايل کنترلي و کنتاکتها
 مدلهاي قابل انتخاب توسط کاربر از وسايل حفاظتي
 تنظيمات کابل/سيم
 -2-10-8-3نرمافزار ترتيب عملكرد

Inrush
Control Systems Diagram

1
2
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 CSDترتي عملكرد تجهيزات حفاظتي از قبيل رله و کنتاکتها را مدلسازي ميکند .در هر مرحله از عملكرد ،ولتواژ دو
سر تجهيزات محاسبه گرديده و با محدوده هاي مجاز مقايسه و ارزيابي مي گردد .نتايج اين ارزيوابي ،حالوت سيسوتم را در گوام
بعدي ترتي عملكرد بر مبناي منطق کنترلي بين سيم بنديها و کنتاکت ها تعيين مينمايد.ويژگيهاي اصلي نرمافزار ترتيو
عملكرد عبارتاند از:
 شبيهسازي گامبهگام ترتي عملكرد سيستم کنترل
 محاسبات دشارژ باتري با استفاده از دياگرامهاي کنترل ترتي عملكرد
 ،SABA -11-8-3واحد تحليل پايداري گذرا []53
تحليل پايداري گذرا جهت شبيهسازي شبكه پس از وقوع ارتشاشات مختلف در آن به کار ميرود .براي شبيهسازي شبكه
از حل مرحله به مرحله معادالت ديفرانسيل مبين رفتار گذراي شبكه استفاده ميشود .روش مورداستفاده جهت حل معادالت در
اين نرمافزار ،انتگرالگيري به روش ذوزنقهاي است که مجهز به الگوريتمهاي پيشورفته تخموين و پيشوگويي خطوا و تنظويم
خودکار پله زماني انتگرالگيري ميباشد و باعث ميشود شبيهسازي با حداکثر سرعت و دقت محاسباتي انجام شود .قابليتهاي
اين نرمافزار عبارتاند از:
 ارتشاش در شبكه با کليد زني عناصر سري يا موازي موجود در شبكه ايجاد ميشود.
 کليد زني ميتواند براي عناصر سري يا موازي تا دو بار و براي موتورهاي القايي تا چهار بار انجام شود.
 امكان تعيين مدت شبيهسازي و حداکثر پله زماني شبيهسازي وجود دارد.

 امكان مدلسازي ديناميكي  AVRگاورنر و بار ريرخطي در تحليل وجود دارد (با استفاده از واحد محاسباتي شوبيهسواز
سيستم کنترلي)
 نتايج تحليل ميتوانند بهصورت منحني نمايش داده شوند .هر يک از شينهها ،ژنراتورهاي سنكرون ،موتورهاي القوايي،
خطوط  DCو توربينهاي بادي ميتوانند انتخاب شوند و در هر مورد ،تغييرات هر يک از متغيرهاي مربوط به آنها در
طول خطوط انتقال و زمان بهصورت منحني قابل ترسيم خواهند بود.
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 نتايج پايداري گذرا ميتوانند بهصورت فايل متني يا فايل  Wordنيز ارائه شود .در اين صورت ،در مورد هر گام زمواني
مشخصشده ،اطالعات متغيرهاي ديناميكي ژنراتورها ،کنترلکنندهها و موتورهاي القايي و نيز اطالعات متغير شوبكه
(شامل دامنه و زاويه فاز ولتاژ شينهها ،توانهاي ظاهري ،اکتيو و راکتيو ،جريان عبوري از شاخهها) و اطالعات خطوط
 DCو اطالعات توربينهاي بادي در فايل ارائه خواهند شد.

 ،SABA -12-8-3واحد سيستمهاي كنترلي []53
واحد محاسباتي شبيهساز سيستم کنترلوي يوا  (Control Design Facility) CDFابوزار قدرتمنودي جهوت مطالعوات
سيستمهاي کنترلي به کار گرفتهشده در شبكه ميباشد .با استفاده از اين واحد ،ميتوان سيستمهاي کنترلي شامل بلوكهواي
خطي و ريرخطي را در محيط گرافيكي پيادهسازي و شبيهسازي کورد .در ايون واحود محاسوباتي بوراي شوبيهسوازي از روش
انتگرالگيري اولر مرتبه اول استفاده ميشود.

انواع تجهيزات داراي مدل ديناميكي مانند گاورنر ،کنترلکنندههاي توربين و ژنراتورهاي بادي ،بار ريرخطي ،کوره،AVR،
قوس الكتريكي ،بار هارمونيكي و کنترلکننده خط  DCميتوانند با استفاده از اين واحد محاسباتي مدلسازي شوند .قابليتهاي
اين نرمافزار عبارتاند از:
 قابليت مدلسازي انواع بلوكهاي رايج براي مدلسازي سيستم کنترلي وجود دارد.
 امكان شبيهسازي پاسخ سيستم کنترلي به شكل موجهاي پلهاي و سينوسي وجود دارد.
 نتايج شبيهسازي سيستم کنترلي ميتوانند بهصورت فايل متني يا منحني ارائه شوند.
 مدل سيستم کنترلي پيادهسازي شده قابل معرفي به عناصر موجود در شبكه (ژنراتور ،بار و )...ميباشد.
 ،SABA -13-8-3واحد حفاظت []53
در حوزهي مربوط به حفاظت نرمافزار سبا داراي سه بخش ميباشد که در ادامه توضيح داده ميشوند.
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 -1-13-8-3حفاظت شبكه توزيع

حفاظت شبكه توزيع ،ثانويه ترانسفورماتورهاي فوق توزيع شبكه تا انتهاي فيدرهاي فشار ضعيف شبكه را پوشش ميدهود.
واحد محاسباتي حفاظت شبكه توزيع نرمافزار سبا بهطور منطقي حفاظت شبكه توزيع را بوه دو قسومت مجوزا تقسويم کورده و
حفاظت را براي هر قسمت بهصورت جداگانه انجام ميدهود .قسومت اول از ثانويوه ترانسوفورماتورهاي فووق توزيوع توا اوليوه
ترانسفورماتورهاي توزيع و قسمت دوم از ثانويه ترانسفورماتورهاي توزيع تا انتهاي فيدرهاي فشار ضعيف را شامل ميشوند .اين
واحد محاسباتي ابزار حفاظتي مناس

و نوع عملكرد آن را تعيين نموده و تنظيمات الزم براي آنها را نيز مشوخص موينمايود.

قابليتهاي اين نرمافزار عبارتاند از:
 در نظر گرفتن جريان هجومي و منحني تخري ترانسفورماتورها
 در نظر گرفتن منحني مشخصه رله مطابق با استانداردهاي  IEEEو IEC

 مدلسازي رلههاي نامشخص با برازش دقيق آن توسط نقاط منحني جريان  -زمان
 انجام هماهنگي حفاظتي در بخش فشار متوسط
 انجام هماهنگي حفاظتي در بخش فشار ضعيف رله يا فيوز ثانويه
 ترانسفورماتور توزيع با فيوز فيدر فشار ضعيف
 -2-13-8-3تنظيم هماهنگ رلهها

حفاظت درست ،بهموقع و هماهنگ در شبكه قدرت ،عالوه بر اينکه خسارات واردشده بوه شوبكه در اثور بوروز خطاهواي
ريرمترقبه را حداقل ميکند ،از قطع بيمورد خطوط و گسترش خاموشي نيز جلوگيري ميکند .واحد محاسباتي تنظيم هماهنگ
رلهها باهدف ارائه تنظيمات رلهها و برقرار ماندن هماهنگي الزم بين رلههاي اصلي و پشتيبان در هموه حواالت توسوعه يافتوه
است .از آنجا که هدف نهايي اين واحد محاسباتي ،عملكرد صحيح و بهموقع رلهها در زمان وقوع خطا ميباشد ،اين تحليل بور
مبناي بررسي جريانهاي خطا عمل ميکند .تنظيمات نهايي رلهها با استفاده از معيارهاي دانش رله گذاري و نتايج بوه دسوت
آمده از بررسي جريانهاي خطا ارائه ميشوند .قابليتهاي اين نرمافزار عبارتاند از:
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 امكان مدلسازي سه نوع اصلي رلهها )جريان زياد ،اتصال زمين و ديستانس ( در شبكه وجود دارد.
 در هر بار تحليل ،هماهنگي تنظيمات رلهها فقط براي يک دسته از انواع سهگانه رلهها انجام ميشود.
 بهمنظور دسترسي آسان و سريع به اطالعات انواع رلهها ،بانک اطالعاتي ويژهاي براي انواع سهگانه رلوههوا ايجادشوده
است.
 اطالعات هر رله شامل دو دسته اطالعات کارخانهاي و اطالعات سيستمي ميباشد.
 اطالعات کارخانهاي همان اطالعات تيپ رله هستند که به محل نص رله بستگي ندارند.
 اطالعات سيستمي ،اطالعاتي هستند که مستقيماً به محل نص رله و تنظيمات پايکار وابسته هستند و ميتوانند براي
دو رله يكسان ،متفاوت باشند.
 خروجيهاي اين واحد محاسباتي بهصورت فايلهاي متني ارائه ميشوند .براي هر نوع از رلهها ،اين خروجيهوا شوامل
موارد زير هستند:
 تنظيمات ارائهشده براي رلهها
 بررسي صحت هماهنگي رلهها با توجه به تنظيمات ارائهشده و براي خطاهاي رخ داده در شبكه
 -3-13-8-3شبيهسازي عملكرد رله در شبكه

بهرهبرداران و متوليان شبكه برق براي حفظ پايداري شبكه ،محدود ساختن دامنه تأثيرگذاري خطا و بوه حوداقل رسواندن
آسي به تجهيزات ،نيازمند بررسي وضعيت موجود عملكرد رلهها در شرايط خطا در اثر تغييرات پويشآموده در شوبكه در طوي
گذشت زمان و يا ارزيابي صحت عملكرد هماهنگ رلههاي حفاظتي در اين شرايط ميباشند .واحد محاسباتي شبيهساز عملكرد
رلهها در شبكه براي برآورده کردن اين هدف توسعه يافته است .قابليتها و ويژگيهاي اين نرمافزار عبارتاند از:
 امكان مدلسازي انواع خطاهاي اتصال کوتاه در شبكه وجود دارد.
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 عملكرد ديناميكي رلهها از زمان وقوع خطا تا رفع شدن آن و يا احياناً خاتمه عملكرد رلهها و عدم رفع خطا با پلوههواي
زماني از پيش تعيينشده شبيهسازي ميگردد.
 پس از شبيهسازي ،با بررسي و تحليل عملكرد رلهها در مقابل خطاي ايجادشده ،ارزيابي هماهنگي عملكرد رلهها انجام
ميشود.
 امكان مدلسازي سه نوع اصلي رله جريان زياد ،اتصال زمين و ديستانس در شبكه وجود دارد.
 بهمنظور دسترسي آسان و سريع به اطالعات انواع رلهها ،بانک اطالعاتي ويژهاي براي انواع سهگانه رلوههوا ايجادشوده
است.

 امكان تعريف سناريوي ايجاد خطا بر روي خط موردنظر وجود دارد.
 براي تعريف سناريوي موردنظر ميتوان نوع خطا ،محل قرار گرفتن خطا نسبت به سر اول خط ،ام ودانس خطوا ،نووع و
وضعيت رله موردنظر ،وضعيت کليد قدرت ،خطوط خارج از مدار و خطوط از يک سو باز را تعيين کرد.
 خروجيهاي اين واحد محاسباتي به شكل فايل متني ارائه ميشوند.

بهرهبرداري
در اين بخش نرمافزارهاي مربوط به حوزهي بهرهبرداري سيستمهاي قدرت معرفي شده و ويژگيهاي آنها بررسي موي-
گردد.
]74[ ETAP OPF -1-9-3

اين نرمافزار که براي استفاده در شبكه هاي توزيع طراحي گرديده است ،يک پخش بار هوشمند براي تصوحيح تنظيموات
سيستم کنترلي ،همزمان با حل مسئله ي پخش بار و بهينه کردن شرايط بهرهبرداري با قيود مشخصشده ميباشد .ايون ابوزار
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براي محاسبات پخش بار بهينه از روشهايي چون روش نقاط داخلي 1و کنترل ريرعملي شدن 2براي رسيدن به بيشترين دقت
ممكن و قابليت حل مسائل در شبكهها با سايزهاي مختلف استفاده ميکند.
 -1-1-9-3ويژگيهاي كليدي اين نرمافزار

ويژگيهاي کليدي اين نرمافزار عبارتاند از:
 حل همزمان چند تابع هدف
 استفاده از روش نقاط داخلي
 کمينه کردن تلفات توان اکتيو و راکتيو
 بهينهسازي توان اکتيو
 توزيع بهينهي توليد
 کنترل توان حقيقي
 کنترل ولتاژ ژنراتور
 در نظر گرفتن قيود بهرهبرداري و تجهيزات
 در نظر گرفتن قيود ولتاژ شينهها با ضراي وزني
 قيود محدوديت کنترل
 توليد نتايج با سرعت بسيار باال

Interior Point Method
Infeasibility Handling

1
2
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 شرايط بهرهبرداري متنوع
 مدل  ACدقيق
 افزايش قابليت اطمينان
 کاهش هزينهها در بهرهبرداري
 ارتقاي عملكرد سيستم قدرت
 -2-1-9-3توابع هدف مدلسازي شده در نرمافزار

توابع هدفي که نرمافزار در بهينهسازيها ميتواند در نظر بگيرد:
 کمينه کردن تلفات توان اکتيو و راکتيو
 کمينه کردن هزينههاي سوخت
 کمينه کردن هزينههاي انرژي
 بهينه کردن عملكرد سيستم
 بهينه کردن تبادل توان با ديگر سيستمها
 کمينه کردن کاهش بار
 کنترل توان اکتيو و راکتيو ژنراتور
 قرار داشتن تنظيمات  AVRدر محدودهي مجاز
]59[ DIgSILENT Optimal Power Flow -2-9-3
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اين نرمافزار تكميلکننده ي ايده آلي براي توابع پخش بار موجود است و بهترين مقادير ممكن را براي بهينه کوردن توابع
هدف تعيينشده توسط کاربر با در نظر گرفتن قيود تعريفشده محاسبه ميکند .در اين نرمافزار با توجه به محاسبات پخش بار،
دو روش محاسباتي کلي قابل استفاده است:
 بهينهسازي  ACبر مبناي الگوريتم نقطهي داخلي
 بهينهسازي  DCبر مبناي برنامهريزي خطي با استفاده از روشهاي  simplexو همچنين پشتيباني از بهينهسازي قيود
گرفتگي
 -1-2-9-3بهينهسازي AC

با استفاده از اين روش نرمافزار ميتواند توابع ،متغيرها و قيود مختلفي را براي شبيهسازي در نظر بگيرد که در ادامه شورح
داده شدهاند.
توابع هدف پشتيباني شده:
کمينه کردن تلفات سيستم
کمينه کردن هزينهها
کمينه کردن ريزش بار
متغيرها:
متغيرهاي کنترلي
توان اکتيو ژنراتور
توان راکتيو ژنراتور
 مكان تپ ترانسفورماتور
بار مصرفي

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :2هوشمندي فناوري

138
ويرايش اول،آبان 1393

قيود پشتيباني شده:
 قيود توان عبوري از هر شاخه
 قيود ولتاژ براي شينهها
 قيود توان اکتيو براي ژنراتورها
 قيود توان راکتيو براي ژنراتورها
 قيود تپ چنجر ترانسفورماتور
 قيود توان اکتيو و راکتيو مرزي (بيشينه/کمينه توان اکتيو و راکتيو با توجه به مرز تعيينشده توسط کاربر)
 -2-2-9-3بهينهسازي DC

بهينهسازي  DCبر مبناي روش برنامهريزي خطي است که امكان بهينهسازي با در نظر گرفتن قيوود گرفتگوي را فوراهم
ميکند .بهينهسازي ،همهي موارد گرفتگي را بهصورت همزمان در نظر گرفته و جواب براي تمام موارد گرفتگي بهينه است.
توابع هدف پشتيباني شده:
 کمينه کردن هزينهها بر مبناي منحنيهاي هزينه براي ژنراتور و تعرفههاي بار
 کمينه کردن تغييرات توزيع ژنراتورها
 کمينه کردن تغييرات تپ ترانسفورماتور از قبل تا بعد از خطا
متغيرهاي کنترلي:
 توان اکتيو ژنراتور
 مكان تپ ترانسفورماتور
 بار مصرفي
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]75[ EMPS -3-9-3

اين نرمافزار در سال  1975توسط مرکز تحقيقات انرژي  SINTEFدر نروژ ساخته شد و بهصورت منظم بهروز ميگردد.
اين نرمافزار يک ابزار محاسباتي براي شبيهسازي و بهينهسازي سيستمهاي قدرتي است که مقداري از انرژي خود را
بهصورت توان آبي 1توليد ميکنند .بيش از ده نسخه مختلف از نرمافزار تا به حال منتشر گرديده است.
 -1-3-9-3نحوهي شبيهسازي و قابليتها

اين نرمافزار تنها بخش الكتريسيته را پوشش ميدهد .هدف اين نرمافزار استفادهي بهينه از منابع آبي و توليد حرارتوي بوا
توجه به تقاضاي توان و در دسترس بودن توليدات حرارتي است .عالوه بر تمامي فناوريهاي توليد حرارتي ،توان بادي و ذخاير
انرژي هيدروالكتريكي – پم ي ،چهار هزينهي مختلف اختياري زير نيز در نظر گرفتهشده است:
 سوخت
 هزينههاي متغير بهرهبرداري و تعمير
 جرائم انتشار CO2

 ماليات
اين نرمافزار از دو بخش تشكيل ميشود :يک بخش ارزيابي راهبُردي که جداول تصميمگيري ناحيهاي را محاسبه ميکند
و ديگري يک بخش شبيهسازي است که تصميمات بهينه بهرهبرداري را مشخص مينمايد .گام زماني بوراي محاسوبات يوک
هفته به همراه يک منحني تداوم بار است تا بتوان تغييرات بار را نيز در هفتهي مربوطه مدلسازي کرد .آناليز ميتواند براي 25
سال انجام شود .نتايج به دست آمده از محاسبات اين نرمافزار شامل برنامه هاي توليد با جزئيات کامل ،مصرف ،تبوادل انورژي
بين ناحيهها و قيمتهاي حاشيهاي است.
 -2-3-9-3نمونههايي از كاربرد نرمافزار

Hydro Power

1
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مطالعاتي که از اين نرمافزار استفاده کردهاند :آناليزهاي مربوط به ظرفيت خط انتقال افزايشيافته بين بازار اروپاي شمالي و
مناطق اروپاي مجاور ،برنامهريزي براي توليد توان آبي ،پيشبيني قيمت با شبيهسازي تمامي شبكهي قدرت.
]76[ EMCAS -4-9-3

اين نرمافزار از يک شيوهي مدلسازي عامل -مبنا 1براي شبيهسازي عملكرد سيستم قدرت استفاده ميکند .اين نرمافوزار
در سال  2002در آمريكا منتشر گرديده و بهصورت ساالنه توسط آزمايشگاه ملي آرگونه بهروز ميگردد .اين نورمافوزار توسوط
دانشگاهها ،شرکتهاي انتقال برق ،اپراتورهاي سيستم و شرکتهاي مربوط به توليد توان در نزديوک بوه  20کشوور مختلوف
جهان استفاده ميشود.
 -1-4-9-3نحوهي شبيهسازي و امكانات

از اين نرم افزار براي بررسي تأثيرات اقتصادي و عملكردي حوادث خوارجي مختلوف روي بخوش الكتريسويته در سيسوتم
انرژي استفاده ميشود .آناليزها در مبناي ساعتي براي بازهي زماني که توسط کواربر تعريوف گرديوده اسوت انجوام مويشوود.
شرکتکنندگان در بازار به عنوان عواملي با مجموعه اهداف موردنظر خود نمايش داده ميشوند .عاملها بهصورت مجموعوهاي
مستقل که با توجه به اطالعات محدود و عدم قطعيت داري که برايشان فراهم است ،اقدام به تصميمگيري يا عمل مويکننود،
مدلسازي گرديدهاند .اين نرمافزار قابليت شبيهسازي تمام هزينهها ،توليدات حرارتي و فنّاوريهاي انرژي تجديد پذير به همراه
فنّاوريهاي باتري/مبدل و تمام انواع خودروهاي الكتريكي را دارد .در سال  2007قابليت آناليزهاي مربوط به سرمايهگذاري نيز
به نرمافزار اضافه گرديده است.
 -2-4-9-3نمونههايي از كاربرد نرمافزار

اين نرمافزار در گزارش هاي مختلفي استفاده گرديده است که در سايت اين نرمافزار ليست گرديده است .اين گوزارشهوا
شامل آناليز خودروهاي الكتريكي هيبريدي و تأثيرشان بر روي شبكه انتقال ،يک مطالعه روي بازار رقابتي براي بازار برق ميانه
رربي اياالتمتحده ،شبيه سازي بازارهاي برق اروپاي مرکزي ،آناليز کوتاه  -مدت بازار برق ،سيستمهاي شبهجزيرهي ايبري و

Agent-Based

1
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کره جنوبي ،پيشبيني قيمت و حل مسئله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها در بازار برق  UKو يک آناليز مربووط بوه بوازار بورق
کرواسي ميشوند.
 ،SABA-5-9-3واحد پخش بار بهينه []53
يكي از ابزارهاي مهم در طراحي شبكه برق و بهرهبرداري از آن ،پخش بهينه توانهاي اکتيو و راکتيو در شبكه مويباشود.

هدف از اين بهينهسازي ،به حداقل رساندن هزينههاي توليد برق و بهرهبرداري از شبكه ميباشد .از نظر رياضوي ،ايون مسوئله
بهصورت يک مسئله بهينهسازي مدل ميشود .که بايد از طريق يک الگوريتم بهينهسازي مشخص حل شود .روش مورداستفاده
در اين نرمافزار براي بهينهسازي ،الگوريتم گراديان درجه اول است و تمهيداتي در آن براي انتخاب مناس گام پيشروي به کار
رفته که سرعت و دقت مناسبي را براي بهينهسازي فراهم ميکند .در اين نرمافزار ،دو واحد محاسباتي مجزاي” پخوش بهينوه
توان اکتيو “ و ” پخش بهينه توان راکتيو “ وجود داد.
 -1-5-9-3ويژگيهاي واحدهاي محاسباتي نرمافزار

 در واحد محاسباتي پخش بهينه توان اکتيو ،هدف حداقل کردن هزينه کل توليد (مجموع توابع هزينوه هموه ژنراتورهوا)
است .ابزار مورداستفاده براي رسيدن به اين هدف ،تنظيم توانهاي توليدي ژنراتورها ميباشد .محدوديتهاي مسوئله
بهينهسازي شامل معادالت پخش بار ،محدوديتهاي توان توليدي ژنراتورها و حداکثر توان مجاز عبووري از خطووط
شبكه ميباشند.

 در واحد محاسباتي پخش بهينه توان راکتيو ،هدف کاهش گردش توان راکتيو در شبكه است .تابع هدف ،مجموع هزينه
تلفات و هزينه نص خازن در هر يک از شينههاي مشخصشده است .ابزار مورداستفاده براي رسيدن به اين هودف،
تنظيم دامنه ولتاژ شينههاي ژنراتوري ،تنظيم تپ ترانسفورماتورهاي داراي تغييردهنده تپ و نيز تعيين محل نصو و
مقدار خازن در شبكه ميباشد .محدوديتهاي مسئله بهينهسازي شامل معادالت پخوش بوار ،محودوديتهواي ولتواژ
شينهها و حداکثر توان راکتيو خازن قابلنص

در شينهها ميباشند.

 در اين واحدهاي محاسباتي ،امكان درنظرگرفتن تلورانس و حداکثر تعداد تكرار براي الگوريتم بهينهسازي وجود دارد .
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 در واحد محاسباتي پخش بهينه توان راکتيو ،امكان درنظرگرفتن هزينه توان تلفشده ،هزينه انرژي تلوفشوده ،هزينوه
نص

خازن و مدت دوره موردمطالعه وجود دارد.

 نتايج پخش بار بهينه ميتوانند بر روي محيط گرافيكي سبا نمايش داده شوند .اين اطالعات شامل اندازه و زاويه ولتواژ
شينهها ،توانهاي توليدي و مصرفي در شينهها و توانهاي ارسالشده و دريافت شده در ابتدا و انتهاي خط ميباشند.

 نتايج پخش بار بهينه ميتوانند بهصورت فايل متني يا فايل  Wordارائه شوند .در اين صورت ،اطالعات زيور در فايول
ارائه خواهند شد:

 زمان انجام پخش بار و عنوان فايل حاوي شبكه
 اطالعات مربوط به شاخههاي شبكه شامل توان اکتيو ،راکتيو و ظاهري در شينههاي ابتدا و انتها و تلفات خط
 تلفات کل شبكه
 اطالعات مربوط به خطوطي که بار عبوري آنها از حد مجاز بيشتر است
 اطالعات مربوط به شينههاي شبكه شامل نوع شينه ،اندازه ولتاژ ،زاويه ولتاژ ،ميزان توان اکتيو و راکتيوو توليودي و
مصرفي در هر شينه ،عدم تطابق توان اکتيو و راکتيو در هر شينه
 اطالعات مربوط به شينههاي بار يا شينههاي ژنراتوري که در آنها کنترل ولتاژ يا توان راکتيو انجامشده است
اطالعات مربوط به تنظيم تپ ترانسفورماتورها
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فاز  :2هوشمندي فناوري

ترسيم درخت فناوري حوزه ها و زير حوزه ها
درخت فناوري حوزه ها درشكل ( )1-3رويه هاي هر حوزه در شكل ( )2-3مشاهده مي گردد.

شكل ( : )1-3نماي گرافيكي درخت فناوري حوزه هاي نرم افزاري شبكه برق
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شكل ( :)2-3نماي گرافيكي رويه هاي نرم افزاري شبكه برق به تفكيک هر يک از حوزه ها
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نتيجهگيري :
هدف از تهيهي گزارش بررسي وضعيت و مشخصات نرمافزارهاي ارائه شده براي مطالعه و تحليل صونعت بورق اسوت .از
آن جا که صنعت برق يک صنعت بسيار پيچيده و وسيع است ،براي مطالعه و تحليل اين سيستم نياز است که در ابتدا رويههاي
مطالعات مربوط به اين صنعت به حوزههاي مختلف تقسيمبندي گردد و وضعيت هر حوزه بهصورت جداگانه مورد بررسي قورار
گيرد .در اين پروژه در ابتدا با مطالعهي چهار نرمافزار مهم و معتبر در صنعت برق ( ،NEPLAN ،CYME ،DIgSILENTو
 )ETAPو همچنين نرمافزارهاي مورد استفاده در ديس اچينگ ملي ايران ،رويههاي نرمافزاري مورد نياز براي مطالعه ،تحليل و
راهبري شبكهي برق تعيين گرديد .س س سه روش مختلف براي حوزهبندي مطالعه ،تحليول و راهبوري شوبكهي بورق موورد
استفاده قرار گرفت .در روش اول ،حوزهبندي بر اساس چرخهي عمر سيستم قدرت صورت گرفوت؛ در روش دوم از بوازههواي
زماني رويههاي مطالعاتي براي حوزهبندي استفاده شد؛ و در روش سوم حوزهبندي بر اساس کاربرد رويههاي نرمافزاري صورت
گرفت که مشابه دستهبنديهاي ارائه شده توسط چهار نرمافزار مذکور است .با توجه به اينكه روش حوزهبندي سوم ،کاربرديتر
بوده ،مطابق تجربهي چندين سالهي متخصصين حوزهي نرمافزاري جهان بوده ،و با حوزهبندي مجامع آکادميک نيز مطابقوت
دارد ،اين حوزهبندي به عنوان حوزهبندي مرجع براي ادامهي پروژه و تدوين درخت فناوري منظور گرديد.
در اين روش حوزهبندي ،مطالعه ،تحليل و راهبري شبكههاي برق به يازده حوزهي راهبري ،مطالعات بهرهبرداري ،مطالعات
امنيت ،مطالعات حفاظت ،مطالعات برنامهريزي ،مطالعات شبكههاي توزيع ،مطالعات کيفيت توان ،مطالعات پايوايي ،مطالعوات
ريزشبكهها ،مطالعات مديريت دارايي و مطالعات برنامهريزي انرژي تقسيمبندي شد و با استفاده از اين حوزهبندي ،حوزهي هور
يک از رويههاي نرمافزاري تعيين شده نيز مشخص گرديد .از طرفي با توجه به افزايش استفاده از انورژيهواي تجديدپوذير در
صنعت برق و نيز اقبال صنعت برق از شبكههاي هوشمند ،در اکثر نرمافزارها بستههاي جداگانهاي به منظور بررسوي اتصوال و
بهره برداري از منابع تجديدپذير ،و نيز بررسي شبكههاي هوشمند ارائه شده است .بنابراين دو رويهي مطالعاتي جديدِ اتصوال و
بهرهبرداري از منابع تجديدپذير و شبكه هاي هوشمند نيز تعريف گرديده و در اين گزارش مورد بررسي قورار گرفت.سو س بوه
اجزاء و کارکرد واحدهاي محاسباتي نرم افزارهاي مطرح و متداول در هر حوزه و زير حوزه پرداخته شود و در انتهواي گوزارش
درخوووووووووووت فنووووووووووواوري بوووووووووووه صوووووووووووورت جوووووووووووداول ترسووووووووووويم گرديووووووووووود.
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پيوست و ضمائم
جلسات کميته راهبري
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اولين صورت جلسه كميته راهبري
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در فازهای اول و دوم پروژه تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری "طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرمافزارهای تحليل،
مطالعه و راهبری شبكه برق ايران"با انجام مطالعات اوليه در زمينه ساختار ،قوانين و درخت فناوری نرمافزارهای شبكه برق،
محدوده و مرز مطالعات از منظر فني ،ساختاری و قوانين و مقررات مشخص گرديد .در بخش دوم مرحله سوم با در نظر گرفتن
چشمانداز توسعه فناوری طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرمافزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران و با توجه به عدم
امكان سرمايهگذاری روی تمامي اين نرمافزارها به دليل کمبود منابع ،اولويتبندی بين اين نرمافزارها انجام خواهد شد .به
منظور اولويتبندی نرمافزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران ،در اين گزارش با استفاده از روش اولويتبندی
تحليل سلسله مراتبي ،به اولويتبندی و سپس تعيين سبك و رويه اکتساب مناسب برای هريك از نرمافزارهای اولويتدار
پرداخته شده است .لذا پس از ارائه مرور ادبيات متدولوژی اولويتبندی و سبك اکتساب فناوری در فصل اول ،در فصل دوم
نرمافزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران مندرج در درخت فناوری با استفاده از نظرات خبرگان ارائه شده است و
در انتهای فصل سبك اکتساب مناسب نرمافزارهای اولويتدار بررسي شده است.
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 -1-1مقدمه
يكي از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه فناوری ،اولويتبندی فناوریها در تمامي حوزههای فناورانه ميباشد .اين امر
از آن جهت دارای اهميت است که پرداختن به همه فناوریهای روز با توجه به تعدد موضوعات مطرح و نيز با در نظر گررفتن
محدوديت منابع (منابع مالي ،انساني ،زمان و  ،)...امكانپذير نخواهد بود.

اولويتبندی فناوری کارکردهای فراواني دارد که عبارتاند از:
 تعريف پروژههای پژوهشي دارای اولويت بر اساس نيازهای فعلي و آينده بخش
 انسجام و هماهنگي بين موضوعات پژوهشي در راستای نيل به اهداف تعيين شده
 ايجاد يك چارچوب تعامل و همكاری فيمابين تمامي ذینفعان عليالخصوص مراکز پژوهشي و صنعت
 تخصيص منابع مالي و انساني به صورت هدفمند در جهت پروژههای اولويتدار
 بسترسازی جهت تدوين ،توجيه و تصويب برنامه و بودجههای ساليانه
 تمرکز سياستها و اقدامات حمايتي در جهت فناوریهای اولويتدار
برای اولويتبندی فناوریها روشهرايي نظيرر جرذابيت ،جرذابيت – توانمنردی ،روشهرای تصرميمگيرری چنرد معيراره،
آيندهپژوهي ،روش ليتل و  ...وجود دارد .با توجه به مزايای اولويتبندی و تدوين ارکان جهت سراز در ايرن فصرل متردولوژی
تصميمگيری چند معياره جهت اولويتبندی فناوریها به اختصار بيان شده است.
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 -2-1روشهاي تصميمگيري چند شاخصه
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1

روشهای تصميمگيری چند معياره 2به طور وسيع در دههی  1960توسعه پيدا کردند .روشهای کالسريك ماننرد الكترره

3

محصول همين دهه هستند .در دههی  1970روشهای جديد و نسخههای اصالح شدهی روشهای موجود توسعه پيدا کرد و
در نهايت در دههی  1980با استفاده از رايانه ،در کاربرد و نتايج حاصل از استفاده از روشهای تصميمگيری چند معياره تحول
سريعي رخ داد.
به طور عام ،روشهای تصميم گيری چند معياره مبتني بر چند بخش اصلي هستند؛ تعيين گزينههای مختلف برای انتخاب،
انتخاب معيارهای ارزيابي گزينههای مختلف و تعيين نتايج ارزيابي هر يك از گزينهها ،براساس هر يك از معيارهای ارزيابي .در
نتيجهی اين بررسي يك ماتريس که عموماً تحت عنوان ماتريس تصميم خوانده ميشود ،به دست ميآيد.
عليرغم اينكه روشهای مختلفي با عنوان تصميمگيری چند معياره شناخته ميشوند (مانند روشهرای بهينرهسرازی و يرا
روشهای رتبهبندی) ،گامهايي که بايد در مسير تصميمگيری برداشته شوند بسيار به هم شبيه هستند .اين گامها عبارتانرد از
تعريف مسئله ،تعيين و تبيين گزينه ها ،انتخاب معيارها ،تشكيل و مقداردهي ماتريس تصميم ،تعيين وزن معيارها ،اولويتبندی
گزينهها و تصميمگيری.
لينكوف و ديگران 4روش تصميمگيری در سازمانهای مختلف مرتبط با محيط زيست را در ايراتت متحرده و اروپرا ارائره
ميکنند .آنها بيان ميکنند که عليرغم اينكه فرآيند تصميمگيری اغلب بر مبنای مردلسرازی فيزيكري و بعرد بهينرهسرازی
مهندسي بنا شده است ،سازمان های متولي مسائل زيست محيطي در حال حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تصرميمگيرری
تحليلي ،به خصوص روشهای تصميمگيری چند معياره هستند .آنها همچنين ارتباط بين گامهای مختلف ذکر شرده در برات
برای تصميمگيری چند معياره و فرآيندهای برنامهريزی در سطح عمومي را تبيين کردهاند ].[4

)1.Multiple Attribute Decision Making (MADM
)2.Multiple Criteria Decision Making(MCDM
3.ELECTRE
4.Linkov et al.
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در حوزهی انرژی ،نياز به در نظر گرفتن شاخصهای زيستمحيطي ،تكنولوژيك و اجتماعي در برنامهريزی انرژی ،استفاده
از روشهای تصميم گيری چند معياره را رونق بخشيده است .پوهكار و راماچاندران 1در بين روشهای مختلرف تصرميمگيرری
چند معياره ،فرآيند تحليل سلسلهمراتبي ،2روش پرومته 3و روش الكتره را پراستفادهترين روشها در برنامهريزی انرژی ميدانند.
روش الكتره بر مبنای تعيين اولويتهای باتتر بين هر جفت از گزينههای مختلف عمل ميکند .سپس ماتريسهای توافق

4

و تنافر 5برای انتخاب يا رتبهبندی بين گزينههای مختلف تشكيل داده ميشوند .بكالي و ديگران 6نشان دادهاند که ايرن روش
به خوبي در برنامهريزی انرژی مورد استفاده قرار گرفته است .آنهرا يرك برنامرهی عمليراتي را بررای توسرعهی انررژیهرای
تجديدپذير در مقياس منطقه ای ،با استفاده از رويكرد چند معياره با دوازده معيار ارزيابي ،بررسي کردهاند .اين معيارها در چهرار
دسته سازگاری با شرايط سياسري و حقروقي ،سرازگاری برا شررايط تكنولوژيرك و اقتصرادی ،سرازگاری برا تقاضرای انررژی
پيشبينيشده و تطابق با محدوديتهای زيستمحيطي طبقهبندی شدهاند ].[4
روش الكتره ،همچنان که گئورگوپولو و ديگران 7گزارش کردهاند ،برای تدوين استراتژی انرژی در جزيررهی کررت 8مرورد
استفاده قرار گرفته است .در اين بررسي چهار دسته معيار اقتصادی ،سياسري ،تكنولوژيرك و زيسرتمحيطري بررای ارزيرابي و
مقايسه گزينههای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .استفاده از روشهای تصميمگيری چنرد معيراره بررای انتخراب برين
گزينههای مختلف در سياستهای انرژی در سطح منطقهای ،خصوصاً در مناطقي که دارای منابع فراوان انرژیهای تجديدپذير
هستند مورد تأکيد اين پژوهش است .استفاده از اين روشها ،در اين موارد ،وارد کردن معيارهای زيستمحيطري را ،بره ماننرد
معيارهای فني ،اقتصادی و سياسي ،برای تحليل ممكن ميکند .به هر حال اين نكته مورد تأکيد قرار گرفتره اسرت کره مرا برا
تكنيكهای "تصميميار" مواجه هستيم و نه با روشهای "تصميمساز"؛ به عبارت ديگر ،به کار بردن اين روشها تنها يكي از
گامهای تزم برای تصميمگيری را تشكيل ميدهند ].[4

1.Pohekar and Ramachandran
)2.Analytical Hierarchy Process (AHP
3.PROMETHEE
4.Concordance Matrix
5.Discordance Matrix
6.Beccali et al.
7.Georgopoulou et al.
8.Crete Island
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از طرف ديگر ،استفاده از روش پرومته نيز در حال افزايش است .کاواترو 1يك نظام يكپارچره چنردمعياره 2بررای ارزيرابي
گزينههای طرح ميکند که روش پرومته به عنوان مبنای توسعهی اين نظام قرار دارد .او اين نظام را برا اسرتفاده از معيارهرای
اقتصادی ،تكنولوژيك ،زيستمحيطي و اجتماعي برای مقايسه بين گزينههای مختلف در مورد منطقه ايتاليايي مسينا 3بره کرار
مي برد .اين نكته که در اين مورد جريان خالص( 4که برابر تفاضل بين جريان مثبت و منفي تعريف ميشود) برای رسريدن بره
رتبهبندی در بين گزينههای مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد حائز اهميت است.
اضافه بر اينها ،ترکيبي از روشهای تصميمگيری چند معياره ،که به صورت موازی با يكديگر و يا به دنبال هم به کار برده
شدهاند ،نيز ممكن است انتخاب مناسبي برای برنامهريزی باشد .لوکن 5ترکيبهای مختلف در استفاده از ايرن روشهرا ماننرد
استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي در کنار پرومته ،يا فرايند تحليل سلسله مراتبي توأم با تاپسيس 6و فرايند تحليل سلسرله
مراتبي در کنار برنامهريزی آرماني 7را در ادبيات مورد اشاره قرار ميدهد ].[4
پيش از ورود به بحث در رابطه با موضوع تصميمگيری چندشاخصه ،بررسي ابزارهای عام تصرميمگيرری و تعيرين جايگراه
تصميمگيری چند معياره خالي از لطف نيست .در اين مطالعه ،منظور از تصميمگيری ،انتخاب از ميان چند جايگزين است .ايرن
رويكرد کاربرد فراواني در انواع مسائل مربوط به تصميمگيری در حوزههای مختلف دارد .در مسائلي که مالحظات مربروط بره
توسعهی پايدار در تصميمگيری ها مطرح باشد ،استفاده از اين رويكرد بسريار مترداول اسرت .توانرايي اصرلي ايرن رويكررد در
ساختاربخشي به مسائل و دخيل کردن وجوه مختلف مسئله در تصميمگيری است؛ بنابراين ،اين رويكرد نيز گزينهای محتمرل
برای استفاده در حل مسئلهی حاضر به نظر ميرسد.
در ادامه ،جايگاه تصميمگيری چند شاخصه در ميان تكنيكهای رياضي تصميمگيری نشان داده ميشود .سپس به معرفري
تصميمگيری چند شاخصه پرداخته ميشود.

1.Cavallaro
2.Multicriteria integrated system
3.Messina
4.Net flow
5.Loken
)6.Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS
)7.Goal Programming (GP
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فنون رياضي تصميمگيری ،يكي از با ارزشترين دستاوردهای فعاليت پژوهشگران ميباشد که غالباً تحت عناوين "تحقيق
در عمليات"" ،پژوهش عملياتي" و يا "تكنيكهای کمي تصميمگيری" در محافل علمي مطرح ميشوند .در نگرش فرآيندی
به تصميمگيری ،محور تأکيد و کاربرد اين فنون به ايجاد مدل از مسئله تصميم ،ارزيابي راهحلهای ممكن و گزينش بهترين يا
رضايت بخشترين راهحل مربوطه ميشود .بررسي مفروضات و رويكرد تكنيكهای اوليه تصميمگيری ،حكايت از سادهسازی و
ناتواني در مدنظر قرار دادن تمام ابعاد مترتب بر مسائل تصميم دارد .اما در حال حاضر ،روشهای نوين تصميمگيری کمتر بره
سادهسازی پرداخته و عالوه بر مدلسازی و آناليز جنبه های ايستا ،به خوبي قادر به لحاظ نمودن جنبههرای ديناميرك مسرائل
تصميم مي باشند .به عبارت ديگر در گذر زمان همراه با افزايش درجره پيچيردگي و تنروع مسرائل تصرميمگيرری ،روشهرای
تصميمگيری نيز متنوع و از توانمندیهای بيشتری برخوردار گرديدهاند .همچنين نتايج گزارش شده از کاربرد اين روشهرا بره
خوبي دتلت بر استفاده گسترده از آنها از حوزههای مختلف تصميم گيری دارد .اما بايد توجه داشت که هر يك از روشهرای
تصميم گيری با توجه به مفروضات و رويكرد خاص خود در برخي شرايط تصميم ،نسبت به ديگرر روشهرا ارجحيرت دارد .در
شكل زير ،دستهبندی شرايط حاکم بر مسئله تصميم گيری بر مبنای ميزان اطالعات موجود در خصوص عوامرل تأثيرگرذار برر
تصميمگيری به همراه برخي از مهمترين روشهای قابل استفاده در هر شرايط نشان داده شده است.
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شكل ( :)1-1دستهبندي شرايط حاكم بر مسئله تصميمگيري

همانگونه که در شكل ( )1-1مشخص است تصميمات اخذ شده از سوی افراد بسته به ميزان دانش و اطالعات آنهرا در
مورد وضعيت تصميمگيری به سه دسته تقسيم ميشوند .تصميمگيری در شرايط عدم اطمينان ،دتلت بر نوعي از تصميمگيری
دارد که به دليل وجود متغيرهای غيرقابل کنترل ،پيامدهای انتخاب هر گزينه يا تصميم ،مشخص نخواهد بود .اين شرايط نيرز
به نوبه خود به دو دسته تقسيم ميشود:
 تصميمگيری در شرايط عدم اطمينان کامل
 تصميمگيری در شرايط ريسك
در شرايط عدم اطمينان کامل ،تصميمگيرنده هيچ نوع اطالعاتي در خصوص متغيرهای غيرقابل کنترل ندارد و لذا مشخص
نيست که در آينده چه شرايط و وضعيتي رخ ميدهد و حتي پيشبيني وضعيت آتي به صورت احتمالي نيز ميسر نيست .در اين
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نوع از شرايط تصميمگيری ،ميتوان از تكنيكهايي نظير تكنيك بدبيني ،1تكنيك خوشبيني 2و تكنيك فرصت از دست رفتره
استفاده کرد .به طور کلي در اين تكنيكها ديدگاه های مختلفي نسبت به شرايط آتي و پيامدهای هر تصرميم متصرور شرده و
گزينه بهينه برگزيده ميشود.
تصميم گيری در شرايط ريسك شبيه حالت عدم اطمينان ميباشد ،با اين تفاوت که تصميمگيرنده قادر بره تعيرين احتمرال
رخداد متغيرهای غيرقابل کنترل مي باشد .به عبارت ديگر از ديدگاه رياضي ،تابع توزيع احتمالي وقوع متغيرهای غيرقابل کنترل
مشخص است؛ لذا از اين طريق ميتوان آنها را تجزيه و تحليل کرد .در اين شرايط ،مدلهای احتمالي قابل اسرتفاده بروده و
همانگونه که شكل بات ،نشان داده شده است ،به دو دسته بدون استفاده و با استفاده از نمونهگيری ،تقسيم ميشوند.
در شرايط تعارض تصميم گيری ،به علت وجود تعارض بين منافع دو رقيب ،يك تصميم به عنروان متغيرر غيرقابرل کنتررل
برای يك تصميمگيرنده تلقي ميشود .در اين شرايط فرض بر آن است که رقبای تصميمگيرنده ،همگي منطقي بوده و هر يك
سعي بر آن دارد که بيشترين سود يا کمترين ضرر ممكنه را متحمل شود .از نقطه نظرر روشهرای تصرميمگيرری ،ايرن نروع
تصميمگيری تحت عنوان تئوری بازیها 3بررسي ميشود.
در تصميمگيری در شرايط اطمينان کامل ،کليه متغيرهای تأثيرگذار بر تصميم ،ثابت فرض ميشوند .به عبارت ديگر در اين
شرايط ،تصميم گيرنده با اطمينان ،پيامدهای انتخاب هر گزينه را ميداند و لذا برای اين شررايط از تصرميمگيرری ،متغيرهرای
غيرقابل کنترل وجود ندارد .روشهای رياضي تصميمگيری در اين حوزه به دو دسته مدلها و فنون تصميمگيری چند معياره و
مدلها و فنون غير چند معياره تقسيم ميشوند .در دسته اول ،دو يا چند معيار به طور همزمان برای انتخاب تصرميم مرد نظرر
قرار مي گيرد؛ اما در دسته دوم ،تنها يك معيار که غالباً تحت عنوان حداکثر نمودن سود يا حداقل نمودن هزينه بيان ميشرود،
مبنای تصميمگيری ميباشد .در اين دسته ،روشهای متنوعي نظير برنامهريزی خطي و مشتقات آن ارائه شده است.

1.Maximin
2.Maximax
3. Games theory
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مدلهای تصميمگيری چند معياره نيز به دو دسته مدلهای تصميمگيری چند هدفي 1و مدلهای تصميمگيری چندشاخصه
تقسيم ميشوند .در مدلهای تصميمگيری چند هدفي ،چندين هدف به طور همزمان جهت بهينه شدن مد نظر قرار ميگيرند.
مقياس سنجش برای هر هدف ممكن است با مقياس سنجش برای ساير اهداف متفاوت باشد .به عنروان مثرال ،يرك هردف
مي تواند حداکثر نمودن سود باشد که بر حسب واحد پول سنجيده ميشود و هدف ديگر حداقل استفاده از ساعات نيرروی کرار
باشد .از طرفي اين اهداف در برخي موارد در تضاد با يكديگر هستند و در يك جهت حرکت نميکنند .مثالً تصرميمگيرنرده از
يك سو تمايل دارد رضايت کارکنان را افزايش دهد و از سوی ديگر ،خواستار حداقل نمودن هزينههای حقوق و دستمزد است.
به هر حال در اين زمينه کاراترين روش تصميمگيری ،برنامهريزی آرماني است.
در مدلهای تصميمگيری چند شاخصه تصميمگيری با لحاظ نمودن معيارهای مختلف (و معموتً متعارض) در فضای جواب
گسسته صورت ميپذيرد .همانطور که در شكل ( )2-1نيز پيداسرت ،تكنيركهرای تصرميمگيرری چنرد معيراره در دسرتهی
بزرگتری از تكنيكها با نام تصميمگيری چند شاخصه قرار ميگيرند.

شكل ( :)2-1جايگاه تصميمگيري چند شاخصه نسبت به تصميمگيري چندمعياره

تصميم گيری چند شاخصه معموتً توسط ماتريس ذيل فرموله ميگردد:

)1.Multi-Objective Decision Making (MODM
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جدول ( :)1-1ماتريس تصميمگيري چند شاخصه
شاخص

Xn

...

X2

X1

r1n

…

r12

r11

A1

r2n

…

r22

r12

A2

گزينه

rij
…

rmn

rm2

Am

rm1

 ،Aبيانگر گزينه  jام و  ،rijنشاندهنده ارزيابي گزينه  iام بر مبنای معيار  jام باشد
معيارها در مدلهای تصميمگيری چند شاخصه ،ميتواند از مقياسهای مختلف و غالباً متعارض باشند .در اين بين ،گزينهای
بهتر خواهد بود که ايده آل هر معيار را تأمين نمايد؛ اگرچه اين امر در اغلب مواقع غير ممكن ميباشد .بره هرر حرال از لحراظ
رياضي ،بهترين گزينه در يك مدل تصميمگيری چند شاخصه ،يك گزينه ذهني * Aخواهرد برود کره مررجحتررين ارزش يرا
مطلوبيت را از هر معيار کسب نمايد.
يكي ديگر از موضوعات مورد توجه در مدلهای تصميمگيری چند شاخصه ،مقياس اندازهگيری معيارها است که به صورت
کمي و کيفي وجود دارد .به عالوه در معيارهای کمي نيز مقياس اندازه گيری ممكن است متفاوت باشد (مانند هزينه بر حسرب
ريال و وزن بر حسب کيلوگرم) .در اندازهگيری معيارهای کيفي ،از مقياسهای فاصلهای و رتبهای استفاده ميشود .بررای ايرن
کار خط کش زير پيشنهاد ميشود:

10

9
خيلي زياد

7

5
متوسط

1

3

خيلي کم

شكل ( :)3-1خطكش اندازهگيري كيفي

0

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

13
ويرايش اول،تير 1394

اين نوع اندازهگيری برای معيارهايي با جنبه مثبت مانند "استحكام" (هر چه بيشتر باشد مطلوبتر خواهد بود) بره صرورت
فوق تعريف ميشود .مقدار صفر بيانگر حداقل ارزش ممكن و مقدار  10مشخصکننده حداکثر ارزش ممكن از معيار مورد نظرر
است .در صورتي که معيار جنبه منفي داشت ،پيشنهاد ميشود سؤال را عكس کرده تا معيار جنبه مثبت پيدا کند چرا که ذهرن
انسان در مورد جنبه مثبت بهتر ارزيابي ميکند .برای مثال معيار هزينه کمتر را ميتوان به هزينه بيشرتر تبرديل کررد؛ در ايرن
صورت اگر پاسخ دهنده جواب  9را انتخاب کند ،بايد آنرا به  1و اگر  3را انتخاب کند ،به  7تبديل کرد.
مسائل تصميمگيری چند شاخصه ،بسيار متنوع هستند؛ اما با وجود اين تنوع ،در ويژگيهای زير مشترك ميباشند:
الف ر گزينهها :در مسائل تصميمگيری چند شاخصه ،تعداد محدودی گزينه جهت اولويت ،انتخاب و يرا دسرتهبنردی مرورد
بررسي قرار ميگيرند .معموتً واژه گزينه مترادف با واژههای انتخاب ،1خط مشي ،2اقدام 3و يا کانديدا است.
ب ر معيارهای چندگانه :هر مسئله از نوع تصميمگيری چند شاخصه ،دارای معيارهای چندگانه ميباشد .در اين معيارها پس
از ارائه توسط تصميمگيرنده و ارزيابي گزينهها بر مبنای آن ،سرانجام گزينه برتر انتخاب يا اولويتبندی ميگردد .تعداد معيارها
به ماهيت مسئله بستگي دارد.
ج ر واحدهای بي مقياس :هر معيار نسبت به معيار ديگر دارای مقياس اندازهگيری متفاوتي است .لذا به دليل با معني بودن
محاسبات و نتايج از طريق روشهای علمي ،دادهها بي مقياس ميشوند ،به گونهای که اهميت نسبي آنها حفظ شود.
د ر وزن معيار :تمام روشهای تصميمگيری چند شاخصه ،مستلزم وجود اطالعاتي است که بر اسراس اهميرت نسربي هرر
معيار بدست آمده باشند .اين اطالعات معموتً دارای مقياس ترتيبي يا اصلي هستند .وزنهای مربروط بره معيرارهرا مريتوانرد
مستقيماً توسط تصميمگيرنده و يا به وسيله روشهای علمي به معيارها تخصيص داده شرود .در واقرع وزنهرا ميرزان اهميرت
نسبي هر معيار را در تصميمگيری مربوطه بيان ميکند.

1.Option
2.Policy
3.Action
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

 1-2-1فرآيند تصميمگيري چند شاخصه
اولين اولويت در تصميمگيری ،تعيين تصميمگيران و ذینفعان در تصميم است .منظور از ذینفع هرر شرخص يرا گروهري
است که بر فرآيند تصميمگيری تأثيرگذار بوده يا از آن اثرپذير باشد .با تعيين تصميمگيران در ابتدای فرآيند تصميمگيری مي-
توان از بروز عدم توافق بر سر تعريف مسئله ،پيشنيازها ،اهداف و معيارها پيشگيری کررد .برا وجرود عردم حضرور پيوسرتهی
تصميمگير (ان) در انجام ارزيابي ،بازخوردهای 1دريافتي از آنها برای قدمهای زير در فرآيند ضروری است:
 تعريف مسئله
 تعيين پيشنيازها
 تعيين اهداف
 توسعهی معيارهای ارزيابي
شكل ( )4-1نشاندهندهی فرآيند تصميمگيری چند شاخصه است .فرآيند از قدم اول به سمت قدمهای بعدی است؛ اما برا
دريافت اطالعات جديد ،در هر قدمي ميتوان به عقب حرکت کرد.

شكل ( :)4-1فرآيند تصميمگيري چند شاخصه

1.feedback
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

قدم  :1تعريف مسئله
تعريف مسئله اولين قدم اساسي در يك تصميمگيری خوب است .اين فرآيند ميبايست حداقل ،علل ريشهای ،فررضهرای
محدودکننده ،مرز سيستم و سازمان و مالحظات ذینفعان را تعيين کند .هدف از تعريف مسئله ،بيان مالحظات بهصورت واضح
و در قالب يك بيانيهی مسئلهی تكجملهای و توصيفکنندهی شررايط اوليره و مطلروب مريباشرد .توافرق تصرميمگيرران و
تحليلگران بر روی يك بيانيهی مسئله ی مكتوب ضروری است .اين کار به منظور حصول اطمينران از اتفراق نظرر همره برر
مسئلهای که ميبايست حل شود ،انجام ميشود.
نكتهی کليدی در توسعهی يك بيانيهی مسئلهی مناسب ،پرسش سؤاتت کافي در رابطه با مسئله است .اين کار به منظور
حصول اطمينان از پاسخگويي به مسئلهی ذینفعان صورت ميگيرد .با وجود ذینفعان ميتوان از آنها تقاضای بررسي بيانيه-
ی مسئله به همراه شرايط فعلي و مطلوب کرد .اين اقدام يك بررسي خارجي را پيش از تعيين پيشنيازها و اهداف فراهم مي-
آورد.

شكل ( :)5-1فرآيند تعريف مسئله

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

16
ويرايش اول،تير 1394

قدم  :2تعيين پيشنيازها
پيشنيازها ،شرايطي هستند که راهحلهای قابل پذيرش ميبايست دارا باشند .پيشنيازها تشريحکنندهی کارهرايي هسرتند
که راهحل ميبايست برای مسئله انجام دهد .برای مثال ،يك پيشنياز ميتواند توليد حداقل  10واحد در روز توسط يك فرآيند
باشد .در اين صورت هر گزينهای با تنها  9واحد توليد در روز ،حذف خواهد شد .نيازی به استفاده از پريشنيازهرايي کره ميران
گزينهها تفاوتي ايجاد نميکنند ،نيست.
قدم  :3تدوين اهداف
اهداف ،بيانيههای گستردهای از ارزشهای برنامهريزانهی 1مطلوب و مورد عالقه است .مثالهايي از اهداف عبارتاند از:
 کاهش خطر تشعشعات روی کارگران
 کاهش هزينهها
 کاهش ريسك عمومي
اهداف از حداقلهای ضروری نبايد (پيشنيازها) فراتر رفته و به خواستهها و مطلوبها ميل ميکند .مريبايسرت اهرداف را
بهصورت مثبت بيان کرد (بجای استفاده از واژهی نبايد از واژهی بايد اسرتفاده شرود) .بره علرت اسرتفادهی اهرداف در تعيرين
گزينههای برتر (يعني تعريف مطلوب مسئله با جزئيات بيشتر) ،آنها مقدم بر گزينهها تعيين ميشوند.
گاهي اهداف متعارض هستند .اين موضوع نه غيرمعمول بوده و نه موجب ايجاد نگراني مي شود .در خالل تعريف اهرداف،
رفع تعارض ميان آن ها و تعيين اهميت نسبي آنها ضرور ی نيست .ممكرن اسرت ،فرآينرد تردوين اهرداف منجرر بره تعيرين
پيشنيازهای جديد يا بازنگریشده يا پيش نيازهايي که بايد به اهداف تبديل گردند ،شود .در هر مطالعهای ،فهم پيشنيازهرا و
اهداف ،برای تعيين گزينهها مهم است.
قدم  :4شناسايي راهحلها

1.Programmatic
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راهحلها (گزينهها) رويكر دهای مختلفي را به منظور تبرديل شررايط فعلري بره شررايط مطلروب پيشرنهاد مريکننرد .تريم
تصميمگيری ،پيشنيازها و اهداف را ارزيابي کرده و گزينههايي که پيشنيازها را دارا بوده و اهداف را در حرد امكران بررآورده
ميکنند را پيشنهاد ميدهد .عموماً ،توانايي گزينهها در دارا بودن پيشنيازها و برآورده ساختن اهداف متفاوت است .گزينههايي
که دارای پيشنيازها نبوده ميبايست برای مطالعات بعدی جدا شوند .در صورت عدم دارا بودن پيشنيازی برای يك گزينه ،سه
عمل زير قابل انجام است:
 حذف گزينه
 تغيير يا حذف پيشنياز
 بازگويي پيشنياز بهصورت يك هدف
توصيف هر گزينه ميبايست نشاندهندهی راهحل مسئلهی تعريفشده توسرط آن باشرد .همچنرين ،توصريف هرر گزينره،
دربرگيرندهی تفاوت آن با ديگر گزينهها است.
قدم  :5تعريف معيارها
معموتً هيچ گزينهای در رابطه با همه ی اهداف بهترين نخواهد بود .اين موضوع ،علت مقايسهی گزينهها با يكديگر است.
بهترين گزينه ،نزديكترين آنها به اهداف است .معيارهای تصميمگيری که ميان گزينهها ايجاد تفاوت ميکنند ،ميبايست بر
پايهی اهداف بنا شوند .تعريف معيارها بهصورت شاخصهايي برای اندازهگيری اهرداف ضرروری اسرت .ايرن تعريرف معيارهرا
نمايانگر ميزان حصول اهداف پروژه توسط هر يك از گزينهها است.
هر معيار مي بايست نمايانگر موضوعي مهم بوده و به ديگر معيارها وابسته نباشد .هر معيار ميبايست در ميان گزينرههرای
مختلف بهطور معني داری تمايز ايجاد کند .برای مثال ،در صورت همرنگ بودن همهی گزينهها در يك مسئلهی تصميمگيری
يا بيتفاوت بودن رنگ گزينهها برای تصميمگير ،رنگ يك معيار نخواهد بود.
شرايط مورد نياز برای مجموعهی معيارها:
 کامل (شامل همهی اهداف)
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 عملياتي (معنادار برای فهم تصميمگير از عواقب هر گزينه)
 غير تكراری (پرهيز از بازشماری)
 تعداد کم (برای قابل کنترل ماندن ابعاد مسئله)
استفاده از تعداد کمي از ابعاد مميزهای (منظور معيارهاست) واقعي ،منجر به تحليل مسئلهی قابلفهمتری خواهد شد؛ چررا
که از پيچيدگي مسئله کاسته شده است .هر هدف حداقل يك معيار ايجاد خواهد کرد .در صورتي که هدفي منجر بره تعريرف
هيچ معياری نشود ،ميبايست حذف شود.
برخي روشها برای تسهيل در انتخاب معيارها قابل استفاده هستند:
 طوفان فكری
 ميزگرد (مجمع)

1

 روش معكوس
 معيارهای از پيش تعيينشده
طوفان فكری :ابزاری مهم است که به وسيلهی گروه پشتيبان (تيم تحليلگر) ،بررای تعيرين ،تحليرل و توسرعهی مسرئله،
گزينههای ممكن و معيارها بكار گرفته ميشود .طوفان فكری تكنيكي برای استفادهی غير محسوسات 2در توليد ايدهها اسرت.
تزم به بيان است که تفكر خالق و متفاوت ،در اين گام ،ضروری است .در فرآيند طوفان فكری هيچ ايدهای در فرآيند ،تا بعد،
مورد انتقاد قرار نگرفته و همگي ايدهها ضبط ميشوند .پس از اتمام طوفان فكری ،ايدهها پذيرش ،پاتيش ،ترکيب و يرا کنرار
گذاشته ميشوند.
ميزگرد :در اين تكنيك از اعضای تيم بهطور جداگانه دربارهی اهداف و معيارهای مربوط به آنها پرسيده ميشرود .کسرب
اطالعات اوليه در رابطه با ايدهها ميبايست بدون قضاوت انجام پذيرد (همگي ايدهها پيش از شروع انتقادها ضبط ميگردد).

1.Round Robin
2.subconscious
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در صورت تفاوت زياد در رتبه و موقعيت افراد شرکتکننده ،استفاده از روش نظامي ميتواند مفيد باشد .در روش نظامي ،از
افراد با رتبهی پايينتر ،زودتر سؤال ميشود .اين عمل به منظور جلوگيری از تحت تأثير قرار گرفتن افرراد از افرراد برا رتبرهی
باتتر صورت ميپذيرد.
روش معكوس :در اين روش ،اعضای تيم گزينه های موجود را در نظر گرفته ،تفاوت ميان آنها را تعيين کرده و معيارهای
نمايانگر اين تفاوتها را توسعه ميدهند.
معيارهای از پيش تعيينشده :ذینفعان و تصميمگيران برخي از معيارها را فراهم ميکنند .معيارها ،همچين ميتوانند از راه
مرور ادبيات و مطالعهی کارهای انجامشدهی مشابه ،تعيين اعتبار تعريف شوند.
ورودیها از تصميمگيران برای توسعهی معيارهای مناسب ضروری هستند .همچنين ،تأييد تصميمگير ،پيش از بهکارگيری
معيارها در ارزيابي گزينهها حياتي ميباشد.
قدم  :6انتخاب يك تكنيك تصميمگيري
ابزارهای تحليل تصميم ،فرآيندهای منطقي (پروسههای نظاممند) برای اعمال تفكر منتقدانه (ارزيابانه) بر اطالعات ،دادهها
و تجارب برای اتخاذ تصميمي متعادل ،زماني که انتخاب ميان گزينهها ناواضح باشد ،هستند .ابزارهای تحليل تصميم ،اعمرال
مهارت های تفكر منتقدانه برای تجميع پاسخها به سؤاتت مطرح دربارهی مسرئله را از راههرای نظراممنرد فرراهم مريکننرد.
قدم های موجود در اين روشها عبارتاند از تبيين هدف ،ارزشيابي گزينهها ،ارزيابي ريسك و فايدههرا و تصرميمگيرری .ايرن
قدمها معموتً شامل امتيازدهي به معيارها و گزينهها نيز هستند.
از ميان ابزارهای تصميمگيری چند شاخصه ،نميتوان يك ابزار را بهترين آنها دانست .هر يك از ابزارهای تصميمگيرری
برای شرايط خاصي از تصميمگيری مناسب هستند .همانطور که بيان شد ،بهطور کلي ميتوان ابزارهای تصميمگيری را به دو
دستهی کيفي و کمي تقسيم کرد .در هر يك از دستههای ابزارهای تصميمگيری ،ابزارهای متعددی يافت ميشود .با توجه بره
شرايط مسئله ،ميزان کاربرد ابزار در زمينهی مورد مطالعه و انتظارات تحليلگران و تصميمگيران از ابزار ،مناسربتررين آنهرا
برای مسئلهی موردنظر انتخاب ميشود .در بخشهای بعدی به معرفي اين ابزارها پرداخته ميشود.
قدم  :7بهكارگيري ابزار

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

20
ويرايش اول،تير 1394

با توجه به شرايط مسئله و عوامل مانند آن ،گزينهها ميتوانند بهوسيلهی روشهای کمي ،کيفي و ترکيرب آنهرا ارزيرابي
شوند .در بهکارگيری ابزار ،در صورت برابر نبودن اهميت نسبي معيارها ،به هر يك از آنها وزني اختصراص داده مريشرود .برا
انجام اين کار ،رتبهبندی گزينه ها به اهداف مورد نظر نزديكتر خواهد برود .همچنرين ،تحليرل حساسريت و عردم قطعيرت را
ميتوان به منظور افزايش کيفيت فرآيند تصميم بكار گرفت .در اين قدم ،تحليل گران مجرب فهم مورد نياز از ابزار انتخرابي را
برای تصميمگيران فراهم ميکنند.
قدم  :8بررسي راهحل
پس از انتخاب بهترين گزينه توسط فرآيند تصميمگيری ،گزينهی منتخب برای حصول اطمينران از بررآوردهسرازی هردف
مسئله ،ميتواند بررسي شود .گزينهی نهايي ،ميبايست شرايط مطلوب را برآورده ساخته ،پيشنيازها را دارا بوده و اهداف را به
بهترين وجه حاصل کند .پس از اعتبارسنجي گزينهی منتخب ،تيم پشتيبان تصميمگيری ميتوانند آن را بره عنروان گزينرهی
منتخب پيشنهاد دهند.

 2-2-1فرايند تحليل سلسله مراتبي
در علم تصميمگير ی که در آن انتخاب يك راهكار از بين راهكارهای موجود و يا اولويتبندی راهكارها مطرح اسرت،چنرد
سالي است که روشهای "تصميمگيری با شاخصهای چندگانه"جای خود را باز کردهاند .از اين ميران ،روش تحليرل سلسرله
مراتبي بيش از ساير روشها در علم مديريت مورد استفاده قرار گرفته است .فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروفتررين
فنون تصميمگيری چندمنظوره است که اولين بار توسط توماس ال.ساعتي عراقياتصل در دهره  1970ابرداع گرديرد .فراينرد
تحليل سلسله مراتبي منعكسکننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است .اين تكنيك ،مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل آنها
مورد بررسي قرار ميدهد و آنها را به شكلي ساده تبديل کرده و به حل آن ميپردازد.
فرايند تحليل سلسله مراتبي ،هنگامي که عمل تصميمگيری با چند گزينه رقيب و معيار تصميمگيری روبروست مريتوانرد
استفاده گردد .معيارهای مطرح شده ميتواند کمي و کيفي باشند .اساس اين روش تصميمگيری بر مقايسات زوجي نهفته است.
تصميمگيرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتبي تصميم آغاز ميکند؛ درخت سلسله مراتبي تصميم ،عوامل مورد مقايسره و
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گزينه های رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي دهد .سپس يك سری مقايسات زوجي انجام ميگيرد .اين مقايسات وزن
هر يك از فاکتورها را در راستای گزينههای رقيب مورد ارزيابي در تصميم نشان ميدهد .در نهايت منطق فرآيند تحليل سلسله
مراتبي به گونهای ماتريسهای حاصل از مقايسات زوجي را با يكديگر تلفيق ميسازد که تصميم بهينه حاصل آيد ].[4
اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي
توماس ساعتي (بنيانگذار اين روش) چهار اصل زير را به عنوان اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبري بيران نمروده و کليره
محاسبات ،قوانين و مقررات را بر اين اصول بنا نهاده است .اين اصول عبارتند از:
شرط معكوسي :اگر ترجيح عنصر  Aبر عصر  Bبرابر  nباشد ،ترجيح عنصر  Bبر عنصر  Aبرابر يك روی  nخواهد بود.
اصل همگني :عنصر  Aبا عنصر  Bبايد همگن و قابل مقايسه باشند .به بيان ديگر برتری عنصر  Aبر عنصر  Bنميتوانرد
بينهايت يا صفر باشد.
وابستگي :هر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح باتتر خود ميتواند وابسته باشد و به صرورت خطري ايرن وابسرتگي ترا
باتترين سطح ميتواند ادامه داشته باشد.
مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي
بهکارگيری اين روش مستلزم چهار قدم عمده زير ميباشد:
الف) مدلسازي
در اين قدم ،مسأله و هدف تصميمگيری بهصورت سلسله مراتبي از عناصر تصميم که با هم در ارتباط مريباشرند ،درآورده
ميشود .عناصر تصميم شامل «شاخصهای تصميمگيری» و «گزينههای تصميم» ميباشرد .فراينرد تحليرل سلسرله مراتبري
نيازمند شكستن يك مساله با چندين شاخص به سلسله مراتبي از سطوح است .سطح بات بيانگر هدف اصرلي فراينرد تصرميم
گيری است .سطح دوم ،نشاندهنده شاخصهای عمده و اساسي (که ممكن است به شاخصهای فرعي و جزئريترر در سرطح
بعدی شكسته شود) ميباشد .سطح آخر گزينههای تصميم را ارائه ميکند .در شكل ( )6-1سلسله مراتب يك مسراله تصرميم
نشان داده شده است.
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شكل ( :)6-1سلسله مراتب يك مساله تصميم

ب) قضاوت ترجيحي (مقايسات زوجي)
انجام مقايساتي بين گزينههای مختلف تصميم ،بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهميت شاخص تصرميم برا انجرام
مقايسات زوجي ،بعد از طراحي سلسله مراتب مساله تصميم ،تصميمگيرنده ميبايست مجموعه ماتريسهايي که به طور عددی
اهميت يا ارجحيت نسبي شاخص ها را نسبت به يكديگر و هر گزينه تصميم را با توجه به شاخصها نسبت به سراير گزينرههرا
اندازهگيری مينمايد ،ايجاد کند .اين کار با انجام مقايسات دو به دو بين عناصر تصميم (مقايسه زوجي) و از طريرق تخصريص
امتيازات عددی که نشاندهنده ارجحيت يا اهميت بين دو عنصر تصميم است ،صورت ميگيرد.
برای انجام اين کار معموتً از مقايسه گزينهها با شاخصهای  iام نسبت به گزينهها يا شاخصهای  jام استفاده ميشود که
در جدول ( )2-1نحوه ارزشگذاری شاخصها نسبت به هم نشان داده شده است.
ج) محاسبات وزنهاي نسبي
تعيين وزن «عناصر تصميم» نسبت به هم از طريق مجموعهای از محاسبات عددی؛ قدم بعدی در فراينرد تحليرل سلسرله
مراتبي انجام محاسبات تزم برای تعيين اولويت هر يك از عناصر تصميم با استفاده از اطالعات ماتريسهای مقايسات زوجي
است .خالصه عمليات رياضي در اين مرحله به صورت زير است.
مجموع اعداد هر ستون از ماتريس مقايسات زوجي را محاسبه کرده ،سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن سرتون
تقسيم ميکنيم .ماتريس جديدی که بدين صورت بدست ميآيد« ،ماتريس مقايسات نرمال شده» ناميده ميشود.
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ميانگين اعداد هر سطر از ماتريس مقايسات نرمال شده را محاسبه ميکنيم .اين ميرانگين وزن نسربي عناصرر تصرميم برا
سطرهای ماتريس را ارائه ميکند.
جدول ( :)2-1جدول ارزشگذاري شاخصها نسبت به يكديگر
ارزش
ترجيحي

وضعيت مقايسه  iنسبت به j

توضيح

1

اهميت برابر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jاهميت برابر دارند و يا ارجحيتي نسبت به هم
ندارند.

3

نسبتاً مهمتر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jکمي مهمتر است.

5

مهمتر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

7

خيلي مهمتر

گزينه يا شاخص  iدارای ارجحيت خيلي بيشتری از  jاست.

9

کامالً مهم

گزينه يا شاخص مطلقاً  iاز  jمهمتر و قابل مقايسه با  jنيست.

د) ادغام وزنهاي نسبي
به منظور رتبهبندی گزينه های تصميم ،در اين مرحله بايستي وزن نسبي هر عنصر را در وزن عناصر باتتر ضرب کررد ترا
وزن نهايي آن بدست آيد .با انجام اين مرحله برای هر گزينه ،مقدار وزن نهايي بدست ميآيد.
تقريباً تمامي محاسبات مربوط به فرايند تحليل سلسله مراتبي بر اساس قضاوت اوليه تصميمگيرنده که در قالرب مراتريس
مقايسات زوجي ظاهر ميشود ،صورت ميپذيرد و هرگونه خطرا و ناسرازگاری در مقايسره و تعيرين اهميرت برين گزينرههرا و
شاخص ها نتيجه نهايي به دست آمده از محاسبات را مخدوش ميسرازد .نررخ ناسرازگاری 1وسريلهای اسرت کره سرازگاری را
مشخص ساخته و نشان ميدهد که تا چه حد ميتوان به اولويتهای حاصل از مقايسات اعتماد کرد .برای مثال اگر گزينره A

نسبت به  Bمهمتر (ارزش ترجيحي  )5و  Bنسبت به  Cمهمتر (ارزش ترجيحي  )3باشد ،آنگاه بايد انتظار داشت  Aنسبت بره
 Cخيلي مهمتر (ارزش ترجيحي  7يا بيشتر) ارزيابي گردد يا اگر ارزش ترجيحي  Aنسبت به  2 ،Bو  Bنسبت بره  3 ،Cباشرد
آنگاه ارزش  Aنسبت به  Cبايد ارزش ترجيحي  4را ارائه کند .شايد مقايسه دو گزينه امری ساده باشرد ،امرا وقتريکره تعرداد
)1.Inconsistency Ratio (I.R
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مقايسات افزايش يابد اطمينان از سازگاری مقايسات به راحتي ميسر نبوده و بايد با بهکارگيری نرخ ناسازگاری به ايرن اعتمراد
دست يافت .تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  0/10باشد سازگاری مقايسات قابل قبول بوده و در غير اين
صورت مقايسهها بايد تجديدنظر شود.

 -3-1مدلهاي اكتساب فناوري
مدلهای اکتساب فناوری به تعيين روشهای دستيابي به فناوری شناسايي شده و انتخاب شده ميپردازد .بدين معنري کره
تعيين ميکند که توسعه فناوری از کداميك از سبكهای توسعه داخلي ،همكاری با ساير شرکتهرا يرا مؤسسرات و يرا خريرد
محصول فناوری انجام شود .در اين قسمت درباره عوامل راهبردی مرؤثر برر انتخراب نروع اکتسراب و ارتبراط آن برا انتخراب
فناوریها و زمان توسعه و معرفي آنها بحث ميشود .در ادبيات مدلهای مختلفي برای انتخاب روش اکتساب فناوری معرفي
شدهاند .در زير به بررسي مدل ها و نظرياتي که در ادبيات مديريت فناوری پيرامون انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری ارائه
شدهاند پرداخته ميشود.

 1-3-1مدل كيهزا

1

از مدل کيهزا در دو زمينه مختلف ميتوان استفاده نمود :سبكهای مختلف اکتساب فناوری و نحوه انتخاب سبك مناسب؛
روشهای مختلف همكاری برای اکتساب فناوری و چگونگي انتخاب روش مناسب همكاری اکتساب فناوری ].[1
کيهزا سه سبك کلي را برای توسعه فناوری و اکتساب آن مطرح ميکند که عبارتانرد از توسرعه داخلري فنراوری ،توسرعه
مشارکتي فناوری و خريد محصول فناوری .شش عامل راهبردی برای انتخاب بين اين سه سبك مطرح ميشود که عبارتانرد
از:
 دسترسي به منابع خارجي قابل قبول
 زمان دستيابي به فناوری
1.Chiesa
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 اهميت انحصاری و اختصاصي بودن فناوری
 ضرورت و اهميت يادگيری از منبع بيروني
 هزينههای توسعه فناوری
 ريسك فني يا ميزان آشنايي با فناوری
در جدول ( )3-1به جمعبندی عوامل مؤثر بر تصميمگيری بين اين سه حالت ميپردازد.
جدول ( :)3-1عوامل مؤثر بر سبك مناسب اكتساب فناوري
عوامل

توسعه داخلي

توسعه مشارکتي فناوری

خريد محصول فناوری

زمان دستيابي به فناوری

*

**

***

اهميت اختصاصي و انحصاری بودن فناوری

***

**

*

اهميت و پتانسيل يادگيری

**

***

*

هزينههای توسعه فناوری

*

**

*

ريسك فني و ميزان آشنايي با فناوری

*

**

***

ستارهها نشاندهنده اولويت استفاده از سبك اکتساب بر اساس معيارهای مختلف است (*** اولويت اول ** ،اولويت دوم * ،اولويت اول ميباشد)

با مشخص ش دن سبك مناسب ،چنانچه تصميم به عدم توسعه داخلي فناوری بوده و همكاری و يا خريد محصول فنراوری
در اولويت باشد ،به چهارده روش مختلف ميتوان عمل نمود که اين روشها در ادامه بيان ميگردند.
روشهای مختلف همكاری و يا خريد برای اکتساب فناوری ،به شرح ذيل ارائه ميشود:
 تملك شرکتي :1بنگاهي يك بنگاه ديگر را به تملك خود در ميآورد تا بتواند به فنراوری يرا شايسرتگي فناورانره
مورد نظر دست يابد.
 تملك آموزشي :2بنگاهي جهت اکتساب فناوری ،متخصصين مربوطه را استخدام و يا شرکت کوچك ديگرر را بره
منظور در اختيار گرفتن افراد برخوردار از توانمندیهای فناورانه و يا شايستگيهای مديريتي خريداری ميکند.

1.Acquisition
2.EducationalAcquisition
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 ادغام :1در اين روش بنگاه با بنگاهي ديگری که دارای فناوری و يا شايستگي فناورانه مورد نظر ميباشرد ادغرام
شده و بنگاه جديدی از ادغام اين دو مورد به وجود ميآيد.
خريد حق امتياز :2شرکت امتياز توليد فناوری خاصي را به دست ميآورد.
 مشارکت با سهام :3در اين روش شرکت اول سهام شرکت دوم را که دارای فناوری يرا شايسرتگي فناورانره بروده
ميخرد ولي بر آن کنترل مديريتي ندارد.
 سرمايهگذاری مشترك :4شرکتها از طريق سهام ،سرمايهگذاری مشترك رسمي صورت داده و شرکت سومي بره
وجود ميآيد و هدف مشخص نوآوری فناوری دنبال ميشود.
 تحقيق و توسعه مشترك :5يك شرکت با شرکتهای ديگر توافق ميکند که مشترکاً روی يك فناوری و يا حوزه
فناورانه فعاليت نمايند و هيچگونه شراکتي در مالكيت به وجود نميآيد.
 قرارداد تحقيق و توسعه :6شرکت ميپذيرد که مؤسسات تحقيقاتي ،دانشگاه و يا شررکتهرای نروآور کوچرك در
زمينه فناوری مشخص تحقيق نموده و هزينههای آنرا بپردازد.
 سرمايهگذاری در تحقيقات :7شرکت در زمينه تحقيقات اکتشافي در مؤسسات تحقيقاتي ،دانشگاه يا شررکتهرای
کوچك نوآور سرمايهگذاری نموده و فرصتها و ايدهها را دنبال مينمايد.
 اتحاد :8شرکت منابع فناورانه را با شرکتهای ديگر به اشتراك گذاشته و نيل به هردف کلري نروآوری فناورانره را
تعقيب ميکند.
 کنسرسيوم :1چندين مؤسسه و شرکت مشترکاً تالش ميکنند به هدف کلي نوآوری فناورانه نايل شوند.
1.Merger
2.Licensing
3.MinorityEquity
4.JointVenture
5.JointR&D
6.R&DContract
7.ResearchFunding
8.Alliance
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 ايجاد شبكه :2شرکت شبكهای از روابط را برقرار ميسازد تا در همراهي با شتاب نروآوری فناورانره قررار داشرته و
فرصتها و روندهای تكاملي را دنبال نمايد.
 برونسپاری :3بنگاه فعاليتهای فناورانه را از خود خارج نموده و صرفاً به خريد محصول فناوری اکتفا ميکند.
 خريد خدمات مشاورهای :شرکت در راستای توسعه فناوری فعاليت نموده و در اين مسير از خدمات مشاورهای يك
شرکت دارنده فناوری استفاده مينمايد.
بر اساس نظر کيزا روش مناسب همكاری سازماني با توجه به سه فاکتور (مشخصه) اصلي هدف همكاری ،محتوی (مفهوم
–مفاد) همكاری و نوع شناسي همكاران انتخاب ميشود.
جدول ( :)4-1انتخاب روش مناسب همكاري فناورانه
انتخاب روش مناسب همكاری فناورانه
عوامل

هدف همكاری

حاتت هر عامل

اولويتها (نيازها)

روش پيشنهادی

وسيع

همكاری طوتني مدت ،کنترل بات -متوسط ،رسميت متوسط-
بات

Acquisition, Join
Venture

محدود و مشخص

همكاری کوتاه مدت ،کنترل متوسط -پايين ،کمترين تأثير بر
شرکت

Alliance, Out Sourcing

حداکثر کردن يادگيری انعطافپذيری بات ،کنترل پايين ،رسميت پايين ،کمترين تأثير بر Alliance, Networking,
Joint Venture
سازماندهي و منابع انساني شرکت

قابليت

خوب

نياز خاصي نميباشد

-

تعريف

بد

رسميت بات ،انعطاف بات

هيچکدام

-

Alliance, Joint R&D,
Networking
Education,
Acquisition

بازار يا فناوری

-

Joint Venture, Alliance

بازار و فناوری

کنترل بات ،رسميت بات

Acquisition

بات

کنترل بات ،رويكرد بلندمدت

R&D

پايين

انعطافپذيری بات ،کاهش زمان و هزينه ايجاد همكاری ،کاهش

Out Sourcing

محتوی
(مفهوم-مفاد)
آشنايي با
همكاری
وفناوری فناوری و بازار
موردتعامل
ارتباط با مزيت
رقابتي

1.Consortium
2.Networking
3.Outsourcing

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

28
ويرايش اول،تير 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

انتخاب روش مناسب همكاری فناورانه
حاتت هر عامل

اولويتها (نيازها)
تأثير بر سازمان

روش پيشنهادی

عوامل
چرخه عمر
فناوری

مرحله تكامل

انعطاف بات ،کنترل پايين

Out Sourcing

مرحله اوليه

کنترل بات ،انعطاف متوسط – بات ،رويكرد بلندمدت

Minority Equity

ميزان

بات

انعطاف بات ،کمترين تأثير بر شرکت ،رسميت پايين

Joint Venture, Alliance

ريسك

پايين

نياز خاصي نميباشد

-

قابليت حفاظت
از فناوری

ضعيف

کنترل بات ،رسميت بات

Merger, Acquisition

محكم  -بسته

نياز خاصي نميباشد

-

ابتدا

انعطاف بات ،کنترل پايين

Alliance, Out sourcing

انتها

رسميت بات ،کمترين هزينه  /زمان

Out sourcing

بات

کنترل بات

Merger, Acquisition

پايين

نياز خاصي نميباشد

-

پايين

يكپارچهسازی پايين ،کمترين تأثير بر شرکت

Out sourcing

بات

نياز خاصي نميباشد.

Joint Venture

مرحله نوآوری
ميزان
سرمايهگذاری
قابليت تقسيم

نوع شناسي همكاران

نحوه ارتباط با
شرکت

عمودی

کمترين هزينه  /زمان ،مدت زمان کوتاه  /متوسط ،انعطافپذيری Out sourcing, Alliance

بات ،رسميت متوسط بات

افقي

رسميت پايين ،انعطافپذيری بات ،مدت زمان متوسط -بات

Alliance, Joint Venture

متفاوت

انعطافپذيری بات ،کنترل پايين ،کمترين تأثير بر شرکت

Out sourcing

يكسان

نياز خاصي نميباشد

-

زمينه فعاليت

يكسان

نياز خاصي نميباشد

-

اندازه  /قدرت
همكاران

متفاوت

کنترل بات ،رسميت بات

Merger, Acquisition

يكسان

نياز خاصي نميباشد

-

مليت همكاران
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 2-3-1مدل فلويد( 1ايدي ليتل)
بر اساس نظريه فلويد ،علل اصلي عدم توسعه فناوری در داخل شرکت به دو دليل عمده محدود ميشود:
 بات بودن هزينه و زمان توسعه داخلي در مقابل اکتساب خارجي
 عملي نبودن توسعه داخلي
اولين دليل به اين صورت است که ممكن است منافع راهبردی حاصل از فناوری ،هزينه و زمان دستيابي بره فنراوری را از
طريق توسعه آن در داخل شرکت توجيه نكند.
دومين دليل ،خريد فناوری از خارج شرکت ،حالتي است که قابليت توسعه فناوری در داخرل شررکت وجرود نداشرته باشرد.
شرکت ها منابع محدودی در اختيار داشته و توسعه بعضي از فناوریها برای آنها حتي اگر از نظر هزينره توجيره داشرته باشرد
امكانپذير نيست .در اين شرايط شايد بهتر باشد که با مشارکت ديگران نسبت به توسعه فناوری و کاستن هزينههای مربوطره
اقدام نمود و يا آنرا از شرکتي که فناوری مورد نظر را قبالً توسعه داده است خريداری نمايد.
در مورد توسعه فناوریهای پيشگام 2در صورتي که با هزينه پاييني قابل انجام بوده و منافع راهبردی شرکت را در برگيررد،
تهيه آن در داخل شرکت انتخابي منطقي است .در اين حالت هزينهها پايين و منافع حاصله بسيار زيراد اسرت .از ايرن گذشرته
توسعه فناوری در داخل شرکت به شما اين اجازه را ميدهد که از طريق ثبت حق مالكيت معنروی 3فعاليرتهرای خرود منرافع
بيشتری به دست آوريد.
در نهايت ،در فناوریهای کليدی ،4اگر هزينهی توسعه آن پايين باشد ميتوان از دو روش خريد و توسعه داخلي به توسرعه
فناوری پرداخت .اگر هم هزينه توسعه بات باشد همكاری فناوری گزينهی مناسب خواهد بود.

.

1 Floyd
2.Pacing Technology
3.patent
4.Key Technology
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 3-3-1مدل فورد

1

در سال  ،1998دی فورد ماتريسي برای انتخاب روش دستيابي به فناوری پيشنهاد کرد .در اين ماتريس پنج روش اکتساب
فناوری و پنج معيار يا عامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری مطرح ميشود.
جدول ( :)5-1ماتريس فورد انتخاب روش دستيابي به فناوري بر اساس پنج معيار مؤثر
انتخاب روش دستيابي به فناوری بر اساس پنج معيار مؤثر

دوره عمر فناوری

اثر رقابتي
فناوری

ضرورت تملك
فناوری در درون
سازمان

ضرورت دستيابي
سريع به فناوری

توانايي نسبي
بنگاه در فناوری

پيدايش

حياتي

باتترين

کمترين

بات

توسعه درونزا

ابتدای رشد

حياتي يا پايه

کم

همكاری مشترك

ابتدای رشد

حياتي يا پايه

کم

واگذاری بخشي از فعاليتها به
صورت پيمانكاری

بلوغ

حياتي يا پايه

کمترين

بات

پايين

خريد حق امتياز

همه مراحل

خارجي

کامالً غير ضروری

باتترين

پايين

خريد محصول فناوری

2

براساس اين مدل:
هر قدر توانايي نسبي يك بنگاه در يك فناوری کاهش يابد ،ضرورت خريد از خارج افزايش مييابد .اين موضوع مريتوانرد
دتيل متعددی از جمله افزايش هزينههای توليد و يا خارج بودن فناوری از حيطه تواناييهای اصلي بنگاه داشته باشد.
با افزايش ضرورت دستيابي سريع به فناوری ،گرايش تصميمگيری به خريد فناوری افزايش مييابد که بره دليرل زمرانبرر
بودن توسعه داخلي فناوری ميباشد.
با کاهش يافتن ميزان ضرورت تملك فناوری در داخل بنگاه ،توصيه به اکتساب فناوری با تأمين فنراوری از خرارج مطررح
ميشود .در اين راستا و در حالت عدم ضرورت تملك فناوری ،خريد محصول نهايي فناوری روش مناسبتری خواهد بود.

1.Ford
2.Purchase
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با افزايش اثر رقابتي (راهبردی) فناوری ،تصميم گيری به سمت توسعه داخلي فناوری گرايش بيشتری مييابد .اين توصريه
به جهت پرهيز از وابستگي به دهنده فناوری مطرح شده که معموتً در جريان انتقال فناوری پيش ميآيد.
در رابطه با دوره عمر فناوری ،هرقدر فناوری به مرحله بلوغ خود نزديكتر ميشرود ،روش انتقرال فنراوری ليسرانس روش
مناسب اکتساب فناوری خواهد بود].[2

 4-3-1مدل تايد-بيسنت-پاويت

1

در اين مدل سه سبك برای اکتساب فناوری مطرح ميشود و در سبك همكاری نيز  6ساز و کار اکتساب عنوان ميشرود.
چگونگي تعيين سبك اکتساب با توجه به دو معيار نوع فناوری و نوع بازار معين ميشود.

جدول ( :)6-1تعيين سبك اكتساب مدل تايد -بيسنت -پاويت
نوع فناوری
اصلي
نوع بازار

اصلي

مرتبط

غيرمرتبط

توسعه داخلي
همكاری

مرتبط

خريد

غيرمرتبط

با انتخاب سبك همكاری فناورانه ،هفت روش اکتساب فناوری مطرح ميشود .انتخاب اين روشها با در نظر داشرتن دوره
همكاری و نيز کنار هم قرار دادن مزايا و معايب هر روش در مورد مطالعه به انجام ميرسد].[3
جدول ( :)7-1انواع روشهاي همكاري فناورانه در مدل تايد-بيسنت-پاويت
نوع همكاری

دوره همكاری

مزايا

معايب

قرارداد فرعي
(برونسپاری) /تأمين از

کوتاه مدت

کاهش هزينه و ريسك ،کاهش
زمان اوليه

هزينههای جستجو ،کيفيت محصول و عملكرد

1.Tidd-Bessant-Pavitt
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نوع همكاری
بيرون

دوره همكاری

مزايا

معايب

1

ليسانس

ثابت

اکتساب فناوری

هزينه و محدوديتهای قرارداد

کنسرسيوم

ميانمدت

به اشتراك گذاشته شدن
تخصصها ،استانداردها و
سرمايهگذاری

نشت دانش ،مشخص شدن تفاوتها

متغير و
منعطف

تعهد پايين ،دسترسي به بازار

احتمال گيرافتادن ،نشت دانش

سرمايهگذاری مشترك

بلندمدت

دانش فني مكمل ،اعمال مديريت

دوگانگي در راهبرد طرفين ،تفاوتهای فرهنگي

ايجاد شبكه

بلندمدت

يادگيری پويا و بالقوه

ناکارآمدیهای حضور ساکن در شبكه

اتحاد راهبردی

2

 5-3-1مدل گيلبرت

3

گيلبرت با داشتن يك رويكرد سيستمي به انتقال فناوری ميکوشد مدلي برای انتخاب روش مناسب انتقرال فنراوری ارايره
کند .در اين مدل چهار نوع سيستم انتقال فناوری مطرح ميگردد.
سيستمهاي عمومي

4

در سيستمهای عمومي ،فناوری به عنوان يك موضوع تجاری و سودآور تلقي نميشود و از اينرو دارنده فناوری داوطلبانره
آن را در اختيار ديگران قرار ميدهد .در سيستم عموميِ انتقال فناوری نيازی به توافق و قرارداد نميباشد.
روشهای انتقال فناوری با سيستم عمومي عبارتند از:
 انتشار :5انتقال داوطلبانه اطالعات فني به بخش عمومي
6

 استخدام

1.Subcontract/Supplier Relations
2.Strategic Alliance
3.Gillbert
4.Public Domain Systems
5.Disclosure
6.Recruitment

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

33

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

 آموزش و تحصيل
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1

 کپي آزاد :2کپي مجاني و آزاد از اسناد و مدارك فني
 دورههای مطالعاتي

3

سيستمهاي غيرفعال

4

در اين سيستمها حالت يكطرفه حاکم بوده و گيرنده فناوری در موضع انفعالي قرار مريگيررد .بره همرين جهرت گيرنرده
فناوری مجبور است فناوری را تحت شرايط و مشخصات استاندارد و معمول بگيرد .اين وضعيت زماني مشاهده مريشرود کره
منبع فناوری از قدرت مذاکره و چانهزني باتيي برخوردار بوده و هزينههای مذاکره و انتخاب روش مناسب انتقال فناوری نسبت
به ارزش فناوری قابل توجه ميباشند.
روشهای انتقال فناوری با سيستم غيرفعال عبارتند از:
 خريد کاتگونه فناوری
 ليسانس استاندارد
 فرانچيز

5

6

7

سيستمهاي همكاري

8

در اين سيستمها ارتباط و تعامرل دوسرويه و فعرالي برين دو طررف وجرود داشرته و هرر يرك از دو طررف نقرش مرؤثر و
تعيينکنندهای در انتقال فناوری ايفا ميکنند .روشهای انتقال فناوری با سيستم همكاری عبارتند از:

1.Training & Education
2.Free Coping
3.Study Tours
4.Passive Systems
5.Commodity Purchase
6.Standard Licensing
7.Franchise
8.Cooperative Systems
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 خريد جامعتر فناوری
 ليسانس تقويتشده
 مشارکت سهامي

1

2

 سرمايهگذاری مشترك

3

 ادغام
سيستمهاي ضدرقابتي

4

در اين سيستم بدون توجه به نظرات ،انتظارات و درخواستهای منبع فنراوری انتقرال فنراوری صرورت مريگيررد .چنرين
سيستمي کارکرد بازار فناوری را تخريب نموده و چالشهايي را در ارتباط با مالكيت معنوی فناوری مطرح ميسازد.
روشهای انتقال فناوری با سيستم ضد رقابتي عبارتند از:
 جذب کارکنان کليدی
 شبيهسازی (تقليد)
 اختالس

5

6

7

 جاسوسي ضد صنعتي

8

مطابق اين مدل ،ابتدا سيستم مناسب انتقال فناوری تعيين شده و سپس يكي از روشهای انتقال فناوری با سيستم انتخاب
شده پيشنهاد ميشود .اين نظريه چگونگي انتخاب سيستم مناسب انتقال فناوری را به خوبي تعيين نموده است ولي در ارتباط با

1.Enhanced License
2.Equity Investment
3.Joint Venture
4.Anticompetitive Systems
5.Raiding key Staff
6.Imitation
7.Misappropriation
8.Industrial Espionage
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انتخاب روش جزييتر داخل سيستمها ،راهكار مشخصي ارايه نكرده است .انتخاب سيستم و روش مناسب انتقرال فنراوری برا
استفاده از ماتريس زير و مبتني بر دو فاکتور اصلي صورت ميگيرد :توان و تمايل گيرنده فناوری به برآوردن خواستهای منبع
فناوری و کنترل منبع فناوری بر استفاده از فناوری.
جدول ( :)8-1ماتريس انتخاب سيستم و روش مناسب انتقال فناوري گيلبرت

خير

بله

بله

 .1سيستمهای عمومي

 .4سيستمهای ضدرقابتي
خير

توان و تمايل گيرنده فناوری در
برآوردن خواستهای منبع فناوری

 .2سيستمهای غيرفعال

 .3سيستمهای همكاری

کنترل منبع فناوری بر استفاده از فناوری خود

 6-3-1مقايسه مدلها
هر يك از مدلهای اکتساب فناوری بررسي شده در اين قسمت دستهای از روشهای اکتساب فناوری را پيشرنهاد کردنرد.
جدول  9-1به مقايسه سطح پوشش هر کدام از اين مدلها از منظر روشهای پيشنهادی ميپردازد.
جدول ( :)9-1مقايسه مدلهاي اكتساب فناوري از منظر روشهاي پيشنهادي

تحقيق و توسعه داخلي

تملك شرکتي

ادغام

سرمايهگذاری مشترك

اتحاد

تملك فردی

قرارداد تحقيق و توسعه

سرمايه گذاری در تحقيقات

مشارکت با سهام

ليسانس

کنسرسيوم

شبكه

خريد خدمات فني مهندسي

کيهزا

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

برون سپاری

مدلهای
اکتساب فناوری

خريد محصول

روشهای اکتساب فناوری

*

*

کيهزا

جامعيت معيارهای مورد استفاده

توجه به ويژگيها و شرايط گيرنده فناوری

توجه به ويژگيها و شرايط دهنده فناوری

توجه به ويژگيهای فناوری

توجه به عامل زمان (پويايي)

مدلهای
اکتساب
فناوری

جامعيت روشهای اکتساب مورد استفاده

تايد-بيسنت-
پاويت
*
*
*

تمايز قائل شدن ميان سبك اکتساب و
روش اکتساب

گيلبرت
*
*
*
*

وجود الگوريتم اجرايي مشخص برای
تصميم گيری

*
*

*
*

تحقيق و توسعه داخلي

خريد خدمات فني مهندسي

شبكه

کنسرسيوم

ليسانس

مشارکت با سهام

سرمايه گذاری در تحقيقات

قرارداد تحقيق و توسعه

تملك فردی

اتحاد

سرمايهگذاری مشترك

ادغام

تملك شرکتي

ليتل
*

قابليت ارتقاء برای استفاده در سطح بخشي
و ملي

فورد
*
*
*

فراواني استفاده در پروژههای داخل کشور

مدلهای
اکتساب فناوری
برون سپاری

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

*

*

*

تناسب و تطابق با شرايط صنعت برق

راهبري شبكه برق ايران

خريد محصول
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روشهای اکتساب فناوری

*

*

*

*

همچنين با در نظر داشتن  11ويژگي زير به عنوان خصوصيات مطلوب برای يك مدل اکتساب فناوری ،ميتوان مدلها را

از منظر جامعيت نيز با يكديگر مقايسه نمود .جدول  10-1نمايشگر وضعيت هر مدل از لحاظ برخورداری از اين ويژگيها است.

جدول ( :)10-1مقايسه مدلهاي اكتساب فناوري از نظر جامعيت

ويژگيهای مدل اکتساب
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توجه به عامل زمان (پويايي)

توجه به ويژگيهای فناوری

توجه به ويژگيها و شرايط دهنده فناوری

توجه به ويژگيها و شرايط گيرنده فناوری

جامعيت معيارهای مورد استفاده

جامعيت روشهای اکتساب مورد استفاده

تمايز قائل شدن ميان سبك اکتساب و
روش اکتساب

وجود الگوريتم اجرايي مشخص برای
تصميم گيری

قابليت ارتقاء برای استفاده در سطح بخشي
و ملي

فراواني استفاده در پروژههای داخل کشور

مدلهای
اکتساب
فناوری

تناسب و تطابق با شرايط صنعت برق

ويژگيهای مدل اکتساب

فورد
ليتل
گيلبرت
TiddBessantPavitt

با توجه به اين جدول مقايسهای ،مدل کيهزا از بيشترين جامعيت نسبت به ساير مدلهرا برخروردار اسرت .برا ايرن وجرود،
انتخاب مدل مناسب وابسته به مورد مطالعاتي و نيازهای اکتساب فناوری در آن موضوع است.

 -4-1نتيجه گيري
به منظور اولويتبندی نرم افزارهای تحليل مطالعه و راهبری شبكه برق با توجه به مرور ادبيات ارائه شده در اين فصرل ،در
مراحل انجام شده است.
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مرحله اول :شناسايي درخت فناوري (حوزهها و رويههاي نرم افزاري)
ترسيم درخت فناوري رويههاي هر حوزه نرم افزاري

ترسيم درخت فناوري حوزههاي نرم افزاري

مرحله دوم :شناسايي معيارهاي اولويت بندي حوزه ها و رويههاي نرم افزاري

مرحله سوم :اولويتبندي حوزهها و رويههاي نرم افزاري هر يك با توجه به معيارهاي شناسايي شده در مرحله
دوم

مرحله چهارم :اولويت بندي نهايي رويهها و حوزهها
شكل ( :)7-1متدولوژي اولويتبندي حوزهها و رويههاي نرمافزاري

 -2فصل دوم :معيارهاي ارزيابي و اولويتبندي
نرمافزارهاي شبكه برق
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 -1-2مقدمه
پس از شناسايي انواع نرمافزارهای شبكه برق ،نياز است که معيارهای کليدی که در ترجيحات سياستگذار جهت اولويتبنردی
اين گزينهها لحاظ ميشود ،پيشنهاد گردد .در اين بخش معيارهای مهم ،در جهت يافتن نرمافزارهای اولويتدار مطرابق برا درخرت
فناوری ،در مقايسه با ساير گزينهها ،ارائه شده است .در ادامه اسامي افراد پاسخدهنده به پرسشنامه ،اوزان هر يك از معيارها ،اولويت
هر رويه در حوزه مربوطه ،اولويتبندی نهايي آورده شده است.

 -2-2معيارهاي ارزيابي نرمافزارهاي شبكه برق
به طور کلي برای تعيين معيارهای ارزيابي ميتوان از چهار روش بيان شده در ذيل ،استفاده نمود:
روش راند رابين :1اساس اين روش بر پايه نظرات نخبگان و کارشناسان است ،به گونهای که درجه اولويتبندی نظرات از
پايين به بات است ،به اين معني که ابتدا کارشناسان ردههای پايينتر نظررات خرود را بيران مريکننرد ،سرپس نظررات نخبگران و
کارشناسان ردههای بات گرفته ميشود و کليه نظرات مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.
روش طوفان فكري :2اين روش همانند روش راند رابين است با اين تفراوت کره نظررات کارشناسران بردون هريچگونره
اولويتبندی بيان ميگردد و مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.
روش معكوس :در طول فرآيند بررسي گزينهها ،تفاوت ميان آنها شناخته شده و بر اساس اين تفاوتها معيارهايي جهرت
مقايسه بدست ميآيد.

1.Round Robin
2.Brain Storming
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روش معيارهاي از پيش تعيينشده :اين روش بر مبنای استفاده از مطالعات قبلي که در اين حوزه انجام گرفتره اسرت
که معيارهايي را برای مقايسه موضوع مورد بررسي بدست آورده و استفاده کردهاند.
در اين مطالعه برای بدست آوردن معيارها از سه روش طوفان فكری ،روش معكروس و روش معيارهرای از پريش تعيرينشرده
استفاده شده است.
در گزارش فاز دوم حوزههای مختلف نرمافزار شبكه برق ،مورد بررسي قرار گرفت و درخت فناوری آنها ترسيم گرديد که در
شكل ( )1-2نشان داده شده است .در اين گزارش ابتدا حوزههای مختلف نرمافزاری که در شكل زير نشان داده است ،بر مبنای پنج
معيار اولويتبندی حوزههای نرمافزاری (شكل  )2-2اولويتبندی شدهاند سپس به همين ترتيب رويههرای هرر حروزه نررمافرزاری
براساس  10معياری که در شكل ( )3-2به نمايش درآمده است اولويتبندی گرديدهاند.
نكته ای که در خصوص اولويت بندی نرم افزارهای شبكه برق حائز اهميت است توجه به اين امر است که در حوزه نرم افزار
با توجه به اينكه وجود زيرساختهای دانشي از لوازم اساسي آن است به صورت کلي اولويت بندی به معنای انتخاب مجموعه ای از
نرم افزارهای دارای اولويت و حذف مابقي نرم افزارها نيست بلكه اين اولويت بندی به معنای اولويت در اجرا است و تقردم و تراخر
هر يك از نرم افزارها را نشان مي دهد .پس به طور کلي در حوزه نرم افزار آماده کردن زيرساخت های مورد نياز حائز اهميت است.
به طور مثال نرم افزار پايايي در اين مطالعه علي رغم اينكه در اولويت اجرا قرار نگرفته اما در پروژه پايايي پژوهشگاه نيررو بره آن
پرداخته شده است.
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شكل ( :)1-2درخت فناوري نرمافزارهاي شبكه برق

نرمافزاری شبكه برق مجموعهای از معيارها با توجه به نظرات خبرگان و کميته راهبری و در
حوزههای 

تبندی
به منظور اولوي 
راستای چشمانداز توسعه نرم افزارهای شبكه برق شناسايي گرديد که در شكل زير نشان داده شده است و در ادامه توضريحاتي در
خصوص هر يك از معيارها ارائه شده است .چشمانداز در راستای دو هدف کلي رفع نيازهای صنعت برق داخرل کشرور و صرادرات
نرمافزار به کشورهای منطقه ميباشد که با توجه به اين دو عبارت کلي معيارهای تعداد مخاطرب ،اهميرت حروزه در شربكه بررق،
استراتژيك بودن از جنبه امنيتي و امكان استفاده از نرمافزارهای خارجي در تامين نياز کشور در راسرتای رفرع نيراز کشرور و معيرار
استراتژيك بودن به لحاظ امنيتي در راستای صادرات نرمافزار ميباشد.

شكل ( :)2-2معيارهاي ارزيابي و اولويتبندي حوزههاي نرمافزاري

 تعداد مخاطب :در اين معيار حوزههای مختلف نرمافزاری شبكه برق از نظر ميزان حجم کاربران نهايي برالقوه در هرر
حوزه شبكه برق با يكديگر مقايسه ميشوند
 اهميت حوزه در شبكه برق (پايهاي بودن حوزه براي شبكه برق) :با توجه به اينكه حوزههای مختلف شربكه
برق از اهميت متفاوتي برخوردار هستند در اين معيار نرمافزارهای هر يك از اين حوزهها از حيث تأثيرگذاری و اهميت آن
در شبكه برق با يكديگر مقايسه ميشوند.

 استراتژيك بودن نرمافزار از جنبهي اقتصادي :در اين معيار حوزههای مختلف نرمافزاری شربكه بررق از لحراظ
رقابتپذيری و سودآوری آنها برای کشور با يكديگر مقايسه ميشوند
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 استراتژيك بودن نرمافزار از جنبهي امنيتي :با توجه به جنبههای امنيتي شبكه برق و امكان بروز خرابكاریهايي
نظير حمالت سايبری توسعه و اولويتبندی نرمافزارهايي که در حوزههای حساس شبكه برق قرار دارند در اين معيار مورد
بررسي قرار ميگيرد .


امكان پذيري استفاده از نرم افزار خارجي در تأمين نياز كشور :برا توجره بره اينكره در حروزههرای مختلرف
نرمافزاری شبكه برق نمونههای خارجي نرمافزارها موجود ميباشد در اين معيرار ميرزان امكرانپرذيری و سرهولت تهيره
نرمافزار هر حوزه از خارج از کشور با يكديگر مقايسه ميشود.

نرمافزاری معرفي شده در بات از مجموعه از رويههای نرمافزاری تشركيل شردهانرد کره در جرداول زيرر
هر يك از حوزههای 
رويههای هر يك از اين حوزههای نهگانه نشان داده شده است.
جدول ( :)1-2رويههاي نرمافزاري حوزه راهبري

جدول ( :)2-2رويههاي نرمافزاري حوزه بهرهبرداري
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جدول ( :)3-2رويههاي نرمافزاري حوزه پايايي

جدول ( :)4-2رويههاي نرمافزاري حوزه توزيع

جدول ( :)5-2رويههاي نرمافزاري حوزه حفاظت

جدول ( :)6-2رويههاي نرمافزاري حوزه كيفيت توان

جدول ( :)7-2رويههاي نرمافزاري حوزه برنامهريزي توسعه شبكه
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جدول ( :)8-2رويههاي نرمافزاري حوزه برنامهريزي انرژي

جدول ( :)9-2رويههاي نرمافزاري حوزه مديريت دارايي

نرمافزاری حوزههای نهگانه شبكه برق مجموعهای از معيارها با توجه بره نظررات خبرگران و
تبندی رويههای 
به منظور اولوي 
کميته راهبری شناسايي گرديد که در شكل ( )3-2نشان داده شده است و در ادامه توضيحاتي در خصوص هر يك از معيارها ارائه
شده است .با توجه توضيحات مربوط به معيارهای اولويتبندی حوزهها ،هزينه سرمايهگذاری برای توسعه ،ميزان تأثير برر افرزايش
امنيت سايبری ،سهولت توسعهی نرمافزاری ،سهولت تأمين از خارج کشور ،ميزان نياز بره پشرتيباني در کشرور و ميرزان توانمنردی
کشور در جهت هدف کالن رفع نيازهای صنعت برق کشور و پتانسيل برای صادرات ،ميزان رقابتپذيری ،حجم بازار ،نرخ رشد بازار
در جهت صاردات محصوتت نرمافزاری ميباشد.
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شكل ( :)3-2معيارهاي اولويتبندي رويههاي هر يك از حوزههاي نرمافزاري

توضيحات مربوط به معيارهاي اولويتبندي رويههاي نرمافزاري
 هزينهي سرمايهگذاري براي توسعه :اين معيار بيانگر ميزان سرمايه اوليه مورد نياز جهت توسعه رويههای مختلف
نرمافزاری است.

 پتانسيل براي صادرات :با توجه به قابليت استفاده از نرمافزارهای مختلف شربكه بررق در تمرامي کشرورها ،يرك از
معيارها جهت توسعه رويههای نرمافزاری وجود پتانسيل بات برای صادرات نرمافزار به ساير کشورها است.

 ميزان رقابتپذيري :برای رقابت با ساير توليدکنندگان و قابليت صادرات نرمافزارهرای شربكه بررق تمرکرز برر روی
توسعه رويههای نرمافزاری که به تازگي در دنيا در حال توسعه ميباشند .و شكافت تكنولوژيكي کشور با دنيرا محسروس
نيست اهميت فراواني دارد.
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 حجم بازار :ميزان حجم دتری و ريالي که در آينده هر يك از رويههای نرمافزاری ميتوانند در بازار جهراني در اختيرار
بگيرند و اين بدان منظور است که مشخص شود که سرمايهگذاری روی کدام يك از رويهها ميتواند در آينده برای کشور
سود باتتری داشته باشد.
 نرخ رشد بازار :ميزان رشد بازار که در يك بازه زماني برای انواع رويههای نرمافزاری به وجود ميآيد.

 ميزان تأثير بر افزايش امنيت سايبري :با توجه به اهميرت و حساسريت برات شربكه بررق در هرر کشرور و برروز
مشكالت امنيتي در صورت بروز خرابكاریهايي از طرف توليدکنندگان نرمافزارهای مختلف شبكه برق ،توجه بره ميرزان
تأثير توسعه رويههای نرمافزاری بر افزايش امنيت سايبری يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين ايرن رويرههرا در نظرر
گرفته شده است.

 سهولت تأمين از خارج از كشور :صرفنظر از مشكالت امنيتي به وجود آمده بابت تأمين نرمافزارهای خارجي ،يكي
از معيارها جهت اولويتبندی ،سهولت تأمين نرمافزار از خارج از کشور و استفاده از نرمافزارهای قفلشكسته در شبكه برق
به شمار ميآيد.

عملياتهای پشتيباني نظيرر برهروزرسراني

 ميزان نياز به پشتياني در كشور :پس از توسعهی رويه نرمافزاری نياز به
نرمافزار ،پشتيباني فني و  ...به چه ميزان خواهد بود؟
 ميزان توانمندي كشور :با توجه به اينكه در برخي از رويههای نرمافزاری توانمندیهای قابرل مالحظرهای در کشرور
موجود است ،يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين رويههای مختلف نرمافزاری ،در نظر گرفتن توانمندی موجود کشرور
در توسعه برخي از نرمافزارهای موجود است.
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 -3-2اولويتبندي حوزهها و رويههاي نرمافزارهاي شبكه برق بر اساس معيارهاي
ارزيابي
پس از مطالعه و بررسي انواع معيارهای ارزيابي نرمافزارهای شبكه برق و با توجه به مرور ادبيرات و متردولوژی تصرميمگيرری
چندمعياره بيان شده در فصل قبل ،جهت اولويتبندی رويههای نرمافزاری شبكه برق مراحل زير انجام ميپذيرد:

گام اول :تعيين خبرگان حوزه تجهيزات حفاظت جهت انجام وزندهي به معيارهای مقايسه با پاسرخ بره پرسشرنامه و برا روش
تحليل سلسله مراتبي
گام دوم :تعيين امتياز و رتبهبندی حوزههای نرمافزارهای شبكه برق براساس هر يك از معيارهای اولويتبندی حوزهها
گام سوم :تعيين امتياز و رتبهبندی رويههای نرمافزاری شبكه برق براساس هر يك از معيارهای اولويتبندی رويههای حوزهها
گام چهارم :امتياز هر حوزه که از گام دوم به دست آمده است در امتياز رويههای همان حوزه که از گام سوم اسرتخراج گرديرده
ضرب شده و اولويتبندی نهايي انجام ميگيرد.
پس از معرفي تفصيل ي هر يك از معيارهای مقايسه ،در گام اول به تخصيص اوزان درخت معيارها بر اساس پرسشنامه پرداخته
ميشود .پس از شناسايي خبرگان صنعت و دانشگاه در حوزه مختلف شبكه برق پرسشنامهای برای حدود  400نفر ارسال گرديرد و
 125نفر از متخصصين در اين حوزه پس از پاسخ به پرسشنامه به صورت کامل ،پرسشنامه را ارسال نمودند که عبارتاند از:
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جدول ( :)10-2پاسخدهندگان به پرسشنامه اولويتبندي حوزهها و رويههاي نرمافزاري
پاسخدهندگان به پرسشنامه اولويتبندي حوزههاي نرمافزاري
نام و نام خانوادگي
دکتر رنجبر

سمت
استاد دانشگاه شريف

محمود رضا حقي فام

هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
رئيس کميته اجرايي کنفرانس
بينالمللي برق
عضو هيئتعلمي دانشگاه علم و
صنعت ايران
مدير گروه خط و پست پژوهشگاه
نيرو

سيد حميد حسيني

عضو هيئت علمي دانشگاه شريف

پرويز غياثالدين
سيد محمد شهرتاش
مجتبي گيلوانژاد

داود جاللي
محمد احمديان
فرخ اميني فر

رئيس پژوهشكده برق -پژوهشگاه
نيرو
عضو هيات علمي دانشگاه صنعت
آب و برق  -معاون نيروگاهي
انرژی اتمي
هيات علمي دانشگاه تهران

نام و نام خانوادگي
همايون برهمندپور
اکبر ياورطلب
نيكي مسلمي
مهرداد اقليمي
هاشم عليپور
وحيد وحيدی نسب
محمدامين لطيفي
بابك مظفری
دکتر قره گوزلو

سمت
معاون پژوهشكده برق
پژوهشگاه نيرو
مشاور مديرعامل توانير
مدير گروه مطالعات سيستم-
پژوهشگاه نيرو
کارشناس برنامهريزی جامع
برق و انرژی وزارت نيرو
مدير کل دفتر فني و نظارت
انتقال توانير
عضو هيئت علمي دانشگاه
شهيد بهشتي-مديرکل امور
پژوهشي پژوهشگاه نيرو
عضو هيأت علمي دانشگاه
اصفهان
استاد دانشگاه علوم تحقيقات
مدير امور عمليات بازار برق

پاسخدهندگان به پرسشنامه اولويتبندي رويههاي راهبري
نام و نام خانوادگي

سمت

نام و نام خانوادگي

سمت

عليمحمد رنجبر

استاد دانشگاه شريف

علي کريمي

هيئتعلمي دانشگاه کاشان

عباس نصيری

بهرهبردار شبكه -مديريت شبكه

مصطفي غالمي

دانشجو دوره دکتری دانشگاه
اميرکبير

ساسان گليجاني

دانشگاه صنعت آب و برق

بابك مظفری

استاد دانشگاه علوم تحقيقات

فرهاد فالحي

کارشناس گروه برنامهريزی و
مدلسازی

حبيب اله رؤفي

کارشناس پژوهشي پژوهشگاه
نيرو
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مدير دفتر برنامهريزی و مطالعات
امنيت

مهدی مقيم زاده

پاسخدهندگان به پرسشنامه اولويتبندي رويههاي بهرهبرداري
نام و نام خانوادگي

سمت

نام و نام خانوادگي

عليمحمد رنجبر

استاد دانشگاه شريف

مسعود حسني مرزوني

سيد حميد حسيني
هاشم عليپور

عضو هيئتعلمي دانشگاه شريف
مدير دفتر فني انتقال توانير

علي کريمي
بابك مظفری

عباس نصيری

بهرهبردار شبكه  -مديريت شبكه

حبيب اله رؤفي

فرهاد فالحي

کارشناس گروه برنامهريزی و
مدلسازی پژوهشگاه نيرو

سمت
رييس اداره برنامهريزی
پژوهشي پژوهشگاه نيرو
هيئتعلمي دانشگاه کاشان
استاد دانشگاه علوم تحقيقات
کارشناس پژوهشي پژوهشگاه
نيرو

پاسخدهندگان به پرسشنامه اولويتبندي رويههاي حفاظت
نام و نام خانوادگي
مجيد صنايع پسند
گئورگ قره پتيان
مجيد فرمد

سمت
استاد دانشگاه تهران
رييس پژوهشكده بهرهبرداری
ايمن شبكه و معاون پژوهشي
پژوهشگاه نيرو
مديرکل برنامهريزی برق و انرژی
وزارت نيرو

نام و نام خانوادگي
محمدعلي فرحناکيان

سمت
مديرکل دفتر تحقيقات توانير

محسن کرمي

کارشناس ارشد رولياژ شرکت
متانير

حسين عسكريان ابيانه

استاد دانشگاه صنعتي اميرکبير

توحيد شهسواريان

مهندس برق قدرت

مجتبي گيلوانژاد

زهرا مروج

استاد دانشگاه سمنان

علي اکبر نظری

عبدالرسول پيشاهنگ

معاون بهرهبرداری شرکت توانير

حسن آبنيكي

حسن رستگار

دانشيار دانشگاه صنعتي اميرکبير

صادق جمالي

عباس بياتي

رئيس گروه برنامهريزی دفتر فني
شبكه

حامد هاشمي دزکي

نيكي مسلمي

مدير گروه مطالعات سيستم-
پژوهشكده

امير مشاری

مهدی داورپناه

عضو هيات علمي دانشگاه تهران

همايون برهمندپور

مدير گروه خط و پست
پژوهشگاه نيرو
شرکت توزيع قزوين
کارشناس دفتر تحقيقات
شرکت توانير
استاد دانشگاه علم و صنعت
مدرس دانشگاه صنعتي
اميرکبير و مدير تحقيق و
توسعه آزمايشگاه مرجع اپيل
دانشجوی دکتری دانشگاه
صنعتي اصفهان
معاون پژوهشكده برق
پژوهشگاه

پاسخدهندگان به پرسشنامه اولويتبندي رويههاي برنامهريزي توسعه
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دکتر احسان
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سمت
استاد دانشگاه شريف

نام و نام خانوادگي
امير باقری

ابراهيم خرم

هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

مهرداد اقليمي

مجتبي الياسي

دکتری برق دانشگاه تربيت مدرس

محمد حيدری زاده

مرتضي شعبان زاده
محمد اسماعيل هنرمند

کارشناس پژوهشي -پژوهشگاه
نيرو
معاونت فروش و خدمات مشترکين
شرکت توزيع برق استان گيالن

علي کريمي

سمت
هيئتعلمي دانشگاه زنجان
کارشناس برنامهريزی جامع
برق و انرژی وزارت نيرو
دانشجوی دکتری دانشگاه
بهشتي
هيئتعلمي دانشگاه کاشان

پاسخدهندگان به پرسشنامه اولويتبندي رويههاي توزيع
نام و نام خانوادگي
محمود رضا حقي فام
فرامرز سپری
فيروزه رامشخواه
مرتضي حسين پورعرب
داود جاللي
امين رئيس زاده
فاطمه شعبان نژاد

سمت
هيئتعلمي دانشگاه تربيت مدرس
مدير ديسپاچينگ و فوريتهای
برق شرکت توزيع مازندران
مدير دفتر طرح و مهندسي شرکت
توزيع تهران بزرگ
کارشناس تحقيقات شرکت توزيع
برق مشهد
رئيس پژوهشكده برق پژوهشگاه
نيرو
رئيس گروه تحقيقات شرکت توزيع
برق شيراز

نام و نام خانوادگي
محمداسماعيل هنرمند
حميده قديری

سمت
معاون فروش و مشترکين
توزيع گيالن
مدير امورزيربنايي و
زيرساخت -پژوهشگاه نيرو

مهيار قلي زاده

کارشناس توانير

مرجان عجم

مسئول پروژههای کاهش
تلفات معاونت مهندسي و
آرشيو فني

سيد سعيد محتوی پور

هيئتعلمي دانشگاه گيالن

وحيد سعيدی

شرکت توزيع همدان

رييس گروه مطالعات شبكه تهران
بزرگ
پاسخدهندگان به پرسشنامه اولويتبندي رويههاي كيفيت توان

نام و نام خانوادگي
سعيد ساترخيلي

سمت
دانشجوی دکتری مهندسي برق-
قدرت دانشگاه بهشتي

نام و نام خانوادگي
رضا مهری

حسن سياهكلي

مدير گروه مطالعات سيستم موننكو

محمود رضا حقي فام

محمد خليلي

دانشجو دکتری دانشگاه بهشتي

بابك اسد زاده

سمت
مديرعامل شرکت يكتا بهينه
توان
هيئتعلمي دانشگاه تربيت
مدرس
رئيس گروه کيفيت توان برق
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داود جاللي
مجتبي گيلوانژاد
همايون برهمندپور
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رئيس پژوهشكده برق -
پژوهشگاه نيرو
مدير گروه خط و پست پژوهشگاه
نيرو
معاون پژوهشكده برق پژوهشگاه
نيرو

مهدی معلم

استاد دانشگاه صنعتي اصفهان

مهدی مقيم زاده

مدير دفتر برنامهريزی و مطالعات
امنيت

نويد اقتدارپور
کاظم عليشاهي
نبي اهلل ابراهيم زاده
دانيال مقدس انگيزان

منطقهای آذربايجان
رئيس گروه مطالعات سيستم
برق منطقهای فارس
رئيس گروه مطالعات شبكه
برق منطقهای خوزستان
کارشناس کيفيت توان برق
منطقهای مازنداران
کارشناس کيفيت توان برق
منطقهای خراسان

پاسخدهندگان به پرسشنامه اولويتبندي رويههاي پايايي
نام و نام خانوادگي

سمت

نام و نام خانوادگي

سمت
عضو هيئتعلمي دانشگاه آزاد
تهران جنوب
مدير گروه مطالعات سيستم -
پژوهشگاه نيرو
رئيس پژوهشكده برق -
پژوهشگاه نيرو
هيات علمي دانشگاه تهران

پيمان کريمي فرد

رئيس گروه مهندسي شبكه

سيد مصطفي عابدی

محمدرضا اقامحمدی

هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

نيكي مسلمي

محمودرضا حقي فام

هيئتعلمي دانشگاه تربيت مدرس

داود جاللي

پيام تيمورزاده

دانشگاه بابل

فرخ اميني فر

مجتبي گيلوانژاد

مدير گروه خط و پست پژوهشگاه
نيرو

سعيد محمدصادق

شرکت تعميرات نيرو برق
آذربايجان

مجتبي الياسي

دکتری برق  -قدرت دانشگاه
تربيت مدرس

هادی خطيب زاده آزاد

کارشناس گروه مطالعات
سيستم پژوهشگاه نيرو

پاسخدهندگان به پرسشنامه اولويتبندي رويههاي دارايي
نام و نام خانوادگي
حسن سياهكلي
محمد اسماعيل هنرمند
نيكي مسلمي
سيد مصطفي عابدی

سمت
مدير گروه مطالعات سيستم موننكو
معاون فروش و خدمات مشترکين
شرکت توزيع نيروی برق استان
گيالن
مدير گروه مطالعات سيستم
پژوهشگاه نيرو
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد

نام و نام خانوادگي
امين مرادخاني

سمت
هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد
دهلران

محمدحسين شريعت خواه

دانشجو دکتری دانشگاه
تربيت مدرس

سيد مجيد ميری تريمي

داشجوی دکتری دانشگاه
تربيت مدرس
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واحد تهران جنوب

پاسخدهندگان به پرسشنامه اولويتبندي رويه برنامهريزي انرژي
نام و نام خانوادگي

سمت

نام و نام خانوادگي

سمت

مسعود حسني مرزوني

رييس اداره برنامهريزی پژوهشي
پژوهشگاه نيرو

وهاب مكاری زاده

مدير گروه انرژی و مديريت
مصرف  -پژوهشگاه نيرو

حميد فلقي

عضو هيات علمي دانشگاه بيرجند

حبيب اله رؤفي

کارشناس پژوهشي پژوهشگاه
نيرو

علي نبوی نياکي

عضو هيات علمي دانشگاه
مازندران

مهرداد اقليمي

کارشناس برنامهريزی جامع
برق و انرژی وزارت نيرو

سيد محمد جواد موسوی

مدير گروه نوآوری و توسعه فناوری
 دفتر برنامهريزی کالن برق وانرژی وزارت نيرو

محمد اسماعيل هنرمند

حمزه عيسي زاده

مدير دفتر فني انتقال -برق گيالن

معاون فروش و مشترکين
شرکت توزيع برق استان
گيالن

پس از شناسايي خبرگان از بخشهای مختلف مرتبط با موضوع نرمافزارهای شبكه برق ،به هر يرك از خبرگران پرسشرنامهای
الكترونيكي ارسال گرديد تا معيارهای اولويتبندی حوزهها در مقايسه با يكديگر و به صورت مستقيم وزندهي شروند سرپس ايرن
دادهها به عنوان ورودی به نرمافزار اکسپرت چويس 1داده شدهاند و بدين ترتيب مقايسات زوجي و امتيرازدهي مربوطره برر اسراس
جدول استاندارد شده توماس .ال .ساعتي در نرمافزار اکسپرت چويس انجام ميگيرد .پس از اعمال نظرات خبرگران در نررمافرزار و
محاسبه ،اوزان هر يك از معيارها در بازه عددی ( )1-10بدست آمد؛ که در جدول ( )11-2اوزان هر (يك از معيارها نشان داده شده
است.

1.Expert Choice
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جدول ( :)11-2اوزان هر يك از معيارهاي اولويتبندي حوزههاي نرمافزاري براساس نظرات خبرگان
اوزان معيارها

معيار
تعداد مخاطب

9.75

اهميت حوزه
استراتژيك بودن اقتصادی
استراتژيك بودن امنيتي
امكان استفاده از نرمافزار خارجي

10
8
9.33
8.46

پس از مشخص شدن امتياز هر يك از حوزهها با استفاده از نظر خبرگان ،رويههای نرمافزاری هر يك از حوزهها نيز با توجه به
معيارهای ارزيابي رويهها توسط خبرگان هر حوزه و از طريق پرسشنامه الكترونيكي امتيازدهي شدهاند .سپس برای اولرويرتبنردی
نهايي در گام چهارم امتياز هر حوزه در امتياز رويههای همان حوزه ضرب شده و از اين طريق امتياز نهايي رويههای هرر حروزه در
مقايسه با رويههای حوزههای ديگر مشخص ميگردد .تزم به ذکر است رويههای نرمافزاری حوزه راهبری به دليل وابسرته برودن
اين رويهها به سختافزار به طور جداگانه و مستقل بررسي شده است.
در ادامه ،نمودارهای مربوط به اولويتبندی حوزههای نرمافزاری و رويههای نرمافزاری هر حوزه ارائه ميگردد:
 اولويتبندي حوزههاي نرمافزاري
بر اساس معيارهای گفته شده برای اولويتبندی حوزههای نرمافزاری ،اين حوزه همانگونره کره در شركل ( )4-2آمرده اسرت
اولويتبندی شدهاند که حوزهی بهرهبرداری ،حفاظت و راهبری به ترتيب اولويت اول تا سوم هستند.
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شكل ( :)4-2اولويتبندي حوزههاي نرمافزاري شبكه برق

 اولويتبندي رويههاي نرمافزاري

شكل ( :)5-2اولويتبندي رويههاي نرمافزاري حوزه بهرهبرداري
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شكل ( :)7-2اولويتبندي رويههاي نرمافزاري حوزه حفاظت
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شكل ( :)8-2اولويتبندي رويههاي نرمافزاري حوزه توزيع

شكل ( :)9-2اولويتبندي رويههاي نرمافزاري حوزه كيفيت توان
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شكل ( :)10-2اولويتبندي نرمافزارهاي حوزه پايايي

شكل ( :)11-2اولويتبندي رويههاي نرمافزاري حوزه دارايي
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شكل ( :)13-2اولويتبندي رويههاي نرمافزاري حوزه راهبري
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همانگونه که گفته شد حوزه راهبری به دليل وابسته بودن به سختافرزار برهصرورت جداگانره بررسري و رويرههرای آن
اولويتبندی شدهاند .همانگونه که از شكل ( )13-2مشخص ميباشد سه رويره پريشبينري برار ،مرديريت پايگراه داده و
مشارکت واحدها سه اولويت اول حوزه راهبری ميباشد و رويهی بازيابي نيز اولويت آخر حوزهی راهبری ميباشد.

 -4-2اولويتبندي نهايي رويههاي نرمافزاري
پس از مشخص شدن امتياز هر يك از حوزهها و همچنين رويههای نرمافزاری هر يك از حوزهها توسرط خبرگران و از طريرق
پرسشنامه الكترونيكي به منظور اولويتبندی نهايي امتياز هر حوزه در امتياز رويههای همان حوزه ضرب شده و از اين طريق امتياز
نهايي رويههای هر حوزه در مقايسه با رويههای حوزههای ديگر مشخص ميگردد .اولويتبندی نهايي رويهها در اشكال زير نشان
داده شده است .تزم به ذکر است رويههای نرمافزاری حوزه راهبری به دليل وابسته بودن اين رويهها به سختافزار به طور جداگانه
و مستقل بررسي شده است.
نكته ای که در خصوص اولويت بندی نرم افزارهای شبكه برق حائز اهميت است توجه به اين امر است که در حوزه نرم افزار با
توجه به اينكه وجود زيرساخت های دانشي از لوازم اساسي آن است به صورت کلي اولويت بندی به معنای انتخاب مجموعره ای از
نرم افزارهای دارای اولويت و حذف مابقي نرم افزارها نيست بلكه اين اولويت بندی به معنای اولويت در اجرا است و تقردم و تراخر
هر يك از نرم افزارها را نشان مي دهد .پس به طور کلي در حوزه نرم افزار آماده کردن زيرساخت های مورد نياز حائز اهميت است.
به طور مثال نرم افزار پايايي در اين مطالعه علي رغم اينكه در اولويت اجرا قرار نگرفته اما در پروژه پايايي پژوهشگاه نيررو بره آن
پرداخته شده است.
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شكل ( :)14-2نيمه اول اولويتبندي نهايي رويههاي نرمافزاري

شكل ( :)15-2نيمه دوم اولويتبندي نهايي رويههاي نرمافزاري
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 -5-2سبك اكتساب نرمافزار
مدلهای اکتساب فناوری به تعيين روشهای دستيابي به فناوری شناسايي شده و انتخاب شده ميپردازد .بدين معنري کره
تعيين ميکند که توسعه فناوری از کدام يك از سبكهای توسعه داخلي ،همكاری با ساير شرکتها يرا مؤسسرات و يرا خريرد
محصول فناوری انجام شود.
اکتساب نرمافزار از طريق انتقال تكنولوژی با توجه به اينكه مهمترين عامل در توسرعه نررمافرزار نيرروی انسراني توانمنرد
ميباشد و ماهيت انتقال تكنولوژی در نرمافزار با سختافزار متفاوت است و از طريق انعقاد قرارداد با نيروی انساني شرکتهای
پيشرو امكان پذير است که با توجه به اينكه اين امر به دتيل مختلف مرسوم نيست ،سبك انتقال تكنولوژی در نرمافزار حذف
گرديده است؛ بنابراين در خصوص توسعه نرمافزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران نيز عالوه بر اينکه اين موارد
نيازمند نيروی انساني متخصص ميباشد و انتقال تكنولوژی به دتيل پيشگفته کمي دور از ذهن ميباشد ،جنبه امنيتي برودن
اکثر حوزههای نرمافزاری شبكه برق از قبيل راهبری ،بهرهبرداری ،حفاظت و  ...و همچنين الزامات بومي برخي از نرمافزارهرا
سبب ميشود تا خريد اين نرمافزارها برای کشور مسير نباشد و توسعه درونزای اين نرمافزارها مدنظر قرار گيرد.
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نتيجهگيري
به منظور اولويتبندی حوزهها نرمافزاری و رويههای نرمافزاری هر حوزه در نقشه راه توسعه فناوری "طراحي ،پيادهسازی
و توسعه نرمافزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه بررق ايرران"  ،در ايرن گرزارش پرس از ارائره مررور ادبيرات متردولوژی
اولويت بندی و سبك اکتساب فناوری در فصل اول ،در فصل دوم اولويتبندی حوزهها نرمافزاری و رويههای نررمافرزاری هرر
حوزه با استفاده از نظرات خبرگان ارائه شد؛ و در انتهای اين فصل توضيحاتي دربراره سربك اکتسراب مناسرب نررمافزارهرای
اولويتدار بيان گرديد.
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پيوست شماره ( :)1پرسشنامه اولويتبندي حوزههاي نرمافزار شبكه برق

با عرض سالم و تقديم احترام
خبره محترم به استحضار ميرساند پروژه تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوری"طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرم
افزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران "با هدف برنامهريزی توسعه اين نرمافزارها در شبكه برق کشور توسط
پژوهشگاه نيرو در حال اجراست .يكي از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه فناوری ،اولويتبندی فناوریهرا در تمرامي
حوزههای فناورانه ميباشد .اين امر از آن جهت دارای اهميت است که با توجه به کمبود منابع مالي ،زماني و  ...امكان
تخصيص اين منابع به تمامي فناوریها برای سياستگذاران وجود ندارد .در حوزه نرمافزارهای شبكه برق نيز با توجه بره
گستردگي اين موضوع و کاربردهای متنوع آن و عدم امكان سرمايهگذاری در همه حوزههای نرمافزاری ،اولويتبندی حوزه
ها از اهميت ويژهای برخوردار است در راستای انجام فاز سوم پروژه فوقالذکر با موضوع اولويتبندی حوزههای نرمافزاری
شبكه برق پرسشنامهی الكترونيكي حاضر طراحي گرديده است که با توجه به اينكه سواتت آن در ارتباط با اولويتبنردی
حوزههای کالن نرمافزاری شبكه برق است ،برای مديران شربكهی بررق ارسرال شرده اسرت .در ايرن پرسشرنامه برا در
نظرگرفتن معيارهای مورد تاييد کميته راهبری تدوين اين سند نسبت به اولويتبندی  9حوزه نرمافزاری شبكه برق از قبيل
راهبری ،بهرهبرداری ،کيفيتتوان و ...اقدام شده است؛ که نظرات جنابعالي مي تواند ما را در هر چه بهتر اولويتبندی اين
حوزه ها ياری نمايد .به صورت کلي اين پرسشنامه دردو بخش طراحي شده است بخش اول مربوط به تعيين وزن هر يك
از معيارها در مقايسه با يكديگر است و در بخش دوم براساس هر يك از معيارها ،ميزان امتياز هرر حروزه نررمافرزاری در
مقايسه با ساير حوزهها مشخص ميگردد .تزم به ذکر است در پرسشنامههای ديگرری بره صرورت جداگانره رويرههرای
نرمافزاری هر يك از اين حوزه با توجه به نظرات متخصصان هر يك از حوزهها با يكديگر مقايسه و اولويتبندی ميشوند.
نام ونام خانوادگي:
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تحصيالت:
سمت:
شماره تماس:
پست الكترونيك:
تعيين وزن معيارهاي اولويتبندي نرمافزاهاي شبكه برق
در اين بخش با توجه به  9حوزه نرمافزاری شبكه برق به منظور اولويتبندی اين حوزهها پنج معيار براساس نظرر کميتره
راهبری انتخاب شده است که در شكل زير ،حوزههای نرمافزاری و همچنين معيارها نشان داده شده و شرح مختصرری از
هر يك از اين معيارها نيز بيان شده است

تعداد مخاطب :در اين معيار حوزههای مختلف نرمافزاری شبكه برق از نظر ميزان حجم کاربران نهايي بالقوه در هرر
حوزه شبكه برق با يكديگر مقايسه مي شوند
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اهميت حوزه در شبكه برق (پايهاي بودن حوزه براي شبكه برق) :با توجه به اينكه حوزههای مختلف شبكه
برق از اهميت متفاوتي برخوردار هستند در اين معيار نرمافزارهای هر يك از اين حوزهها از حيث تاثيرگذاری و اهميت آن
در شبكه برق با يكديگر مقايسه ميشوند.
استراتژيك بودن نرمافزار از جنبهي اقتصادي :در اين معيار حوزههای مختلف نرمافزاری شربكه بررق از لحراظ
رقابتپذيری و سودآوری آنها برای کشور با يكديگر مقايسه ميشوند
استراتژيك بودن نرمافزار از جنبهي امنيتي :با توجه به جنبههای امنيتي شبكه برق و امكان بروز خرابكاریهايي
نظير حمالت سايبری ،توسعه و اولويتبندی نرمافزارهايي که در حوزههای حساس شبكه برق قرار دارند در اين معيار مورد
بررسي قرار ميگيرد.
امكانپذيري استفاده از نرمافزار خارجي در تامين نياز كشور  :با توجه به اينكه در حوزههای مختلف نرمافزاری
شبكه برق نمونههای خارجي نرمافزارها موجود ميباشد در اين معيار ميزان امكان پذيری و سهولت تهيه نرمافزارهر حوزه از
خارج از کشور با يكديگر مقايسه ميشود.

اهميت معيارها
در اين قسمت با توجه به حوزه های نرم افزاری و معيارهای اولويت بندی که در بات به آن ها اشاره شد ميزان اهميت هر
يك از معيارها را در مقايسه با يكديگر در جدول زير از  1تا  10مشخص فرماييد)عدد  10دارای بيشترين امتياز است)
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اهميت حوزه در شبكه برق(پايه ای بودن حوزه برای شبكه برق)
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امكانپذيری استفاده از نرمافزار خارجي در تامين نياز کشور





















وزندهي حوزه هاي نرم افزار شبكه برق
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در اين بخش حوزههای مختلف از منظر معيارهای اولويتبندی مقايسه ميشروند .لرذا خواهشرمند اسرت ميرزان اهميرت
هر حوزه در مقايسه با ساير حوزهها را ،از منظر معيارهای مختلف اولويتبندی که در صفحه قبل به آنها اشاره گرديد ،از
1تا 10مشخص فرماييد.

.

ميزان اهميت حوزه های نرم افزاری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار تعداد مخاطب
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ميزان اهميت حوزه های نرم افزاری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار اهميت ) پايه ای بودن) حوزه در شبكه برق
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ميزان اهميت حوزههای نرمافزاری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار استراتژيك بودن نرمافزار از جنبهی اقتصادی
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ميزان اهميت حوزههای نرمافزاری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار امكانپذيری استفاده از نرمافزار خارجي در تامين
نياز کشور
1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

راهبری)(Online





















بهره برداری)(Offline





















پايايي





















توزيع





















حفاظت





















کيفيت توان





















برنامه ريزی توسعه





















برنامه ريزی انرژی





















مديريت دارايي





















سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

71
ويرايش اول،تير 1394

پيوست شماره( :)2پرسشنامه اولويتبندي رويههاي نرمافزاري مطالعات برنامهريزي انرژي

با عرض سالم و تقديم احترام
خبره محترم به استحضار ميرساند پروژه تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوری" طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرم
افزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران "با هدف برنامهريزی توسعه اين نرمافزارها در شبكه برق کشور توسط
پژوهشگاه نيرو در حال اجراست.يكي از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه فناوری ،اولويتبندی فناوریهرا در تمرامي
حوزههای فناورانه مي باشد .اين امر از آن جهت دارای اهميت است که با توجه به کمبرود منرابع مرالي ،زمراني و  ...در
کشورهای مختلف ،امكان تخصيص اين منابع به تمامي فناوریها برای سياستگذاران وجود ندارد .در حوزه نرمافزارهرای
شبكه برق نيز با توجه به گستردگي اين موضوع و کاربردهای متنوع آن و عدم امكان سرمايهگذاری در همره حروزههرای
نرمافزاری ،اولويتبندی حوزهها و رويهها از اهميت ويژهای برخوردار است.در راستای انجام فاز سوم پروژه فروقالرذکر برا
موضوع اولويتبندی نرمافزارهای شبكه برق پرسشنامهای طراحي گرديده است که با توجه به تخصص هر يك از خبرگان
پرسشنامه مربوطه ارسال مي گردد .تزم به ذکر است قبل از اين فاز پرسشنامهای جهت اولويرتبنردی برين حروزههرای
نرمافزاری از قبيل راهبری ،بهرهبرداری ،مطالعات حفاظت و  ...براساس نظررات خبرگران انجرام شرده اسرت .پرسشرنامه
الكترونيكي حاضر در حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی براساس  10معيار که با توجه به نظرات کميته راهبری تعيين شرده
است ،جهت اولويتبندی بين رويههای اين حوزه طراحي شده است که نظرات جنابعالي مي تواند ما را در اولويتبندی بين
رويههای نرمافزاری ياری نمايد.تزم به ذکر است اين پرسشنامه در  2بخش طراحي شده است بخش اول مربوط به تعيين
وزن هر يك از معيارها در مقايسه با يكديگر است و در بخش دوم براساس هر يك از معيارهرا ،ميرزان امتيراز هرر رويره
نرمافزاری در مقايسه با ساير رويهها مشخص مي گردد.
لطفا موارد زير را تكميل فرماييد:

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

72
ويرايش اول،تير 1394

نام ونامخانوادگي:
تحصيالت:
سمت:
شماره تماس:
پست الكترونيك:

تعيين وزن معيارهاي اولويتبندي
جهت اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزهی بهرهبرداری که در شكل زير آمده است ،معيارهايي براساس نظرات کميته
راهبری شناسايي گرديد که در اين بخش وزن هر يك از اين معيارها در مقايسه با يكديگر با توجه بره نظررات خبرگران
مشخص مي گردد .بدين منظور در ابتدا توضيحاتي مختصر درباره هر يك از معيارها ارائه شده است و سپس در جدولي هر
يك از اين معيارها از  1تا  10امتيازدهي مي شود.
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هزينهي سرمايهگذاري براي توسعه :اين معيار بيانگر ميزان سرمايه اوليه مورد نياز جهت توسعه رويههرای مختلرف
نرمافزاری است
پتانسيل براي صادرات :با توجه به قابليت استفاده از نرمافزارهای مختلف شبكه برق در تمامي کشورها ،يك از معيارها
جهت توسعه رويههای نرمافزاری وجود پتانسيل بات برای صادرات نرمافزار به ساير کشورها است
ميزان رقابتپذيري :برای رقابت با ساير توليدکنندگان و قابليت صادرات نرمافزارهای شبكه برق تمرکز بر روی توسعه
رويههای نرمافزاری که به تازگي در دنيا در حال توسعه ميباشند و شكاف تكنولوژيكي کشور برا دنيرا محسروس نيسرت،
اهميت فراواني دارد .
گستردگي كاربرد در حوزههاي مختلف :با توجه به اينكه رويههای نرمافزاری ميتواند در حوزههای مختلف قابليرت
استفاده داشته باشد توجه به توسعه رويهای که از کاربرد گستردهتری در حوزههای مختلف نرمافزاری برخوردار است ،امری
ضروری است.
حجم بازار :ميزان حجم دتری و ريالي که در آينده هر يك از رويههای نرمافزاری ميتوانند در بازار جهراني در اختيرار
بگيرند و اين بدان منظور است که مشخص شود که سرمايهگذاری روی کدام يك از رويهها ميتواند در آينده برای کشور
سود باتتری داشته باشد
نرخ رشد بازار :ميزان رشد بازار که در يك بازه زماني برای انواع رويههای نرمافزاری بوجود مي آيد.
ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبري :با توجه به اهميت و حساسيت بات شبكه برق در هر کشور و بروز مشكالت
امنيتي در صورت بروز خرابكاریهايي از طرف توليدکنندگان نرمافزارهای مختلف شبكه برق ،توجه به ميزان تاثير توسرعه
رويههای نرمافزاری بر افزايش امنيت سايبری يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين اين رويهها در نظر گرفته شده است.
سهولت تامين از خارج از كشور :صرف نظر از مشكالت امنيتي بوجود آمده بابت تامين نرمافزارهای خارجي ،يكي از
معيارها جهت اولويتبندی ،سهولت تامين نرمافزار از خارج از کشور و استفاده از نرمافزارهای قفل شكسته در شبكه برق به
شمار مي آيد.
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ميزان وابسته بودن به سختافزار :توسعهی نرمافزاری هر يك از رويهها تا چه حد نيازمند زيرساخت های سرخت
افزاريست؟
ميزان نياز به پشتياني در كشور :پس از توسعه ی رويه نرمافزاری نياز به عمليات های پشتيباني نظير به روزرسراني
نرمافزار ,پشتيباني فني و ...به چه ميزان خواهد بود؟
ميزان توانمندي كشور :با توجه به اينكه در برخي از رويههای نرمافزاری توانمندیهرای قابرل مالحظرهای در کشرور
موجود است ،يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين رويههای مختلف نرمافزاری ،در نظر گرفتن توانمندی موجرود کشرور
در توسعه برخي از نرمافزارهای موجود است.

اهميت معيارها
تعيين وزن معيارهای اولويتبندی رويه های نرمافزاری حوزهی برنامهريزی انرژی ( عدد  10دارای بيشترين وزن ميباشد)
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گستردگي کاربرد در حوزه های مختلف





















حجم بازار





















نرخ رشد بازار





















ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبری





















سهولت تامين از خارج از کشور





















ميزان وابسته بودن به سخت افزار





















ميزان نياز به پشتياني در کشور





















ميزان توانمندی کشور





















تعيين امتياز رويه هاي نرم افزاري حوزه مطالعات برنامهريزي انرژي شبكه برق
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در اين بخش رويههای مختلف حوزهی مطالعات برنامهريزی انرژی از منظر معيارهای اولويتبندی مقايسه مريشروند .لرذا
خواهشمند است ميزان اهميت هر رويه در مقايسه با ساير رويهها را ،از منظر هر يك از معيارهای اولويتبنردی مشرخص
فرماييد .توجه فرماييد که هدف مقايسه و رتبهبندی رويههای مختلف بر اساس هر معيار است.

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه برا يكرديگر و برر اسراس معيرار هزينرهی
سرمايهگذاری برای توسعه
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پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار پتانسيل بررای
صادرات
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پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت توسعه
نرمافزاری
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پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميرزان رقابرت
پذيری
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پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه با يكديگر و بر اسراس معيرار گسرتردگي
کاربرد در حوزه های مختلف
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پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار حجم بازار
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پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار نرخ رشد بازار
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پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان تاثير برر
افزايش امنيت سايبری
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پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت تامين از
خارج از کشور
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پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان وابسرته
بودن به سخت افزار
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پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان نياز بره
پشتيباني در کشور
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی انرژی در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان توانمندی
کشور
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پيش بيني عرضه و تقاضا





















برنامهريزی انرژی
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پيوست شماره( :)3پرسشنامه اولويتبندي رويههاي نرمافزاري حوزه برنامهريزي انرژي

با عرض سالم و تقديم احترام
خبره محترم به استحضار ميرساند پروژه تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوری" طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرم
افزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران "با هدف برنامهريزی توسعه اين نرمافزارها در شبكه برق کشور توسط
پژوهشگاه نيرو در حال اجراست.يكي از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه فناوری ،اولويتبندی فناوریهرا در تمرامي
حوزههای فناورانه مي باشد .اين امر از آن جهت دارای اهميت است که با توجه به کمبرود منرابع مرالي ،زمراني و  ...در
کشورهای مختلف ،امكان تخصيص اين منابع به تمامي فناوریها برای سياستگذاران وجود ندارد .در حوزه نرمافزارهرای
شبكه برق نيز با توجه به گستردگي اين موضوع و کاربردهای متنوع آن و عدم امكان سرمايهگذاری در همره حروزههرای
نرمافزاری ،اولويتبندی حوزهها و رويهها از اهميت ويژهای برخوردار است.در راستای انجام فاز سوم پروژه فروقالرذکر برا
موضوع اولويتبندی نرمافزارهای شبكه برق پرسشنامهای طراحي گرديده است که با توجه به تخصص هر يك از خبرگان
پرسشنامه مربوطه ارسال مي گردد .تزم به ذکر است قبل از اين فاز پرسشنامهای جهت اولويرتبنردی برين حروزههرای
نرمافزاری از قبيل راهبری ،بهرهبرداری ،مطالعات حفاظت و  ...براساس نظررات خبرگران انجرام شرده اسرت .پرسشرنامه
الكترونيكي حاضر در حوزه مطالعات برنامهريزی توسعه براساس  10معيار که با توجه به نظرات کميته راهبری تعيين شده
است ،جهت اولويتبندی بين رويههای اين حوزه طراحي شده است که نظرات جنابعالي مي تواند ما را در اولويتبندی بين
رويههای نرمافزاری ياری نمايد.تزم به ذکر است اين پرسشنامه در  2بخش طراحي شده است بخش اول مربوط به تعيين
وزن هر يك از معيارها در مقايسه با يكديگر است و در بخش دوم براساس هر يك از معيارهرا ،ميرزان امتيراز هرر رويره
نرمافزاری در مقايسه با ساير رويهها مشخص مي گردد.
لطفا موارد زير را تكميل فرماييد:
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نام ونامخانوادگي:
تحصيالت:
سمت:
شماره تماس:
پست الكترونيك:
تعيين وزن معيارهاي اولويتبندي
جهت اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزهی برنامهريزی توسعه که در شكل زير آمده است ،معيارهايي براساس نظرات
کميته راهبری شناسايي گرديد که در اين بخش وزن هر يك از اين معيارها در مقايسه با يكرديگر برا توجره بره نظررات
خبرگان مشخص مي گردد .بدين منظور در ابتدا توضيحاتي مختصر درباره هر يك از معيارها ارائه شده است و سرپس در
جدولي هر يك از اين معيارها از  1تا  10امتيازدهي مي شود.
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هزينهي سرمايهگذاري براي توسعه :اين معيار بيانگر ميزان سرمايه اوليه مورد نياز جهت توسعه رويههرای مختلرف
نرمافزاری است
پتانسيل براي صادرات :با توجه به قابليت استفاده از نرمافزارهای مختلف شبكه برق در تمامي کشورها ،يك از معيارها
جهت توسعه رويههای نرمافزاری وجود پتانسيل بات برای صادرات نرمافزار به ساير کشورها است
ميزان رقابتپذيري :برای رقابت با ساير توليدکنندگان و قابليت صادرات نرمافزارهای شبكه برق تمرکز بر روی توسعه
رويههای نرمافزاری که به تازگي در دنيا در حال توسعه ميباشند و شكاف تكنولوژيكي کشور برا دنيرا محسروس نيسرت،
اهميت فراواني دارد .
حجم بازار :ميزان حجم دتری و ريالي که در آينده هر يك از رويههای نرمافزاری ميتوانند در بازار جهاني در اختيرار
بگيرند و اين بدان منظور است که مشخص شود که سرمايهگذاری روی کدام يك از رويهها ميتواند در آينده برای کشور
سود باتتری داشته باشد
نرخ رشد بازار :ميزان رشد بازار که در يك بازه زماني برای انواع رويههای نرمافزاری بوجود مي آيد.
ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبري :با توجه به اهميت و حساسيت بات شبكه برق در هر کشور و بروز مشكالت
امنيتي در صورت بروز خرابكاریهايي از طرف توليدکنندگان نرمافزارهای مختلف شبكه برق ،توجه به ميزان تاثير توسرعه
رويههای نرمافزاری بر افزايش امنيت سايبری يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين اين رويهها در نظر گرفته شده است.
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سهولت تامين از خارج از كشور :صرف نظر از مشكالت امنيتي بوجود آمده بابت تامين نرمافزارهای خارجي ،يكي از
معيارها جهت اولويتبندی ،سهولت تامين نرمافزار از خارج از کشور و استفاده از نرمافزارهای قفل شكسته در شبكه برق به
شمار مي آيد.
ميزان نياز به پشتياني در كشور :پس از توسعه ی رويه نرمافزاری نياز به عمليات های پشتيباني نظير به روزرسراني
نرمافزار ,پشتيباني فني و ...به چه ميزان خواهد بود؟
ميزان توانمندي كشور :با توجه به اينكه در برخي از رويههای نرمافزاری توانمندیهای قابرل مالحظرهای در کشرور
موجود است ،يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين رويههای مختلف نرمافزاری ،در نظر گرفتن توانمندی موجرود کشرور
در توسعه برخي از نرمافزارهای موجود است.

اهميت معيارها
تعيين وزن معيارهای اولويتبندی رويه های نرمافزاری حوزهی بهرهبرداری( عدد  10دارای بيشترين وزن ميباشد)
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هزينه ی سرمايه گذاری برای توسعه





















پتانسيل برای صادرات





















سهولت توسعه ی نرم افزاری





















ميزان رقابت پذيری





















گستردگي کاربرد در حوزه های مختلف





















حجم بازار





















نرخ رشد بازار





















ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبری





















سهولت تامين از خارج از کشور





















ميزان وابسته بودن به سخت افزار





















ميزان نياز به پشتياني در کشور





















ميزان توانمندی کشور





















تعيين امتياز رويه هاي نرم افزاري حوزه مطالعات برنامهريزی توسعه شبكه برق
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در اين بخش رويههای مختلف حوزهی مطالعات برنامهريزی توسعه از منظر معيارهای اولويتبندی مقايسه مريشروند .لرذا
خواهشمند است ميزان اهميت هر رويه در مقايسه با ساير رويهها را ،از منظر هر يك از معيارهای اولويتبنردی مشرخص
فرماييد .توجه فرماييد که هدف مقايسه و رتبهبندی رويههای مختلف بر اساس هر معيار است.

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی توسعه در مقايسه برا يكرديگر و برر اسراس معيرار هزينرهی
سرمايهگذاری برای توسعه
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پيش بيني بار





















پخش بار





















پخش بار بهينه





















برنامهريزی توسعه توليد





















برنامهريزی توسعه پست





















برنامهريزی توسعه شبكه





















برنامهريزی توان راکتيو





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی توسعه در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار پتانسيل بررای
صادرات
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پيش بيني بار





















پخش بار





















پخش بار بهينه





















برنامهريزی توسعه توليد





















برنامهريزی توسعه پست





















برنامهريزی توسعه شبكه





















برنامهريزی توان راکتيو





















سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

85
ويرايش اول،تير 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی توسعه در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت توسعه
نرمافزاری
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رقابتپذيری
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی توسعه در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار حجم بازار
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی توسعه در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان تاثير بر
افزايش امنيت سايبری
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی توسعه در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت تامين از
خارج از کشور
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی توسعه در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان نياز بره
پشتيباني در کشور
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات برنامهريزی توسعه در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان توانمندی
کشور
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پيوست شماره ( :)4پرسشنامه اولويتبندی رويههای نرمافزاری مطالعات بهرهبرداری

با
عرض سالم و تقديم احترام
خبره محترم به استحضار ميرساند پروژه تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوری" طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرم
افزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران "با هدف برنامهريزی توسعه اين نرمافزارها در شبكه برق کشور توسط
پژوهشگاه نيرو در حال اجراست.يكي از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه فناوری ،اولويتبندی فناوریهرا در تمرامي
حوزههای فناورانه مي باشد .اين امر از آن جهت دارای اهميت است که با توجه به کمبرود منرابع مرالي ،زمراني و  ...در
کشورهای مختلف ،امكان تخصيص اين منابع به تمامي فناوریها برای سياستگذاران وجود ندارد .در حوزه نرمافزارهرای
شبكه برق نيز با توجه به گستردگي اين موضوع و کاربردهای متنوع آن و عدم امكان سرمايهگذاری در همره حروزههرای
نرمافزاری ،اولويتبندی حوزهها و رويهها از اهميت ويژهای برخوردار است.در راستای انجام فاز سوم پروژه فروقالرذکر برا
موضوع اولويتبندی نرمافزارهای شبكه برق پرسشنامهای طراحي گرديده است که با توجه به تخصص هر يك از خبرگان
پرسشنامه مربوطه ارسال مي گردد .تزم به ذکر است قبل از اين فاز پرسشنامهای جهت اولويرتبنردی برين حروزههرای
نرمافزاری از قبيل راهبری ،بهرهبرداری ،مطالعات حفاظت و  ...براساس نظررات خبرگران انجرام شرده اسرت .پرسشرنامه
الكترونيكي حاضر در حوزه مطالعات بهرهبرداری براساس  10معيار که با توجه به نظرات کميته راهبری تعيين شده اسرت،
جهت اولويتبندی بين رويههای اين حوزه طراحي شده است که نظرات جنابعالي مي توانرد مرا را در اولويرتبنردی برين
رويههای نرمافزاری ياری نمايد.تزم به ذکر است اين پرسشنامه در  2بخش طراحي شده است بخش اول مربوط به تعيين
وزن هر يك از معيارها در مقايسه با يكديگر است و در بخش دوم براساس هر يك از معيارهرا ،ميرزان امتيراز هرر رويره
نرمافزاری در مقايسه با ساير رويهها مشخص مي گردد.
لطفا موارد زير را تكميل فرماييد:
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نام ونامخانوادگي:
تحصيالت:
سمت:
شماره تماس:
پست الكترونيك:

تعيين وزن معيارهاي اولويتبندي
جهت اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزهی بهرهبرداری که در شكل زير آمده است ،معيارهايي براساس نظرات کميته
راهبری شناسايي گرديد که در اين بخش وزن هر يك از اين معيارها در مقايسه با يكديگر با توجه بره نظررات خبرگران
مشخص مي گردد .بدين منظور در ابتدا توضيحاتي مختصر درباره هر يك از معيارها ارائه شده است و سپس در جدولي هر
يك از اين معيارها از  1تا  10امتيازدهي مي شود.
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هزينهي سرمايهگذاري براي توسعه :اين معيار بيانگر ميزان سرمايه اوليه مورد نياز جهت توسعه رويههرای مختلرف
نرمافزاری است
پتانسيل براي صادرات :با توجه به قابليت استفاده از نرمافزارهای مختلف شبكه برق در تمامي کشورها ،يك از معيارها
جهت توسعه رويههای نرمافزاری وجود پتانسيل بات برای صادرات نرمافزار به ساير کشورها است
ميزان رقابتپذيري :برای رقابت با ساير توليدکنندگان و قابليت صادرات نرمافزارهای شبكه برق تمرکز بر روی توسعه
رويههای نرمافزاری که به تازگي در دنيا در حال توسعه ميباشند و شكاف تكنولوژيكي کشور برا دنيرا محسروس نيسرت،
اهميت فراواني دارد .
حجم بازار :ميزان حجم دتری و ريالي که در آينده هر يك از رويههای نرمافزاری ميتوانند در بازار جهاني در اختيرار
بگيرند و اين بدان منظور است که مشخص شود که سرمايهگذاری روی کدام يك از رويهها ميتواند در آينده برای کشور
سود باتتری داشته باشد
نرخ رشد بازار :ميزان رشد بازار که در يك بازه زماني برای انواع رويههای نرمافزاری بوجود مي آيد.
ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبري :با توجه به اهميت و حساسيت بات شبكه برق در هر کشور و بروز مشكالت
امنيتي در صورت بروز خرابكاریهايي از طرف توليدکنندگان نرمافزارهای مختلف شبكه برق ،توجه به ميزان تاثير توسرعه
رويههای نرمافزاری بر افزايش امنيت سايبری يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين اين رويهها در نظر گرفته شده است.
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سهولت تامين از خارج از كشور :صرف نظر از مشكالت امنيتي بوجود آمده بابت تامين نرمافزارهای خارجي ،يكي از
معيارها جهت اولويتبندی ،سهولت تامين نرمافزار از خارج از کشور و استفاده از نرمافزارهای قفل شكسته در شبكه برق به
شمار مي آيد.
ميزان نياز به پشتياني در كشور :پس از توسعه ی رويه نرمافزاری نياز به عمليات های پشتيباني نظير به روزرسراني
نرمافزار ,پشتيباني فني و ...به چه ميزان خواهد بود؟
ميزان توانمندي كشور :با توجه به اينكه در برخي از رويههای نرمافزاری توانمندیهای قابرل مالحظرهای در کشرور
موجود است ،يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين رويههای مختلف نرمافزاری ،در نظر گرفتن توانمندی موجرود کشرور
در توسعه برخي از نرمافزارهای موجود است.
اهميت معيارها
تعيين وزن معيارهای اولويتبندی رويه های نرمافزاری حوزهی بهرهبرداری( عدد  10دارای بيشترين وزن ميباشد)
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سهولت توسعه ی نرم افزاری





















ميزان رقابت پذيری





















گستردگي کاربرد در حوزه های مختلف
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نرخ رشد بازاز





















ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبری





















سهولت تامين از خارج از کشور





















ميزان وابسته بودن به سخت افزار





















ميزان نياز به پشتياني در کشور





















ميزان توانمندی کشور





















تعيين امتياز رويه هاي نرمافزاري حوزه مطالعات بهرهبرداري شبكه برق
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در اين بخش رويههای مختلف حوزهی مطالعات بهرهبرداری از منظر معيارهای اولويتبندی مقايسه ميشوند .لذا خواهشمند
است ميزان اهميت هر رويه در مقايسه با ساير رويهها را ،از منظر هر يك از معيارهای اولويتبندی مشخص فرماييد .توجه
فرماييد که هدف مقايسه و رتبهبندی رويههای مختلف بر اساس هر معيار است.
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه بهرهبرداری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار هزينهی سرمايهگرذاری بررای
توسعه
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آناليز گذراهای الكترومغناطيسي





















آناليز پايداری ولتاژ





















آناليز پايداری زاويه





















تحليل رويت پذيری





















تخمين پارامترهای خطوط انتقال





















آناليز رخداد





















بازيابي





















حذف باراتوماتيك





















پخش باربهينه





















مشارکت واحدها
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آناليز پايداری ولتاژ





















آناليز پايداری زاويه





















تحليل رويت پذيری





















تخمين پارامترهای خطوط انتقال





















آناليز رخداد
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ميزان اهميت رويه های نرم افزاری حوزه ی بهره برداری در مقايسه با يكديگر و بر اسراس معيرار سرهولت توسرعه نررم
افزاری
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آناليز گذراهای الكترومغناطيسي





















آناليز پايداری ولتاژ





















آناليز پايداری زاويه





















تحليل رويتپذيری





















تخمين پارامترهای خطوط انتقال





















آناليز رخداد





















بازيابي





















حذف باراتوماتيك





















پخش باربهينه
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پيش بيني بار
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پيش بيني بار
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پخش باربهينه





















مشارکت واحدها
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تحليل رويت پذيری
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تخمين پارامترهای خطوط انتقال
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بازيابي





















حذف باراتوماتيك
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پيوست شماره ( :)5پرسشنامه اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزه پايايي

با عرض سالم و تقديم احترام
خبره محترم به استحضار ميرساند پروژه تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوری" طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرم
افزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران "با هدف برنامهريزی توسعه اين نرمافزارها در شبكه برق کشور توسط
پژوهشگاه نيرو در حال اجراست.يكي از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه فناوری ،اولويتبندی فناوریهرا در تمرامي
حوزههای فناورانه مي باشد .اين امر از آن جهت دارای اهميت است که با توجه به کمبرود منرابع مرالي ،زمراني و  ...در
کشورهای مختلف ،امكان تخصيص اين منابع به تمامي فناوریها برای سياستگذاران وجود ندارد .در حوزه نرمافزارهرای
شبكه برق نيز با توجه به گستردگي اين موضوع و کاربردهای متنوع آن و عدم امكان سرمايهگذاری در همره حروزههرای
نرمافزاری ،اولويتبندی حوزهها و رويهها از اهميت ويژهای برخوردار است.در راستای انجام فاز سوم پروژه فروقالرذکر برا
موضوع اولويتبندی نرمافزارهای شبكه برق پرسشنامهای طراحي گرديده است که با توجه به تخصص هر يك از خبرگان
پرسشنامه مربوطه ارسال مي گردد .تزم به ذکر است قبل از اين فاز پرسشنامهای جهت اولويرتبنردی برين حروزههرای
نرمافزاری از قبيل راهبری ،بهرهبرداری ،مطالعات حفاظت و  ...براساس نظررات خبرگران انجرام شرده اسرت .پرسشرنامه
الكترونيكي حاضر در حوزه مطالعات پايايي براساس  10معيار که با توجه به نظرات کميته راهبری تعيين شده است ،جهت
اولويتبندی بين رويههای اين حوزه طراحي شده است که نظرات جنابعالي مي تواند ما را در اولويتبندی بين رويرههرای
نرمافزاری ياری نمايد.تزم به ذکر است اين پرسشنامه در  2بخش طراحي شده است بخش اول مربوط به تعيين وزن هر
يك از معيارها در مقايسه با يكديگر است و در بخش دوم براساس هر يك از معيارها ،ميزان امتياز هر رويه نرمافزاری در
مقايسه با ساير رويهها مشخص مي گردد.
لطفا موارد زير را تكميل فرماييد:
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نام ونامخانوادگي:
تحصيالت:
سمت:
شماره تماس:
پست الكترونيك
تعيين وزن معيارهاي اولويتبندي
جهت اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزهی پايايي که در شكل زير آمده است ،معيارهايي براسراس نظررات کميتره
راهبری شناسايي گرديد که در اين بخش وزن هر يك از اين معيارها در مقايسه با يكديگر با توجه بره نظررات خبرگران
مشخص مي گردد .بدين منظور در ابتدا توضيحاتي مختصر درباره هر يك از معيارها ارائه شده است و سپس در جدولي هر
يك از اين معيارها از  1تا  10امتيازدهي مي شود.
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هزينهي سرمايهگذاري براي توسعه :اين معيار بيانگر ميزان سرمايه اوليه مورد نياز جهت توسعه رويههرای مختلرف
نرمافزاری است
پتانسيل براي صادرات :با توجه به قابليت استفاده از نرمافزارهای مختلف شبكه برق در تمامي کشورها ،يك از معيارها
جهت توسعه رويههای نرمافزاری وجود پتانسيل بات برای صادرات نرمافزار به ساير کشورها است
ميزان رقابتپذيري :برای رقابت با ساير توليدکنندگان و قابليت صادرات نرمافزارهای شبكه برق تمرکز بر روی توسعه
رويههای نرمافزاری که به تازگي در دنيا در حال توسعه ميباشند و شكاف تكنولوژيكي کشور برا دنيرا محسروس نيسرت،
اهميت فراواني دارد .
حجم بازار :ميزان حجم دتری و ريالي که در آينده هر يك از رويههای نرمافزاری ميتوانند در بازار جهاني در اختيرار
بگيرند و اين بدان منظور است که مشخص شود که سرمايهگذاری روی کدام يك از رويهها ميتواند در آينده برای کشور
سود باتتری داشته باشد
نرخ رشد بازار :ميزان رشد بازار که در يك بازه زماني برای انواع رويههای نرمافزاری بوجود مي آيد.
ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبري :با توجه به اهميت و حساسيت بات شبكه برق در هر کشور و بروز مشكالت
امنيتي در صورت بروز خرابكاریهايي از طرف توليدکنندگان نرمافزارهای مختلف شبكه برق ،توجه به ميزان تاثير توسرعه
رويههای نرمافزاری بر افزايش امنيت سايبری يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين اين رويهها در نظر گرفته شده است.
سهولت تامين از خارج از كشور :صرف نظر از مشكالت امنيتي بوجود آمده بابت تامين نرمافزارهای خارجي ،يكي از
معيارها جهت اولويتبندی ،سهولت تامين نرمافزار از خارج از کشور و استفاده از نرمافزارهای قفل شكسته در شبكه برق به
شمار مي آيد.
ميزان نياز به پشتياني در كشور :پس از توسعه ی رويه نرمافزاری نياز به عمليات های پشتيباني نظير به روزرسراني
نرمافزار ,پشتيباني فني و ...به چه ميزان خواهد بود؟
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ميزان توانمندي كشور :با توجه به اينكه در برخي از رويههای نرمافزاری توانمندیهای قابرل مالحظرهای در کشرور
موجود است ،يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين رويههای مختلف نرمافزاری ،در نظر گرفتن توانمندی موجرود کشرور
در توسعه برخي از نرمافزارهای موجود است.

اهميت معيارها
تعيين وزن معيارهای اولويتبندی رويه های نرمافزاری حوزهی پايايي( عدد  10دارای بيشترين وزن ميباشد)
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هزينه ی سرمايه گذاری برای توسعه





















پتانسيل برای صادرات





















سهولت توسعه ی نرم افزاری





















ميزان رقابت پذيری





















گستردگي کاربرد در حوزه های مختلف





















حجم بازار





















نرخ رشد بازار





















ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبری





















سهولت تامين از خارج از کشور





















ميزان وابسته بودن به سخت افزار





















ميزان نياز به پشتياني در کشور





















ميزان توانمندی کشور





















تعيين امتياز رويه هاي نرم افزاري حوزه مطالعات پايايي شبكه برق
در اين بخش رويههای مختلف حوزهی مطالعات پايايي از منظر معيارهای اولويتبندی مقايسه ميشوند .لرذا خواهشرمند
است ميزان اهميت هر رويه در مقايسه با ساير رويهها را ،از منظر هر يك از معيارهای اولويتبندی مشخص فرماييد .توجه
فرماييد که هدف مقايسه و رتبهبندی رويههای مختلف بر اساس هر معيار است.
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه پايايي در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار هزينه ی سرمايهگذاری برای توسعه
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تحليل حوادث يا تحليل داده





















محاسبات قابليت اطمينان
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تحليل حوادث يا تحليل داده
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تحليل حوادث يا تحليل داده





















محاسبات قابليت اطمينان





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه پايايي در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار حجم بازار
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تحليل حوادث يا تحليل داده
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه پايايي در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار نرخ رشد بازار
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تحليل حوادث يا تحليل داده
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پيوست شماره ( :)6پرسشنامه اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزه توزيع

با عرض سالم و تقديم احترام
خبره محترم به استحضار ميرساند پروژه تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوری" طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرم
افزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران "با هدف برنامهريزی توسعه اين نرمافزارها در شبكه برق کشور توسط
پژوهشگاه نيرو در حال اجراست.يكي از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه فناوری ،اولويتبندی فناوریهرا در تمرامي
حوزههای فناورانه مي باشد .اين امر از آن جهت دارای اهميت است که با توجه به کمبرود منرابع مرالي ،زمراني و  ...در
کشورهای مختلف ،امكان تخصيص اين منابع به تمامي فناوریها برای سياستگذاران وجود ندارد .در حوزه نرمافزارهرای
شبكه برق نيز با توجه به گستردگي اين موضوع و کاربردهای متنوع آن و عدم امكان سرمايهگذاری در همره حروزههرای
نرمافزاری ،اولويتبندی حوزهها و رويهها از اهميت ويژهای برخوردار است.در راستای انجام فاز سوم پروژه فروقالرذکر برا
موضوع اولويتبندی نرمافزارهای شبكه برق پرسشنامهای طراحي گرديده است که با توجه به تخصص هر يك از خبرگان
پرسشنامه مربوطه ارسال مي گردد .تزم به ذکر است قبل از اين فاز پرسشنامهای جهت اولويرتبنردی برين حروزههرای
نرمافزاری از قبيل راهبری ،بهرهبرداری ،مطالعات حفاظت و  ...براساس نظررات خبرگران انجرام شرده اسرت .پرسشرنامه
الكترونيكي حاضر در حوزه مطالعات توزيع براساس  10معيار که با توجه به نظرات کميته راهبری تعيين شده است ،جهت
اولويتبندی بين رويههای اين حوزه طراحي شده است که نظرات جنابعالي مي تواند ما را در اولويتبندی بين رويرههرای
نرمافزاری ياری نمايد.تزم به ذکر است اين پرسشنامه در  2بخش طراحي شده است بخش اول مربوط به تعيين وزن هر
يك از معيارها در مقايسه با يكديگر است و در بخش دوم براساس هر يك از معيارها ،ميزان امتياز هر رويه نرمافزاری در
مقايسه با ساير رويهها مشخص مي گردد.
لطفا موارد زير را تكميل فرماييد:
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نام ونامخانوادگي:
تحصيالت:
سمت:
شماره تماس:
پست الكترونيك:

تعيين وزن معيارهاي اولويتبندي
جهت اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزهی توزيع که در شكل زير آمده است ،معيارهايي براسراس نظررات کميتره
راهبری شناسايي گرديد که در اين بخش وزن هر يك از اين معيارها در مقايسه با يكديگر با توجه بره نظررات خبرگران
مشخص مي گردد .بدين منظور در ابتدا توضيحاتي مختصر درباره هر يك از معيارها ارائه شده است و سپس در جدولي هر
يك از اين معيارها از  1تا  10امتيازدهي مي شود.
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هزينهي سرمايهگذاري براي توسعه :اين معيار بيانگر ميزان سرمايه اوليه مورد نياز جهت توسعه رويههرای مختلرف
نرمافزاری است
پتانسيل براي صادرات :با توجه به قابليت استفاده از نرمافزارهای مختلف شبكه برق در تمامي کشورها ،يك از معيارها
جهت توسعه رويههای نرمافزاری وجود پتانسيل بات برای صادرات نرمافزار به ساير کشورها است
ميزان رقابتپذيري :برای رقابت با ساير توليدکنندگان و قابليت صادرات نرمافزارهای شبكه برق تمرکز بر روی توسعه
رويههای نرمافزاری که به تازگي در دنيا در حال توسعه ميباشند و شكاف تكنولوژيكي کشور برا دنيرا محسروس نيسرت،
اهميت فراواني دارد .
حجم بازار :ميزان حجم دتری و ريالي که در آينده هر يك از رويههای نرمافزاری ميتوانند در بازار جهاني در اختيرار
بگيرند و اين بدان منظور است که مشخص شود که سرمايهگذاری روی کدام يك از رويهها ميتواند در آينده برای کشور
سود باتتری داشته باشد
نرخ رشد بازار :ميزان رشد بازار که در يك بازه زماني برای انواع رويههای نرمافزاری بوجود مي آيد.
ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبري :با توجه به اهميت و حساسيت بات شبكه برق در هر کشور و بروز مشكالت
امنيتي در صورت بروز خرابكاریهايي از طرف توليدکنندگان نرمافزارهای مختلف شبكه برق ،توجه به ميزان تاثير توسرعه
رويههای نرمافزاری بر افزايش امنيت سايبری يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين اين رويهها در نظر گرفته شده است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

109
ويرايش اول،تير 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

سهولت تامين از خارج از كشور :صرف نظر از مشكالت امنيتي بوجود آمده بابت تامين نرمافزارهای خارجي ،يكي از
معيارها جهت اولويتبندی ،سهولت تامين نرمافزار از خارج از کشور و استفاده از نرمافزارهای قفل شكسته در شبكه برق به
شمار مي آيد.
ميزان نياز به پشتياني در كشور :پس از توسعه ی رويه نرمافزاری نياز به عمليات های پشتيباني نظير به روزرسراني
نرمافزار ,پشتيباني فني و ...به چه ميزان خواهد بود؟
ميزان توانمندي كشور :با توجه به اينكه در برخي از رويههای نرمافزاری توانمندیهای قابل مالحظهای در کشور
موجود است ،يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين رويههای مختلف نرمافزاری ،در نظر گرفتن توانمندی موجود کشور
در توسعه برخي از نرمافزارهای موجود است.
اهميت معيارها
تعيين وزن معيارهای اولويتبندی رويه های نرمافزاری حوزهی توزيع( عدد  10دارای بيشترين وزن ميباشد)
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبری





















سهولت تامين از خارج از کشور





















ميزان وابسته بودن به سخت افزار





















ميزان نياز به پشتياني در کشور
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تعيين امتياز رويه هاي نرم افزاري حوزه مطالعات بهرهبرداري شبكه برق
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در اين بخش رويههای مختلف حوزهی مطالعات بهرهبرداري از منظر معيارهای اولويتبندی مقايسره مريشروند .لرذا
خواهشمند است ميزان اهميت هر رويه در مقايسه با ساير رويهها را ،از منظر هر يك از معيارهای اولويتبنردی مشرخص
فرماييد .توجه فرماييد که هدف مقايسه و رتبهبندی رويههای مختلف بر اساس هر معيار است.
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه توزيع در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار هزينهی سرمايهگذاری برای توسعه
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جايابي بهينه سكشناليزرها
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تعيين نقاط بهينه اتوماسيون شبكه
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه توزيع در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار پتانسيل برای صادرات
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه توزيع در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت توسعه نرم افزاری
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه توزيع در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان رقابت پذيری
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه توزيع در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار معيار حجم بازار
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بازار رشد نرخ معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توزيع حوزه نرمافزاری رويههای اهميت ميزان
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه توزيع در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبری
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه توزيع در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت تامين از خارج از کشور
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه توزيع در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان نياز به پشتيباني در کشور
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه توزيع در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان توانمندی کشور
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پيوست شماره ( :)7پرسشنامه اولويتبندی رويههای نرمافزای حوزه حفاظت

با عرض سالم و تقديم احترام
خبره محترم به استحضار ميرساند پروژه تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوری" طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرم
افزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران "با هدف برنامهريزی توسعه اين نرمافزارها در شبكه برق کشور توسط
پژوهشگاه نيرو در حال اجراست.يكي از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه فناوری ،اولويتبندی فناوریهرا در تمرامي
حوزههای فناورانه مي باشد .اين امر از آن جهت دارای اهميت است که با توجه به کمبرود منرابع مرالي ،زمراني و  ...در
کشورهای مختلف ،امكان تخصيص اين منابع به تمامي فناوریها برای سياستگذاران وجود ندارد .در حوزه نرمافزارهرای
شبكه برق نيز با توجه به گستردگي اين موضوع و کاربردهای متنوع آن و عدم امكان سرمايهگذاری در همره حروزههرای
نرمافزاری ،اولويتبندی حوزهها و رويهها از اهميت ويژهای برخوردار است.در راستای انجام فاز سوم پروژه فروقالرذکر برا
موضوع اولويتبندی نرمافزارهای شبكه برق پرسشنامهای طراحي گرديده است که با توجه به تخصص هر يك از خبرگان
پرسشنامه مربوطه ارسال مي گردد .تزم به ذکر است قبل از اين فاز پرسشنامهای جهت اولويرتبنردی برين حروزههرای
نرمافزاری از قبيل راهبری ،بهرهبرداری ،مطالعات حفاظت و  ...براساس نظررات خبرگران انجرام شرده اسرت .پرسشرنامه
الكترونيكي حاضر در حوزه مطالعات حفاظت براساس  10معيار که با توجه به نظرات کميته راهبری تعيين شده است ،جهت
اولويتبندی بين رويههای اين حوزه طراحي شده است که نظرات جنابعالي مي تواند ما را در اولويتبندی بين رويرههرای
نرمافزاری ياری نمايد.تزم به ذکر است اين پرسشنامه در  2بخش طراحي شده است بخش اول مربوط به تعيين وزن هر
يك از معيارها در مقايسه با يكديگر است و در بخش دوم براساس هر يك از معيارها ،ميزان امتياز هر رويه نرمافزاری در
مقايسه با ساير رويهها مشخص مي گردد.
لطفا موارد زير را تكميل فرماييد:
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نام ونامخانوادگي:
تحصيالت:
سمت:
شماره تماس:
پست الكترونيك:

تعيين وزن معيارهاي اولويتبندي
جهت اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزهی حفاظت که در شكل زير آمده است ،معيارهايي براساس نظررات کميتره
راهبری شناسايي گرديد که در اين بخش وزن هر يك از اين معيارها در مقايسه با يكديگر با توجه بره نظررات خبرگران
مشخص مي گردد .بدين منظور در ابتدا توضيحاتي مختصر درباره
هر يك از معيارها ارائه شده است و سپس در جدولي هر يك از اين معيارها از  1تا  10امتيازدهي ميشود
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هزينهي سرمايهگذاري براي توسعه :اين معيار بيانگر ميزان سرمايه اوليه مورد نياز جهت توسعه رويههرای مختلرف
نرمافزاری است
پتانسيل براي صادرات :با توجه به قابليت استفاده از نرمافزارهای مختلف شبكه برق در تمامي کشورها ،يك از معيارها
جهت توسعه رويههای نرمافزاری وجود پتانسيل بات برای صادرات نرمافزار به ساير کشورها است
ميزان رقابتپذيري :برای رقابت با ساير توليدکنندگان و قابليت صادرات نرمافزارهای شبكه برق تمرکز بر روی توسعه
رويههای نرمافزاری که به تازگي در دنيا در حال توسعه ميباشند و شكاف تكنولوژيكي کشور برا دنيرا محسروس نيسرت،
اهميت فراواني دارد .
حجم بازار :ميزان حجم دتری و ريالي که در آينده هر يك از رويههای نرمافزاری ميتوانند در بازار جهاني در اختيرار
بگيرند و اين بدان منظور است که مشخص شود که سرمايهگذاری روی کدام يك از رويهها ميتواند در آينده برای کشور
سود باتتری داشته باشد
نرخ رشد بازار :ميزان رشد بازار که در يك بازه زماني برای انواع رويههای نرمافزاری بوجود مي آيد.
ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبري :با توجه به اهميت و حساسيت بات شبكه برق در هر کشور و بروز مشكالت
امنيتي در صورت بروز خرابكاریهايي از طرف توليدکنندگان نرمافزارهای مختلف شبكه برق ،توجه به ميزان تاثير توسرعه
رويههای نرمافزاری بر افزايش امنيت سايبری يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين اين رويهها در نظر گرفته شده است.
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

سهولت تامين از خارج از كشور :صرف نظر از مشكالت امنيتي بوجود آمده بابت تامين نرمافزارهای خارجي ،يكي از
معيارها جهت اولويتبندی ،سهولت تامين نرمافزار از خارج از کشور و استفاده از نرمافزارهای قفل شكسته در شبكه برق به
شمار مي آيد.
ميزان نياز به پشتياني در كشور :پس از توسعه ی رويه نرمافزاری نياز به عمليات های پشتيباني نظير به روزرسراني
نرمافزار ,پشتيباني فني و ...به چه ميزان خواهد بود؟
ميزان توانمندي كشور :با توجه به اينكه در برخي از رويههای نرمافزاری توانمندیهای قابرل مالحظرهای در کشرور
موجود است ،يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين رويههای مختلف نرمافزاری ،در نظر گرفتن توانمندی موجرود کشرور
در توسعه برخي از نرمافزارهای موجود است.
اهميت معيارها
تعيين وزن معيارهای اولويت -بندی رويه های نرم افزاری حوزه ی مطالعات حفاظت) عدد  10دارای بيشترين امتياز مي
باشد(
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هزينه ی سرمايه گذاری برای توسعه
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سهولت توسعه ی نرم افزاری





















ميزان رقابت پذيری





















گستردگي کاربرد در حوزه های مختلف





















حجم بازار





















نرخ رشد بازاز





















ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبری





















سهولت تامين از خارج از کشور





















ميزان وابسته بودن به سخت افزار





















ميزان نياز به پشتياني در کشور





















ميزان توانمندی کشور
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

تعيين امتياز رويه هاي نرم افزاري حوزه مطالعات حفاظت شبكه برق
در اين بخش رويههای مختلف حوزهی مطالعات حفاظت از منظر معيارهای اولويتبندی مقايسه ميشوند .لرذا خواهشرمند
است ميزان اهميت هر رويه در مقايسه با ساير رويهها را ،از منظر هر يك از معيارهای اولويتبندی مشخص فرماييد .توجه
فرماييد که هدف مقايسه و رتبهبندی رويههای مختلف بر اساس هر معيار است.

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات حفاظت در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار هزينهی سررمايهگرذاری
برای توسعه
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مطالعه پخش باردرسيستم قدرت



        

مطالعرات مربروط بره حالرت هرای گرذرای
الكترومغناطيسي واتصال کوتاه درسيستم



        

مطالعات ديناميك وپايداری شبكه شامل پايداری
ولتاژ،زاويه وفرکانس



        

انجام تنظيمات وهماهنگي های سيستم حفاظتي



        

شبيه سازی ومطالعه عملكرد رله ها و طرح های
حفاظتي



        

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات حفاظت در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار پتانسيل برای صادرات
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مطالعه پخش باردرسيستم قدرت



        

مطالعرات مربروط بره حالرت هرای گرذرای
الكترومغناطيسي واتصال کوتاه درسيستم



        

مطالعات ديناميك وپايداری شبكه شامل پايداری
ولتاژ،زاويه وفرکانس



        

انجام تنظيمات وهماهنگي های سيستم حفاظتي



        

شبيه سازی ومطالعه عملكرد رله ها و طرح های
حفاظتي
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات حفاظت در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت توسعه نرمافزاری

مطالعه پخش باردرسيستم قدرت
مطالعرات مربروط بره حالرت هرای گرذرای
الكترومغناطيسي واتصال کوتاه درسيستم
مطالعات ديناميك وپايداری شبكه شامل پايداری
ولتاژ،زاويه وفرکانس
انجام تنظيمات وهماهنگي های سيستم حفاظتي
شبيه سازی ومطالعه عملكرد رله ها و طرح های
حفاظتي
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات حفاظت در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان رقابتپذيری
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مطالعه پخش باردرسيستم قدرت



        

مطالعرات مربروط بره حالرت هرای گرذرای
الكترومغناطيسي واتصال کوتاه درسيستم



        

مطالعات ديناميك وپايداری شبكه شامل پايداری
ولتاژ،زاويه وفرکانس



        

انجام تنظيمات وهماهنگي های سيستم حفاظتي



        

شبيه سازی ومطالعه عملكرد رله ها و طرح های
حفاظتي
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات حفاظت در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار حجم بازار

مطالعه پخش باردرسيستم قدرت
مطالعرات مربروط بره حالرت هرای گرذرای
الكترومغناطيسي واتصال کوتاه درسيستم
مطالعات ديناميك وپايداری شبكه شامل پايداری
ولتاژ،زاويه وفرکانس
انجام تنظيمات وهماهنگي های سيستم حفاظتي
شبيه سازی ومطالعه عملكرد رله ها و طرح های
حفاظتي
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات حفاظت در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار نرخ رشد بازار
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مطالعه پخش باردرسيستم قدرت



        

مطالعرات مربروط بره حالرت هرای گرذرای
الكترومغناطيسي واتصال کوتاه درسيستم



        

مطالعات ديناميك وپايداری شبكه شامل پايداری
ولتاژ،زاويه وفرکانس



        

انجام تنظيمات وهماهنگي های سيستم حفاظتي



        

شبيه سازی ومطالعه عملكرد رله ها و طرح های
حفاظتي
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات حفاظت در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان تراثير برر افرزايش
امنيت سايبری
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مطالعه پخش باردرسيستم قدرت



        

مطالعرات مربروط بره حالرت هرای گرذرای
الكترومغناطيسي واتصال کوتاه درسيستم



        

مطالعات ديناميك وپايداری شبكه شامل پايداری
ولتاژ،زاويه وفرکانس



        

انجام تنظيمات وهماهنگي های سيستم حفاظتي



        

شبيه سازی ومطالعه عملكرد رله ها و طرح های
حفاظتي



        

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات حفاظت در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت تامين از خارج از
کشور
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مطالعه پخش باردرسيستم قدرت



        

مطالعرات مربروط بره حالرت هرای گرذرای
الكترومغناطيسي واتصال کوتاه درسيستم



        

مطالعات ديناميك وپايداری شبكه شامل پايداری
ولتاژ،زاويه وفرکانس



        

انجام تنظيمات وهماهنگي های سيستم حفاظتي



        

شبيه سازی ومطالعه عملكرد رله ها و طرح های
حفاظتي
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات حفاظت در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان نياز به پشتيباني در
کشور
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مطالعه پخش باردرسيستم قدرت



        

مطالعرات مربروط بره حالرت هرای گرذرای
الكترومغناطيسي واتصال کوتاه درسيستم



        

مطالعات ديناميك وپايداری شبكه شامل پايداری
ولتاژ،زاويه وفرکانس



        

انجام تنظيمات وهماهنگي های سيستم حفاظتي



        

شبيه سازی ومطالعه عملكرد رله ها و طرح های
حفاظتي



        

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات حفاظت در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان توانمندی کشور
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مطالعه پخش باردرسيستم قدرت



        

مطالعرات مربروط بره حالرت هرای گرذرای
الكترومغناطيسي واتصال کوتاه درسيستم



        

مطالعات ديناميك وپايداری شبكه شامل پايداری
ولتاژ،زاويه وفرکانس



        

انجام تنظيمات وهماهنگي های سيستم حفاظتي



        

شبيه سازی ومطالعه عملكرد رله ها و طرح های
حفاظتي
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پرسشنامه شماره ( :)8پرسشنامه اولويتبندی رويههای نرمافزاری مطالعات مديريت دارايي

با عرض سالم و تقديم احترام
خبره محترم به استحضار ميرساند پروژه تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوری" طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرم
افزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران "با هدف برنامهريزی توسعه اين نرمافزارها در شبكه برق کشور توسط
پژوهشگاه نيرو در حال اجراست.يكي از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه فناوری ،اولويتبندی فناوریهرا در تمرامي
حوزههای فناورانه مي باشد .اين امر از آن جهت دارای اهميت است که با توجه به کمبرود منرابع مرالي ،زمراني و  ...در
کشورهای مختلف ،امكان تخصيص اين منابع به تمامي فناوریها برای سياستگذاران وجود ندارد .در حوزه نرمافزارهرای
شبكه برق نيز با توجه به گستردگي اين موضوع و کاربردهای متنوع آن و عدم امكان سرمايهگذاری در همره حروزههرای
نرمافزاری ،اولويتبندی حوزهها و رويهها از اهميت ويژهای برخوردار است.در راستای انجام فاز سوم پروژه فروقالرذکر برا
موضوع اولويتبندی نرمافزارهای شبكه برق پرسشنامهای طراحي گرديده است که با توجه به تخصص هر يك از خبرگان
پرسشنامه مربوطه ارسال مي گردد .تزم به ذکر است قبل از اين فاز پرسشنامهای جهت اولويرتبنردی برين حروزههرای
نرمافزاری از قبيل راهبری ،بهرهبرداری ،مطالعات حفاظت و  ...براساس نظررات خبرگران انجرام شرده اسرت .پرسشرنامه
الكترونيكي حاضر در حوزه مطالعات دارايي براساس  10معيار که با توجه به نظرات کميته راهبری تعيين شده است ،جهت
اولويتبندی بين رويههای اين حوزه طراحي شده است که نظرات جنابعالي مي تواند ما را در اولويتبندی بين رويرههرای
نرمافزاری ياری نمايد.تزم به ذکر است اين پرسشنامه در  2بخش طراحي شده است بخش اول مربوط به تعيين وزن هر
يك از معيارها در مقايسه با يكديگر است و در بخش دوم براساس هر يك از معيارها ،ميزان امتياز هر رويه نرمافزاری در
مقايسه با ساير رويهها مشخص مي گردد.
لطفا موارد زير را تكميل فرماييد:
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نام ونامخانوادگي:
تحصيالت:
سمت:
شماره تماس:
پست الكترونيك:
تعيين وزن معيارهاي اولويتبندي
جهت اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزهی دارايي که در شكل زير آمده است ،معيارهايي براسراس نظررات کميتره
راهبری شناسايي گرديد که در اين بخش وزن هر يك از اين معيارها در مقايسه با يكديگر با توجه بره نظررات خبرگران
مشخص مي گردد .بدين منظور در ابتدا توضيحاتي مختصر درباره هر يك از معيارها ارائه شده است و سپس در جدولي هر
يك از اين معيارها از  1تا  10امتيازدهي مي شود.
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هزينهي سرمايهگذاري براي توسعه :اين معيار بيانگر ميزان سرمايه اوليه مورد نياز جهت توسعه رويههای مختلرف
نرمافزاری است
پتانسيل براي صادرات :با توجه به قابليت استفاده از نرمافزارهای مختلف شبكه برق در تمامي کشورها ،يك از معيارها
جهت توسعه رويههای نرمافزاری وجود پتانسيل بات برای صادرات نرمافزار به ساير کشورها است
ميزان رقابتپذيري :برای رقابت با ساير توليدکنندگان و قابليت صادرات نرمافزارهای شبكه برق تمرکز بر روی توسعه
رويههای نرمافزاری که به تازگي در دنيا در حال توسعه ميباشند و شكاف تكنولوژيكي کشور برا دنيرا محسروس نيسرت،
اهميت فراواني دارد .
حجم بازار :ميزان حجم دتری و ريالي که در آينده هر يك از رويههای نرمافزاری ميتوانند در بازار جهاني در اختيرار
بگيرند و اين بدان منظور است که مشخص شود که سرمايهگذاری روی کدام يك از رويهها ميتواند در آينده برای کشور
سود باتتری داشته باشد
نرخ رشد بازار :ميزان رشد بازار که در يك بازه زماني برای انواع رويههای نرمافزاری بوجود مي آيد.
ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبري :با توجه به اهميت و حساسيت بات شبكه برق در هر کشور و بروز مشكالت
امنيتي در صورت بروز خرابكاریهايي از طرف توليدکنندگان نرمافزارهای مختلف شبكه برق ،توجه به ميزان تاثير توسرعه
رويههای نرمافزاری بر افزايش امنيت سايبری يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين اين رويهها در نظر گرفته شده است.
سهولت تامين از خارج از كشور :صرف نظر از مشكالت امنيتي بوجود آمده بابت تامين نرمافزارهای خارجي ،يكي از
معيارها جهت اولويتبندی ،سهولت تامين نرمافزار از خارج از کشور و استفاده از نرمافزارهای قفل شكسته در شبكه برق به
شمار مي آيد.
ميزان نياز به پشتياني در كشور :پس از توسعه ی رويه نرمافزاری نياز به عمليات های پشتيباني نظير به روزرسراني
نرمافزار ,پشتيباني فني و ...به چه ميزان خواهد بود؟
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان توانمندي كشور :با توجه به اينكه در برخي از رويههای نرمافزاری توانمندیهای قابرل مالحظرهای در کشرور
موجود است ،يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين رويههای مختلف نرمافزاری ،در نظر گرفتن توانمندی موجرود کشرور
در توسعه برخي از نرمافزارهای موجود است.
اهميت معيارها
تعيين وزن معيارهای اولويتبندی رويه های نرمافزاری حوزهی بهرهبرداری( عدد  10دارای بيشترين وزن ميباشد)
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هزينه ی سرمايه گذاری برای توسعه





















پتانسيل برای صادرات





















سهولت توسعه ی نرم افزاری





















ميزان رقابت پذيری





















گستردگي کاربرد در حوزه های مختلف





















حجم بازار





















نرخ رشد بازار





















ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبری





















سهولت تامين از خارج از کشور





















ميزان وابسته بودن به سخت افزار





















ميزان نياز به پشتياني در کشور





















ميزان توانمندی کشور





















تعيين امتياز رويه هاي نرمافزاري حوزه مطالعات دارايي شبكه برق
در اين بخش رويههای مختلف حوزهی مطالعات دارايي از منظر معيارهای اولويتبندی مقايسه ميشوند .لذا خواهشمند است
ميزان اهميت هر رويه در مقايسه با ساير رويهها را ،از منظر هر يك از معيارهای اولويتبنردی مشرخص فرماييرد .توجره
فرماييد که هدف مقايسه و رتبهبندی رويههای مختلف بر اساس هر معيار است.
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات مديريت دارايي در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار هزينه ی سرمايه
گذاری برای توسعه
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پايش تجهيزات





















تعمير و نگهداری





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات مديريت دارايي در مقايسه با يكديگر و بر اسراس معيرار پتانسريل بررای
صادرات
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پايش تجهيزات





















تعمير و نگهداری





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات مديريت دارايي در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيرار سرهولت توسرعه
نرمافزاری
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پايش تجهيزات





















تعمير و نگهداری





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات مديريت دارايي در مقايسه با يكديگر و برر اسراس معيرار ميرزان رقابرت
پذيری
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پايش تجهيزات





















تعمير و نگهداری
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات مديريت دارايي در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار گستردگي کراربرد
در حوزههای مختلف
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پايش تجهيزات





















تعمير و نگهداری





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات مديريت دارايي در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار حجم بازار
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پايش تجهيزات





















تعمير و نگهداری





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات مديريت دارايي در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار نرخ رشد بازار
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پايش تجهيزات





















تعمير و نگهداری





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات مديريت دارايي در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميرزان تراثير برر
افزايش امنيت سايبری
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات مديريت دارايي در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت ترامين از
خارج از کشور
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات مديريت دارايي در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيرار ميرزان نيراز بره
پشتيباني در کشور
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پيوست شماره ( :)9پرسشنامه اولويتبندی حوزه راهبری

با عرض سالم و تقديم احترام
خبره محترم به استحضار ميرساند پروژه تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوری" طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرم
افزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران "با هدف برنامهريزی توسعه اين نرمافزارها در شبكه برق کشور توسط
پژوهشگاه نيرو در حال اجراست.يكي از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه فناوری ،اولويتبندی فناوریهرا در تمرامي
حوزههای فناورانه مي باشد .اين امر از آن جهت دارای اهميت است که با توجه به کمبرود منرابع مرالي ،زمراني و  ...در
کشورهای مختلف ،امكان تخصيص اين منابع به تمامي فناوریها برای سياستگذاران وجود ندارد .در حوزه نرمافزارهرای
شبكه برق نيز با توجه به گستردگي اين موضوع و کاربردهای متنوع آن و عدم امكان سرمايهگذاری در همره حروزههرای
نرمافزاری ،اولويتبندی حوزهها و رويهها از اهميت ويژهای برخوردار است.در راستای انجام فاز سوم پروژه فروقالرذکر برا
موضوع اولويتبندی نرمافزارهای شبكه برق پرسشنامهای طراحي گرديده است که با توجه به تخصص هر يك از خبرگان
پرسشنامه مربوطه ارسال مي گردد .تزم به ذکر است قبل از اين فاز پرسشنامهای جهت اولويرتبنردی برين حروزههرای
نرمافزاری از قبيل راهبری ،بهرهبرداری ،مطالعات حفاظت و  ...براساس نظررات خبرگران انجرام شرده اسرت .پرسشرنامه
الكترونيكي حاضر در حوزه مطالعات راهبری براساس  10معيار که با توجه به نظرات کميته راهبری تعيين شده است ،جهت
اولويتبندی بين رويههای اين حوزه طراحي شده است که نظرات جنابعالي مي تواند ما را در اولويتبندی بين رويرههرای
نرمافزاری ياری نمايد.تزم به ذکر است اين پرسشنامه در  2بخش طراحي شده است بخش اول مربوط به تعيين وزن هر
يك از معيارها در مقايسه با يكديگر است و در بخش دوم براساس هر يك از معيارها ،ميزان امتياز هر رويه نرمافزاری در
مقايسه با ساير رويهها مشخص مي گردد.
لطفا موارد زير را تكميل فرماييد:
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نام ونامخانوادگي:
تحصيالت:
سمت:
شماره تماس:
پست الكترونيك:
تعيين وزن معيارهاي اولويتبندي
جهت اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزهی راهبری که در شكل زير آمده است ،معيارهايي براساس نظررات کميتره
راهبری شناسايي گرديد که در اين بخش وزن هر يك از اين معيارها در مقايسه با يكديگر با توجه بره نظررات خبرگران
مشخص مي گردد .بدين منظور در ابتدا توضيحاتي مختصر درباره هر يك از معيارها ارائه شده است و سپس در جدولي هر
يك از اين معيارها از  1تا  10امتيازدهي مي شود.
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هزينهي سرمايهگذاري براي توسعه :اين معيار بيانگر ميزان سرمايه اوليه مورد نياز جهت توسعه رويههای مختلرف
نرمافزاری است
پتانسيل براي صادرات :با توجه به قابليت استفاده از نرمافزارهای مختلف شبكه برق در تمامي کشورها ،يك از معيارها
جهت توسعه رويههای نرمافزاری وجود پتانسيل بات برای صادرات نرمافزار به ساير کشورها است
ميزان رقابتپذيري :برای رقابت با ساير توليدکنندگان و قابليت صادرات نرمافزارهای شبكه برق تمرکز بر روی توسعه
رويههای نرمافزاری که به تازگي در دنيا در حال توسعه ميباشند و شكاف تكنولوژيكي کشور برا دنيرا محسروس نيسرت،
اهميت فراواني دارد .
حجم بازار :ميزان حجم دتری و ريالي که در آينده هر يك از رويههای نرمافزاری ميتوانند در بازار جهاني در اختيرار
بگيرند و اين بدان منظور است که مشخص شود که سرمايهگذاری روی کدام يك از رويهها ميتواند در آينده برای کشور
سود باتتری داشته باشد
نرخ رشد بازار :ميزان رشد بازار که در يك بازه زماني برای انواع رويههای نرمافزاری بوجود مي آيد.
ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبري :با توجه به اهميت و حساسيت بات شبكه برق در هر کشور و بروز مشكالت
امنيتي در صورت بروز خرابكاریهايي از طرف توليدکنندگان نرمافزارهای مختلف شبكه برق ،توجه به ميزان تاثير توسرعه
رويههای نرمافزاری بر افزايش امنيت سايبری يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين اين رويهها در نظر گرفته شده است.
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سهولت تامين از خارج از كشور :صرف نظر از مشكالت امنيتي بوجود آمده بابت تامين نرمافزارهای خارجي ،يكي از
معيارها جهت اولويتبندی ،سهولت تامين نرمافزار از خارج از کشور و استفاده از نرمافزارهای قفل شكسته در شبكه برق به
شمار مي آيد.
ميزان نياز به پشتياني در كشور :پس از توسعه ی رويه نرمافزاری نياز به عمليات های پشتيباني نظير به روزرسراني
نرمافزار ,پشتيباني فني و ...به چه ميزان خواهد بود؟
ميزان توانمندي كشور :با توجه به اينكه در برخي از رويههای نرمافزاری توانمندیهای قابرل مالحظرهای در کشرور
موجود است ،يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين رويههای مختلف نرمافزاری ،در نظر گرفتن توانمندی موجرود کشرور
در توسعه برخي از نرمافزارهای موجود است.

اهميت معيارها
تعيين وزن معيارهای اولويتبندی رويه های نرمافزاری حوزهی بهرهبرداری( عدد  10دارای بيشترين وزن ميباشد)
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هزينه ی سرمايه گذاری برای توسعه





















پتانسيل برای صادرات





















سهولت توسعه ی نرم افزاری





















ميزان رقابت پذيری





















گستردگي کاربرد در حوزه های مختلف





















حجم بازار





















نرخ رشد بازار





















ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبری





















سهولت تامين از خارج از کشور





















ميزان وابسته بودن به سخت افزار





















ميزان نياز به پشتياني در کشور





















ميزان توانمندی کشور





















تعيين امتياز رويه هاي نرمافزاري حوزه مطالعات راهبري شبكه برق
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در اين بخش رويههای مختلف حوزهی مطالعات بهرهبرداری از منظر معيارهای اولويتبندی مقايسه ميشوند .لذا خواهشمند
است ميزان اهميت هر رويه در مقايسه با ساير رويهها را ،از منظر هر يك از معيارهای اولويتبندی مشخص فرماييد .توجه
فرماييد که هدف مقايسه و رتبهبندی رويههای مختلف بر اساس هر معيار است.

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه راهبری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار هزينه ی سررمايه گرذاری بررای
توسعه
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مديريت پايگاه داده
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آناليزرخداد





















شبيهساز





















حذف باراتوماتيك





















پخش بار





















پخش باربهينه





















مشارکت واحدها





















بازيابي





















آناليزاتصال کوتاه





















آناليزپايداری زاويه





















آناليزپايداری ولتاژ
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه راهبری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار پتانسيل برای صادرات
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مديريت پايگاه داده
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آناليزاتصال کوتاه
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه راهبری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت توسعه نرمافزاری
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه راهبری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان رقابت پذيری
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه راهبری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار حجم بازار
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه راهبری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار نرخ رشد بازار
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ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه راهبری در مقايسه با يكديگر و بر اساس ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبری
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه راهبری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت تامين از خارج از کشور
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پيش بيني بار





















پايش شبكه





















مديريت پايگاه داده





















تخمين حالت





















آناليزرخداد





















شبيهساز





















حذف باراتوماتيك





















پخش بار





















پخش باربهينه





















مشارکت واحدها





















بازيابي





















آناليزاتصال کوتاه





















آناليزپايداری زاويه





















آناليزپايداری ولتاژ
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه راهبری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان نياز به پشتيباني در کشور
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پيش بيني بار





















پايش شبكه





















مديريت پايگاه داده





















تخمين حالت





















آناليزرخداد





















شبيهساز





















حذف باراتوماتيك





















پخش بار





















پخش باربهينه





















مشارکت واحدها





















بازيابي





















آناليزاتصال کوتاه





















آناليزپايداری زاويه





















آناليزپايداری ولتاژ
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه راهبری در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان توانمندی کشور
10
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پيش بيني بار





















پايش شبكه





















مديريت پايگاه داده





















تخمين حالت





















آناليزرخداد





















شبيهساز





















حذف باراتوماتيك





















پخش بار





















پخش باربهينه





















مشارکت واحدها





















بازيابي





















آناليزاتصال کوتاه





















آناليزپايداری زاويه





















آناليزپايداری ولتاژ
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پيوست شماره ( :)10پرسشنامه اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزهی کيفيت توان

با عرض سالم و تقديم احترام
خبره محترم به استحضار ميرساند پروژه تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوری" طراحي ،پيادهسازی و توسعه نرم
افزارهای تحليل ،مطالعه و راهبری شبكه برق ايران "با هدف برنامهريزی توسعه اين نرمافزارها در شبكه برق کشور توسط
پژوهشگاه نيرو در حال اجراست.يكي از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه فناوری ،اولويتبندی فناوریهرا در تمرامي
حوزههای فناورانه مي باشد .اين امر از آن جهت دارای اهميت است که با توجه به کمبرود منرابع مرالي ،زمراني و  ...در
کشورهای مختلف ،امكان تخصيص اين منابع به تمامي فناوریها برای سياستگذاران وجود ندارد .در حوزه نرمافزارهرای
شبكه برق نيز با توجه به گستردگي اين موضوع و کاربردهای متنوع آن و عدم امكان سرمايهگذاری در همره حروزههرای
نرمافزاری ،اولويتبندی حوزهها و رويهها از اهميت ويژهای برخوردار است.در راستای انجام فاز سوم پروژه فروقالرذکر برا
موضوع اولويتبندی نرمافزارهای شبكه برق پرسشنامهای طراحي گرديده است که با توجه به تخصص هر يك از خبرگان
پرسشنامه مربوطه ارسال مي گردد .تزم به ذکر است قبل از اين فاز پرسشنامهای جهت اولويرتبنردی برين حروزههرای
نرمافزاری از قبيل راهبری ،بهرهبرداری ،مطالعات حفاظت و  ...براساس نظررات خبرگران انجرام شرده اسرت .پرسشرنامه
الكترونيكي حاضر در حوزه مطالعات کيفيت توان براساس  10معيار که با توجه به نظرات کميته راهبری تعيين شده است،
جهت اولويتبندی بين رويههای اين حوزه طراحي شده است که نظرات جنابعالي مي توانرد مرا را در اولويرتبنردی برين
رويههای نرمافزاری ياری نمايد.تزم به ذکر است اين پرسشنامه در  2بخش طراحي شده است بخش اول مربوط به تعيين
وزن هر يك از معيارها در مقايسه با يكديگر است و در بخش دوم براساس هر يك از معيارهرا ،ميرزان امتيراز هرر رويره
نرمافزاری در مقايسه با ساير رويهها مشخص مي گردد.
لطفا موارد زير را تكميل فرماييد:
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نام ونامخانوادگي:
تحصيالت:
سمت:
شماره تماس:
پست الكترونيك:
تعيين وزن معيارهاي اولويتبندي
جهت اولويتبندی رويههای نرمافزاری حوزهی کيفيت توان که در شكل زير آمده اسرت ،معيارهرايي براسراس نظررات
کميته راهبری شناسايي گرديد که در اين بخش وزن هر يك از اين معيارها در مقايسه با يكرديگر برا توجره بره نظررات
خبرگان مشخص مي گردد .بدين منظور در ابتدا توضيحاتي مختصر درباره هر يك از معيارها ارائه شده است و سرپس در
جدولي هر يك از اين معيارها از  1تا  10امتيازدهي مي شود.
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هزينهي سرمايهگذاري براي توسعه :اين معيار بيانگر ميزان سرمايه اوليه مورد نياز جهت توسعه رويههای مختلرف
نرمافزاری است
پتانسيل براي صادرات :با توجه به قابليت استفاده از نرمافزارهای مختلف شبكه برق در تمامي کشورها ،يك از معيارها
جهت توسعه رويههای نرمافزاری وجود پتانسيل بات برای صادرات نرمافزار به ساير کشورها است
ميزان رقابتپذيري :برای رقابت با ساير توليدکنندگان و قابليت صادرات نرمافزارهای شبكه برق تمرکز بر روی توسعه
رويههای نرمافزاری که به تازگي در دنيا در حال توسعه ميباشند و شكاف تكنولوژيكي کشور برا دنيرا محسروس نيسرت،
اهميت فراواني دارد .
حجم بازار :ميزان حجم دتری و ريالي که در آينده هر يك از رويههای نرمافزاری ميتوانند در بازار جهاني در اختيرار
بگيرند و اين بدان منظور است که مشخص شود که سرمايهگذاری روی کدام يك از رويهها ميتواند در آينده برای کشور
سود باتتری داشته باشد
نرخ رشد بازار :ميزان رشد بازار که در يك بازه زماني برای انواع رويههای نرمافزاری بوجود مي آيد.
ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبري :با توجه به اهميت و حساسيت بات شبكه برق در هر کشور و بروز مشكالت
امنيتي در صورت بروز خرابكاریهايي از طرف توليدکنندگان نرمافزارهای مختلف شبكه برق ،توجه به ميزان تاثير توسرعه
رويههای نرمافزاری بر افزايش امنيت سايبری يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين اين رويهها در نظر گرفته شده است.
سهولت تامين از خارج از كشور :صرف نظر از مشكالت امنيتي بوجود آمده بابت تامين نرمافزارهای خارجي ،يكي از
معيارها جهت اولويتبندی ،سهولت تامين نرمافزار از خارج از کشور و استفاده از نرمافزارهای قفل شكسته در شبكه برق به
شمار مي آيد.
ميزان نياز به پشتياني در كشور :پس از توسعه ی رويه نرمافزاری نياز به عمليات های پشتيباني نظير به روزرسراني
نرمافزار ,پشتيباني فني و ...به چه ميزان خواهد بود؟
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان توانمندي كشور :با توجه به اينكه در برخي از رويههای نرمافزاری توانمندیهای قابرل مالحظرهای در کشرور
موجود است ،يكي از معيارها جهت اولويتبندی بين رويههای مختلف نرمافزاری ،در نظر گرفتن توانمندی موجرود کشرور
در توسعه برخي از نرمافزارهای موجود است.

اهميت معيارها
تعيين وزن معيارهای اولويتبندی رويه های نرمافزاری حوزهی بهرهبرداری( عدد  10دارای بيشترين وزن ميباشد)
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هزينه ي سرمايه گذاري براي توسعه





















پتانسيل براي صادرات





















سهولت توسعه ي نرم افزاري





















ميزان رقابت پذيري





















گستردگي كاربرد در حوزه هاي مختلف





















حجم بازار





















نرخ رشد بازار





















ميزان تاثير بر افزايش امنيت سايبري





















سهولت تامين از خارج از كشور





















ميزان وابسته بودن به سخت افزار





















ميزان نياز به پشتياني در كشور





















ميزان توانمندي كشور





















تعيين امتياز رويه هاي نرمافزاري حوزه مطالعات كيفيت توان شبكه برق
در اين بخش رويههای مختلف حوزهی مطالعات کيفيت توان از منظر معيارهای اولويتبندی مقايسه ميشوند .لذا خواهشمند
است ميزان اهميت هر رويه در مقايسه با ساير رويهها را ،از منظر هر يك از معيارهای اولويتبندی مشخص فرماييد .توجه
فرماييد که هدف مقايسه و رتبهبندی رويههای مختلف بر اساس هر معيار است.
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حروزه مطالعرات کيفيرت تروان در مقايسره برا يكرديگر و برر اسراس معيرار هزينره ی
سرمايهگذاری برای توسعه
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آناليز و پخش بارهارمونيكي درشبكه





















مطالعات تغييرات وعدم تعادل ولتاژ





















آناليزجاروب فرکانسي درشبكه





















طراحي فيلترهای هارمونيكي





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات کيفيت توان در مقايسه برا يكرديگر و برر اسراس معيرار پتانسريل بررای
صادرات
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آناليز و پخش بارهارمونيكي درشبكه





















مطالعات تغييرات وعدم تعادل ولتاژ





















آناليزجاروب فرکانسي درشبكه





















طراحي فيلترهای هارمونيكي





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات کيفيت توان در مقايسه با يكرديگر و برر اسراس معيرار سرهولت توسرعه
نرمافزاری
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آناليز و پخش بارهارمونيكي درشبكه





















مطالعات تغييرات وعدم تعادل ولتاژ





















آناليزجاروب فرکانسي درشبكه





















طراحي فيلترهای هارمونيكي
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات کيفيت توان در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان رقابتپذيری
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آناليز و پخش بارهارمونيكي درشبكه





















مطالعات تغييرات وعدم تعادل ولتاژ





















آناليزجاروب فرکانسي درشبكه





















طراحي فيلترهای هارمونيكي





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات کيفيت توان در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار حجم بازار
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آناليز و پخش بارهارمونيكي درشبكه





















مطالعات تغييرات وعدم تعادل ولتاژ





















آناليزجاروب فرکانسي درشبكه





















طراحي فيلترهای هارمونيكي





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات کيفيت توان در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار نرخ رشد بازار
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آناليز و پخش بارهارمونيكي درشبكه





















مطالعات تغييرات وعدم تعادل ولتاژ





















آناليزجاروب فرکانسي درشبكه





















طراحي فيلترهای هارمونيكي





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات کيفيت توان در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار تاثير بر افزايش امنيت
سايبری
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آناليز و پخش بارهارمونيكي درشبكه





















مطالعات تغييرات وعدم تعادل ولتاژ





















آناليزجاروب فرکانسي درشبكه





















طراحي فيلترهای هارمونيكي
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات کيفيت توان در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار سهولت تامين از خارج
از کشور
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

آناليز و پخش بارهارمونيكي درشبكه





















مطالعات تغييرات وعدم تعادل ولتاژ





















آناليزجاروب فرکانسي درشبكه





















طراحي فيلترهای هارمونيكي





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات کيفيت توان در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان نياز به پشتيباني
در کشور
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آناليز و پخش بارهارمونيكي درشبكه





















مطالعات تغييرات وعدم تعادل ولتاژ





















آناليزجاروب فرکانسي درشبكه





















طراحي فيلترهای هارمونيكي





















ميزان اهميت رويههای نرمافزاری حوزه مطالعات کيفيت توان در مقايسه با يكديگر و بر اساس معيار ميزان توانمندی کشور
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به منظور ترسيم آيندهاي روشن براي نرمافزارهاي شبکه برق تحت شممول سمند راهبمردي و نقشمه راه توسمعه فمنآوري
"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق ايران" ،در اين گزارش بما اسمتداده از مدهموم
چشمانداز و بررسي چشمانداز اسناد کشورهاي پيشرو درحال توسعه در اين زمينه ،به ترسيم چشمانداز مطلوب و معقول پرداخته
شده است .لذا پس از مرور ادبيات تدوين چشمانداز و اهداف کالن در فصل اول ،در فصل دوم با استداده از الگوهاي اخذ شده
از مطالعات تطبيقي و نظرات خبرگان اين حوزه و در راستاي الزامات اخذ شده از اسناد باالدستي براي اين سند ،به جمعبندي و
تدوين چشمانداز توسعه نرمافزارهاي شبکه برق پرداخته شده است.

 -1فصل اول
ادبيات تدوين چشمانداز و اهداف
کالن
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-1-1مقدمه
در اين فصل با استداده از مدهوم چشم اندازپردازي و اهداف کالن به شناسايي مدلهاي مختلف آن بمه ننموان بخشمي از
فرآيند تدوين راهبرد ميپردازيم و همچنين نمونههايي از بيانيههاي چشمانداز و اهداف کالن استداده شده در اسناد ملي سماير
کشورها و چشمانداز و اهداف کالن ساير صنايع کشور را بررسي مينماييم .سپس با استداده از بررسي اين تعاريف و مطالعمات
تطبيقي ويژگيهاي چشمانداز و اهداف کالن توسعه فناوري در سطح ملمي را اسمتخرا ممينمماييم .در نهايمت بما توجمه بمه
مدلهاي مختلف چشماندازپردازي مدل منتخب تدوين چشمانداز و اهداف کالن تعيين ميگردد.
-2-1چشماندازپردازي
چشمانداز نبارت است از تصوير مطلوب (شداف ،واقعي ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستيابي در حوزه فناوري که در
يك افق زماني بلندمدت و متناسب با مباني ارزشي جامعه تعيين ميگردد .به نبارت ديگر چشمانداز ،بيمان صمريح سرنوشمتي
است که فناوري به سوي آن حرکت ميکند و تصوير آيندهاي است که کشور در جستجوي خلق آن است.
بيانيه چشمانداز تصويري از وضعيت يك کشور است ،زماني که به اهداف و راهبردهاي خود در يك بمازهي زمماني دسمت
يافته باشد .اين بيانيه به نحوي تنظيم ميشود که چالشهاي راهبردي و هدفهاي تعيين شده کيدي در سند ،ارتباط مستقيم و
معناداري با يکديگر داشته باشند؛ نيازهاي جامعه را در حال و آينده ،به ننوان هماهنگي بين جامعمه و تصموير آينمده در بيمان
کلمات و جمالت يکسان نمايد و از کلمات و جمالت آرماني ،قابل دسترس ،ارزشي ،مقدس و نهادينه براي نبارتپردازي سند
استداده نمايد.
چشمانداز فناوري اگر به صورت دقيق ،جامع و آيندهنگرانه تعريف شده باشد ،ميتواند مسير توسمعه فنماوري را هدفمنمد و
جهتدار نمايد و مانند چراغي در افق بلندمدت ،فراروي کنش گران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گيرد .آگماهي کاممل
سياستگذاران به چشمانداز فناوري نيز ميتواند آنها را در اتخاذ تصميمات کليدي و سياستهاي اثرگذار ياري دهد.
از منظر چشمانداز ،اکثر مدلهاي تدوين راهبرد ملي داراي گام تدوين چشمانداز مشخص و صريح ميباشند .لکمن برخمي
مدلها نيز وجود دارند که به صراحت به وجود چنين ننصري در برنامهريزي راهبردي ملي اشاره نکرده ولي به تدوين اهمداف
بلندمدت پرداختهاند .ضرورت تدوين چشمانداز در اسناد ملي توسعه فناوري از اين بابت است که تعهد ،انگيزه ،هيجان و انرژي
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را در ميان کنشگران دخيل در توسعه فناوري افزايش داده و مقصدي را براي رسيدن ترسيم مينمايند .چشمانداز ،يمك رکمن
جهتساز کالن ،ساده و قابل انتقال را ترسيم کرده تا راهنماي گامهاي مختلف انتخاب ،اکتساب و سياستگذاري فناوري باشد.
در ادبيات مديريت راهبردي ،چشمانداز بر اساس مدلهاي مختلدي (به ننوان بخشي از فرايند تدوين راهبرد) تعريف شمده
است .اگرچه غالب اين مدلها براي تدوين راهبرد در سطح بنگاه طراحي شدهاند ،اما ميتموان نتمايج حاصمل از بررسمي ايمن
تعاريف متداوت را براي طراحي چشمانداز در سطح ملي استداده نمود .براي اين منظور ،در زير چهار نوع از ممدلهماي تمدوين
راهبرد بنگاه که به تعريف چشمانداز پرداختهاند و نيز چهار بيانيه چشمانداز استداده شده در اسناد ملي ديگمر کشمورها بررسمي
ميگردد .از بررسي اين تعاريف و مطالعات تطبيقي ،ويژگيهاي چشمانداز توسعه فناوري در سطح ملي استخرا ميگردد.
 -1-2-1چشمانداز در مدلهاي تدوين راهبرد بنگاه
در اين قسمت ،به بررسي مدلهاي تدوين چشمانداز که در ادبيات بنگاهي توسعه پيدا کردهاند پرداخته ميشود .بررسي اين
مدلها به کسب بينش نسبت به چگونگي چشمانداز پردازي در سطح ملي کمك ميکند.
 -1-1-2-1مدل ديويد
بر اساس اين مدل ،بيانيه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخ به سؤال «ما چه ميخواهيم بشويم و به کجما مميخمواهيم
برسيم؟» توسعه داده ميشود .بيانيه چشمانداز بايد کوتاه و ترجيحاً يك جمله باشد و از همه ذيندعاني که ممکن است ورودي و
اطالناتي براي تدوين آن در اختيار داشته باشند ،استداده شود .براي مثال ،چشمانداز يك موسسه حسابداري ممديريت نبمارت
است از« :رهبري جهاني در آموزش ،تاييدکننده و گواهي دهنده و اجراي حسابداري مديريت و مديريت مالي».
براساس نظر ديويد ،چشمانداز به ننوان يکي از فرايندهاي ابتدايي در تدوين راهبرد ،به ننوان وروديهاي اوليمه و نناصمر
باالدست در تمام قدمهاي اين فرآيند نقش ايدا مينمايد ] .[1تدوين چشمانداز نيز با بررسي محميط داخمل و خمار و نيمز بما
دريافت بازخورد از تمام مراحل برنامهريزي راهبردي صورت ميپذيرد.
 -2-1-2-1مدل پاتريك لوئيس
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چشمانداز به سؤال «چه چيزي ميخواهيم ايجاد کنيم» پاسخ ميدهد و يك تصوير ايدهآل ،واحد و جذاب از آينمده ترسميم
مينمايد .چشم انداز تصوير جذابي از وندههايي است که شور و اشتياق و هيجان را در افراد هنگام کار القا و الهام ميکنمد .بمه
زبان ساده چشمانداز مشترك ،يك تصوير شداف و مورد تائيد ذيندعان ميباشد که آينده را مشخص ميکند.
به منظور مشخص و روشن نمودن و نيز تعريف فرداي جديد ،چشمانمداز سماختاري را کمه راهنمماي تممام تصمميمگيمريهما،
برنامهريزيها و کارها باشد ،فراهم مميآورد .چشمم انمداز بمراي رسميدن بمه آينمدهاي کمه معمموالً کممي دورتمر از دسمترس
ميباشد ،بر روي نقاط قوت سازماني و منابعي که بايد توسعه بيابند تمرکز ميکند .چشمانداز يك نيروي محرك است که بانث
يك تالش و جستجوي بيپايان براي موفقيت و برتري ميشود ].[5
 -3-1-2-1مدل آليسون
در اين مدل ،چشمانداز تصوير راهنماي موفقيت است ] .[3بيانيه چشممانمداز بمه سمؤال «موفقيمت چگونمه اسمت و شمبيه
چيست؟» جواب ميدهد .چشم انداز بايد گروهها را به مبارزه و چالش بطلبد تا قابليتهايشان را گسترش دهند و بمه اهدافشمان
برسند.
آليسون در فرآيندي که براي مديريت راهبردي طراحي نموده است ،جايگاهي مشابه بما ديويمد بمراي تمدوين مأموريمت و
چشمانداز قائل شده است .او معتقد است که پس از کسب آمادگي و حصول مقدمات اوليه برنامهريمزي ،اولمين گمام در فرآينمد
اصلي تدوين استراتژي (به ننوان رکن جهت ساز) بايد تدوين چشمانداز مطلوب و آرمان باشد.
از نظر وي ،بيانيه چشمانداز موثر بايد هم چشمانداز داخل و هم چشمانداز خارجي را در نظر بگيرد .چشمانمداز خمارجي بمر
روي اين که اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهبود مييابد ،تغيير ميکند و متداوت ميشود ،تمرکز دارد .هنگامي کمه
چشمانداز خارجي بيان نمود که بنگاه چگونه برنامهاي براي تغيير جهان دارد ،چشمانداز داخلي تعيين ميشود.
در اين مدل ،پيشنويس بيانيه چشمانداز با ايدهها و نگرشي که از بحثها و گدتگوها بيرون ميآيد و نيز احساس و بيمنش
مشترکي که از مسير (جهت) و انگيزه ايجاد ميشود ،آغاز ميگردد .تمامي ذيندعان بايد در طوفان فکري ابتدايي و نيز بعضي از
گدتگوها حاضر باشند.
 -4-1-2-1مدل مكميالن
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چشم انداز ،تصوير ذهني قوي از آنچه که ما در آينده ميخواهيم بشويم ،ميباشد .چشم انداز ريشه در واقعيت دارد امما روي
آينده تمرکز مينمايد .تدوين چشم انداز ،فرآيندي شامل روشن نمودن ارزشها ،تمرکز بمر روي مأموريمت و گسمترش افمق بما
استداده از بيانيه چشم انداز ميباشد .تدوين چشم انداز ،راه و روشهاي خالقانه براي چالشهاي کسب و کار فمراهم مميآورد و
جرقه ارزيابي و يادگيري پيوسته در سازمان را به وجود ميآورد.
از نظر وي داليل تدوين چشمانداز سازمان نبارتند از :هماهنگي و متناسب کردن کار افراد مختلف ،کمك بمه هممه بمراي
تصميمگيري ،ايجاد اصول و پايهاي براي برنامهريزي کسبوکار ،به چالش کشيدن اوضاع غير ايدهآل فعلي و ايجاد رفتارهماي
متجانس و موافق در افراد به صورت قابل توجه ].[5
 -2-2-1مطالعات تطبيقي چشمانداز در اسناد ملي فناوريهاي راهبردي
در کنار بررسي مدلهايي که در به صورت تئوريك بر موضوع تدوين چشمانداز تمرکز داشتند ،در اين قسممت بمه چشمم-
اندازهاي موجود در اسناد راهبردي داخلي و خارجي پرداخته ميشود .آشنايي با اين بيانيهها و نيز مؤلدههاي مورد توجه در همر
يك ميتواند به تعيين ويژگيهاي چشمانداز توسعه يك فناوري در سطح ملي کمك نمايد.
 -1-2-2-1مطالعه تطبيقي داخلي
بررسي چشمانداز پردازي در اسناد ملي داخلي بخش اول از مطالعات تطبيقي است.
در ادامه چند نمونه از بيانيههاي چشم انداز فناوريهاي جديد کشور ارائه خواهد شد.

چشمانداز بخش انرژي باد
جمهوري اسالمي ايران پيشتاز در نصب و راهاندازي نيروگاههاي بادي بومي و توسعه فناوري و کسبوکارهاي دانشبنيمان
رقابتپذير در منطقه ،به طوري که در افق  1404بتواند بر اساس شاخصهاي دستيابي به فناوري در اين زمينه برترين کشمور
در منطقه قلمداد گردد.
چشمانداز فناوري نانو
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براي تحقق چشمانداز بيستساله جمهوري اسالمي ايران ،جنبش نرمافزاري و بهبود سطح ،کيديت و امنيت زندگي ممردم،
در افق دهساله ،جمهوري اسالمي ايران کشوري است توسعه يافته در فناوري نانو:
 با زيرساختهاي بومي و پيشرفته و داراي سهم برتر منابع انساني متخصص
 داراي تعامالت داخلي و بينالمللي موثر و سازنده
 مولد ارزش افزودهي اقتصادي حاصل از فناوري نانو
 داراي توان رقابت در سطح جهان
چشمانداز فناوري پيلسوختي
با اتکا به خداوند متعال و در راستاي تحقق چشمانداز بيست ساله کشور و با تالش نظاممند ذيندعان اين فناوري در يمك
دوره پانزده ساله ،جمهوري اسالمي ايران بر مبناي شاخصهاي بينالمللي توسعه فناوري ،جزء پنج کشور توسعهيافته ،توانمنمد
و صاحب فناوري قاره آسيا و اولين کشور منطقه در زمينه طراحي ،توليد ،ارتقاء و بهکارگيري فناوري پيلهاي سوختي راهبردي
خواهد شد.

چشمانداز فناوري سلولهاي بنيادي
با الهام از اهداف سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404و در راستاي ارتقاي سطح زندگي و سالمت جامعه،
ايران کشوري توسعهيافته در زمينهي نلم و فناوري سلولهاي بنيادي و زيرساختهماي بمومي و داراي سمهم مموثر در توليمد
دانش و فناوري ،توسعه سرمايه انساني و فيزيکي ،ايجاد ارزش افزوده ،افزايش توان رقابت و تعامل در سطح جهاني خواهد بود.
چشمانداز فناوري اطالعات
فناوري اطالنات نامل پيشران در توسعه ملي دانش پايه ،خلقکننده ارزش ،فراهمکننده فرصتهاي امن و نادالنمه بمراي
همه ايرانيان؛ شکلدهنده مديريت دانش و جامعه شبکهاي هوشمند متکي بر هويمت ايرانمي -اسمالمي و کمانون پيشمرفتهي
فناوري اطالنات در منطقه جهت نيل به اهداف چشمانداز  1404هجري شمسي است.
چشمانداز فناوريهاي زيستي
 ارتقاي سطح نلمي و دانش فني زيستفناوري کشور و کسب سهم نلمي شايسته در نرصه جهاني
 ارتقاي سهم شايسته زيستفناوري در توسعه بخش کشاورزي ،محيط زيست ،بهداشت و درمان ،صنعت و معدن
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 کسب مقام پيشتازي در زيستفناوري در سطح منطقه
 بهبود کمي و کيدي فرآوردههاي کشاورزي انم از گياه ،دام و طيور براي رسيدن به خودکدايي نسبي
 همکاري با جامعه جهاني براي توسعه زيستفناوري در کشور و استداده صلحآميز از اين فناوري نوين
 -2-2-2-1مطالعات تطبيقي خارجي
قسمت دوم مطالعات تطبيقي ،بررسي چشمانداز در تجارب سند نويسي ساير کشورها است.
چشمانداز فناوري نانو در آفريقاي جنوبي
ساخت جامعهاي کامياب که به دنبال بهرهبرداري از نلم و فناوري براي دستيابي به منافع پايدار و برابمر در ميمان انضماي
خود است.
چشمانداز توسعه خودروهاي الکتريکي در کانادا
تا سال  500،000 ،2018دستگاه خودروي الکتريکي در جادههاي کانادا خواهد بود .ايمن خودروهما بايمد از لحما قطعمات
داخلي و ساخت و توليد ،بومي باشند ،حتي بيشتر از ساير وسايل نقليه توليدي کانادا در سال .2008

چشمانداز فناوري پيلسوختي در اياالت متحده
دستيابي به آيندهاي روشن براي ملت ،که در آن انرژي حاصل از هيدروژن و فناوري پيملسموختي ،نيرويمي پماك ،کمافي،
مطمئن ،اقتصادي و به ننوان جزء جدايي ناپذيري از تمام صنايع و بخشها در کليه مناطق کشور باشد.
چشمانداز انرژي هيدروژن و فناوري پيلسوختي در چين
در چشمانداز کشور چين ،گذار به اقتصاد هيدروژني در سه مرحله زير صورت ميگيرد:
 تحقيق و توسعه و پروژههاي نمايشي (تا سال  :)2020حمايت کامل دولت از تحقيمق و توسمعه در انمرژي هيمدروژن و
فناوري پيلسوختي
 ورود به بازار ( :)2050-2020دستيابي جامعه به انرژي هيدروژن و فناوري پيلسوختي به صورت کاربردي
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 اقتصاد هيدروژني ( 2050و بعد) :فراهم آوردن انرژي هيدروژن و فناوري پيلسوختي به صورت قابمل رقابمت بما سماير
گونههاي انرژي و مورد قبول جامعه
 -3-2-1روش پيشنهادي ترسيم چشمانداز توسعه فناوري
با بررسي مدلهاي تدوين چشمانداز بنگاهي و نيز کسب آگاهي از مطالعات تطبيقي صورت پذيرفته ،ترسيم افق چشمانداز
در چهار مرحلهي زير به انجام ميرسد( .شکل )1-1

شکل ( :)1-1روششناسي چشمانداز پردازي

 )1جمعآوري وروديهاي الزم براي ترسيم چشمانداز
جمعآوري وروديهاي الزم براي ترسيم چشمانداز از راههاي زير صورت ميپذيرد:
بررسي اسناد باالدستي :پيش از شروع هر بحث ديگر تدوين چشمانداز ،ضروري است تا با بررسي اسناد باالدستي ،طرحهما
و راهبردهاي کالن تدوين شده در سطوح باالتر و اصول ارزشي توسعه فناوري موجود در جامعمه ،تصمويري از بسمتر فعلمي و
نگاههاي آينده پيرامون فناوري حاصل گردد .اين تصوير در شکل دادن به مؤلدههاي چشمانداز نقش مهمي بر نهده دارد.
 نظرسنجي کارشناسي :بيان يك نتيجه بر پايه يك مجمونه شواهد يا انتظارات از آينده که از اطالنات و منطمق افمراد
آشنا با موضوع مورد نظر حاصل ميشود ،يکي ديگر از راههاي تأمين وروديهاي الزم براي ترسيم افمق چشممانمداز
است .انديشهها و تدکرات خبرگان حوزه فناوري از آينده پيش رو سهم قابل توجهي در ترسيم چشمانداز دارد.
 )2تدوين بيانيه اوليه چشمانداز
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بيانيه اوليه چشمانداز توسط تحليلگران و مشاوران تهيه ميشود .در اين مرحله بر مبناي وروديهاي حاصل از مراحل قبل
(هوشمندي فناورانه ،اطالنات اوليه ،اصول ارزشي) ،به ترسيم افق چشمانداز در چارچوب اصول ارزشي تمدوين شمده پرداختمه
ميشود .با بررسي مدلهاي تدوين چشمانداز بنگاهي و نيز با بهرهگيري از مطالعات تطبيقي تدوين چشمانداز ،الزم است تا به
مؤلدههاي ضروري چشمانداز و نيز ويژگيهاي افق چشمانداز در سطح ملي توجه شود .بر اين اساس ،ويژگيهاي يك چشمم-
انداز توسعه فناوري در سطح ملي به شرح زير است:
 تدوين چشمانداز بايد با بررسي محيط داخل و خار و نيز با دريافت بازخورد از تمام مراحل برنامهريزي راهبردي صورت
گيرد.
 چشمانداز بايد به تصويري شداف و مورد تاييد همه ذيندعان منجر شود.
 چشم انداز بايد در رسيدن به آيندهاي که معموالً کمي دورتر از دسترس ميباشد ،بر روي قموت هما و منمابعي کمه بايمد
توسعه بيابند تمرکز کند.
 در تدوين چشمانداز هم بايد بر چگونگي تغيير محيط در خار (چشمانداز خارجي) و نيز تصوير مطلوب در محيط داخل
(چشمانداز داخلي) تمرکز صورت پذيرد.
همچنين ،يك افق چشمانداز ملي بايد دربرگيرندهي مؤلدههاي زير باشد (يك بيانيه چشمانداز لزوما دربرگيرندهي تمام اين
مولدهها نيست .اينها درحقيقت مجمونه مؤلدههايي هستند که وجود بعضي از آنها مانند افق چشمانداز در بيانيمه ضمروري و
اشاره به بعضي ديگر مانند جايگاه فناوري اختياري است:).
 در نظرگيري بعد زمان و افق برنامهريزي براي ايدهآلهاي ذکر شده در بيانيه چشمانداز
 اشاره به جايگاه و رتبهي نددي توانمندي فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستي تعيين شده در اسناد قبلي
 درنظرگيري مالحظات اصول ارزشي
 توجه به سطح رقابتپذيري فناوري توليدي
 تعيين حوزهي کاربرد فناوري منتخب
 اشاره به نتايج کلي سياسي ،اجتماني ،اقتصادي و زيستمحيطي حاصل از توسعه
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 تعريف کلي حوزه فعاليت (طراحي ،توليد ،بهکارگيري)
 )3تاييد و نهاييسازي بيانيه اوليه چشمانداز
چشمانداز تعريف شده توسط تحليلگران و مشاوران در مرحله قبل بايد براي نهايي شدن به تاييد کميته راهبمري مسمئول
توسعه فناوري ،متشکل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .اين تاييد نالوه بر نمايش صمحت آينمده ترسميم شمده ،بمه
همگرا شدن نظرات خبرگان در مورد هريك از مؤلدههاي آينده فناوري نيز منجر ميشود.
 )4دريافت بازخورد از ساير مراحل
ترسيم چشمانداز بايد در تعامل با گامهاي بعدي صورت پذيرد .به نبارت ديگر ،چشمانداز تعريف شده در اين بخش بمدون
دريافت بازخورد از ساير گامها ميتواند ماهيتي خار از واقعيت و غيرنملياتي داشته باشد .بنابراين در اين گمام الزم اسمت تما
چشمانداز اوليه تعريف شده با انجام هر گام (تعيين راهبردهاي کالن ،تحليل نملکرد و وضع سياستها) ممورد بمازنگري قمرار
گرفته و تغييرات الزم در مؤلدههاي آن صورت پذيرد.
 -3-1هدفگذاري کالن
يکي ديگر از گامهاي اساسي در تعيين جهتگيريهاي کالن ،تدوين اهداف توسعه در راستاي چشمانداز تعريف شده است.
اين هدفگذاري در سطح کالن به منظور شداف نمودن مسير نيل به چشمانداز انجام مميگيمرد .در حقيقمت اهمداف ممذکور،
پاسخگوي يك سؤال اساسي است با ننوان "براي رسيدن به چشمانداز در افق زماني تعيين شده ،به چه مقاصدي بايد دسمت
يافت؟" با تعيين اين اهداف در مسير دستيابي به چشمانداز ،کنش گران دخيل در نظام توسمعه فنماوري ،اهمداف بلندممدتي را
دنبال ميکنند و در نتيجه ،برنامهريزيها ،تصميمگيريها و فعاليتهاي خود را بر اساس آن به صورت دقيقتمر و بما جزئيمات
بيشتر انجام ميدهند.
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در مدل پيشنهادي براي تدوين اسناد راهبردي توسعه فناوري ،تدوين اهداف با دو رويکرد باال به پمايين و پمايين بمه بماال
صورت ميپذيرد .رويکرد باال به پايين ،رويکردي هدف محور است که به دنبال ترسميم يمك آينمدهي مطلموب بمراي توسمعه
فناوري است .در طرف مقابل ،رويکرد پايين به باال نگاهي مسئله محور 1به توسمعه فنماوري دارد .بما اسمتداده از ايمن رويکمرد
ترکيبي ،از يك طرف هم راستايي اهداف با چشماندازهاي کالن ملي و ساير ارکان جهت ساز باالدستي حدظ شده و از طمرف
يگيرنمد .در ايمن بخمش،
ديگر ،تمام مسايل و مشکالت موجود در مسير توسعه فناوري نيز مورد هدف تحليل و بررسي قرار م 
فرايند تدوين اهداف کالن با نگاهي باال به پايين صورت ميگيرد .اين اهداف در راستاي چشمانداز و با تعريف حوزههاي هدف
مشخص ميشوند .نالوه بر حوزههاي هدف که بيانکننده ابعاد اهداف تعريف شده است ،کيديت آنها نيمز بايمد بما مشمخص
نمودن ويژگيهاي اهداف معين شود .به منظور تعيين کردن حوزهها و ويژگيهاي ضروري هدف ،همانند تدوين چشمانداز ،به
بررسي هدفگذاري در سطح بنگاه ،مطالعات تطبيقي داخلي و مطالعات تطبيقي خارجي پرداخته ميشود.
 -1-3-1هدفگذاري بنگاهي
در منابع برنامهريزي راهبردي در سطح بنگاه ،مطالعات مختلدي با موضونيت تدوين حوزههاي اهداف تعيين شده است .در
زير به طور خالصه به بررسي اين مدلها پرداخته ميشود:
حوزههاي اهداف در مدل کارت امتيازي متوازن][4

 منظر مالي (سودآوري ،رشد درآمد و افزايش بهره وري)
 منظر مشتري (تعين مشتريان مخاطب ،تعيين ارزشهاي پيشنهادي بنگاه با توجه به مشتريان)
 منظر فرايندهاي داخلي (روابط با تأمينکنندگان ،تصميمگيري در مورد توسعه محصوالت و خدمات جديد ،خدمات پس
از فروش و مهندسي مجدد فرايندهاي توليد)

1.Issue-based
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 منظر يادگيري و رشد (رضايت کارکنان ،فضاي مناسب کاري ،دسترسي به سيستمهماي اطالنماتي الزم ،برناممههماي
آموزش کارکنان)
حوزههاي اهداف در مدل پيرس و رابينسون ][2

توجه به مشتري ،نوآوري ،بهرهوري ،توجه به بخش مالي ،منابع انساني ،لحا کردن محيط خارجي
حوزههاي اهداف بر اساس مدل ترکيبي فيليپس
 بازار (سعي در حدظ سهم بازار فعلي ،افزايش صادرات)
 نوآوري (باال بردن توان نوآوري و طراحي محصول)
 بهرهوري (بهبود کيديت محصوالت توليدي ،افزايش بهرهوري واحدهاي توليدي و خدماتي شرکت)
 منابع مالي (استداده بهينه از منابع مالي شرکت و خار از شرکت براي تأمين اهداف بازار)
 منابع انساني (ايجاد انگيزه براي ارائه کار بهتر)
 مسئوليتهاي اجتماني (حدظ محيط زيست و حدظ ايمني و بهداشت محيط کار)
 منابع اوليه (تالش براي تأمين مواد اوليه مورد نياز از داخل کشور)
حوزههاي اهداف بر اساس مدل دکتر اعرابي
 سودآوري
 بهرهوري (سادهسازي رويهها و سيستمها بر مبناي استانداردهاي جهاني)
 موضع رقابتي (ارتقاي نقش و جايگاه در اقتصاد ملي ،توسعه همکاريهاي بينالمللي و منطقهاي)
 پيشرفت کارکنان (سرمايهگذاري در نيروي انساني و ظرفيتسازي)
 روابط کارکنان
 رهبري فناورانه
 مسئوليت اجتماني (جلب رضايت ،انتماد و مشارکت خدمتگيرندگان)
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نالوه بر حوزههاي هدف ذکر شده ،ويژگيهايي نيز براي اهداف در سطح بنگاه نيز در ادبيات اشاره شده است .اين ويژگي-
ها نبارتند از:
 قابل کاربرد بودن؛
 قابل اندازهگيري بودن؛
 در نظر داشتن محدوديت منابع؛
 قابل دستيابي بودن؛
 مشخص بودن؛
 قابليت انعطاف داشتن؛
 واقعگرايانه بودن؛
 قابل قبول بودن؛
 و محدود به زمان بودن ].[5
 -2-3-1مطالعات تطبيقي
در اين قسمت ،هدف رسيدن به تصويري از جنس اهداف کالن تبيين شده در اسناد ملي فناوريهاي راهبردي ،مطالعمهي
تطبيقي براي دو فناوري در داخل (نانو و پيلسوختي) ،يك بخش در داخل (بخش انرژي باد) و نيز دو فناوري در خمار (نمانو
آفريقاي جنوبي و پيلسوختي اياالت متحده) صورت ميپذيرد.
اهداف کالن فناوري نانو در ايران

 دستيابي به سهم مناسبي از تجارت جهاني با استداده از فناوري نانو
 ايجاد زمينه مناسب براي بهرهمندي از مزاياي فناوري نانو در جهت ارتقاي کيديت زندگي مردم
 نهادينه شدن توسعه پويا و پايدار نلوم ،فناوري و صنعت نانو
اهداف کالن فناوري پيلسوختي در ايران

 طراحي ،توليد و ارتقا فناوري پيلهاي سوختي راهبردي در بازارهاي رقابتي داخل و خار از کشور با رنايت اولويتهاي
بازار تقاضا
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 بسط و توسعه سرمايهگذاري در صنعت توسعه پيلهاي سوختي راهبردي و فناوريهاي کليدي آن بما تاکيمد بمر نقمش
بخش خصوصي ،تکيه بر مزيتهاي رقابتي ،ايجاد اشتغال و رويکرد صادرات (تحريك طرف نرضه)
 ايجاد و گسترش ظرفيتهاي بهکارگيري و بهرهبرداري از فناوري پيلسوختي راهبردي در داخل و خمار از کشمور بما
ايجاد بهرهگيري از سازوکارهايي مانند احتساب هزينههاي واقعي انرژي ،توسعه بازارهاي ويژه در کشور و وضع قوانين
مورد نياز (تحريك طرف تقاضا)
اهداف کالن بخش انرژي باد ايران

 افزايش سهم نيروگاههاي بادي متناسب با افزايش ميزان نصب انواع نيروگماههما در کشمور بما تمأمين حمداقل 24500
مگاوات ظرفيت نصبشده در افق چشمانداز
 ارتقاء قابليت اطمينان و امنيت شبکه انرژي از طريق توسعه انرژي بادي و ايجاد تنوع در سبد انرژي کشور
 بهبود وضعيت زيستمحيطي کشور از طريق کاهش آاليندههاي زيستمحيطي
 افزايش توانمنديهاي فناورانه کشور در حوزه انرژي بادي با رويکرد صادرات فناوري و با تاکيد بر توانمندسازي بخمش
خصوصي
 افزايش حجم سرمايهگذاري در توسعه کسبوکارهاي دانشبنيان و توسعه دانش فني توسط بخش خصوصي در راستاي
توليد ثروت
اهداف کالن فناوري نانو در آفريقاي جنوبي

 حمايت از تحقيقات بلندمدت در زمينه نلوم نانو که منجر به فهم نميقي از طراحي ،ترکيب ،خصوصيت و مدلسازي از
مواد نانو ميگردد
 حمايت از ساخت تجهيزات جديد و تازه به ننوان کاربردي از فناوري نانو در حوزههاي مختلف
 توسعه منابع انساني مورد نياز و زيرساختهاي ضروري توسعه فناوري نانو
 تحريك و حمايت از توسعه در مأموريتهاي فناورانه جديد مانند مواد پيشرفته براي توليد پيشرفته و مواد پيشرفته براي
فناوريهاي اطالنات و ارتباطات
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اهداف کالن فناوري پيلسوختي در اياالت متحده

 تبديل به موقع و کاراي سيستمهاي انرژي ملي و ابقاي پيشروي اياالت متحده در فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي نو
 حدظ تالشهاي پوياي اياالت متحده در نلوم و مهندسي ،به ننوان اساس موفقيت اقتصمادي کشمور ،بما پيشمروي در
حوزههاي راهبردي
 بنيان نهادن يك چارچوب نملياتي و سازگار شده که موفقيت مأموريت تمدوين شمده را حمداکثر نمايمد بما دربرداشمتن
آيندهي مطلوب تمام ذيندعان

 -3-3-1روش پيشنهادي تبيين اهداف کالن توسعه فناوري
هدفگذاري در سطح کالن ،با توجه به مقوله چشمانداز صورت ميگيرد .نتايجي را که توسعه فناوري در يك دوره چندساله
طي ميکند اهداف بلندمدت تعيين ميکنند .روش پيشنهادي زير ميتواند براي تدوين اهداف کالن در توسمعه فنماوري ممورد
استداده قرار گيرد.
 )1دريافت ورودي از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،هوشمندي فناورانه

در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پيرامون اهداف کالن توسعه فناوري استداده شود .اين کار با برگزاري کارگماههماي
خبرگي و بحث گروهي ميان متخصصين ،در چارچوب نتايج حاصل از هوشمندي فناورانه (روندهاي رشد و توسمعه فنماوري در
آينده) ،تاکيد بر مؤلدههاي موجود در چشمانداز و در نظر داشتن اصول ارزشي صورت ميگيرد .در مجموع ميتوان اينطور بيان
نمود که اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
 )2تدوين اوليه اهداف کالن بر اساس اطالعات ورودي

با توجه به نظرات جمعآوري شده متخصصين پيرامون اهداف کالن ،در اين مرحله الزم است تا تحليلگران به پااليش اين
نتايج با در نظر داشتن دو محور حوزههاي هدف و ويژگيهاي هدف بپردازند .به نبارت ديگر ،تحليلگران نظرات خبرگان را در
حوزههاي هدف دستهبندي نموده و با در نظر داشتن ويژگيهاي ضروري ،آنها را بازنويسي ميکنند.
حوزههاي اهداف به معرفي ابعادي ميپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شود .اگرچمه ايمن حموزههما در همر ممورد
مطالعاتي داراي تداوتها و دستهبنديهاي مختلدي ميباشد ،اما ميتوان يك حالت نمومي براي اين حوزهها ارائه نممود .ايمن
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دستهبندي تنها به منظور ساماندهي ذهني برنامهريزان در تدوين اهداف اسناد راهبردي است و الزامي در پوشش هممهجانبمه
آنها در هر مورد مطالعاتي به وجود نميآورد .به طور کلي چهار حوزه زير را ميتوان به ننوان ابعماد ضمروري تمدوين اهمداف
کالن توسعه فناوري در سطح ملي در نظر داشت:
 موقعيت رقابتي :ميزان موفقيت در تسلط نسبي بر بازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
 ظرفيتسازي :رشد و پيشرفت دانش فناوري ،توسعه نيروي انساني متخصص ،بهرهبرداري و نملياتي نمودن دانش بمه
فناوري
 مسئوليت اجتماني :درنظرگيري مسايل زيستمحيطي ،بهبود سطح رفاه اجتماني ،باال بردن رشد اقتصادي ،مشرونيت
بخشي
 نوآوري :باال بردن توان نوآوري و طراحي محصول و فرايند
 )3تاييد و نهاييسازي اهداف کالن

اهداف کالن ،راهنماهاي توسعه در ساير مراحل خواهند بود .بنابراين ،اهداف اوليه طراحي شده براي نهايي شمدن نيازمنمد
تاييد دوباره افراد متخصص هستند .اجراي اين مرحله به کاهش خطاي ناشي از بازنويسي و پااليش اهداف توسط تحليلگران
کمك ميکند.
 )4دريافت بازخورد

از آنجا که تدوين گامهاي مختلف سند در يك فرايند تعاملي به وقوع ميپيوندد ،اهداف کالن تدوين شده در حموزه ممورد
نظر ،ممکن است با تدوين گامهاي بعدي سند دچار تغيير و اصالح شوند .تدوين اهداف خرد (اهداف پايين-به-باال) و دريافت
تصوير واقعيتر از وضعيت موجود يکي از مهمترين بازخوردهايي است که ميتواند منجر به بازبيني در اهداف کالن شود .شکل
( )2-1نمايش گرافيکي مراحل تدوين اهداف کالن را به طور خالصه به نمايش ميگذارد.
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شکل ( :)2-1روش تدوين اهداف کالن

-4-1نتيجهگيري
در اين فصل با استداده از مدهوم چشم اندازپردازي و اهداف کالن به شناسايي مدلهاي مختلف آن بمه ننموان بخشمي از
فرآيند تدوين راهبرد پرداخته شد و همچنين نمونههايي از بيانيههاي چشمانداز و اهداف کالن استداده شده در اسناد ملي ساير
کشورها و چشمانداز و اهداف کالن ساير صنايع کشور مورد بررسي قرار گرفت .سمپس بما اسمتداده از بررسمي ايمن تعماريف و
مطالعات تطبيقي ويژگيهاي چشمانداز و اهداف کالن توسعه فناوري در سطح ملي استخرا گرديمد .در نهايمت بما توجمه بمه
مدلهاي مختلف چشماندازپردازي مدل منتخب تدوين چشمانداز و اهداف کالن تعيين گرديده است.

 -2فصل دوم
الزامات ايجاد شده از منظر اسناد
باالدستي در خصوص توسعه
نرمافزارهاي شبکه برق
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

-1-2مقدمه
در اين فصل کليه الزامات ايجاد شده توسط اسناد باالدستي و قوانين مصوب کشور که ممرتبط بما "توسمعه نمرمافزارهماي
تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق" است ،مورد بررسي قرار ميگيرد .اين اسناد همم شمامل اسمنادي اسمت کمه مربموط بمه
سياستهاي کالن و کلي کشور است و هم شامل اسنادي است که مستقيماً به نرمافزارهماي شمبکه بمرق يما شمبکه بمرق يما
نرمافزارها مربوط هستند .الزم به ذکر است اين اسناد به صورت مدصل طي گزارش مرحله اول پروژهي تدوين سند راهبردي و
نقشه راه توسعه فنآوري "طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق ايران" فصل دوم بما
ننوان مرزبندي نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق بحث شده است.
-2-2معرفي قوانين و اسناد باالدستي مرتبط با توسعه نرمافزارهاي شبکه برق
شرح کامل اسناد باالدستي در فاز اول پروژهي تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فمنآوري "طراحمي ،پيمادهسمازي و
توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق ايران" به طور کامل بيان شده است .در اين قسمت خالصهاي از اين
اسناد آمده است:
جدول ( :)1-2خالصه اسناد باالدستي توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تاريخ

قانون

مرجع صادرکننده

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
سند چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
سياستهاي کلي نظام در بخش انرژي
سياستهاي کلي نظام در بخش تشويق سرمايهگذاري
سياستهاي کلي نظام در خصوص اصل  44قانون اساسي
سياستهاي کلي نظام در خصوص اقتصاد مقاومتي
سياستهاي کلي نظام در بخش توليد ملي ،حمايت از کار و
سرمايه ايراني
سياستهاي کلي نظام در بخش امنيت فضاي توليد و تبادل
اطالنات
سياستهاي کلي نظام در خصوص اصالح الگوي مصرف
سياستهاي کلي نظام در بخش پدافند غيرنامل
سياستهاي کلي نظام در بخش صنعت

شوراي بازنگري قانون اساسي
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجلس شوراي اسالمي
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام

1368
1382
1389
1379
1389
1384
1392

مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام

1391

مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام

1389

مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام

1389
1389
1391

تصويب
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رديف
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ويرايش اول،تير 1394

تاريخ

قانون

مرجع صادرکننده

سياستهاي کلي نظام در خصوص اشتغال
سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه نلمي و تحقيقاتي
کشور در بخش آموزش نالي و مراکز تحقيقاتي
سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه فنآوري
سند تحول راهبردي نلم و فنآوري کشور
نقشه جامع نلمي کشور
برنامه راهبردي وزارت نيرو
قانون هدفمند کردن يارانهها
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي
نوآوريها و اخترانات
سند راهبردي نظام جامع فنآوري اطالنات جمهوري اسالمي
ايران
سند راهبردي جامعه اطالناتي ايران
سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطالنات کشور
قانون جرائم رايانهاي

مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام

1390

مجمع تشخيص مصلحت نظام

1383

مجمع تشخيص مصلحت نظام
وزارت نلوم ،تحقيقات و فنآوري
شوراي نالي انقالب فرهنگي
وزارت نيرو
مجلس شوراي اسالمي
مجلس شوراي اسالمي

1383
1388
1390
1390
1388
1390

مجلس شوراي اسالمي

1389

هيأت وزيران

1387

شوراي نالي اطالعرساني
هيأت وزيران
مجلس شوراي اسالمي

1388
1387
1388

تصويب

 -1-2-2نتيجه گيري الزامات اسناد باالدستي
با توجه به مطالب فوق الزاماتي که در زمينه توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق ميبايست در تمدوين
بيانيه چشمانداز در نظر گرفته شوند در جدول  2-2گردآوري شده است.
جدول ( :)2-2الزامات اسناد باالدستي توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق
رديف

قانون تصويب شده

الزامات ايجاد شده

1

سند چشمانداز  1404جمهوري اسالمي ايران

 دستيابي به جايگاه اول اقتصادي ،نلمي و فنآوري در سطح منطقه
 برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد نلم و فنآوري ،متکي بمر سمهم
برتر منابع انساني و سرمايه اجتماني در توليد ملي
 گسترش پدافند غيرنامل

2

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي
ايران

 در ماده  ،231اقدامات دولت به منظور ارتقاء سمطح حداظمت از اطالنمات
رايانهاي و امنيت فنآوريها و اجراي سند امنيت فضاي تبادل اطالنات

3

سياستهاي کلي نظام در بخش انرژي

 ايجاد تنموع در منمابع انمرژي کشمور و اسمتداده از آن بما رنايمت مسمائل
زيستمحيطي و تالش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير
 تالش براي کسب فنآوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از
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رديف

4

5
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قانون تصويب شده

سياستهاي کلي نظام در خصوص اقتصاد مقاومتي

سياستهاي کلي نظام در بخش توليد ملي،
حمايت از کار و سرمايه ايراني

الزامات ايجاد شده
قبيل بادي و خورشيدي و پيلهاي سوختي و زمينگرمايي در کشور.
 دستيابي به رتبهي اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه
 مقابله با ضربهپذيري درآمد حاصل از صادرات ندت و گاز
 توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه ،کار ،کاالها و خدمات ايراني
 هممدايت و تقوي مت تحقي مق و توسممعه و نمموآوريهمما و زيربناهمماي آنهمما و
بهرهگيري از آنها ،با هدف ارتقاء کيدي و افزايش کمي توليد ملمي ،بماال
بردن درجه ساخت داخل تا محصمول نهمايي ،حمايمت از تجماريسمازي
فممنآوري محصممول و بهممرهگيممري از جممذب و انتقممال دانممش فنممي و
فنآوريهاي روز و ايجاد نظام ملي نوآوري
 گسترش اقتصاد دانشبنيان با تأکيد بمر توسمعه مؤلدمههماي اصملي آن ،از
جمله :زيرساخت هاي ارتباطي ،زمينههماي تسمهيل تبمديل دسمتاوردهاي
پژوهش به فمنآوري و گسمترش کماربرد آن ،حمايمت قمانوني از حقموق
اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط کردن بخشهاي نلمي و پژوهشي با
بخشهاي توليدي کشور.

6

سياستهاي کلي نظام در بخش امنيت فضاي توليد و
تبادل اطالنات

 تکيه بمر فمنآوري بمومي و توانمنمديهماي تخصصمي داخلمي در توسمعه
زيرساختهاي نلمي و فني

7

سياستهاي کلي نظام در خصوص اصالح الگوي
مصرف

 حداکثرسازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايههاي انساني ،اجتماني و
مادي با تأکيد بر اقتصاد دانش پايه

سياستهاي کلي نظام در بخش پدافند غيرنامل

 حمايت الزم از توسعه فنآوري و صنايع مرتبط مورد نياز کشمور در پدافنمد
غيرنامل با تاکيد بر طراحي و توليد داخلي.
 بمهکمارگيري اصممول و ضموابط پدافنممد غيرناممل در مقابلممه بما تهديمدات
نرمافزاري

سياستهاي کلي نظام در خصوص اشتغال

 ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار با تأکيد بمر اسمتداده از توسمعه فمنآوري و
اقتصاد دانشبنيان

سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه نلمي و
تحقيقاتي کشور در بخش آموزش نالي و مراکز
تحقيقاتي

 تعيين اولويتها در آموزش و پژوهش براي تأمين نيازهاي کشور و نيل بمه
جايگاه اول نلمي و فني در منطقه

8

9
10

11

12

13

سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه فنآوري

نقشه جامع نلمي کشور

راهبردهاي بخش برق و انرژي برنامهي راهبردي
وزارت نيرو

 توسعه فنآوري با هدف ارتقاء جايگماه ايمران در فمنآوري جهماني ،توليمد
دانش ،کسب ثروت و افزايش قدرت ملي
 تقويت زيرساختها و ظرفيتهاي ملي فنآوري در کشور
 توانا در توليد ،توسعه نلم و فنآوري و نوآوري و بهکارگيري دسمتاوردهاي
آن
 دستيابي به جايگاه اول نلم و فنآوري در جهمان اسمالم و احمراز جايگماه
برجسته نلمي و الهامبخشي در جهان
 توسعه سامانه هوشمند شبکه برق
 بهبود فضاي کسبوکار ،توسعه خصوصميسمازي و گسمترش مشمارکت و
ارتقاء توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني در حوزه برق و انرژي
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الزامات ايجاد شده

رديف

قانون تصويب شده

14

راهبردهاي بخش آموزش ،پژوهش و فنآوري

 ايداي نقش مؤثر در نقشه راه فنآوريهاي جديد و انتقمال و بموميسمازي
آنها
 توسعه و تقويت مسمتمر سمختافمزاري و نمرمافمزاري مراکمز آموزشمي و
تحقيقاتي صنعت آب و برق

قانون اصالح الگوي مصرف انرژي

 نصب کنتورهاي هوشمند مجهز به سيستم قرائت و کنترل هوشممند بمار و
امکانات فنآوري اطالناتي روزآمد براي همه متقاضيان جديد

 ارتقاء سطح تحقيق و توسعه و فنآوري بخش برق و انرژي
 تعريف و اجراي پروژههاي نمونه در زمينه انرژيهماي نمو و تجديدپمذير و
تجاريسازي آنها
 توسعه نرمافزارها و بانكهاي اطالناتي

15

 -3فصل سوم
نظرات متخصصان و خبرگان در
ترسيم بيانيه اوليه چشمانداز
توسعه نرمافزارهاي شبکه برق
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-1-3مقدمه
براي ترسيم بيانيه اوليه چشمانداز توسعه نرمافزارهاي شبکه بمرق ،بما نمه ندمر از خبرگمان ايمن حموزه بمه صمورت مجمزا
مصاحبههايي به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد و نظرات هر يك درباره سؤاالتي که در زير آورده شده اخذ گرديد.
در ادامه نظرات هر يك از خبرگان درباره سؤاالت مطرح شده به اختصار بيان ميگردد.
 با توجه به حوزههاي مشخص شده در پژوهشگاه نيرو نياز به توسعه نرمافزار را در کدام يك از اين حوزههما مهممتمر
ميدانيد؟
 به نظر شما در کداميك از اين حوزهها نيازمند توليد نرمافزار در داخل کشور هستيم و کدام نرمافزارها بهتمر اسمت از
خار از کشور تهيه شوند؟
 پتانسيل کشور براي توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق را در چه حد ميدانيد؟
 به نظر شما هدف از توسعه نرمافزار صنعت برق در کشور چه بايد باشد؟(اشتغال ،اهداف پدافندي ،نياز صمنعت بمرق و
)...
 با توجه به مطرح شدن بحثهاي اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي در اين سالها ،رويکرد توسمعه نمرمافمزار چمه
قابليت هايي در اين موضونات دارد؟
 با توجه به بحثهاي انرژيهاي نو و همچنين شبکه هوشمند بحث توسعه نرمافزار چقدر جدي و با اهميت ميباشد؟
 چشمانداز مطلوب صنعت نرمافزار تا ده سال آينده چه ميتواند باشد؟
متخصصان شبکه برق کشور که با هر يك به صورت مجزا مصاحبههايي صورت گرفته است در جدول ( )1-3ذيمل نشمان
داده شده است:
جدول ( :)1-3اسامي برخي از متخصصان مصاحبه شونده صنعت برق کشور
رديف

نام مصاحبه شونده

سمت

1

مهندس اميني

مدير نامل قدس نيرو

2

مهندس حجت

معاون اسبق وزير نيرو ٬مدير نامل سابق توانير

3

مهندس جنتيان

مديرنامل صانير ٬مديرنامل سابق برق منطقهاي تهران
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رديف

نام مصاحبه شونده

سمت

4

مهندس شيراني

مديرنامل شرکت موننکو

5

دکتر فرمد

مدير کل دفتر برنامهريزي کالن برق و انرژي وزارت نيرو

6

مهندس ايوبزاده

رييس گروه حداظت شرکت مديريت شبکه برق ايران

7

مهندس بيطرف

 8سال سابقه وزارت نيرو

8

دکتر نليپور

مدير کل دفتر فني و نظارت انتقال توانير

9

مهندس راني

مدير کل دفتر برنامهريزي شبکه توانير

در ادامه خالصه از مباحث هر يك از متخصصين درباره هر يك از سواالت فوق در جدول  2-3بيان شده است.

جدول ( :)2-3خالصه مصاحبات صورت گرفته با خبرگان حوزه نرم افزاري صنعت برق
نام خبره

سمت

مهندس

مدير عامل

اميني

قدس نيرو

نکات مطرح شده

موضوع
اولويت توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

-

ندم توانايي در اولويتبندي به نلت ارتباط حوزهها
بستر سازي براي نرمافزارهاي شبکههاي هوشمند ٬ريز شبکهها و منابع
تجديدپذير در بازهي زماني ميان مدت و بلند مدت
نياز هميشگي شبکه به حوزههايي نظير :پايايي٬امنيت٬حداظت و بهتبع
نياز به نرمافزارهاي اين حوزهها
اولويتبندي بر اساس شناسايي سمت و سوي شبکهي برق و
سرمايهگذاريهايي که در اين صنعت انجام ميگيرد

تصميمگيري در مورد خريد نرمافزار از خار از کشور يا
توليد در داخل

 محدوديتي در توليد نرمافزار در داخل وجود ندارد اما نبود انتماد بهکارايي نرمافزارهاي توليد داخل مانع استداده بوده است
 تصميمگيري براي خريد يا توليد بر مبناي مباحث فني و اقتصادي وپشتيباني
 -مالحظات استراتژيك (وضعيت روابط بينالمللي کشور)

پتانسيل کشور براي توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

 -پتانسيل باالي کشور در توسعهي نرمافزاري

هدف از توليد نرمافزار در داخل کشور

 ندم موضونيت اشتغال در هدفگذاري به نلت تعريف شدن اين بحثدر اقتصاد کالن
 -تعريف شدن پدافند غيرنامل ذيل فاکتور مباحث استراتژيك

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

نام خبره

سمت

نام خبره

سمت

ويرايش اول،تير 1394

موضوع

موضونيت مباحث اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي
با توسعهي نرمافزار

اهميت توسعهي نرمافزاري با توجه به مباحث
انرژيهاي تجديدپذير و شبکههاي هوشمند
چشمانداز نرمافزار طي  10سال آينده
موضوع

نکات مطرح شده
 توليد نرمافزار در صورتي که چارهاي جز اين نداشته باشيم بررسي فني اقتصادي خريد يا توليد در صورت امکان تهيه از خار کشور مباحث دانشبنيان به نلت نمومي بودن اين نرمافزارها چندان مطرحنيست
 -بيشتر مباحث اقتصاد مقاومتي مطرح است تا مباحث دانشبنيان

 اهميت باال به نلت قريبالوقوع بودن تناسب شبکهي برق ده سال آينده با نرمافزارهانکات مطرح شده

اولويت توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق
تصميمگيري در مورد خريد نرمافزار از خار از کشور يا
توليد در داخل

 توسعهي بخشي از نرمافزارهاي شرکتهاي توليد نرمافزاري دنيا مانندتوسعهي گرافيك
 ندم کارايي جزيرهاي کار کردن در بلند مدت در واقع بايد بخشي ازشبکهي نرمافزاري جهان بود

پتانسيل کشور براي توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

-

هدف از توليد نرمافزار در داخل کشور

-

معاون
اسبق وزير
مهندس

نيرو ٬مدير

حجت

عامل

موضونيت مباحث اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي
با توسعهي نرمافزار

سابق
توانير
اهميت توسعهي نرمافزاري با توجه به مباحث انرژي
نو٬انرژيهاي تجديدپذير و شبکههاي هوشمند

چشمانداز نرمافزار طي  10سال آينده

نام خبره

سمت

مهندس

مدير عامل

موضوع
اولويت توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

 داشتن ديد درست در مورد تواناييها و جايگاه خود در دنيا دانستن اين نکته که در دنيا چه نقشي ميخواهيم بازي کنيم گره خوردن آيندهي بشر به انرژي خورشيد (بقيهي انرژيهاي پاكمحدوديت خاص خود رادارند)
 هدفگذاري جهت مرجع شدن ايران در زمينهي استداده از انرژيخورشيد
 توسعهي شبکههاي هوشمند به درستي و در زمان مناسب به جهتممانعت از اتالف سرمايه
 تعريف نکردن جايگاه کشور در مقايسه با کشورهاي منطقه به نلتايجاد حساسيت در کشورهاي منطقه
 انتخاب کشورهايي نظير کره  ٬برزيل  ٬لهستان و  ...جهت مقايسهنکات مطرح شده
 -به ترتيب اولويت :کوردينيشن شبکه ٬نيبيابي و تعميرات شبکه

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

نام خبره
جنتيان

سمت

ويرايش اول،تير 1394

موضوع

صانير٬
مدير عامل
سابق برق
منطقهاي

تصميمگيري در مورد خريد نرمافزار از خار از کشور يا
توليد در داخل

نکات مطرح شده
 همکاري با شرکتهاي کشورهايي نظير امريکا  ٬انگليس و هلند و  ...وانجام افزونه بر روي نرمافزار اين شرکتها
 استداده از نرمافزارهاي نيبيابي خارجي و صرفاً آموزش متخصصينايراني به دليل کافي نبودن توانايي توليد در کشور

تهران
پتانسيل کشور براي توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

هدف از توليد نرمافزار در داخل کشور

موضونيت مباحث اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي
با توسعهي نرمافزار

اهميت توسعهي نرمافزاري با توجه به مباحث
انرژيهاي تجديدپذير و شبکههاي هوشمند

چشمانداز نرمافزار طي  10سال آينده

 نبود دانش در حد مسائل اکتساب پايههاي الزم از خار از کشور و استداده از دانش موجود نقبافتادگي تکنولوژيك کشور به دليل تحريمها نياز صنعت برق به ننوان اولويت اول که در نتيجهي آن اشتغال همايجاد ميشود
 دانشبنياني بودن توسعهي نرمافزار در صورت انجام کاري واقعي به صرفه بودن توسعهي نرمافزاري به جهت کاهش نياز به نيرويانساني  ٬افزايش صادرات و افزايش پايايي
 -قطعي بودن خريداران منطقهاي

 جدي نبودن بحث انرژيهاي تجديدپذير در کشور در مورد انرژيهاي تجديدپذير ابتدا بايد منابع مالي تأمين شود  ٬بهتکنولوژي برسيم و بعد توليد نرم افراز کنيم
 براي شبکههاي هوشمند ابتدا بايد بستر مخابراتي ايجاد گردد و سپستوسعه نرمافزاري صورت گيرد

-
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

نام خبره

سمت

ويرايش اول،تير 1394

نکات مطرح شده

موضوع

اولويت توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

 اهميت همهي موضوعها اولويت توزيع و سپس مديريت انرژي از نقطه نظر تقاضا (ديد تجاري) اولويت بهرهبرداري از بعد تکنيکي و پيچيدگي و قديمي بودننرمافزارهاي موجود در اين حوزه

تصميمگيري در مورد خريد نرمافزار از خار از کشور يا
توليد در داخل

همکاري تحت ليسانس با شرکتهاي مطرح نرمافزاري دنيا براي
توسعهي نرمافزاري
داشتن ديد تجاري در توليد نرم افراز
نلت شکست پروژهي صبا اين بود که پشتيباني نرمافزاري براي آن
ديده نشده بود
پيشبيني فروش انجام گيرد تا نالوه بر جبران هزينهها سود حاصل
گردد .در غير اين صورت در مقابل رقباي خارجي محکوم به شکست
خواهيم بود

-

مهندس
شيراني

مديرعامل
شرکت
موننکو

پتانسيل کشور براي توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

هدف از توليد نرمافزار در داخل کشور

 وجود نيروي زبده و البته بدون زيرساخت در کشور که ايجاد زيرساختچندان سخت نيست
 هنديها رقيب اصلي ما براي توسعهي نرمافزار خواهندبود
 -ارزش افزودهي باال به شرط در دست گرفتن بازار

موضونيت مباحث اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي
با توسعهي نرمافزار

 بر پايانه سود بودن اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانشبنيان مناسب بودن توليد نرمافزار هم از ديد اقتصاد مقاومتي و هم اقتصاددانشبنيان

اهميت توسعهي نرمافزاري با توجه به مباحث انرژيهاي
تجديدپذير و شبکههاي هوشمند

 ندم امکان وجود انرژيهاي تجديدپذير و شبکههاي هوشمند در صورتنبود نرمافزار

چشمانداز نرمافزار طي  10سال آينده

 ايجاد يك طرح کسبوکار تعيين چشمانداز با مشخص کردن نقاط قوت و ضعف خود و تعيينتهديدها و فرصتها که تهديدها نمدتاً رقبا و فرصتها نمدتاً حجم
بازار است

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

نام خبره

سمت

ويرايش اول،تير 1394

موضوع

اولويت توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

نکات مطرح شده
 ضعف نسبي نرمافزار در حوزههاي حداظت ٬کيديت توان ٬مطالعاتپايايي ٬مديريت انرژي ٬ريز شبکه و مديريت دارايي
 -رضايت نسبي در زمينههاي برنامهريزي  ٬توزيع برق و بهرهبرداري

تصميمگيري در مورد خريد نرمافزار از خار از کشور يا
توليد در داخل

 در مواردي که ضعيف هستيم بايد به موازات خريد از خار کشور ٬درداخل نيز به مرحلهي توليد برسيم
 -نياز به نمونهي خارجي به ننوان مرجع

پتانسيل کشور براي توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

 -وجود پتانسيل توليد نرمافزار در حد بسيار باال

مدير کل
دفتر

هدف از توليد نرمافزار در داخل کشور

 -رفع نيازهاي صنعت برق

برنامهريزي

دکتر فرمد

کالن برق
و انرژي
وزارت

موضونيت مباحث اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي
با توسعهي نرمافزار

 توسعهي نرمافزارهاي داخلي و به طور همزمان در نظر داشتننرمافزارهاي خار از کشور
 -قابليت فراوان توسعهي نرمافزاري در اين دو حوزه

نيرو
اهميت توسعهي نرمافزاري با توجه به مباحث انرژي
نو٬انرژيهاي تجديدپذير و شبکههاي هوشمند

چشمانداز نرمافزار طي  10سال آينده

نام خبره

سمت

 بر طرف کردن نيازهاي مذکور در آيتم اول وجود مکانيسمي جهت پردازش ٬جمعآوري اطالنات مورد نيازنرمافزارها
 -ابتدا بوميسازي توسعهي نرمافزار و سپس ورود به بازار جهاني

موضوع
اولويت توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

مهندس

 وجود مسائل مهمتر از انرژيهاي تجديدپذير و شبکههايهوشمند در کشور با توجه به اينکه اين مباحث هنوز به حد
چشمگير نرسيده و وارد صنعت نشده است

تصميمگيري در مورد خريد نرمافزار از خار از کشور يا
توليد در داخل

ايوب زاده
پتانسيل کشور براي توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق
هدف از توليد نرمافزار در داخل کشور

نکات مطرح شده
 کيديت ،حدظت ,توان با توجه به تحريمها کليهي حوزهها پتانسيل باال در توليد نرمافزار البته اجرا بايد توسط شرکتهاي خصوصيانجام شود
 -رفع نيازهاي صنعت برق

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

نام خبره

سمت

نام خبره

سمت

ويرايش اول،تير 1394

موضوع
موضونيت مباحث اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي
با توسعهي نرمافزار

اهميت توسعهي نرمافزاري با توجه به مباحث انرژي
نو٬انرژيهاي تجديدپذير و شبکههاي هوشمند

چشمانداز نرمافزار طي  10سال آينده

نکات مطرح شده
 -در تطابق کامل

 از اهميت فراواني برخوردار است به دليل نبود نظم در ورود خرو اين انرژيها در شبکهي برق بحثحداظت بسيار مهم خواهد بود

 تناسب توسعه نرمافزاري با توسعهي شبکهي برق به خصوص درحوزهي حداظت ويژه و مبحث نوسانات شبکه
نکات مطرح شده

موضوع

-

اولويت توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق
تصميمگيري در مورد خريد نرمافزار از خار از کشور يا
توليد در داخل

 فروش نرمافزار به کشورهاي همسايه به دليل ندم توسعهيافتگيهمسايگان

پتانسيل کشور براي توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

 -نقب بودن به نسبت کشورهاي پيشرفته

 8سال
مهندس

سابقهي

بيطرف

وزارت

هدف از توليد نرمافزار در داخل کشور

نيرو

-

نياز صنعت برق
ايجاد بازار و درآمد
رقابت با شرکتها در سطح منطقه و بينالمللي
ابزار قدرت بودن توسعهي نرمافزاري
افزايش بهرهوري و کاهش هزينهها

موضونيت مباحث اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي
با توسعهي نرمافزار

 مطابقت کامل با مباحث اقتصاد مقاومتي و دانشبنيان -از ابزارهاي قطعي و مهم

اهميت توسعهي نرمافزاري با توجه به مباحث
انرژيهاي نو ،تجديدپذير و شبکههاي هوشمند

 -نقش کليدي توسعهي نرمافزاري در شبکههاي هوشمند

چشمانداز نرمافزار طي  10سال آينده

-
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

نام خبره

سمت

ويرايش اول،تير 1394

موضوع
اولويت توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

مدير کل
دکتر
عليپور

تصميمگيري در مورد خريد نرمافزار از خار از کشور يا
توليد در داخل

پتانسيل کشور براي توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

 پتانسيل بسيار خوبي در کشور وجود دارد که البته بايد در راستاي رفعنياز صنعت برق جهتدهي گردد

نظارت
هدف از توليد نرمافزار در داخل کشور

توانير

نام خبره

مدير کل
مهندس
راعي

 رفع نياز صنعت برق -امينت

موضونيت مباحث اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي
با توسعهي نرمافزار

 نرمافزار به لحا اقتصاد دانشبنيان بسيار توجيهپذير و سودآور است به دليل وجود تحريمها ،سياست اقتصاد مقاومتي بسيار توجيهپذير بوده ونياز به توسعهي نرمافزاري در داخل کشور داريم

اهميت توسعهي نرمافزاري با توجه به مباحث انرژي نو،
انرژيهاي تجديدپذير و شبکههاي هوشمند

 به نلت اهميت حوزه شبکههاي هوشمند ،بحث توسعه نرمافزاري اينشبکهها نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است و شبکههاي هوشمند
شديداً وابسته به نرمافزار هستند

چشمانداز نرمافزار طي  10سال آينده
سمت

-

بهرهبرداري ,کيديت توان

 وجود ضعف جدي نرمافزاري در کشور در حالت ديناميك ،اتصال کوتاه وکيديت توان
 اشکال نرمافزارهاي خارجي ,انمال محدوديتهايي نظير محدود کردنتعداد المان ميباشد
 در تهيهي نرمافزارهاي خارجي بايد به حسن رفتار فروشنده در آيندهاطمينان داشت

دفتر فني و
انتقال

نکات مطرح شده

موضوع
اولويت توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

 تناسب نرمافزار با نياز صنعت برق طي ده سال آيندهنکات مطرح شده
 همهي حوزهها در جايگاه خود مهم هستند -توسعهي نرمافزاري بايد متناسب با نياز روز کشور باشد

دفتر
برنامهريزي
شبکه

تصميمگيري در مورد خريد نرمافزار از خار از کشور يا
توليد در داخل

 با توجه به بحث تحريمها توسعه نرمافزاري در همهي حوزهها در کشورالزم است

توانير
پتانسيل کشور براي توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق

 -پتانسيل باال به شرط وجود بستر مناسب
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نام خبره

سمت

ويرايش اول،تير 1394

موضوع

نکات مطرح شده

هدف از توليد نرمافزار در داخل کشور

 با توجه به وضع موجود در کشور و تحريمها اهداف پدافندي از اولويتباالتري برخوردار است

موضونيت مباحث اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي
با توسعهي نرمافزار

-

اهميت توسعهي نرمافزاري با توجه به مباحث انرژي نو،
انرژيهاي تجديدپذير و شبکههاي هوشمند

-

چشمانداز نرمافزار طي  10سال آينده

 فراهمسازي بستر مناسب توسعهي نرمافزاري پايداري ولتاژ ،کيديت توان ،مديريت سمت تقاضا و آنالين بودنمطالعات شبکه برق را دسترس داشته باشيم

-2-3نتيجه گيري
در اين فصل براي ترسيم بيانيه اوليه چشمانداز و اهداف کالن توسعه نرمافزارهاي شبکه برق ،با نمه ندمر از خبرگمان ايمن
حوزه به صورت مجزا مصاحبههايي به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد و نظرات هر يك در قالب جداولي ارائه شده است.

 -4فصل چهارم
مطالعات تطبيقي
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 -1-4مقدمه
براي شناسايي و تبيين جهت گيري هاي بين المللي در زمينه توسعه نرم افزارهاي تحليل مطالعمه و راهبمري شمبکه بمرق
قدرت با يستي برنامه ها و اهداف کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرند که در اين بخش اهداف و برناممه هماي برخمي از
کشورها مورد مطالعه قرار گرفت.
-2-4ضرورت توليد نرم افزار بومي و ملي در کشورهاي مختلف
توليد نرم افزارهاي تحليل مطالعه و راهبري شبکه برق در بسياري از کشورها از مهمتمرين نواممل پيشمرفت شمبکه بمرق
ميباشد که به داليل بسياري از ضرورت بااليي برخوردار است:
الف ) وابستگي به اطالنات و تکنولوژي ارتباطات ( )ICT1به شدت در حال گسترش است ,با پيشرفت صنايع ,نلوم و فنون
و فناوريهاي مختلف از جمله صنعت برق ,ندم استداده از  ICTو نرمافزارها امکان پذير نميباشد.
شبکه برق بسيار وابسته به زيرساختهاي اينترنتي براي انجام نملکردهاي نظارت و کنترل خودکار است .طرحهاي شبکه
هوشمند مانند  3 WAMS , 2AMIو اتوماسيون پست به صورت معناداري اين وابستگي را گسترش مي دهد AMI .خمدمات
بهبود کنترل مصرف برق را به تاسيسات و مصرف کنندگان ارائه مي دهد .استداده از  ICTدر بهره برداري به هنگام  ،پايش و
کنترل شبکه برق رو به افزايش است .با اين حال ،اين زيرساخت بزرگ شامل آسيبپذيريهاي متعدد است که با حمله هکرها
ميتواند آسيب هايي مانند اختالل در حداظت ،کنترل ،کاهش قدرت بهره برداري ,تحريف اطالنات و صدور صمورت حسماب
اشتباهي ويا دسترسي به اطالنات حريم خصوصي مصرفکننده شوند.
ب) بعضي از واحدهاي محاسباتي در حوزه توزيع،پيش بيني بار ،مديريت دارايي ،تعميرات و نگهداري ،قابليت اطمينان ،بازار
برق و غيره با توجه به قوانين ،سياست ها و زيرساخت ها در شبکههاي کشوري و منطقه اي نيازمند نرم افزار ملي و بومي مي

1 Information and Communications Technology
2 Advanced metering infrastructure
3 Wide Area Measurement system
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 تدوين ارکان جهت ساز:3 فاز

 انتقال و توزيع قابليت پاسخگويي به اين نيازهاي خماص را،باشند و نرم افزارهاي نمومي متداول در حوزه هاي مختلف توليد
.ندارد
 کشمورهايي ماننمد.به داليل فوق کشورهاي مختلف درصدد رفع اين نياز به توليد نرم افزار در کشور خود اقدام کمرده انمد
 انگلستان و المان با توجه به زير ساخت هاي تجاري شرکتها و استداده مناسمب از فضماي تجماري جهماني بما، کانادا،آمريکا
تبليغات گسترده در اينترنت شناخته شده بوده و نرم افزارهاي تجاري و نمومي خود را در معرض نمايش قرارداده انمد ولمي بما
توجه به خاص بودن و ندم تجاري بودن اين نرم افزارها در کشورهاي مختلف اطالنات زيادي در اينترنت در دسمترس نممي
.باشد
ليست چند نمونه از شرکت هاي کشورهاي مختلف که اقدام به توليد نرم افزارهاي مهندسي برق در کشور خود کمرده انمد
:به شرح زير مي باشند
Title
Energy Computer Systems(SPARD) is a Colombian company that develops SPARD
mp Power, an integrated power systems analysis software package.
KEPCO (KW-PSS)
KEPCO Research Institute is a branch of the Korean company KEPCO (Korea
Electric Power Corporation). In 2002, they started development on KW-PSS, a power
systems analysis package with the following modules: Power Flow Analysis & Fault
Analysis, Transient Stability Analysis, Voltage Stability Analysis, Small Signal
Stability Analysis and Optimal Power Flow & Optimal Capacitor Placement
YokoGova Data analysis program CW viewer, Data Acquisition, CW Viewer
AP240E is data analyzing software for the CW240 Clamp-on Power meter. Making
full use of the rich measuring functions of the CW240, this efficiently manages the
large amounts of measurement data.
Elipse - Elipse Software offers robust yet flexible real-time software solutions that
can be applied in a variety of applications across diverse industries and processes,
from a simple HMI to complex SCADA, EMS/DMS, and PIMS distributed systems.
Powerful software tools for the manufacturing, process, energy, water, and
infrastructure industries
4-2-1- NARI Group Corporation (NARI) is the largest whole set supplier of electric
power equipment in China and is an active player in the global power
industry. NARI is dedicated to providing technologies, products, services and
total solutions for customers in other fields like industrial control, energy,
railway transportation , Power Station Automation, IT & Communication
Comprehensive Monitoring,Transmission, Distribution, Industrial Control ,
And etc
4-2-2- DFE offers solutions and service SCADA, DMS, EMS, Metering, RTU,
Protection And Automation
4-2-3- EnergoBit EDSA Paladin® DesignBase™ is a collection of about 50 software
modules which gives electrical engineering professionals the means to create a
detailed design of their entire electrical distribution systems and then perform

Country
Colombia

Korea

Korea

Brazil

China

Chnia

Romania
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Title
a set of simulations on the network.
PRDC Power Research & Development Consultants Pvt. Ltd
Power Research & Development Consultants (PRDC) strives to provide, state-of-theart solutions to different industries in the field of POWER SYSTEM, SOFTWARE
and EMBEDDED SYSTEM

 تدوين ارکان جهت ساز:3 فاز

Country

India

PRDC (MiPower)
MiPower is an Indian product developed by Power Research and Development
Consultants (PRDC) - a Bangalore based consulting and software development
company. MiPower is the flagship product of PRDC comprising of a wide range of
software applications for the design, analysis and simulation of electrical power
system (transmission, distribution and generation systems
Power Distribution Software - Load flow, short circuit, energy auditing and GIS
software for electric power distribution
POWERHU : A PC-Based Electric Power System Analysis Software Package for
Electric Power System Courses The software is capable of performing impedance
calculations, load-flow studies, fault analysis and transient-stability analysis of
electric power systems
Flashworks - Electrical service load calculations for buildings based on North
American electrical design codes.
TOM Industrial Consultants CAD / CAM are an Iranian company and the developers
of PASHA (Power Apparatus & System Homological Analysis). PASHA modules
include load flow, short circuit, OPF, transient stability, motor starting, motor
parameter estimation, reliability, harmonic analysis and protection.
SABA are an Iranian Research Center and the developers of SABA SABA modules
include load flow, short circuit, OPF, transient stability, motor starting, motor
parameter estimation, reliability, harmonic analysis and protection.
Systems Europe - Dedicated software for various kinds of electrification studies
including master plan, generation planning, transmission networks, low voltage
distribution, demand and load forecasting.
Romteck ROMTECK products applied to the management and distribution of water
range from simple ON/OFF remote radio switch devices for pumps through
to Automated Control systems, Automatic Meter Reading (AMR), Electronic Radio
Reporting Water Meters and Supervisory Control and Data Acquisition
(SCADA) systems controlling and monitoring the reservoirs, bore fields, storage
tanks, pumping stations and water treatment facilities for whole cities or regions.
BCP Switzerland (NEPLAN)
are a Zurich-based company and the developers of NEPLAN, a modular power
systems analysis package.
PLECS - Power Electronics Modelling - Simulation of electrical circuits within the
MATLAB/Simulink environment. It is specially designed for power electronic and
drive systems
ReticMaster is a Windows-based tool from South Africa designed for the analysis of
radial networks. Functions include load flow, short circuit, motor starting and
protection coordination.
GDF Suez (Eurostag)
Eurostag is a package developed by Tractabel Engineering GDF Suez and RTE
(France), which includes the following functions: load flow, dynamic simulation,
critical clearing time calculation, eigenvalue computation and system linearisation,
dynamic security assessment, model parameter identification and small signal
analysis.
Caspoc - Power system simulation, for power electronics and electrical drives.

Indian

India

Turkey

Turkey

Iran

Iran
Belgium

Australia

Swiss
Swiss

South Africa

France

Netherlands
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Title
Distribution Networks Real Time Restoration - Software engine for real time
restoration and reconfiguration of large scale electrical distribution networks.
SIMPOW is an integrated power systems analysis software package. Functions
include load flow, short circuit, transient stability, voltage stability, small signal
stability, SSR analysis, harmonic analysis and frequency scans.
EMTP-RV
The ElectroMagnetic Transients Program (EMTP) was first developed by Prof.
Hermann Dommel in the 60s/70s for the analysis of electromagnetic transients. It
was commercialised in 1987 and released as DCG EMTP and later EMTP96. EMTPRV is the latest commercial released of the program, created by Jean Mahseredjian
and currently being developed by POWERSYS.

ATP Alternative Transient Program - Electromagnetic transient modelling software
for power systems also known as ATP/EMTP. Royalty free software
DIgSILENT (PowerFactory)
DIgSILENT GmbH is a German company that develops PowerFactory, a Windowsbased integrated power systems modelling and analysis package
EPFL (SIMSEN)
SIMSEN is a simulation software package for the analysis of power systems and
adjustable speed drives. It is developed by the École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL). Analysis features include the simulation of electromagnetic
transients in AC/DC networks, transient stability, general fault analysis and subsynchronous Resonance (SSR).
Phase to Phase (Vision Network Analysis)
Phase to Phase BV is a Dutch company and the developers of the Vision Power
Range software products.
The Power System Simulator for Engineering (PSS/E) was one of the first GUI-based
power systems analysis software, and was first released in 1976. It was purchased by
Siemens in 2005.
Siemens Network Calculator (SINCAL) is a software pacakage with planning tools
for electricity as well as pipe networks (gas, water, heating / cooling). Functions
relevant to power systems analysis include load flow (balanced and unbalanced),
short circuit, time-domain dynamic simulations, eigenvalue and modal analysis
(integrated with PSS®NETOMAC), harmonic analysis, protection simulations
(integrated with PSS®PDMS), reliability and contingency analysis.
IPSA Power
IPSA Power is a division of UK company TNEI that develops the IPSA (Interactive
Power System Analsysis) software package.
ERACS
ERA Technology are a UK-based consultancy that also develop the power system
analysis program ERACS. Features include: load flow, short circuit, arc flash
analysis, harmonic studies, transient stability and protection coordination.
Power & Water Systems Consultants Ltd - Consulting and research services in the
fields of power and water resource development. Software for modelling, simulating
and optimising combined hydroelectric and thermal power generation systems
operation and expansion
Environmental-Expert - Electrical Power Systems Analysis Software
ERACSisERA’ssuiteofpowersystems analysis software. It allows users to
simulate electrical power system networks quickly and easily to judge their correct,
safe and timely operation
Electrotek Concepts - Power quality and energy efficiency analysis tools
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Country
Italy
Sweden

International
Comany
Internatinal
Company
USA,Europe,Brazil
,Japan,Argentina

Germany

Germany

Germany

Germany

UK

UK

UK

UK
USA
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Title
LineDesign Engineering - Overhead line design software for electric utilities,
including pole loading and guying.
Advanced Grounding Concepts (WinIGS)
WinIGS is software for "Integrated Grounding System" (IGS) analysis. It has a
straightforward graphical user interface (GUI) allowing quick and simple
modelling of ground grids
ASPEN (Advanced Systems for Power Engineering)
Commonwealth Associates (Transmission 2000)
based company specialising in transmission and distribution services. Transmission
2000 is a proprietary product developed by Commonwealth Associates for the
analysis of utility transmission systems.
Electrocon International are a Michigan based company and developers of the
Computer Aided Protection Engineering (CAPE) software
EasyPower
EasyPower LLC, founded in 1990 and based in Oregon, are the developers of
EasyPower®, an integrated power systems analysis software
ETAP
Founded in 1986 and headquartered in Irvine, California, ETAP is a company
specialising in electrical power system modeling, design, analysis, optimization, and
predictive real-time solutions.
GE Energy (PSLF)
GE Energy develop a range of utility software including PSLF (Positive Sequence
Load Flow), a suite of analytical tools that can simulate large-scale power systems up
to 60,000 buses.
MILSOFT (Windmil)
MILSOFT Utility Solutions are a Texas based company that develops Windmil, an
electric distribution system planning and analysis package.
MathWorks (SimPowerSystems)
Mathworks, the makers of general purpose mathematical software MATLAB, also
develop an power systems simulation program
Nexant (SCOPE)
Nexant is a California based company that develop SCOPE, an integrated set of
power system analysis tools intended for network operations. Functions include load
flow, contingency analysis, security constrained OPF and market simulations.
Power Analytics (EDSA)
Power Analytics is a California based company that develop the Paladin suite of
software products (formerly called EDSA). Paladin DesignBase is an integrated
power systems modelling and analysis tool.
Nexant (SCOPE)
Nexant is a California based company that develop SCOPE, an integrated set of
power system analysis tools intended for network operations. Functions include load
flow, contingency analysis, security constrained OPF and market simulations.
PowerWorld Corporation are a Champaign, Illinois based firm that develop the
PowerWorld Simulator suite of power systems analysis tools for Windows. The
software focuses on a visual approach to power system simulation.
SKM Systems Analysis are a California-based corporation that develop Power*Tools
for Windows (PTW), an integrated suite of power systems analysis tools aimed at
industrial systems.
Xendee is a San Diego based company providing cloud computing web applications
for the design and simulation of multi-phase unbalanced and three-phase balanced
power systems, along with micro-grids and next generation utility distribution
systems.
AGORA - Advanced Grid Observation Reliable Algorithms - Software allowing the
electric power industry to manage power grids and restore power after blackouts
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Country
USA

USA
USA

USA
USA
USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA
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Title
CYME International is a Canadian firm (now part of the Cooper Power Systems
family) that develops an integrated suite of modular power engineering applications,
as well as standalone applications for cable ampacity calculations and
electromagnetic transients.
Manitoba HVDC Research Centre (PSCAD)
Manitoba Hydro International is a Canadian company with a research arm called the
Manitoba HVDC Research Centre that develops the software packages PSCAD (also
known as PSCAD/EMTDC).
MicroTran
MicroTran Power Systems Analysis Corporation is a spinoff company of the
University of British Columbia (UBC), where the founders H. W. Dommel, J. R.
Marti and L. Marti are (or were once) based. MicroTran is the UBC version of the
electromagnetic transients program EMTP.
Powertech Labs (DSATools)
Powertech Labs are a subsidiary of Canadian utility BC Hydro and developers of the
dynamic security assessment and power systems analysis package DSATools
CDEGS Grounding and Earthing Analysis - Complex grounding and earthing design,
electromagnetic compatibility, interference analysis and lightning and surge studies.
Electranix Corporation - PSCAD is a platform for building simulations of electric
power and power electronic systems, controls and protections
Ground-it.com Consulting Ltd. - Software for power system analyses required to
determine ground potential rise, calculations to determine step and touch potentials,
and calculations related to effects of induction and ground currents on pipelines.
DSATools - Advanced power system analysis software - is a suite of state-of-the-art
power system analysis tools and provides the capabilities for a comprehensive system
security assessment, including all forms of stability.
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Country

Canada

Canada

Canada

Canada
Canada
Canada
Canada

Canada

 -5فصل پنجم
جمعبندي و بيانيه چشمانداز
توسعه نرمافزار تحليل ،مطالعه و
راهبري شبکه برق
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 -1-5مقدمه
در اين فصل با توجه به مطالب ارائه شده در فصول اول تا سوم با توجه به ادبيمات چشممانمدازپردازي و بما در نظرگمرفتن
الزامات اسناد باالدستي و نظرات خبرگان چشمانداز و اهداف کالن توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شمبکه بمرق
ترسيم شده است.
-2-5جمعبندي نظرات خبرگان و اسناد باالدستي
براي ارائهي بيانيه اوليه چشمانداز با توجه به ادبيات چشمانداز پردازي که در فصل اول اين گزارش بمدان اشماره گمرديمد،
ميبايست پس از بررسي اسناد باالدستي الزامات هر يك از اين اسناد براي توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه
برق مشخص گردد که در جدول ( )1-5اين الزامات به صورت خالصه بيان شده است.
جدول ( :)1-5جمعبندي الزامات اسناد باالدستي توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق

اسناد باالدست

الزامات





سند چشمانداز  1404جمهوري اسالمي ايران
سياستهاي کلي نظام در خصوص اقتصاد مقاومتي
سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعهي نلمي و
تحقيقاتي کشور در بخش آموزش نالي در مراکز تحقيقاتي
نقشه جامع نلمي کشور

جايگاه اول اقتصادي ،نلمي فناوري در سطح منطقه





سند چشمانداز  1404جمهوري اسالمي ايران
سياستهاي کلي نظام در خصوص اقتصاد مقاومتي
سياستهاي کلي نظام در بخش توليد ملي ،حمايت از کار و
سرمايه ايراني
سياستهاي کلي نظام در خصوص اشتغال
راهبردهاي بخش برق و انرژي برنامهي راهبردي وزارت نيرو
سياستهاي کلي نظام در بخش امنيت فضاي توليد و تبادل
اطالنات
سياستهاي کلي نظام در بخش پدافند غيرنامل
سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه فنآوري
نقشه جامع نلمي کشور
راهبردهاي بخش برق و انرژي برنامهي راهبردي وزارت نيرو











بوميسازي و حمايت از توليد ملي
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اسناد باالدست
 سياستهاي کلي نظام در بخش انرژي
 راهبردهاي بخش برق و انرژي برنامهي راهبردي وزارت نيرو
 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
 سند چشمانداز  1404جمهوري اسالمي ايران
 سياستهاي کلي نظام در بخش پدافند غيرنامل
 سياستهاي کلي نظام در بخش توليد ملي ،حمايت از کار و
سرمايه ايراني
 سياستهاي کلي نظام در خصوص اصالح الگوي مصرف
 سياستهاي کلي نظام در خصوص اشتغال

الزامات
بهرهگيري از انرژيهاي تجديدپذير و توسعهي شبکههاي هوشمند

گسترش پدافند غيرنامل

توجه و حمايت از اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي

همان طور که در فصل سوم بيان گرديد براي ترسيم بيانيه اوليه چشمانداز توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعمه و راهبمري
شبکه برق با نه ندر از خبرگان اين حوزه به صورت مجزا مصاحبههايي به صورت پرسش و پاسخ برگزار گرديد که بمه صمورت
خالصه نظرات هر يك از اين متخصصين درباره سؤاالت مطروحه در جدول زير ارائه شده است:
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جدول ( :)2-5خالصهي مصاحبههاي صورت گرفته با خبرگان حوزههاي مختلف نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق

خبرگان

دکتر اميني

اولويت توسعهي
نرمافزارهاي صنعت برق

پايايي ،امنيت ,حداظت

مهندس
حجت

دکتر
جنتيان

دکتر
شيراني

تصميمگيري در مورد خريد

پتانسيل کشور براي

نرمافزار از خارج از کشور

توسعهي نرمافزارهاي

يا توليد در داخل

صنعت برق

تصميمگيري خريد يا توليد بر
مبناي محاسبات فني و
اقتصادي و پشتيباني
همکاري با شرکتهاي بزرگ
دنيا و توسعهي قسمتي از
نرمافزارهاي آنها

موضوعيت مباحث اقتصاد
هدف از توليد نرمافزار در

دانشبنيان و اقتصاد

داخل کشور

مقاومتي با توسعهي
نرمافزار

پتانسيل باال

به ترتيب کوردينيشن
شبکه٬نيبيابي و تعميرات
شبکه

همکاري با شرکتهاي بزرگ
دنيا و انجام افزونه به روي آنها

نبود دانش در حد حل
مسائل ،اکتساب پايه هاي
الزم از خار کشور و استداده
از دانش موجود

رفع نياز صنعت

اولويت توزيع و مديريت انرژي
از ديد تجاري ،اولويت
بهرهبرداري از ديد تکنيك و
پيچيدگي و قديمي بودن

همکاري تحت ليسانس با
شرکتهاي بزرگ دنيا .داشتن ديد
تجاري در توليد نرمافزار ,پشتيباني
از نرمافزارهاي توليدي ,انجام
مطالعات پيشبيني فروش

وجود نيروي زبده و البته
بدون زيرساخت ,وجود رقيب
جدي به نام هند

ارزش افزودهي باال البته در
صورت در داشتن بازار

اهميت توسعهي
نرمافزاري با توجه به
مباحث انرژيهاي
تجديدپذير و شبکههاي

چشمانداز نرمافزار طي
 10سال آينده

هوشمند

تطابق با مباحث اقتصاد
مقاومتي

اهميت باال به دليل
قريبالوقوع بودن

تناسب شبکه برق ده سال
آينده با نرمافزارها

دانستن جايگاه خود در دنيا و
هدفگذاري براي ارتقا اين
جايگاه

گره خوردن آيندهي بشر با
انرژيهاي نو به خصوص
خورشيد

مقايسه با کشورهاي هم سطح
نظير کره و ...

دانش بنياني بودن توسعهي
نرمافزاري.
قطعي بودن خريداران
منطقهاي

جدي نبودن بحث انرژيهاي
تجديدپذير .براي توسعهي
نرمافزاري اين انرژيها بادي
مراحل تأمين مالي و رسيدن
به تکنولوژي به ترتيب طي
شود .نياز شبکهي هوشمند به
زيرساخت مخابراتي

مناسب بودن نرمافزار هم به
لحا اقتصاد مقاومتي و دانش
بنيان

ندم امکان استداده از اين
انرژيها در صورت نبودن نرم
افزار

ايجاد يك برنامهي کسبوکار،
تعيين چشمانداز با شناسايي
نقاط قوت و ضعف
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تصميمگيري در مورد خريد

پتانسيل کشور براي

نرمافزار از خارج از کشور

توسعهي نرمافزارهاي

يا توليد در داخل

صنعت برق

موضوعيت مباحث اقتصاد
هدف از توليد نرمافزار در

دانشبنيان و اقتصاد

داخل کشور

مقاومتي با توسعهي
نرمافزار

اهميت توسعهي
نرمافزاري با توجه به
مباحث انرژيهاي
تجديدپذير و شبکههاي

چشمانداز نرمافزار طي
 10سال آينده

هوشمند

نرمافزارهاي اين حوزه

دکتر فرمد

مهندس
ايوب زاده

مهندس
بيطرف

ضعف نسبي نرمافزار در
حوزههاي حداظت ٬کيديت
توان ٬مطالعات پايايي٬
مديريت انرژي ٬ريز شبکه و
مديريت دارايي .رضايت نسبي
در زمينههاي برنامهريزي ٬
توزيع برق و بهرهبرداري

در موارد ضعف در کنار خريد از
خار کشور توسعه نرمافزاري
صورت گيرد,

پتانسيل بسيار باال

رفع نياز صنعت

کيديت ،حداظت ،توان

توليد در تمامي حوزهها در داخل
به دليل تحريمها

پتانسيل باال در داخل کشور
البته اجرا بايد توسط
شرکتهاي خصوصي انجام
گردد

رفع نياز صنعت

در تطابق کامل

نياز صنعت برق ،ايجاد بازار و
درآمد ،رقابت با شرکتها در
سطح منطقه و بينالمللي.ابزار
قدرت بودن توسعهي
نرمافزاري ،افزايش بهرهوري و

مطابقت کامل با مباحث
اقتصاد مقاومتي و
دانشبنيان .از ابزارهاي
قطعي و مهم

فروش نرمافزار به کشورهاي
همسايه به دليل ندم
توسعهيافتگي همسايگان

نقب بودن به نسبت
کشورهاي پيشرفته

قابليت فراوان توسعهي
نرمافزاري در دو حوزهي
اقتصاد مقاومتي و دانش
بنيان

وجود مسائل مهمتر از اين
حوزهها به دليل ندم حضور
وسيع حوزههاي مذکور در
صنعت

بر طرف کردن نيازهاي مذکور
در آيتم اول ,وجود مکانيسمي
جهت پردازش ٬جمعآوري
اطالنات مورد نياز نرمافزارها,
ابتدا بوميسازي توسعهي
نرمافزار و سپس ورود به بازار
جهاني

برخورداري از اهميت
فراوان ،به دليل نبود نظم
در ورود و خرو اين
انرژيها در شبکه برق
بحث حداظت بسيار مهم
خواهد بود

تناسب توسعه نرمافزاري با
توسعهي شبکهي برق به
خصوص در حوزهي حداظت
ويژه و مبحث نوسانات
شبکه

نقب بودن به نسبت
کشورهاي پيشرفته

نياز صنعت برق
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تصميمگيري در مورد خريد

پتانسيل کشور براي

نرمافزار از خارج از کشور

توسعهي نرمافزارهاي

يا توليد در داخل

صنعت برق

وجود ضعف جدي نرمافزاري در
کشور در حالت ديناميك ،اتصال
کوتاه و کيديت توان،
اشکال نرمافزارهاي خارجي,
انمال محدوديتهايي نظير
محدود کردن تعداد المان
ميباشد،
در تهيهي نرمافزارهاي خارجي
بايد به حسن رفتار فروشنده در
آينده اطمينان داشت

پتانسيل بسيار خوبي در
کشور وجود دارد که البته
بايد در راستاي رفع نياز
صنعت برق جهتدهي گردد.

موضوعيت مباحث اقتصاد
هدف از توليد نرمافزار در

دانشبنيان و اقتصاد

داخل کشور

مقاومتي با توسعهي
نرمافزار

اهميت توسعهي
نرمافزاري با توجه به
مباحث انرژيهاي
تجديدپذير و شبکههاي

چشمانداز نرمافزار طي
 10سال آينده

هوشمند

کاهش هزينهها

مهندس
عليپور

مهندس
راعي

بهرهبرداري ,کيديت توان

همهي حوزهها در جايگاه
خود مهم هستند.
توسعهي نرمافزاري بادي
متناسب با نياز روز کشور باشد

با توجه به بحث تحريمها توسعه
نرمافزاري در همهي حوزهها در
کشور الزم است

پتانسيل باال به شرط وجود
بستر مناسب

رفع نياز صنعت برق ،امينت

با توجه به وضع موجود در
کشور و تحريمها اهداف
پدافندي از اولويت باالتري
برخوردار است

نرمافزار به لحا اقتصاد دانش
بنيان بسيار توجيهپذير و
سودآور است.
به دليل وجود تحريمها،
سياست اقتصاد مقاومتي بسيار
توجيهپذير بوده و نياز به
توسعهي نرمافزاري در داخل
کشور داريم.

به نلت اهميت حوزه
شبکههاي هوشمند ،بحث
توسعه نرمافزاري اين شبکهها
نيز از اهميت ويژه اي برخوردار
است و شبکههاي هوشمند
شديداً وابسته به نرمافزار
هستند

تناسب نرمافزار با نياز صنعت
برق طي ده سال آينده

فراهمسازي بستر مناسب
توسعهي نرمافزاري.
پايداري ولتاژ ،کيديت توان،
مديريت سمت تقاضا و آنالين
بودن مطالعات شبکه برق را
دسترس داشته باشيم
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-3-5نتيجهگيري و بيانيهي نهايي چشمانداز و اهداف کالن
در مراجع مختلف نلمي از چهار مؤلدهي ايمني و امنيت باال ،بهرهوري ،داراي پايايي و قابليت اطمينمان بماال و سمازگار بما
محيط زيست به ننوان شاخصههاي يك شبکه برق آرماني نام برده ميشود .در جهتگيريهاي کالن شبکه برق کشور نيز به
اين چهار نامل توجه جدي گرديده است .از آنجا که توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق ميتواند در بهبود
شاخصهاي ارتقا امنيت ،افزايش بهرهوري و پايايي موثر واقع شود لذا توسعه اين نرمافزارها در ده سال آينده ميبايست ممورد
توجه ويژه قرار گيرد .مسائل زيست محيطي اگرچه در شبکه برق مورد توجه قرار دارد اما حوزه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعمه و
راهبري شبکه برق به صورت مستقيم در ارتقا اين شاخص اثرگمذار ني سمت .بما توجمه بمه مطالمب گدتمه شمده در چشممانمداز
نرمافزارهاي شبکه برق ،توجه به امنيت ،پايايي و بهرهوري بسيار حائز اهميت است که بر همين اساس در بيانيه چشم انداز بمه
اين نکات توجه ويژهاي شده است.
حوزهي نرمافزار با توجه به اتکا به دانش متخصصين اين حوزه ،نيازمند افرادي متخصص هم از لحا دانشي و هم از لحا
تجربه است و توجه به ظرفيتهاي غني نرمافزاري در کشور بسيار ضروري است که در گمزارش پتانسميلسمنجي بمه صمورت
مدصل به توانمندي متخصصين کشور در حوزه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق پرداخته شده است.
از طرف ديگر با توجه به مطالعات انجام شده و نظرات متخصصين کشور و مديران وزارت نيرو با توجمه بمه وجمود نواممل
مختلدي همچون نوامل امنيتي و پدافند غيرناملي و نياز به نرم افزارهايي سازگار با محيط کشور ،توسعه نرمافزارهاي راهبردي
بايستي با هدف تأمين نيازهاي نرمافزاري در داخل کشور صورت پذيرد .شايان ذکر است که ايمن نيازهما بما توجمه بمه وجمود
موضوناتي نظير گسترش شبکه برق ايران ،توسعه انرژيهاي تجديدپذير ،توسعه شبکه هوشمند بمرق و  ...روز بمه روز بيشمتر
ميگردد .از سوي ديگر نالوه بر نيازهاي اساسي نرمافزاري شبکه برق در کشور ،با توجه به در حال توسعه بمودن کشمورهاي
منطقه ،پتانسيل بااليي براي دستيابي به بازارهاي پر رونق منطقهاي وجود دارد که ميتواند ارزش افزوده فراواني بمراي کشمور
داشته باشد که اين امر با توجه زيرساختهاي دانشي بالقوه موجود در داخل کشور انم از وجود متخصصمين فمراوان در حموزه
شبکه قدرت و توليد نرمافزار ،در طي ده سال آينده قابل دستيابي ميباشد .تحقق اين موضوع در سايه مديريت کارآمد و نلمي
ميتواند موجبات محقق شدن سياستهاي کالن کشور در زمينه نلم و فناوري و اقتصاد مقاومتي را فراهم آورد.
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با توجه به مطالب فوقالذکر ،نظرات خبرگان و اسناد باالدستي ،چشمانداز و اهداف کالن نرمافزارهماي تحليمل ،مطالعمه و
راهبري شبکه برق کشور پس از بحث در کميته راهبري به شرح ذيل است:
چشمانداز توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق:
در راستاي ارتقاء شاخصهاي بهره وري ،امنيت و پايايي شبکه برق ايران در يك دوره ده ساله و با تاکيد بر مديريت دانش
محور و ظرفيتهاي غني مغز افزاري در داخل کشور ،حوزه فناوري نرمافزارهاي شبکه برق کشمور حموزهاي اسمت پيشمتاز در
تأمين نيازهاي اساسي نرمافزاري شبکه برق کشور و داراي نقش فعال در بازارهاي پر رونق منطقهاي به گونمهاي کمه جايگماه
جمهوري اسالمي ايران را به ننوان قطب توليد نرمافزارهاي شبکه برق در منطقه تثبيت نمايد.
با در نظر گرفتن نبارتهاي کليدي چشمانداز توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق همچون "پيشتاز در
تأمين نيازهاي اساسي نرمافزاري شبکه برق کشور"" ،داراي نقش فعال در بازارهماي پمر رونمق منطقمهاي" و "قطمب توليمد
نرمافزارهاي شبکه برق در منطقه" و با در نظر گرفتن نظرات خبرگان حوزه نرم افزاري که در فصل قبمل بمه آن اشماره شمده
است ،اهداف کالن توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق در دو زمينه توليد نرمافزارهاي بومي و صادرات به
کشورهاي منطقه متمرکز شده است .در خصوص توليد و بهرهبرداري نرمافزارهاي بومي با توجه به نظرات خبرگان اين حوزه و
همچنين نظرات انضاي محترم کميته راهبري مقرر گرديد در حوزههاي راهبردي شبکه برق که يا به داليل امنيتمي و پدافنمد
غير نامل و يا به دليل نياز به نرمافزارهايي سازگار با محيط کشور ،نياز مبرممي بمه نمرمافزارهماي بمومي وجمود دارد ،توليمد و
بهرهبرداري از نرم افزارهاي بومي در حوزههاي راهبردي يکي از اهداف کالن توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعمه و راهبمري
شبکه برق باشد .در خصوص صادرات به کشورهاي منطقه نيز با اخذ نظرات خبرگان و انضاي محترم کميته راهبري مشخص
گرديد در صورتي که برنامه بلند مدت مدوني در حوزه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق مبناي نمل قرار گيرد
و با توجه به بازار بسيار مناسبي که در کشورهاي منطقه وجود دارد؛ دستيابي به جايگاه نخست در بمين کشمورهاي منطقمه در
زمينه صادرات نرمافزار به بازارهاي منطقهاي و بينالمللي يکي ديگر از اهداف کالن قابل سنجش در افق چشم انداز گرديد .در
ادامه اهداف کالن توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق بيان شده است:
اهداف کالن توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق:
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 -2دستيابي به جايگاه نخست در بين کشورهاي منطقه در زمينه صادرات نرمافزار به بازارهاي منطقهاي و بينالمللي
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نتيجهگيري
در اين گزارش به ننوان يکي از گزارشات مرحله سوم پروژه تدوين سند راهبردي توسعه فنماوري نمرم افزارهماي تحليمل،
راهبري و مطالعه در شبکه برق ،به منظور ترسيم آينده روشن و مطلوب براي نرمافزارهاي تحت شمول سند مذکور ،با استداده
از مدهوم چشم انداز به ترسيم چشم انداز مطلوب و معقول پرداخته شد .لذا پس از ارائه مرور ادبيات تدوين چشم انداز و اهداف
کالن در فصل اول ،در فصل دوم تا چهارم با استداده از الگوي اخذ شده و نظرات خبرگان اين حوزه و در راستاي الزامات اسناد
باالدستي براي اين سند ،به جمعبندي و تدوين چشم انداز و اهداف کالن نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري در شبکه برق
پرداخته شد.
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در مرحله شناخت و مرزبندي پروژه مطالعه ،تحلیل و راهبري شبکه برق به نه حووزهي راهبوري ،مطالعوات بهورهبورداري،
مطالعات حفاظت ،مطالعات برنامهريزي توسعهي شبکه ،مطالعات شبکه هاي توزيع ،مطالعات كیفیوت تووان ،مطالعوات پايوايي،
مطالعات مديريت دارايي و مطالعات برنامهريزي انرژي تقسیمبندي گرديد .در اين گزارش به تشوري كامول هور يوک از ايون
حوزهها و رويههاي نرمافزاري مربوطه پرداخته ميشود.
در اين راستا براي هر حوزه ابتدا مشخصات و مرزبندي حوزه و همچنین بازهي زماني مطالعات حوزه تشري مويگوردد .بوا
تعیین وروديها و خروجيهاي هر حوزه مشخص ،رويههاي نرمافزاري مورد نیاز در آن حوزه و توالي انجام اين رويهها (تعیوین
رويههاي پیشنیاز و ارتباط بین رويه هاي مختلف) تعیین شده و روندنماي انجام حوزه ارائه مي گردد .در پايان در رابطه با تاثیر
سه موضوع كالنِ افزايش نفوذ منابع تجديدپذير ،هوشمندسازي شبکه و تجديدساختار در شبکهي برق بر آيندهي هور يوک از
اين حوزهها توضیحاتي ارائه ميگردد كه اين توضیحات ميتواند در بحث آيندهنگري در توسعهي نرمافزارهواي مربوطوه مووثر
واقع شود.
براي هر يک از رويههاي نرمافزاري وروديها و خروجيهاي آن تعیین شوده اسوت ،رويوههواي پویشنیواز و ارتباطوات و
وابستگي به ديگر رويه ها مشخص شده و در پايان روندنماي اجراي هر يک از رويهها ارائه گرديده است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

3
ويرايش اول،خرداد 1394

 1فصل اول
مشخصات و رويههاي نرمافزاري حوزهي راهبري
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مقدمه
ساختار طبیعي سیستمهاي قدرت بهگونهاي است كه منابع تأمین توان و مراكز مصرف در مجاورت يکديگر نبوده و ممکن
است كیلومترها باهم فاصله داشته باشند .همچنین با گذشت زمان شبکههاي قدرت بزرگ و بزرگتر شوده و ايون گسوتردگي
عظیم ايجاب ميكند كه اطالعات كل شبکه در مراكز پايش و كنترل به صورت لحظوه بوه لحظوه پوايش شوده و تصومیمات
مناسب جهت حفظ پايداري و امنیت شبکههاي قدرت اتخاذ شود .در تحقق اين امر حوزه راهبري نقش به سزايي دارد .كنترل،
حفظ ايمني ،پايداري و بهرهبرداري بهینه از شبکه تولید و انتقال به عهده اين حوزه ميباشد .حوزه راهبري ،شبکه را به صورت
آنالين كنترل نموده و سیاستهاي مناسب جهت حفظ تعادل تولید و مصرف و بهرهبرداري بهینه اتخاذ ميكند .ايون حووزه در
دوره زماني آنالين و زمان حقیقي به مطالعه شبکه مي پردازد و كنترل لحظه بوه لحظوه را بوراي بهورهبورداران سیسوتم مهیوا
ميسازد .در اين فصل حوزه راهبري به همراه رويههاي آن تشري ميشود و بازه زمواني مطالعوات آن بررسوي شوده و نهايتوا
روندنمايي از حوزه ترسیم شده است كه ارتباط بین رويههاي حوزه را نشان ميدهد.

 -1-1مرزبندي حوزه
حوزه راهبري از  15رويهي نرمافزاري تشکیل شده است .لیسوت كامول ايون رويوههوا در بخوش  5-1ذكور شوده اسوت.
برنامهريزي تولید واحد ها ،كنترل فركانس ،كنترل ولتاژ ،تهیه آمار و اطالعات و گزارشات فني ،بهروزرساني نقشههاي تکخطي
عملیاتي ،شناسايي اندازهگیريهاي توأم با دادههاي نامناسب و  ...ازجمله مسائلي است كه در ايون حووزه بوه آنهوا پرداختوه
ميشود .اطالعات شبکه و بار به عنوان ورودي به حوزه وارد شده و خروجي مطلوب از آن اخذ ميشود .هر آنچه كه به عنووان
رويه در اين حوزه انجام ميشود جهت تأمین امنیت ،كفايوت و بهینوه سواختن هزينوههواي بهورهبورداري مويباشود .ازجملوه
خروجيهاي حوزه ميتوان به میزان تولید و رزرو بهینه واحدها ،كنترل لحظه به لحظه فركانس و ولتاژ ،اشاره كرد [.]1

 -2-1بازهي زماني مطالعات حوزه
مطالعات حوزه راهبري عمدتا به صورت آنالين و زمان حقیقي انجام ميشود .تعدادي از رويههاي حووزه بايود بوه صوورت
زمان حقیقي اجرا شوند كه ازجمله آنها ميتوان به كنترل  ،AGCپايش شبکه و حذف بار اتوماتیک اشاره كرد .بوا توجوه
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به نوع فرامیني كه در هريک از رويههاي فوقالذكر اجرا ميشوند ،سرعت آنالیز و اجراي فرامین بايد بهگونوهاي باشود كوه
سیستم بتواند به كار خود ادامه دهد .فرضا در پايش شبکه ،كنترل لحظه به لحظه المانهاي شبکه مانند وضعیت باز و بسته
بودن كلیدهاي قدرت بايد بهصورت زمان حقیقي اجرا شود چراكه در غیر اين صورت ممکن است حووادث نواگواري را بوه
همراه داشته باشد .دسته ديگري از رويهها نیز در اين حوزه وجود دارند كه به صورت آنالين بررسي ميشوند .رويههايي كه
در اين حوزه به صورت آنالين اجرا ميشوند عبارتاند از :پیشبیني بار ،مديريت پايگاه داده ،تخمین حالوت ،آنوالیز رخوداد،
شبیه ساز ،پخش بار ،پخش بار بهینه ،مشاركت واحد ها ،بازيابي ،آنالیز اتصال كوتاه ،آنالیز پايداري زاويهاي و آنالیز پايوداري
ولتاژ.
درمجموع ،حوزه مطالعات راهبري حوزهاي است كه رويههاي آن در دورههاي زماني زمان حقیقي و آنالين مطالعه ميشوند
كه ميتوان آنها را در دوره زماني يک ساعت قبل تا لحظه بهرهبرداري جاي داد [.]3-2

 -3-1وروديهاي حوزه
وروديهاي حوزه با توجه به رويههايي كه در اين حوزه وجود دارند عبارتند از:
 اطالعات توپولوژي شبکه؛
 اطالعات الکتريکي خطوط و ترانسفورماتورها؛
 مشخصات واحدهاي تولیدي؛
 ضرايب تابع هزينه واحدهاي تولیدي؛
 ورودي تقويم ساالنه؛
 اطالعات بار؛
 اطالعات آب و هوايي؛
 اطالعات پیشبیني شده از وضعیت آب و هوا؛
 اطالعات زمان حقیقي ارسال شده از سوي AGC؛
 نقشهي جغرافیايي شبکه مبتني بر GIS؛
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 محل وقوع خطا يا اغتشاش؛
 ظرفیت خطوط ،ولتاژ شینهاي شبکه؛
 تعداد و محل واحدهاي خود راهانداز شبکه؛
 میزان بارگذاري خطوط و ترانسفورماتورها قبل و بعد از وقوع پیشآمد؛
 میزان تولید واحدهاي تولیدي قبل و بعد از وقوع پیشامد؛
 الگوي مصرف بار؛
 پیشبیني از بار مصرفي براي ساعات پیشرو؛
 ولتاژ اندازهگیري شده از شینها؛
 فركانس نامي و لحظهاي شبکه؛
 نحوه مدلسازي بارها؛
 حدود حداقل و حداكثري فركانس و ولتاژ مجاز شبکه؛
 نوع اغتشاش صورت گرفته و تعیین محل وقوع آن؛
 مقادير اولیه متغیرهاي حالت؛
 توان مگاوات انتقالي هر خط ارتباطي مرتبط با سیستمهاي همسايه؛
 اطالعات اندازهگیري شده از شبکه؛

 -4-1خروجيهاي حوزه
خروجيهاي حوزه با توجه به رويههايي كه در اين حوزه وجود دارند ،عبارتند از:
 تهیه گزارشهاي تحلیلي و آماري دورهاي؛
 نگهداري تصاوير و اسناد مرتبط با تجهیزات؛
 ارائه واسط استاندارد براي ساير نرمافزارها؛
 نگهداري و بهروزرساني نقشههاي تکخطي؛
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 اندازه و زاويه ولتاژ در هر شین؛
 توانهاي اكتیو و راكتیو عبوري از هر خط؛
 توان تلف شده اكتیو و راكتیو در خطوط؛
 تعیین سهم بهینه هريک از واحدهاي تولیدي؛
 محاسبه حداقل هزينه الزم جهت بهرهبرداري از سیستم؛
 شناسايي و تصحی دادههاي بار؛
 پیشبیني بار كوتاه مدت؛
 استخراج نمودار توزيع تجمعي خطاي پیشبیني بار؛
 تعیین متغیرهاي كنترلي مانند تپ ترانسفورماتورهاي قدرت؛
 تعیین شینهاي حساس و پیکربندي اصلي شبکه قدرت؛
 محاسبه ضرايب حساسیت خطوط و واحدهاي تولیدي؛
 تعیین خطوط انتقال حساس؛
 اولويتبندي خطوط در صورت وقوع پیشامد؛
 نحوه توزيع توان بین واحدها؛
 تعیین میزان ذخیره چرخان هريک از واحدها؛
 تعیین هزينه راهاندازي و بهرهبرداري هريک از واحدها؛
 تعیین اولويت خروج بارها از شبکه؛
 تعیین مکان و میزان باري كه بايد جهت اصالح فركانس شبکه قطع گردد؛
 مقادير تخمین زده شده از متغیرهاي حالت شبکه؛
 تفاضل بین مقادير اندازهگیري شده و تخمین زده شده از متغیرهاي حالت شبکه؛
 صحت سنجي و تصحی اطالعات اندازهگیري شده از شبکه؛
 عکسالعمل در مقابل تغییرات فركانس و رساندن فركانس به مقدار نامي خود ؛
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 كنترل توان تبادلي بین نواحي بههمپیوسته؛
 جريانهاي گذرا يا حالت ماناي عیب؛
 ولتاژهاي خط در هر شین؛
 ماتريسهاي توالي صفر،مثبت و منفي و ماتريس امپدانس باس؛
 منحنيهاي  P-Vبراي كلیه شینهاي موجود در شبکه؛
 منحنيهاي  Q-Vبراي كلیه شینهاي موجود در شبکه؛
 شاخص حساسیت خودي Q-V؛
 شاخص حساسیت متقابل Q-V؛
 تحلیل مشخصههاي پايداري سیستم؛
 كنترل هماهنگ ادوات كنترلي و سوئیچینگ بار و تولید؛
 حفاظت تطبیقي و افزايش قابلیت اطمینان؛
 آنالیز امنیت دينامیکي سیستم؛
 ضرايب مشاركت باسها در ناپايدارسازي ولتاژ؛
 ضرايب مشاركت شاخهها و نقاط بار در ناپايدارسازي ولتاژ ؛
-5-1

ضرايب مشاركت ژنراتورها در ناپايداري سازي ولتاژ؛رويههاي نرمافزاري حوزه

رويههاي نرمافزاري حوزه راهبري در جدول ( )1-1ذكر شده است.
جدول ( :)1-1رويههاي نرمافزاري حوزهي راهبري

شماره رويه

رويه

1

پخش بار

2

پخشبار بهینه

3

پیشبیني بار

4

بازيابي

5

آنالیز رخداد
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شماره رويه

رويه

6

مشاركت واحدها

7

حذف بار اتوماتیک

8

تخمین حالت

9

رويت پذيري

10

تخمین پارامترهاي شبکه

11

كنترل اتوماتیک تولید

12

آنالیز اتصال كوتاه

13

آنالیز پايداري ولتاژ

14

آنالیز پايداري زاويه

15

پايش شبکه

پخش بار

رويه پخش بار ابزاري است پايه كه در حالت ماندگار به ازاي بارهاي مشخص و معلوم به محاسبه كمیوتهواي الکتريکوي
ميپردازد .اين كمیتها شامل ولتاژ شینها ،توانهاي اكتیو و راكتیو جاري در خطوط انتقال و توانهاي اكتیو و راكتیو تولیودي
ژنراتورها ميباشد .بنابراين بهطور خالصه ميتوان گفت كه محاسبه پخش بار بهطور كلي حل يک سیسوتم قودرت در حالوت
ماندگار و متقارن است كه شامل معادالت غیرخطي بوده و بايد با روشهاي مبتني بر تکرار حل شود [.]5 -1

حل پخش بار به روشهاي مختلفي انجام ميشود كه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 روش گوس – سايدل؛
 روش نیوتون – رافسون؛
 پخش بار مجزا1؛
 پخش بار مجزاي سريع2؛
 بخش بار مستقیم1؛
. Decoupled load flow
. Fast decoupled load flow

1
2
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آنچه كه اهمیت دارد اين است كه در حوزه راهبري به دلیل انجام عملیات بهصورت آنالين و كمبود زمان ،رويه پخش بوار
بايد از سرعت بااليي برخوردار باشد و مي بايست حتما همگرا شود در حالي در مطالعات آفالين امکان واگرا شدن مسئله وجوود
دارد.
 -2-1-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي رويه پخش بار عبارتاند از:
 اطالعات شینهاي شبکه شامل :نوع شینها (مرجع P-Q ،و  ،)P-Vاندازه و زاويه فاز اولیه ولتاژ شینهواي مرجوع،
توان هاي اكتیو و راكتیو مصرفي تولیدي شینهاي  ،P-Qحداقل و حوداكثر تووانهواي اكتیوو و راكتیوو تولیودي
شینهاي  P-Qو توان راكتیو تزريق شده توسط خازنهاي موازي به هر شین و توان اكتیو و اندازهي ولتاژ شین-
هاي P-V؛
 اطالعات خطوط شبکه شامل :امپدانس خطوط (مقاومت و راكتانس) ،نصف سوسپتانس كل خط و نقطه تنظیم توپ
ترانسفورماتورها؛
 -3-1-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه پخش بار عبارتاند از:
 اندازه و زاويه ولتاژ در هر شین؛
 توانهاي اكتیو و راكتیو عبوري از هر خط؛
 توان تلف شده اكتیو و راكتیو در خطوط؛
 -4-1-5-1رويههاي پيشنياز

جهت انجام مطالعات پخش بار ميبايست اطالعات اولیه به شبکه اعمال شود .بدين جهت الزم است كه سهم واحودهواي
تولیدي ،میزان بار مصرفي ،آخرين وضعیت توپولوژيکي شبکه و همچنین پارامترهاي خطوط و ژنراتورها مانند راكتانس و توپ
ترانس و  ...مشخص باشد .الزم به ذكر است كه اطالعات اندازهگیري شده از شبکه همواره با خطا همراه اسوت بنوابراين الزم
. Dc load flow

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

11
ويرايش اول،خرداد 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

است كه جهت تعیین صحت و يا اصالح اطالعات اندازهگیري شده ابتدا رويه تخمین حالت اجرا شود .بنابراين الزم اسوت كوه
رويههاي زير پیش از رويه پخش بار اجرا شوند.
 پیشبیني بار
 پايش شبکه
 تخمین حالت
 مشاركت واحدها
 -5-1-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه پخش بار را در شکل ( )1-1مشاهده ميكنید.

اندازه و زاويه فاز ولتاژ شین ها

اطالعات اولیه پخش بار شامل اطالعات خطوط ،شین
ها ،ترانسفورماتورها و ژنراتور ها

توان هاي اكتیو و راكتیو عبوري از خطوط

پیش بیني بار

توان هاي اكتیو و راكتیو تلف شده در خطوط

پايش شبکه

بازيابي

رويه پخش بار

آنالیز رخداد

تخمین حالت

حذف بار

مشاركت واحدها

آنالیز اتصال كوتاه
آنالیز پايداري ولتاژ

شكل ( :)1-1روندنماي رويه پخش بار

-2-5-1

پخش بار بهينه

در يک شبکه قدرت يکي از اهداف اساسي اين است كه توان تولیدي واحدهاي نیروگاهي چنان تعیوین شووند كوه هزينوه
بهرهبرداري حداقل شود .به عبارتي ژنراتورها مجازند كه توان هاي اكتیو و راكتیو خود را چنان تغییر دهنود كوه بوار خوود را بوا
حداقل هزينه تأمین كنند .اين مسئله را پخش بار بهینه ميگويند .هدف از پخش بار ،تنظیم تمامي انواع متغیرهاي كنترلپذير
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همچون ولتاژ ژنراتورها ،تپ ترانسفورماتورها ،خازنها و القاگرهاي موازي و ديگر متغیرهاي كنترلي ميباشد بهنحويكه ضمن
برآوردن مجموعهاي از قیود فیزيکي و بهرهبرداري ،هزينه تولید يا تلفات حداقل شده يا ساير توابع هدف برآورده شود [.]6
ازجمله روشهاي حل پخش بار بهینه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 برنامهريزي خطي
 برنامهريزي غیرخطي
 برنامهريزي درجه دو
 حل به روش نیوتون رافسون
مجددا الزم به ذكر است كه در حوزه راهبري به دلیل انجام عملیات به صورت آنالين و كمبود زمان ،رويه پخش بار بهینه
نیز مشابه رويه پخش بار بايد از سرعت بااليي برخوردار باشد و ميبايست حتما همگرا شود ،در حاليكوه در مطالعوات آفاليون
امکان واگرا شدن مسئله وجود دارد.
 -1-2-5-1وروديهاي رويه

پخش بار بهینه شامل وروديهاي زير ميباشد:
 اطالعات مورد نیاز پخش بار؛ اين اطالعات مشابه اطالعات وروديهاي پخش بار مويباشود كوه عبوارت اسوت از
اطالعات خطوط ،شینها و ژنراتورها.
 ضرايب تابع هزينه واحدهاي تولیدي؛ هزينه واحدهاي تولیدي معموال به صورت يک تابع درجه دوم از توان تولیدي
آن واحد مدل ميشوند.
 -2-2-5-1خروجيهاي رويه

پخش بار بهینه شامل خروجيهاي زير ميباشد:
 تعیین اندازه و زاويه فاز ولتاژ شینها؛
 تعیین تپ ترانسفورماتورها؛
 تعیین توان انتقالي خطوط؛
 تعیین توان تلف شده در خطوط؛
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 تعیین سهم بهینه هريک از واحدهاي تولیدي؛
 محاسبه حداقل هزينه الزم جهت بهرهبرداري از سیستم؛
 -3-2-5-1رويههاي پيشنياز

جهت انجام پخش بار بهینه نیز مي بايست مانند رويه پخش بار عمل نمود و همان رويههايي كه پیش از رويه پخوش بوار
ميبايست اجرا ميشد ،در اينجا نیز بايد اجرا شوند.
رويههاي پیشنیاز براي پخش بار بهینه عبارت است از:
 پیشبیني بار
 پايش شبکه
 تخمین حالت
 مشاركت واحدها
 -4-2-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه پخش بار بهینه در شکل ( )2-1آورده شده است.
اطالعات اولیه پخش بار شامل اطالعات خطوط ،شین
ها ،ترانسفورماتورها و ژنراتور ها

اندازه و زاويه فاز ولتاژ شین ها
توان هاي اكتیو و راكتیو عبوري از خطوط

ضرايب تابع هزينه واحدهاي تولیدي

توان هاي اكتیو و راكتیو تلف شده در خطوط
پیش بیني بار
سهم بهینه هريک از واحدها از تولید

رويه پخش بار بهينه

پايش شبکه

حداقل هزينه الزم جهت بهره برداري از سیستم
مديريت پايگاه داده

تخمین حالت

حذف بار اتوماتیک

مشاركت واحدها

آنالیز اتصال كوتاه
بازيابي

شكل ( :)2-1روندنماي رويه پخش بار بهينه

-3-5-1

پيشبيني بار
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پیشبیني مصرف انرژي الکتريکي همواره مورد توجه بهرهبرداران بووده اسوت .در حقیقوت پویشبینوي بوار نقطوه آغوازين
تصمیمگیري و برنامهريزي سیستمهاي قدرت محسوب ميشود.
نرمافزار پیشبیني بار ابزار مناسبي جهت پیشبیني با دقت و قابلاعتماد بار كوتاه مدت است .يک پیشبینوي خووب از بوار
شبکه ،تأثیر مستقیم و قابلتوجهي بر روي توان تولیدي واحدها  ،انرژي خريداري شده ،مديريت تقاضاي سیستم ،ارتقاء سیستم
و برنامهريزي بر اساس نرخ رشد بار دارد .روشهاي مختلفي براي پیشبیني بار وجود دارد كه ازجمله آنها ميتوان بوه مووارد
زير اشاره كرد:
 روش مصرف نهايي؛
 روشهاي زماني؛
 روش كاربري اراضي؛
 روشهاي نوين مانند روش شبکههاي عصبي مصنوعي؛
 -1-3-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي رويه پیشبیني بار عبارتاند از [:]8-7
 ورودي تقويم ساالنه؛ براي سالهاي موردنظر كاربر ميبايست تقويم هر سال را بهطور جداگانه وارد كند .اطالعاتي كه
تقويم ساالنه گنجانده ميشود عبارتاند از :شماره سال ،ماه ،شماره روز در هر ماه ،شماره روز در هر هفته و كد هر
روز .كد هر روز ،نوع آن روز را مشخص ميكند .براي مثال ميتوان به ازاي هريک از موارد زير يک كد در نظر
گرفت.
 روزهاي عادي؛
 روزهاي تعطیل رسمي؛
 روزهاي جشن ملي؛
 روزهاي جشن مذهبي؛
 روزهاي عزاي ملي؛
 روزهاي عزاي مذهبي؛
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 اطالعات بار؛ از ديگر وروديهاي رويه پیشبیني بار ،اطالعات ساعتي بار ميباشد .ايون ورودي مويتوانود بوه صوورت
ساالنه به رويه اعمال شود .با توجه به اطالعات ورودي تقويم ساالنه به ازاي هر روز در تقويم ساالنه  24عدد متناظر
با اطالعات بار  24ساعت گنجانده ميشود.
 اطالعات آب و هوايي؛ يکي ديگر از اطالعات ورودي رويه پیشبیني بار ،اطالعات ساعتي پارامترهاي آب و هوايي (از
قبیل دما ،رطوبت و  )...نمايندگان آب و هوايي شبکه موردنظر ميباشد .اطالعات دمايي نیز ماننود اطالعوات بوار بوا
توجه به تقويم ساالنه به ازاي هر روز در تقويم ساالنه  24عدد متناظر با اطالعات آب و هوايي  24سواعت گنجانوده
ميشود.
 ورود اطالعات دستي؛ درصورتيكه قصد پیش بیني بار براي روز آينده را داشته باشیم و براي مثال مسوابقه فوتبوالي در
روز آينده وجود داشته باشد ميتوان پیک بار را به صورت دستي جابجا كرده و پیشبیني بار را اصالح كنیم .همچنین
اين اطالعات ميتواند شامل به روز رساني وضعیت آب و هوايي و يا فرامین اجرايي باشد.
 اطالعات زمان حقیقي ارسال شده از سوي AGC؛
 اطالعات پیشبیني شده از وضعیت آب و هوا؛ براي دوره كوتاه مدت كه قصد پیشبینوي بوار بوراي آن را داريوم ،الزم
است كه پیشبینياي از پارامترهاي آب و هوايي (دما ،رطوبت و  )...آن دوره داشته باشیم.
 -2-3-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه پیشبیني بار عبارتاند از [:]7
 شناسايي و تصحی دادههاي بار؛ در بررسي ساالنه ،دادههاي بار يک سال بهطور كامول بررسوي شوده و دادههواي
نامناسب جهت جايگزيني آنها پیشنهاد ميگردد.
 پیشبیني بار كوتاه مدت؛ اين پیشبیني ميتواند با هركدام از روشهاي پیشبیني بار مانند يافتن روزهواي مشوابه
انجام شود كه خروجي آن پیشبیني بار در  24ساعت روز موردنظر ميباشد.
 نمايش گرافیکي بار پیشبیني شده و مقايسه آن با روز مشابه؛ يکي از قابلیتهاي رويه پیشبینوي بوار مويبايسوت
نمايش گرافیکي بار پیشبیني شده در دوره زماني موردنظر و مقايسه آن با دوره مشابه در سالهاي گذشته باشد.
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 استخراج نمودار توزيع تجمعي خطاي پیشبیني بار؛ پس از پیشبیني بار كوتاه مدت و سپري كردن دوره مووردنظر
مقايسه اي میان بار واقعي شبکه و تخمین صورت گرفته انجام ميشود كه میزان خطاي پیشبینوي بوار را نشوان
ميدهد.
 -3-3-5-1رويههاي پيشنياز

اين رويه پیشنیاز ندارد.
 -4-3-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه پیشبیني بار در شکل ( )3-1ذكر شده است.
شناسايي و تصحی داده هاي بار

اطالعات تقويم ساالنه

پیش بیني بار

اطالعات بار شبکه

نمايش گرافیکي بار پیش بیني شده و مقايسه آن با
روز هاي مشابه

اطالعات آب و هوايي

استخراج نمودار توزيع تجمعي بار پیش بیني شده

اطالعات دستي
رويه پيش بيني بار

اطالعات زمان حقیقي AGC

بازيابي
مشاركت واحد ها
حذف بار اتوماتیک
تخمین حالت

شكل ( :)3-1روندنماي رويه پيشبيني بار

-4-5-1

بازيابي

سیستم هاي به هم پیوسته قدرت به داليل مختلفي به شدت در معرض اغتشاشات و خطا قرار دارند .بروز خطا ممکن است
به صورت نقض قیود بهرهبرداري و درنهايت با عمل كردن سیستمهاي حفاظتي به شکل قطعيهاي جزئوي و يوا كلوي ظواهر
شود .بنابراين ضروري است استراتژيهاي مشخصي بهمنظور بازگرداندن مجدد سیستم به حالت بهرهبورداري عوادي بوه كوار
گرفته شود .به اين فرآيند بازيابي سیستم قدرت ميگويند .هدف اساسي رويه بازيابي ،تأمین حداكثر بار قطع شوده در كمتورين
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زمان ممکن با در نظر گرفتن قیود مختلف بهرهبرداري است .فرآيند بازيابي داراي سه مرحله اساسي راهاندازي واحدها ،بازيابي
سیستم و بازيابي بار است [.]8
ازجمله روشهاي پركاربرد بازيابي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 بازيابي به روش جزيرهاي

1

 بازيابي به روش ستون فقرات

2

 -1-4-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي رويه بازيابي عبارتاند از:
 اطالعات  AGCهاي شبکه و ژنراتورهاي داراي كنترل فركانس فعال شبکه؛
 اطالعات  ramp rateواحدهاي تولیدي؛
 توپولوژي شبکه؛
 نقشهي جغرافیايي شبکه مبتني بر GIS؛
 محل وقوع خطا يا اغتشاش؛
 ظرفیت خطوط ،ولتاژ شینهاي شبکه؛
 تعداد و محل واحدهاي خود راهانداز شبکه؛
 سناريوهاي بازيابي هم الزم است(مالحظات فني ،اجتماعي ،امنیتي و )...
 -2-4-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه بازيابي عبارتاند از:
 تعیین متغیرهاي كنترلي مانند تپ ترانسفورماتورهاي قدرت؛

. Islanding
. Backbone

1
2
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با استفاده از متغیر كنترلي تپ ترانسفورماتورها سعي ميشود با تعیین بهینه تپ ترانسها ،ولتاژ شینها را به سط
مطلوب بازگردانده و حداكثر بار را بازيابي كرد.
 برنامهريزي مجدد واحدهاي تولیدي؛
 قطع بعضي از بارها؛
درصورتيكه ولتاژ پس از بازيابي از طريق تپ ترانس ها به سط مطلوب باز نگردد ميتووان بوا قطوع بخشوي از
بارهاي مصرفي ،اين مشکل را برطرف نمود.
 تعیین شینهاي حساس و پیکربندي اصلي شبکه قدرت؛
به عبارتي در اين مرحله با تشخیص ستون اصلي شبکه و برقرار كردن آن ،مويتووان شوبکه را بازيوابي نموود و
واحدها و بارهاي شبکه را گامبهگام وارد مدار كرد.
 تقسیمبندي شبکه به دو يا چند جزيره مجزا و سنکرون نمودن جزيرهها با يکديگر و يکپارچه كردن شبکه؛
در اين مرحله بازيابي جزيرهها به صورت موازي انجام ميشود ،اما بايد توجه نمود كه در اين شیوه به واحودهواي
خود راهانداز زيادي نیاز است.
 -3-4-5-1رويههاي پيشنياز

هنگاميكه يک شبکه از دست ميرود به عبارتي وقتي دچار فروپاشي ميشود ،الزم است ابتدا عیب شناساييشده و سوپس
تمام اقدامات الزم براي راهاندازي مجدد شبکه انجام شود .بدينجهت الزم است كه رويههاي زير بهعنوان رويههاي پیشنیواز
براي بازيابي شبکه استفاده شود:
 پیشبیني بار
 پايش شبکه
 پخش بار
 پخشبار بهینه
 مشاركت واحدها
 -4-4-5-1روندنماي رويه
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روندنماي رويه بازيابي در شکل ( )4-1ذكر شده است.
تعیین متغیرهاي كنترلي

توپولوژي شبکه

برنامه ريزي مجدد واحدهاي تولیدي

فاصله بین شین هاي شبکه

قطع بعضي از بارها

محل وقوع خطا يا اغتشاش

تعیین شین هاي حساس و پیکربندي اصلي شبکه
قدرت

رويه بازيابي

ظرفیت خطوط ،ولتاژ شین هاي شبکه
تعداد و محل واحدهاي خود راه انداز شبکه

پخش بار

پیشبیني بار

پخش بار بهینه

پايش شبکه

مشاركت واحدها

شكل ( :)4-1روندنماي رويه بازيابي

-5-5-1

آناليز رخداد
ارزيابي درجه امنیت يک شبکه قدرت هم در حوزه برنامهريزي و هم در حوزه بهرهبرداري كار بسیار مشکلي است.
بدون در نظر گرفتن مالحظات دينامیکي ،امنیت در سیستمهاي قدرت را ميتوان تحت عنوان امنیوت در مقابول
وقوع پیشآمدها يا به عبارتي آنالیز رخداد تعريف كرد .ازجمله معیارهاي رايج آنالیز رخداد ميتوان بوه مووارد زيور
اشاره كرد:
 خروج تنها يک المان از شبکه (ژنراتور ،خط انتقال ،ترانسفورماتور و  )...كه تحت عنووان شواخص N-1

شناخته ميشود.
 خروج همزمان خطوط دو مداره
 در شرايط خاص ،خروج بزرگترين ژنراتور در يک ناحیه از شبکه و هرگونه خط ارتباطي كه آن ناحیه را
به مابقي شبکه متصل ميكند.
بررسي پیشامدها اين امکان را فراهم ميآورد تا بهره برداري از سیستم به صورت ايمن انجام شود .سؤال اساسوي در آنوالیز
رخداد يک شبکه قدرت اين است كه هريک از پیشامدها را به چه نحوي تحلیل كنیم بهگونهاي كه تمام رخدادها بررسي شوند
و همچنین حداقل زمان براي انجام اين كار صرف شود .مشکالتي كه پیشامدها در سیستم ايجاد ميكنند آنقدر ازنظر زمواني
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كوتاه است كه در آن بهره بردار سرعت الزم براي حل مشکل احتمالي را ندارد .بنابراين بررسي آنالیز رخداد امري ضوروري بوه
شمار ميرود [.]9
ازجمله روشهاي آنالیز رخداد ميتوان به  2مورد زير اشاره كرد:
 آنالیز رخداد با استفاده از پخش بار بهینه
 آنالیز رخداد با استفاده از روش حساسیت شبکه
ازآنجاكه حوزه راهبري شبکه را بهصورت آنالين كنترل ميكند ،سرعت حل در مورد مدل مورداستفاده اهمیت پیدا ميكند .بوه
عبارتي اپراتور شبکه بايد بداند كه بهره برداري از وضعیت فعلي مطمئن است يا نوه  .يوک راه جهوت تسوريع در حول برناموه
بررسي پیشآمد ها استفاده از يک مدل تقريبي در سیستم هاي قدرت است .در اين مدل با استفاده از پخش بار مسوتقیم دقوت
كافي در توانهاي حقیقي ارائه ميگردد و مقدار ولتاژ مد نظر نميباشد ولي سرعت بهطور مطلوبي افزايش پیدا ميكند.
 -1-5-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي رويه آنالیز رخداد عبارتاند از:
 اطالعات كلي شبکه شامل تعداد خطوط ،ترانسفورماتورها و تعداد واحدهاي تولیدي؛
 اطالعات موردنیاز پخش بار و پخش بار بهینه؛
 احتمال خروج ادوات و نرخ آنها؛
 میزان بارگذاري خطوط و ترانسفورماتورها قبل و بعد از وقوع پیشآمد؛
 میزان تولید واحدهاي تولیدي قبل و بعد از وقوع پیشامد؛
 -2-5-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه آنالیز رخداد با استفاده از تحلیل حساسیت عبارت است از:
 نمايش گرافیکي پروفیل ولتاژ قبل و بعد از وقوع رخداد؛ با اين نمايش تصوير خوبي از تغییرات ولتاژ در شوینهواي
مختلف شبکه بدست ميآيد.
 محاسبه ضرايب حساسیت خطوط و واحدهاي تولیدي؛ اين ضرايب با عنوان ضرايب جابجوايي در تولیود و ضورايب
توزيع وقفه خطوط شناخته ميشوند .ضرايب جابجايي در تولید حساسیت توان انتقالي از خطوط را نسبت به تغییر
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در تولید يک شین خاص نشان ميدهد ،بهگونهاي كه تغییري در توان تولیدي ساير شوینهوا رخ ندهود .ضورايب
توزيع وقفه خطوط نیز حساسیت توان انتقالي از خطوط را نسبت به تغییور در تووان انتقوالي از خوط ديگور نشوان
ميدهد .اين ضرايب با استفاده از رابطه پخش بار مستقیم و مدلسازي وقفه بدست ميآيند.
 تعیین خطوط انتقال حساس؛ خطوط حساس خطوطي هستند كه با اعموال وقفوه در يوک خوط انتقوال و يوا واحود
تولیدي ،ولتاژ و يا توان انتقالي از آنها از محدوده مجاز خارج ميشود.
 اولويتبندي خطوط در صورت وقوع پیشامد؛ اين اولويتبندي خطوط را برحسب درجه حساسیت مرتب مويكنود و
خطوط با بیشترين و كمترين حساسیت را براي ما مشخص ميكند.
خروجيهاي رويه آنالیز رخداد با استفاده از پخش بار بهینه عبارت است از:
 فاكتورهاي قابلیت اطمینان سیستم (انرژي از دست رفته و )...
 برنامه تغییر تولید واحدهاي نیروگاهي بهازاي هر خروج
 -3-5-5-1رويههاي پيشنياز

جهت انجام رويه آنالیز رخداد ميبايست اطالعات الزمه را از پايگاه داده جمعآوري كرد .سپس فرضا به ازاي خروج هر خط
و انجام يک رويه پخش بار از تخطيهاي رخ داده در ولتاژ شینها و جريان خطوط آگاه شد.
رويههاي پیشنیاز براي آنالیز رخداد عبارت است از:
 پخشبار
 پخش بار بهینه
 -4-5-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه آنالیز رخداد در شکل ( )5-1آورده شده است.
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نمايش گرافیکي پروفیل ولتاژ قبل و بعد از رخداد

اطالعات كلي شبکه شامل تعداد خطوط ،ترانسفورماتورها
و تعداد واحدهاي تولیدي

تعیین ضرايب حساسیت خطوط و واحدهاي تولیدي

اطالعات مورد نیاز پخش بار

تعیین خطوط انتقال حساس

رويه آناليز رخداد

میزان بارگذاري خطوط و ترانسفورماتورها
میزان تولید واحدهاي تولیدي

اولويت بندي خطوط در صورت وقوع پیش آمد

پخش بار

شكل ( :)5-1روندنماي آناليز رخداد

-6-5-1

مشاركت واحدها

مسئله نحوه مشاركت واحد ها در مدار نقش مهمي در بهرهبرداري اقتصادي از سیستمهواي قودرت دارد .مسوئله مشواركت
واحدها دربرگیرنده برنامه روزانه كاري نیروگاهها است كه در آن بايود هزينوههواي بهورهبورداري و روشون و خواموش كوردن
نیروگاهها كمینه شود ،درحاليكه مجموعه قیود حاكم بر مسئله رعايت شود .ازجمله قیودي كه در مسئله مشاركت واحدها بايود
در نظر گرفت ميتوان به موارد زير اشاره كرد [:]10
 محدوديت حداقل زمان روشن و خاموش كردن واحد
 محدوديت تعادل بار
 محدوديت حداكثر توان تولیدي واحدها
 محدوديت ذخیره چرخان
 -1-6-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي رويه مشاركت واحدها عبارتاند از:
 مشخصات واحدهاي تولیدي؛ اين مشخصات شامل موارد بسیاري ميباشد كه ازجمله آن ميتوان به موارد زير اشاره
كرد:
 محدوديت توان تولیدي واحدها شامل حداقل و حداكثر توان تولیدي هريک از واحدها


ضرايب تابع هزينه هريک از واحدها
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 حداقل زمان مجاز فعالیت هريک از واحدها
 حداقل زمان مجاز خاموش بودن واحدها

1

2

 هزينه راهاندازي گرم و سرد
 حداقل ذخیره رزرو چرخان واحدها
 الگوي مصرف بار شامل حداكثر میزان بار موجود در شبکه در هريک از دورههاي زماني موردمطالعه؛
 پیشبیني از بار مصرفي براي ساعات پیش رو؛
 اطالعات شبکهي انتقال به منظور انجام مشاركت واحدها با در نظر گرفتن شبکه
 -2-6-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه مشاركت واحدها عبارتاند از:
 نحوه توزيع توان بین واحدها؛
 تعیین میزان ذخیره چرخان هريک از واحدها؛
 تعیین هزينه راهاندازي و بهرهبرداري هريک از واحدها؛
 لودينگ خطوط و ترانسفورماتورها
خروجيهاي فوق بايد بهگونهاي تعیین شوند كه هم مسئله از نقطه نظر اقتصادي توجیه داشته باشد و هم ايمن باشد.
 -3-6-5-1رويههاي پيشنياز

جهت پیادهسازي رويه مشاركت واحدها ،الزم است كه تخمیني از میزان مصرف داشته باشیم .همچنوین آخورين وضوعیت
بروز رساني شده از اطالعات توپولوژيکي شبکه شامل اينکه فرضا كدام واحدها در مدار هستند و كدامها در تعمیرات هسوتند و
همچنین وضعیت باز و بسته بودن خطوط اهمیت دارد .همچنین از جهت آنکه يک توزيع اقتصادي بار بین واحدها داشته باشیم
الزم است كه رويه پخش بار بهینه نیز بهعنوان پیشنیاز براي اين رويه تعريف شود.

. Minimum Up Time
. Minimum Down Time

1
2
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رويههاي پیشنیاز براي مشاركت واحدها عبارت است از:
 پیشبیني بار
 پايش شبکه
 پخشبار بهینه
 -4-6-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه مشاركت واحدها در شکل( )6-1آورده شده است.
نحوه توزيع توان بین واحدها

مشخصات واحدهاي تولیدي

تعیین میزان ذخیره چرخان هريک از واحدها

الگوي مصرف بار

تعیین هزينه راه اندازي و بهره برداري از واحدها

پیش بیني از بار مصرفي پیش رو
رويه مشاركت واحدها
پیش بیني بار

پخش بار
پخش بار بهینه

پايش شبکه

بازيابي

شكل ( :)6-1روندنماي رويه مشاركت واحدها

-7-5-1

حذف بار اتوماتيک

شبکه قدرت يک شبکه سنکرون پیوسته بوده كه در آن تعادل بین تولید و مصورف در كول شوبکه در هور لحظوه برقورار
مي باشد .بنابراين فركانس در محدوده مجاز خود عمل مينمايد .درصورتيكه ژنراتوري از شبکه خارج شود و رزرو چرخان نیوز
به میزان كافي نباشد ،ژنراتور هاي ديگر را نیز ممکن است تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه شبکه با يوک خاموشوي سراسوري
همراه شود .براي جلوگیري از اين اتفاق الزم است پیش از رسیدن به اين مرحله بار زدايي صوورت گیورد .درواقوع حوذف بوار
آخرين اقدام جهت جلوگیري از فروپاشي شبکه ميباشد [ .]11ازجمله روشهاي بار زدايي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 كنترلر مركزي
 فركانسي
 ولتاژي
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حذف بار اتوماتیک نیز نوعي روش پیشبیني بارزدايي از شبکه قدرت با استفاده از تکنیکهاي بهینهسازي است كه زموان
عکسالعمل در آن بهبود يافته است .حذف بار اتوماتیک حداقل تواني حقیقي كه بايد بار زدايي شود را تعیین مويكنود كوه در
طول بار زدايي عواملي ازجمله اينکه اغتشاش در كجا واقع شده و از چه نوعي است ،میزان توان تولیدي واقعي واحدها ،میزان
رزرو واحدهاي تولیدي ،میزان قابلیت واحدهاي سريع در بازيابي توان (عملکرد گاورنر) ،توپولوژي شوبکه ،نحووه توزيوع بوار و
اولويت از دست رفتن بارها را در نظر ميگیرد .سپس حذف بار اتوماتیک با درنظر گرفتن قیود فوق بهترين تركیوب بوار بوراي
فرايند بار زدايي را انتخاب ميكند .تمام اين مراحل در كسري كمتر از چند میلي ثانیه پس از وقوع اغتشاش انجوام مويشوود.
ازجمله مزاياي حذف بار اتوماتیک ميتوان به موارد زير اشاره كرد [:]12-11
 حفظ بهینه بارهاي مصرفي
 حذف بار زداييهاي غیرضروري
 كاهش میزان رزرو چرخان موردنیاز
 سیستم حفظ قابلاطمینان بار بهگونهاي كه تنش مکانیکي سیستم حداقل شود.
 پاسخ سريع نسبت به اغتشاشات الکتريکي و مکانیکي
 بهرهگیري از روشهاي محاسباتي مقاوم
 -1-7-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي رويه بار زدايي عبارتاند از:
 ولتاژ اندازهگیري شده از شینها؛
 فركانس نامي و لحظهاي شبکه؛
 نحوه مدلسازي بار ها؛ به عبارتي اكتیو يا راكتیو بودن بار و ارتباط بار هاي شبکه با ولتاژ و فركانس كه در بار زدايي
اهمیت پیدا ميكند.
 مشخصات ژنراتورهاي واحدهاي تولیدي ازجمله ثابت اينرسي؛ چراكه تغییرات فركانس سیستم ناشي از عدم تعوادل
تولید و مصرف برحسب معادالت نوسان براي ژنراتورها بدست ميآيد.
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 حدود حداقل و حداكثري فركانس و ولتاژ مجاز شبکه؛ بار زدايي ،بر اساس اينکه چه میزان فركانس يا ولتاژ شوبکه
كاهش يا افزايش داشته است انجام ميشود .پس الزم است استانداردي براي تعیین حدود حداكثر و حداقل ولتواژ
و فركانس تعیین شود .اين استاندارد در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است .براي مثال در كشور انگلسوتان بوار
زدايي در دو مرحله در فركانسهاي كمتر از  48/8و  47/8هرتز انجام ميشود [.]11
 نوع اغتشاش صورت گرفته و تعیین محل وقوع پیشامد كه ميتواند منجر به خروج خط و يا واحد از مدار شود.
 اطالعات گاورنر واحدهاي سريع كه داراي قابلیت كنترل فركانس هستند.
 نحوه ي قطع بار نیز يکي از وروديهاي اين رويه ميباشد .به عنوان مثال در بعضي شبکه ها كه اين امر توسط رله
هاي  Under frequencyانجام ميگیرد ،مکان و تنظیمات آنها براي رويه حذف بار فركانسي مهم خواهند بود.
 -2-7-5-1خروجيهاي رويه

خروجي رويه حذف بار اتوماتیک عبارت است از:
 تعیین اولويت خروج بارها از شبکه؛ اولويتبندي بارها در فرآيند بار زدايي اهمیت دارد .چراكه برخي از بارهوا تحوت
هیچ شرايطي نبايد بيبرق شوند .ازجمله اين موارد ميتوان به مراكز درماني ،بیمارستانها ،چراغهاي راهنموايي و
رانندگي و مراكز انتظامي مانند زندانها اشاره كرد .به همین دلیل اين بارها در اولويت آخر نسبت به ساير بوارهوا
قرار دارند.
 تعیین مکان و میزان باري كه بايد جهت اصالح فركانس شبکه قطع گردد؛ میزان باري اكتیو و راكتیوي كه بايود از
هر شین قطع شود بر اساس معادالت نوسان و  ...محاسبه شده و فرامین الزم جهت قطع بارهاي مربوطه ارسوال
مي گردد .بدين ترتیب پس از بهبود افت فركانس و بازگشت آن به مقدار مجاز بارها مجدد در طي چند مرحله بوه
سیستم وصل ميشوند.
 خروجي برنامه متناسب با نحوه اجازه قطع بار در شبکه :به عنوان مثال در شبکههاي مجهز بوه رلوههواي Under

 frequencyو ولتاژي ،خروجي اين رويه تعیین تنظیمات اين رلهها خواهد بود و در شبکههايي كه امکوان قطوع
بار از ديسپاچینگ فراهم شده خروجي برنامه میزان قطع بار و اولويت فعال كردن رلهها خواهد بود.
 -3-7-5-1رويههاي پيشنياز
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براي انجام حذف بار الزم است كه تمام روشهاي بهبود عیب بررسي شود و درصورتيكه هیچكدام در جهت رفوع دائموي
عیب تأثیرگذار نبودند ،آنگاه رويه حذف بار پیادهسازي شود .بدينجهت الزم است كه رويههاي آنالیز پايداري ولتاژ ،فركوانس و
زاويهاي پیشتر اجرا شوند و همچنین با پیشبیني كوتاه مدت بار تخمین مناسبي از رشد يوا كواهش مصورف بوه دسوت آورد،
چراكه اگر عیب برطرف نشود و بار مدام در حال افزايش باشد ممکن است شبکه را تا مورز ناپايوداري بکشواند .بودين ترتیوب
رويههاي پیشنیاز براي حذف بار اتوماتیک از جنس رويههايي است كه يا ميبايست پیش از حذف بار اجرا شووند توا از وقووع
حذف بار جلوگیري به عمل آورد و يا رويههايي است كه جهت پايش و مديريت لحظهاي شبکه استفاده ميشوند .اين رويههوا
عبارت است از:
 كنترل اتوماتیک تولید
 پیشبیني بار
 پايش شبکه
 پخش بار
 آنالیز اتصال كوتاه
 آنالیز پايداري زاويهاي
 آنالیز پايداري ولتاژ
 -4-7-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه حذف بار اتوماتیک در شکل ( )7-1آورده شده است.
تعیین اولويت خروج بارها از شبکه

فركانس نامي و لحظه اي شبکه

 تعیین محل و میزان باري كه براي اصالح فركانس ياولتاژ بايد قطع شود.

نحوه مدل سازي بارها

پايش شبکه

مشخصات ژنراتورهاي واحدهاي تولیدي
رويه حذف بار اتوماتيک

پخش بار
آنالیز اتصال كوتاه
آنالیز پايداري زاويه اي
آنالیز پايداري ولتاژ

حدود حداقل و حداكثري ولتاژ و فركانس مجاز شبکه
نوع اغتشاش و محل وقوع اغتشاش
كنترل اتوماتیک تولید
پیشبیني بار
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شكل ( :)7-1روندنماي رويه حذف بار اتوماتيک

-8-5-1

تخمين حالت

عمل تخصیص مقدار به متغیر حالت نامعلوم سیستم بر طبق معیاري بخصوص كه با استفاده از اندازهگیوري از آن سیسوتم
انجام ميشود را تخمین حالت مينامند .متغیرهاي حالت همان مقادير اندازه و زاويه فاز شینهاي سیستم ميباشند .با مقايسوه
مقادير اندازهگیري شده با مقادير حدي آن ميتوان اپراتور سیستم را از بروز مشکلي در سیستم با خبور سواخت .اموا تجهیوزات
اندازه گیري همواره با خطا همراه است .حال چنانچه خطا كوچک باشد ممکن است خطا كشوف نشوده و تنهوا باعوث بودي در
تفسیر نتايج بدست آمده شود و چنانچه خطاها فاحش باشند مثال تجهیز معکوس وصل شده باشد در اينصورت اندازهگیوريهوا
بيفايده ميشود .به اين داليل است كه رويه تخمین حالت در سیستمهاي قدرت بکار ميرود [.]13

ازجمله كارهايي كه يک تخمینگر حالت انجام ميدهد ،عبارتاند از:
 شناسايي خطاهاي كوچک و اصالح آنها؛
 شناسايي خطاهاي فاحش و آشکارسازي آنها؛
 تخمین اطالعاتي كه به دلیل قطع خطوط ارتباطي ازدسترفتهاند؛
 -1-8-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي تخمین حالت عبارتاند از:
 مقادير اندازهگیري شده از شبکه شامل ولتاژ شینها ،توان عبوري از خطوط ،تووان تزريقوي بوه شوینهوا و جريوان
عبوري از خطوط.
 اطالعات شبکه شامل توپولوژي شبکه ،امپدانس و سوسپتانس خطوط و ...؛ چراكه در رويه تخمین حالت بايد توابعي
از متغیرهاي شبکه تشکیل دهیم و مقادير واقعي متناظر با هر آنچه كه اندازهگیري شده است را نیز محاسبه كنیم.
 مقادير اولیه متغیر هاي حالت؛ براي انجام رويه تخمین حالت الزم است كه در ابتداي كار تخمین از متغیرها شوبکه
زده شود ،كه معموال مقادير اندازه ولتاژ شینها يک و مقادير زاويه فازور شینها صفر در نظر گرفته ميشود.
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 -2-8-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي تخمین حالت عبارتاند از:
 مقادير تخمین زده شده از متغیرهاي حالت شبکه؛ متغیرهاي حالت شبکه عموما مقادير ولتاژ شینها و زاويه فازوري
آنها ميباشند.
 تفاضل بین مقادير اندازه گیري شده و تخمین زده شده از متغیرهاي حالت شبکه؛ اين تفاضل نشوان مويدهود كوه
اندازهگیري ها به چه میزان دقت داشته و همچنین وجود اغتشاش و خطاهواي بوزرگ ناشوي از اتصوال معکووس
تجهیزات اندازهگیري را نشان ميدهد.
 صحت سنجي و تصحی اطالعات اندازهگیري شده از شبکه؛ اندازهگیري هايي كه با خطاي زياد همراه هستند و يوا
تجهیز اندازهگیري به طور معکوس متصل شده باشد با استفاده از تخمین حالت شناسوايي مويشووند و اطالعوات
اندازهگیري شده تصحی ميشوند.
 -3-8-5-1رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز براي تخمین حالت عبارت است از:
 پیشبیني بار
 پايش شبکه
 -4-8-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه تخمین حالت در شکل ( )8-1ذكر شده است.
مقادير تخمین زده شده از متغیرهاي حالت
تعیین شاخص باقیمانده متغیرهاي حالت

مشخصات ژنراتورهاي واحدهاي تولیدي

صحت سنجي و تصحی اطالعات اندازه گیري شده از
شبکه

نوع اغتشاش و محل وقوع اغتشاش

رويه تخمين حالت

پخش بار

پیش بیني بار

پخش بار بهینه

پايش شبکه

آنالیز پايداري زاويه اي

شكل ( :)8-1روندنماي تخمين حالت
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رويتپذيري

تخمینگر حالت با بهرهگیري از مجموعهاي از اندازهگیرهاي در دسترس ،متغیرهاي حالت سیستم را تخمین ميزند .رويوه
رويتپذيري با توجه به مجموعه اندازهگیرهاي موجود در شبکه و محل قرار گیري آنها ،مشخص ميكند كه آيا امکوان ارائوه
تخمین صحیحي از متغیرهاي شبکه وجود دارد يا خیر .رويه رويتپذيري ميتواند به صوورت آفاليون جهوت بررسوي كفايوت
پیکربندي اندازهگیر هاي موجود و همچنین به صورت آنالين انجام شود .درصورتيكه رؤيت ناپذيري سیسوتم مشوخص شوود،
اندازهگیرهاي اضافي در مکانهاي مشخصي قرار داده مي شوند .خطاهاي ارتباطي ،تغییرات توپولوژيکي شبکه و يوا خطاهواي
اندازهگیر ها ممکن است گهگاه منجر به آن شود كه حالت سیستم تخمین زده نشود .آنگاه سیستم شامل جزيرههاي رويتپذير
ايزولهاي خواهد بود كه هركدام از آنها مرجع زاويهاي خاصي براي خود خواهند داشت كه از مابقي جزاير مستقل خواهد بود.
آنالیز رويت پذيري شبکه امکان تشخیص و شناسايي تمام جزيرههاي رويت پذير موجود را پیش از اجراي تخمین حالت فراهم
ميكند .هنگامي كه شبکه به صورت جزيرهاي قابل رويت است ،ميتوان با افزودن اندازهگیرها در مکانهاي مناسب شوبکه را
به صورت يکپارچه رويتپذير كرد .اندازهگیر هاي كانديد براي اين امر ميتوانند اندازهگیر جريوان خطووطي باشوند كوه جزايور
رويتپذير را به يکديگر متصل ميكنند و يا اندازهگیرهاي تزريقي كه در شینهاي مرزي بین نواحي رويتپذير نصب ميشوند.
بنابراين براي آنکه بتوانیم شبکه را به صورت يکپارچه مشاهده كنیم الزم است كه يک مکانيابي براي نصب انودازهگیورهواي
اضافي انجام دهیم.
اندازهگیرهاي شبکه نیز به دو دسته بحراني و غیر بحراني تقسیم ميشوند .اگر خروج يک اندازهگیر منجر به رويت ناپذيري
يک شبکه مشاهدهپذير شود آن اندازهگیر را اندازهگیر بحراني مينامند .اين اندازهگیرها را ميتوان با روشهاي حل عددي و نیز
توپولوژيکي شناسايي كرد .رؤيت پذيري يک شبکه برحسب نوع و محل قرارگیري اندازهگیرهاي موجود شبکه و نیز توپولوژي
شبکه مشخص ميشود .بنابراين آنالیز رويت پذيري شبکه از تئوري گراف به دلیل ارتباط آن با شوبکه نیوز اسوتفاده مويكنود.
روشهاي مطالعه مشاهده پذيري عمدتا به دو دسته حل عددي و توپولوژيکي تقسیم ميشوند .روشهاي توپولوژيکي با اتکا بر
تئوري گراف شبکه و مدل مجزاي اندازهگیري 1و روشهاي حل عددي با اتکا بر مدل مجزا يا مجزاي كامل 1مشواهدهپوذيري

. Decoupled measurement

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

31
ويرايش اول،خرداد 1394

شبکه را بررسي ميكنند .روش حل عددي بر پايه تجزيه عددي ماتريس ژاكوبین اندازهگیري و يا ماتريس گین اسوتوار اسوت.
همچنین روش هاي عددي از پیچیدگي بیشتري نسبت به روشهاي توپولوژيکي برخوردار است خصوصا زماني كه ابعاد مسئله
بزرگ ميشود.
 -1-9-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي رويه رؤيت پذيري عبارتاند از:
 مقادير اندازهگیري شده از شبکه شامل ولتاژ شینها ،توان عبوري از خطوط ،تووان تزريقوي بوه شوینهوا و جريوان
عبوري از خطوط.
 اطالعات شبکه شامل توپولوژي شبکه ،امپدانس و سوسپتانس خطوط و ...؛ چراكه در رويه تخمین حالت بايد توابعي
از متغیرهاي شبکه تشکیل دهیم و مقادير واقعي متناظر با هرآنچه كه اندازهگیري شده است را نیز محاسبه كنیم.
 -2-9-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه رويتپذيري عبارتاند از:
 تعیین مشاهدهپذيري شبکه؛
 تعیین جزاير رويتپذير؛
 شناسايي اندازهگیرهاي بحراني؛
 جايابي اندازهگیرهاي جديد جهت بازيابي و تکمیل رويتپذيري شبکه؛

 -3-9-5-1رويههاي پيشنياز

رويه رويتپذيري نیز ازجمله رويههايي است كه پیش از اجراي آن نیازي به اجراي ساير رويههاي حووزه نمويباشود .تنهوا
پايش شبکه الزمه آن ميباشد.

. Fully coupled

1
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 -4-9-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه رويتپذيري در شکل ( )9-1ذكر شده است.
تعیین مشاهده پذيري شبکه

اطالعات اندازه گیري شده از شبکه

تعیین جزاير رويت پذير

اطالعات توپولوژي شبکه

شناسايي اندازه گیر هاي بحراني

رويه رويت پذيري

جايابي اندازه گیر هاي جديد جهت بازيابي و تکمیل
رويت پذيري شبکه

نوع عیب و زمان بروز عیب

پايش شبکه

شكل ( :)9-1روندنماي رويه رويت پذيري

 -10-5-1تخمين پارامترهاي شبكه
پارامترهاي شبکه در پايگاه داده ذخیره شده و به دفعات مورد استفاده قرار ميگیرند .اما اين پارامترها ممکن است به داليلي
گوناگوني معتبر نباشند .برخي از اين علل عبارتاند از:
 داده هاي نادرست ارائه شده توسط سازندگان؛
 تغییرات شبکه كه در پايگاه داده بهروزرساني نشده است؛
 وابستگي به دما يا شرايط محیطي؛
 عملکرد يا كالیبراسیون نادرست دستگاههاي الکتريکي يا مکانیکي دخیل در فرآيند مانیتور كردن تپ؛
 اصالح نمودن محلي تپ چنجر بدون مطلع كردن مركز كنترل كه ميتواند به صورت دستي توسوط اپراتوور يوا بوه
صورت اتوماتیک توسط تنظیمكننده ولتاژ انجام شود؛
اين خطاها ،مدل كردن شبکه و عملکرد برنامهها خصوصا برنامههاي مرتبط با سیستم موديريت انورژي ( )EMS1را دچوار
اختالل مينمايند .تخمینگر حالت يکي از ابزارهاي حائز اهمیت در  EMSاست ،چراكه مدل شبکه را براي مسائلي چون آنالیز
رخداد و ابزارهاي بهینهسازي و  ...فراهم مينمايد .خطا در پارامترهاي شبکه باعث تنزل قابل توجه نتوايج ارائوه شوده توسوط
. Energy management system

1
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تخمینگر حالت ميشود كه منجر به عملکرد نادرست ساير برنامهها مانند ارزيابي امنیت نیز خواهد شود .بنوابراين تخموینگور
حالت يکي از ابزارهايي است كه براي مواجهه با مسئله پارامترهاي نادرست شبکه در نظر گرفته ميشود .بدين منظور ،تخمین-
گر حالت براي رسیدن به ويژگيهاي زير بهبود داده ميشود:
 قابلیت بهبود مدل آماري برخي اندازهگیريهاي مشکوک؛
 توانايي به دست آوردن تقريبهاي بهتر براي مقادير مشکوک پايگاه داده ،مانند پارامترهاي خط انتقال؛
 توانايي تقريب متغیرهاي مهمي كه دورسنجي نميشوند ،مانند تپ ترانسفورماتورها؛
 توانايي تعیین وضعیت ناشناخته كلیدهاي قدرت و آشکارسازي خطاهاي توپولوژيک شبکه ،مانند وضوعیت نادرسوت
كلیدهاي قدرت؛
فرآيند تخمین پارامترهاي شبکه ،با شناسايي پارامترهاي مشکوک آغاز ميشود .شناسايي اين پارامترها بهطور معمول يا بر
اساس تجربهي اپراتور و اطالعات تیم نگهداري به صورت دستي انجام ميشود و يا از روشهاي بر پايه آنالیز باقیمانوده بهوره
مي گیرد .پس از شناسايي اين پارامترها ،با استفاده از روشهاي تخمین پارامترهاي شبکه ،پارامترهواي مشوکوک تخموین زده
ميشوند .روشهاي تخمین پارامترهاي شبکه به دو دسته تقسیم ميشوند:
 روشهاي مبني بر آنالیز حساسیتِ باقيمانده؛ اين روشها در انتهاي فرآينود تخموین حالوت انجوام مويشووند و از
اطالعاتي استفاده مينمايند كه قبال براي شناسايي پارامترهاي مشکوک استفاده شده است .مهمترين مزيت ايون
روش آن است كه فرآيندهاي شناسايي و تخمین پارامترها ،دو روتین جدا را تشکیل ميدهند و بنابراين نیازي بوه
تغییر برنامه اصلي تخمین حالت نیست.
 روشهاي مبتني بر بردار حالت افزوده كه از دو طريق استفاده از معادالت نرمال يا استفاده از تئوري فیلتور كوالمن
پیادهسازي ميشوند .در اين روش ،پارامترهاي مشکوک در بردار حالت لحاظ ميشوند و حالتها و پارامترها بهطور
همزمان تخمین زده مي شوند .بايد توجه شود كه در اين روش يک تخمین حالت معمولي اولیوه بوراي مشوخص
نمودن اينکه كدام پا رامترها بايد در بردار حالت در نظر گرفته شوند ،الزم اسوت .واضو اسوت كوه در ايون روش
روتینهاي تخمین حالت ميبايست اصالح شوند.
 -1-10-5-1وروديهاي رويه

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

34
ويرايش اول،خرداد 1394

وروديهاي رويه تخمین حالت پارامترهاي شبکه عبارتاند از:
 مقادير اندازه گیري شده در شبکه شامل ولتاژ شینها ،توان عبوري از خطوط ،توان تزريقوي بوه شوینهوا و جريوان
عبوري از خطوط؛
 اطالعات توپولوژيک شبکه شامل امپدانس و سوسپتانس خطوط؛
 مقادير اولیه متغیرهاي حالت شامل اندازه و فاز ولتاژ شینها؛
 -2-10-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه تخمین حالت پارامترهاي شبکه عبارتاند از:
 مقادير تخمین زده شده از متغیرهاي حالت شبکه؛
 تفاضل بین مقادير اندازهگیري شده و تخمین زده شده از متغیرهاي حالت شبکه؛
 صحتسنجي اطالعات اندازهگیري شده و شناسايي پارامترهاي مشکوک؛
 تعیین مقادير بهبود يافته پارامترهاي مشکوک؛
 -3-10-5-1رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز جهت انجام تخمین پارامترهاي شبکه عبارت است از:
 پیشبیني بار
 پايش شبکه
 -4-10-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه تخمین حالت پارامترهاي شبکه در شکل ( )10-1ذكر شده است .اين روندنما وروديها و خروجيهاي رويه
را نمايش ميدهد.
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مقادير تخمین زده شده از متغیر هاي حالت

مقادير اندازه گیري شده از شبکه

تفاضل مقادير اندازه گیري شده از متغیر هاي حالت

اطالعات توپولوژيکي شبکه

صحت سنجي اطالعات اندازه گیري شده و شناسايي
پارامترهاي مشکوک

رويه تخمين پارامترهاي
شب ك ه

مقادير اولیه متغیرهاي حالت
پیش بیني بار

تعیین مقاديیر بهبود يافته پارامترهاي مشکوک
پايش شبکه

شكل (:)10-1
-11-5-1

روندنماي رويه تخمين حالت پارامترهاي شبكه

كنترل اتوماتيک توليد ()AGC

در كنترل سیستمهاي قدرت 1AGC ،بهعنوان ابزار كنترل فركانس بار شناختهشده است كه با ساير ابزارهاي كنترلوي ايون
حوزه متمايز بوده است .دلیل اصلي اين تمايز در ويژگي هايي است كه اين كنترلر از آن برخوردار اسوت .عملکورد بالدرنوگ و
ارتباط جهت دار با مسائل اقتصادي شبکه قدرت از ويژگيهاي اين كنترلر به شمار ميآيد AGC .ابوزار كنترلوي اسوت كوه در
صورت تغییر فركانس جهت بازگرداندن فركانس به مقدار اولیه به كار گرفته ميشود .در تغییرات فركانس ،درصوورتيكوه ايون
تغییرات لحظهاي و كوچک باشد از گاورنر براي كنترل فركانس استفاده ميشود اما درصوورتيكوه ايون تغییورات كوچوک اموا
ماندگار باشد از  AGCبراي كنترل فركانس استفاده ميشود AGC .با تنظیم نقطه مرجع بار در واحدهايي كه اين كنترلور بور
روي آنها نصب شده است ،خروجي آنها را تنظیم و كنترل ميكند و تولید تمام واحدهاي ديگر كه  AGCبر روي آنها قرار
ندارد به مقدار اولیه برميگردد [.]14

 -1-11-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي كنترل اتوماتیک تولید عبارتاند از:
 خروجي مگاوات هر واحد در مدار؛

.Automatic Generation Control

1
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

 توان مگاوات انتقالي هر خط ارتباطي مرتبط با سیستمهاي همسايه؛
 فركانس سیستم؛
 پارامترهاي كنترلي  AGCبراي واحدهاي تولیدي
 -2-11-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي كنترل اتوماتیک تولید عبارتاند از:
 عکسالعمل در مقابل تغییرات فركانس و رساندن فركانس به مقدار نامي خود؛
 كنترل توان تبادلي بین نواحي بههمپیوسته؛
 تقسیم اقتصادي و بهینه بار روي واحدهاي منتخب؛
 -3-11-5-1رويههاي پيشنياز

رويه كنترل اتوماتیک جهت كنترل تولید براي جلوگیري از كاهش و يا افزايش فركانس استفاده مويشوود .جهوت آنکوه از
فركانس لحظهاي شبکه آگاه باشیم الزم است كه رويه پايش شبکه پیشوتر اجورا شوده و بوا اسوتفاده از دادههواي پايگواه داده
اقدامات الزم صورت پذيرد .بدين ترتیب رويهي پیشنیاز براي كنترل اتوماتیک ( ،)AGCپايش شبکه است.
 -4-11-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه كنترل اتوماتیک ( )AGCدر شکل ( )11-1آورده شده است.
عکس العمل مناسب در مقابل تغییرات فركانس

توان خروجي واحدهاي موجود در مدار

كنترل توان تبادلي بین نواحي

توان قابل انتقال خطوط بین ناحیه اي

تقسیم اقتصادي و بهینه بار روي واحدهاي منتخب

رويه كنترل اتوماتيک توليد

پايش شبکه

رويه حذف بار اتوماتیک

شكل (:)11-1

 -12-5-1آناليز اتصال كوتاه

فركانس سیستم

روندنماي رويه AGC
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اتصال كوتاه در سیستم قدرت هنگامي رخ ميدهد كه عايق تجهیزات آسیب ببیند .اين آسویبديودگي مويتوانود ناشوي از
اضافه ولتاژهاي حاصل از صاعقه ،امواج كلید زن ي ،آلودگي مقره و  ...باشد .دامنه جريان اتصال كوتاه ممکن است از جريان كار
عادي سیستم چندين مرتبه بزرگتر باشد  .اگر عیب برطرف نشود ممکن است باعث آسیبديدگي حرارتوي تجهیوزات گوردد.
اتصال كوتاههاي سیستمهاي قدرت برحسب احتمال وقوعشان ميتوانند به ترتیب عیوب تک فاز به زمین ،فاز به فاز ،دو فاز به
زمین و متعادل سه فاز باشند .آنالیز اتصال كوتاه جهت تضمین اينکه تجهیزات در مقابل اتصال كوتواههواي موجوود در شوبکه
قدرت از نرخ باالي كفايت برخوردارند الزم و ضروري است .آنالیز اتصال كوتاه كمک ميكند بوه تضومین اينکوه اشوخاص و
تجهیزات از طريق ايجاد نرخ وقفه مناسب تجهیزات حفاظتي (بريکرها و فیوزها) محفوظ بمانند .آنالیز اتصال كوتواه بوا ايجواد
وقفه كافي از طريق تجهیزات حفاظتي ،جان اشخاص و تجهیزات شبکه را محفوظ نگه ميدارد .حال اگر خطاي الکتريکوي از
نرخ وقفه تجهیزات حفاظتي تخطي كند ممکن است خسارات غیرقابل جبراني را به همراه داشته باشد .از آنوالیز اتصوال كوتواه
ميتوان در انتخاب ،تنظیم و هماهنگي تجهیزات حفاظتي مانند كلیدها ،فیوزها ،رلهها و  ...استفاده نمود [.]5

 -1-12-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي رويه آنالیز اتصال كوتاه عبارتاند از:
 اطالعات مربوط به ژنراتورها شامل راكتانس هاي تندگذر ،گذرا و سنکرون محور طولي ،توان پايوه ،ولتواژ خروجوي
ژنراتورها؛
 اطالعات مربوط به ترانسفورماتورها شامل راكتانسهاي نشتي ،نوع اتصاالت سیمپیچيهاي ترانسها و ولتاژ دو سر
ترانس
 اطالعات مربوط به خطوط انتقال شامل راكتانس خطوط؛
 ولتاژ پیش از وقوع عیب و امپدانس عیب؛
 محل وقوع عیب؛
 -2-12-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه اتصال كوتاه عبارتاند از:
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 جريانهاي گذرا يا حالت ماناي عیب؛
 ولتاژهاي خط در هر شین؛
 ماتريسهاي توالي صفر،مثبت و منفي و ماتريس امپدانس باس؛
 -3-12-5-1رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز براي آنالیز اتصال كوتاه عبارت است از:
 پايش شبکه
 پخشبار
 -4-12-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه آنالیز اتصال كوتاه در شکل ( )12-1ذكر شده است.
جريان هاي گذرا يا حالت ماناي عیب

اطالعات مربوط به ژنراتورها

ولتاژهاي خط در هر شین

اطالعات مربوط به ترانسفورماتورها

ماتريس هاي توالي

اطالعات مربوط به خطوط انتقال
ولتاژ قبل و بعد از وقوع خطا

ماتريس امپدانس باس

رويه آناليز اتصال كوتاه

آنالیز پايداري ولتاژ

محل وقوع خطا
پايش شبکه

حذف بار اتوماتیک
آنالیز پايداري زاويه اي

پخش بار

شكل (:)12-1

روندنماي رويه اتصال كوتاه

 -13-5-1آناليز پايداري ولتاژ
پايداري ولتاژ عبارت است از توانايي سیستم قدرت براي حفظ ولتاژ ماندگار قابلقبول در تمام شینهاي سیستم در شورايط
ع ادي عملکرد و بعد از قرار گرفتن تحت يک اغتشاش بزرگ .زماني كه حضور اغتشاش ،افزايش تقاضاي بار يا تغییر وضوعیت
سیستم باعث افت فزاينده و غیر قابل كنترل در ولتاژ گردد ،سیستم وارد حالت ناپايداري ولتاژ ميشود .دلیل اصولي ناپايوداري،
عدم توانايي سیستم قدرت در تأمین توان راكتیو مورد تقاضاست .اصل مسئله معموال افت ولتاژي است كه هنگام عبوور تووان
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حقیقي و راكتیو از راكتانس هاي خطوط انتقال ايجاد ميشود .يکي از معیارهاي پايداري ولتاژ اين است كه در وضوعیت كواري
خاصي ،در هر شین از سیستم و در زماني كه توان راكتیو تزريقي به آن شین افزايش مييابد ،دامنوه ولتواژ نیوز افوزايش يابود.
سیستم از ديد ولتاژ ناپايدار است اگر حداقل براي يک شین سیستم ،افزايش توان راكتیو تزريقي به آن باعث كاهش دامنه ولتاژ
شود .بهعبارتديگر سیستمي از نظر ولتاژ پايدار است كه حساسیت  V-Qآن براي هر شین مثبت باشد و ناپايدار است اگر ايون
حساسیت حداقل براي يک شین منفي شود.
پايداري ولتاژ به دو دسته طبقهبندي ميشود:
پايداري اغتشاش ولتاژ بزرگ :مربوط به توانايي سیستم در كنترل ولتاژ به دنبال وقوع اغتشاشهاي بزرگ ازجملوه خطواي
سیستم ،از دست دادن تولید يا پیشامدهاي خطوط است .اين توانوايي بوهوسویله مشخصوههواي بوار سیسوتم و توأثیر متقابول
سیستمهاي كنترلي و حفاظت پیوسته و گسسته مشخص ميشود .تعیین پايداري اغتشاش بزرگ مستلزم آن است كه عملکرد
غیرخط ي دينامیکي سیستم در محدوده زماني كافي كه تحت تأثیر متقابل تجهیزاتي از قبیل تغییردهندههواي توپ زيور بوار و
محدودكنندههاي جريان تحريک ژنراتور مشخص ميشود ،تعیین گردد .زمان مطالعه ممکن است از چند ثانیه تا چندين دقیقه
طول بکشد .ازاينرو شبیهسازي دينامیکي بلندمدت براي بررسي مسئله ضروري است .معیاري جهت پايداري اغتشاش بوزرگ
ولتاژ آن است كه به دنبال بروز اغتشاش و بعد از آن عمل كنترلكنندههاي سیستم ،ولتاژ تموام شوینهوا بوه سوطوح مانودگار
قابلقبول برسد.
پايداري اغتشاش كوچک ولتاژ :مربوط به توانايي سیستم در كنترل ولتاژ به دنبال وقوع اغتشاشهاي كوچک مثال تغییرات
كوچک در بار سیستم است .اين نوع پايداري به كمک مشخصههاي بار ،كنترلكنندههاي پیوسوته و گسسوته در يوک لحظوه
زماني مشخص تعیین ميگردد .اين مفهوم مشخص ميكند كه در هر زمان سیستم چگونه در مقابول اغتشواشهواي كوچوک
عکسالعمل نشان ميدهد .فرآيندهاي اصلي كه به پايداري اغتشاش كوچک ولتاژ كمک ميكند اساسوا داراي طبیعوت حالوت
ماندگار هستند .ازاينرو ميتوان به طور مؤثر از بررسي استاتیکي براي تعیین حاشیه پايداري و عوامل مؤثر بر پايداري اسوتفاده
نمود.
تحلیل پايداري ولتاژ براي يک حالت معین سیستم دو جنبه زير را در برميگیرد:
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الف) نزديكي به ناپايداري ولتاژ :سیستم چه مقدار به ناپايداري ولتاژ نزديک است فاصله تا ناپايداري را ميتووان برحسوب
كمیتهاي فیزيکي از قبیل سط بار ،عبور توان حقیقي در يک حدفاصل بحراني و ذخیره توان راكتیو اندازه گرفت.
ب) مكانيزم ناپايداري ولتاژ :چرا و چگونه ناپايداري رخ ميدهد عوامل كلیدي كه در ناپايداري نقش دارند كدامند نواحي
ولتاژ ضعیف كدماند چه اقداماتي در بهبود پايداري ولتاژ مؤثرترين هستند
در رويه پايداري ولتاژ به دو تحلیل دينامیکي و استاتیکي پرداخته ميشود .در تحلیل دينامیکي ،معادالت سیستم به صورت
مجموعهاي از معادالت ديفرانسیل مرتبه اول و نیز مجموعهاي از معادالت جبري نوشته ميشوود .ايون مجموعوه معوادالت را
ميتوان در حوزه زمان و با استفاده از روشهاي انتگرالگیري عددي و روشهاي تحلیل پخش بار حل نمود .تحلیل استاتیکي،
از وضعیتهاي سیستم در محدودههاي زماني مختلوف در طوول مسویر حووزه زموان تصووير مويگیورد .در هور يوک از ايون
محدودههاي زماني ،مشتقات متغیرهاي حالت در معادالت ديفرانسیل سیستم صفر فرض ميشود و متغیرهاي حالت مقواديري
متناظر با محدوده زماني معین را اختیار ميكنند .درنتیجه معادالت كل سیستم به معادالت جبري خوالص تبوديل مويشووند و
بدين ترتیب بهكارگیري روشهاي تحلیل استاتیکي امکانپذير ميگردد .پايداري در اين حالت با استفاده از منحنيهاي  V-Pو
 Q-Vدر شینهاي بار انتخابشده تعیین ميگردد .عموما اين منحنيها با اجراي تعداد زيادي برنامه پخش بار و با اسوتفاده از
مدلهاي مرسوم به دست ميآيند [.]15
 -1-13-5-1وروديهاي رويه

بهطوركل ي بدون در نظر گرفتن روش بررسي پايداري ولتاژ ،رويه آنالیز پايداري ولتاژ شامل وروديهاي زير ميباشد:
 مشخصات شبکه شامل سط اتصال كوتاه  ،نسبت  x/rو ولتاژ؛
 پارامترهاي خطوط انتقال؛
 مشخصات ترانسفورماتورها؛
 مشخصات بارها؛
 پارامترهاي ژنراتورها؛
 نوع و مکان بروز اغتشاش؛
 -2-13-5-1خروجيهاي رويه
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بهطوركل ي بدون در نظر گرفتن روش بررسي پايداري ولتاژ ،رويه آنالیز پايداري ولتاژ شامل خروجيهاي زير ميباشد:
 منحنيهاي  P-Vبراي كلیه شینهاي موجود در شبکه؛
 منحنيهاي  Q-Vبراي كلیه شینهاي موجود در شبکه؛
 شاخص حساسیت خودي Q-V؛ اين شاخص میزان افزايش تغییرات دامنه ولتاژ ،درصورتيكه میوزان تووان راكتیوو
تزريقي به شین تغییر كند ،را نشان ميدهد.
 شاخص حساسیت متقابلQ-V؛ اين شاخص میزان افزايش تغییرات دامنه ولتاژ كلیه شینهوا ،درصوورتيكوه تووان
راكتیو تزريقي به شین ديگر دچار تغییر شود ،را نشان ميدهد.
 ضرايب مشاركت باسها در ناپايدارسازي ولتاژ؛
 ضرايب مشاركت شاخهها و نقاط بار در ناپايدارسازي ولتاژ ؛
 ضرايب مشاركت ژنراتورها در ناپايدارسازي ولتاژ؛
 -3-13-5-1رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز براي آنالیز ولتاژ عبارت است از:
 پايش شبکه
 پخشبار
 آنالیز اتصال كوتاه
 -4-13-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه آنالیز پايداري ولتاژ در شکل ( )13-1ذكر شده است.
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منحني هاي  P-vبراي كلیه شین هاي موجود در شبکه

اطالعات استاندارد پخش بار

منحني هاي  Q-Vبراي كلیه شین هاي موجود در شبکه

ضرايب مشاركت بارها در ناپايدارسازي ولتاژ
ضرايب مشاركت شاخه ها و نقاط بار در ناپايدارسازي
ولتاژ

شاخص حساسیست خودي Q-V

ضرايب مشاركت ژنراتورها در ناپايدارسازي ولتاژ
رويه آناليز پايداري ولتاژ
پايش شبکه

حذف بار اتوماتیک

پخش بار
آنالیز اتصال كوتاه

شكل (:)13-1

روندنماي رويه آناليز پايداري ولتاژ

 -14-5-1آناليز پايداري زاويهاي
پايداري زاويهاي روتور ،توانايي ماشینهاي بهم پیوسته سنکرون يک سیستم قدرت است تا در حالت سنکرون بوا يکوديگر
باقي بمانند .مسئله پايداري شامل مطالعه نوسانهاي الکترومکانیکي است كه بهطور ذاتي در سیستمهواي قودرت وجوود دارد.
عامل مهم در اين مسئله نحوه رفتار توانهاي خروجي ماشینهاي سنکرون در مقابل نوسانهاي روتور آنها است.
در حالت ماندگار تعادل بین گشتاور مکانیکي ورودي و گشتاور الکتريکي خروجي وجود دارد و سرعت ثابت باقي مويمانود.
اگر سیستم دستخوش تغییر شود اين تعادل از بین ميرود و روتور ماشینها شتاب مثبت يا منفي پیدا ميكنند .اگر بهطور موقت
ژنراتوري نسبت به ديگري سريعتر بچرخد ،موقعیت زاويهاي روتور آن نسبت به ماشین كندتر ،جلوتر قرار مويگیورد .اخوتالف
زاويه بین روتور دو ماشین باعث ميشود تا بخشي از بار ماشین كند به ماشین تند منتقل شود .اين موضوع سبب ميشوود كوه
اختالف سرعت و درنتیجه اختالف زاويهاي روتورها كاهش يابد اما افزايش در اختالف زاويه بیشازحد مشخصي ،باعث كاهش
توان تبادلي مي شود .اين موضوع منجر به اختالف زاويه بیشتر و در نتیجه منجر به ناپايداري ميگردد .زماني كه يوک ماشوین
سنکرون حالت سنکرونیزه خود با ساير ماشین ها را از دست داد روتور آن در سرعتي متفاوت با سرعتي كه براي تولید ولتواژ در
فركانس سیستم الزم است ،ميچرخد .اين موضوع باعث ميشود كه سیستمهاي حفاظتي ،ماشوین ناپايودار را از سیسوتم جودا
كنند.
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از دست رفتن حالت سنکرونیزه ممکن است بین يک ماشین و بقیه سیستم يا بین گروهي از ماشینها اتفاق افتد .در حالت
دوم ممکن است بعد از جدايي گروهها از يکديگر ،حالت سنکرونیزه بین ماشینهاي هر گروه را حفظ كرد.
مطالعات پايداري زاويهاي را معموال به دو دسته طبقهبندي ميكنند:
 پايداري سیگنال كوچک
 پايداري گذرا
پايداري سیگنال كوچک توانايي سیستم را براي حفظ حالت سنکرونیزه در اثر اغتشاشهاي كوچک نشوان مويدهود .ايون
اغتشاشات به دلیل تغییرات كوچک بار و تولید ،دائما اتفاق ميافتند .در سیستمهاي قدرت امروزي ،پايداري اغتشواش كوچوک
عمدتا به علت كمبود میرايي نوسانات اتفاق ميافتد .پايداري گذرا نیز توانايي سیستم را بهمنظور حفظ حالت سنکرونیزه در اثور
بروز يک اغتشاش شديد گذرا نشان ميدهد .عکسالعمل سیستم شامل تغییرات بزرگ زاويه روتور است .اين پايداري هوم بوه
نقطه كار اولیه سیستم و هم بهشدت اغتشاش بستگي دارد [.]15
 -1-14-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي رويه آنالیز پايداري زاويهاي عبارتاند از:
 ماتريس ادمیتانس باس ،ولتاژ ابتدايي ،جريانهاي ابتدايي ماشین ها ،توان الکتريکي اولیوه خروجوي ماشوینهوا؛اين
مقادير را ميتوان از محاسبات پخش بار بدست آورد.
 اطالعات دينامیکي از قبیل ثابت اينرسي ،راكتانس گذراي محور طولي براي هر ماشین سنکرون؛
 مشخصات دينامیکي  ،pssگاورنر و..؛
 نوع عیب و زمان بروز آن؛
 -2-14-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه آنالیز پايداري زاويهاي عبارتاند از:
 زاويه توان و فركانس و توان خروجي الکتريکي ماشینهاي سنکرون؛
 ولتاژ شینها برحسب زمان؛
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 تحلیل مشخصههاي پايداري سیستم؛ ماتريس حالت ،مقادير ويژه ،فركانس میرايي ،نسبت میرايي و فركانس طبیعي
نامیرا ازجمله خروجيهاي آنالیز پايداري زاويهاي هستند.
 محاسبات زمان بحراني رفع خطا از سیستم
 محاسبات زمان بحراني جداسازي سیستم از نقاط مختلف
 -3-14-5-1رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز براي آنالیز پايداري زاويهاي عبارت است از:
 تخمین حالت
 پخش بار
 آنالیز اتصال كوتاه
 -4-14-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه آنالیز پايداري زاويهاي در شکل ( )14-1آورده شده است.
زاويه توان و فركانس و توان خروجیالکتريکي ماشین
هاي سنکرون

نتايخ خروجي رويه پخش بار
ثابت اينرسي ،راكتانس گذراي محور طولي

ولتاژ شین ها بر حسب زمان
تحلیل مشخصه هاي پايداري سیستم
محاسبه زمان بحراني رفع خطا از سیستم

نوع عیب و زمان بروز عیب
رويه آناليز پايداري
زاويه اي
پخش بار

محاسبه زمان بحراني جداسازي سیستم از نقاط مختلف

تخمین حالت
آنالیز اتصال كوتاه

شكل (:)14-1

رويه آناليز پايداري زاويهاي

 -15-5-1پايش شبكه
از ديگر رويههاي حوزه راهبري ،پايش شبکه سراسري قدرت ميباشد .به دلیل پیچیدگي ،بزرگ بودن و ارتباطات بینالمللي
شبکه هاي قدرت الزم است كه اطالعات شبکه شامل تمام مقادير اندازهگیري شوده ،وضوعیت عملکورد تجهیوزات شوبکه بوه
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صورت آنالين و يا دورهاي مورد بازبیني قرار گیرند و در صورت لزوم اقدامات مناسب صورت پذيرد .ازجمله وظايف رويه پايش
شبکه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 ارزيابي لحظهاي نقطه كار شبکه ازنظر سط امنیت و پايايي و اعمال كنترلهاي الزم جهت اصالح شبکه؛
 كنترل شبکه در شرايط اضطراري و حوادث و بازگرداندن شبکه به وضعیت عادي؛
آخرين نسل سیستمهاي پايش ،سیستمهاي اندازهگیر فراگیر  1 WAMSنام دارد كه امکان آنالیز متمركز دادههايي كوه از
نقاط مختلف سیستم قدرت به صورت همزمان با يکديگر جمعآوري ميشوند را فراهم ميكند .هودف از تحلیول ايون دادههوا،
ارزيابي شرايط بهرهبرداري واقعي سیستم در هرلحظه و مقايسه پارامترهاي شبکه با حودود اسوتاندارد يوا از پویش تعیوینشوده
ميباشد [ .]16ساختار سیستم  WAMSمشتمل بر فرايندهاي زير است:
 اندازهگیري و جمعآوري دادهها
 تبادل و تحويل دادهها
 تجزيهوتحلیل دادهها
بدين جهت ساختار  WAMSشامل اجزاي زير ميباشد:
 واحدهاي اندازهگیري فازور؛
 سیستم سنکرون كننده؛
 بستر مخابراتي انتقال داده؛
 مركز جمعآوري و تجزيه و تحلیل دادهها؛
 -1-15-5-1وروديهاي رويه

وروديهاي رويه پايش شبکه شامل موارد زير است:
 دادههاي اندازهگیري شده از شبکه؛
 سیگنالهاي كنترلي كه آخرين وضعیت مانورهاي شبکه را نشان ميدهند؛

. Wide Area Monitoring Systems

1
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 -2-15-5-1خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه پايش شبکه شامل موارد زير است:
 اندازهگیري و جمعآوري دادهها؛
 اتخاذ تصمیمات كنترلي مناسب؛
 كنترل هماهنگ ادوات كنترلي و سوئیچینگ بار و تولید؛
 حفاظت تطبیقي و افزايش قابلیت اطمینان؛
 آنالیز امنیت دينامیکي سیستم؛
 -3-15-5-1رويههاي پيشنياز

با توجه به توضیحات اين رويه و همچنین معرفي ورودي و خروجيهاي رويه ميتوان گفت كه اين رويوه خوود پویشنیواز
بسیاري از رويههاي ديگر بوده ولي براي اجراي آن نیاز به اجراي ساير رويهها وجود ندارد.
 -4-15-5-1روندنماي رويه

روندنماي رويه پايش شبکه در شکل ( )15-1ذكر شده است.
اندازه گیري و جمع آوري داده ها

داده هاي اندازه گیري شده از شبکه

اتخاذ تصمیمات كنترلي مناسب

سیگنال هاي كنترلي

كنترل هماهنگ ادوات كنترلي و سوئیچینگ بار و تولید
حفاظت تطبیقي و افزايش قابلیت اطمینان

رويه پايش شبكه

آنالیز امنیت دينامیکي سیستم
فرم هاي پايايي حهت تکمیل اطالعات پس از وقوع
عیب در سیستم

شكل (:)15-1

روندنماي رويه پايش شبكه

 -6-1روندنماي حوزه
روندنماي اجراي مطالعات حوزه راهبري در شکل ( )16-1ذكر شده است.
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شكل (:)16-1

روندنماي اجراي مطالعات حوزه راهبري
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 -7-1آيندهي حوزه
در گذشته صنعت برق به عنوان يک خدمت عمومي تلقي ميشد و از همین رو انحصاري و غیور رقوابتي بوود؛ اموا اموروزه
ساختار برق نسبت به گذشته تغییر كرده است و به عبارتي صنعت برق با تجديد ساختار روبرو شده است .در ساختار جديد ،بازار
برق در جهت تجديد ساختار اقتصادي صنعت برق در سه بخش تولیود خصوصوي ،انتقوال و خوردهفروشوي حركوت مويكنود.
بهره برداري در سیستم تجديد ساختار يافته نیز با آنچه كه در سیستم سنتي وجود دارد تفاوتهايي دارد .وظايف بهورهبوردار در
سیستم تجديد ساختار يافته مواردي از قبیل زير است:
 حفظ ايمني شبکه؛
 كنترل فركانس؛
 كنترل ولتاژ؛
 تضمین عدم تبعیض بین بازيگران سیستم؛
 اعالم نیازهاي توسعه ظرفیتهاي الزم سیستم؛
 و ...؛
در حوزه راهبري كه به صورت آنالين انجام ميشود ،هريک از تولیدكنندگان با ارائه قیمت در محیط بازار براي بازار ساعت
بعد يا لحظهاي ،به رقابت با يکديگر ميپردازند و تولیدكنندگاني كه قیمت كمتري را پیشنهاد دهند ،برنده بازار خواهند بوود .در
اين مرحله نیز قیود عملیاتي سیستم در نظر گرفته ميشود .اين همان رويکرد قیمت محووري اسوت كوه در بواال بودان اشواره
گرديد .در رويکرد قیمت محور زمان براي اجراي رويههاي مورد نیاز بسیار كم بوده و به عبارتي تنها حدود يک سواعت بوراي
اجراي رويه هايي مانند پخش بار وجود دارد و نیز جهت پیادهسازي چنین رويههايي ميبايست روشهايي انتخاب گردد كوه در
حداقل زمان ممکن همگرايي را به همراه داشته باشند.
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همانطور كه پیش تر نیز اشاره گرديد هدف اصلي در كنترل و راهبري شبکه برق حفظ يکپارچگي آن در شورايط مختلوف
بهرهبرداري است .در حال حاضر بهمنظور كنترل و پايداري و امنیت شبکه اقدامات اصالحي بر مبناي پیشوامد 1يوا بور مبنواي
شرايط 2انجام ميشود اما با گسترش شبکه هاي قدرت اين اقدامات با كاهش اثر بخشي مواجه هستند .در شوبکههواي بوزرگ
اقدامات اصالحي به تدريج بر مبناي پاسخ لحظهاي 3سیستم انجام ميشود .در سالهواي اخیور بوا گسوترش هوشومندسوازي
شبکههاي قدرت مفهوم جديدي تحت عنوان  4WAMPACتعريف شده است كه به معناي پايش ،حفاظت و كنترل گسوترده
شبکه مبتني بر استفاده از اطالعات تمامي سیستم بهطور همزمان و انتقال آن به مركز كنترل بهمنظور جلووگیري از گسوترش
حوادث و كنترل پايداري سیستم ميباشد .بدين جهت الزم است كه مؤلفههايي جهت فراهم نمودن بستر فوق مهیا گردند كوه
ازجمله آن ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 سیستم ساعت مرجع ()GPS؛
 شبکه مخابراتي پرسرعت با پهناي باند باال؛
 فناوري پردازش ديجیتال سیگنال 5DSP؛
 الگوريتمهاي دقیق و سريع پردازش لحظهاي اطالعات؛
بنابراين الزم است در تدوين نرمافزار جامع حوزه راهبري ،موارد فوق مورد توجه قرار گیرد.
وارد شدن منابع تجديدپذير نیز به شبکه ،برخي جنبه هاي حوزه راهبري را تحت تأثیر قرار دادهاست .حضور اين منابع ،بوه
طور قابل مالحظهاي روشهاي سنتي مشاركت واحدها را تغییر ميدهد .متغیر بودن و عدم قطعیت منابع تجديدپذير ،اقداماتي
جهت هماهنگ شدن با تغییرات سريع در میزان تولید(در حد چند ثانیه) را ايجاب ميكند .حضور تجهیزات ذخیره كننده انرژي
نیز تغییراتي در مشاركت واحدها ايجاد خواهد كرد .همچنین اين دو جنبه مربوط به انرژيهاي تجديدپذير ،يعني متغیر بودن و
تجهیزات ذخیرهكننده ،پخش بار اقتصادي را متأثر خواهد نمود .در مورد انرژيهاي تجديدپوذير ،هزينوههواي سووخت مطورح
نخواهد بود ،اما هزينه نگهداري و بهرهبرداري ميبايست مد نظر قرار گیرد .اما مسأله اصلي متغیر بودن تولید منابع تجدبدپذير
1

Event Based
Condition Based
3
Responsed Based
4
Wide Area Monitoring Protection and Control
5
Digital signal processor
2
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و توجه به مشاركت كافي و تعیین رزرو كافي براي تضمین قابلیت اطمینان سیستم در زماني است كه منابع تجديدپذير موجود
نیستند.
همچنین متغیر بودن منابع تجديدپذير كنترل اتوماتیک تولید جهت حفظ فركانس سیستم را نیز تحت تاثیر قرار مويدهود.
بدلیل عدم قطعیت منابع تجديدپذير ،ميبايست يا تولید كافي در رزرو چرخان فراهم شود و يا ذخیره كافي انرژي براي تضمین
بار تامین گردد تا بار و تولید در تعادل قرار گیرند .به طور كلي با نفوذ منابع تجديدپذير ،مي بايست حدود مجاز تغییرات فركانس
سیستم مجددا ارزيابي شود.
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 2فصل دوم
مشخصات و رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات
بهرهبرداري
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مقدمه
مطالعات بهرهبرداري از سیستمهاي قدرت شامل مطالعات كوتاه مدتي است كه توأمین امنیوت سیسوتم را هودف اصولي و
حداقل سازي هزينهها را هدف ثانويه خود قرار داده است .به عبارتي در مطالعات بلند مدت كفايت سیستم سونجیده مويشوود.
براي مثال در مطالعات برنامهريزي با پیشبیني بلندمدت بار و نیازسنجيهاي كه صورت ميگیرد ،تعیین ميشود كه چه تعوداد
واحد تولیدي و با چه ظرفیتي در كجا ساخته شود تا بار پیشبیني شده براي  10سال آينده تأمین شود و با كمبود ظرفیت روبرو
نشويم .اما امکان مطالعه اينکه بار مصرفي پیشبیني شده براي  10سال آينده چگونه بین واحدها تقسیم شود كه نوه تنهوا بوا
كمبود ظرفیت روبرو نشويم بلکه از نظر اقتصادي نیز بهینه عمل كرده باشیم وجود ندارد ،چراكه حجم مسوئله بویش از انودازه
بزرگ شده و حتي امکان حل اين مسئله بهینهسازي وجود نخواهد داشت .بدينجهت اين مطالعات در دورههاي زمواني كوتواه
مدت و در رويه بهرهبرداري انجام مي شود .يعني كفايت سیستم پیشتر مطالعه و نیز تضمین شده است .حال در ايون حووزه بوه
جنبههاي بهرهبرداري ايمن و اقتصادي از شبکه پرداخته ميشود.
از ديگر مطالعاتي كه در اين حوزه انجام ميشود مطالعه آنالیز رخداد شبکه است كه تعیین ميكند به ازاي خروج هريوک از
تجهیزات از شبکه چه اتفاقي رخ ميدهد و چه راهکار پیشنهادي براي جلوگیري از بروز حادثه وجود خواهد داشت [.]1
تعدادي ديگر از رويههاي حوزه با هدف بررسي و تأمین امنیت شبکه تعريف شدهاند .امنیت سیستمهاي قدرت بوه بررسوي
تغییرات نقاط بهرهبرداري سیستم در مواجهه با تغییرات و شرايط اضطراري در سیستم اطالق مويشوود .يوک سیسوتم قودرت
داراي امنیت سیستمي است كه در مواجهه با شرايط اضطراري نقاط عملکرد مطلوب خود را حفظ كند [.]2
در ] [3مؤلف براي اولین بار در سال  1967بیان كرد كه عملکرد سیستم قدرت را ميتوان در سه حالت زير تقسویمبنودي
كرد:
 حالت پیشگیرانه
 حالت اضطراري

1

2

Preventive State
Emergency State

1
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

53

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

 حالت بازيابي
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1

حالت پیشگیرانه در واقع همان حالت عادي 2عملکردي سیستم قدرت ميباشد .اصطالح پیشگیرانه جهت تأكید بور جنبوه
امنیتي بودن حالت عادي سیستم قدرت مورد استفاده قرار گرفته است .عملکرد سیستم در حالت عادي به اين معني اسوت كوه
در اين حالت همه تجهیزات سیستم در محدودههاي از پیش تعیین شده كار ميكنند و كلیه متغیرهاي سیستم قدرت در حدود
مجاز و قابل قبول آن ميباشد.
هنگامي كه محدوده عملکردي برخي از مؤلفههاي سیستم قدرت نقض شود ،حالتهاي سیستم خارج از محدودههاي مجاز
باشد و يا فركانس سیستم شروع به كاهش كند ،سیستم وارد يک حالت اضطراري ميشود .هدف كنترلي در شرايط اضوطراري
سیستم كاهش استرس و آشفتگي آن با انجام اقدامات كنترلي مناسب ميباشد .مالحظات اقتصادي در اين حالوت در اولويوت
دوم قرار دارند.
حالت بازيابي حالتي است كه در آن بخشي يا كل سیستم قدرت دچار خاموشي شدهاند .در اين حالوت هودف كنترلوي ايون
است كه سیستم به شرايط عادي قبل هدايت شود.
بنابراين بهطور خالصه ميتوان گفت كه در حوزه امنیت سیستم قدرت به بررسي توانايي و قابلیت سیستم قدرت در مواجهه
با اغتشاشات سیستم كه ممکن است آن را از وضعیت عملکرد عادي خارج كند ،پرداخته ميشود.

 -1-2مرزبندي حوزه
حوزه بهرهبرداري از جهت رويههايي كه در آن انجام ميشود شباهت بسیار زيادي با حوزه راهبري دارد .در واقع آنچوه كوه
باعث تفاوت اين دو حوزه از يکديگر ميشود دورههاي زماني مطالعاتي است كه در آن انجام ميشود .رويههاي اين حوزه عمدتا
در دوره زماني كوتاه مدت مورد مطالعه قرار ميگیرد .حوزه مطالعات بهرهبرداري شامل  11رويه ميباشود كوه در بخوش 5-2
لیست آنها ذكر شده است.

Restorative State
Normal State

1
2
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 -2-2بازهي زماني مطالعات حوزه
مطالعات برنامهريزي بهرهبرداري معموال از يک سال قبل از بهرهبرداري آغاز ميشود .در طوول ايون دوره ،مطالعوات الزم
جهت برنامهريزي تعمیرات و نگهداري واحدهاي تولیدي و تجهیزات و المانهاي شبکه انجام ميشود .بخشي از مطالعوات
بهرهبرداري به رويه هاي به مدار آوردن واحدها (مشاركت واحدها) ،پخش بار بهینه مي پردازد .اين مطالعات معموال از يوک
هفته قبل از بهرهبرداري آغاز ميشوند چراكه بررسي مسائلي مانند مشاركت واحدها در مطالعات بلندمدت حجوم مسوئله را
بیش از اندازه بزرگ نموده و مطالعات را با پیچیدگيهاي بسیار همراه ميكند .پیشبیني بار نیوز ازجملوه رويوههواي مهوم
مطالعات بهره برداري است كه به صورت كوتاه مدت انجام مي شود .در دوره كوتاه مدت ،بار بوه صوورت سواعتي و روزانوه
پیشبیني ميشود كه جهت برنامهريزي واحدهاي تولیدي استفاده ميشود.
در مجموع ،حوزه مطالعات بهرهبرداي حوزهاي است كه رويههاي آن در دورههاي زماني كوتاه مدت مطالعه ميشووند كوه
ميتوان آنها را در دوره زماني يک سال تا چند ساعت پیش از بهرهبرداري جاي داد.

 -3-2وروديهاي حوزه
حوزه بهرهبرداري شامل وروديهاي زير ميباشد:
 اطالعات توپولوژي شبکه؛
 اطالعات الکتريکي خطوط و ترانسفورماتورها؛
 مشخصات واحدهاي تولیدي؛
 ضرايب تابع هزينه واحدهاي تولیدي؛
 ورودي تقويم ساالنه؛
 اطالعات بار؛
 اطالعات آب و هوايي؛
 اطالعات پیشبیني شده از وضعیت آب و هوا؛
 نقشهي جغرافیايي شبکه مبتني بر GIS؛
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 محل وقوع خطا يا اغتشاش؛
 ظرفیت خطوط ،ولتاژ شینهاي شبکه؛
 تعداد و محل واحدهاي خود راهانداز شبکه؛
 میزان بارگذاري خطوط و ترانسفورماتورها قبل و بعد از وقوع پیشآمد؛
 میزان تولید واحدهاي تولیدي قبل و بعد از وقوع پیشامد؛
 مشخصات واحدهاي تولیدي؛
 الگوي مصرف بار؛
 نحوه مدلسازي بارها؛
 مقادير اندازهگیري شده از شبکه؛
 انواع حالتهاي گذرايي كه در سیستم مورد مطالعه ممکن است اتفاق بیافتد؛
 مشخصات شبکه شامل سط اتصال كوتاه  ،نسبت  x/rو ولتاژ؛
 پارامترهاي خطوط انتقال؛
 مشخصات ترانسفورماتورها؛
 مشخصات بارها؛
 پارامترهاي ژنراتورها؛
 نوع و مکان بروز اغتشاش؛
 ضرايب مشاركت باس ها در ناپايدارسازي ولتاژ؛
 ضرايب مشاركت شاخهها و نقاط بار در ناپايدارسازي ولتاژ ؛
 ضرايب مشاركت ژنراتورها در ناپايداري سازي ولتاژ؛

 -4-2خروجيهاي حوزه
حوزه بهرهبرداري شامل خروجيهاي زير ميباشد:
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 تهیه گزارشهاي تحلیلي و آماري دورهاي؛
 نگهداري تصاوير و اسناد مرتبط با تجهیزات؛
 ارائه واسط استاندارد براي ساير نرمافزارها؛
 نگهداري و بهروزرساني نقشههاي تکخطي؛
 اندازه و زاويه ولتاژ در هر شین؛
 توانهاي اكتیو و راكتیو عبوري از هر خط؛
 توان تلف شده اكتیو و راكتیو در خطوط؛
 تعیین سهم بهینه هريک از واحدهاي تولیدي؛
 محاسبه حداقل هزينه الزم جهت بهرهبرداري از سیستم؛
 تعیین اولويت خروج بارها از شبکه؛
 تعیین مکان و میزان باري كه بايد جهت اصالح فركانس شبکه قطع گردد؛
 مقادير تخمین زده شده از متغیرهاي حالت شبکه؛
 تفاضل بین مقادير اندازهگیري شده و تخمین زده شده از متغیرهاي حالت شبکه؛
 صحت سنجي و تصحی اطالعات اندازهگیري شده از شبکه و شناسايي پارامترهاي مشکوک؛
 تعیین مقادير بهبود يافته پارامترهاي مشکوک؛
 تعیین مشاهدهپذيري شبکه؛
 تعیین جزاير رويتپذير؛
 شناسايي اندازهگیرهاي بحراني؛
 جايابي اندازهگیرهاي جديد جهت بازيابي و تکمیل رويتپذيري شبکه؛
 شناسايي انواع حالتهاي گذراي محتملي كه ميتواند در سیستم رخ دهد؛
 پاسخ سیستم در مواجهه با حالتهاي گذراي سیستم؛
 آگاهي از سط اتصال كوتاه در نقاط مختلف شبکه؛
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 شناسايي نقاط ضعف ولتاژي سیستم؛
 محاسبات افت ولتاژ در سیستم؛
 منحنيهاي  P-Vبراي كلیه شینهاي موجود در شبکه؛
 منحنيهاي  Q-Vبراي كلیه شینهاي موجود در شبکه؛
 شاخص حساسیت خودي Q-V؛
 شاخص حساسیت متقابلQ-V؛
 پاسخ زاويه رو تور ژنراتورهاي شبکه؛
 محاسبات زمان بحراني رفع خطا از سیستم؛
 محاسبات زمان بحراني جداسازي سیستم از نقاط مختلف؛

 -5-2رويههاي نرمافزاري حوزه
رويههاي حوزه بهرهبرداري در جدول ( )1-2لیست شده است.
جدول ( :)1-2رويههاي نرمافزاري حوزهي بهرهبرداري

شماره رويه

رويه

1

پیشبیني بار

2

تخمین حالت

3

آنالیز رخداد

4

حذف بار اتوماتیک

5

پخش بار

6

پخش بار بهینه

7

مشاركت واحدها

8

بازيابي

9

آنالیز اتصال كوتاه

10

آنالیز پايداري زاويهاي

11

آنالیز پايداري ولتاژ
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پخش بار

رويه پخش بار ابزاري است پايه براي حوزه بهرهبرداري كه در حالت ماندگار به ازاي بارهاي مشخص و معلوم به محاسوبه
كمیتهاي الکتريکي ميپردازد .اين كمیتها شامل ولتاژ شینها ،توانهاي اكتیو و راكتیو جاري در خطوط انتقال و توانهواي
اكتیو و راكتیو تولیدي ژنراتورها ميباشد .بنابراين بهطور خالصه ميتوان گفت كه محاسبه پخش بار بوهطوور كلوي حول يوک
سیستم قدرت در حالت ماندگار و متقارن است كه شامل معادالت غیرخطي بوده و بايد با روشهاي مبتني بر تکرار حول شوود
[.]8
حل پخش بار به روشهاي مختلفي انجام ميشود كه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 روش گوس – سايدل
 روش نیوتون – رافسون
 پخش بار مجزا
 پخش بار مجزاي سريع
 بخش بار مستقیم
 -2-1-5-2وروديهاي رويه

وروديهاي رويه پخش بار عبارتاند از:
 اطالعات شینهاي شبکه شامل :نوع شینها (مرجع P-Q ،و  ،)P-Vاندازه و زاويه فاز اولیه ولتاژ شینهواي مرجوع،
توان هاي اكتیو و راكتیو مصرفي تولیدي شینهاي  ،P-Qحداقل و حوداكثر تووانهواي اكتیوو و راكتیوو تولیودي
شینهاي  P-Qو توان راكتیو تزريق شده توسط خازنهاي موازي به هر شین و توان اكتیو و اندازهي ولتاژ شین-
هاي P-V؛
 اطالعات خطوط شبکه شامل :امپدانس خطوط (مقاومت و راكتانس) ،نصف سوسپتانس كل خط و نقطه تنظیم توپ
ترانسفورماتورها.
 -3-1-5-2خروجيهاي رويه
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خروجيهاي رويه پخش بار عبارتاند از:
 اندازه و زاويه ولتاژ در هر شین
 توانهاي اكتیو و راكتیو عبوري از هر خط
 توان تلف شده اكتیو و راكتیو در خطوط
 -4-1-5-2رويههاي پيشنياز

جهت انجام پخش بار مي باست اطالعات اولیه به شبکه اعمال شود .بدين جهت الزم است كه سهم واحودهواي تولیودي،
میزان بار مصرفي ،آخرين وضعیت توپولوژيکي شبکه و همچنین پارامترهاي خطوط و ژنراتورها مانند راكتانس و تپ تورانس و
 ...مشخص باشد .اما الزم به ذكر است كه اطالعات اندازهگیري شده از شبکه همواره با خطا همراه است ،بنوابراين الزم اسوت
كه جهت تعیین صحت و يا اصالح اطالعات اندازه گیري شده ابتدا رويه تخموین حالوت اجورا شوود .بنوابراين الزم اسوت كوه
رويههاي زير پیش از رويه پخش بار اجرا شوند.
 پیشبیني بار
 پايش شبکه
 تخمین حالت
 مشاركت واحدها
 -5-1-5-2روندنماي رويه

روندنماي رويه پخش بار را در شکل ( )1-2مشاهده ميكنید.
اطالعات اولیه پخش بار شامل اطالعات خطوط،
شین ها ،ترانسفورماتورها و ژنراتور ها

اندازه و زاويه فاز ولتاژ شین ها
توان هاي اكتیو و راكتیو عبوري از خطوط
توان هاي اكتیو و راكتیو تلف شده در خطوط

پیش بیني بار
رويه پخش بار

مشاركت واحدها

بازيابي

آنالیز اتصال كوتاه

آنالیز رخداد

آنالیز پايداري ولتاژ

حذف بار اتوماتیک
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شكل ( :)1-2روندنماي رويه پخش بار

-2-5-2

پخش بار بهينه

در يک شبکه قدرت يکي از اهداف اساسي اين است كه توان تولیدي واحدهاي نیروگاهي چنان تعیوین شووند كوه هزينوه
بهرهبرداري حداقل شود .به عبارتي ژنراتورها مجازند كه توان هاي اكتیو و راكتیو خود را چنان تغییر دهنود كوه بوار خوود را بوا
حداقل هزينه تأمین كنند .اين مسئله را پخش بار بهینه مي گويند .هدف از پخش بار ،تنظیم تمامي انواع متغیرهاي كنترلپذير
همچون ولتاژ ژنراتورها ،تپ ترانسفورماتورها ،خازنها و القاگرهاي موازي و ديگر متغیرهاي كنترلي ميباشد؛ بهنحويكه ضمن
برآوردن مجموعهاي از قیود فیزيکي و بهرهبرداري ،هزينه تولید يا تلفات حداقل شده يا ساير توابع هدف برآورده شود [.]8
ازجمله روشهاي حل پخش بار بهینه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 برنامهريزي خطي؛
 برنامهريزي غیرخطي؛
 برنامهريزي درجه دو؛
 حل به روش نیوتون رافسون؛
 -1-2-5-2وروديهاي رويه

پخش بار بهینه شامل وروديهاي زير ميباشد:
 اطالعات مورد نیاز پخش بار؛ اين اطالعاتي مشابه اطالعات وروديهاي پخش بار ميباشد شامل اطالعات خطوط،
شینها و ژنراتورها.
 ضرايب تابع هزينه واحدهاي تولیدي؛ هزينه واحدهاي تولیدي معموال به صورت يک تابع درجه دوم از توان تولیدي
آن واحد مدل ميشوند.
 -2-2-5-2خروجيهاي رويه

پخش بار بهینه شامل خروجيهاي زير ميباشد:
 تعیین اندازه و زاويه فاز ولتاژ شینها؛
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 تعیین تپ ترانسفورماتورها؛
 تعیین توان انتقالي خطوط؛
 تعیین توان تلف شده در خطوط؛
 میزان توان راكتیو تزريقي توسط بانکهاي خازني
 تعیین سهم بهینه هريک از واحدهاي تولیدي؛
 محاسبه حداقل هزينه الزم جهت بهرهبرداري از سیستم؛
 -3-2-5-2رويههاي پيشنياز

جهت انجام پخش بار بهینه نیز مي بايست مانند رويه پخش بار عمل نمود و همان رويههايي كه پیش از رويه پخوش بوار
ميبايست اجرا ميشد ،در اينجا نیز بايد اجرا شوند.
رويههاي پیشنیاز براي پخش بار عبارت است از:
 پیشبیني بار
 پايش شبکه
 پخشبار بهینه
 مشاركت واحدها
 -4-2-5-2روندنماي رويه

روندنماي رويه پخش بار بهینه در شکل ( )2-2ذكر شده است.
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اطالعات اولیه پخش بار شامل اطالعات
خطوط ،شین ها ،ترانسفورماتورها و ژنراتور ها

اندازه و زاويه فاز ولتاژ شین ها
توان هاي اكتیو و راكتیو عبوري از خطوط

ضرايب تابع هزينه واحدهاي تولیدي
توان هاي اكتیو و راكتیو تلف شده در خطوط
پیش بیني بار

سهم بهینه هريک از واحدها از تولید
حداقل هزينه الزم جهت بهره برداري از سیستم

رويه پخش بار بهينه

مشاركت واحدها

حذف بار اتوماتیک
اتصال كوتاه
بازيابي

شكل ( :)2-2روندنماي رويه پخش بار بهينه

-3-5-2

پيشبيني بار

پیشبیني مصرف انرژي الکتريکي همواره مورد توجه بهرهبرداران بووده اسوت .در حقیقوت پویشبینوي بوار نقطوه آغوازين
تصمیمگیري و برنامهريزي سیستمهاي قدرت محسوب ميشود.
نرم افزار پیشبیني بار ابزار مناسبي جهت پیش بیني با دقت و قابل اعتماد بار كوتاه مدت است .يک پیشبیني خوب از بوار
شبکه ،تأثیر مستقیم و قابلتوجهي بر روي توان تولیدي واحدها ،انرژي خريداري شده ،مديريت تقاضاي سیستم ،ارتقاء سیستم
و برنامهريزي بر اساس نرخ رشد بار دارد .روشهاي مختلفي براي پیشبیني بار وجود دارد كه از جمله آنها ميتوان به مووارد
زير اشاره كرد:
 روش مصرف نهايي؛
 روشهاي زماني؛
 روش كاربري اراضي؛
 روشهاي نوين مانند روش شبکههاي عصبي مصنوعي؛
 -1-3-5-2وروديهاي رويه

وروديهاي رويه پیشبیني بار عبارتاند از [:]8
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 ورودي تقويم ساالنه؛ براي سالهاي موردنظر كاربر ميبايست تقويم هر سال را بهطور جداگانه وارد كند .اطالعاتي
كه تقويم ساالنه گنجانده ميشود عبارتاند از :شماره سال ،ماه ،شماره روز در هر ماه ،شماره روز در هور هفتوه و
كد هر روز .كد هر روز ،نوع آن روز را مشخص ميكند .براي مثال ميتوان به ازاي هريک از موارد زير يک كد در
نظر گرفت.
 روزهاي عادي؛
 روزهاي تعطیل رسمي؛
 روزهاي جشن ملي؛
 روزهاي جشن مذهبي؛
 روزهاي عزاي ملي؛
 روزهاي عزاي مذهبي؛
 اطالعات بار؛ از ديگر وروديهاي رويه پیشبیني بار ،اطالعات ساعتي بار ميباشد .ايون ورودي مويتوانود بوه صوورت
ساالنه به رويه اعمال شود .با توجه به اطالعات ورودي تقويم ساالنه به ازاي هر روز در تقويم ساالنه  24عدد متناظر
با اطالعات بار  24ساعت گنجانده ميشود.
 اطالعات آب و هوايي؛ يکي ديگر از اطالعات ورودي رويه پیشبیني بار ،اطالعات ساعتي پارامترهاي آب و هوايي (از
قبیل دما ،رطوبت و  )...نمايندگان آب و هوايي شبکه موردنظر ميباشد .اطالعات دمايي نیز ماننود اطالعوات بوار بوا
توجه به تقويم ساالنه به ازاي هر روز در تقويم ساالنه  24عدد متناظر با اطالعات آب و هوايي  24سواعت گنجانوده
ميشود.
 ورود اطالعات دستي؛ درصورتيكه قصد پیش بیني بار براي روز آينده را داشته باشیم و براي مثال مسوابقه فوتبوالي در
روز آينده وجود داشته باشد ،ميتوان پیکبار را به صورت دستي جابجا كرده و پیشبیني بار را اصالح كنیم .همچنین
اين اطالعات ميتواند شامل بهروزرساني وضعیت آب و هوايي و يا فرامین اجرايي باشد.
 اطالعات زمان حقیقي ارسال شده از سوي AGC؛
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 اطالعات پیش بیني شده از وضعیت آب و هوا؛ براي دوره كوتاه مدت كه قصد پیشبینوي بوار بوراي آن را داريوم ،الزم
است كه پیشبینياي از پارامترهاي آب و هوايي (دما ،رطوبت و  )...آن دوره داشته باشیم.
 -2-3-5-2خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه پیشبیني بار عبارتاند از:
 شناسايي و تصحی دادههاي بار؛ در بررسي ساالنه ،دادههاي بار يک سال بهطور كامول بررسوي شوده و دادههواي
نامناسب جهت جايگزيني آنها پیشنهاد ميگردد.
 پیشبیني بار كوتاه مدت؛ اين پیشبیني ميتواند با هركدام از روشهاي پیشبیني بار مانند يافتن روزهواي مشوابه
انجام شود كه منجر به پیشبیني بار در  24ساعت روز موردنظر مشخص ميگردد.
 نمايش گرافیکي بار پیشبیني شده و مقايسه آن با روز مشابه؛ يکي از قابلیتهاي رويه پیشبینوي بوار مويبايسوت
نمايش گرافیکي بار پیشبیني شده در دوره زماني موردنظر و مقايسه آن با دوره مشابه در سالهاي گذشته باشد.
 استخراج نمودار توزيع تجمعي خطاي پیشبیني بار؛ پس از پیشبیني بار كوتاه مدت و سپري كردن دوره مووردنظر
مقايسه اي میان بار واقعي شبکه و تخمین صورت گرفته انجام ميشود كه میزان خطاي پیشبینوي بوار را نشوان
ميدهد.
 -3-3-5-2رويههاي پيشنياز

اين رويه پیشنیاز ندارد.
 -4-3-5-2روندنماي رويه

روندنماي رويه پیشبیني بار در شکل ( )3-2ذكر شده است.
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شناسايي و تصحی داده هاي بار

اطالعات تقويم ساالنه

پیش بیني بار

اطالعات بار شبکه

نمايش گرافیکي بار پیش بیني شده و مقايسه آن با
روز هاي مشابه

اطالعات آب و هوايي

استخراج نمودار توزيع تجمعي بار پیش بیني شده

رويه پيش بيني بار

اطالعات دستي
اطالعات زمان حقیقي AGC

بازيابي
مشاركت واحد ها
حذف بار اتوماتیک

شكل ( :)3-2روندنماي رويه پيشبيني بار

-4-5-2

بازيابي

سیستم هاي به هم پیوسته قدرت به داليل مختلفي به شدت در معرض اغتشاشات و خطا قرار دارند .بروز خطا ممکن است
به صورت نقض قیود بهرهبرداري و درنهايت با عمل كردن سیستمهاي حفاظتي به شکل قطعيهاي جزئوي و يوا كلوي ظواهر
شود .بنابراين ضروري است استراتژيهاي مشخصي بهمنظور بازگرداندن مجدد سیستم به حالت بهورهبورداري عوادي بوهكوار
گرفته شود .به اين فرآيند بازيابي سیستم قدرت ميگويند .هدف اساسي رويه بازيابي ،تأمین حداكثر بار قطع شوده در كمتورين
زمان ممکن با در نظر گرفتن قیود مختلف بهرهبرداري است .فرآيند بازيابي داراي سه مرحله اساسي راهاندازي واحدها ،بازيابي
سیستم و بازيابي بار است [.]8
ازجمله روشهاي پركاربرد بازيابي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 بازيابي به روش جزيرهاي 1؛
 بازيابي به روش ستون فقرات 2؛
 -1-4-5-2وروديهاي رويه

. islanding
. backbone

1
2
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وروديهاي رويه بازيابي عبارتاند از:
 اطالعات  AGCهاي شبکه و ژنراتورهاي داراي كنترل فركانس فعال شبکه؛
 اطالعات  ramp rateواحدهاي تولیدي؛توپولوژي شبکه؛
 نقشهي جغرافیايي شبکه مبتني بر GIS؛محل وقوع خطا يا اغتشاش؛
 ظرفیت خطوط ،ولتاژ شینهاي شبکه؛
 تعداد و محل واحدهاي خود راهانداز شبکه؛
 -2-4-5-2خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه بازيابي عبارتاند از:
 تعیین متغیرهاي كنترلي مانند تپ ترانسفورماتورهاي قدرت؛
 برنامهريزي مجدد واحدهاي تولیدي؛
 قطع بعضي از بارها (درصورتيكه ولتاژ پس از بازيابي از طريق تپ ترانسها به سط مطلوب باز نگوردد
ميتوان با قطع بخشي از بارهاي مصرفي ،اين مشکل را برطرف نمود)؛
 تعیین شینهاي حساس و پیکربندي اصلي شبکه قدرت؛
 به عبارتي در اين مرحله با تشخیص ستون اصلي شبکه و برقدار كردن آن ،ميتووان شوبکه را بازيوابي
نمود و واحدها و بارهاي شبکه را گامبهگام وارد مدار كرد.
 تقسیمبندي شبکه به دو يا چند جزيره مجزا و سنکرون نمودن جزيرهها با يکديگر و يکپارچه كردن شبکه؛
 در اين مرحله بازيابي جزيرهها به صورت موازي انجام ميشود ،اما بايد توجه نمود كه در اين شویوه ،بوه
واحدهاي خود-راهانداز زيادي نیاز است.
 -3-4-5-2رويههاي پيشنياز

هنگاميكه يک شبکه از دست ميرود به عبارتي وقتي دچار فروپاشي ميشود ،الزم است ابتدا عیب شناساييشده و سوپس
تمام اقدامات الزم براي راهاندازي مجدد شبکه انجام شود .رويههاي پیش نیاز بازيابي سیستم عبارت است از:
 پیشبیني بار
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 پايش شبکه
 پخشبار
 پخشبار بهینه
 مشاركت واحدها
 -4-4-5-2روندنماي رويه

روندنماي رويه بازيابي در شکل ( )4-2ذكر شده است.
تعیین متغیرهاي كنترلي

توپولوژي شبکه

برنامه ريزي مجدد واحدهاي تولیدي

فاصله بین شین هاي شبکه

قطع بعضي از بارها

محل وقوع خطا يا اغتشاش

تعیین شین هاي حساس و پیکربندي اصلي شبکه
قدرت

رويه بازيابي

پخش بار

ظرفیت خطوط ،ولتاژ شین هاي شبکه
تعداد و محل واحدهاي خود راه انداز شبکه

پخش بار بهینه

پیشبیني بار

مشاركت واحدها

شكل ( :)4-2روندنماي رويه بازيابي

-5-5-2

آناليز رخداد

ارزيابي درجه امنیت يک شبکه قدرت هم در حوزه برنامهريزي و هم در حوزه بهرهبرداري كار بسیار مشکلي است .بدون در
نظر گرفتن مالحظات دينامیکي ،امنیت در سیستمهاي قدرت را ميتوان تحت عنوان امنیت در مقابل وقوع پیشآمدها يوا بوه
عبارتي آنالیز رخداد تعريف كرد .ازجمله معیارهاي رايج آنالیز رخداد ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 خروج تنها يک المان از شبکه (ژنراتور ،خط انتقال ،ترانسفورماتور و  )...كوه تحوت عنووان شواخص  N-1شوناخته
ميشود؛
 خروج همزمان خطوط دو مداره؛
 در شرايط خاص ،خروج بزرگترين ژنراتور در يک ناحیه از شبکه و هرگونه خط ارتباطي كه آن ناحیه را بوه موابقي
شبکه متصل ميكند؛
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بررسي پیشامدها اين امکان را فراهم ميآورد تا بهره برداري از سیستم به صورت ايمن انجام شود .سؤال اساسوي در آنوالیز
رخداد يک شبکه قدرت اين است كه هريک از پیشامدها را به چه نحوي تحلیل كنیم بهگونهاي كه تمام رخدادها بررسي شوند
و همچنین حداقل زمان براي انجام اين كار صرف شود .مشکالتي كه پیشامدها در سیستم ايجاد ميكنند آنقدر از نظر زماني
كوتاه است كه در آن بهره بردار سرعت الزم براي حل مشکل احتمالي را ندارد .بنابراين بررسي آنالیز رخداد امري ضوروري بوه
شمار ميرود [.]16
ازجمله روشهاي آنالیز رخداد ميتوان به  2مورد زير اشاره كرد:
 آنالیز رخداد با استفاده از پخش بار بهینه؛
 آنالیز رخداد با استفاده از روش حساسیت شبکه؛
از آنجا كه حوزه راهبري شبکه را بصورت آنالين كنترل ميكند ،سرعت حل در مورد مدل مورد استفاده اهمیت پیدا ميكند .به
عبارتي اپراتور شبکه بايد بداند كه بهره برداري از وضعیت فعلي مطمئن است يا نه يک راه جهت تسريع در حل برنامه بررسي
پیشآمدها استفاده از يک مدل تقريبي در سیستم هاي قدرت است .در اين مدل با استفاده از پخش بار مستقیم دقت كوافي در
توانهاي حقیقي ارائه ميگردد و مقدار ولتاژ مدنظر نميباشد ولي سرعت بهطور مطلوبي افزايش پیدا ميكند.
 -1-5-5-2وروديهاي رويه

وروديهاي رويه آنالیز رخداد عبارتاند از:
 اطالعات كلي شبکه شامل تعداد خطوط ،ترانسفورماتورها و تعداد واحدهاي تولیدي؛
 اطالعات موردنیاز پخش بار و پخش بار بهینه؛
 احتمال خروج ادوات و نرخ آنها؛
 میزان بارگذاري خطوط و ترانسفورماتورها قبل و بعد از وقوع پیشآمد؛
 میزان تولید واحدهاي تولیدي قبل و بعد از وقوع پیشامد؛
 -2-5-5-2خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه آنالیز رخداد با استفاده از تحلیل حساسیت عبارت است از:
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 نمايش گرافیکي پروفیل ولتاژ قبل و بعد از وقوع رخداد؛ با اين نمايش تصوير خوبي از تغییرات ولتاژ در شوینهواي
مختلف شبکه بدست ميآيد.
 ضرايب حساسیت خطوط و واحدهاي تولیدي؛ اين ضرايب با عنوان ضرايب جابجايي در تولید و ضرايب توزيع وقفه
خطوط شناخته مي شوند .ضرايب جابجايي در تولید حساسیت توان انتقالي از خطوط را نسبت بوه تغییور در تولیود
يک شین خاص را نشان ميدهد بهگونهاي كه تغییري در توان تولیدي ساير شینها رخ ندهد .ضرايب توزيع وقفه
خطوط نیز حساسیت توان انتقالي از خطوط را نسبت به تغییر در توان انتقالي از خط ديگر را نشان ميدهود .ايون
ضرايب با استفاده از رابطه پخش بار مستقیم و مدلسازي وقفه بدست ميآيند.
 تعیین خطوط انتقال حساس؛ خطوط حساس خطوطي هستند كه با اعموال وقفوه در يوک خوط انتقوال و يوا واحود
تولیدي ،ولتاژ و يا توان انتقالي از آنها از محدوده مجاز خارج ميشود.
 اولويتبندي خطوط در صورت وقوع پیشامد؛ اين اولويتبندي خطوط را برحسب درجه حساسیت مرتب مويكنود و
خطوط با بیشترين و كمترين حساسیت را براي ما مشخص ميكند.
خروجيهاي رويه آنالیز رخداد با استفاده از پخش بار بهینه عبارت است از:
 فاكتورهاي قابلیت اطمینان سیستم (انرژي از دست رفته و )...
برنامه تغییر تولید واحدهاي نیروگاهي به ازاي هر خروج
 -3-5-5-2رويههاي پيشنياز

جهت انجام رويه آنالیز رخداد ميبايست اطالعات الزمه را از پايگاه داده جمعآوري كرد .سپس فرضا به ازاي خروج هر خط
و انجام يک رويه پخش بار از تخطيهاي رخ داده در ولتاژ شینها و جريان خطوط آگاه شد .رويههاي پیشنیاز براي آنالیز
رخداد پخشبار پخش بار بهینه است.
 -4-5-5-2روندنماي رويه

روندنماي رويه آنالیز رخداد در شکل ( )5-2آورده شده است.
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نمايش گرافیکي پروفیل ولتاژ قبل و بعد از رخداد

اطالعات كلي شبکه شامل تعداد خطوط ،ترانسفورماتورها
و تعداد واحدهاي تولیدي

تعیین ضرايب حساسیت خطوط و واحدهاي تولیدي

اطالعات مورد نیاز پخش بار
رويه آناليز رخداد

تعیین خطوط انتقال حساس
اولويت بندي خطوط در صورت وقوع پیش آمد

میزان بارگذاري خطوط و ترناسفورماتورها
میزان تولید واحدهاي تولیدي
پخش بار

شكل ( :)5-2روندنماي آناليز رخداد

-6-5-2

مشاركت واحدها

مسئله نحوه مشاركت واحد ها در مدار نقش مهمي در بهرهبرداري اقتصادي از سیستمهواي قودرت دارد .مسوئله مشواركت
واحدها دربرگیرنده برنامه روزانه كاري نیروگاهها است كه در آن بايود هزينوههواي بهورهبورداري و روشون و خواموش كوردن
نیروگاهها كمینه شود ،درحاليكه مجموعه قیود حاكم بر مسئله رعايت شود .ازجمله قیودي كه در مسئله مشاركت واحدها بايود
در نظر گرفت ميتوان به موارد زير اشاره كرد [:]17
 محدوديت حداقل زمان روشن و خاموش كردن واحد
 محدوديت تعادل بار
 محدوديت حداكثر توان تولیدي واحدها
 محدوديت ذخیره چرخان
 -1-6-5-2وروديهاي رويه

وروديهاي رويه مشاركت واحدها عبارتاند از:
 مشخصات واحدهاي تولیدي؛ اين مشخصات شامل موارد بسیاري ميباشد كه ازجمله آن ميتوان به موارد زير اشاره
كرد:
 محدوديت توان تولیدي واحدها شامل حداقل و حداكثر توان تولیدي هريک از واحدها


ضرايب تابع هزينه هريک از واحدها
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 حداقل زمان مجاز فعالیت هريک از واحدها
 حداقل زمان مجاز خاموش بودن واحدها

1

2

 هزينه راهاندازي گرم و سرد
 حداقل ذخیره رزرو چرخان واحدها
 الگوي مصرف بار شامل حداكثر میزان بار موجود در شبکه در هريک از دورههاي زماني موردمطالعه؛
 پیشبیني از بار مصرفي براي ساعات پیشرو؛
 اطالعات شبکهي انتقال به منظور انجام مشاركت واحدها با در نظر گرفتن شبکه
 -2-6-5-2خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه مشاركت واحدها عبارتاند از:
 نحوه توزيع توان بین واحدها؛
 تعیین میزان ذخیره چرخان هريک از واحدها؛
 تعیین هزينه راهاندازي و بهرهبرداري هريک از واحدها؛
لودينگ خطوط و ترانسفورماتورهاخروجيهاي فوق بايد بهگونهاي تعیین شوند كه هم مسئله از نقطه نظر اقتصادي توجیوه
داشته باشد و هم ايمن باشد.
 -3-6-5-2رويههاي پيشنياز

جهت پیادهسازي رويه مشاركت واحد ها ،الزم است كه تخمیني از میزان مصرف داشته باشیم .همچنوین آخورين وضوعیت
بروز رساني شده از اطالعات توپولوژيکي شبکه شامل اينکه فرضا كدام واحدها در مدار هستند و كدامها در تعمیرات هسوتند و
همچنین وضعیت باز و بسته بودن خطوط اهمیت دارد .همچنین از جهت آنکه يک توزيع اقتصادي بار بین واحدها داشته باشیم
الزم است كه رويه پخش بار بهینه نیز به عنوان پیشنیاز براي اين رويه تعريف شود.

. Minimum Up Time
. Minimum Down Time

1
2
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رويههاي پیشنیاز براي مشاركت واحدها عبارت است از:
 پیشبیني بار
 پايش شبکه
 پخشبار بهینه
 -4-6-5-2روندنماي رويه

روندنماي رويه مشاركت واحدها را در شکل ( )6-2آورده شده است.
نحوه توزيع توان بین واحدها

مشخصات واحدهاي تولیدي

تعیین میزان ذخیره چرخان هريک از واحدها

الگوي مصرف بار

تعیین هزينه راه اندازي و بهره برداري از واحدها

رويه مشاركت واحدها

پخش بار

پیش بیني از بار مصرفي پیش رو
پیش بیني بار

پخش بار بهینه
بازيابي

شكل ( :)6-2روندنماي رويه مشاركت واحدها

-7-5-2

حذف بار اتوماتيک

شبکه قدرت يک شبکه سنکرون پیوسته بوده كه در آن تعادل بین تولید و مصورف در كول شوبکه در هور لحظوه برقورار
مي باشد .بنابراين فركانس در محدوده مجاز خود عمل مينمايد .درصورتيكه ژنراتوري از شبکه خارج شود و رزرو چرخان نیوز
به میزان كافي نباشد ،ژنراتور هاي ديگر را نیز ممکن است تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه شبکه با يوک خاموشوي سراسوري
همراه شود .براي جلوگیري از اين اتفاق الزم است پیش از رسیدن به اين مرحله بار زدايي صورت گیورد .در واقوع حوذف بوار
آخرين اقدام جهت جلوگیري از فروپاشي شبکه ميباشد [ .]18ازجمله روشهاي بار زدايي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 كنترلر مركزي
 فركانسي
 ولتاژي
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حذف بار اتوماتیک نیز نوعي روش پیشبیني بار زدايي از شبکه قدرت با استفاده از تکنیکهاي بهینهسازي است كه زموان
عکس العمل در آن بهبود يافته است .حذف بار اتوماتیک حداقل تواني حقیقي كه بايد بار زدايي شود را تعیین مويكنود كوه در
طول بار زدايي عواملي ازجمله اينکه اغتشاش در كجا واقع شده و از چه نوعي است ،میزان توان تولیدي واقعي واحدها ،میزان
رزرو واحدهاي تولیدي ،میزان قابلیت واحدهاي سريع در بازيابي توان (عملکرد گاورنر) ،توپولوژي شوبکه ،نحووه توزيوع بوار و
اولويت از دست رفتن بارها را در نظر ميگیرد .سپس حذف بار اتوماتیک با در نظر گرفتن قیود فوق بهترين تركیب بوار بوراي
فرايند بار زدايي را انتخاب ميكند .تمام اين مراحل در كسري كمتر از چند میليثانیه پس از وقوع اغتشواش انجوام مويشوود.
ازجمله مزاياي حذف بار اتوماتیک ميتوان به موارد زير اشاره كرد [:]19
 حفظ بهینه بارهاي مصرفي؛
 حذف بار زداييهاي غیر ضروري؛
 كاهش میزان رزرو چرخان مورد نیاز؛
 سیستم حفظ قابل اطمینان بار بهگونهاي كه تنش مکانیکي سیستم حداقل شود؛
 پاسخ سريع نسبت به اغتشاشات الکتريکي و مکانیکي؛
 بهرهگیري از روشهاي محاسباتي مقاوم؛
 -1-7-5-2وروديهاي رويه

وروديهاي رويه بار زدايي عبارتاند از:
 ولتاژ اندازهگیري شده از شینها؛
 فركانس نامي و لحظهاي شبکه؛
 نحوه مدلسازي بار ها؛ به عبارتي اكتیو يا راكتیو بودن بار و ارتباط بار هاي شبکه با ولتاژ و فركانس كه در بار زدايي
اهمیت پیدا ميكند.
 مشخصات ژنراتورهاي واحدهاي تولیدي ازجمله ثابت اينرسي؛ چراكه تغییرات فركانس سیستم ناشي از عدم تعوادل
تولید و مصرف برحسب معادالت نوسان براي ژنراتورها بدست ميآيد.
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 حدود حداقل و حداكثري فركانس و ولتاژ مجاز شبکه؛ بار زدايي ،بر اساس اينکه چه میزان فركانس يا ولتاژ شوبکه
كاهش يا افزايش داشته است انجام ميشود .پس الزم است استانداردي براي تعیین حدود حداكثر و حداقل ولتواژ
و فركانس تعیین شود .اين استاندارد در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است .براي مثال در كشور انگلسوتان بوار
زدايي در دو مرحله در فركانسهاي كمتر از  48/8و  47/8هرتز انجام ميشود [.]19
 نوع اغتشاش صورت گرفته و تعیین محل وقوع پیشامد كه ميتواند منجر به خروج خط و يا واحد از مدار شود؛
 اطالعات گاورنر واحدهاي سريع كه داراي قابلیت كنترل فركانس هستند.
 نحوه ي قطع بار نیز يکي از وروديهاي اين رويه ميباشد .به عنوان مثال در بعضي شبکه ها كه ايون امور توسوط
رلههاي  Under frequencyانجام ميگیرد ،مکان و تنظیمات آنها براي رويه حذف بار فركانسي مهم خواهنود
بود.
 -2-7-5-2خروجيهاي رويه

خروجي رويه حذف بار اتوماتیک عبارت است از:
 تعیین اولويت خروج بارها از شبکه؛ اولويتبندي بارهاي در فرآيند بار زدايي اهمیت دارد .چراكه برخي از بارها تحت
هیچ شرايطي نبايد بيبرق شوند .ازجمله اين موارد ميتوان به مراكز درماني ،بیمارستانها ،چراغهاي راهنموايي و
رانندگي و مراكز انتظامي مانند زندانها اشاره كرد .به همین دلیل اين بارها در اولويت آخر نسبت به ساير بوارهوا
قرار دارند.
 تعیین مکان و میزان باري كه بايد جهت اصالح فركانس شبکه قطع گردد؛ میزان باري اكتیو و راكتیوي كه بايود از
هر شین قطع شود بر اساس معادالت نوسان و  ...محاسبه شده و فرامین الزم جهت قطع بارهاي مربوطه ارسوال
مي گردد .بدين ترتیب پس از بهبود افت فركانس و بازگشت آن به مقدار مجاز بارها مجدد در طي چند مرحله بوه
سیستم وصل ميشوند.
 خروجي برنامه متناسب با نحوه اجازه قطع بار در شبکه :به عنوان مثال در شبکههاي مجهز بوه رلوههواي Under

 frequencyو ولتاژي ،خروجي اين رويه تعیین تنظیمات اين رلهها خواهد بود و در شبکههايي كه امکوان قطوع
بار از ديسپاچینگ فراهم شده خروجي برنامه میزان قطع بار و اولويت فعال كردن رلهها خواهد بود.
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 -3-7-5-2رويههاي پيشنياز

براي انجام حذف بار الزم است كه تمام روشهاي بهبود عیب بررسي شود و درصورتيكه هیچكدام در جهت رفوع دائموي
عیب تأثیرگذار نبودند ،آنگاه رويه حذف بار پیادهسازي شود .بدينجهت الزم است كه رويههاي آنالیز پايداري ولتاژ ،فركانس و
زاويهاي پیشتر اجراء شوند و همچنین با پیش بیني كوتاه مدت بار تخمین مناسبي از رشد يا كاهش مصرف بدست آورد ،چراكه
اگر عیب برطرف نشود و بار مدام در حال افزايش باشد ممکن است شبکه را تا مرز ناپايداري بکشاند .بدين ترتیب رويوههواي
پیش نیاز براي حذف بار اتوماتیکي از جنس رويههايي است كه يا ميبايست پیش از حذف بار اجرا شوند تا از وقوع حوذف بوار
جلوگیري به عمل آورد و يا رويه هايي است كه جهت پايش و مديريت لحظهاي شبکه استفاده ميشوند .اين رويوههوا عبوارت
است از:
 كنترل اتوماتیک تولید
 پیشبیني بار
 پايش شبکه
 پخشبار
 آنالیز اتصال كوتاه
 آنالیز پايداري زاويهاي
 آنالیز پايداري ولتاژ
 -4-7-5-2روندنماي رويه

روندنماي رويه حذف بار اتوماتیک در شکل ( )7-2ذكر شده است.
تعیین اولويت خروج بارها از شبکه

فركانس نامي و لحظه اي شبکه

 تعیین محل و میزان باري كه براي اصالح فركانس ياولتاژ بايد قطع شود.

نحوه مدل سازي بارها

پخش بار

مشخصات ژنراتورهاي واحدهاي تولیدي
رويه حذف بار اتوماتيک

آنالیز اتصال كوتاه

حدود حداقل و حداكثري ولتاژ و فركانس مجاز شبکه

آنالیز پايداري زاويه اي

نوع اغتشاش و محل وقوع اغتشاش

آنالیز پايداري ولتاژ

پیشبیني بار
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شكل ( :)7-2روندنماي رويه حذف بار اتوماتيک

-8-5-2

آناليز اتصال كوتاه

آنالیز اتصال كوتاه در سیستم قدرت بهمنظور آگاهي از سطوح اتصال كوتاه در نقاط مختلف شبکه و همچنین شناسايي نقاط
قوت و ضعف سیستم انجام ميشود .اطالعات به دست آمده از رويه آنالیز اتصال كوتاه در جهت طراحي بهینهتور و مناسوبتور
سیستم و افزايش امنیت آن مورد استفاده قرار ميگیرند.
به عنوان نمونه عدم آگاهي از مقادير اتصال كوتاه در سیستم ممکن است منجر به طراحي ناصحی سیستم حفاظتي گردد.
اين طراحي نامناسب ممکن است در شرايط تحت استرس شوبکه منجور بوه عملکورد نابجواي سیسوتم حفواظتي شوود .ايون
عملکردهاي نابجا ممکن است موجب تغییر شرايط و حالت سیستم شده و آن را به سمت ناپايداري و خاموشي سوق دهد.
 -1-8-5-2وروديهاي رويه

 اطالعات جامع و دقیق از المانهاي سیستم جهت مدلسازي آن؛
 اطالعات حاصل از رويه پخش بار جهت آگاهي از مقادير كمیتهاي الکتريکي قبل از وقوع خطا؛
 نتايج مطالعات حالتهاي گذراي الکترومغناطیسي؛
 -2-8-5-2خروجيهاي رويه

از خروجيهاي رويه آنالیز اتصال كوتاه ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :
 آگاهي از سط اتصال كوتاه در نقاط مختلف شبکه؛
 شناسايي نقاط ضعف ولتاژي سیستم؛
 محاسبات افت ولتاژ در سیستم؛
 و...؛
 -3-8-5-2رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز براي آنالیز اتصال كوتاه عبارت است از:
 پخشبار
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 -4-8-5-2روندنماي رويه

روندنماي رويه اتصال كوتاه كه نشاندهنده ارتباط وروديها و خروجيهاي اين رويه ميباشد ،در شکل ( )8-2نشان داده
شده است.
جريان هاي گذرا يا حالت ماناي عیب

اطالعات مربوط به ژنراتورها

ولتاژهاي خط در هر شین

اطالعات مربوط به ترانسفورماتورها

ماتريس هاي توالي

اطالعات مربوط به خطوط انتقال

ماتريس امپدانس باس

رويه آناليز اتصال كوتاه

ولتاژ قبل و بعد از وقوع خطا

آنالیز پايداري ولتاژ

محل وقوع خطا

حذف بار اتوماتیک

پخش بار

آنالیز پايداري زاويه اي

شكل ( :)8-2روندنماي رويه آناليز اتصال كوتاه در سيستم قدرت

-9-5-2

آناليز پايداري ولتاژ

پايداري ولتاژ مربوط به توانايي سیستم قدرت براي حفظ ولتاژ ماندگار تمامي باسهاي خود در محدوده مجاز پس از وقوع
يک اغتشاش نسبت به شرايط اولیه عملکرد آن ميباشد .در سالهاي اخیر با توجه به رشد میزان مصرف و هزينه باالي احداث
نیروگاهها و خطوط انتقال به ويژه در سیستمهاي تجديد ساختاريافته ،شبکههاي قدرت بعضا در نزديکي حاشیه پايداري ولتاژ
خود بهرهبرداري ميگردند و لذا اين شکل پايداري در مهر و مومهاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .وقوع خاموشي
هاي سراسري اخیر در برخي شبکههاي قدرت مهم دنیا مانند فروپاشي شبکه شمال شرق آمريکا و كانادا در سال [20] 2003

و فروپاشي شبکه قدرت جنوب سوئد در سال  [21] 2003گوياي اين مطلب ميباشند.
ناپايداري ولتاژ معموال زماني كه سیستم توانايي تأمین توان راكتیو مصرفي خود را ندارد ،رخ ميدهد .با توجه به اينكه
ناپايد اري ولتاژ در سیستم ممکن است منجر به فروپاشي سیستم و خاموشي گردد ،بايستي جهت ارتقاي امنیت سیستم،
حتياالمکان از وقوع اين پديده جلوگیري كرد و يا وقوع آن را بهدرستي و در زمان مناسب تشخیص داد.
 -1-1-1-1وروديهاي رويه
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بهطوركلي بدون در نظر گرفتن روش بررسي پايداري ولتاژ ،رويه آنالیز پايداري ولتاژ شامل وروديهاي زير ميباشد:
 مشخصات شبکه شامل سط اتصال كوتاه  ،نسبت  x/rو ولتاژ؛
 پارامترهاي خطوط انتقال؛
 مشخصات ترانسفورماتورها؛
 مشخصات بارها؛
 پارامترهاي ژنراتورها؛
 نوع و مکان بروز اغتشاش؛
 ضرايب مشاركت باس ها در ناپايدارسازي ولتاژ؛
 ضرايب مشاركت شاخهها و نقاط بار در ناپايدارسازي ولتاژ ؛
 ضرايب مشاركت ژنراتورها در ناپايداري سازي ولتاژ؛
 -1-9-5-2خروجيهاي رويه

بهطوركل ي بدون در نظر گرفتن روش بررسي پايداري ولتاژ ،رويه آنالیز پايداري ولتاژ شامل خروجيهاي زير ميباشد:
 منحنيهاي  P-Vبراي كلیه شینهاي موجود در شبکه؛
 منحنيهاي  Q-Vبراي كلیه شینهاي موجود در شبکه؛
 شاخص حساسیت خودي Q-V؛ اين شاخص میزان افزايش تغییرات دامنه ولتاژ را درصورتيكه میزان تووان راكتیوو
تزريقي به شین تغییر كند را نشان ميدهد.
 شاخص حساسیت متقابلQ-V؛ اين شاخص میزان افزايش تغییرات دامنه ولتاژ كلیه شینها را درصوورتيكوه تووان
راكتیو تزريقي به شین ديگر دچار تغییر شود را نشان ميدهد.
 -2-9-5-2رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز آنالیز پايداري ولتاژ عبارت است از:
 پخشبار
 آنالیز اتصال كوتاه
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 -3-9-5-2روندنماي رويه

روندنماي رويه آنالیز پايداري ولتاژ كه نشاندهنده ارتباط وروديها و خروجيهاي اين رويه مطالعاتي مويباشود ،در شوکل
( )9-2نشان داده شده است.
منحني هاي  P-vبراي كلیه شین هاي موجود در شبکه

اطالعات استاندارد پخش بار

منحني هاي  Q-Vبراي كلیه شین هاي موجود در شبکه

ضرايب مشاركت بارها در ناپايدارسازي ولتاژ

شاخص حساسیست خودي Q-V

ضرايب مشاركت شاخه ها و نقاط بار در ناپايدارسازي
ولتاژ

شاخص حساسیست خودي Q-V

رويه آناليز پايداري ولتاژ

ضرايب مشاركت ژنراتورها در ناپايدارسازي ولتاژ

حذف بار اتوماتیک

پخش بار
آنالیز اتصال كوتاه

شكل ( :)9-2روندنماي رويه پايداري ولتاژ در سيستم قدرت

 -10-5-2آناليز پايداري زاويه
پايداري زاويهاي هم به توانايي ماشینهاي سنکرون سیستم يک شبکه قدرت به هم پیوسته در حفظ همگامي خود ،پس از
مواجه شدن با يک اغتشاش مربوط است .پايداري زاويه اغتشاش كوچک عمدتا به دلیل كمبود منابع میراكننده (نظیر پايدارساز
سیستم قدرت) در سیستم قدرت رخ ميدهد و ميتوان آن را با خطي سازي معادالت دينامیکي بررسي نموود .از طورف ديگور
پايداري گذراي سیستم قدرت كه ماهیت غیرخطي دارد در اثر اغتشاشات بزرگ سیستم و به صورت افوزايش نوسوانات زاويوه
روتور برخي از ژنراتورها به وجود ميآيد كه ميتواند منجر به ناهمگامي آنها با ساير ژنراتورهاي شبکه گردد.
پايداري گذراي سیستم قدرت به مفهوم توانايي سیستم براي حفظ عملکرد سنکرون ماشینهاي موجود در سیستم ،هنگوام
بروز يک اغتشاش بزرگ و پسازآن است .وقوع چنین اغتشاشي منجر به تغییرات بزرگ در زاويه روتور ماشوینهوا مويگوردد.
درصورتيكه اقدامات اصالحي مؤثر نباشد ،ماشینها از حالت سنکرون خارج ميگردند .بهطور كلي ،از دست رفتن سونکرونیزم
ماشینها تنها در طول چند ثانیه بعد از بروز اغتشاش اتفاق ميافتد .در نتیجه ناپايداري گوذرا سوريعتورين نووع ناپايوداري بوه
شمارميرود .طبیعت غیرخطي پايداري گذرا ،سرعت بروز و تأثیرات مخرب آن بر سیستم قدرت ،اين پديده را به مهمترين جنبه
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پايداري سیستم قدرت و در عین حال دشوارترين مسئله براي بررسي و كنترل به خصوص در مطالعات بههنگام تبديل نمووده

است ].[22
وقوع شرايط نوسانات زاويه اي اغتشاش بزرگ در سیستم قدرت تحت عنوان شرايط نوسان توان در شبکه نیز مطرح موي-
شود .در مواجهه با اين شرايط سیستمهاي حفاظتي و كنترلي بهكار رفته در شبکه بايستي توانايي تشخیص صحی و بوهموقوع
ناپايداري نوسانات را داشته باشند تا در جهت جلوگیري از فروپاشي كل شبکه و كاهش خسارتهاي ناشي از آن اقدامات الزم
را اعمال نمايند.
بنابراين در بحث مربوط به مطالعات امنیت سیستم قدرت الزم است كه مبحث پايداري زاويهاي مورد توجوه قورار گیورد و
استراتژيهاي كنترلي مناسب جهت مواجهه با اين شرايط در سیستم برنامهريزي شود.
 -1-10-5-2وروديهاي رويه

وروديهاي رويه آنالیز پايداري زاويهاي عبارتاند از:
 ماتريس ادمیتانس باس ،ولتاژ ابتدايي ،جريانهاي ابتدايي ماشینها ،توان الکتريکي اولیوه خروجوي ماشوینهوا؛اين
مقادير را ميتوان از محاسبات پخش بار بدست آورد.
 اطالعات دينامیکي از قبیل ثابت اينرسي ،راكتانس گذراي محور طولي براي هر ماشین سنکرون؛
 نوع عیب و زمان بروز آن؛
 -2-10-5-2خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه آنالیز پايداري زاويهاي عبارتاند از:
 پاسخ زاويه روتور ژنراتورهاي شبکه؛
 محاسبات زمان بحراني رفع خطا از سیستم؛
 محاسبات زمان بحراني جداسازي سیستم از نقاط مختلف؛
 و ...؛
البته متناسب با اين خروجيها ،استراتژيهاي كنترلي جهت حفظ امنیت و پايداري سیستم در مواجهه با اغتشاشات مختلف
برنامهريزي ميشود.
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 -3-10-5-2رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز براي آنالیز پايداري زاويهاي عبارت است از:
 پخشبار
 آنالیز اتصال كوتاه
رويههاي پخش بار ،مطالعات حالتهاي گذراي الکترومغناطیسي و اتصال كوتاه به عنوان رويههاي پیشنیواز رويوه آنوالیز
پايداري زاويه در نظر گرفته ميشوند .اين رويه به صورت موازي با رويه آنالیز پايداري ولتاژ قابل تحقق ميباشد.
 -4-10-5-2روندنماي رويه

روندنماي رويه آنالیز پايداري ولتاژ كه نشاندهنده ارتباط وروديها و خروجيهاي اين رويه ميباشد در شکل ( )10-2نشان
داده شده است.
زاويه توان و فركانس و توان خروجیالکتريکي ماشین
هاي سنکرون

نتايخ خروجي رويه پخش بار

ولتاژ شین ها بر حسب زمان

ثابت اينرسي ،راكتانس گذراي محور طولي
رويه آناليز پايداري
زاويه اي

تحلیل مشخصه هاي پايداري سیستم

نوع عیب و زمان بروز عیب

محاسبه زمان بحراني رفع خطا از سیستم
پخش بار
محاسبه زمان بحراني جداسازي سیستم از نقاط مختلف

شكل (:)10-2

آنالیز اتصال كوتاه

روندنماي رويه آناليز پايداري ولتاژ در سيستم قدرت

 -6-2روندنماي حوزه
روندنماي مراحل اجراي مطالعات حوزه بهرهبرداري در شکل ( )11-2ذكر شده است.
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روندنماي مراحل اجراي حوزه بهرهبرداري
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 -7-2آيندهي حوزه
در گذشته صنعت برق به عنوان يک خدمت عمومي تلقي ميشد و از همین رو انحصواري و غیررقوابتي بوود؛ اموا اموروزه
ساختار برق نسبت به گذشته تغییر كرده است و به عبارتي صنعت برق با تجديد ساختار روبرو شده است .در ساختار جديد ،بازار
برق در جهت تجديد ساختار اقتصادي صنعت برق در سه بخش تولیود خصوصوي ،انتقوال و خوردهفروشوي حركوت مويكنود.
بهرهبرداري در سیستم تجديد ساختار يافته نیز با آنچه كه در سیسوتم سونتي وجوود دارد تفواوتهوايي دارد .ازجملوه وظوايف
بهرهبردار در سیستم تجديد ساختاريافته ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 حفظ ايمني شبکه؛
 كنترل فركانس؛
 كنترل ولتاژ؛
 تضمین عدم تبعیض بین بازيگران سیستم؛
 اعالم نیازهاي توسعه ظرفیتهاي الزم سیستم؛
 و ...؛
در حوزه مطالعات بهرهبرداري كه به صورت آفالين انجام ميشود فارغ از قیمتي كه بازيگران بازار ارائه ميدهند لیسوتي از
واحد هاي تولیدي برحسب حداقل هزينهها و همچنین واحدهايي كه ميبايست به تعمیرات بروند استخراج مويشووند .در ايون
مرحله قیود عملیاتي سیستم نیز در نظر گرفته ميشود .به اين رويکرد ،رويکرد هزينه محور ميگويند.
همچنین در راستاي هوشمندسازي شبکههاي قدرت الزم به ذكر است كه شبکههاي سنتي در مقايسه با تکنولوژي شوبکه
هوشمند ،مکانیزم محدودي براي كنترل و نظارت در اختیار دارند .در ساختار كنوني با توجه به آنکه بهرهبردار مستقل سیستم از
طريق تجهیزات اندازهگیري و سنسورهاي نصب شده به وضعیت شبکه برق دسترسي دارد ،بااينوجود برخي دادهها تنهوا ديود
محدودي از آنچه واقعا در شبکه رخ ميدهد را نشان ميدهد .آنچه كه در حوزه وظايف بهرهبردار شبکه در بستر شبکه هوشمند
اهمیت پیدا ميكند آن است كه بهرهبردار بتواند برق مصرفكنندگان را بدون وقفه و باكیفیت مناسب تأمین كند .بودينجهوت
ميبايست بستر نرمافزاري الزم براي اين امر محقق شود بهگونهاي كه ويژگيهاي زير را در بر داشته باشد:
 بررسي خاموشيهاي مشتري؛
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 كنترل و مديريت تولید پراكنده؛
 اندازهگیري سط ولتاژ مشتري و كیفیت توان؛
 بارگذاري دينامیک خطوط انتقال و در نتیجه افزايش ظرفیت خطوط انتقال؛
در ادامه الزم به ذكر است كه بهرهبرداري از سیستمهاي قدرت با در نظر گورفتن نفووذ انورژيهواي تجديود پوذير در آن،
چالشهايي را براي بهرهبرداران سیستم به همراه داشته است .تفاوت اساسي مابین تولید واحدهاي تجديد پوذير و واحودهواي
حرارتي سنتي عمدتا در عدم قطعیت و تغییرپذيري اضافي است .عدم قطعیت با پیشبیني صحی بار و تولیود مويتوانود قابول
مديريت ميباشد ،اما حتي اگر پیشبیني به صورت كامل انجام شود همچنان تغییرپذيري اضافياي وجود خواهود داشوت كوه
ميبايست مديريت شود .همچنین واحد هاي تولید پراكنده به دو دسته قابل كنترل و غیر قابل كنترل تقسیمبنودي مويشووند.
واحدهاي غیرقابلكنترل نیاز به پیشبیني تولید دارند كه ممکن است بسیار پیچیده باشد ،چراكه به شرايط آب و هوايي و ساير
شرايط غیرقابلپیشبیني مرتبط ميشوند .عدم قطعیت ذكر شده ميتواند باعث ايجاد اختالف بین مقادير پویشبینوي و قطعوي
تولید شود .بهرهبردار براي پوشش اين اختالف مجبور به در نظر گرفتن بخشي از ظرفیتهاي تولید به عنوان رزرو ميگردد كه
اين موضوع هزينه رزرو را در پي خواهد داشت .يکي از راهکارهاي مقابله با اين عدم قطعیتها تدوين برناموه پاسوخگوي بوار
ميباشد.
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 3فصل سوم
مشخصات و رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات
حفاظت

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

86
ويرايش اول،خرداد 1394

مقدمه
هدف نهايي از عملکرد يک سیستم قدرت به هم پیوسته ارائه توان الکتريکي با كیفیت و پايايي باال به مصرفكنندگان آن
ميباشد .در اين میان همواره ممکن است برخي اغتشاشات در سیستم ،عملکرد مطمئن و پايدار آن را دچوار مشوکل نمايود .از
جمله اين اغتشاشات مي توان به خطاهاي اتصال كوتاه ،عیوب تجهیزات شبکه و ساير شرايط غیرعادي در شوبکه اشواره كورد
[.]24-23
حفاظت سیستم قدرت در واقع دانش و هنر شناسايي عیوب و اغتشاشات سیستم و تجهیزات قدرت بوه منظوور جداسوازي
آنها از شبکه و جلوگیري از آسیبهاي احتمالي ميباشد .اين امر توسط مهمترين اجزاي تشکیل دهنده سیستمهاي حفاظتي
يعني رلههاي حفاظتي 1محقق ميشود .موسسه  IEEEرلههاي حفاظتي را به اين صورت تعريوف مويكنود [" :]25رلوههواي
حفاظتي تجهیزاتي هستند كه وظیفه آنها تشخیص خطوط و تجهیزات معیوب و ساير شرايط غیرطبیعي و خطرناک شبکه بوه
منظور انجام اقدامات كنترلي مناسب ميباشد".
مهمترين ويژگيها و مشخصات يک سیستم حفاظتي مناسب براي شبکه قدرت را ميتوان به صورت زير برشمرد [:]26
 پايايي زياد :2به اين مفهوم كه سیستم حفاظتي در زمانهايي كه الزم است به درستي عمل كند؛
 امنیت زياد :3به اين مفهوم كه سیستم حفاظتي در زمانهايي كه الزم نیست عمل نکند؛
 انتخابگري :4به اين مفهوم كه سیستم حفاظتي طوري عمل كند كه حداكثر تداوم برقرساني با حداقل قطعشدگي
در سیستم رخ دهد؛
 سرعت :5به اين مفهوم كه سیستم حفاظتي اغتشاش ايجاد شده در سیستم قدرت را در حداقل زموان ممکون و بوا
سرعت زياد رفع كند تا از دامنه آسیب و خسارت به شبکه كاسته شود؛

1

Protective Relays
Reliability
3
Security
4
Selectivity
5
Speed
2
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 سادگي :1به اين مفهوم كه سیستم حفاظتي با حداقل تجهیزات حفاظتي و مدارات جانبي جهت رسیدن بوه اهوداف
حفاظتي مورد نظر طراحي گردد؛
 اقتصادي بودن :2به اين مفهوم كه سیستم حفاظتي با حداكثر قابلیت و با حداقل هزينه مورد استفاده قرار گیرد؛
در عمل برآورده شدن تمامي ويژگيهاي فوق به صورت صد در صد امکانپذير نميباشد .از اين رو در طراحوي و بوه كوار
بردن يک سیستم حفاظتي هدف رسیدن به حداكثر سط ممکن از مشخصات فوق ميباشد.
بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده ميتوان گفت كه مهمترين مسئله در حوزه حفاظت شوبکه قودرت شناسوايي و ايزولوه
كردن شبکه از شرايط غیرعادي و اغتشاش ميباشد .بايستي توجه داشت كه رسیدن به يک سیستم حفاظتي با حداكثر كارايي
نیازمند مطالعه شبکه و حداكثر اشراف بر وضعیت عملکردي آن ميباشد .از طرف ديگر بعد از طراحي و پیادهسازي طورحهواي
مختلف حفاظتي بررسي عملکرد صحی و البته هماهنگ اين طرحها نیازمند بررسي و مطالعات بعدي ميباشد.
رسیدن به اهداف ذكر شده در رابطه با سیستم حفاظتي شبکه قدرت نیازمند فراهم بودن يک بسوتر مطالعواتي و مهندسوي
مناسب ميباشد .امروزه اين بستر توسط نرمافزارهاي مختلف در حوزه حفاظت شبکه فراهم شده است .هدف از ايون فصول از
گزارش بررسي تمامي مقتضیات و ويژگيهاي الزم براي طراحي و ارائه نرمافزارهاي مهندسي در حوزه حفاظت شبکه ميباشد.

 -1-3مرزبندي حوزه
به طور كلي حوزه حفاظت به عنوان بخشي از سواختار سیسوتمهواي قودرت متمركوز بور شناسوايي شورايط غیرطبیعوي و
اغتشاشات شبکه جهت جداسازي بخشهاي خطا ديده از آن ميباشد .همانطور كه بیان شد شناسايي اين شورايط توسوط
رلههاي حفاظتي شبکه انجام ميپذيرد.
مهمترين مسائلي كه در حوزه حفاظت شبکه مطرح ميباشد را ميتوان به صورت ذيل دستهبندي نمود:
 مطالعات مربوط به شرايط عملکردي شبکه در حالتهاي مختلف و جمعآوري اطالعات الزم؛
 ارائه طرحهاي مناسب حفاظتي و تنظیمات آن جهت استفاده در شبکه بر مبناي اطالعات بند اول؛
Simplicity
Economic

1
2
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 بررسي عملکرد طرحهاي ارائه شده براي حفاظت شبکه با استفاده از تحلیلهاي نرمافزاري و يا اطالعات حاصل از
عملکرد سیستم حفاظتي در شبکه واقعي؛
 اصالح و يا ارائه تنظیمات جديد براي طرحهاي حفاظتي شبکه مبتني بر تغییرات ساختار و يا نقاط كار شبکه.

 -2-3بازهي زماني مطالعات حوزه
در اين قسمت به دستهبندي مطالعات حوزه حفاظت بر مبناي بازه زماني اين مطالعات ميپردازيم.
الزم به ذكر است كه در روند مطالعات حوزه حفاظت همانند برخي حوزههاي ديگر يک بخش مربوط به مطالعات اولیه مي-
باشد كه در دستهبندي مذكور در نظر گرفته نميشود .در واقع مطالعات اولیه در حوزه حفاظت مربوط به مطالعاتي ميشوود
كه قبل از شروع بهرهبرداري از سیستم انجام ميشود .در حوزه حفاظت نتايج حاصل از اين مطالعات اولیه منجور بوه ارائوه
طرحها و تنظیمات اولیه حفاظتي براي شبکه ميشود .ساير مطالعاتي كه در حوزه حفاظت شبکه بعد از مطالعات اولیه انجام
ميشود را ميتوان با توجه بازه زماني مطالعات به صورت ذيل دستهبندي كرد:
 مطالعات ميانمدت؛
هدف از انجام اين مطالعات در بازههاي زماني  1تا  3سال ميتواند بررسوي و كسوب اطمینوان خواطر از كوارايي سیسوتم
حفاظتي اولیه باشد .در اين مطالعات بايستي تغییرات اعمال شده در شبکه از جمله تغییر در پیکربندي و شرايط بهرهبرداري
شبکه در طي بازه زماني مذكور ،در نظر گرفته شود .اين مطالعات در جهت بررسي كارايي و همچنین نقاط ضعف سیستم-
هاي حفاظتي اولیه سیستم به انجام ميرسد .نتايج حاصل از اين مطالعات ميتواند تغییر و يا اصالح طرحها و يا تنظیموات
حفاظتي اولیه باشد.
 مطالعات كوتاهمدت؛
با توجه به اينكه سیستم قدرت يک سیستم پیچیده و گسترده ميباشد ،همواره ممکن است مطالعات انجام شده در حووزه
حفاظت تمامي حالتها را دربرنگیرد و تنظیمات و طرحهاي حفاظتي اولیه اصطالحا شامل خطاهواي پنهوان 1باشوند .ايون

Hidden Failures

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

89
ويرايش اول،خرداد 1394

خطاهاي پنهان ممکن است در طي بازههاي زماني كوتاهمدت بهرهبرداري سبب ايجاد مشکالت حفاظتي متعدد شود .ايون
مشکالت حفاظتي بسته به درجه اهمیت آن بايستي در سريعترين زمان ممکن برطرف شوند .در غیر ايون صوورت ممکون
است در بلندمدت صدمات جبرانناپذيري به شبکه و تجهیزات آن وارد نمايند .بنوابراين جهوت مواجهوه بوا ايون خطاهواي
سیستم حفاظتي بايستي مطالعات كوتاهمدت در اين حوزه به انجام برسد .نتايج حاصل از اين مطالعات ميتوانود منجور بوه
اصالح منطق و يا ساختار سیستم حفاظتي دچار اشکال گردد.
 مطالعات آنالين؛
اين دسته از مطالعات ممکن است در حین عملکرد سیستم قدرت با توجه به تغییرات عملکردي و بهرهبرداري شبکه محقق
گردد .به عنوان نمونه ممکن است در حین عملکرد شرايط پايدار شبکه پیکربندي شبکه در اثر ورود يا خروج برخي المان-
هاي شبکه از جمله ژنراتور و خطوط انتقال دچار تغییر شود .در اين صوورت ممکون اسوت جهوت جلووگیري از مشوکالت
محتمل بعدي در سیستم ،نیاز به اصالح تنظیمات سیستم حفاظتي شبکه باشد ،كه اين تنظیمات با انجام مطالعات آناليون
به سیستم اعمال ميگردد.

 -3-3وروديهاي حوزه
در راستاي انجام هر نوع مطالعهي نرمافزاري در حوزه حفاظت و يا سواير حووزههوا بايسوتي اطالعوات دقیوق و كواملي از
مشخصات المان هاي تشکیل دهنده سیستم در اختیار باشد .اطالعات مذكور به طور مستقیم و يا غیر مستقیم در فرايند طراحي
سیستمهاي حفاظتي مورد استفاده قرار ميگیرند .لذا صحت و جامعیت اين اطالعات ورودي در انجام مطالعات حوزه حفاظت از
اهمیت بسیار بااليي برخوردار ميباشد .از جمله اين اطالعات ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 مقادير نامي كمیتهاي الکتريکي شبکه مورد مطالعه از جمله فركانس و ولتاژ نامي؛
 طول و امپدانس خطوط شبکه؛
 امپدانس و ساير پارامترهاي ماشینهاي شبکه ،از جمله ژنراتورهاي سنکرون و موتورهاي القايي؛
 مدل بارهاي الکتريکي موجود در شبکه؛
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 -4-3خروجيهاي حوزه
خروجيهاي حوزه حفاظت را به طور كلي ميتوان ارائه تنظیمات و طورحهواي حفواظتي مناسوب بوراي سیسوتم قودرت و
متناسب با وروديهاي اين حوزه در نظر گرفت .اين خروجيها به صورت عملي بر روي سیستم پیادهسوازي مويشووند .از
جمله اين خروجيها ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 تنظیمات و زونبنديهاي رلههاي ديستانس 1جهت حفاظت خطوط انتقال؛
 تنظیمات مربوط به حفاظتهاي ژنراتورهاي شبکه از جمله حفاظوت خوروج از همگوامي ،(OOS) 2حفاظوت قطوع
تحريک ) 3(LOEو ساير رلهها؛
 تنظیمات مربوط به حفاظتهاي شبکههاي توزيع از جمله فیوز ،بازبست 4و رلههاي اضافه جريان(OC) 5؛
 تنظیمات مربوط به رلههاي حذف بار 6ولتاژي و فركانسي در شبکه.

 -5-3رويههاي نرمافزاري حوزه
رويههاي نرمافزاري را كه در مطالعات حوزه حفاظت بايستي در نظر گرفته شود ميتوان به صورت ذيل دستهبندي نمود:
 مطالعه پخش بار در سیستم قدرت؛
 مطالعات اتصال كوتاه در سیستم؛
 مطالعات مربوط به حالتهاي گذراي الکترومغناطیسي؛
 مطالعات پايداري شبکه شامل پايداري ولتاژ ،زاويه و فركانس؛
 انجام تنظیمات و هماهنگيهاي سیستم حفاظتي؛
 شبیهسازي و مطالعه عملکرد رلهها و طرحهاي حفاظتي.
1

Distance Relays
Out Of Step
3
Loss Of Excitation
4
Recloser
5
Over Current
6
Load Shedding
2
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مطالعه پخش بار در سيستم قدرت

در اين رويه نرم افزاري با استفاده از اطالعات شبکه ،مطالعات اولیه پیرامون نقطه كار شوبکه و مقوادير نوامي كمیوتهواي
الکتريکي انجام ميشود.
 -1-1-5-3وروديهاي رويه

وروديها ي الزم جهت تحقق اين رويه در حوزه حفاظت شامل اطالعات دقیق و جامع از سیستم و پارامترهاي اجوزاي آن
ميباشد .از جمله اين موارد ميتوان به مقادير توان واحدهاي تولیدي شبکه ،توان مصرفي بارهاي شبکه اطالعات پارامترهواي
تجهیزات شبکه نظیر ژنراتورها ،ترانسفورماتورها و خطوط انتقال و همچنین اطالعات جبرانسازهاي شبکه نظیر جبرانسوازهاي
توان راكتیو اشاره نمود.
 -2-1-5-3خروجيهاي رويه

خروجيهاي اين رويه نرمافزاري در حوزه حفاظت ارائه اطالعات مربوط به نقطه كار و بهرهبرداري شبکه در حالت مانودگار
و ايستا ميباشد .از جمله اين اطالعات ميتوان به ولتاژ شینهاي شبکه و جريانهاي عبووري از خطووط انتقوال و بارگوذاري
واحدهاي تولیدي اشاره كرد.
 -3-1-5-3رويههاي پيشنياز

اين رويه نیازمند رويههاي نرمافزاري ديگري به عنوان پیشنیاز نميباشد و تنها از وروديهاي رويوه كوه ماحصول فراينود
طراحي سیستم قدرت ميباشند ،استفاده مينمايد .اين وروديها در بخش ( )1-1-5-3شرح داده شد.
 -4-1-5-3روندنماي رويه

روندنماي اين رويه شامل اطالعات ورودي و خروجي آن در شکل ( )1-3نشان داده شده است.
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شكل ( :)1-3روندنماي رويه پخشبار در سيستم قدرت

-2-5-3

تحليل اتصال كوتاه

تحلیل اتصال كوتاه در سیستم قدرت به منظور آگاهي از سطوح اتصال كوتاه در نقاط مختلف شبکه و همچنوین شناسوايي
نقاط قوت و ضعف سیستم انجام ميشود .اطالعات به دست آمده از رويه تحلیل اتصوالكوتواه در جهوت طراحوي بهینوهتور و
مناسبتر سیستم و افزايش امنیت آن مورد استفاده قرار ميگیرند.
به عنوان نمونه عدم آگاهي از مقادير اتصالكوتاه در سیستم ممکن است منجر به طراحي ناصحی سیستم حفاظتي گوردد.
اين طراحي نامناسب ممکن است در شرايط تحت استرس شبکه منجر بوه عملکورد نابوهجواي سیسوتم حفواظتي شوود .ايون
عملکردهاي نابه جا ممکن است موجب تغییر شرايط و حالت سیستم شده و آن را به سمت ناپايداري و خاموشي سوق دهد.
 -1-2-5-3وروديهاي رويه

وروديهاي اين رويه در واقع شامل اطالعات جامع و دقیق از المانهاي سیستم جهت مدلسازي آن ميباشد .البته بايستي
توجه شود كه در مطالعات اتصال كوتاه اطالعات بیشتري نسبت به مطالعات پخش بار مورد استفاده قرار ميگیورد .بوه عنووان
نمونه ميتوان به راكتانسهاي گذرا و زيرگذراي تجهیزات مختلف اشاره نمود.
همچنین اطالعات حاصل از رويه پخشبار جهت آگاهي از مقادير كمیتهاي الکتريکي قبول از وقووع خطوا نیوز بوه عنووان
ورودي اين رويه مورد نیاز ميباشند .عالوه بر اين وضعیتهاي مختلف بهرهبرداري از شبکه نیز در اين رويه بايسوتي در نظور
گرفته شود .به عنوان مثال در مدار بودن تجهیزات سیستم از جمله خطوط انتقال و ترانسفورماتورهاي قدرت سط اتصالكوتاه
شبکه را تغییر ميدهد كه بايستي مورد توجه باشد.
 -2-2-5-3خروجيهاي رويه

از خروجيهاي رويه تحلیل اتصال كوتاه ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 مقادير سط اتصالكوتاه در نقاط مختلف شبکه جهت انتخاب تجهیزات حفاظتي مناسب؛
 مقادير سط اتصال كوتاه در شبکه جهت محاسبه زمان عملکرد تجهیزات حفاظتي مانند رلههاي اضافه جريان؛
 نقاط ضعف ولتاژي سیستم؛
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 محاسبات افت ولتاژ در سیستم و ساير موارد.
 -3-2-5-3رويههاي پيشنياز

رويه مطالعات پخشبار را ميتوان به عنوان پیشنیاز رويه مطالعات اتصالكوتاه نام برد .با انجام رويه پخشبار مقادير اولیه
متغیرهاي سیستم براي حالتهاي مختلف بهرهبرداري جهت محاسبات اتصالكوتاه به دست ميآيد.

 -4-2-5-3روندنماي رويه

روندنماي رويه اتصالكوتاه كه نشاندهنده ارتباط وروديها و خروجيهاي اين رويه ميباشد ،در شکل ( )2-3نشان داده
شده است .الزم به ذكر است كه مواردي از قبیل نوع خطاهاي اتصال كوتاه ( تکفاز ،دوفاز و )...و همچنین روش محاسبه
مقادير اتصال كوتاه (بر مبناي استانداردهاي مربوطه) در حین تحقق رويه مشخص ميشود.
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شكل ( :)2-3روندنماي رويه تحليل اتصالكوتاه در سيستم قدرت

-3-5-3

مطالعات مربوط به حالتهاي گذراي الكترومغناطيسي در سيستم

در اين رويه به مطالعاتي پیرامون حالتهاي گذرايي الکترومغناطیسي كه در سیستم ممکن است رخ دهد ،پرداخته ميشود.
از جمله اين مطالعات مي توان به تحلیل خطاهاي اتصال كوتاه ،كلیدزني ،ورود و خروج واحدهاي تولیدي و بارهواي الکتريکوي
ميتوان اشاره كرد .هدف از اين مطالعات آشنايي با رفتار سیستم قدرت مورد مطالعه در مواجهه با شرايط گذراي مربوطه موي-
باشد.
 -1-3-5-3وروديهاي رويه
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وروديهاي اين رويه نیز شامل اطالعات جامع شبکه جهت مدلسازي ميباشد .البته الزم به ذكر است كه در مطالعات اين
رويه ،نرم افزار مربوطه بايستي قابلیت ارائه انواع مدلهاي حالت گذراي تجهیزات سیستم را داشته باشد .از جملوه ايون مووارد
ميتوان به مدلسازي انواع خطاي اتصالكوتاه در شبکه ،مدل قوس و مشخصه اشباع ترانسفورماتورهاي قودرت اشواره نموود.
همچنین در صورتي كه در مورد منابع ايجاد حالتهاي گذراي الکترومغناطیسي در سیستم اطالعاتي در اختیار باشد ،ميتوان از
اين اطالعات جهت مطالعه و شبیهسازي حالتهاي محتمل در شبکه استفاده نمود .به عنووان نمونوه در صوورتي كوه خطووط
انتقال شبکه از مناطق جنگلي عبور كند احتمال وقوع خطاهاي اتصال كوتاه با امپدانس باال در اين سیستم افزايش مييابد كه
ممکن است بر عملکرد سیستمهاي حفاظتي مربوطه تأثیر بگذارد .لذا انجام چنین مطالعاتي ميتواند در جهوت بهبوود طراحوي
سیستم حفاظتي مفید واقع شود.
 -2-3-5-3خروجيهاي رويه

خروجي حاصل از اين رويه را ميتوان شناسايي و ارزيابي انواع حالتهاي گذرا در سیستم موورد مطالعوه نوام بورد .از ايون
اطالعات ميتوان در جهت طراحي و ي ا بهبود سیستم حفاظتي موجود در شبکه ،استفاده نمود .به عنوان نمونه با انجام مطالعات
حالتهاي گذراي الکترومغناطیسي ميتوان منابع ايجاد اضافه ولتاژ در شبکه را شناسايي نمود و نسبت به ايجاد حفاظت مناسب
از تجهیزات سیستم در مقابل اين پديده اقدامات الزم را به انجام رساند.
 -3-3-5-3رويههاي پيشنياز

جهت تحقق رويه حاضر الزم است سیستم قدرت با استفاده از اطالعات دقیق و جامع مدلسازي شود .از آنجا كوه مودل-
سازي سیستم در رويه مطالعات پخش بار هم مورد نیاز بود ،بنابراين ميتوان رويه مطالعات پخش بار را به عنوان پیشنیاز رويه
حاضر در نظ ر گرفت كه نشان از تضمین عملکرد استاتیکي سیستم جهت انجام مطالعات و رويههاي بعدي ميباشد .مطالعوات
اين رويه ميتواند به صورت موازي با رويه مطالعات اتصال كوتاه محقق شود.
 -4-3-5-3روندنماي رويه

روندنماي اين رويه شامل اطالعات ورودي و خروجي آن در شکل ( )3-3نشان داده شده است.
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شكل ( :)3-3روندنماي رويه مطالعات حالت گذرا

-4-5-3

مطالعات پايداري شبكه شامل پايداري ولتاژ ،زاويه و فركانس

مبحث پايداري سیستمهاي قدرت از ديرباز و از زماني كه اولین شبکههاي قدرت مورد بهرهبرداري قرار گرفتند مورد توجه
بوده و تحقیقات و مطالعات زيادي در اين زمینه انجام شده و در حال انجام است .طراحي ،بهرهبرداري و حفاظت يک سیسوتم
قدرت بطور مستقیم يا غیر مستقیم متأثر از اين موضوع است كه سیستمهاي قدرت در هنگام بوروز اغتشاشوات ممکون اسوت
دچار ناپايداري شوند .به طور كلي پايداري سیستم قدرت به توانايي آن در حفظ حالت تعادل پايدار در شرايط بهرهبرداري عادي
و بازيابي يک نقطه تعادل قابل قبول پس از بروز يک اغتشاش اطالق ميگردد .از میان تمام مسائل مطورح در يوک سیسوتم
قدرت ،پايداري دشوارترين آنها براي درک و كنترل است [.]27
بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي كه در گزارش كارگروه مشترک  IEEEو  CIGREارائه شده است پايوداري سیسوتم
قدرت را به سه گروه بزرگ پايداري ولتاژي ،پايداري فركانسي و پايداري زاويهاي ،مطابق شکل ( )4-3طبقوهبنودي مويكننود
[ .]28نکتهاي كه در اين بین حائز اهمیت است اين است كه هیچ كدام از انواع ناپايداريها به طور خالص در شبکه رخ نموي-
دهند و اين موضوع به خصوص در حوادث شديد به طور واض مشخص است و اين گونه طبقهبندي صورفا بوراي فهوم بهتور
مسئله است.
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شكل ( :)4-3طبقهبندي پايداري در سيستمهاي قدرت

در مبحث پايداري سیستم قدرت دو مسئله حائز اهمیت وجود دارد .مسئله اول اينکه سیستم حفاظتي كنترلي مناسبي جهت
مواجهه با انواع حالت هاي ناپايداري در سیستم مورد استفاده قرار گیرد .منظور از اين حالت اين است كه طرح مذكور به سرعت
و با پايايي زياد شرايط ناپايداري را تشخیص داده و با اقدامات مقتضي و از پیشتنظیم شده از گسترش دامنه ناپايداري و وقوع
خاموشي در سیستم جلوگیري به عمل آورد .به عنوان نمونه ميتوان به عملکرد رلههاي حذف بار زير فركانسي )(UFLS

1

اشاره كرد .اين تجهیزات بايستي با كاهش فركانس شبکه از مقدار تنظیمي ،مقداري از بارهاي شبکه را طبق رويه خود از مدار
خارج كنند تا از افت بیشتر فركانس در شبکه و ناپايداري آن جلوگیري به عمل بیايد .نحوه تنظیم اين تجهیزات و استفاده آن
در شبکه نیازمند انجام مطالعات مقتضي ميباشد كه بايستي در رويه حاضر به انجام برسد.
مسئله دوم عدم عملکرد نابهجاي طرحهاي حفاظتي بهكار رفته در شرايط نوساني و دينامیکي شبکه ميباشد .اين مسئله
يادآور مسئله امنیت ) (Securityسیستمهاي حفاظتي ميباشد كه در مقدمه اين فصل به آن اشاره شد .به اين مفهوم كه
سیستم حفاظتي استفاده شده در زمانهايي كه الزم نیست عمل نکند .به عنوان نمونه ميتوان به عملکرد رلههاي ديستانس
در شرايط نوسانات زاويهاي اشاره كرد .اين رلهها جهت شناسايي و برطرف كردن خطاهاي اتصالكوتاه در سیستم مورد استفاده
Under Frequency Load Sheding

1
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قرار ميگیرند و نبايستي در شرايط نوسان در شبکه عملکرد نابهجايي از خود نشان دهند .در غیر اين صورت ممکن است
موجب بدتر شدن شرايط پايداري شبکه و افزايش دامنه خاموشيهاي آن شوند.
 -2-4-5-3وروديهاي رويه

در اين رويه همانند رويههاي قبلي الزم است تا سیستم مورد مطالعه با دقت و صحت بااليي مدلسازي شوود و اطالعوات
دينامیکي آن نیز موجود باشد .همچنین بايستي سناريوهاي مختلف جهت انجام مطالعات مربوطه با توجه به شرايط بهرهبرداري
سیستم طراحي و مطالعه شوند .عالوه بر اين حالتهاي گذراي الکترومغناطیسي كه ممکن اسوت منجور بوه ايجواد نوسوان و
ناپايداري در شبکه شود نیز بايستي مورد توجه قرار گیرد.
 -3-4-5-3خروجيهاي رويه

خروجيهاي حاصل از اين رويه به شناخت مشخصههاي پايداري شبکه از جمله فركانس نوسانات سیستم اشاره كرد .از اين
اطالعات خروجي ميتوان جهت تنظیم سیستمهاي حفاظتي در نظر گرفته شده استفاده كرد .به عنوان مثوال در تنظویم واحود
قفل نوسان توان ) 1(PSBدر رله هاي ديستانس الزم است اطالعات كافي از نوسانات سیستم و فركانس اين نوسوانات جهوت
دستیابي به تنظیمات مناسب در دسترس باشد.
 -4-4-5-3رويههاي پيشنياز

با توجه مطالب ذكر شده در بخشهاي مربوط به وروديها و خروجيهاي رويه مورد نظر ،بديهي است كه ميتوان رويوه-
هاي مربوط به پخشبار سیستم و مطالعات حالتهاي گذراي الکترومغناطیسي و اتصال كوتاه در سیستم را به عنوان پیشنیاز-
هاي تحقق اين رويه در نظر گرفت.
به عنوان نمونه از مقادير نامي ولتاژهاي شین هاي شبکه و همچنین مقادير توان راكتیو مورد نظر در تحلیل پايداري ولتواژ
استفاده ميشود .به دست آوردن سطوح اتصال كوتاه شبکه از رويه تحلیل اتصالكوتاه در معادل سازي شبکههاي بزرگ جهت
تحلیلهاي مختلف پايداري مورد استفاده قرار ميگیرد.

Power Swing Blocking

1
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همچنین حالتهاي گذرا در سیستم از قبیل كلیدزني و خطاهاي اتصالكوتاه در صورتي كه به درسوتي شناسوايي و تحوت
كنترل قرار نگیرند ،ممکن است موجب ايجاد ناپايداري در شبکه گردند .به عنوان مثال ورود و خروج بارهاي الکتريکي سیستم
ممکن است موجب ايجاد نوسان در سیستم شود.
 -5-4-5-3روندنماي رويه

روندنماي اين رويه شامل اطالعات ورودي و خروجي آن در شکل ( )5-3نشان داده شده است .ايون رونودنما شوامل سوه
بخش مطالعات پايداري ولتاژ ،زاويه و فركانس ميباشد كه وروديها و خروجيهاي هر بخش به طور جداگانه نشان داده شوده
است.
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شكل ( :)5-3روندنماي مطالعات پايداري (ولتاژ ،زاويه و فركانس) شبكه

-5-5-3

انجام تنظيمات و هماهنگيهاي سيستم حفاظتي

بعد از انجام مطالعات مختلف سیستم كه تحت عنوان رويههاي بندهاي ( )1-5-3تا ( )4-5-3مطرح شد نوبوت بوه انجوام
تنظیمات و هماهنگيهاي سیستمها و طرحهاي حفاظتي مربوطه ميباشد .در اين مرحله با توجه به اطالعات رلوههوا و سواير
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تجهیزات حفاظتي كه برمبناي دستورالعملهاي مشخص جهت استفاده در شبکه در نظر گرفته شدهاند تنظیمات و هماهنگي-
هاي الزم سیستم حفاظتي انجام ميشود .بايستي توجه داشت كه در اين رويه نرمافزاري بايسوتي امکوان دسترسوي بوه انوواع
مدلهاي رلهها و ساير تجهیزات حفاظتي در كتابخانه نرمافزار فراهم شود تا با استفاده از اين مدلها تنظیمات و هماهنگيهاي
الزم محقق شود .به عنوان نمونه بايستي در اين رويه نرمافزاري امکان دسترسي و يا ايجاد مدل انواع رلههاي استفاده شده در
شبکه كه مطابق دستورالعملهاي [ ]30-29شركت مديريت شبکه خريداري و تست شدهاند ،فراهم باشد.
 -1-5-5-3وروديهاي رويه

در اين رويه ،سیستم مورد مطالعه به همراه اطالعات حاصل از انواع مطالعات انجام شده در آن (رويههاي  1-5-3تا -5-3
 )4جهت تنظیم و هماهنگي سیستمهاي حفاظتي به عنوان وروديهاي مورد نیاز مطرح ميباشند.
 -2-5-5-3خروجيهاي رويه

خروجي اين رويه يک سیستم حفاظتي تنظیم شده و هماهنگ براي سیستم مورد مطالعه ميباشد كه حداكثر مشخصههاي
يک سیستم حفاظتي ايدهآل را دارا ميباشد.
 -3-5-5-3رويههاي پيشنياز

رويههاي مطرح شده در بندهاي ( )1-5-3تا ( )4-5-3به عنوان پیشنیازهاي رويه حاضور مطورح مويباشود و اطالعوات
حاصل از اين رويهها در تحقق رويه تنظیم و هماهنگي سیستم حفاظتي مورد نیاز ميباشد.
به عنوان نمونه اطالعات حاصل رويههاي پخش بار و اتصالكوتاه جهت تنظیم رلههاي اضافه جريان بوه كوار مويرونود.
همچنین از نتايج حاصل از مطالعات پايداري جهت تنظیم مواردي همچون رله ديستانس ،رله خروج از همگامي و رله حذف بار
فركانسي استفاده ميشود.
 -4-5-5-3روندنماي رويه

روندنماي اين رويه شامل اطالعات ورودي و خروجي آن در شکل ( )6-3نشان داده شده است.
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شكل ( :)6-3روندنماي رويه طراحي ،تنظيم و هماهنگي سيستم حفاظتي

-6-5-3

شبيهسازي و مطالعه عملكرد رلهها و طرحهاي حفاظتي

روند رويههاي حوزه حفاظت كه در تا اينجا مورد بررسي قرار گرفت ( 1-5-3توا  )5-5-3منجور بوه ارائوه يوک سیسوتم
حفاظتي براي سیستم قدرت ميشود .با پیادهسازي اين سیستم حفاظتي بر روي سیستم قدرت مورد مطالعه بايسوتي در حووزه
مطالعات نرمافزاري عملکرد اين سیستم مورد بررسي و آزمايش قرار گیرد .اين مطالعه نرمافزاري در واقع تضمین كننده صحت
تنظیمات و طرحهاي حفاظتي انتخاب شده براي شبکه ميباشد .در صورتي كوه نتوايج حاصول از ايون رويوه كوارايي سیسوتم
حفاظتي مورد نظر را تأيید كرد ،روند كاري اين حوزه با موفقیت به پايان رسیده و ميتواند به صورت عملي در سیسوتم قودرت
مربوطه پیادهسازي شود .در صورتي كه نتايج حاصل از مطالعات اين رويه خالف عملکرد مورد انتظار از سیستم حفاظتي باشد،
بايستي تنظیمات و طرحهاي حفاظتي مورد نظر جهت رفع نقص مربوطه مورد اصالح و بازبیني قرار گیرند.
 -1-6-5-3وروديهاي رويه

ورودي اين رويه در واقع يک سیستم قدرت ميباشد كه يک سیستم حفاظتي بر روي آن پیادهسازي شده است.
 -2-6-5-3خروجيهاي رويه

خروجيهاي اين رويه در واقع اطالعاتي مبني بر صحت و يا نقص سیستم حفاظتي مورد نظر ميباشد .در صورتي كه نتايج
مطالعات و شبیهسازيهاي اين رويه صحت عملکرد سیستم حفاظتي مورد نظر را تأيید كند ،پروسهي مطالعاتي حوزه حفاظت تا
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حدود زيادي با موفقیت به اتمام ميرسد .در غیر اين صورت بايستي سیستم حفاظتي مورد نظر مورد ارزيابي و تنظیمات مجدد
قرار گیرد.
 -3-6-5-3رويههاي پيشنياز

كلیه رويههاي قبلي اين حوزه ( 1-5-3تا  )4-5-3به عنوان پیش نیاز اين رويه مطرح ميباشند .انجام مطالعات اين رويهها
جهت ارائه سیستم حفاظتي مطلوب امري ضروري ميباشد .بديهي است كه تحقق هرچه بهتور رويوههواي موذكور منجور بوه
موفقیت اين رويه خواهد شد .در صورتیکه رويههاي پیشین به درستي انجام شده باشند ،رويه حاضر صحت اين موضوع را تأيید
خواهد نمود و در غیر اين صورت بايستي در صورت نیاز رويههاي پیشین اين حوزه مورد بررسي مجدد قرار گیرند.
 -4-6-5-3روندنماي رويه

روندنماي اين رويه شامل اطالعات ورودي و خروجي آن در شکل ( )7-3نشان داده شده است .مطابق اين شوکل در ايون
رويه سیستم حفاظتي حاصل از رويه بخش ( )5-5-3در محیط نرمافزاري بر روي سیستم قدرت مورد مطالعه پیادهسازي مي-
شود .جهت بررسي صحت عملکرد سیستم حفاظتي ارائه شده ،سناريوهاي مختلفي بور روي سیسوتم قودرت موورد مطالعوه در
محیط نرم افزاري مورد بررسي قرار ميگیرد.
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شكل ( :)7-3روندنماي رويه شبيهسازي و مطالعه عملكرد سيستم حفاظتي
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 -6-3روندنماي حوزه
روندنماي كلي مطالعات نرمافزاري حوزه حفاظت در شکل ( )8-3نشان داده شده است .همانطور كه از اين شکل مشخص
است ،با در دست داشتن اطالعات جامع و دقیق از يک سیستم قدرت جهت مدلسازي آن ،همراه با تحقق رويههاي مطالعاتي
اين حوزه منجر به ارائه يک سیستم حفاظتي جهت پیادهسازي در سیستم قدرت واقعي ميشود.
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شكل ( :)8-3روندنماي مطالعات نرمافزاري حوزه حفاظت
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 -7-3آيندهي حوزه
در اين فصل رويههاي مطالعات نرمافزاري حوزه حفاظت سیستم قدرت مطرح و مورد بررسي قرار گرفت كه نتیجه اين
مطالعات استخراج روندنماي حوزه حفاظت مطابق با شکل ( )8-3ميباشد .اين شکل ارتباط بین رويههاي نرمافزاري اين حوزه
در استفاده از وروديهاي اين حوزه كه در نهايت منجر به خروجي مطلوب ميشود را نشان ميدهد.
در رابطه با مطالعات نرمافزاري اين حوزه ذكر نکات تکمیلي ذيل حائز اهمیت ميباشد.
 رويههاي ذكر شده جهت مطالعات اين حوزه را ميتوان در مطالعات حفاظت شبکههاي توزيع و انتقال به كار بست.
در اين میان با توجه به استفاده روزافزون از منابع تولید پراكنده در سیستم قدرت كه حفاظت سیستمهاي توزيع را
با چالشهاي جديد مواجهه ميكند .از جمله اين چالشها ميتوان به خارج شدن شبکه توزيع از حالت شعاعي
متداول ،تبديل شبکه به شبکه از دو سو تغذيه ،از بین رفتن هماهنگي بین المانهاي حفاظتي نظیر رله-فیوز و
همچنین تغییر سط اتصال كوتاه شبکه اشاره كرد .مواردي از اين قبیل باعث تغییر در ساختار سیستمهاي
حفاظتي متداول ميشود .لذا الزم است اين مسائل در تدوين نرمافزارهاي جديد اين حوزه مورد توجه قرار گیرد.
 در نهايت با توجه به روند هوشمندسازي سیستمهاي قدرت در سالهاي آينده الزم است در راستاي مطالعات نرم-
افزاري اين حوزه مقتضیات اين سیستم ها نیز در نظر گرفته شود .از جمله اين مقتضیات در نظر گرفتن بسترهاي
سیستمهاي مخابراتي مورد نیاز شبکههاي هوشمند ميباشد .از اين رو بايستي در تدوين نرمافزارهاي اين حوزه
نیازمنديهاي مدلسازي شبکههاي هوشمند در نظر گرفته شود .از جمله موارد هوشمند شدن شبکه ميتوان به
ظهور و گسترش سیستمهاي حفاظت و كنترل مبتني بر  1WAMSاشاره كرد .با ورود سیستمهاي  WAMSبه
شبکه قدرت الگوريتمهاي حفاظتي موجود دچار تغییراتي ميشوند .به اين صورت كه حفاظت پشتیبان شبکه از
حالت سنتي كه از دادههاي محلي استفاده ميكند ،خارج ميشود و اين حفاظت قادر خواهد بود با استفاده از داده-
هاي نقاط مختلف شبکه وظیفه خود را انجام دهد .از اينرو اصالح الگوريتمهاي حفاظتي پشتیبان بايستي مورد
توجه قرار گیرد .به طور كلي حفاظت شبکههاي هوشمند برخالف حالت سنتي كه تنها به اطالعات محلي
Wide Area Measurment Systems

1
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دسترسي داشت ،مبتني بر دسترسي به اطالعات ساير نقاط شبکه است .اين اطالعات توسط بستر مخابراتي شبکه
فراهم ميگردد ،لذا بايستي اين تغییرات در نرم افزارهاي جديد مورد توجه قرار گیرد.
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 4فصل چهارم
مشخصات و رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات
برنامهريزي توسعهي شبكه
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مقدمه
متولیان صنعت برق مي بايست با توجه به تغییرات سیستم قدرت ،كه عموما با افزايش تقاضا همراه است ،از آينوده سیسوتم
پیشبیني داشته و براي روبرو شدن با آن برنامهريزي هاي مناسب را انجام دهند .اهمیت اين موضوع در آنجايي اسوت كوه در
صورت عدم تناسب تولید و ظرفیت شبکه ي انتقال برق با بار در آينده ،امکان تأمین بار بدون خاموشي مقدور و میسر نخواهود
بود .از اينرو ،برنامهريزي در افق درازمدت ياد شده بايد بهگونهاي مديريت گردد تا در آينده سیستم با چالش عودم توأمین بوار
مواجه نگردد.

 -1-4مرزبندي حوزه
مطالعات برنامهريزي سیستم قدرت به دو بخش كلي برنامهريزيِ توسعه تولید 1و برناموهريوزيِ توسوعهي سیسوتم انتقوال

2

تقسیم ميشود .در برخي موارد برنامهريزي توسعهي تولید و انتقال ميتواند بهصوورت همزموان صوورت پوذيرد .برناموهريوزيِ
توسعهي سیستم انتقال خود در دو بخش توسعه پستها 3و توسعه خطوط 4انجام ميشود .مطالعات توان راكتیو 5نیز از موواردي
است كه بعد از موارد مذكور انجام ميگردد و در نتیجه آن برنامهريزيِ منابع تولید توان راكتیو تعیوین مويگوردد .دسوتهبنوديِ
مذكور به اين دلیل است كه مطالعات برنامهريزي بسیار پیچیده بوده و امکانات نرمافزاري و الگوريتم متناسب براي برنامهريزي
همزمان همهي اجزاء شبکه فعال وجود ندارد و نیز حل چنین مسئلهاي خیلي زمانبر خواهد بود.
مطالعات برنامهريزي سیستم قدرت به سه شکل ايستا و پويا و شبه پويا انجام مي گردد .در روش ايستا براي يک سال افق
برنامهريزي انجام مي گردد .در روش پويا ،يک دوره زماني براي برنامهريزي در نظر گرفته ميشود .در روش شبه پويا نیز براي
هر سال برنامهريزي انجام شده و از نتايج آن سال براي برنامهريزي سالِ بعد استفاده ميگردد .روش پويا در عین پیچیودگي و
سختي زياد ،جوابهاي بهتري نسبت به روش ايستا ميدهد [.]31
1

)Generation Expansion Planning (GEP
)Transmission Expansion Planning (TEP
3
)Substation Expansion Planning (SEP
4
)Network Expansion Planning (NEP
5
)Reactive Power Planning (RPP
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

108
ويرايش اول،خرداد 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

شماي كلي برنامهريزي سیستم قدرت در شکل ( )1-4آمده است.

شكل ( :)1-4شماي كلي برنامهريزي سيستم قدرت

براي حل مسئله ،نیاز به شناسايي و تعريف متغیرهاي تصمیمگیري ،تابع هدف و قیود است كه به طور كلي موارد در اداموه
آمده و در بخشهاي بعد تشري خواهد شد.
متغيرهاي تصميمگيري:
 تعیین محل ،ظرفیت و نوع نیروگاهها؛
 تعیین محل ،ظرفیت و نوع خطوط انتقال؛
 تعیین محل ،ظرفیت و نوع پستها؛
 تعیین محل ،ظرفیت و نوع منابع تولید توان راكتیو؛

تابع هدف:
 حداقل نمودن مجموع هزينه سرمايهگذاري و بهرهبرداري.
قيود:
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 مجموعه محدوديتهاي پخش بار در شبکه؛
 محدوديت عبور توان از خطوط انتقال؛
 محدوديت تولید توان در نیروگاهها؛
 محدوديت تأمین سوخت نیروگاهها؛
 محدوديت دامنه ولتاژ شینها؛
 محدوديت پاياييِ تأمین بار مشتريان؛
 تأمین بار مورد نیاز مصرفكنندگان در يک محدوده زماني مشخص؛
 محدوديتهاي مربوط به تجهیزاتِ موجود و جديد.

 -2-4بازهي زماني مطالعات حوزه
بازهي زماني حوزه برنامه ريزي سیستم قدرت در افق بلندمدت قرار دارد؛ بطوريکه برنامهريوزي توسوعه پسوتهوا ،خطووط
انتقال ،منابع توان راكتیو و واحدهاي نیروگاهي مورد توجه نهاد برنامهريزي سیستم قدرت قرار ميگیرد .هرچند بین مراجع براي
بازه زماني برنامهريزيِ بلندمدت اختالف وجود دارد؛ ولي نظر اكثر مراجع در افق بین  2توا  15سوال آينوده قورار دارد [ .]31در
برنامهريزي بلندمدت بازه زماني بیش از  15سال مربوط به راهبردهاي صنعت برق بود و نقشهي راه صنعت را نشان ميدهنود.
اين نوع برنامهريزي ارتباط تنگاتنگي با برنامه ريزي انرژي دارد كه در فصل خود تشري مويشوود .شوکل ( )2-4بوازه زمواني
مطالعات سیستم قدرت را نمايش ميدهد [.]31
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شكل ( :)2-4بازه زمانيِ مطالعات سيستم قدرت

 -3-4وروديهاي حوزه
وروديهاي حوزه برنامهريزي با توجه به زيرمجموعههاي مسئله در ادامه ارائه ميشوند .هرچند با توجه به نحوه مدلسازي،
شبیه سازي و اهداف مورد نظر ممکن است وروديهاي متفاوتي براي زيرمجموعههاي حوزه در نظر گرفتوه شوود؛ در ايون
بخش سعي ميگردد ،وروديها به شکل جامعي ارائه شوند.
وروديهاي برنامهريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتنِ برنامهريزيِ توسعهي سیستم انتقال عبارتند از:
 نرخ بهره 1و تورم؛

interest rate

1
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 ارزش اسقاط تجهیزاتِ 1تولید؛
 عمر تجهیزات تولید؛
 بازه زماني برنامهريزي؛
 هزينه سرمايهگذاري تجهیزات شامل:
 oاحداث و توسعه واحدهاي تولیدي
 oاحداث و توسعه مخازن سوخت واحدها.
 هزينههاي عملیاتي:2
 oهزينه هر نوع سوخت؛
 oهزينههاي عملیاتي غیر از سوخت مانند هزينه كاركنان و غیره؛
 oهزينه انرژي عرضه نشده

3

 مقدار بار پیشبیني شده؛
 انواع نیروگاهها؛
 بازده نیروگاههاي مختلف؛
 مقدار انرژي تولیدي در سال هر واحد؛
 ظرفیت تجهیزات جديد؛
 شاخص پايايي مورد قبول (حداقل و حداكثر مقدار رزرو ،حداقل مقدار احتمال از دست دادن بار و )...؛
 ظرفیت موجود تولیدي هر واحد؛
 نرخ خروج اجباري واحدها4و خطوط؛
 مقدار مصرف سوخت واحدهاي تولیدي مختلف به ازاي هر واحد خروجي؛

1

Salvation value
Operation costs
3
Cost of energy not served
4
)Forced Outage Rate (FOR
2
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 قیود راهبردي (براي مثال بخش مشخصي از واحدهاي تولیدي از منابع بادي باشند)؛
 حداكثر انرژي قابل استحصال از هر نوع واحد انرژي محدود مانند واحدهاي آبي؛
 بیشینه مقدار تأمین هر نوع سوخت در هر سال؛
 بیشینه آلودگي تولیديِ مجاز هر نوع نیروگاه در هر سال؛
 بیشینه تعداد واحد قابل احداث از هر نوع نیروگاه در هر سال؛
وروديهاي برنامهريزي توسعه تولید با در نظر گرفتنِ برنامهريزيِ توسعهي سیستم انتقال عالوه بر موارد فوقالذكر عبارتند
از:
 بیشینه تعداد مدار احداثي از هر نوع مدار كانديد؛
 هزينه احداث هر نوع خط؛
 هزينه هر نوع ترانسفورماتور؛
 پارامترهاي خطوط و ترانسفورماتورها؛
 حداقل و حداكثر ظرفیت خطوط و ترانسفورماتورها؛
 قیود محدوديت تعداد مدار احداثي؛
 محدوديت خطوط هنگام بروز پیشامد؛
 مجموعه خطوط كانديد بین شینهاي مختلف؛
 مجموعه انواع خطوط قابل احداث (تعداد مدار ،تعداد باندل و انواع هادي مختلف)؛
 مجموعه شینها؛
 مجموعه انواع نیروگاهها؛
 وضعیتهاي مختلف بارگذاري (بخشهاي مختلف از منحني )LDC؛
 حداكثر تعداد مدار قابل احداث از هر نوع؛
 حداكثر واحد نیروگاهي قابل احداث در هر شین؛
 حداكثر مقدار هر نوع سوخت كه در هر شین قابل تأمین است؛
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 هزينه انتقال هر نوع سوخت به هر شین.
وروديهاي برنامهريزي توسعه پستها عبارتند از:
 نرخ بهره و تورم؛
 ارزش اسقاط خطوط و تجهیزات پستها؛
 عمر تجهیزات خط و پست؛
 بازه زماني برنامهريزي؛
 حداكثر افت ولتاژ مجاز؛
 حداكثر و حداقل ظرفیت مجاز پست؛
 هزينههاي ثابت و متغیر احداث خطوط پايیندست و باالدست؛
 هزينههاي ثابت و متغیر احداث پستها؛
 هزينه تلفات؛
 اطالعات مکاني و فني بار؛
 اطالعات مکاني و فني پستهاي موجود؛
 ظرفیتهاي استاندارد پست و خط.
وروديهاي برنامهريزي توسعه شبکه عبارتند از:
 نرخ بهره و تورم؛
 ارزش اسقاط خطوط و تجهیزات پستها؛
 عمر تجهیزات خط و پست؛
 بازه زماني برنامهريزي؛
 هزينه ثابت و متغیر احداث خطوط جديد؛
 هزينه احداث ورود خروج؛
 هزينه تغییر ساختار خطوط موجود؛
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 هزينه تغییر سط ولتاژ پستها و ترانسفورماتورهاي تبديل ولتاژ؛
 هزينه تلفات؛
 ظرفیت مجاز خطوط در شرايط عادي و پیشامد؛
 حداكثر اتصاالت مجاز به هر پست؛
 بار تمام مراكز مصرف؛
 حداقل و حداكثر پروفیل ولتاژ پستها؛
 حد قیود قابلیت اطمینان؛
 اطالعات شبکه و كانديدها.
وروديهاي برنامهريزي توان راكتیو عبارتند از:
 اطالعات دينامیکي ژنراتورها مانند سیستم تحريک؛
 اطالعات دينامیکي ترانسفورماتورها مانند سیستم تغییر تپ؛
 اطالعات منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا (مانند :خازنها ،راكتورها ،جبرانگرهاي ولتاژ ،ادوات )FACTS1؛
 حدود ولتاژ در شرايط عادي و پیشامد؛
 اطالعات تجهیزات كانديد منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا؛
 نوع پیشامدها (عموما پیشامد شامل خروج يک تجهیز مدنظر است)؛
 هزينهي ثابت و متغیر هر منبع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا؛
 حدود ظرفیت خطوط در شرايط عادي و پیشامد.

Flexible Alternating Current Transmission System

1
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 -4-4خروجيهاي حوزه
خروجيهاي حوزه برنامهريزي با توجه به زيرمجموعههاي مسئله در ادامه ارائه ميشوند .بطور كلي خروجويِ برناموهريوزي
سیستم قدرت ،طرحهاي توسعهي سیستم در بخش هاي تولید ،انتقال و منابع توان راكتیو ميباشد؛ بطوريکه زمان ،مکوان،
نوع و ظرفیتِ احداث و يا توسعهي بخشهاي مذكور ارائه ميگردد .هرچند با توجه به نحوه مدلسازي ،شبیهسازي و اهداف
مورد نظر ممکن است خروجيهاي متفاوتي براي زيرمجموعه هاي حوزه در نظر گرفته شود .در اين بخش سعي ميگوردد،
خروجيهاي به شکل جامعي ارائه شوند.
خروجيهاي برنامهريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتنِ برنامهريزيِ توسعهي سیستم انتقال عبارتند از:
 نوع ،ظرفیت و زمان احداث واحدهاي جديد (خروجي اصلي)؛
 كل هزينههاي احداث واحدهاي تولیدي؛
 زمانبندي و كل هزينههاي احداث و توسعه مخازن سوخت واحدها؛
 مقدار مورد نیازِ هر نوع سوخت؛
 كل هزينههاي عملیاتي غیر از سوخت مانند هزينه كاركنان و غیره؛
 كل هزينه انرژي عرضه نشده؛
 مقدار شاخص پايايي (حداقل و حداكثر مقدار رزرو ،حداقل مقدار احتمال از دست دادن بار و )...؛
 آلودگي تولیديِ هر نوع نیروگاه.
خروجيهاي برنامهريزي توسعه تولید با در نظر گرفتنِ برنامهريزيِ توسعهي سیستم انتقال عالوه بر موارد فوقالذكر عبارتند
از:
 مکان احداث ،نوع ،ظرفیت و زمان احداث واحدهاي جديد (خروجي اصلي)؛
 مدار احداثي از هر نوع مدار كانديد؛
 كل هزينه احداث خطوط؛
 هزينه ترانسفورماتورها؛
 تعداد مدار ،تعداد باندل و هادي هر خط احداثي؛
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 تعداد مدار قابل احداث از هر نوع.
خروجيهاي برنامهريزي توسعه پستها عبارتند از:
 زمان و میزان افزايش ظرفیت تجهیزات پستهاي موجود (خروجي اصلي)؛
 زمان ،مکان و ظرفیت تجهیزات پستهاي جديد (خروجي اصلي)؛
 كل هزينههاي احداث خطوط پايیندست و باالدست؛
 كل هزينههاي احداث پستها؛
 كل هزينه تلفات.
خروجيهاي برنامهريزي توسعه شبکه عبارتند از:
 زمان و میزان افزايش ظرفیت خطوط موجود (خروجي اصلي)؛
 زمان ،ظرفیت ،مکان ،سط ولتاژ و نوع خطوط جديد (خروجي اصلي)؛
 زمان و مکان تغییر اتصال خطوط (خروجي اصلي)؛
 كل هزينههاي احداث و توسعه خطوط؛
 كل هزينه احداث ورود خروج؛
 كل هزينه تغییر سط ولتاژ پستها؛
 كل هزينه تلفات؛
 اتصاالت هر پست.
خروجيهاي برنامهريزي توان راكتیو عبارتند از:
 زمان و میزان افزايش ظرفیت منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پوياي موجود (خروجي اصلي)؛
 زمان ،ظرفیت ،نوع و مکان احداث منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پوياي جديد (خروجي اصلي)؛
 هزينه كل منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا.
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 -5-4رويههاي نرمافزاري حوزه
رويههاي برنامهريزيِ سیستم قدرت شامل پیشبیني بار ،بهینهسازي ،پخش بار ،پخشبار بهینه ،برنامهريزي توسعه تولیود،
برنامهريزي توسعه پستها ،برنامهريزي توسعه شبکه و برنامهريزي توان راكتیو ميباشد .پیشبینيبار اولین نقطه برناموهريوزي
است كه میزان بار در افق بلندمدت را تعیین ميكند و بهعنوان ورودي رويههاي بهینهسازي و پخش بار استفاده ميشود .زيور
مسئلههاي برنامهريزيِ سیستم قدرت شامل برنامهريزي توسعه تولید ،پست ها ،خطوط و توان راكتیو در غالب يک تابع هدف و
قیود مرتبط ميباشند كه با استفاده از رويهي بهینهسازي قابل حل است .رويهي پخش بار و پخوش بوار بهینوه نیوز در برخوي
مسائل وارد شده و نتايج آنها طي فرآيند برنامهريزي و در ارتباط با بهینهسازي اسوتفاده مويشوود .جودول ( )1-4رويوههواي
نرمافزاريِ حوزهي مطالعات برنامهريزي را نشان ميدهد.
جدول ( :)1-4رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات برنامهريزي

-1-5-4

#

رويه

1
2
3
4
5
6
7
8

پیش بیني بار بلندمدت
پخش بار
پخشبار بهینه
بهینهسازي
برنامهريزي توسعه تولید
برنامهريزي توسعه پست
برنامهريزي توسعه شبکه
برنامهريزي توان راكتیو

پيشبيني بار بلندمدت

در برنامهريزي سیستم قدرت ،پیشبیني بار بلندمدت اولین نقطه برنامهريزي است كه میزان بار در افق بلندمدت را تعیوین
ميكند و بعنوان ورودي رويههاي بهینهسازي ،پخش بار و پخش بار بهینه استفاده ميشود .نتیجه پیشبیني بلندمدت بیشینه و
يا متوسط بارِ پرباري و يا كمباري در سال افق و سالهاي میاني ميباشد.
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بطور كلي روشهاي پیشبیني بار شامل روشهاي تحلیل روند ،1اقتصادسنجي ،2مصرف نهايي ،3كاربري اراضي ،روشهاي
هوشمند و روشهاي تركیبي ميشوند.
 -1-1-5-4وروديهاي رويه

وروديهاي پیشبیني بار بلندمدت عبارتند از:
 اطالعات گذشته بار؛
 اطالعات مربوط به شرايط جوي؛
 تعداد مصرفكنندگان در هر نوع از آنها؛
 اطالعات كالن اقتصادي (مانند تولید ناخالص داخلي ،4تولید ناخالص ملي ،5نورخ رشود جمعیوت ،سورانه درآمود ،رونود
پیشرفت فناوري).
 -2-1-5-4خروجيهاي رويه

نتیجه پیشبیني بلندمدت ،بیشینه و يا متوسط بار پرباري و يا كمباري در سال افق و سالهاي میاني ميباشد.
 -3-1-5-4رويههاي پيشنياز

اين رويه پیشنیاز ندارد.
 -4-1-5-4روندنماي رويه

روندنماي رويه پیشبیني در شکل ( )3-4آمده است .با توجه به توضیحات مذكور در بخوشهواي قبول ،وروديهواي هور
زيرمسئله برنامهريزي وارد پیشبیني شده و خروجيها ايجاد ميشود .همچنین رويه مذكور بعنوان ورودي رويوه بهینوهسوازي،
پخش بار بهینه و پخش بار ميباشد.

1

Trend Analysis
Econometric
3
End use
4
)Gross Domestic Product (GDP
5
)Gross National Product (GNP
2
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شكل ( :)3-4روندنماي رويه پيشبيني بار

-2-5-4

بهينهسازي

زير مسئلههاي برنامهريزيِ سیستم قدرت شامل برنامهريزي توسعه تولید ،پستها ،خطوط و توان راكتیو در غالب متغیرهاي
تصمیم ،متغیرهاي وابسته ،تابع هدف و قیود مرتبط ميباشند .متغیرهاي تصمیم ،خروجي بهینهسازي بوده و قیوود رابطوه بوین
متغیرهاي تصمیم و وابسته را نشان ميدهند .با توجه به نوع مدلسازي از هريک از روشهاي برنامهريزي بوراي بهینوهسوازي
استفاده ميشود .بهینهسازي شامل يافتن بهترين نتیجه براي شرايط خاص داده شده است .بطور كلي روشهاي برناموهريوزي
شامل روشهاي كالسیک تحلیلي ،برنامهريزيِ عددي ،ابتکاري و فراابتکاري ميشوند.
 -1-2-5-4وروديهاي رويه

در بهینهسازيِ هر يک از زيرمسئلههاي برنامه ريزي ،متغیرهاي تصمیم ،متغیرهواي وابسوته ،توابع هودف ،قیوود همچنوین
اطالعات زير بعنوان ورودي وارد ميشوند:
 دقت مسئله؛ عموما در اكثر روشهاي بهینهسازي يک دقت براي تغییر يک متغیر در نظر گرفته ميشود؛
 پارامترهاي تنظیمي؛ عموما در روشهاي فراابتکاري كه از طبیعت گرفته شدهاند ،عملگرهايي وجود دارد كه برنامهريوز
ميبايست آنها را تعیین كن د .براي مثال در الگوريتم ژنتیک دو عملگر تركیب و جهش وجوود دارد كوه بايود در ابتودا
احتمال اعمال و نحوه اجراي هر يک و همچنین تعداد جمعیت اولیه بعنوان ورودي وارد شود؛

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

120
ويرايش اول،خرداد 1394

 نوع بهینهسازي؛ اينجا تعیین ميشود كه هدف كمینهسازي است يا بیشینهسازي و همچنین روش حل تعیین ميشود.
 -2-2-5-4خروجيهاي رويه

خروجي اصلي بهینهسازي متغیرهاي تصمیم ميباشد كه متعاقب آن متغیرهاي وابسته و هر اطالعاتي كه از آنها استخراج
شود ،تعیین ميشوند.
 -3-2-5-4رويههاي پيشنياز

رويه بهینهسازي در پردازشهاي خود با رويههاي پخش بار بهینه و پخش بار ارتباط تنگاتنگي داشته؛ به عبارت ديگر ايون
دو رويه همنیاز يکديگرند .پیشبیني بار بلندمدت از پیشنیازهاي رويه بوده و در بصورتِ بار سیستم قودرت وارد بهینوهسوازي
ميشود.
 -4-2-5-4روندنماي رويه

روندنماي رويه بهینهسازي در شکل ( )4-4آمده است .با توجه به توضیحات مذكور در بخشهاي قبول ،وروديهواي هور
زيرمسئله برنامهريزي وارد بهینهسازي شده و رويه برنامهريزي در ارتباط با رويههاي پخش بار بهینه و پخش بار ،خروجيها را
ايجاد ميكند.

شكل ( :)4-4روندنماي رويه بهينهسازي
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پخش بار

پخش بار به تعیین شارش توان در خطوط ،ولتاژ شینها ،توان تولیدي ژنراتورها و غیره ميپردازد .پخش بار از طريق فرآيند
تکراري و با پايش تغییر يک پارامتر در تکرارهاي مختلف انجام شده و با رسیدن به تعداد تکرارِ مشخص يا مقدار تغییر پارامتر
كمتر از مقدار از پیش تعیین شده پايان ميپذيرد .نیوتوون رافسوون ،1گووس سوايدل ،2سوريع ،3مجوزاي سوريع ،4مسوتقیم 5از
روشهاي پخش بار مورد استفاده در برنامهريزي سیستم قدرت ميباشند .عمال تا قبل از مطالعات تووان راكتیوو از پخوش بوار
مستقیم استفاده كرده و در مطالعات توان راكتیو از پخش بار متناوب( 6عموما نیوتون رافسون) استفاده ميگردد ،چرا كه پخوش
بار متناوب مسئله را پیچیده و در مواردي غیرقابل حل و واگرا ميكند؛ همچنین خطوط و پستها بوراي تووان راكتیوو و ولتواژ
احداث نميشوند و توان راكتیو ميتواند با استفاده از منابع ارزان مديريت شود.
 -1-3-5-4وروديهاي رويه

در پخش بار در هر يک از زيرمسئلههاي برنامهريزي موارد زير بعنوان ورودي وارد ميشوند:
 پارامترهاي سیستم قدرت؛ حدود ظرفیت توان اكتیو و راكتیو واحدها ،مقاوموت و راكتوانس ترانسوفورماتورها ،مقاوموت،
راكتانس ،سوسپتانس خطوط و نحوه اتصال آنها از وروديهاي اصليِ پخش بار هستند؛
 نوع و روشِ پخش بار؛ تعیین ميشود كه پخش بار بهصورت متناوب است يا مستقیم و همچنین روش پخش بوار نیوز
تعیین ميشود؛
 دقت پخش بار و تعداد تکرار؛ عموما براي دقت پخش بار يک عدد خیلي كوچک تعیین ميشوود كوه هرگواه اخوتالف
پارامتر موجود در پخش بار در هر تکرار نسبت به تکرار قبل كمتر از آن شد پخش بار متوقف ميشود .همچنین تعداد
تکرار نیز تعیین مي شود تا با رسیدن به آن تعداد ،پخش بار متوقف شود .البته در بستههاي استاندارد پخوش بوار يوک
عدد پیشفرض براي موارد در نظر گرفته شده است؛
1

Newton Raphson
Gauss-Sidel
3
Fast
4
Fast Decoupled
5
)Direc Current (DC
6
)Alternative Current (AC
2
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 اطالعات شینها؛ شین در پخش بار به سه شکل مرجع PV ،و  PQوجود دارد كه براي هر شین بايد مشخص شود كه
عضو كدام نوع است .همچنین بار هر شین بايد بعنوان ورودي به پخش بار وارد شود.
 -2-3-5-4خروجيهاي رويه

شارش توان در خطوط و ترانسفورماتورها ،ولتاژ شینها ،توان تولیدي ژنراتورها و تلفات از خروجيهاي پخش بار هستند.
 -3-3-5-4رويههاي پيشنياز

رويه پخش بار در پردازشهاي خود با رويه بهینهسازي ارتباط تنگاتنگي داشته و به عبوارت ديگور ايون دو رويوه هومنیواز
يکديگرند .پیشبیني بار از پیشنیازهاي رويه بوده و در غالب بارهاي سیستم قدرت وارد پخش بار ميشود.

 -4-3-5-4روندنماي رويه

روندنماي رويه پخش بار در شکل ( )5-4آمده است .با توجه به توضیحات مذكور در بخوشهواي قبول ،وروديهواي هور
زيرمسئله برنامهريزي وارد بهینهسازي شده و رويه پخش بار در ارتباط با رويه بهینهسازي خروجيها را ايجاد ميكند .نکته قابل
توجه اين است كه در برنامه ريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتن سیستم انتقال پخش بار هیچ جايگاهي ندارد.

شكل ( :)5-4روندنماي رويه پخش بار
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پخش بار بهينه

در يک شبکه قدرت يکي از اهداف اساسي اين است كه توان تولیدي واحدهاي نیروگاهي چنان تعیوین شووند كوه هزينوه
بهرهبرداري حداقل شود .بهعبارتي ژنراتورها مجازند كه توانهاي اكتیو و راكتیو خود را چنان تغییر دهند كه بار خود را با حداقل
هزينه تأمین كنند .اين مسئله را پخش بار بهینه ميگويند .هدف از پخشبار ،تنظیم تمامي انواع متغیرهاي كنترل پذير همچون
ولتاژ ژنراتورها ،تپ ترانسفورماتورها ،خازنها و القاگرهاي موازي و ديگر متغیرهاي كنترلوي مويباشود بوه نحووي كوه ضومن
برآوردن مجموعهاي از قیود فیزيکي و بهرهبرداري ،هزينه تولید و تلفات حداقل شده و ساير توابع هدف برآورده شود.
از جمله روشهاي حل پخش بار بهینه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 برنامهريزي خطي؛
 برنامهريزي غیرخطي؛
 برنامهريزي درجه دو؛
 حل به روش نیوتون رافسون؛
 روشهاي ابتکاري؛
 روشهاي فراابتکاري.
 -1-4-5-4وروديهاي رويه

پخش بار بهینه شامل وروديهاي زير ميباشد:
 اطالعات مورد نیاز پخش بار؛ اين اطالعاتي مشابه اطالعات وروديهاي پخشبار ميباشد شامل اطالعات خطوط،
شینها و ژنراتورها؛
 ضرايب تابع هزينه واحدهاي تولیدي؛ هزينه واحدهاي تولیدي معموال به صورت يک تابع درجه دوم از توان تولیدي
آن واحد مدل ميشوند.
 -2-4-5-4خروجيهاي رويه

پخش بار بهینه شامل خروجيهاي زير ميباشد:
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 اندازه و زاويه فاز ولتاژ شینها؛
 توان انتقالي خطوط؛
 توان تلف شده در خطوط؛
 توان راكتیو تزريقي توسط بانکهاي خازني؛
 سهم بهینه هريک از واحدهاي تولیدي؛
 حداقل هزينه الزم جهت بهرهبرداري از سیستم؛
 تپ ترانسفورماتورها؛
 -3-4-5-4رويههاي پيشنياز

رويه پخش بار بهینه در پردازشهاي خود با رويه بهینهسازي ارتباط تنگاتنگي داشته و به عبارت ديگر اين دو رويه همنیاز
يکديگرند .پیشبیني بار از پیشنیازهاي رويه بوده و بصورتِ بارهاي پیشبیني شده سیستم قدرت ،وارد پخش بار ميشود.
 -4-4-5-4روندنماي رويه

روندنماي رويه پخش بار بهینه در شکل ( )6-4آمده است .با توجه به توضیحات مذكور در بخشهاي قبل ،وروديهاي هر
زيرمسئله برنامهريزي وارد بهینهسازي شده و رويه پخش بار بهینه در ارتباط با رويه بهینهسازي خروجيها را ايجواد مويكنود.
نکته قابل توجه اين است كه در برنامه ريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتن سیستم انتقال پخش بار بهینوه هویچ جايگواهي
ندارد [.]31
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شكل ( :)6-4روندنماي رويه پخش بار بهينه

-5-5-4

برنامهريزي توسعه توليد

برنامهريزي توسعه نیروگاهها يک زير مسئله از مسئله كلي برنامهريزي توسعه سیستم است .مجموعه ظرفیت بايد به اندازه
اي باشد كه شاخص هاي مشخصي از قابلیت اطمینان نظیر  LOLP1در محدوده مورد قبول واقع شوند .در صورتیکه تعادل بار
و تولید برقرار نباشد و يا مقادير شاخص هاي قابلیت اطمینان ،غیر قابل قبول باشد ،بايد تركیبي از نیروگاههاي جديد با حوداقل
هزينه به مجموعه شبکه برق افزوده شود .در برنامهريزي توسعه نیروگاهها ،هدف ،تعیین نوع ،ظرفیت ،محل نصب و زمان مورد
نیاز به يک واحد نیروگاهي با رعايت توازن تولید و مصرف در شبکه و تأمین قیود پايايي با كمترين هزينه ممکن است [ .]31در
اين رويه از كفايتسنجي استفاده مي شود كه كفايت سیستم به وجود تجهیزات كافي (در اينجا ظرفیوت تولیودي) در سیسوتم،
براي برآوردهنمودن سط بار ،مرتبط ميباشد [ .]32نتیجه كفايتسنجي تعیین شاخصهاي پايايي ميباشد كوه در دل مسوئله
برنامه ريزي توسعه تولید قرار دارد .كفايت سیستم مرتبط با شرايط ايستايي سیستم است و اغتشاشها و رويودادهاي شوبکه را
شامل نمي گردد؛ اما امنیت سیستم ،توانايي سیستم جهت مقابله با ايجاد و افزايش اغتشاشات و اختالل در سیستمهاي قودرت

Loss Of Load Proability

1
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مي باشد .اين موارد شامل شرايط مرتبط با اغتشاشات محلي و يا اغتشاشات سراسري و همهجانبه و قطعي در تولید و تجهیزات
خطوط انتقال ميشود .بررسي كفايت و امنیت سیستم دو بحث مجزا و متفاوت از يکديگر ميباشند [.]32
 -1-5-5-4وروديهاي رويه

وروديهاي برنامهريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتنِ برنامهريزيِ توسعهي سیستم انتقال عبارتند از:
 نرخ بهره 1و تورم2؛
 ارزش اسقاط تجهیزاتِ 3تولید؛
 عمر تجهیزات تولید؛
 بازه زماني برنامهريزي؛
 هزينه سرمايهگذاري تجهیزات شامل:
 oاحداث و توسعه واحدهاي تولیدي
 oاحداث و توسعه مخازن سوخت واحدها.
 هزينههاي عملیاتي:4
 oهزينه هر نوع سوخت؛
 oهزينههاي عملیاتي غیر از سوخت مانند هزينه كاركنان و غیره؛
 oهزينه انرژي عرضه نشده.5
 مقدار بار پیشبیني شده؛
 انواع نیروگاهها؛
 بازده نیروگاههاي مختلف؛

1

interest rate
Inflation rate
3
Salvation value
4
Operation costs
5
Cost of energy not served
2
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 مقدار انرژي تولیدي در سال هر واحد؛
 ظرفیت تجهیزات جديد؛
 شاخص پايايي مورد قبول (حداقل و حداكثر مقدار رزرو ،حداقل مقدار احتمال از دست دادن بار و )...؛
 ظرفیت موجود تولیدي هر واحد؛
 نرخ خروج اجباري واحدها1؛
 مقدار مصرف سوخت واحدهاي تولیدي مختلف به ازاي هر واحد خروجي؛
 قیود راهبردي (براي مثال بخش مشخصي از واحدهاي تولیدي از منابع بادي باشند)؛
 حداكثر انرژي قابل استحصال از هر نوع واحد انرژي محدود مانند واحدهاي آبي؛
 بیشینه مقدار تأمین هر نوع سوخت در هر سال؛
 بیشینه آلودگي تولیديِ مجاز هر نوع نیروگاه در هر سال؛
 بیشینه تعداد واحد قابل احداث از هر نوع نیروگاه در هر سال؛
وروديهاي برنامهريزي توسعه تولید با در نظر گرفتنِ برنامهريزيِ توسعهي سیستم انتقال عالوه بر موارد فوقالذكر عبارتند
از:
 بیشینه تعداد مدار احداثي از هر نوع مدار كانديد؛
 هزينه احداث هر نوع خط؛
 هزينه هر نوع ترانسفورماتور؛
 پارامترهاي خطوط و ترانسفورماتورها؛
 حداقل و حداكثر ظرفیت خطوط و ترانسفورماتورها؛
 قیود محدوديت تعداد مدار احداثي؛
 محدوديت خطوط هنگام بروز پیشامد؛

)Forced Outage Rate (FOR

1
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 مجموعه خطوط كانديد بین شینهاي مختلف؛
 مجموعه انواع خطوط قابل احداث (تعداد مدار ،تعداد باندل و انواع هادي مختلف)؛
 مجموعه شینها؛
 مجموعه انواع نیروگاهها؛
 وضعیتهاي مختلف بارگذاري (بخشهاي مختلف از منحني )LDC؛
 حداكثر تعداد مدار قابل احداث از هر نوع؛
 حداكثر واحد نیروگاهي قابل احداث در هر شین؛
 حداكثر مقدار هر نوع سوخت كه در هر شین قابل تأمین است؛
 هزينه انتقال هر نوع سوخت به هر شین.

 -2-5-5-4خروجيهاي رويه

خروجيهاي برنامهريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتنِ برنامهريزيِ توسعهي سیستم انتقال عبارتند از:
 نوع ،ظرفیت و زمان احداث واحدهاي جديد (خروجي اصلي)؛
 كل هزينههاي احداث واحدهاي تولیدي؛
 زمانبندي و كل هزينههاي احداث و توسعه مخازن سوخت واحدها؛
 مقدار مورد نیازِ هر نوع سوخت؛
 كل هزينههاي عملیاتي غیر از سوخت مانند هزينه كاركنان و غیره؛
 كل هزينه انرژي عرضه نشده؛
 مقدار شاخص پايايي (حداقل و حداكثر مقدار رزرو ،حداقل مقدار احتمال از دست دادن بار و )...؛
 آلودگي تولیديِ هر نوع نیروگاه.
خروجيهاي برنامهريزي توسعه تولید با در نظر گرفتنِ برنامهريزيِ توسعهي سیستم انتقال عالوه بر موارد فوقالذكر عبارتند
از:
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 مکان احداث ،نوع ،ظرفیت و زمان احداث واحدهاي جديد (خروجي اصلي)؛
 مدار احداثي از هر نوع مدار كانديد؛
 كل هزينه احداث خطوط؛
 هزينه ترانسفورماتورها؛
 تعداد مدار ،تعداد باندل و هادي هر خط احداثي؛
 تعداد مدار قابل احداث از هر نوع.
 -3-5-5-4رويههاي پيشنياز

رويه برنامهريزي توسعه تولید با استفاده از وروديهاي مذكور از رويه پیشبیني بار نیوز بعنووان ورودي اسوتفاده كورده و از
رويه بهینهسازي براي ارائه برنامه توسعه تولید استفاده ميكند .در برنامهريزي توسعه تولید با نظور گورفتن سیسوتم انتقوال ،از
رويههاي پخش بار بهینه و پخش بار همراه با رويه بهینهسازي استفاده ميشود.
 -4-5-5-4روندنماي رويه

روندنماي رويه برنامهريزي توسعه تولید بدون و با سیستم انتقال بهترتیب در شکل ( )7-4و شوکل ( )8-4آموده اسوت .بوا
توجه به توضیحات مذكور در بخشهاي قبل ،وروديها وارد بهینهسازي شده و برنامه توسعه تولید ايجاد ميشود.
هنگامي كه سیستم انتقال نیز مدنظر است ،رويه هاي پخش بار بهینه و پخش بار در ارتباط با رويه بهینهسازي خروجيهوا
را ايجاد ميكند .كفايتسنجي تولید در دل بهینهسازي انجام ميشود .نکته قابل توجه اين است كه در برنامهريزي توسعه تولید
بدون در نظر گرفتن سیستم انتقال پخش بار هیچ جايگاهي ندارد.

شكل ( :)7-4روندنماي رويه برنامهريزي توسعه توليد بدون سيستم انتقال
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شكل ( :)8-4روندنماي رويه برنامهريزي توسعه توليد با سيستم انتقال

-6-5-4

برنامهريزي توسعه پستها

برنامهريزي توسعه پستها يک زير مسئله از مسئله كلي «برنامهريزي توسعه شبکه» است .در اين برناموهريوزي وضوعیت
پستها با توجه به میزان بار درخواستي مصرفكنندگان بررسي ميشود و در صورت نقض قیودي از جمله ظرفیوت پسوتهوا،
تركیبي از پستهاي جديد و يا توسعه پستهاي موجود ،مشخص و پیشنهاد ميشود؛ بطوريکه ضمن تأمین مطمئن نیاز مصرف
كنندگان ،كمترين هزينه به شبکه تحمیل گردد .در واقع برنامهريزي توسعه پستها مشخص ميكنود كوه ظرفیوت تجهیوزات
كدام يک از پست هاي شبکه به چه میزان بايد افزايش يابد و يا چه پسوت هواي جديودي بوا چوه ظرفیوت تجهیزاتوي در چوه
مکان هايي و در چه زماني بايد احداث شده و در ضمن حداقل هزينه به شبکه تحمیل شود [.]33-31
 -1-6-5-4وروديهاي رويه

وروديهاي برنامهريزي توسعه پستها عبارتند از:
 نرخ بهره و تورم؛
 ارزش اسقاط خطوط و تجهیزات پستها؛
 عمر تجهیزات خط و پست؛
 بازه زماني برنامهريزي؛
 حداكثر افت ولتاژ مجاز؛
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 حداكثر و حداقل ظرفیت مجاز پست؛
 هزينههاي ثابت و متغیر احداث خطوط پايین دست و باالدست؛
 هزينههاي ثابت و متغیر احداث پستها؛
 هزينه تلفات؛
 اطالعات مکاني و فني بار؛
 اطالعات مکاني و فني پستهاي موجود؛
 ظرفیتهاي استاندارد پست و خط.
 -2-6-5-4خروجيهاي رويه

خروجيهاي برنامهريزي توسعه پستها عبارتند از:
 زمان و میزان افزايش ظرفیت تجهیزات پستهاي موجود (خروجي اصلي)؛
 زمان ،مکان و ظرفیت تجهیزات پستهاي جديد (خروجي اصلي)؛
 كل هزينههاي احداث خطوط پايیندست و باالدست؛
 كل هزينههاي احداث پستها؛
 كل هزينه تلفات.
 -3-6-5-4رويههاي پيشنياز

رويه برنامهريزي توسعه پستها با استفاده از نتايج رويههاي پیشبیني بار و رويه برنامهريزي توسوعه تولیود و وروديهواي
مذكور برنامه توسعه پستها را ارائه مي دهد .در دل اين رويه از پخش بار بهینه ،پخش بار و بهینهسازي استفاده شوده و طورح
توسعه ايجاد ميشود.
 -4-6-5-4روندنماي رويه

روندنماي رويه برنامهريزي توسعه پستها در شکل ( )9-4آمده است.
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شكل ( :)9-4روندنماي رويه برنامهريزي توسعه پستها

-7-5-4

برنامهريزي توسعه شبكه

برنامهريزي توسعه خطوط يا شبکه يک زير مسئله از «برنامهريزي توسعه شبکه» است .در اين برنامهريزي وضعیت خطوط
با توجه به مکان و بار پستهاي موجود و جديد بررسي شده و در صورت نقض قیدي ،تركیبي از خطووط جديود و يوا توسوعه
خطوط موجود ،مشخص و پیشنهاد ميشود بگونهاي كه ضمن تأمین مطمئن نیاز مصرفكنندگان ،كمتورين هزينوه بوه شوبکه
تحمیل گردد .برنامهريزي توسعه خطوط مشخص ميكند كه در كدام مسیر چه خطي و با چه ظرفیوت و سوط ولتواژي بايود
احداث گردد و يا اتصاالت خطوط موجود در كدام محل و چگونه تغییر يابد (ورود-خروج) تا ضمن تأمین قیود شبکه هزينه نیز
حداقل گردد [ .]34خروجي طرح توسعه شبکه ميبايست در شرايط عادي و پیشامد جوابگو باشد .امنیت سیستم ،توانايي سیستم
جهت مقابله با ايجاد و افزايش اغتشاشات و اختالل در سیستمهاي قدرت ميباشد .اين موارد شامل شرايط مرتبط با اغتشاشات
محلي و يا اغتشاشات سراسري و همهجانبه و قطعي در تولید و تجهیزات خطوط انتقال ميشود [.]32
 -1-7-5-4وروديهاي رويه

وروديهاي برنامهريزي توسعه شبکه عبارتند از:
 نرخ بهره و تورم؛
 ارزش اسقاط خطوط و تجهیزات پستها؛
 عمر تجهیزات خط و پست؛
 بازه زماني برنامهريزي؛
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 هزينه ثابت و متغیر احداث خطوط جديد؛
 هزينه احداث ورود خروج؛
 هزينه تغییر ساختار خطوط موجود؛
 هزينه تغییر سط ولتاژ پستها و ترانسفورماتورهاي تبديل ولتاژ؛
 هزينه تلفات؛
 ظرفیت مجاز خطوط در شرايط عادي و پیشامد؛
 حداكثر اتصاالت مجاز به هر پست؛
 بار تمام مراكز مصرف؛
 حداقل و حداكثر پروفیل ولتاژ پستها؛
 حد قیود قابلیت اطمینان؛
 اطالعات شبکه و كانديدها.
 -2-7-5-4خروجيهاي رويه

خروجيهاي برنامهريزي توسعه شبکه عبارتند از:
 زمان و میزان افزايش ظرفیت خطوط موجود (خروجي اصلي)؛
 زمان ،ظرفیت ،مکان ،سط ولتاژ و نوع خطوط جديد (خروجي اصلي)؛
 زمان و مکان تغییر اتصال خطوط (خروجي اصلي)؛
 كل هزينههاي احداث و توسعه خطوط؛
 كل هزينه احداث ورود خروج؛
 كل هزينه تغییر سط ولتاژ پستها ؛
 كل هزينه تلفات؛
 اتصاالت هر پست.
 -3-7-5-4رويههاي پيشنياز
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رويههاي پیشبیني بار ،برنامهريزي توسعه تولید و پستها و وروديهاي مذكور وارد رويه توسعه شبکه شده و با استفاده از
رويههاي پخش بار بهینه ،پخش بار و بهینهسازي طرح توسعه شبکه بدست ميآيد.
 -4-7-5-4روندنماي رويه

روندنماي رويه برنامهريزي توسعه شبکه در شکل ( )10-4آمده است.

شكل (:)10-4

-8-5-4

روندنماي رويه برنامهريزي توسعه شبكه

برنامهريزي توان راكتيو

مطالعات برنامهريزي توان راكتیو يک بخش از مطالعات برنامهريزي ميباشد كه در اداموه مطالعوات توسوعه شوبکه انجوام
مي گیرد و در آن هدف تأمین شرايط مطلوب ولتاژ و قیود مربوط ميباشد .در اين مطالعات مکانهاي نصب منابع توان راكتیوو،
ظرفیت و نوع آنها به نحوي تعیین مي گردد تا ولتاژ در شبکه طراحي شده در شرايط نرمال و پیشامد و شرايط مختلوف بوار از
پايداري و كیفیت الزم برخوردار باشد [.]31
 -1-8-5-4وروديهاي رويه

وروديهاي برنامهريزي توان راكتیو عبارتند از:
 اطالعات دينامیکي ژنراتورها مانند سیستم تحريک؛
 اطالعات دينامیکي ترانسفورماتورها مانند سیستم تغییر تپ؛
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 اطالعات منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا (مانند :خازنها ،راكتورها ،جبرانگرهاي ولتاژ ،ادوات )FACTS1؛
 حدود ولتاژ در شرايط عادي و پیشامد؛
 اطالعات تجهیزات كانديد منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا؛
 نوع پیشامدها (عموما پیشامد شامل خروج يک تجهیز مدنظر است)؛
 هزينهي ثابت و متغیر هر منبع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا؛
 حدود ظرفیت خطوط در شرايط عادي و پیشامد.
 -2-8-5-4خروجيهاي رويه

خروجيهاي برنامهريزي توان راكتیو عبارتند از:
 زمان و میزان افزايش ظرفیت منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پوياي موجود (خروجي اصلي)؛
 زمان ،ظرفیت ،نوع و مکان احداث منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پوياي جديد (خروجي اصلي)؛
 هزينه كل منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا.
 -3-8-5-4رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشبیني بار ،برنامهريزي توسعه تولید ،پستها و شبکه و وروديهاي مذكور وارد رويه برنامهريزي تووان راكتیوو
شده و با استفاده از رويههاي پخشبار و بهینهسازي طرح توسعه منابع تأمین توان راكتیو بدست آمده و نتايج به رويه گرافیوک
ارسال ميشود.
 -4-8-5-4روندنماي رويه

روندنماي رويه برنامهريزي توان راكتیو در شکل ( )11-4آمده است.

Flexible Alternating Current Transmission System

1
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شكل (:)11-4

روندنماي رويه برنامهريزي توان راكتيو

 -6-4روندنماي حوزه
شکل ( )12-4روندنماي كلي حوزه برنامهريزي سیستم قدرت را نمايش ميدهد .مطابق مواردِ مذكور در مورد وروديهواي
حوزه ،متغیرهاي تصمیم ،متغیرهاي وابسته ،تابع هدف ،قیود و پارامترهاي تنظیمي وارد برنامهريزيِ سیستم قدرت ميشوند .در
برنامهريزيِ توسعه تولید صرفا بهینهسازي انجام شده و طرح توسعه بدست ميآيد .در برنامهريزيِ توسعه پسوتهوا ،خطووط و
منابع توان راكتیو بهینهسازي همراه با پخش بار و پخش بار بهینه طرح توسعه را بدست ميدهد.
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شكل (:)12-4

روندنماي كلي حوزه برنامهريزي سيستم قدرت

 -7-4آيندهي حوزه
بازار برق از عوامل مهمي است كه حوزه برنامه ريزي سیستم قدرت را تحت تأثیر قرار داده و شواخه مطالعواتي و پژوهشوي
برنامهريزي سیستم قدرتِ مبتني بر بازار را مطرح كرده است .در بخش برنامهريزي پیشبیني بلندمودت بوار قورار دارد كوه بوا
حضور بازار و كشش مصرف به قیمت تحت تأثیر قرار گرفته و نیاز به مدلسازي تأثیر بازار خواهد داشت .در هريک از رويههاي
برنامهريزي توسعه تولید ،پستها و شبکه يک رويه نرمافزاري بنام شبیهساز بازار اضافه ميشود كه رويههاي مذكور در ارتبواط
با آن عمل كرده و خروجي ميدهند .در بحث برنامهريزي توسعه تولید با حضور سرمايهگذاران خصوصي ،دو حالت نرمافوزاري
وجود دارد؛ اولین حالت برنامهريزي از ديدگاه متولي برنامهريزي است كه بايد با توجوه بوه عودم قطعیوتهواي موجوود ،طورح
توسعهاي براي ارائه راهبردها بدست آورد تا عالوه بر تشويق سرمايهگذاران به احداث نیروگاه در مکانهاي موورد نظور بوراي
برنامهريزي توسعه پستها و شبکه نیز پیش بیني داشته باشد .در اين حالت هدف بیشینه كردن رفاه اجتمواعي ،توسوعه بهینوه
سیستم قدرت و  ...ميباشد .دومین حالت نرمافزاري بدين صورت است كه سرمايهگذار قصد سرمايهگذاري در بخش تولید دارد؛
كه هدف بیشینهسازي سود با توجه به رفتار رقبا و راهبردهاي صنعت برق ميباشد .در محیط بازار ،توسعهي انتقال بور مبنواي
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هزينه با توسعه بر مبناي ارزش انتقال ،جايگزين شده و توجه به قیمت برق در شینهاي مختلف اهمیت مييابد .بوا توجوه بوه
اينکه نحوه تسويه بازار و تعیین قیمت ،در بازارهاي مختلف ،متفاوت است ،اين مسئله بايد در مطالعات برناموهريوزي توسوعهي
انتقال هر منطقه ،لحاظ گردد .به عنوان مثال در بعضي مناطق ،قیمتهاي میانگین برق يکساني براي كل دوره مورد مطالعه در
نظر گرفته ميشود .به عالوه ،نحوه پیشبیني قیمت در آينده و بهرهگیري از روش هاي موجود در اين زمینه ،تأثیرات متفواوتي
بر نتايج برنامهريزي دارند .در مطالعات برنامهريزي منابع راكتیو نیز با توجه به ارائه خدمات توان راكتیو در بازار برق ،ميبايست
راهبردها و قوانین بازار مذكور مدنظر قرار گیرد.
حضور منابع تولید با خروجي نامطمئن ،در برنامهريزي سیستم قدرت ،به مدلسازيِ عدم قطعیتهاي مربوط منجر ميشوود.
لحاظ نمودن عدمقطعیتهاي متعددي كه بر فضاي برنامهريزي حاكم است ،بهرغوم افوزايش دقوت و صوحت نتوايج حاصوله،
پیچیدگي فرايند برنامهريزي را دوچندان مينمايد .بر اين اساس ،جهت دستیابي به مدلهاي مناسب توسعه ،نیازمند مطالعه در
حوزهي عدمقطعیتها ،انواع آنها و روشهاي مدلسازي در فضاي غیرقطعي هستیم .در برنامهريزي توسعه تولید مويبايسوت
مدل مناسب تولید نامطمئن در فرآيند برنامهريزي مدل شود.
جهت انجام برنامهريزي مناسب توسعه انتقال ،ميبايست سناريوهايي براي بار پویشبینوي شوده ،رونود توسوعهي تولیود و
تغییرات احتمالي در مبادله توان ،در نظر گرفته و وضعیت تصادفي پديدهها را لحاظ كرد؛ به عنوان مثال ،بار الکتريکي بسته به
شرايط آب وهوايي و عوامل متعدد ديگر ،متغیر ميباشد .همچنین ،توان تولیدي نیروگاهها به عوامل متعددي همچوون عوامول
اقتصادي ،شرايط آبوهوايي و همچنین خروج اجباري واحدها وابسته است.
برخي از مسائلي كه به تبع حضور عدمقطعیتها مطرح ميگردند ،عبارتنداز:
 پخش بار احتماالتي؛
 معیار و تحلیل قابلیت اطمینان احتماالتي؛
 روشهاي مبتني بر سناريو؛
 تصمیمگیري فازي.
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شبکه هوشمند با توجه به تعاريف موجود ،داراي عناصوري همچوون منوابع انورژي پراكنوده( 1شوامل تولیودات پراكنوده و
ذخیرهگرها و غیره) ،ارتباط دوطرفه شركت برق و مشتريان ،سیستم هاي كنترلي و محاسباتي سريع ،خوددرمان ،2منابع تولیدي
كمكربن (شامل فناوري هاي با تولید آلودگي كمتر شامل انرژي هاي تجديدپذير و غیره) ،شبکه انتقال هوشمند (سویمهواي بوا
قابلیت كنترل و با ظرفیت زياد) ،پاسخگويي بار ،كارايي انرژي و غیره ميباشد .مدلسازيِ منابع تولید كمكربن و كارايي انورژي
در برنامهريزي توسعه تولید الزمه برنامه ريزي تولید در شبکه هوشمند خواهد بود .همچنین درصورت افزايش نرخ نفووذ منوابع
انرژي گسترده ،آن ها نیز بايد در توسعه تولید بطور مناسب مدل شوند .شبکه انتقال هوشمند نیز در برنامهريزي توسوعه شوبکه
بايد مدل شود .با توجه به اينکه در شبکه هوشمند منابع نامطمئن نیز قرار دارند ،موارد فوقالذكر در شبکه هوشمند نیوز مطورح
هستند.

)Distributed Energy Resource(DER
Self healing

1
2
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 5فصل پنجم
مشخصات و رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات
شبكههاي توزيع
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مقدمه
سیستم توزيع عهده دار مسئولیت تحويل انرژي الکتريکي از پستهاي انتقال و يا نیروگاههاي كوچک بوه مشوتركین ،و در
صورت لزوم با تغییر به يک سط ولتاژ مناسب مي باشد .داليل اهمیت بخش توزيع آن است كوه ايون بخوش ،واسوط اصولي
زنجیرهي صنعت برق با مشتركین و متقاضیان بوده و نقش حیاتي در میزان رضايت مشتركین و متقاضیان برق دارد .همراه بوا
شبکههاي توزيع ،سیستمهاي فرعي مختلفي در ارتباط با خود شبکههاي توزيع مورد نیواز مويباشوند توا نیازهواي مربووط بوه
اقتصادي بودن ،قابلیت اطمینان ،كیفیت توان و ايمني منبع تغذيهي الکتريکي را برآورده نمايند [.]35

 -1-5مرزبندي حوزه
مطالعات حوزه ي شبکهي توزيع به دو بخش طراحي و تحلیل تقسیمبندي ميشود .بخش طراحي شبکههاي توزيع شوامل
رويههاي پیشبیني بار ،جايابي پستها ،مسیريابي فیدر ،طراحي مسیر بهینهي مانور ،بازآرايي ،جايابي بهینهي تجهیزات جانبي
و ادوات حفاظتي (همچون خازن ها ،سکشنااليزرها ،ريکلوزرها و نشانگرهاي خطا) ،متعادل كردن بار ،طراحوي سیسوتم زموین،
تعیین نقاط بهینه ي اتوماسیون شبکه و سايز كردن منابع تولیدي در ريزشبکه ميشود .تحلیل شبکههاي توزيوع بوا اسوتفاده از
رويههاي پخش بار ،بازيابي ،كاهش شبکه ،،اتصال كوتواه ،ارزيوابي  ،Arc Flashراهانودازي موتوور ،تخصویص/تخمین بوار و
محاسبهي امپدانس خطوط صورت ميگیرد.

 -2-5بازهي زماني مطالعات حوزه
با توجه به گستردگي مباحث موجود در تحلیل و طراحي شبکههاي توزيع و كاربردهاي بخشهاي مختلف آن ،مطالعات اين
حوزه بازههاي زمان حقیقي ،آنالين ،كوتاهمدت و میانمدت را شامل ميشود .رويههاي نرمافزاري مربوط به طراحي شبکههاي
توزيع همچون جايابي پست ها ،مسیريابي فیدرها ،جايابي بهینهي ادوات جانبي ،زمین كردن و سايز كردن منابع در ريزشبکهها
در افق میانمدت كاربرد دارند ،حالآنکه رويههاي متعادل كردن بار ،ارزيابي Arc Flashو راهاندازي موتور در افق كوتاهمودت
بررسي ميشوند .ساير رويههاي نرمافزاري سیستمهاي توزيع ممکن است در بازههاي زماني مختلفي به كار رونود .بوه عنووان
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مثال ،بازيابي به صورت آنالين و يا كوتاه مدت ،رويههاي پخش بوار ،اتصوال كوتواه و كواهش شوبکه بوه صوورت آناليون،
كوتاهمدت و يا میانمدت و رويهي پیشبیني بار در افق میان مدت (در طراحي شبکههاي توزيوع) و در افوق كوتواه مودت (در
بهرهبرداري شبکههاي توزيع) اجرا ميشوند .سیستمهاي  DMS1و  ADMS2وظايف خود را به صورت زموان حقیقوي انجوام
ميدهند.

 -3-5وروديهاي حوزه
ورودي مطالعات حوزهي شبکههاي توزيع را به طور كلي ميتوان به چهار دستهي زير تقسیم نمود:
 اطالعات فني شبکه ي توزيع و اجزاي آن شامل :دياگرام شبکه ،مشخصات خطوط (همچوون پارامترهواي فیزيکوي
هادي هاي سیم و كابل ،ظرفیت) ،اطالعات مشتركین (همچون نوع مصرف ،ضوريب همزمواني ،میوزان تقاضوا)،
اطالعات پست هاي موجود (همچون مکان و بار آنها ،حريم ،اوج بار) ،اطالعات فیدرها (همچوون ظرفیوت خطوا،
نسبت  ،)x/rوضعیت كلیدها و مدارشکن ها ،مشخصوات فنوي سواير اجوزا همچوون ترانسوفورماتورها و موتورهوا
(همچون ظرفیت و ولتاژ نامي ،راكتانس اتصال كوتاه ،نسبت  ،x/rاتصواالت سویمپیچوي ترانسوفورماتورها) ،نورخ
خرابي اجزا ،نرخ رشد بار ،طول عمر تجهیزات
 اطالعات جغرافیايي شامل :محدوديتها و نقشهي منطقه و ساير دادهها (همچون جنس خاک ،مساحت در دسترس)
 پارامترهاي اقتصادي شامل :هزينههاي مربوط به اجزا (همچون هزينههاي سرمايهگوذاري ،بهورهبورداري ،نصوب و
تعمیر و نگهداري ،هزينهي جايگزيني ،هزينهي خروج ،هزينوهي تلفوات) ،قیموت تجهیوزات ،ارزش باقیمانودهاي
تجهیزات ،نرخ سود ،نرخ تورم ،هزينهي انرژي تأمین نشده
 دادههاي ريزشبکه شامل اطالعات مشتركین ،منابع تولیدي و میزان ذخیرهي آن

Distribution Management System
Advanced Distribution Management System

1
2
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 -4-5خروجيهاي حوزه
خروجيهاي مطالعات حوزهي شبکههاي توزيع شامل نتايج حاصل از تحلیل و طراحي اين شبکهها ميباشند:
 نتايج حاصل از بخش طراحي شبکههاي توزيع شامل :بار پیشبیني شده ،تعداد و مکان نصب پسوتهواي توزيوع و
ناحیهي سرويسدهي آنها ،مسیر و سط مقطع فیدرها ،مکان و مشخصات تجهیزات جوانبي نصوب شوده شوامل
خازن ها ،ريکلوزرها ،سکشنااليزرها و نشانگرهاي خطا ،مکان كلیدها و خطهاي مانوري به منظور طراحوي مسویر
بهینهي مانور ،مکان كلیدهاي كنترل از راه دور به منظور تعیین نقاط بهینهي اتوماسویون شوبکه ،نووع و سواختار
الکترودهاي سیستم زمین ،مکان و سايز بهینهي منابع تولیدي در ريزشبکه ،بار متعادلشدهي فیدرها
 نتايج حاصل از تحلیل شبکههاي توزيع شامل :نتايج حاصل از محاسبهي كمیتهاي الکتريکي ولتاژ شینها ،جريان
خطوط ،تلفات ،بار تخصیص يافته به شینها ،جريانهاي خطا ،انرژي آزاده شده از قوس ،محاسبهي شاخصهاي
امنیتي براي جلوگیري از خطر ناشوي از قووس ،مواتريسهواي امپودانسهواي سوري و مووازي خطووط ،معوادل
كاهشيافتهي شبکه ،وضعیت كلیدها پس از فرآيند بازيابي و يا بازآرايي شبکه

 -5-5رويههاي نرمافزاري حوزه
رويههاي نرمافزاري حوزهي شبکهي توزيع عبارتند از:
 .1پخش بار
 .2بازيابي
 .3اتصال كوتاه
 .4جايابي خازنها
 .5كاهش شبکه
 .6متعادل كردن بار
 .7پیشبیني بار
 .8جايابي پستها
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 .9محاسبهي امپدانس خطوط
 .10ارزيابي Arc Flash

 .11راهاندازي موتور
 .12مسیريابي فیدر
 .13بازآرايي
 .14طراحي مسیر بهینهي مانور
 .15جايابي بهینهي تجهیزات حفاظتي (سکشنااليزرها ،ريکلوزرها و نشانگرهاي خطا)
 .16زمینكردن
 .17تخصیص/تخمین بار
 .18تعیین نقاط بهینهي اتوماسیون شبکه
 .19ريزشبکه
-1-5-5

پخش بار

كلیات پخش بار در شبکههاي توزيع مشابه شبکههاي انتقال ميباشد .اما خصوصیات منحصر بفرد شبکههاي توزيع يعنوي
بارهاي سه فاز نامتقارن ،ساختار شعاعي و نسبت  X/Rباال استفاده از روشهاي مرسووم پخوش بوار شوبکه هواي انتقوال را در
شبکههاي توزيع با مشکل مواجه كرده است .از اين رو روشهاي تحلیل شبکههاي توزيع متفواوت از روشوهاي سونتي تحلیول
شبکههاي انتقال ميباشد .پخش بارهاي سنتي بدلیل همگرايي كند ،كارايي مناسبي در تحلیل اين شبکهها ندارند .از طرفي با
توجه به نامتعادل بودن سیستمهاي توزيع پخش بار آن بايد بصورت سه فاز انجام شود .از طرف ديگر در پخش بار سیستمهاي
انتقال معموال بارها بصورت توان ثابت مدل ميشوند چرا كه اكثرا بار آنها پستهاي فوق توزيع ميباشند كه بصورت يوک بوار
توان ثابت در نظر گرفته ميشوند .اما از آنجا كه در سیستم توزيع بارها تنوع زيادي دارند و شامل بارهاي توان ثابوت ،جريوان
ثابت ،امپدانس ثابت يا تركیبي از اينها ميباشند ،مدلسازي هر يک از اين بارها نیز بايد در محاسبات پخش بوار لحواظ شوود.
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همچنین ،با توجه به وجود منابع تولید پراكنده در شبکهي توزيع ،در رويهي پخش بار اين شبکهها ،ميبايست مدلسوازي ايون
منابع انجام شده و پخش بار با در در نظر گرفتن تغذيه از دو سو صورت پذيرد.
روشهاي مختلفي براي پخش بار سیستمهاي توزيع ارائه شده است .هر يک از اين روشها مزايوا و معايوب خواص خوود را
دارند .بعضي از اين روشها بر اساس روشهاي سنتي شبکهي انتقال بسط داده شدهاند .بعضي ديگر بر اساس توپولوژي و ساختار
اين شبکهها توسعه يافتهاند .روشهاي نیوتن رافسون مانند ،پیشرو-پسرو و روشهاي مستقیم از جملهي اين روشها هسوتند
[.]36
 -1-1-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي پخش بار شامل موارد زير ميباشد:
 تعیین يک شین به عنوان شین مرجع همراه با مشخص كردن ولتاژ آن
 مشخص كردن توان تزريقي شینهاي PQ

 مشخص كردن توان اكتیو تزريقي شینهاي  PVبه همراه تعیین اندازهي ولتاژ آنها
 مشخص كردن مدل بارها (بارهاي توان ،جريان و امپدانس ثابت)
 توپولوژي و پارامترهاي شبکه (شامل امپدانس خطوط)
 -2-1-5-5خروجيهاي رويه

تحلیل پخش بار يک فیدر ميتواند پارامترهاي زير را بصورت تک فاز يا سه فاز بدست دهد:
 اندازه و زاويه ولتاژ در همه شینها
 شارش جريان هر يک از خطوط
 تلفات هر خط
 تلفات كل فیدر

 -3-1-5-5رويههاي پيشنياز
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

رويههاي پیشنیاز پخش بار ،رويههاي محاسبهي امپدانس خطوط ،پیشبیني بار و تخصیص/تخمین بار مويباشوند .بوراي
انجام پخش بار ميبايست بارهاي گرهها مشخص باشند كه از اين روي ،دو رويهي پیشبیني بار و تخصویص/تخمین بوار بوه
منظور ارائهي اين ورودي اجرا ميشوند.
 -4-1-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )1-5نمايش داده شده است.
ام دانس خطوط
اندازه و زاويه ولتاژ شينها
جريان خطوط
تلفات

رويه پخش بار

رويه محاسبه
ام دانس خطوط

شين مرجع و ولتاژ آن
مدل بارها
توان و ولتاژ شينهاي PV

رويه پيش بيني
بار
توان شينهاي PQ

رويه تخصي
 -تخمين بار

شكل ( :)1-5روندنماي رويهي پخش بار

-2-5-5

بازيابي

اين رويه ،براي مطالعهي اثر خاموشي هاي اجباري (مثال در اثر خطاي روي خط) يا برنامهريزي شده ،بر سیستمهاي توزيع
طراحي شده است و طرح بهینهي كلیدزني را به منظور بازيابي توان الکتريکي به مشتركین مييابد .اين رويه ،هم بوه صوورت
آفالين در استراتژيهاي از پیش تعیین شدهي خاموشيها و هم به صورت آنالين به منظور كموک بوه بهورهبوردار در يوافتن
عملکرد صحی پس از وقوع خطا به كار ميرود .بازيابي داراي چهار مرحلهي :وقوع خطا ،ايزولهسوازي خطوا ،تغذيوهي مجودد
مشتركیني كه تحت تأثیر خطا قرارگرفتهاند و بازگشت شبکه به حالت نرمال پس از رفع خطا ميباشد .در رويوهي نورمافوزاري
مختص آن ميتوان تابع هدف هايي همچون حداقل كردن تلفات شبکه ،حداقل كردن تعداد المانهاي اضافهبار شوده ،حوداقل
كردن میانگین بارگذاري المانها و يا حداكثر كردن میانگین ولتاژ را در نظر گرفت [.]37
 -1-2-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي بازيابي عبارتند از:
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 بار شینهها
 ظرفیت تولید شینهها
 وضعیت مدار شکنها قبل از وقوع حادثه
 سوسپتانس و حداكثر اختالف زاويهي فاز خطوط
 ظرفیت خطوط
 -2-2-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي بازيابي عبارتند از:
 دياگرام تک خطي شبکه با وضعیت جديد كلیدها و مدارشکنها
 تولید در شینها
 زاويهي فاز شینها
 وضعیت مدارشکنها و كلیدها
 فلوي توان خطوط
 مدت زمان بازيابي
 -3-2-5-5رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز بازيابي ،پیش بیني بار ،تخصیص/تخمین بار ،پخش بار و محاسبهي امپدانس خطوط ميباشند .رويههاي
پیشبیني بار و تخصیص/تخمین بار به منظور تعیین بار شینهها به كار ميروند .پخش بار به منظور بررسي شرايط فني سیستم
(فلوي توان خطوط ،زاويه فاز شینهها ،میزان بارگذاري المانها) اجرا ميشود.
 -4-2-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )2-5نمايش داده شده است.
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

سوس تانس و حداك ر زاويه فاز خطوط
وضعيت جديد كليدها و مدارشكنها
توليد و زاويه فاز شينها

رويه محاسبه
ام دانس خطوط

ظرفيت توليد شينها

رويه بازيابي

وضعيت مدار شكنها قبل از وقو حاد ه

فلوي توان خطوط
مدت زمان بازيابي

ظرفيت خطوط
رويه پيش بيني
بار
بار شينها
رويه تخصي
 -تخمين بار

شكل ( :)2-5روندنماي رويهي بازيابي

-3-5-5

اتصال كوتاه

امنیت يک سیستم توزيع در گرو اطالع دقیق و جامع از جريانهاي خطاي اتصال كوتاه و توانايي تجهیزات حفاظتي (فیوزها
و مدارشکن ها) در متوقف كردن چنین جريانهايي است .در غیر اين صورت ،امکان آسیب رسیدن به تجهیزات و پرسنل تعمیر و
نگهداري وجود دارد .در سیستمهاي بزرگ ،تحلیل اتصال كوتاه ،به منظور طراحي كلیدها و تنظیمات رلهها به كار ميرود [.]38
جريان خطاي سه فاز ،بیشترين دامنهي جريان اتصال كوتاه را ايجاد ميكند ،بنوابراين بوه عنووان بودترين حالوت ،اسواس
انتخاب كلیدها از روي جداول قابلیت اتصال كوتاه ارائه شده توسط كارخانهي سازنده ميباشد .خطاهاي نامتعادل (كه احتموال
وقوع آنها بیش از خطاي متعادل سه فاز است) به منظور تعیین مشخصههاي جريان-زمان و تنظیمات تجهیزات حفاظتي اضافه
جريان و خطاي زمین و هماهنگي آنها حائز اهمیت ميباشد [.]39
محاسبات اتصال كوتاه براي خطاي سه فاز متعادل را مي توان به سادگي با در نظر گورفتن تنهوا يوک فواز انجوام داد .اموا
محاسبات خطاهاي نامتقارن پیچیده تر است .در سیستمهاي سه فاز متعادل ،از مؤلفههاي متقارن بدين منظور استفاده ميشود،
اما در سیستمهاي توزيع كه خود ذاتا نامتعادل هستند ،كوپلینگ متقابل نابرابر بوین فازهوا ،منجور بوه كوپلینوگ متقابول بوین
تواليهاي شبکه ميگردد و بنابراين ،استفاده از مؤلفههاي متقارن فايده اي ندارد .دلیل ديگر نامناسب بودن اين روش ،محدود
بودن محاسبات به يک فاز (مثال  )aميباشد [ .]40بنابراين ،تحلیل اتصال كوتاه در شبکههاي توزيع نامتعادل نیازمنود در نظور
گرفتن اين مالحظات است كه ميبايست در رويهي نرمافزاري مربوطه به كار رود.
 -1-3-5-5وروديهاي رويه
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وروديهاي رويهي اتصال كوتاه عبارتند از:
 اطالعات شبکهي طراحي شده
 اطالعات فني تجهیزات شامل:
 داده هاي فیدر شامل :نوع فیدر ،سايز ،طول ،تعداد در هر فاز ،نوع از لحاظ مغناطیسي يا غیر مغناطیسي و نوع مادهي
هادي (مس يا آلومینیوم)
 دادههاي ترانسفورماتور شامل اتصاالت سیمپیچي ،اتصال زمین به خنثي ثانويه ،ريتینگ ولتاژ اولیه و ثانويه ،ريتینگ
 ،KVAامپدانس در تپ و جا به جاگر فاز
 دادههاي راكتور شامل ولتاژ نامي و امپدانس
 دادههاي مربوط به مشاركت تولید (ژنراتورهاي سنکرون و شبکهي برق سراسري) ،راكتانس اتصال كوتواهMVA ،
نامي ،ولتاژ نامي ،مشاركت سه فاز و تک فاز به زمین (براي منابع شبکهي برق سراسري) و نسبت X/R
 دادههاي مربوط به مشاركت موتورها شامل راكتانس اتصال كوتاه KVA ،نامي ،ولتاژ نامي و نسبت X/R
 -2-3-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي اتصال كوتاه عبارتند از:
 قدرت اتصال كوتاه در هر نقطه از شبکه
 جريان هاي اتصال كوتاه در هر نقطه از شبکه (نتايج محاسبات خطاي سوه فواز و نامتعوادل شوامل ولتواژ ،دامنوه و
زاويه ي فاز جريان خطاي محاسبه شده در هر نقطه از شبکه (جريانهاي خطا شامل مؤلفوهي متقوارن ،اوج و DC

ميباشند)
 نسبت  X/Rنقطهي خطا
 -3-3-5-5رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز اتصال كوتاه ،محاسبه ي امپدانس خطوط ميباشد .اين رويه به منظور محاسبهي امپدانس نقطه خطا نیز
به كار ميرود.
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 -4-3-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )3-5نمايش داده شده است.
ام دانس خطوط
جريانهاي اتصال كوتاه در هر نقطه از شبكه
قدرت اتصال كوتاه در هر نقطه از شبكه
نسبت  X/Rنقطه خطا

رويه اتصال كوتاه

رويه محاسبه
ام دانس خطوط

اطالعات شبكه
اطالعات فني تجهيزات

شكل ( :)3-5روندنماي رويهي اتصال كوتاه

-4-5-5

جايابي خازنها

نصب خازنهاي موازي در شبکه هاي توزيع ،فوايدي همچون كاهش تلفات ،بهبود ضريب توان و ولتاژ فیودر و آزادسوازي
ظرفیت خطوط را به همراه ميآورد .خازنگذاري در شبکههاي توزيع ،يک مسأله بهینهسازي بوده كه با الگوريتمهاي مختلوف
قابل حل خواهد بود كه توسط آن محل نصب خازنها و ظرفیت مورد نیاز هر يک از آنها تعیین ميگردد.
 -1-4-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي جايابي خازنها عبارتند از:
 توان حقیقي و راكتیو بارهاي موجود در شبکه (براي هر باس)
 حدود قیود (شامل حداقل و حداكثر ولتاژ و )...
 دادههاي شبکه (شامل دادههاي خطوط و بارها و تعداد شینهها)
 امپدانس خطوط (شامل راكتانس و مقاومت)
 باسهاي كانديد براي نصب خازن
 ظرفیتهاي خازنهاي تجاري موجود
 ثابتهاي هزينه (همچون هزينهي معادل ساالنهي هر واحد تلفات و هزينهي ثابت نصب خازن)
 -2-4-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي جايابي خازنها عبارتند از:
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 باسهاي محل جاگذاري خازن
 سايز خازنها بر حسب MVAR

 بهبود فني حاصل شده در اثر نصب خازن ها (همچون تلفات و میزان كاهش تلفات ايجاد شده در شبکه بور حسوب
درصد ،هزينه،میزان كاهش هزينه ،پروفیل ولتاژ بهبود يافته )...
 -3-4-5-5رويههاي پيشنياز

رويههاي پیش نیاز رويهي جايابي خازنها ،رويههاي محاسبهي امپدانس خطوط ،پیشبیني بار و تخصیص/تخمین بار بوه
منظووور تعیووین بووار شووینههووا و پخووش بووار بووه منظووور محاسووبهي كمیووتهوواي بهبووود يافتووه همچووون تلفووات و ولتاژهووا
ميباشد.
 -4-4-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل  4-5نمايش داده شده است.

ام دانس خطوط
باسهاي محل جاگذاري خازنها
سايز خازنها
بهبود فني حا ل شده در ا ر نصب خازنها

رويه جايابي خازنها

رويه محاسبه
ام دانس خطوط

حدود قيود
شينهاي كانديد براي نصب خازنها
ظرفيت خازنهاي تجاري موجود
ابتهاي هزينه

رويه پيش بيني
بار

توان شينهاي PQ

رويه تخصي
 -تخمين بار

شكل ( :)4-5روندنما رويهي جايابي خازنها

-5-5-5

كاهش شبكه

اين رويه براي كاهش سايز مدل يک شبکه با جايگزيني باسها و المانهاي شبکه (خطوط ،ترانسفورماتورها و غیوره) كوه
آنها را با يک شبکهي معادل كوچکتر اما دقیق اتصال ميدهد ،به كار ميرود .اين شبکهي معادل ،تعداد باسها و شاخههواي
كمتري از شبکهي اصلي دارد ،اما همچنان پاسخ صحی به خطاها و يا محاسبات پخش بار در قسمت كواهش نیافتوه را ارائوه
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مي دهد .به طور كلي كاهش سايز شبکه به منظور انجام محاسبات اتصال كوتاه و نیز انجام محاسبات پخش بار به كار ميرود.
شبکه ي با سايز كاهش يافته همان نتايج اتصال كوتاه و پخش بار شبکهي اصلي را به دست ميدهد .گرههاي مرزي به طوور
خودكار توسط اين برنامه تعیین ميگردند [.]41
 -1-5-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي كاهش شبکه عبارتند از:
 دادههاي شبکه شامل اتصاالت خطوط و امپدانس آنها جهت تشکیل  Ybusشبکه
 -2-5-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي كاهش شبکه عبارتند از:
 معادلهاي سري و موازي شامل مؤلفههاي توالي مثبت ،منفي و صفر بر اساس نوع كاهش سايز شبکه (پخش بار يا
اتصال كوتاه) ميباشد .براي پخش بار ،ژنراتورها و تزريقهاي مرزي نیز محاسبه ميگردند.
 Ybus شبکهي جديد
 -3-5-5-5رويههاي پيشنياز

رويهي پیش نیاز كاهش شبکه ،محاسبه امپدانس خطوط به منظور محاسبه و تشکیل ماتريس ادمیتانس شبکه ميباشد.
 -4-5-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )5-5نمايش داده شده است.
ام دانس خطوط
معادلهاي سري و موازي شامل م لفه هاي توالي
م بت ،منفي و فر
 Ybusشبكهي جديد

رويه كاهش شبكه

شكل ( :)5-5روندنما رويهي كاهش شبكه

-6-5-5

متعادل كردن بار

اتصا ت خطوط

رويه محاسبه
ام دانس خطوط
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عدم تعادل يکي از مشکالت مهم شبکه هاي توزيع است كه به دلیل عدم آشنايي با الگوي بار مشوتركین مختلوف ،وجوود
مشتركین سه فاز نامتعادل و تک فاز ،غیر يکنواخت بودن مصرف مشتركین و عدم توزيع مناسب مشتركین بین فازهاي مختلف
شبکه ايجاد ميشود .اين امر سبب مي گردد تا يک جريان برگشتي در سیم نول شبکه جاري شده و مشکالتي از قبیل كواهش
كیفیت ولتاژ ،افزايش تلفات سیم هاي فاز و نول ،برق دار شدن سیم نول ،اشغال ظرفیت شبکه ،باال رفتن هارمونیکهاي شبکه
ميگردد [ .]37روش متعادلسازي بارها ميتواند بر اساس مصرف قراردادي ،بر اساس تعداد مشتركین و يوا براسواس متوسوط
توان مصرفي باشد [.]42
در رويهي نرمافزاري مربوطه ،بهینهسازي اتصال بارهاي دو فاز و تکفاز با هدف رسیدن به بارگذاري متعادل سیستم انجام
ميگیرد.

 -1-6-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي متعادل كردن بار عبارتند از:
 بار اكتیو و راكتیو هر يک از فازها
 مقدار شاخص عدم تعادل در شبکه
 نتايج پخش بار اولیهي شبکه
 میزان تلفات در شبکهي اولیه
 قیود فني همچون حدود مجاز افت ولتاژ و ...
 -2-6-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي متعادل كردن بار عبارتند از:
 میزان بار اكتیو و يا راكتیو تغییر كرده در هر يک از فازها
 ظرفیت خازن و يا راكتور نصب شده در هر يک از فازها به منظور متعادلسازي
 نتايج حاصل از پخش بار شبکه با اتصال بارهاي جديد
 میزان تلفات جديد
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 -3-6-5-5رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز رويهي متعادلسازي ،عبارتند از پیشبیني بار ،تخصیص/تخمین بار و پخش بار .به منظور تعیین بارهاي
شبکه ،دو رويهي پیشبیني بار و تخصیص/تخمین بار اجرا ميشوند .در واقع ،پس از پیش بیني بار در مرحله ي طراحي شبکه
هاي توزيع ،متعادلسازي آن صورت مي گیرد .رويه ي پخش بار نیز ،به منظور بررسي شرايط فني شبکه اولیوه و همچنوین بوا
آرايش جديد بارهاي متعادل شده انجام ميشود.
 -4-6-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )6-5نمايش داده شده است.
نتاي پخش بار اوليه شامل تلفات
بار اكتيو و راكتيو تغيير كرده در هر يک از فازها

سايز خازن و راكتور زم
نتاي پخش بار شبكه جديد

رويه متعادل كردن
بار

رويه پخش بار

حدود قيود فني
مقدار شاخ عدم تعادل در شبكه
رويه پيش بيني
بار
بار شينها
رويه تخصي
 -تخمين بار

شكل ( :)6-5روندنماي رويهي متعادلسازي بار

-7-5-5

پيشبيني بار

پیشبیني بار میانمدت ،اولین قدم در طراحي شبکههاي توزيع بوده و بنابراين از اهمیت ويژهاي برخوردار است .بوه طوور
كلي براي پیشبیني بار در هريک از سطوح تولید ،انتقال و توزيع روش هاي مختلفي وجود دارد .براي پیشبیني بار در شوبکه-
هاي توزيع روشهاي متعددي پیشنهاد شده است ،اين روشها به طور كلي به چهار دسته زير تقسیم ميشوند [:]43
 روش مصرف نهايي
 روش هاي زماني
 روش كاربري اراضي
 روشهاي نوين مانند روش شبکه هاي عصبي مصنوعي

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

155
ويرايش اول،خرداد 1394

درحالیکه پیشبیني میانمدت بار به منظور برنامهريزي شبکه است ،پیشبینيهاي كوتاهمدت جهت بهرهبرداري از سیسوتم
توزيع ،با زمانهاي در پیش نمونهي در محدودهي يک ساعت تا يک هفته مورد نیاز ميباشند .روش پیشبیني بار بر پايهي
تركیب اندازهگیريهاي بار موجود با مدلهاي بار گروههاي مختلف مشتركین استوار ميباشد .بار كنوني بر روي هر پسوت
توزيع بر پايهي مدلهاي بار گروههاي مختلف مشتركین و بر اساس اطالعات آب و هوايي حاكم محاسبه محاسبه ميگردد
[.]35
 -1-7-5-5وروديهاي رويه

هر يک از اين روشهاي پیشبیني بار مذكور در بخش قبل ،با توجه به پیچیدگي و دقت آن ،به مجموعهاي از اطالعات و
دادهها نیاز دارد .در روش مصرف نهايي ،اطالعات تجهیزات مصرف كنندهي بار (مانند كولر ،يخچال ،تلويزيون ،كامپیوتر و  )...و
نحوهي رشد آنها در سالهاي آينده مورد نیاز است كه اطالعات بسیار متنوعي بوده و دسترسي به آنها دشووار اسوت .ورودي در
روشهاي زماني ،اطالعات و آمار رفتار بار در سالهاي گذشته بوده و در روشهاي كواربري اراضوي ،ورودي اطالعوات و آموار
كاربرها و تراكم ساخت و ساز در نقاط مختلف شهر در سال هاي آينده ميباشد كه ميتواند بر اساس پویشبینوي برناموههواي
توسعهي شهري ،اقتصادي ،صنعتي ،خدماتي و كشاورزي با روشهاي خاصوي محاسوبه و تعیوین گوردد .در روشهواي نووين،
دستهبندي بارها براي روزهاي مختلف هفته ،تعطیالت عمومي فصل گرم و فصل سرد انجام شده و عوامل تأثیرگذار بر مصرف
بار همچون دماي هوا ،پوشش ابر ،ساعات آفتابي و میزان بارش نیز در نظر گرفته ميشوند [.]9
وروديهاي الزم جهت انجام برآورد بار به طور كلي عبارتند از [:]44
 نقشه جغرافیايي منطقه
 اطالعات مشتركین شبکه توزيع (مختصات مشترک و نوع مصرف)
 اطالعات مصرفي انرژي مشتركین براي چند سال سابقه مصرف انرژي مشتركین
 اطالعات طرحهاي توجیهي و فازهاي بهره برداري براي مشتركین صنعتي و مشتركین بزرگ شبکه
 اطالعات آماري چاه هاي كشاورزي )شامل قدرت قراردادي چاه براي چاه هاي بدون برق موجود در منطقه)
 اطالعات طرحهاي جامع و تفصیلي شهرداري
 مدلهاي بار مشتركین (خانگي ،تجاري ،كشاورزي و )...
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 -2-7-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي پیشبیني بار عبارتند از [:]44
 انرژي برآورد شده و بار برآورد شده هر سايت به تفکیک گروه هاي اصلي مصرف در طول دورهي برآورد
 انرژي برآورد شده و بار برآورد شدهي كلي براي هر سايت در طول دورهي برآورد
 انرژي برآورد شده و بار برآورد شده براي كل ناحیه به تفکیک گروههاي اصلي مصرف در طول دورهي برآورد
 -3-7-5-5رويههاي پيشنياز

پیش بیني بار ،رويه ي پیش نیاز ندارد.
 -4-7-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )7-5نمايش داده شده است.
نقشه جغرافيايي منطقه
انرژي و بار برآورد شده براي هر سايت وكل
ناحيه به تفكيک گروههاي مصرف و به
ورت كلي

اطالعات مشتركين )شامل مختصات ،نو مصرف و ميزان
انرژي مصرفي(

رويه پيش بيني
بار

اطالعات طرح هاي توجيهي و فازهاي بهره برداري

اطالعات آماري چاههاي كشاورزي
اطالعات طرحهاي جامع و تفصيلي شهرداري
مدلهاي بار مشتركين

شكل ( :)7-5روندنماي رويهي پيشبيني بار

-8-5-5

جايابي پستها

رويهي جايابي پستهاي توزيع ،مکان بهینه پستهاي توزيع را از بین مکانهاي پیشنهادي آنها تعیین ميكند .مکوان و
اندازهي پستها بايد به گونهاي تعیین شود كه تمامي نقاط بار با كمترين هزينهي ممکن برق دار شوند .انتخاب مکان واندازهي
پستها به فاكتورهاي مختلفي چون چگالي بار نقاط بار ،محدوديتهاي جغرافیايي و  ...وابسته است.
در شناسايي نقاط كانديد براي احداث پست ،فاكتورهايي منظور ميشود كه برخي از آنها عبارتند از :در دسترس بودن زمین،
قیمت زمین ،مکان پستهاي موجود ،نزديکي به مراكز بار و ...بر اين اساس نقاط مناسب براي نصب پست مشخص ميشود و
پس از اعمال به برنامه ،برخي از اين نقاط براي احداث پست برگزيده شود [.]45
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مسألهي جايابي پستهاي توزيع يک مسألهي بهینهسازي با تابع هدف هزينهي كل (شامل مواردي همچون هزينهي ثابت
زمین ،هزينهي تلفات ،تعمیر و نگهداري ،هزينهي مرتبط با احداث پستها و فیدرها و  )...و قیود مربوطه (شامل مواردي همچون
محدودهي مجاز ولتاژ ،بيبرق نشدن هیچ نقطهاي از شبکه و  )...ميباشد.
به طور كلي ،براي انجام محاسبات جايابي پست هاي توزيع بايد مراحل زير انجام شود [:]44

 مشخص كردن نقاط بار
 تعیین مکان هاي پیشنهادي براي احداث پست ها
 تعیین هزينههاي احداث زمین و. . .

 مشخص كردن وضعیت بارهاي اختصاصي و جدكردن آنها از بقیه مشتركین
 انجام محاسبات بهینه سازي براي تعیین مکان پست هاي توزيع و تعیین ظرفیت اولیه براي هر يوک از
آنها
 -1-8-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي جايابي پستها عبارتند از [:]44
 اطالعات پستهاي موجود
 نقشه منطقه
 اطالعات طرحهاي جامع و تفصیلي شهرداري
 بار سايتها
 اطالعات فني و اقتصادي انواع ترانسفورماتور شركتهاي سازندهي ترانسفورماتور
 قیمت تأسیسات ،زمین ،هزينهي تلفات ،تعمیر و نگهداري ،هزينهي مرتبط با احداث پستها و فیدرها
 پارامترهاي فني شامل :ولتاژ نامي فشار متوسط شركت توزيع ،طول عمر مفید تجهیزات ،ضريب تلفات توان ،ضريب
بارگذاري ترانسفورماتور ،حداكثر درصد افت ولتاژ مجاز ،ضريب توان ،حداكثر ظرفیت پست هوايي
 پارامترهاي اقتصادي شامل :نرخ تورم و بهره ،ارزش تلفات توان ،ارزش تلفات انرژي
 وضعیت پستهاي موجود از لحاظ حريم ،پیک بار و مشکالت موجود
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 مکانهاي پیشنهادي براي احداث پست
 -2-8-5-5ژنراتورهاي موجود در شبكه و نحوه اتصال و ظرفيت آنهاخروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي جايابي پستها عبارتند از [ ]44و [:]45
 تعداد بهینهي پستهاي توزيع
 مکان بهینهي پستهاي توزيع
 ظرفیت پستها
 ناحیه ي سرويسدهي هر يک از پستها
 زمان نصب هر پست
 درصد بارگذاري پستها در حال حاضر و سالهاي آتي
 -3-8-5-5رويههاي پيشنياز

رويهي پیشنیاز پیشبیني بار ميباشد ،چرا كه به منظور جايابي بهینهي پستهاي توزيع ،مي بايست بار سايتها مشخص
باشد.
 -4-8-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )8-5نمايش داده شده است.
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نقشه جغرافيايي منطقه

تعداد بهينه پست هاي توزيع
مكان بهينه پست هاي توزيع
ظرفيت پستها
ناحيهسرويس دهي هر يک از پستها
زمان نصب هر پست
در د بارگذاري پستها در حال حاضر و
سالهاي آتي

ترانسفورماتور انوا اقتصادي و فني اطالعات
سازندهي ترانسفورماتور شركتهاي
رويه جايابي پستها

قيمت ت سيسات ،زمين ،هزينه تلفات ،تعمير و
نگهداري ...
پارامترهاي فني شامل :ولتاژ نامي فشار متوس
شركت توزيع ،طول عمر مفيد تجهيزات ...
اطالعات طرحهاي جامع و تفصيلي شهرداري
پارامترهاي اقتصادي شامل :نر تورم و بهره ...
وضعيت پست هاي موجود از لحا حريم ،پيک بار
و مشكالت موجود
مكانهاي پيشنهادي براي احدا پست
بار سايتها

رويه پيش بيني
بار

شكل ( :)8-5روندنماي رويهي جايابي پستها

-9-5-5

محاسبهي ام دانس خطوط

محاسبهي امپدانس خطوط براي تحلیل سیستمهاي قدرت حائز اهمیت است .امپدانسها به منظور مدلسازي خطوط هوايي
يا زيرزمیني و كابلهاي يک سیستم توزيع به كار مي رود و دقت آن ،دقت پخش بار نامتعادل سیستم توزيع را تعیین مينمايد.
عالوه بر اين ،دقت تحلیل خطا در حوزهي زمان نیز به فرضیات در نظر گرفته شده در محاسوبهي امپودانس خطووط شوبکهي
توزيع بستگي دارد .به طور كلي ميتوان گفت ،محاسبهي امپدانس خطوط و كابلهاي شوبکهي توزيوع ،تحلیول خطوا ،حالوت
ماندگار و حالت گذرا را تحت تأثیر قرار ميدهد .روشهاي مختلفي براي محاسبهي امپدانس در شبکهي توزيع وجود دارد كوه
متداولترين آنها براي خطوط هوايي ،روابط كارسون 1و روابط پالكس 2براي كابلهاي زيرزمیني ميباشد .ايون روابوط شوامل
محاسبهي امپدانس خودي و متقابل يک هادي است [ .]46رويهي نرمافزاري مربوطه ،ابزاري مناسب جهت طراحوي و تحلیول
شبکههاي توزيع محسوب ميشود.
 -1-9-5-5وروديهاي رويه

ورودي رويهي محاسبهي امپدانس خطوط ،پارامترهاي فیزيکي خطوط ميباشد.

Carson
Pollaczeck

1
2
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 -2-9-5-5خروجيهاي رويه

خروجي رويهي محاسبهي امپدانس خطوط ،ماتريسهاي امپدانسهاي سري و موازي خطوط در حوزهي فاز و توالي موي-
باشد.
 -3-9-5-5رويههاي پيشنياز

رويه پیش نیاز ندارد.
 -4-9-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )9-5نمايش داده شده است.
ماتريسهاي ام دانسهاي سري و موازي خطوط
در حوزهي فاز و توالي

رويه محاسبه
ام دانس خطوط

پارامترهاي فيزيكي خطوط

شكل ( :)9-5روندنما رويهي محاسبهي ام دانس خطوط
-10-5-5

ارزيابي Arc flash

انرژي آزاد شده از قوس الکتريکي ناشي از خطا ،موجب افزايش دما و فشار در محویط اطوراف گشوته و فشوار مکوانیکي و
گ رمايي بر تجهیزات نزديک به آن وارد آورده و شرايط خطرآفريني را براي كاركنان مربوطه ايجاد ميكند .اين پديده ،بر حسب
انرژي رخداد قوس الکتريکي ) )1AFIEاندازهگیري ميشود تا سط تجهیز حفاظتي شوخص ) )2PPEو مورز حفاظوت قووس
الکتريکي ) )3FPBرا تعیین نمايد [ .]39اين رويهي نرمافزاري به محاسبهي اين شاخصها پرداخته و ابزاري مناسب به منظور
كمینه كردن احتمال آسیبرساني به پرسنل مربوطه محسوب ميگردد .اين رويه ،ابزاري مفید در جهت تعیین گروه خطر ،سط
 PPEمورد نیاز و كلیه ي اقدامات مورد نیاز به منظور حداقل ساختن شرايط خطرآفرين براي افراد پرسنل ميباشد .براي اجراي
اين رويه ،اطالع از جريانهاي اتصال كوتاه و زمان پاکسازي خطاي تجهیزات حفاظتي الزم است [.]47
1

Arc Fash Incident Energy
Personal Protective Equipment
3
Flash Protection Boundry
2
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 -1-10-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي ارزيابي  Arc Flashعبارتند از:
 مقادير جريانهاي اتصال كوتاه
 ظرفیت هر ترانسفورماتور قدرت
 دياگرام تکخطي شبکه
 سايز و طول كابلها
 طرح حفاظت مورد استفاده و زمان تريپ تجهیزات حفاظتي
 -2-10-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي ارزيابي  Arc Flashعبارتند از:
 انرژي آزاد شده از قوس
 سط تجهیز حفاظتي شخص )(PPE
 مرز حفاظت قوس الکتريکي )(FPB

 گروه خطر
 -3-10-5-5رويههاي پيشنياز

رويه هاي پیش نیاز ارزيابي  ،Arc Flashرويهي اتصال كوتاه ،جهت محاسبهي جريانهاي اتصال كوتاه و رويهي حفاظت،
جهت تعیین طرح حفاظت مورد استفاده در شبکهي توزيع و مدت زمان تريپ تجهیزات حفاظتي ميباشند.

 -4-10-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )10-5نمايش داده شده است.
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جريانهاي اتصال كوتاه
انرژي آزاد شده از قو
سط تجهيز حفاظتي شخ
مرز حفاظت قو الكتريكي
گروه خطر

)(PPE
)(FPB

رويه ارزيابي

Arc

Flash

ظرفيت هر ترانسفورماتور قدرت
دياگرام تک خطي شبكه
سايز و طول كابلها
طرح حفاظت مورد استفاده و زمان تري
تجهيزات حفاظتي

شكل (:)10-5

رويه اتصال
كوتاه

رويه حفاظت

روندنماي رويهي ارزيابي Arc Flash

 -11-5-5راهاندازي موتور
هنگاميكه يک موتور راهاندازي ميشود ،در يک مدت كوتاه ،جرياني حدود  7-6برابر جريان بار كامل ميكشد و بنوابراين،
افت ولتاژ بزرگي از منبع تغذيه (به عنوان مثال ترانسفورماتور يا ژنراتور) تا ترمینالهاي موتور ايجاد ميشود .اين موضوع ،اثرات
نامطلوبي همچون عمل كردن سیستم حفاظتي زيرولتاژ ،راهاندازي نشدن خود موتور (به دلیل متناسب بودن گشوتاور بوا مربوع
ولتاژ استاتور) را در پي دارد .تحلیل راه اندازي موتور به منظور تعیین افت ولتاژ و حداكثر سايز مجاز موتور انجام ميشود.
مراحل محاسبات موجود در اين رويه:
 مدلسازي سیستم و تعريف پارامترهاي تجهیزات مربوطه
 محاسبهي امپدانسهاي مربوطه براي هريک از تجهیزات موجود در مدل
 ارجاع كلیهي امپدانسها به يک ولتاژ مرجع
 ايجاد مدار معادل براي سطوح ولتاژ دلخواه
 محاسبهي  emfحالت ماندگار اولیه قبل از راهاندازي موتور
 محاسبهي ولتاژهاي سیستم طي راهاندازي موتور
چنانچه نتايج محاسبات اين موضوع را تأئید نمايند كه راهاندازي بزرگترين موتور ،سطوح ولتاژ غیر قابل قبولي را در سیستم
ايجاد نميكند ،پايان روند بوده و در غیر اين صورت اقداماتي همچون كاهش جريان راهاندازي موتور مثال توسط راهانودازهاي
ستاره-مثلث و يا كاهش امپدانس منبع به عنوان مثال از طريق افزايش سايز ژنراتور ،ترانسفورماتور يا كابلهواي تغذيوهكننوده
الزم است .محاسبات تا زمانیکه نتايج قابل قبول حاصل گردند ،تکرار ميشود [ ]48و [.]49
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 -1-11-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي راهاندازي موتور عبارتند از:
 دياگرام تکخطي شبکه
 حدود قابل قبول افت ولتاژ
 دادههاي مربوط به فیدرهاي شبکه شامل :ظرفیت خطاي شبکه ) ،(VAنسبت  X/Rشبکه
 دادههاي مربوط به ژنراتورها شامل :راكتانس گذرا ) ،(puظرفیت نامي ژنراتور )(VA

 داده هاي مربوط به ترانسفورماتورها شامل :ولتاژ امپدانس ترانسفورماتور ) ،(%ظرفیت نوامي ترانسوفورماتور )،(VA
جريان نامي ) ،(Aتلفات مسي )(W
 دادههاي مربوط به كابلها شامل :طول كابل ) ،(mمقاومت و راكتانس كابل )(Ω/km
 دادههاي مربوط به بارها شامل :مقدار بار ) (VAو ضريب توان میانگین )(p.u

 داده هاي مربوط به موتور شامل :جريان بار كامل ) ،(Aجريان روتور قفل شده ) ،(Aتوان نامي ) ،(Wضريب تووان
بار كامل ) ،(puضريب توان راهاندازي )(pu
 -2-11-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي راهاندازي موتور عبارتند از:
 emf حالت ماندگار اولیه قبل از راهاندازي موتور
 ولتاژهاي سیستم طي راهاندازي موتور

 -3-11-5-5رويههاي پيشنياز

پیشنیازهاي رويهي راهاندازي موتور عبارتند از :پیشبیني بار ،تخصیص/تخمین بار و رويهي محاسبهي امپدانس خطووط.
رويههاي پیشبیني بار و تخصیص/تخمین بار به منظور تعیین بارهاي سیستم به كار ميروند .همچنین ،رويوه پخوش بوار بوه
منظور محاسبه ي ولتاژهاي سیستم و بررسي میزان افت ولتاژ الزم است.
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 -4-11-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )11-5نمايش داده شده است.
داده هاي مربوط به كابلها شامل مقاومت و
راكتانس

رويه محاسبه
ام دانس خطوط

دياگرام تک خطي شبكه
حدود قابل قبول ولتاژ
 emfحالت ماندگار اوليه قبل از راهاندازي موتور
ولتاژهاي سيستم طي راه اندازي موتور

داده هاي مربوط به فيدرها

رويه راه اندازي موتور

داده هاي مربوط به ژنراتورها
داده هاي مربوط به ترانسفورماتورها
داده هاي مربوط به موتورها

رويه پيش بيني
بار

داده هاي مربوط به بارها
رويه تخصي
تخمين بار

شكل (:)11-5

-

روندنماي رويهي راهاندازي موتور

 -12-5-5مسيريابي فيدر
اين رويه شامل مسیريابي فیدرهاي فشار ضعیف و مسیريابي فیدرهاي فشار متوسط ميشود.
 مسیريابي فیدرهاي فشار ضعیف
مراحل اين رويه به شرح زير است:
 ترسیم فیدرهاي فشار ضعیف از خروجي هر پست توزيع در مسویرهاي مختلوف بوا در نظور گورفتن
محدودهي تغذيهي هر پست كه از مرحلهي جايابي پستهاي توزيع به دست آمده است.
 متصل نمودن مشتركین به شبکهي فشار ضعیف
 بهینهسازي سط مقطع و مسیر تغذيهي فیدرهاي فشار ضعیف
 اصالح ظرفیت پستها با توجه به بارهاي فشار ضعیف نهايي شده هر پست توزيع
 مسیريابي فیدرهاي فشار متوسط
در اين مرحله ،محاسبات بهینه سازي به منظور تعیین مسیر فیدرها ،سط مقطع ،چگونگي برقراري ارتباطها و نوع فیودرها
(هوايي-زمیني) انجام ميگیرد .محاسبات بهینهسازي با استفاده از روشهاي معتبر شناخته شده صورت ميگیرد [.]44
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 -1-12-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي مسیريابي فیدرهاي فشارضعیف شامل موارد زير است [:]44
اطالعات شبکهي موجود
نقشهي منطقهي مورد مطالعه
اطالعات فني سیمها و كابلها
مکان پستهاي توزيع الزم
افت ولتاژ مجاز در شبکهي فشار ضعیف
اطالعات بار مشتركین
ضريب توان و ضريب همزماني بار مشتركین
اطالعات هواشناسي و درجه حرارتها
محدوديتهاي تعیین شده براي نصب فیدرهاي هوايي يا زمیني
 پارامترهاي فني شامل :ولتاژ نامي فشار متوسط ،طول عمر مفید تجهیزات ،ضريب تلفات توان ،ضريب بارگذاري
ترانسفورماتور ،حداكثر درصد افت ولتاژ مجاز ،ضريب توان ،حداكثر ظرفیت پست هوايي
پارامترهاي اقتصادي شامل :نرخ تورم و بهره ،ارزش تلفات توان ،ارزش تلفات انرژي
قیمت تجهیزات و احداث
وروديهاي مسیريابي فیدرهاي فشار متوسط شامل موارد زير ميباشد [:]44
 بار پستها و مکان پستها
 مسیرهاي پیشنهادي با در نظر گرفتن محدوديت هاي تعیین شده در مسیرهاي جغرافیايي (قابل استفاده بودن براي
نصب فیدر ،هوايي يا زمیني بودن و )...
 اطالعات شبکهي توزيع و محل نقاط مانور شبکهي فشار متوسط موجود
 نقشهي جغرافیايي
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 پارامترهاي فني شامل :ولتاژ نامي فشار متوسط ،طول عمر مفید تجهیزات ،ضريب تلفات تووان ،ضوريب بارگوذاري
ترانسفورماتور ،حداكثر درصد افت ولتاژ مجاز ،ضريب توان ،حداكثر ظرفیت پست هوايي
 پارامترهاي اقتصادي شامل :نرخ تورم و بهره ،ارزش تلفات توان ،ارزش تلفات انرژي
 اطالعات پستهاي فوق توزيع (ظرفیت و مکان پستها در سالهاي طراحي و مکان احداث پست فووق توزيوع در
صورت نیاز)
 اطالعات فني سیمها و كابلها
 -2-12-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي مسیريابي فیدر فشار ضعیف شامل موارد زير است [:]44
مسیرهاي فیدرهاي فشار ضعیف
سط مقطع هاديهاي فیدرهاي فشار ضعیف
قدرت اصالح شدهي پستهاي توزيع
خروجيهاي مسیريابي فیدرهاي فشار متوسط شامل موارد زير است [:]44
مسیر فیدرهاي فشار متوسط
سط مقطع هاديها در هر يک از مسیر فیدرها
فیدرهايي كه بايد در هر يک از سالهاي طراحي اضافه يا حذف شوند يا ظرفیت آنها تغییر يابند
 -3-12-5-5رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشبیني بار و جايابي پستها پیشنیازهاي رويهي مسیريابي فیدر ميباشند .رويهي پویشبینوي بوار بوه منظوور
فراهم كردن اطالعات بار مشتركین و رويهي جايابي پستها به منظور تعیین اطالعات پستها (ظرفیت و مکان و  )...به كوار
ميروند.
 -4-12-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل  12-5نمايش داده شده است.
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افت ولتاژ مجاز در شبكه فشار ضعيف
اطالعات هواشناسي و درجه حرارتها
محدوديتهاي تعيين شده براي نصب فيدرهاي هوايي يا
زميني
مسير فيدرهاي فشار ضعيف
سط مقطع هاديهاي فيدرهاي
فشار ضعيف

مسيريابي
فيدرهاي فشار
ضعيف

قدرت ا الح شده پستهاي توزيع
اطالعات بار مشتركين
نقشه جغرافيايي منطقه
اطالعات شبكه
اطالعات فني سيمها و كابلها
پارامترهاي فني
پارامترهاي اقتصادي

مسير فيدرهاي فشار متوس
سط مقطع هاديها در هر يک از
مسير فيدرها
فيدرهايي كه بايد در هر يک از
سالهاي طراحي اضافه يا حذف
شوند يا ظرفيت آنها تغيير يابد

اطالعات پستها )مكان ،ظرفيت (...

پيش بيني بار

جايابي پستها

مسيريابي
فيدرهاي فشار
متوس
مسيرهاي پيشنهادي با در نظر
گرفتن محدوديتهاي تعيين
شده در مسيرهاي جغرافيايي

شكل (:)12-5

 -13-5-5بازآرايي

روندنماي رويهي جايابي پستها

1

در هر شبکه توزيع بطور كلي ،تعدادي كلید "در حالت عادي باز" و تعدادي كلید در"حالت عادي بسته" وجوود دارد .بوا
بستن بعضي كلیدهاي باز و باز نمودن برخي كلیدهاي متناظر در شبکهي اولیه ميتوان آرايش شوبکه را بوراي رسویدن بوه
اهدافي خاص جهت بهینه سازي شبکه مورد نظر تغییر داد .بديهي است با تغییر حالت كلیدهاي شبکه آرايش جديدي ايجاد
خواهد شد.
باتوجه به اينکه شبکههاي توزيع به صورت حلقوي طراحي و به صورت شعاعي بهره برداري ميگردند ،لذا بازآرايي روشوي
ساده و كم هزينه جهت استفاده از امکانات موجود بدون نیاز به هرگونه تجهیز جديد در شبکه هاي توزيع جهت نیل به اهوداف
Reconfiguration

1
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مختلفي از قبیل :كاهش تلفات اهمي ،كاهش اضافه بار فیدرها و ايجاد تعادل بار ،بهبود پروفیل ولتاژ ،كاهش تعداد كلیودزني و
...با در نظرگرفتن محدوديتها و قیودي كه در نهايت كاهش تلفات را به دنبال دارند ،مويباشود .در شوبکههواي توزيوع بوراي
برقرساني مستمر و قابل اطمینان به مصرفكنندهها به هنگام قطع شدن قسمتي از شبکه و همچنین تغییر فیدر تغذيه كننده و
به منظور كاهش تلفات و بهبود پروفايل ولتاژ ،انشعابات حلقوي در شبکه در نظر گرفته مويشوود .اموا در هنگوام بورقرسواني
ميبايست آرايش شبکه به گونهاي باشد كه در آن هیچگونه حلقهاي وجود نداشته باشد بازآرايي شبکههاي توزيع براي نیل بوه
اهداف متفاوتي صورت ميپذيرد .تجديدآرايش به منظور كاهش تلفات شبکه ،ايجاد توازن بارگذاري روي شوبکه و در صوورت
بروز خطا ،براي سرويسدهي بهكلیهي مشتركین و به حداقل رساندن نواحي بدون برق صورت ميپذيرد .از آنجايیکه شوبکهي
توزيع شامل تعداد زيادي سوئیچ ميباشد ،در نظر گرفتن تمام آرايشهاي موجود و امکان بررسي تمامي آنهوا توسوط روشوهاي
كالسیک میسر نیست .بنابراين ،بازآرايي شبکهي توزيع ،يک مسألهي بهینوهسوازي خواهود بودكوه بوا اسوتفاده از روشهواي
هوشمند (همچون الگوريتم ژنتیک PSO ،و )...ميتواند حل شود [.]50

 -1-13-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي بازآرايي عبارتند از:
 آرايش اولیهي شبکه (دياگرام شبکه ،وضعیت كلیدها)
 بار نقاط
 امپدانس خطوط
 حدود قیود اضافه ولتاژ ،اضافه جريان
 اطالعات نقاط تولید و تزريق توان به شبکه
 اطالعات قابلیت اطمینان المانها مانند نرخ خرابي و زمان تعمیرپارامترهاي اولیه كه قرار است پس از بازآرايي بهبود
يابند (همچون تلفات اولیه ،پروفیل ولتاژ اولیه ،میزان عدم تعادل در شبکه)
 -2-13-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي بازآرايي عبارتند از:
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 آرايش جديد شبکه شامل وضعیت جديد كلیدها
 پارامترهاي بهبود يافته (میزان كاهش تلفات ايجاد شده ،پروفیل ولتاژ بهبود يافته )...
 -3-13-5-5رويههاي پيشنياز

پیشنیازهاي رويهي بازآرايي عبارتند از :پخش بار ،پیشبیني بار ،تخصیص/تخمین بار و محاسبهي امپدانس خطوط .رويه-
هاي پخش بار و تخصیص/تخمین بار ،داده-هاي مربوط به بارها را تأمین ميكنند .رويهي پخش بار پارامترهايي كه قرار است
طي بازآرايي بهبود يابند (همچون تلفات و  )...را محاسبه مينمايد.
 -4-13-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )13-5نمايش داده شده است.

ام دانس خطوط

آرايش جديد شبكه شامل وضعيت جديد
كليدها
پارامترهاي بهبود يافته )ميزان كاهش
تلفات ايجاد شده ،پروفيل ولتاژ بهبود يافته(

رويه بازآرايي

حدود قيود
آرايش اوليه شبكه )دياگرام شبكه ،وضعيت
كليدها(
پارامترهاي اوليه كه قرار است پس از بازآرايي
بهبود يابند )هم ون تلفات اوليه ،پروفيل
ولتاژ اوليه ،ميزان عدم تعادل در شبكه(
داده هاي مربوط به بارها

شكل (:)13-5

رويه محاسبه
ام دانس خطوط

رويه پخش بار

رويه پيش بيني
بار
رويه تخصي
 -تخمين بار

روندنماي رويهي بازآرايي

 -14-5-5طراحي مسير بهينهي مانور
يکي از مسائلي كه در بهره برداري صحی و اصولي از شبکه توزيع به شدت مورد توجه قرار مي گیرد ،تعیین نقاط مناسوب
براي مانور شبکه و جابجايي مسیر تغذيه و يا اعمال خاموشي براي انجام سرويسهاي دورهاي روي شبکه و يا در مواقوع بوروز
حوادث و خاموشي هاي ناخواسته ميباشد .توجه به اين موضوع از يک سو موجب كاهش هزينه هاي سیستم شوده و از سووي
ديگر با توزيع بهینه و متناسب بار روي فیدرها ،بهره برداري صحی از شبکه را میسر ميسازد كه اين امر به نوبه خود افوزايش
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طول عمر مفید تجهیزات را به دنبال خواهد داشت و باعث كاهش متوسط زمان خاموشي مشتركین ميگردد .همچنین طراحي
صحی محل نقاط مانور در شبکههاي توزيع )فشار متوسط و فشار ضعیف) نقشي اساسي در افزايش ايمني گروههاي اجرايي ايفا
خواهد كرد [.]51
آخرين مرحله از طراحي شبکهي توزيع در شبکههاي شعاعي فشارمتوسط ،تعیین مسیرهاي مانور بوراي فیودرهواي فشوار
متوسط است .اين مرحله ،پس از تعیین مسیرهاي فیدرهاي فشارمتوسط اجرا ميشود .فیدرهاي پیشونهادي كوه در مرحلوهي
مسیريابي فیدرهاي فشارمتوسط به عنوان مسیر انتخاب نشدند ،ميتوانند به عنوان ورودي اين برنامه در نظر گرفته شوند و از
بین آنها مسیرهاي بهینهي مانور و همچنین محل سکسیونرهاي معموال باز و معموال بسته تعیین گردد [.]52
 -1-14-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي طراحي مسیر بهینهي مانور عبارتند از:
 دياگرام شبکه
 هزينههاي مربوط به احداث خطها و كلیدها (هزينههاي سرمايهگذاري ،نصب و تعمیر و نگهداري)
 -2-14-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي طراحي مسیر بهینهي مانور عبارتند از:
 مکان بهینهي خط و كلیدهاي جديد نصب شده در شبکه
 -3-14-5-5رويههاي پيشنياز

رويهي طراحي مسیر بهینه مانور ،رويهي پیشنیاز ندارد.
 -4-14-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )14-5نمايش داده شده است.
مكان بهينه خ و كليدهاي جديد نصب شده در
شبكه

شكل (:)14-5

رويه طراحي مسير بهينه
مانور

دياگرام شبكه
هزينه هاي مربوط به احدا خ و كليدها

روندنماي رويهي طراحي مسير بهينهي مانور
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 -15-5-5جايابي بهينهي تجهيزات حفاظتي (سكشانا يزرها ،ريكلوزرها ،نشانگرهاي خطا)
در اين بخش ابتدا به معرفي و تشري عملکرد تجهیزات حفاظتي مورد نظر پرداخته شده و سپس مسألهي جايابي بهینوهي
آنها توضی داده شده اشت.
 ريکلوزر
ريکلوزرها در شبکه هاي توزيع ،عمل قطع و وصل مجدد را انجام داده و به منظور حذف خطاهاي گذرا به كار ميرونود .بوا
توجه به اينکه اكثر خطاها در خطوط توزيع به صورت گذرا بوده و خود به خود رفع ميگردند ،در سیستم هاي توزيوع درمواقوع
بروز خطا،كلید تغذيه كنندهي خط را يک يا دو بار باز و بسته مينمايند تا از رفع خطاي واقع شده اطمینان حاصل شود.
 سکشنااليزرها
سکشنااليزرها با شمارش تعداد قطع و وصل ريکلوزرها ،به پايدار بودن خطا پي برده و بخوش خطوا دار شوبکه را از سواير
قسمتها جدا ميكنند .بدين ترتیب ،در صورت وقوع خطاي دائمي بر روي شبکه ،قطعي برق را مي توان به بخش كوچکي از
سیستم محدود كرد.
 نشانگرهاي خطا
يکي از راه هاي كاهش زمان خاموشي در خطوط توزيع تشخیص سريع و آسان محل وقوع خطا اسوت .طبیعوي اسوت كوه
تشخیص سريع محل وقوع خطا كمک زيادي به محدود كردن وسعت ناحیه خاموشي و برطورف شودن سوريعتر آن مويكنود.
نشانگرهاي خطا در حقیقت وسايلي هستند كه در نقاط مختلف خطوط توزيع نصب ميگردند و هنگام وقوع خطا به روشهاي
گوناگون (از جمله به وسیله  LEDديودهاي نورافشان و يا ارسال پیغام به  )RTUمحل آنرا اطالع ميدهند [.]53
وجود اينگونه تجهیزات جانبي ،موجب ارتقا قابلیت اطمینان شبکه هاي توزيع ميگردد؛ چراكه موجب كاهش مودت زموان
تشخیص خطا و خاموشي و بهبود شاخصهاي قابلیت اطمینان ميشود .جهت استفادهي مناسب از اين تجهیزات الزم است كه
اين تجهیزات در موقعیتهاي بهینه و به تعداد بهینه نصب گردند .از سويي ديگر ،نصب اينگونه تجهیزات هزينههايي نیوز در
بر دارد .بنابراين در تابع هدف اين مسأله ،ميبايست هزينهي نصب تجهیزات حفاظتي و هزينه انرژي توزيع نشوده سوالیانه در
نظر گرفته شود .مسآلهي بهینهسازي به منظور حداقل كردن هزينههاي قطع برق مشتركین همراه با هزينههاي سرمايهگذاري،
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نصب و تعمیر و نگهداري ساالنهي تجهیزات حفاظتي و هزينهي انرژي توزيع نشده ،همراه با قیودي جهت رسیدن به حوداقل
شاخصهاي قابلیت اطمینان حل ميشود.
 -1-15-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي جايابي بهینهي تجهیزات حفاظتي عبارتند از:
 اطالعات شبکه شامل :بارها ،طول مدار ،ابعاد شبکه ،میزان تقاضاي موجود بر روي شبکه ،تعداد و نوع بار مشتركین هر
فیدر ،نرخ رشد بار فیدرها و ...
 نرخ خرابي اجزا ،تعداد خطاي حادث شده بر روي شبکه در طول سال
 طول مدت دورهي مورد بررسي ،طول عمر تجهیزات
 شاخصهاي قابلیت اطمینان شبکهي اولیه شامل انرژي توزيع نشده ))SAIDI ،SAIFI ،ENS
 هزينههاي سرمايه گذاري ،نصب و تعمیر و نگهداري تجهیزات ،نرخ سود سواالنه ،نورخ توورم ،هزينوهي انورژي توأمین
نشدهي گروههاي مختلف مشتركین ،قیمت تجهیزات
 مدت زمان ايزوله سازي خطا ،مدت زمان مورد نیاز براي عملیات تعمیر ،مدت زمان تشخیص خطا ،مدت زموان بازيوابي
سرويس
 اطالعات قابلیت اطمینان شبکه مانند نرخ خرابي المانها و زمان تعمیر
 -2-15-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي جايابي بهینهي تجهیزات حفاظتي عبارتند از:
 تعداد و مکان بهینهي تجهیزات (سکشنااليزرها يا ريکلوزرها و يا نشانگرهاي خطا)
 شاخصهاي قابلیت اطمینان در شبکهي جديد
 صرفه جويي حاصل شده در هزينه (میزان كاهش هزينهي انرژي توزيع نشده)
 -3-15-5-5رويههاي پيشنياز
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

رويههاي پیشنیاز رويهي جايابي بهینهي تجهیزات حفاظتي عبارتند از :قابلیت اطمینان ،حفاظت ،بازيابي ،پیشبینوي بوار و
تخصیص /تخمین بار .رويهي قابلیت اطمینان به منظور محاسبهي شاخصهاي قابلیت اطمینان ،رويوهي حفاظوت بوه منظوور
تعیین مدت زمان ايزولهسازي و تشخیص خطا ،رويهي بازيابي به منظور تعیین مدت زمان بازيابي سرويس و رويههاي پوبش-
بیني بار و تخصیص/تخمین بار به منظور فراهم كردن دادههاي مربوط به بارها به كار ميروند.
 -4-15-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )15-5نمايش داده شده است.

تعداد و مكان بهينه تجهيزات
شاخصهاي قابليت اطمينان در شبكه جديد
رفه جويي حا ل شده در هزينه

رويه جايابي بهينه
تجهيزات حفاظتي

مدت زمان بازيابي سرويس

رويه بازيابي

مدت زمان ايزوله سازي خطا ،مدت زمان
تشخي خطا

رويه حفاظت

اطالعات شبكه
نر خرابي اجزا ،تعداد خطاي حاد شده بر
روي شبكه در طول سال
طول مدت دوره مورد بررسي ،طول عمر
تجهيزات
پارامترهاي اقتصادي )هزينه هاي
سرمايهگذاري ،نصب و تعمير و نگهداري
تجهيزات ،نر سود سا نه ،نر تورم (...
مدت زمان عمليات تعمير
شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه اوليه

رويه قابليت
اطمينان
رويه پيش بيني
بار

داده هاي مربوط به بارها
رويه تخصي
تخمين بار

شكل (:)15-5

-

روندنماي رويهي جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي

 -16-5-5زمين كردن
ضرورت زمین كردن در سیستم توزيع ،افزايش ايمني براي مردم عادي ،كاركنان بهورهبورداري ،و بوه طوور كلوي امووال و
تجهیزات شبکه ميباشد .خط مشيهاي مختلف جهت زمین كردن نقطهي ستاره يا نول سیستم ،رفتار سیستم را تحوت توأثیر
قرار ميدهد .به عنوان مثال حداكثر سط جريانهاي خطاي زمین و اضافه ولتاژ دائمي متأثر از نحوهي زمین كوردن سیسوتم
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مي باشند .به طور كلي ،زمین كردن با امپدانس پايین متناظر با جريان هاي خطاي زمین باال ولي اضافه ولتاژهاي پايین تحوت
شرايط خطا ميباشد .چهار روش كلي زمین كردن براي نقطهي نول سیستم الکتريکي به كار گرفته ميشووند كوه عبارتنود از
[:]35
 زمین كردن نقطهي نول به طور مستقیم (زمین كردن مستقیم)
 زمین كردن نقطهي نول از طريق يک امپدانس
 زمین كردن نقطهي نول از طريق كويل فرونشاني قوس
 ايزوله كردن كامل نول
 -1-16-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي زمین كردن عبارتند از:
 مقاومت الکتريکي زمین
 جنس خاک
 مساحت در دسترس
 اطالعات شبکه شامل امپدانس خطوط ،ظرفیت خازني خط
 مدت زمان متوسط خطا در شبکه
 امپدانس خطا
 -2-16-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي زمین كردن عبارتند از:
 میزان مورد نیاز كاهش مقاومت زمین
 نوع الکترودهاي زمین كردن
 ساختار الکترود و نحوهي اتصال آن به زمین
 -3-16-5-5رويههاي پيشنياز
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

رويههاي پیشنیاز رويهي زمین كردن ،محاسبهي امپدانس خطوط و رويهي حفاظت ميباشند .رويهي حفاظت بوه منظوور
تعیین مدت زمان متوسط خطا در شبکه به كار ميرود.
 -4-16-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )16-5نمايش داده شده است.
ام دانس خطوط و ام دانس نقطه خطا

ميزان مورد نياز كاهش مقاومت زمين
نو الكترودهاي زمين كردن

رويه زمين كردن

ساختار الكترود و نحوه اتصال آن به زمين

مقاومت الكتريكي زمين
جنس خا
مساحت در دستر

مدت زمان متوس خطا در شبكه

شكل (:)16-5

 -17-5-5تخصي

رويه محاسبه
ام دانس خطوط

رويه حفاظت

روندنماي رويهي زمين كردن

 /تخمين بار

مشخصهي بارز شبکههاي توزيع ،وسعت و گستردگي آن است كه اين مشخصوه موجوب پیچیودگي و ابهوام در بررسوي و
مدلسازي آن شده است .عالوه بر ويژگي وسعت فیزيکي قابل توجه ،مشخصهي ديگر شبکههواي توزيوع ،تعودد مشوتركین و
مصرفكنندگان متصل به آن ميباشد .با توجه به اينکه توان مصرفي مشتركین يکي از مهمترين پارامترها در طراحي و تحلیل
شبکه هاي توزيع ميباشد .در صورت فراهم نشدن اطالعات كامل و دقیق دربارهي آن ،كلیهي تحلیلهاي انجام شده به منظور
ارزيابي شبکههاي موجود همانند محاسبات افت ولتاژ ،تعادل بار  ...فاقد دقت و كارايي الزم خواهند بوود و در نهايوت ممکون
است كه در اثر اين تحلیلهاي ناقص ،تصمیمگیريهاي نادرست انجام يابد .در عمل با توجه به تعدد بارها در شبکههاي توزيع
امکان اندازه گیري توان مصرفي ،بجز براي برخي مشتركین خاص با فنآوري هاي موجود امکان پذير نميباشد .بر اين اساس
و با توجه به مشکالت فوق ،عمال شركتهاي توزيع به منظور برآورد بوار مصورفي مشوتركین از روشهواي تقريبوي اسوتفاده
ميكنند كه در اين روشها براي مدلسازي بار از اطالعات آماري و بررسي تغییرات بار برخي از مشتركین و تعمیم آن به ساير
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مشتركین ميباشد .هدف نهايي در روش تخصیص بار براساس اندازه گیوري تووان در يوک زموان مشوخص (فرضوا در پیوک
همزمان) در ابتداي فیدر و تعیین سهم تخصیص يافته به هر يک از بارهاي متصل بوه ايون فیودر در تووان انودازهگیوري شوده
ميباشد [.]64
 -1-17-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي تخصیص/تخمین بار عبارتند از:
 توان نامي مشتركین
 توان و انرژي مصرفي فیدر
 توان و انرژي اندازهگیري شده براي مشتركین خاص


تعداد مشتركین متصل به فیدر

 -2-17-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي تخصیص/تخمین بار عبارتند از:
 بار اكتیو تخصیصي به هريک از مشتركین متصل به فیدر
 بار راكتیو تخصیصي به هريک از مشتركین متصل به فیدر
 -3-17-5-5رويههاي پيشنياز

پايش پیشنیاز اين رويه ميباشد .پس از پايش و اندازهگیري توان گروهي از بارها و توان فیودر ،تووان سواير مشوتركین از
طريق اين رويه تعیین ميشود.
 -4-17-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )17-5نمايش داده شده است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

177
ويرايش اول،خرداد 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

توان و انرژي مصرفي فيدر

بار تخصيصي به هر يک از مشتركين متصل به
فيدر

توان نامي مشتركين
تعداد مشتركين متصل به فيدر

رويه تخصي -تخمين
بار

رويه پايش

توان انرژي مصرفي اندازه گيري شده براي
مشتركين خا

شكل (:)17-5

روندنماي رويهي تخصي

/تخمين بار

 -18-5-5تعيين نقاط بهينهي اتوماسيون شبكه
از آنجا كه هدف از اتوماسیون ،بهبود شاخصهاي قابلیت اطمینان و يا كاهش تلفات است ،لذا جايابي بهینه كلیدهاي كنترل
از راه دور و اتوماسیون در اين مرحله مطرح ميگردد .در صورتي كه شاخصهاي قابلیت اطمینان با كاربرد روشهاي مربوطه بوه
حد مطلوب نرسد و يا از نظر اقتصادي هزينهي ناشي از رفع خاموشيها و كاهش تلفات باال باشد ،استفاده از كلیدهاي كنترل از
راه دور در اين مرحله انجام ميشود .در اين وضعیت بايد اقدامات زير صورت گیرد [:]35

 محاسبهي شاخصهاي جديد قابلیت اطمینان بر اساس طرح اتوماسیون پیشنهادي
 تعیین مکانهاي پیشنهادي براي نصب كلیدهاي كنترل از راه دور
 انجام محاسبات بهینه سازي براي انتخاب محل نصب كلیدهاي كنترل از راه دور براي افزايش قابلیت اطمینان و
يا كاهش تلفات شبکه با توجه به اهمیت هر كدام بر مبناي شاخصهاي مصوب و يا اقتصادي
 ارائه گزارش توجیهي براي مقايسه شبکه بر مبناي شاخصهاي مصوب و يا اقتصادي و كاهش تلفات براي قبل
و بعد از استفاده از سیستم اتوماسیون

 -1-18-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي تعیین نقاط بهینهي اتوماسیون شبکه عبارتند از:
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 اطالعات شبکه طراحي شده
 فهرست خاموشيهاي سالهاي گذشته فیدرهاي شبکه همراه با ذكر علت دقیق خاموشي و مدت زمان خاموشي
 اطالعات مربوط به زمان تعمیر تجهیزات مختلف شبکه و مدت زمان متوسط رفع انواع خطا
 تعداد مشتركین و توان متوسط در تمام گرههاي بار
 هزينه انرژي فروخته نشده
 ضرر و زيان ناشي از قطع برق براي انواع مشتركین
 قیمت تجهیزات مانوري كنترل از راه دور و سیستم اتوماسیون
 نقاط پیشنهادي براي احداث فیدر مانوري و كلیدهاي كنترل از راه دور
 داده هاي قابلیت اطمینان شبکه مانند نرخ خرابي المانها و زمان متوسط عملکرد تیم مانور
 -2-18-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي تعیین نقاط بهینهي اتوماسیون شبکه عبارتند از:
 طرح نقاط مانور جديد و مکانهاي مورد نظر براي نصب كلیدهاي كنترل از راه دور
 طرح پیشنهادي براي اجراي كلیدزني براي پیک بار سالیانه به منظور كاهش تلفات
 مقايسه اقتصادي طرح اتوماسیون با طرح اولیه و ارائهي گزارش توجیهي
 -3-18-5-5رويههاي پيشنياز

رويه هاي پیش بیني بار ،تخصیص/تخمین بار ،مسیريابي فیدرها ،جايابي پستها ،رويهي حفاظت و قابلیت اطمینوان پویش
نیاز اين رويه ميباشند .رويه هاي پیشبیني بار ،تخصیص/تخمین بار به منظور تعیین بار گرهها ،رويههاي مسیريابي فیودرها و
جايابي پستها به منظور فراهم كردن ساير اطالعات شبکه طراحي شده و رويهي حفاظت به جهت تعیین مدت زمان متوسوط
رفع انواع خطا به كار ميروند.
 -4-18-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )18-5نمايش داده شده است.
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مدت زمان متوس رفع انوا خطا

رويه حفاظت

اطالعات شبكه طراحي شده

رويه مسيريابي فيدر

رويه جايابي پستها

زمان تعمير تجهيزات مختلف شبكه

طرح نقاط مانور جديد و مكانهاي
مورد نظر براي نصب كليدهاي كنترل از راه
دور
طرح پيشنهادي براي اجراي كليدزني براي
پيک بار ساليانه به منظور كاهش تلفات
مقايسه اقتصادي طرح اتوماسيون با طرح
اوليه و ارا هي گزار توجيهي

رويه تعيين نقاط بهينه
اتوماسيون شبكه

قيمت تجهيزات مانوري كنترل از راه دور و
سيستم اتوماسيون
ضرور و زيان ناشي از قطع بر براي انوا
مشتركين
فهرست خاموشيهاي سالهاي گذشته
فيدرهاي شبكه
اطالعات مربوط به زمان تعمير تجهيزات
مختلف شبكه
هزينه انرژي فروخته نشده
نقاط پيشنهادي براي احدا فيدر مانوري و
كليدهاي كنترل از راه دور
پيش بيني بار
بارهاي گره ها
تخصي -تخمين
بار

شكل (:)18-5

 -19-5-5ريزشبكه

روندنماي رويهي تعيين نقاط بهينه اتوماسيون شبكه

1

ريزشبکهها ،شبکه هاي كوچک فشار ضعیف هستند كه بهمنظور تأمین بارهاي الکتريکي يوک مجموعوهي كوچوک ماننود
خانه ،مناطق روستايي ،يک دانشگاه و يا يک مجموعهي تجاري يا صنعتي طراحي شدهاند .ريزشبکهها بوراي بورقرسواني بوه
مناطق دور افتاده ،تأمین برق بدون وقفه ،بهبود قابلیت اطمینان محلي ،كاهش تلفات فیدر ،پشوتیباني ولتواژ محلوي و كواهش
آلودگي ناشي از بهكارگیري تکنولوژي هاي با سط آلودگي كم مفید هستند .منابع مورد اسوتفاده بوراي توامین بوار الکتريکوي
ريزشبکه ها عمدتا تجديدپذير هستند .ريزشبکه به عنوان يک واحد قابل كنترل مستقل در سیستم قدرت در نظر گرفته ميشود.
از نقطه نظر بهرهبرداري ،اين منابع ميبايست به مبدلهاي الکترونیک قدرت و كنترل آنها مجهز گردند تا انعطافپذيري الزم
ايجاد شده و از بهرهبرداري يک سیستم تجمیع شدهي واحد و حفظ كیفیت توان آن اطمینان حاصل شود [.]55

Micro Grid

1
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در ريزشبکه ها ،به عنوان يک زيرمجموعه از شبکهي توزيع كه در عین حال ميبايست توانايي تأمین بار محلي خود را بوه
صورت مستقل داشته باشد ،تحلیلهاي انجام شونده توسط رويه هاي نرمافزاري ارائه شده در بخشهاي قبلي (همچون پخش
بار ،اتصال كوتاه و  )...نیاز است و رويهي نرمافزاري مختص آن كه در اين بخش مد نظر است مربوط به برنامهريزي اقتصادي
آن ميباشد كه در آن سايز بهینهي منابع تولید پراكنده در ريزشبکه تعیین ميشود ،كه در واقع ،حل يک مسألهي بهینهسازي با
در نظر گرفتن قیود فني و اقتصادي مربوطه خواهد بود.
 -1-19-5-5وروديهاي رويه

وروديهاي رويهي ريزشبکه عبارتند از:
 داده هاي مربوط به ريزشبکه شامل :تعداد مشتركین و نوع آنها (مسکوني ،صنعتي ،تجاري ،كشواورزي) ،تووان كول
مشتركین ،ظرفیت تولید كل نصب شده ،میزان توان تولیدي موجود ،هزينهي فروش برق به شبکه ،میزان ذخیره
 داده هاي مربوط به منابع تولید پراكنده شامل :طول عمر ،تعداد و انواع ،راندمان ،هزينهي سرمايهگوذاري ،هزينوهي
تعمیر و نگهداري ،هزينهي جايگزيني ،هزينهي سوخت ،ارزش باقیماندهاي ،حداكثر میزان مجاز تولید ،نسبت توان
به گرما ،سرعت باد ،ضريب مرتبط كننده ي سرعت باد و توان خروجي براي توربین بادي ،تابش خورشید ،ضريب
مرتبط كنندهي تابش و توان خروجي براي فتوولتائیک
 پارامترهايي همچون مدت زمان پروژه ،نرخ بهره ،میزان فروش توان به شبکه (به صورت درصدي از بار ريزشبکه)
 -2-19-5-5خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويهي ريزشبکه عبارتند از:
 ظرفیت منابع تولید پراكنده
 هزينهها شامل :هزينهي سرمايهگذاري ساالنه ،هزينهي سوخت ساالنه ،هزينهي بازيابي شودهي از طريوق فوروش
توان به شبکه ،هزينهي ساالنهي بازيابي شده از طريق مشتركین ،هزينهي ساالنه تعمیر و نگهداري و جايگزيني
 انرژي ساالنهي فروخته شده به شبکه
 كل انرژي الکتريکي و گرمايي تولیدي ساالنه
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 -3-19-5-5رويههاي پيشنياز

رويهي پیش نیاز ندارد.
 -4-19-5-5روندنماي رويه

روندنماي اين رويه در شکل ( )19-5نمايش داده شده است.

 -6-5روندنماي حوزه
روندنماي حوزهي توزيع در شکل  20-5نمايش داده شده است.

داده هاي مربوط به ريزشبكه شامل :تعداد
مشتركين و نو آنها )مسكوني ،نعتي،
تجاري ،كشاورزي( ،توان كل مشتركين،
ظرفيت توليد كل نصب شده ،ميزان توان
توليدي موجود ،هزينه فرو بر به شبكه،
ميزان خيره

كل انرژي الكتريكي و گرمايي توليدي
سا نه
ظرفيت منابع توليد پراكنده
انرژي سا نه فروخته شده به شبكه
هزينه ها شامل :هزينه سرمايه گذاري
سا نه ،هزينه سوخت سا نه ،هزينه بازيابي
شده از طري فرو توان به شبكه ،هزينه
سا نه بازيابي شده از طري مشتركين،
هزينه سا نه تعمير و نگهداري و جايگزيني

رويه ريزشبكه

دادههاي مربوط به منابع توليد پراكندهشامل:
طول عمر ،تعداد و انوا  ،راندمان ،هزينه
سرمايه گذاري ،هزينه تعمير و نگهداري،
هزينه جايگزيني ،هزينه سوخت ،ارز
باقيمانده اي ،حداك ر ميزان مجاز توليد،
نسبت توان به گرما ،سرعت باد ،ضريب
مرتب كننده سرعت باد و توان خروجي براي
توربين بادي ،تابش خورشيد ،ضريب مرتب
كننده تابش و توان خروجي براي فتوولتا يک
پارامترهايي هم ون مدت زمان پروژه ،نر
بهره ،ميزان فرو توان به شبكه

شكل (:)19-5

روندنماي رويهي ريزشبكه
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روندنماي حوزهي توزيع
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 -7-5آيندهي حوزه
بهتازگي دو رويه در مطالعات شبکههاي توزيع منظور ميگردند .اين رويهها شامل  1DMSو  2ADMSميشود.
-1-7-5

رويهي DMS

سیستمهاي مديريت توزيع ) )DMSبا استفاده از سیستم  SCADAمتداول ،اطالعات جريان خطاي زمان حقیقي رلهها و
سیستم اطالعات شبکه ،ابزار پشتیباني را براي بهرهبردارهاي مركز كنترل فراهم آورده تا هزينوههواي كلوي بهورهبورداري
(هزينههاي تلفات توان و خروجها) را با توجه به قیود فني خاص كه الزم است در حد مقادير قابل قبولي نگه داشته شوند،
حداقل گردند .در واقع ،وظايف زيادي را ميتوان مشخص كرد كه توسط سیستم  SCADAمتداول قابل حل نمويباشوند.
عالوه بر عملکردهاي جداسازي خطا و بازيابي ،ابزار برنامهريزي پشوتیبان جهوت كنتورل ،بهینوهسوازي تركیوب شوبکه و
برنامهريزي خروجها براي عملیات نگه داري و در وضعیت خطا ،جهت تجزيه و تحلیل حادثه و محوليوابي خطوا ضوروري
است .اين سیستم پشتیبان هوشمند را ميتوان جهت پشتیباني بهرهبردار در پايش شبکهي توزيع ايجاد كرد كه در آن چند
سیستم اطالعاتي (پايگاه دادههاي شبکه ،پايگاه دادههاي مشترک ،پايگاه دادههاي جغرافیايي ،پايگاه دادههاي بار دينامیک)
مورد نیاز مي باشد .اين سیستم حالت زمان حقیقي سیستم مورد پايش را در مدل شبکه نگوهداري كورده توا بوراي اجوراي
كاربردهاي پیشرفته آماده باشد .در ساختار سیستم پشتیباني براي مديريت شبکهي توزيع ،واحد هواي زيور وجوود دارد كوه
وظايف هر واحد نیز تشري شده است:
 واحدهاي عمومي
 oآرايشدهندهي شبکه
 oمحاسبات شبکه
 oتعیین زمان جابجايي

Distribution Management System
Advanced Distribution Management System

1
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

184

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول،خرداد 1394

 oپردازشگر بار
 واحدهاي كاربرد هوشمند
 oدر حالت عادي
 تشخیص تجاوز از قیود :اين واحد ،بر پايهي پخش بار زمان حقیقي و محاسبات جريان خطا استوار ميباشود.
ولتاژ در نقاط بار و ظرفیت عبور جريانهاي فیدر براي شرايط پشتیباني بررسي شده و وابسته به میزان تجاوز
اخطار يا هشدار داده ميشود .هماهنگي ادوات حفاظتي با مقايسوهي جريوانهواي خطواي محاسوبه شوده و
تنظیمات رله مورد بررسي قرار گرفته و در صورتیکه حفاظت هماكنون به طور نادرستي هماهنگ شده باشد،
اخطار يا هشدار داده ميشود.
 برنامه ريزي كنترل اصالحي :اين واحد ،با تشخیص تجاوز از قیود ،فعال شده و گزينههاي كنترلي مختلوف را
به قسمت كنترل توصیه كرده و بهترين انتخاب را ارائه ميكند .سپس كاربر ميتواند يک گزينه را برگزيده و
سیستم اثر اين عمل كنترلي را تجزيه و تحلیل كرده و نتايج را نشان ميدهد.
 بهینهسازي :بهینهسازي مبتني بر محاسبات زمان حقیقي و پیشبیني شبکه ميباشد.
 برنامهريزي خروج براي عملیات نگهداري :كار اين واحد هنگامي آغاز ميشود كه كاربر فهرسوت مودارها يوا
باسهايي كه الزم است بيبرق شوند را تهیه ميكند .سیستم حالت هدف را تجزيه و تحلیل كرده و بهترين
گزينه را ارائه مي كند .سپس توالي كلیدزني انتخاب شده بر روي مدل شوبکه صوورت پذيرفتوه و محاسوبات
شبکه با استفاده از بارگذاري تخمین زده شده بر روي شبکه بر روي بازههاي زماني معین انجام ميشوند .بوا
اين وجود در نهايت بهره بردار مسئول باز و بسته كردن سکسیونرهاي كنترل شونده از دور و يا فرموان دادن
به كاركنان جهت تغییر وضعیت سکسیونرهاي دستي ميباشد.
 در حالت وجود خطا
در هنگام خروج سیستم توزيع از حالت عوادي ،سیسوتم  SCADAاطالعوات را از طريوق پوردازش بوه دسوت
مي آورد .در حالت خطاي دائمي ،سیستم اولیه به حالت خطادار منتقل ميگردد و اعمالي همانند تجزيه و تحلیول
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حادثه ،محليابي خطا ،ايزولهسازي خطا و بازيابي مورد نیاز ميباشند ، .حداقلسوازي هزينوههواي خوروج بوراي
مشتركین ميباشد.
 بررسي حادثه :در اين تجزيه و تحلیل ها فیدر خطادار ،نووع خطوا و جريوان خطواي انودازهگیوري شوده توسوط
نشانگرهاي خطا تعیین ميشوند .اين تجزيه و تحلیلها همچنین ميتوانند دلیلي احتمالي خطا را تعیین كنند.
 تشخیص محل خطا :واحد محل يابي خطا ،با استفاده از نتايج تجزيه و تحلیل حادثه ،دادههواي شوبکه و دانوش
بهرهبردارها ،محل هاي احتمالي خطا را تعیین ميكند .در ابتدا جريان خطاي اندازهگیري شده بوا محاسوبات اتصوال
كوتاه مقايسه شده و از دادههاي ناشي از عملکرد آشکارساز خطا بهره گرفته ميشود.
 برنامه ريزي جداسازي خطا :تائید محل خطا توسوط انودازهگیوريهواي كلیودزني تجربوي جهوت ايزولوهسوازي
قطعهخطهاي خطادار حاصل ميگردد .سیستم اطالعات مربوط به نواحي دچار خروج و اتصواالت پشوتیبان را داده و
بهترين انتخاب را جهت حداقل كردن هزينههاي خروج ارائه ميكند .اثر اعمال انتخاب شده بر روي شبکه تجزيه و
تحلیل شده و قیود مورد بررسي قرار ميگیرند .پردازش تا زمان دستيابي به يک تركیب موفقیت آمیز ادامه مييابد.
 برنامهريزي بازيابي :دو روند جداسازي خطا و بازيابي در دو فاز انجام ميپذيرند.
-2-7-5

رويهي ADMS

با توجه به گسترش نفوذ منابع تولید پراكنده  DER1و ريزشبکهها در شبکهي توزيع ،يک سیستم پیشرفته بوه منظوور
مديريت كارآمد آنها مورد نیاز است .در اين راستا ،سیستمهاي  ADMSبه كار گرفته ميشوند .اعمال پايش ،تحلیل و
پیشبیني توسط اين سیستمها انجام ميشوند ADMS .به كمک سیستمهاي پویشبینوي آب و هووا بوه پویشبینوي
كوتاهمدت (ساعتي و روزانه) بار و تولید منابع تجديدپذير را انجام ميدهد .در زمینهي بهرهبورداري و بهینوهسوازي ،از
 ،ADMSبه منظور توزيع اقتصادي2تولید DERها و بهبود قابلیت اطمینان استفاده ميشود .اين توزيع مي تواند براي
DERهاي تکي ،به صورت محلي و يا در كل سط شبکه انجام شود .عالوه بر اينها ADMS ،توانايي افوزايش و يوا

Distributed Energy Resources
Dispatch

1
2
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كاهش تولید –به صورت دستي و يا اتوماتیک ،بسته به نوع سیستم كنترلي موجود -منابع تولید پراكندهي قابل كنترل
و همچنین ،فرمان دادن جهت شارژ و دشارژ سیستمهاي ذخیرهي انرژي را داراست .بهینوهسوازي تووان راكتیو/ولتواژ
توسط  ،ADMSبا در نظر گرفتن DERها به عنوان منابعي با قابلیت كنترل توان راكتیو انجام مويشوود .بوه عوالوه،
فرآيند هماهنگي حفاظتي رله ها از ديگر اعمالي است كه توسط  ADMSانجام ميگیورد .در رابطوه بوا ريزشوبکههوا،
 ADMSامکان پايش ،كنترل و بهینهسازي بهرهبرداري از ريزشبکهها را فراهم ميآورد .همچنین ADMS ،در ارتباط
با سیستم هاي ديگر ،قادر به كنترل تقاضا و تولید ريزشبکه به منظور ححفظ تعادل ،فركانس و تبادل با شبکهي توزيع
خواهد بود .نیازمنديهاي اصلي ريزشبکه كه توسط  ADMSبرآورده ميشوند عبارتند از:
 مديريت تغییرات موجود (بار و تولید)
 حفظ پايداري شبکه (ولتاژ و فركانس)
 مديريت و بهینهسازي منابع قابل كنترل (تولید و ذخیره)
 مديريت مشاركت انرژي (تقاضا و تبادل با شبکه)
 رؤيت كامل بهرهبرداري ريزشبکه (نمايشگر بهرهبردار)
 برقرساني قابل اطمینان در حالت جزيرهاي و وصل مجدد به شبکه
 ADMSهمراه با  SCADAبه منظور پايش و كنترل زمان حقیقي و سیستم پیشبیني دقیق اطالعات آب و هووايي
(شامل دما ،پوشش ابر ،سرعت باد و رطوبت) به كار ميرود .عالوه بر اينها ،برنامههاي پاسخگوويي بوار و كاربردهواي
تحلیل بهرهبرداري در  ADMSاز اجزاي ضروري بهینهسازي DERها در شبکههاي توزيع هستند.
همچنین دو موضوع افزايش باالي ضريب نفوذ منوابع تجديدپوذير در شوبکهي توزيوع و هوشمندسوازي شوبکهي توزيوع
ميتوانند در آينده ساختار رويههاي نرمافزاري مرتبط با مطالعات حوزهي توزيع را دستخوش تغییر كننود كوه در اداموه تشوري
خواهند شد.
-3-7-5

افزايش با ي ضريب نفو منابع تجديدپذير در شبكهي توزيع
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سیستم هاي توزيع كنوني در حال گذر از حالت غیرفعال به حالت فعال هستند .در سیستمهاي توزيع فعال ،با وجوود سوط
بااليي از توان تولیدي منابع تولید پراكنده ،عبور توان در دو جهت وجود دارد ،حالآنکه سیستمهاي توزيع كالسیک تنها بوراي
عبور توان در يک جهت (از طرف سیستم انتقال) طراحي شدهاند .بنابراين اصول طراحي ،كنترل و بهرهبرداري شبکههاي توزيع
فعال دستخوش تغییر ميگردد .عالوه بر اين انرژيهاي تجديدپذير به علت ماهیت نامطمئن ناشي از وابستگي به شرايط آب و
هوايي خود مشکالت ديگري نیز در سیستم موجب مي گردند كه حائز اهمیت است .به طور كلي ،چالشهايي كه در اثر وجوود
منابع تجديدپذير در شبکههاي توزيع به وجود ميآيند عبارتند از:
 عبور توان در جهت معکوس
 نیاز به طرحهاي حفاظتي پیچیدهتر
 تناوبي و متغیر بودن توان تولیدي در اثر وابستگي به شرايط آب و هوايي
 تأثیر روي پروفیل ولتاژ
 افزايش هارمونیکها
 عدم قطعیت و دقیق نبودن پیشبینيها
 نیاز به ذخیرهسازهاي انرژي
با توجه به مسائل فوق ،پخش بار تصادفي ،انتخاب و سايز كردن ذخیرهسازهاي انرژي ،انجام پیشبینيها با در نظر گرفتن
عدم قطعیت و متغیر بودن تولید اين منابع انجام شود .همچنین در كلیهي رويههاي نرمافزاري مربوطه ميبايست اين منابع
مدل شده تا تأثیر آنها بر شرايط بهرهبرداري و قیود فني مشخص گردد.
-4-7-5

هوشمندسازي شبكهي توزيع

مسائلي از قبیل افزايش خاموشي ها ،نیاز به قابلیت اطمینان و كیفیت توان باالتر ،ورود منابع تولید پراكنده در ساختار سنتي
سیستم قدرت رفته رفته موجب پیش رفتن به سمت هوشمندسازي شبکه ها به منظور رفع اين مشکالت و مديريت كارآمد
سیستم قدرت شد .منظور از شبکههاي هوشمند ،مجموعهاي از فنآوريها و رويکردهاست كه شکل سنتي تولید ،انتقوال و
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توزيع را با محیطي دوسويه ،هوشمند و كامال يکپارچه و با تبادل هدفمند دادهها و خدمات جايگزين مينمايود .در سوط
شبکههاي توزيع ،هوشمندسازي شامل موارد زير است:
 اندازهگیري هوشمند
 اتصال منابع انرژي پراكنده )(DER

 پاسخگويي بار
 كنترل از راه دور ريکلوزرها و سوئیچهاي فیدرها
 مکانيابي دقیق و جداسازي خطا و بازيابي
 حفاظت تطابقي فیدرهاي توزيع
 كنترل از راه دور خازنها
 كنترل و بهینهسازي ولتاژ و توان راكتیو (به منظور جبران افت ولتاژ و پیکسايي)
 اندازهگیريهاي كیفیت توان (كمبود و اضافه ولتاژ ،هارمونیکها)...
 پايش خط توزيع (اندازهگیريهاي توان)
پیادهسازي موارد ذكر شدهي فوق نیاز به فنآوريهايي همچون حسگرها ،زيرساختهاي مخابراتي ،نرمافزارهاي تحلیول و
شبیهسازي دارند تا تصمیمگیري هاي زمان حقیقي و برآورده كردن انتظارات مشوتركین ممکون شوود .در ايون زمینوه ،بوه
نرمافزارهايي جهت يکپارچهسازي اطالعات از سیستمهاي گوناگون و خالصه كردن آنها نیاز است تا تصمیمگیريهواي
مربوط به بهرهبرداري سیستم توزيع بهبود يابد.
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 6فصل ششم
مشخصات و رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات
كيفيت توان
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مقدمه
كیفیت توان مطابق با فرهنگ معتبر اصطالحات  IEEE 100به مفهوم برق رساني  1و زمین كردن 2تجهیزات الکترونیکي
به طريقي كه براي عملکرد اين تجهیزات مناسب بوده و با سیستم و ساير تجهیزات برقي متصل به آن سازگار باشود ،تعريوف
ميشود [.]56
امروزه اكثر تجهیزات برق و الکترونیکي مورد استفاده در منازل و صنايع نسبت به افت كیفیت تووان و قطعوي آن حسواس
شدهاند [ .]57به طور تخصصيتر كیفیت توان الکتريکي ) 3(EPQاصطالحي است كه به حفظ ولتاژ شینها و جريانهاي توزيع
توان در دامنه و فركانس نامي ،اطالق ميشود .بنابراين اصطالح كیفیت توان معموال جهت نشان دادن كیفیت ولتواژ ،كیفیوت
جريان ،قابلیت اطمینان سرويس ،و كیفیت منبع تأمین توان مورد استفاده قرار ميگیرد [.]58
مبحث كیفیت توان در سالهاي اخیر توجه فزايندهاي به خود جلب كرده است .در مطالعه كیفیت توان شاخههاي مختلفوي
در حال تشکیل بوده و ميباشد .اين شاخهها در مورد مسائل مختلفي مرتبط با كیفیت توان سر و كار دارنود .مطالعوه بور روي
كیفیت توان الکتريکي را ميتوان به صورت مراحل زير در نظر گرفت [:]64-59
 مفاهیم اساسي 4؛
 منابع 5؛
 تأثیرات 6؛
 مدلسازي و تحلیل 7؛
 ابزار 8؛
 راهحلها 1؛

1

Powering
Grounding
3
Electric Power Quality
4
Fundamental Concepts
5
Sources
6
Effects
7
Modeling and Analysis
8
Instrumentation
2
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تمامي شاخههاي فوق به همديگر مرتبط ميباشند و وابستگي نزديکي به هم دارند' .مفاهیم اولیه' كیفیت توان پارامترها و
درجه تغییرات آنها كه دلیل عمده تنزل كیفیت توان ميباشند را با توجه به مقادير نامي آنها شناسايي مويكننود' .منوابع' در
واقع نواحي و يا مکانها و يا وقايعي هستند كه باعث تغییرات اين پارامترها ميشوند .شناسوايي دقیوق اغتشاشوات مورتبط بوا
كیفیت توان در شبکههاي برق پیچیده امروزي چالش بسیار دشواري ميباشد' .اثرات' ناشي از كیفیت پايین توان اثراتي هستند
كه سیستم و مصرفكنندگان آن بعد از اغتشاشات مختلف با مواجه ميشود .در 'مدلسازي و تحلیل' اقداماتي جهت پیکربندي
اغتشاش ،وقوع آن ،منابع و تأثیرات آن مبتني بر پیشزمینه رياضي اتخاذ ميشود .جهت پايش كیفیت توان اندازهگیري مداوم و
'ابزار دقیق' پارامترهاي الکتريکي ضروري ميباشد .حل كامل مسئله يعني تحويل توان خالص به مصورفكننودگان بوه طوور
عملي امکانپذير نميباشد.
از اين رو هدف اصلي در بررسي مسئله كیفیت توان حداقل كردن وقوع اغتشاشات مربوطه و كواهش مشوکالت ناشوي از
كیفیت توان پايین ميباشد [.]58

 -1-6مرزبندي حوزه
در اين حوزه مسائل و مشکالتي كه هدف نهايي سیستم قدرت (يعني تحويل توان الکتريکوي بوا كیفیوت و اسوتاندارد بوه
مصرفكنندگان) را تحت تأثیر ميگذارند ،مورد بررسي و تحلیل قرار ميگیرد .به طور دقیقتر منابع و عوامل تأثیرگوذار بور
كیفیت توان در سیستم شناسايي ميشود و با انجام مطالعات و تحلیلهاي نرمافزاري مناسب راهكارهايي جهت مواجهه بوا
اين عوامل و بهبود كیفیت توان در سیستم ارائه ميشود.
بايستي به اين نکته توجه كرد كه توان تولید شده توسط نیروگاهها و ساير منابع تولیود در شوبکه بوه صوورت اولیوه داراي
كیفیت توان مناسب براي مصرف ميباشد .آنچه كه كیفیت توان را تحت تأثیر ميگذارد اغتشاشوات سیسوتم و همچنوین
وجود مصرف كنندههاي غیر استاندارد با مشخصههاي غیر خطي ميباشد [.]58-57

Solutions

1
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مهمترين عواملي كه در بررسي مسائل كیفیت توان در سیستم مورد توجه ميباشند را ميتوان به صورت ذيل دسوتهبنودي
كرد [ 59 ،57و .]65
 هارمونیکهاي 1مؤلفهي غیر اصلي؛
 فلیکر 2ولتاژ؛
 عدم تعادل ولتاژهاي 3سه فاز سیستم؛
 شکاف 4در سیگنال ولتاژ و جريان؛
 نويز 5در ولتاژ و جريان؛
 اضافه ولتاژهاي گذرا 6مانند كلیدزني صاعقه؛
 كمبود ولتاژ 7؛
 بیش بود ولتاژ و يا اضافه ولتاژ 8؛
 قطع ولتاژ9؛
 رزونانس 10در سیستم؛
بنابراين به طور خالصه ميتوان گفت كه در حوزه مطالعات نرمافزاري كیفیوت تووان بوا دو مسوئله مواجوه هسوتیم :يکوي
شناسايي عوامل و اغتشاشات تأثیرگذار بر كیفیت توان در سیستم قدرت و ديگري ارائوه راهكارهوايي بور مبنواي مطالعوه و
تحلیل جهت بهبود وضعیت كیفیت توان در سیستم ميباشد.

1

Harmonics
Flicker
3
Voltage Unbalancy
4
Notch
5
Noise
6
Transient Over Voltages
7
Voltage Sag
8
Voltage Swell
9
Interruption
10
Resonanse
2
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 -2-6بازهي زماني مطالعات حوزه
بازه زماني مطالعات نرمافزاري حوزه كیفیت توان را ميتوان با توجه به ماهیت و سرعت تغییرات سیستمهاي قدرت امروزي
دستهبندي نمود .از آنجا كه توان الکتريکي غیر استاندارد بر عملکرد تجهیزات برقي تأثیر منفي ميگذارد و منجور بوه ورود
خسارت و كاهش عمر اين تجهیزات مي شود ،لذا شناسايي و بررسي مسائل كیفیت توان در سیستم قدرت از اهمیت بااليي
برخوردار ميباشد.
افزايش بارهاي غیر استاندارد و منابع هارمونیکي در شبکه ،اهمیت مطالعات حوزه كیفیت توان را بیش از پیش افزايش داده
است [.]65
مطالعاتي كه در اين حوزه ميتواند انجام شود را ميتوان مطابق با گزارش درخت فنآوري پروژه حاضر ،در زمرهي مطالعات
كوتاهمدت در نظر گرفت .مطابق با تعريف بازه زماني براي مطالعات كوتاهمدت (زير يک سال) ،اين مطالعات ميتواند همراه
با تغییر در ساختار سیستم و نوع بارهاي مصرفي آن به انجام برسد .به عنوان نمونه در صورتي كه به يک سیسوتم قودرت
يک بار مصرفي غیرخطي نظیر كوره القايي اضافه شود .احتمال افزايش مقوادير مؤلفوههواي هوارمونیکي در ايون سیسوتم
افزايش مييابد و بايستي مطالعات مرتبط با اين حوزه محقق و تدابیر الزم اتخاذ شود .البته اندازهگیري و پايش شاخصها و
سیگنالهاي الکتريکي سیستم ،كه به صورت كوتاهمدت انجام ميشود ،ميتواند نشاندهنده لوزوم انجوام مطالعوات حووزه
كیفیت توان در سیستم باشد .به عنوان نمونه در صورتيكه مقدار مؤلفههاي هارمونیکي در سیستم افزايش يابد الزم اسوت
مطالعات نرمافزاري حوزه كیفیت توان جهت شناسايي منابع ايجاد هارمونیک و اتخاذ تدابیر الزم ،محقق گردد.

 -3-6وروديهاي حوزه
در مطالعات نرم افزاري حوزه كیفیت توان هدف شناسايي و مطالعه مسائل كیفیت توان در يک شبکه مورد مطالعه ميباشد.
براي تحقق هر چه بهتر اين هدف بايستي مدل مناسبي از سیستم قدرت مورد مطالعه در اختیار باشد .در اين مدل بايسوتي
المانها و منابع ايجاد مسائل كیفیت توان به صورت دقیق مدلسازي شوند .از جمله اين منابع ميتوان به موارد ذيل اشاره
نمود :
 كورههاي قوس الکتريکي
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 دستگاههاي نورد فوالد
 منابع تولیدات پراكنده مبتني بر الکترونیک قدرت نظیر توربینهاي بادي
 كمپرسورها
 توزيع نامتعادل بارهاي تکفاز
 قطارهاي برقي
با در اختیار داشتن اطالعات مربوط به المانهاي سیستم قدرت مورد مطالعه ،اين سیستم مدلسازي شده و جهت انجوام
مطالعات حوزه كیفیت توان در اختیار ميباشد.

 -4-6خروجيهاي حوزه
خروجيهاي اين حوزه در واقع مقادير اندازهگیري شده اين موارد در شبکه مورد مطالعه مويباشوند .از جملوه ايون مقوادير
اندازهگیري شده ميتوان به مقادير هارمونیکهاي ولتاژ و جريان سیستم ،مقدار فلیکر ولتاژ و ساير موارد مذكور در بخوش (-6
 )8اشاره نمود .نحوه اندازهگیري و همچنین مقادير مجاز اين كمیتها با استفاده از استانداردهاي مرتبط با حوزه كیفیت تووان
[ ]67-66تعیین ميشوند .اين مقادير اندازهگیري شده در واقع شاخصهايي از وضعیت كیفیت تووان در شوبکه موورد مطالعوه
ميباشند.
البته بعد از بررسي مسائل كیفیت توان در سیستم ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود آن در سیسوتم نیوز بايسوتي ارائوه و
مورد بررسي قرار گیرد .بنابراين راهكارهاي ارائه شده جهت بهبود مسئله كیفیت توان را نیز ميتوان به عنوان خروجيهاي اين
حوزه در نظر گرفت .به عنوان نمونه ميتوان طراحي و بررسي عملکرد فیلترهاي هارمونیکي مختلف در سیسوتم را بوه عنووان
نمونهاي از خروجيهاي اين حوزه نام برد.

 -5-6رويههاي نرمافزاري حوزه
مهمترين رويههاي مطالعات نرمافزاري حوزه كیفیت توان را ميتوان به صورت ذيل دستهبندي كرد.
 تحلیل و پخشبار هارمونیکي در شبکه؛
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 مطالعات تغییرات و عدم تعادل ولتاژ؛
 تحلیل جاروب فركانسي در شبکه؛
 طراحي فیلترهاي هارمونیکي؛
-1-5-6

تحليل و پخشبار هارمونيكي در شبكه

همانطور كه پیشتر ذكر شد برق تولیدي حاصل از نیروگاههاي مختلف سیستم شامل مؤلفه فركوانس اصولي ( 50يوا 60
هرتز) سیستم ميباشد و تجهیزات سیستم براي عملکرد در اين فركانس طراحي شدهاند .وجود مؤلفههاي غیر فركانس اصولي
در سیگنالهاي ولتاژ و جريان شبکه سبب ايجاد اختالل در عملکرد تجهیزات سیستم ميشود [ .]58به عنوان نمونه مؤلفههاي
غیر هارمونیک اصلي سبب ايجاد اختالل در عملکرد موتورهاي الکتريکي ميشوند .از اينرو شناسايي و مطالعه بر روي منوابع
ايجاد هارمونیک در شبکه و ارائه راهكارهاي مناسب جهت مواجهه با آن از اهمیت به سزايي در سیستم قدرت برخووردار موي-
باشد.
 -1-1-5-6وروديهاي رويه

جهت تحقق اين رويه الزم است اطالعات كافي از سیستم به عنوان ورودي در اختیار باشد .از جمله اينكه اطالعات جامع
و دقیق از تجهیزات سیستم جهت مدلسازي فراهم باشد .همچنین منابع ايجاد مسائل هوارمونیکي در سیسوتم موورد مطالعوه
بايستي با دقت باال مدلسازي شوند .از جمله اين منابع كه در بخش ( )10-2نیز به آن اشاره شد ميتوان به انواع بارهاي غیر
خطي (نظیر كوره القايي) ،مبدلهاي الکترونیک قدرت موجود در سیستم و ساير موارد اشاره نمود [.]68

 -2-1-5-6خروجيهاي رويه

از جمله خروجيهاي اين رويه ميتوان به شاخصهايي كه مقادير هارمونیکهاي سیگنالهاي ولتاژ و جريوان شوبکه را در
نقاط مورد مطالعه از آن نشان ميدهند ،اشاره نمود .از جمله مهمترين اين شاخصها ميتوان شاخصهاي اعوجاج هارمونیکي
كل و تکي ) (IHD ,THDسیگنالهاي ولتاژ و جريان را نام برد .همچنین مقادير و مرتبه تمامي هارمونیکهواي موجوود در
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سیستم با تحقق اين رويه قابل حصول ميباشند .از اين خروجيها ميتوان در جهت ارائه راهحلهاي مناسب جهت مواجهه بوا
مسائل كیفیت توان در شبکه استفاده نمود.
 -3-1-5-6رويههاي پيشنياز

اين رويه در مطالعات نرمافزاري حوزه كیفیت توان ،رويه پیشنیازي ندارد .جهت تحقق اين رويه بايستي مودل مناسوبي از
سیستم قدرت مورد مطالعه در اختیار باشد .همچنین بايستي منابع ايجاد مسائل كیفیت تووان از جملوه بارهواي غیور خطوي و
الکترونیک قدرت به خوبي شناسايي و مدلسازي شوند.
 -4-1-5-6روندنماي رويه

بلوک دياگرام روندنماي رويه پخشبار و تحلیل هارمونیکي شبکه كه نشاندهنده ارتباط وروديها و خروجيهاي اين رويه
ميباشد ،در شکل ( )1-6نشان داده شده است .مطابق اين شکل وروديها و خروجيهاي رويه ذكر شده نشان داده شده است.
بر اين اساس كه اطالعات جامع و درستي از شبکه و اجزاي آن و همچنین منابع ايجاد مسائل هارمونیکي در سیستم به عنوان
ورودي رويه در نظر گرفته ميشوند .خروجي رويه مورد نظر نیز اطالعات مربوط به وضعیت شاخصهاي كیفیت تووان (نظیور
 )1THDو همچنین مقادير و مرتبه هارمونیکهاي موجود در سیستم ميباشد كه به عنوان ورودي در رويههاي بعدي اسوتفاده
خواهد شد.
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شكل ( :)1-6روندنماي رويه تحليل و پخشبار هارمونيكي

-2-5-6

مطالعات تغييرات و عدم تعادل ولتاژ

Total Harmonic Distorsion

1
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در اين رويه نرم افزاري مسائلي از قبیل نامتعادلي ولتاژهاي سه فاز ،فیلیکر ولتاژ ،اضافه ولتاژهاي دائمي و گذرا ،قطع ولتاژ،
كمبود ولتاژ و ساير مواردي كه در بخش ( )3-6مطرح شد ،مورد توجه ميباشند .عدم شناسايي و كنترل مناسب اغتشاشات
ولتاژ ميتواند تأثیرات نامطلوبي بر عملکرد تجهیزات سیستم قدرت به همراه داشته باشد.
 -1-2-5-6وروديهاي رويه

وروديهاي اين رويه در واقع منابع ايجاد اغتشاشات ولتاژ در سیستم ميباشند .بوه عنووان نمونوه كلیودزني در قسومتي از
سیستم باعث ايجاد اضافه ولتاژهاي گذرا در آن ميشود و يا اينکه به علت وجود بارهاي نامتعادل در سیستم ولتاژهاي سهفواز
در قسمتي از سیستم از حالت متعادل سهفاز خارج ميشوند.
 -2-2-5-6خروجيهاي رويه

خروجيهاي اين رويه در واقع شناسايي منابع ايجاد كننده اغتشاشات ولتاژي از جمله نامتعادلي ،اضافه ولتاژ و قطعي ولتواژ
ميباشد .همچنین كمیت و كیفیت تأثیرات اين اغتشاشات نیز در اين رويه شناسايي ميشود .در واقع شناسايي مسائل ولتواژي
سیستم كه به عنوان خروجيهاي اين رويه مطالعاتي مطرح ميباشند ،جهت ارائه راهكارهاي مناسب امر ضروري ميباشد.
 -3-2-5-6رويههاي پيشنياز

اين رويه نیز همانند رويه پخشبار و مطالعات هارمونیکي شبکه رويه پیشنیازي ندارد و ميتواند به صورت موازي بوا ايون
رويه اجرا شود و خروجيهاي اين دو رويه در ادامه به عنوان وروديهاي رويههاي بعدي مورد استفاده قرار گیرد.
 -4-2-5-6روندنماي رويه

روندنماي رويه مطالعات تغییرات و عدم تعادل ولتاژ در شکل ( )2-6نشان داده شده است .اين شکل ارتباط بین وروديها و
خروجيهاي اين رويه را نشان ميدهد.
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شكل ( :)2-6روندنماي رويه مطالعات تغييرات و عدم تعادل ولتاژ

-3-5-6

تحليل جاروب فركانسي در شبكه

يکي از نگرانيهاي پیرامون هارمونیک در سیستم قدرت ،احتمال وقوع رزونانس در آن ميباشود .بوه علوت وجوود عناصور
سلفي و خازني در سیستم قدرت ،امکان وقوع رزونانس در نقاط مختلف آن افزايش موييابود .در صوورت وقووع رزونوانس در
سیستم و تزريق جريانهاي هارمونیکي به شبکه در آن نقطه ،احتمال وقوع اضافه ولتاژهاي شديد در سیستم افزايش مييابود
[.]69
رويه تحلیل جاروب فركانسي در حوزه كیفیت توان اين امکان را فراهم ميآورد كه نقاطي كه احتمال وقوع رزونوانس و در
نتیجه اضافه ولتاژ در آن وجود دارد ،به راحتي شناسايي شود .در اين رويه امپدانس معادل ديده شده توسط شینهواي مختلوف
شبکه در رنج وسیعي از فركانس محاسبه ميشود .با اين روند فركانسهايي كه در آن احتمال وقوع رزونانس در شین مربوطوه
وجود داد به دست ميآيد.
 -1-3-5-6وروديهاي رويه

در اين رويه مدلسازي تابع رفتار امپدانس عناصر مختلف شبکه (ژنراتور ،ترانس ،خطوط هوايي و كابلي) در فركانسهواي
مختلف جهت شناسايي فركانسهاي رزونانس در شبکه از اهمیت بهسزايي برخوردار ميباشد .بنابراين در اين رويه ميتووان از
اطالعات مربوط به رفتار امپدانسي عناصر مختلف در بازه فركانسي مورد مطالعه را ميتوان به عنوان وروديهاي اصلي حووزه
نام برد.
 -2-3-5-6خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه تحلیل جاروب فركانسي جداول يا نمودارهايي كه نشاندهنده اندازه و فاز امپدانس ديوده شوده بوه ازاي
فركانسهاي مختلف در نقطه مورد مطالعه ميباشند ،ارائه داد .نمونههايي از نمودارهاي اندازه و فاز امپدانس ديده شده در يک
نقطه از يک سیستم قدرت در شکلهاي ( )3-6و ( )4-6نشان داده شده است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

199
ويرايش اول،خرداد 1394

شكل ( :)3-6نمودار اندازه ام دانس بر حسب مرتبه هارمونيک

شكل ( :)4-6نمودار فاز ام دانس بر حسب مرتبه هارمونيک
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مطابق شکل ( )3-6دامنه امپدانس ديده شده از نقطه مورد نظر به ازاي هارمونیک مرتبه  20ماكزيمم ميشود .بنابراين در
صورتي كه جريان هارمونیکي از مرتبه  20به اين نقطه تزريق شود وقوع اضافه ولتاژ در اين نقطه محتمل ميباشد.
 -3-3-5-6رويههاي پيشنياز

همانطور كه بیان شد در اين رويه پاسخ فركانسي اندازه و فاز امپدانس ديده شده در شینهاي مختلف شبکه بوه ازاي بوازه
وسیعي از هارمونیکهاي شبکه به دست ميآيد و با اين رود مرتبهي هارمونیکهايي كه در آن احتمال وقوع رزونانس و اضافه
ولتاژ وجود دارد ،شناسايي ميشود .رويه تحلیل و پخش بار هارمونیکي در شبکه (بخش  )2-2-5-6را ميتوان به عنوان رويه
پیشنیاز رويه حاضر نام برد .به طور دقیقتر ،مرتبه و دامنه هارمونیکهاي محتمل و موجود در شبکه در رويه تحلیل و پخوش
بار هارمونیکي شناسايي ميشود و در رويه حاضر احتمال وقوع رزونانس و اضافه ولتاژ در اين هارمونیکها مورد بررسوي قورار
ميگیرد.

 -4-3-5-6روندنماي رويه

روندنماي رويه تحلیل جاروب فركانسي كه نشان دهنده ارتباط وروديها و خروجيهاي اين رويه ميباشد در شکل ()5-6
نشان داده شده است.
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شكل ( :)5-6روندنماي رويه تحليل جاروب فركانسي

-4-5-6

طراحي فيلترهاي هارمونيكي
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بعد از شناسايي منابع هارمونیکي و نقاط مستعد رزونانس در سیستم (رويههاي  1-5-6و  ،)2-5-6الزم است تا جهت
بهبود كیفیت توان در سیستم و جلوگیري از رزونانس اقداماتي انجام پذيرد .در اين رويه نرمافزاري مربوط به حوزه كیفیت توان
با طراحي فیلترهاي مختلف ميتوان مسائل هارمونیکي و رزونانس در سیستم را مرتفع ساخت .فیلترهاي هارمونیکي به طور
گسترده جهت حذف مؤلفههاي هارمونیکي مورد استفاده قرار ميگیرند .با طراحي مناسب اين فیلترهاي هارمونیکي ميتوان از
تزريق جريان هاي هارمونیکي به شبکه جلوگیري به عمل آورد .همچنین فیلترهاي طراحي شده قادر خواهند بود در فركانس-
هاي رزونانس با ايجاد مسیرهاي امپدانس كوچک از رزونانسهاي محتمل در سیستم جلوگیري به عمل بیاورند [.]70
شکل ( ) 6-6يک نمونه از عملکرد رويه حاضر در رابطه با يک سیگنال معوج و با كیفیت پايین را نشان ميدهد .همانطور
كه از اين شکل مشخص است شکل موج اولیه داراي مقادير هارمونیکي و جهشهاي ولتاژي ميباشد .با عملکرد فیلتري
مناسب اين اعوجاجات در سیگنال مورد نظر حذف شده است.

شكل ( :)6-6نمونهاي از عملكرد رويه طراحي فيلتر بر روي سيگنال معوج
 -2-4-5-6وروديهاي رويه

وروديهاي اين رويه از حوزه كیفیت توان در واقع اطالعات خروجي از رويههاي قبلي ميباشد .به طور دقیقتر مطالعات و
بررسيهاي انجام شده در رويههاي پخش بار هارمونیکي ،مسائل ولتاژي و مطالعات جاروب فركانسي اطالعواتي در رابطوه بوا
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وضعیت كیفیت توان در سیستم (مؤلفههاي هارمونیکي ،رزونانسي و اغتشاشات ولتاژي) را ارائه ميدهند .در اين رويه با توجوه
به اين اطالعات در جهت بهبود وضعیت كیفیت توان در شبکه ،تحلیلهايي در جهت طراحي فلیترهاي مختلف هوارمونیکي و
رزونانسي به انجام ميرسد.
 -3-4-5-6خروجيهاي رويه

خروجيهاي اين رويه مقادير مربوطه به انواع فیلترهاي پیشنهادي جهت بهبود مسائل كیفیت توان ميباشد .ايون فیلترهوا
ميتوانند از انواعفیلترهاي تک فركانسي ،باال گذر و میانگذر باشند كه مبتني بر المانهاي الکتريکوي نظیور سولف و خوازن و
مقاومت طراحي شدهاند.
 -4-4-5-6رويههاي پيشنياز

همانطور كه در بخشهاي قبلي اشاره شد رويههاي بندهاي ( )1-5-6تا ( )3-5-6به عنوان پیشنیازهواي رويوه حاضور
مطرح ميباشند .به طور كلي مسائل مربوط به هارمونیکها و رزونانس در سیستم در رويههاي نامبرده مورد ارزيابي قرار موي-
گیرد .نتايج حاصل از اين رويهها در رويه حاضر جهت طراحي فیلترهاي هارمونیکي مختلف مورد ارزيابي قرار ميگیرد.
 -5-4-5-6روندنماي رويه

روندنماي مربوط به اين رويه در شکل ( )7-6نشان داده شده است .ايون رونودنما نشواندهنوده ارتبواط بوین وروديهوا و
خروجيهاي رويه كه در بخشهاي قبل مورد بررسي قرار گرفت ،ميباشد .مطابق اين شکل مطالعات انجام شده در رويههواي
مطالعات هارمونیکي ،رزونانس و مسائل ولتاژي در سیستم منجر به طراحي و ارائه فیلترهاي متنوع و مناسبي جهت مواجهه بوا
اين مسائل مربوط به كیفیت توان در سیستم ميشود.
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شكل ( :)7-6روندنماي رويه طراحي فيلترهاي هارمونيكي

در واقع رويه حاضر را ميتوان به نوعي طراحي سیستمهاي بهبود كیفیت تووان جهوت نصوب در نقواط مشوخص شوده از
سیستم قدرت ميباشد .مکانيابي اين نقاط بر مبناي مطالعات انجام شده در رويههاي بنودهاي ( )1-5-6توا ( )3-5-6انجوام
ميشود و طي اين فرآيند نقاط داراي مسائل كیفیت توان شناسايي ميشود .در نهايت در رويه حاضر راهكارهاي مناسب جهوت
پیادهسازي در سیستم قدرت مورد مطالعه ارائه ميشود.

 -6-6روندنماي حوزه
روندنماي مطالعات نرمافزاري حوزه حفاظت كه نشاندهنده ارتباط بین رويههاي اين حوزه ميباشد در شکل ( )8-6نشوان
داده شده است .مطابق اين روندنما در شروع فرآيند اين حوزه الزم است سیستم قدرت مورد مطالعوه بوا اسوتفاده از اطالعوات
دقیق و جامع از عناصر سیستم و منابع ايجاد مسائل كیفیت توان ،مدلسازي شود .بعد از اين مرحله رويههاي مربوط به پخشبار
هارمونیکي و مطالعات ولتاژي به طور موازي قابل تحقق ميباشند .بعد از انجام اين رويهها ،رويه جاروب فركانسي انجام موي-
شود .در نهايت در مرحله آخر با استفاده از اطالعات خروجي رويههاي انجام شده ،رويه طراحي فیلترهواي هوارمونیکي جهوت
ارائه راهحلهاي بهبود كیفیت توان در سیستم انجام ميشود .چنانچه روند مطالعات انجام شده منجر به پاسخ مورد انتظار نشود،
رويههاي مطالعاتي مورد بازبیني قرار گرفته و تکرار ميشوند.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

204
ويرايش اول،خرداد 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز
































شكل ( :)8-6روندنماي حوزه كيفيت توان
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 -7-6آيندهي حوزه
همانطور كه مالحظه گرديد ،در اين فصل رويههاي مطالعات نرمافزاري حوزه كیفیت توان در سیستمهاي قدرت مورد
بررسي قرار گرفت كه در نهايت منجر به روندنماي اين حوزه مطابق شکل ( )8-6گرديد .در رابطه با مطالعات نرمافزاري اين
حوزه چند نکته تکمیلي به صورت موارد ذيل ارائه ميشود:
 رويههاي مطالعاتي بررسي شده در اين حوزه جهت انجام مطالعات نرمافزاري اين حوزه در بخشهايي از سیستم
قدرت كه مباحث كیفیت توان براي آن مطرح شده است به كار ميروند .به عنوان نمونه وجود بارهاي مصرفي
غیرخطي در سیستم قدرت ضرورت انجام مطالعات اين حوزه را براي آن بخش از سیستم قدرت مورد مطالعه
ايجاب ميكند .چنانچه الزم باشد كه مسئله كیفیت توان براي كل سیستم قدرت مورد بررسي قرار گیرد الزم
است شاخصهاي بررسي كیفیت توان به عنوان تابعي از مقادير كمیتهاي الکتريکي نقاط مختلف شبکه ،تعريف
گردند .با استفاده از اين شاخصها وضعیت كیفیت توان در كل سیستم قدرت را ميتوان به صورت كیفي و كمي
مورد بررسي قرار داد .نرمافزارهاي مرتبط با اين موضوع ميتواند مورد كاربرد شركتهاي برق منطقهاي و شركت
توانیر قرار گیرد .البته الزم به ذكر است پیادهسازي اين مبحث در سیستم قدرت واقعي نیازمند استفاده از بستر
مخابراتي مناسب جهت اندازهگیري كمیتهاي الکتريکي در نقاط مختلف شبکه ميباشد.
 با توجه به گسترش روزافزون استفاده از منابع تولیدات پراكنده و تجديدپذير در سیستم قدرت الزم است مسائل
كیفیت توان اين منابع مطابق استانداردهاي مربوطه نظیر [ ]71در تدوين نرمافزارهاي اين حوزه مورد توجه قرار
گیرد .به عنوان نمونه منابع تولید پراكنده مبتني بر ادوات الکترونیک قدرت با با توجه به ماهیت عملکردشان سبب
ايجاد مسائل هارمونیکي و فلیکر در سیستم قدرت ميشوند .لذا الزم است محدوديتهاي كیفیت توان اين
تجهیزات با توجه به استاندارهاي مربوطه در نظر گرفته شود.
 همچنین در شبکه هوشمند ،با حضور منابع انرژي پراكنده با خروجي مطمئن و نامطمئن با درصد نفوذ زياد،
الگوريتم و قدرت نرمافزاري بسیار مناسبي مورد نیاز است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

206
ويرايش اول،خرداد 1394

 با توجه به تجديد ساختار و خصوصيسازي در صنعت برق ،مسائل اقتصادي مرتبط با بازار برق نیز بايستي در
بررسي مسائل كیفیت توان در نظر گرفته شود .از اينرو الزم است شاخصهاي كیفیت توان با در نظر گرفتن
مسائل بازار برق نیز مورد توجه قرارگیرند؛ بطوريکه دقت محاسبات نرمافزاري بیشتر شود.
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 7فصل هفتم
مشخصات و رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات
پايايي
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مقدمه
سیستم هاي قدرت الکتريکي به دلیل ابعاد بزرگ فیزيکي ،گسترش جغرافیايي و به همپیوسوتگي بسویار پیچیودهانود .ايون
سیستمها در سالهاي اخیر پیشرفتهاي قابلتوجهي داشتهاند .در سیستمهاي قدرت نخسوتین تأكیود بور توأمین يوک منبوع
قابلاطمینان و اقتصادي انرژي الکتريکي براي مصرفكنندهها است .ظرفیتهاي اضافي و ذخیره در تولید و تجهیوزات شوبکه
پیشبیني مي شوند تا در صورت بروز خطا ،تأمین انرژي پیوسته و به حدي كافي قابلقبول را تأمین كند .تأمین كفايت نیز بايد
متناسب با نیازها بوده و تا حد ممکن اقتصادي باشد [.]72
شركتهاي برق ،وظیفه تأمین انرژي الکتريکي موردنیاز مصرفكنندگان باكیفیت مناسب را بر عهده دارند .قابلیت اطمینان،
شامل مراحلي است كه در زمان وقفه اجزايي از سیستم بايد بهمنظور بهرهبرداري از سیستم اعمال گردد .بهعنوانمثال ممکون
است خط انتقالي به علت طوفان آسیبديده و توسط رلههاي اتوماتیک از مدار خارجشده باشد .درصورتيكه اگر حوین در مودار
قرار دادن واحد ها و توزيع بار توجه كافي به مقدار توان انتقالي از خطوط شده باشد ساير خطوط ميتوانند اضوافهبوار حاصول را
تحمل كرده و در محدوده مجاز كاري باقي بماند .حوزه پايايي با نظارت بر سیستمهوا و بررسوي پویشآمودها و انجوام اعموال
اصالحي قابلیت اطمینان سیستم را تضمین مينمايد.

 -1-7مرزبندي حوزه
حوزه قابلیت اطمینان از دو رويه كلي تشکیل شده است .الزم به ذكر است كه رويههاي پايگاه داده ،پیشبیني بار و پخش
بار بهینه جزء مفروضات فرض شده و در لیست رويه هاي اصلي حوزه بدان اشواره نشوده اسوت .پايگواه داده آرشویو كواملي از
مجموعه اتفاقات و حوادث شبکه را تشکیل ميدهد رويه پیشبیني بار نیز با هدف توأمین كفايوت و امنیوت سیسوتم در حووزه
قابلیت اطمینان به كار ميرود .رويه ي تحلیل حوادث اولین رويه اصلي اين حوزه است كه با بهرهگیري از اطالعات ثبت شوده
در پايگاه داده ،به محاسبه شاخصهاي قابلیت اطمینان عناصر و تجهیزات شبکه در سه سوط ( HLIتولیود)( HLII ،تولیود و
انتقال) و ( HLIIIتولید و انتقال و توزيع) ميپردازد .همچنین انواع گزارشهاي نوشوتاري ،تصوويري جهوت بررسوي وضوعیت
پیشین قابلیت اطمینان شبکه قابل ارائه ميباشد .ديگر رويهي حوزه پايايي ،محاسبات قابلیت اطمینان نام دارد .در اين رويه بوا
استفاده از نتايج حاصل از تحلیل و نیز اطالعات پايگاه داده ،شاخصهاي قابلیت اطمینوان نقواط بوار و شواخصهواي قابلیوت
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اطمینان كل شبکه تعیین و نقاط ضعف شبکه مشخص ميشود .همچنین آنالیز حساسیت شاخصهاي قابلیت اطمینان نیوز در
اين رويه انجام ميشود [.]72

 -2-7بازهي زماني مطالعات حوزه
در حوزه قابلیت اطمینان دو وظیفه مهم تعريف ميشود كه عبارتاند از :تأمین كفايت و امنیت سیستم .كفايوت بوه مفهووم
تأمین قابلیت اطمینان سیستم در حالت استاتیک و امنیت به مفهوم تأمین قابلیت اطمینان سیستم در حالت دينامیکي است .اين
مفاهیم ارتباط نزديکي با بازه زماني مطالعات در حوزه پايايي دارد ] .[73هدف از مطالعات قابلیت اطمینان در بلندمدت ،توأمین
كفايت سیستم مي باشد .حوزه پايايي در بازه زماني كوتاه مدت نیز مورد مطالعه قرار مي گیرد كه هدف از اين مطالعوات توأمین
امنیت سیستم مي باشد .از ديگر اهداف مطالعات قابلیت اطمینان تعیین اولويتهاي تعمیر و نگهداري تجهیزات شبکه است كه
در بازه زماني میان مدت مورد مطالعه قرار ميگیرد ].[73
بنابراين حوزه پايايي در سه دوره زماني كوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار ميگیرد كه هدف از آنها به
ترتیب تأمین امنیت ،تعیین اولويتهاي تعمیر و نگهداري و تأمین كفايت ميباشد.

 -3-7وروديهاي حوزه
وروديهاي حوزه قابلیت اطمینان را ميتوان شامل موارد زير دانست:
 اطالعات كمي شبکه
 اطالعات حوادث و اتفاقات شبکه
 دياگرام تکخطي شبکه انتقال
 دياگرام تکخطي پستهاي شبکه
 دياگرام تکخطي واحدهاي تولیدي شبکه
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 -4-7خروجيهاي حوزه
خروجيهاي حوزه قابلیت اطمینان را ميتوان شامل موارد زير دانست:
 ثبت اطالعات عمومي واحد تولیدي ،خط انتقال و يا پستي كه خطا در آن رخ داده است.
 ثبت علت ،نوع و اطالعات زمان خروج
 تعیین شاخصهاي قابلیت اطمینان المانهاي شبکه
 تعیین شاخصهاي قابلیت اطمینان نقاط بار و سیستم
 تعیین شاخصهاي قابلیت اطمینان كل شبکه
 ارائه گزارشهاي گرافیکي از اتفاقات شبکه
 تعیین شاخصهاي گرههاي خروجي شبکه

 -5-7رويههاي نرمافزاري حوزه
حوزه قابلیت اطمینان شامل  2رويه نرمافزاري محاسبات قابلیت اطمینان و تحلیل حوادث است.
-1-1-1

محاسبات قابليت اطمينان

محاسبات قابلیت اطمینان به معناي پیشبیني كیفیت عملکرد سیستم در آينده ميباشد .هدف از انجام مطالعات پیشبینوي
قابلیت اطمینان ،اصالح و بهینهسازي طرحهاي توسعه شبکه و تعیین نقاط ضعف شبکه موجود در جهت تداوم سرويسدهي به
مشتركین ميباشد .براي انجام رويه محاسبات قابلیت اطمینان ابتودا الزم اسوت شواخصهواي قابلیوت اطمینوان آن دسوته از
تجهیزات كه تعداد كمي خطا در بازه زماني مورد مطالعه براي آنها ثبت شده است تصحی و يا تکمیل گردد .و بعد بوا انجوام
محاسبات پیشبیني قابلیت اطمینان ،شاخصهاي قابلیت اطمینان شبکه بدست ميآيد.
 -1-1-5-7وروديهاي رويه

ازجمله وروديهاي اين رويه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 دياگرام تکخطي شبکه انتقال؛
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از آنجا كه اين دياگرام با اجراي طرحهاي توسعه شبکه در مقاطع مختلف زماني دستخوش تغییرات ميگردد ،لوذا
جهت انجام محاسبات قابلیت اطمینان آخرين دياگرام تکخطي شبکه به همراه اطالعات مربوط به توسعه شبکه
در سالهاي مختلف بازه زماني مطالعات مورد نیاز ميباشد.
 دياگرام تکخطي پستهاي شبکه؛
 دياگرام تکخطي واحدهاي تولیدي شبکه؛
 اطالعات قابلیت اطمینان المانهاي شبکه مانند نرخ خروج و زمان تعمیر؛
 اطالعات سیستم حفاظت شبکه مانند زونهاي حفاظتي كلیدها؛
اين شاخص ها كه از مطالعات ارزيابي قابلیت اطمینان بدست آمدهاند جهت محاسبات قابلیت اطمینان شبکه بکوار
ميرود.
 -2-1-5-7خروجيهاي رويه

خروجيهاي رويه محاسبات قابلیت اطمینان شبکه عبارتاند از:
 تعیین شاخصهاي گرههاي خروجي شبکه؛
بانک اطالعات شاخصهاي قابلیت اطمینان گرههاي خروجي يکوي از نتوايج رويوه محاسوبات قابلیوت اطمینوان
مي باشد .اين بانک اطالعاتي شامل شاخص میزان انرژي توزيع نشده 1كلیه شین هاي خروجي شوبکه ،میوزان در
دسترس نبودن 2و نرخ وقوع خطا كه نشان دهنده مدت و تعداد خاموشي در سال در هر شین است ،مويباشود .بوا
استفاده از اين شاخصها ميتوان بیشترين میزان انرژي قطع شده ،تعداد و مدت زمان قطعي و در نتیجه گرههايي
كه كمترين قابلیت اطمینان را داشتهاند ،مشخص كرد و با ارائه راهکارهاي اصوالحي در جهوت افوزايش قابلیوت
اطمینان اقدام نمود.
 تعیین شاخصهاي قابلیت اطمینان كل شبکه؛

. LOE
. Unavailability

1
2
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

از ديگر نتايج اين رويه بانک اطالعات شاخصهاي قابلیت اطمینان كل شبکه ميباشد .اين بانک اطالعاتي شامل
شاخصهايي ميباشد كه به ترتیب نشاندهنده مجموع انرژي تأمین نشده در طول سال در كول شوبکه ،متوسوط
انرژي تأمین نشده سالیانه در هر يک از گرههاي خروجي ،متوسط تعداد قطعيها براي هر يک از گرههاي خروجي،
متوسط مدت زمان قطع سرويسدهي سیستم براي هر يک از گرههاي خروجي در طوول سوال و متوسوط میوزان
دسترسي به سیستم توسط كلیه مشتركین ميباشند .به كمک اين شاخصها ميتوان وضعیت كلي شوبکه از نظور
میزان كل انرژي توزيع نشده و يا متوسط انرژي توزيع نشده را در كل شبکه برآورد كورد و توأثیر ايجواد تغییورات
اصالحي در طراحي و يا بهرهبرداري از شبکه را با میزان تغییرات اين انديسها مورد ارزيابي قرار داد .بنابراين ،اين
انديسها بهترين شاخص جهت مقايسه طرحهاي مختلف شبکه و يا رويههاي مختلف بهرهبرداري از شبکه بوده و
به كمک آنها ميتوان مناسبترين اصالحات در طراحي و توسعهي شبکه و يا بهرهبرداري از آن را تعیین نمود.
 -3-1-5-7رويههاي پيشنياز

رويههاي پیشنیاز محاسبات قابلیت اطمینان شامل تحلیل حوادث و پخش بار بهینه است.
 -4-1-5-7روندنماي رويه

روندنماي رويه محاسبات قابلیت اطمینان در شکل ( )1-7آورده شده است.
شاخص هاي گره هاي خروجي

دياگرام تک خطي شبکه انتقال

شاخص هاي قابلیت اطمینان كل شبکه

دياگرام تک خطي پست هاي شبکه
رويه محاسبات قابليت اطمينان

دياگرام تک خطي واحدهاي تولیدي
شاخص هاي قابلیت اطمینان المان هاي شبکه
رويه تحلیل حوادث

شكل ( :)1-7روندنماي رويه محاسبات قابليت اطمينان

-2-5-7

تحليل حواد

اين رويه به اندازه گیري و تعیین كیفیت عملکرد سیستم موجود در گذشته ميپردازد .در رويه تحلیل حوادث هودف بدسوت
آوردن عملکرد سیستم و تجهیزات در گذشته بوده كه با بررسي اين عملکرد ميتوان نقاط ضعف هريک را بدست آورد و سپس
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نسبت به اصالح نحوه بهرهبرداري از شبکه ،كاهش خاموشيها و حوادث شبکه اقدام نمود .همچنین با استفاده از مطالعات رويه
تحلیل حوادث ميتوان تأثیر بهبود عملیات تعمیر و نگهداري تجهیزات را در چگونگي عملکرد شبکه بررسي كورد .در مطالعوه
ارزيابي قابلیت اطمینان ،مهمترين هدف محاسبه پارامترهاي قابلیت اطمینان عناصر شبکه ميباشد .اين پارامترها دادههاي الزم
براي رويهي محاسبات قابلیت اطمینان ميباشند.
 -1-2-5-7وروديهاي رويه

اطالعات ورودي رويه تحلیل حوادث از طريق پايگاه داده استخراج ميشود و جهت ارزيوابي سیسوتم موورد اسوتفاده قورار
ميگردد .بخشي از آنچه كه به عنوان ورودي رويه تحلیل حوادث به كار ميرود عبارت است از:
 اطالعات كمي شبکه؛
 اين اطالعات شامل مشخصات عمومي واحدهاي تولیدي ،خطوط انتقال ،پستهاي توزيوع و فووق توزيوع و ...
مي باشد .براي مثال براي خطوط انتقال اين اطالعات شامل نام خط ،كد خط ،منطقه مربوطه ،ولتاژ خط ،طوول
خط ،سال راهاندازي و برچیدن خط (سال مربوط به تغییر در مشخصات خط) ميباشد.
 اطالعات حوادث و اتفاقات شبکه؛
 اين اطالعات شامل كلیه خروجهاي رخ داده اعم از خروجهاي ناشي از وقوع حوادث و يا انجام تعمیرات دورهاي
در بازه زماني مطالعات ميباشد.
 -2-2-5-7خروجيهاي رويه

در رويه تحلیل حوادث با تکیه بر محاسبات آماري ،شاخصهاي قابلیت اطمینان سیستم محاسبه ميگوردد .آنچوه كوه بوه
عنوان خروجي اين رويه تلقي ميگردد در ذيل آورده شده است:
 تعیین شاخصهاي قابلیت اطمینان المانهاي شبکه؛
عناصر به دو دسته قطعكننده و غیرقطع كننده تقسیم ميشوند .براي هركدام از اين عناصر ممکن است مودهواي
مختلف خطا رخ دهد و الزم است حالتهاي خروج عناصر به ازاي هريک از اين مدها بررسي شود .اين حالتهاي
عملکرد براي عناصر غیر قطعكننده با پارامترهاي نرخ و مدت زمان خروج اجباري دائمي ،نرخ خروج اجباري گذرا،
مدت زمان كلید زني ،و مدت زمان خروج اجباري مدل ميگردند .براي بررسي حاالت خروج عناصر قطعكننده نیز
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برحسب نوع حالت مورد مطالعه نیاز به تعیین پارامترهايي نظیر نرخ وقوع حوادث دربرگیرنده اتصوال كوتواه ،نورخ
وقوع خطا در زمان باز يا بسته بودن تجهیز ،مدت زمان بازگشت به سرويس ،نرخ خروج اجبواري گوذرا ،متوسوط
مدت زمان كلیدزني ،نرخ خروج اختیاري و متوسط مدت زمان خروج اختیاري است [.]72
 تعیین شاخصهاي قابلیت اطمینان نقاط بار و سیستم؛
براي مطالعه حوادثي كه منجر به خاموشي در نقاط بار ميگردند ،طبق استاندارد شاخصهاي متنوعي براي نشان
دادن وضعیت قابل اطمینان وجود دارد .اين شاخص ها هريک مشخصه خاصي از رفتار خاموشي را براي نقاط بوار
نشان ميدهند .ازجمله آنها ميتوان به متوسط فركانس قطوع سیسوتم بوه ازاي واحود تووان تغذيوه (،)1SAIFI
متوسط زمان قطعي سیستم به ازاي واحد توان تغذيه شونده ( ،)2ASIDIمتوسط مودت زموان خاموشوي بوه ازاي
مشتركیني كه دچار خاموشي شدهاند ( ،)3CAIDIمجموع انرژي تأمین نشده در سیستم ( ،)4LOEمتوسط انورژي
تأمین نشده ( )5EENSو متوسط دسترسپذيري سرويس ( )6ASAIاشاره كرد.
 تعیین شاخصهاي قابلیت اطمینان كل شبکه؛
شاخص هاي كلیدي در مطالعات قابلیت اطمینان كل شبکه شامل متوسط فركانس قطعي بار ،متوسط مدت زمان
قطعي بار ،متوسط مقدار قطعي بار ميباشد.
 ارائه گزارشهاي گرافیکي از اتفاقات شبکه؛
گزارشات گرافیکي ،گزارشات مربوط به آمار حوادث و خروجهاي شبکه هستند كه از خروجهاي شبکه تحت وقوع
حوادث و همچنین وقوع حوادثي كه منجر به خاموشي در شبکه ميشوند ،نمايش داده ميشوند.
 -3-2-5-7رويههاي پيشنياز

1

. Average System Intruption Frequency Index
. Average System Intruption Duration Index
3
. Customer Average Intruption Duration Index
4
. Loss Of Energy
5
. Expected Energy Not Supplied
6
. Average Service Availability Index
2
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

اين رويه قبل از رويه محاسبات قابلیت اطمینان انجام ميشود .اما همانطور كه در ابتداي فصول نیوز بودان اشواره كورديم،
رويههاي پايگاه داده و پیشبیني بار به عنوان پیشنیازهاي ثابت اين حوزه فرض شدند كه چون در اكثر حوزهها به عنوان يک
رويه اساسي بشمار ميروند از تکرار آن پرهیز كردهايم.
 -4-2-5-7روندنماي رويه

روندنماي رويه ارزيابي قابلیت اطمینان در شکل ( )2-7آورده شده است.
اطالعات كمي شبکه شامل مشخصات عمومي واحدهاي
تولیدي ،خطوط انتقال ،پست هاي توزيع و....

شاخص هاي قابلیت اطمینان المان هاي شبکه
شاخص هاي قابلیت اطمینان نقاط بار و سیستم
شاخص هاي قابلیت اطمینان كل شبکه

رويه تحليل حواد

گزارش هاي گرافیکي از اتفاقات شبکه

شكل ( :)2-7روندنماي رويه تحليل حواد

 -6-7روندنماي حوزه
روندنماي اجراي مطالعات حوزه پايايي در شکل ( )3-7آورده شده است.

اطالعات حوادث و اتفاقات شبکه
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شكل ( :)3-7روندنماي اجراي مطالعات حوزه پايايي

 -7-7آيندهي حوزه
سیاستهاي تجديد ساختار موجب بروز تغییراتي در برخي مسائل مرتبط با قابلیت اطمینان در سیستمهاي قدرت شده است.
به دلیل رفتار نامشخص بازار و نرخ خروج اجباري واحدهاي نیروگاهي شاخصهاي قابلیت اطمینان سیستمهاي قودرت تحوت
تأثیر قرار ميگیرند .قابلیت اطمینان در سیستمهاي قدرت تجديد ساختار شده وابستگي زيادي به نوع بازار و مشخصههواي آن
خواهد داشت .تمركز بیشتر بازار و تغییرات كشش قیمتي تقاضا بر روي شاخصهاي قابلیت اطمینوان نظیور  LOLE1ازجملوه
مسائلي است كه ميبايست در مطالعات پايايي در بستر تجديد ساختار بدان توجه شود.
يکي از اهداف شبکه هاي هوشمند افزايش قابلیت اطمینان و كیفیت تووان در سوامانههواي الکتريکوي اسوت .طبوق نظور
كارشناسان قابلیت اطمینان حال حاضر  %99.9است كه نزديک به  8ساعت وقفه در تأمین توان در سال اسوت و ايون قابلیوت

Loss of Load Expectation

1
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اطمینان بايد به  %99.99999999برسد كه نزديک به  32ثانیه وقفه در سال را بیان ميكند .يکي از ويژگيهواي شوبکههواي
هوشمند كه پايايي در سیستمهاي قدرت را بهبود ميبخشد خودترمیمي در مقابل حوادث و وقايع اتفاقي است . .آينده متصور از
شبکه هوشمند بدين صورت است كه شبکه در صورت وقوع حادثه و خطا امکان ايزوله كردن و خود بازيابي را داشته باشد .در
واقع از وقوع خاموشي سراسري بدون هیچ دخالت نیروي انساني پیشگیري كند و قابلیت اطمینان شبکه را بهبود بخشد.
نفوذ واحدهاي تجديد پذير نیز در شبکههاي قدرت ،قابلیت اطمینان سیستمهاي قدرت را نیز تحت تأثیر قرار داده است .در
تولید همزمان شامل واحد هاي بادي و خورشیدي به دلیل تغییرات شدت نور و سرعت باد در ساعات مختلف شبانه روز ميتوان
قابلیت اطمینان باالتري را بدست آورد .بهطور كلي تأمین برق از چند منبع انرژي بوهطوور همزموان موجوب افوزايش قابلیوت
اطمینان شبکه ميگردد .سیستم هاي بادي و فوتوولتايیک از لحاظ تکنولوژي تولید برق و پارامترهاي عملکردي با سیستمهاي
سنتي تفاوت قابل مالحظهاي دارند .ماهیت نوساني اين منابع تأمین انرژي تأثیراتي را بر شاخصهاي قابلیت اطمینوان شوبکه
مانند  LOLEميگذارند.
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 8فصل هشتم
مشخصات و رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات
مديريت دارايي
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مقدمه
كاركرد داراييهاي يک سیستم ،تعیینكننده كاركرد آن هستند؛ بطوريکه اگر دچار مشکل شووند سیسوتم را دچوار مشوکل
مي كنند .مديريت دارايي مفهوم سنگیني است كه به مديريت كلیه دارايويهواي سیسوتم مويپوردازد .در سیسوتم قودرت نیوز
دارايي هاي بسیاري از بخش تولید تا توزيع موجود است كه متولیان مديريت دارايي در سطوح مختلف به مديريت آن ميپردازند
تا سیستم با خطر كمتر و هزينه مناسب به كار خود ادامه داده و در آينده نیز دچار خطر يا هزينه بیش از حد نشود.

 -1-8مرزبندي حوزه
مجموعه اقدامات مديريتي ،فني و اقتصادي در ادارهي داراييها در طي عمر آنها بادرنظر گرفتن هزينه ،عملکرد و ريسک
در جهت برآوردن اهداف شركت را مديريت دارايي گويند .مديريت دارايي تمام جنبههاي سرمايهگذاري براي خريد ،نگهداري و
در نهايت جايگزيني و اسقاط را در بر مي گیرد و هسته اصلي براي سازمان هايي است كه شديدا به تجهیوزات فیزيکوي و زيور
ساختارها وابسته هستند [ .]74انواع دارايي ميتواند به شکل مالي (اسناد مالي ،سوهام و غیوره) ،فیزيکوي (تجهیوزات و غیوره)،
انساني ،اطالعاتي و نامحسوس (پروانه بهرهبرداري ،دانش و غیره) باشد [.]75
اهداف اولیه مديريت دارايي عملکرد بیشینه ،ريسک كمینه و هزينه كمینه بووده كوه در تعريوف جديود خوود بوه عملکورد
محتاطانه ،مديريت ريسک در حد قابل قبول ،توجیه هزينهها براساس بهبود عملکرد و تعديل ريسک تبديل شده اسوت .منوافع
مديريت دارايي شامل موارد زير هستند [:]74
 ايجاد راهبرد براي مديريت داراييهاي شركت از خريد تا اسقاط آنها؛
 ارائه روشهاي ارزيابي وضعیت تجهیزات؛
 كمینهكردن هزينه دوره عمر؛
 محاسبه دقیق سطوح خدمات داراييها ،پايايي و اعتبارات مورد نیاز براي طوالنيمدت؛
 ايجاد برنامه بلندمدت براي سرمايهگذاري؛
 تعیین اطالعات دقیق و مختصر براي پشتیباني فرايند تصمیمگیري راهبردي.
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مديريت دارايي در سه سط صاحبان دارايي ،مدير دارايي و بخش خدماترساني انجام ميشود؛ بطوريکه صواحبان دارايوي
هدفگذاري كرده و هزينهها را تأمین ميكنند .مدير خط مشها را تعیین كرده و متناسب با آن فعالیتها را تعريوف مويكنود.
بخش خدماترساني هم فعالیتهاي مذكور را انجام داده و گزارشها را به مدير ارائه كرده و در ادامه هم با ارائه گزارش مودير
به صاحبان دارايي چرخه تکمیل ميشود [ .]74يکي از زيرساختهاي مديريت دارايي معماري اطالعات مرتبط است كه جريان
اطالعات بین سه بخش اصليِ آن به چه شکل باشد و چه اطالعاتي بین آن ها در جريان باشد .هسته اصولي مسوئله موديريت
دارايي در بخش دوم آن ،يعني مديريت كردن داراييهاي سیستم است كه مدنظر اين فصل خواهد بود .شوکل ( )1-8زنجیوره
مديريت دارايي را ،در سطوحِ صاحبان ،مديران و بخش خدمات رساني دارايي ،نشان ميدهد.

شكل ( :)1-8زنجيره مديريت دارايي

مديريت دارايي شامل سه مرحله اجرايي ميشود [:]76
الف) تحلیل آغازين؛ در اين قسمت اطالعات ورودي تجهیزات و فرآيندها جمعآوري و تعیین ميگردند.
ب) تحلیل اساسي؛ در اين تحلیل با توجه به اطالعات ورودي و راهبردهاي مدنظر ،گزينههاي اجرايي را تعیین ميكند.
پ) تحلیل پاياني؛ پس از اجراي گزينههاي مدنظر ،اطالعات سیستم جمعآوري و براي تحلیلهاي آينده ثبت ميشوند.
شماي كلي مديريت دارايي در شکل ( )2-8آمده است.
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شكل ( :)2-8شماي كلي مديريت دارايي

 -2-8بازهي زماني مطالعات حوزه
مديريت دارايي بر اساس بازه زماني اجرا ،قابل تقسیم به سه بخش زير ميباشد [:]77
 مديريت دارايي كوتاهمدت؛
 مديريت دارايي میانمدت؛
 مديريت دارايي بلندمدت.
اين سه بخش كامال به هم مرتبط ميباشند .به طوري كه راهبردهاي اتخاذ شده در موديريت دارايوي كوتواهمودت ،نشوانه
مفیدي را براي بهبود و ارتقاء سط استراتژيهاي اتخاذ شده در مديريت دارايي میانمدت و بلنودمودت تولیود مويكننود؛
بنابراين الزم است كه مديريت دارايي به طور همه جانبه در تمامي بازه هواي زمواني تحلیول شوود توا امکوان رسویدن بوه
راهبردهاي بهینه مديريت دارايي در بازههاي زماني مختلف بیشتر شود.
مديريت دارايي كوتاهمدت كه از آن بعنوان مديريت بهرهبرداري نیز ياد ميشود مربوط به بهرهبرداري و كنترل شبکه موي-
باشد .در واقع مهمترين وظیفه شركتهاي توزيع بهره بورداري و كنتورل شوبکه بوراي حصوول اطمینوان از امنیوت تغذيوه
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مشتركین ميباشد .مانیتور شبکه ،1پیگیري وضعیت تجهیزات به صورت آني و بازيابي خطاي رخ داده در تغذيه مشتركین از
مهمترين وظايف در اين مورد ميباشد .با توجه اينکه موارد مربوط به بهرهبرداري در حوزه بهرهبرداري مورد بررسي دقیوق
قرار ميگیرد؛ اين مورد مدنظر گزارش نیست.
مديريت دارايي میانمدت كه از آن بعنوان مديريت تعمیرات نیز ياد ميشود به تعمیورات و نگهوداري از تجهیوزات مربووط
ميشود .نکتهاي كه در اينجا ميبايست مورد توجه قرار گیرد آن است كه مديريت بهرهبرداري (مديريت دارايي كوتاهمدت)
ميتواند تأثیر بسزايي در مديريت تعمیرات شبکه (مديريت دارايي میان مدت) داشوته باشود و بوه منظوور رسویدن بوه يوک
استراتژي تعمیراتي بهینه ميبايست برنامه تعمیراتي را به طور هماهنگ با راهبردهاي بهرهبرداري بهینه كورد .هودف ايون
برنامهريزي افزايش پايايي سیستم ،كاهش هزينههاي نگهداشت و برآوردهسازي قیودي مانند :امنیت سیسوتم ،محودوديت
سوخت و يا نشر آلودگي است.
مديريت دارايي بلندمدت كه از آن تحت عنوان برنامهريزيهاي استراتژيک نیز ياد ميشود بوه يوافتن برناموههوايي بوراي
گسترش و ارتقاء سط تجهیزات به منظور تأمین بار مشتركین در سالهاي آتي مربوط ميشود .اين موورد در بحوثهواي
برنامهريزي قرار ميگیرد و در اين بخش گزارش مورد نظر نیست.

 -3-8وروديهاي حوزه
هرچند با توجه به نحوه مدلسازي ،شبیهسازي و اهداف مورد نظر ممکن است وروديهاي متفاوتي براي مديريت دارايي در
نظر گرفته شود؛ در اين بخش سعي ميگردد ،وروديها به شکل جامعي ارائه شوند.
وروديهاي حوزه مديريت دارايي در ادامه ارائه ميشوند [:]88-78
 نوع تعمیر و نگهداري؛
 محدوديت بودجه؛
 اهمیت هر تجهیز؛

Network monitoring

1
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 شاخصهاي وضعیت تجهیز؛
 عمر و سن هر تجهیز؛
 اطالعات مکاني تجهیز؛
 قیمت هر تجهیز؛
 تعداد تجهیز در حال كار؛
 سال افق طراحي؛
 دوره تعويض؛
 دوره تعمیر؛
 هزينه تعمیر؛
 هزينه تعويض تجهیز؛
 هزينه ناشي از عدم فروش برق؛
 اطالعات خروج يا وقفههاي هر تجهیز و فركانس هر خروج يا وقفه؛
 هزينه بهرهبرداري از تجهیز در هر سال از عمر تجهیز؛
 جواب آزمايش انجامشده بر هر تجهیز؛
 مدل كارخانه سازنده هر تجهیز؛
 شرايط محیطي هر تجهیز؛
 خسارت ناشي از قطعي هر تجهیز؛
 حدود مشخص براي تعیین راهبرد تعويض يا تعمیر هر تجهیز؛
 احتمال از دست رفتن تجهیز در صورت عدم انجام تعمیر؛
 اطالعات شبکه؛
 مدهاي خرابي هر تجهیز؛
 عوامل ايجاد هر خرابي تجهیز؛
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 عالئم ايجاد هر خرابي؛
 تجهیز عامل هر خرابي؛
 مالیات؛
 نرخ تنزيل؛
 سناريوهاي مدنظر براي آينده؛
 محدوديت سوخت و منابع اولیه؛
 محدوديت آاليندهها؛
 حد قیود امینت و پايايي.

 -4-8خروجيهاي حوزه
بطور كلي خروجيِ مديريت دارايي ،طرحهاي مديريت دارايي ميباشد؛ هرچند با توجه به نحووه مدلسوازي ،شوبیهسوازي و
اهداف مورد نظر ممکن است خروجيهاي متفاوتي براي زيرمجموعههاي حوزه در نظر گرفته شود ،در ايون بخوش سوعي
ميگردد ،خروجيها به شکل جامعي ارائه شوند .خروجيهاي حوزه مديريت دارايي ،كه عمدتا مربوط به فعالیتهاي تعمیر و
نگهداري است ،در ادامه ارائه ميشوند [:]88-78
 زمان مناسب براي از دور خارج نمودن هر تجهیز؛
 منحني عمر تجهیز؛
 راهبردهاي سرمايهگذاري مجدد؛
 اهمیت تجهیزات؛
 تعداد كل تجهیزات بررسي شده؛
 زمان تعمیر تجهیز؛
 اطالعات مربوط به تعمیر و تعداد تجهیزاتي كه بايد تعمیر شوند؛
 زمان تعويض تجهیز؛
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 اطالعات مربوط به تعويض و تعداد تجهیزاتي كه بايد تعويض شوند؛
 هزينه الزم براي تعمیر و نگهداري تجهیزات؛
 هزينه الزم براي تعويض تجهیزات.

 -5-8رويههاي نرمافزاري حوزه
رويههاي مديريت دارايي شامل پايش و تعمیر و نگهداري ميباشد .پايش اولین گام است كوه شورايط تجهیوزات را تعیوین
ميكند و بعنوان ورودي رويهي تعمیر و نگهداري عمل ميكند.
رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات دارايي شامل موارد زير است:
 پايش تجهیزات
 برنامهريزي تعمیر و نگهداري
-1-1-1

پايش تجهيزات

پايش ،اطالعاتِ شرايط بهرهبرداري و بلندمدتِ تجهیز را براي تصمیمگیري در مورد بهرهبورداري ،نوسوازي و تعوويضِ آن
مهیا ميكند [ .]89پايش به دو صورت از نزديک و از راه دور انجام ميشود .با پايش اطالعات الزم براي تصمیمگیري در مورد
تجهیز بسیار راحتتر ميشود.
پايش در دو محور اساسي انجام ميشود كه عبارتند از [:]90
 كسب داده؛
 پردازش داده و حصول اطالعات.
كسب داده عبارت است از فرآيند جمعآوري و مرتبسازي دادههاي سودمند از دارائيهاي مورد نظر جهت نیل بوه اهوداف
خاطرنشان شده در برنامهريزي نگهداشت .دادههاي بدست آمده از طريق پايش سیستم نیز به دو گروه تقسیم ميگردند:
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 دادههاي رخداد :اين دادهها معموال ،دادههاي جمعآوري شده در ادوار گذشته جهت مطالعات مختلف نظیور بررسوي
پايايي سیستم هستند و يا دادههاي بدست آمده از پايش شرايط را شامل ميشوند .ايون اطالعوات ممکون اسوت
شامل داليل بروز رخداد ،شرايط موجود و نحوه عکسالعمل باشند.
 دادههاي پايش شرايط :اين دادهها از طريق سنجش سالمت داراييهاي فیزيکي بدست ميآيند.
نحوه پايش سیستم جهت بدست آوردن اين دادهها به دو روش صورت ميگیرد:
 پیوسته :در اين روش تجهیز بصورت پیوسته پايش ميگردد .پايش پیوسته تجهیز اگرچه هزينه بااليي را به
سیستم تحمیل ميكند اما در مقابل توانايي بیشتري به بهرهبردار جهت رويارويي با رخداد و رفع آن موي
دهد.
 دورهاي :در اين روش با توجه به نرخ رخداد و میانگین زماني بین دو رخداد ،بررسي دورهاي از تجهیز جهت
اطالع از وضعیت آن صورت ميگیرد .در اين روش بايد مصالحهاي بین هزينه تحمیلي در صوورت بوروز
رخداد و هزينه پايش دورهاي در نظر گرفته شود.
از سويي ديگر در برنامهريزي نگهداشت شرايط محور از دو روش دادهها جمعآوري ميشوند:
 تجهیزاتي جهت پايش شرايط نصب ميشود ،كه در اين صورت رفتار سیستم را براي بهرهبردار و برناموهريوز قابول
مشاهده كامل مينمايد.
 با توجه به دادههاي بدست آمده از دستگاههاي اندازهگیري نصب شده رفتار سیستم حدس زده ميشوود و احتموال
بروز رخداد استخراج ميگردد كه در اين صورت سیستم قابل مشاهده نسبي است.
دادههاي بدست آمده معموال از تجهیزات مکانیکي هستند و روشهاي زير از روشهاي رايج در سنجش صوحت عملکورد
اين تجهیزات مکانیکي هستند:
 اندازهگیري لرزش قطعه و يا تجهیز؛
 اندازهگیرهاي حرارتي مانند فروسرخ؛
 اندازهگیري میزان روغن دستگاه؛
 اندازهگیري به روش مافوق صوت؛
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 اندازهگیري عايقي توسط مگا اهم سنج.
پردازش داده عبارت است از آنالیز و بکارگیري دادههاي بدست آمده جهت تفسیر دادهها و درک بهتر از سیسوتم و بدسوت
آوردن اطالعات مفید از آنها .پردازش داده شامل دو بخش اصلي ميگردد كه عبارت است از:
 پاكسازي داده :بدلیل وجود عوامل انساني و يا احتمال خطا در كاركرد سنسورها و زيرساخت ارتباطي ممکون اسوت
دستهاي از دادهها داراي خطا باشند كه بايد آنها را از اطالعات صحی جدا نمود.
 تحلیل داده :هدف صلي اين بخش بررسي دادهها پس از استخراج دادههاي مورد نیاز جهت كسب اطالعات سودمند
از سیستم است.
 -1-1-5-8وروديهاي رويه

وروديهاي پايش شامل اطالعات پايش (شامل اطالعات ثبتكننده وقايع ،رلوههوا ،سیسوتم كنترلوي و غیوره) و آزموايش
تجهیزات ميباشد.
 -2-1-5-8خروجيهاي رويه

خروجي پايش ،شامل نتايج حاصل از پايش ،آزمايش تجهیزات و همچنین شواخصهواي وضوعیت آنهوا (ماننود شواخص
سالمتي ،ريسک ،اهمیت و غیره) ميباشد كه عبارتند از:
 اهمیت هر تجهیز؛
 شاخصهاي وضعیت تجهیز؛
 عمر و سن هر تجهیز؛
 اطالعات مکاني تجهیز؛
 تعداد تجهیز در حال كار؛
 اطالعات خروج يا وقفههاي هر تجهیز و فركانس هر خروج يا وقفه؛
 نرخهاي استهالک هر تجهیز؛
 جواب آزمايش انجامشده بر هر تجهیز؛
 مدل كارخانه سازنده هر تجهیز؛
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 شرايط محیطي هر تجهیز؛
 اطالعات شبکه.
 -3-1-5-8رويههاي پيشنياز

اين رويه پیشنیاز ندارد.
 -4-1-5-8روندنماي رويه

روندنماي رويه پیشبیني در شکل ( )3-8آمده است .رويه مذكور بعنوان ورودي رويه تعمیر و نگهداري ميباشد.

شكل ( :)3-8روندنماي رويه پايش

-2-5-8

تعمير و نگهداري

با توجه به اينکه كه نگهداشت پیش از وقوع رخداد و يا پس از آن باشد ،نگهداشت به دو دسته زير تقسیم ميگردد:
 نگهداشت اصالحي1؛
 نگهداشت پیشگیرانه2؛
نگهداشت اصالحي :برنامههاي نگهداشت اصالحي به دستهاي از عملکردهاي اصالحي و تعمیراتي گويند كه پس از وقوع
رخداد در سیستم جهت رفع عیب صورت ميگیرند [ .]91در اين برنامهها تجهیزات با توجه به يک جدول زماني مشوخص بوه
نگهداشت نميروند و همچنین شرايط تجهیزات نیز براي مشخص شدن بروز رخداد بررسي نميشود .اين دسوته از عملکردهوا
نسل اول نگهداشت را تشکیل ميدهند كه از آنها با عنوان تعمیرات نیز نام برده ميشود .زموان ايون نسول در دوران جنوگ

)Corrective Maintenance (CM
)Preventive Maintenance (PM

1
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

229
ويرايش اول،خرداد 1394

جهاني اول است كه صنايع به صورت وسیع مکانیزه نبود و به همین علت توقف در كار و يا خروج بعضي از ماشینها مهم بوه
نظر نميرسید .از سوي ديگر مهندسي قطعات و ماشینها نیز بسیار ساده بوده و زمان تعمیرات آنها زياد نبود .اين داليل سبب
شد كه در اين دوران برنامه ريزي نگهداشت مورد توجه قرار نگیرد و نگهداشت بیشتر به صورت تعمیرات متوداول ماننود تمیوز
نمودن و روغنکاري دستگاه و يا قطعه جلوه نمايد [.]90
نگهداشت پیشگیرانه زمان محور :1بر اساس اين روش تعمیراتي ،تعمیرات در فواصل زماني منظم و برنامهريزيشوده و بور
اساس پیشینه قطعات و تجربیات كاركنان انجام ميگیرد .ايراد اين روش آن است كه اوال دسترسي بوه اطالعوات مربووط بوه
پیشینه قطعات كار آساني نبوده و ثانیا ا ز آنجايي كه شرايط عملکرد قطعات تابع عوامل مختلفي از جمله شرايط محیطي موي-
باشد از اين رو تصمیم گیري بر اساس اطالعات مربوط به پیشینه قطعات همواره با درصدي از خطا روبهرو است .لذا اين روش
تعمیراتي قادر به كمینه كردن هزينهها نبوده و اجراي اين روش با هزينههاي گزافوي هموراه اسوت .بنوابراين روش تعمیراتوي
ديگري به نام تعمیرات پیشگیرانه شرايط محور جايگزين اين روش تعمیراتي شده است [.]92
نگهداشت پیشگیرانه شرايط محور :2در روش تعمیرات پیشگیرانه شرايط محور ،در فواصل زماني معین وضوعیت فرسوايش
قطعات بررسي شده و هنگامي كه میزان فرسايش يک قطعه از حد معیني فراتر رود ،تعمیورات پیشوگیرانه بور روي آن قطعوه
انجام ميشود .اين روش تعمیراتي در مقايسه با تعمیرات پیشگیرانه زمان محور از بازدهي بیشتري برخوردار بود ولي بوه علوت
عدم در نظر گرفتن مسئله احتمال خرابي دستگاه و از آن مهمتر عدم در نظر گرفتن نتیجه وقوع خرابي قادر به تضومین نقطوه
بهینه نیست .اين مسئله باعث شده تا صنايعي كه مسئله پايايي در آنها حائز اهمیت است به سمت تعمیرات پیشگیرانه پايايي
محور متمايل شوند [.]92
نگهداشت پیشگیرانه پايايي محور :3تعمیرات پیشگیرانه پايايي محور بر هر دو روش قبلوي برتوري دارد زيورا هوم احتموال
خرابي قطعات را در نظر ميگیرد و هم نتیجه خرابي آنها را و لذا بر اساس تحلیل سود و هزينه ميتواند رسیدن به نقطه بهینه
منحني هزينه را تضمین كند .منطق كلي تعمیرات پیشگیرانه پايايي محور از يک آنالیز سه سطحي تشکیل شده اسوت كوه در
زير ارائه ميگردد.
1

)Time Base Maintenance (TBM
)Condition Base Maintenance (CBM
3
)Reliability Centered Maintenance (RCM
2
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 .1تحلیل پ ايايي سیستم :هدف از تحلیل پايايي سیستم آن است كه میزان تأثیر خرابي قطعات بر پايايي سیستم تعیین
گرديده و نهايتا با ارائه رتبهبندي از قطعات سیستم بر اساس تأثیر خرابي قطعات بر پايايي سیستم ،قطعات بحراني
سیستم كه خرابي آنها داراي بیشترين تأثیر بر پايايي سیستم ميباشد مشخص شوند.
 .2تحلیل پايايي قطعه :هدف از تحلیل پايايي قطعه آن است كه تأثیر راهبرد هاي تعمیراتي ،كوه متناسوب بوا عوامول
خرابي قطعه اتخاذ ميشوند ،بر پايايي قطعه مشخص شود.
 .3تحلیل سود و هزينه :هدف از تحلیل سود و هزينه آن است كه با تعريف شاخص بازدهي براي راهبردهاي تعمیراتي،
لیست اولويتي از راهبردهاي تعمیراتي ارائه گردد تا نهايتا راهبردهاي بهینه تعمیراتي تعیین شوند.
 -1-2-5-8وروديهاي رويه

ورودي تعمیر و نگهداري شامل خروجيهاي رويه پايش و موارد زير است:
 نوع تعمیر و نگهداري؛
 محدوديت بودجه؛
 قیمت هر تجهیز؛
 سال افق طراحي؛
 دوره تعويض؛
 دوره تعمیر؛
 هزينه تعمیر؛
 هزينه تعويض تجهیز؛
 هزينه ناشي از عدم فروش برق؛
 هزينه بهرهبرداري از تجهیز در هر سال از عمر تجهیز؛
 خسارت ناشي از قطعي هر تجهیز؛
 حدود مشخص براي تعیین راهبرد تعويض يا تعمیر هر تجهیز؛
 احتمال از دست رفتن تجهیز در صورت عدم انجام تعمیر؛
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 مدهاي خرابي هر تجهیز؛
 عوامل ايجاد هر خرابي تجهیز؛
 عالئم ايجاد هر خرابي؛
 تجهیز عامل هر خرابي؛
 مالیات؛
 نرخ تنزيل1؛
 سناريوهاي مدنظر براي آينده؛
 محدوديت سوخت و منابع اولیه؛
 محدوديت آاليندهها؛
 حد قیود امینت و پايايي.

 -2-2-5-8خروجيهاي رويه

خروجي اصلي تعمیر و نگهداري طرح تعمیر و نگهداري در افق برنامهريزي و در بخشهاي سرمايهگذاري ،بهورهبورداري و
تعمیرات است؛ بطوريکه اگر هدف بررسي سناريوهاي مدنظر برنامه ريز باشد؛ جواب تحلیل فني و اقتصادي سناريوهاي موذكور
است و در صورتي كه هدف ارائه راهبرد تعمیر و نگهداري بهینه باشد ،با توجه به وروديها ،طرح بهینه تعمیر و نگهداري و نرخ
انجام بازبیني و تعمیر خروجي رويه خواهد بود.
 -3-2-5-8رويههاي پيشنياز

رويه پايش پیشنیاز رويه تعمیر و نگهداري است.
 -4-2-5-8روندنماي رويه

روندنماي رويه تعمیر و نگهداري در شکل ( )4-8آمده است.
Discount rate

1
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شكل ( :)4-8روندنماي رويه تعمير و نگهداري

 -6-8روندنماي حوزه
شکل ( )5-8روندنماي كلي حوزه مديريت دارايي را نمايش مي دهد .مطوابق موواردِ موذكور در موورد وروديهواي حووزه،
وروديها وارد مديريت دارايي مي شوند .بعد از انجام فرآيند پايش ،اطالعات خروجي آن و تعدادي از وروديها وارد رويه تعمیر
و نگه داري شده و در نهايت طرح مديريت دارايي در زمینه سرمايهگذاري ،بهرهبرداري و تعمیرات در افق برناموهريوزي تعیوین
ميشود.

شكل ( :)5-8روندنماي كلي حوزه مديريت دارايي
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 -7-8آيندهي حوزه
بازار تاثیر چنداني بر مديريت دارايي نخواهد داشت و هر برنامه اي كه قادر بوه حول مشوکل موديريت دارايوي در سیسوتم
يکپارچه باشد در سیستم بازار نیز جوابگو است .تنها تاثیري كه تجديد ساختار بر تعمیر و نگهداري تجهیزات مويگوذارد وجوود
قوانین و رگولیشن هايیست كه مي تواند اين روند را كند يا سريع كنند .به عنوان مثال از ديد بهره بردار شبکه قانونگذاري بور
تعمیر و نگهداري نیروگاهها ميتواند از قدرت بازار  GENCOها بکاهد.
در حوزه مديريت دارايي حضور منابع تولیدِ با خروجي نامطمئن مانند منابع بادي و خورشویدي ،تغییور مهموي در موديريت
سیستم و خود تجهیزات دارد .از ديدگاه سیستمي يک منبع نامطمئن شرايط كاري سیستم را دچار تغییر كرده كه ميبايست به
شکل مناسبي در برنامه ها مدل شود .از ديدگاه خود تجهیز با توجه به فناوري مربوط ،مويبايسوت پوايش و موديريت تعمیور و
نگهداري متناسب آن مدنظر قرار گیرد .در حضور اين منابع استفاده از تحلیلها و مدلهاي احتماالتي راهگشا خواهد بود.
شبکه هوشمند با توجه به تعاريف موجود ،داراي عناصري همچون منابع انرژي پراكنده (شامل تولیدات پراكنده و ذخیرهگرها
و غیره) ،ارتباط دوطرفه شركت برق و مشتريان ،سیستم هاي كنترلي و محاسباتي سريع ،خوددرمان ،منابع تولیودي كومكوربن
(شامل فناوري هاي با تولید آلودگي كمتر شامل انرژيهاي تجديدپذير و غیره) ،شبکه انتقال هوشومند (سویمهواي بوا قابلیوت
كنترل و با ظرفیت زياد) ،پاسخگويي بار ،كارايي انرژي و غیره ميباشد .مدلسازيِ سیستمي و تجهیزي هر يک از فناوريهاي
پیشرفته و جديد در مديريت دارايي شبکه هوشمند الزامي خواهد بود .مفهوم خوددرمان 1در شبکه هوشمند برق با پايش و تعمیر
و نگه داري ارتباط بسیار قوي داشته و اين موارد را دچار تغییرات اساسي خواهد كرد .مفهوم خوددرماني ،بدين صورت است كه
با پايش كامل سیستمي و تجهیزي اقدامات نگهداشتي سیستم و تجهیز بصورت هوشمندانه اعمال ميشود؛ لذا برنامهريزيهاي
نگهداشت به ارائه الگوريتم هاي پیچیده براي ارضاي شرايط مناسب كاري سیستم و تجهیزات منجر ميشود .از ملزومات مهوم
خوددرماني توانايي قوي محاسباتي و نرمافزاري است كه بايد مورد توجه مدير دارايي باشد.

Self Healing

1
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 9فصل نهم
مشخصات و رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات
برنامهريزي انرژي
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مقدمه
انرژي يکي از مهمترين موضوعات مطرح گذشته و حال و آينده بشر است .متولیان انرژي ميبايست با توجوه بوه تغییورات
منابع انرژي ،كه عموما با افزايش تقاضا همراه است ،از آينده پیشبیني داشته و براي روبرو شدن با آن برنامهريزيهاي مناسب
را انجام دهند .بدلیل رابطهي انرژي و توسعهي كشور و امنیت ملي ،افزايش قیمت حاملهاي انرژي ،كواهش منوابع انورژي و
تأمین انرژي با كارايي بیشتر برنامهريزي انرژي اهمیت ويژهاي پیدا كرده است .نکته ديگر در اين زمینه آن است كه در صورت
عدم تناسب امکانات با تقاضاي آين ده انرژي در آينده ،امکان تأمین انرژي بدون كمبود و با هزينه مناسب میسر نخواهد بوود .از
اينرو برنامه ريزي منابع انرژي در افق درازمدت ،بايد بهگونه اي مديريت گردد تا در آينده سیستم با چالش عدم توأمین انورژي
مواجه نگردد.
برنامهريزي انرژي شامل مطالعه بلندمدت كاربرد ،تولید و تبديل انرژي در جامعه است .هدف نهايي آن است كه با اسوتفاده
از اطالعات تاريخي در مورد توسعه كاربرد و تأمین انرژي ،وضعیت اين متغیرها با استفاده از مطالعات آيندهنگري تبیوین شوود.
اين روند در چارچوب مطالعات میانرشتهاي امکانپذير است .رشتههايي كه بیشتر در اين بخش مورد نظر است علوم طبیعوي،
فناوريهاي تبديل و كاربرد انرژي ،اقتصاد و نهايتا علوم سیاستگذاري است [.]93
همه حاملهاي انرژي وارد برنامهريزي انرژي ميشوند تا توزيع بهینه و سهم هريک در تأمین تقاضاي انرژي كشور و حتي
واردات و صادرات آنها معین شود [.]94

 -1-9مرزبندي حوزه
متناسب با هدف ،برنامهريزي انرژي انجام مي گردد .عموما با توجه به پیچیودگي بسویار زيواد مسوئله ،سوناريوهاي مودنظر
برنامهريزها ،توسط مدلهاي موجود آزمايش ميشوند .ابزار برنامهريزي انرژي شامل دو روش كلي پویشبینوي و بهینوهسوازي
هستند كه در ادامه ارائه ميشوند [:]93
 پیشبیني :از الگوهاي پیشبیني با توجه به دادههاي تاريخي و معادالت رفتار مجموعهها براي پیشبینوي وضوعیت
حال و يا آينده استفاده ميشود .بدين ترتیب كه الگو ،معادالت حواكم بور رفتوار مجموعوه انورژي را ،در شورايط
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مختلف داراست .حال با تعیین شرايط ورودي به الگو ،خروجيهاي محتمل محاسبه خواهند شود .بوه ايون روش،
روش شبیهسازي نیز گفته ميشود.
 بهینهسازي :در اين الگوها با تعريف تابع هدف و معادالت قید و با استفاده از معادالت رفتاري مجموعه ،حالت بهینه
مجموعه براي ارضاي تابع هدف شناسايي ميشود .اين الگوها معموال شرايطي غیرواقعي را بررسوي مويكننود و
شاخصهاي مدنظر براي رسیدن به آن شرايط را معین ميكنند .موثال مقودار سورمايهگوذاري موورد نیواز و نووع
نیروگاههاي جديد با انواع فناوريها براي رسیدن به كاهش  %10مقدار دياكسیدكربن تولیدي آنهوا بوا در نظور
گرفتن  %10سهم براي انرژي هستهاي از اين نوع است.
تعیین مرز جغرافیايي براي حیطه محاسبات الگو يکي ديگر از شاخص هاي تأثیرگذار بر ساختار الگوي برنامهريوزي انورژي
است؛ بدين معني كه معادالت الگو بر مبناي ويژگي هاي منطقه جغرافیايي كه الگوو بوراي آن تودوين مويشوود ،توسوعه داده
مي شود .مثال الگوهاي توسعه داده شده براي كشورهاي اروپايي (براي كشوري خاص و يا مثال الگوهاي منطقهاي توسعه داده
شده توسط اتحاديه اروپا براي بررسي تجمعي 1چندين كشور) لزوما در كشورهاي خاورمیانه و آسویايي قابول اسوتفاده نیسوتند،
چراكه به طور خاص كشورهاي خاورمیانه تولیدكننده اصلي نفت و تا حدودي گاز هستند و غالب اقتصادشان به ايون دو حامول
وابسته است .اما ساختار اقتصادي كشورهاي اروپا عموما اينگونه نیست .اين مسئله معادالت حاكم بر بخش عرضوه و تقاضوا و
بازار حامل هاي انرژي در اين كشورها را از يکديگر متفاوت مي كند .شايان ذكر است كه بحث درباره معادالت مورد استفاده در
اين الگوهاست و نه روششناسي آنها .بايد توجه داشت گاهي در استفاده از روششناسيها نیز توجه به تفواوتهواي اساسوي
مناطق جغرافیايي بايد مورد توجه قرار گیرد؛ بعنوان مثال پر واض است كه در حال حاضر اهمیوت مسوائل زيسوت محیطوي و
اثرگذاري آن در تصمیمگیري ها در اروپا بیشتر از منطقه خاورمیانه است و يوا مسوئله مالیوات در كشوورهاي اروپوايي يکوي از
مهمترين نقاط حساس میان ارتباط دولت ها و مردم است .اين درحالیست كه اهمیت اين مسئله در اقتصادهاي وابسته به نفوت
در منطقه خاورمیانه و در نتیجه اثرگذاري آن در تصمیمگیري بسیار كم است.
الگوهاي برنامهريزي انرژي از منظر جغرافیايي به چهار دسته تقسیم ميشوند [:]93

aggregated

1
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الگوهاي جهاني :1اين الگوها براي بررسي كل كره زمین بعنوان يک واحد توسعه دادهشدهاند .الگوهايي از اين دست بیشتر
توسط سازمانها و مجامع بینالمللي (و به تناسب حیطه كلي كارشان) استفاده ميشود .از اين دسته الگوها ميتوان به الگووي
 POLESكه الگويي بلندمدت براي مطالعات تغییرات آبوهواي جهاني است ،اشاره كرد.
الگوهاي منطقهاي :2الگوهايي از اين دست براي مناطق جفرافیايي خاص مانند :خاورمیانه ،اروپا و غیره توسوعه موييابنود.
عنوان منطقه اي عموما به الگويي كه حوزه محاسباتشان چندين كشور را در بر ميگیرد اطالق ميشود .از جملوه ايون الگوهوا
ميتوان به الگوي  ERASMEتوسعه داده شده در اتحاديه اروپا اشاره كرد.
الگوهاي ملي :3اين الگوها در سط كشورها توسعه داده ميشوند .از جمله اين الگوها ميتووان بوه الگووي  NEMSكوه
توسط بخش مطالعات راهبردي و برنامهريزي و تحلیل وزارت انرژي آمريکا توسعه داده شده است اشاره كرد .ايون الگوو يوک
الگوي انرژي-اقتصادي براي بررسي انرژي آمريکا در سال  2030است كه در آن تمامي بخوشهواي تولیود ،واردات ،تبوديل،
مصرف ،صادرات ،قیمت ،اقتصاد و شاخص هاي مالي ،بازار جهاني ،قابلیت دسترسي منابع و قیمت آنهوا ،معوادالت رفتواري و
فناوري انتخابها ،قیمت و بازده فناوريها و حتي جمعیتشناسي بررسي شده است [.]95
الگوهاي منطقه اي داخل كشوري :در داخل كشورها نیز براي اهداف خاص الگوهايي براي بررسي منواطق خواص توسوعه
داده ميشود .مثال در الگوي  ESMميتوان سیستم انرژي در منطقه جغرافیايي خاصي مانند يک استان را شبیهسازي كرد.
شماي كلي برنامهريزي انرژي در شکل ( )1-9آمده است.

1

Global or International Models
Regional
3
National
2
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

شكل ( :)1-9شماي كلي برنامهريزي انرژي

 -2-9بازهي زماني مطالعات حوزه
زمان يکي از مهمترين شاخصهاي اثرگذار در ساختار الگوهاي برنامهريزي انرژي است .بسویاري از متغیرهوا بوه صوورت
تابعي از زمان در نظر گرفته ميشوند .بازه زماني محاسبات و زمان هدف محاسبات از مهمترين مسائل تعیین كننده ويژگيهاي
الگوي برنامهريزي انرژي است .از اين منظر الگوها به دو دسته كوتاهمدت و بلندمدت تقسیم ميشوند .انتخواب مرجوع زمواني
تأثیر بسزايي در معادالت حاكم بر بخشهاي مختلف بخصوص در طول زمان دارد .بعنوان مثال در الگوهاي كوتاهمدت ،بحث
تغییر فنّاوري و حتي ظرفیت تولید برخي از انواع انرژي (مثال برق) اثر كمي روي نتايج دارد .زيرا زمان مورد نیاز براي توسعه و
تجاري شدن فنّاوريها و يا مثال زمان برپايي يک نیروگاه جديد براي افزايش ظرفیت تولید برق ،زيادتر از بازه زماني محاسبات
است .از الگوهاي كوتاهمدت براي بررسي وضعیت فعلي و آينده نزديک مثال  5تا  10سال استفاده ميشود .الگوهاي بلندمودت
براي پیشبینيهاي بلندمدت  20تا  50سال (و حتي بیشتر) كاربرد دارند .وقتي بازه زماني محاسوبات افوزايش موييابود عودم
قطعیتها نیز افزايش مييابند و دقت تخمینها كاهش مييابد [.]93
بازهي زماني حوزه برنامهريزي انرژي در افق بلندمدت قرار دارد؛ بطوريکه هر چه از بازه بلندمدت به بازه كوتاهتر در حد  5تا
 10سال ميرسیم؛ نگاهها به سمت برنامهريزي جداگانه هر بخش انرژي مانند برق ،گاز و  ...بیشتر ميشود.
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بحث زماني ديگر مطالعات انرژي ،گام زماني است؛ كه از يک ثانیه تا  15سال متغیر است [ ]94و در مواردي قابل تعريوف
است.

 -3-9وروديهاي حوزه
هرچند با توجه به نحوه مدلسازي ،شبیهسازي و اهداف مورد نظر ممکن است وروديهاي متفاوتي براي برنامهريزي انرژي
در نظر گرفته شود؛ در اين بخش سعي ميگردد ،وروديها به شکل جامعي ارائه شوند.
وروديهاي حوزه برنامه ريزي انرژي ،كه عمدتا مربوط به موارد كالن و فني انرژي است ،در اداموه ارائوه مويشووند [–95

:]104
 مالیات؛
 نرخ تنزيل1؛
 هزينههاي سرمايهگذاري؛
 هزينههاي ثابت و متغیر عملیاتي؛
 هزينههاي سوخت؛
 هزينههاي تبديل انرژي؛
 هزينههاي تبادل انرژي؛
 جغرافیاي مورد نظر؛
 حداكثر مقدار در دسترس از هر نوع سوخت؛
 هزينه قطع بارهاي ناخواسته؛
 هزينههاي مربوط به جريمه انواع آاليندهها مانند  SO2و NOX؛
 مصرف انرژي مربوط به هر صنعت در هر ناحیه؛

Discount rate

1
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 سوخت مصرفي اولیه و نهايي هر ناحیه شامل نفت ،فرآوردههاي نفتي ،زغالسنگ ،كُک ،گاز طبیعي ،الکتريسویته و
منابع انرژي تجديدپذير و غیره؛
 ظرفیت نصبشده به ازاي هر مصرفكننده نهايي؛
 تعداد مصرفكنندگان در هر بخش ،نوع مصرف و میزان آن؛
 راهبردهاي تنظیم مقررات مانند میزان صادرات و واردات و استفاده از منابع تجديدپذير و غیره؛
 تعادل انرژي :1شامل مصرف و تولید همه حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف است كه در پايان مجموع تولید و
مصرف برابر خواهد شد؛
 سیستم مرجع انرژي :2كه نمود گرافیکي از توزيع انرژي از منابع به سمت فرآوري ،انتقال و مصرف است؛
 شارش انرژي :3كه نمود گرافیکي و عددي از توزيع انرژي از منابع به سمت فرآوري ،انتقال و مصرف است؛
 مقدار پیشبینيشده منابع داراي عدم قطعیت مانند باد؛
 مقدار تقاضاي هر بخش؛
 كیفیت انرژي مورد نیاز؛
 مصرف و ظرفیت نصب شده فعلي هر بخش انرژي؛
 اطالعات منابع تولید انرژي؛
 میزان صادرات و واردات؛
 توزيع تقاضا و صادرات و واردات در هر گام زماني مطالعه؛
 ظرفیت و بازده تولیدكنندگان همزمان برق و گرما ،نیروگاهها ،بويلرها ،ذخیرهسازها و پمپهاي حرارتي؛
 سناريوهاي مدنظر براي آينده؛
 اطالعات گذشته تقاضا و عرضه بخشهاي مختلف انرژي؛
 اطالعات مربوط به شرايط جوي؛
1

Energy Balance
Reference Energy System
3
Energy Flow
2
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 اطالعات كالن اقتصادي (مانند تولید ناخالص داخلي ،1تولید ناخالص ملي ،2جمعیت ،نرخ رشد جمعیت ،سرانه درآمد،
روند پیشرفت فناوري).

 -4-9خروجيهاي حوزه
بطور كلي خروجيِ برنامهريزي انرژي ،طرحهاي توسعهي سیستم انرژي ميباشد؛ هرچنود بوا توجوه بوه نحووه مدلسوازي،
شبیهسازي و اهداف مورد نظر ممکن است خروجيهاي متفاوتي براي زيرمجموعه هاي حوزه در نظر گرفته شوود ،در ايون
بخش سعي ميگردد ،خروجيها به شکل جامعي ارائه شوند .خروجيهاي حوزه برنامهريزي انرژي ،كوه عمودتا مربووط بوه
موارد كالن و فني انرژي است ،در ادامه ارائه ميشوند [:]104–95
 پتانسیل آينده منابع انرژي تجديدپذير؛
 میزان انتشار گازهاي گلخانهاي؛
 مقدار تولید ،مصرف و مبادله حاملهاي انرژي بلندمدت؛
 مقدار سوخت مورد نیاز؛
 تركیب بهینه از روشهاي عرضه انرژي با فناوريها و حاملهاي مختلف انرژي؛
 كل هزينههاي سرمايهگذاري ،عملیاتي ،تبادل و تبديل انرژي.

 -5-9رويههاي نرمافزاري حوزه
رويههاي برنامهريزيِ انرژي شامل پیشبیني تقاضا و عرضه و برنامهريزي ميباشد .پیشبیني تقاضا و عرضوه اولوین گوام
برنامهريزي است كه میزان تقاضا يا عرضه بخشهاي مختلف انرژي در افق بلندمدت را تعیین ميكند و بعنوان ورودي رويهي
برنامهريزي عمل ميكند .رويههاي نرمافزاري حوزهي مطالعات برنامهريزي انرژي شامل موارد زير است:
 پیشبیني تقاضا و عرضه؛

)Gross Domestic Product (GDP
)Gross National Product (GNP

1
2
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 برنامهريزي انرژي.
-1-1-1

پيشبيني تقاضا و عرضه

پیشبیني تقاضا و عرضه در بازه زماني كوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت انجام ميشود؛ كه بترتیب به مطالعات چند دقیقه تا
چند ساعت ،يک هفته تا يک سال و چند سال تا چند دهه اطالق ميشود .پیشبیني اولین نقطه برنامهريزي است كوه میوزان
تقاضا يا عرضه بخشهاي مختلف انرژي در افق بلندمدت را تعیین ميكند و بعنوان ورودي رويه برنامهريزي استفاده ميشوود.
بطور كلي روشهاي پیشبیني شامل روشهاي تحلیل روند ،1اقتصادسونجي ،2مصورف نهوايي ،3كواربري اراضوي ،روشهواي
هوشمند و روشهاي تركیبي ميشوند.
 -1-1-5-9وروديهاي رويه

وروديهاي پیشبیني تقاضا و عرضه بلندمدت عبارتند از:
 اطالعات گذشته تقاضا و عرضه بخشهاي مختلف انرژي؛
 اطالعات مربوط به شرايط جوي؛
 تعداد مصرفكنندگان در هر نوع از آنها در هر بخش؛
 اطالعات كالن اقتصادي (مانند تولید ناخالص داخلي ،4تولید ناخالص ملي ،5نورخ رشود جمعیوت ،سورانه درآمود ،رونود
پیشرفت فناوري).
 -2-1-5-9خروجيهاي رويه

نتیجه پیشبیني بلندمدت ،بیشینه مقدار تقاضا يا عرضه هر بخش در سال افق و سالهاي میاني ميباشد.
 -3-1-5-9رويههاي پيشنياز

1

Trend Analysis
Econometric
3
End use
4
)Gross Domestic Product (GDP
5
)Gross National Product (GNP
2
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اين رويه پیشنیاز ندارد.
 -4-1-5-9روندنماي رويه

روندنماي رويه پیشبیني تقاضا و عرضه در شکل ( )2-9آمده است .رويه مذكور بعنوان ورودي رويه برنامهريزي ميباشد.

شكل ( :)2-9روندنماي رويه پيشبيني تقاضا و عرضه

-2-5-9

برنامهريزي انرژي

با توجه به الگوهاي موجود در برنامه ريزي انرژي و موارد مذكور در بخش مرزبندي حوزه ،رويه برناموهريوزي بوه دو روش
پیشبیني يا بهینهسازي در جغرافیاي مورد نظر انجام ميگردد.
 -1-2-5-9وروديهاي رويه

در صورتي كه رويکرد برنامهريزي پیشبیني باشد؛ تمركز اطالعات ورودي بر اطالعات گذشته بخشهاي مختلف انرژي و
سناريوهاي مدنظر برنامه ريز شامل وضعیت منابع ،تبديل ،تبادل و انتقال انرژي خواهد بود .در رويکردِ بهینهسازي ،مويبايسوت
متغیرهاي تصمیم ،متغیرهاي وابسته ،تابع هدف ،قیود همچنین اطالعات زير بعنوان ورودي وارد ميشوند:
 دقت مسئله؛ عموما در اكثر روشهاي بهینهسازي يک دقت براي تغییر يک متغیر در نظر گرفته ميشود؛

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

244
ويرايش اول،خرداد 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

 پارامترهاي تنظیمي؛ عموما در روشهاي فراابتکاري كه از طبیعت گرفته شدهاند ،عملگرهايي وجود دارد كه برنامهريوز
ميبايست آنها را تعیین كند .براي مثال در الگوريتم ژنتیک دو عملگر تركیب و جهش وجوود دارد كوه بايود در ابتودا
احتمال اعمال و نحوه اجراي هر يک و همچنین تعداد جمعیت اولیه بعنوان ورودي وارد شود؛
 نوع بهینهسازي؛ اينجا تعیین ميشود كه هدف كمینهسازي است يا بیشینهسازي و همچنین روش حل تعیین ميشود.
 -2-2-5-9خروجيهاي رويه

خروجي اصلي برنامه ريزي طرح توسعه انرژي در افق بلندمدت است؛ بطوريکه در رويکرد پیشبیني مقادير زيرساختِ منابع،
تبديل ،تبادل و انتقال انرژي و هزينههاي مرتبط تعیین ميشود .در رويکرد بهینهسازي متغیرهاي تصمیم شامل مقوادير بهینوه
زيرساختِ منابع ،تبديل ،تبادل و انتقال انرژي ،متغیرهاي وابسته شامل كلیه هزينههاي مورتبط و هور اطالعواتي كوه از آنهوا
استخراج شود ،تعیین ميشوند.
 -3-2-5-9رويههاي پيشنياز

رويه پیشبیني تقاضا و عرضه پیشنیاز رويه برنامهريزي است.
 -4-2-5-9روندنماي رويه

روندنماي رويه برنامهريزي در شکل ( )3-9آمده است.

شكل ( :)3-9روندنماي رويه برنامهريزي
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 -6-9روندنماي حوزه
شکل ( )4-9روندنماي كلي حوزه برنامهريزي انرژي را نمايش مي دهد .مطابق مواردِ مذكور در موورد وروديهواي حووزه،
وروديها وارد برنامهريزيِ انرژي ميشوند .برنامهريزي با استفاده از خروجي پیشبیني تقاضا و عرضوه بوا يکوي از دو رويکورد
پیشبیني يا بهینهسازي انجام ميگردد و در نتیجه برنامه توسعه انرژي بدست ميآيد.

شكل ( :)4-9روندنماي كلي حوزه برنامهريزي انرژي

 -7-9آيندهي حوزه
قوانین و راهبردهاي بازار هاي انرژي شامل نفت ،گاز ،برق و غیره از عوامل مؤثر بر برنامهريزي انرژي هستند .در محیطوي
كه بازارهاي مذكور وجود دارند ،ميبايست شبیهساز بلندمدت بازارها در ارتباط با رويههاي برنامهريزي انرژي قورار گیورد و بوا
توجه به آنها برنامهريزي انرژي انجام شود.
در سالهاي اخیر ،چالشهاي مختلفي مانند تغییرات آبوهوا ،امنیت تأمین انرژي و بحرانهاي اقتصادي مطرح شده است؛
كه در نتیجه ،بخش انرژي و بهويژه منابع انرژي تجديدپذير بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .حركت از يک سیستم انرژي مبتني
بر سوختهاي فسیلي به سمت سیستم انرژي مبتني بر منابع انرژي تجديدپذير ميتواند نقش به سزايي در حل اين مشوکالت
داشته باشد .بنابراين تحلیل پتانسیل منابع انرژي تجديدپذير موضوع مهمي در بحث برنامهريزي انرژي است .با توجه به رونود
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رو به رشد منابع تجديدپذير ،اين منابع در برنامهريزي انرژي مدل شده و در فرآيند برنامهريزي قرار ميگیرند .عمده مدل ايون
منابع در برنامهريزيِ انرژي بصورت اقتصادي و زيستمحیطي بوده كه مسائل فني نیز تاحدي مدنظر قرار ميگیرد.
شبکه هوشمند با توجه به تعاريف موجوود ،داراي عناصوري همچوون منوابع انورژي پراكنوده (شوامل تولیودات پراكنوده و
ذخیره گرها و غیره) ،ارتباط دوطرفه شركت برق و مشتريان ،سیستم هاي كنترلي و محاسباتي سريع ،خوددرمان ،منابع تولیودي
كمكربن (شامل فناوري هاي با تولید آلودگي كمتر شامل انرژي هاي تجديدپذير و غیره) ،شبکه انتقال هوشمند (سویمهواي بوا
قابلیت كنترل و با ظرفیت زياد) ،پاسخ گويي بار ،كارايي انرژي و غیره ميباشد .مدلسازيِ منابع توليد كمكربن و كارايي انرژي
در برنامهريزي انرژي جايگاه مهمي خواهد داشت .همچنین درصورت افزايش نرخ نفوذ منابع انرژي گسترده ،آنها نیز بايود در
اين حوزه بطور مناسب مدل شوند .شبکه انتقال انرژي نیز از مواردي است كه براي دقت بیشتر در برنامهريزي بايد مدل شود.
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در اين پروژه ،مطالعه ،تحلیل و راهبري شبکههاي برق به نه حوزهي راهبري ،مطالعات بهورهبورداري ،مطالعوات حفاظوت،
مطالعات برنامهريزي ،مطالعات شبکههاي توزيع ،مطالعات كیفیت توان ،مطالعات پايايي ،مطالعات مديريت دارايي و مطالعوات
برنامهريزي انرژي تقسیمبندي شد .در اين گزارش مرزبندي هر يک از حوزهها تعیین شوده ،وروديهوا و خروجويهواي موورد
انتظار در هر حوزه مشخص گرديده ،رويههاي نرمافزاري مورد نیاز در هر حوزه شناسايي شده و در يک روندنما ،ارتباط بین اين
رويهها و ورودي و خروجيهاي آنها مشخص شده است .در مورد هر يک از رويههاي نورمافوزاري نیوز ،ورودي و خروجوي و
روندنماي هر رويه مشخص گرديده است.
در ادامه در رابطه با آيندهنگري در توسعهي نرمافزار هر يک از حوزهها بحث شده است و مشخص گرديده است چه مسائلي
آيندهي هر حوزه را دستخوش تغییر قرار ميدهند و بیان شده است كه در توسعهي نرمافزار ،اين مسائل نیز بايد لحاظ گردند تا
نرمافزار در هنگام استفاده ،از دانش و فنآوري روز صنعت برق عقب نباشد.
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مقدمه
همانطور كه در گزارش درخت فناوري در مرحله اول ] [1پروژه شرح داده شد 13 ،حوزه براي نرمافزارهااي مطالعاه ،تحليال و
راهبري شبكه به شرح زير وجود دارد:
 -1راهبري،
 -2مطالعات بهرهبرداري،
 -3مطالعات امنيت،
 -4مطالعات حفاظت،
 -5مطالعات برنامهريزي،
 -6مطالعات پايابي،
 -7مطالعات كيفيت توان،
 -8مطالعات برنامهريزي انرژي،
 -9مطالعات توزيع،
 -10مطالعات ريزشبكه،
 -11مطالعات مديريت دارايي،
 -12مطالعات منابع تجديدپذير
 -13مطالعات شبكههاي هوشمند.
از طرفي ،در گزارش مربوط به آيندهپژوهي ] ،[2با مطالعهي مقاالت چند سال اخير مجالت معتبار ،موضاوعاتي كاه در آيناده
مطالعات و راهبري شبكه هاي برق را تحت تاثير قرار مي دهند مورد بررساي قارار گرفات و از مياان موضاوعات مختلا 15 ،
موضوعي كه در مقاالت بيشتري مورد اشاره قرار گرفته بودند انتخاب گرديدند كه به شرح زير ميباشد:
 .1پردازش موازي،
 .2سيستمهاي توزيع با نفوذ باالي توليدات پراكنده،
 .3پايش گسترده،
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 .4حفاظت گسترده،
 .5كنترل گسترده،
 .6شبكههاي با چند ترمينال جريان مستقيم،
 .7پايايي،
 .8سيستمهاي قدرت خيلي بزرگ،
 .9افزايش نفوذ منابع تجديدپذير،
 .10هوشمندسازي شبكه،
 .11شبيهسازي و آناليز بههنگام،
 .12ادوات جديد در سيستم قدرت،
 .13سيستمهاي ذخيرهسازي انرژي،
،GIS .14
 .15خودروهاي برقي.
هدف از ارائهي اين گزارش ،شناخت پژوهشگران داخل كشور و نيز پتانسيلسنجي داخلي بهمنظور توسعه و تدوين نرمافزارهاي
بوميِ مطالعه ،تحليل و راهبري شبكهي برق در هر يك از اين حوزهها و موضوعات است.
در كشور ايران تعداد  123دانشگاه از نوع دولتي مشغول به تربيت دانشآموختهگان در زمينههاي مختل علوم پايه ،مهندسي و
پزشكي هستند كه در اكثر اين دانشگاهها رشتهي مهندسي برق وجود داشاته و تادريم مايشاود .در كناار ايان دانشاگاههاا،
دانشگاههاي آزاد ،پيامنور و غيرانتفاعي و همچنين موسسات عالي علمي-آموزشي نيز وجود دارند كاه زميناهي مهندساي بارق
يكي از شاخههاي آموزشي و پژوهشي آنها است .در اين پژوهش ،بهمنظور شناسايي افرد پژوهشاگر در حاوزههاا و همچناين
موضوعات تعيين شده ،بهعلت اينكه تهيهي ليست كامل اساتيد دانشگاهاي كشور و زميناهي تحقيقااتي آنهاا كااري بسايار
پرحجم و خارج از محدودهي زماني -اجرايي اين پروژه است ،تنها اساتيد گروه قدرت ،با گرايش مطالعات سيساتم و همچناين
مديريت انرژي ،از دانشكدهي مهندسي برق  12دانشگاه معتبر داخل كشور مدنظر قرار گرفتهاند .اين دانشگاهها عبارتند از:
 .1دانشگاه صنعتي شري ،
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 .2دانشگاه تهران ،
 .3دانشگاه اميركبير،
 .4دانشگاه علم و صنعت ايران،
 .5دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي،
 .6دانشگاه شهيد بهشتي،
 .7دانشگاه شهيد عباسپور،
 .8دانشگاه تربيت مدرس،
 .9دانشگاه صنعتي اصفهان،
 .10دانشگاه فردوسي مشهد،
 .11دانشگاه تبريز،
 .12دانشگاه شيراز.
در اين پژوهش ،اساتيد داراي رتبههاي علمي :استادياري ،دانشياري و استادي مورد بررسي قرار گرفته و اساتيد داراي رتبهي
مربي و يا پايينتر در نظر گرفته نشدهاند .در مجموع ،تعداد اساتيدي كه به عنوان پژوهشگران مرتبط با حوزهها و موضوعات
اين پروژه بهعنوان نمونه معرفي شدهاند 95 ،نفر است.
بهمنظور تشخيص حوزهها و موضوعات كاري اين اساتيد ،با مراجعه به صفحههاي شخصي آنها در سايت دانشگاههاي مذكور،
دو رويكرد بهكار گرفته شده است .رويكرد اول بدين صورت است كه چنانچه زمينههاي تحقيقاتي فرد پژوهشگر توسط وي ذكر
شده باشد ،همان مورد مالك عمل قرار ميگيرد و در صورت مرتبط بودن با يك حوزه و يا موضوع ،در آن گنجاناده مايشاود.
رويكرد دوم مربوط به حالتي است كه زمينه هاي تحقيقاتي ،مستقيما توسط فرد ذكر نشده باشد و صرفا ليست موارد منتشر شده
توسط وي موجود باشد كه در اين صورت ،با بررسي اين انتشارات ،حوزه و يا موضوع كاري آن پژوهشگر استخراج ميگاردد در
هر دو رويكرد ،مالك تشخيص حوزه ،توجه به زيرشاخههاي آن حوزه است.
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براي هر پژوهشگر ،حداكثر سه حوزه و حداكثر سه موضوع در نظر گرفته شده و براي هر ياك از ايان موضاوعات و حاوزههاا
حداكثر  5موردمقاله و يا كتاب منتشر شده توسط پژوهشگر ذكر شده است.در اين پژوهش اولويات باا مقااالت چااه شاده در
مجالت معتبر ميباشد اما در حاالتي كه چنين مقاالتي موجود نبود ،مقاالت ارائه شده در كنفرانمهاي مختل ذكر شدهاند.
نتايج اين بررسي ،به صورت جدولي در محيط اكسل ،شامل نام پژوهشگران ،دانشگاه محل فعاليت ،رتبهي علمي ،حداكثر ساه
حوزه همراه با حداكثر  5مقاله يا كتاب مرتبط در هر حوزه و حداكثر سه موضوع كاري همراه با حداكثر  5مقاله يا كتاب مارتبط
در هر موضوع گردآوري شده است .الزم به ذكر است كه در رويكرد اول ،چنانچه يك حوزه و يا موضوع توسط فرد باه عناوان
زمينهي تحقيقاتياش عنوان شده باشد ،اما در ليست انتشارات وي ،مقاله و يا كتابي مرتبط با آن يافت نشده باشد نيز ،آن فرد به
عنوان پژوهشگر آن حوزه و يا موضوع پذيرفته شده و نام و مشخصات آن بدون ذكر مقاالت در جدول درج گردياده اسات .باا
جستجو در اين جدول ،پژوهشگران هر حوزه و موضوع قابل استخراج بوده كه گزارش حاضر حاصل آن است.
جستجوي انجام شده در اين پژوهش ،موفق به پيدايش پژوهشگران در كليهي حوزهها گشته است .بالطبع ،تعداد افراد پژوهشگر
در هر يك از حوزهها متفاوت ميباشد؛ امادر موضوعات پردازش موازي ،حفاظت گسترده ،شبكههاي باا چناد ترميناال جرياان
مستقيم ،پايايي ،شبيه سازي و آناليز بههنگام ،ادوات جديد در سيستم قدرت و  GISپژوهشگري يافت نشد ،حالآنكاه در سااير
موضوعات ،موفق به پيدايش پژوهشگران مرتبط شده است كه البته در مقايسه با پژوهشگران حوزهها تعداد كمتري است.

 -1-1حوزههاي مختلف مطالعه ،تحليل و راهبري شبكههاي قدرت
از آنجايي كه حوزهي راهبري شبكه بيشتر يك حوزهي كاربردي و عملي بوده و پژوهشي محسوب نمايشاود ،در ايان فصال
پژوهشگران مربوط به 12حوزهي ديگر مربوط به مطالعه و تحليل شبكههاي برق معرفي ميشوند .اين فصل داراي  11بخاش
است كه در هر يك از آنها جدولي متشكل از نام پژوهشگران حوزهي مورد نظر ،دانشگاه محل فعاليت آنهاا و مقااالت و ياا
كتب منتشر شده توسط آنها (در صورت وجود) ارائه شده است.
مطالعات برنامهريزي
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2006.
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.H. Abdi, M. Parsa Moghaddam, and M. H. Javidi, "A probabilistic
approach to transmission expansion planning in deregulated power
system under uncertainties," Iranian Journal of Electrical &
Electronic Engineering, vol.1, no.3, pp.43-52, Jul. 2005.
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“Presentationofautomaticdemandcontrolasanew
frequency control method in smart grids, Micro perspectives
for decentralized energy supply, 2011
Biabani M., Aliakbar Golkar M., Sajadi A., A Two Ways
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1385
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.1384 ارديبهشت
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M. Tarafdar Hagh, N. Ghadimi, "New Islanding Detection Algorithm
For Wind Turbine", International Review of Automatic Control
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صادق واعظ زاده

تهران

رتبه

استاد

مقاالت منتشر شده در اين حوزه
H. Meyar-Naimi, S. Vaez-Zadeh, "Sustainable development
"based energy policy making frameworks, a critical review,
Energy Poicy, Vol. 43, pp. 351–361, 2012.
DSR-HNSa“DevelopingH. Meyar-Naimi, S. Vaez-Zadeh,
Energy”systems,energyelectricpolicy making framework for
Policy, Vol. 42, pp. 616-627, 2012.

 -2-1پژوهشگران موضوعات تأثيرگذار بر آيندهي مطالعه ،تحليل و راهبري شبكههاي برق
-1-2پ
در اين زيرفصل پژوهشگران در  7موضوع تأثيرگذار بر حوزههاي مطالعه ،تحليل و راهبري شبكههاي برق معرفي ميشوند .اين
فصل شامل  7بخش است كه در هر يك از آنها جدولي متشكل از نام پژوهشگران موضوع مورد نظر ،دانشگاه محال فعاليات
آنها و مقاالت و يا كتب منتشر شده توسط آنها (در صورت وجود) ارائه شده است.
سيستمهاي توزيع با نفوذ باالي توليدات پراكنده

ليست پژوهشگران موضوع سيستمهاي توزيع با نفوذ باالي توليدات پراكنده در جدول ( )13-1ارائه شده است .طبق اين جدول،
 3فرد در اين زمينه ،از دانشگاههاي فردوسي مشهد ،تبريز و اميركبير فعال هستند.
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 پژوهشگران موضوع سيستمهاي توزيع با نفوذ باالي توليدات پراكنده: (13-1(جدول

مقاالت منتشر شده در اين حوزه
Ebadollah Kamyab , Javad Sadeh , An islanding detection method for
photovoltaic distributed generation based on voltage drifting , EN ,
IET Generation Transmission & Distribution , Volume ( 7 ) , 2013-2,
Pages 584-592
15.Ebadollah Kamyab , Javad Sadeh , Inverter Based Distributed
Generator Islanding Detection Method using Under/Over Voltage
Relay , EN , Iranian Journal of Electrical And Electronic Engineering ,
Volume ( 8 ) , 2012-12, Pages 311-321
تشخيص جزيره اي شدن واحدهاي توليد پراكنده اينورتري با,  جواد ساده, عباداله كامياب

نام

نام فرد

دانشگاه

پژوهشگر

فردوسي
مشهد

جواد شاده

1

استاديار

تبريز

بهنام
محمدي
ايواتلو

2

استاد

امير كبير

گئورك قره
پتيان

3

رتبه

استاد

رديف

- هوش محاسباتي در مهندسي برق, ايجاد گذراي اجباري در فركانم سيستم به كمك شبكه
11-100  صفحه, 2014-7 ، )5( سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق جلد
Saeed Abapour, Kazem Zare, Behnam MohammadiIvatloo،Maximizing Penetration Level of Distributed Generations in
Active Distribution Networks،Smart Grid Conference،pp.1-6،2013
Amin Mokari, Heresh Seyedi, Behnam Mohammadi-ivatloo, Saeed
Ghasemzadeh،An Improved Under Frequency Load Shedding Scheme
in Distribution Networks with Distributed Generation،Journal of
Operation and Automation in Power Engineering ،2014
S. Abapour, K. Zare, B. Mohammadi-Ivatloo،Evaluation of Technical
Risks in Distribution Network Along with DG Based on Active
Management،IET Generation, Transmission & Distribution،2014

ارزيابي جنبههاي فني و اقتصادي شبكه توزيع با، بهنام محمدي ايواتلو، كاظم زارع،سعيد عباپور
2014،مهندسي برق دانشگاه تبريز، بر مبناي كاربرد مديريت اكتيو در شبكهDG هدف توسعه
Hesan Vahedi, G.B. Gharehpetian, and Mehdi Karrari, "Application of
Duffing Oscillators for Passive Islanding Detection of Inverter-Based
Distributed Generation Units", IEEE Transactions on Power Delivery,
Vol. 27, No. 4, pp. 1973-1983, Oct. 2012
R. Noroozian and G.B. Gharehpetian, "Combined Operation of
Converter-Based Distributed Generation Unit in DC Distribution
System in order to have Premium Power Quality", European
Transactions on Electrical Power, Vol. 22, Issue 4, pp. 449-470, Aug.
2012
H.Vahedi,R.Noroozian,A.JalilvandandG.B.Gharehpetian,“A
New Method for Islanding Detection of Inverter-Based Distributed
GenerationUsingDClinkVoltageControl”,IEEETransactionson
Power Delivery,Vol. 26, No. 2, April 2011, pp.1176-1186
H. Vahedi, A. Jalilvand , R. Noroozian and G. B. Gharehpetian,
“IslandingDetectionofInverter-Based Distributed Generation Using a
Hybrid SFS and Q-fCurveMethods”,InternationalReviewof
Electrical Engineering (IREE), Vol. 5, No. 5, October 2010
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R. Noroozian, M. Abedi, G. B. Gharehpetian and S.H. Hosseini,
“DistributedResourcesandDCDistributionSystemCombinationfor
HighPowerQuality”,InternationalJournalofElectricalPowerand
Energy Systems, Vol. 32, Issue 7, Sep. 2010, pp. 769–781

پايش گسترده

 از، فارد در ايان زميناه5 ، طباق ايان جادول.) ارائاه شاده اسات14-1( ليست پژوهشگران موضوع پايش گسترده در جدول
. علم و صنعت و فردوسي مشهد فعال هستند، تبريز، تهران،دانشگاههاي اميركبير
 پژوهشگران موضوع پايش گسترده: )14-1(جدول

مقاالت منتشر شده در اين حوزه
MoaddabiandG.B.Gharehpetian,“WideAreaMethodforSelfHealing of Smart Grids in UnstableOscillations“,ElectricPower
Components and Systems,Vol. 41, Issue 4, Jan. 2013, Pages 365382
A.Hajnorouzi,F.Aminifar,andH.Ayoubzadeh,“GeneratingUnit
Model Validation and Calibration through Synchrophasor
Measurements,”IEEETransactionsonSmartGrid, to appear
F. Aminifar, M. Shahidehpour, M. Fotuhi-Firuzabad, and S.
Kamalinia, “PowerSystemDynamicStateEstimation with
SynchronizedPhasorMeasurements,”IEEETransactionson
Instrumentation and Measurement, Vol. 64, No. 2, pp. 352-363, Feb.
2014
M. Mokhtari, F. Aminifar, D., Nazarpour, and S. Golshannavaz,
“Wide-Area Power Oscillation Damping with a Fuzzy Controller
CompensatingtheContinuousCommunicationDelays,”IEEE
Transactions on Power Systems, Vol. 28, No. 2, pp. 1997-2005, May
2013
F. Aminifar, M. Fotuhi-Firuzabad, M. Shahidehpour, and A.
Safdarian,“ImpactofWAMSMalfunctiononPowerSystem
ReliabilityAssessment,”IEEETransactionsonSmartGrid,Vol.3,
No. 3, pp. 1302-1309, September 2012
L. Mohammadian, M. Tarafdar Hagh, "Introducing WAMS and its
Applications for of Interruptions", 12'th Intl. Student Conference on
Electrical Engineering (ISCEE), 13-15 Aug. 2009, paper on CD
On-line Dynamic Voltage Instability Prediction Based on Decision
Tree Supported by Wide Area Measurement System, IET
Generation, Transmission & Distribution, 2012
Mohammad Shahraeini , Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz ,
M. S. Ghazizadeh , Comparison Between Communication

رتبه

نام

نام فرد

دانشگاه

پژوهشگر

رديف

استاد

امير كبير

گئورك قره
پتيان

1

استاديار

تهران

فرخ اميني فر

2

استاد

تبريز

مهرداد طرفدار
حق

3

دانشيار

علم و
صنعت

محمد شهرتاش

4

استاد

فردوسي
مشهد

محمدحسين
جاويدي دشت

5
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رتبه

نام

نام فرد

دانشگاه

Infrastructures of Centralized and Decentralized Wide Area
Measurement Systems , EN , IEEE Transactions on Smart Grid ,
Volume ( 2 ) , 2011-3, Pages 206-211

پژوهشگر
بياض

رديف

سيستمهاي قدرت خيلي بزرگ

 فارد در ايان9 ، طبق اين جدول.) ارائه شده است15-1( ليست پژوهشگران موضوع سيستم هاي قدرت خيلي بزرگ در جدول
. امير كبير فعال هستند، فردوسي مشهد، شيراز، از دانشگاههاي شهيد عباسپور،زمينه
 پژوهشگران موضوع سيستمهاي قدرت خيلي بزرگ: )15-1(جدول

مقاالت منتشر شده در اين حوزه
Khederzadeh,M.,Ehsan,M.,“ANewMethodforFastMaximum
LoadabilityAssessmentofLargeScalePowerSystems”,International
Journal of Science and Technology, Scientia, Iranica, Vol. 7, No. 3&4,
Fall 2000
Dehghani M, Nikravesh S (2011) Decentralized Nonlinear H
Controller for Large Scale Power Systems International Journal of
Electrical Power and Energy Systems
Khorramdel B, Marzooghi H, Samet H, Poorahmadi M, Raoofat M
(2014) Fault Locating in Large Distribution Systems by Energy
Inspecting around the Path Characteristic Frequencies Using
Combined Wavelets and Neural Networks International Journal of
Distributed Energy Resources and Smart Grids
Khorramdel B, Marzooghi H, Samet H, Poorahmadi M, Raoofat M
(2014) Fault locating in large distribution systems by empirical mode
decomposition and core vector regression International Journal of
Electrical Power and Energy Systems

Khorramdel B, Marzooghi H, Samet H, Poorahmadi M, Raoofat M
(2014) Fault Locating in Large Distribution Systems by Energy
Inspecting around the Path Characteristic Frequencies Using
Combined Wavelets and Neural Networks International Journal of
Distributed Energy Resources and Smart Grids
Khorramdel B, Marzooghi H, Samet H, Poorahmadi M, Raoofat M
(2014) Fault locating in large distribution systems by empirical mode
decomposition and core vector regression International Journal of
Electrical Power and Energy Systems

نام

نام فرد

دانشگاه

پژوهشگر

دانشيار

شهيد
عباسپور

مجتبي خدر
زاده

1

استاديار

شيراز

مريم دهقاني

2

دانشيار

مهدي رئوفت شيراز

3

دانشيار

شيراز

فريدون
شعباني نيا

4

استاديار

شيراز

حيدر صامت

5

رتبه

رديف
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مقاالت منتشر شده در اين حوزه
Mohammadi M, Gharehpetian G (2010) On-line transient stability
assessment of large-scale power systems by using ball vector
machines Energy Conversion and Management
16.Mohsen Ghayeni , Reza Ghazi , Multiarea Transmission Cost
Allocation in Large Power Systems Using the Nodal Pricing Control
Approach , EN , Iranian Journal of Electrical And Electronic
Engineering , Volume ( 6 ) , 2010-12, Pages 238-247
SAJAD NAJAFI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 3:MEHRDAD
ABEDI : - , "A Framework for Optimal Planning in Large Distribution
Networks. , NO.2 , May2009
MAHMOOD MAZADI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - ,
"Estimation of flicker indices in a large power system" , , Vol. , NO.4
August2005
M.MohammadiandG.B.Gharehpetian,“On-line transient stability
assessment of large-scale power systems by using ball vector
machines”ElsevierJournalofEnergyConversionandManagement,
Vol. 51, Issue 4, 2010, pp. 640–647
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نام

نام فرد

دانشگاه

پژوهشگر

استاديار

شيراز

محمد
محمدي

6

استاد

فردوسي
مشهد

رضا قاضي

7

استاد

امير كبير

حسين
حسينيان

8

استاد

امير كبير

گئورك قره
پتيان

9

رتبه

رديف

هوشمندسازي شبكه

 از، فارد در ايان زميناه5 ، طبق اين جدول.) ارائه شده است16-1( ليست پژوهشگران موضوع هوشمندسازي شبكه در جدول
. شري و تبريز فعال هستند، فردوسي مشهد، صنعتي اصفهان،دانشگاههاي شهيد بهشتي
 پژوهشگران موضوع هوشمندسازي شبكه: )16-1( جدول

مقاالت منتشر شده در اين حوزه

رتبه

A Unified Framework for Participation of Responsive End-User
Devices in Voltage and Frequency Control of the Smart Grid,
Modeling And Prioritizing Demand Response Programs In Power
Markets ،2010
Demand response modeling considering Interruptible/Curtailable
loads and capacity market programs ،2010
The Effect of Demand Response Programs on Iranian Electric Power
Consumption،2008
Javad Saebi , Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz , Economic
evaluation of demand response in power systems with high wind
power penetration , EN , Journal of Renewable and Sustainable
Energy , Volume ( 6 ) , 2014-6, Pages 331411-3314118

دانشيار

نام

نام فرد

دانشگاه
پژوهشگر
شهيد
عليرضا رضازاده
بهشتي

رديف
1

استاديار

صنعتي
اصفهان

غالمرضا
يوسفي

2

استاد

فردوسي
مشهد

محمدحسين
جاويدي دشت
بياض

3
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مقاالت منتشر شده در اين حوزه
mahdi samadi , Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz ,
Mohammad Ghazizadeh , Modeling the effects of demand response
on generation expansion planning in restructured power systems , EN
, Journal of Zhejiang University-Science C: Computers &
Electronics , Volume ( 14 ) , 2013-11, Pages 966-976
Amir Safdarian, Merkebu Z. Degefa, Matti Lehtonen, Mahmud
Fotuhi-Firuzabad, "Distribution Network Reliability Improvements
in Presence of Demand Response", To be published in the IET Gen.,
Trans., and Dist., 2014
M. Parvania, M. Shahidehpour, M. Fotuhi-Firuzabad, "ISO's Optimal
Strategies for Scheduling the Hourly Demand Response in Dayahead Markets", To be published in the IEEE Transactions on Smart
Grid, 2014
Amir Safdarian, M. Fotuhi-Firuzabad, Matti Lehtonen, "A
Distributed Algorithm for Managing Residential Demand Response
in Smart Grids", To be published in the IEEE Transactions on
Industrial Informatics, 2014
Amir Safdarian, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, Matti Lehtonen,
"Integration of Price-Based Demand Responsein DisCos' Short-Term
Decision Model", To be published in the IEEE Transactions on
Smart Grid, 2014
Amir Safdarian, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, Matti Lehtonen,
"Benefits of Demand Response on Operation of Distribution
Networks: A Case Study", To be published in the IEEE System
Journal, 2014
M. Alipour, K. Zare, B. Mohammadi-Ivatloo،Short-term heat and
power scheduling in presence of demand response
programs،Energy،2014
A. Rabiee, A. Soroudi, B. Mohammadi-Ivatloo, M.
Parniani،Corrective Voltage Control Scheme Considering Demand
Response and Stochastic Wind Power،IEEE Transactions on Power
Systems،2014
M. Kazemi, Behnam Mohammadi Ivatloo, Mehdi Ehsan،Risk Based
Bidding of Large Electric Utilities Using Information Gap Decision
Theory Considering Demand Response،Electric Power Systems
Research،
Mostafa Kazemi, Behnam Mohammadi Ivatloo, Mehdi Ehsan،Riskconstrained Strategic Bidding of GenCos Considering Demand
Response ،IEEE Transactions on Power Systems،2014
M. Alipour, B. Mohammadi-Ivatloo, K. Zare،Stochastic riskconstrained short-term scheduling of industrial cogeneration systems
in the presence of demand response programs،Applied Energy،2014
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رتبه

نام

نام فرد

دانشگاه

پژوهشگر

رديف

استاد

شري

محمود فتوحي
فيروزآبادي

4

استاديار

تبريز

بهنام محمدي
ايواتلو
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كنترل گسترده

 از دانشاگاه، فرد در اين زمينه1 ، طبق اين جدول.) ارائه شده است17-1( ليست پژوهشگران موضوع كنترل گسترده در جدول
.علم و صنعت فعال است
 پژوهشگران موضوع كنترل گسترده: )17-1( جدول

مقاالت منتشر شده در اين حوزه

رتبه

Dynamic Wide Area Voltage Control Strategy Based on Organized
Multi Agent System, IEEE Trans. on Power Systems, 2014.

دانشيار

نام

نام فرد

دانشگاه
علم و
صنعت

پژوهشگر
محمد شهرتاش

رديف
1

خودروهاي برقي

 از، فارد در ايان زميناه8 ، طباق ايان جادول.) ارائه شده اسات18-1( ليست پژوهشگران موضوع خودروهاي برقي در جدول
. شهيد عباسپور و شيراز فعال هستند، اميركبير، خواجه نصير، دانشگاههاي شري
 پژوهشگران موضوع خودروهاي برقي: )18-1( جدول

مقاالت منتشر شده در اين حوزه
Moein Moeini-Aghtaie, Ali Abbaspour, M. Fotuhi-Firuzabad, Payman
Dehghanian, "Optimized Probabilistic PHEVs Demand Management
in the Context of Energy Hubs", To be published in the IEEE
Transactions on Power Delivery, 2014.
Arman Alahyari, M. Fotuhi-Firuzabad, Mohammad Rastegar,
"Incorporating Customer Reliability Cost in PEV Charge Scheduling
Schemes Considering Vehicle to Home Capability", To be published
in the IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2014.
Moein Moeini-Aghtaie, Ali Abbaspour, Mahmud Fotuhi-Firuzabad,
"On-line Multi-Criteria Framework for Charging Management of
PHEVs", To be published in the IEEE Transactions on Vehicular
Technology, 2014.
M. Rastegar, M Fotuhi-Firuzabad, "Impacts of Utilizing High
Penetrated PHEV on Distribution Systems", Scientific-Technical
Journal of Electrical Power Industry, No. 172, Autumn/Winter 2014,
pp. 16-21.
Vasebi,Partovi,S.M.T.Bathaee,“Predictingstateofchargeoflead-

رتبه

نام

نام فرد

دانشگاه

پژوهشگر

استاد

شري

محمود
فتوحي
فيروزآبادي

دانشيار

خواجه

محمد تقي

رديف

1

2
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مقاالت منتشر شده در اين حوزه
acidbatteriesforhybridelectricvehiclesbyextendedKalmanfilter”
Elsevier Energy Conversion and Management 2007
Mohammadian, S.M.T. Bathaee, Hajizadeh,“Hierarchicalcontrolof
combinedhybridelectricvehicle”InternationalJournalofElectricand
Hybrid Vehicles 2008
Shemshadi,Azirani,S.M.T.Bathaee,“DesignofSugeno-type fuzzy
logic controller for torque distribution in a parallel hybridvehicle”
International review of electrical engineering-IREE 2010
Pashajavid E., Aliakbar Golkar M., " Non-Gaussian multivariate
modeling of plug-in electric vehicles load demand", Journal of
Electrical Power and Energy Systems 61,pp 197207, 2014
Pashajavid E., Aliakbar Golkar M., Optimal placement and sizing of
plug in electric vehicles charging stations within distribution networks
with high penetration of photovoltaic panels, Journal of Renewable
and Sustainable Energy 5, 053126 (2013); doi: 10.1063/1.4822257,
P. Naderi, M. Mirsalim (IEEE Senior Member), and M. Bathaee, "
Driving/Regeneration and Stability Enhancement for a Two-WheelDrive Electric Vehicle", International Review of Electrical
Engineering (IREE), Vol. 4, No. 1, January 2009
HAMED NAFISI - 2:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH 3:MEHRDAD ABEDI - , "Stochastic Modeling of PHEVs Penetration
Impact on Distribution Transformers Daily Aging" , Iranian Electric
Industry Journal of Quality and productivity , Vol.3 , NO.5 , PP.1 _ 7 ,
06 September2014
HAMED NAFISI - 2:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH 3:MEHRDAD ABEDI - , "Network Security Perspectives of Plug-in
Hybrid Electric Vehicles" , ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE
AND ENGINEERING , Vol.39 , NO.8 , PP.6197 _ 6205 , 13
August2014

روشي براي تعرفه گذاري خدمات كنترل فركانم اوليه از طريق كنترل شاره خودروهاي برقي
1392,
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نام

نام فرد

دانشگاه
نصير

پژوهشگر
بطحائي

استاد

خواجه
نصير

مسعود علي
اكبر گلكار

3

استاد

امير كبير

مجتبي
آقاميرسليم

4

استاد

امير كبير

حسين
عسكريان
ابيانه

5

استاديار

شهيد
عباسپور

حسن تركمن

6

دانشيار

شهيد
عباسپور

محمد صادق
قاضي زاده

7

استاد

شيراز

ابراهيم فرجاه

8

رتبه

1392, بهرهگيري از خودروهاي برقي براي مديريت بار در شبكههاي هوشمند
Rezaee S, Farjah E, Khorramdel B (2013) Probabilistic Analysis of
Plug-In Electric Vehicles Impact on Electrical Grid through Homes
and Parking lots IEEE Transaction on Sustainable Energy

رديف
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سيستمهاي ذخيره انرژي

، فرد در اين زمينه3 ، طبق اين جدول.) ارائه شده است19-1( ليست پژوهشگران موضوع سيستمهاي ذخيرهي انرژي در جدول
.از دانشگاههاي اميركبير و صنعتي اصفهان فعال هستند
 پژوهشگران موضوع سيستمهاي ذخيره انرژي: )19-1( جدول

مقاالت منتشر شده در اين حوزه
MOHSEN JANNATI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 3:BEHROOZ
VAHIDI - 4:Guo-Jie Li - , "A survey on energy storage resources
configurations in order to propose an optimum configuration for
smoothing fluctuations of future large wind power plants" ,
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS , Vol.29 ,
NO.1 , PP.158 _ 172 , 05 January2014
Risk-constrained dynamic self-scheduling of a pumped-storage plant
in the energy and ancillary service markets،2009
MOHSEN JANNATI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 3:BEHROOZ
VAHIDI - 4:Guo-Jie Li - , "A survey on energy storage resources
configurations in order to propose an optimum configuration for
smoothing fluctuations of future large wind power plants" ,
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS , Vol.29 ,
NO.1 , PP.158 _ 172 , 05 January2014
FARHAD BAGERI - 2:BEHROOZ VAHIDI - 3:S.M. AHADI
SARKANI - , "COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE POWER
PLANT POSITIONING IN EAST AZERBAIJAN, IRAN: A CASE
STUDY" , Science International-Lahore , Vol.25 , NO.2 , PP.229 _
233 , 19 March2013

نام

نام فرد

دانشگاه

پژوهشگر

استاد

امير كبير

حسين
حسينيان

1

استاديار

صنعتي
اصفهان

غالمرضا
يوسفي

2

استاد

امير كبير

بهروز
وحيدي

3

رتبه

رديف
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 -2فصل دوم
متخصصين صنعت برق
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مقدمه :
همانگونه كه در مرحله اول پروژه در فصل دوم گزارش درخت فناوري ] [1مطرح شد ،مطالعه ،تحليل و راهبري شبكهي برق
به  13حوزهي مختل شامل :راهبري ،مطالعات بهرهبرداري ،مطالعات امنيت ،مطالعات حفاظت ،مطالعات برنامهريزي ،مطالعات
پايايي ،مطالعات كيفيت توان ،مطالعات برنامهريزي انرژي ،مطالعات توزياع ،مطالعاات ريزشابكه ،مطالعاات ماديريت داراياي،
مطالعات منابع تجديدپذير و مطالعات شبكههاي هوشمند تقسيمبندي ميشود.
در اين فصل از گزارش ليستي از متخصصين صنعت برق در حوزههاي مختل مطابق با جدول (  ) 1-2ذكر ميشاود .نحاوه
جستجو و استخراج اطالعات به اينگونه ميباشد كه در ابتدا نهادهاي مطرح در صنعت برق اعم از شاركتهااي خصوصاي و
ارگانهاي دولتي با طرح پرسش از افراد خبره و گزارشهاي موجود شناسايي شده و سپم به سايت اين نهادها مراجعه شده و
ليستي از متخصصين مربوطه در اين نهادها اعم از مديران و كارشناسان ،استخراج شادهاسات .ليستشاركتهاا ياا نهاادهااي
شناساييشده در شكل (  ) 1-2و (  ) 2-2ذكر شده است .الزمبه ذكر است كه از بين شركتهاي برقمنطقهاي ،شاركتهااي
برقمنطقهاي تهران ،اصفهان ،خراسان ،آذربايجان و مازندران مورد بررسي قرار گرفته و از بين شركتهاي توزيع نياروي بارق
تنها شركت توزيع نيروي برق تهران بررسي شده است .شركت مپنا نيز بررسي شده است؛ اما به علت قرار نداشتن زمينه كاري
اين شركت در حوزههاي مذكور ،ليست متخصصين مربوط به اين شركت ،در ليست ارائه شاده قارار نگرفتاه اسات .متاسافانه
بهعلت در دسترس نبودن اطالعات در برخي از سايتها ،اطالعات جزئي از برخي از نهادها ارائه شده است كه عموماً محدود به
مديران ارشد آن نهاد ميباشد.
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دفتر برنامهريزي كالن برق و انرژي
كميته ملي انرژي اي ران
شوراي پايابي شبكه برق
دفتر خصوصيسازي

معاونت برق و انرژي وزرات
نيرو

دفتر بهرهوري و اقتصاد برق
حوزه توليد

شركت توانير

حوزه توزيع
حوزه انتقال

شركت مديريت شبكه برق

معاونت راهبري شبكه برق
معاونت بازار برق
معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت شبكه

وزرات نيرو

پژوهشگاه نيرو
سازمان انرژيهاي نو
سازمان بهرهوري انرژي ايران
ستاد بهينهسازي انرژي و محيط زيست

ستاد توسعه فناوري انرژيهاي نو
شركتهاي برقمنطقهاي
شركتهاي توزيع نيروي برق
سازمان توسعه برق ايران
شكل (  ) 1-2ليست نهادهاي تابع وزارت نيرو

معاونت مخابرات و پشتيبان فني
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شكل (  ) 2-2شركتهاي خصوصي
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جدول ( : )1-2متخصصين صنعت برق
(( :))-عدم وجود اطالعات در سايت مربوطه
متخصصين صنعت برق
شركت يا

زير بخشهاي مربوطه

نهاد

نام فرد

سمت

زمينه كاري

بهمن مهران

رئيم گروه

مطالعات مديريت دارايي

محمد علي
فرحناكيان

كارشناسي ارشد

مطالعات مديريت دارايي

علي طاهر سيما

رئيم گروه

مطالعات بهرهبرداري

اسماعيل نمازي

كارشناس ارشد

مطالعات بهرهبرداري

محمود اخياني

رئيمگروه

مطالعات بهرهبرداري

فرهاد كريمان

رئيمگروه

مطالعات برنامهريزي

علي اصغر عبدلي

كارشناسارشد

مطالعات برنامهريزي

علي روز بياني

كارشناس

مطالعاتبرنامهريزي

احمد كهنمويي

رئيمگروه

مطالعات بهرهبرداري

گروه ابزار دقيق

دفتر
پشتيباني
فني توليد

گروه نظارت بر
بهرهبرداري
گروه
بهينهسازي
گروه
برنامهريزي
گروه راهاندازي
گروه برق

شركت توانير
[]3

توليد

دفتر نظارت بر توليد

كوروش ملك
زندي

مدير كل دفتر نظارت
بر توليد

مطالعات بهرهبرداري

سوسن آبساالن

مسئول دفتر

مطالعات بهرهبرداري

ايلدار معتمادي
محمد صاالي
نادري
عليرضا كيمنش
محمد جعفاري
دفتر فني و نظارت انتقال

عليرضا ضامناي

محسن كريماي
روياا احمادي
آهنگار
حسين آخاوندي

مديركل دفتر فني و
نظارت انتقال
معاون دفتر فني و
نظارت انتقال
رئيم گروه
مهنادسي شبكه
رئيم گروه نظارت
بر بهاره برداري
رئيم گروه نظارت
بر تجهيازات فشاار
قوي
رئيم گروه نظارت
بر همااهنگي
سيستام
كارشنااس نظارت بر
شبكاه
كارشنااس ارشاد
نظارت بر هماهنگي
سيستام

مطالعات امنيت
مطالعات امنيت
مطالعات امنيت
مطالعات امنيت
مطالعات امنيت

مطالعات امنيت
مطالعات امنيت
مطالعات امنيت

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا

زير بخشهاي مربوطه

نهاد

دفتر مديريت برنامهريزي
توزيع

نام فرد

سمت

زمينه كاري

عباس بيااتاي

كارشنااس نظارت بر
هماهنگي سيستام

مطالعات امنيت

كارشنااس ارشاد
نظارت بر
پريوش نژادمقادم
بهارهبرداري انتقاال
كارشنااس ارشاد
محمدرضا ترابي نظارت بر تجهيزات
فشاار قوي
مدير كل دفتر
مسعود مهري
برنامهريزي توزيع
رييم گروه فني
كامران داودي
بودجه توزيع
كارشناس مسئول
فرهادهمتي
مطالعات فني
مديركل دفتر نظارت
سيد اعتضاد مقيمي
بر بهره برداري
معاون نظارت بر
جمشيد ارقامي
بهرهبرداري
مجيد برنگي

كميته بهبود
بهرهبرداري

مسعود صادقي
علي شمم زاده
اميري

توزيع
دفتر نظارت
بر توزيع

محسن مظاهري
اسماعيل خان
احمدلو
سيد اعتضاد مقيمي
مجيد برنگي
دكتر محمود
فتوحي فيروزآبادي

كميته بررسي
تجهيزات
عيوب
دكتر حسين
در حين
عسگريان
بهرهبرداري
غالمعلي رخشاني
مهر
امير كاظم بخشي
اسداهلل اميدواري
ني

كارشناس مسئول
نظارت بر بهرهبرداري
معاون مراكز
فوريتهاي برق و
قابليت اطمينان
كارشناس مسئول
نظارت بر فوريتهاي
برق و پاسخگويي
كارشناس بهره-
برداري
كارشناس مركز
فوريتها

مطالعات امنيت

مطالعات امنيت
مطالعات توزيع
مطالعات توزيع
مطالعات توزيع
مطالعات بهرهبرداري
مطالعات بهرهبرداري
مطالعات بهرهبرداري

مطالعات بهرهبرداري

مطالعات بهرهبرداري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

ابوالفضل اشرف
زاده
رضا انامقي
علي اصغر حسني
زاده
محمدحسين ميرزا
زاده
يحيي شكري
علي اكبر بصيري
احمد جعفري
مجتبي نقدي
پيام جوادي
عليرضا كشاني
محمد موسي زاده
محمد اله داد
غالمرضا نعمتي
مسعود صادقي
خمامي
جمشيد ارقامي

كميته عالي
ارتقاي قابليت
اطمينان

سيد اعتضاد مقيمي

رييم كميته

اسد اهلل اسديان

عضو كميته

امير كاظم بخشي

عضو كميته

رضا انامقي

عضو كميته

رسول خليلي

عضو كميته

مجيد برنگي

عضو كميته

علي سعيدي

عضو كميته

محمود رضا حقي
فام
محمود فتوحي
فيروز ابادي

عضو كميته
عضو كميته

جمشيد ارقامي

عضو كميته

سعيد مهذب ترابي

عضو كميته

داود عابدي

عضو كميته

حميد رضا پير
پيران

عضو كميته

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

مسعود صادقي
خمامي

دبير كميته

كميته
حريمباني
شبكههاي
توزيع
مهدي نج نژاد
كميته
يكنواختسازي
برآورد هزينه
استفاده
غيرمجاز توسط
مشتركين عادي
كمتر از 30
كيلووات

هادي شاهي
عليرضا مختاري
ابراهيم قنواتي
عبدالميرياقوتي
حسن كريمي
بهنام شريفي
نجفي نيا

دفتر مهندسي توزيع
دفتر مديريت مصرف و
خدمات مشتركين
دفتر مديريت

مجتبي پارسا

گروه مطالعات
برنامهريزي
دفتر
برنامهريزي گروه بررسي
پرستو نريميسا
فني و اقتصادي
توليد
گروه مطالعات
توسعه بهينه غالمرضا يغموري
توليد
عليرضا سهرابي

مدير كل دفتر
رئيم گروه
رئيم گروه
رئيم گروه

دفتر برنامهريزي توسعه

دفتر برنامهريزي شبكه

انتقال
دفتر بودجه و بررسيهاي
اقتصادي

مشاور مدير عامل و
دكتر گوهري صدر رئيم مطالعات برون
مرزي
مدير كل دفتر برنامه
مهندس راعي
ريزي شبكه
مهندس پرستو
كارشناس
نريميسا
مهندس مهران
كارشناس
مستغاثي
زهره كرمانشاهي

مدير كل دفتر

مهوش محتشم

معاون

زهرا ابرقويي

رئيم گروه

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد
مسعود خواني
جويآبادي
سيده مريم
حسينيان ميبدي
اكرم السادات
آيتيزاده تنها
نصرت عباسزاده
كرمجوان

دفتر مديريت
دفتر پژوهشكده
گروه مطالعات سيستم
پژوهشكده برق

پژوهشگاهنيرو
[]4

پزوهشكده
توليد

رئيم گروه
رئيم گروه
كارشناس ارشد
كارشناس ارشد

حميد ارشادي

كارشناس

فردين فرحناك

كارشناس

هانيه قانع

كارشناس

راحله محمودپور

كارشناس

كامران كامراني

كارشناس

نيلوفر رحيمزاده
اسكي

كارشناس

دكتر قاضي زاده

رئيم پژوهشگاه

مهندس داود
جاللي
مهندس نيكي
مسلمي

رئيم پژوهشكده
مدير گروه

گروه ماشينهاي الكتريكي

مهندس سهراب
اميني والشاني

مديرگروه

گروه الكترونيك صنعتي

مهندس بهروز
عارضي

مديرگروه

دفتر پژوهشكده

مهندس سلطاني

مديرگروه

گروه پژوهشي بهره برداري
سيستم
گروه پژوهشي اندازهگيري و
كنترل

مهندس ادوارد
غربيان ساكي

مدير گروه

مهندس محمد
اسكويي

رئيم پژوهشكده

دفتر پژوهشكده

پژوهشكده
كنترل و
مديريت شبكه

سمت

گروه الكترونيك ،كنترل و
ابزار دقيق
گروه مخابرات
گروه پژوهشي كامپيوتر
گروه پژوهشي ديسپاچينگ و
تلهمتري

مهندس بابك
اميني
مهندس دولت
جمشيدي
مهندس كاوه
پورمستدام

مديرگروه
مديرگروه
مدير گروه

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه
دفتر پژوهشكده
پژوهشكده
انتقال و توزيع

پژوهشكده
انرژي و محيط
زيست

گروه فشار قوي
گروه سازههاي انتقال و توزيع

نام فرد
صفر فرضعليزاده
مهندس مجيد
رضايي
مهندس عليرضا
رهنورد

سازمان انرژي
نو ايران []5

سازمان
بهرهوري
انرژي ايران
[]6

مديرگروه
مديرگروه

گروه پژوهشي خط و پست

دكتر گيلوانژاد

مديرگروه

دفتر پژوهشكده

مهندس سوسن
داوري

رئيم پژوهشكده

گروه پژوهشي اقتصاد و بازار
برق

مهندس وهاب
مكاريزاده
مهندس آرش
حقپرست
مهندس فرهاد
فالحي

گروه پژوهشي انرژي و
مديريت مصرف

دفتر مركز

مهندس الري

گروه انرژيهاي نو

گروه پژوهشي تكنولوژي و
طراحي توربين بادي
گروه پژوهشي پتانسيل سنجي
مركز توسعه
و امكان سنجي احداث
توربين
فناوري
نيروگاههاي بادي
بادي
هاي
گروه پژوهشي تست توربين و
تدوين استاندارد و صدور
گواهي كيفي
گروه طراحي توربينهاي بادي
دكتر عباس بحري
مگاواتي
مركز توسعه
فناوري شبكه
هوشمندانرژي

سمت

مديرگروه
مديرگروه
مديرگروه

مديرگروه

دكترداود غرويان

مديرگروه

معاون فني و اجرايي

محمد علي
رمضاني

مدير معاونت

معاون برنامهريزي و توسعه

شهريار جاليي

مدير معاونت

كيان نج زاده

مدير معاونت

دفتر محيط زيست

رضا صمدي

مدير دفتر

دفتر مطالعات و بهرهوري
انتقال و توزيع
دفتر مطالعات و بهرهوري
منابع توليد

غالمرضا كبريايي
طبري

مدير دفتر

غالمرضا بياتي

مدير دفتر

سيد حسين
سجادي

مدير عامل

مهندس اماني

مدير بخش ساختمان

معاونت بهينه
سازي و تامين
انرژي

معاونت آموزش
و بهينه سازي
مصرف انرژي

دفتر مركز

مدير گروه

دفتر بهرهوري انرژي در
بخش ساختمان

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

احمد اكبري سيار

مدير بخش صنعت

فرشاد يحيي زاده

كارشناس ارشد

مطالعات توزيع ،مطالعات
مديريتمصرف

موني وثوقي فرد

كارشناس ارشد

مطالعات توزيع ،مطالعات
مديريتمصرف

سميرا فاضلي
ويسري

كارشناس ارشد

مطالعات توزيع ،مطالعات
مديريتمصرف

مهدي رفيعي
شمم آبادي

كارشناسي ارشد

مطالعات توزيع ،مطالعات
مديريتمصرف

مهدي هرمزي

كارشناسي ارشد

مطالعات توزيع ،مطالعات
مديريتمصرف

آزمايشگاه ملي صرفهجويي
انرژي

محمد رضا
كارگهي

مدير آزمايشگاه ملي
صرفه جويي انرژي

معاونت سيستم هاي اندازهگيري و شبكههاي
هوشمند

هادي مدقق

مدير معاونت

دفتر معاونت

سعيد كريم زاده

مدير معاونت

دفتر آموزش و اطالع رساني

محمد حسن
زربخش

مدير دفتر

دفتر امورد انفورماتيك و
مديريت اطالعات

محمد تقي زياري

مدير دفتر

نوربخش صادقي

مدير دفتر نمايندگي

منظراله بخشي

معادنت آموزش و
آگاهسازي

ابراهيم شيروي

كارشناسي ارشد

مطالعات توزيع ،مطالعات
مديرتمصرف انرژي

محمد اسماعيل
صياد زاده

كارشناسي ارشد

مطالعات توزيع ،مطالعات
مديرتمصرف انرژي

دفتر بهرهوري انرژي در
بخش صنعت

معاونت برنامه
ريزي و
تحقيقات

دفتر نمايندگي سابا در اصفهان

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

معاونت راهبري
شبكه برق

زمينه كاري

نام فرد

سمت

اكبر صادقي

كارشناس

مير فتاح فتاح قره
باغ

مدير عامل

مطالعات حفاظت

ابولحسن خانبالها

مديريت حوزه
هياتمديره و مدير
عامل

مطالعات بهرهبرداري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

مدير عامل برق منطقهاي آذربايجان -مدير عامل
برق منطقه اي تهران -مدير عامل شركت توزيع
برق -كارشناس رله و حاظت در شركت توانير شمال
غرب و آذربايجان

مديرعامل شركت توزيع برق همدان  -مدير عامل
شركت توزيع نيروي برق شمال كرمان -قائم مقام و
مدير عامل شركت توزيع برق قزوين

مديريت پايش و كنترل
لحظهاي
مديريت پشتيباني
بهرهبرداري و برنامهريزي
مديريت مهندسي و نظارت

شركت مديريت
شبكه برق
ايران []7

معاونت برنامه-
ريزي و نظارت
بر امنيت شبكه

دفتر معاونت

دكتر فرخزاد

مدير معاونت

مدير دفتر پايايي و و برآورد بار شركت توانير -مسئول
مطالعات پايايي ،مطالعات
برنامه چهارم بخش برق -كارشناس مسئول مطالعات
سيستم
سيستم -كارشناس مطالعات تكنولوژي

مديريت برنامهريزي و
مطالعات امنيت شبكه

مهندس مقيم زاده

مدير بخش

مطالعات پايايي ،مطالعات
امنيت

كارشناس سيستم مركز كنترل ديسپاچينگ ملي-
رئيم گروه نوبتكار مركز كنترل ديسپاچينگ ملي

مديريت تحقيقات و توسعه
فناوري

محمد حسن
بهشتي

مدير بخش

مطالعات بهرهبرداري،
مديريت دارايي

مسئول شيفت بهره برداري نيروگاه منتظر قائم -مدير
گروه تعميرات شينههاي ژنراتور شركت تعميرات
نيرو -رئيم گروه استانداردهاي توليد ،انتقال و توزيع
شركت توانير -رئيم گروه دفتر تدوين استانداردها و
دستور العملها

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

مديريت مطالعات و حفاظت
شبكه

نام فرد

سمت

حسين ايوب زاده

مدير بخش

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

رئيم گروه مطالعات هماهنگي حفاظت در دفتر فني
شبكه توانير ومعاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت
شبكه شركت مديريت شبكه -كارشناس ارشد خط
مطالعات بهرهبرداري،
وپست در دفتر فني شبكه توانير و مجري طرح تعمير
مطالعات حفاظت ،مطالعات
 12دستگاه ترانسفورماتور قدرت  -مدير دفتر نظارت
مديريت دارايي
برتوليد وانتقال  -مدير امور تعميرات خط وپست -
رئيم گروه كنترل مدارات فرمان  -كارشناس
مسئول نصب تجهيزات پستهاي انتقال

مديريت مطالعات و پايش
سيستم هاي گسترده
علي اكبر عباسي

معاونت
مخابرات و
پشتيباني فني

مديريت فناوري اطالعات

علي اكبر عباسي

مدير معاونت

سرپرست دفتر

مطالعات پايابي

مسئول مايكروويومخابرات استان زنجان  -مسئول
مركزآموزش مخابرات استان زنجان  -آموزش
دورههاي كامپيوتري درجهاد دانشگاهي استان
زنجان -مدير امور خدمات مشتركين شركت توزيع
برق استان قزوين  -معاون فني شركت توزيع برق
استان قزوين  -مديرعامل و رئيم هيت مديره
شركت توزيع برق استان زنجان  -قائم مقام مدير
عامل ومعاون برنامه ريزي برق منطقهاي استان
كرمان  -عضو اصلي هيات مديره برق منطقهاي
استان كرمان  -مديريت ارتباطات و فناوري اطالعات
شركت مديريت شبكه برق ايران  -مشاور مدير عامل
و مسئول كنترل پروژه شركت مديريت شبكه برق
ايران  -مدير دفتر نظارت بر بهرهبرداري شبكه
مخابرات  -مدير دفتر كنترل پروژه و قراردادهاي
شركت مديريت شبكه  -معاون مخابرات و پشتيباني
فني

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

زير بخشهاي مربوطه

مديريت سنجش و
پايشانرژي

كيان يزديان

سرپرست دفتر

مطالعات پايابي

مدير پروژههاي بهره برداري  -مدير دفتر صنعت
(سازمان بهرهوري انرژي ايران )  -مدير آزمايشگاه
ملي صرفهجويي انرژي  -مدير دفتر اندازهگيري

مديريت مخابرات شبكه برق

سيميندخت ايرانژاد

سرپرست دفتر

مطالعات پايابي

مديريت مخابرات شبكه برق -مدير دفتر برنامهريزي
و طرح و توسعه شبكه مخابرات -مدير دفتر مهندسي
و هماهنگي ارتباطات  -مسئول پروژههاي فيبر نوري
و راديويي -كارشناس ارشد مخابرات  -كارشناس
مخابرات

رضا رياحي

مدير معاونت

مطالعات برنامهريزي،
مطالعات مديريتدارايي

معاون بازار برق شركت مديريت شبكه برق ايران از
سال  85تا كنون -مدير امور عمليات بازار برق از
سال  84تا  -85مدير دفترمهندسي طرحهاي برق
منطقهاي خراسان از سال  81تا  - 84ريم گروه
كارشناسان پستها دفتر مهندسي طرحهاي برق
خراسان از سال  79تا  -81كارشناس مسئول برنامه-
ريزي تعميرات پستها و خطوط دفتر مطالعات سيستم
برق خراسان از سال  76تا 79

معاونت بازار
برق

مديريت نظارت بر بازار و
بورس برق

حميد رضا باقري

مدير بخش

مديريت قرار دادهاي بازار برق

رضا ظريفي

مدير بخش

دكتر قراگوزلو

مدير بخش

مهندس رحمتي

مدير بخش

سيد محمدرضا
رضا زاده

مدير عامل

مجيد بحريني

عضو هيئت مديره

حسين رنجبران

عضو هيئت مديره

محسن طرزطلب

عضو هيئت مديره

داود مالئي

عضو هيئت مديره

عيسي بزرگ زاده

عضو هيئت مديره

مديريت امور عمليات و آرايش
بازار برق
مديريت مطالعات اقتصادي و
توسعه بازار برق

شركت توسعه
منابع آب و
نيرو ايران

دفتر مديريت

معاون فني و پژوهش

سابقه كار

بيش از 18
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

معاون برنامه ريزي و نظارت

بهروز مرادي

عضو هيئت مديره

طرح بهرهبرداري

حسن اطاعتي

مجري طرح

طرحهاي سيمره و تنگ معشوره

ابولقاسم اقبال
منش

مجري طرح

مجري طرح بختياري

حسين رنجبران

مجري طرح

مجري طرح نيروگاههاي آبي متوسط ،كوچك و
مشاركتهاي بخش غير دولتي

محمد رهبري

مجري طرح

مجري طرح سد و نيروگاه گتوند

كريم شيباني

مجري طرح

مجري طرح سد و نيروگاه خرسان 3و جابجايي
راهها و خطوط نفت سد و نيروگاههاي كارون3و4
مجري طرح هاي رودبارلرستان ,چمشير و
محسن طرزطلب
پارسيان
مجري طرح سد و نيروگاه تلمبه ذخيرهاي سياه
فرامرز اخواناصل
بيشه
رامين شيروي

مجري طرح سد و نيروگاه مسجد سليمان

شركت
مهندسي مشاور
خراسان
(منيران) []8

محمود مشيري

ابولفضل شريفي

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

مجري طرح
مجري طرح
مجري طرح
مجري طرح

مدير عامل

مطالعات امنيت

كارشناس مسئول آزمايشگاههاي برق در دانشگاه
فردوسي مشهد از سال  1372تا  -1373مدرس
دورههاي كارداني و دورههاي طرح رشد و ارتقاء
وزارت نيرو از سال  1373تا  - 1374مدير
پروژه،مدير گروه،معاون مهندسي پستها  ،مشاور فني
مديرعامل و مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت
منيران از سال  1374تاكنون

بيش از 20
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

محمد علي وحدتي

رئيم هيئت مديره

مطالعات پايابي ،مطالعات
بهره برداري

مدير اجرايي در برق منطقهاي يزد از سال  1356تا
 - 1364شهردار يزد از سال  1365تا -1372
مشاور فني مديرعامل و مجري طرح نيروگاه يزد در
شركت توانير از سال  1372تا  - 1376رئيم هيئت
مديره و مديرعامل شركت برق منطقهاي خراسان از
سال  1376تا  -1382رئيم هيئت مديره و
مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران از سال
 1383تا  -1385مديرعامل و عضو هيئت مديره
شركت توانير از سال  1385تا  -1387عضو هيئت
مديره شركت صبا از سال  1387تاكنون -عضو
شوراي راهبردي خصوصي سازي و اجراي سياست
هاي اصل  44وزارت نيرو از سال  1386تاكنون -
عضو كميته تخصصي برق و انرژي در تدوين سند
چشم انداز وزارت نيرو از سال  1387تاكنون -عضو
شوراي پايايي شبكه برق كشور از سال  1386تا
كنون -رئيم هيئت مديره شركت منيران از سال
 1388تاكنون

بيش از 37
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

محمد رضا
محمدي عراقي

نائب رئيم هيئت
مديره

مطالعات بهرهبرداري،
مطالعات برنامهريزي

مدير واحد فني در شركت توانير از سال  1357تا
 -1360مدير واحد فني در شركت برق منطقهاي
تهران از سال  1360تا  -1362مدير اجرايي در
شركت توانير از سال  1362تا  -1374رئيم هيئت
مديره و مدير عامل شركت برق منطقهاي باختر از
سال  1374تا  -1379مدير اجرايي در شركت توانير و
مدير طرح در شركت مپنا در سال  -1379مدير
اجرايي در سازمان توسعه برق ايران از سال  1379تا
 -1381معاون برنامهريزي در شركت توانير از سال
 1381تا  - 1383مدير اجرايي در شركت ملي گاز
ايران از سال  1383تا  -1384مدير اجرايي در شركت
توانير از سال  1384تا  -1385رئيم هيئت مديره و
در حال حاضر نائب رئيم هيئت مديره در شركت
منيران از سال  1386تاكنون

بيش از 35
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

عباس اسدي

عضو هيئت مديره

مطالعات برنامهريزي
انرژي ،مطالعات
بهرهبرداري

رئيم اداره نوسازي شبكه شهر و روستا در برق
منطقهاي خراسان از سال  1367تا  -1369رئيم
اداره برق گناباد از سال  1369تا  -1371رئيم اداره
برق بيرجند از سال  1371تا  -1373رئيم قسمت
ناحيه  1توزيع مشهد از سال  1373تا  -1375مدير
امور برق ناحيه  1توزيع مشهد از سال  1375تا
 -1376كارشناس برنامهريزي فني در شركت
مديريت توليد نيروگاههاي گازي در سال -1376
مدير امور نيروگاه قائن در سال  -1376مدير عامل و
رئيم هيئت مديره برق منطقهاي سيستان و
بلوچستان از سال  1376تا  -1385معاون طرح و
توسعه در برق منطق اي خراسان از سال  1385تا
 -1387عضو هيئت مديره در شركت منيران از سال
 1388تاكنون

عباسعلي شكاري

عضو هيئت مديره

مطالعات امنيت

مدير اجرايي در برق منطقهاي خراسان از سال 1368
تا  -1372كارشناس امور اجرايي ،مديرگروه ،معاون
مهندسي خطوط ،معاون انتقال نيرو و عضو هيئت
مديره در شركت منيران از سال  1372تا كنون

معاونت انتقال نيرو
معاونت توزيع نيرو

شركت
مهندسين
مشاور موننكو
ايران []9

دفتر مديريت

عليرضا شيراني

مدير عامل

معاونت ديسپاچينگ و مخابرات

سيامك حسين
خلج

مدير معاونت

مطالعات برنامه ريزي،
مطالعات تجديد ساختار

معاون پژوهشيپژوهشگاهنيرو -نائب رئيم هيت
مديره شركت بين المللي متن -رئيم بخش
تحقيقات توان الكتريكي شركت متن -مهندس
سيستم بخش انرژي وزرات نيرو

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

معاونت انتقال و توزيع

صمد رئيم پور

مدير معاونت

مطالعات امنيت ،مطالعات
برنامهريزي

مهندس مشاور درشركت موننكو -مدير فني شركت
نوسازي كاران خوزستان -معاونت بخش برنامهريزي
وتحقيق برق منطقهاي خوزستان -مدير بخش
طراحي پستها و خطوط انتقال فشارقوي سازمان
آب و برق خوزستان

معاونت مهندسي

صفدر مهدوي
مجد

مدير معاونت

مطالعات امنيت ،مطالعات
حفاظت

مهندس مشاور در شركت موننكو -مهندس برق در
نيروگاه منتظر قائم -مهندس برق در كارخانه چوب و
كاغذ مازندران

دفتر تحقيق و توسعه

رامين خوشخو

مدير دفتر

مركز مطالعات سيستم و انرژي

حسن سياهكلي

مدير مركز

فرخ اميني

مدير عامل

شركت
قدسنيرو []10

معاون بخش توليد نيرو شركت مننكو -مدير بخش
مكانيك شركت متن

مطالعات برنامه ريزي،
مطالعات تجديدساختار ،
مطالعات امنيت

مدير پروژه در شركت موننكو  -مدير پروژه در شركت
تحقيقات نيرو  -مدير پروژه مطالعات الكتريكي مركز
ايرانيان

مسئول رلياژ و آزمايشگاه برق صنايع فوالد اهواز به
مدت  2سال -مدير بخش انرژي مركز تحقيقات
نيرو به مدت  5سال -مدير گروه انرژي و مديريت
مصرف پژوهشگاهنيرو به مدت  5سال -رئيم
مطالعات مديريتمصرف و
پژوهشكده انرژي و محيط زيست پژوهشگاه نيرو .به
انرژي
مدت  4سال -معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو به
مدت  4سال  -مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت
مهندسين مشاور غرب نيرو به مدت  2سال-
مديرعامل شركت مهندسي قدس نيرو

پستهاي انتقال نيرو

حسين بختياري
زاده

مدير بخش

مطالعات امنيت

كارشناس پست –ناظر  -سرپرستي بر راه اندازي-
مدير پروژه در قدس نيرو

شبكههاي انتقال و توزيع

احمد فريدون
درافشان

مدير بخش

مطالعات امنيت ،مطالعات
توزيع

مدير كارگاه -مهندس طراح -مدير پروژه  -معاون
مدير عامل در قدس نيرو

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

انرژي

فتانه دوستدار

مدير بخش

مطالعات انرژي هاي
تجديد پذير

مدير پروژه -مدير بخش هاي انرژي هاي تجديدپذير
و بهينه سازي انرژي

دفتر معاونت

هوشنگ فالحتيان

معاون وزير نيرو

مطالعات امنيت  -مطالعات
توزيع

فعاليت در جهاد سازندگي استان چهارمحال و
بختياري و سپاه پاسداران انقالب اسالمي  -رييم
نيروگاه گازي هسا ،رييم هيات مديره و مديرعامل
شركت توزيع برق اصفهان  -رييم هيات مديره و
مديرعامل شركت برق منطقه اي غرب كشور -
رييم هيات مديره و مديرعامل شركت برق منطقه
اي باختر  -رييم هيات مديره و مديرعامل شركت
برق منطقه اي اصفهان

مجيد فرمد

مديركل دفتر

مصطفي توانپور
پاوه

معاون مدير كل

فيروزه اميني

مدير گروه

پانته آ سليمانپور

كارشناس

ليدا صابر فتاحي

كارشناس

نسرين قهرماني

كارشناس

رضا گودرزي راد

مدير گروه

محمد جوادموسوي

مدير گروه

مريم شريفي

كارشناس

مريم خودي

كارشناس

خليل كاظمي

مدير گروه

مهرداد اقليمي

كارشناس

سميه داراب

كارشناس

گروه آمار و اطالعات برق و
انرژي
معاونت برق و
انرژي وزارت
نيرو []11

دفتر
برنامهريزي
كالن برق و
انرژي

گروه نظارت و ارزيابي
گروه نوآوري و توسعه فن
آوري

گروه برنامهريزي جامع برق و
انرژي

مجيد نامجو
دفتر مديريت
كميته ملي
انرژي ايران

محمد بهزاد
داود منظور

كارگروه انرژي و محيطزيست
كارگروه انرژي و اقتصاد

رئيم كميته ملي
انرژي
نائب رئيم كميته
ملي انرژي
دبير كميته ملي
انرژي

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

مديريت مصرف انرژي
انرژيهاي تجديدپذير
توليد ،انتقال و برنامهريزي
انرژي
دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و
زيست محيطي برق و انرژي
دكتر مهدي احسان
دكتر محمدرضا
آقامحمدي
مهندس عبدالرضا
پيشاهنگ

شوراي پايايي شبكه برق كشور

گروه نظارت و صدور مجوز

دفتر
خصوصيسازي
صنعت برق
گروه خصوصيسازي

عضو

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

عضو

معاون هماهنگي توليد شركت توانير

دكتر حقي فام

عضو

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

مهندس ساعد
راعي

عضو

مدير دفتر برنامهريزي شبكه شركت توانير

دكتر سيدمحمد
صادقزاده

دبير

مديركل دفتر استانداردهاي فني مهندسي اجتماعي و
زيست محيطي برق و انرژي وزارت نيرو

مهندس ميرفتاح
فتاحقرهباغ

عضو نائب رئيم

مدير عامل شركت مديريت شبكه برق ايران

دكتر داود فرخزاد

عضو

معاون برنامهريزي و نظارت بر امنيت شبكه شركت
مديريت شبكه برق ايران

دكتر مجيد فرمد

عضو

مشاور معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي

مهندس سعيد
مهذبترابي

عضو

مديرعامل شركت مشاور نيرو

سعيد االهي

رئيم گروه

محمّادجاواد
محمّادي كنجاناي

كارشناس

محمدرضا آندرواژ

كارشناس

ابراهيم قصاع

كارشناس

امير بهادر شجري

كارشناس

اسماعيلاسناوندي

رئيم گروه

انور حسيني

كارشناس

محمدجواد كريمي
گروه و مطالعه و توسعه بازار

عضو و رئيم

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شري

حسن مرداني
حسين محمدنژاد

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

انور حسيني
گروه تنطيم و نظارت بر
مقررات
هيئت تنظيم بازار برق

دفتر بهبود
بهرهوري و
اقتصاد برق و
انرژي

گروه هماهنگي و نظارت بر
بهبود بهرهوري صنعت برق
گروه بهينه سازي عرضه برق
و انرژي
گروه بهينهسازي تقاضاي برق
و انرژي
گروه تعرفه و اقتصاد برق و
انرژي

دفتر مديريت

سعيد مهذب ترابي

مدير عامل

شركت
مهندسين
مشاور نيرو
[]12

برخي از متخصصان

مربي آموزش برق در ستاد سازندگي برق خراسان -
مدير مناطق برق تربت جام و سبزوار و مدير امور
نواحي برق خراسان -رئيم هيئت مديره و مدير
عامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان -
مطالعات منابع تجديدپذير،
رئيم هيئت مديره و مدير عامل شركت توزيع نيروي
مطالعات شبكههاي
برق استان يزد -رئيم هيئت مديره و مدير عامل
هوشمند ،مطالعات مديريت
شركت توزيع برق تهران بزرگ -رئيم هيئت مديره
مصرف انرژي
و مدير عامل سازمان بهرهوري انرژي ايران  -مدير
عامل شركت مهندسين نيرو  -رئيم انجمن مديريت
مصرف انرژي ايران  -مشاور معاونت اقتصادي
وزرات اقتصاد و امور دارايي

32

فرامرز رهبر

كارشناس

مطالعات مديريتانرژي

40

محمدعلي
حقدوست

كارشناس

راهبري

32

علي درباني

كارشناس

42

جالل فالحكريمي

كارشناس

38
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متخصصين صنعت برق
شركت يا

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

ستاد بهينه سازي انرژي و محيط زيست []13

دكتر يدااهلل
سبوحي

دبير ستاد

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شري  -دانشكده
مهندسي انرژي – استاد مهندسي سيستمهاي انرژي
 رئيم پژوهشكده علوم و فناوري انرژي شري -دبير ستاد بهينهسازي انرژي و محيط زيست –
معاونت علوم و فناوري رياست جمهوري اسالمي
ايران  -عضو كميسيون انرژي شوراي علوم،
تحقيقات و فناوري وزارت علوم -عضو شوراي
فناوري انرژي كارآمد ،تجديدپذير و محيط زيست
وزارت نفت – بنيانگذار رشته مهندسي سيستمهاي
انرژي و مشاركت در پايهگذاري دانشكده مهندسي
انرژي – بنيانگذار پژوهشكده علوم وفناوري انرژي
شري

مهندس محمد
علي معلمي

مدير عامل

مدير عامل شركت مشانير  -مدير برق منطقهاي
خراسان  -مدير شركت سهامي توليد و انتقال نيرو

بيش از 20
سال

تجربه فعاليت در شركت مشانير  -شركت برق
منطقهاي فارس  -شركت برق منطقهاي اصفهان -
شركت برق منطقهاي غرب  -شركت برق منطقهاي
تهران  -شركت توانير

بيش از 30
سال

نهاد

دفتر مديريت
شركت
مهندسي برق
مشانير (سهامي
خاص) []14

سازمان توسعه
برق ايران []15

مهندس محمود
جنتيان

عضو هيئت مديره

طرحهاي توليد

مسعود صادقي

معاونت طرحهاي
توليد

طرحهاي انتقال و توزيع نيرو

رحمت اله اكرم

معاونت طرحهاي
انتقال و توزيع نيرو

طرحهاي صنعتي و انرژيهاي نو

محسن وهابيان
تهراني

معاونت طرحهاي
صنعتي و انرژيهاي
نو

دفتر مديريت

مجيد صالحي

مدير عامل

معاونت برنامهريزي

نصراله محمودي
قيداري

معاون

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

دفتر معاونت

دفتر تحقيقات و استاندارد
دفتر مهندسي برق و ابزار
دقيق
معاونت
مهندسي

طرحهاي
انتقال نيرو

نام فرد

سمت

محمد مهدي سپهر

معاون

سيد جمال الدين
آل محمد
حميد قاضي زاده
احسائي

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سرپرستي پروژههاي خطوط و كارشناس گروه برق
شركت مشانير  -مدير امور انتقال سازمان برق ايران
سرپرست گروه تخصصي خطوط شركت مشاور
غرب نيرو  -مجري طرحهاي  BOTسازمان
توسعه برق ايران

مسئول دفتر
مسئول دفتر

مهران گالب كش

مسئول طرح ها

طرح انتقال -
دفتر فني

بهروز قبادي

مجري طرح

طرح توسعه
پستهاي فشار
قوي

سعيد احمدي

مجري طرح

طرح خطوط
انتقال نيرو

مصطفي محب
الهي

مجري طرح

طرح اسكادا و
مخابرات نوري

غالمرضا آگاه

مجري طرح

مجري طرحهاي خطوط و پستهاي فشار قوي برق
فارس  10سال  -مدير عامل و رئيم هيئت مديره
شركت توزيع برق استان بوشهر  6سال  -مدير طرح
خطوط انتقال نيرو سازمان  1سال

سابقه كار

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

شركت
مهندسين
مشاور نور
گستر []16

زير بخشهاي مربوطه

دفتر مديريت

نام فرد

سمت

مهندس محمد
فريد حنيفي

مدير عامل

زمينه كاري

مطالعات بهرهبرداري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

شركت مهندسين مشاور روشنايي نورگستر از
ارديبهشت ماه سال (1380تأسيم) با سمت
مديرعامل تا كنون
 شركت سيستمهاي تلفني تارا (بخش خصوصي)فعاليت از اول فروردين ماه سال  - 1378نصب و راه
اندازي ماشين آالت خط مونتاژ قطعات الكترونيكي با
تكنولوژي  - SMDشركت مهندسي تجهيزات
برقي ايران وابسته به وزارت نيرو از تير ماه سال
1372و مجري پروژه توليد المپهاي كم مصرف -
عضو كميسيونهاي تدوين استاندارد در مؤسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از سال  1373به
منظور تدوين استانداردهاي ملي تا كنون كه منجر به
تدوين بيش از  27جلد از استانداردهاي ملي مذكور
شده است  -عضو حقيقي كميته ملي برق و
الكترونيك ايران ( - )INECرئيم انجمن (موسسه
) مهندسي روشنايي و نورپردازي ايرانيان از سال 89
(تأسيم) تا كنون

بيش از 20
سال

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

مهندس سيد
حسين اميني

عضو هيئت مديره

مطالعات برنامهريزي،
مطالعات بهرهبرداري

نايب رئيم و عضو هيئت مديره و مشاور عالي
شركت مهندسين مشاور روشنايي نورگستر  -مشاور
شركت نورگستر  -مشاور مديرعامل برق منطقهاي
تهران و مجري طرح تهيه و توزيع المپ كممصرف و
مجري تجديد ارزيابي شبكههاي برق تهران تا پايان
سال (1377بازنشسته)  -مدير امور بهرهبرداري جنوب
شرق برق منطقهاي تهران  -مدير امور بهرهبرداري
برق منطقهاي مازندران و قائم مقام مديرعامل  -مدير
امور بهرهبرداري برق منطقهاي مازندران  -مشاور
مدير عامل شركت برق منطقهاي خراسان  -مدير
دفتر برنامهريزي و قائم مقام مديرعامل شركت برق
منطقهاي خراسان  -مدير امور برنامهريزي شركت
برق منطقهاي خراسان  -مدير امور بهرهبرداري
شركت برق منطقهاي خراسان  -معاون بهرهبرداري
شركت برق منطقهاي خراسان  -رئيم شبكه برق
مشهد شركت برق منطقهاي خراسان  -معاون مدير
عامل در برق نيشابور شركت برق منطقهاي خراسان
 كارشناس فني در امور مطالعه و طراحي شركتبرق منطقهاي خراسان  -كارشناس فني در امور
مطالعه و طراحي وزارت آب و برق تهران

بيش از 40
سال

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

زمينه كاري

نام فرد

سمت

مهندس غالمرضا
ناصح

رئيم هيئت مديره

رئيم هيئت مديره و مشاور عالي شركت مهندسين
مشاور روشنايي نورگستر – مديرعامل برق منطقهاي
تهران  -مدير عامل برق منطقهاي فارس  -عضو
هيئت مديره شركت توانير برق تهران -مدير
عاملبرق منطقهاي غرب  -مدير پروژه نيروگاه دوم
سد كارون مسجد سليمان (مشانير)  -عضو هيئت
مديره برق منطقهاي كرمان  -عضو هيئت مديره برق
منطقهاي خراسان (مشهد)  -عضو هيئت مديره برق
منطقهاي غرب (همدان – كرمانشاه)  -مدير فني
بنگاه آب و برق شهرداري زاهدان

بيش از 50
سال

وحيد عبدالحسيني
مهين

مدير عامل

شركت تعاوني مسكن اميد ازسال  1371تا - 1372
شركت هيتاچي(آكمي سيستم) ازسال  1373تا 1375
 شركت صنايع فارس ازسال  1376تا - 1377شركت توانه ازسال  1377تا  - 1378شركت
مهندسي مشاورنيروي آذربايجان(منا) ازسال 1378
تاكنون

بيش از 22
سال

ايوب دوستدار

رئيم هيئت مديره

مركز تحقيقات برق و الكترونيك تركيه (آنكارا) از
سال  1991الي  -1992شركت مهندسي مشاور
نيروي آذربايجان از سال  1374تاكنون

بيش از 19
سال

سينا كوشان

عضو هيئت مديره

شركت سيمان اروميه از سال  1366تا - 1367
شركت برق منطقه اي آذربايجان از سال  1367تا
 - 1369شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان
(منا) از سال  1369تاكنون

بيش از 28
سال

محمد جديري

مدير امور

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1384تا كنون

بيش از 8
سال

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1371تا كنون

بيش از 22
سال

دفتر مديريت
شركت
مشاورنيروي
آذربايجان (منا)
[]17

مطالعات امنيت

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

خطوط انتقال
محمد شاهد بهروز

مدير پروژه

مطالعات امنيت

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

ايرج دهناد

مدير پروژه

مطالعات امنيت

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1378تا كنون

بيش از 14
سال

علي اصغر
محمدزاده

مدير پروژه

مطالعات امنيت

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1389تا كنون

بيش از 3
سال

فضل اله يوس
زاده

ناظر مقيم

مطالعات امنيت

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1371تا كنون

بيش از 22
سال

جمشيد دهقان

ناظر مقيم

مطالعات امنيت

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1374تا كنون

بيش از 19
سال

محمود افواج

ناظر مقيم

مطالعات امنيت

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1371تا كنون

بيش از 22
سال

ناصر شهسواري

ناظر مقيم

مطالعات امنيت

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1370تا كنون

بيش از 23
سال

خداوردي وليزاده

ناظر مقيم

مطالعات امنيت

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1370تا كنون

بيش از 23
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

ابراهيم طالبي

تكنسين

مطالعات امنيت

محمدرضا نبوي
اصل

مدير امور توزيع

مطالعات توزيع

اميررضا شهبازي
توزيع
نيرويبرق

همكاران واحد تبريز

محمد رئوف
اسماعيل پور
گيسو شربياني
مير مجيد ايماني

مدير پروژه هاي
نظارت طرحهاي
سرمايهاي تبريز
مدير پروژههاي
طراحي و نظارت بر
طرحهاي سرمايهاي
كارشناس طراحي
توزيع
كارشناس توزيع

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

نقشه برداري پروژه شبكه آبياري وزهكشي پلدشت ،
شركت جنوب سازه  -تكنسين اجرايي پروژه سد
شهيد جواد قنبري ماكو  ،شركت سازه تبريز  -نقشه
برداري واحداث فونداسيون پروژه خط انتقال kv400
مشهد به سرخم تركمنستان در شركت نيروسان -
پيمانكار نصب خط  kv63برقرساني به ميادين نفتي
پايدار غرب شوش در شركت نيروگستران سپهر -
پيمانكار سيم كشي قسمتي ازخط  kv sc400كارون
 3به اميديه  2در شركت نيروگستران سپهر -
پيمانكار نصب وتنظيم واالينمنت كولرهاي هوايي
واستراكچرها شلتر ايستگاه تقويت فشار گاز قزوين در
شركت آريا پتروگاز  -نقشه برداري واحداث
فونداسيون خطوط  63كيلوولت تلمبه خانه نفت ابهر و
بويين زهرا در شركت پارسيان  -مسيريابي ،اسپاتينگ
تااجراي فونداسيون  ،نصب وسيم كشي خط 63اديمي
 شندل زابل در شركت پيشگامان صنعت و نيرو -نقشه برداري واحداث فونداسيون قسمتي ازخط
 kv400شهيد رجايي به شازند در شركت پيمانير –
نقشهبرداري واحداث فونداسيون خط  kv230پرديم
به دماوند در شركت نيروسان  -پروژه جمعآوري
اطالعات توصيفي  GISبرق آذربايجان ويزد در
شركت مهندسي مشاور منا

مطالعات توزيع

مطالعات توزيع
مطالعات توزيع
مطالعات توزيع

شركت منا از سال 1388

بيش از 15
سال

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

100
ويرايش اول،دي 1393

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

همكاران دفتر بوشهر

همكاران دفتر شيراز

همكاران دفتر كرج

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

روح اهلل ايرجي

كارشناس توزيع

مطالعات توزيع

شركت منا از سال 1388

بيش از 15
سال

سميرا شهباز

كارشناس توزيع

مطالعات توزيع

شركت منا از سال 1389

بيش از 14
سال

حبيب جوادي

كارشناس ناظر امور
توزيع

مطالعات توزيع

شركت منا از سال 1384

بيش از 19
سال

عليرضا زعفرانچي
زاده

كارشناس توزيع

مطالعات توزيع

شركت منا از سال 1386

بيش از 17
سال

محراب شفيق

كارشناس توزيع

مطالعات توزيع

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان (منا) از
 -1387تابحال
شركت مهندسي مشاور توان 1387-1385
شركت مهندسي مشاور نيرو 1385-1384

بيش از 10
سال

سيد مجيد حسيني

مدير واحد فارس و
بوشهر

مطالعات توزيع

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1380تا كنون

بيش از 13
سال

سيد مجيد حسيني

مدير واحد فارس و
بوشهر

مطالعات توزيع

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1380تا كنون

بيش از 13
سال

مطالعات توزيع

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1383تا كنون

بيش از 10
سال

كمك سرپرست
نظارت طرحهاي
محمد رضا روزبه
واحد فارس و بوشهر
كارشناس  -واحد
محمد رضا احمدي
شيراز و بوشهر
كارشناس  -واحد
سهيل يزدان پاك
شيراز و بوشهر
كارشناس  -واحد
عليرضا افزار
شيراز و بوشهر
كارشناس  -واحد
محسن دريانوش
شيراز و بوشهر
كارشناس  -واحد
سوش يزدان پاك
شيراز و بوشهر
كارشناس  -واحد
محمد خسروي
شيراز و بوشهر
كارشناس  -واحد
امين غريبي
شيراز و بوشهر
كارشناس  -واحد
حسين حق شناس
شيراز و بوشهر

مهيار احمدي نژاد

سرپرست واحد كرج

مطالعات توزيع
مطالعات توزيع
مطالعات توزيع
مطالعات توزيع
مطالعات توزيع
مطالعات توزيع
مطالعات توزيع
مطالعات توزيع

مطالعات توزيع

سازمان صنايع دفاع از سال  1377الي - 1379
شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1379تا كنون

بيش از 16
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

اميد علم باز

مديريت واحد هاي
استان تهران

مطالعات توزيع

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از
سال  1378تا كنون

بيش از 15
سال

رضا جبارنژاد

سرپرست واحد نواحي
استان تهران

مطالعات توزيع

كارخانه سيمان اروميه  -از سال  78تا  - 80شركت
مهندسي مشاور نيروي آذربايجان ( منا ) از سال
 1380تا كنون

بيش از 15
سال

سينا كوشان

مدير امور

مطالعات امنيت

شركت سيمان اروميه از سال  1366تا - 1367
شركت برق منطقهاي آذربايجان از سال  1367تا
 - 1369شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان
(منا) از سال  1369تاكنون

بيش از 28
سال

مسعود صدارت

جانشين مدير امور و
سرپرست گروه
تخصصي

همكاران واحد تهران

پستهاي انتقال نيرو

امير رضا برهاني

كارشناس پست،
مدير پروژه پستهاي
فشار قوي

مطالعات امنيت

كارشناس محاسبات كامپيوتري شركت صنايع مم
از سال  1372تا - 1373
مدير پروژه سيستمهاي فشار قوي شركت منا

بيش از 20
سال

خليل جواديفر

كارشناس پست،
مدير پروژه پستهاي
فشار قوي

مطالعات امنيت

رئيم كارگاه نظارت  ،انبوه سازي واحدهاي مسكوني
و تاسيسات آن
در اروميه ،شركت توليدي و عمراني استان آذربايجان
غربي  -مهندس ناظر كارگاه  ،پروژه پستهاي 230
كيلوولت خوزستان و نيروگاه حرارتي رامين اهواز،
شركت قدس نيرو  -مهندس طراح و ناظر ،پروژه
پستهاي فشار قوي شركت منا

بيش از 33
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

حبيب كندواني

ناظر پستهاي
فشارقوي

مطالعات امنيت

كارآموز كالسهاي برق و كارگاه مدار فرمان و
سركابل مركز شماره  3برق ژاله -اپراتور اطاق
فرمان نيروگاه تبريز  -اپراتور اطاق فرمان پست
شماره يك  -رسيدگي به پست و كارهاي تعميرات
پست تمامي پستهاي آذربايجان شرقي ،آذربايجان
غربي و اردبيل  -مسئول پست شماره  2تبريز -
رئيم اداره كنترل فرمان شركت تعميرات  -معاون
اجرايي امور اجرائي برق در آذربايجان  -مدير پروژه
گاز سوز كردن واحدهاي صوفيان  -تكنسين پست و
تكنسين ناظر شركت منا

بيش از 33
سال

مطالعات امنيت

كارشناس تعميرات ،تعمير و نگهداشت تجهيزات
الكتريكي پتروشيمي تبريز -
مدير فني  ،طراحي و ساخت تابلوهاي كنترل و
تابلوهاي قدرت و  20كيلوولت شركت آذر فنون تابلو
 كارشناس طراحي و نظارت بر نصب تجهيزاتپست و مدير پروژه پستهاي فشار قوي شركت منا

بيش از 17
سال

مطالعات امنيت

كارشناس پست فشار قوي و نظارت بر طراحي و
اجراي پستهاي فشار قويشركت منا

بيش از 12
سال

ماهني كوشاور

كارشناس پست،
گروه اتوماسيون
پستهاي فشار قوي

مطالعات امنيت

كارشناس تحقيق و توسعه شركت كنترل افزار تبريز
 كارشناس پست  -كارشناس امور پست بخشمخابرات و اتوماسيون شركت منا

بيش از 10
سال

شيرين سرلك

كارشناس پستهاي
فشارقوي

مطالعات امنيت

كارشناس پست ساخت تراكتور  -كارشناس امور
پستهاي فشار قوي شركت منا

بيش از 13
سال

مصطفي رفيعي
لك

ناظر پستهاي
فشارقوي

مطالعات امنيت

مدير پروژه پستهاي
بهزاد رياضي اميني
فشار قوي

كارشناس پست،
صمد پرهيز جوان

گروه تجهيزات LV

و كنترل پستهاي
فشار قوي
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

كارشناس پست،
محمد رضا ذوالفقار
گروه تجهيزات HV
زاده
پستهاي فشار قوي

زمينه كاري

مطالعات امنيت

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

تعميرات برق و نگهداري تابلوهاي فشار متوسط و
ضعي موتوژن -تعميرات و نگهداري سالن توليد و
تابلوهاي فشار متوسط و ضعي و ترانسفورماتورهاي
آهنگري تراكتور سازي ايران  -طراحي و نظارت بر
اجراء و راه اندازي پستهاي فشار قوي شركت منا

بيش از 12
سال

نيما محمود پور

كارشناس پست

مطالعات امنيت

عليرضا احمدي
منش

كارشناس پست

مطالعات امنيت

كار اموز در پتروشيمي تبريز  -كارشناس امور پست
در زمينه جا نمايي ،كلمپ ،حفاظت و غيره شركت منا

ناصر نوراني

كارشناس پست

مطالعات امنيت

كارشناس بخش HVشامل ترانم قدرت  ،بريكر،
ترانم جريان ،ترانم ولتاژ ،برقگير شركت منا

وحيد عالم باقري

كارشناس پست

مطالعات امنيت

از سال  91تا كنون شركت منا

فائزه محمد زاده
عباچي
رزيتا تحصيلي
زنوزي

نقشهكش و اپراتور
امور پست

مطالعات امنيت

كارشناس پست

مطالعات امنيت

از سال  1389شركت منا امور پست

محرم خانكشيزاده

مدير امور

مطالعات منابع تجديدپذير

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان

مريم بخشي

مدير پروژه

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان  -شركت
مطالعات منابع تجديدپذير مهندسين مشاور سراب راز  -موسسه جهاد دانشگاهي
دانشگاه تهران

انرژي ها ي تجديدپذير
آرمان اميني بدر

كارشناس انرژيهاي
نو

مطالعات انرژيهاي
تجديدپذير

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان

سعيده ميرزايي

كارشناس انرژيهاي
نو

مطالعات منابع تجديدپذير

شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان  -مدرس
دوره آموزشي نرم افزار Aspen PolymerPlus
براي مهندسان پتروشيمي

بيش از 2
سال

بيش از 4
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

علي دقيق

كارشناس امور
مطالعات مهندسي

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

فعاليت در زمينه طراحي و محاسبات سيستمهاي
روشنايي شركت مشانير -فعاليت در زمينه
دستگاههاي  CNCشركت كنترل افزار تبريز -
پروژه اجراي طرح تعطيالت تابستاني صنايع بزرگ
آذربايجان و اجراي دستورالعمل ابالغي وزارت نيرو در
خصوص كارخانجات فوالد شركت مهندسين مشاور
مطالعات منابع تجديدپذير نيروي آذربايجان  -مطالعات طرح جامع انتقال و فوق
توزيع شهر تبريز شركت مهندسين مشاور نيروي
آذربايجان  -مطالعات قابليت اطمينان و پايش پايايي
شبكه آذربايجان شركت مهندسين مشاور نيروي
آذربايجان  -پروژه مميزي كامل انرژي در كارخانه
فوالد آذربايجان شركت مهندسين مشاور نيروي
آذربايجان

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

مهرداد مهرپور

مدير امور مطالعات
مهندسي

مطالعات توزيع

كارشناس برنامهريزي مواد و توليد كارخانجات
لولهسازي خوزستان  -كارشناس طراحي ماشينهاي
 ACشركت موتوژن  -كارشناس طراحي شبكههاي
توزيع و مكانيزاسيون توزيع شركت منا  -مدير پروژه
نظارت بر شبكههاي توزيع شركت منا  -مدير پروژه
نظارت بر شبكههاي توزيع واحد قم شركت منا -
مدير واحد طراحي شبكههاي توزيع شركت منا -
مدير شعبه گيالن نظارت بر شبكههاي توزيع و
طراحي شبكههاي توزيع شركت منا  -مدير امور
مطالعات توزيع طراحي شبكههاي توزيع ،طرحهاي
جامع ،اتوماسيون و كيفيت توان شركت منا  -مدير
امور مطالعات مهندسي طراحي شبكههاي توزيع،
طرحهاي جامع ،اتوماسيون و كيفيت توان شركت منا

بيش از 20
سال

مطالعات مهندسي
يزدان اشگواري
سجاد نجفي
روادانق

مدير پروژههاي
مهندسي

اردشير ميرمحسني
نمين

جانشين امور
مطالعات مهندسي

حجت حاتمي

مطالعات توزيع

كارشناس نظارت در شبكههاي توزيع استان گيالن
شركت منا  - 1385-1380كارشناس طراحي و
نظارت در شبكههاي توزيع شركت منا  1385تا
 - 1387جانشين امور مطالعات مهندسي طراحي و
نظارت و اجراي پروژههاي مطالعات مهندسي،
روشنايي ،توزيع ،فوق توزيع و انتقال شركت منا
 1387تا كنون  -نظارت و طراحي سيستم برقي
ساختمان  -كارشناس سازمان نظام مهندسي استان
اردبيل  1383تا كنون

بيش از 13
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

معاونت برنامهريزي و تحقيقات

زمينه كاري

نام فرد

سمت

رحيم عجبي
فرشباف

كارشناس امور
مطالعات مهندسي

حميد عليزاد هماي

تكنسين امور
مطالعات مهندسي

پروژه  GISآذربايجان

ظهوري زنگنه

مدير دفتر

مدير دفتر برنامهريزي فني و برآوردبار برق تهران -
كارشناس مسئول مطالعات سيستم برق تهران -
كارشناس تجهيزات پستها برق تهران

مطالعات طرح جامع انتقال و فوق توزيع شهر تبريز -
مطالعات قابليت اطمينان و پايش پايايي شبكه
آذربايجان  -اجراي طرح تعطيالت تابستاني صنايع و
مطالعات برنامهريزي،
اندازهگيري مصارف جانبي كارخانه فوالد آذربايجان -
مطالعات امنيت ،مطالعات
دوره كنترل دور و درايو موتورهاي القائي (شركت
حفاظت
مهندسي يكتافن)  -دوره موتورهاي خطي (شركت
مهندسي فراسيم)  -عضو سازمان نظام مهندسي
استان آذربايجان شرقي

برق منطقهاي
تهران []18
معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي
تهران

قربانعلي فالح

مدير دفتر

سابقه كار در واحدهاي ديگر

مطالعات مديريت دارايي،
مطالعات بهره برداري

معاون بهرهبرداري شركت برق منطقه اي تهران -
مشاور مدير عامل شركت برق منطقهاي تهران -
مجري طرح خطوط فوق توزيع شركت برق منطقه
اي مازنداران  -مديرعامل شركت تانش -مدير دفتر
نظارت برتوليد شركت برق منطقه اي مازنداران -
مدير عامل شركت صنير  -معاونت تعميرات
ونگهداري توانير  -مدير امور تعميرات ابزاردقيق
كنترل توانير  -معاون اداره تعميرات ديجيتال و
ارتباطات توانير

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

معاون طرح وتوسعه شركت برق منطقه اي
تهران

محمد خزائي

مدير دفتر

مطالعات مديريت دارايي،
مطالعات بهره برداري،
راهبري

معاون طرح وتوسعه شركت برق منطقهاي تهران –
مديردفتربازرسي وكنترل كيفيت تجهيزات برق تهران
 مجري طرح ديسپاچينگ ومخابرات برق تهران-مديردفترهماهنگي اجراي طرحهاي انتقال برق تهران
 كارشناس مسئول ديسپاچينگ ومخابرات برقتهران  -كارشناس ارتباطات والكترونيك وزارت
نيرو -كارشناس برق وكنترل ابزاردقيق شركت
توانير -كارشناس محاسبه و راندمان
بهرهبرداري شركت توانير -كارشناس سيستمهاي
پي اِل سي شركت توانير

دفتر مديريت

رسول موسي
رضايي

مدير عامل

كارشناس گروه نوسازي پستهاي فوق توزيع -
كارشناس حفاظت و كنترل سيستم فوق توزيع و
انتقال  -مديرامور برق شرق اصفهان  -مدير امور
مطالعات حفاظت،
بهره برداري توزيع برق شهرستان اصفهان -
مطالعات امنيت ،مطالعات
مديرعامل توزيع برق استان چهارمحال و بختياري -
بهره برداري
مديرعامل توزيع برق استان اصفهان  -معاون طرح و
توسعه  -معاون بهره برداري  -مديرعامل

شركت برق
منطقهاي
اصفهان []19
معاونت برنامهريزي و تحقيقات

محمد حسين
روحاني

مديريت دفتر

دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات

حميدرضا گلشني

مديرت دفتر

كارشناس امور تعميرات الكترومكانيك  -كارشناس
مطالعات حفاظت ،مطالعات
محاسب  -كارشناس حفاظت و كنترل سيستم فوق
بهرهبرداري ،مطالعات
توزيع  -مدير دفتر فني انتقال  -معاون بهره برداري
مديريتدارايي
 -معاون برنامه ريزي وتحقيقات

مطالعات مديريت دارايي

كارشناس طراحي و نظارت تجهيزات الكتريك -
كارشناس نظارت بر بهره برداري و تعميرات -
مديردفتر بازرسي و كنترل كيفيت تجهيزات

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

دفتر برنامه ريزي فني و برآورد بار

فريبرز اقتدارنيا

مديريت دفتر

مطالعات برنامهريزي

كارشناس طراحي و نظارت خطوط فوق توزيع -
كارشناس مطالعات سيستم  -كارشناس مسئول
برنامهريزي  -رئيم گروه كارشناسان برنامهريزي و
برآورد  -مدير دفتر برنامه ريزي فني و برآورد

معاونت طرح و توسعه

سعيد محسني

مديريت معاونت

مطالعات برنامهريزي

كارشناس طراحي و نظارت  -كارشناس تحقيقات و
استانداردها  -كارشناس مطالعات سيستم  -مدير دفتر
بازرسي و كنترل كيفيت تجهيزات  -مجري طرح
پستهاي فوق توزيع  -مدير دفتر مهندسي طرح ها
 سرپرست معاونت برنامهريزي و تحقيقات  -معاونطرح و توسعه

مجري طرح نيروگاههاي پراكنده

بهروز پيا

مجري طرح

مديريت برق ناحيه گلپايگان  -مديرامور برق
چهارمحال وبختياري – مديراموربرق غرب اصفهان
 مديرامور برق شرق اصفهان  -مديرعامل شركتمطالعات مديريت مصرف،
توزيع نيروي برق قزوين – مشاور مديرعامل برق
مطالعات بهره برداري
منطقهاي زنجان  -مشاورمعاونت نظارت بر توزيع
برق منطقهاي اصفهان  -مديردفتر مديريت مصرف -
مجري طرح نيروگاههاي پراكنده

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

مجري طرح پستهاي فوق توزيع

ابراهيم بشارتي
مقدم

مجري طرح

تكنسين نوسازي پستها برق منطقهاي گيالن -
تكنسين نصب پست برق منطقهاي گيالن  -تكنسين
تعميرات الكتريك برق منطقهاي اصفهان  -تكنسين
حفاظت و كنترل سيستم فوق توزيع و انتقال -
كارشناس حفاظت و كنترل سيستم فوق توزيع و
مطالعات حفاظت ،مطالعات انتقال  -مديريت گروه حفاظت و كنترل سيستم فوق
توزيع  -كارشناس حفاظت و كنترل مامور در شركت
مديريت دارايي
اختر برق  -رئيم قسمت انتقال مامور در شركت
اختر برق  -مدير امور رولياژ مامور در شركت اختر
برق  -كارشناس طراحي و نظارت خطوط شركت
برق منطقه اي اصفهان  -مجري طرح ديسپاچينگ
 -مجري طرح ارتقاء ظرفيت پستهاي فوق توزيع

مجري طرح خطوط انتقال

حيدر بابايي
خرزوقي

مجري طرح

مطالعات بهرهبرداري

كارشناس بهره برداري نيروگاه گازي هسا  -مهندس
شيفت  -كارشناس بهره برداري پست  -كارشناس
مطالعات و نظارت بر پستها و خطوط  -رئيم گروه
نظارت بر تجهيزات خطوط  -مجري طرح خطوط
انتقال

مجري طرح فيبر نوري و ديسپاچينگ

علي رفيعي شفيق

مجري طرح

راهبري

كارشناس آموزش فني  -كارشناس آزمايشگاه و
الكترونيك  -كارشناس تعميرات و نگهداري ميكرو
ويو و مالتي پلكم  -كارشناس تعميرات  -رئيم
قسمت بهرهبرداري  -كفيل امور ديسپاچينگ منطقه
مركزي  -مدير امور ديسپاچينگ منطقه مركزي -
مدير دفتر برنامهريزي فني  -مدير دفتر برنامه ريزي
فني و برآورد بار  -مدير امور كنترل شبكه  -مجري
طرح ديسپاچينگ و فيبر نوري

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

مجري طرح پستهاي انتقال

عباس معرفت

مجري طرح

اپراتور پست  400كيلو ولت شهر كرد  -كمك
كارشناس مسئول مطالعات و محاسبات سيستم -
كارشناس محاسبات سيستم و برنامهريزي -
مطالعات حفاظت ،مطالعات
مديريت دارايي ،مطالعات كارشناس مسئول نظارت بر حفاظت و كنترل پستها
 كارشناس مسئول محاسبات و تنظيم تجهيزات -امنيت
رئيم گروه نظارت بر محاسبات و تنظيمات  -مدير
دفتر فني انتقال  -مجري طرح پستهاي انتقال

مجري طرح خطوط فوق توزيع

اميرحسين نورافكن

مجري طرح

مطالعات امنيت ،مطالعات
بهره برداري

كارشناس برق شركت چادرملو  -كارشناس فني برق
منطقهاي يزد  -كارشناس خطوط برق منطقهاي
اصفهان  -كارشناس خطوط انتقال  -مجري طرح
خطوط فوق توزيع

معاونت بهرهبرداري

علي اسالمي
باباحيدري

رئيم دفتر معاونت

مطالعات بهره برداري

كارشناس فني  -كارشناس برق  -رئيم قسمت
بهرهبرداري منطقه چهارمحال و بختياري  -رئيم
اداره بهرهبرداري منطقه چهار محال و بختياري -
مدير امور انتقال نيرو  -معاون بهره برداري

دفتر بازار برق

حسين نويدفر

مدير دفتر

مطالعات بهرهبرداري،
مطالعات بهره برداري

كارشناس آموزش  -كارشناس بهره برداري  -رئيم
گروه كارشناسان بهره برداري  -مدير امور
ديسپاچينگ منطقه مركزي  -مدير امور ديسپاچينگ
فوق توزيع  -مدير دفتر بازار برق

امور انتقال نيرو

سعيد افالكيان

مسئول امور

مطالعات بهرهبرداري،
مطالعات امنيت

كارشناس آزمايشگاه الكترونيك  -كارشناس فني -
رئيم قسمت بهره برداري منطقه دو اصفهان -
رئيم اداره بهره برداري منطقه غرب اصفهان  -مدير
امور ديسپاچينگ و مخابرات  -مدير امور انتقال نيرو

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

امور ديسپاچينگ و مخابرات

محمدعلي عطايي

مسئول امور

راهبري ،مطالعات امنيت

كارشناس خطوط  -كارشناس مسئول طراحي و
نظارت خطوط  -كارشناس مسئول طراحي و نظارت
پستها  -مجري طرح پستهاي انتقال  -مدير امور
ديسپاچينگ و مخابرات

دفتر فني انتقال

محمد حسين
نصري

مدير دفتر

مطالعات مديريت دارايي،
مطالعات امنيت

كارشناس شيفت  -كارشناس نظارت بر تعميرات
پستها  -كارشناس مسئول نظارت بر تعميرات
پستها  -كارشناس مسئول طراحي و نظارت خطوط
 -مدير دفتر فني انتقال

دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف و
وصول درآمد

ميرحسين
شهرياري

مدير دفتر

دفتر مديريت
شركت برق
منطقهاي
خراسان []20

شركت برق
منطقهاي
آذربايجان []21

معاونت بهره برداري
معاونت طرح و توسعه

مهندس
محمدحسن متولي
زاده
مهندس
محمدحسن قنبري
مهندس مجيد
سعادتمند

كارشناس مقررات پرسنلي  -مدير دفتر تعرفه و
خدمات مشتركين  -مدير دفتر خدمات مشتركين و
مديريت مصرف و وصول درآمد

مدير عامل
معاون
معاون

معاونت برنامهريزي

دكتر مصطفي
رجبي مشهدي

معاون

دفتر مديريت

حسين صبوري

مدير عامل

مطالعات برنامهريزي،
مطالعات توزيع

كارشناس برق در شركت برق منطقه اي زنجان -
مدير دفتر حراست شركت برق منطقهاي زنجان -
معاون برنامهريزي و تحقيقات شركت برق منطقهاي
زنجان  -مدير دفتر حراست شركت برق منطقهاي
آذربايجان  -معاون طرح و توسعه شركت برق
منطقهاي آذربايجان  -معاون طرح و توسعه شركت
برق منطقهاي زنجان  -مدير عامل شركت توزيع
نيروي برق استان زنجان  -مدير عامل شركت
مديريت توليد برق زنجان

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

فلور نيكوراي

رسول اسماعيل
زاده
معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

سيد سعيد حسني
خسروشاهي

سمت
سرپرست معاونت
برنامهريزي و
تحقيقات و مدير
دفتر تحقيقات و
كنترل تجهيزات
مدير دفتر
برنامهريزي و برآورد
بار
مدير دفتر فناوري
اطالعات و ارتباطات

محمد صالحي

مدير دفتر بودجه

محمد رضا كبير
قاسمي
سيد كمال سيد
مسلمي

مدير دفتر خدمات
مشتركين

بهروز عباس نژاد

مجري پروژه ERP

معاون

غالمرضا جعفر زاده مجري خطوط انتقال
فتح اله زاده
علي معمار دو قلعه
معاونت طرح و توسعه

شاپور لطفي

مجري توسعه پست

محمد رضا صادقي

مجري مخابرات

رضا رهنورد

مدير دفتر مهندسي
طرحها

علي حسيني
حاللي

مسئول پروژه شهريار

علي بدري
يعقوب عليزاده
لمعاني
محمد رضا سعيدي
فرزاد
غالمحسين خاندار
معاونت بهرهبرداري

مجري پست هاي
فوق توزيع
مجري پستهاي
انتقال

داود انصاريان
سعيد سليمان زاده
اسفنديار كشوريان
حميده اسكندري

مجري خطوط فوق
توزيع
سرپرست معاونت
بهرهبرداري
مدير دفتر توليد
مدير دفتر انتقال
مدير امور
ديسپاچينگ
مدير امور انتقال
آذربايجان شرقي
مدير امور انتقال
آذربايجان غربي
مدير دفتر بازار برق

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

مجري پشتيباني
انتقال آذربايجان
بهرام دهقانپور
غربي
مجري بهينه سازي
علي عليزاده
انتقال نيرو
اشرفي
جانشين معاونت و
مجري طرح
رضا مجيد پور
آذربايجان غربي
مجري طرح حريم و
خسرو كارگر صابر واريانتهاي فوق
توزيع

دفتر مديريت

مهندس حسين
افضلي

مدير عامل

راهبري ،مطالعات بهره
برداري

سرپرست ديسپاچينگ توزيع  -رئيم اداره مشتركين
و فروش انشعابات امور برق ساري  -معاون فني امور
برق ساري  -مدير امور توزيع برق سوادكوه ا مدير
امور توزيع برق ساري ا رئيم هيأت مديره و مدير
عامل شركت توزيع برق غرب مازندران ا معاون
هماهنگي و عضو اصلي هيأت مديره شركت برق
منطقهاي مازندران ا عضو هيأت رئيسه سومين
كنفرانم نيروگاه برق  89ا عضو هيأت رئيسه
ششمين همايش مهندسين برق در سال  90ا نماينده
وزير نيرو در شوراي برنامهريزي و توسعه استان
مازندران

شركت برق
منطقه اي
مازندران []22

دفتر معاونت

صالح معرفت
آغميوني

معاون

معاونت بهره
برداري
ابوالفضل صفاري
بيدهندي

مدير دفتر

دفتر فني توليد
فرزاد بوداغي

كارشناس ابزار دقيق
و كنترل

كارشناس حفاظت و كنترل شركت توانير -كارشناس
مسئول حفاظت و كنترلشركت برق منطقه اي سمنان
مطالعات حفاظت ،مطالعات  -مدير دفتر فني توليد و حفاظت و كنترل شركت
برق منطقهاي سمنان  -مدير دفتر فني انتقال شركت
امنيت
برق منطقهاي مازندران  -معاون انتقال شركت برق
منطقهاي مازندران

مطالعات برنامهريزي

سپاه پاسداران  ،شركت توزيع و شركت برق منطقهاي
مازندران

22
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

محمد غالم زاده
كاليي

كارشناس مكانيك

مختار شعباني

كارشناس مكانيك

سيده مريم ساداتي

امور شيمي

امير يوس
فوالدي

كارشناس الكتريك

مرتضي كاليي

مدير دفتر

مهرداد بخشنده

كارشناس مسئول
خطوط

محمد رضا رشيد
آبادي

كارشناس مسئول
بهرهبرداري

سيد ابراهيم
هاشمي

كارشناس مسئول
حفاظت و كنترل

محمد قرباني

كارشناس ايستگاهها

دفتر فني انتقال
مهدي محبّي

كارشناس بهره
برداري

سيروس قدرتي

كارشناس حفاظت و
كنترل

احمد طبرسا

كارشناس مطالعات
جامع شبكه

محمد صادق
سلطاني

كارشناس
برنامهريزي فني

محمد علي باباگلي

كمك كارشناس

محمّد اماني
كالريجاني

مدير دفتر امور

امور ديسپاچينگ
محمد دهقان

كمك كارشناس
نقشه و مسئول دفتر

طاهره براري

كارشناس آمار شبكه

زمينه كاري

مطالعات بهرهبرداري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

شركت تكاتا ( صادا و سيما ) _ شاركت ملي مم
سرچشامه كارمان _ شركت بارق منطقهاي
مازندران

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

سمانه عنايتي

كمك كارشناس آمار

سيد عبدالرحيم
سجادي

كارشناس نقشه و
طراحي دياگرامها
رئيم اداره
بهرهبرداري و كنترل
شبكه
كارشناس مسئول
برنامهريزي و
مطالعات شبكه

يونم اصغري

فاطمه يعقوبي

NAOC

حميد باطبي

كارشناس برنامه
ريزي و مطالعات
سيستم شبكهRDC

عبدالجواد شاملي
دورابي

كارشناس بهرهبرداري
NAOC

محمدولي چالشگر

كارشناس مسئول
بهرهبرداري
NAOC

مهدي مطهري
مجد
علي يونسي
مسعود مرادي

كارشناس مسئول
بهرهبرداري
NAOC
كارشناس بهره
برداري NAOC
كارشناس مسئول
بهرهبرداري
NAOC

شري رشيدي

كارشناس مسئول
بهرهبرداري
NAOC

سعيد اصغرزاده
زعفراني
شهرام نقوي

كارشناس
بهرهبرداري
NAOC
كارشناس مسئول
بهرهبرداري
NAOC

هادي زيبنده

كارشناس RDC

محمود عيسي زاده

كارشناس RDC

محمود فرج نژاد

كارشناس RDC

نرگم رشيدي
جالل الدين
مواليي قرا

كارشناس مسئول
نگهداري مراكز
كنترل
كارشناس مسئول
مخابرات

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد
سيدحميدسي اهلل
پورلداري
محسن كفاشپور
يزدي
حسام الدين
بدخشان

سمت
كارشناس
برنامهريزي شبكه
انتقال
كارشناس نگهداري
مركزكنترل
كارشناس
ناظرمخابرات

حامد رضايي

كارشناس RDC

عباس غالم زاده

كارشناس
بهرهبرداري
NAOC

محمد احمدي

كارشناس RDC

جواد محسن زاده

كارشناس RDC

مهدي قاسم نژاد

كارشناس RDC

علي آستان

كارشناس ناظر
مخابرات

سيد سجاد رحيمي

كارشناس RDC

حسين بختياري

آالله يوسفي

مهران فرماني

بهمن انوري فر

كارشناس ناظر
مخابرات
كارشناس
برنامهريزي و
مطالعات سيستم
شبكه NAOC
كارشناس
ناظرتلهمتري و
اسكادا
كارشناس
بهرهبرداري RDC

ميالد ضفرحبيب
نيا

كارشناس نگهداري
مركز كنترل
كارشناس
ناظرمخابرات

فاطمه يوسفي

كارشناس ايستگاهها

فخري ميرعرب

هاران نديمي
سيده سميه
حسيني
محمود رضا
قهارپور

كارشناس RDC

(گلستان)
كارشناس
برنامهريزي و
مطالعات
سيستم(گلستان )
كارشناس RDC

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد
حسن لطفي
نبي اهلل ابراهيم
زاده

كارشناس RDC
(گلستان)
كارشناس مطالعات
سيستم (كارشناس
كيفيت توان )

فرزاد مليجي

كارشناس بهره
برداري ديسپاچينگ

امير حسين اكبري

كارشناس RDC
(گلستان )

عباس قنبري
گرجي

كارشناس مخابرات

سيد حسن عباسيه
كهن

كارشناس RDC
(گلستان )
مدير امور
بهرهبرداري انتقال
مركز
رئيم اداره
بهرهبرداري

بهرام عليزاده

رئيم اداره نظارت

مهران يوسفي

كارشناس اتوماسيون

احمد شكراللهي

محمد يزداني

مازيار صباغي
تقي حسين زاده
امور انتقال مركز مازندران

سمت

مجيد تقي پور
سيد ابراهيم
ابراهيمي
محمد روحي
سيد عباس
صدرايي
اميد رمضاني

كارشناس مسئول
خطوط
كارشناس ناظر
حفاظت و كنترل
كارشناس مسئول
ايستگاهها
كارشناس ناظر
خطوط
كارشناس ناظر
حفاظت و كنترل
كارشناس ناظر
ايستگاهها
كارشناس ناظر
تعميرات

اميد مدديان

كارشناس فني

محسن مجردي

كارشناس خطوط

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

امور انتقال غرب مازندران

نام فرد

سمت

بهزاد فقيه نصيري

مدير امور
بهرهبرداري انتقال
غرب

حميد قمي

رئيم اداره
بهرهبرداري

محسن تبار
جعفرقلي

رئيم اداره نظارت

جواد پورحاتم

كارشناس اتوماسيون

ابوافضل شاهري
ولي اهلل اصانلو
حسين اسدي
روح اهلل كرمي نژاد
عباسعلي عبدالهي
الشكي

امور انتقال استان گلستان

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

مدير دفتر فني و نظارت – شركت توزيع برق گيالن
از فروردين ماه  1372لغايت مهر  1373بمدت  18ماه
 مدير امور توزيع برق نواحي – شركت توزيع برقمطالعات توزيع  -مطالعات گيالن از مهرماه  1373لغايت شهريور  1377بمدت
امنيت
 47ماه  -مدير عامل شركت توزيع برق غرب
مازندران از شهريورماه  1377لغايت خرداد 1379
بمدت  21ماه  -مدير امور انتقال برق غرب مازندران
از خردادماه  1379تا كنون

سابقه كار

بيش از 20
سال

كارشناس ناظر
ايستگاهها
كارشناس ناظر
خطوط
كارشناس ناظر
خطوط
كارشناس ناظر
خطوط
كارشناس اداره
نظارت

اسماعيل عليپور

مدير امور
بهرهبرداري انتقال
گلستان

احمد نظرخاني

رئيم اداره نظارت

محمد رضا نيازي

رئيم اداره
يهرهبرداري

علي اصغر زارع
تيالني

كارشناس نظارت

مطالعات بهرهبرداري

بهره بردار ايستگاه  230گرگان -كارشناس
بهرهبرداري ايستگاههاي منطقه علي آباد  -رئيم
اداره بهرهبرداري انتقال گلستان  -مدير امور
بهرهبرداري انتقال گلستان

بيش از 21
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

ارسالن ماسوريان

كارشناس ناظر
خطوط

سيد ايليا خاندوزي

راهبر اتوماسيون

عليرضا بهادرفر

كارشناس نظارت

حامد شهر آئيني

كارشناس نظارت

محمدرضا خاتمي

مدير دفتر بازار برق
مازندران

دفتر بازار برق

كارشناس بازار
حسن ذوالفقاري
فروش برق
محمد علي نعمتي كارشناس بازار خريد
برق
چالي
كارشناس
سميه بوداغي مالي
سيستمهاي اندازه
دره
گيري

اداره اصالح و بهينه سازي

رضا مهدي پور قرا

كارشناس بازار برق

كميل محمودي
گلوگاهي

كارشناس انرژي و
تلفات
رئيم اداره اصالح و
بهينهسازي

ابراهيم مرادي

زمينه كاري

راهبري  -مطالعات
بهرهبرداري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

كارشناس مشاور پروژه ديسپاچينگ  AOCشمال
غرب و شمال شرق كشور در مركز تحقيقات نيرو -
مدير بخش برق گاز كنگان شركت پخش فراورده
هاي نفتي  -مدير بخش برق كارخانه خوش نوش
ساري  -كارشناس فوق توزيع و انتقال اا معاونت
طرح و برنامه شركت برق منطقهاي مازندران -
كارشناس برنامهريزي و مطالعات سيستم مركز
ديسپاچينگ منطقه شمال برق منطقهاي مازندران -
كارشناس مسئول برنامهريزي و مطالعات سيستم
مركز ديسپاچينگ منطقه شمال برق منطقهاي
مازندران  -نماينده بازار برق شركت برق منطقهاي
مازندران  -مدير دفتر بازار برق شركت برق منطقهاي
مازندران

سابقه كار

بيش از 23
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

معاونت طرح و
توسعه

دفتر مهندسي طرحها

دفتر معاونت

نام فرد

سمت

مجيد قاسمي
ملكشاه

مجيد قاسمي ملكشاه

موسي نور محمدي

كارشناس تعميرات

رحمت اهلل اكبر پور

امور برق

محمد كاظم
حامدي

معاون

عبدالحميد حميدي

سرپرست دفتر
مهندسي طرحها

مهدي مسرور

كارشناس خطوط

علي رضايي

كارشناس پست

مهندس ايمانا..
اصغري

معاون

معاونت برنامه
ريزي و
تحقيقات

دفتر برنامهريزي فني و برآورد
بار

سيد اسماعيل
نقيبي
معصومه حسيني
نژاد
رزم آرا ذاكري فر
قائم خواجوي

سرپرست دفتر
كارشناس برآورد بار
كارشناس
برنامهريزي توليد
كارشناس
برنامهريزي شبكه

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

بيش از 25
سال

رئيم اداره نوسازي گنبد-رئيم ناحيه شهرستان
تنكابن -مدير امور غرب مازندران  -مدير امور انتقال
مازندران -معاون مهندسي و انتقال -مدير عامل و
هيئت مديره شركت توزيع مازندران-مشاور فني مدير
عامل -رئيم هيئت مديره و مدير عامل شركت
مطالعات امنيت  -مطالعات
مهندسي مشاور نيروي مازندران -معاون نظارتبر
بهرهبرداري  -مطالعات
توزيع مازندران و گلستان و عضو اصلي هيئت مديره-
توزيع
عضو هيئت مديره برق منطقهاي  -عضو هيئت مديره
شركت مازند -عضو هيئت مديره شركت تانش -قائم
مقام رئيم مجمع در شركتهاي توزيع  -معاون
برنامهريزي و تحقيقات و عضو اصلي هيئت مديره
اكنون

بيش از 28
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد
مجتبي تيموري
مصطفي علي نژاد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

سابقه كار

كارشناس
برنامهريزي فوق
توزيع گلستان
كارشناس مطالعات
سيستم

مائده ذكريا سراجي كارشناس برآورد بار
عباس پهنابي

كارشناس مطالعات
سيستم

عايشه قره توقه

مدير دفتر

مطالعات برنامهريزي

دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت
تجهيزات

شركت توزيع
نيروي برق
تهران بزرگ
[]23

معاونت مهندسي و نظارت

فردين عنايتي
كليجي

كارشناس تحقيقات
وكنترل كيفيت
تجهيزات

بهاره احمدي

كارشناس تحقيقات
وكنترل كيفيت
تجهيزات

سعيد اسكندري

مدير معاونت

مطالعات امنيت ،راهبري

كارشناس مطالعات سيستم در سازمان آب و برق
خوزستان سال  - 1367كارشناس مطالعات سيستم و
كارشناس مسئول برنامهريزي فني در برق منطقهاي
مازندران سال  - 1374مدير دفتر برنامهريزي فني و
برآورد بار سال  - 1380مدير دفتر تحقيقات و كنترل
كيفيت تجهيزات 1390

تكنسين خط گرم  -مسئول گروههاي خط گرم -
كارشناس مسئول عيب يابي و ديسپاچينگ  -رئيم
اداره پستها منطقه برق نارمك  -رئيم اداره
حراست شمالشرق  -مدير دفتر حراست توزيع برق
تهران بزرگ  -مشاور مدير عامل در امور جوانان -
معاونت مهندسي و نظارت

بيش از 26
سال

بيش از 12
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

نام فرد

سمت

زمينه كاري

سابقه كار در واحدهاي ديگر

معاونت بهرهبرداري و ديسپاچينگ

كامبيز ناظريان

مدير معاونت

مطالعات بهرهبرداري

كارشناس فني  -كارشناس تجزيه و تحليل شبكه -
رئيماداره بهره برداري خطوط  -عضويت در كميته
بررسي حوادث توزيع -معاون بهره برداري سرپرست
منطقه برقتهرانپارس -مدير منطقه برق تهرانپارس-
مديرمنطقه برق شميران -سرپرست معاونت اجرائي
شمال شرق -معاونت هماهنگي و نظارت شمال
شرق ا مجري طرح ديسپاچينگ فشار ضعي -
سرپرست معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

معاونت برنامهريزي

مرتضي بهادري

مدير معاونت

مطالعات بهرهبرداري

رئيم برق شهرستان ميناب  -كارشناس مطالعه
شبكه  -مدير برق نواحي استان هرمزگان  -مدير
برق بندر عباس  -عضو هيئت مديره شركت
بهرهبرداري نيروگاه بوستان  -معاون بهرهبرداري
منطقه برق آزادي -كارشناس تحقيقات و استانداردها
 معاون پشتيباني و طرح و برنامه منطقه برقبيهقي  -مدير و معاون برنامهريزي و بودجه معاونت
اجرايي شمالغرب  -معاون برنامهريزي ستاد راهبردي

معاونت فروش و خدمات مشتركين

عبداالمير ياقوتي

مدير معاونت

مطالعات توزيع

كارشناس تحليل شبكه توزيع (شركت غرب نيرو) -
كارشناس تحليل سيستم (برق منطقه اي هرمزگان)
 سرپرست دفتر برنامه ريزي (شركت توزيعهرمزگان)  -رئيم گروه طراحي شبكه توزيع (برق
منطقه اي تهران) مدير دفتر مديريت مصرف (برق
منطقه اي تهران)  -مدير دفتر مهندسي توزيع (توزيع
تهران بزرگ)  -معاون فروش و خدمات مشتركين
(توزيع تهران بزرگ)

سابقه كار

بيش از 19
سال
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متخصصين صنعت برق
شركت يا
نهاد

زير بخشهاي مربوطه

معاونت
هماهنگي

نام فرد

سمت

زمينه كاري

عبدالحميد ارسطو

مدير معاونت

مطالعات توزيع

سابقه كار در واحدهاي ديگر

رئيم اداره كنترل فني شبكه (شركت توزيع
خوزستان)  -رئيم اداره برق شوشتر و كتوند (شركت
توزيع خوزستان)  -مدير امور برق ناحيه جنوب
(شركت توزيع خوزستان )  -مدير عامل شركت توزيع
برق اهواز (شركت توزيع اهواز)  -مشاور فني
مديرعامل برق منطقهاي خوزستان (شركت توزيع
خوزستان)  -قائم مقام و معاونت اجرايي شمالشرق
(شركت توزيع برق تهران بزررگ)  -قائم مقام و
معاونت مهندسي و نظارت  -قائم مقام و معاون
هماهنگي

سابقه كار

بيش از 24
سال
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 -3فصل سوم
نرمافزارهاي توليد شده داخلي در صنعت برق
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مقدمه
نرمافزارها ابزار محاسباتي در صنعت برق هستند كه تحول عظيمي را در تحليلها و طراحيها ايجاد نماوده و باعاا افازايش
دقت محاسباتي و كاهش زمان محاسبه و طراحي شدهاند .نرمافزارهاي مهندسي برق زيادي در دنيا وجود دارند كه به داليلي از
قبيل متناسب نبودن با ساختار هاي داخلي و گران بودن ،قابل استفاده در داخل كشور نبوده و نيازمند تولياد مجادد باا سااختار
جديد ميباشند .در برخي از موارد نيز بهمنظور انجام هدفي خاص در صنعت برق ،نرمافازار خاصاي وجاود نادارد و نهاادهااي
مسئول بر خود الزم ديدند كه آن نرمافزارها را بهصورت داخلي توليد كنند .عالوهبراين تحقيقات پژوهشي زيادي در نهادهااي
دولتي ،خصوصي و دانشگاهي داخل كشور انجام شده است كه در نهايت منجر به توليد نرمافزار شده است .بنابراين با توجه به
توضيحات داده شده ،نرمافزارهاي زيادي در صنعت برق در داخل كشور توسعه داده شدهاند .از اينرو نياز اسات كاه پتانسايل-
سنجي از نرمافزارهاي توليد شده در داخل كشور انجام شود و در اختيار ارگانها و متخصصين صنعت برق قرار گيرد.
ليستي از نرمافزار هاي توليدشده در داخل كشور با استفاده از جستجو در مراجع اينترنتي تهيه شده است .با توجه به جستجوهاي
انجامشده ،نرمافزارهاي توليدشده در صنعت برق به سه گروه نرمافزارهاي توليد شده توسط شركتهاي خصوصي ،نرمافزارهاي
توليد شده توسط ارگانهاي دولتي و نرمافزارهاي توليدشده توسط دانشگاهها تقسيمبندي ميشوند كه جداول مربوطه به ترتيب
بهصورت جداول  2-3 ،1-3و  3-3ارائه شدهاند .نحوه جستجو به اينگونه ميباشد كه با جستجو كردن عناويني از قبيل "توليد
نرم افزار دربرق"" ،شركتهاي توليد نرم افزار در برق"" ،نرمافزارهاي توليدشده در پژوهشگاه نيرو"" ،نرم افزارهاي توليد شده
در مديريت شبكه"" ،نرمافزارهاي توليد شده در توانير"" ،نرمافزارهاي توليد شده در سابا"" ،نرمافزارهاي توليدشده در سانا"،
"نرمافزارهاي توليدشده در شركتهاي توزيع نيروي برق"" ،نرمافزارهاي توليدشده در شركتهاي برق منطقاهاي" و "نارم-
افزارهاي توليدشده در دانشگاهها" در مرورگرهاي اينترنتي ،نرمافازارهااي تولياد داخال شناساايي شاده و شاركت ياا ارگاان
توليدكننده آن تعيين ميگردد .شايان ذكر است ،عالوه بر موارد مذكور حوزهبندي اين نرمافزارها نيز در جداول مربوط مشخص
شده است.
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جدول ( : )1-3نرمافزارهاي توليدشده توسط شركتهاي خصوصي

شماره

نام نرم افزار

حوزه مطالعاتي

توليد كننده

1
2
3
4
5
6

نرم افزار جامع و ثبت حوادث  121برق استانها وشهر هاي بزرگ

مطالعات توزيع

شركت مهندسي تذرو افزار

نرم افزار بازديد ،سرويم و نگهداري ()PM

مطالعات مديريت دارايي

شركت مهندسي تذرو افزار

نرم افزار درخواست خاموشي با برنامه

مطالعات توزيع

شركت مهندسي تذرو افزار

زير ساخت نرم افزاري شبكه برق منطقه غرب

مطالعات بهرهبرداري

شركت مهندسي نرم افزاري رونين

سيستم مديريت دادههاي بازار برق

مطالعات بهرهبرداري

شركت مهندسي دانش افزار ماهان

سيستم آبونمان مشتركين آب و برق

مطالعات توزيع

شركت مهندسي دانش افزار ماهان

پيادهسازي سيستم محاسبه مستمر تلفات انرژي در شركت توزيع نيروي برق
تبريز

مطالعات توزيع

شركت مانير

نرم افزار جامع برآورد بار شبكه

مطالعات برنامهريزي

شركت مانير

7
8
9

نرمافزار سيستم مديريت انرژي ( )SEEMSنيروگاههاي بخار توليد برق

مطالعات برنامهريزي انرژي

شهرك علم و فناوري اصفهان

10

سامانه جامع بازديد ،نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (مهنانت)

مطالعات مديريت دارايي

شركت مهندسي هرمزان نيروي
ايرانيان (مهنا)

11

سامانه جامع اتوماسيون ثبت حوادث و خاموشيهاي برق و ديسپاچينگ توزيع

مطالعات توزيع

شركت مهندسي هرمزان نيروي
ايرانيان (مهنا)

12

نرم افزار بازار برق

مطالعات بهرهبرداري

شركت ساماندهي پردازش توسعه
ايرانيان

13

ساخت نرم افزار تحت وب براي سيستم پيشرفته AMR

مطالعات شبكههاي هوشمند

شركت داده نمايان ماندگار

14

معرفي نرم افزار تحت وب امور بهره برداري سدهاي برق آبي

مطالعات بهرهبرداري

شركت مهندسي نرم افزار سازان
سپاهان

15
16
17
18
19
20
21
22
23

سامانه نرم افزاري جامع مشتركين برق منطقه اي كارما

مطالعات توزيع

شركت نرم افزار جادوي فكر

نرم افزار جامع مديريت تست و بازرسي كنتورهاي برق

مطالعات مديريتدارايي

سنجش افزار آسيا

نرم افزار جامع قرائت كنتورهاي برق

مطالعات توزيع

سنجش افزار آسيا

نرم افزار جامع آزمايشگاه كنتور برق

مطالعات توزيع

سنجش افزار آسيا

نرم افزار بازديد و نصب انشعابات

مطالعات توزيع

سنجش افزار آسيا

نرم افزار سيستم اطالعات ديسپاچينگ فوق توزيع

راهبري

سنجش افزار آسيا

نرم افزار يكپارچهي مديريت نگهداري و تعميرات

مطالعات مديريت دارايي

سنجش افزار آسيا

نرم افزار سيستم مديريت مصرف انرژي و مانيتورينگ انرژي مصرفي

مطالعات برنامهريزي انرژي

سنجش افزار آسيا

نرم افزار جامع قرائت از راه دور كنتورهاي برق

مطالعات شبكههاي هوشمند

سنجش افزار آسيا

مطالعات شبكههاي هوشمند

سنجش افزار آسيا

راهبري

سنجش افزار آسيا

1

2

نرم افزار قرائت و تنظيم كنتورهاي برق ديجيتال تحت سيستم عامل  Palmو

24

Windows CE

25

نرم افزار جامع مديريت و اتوماسيون بارگيري پستهاي برق

Software Energy Engineering Managment System
Advanced Metering Reading

1
2
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شماره

نام نرم افزار

حوزه مطالعاتي

توليد كننده

26
27
28

نرم افزار محاسبه برق مصرفي كارگاههاي صنعتي

مطالعات بهرهبرداري

شركت پيشران كنترل انرژي

توليد نرم افزار مديريت بانك اطالعات  GISشبكه فيبر نوري صنعت برق

مطالعات بهرهبرداري

شركت مهندسي فرانگاشت نوآور

نرم افزار اتوماسيون پست برق فشارقوي

راهبري

شركت مهندسي پرديسان

29

طراحي و پياده سازي نرمافزار مديريت تبادل انرژي شبكه توليد و انتقال برق
منطقهاي اصفهان

مطالعات بهرهبرداري

شركت مهندسي پرديسان

30

طراحي و پيادهسازي نرمافزار قيمت دهي نيروگاهها براي بازار برق شركت برق
منطقه اي اصفهان

مطالعات بهرهبرداري

شركت مهندسي پرديسان

31

طراحي و پياده سازي نرم افزار شبكه جمع آوري و پردازش اطالعات رله هاي
 MICOMفوالد سازي سبا

مطالعات حفاظت

شركت مهندسي پرديسان

32

سيستم مديريت امور ديسپاچينگ و بازار برق

راهبري

شركت خدمات پشتيباني نيرو

33

نرم افزار مركزي شبكه هوشمند

مطالعات شبكه هاي هوشمند

شركت داده پردازي برق و آب پويش
پارس

34
35
36
37
38
39
40
41
42

پشتيباني و توسعه سامانه PDN_GIS

مطالعات بهرهبرداري

شركت فراعمران نگار

توسعه و پشتيباني سامانه PDN-GPMS

مطالعات مديريت دارايي

شركت فراعمران نگار

توسعه و پشتيباني سامانه PDN-WebGIS

مطالعات بهرهبرداري

شركت فراعمران نگار

توسعه و پشتيباني سامانه PDN-DashboardGIS

مطالعات بهرهبرداري

شركت فراعمران نگار

سامانه نرم افزاري بورس انرژي

مطالعات بهرهبرداري

شركت تدبير پرداز

نرم افزار بهره برداري و مديريت انرژي ساما

مطالعات برنامهريزي انرژي

شركت باسط پژوه تهران

سيستم جامع خدمات مشتركين برق (فارس)

مطالعات توزيع

شركت خدمات مهندسي عصر انديشه

سيستم جامع خدمات مشتركين (بخش برق) استان خوزستان

مطالعات توزيع

شركت پديد پرداز

سيستم كنترل اطالعات صورت حساب مشتركين صنعت برق

مطالعات توزيع

شركت پديد پرداز

43

نرمافزار طراحي خطوط هوائي انتقال نيرو

مطالعات امنيت

شركت مهندسي مشاور نيروي
آذربايجان (منا) توسط مهندس فيروز
محمدي

44
45
46

نرم افزار محاسبه ميزان مصرف برق خانگي

مطالعات توزيع

شركت پيشران كنترل صنعت

نرم افزار تعميرات و نگهداري پستها و شبكه هاي توزيع برق

مطالعات مديريت دارايي

شركت مهندسي يلدا

سيستم جامع خدمات مشتركين و لوازم اندازه گيري

مطالعات توزيع

شركت مهندسي يلدا

47

نرم افزار اندرويد بازديد فروش انشعاب و خدمات پم از فروش بازديد انشعاب
شركت توزيع برق مشهد (تبلت  ،وب )

مطالعات توزيع

شركت داده پردازي پيشگامان دنياي
كوارتز (گلدن كو)

48

نرم افزار اندرويد نصب انشعاب و خدمات پم از فروش نصب انشعاب شركت
توزيع برق مشهد (تبلت  ،وب )

مطالعات توزيع

شركت داده پردازي پيشگامان دنياي
كوارتز (گلدن كو)

49

نرم افزار اندرويد مميزي عملكرد شركت توزيع برق مشهد (تبلت  ،وب )

مطالعات توزيع

شركت داده پردازي پيشگامان دنياي
كوارتز (گلدن كو)

50

نرم افزار اندرويد كنترل انشعاب هاي مشتركين شركت توزيع برق مشهد
(تبلت  ،وب )

مطالعات توزيع

شركت داده پردازي پيشگامان دنياي
كوارتز (گلدن كو)
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51
52
53
54
55
56
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حوزه مطالعاتي

توليد كننده

نام نرم افزار

مطالعات توزيع

شركت داده پردازي پيشگامان دنياي
كوارتز (گلدن كو)

نرم افزار مكانيزاسيون محاسبات مهندسي توزيع

مطالعات توزيع

شركت قدس نيرو

سامانه برق مصرفي مشتركان

مطالعات توزيع

شركت انديشه كامپيوتر

سيستم اطالعات بازار برق

مطالعات بهرهبرداري

شركت رهنماد انديشه

سيستم محاسبه تراز توليد و مصرف برق كشور

مطالعات بهرهبرداري

شركت رهنماد انديشه

سيستم اطالعات مديريت ديسپاچينگ ملي

راهبري

شركت رهنماد انديشه

سامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژيAMI

1

فهام در شركت توزيع

برق مشهد ( سايت )

Advanced Metering Infrastructure

1
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جدول ( : )2-3نرمافزارهاي توليدشده توسط نهاد يا ارگانهاي دولتي

شماره

نام نرم افزار

حوزه مطالعاتي

توليد كننده

1

طراحي نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاههاي
حرارتي

مطالعات بهرهبرداري

پژوهشگاه نيرو

2

طراحي و تهيه نرم افزار پيشنهاد بهينه قيمت دهي در بازار برق با لحاظ نمودن
بازار بورس و قرادادهاي كوتاه مدت و بلند مدت و بازار رزرو

مطالعات بهرهبرداري

پژوهشگاه نيرو

3

توسعه نرم افزار تحليل قابليت اعتماد برجهاي خطوط انتقال نيرو

مطالعات امنيت

پژوهشگاه نيرو

4

طراحي و تهيه نرمافزار تعيين استراتژي ارائه پيشنهاد بهينه شركت برق
منطقهاي تهران در بازار برق

مطالعات بهرهبرداري

پژوهشگاه نيرو

5

پشتيباني و نظارت بر توليد صنعتي نرمافزار طراحي و توسعه بهينه شبكههاي
توزيع DisPlan

مطالعات توزيع

پژوهشگاه نيرو

6

نرم افزار NRI_SCADA

راهبري

پژوهشگاه نيرو

7

طراحي و پياده سازي نرم افزار محاسبه و مميزي صورتحساب خريد و فروش
انرژي و خدمات انتقال با توجه به قوانين بازار برق ايران

مطالعات بهرهبرداري

پژوهشگاه نيرو

8

نرم افزار تحليل داده هاي انرژي باد

مطالعات منابع تجديد پذير

پژوهشگاه نيرو

9

نرم افزار بهسازان و بهسات (مدل كردن رفتار مصرف انرژي در ساختمان و
بهينهسازي مصرف انرژي )

مطالعات توزيع

پژوهشگاه نيرو

10

نرم افزار ترسيم نقشه هاي اجرايي دكلهاي انتقال نيرو
(Tower Erection Drawing)TED

مطالعات امنيت

پژوهشگاه نيرو

11

نرمافزار پيشبيني بار شركت مديريت شبكه برق ايران

مطالعات برنامهريزي

پژوهشگاه نيرو

12

نرم افزار سبا ( بخش انتقال  -مديريت سيستم  -مطالعات سيستم )

مطالعات بهرهبرداري  -مطالعات
امنيت– مطالعات حفاظت

پژوهشگاه نيرو

13
14
15
16

نرم افزار سيستم مديريت توزيع ()DMS

مطالعات توزيع

پژوهشگاه نيرو

نرم افزار سيستم مديريت خاموشي ()OMS

مطالعات مديريتدارايي

پژوهشگاه نيرو

نرم افزار طراحي شبكه هوشمند برق

مطالعات شبكههاي هوشمند

پژوهشگاه نيرو

نرم افزار پتانسيل سنجي انرژي خورشيدي

مطالعات منابع تجديدپذير

پژوهشگاه نيرو

17

تهيه و استقرار نرمافزار ثبت و بررسي حوادث نيروگاههاي تحت پوشش
شركتبرق منطقهاي آذربايجان

مطالعات مديريتدارايي

پژوهشگاه نيرو

18

نرم افزار مديريت انرژي برقي خانگي

مطالعات توزيع

شركت سازمان بهرهوري انرژي
ايران (سابا)
شركت توزيع برق اصفهان

19

نرمافزار موبايل برق با سيستم عامل اندرويد در اصفهان

مطالعات توزيع

20

نرم افزار طراحي خطوط هوائي ( )PDLDشركت توزيع نيروي برق آذربايجان
شرقي

مطالعات توزيع

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان
شرقي

21

سيستم جامع خدمات مشتركين برق

مطالعات توزيع

شركت توزيع زنجان

22

تهيه نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده برق توليدي در واحدهاي
بخاري نيروگاه بندرعباس

مطالعات بهرهبرداري

شركت سهامي برق منطقه اي
هرمزگان

نرم افزار جمع آوري مكانيزه الگ شيت ها در نيروگاه طوس

راهبري

شركت توليد برق طوس

نرم افزاري دستگاه نشاندهنده محل اتصالي در خطوط توزيع

مطالعات توزيع

برق منطقه اي زنجان

23
24
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شماره

نام نرم افزار

حوزه مطالعاتي

توليد كننده

25

نرم افزار جامع مكانيزاسيون برنامه ريزي فني جهت مطالعه وضعيت فعلي و آتي
شبكه و جايابي بهينه احداث پست و پياده سازي آن در شبكه برق زنجان

مطالعات برنامه ريزي

برق منطقه اي زنجان

26

نرم افزار محاسبات مكانيزه رله هاي ديستانم در شبكه فوق توزيع و انتقال
برق زنجان

مطالعات حفاظت

برق منطقه اي زنجان

27

نرم افزار جامع محاسبات مكانيزه كليه رله هاي O/C , E/Fو نرم افزار
تكميلي شامل محاسبات رله هاي DIST,O/C,E/F

مطالعات حفاظت

برق منطقه اي زنجان

28

نرم افزار جامع محاسبات مكانيزه كليه رلههاي حفاظتي شبكه برق منطقهاي
زنجان

مطالعات حفاظت

برق منطقه اي زنجان

نرم افزار تحليل و رديابي فليكر مشتركين صنعتي سنگين

مطالعات كيفيت توان

برق منطقه اي زنجان

تهيه نرم افزار گرافيكي مطالعه كيفيت برق

مطالعات كيفيت توان

برق منطقه اي تهران

تهيه برنامه ( نرم افزار ) جامع تنظيم رلههاي جريان زياد  ،خطاي زمين و
ديستانم در شبكه هاي برق با سطوح ولتاژ مختل و اعمال آن بعنوان نمونه
در شبكه  230و  400كيلوولت برق تهران

مطالعات حفاظت

برق منطقه اي تهران

نرم افزار شبيه سازي آموزشي بهرهبرداري پستهاي فوق توزيع

مطالعات بهرهبرداري

برق منطقهاي تهران

تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت مساله پخش بار احتمالي در شبكه هاي برق

مطالعات بهرهبرداري

برق منطقهاي تهران

34

تهيه نرم افزار تحليل عملكرد توربين گاز جهت آشكار سازي عوامل موثر بر
كاهش كارآئي

مطالعات مديريتدارايي

برق منطقهاي تهران

35

تهيه نرم افزار توزيع بهينه بار بين واحدهاي نيروگاهي و پياده سازي آن بر
روي نيروگاه بعثت با قابليت تعميم نتايج به ساير نيروگاهها

مطالعات بهرهبرداري

برق منطقهاي تهران

36

نرم افزار محاسبه جرايم مصرف برق و انرژي در صنايع انرژي بر

مطالعات توزيع

شركت توزيع نيروي برق مازندران

37

نرم افزار ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع

مطالعات امنيت

38

نرم افزار محاسباتي جايابي بهينه سكسيونرها و نقاط مانور

مطالعات برنامهريزي

39

نرم افزار محاسباتي جايابي بهينه ريكلوزرها

مطالعات برنامهريزي

40

نرم افزار محاسباتي تعيين نقاط كنترل پذير از راه دور

مطالعات شبكههاي هوشمند

41

نرم افزار طراحي خطوط هوايي فشار متوسط

مطالعات امنيت

42

نرم افزار مبدل بانك اطالعاتي مدك به  CYMDISTو بانك هاي اطالعاتي
استاندارد

مطالعات توزيع

43

نرم افزار تحليل كيفيت توان الكتريكي بر اساس جدول استاندارد وزارت نيرو

مطالعات كيفيت توان

44

برنامه تحليلگر آمارخاموشي هاي شبكه  20كيلوولت

مطالعات توزيع

45
46
47
48
49

نرم افزار محاسبه تعرفه برق

مطالعات توزيع

توانير

نرم افزار پروژه قوانين و مقررات فروش برق (تعرفه)

مطالعات توزيع

توانير

نرم افزار مودك ()Modec

مطالعات توزيع

توانير

نرم افزار برنامه ريزي خروج تجهيزات شبكه جهت تعميرات و نگهداري

مطالعات مديريت دارايي

شركت برق منطقه اي خوزستان

نرم افزار سام (سيستم اسكاداي ملي)

راهبري

شركت برق منطقه اي خراسان

29
30
31
32
33

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان
شرقي
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان
شرقي
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان
شرقي
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان
شرقي
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان
شرقي
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان
شرقي
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان
شرقي
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان
شرقي
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شماره

نام نرم افزار

حوزه مطالعاتي

توليد كننده

50

نرم افزار تحليل و مكان يابي توليدات پراكنده در سيستم توزيع اردبيل بر اساس
اطالعات سيستم موقعيت جغرافيايي GIS

مطالعات برنامهريزي  -مطالعات
منابع تجديد پذير

شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل

51

نرمافزار تهيه گزارشات مديريتي از خروجي نرمافزارهاي مطالعات شبكه

مطالعات بهرهبرداري

شركت برق منظقهاي باختر
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جدول ( : )3-3نرمافزارهاي توليدشده توسط دانشگاهها

شماره

نام نرم افزار

حوزه مطالعاتي

توليد كننده

1

نرم افزار شبيه ساز سامانههاي توربين گازي

مطالعات منابع تجديد پذير

دانشگاه شري (امين نوبختي)

2

طراحي نرمافزار پيشبيني خرابي در سيستمهاي حفاظت شبكههاي برق

مطالعات مديريت دارايي

3

نرم افزار پويا ()Pooya

مطالعات بهرهبرداري –
مطالعات حفاظت

4

نرم افزار پاشا ()Pasha

مطالعات بهرهبرداري  -مطالعات
برنامهريزي  -مطالعات حفاظت
 مطالعات پايابي  -مطالعاتكيفيت توان

دانشگاه اميركبير (دكتر شهرام منتصر
كوهساري)

5

نرم افزار مطالعات كيفيت توان

كيفيت توان

دانشگاه اميركبير (دكتر سيد حسين
حسينيان)

6

نرم افزار NEP

مطالعات برنامهريزي

7

نرم افزار

RPP

مطالعات برنامهريزي

دانشگاه اميركبير (دكتر شهرام منتصر
كوهساري)
دانشگاه اميركبير (دكتر شهرام منتصر
كوهساري)

مركز ملي مطالعات و برنامهريزي
شبكه هاي قدرت  -دانشگاه تربيت
مدرس
مركز ملي مطالعات و برنامهريزي
شبكه هاي قدرت  -دانشگاه تربيت
مدرس
مركز ملي مطالعات و برنامه ريزي
شبكههاي قدرت  -دانشگاه تربيت
مدرس

8

نرم افزار SEP

مطالعات برنامهريزي

9

نرم افزار EGIS

مطالعات بهرهبرداري

دانشگاه خواجه نصير (تيم پژوهشي
اطالعات مكاني دانشگاه خواجه
نصير الدين طوسي)

10

نرم افزار جايابي و هماهنگي ادوات حفاظتي در شبكههاي توزيع و اجراي آن
بر روي يك فيدر نمونه از شبكه توزيع نيروي برق تبريز

مطالعات حفاظت  -مطالعات
توزيع  -مطالعات برنامهريزي

دانشگاه تبريز (دكتر ابراهيم بابائي)

11

نرم افزار تخصصي پخشبار براي حل انواع شبكههاي انتقال و توزيع

مطالعات توزيع  -مطالعات
بهرهبرداري

دانشگاه شهيد چمران اهواز
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 -4فصل چهارم
 -5شركتها يا نهادهاي توليدكننده نرمافزار در داخل
كشور
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مقدمه
همانطور كه در بخشهاي فوق مطرح شده است ،نرمافزارها از عوامل مؤثردر پيشرفت صنعت برق محسوب ميشوند و نقش
بهسزايي در تجزيه و تحليلهاي محاسباتي ايفا ميكنند .نرمافزارهاي بسياري نيز در داخل كشور توساط متخصصاين داخلاي
توليد شدهاند .از داليل توليد اينگونه نرمافزارها ميتوان به مواردي از قبيل سازگاري بيشتر با ساختارهاي داخلي و ارزان بودن
نسبت به نمونه خارجي اشاره كرد .صنعت نرمافزار برق كشور به عنوان نهاد توليدكننده اينگونه نرمافزارهاا باه تماام اجازاء و
عواملي از كسب و كار و دانش ،كه فرآيند توليد نرمافزارهاي رايانهاي و ارائه خدمات نرمافازاري را باه صاورت فناي ,امنيتاي,
اقتصادي و مبتني بر نياز صنعت برق كشور ،پشتيباني و تسهيل ميكنند ،اطالق ميشود .اين صانعت مايتواناد ارزش افازوده
بسياري را در كشور ايجاد كند و در عين حال زمينه توسعه اشتغال را نيز فراهم آورد.
ليستي از شركتهاي توليدكننده نرمافزار تهيه شده است .شركتهاي توليدكننده نرمافزار را ميتوان به سه گروه شاركتهااي
توليدكننده نرمافزار با سابقه توليد نرمافزار در حوزه صنعت برق ،ارگانهاي دولتي توليدكننده نرمافزار و شركتهاي توليدكننده
نرمافزار بدون سابقه توليد نرمافزار در حوزه صنعتبرق تقسيمبندي كرد كه جداول مربوطه بهترتيب به صورت جداول  1-4تاا
 3-4ارائه شدهاند .نحوهي جستجو بهاين صورت ميباشد كه با جستجو عنوانهايي عالوه بر موارد گفته شده در بخش قبال،
عنوان "شركتهاي توليدكننده نرمافزار" نيز جستجو شده است و ليستي از شركتها يا ارگانهاي توليدكننده نارمافازار تهياه
شدهاست .شايانذكر است قسمت عمدهاي از ليست شركتهاي بدون سابقه توليد نرمافزار در حوزه صنعت برق از مراجع []24
و [ ]25استخراج شده است .الزم به ذكر است كه استخراج اطالعات شركتهاي خصوصاي توليادكنناده نارمافازار از طرياق
پرسش مستقيم از انجمن انفورماتيك ايران به عنوان نهادي كه به اينگونه شركتها جواز كار ميدهد ،منجر به نتايج بهتاري
خواهد شد.
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جدول ( : )1-5شركتهاي توليدكننده نرمافزار با سابقه توليد نرمافزار در حوزه صنعت برق
(( :))-عدم وجود اطالعات در سايت مربوطه
شماره

1

نام شركت

زمينه فعاليت

شركت مهندسي تذرو توليد كننده نرم افزار و
سخت افزار
افزار

رتبه شركت

رتبه  4شوراي
انفورماتيك

كارهاي نرم افزاري توليد شده

نرمافزار جامع و ثبت حوادث 121
برق استانها وشهرهاي بزرگ  -نرم
شروع كار از سال
افزار بازديد ،سرويم و نگهداري
1376
( - )PMنرمافزار درخواست خاموشي
با برنامه

http://www.tazarv.com/utcke6

شروع كار از سال
1383

http://www.ronin-soft.com/#/

زير ساخت نرمافزاري شبكه برق
منطقه غرب

2

شركت مهندسي
نرمافزاري رونين

توليد نرم افزار و
مشاوره

3

شركت مهندسي
دانش افزار ماهان

توليد نرم افزار

رتبه  4شوراي
انفورماتيك

4

شركت مانير

توليد سخت افزار و
نرم افزار

رتبه  1در منطقه
شمال غرب

5

شهرك علم و فناوري
اصفهان

انجام طرحهاي
پژوهشي

6

شركت مهندسي
هرمزان نيروي
ايرانيان (مهنا)

توليد نرم افزار

7

شركت ساماندهي
پردازش توسعه
ايرانيان

توليد نرم افزار و
مشاوره

نرم افزار بازار برق

8

شركت داده نمايان
ماندگار

توليد نرم افزار –
سيستمهاي كنترل از
راه دور و رديابي -
توليد سخت افزار –
سيستمهاي انتقال داده

ساخت نرم افزار تحت وب براي
سيستم پيشرفته AMR

9

شركت مهندسي
نرمافزار سازان
سپاهان

توليد نرم افزار

10

شركت نرمافزار
جادوي فكر

توليد نرم افزار

رتبه  4شوراي
انفورماتيك

تاريخچه شركت

آدرس سايت

سيستم مديريت دادههاي بازار برق  -شروع كار از سال
1379
سيستم آبونمان مشتركين آب و برق
پياده سازي سيستم محاسبه مستمر
تلفات انرژي در شركت توزيع نيروي
برق تبريز  -نرم افزار جامع برآورد
بار شبكه
نرمافزار سيستم مديريت انرژي
( )SEEMSنيروگاههاي بخار توليد
برق
سامانه جامع بازديد ،نگهداري و
تعميرات پيشگيرانه (مهنانت) -
سامانه جامع اتوماسيون ثبت حوادث و
خاموشيهاي برق و ديسپاچينگ
توزيع

شروع كار از سال
1371

http://www.kwsoft.ir/

http://www.manirco.com/

http://www.istt.ir/

http://mahnagroup.com/

شروع كار از سال
1384

http://septaco.ir/Main/Home.aspx

http://dnm.co.ir/dnm/index.php

معرفي نرم افزار تحت وب امور
بهرهبرداري سدهاي برق آبي

شروع كار از
1381

www.narmafzarsazan.com

سامانه نرم افزاري جامع مشتركين
برق منطقهاي كارما

شروع كار از سال
1381

www.jco.ir
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شماره

نام شركت

زمينه فعاليت

11

سنجش افزار آسيا

نرم افزار -طراحي و
ساخت تجهيزات
صنايع

12

طراحي و سازنده
شركت پيشران كنترل
سيستمهاي اتوماسيون
انرژي
صنعتي

13

شركت مهندسي
فرانگاشت نوآور

14

شركت مهندسي
پرديسان

اتوماسيون صنعتي -
سيستم پردازش و
جمع آوري اطالعات

شركت خدمات
پشتيباني نيرو
شركت داده پردازي
برق و آب پويش
پارس

توليد نرم افزار -
سخت افزار  -شبكه
توليد نرم افزار -
انجام مكانيزه صدور
صورتحساب مشتركين

15
16

توليد نرم افزار GIS

 -نقشه برداري

ويرايش اول،دي 1393

رتبه شركت

كارهاي نرم افزاري توليد شده

تاريخچه شركت

نرمافزار جامع مديريت تست و
بازرسي كنتورهاي برق  -نرم افزار
جامع قرائت كنتورهاي برق  -نرم
افزار جامع آزمايشگاه كنتور برق -
نرم افزار بازديد و نصب انشعابات -
نرم افزار سيستم اطالعات
ديسپاچينگ فوق توزيع  -نرم افزار
يكپارچهي مديريت نگهداري و
شروع كار از سال
رتبه دو توليد و
تعميرات  -نرم افزار سيستم مديريت
1380
پشتيباني نرم افزار
مصرف انرژي و مانيتورينگ انرژي
مصرفي  -نرم افزار جامع قرائت از
راه دور كنتورهاي برق  -نرم افزار
قرائت و تنظيم كنتورهاي برق
ديجيتال تحت سيستم عامل  Palmو
 - Windows CEنرم افزار جامع
مديريت و اتوماسيون بارگيري
پستهاي برق

آدرس سايت

www.saa-co.com

نرم افزار محاسبه برق مصرفي
كارگاههاي صنعتي
توليد نرم افزار مديريت بانك
اطالعات  GISشبكه فيبر نوري
صنعت برق
نرم افزار اتوماسيون پست برق
فشارقوي  -طراحي و پيادهسازي
نرمافزار مديريت تبادل انرژي شبكه
توليد و انتقال برق منطقهاي اصفهان شروع كار از سال
 -1373شروع كار
 طراحي و پياده سازي نرمافزارقيمت دهي نيروگاهها براي بازار برق بخش نرم افزار از
سال 1389
شركت برق منطقه اي اصفهان -
طراحي و پيادهسازي نرم افزار شبكه
جمعآوري و پردازش اطالعات
رلههاي  MICOMفوالدسازي سبا
سيستم مديريت امور ديسپاچينگ و شروع كار از سال
1373
بازار برق
شروع كار از سال
1384

نرم افزار مركزي شبكه هوشمند

شروع كار از سال
1370

http://www.faranegasht.com

http://www.pardisan-co.com

http://www.pnkrec.ir

http://www.pooyeshpars.com

پشتيباني و توسعه نرم افزار PDN-

17

توليد نرم افزار -
شركت فراعمران نگار مستند سازي اطالعات
فني طرحها

 - GISتوسعه و پشتيباني سامانه
 - PDN-GPMSتوسعه و
پشتيباني سامانه PDN-WebGIS
 -توسعه و پشتيباني سامانه PDN-

http://www.faraomran.com

DashboardGIS

18

شركت تدبير پرداز

توليد نرم افزارهاي
مالي  -اتوماسيون

سامانه نرم افزاري بورس انرژي

 11سال

https://www.etadbir.com
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شماره

نام شركت

زمينه فعاليت

19

شركت باسط پژوه
تهران

طراحي و ساخت
سيستمهاي
اندازهگيري
آزمايشگاهي و تست
كنترل كيفيت در
صنايع لوازم

20

توليد نرم افزار -
شركت خدمات
سخت افزار  -شبكه -
مهندسي عصر انديشه
امنيت

21

شركت پديد پرداز

توليد نرم افزار

22

شركت مهندسي
مشاور نيروي
آذربايجان (منا) توسط
مهندس فيروز
محمدي

صنعت برق

23

طراح و سازنده
شركت پيشران كنترل
سيستمهاي كنترل و
صنعت
اتوماسيون

24

شركت مهندسي يلدا

توليد نرم افزار -
مشاوره  -تحقيق و
توسعه

25

داده پردازي
پيشگامان دنياي
كوارتز (گلدن كو)

توليد نرمافزار

ويرايش اول،دي 1393

رتبه شركت

كارهاي نرم افزاري توليد شده

تاريخچه شركت

آدرس سايت

نرم افزار بهره برداري و مديريت
انرژي ساما

شروع كار از سال
1377

http://www.basetp.com

رتبه يك در
مشاوره و نظارت
بر طرحهاي
انفورماتيكي

سيستم جامع خدمات مشتركين برق
(فارس)

شروع كار از سال
1375

www.asre-andisheh.com

رتبه  4شوراي
انفورماتيك

سيستم جامع خدمات مشتركين
(بخش برق) استان خوزستان -
سيستم كنترل اطالعات صورت
حساب مشتركين صنعت برق

شروع كار از سال
1378

http://www.pdpsoft.com/

نرمافزار طراحي خطوط هوائي انتقال
نيرو

http://www.mona-consultants.com

نرم افزار محاسبه ميزان مصرف برق
خانگي

http://www.pishruncontrol.com/

نرم افزار تعميرات و نگهداري پستها
و شبكههاي توزيع برق  -سيستم
جامع خدمات مشتركين و لوازم اندازه
گيري
نرمافزار اندرويد بازديد فروش انشعاب
و خدمات پم از فروش بازديد
انشعاب شركت توزيع برق مشهد
(تبلت  ،وب ) -نرمافزار اندرويد نصب
انشعاب و خدمات پم از فروش نصب
انشعاب شركت توزيع برق مشهد
(تبلت  ،وب )  -نرم افزار اندرويد
شروع كار از سال
مميزي عملكرد شركت توزيع برق
1391
مشهد (تبلت  ،وب ) -
نرم افزار اندرويد كنترل
انشعابهاي مشتركين شركت توزيع
برق مشهد (تبلت  ،وب )  -سامانه
هوشمند اندازه گيري و مديريت
انرژي AMIفهام در شركت توزيع
برق مشهد ( سايت)
شروع كار از سال
1384

http://yalda.co.ir/

http://golden-co.ir

26

شركت قدس نيرو

توليد نيرو  -انتقال -
انرژي  -نفت و گاز

نرم افزار مكانيزاسيون محاسبات
مهندسي توزيع

بيش از  35سال
سابقه

www.ghods-niroo.com

27

شركت انديشه
كامپيوتر

توليد نرم افزار

سامانه برق مصرفي مشتركان

شروع كار از سال
1370

http://www.andc.ir

28

شركت رهنماد انديشه

توليد نرم افزار و
مشاوره

سيستم اطالعات بازار برق  -سيستم
محاسبه تراز توليد و مصرف برق
كشور  -سيستم اطالعات مديريت

http://www.rahnamad.com/
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شماره

نام شركت

زمينه فعاليت
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رتبه شركت

كارهاي نرم افزاري توليد شده
ديسپاچينگ ملي

تاريخچه شركت

آدرس سايت
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جدول ( : )2-5نهادهاي دولتي با سابقه توليد نرمافزار در حوزه صنعت برق
(( :))-عدم وجود اطالعات در سايت مربوطه
شماره

نام شركت يا نهاد

كارهاي نرم افزاري توليد شده

آدرس سايت

1

پژوهشگاه نيرو

توسعه نرمافزارهاي شبكههاي توزيع به منظور
بكارگيري در مطالعات طراحي و تحليل اين
شبكهها  -طراحي نرم افزار محاسبه و تحليل
قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاههاي
حرارتي  -طراحي و تهيه نرم افزار پيشنهاد بهينه
قيمت دهي در بازار برق با لحاظ نمودن بازار
بورس و قرادادهاي كوتاه مدت و بلند مدت و بازار
رزرو  -توسعه نرم افزار تحليل قابليت اعتماد
برجهاي خطوط انتقال نيرو  -طراحي و تهيه
نرمافزار تعيين استراتژي ارائه پيشنهاد بهينه
شركت برق منطقهاي تهران در بازار برق نرمافزار
طراحي و توسعه بهينه شبكههاي توزيع DisPlan
 نرمافزار اسكادا  -NRI_SCADAطراحي وپيادهسازي نرمافزار محاسبه و مميزي صورتحساب
خريد و فروش انرژي و خدمات انتقال با توجه به
قوانين بازار برق ايران  -نرم افزار تحليل دادههاي
انرژي باد  -نرم افزار بهسازان (نرم افزاري بهينه
سازي مصرف انرژي)  -نرم افزار ترسيم
نقشههاي اجرايي دكلهاي انتقال نيرو ( TED
 - (Tower Erection Drawingنرمافزار
پيشبيني بار شركت مديريت شبكه برق ايران -
طراحي و ساخت سيستم كنترل صدا براي
شيرهاي تخليه و دي اريتور نيروگاه بندرعباس -
توسعهي نرمافزار  SABAجهت مطالعات سيستم
شبكه به همراه نيروگاه بادي با در نظر گرفتن
مالحظات اتصال ،كنترل و بهرهبرداري  -نرم
افزار سبا ( بخش انتقال  -مديريت سيستم -
مطالعات سيستم )  -نرم افزار سيستم مديريت
توزيع ( - )DMSنرم افزار سيستم مديريت
خاموشي ( - )OMSنرم افزار طراحي شبكه
هوشمند برق  -نرم افزار پتانسيل سنجي انرژي
خورشيدي  -تهيه و استقرار نرمافزار ثبت و
بررسي حوادث نيروگاههاي تحت پوشش
شركتبرق منطقهاي آذربايجان

www.nri.ac.ir

2

شركت سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا)

نرمافزار مديريت انرژي برقي خانگي

www.saba.org.ir

3

شركت توزيع برق اصفهان

نرمافزار موبايل برق با سيستم عامل اندرويد در
اصفهان

www.eepdc.ir

4

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

نرمافزار طراحي خطوط هوائي ( )PDLDشركت
توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

www.ezepdico.ir
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شماره

نام شركت يا نهاد

كارهاي نرم افزاري توليد شده

آدرس سايت

5

شركت توزيع زنجان

سيستم جامع خدمات مشتركين برق

www.zedc.ir

6

شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

7

شركت توليد برق طوس

8

برق منطقه اي زنجان

9

برق منطقهاي تهران

10

شركت توزيع نيروي برق مازندران

11

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

تهيه نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده
برق توليدي در واحدهاي بخاري نيروگاه
بندرعباس
نرم افزار جمع آوري مكانيزه الگ شيتها در
نيروگاه طوس
طراحي نرم افزاري دستگاه نشاندهنده محل
اتصالي در خطوط توزيع  -نرم افزار جامع
مكانيزاسيون برنامه ريزي فني جهت مطالعه
وضعيت فعلي و آتي شبكه و جايابي بهينه احداث
پست و پياده سازي آن در شبكه برق زنجان -
نرم افزار محاسبات مكانيزه رلههاي ديستانم در
شبكه فوق توزيع و انتقال برق زنجان  -نرم افزار
جامع محاسبات مكانيزه كليه رلههايO/C , E/F
و نرم افزار تكميلي شامل محاسبات رلههاي
 - E/F ،O/C ،DISTنرم افزار جامع محاسبات
مكانيزه كليه رلههاي حفاظتي شبكه برق منطقه
اي زنجان  -نرم افزار تحليل و رديابي فليكر
مشتركين صنعتي سنگين
تهيه نرم افزار گرافيكي مطالعه كيفيت برق -
تهيه برنامه ( نرمافزار ) جامع تنظيم رلههاي
جريان زياد  ،خطاي زمين و ديستانم در
شبكههاي برق با سطوح ولتاژ مختل و اعمال آن
بعنوان نمونه در شبكه  230و  400كيلوولت برق
تهران  -طراحي نرمافزار شبيهسازي آموزشي
بهرهبرداري پستهاي فوق توزيع -تهيه نرم افزار
كامپيوتري جهت مساله پخش بار احتمالي در
شبكههاي برق  -تهيه نرمافزار تحليل عملكرد
توربين گاز جهت آشكارسازي عوامل موثر بر
كاهش كارآئي  -تهيه نرم افزار توزيع بهينه بار
بين واحدهاي نيروگاهي و پيادهسازي آن بر روي
نيروگاه بعثت با قابليت تعميم نتايج به ساير
نيروگاهها
نرم افزار محاسبه جرايم مصرف برق و انرژي در
صنايع انرژي بر
نرم افزار ارزيابي قابليت اطمينان شبكههاي
توزيع -نرم افزار محاسباتي جايابي بهينه
سكسيونرها و نقاط مانور  -نرم افزار محاسباتي
جايابي بهينه ريكلوزرها  -نرم افزار محاسباتي
تعين نقاط كنترل پذير از راه دور  -نرم افزار
طراحي خطوط هوايي فشار متوسط  -نرم افزار
مبدل بانك اطالعاتي مدك به  CYMDISTو
بانكهاي اطالعاتي استاندارد  -نرم افزار تحليل
كيفيت توان الكتريكي بر اساس جدول استاندارد

www.hrec.co.ir

www.tousspowerstation.ir

www.zrec.co.ir

www.trec.co.ir

www.maztozi.ir

www.ezepdico.ir
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شماره

نام شركت يا نهاد
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كارهاي نرم افزاري توليد شده

آدرس سايت

وزارت نيرو  -برنامه تحليلگر آمارخاموشيهاي
شبكه  20كيلوولت

12

توانير

نرم افزار محاسبه تعرفه برق  -نرم افزار پروژه
قوانين و مقررات فروش برق (تعرفه) – نرمافزار
مودك ()Modec

www.tavanir.org.ir

13

شركت برق منطقه اي خوزستان

نرم افزار برنامهريزي خروج تجهيزات شبكه جهت
تعميرات و نگهداري

kzrec.co.ir

14

شركت برق منطقه اي خراسان

نرم افزار سام (سيستم اسكاداي ملي)

www.krec.ir

15

شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل

16

شركت برق منطقهاي باختر

نرم افزار تحليل و مكان يابي توليدات پراكنده در
سيستم توزيع اردبيل بر اساس اطالعات سيستم
موقعيت جغرافيايي GIS
نرمافزار تهيه گزارشات مديريتي از خروجي
نرمافزارهاي مطالعات شبكه

www.aped.ir

http://www.brec.ir

17

دانشگاه شري (امين نوبختي)

نرم افزار شبيه ساز سامانههاي توربين گازي

www.sharif.ir

18

دانشگاه اميركبير (دكتر وحيد كوهساري)

طراحي نرمافزار پيشبيني خرابي در سيستمهاي
حفاظت شبكههاي برق  -نرم افزار پاشا
()Pasha

www.aut.ac.ir

19

مركز ملي مطالعات و برنامه ريزي شبكههاي
قدرت  -دانشگاه تربيت مدرس

20

دانشگاه خواجه نصير (تيم پژوهشي اطالعات
مكاني دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي)

21

دانشگاه تبريز (دكتر ابراهيم بابائي )

22

دانشگاه شهيد چمران اهواز

نرم افزار  - NEPنرم افزار  - RPPنرم افزار

http://www.modares.ac.ir/reu/ctr/IPSERC

نرم افزار EGIS

www.kntu.ac.ir

SEP

نرم افزار جايابي و هماهنگي ادوات حفاظتي در
شبكههاي توزيع و اجراي آن بر روي يك فيدر
نمونه از شبكه توزيع نيروي برق تبريز
نرم افزار تخصصي پخشبار براي حل انواع
شبكههاي انتقال و توزيع

www.tabrizu.ac.ir

www.scu.ac.ir
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جدول ( : )3-5شركتهاي توليدكننده نرمافزار بدون سابقه توليد نرمافزار در حوزه صنعت برق
شماره

نام شركت

زمينه فعاليت

1

شركت نگين گستران
محاسب

توليد نرم افزارهاي
تحت وب و ويندوز

2

شركت آسان پرداز

3

شركت نرم افزاري
بهپردازان

4

شركت مهندسي ايده
پردازان شري

5

شركت نرم افزار پويش
پژوه
شركت داده پردازي موج
آفرين پارس

رتبه شركت

نرم افزار -سخت افزار
– شبكههاي
كامپيوتري
نرم افزار  -طراحي
وب
نرم افزار  -تحقيق و
پژوهش در صنايع گاز
و نفت

تاريخچه شركت

آدرس سايت

شروع كار شركت از
سال 1379

http://negingostaran.ir

شروع كار از سال
1368

http://www.apcir.com/

شروع كار از سال
1384

http://www.behpardazan.com/

شروع كار از سال
1380

http://www.isec.ir/

نرم افزار

http://www.pooyesh.ir/

نرم افزار و شبكه

شروع كار از سال
1372

http://www.mojafarin.com/

7

شركت آكان

نرم افزار  -طراحي
سايت

شروع كار شركت از
سال 1379

http://www.akan.co/fa/

8

شركت ايران فاوا گسترش

نرم افزار  -تامين و
فروش تجهيزات

شروع كار از 1384

http://www.iranfava.com/

9

شركت اورنگ پژوهان
پارسه

شروع كار از سال
1387

http://opp.co.ir

10

شركت بهروش پرداز
سپاهان

شروع كار از سال
1378

http://behraveshpardaz.ir/

11

شركت زراوند

نرم افزار

12

شركت پرنيان پردازش
پارس

توليد نرم افزار

13

شركت بوريا

توليد كننده نرم افزار
صنعتي و ساخت رباط

14

شركت بهپرداز جهان

توليد كننده نرم افزار

15

شركت آكاف سيستم

توليد نرم افزار و
طراحي وب

16

شركت آراد پرداز

توليد نرم افزار

6

نرم افزار -ارائه
خدمات سيستمهاي
الكترونيكي و رايانهاي
نرم افزار  -ساخت
تابلوهاي بزرگ
شهري  -ساخت انواع
سيستمهاي
الكترونيكي

شروع كار از سال
1371
شروع كار از سال
1386

رتبه يك در زمينه
توليد و پشتيباني نرم
افزار سفارش مشتري

http://www.zaravand.com/

شروع كار از سال
1380

http://www.booria.com/rk/index.html

شروع كار از سال
1374

http://behpardaz.org

شروع كار از سال
1366
شروع كار از سال
1383

www.akafco.com
www.aradpardaz.com
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شماره

نام شركت

زمينه فعاليت

17

شركت پويا پرتو پيشرفته

توليد نرم افزار

18
19

شركت نانو تكنيك
اسپادانا
شركت پارس پردازش
سديد

رتبه شركت

تاريخچه شركت
شروع كار از سال
1382
شروع كار از سال
1382

توليد نرم افزار
توليد نرم افزار

20

شركت رايورز

توليد نرم افزار

21

شركت راياسپهر

توليد نرم افزار

22

شركت برنا رايانه

توليد نرم افزار  -توليد
و ارائه سيستمهاي
جامع كاربردي

23

شركت ايال نرم افزار

توليد نرم افزار

24

شركت داده كاوان انديشه

توليد نرم افزار

25

شركت نانو وب

توليد نرم افزار

26

شركت نرم افزار نويسي و
طراحي سورشجان

توليد نرم افزار و ارائه
خدمات كامپيوتري

27

شركت فناوري اطالعات
پارسيان ميزبان

28

شركت سامانه گسترش
پرگون

29

شركت ايمن فرآيند
كاسپين

30

شركت ايوان فاوا گسترش

31

شركت خدمات
آنفورماتيك راهبر

32

شركت دانا پرداز

33

شركت نوآوران ارتباط
دوران

34

شركت ژيكم

توليد نرم افزار -
شبكه  -سخت افزار -

www.adrco.net
www.na9tech.ir
www.parsict.com

شروع كار از سال
1368
شروع كار از سال
1384
شروع كار از سال
1376
شروع كار از سال
1380
شروع كار از سال
1387

http://rayvarz.com/
www.rayasepehr.ir

http://www.bornaray.com

http://www.ilasoftware.com
http://www.dadekavan.ir/
http://www.nanoweb.ir

توليد نرم افزار -
طراحي و توليد
سيستمهاي مكانيزه
توليد نرم افزار -
سخت افزار  -شبكه -
امنيت
توليد نرم افزار -
شبكه  -امنيت
توليد نرم افزار -
ارتباطات و زيرساخت
 برنامه ريزي منابعانساني
نرم افزار  -شبكه -
اينترنت
نرم افزار  -مديريت
فناوري
توليد نرم افزار -
شبكه  -امنيت

آدرس سايت

شروع كار از سال
1384

http://www.soureshjan.com

شروع كار از سال
1377

http://parsianhost.com

شروع كار از سال
1387

http://pargoon.com

http://www.cspco.net

شروع كار از سال
1384
شروع كار از سال
1370
شروع كار از سال
1385

http://www.iranfava.com

http://www.raahbar.com
http://www.danapardaz.net

رتبه يك در زمينه
مشاوره استقرار
 ISMSاز سازمان
فناوري اطالعات
ايران (نما)

بيش از  14سال
سابقه

http://www.douran.com

رتبه  4شوراي
انفورماتيك

بيش از  4سال

http://www.geeges.co
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شماره

نام شركت

35

شركت كنكاش سيستم

36

شركت طي نرم افزاران
پارسيان

37

شركت راهبران فناوري
اطالعات
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زمينه فعاليت

رتبه شركت

تاريخچه شركت

آدرس سايت

امنيت
توليد نرم افزار -
سخت افزار
توليد نرم افزار -
خدمات وب
توليد نرم افزار -
خدمات فناوري
اطالعات  -تامين
تجهيزات

شروع كار از سال
1371
شروع كار از سال
1379

http://kankashsystem.com
http://narmafzarans.com/

شروع كار از سال
1381

http://www.rahbaran.ir

38

شركت آرك

توليد نرم افزار

شروع كار از سال
1376

http://arkgroup.ir

39

شركت آمال پويان

توليد نرم افزار -
اتوماسيون صنعتي -
مشاوره

شروع كار از سال
1385

http://www.amalpooyan.com

40

شركت آلفا افزار

توليد نرم افزار صنعتي

 39سال سابقه

http://www.alphaafzaar.net/

41

مجتمع برنامه نويسي
كامپيوتر آوا

توليد نرم افزار

بيش از  15سال

http://www.avacomputer.ir/

42

شركت برسا نوين ري

توليد نرم افزار -
اتوماسيون

43

شركت نرم افزاري برليان
مهر

توليد نرم افزار

44

شركت پارس رويال

توليد نرم افزار

45

شركت پويا انديش نياسان

توليد نرم افزار

شروع كار از سال
1385
شروع كار از سال
1372
شروع كاتر از سال
1386
شروع كار از سال
1389

46

شركت فن آوري
اطالعات نوين پيشروزرين

توليد نرم افزار -
طراحي وب  -شبكه

شروع كار از سال
1379

http://www.pzitco.com

47

شركت مهندسي مشاور و
طراحي نرم افزار تدوين
فرآيند

توليد نرم افزار

شروع كار از سال
1382

http://www.tadvinco.com

48

شركت خدمات
آنفورماتيك

توليد نرم افزار -
شبكههاي مخابراتي -
توليد دستگات خود
پرداز

شروع كار از سال
1372

http://www.isc.co.ir

49

شركت حساب و انديشه

توليد نرم افزار

شروع كار از سال
1362

http://hoa.ir

50

شركت رسانه ساز دانش

توليد نرم افزار -
مشاوره  -طراحي وب

51

شركت فراگام آرا

توليد نرمافزار
(عمراني)

http://www.barsasoft.com
http://www.brilsoft.com
http://www.parsroyal.net
http://www.niyasun.com

http://www.rasanehsaz.ir

شروع كار از سال
1379

http://faragamara.ir/
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رتبه شركت

تاريخچه شركت

شماره

نام شركت

زمينه فعاليت

52

شركت فناوران سيستم
دلفين

توليد نرم افزار -
سخت افزار  -شبكه -
امنيت

53

شركت كامپيوترسازه

توليد نرم افزارهاي
صنعتي  -اتوماسيون

شروع كار از سال
1380

54

شركت گسترهنگار

بومي سازي نرم
افزارها

55

شركت نفتا

توليد نرم افزار

شروع كار از سال
1372
شروع كار از سال
1384

56

شركت مبنا رايانه پژواك

توليد نرم افزار -
بازاريابي

57

مجتمع خدمات مهندسي
كامپيوتر آئين

توليد نرم افزار

58

شركت مشاورين سيستم
آرا

59

شركت مشاورين بهبود
روشها و سامانههاي مبنا

آدرس سايت
http://dolphinsystemco.com

http://computersazeh.com
http://www.gn.co.ir
http://it.naftaco.com
http://www.mabnasoft.com

شروع كار از سال
1372

http://www.aien.net

شروع كار از سال
1367

http://www.systemara.com/

شروع كار از سال
1382

http://mabna.ir

60

شركت مهندسي بهينه
ايران

توليد نرم افزار

شروع كار از سال
1374

http://www.behinehiran.com

61

شركت پويا داده پردازي
راد

توليد تجهيزات و
اجراي مانيتورينگ

شروع كار از سال
1386

http://www.pouyadpr.com

62

شركت نرمافزاري امن
پرداز

توليد نرم افزار -
امنيت

شروع كار از سال
1383

http://www.amnpardaz.com

63

شركت مشاورين
انفورماتيك نماد ايران

توليد نرم افزار -
فناوري اطالعات

شروع كار از سال
1367

http://www.namaadiran.com/

شروع كار از سال
1380

http://www.hadihesab.com

توليد نرم افزار -
آموزش
توليد نرم افزار -
مديريت ريسك -
مشاوره

64

شركت هادي حساب
رايان نوين

65

شركت پردازشگران اوج
سگال

توليد نرم افزار -
شبكه  -امنيت -
آموزش
نرم افزار  -سخت
افزار  -شبكه

66

شركت فكر گستر فناور

توليد نرم افزار

67
68

شركت نرم افزاري ايده
پرداز طلوع
شركت نرم افزاري امن
پرداز

69

شركت مهندسي پديدپرداز

70

شركت فني مهندسي
بهپويان

شروع كار از سال
1381
شروع كار از سال
1379
شروع كار از سال
1375

توليد نرم افزار
توليد نرم افزار -
امنيت  -مشاوره
توليد نرم افزار -
مشاوره
توليد نرم افزارهاي
مميزي انرژي -
مميزي انرژي

رتبه  2مشاوره انرژي

http://www.poswaresystems.com
http://www.fekrgostar.ir
http://www.toluesoft.com

شروع كار 1383

http://amnpardaz.parsiblog.com/

شروع كار از سال
1378

http://www.pdpsoft.com

شروع كار از سال
1388

http://www.behpouyan.ir
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شماره

نام شركت

زمينه فعاليت

71

شركت مهندسي نيرا
سيستم پويا

توليد نرم افزار -
آموزش  -ساخت و
توليد انواع سيستمهاي
الكترونيكي

رتبه شركت

تاريخچه شركت

آدرس سايت

http://nirasystem.com

72

شركت مهندسين مشاور
نيك آفرينگان

توليد نرم افزر

شروع كار از سال
1379

http://www.nikafarinegan.ir

73

شركت درسا

توليد نرم افزار  -وب
سايت  -شبكه

شروع كار از سال
1389

http://www.dorsa-web.ir

74

شركت فناوري اطالعات
كارنو

شروع كار از سال
1385

http://www.karno-it.ir

75

شركت عامل سيستم

76

شركت امين رايانه آذر

توليد نرم افزار

77

شركت فناوري اطالعات
آرامين

توليد نرم افزار

78

شركت عصر پويا

توليد نرم افزار  -توليد
قطعات سخت افزاري

79

شركت قائم رايانه

توليد نرم افزار

80
81

شركت نوين ايده پرداز
آدنا
شركت ره پويان پردازش
گستر صحرا

توليد نرم افزار -
مشاوره و اجراي
سيستمهاي تجاري و
اطالعاتي تحت وب
توليد نرم افزار -
شبكه  -فروش

توليد نرم افزار
توليد نرم افزار

شروع كار از سال
1371
شروع كار از سال
1384
رتبه  4در توليد و
ارائه نرم افزارهاي
سفارش مشتري

http://www.amelsystem.ir
http://www.aminrayaneh.com

شروع كار از سال
1385

http://www.araminit.com

شروع كار از سال
1379

http://www.asrepooya.com

شروع كار از سال
1376
شروع كار از سال
1385
شروع كار از سال
1372
شروع كار از سال
1382
شروع كار از سال
1379
شروع كار از سال
1387
شروع كار از سال
1377

http://ghaemcoarsh.com/
http://www.adena.co
http://www.sahra-soft.com

82

شركت تورينتن

83

مهندسين فناوري
اطالعات فرسان

توليد نرم افزار -
مشاوره  -وب
توليد نرم افزار -
مشاوره

84

شركت رايكا افزار پارس

توليد نرم افزار

85

شركت چاووش

86

شركت ايده آل سيستم

87

شركت ايران ارقام

توليد نرم افزار

88

شركت مهندسي دانا افزار
خليج

توليد نرم افزار

http://www.danasystem.net/

89

شركت بهينه افزارپرداز

توليد نرم افزار

http://www.iranrd.net

توليد نرم افزار  -وب
سايت
توليد نرم افزار -
بازاريابي  -سخت
افزار

http://www.toorintan.com/
http://foursunit.com
http://www.raykasoft.com/
http://www.chavoosh.com

شروع كار از سال
1370

http://www.idealsystemco.com

شروع كار از سال
1362

http://www.iranargham.com
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زمينه فعاليت

رتبه شركت

تاريخچه شركت

آدرس سايت

پويا (بهكو)

90

شركت بهينه پردازي
سيستمهاي مهندسي

توليد نرم افزار

91

شركت بيت پرداز

توليد نرم افزار -
سخت افزار

شروع كار از سال
1368

www.probit-ir.com

92

شركت بينالمللي
انفورماتيك سيستم آوران
(باسا)

توليد نرم افزار -
سخت افزار -شبكه

شروع كار از سال
1370

http://www.basaco.ir

93

شركت پردازش باز نوين

94

گروه شركتهاي پرورش
دادهها

شروع كار از سال
1367

http://www.dp.co.ir

95

شركت مهندسي سهند
سامانه برتر

تويد نرم افزار -
سخت افزار  -شبكه -
طراحي وب سايت
توليد نرم افزار و
فناوري اطالعات -
نفت  -گاز و توليد
صنعتي
توليد نرم افزار -
آموزش

شروع كار از سال
1373

http://newocc.com/

شروع كار از سال
1378

http://www.sahandsamaneh.com

96

شركت تراشه پويشگر
سپاهان

توليد نرم افزار-
سخت افزار  -شبكه

شروع كار از سال
1377

www.itpnet.net

97

شركت گسترش
انفورماتيك ايران

توليد نرم افزار -
سخت افزار  -شبكه -
امنيت

شروع كار از سال
1369

http://www.iraninfotech.com

98

شركت خدمات دانا
كامپيوتر

توليد نرم افزار -
شبكه فروش قطعات

شروع كار از سال
1371

http://www.danacomputer.com/

99

شركت بهينه
كارنوآور(سهامي خاص)

توليد نرم افزار -
شبكه  -سخت افزار

شروع كار از سال
1372

http://www.behinehkar.com

100

گروه نرم افزاري خبره

101

شركت خدمات ماشيني
كشتيراني (سهامي خاص)

توليد نرم افزار -
سخت افزار
توليد نرم افزار -
امنيت  -شبكه -
سخت افزار

شروع كار از سال
1386

http://www.khebreh.com

شروع كار از سال
1365

http://www.scsco.net

102

شركت داده پردازي ايران

توليد نرم افزار -
شبكه  -سخت افزار

شروع كار از سال
1363

http://www.dpi.ir

103

شركت سيما سيستم

توليد نرم افزار -
شبكه  -سخت افزار

104

شركت مهندسي نرم افزار
شايگان سيستم

توليد نرم افزار

105

شركت طراحان سيستم

توليد نرم افزار -
فروش قطعات

106

شركت طراحان به انديش

توليد نرم افزار -
امنيت  -شبكه

رتبه يك

رتبه يك

http://simiasystem.com

شروع كار از سال
1370

http://www.shygunsys.com/
http://www.t-s.ir/

شروع كار از سال
1373

http://www.behandish.ir
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شماره

نام شركت

زمينه فعاليت

107

شركت كامپيوتري علم و
صنعت

توليد نرم افزار -
سخت افزار

108

شركت گام الكترونيك

توليد نرم افزار

109

شركت توسعه فناوري
اطالعات خوارزمي

توليد نرم افزار

110

شركت مشاوره و خدمات
رايانه قدس رضوي

نرم افزار  -شبكه

شركت مشاورين برنامه
ريز
شركت مشاورين پارس
سيستم
شركت منظومه شرق
(سهامي خاص)
شركت مهندسي ايران
رايانه

نرم افزار  -شبكه -
اينترنت
توليد نرم افزار -
اتوماسيون
توليد نرم افزار -
مشاوره
توليد نرم افزار -
شبكه

115

شركت مهندسي پارس

توليد نرم افزار

116

شركت مهندسي سيستم
ياس ارغواني

توليد نرم افزار -
شبكه  -مشاوره

117

شركت مهندسي كامپيوتر
يكان

توليد نرم افزار

118

شركت مهندسي
نرمافزاري گلستان

توليد نرم افزار

119

شركت كامپيوتر ميالد

توليد نرم افزار

111
112
113
114

120
121

شركت آرپا (آريانا پرداز
آينده)
گروه نرم افزاري گيتي
گستر

توليد نرم افزار
توليد نرم افزار

رتبه شركت

تاريخچه شركت
شروع كار از سال
1371
شروع كار از سال
1367
شروع كار از سال
1376

آدرس سايت
http://www.elmosanat.com
http://www.gamelectronics.com
http://www.kharazmico.com

http://eram.shirazu.ac.ir
http://www.kamrava.net

شروع كار از سال
1368
شروع كار از سال
1373
شروع كار از سال
1364
شروع كار از سال
1368
شروع كار از سال
1376
شروع كار از نيمه
دوم دهه شصت
شروع كار از سال
1375
شروع كار از سال
1387
شروع كار از سال
1387
شروع كار از سال
1383
شروع كار از سال
1382
شروع كار از سال
1378
شروع كار از سال
1390

http://www.pars-system.com
http://manzoomeh.com
http://www.iranrayaneh.com
http://www.ptcpars.com
http://www.sys-yaas.com
http://www.yekansoft.com
http://www.golsoft.com
http://milad-co.com
http://www.arpaco.ir
http://www.itdev.info

122

شركت آسا نرم افزار

توليد نرم افزار

123

گروه فني مهندسي ايران

توليد نرم افزار

124

شركت طوفان رايان جوان

توليد نرم افزار

125

شركت مهندسي نرم افزار
پايا پارس

توليد نرم افزار -
طراحي وب

http://www.payapars.ir

126

شركت طاها سيستم

توليد نرم افزار

http://www.tahasystem.com

http://www.asaasoft.com
http://www.njrk.net
http://www.2fansoft.ir/
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تدوين ،طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي مهندسي برق مشتمل بر دو فاز عمده عملياتي مي باشند:
 -1فاز مطالعاتي ،تهيه الگوريتم هاي محاسباتي و صحت سنجي آنان.
 -2فاز تهيه نرم افزار تجاري براي پياده سازي الگوريتم هاي محاسباتي
فصل هاي اين گزارش نشان دهنده پتانسيل بسيار خوبي در هر دو فاز در داخل كشور مي باشد و نرم افزارهايي در صنعت برق
در سطوح مختل آن در داخل كشور تدوين ،پياده سازي و عملياتي شده است.
تهيه نرم افزارهايي در سطح شبكه برق و راهبري با توجه به تعداد فراوان واحادهاي محاساباتي و عمليااتي نيازمناد سارمايه
گااذاري و حماياات از ناارم افزارهاااي داخلااي اساات بااا توجااه بااه پتانيساال موجااود ،بااا راهبااري و مااديريت مناسااب
مي توان با استفاده از اين پتانسيل نرم افزارهاي تخصصي در صنعت برق تهيه كرد و با بومي سازي آن اين دانش را در كشور
گسترش داده و قابليت رقابت پذيري با نرم افزارهاي مشابه خارجي را افزايش داد.

 مطالعه و، پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل،سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي
راهبري شبكه برق ايران
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 اقدامات و سياستها، تدوين برنامه:4 فاز

: مراجع-7
" مطالعه و راهبري شبكه برق ايران، پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل،[ تدوين درخت فناوري توسعه فنآوري "طراحي1]
PSYPN16-T2-1:  ويرايش/كد گزارش

" مطالعه و راهبري شبكه برق ايران، پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل،[ آيندهپژوهي فنآوري "طراحي2]
PSYPN16 / T2-2 : ويرايش/ كد گزارش
[3] http://www.tavanir.org.ir/
[4] httphttp://www.nri.ac.ir/
[5] http://www.suna.org.ir/fa/home
[6]http://www.saba.org.ir/fa/home
[7] http://www.igmc.ir/
[8] http://www.moniran.co.ir
[9]http://monenco.com/
[10] http://www.ghods-niroo.com/
[11] http://www.moe.gov.ir
[12] http://www.moshaverniroo.com/w/
[13] http://ceee.isti.ir/
[14]http://www.mpec.ir/
[15]http://www.ipdc.ir/index-f.aspx
[16]http://noorgostar.com/
[17]http://www.mona-consultants.com
[18]http://www.trec.co.ir/
[19]http://www.erec.co.ir/
[20]http://www.krec.ir/
[21]http://www.azrec.co.ir/
[22]http://www.mazrec.co.ir/fa/
[23]http://www.tbtb.co.ir/fa/home
[24]http://www.cloob.com/c/saniakrobot/92382/
[25]http://www.developercenter.ir/forum/showthread.php?544-
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1
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مقدمه

2

در مراحل اول تا سوم تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبکه برق پاس از انجاام مطالعاات اولیاه در

3

زمینه ساختار ،قوانین و درخت فناوری نرمافزار به تدوین چشمانداز و اولویتبندی فناوریهاا پرداختاه شاد .پاس از شناساایی

4

رویههای نرمافزاری اولویتدار در فاز چهارم به تدوین سیاستهای کالن مورد نیاز در سند توسعه نارمافزارهاای شابکه بارق

5

پرداخته می شود .در این گزارش با استفاده از مفهوم نظام نوآوری توسعه فناوری ،به شناسایی چاالشهاای پایش روی مسایر

6

توسعه نرمافزارهای اولویتدار و ارائه سیاستها و اقدامات مناسب برای هریك از آن ها پرداخته شده است .بدین منظور در این

7

گزارش در فصل اول ادبیات ارزیابی نظام نوآوری مرور شده است .در فصل دوم چالشهای مربوط به هر یك از ابعاد ساختاری

8

نظام نوآوری فناوری در هر یك از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه شامل توسعه و انتشار دانش ،فعالیتهای کارآفرینی ،شکل

9

دهی به بازار ،بسیج منابع ،مشروعیت بخشی و جهت دهی به سیستم از سوی تعدادی از متخصصان این حوزه شناساایی شاده

10

است .و سپس به بررسی و ارائه سیاست ها و اقدامات مناسب برای رفع هریك از این چالشها پرداخته شده است .الزم به ذکر

11

است اهداف خرد فناورانه در بخش اقدامات ذیل اقدام تعریف پروژههای ملی مورد حمایت دولات در راساتای نیازمنادیهاای

12

کشور گنجانده شده است.

13
14
15

1

2

3

 -1ادبیات ارزیابی نظام نوآوری

4

فناورانه

5

6
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1
2

مقدمه

3

جهتگیریهای پشتیبان مشتمل بر کلیه اهداف ،راهکارها ،و سیاستهایی هستند که بهمنظور محقق نماودن چشاماناداز و در

4

راستای جهتگیریهای کالن طراحی میشوند .در حقیقت این جهتگیریها را میتوان راههای میانی و خرد برای دستیابی به

5

اهداف توسعه فناوری دانست .در ادامه تالش میشود تا روشی برای طراحی اجزای جهتگیریهای پشتیبان ارائه شود .اما قبل

6

از آن نیاز است تا مرور ادبیاتی بر روشهایی که میتواند در طراحی این اجزا مورد استفاده واقع شود ،صورت پذیرد.

7

در جهتگیریهای پشتیبان ،به دلیل معین بودن چارچوب کلی فرایند توسعه (اهداف کالن و راهبردها) از مرحله قبال ،بساتر-

8

سازی برای عبور موفق از این مسیر موضوع محوری میباشد .باتوجه به موضوع مورد مطالعه که فناوریهای راهبردی اسات،

9

"نوآوری" و فراهم آوردن شرایط "ایجاد ،گسترش و بهکارگرفتن آن" ،بهعنوان اساسیترین بسترساز در مسیر توسعه فنااوری

10

قلمداد میشود .بر این اساس ،آنچه که قرار است در جهتگیریهای پشتیبان یك سند ملی دنبال شود ،مهیاا کاردن بساتری

11

برای خلق ،انتشار و بهرهبرداری از نوآوری ،بهمنظور محقق نمودن جهتگیریهای کالن اتخااذ شاده در مسایر توساعه یاك

12

فناوری راهبردیمیباشد.

13

بر طبق ماموریتی که در جهتگیریهای پشتیبان دنبال میگردد ،سیاست نوآوری یکی از نزدیكترین و متناسابتارین حاوزه

14

ادبیاتی است که مرور آن به شناخت چگونگی ایجاد بسترهای نوآوریمحور کمك مینماید .همانند بخاش جهاتگیاریهاای

15

کالن ،طیف گستردهای از روشها و رویکردها را می توان در قالب مرور ادبیات این بخش مورد مطالعه قرار داد .پاس از ارائاه

16

مرور ادبیاتی از سیاست نوآوری و بررسی روشهای و رویکردهای مورد استفاده در آن ،روش پیشنهادی بارای تادوین اهاداف

17

خرد ،راهکارها ،و سیاستهای پشتیبان در در جهتگیریهای پشتیبان ارائه میشود.
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1

 -1-1مرور ادبیات سیاست نوآوری

2

دولت ها به منظور تسهیل در ایجاد نوآوری به انجام اقداماتی مبادرت میورزند .مجموعهی این اقادامات کاه از جاناب بخاش

3

عمومی 1صورت میپذیرد و بر نوآوری اثرگذار است را سیاستگذاری ناوآوری ماینامناد .از دهاهی  70مایالدی کاه عباارت

4

«سیاستگذاری نوآوری» برای اولین بار در بر سر زبان ها افتاد تاکنون ،کاربردهای این مفهوم دچار تغییارات گونااگونی شاده

5

است.

6

در مطالعهی روند تکامل سیاستگذاری نوآوری دیده میشود که این فرایند ،تغییر در نگاههای موجود در نظریّاهی ناوآوری و

7

اقدام به نوآوری را نیز بازتاب میدهد .بنابراین ،چیزی بهعنوان توسعهی نظریّه ،اقدام و یا سیاستگذاری نوآوری بهطور مستقل

8

از موضوعات دیگر وجود ندارد .بلکه در مقابل ،توسعه مفاهیم و نگاههای موجاود در ایان موضاوعات در یاك فرایناد تکامال

9

تعاملی ،رابطهای دوسویه با یکدیگر دارند .اسمیتس ) (1994و اسمیتس و کولمن (2002)2این توساعه را در یاك نماودار بار

10

مبنای روند توسعهی سیاستگذاری نوآوری بهتصویر کشیدهاند.

11

شکل ( .[1])1-1آن ها چهار مؤلفه را به عنوان محل اثر سیاست نوآوری شناسایی میکنند .عامال اوّل ،طارف عرضاه ( )Sیاا

12

همان فراهمآورندگان دانش (چه عمومی و چه خصوصی) هستند .عامل دوّم ،طرف تقاضاا ( )Dشاامل مشاتریان شارکتهاا،

13

سازمانهای دارای اختیار و دیگر سازمانهایی است که میتوان به عنوان کاربران دانش و محصوالت دانش بنیادین به آنهاا

14

نگریست .عامل سوّم ،زیرساختهای واسطهای )II( 3هستند با هدف ایجااد ارتبااط باین عرضاه و تقاضاا .عامال چهاارم نیاز

15

زیرساخت حمایتی )SI( 4است که شامل عواملی همچون نظام آموزشی ،زیرساختهای مالی و غیرمالی و کیفیت روابط صنعتی

16

میباشد.

17
18
19
1. Public Sector
2. Kuhlmann
3. Intermediary Infrastructure
4. Supportive Infrastructure
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شکل ( :)1-1روندتوسعهسیاستگذارینوآوریاسمیتس و کولمن

4
5
6

همانطور که در

7

شکل ( )1-1پیداست ،روند توسعهی حوزههای تحت تأثیر سیاستگذاری نوآوری با رشد در مؤلفههای محل اثر سیاستها و نیز

8

با رشد روابط آنها همراه بوده است .بر مبنای این روند توسعه میتوان  4مرحله را در تکامل آن بیان کرد.

9

 مرحله (:)Aدر اواخر دههی  ،70سیاستگذاری نوآوری بهطور صریح شروع به ظهور کرد .تمرکز در این مرحله از

10

سیاستگذاری نوآوری بر جمعآوری دانش و سبدی از سیاستها است .همچنین این سیاستها بهطور عمده متشکل

11

از ابزارهای مالی (یارانهها و ابزارهای مالیاتی) ،با هدف اثرگذاری بر عوامل موجود در طرف عرضه دانش ( )Sبودند و

12

به چگونگی توزیع و یا به دستآوری1دانش توجّه زیادی نمیشد.

1. Absorbtion
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1

 مرحله (:)Bدر اواسط دههی  ،80سیاستهای نوآوری به سوی سیاستهای متمایل به اشاعهگرایید .در این مرحله،

2

بکارگیری ابزارهای انتقال دانش و تأسیس مراکز نوآوری مرسوم گردید .همچنین استفاده از ابزارهایی برای ایجاد

3

هماهنگی و پرورش محققان نیز از مشخصههای این مرحله است.

4

 مرحله (:)Cدر اواسط دههی  ،90در تکمیل ابزارهای موجود در مراحل ( )Aو ( )Bدر سیاستگذاریها توجّه بیشتری به

5

ارائهی حمایتهای سازمانی به فرایند نوآوری (بهویژه به شرکتها) معطوف گردید .در این مرحله ،کاربران و عرضه-

6

کنندگان در تعامل با یکدیگر مورد توجه قرار گرفتند .بهتدریج ،سیاستها دربر گیرندهی زیرساختهای حمایتی و

7

بسترهای الزم برای نوآوری نیز شدند .بهطور خالصه میتوان گفت که این مرحله شروعی برای اتخاذ رویکردی

8

منسجمتر برای تحریك نوآوری است و وضع سیاستهای نوآوری گستردهتر و همه جانبهتر گردید.

9

 مرحله ( :)Dدر این مرحله ،رویکردی یکپارچه توسعه یافت و نگرش سیستمی ظاهر شد .بجای تحریك برخی از عوامل

10

و یا روابط خاص ،تمرکز سیاست های نوآوری بر بهبود عملکرد نظام نوآوری در سطح کالن ،معطوف گردید .عالوه بر

11

این تغییر در نگرش ،این واقعیت نیز در این مرحله نهادینه شد که سیاستگذاری نوآوری لزوماً معادل با مشوقهای

12

مالی نیست و میتواند از دیگر ظرفیتهای حکومت و سیاستگذاران نیز بهره برد .روند دیگر در این مرحله ،استفاده-

13

ی صریح از رویکرد نظامهای نوآوری بهعنوان چارچوبی برای تحلیل بوده است .همچنین در این مرحله به راهبری

14

عوامل واسطهای نیز توجه شد.

15

در کنار سیاست نوآوری ،مفهوم سیاست علم قرار میگیرد .این مفهوم به دوران پس از جنگ جهانی دوم تعلق دارد .در حقیقت،

16

تا پیش از جنگ به ایده ی علم به عنوان یك نیروی سازنده توجه نشد .اما پس از آن به نقش سیاستگاذاری علام در امنیات

17

ملی ،سالمت و رشد اقتصادی توجه شد .علت اصلی برای تغییر نگرش به سیاستگذاری علم ،چگونگی اتمام جنگ جهانی دوم

18

و شروع جنگ سرد ذکر میشود .مهمترین مسائل در سیاست گذاری علم مربوط باه تخصایص مناابع کاافی باه علام ،توزیاع

19

هوشمندانهی آنها میان فعالیتهای مختلف با هدف حصول اطمینان از استفادهی کارای منابع و کمك به رفاه اجتماعی باوده
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1

است .اهداف سیاستگذاری علم نیز شامل ایجاد منزلت ملی 1و ارزشهای فرهنگی عالوه بر اهداف اجتماعی و اقتصادی و نیز

2

امنیت ملی است.

3

در نهایت ،سیاستگذاری فناوری به سیاستهای اشاره دارد که بر فناوریها و بخشها متمرکز هستند .سیاست فناوری بیشاتر

4

بر فناوریهای دانشبنیان نظیر انرژی هستهای ،فضانوردی ،کامپیوترها ،داروسازی و مهندسی ژنتیك که محور رشد اقتصادی

5

هستند ،متمرکز است .مفهوم سیاستگذاری فناوری برای کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته متفاوت اسات .در کشاورهای

6

توسعهیافته این مفهوم مربوط به ایجاد ظرفیت برای تولید فناوریهای دانشبنیان نوظهور و بکارگیری این ناوآوریهاا اسات.

7

درحالی که در کشورهای درحال توسعه ،این مفهوم به چگونگی ایجاد توانایی در رابطه با جذب و استفاده از این فناوریهاا در

8

هنگام ورودشان به بازار میپردازد .اهداف سیاستگذاری فناوری با اهداف سیاستگذاری علم تفاوت چندانی نمیکند .باا ایان

9

وجود ،تفاوت میان این دو نوع سیاستگذاری را میتوان در فاصله گرفتن سیاستگذاری فناوری از مالحظاات فلسافی عاام و

10

گرایش آن به توجه بیشتر و کاربردیتر به منزلت ملی و اهداف اقتصادی بهصورت کاربردی خالصه کرد .در مجموع ،مقایساه

11

میان سه نوع سیاست علم ،فناوری ،و نوآوری را میتوان در قالب)Error! Unknown switch argument.به تصویر کشید.

1. National prestige
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1
2

شکل ( :)2-1روابط میان سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری

3

درکنار مباحثی که از سیاستگذاری نوآوری مطرح شد ،مفاهیمی نیز وجود دارند که در قالب سیاستگاذاری ناوآوری و بارای

4

تحلیل تغییر فناورانه بهکار می روند .در سیاست نوآوری ،تغییر فناورانه (یا توسعه یك فناوری جدید) غالبا تحت عنوان گذارهای

5

فناورانه بررسی میگردد .این گذارها فرایندهایی تکاملی و مرحلهمند بوده که نیازمند راهبری در طول زمان هساتند .در اداماه

6

سعی میشود تا به تشریح بیشتر این مفاهیم پرداخته شود.
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1

 -1-1-1مفهوم گذار فناورانه

2

فناوری از نگاه جامعهشناسی چیزی فراتر از ماهیت فنی و بهصورت پیکرهبندی 1دارای ماموریتی خاص تعریف میشاود] .[2در

3

این تعریف منظور از پیکرهبندی ،مجموعهی بهمپیوستهای 2از اجزا میباشد .داشتن ماموریت هم به برآورده نمودن کارکردهای

4

اجتماعی-اقتصادی اشاره دارد .با درنظر گرفتن این تعریف ،ظهور فناوریهای تازه همواره با مشکل عدم تطابق 3با پیکرهبندی-

5

های موجود 4نظامهای فنی-اجتماعی روبهرو خواهد بود  .این عدم تطابق به دلیل وجود اثرگاذاری دوطرفاه میاان فنااوری و

6

ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی محیط توسعه بهوجود میآید .فناوریهای موجود بهطور عمیقی با شیوههای کاربری ،5سابك

7

زندگی ،فناوریهای مکمل ،مدلهای کسبوکار ، 6و ساختارهای نهادی سیاسی در ارتباط هساتند .از ایان رو ،تغییار فناوراناه

8

مفهومی گسترده تر از تولید یك فناوری جدید پیدا کرده و تا دگرگونی در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی را نیز شامل میشود.

9

نتیجه اینکه تغییر فناورانه دارای ماهیتی چندبعدی است که باید در تحلیل و سیاستگذاری آن درنظر گرفته شود.

10

سوال اساسی دیگری که در تغییر فناورانه در سطح ملی بهوجود میآید ،پیرامون چگونگی تشکیل لختی 7در نظاام اجتمااعی-

11

فنی و نحوهی غلبه بر آن است] .[3وجود لختی نسبت به شرایط موجود باعث میشود تا تغییر فناورانه همراه با تغییر تدریجی

12

(نه بنیادین) در نظامهای اجتماعی-اقتصادی-فناورانه 8بهوقوع بپیوندد .این نظامها شاامل مجموعاهای از کانشگاران (افاراد

13

حقیقی ،بنگاهها ،و سازمانها) ،نهادها (هنجارهای اجتماعی و فناورانه ،9مقررات ،10و معیارهای عملکرد مطلوب ،)11مصنوعات و

14

دانشهایی میشود که با هم در تعامل بوده و خدمتی مشخص را به اجتماع ارائه میکنناد] .[4بناابراین مایتاوان گفات کاه

15

تدریجی و تکاملی بودن دومین ویژگی مهم در تغییرات فناورانه است.

1.Configuration
2.Interrelated
3.Mismatched
4.Established configuration
5.User practice
6.Business models
7.Inertia
8.Socio-technical systems
9.Societal and technical norms
10.Regulations
11.Standards of good practice
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1

1

با برخورداری از دو ویژگی چندبعدی بودن تغییر و نیز تکاملی (تدریجی) بودن آن ،از تغییر فناوری به صورت یك مسیر گاذار

2

یاد میشود .گذار عبارت است از مجموعهای از فرایندهای تدریجی ،2پیوسته در طول زمان ،چند سطحی ،3چناد مرحلاهای ،4و

3

شتابدهندهای 5که با هدف ایجاد تغییرات فراگیر در ابعاد اجتماعی ،فنی ،اقتصادی بهوقوع پیوسته و منجر به دگرگونی نظاام-

4

های اجتماعی-فنی موجود میگردد .بنابراین ،گذار نهتنها مسیری برای تغییرات فناورانه است ،بلکه تغییر در عادات ،آییننامه-

5

ها ،زیرساختها ،و فرهنگ مصرف را نیز شامل میشود] .[3مفهوم گذار فناورانه در سطوح مختلاف بنگااه ،بخاش ،منطقاه ،و

6

کشور قابل تعریف است.

7

با این توصیف و تعریف ارائه شده ،اکنون الزم است تا بررسی شود که چه مکانیزمهای کالنی منجر به وقوع گاذار مایشاوند.

8

این بررسی در زیربخش بعدی و در قالب مکانیزمهای تکاملی گذار انجام میشود.

9

 -2-1-1مکانیزمهای تکاملی گذار

10

اگرچه در گذار فناورانه تغییرات گسترده و عمیقی بهوقوع میپیوندد ،اما این مسیر بیش از اینکه ماهیت واگشت( 6تغییر بنیادین)

11

داشته باشد ،دارای ویژگیهای تکاملی است] .[5این تکامل فناورانه با دو مکانیزم مختلف قابل رخداد است:

12

 تنوع ،انتخاب ،و ابقاء :7در این سازکار تکاملی ،با تشویق محیط نوآوری به ایجاد تنوع و گزینههای جایگزین فناورانه،

13

گسترهای از فرصتها برای تکامل نظام اجتماعی-فنی پدید میآید .این فرصتهای پدید آمده برای تبدیل شدن به

14

واقعیت با مقاومت پیکرهبندی موجود (در نظام اجتماعی-فنی) روبهرو میشوند .بهعبارت دیگر ،نظام اجتماعی-فنی

15

موجود با ایجاد بستری از مکانیزمهای بازار یا مجموعهی انتظارات ،8به محدود کردن دامنه تنوع و پاالیش و انتخاب

16

گزینههای مختلف میپردازند .گزینههای برگزیده شده جایگزین اجزای قدیمی در پیکرهی نظام اجتماعی-فنی می-

1.Transition pathway
2.Gradual
3.Multi-level
4.Multi-stage
5.Reinforcing
6.Revolution
7.Variation, Selection, Retention
8.Expectations
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1

گردد .در نهایت ،بهمنظور تثبیت تغییرات تدریجی بهوقوع پیوسته ،در آخرین مرحله به ابقاء و پایدارنمودن تغییرات به-

2

وجود آمده در پیکرهبندی موجود پرداخته میشود.
2

3

 بروز نوآوری و پیکرهبندی مجدد :1در این سازوکار تکاملی ،نوآوریهای فناورانه پدید آمده دارای ماهیت همزیگرانهای

4

در ارتباط با نظام اجتماعی-فنی موجود میباشند .بنابراین ،ظهور هر نوآوری به پرکردن خالءای (نیازی) از پیکرهبندی

5

موجود کمك میکند .با قرارگیری نوآوری در نظام موجود ،زمینه برای ایجاد تغییرات بعدی بهوجود آمده و در پی

6

وقوع تغییرات پیاپی ،3پیکرهبندی نظام موجود مورد بازساخت قرار میگیرد.

7

با درنظر داشتن این مکانیزمها ،تکامل گذار با وقوع مراحل مختلف بهوقوع میپیوندد .این مراحل بههمراه ویژگیهای آنها در

8

زیربخش بعدی مورد بررسی قرار میگیرد.

9

 -1-2-1-1مراحل تکاملی گذار

10

گذار مجموعهای از تغییرات است که در حوزههای مختلف بهوقوع میپیوندد ،وقوع هر تغییر زمینه را برای تغییارات در حاوزه-

11

های دیگر فراهم میکند .بر این اساس ،در گذار پویایی در الیههای مختلف رخ داده (کالن ،میانی ،خرد) و رشد و تکامال 4در

12

حوزههای متفاوت بهوقوع میپیوندد .اما این تغییرات بنیادین و تکاملها بهطور همزمان در حوزههای مختلف بهوقوع نپیوسته و

13

ماهیت تدریجی دارد.

14

تفکر سیستمی فرایند گذار را با نگاه تغییرات در متغییرهای انباشت و جریان 5توصیف میکند .انباشات متغییرهاایی از سیساتم

15

هستند که به آرامی و در طول بازه طوالنی از زمان تغییر میکنند .جریان نیز متغییرهایی هستند که در بازههای زمانی کوتااه-

16

مدت دامنه تغییرات گستردهای را از خود نشان داده و ارتباط میان متغییرهای انباشت را نیز برقرار میکنند .با این نگااه ،گاذار

17

نتیجه توسعه بلندمدت انباشتها و تغییرات کوتاهمدت جریانهاستشکل (.)3-1

1.Unfolding and reconfiguration
2.Symbiotic innovations
3.Cascade dynamics
4.Co-evolution
5.Stock and flow
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1
2

شکل ( :)3-1پویاییهای کوتاهمدت و بلندمدت در فرایند گذار

3

سرعت ،گستردگی ،و بازه زمانی وقوع تغییر ابعادی هستند که نوع گذار فناورانه را مشخص مینمایند .همانطور که پیشتر در

4

تعریف گذار مورد بررسی قرار گرفت ،یکی از مهمترین ویژگیهای این تغییر چندبعدی فناورانه و مرحلاهمناد باودن آن اسات.

5

پیشتوسعه ،برخاست ،جهش ،و پایداری چهار مرحله در تکامل مسیر گذار هستند شکل (.)4-1

6
شکل ( :)4-1مراحل تکاملی گذار

7
8
9
10
11

 پیشتوسعه :1این مرحله با عدم تغییر محسوس در شرایط کنونی همراه بوده و ماموریت اصلی آن پشتیبانی از ایجاد
تنوع در نظامهای اجتماعی-فنی است .در این حالت تعادل پویا در نظام اجتماعی-فنی برقرار است.
 برخاست :1تغییرات ابتدایی در پیکرهبندی موجود ظهور کرده و تکانه الزم برای ایجاد دگرگونی در نظام اجتماعی-فنی
فراهم میشود.
1.Pre-development
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 جهش :2تغییرات محسوس و گسترده در نظام اجتماعی-فنی پدید آمده و فرایندهای یادگیری و انتشار دانش و تغییرات
نیز بهوقوع میپیوندد.

2
3

13

 پایداری :3پیکرهبندی جدیدی شکل گرفته و تعادلی پویا در نظام اجتماعی-فنی برقرار میگردد.

4

یکی از مهمترین مسایلی که در قالب ادبیات سیاست نوآوری مطرح میشود ،چگونگی فراهم آوردن شرایط الزم برای حرکات

5

در طول این مراحل تکاملی است .این موضوع تحت عنوان راهبری فرایندهای گذار در زیربخش بعدی مورد مطالعه قرار می-

6

گیرد.

7

 -2-2-1-1راهبری فرایندهای گذار

8

اگر گذار بهصورت مجموعهای از مسیرهای ممکن توسعه در نظر گرفته شود ،راهبری وسیلهای اسات بارای تاثیرگاذاری (ناه

9

کنترل کامل) جهت ،وسعت ،و سرعت این مسیرها] .[5با درنظر داشتن مسیر گذار به صاورت فراینادی پیچیاده و چندبعادی،

10

وجود یك نیروی راهبری و هدایت برای مراحل گذر از مراحل مختلف آن احساس میشود.

11

از مفهوم راهبری 4و هدایت در گذارهای فناورانه برداشتهای مختلف میشود .راهبری مسیر گذار نه فقاط باه معنای نظاارت

12

باال-به-پایین دولتی( 5که در آن دولتها به اتخاذ سیاستهای الزامآور میپردازند) است و نه فقط داشتن رویکرد بازار آزاد( 6که

13

در آن تغییرات اجتماعی-فنی توسط نیروهای بازار بهوقوع میپیوندد) .منظور از راهبری در مطالعات گذار رسایدن باه تعاادلی

14

میان سه بخش دولت ،بازار ،و جامعه است .این هدف با توسعه سیاستها در فرایندی تعاملی باا حضاور کانشگاران مختلاف

15

محقق میگردد  .اینها سیاستهایی هستند که بر پایهی تفاهم و توافق ایجاد شده در بسترهای شبکهای مشتمل بر همکاری

16

و یادگیری میان کنشگران متعامل توسعه پیدا میکنند .در مجموع ،برنامهریزی باال-به-پایین ،بهرهمندی از پویاییهای بازار،

17

و مدیریت شبکهها (ایجاد توافق جمعی) منعکس کنندهی تعریف موردنظر از مفهوم راهبری گذار هستند.
1.Take-off
2.Acceleration
3.Stabilization
4.Governance
5.Top-down steering by government
6.Liberal free market approach
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1

در ادامه به ضرورت راهبری مورد بحث قرار میگیرد.

2

 -3-2-1-1ضرورت راهبری گذار

3

لَختی بهوجود آمده (در طول زمان) در پیکرهبندی نظامهای اجتماعی-فنی غالبا به ایجاد قفلشدگی 1و یا وابستگی باه مسایر

4

منجر میشود .این وضعیت موانع زیادی را در مسیر گذارهای فناورانه بهوجود میآورد .بر ایان اسااس ،گاذار فناوراناه نیازمناد

5

مداخلههای هوشمندانه از جانب کنشگران نظام اجتماعی-فنی هستند .با درنظرگیری این مداخله هوشمندانه ،فرایند گاذار باه

6

مسیری هدایت شده ،هدفمند و جهتدار (از پیش) که نیازمند برنامهریزی است تبدیل میشود] .[6در این هدایتدهی ،کنش-

7

گران سیاستگذار و نهادهای قانونگذار نقش اصلی را برعهده دارند ،اگرچه مشارکت یکپارچه کلیه کنشگاران نیاز ضاروری

8

است.

9

 -4-2-1-1اساس مداخالت سیاستگذارانه در راهبری گذار

2

10

بهطور کلی انجام مداخالت گسترده در مراحل مختلف فرایند گذار نهتنها نمیتواند اهداف توسعه را محقق کناد ،بلکاه ممکان

11

است آثار گذار را از مسیر رشد طبیعی خود نیز منحرف میکند .شکست بسیاری از کشورهای درحال توسعه (مانناد کشاورهای

12

اروپای شرقی در دهه  )60که با پیروی از مداخله گسترده ،دولت را جانشین بازار نموده بودند ،شااهدی بار ایان مدعاسات .در

13

ادبیات امروز سیاست نوآوری ،مداخالت سیاستگذارانه ،نه در تمام مسیر گذار ،بلکه تنها در نقاط شکست آن مجاز است .نقاط

14

شکست بخشهایی از فرایند گذار هستند که بهطور طبیعی قابل رفع و بهبودی نبوده و نیازمند مداخله هوشمندانه هساتند .بار

15

این اساس ،پایهی مداخالت سیاستگذارانه در راهبری فرایند گاذار بار پایاهی وقاوع ساه نوعشکسات باازار ،3سااختاری ،4و

16

دگرگونی 5است .بازار رقابتی کامل و غیرمتمرکز باعث بهوجود آمدن کمبود سرمایهگذاری در فعالیتهای توسعه دانش میشود

17

و این علت اصلی برای مداخله بر اساس شکستهای بازار است .اما شکست یك سیستم همیشه بهدلیل کمبود سرمایهگاذاری

1.Lock-in
2.Path-dependency
3.Market failure
)4,Systemic failure (structural
)5.Systemic failure (transformational
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1

نیست .بلکه مکانیزمهای نیز وجود دارند که منجر به عملکرد پایین سیستم شده و از آنها بهعنوان شکستهای ساختاری یااد

2

میشود .اصالح این شکست ها در بعضی شرایط نیازمند حرکت در مسیر خالف جهت بازار رقابتی و کامل میباشد (مانند ایجاد

3

همکاری و شبکهسازی بین بنگاهها و دانشگاهها) .در نهایت ،گونهای دیگر از شکستها نیز وجود دارد که جدا از دو نوع قبلای

4

بوده و رفع آنها برای تضمین گذار در بلندمدت ضروری است .این شکستها ،شکستهای دگرگونی نام میگیرناد .در زیار -

5

گونههای مختلف از سه نوع شکست از نگاه وبر و روراچر ( )2012توضیح داده شده است:

6

شکست بازار

7

 عدم تقارن اطالعات :عدم تعین پیرامون خروجی و افق زمانی کوتاهمدت سرمایهگذاری بخش خصوصی

8

 سرریز دانش :ویژگیهای کاالی عمومی و نشت دانش تولیدی

9

 هزینههای جانبی :وجود هزینههای جانبی تخریب زیستمحیطی

10
11
12
13
14
15

 بهرهبرداری بیش از حد از منابع :بهرهبرداری بیش از حد از منابع در نبود نهادهای قانونگذار
شکستهای ساختاری
 شکست زیرساختها :ضعف و نقصان در زیرساختهای فیزیکی کنونی که برای انجام فعالیتهای نوآورانه
ضروری هستند
 شکست نهادی :شکست بهدلیل مکانیزمهای نهادهای رسمی و غیررسمی که مانع انجام فعالیتهای نوآورانه
میشوند

16

 شکست شبکهای :وجود تعامالت قوی و یا ضعیف میان کنشگران

17

 شکست توانمندی :نبود توانمندیهای الزم برای سازگار شدن با تغییرات و شرایط و فرصتهای فناورانه

18
19
20
21

شکستهای دگرگونی
 شکست جهتیابی :نبود چشمانداز مشترک ،عدم توانایی در یکپارچهسازی فعالیتها ،کمبود قوانین و استانداردها،
نبود منابع مالی هدفگذاری شده برای تحقیقات
 شکست تبیین نیاز :نبود شرایط برای پیشبینی و یادگیری از نیازهای بازار و مشتری
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 شکست یکپارچگی سیاستها :نبود یکپارچگی افقی و عمودی میان سیاستها

2

 شکست بازخوردی :عدم توانایی سیستم در پایش و اصالح فرایند راهبری

3

بر پایهی این نقاط شکست که اساس مداخالت سیاستگذارانه است ،رویکردهای تحلیلی مختلفی برای تشریح وضعیت موجود

4

گذار و نیز تجویز سیاستها و راهکارها توسعه پیدا کرده است .این رویکردها در زیر بخشهای بعادی باهطاور مبساوط ماورد

5

بررسی قرار میگیرد.

6

 -3-1-1رویکردهای تحلیلی نوآوری

7

رویکردهای تحلیلی نوآوری شامل مجموعهای از مکاتب ،مدلها و ابزارها هستند که برای توصیف وضعیت موجود و استفاده از

8

آن در جهت سیاستگذاری نوآوری بهکار گرفته میشود .این مدلها و ابزارها را میتاوان هام در سیاساتگاذاری ناوآوری و

9

فناوری و هم در تدوین راهکارهای فناوری بهعنوان یك روش مورد استفاده قرار داد .برای هماین منظاور ،در ایان بخاش باه

10

بررسی این رویکردها از منظرهای مختلف پرداخته میشود .بررسی رویکردهای تحلیلی نوآوری در این بخاش در ساه ساطح

11

کالن (مکتب توسعه) ،میانی (مدل کالن فرایند نوآوری) ،و خرد (مدل سیستمی فرایند نوآوری) صورت میپذیرد.

12

در علم اقتصاد ،به توسعه اقتصادی کشورها از نگاه مکاتب گوناگونی نگریسته میشود .هر یك از ایان مکاتاب ،باا دارا باودن

13

نگاهی خاص نسبت به فناوری ،سیاستهایی متفاوتی را برای توسعه و صنعتی شدن کشورها ارائه مینمایند .از این رو ،بررسی

14

این مکاتب با درنظرگرفتن نگرش هریك نسبت به فناوری ،در انتخاب رویکارد نهاایی تحلیال ضاروری اسات .باهطاورکلی،

15

نظریاتی که بهطور گسترده مورد استقبال مجامع آکادمیك دنیاا قارار گرفتاهاناد را مایتاوان در چهاار دساته سااختارگرایان،

16

نئوکالسیكها ،نئوشومپترینها و نهادگرایان تقسیمبندی نمود جدول (.)1-1

17

 ساختارگرایان مهمترین علت در عقبماندگی کشورهای توسعه نیافته را وابستگیهای تجاری ،مالی ،فناورانه و مدیریتی

18

به کشورهای پیشرفته دانسته و معتقد به توسعه درونگرا و دخالت مستقیم دولت در توسعه صنایع و فناوریهای

19

هستند.
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1

 نئوکالسیكها با تاکید بر مدیریت فعالیتهای اقتصادی در قالب دولت حداقل و اقتصاد بازار ،بر رقابت بین بنگاههای

2

اقتصادی ،آزادسازی (مقرراتزدایی و خصوصیسازی) ،و مشارکت در تجارت بینالمللی (تجارت خارجی بهمثابه موتور

3

رشد اقتصاد) توجه میکنند.

4

 نهادگرایان با تمرکز بر مسایلی نظیر ساختار و عملکرد سیستمهای اقتصادی ،تغییرات فناوری ،و تعیین اولویتها و

5

اهداف ملی توسعه ،راهبرد صنعتی شدن از طریق یادگیری را در جهت توسعه صنعتی کشورهای درحالتوسعه پیشنهاد

6

میکنند.

7

 نئوشومپترینها با تکیه بر دو نظریه سیکلهای بلند توسعه اقتصادی و تخریب سازنده شومپیتر ،تحوالت سریع فناورانه

8

را فرصتی برای توسعه صنعتی کشورهای درحالتوسعه و حضور در بازارهای جهانی قلمداد میکند و نظام نوآوری را

9

بهعنوان ابزار بهرهبرداری از این فرصت معرفی میکنند.
جدول (:)1-1مقایسه مکاتب توسعه اقتصادی

10
کانون تحلیل

ساختارگرایان
آثار خارجی

نئوکالسیکها
هزینهها در کوتاهمدت

نئوشومپترینها
یادگیری تعاملی

نهادگرایان
توانمندیهای نهادین

نگرش به فناوری

عامل وابستگی

کاالی قابل مبادله

نگرش به نیروی کار

نیروی کار ارزان و فراوان
ماهر و نیمهماهر
دخالت گسترده

بعنوان هزینه

دانش تجلییافته در
ماشینآالت که بهراحتی
قابل انتقال نیست
بعنوان منبع

فرایندی قابل یادگیری

دولت حداقل

مداخله راهبردی

نقطه ورود به صنعت

جایگزینی واردات

پس از بلوغ یك صنعت و
با تکیه بر مزیتهای داخلی

با ظهور یك صنعت

نگرش به رقابت

حمایت مطلق از بنگاههای
داخلی
آمریکای التین دهه 1960
تا 1970

رقابت حداکثری

رقابت محدود برای ایجاد
نوآوری
اروپا ،اسکاندیناوی و ژاپن
در دهه 1990

نقش دولت

کشورهای استفاده
کننده

11

انگلیس و ایاالت متحده در
دورههای ریگان و تاچر

بعنوان منبع با تاکید ویژه بر
مهندسین
مداخله راهبردی
پس از ظهور و قبل از
استانداردیزه شدن و با تکیه
بر مزیتهای رقابتی
رقابت کنترلشده برای
حصول بازه مقیاس
کشورهای جنوب شرق
آسیا مانند اندونزی ،فیلیپین
و مالزی و همچنین ترکیه
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1

در میان این مکاتب ،مکتب اقتصادی نئوشومپترین با توجه به ویژگیهای مطرح شده برای آن ،دارای تطابق بیشتری با شرایط

2

حاضر در کشور ایران است .یکی از این مهمترین ویژگیهای این مکتب توجه بر مفهوم نوآوری اسات .در اداماه و در ساطوح

3

میانی و خرد بر مدلها و رویکردهایی که تمرکز میگردد که نوآوری را در مرکز توجه خود دارند.

4

نوآوری عبارت است از فرایندهای جستجو ،کشف ،1آزمایش ،توسعه ،شبیهسازی 2و پذیرش یك محصاول ،فرایناد جدیاد و یاا

5

تغییرات سازمانی .نوآوری متشکل از دو جزء اصلی خلق ایدهی جدید (اختراع) ،و تبدیل ایده خالقانه باه کساب وکاار (بهاره-

6

برداری) است.عدم تعین ،تاکید بر یادگیری در حین اجرا ،یادگیری درحین استفاده و خاصیت تجمعی ،3فروض اساسای هساتند

7

که نوآوری را از مفاهیم مشابه جدا میکند] .[7نوآوری را میتوان به از ابعاد گوناگون دستهبندی نمود جدول (.)2-1
جدول ( :)2-1دستهبندی نوآوری از ابعاد مختلف

8
معیار
درجه تغییر
هدف نوآوری
موضوع نوآوری
اثرگذاری

انواع
نوآوری تدریجی ،نوآوری بنیادین ،پارادایمهای فناورانه-اقتصادی
نوآوری در محصول ،نوآوری در فرایند
نوآوری فناورانه ،نوآوری اداری (غیرفناورانه)
نوآوری افزایشدهنده شایستگی ،نوآوری مخرب شایستگی

9
10

فرایند نوآوری شامل مجموعه فعالیتهایی است که منجر به شکلگیری نوآوری در یك سیستم میگردد .تولید دانش ،تبادیل

11

دانش به مصنوع بهوسیلهی فرایندها ،سیستم ها ،محصوالت و خدمات و در نهایت تطابق دادن پیوسته مصنوع با نیاز بازار ،ساه

12

زیر فرایند اصلی در فرایند نوآوری میباشند که هریك به سطوح خردتری تقسیم میگردد.

13
14
15
16

1.Discovery
2.Imitation
3.Cumulativeness

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

19

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

1

ويرايش اول،تير 1394

جدول ()3-1

2
3
4
5
6
جدول ( :)3-1فرایندهای نوآوری

7

تولید دانش علمی و فناورانه

تبدیل دانش به مصنوع

تطبیق مصنوع با نیاز بازار

تخصصپروری کارکردی و یکپارچهسازی-ظهور آزمایشگاههای تحقیق و توسعه
صنعتی
2
1
همگرایی فناورانه و تجزیه عمودی فناوریهای تولید
ارتباط صنعت با دانشگاه
حفظ روندهای فناورانه همراه نظریههای علمی
آگاهی از برنامههای حمایت مالی دولتی
حفظ یکپارچگی سیستمی
مدیریت عدم تعین موجود در نوآوری
درک نیازهای بازار
تطابق مصنوع با نیازهای بازار

8
9

در ادبیات مدل های مختلفی وجود دارد که با تعریف ارائه شده از فرایند نوآوری ،به تصویرسازی از واقعیت موجاود مایپاردازد.

10

مجموعه این مدلها را میتوان به سه دستهی اصلی تقسیم مدلهای خطی نوآوری ،مدلهای پیونادی و تعااملی ناوآوری ،و

11

مدلهای یکپارچه سیستمی تقسیم کرد.

12

مدل های خطی ،نوآوری را نتیجه فرایند خطی دانسته که از مراحل مختلف پژوهش پایه ،کاربردی ،تحقیق و توساعه ،تجااری

13

سازی ،بازاریابی و در انتها انتشار ،به صورتی متوالی و سلسله مراتبی و در مسیری یك طرفه تشکیل شده است .دو مدل فشاار

14

فناوری 3و کشش بازار 1از مدلهای مطرح در این حوزه هستند.

1.Technological Convergence
2.Vertical Disintegration
3.Technology pull
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1

مدل پیوندی و تعاملی نوآوری ،نوآوری را نتیجه یك فرایند خطی ندانسته و با تاکید بر فرایند مرحلاهای ناوآوری ،حلقاههاای

2

بازخوردی میان فعالیتهای تحقیق و توسعه و بازاریابی برقرار مینماید .در این مدل ،ترکیبی از کشش و رانش بازار و فنااوری

3

مطرح میگردد].[8

4

مدل یکپارچه سیستمی ،به وجود همکاری و رابطهی دو طرفه میان اجزا مختلف اشاره دارد .بنابراین ،وجاه تماایز اصالی ایان

5

مدلها با گروهای قبلی را میتوان در توسعه موازی نوآوری کامال یکپارچه ،داشتن یك نگاه کلگرا به فرایند نوآوری ،و شامل

6

شدن اجزای مختلف و روابط متفاوت میان آنهاست.
جدول ( :)4-1مقایسه مدلهای کالن فرایند نوآوری

7
مدل خطی

مدل تعاملی نوآوری

مدل سیستمی نوآوری

نوآوری
دوره مطرح

1970-1960

1980-1970

2000-1980

شدن
منبع نوآوری
فرایند نوآوری
مدلهای مطرح

تحقیق و توسعه؛
بازار
خطی و یکطرفه
مدل فشار فناوری،
کشش بازار

تعامل میان تحقیق و توسعه و بازار
مرحلهای با درنظرگرفتن حلقههای
بازخوردی
مدل Rothwell&Zegveld؛
مدل Kline and Rosenber

کلیه اجزای دخیل در نوآوری با درنظر گرفتن
روابط میان آنها
یکپارچه با درنظرگیری کلیه اجزا و روابط
سیستمی
نظامهای نوآوری ،سیستمهای اجتماعی فناورانه،
مدل الماسی پورتر ،تحلیل داده-ستاده ،رویکرد
بلوکهای توسعه

8
9

 -1-3-1-1رویکردهای سیستمی نوآوری

10

تاکنون رویکردهای سیستمی مختلفی برای تحلیل فرایند نوآوری (تحلیل روند موجود ،تحلیل سیاستها ،2و سنجش اثرگذاری

11

سیاستها) ارائه گردیده است .در ادامه سعی می شود به صورت اجمالی این رویکردها توصیف و ساپس بااهم مقایساه گاردد.

12

هدف از مقایسه این رویکردها انتخاب بهترین یا بدترین رویکرد نیست ،بلکه هدف تشخیص نقاط ضعف و قاوت و دامناه اثار
1.Market push

2تحلیل سیاستها روشی است که در شناسایی موانع و مشکالت سیستمی و نیز تعیین بهترین گزینهی سیاستی با توجه به سطح
پوشش مشکالت مورد استفاده قرار میگیرد.
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1

بخشی هر رویکرد است .با توجه به این مقایسه ،میتوان رویکرد مناسب تحلیل و سیاستگذاری را با توجاه باه ویژگایهاای

2

مسئله انتخاب نمود .براساس تئوری تکاملی شومپیتر ،کلیه این رویکردها را میتوان به دو دستهی رویکردهای شبهتکااملی 1و

3

تکاملی 2تقسیم نمود.

4

در ادبیات از رویکردهای مختلفی برای مطالعه و توصیف نظامهای اجتماعی-فنی و یا راهبری فرایند گذار استفاده شده است.

5

مارکارد و همکاران ()2012دامنهی گستردهای از چارچوبها و روشهای نظری را برای توضیح و مطالعهی مسیر گذار پیشنهاد

6

میکنند .نظریههای عمومی مانند نظریه اقتصاد تکاملی ،3نظریهی شبکههای کنشگران ،4و رویکردهایی باا تاکیاد بیشاتر بار

7

فناوری مانند ساخت اجتماعی فناوری ،5ارزیابی سازنده فناوری ،6موجهاای بلناد ،7مطالعاات آینادهپژوهای فنااوری ،8راهباری

8

بازخوردی ، 9و جامعهشناسی انتظارات 10نمونههایی از این چارچوبها و روشهای عماومی ماورد اساتفاده در مطالعاات گاذار

9

هستند.

10

عالوه بر این روشهای عمومی ،گونههایی دیگر از رویکردها وجود دارند که بهطور خاص برای تحلیال و راهباری گاذارهای

11

فناورانه توسعه داده شده و مورد استفاده قرار میگیرند .این رویکردها به دو دسته تکاملیها و شبهتکاملیها تقسیم میشوند.

12

در رویکردهای تکاملی نوآوری ،تنوعهای فناورانه در محیط انتخابی 11متکی بر مکانیزمهای بازار پدید آماده و فرایناد تکامال

13

بدون مداخله و جهتدهی از خارج بهوقوع میپیوندد .دو نقد بر نگاه تکاملی وارد میشود :اول اینکاه باازار تقاضاا و تماایالت

14

مصرف 12در نوآوریهای فناورانه بنیادین (که در گذار بهوجود میآیند) هنوز شکل نگرفتهاناد .باهعباارتدیگار ،باازار ،عاادات

15

مصرف ،و فناوریهای جدید بهطور همزمان بهظهور میرسند .در این حالت ،فرایند انتخاب چیزی از فراتر از پذیرفتن از میاان

1.Quasi-evolutionary approach
2.Evolutionary approach
3.Evolutionary economic theory
4.Actor network theory
5.Social construction of technology
6.Constructive technology assessment
7.Long waves
8.Technology future study
9.Reflexive governance
10.Sociology of expectations
11.Selection environment
12.Preferences
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1

گزینههای نوآوری بوده و مفهوم پذیرش مصرفکننده و نهادینه نمودن آن در عادات زندگی و بومیسازی را نیز شامل میشود

2

 .نقد دوم بر این موضوع تاکید دارد که عالوه بر بازار و مصرفکننده ،سیاستها ،نهادها ،و شبکهها نیز در شکلدهی به محیط

3

انتخاب نقش اساسی دارند .بنابراین گذار فرایند تکاملی مشارکتی 1است.

4

در طرف مقابل ،رویکردهای شبهتکاملی فرایند تکامل را کامال بدون جهت نداسته و سعی در مداخله و جهتدهی آن از طریق

5

محیط تنوع مبتنی بر فعالیتهای راهبردی کنشگران دارد .این فعالیتها راهبردی در راستای ایجاد ناوآوری در محایطهاای

6

حفاظت شده و نیز محیط انتخاب مبتنی بر انتظارات شکلگرفته انجام میشود .ریپ ( )1992و اساکات ( )1992معتقدناد کاه

7

دررویکردهای شبهتکاملی ،وقوع گذار در کارزاری از بیمها و امیدها 2بهوقوع میپیوندد .منظور از این کارزار ،رویایی انتظاارات

3

8

مختلف ،تجارب ،موفقیتها و شکستهای پیشین است که کنشگران موجود در نظام اجتماعی-فنی در یك محیط اجتماعی-

9

شناختی 4شکل دادهاند .این انتظارات و تجارب بهصورت تجمعی و در سالهای متوادی در اذهاان کانشگاران شاکلگرفتاه،

10

درنتیجه از میان بردن و تغییر آنها در کوتاهمدت بهوقوع نمیپیوندد .در این رویکردها ،دو گروه کنشگران درنظر گرفته مای-

11

شوند .گروه اول که کنشگران فعال 5هستند .آنها توسعهدهندگانی هستند که به جانبداری از گسترش فناوری پرداخته ،باه-

12

شکلدهی انتظارات (بیم و امید) در اذهان سایر کنشگران کمك کرده ،و در برابر سایر رقابا به رقابات مایپردازناد .در طارف

13

مقابل ،گروه دوم کنشگران منفعل یا انتخابگر 6هستند .آنها برخالف گروه اول درگیر فرایندهای معرفای و توساعه ابتادایی

14

فناوری نمیشوند .بلکه با ارزیابی خروجی کارهای کنشگران فعال و نیز مبتنی بر انتظاارات شاکلگرفتاه ،در فرایناد توساعه

15

خوشبینترین گزینهی فناورانه مشارکت مینمایند.

16

با تشریح ویژگیهای تکاملیها و شبهتکاملیها ،در زیر رویکردهای مختلفی که برای تحلیل و سیاستگذاری فرایناد گاذار در

17

قالب این گروه توسعه داده شده ،توضیح داده میشود.

1.Co-evolution
2.Arena of expectations
3.Expectations
4.Socio-cognitive sphere
5.Enactor
6.Selector
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1

 -2-3-1-1رویکردهای شبهتکاملی

2

این رویکردها ،گذار را بهصورت یك الگوی تاریخی قابل تصویر در سه الیاهی مختلاف درنظار مایگیرناد .بار اسااس ایان

3

رویکردها ،مهمترین مشکالت ساختاری از سیستمهای اجتماعی ناشی میگردد که توسط نیروهای بازار قابال توجیاه نیسات.

4

رویکرد چندسطحی 2یکی از این مدلهای این رویکرد است به تحلیل فرایند گذار شامل نوآوریهای مختلف در ساطح کاالن

5

(مانند بخش حمل و نقل) میپردازد .بر اساس این رویکرد ،گذار فناوری در قالب سه سطح رژیمهای اجتماعی-فناورانه ،3سطح

6

گوشه 4و دورنما 5قابل تعریف است .در اثر پویایی ایجاد شده در تعامل سطوح مختلف ،فرایند گذار بهوقوع میپیونادد .مادیریت

7

گوشه راهبردی 6رویکرد دیگری است که با توجه به جذابیت گوشهها در چارچوب چندسطحی بهعناوان ساطح پدیادآورنادهی

8

نوآوری ،با نگرشی پایین-به-باال به تعریف چارچوبی مفهومی برای توضیح چگونگی تشکیل گوشهها و چگونگی محافظات از

9

نوآوری در گوشههایی مجزا از سطح رژیم میپردازد .درکنار اینها ،رویکرد مدیریت گذار 7قرار میگیرند .بر اساس این مدلها،

10

گذار فرایندی چندسطحی و چندعاملی 8بوده که گوشهها مهمترین نقش را در ایجاد گذار فناورانه برعهده دارند] .[9این رویکرد

11

بهدنبال تحلیل این موضوع است که گوشهها چگونه میتوانند در ایجاد تغییر موفق یا شکستخورده باشند .در ایان مادل ،بار

12

نقش کنشگران 9و نیز مداخالت ضروری سیاستی نیز تاکید شده است].[9
10

13

 -3-3-1-1رویکردهای تکاملی

14

یکی از اولین مدلهای موجود در این رویکرد ،بلوکهای توسعه است .رویکرد بلوکهای توسعه که در سال  1950مطرح شد،

15

به بیان این موضوع میپردازد که توالی از مکملها از طریق یك سری فشارهای ساختاری مانند ،عادم تعاادل ،ممکان اسات

16

نتیجه یك موقعیت تعادلی جدید باشد .در کنار این رویکرد ،مدلهای نظامهای نوآوری بهعنوان مهمتارین جریاان در ادبیاات
1.Quasi-evolutionary
2.Multi-levels perspective
3.Socio-technical regimes
4.Niche
5.Landscape
6.Strategic niche management
7.Transition management
8.Multi actor
9.Agency
10.Evolutionary
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1

رویکردهای تکاملی قرار میگیرند .مفهوم نظامهای نوآوری بهعنوان یکی از زمینههای پژوهشای غالاب در ادبیاات مطالعاات

2

نوآوری 1از اواخر دهه  1980با انتشار اولین مراجعمطرح گردید .این رویکرد بر پایه تئوری اقتصااد تکااملی باه تبیاین شارایط

3

محیطی و درونی الزم برای توسعه نوآوری با نگرشی سیستمی میپردازد .نظامهای نوآوری در سطوح مختلف ملی ،منطقهای،

4

فناورانه ،بخشی ،و اخیرا هم در سطوح بنگاهی و بینالمللی برای مقاصد مختلف تحلیلی مورد استفاده قرار میگیرند.

5

 -4-3-1-1مقایسه رویکردهای سیستمی نوآوری

6

کلیه مدلها و رویکردهای اشاره شده در این قسمت را میتوان از ابعاد مختلف باهم مقایسه نمود .این مقایسه نشااندهنادهی

7

خوب بودن و یا بد بودن یك ابزار در حالت کلی نبوده و تنها به بیان ویژگیهای این مدلها از ابعااد مختلاف مایپاردازد .بار

8

اساس این ویژگی ،متناسبترین ابزار برای تحلیل توسعه فناوری راهبردی را انتخاب میگردد

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

جدول(.)5-1

1.Innovation studies
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
جدول( :)5-1مقایسه ویژگیهای رویکردهایسیستمی نوآوری

13
رویکرد

مدیریت راهبردی

مدیریت

بلوکهای

نظامهای

چندسطحی

گوشهها

گذار

توسعه

نوآوری

شبکههای نوآوری ،یك
کاربرد خاص فناوری

گذارهای
فناورانه
بلندمدت

سطح صنعت

سطوح ملی ،منطقه-
ای ،فناورانه و
بخشی

پویا

پویا

پویا

پویا

سطح تحلیل گذارهای فناورانه
بلندمدت،
کارکردهای
اجتماعی (مانند
حملونقل)
نوع سیستم پویا
هدف تحلیل تحلیل فرایند گذار
شامل نوآوریهای
مختلف در سطح
کالن
عامل
نوآوری

14

پویایی پدیدآمده از
تعامل سطوح رژیم
گوشه و دورنما

تحلیل ساختاری با
نقش گوشهها
تحلیل چگونگی تشکیل
گوشهها و چگونگی محافظت در ایجاد تغییر و بررسی روابط بین
فشارهای ساختاری
از نوآوری در گوشههایی مجزا گذار فناورانه
و نوآوریهای ایجاد
از سطح رژیم
شده
فشار ساختاری،
فناوریهای نو و چیدمانهای سطح گوشه و
کارآفرینان
کنشگران
جدید اجتماعی اقتصادی

تبیین شرایط
محیطی الزم برای
توسعه نوآوری

کنشگران ،نهادها،
روابط و شبکهها
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1

نظام نوآوری فناورانه 1بهعنوان رویکرد تکاملی و رویکرد چند سطحی ،2مدیریت گذار ،3مدیریت راهبردی گوشههاا 4باهعناوان

2

رویکردهای شبه تکاملی برای بررسی در این بخش انتخاب شدهاند .از خروجی تحلیلی حاصل از ایان رویکردهاا مایتاوان در

3

طراحی اجزای جهتگیریهای پشتیبان استفاده نمود.

4

در ادامه به بررسی این رویکردها بهطور مبسوط پرداخته میشود .اولین این رویکردها ،نظامهای نوآوری فناورانه هساتند .قبال

5

توضیح این رویکرد ،الزم است تا تبیین جایگاه آن در میان سایر رویکردهای نظامهای نوآوری پرداخت.

6

 -4-1-1نظامهای نوآوری

7

نظامهای نوآوری شامل کلی ه عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،سازمانی ،نهادی ،و سایر عوامل اثرگذار بر توساعه ،انتشاار و

8

بهرهبرداری از نوآوری میگردد.هر نظام نوآوری از سه جز اصلی مولفهها (کنشگران ،نهادها و فناوریها) ،رواباط (مواصاالت

9

میان مولفهها) ،و شناسهها (توانایی اجزا در ایجاد شایستگی فناورانه-اقتصادی) تشکیل شده است].[10

10

مفهوم نظامهای نوآوری را میتوان بهعنوان یکی از زمینههای پژوهشی غالب در ادبیاات مطالعاات ناوآوری 5باهحسااب آورد.

11

تمرکز اصلی مطالعات نوآوری ،بیان رشد فناورانه در اقتصاد است .اما مطالعات نوآوری در شکل امروزی خود و مفهوم نظامهای

12

نوآوری را باید به طور قطع تحت تاثیر کارهای شومپیتر و سایر تحقیقات خارج از جریان اصلی اقتصاد مانناد اقتصااد نهاادگرا،6

13

اقتصاد توسعه ،7و اقتصاد نئوشومپترین 8دانست.

14

بطورکلی ،چهار رویکرد تحلیل اقتصادی نزدیك به نظامهای نوآوری وجود دارد .اقتصاد نئوکالسیك که باهعناوان رایاجتارین

15

مکتب ،بر انتخاب میان گزینههای اقتصادی مشخص و تعریف شده (بعضا همراه با ریسك) توسط کنشگران خردگرا 9پرداخته

16

و کانون تحلیل را در تخصیص منابع محدود به کنشگران قرار میدهد .در طرف دیگر ،رویکرد مادیریت ناوآوری باا تمرکاز

1.Technological innovation systems
)2.Multi-levels perspective (MLP
)3.Transition management (TM
4.Strategic niche management
5.Innovation studies
6.Institutional Economics
7.Development Economics
8.Evolutionary Economics
9.Rational agent
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1

تحلیل بر نوآوری ،به انتخاب میان گزینههای پروژههای تحقیق و توسعه کنشگران خردگرا میپردازند .درکنار این دو رویکرد،

2

اقتصاد اتریشی مانند اقتصاد نئوکالسیك بر تخصیص منابع محدود تمرکز داشته ،ولی برخالف آن بازار را وسیلهی ایجاد فرایند

3

یادگیری پویای کنشگران میداند .رویکرد نظام های نوآوری نیز مانند مکتب اتریشی بر یادگیری تاکید داشاته و نیاز همانناد

4

مدیریت نوآوری ،نوآوری محور تحلیل خود قرار میدهد.جدول ()6-1
جدول ( :)6-1چهاردیدگاهمختلفدرتحلیلهای اقتصادی

5

تخصیص منابع
انتخاب خردگرا
یادگیری

نوآوری

مکتب اقتصاد نئوکالسیك
مکتب اقتصاد اتریشی

3

1

مدیریت نوآوری

2

نظامهای نوآوری

6
7

یك نظام نوآوری را میتوان از ابعاد مختلف مرزبندی نموده و بر این اساس ،مدلهایی برای اهداف تحلیلی متفاوت پدید آورد.

8

بر طبق مرزهای این سیستم می تواند در چهار بعد جغرافیایی ،فناورانه و گروه محصول و فعالیت تعریف گردد .بر ایان اسااس،

9

چهار مدل نظام نوآوری ملی ،نظام نوآوری منطقهای ،نظام نوآوری بخشی ،و نظام نوآوری فناورانه مطرح میگردد .با استفاده از

10

رویکرد سیستمی ،از سه دیدگاه مختلف تحلیل بر اساس عوامل (جعبه سفید) ،تحلیل بر اساس خروجی (جعبه سایاه) و تحلیال

11

براساس گذار سیستمی ،میتوان بهمطالعهی نظام های نوآوری پرداخت .در تحلیل بر اساس عوامل که تحلیال سااختاری ناام

12

میگیرد ،به شناخت اجزای اصلی درون مرزهای سیستم پرداخته میشود .در رویکرد تحلیال بار اسااس خروجای کاه تحلیال

13

کارکردی نامگذاری میشود ،مجموعه فعالیتهایی که اجزای سیستم بهانجام میرساند و موجب ایجاد پویایی میگردند ،هدف

14

مطالعه قرار می گیرد .درنهایت ،تحلیل گذار نیز تکامل و تغیرات سیستم در طول زمان را مورد مطالعه قارار مایدهاد .مقایساه

15

رویکردهای مختلف نظام نوآوری از نگاه این سه منظر بههمراه ابعاد دیگر ،در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

1.Neoclassical economics
2.Management of innovation
3.Austrian economics
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جدول ( :)7-1مقایسه رویکردهای نظامهای نوآوری
نظام نوآوری ملی
پایهگذار/سال
سطح تمرکز (مرز

فریمن (1987و  ،)1988الندول ( ،)1988و نلسون
()1993
مرزهای جغرافیایی-ملی

نظام نوآوری منطقهای
ساکسنیان  ، 1994کوک 1994

برسچی و مالبربا ()1997

کارلسون و استانکویکز( )1991

مرزهای جغرافیایی-منطقه

بخش و زیربخش(گروههای محصول ،و بخشهای
محصول)

فناوری به معنای یك حوزهی دانشی ،محصول ،و مجموعهای از
محصوالت مرتبط بههم و با هدف برآوردن کارکردی خاص

تعیین عملکرد اقتصادی یك منطقه؛ سیاستگذاری توسعه نوآوری
منطقهای

تحلیل تفاوت نوآوری در بخشهای مختلف؛ تعیین
سیاستها و راهبردهای توسعه صنایع

ارزیابی روند توسعه یك نوآوری فناورانه از نگاه ساختار و کارکرد؛
شناسایی موانع و محرکهای توسعه؛ سیاستگذاری توسعه فناوری

حوزههای صنعتی ،قطبهای فناورانه ،محیطهای نوآور ،ناحیههای
یادگیرنده ،

اقتصاد صنعتی (ساختار-هدایت-عملکرد ،رویکرد هزینه-
های تراکنش ،مدل هزینههای  ،----مدلهای نظریه
بازیهای همکاریهای راهبردی ،و مطالعات
اقتصادسنجی صنعتی) ،رویکرد استفاده از مطالعات
موردی ،و مطالعات نوآوری و نوعشناسیهای تجربی
دانش ،فرایندهای یادگیری و فناوریها ،کنشگران و
شبکهها ،قواعد ،تقاضا

بلوکهای شایستگی؛ نظامهای بسیط فناورانه

تقسیمبندی عوامل پویایی داخلی به سه دستهی یادگیری تعاملی،
اشتراک دانش ،مجاورت ،و نهادینگی

پویایی توسط دو فرایند تنوع به منظور ایجاد ناهمگنی
(ورود عوامل جدید ،تحقیق و توسعه و نوآوری) و انتخاب
بهمنظور کاستن از ناهمگنی (انتخاب بازار و انتخاب
غیربازار)
چرخه عمر صنعتو نیز تحلیل تکامل بلندمدت صنایع

سیستم)
هدف تحلیل

مقایسه عملکرد نوآورانه کشورها-تحلیل نقش پیشرفت-
های فناورانه در رشد اقتصادی؛ سیاستها و راهبردهای
اقتصادی اجتماعی برای بارور کردن نوآوری در یك
کشور
مدلهای رشد اقتصادی نئوکالسیك-مدلهای خطی و
تعاملی نوآوری -مدل الماسی پورتر -مدل

رویکردهای مشابه

شناخت ساختاری

شناخت کارکردی

سطح محدود :کنشگران و روابط متعامل با نوآوری به-
طور مستقیم
سطح گسترده :تمام اجزای اجتماعی ،فرهنگی ،و سیاسی
موجود در محیط کالن کشور
تعریف زیرکارکردهای مختلف در قالب سه کارکرد اصلی
تولید ،انتشار و استفاده از نوآوری

تکامل و گذار

شکلگیری نهادها و بنگاهها در کشور و نیز ایجاد
یکپارچگی میان اجزا موجود

ویژگی محوری

تاکید بر نوآوری و پیشرفتهای فناورانه بهعنوان عامل
اثرگذار در رشد اقتصادی کشورها

نظام نوآوری بخشی

نظام نوآوری فناورانه

چهار مولفهی بنگاهها ،نهادها ،زیرساختهای دانشی ،و سیاست-
گذاری نوآوری

توسعه شبکههای میان بنگاهها در یك منطقه

خوشههای منطقهای بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار مهم در فرایند
نوآوری

وابسته بودن عوامل اثرگذار بر نوآوری به بخش

کنشگران ،نهادها ،فناوریها ،روابط و شبکهها

هفت کارکرد خلق دانش ،انتشار دانش ،فعالیتهای کارآفرینی ،جهتدهی
به جستجو ،تامین منابع ،شکلدهی بازار ،و مشروعیتبخشی؛
تاکید بر مفهوم تکانه و حلقههای علی تجمعی در ایجاد پویایی
تکامل سیستم براساس مدل توالی نوآوری ،مرکب از چهار موتور نوآوری
(موتور محرک علم و فناوری ،موتور کارآفرینی ،موتور شکلدهی به
سیستم ،موتور بازار)
تاکید بر نقش شایستگی اقتصادی ،بهمعنی توانایی در توسعه و بهره-
برداری از فرصتهای جدید کسبوکار ،در ایجاد نوآوری فناورانه؛ تاکید
بر پویایی سیستم و چگونگی شکلگیری سیستم
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1

 -1-4-1-1نظامهای فناورانه نوآوری

2

نظامهای نوآوری فناورانه  1به تحلیل گذار از منظر تغییرات نهادی ،سازمانی ،اقتصادی ،سیاسی ،و فنی پیرامون ظهور فناوری-

3

های جدید میپردازد .این رویکرد بر پایهی نظر کارلسون و استنکویتز ( )1991درباره نوآوری شکل گرفته است که مهمتارین

4

محرکهای خلق ،انتشار ،و بهرهبرداری از نوآوریهای فناورانه را در تعامالت نظاممند کنشگران ،تحت زیرساختهای نهادی

5

میداند .این برداشت از گسترش نوآوری فناورانه با الهام از تئوری بلوکهای توسعه 2و نیز در ارتباط با رویکردهای نظاام ملای

6

نوآوری 3و نظام بخشی نوآوری 4است.

7

از زمان توسعه اولیه این رویکرد در سال  ،1991تغییرات مختلف و بهبودهای متفاوتی در مفهوم و ابزارهای عملیاتی آن صورت

8

پذیرفته است .تمرکز بر فناوریهای مشخص 5به جای تمرکز بر فناوریهای عمومی و گسترده ،6تاکید بر وقوع ناوآوریهاای

9

بنیادین بهعنوان محرک گذارهای اجتماعی-فنی بهجای تاکید بر نوآوری فناورانه بهعنوان ابزاری در ایجااد رشاد اقتصاادی ،و

10

توجه به فناوریهای نوظهور (و غالبا پایدار) بهجای توجه به سایر انواع فناوری ،نمونههایی از تغییرات و همگراییهایی صورت

11

گرفته در این حوزه است .عالوه بر اینها ،شناسایی مجموعهی فرایندهای الزم برای توسعه نوآوری تحت عنوان کارکردهاای

12

نظام نوآوری فناورانه ،شناسایی مجموعهی مکانیزمهای اثرگذار بر شکلگیری نظام نوآوری فناورانه در قالب موانع و محارک-

13

های توسعه ،ارائهی تحلیلهای ساختاری در قالب نقش کنشگران ،نهادها ،و شبکهها در شکلگیری نوآوری ،گسترش مفهوم

14

شکستهای بازار و با ارائهی تعریفی جدید تحت عنوان شکستهاای سیساتمی 7برقاراری ارتبااط و ایجااد ساازگاری میاان

15

رویکردهای مختلف گذار (مانند رویکرد  TISو )MLPو ارائهی رویکردهایی برای راهبری شکلگیری نظام نوآوری فناوراناه ،

16

نمونههایی از بهبودهای صورت پذیرفته در رویکرد نظامهای نوآوری فناورانه در طول زمان است.

)1.Technological innovation systems (TIS
2.Development blocks
)3.National innovation systems (NIS
)4.Sectoral innovation systems (SIS
5.Specific technology
6.Generic technology
7.Systemic failures
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1

بهکار بردن رویکرد سیستمی در مطالعهی تغییرات فناورانه ،بستری برای درک توسعه فناوری را فراهم ماینمایاد .نظاامهاای

2

نوآوری با تمرکز خاص بر فناوری ،نمونهای از این رویکردهای سیستمی هستند کاه در ادبیاات از آنهاا تحات عناوان نظاام

3

نوآوری فناورانه 1یاد میگردد .بر این اساس ،کارلسون و استنکویتز ( )1991این مفهوم را بهصورت زیر تعریف میکنند:

4

شبکهای پویا از عوامل که در یك حوزهی اقتصادی/صنعتی خاص باهم در تعامل بوده ،تحت مجموعاهای از زیرسااختهاای

5

نهادهای قرار داشته ،و در فرایند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از دانش دخیل هستند.

6

نقطه شروع تحلیل در نظام های نوآوری فناورانه مرزهای جغرافیایی و یا یك صنعت خاص نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکاز بار

7

فناوری را هدف مطالعه قرار میدهد .با این حال ،یك نظام نوآوری فناورانه میتواند در عین تمرکز بر یك فناوری ،گسترهای از

8

مرزهای جغرافیایی و بخشی مختلف را در برگیرد .هدف تحلیلهای نظام نوآوری فناورانه ارزیابی روناد توساعه یاك ناوآوری

9

فناورانه از نگاه ساختار و فرایندهایی است که به پشتیبانی و یا ممانعت از آن میپردازد .در تعریف نظام نوآوری فناورانه ،فناوری

10

هم بهمعنای مواد ،سختافزارها ،و نرمافزارهایی است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بکار میروند ،و هم بهشکل دانشی

11

است که چه به شکل عمومی و یا نهفته در محصول وجود دارد].[11

12

نظام نوآوری فناورانه علیرغم دارا بودن ویژگیهای مشترک با سایر رویکردهای نظام نوآوری ،دارای دو ویژگی متمایزکننده از

13

آنهاست:

14

 تاکید بر نقش شایستگی اقتصادی ،بهمعنی توانایی در توسعه و بهرهبرداری از فرصتهای جدید کسبوکار در ایجاد

15

نوآوری فناورانه .بر این اساس ،بهرهبرداری و ترکیب دانشهای موجود جز جدایی ناپذیر نوآوری فناورانه میباشد .در

16

حقیقت بر خالف سایر رویکردها که تفکری کالن از نوآوری داشتند ،این ویژگی بر اهمیت نیروهای کارآفرین به-

17

عنوان منابع نوآوری تاکید دارد.

18
19

 تاکید جدی بر پویایی سیستم .تمرکز بر نقش کارآفرینان در این رویکرد ،زمینه را برای بررسی روند شکلگیری این
سیستم در طول زمان آماده کرده تا از این طریق روند پویایی درنظر گرفته شود.

.1این اصطالح توسط محققین مختلف بهگونههای متفاوت بکار گرفته شده است )1991( Carlsson and Stankiewicz .اصطالح سیستمهای تکنولوژیکی را بکار بردهاند و محققان سوئدی نیز واژه نظام نوآوری
تکنولوژی محور را برگزیدهاند.
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در بکارگیری نظام نوآوری فناورانه ،درنظرگیری چهار فرض اساسی ضروری است:

2

 سیستم (نه تكتك اجزا) بهعنوان واحد تحلیل قرار میگیرد .این فرض در سایر مدلهای نظام نوآوری نیز مشابه است.

3

 سیستم ماهیتی پویا دارد .بنابراین درنظر گرفتن بازخوردها برای بررسی روند شکلگیری این سیستمها ضروری می-

4

باشد.

5

 فرصتهای فناورانه عمال نامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتری در شناسایی ،جذب و بهرهبرداری از

6

فرصتهای فناورانه صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،باالبردن توانایی جذب اهمیت بیشتری از توانایی تولید فناوری

7

جدید دارد.

8
9

 هر بازیگر در چارچوب خردپذیری محدود 1عمل میکند .بهعبارت دیگر ،بازیگران این نظام خردپذیر هستند ،اما با
محدودیتهایی از جنس تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.

10

در کنار رویکرد نظام نوآوری فناورانه ،مفهوم بلوکهای شایستگی 2قرار میگیرد .بلوکهای شایستگی از جاناب طارف تقاضاا

11

(محصول یا بازار) و به عنوان مجموع زیرساختهای الزم برای ساخت ،انتخاب ،تشخیص دادن ،انتشار و بهرهبرداری از ایاده-

12

های جدید در خوشههایی از بنگاهها تعریف میگردد .نمونهای از تحلیل با این رویکرد را میتوان در بلاوک شایساتگی بارای

13

نظام سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزای تشکیلدهندهی نظاامهاای ناوآوری فنااوری مختلاف محصاوالت و

14

فناوریهای الزم بخش سالمت را تامین میکنند ،بهتصویر کشیده شده است.

15

با معرفی نظام نوآوری فناورانه توسط کارلسون و استنکویتز ( ،)1991مطالعات گستردهای با تمرکز بر ویژگی پویایی این رویکرد

16

بهانجام رسیده و مفاهیمی مانند حجم بحرانی ،3تکانه 4و حلقههای علی تجمعی 5مطرح گردید .بهمنظور شناخت کاافی از ایان

1.Bounded rationality
2.Competemnce block
3.Critical mass
4.Momentum
5.Cumulative causation
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1

مفاهیم ،در ادامه الزم است تا دو حوزه اساسی نظامهای نوآوری فناورانه ،شناخت کارکردی و حلقههای علای تجمعای تبیاین

2

گردد.

3

 -2-4-1-1شناخت کارکردی نظام نوآوری

4

نظامهای نوآوری فناورانه را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات فناورانه بهکار برد .از آنجایی که تنها باا تحلیال

5

ساختاری نظامهای فنی-اجتماعی نمیتوان تمام جوانب تغییرات فناورانه را درنظر گرفت ،این رویکرد میبایست فراهمآورندهی

6

چارچوبی برای تحلیل کارکردینظامهای فنی-اجتماعی باشد .دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا بهتعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار

7

و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی نظامهای نوآوری قلمداد مایکناد .بارای مطالعاهی میازان تحقاق

8

فرایندهای اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفی را در سطح اول سیستم (زیرکارکرد) شناسایی کردهاند .اخیرا جاکوبسون

9

و برگك نیز دستهبندی پاالیش شدهای از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه ارائه دادهاند .با مرور بخش عمدهای از مقاالتی که

10

به دستهبندی کارکردها پرداختهاند ،هفت کارکرد اصلی مورد شناسایی قرار میگیرند .مجموعه کارکردهای ذکر شده باههماراه

11

شاخصهایی برای سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در جدول ()8-1ارائه شده است.
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جدول (:)8-1کارکردهایپیشنهادیوشاخصهایآنها
توصیف
شاخص
فعالیتهای شامل ترجماهی داناش فنای موجاود در زمیناهی یاك
فناوری خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجاام
کارآفرینی
پروژههای عملیاتی و یا انجاام فعالیاتهاایی باا هادف
اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است
.
خلق دانش دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده
بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار ،شبکههاا
و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری،
بااه اقسااام گوناااگونی ماایتوانااد واقااع شااود .یااادگیری
کتابخانهای و یادگیری درحین انجام کاار از اناواع مهام
این دسته از فعالیتها هستند.
1
انتشاااااار دربرگیرندهی فعالیتهایی است با هدف پراکندهسازی و
بهاشتراکگذاری 2دانش و اطالعاات انجاام مایشاوند.
دانش
بنابراین ،مهمترین نقش کاارکرد انتشاار داناش ،ایجااد
یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر،
شبکههایی از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد باه-
شمار میرود.
جهتدهای اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر باه مشاخصشادن
به سیستم نیازها و جهتدهی به فعالیتهاای باازیگران موجاود در
نظام فناوری میگردد .همچنین ،رفع مشاکالت موجاود
در کارکردهای دیگر نظام نیاز مایتواناد در قالاب ایان
کارکرد انجام شود.
شکلگیری شامل فعالیتهایی (مانند حمایاتهاای ماالی از کااربرد
فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیاازاتی منجار باه
بازار
ایجاد تقاضا برای فناوری میگردد.

تأمین منابع شامل تخصیص سرمایههای مالی ،انسانی ،مکمل و مواد
مورد نیاز برای توسعه فناوری است .همچنین ،گساترش
زیرساختهای عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوری ،مانناد
سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در

کارکرد
تعداد و کیفیت پروژههای انجام شاده باا هادف تجااری-
سازی ،حجم سرمایهگذاریهاای خطرپاذیر انجاام شاده،
تعداد نمایشگاههای فناوری برگزار شده ،تعداد پروژههاای
نمایشی انجام شده
تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده ،تعداد حق اختراعات ثبات
شده به صورت بینالمللی در زمینه فناوری ،تعداد مطالعات
علمی و فنی صورت گرفته از فناوری ،تعداد گازارشهاای
تولید شده در رابطاه باا مطالعاهی باازار ،تعاداد مطالعاات
امکانسنجی انجام شده
تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگازار شاده در رابطاه باا
فناوری ،تعداد و انادازه شابکههاای متشاکل از باازیگران
موجااود در نظااام فناورانااه ،میاازان جابااهجااایی نیروهااای
تحصیلکرده دانشگاهی با محوریت فناوری

تعداد و اثربخشی قوانین مربوط به فناوری ،اساتانداردهای
تدوین شده ،میزان شکلگیری انتظاراتی دربارهی آیندهی
فناوری

تعداد و حجم  ،niche markesتعداد و تناوع کااربران
موجود برای فناوری ،تعداد و تناوع نهادهاای تنظایمشاده
برای شکلدهی به بازار ،میزان عدمقطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران ،مرحلاهی بلاوغ (دورهی
عمر) بازار
حجم کمكهای بالعوض دولتی (یارانه) و سرمایهگذاری-
های بخش دولتی و خصوصی ،میزان دسترسی به نیاروی
انسانی فنی ،میزان دسترسی به مواد اولیه ،میازان توساعه
زیرساختهای مورد نیاز فناوری و محصاوالت و خادمات
1. Dissemination
2. Sharing
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کارکرد
توصیف
شاخص
مکمل
زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.
مشااروعیت دربرگیرندهی تمامی فعالیتها با هدف غلبه بر مخالفات میزان همگرائی نهادهای موجود و نظام ناوآوری فناوراناه
بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی از طریق تشاویق در حال توسعه ،میزان مشروعیت سرمایهگذاری در توسعه-
بخشی
صاحبان قادرت باه ایجااد آرایاش جدیادی از قواعاد و ی فناوری و محصوالت مربوط به آن ،میزان رایزنیهاای
سیاسی بین گروههاای درگیار بارای حمایات از فنااوری،
مقررات مربوط به نظام نوآوری فناورانه است.
میزان حمایت از فناوری در رسانهها

1
2

همانطور که اشاره شد ،نظامهای نوآوری تکنولوژیك را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات تکنولوژیاك باهکاار

3

برد .دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا بهتعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمال را باهعناوان کاارکرد

4

اصلی نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق کارکرد اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفای را در

5

سطح اول سیستم شناسایی کردهاند .1بنابراین میتوان به کارکردهاای سیساتم باهعناوان زیرکارکردهاای کاارکرد اصالی آن

6

نگریست .این کارکردها عوامل فرایندی مؤثر بر توسعهی تکنولوژی محسوب میشوند .همچنین ،کارکردهای سیستم برایندی

7

از فعّالیتهای رخداده در آن میباشند .یعنی با دستهبندی فعّالیتهای متجانس میتوان کارکردهاای نظاام را شناساایی کارد.

8

ارائهی دستهبندیهای مختلف از کارکردها نیز بهعلت وجود دستهبندیهای مختلف از فعّالیتهای سیستم است.

9

با توجه به مطالعه ادبیاتی که در گزارش متدولوژی درباره کارکردها صورت پذیرفت ،هفت کارکرد فعالیتهی کارآفرینی ،خلاق

10

دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم ،تامین منابع موردنیاز ،شکلدهی به بازار ،و مشروعیتبخشی کارکردهای اصلی یك

11

نظام نوآوری است .برای اینکه بتوان به شناسایی موانع و محرکهای موجود در انجام فعالیات در هار کاارکرد پرداخات ،الزم

12

است تا در ابتدا شاخصهایی برای هر کارکرد استخراج نمود .بر اساس این شاخصها ،در فاز بعدی پرسشهایی (باا محوریات

13

قرار دادن هر شاخص و زیرکارکرد) طراحی میگردد و انجام مصاحبه پیرامون مجموعه پرسشهای هرکارکرد ،استخراج کلیاه

14

موانع و محرکهای در تمام ابعاد آن کارکرد را نتیجه میدهد .برای این منظور ،در زیر کارکردهاای نظاام ناوآوری باههماراه

15

شاخصهای مشخصکننده آنها ارائه شده است.

 .1هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر سیستم تعریف
شده است.
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1

الف) فعالیتهای کارآفرینی

2

کارآفرینان ،در کانون توسعهی هر فناوری قرار میگیرند .نقش کارآفرینان ،ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یك فناوری

3

خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتی است .همچنین ،فعالیتهای کارآفرینی شامل پروژههایی با

4

هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است .بنابراین ،هدف فعالیتهای کارآفرینی ،انتفاعی است .درحقیقت،

5

کارکرد فعالیتهای کارآفرینی نقطهی جدایش نظام تکنولوژیکی نوآوری از یك سیستم تحقیق و توسعه اسات .مثاالهاایی از

6

فعالیتهای مربوط به این کارکرد ،ساخت نمونههای اولیه از فناوری با هدف فروش یا نمایش آن و برگازاری نمایشاگاههاای

7

تخصصی از آن است .کارکرد فعالیتهای کارآفرینی را میتوان در بخشخصوصی و از طریق شارکتهاای انتفااعی و نیاز از

8

طریق بازیگران موجود در بخش دولتی تحقق بخشید .بنابراین ،بسته به نیاز فناوری و توانایی بازیگران میتوان از قابلیتهاای

9

هر دو بخش بهره برد .شرکتهای انتفاعی دخیل در تحقق این کارکرد را میتوان به دو گروه تقسیم کرد .گروه اول ،شرکت-

10

کنندههای جدیدی هستند که از فرصت ایجاد شده ،بهعنوان چشماندازی در تسخیر بازار جدید بهاره مایبرناد .دساتهی دوم،

11

شرکتهای موجودند که در استراتژی خود ،استفاده از مزایای فناوریهای جدید را هدف قرار دادهاند.

12

بنابراین ،این کارکرد دربرگیرندهی ایجاد شرایط سرمایهگذاری مناسب در زمینهی کارآفرینی و نیز میزان ظهاور ساازمانهاای

13

کارآفرین در محیطی رقابتی است .رخدادهای نشانگر تحقق این کارکرد در یك فناوری خاص عبارتند از:

14

 سرمایهگذاری خطرپذیر صورتپذیرفتهدرفناوری

15

 ورود شرکتهای نوآور داخلی در اینزمینه

16

 ارائهی محصوالت و خدمات جدیددرزمینهفناوری

17

 ظهور شرکتهای نوپا در زمینهفناوری

18

 انجام پروژههایی با هدف تجاریسازی فناوری

19
20

ب) خلق دانش

21

کارکرد خلق دانش دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتار ،بار باازار،

22

شبکهها و مصرفکننده های آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .یادگیری کتابخانهای و
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1

یادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از فعالیتها هستند .کارکرد خلق دانش را باید بهعنوان پیشنیاازی ضاروری

2

برای توسعه فناوری درنظر گرفت .در بستر توسعهی فناورانه ،افزایش نرخ خروجی در تولید دانش ،میتواند منجر باه پدیاداری

3

گزینههای فناورانه و کاربردی بیشتری از فناوری در نظام تکنولوژیکی نوآوری شود .فعالیتهای توسعهی دانش میتوانند منبع

4

داخلی یا خارجی داشته باشند .بهبیان بهتر میتوان گفت که توسعهی دانش ،میتواند توسط فعالیتهایی بصاورت درونزا و یاا

5

انتقال فناوری انجام پذیرد .نمونهی فعالیتهایی که در این کارکرد میتوان نام برد در زیر آورده شدهاند:

6

 پروژههای تحقیق و توسعهی انجام شده با هدف توسعهی دانش در زمینههای ساخت و طراحی توسط سازمانهای
مختلف (در بخشهای صنعت ،دانشگاه و دولت) شامل:

7
8

 oمطالعات کتابخانهای

9

 oطرحهای پایلوت
 oتوسعهی نمونههای اولیه ()Prototype

10
11

 انتقال فناوری

12

 مهندسی معکوس

13

 سرمایهگذاریهای مشترک با هدف توسعهی دانش

14

این پروژهها میتوانند توسط پتنتهای ثبت شده (حق اختراعات) ،مقاالت و کتابهای منتشر شده و گزارشهای تدوین شاده،

15

بررسی عملکرد سازمانهای تحقیقاتی فعال (خصوصی یا عمومی) در زمینهی فناوری و نیز محصوالت تولیاد شاده شناساایی

16

شوند.

17

ج) انتشار دانش

18

این کارکرد دربرگیرندهی فعالیتهایی است که با هدف تسهیم (پراکندهسازی و بهاشتراکگذاری) دانش و اطالعات انجام می-

19

شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی

20

از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار میرود .مهمترین نقش یك شبکه ،آسانسازی تبادل اطالعات در بین بازیگران

21

است .کارکرد انتشار دانش ،شامل این تعامالت موجود میان بازیگران است .فعالیتهای مربوط به انتشار دانش ،توسط دامنهی

22

گستردهای از بازیگران انجام میشود .در وضعیت مطلوب ،سیاستگذاران با توسعهدهندگان فناوری (صنعتگران) رابطه برقارار
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1

میکنند و توسعهدهندگان فناوری نیز با پژوهشگران حوزه فناوری ،مرتبط میباشند .از طریق این تعامالت ،فهام مشاترکی از

2

موضوع توسعه فناوری در بین بازیگران مختلف ایجاد می گردد .این فهم مشترک منجر به افزایش سازگاری ساختار موجود باا

3

فناوری نوظهور و بالعکس میشود .موارد زیر را میتوان نمونههایی از رخدادهای مربوط به این کارکرد دانست:

4

 استفاده از رسانههای جمعی برای انتشار مطالب پیرامون فناوری شامل اطالعات فنی و غیرفنی (مانند بازار)

5

 فراهمآوری بسترهای الزم برای اطالعرسانی در رابطه با دانستههای موجود (بدانیم که چه میدانیم) مانند فراهمآوری

6

پایگاههای اطالعاتی یکپارچه

7

 میزان فعالیت شبکههای دانشی موجود

8

 برگزاری کنفرانسها ،کارگاههای آموزشی

9

 پیمانها و توافقنامههای بین بازیگران با هدف تبادل دانش

10
11

د) جهتدهی به سیستم

12

بهعلت محدود بودن منابع در دسترس ،میبایست از میان گزینههای مختلف فناورانه موجود دست به انتخاب زد .بادون انجاام

13

این کار ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنهی وسیعی از گزینهها پراکنده شده و باه-

14

هدر میرود .برای جلوگیری از هدررفتن منابع ،کارکرد جهتدهی به جستجو در روند توسعهی فناورانه تعریف میگردد.

15

کارکرد جهتدهی به جستجو ،اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای بازیگران

16

موجود در نظام فناوری میگردد .بنابراین ،بدون وجود این کارکرد ،تمام منابع موجود بههدر رفته و تماام گزیناههاای توساعه،

17

ناموفق باقی میماند .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قالب این کارکرد انجاام شاود.

18

این کارکرد میتواند توسط بازیگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند.

19

نمونههایی از رخدادهای موثر بر تحقق این کارکرد ،بهشرح زیر است:

20

 هدفگذاریهای انجام شده در زمینه فناوری

21

 استانداردهای تدوین شده در زمینهی مطالعات و جهتدهیهای مناسب

22

 قوانین وضعشده در زمینهی فناوری (تسهیلگر ،تنظیمگر ،سیاستها)
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1

 حرکتهای جمعی از سوی تعدادی از بازیگران درنتیجهی شکلگیری برخی انتظارات و یا هنجارها

2

 نگاههای مثبت و یا منفی ایجاد شده در رابطه با سیستم یا بخشی از آن

3

ه) شکلدهی به بازار

4

نیابد انتظار داشت که فناوریهای نوظهور ،توانایی رقابت با فناوریهای موجود را داشته باشند .بنابراین ،نیاز به ایجاد محیطی با

5

هدف افزایش رقابتپذیری فناوری نوظهور احساس میشود .کارکرد شکلگیری بازار ،شامل فعالیتهایی (مانند حمایاتهاای

6

مالی از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر به ایجا تقاضا برای فناوری میگردد .با فعالیتهای مختلفای

7

میتوان به تحقق این کارکرد کمك کرد:

8

 ایجاد مزیت رقابتی بوسیله سیاستهای مالیاتی بر فناوری و صنایع رقیب

9

 کاهش هزینههای مصرف فناوری

10

 وضع آییننامهها و قواعد تنظیمکننده بازار در مورد فناوری

11

 معافیتهای مالیاتی بر فناوری

12

 اعطای تسهیالت درصورت استفاده از فناوری

13

 تعیین حداقلی از سهم استفاده از فناوری

14

 اقدامات انجامشده برای بازاریابی محصوالت تولیدشده از فناوری

15

و) بسیج منابع

16

دسترسی به منابع مورد نیاز ،از ضرورتهای توسعه نظامهای نوآوری است .کارکرد تأمین منابع ،به تخصیص سرمایههای مالی،

17

انسانی ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری میپردازد .فعالیتهای مربوط به این کارکرد شامل انواع سرمایهگذاریها و

18

یارانههای تعلق گرفته به عوامل مختلف توسعه است .همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومی مورد نیااز پیشارفت فنااوری،

19

مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.

20

این کارکرد می تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگر موثر دیگری در توسعه فناوری ،برآورده گردد .با افزایش ساطح بلاوغ

21

فناوری نوظهور ،انتظار میرود سهم بخش خصوصی در تأمین منابع مورد نیاز نیز بیشتر گردد .نمونهای از فعالیتهای مربوط به

22

این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
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1

 کمكهای بالعوض دولتی (سوبسید) برای گسترش و نشر فناوری یا انجام فعالیت کارآفرینی

2

 سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوری

3

 توسعه زیرساختهای مورد نیاز فناوری

4

 تالشهای انجام گرفته برای تأمین مواد و قطعات موردنیاز

5

 تالشهای انجام گرفته برای آموزش نیروهای انسانی (علمی و مهارتی)

6

ز) مشروعیت بخشی

7

ظهور یك فناوری جدید اغلب با مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی همراه میشود .بنابراین ،میبایسات باازیگران

8

فناوری نوظهور ،بر این لختی غلبه نمایند .این امر ،از طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات

9

مربوط به نظام تکنولوژیکی نوآوری صورت میپذیرد .کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،شامل البایهاای سیاسای و

10

رایزنیهایی است که بین گروه ذینفعان فناوری صورت میپذیرد .این کارکرد ،بهمیزان زیادی با کارکرد جهتدهی فراینادهای

11

تحقیقاتی شباهت دارد .بزرگترین تفاوت بین آن ها این است که در کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،قواعد موجود در

12

نظام تکنولوژیکی نوآوری تغییر نمیکنند .این کارکرد تنها به متقاعدسازی نهادهای پشتیبان میپردازد .سپس ،رسمیتبخشیدن

13

به فناوری از طریق وضع قواعد جدید ،توسط نهادهای پشتیبان صورت میپذیرد .فعالیت وضع قوانینی در حمایت از فناوری نیز

14

مربوط به کارکردهای دیگر (مانند جهتدهی فرایندهای تحقیقاتی و تأمین منابع) است.

15

با وجود برآورده شدن این کارکرد توسط بخش خصوصی و عمومی ،بازیگران بخش خصوصی مانند سازمانهاای غیار دولتای

16

( )NGOو یا صنایع حامی فناوری نقش پررنگتری را ایفا میکنند .توجه شود که در تمام فعالیتهای این کارکرد ،گروهای از

17

بازیگران ،گروهی دیگر از بازیگران با قدرت اجرایی را به استفاده از فناوری نوظهور ترغیب میکنناد .نموناهای از رخادادهای

18

موثر در تحقق این کارکرد ،موارد زیر است:

19

 رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر برای حمایت از فناوری

20

 اعمال نفوذ گروهای پشتیبان فناوری در بخشهای مختلف دولت و صنعت (شامل NGOها)

21

 شکلگیری شبکههایی با هدف افزایش قدرت سیاسی بازیگران

22

 حمایتهای انجامشده از فناوری از سوی تصمیمگیران
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1

براساس شاخصها و تعاریف چکیده ارائه شده از هر یك از کارکردهای هفتگانه ،میتوان دید کاملی از تمام ابعاد یك کارکرد

2

بدست آورد .بر اساس این دید کامل ،سواالت مطرح شده در فااز دو از جامعیات برخاوردار مایگردناد .باهزور خالصاه ،کلیاه

3

زیرکارکردها را میتوان در قالب زیر بهنمایش گذاشت:
جدول ( :)9-1خالصه زیر کارکردها

4
عامل

زیرعامل

فعالیتهای

ایجاد فرصتهای
جدید

کارآفرینانه

نمایش
فرصتهای جدید
توسعهی دانش

فنی

غیرفنی

انتشار دانش

فنی

شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی
تعداد پروژههای انجام شده با هدف
تجاریسازی
تعداد شرکتهای ثبت شده در زمینهی
فناوری
ورود شرکتهای موجود به عرصهی
فناوری
حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر انجام
شده
برگزاری نمایشگاه تکنولوژی
انجام پروژههای نمایشی
تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه
تکنولوژی
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت
بینالمللی در زمینه تکنولوژی
تعداد سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال
در زمینه تکنولوژی
اندازهی سازمانهای تحقیقاتی ()R&D
فعال در زمینه تکنولوژی
تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته
از تکنولوژی
تعداد توسعه و ایجاد نمونههای آزمایشی و
اولیه از تکنولوژی ()Prototype
تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با
مطالعهی بازار
تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
تعداد فعّالیتهای تحقیق و توسعه و
نوآورانه مشترک صورت پذیرفته میان
واحدهای مختلف (با هدف تسهیم دانش)
تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده
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شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی
در رابطه با فناوری
تعداد شبکههای متشکل از بازیگران
موجود در نظام تکنولوژیك
اندازهی شبکههای متشکل از بازیگران
موجود در نظام تکنولوژیك

میزان جابهجایی نیروهای تحصیلکرده
دانشگاهی با محوریت تکنولوژی
غیرفنی

جهتدهی به
سیستم

رسمی (وضع
نهادها)
غیررسمی
(شکلگیری
انتظارات)

شکلگیری بازار

بسیج منابع

تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با
مطالعهی بازار
تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی
استانداردهای تدوین شده

مالی

وضع چشماندازهای جدید برای توسعهی
تکنولوژی و یا موارد دیگر که بر
تکنولوژی اثرگذارند
شکلگیری محرکهایی برای توسعهی
تکنولوژی یا نوع خاصی از آن (مانند ارزان
شدن قیمت منابع مصرفی تکنولوژی)
شفافسازی تقاضای کاربران اصلی
رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر
ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار بر
سیستم (مانند تغییرات آب و هوایی)
شکلگیری انتظاراتی دربارهی آیندهی
تکنولوژی
شفافسازی پتانسیل بازار
میزان عدمقطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
شناسایی مرحلهی بلوغ (دورهی عمر) بازار
تعداد و تنوع کاربران موجود برای
تکنولوژی
تعداد و تنوع نهادهای تنظیمشده برای
شکلدهی به بازار
کمكهای بالعوض دولتی (یارانه)
سرمایهگذاریهای بخش دولتی و
خصوصی در گسترش فناوری
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زیرعامل

شاخصهای کیفی

انسانی

در دسترس بودن نیروی انسانی فنی در
رابطه با تکنولوژی موردنظر
تأمین مواد اولیهی مورد نیاز برای توسعه-
ی تکنولوژی از خارج از کشور
توسعه زیرساختهای مورد نیاز تکنولوژی
و محصوالت و خدمات مکمل
میزان همگرائی نهادهای موجود و نظام
نوآوری تکنولوژیك در حال توسعه
میزان مشروعیت سرمایهگذاری در
توسعهی تکنولوژی و محصوالت مربوط
به آن
رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر
برای حمایت از تکنولوژی
اعمال نفوذ گروهای پشتیبان تکنولوژی در
بخشهای مختلف دولت و صنعت
میزان حمایت از تکنولوژی موردنظر در
رسانهها

مواد
دارایی های مکمل
مشروعیتبخشی

شاخصهای کمّی

1

 -2-1ارائهی سیاستهایی سیستمی برای مشکالت سیستمی شناسایی شده

2

مشکالت سیستمی که به طور دقیق شناسایی شدند به راحتی می توانند با اهداف ابزارهای سیستمی همراستا شاوند و بوسایله

3

یك توصیه سیاسی با هدف پشتیبانی توسعه کل نظام ،دنبال شوند .در ادامه ابتدا ابزار سیستمی مشکالت سااختاری و ساپس

4

ابزار سیستمی متناسب با مشکالت محیطی تبیین میشوند.

5

 -1-2-1ارائهی اهداف ابزارهای سیستمی و ابزارهای سیستمی متناسب با مشکالت سیستمی

6

مشکالت سیستمی شناسایی شده و اهداف مرتبط ابزارهای سیستمی در جدول زیر به طور خالصه آمده است.
جدول ( :)10-1اهداف ابزارهای سیستمی متناسب با مشکالت سیستمی ارائه شده

7
مشکل سیستمی
مشکالت بازیگران
مشکالت تعامالت

نوع مشکل سیستمی

هدف ابزار سیستمی

وجود؟

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع (NGOها ،شرکت ها ،دولت و )...

توانایی؟

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان مثال از طریق یادگیری و آزمایش)

وجود؟

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ( به عنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

شدت؟

ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت گرههای ضعیف
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مشکالت نهادی
مشکالت زیرساختی
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هدف ابزار سیستمی

نوع مشکل سیستمی
وجود؟
توانایی؟
وجود؟

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)
جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند .
تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت؟

تضمین اینکه کیفیت زیر ساختها مناسب است.

1
2

به منظور برآورده نمودن اهداف ابزارهای سیستمی ،یك مجموعه از ابزارهای سیاستی قبالً در ادبیات معرفی شدهاند کاه یاك

3

مرور کلی بر آنها در جدول بعدی آمده است .این ابزارها در ایجاد یك ابزار سیستمی برای یك نظام نوآوری تحت بررسی یك

4

نقش حمایتی ایفا میکنند .انتخاب آنها نه تنها به مشکالت شناسایی شده وابسته است بلکه به تعامالت متقابل ابزارها ،شرایط

5

اقتصادی و سیاسی-اجتماعی محیط اطراف فناوری ،اثرات دیگر نظامهای رقیب نیز وابسته است .آنها میبایسات باه طریقای

6

انتخاب شوند که اثربخشی ،تقویت متقابل و کنش منظم خود را حفظ نمایند .یك ابازار سیساتمی یاك مجموعاه یکپارچاه و

7

م نسجم از ابزارهایی است که برای یك نظام نوآوری خاص طراحی شده است .هدف آن ایجااد فرصاتهاا و شارایطی بارای

8

شکل گیری نظام است( .البته از طریق تحت تاثیر قراردادن عناصر و ارتباطات داخلی نظام که در غیر این صورت به طور خاود

9

به خودی ظهور نخواهد کرد).

10

انتظار می رود که کار برد یك ابزار سیستمی خوب طراحی شده در توسعه نظام و دستیابی به نرخ های بااالتر ناوآوری آشاکار

11

شود .به شکل تحلیلی ،این حقیقت می بایست در تقویت کارکردهایی که قبال ضعیف بوده یا اصال وجاود نداشاتهاناد مشااهده

12

گردد.

13

جدول ( :)11-1ابزارهای سیاستی انفرادی بالقوه برای رسیدن به اهداف ابزارهای سیستمی
هدف ابزارهای سیستمی
تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع
(NGOها ،شرکتها ،دولت و )...
ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان
مثال از طریق یادگیری و آزمایش)
تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران
(به عنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)
ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی
هستند و تقویت گرههای ضعیف

مثالهایی از ابزارهای سیستمی برای رسیدن به اهداف تبیین شده
خوشهها؛شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و خصوصی؛ تکنیكهای تعاملی
مشارکت ذینفعان؛ بحثهای عمومی؛ کارگاههای علمی؛ نشستهای موضوعی؛کارزارهای گذار؛ سرمایه
گذاری خطرپذیر؛ سرمایههای ریسکی
گفتمان بیان؛پسبینی؛ آیندهنگاری؛رهنگاشت؛ طوفان مغزی؛ برنامههای آموزشی؛بسترهای دانشی
فناوری؛ توسعه سناریو؛ کارگاههای آموزشی؛ آزمایشگاههای سیاستگذاری؛ پروژه های پایلوت.
برنامههای تحقیقاتی تعاونی ،کنفرانس توسعه اجماع؛ کمك های مالی و برنامه های تعاونی ،ابزار
واسطهای (پل زدن) (مراکز برتری ها ،مراکز شایستگی)؛ همکاری و طرحهای تحریك؛ روشهای
ارزشگذاریسیاست ،بحث تسهیل در تصمیمگیری ،مراکز ترویج علمی؛ انتقال فنآوری.
تهیه به موقع (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه)؛ مراکز نمایشی برای فناوری؛ مدیریت استراتژیك
آشیانهها؛ ابزارهای سیاسی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی نوآوری)؛وام /تضمین/
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مثالهایی از ابزارهای سیستمی برای رسیدن به اهداف تبیین شده

هدف ابزارهای سیستمی

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)
جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی
قوی باشند
تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی

تضمین اینکه کیفیت زیر ساختها مناسب است

مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد جدید تکنولوژی؛ جوایز؛ ارزیابی سازنده
فناوری؛ارتقاء برنامههای فنآوری ،بحث ،گفتمان ،سرمایهگذاری خطرپذیر ،سرمایهریسکی.
اقدامات ایجاد آگاهی ،کمپینهای آموزش و اطالعات ،بحثهای عمومی ،البی ،برچسبهای داوطلبانه،
موافقتنامههای داوطلبانه
آییننامهها (عمومی ،خصوصی) ،محدودیت تعهدات ،هنجارهای (محصول ،کاربر) ،موافقتنامهها ،قوانین
حق ثبت اختراع ،استاندارد ،مالیات ،حقوق ،اصول ،مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها
کمكهای مالی کالسیك ،R & Dمالیات ،وام ،طرح ،بودجه (نهادی ،سرمایهگذاری ،ضمانتR & ،
 ،)Dیارانه ،آزمایشگاههای تحقیقاتی عمومی
آیندهنگاری؛ روند مطالعات؛ نقشه راه؛ تعیین معیار هوشمند؛ تجزیه و تحلیل( SWOTنقاط قوت ،ضعف،
فرصت ها و تهدیدات)؛ بخش و مطالعات بخشی و خوشهای؛ تجزیه و تحلیل مشکل /نیازها/
سهامداران /راه حل؛ سیستمهای اطالعاتی (مدیریت برنامه یا نظارت پروژه)؛ شیوههای ارزشگذاری
وابزار نظر سنجی کاربر؛ پایگاه دادهها؛ خدمات مشاورهای؛ برنامههای کاربردی سفارشی ساخته شده از
گروه سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری؛ تکنیكهای مدیریت دانش؛ ارزیابی فناوری؛ مکانیسمهای
انتقال دانش؛ ابزارهای اطالعاتی سیاست (نظارت بر سیاستها و ابزار ارزیابی ،تجزیه و تحلیل سیستم)؛
رده؛ نمودار روند

1
2

باید توجه داشت در این متدولوژی تا کنون مشکالت سیستمی شناسایی شده است و اهداف ابزارهاای سیساتمی نیاز در ایان

3

مرحله در جداول باال مشکالت سیستمی به تفکیك و ابزارهای سیاستی به طور خیلی کلی و بدون تفکیك کارکردهاا نشاان

4

می دهد .به دلیل اینکه مش کالت سیستمی به تفکیك کارکردهاا شناساایی شاده اسات ،ابزارهاای سیساتمی و پیشانهادهای

5

سیاستیای که مرتبط با مشکالت سیستمی هر کارکرد است نیز در جدول زیر تبیین میشود .با این وجاود بایاد توجاه داشات

6

بسته به حوزهی فناوری مورد مطالعه ممکن است پیشنهادهای سیاستی جزییتر و یا ترکیبی از ابزارهای سیاستی نیز اساتفاده

7

شود .در پایان وقتی در مورد یك فناوری خاص ابزارهای سیاستی به طور مشخص بیان شد میتوان آنرا در جدول جمع بنادی

8

مرحله قبل اضافه کرد.

9

11

کارکرد

کارکردها

10

جدول ( :)12-1ارائه پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی برای مشکالت سیستمی شناسایی شده به تفکیک هر

چهار دسته
مشکالت سیستمی
ساختاری

هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی
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چهار دسته
مشکالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری


وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع







مشکالت
بازیگران

شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و خصوصی ایجاد
شود
تکنیكهای تعاملی مشارکت ذینفعان به وجود آید
به سرمایه گذاری خطرپذیر بها داده شود
استفاده از خوشهبندی فناوری برای تحریك ورود کارآفرینان
برگزاری بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی
به منظور تحریك کارآفرینان
ایجاد کارزارهای گذار به وسیلهی ایجاد یك شبکه از بازیگران قوی
داخلی و خارجی برای مشخصکردن مشکالت ،توسعه چشماندازها،
راههای رسیدن به آنها ،تنظیم اهداف و سیر زمانی برای اتفاق افتادن
گذار که منجر به ورود کارآفرینان میشود

وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران (به عنوان
مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)







ایجاد برنامههای تحقیقاتی تعاونی
برگزاری کنفرانس توسعه اجماع
استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
به وجود آوردن همکاری و طرحهای تحرک
بررسی بهترین روش انتقال فنآوری برای ایجاد تعامل بین کارآفرینان



تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
کارافرینان را افزایش میدهد
ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم
مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد
جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد.
بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین کارآفرینان میشود.
ایجاد سرمایهگذاری خطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین کارآفرینان
میشود.

کارآفرینی

توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان مثال از
طریق یادگیری و آزمایش)

با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران کارآفرینی
فراهم کرد:
 طوفان مغزی
 برنامههای آموزشی
 بسترهای دانشی فناوری
 کارگاههای آموزشی
 پروژههای پایلوت



مشکالت
تعامالت


شدت

ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف
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کارکردها
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چهار دسته
مشکالت سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

مشکالت
زیر ساختها

کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند .

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به کارآفرینی میتوان از همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیر ساختها مناسب است.

برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به کارآفرینی میتوان از همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

مشکالت
بازیگران

مشکالت
تعامالت

با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی
 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت
نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)
 محدودیت تعهدات
 هنجارهای (محصول ،کاربر)
 موافقتنامهها
 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 اصول
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

مشکالت
قوانین

توسعه دانش

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان مثال از
طریق یادگیری و آزمایش)

وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ( به عنوان
مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

 به وجود آوردن شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و
خصوصی و پروژههای دانشگاهی
 فراهم آوردن بستری برای گرویدن دانشجویان و اساتید به گروهذینفعان
در حوزهی مربوطه
 تشویق دانشگاهها برای برگزاری کارگاههای علمی و نشستهای
موضوعی
 تشویق دانشگاهها و پژوهشگاهها برای تبیین کارزارهای گذار
با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران توسعه
دانش فراهم کرد:
 گفتمان بیان
 طوفان مغزی
 برنامههای آموزشی
 بسترهای دانشی فناوری
 کارگاههای آموزشی
 ایجاد برنامههای تحقیقاتی تعاونی
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع
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چهار دسته
مشکالت سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

ساختاری

شدت

ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

مشکالت
قوانین

مشکالت
زیر ساختها

کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند .

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیر ساختها مناسب است.

 به وجود آوردن برنامههای تعاونی
 استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
برای ایجاد تعامل بین دانشگاهها و تعامل بین صنعت و دانشگاه
 بررسی بهترین روش انتقال فنآوری و اجرای آن در حوزهی فناوری مورد
مطالعه برای ایجاد تعامل بین بازیگران توسعه دانش
 تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
بازیگران توسعه دانش را افزایش میدهد
 ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم
مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
 استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف برای توسعهدانش شود.
 ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد.
 بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین بازیگران توسعه دانش
میشود.
با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی
 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت
نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)
 محدودیت تعهدات
 هنجارهای (محصول ،کاربر)
 موافقتنامهها
 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 اصول
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها
برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به توسعه دانش میتوان از همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به توسعه دانش میتوان از همهی
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چهار دسته
مشکالت سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

ساختاری

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

تأمین و تسهیل منابع

مشکالت
بازیگران

توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان مثال از
طریق یادگیری و آزمایش)

وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ( به عنوان
مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

مشکالت
تعامالت

مشکالت
قوانین

شدت

ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
 به وجود آوردن شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و
خصوصی با بانكها و سازمانهای تامین منابع مالی
 ایجاد تکنیكهای تعاملی مشارکت ذینفعان و سازمانهای تامین منابع
مالی
 برگذاری بحثهای عمومی و کارگاههای علمی برای تربیت نیروی
انسانی
 برپایی نشستهای موضوعی برای نحوه تامین منابع مالی و انسانی
با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران تامین و
تسهیل منابع فراهم کرد:
 گفتمان بیان
 پسبینی
 آیندهنگاری
 رهنگاشت
 طوفان مغزی
 آزمایشگاههای سیاستگذاری
 کنفرانس توسعه اجماع
 کمكهای مالی و برنامههای تعاونی به منظور تحریك متولیان تامین و
تسهیل منابع
 استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
 همکاری و طرحهای تحرک
 تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
بازیگران تامین و تسهیل منابع را افزایش میدهد
 ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم
مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
 استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
 وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد
جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد.
 بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین تامینکنندگان منابع
میشود.
با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی
 کمپینهای آموزش و اطالعات
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کارکردها
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چهار دسته
مشکالت سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

ساختاری

مشکالت
زیر ساختها

کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیر ساختها مناسب است.

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

مشکالت
بازیگران

وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ( به عنوان
مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

انتشار دانش

توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان مثال از
طریق یادگیری و آزمایش)

مشکالت
تعامالت
شدت

ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف

 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت
نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)
 محدودیت تعهدات
 هنجارهای (محصول ،کاربر)
 موافقتنامهها
 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 اصول
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها
برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به تامین و تسهیل منابع میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به تامین و تسهیل منابع میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
 ایجاد شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و خصوصی
 تکنیكهای تعاملی مشارکت ذینفعان برای انتشار دانش
 برپایی بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی
 برای تشویق متولیان انتشار دانش
با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران انتشار
دانش فراهم کرد:
 برنامههای آموزشی
 بسترهای دانشی فناوری
 کارگاههای آموزشی
 به وجود آوردن برنامههای تحقیقاتی تعاونی
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع
 استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
 ایجاد مراکز ترویج علمی
 فراهم آوردن بستری مناسب برای ثبت اطاالعات مربوطه
 تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
بازیگران انتشار دانش را افزایش میدهد
 ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم
مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
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چهار دسته
مشکالت سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

مشکالت
قوانین

مشکالت
زیر ساختها

جهتدهی به سیستم

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیر ساختها مناسب است.

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

مشکالت
بازیگران
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان مثال از
طریق یادگیری و آزمایش)

 استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف برای انتشار دانش شود.
 ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد.
 بحث وگفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین بازیگران انتشار دانش
میشود.
با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی
 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت
نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)
 محدودیت تعهدات
 هنجارهای (محصول ،کاربر)
 موافقتنامهها
 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 اصول
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها
برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به انتشار دانش میتوان از همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به انتشار دانش میتوان از همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
 شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و خصوصی
 تکنیكهای تعاملی مشارکت ذینفعان
 برپایی بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی به
منظور تشویق متولیان جهتدهی به سیستم و اجماع بین بازیگران این
حوزه
 تبیین کارزارهای گذار به منظور اجماع سازمانهای جهتدهی به سیستم
با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران جهتدهی
به سیستم فراهم کرد:
 گفتمان بیان
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چهار دسته
مشکالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری

وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ( به عنوان
مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)










پسبینی
آیندهنگاری
رهنگاشت
طوفان مغزی
برنامه های آموزشی
بسترهای دانشی فناوری
توسعه سناریو
آزمایشگاه های سیاستگذاری







برگزاری کنفرانس توسعه اجماع
استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
فراهم آوردن همکاری و طرحهای تحرک
برسی روشهای ارزشگذاریسیاست
ایجاد بستری مناسب برای تسهیل در تصمیمگیری



تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
بازیگران جهتدهی به سیستم را افزایش میدهد
ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم
مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد
جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد.
بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین بازیگران جهتدهی به
سیستم میشود.
ایجاد سرمایهگذاری خطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین بازیگران
جهتدهی به سیستم میشود.



مشکالت
تعامالت




شدت

ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی
 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند .

با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت
نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)






مشکالت
قوانین
کیفیت
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چهار دسته
مشکالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری









مشکالت
زیر ساختها

محدودیت تعهدات
هنجارهای (محصول ،کاربر)
موافقتنامهها
قوانین حق ثبت اختراع
استاندارد
مالیات
حقوق
اصول
مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به جهتدهی به سیستم میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیر ساختها مناسب است.

برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به جهتدهی به سیستم میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

مشکالت
بازیگران

وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ( به عنوان
مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)

مشروعیت بخشی

توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان مثال از
طریق یادگیری و آزمایش)

مشکالت
تعامالت
شدت

ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف

 ایجاد شکلهای جدیدی از مشارکت بین شرکتهای عمومی و خصوصی
به منظور ایجاد سازمانهای مردم نهاد برای مشروعتبخشی
 اجرای بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی
برای تهیج متولیان مشرویت بخشی
با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران
مشروعیتبخشی فراهم کرد:
 گفتمان بیان
 پسبینی
 آیندهنگاری
 رهنگاشت
 برنامههای آموزشی
 بسترهای دانشی فناوری
 توسعه سناریو
 کارگاههای آموزشی
 آزمایشگاههای سیاستگذاری
 پروژههای پایلوت
 تدوین برنامههای تحقیقاتی تعاونی
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع
 استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
 ایجاد مراکز ترویج علمی
 تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
بازیگران مشروعیت بخشی را افزایش میدهد
 ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم
مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
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چهار دسته
مشکالت سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

مشکالت
قوانین

مشکالت
زیر ساختها

شکلدهی بازار

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند .

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیر ساختها مناسب است.

وجود

تحریك و سازماندهی مشارکت بازیگران متنوع

مشکالت
بازیگران
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران (به عنوان مثال از
طریق یادگیری و آزمایش)

 استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
 وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد
جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
 با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد
 بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین بازیگران مشروعیت بخشی
میشود
با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی
 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت
نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)
 محدودیت تعهدات
 هنجارهای (محصول ،کاربر)
 موافقتنامهها
 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 اصول
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها
برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به مشروعیتبخشی میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به مشروعیتبخشی میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
 بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی به منظور
ایجاد تقاضا
 ایجاد کارزارهای گذار برای ایجاد تقاضا به منظور شکلگیری بازار اولیه
با استفاده از ابزارهای زیر میتوان فضا را برای توسعهی بازیگران شکلدهی
به بازار فراهم کرد:
 گفتمان بیان
 پسبینی
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چهار دسته
مشکالت سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

ساختاری

وجود

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ( به عنوان
مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع)










آیندهنگاری
رهنگاشت
طوفان مغزی
برنامههای آموزشی
توسعه سناریو
کارگاههای آموزشی
آزمایشگاههای سیاستگذاری
پروژههای پایلوت







برگزاری کنفرانس توسعه اجماع
استفاده از ابزار واسطهای (پل زدن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
فراهم آوردن بستری برای همکاری و طرحهای تحرک
ایجاد مراکز ترویج علمی
بررسی وجوه مختلف انتقال فنآوری به منظور ایجاد تعامل بین بازیگران
شکلدهی به بازار



تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
بازیگران شکلدهی به بازار را افزایش میدهد
ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم
مقابله کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
استفاده از ابزارهای سیاستی (جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد
جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش
مییابد
بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین بازیگران شکلدهی به
بازار میشود
ایجاد سرمایهگذاری خطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین بازیگران
شکلدهی به بازار میشود



مشکالت
تعامالت




شدت

ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف.

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

با استفاده از ابزار زیر میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
 اقدامات ایجاد آگاهی
 کمپینهای آموزش و اطالعات
 بحثهای عمومی
 البی
 موافقتنامههای داوطلبانه

کیفیت

جلوگیری کردن از اینکه نهادها خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند .

با استفاده از ابزار زیر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت






مشکالت
قوانین
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چهار دسته
مشکالت سیستمی

هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

ساختاری
نهادهای مخالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
 آییننامهها (عمومی ،خصوصی)
 محدودیت تعهدات
 هنجارهای (محصول ،کاربر)
 قوانین حق ثبت اختراع
 استاندارد
 مالیات
 حقوق
 مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها
مشکالت
زیر ساختها

1
2

وجود

تحریك ایجاد زیرساختهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به شکلدهی به بازار میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت زیر ساختها مناسب است.

برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به شکلدهی به بازار میتوان از
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

 -2چالشهای توسعهنرمافزارهای
شبکهبرق در قالب کارکردهای
نظام نوآوری و سیاستهای رفع
آن
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مقدمه
به منظور تدوین سیاستهای کالن مورد نیاز در سند توسعه نرمافزارهای شبکهبرق ،چالشهای مرباوط باه هار یاك از ابعااد
ساختاری ( TISیعنی بازیگران ،تعامالت ،نهادها و زیرساخت ها) در هر یك از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه شامل توسعه و
انتشار دانش ،فعالیت های کارآفرینی ،شکل دهی به بازار ،بسیج منابع ،مشروعیت بخشای و جهاتدهای باه سیساتم از ساوی
تعدادی از متخصصان این حوزه شناسایی شد که در این فصل در ابتدا خالصهای از نظرات خبرگاان بیاان مایشاود و ساپس
چالشهای توسعهنرمافزارهای شبکهبرقدر هر یك از کارکردها دستهبندی میگردد.در بخش آتی سیاستهای الزم بارای رفاع
این چالشها تعیین میگردد.
 -1-2چالشهای توسعه نرمافزارهای شبکهبرق
به منظور احصاء چالشهای پیشروی توسعه نرمافزارهای شبکهبرقبا  8نفر از متخصصان صنعتی ،دانشگاهی و سیاستگذاران
مختلف و همچین تیم نرمافزار نویسی صبا مصاحباتی صورت گرفت که عبارتند از:
 دکتر طباطبایی( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
 دکترقاضی زاده (رییس پژوهشگاه نیرو)
 دکتر کوهساری (عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر)
 مهندس شیرانی (رییس شرکت موننکو)
 دکتر سامانی(معاون اسبق راهبری شبکه برق ایران)
 مهندس راعی(مدیر کل دفتر برنامهریزی شبکه توانیر)
 مهندس همایون برهمندپور(معاون پژوهشکده برق پژوهشگاه نیرو)
 مهندس فالحی(کارشناس گروه برنامه ریزی و مدلسازی)
 تیم برنامه نویس نرم افزار صبا
در ادامه خالصهای از مصاحبات صورت گرفته ارائه میگردد و سپس اهم چالشهاای ماورد نظار متخصصاان فاوقالاذکر در
چهارچوب کارکردهای هفتگانه نظام نوآوری فناورانه ارائه میگردد .الزم به ذکر است به علت نزدیك بودن مفاهیم توساعه و
انتشار دانش این دو کارکرد در یك قالب آورده شدهاند. .
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 -1-1-2مهندس طباطبایی
به تعداد کافی دانشجو و دانشگاه خوب وجود دارد که البته باید دانشجوهای قاوی جاذب کاار شاوند زیارا اکثار
دانشجویان نخبه کشور را ترک کرده و به خارج از کشور می روند و دانشجویانی هم که در ایران می مانند بعد از
به چند سال سابقه کاری کشور را تارک مای کنناد کاه علات آن هماان طاور کاه گفتاه شاد عادم جاذب در

شرکتهاست.
در مورد تعامالت دانشی در این حوزه می توان گفت که کنفرانسهایی برگذار می شود ولی نیاز به تعامالت بیشتر
حس می شود به عنوان یك پیشنهاد می شود وب سایتی برای انسجام کارهای انجام شده راهاندازی کرد و بدین
طریق تعامالت را افزایش داد در واقع کلیه ی کارهای انجام شده را در حوزهی توسعهی نرمافزارهای شبکه برق
در این سایت قرار گیرد تا افرادی که قصد انجام پروژهای جدید را دارند به راحتی بتوانند به کارهای انجام شده در
وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه
گذشته دسترسی داشته باشند.
نرمافزارهای شبکهبرق چگونه است؟
مشکل زیرساختی در توسعه دانش وجود ندارد.
کیفیت دانشگاهها خوب است ولی ارتباط بین صنعت و دانشگاه ضعیف است.
صنایع کشور حاضر نیستند به راحتی اطالعات در اختیار دانشاگاههاا قارار دهناد .یاك راهکاار ایان اسات کاه
دانشجویان مدتی از دوره تحصیلی خود را در صنعت بگذرانند و ضمن آشنایی با صنعت ،تمرکز بر رفع مشاکالت
تحقیقاتی و حل مسایل نرمافزاری به صورت رایگان داشته باشند.
یکی از مسایل مهمی که وجود دارد این است که صنعت اطمینان کافی از حفظ اطالعات خود ،در صورت ارایه به
دانشگاه ندارد .و به همین دلیل می توان با کد کردن اطالعات ضمن حفظ اسارار باه اطالعاات نیاز دسترسای
داشت.
برای جذب دانشجو در شرکت ها و صنایع می توان پروژههای کوچکی برای دانشجویان تعریاف کارد و از ایان
طریق هم رابطه ای بین صنعت و دانشگاه ایجاد کرد و هم از این طریق می توان دانشجویان برتار را شناساایی
کرد و جذب صنعت نمود .
در دانشگاه شهید بهشتی ،مرکزی با عنوان مرکز رشد وجود دارد که فارغ التحصایالن مای توانناد از ایان مرکاز
دفتری با مبلغ ناچیز کرایه کنند و به فعالیتهای کاری و صنعتی بپردازند و از این طریق می توان فاصالهی باین
دانشگاه و صنعت را کمتر کرد.
در حال حاضر شرکت ها از وضع چندان مناسبی برخوردار نیستند شرایط رقابتی وجود ندارد که آن هم به دالیال
کاااارآفرینی در حاااوزه ی توساااعهی
اقتصادیست .در حال حاضر فقط شرکتهایی می توانند ادامهی کار دهند که یا توسط بانكها و یا توساط دولات
نرمافزارهای شبکه برق چگونه است؟
حمایت می شوند.
برای حمایت از شرکتها دولت می تواند بودجهای را به چندین شرکت اختصاص دهاد زیارا اگار صارفا از یاك
شرکت حمایت شود بحث رقابت بین شرکت ها از بین می رود
باید توجه داشت که حیات شرکتها وابسته به پروژه است.
در استفاده از نرم افزارها همواره این مشکل وجود دارد که پس از مدتی استفاده از نرمافزاری خاص ،شرکت باه
اطالعات آن نرمافزار وابسته می شود و امکان تغییر نرمافزار و استفاده از نرمافزار شارکت دیگاری ،وجاود نادارد
برای رفع این مشکل دولت می تواند استانداردهایی ندوین کند که امکان تغییر در نارمافزارهاای ماورد اساتفاده
ممکن شود
به علت آنکه نرمافزارهای شبکهبرق نرمافزارهایی با کاربران خااص و محادود هساتند و از باازار پویاا و جاذابی
برخوردار نیستند و برای توسعهی بازار این محصوالت باید به بازارهای جهانی ورود پیدا کرد.
وضااعیت شااکل دهاای بااه بااازار در
دولت نباید در استفاده از نرمافزاری خاص اجبار کند و بهتر است چندین نرمافزار را به لحاظ کیفی تضمین کناد و
توسااعهی ناارمافزارهااای شاابکه باارق
کمكهای دولت می تواند کمكهایی مانند پرداخت هزینه به شرکتها برای حضاور در نمایشاگاههای خاارجی
چگونه است؟
باشد
نرمافزارهای شبکه برق مختص همان کشور هستند پس نیاز است که اینگونه نرمافزارها بومی شوند و البتاه باه
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روزرسانی برای این نرمافزارها تضمین شده باشد.

کمیتههایی مانند کمیتههای فعال د ر پژوهشگاه نیرو وجود دارد که البته باید به صورت دائمی وجود داشاته باشاد
جهااتدهاای بااه سیسااتم در توسااعهی
تا سیاست را تدوین کند چرا که مباحثی مانند تدوین چشمانداز از اهمیت ویژهای برخوردار است
ناارمافزارهااای شاابکهی باارق چگونااه
برای سیاست گذاری شرکتهای کامپیوتری شورای عالی انفورماتیك وجود دارد که میتاوان شاورایی مشاابه را
است؟
برای نرمافزارهای شبکه برق ایجاد کرد.

 -2-1-2دکتر قاضی زاده
وب سایتی به عنوان مرجع این حوزه ایجاد گردد و در آن کلیهی اطالعات و تحقیقات صورت گرفته و دادههای
مناسب در اختیار محققین و دانشجویان قرار گیرد تا روند تحقیق و پژوهش در این زمینه تسهیل گردد.
بایستی مقاالت دانشجویان کاربردی گردد و در جهت رفع نیاز صنعت برق کشور باشد.
صنعت برق صنعتی کند تحول و محافظه کار است که می توان از این فرصت استفاده نموده و به توسعهی
نرمافزاری پرداخت.
سیاست ها باید طوری تنظیم شود که در عین دادن اختیار به بنگاه ها و مراکز علمی آنها را در مسیر مورد نیاز
جهتدهی کند ،مانند کاربردی کردن پایاننامهی دانشجویان
وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه
در ضمن از فرصت کنونی در مورد پدافند غیر عامل و خطر وجود حفرههای امنیتی میتوان استفاده کرد و به
نرمافزارهای شبکهبرق چگونه است؟
توسعهی نرمافزار داخلی پرداخت .
طبق قانون  12سازمان برق ایران کلیه موسسات اعم از خصوصی و دولتی که به نحوی از انحا به تولید یا انتقال
یا توزیع و یا فروش اشتغال دارند موظفند از قاوانین وزارت آب و بارق پیاروی کنناد و اطالعااتی کاه از وزارت
خواسته می شود را ارائه دهند  ،با توجه به این قانون می توان نظام ارائه ی گواهینامه به نرمافزارها تنظیم کرد و
می توان در دستورالعملها استفاده از نرمافزار داخلی را مورد توجه قرار داد.
اما معضل دیگر در زمینه انتشار و توسعه دانش این است که در کشور استعداد کار کردن به صورت انفرادی زیاد
است که باید فرهنگ کار گروهی ایجاد کرد .
کاااارآفرینی در حاااوزه ی توساااعهی
نرمافزارهای شبکه برق چگونه است؟

خیر وجود ندارد و باید شورایی تشکیل شود تا نرمافزار بومی را توسعه دهد.

باید شورایی تشکیل شود تا نرمافزار بومی را توسعه دهد.
جهااتدهاای بااه سیسااتم در توسااعهی علت تجاری نشدن نرمافزار ساختاری نپرداختن به موضوع است در واقع باید خود سوال مورد تحقیق قرار گیرد به
ناارمافزارهااای شاابکهی باارق چگونااه عنوان مثال بایستی در مورد عدم کارکرد نرم افزار کار تحقیقیاتی صورت گیرد و باید به این سوال پاسخ دهیم که
چه کنیم نرمافزارها تجاری و پراستفاده شوند باید به این پرسش که در صورت بروز خطا در نرمافزار مسوولیت با
است؟
کیست؟ پاسخ دهیم و این سوال باید سوالی زنده و پویا باشد و به صورت دوره ای پرسیده شود
در مورد توسعه ی نرمافزار باید اطمینان از به روزرسانی نرمافزار وجود داشته باشد ،موارد اخالقی را نیز در گرفات
وضاعیت مشاروعیت بخشای در حاوزه
و باید منافع جمعی و ملی را به منافع شخصی ترجیح داد و در این زمینه فرهنگسازی صورت گیارد باه عناوان
نرمافزارهای شبکه برق چگونه است؟
مثال جنس خارجی تبلیغ نشود.

 -3-1-2دکتر کوهساری
وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه در توسعه ی دانش امکانات فیزیکی و مالی مناسبی وجود ندارد ،دانشگاههاا نمای تواناد نیاروی انساانی کارآماد
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پرورش دهند و کارهای علمی دانشجویان نیز از کیفیت الزم برخوردار نیست و همچنین مقاالت کاار شاده هام
کاربردی نبوده و از ازرش چندانی برخوردار نیستند  ،در کشور به روی نرمافزارها بسیار کم کار شده است به عنوان
مثال در فراخوان وزارت نیرو برای تولیدات نرمافزاری فقط  2نفر از دانشگاه امیرکبیر اعالم آمادگی کردهاناد کاه

دلیل آن هم عدم حمایت در طول سالهای قبل بوده است.
تعیین خط مشی بر اساس فعالیتهایی که در گذشته صورت گرفتاه امار نادرساتی اسات در صاورتی کاه بارای
موفقیت باید  15سال آینده را در نظر داشت .برای رقابت در بازار جهانی نیاز به جهش داریم بدین معنی کاه اگار
دنبال رو کارها و فعالیتهای انجام شده در کشورهای پیشرفته باشیم هرگز به آنها نخواهیم رسید . .برای حرکت
به سوی چشمانداز نیاز به مدیریت قوی وجود دارد.

کاااارآفرینی در حاااوزه ی توساااعهی
نرمافزارهای شبکه برق چگونه است؟

تعداد شرکتهای فعال در این زمینه از تعدد بسیار پایینی برخوردارند.

در مورد بازار اینگونه نرمافزارها می توان گفت متقاضیان خاص و کم هستند
در قوانین موجود درکشور خال احساس نمی شود و قوانین حمایت از تولیدات داخلی وجود دارد به عنوان مثاال در
وضااعیت شااکل دهاای بااه بااازار در صورت وجود نرمافزار داخلی سازمانها و نهادهای دولتی موظف به استفاده از تولیدات داخلای هساتند .اماا برخای
توسااعهی ناارمافزارهااای شاابکه باارق موارد نظیر عدم حمایت واقعی در عمل ،عدم توانایی شرکت ها در گساترش یاافتن  ،ورود نارمافازارهاای قفال
شکسته به کشور و همچنین ناچیز بودن میزان تبلیغات تولیدات داخلی باه دلیال هزیناهی بااال باعاث شکسات
چگونه است؟
شرکتهای فعال در این زمینه می شود.
با توجه به تقاضای کم این محصوالت در داخل کشور باید برای ورود به بازارهای جهانی هم برنامه داشت.
مشکل دیگری که در کشور وجود دارد کمبود منابع است که همین منابع اندک هم به درستی تخصیص نمی یابد
وضااعیت بساایج منااابع در توسااعهی یه عنوان مثال منابعی جهت پروژه های تحقیقاتی دانشگاههای مطرح اختصاص می یاباد کاه چنادان اثاربخش
نبوده است اما خوشبختانه افراد بسیار مستعدی در کشور هستند که می توانند کار توسعه ی نرمافازاری را انجاام
نرمافزارهای شبکه برق چگونه است؟
دهند..

 -4-1-2مهندس شیرانی
تعداد کافی نیروی زبده در کشور وجود دارد و کشور دارای پتانسیل باالیی است اما رقیبی به نام هند وجود دارد با
وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه این تفاوت که هندی ها کم توقعتر از ما هستند.
کسانی که در حوزه توسعه ی نرمافزارهای شبکه برق مسوولیت دارند هنوز دانش مرتبط با این حوزه را ندارند
نرمافزارهای شبکهبرق چگونه است؟
زیرساختها مهیا نیست که البته ایجاد آن کار سختی نیست
ما دچار نوعی خودسانسوری هستیم  ،می توانیم با شرکتهای نرم افزاری بزرگ دنیا وارد مذاکره شویم و توسعه ی
نرمافزاری را تحت این برندها انجام دهیم به عنوان مثال صرفا به روی گرافیك نرمافزار آن شرکت توسعه انجام
کارآفرینی در حوزه نرمافزارهای شابکه
شود.
برق چگونه است؟
ارگانهای مدیریتی باید حمایت پژوهشی انجام داده و تولید کننده نرمافزار اطمینان یابد که نارمافازار تولیاد شاده
مورد استفاده قرار خواهد گرفت
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بهعلت عدم وجود ارتباطات بازیگران امکان شناخت هم وجود ندارد برای ایجاد ارتباط مای تاوان از پاروژه هاای
سرمایهگذاری مشترک استفاده کرد
وضعیت جهتدهی به سیستم در حوزه به عنوان مثال می توان شرط کرد که پاروژه مطالعااتی حتماا بایساتی باا نارمافزارهاای ایرانای صاورت گیارد
تولید نرمافزارهای شبکه بارق چگوناه تا زمانی که نتوان در درون کشور دولت را به استفاده از نرمافزار قانع کرد نمی توان به فروش نرمافازار در ساطح
بین المللی رسید
است؟
پس یکی از کمکهای بزرگ خود دولت خواهد بود البته باید دولت هم حساسیتهای خود را در مورد قابلیت نارم
افزار حفظ کند حمایت از مپنا می تواند مثال خوبی برای این نوع حمایتها باشد.

ارزش افزوده نرمافزار در صورت در اختیار داشتن بازار بسیار باالست
علت شکست پروژه صبا این بود که این نرمافزار پشتیبانی و بروزرسانی نمی شد  .برای به ثمر نشستن فعالیتها در
حوزهی نرمافزار بایستی توجیهپذیری اقتصادی وجود داشته باشد یعنی فروش قابل قبول با قیمت قابل قبول.
وضعیت شکلدهی به بازار در حاوزهی باید فکر شود که کدام نرمافزار در بازار ارزش افزورده ایجاد می کند.
توسااعهی ناارمافزارهااای شاابکه باارق در صورت محدود بودن فروش در داخل کشور محکوم به شکست در مقابل رقباای خاارجی خاواهیم باود چاون
محصوالت خارجی فروش بسیار گستردهای در سطح جهان دارند و می توانند پشتیبانی بهتری انجام دهناد البتاه
چگونه است؟
باید کشورهای فارسی زبان مانند افغانستان و تاجیکستان را به دلیل هم زبان بودن مورد توجه ویژه قرار داد و به
این نکته توجه کرد در صورتی که پایههای نرمافزاری قانون کپیرایت را رعایت نکرده باشند در سطح بین المللی
دچار مشکل خواهیم شد

 -5-1-2دکتر سامانی
دانشگاهها و مراکزی نظیر دانشگاهها و پژوهشگاهها نمیتوانند به تنهایی مراکز توسعه باشند و باید شرکتها نیز به
این حوزه وارد شوند.
هدف از پروژه ها باید مشخص و واقعبینانه باشد اینکه به چه قیمتی و به چه دلیل توسعهی نرمافازار مایدهایم،
پدافند غیرعامل توجیه مناسبی برای توسعهی نرمافزارهای شبکه برق نیست به عنوان مثال نباید هدف می تواناد
وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه تولید نرمافزار با درصدی خودکفایی باشد و نه کامال خودکفا چرا که واقع بینانه نیست
زیرساخت و شرایط من اسب برای افراد مستعد ایجاد کنیم که البته جنس زیرساختها بیشتر از قوانین است و قوانین
نرمافزارهای شبکهبرق چگونه است؟
باالدستی باید اصالح و یا ایجاد شوند زیرا توسعهی نرمافزار چندان نیاز به زیرساختهای فیزیکی ندارد .از جمله ی
قوانین می توان به قوانین تعاملساز اشاره کرد
حمایت مناسبی از دانشگاه و دانشگاهیان به عمل نمیآید دانشگاهها باید تجهیاز شاوند ،خروجای دانشاگاهها در
حوزهی  ICTآمادگی جذب در بازار کار را ندارند در دانشگاهها مباحث اقتصادی به دانشجویان تدریس نمیشود.
شرکتها باید برنامهی کسبوکار( (Business Planداشته باشند که در آن حجم بازار ،زماان بازگشات سارمایه،
میزان سود و دیگر فاکتورهای اقتصادی کامال مشخص باشد تا سرمایهگذار ترغیاب باه سارمایهگاذاری شاود و
تصویر درستی از آینده برای وی ترسیم گردد.
با استفاده از قوانین حمایتی می توان ورود شرکتها را تسهیل کرد در حال حاضار سیساتمهای پشاتیبان ضاعیف
کارآفرینی در حوزه نرمافزارهای شابکه
عمل می کنند.
برق چگونه است؟
بایستی افراد مستعد ،متخصصو کسانی که دانش به روز دارند شناسایی شوند و با ایجاد پروژههای توانمندسااز از
این افراد حمایت شود.
مباحث اقتصادی حتما مورد توجه قرار گیرد مواردی نظیر بازگشت سرمایه ،توجیهپذیری اقتصادی و ...
شکست پروژههایی نظیر صبا و پاشا و به علت عدم مالحظهی فاکتورهای اقتصادی و عدم پشاتیبانی نارمافازار
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بوده است.
می توان برای حمایت از تولیدکنندگان نرمافزار معافیتهای مالیاتی در نظر گرفت مخصوصا بارای چناد ساال اول
فعالیت شرکتها که شرکت تولیدکنندهی نرمافزار هنوز به سوددهی باال نرسیده است.
در توسعهی نرمافزارهای شبکه برق اگر پایههای نرمافزاری از قانون کپیرایت پیروی نکرده باشند در مورد توسعه
و در دسترس گرفتن بازار کشورهای همسایه به مشکل بر خواهیم خورد
پژوهشگاه نیرو در شورای عالی فنآوری رتبهبندی نشده است و نمی تواند وارد مباحث تولید نرمافزار شود و ایان
زیر پا گذاشتن قانون توسط توسط یك نهاد دولتی پذیرفتنی نیست و باعث اشاعهی بی قانونی می شود.
استفاده از نرمافزار و پشتیبانی از آن دو مفهوم مجزا هستند زیرا استفاده از نرمافزار نیاز به دانش عمیق نادارد اماا
برای پشتیبانی نیاز به دانش عمیق داریم.
از نرمافزارهای قفل شکسته به درستی پشتیبانی نمیشود.
باید توجه نمود در میان  6کارکرد نظام نوآوری فناورانه  ,کارکرد کارآفرینی از تمام کارکردها مهمتار مایباشاد و
تمام کارکردها به نوعی تابع این کارکرد کارآفرینی هستند.
وضعیت جهتدهی به سیستم در حوزه پارکهای فناوری برای ایجاد و توسعهی فنآوری جهتدهی شوند.
تولید نرمافزارهای شبکه بارق چگوناه نیازمند یك تفکر سیستماتیك هستیم که بررسی همه جانبه نقاط قوت و ضعف ،چرخه حیاات نارمافازار  ،طاول
مدت قابل استفاده بودن نرمافزار و پرداختن موارد دیگری که باعث جامعتر شدن بررسی میگردد.
است؟
وضعیت شکلدهی به بازار در حاوزهی
در تولید نرمافزار توجه به اینکه مشتری چه می خواهد ضروری است به عنوان مثاال هماهی افزوناههاا در یاك
توسااعهی ناارمافزارهااای شاابکه باارق
نرمافزار آورده نشود که مشتری بابت آنچه نمی خواهد پول پرداخت نکند.
چگونه است؟
برای اختصاص وام به شرکتها حتما بایستی طرحها مورد بررسی قرار گیرند تا طرح حتما سودده باشاد و از اینکاه
وامها در طرحهای هدف به کار برده میشود و انحرافی در نحوهی استفادهی آنها وجاود نادارد اطمیناان حاصال
گردد .اگر دولت وام پرداخت کند و این پرداختها در طرحهای بدون ساوددهی سارمایهگاذاری شاود و بازگشات
وضااعیت بساایج منااابع در توسااعهی
سرمایه برای دولت نداشته باشد دولت نمی تواند به طرحهای جدید وام پرداخت کندو این حمایت تنها بعد از یك
نرمافزارهای شبکه برق چگونه است؟
مرحله از بین خواهد رفت
الزم به ذکر است در حال حاضر دولت منابع بسیار محدودی دارد ولی همین منابع محدود نیز به درساتی هزیناه
نمیشود
مشروعیت بخشی در حوزهی نرمافزار هم به عهدهی خود شرکتهاست در واقع پس از حمایت اولیه از سوی منابع
وضاعیت مشاروعیت بخشای در حاوزه
دولتی در زمان آغاز به کار شرکتها  ,شرکتها بایاد بقیاهی مباحاث مارتبط نظیار مشاروعیتبخشای ,ساوددهی,
نرمافزارهای شبکه برق چگونه است؟
شکلدهی به بازار را خود به دوش بکشند

 -6-1-2مهندس راعی
نیاز است که تحقیقات دانشجویان کاربردی گردد و در جهت رفع نیاز صنعت برق باشد و شرایط کشور را در نظار
گرفت و بر اساس آن توسعه ایجاد کرد.
وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه
در توسعه نرمافزارهای شبکهبرق شاید نتوان در همهی زمینهها توسعه ایجاد کرد اما مایتاوان در ماوارد پایاهای
نرمافزارهای شبکهبرق چگونه است؟
مورد نیاز را توسعه داد.
نیاز است نرمافزار نویسی تخصصی گردد بدین معنی که متناسب با مشتری باشد.
برای شرکتها قوانین مالیاتی اصالح شود ,مالیات ابزایست در مقابل انحصار ,انحصار هماواره ماانع توساعه باوده
کارآفرینی در حوزه نرمافزارهای شابکه است .اگر قوانین مالیاتی اصالح شود مانع از بزرگ شدن بیش از حد و حبابی شرکتها مای شاود و از ساویی باه
شرکتهای کوچك هم فرصت پیشرفت می دهد و کشور در این زمینه به تعادل خواهد رسید.
برق چگونه است؟
در صورت توسعهی کارآفرینی نباید شغل از بین برود و بیکاری ایجاد شود بلکه باید شغلها تخصصی گردند.
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حمایتها از شرکتهای دانشبنیان هدفمند باشد و در صورت حمایت این توقع ایجاد نشود که حتماا خادمات آنهاا
پذیرفته خواهد شد و این خدمات باید استانداردهای الزم را داشته باشند و از نقصاهای ضاربه زنناده نیاز باه دور
باشند ،نرمافزار پاشا نقصهایی داشت که امکان آسیب رسانی به شبکه برق را ممکن میساخت.
در زمینه توسعه نرمافزار شبکه برق نیازمند کارگروهی هستیم و این نرمافزارها نباید وابسته به اشاخاص حقیقای
باشند و باید اشخاص حقوقی ایجاد شوند وزارت نیرو نمیتواند با اشخاص حقیقی قرارداد ببندد چارا کاه اینگوناه
قراردادها بسیار آسیبپذیر هستند و در این مورد قوانین باالدستی نیاز به اصالح دارند
نرمافزارهایی که تولید میشوند نیازمند پشتیبانی هستند.
شرکتها در صورتی می توانند به حیات خود ادامه دهند که واحد تحقیق توسعه داشته باشند در غیار ایان صاورت
محکوم به شکست خواهند بود مگر اینکه انحصار به وجود آمده باشد باید توجه داشت که حمایتها بیش از حاد از
شرکتی خاص باعث به وجود آمدن انحصار خواهد شد و شرکت مورد حمایت ،احساس نیازی به فعالیتهای تحقیق
و توسعه نمی بیند و بدین صورت تحقیق و توسعه از بین خواهد در ضمن با این حمایتها هزیناه هاا نیاز کااهش
نخواهد یافت ،حمایتها باید در صورت نوآوری و بهبود باشد.

باید کلیه قوانین ،اختیارات شرکتها نحوهی پاسخگو بودن آنها به طور کامل تشریح گاردد کاه یکای از فوایاد آن
وضعیت جهتدهی به سیستم در حوزه
جلوگیری انحصار است.
تولید نرمافزارهای شبکه بارق چگوناه
تولید نرمافزار باید رفع نیاز کند.
است؟
توسعهی نرمافزاری متناسب با توسعهی نرمافزاری دنیا باشد در غیر این صورت غیر قابل استفاده خواهد بود.

قانون کپیرایت در کشور وجود ندارد که این مانع از توسعه نرم افزاری بوده است چرا که نارمافزارهاای تولیادی
شرکتها پس از صرف هزینه های هنگفت کپی شده و با قیمتی بسیار ارزان در اختیار کاربران قرار می گیارد و باا
این اتفاق شرکتها به سوددهی نمیرسند و ورشکسته میشوند.
نرمافزارها باید پروانه ( )licenseداشته باشند و مورد تایید مراجع زیربط قرار گرفته باشند در غیر این صورت نمی
وضعیت شکلدهی به بازار در حاوزهی
توان در بازارهای جهانی حضور داشت.
توسااعهی ناارمافزارهااای شاابکه باارق
در وزارت نیرو کارگروهی برای توسعهی نرمافزارهای شبکه برق از آغاز تاا پایاان وجاود دارد و بادین طریاق از
چگونه است؟
توسعهی نرمافزار در وزارت نیرو حمایت میشود اما شرکتها بعد از حمایتهای این چنینای خاود بایاد راه ورود باه
بازارهای جهانی را هموار کنند و این مسوولیت بر عهدهی خود شرکتهاست.
برای توسعه نرم افزارها ،نیاز کل شرکتها مد نظر باشد و نه صرفا شبکه برق به عنوان مثال شرکتهایی نظیر فوالد
مبارکه که در این زمینه با این شرکتها تعامل شود و نرمافزارهایی متناسب با نیاز آنها تولید گردد.
در قانون آمده است که  %1تا  % 3از بودجه صرف تحقیقات گردد که به دلیل محدودیت منابع ایان مهام تحقاق
نیافته است و شرکتها و مراکز دولتی حتی در تامین هزینههای خود نیز دچار با مشکل مواجه هستند.
وضااعیت بساایج منااابع در توسااعهی
الزم به ذکر است در کشور امریکا  %30تا  %40بودجه صرف تحقیقات می گردد.
نرمافزارهای شبکه برق چگونه است؟
منابع اختصاصی نیز به درستی صرف نمیشوند و باید تضمینی وجود داشته باشد کاه مناایع اختصاصای حتماا در
حوزهی مورد نیاز به مصرف میرسند
وضاعیت مشاروعیت بخشای در حاوزه
این امر بر عهدهی خود شرکتها می باشد
نرمافزارهای شبکه برق چگونه است؟
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 -7-1-2مهندس برهمندپور

در زمینه دانش فنی مشکلی وجود ندارد اما تعامالت بین دانشگاهی نقص دارد که باعث انجام فعالیتهای موازی
وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه میشود.
نرمافزارهای شبکهبرق چگونه است؟
باید توسعهی دانشهای مدیریتی نیز صورت بگیرد به عنوان مثال پروژهای تحت عنوان تجاریساازی نارمافازار
سبا تعریف گردد.
در مورد نرمافزار سبا از ابتدا هدف تجاریسازی مد نظر نبود و این هدف بعد از مدتی به عنوان سیاسات در نظار
گرفته شد .نرمافزار سبا نرمافزاری با قابلیت رقابت با نرمافزارهای خارجیست و مشکل فنای نادارد اماا باه دلیال
عملکرد ضعیف در شناساندن نرمافزار و عملکرد نامناسب در معرفی قابلیتها و مزایای این محصول در مقایساه
با قابلیتهای نمونه خارجی و بازاریابی محدود و نادرست ،نرمافزار سبا به نرمافزار تجاری تبدیل نشد.
برای تبدیل هر محصول از حالت آزمایشگاهی به نیمه صنعتی و صنعتی به شرکتهایی نیاز است تا این فرآیند را
کارآفرینی در حوزه نرمافزارهای شابکه انجام دهند و نرمافزارها نیز از این قائده مستثنی نیستند اما متاسفانه در مورد نرمافزارها باه دلیال اینکاه ماهیات
فیزیکی ندارند فرآیند مذکور به درستی اجرا نمی گردد در مورد نرمافزار سبا نیز خآلیی بین پژوهشاگاه و شارکتی
برق چگونه است؟
برای تجاریسازی حس میشود که البته تالشهایی در حال انجام است تا وظایف این شرکتها را نیز پژوهشاگاه
بر عهده بگیرد.
مورد دیگر بحث مالکیت معنویست ،در واقع رویهای برای واگذاری مالکیت معنوی همانناد محصاوالت فیزیکای
موجود نیست ،در مورد نرم افزار سبا نیز ایان نگرانای وجاود دارد کاه پاس از واگاذاری سابا باه شارکتها بارای
تجاریسازی ،مالکیت معنوی حفظ نشود.
وضعیت جهتدهی به سیستم در حوزه
تولید نرمافزارهای شبکه بارق چگوناه
است؟
به دلیل وجود تحریمها مسئوالن به فکر استفاده از نرمافزار داخلی افتادهاند و کنفرانسی در همین زمینه در آذر ماه
برگذار شد .سوالی که مطرح میشود اینست که چرا بعد از تحریمها باید به فکر نرمافزار بومی افتاد؟ به هار حاال
وضعیت شکلدهی به بازار در حاوزهی باید از فرصت به وجود آمد تحریمها استفاده کرد و به توسعه نرمافزارها پرداخت و بازار داخلی را در دست گرفت.
توسااعهی ناارمافزارهااای شاابکه باارق وظیفه توانیر تعریف استانداردهایی برای رتبهبندی نرمافزارهاست این رتبهبندی در ماورد ترانسافورماتورها وجاود
دارد اما برای نرمافزار موجود نیست .پس از رتبهبندی نرمافزارها بار اسااس اساتانداردها ،جایگااه نارمافزارهاای
چگونه است؟
مختلف از جمله سبا مشخص میشودو از این طریق هر نرمافزار در پی ارتقا جایگاه خود خواهد بود.
به طور کلی فضای انحصارگونه مانع از پیشرفت خواهد شد و نرمافزار صبا نیز باید در فضای رقابت پذیرفته شود

وضااعیت بساایج منااابع در توسااعهی
نرمافزارهای شبکه برق چگونه است؟
در حال حاضر ترجیح مسئوالن ،استفاده از نرمافزارهای خارجیست که البته دلیل ایان مسائله عاادت اساتفاده از
وضاعیت مشاروعیت بخشای در حاوزه نرمافزارهای خارجی میباشد که این عادت ،لختی و اینرسی ایجاد کرده و مانع از استفادهی نرم افزارهای داخلای
نرمافزار شبکه برق چگونه است؟
شده است.
در مورد نرمافزار سبا ،پژوهشگاه باید با این لختی مبارزه کند به عنوان مثال بانك اطالعاتی شبکه برق ایران روی
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این نرمافزار پیاده سازی شود.
برای رفع بیاعتمادی بین توانیر و پژوهشگاه میتوان نتایج حاصل از نرمافزار سبا و نرمافزار مشابه خاارجی را باا
هم مقایسه کرد و در صورتی که نتایج سبا برابر و یا بهتر از نرمافزار مشابه خارجی باشد این بیاعتماادی از باین
خواهد رفت .و البته برای انجام هر چه بهتر انجام این مقایسه میتوان فردی از پژوهشگاه را در توانیر مستقر کرد
و به طور همزمان دادهها را به نرمافزار سبا و نرمافزار مشابه خارجی وارد کرد و سپس نتایج با هم مقایسه شوند.
باید یك نسخهی آزمایشی و دمو از سبا تهیه گردد و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گیرد تا این نرمافزار
به صورت گسترده به متخصصین معرفی گردد.
از دیگر روشهای تبلیغ و معرفی نرمافزار سبا می تواند برگزاری سمینارهایی جهت معرفی ایان محصاول ،باه روز
رسانی مطالب مرتبط با نرمافزار سبا و تهیه و پخش بروشور به صورت دورهای باشد .این راهکارها نشاان خواهاد
داد که نرمافزار سبا نرمافزاری پویاست.
مقاالت و پروژههایی که در پژوهشگاه انجام میشوند از نرم افزار سبا اساتفاده مای کنناد کاه ایان خاود باعاث
اعتباردهی به این نرمافزار خواهد بود.

 -8-1-2مهندس فالحی
دانشجویان تازه فارغ التحصیل از دانشگاها نیروی انسانی مناسبی بارای صانعت نیساتند بارای افازایش مهاارت
وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه دانشجویان باید شرکتهای رشد ایجاد شود و پروژه تعریف گردد و یا در مراکز تحقیق و توساعه شارکتها فعالیات
کنند.
نرمافزارهای شبکهبرق چگونه است؟
نیروی انسانی مناسب نیرویی است که حداقل  5سال سابقه کار داشته باشد.

کارآفرینی در حوزه نرمافزارهای شابکه
برق چگونه است؟

وضعیت جهتدهی به سیستم در حوزه
تولید نرمافزارهای شبکه بارق چگوناه
است؟

وضعیت شکلدهی به بازار در حاوزهی
توسااعهی ناارمافزارهااای شاابکه باارق

کارکرد کارآفرینی و شکلدهی به بازار مهم ترین عوامل رشد و توسعه نرمافزارها هستند.
صنایع و زیرساختها در داخل کشور از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و همچنین دستمزد اندک برنامه نویساان و
مزایای مناسب شغلی خارج از کشور باعث می شود که افراد مستعد کشور را تارک کنناد .بایاد توجاه داشات در
صورت مهاجرت افراد نخبه از کشور احتمال بازگشت بسیار اندک خواهد بود در نتیجه باید شرایطی فاراهم نماود
که نخبگان کشور را ترک نکنند.
نبود شرکتهای نرمافزاری که دولت باید از ایجاد این شرکتها حمایت کند و برنامههاای بلناد مادت منساجم و
مداوم داشته باشد ،در صورت حمایت از شرکتهای نرمافزاری ،رشد شرکتهای نرمافزارها تصاعدی خواهد بود
طرز تفکر مدیران تصمیم گیرنده در حوزه کارافرینی طرز تفکر درستی نیست باه عناوان مثاال مادیران هماواره
تمایل به طرحهای زود بازده دارند و از سرمایه گذاری در طرحهای بلند مدت به دلیل آنکاه در ساالهای نخسات
یازگشت سرمایه وجود ندارد صرفه نظر میکنند
در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران هنوز زیرساختهای فیزیکی و صنایع از وضعیت مناسبی برخاوردار
نیستند و از آنجا که نرمافزارها آخرین الیه تکنولوژی هستند برای توسعه نرمافزارها نیاز است که در ابتدا صنایع و
زیرساخت های فیزیکی مناسبی ایجاد شود .در صورتی که صنایع رقابتپذیر شوند این رقابتپذیری خود به خاود
منجر به توسعه نرمافزارها و بازارهای نرمافزاری خواهد شد زیرا شرکتها برای بهبود عملکرد بهتر سراغ نرمافزارها
خواهند رفت.
جنس نرمافزارها،از جنس بهرهوری است اما در اغلب سازمانهای دولتی که سود منفی دارند بهرهوری چندان مورد
توجه نیست.
.
مباحث مربوط به بازاریابی و شکلدهی به بازار از اهمیت ویاژه ای برخاوردار هساتند ،دولات بایاد شارکتهاای
بازاریابی ایجاد کند تا به روی مباحث شکلدهی به بازار کار کنناد .در حاال حاضار بازاریاابی بارای محصاوالت
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صنایع دستی در وضعیت مناسبی قرار دارد اما بازاریابی برای تارم افازار باه دلیال آنکاه ماهیات فیزیکای نادارد
مشکلتر خواهد بود و نحوهی معرفی نرمافزار هم بسیار مهم است
پشتیبانی پس از فروش از نرمافزار بسیار حائز اهمیت است ،در صورت ضاعف در پشاتیبانی اساتفادهی نارمافازار
توسط کاربر تنها یك مرتبه خواهد بود و مرگ نرمافزار قطعی است.
در داخل کشور به دلیل کم رنگ بودن اهمیت بهرهوری و با توجه به اینکه نرمافزارها از جنس بهرهوری هساتند،
نرمافزارها چندان مورد توجه نیستند و به همین دلیل باید به بازارهای جهانی ورود پیدا کرد.
دولت باید محصوالت تولید داخل یارانه دهد تا این شرکتها بتوانند بازارهای جهانی را در دست گیرند
برای نرمافزار صبا هیچگونه فعالیت بازاریابی وجود ندارد.

وضااعیت بساایج منااابع در توسااعهی
نرمافزارهای شبکه برق چگونه است؟
وضاعیت مشاروعیت بخشای در حاوزه
نرمافزار شبکه برق چگونه است؟

همانطور که در نظرات متخصصان فوقالذکر مشخص است چالشهای فراوانی به منظور توسعه نرمافزارهای شبکهبارق در
حوزههای مختلف توسعه و انتقال دانش ،کارآفرینی ،جهتدهی به سیستم ،بسیج منابع و مشروعیت بخشی وجود دارد که الزمه
توسعه نرمافزارهای شبکهبرق نگاه همهجانبه به این چالشها و اتخاذ سیاستهایی مناسب جهت رفع این چالشها است.
نکتهای که در اینجا حائز اهمیت است بیان چالشهایی از طرف متخصصان است که به صورت کالن در کشور وجود دارد و به
اصطالح در سند توسعهنرمافزارهای شبکهبرق از چالشهای محیطی محسوب میشود و در این سند نمیتوان سیاساتی بارای
رفع آن قرار داد.
در جدول ( )1-2با توجه به نظرات هر یك از خبرگان ،چالشهای توسعهنرمافزارهای شبکهبرق از نظر وجود و کیفیت بازیگران،
قوانین ،تعامالت و زیرساختها در هر یك از کارکردهای هفتگانه نظام نوآوری فناورانه شناسایی شده است.
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جدول (:)1-2خالصه چالشهای توسعه نرمافزارهای شبکه برق

چالش ها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت
دانش اندک مسئوالن تصمیم گیرنده در حوزه ی نرمافزارهای شبکه برق

کارکرد توسعه و انتشار دانش

تمرکز ناکافی موضوعات پژوهشی به موضوعات اولویت دار و نیاز های کشور
مهاجرت دانشجویان نخبه و یا افراد با سابقه از کشور
نبود استانداردهایی برای تبدیل دادههای نرمافزارهای مختلف به یکدیگر به جهت سهولت استفاده
شرکتها از نرمافزارهای مختلف و عدم ایجاد وابستگی شرکت به یك نرمافزار خاص
نبود ارتباطات مناسب بین دانشگاه های مختلف با یکدیگر
عدم تمایل به انجام کار گروهی و عالقه به فعالیتهای انفرادی در داخل کشور
عدم وجود پایگاه اطالعاتی جامع از آخرین دستاوردهای داخلی و خارجی برای عموم محققین ،مسئولین و
سیاستگذاران

چالش ها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت
عدم اطمینان تولیدکنندگان نرمافزار از نظر مورد استفاده قرار گرفتن نرمافزار آنها

کارکرد کارآفرینی

تعداد کم شرکتهای تولید نرمافزار شبکهبرق
نبود شرکتهایی جهت تجاریسازی محصوالت نرمافزاری تولید داخل
وجود بیاعتمادی بین تولیدکننده و مصرفکننده نرمافزار
عدم رعایت قانون کپیرایت بینالمللی و در پی آن ممانعت برای حضور در بازارهای جهانی
آسیبپذیر بودن قراردادها با اشخاص حقیقی به علت وابسته بودن نرمافزارها به اشخاص حقیقی
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عدم وجود رویهای برای واگذاری مالکیت معنوی
عدم رغبت شرکتهای تولید نرم افزار برای شرکت در نمایشگاههای تخصصی و سمینارهای مرتبط
عدم توجه به مباحث اقتصادی در تولید نرمافزار

چالش ها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت
عدم حمایت واقعی دولت از بازار داخلی
نبود تضمین در مورد به روزرسانی و عملکرد نرمافزارهای داخلی

کارکرد شکل دهی به بازار

رقابتی نبودن بازار
عدم ترجیح مسووالن به استفاده از نرمافزارهای تولید داخل به دلیل سابقهی باالی استفاده از نرمافزار
خارجی و عادت استفاده کردن از نرمافزارهای خارجی

عدم سوددهی شرکتها به دلیل دسترسی کاربران به نسخ قفل شکسته و ارزان

عدم وجود ساختاری برای تایید شدن نرمافزارها و دریافت پروانه ) (licenseبرای حضور در بازار جهانی
ناچیز بودن میزان تبلیغات تولیدات داخلی به دلیل هزینهی باال

متقاضیان خاص و اندک نرمافزارهای شبکه برق

به سیستم

کارکرد جهتدهی

چالش ها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت
عدم وجود سیاستهایی برای جهتدهی بنگاهها و مراکز علمی در راستای رفع نیازهای صنعت برق
عدم وجود متولی واحد جهت سیاستگذاری در زمینه توسعهی نرمافزار بومی
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ناپایداری در برنامهها و سیاستهای توسعهای کشور

چالش ها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت
کارکرد بسیج منابع

کمبود منابع و تخصیص نامناسب همین منابع محدود
عدم توجه به حفظ و توانمندسازی منابع انسانی و نیروهای تحقیقاتی در دانشگاه ها و صنایع
عدم توانایی در جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص توسط شرکتهای تولید کننده نرمافزار
عدم وجود برنامه مشخص و مدون برای تامین منابع مالی مورد نیاز در حوزه نرمافزارهای شبکهبرق

کارکرد مشروعیت بخشی

چالش ها در حوزهی بازیگران ،قوانین و استاندارد ،تعامالت و زیرساخت
عدم وجود فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی و تبلیغ بیش از حد محصوالت خارجی

تعداد ناکافی سمینارها برای معرفی نرمافزارهای تولید داخل

 -2-2اقدامات رفع چالشهای توسعه نرم افزارهای شبکه برق
پس از شناسایی چالشهای توسعه نرمافزارهای شبکه برق در قالب کارکردهای نظام نوآوری فناورانه ،در جدول زیر سیاستها
و اقدامات رفع هر یك از این چالش براساس مطالعات سیاستهای سایر کشورها در این حوزه و همچنین مصاحبه با خبرگاان
ارائه شده است.
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جدول ( :)2-2خالصه چالشهای توسعه نرمافزارهای شبکه برق
چالشهای توسعه نرمافزارهای شبکه برق

سیاستها و اقدامات توسعه نرمافزارهای شبکه برق

تمرکز ناکافی موضوعات پژوهشی به موضوعات اولویت دار و نیاز های
کشور

 حمایت از تحقیق و پژوهش بویژه پژوهشهای نیاز محور مرتبط با نرمافزارهای شبکه برق
 تعریف پروژههای ملی مورد حمایت دولت در راستای نیازمندیهایکشور

عدم توجه به حفظ و توانمندسازی منابع انسانی و نیروهای تحقیقاتی
در دانشگاه ها و صنایع

عدم توانایی در جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص توسط
شرکتهای تولید کننده نرمافزار

 -ایجادبازارکارمناسبپویاوپایدار

مهاجرت دانشجویان نخبه و یا افراد با سابقه از کشور

نبود ارتباطات مناسب بین دانشگاههای مختلف با یکدیگر

عدم تمایل به انجام کار گروهی و عالقه به فعالیتهای انفرادی در
داخل کشور
تعداد ناکافی سمینارها برای معرفی نرمافزارهای تولید داخل

 کمك به ایجاد و تقویت جایگاه تشکلهای علمی ،صنفی و غیردولتیحامی توسعه نرم افزارهای شبکه برق
 تعریف خوشه پروژههای ملی به عنوان عامل تحریك شبکههاینوآوری

 تحریك ایجاد انجمنهای دانشی در ارتباط با نرم افزارهای شبکه برق -تحریك شکلگیری تعامالت فی مابین دانشگاهها و موسسات پژوهشی
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سیاستها و اقدامات توسعه نرمافزارهای شبکه برق
فعال و تولیدکنندگان نرمافزارهای شبکه برق (مراکز ترویج علمی،
برنامههای تحقیقاتی تعاونی)

عدم رغبت شرکتهای تولید نرم افزار برای شرکت در نمایشگاههای
تخصصی و سمینارهای مرتبط

عدم وجود پایگاه اطالعاتی جامع از آخرین دستاوردهای داخلی و
خارجی برای عموم محققین ،مسئولین و سیاستگذاران

ایجاد بانك اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این حوزه و به
اشتراک گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این بانك اطالعاتی

عدم اطمینان تولیدکنندگان نرمافزار از نظر مورد استفاده قرار گرفتن
نرمافزار آنها
وجود بیاعتمادی بین تولیدکننده و مصرفکننده نرمافزار
عدم حمایت واقعی دولت از بازار داخلی
عدم ترجیح مسووالن به استفاده از نرمافزارهای تولید داخل به دلیل
سابقهی باالی استفاده از نرمافزار خارجی و عادت استفاده کردن از
نرمافزارهای خارجی

 تست نرم افزارهای بومی از لحاظ صحت عملکرد محاسباتی تدوین قوانین و دستورالعملهای الزام آور جهت استفاده از نرم افزارهایبومی در حوزه های اولویتدار
 ایجاد سازوکارهای مناسب جهت تبلیغ نرمافزارهای تولید شده همانندتهیه نسخهی آزمایشی(دمو) به جهت معرفی نرمافزار

عالقه در سازمانها برای خرید خارجی
عدم وجود فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی و تبلیغ بیش از حد
محصوالت خارجی
ناچیز بودن میزان تبلیغات تولیدات داخلی به دلیل هزینهی باال
عدم رعایت قانون کپیرایت بینالمللی و در پی آن ممانعت برای
حضور در بازارهای جهانی

ایجاد سازوکارهای حمایت از مالکیت معنوی در زمینه نرمافزارهای شبکه
برق
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سیاستها و اقدامات توسعه نرمافزارهای شبکه برق

عدم وجود رویهای برای واگذاری مالکیت معنوی

عدم سوددهی شرکتها به دلیل دسترسی کاربران به نسخ قفل شکسته
و ارزان

عدم توجه به مباحث اقتصادی در تولید نرمافزار
رقابتی نبودن بازار

در نظر گرفتن مالحظاتی به جز مالحظات اقتصادی در تصمیمگیریها و
سیاستگذاریها

متقاضیان خاص و اندک نرمافزارهای شبکه برق

تعداد کم شرکتهای تولید نرمافزار شبکهبرق

تحریك و سازماندهی مشارکت تولیدکنندگان توانمند بالقوهای که در
تولید نرم افزار فعالیت دارند.

عدم وجود ساختاری برای تایید شدن نرمافزارها و دریافت
پروانه ) (licenseبرای حضور در بازار جهانی

ایجاد واحد تست و سنجش کیفیت نرم افزارهای واحدهای محاسباتی
مطالعات سیستم قدرت انتقال نیرو شبکه برق

نبود استانداردهایی برای تبدیل دادههای نرمافزارهای مختلف به
یکدیگر به جهت سهولت استفاده شرکتها از نرمافزارهای مختلف و
عدم ایجاد وابستگی شرکت به یك نرمافزار خاص

عدم وجود سیاستهایی برای جهتدهی بنگاهها و مراکز علمی نرم
افزاری در راستای رفع نیازهای صنعت برق

 -استفاده از استانداردهای مدل داده مانند CIM1

 در صورت عدم امکان استفاده از مدل داده استاندارد،تدوین مدل دادهای با استفاده از نقطه نظر متخصصان

استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز

ناپایداری در برنامهها و سیاستهای توسعهای کشور
عدم وجود متولی واحد جهت سیاستگذاری در زمینه توسعهی نرمافزار
بومی

تشکیل مرکز توسعه نرم افزارهای شبکه برق

Common Information Model

1
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چالشهای توسعه نرمافزارهای شبکه برق
دانش اندک مسئوالن تصمیم گیرنده در حوزه ی نرمافزارهای شبکه
برق
آسیبپذیر بودن قراردادها با اشخاص حقیقی به علت وابسته بودن
نرمافزارها به اشخاص حقیقی
نبود تضمین در مورد به روزرسانی و عملکرد نرمافزارهای داخلی
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سیاستها و اقدامات توسعه نرمافزارهای شبکه برق

کمبود منابع و تخصیص نامناسب همین منابع محدود
عدم وجود برنامه مشخص و مدون برای تامین منابع مالی مورد نیاز در
حوزه نرمافزارهای شبکهبرق

ایجاد سازوکار مناسب به منظور تامین منابع مالی پایدار
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نتیجه گیری
به منظور تدوین سیاستهای کالن مورد نیاز در نقشه راه طراحی ،پیادهسازی و توسعه نرمافزارهای تحلیل ،مطالعه و راهباری
شبکه برق ایران ،در این گزارش با استفاده از مفهوم نظام نوآوری توسعه فناوری ،به شناسایی چاالشهاای پایش روی مسایر
توسعه حوزههاینرمافزاری اولویتدار تحت شمول نقشه راهطراحی ،پیادهسازی و توسعه نرمافزارهای تحلیل ،مطالعه و راهباری
شبکه برق ایران و ارائه سیاست ها و اقدامات مناسب برای هریك از آنها پرداخته شد .لذا طی مصاحباتی با خبرگان این حوزه،
چالش های مربوط به هر یك از ابعاد ساختاری نظام نوآوری فناوری در هر یك از کارکردهای نظاام ناوآوری فناوراناه شاامل
توسعه و انتشار دانش ،فعالیت های کارآفرینی ،شکل دهی به بازار ،بسیج منابع ،مشروعیت بخشای و جهاتدهای باه سیساتم
شناسایی شد و پس از بررسی به ارائه سیاستها و اقدامات مناسب برای رفع هریك از این چالشها پرداخته شد.

 مطالعه و، پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل،سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي
راهبري شبكه برق ايران
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 اقدامات و سياستها، تدوين برنامه:4 فاز
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در مراحل اول تا چهارم تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه نرمافزارهاي شبکه برق پس از انجام مطالعات اولي ه در زمين ه
ساختار ،قوانين و درخت فناوري نرمافزار به تدوين چشمانداز و اولويتبندي فناوريها پرداخته ش د و در ف از چه ارم براس ا
اولويتهاي توسعه چالشهاي هر يک از اولويتها شناسايي گرديد و اقدامات الزم جهت رفع هر ي ک از چ الشه ا پيش نهاد
گرديد .با توجه به اينکه يکي از چالشهاي توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق تمركز ناكافي موضوعات
پژوهشي به موضوعات اولويت دار و نياز هاي كشور بوده است لذا در فاز پنجم با توجه به اين چالش و همچنين اولوي ته اي
توسعه نرم افزار مرتبط با فاز سوم ،پروژههايي با هدف توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق تعري ف ش ده
است و هزينه و زمان مورد نياز براي اين پروژهها مشخص گرديده است.

ي

 -1فصل اول :ادبيات برنامه عملياتي
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 -1-1مقدمه
ي
يکي از مهمترين عوامل موفقيت و پيشتازي كشورهاي توسعه يافته ،توجه به دانش و مهارت هاي مديريت به عنوان يکي
از ضروريات توسعه و رشد اقتص ادي ،اجتماعي و فرهنگي است .در اين ميان آنچه به عنوان اصلي ترين كاركرد مديريت در هر
كشور مورد نظر ميباشد ،برنامه ريزي و تالش براي اجرا و نيل به اهداف از پيش تعيين شده در آن است .تحوالت چن د ده ه
گذشته همراه با وقوع نيازهاي جديد در اين سالها مديران را با آنچنان دشواريهايي مواجه ساخته كه كوچکترين غفل ت آنه ا
نسبت به مسائل ،پيامدهاي غيرقابل جبراني را بدنبال خواهد داشت .مشاهده فن اوريه اي امي دبخش ك ه عل يرغ م داش تن
راهبردها و سياستهاي سنجيده ،بهدليل بيتوجهي به فرايند اجرا ،موقعيت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت كنار
رفته اند ،مويد اين نکته مهم مي باشد .لذا توجه به برنامهريزي عملياتي از آنچنان اهميتي برخوردار است كه تنها ب ا تکي ه ب ر
تدوين راهبردها و اتخاذ سياستها نميتوان توسعه فناوري را محقق نمود .از اين رو در دهه هاي اخير توجه سياستگ ذاران و
صاحبنظران به شناسايي و بهره برداري هرچه بيشتر و بهتر از الگوها و ابزارهاي نوين برنامهريزي عملياتي جلب شده است.
اقدامات الزم براي پيادهسازي و تحقق جهتگيريهاي كالن و پشتيبان سؤاالتي هس تند ك ه معم والر در آخ رين مرحل ه
تدوين اسناد ملي توسعه مطرح ميشوند .چه ساز و كارها ،اجزاء ،سازمانها ،افراد (به طوركلي چه الزاماتي) نياز است و نقش هر
كدام بهطور خاص در فرايند توسعه فناوري چيست؟ رابطه بين عوامل موثر بر تحقق جهتگيريهاي باالدستي چگونه اس ت و
تنظيم و تعامل بين آنها چگونه برقرار ميشود؟
مباحث تدوين و پيادهسازي جهتگيريهاي كالن و پشتيبان ،در حوزه "مديريت راهب ردي "1مط رح م يباش ند .در م ديريت
راهبردي نه تنها به ركن برنامهريزي و تدوين اقدامات و فعاليتها كه اولين و شايد مهمترين گام باشد ،پرداخته ميشود بلک ه
ساير اركان مديريت از جمله سازماندهي ،تأمين منابع ،نظارت و كنت رل فعالي ته ا و ارزي ابي تحق ق اس تراتژيه ا را ني ز در
برميگيرد و اين فرآيند به طور دائميو پويا تکرار ميشود تا سيستم به اهداف مورد نظر دست يابد .مباحث تدوين و پيادهسازي
جهتگيريهاي كالن و پشتيبان ،در حوزه "مديريت راهبردي" مطرح م يباش ند .در م ديريت راهب ردي ن ه تنه ا ب ه رك ن
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برنامه ريزي و تدوين راهبرد كه اولين و شايد مهمترين گ ام باش د ،پرداخت ه م يش ود بلک ه س اير ارك ان م ديريت از جمل ه
كنترل فعاليتها و ارزيابي تحقق استراتژيها را نيز در برم يگي رد و اي ن فرآين د ب ه ط ور
سازماندهي ،تأمين منابع ،نظارت و ي
دائميو پويا تکرار ميشود تا سيستم به اهداف مورد نظر دست يابد.
پيش از ارائه روش پيشنهادي براي تدوين برنامه عملياتي بر مبناي اركان جهتساز و جهتگي ريه اي پش تيبان ،الزم اس ت
مروري بر ادبيات مرتبط با روشهاي موجود در ادبيات براي برنامه عملياتي داشت .بر مبناي مفاهيم و گامهاي معرفي شده در
اين رويکردها روش پيشنهادي براي تدوين برنامه عملياتي همراستا با جهتگيريهاي باالدستي معرفي ميگردد.
 -2-1مرور ادبيات روشهاي تدوين برنامه عملياتي
در قالب مرور ادبيات ،دو روش استفاده شده براي برنامه عملياتي معرفي ميگردد :روش اول رويکرد چارچوب منطقي اس ت و
روش دوم رويکرد تدوين برنامه عملياتي استفاده شده در سند توسعه فناوري پيلسوختي ايران .در زير به تشريح اي ن رويک رد
پرداخته شده است.
 -1-2-1رويکرد چارچوب منطقي
رويکرد چارچوب منطقي 1ابزاري است براي برنامهريزي هدفمند پروژهها .بسته به نياز تحليلگر ،اين ابزار ميتوان د ب ا اه داف
مختلف تحليل ،برآورد ،و ارزيابي پروژهها در برنامهريزي عملياتي مورد استفاده قرار گيرد .استفاده از اين رويکرد منج ر بهب ود
كيفيت اجراي پروژهها و درنتيجه آن دستيابي به امکانپذيري ،2مرتبط بودن ،3و پايداري 4ميشود .در رويکرد چارچوب منطقي،
صاحبان پروژه 5نقش اصلي را در اجراي پروژههاي تعريف شده برعهده دارند .درنتيجه ،اجراي موفق اين پروژهها وابس ته ب ه
رسيدن به فهم مشتركي از از اين چارچوب در ميان ذينفعان مختلف است.

)Logical Framework Approach (LFA
Feasibility
Relevancy
Sustainability
Project owners

1
2
3
4
5
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از رويکرد چارچوب منطقي به منظور تسهيل طراحي و اجراي پروژههاي توسعه ،انتخاب و تنظيم اولويت در ميان پ روژهه ا ،و
استفاده ميشود .از دريچه تعاريف ،رويکرد چارچوب منطقي ابزاري است براي تحليل منطق ي و
پيگيري و ارزيابي اين پروژهها ي
تفکر ساختاريافته در برنامهريزي پروژه .اين رويکرد به ايجاد ساختاري واحد براي تعامل و درك ي مش تر مي ان گ روهه اي
مختلف ذينفعان پروژه كمک ميكند .اين رويکرد همچنين رويکردي هدفمحور است ،بهاين معني كه محوريت فرايند برنامه-
ريزي تحليل مشکل است .تحليل مشکل به تعريف اهداف منجر شده و اهداف تعيين شده ،زمينه را براي انتخاب فعاليته اي
مرتبط آماده ميكند .بر اين اسا  ،يک ايده پايه در اين رويکرد است كه نبايد در ابتدا در مورد اينكه چهكس ي چ هك اري را
انجام دهد صحبت كرد ،بلکه در آغاز بايد پيرامون مشکالتي كه نياز به برخورد دارند و نيز اهدافي كه بايد تامين گردد تحقي ق
شود.
تحليل منطقي و نظام يافته عناصر اصلي طرح و هدايت نتايج آن ،بهبود برنامهريزي از طريق تعيين پيوند ميان عناصر طرح و
عوامل خارجي ،فراهم آوردن چارچوبي براي پايش منظم آثار و نتايج طرح ،تسهيل انتقال اطالعات مي ان مجري ان ،متولي ان،
راهبران و ناظران طرح ،اطمينان از تداوم رويکرد عمليات اجرايي طرح پس از جابهجايي مديران و مهرهه اي كلي دي ط رح و
سهولت تبادل اطالعات ميان طراحان ،مجريان و دولتمردان از جمله مزاياي برجسته رويکرد براي بهبود كيفيت طرح ميباش د
كه در اين قسمت تشريح ميگردد.
 -1-1-2-1گامهاي رويکرد چارچوب منطقي
رويکرد چارچوب منطقي به جنبههاي كليدي يک وضعيت پيچيده موجود ميپردازد .جامع بودن كار برنامهريزي بر مبناي اي ن
رويکرد با موارد ذيل تعيين ميشود:
 مقدار اطالعات در دستر
 پيچيدگي مشکالت در دست اقدام
 تعداد شركتكنندگان و تواناييهاي آنها
نقطه حركت رويکرد چارچوب منطقي بايد ورقه اي مشتمل بر شرح مشکالت موجود در منطقه پروژه باشد .به طور مث ال ي ک
مطالعه قبلي تسهيل كننده يا اطالعات طبقهبندي شده مخصوص براي اين مقصود چنين اطالعاتي بايد پيش از اجراي رويکرد
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چارچوب منطقي در اختيار قرار گرفته باشد .اطالعات مربوط به عاليق هر يک از گروههاي درگي ر در پ روژه ،نيازه اي آن ان،
موقعيت اجتماعي  -فرهنگي و غيرهينيز بايد در دستر

باشد.

مراحل اجراي رويکرد چارچوب منطقي در شکل زير خالصه شده و در ادامه به تفصيل شرح داده خواهند شد.

شکل ( :)1-1گام هاي اصلي رويکرد چارچوب منطقي

الف) گام اول :تحليل مشاركت
بهعنوان نخستين گام ،سيماي جامعي از گروهها ،افراد و مؤسسات ذينفع شركت كننده در پروژه بايد تهيه شود .سازمانه ا،
مسئوالن سطوح مختلف ،و گروههاي ذينف ع ،انگي زه ه ا و من افع گون اگون دارن د بن ابراين تحلي ل من افع و انتظ ارات كلي ه
شركتكنندگان هم در اوايل فرآيند برنامهريزي و هم در مراحل استقرار پروژه از اهميت ويژهاي برخوردار است.
يک الزام اساسي در همه پروژههاي توسعهاي آن است كه اهداف عيني بازتاب نيازهاي جامعه و گروههاي ذينفع باشند و نه
فقط نيازهاي دروني مؤسسات .بر اين اسا  ،الزم است ليستي از كليه گروههايي كه ديدگاهه اي آنه ا ب راي در مش کل
مزبور الزم است ،و همچنين كليه گروههايي كه در منطقه به طور مثبت يا منفي ،مستقيم ي ا غيرمس تقيم تح ت ت أثير پ روژه
توسعه قرار ميگيرند ،تهيه شود.
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جهت يک تحليل اساسي بايد كارگاههايي متشکل از ذينفعان اين حوزه تشکيل داد .در اين كارگاهها ،بايد كاري ك رد ك ه
ي نماينده گروههاي مختلف طي جلسات كارگاه حاضر ش وند .شناس ايي هم ه ط رفه اي
افراد شركتكننده در كارگاه به شکل
دخيل (درگير) در اين كار ضروري است .جهت شناسايي الزم است تا:
 .1نام همه اشخاص  ،گروهها و مؤسسات اثرپذير از محيط مشکل نوشته شود.
 .2گروهها  ،اشخاص  ،سازمانها و مقامات ذينفع ردهبندي شوند.
 .3درباره منافع و ديدگاهها و اولويتبخشي به آنان هنگام تحليل مشکل بحث صورت بگيرد.
نگاهي به بعضي گروهها
بر پايه اطالعات موجود و بينش و تجربه اشخاص شركتكننده در كارگاه ،م يت وان تحلي ل مفص لت ري ب راي انتخ اب
گروههاي شناسايي شده انجام داد .شركت كنندگان در كارگاه آموزشي بايد درباره ضوابط مورد استفاده در اين تحلي ل تص ميم
بگيرند .پس از تعيين ضوابط ،خصوصيات عمده هر يک از گروه ها بايد طبق آن ضوابط شناسايي شود .در ص ورتي ك ه وج ود
اختالف عقيده بين شركتكنندگان پيشبرد كار را دشوار ميكند ،بايد با استفاده از "نشانههاي ترافيک" بحثها را قط ع ك رد.
اين نشانهها جهت گردآوري اطالعات بيشتر با نياز به شفافيتسازي در مراحل بعدي فرايند به كار خواهند رفت.

شکل ( :)2-1نحوه بررسي گروههاي مهمتر
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تعيين چشمانداز برنامهريزي
نکته شايان اهميت آن است كهيشركتكنندگان پروژه بتوانند درباره منافع و ديدگاههايي كه اولويت آنه ا هنگ ام تحلي ل
مشکالت (گام  )2مشخص شده توافق كنند .موضوعات مرتبطي كه بايد در ذهن داشته باشند عبارتند از:
 كدام گروهها بيش از همه به كمکهاي خارجي نياز دارند؟
 كدام گروهها ذينفع بايد حمايت شوند تا از توسعه مثبت اطمينان حاصل شود؟
 چه تعارضاتي هنگام حمايت از گروههاي ذينفع پديد خواهند آمد و چه تدابيري براي اجتناب از اين گونه تعارضات
ميتوان انديشيد؟
نکته مهم در اين گام تعيين اولويتها ميباشد به عبارت ديگر هنگام اجراي تحليل مشکالت (گام  )2بايد تص ميم گرف ت
كه به كدام منافع و ديدگاهها اولويت داده شود.
ب) گام دوم :تحليل مشکل
وضعيت كنوني بر پايه اطالعات موجود تحليل مي شود؛ يعني مشکالت عمده شناس ايي ش ده و رواب ط عليت ي ب ين اي ن
مشکالت به شکل يک درخت ترسيم ميگردد .نکته مهم آن است كه همه گزينه ها در جريان تحليل مشکل همچنان مفت وح
بمانند .هدف اين مرحله اوليه تعيين يک ديدگاه كلي از وضعيت است .در ادامه اين فرآيند ،چش مان داز مح دودتر و عمي قت ر
ميشود تا آمادگي الزم جهت طراحي پروژه فراهم گردد.
براي تعريف مشکالت نيز ضرورت برگزاري پنل خبرگي يا كارگاه وجود دارد .گامهاي تنظيم مش کالت از اي ن ق رار م ي
باشد:
 .1مشکالت موجود و نه مشکالت احتمالي ،تصوري يا مشکالت آينده شناسايي شود.
 .2منظور از يک مشکل نه فقط فقدان يک راه حل مناسب بلکه وجود يک حالت منفي ميباشد.
 .3در هر كارت فقط يک مشکل نوشته شود.
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شناسايي نقطه شروع
پيشنهاد به عنوان يک "مشکل اصلي" مينويسد به اين معني كه آنچه را كه خود به عن وان
هر شركت كننده كارگاه يک ي
هسته اصلي مشکل ميداند شرح ميدهد .روح هدايت گر بحث و انتخاب مشکل اصلي ،منافع و مشکالت گروهه اي ذينف ع،
اشخاص و يا موسسات شركتكننده در كارگاه است .سپس بايد درباره هر يک از پيشنهادها در كارگ اه بحث و تالش شده و در
مورد يک مشکل اصلي توافق به دست آيد .اگر نتوان به توافق رسيد آن گاه مشکالت پيشنهادي به شکل يک درخت و طب ق
روابط عليتي بين آنها مرتب ميگردد .بار ديگر براي دستيابي به توافق درباره مشکل اصلي – بر پايه بازنگري به دست آم ده
از اين طريق – تالش صورت ميگيرد .اگر بازهم توافق كلي (اجماع) به دست نيامد آنگاه:
 از بارش افکار ،نقش بازي ،يا ديگر وسايل كمکي تصميمگيري استفاده شود
 بهترين تصميم انتخاب شود مثال با روش نمرهدادن يا ساير روشها
 درباره يکي از آنها تصميم موقت گرفته و به بررسي ادامه داده اما به بحث درباره مشکالت جانشين نيز توجه شود
در صورت امکان از رأي گيري رسمي براي دستيابي به يک تصميم با اكثريت آرا پرهيز شود .براي انتخاب يک نقطه شروع
مناسب مي توان از طريق ذيل عمل نمود:
 .1مشکالت عمده موجود بر اسا

اطالعات در دستر

(با بارش افکار) شناسايي شوند.

 .2يک مشکل اصلي براي تحليل انتخاب شود.
طراحي درخت مشکل
 .1علل اساسي و مستقيم مشکل اصلي به موازات يکديگر در باالي آن قرار داده ميشوند.
 .2آثار اساسي و مستقيم مشکل اصلي به موازات يکديگر و در زير آن قرار ميگيرند.
 .3علل و آثار ايجاد شده بعدي همراه با همان اصل قرار ميگيرند تا درخت مشکل طراحي گردد.
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ي

شکل ( :)3-1درخت مشکل اصلي

وقتي شركت كنندگان در كارگاه متقاعد شدند كه همه اطالعات الزم در اين شبکه جهت توضيح رواب ط عم ده عل ت اث ر
مشخصه مشکل گنجانده شده ،ميتوان تحليل مشکل و نتيجهگيري الزم را انجام داد .ميتوان اينچنين بيان نمود ك ه جه ت
طراحي درخت مشکل قدم هاي ذيل برداشته شود:
 .1علل اساسي و مستقيم اصلي را شناسايي شود.
 .2آثار اساسي و مستقيم مشکل اصلي شناسايي گردد.
 .3با نشان دادن روابط علت – اثر بين مشکالت ،درخت مشکل طراحي شود
درخت مشکل را بررسي و اعتبار و كامل بودن آن را رسيدگي و اصالحات الزم انجام گيرد.
ج) گام سوم  :تحليل اهداف عيني
در اين گام مراحل زير بايد پيموده شود:
طراحي درخت اهداف عيني
هنگام تحليل اهداف عيني ،درخت مشکل تبديل به درخت اهداف عيني (راهحلهاي آينده مشکالت) شده و سپس تحليل
مي شود .با شيوه كار به صورت از باال به پايين همه مشکالت ،دوباره واژهبندي و تبديل به اهداف عيني (يعني عبارات مثب ت)
ميشوند.
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 مشکل اصلي نسبتا تبديل به يک هدف عيني شده و ديگر به صورت ويژه ديده نميشود.
 دشواري تجديد واژهبنديي را با شفاف كردن بيان مشکل اصلي ميتوان حل كرد.
اگر عبارات حاصله پس از تجديد واژه بندي از مشکالت همچنان نامفهوم باشند ،يک هدف عيني جانشيني براي آن نوشته
مي شود يا آن مشکل بدون تغيير باقي مي ماند .حضور اهداف عيني مورد نظر در يک سطح براي دستيابي ب ه اه داف عين ي
سطح بعد كافي هستند.
مشکالت :اگر علت  Aباشد آنگاه اثر  Bاست.
اهداف عيني :وسيله  Xبراي رسيدن به نتيجه Y

در اين ميان ،اين نکته را بايد توجه كرد كه هر رابطه علت -اثري خود به خود به ي ک رابط ه وس يله  -نتيج هاي تب ديل
نميشود بلکه اين كار به تجديد واژه بندي ارتباط دارد .با شيوه كار به صورت از پايين به باال بايستي مطمئن شد كه رابطههاي
علت  -اثري به رابطههاي وسيله  -نتيجهاي تبديل شدهاند .سرانجام خطوطي جهت نشان دادن رابطههاي وسيله -نتيج هاي
در درخت اهداف عيني رسم مي شود.
لذا جهت طراحي درخت اهداف عيني قدم هاي ذيل طي ميشود:
 دوباره همه عناصر درخت مشکل به صورت حاالت مثبت و مطلوب تنظيم ميشود.
 رابطههاي وسيله  -نتيجه حاصله بازبيني شده تا از اعتبار و كامل بودن درخت اهداف عيني اطمينان حاصل گردد.
 در صورت لزوم :در عبارات تجديد نظر مي شود ،اهداف عيني به ظاهر غيرواقعبينانه و غيرضروري حذف ميشود ،و
هرجا الزم است اهداف عيني جديد اضافه مي گردد.
 خطوط اتصال براي نشان دادن رابطههاي وسيله  -نتيجهاي ترسيم ميگردد.
د) گام چهارم  :تحليل راهحلهاي جانشين
در اين گام مراحل زير بايد پيموده شود:
انتخاب راههاي ديگر (جايگزين)
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مقصود از تحليل راهحلهاي جانشين ،شناسايي گزينه هاي احتمالي جانشيني  ،ارزيابي اجرايي و س هولت اي ن گزين هه ا و
پروژه است .شاخههاي وسيله  -نتيجه احتمالي در درخت اهداف عيني كه ميتوانند تبديل به
توافق درباره يک استراتژي براي ي
پروژههاي توسعهاي احتمالي شوند شناسايي و مشخص شدهاند .اين شاخههاي وس يله  -نتيج ه ش امل گزين هه اي جانش ين
ميباشند .گزينههاي جانشيني شمارهگذاري و نامگذاري ميشوند مانند "رويکرد توليد"" ،رويکرد درآمد"" ،رويکرد آموزش" و
غيره.
با مراجعه به نتايج تحليل شركتكنندگان (گام  ،)1آنها ميتوانند درباره گزينههاي جانشين و اينکه عاليق كدام گروههاي
ذينفع بر روي آنها و به چه شکلي اثر ميگذارد ،بحث و تبادل نظر كنند.
قدم هاي ذيل جهت شناسايي گزينههاي جانشيني برداشته مي شوند:
 .1پلههاي متفاوت وسيله  -نتيجه به عنوان گزينههاي جانشين يا اجزاي پروژه شناسايي ميشوند.
 .2اهداف عيني آشکارا نامطلوب يا دستنيافتني حذف ميگردد.
 .3اهداف عيني كه به وسيله پروژههاي ديگر در منطقه پيگيري ميشوند حذف ميگردد.
 .4درباره كاربردهاي پروژه در گروههاي متأثر از آن بحث صورت مي گيرد.
انتخاب پاياترين راه جانشين
گزينههاي جانشيني بايد با توجه به معيارهاي ذيل انتخاب شوند:
 كل هزينه
 فوايد آن براي گروههاي اولي
 احتمال دستيابي به اهداف عيني خطرهاي اجتماعي
شركتكنندگان در كارگاه بايد درباره هر نوع معيار ديگر براي استفاده در هنگام ارزيابي قابليت دوام گزينههاي جانشيني نيز
توافق كنند .معيارهاي احتمالي عبارتند از:
 معيارهاي فني :متناسب بودن ،استفاده از منابع محلي ،مناسب بازار بودن و غيره.
 معيارهاي مالي :هزينهها ،قابليت پايداري از لحاظ مالي ،ارز خارجي مورد نياز و غيره.
 معيارهاي اقتصادي :برونداد اقتصادي ،مقرون به صرفه بودن و غيره.
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 معيارهاي سازماني :ظرفيت قابليت ،تبحر فني.
توزيعي :توزيع هزينه ها و سودها ،موضوعات مربوط به جنسيت ،محدوديته اي اجتم اعي –
 ميعارهاي اجتماعي  /ي
فرهنگي ،مشاركت و انگيزه مردم محلي و غيره.
 معيارهاي زيستمحيطي :اثرهاي زيستمحيطي ،خسارات و سودهاي زيستمحيطي.
تيم برنامه ريزي بايد در رابطه با گزينه هاي جانشيني معيارهاي متفاوتي را در نظر گرفته و ارزيابي دقيقي به عمل آورد .ب ر
اسا

اين يافتهها تيم برنامهريزي بايد درباره يک استراتژي پروژه به توافق برسد.
در ادامه گام هاي اين مرحله ،انتخاب استراتژي پروژه با سه گام ذيل صورت ميپذيرد:
 .1اجرايي و آسان بودن گزينههاي جانشيني ارزيابي مي شود.
 .2يکي از گزينههاي جانشيني به عنوان استراتژي پروژه انتخاب مي گردد.
 .3در صورتي كه نتوان به توافق مستقيم دست يافت آنگاه :معيارهاي اضافي ايجاد يا گزينههاي بحث برانگيز با اضافه يا
حذف كردن عناصري از درخت اهداف عيني تغيير ميكند.

ه) گام پنجم  :شناسايي عناصر اصلي پروژه

1

پس از انتخاب استراتژي پروژه توسعه ،عناصر عمده آن كه از درخت اهداف عيني به دست آمدهاند ،به ستون اول عم ودي
ماتريس پروژه ( )PMمنتقل ميشوند .درباره يک هدف عيني توسعه و يک هدف عيني آني تصميمگيري صورت ميپذيرد .در
صورت لزوم واژهبندي درخت اهداف عيني دوباره تنظيم شده تا دقت آنها بيشتر شود.
عناصر اصلي پروژه از اين قرار خواهند بود:
 .1هدف نهايي
 .2مقصود

2

3

1

PM
2 .Goal
3. Purpose
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 .3بروندادها
 .4فعاليتها
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1

2

 .5دروندادها

ي

3

هدف نهايي ،اصطالح هدف عيني پيشبيني شده براي درازمدت را توصيف ميكند كه پ روژه توس عه در آن س هيم اس ت
(توجيه پروژه توسعه)
مقصود  ،آثار مورد نظر پروژه توسعه (مقصود از پروژه) را براي ذينفعان مستقيم براي يک حالت با دقت اعالم شده در آينده
شرح ميدهد .بايد توجه نمود كه فقط يک هدف عيني آني وجود داشته باشد.
بروندادها به صورت اهداف عيني بيان ميشوند كه مديريت پروژه مسؤوليت دستيابي به آنها و پاي دار بودنش ان در ط ول
پروژه را به عهده دارد و تأثير مجموع آنها بايد براي دستيابي به هدف عيني آني كافي باشد .با وجود اينکه مديريت پروژه بايد
بروندادهاي آن را تضمين كند اما اهداف عيني آني فراتر از كنترل مستقيم وي ميباشد.
فعاليتها به صورت فرآيندها بيان ميشوند .از شرح جزييات فعاليت ها اجتناب كرده و بر س اختار پاي ه و اس تراتژي پ روژه
تأكيد مي شود .همه بروندادها بايد شمارهگذاري شون د .س پس ه ر فعالي ت باي د در رابط ه ب ا برون دادهاي متن اظر ب ا خ ود،
شمارهگذاري شود.
دروندادهاي عمده به شکل اعتبار مالي ،كارمند و كاال بيان ميشوند.
و) گام ششم  :مفروضات
منظور از مفروضات حاالتي است كه بايد وجود داشته باشند تا پروژه به پيش برده شود ولي خارج از كنترل مستقيم مديريت
پروژه قرار دارند .اين گام شامل مراحل زير است:

1. Outputs
2. Activities
3. Inputs
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شناسايي مفروضات
شروع و رو به باال عمل مي شود .بايد مالحظه نمود كه آيا دروندادها براي اجراي فعاليتهاي
در اين گام از پايين ماتريس ي
پيشبيني شده كافي هستند يا اتفاقات ديگري هم بايد در خارج از پروژه روي دهد (مفروضات).
بعضي مفروضات را از عناصر درخت اهداف عيني  -كه در پروژه گنجانده نشده باشند -ميتوان به دست آورد .مفروض ات
در هر يک از سطوح ماتريس پروژه به طرف باال تا سطح هدف توسعهاي پروژه شناسايي ميشوند .از پايين ماتريس شروع و در
تمام سطوح بررسي مي شود كه پيشنهادات به صورت منطقي از يکديگر پيروي ميكنند و اينکه كامل هستند يا خير .هر سطح
بايد شرايط الزم و كافي براي سطح بندي را داشته باشد.
بايد اطمينان حاصل گردد كه مفروضات چنان با جزييات عملياتي و به تفصيل شرح داده شدهاند كه ميتوان آنها را كنترل
كرد (در صورت امکان با شاخصها)
مثالهايي از مفروضات عبارتند از :گيرندگان كمک هزينه تحصيلي به پستهاي تخصيص داده شده بر ميگردند ،مؤسسات
محلي در فعاليتهاي برنامهريزي همکاري ميكنند ،تغيير قيمتها در سطح جهاني را ميتوان ب ا مي زان بودج ه تعي ين ش ده
انطباق داد.
جهت شناسايي مفروضات مهم ،مي توان مفروضات را:
 .1از درخت اهداف عيني به دست آورد.
 .2به صورت حاالت مثبت واژهبندي نمود( .به اهداف عيني مراجعه شود)
 .3با سطوح مختلف ماتريس پروژه ،مرتبط نمود.
 .4مطابق با اهميت و احتمالشان وزن داد.
بررسي مفروضات
براي نشاندادن اح تمال موفقيت پروژه بايد به صورت يک به يک و در هر سطح حركت كرده و اهمي ت احتم ال آنه ا را
كنترل كرد .مفروضاتي كه احتمال وقوع آن ها خيلي زياد بوده يا براي وقوع پيامد پروژه اهميت ندارند بايد كنار گذاشته ش وند.
اگر شركت كنندگان در كارگاه رويکرد چارچوب منطقي تعيين كردند كه يکي از مفروضات براي پيام د پ روژه مه م ب وده ام ا
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احتمال وقوع آن وجود ندارد ،در اين صورت آن يک عامل نابود كننده است .در صورتي كه عوام ل نابودكنن ده در پ روژه پي دا
داده شود تا از بروز چنين عواملي اجتناب شود يا بايد كل پروژه متوقف شود.
شوند يا بايد پروژه به شکلي تغيير ي
هر يک از سطوح ماتريس پروژه بايد شرايط الزم و كافي براي سطح بعدي باالتر را داشته باشد .بررسي اهميت مفروضات
از طريق قدم هاي ذكر شده در صورت ميگيرد:

شکل ( :)4-1بررسي اهميت مفروضات

ز) گام هفتم  :شاخصها (ماتريس پروژه)
شاخصها در ستون دوم ماتريس پروژه مشخص ميشوند .جزييات شاخصها تعيين كننده طرز اندازهگيري دامنه دس تيابي
به اهداف عيني در زمانهاي متفاوت است .اندازهگيريها ميتوانند به انواع ذيل باشند:
 اندازهگيري كمي – مانند مقدار كيلومترهاي بازسازي شده جادهها.
 اندازهگيري كيفي – مانند همکاري كشاورزاني كه كاركرد مؤثر دارند.
 اندازهگيري رفتاري – مانند افزايش استفاده از تسهيالت بهسازي محيط.
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شاخص هاي كيفي نيز بايد حتياالمکان قابل اندازهگيري باشند .ش اخص ه اي مس تقيم ممک ن اس ت الزم ش ود ك ه ب ا
تکميل شوند .وجود چند شاخص بهتر از يک شاخص اس ت .ش اخصه اي منف رد ب ه ن درت
شاخصهاي اضافي غيرمستقيم ي
سيماي جامعي از تغييرات را ارايه ميكنند.
تعريف ميزان دستيابي به اهداف عيني
در زمينه رويکرد چارچوب منطقي  ،شاخصها مشخص كننده استاندارد عملکردي هستند كه بايد براي دستيابي ب ه ه دف
نهايي ،مقصود و بروندادها به آنها برسيم .شاخصها بايد نکات ذيل را مشخص كنند:
 گروه هدف (براي چه كسي)
 كميت (چهقدر)
 كيفيت (چگونه)
 زمان (كي)
 محل (كجا)
شاخصها اسا

پايش و ارزشيابياند.

تنظيم شاخصها
شاخص خوب بايد اينگونه باشد:
 اساسي :يعني جنبه اساسي يک هدف عيني را با اصطالحات دقيق منعکس ميكند.
 مستقل :در سطوح متفاوت از آنجايي كه اهداف توسعه و اهداف آني متف اوت خواهن د ب ود و انتظ ار م يرود ه ر
شاخص منعکس كننده مدر دستيابي به هدف عيني باشد ،يک شاخص را به طور معمول نميتوان براي ب يش از
يک هدف عيني به كار برد.
 واقعي :هر شاخص بايد بازتاب يک واقعيت – و نه تصور ذهني – باشد و بايد براي تمامي حاميان پ روژه و حت ي
اشخاص مطلع بدبين يک معنا و مفهوم را داشته باشد.
 قابل قبول :يعني تغييرات ثبت شده را بتوان به طور مستقيم به پروژه منتسب كرد.
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 مبتني بر دادههاي به دست آمدني :شاخصها بايد از داده هايي به دست آمده باشند كه به آساني در دستر
معقول و اضافي به عنوان بخشي از مديريت اجرايي پروژه آنها را گردآوري كرد.
بوده يا بتوان با تالش ي
اندازهگيريهاي ارايه شده به وسيله شاخصها بايد آنقدر دقيق باشند كه شاخص به طور عيني قاب ل تحقي ق و رس يدگي
باشد .شاخصي به طور عيني قابل تحقيق است كه اشخاص مختلفي كه از يک فرآيند اندازهگيري به صورت مستقل از يکديگر
استفاده ميكنند ،اندازهگيريهاي يکسان به دست آورند.
در مراحل اوليه برنامهريزي ،شاخص ها فقط مقادير راهنما هستند كه براي تحليل مفهوم پروژه به كار ميروند .اين مق ادير
راهنما بايد وقتي پروژه عملياتي ميشود دوباره بازنگري شده و در صورت لزوم به جاي آنها از شاخصهاي اختصاصي پ روژه
استفاده شود.
بررسي ابزار رسيدگي
هنگام تدوين شاخصها ،منابع اطالعاتي الزم براي استفاده آنها بايد مشخص شوند يعني:
چه اطالعاتي در دستر

قرار ميگيرد؛

به چه شکلي
چه كسي بايد اين اطالعات را فراهم كند.
منابع خارج از پروژه بايد از لحاظ در دستر

بودن ،قابليت اطمينان و مرتبط بودن ارزيابي شوند:

كار و هزينه هاي الزم براي هر نوع اطالعات كه به وسيله خود پروژه توليد ميشود نيز بايد ارزيابي شود .شاخصهايي ك ه
نتوانيم ابزار رسيدگي مناسبي برايشان شناسايي كنيم بايد با شاخص هاي قابل رسيدگي تعويض شوند .شاخصهايي كه پس از
در نظر گرفتن هزينه و كاربرد و سودمندي ،پرهزينه تشخيص داده شوند بايد با شاخصهاي سادهتر و ارزانتر تعويض شوند.
تدوين شاخص ها بايد شامل مشخص كردن ابزار رسيدگي به آن ها نيز باشند .در بسياري م وارد ،اف زودن ي ک س تون ب ه
عنوان "ابزار رسيدگي" به ماتريس پروژه مي تواند مفيد باشد .جهت بررسي مفيد بودن شاخص سواالت ذيل را مي توان مطرح
نمود:
 آيا اطالعات از منابع موجود (آمارها  ،پروندهها و غيره) قابل دسترسي است؟
 آيا اين اطالعات حقيقي و روزآمد هست؟
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 آيا گردآوري دادههاي خاص الزم است؟
فايدههاي اين دادهها هزينه آنها را توجيه ميكند؟
 اگر پاسخ آري است آيا ي
با مشخص شدن گام هاي فوق و تعيين دقيق هر كدام ،در نهايت يک برنامه عملياتي با جزئيات مناسب بدست ميآيد.
 -2-2-1روش پيشنهادي سند ملي فناوري پيلسوختي
در ايران تاكنون تجارب مختلف و متنوعي در حوزه تدوين اسناد ملي فناوري اتفاق افتاده است .از مي ان اي ن اس ناد ،س ند
توسعه فناوري پيلسوختي بدون شک يکي از نظاممندترين و منطبقترين اسناد بر اصول علمي سياست فناوري و نوآوري بوده
است .اين سند در حوزههاي تدوين اهداف ،ارائه راهبردها ،و تدوين برنامه عملياتي به معرفي روشها و رويکردهاي پيشنهادي
خود پرداخته است كه مشروح اين روشها در دو كتاب به چاپ رسيده است.1
يکي از روشهايي كه ميتوان از آن براي تدوين برنامه عملياتي استفاده نمود ،روش استفاده شده در سند توس عه فن اوري
پيلسوختي است .در اين روش ،برنامه عملياتي روشي براي پيادهسازي راهبردهاي توسعه فناوري قلمداد ميگردد .براي پياده-
سازي راهبردهاي طراحي شده در قالب برنامههاي عملياتي ،استفاده از رويکرد نظامهاي نوآوري ملي بهعنوان چارچوبي جهت
هدايت اقدامات و فعاليت در روش مذكور پيشنهاد ميگردد .بر طبق ادله بيان شده در اين روش ،نظام نوآوري ملي از بيشترين
قابليت انطباق با پيشفرضهاي حوزههاي اسناد ملي برخوردار است:
 .1مدل نظام نوآوري ملي ،رويکرد كاملي است كه سعي دارد تا همة عوامل موثر بر شکلگيري يک نوآوري در
داخل مرزهاي يک كشور را توضيح دهد .در اين مدل حتي نهادهاي غير رسمي مانند عرفها و قواعد غير
رسميحاكم بر رفتار اجزاي سيستم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميگيرند .در يک كلمه ميتوان گفت
"جامعيت" اين مدل ،ويژگي ممتاز آن است.
 .2اين مدل نه تنها عوامل و اجزاي درگير و موثر در توسعه فناوري در سطح يک كشور را مورد مطالعه قرار
مي دهد ،بلکه تاكيد زيادي بر روابط و تعامل بين اين اجزاء دارد .فرآيند نوآوري و يادگيري در اين مدل جز از
.1آراستی و همکاران1386 ،؛ باقريمقدم و همکاران1386 ،
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طريق تبادل دانش بين اجزاي سيستم و همکاري بين آنها صورت نميگيرد .بنابراين لحاظ كردن تبادل
سيستم و جريان دانش و منابع بين آنها نيز از خصوصيات اين مدل است.
اطالعات بين اجزاء ي
 .3اين مدل عوامل موثر بر شکلگيري نوآوري را به صورت جامعي در چهار سطح مورد تجزيه و تحليل قرار
ميدهد .در سطح خرد با تمركز بر قابليتها و توانمنديهاي بنگاهها به چگونگي شکلگيري نوآوري در آنها
ميپردازد .در سطح مياني با تبيين مفهوم خوشههاي صنعتي ،به تحليل چگونگي شکلگيري فرآيند نوآوري و
يادگيري در خوشة صنعتي ،از طريق روابط عمودي و افقي بين بنگاهها و ديگر عوامل ميپردازد .در سطح كالن
به بررسي عوامل موثر بر نوآوري در سطح يک كشور و عوامل شکل دهندة فضاي نوآوري مانند قوانين مالکيت
فکري ميپردازد .در سطح بين المللي نيز با در نظر گرفتن جريانهاي دانش بين مرز ملي سيستم با محيط بين
الملل به بررسي نقش اين تبادالت به صورت انتقال فناوري و دانش فني در شکلدهي يک نوآوري فناورانه
ميپردازد.
 .4نگاه سيستمي حاكم بر مدل نظام نوآوري ملي اين اجازه را ميدهد كه بتوان اجزاي سيستم را نه به صورت
عوامل منفرد و مجزا و بلکه به صورت جزئي از يک سيستم كلي و در تعامل با ساير اجزاء ،مورد تجزيه و تحليل
قرار داد.
در اين روش ،ابتدا الزم است تا تصويري از كاركردهايي كه يک نظام نوآوري ملي بايد بهانجام برساند ارائه ش ود .پ س از
توصيف هر كاركرد و نيز ارائه شاخص براي اندازهگيري آنها ،الزم است تا به مميزي فناوري پرداخته شود .منظ ور از ممي زي
فناوري ارائه تصويري از وضعيت فعلي فناوري در كشور است .تا ارزيابيدقيقي از آنچه "داريم" نداشته باشيم ،نميتوان ب راي
حركت به سمت وضعيت مطلوبگام برداشت و مطمئن بود كه برنامهها و سياستها درست ،كامل و بهينه طراحي شدهاند .ب ه
همين دليل در چند سال اخير ،مطالعات و پژوهشهاي چشمگيري در رابطه با چگونگي ارزيابي و مميزي از وضعيت نوآوري در
يک حوزه يا كشور خاص انجام گرفته است .نتايج اين مطالعات و پژوهشها تا آنجا پيش رفته است كه حتي دستورالعملهاي
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استاندارد و كاملي مانند دستورالعمل اسلو 1و دستورالعمل فراسکاتي توسط سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه 2تهيه و ارائه
استاندارد در ارزيابي نوآوري،كشورهاي بس ياري مانن د تايلن د و كش ورهاي عض و س ازمان
شده است .پس از ارائه روشهاي ي
همکاريهاي اقتصادي و توسعه از اين دستورالعمل بارها استفاده نمودهاند .در آخرين مرحله ،بايد مبتني بر اين نتايج و ارزيابي
وضعيت موجود ،پيشنهادها و راهکارهايي مناسب براي تحقق توسعة فناوري ارائه شود.

تاكنون كتابهاي مختلفي پيرامون موضوع مميزي فناوري بهنگارش درآمده است كه از آنها ميتوان براي مميزي فناوري
در قالب نظام نوآوري ملي استفاده كرد .درمورد مرحله آخر نيز كه مربوط به ارائه راهك ار و اق دامات ض روري اس ت ،رويک رد
نظرسنجي خبرگان رويکرد قالب است .بنابراين ،در اين قسمت نياز است تا قدري بيشتر چارچوب اصلي تدوين برنامه عملياتي
كه نظامهاي نوآوري ملي و كاركردها و شاخصهاي آن است روشن شود .اين كار در ادامه و با تاكيد بر تشريح اج زاي نظ ام
نوآوري ملي كه در تدوين برنامه عملياتي كاربرد دارد به انجام ميرسد.
براي شکل گيري كارآمد زنجيره خلق ،نشر و بکارگيري دانش در هر نظام نوآوري ملي ،بايد وظايف و فعاليته اي تم امي
اجزاي سيستم ،تبيين و تعيين شده باشد .مجموعه اين وظايف را ميتوان در قالب گروههاي فعاليته اي ض روري در توس عه
فناوري يا كاركردهاي نظام نوآوري ملي تحليل نمود .منظور از كاركردهاي نظام نوآوري ملي ،فعاليتهاي كلي آن يا حلقههاي
زنجيره دانش (از خلق ايده تا تجاريسازي و بازاريابي) ميباشد .هر كدام از كاركردها يا فعاليتهاي كلي به يکسري فعاليتها
يا كاركردهاي تخصصي تقسيم ميشوند كه آنها فعاليتهاي نظام نوآوري ملي ناميده ميشوند.
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ،3به يکپارچه سازي تعاريف ارائه شده در مورد كاركردها و فعاليته اي نظ ام ن وآوري
صنعتي و استاندارد كردن آنها (در حد ممکن) ميپردازد كه در گزارش ات س ال  1999اي ن س ازمان م نعکس ش ده اس ت .در
گزارشات مزبور ،كاركردها بصورت زير تقسيم بندي ميشوند:
 سياستگذاري و هدايت نوآوري
 تسهيل و تأمين بودجه R&D

1

Oslo Manual
2. OECD
3
)Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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 انجام R&D

 انتقال تکنولوژي

ي

 توسعه نيروي انساني
 انتشار تکنولوژي
 ارتقاي كارآفريني تکنولوژي
 توليد كاال و خدمات
 -1-2-2-1سياستگذاري و هدايت نوآوري
همانگونه كه اشاره شد قلب تپندة توسعة فناوري ،نوآوري و تغييرات فناوري است .ن وآوري يک ي از ابزاره اي مناس ب در
جهت رسيدن به توسعه فناوري است .در واقع بهعلت ديد سيستمي به نوآوري و تعريف سيستم (بعنوان مجموع ه اي از اج زاء
مختلف و روابط حاكم بين اين اجزاء در جهت رسيدن به هدفي واحد) ،بايستي كليه اجزاء و روابط آنها ،هدف واحدي را دنب ال
كنند تا مجموعه فعاليتهاي درون سيستم ،جهتگيري واحدي (به سمت اهداف كلي صنعت) داشته باشند.
پس اولين كاركرد الزم در نظام نوآوري ملي ،سياستگذاري كلي است تا جايگاه مجموعة اجزاء و فعاليتهاي درون سيستم
به خوبي مشخص شده و بتوانند با قدرت و استحکام بيشتري در جهت توسعه فناوري صنعت و اهداف مشخص ش ده آن گ ام
بردارند .به عنوان مثال ،اگر يکي از شركتهاي صنعتي ،توليد محصول ي ا خ دمت جدي دي را آغ از كن د ،نيازمن د حماي ت و
پشتيباني سياستگذاران صنعت مربوطه است تا بتواند محصول /خدمت خود را به بازار عرضه كند .بنابراين در نظام نوآوري ملي
هر صنعت ،در ابتدا بايد سياستهاي كلي ،تعيين و تدوين گردند .تعيين اين اهداف و سياستها ،فرآيند دشوار و پيچيدهاي است
كه همکاري اجزاء و سازمانهاي خاصي را مي طلبد .اما بايد توجه كرد كه اين فرآيند و اجزاي درگير ،به صنعت م ورد مطالع ه
بستگي دارد.
به جرأت ميتوان گفت كه اين كاركرد ،حياتيترين و مهمترين عنصر نظام نوآوري ملي ميباشد .ضعف و عدم ك ارايي در
عنصر سياستگذاري نظام نوآوري ملي آنچنان بر عملکرد كل سيستم تأثيرگذار است كه نه تنه ا آن را نم يت وان ب ا ص رف
هزينههاي فراوان جبران كرد ،بلکه باعث اتالف منابع هم خواهد شد .از طرف ديگر ،ق وت و هوش مندي اي ن عنص ر ني ز در
اثربخشي وكارايي سيستم و تسريع دستيابي به اهداف سيستم بسيار مؤثر است.
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شايد بتوان گفت كه عدم و يا ضعف وجود چنين عنصري منجر به از هم پاشيدگي ساير عناصر و اجزا و ناهم اهنگي ب ين
توان گفت سيستم منسجمي وجود نخواهد داشت .در حقيقت ايجاد و ش کلده ي ب ه عنص ر
آنها خواهد شد به طوري كه مي ي
سياستگذاري سيستم ،اولين اولويت در تحقق نظام نوآوري ملي ميباشد .زيرا اين عنصر است كه در ابتداي امر وظيفه ارزيابي
و شناخت نقاط قوت و ضعف عناصر سيستم و پيوندهاي بين آنها را بر عهده دارد تا براسا اين ارزيابي و ش ناخت از وض عيت
سيستم به سياستگذاري صحيح و كامل در جهت رفع نقاط ضعف و شکل دهي مناسب به ساختار سيستم و هدايت سيستم به
جهت مطلوب اقدام نمايد .اين عنصر در نظام نوآوري ملي ،عاليترين سطح تصميمگيري و جهت دهنده به تصميمات س طوح
پايينتر خواهدبود .در حقيقت اين عنصر به مثابه مغز سيستم ،فرماندهيكل سيستم را بر عهده خواهدداشت و ساير اج زاء اگ ر
چه قدرت تصميمگيري در سطوح خود را دارا هستند ،اما در اصل تصميمات آنها در جهت و براي تحقق سياس ته اي تنظ يم
شده از طرف عنصر سياستگذاري سيستم ميباشد .بنابراين اولين وظيفه عنصر سياستگذار سيستم پس از ارزي ابي و ش ناخت
وضعيت سيستم ،طراحي ساختار و فرآيندهاي مورد نياز براي تحقق اهداف سيستم و پس از آن سياس تگذاري و جه ت ده ي
مناسب به حركت سيستم براي تحقق اهداف سيستم ميباشد.

طراحي دقيق ساختار نظام نوآوري ملي توسعه فناوري در كشور ،نيازمند تعيين جايگاه مراكز و نهادهاي متعددي است ك ه
حلقههاي زنجيره آموزش ،تحقيق ،توليد ،بازاريابي را تشکيل ميدهند .عالوه بر مراكز آموزشي و تحقيقاتي و بنگاههاي صنعتي،
نياز به نهادهاي عمومي مختلفي از قبيل مراكز ثبت اختراع ،مراكز اطالع رساني ،مراكز انتقال فناوري ،مراكزاس تاندارد ،مراك ز
تأييد كيفي ،پار هاي تحقيقاتي و فناوري و مراكز رشد و غيره نيز ميباشد تا نظام نوآوري ملي فن اوري م ورد نظ ر تکمي ل
گردد .همچنين ارتباط بخشهاي پيراموني همچون نهادهاي سرمايهگذاري ،بانکها ،نهاده اي حق وقي ،گم ر  ،حفاظ ت از
محيط زيست و غيره نيز با اجزاي داخلي نظام نوآوري ملي پيلسوختي كشور بايستي به دقت ترسيم گردد.
ميتوان گفت اصليترين وظايف و اقدامات عنصر سياستگذاري نظام نوآوري ملي به شرح زير ميباشد:

 .1شناخت و ارزيابي دائمي وضعيت اجزاء و عناصر نظام نوآوري ملي و عملکرد اجزاء و كل سيستم با انجام "مميزيه اي
نوآوري" استاندارد و به صورت دورهاي (مثال هر دو سال يکبار).
 .2پايش و شناخت دقيق ،عميق و همه جانبه روندهاي جهاني نوآوري و توسعه فناوري در زمينه مربوطه و ارزيابي درست
از وضعيت پيشرفتهاي فناورانه در كشورهاي مختلف جهان و تحوالت پژوهش ،فناوري و بازارهاي مربوطه.
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 .3تدوين "سياستهاي نوآوري" به معناي وسيع خود ،بر مبناي شناخت بدست آمده از وضعيت موجود نظام نوآوري مل ي
جهت كمک ب ه ش کلگي ري منس جم نظ ام ن وآوري مل ي و جه تده ي ب ه حرك ت آن و
و روند تحوالت جهاني ي
هماهنگكردن فعاليتهاي همه اجزاء و عناصر سيستم در جهت تحقق اهداف سيستم.

 .4طراحي و ارائه چشمانداز مطلوب از وضعيت سيستم در يک افق زماني بلندمدت و مش خص ك ه باع ث جه تده ي و
هماهنگي فعاليتهاي مختلف براي دستيابي به چشمانداز ميشود.

 .5طراحي و تعيين رهنگاشت دستيابي به چشمانداز و مشخص كردن مراحل و گامه اي اص لي مانن د تحقي ق و توس عه،
تجاري سازي ،توليد و بازاريابي كه براي رسيدن به چشمانداز بايد پيموده شود.
 .6بسيج منابع مورد نياز براي پيمودن مسير طراحي شده و ارزيابي دائمي از ميزان مسيريكه طي شده است.

فراهم آوردن محيطي پويا و بالنده ،انعطافپذير و محر

و مشوق نوآوري و رشد علمي.

 -2-2-2-1تسهيل و تأمين بودجه تحقيق و توسعه
پس از آنکه اهداف كلي توسعه فناوري تعيين و تدوين گرديد براي شکلدهي و پيش برد فعالي ته اي درون سيس تم ،ب ه
بنيادهايي براي حمايت و تسهيل فعاليت هاي نوآوري و تحقيقات نياز است .به طور كلي موسساتي كه به نوعي باعث تس هيل،
تعديل و يا تسريع فرآيند نوآوري ميشوند در اين طبقه قرار ميگيرند .از جمله مهمترين اين موسسات ميتوان به موسساتي كه
منابع مالي و بودجه فعاليتهاي نوآوري را تأمين ميكنند اشاره كرد .همچن ين ادارات ثب ت پتن ت و موسس ات اس تاندارد ني ز
مشمول اين دسته ميشود .بنابراين در ادامه به نقش اين موسسات و ارتباط آنها با سيستمهاي نوآوري پرداخته خواهد شد.
علت تفکيک اين كاركرد از كاركرد قبلي سيستم (سياستگذاري كلي) به اين جهت است كه در اينجا اهداف سيستم تعي ين
نميشوند ،بلکه ابزارهايي استاندارد براي جهتگيري و رسيدن به اين اهداف ،معرفي و تعيين ميشوند.
بنابراين از مهمترين فعاليتهاي اين كاركرد ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 .1سرمايهگذاري و تأمين منابع مالي در نظام نوآوري ملي
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تأمين منابع مالي در تسهيل نوآوري از اهميت زيادي برخوردار است ،چرا كه توانايي صنعت در نوآوري وابستگي زيادي ب ه
ي عالوه بر اين ،سرمايهگذاري در نوآوري ،تأثير بسزايي بر احياء رش د اقتص ادي و اش تغال
سيستم مالي نوآوري آن صنعت دارد.
دارد .يکي از موانع جدي شركت ها در راه نوآوري ،عدم دسترسي به منابع مالي خارج از شركت است (تاكيد ما بر ت أمين من ابع
مالي از خارج شركت ،در راستاي اقدامات نوآورانه است) .از آنجائيکه دوام و رشد شركتها در درازمدت به توانايي يادگيري آنها
بستگي دارد و توانايي يادگيري نيز به نوبه خود به ايجاد و نگهداري عواملي نظير نيروي انساني ،مهارتها ،بررس ي و ش ناخت
بازار و غيره بستگي دارد ،بنابراين تخصيص منابع مالي به آموزش ،تحقيق و توسعه ،طراح ي محص ول ،ارتق اي توان اييه ا و
مهارتهاي سازماني ،ضروري بنظر ميرسد.
 .2سيستم حقوق مالکيت معنوي
برقراري سيستم حقوق مالکيت معنوي (با هدف محافظت از نوآوريها) و همچنين همسانس ازي آن در ب ين كش ورهاي
مختلف ،محركي براي سرمايهگذاري بيشتر شركتها در تحقيقات و ارتقاي فعاليتهاي دانشافزا است .در اين زمينه ب ه چن د
نکته كلي ميتوان اشاره كرد :اوالر همسانسازي سيستم حقوق مالکيت معنوي ،به افزايش رفاه عمومي در سطح جامعه كم ک
ميكند .ثانيار وجود اين الگوي انگيزشي به تعريف پروژههاي تحقيقاتي و تقسيم ريسک فعاليتهاي تحقيقاتي كمک م يكن د.
بعبارتي برقراري سيستم مالکيتمعنوي و محافظت از نوآوري ،عامل انگيزشي مناسبي جهت ترويج و تسهيل نوآوري است.
 .3استاندارد سازي
از ديگر نهادهايي كه در ذيل عنوان نهادهاي تسهيلكننده قرار ميگيرند ،ميتوان به موسسات استانداردسازي اشاره ك رد.
در يکپارچه سازي نظام نوآوري ملي و حركت به سمت توسعه تکنولوژي ص نعت ،الزم اس ت ت ا اس تانداردهايي ب ين اج زاي
سيستم حکمفرما شود تا در كل سيستم هماهنگي و زبان مشتركي حاكم شود.
استانداردها چارچوب كلي نوآوري را مشخص ميسازند .اين سيستم تا حدي ملي و تا حدي بين المللي اس ت .اس تانداردها
توسط موسسات استاندارد ثبت شده و پيگيري ميشوند .بين فرآيندهاي نوآوري و استانداردسازي ارتب اط نزديک ي وج ود دارد،
بطوريکه هر دو عناصر اصلي ايجاد و يا بهبود تکنولوژي ميباشند كه گاهي مکمل يک ديگر ب وده و گ اهي در خ الف جه ت
يکديگر حركت ميكنند .نوآوريها اغلب نتيجه تالش هاي فرديست ،كه از طريق سيستم اس تانداردس ازي و پاتن ت ،نت ايج و
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منافعش به صنعت منتقل مي شود .در حقيقت افراد مبتکر و نوآور با مراجعه به اين موسسات ،ايدهها و تجارب خود را در اختي ار
بوجود ميآورند .استانداردسازي هم در مورد محصول و هم در مورد فرآيند ،انج ام م يش ود.
ديگران قرار داده و استانداردها را ي
استاندارد سازي در مجموع از منافع مصرف كننده حمايت ميكند ،چرا كه باعث گسترش بازار (افزايش حق انتخاب) شده و ب ه
نوآوري سرعت ميبخشد ،عالوه بر اين با استانداردسازي قدرت بکارگيري محصوالت جديد توسط مصرفكنندگان نيز افزايش
مييابد.
 -3-2-2-1انجام تحقيق و توسعه
همانگونه كه قبالر تشريح شد ،تحقيق و توسعه تنها يکي از اجزاء نوآوري است ،اما به علت عدم وجود اطالعات و آمار كمي
و مناسب در مورد فعاليتهاي نوآورانه ،كاركردهاي نوآورانه سيستم به انجام تحقيق و توسعه محدود شده است .بنابراين R&D

به عنوان شاخص مهم نوآوري ،در نظر گرفته شده است .در واقع در اين مرحله وارد سطح اجرايي شده و ب ه تعي ين و معرف ي
مجريان  R&Dدر سطوح مختلف سيستم پرداخته ميشود .اين مجريان كه انجامدهنده تحقيقات بنيادي ،كاربردي و توسعهاي
فناوري هستند ،يکي از مهمترين كاركردهاي سيستم را بر عهده داشته و يکي از من ابع داخل ي دان ش در سيس تم ب ه ش مار
ميروند.
موسسات انجام دهنده  R&Dدر ابتدا بصورت آزمايشگاه هاي تحقيق ات ص نعتي و ب ا ه دف تحقي ق و توس عه پيرام ون
محصوالت و فرآيندهاي جديد يا بهبود يافته ،در زمينه صنايعي نظير الکترونيک و فرآورده هاي شيميايي آغاز به كار نمودند .با
مشاركت اين آزمايشگاهها با دانشگاهها ،به تدريج تحقيقات در رشتههاي مهندسي جديد و علوم كاربردي نيز در دستور كار اين
آزمايشگاهها قرار گرفته و بخشي از اين فعاليتها به فرآيند " ابداع و اختراع " اختصاص يافته است.
ابداع و اختراع فعاليتي است كه در آن محصول نهائي حاصل نميشود زيرا تالشهاي زي ادي از جمل ه آزم ايش ،اص الح،
بازنگري و تجاري سازي قبل از عرضه محصول به بازار مورد نياز است .نقش واحدها و آزمايشگاههاي تحقيقاتي ايجاد شده در
صنعت نسبت به آزمايشگاههاي مستقر در دانشگاهها و مراكز دولتي مهمتر ميباشد .زيرا در اكثر صنايع اين واحدها به جايگ اه
اصلي انجام فعاليتهاي ( R&Dبعنوان يکي از اجزاي فرآيند نوآوري) تبديل شدهاند (البت ه ن ه در تم اميص نايع) .عل ت اي ن
موضوع عبارت است از اينکه اوالر پس از خلق و انتش ار فن اوري ،نق اط ق وت و ض عف آن توس ط اس تفادهكنن دگان فن اوري
(شركتها و مشتريان و تأمينكنندگان آنها) شناسائي ميشود .بنابراين در طول زمان شركتهاي فعال در يک صنعت خاص به
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سمت نوع خاصي از  R&Dگرايش پيدا كردند كه نه تنها بر پايه يافتههاي علمي دانشمندان بلکه به ميزان زيادي ب ر تجرب ه
نوآوري كسب سود بيشتر ميباشد و اين سودآوري در بسياري از فناوريها مستلزم يکپ ارچگي
متکي باشد .ثانيار يکي از اهداف ي
فعاليتهاي  R&Dبا توليد و بازاريابي است كه در قالب يک سازمان قابل حصول است.
گاهي يک نوآوري در كشوري در حال توسعه مستلزم يادگيري يا بکارگيري فناوريهايي ميباشد كه زماني در كشورهاي
صنعتي به كار گرفته شده است .اين يادگيري جهت توليد محصوالت يا استفاده از تکنولوژيه ا ،بوس يله فرآين د " مهندس ي
معکو " صورت مي گيرد .گرچه در برخي كشورها فرآيند مهندسي معکو
معکو

جزو فعاليتهاي  R&Dنميباش د ام ا مهندس ي

بسيار شبيه  R&Dاست بطوريکه در دوران توسعه اقتصادي كشور كره ،مهندسي معکو

يکي از مهمترين فعاليتها

در واحدهاي  R&Dبوده كه باعث توليد محصوالت كامالر متفاوتي شده است .همينطور اين فرآيند در كشورهاي صنعتي يکي
از مهمترين منابع كسب دانش يه شمار ميرود .بنابراين در اين تحقيق ع الوه ب ر تحقيق ات بني ادي ،توس عهاي و ك اربردي،
مهندسي معکو

را نيز جزو فعاليتهاي موسسات انجام دهنده  R&Dدر نظر ميگيرن د .در ادام ه توض يحاتي در خص وص

طبقهبندي انواع تحقيقات و جايگاه مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها ارائه ميشود.
تحقيقات بنيادي

تحقيقات بنيادي و يا پايهاي 1كاوشهاي اصلي هستند كه هدف عمده آن توسعه مرزهاي دانش و كش ف ناش ناختهه اي
علمي است .آن بخش از اين نوع تحقيقاتكه فارغ از نتايج اقتصادي و اجتماعي عمدتار از روي كنجکاوي ص ورت م يگي رد،
تحقيقات محض 2ناميده ميشود .متقابال ر تحقيقات راهبردي و يا تحقيقات بنيادي مأموريتگرا معطوف به فراهم نمودن زمينه
علمي الزم به منظور حل مسائل كاربرديجاري و آتي ميباشد .عمده تحقيقات بنيادي معموال توسط دانشگاهها و بخش كمي
از آن نيز توسط مؤسسات تحقيقاتي دولتي انجام ميگيرد ].[1

تحقيقات كاربردي

Basic Research
Pure Research

1
2
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تحقيقات كاربردي 1به آن دسته از كاوشهاي اصيل اطالق ميشودكه هدف اصلي آن كشف كاربرد يافتهه اي تحقيق ات
بنيادي و نيز رفع مشکل مربوطه بهيكاربردي كردن نتايج تحقيقات ميباشد .اين تحقيقات عمدتار توسط دانشگاهها و مؤسس ات
تحقيقاتي صورتميگيرد.
تحقيقات توسعهاي

تحقيقات توسعهاي 2به فعاليتهاي تحقيقاتي مبتني بريافتههاي تحقيقات كاربردي اطالق ميگ ردد ك ه ه دف اص لي آن
تدوين و اجراي روشهايالزم جهت ايجاد و يا بهبود محصوالت ،مواد ابزار ،خدمات و يا روشهاي جديد است .اينتحقيق ات
عمدتار توسط مؤسسات تحقيقاتي بزرگ وابسته به صنايع دانشگاهي و يا مؤسساتتحقيقاتي مستقل صورت ميپذيرد .اين ن وع
تحقيقات كه به لحاظ طبيعت آن معموالر بسيار پرهزينه است ،بين  80تا  90درصد بودجههاي تحقيقاتي را در زمينه مربوطه به
خود اختصاص ميدهد.
مهندسي معکوس

اگر تحقيق را فرآيندي به منظور كشف نادانسته بدانيم ،آنگاه ميتوان مهندسي معکو

را كه در حقيقت يکي از روشهاي

اصلي جهت دستيابي و انتقال فناوري است  -خصوصار در كشورهاي در حالتوسعه -در زمره تحقيقات به حساب آورد.

در اين نوع از تحقيقات ايده ،موضوع و نمونه آن موجود است و وظيفه اصلي محق ق طراح يمج دد و ب ازآفريني سيس تم
موجود است .اين فعاليت نيازمند انجام حجم قابل توجهي طراحي و تتبعي  -مراجعه به نتايج تحقيقات موج ود  -م يباش د .در
بعضي موارد نيز كه نتايج تحقيقات مورد نياز قبال ر به داليل امنيتي و يا اقتصادي منتشر شده اس ت ،اي ن دس ته از تحقيق ات
نيازمند انجام تحقيقات اصيل از انواع مختلف آن خواهد بود .اين نوع تحقيقات عمدتار توسط شركتهاي تحقيقاتي و مؤسسات
تحقيقاتي صورت ميپذيرد.

Applied Research
Developmental Research

1
2
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 -4-2-2-1انتقال فناوري
در مسير دستيابي به هر فناوري،يبا توجه به ميزان توانمندي كه نسبت به آن حوزه وجود دارد و همچنين ارزيابي روشهاي
مختلف دستيابي يکي از روشهاي توسعه درونزا يا انتقال تکنولوژي و يا روشهاي تركيبي و مياني انتخاب م يش ود .ب دليل
لزوم انتقال دانش و فناوري در بسياري از موارد ،الزم است تا ساز وكاري براي انتقال مناسب و كارآمد دانش و فناوري از منابع
خارجي تعبيه شود .بسياري از دولتها از راهكارهاي مختلفي جهت تسهيل و هرچه اثر بخشت ر ش دن اي ن فرآين د در جه ت
توسعه فناوري استفاده ميكنند .تخصيص وام ها و منابع مالي كم بهره ،تسهيالت حقوقي و قانوني مورد نياز از قبيل تسهيالت
گمركي و اعطاي معافيت هاي مالياتي از جمله راهکارهايي است كه توسط دولت به كار گرفته ميشود.
در بعضي موارد حتي دولتها خود مستقيمار به انتقال دانش و فناوري و انتشار آن به مراكز مربوطه اقدام م يكنن د .در ه ر
صورت انتقال فناوري يکي از كليديترين كاركردهاي نظام نوآوري ملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد .اهميت اين كاركرد
در كشورهايي كه به عنوان پيرو و نه پيشرو در توسعه فناوري محسوب ميشوند از اهميت بيشتري برخوردار است.
 -5-2-2-1كارآفريني فناوري
يکي از كاركردهاي اساسي نظام نوآوري ملي ،ارتقاي كارآفريني فناوري ميباشد .هر چند ممکن است فعاليتهاي مربوطه
بصورت پراكنده در سازمان هاي مختلف دنبال شود ،ولي معموالر اينگونه فعاليتها در كش ورهاي موف ق در مراك ز حماي ت از
كارآفريني متمركز شده است .اين مراكز براي اولين بار در سال  ،1959در آمريکا شکل گرفتند .هدف اصلي از تش کيل چن ين
مراكزي اين بود كه " محلي براي پرورش شركتهاي جوان ،كمک به رشد اين شركتها در طول دوره اولي ه ش کل گي ري،
ارائه كمک هاي مديريتي ،دسترسي به منافع مالي ،حمايتهاي فني و مکان مشتركي براي كار با شرايطي آسان " فراهم شود.
امروزه بيش از  1500مركز در سطح جهان خصوصار در آمريکا ،اروپا و ژاپ ن فع ال ب وده ،ك ه ب يش از  500م ورد از آنه ا در
كشورهاي در حال توسعه متمركز است.
به زبان ساده ،مركز حمايت از كارآفريني ،مکاني است كه كسب و كارهاي جديد در آن خلق شده و از كارآفرينان (قب ل از
آنکه طرح آنها به مرحلهاي برسد كه بتوان بر آن سرمايهگذاري نمود) حمايت ميكند .اين كمکها در قالب حمايتهاي مالي،
اداري ،بازاريابي ،طراحي ،آموزشهاي مديريت و غيره است .بطور خالصه اهداف اين مركز عبارت است از تقويت خود اشتغالي،
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توسعه كسب و كار ،تسريع رشد اقتصادي ،كاهش نرخ شکست كسب و كارها و ارتقاء آنها ،تجاريسازي ايدههاي خالق ،ايجاد
اشتغال ،توسعه فناوري و خلق ثروتيميباشد ].[1
 -6-2-2-1توسعه منابع انساني
توسعه منابع انساني بعنوان يکي از كاركردهاي اصلي در ساختار نظام نوآوري ملي كشورها ،نقش بسيار مهميدر آن سيستم
ايفا ميكند .در مباحث مربوطه نه تنها بر اهميت انعطافپذيري ،سازگاري ،آموزش مداوم و جابجايي افراد تاكيد شده ،بلکه ب ر
نقش افراد در فرآيند يادگيري سازماني و دسترسي به دانش نيز اشاره شده است.
طبق مطالعه اي كه در استراليا صورت گرفته ،تحصيالت عالي نقش مهميدر جوام ع يادگيرن ده ايف ا م يكن د ،زي را اي ن
تحصيالت در هر شکل و تخصصي كه باشد باعث پرورش و پااليش افکار و تربيت افراد يادگيرنده ميشود ،بطوريکه اين افراد
نقش سازندهاي در سازمان ها ،جامعه و كشور به عهده ميگيرند .امروزه سيستمهاي آموزشي ،اقتص ادي و سياس ي عميق ار ب ه
يکديگر وابسته بوده و امکان توسعه يکي ،بدون در نظر گرفتن ديگري وجود ندارد .سازمان  OECDدر مطالعه سال  1996در
حوزه علم و فناوري ،بر نقش سياستهاي دولت در مرتبط ساختن سيستم آموزشي با سيستم هاي اقتصادي ،تاكيد كرده است.
همچنين در مطالعه دولت كانادا در سال  1996آمده است كه :ضعف توسعه نيروي انساني نه تنها بهرهوري و رش د اقتص ادي،
بلکه كيفيت زندگي (نظير سالمت فيزيکي و رواني ،قدرت تربيت فرزندان سالم) و باالخره توانايي حفظ نظم و پيوستگي جامعه
را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.
اساسار محور هر گونه فعاليت نوآوري ،خلق ايده در ذهن افرادي نوآور و خ الق اس ت و توانمن ديه اي فن ي و م ديريتي
متخصصان سيستم ،ايده خلق شده را مرحله به مرحله پيش برده و آنرا با يک كاربرد در بازار پيوند م يده د .بن ابراين حض ور
نيروي انساني شايسته و توانمند در سيستم و ارائه آموزشهاي الزم و پيشرفته براي افزايش سطح قابليتهاي تخصصي آنه ا،
از پيش شرط هاي موفقيت در امر نوآوري در كليت سيستم است .از سوي ديگر ،انتقال افراد در بين اج زاي مختل ف سيس تم،
يکي از روشهاي مهم انتقال دانش و فناوري به شمار ميرود و از سوي ديگر ،باعث جامعنگري و ارتقاء توانمندي خود پرسنل
ميشود .از مهمترين فعاليتهاي زير مجموعه كاركرد "توسعه نيروي انساني " ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 آموزش
 تسهيل جابجايي افراد
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جريان دانش از طريق ارتقاء توسعه منابع انساني توسط مکانيزمهاي مختلفي از جمل ه ،دانش گاهه ا ،موسس ات آموزش ي،
جابجايي نيروي انساني متخصص برقرار ميگردد.
موسسات تحقيقاتي و همينطور ي
 -7-2-2-1انتشار فناوري در نظام نوآوري ملي
پس از آنکه مجريان  R&Dنقش خود را در سيستم ايفا كرده و فناوري و دانش جديدي را خلق نموده يا توسعه بخش يدند
(يا حتي فنوريهاي موجود را بهبود دادند) الزم است تا اين تغييرات در كل سيستم منتشر شوند و در يک جزء سيستم ح بس
نشوند .در واقع ويژگي عمده نظام نوآوري ملي در همين است كه چون از مرحلة خلق دانش ت ا ك اربردي ش دن آن را ش امل
ميشود ،انتشار فناوري در كل شبکه بعنوان يکي از فعاليتهاي عمده سيستمهاي نوآوري صنايع مطرح ميشود.
در سالهاي اخير ،تماميكشورهاي صنعتي پيشرفته (و برخي كشورهاي در حال توسعه) ،برنامهها و سياستهاي فراواني را
با هدف ارتقاء انتشار فناوري تدوين و دنبال كردهاند .انتشار و بکارگيري مناسب فناوري ،زمينه ساز كسب توان رقابت ص نعتي،
بهره وري و كارآيي اقتصادي ،رشد تجاري ،انعطاف پ ذيري ،كيفي ت ،نگه داري و حف ظ مش اغل پ ر درآم د و ش کلگي ري
زمينهسازي نوآوري هاي بعدي ،است در اين راستا ،نه تنها به روشهاي سياستگذاري (با هدف تسريع انتشار فناوري و تقويت
ارتباط مصرفكنندگان و توليدكنندگان فناوري) ،بلکه به خلق و توسعه سيستمهاي پشتيباني و زير ساختي انتشار فن اوري ني ز
توجه خاصي مبذول ميشود.
سازمانها و اجزاء متعددي در نظام نوآوري ملي ،درگير انتشار فناوري بوده و فعاليتهاي مختلفي را انجام ميدهند .برخي از
فعاليتهاي عمده در زمينه انتشار فناوري عبارتند از:
 باال بردن آگاهي و نمايش فناوري
 خدمات جستجو و مرجع دهي اطالعات
 آموزش ،مشاوره و كمکهاي فني
 پروژه هاي مشتر تحقيقات و فناوري
 خريدهاي دولتي
 شبکهسازي منطقهاي يا صنعتي ].[1
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 -8-2-2-1توليد كاال و خدمات
در نهايت زماني كه فناوري ي
انتشار يافت ،بايستي در توليد كاالها و خدمات ،بکار گرفت ه ش ود .پ س باي د بخش ي از نظ ام
نوآوري ملي در فعاليتهاي سرمايه گذاري و توليد درگير شوند تا ايدة اوليه ،باعث افزايش بهرهوري و عملک رد اقتص ادي ك ل
كشور گردد .معموالر اين بخش از نظام نوآوري ملي ديرتر از ساير اجزاء شکل ميگيرد.
در هر فناوري و محصول نوظهور ،به دليل اينکه در ابتداي چرخة عمر قيمت و هزينة تمامشده باال بوده و ريسک اس تفاده
از محصول يا فناوريهاي جديد براي مصرفكننده زياد است از مکانيزمهايي براي كمک به شکلگيري بازار استفاده ميشود.
اين كاركرد بيشتر مربوط به طرف تقاضا بوده و به انحاء مختلف باعث تحريک تقاضا ميشود بعنوان مثال براي اينکه اس تفاده
از يک فناوري و محصول خاص در ابتداي امر فراگير شود و توليدكننده نيز انگيزه ادامة تولي د پي دا كن د ب ه خري داران اولي ه
وامهاي كمکي اعطا ميشود تا كاال و فناوري مورد نظر براي آنها ارزانتر تمام شود .انواع فعاليتهايي كه به تحريک بازار در
داخل يا خارج از كشور كمک ميپردازند در اين زمره قرار ميگيرند .در جهت كمک به اتصال به بازارهاي جهاني نيز ،دولته ا
فعاليتهاي زيادي را انجام ميدهند .انجام بازاريابيهاي بينالمللي ،سياست هاي تشويق و توسعة صادرات و ان واع تس هيالت
قانوني در ابتداي انتشار محصول در بازارهاي داخل و خارج از اين جملهاند ].[1
 -3-1روش پيشنهادي برنامه عملياتي
در اين قسمت بايد به معرفي (گامهاي) روشي براي تدوين برنامه عملياتي پرداخت .اين روش پيشنهادي بايد قادر باشد ت ا
به سواالت مختلف فرايند توسعه فناوري كه تا اين مرحله مورد توجه قرار نگرفتهاند پاسخ داده شود؛ سواالتي نظير:
 برنامهها براي پاسخگويي به كدام اهداف تدوين و اجرا ميشود؟
 برنامهها چگونه اولويتها و مالحظات تعريف شده در راهبردها ،سياستها و راهكارها را عملياتي ميسازند؟
 گروهها يا نهادهاي اصلي هدف (يعني هويتهايي كه اين قصد تاثيرگذاري بر رفتار آنها را دارد) كدامند؟
 مجري يا مجريان اين برنامه كدامند؟ و نحوه عمل آنها چگونه است؟
 دوره زماني اجراي برنامه چقدر است؟
 منابع موردنياز و نتايج مورد انتظار از اجراي اين برنامهها كدامند؟
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بر مبناي رويکرد چارچوب منطقي و روش تدوين برنامه عملياتي فناوري پيلسوختي از يک طرف ،و نيز جهتگي ريه اي
ي در اين قسمت الزم است تا روش پيشنهادي تدوين برنامه عملياتي ارائه شود .اي ن روش
كالن پشتيبان تدوين شده تا كنون،
پيشنهادي متشکل از گامهاي زير خواهد بود:
 -1-3-1درنظرگيري ارتباط برنامههاي با جهتگيريهاي كالن و پشتيبان
هر برنامه در ارتباط با يک و چند هدف باالدستي نوشته ميشود .بهعبارت ديگر ،هدف اوليه يک س ند توس عه فن اوري در
ابتدا برآورده ساختن جهتگيريهاي كالن و پشتيبان تعريف شده در مراحل قبل است .با توجه به منطقي كه در فصول پيشين
بهعنوان فرايند تدوين اسناد ملي راهبردي بيان شد ،تدوين برنامههاي عملياتي نيز بايد با توجه و درنظرگيري اين فرايند انجام
گردد.
برنامههاي تدوين شده در مرحله اول بايد همراستا با اهداف كالن و خرد تعريف شده در مراح ل قبل ي باش د .ب راي اي ن
منظور ،الزم است تا درخت ارتباط اهداف كالن -اهداف خرد-نتايج تعريف شود .اين كار در قالب تحلي ل و همراس تا نم ودن
اهداف با پاسخ به سواالت زير انجام ميشود:
 اقدامات در بلندمدت بايد به چه اهدافي دست پيدا كنند (اهداف كالن)؟
 تمركز اصلي اقدامات در چيست (اهداف پروژهاي)؟
 چه اهداف خرد براي دستيابي به اهداف پروژهاي و در نتيجه آن اهداف كالن الزم است (نتايج)؟
با ترسيم شدن اين درخت هدف ،ميتوان تصوير روشني از مقاصدي كه برنامههاي تدويني بايد مالحظات آنها را درنظ ر
داشته باشند ،ارائه داد.
در مرحله دوم ،برنامههاي تدوين شده بايد با راهبردها ،راهكارها و سياستهاي تدوين شده همخوان باشد .اين كار را م ي-
توان با تحليل موانع شناسايي شده در مرحله جهتگيريهاي پشتي بان ب ه انج ام رس اند .ب ا درنظ ر داش تن موان ع ب ه ش کل
مشکالتي كه بايد براي آنها راهحل ارائه گردد ،يک مشکل پيچيده به شکل آساني حل خواهد شد اگر علت و اثرات آن بهطور
كامل مورد تحليل قرار گرفته باشد .پيش از طراحي پروژههاي عملياتي براي توسعه فناوري ،الزم است تا علته ا و همچن ين
اثرات مشکالت پديد آمده بررسي شود .علل مورد بررسي قرار ميگيرند به اين منظور كه داليل اصلي براي وق وع مش کالت

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

35
ويرايش اول،مرداد 1394

شناسايي شده و راهحلها و فعاليتهاي عملياتي مناسب پيشنهاد گردند .اثرات مشکالت نيز ضرورت و نياز به اجراي اقدامات و
مشکالت را نشان ميدهد ].[1
فعاليتهاي عملياتي براي رفع ي
اين مشکالت در مولفهي جهتگيريها پشتيبان و در قالب موانع گذار شناسايي شدهاند .در اين گام تنها به تحليل آنها از
طريق ترسيم درخت مشکالت پرداخته ميشود .يکي از راههاي تحليل مشکالت شناسايي شده در گامهاي قبلي ،بهرهگيري از
نظرات ذينفعان در قالب كارگاههاي برنامهريزي پروژه است .در اين راستا ،ذينفعان بايد با پاسخ به سواالت زير ،در مورد درخت
مشکالت بهتوافق برسند .اين سواالت عبارتند از:
 مشکل اصلي در توسعه فناوري كه بايد براي حل آن پروژهه اي عملي اتي پيش نهاد نم ود چيس ت (اولوي تبن دي
مشکالت)؟
 علل اصلي در وقوع اين مشکل چيست؟
 وقوع اين مشکل چه اثراتي بر محيط اطراف ميگذارد (چرا حل اين مشکل ضروري است)؟
 چه كساني مسببين پديدار شدن مشکل هستند و چه كساني از اين مشکل تاثير ميپذيرند؟
بر مبناي اين نظرات و نيز با توجه به خروجي حاصل راهبردها و راهكارها در جهتگي ريه اي ك الن و پش تيبان ،درخ ت
مشکالت ترسيم ميگردد .در اين درخت علتها بهعنوان ريشههاي اين تنه اصلي درخت (مشکالت اصلي) متصور م يش وند.
اثرات مشکالت نيز شاخ و برگ درخت را نشان ميدهند .درخت مشکالت هميشه از پايين-به-باال خوانده ميشود .مش کالت
پاييني علل ايجاد مشکالت بااليي هستند .بنابراين اميد به بهبود مشکالت با هدف قرار دادن ريشهايترين علل الزم است .در
زمان طراحي فعاليتها الزم است تا تمركز و اولويت با فعاليتهايي باشد كه بيشتر از هم ه ق ادر ب ه ح ذف عل ل مش کالت
(ريشهها) هستند .گاهي يک فعاليت قادر به حل چند علت و مشکل بوده و در بعضي شرايط نيز وجود چند فعاليت ب راي رف ع
يک علت يا مشکل الزم است.
با در نظر داشتن همزمان درخت هدف و درخت مشکالت ،برنامههاي تدوين شده كليه مالحظات باالدستي خود – ك ه در
جهتگيريهاي كالن و پشتيبان تعريف شدهاند – را پوشش ميدهد.
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 -2-3-1تعيين حوزههاي هدف
در تدوين برنامهها ،الزم است تاينهادهاي اصلي هدف ،يعني مشموالن برنامهها يا حوزههايي كه برنامهها قصد تاثيرگذاري
بر آنها را دارند شناسايي نمود (قاضينوري  .)1391هرچند در رويکردهاي سيستمي تبيين شده براي ظهور نوآوري در بخش
 ،9خلق ،انتشار و بهرهبرداري از نوآوري ناشي از تعامل دامنه متفاوتي از حوزهها تعريف ميگردد ،اما براي دستيابي به هر هدف
در سطح عملياتي بعضي گروهها يا نهادها (حوزهها) ميتوانند نقش پيشبرندگي بيشتري داشته باشندگروهها و نهادهاي ه دف
ميتوانند شامل موارد زير باشند:
 شركتهاي تازهتاسيس مبتني بر فناوري،
 شركتهاي بزرگ ،شركتهاي كوچک و متوسط،
 خوشههاي صنعتي،
 موسسات پژوهشي و پژوهشگاههاي دولتي،
هر نوع از برنامههاي عملياتي نيز باتوجه براي يک گروه هدف خاص ،مانند يک بخش يا يک خوشه خاص ،ي ک ش ركت
كوچک يا متوسط و يا يک شركت زايشي جديد طراحي ميشود .برنامهها بايد نهادهايي را بيشتر مورد ه دف ق رار دهن د ك ه
بيشترين تاثيرگذاري را در راستاي تحقق درخت هدف و بيشترين سازگاري را با درخت مشکالت داشته باش د .اي ن برنام هه ا
مناسب است تا مطابق با معيارهاي زير باشند:
 حوزههايي كه در حوزه سياستگذاري موردنظر ،بيشترين تاثيرگذاري را در راستاي اهداف سياستي داشته باشند،
 حوزههايي كه داراي بيشترين ارتباطات پسين و پيشين در ساير حوزهها باشند ،يعني برونداد آنها بهعنوان درونداد
حوزهاي ديگر بوده و يا با استفاده از برونداد ساير حوزهها بهعنوان درونداد ،قابلي ت تحري ک و رش د در س اير
حوزهها را دارند،
 حوزههايي كه بيشترين سرريز مثبت را براي ساير حوزهها داشته باشند،
 سرريزهايي كه بيشترين توانايي درونيكردن دانش و تجربه بهدست آمده از فعاليت فناورانه ه دايت ش ده را ب راي
كاربرد مجدد داشته باشند.
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انتخاب حوزه هدف مناسب نيازمند چارچوب تحليلي مناسب است .از آنجا كه انتخاب حوزه هدف ارتباط تنگاتنگي با جنس
چارچوب منطقا مشخصكننده همزمان نوع برنامه و حوزه هدف خواهد بود .بن ابراين مناس ب
برنامههايي اتخاذ شده دارد ،اين ي
است تا اين چارچوب در گام بعدي ارائه شود ].[1
 -3-3-1طراحي برنامهها
در اين گام اقدامات ضروري بهمنظور برآورده كردن اهداف كالن و خرد و نيز محقق نمودن راهبردها ،راهكارها و سياستها
تعيين ميشود .اين اقدامات فعاليتهايي هستند كه توسط كنشگران توسعه فناوري و در راستاي راهبردهاي كالن و سياست-
هاي نوآوري تعريف ميشود .اين همراستايي با درنظرگيري درخت مشکالت و درخت اهداف ترسيم شده در گ امه اي قبل ي
حاصل ميگردد .اگر برنامهها و اقدامها بهطور صحيحي برنامهريزي شوند ،نتايج موردانتظار از انجام آنها حاصل ،و در نتيج ه،
اهداف ميانمدت و بلندمدت نيز محقق ميگردد .اقدامات و برنامهها در فرايندي ت وافقي و تع املي و براس ا

نظ ر ذينفع ان

استخراج ميگردد .راهكارهاي تدوين شده در مراحل قبل هم راهنماي مناسبي براي طراحي اقدامات هستند .بهعب ارت ديگ ر،
براي تحقق هر راهكار ،وجود مجموعهاي از اقدامات ضروري است.
 -4-3-1تبيين مجريان و نحوه عمل آنها
منظور از مجريان نهادهايي است كه مسئوليت اجراي برنامهها را برعهده دارند .ممکن است مج ري هم ان سياس تگ ذار
باشد ،اما در برخي موارد سياستگذار و مجري نهادهاي متفاوتي هستند.
اجراي برنامهها ،فرايند تعاملي ميان دولت با گروههاي هدفي است كه تالش ميكنند برنامه مزبور را براس ا

انگي زهه ا،

ظرفيت و ادرا خودشان اجرا كنند يا از اجراي آنها جلوگيري كرده يا آنها را تغيير دهند .انگيزه كنشگران شامل انگيزههاي
دروني و بيروني آن ميشود .ظرفيت يک كنشگر به موقعيت وي در چارچوب نهادي اطالق ميشود و ادرا كنشگران مي-
تواند شامل يادگيري ،تجارب آنها و اعتقاداتشان باشد (كاتزبو و همکاران .)2010 ،بنابراين بايد رابطه تع املي مي ان مجري ان
برنامهها و كنشگران نيز در اين فرايند مورد نظر قرار گيرد.
تعيين مجريان و مشخص نمودن نحوه عمل آنها يکي از تاثيرگذارترين اجزاي برنامهها بهشمار م يرود .هم انط ور ك ه
قابليتهاي نهاد تدوينكننده برنامهها بر كيفيت برنامهها تاثير ميگذارد ،قابليتهاي مجريان برنامهها نيز آثار غيرقابل چش م-

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

38
ويرايش اول،مرداد 1394

پوشي بر كيفيت اجراي برنامهها و خروجي حاصل از آنها دارد .لذا اطمينان از انتخاب مناسبترين مج ري ب راي ه ر برنام ه
بسيار حائز اهميت است .مجريان باييد هم از لحاظ ظرفيتها و قابليتهاي دروني براي اجراي برنام ه و ه م از لح اظ اعتب ار،
جايگاه و ارتباطات بيروني الزم ارزيابي شوند ].[1
آنچه كه در اين زمينه گاه حتي مهمتر از كيستي مجري است ،آن است كه مجري چگونه عمل كند .نحوه عم ل مج ري
بهخصوص در برنامههاي حمايتي مستقيم كه ماهيتي گزينشي دارند ،از اهميت بيشتري برخ وردار اس ت .در غال ب اي نگون ه
برنامهها ،مجري بايد بتواند بين اجزاي گروه هدف قضاوت كرده و موارد واجد شرايط را انتخاب كن د .ب راي مث ال ،ب همنظ ور
اعطاي گرنت براي تحقيقات ،انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي يا اعطاي هرگونه كمک مستقيم به شركتهاي كوچ ک و متوس ط،
معموال بايد تا از بين متقاضيان تعداد محدودي انتخاب شوند .نتيجه مهم چنين ش رايطي اي ن اس ت ك ه اوال مج ري باي د از
صالحيتهاي علمي ،فني و سازماني الزم برخوردار باشد و ثانيا بتواند فرايند انتخاب را كامال شفاف و عادالنه به انجام برساند.
با توجه به موارد فوق و نيز ساير نکاتي كه معموال جزء اصول حکمراني براي سياستگذاران و مجريان در نظامهاي نوآوري
است ،بعضي از اصولي كه مجريان در نحوه عمل خود بايد به آن توجه كنند ،در ذيل آمده و سعي شده برا هر اصل مص ايق و
رهنمودهايي كلي تدوين شود .اصول مزبور عبارتند از:
الف -شفافيت و عدالت
 .1تمام فعاليتهاي نهادهاي دولتي در حوزه مورد بحث ،بايد در قالب سياستها و برنامههاي مدون به اصالع ذينفعان و
عموم برسد.
 .2سياستگذاران و مجريان بايد پايگاههاي دادهاي بهروز از متن سياستها و برنامهها ،تمام فعاليتهاي انجام شده تحت
اين برنامهها ،مشخصات شركتها و پروژههاي حمايت شده را براي دسترسي عموم عالقهمندان ايجاد نمايند.
اصالعرساني وپايگاه داده ترجيحا بايد از طريق پورتال اينترنتي نيز انجام شود .درباره فعاليتهايي كه با امنيت ملي
ارتباط دارند و فعاليتهايي كه به لحاظ موقعيت رقابتي شركت مهم هستند ،جزئيات دقيق فعاليتهاي حمايت شده
ميتواند محرمانه نگه داشته شود .اما همچنان عنوان پروژه يا فعاليتها و توصيفي مختصر از آن بايد در پايگاه داده
وجود داشته باشد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

39
ويرايش اول،مرداد 1394

 .3درمواردي كه براي اجراي برنامهها به داوري خبرگان نياز باشد ،بايد براي داوريها از معيارهاي مرتبط و مدون و
فرايندهاي شفاف استفادهيشود
 .4اعضاي پنلهاي داوري بايد درباره موضوعاتي كه نظر ميدهند كامال بيطرف و بدون هيچگونه منفعتي باشند.
ب-پاسخگويي
 .1سياستگذاران و مجريان بايد گزارشات دورهاي از عملکرد خود براي دسترسي عموم عالقهمندان انتشار دهند و
گزارشات موردي طبق درخواست نهاد باالدست ،با آخرين اطالعات موجود تهيه نمايند.
 .2سياستگذاران و مجريان بايد بهشکل دورهاي تاثير فعاليتهاي خود را از طريق مکانيزمي كامال بيطرفانه ارزيابي
نمايند .عالوه بر معيارهاي ديگر ارزيابي ،بايد توجه خاصي به تغييرات در نهاد هدف تحت محورهاي تغيير در برون-
داد ،تغيير در درونداد ،تغيير در رفتار نهاد هدف و ميزان تداوم آن و بهبود ظرفيت حل مسئله و نوآوري.
ج -قابل پيشبيني بودن
يعني فعاليتهايي كه مطابق معيارهاي علمي ،منطقي و شرايط و نيازهاي موجود توجيهپذيرند ،بايد بر مبناي اصل وح دت
رويه و بهدور از تغييرات مديريتي ادامه يابند و اگر هم قرار است از جايي قطع شوند ،تاريخ اين انقطاع از پيش مشخص باشد.
د -ظرفيتسازي
 .1سياستگذاران و مجريان بايد پيش از اقدام به سياستگذاري و اجراي سياستها ،دانش ،مهارت ،شرايط و قابليتهاي
الزم براي موفقيت در فعاليت موردنظر را در خود ايجاد نمايند.
 .2سياستگذاران و مجريان بايد فعاليتهاي خود را از طريق تيمهاي كوچک ،چابک ،متخصص ،توانمند و انعطافپذير،
مستقر در نهاد سياستگذار و مجري هدايت نمايند.
 -5-3-1تعريف دورههاي زماني
هرچند پايداري و قابل پيشبيني بودن گاه بهعنوان نکات مثبت در بعضي از انواع برنامههاي حمايتي برشمرده ميشود ،اما
در عمل و بهداليل مختلف بهتر است اين برنامهها براي دورههاي زماني مشخص و محدود طراحي و اجرا شوند .از مهمت رين
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مزاياي محدود بودن زمان برنامهها ،ميتوان به روشن و محدود بودن بودجه موردنياز ،فراهم شدن امکانات ارزيابي بهتر نتايج و
دستاوردها و امکان اصالح ،بازنگريي و ايجاد تطابق بيشتر در برنامهها با شرايط زمان ،اشاره كرد .بر اين اسا  ،الزم اس ت ت ا
دوره زماني اجرايي هر برنامه را در اين گام مشخص نمود ].[1
 -6-3-1برنامهريزي منابع
برنامهريزي منابع با هدف اجرايي نمودن اقدامات تعريف شده صورت ميپذيرد .اين برنامهريزي را بايد قبل از اجرايي كردن
اقدامات به انجام رساند .منظور از منابع موردنياز در اين گام دانش فني ،ابزارآالت و تجهيزات و منابع م الي اس ت .در ص ورت
وجود منابع موردنياز ،برنامهريزي منابع بيانگر چگونگي و اولويتبندي استفاده از آنهاست .اما در ش رايطي ك ه من ابع موج ود
نباشد ،برنامهريزي بهمعني چگونگي دستيابي به منابع از طريق خريد ،همکاري ،و يا توليد منابع موردنياز است.
 -7-3-1ترسيم رهنگاشت برنامه عملياتي
پس از تعريف اقدامات و برنامهها ،برنامهريزي منابع و تعيين مجريان ،در گام آخر برنامه عملياتي الزم است تا ارتباط ميان
آنها مشخص شده و خالصه نتايج آن در قالب رهنگاشت برنامه عملي اتي ارائ ه ش ودError! Reference source not .

 found.بيانگر ارتباط ميان اجزاي مختلف برنامه عملياتي است ].[1

شکل ( :)5-1رهنگاشت برنامه عملياتي

 -2فصل دوم :نقشه راه توسعه
نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبکه برق
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 -4-1مقدمه
به منظور تدوين رهنگاشت توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق در اين فصل با توجه ب ه اولوي ته اي
نرمافزاري شبکه برق پروژههايي با در نظر گرفتن هزينه و زمان انجام هر پروژه تعريف شده است كه در ادام ه شناس نامه ه ر
يک از پروژهها بيان شده است .همچنين شناسنامه اقدامات مديريتي به همراه زمان و هزينه هر يک از اقدامات در اين فص ل
بيان شده است.
به منظور تدوين پروژههاي فني توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق ب ا در نظ ر گ رفتن ح وزهه اي
تدار نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق( 1حوزههاي راهبري ،بهرهبرداري ،توزيع ،حفاظت و برنام ه ري زي
اولوي 
توسعه) پروژههاي فني شناسايي و تدوين گرديد .به منظور تخمين پروژههاي فني عالوه بر در نظر گرفتن نظرات خبرگان اين
حوزه ،با توجه به تجربيات گروه مطالعات سيستم پژوهشگاه نيرو در زمينه پروژههاي نرم افزاري مختلف زمان و هزينه تخيمن
زده شده است و در جلسه كميته راهبري با توجه به نظرات اعضاء محترم كميته مورد بازنگري قرار گرفت ه اس ت و در ج داول
اين فصل به صورت تخميني نشان داده شده است.
 -5-1پروژه طراحي و پياده سازي مدل داده واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو
شبکه برق

2

 -1-5-1تعريف مساله هدف از اجراي پژوهش
نرم افزارهاي مهندسي مطالعات سيستم قدرت نيازمند ايجاد پايگاه اطالعاتي ب ا م دل داده 3اس ت م دل داده ب ر مبن اي
اطالعات الکتريکي و جغرافيايي هر يک از تجهيزات شبکه و ارتباط اين اجزاء در دياگرام تک خطي شبکه طراحي م ي گ ردد.
اين داده ها به صورت بانک اطالعاتي رابطه اي طراحي و مورد بهره برداري قرار مي گيرن د .واح دهاي محاس باتي مطالع ات
سيستم قدرت با استفاده از اين دادهها پردازش انجام مي دهند .اين اطالعات توسط واحد رابط كاربري توسط كاربر و يا توسط
 .1گزارش تدوین راهبردهاي توسعه نرم افزارهاي تحلیل ،راهبري و مطالعه شبکه برق (فاز سوم همین پروژه)
2. Data Model Design And Implementation Of Transmission Line Power System
3. Data Model
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حسگرهاي اندازه گيري ،پايانه هاي غير محلي( ،) 1RTU,2PLCتجهيزات ارتباطي ،واس ط انس ان و ماش ين ( )HMI3توس ط
ي) ايجاد ،تغيير ،ذخيره و بازيابي مي شوند.
سامانه هاي كنترل(مانند SCADA4
نرم افزارهاي ارائه شده مطالعات سيستم قدرت توسط سازندگان آن ،هر يک داراي مدل داده خاص خود هستند و اس تفاده
از داده هاي يک نرم افزار در نرم افزار ديگر غير ممکن يا با مشکالت عديده اي مواجه است .به علت حجم عظيم داده ه اي
الکتريکي ،جغرافيايي و گرافيکي كاربران هر يک از اين نرم افزارها ترجيح مي دهند تا با همان نرم افزار اولي ه ك ه ب ا ص رف
هزينه و زمان زيادي كه براي كامل كردن داده هاي آن انجام داده اند ،مورد بهره برداري قرار دهند ،حتي اگ ر آن ن رم اف زار
داراي نواقص و يا كمبودهايي باشد و اين وابستگي به نرم افزار خاص بازار توسعه و تکمي ل ن رم افزاره اي داخل ي كش ور را
بشدت تهديد و مسدود مي كند.
پيشرفت هايي در ايجاد يکپارچه سازي مدل داده استاندارد درحال توسعه

5

CIM

توسط شركت هاي تحقياتي مانند  EPRIو

با پشنتيباني شركت هاي زيمنس ABB ،و مراكز دانشگاهي و پذيرفته شده توسط ،IEC6شده است .ب ا اس تفاده از م دل داده
 CIMدر نرم افزارهاي مهندسي مطالعات سيستم قدرت قابليت تبادل داده ميان اين نرم افزارها را ممکن خواهد كرد .انتخ اب
يک مدل داده مناسب با در نظر گرفتن تمام جوانب و روند رو به رشد تکنولوژي در صنعت برق و نياز هاي نرم اف زاري آن در
آينده از نيازهاي ضروري در صنعت برق كشور احسا

مي گردد.

اجزا و مسئوليت هاي حداقلي مدل داده با پوشش محاسباتي پايه اي مطالعات سيستم قدرت شامل موارد زير است :
الف) پوشش حداقلي داده محاسباتي پايه اي مطالعات سيستم قدرت در هر مرحلهه از تهدوين رويهه
هاي حوزه.
 پوشش كليه اجزاء داده عناصر الکتريکي موجود در شبکه
 ايجاد مدل رابطه هاي بين داده هاي گرافيکي و الکتريکي با توجه به توپولوژي شبکه.
1. Remote Terminal Unit
2. Programmable Logic Controller
3. Human Machine Interface
4. Supervisory Control And Data Acquisition
5 Common Information Model
6 International Electrotechnical Commission
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 قابليت ذخيره سازي و باز يابي اين داده ها به قالب هاي مختلف استاندارد
طراحي اين محيط در طرح و توسعه آينده در نظر گرفته مي شود شامل
ب) امکانات ويژه اي كه ي
 ارتباط با بانک هاي اطالعاتي مختلف گرافيکي اطالع اتي توس ط ن رم افزاره اي مختل ف ب ا

Model

 Dataه اي

گوناگون نرم افزارهاي مختلف مانند ، Digsilent, GIS, PTI,بانک هاي اطالعاتي مانن د، MS Access ،Sql Server
 CIM Data Modelو.....
 ايجا د محيط يک پارچه مدل داده براي نرم افزارهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت و امکان توسعه و اتصال آن
براي ديگر واحدهاي محاسباتي كه در آينده تدوين مي گردند.
 قابليت به اشترا گذاري و دريافت اطالعات با ديگر نرم افزارهاي مهم و معتبر.
 -2-5-1دستاوردهاي پروژه
 دارا بودن نرم افزار كد منبع باز ( )Open Sourceملي براي هر گونه توسعه نرم افزاره اي مهندس ي ص نعت ب رق
توسط ذي نفعان.
 عدم وابستگي به نرم افزارهاي مشابه خارجي با توجه به مسائلي مانند تحريم و يا پدافند غير عامل.
 ابزار مناسب مدل داده شبکه هاي الکتريکي براي ايجاد نرم افزارهاي مهندسي ،توسط تيم هاي مجزا (دانش گاهي،
تحقيقاتي ،تجاري  )...بدون وابستگي به يکديگر و تشکيل كارگروه هاي مختلف و امکان ادغام و يکپارچ ه س ازي
آنان به يکديگر.
 اشتغالزايي براي فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي برق ،كامپيوتر و تکنولوژي اطالعات
 افزايش دانش فني متخصصين حوزهي صنعت برق
 -3-5-1سابقه انجام پژوهشهاي مرتبط در كشور
استفاده از نرمافزارهاي مطالعات سيستم قدرت در ايران سابقه طوالني با بيش از چند ده ه دارد .در دانش گاه ه ا و مراك ز
تحقيقاتي پژوهشي،كوشش هايي براي توليد نرمافزارهاي مطالعات سيستم قدرت انجام گرديد .مرك ز تحقيق ات ني رو تج اري
سازي نرم افزار محاسباتي سيستم قدرت را به نام سبا در دهه هفتاد شمسي با سه واحد محاسباتي اوليه پخش بار ،اتصال كوتاه
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و پايداري گذرا آغاز كرد و همزمان دكتر كوهساري عضو هيئت علمي دانشکده برق امير كبير نرم افزار پاش ا را عرض ه نم ود.
مسئوليت توسعه نرم افزار را عهدهدار شد .نرم افزار سبا و پاشا به تدريج توسعه پيدا كرده و واح د
پژوهشگاه نيرو از بدو تاسيس ي
هاي محاسباتي ديگري به آنان افزوده شد و در مقاطعي اين دو نرم افزار تا اواخر دهه هشتاد شمسي كماكان در شركت ه ا و
مراكز صنعتي مورد استفاده قرار گرفته اند.نرم افزار ديگري در زمينه مطالعات سيستم قدرت توسط دكتر حسينيان عضو هيئ ت
علمي دانشکده برق اميركبير با چند واحد محاسباتي پايه توليد و در دانشگاه مورد بهره برداري قرار گرفته است.
نرم افزارهاي ديگري در داخل كشور توسط پژوهشگاه نيرو ،مديريت شبکه ،توانير ،سابا ،سانا ،ش ركته اي توزي ع ني روي
برق ،شركتهاي برق منطقهاي ،دانشگاه ها ،بخش خصوصي و يا ساير سازمان ها و بخش هايي كه با صنعت ب رق در ارتب اط
مي باشند توليد و مورد بهره برداري قرار گرفتند .اين نرم افزارها هريک به تنهايي براي رفع نياز مندي ه ا وح وزه مس ئوليت
هاي خود يا امور تحقيقاتي و پژوهشي توليد و توسعه پيدا كردند.
در گزارش پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور بسياري از اين نرم افزارها و سازندگان آن شناسايي شده اند.
در گزارش مرزبندي و شناخت سيستم ،به تفکيک حوزه هاي مطالعاتي تعريف شده در سيستم قدرت ،رويههاي نرماف زاري
هر يک از حوزههاي مطالعاتي و قابليتهاي آنها در شركتهاي مختلف داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گرفته است .هر ي ک

از اين نرم افزارها خود داراي مدل داده خاص خود مي باشند و امکان استفاده از داده هاي مشتر بين آن ان غي ر ممک ن و ي ا
بسيار مشکل مي باشد.
 -4-5-1مجريان پيشنهادي
با توجه به اينکه پايگاه و مدل داده دركليه حوزه هاي نرم افزاري مطالعات سيستم قدرت مورد بهره برداري قرار م يگي رد
.نيازمند همکاري واحدهاي تابعه وزارت نيرو به شرح زير مي باشد:
 معاونت راهبري شبکهي برق
 شركت توانير
 معاونت برنامهريزي و توسعه شبکه
 شركت مديريت شبکه برق ايران؛ معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت شبکه
 معاونت برق و انرژي
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 شوراي پايايي شبکه برق كشور
 معاونت هماهنگي توزيعي
 پژوهشگاه نيرو.
 -5-5-1مشخصات فني محصول نهايي پروژه ،تعداد و استفاده كنندگان آن
محصول نهايي آناليز و تفکيک شده مدل داده حوزه هاي مختلف شبکه هاي الکتريکي مي باشد كه آماده براي استفاده در
مدلسازي گرافيکي دياگرام تک خطي كنترلي طراحي برنامه ريزي بوده و پردازش نرم افزارهاي محاسباتي پايه را فراهم مي
كند.
با آغاز پروژه هاي ايجاد و توسعه رويه هاي محاسباتي در هر يک از حوزه هاي مختلف ،مدل داده در آن حوزه ها ،تحليل و
توسعه يافته و به طور مستقل با كمترين تغييرات به همراه محيط كاربري يکپارچه در اختيار ديگر برنامه نويسان قرار گرفته و با
پياده سازي نرم افزارهاي محاسباتي با استفاده از تکنيک هاي نرم افزاري به يک محيط يکپارچه اضافه مي شوند
اگر مدل دا ده هاي اين نرم افزار توسط پروژه ديگري كه به همين منظور با قالب تجاري تهيه گرديده است مجهز شود در
آن صورت اين نرم افزار مي تواند در كليه دانشکده هاي برق ،مراكز تحقيقاتي ،كليه ادارات و سازمان هاي تابع ه وزارت ني رو
مانند توانير ،برق هاي منطقه اي و كارخانجات بزرگ كشور مورد توسعه و بهره برداري قرار گيرد.
 -6-5-1نوع پروژه
پروژه منتهي به ساخت نمونه مدل داده براي حداقل واحد هاي محاسباتي پايه درمطالعات سيس تم ق درت م ي ش ود (در
مقطع زمانى فعلى قصد توانايي حداكثري امکانات مدل داده مد نظر نمي باشد)
پيش بينى هزينه نيروى انسانى (ميليون ريال) ... :
پيش بينى هزينه هاى ساخت شامل طراحى  ،مواد  ،ابزار  ،آزمايشگاه (ريال) ... :
پيش بينى صرفه جويى ساالنه در هزينه ها حاصل از به كار بردن نتايج تحقيق (ريال) ... :
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 -7-5-1زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه (مدل داده حداقلي بند  4الف)
ي

جدول ( :)1-2هزينههاي پروژه

بند

عنوان عمليات در هر مرحله

1

فاز مطالعاتي شامل :
بررسي مدل داده  CIMو تحليل و آناليز استاندارد هاي  IECهاي
مرتبط با آن ،بررسي مدل داده هاي  ،PTI ،Digsilentمدل داده GIS
استفاده شده در وزارت نيرو ،بانک هاي اطالعاتي مورد استفاده در مديريت
شبکه ،شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع
آناليز و ارائه گزارشهاي "شناخت و تحليل" و "طراحي و مدلسازي ساختار
مدل داده
پياده سازي مدل داده
ايجاد رويه تست
مستندات پروژه شامل گزارش هاي فني تحليل و طراح ي و پي اده س ازي،
واژهنامه فني نرمافزار
ارايه گزارشات و سمينارها
ساير موارد (ارايه مقاله ،تکثير و )...

2
3
4
5
6
7

وزن

مدت اجراي

فعاليت

مرحله (ماه )

كل

31

6

18

6

31
10

12
6

10

12

بودجه مورد
نياز
(ميليون ريال)

100

جدول ( :)2-2زمانبندي پروژه
عنوان عمليات
بند

در هر مرحله

1

فاز مطالعاتي
آناليز و ارائه
گزارش
پياده سازي

4

ايجاد رويه تست

5

مستندات

2

3

1

2

3

4

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.
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 -8-5-1منافع حاصل از اجراي پروژه
تالش هايي براي توليد نرم ي
افزارهاي مهندسي در صنعت برق در كشور صورت گرفته است .شركت ها دانشگاه ها و مراكز
تحقيقاتي در اين زمينه بطور مستقل اقدام به توليد نرم افزاركرده و يا در حوزه كاري خود با شركت هاي خصوص ي مش اركت
كرده اند .نرم افزار جامعي كه كليات صنعت برق كشور را در زمينه مطالعات سيستم پوشش دهد اند شمار بوده و آن ان ني ز
مورد استقبال صنعت برق قرار نگرفته اند يکي از علت هاي عدم ورود بخش خصوصي در اين امر هزينه باالي سرمايه گذاري
و ديگري بازار كم رونق داخلي بعلت استفاده از نرم افزارهاي قفل شکسته و دليل ديگر عدم حماي ت وزارت ني رو از تولي دات
داخلي در مقابل نرم افزارهاي خارجي است.
با توجه به بحث بازار برق و تجديد ساختار سيستم برق ،هوشمند سازي شبکه ،اتوماسيون ،نيروگ اه ه اي تجدي د پ ذير و
تکنولوژي هاي جديدي كه در صنعت برق مطرح و سرمايه گذاري سخت افزاري مي شوند نياز به نرم افزارهايي در ارتب اط ب ا
اين تکنولوژي ها احسا

مي گردد و با توجه به اينکه بعضي از اين حوزه ها نياز به نگرش ها و خصوصيات بومي سازي شبکه

دارد نياز به نرم افزار جامع در آن حوزهها احسا

مي گردد.

حوزهي مهم ديگر حساسيت پدافند غير عامل مانند راهبري  ،OnLineبخش اتوماسيون شبکه و پس ت ه ا اس ت ك ه در
بستر هاي مناسب مخابراتي و اينترنتي استفاده مي گردنند توجيه مناسب امنيتي براي طراحي و توليد نرم افزارداخلي پخش بار
براي جلوگيري از اجراي بدافزارها و حمله مخرب هکرها مي باشد.
 با توجه به دانش داخلي و سور

كد آن پشتيباني آسان و مناسب نرمافزار در داخل كشور امکان پذير مي باشد و با

توجه به كد باز نرم افزار ،محققين قادر به پياده سازي نرم افزارهاي مختلف با توجه به الگوريتم هاي نو و جدي د ب ا
مدل داده يکپارچه خواهند بود.
 عدم وابستگي به نرم افزارهاي خارجي و ايجاد مدل داده يکپارچه به همراه رابط كاربري براي ايجاد و توس عه ن رم
افزارهاي مهندسي با استفاده از ظرفيت كليه دستگاه هاي پژوهشي ،دانشگاهي سازمانهاي تابعه وزارت ني رو مانن د
توانير ،مديريت شبکه ،برق هاي منطقهاي ،توزيع بخش خصوصي و  ..خواهد بود.
 كاهش خروج ارز از محل صرفهجويي در خريد نرمافزارهاي اين حوزه و تخصيص آن به تحقيق و توسعه.
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سياست فروش نرمافزار  DIgSILENTبه اين صورت است كه براي ف روش نس خهي اول  ، %100نس خهي دوم ، %75
نسخهي سوم  ،%50نسخهي چهارمي %25و نسخههاي پنجم به بعد  %20مبلغ كل را منظور ميكند.
فروش تبديل داده ميان  Digsilentو مدل داده بين  PTIو استاندارد  CIM 61970به شرح زير است:
جدول ( :)3-2فروش تبديل داده ميان  Digsilentو مدل داده بين  PTIو استاندارد CIM 61970
قيمت (ميليون ريال)
251
230
76
230
615
615
2،017

شرح
System Parameter Identification
)PSS/E Export (*.raw,*.seq,*.dyn
))CIM Import(IEC 61970 based ENTSO-E profile
))CIM Import/Export(IEC 61970 based ENTSO-E profile
))CIM Import/Export Corporate License(IEC 61970 based ENTSO-E profile
Power Factory Base Package
Total

اگر فرض شود در كل ايران تنها  10نسخهي اين نرمافزار خريداري شود ،حدود  7،463ميليون ريال م يبايس ت هزين ه
شود .هزينهي تمديد ليسانس و بروزرساني اين نرمافزار در هر سال  %15 ،هزينهي خريد آن است .اگر فرض شود اين نرمافزار
به مدت  15سال در ايران استفاده گردد (بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال) ،هزينهي كل پرداخت
شده جهت تمديد آن حدود  16،792ميليون ريال خواهد بود كه با محاسبهي قيمت خريد اوليه ،در مجموع  24،254ميلي ون
ريال خواهد بود.
به عبارت ديگر براي استفاده از  10نسخه نرمافزار  DIgSILENTبراي تبادل داده ب ه م دت  15س ال ،م يبايس ت ح دود
 24،254ميليون ريال هزينه گردد .اين درحالي است كه هزينهي توسعهي نرمافزار داخلي براي آن  ،برابر ب ا  12،370ميلي ون
ريال خواهد بود كه تقريبا  %51بودجهي مورد نياز براي استفاده از نرمافزاري خارجي است.
ضمن اينكه با استفاده از نرمافزار داخلي از خروج ارز از كشور جلوگيري شده و نيز اشتغالزايي ايجاد خواهد شد .همچن ين
با توجه به بحث تحريمها ،ممکن است تهيهي نرمافزارهاي خارجي هميشه امکانپذير نباشد.
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 -6-1پروژه طراحي و پياده سازي رابط كاربري واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو
شبکه برق

1

ي

 -1-6-1تعريف مساله هدف از اجراي پژوهش
نرم افزارهاي مهندسي مطالعات سيستم قدرت نيازمند رابط كاربري است رابط كاربري هسته مرك زي ب راي توس عه ن رم
افزارهاي مهندسي صنعت برق مي باشد.
هريک از اين واحدهاي محاسباتي نيازمند محيطي براي تعامالت بين كاربر داده هاي الکتريکي ،گرافيک ي و جغرافي ايي
مي باشند .اين محيط معموال براي كليه واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت مشتر مي باش د .يک ي از پارامتره اي
مهم انتخاب نرم افزار توسط كاربران رابط كاربري و امکانات آن مي باشد.
واحد كاربري نيازمند تعريف دقيق از انتظارات آن مي باشد.خطاي كم ،پايداري ،زيبايي ،سادگي ،دسترسي سريع به فرامين
نمايش و امکانات حداكثري براي تعامل با كاربر از مهمترين انتظارات آن مي باشد.
ايجاد و توسعه هر واحد محاسباتي نيازمند محيط مشتر جهت ترسيم دياگرام تک خطي و مدل داده مشتر براي اجراي
واحدهاي م حاسباتي است .زيرا ايجاد واحد كاربري گرافيکي مطالعات سيستم قدرت با توجه ب ه امکان ات ح داكثري ،مس لتزم
زمان و هزينه زيادي مي باشد .يک رابط كاربري افزارجامع بومي ملي مطالعات سيستم قدرت براي پژوهش ،طرح و توسعه در
كشور ضروري مي باشد.
اجزا و مسئوليتهاي رابط كاربري حداقلي شامل موارد زير است :
الف) رابط كاربري حداقلي
 ايجاد محيط محاوره اي نرم افزاري براي ويرايش نمايش و ايجاد دياگرام تک خطي كنترلي طراحي برنامه ريزي
توسط كاربر.
 عمليات ذخيره سازي و بازيابي نقشه هاي گرافيکي به همراه داده هاي جغرافيايي و الکتريکي آن.

User Interface Software Design And Implementation Of Power System Study Analysis

1
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 امکان ايجاد فرم هاي محاوره اي براي ارتباط با كاربر جهت نمايش تغيير ايجاد و ي ا ح ذف اطالع اتي ه ر نم اد
گرافيکي

ي

 امکان ايجاد منو جعبه ابزار براي اجراي فرامين مورد نظر كاربر
 امکان نمايش نتايج حاصل از تحليل هاي محاسباتي به كاربر.
ب) امکانات ويژه
امکانات ويژه ا ي كه در طراحي اين محيط در طرح و توسعه آينده مي تواند در نظر گرفته مي شود شامل:
 ارتباط با بانک هاي اطالعاتي مختلف گرافيکي اطالع اتي توس ط ن رم افزاره اي مختل ف ب ا

Model

گوناگون .نرم افزارهاي مختلف مانند ، Digsilent,Arc GIS, PTI,بان ک ه اي اطالع اتي مانن د

 Dataه اي

MS ،Sql Server

 CIM Data Model ، Accessو.....
 ايجاد محيط يک پارچه براي نرم افزارهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت و امک ان توس عه و اتص ال آن ب راي
ديگر واحدهاي محاسباتي كه در آينده تدوين مي گردند.
 ايجاد دسترسي ساده به عناصر شبکه با ابزارهايي مانند نمايش درختي ماتريسي يا

Aerial View Map

 امکان اسکريپت نويسي در محيط توسط كاربر و قابليت توانايي دسترسي آن به اكثر امکانات راب ط ك اربري بان ک
اطالعاتي و و احدهاي محاسباتي
 ايجاد امکانات گوناگون براي نمايش متعدد نتايج حاصل از تحليل هاي محاسباتي به كاربر.
 ايجاد امکانات سرويس دهنده و يا سرويس گيرنده به آن براي ارئه يا دريافت خدمات
 -2-6-1دستاوردهاي پروژه
 دارا بودن نرم افزار كد منبع باز ( )Open Sourceملي براي هر گونه توسعه نرم افزاره اي مهندس ي ص نعت ب رق
توسط ذي نفعان.
 عدم وابستگي به نرم افزارهاي مشابه خارجي با توجه به مسائلي مانند تحريم و يا پدافند غير عامل.
 ايجاد و گسترش دانش تهيه نرم افزارهاي مهندسي صنعت برق كشور
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 ابزار مناسب براي ايجاد نرم افزارهاي مهندسي ،توسط تيم هاي مج زا (دانش گاهي ،تحقيق اتي ،تج اري  )...ب دون
گروه هاي مختلف و امکان ادغام و يکپارچه سازي آنان به يکديگر.
وابستگي به يکديگر در ي
 -3-6-1صرفه اقتصادي و منافع حاصل از اجراي پروژه
تالش هايي براي توليد نرم افزارهاي مهندسي در صنعت برق در كشور صورت گرفته است .شركت ها دانشگاه ها و مراكز
تحقيقاتي در اين زمينه نرم افزارهايي توليد كرده اند و خود به طور مستقل به توليد نرم افزار اقدام كرده اند و يا در حوزه كاري
خود با شركت هاي خصوصي مشاركت كرده اند .نرم افزار جامعي كه كليات صنعت برق كشور را در زمين ه مطالع ات سيس تم
پوشش دهد اند شمار بوده و آنان نيز مورد استقبال صنعت برق ق رار نگرفت ه ان د يک ي از عل ت ه اي ع دم ورود بخ ش
خصوصي در اين امر هزينه باالي سرمايه گذاري و ديگري بازار كم رونق داخلي بعلت استفاده از نرم افزارهاي قفل شکس ته و
دليل ديگر عدم حمايت وزارت نيرو از توليدات داخلي در مقابل نرم افزارهاي خارجي است.با توجه به بحث خريداري

License

و عدم استفاده از نرم افزارهاي قفل شکسته با توجه به قيمت باالي اين ن رم افزاره ا مي زان زي ادي ارز كش ور ب ه اي ن ام ر
تخصيص يافته و بازار كشور كال در اختيار آنان قرار مي گيرد.
 با توجه به بازار برق و تجديد ساختار سيستم برق ،هوشمند سازي شبکه ،اتوماسيون ،نيروگاه ه اي تجدي د پ ذير و
تکنولوژي هاي جديدي كه در صنعت برق مطرح و سرمايه گذاري سخت افزاري مي شوند نياز به نرم افزارهايي در
ارتباط با اين تکنولوژي ها احسا

مي گردد و با توجه به اينک ه بعض ي از اي ن ح وزه ه ا ني از ب ه نگ رش ه ا و

خصوصيات بومي سازي شبکه دارد نياز به نرم افزار جامع در آن حوزهها احسا

مي گردد.

 حوزهي مهم ديگر حساسيت پدافند غير عامل مانند راهبري  ،OnLineبخش اتوماسيون شبکه و پست ها است كه در
بستر هاي مناسب مخابراتي و اينترنتي استفاده مي گردنند توجيه مناسب اقتصادي ديگري براي طراحي و توليد نرم
افزارداخلي پخش بار براي جلو گيري از اجراي بدافزارها و حمله مخرب هکرها مي باشد.
 با توجه به دانش داخلي و سور

كد آن پشتيباني آسان و مناسب نرمافزار در داخل كشور امکان پذير مي باشد و با

توجه به كد باز نرم افزار ،محققين قادر به پياده سازي نرم افزارهاي مختلف با توجه به الگ وريتم ه اي ن و و جدي د
خواهند بود.
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 عدم وابستگي به نرم افزارهاي خارجي و ايجاد يک مدل يکپارچه براي ايجاد و توسعه ن رم افزاره اي مهندس ي ب ا
دستگاه هاي پژوهشي ،دانشگاهي سازمانهاي تابعه وزارت نيرو مانند توانير ،مديريت شبکه،
استفاده از ظرفيت كليه ي
برق هاي منطقهاي ،توزيع بخش خصوصي و ...
 -4-6-1سابقه انجام پژوهش هاي مرتبط در كشور( :با ذكر منابع)
استفاده از نرمافزارهاي مطالعات سيستم قدرت در ايران سابقه طوالني با بيش از چند ده ه دارد .در دانش گاه ه ا و مراك ز
تحقيقاتي پژوهشي،كوشش هايي براي توليد نرمافزارهاي مطالعات سيستم قدرت انجام گرديد .مرك ز تحقيق ات ني رو تج اري
سازي نرم افزار محاسب اتي سيستم قدرت را به نام سبا در دهه هفتاد شمسي با سه واحد محاسباتي اوليه پخش بار ،اتصال كوتاه
و پايداري گذرا آغاز كرد و همزمان دكتر كوهساري عضو هيئت علمي دانشکده برق امير كبير نرم افزار پاش ا را عرض ه نم ود.
پژوهشگاه نيرو از بدو تاسيس مسئوليت توسعه نرم افزار را عهدهدار شد .نرم افزار سبا و پاشا به تدريج توسعه پيدا كرده و واح د
هاي محاسباتي ديگري به آنان افزوده شد و در مقاطعي اين دو نرم افزار تا اواخر دهه هشتاد شمسي كماكان در شركت ه ا و
مراكز صنعتي مورد استفاده قرار ميگرفته است.نرم افزار ديگري در زمينه مطالعات سيستم قدرت توسط دكتر حس ينيان عض و
هيئت علمي دانشکده برق اميركبير با چند واحد محاسباتي پايه توليد و در دانشگاه مورد بهره برداري قرار گرفته است.
نرم افزارهاي ديگري در داخل كشور توسط پژوهشگاه نيرو ،مديريت شبکه ،توانير ،سابا ،سانا ،ش ركته اي توزي ع ني روي
برق ،شركتهاي برق منطقهاي ،دانشگاه ها ،بخش خصوصي و يا ساير سازمان ها و بخش هايي كه با صنعت ب رق در ارتب اط
مي باشند توليد و مورد بهره برداري قرار گرفتند .اين نرم افزارها هريک به تنهايي براي رفع نياز مندي ه ا وح وزه مس ئوليت
هاي خود يا امور تحقيقاتي و پژوهشي توليد و توسعه پيدا كردند.
در گزارش پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور بسياري از اين نرم افزارها و سازندگان آن شناسايي شده اند.
 .هر يک از اين نرم افزارها خود داراي رابط كاربري خاص خود مي باشند و امکان ادغام رويه ه اي مختل ف ب ين آن ان غي ر
ممکن و يا بسيار مشکل مي باشد.

در گزارش مرزبندي و شناخت سيستم ،به تفکيک حوزه هاي مطالعاتي تعريف شده در سيستم قدرت ،رويههاي نرماف زاري
هر يک از حوزههاي مطالعاتي و قابليتهاي آنها در شركتهاي مختلف داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گرفته است
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 -5-6-1مجريان پيشنهادي
پژوهشگاه نيرو

ي

 -6-6-1مشخصات فني محصول نهايي پروژه ،تعداد و استفاده كنندگان آن
محصول نهايي رابط كاربري مي باشد كه آماده براي مدلسازي گرافيکي دياگرام تک خطي كنترلي طراحي برنامه ريزي
بوده و ارتباط بين داده ها و نرم افزارهاي محاسباتي پايه را فراهم مي كند.وبه طور مستقل با كمترين تغييرات در اختيار ديگ ر
برنامه نويسان قرار گرفته و با پياده سازي نرم افزارهاي محاسباتي با استفاده از تکنيک هاي نرم افزاري به اين مح يط اض افه
شوند
اگر مدل داده هاي اين نرم افزار توسط پروژه ديگري كه به همين منظور با قالب تجاري تهيه گرديده است مجهز شود در
آن صورت اين نر م افزار مي تواند در كليه دانشکده هاي برق ،مراكز تحقيقاتي ،كليه ادارات و سازمان هاي تابع ه وزارت ني رو
مانند توانير ،برق هاي منطقه اي و كارخانجات بزرگ كشور مورد توسعه و بهره برداري قرار گيرد.
 -7-6-1نوع پروژه
پروژه منتهي به ساخت نمونه رابط نرم افزاري براي حداقل واحد هاي محاسباتي پايه درمطالعات سيستم قدرت م ي ش ود
(در مقطع زمانى فعلى قصد توانايي حداكثري امکانات كاربري مد نظر نمي باشد)
پيش بينى هزينه نيروى انسانى (ميليون ريال) ... :
پيش بينى هزينه هاى ساخت شامل طراحى  ،مواد  ،ابزار  ،آزمايشگاه (ريال) ... :
پيش بينى صرفه جويى ساالنه در هزينه ها حاصل از به كار بردن نتايج تحقيق (ريال) ... :
 -8-6-1زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه (رابط كاربري حداقلي بند  4الف)
جدول ( :)4-2هزينههاي پروژه
بند
1

عنوان عمليات در هر مرحله
شناخت وآناليز نيازمندي ها

وزن

مدت اجراي

بودجه مورد نياز

فعاليت
6

مرحله (ماه )
6

(ميليون ريال)

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

55
ويرايش اول،مرداد 1394

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

بند

عنوان عمليات در هر مرحله

2

ارائه گزارشهاي "ش ي
ناخت و تحلي ل" و "طراح ي و مدلس ازي
ساختار نرمافزار()Logical View
طراحي معماري وبررسي انتخاب متدلوژي نرم افزار
ايجاد زير بناي و  Frameworkنرم افزار
پياده سازي بسترگرافيکي
ايجاد رابط هاي اليه مدل داده ،اليه گرافيکي و اليه محاسباتي
ايجاد رويه تست
امکان اتصال به  Gisمنتخب وزارت ني رو و تب ادل اطالع ات
گرافيکي با آن
مستندات پروژه شامل گزارش هاي فني تحليل و طراحي و پياده
سازيHelp ،نرم افزاري ،راهنماي كاربري()User Manual
و واژهنامه فني نرمافزار
ارايه گزارشات و سمينارها
ساير موارد (ارايه مقاله ،تکثير و )...

3
3
4
5
6
8
9

10
11
كل

وزن

مدت اجراي

بودجه مورد نياز

فعاليت

مرحله (ماه )

(ميليون ريال)

17

6

2،5
5
30
5
7

3
6
12
3
6

20

6

7،5

12

-

-

100
زمانبندي پروژه

جدول (:)5-2

عنوان عمليات
بند در هر مرحله
1

شناخت

2

آناليز و ارائه گزارش

3

طراحي معماري

4

ايجادزير بنا

5

پياده سازي

1

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

گرافيکي
6

ايجاد رابط

7

تست

8

اتصال به GIS

9

مستندات

2

3

4

*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.
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 -7-1پروژه ايجاد واحد تست و سنجش كيفيت نرم افزارهاي واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم
قدرت انتقال نيرو شبکه برق1ي
 -1-7-1تعريف مساله هدف از اجراي پژوهش
نرم افزارهاي مطالعات سيستم قدرت بعلت اهداف ابعاد و پيچيدگي آن نيازمند طراحي صحيح و برآوردن نيازهاي حداكثري
كاربران آن مي باشد.
با توجه به ماهيت اين نرم افزارها صحت سنجي عملکرد صحيح نرم افزارها نيازمند فرايند تست و امين ت آن م ي باش ند.
فرايند تست يک نرمافزار به منظور سنجش كيفيت نرمافزار و شناسايي خطاها و نقاط ضعف نرمافزار صورت م يپ ذيرد .طب ق
آمار ارائه شده با انجام تستهاي نرمافزاري ،هزينه نگهداري نرمافزار به ميزان قابل توجهي كاهش مييابد.
به منظور سنجش ميزان كيفيت نرمافزار تستهاي گوناگوني بر روي آن انجام ميگيرد كه در ادامه به تعدادي از آنها اشاره
مي شود:
 تست عملکرد ) : (Functionalاين تست به منظور سنجش صحت عملکرد برنامه طب ق معياره ايي ك ه در طراح ي
نرمافزار مد نظر بوده است ،به كار ميرود.
 تست بار و فشار ) :(Load/Stressتست بار به منظور اطمينان از پاسخگويي مناسب با حداكثر تع داد ك اربر و تس ت
فشار براي بررسي عملکرد سيستم در مواقع ضعف منابع سختافزاري به كار ميرود.
 تست حجم ( :)Volumeدر اين تست ،كارايي برنامه با حجم مشخصي از داده مورد سنجش قرار ميگيرد.
 تست كارايي ) : (Performanceاين تست به منظور بررسي زم ان پاس خگويي سيس تم در ش رايط ع ادي و ب دترين
شرايط انجام ميگيرد.
 تست مقيا پذيري ) :(Scalabilityاين تست براي سنجش قابليت رشد برنامه در زمينه هر يک قابلي ته اي غي ر
كاركردي آن مثال حجم داده،تعداد تراكنشها و ميزان بار قابل تحمل توسط سيستم انجام ميشود.

Implementation Test And Software Quality Of Design Power System Study Analysis

1
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 تست قابليت انتقال ) :(Portabilityاين تست براي كنترل سهولت انتقال يک كامپوننت نرم افزاري از يک محيط ب ه
رود.
محيط ديگر به كار مي ي
 تست واسط كاربري

)or GUI

 : (Usabilityتس ت واس ط ك اربري گرافيک ي ب ه منظ ور اطمين ان از پوش ش تم ام

مشخصات و نيازهاي سيستم و كنترل سهولت استفاده از بخشهاي مختلف آن به كار ميرود.
 تست نصب ) :(Installationدر اين تست بررسي ميشود كه چه چيزهايي بايد بر روي سيستم كاربر نص ب ش ود و
نصب صحيح برنامه uninstall،كردن برنامه ،به روزرساني برنامه مورد سنجش قرار ميگيرد.
امنيت اطالعات بصورت كلي به مفهوم جلوگيري از دسترسي غير مجاز و تخريب اطالع ات اس ت .پيش رفته اي س ريع
مخابرات ،سخت افزار و نرم افزار كامپيوتر و رمز نگاري در دهه هاي اخير ،دسترسي عمومي ب ه ك امپيوتر و ارتب اط از طري ق
اينترنت را به همراه آورده است .بدين ترتيب رشد سريع و گسترده اس تفاده از پ ردازش الکترونيک ي و انتق ال ديت ا در س طح
اينترنت منجر به ظهور پررنگ تر مفهوم امنيت اطالعات گرديده است .موضوع حفاظت از زير ساخت هاي فناوري اطالعات 3
جنبه اصلي به شرح زير را شامل مي شود:
 امنيت :امنيت محتواي زير ساخت هاي فناوري اطالعات
 ايمني :ايمني و حفاظت هاي فيزيکي از زير ساخت هاي فناوري اطالعات
 پايداري :ايجاد پايداري و استمرار در عملکرد زير ساخت هاي فناوري اطالعات
امنيت تبادل اطالعات نيز شامل  3معيار اساسي است:
محرمانگي :1پيشگيري از دسترسي غير مجاز به اطالعات
تغيير ناپذيري :2پيشگيري از تغيير يا حذف غيرمجاز اطالعات
دستر

پذيري :3پيشگيري از دسترسي غيرمجاز به اطالعات و منابع آن

مرحله  -1تست نرم افزار

Confidentiality
Integrity
Availability

1
2
3
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فرايند تست چن د مرحله اي بوده و از ابتداي طراحي تا تحويل نرم افزار در مراحل مختلفي توسط تيم پروژه انجام مي شود:
 ايجاد رويه تست در هر يمرحله از انجام پياده سازي نرم افزار
 ايجاد رويه تست بعد از اتمام پياده سازي هر يک از واحدهاي محاسباتي نرم افزار
 ايجاد رويه تست نهايي بعد از اتمام پياده سازي كل واحدهاي محاسباتي و تحويل نرم افزار
اعتبارسنجي و صحت عملکرد نرم افزار توسط شركت ها و موسسات معتبر نرم افزاري تست ميگردد و گواهي رس مي 1ب ر
اسا

نتايج تست به نرم افزار ارائه مي شود .در داخل كشور شركت هاي معتبري مانند خدمات انفورماتيک داراي سخت افزار

و نرم افزار براي تست نرم افزار و ارائه گواهينامه رسمي دارند.
شركت هاي معتبر بين الملي نيز جهت تست نرم افزار مجوز گواهي رسمي ارائه مي كنند.

مرحله  -2تست و صحت سنجي رويه هاي محاسباتي
به هنگام تدوين رويه هاي محاسباتي ،تست هاي اوليه با استفاده از سناريوهاي مختلف انجام مي گيرد و در هنگام تحويل
نهايي تست هاي مختلفي با استفاده از سناريو ها و داده هاي مختلف انجام مي شود .ولي با توجه به حاالت زيادي ك ه ب راي
هر يک از رويه هاي محاسباتي وجود دارد .مي بايستي روش هاي استاندارد و يکپارچهاي تدوين گردد و نرم افزار توسط كلي ه
حاالت ممکن و تحت استر

و آزمون سخت قرار گيرد و نتايج تحليلي آن با نرم افزارهاي معتبر و نيز متخصصان مورد تاييد

قرار گيرد.
 -2-7-1دستاوردهاي پروژه
 اعتبارسنجي و صحت عملکرد نرم افزار توسط شركت ها و موسسات معتبر نرم افزاري.
 اعتماد كاربران و تشويق آنان به استفاده از نرم افزار ملي

Certificate

1
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 قابليت رقابت پذيري نرم افزار در بازارهاي مختلف
ي
 -3-7-1صرفه اقتصادي و منافع حاصل از اجراي پروژه
يکي از علل عدم استفاده گسترده از نرم افزارهاي مهندسي برق توليدي در كشور عدم اعتماد كاربران از عملک رد ص حيح
نرم افزار و نتايج آن مي باشد .با ت وجه به هزينه بر بودن تست كامل نرم افزار تمايلي به يک تس ت كام ل و درياف ت گ واهي
رسمي نشان نمي دهند .در صورت در نظر گرفتن اصول تست و گواهي مراجع رسمي ،باعث رويکرد كاربران به نرم افزار ملي و
اقبال متخصصان و شركت ها در توسعه نرم افزار ملي خواهد شد.
 در حوزه هاي مهم پدافند غير عامل مانند راهبري  ،OnLineبخش اتوماسيون شبکه و پسته ا اس ت ك ه در بس تر
هاي مناسب مخابراتي و اينترنتي استفاده مي گردنند با تس ت مناس ب از عملک رد آن باع ث جل وگيري از اج راي
بدافزارها و حمله مخرب هکرها مي باشد.
 اعتماد به نرم افزار داخلي و عدم وابستگي به نرم افزارهاي خارجي و ايجاد يک مدل يکپارچه براي ايجاد و توس عه
نرم افزارهاي مهندسي با استفاده از ظرفيت كليه دستگاه هاي پژوهشي ،دانشگاهي ،س ازمانهاي تابع ه وزارت ني رو
مانند توانير ،مديريت شبکه ،برق هاي منطقهاي ،توزيع ،بخش خصوصي و ...
 -4-7-1سابقه انجام پژوهش هاي مرتبط در كشور( :با ذكر منابع)
استفاده از نرمافزارهاي مطالعات سيستم قدرت در ايران سابقه طوالني با بيش از چند ده ه دارد .در دانش گاه ه ا و مراك ز
تحقيقاتي پژوهشي،كوشش هايي براي توليد نرمافزارهاي مطالعات سيستم قدرت انجام گردي د .مرك ز تحقيق ات ني رو ،دكت ر
كوهساري عضو هيئت علمي دانشکده برق امير كبير ،دكتر حسينيان عضو هيئت علمي دانشکده برق اميركبير ،پژوهشگاه نيرو،
مديريت شبکه ،توانير ،سابا ،سانا ،شركتهاي توزيع نيروي برق ،شركتهاي برق منطقهاي ،بخش خصوصي و يا ساير سازمان
ها و بخش هايي كه با صنعت برق در ارتباط مي باشند نرم افزارهايي را توليد و مورد بهره برداري قرار گرفتند .اين نرم افزارها
هريک به تنهايي براي رفع نياز مندي ها وحوزه مسئوليت هاي خود يا امور تحقيقاتي و پژوهشي توليد و توسعه پيدا كردند.
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به تناسب اقدامات انجام شده تست هاي نرم افزاري جهت صحت عملکرد نرم افزارهاي توليدي با س ناريو ه اي مختل ف
انجام گرديد ولي در آزمايشگاه هاييتست نرم افزار و انجام تطابق كامل با ن رم افزاره اي مختل ف و گ رفتن گ واهي رس مي
اقدامي انجام نگرديد.
 -5-7-1نوع پروژه
 دانشگاه هاي معتبر مورد تاييد وزارت نيرو
با توجه به اينکه پايگاه و مدل داده دركليه حوزه هاي نرم افزاري مطالعات سيستم قدرت مورد بهره برداري قرار ميگي رد.
نيازمند همکاري واحدهاي تابعه وزارت نيرو به شرح زير ميباشد:
 معاونت راهبري شبکهي برق
 شركت توانير
 معاونت برنامهريزي و توسعه شبکه
 شركت مديريت شبکه برق ايران؛ معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت شبکه
 معاونت برق و انرژي
 شوراي پايايي شبکه برق كشور
 معاونت هماهنگي توزيع
 پژوهشگاه نيرو.
 با همکاري بخش هاي مختلف تابعه وزارت نيرو
 -6-7-1مشخصات فني محصول نهايي پروژه ،تعداد و استفاده كنندگان آن
محصول نهايي نرم افزارهاي مطالعات سيستم شبکه برق مي باشند كه با اطمينان ازعملکرد نرم افزاري و نتايج حاصل از
تحليل رويه هاي محاسباتي با درجه اعتماد و اطمينان باال در اختيار كاربر قرار مي گيرد.
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 -7-7-1نوع پروژه
پروژه منتهي به تست كارائي ي
نرم افزار و كاركرد صحيح واحد هاي محاسباتي درمطالعات سيستم قدرت مي شود.
پيش بينى هزينه نيروي انسانى (ريال) .... :
پيش بينى هزينه هاى ساخت شامل طراحى  ،مواد  ،ابزار  ،آزمايشگاه (ريال) ... :
پيش بينى صرفه جويى ساالنه در هزينه ها حاصل از به كار بردن نتايج تحقيق (ريال) ... :
 -8-7-1زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه (مدل داده حداقلي بند  4الف)
جدول ( :)6-2هزينههاي پروژه
وزن

بند

عنوان عمليات در هر مرحله

1

تست عملکردي و امنيت هر رويه نرم افزاري به طور متوسط
در داخل كشور ( 1با ازاء  50رويه محاسباتي)
ايجاد رويه هاي تست حاصل از نتايج رويه هاي محاسباتي(
با ازاء  50رويه محاسباتي)
مستندات پروژه
ارايه گزارشات و سمينارها
ساير موارد (ارايه مقاله ،تکثير و )...

6
7
8
9

فعاليت

كل

مدت اجراي
مرحله (ماه
)

40

9

40

9

10
-

12
-

بودجه مورد نياز
(ميليون ريال)

-

100

جدول ( :)7-2زمانبندي پروژه
عنوان عمليات
بند در هر مرحله
1

.

تست عملکردي و
امنيت

1

2

3

4
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عنوان عمليات
بند در هر مرحله
2

تست رويه ها
طراحي معماري

4
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*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.

 -8-1پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار راهبري شبکهي برق
 -1-8-1هدف پروژه
هدف از اين پروژه ،تدوين و توسعهي نرمافزار راهبري براي شبکهي برق ايران است .با توجه به اينکه راهبري قلب سيستم
برق كشور بوده و بهصورت آنالين صورت مي پذيرد ،هرگونه نفوذ سايبري و يا خرابکاري در اين سامانه ميتواند خسارته اي
امنيتي و اقتصادي گستردهاي به كشور وارد آورد .استفاده از نرمافزارهاي توسعه داده شده توسط شركتهاي برونمرزي در اين
زمينه ،مي تواند راه نفوذ سايبري به راهبري شبکه ي برق ايران و خرابکاري در سطح وسيع را براي دش منان ف راهم م يآورد.
بنابراين توسعهي نرمافزاري بومي جهت ارتقاي امنيت سايبري راهبري شبکهي برق امري حياتي است.
 -2-8-1تعريف مساله
ساختار طبيعي سيستمهاي قدرت بهگونهاي است كه منابع تأمين توان و مراكز در مجاورت يکديگر نب وده و ممک ن اس ت
كيلومترها باهم فاصله داشته باشند .همچنين با گذشت زمان شبکههاي قدرت بزرگ و بزرگتر شده و اين گس تردگي عظ يم
ايجاب ميكند كه اطالعات كل شبکه در مراكز پايش و كنترل به صورت لحظه به لحظه پ ايش ش ده و تص ميمات مناس ب
جهت حفظ پايداري و امنيت شبکههاي قدرت اتخاذ شود .در تحقق اين امر حوزه راهبري نقش به سزايي دارد .كنت رل ،حف ظ
ايمني ،پايداري و بهرهبرداري بهينه از شبکه توليد و انتقال به عهده اين حوزه ميباشد .ح وزه راهب ري ،ش بکه را ب ه ص ورت
آنالين كنترل نموده و سياستهاي مناسب جهت حفظ تعادل توليد و مصرف و بهرهبرداري بهينه اتخاذ ميكند .اي ن ح وزه در
دوره زماني آنالين و زمان حقيقي به مطالعه شبکه ميپردازد و كنترل لحظه ب ه لحظ ه را ب راي به رهب رداران سيس تم مهي ا
ميسازد.
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راهبري شبکه از  15رويهي نرمافزاري تشکيل شده است .تعريف هر يک از اين رويههاي نرمافزاري ،ورودي-خروجيهاي
گزارش "تبيين حوزهها و رويههاي نرمافزاري (مرحله  3پروژه)" مطرح شده است.
آنها و نيز ارتباط بين آنها در ي
از آنجاكه تعداد رويههاي مورد نياز براي راهبري زياد هستند و نيز تعدادي از آنها كاربرد و اهميت خيلي بيشتري داشته و
لذا اولويت باالتري دارند ،توسعهي رويههاي مورد نياز راهبري به سه بسته تقسيم گشته است .بستهي  1كه شامل روي هه اي
حياتي مورد نياز براي راهبري شبکه است ،شامل رويههاي زير است:
 پخش بار
 پخشبار بهينه
 پيشبيني بار
 آناليز رخداد
 مشاركت واحدها
 تخمين حالت
 رويت پذيري
 كنترل اتوماتيک توليد
 آناليز اتصال كوتاه
 پايش شبکه
بستهي  2به منظور تکميل مطالعات درنظر گرفته شده در بستهي  1بوده و سبب ارتقاء كيفيت بهرهبرداري شبکه و افزايش
امنيت فني آن ميشود .اين بسته شامل رويههاي زير است:
 تخمين پارامترهاي شبکه
 آناليز پايداري ولتاژ
 آناليز پايداري زاويه
بستهي  3بهمنظور اتومات كردن فرآيندهايي است كه بهطور معمول در راهبري بهصورت دستي و با اس تفاده از تجرب هي
افراد خبره انجام ميگيرد .اين بسته شامل رويههاي زير است:
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 حذف بار اتوماتيک
 بازيابي

ي

 -3-8-1دستاوردهاي پروژه
توسعهي بستهي  1نرمافزار راهبري ميتواند دستاوردهاي زير را در پي داشته باشد:
 افزايش چشمگير امنيت سايبري بهرهبرداري از شبکهي برق كشور
 كاهش احتمال خرابکاري در شبکهي برق
 افزايش كيفيت بهرهبرداري و همچنين افزايش امنيت فني شبکهي برق ايران
 كاهش خروج ارز از محل صرفهجويي در خريد نرمافزارهاي مربوط به راهبري از خارج از كشور
 اشتغالزايي براي فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي برق ،كامپيوتر و تکنولوژي اطالعات
 افزايش دانش فني متخصصين حوزهي صنعت برق
توسعهي بستهي  2نرمافزار راهبري ميتواند دستاوردهاي را در پي داشته باشد:
 افزايش مطالعات درنظر گرفته در راهبري شبکهي برق
 افزايش امنيت فني بهرهبرداري از شبکه
 صرفهجويي مالي از محل كاهش تعداد و زمان خاموشيها با درنظر گرفتن مطالعات بستهي 2
 اشتغالزايي براي فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي برق ،كامپيوتر و تکنولوژي اطالعات
 افزايش دانش فني متخصصين حوزهي صنعت برق
توسعهي بستهي  3نرمافزار راهبري ميتواند دستاوردهاي را در پي داشته باشد:
 افزايش سرعت بازيابي شبکه و درنتيجه كاهش زمان خاموشي در حالت فروپاشي
 صرفهجويي مالي از محل كاهش هزينهي خاموشيها با حذف بارهاي كماهميت بهصورت اتوماتيک
 افزايش پايداري فركانس شبکه
 اشتغالزايي براي فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي برق ،كامپيوتر و تکنولوژي اطالعات
 افزايش دانش فني متخصصين حوزهي صنعت برق
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 -4-8-1مجريان پيشنهادي
با توجه به اينکه راهبري شبکهي برق ايران بر عهدهي شركت مديريت شبکه برق ايران؛ معاونت راهب ري ش بکهي ب رق
ميباشد ،اين شركت به عنوان مجري اجراي اين پروژه پيشنهاد ميگردد.
توسعهي نرمافزار راهبري مستلزم تدوين ،پيادهسازي و تس ت الگ وريتم ه اي محاس باتي مربوط ه اس ت ك ه محقق ين و
متخصصين كشور توانايي همکاري در اين زمينه را دارند كه در گزارش "پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور در
حوزه ها و موضوعات تعيين شده در پروژهي توسعهي نرمافزارهاي سيستم ق درت (مرحل ه  4پ روژه)" تع دادي از محقق ين و
متخصصين اين حوزه ذكر شدهاند .توسعهي نرمافزار همچنين مستلزم پيادهسازي الگوريتمهاي تدوين شده در محيط نرمافزار و
تست آنها در محيط نرمافزار است .در گزارش "پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور در حوزهه ا و موض وعات
تعيين شده در پروژهي توسعهي نرمافزارهاي سيستم قدرت (مرحله  4پروژه)" ليستي از شركتهاي ن رماف زاري ك ه توان ايي
همکاري در اين زمينه دارند تهيه شده است.
 -5-8-1تحليل زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه
پيادهسازي هر يک از رويههاي نرمافزاري در دو فاز پيادهسازي فني و پيادهسازي نرمافزاري صورت ميگيرد .فاز پيادهسازي
فني شامل مراحل زير است:
 مرحلهي مطالعاتي و انتخاب الگوريتم پيادهسازي رويه،
 تهيه و طراحي روندنماي الگوريتم،
 پيادهسازي الگوريتم در محيط شبيهساز نرمافزاري واسط (مانند نرمافزار ،)MATLAB
 تست رويه در محيط شبيهساز،
 تهيهي گزارش قسمت فني و واژه نامه؛
و فاز پيادهسازي نرمافزاري شامل مراحل زير است:
 جلسهي مشتر گروه فني و گروه پيادهسازي نرمافزاري،
 مطالعهي الگوريتم و نحوهي پيادهسازي در محيط شبيهساز،
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 طراحي ،تحليل و پيادهسازي نرمافزار در محيط نرمافزار اصلي (مانند نرمافزار ،)C#
 تست رويه در محيط نرميافزار اصلي،
 تهيهي گزارش فني نرمافزاري،
 تهيهي راهنماي كاربري ( )Helpو واژهنامه،
 تهيهي راهنماي كاربري ( )Helpدر محيط نرمافزار.
با توجه به فازها و مراحل باال ،زمانبندي و هزينههاي مورد نياز براي توسعهي نرمافزار راهبري شبکهي ب رق ب هص ورت
جداول زير برآورد ميشود (در اين جداول هزينهها و زمانبنديها بهصورت تجمعي بيان گرديده است و نه به تفکيک مراحل).
كليهي هزينههاي محاسبه شده بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال ميباشد.
جدول ( :)8-2هزينههاي پروژه – بستهي 1
شمارهي بسته

نام رويه

1

پيشبيني بار كوتاهمدت
آناليز پايش شبکه
پخش بار
آناليز اتصال كوتاه
رويتپذيري
تخمين حالت
پخشبار بهينه
مشاركت واحدها
آناليز رخداد
كنترل اتوماتيک توليد

هزينهي رويه
(ميليون ريال)

مجموع هزينههاي بسته
(ميليون ريال)

جدول ( :)9-2هزينههاي پروژه – بستهي 2
شمارهي بسته

نام رويه

2

آناليز پايداري ولتاژ
آناليز پايداري زاويه
تخمين پارامترهاي شبکه

هزينهي رويه
(ميليون ريال)

مجموع هزينههاي بسته
(ميليون ريال)

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

67
ويرايش اول،مرداد 1394

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

جدول ( :)10-2هزينههاي پروژه – بستهي 3
شمارهي بسته

ي

هزينهي رويه
(ميليون ريال)

نام رويه

مجموع هزينههاي بسته
(ميليون ريال)

حذف بار اتوماتيک
بازيابي

3

جدول ( :)11-2زمانبندي پروژه  -بستهي 1
1
بسته

2

3

4

رويه
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
پيشبيني بار كوتاهمدت
آناليز پايش شبکه
پخش بار
آناليز اتصال كوتاه

1

رويتپذيري
تخمين حالت
پخشبار بهينه
مشاركت واحدها
آناليز رخداد
كنترل اتوماتيک توليد

*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.

جدول ( :)12-2زمانبندي پروژه  -بستهي 2
1
بسته

2

3

4

رويه
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
آناليز پايداري ولتاژ

2

آناليز پايداري زاويه
تخمين پارامترهاي شبکه

*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.
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جدول ( :)13-2زمانبندي پروژه  -بستهي 3
بسته

رويه

ي

1

3

2

4

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
3

حذف بار اتوماتيک
بازيابي

*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.

 -6-8-1منافع حاصل از اجراي پروژه
حوزهي راهبري قلب شبکهي برق ميباشد و اكثر فرآيندهاي آن بهصورت آنالين و زمانحقيقي صورت ميپ ذيرد .نف وذ و
دسترسي غيرمجاز به اين سامانه ميتواند امکان خرابکاريهاي گسترده را براي دشمنان فراهم آورد بهطوري كه حتي شبکهي
برق كشور دچار فروپاشي شده و خسارتهاي زيادي نيز به تجهيزات شبکهي برق تحميل شود .درصورتيك ه ب راي راهب ري
شبکهي برق كشور از نرمافزارهاي كه توسط شركتهاي خارجي نوشته شده باشند استفاده گردد ،م يتوان د زمين هس از نف وذ
دشمنان را به اين سامانه فراهم آورد .بنابراين نياز است كه با همت متخصصين و خبرههاي داخلي ،نرمافزاري بومي با امني ت
سايبري حداكثري براي راهبري شبکهي برق ايران تدوين و تهيه گردد.
 -9-1پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات بهرهبرداري شبکه
 -1-9-1هدف پروژه
هدف از اين پروژه ،تدوين و توسعهي نرمافزار مطالعات بهرهب رداري ش بکه ي ب رق اس ت .ب ا توج ه ب ه اينک ه مطالع ات
بهرهبرداري از اركان اصلي مطالعات مورد نياز براي بهرهب رداري از سيس تم ب رق اس ت و داراي اهمي ت واف ري اس ت ،ول ي
نرم افزاري كه بتواند نيازهاي داخلي را پوشش دهد در دستر

نيست ،در اين پروژه تدوين و تهيهي نرمافزاري جهت پوش ش

نيازهاي موجود در زمينهي انجام مطالعات بهرهبرداري مدنظر قرار ميگيرد.
 -2-9-1تعريف مساله
مطالعات بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت شامل مطالعات كوتاه مدتي است كه ت أمين امني ت سيس تم را ه دف اص لي و
حداقل سازي هزينهها را هدف ثانويه خود قرار داده است .اين درحالي است ك ه بررس ي كفاي ت سيس تم ب هط ور معم ول در
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مطالعات بلندمدت سنجيده ميشود و مربوط به حوزهي بهرهبرداري نميش ود .ب هعن وان مث ال در مطالع ات برنام هري زي ب ا
هايي كه صورت ميگيرد ،تعيين ميشود كه چه تعداد واحد توليدي و با چه ظرفيتي در كجا
پيشبيني بلندمدت بار و نيازسنجيي
ساخته شود تا بار پيشبيني شده براي  10سال آينده تأمين شود و با كمبود ظرفيت روبرو نشويم .اما مطالعه اينکه بار مص رفي
پيشبيني شده براي  10سال آينده چگونه بين واحدها تقسيم شود كه نه تنها با كمب ود ظرفي ت روب رو نش ويم بلک ه از نظ ر
اقتصادي نيز بهينه عمل كرده باشيم جزء مطالعات بهرهبرداري ميباشد.
مطالعات بهرهبرداري را ميتوان به دو بخش كلي تقسيمبندي كرد .بخش اول شامل تعيين نقطهي كاري بهينهي شبکه از
لحاظ اقتصادي ميباشد و بخش دوم شامل بررسي امنيت سيستم در آن نقطهي كاري است.
مطالعات بهرهبرداري از شبکه از  11رويهي نرمافزاري تشکيل شده است .تعريف هر يک از اي ن روي هه اي ن رماف زاري،
ورودي-خروجيهاي آنها و نيز ارتباط بين آنها در گزارش "تبيين حوزهها و رويههاي نرمافزاري (مرحله  3پ روژه)" مط رح
شده است .از آنجاكه تعداد رويههاي مورد نياز براي مطالعات بهرهبرداري زياد هستند و نيز تعدادي از آنها ك اربرد و اهمي ت
خيلي بيشتري داشته و لذا اولويت باالتري دارند ،توسعهي رويههاي مورد نياز مطالعات بهرهبرداري به دو بس ته تقس يم گش ته
است .بستهي  1رويههاي حياتي مورد نياز براي مطالعات بهرهبرداري شبکه ميباشند كه شامل موارد زير است:
 پيشبيني بار كوتاهمدت
 پخش بار
 پخش بار بهينه
 آناليز رخداد
 مشاركت واحدها
 آناليز اتصال كوتاه
بستهي  2بهمنظور تکميل بستهي  1و بيشتر شامل رويههاي بررسي پايداري ش بکه م يباش د .درنظ ر گ رفتن مطالع ات
بستهي  2سبب افزايش امنيت بهرهبرداري از شبکه ميشود .رويههاي اين بسته شامل موارد زير است:
 آناليز پايداري ولتاژ
 آناليز پايداري زاويه
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 تخمين حالت
حذف بار اتوماتيک و بازيابي در مطالعات بهرهبرداري داراي اهميت و كاربرد پاييني هس تند ،در
با توجه به اينكه رويه هاي ي
اين پروژه تدوين اين رويهها مدنظر قرار نخواهد گرفت.
 -3-9-1دستاوردهاي پروژه
توسعهي بستهي  1نرمافزار مطالعات بهرهبرداري ميتواند دستاوردهاي زير را در پي داشته باشد:
 افزايش كيفيت بهرهبرداري و همچنين افزايش امنيت فني شبکهي برق ايران
 كاهش خروج ارز از محل صرفهجويي در خريد نرمافزارهاي مربوط به مطالعات بهرهبرداري از خارج از كشور
 اشتغالزايي براي فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي برق و كامپيوتر
 افزايش دانش فني متخصصين حوزهي صنعت برق
توسعهي بستهي  2نرمافزار مطالعات بهرهبرداري ميتواند دستاوردهاي را در پي داشته باشد:
 افزايش مطالعات درنظر گرفته در مطالعات بهرهبرداري شبکهي برق
 افزايش امنيت فني بهرهبرداري از شبکه
 صرفهجويي اقتصادي از محل كاهش تعداد و زمان خاموشيها با درنظر گرفتن مطالعات بستهي 2
 كاهش احتمال فروپاشي شبکه
 اشتغالزايي براي فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي برق و كامپيوتر
 افزايش دانش فني متخصصين حوزهي صنعت برق
 -4-9-1مجريان پيشنهادي
با توجه به اينکه بهرهبرداري شبکهي برق ايران بر عهدهي شركت مديريت شبکه برق ايران؛ معاونت راهبري شبکهي برق
ميباشد ،اين شركت به عنوان مجري اجراي اين پروژه پيشنهاد ميگردد.
توسعهي نرمافزار مطالعات بهرهبرداري مستلزم تدوين ،پيادهسازي و تس ت الگ وريتمه اي محاس باتي مربوط ه اس ت ك ه
محققين و متخصصين كشور توانايي همکاري در اين زمينه را دارند كه در گزارش "پتانسيل س نجي و ش ناخت پژوهش گران
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داخل كشور در حوزهها و موضوعات تعيين شده در پروژهي توسعهي نرمافزارهاي سيستم قدرت (مرحله  4پروژه)" تع دادي از
ذكر شدهاند .توسعهي نرمافزار همچنين مستلزم پيادهس ازي الگ وريتمه اي ت دوين ش ده در
محققين و متخصصين اين حوزه ي
محيط نرمافزار و تست آنها در محيط نرمافزار است .در گزارش "پتانس يل س نجي و ش ناخت پژوهش گران داخ ل كش ور در
حوزه ها و موضوعات تعيين شده در پروژهي توسعهي نرمافزارهاي سيستم قدرت (مرحل ه  4پ روژه)" ليس تي از ش ركته اي
نرمافزاري كه توانايي همکاري در اين زمينه دارند تهيه شده است.
 -5-9-1زمانبندي و هزينههاي مورد نياز براي انجام پروژه
پيادهسازي هر يک از رويههاي نرمافزاري در دو فاز پيادهسازي فني و پيادهسازي نرمافزاري صورت ميگيرد .فاز پيادهسازي
فني شامل مراحل زير است:
 مرحلهي مطالعاتي و انتخاب الگوريتم پيادهسازي رويه،
 تهيه و طراحي روندنماي الگوريتم،
 پيادهسازي الگوريتم در محيط شبيهساز نرمافزاري واسط (مانند نرمافزار ،)MATLAB
 تست رويه در محيط شبيهساز،
 تهيهي گزارش قسمت فني و واژه نامه؛
فاز پيادهسازي نرمافزاري شامل مراحل زير است:
 جلسهي مشتر گروه فني و گروه پيادهسازي نرمافزاري،
 مطالعهي الگوريتم و نحوهي پيادهسازي در محيط شبيهساز،
 طراحي ،تحليل و پيادهسازي نرمافزار در محيط نرمافزار اصلي (مانند نرمافزار ،)C#
 تست رويه در محيط نرمافزار اصلي،
 تهيهي گزارش فني نرمافزاري،
 تهيهي راهنماي كاربري ( )Helpو واژهنامه،
 تهيهي راهنماي كاربري ( )Helpدر محيط نرمافزار.
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با توجه به فازها و مراحل باال ،زمانبندي و هزينههاي مورد نياز براي توسعهي نرمافزار مطالعات بهرهبرداري شبکهي برق
بهصورت جداول زير برآورد ميشودي(در اين جداول هزينهها و زمانبنديها بهصورت تجمعي بيان گرديده است و نه به تفکيک
مراحل) .كليهي هزينههاي محاسبه شده بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال ميباشد.
جدول ( :)14-2هزينههاي پروژه – بستهي 1
شمارهي بسته

نام رويه

1

پيشبيني بار كوتاهمدت
پخش بار
پخش بار بهينه
مشاركت واحدها
آناليز رخداد
آناليز اتصال كوتاه

مجموع هزينههاي بسته
(ميليون ريال)

هزينهي رويه
(ميليون ريال)

جدول ( :)15-2هزينههاي پروژه – بستهي 2
شمارهي بسته

نام رويه

2

آناليز پايداري ولتاژ
آناليز پايداري زاويه
تخمين حالت

مجموع هزينههاي بسته
(ميليون ريال)

هزينهي رويه
(ميليون ريال)

جدول ( :)16-2زمانبندي پروژه  -بستهي 1
1
بسته

2

3

4

رويه
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
پيشبيني بار كوتاهمدت
پخش بار

1

پخش بار بهينه
مشاركت واحدها
آناليز رخداد
آناليز اتصال كوتاه
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*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.

ي

جدول ( :)17-2زمانبندي پروژه  -بستهي 2
1

بسته

2

3

4

رويه
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
آناليز پايداري ولتاژ

2

آناليز پايداري زاويه
تخمين حالت

*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.

 -6-9-1منافع حاصل از اجراي پروژه
مطالعات بهرهبرداري از اركان اصلي مطالعات مورد نياز براي بهرهبرداري از سيستم برق است و داراي اهميت وافري است،
ولي غالبا نرمافزارهايي كه براي اين كار (توسط شركتهاي خارجي) تدوين گشته است براي نيازه اي داخل ي كفاي ت الزم را
ندارد و نياز است بهصورت بوميسازيشده و با توجه به شرايط خاص شبکهي ايران ،نرمافزاري بدينجهت در داخل كشور تهيه
گردد .همچنين استفاده از نرمافزارهاي خارجي هزينههاي زيادي را به صنعت برق تحميل ك رده و س بب خ روج ارز از كش ور
ميشود.
بهعنوان مثال در اين قسمت هزينههاي استفاده از نرمافزار ( DIgSILENTبه عنوان يکي از مهمترين نرمافزاره اي اي ن
حوزه كه در ايران بسيار مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است) در حوزهي مطالعات بهرهبرداري تشريح ميش ود .اي ن آم ار
مربوط به تير ماه سال  1394بوده و از نمايندهي رسمي اين شركت در ايران گرفته شده است .تمامي قيمتها مربوط به حالت
 Mulit-User License\Single User Databaseميباشد.
براي استفاده از نرمافزار  DIgSILENTدر حوزهي بهرهبرداري (اگر فرض شود بستهي پايهي نرمافزار قبال خريداري شده
است) ميبايست بستههاي پخش بار بهينهي  1به قيمت  428ميليون ريال ،پخش بار بهينهي  2به قيمت  840ميليون ري ال،
توابع آناليز پايداري به قيمت  790ميليون ريال ،پايداري سيگنال كوچک به قيمت  287ميليون ريال و تخمين حالت به قيمت
 806ميليون ريال را خريداري نمود كه بهصورت مجموع  3151ميليون ريال خواهد شد.
سياست فروش نرمافزار  DIgSILENTبه اين صورت است كه براي ف روش نس خهي اول  ، %100نس خهي دوم ، %75
نسخهي سوم  ،%50نسخهي چهارم  %25و نسخههاي پنجم به بعد  %20مبلغ كل را منظور ميكند .اگر ف رض ش ود در ك ل
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ايران تنها  10نسخهي اين نرمافزار خريداري شود ،حدود  11659ميليون ريال ميبايست هزينه شود .هزينهي تمديد ليسانس و
بروزرساني اين نرمافزار در هر سالي(با درنظر گرفتن هزينهي ساالنهي تمديد بستهي پايهي نرمافزار ك ه قيم ت اولي هي اي ن
بسته  615ميليون ريال است) %15 ،هزينهي خريد آن است .اگر فرض شود اين نرمافزار به مدت  15س ال در اي ران اس تفاده
گردد (بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال) ،هزينهي ك ل پرداخ ت ش ده جه ت تمدي د آن ح دود
 25775ميليون ريال خواهد بود كه با محاسبهي قيمت خريد اوليه ،در مجموع  37433ميليون ريال خواهد بود.
به عبارت ديگر براي استفاده از  10نسخه نرمافزار  DIgSILENTبراي حوزهي بهرهبرداري به مدت  15سال ،ميبايس ت
حدود  37433ميليون ريال هزينه گردد .اين درحالي است كه هزينهي توسعهي نرمافزار داخلي براي اين حوزه (بستهي  1و ،)2
برابر با  29400ميليون ريال خواهد بود كه تقريبا  %79بودجهي مورد نياز براي استفاده از نرمافزاري خارجي است.
ضمن اينكه با استفاده از نرمافزار داخلي از خروج ارز از كشور جلوگيري شده و نيز اشتغالزايي ايجاد خواهد شد .همچن ين
با توجه به بحث تحريمها ،ممکن است تهيهي نرمافزارهاي خارجي هميشه امکانپذير نباشد.
 -10-1پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات برنامهريزي توسعهي شبکه
 -1-11-1هدف پروژه
هدف از اين پروژه ،تدوين و توسعهي نرمافزار مطالعات برنامهريزي توسعهي شبکه است .برنامهريزي توسعهي شبکه از ارك ان
اصلي مطالعات مربوط به شبکههاي قدرت است؛ چراكه اگر برنامهريزي مناسبي جهت توسعهي توليد ،و انتقال برق ارائه نگردد،
امکان جبران آن در فاز بهرهبرداري ميسر نبوده و هزينهي بهرهبرداري و تامين انرژي برق را بهش دت اف زايش خواه د داد .از
طرفي نرمافزار خارجي م ناسبي در اين راستا موجود نيست كه پاس خگوي نيازه اي داخ ل كش ور باش د .بن ابراين ني از اس ت
نرمافزاري بومي جهت انجام مطالعات برنامهريزي توسعهي شبکه تدوين و تهيه گردد.
 -2-11-1تعريف مساله
مطالعات برنامهريزي سيستم قدرت به دو بخش كلي برنامهريزي توسعه توليد و برنامهريزي توسعهي سيستم انتقال تقسيم
ميشود .در برخي موارد برنامهريزي توسعهي توليد و انتقال ميتواند بهصورت همزمان صورت پذيرد .در برنام هري زي توس عه
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نيروگاهها در شبکه تک شينه ،از توزيع جغرافيايي بارها و نيروگاهها ،قابليت انتقال توان شبکه انتقال موجود ،محدوديت توس عه
قيمت سوخت براي نواحي جغرافيايي مختلف صرفنظر ميشود .برنامهريزي توسعهي سيس تم
شبکه انتقال و همچنين تفاوت ي
انتقال خود در دو بخش توسعه پستها و توسعه خطوط انجام ميشود .مطالعات برنامهريزي توان راكتيو نيز از مواردي است كه
بعد از موارد مذكور انجام ميگردد .دستهبندي مذكور به اين دليل است كه مطالعات برنامهريزي بسيار پيچيده بوده و امکان ات
نرمافزاري و الگوريتم متناسب براي برنامهريزي همزمان همهي اجزاء شبکه فعال وجود ندارد و نيز حل چنين مس ئلهاي خيل ي
زمانبر خواهد بود.
مطالعات برنامهريزي سيستم قدرت به سه شکل ايستا و پويا و شبه پويا انجام ميگردد .در روش ايستا براي يک سال افق
برنامهريزي انجام ميگردد .در روش پويا ،يک دوره زماني براي برنامهريزي در نظر گرفته ميشود .در روش شبه پويا نيز براي
هر سال برنامهريزي انجام شده و از نتايج آن سال براي برنامهريزي سالِ بعد استفاده ميگردد .روش پويا در عين پيچي دگي و
سختي زياد ،جوابهاي بهتري نسبت به روش ايستا ميدهد.
براي حل مسئله ،نياز به شناسايي و تعريف متغيرهاي تصميمگيري ،تابع هدف و قيود است كه به طور كلي موارد در ادام ه
آمده و در بخشهاي بعد تشريح خواهد شد.
متغيرهاي تصميمگيري:
 تعيين محل ،ظرفيت و نوع نيروگاهها؛
 تعيين محل ،ظرفيت و نوع خطوط انتقال؛
 تعيين محل ،ظرفيت و نوع پستها؛
 تعيين محل ،ظرفيت و نوع منابع توليد توان راكتيو؛
تابع هدف:
 حداقل نمودن مجموع هزينه سرمايهگذاري و بهرهبرداري.
قيود:
 مجموعه محدوديتهاي پخش بار در شبکه؛
 محدوديت عبور توان از خطوط انتقال؛

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

76
ويرايش اول،مرداد 1394

 محدوديت توليد توان در نيروگاهها؛
 محدوديت تأمين سوختينيروگاهها؛
 محدوديت دامنه ولتاژ شينها؛
 محدوديت پايايي تأمين بار مشتريان؛
 تأمين بار مورد نياز مصرفكنندگان در يک محدوده زماني مشخص؛
 محدوديتهاي مربوط به تجهيزاتِ موجود و جديد.
بازهي زماني حوزه برنامهريزي سيستم قدرت در افق بلندمدت قرار دارد؛ بهطوريكه برنامهريزي توسعه پس ته ا ،خط وط
انتقال ،منابع توان راكتيو و واحدهاي نيروگاهي مورد توجه نهاد برنامهريزي سيستم قدرت قرار ميگيرد .هرچند بين مراجع براي
بازه زماني برنامهريزي بلندمدت اختالف وجود دارد؛ ولي نظ ر اكث ر مراج ع در اف ق ب ين  2ت ا  15س ال آين ده ق رار دارد .در
برنامهريزي بلندمدت بازه زماني بيش از  15سال مربوط به راهبردهاي صنعت برق بود و نقشهي راه صنعت را نشان ميدهن د.
اين نوع برنامهريزي ارتباط تنگاتنگي با برنامهريزي انرژي دارد.
با توجه به اينكه مطالعات برنامهريزي شبکه ،مطالعات گستردهاي است و همچنين اهميت و كاربرد يکسري از رويههاي
مطالعاتي اين حوزه باالتر از رويههاي ديگر آن است ،در اين پروژه مطالعات برنامهريزي توسعه شبکه را به دو بسته تقسيمبندي
نموديم .بستهي اول حداقلهاي رويههاي مورد نياز براي مطالعات برنامهريزي را فراهم ميآورد و شامل برنامهريزي توس عهي
توليد و شبکه است .بستهي دوم بستهي اول را تکميل نموده و شامل برنامهريزي توسعهي پستها و برنامهريزي توان راكتي و
ميشود .تعريف هر يک از اين رويههاي نرمافزاري ،ورودي-خروجيهاي آنها و ني ز ارتب اط ب ين آنه ا در گ زارش "تبي ين
حوزهها و رويههاي نرمافزاري (مرحله  3پروژه)" مطرح شده است.
بستهي  1شامل رويههاي نرمافزاري زير است:
 پيش بيني بار بلندمدت
 پخش بار
 پخشبار بهينه
 بهينهسازي
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 برنامهريزي توسعه توليد
و بستهي  2شامل رويههاي نرميافزاري زير است:
 برنامهريزي توسعه شبکه
 برنامهريزي توان راكتيو
 برنامهريزي توسعه پست
ارتباط بين اين رويههاي نرمافزاري و ورودي-خروجيهاي آنها در گزارش درخت فناوري تشريح گرديده است.
 -3-11-1دستاوردهاي پروژه
توسعهي بستهي  1نرمافزار مطالعات برنامهريزي توسعه شبکه ميتواند دستاوردهاي زير را در پي داشته باشد:
 كاهش هزينههاي بهرهبرداري شبکه (عليالخصوص تلفات)
 افزايش قابليت اطمينان شبکه
 كاهش خروج ارز از محل صرفهجويي در خريد نرمافزارهاي مربوط به مطالعات برنامهريزي از خارج از كشور
 اشتغالزايي براي فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي برق و كامپيوتر
 افزايش دانش فني متخصصين حوزهي صنعت برق
توسعهي بستهي  2نرمافزار مطالعات برنامهريزي توسعهي شبکه ميتواند دستاوردهاي را در پي داشته باشد:
 كاهش هزينههاي بهرهبرداري شبکه (عليالخصوص تلفات)
 بهبود پايداري ولتاژ شبکه
 كاهش پرشدگي خطوط شبکه
 افزايش قابليت اطمينان شبکه
 كاهش هزينههاي توسعهي شبکه
 افزايش رقابت عادالنه در ميان توليدكنندگان در فضاي بازار برق
 افزايش امنيت فني بهرهبرداري از شبکه
 اشتغالزايي براي فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي برق و كامپيوتر
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 افزايش دانش فني متخصصين حوزهي صنعت برق
ي
 -4-11-1مجريان پيشنهادي
با توجه به اينکه برنامهريزي توسعهي شبکه بر عهدهي شركت توانير؛ معاونت برنامهريزي و توسعه شبکه ميباشد ،لذا اين
شركت به عنوان مجري ايجاد اين پروژه پيشنهاد ميگردد.
توسعهي نرمافزار مطالعات برنامهريزي توسعهي شبکه مستلزم تدوين ،پيادهسازي و تست الگوريتمهاي محاسباتي مربوط ه
است كه محققين و متخصصين كشور توانايي همکاري در اين زمينه را دارن د ك ه در گ زارش "پتانس يل س نجي و ش ناخت
پژوهشگران داخل كشور در حوزهها و موضوعات تعيين شده در پروژهي توسعهي نرمافزارهاي سيستم قدرت (مرحله  4پروژه)"
تعدادي از محققين و متخصصين اين حوزه ذكر شدهاند .توسعهي نرمافزار همچنين مستلزم پيادهسازي الگ وريتمه اي ت دوين
شده در محيط نرمافزار و تست آنها در محيط نرمافزار است .در گزارش "پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كش ور
در حوزه ها و موضوعات تعيين شده در پروژهي توسعهي نرمافزارهاي سيستم قدرت (مرحله  4پروژه)" ليستي از ش ركته اي
نرمافزاري كه توانايي همکاري در اين زمينه دارند تهيه شده است.
 -5-11-1تحليل زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه
پيادهسازي هر يک از رويههاي نرمافزاري در دو فاز پيادهسازي فني و پيادهسازي نرمافزاري صورت ميگيرد .فاز پيادهسازي
فني شامل مراحل زير است:
 مرحلهي مطالعاتي و انتخاب الگوريتم پيادهسازي رويه،
 تهيه و طراحي روندنماي الگوريتم،
 پيادهسازي الگوريتم در محيط شبيهساز نرمافزاري واسط (مانند نرمافزار ،)MATLAB
 تست رويه در محيط شبيهساز،
 تهيهي گزارش قسمت فني و واژه نامه؛
و فاز پيادهسازي نرمافزاري شامل مراحل زير است:
 جلسهي مشتر گروه فني و گروه پيادهسازي نرمافزاري،
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 مطالعهي الگوريتم و نحوهي پيادهسازي در محيط شبيهساز،
سازي نرمافزار در محيط نرمافزار اصلي (مانند نرمافزار ،)C#
 طراحي ،تحليل و پياده ي
 تست رويه در محيط نرمافزار اصلي،
 تهيهي گزارش فني نرمافزاري،
 تهيهي راهنماي كاربري ( )Helpو واژهنامه،
 تهيهي راهنماي كاربري ( )Helpدر محيط نرمافزار.
با توجه به فازها و مراحل باال ،زمانبندي و هزينههاي مورد نياز براي توس عهي ن رماف زار مطالع ات برنام هري زي ش بکه
بهصورت جداول زير برآورد ميشود (در اين جداول هزينهها و زمانبنديها بهصورت تجمعي بيان گرديده است و نه به تفکيک
مراحل) .كليهي هزينههاي محاسبه شده بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال ميباشد.
جدول ( :)18-2هزينههاي پروژه – بستهي 1
شمارهي بسته

نام رويه

1

پيشبيني بار بلندمدت
بهينهسازي
پخشبار
پخشبار بهينه
برنامهريزي توسعهي توليد

هزينهي رويه
(ميليون ريال)

مجموع هزينههاي بسته
(ميليون ريال)

جدول ( :)19-2هزينههاي پروژه – بستهي 2
شمارهي بسته

نام رويه

2

برنامهريزي توسعهي پستها
برنامهريزي توسعهي شبکه
برنامهريزي توان راكتيو

هزينهي رويه
(ميليون ريال)

مجموع هزينههاي بسته
(ميليون ريال)
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جدول ( :)20-2زمانبندي پروژه  -بستهي 1
بسته

رويه

ي

1

2

3

4

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
پيشبيني بار بلندمدت
بهينهسازي
1

پخشبار
پخشبار بهينه
برنامهريزي توسعهي توليد

*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.

جدول ( :)21-2زمانبندي پروژه  -بستهي 2
1
بسته

2

3

4

رويه
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
برنامهريزي توسعهي پستها

2

برنامهريزي توسعهي شبکه
برنامهريزي توان راكتيو

*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.

 -6-11-1منافع حاصل از اجراي پروژه
برنامهريزي توسعهي شبکه از اركان اصلي مطالعات شبکههاي قدرت ميباشد .عدم برنامهريزي ص حيح م يتوان د س بب
تبعات سنگيني مانند عدم تامين قسمتي از بار ،افزايش هزينههاي بهرهبرداري و يا كاهش قاب لمالحظ هي قابلي ت اطمين ان
شبکه شود .از طرفي نرمافزار خارجي مناسبي نيز جهت اين امر وجود ندارد .ضمن اينكه نرمافزار ب هك ار رفت ه در اي ن زمين ه
ميبايست با توجه به نيازهاي داخلي و شرايط خاص شبکهي ايران نوشته شده باشد كه لزوم تدوين نرمافزاري ب ومي در اي ن
زمينه را تاكيد ميكند.
هماكنون برنامهريزي توسعهي شبکه بيشتر با نظر كارشناسان و نخبگان و بهصورت دستي تهيه ميگردد كه سبب ميشود
برنامهريزي بهينه نبوده و در آينده سبب ايجاد افزايش هزينههاي بهرهبرداري و كاهش قابليت اطمينان شبکه ميگردد.
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 -11-1پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات حفاظت شبکهي برق
 -1-11-1هدف پروژه

ي

هدف از اين پروژه ،تدوين و توسعهي نرمافزار حفاظت شبکهي برق است .با توجه به بحث تحريمه ا و ني ز قيم ت بس يار
باالي نرمافزارهاي خارجي مورد استفاده در مطالعات حفاظت شبکههاي قدرت ،تامين اين نرمافزارها در ساليان اخير با مش کل
روبرو شده است .بنابراين با توجه به اهميت بسيار باالي حوزهي حفاظت ،نياز است نرماف زاري ب ومي ب راي انج ام مطالع ات
حفاظت تدوين و تهيه گردد.
 -2-11-1تعريف مساله
هدف نهايي از عملکرد يک سيستم قدرتِ به هم پيوسته ارائه توان الکتريکي با كيفيت و پايايي باال به مصرفكنندگان آن
ميباشد .در اين ميان همواره ممکن است برخي اغتشاشات در سيستم ،عملکرد مطمئن و پايدار آن را دچ ار مش کل نماي د .از
جمله اين اغتشاشات مي توان به خطاهاي اتصال كوتاه ،عيوب تجهيزات شبکه و ساير شرايط غيرعادي در شبکه اش اره ك رد.
حفاظت سيستم قدرت در واقع دانش و هنر شناسايي عيوب و اغتشاشات سيستم و تجهيزات قدرت به منظور جداسازي آنها از
شبکه و جلوگيري از آسيبهاي احتمالي ميباشد .اين امر توسط مهمترين اجزاي تشکيل دهندهي سيستمهاي حفاظتي يعن ي
رلههاي حفاظتي محقق ميشود.
مهمترين ويژگيها و مشخصات يک سيستم حفاظتي مناسب براي شبکه قدرت را ميتوان به صورت زير برشمرد:
 پايايي زياد :به اين مفهوم كه سيستم حفاظتي در زمانهايي كه الزم است به درستي عمل كند؛
 امنيت زياد :به اين مفهوم كه سيستم حفاظتي در زمانهايي كه الزم نيست عمل نکند؛
 انتخابگري :به اين مفهوم كه سيستم حفاظتي طوري عمل كند كه حداكثر تداوم برقرساني با حداقل قطعش دگي
در سيستم رخ دهد؛
 سرعت :به اين مفهوم كه سيستم حفاظتي اغتشاش ايجاد شده در سيستم ق درت را در ح داقل زم ان ممک ن و ب ا
سرعت زياد رفع كند تا از دامنه آسيب و خسارت به شبکه كاسته شود؛
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 سادگي :به اين مفهوم كه سيستم حفاظتي با حداقل تجهيزات حفاظتي و مدارات جانبي جه ت رس يدن ب ه اه داف
ي گردد؛
حفاظتي مورد نظر طراحي
 اقتصادي بودن :به اين مفهوم كه سيستم حفاظتي با حداكثر قابليت و با حداقل هزينه مورد استفاده قرار گيرد؛
در عمل برآورده شدن تمامي ويژگيهاي فوق به صورت صد در صد امکانپذير نميباشد .از اين رو در طراح ي و ب ه ك ار
بردن يک سيستم حفاظتي هدف رسيدن به حداكثر سطح ممکن از مشخصات فوق ميباشد.
بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده ميتوان گفت كه مهمترين مسئله در حوزه حفاظت ش بکه ق درت شناس ايي و ايزول ه
كردن شبکه از شرايط غيرعادي و اغتشاش ميباشد .بايستي توجه داشت كه رسيدن به يک سيستم حفاظتي با حداكثر كارايي
نيازمند مطالعه شبکه و حداكثر اشراف بر وضعيت عملکردي آن ميباشد .از طرف ديگر بعد از طراحي و پيادهسازي ط رحه اي
مختلف حفاظتي بررسي عملکرد صحيح و البته هماهنگ اين طرحها نيازمند بررسي و مطالعات بعدي ميباشد.
رسيدن به اهداف ذكر شده در رابطه با سيستم حفاظتي شبکه قدرت نيازمند فراهم بودن يک بس تر مطالع اتي و مهندس ي
مناسب ميباشد .امروزه اين بستر توسط نرمافزارهاي مختلف در حوزه حفاظت شبکه فراهم شده است.
مطالعات حفاظت شبکه از  6رويهي نرمافزاري تشکيل شده است .تعريف هر يک از اين روي هه اي ن رماف زاري ،ورودي-
خروجيهاي آنها و نيز ارتباط بين آنها در گزارش "تبيين حوزهها و رويههاي نرمافزاري (مرحله  3پروژه)" مطرح شده است.
اين رويهها شامل موارد زير است.
 پخش بار
 اتصال كوتاه
 پايداري
 هماهنگي سيستم حفاظتي
 شبيهسازي و مطالعهي عملکرد سيستم حفاظتي
 آناليز گذراهاي مغناطيسي
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از آنجا كه تدوين و توسعهي رويهي آناليز گذراهاي مغناطيسي بسيار پيچيده ،زمانبر و پرهزينه ميباشد ،و از طرف ديگ ر
نرم افزارهاي مشابه (خارجي) وجود يدارد كه اين كار را بهخوبي انجام ميدهند ،توسعهي اين رويه در اين پروژه منظور نگردي ده
است.
 -3-11-1دستاوردهاي پروژه
توسعهي نرمافزار مطالعات حفاظت شبکههاي برق ميتواند دستاوردهاي زير را داشته باشد:
 افزايش امنيت سايبري شبکهي برق كشور
 بهبود حفاظت شبکهي برق كشور
 صرفهجويي اقتصادي از محل كاهش تعداد و زمان خاموشيها
 صرفهجويي اقتصادي از محل كاهش صدمات وارد شده به تجهيزات شبکه
 كاهش خروج ارز از كشور از محل صرفهجويي در خريد نرمافزارهاي خارجي
 اشتغالزايي براي فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي برق و كامپيوتر
 افزايش دانش فني متخصصين حوزهي صنعت برق
 -4-11-1مجريان پيشنهادي
با توجه به اينکه حفاظت شبکهي برق ايران بر عهدهي شركت مديريت شبکه برق ايران؛ معاونت برنامهريزي و نظارت ب ر
امنيت شبکه
ميباشد ،اين شركت به عنوان مجري اجراي اين پروژه پيشنهاد ميگردد.
توسعهي نرمافزار مطالعات حفاظت مستلزم تدوين ،پيادهسازي و تست الگوريتمهاي محاسباتي مربوطه است كه محققين و
متخصصين كشور توانايي همکاري در اين زمينه را دارند كه در گزارش "پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور در
حوزه ها و موضوعات تعيين شده در پروژهي توسعهي نرمافزارهاي سيستم ق درت (مرحل ه  4پ روژه)" تع دادي از محقق ين و
متخصصين اين حوزه ذكر شدهاند .توسعهي نرمافزار همچنين مستلزم پيادهسازي الگوريتمهاي تدوين شده در محيط نرمافزار و
تست آنها در محيط نرمافزار است .در گزارش "پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور در حوزهه ا و موض وعات
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تعيين شده در پروژهي توسعهي نرمافزارهاي سيستم قدرت (مرحله  4پروژه)" ليستي از شركته اي ن رماف زاري ك ه توان ايي
شده است.
همکاري در اين زمينه دارند تهيه ي
 -5-11-1تحليل زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه
پيادهسازي هر يک از رويههاي نرمافزاري در دو فاز پيادهسازي فني و پيادهسازي نرمافزاري صورت ميگيرد .فاز پيادهسازي
فني شامل مراحل زير است:
 مرحلهي مطالعاتي و انتخاب الگوريتم پيادهسازي رويه،
 تهيه و طراحي روندنماي الگوريتم،
 پيادهسازي الگوريتم در محيط شبيهساز نرمافزاري واسط (مانند نرمافزار ،)MATLAB
 تست رويه در محيط شبيهساز،
 تهيهي گزارش قسمت فني و واژه نامه؛
و فاز پيادهسازي نرمافزاري شامل مراحل زير است:
 جلسهي مشتر گروه فني و گروه پيادهسازي نرمافزاري،
 مطالعهي الگوريتم و نحوهي پيادهسازي در محيط شبيهساز،
 طراحي ،تحليل و پيادهسازي نرمافزار در محيط نرمافزار اصلي (مانند نرمافزار ،)C#
 تست رويه در محيط نرمافزار اصلي،
 تهيهي گزارش فني نرمافزاري،
 تهيهي راهنماي كاربري ( )Helpو واژهنامه،
 تهيهي راهنماي كاربري ( )Helpدر محيط نرمافزار.
با توجه به فازها و مراحل باال ،زمانبندي و هزينههاي مورد نياز براي توسعهي نرمافزار مطالع ات حفاظ ت ش بکهي ب رق
بهصورت جداول زير برآورد ميشود (در اين جداول هزينهها و زمانبنديها بهصورت تجمعي بيان گرديده است و نه به تفکيک
مراحل) .كليهي هزينههاي محاسبه شده بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال ميباشد.
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جدول ( :)22-2هزينههاي پروژه

ي

هزينهي رويه
(ميليون ريال)

نام رويه

مجموع هزينههاي بسته
(ميليون ريال)

پخش بار
اتصال كوتاه
پايداري
هماهنگي سيستم حفاظتي
شبيهسازي و مطالعهي عملکرد
سيستم حفاظتي

جدول ( :)23-2زمانبندي پروژه
1
بسته

2

3

4

رويه
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
پخش بار
اتصال كوتاه

1

پايداري
هماهنگي سيستم حفاظتي
شبيهسازي و مطالعهي عملکرد
سيستم حفاظتي

*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.

 -6-11-1منافع حاصل از اجراي پروژه
با توجه به بحث تحريمها و نيز قيمت بسيار باالي نرمافزارهاي خارجي مورد استفاده در مطالعات حفاظت شبکههاي قدرت،
تامين اين نرم افزارها در ساليان اخير با مشکل روبرو شده است .از طرفي به علت حساسيت موضوع حفاظت در شبکهي قدرت،
با توجه به پيشرفت هاي تکنولوژي و ارسال فرامين از راه دور به رله ها ،احتمال نفوذ سايبري به نرمافزاره اي تهي ه ش ده در
خارج از كشور و خرابکاري وجود دارد .همچنين حفاظت شبکهي قدرت موضوع با اهميت زيادي بوده و در صورت عدم حفاظت
مناسب ،صدمات زيادي به تجهيزات شبکه و نيز مشتريان وارد ميگردد .بنابراين نياز است نرمافزاري بومي ب راي انج ام اي ن
مطالعات تدوين و تهيه گردد .همچنين استفاده از نرمافزار داخلي هزينهي پايينتري نسبت به استفاده از نرمافزارهاي توليد شده
در خارج از كشور دارد.
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بهعنوان مثال در اين قسمت هزينههاي استفاده از نرمافزار ( DIgSILENTبه عنوان يکي از مهمترين نرمافزاره اي اي ن
استفاده و استقبال قرار گرفته است) در حوزهي مطالعات حفاظت تشريح ميشود .اين آمار مربوط
حوزه كه در ايران بسيار مورد ي
به تير ماه سال  1394بوده و از نمايندهي رسمي اين شركت در ايران گرفته شده اس ت .تم امي قيم ته ا مرب وط ب ه حال ت
 Mulit-User License\Single User Databaseميباشد.
براي استفاده از نرمافزار  DIgSILENTدر حوزهي حفاظت (اگر فرض شود بستهي پايهي نرمافزار ق بال خري داري ش ده
است و هزينهي آنرا بهطور صرف در حوزهي مطالعات بهرهبرداري لحاظ نکنيم) ميبايست بستههاي توابع حفاظت به قيم ت
 536ميليون ريال ،توابع آناليز پايداري به قيمت  790ميليون ريال و بستهي پايداري سيگنال كوچک ب ه قيم ت  287ميلي ون
ريال را خريداري نمود كه بهصورت مجموع  1613ميليون ريال خواهد شد.
سياست فروش نرمافزار  DIgSILENTبه اين صورت است كه براي ف روش نس خهي اول  ، %100نس خهي دوم ، %75
نسخهي سوم  ،%50نسخهي چهارم  %25و نسخههاي پنجم به بعد  %20مبلغ كل را منظور ميكند .اگر ف رض ش ود در ك ل
ايران تنها  10نسخهي اين نرمافزار خريداري شود 6730 3 ،ميليون ريال ميبايست هزينه ش ود .هزين هي تمدي د ليس انس و
بروزرساني اين نرمافزار در هر سال (با درنظر گرفتن هزينهي ساالنهي تمديد بستهي پايهي نرمافزار ك ه قيم ت اولي هي اي ن
بسته  615ميليون ريال است) %15 ،هزينهي خريد آن است .اگر فرض شود اين نرمافزار به مدت  15س ال در اي ران اس تفاده
گردد (بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال) ،هزينهي ك ل پرداخ ت ش ده جه ت تمدي د آن ح دود
 13825ميليون ريال خواهد بود كه با محاسبهي قيمت خريد اوليه ،در مجموع حدود  19792ميليون ريال خواهد بود.
به عبارت ديگر براي استفاده از  10نسخه نرمافزار  DIgSILENTبراي حوزهي حفاظت به م دت  15س ال ،م يبايس ت
حدود  19792ميليون ريال هزينه گردد .اين درحالي است كه هزينهي توسعهي نرمافزار داخلي براي اين حوزه ،برابر با 16800
ميليون ريال خواهد بود كه تقريبا  %85بودجهي مورد نياز براي استفاده از نرمافزاري خارجي است.
ضمن اينكه با استفاده از نرمافزار داخلي از خروج ارز از كشور جلوگيري شده و نيز اشتغالزايي ايجاد خواهد شد .همچن ين
با توجه به بحث تحريمها ،ممکن است تهيهي نرمافزارهاي خارجي هميشه امکانپذير نباشد.
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 -12-1پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات شبکههاي توزيع
 -1-12-1هدف پروژه

ي

هدف از اين پروژه ،تدوين و توسعهي نرمافزار مطالعات شبکههاي توزيع است .با توجه به اينكه بيشتر تلفات برق در ايران
در شبکههاي توزيع است ،توسعهي چنين نرمافزاري سبب افزايش كيفيت برنامهريزي و بهرهبرداري از شبکههاي توزيع و ل ذا
كاهش چشمگير تلفات اين شبکهها خواهد شد .از طرفي چون شركتهاي زيادي در زمينهي برنامهريزي و يا به رهب رداري از
شبکههاي توزيع مشغول به فعاليت هستند ،فروش نرمافزار توسعه يافته به اين شركتها ميتواند سودآوري اقتصادي نيز داشته
باشد .همچنين با تامين نيازهاي داخلي در اين زمينه و لذا كاهش خريد نرمافزارهاي خارجي مرتبط ،از خروج ارز از كش ور ني ز
پيشگيري ميگردد.
 -2-12-1تعريف مساله
سيستم توزيع عهده دار مسئوليت تحويل انرژي الکتريکي از پستهاي انتقال و يا نيروگاههاي كوچک ب ه مش تركين ،و در
صورت لزوم با تغيير به يک سطح ولتاژ مناسب مي باشد .داليل اهميت بخش توزيع آن است ك ه اي ن بخ ش ،واس ط اص لي
زنجيره ي صنعت برق با مشتركين و متقاضيان بوده و نقش حياتي در ميزان رضايت مشتركين و متقاضيان برق دارد .همراه ب ا
شبکههاي توزيع ،سيستمهاي فرعي مختلفي در ارتباط با خود شبکههاي توزيع مورد ني از م يباش ند ت ا نيازه اي مرب وط ب ه
اقتصادي بودن ،قابليت اطمينان ،كيفيت توان و ايمني منبع تغذيهي الکتريکي را برآورده نمايند.
مطالعات شبکههاي توزيع به دو بخش طراحي و تحليل تقسيمبندي ميش ود .بخ ش طراح ي ش بکهه اي توزي ع ش امل
رويههاي پيشبيني بار ،جايابي پستها ،مسيريابي فيدر ،طراحي مسير بهينهي مانور ،جايابي بهينهي تجهيزات ج انبي و ادوات
حفاظتي (همچون خازن ها ،سکشنااليزرها ،ريکلوزرها و نشانگرهاي خطا) ،متعادل كردن بار ،طراحي سيستم زمين ،تعيين نقاط
بهينهي اتوماسيون شبکه و سايز كردن منابع توليدي در ريزشبکه ميشود .تحليل شبکههاي توزي ع ب ا اس تفاده از روي هه اي
پخش بار ،بازيابي ،كاهش شبکه ، ،بازآرايي ،اتصال كوت اه ،ارزي ابي  ،Arc Flashراهان دازي موت ور ،تخص يص/تخمين ب ار و
محاسبهي امپدانس خطوط صورت ميگيرد.
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با توجه به گستردگي مباحث موجود در تحليل و طراحي شبکههاي توزيع و كاربردهاي بخشه اي مختل ف آن ،مطالع ات
اين حوزه بازههاي زمان حقيقي ،آنيالين ،كوتاهمدت و ميانمدت را شامل ميشود .رويههاي ن رماف زاري مرب وط ب ه طراح ي
شبکههاي توزيع همچون جايابي پستها ،مسيريابي فيدرها ،جايابي بهينهي ادوات جانبي ،زمين كردن و سايز كردن من ابع در
ريزشبکهها در افق ميانمدت كاربرد دارند ،حالآنکه رويههاي متعادل كردن بار ،ارزيابي Arc Flashو راهاندازي موتور در افق

كوتاهمدت بررسي ميشوند .ساير رويههاي نرمافزاري سيستمهاي توزيع ممکن است در بازههاي زماني مختلفي به كار روند .به
عنوان مثال ،بازيابي به صورت آنالين و يا كوتاه مدت ،رويه هاي پخش بار ،اتصال كوتاه و كاهش شبکه به صورت آنالي ن،
كوتاهمدت و يا ميانمدت و رويهي پيشبيني بار در افق ميان مدت (در طراحي شبکههاي توزي ع) و در اف ق كوت اه م دت (در
بهرهبرداري شبکههاي توزيع) اج را م يش وند .سيس تمه اي  )Distribution Management System( DMSو ADMS

( )Advanced Distribution Management Systemوظايف خود را به صورت زمان حقيقي انجام ميدهند.
با توجه به اينكه رويههاي مورد نياز براي مطالعات شبکه هاي توزيع بسيار گسترده م يباش د ،همچن ين تع دادي از اي ن
روندها اهميت بيشتري داشته و كاربرد بيشتري نيز دارند ،رويههاي مربوط به شبکههاي توزيع را به  2بس ته تقس يم نم وديم.
تعريف هر يک از اين رويههاي نرمافزاري ،ورودي-خروجيهاي آنها و نيز ارتباط بين آنها در گ زارش "تبي ين ح وزهه ا و
رويههاي نرمافزاري (مرحله  3پروژه)" مطرح شده است.
بستهي  1كه بيشتر مربوط به رويههاي بنيادي و رويههاي مربوط به طراحي شبکهي توزيع ميشود و از اهميت و ك اربرد
بيشتري برخوردار است و شامل رويههاي زير است:
 پخش بار
 پيشبيني بار (ميانمدت)
 بازيابي
 جايابي پستها
 مسيريابي فيدر
 اتصال كوتاه
 طراحي مسير بهينهي مانور

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

89
ويرايش اول،مرداد 1394

 جايابي و هماهنگي بهينه تجهيزات حفاظتي
تحليل شبکههاي توزيع ميشود و شامل رويههاي زير است:
بستهي  2كه بيشتر مربوط به ي
 پيشبيني بار (كوتاهمدت)
 كاهش شبکه
 تخصيص/تخمين بار
 متعادل كردن بار
 تعيين نقاط بهينهي اتوماسيون پست
 بازآرايي
 -3-12-1دستاوردهاي پروژه
توسعهي بستهي  1نرمافزار مطالعات شبکههاي توزيع ميتواند دستاوردهاي زير را در پي داشته باشد:
 كاهش تلفات شبکههاي توزيع
 كاهش تعداد و زمان خاموشيها در شبکههاي توزيع
 كاهش خروج ارز از محل صرفهجويي در خريد نرمافزارهاي مربوط به مطالعات شبکههاي توزيع از خارج از كشور
 در آمدزايي از محل فروش نرمافزار به شركتهاي مشغول به فعاليت در حوزهي توزيع
 اشتغالزايي براي فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي برق و كامپيوتر
 افزايش دانش فني متخصصين حوزهي صنعت برق
توسعهي بستهي  2نرمافزار مطالعات برنامهريزي توسعهي شبکه ميتواند دستاوردهاي را در پي داشته باشد:
 كاهش تلفات شبکههاي توزيع
 كاهش تعداد و زمان خاموشيها در شبکههاي توزيع
 كاهش خروج ارز از محل صرفهجويي در خريد نرمافزارهاي مربوط به مطالعات شبکههاي توزيع از خارج از كشور
 در آمدزايي از محل فروش نرمافزار به شركتهاي مشغول به فعاليت در حوزهي توزيع
 اشتغالزايي براي فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي برق و كامپيوتر
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 افزايش دانش فني متخصصين حوزهي صنعت برق
ي
 -4-12-1مجريان پيشنهادي
با توجه به اينکه مسئول اصلي شبکههاي توزيع در كشور شركت توانير؛ معاونت هماهنگي توزيع ميباشد ،اين ش ركت ب ه
عنوان مجري اجرايي پروژه پيشنهاد ميگردد.
توسعهي نرمافزار مطالعات شبکههاي توزيع شبکه مستلزم تدوين ،پيادهسازي و تست الگوريتمهاي محاسباتي مربوطه است
كه محققين و متخصصين كشور توانايي همکاري در اين زمينه را دارند كه در گزارش "پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران
داخل كشور در حوزهها و موضوعات تعيين شده در پروژهي توسعهي نرمافزارهاي سيستم قدرت (مرحله  4پروژه)" تع دادي از
محققين و متخصصين اين حوزه ذكر شدهاند .توسعهي نرمافزار همچنين مستلزم پيادهس ازي الگ وريتمه اي ت دوين ش ده در
محيط نرمافزار و تست آنها در محيط نرمافزار است .در گزارش "پتانس يل س نجي و ش ناخت پژوهش گران داخ ل كش ور در
حوزه ها و موضوعات تعيين شده در پروژهي توسعهي نرمافزارهاي سيستم قدرت (مرحل ه  4پ روژه)" ليس تي از ش ركته اي
نرمافزاري كه توانايي همکاري در اين زمينه دارند تهيه شده است.
 -5-12-1زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه (مدل داده حداقلي بند  4الف)
پيادهسازي هر يک از رويههاي نرمافزاري در دو فاز پيادهسازي فني و پيادهسازي نرمافزاري صورت ميگيرد .فاز پيادهسازي
فني شامل مراحل زير است:
 مرحلهي مطالعاتي و انتخاب الگوريتم پيادهسازي رويه،
 تهيه و طراحي روندنماي الگوريتم،
 پيادهسازي الگوريتم در محيط شبيهساز نرمافزاري واسط (مانند نرمافزار ،)MATLAB
 تست رويه در محيط شبيهساز،
 تهيهي گزارش قسمت فني و واژه نامه؛
و فاز پيادهسازي نرمافزاري شامل مراحل زير است:
 جلسهي مشتر گروه فني و گروه پيادهسازي نرمافزاري،
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 مطالعهي الگوريتم و نحوهي پيادهسازي در محيط شبيهساز،
سازي نرمافزار در محيط نرمافزار اصلي (مانند نرمافزار ،)C#
 طراحي ،تحليل و پياده ي
 تست رويه در محيط نرمافزار اصلي،
 تهيهي گزارش فني نرمافزاري،
 تهيهي راهنماي كاربري ( )Helpو واژهنامه،
 تهيهي راهنماي كاربري ( )Helpدر محيط نرمافزار.
با توجه به فازها و مراحل باال ،زمانبندي و هزينههاي مورد نياز براي توسعهي نرمافزار مطالعات شبکههاي توزيع بهصورت
جداول زير برآورد ميشود (در اين جداول هزينهها و زمانبنديها بهصورت تجمعي بيان گرديده است و نه به تفکيک مراحل).
كليهي هزينههاي محاسبه شده بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال ميباشد.
جدول ( :)24-2هزينههاي پروژه – بستهي 1
شمارهي بسته

نام رويه

1

پخش بار
پيشبيني بار (ميانمدت)
بازيابي
جايابي پستها
مسيريابي فيدر
اتصال كوتاه
طراحي مسير بهينهي مانور
جايابي و هماهنگي بهينه
تجهيزات حفاظتي

هزينهي رويه
(ميليون ريال)

مجموع هزينههاي بسته
(ميليون ريال)

جدول ( :)25-2هزينههاي پروژه – بستهي 2
شمارهي بسته

نام رويه

2

پيشبيني بار (كوتاهمدت)
كاهش شبکه

هزينهي رويه
(ميليون ريال)

مجموع هزينههاي بسته
(ميليون ريال)
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شمارهي بسته

هزينهي رويه
(ميليون ريال)

نام رويه
ي تخصيص/تخمين بار
متعادل كردن بار
تعيين نقاط بهينهي اتوماسيون
پست
بازآرايي

مجموع هزينههاي بسته
(ميليون ريال)

جدول ( :)26-2زمانبندي پروژه  -بستهي 1
1
بسته

2

3

4

رويه
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
پخش بار
پيشبيني بار (ميانمدت)
بازيابي
جايابي پستها

1

مسيريابي فيدر
اتصال كوتاه
طراحي مسير بهينهي مانور
جايابي و هماهنگي بهينه
تجهيزات حفاظتي

*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.

جدول ( :)27-2زمانبندي پروژه  -بستهي 2
1
بسته

2

3

4

رويه
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
پيشبيني بار (كوتاهمدت)
كاهش شبکه
تخصيص/تخمين بار

2

متعادل كردن بار
تعيين نقاط بهينهي اتوماسيون
پست
بازآرايي

*هر يک از بلو هاي جدول فوق بازهي زماني  3ماهه را نشان ميدهند.
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 -6-12-1توجيه پذيري حاصل از اجراي پروژه
شبکهي توزيع واسط اصلي ي
زنجيره ي صنعت برق با مشتركين و متقاضيان بوده و نقش حياتي در ميزان رضايت مش تركين
و متقاضيان برق دارد .از طرفي به علت ولتاژ پايين اين شبکهها و گستردگي آنها ،بخش عمدهي تلفات انتقال برق مربوط به
اين شبکهها است .وجود نرمافزاري كه با كمک آن بتوان طراحي اين شبکهها را بهبود بخشيد و نيز عملکرد اي ن ش بکهه ا را
تحليل نمود ،ميتواند سبب كاهش چشمگير تلفات اين شبکه ها شود .همچنين با بهبود طراحي ،تعداد و زم ان خاموش يه اي
اعمال شده به مشتريها كاهش مييابد.
نکتهي مهم ديگري كه در توسعهي اين نرمافزار وجود دارد بازار فروش مناسب نرمافزار است ،زيرا شركتهاي فراوان ي در
زمينهي توزيع برق مشغول به فعاليت هستند .همچنين با تامين نياز داخلي و كاهش خريد نرمافزارهاي خارجي مشابه ،از خروج
ارز از كشور جلوگيري ميشود .همچنين استفاده از نرمافزارهاي خارجي براي حوزهي توزيع تمامي روي هه اي م ورد اش اره را
پوشش نداده و نيز هزينهي استفاده از نرمافزار خارجي نسبت به توسعهي نرمافزار داخلي بيشتر است.
بهعنوان مثال در اين قسمت هزينههاي استفاده از نرمافزار ( DIgSILENTبه عنوان يکي از مهمت رين ن رمافزاره اي اي ن
حوزه كه در ايران بسيار مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است) در حوزهي مطالعات شبکههاي توزيع تشريح م يش ود .اي ن
آمار مربوط به تير ماه سال  1394بوده و از نمايندهي رسمي اين شركت در ايران گرفته شده است .تمامي قيمتها مرب وط ب ه
حالت  Mulit-User License\Single User Databaseميباشد.
براي استفاده از نرمافزار  DIgSILENTدر حوزهي مطالعات شبکههاي توزيع (اگر فرض شود بستهي پايهي ن رماف زار ق بال
خريداري شده است) ميبايست بستههاي توابع شبکهي توزيع به قيمت  ،332توابع راهاندازي موتور به قيمت  220ميليون ريال
و هزينهي آناليز  Arc Flashبه مبلغ  135ميليون ريال را خريداري نمود كه بهصورت مجموع  687ميليون ريال خواهد شد.
سياست فروش نرمافزار  DIgSILENTبه اين صورت است ك ه ب راي ف روش نس خهي اول  ، %100نس خهي دوم ، %75
نسخهي سوم  ،%50نسخهي چهارم  %25و نسخههاي پنجم به بعد  %20مبلغ كل را منظور ميكند .اگر ف رض ش ود در ك ل
ايران تنها  40نسخهي اين نرمافزار خريداري شود ،حدود  5667ميليون ريال ميبايست هزينه شود .هزينهي تمديد ليسانس و
بروزرساني اين نرمافزار در هر سال (با درنظر گرفتن هزينهي ساالنهي تمديد بستهي پايهي نرمافزار ك ه قيم ت اولي هي اي ن
بسته  615ميليون ريال است) %15 ،هزينهي خريد آن است .اگر فرض شود اين نرمافزار به مدت  15س ال در اي ران اس تفاده
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گردد (بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال) ،هزينهي ك ل پرداخ ت ش ده جه ت تمدي د آن ح دود
 15286ميليون ريال خواهد بود كهيبا محاسبهي قيمت خريد اوليه ،در مجموع حدود  21950ميليون ريال خواهد بود.
به عبارت ديگر براي استفاده از  40نسخه نرمافزار  DIgSILENTبراي حوزهي مطالعات شبکههاي توزيع به مدت  15سال،
ميبايست حدود  21950ميليون ريال هزينه گردد .اين درحالي است كه هزينهي توسعهي نرمافزار داخلي براي اين حوزه (تنها
بستهي  ،1زيرا رويههاي موجود در بستهي توزيع  DIgSILENTتقريبا تنها رويهه اي بس تهي  1ذك ر ش ده در اي ن پ روژه را
پوشش ميدهد) ،برابر با  17400ميليون ريال خواهد بود كه تقريبا  %80بودجهي مورد نياز براي استفاده از نرمافزاري خ ارجي
است.
ضمن اينكه با استفاده از نرمافزار داخلي از خروج ارز از كشور جلوگيري شده و نيز اشتغالزايي ايجاد خواهد شد .همچن ين
با توجه به بحث تحريمها ،ممکن است تهيهي نرمافزارهاي خارجي هميشه امکانپذير نباشد.
 -13-1نقشه راه توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق
با توجه به پروژههاي تعريف شده در فوق در شکل صفحه بعد نقشه راه توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالع ه و راهب ري ش بکه
برق نشان داده شده است.
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 -14-1شناسنامه اقدامات
 )1عنوان اقدام :تعريف خوشه پروژهيهاي ملي به عنوان عامل تحريک شبکهه اي ن وآوري و ب ا ه دف اس تفاده ح داكثري از
ظرفيتهاي كشور (اشخاص حقيقي ،شركتهاي دانش بنيان و )...
تشريح فعاليتها:
با توجه به نرمافزارهاي اولويتدار تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق كه از گزارش فاز سوم احصا شده است ،پروژههاي ي
(اقدامات فني) در راستاي نيازمنديهاي كشور تعريف شده است كه در همين گزارش براي هر ي از اين پ روژهه ا
زمان و بودجه تخميني ،مجريان پيشنهادي و تعريف و داليل توجيه پذيري پروژه به همراه تطابق اين پروژهه ا
با اولويتهاي توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق بيان شده است .عناوين اين پروژهها به ص ورت
كلي عبارتند از:
 طراحي و پياده سازي مدل داده واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق
 طراحي و پياده سازي رابط كاربري واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق
 ايجاد واحد تست و سنجش كيفيت نرم افزارهاي واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق
 طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات بهرهبرداري شبکه
 طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات برنامهريزي توسعهي شبکه
 طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات حفاظت شبکهي برق
 طراحي و پياده سازي نرمافزار راهبري شبکهي برق
 طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات شبکههاي توزيع

 )2عنوان اقدام :تشکيل مركز توسعه نرمافزارهاي شبکه برق
تشريح فعاليتها:
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از آنجايي كه تحقق بندهاي سند توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري ش بکه ب رق ني از ب ه پيگي ري مس تمر و
مركزي جهت پيگيري اهداف آن ميباشد .مهمتريم هدف از ايجاد مركز توس عه ن رم افزاره اي
متمركز دارد ،لذا نياز به ايجاد ي
شبکه برق حصول اطمينان شبکه برق از برخورداري از نرم افزارهاي مورد نياز كشور طي ده سال آينده است.
وظايف مركز توسعه نرمافزارهاي شبکه برق كه ساختاري به صورت هيئت امنايي دارد به شرح ذيل است:
 مديريت خوشه پروژههاي ملي
 اجراي پروژههاي ملي توسعه نرم افزارهاي شبکه برق در صورت عدم حضور شركتهاي خصوصي جه ت انج ام
پروژه و يا در حوزههاي امنيتي
 ايجاد ساز و كار پشتيباني از نرمافزارهاي توليد شده
 تدوين دستورالعملي جهت ارائه استانداردهاي نرمافزاري و دادن تاييديه به توليد كنندگان نرم افزار
 ارائه مجوز به نرم افزارهاي توليد شده جهت استفاده در مکانهاي مختلف
 بهينهسازي نرم افزارهاي موجود از طريق حمايت از توليد كنندگان
 پايش نرمافزارهاي خارجي و مشخص نمودن مسير توسعه نرم افزار در دنيا
 بازاريابي در كشورهاي منطقه جهت فروش نرم افزارهاي توسعه يافته

 )3عنوان اقدام :حمايت از تحقيق و پژوهش بويژه پژوهشهاي نياز محور مرتبط با نرم افزارهاي شبکه
برق
تشريح فعاليتها:
حمايت از پايان نامههاي كارشناسي ارشد و دكتري مرتبط با نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق به  3صورت
امکان پذير است:
الف) حمايتهاي مالي :اين حمايت به عنوان اصليترين فعاليت به شمار ميرود .اين حمايت در 3حوزه صورت ميگيرد:
 حمايت مالي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد به صورت كمک نقدي به دانشجو ك ه البت ه در دو ن وع مطالع اتي و
كاربردي صورت مي گيرد و ميزان كمک به پايان نامه هاي كاربردي بيش از مطالعاتي مي باشد.
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 حمايت مالي از پايان نامه هاي دكتري به صورت كمک نقدي به دانشجو
 حمايت تشويقي از صنعتييشدن دستاوردهاي پايان نامه ها بطوريکه در مواردي ك ه پاي ان نام ه ك امالر در راس تاي
نيازهاي صنعت بوده و در اين بخش قابل اجرا باشد فرد ،مبلغي را به عنوان تشويقي دريافت كند.
ب) پشتيباني هاي فيزيکي :اين نوع حمايت شامل مورد زير است:
 حق استفاده از كتابخانههاي خارج از دانشگاه ها :در اين مورد حق استفاده رايگ ان از كتابخان هه اي م رتبط ب ا اي ن
موضوع به دانشجويان داده مي شود.
ج) حمايتهاي مشاوره اي :اين نوع حمايت به منظور رفع موانع علمي دانشجويان و كم ک ب ه ايش ان در انج ام پاي ان نام ه
ميباشد كه از آن به عنوان اطالع رساني علمي و مشاوره علمي به دانشجويان ياد شده است.

 )4عنوان اقدام :كمك به ايجاد و تقويت جايگاه تشکلهاي علمي ،صنفي و غيردولتي حامي توسعه نهرم
افزارهاي شبکه برق
تشريح فعاليتها:
توسعه نرم افزارهاي شبکه برق با در نظرگرفتن نظام نوآوري فناورانه نيازمند وجود و اثرگذاري نهادهاي واسطي خواهد بود
تا بوسيله آن روابط و تعامالت موجود در نظام ،نهادينه و زمينه توسعه پايدار اين فناوري فراهم گردد .بسترسازي و ايجاد نهادها
و تشکل هاي علمي ،صنفي و غير دولتي در جوامع امروزي از اهميت قابل مالحظهاي برخوردار است .اين تش کله ا در واق ع
نماينده گروههاي مختلف جامعه مي باشند كه به نحوي با جزء و يا اجزايي از فرآين د توس عه تکنول وژي م رتبط ب وده و داراي
عاليق و انگيزه هاي مشتر

در يک مجموعه متشکل هستند .اين تشکلها داراي ويژگيهايي هستند كه در صورتي ك ه ب ه

طور كامل رعايت شود تضمينكننده موفقيت و پايداري آنها خواهد بود .از جمله اين ويژگيها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 -1خودجوشي و نياز طبيعي
 -2تعهد و هدف مشتر
 -3قانونمندي
 -4برنامه و فعاليت مشخص
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 -5جلب مشاركت و عضويت
 -6مشاركت و مسئوليتپذيري
ي
تشکل هاي علمي ،صنفي و غير دولتي در حوزه فناورانه براسا

ش رايط تحقيق اتي و علم ي كش ور و جه ان و همچن ين

انگيزش هاي موجود حوزه اين تکنولوژي به طور خودجوش به وجود آمده ،داراي ضوابط مشخص و تعريف ش دهاي ب وده و در
راستاي دستيابي به اهداف خود داراي برنامه و فعاليت مشخص در يک بخش يا رس ته خ اص م يباش د .اص والر ه دف اي ن
تشکلها سودجويانه نيست بلکه بيشتر داراي اهداف علمي ،فرهنگي و اجتماعي ميباشند.
از آنجا كه فرآيند توسعه نرمافزارهاي تحلي ل ،مطالع ه و راهب ري ش بکه ب رق داراي زمين هه اي متن وع و گس تردهاي از
موضوعات مورد توجه تشکل هاي علمي ،صنفي و غيردولتي در دانشگاه ،صنعت و  ...ميباشد ،لذا ميتوان با كم ک و حماي ت
الزم به منظور ايجاد و تقويت جايگاه اين تشکلها به تسريع در فرآيند توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق
كمک نمود .به منظور هماهنگسازي و همافزايي نتايج و ايجاد تعامل موثر ،ارتباط با تشکلهاي علم ي ،ص نفي و غيردولت ي
حامي توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق به عنوان يکي از وظايف دبيرخانه مركز توسعه مورد توجه ق رار
ميگيرد .هدف اصلي در اين زمينه عالوه بر ارائه كمکهاي م الي ،اطالع اتي و  ...ب ه تش کله اي ف وق ،انتق ال خط وط و
موضوعات راهبردي كميته راهبري توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق به آنه ا و از س وي ديگ ر ج ذب
نظرات و يافتههاي آنان و پيگيريهاي الزم در راستاي آن ميباشد.
در اولين گام فرصتها ،ظرفيتها و زمينههاي بالقوه براي ايجاد و توسعه اين تشکلها را در بستر دانشگاهها ،ص نعت و س اير
نهادها از جمله نهادهاي مدني شناسايي نموده و پس از مطالعه و انجام بررسيه اي الزم ،از روشه ا و ابزاره اي مختل ف در
جهت ايجاد جذابيت براي ايجاد تشکلهاي مستعدِ شکلگيري استفاده خواهد كرد .ارائه كمکه اي م الي از طري ق وامه اي
بالعوض و اطالعرساني به تشکلهاي شناسايي شده از ابعاد حمايتهاي مالي و اطالعاتي اين دفتر خواهد بود .همچنين اي ن
دفتر در راستاي ارائه خدمات علمي ،سمينارها و نشستهاي مختلفي با هدف ايجاد ارتباط و تبادل علمي ميان اين تشکلها با
ساير مراكز مشابه داخلي و خارجي برگزار خواهد كرد .از ديگر فعاليتهاي در اين زمينه بررسي و شناسايي موانع موجود بر سر
راه ايجاد و توسعه اينگونه تشکلها و پيگيري به منظور رفع آنها ميباشد .مجموعه فعالي ته اي ف وق م يتوان د زمين هس از
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شکلگيري و توسعه نهادهايي كارآمد در بخشهاي مختلف از جمله دانشگاه و صنعت و در نهاي ت تس ريع در فرآين د توس عه
نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبريي شبکه برق گردد.

 )5عنوان اقدام :ايجاد بانك اطالعاتي مناسب براي اسهتفاده پژوهشهگران ايهن حهوزه و بهه اشهترا
گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اين بانك اطالعاتي
تشريح فعاليتها:
يکي از مشکالت اساسي صنعت برق كشور عدم اطالع متخصصين از فعاليتهاي صورت گرفته و يا در حال انج ام اس ت
كه سبب شده است موازي كاري در صنعت به وفور انجام گردد و هزينههاي فراواني در اين زمينه صرف گردد .تش کيل ي ک
بانک اطالعاتي جامع به منظور استفاده و اطالع پژوهشگران ،متخصصين و مسئولين از فعاليتهاي ص ورت گرفت ه در ح وزه
نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق و به اشترا گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اي ن بان ک اطالع اتي
سبب افزايش بهرهوري و تخصيص بهينه منابع در كشور ميگردد.

 )6عنوان اقدام :تدوين قوانين و دستورالعملهاي الزام آور جهت استفاده از نرم افزارهاي بومي در حوزه
هاي اولويتدار
تشريح فعاليتها:
مجموعه قوانين تجاري هر كشور ،مبنايي براي فعاليتهاي تجاري و سرمايهگذاري در آن كشور است و ب ر ن وع ،دامن ه و
كارآيي اين فعاليتها اثر فراواني دارد .اند تاملي در كاركردهاي نظام نوآوري فناوران ه نش ان م يده د ك ه نظ ام ق انوني و
حقوقي ،نقش مهمي را در ابعاد حمايت از سرمايه گذاري و تامين منابع مالي و حمايت از حقوق مالکيت معنوي ايفا ميكند .لذا
توجه به ايجا د زير ساخت مناسب قانوني در ابعاد مختلف تاثير گذار بر روند توسعه فناوري حائز اهميت بسيار است.
بديهي است تدوين قوانين و مقررات مناسب در اين حوزه نيازمند تشکيل كميتههاي تخصصي است تا بتوانن د ب ا بررس ي
وضعيت موجود كشور در ابعاد مختلف قانوني و حقوقي ،نيازمنديهاي قانوني را شناسايي و بر اسا
اين زمينه ،به تدوين مقررات و قوانيني متناسب با ساختار و موقعيت كشورمان بپردازند.

تجربيات ساير كشورها در
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همچنين اين كميته بايد اقدامات الزم را در خصوص تصويب اين قوانين در مراجع ذيصالح انجام داده و مکانيزمهايي را در
بخشهاي مرتبط طراحي نمايد.
جهت اجراي اين قوانين توسط ي
 )7عنوان اقدام :ايجاد سازوكارهاي حمايت از مالکيت معنوي در زمينه نرمافزارهاي شبکه برق
تشريح فعاليتها:
اين موضوع به اثبات رسيدهاست كه هزينههاي ابتدايي بسيار بااليي براي شکلگيري يک نوآوري و اخت راع الزم اس ت و
نوآوران و مخترعان زير بار اين هزينههاي تکنوبتي نخواهندرفت ،مگر اينكه بدانند بعض ي از من افعي را ك ه نص يب جامع ه
ميشود در قالب سود بدست ميآورند .حق ثبت اختراع و حق انتشار و نظاير آن ،سازوكارهايي است كه براي مدتزماني محدود
به اين كارآفرينان قدرت انحصاري ميدهد تا نتايج تالش خود را برداشت نمايند .بهطور كلي ميزان توجه يک كشور به موضوع
كارآفريني و مالکيت معنوي در چهار مؤلفة سياست كالن نظام آموزشي نظام صنعتي و نظام قضايي نمود مييابد و با بررسي
اين موضوع هر يک از اين اركان ميتوان دربارة ميزان تکامل نظام حمايت از مالکيت معنوي بهعنوان بستر توسعه تکنولوژي
اظهار نظر كرد.
بررسي وضعيت فعلي كشورمان در حوزه حمايت از مالکيت معنوي نشان ميدهد كه متأس فانه در چه ار بع د مط رح ش ده
اقدامات عملي مناسبي انجام نشده است و عليرغم اشارات كالني كه بعضا در برخي اسناد ملي بهچشم ميخورد (فصل  13سند
برنامة سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور) برنامة اجرايي دقيقي در اين زمينه طراحي نشده است.
لذا با توجه به گستردگي ابعاد موضوع در گام نخست بهنظر ميرسد تشکيل دفتري به منظور برنامهري زي و هم اهنگي در
جهت حمايت از مالکيت معنوي نوآوريها و اختراعات در حوزة نرم افزارهاي تحلي ل ،مطالع ه و راهب ري ش بکه ب رق الزم و
ضروري است .اين دفتر كه زير نظر مركز توسعه نرم افزارهاي شبکه برق تش کيل م يش ود ،زيرس اخته اي الزم در جه ت
حمايت از مالکيت معنوي نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق را در ابعاد مختل ف فرهنگ ي ق انوني و قض ايي
تربيت كارشنا

و وكيل و  ...فراهم مينمايد .بديهي است كه به دليل ضعف عمومي كشور در حوزه حمايت از مالکيت معنوي،

ايجاد برخي از اين زير ساختها ،نياز به صرف هزينه و زمان و درگير شدن نهادهاي بسياري دارد .آنچه در اين مقام مورد نظر
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اوالر حمايت از شکلگيري چنين حركتي در كشور است و ثانيار سطحي از تحقق اين زير ساختها را ك ه در راس تاي حماي ت از
دستاوردهاي علمي و پژوهشي موردينياز است را مد نظر دارد.
در ادامه اين دفتر ميتواند با ارائة تسهيالت مختلف مخترعان و مبتکران را در راستاي ثبت و نيز تجاريسازي اختراعشان
ياري كند.
 )8عنههوان اقههدام :در نظههر گههرفتن مالحظههاتي بههه جههز مالحظههات اقتصههادي در تصههميمگي هريههها و
سياستگذاريها
تشريح فعاليتها:
توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق به دليل وجود نرمافزارهاي قفل شکسته موجود در كشور در اغلب
موارد از منظر اقتصادي قابل توجيه نيست و دولت بايد مالحظاتي از قبيل مالحظات امنيتي را در اين خصوص در نظر بگيرد تا
بتواند توجيهي براي توسعه نرم افزارها قرار دهد .به طور مثال يکي از از موارد امنيتي در كشور حوزه راهبري شبکه برق اس ت
كه علي رغم اقتصادي نبودن اين حوزه اما به دليل امنيتي بودن اين حوزه توسعه نرم افزار حوزه راهبري امري ضروري به نظر
مي رسد.
 )9عنوان اقدام :ايجاد واحد تست و سنجش كيفيت نرم افزارهاي واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم
قدرت انتقال نيرو شبکه برق
تشريح فعاليتها:
اين اقدام به عنوان يک پروژه در بخش  4-2به تفصيل بيان شده است و هزينه و زمان آن نيز ذيل همين پروژه احصا شده
است.
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 )10عنوان اقدام :استفاده از استانداردهاي مدل داده مانند CIM1
تشريح فعاليتها:

ي

اين اقدام به عنوان يک پروژه در بخش  2-2به تفصيل بيان شده است و هزينه و زمان آن نيز ذيل همين پروژه احصا شده
است.
 )11عنوان اقدام :استمرار مطالعات راهبردي مورد نياز
تشريح فعاليتها:
در فرآيند خطير سياستگذاري كالن فناوري كشور ،شناسايي و تحليل جريانها و پيشرفته اي فن اوري در س طح جه ان
بعنوان يکي از مقدمات تعيينكننده در آيندهنگري و ترسيم نقشه راه فناوري ،نقش مهم و اساسي دارد و نتايج حاص ل از اي ن
فرآيند ،محور و مبناي وضع سياستهاي اصولي و هدفمند فناوري تلقي ميشود .بر اين اسا

و نظر به اهميت نرم افزاره اي

تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق و نياز به حجم باالي برنامهريزيها و نيز هزينههاي باالي سرمايهگذاري در جهت توسعه
اين فناوري ،استمرار مطالعات راهبردي در حوزه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق الزم و ضروري م ينماي د.
عالوه بر اينکه نتايج اين مطالعات منجر به انجام اصالحات احتمالي در اقدامات در نظر گرفته شده در سند خواهد شد كه انجام
اين بازنگري بصورت دوساالنه در طول مدت زمان اجراي سند قابل انجام است.
بديهي است انجام اين مطالعات در گام نخست نيازمند تشکيل كميتههاي تخصصي است كه بتوانند بصورت مس تمر رون د
توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق را در كشورهاي مختلف دنيا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده
بر اسا

شرايط و امکانات موجود در كشور بهترين خط سير را در جهت اصالح و بهبود روند توس عه ن رم افزاره اي تحلي ل،

مطالعه و راهبري شبکه برق در كشورمان ارائه نمايند .بطور كلي ميتوان گفت اين اقدام يکي از كاركرده اي اساس ي مرك ز
توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق است و همانطور كه در تشريح اقدام اشاره شد ،در قالب كميت هه اي
تخصصي مربوطه انجام ميشود .الزم به ذكر است گستره اين مطالعات ،كليه ح وزهه اي فن ي و تخصص ي ،نظ ام ق انوني و

Common Information Model

1
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حقوقي ،نظام اقتصادي و مالي و نظاير آن را كه تأثيرات مهمي در تغيير و تحوالت روند توسعه فناوري در كشور دارند ،ش امل
ميشود.

ي

 )12عنوان اقدام :ايجاد سازوكار مناسب به منظور تامين منابع مالي پايدار
تشريح فعاليتها:
تجهيز منابع مالي يکي از زمينههاي بسيار مهم در سياستگذاري توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق
ميباشد .اصوال همه تالش هاي معطوف به توسعه فناوري بدون توجه به منابع و روشهاي ت أمين م الي منج ر ب ه شکس ت
خواهد شد .در زمينة تأمين مالي براي توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق در كشور سه نکته قابل توجه
وجود دارد  .اول نقش نهادها و سازمانهاي مالي مختلف در تشويق و توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالع ه و راهب ري ش بکه
برق ،دوم فراهم كردن منابع مالي براي بنگاههاي نوپاي مبتني بر دانش فني در زمينه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهب ري
شبکه برق و سوم تأمين مالي براي تحقيق و توسعه و ارتقاء دانش پايه در اين زمينه.
از آنجا كه سرمايهگذاري در فناوريهاي نو و ازجمله نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق به دليل نوپا ب ودن
دانش علمي و نبود نمونه هاي مشابه توليدي قابل توجه با ريسک نس بتا ب االيي مواج ه اس ت ب ه اي ن ن وع س رمايهگ ذاري
سرمايهگذاري خطرپذير گفته ميشود .سرمايه خطرپذير( )Venture capitalسرمايهاي است كه براي بنگ اهه اي ن وآور و ي ا
برخي تحقيقات بنيادين مورد استفاده قرار ميگي رد .ام روزه روشه اي ت أمين م الي متن وع و گس تردهاي در زمين ه توس عه
فناوري هاي نو در جهان مورد استفاده قرار ميگيرد .ازجمله بازارهاي تأمين مالي ميتوان به ب ازار پ ول ب ازار س رمايه تح ت
كنترل بانکهاي سرمايه گذاري بازار سرمايه آزاد و بودجه دولت اش اره ك رد .دول ت در حال ت عم ومي م يتوان د از طري ق
تخصيص مستقيم بودجه ،اعطاي سوبسيد به سرمايههاي خطرپذير ،اعطاي كم ک و من ابع م الي ب دون ع وض ( )Grantب ه
فعاليتهاي فناوري و تضمين كارآفرينان و بنگاهها براي دريافت وام كمبهره از سيستم بانکي به تأمين منابع م الي م ورد ني از
بنگاه هاي موجود در نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق كمک نمايد كه در كشور ما ،به دليل ضعف و ي ا نب ود
برخي نهادهاي تأمين كننده منابع مالي و نيز اهميت راهبردي توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق دولت
مي بايست نقش مهمي را در فرآيند تأمين مالي داشته باشد .دولت از طريق تخصيص مستقيم بودجه تحقيق و توسعه اعط اي
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وام از طريق سيستم بانکي بيشتر در مرحله توليد تجاري و حضور برخي بنگاههاي خصوصي قابل استفاده مي باشد .تا قب ل از
اين مرحله نقش دولت با تخصيصيمستقيم بودجه براي هزينههاي تحقيق و توسعه و صندوق حمايت از توسعه نرم افزاره اي
شبکه برق پررنگتر است.

 )13عنوان اقدام :ايجاد سازوكارهاي مناسب جهت تبليغ نرم افزارهاي توليد شده همانند تهيه نسخهي
آزمايشي(دمو) به جهت معرفي نرم افزار
تشريح فعاليتها:
به منظور ايجاد سازوكارهاي مناسب جهت تبليغ نرم افزارهاي توليد شده ميتوان اقدامات زير را انجام داد:
 تهيه نسخه آزمايشي (دمو) به جهت معرفي نرم افزارها
 در اختيار قرار دادن نرم افزارها به دانشگاهها و مراكز پژوهشي با قيمت نازل
 تهيه كاتالوگ هايي كه اطالعات دقيقي از نرم افزار را بطور مستقيم به خريدار احتمالي ارائه ميدهد.

 فرايند تاييد نمونه بايد براي نرمافزارها و فرايند نظارتي براي حفظ شرايط كيفي اين محصوالت نرم افزاري و ارائه
آن به مشتريان
 ايجاد سايت اختصاصي پويا جهت اطالع رساني و تبادل نظر با كاربران در توسعه روابط با مشتريان
 شركت در نمايشگاه ها و كنفرانس هاي علمي با بر گزاري سمينار و گارگاه هاي آموزشي و ارائ ه ن رم اف زار ب ا
روش هاي نوين
تبليغات آنالين ،بازاريابي الکترونيکي و بهينه سازي رتبه سايت در موتورهاي جستجوگر معتبر دنيا

 )14عنوان اقدام :تست نرم افزارهاي بومي از لحاظ صحت عملکرد محاسباتي
تشريح فعاليتها:
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اين اقدام به عنوان يک پروژه در بخش  4-2به تفصيل بيان شده است و هزينه و زمان آن نيز ذيل همين پروژه احصا شده
است.

ي

 -1-14-1هزينه و زمان اقدامات
در جدول زير هزينههاي انجام هر يک از اقدامات به تفکيک هزينههاي ني روي انس اني ،هزين هه اي س رمايهاي اولي ه و
هزينههاي تجهيزات و همچنين مدت زمان اجراي اقدام و متوليان و مجريان پيشنهادي نشان داده شده است.
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جدول ( :)28-2هزينه و زمان اقدامات مديريتي توسعه نرم افزارهاي شبکه برق

اقدامات

رديف

تعريف خوشه پروژههاي ملي به
عنوان عامل تحريک شبکههاي
1

پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار
راهبري شبکهي برق (بسته يک)

نوآوري و با هدف استفاده حداكثري

پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار

از ظرفيتهاي كشور (اشخاص

راهبري شبکهي برق (بسته دو)

حقيقي ،شركتهاي دانش بنيان و
)...

پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار
راهبري شبکهي برق (بسته سه)

هزينه (ميليون ريال)

مدت اجرا
(ماه)

1

سرمايهاي

نيروي انساني

تجهيزات

متولي

مجري

-

24

مركز/شركتهاي

-

24

-

مديريت شبکه،
توزيع و ...

18

-

مركز/دانشگاهها/
پژوهشگاه نيرو /شركت
هاي توليد كننده نرم
افزار

-

 .1تمامی هزینهها به غیر از بند اول به صو رت سالیانه محاسبه شده است و براي محاسبه هزینه کل پروژه عالوه بر در نظر گرفتن مدت زمان ده سال انجام پروژه ،ضریب تعدیل سالیانه
نیز باید مدنظر قرار گیرد.
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رديف
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هزينه (ميليون ريال)

مدت اجرا

اقدامات

(ماه)
ي

پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار
مطالعات بهرهبرداري شبکهي برق (بسته

سرمايهاي

نيروي انساني

24

تجهيزات
-

-

يک)
پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار
مطالعات بهرهبرداري شبکهي برق (بسته

24

-

دو)
پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار
مطالعات مطالعات برنامهريزي توسعهي

24

-

شبکه (بسته يک)
پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار
مطالعات مطالعات برنامهريزي توسعهي
شبکه (بسته دو)

21

-

متولي

مجري
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رديف
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هزينه (ميليون ريال)

مدت اجرا

اقدامات

(ماه)
ي

پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار
مطالعات حفاظت شبکهي برق

سرمايهاي

نيروي انساني

تجهيزات

-

30

-

پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار
مطالعات شبکههاي توزيع (بسته يک)

-

24

-

پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار
مطالعات شبکههاي توزيع (بسته دو)

15

-

-

متولي

مجري
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رديف
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هزينه (ميليون ريال)

مدت اجرا

اقدامات

(ماه)
ي

سرمايهاي

نيروي انساني

تجهيزات

متولي

مجري

پروژه طراحي و پياده سازي رابط كاربري
واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم

21

-

-

قدرت انتقال نيرو شبکه برق
مركز

2

اخذ موافقت تأسيس مركز از مراجع ذيربط

6

تدوين برنامه راهبردي مركز

8

-

شوراي آموزش و

تشکيل مركز توسعه
نرم افزارهاي شبکه برق

پژوهش وزارت
انجام اقدامات اجرايي الزم در خصوص
شروع به كار دبيرخانه مركز
تامين محل استقرار دبيرخانه مركز و
تجهيز آن (سخت افزاري و نرم افزاري)

نيرو /مركز

3

3

-
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رديف
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هزينه (ميليون ريال)

مدت اجرا

اقدامات

(ماه)
ي

سرمايهاي

تشکيل مركز و تامين كادر اداري مورد نياز

حمايت مالي از پايان نامه هاي كارشناسي

حمايت از تحقيق و پژوهش بويژه

-

3

افزارهاي شبکه برق

-

-

ارشد كاربردي

پژوهشهاي نياز محور مرتبط با نرم

مركز

حمايت مالي از پايان نامه هاي دكتري

حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج
پايان نامه ها در  5سال اول

مجري

-

ارشد مطالعاتي
حمايت مالي از پايان نامه هاي كارشناسي

نيروي انساني

تجهيزات

متولي

-

-

-

-
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هزينه (ميليون ريال)

مدت اجرا

اقدامات

(ماه)
ي

سرمايهاي

-

پايان نامه ها در  5سال دوم
تأسيس دفتر ارتباط با تشکلهاي علمي،

4

كمک به ايجاد و تقويت جايگاه

حفاظت در شبکه برق

تشکلهاي علمي ،صنفي و غيردولتي

مطالعه و شناسايي زمينههاي توسعه

حامي توسعه نرم افزارهاي شبکه

تشکلهاي علمي ،صنفي و غيردولتي

برق (تحريک ايجاد انجمنهاي

حامي فناوري حفاظت در شبکه برق و

دانشي در ارتباط با نرم افزارهاي

راهکارهاي انگيزشي و حمايتي از آنها

شبکه برق)

ايجاد و توسعه شبکه اطالعرساني به
تشکلهاي فعال به منظور ارائه آخرين
اخبار و تحوالت و تصميمات اخذ شده در

مجري

-

حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج

صنفي و غيردولتي حامي توسعه فناوري

نيروي انساني

تجهيزات

متولي

-

-

12

-

-

6

-

-12

-

-

مركز

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

115

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

رديف
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هزينه (ميليون ريال)

مدت اجرا

اقدامات

(ماه)
ي

سرمايهاي

نيروي انساني

تجهيزات

متولي

مجري

حوزه فناوري حفاظت در شبکه برق

ارائه خدمات علمي به تشکلهاي فعال و
زمينهسازي براي برقراري تبادل علمي و
فني بين آنها و ساير تشکلهاي داخل و

-

12

-

خارج كشور
5

6

ايجاد بانک اطالعاتي مناسب براي استفاده پژوهشگران اين حوزه و به اشترا
گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اين بانک اطالعاتي

تدوين قوانين و دستورالعملهاي

مطالعه و بررسي سطح فني توليد كشور و

الزام آور جهت استفاده از نرم

پتانسيل موجود

12

پژوهشگاه نيرو/
-

-

مركز

شركتهاي توليدكننده
نرمافزار


3

-

-

مركز

شركتهاي مشاور
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رديف
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مدت اجرا

اقدامات

(ماه)
ي

افزارهاي بومي در حوزه هاي

مطالعه تطبيقي در زمينه مکانيزم حمايت

اولويتدار

ساير كشورها
تدوين قوانين و مقررات حمايت از توليد
داخل با زمان بندي مشخص
هماهنگي و ابالغ به تمامي نهادهاي
مرتبط

7

معنوي در زمينه نرمافزارهاي شبکه
برق

مالکيت معنوي نوآوريها و اختراعات نرم

سرمايهاي

نيروي انساني

تجهيزات

3

-

3

-

-

2

-

-

6

ايجاد زيرساختهاي مختلف حمايت از

افزارهاي شبکه برق

مجري

-

-

-

افزارهاي شبکه برق

مالکيت معنوي در حوزههاي مرتبط با نرم

متولي

-

راهاندازي دفتر برنامهريزي و حمايت از
ايجاد سازوكارهاي حمايت از مالکيت

هزينه (ميليون ريال)

مركز

-

-

-

شركتهاي مشاور
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رديف

(ماه)
ي

بررسي و ايجاد زير ساختهاي قانوني و
حقوقي مورد نياز

8

مالحظات اقتصادي در
تصميمگيريها و سياست گذاريها

9

10

11

هزينه (ميليون ريال)

مدت اجرا

اقدامات

در نظر گرفتن مالحظاتي به جز

ويرايش اول،مرداد 1394

-

انجام مطالعه تحليل ميزان آسيب پذيري
صنعت برق در بعد استفاده از نرم افزار
هاي خارجي از منظر پدافند غير عامل و

سرمايهاي
-

نيروي انساني

تجهيزات

-

-

متولي

مجري

-

6

-

مركز

شركتهاي مشاور


انتشار نتايج

ايجاد واحد تست و سنجش كيفيت نرم افزارهاي واحدهاي محاسباتي مطالعات
سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق

مركز/شركتهاي
15

-

-

-

توزيع و ...

تست نرم افزارهاي بومي از لحاظ صحت عملکرد محاسباتي

استفاده از استانداردهاي مدل داده مانند  CIMو در صورت عدم امکان استفاده از
مدل داده استاندارد،تدوين مدل داده اي با استفاده از نقطه نظر متخصصان

مديريت شبکه،

18

-

-

-

مركز/دانشگاهها/
پژوهشگاه نيرو /شركت
هاي توليد كننده نرم
افزار

مركز/شركتهاي

مركز/دانشگاهها/

مديريت شبکه،

پژوهشگاه نيرو /شركت

توزيع و ...

هاي توليد كننده نرم
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هزينه (ميليون ريال)

مدت اجرا

رديف

اقدامات

12

استمرار مطالعات راهبردي مورد نياز

(ماه)
ي

سرمايهاي

نيروي انساني

تجهيزات

-

-

-

-

-

متولي

مجري
افزار

مطالعه و بررسي انواع روشهاي تامين
مالي

3

مطالعات تطبيقي در زمينه مکانيزم تامين
13

ايجاد سازوكار مناسب به منظور

مالي ساير كشورها در زمينه توسعه نرم

تامين منابع مالي پايدار

افزارهاي شبکه برق
تدوين مکانيزم تامين منابع مالي پايدار
براي توسعه نرم افزارهاي شبکه برق
هماهنگي و رايزني با مراجع ذيربط

-

مركز

شركتهاي مشاور


4

4
3

-

-

-

-

-

-

-

-

مركز

شركتهاي مشاور
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رديف

14

اقدامات

ايجاد سازوكارهاي مناسب جهت تبليغ نرمافزارهاي توليد شده همانند تهيه
نسخهي آزمايشي(دمو) به جهت معرفي نرمافزار
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مدت اجرا
(ماه)
ي

سرمايهاي

نيروي انساني

تجهيزات

-

-

متولي

مجري

-

مركز
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نتيجه گيري
به منظور تدوين رهنگاشت توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق در اين فصل با توجه ب ه اولوي ته اي
نرمافزاري شبکه برق پروژههايي با در نظر گرفتن هزينه و زمان انجام هر پروژه تعريف شد و شناسنامه هر يک از پروژهها بيان
گرديد .همچنين شناسنامه اقدامات مديريتي به همراه زمان و هزينه هر يک از اقدامات در اين فصل بيان گرديد.
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معموالً هيچ تضميني وجود ندارد که سياستها و برنامه هاي اتخاذ شده بتوانندد بده توسدعه موفدق فنداوري منجدر شدوند.
بنابراين ،گاهي پس از آنکه اقدام يا سياستي اجرا شد ذينفعان ،سياستگذاران و يا تحليلگران تصميم ميگيرند که ميزان يدا
چگونگي تحقق اهداف مورد نظر را ارزيابي کنند .بهعبارت ديگر ،آنها ميخواهند بدانند که اهداف سياست يا برنامه مورد نظر
تا چه حد محقق شده اند .دليل اين امر آن است که رويدادهاي پيشبينينشده ،پيامدهاي غيرمنتظره و روابط علّي درکنشدده،
ميتوانند باعث فاصله افتادن ميان نتايج يک سياست يا برنامه با آنچه از آن انتظار ميرفته شود.
بهدليل عدم قطعيت هايي که معموالً در تحليل توسعه فناوري وجود دارد ،الزم است که سياستها و برنامهها قبل و بعدد از
اجرا مورد ارزيابي قرار گيرند .بهبيان ديگر ،هم به "پيشارزيابي "1و هم به "پسارزيابي "2نياز است" .پيشارزيدابي" اقددامي
آينده نگر و اغلب تجويزي است .پيش ارزيابي به اين مسئله مي پردازد که چگونه بايد از قدرت ذينفعان بدراي حدل مسدئله يدا
پرداختن به موضوع مورد نظر استفاده کرد .بنابراين ،پيشارزيابي فرآيندي است که مناسب است تا در حين تدوين سياستها و
براي انتخاب ميان گزينه هاي مختلف سياستي مورد استفاده قرار بگيرد  .آنچه که در اين قسدمت از سدند مدورد توجده اسدت،
داشتن نگاه پسارزيابي به منظور تدوين شاخصهاي کارايي و اثربخشي ،تدوين مکانيزم ارزيابي و ساختار نظارت و بهروزرساني
است .در برخي از موارد نيز اين بخش خود پسارزيابي است .به اين معني که با داشتن نگاه به گذشدته ،اثدرات سياسدتهدا و
برنامههاي اتخاذ شده تحليل و ميزان محقق شدن اهداف تعيين شده اندازهگيري شود.
"تحليل تأثيرات( "3که در جايگاه پسارزيابي قرار ميگيرد) حوزهاي از مطالعات سياستي است کده بده بررسدي تدأثيرات و
پيامدهاي واقعي يک سياست مي پردازد .تحليل تأثيرات يا همان پسارزيابي سياستها و برنامهها را ميتدوان بدهصدورت زيدر
تعريف کرد" :تعيين ميزان تأثيرات يک مجموعه هدايتشده از فعاليتهاي بشري بر وضعيت اهداف يا پديدههاي مورد نظدر و
تعيين علت کم يا زياد بودن اين تأثيرات"] .[1در نگاهي تخصصيتر ،پسارزيابي ،ارزيابي اثربخشي کلي يک برنامده ملدي در

1. Ex-ante evaluation
2. Ex-post evaluation
3. Impact analysis
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راستاي اهداف و يا ارزيابي اثربخشي نسبي دو يا چند برنامه است .پسارزيابي سياسدت ،يدک تحقيدق عمليداتي ،نظداممندد و
هدفمند بر روي تأثيرات يک سياست ،اقدام ،برنامه يا پيامدهاي آن بر حسب اهدافي است که در جهت رسيدن به آن است.
در همين راستا ،به منظور اينکه در يک سند راهبرد ملي توسعه فناوريهداي راهبدردي ،بتدوان بده درسدتي شداخصهداي
عملکردي و اثربخشي ،مکانيزم ارزيابي و ساختار نظارت و بهروزرساني را تدوين نمود ،الزم است تا روش پسارزيابي را پيش-
بيني نمود و بر اساس آن موارد فوق تدوين گردند .لذا در ادامه ،ابتدا مفهوم تحليل تأثيرات و ارزيابي سياستها تشريح ميگردد
و روشهاي انجام آنها بهصورت مختصر توضيح داده ميگردد و سپس در انتها با ارائه يک جمعبندي ،روششناسي پيشنهادي
براي بخش پايش و ارزيابي ارائه ميشود.

ارزيابي

 -1فصل اول

سياست و همراستايي ارزيابي با


اهداف و برنامهها
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 -1-1مقدمه
تحليل تأثيرات بخشي از حوزه بزرگتري از مطالعات سياسي يعني "ارزيابي سياست "1است .ارزيابي سياست نيدز همچدون
بسياري از مفاهيم مربوط به مطالعات سياستي داراي تعاريف مختلف است که در ادامه بدان پرداخته ميشود .در ادامده مفهدوم
همراستايي ارزيابي با اهداف و برنامهها مورد بررسي قرار ميگيرد.
 -2-1ارزيابي سياست
تعاريف ارائه شده براي ارزيابي سياست عبارتند از :
 " تالش براي درک تأثير رفتار انسان و بهويژه ارزشيابي تأثيرات يک برنامه خاص بر جنبدههدايي از رفتدار کده
بهعنوان اهداف اين مداخله منظور شده است" ].[2
 " ارزيابي اثربخشي يک برنامه ملي در تحقق اهداف خود يا ارزيابي اثربخشي نسبي دو يا چند برنامده در تحقدق
اهداف مشترک خود" ].[3
 " ارزيابي نظاممند عمليات و يا نتايج يک برنامه يا سياست در مقايسه با مجموعهاي از اسدتانداردهاي صدريح يدا
ضمني بهعنوان راهي براي کمک به بهبود آن برنامه يا سياست" ].[4
آنچه در همه تعاريف ارزيابي سياست مشترک است و آنچه ارزيابي سياست را از ساير مطالعات سياستي متفاوت مديسدازد،
تمرکز آن بر پيامدهاي واقعي ناشي از اجراي سياست يا برنامه و يا قضاوت در مدورد ايدن پيامددها بدر مبنداي ندوعي مدالک
(هنجاري) است .ارزيابي سياست ،يک فعاليت هنجاري است که در آن آنچه هست با آنچه بايد باشد مقايسه ميشود .بنابراين،
ارزيابي سياست بهمعناي ت عيين ارزش يک سياست يا برنامه بر مبناي تعدادي معيار است؛ و تالشي سيستماتيک بدراي تعيدين

1. Program evaluation
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"خوبي" يا "ارزشمندي" آنهاست .البته بايد توجه داشت که ارزيابان سياستها و اهداف از تمامي روشهاي علوم اجتماعي (و
بهويژه روشهاي کمّي) استفاده ميکنند .با اين حال ،ارزيابي سياست فاقد ساختاريافتگي است.
تقاضا براي ارزيابي سياست ،امري فراگير است که هم در بخش عمومي و هدم در بخدش خصوصدي مدورد اسدتفاده قدرار
ميگيرد .اين ارزيابي ميتواند به شدکلهداي مختلفدي از مطالعدات آکادميدک و گدزارشهداي مشداوران مدديريت گرفتده تدا
بازنگريهاي رسمي توسط نهادهاي دولتي و مديران برنامهها انجام شود .بر اين اساس ،منطقي است که حوزه ارزيابي سياست
بيشتر به عنوان يک حوزه کاربردي تلقي شود تا يک حوزه آکادميک .بسياري از مؤلفان به اين موضوع اشداره کدردهاندد .مدًالً
ويس 1به اين نکته پرداخته است که جهتگيري ارزيابي سياست بيشتر بهسمت بهبود و اصالح سياست است تدا توليدد داندش
ال قابدل تعمديم بده
ص برنامه و سياسدت مدورد نظدر اسدت و معمدو ً
عمومي و اگر دانشي هم به اين ترتيب توليد شود غالب ًا خا ّ
سياستها و برنامههاي مختلف نيست ].[5
هرچند ارزيابي سياست داراي چند مفهوم محوري است ،ولي از سوي ديگر موضوعي متغير و فاقد مرزهاي روشن است که
مي توان براي افراد مختلف معاني متفاوتي داشته باشد .تحت عنوان ارزيابي سياست چندين رويکرد مفهومي مجدزا وجدود دارد
که از "تحليل تأثير" فراتر ميروند .متأسفانه هيچ تعريفي از قلمرو و زيرشاخههاي ارزيابي سياست که مقبوليت عمومي داشدته
باشد وجود ندارد .البته برخي محققان همچون اسميت و ليکاري 2تالش کردهاند دستهبنديهايي ارائه کرده و به اين موضدوع
نظم دهند ].[5
تحليل تأثيرات هميشه حول سه محور انجام ميشود:
مسئله (يا مشکل) ،فعاليت و نتيجه مورد نظر .مسئله عبارت است از نتيجه يا شرايطي که رضايتبخش نباشد و انتظدار رود
که بدون دخالت از طريق يک برنامه يا سياست عمومي کماکان نامناسب باقي بماند .فعاليت عبارت است از رويدادي که توسط

1.Weiss
2.Smith & Licari
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انسان هدايت ميشود و سياست را تشکيل ميدهد؛ يعني اقداماتي که زير نظر دولت براي برخورد با يک مسئله انجام ميشوند.
نتيجه مورد نظر عبارت است از متغيري که براي ارزيابي تأثير (پيامد) يک سياست عمالً سنجيده ميشود ].[2
بنابراين ،تحليل تأثيرات با پاسخ نظاممند به اين سوال که "چه کاري انجام شدده اسدت " سدروکار دارد و ايدن کدار را بدا
شناسايي و سنجش نتيجه مورد نظر و آزمون عملي رابطه آن با سياست يا برنامه مورد نظر انجام ميدهد .اين موضوع از نظدر
تئوري ساده بهنظر ميرسد ،ولي در عمل ميتواند دشوار باشد .مًالً تحليل تأثيرات بهشدت به نحوه انتخاب "متغيدر وابسدته"
بستگي دارد که همان نتيجه مورد انتظار است .نتيجه مورد انتظار بايد دو کارکرد کليدي داشته باشد .اول اينکه بايد جنبهاي از
مسئله را عملياتي سازد 1و دوم اينکه بايد متغيري باشد که بتوان بين آن و برنامه /سياست رابطه علّي برقرار کرد.
يکي از مسائلي که سياستگذاري عمومي بهطور عام و تحليل تأثيرات بهطور خاص با آن روبهروست ،موضوع هنجارهدا و
مالحظات هنجاري است .در بسياري از موارد ،اهداف سياست هاي اتخاذ شده چنددان روشدن نيسدتند و در نتيجده ،ذينفعدان
مختلف اهداف مختلفي را به يک سياست واحد نسبت ميدهند .حتي ممکن است باورهاي متفاوتي نسبت به روابط علّدي بدين
"وسيله" و "هدف" وجود داشته باشد و اين باورهاي متفاوت ،معاني سياسي متفاوتي داشته باشند .از سوي ديگر ،قضداوت در
مورد اينکه سياستي موفق بوده يا شکست خورده مستلزم اين است که ابتدا مشخص شود کدام اهداف سياست و چگونده بايدد
مورد سنجش قرار گيرند .در بسياري از موارد ،همين انتخاب به تنهايي ميتواند نتيجه ارزيابي را تغيير دهد .مًالً اگر در زمينده
سياست هاي آموزشي بخواهيم عملکرد آموزشي را مورد سنجش قرار دهيم و مشخص کنيم که آيدا يدک سياسدت خداص بده
اهداف خود رسيده است يا خير ،استفاده از روشهايي مًل تستهاي استاندارد ،نرخ فارغالتحصيالن و امًال اينهدا مديتوانندد
نتايج کامالً متناقضي را نشان دهند ].[5
 -3-1همراستايي ارزيابي با اقدامات و برنامه ها

1. Operationalize
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ارزيابي هنگامي اثربخش خواهد بود که همراستا و منطبق با مأموريت و اهداف برنامه انجام پذيرد .همانطور کده در شدکل
زير ديده ميشود ،ابتدا ميبايست اهداف کالني را که برنامه بهدنبال آنهاست ،استخراج نمود .سپس بايد مشخص شود برنامه
از چه راهبردي براي تحقق اين اهداف استفاده ميکند .در طراحي مکانيزمهاي عملياتي يک برنامه سياستي ،مشخص ميشود
چه وروديهايي به چه بروندادها ،1دستاوردها 2و پيامدهايي 3تبديل ميشوند .بنابراين تمرکز اصلي ارزيابي بر همين مؤلفدههدا
مي باشد .بازخوردهاي ارزيابي هم ميتواند به بهبود مکانيزم هاي عملياتي منجر شود و هم اصالح راهبردهاي برنامه را بهدنبال
داشته باشد.

شکل ( :)1-1منطق ارزيابي اهداف و سياست ها

يکي از مفاهيمي که در ادبيات سياستگذاري براي رعايت ارتباط وروديها ،بروندادها ،دستاوردها و پيامدها به دفعات مورد
استفاده قرار مي گيرد "مدل منطقي "4است .مدل منطقي نه تنها در طراحي سياست مورد استفاده قرار ميگيرد ،بلکه مي توان
از آن براي ارزيابي سياست نيز استفاده نمود .عليرغم کاربردهاي گسترده ،اين مدل بر منطقي روشن و ساده استوار است .بطور

1 .Outputs
2 .Results
3 .Outcomes
4 .Logic model
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کلي ،مدل منطقي روشي نظاممند و تصويري 1است که براي ارائه و انتقال درک از ارتباط ميدان مندابعي کده در برنامده مدورد
استفاده قرار گرفته ،فعاليتهايي که برنامهريزي شده و تغييرات و نتايجي که رسيدن به آنها دنبال ميشود ،بهکار ميرود.

شکل ( :)2-1مدل منطقي ارزيابي

اغلب مدلهاي منطقي ،تصويري است از نحوه کار برنامه .اين مدل از کلمات و تصاوير براي تشدريح تدوالي فعاليدتهدا و
ارتباط آنها با نتايج مورد انتظار برنامه استفاده ميکند .مؤلفههاي اصلي يک مددل منطقدي را مديتدوان در دو گدروه اصدلي "
کارهاي برنامهريزي شده " و " نتايج مورد انتظار " و در پنج گام متوالي شرح داد:
کارهاي برنامه ريزي شده :به تشريح منابعي که گمان ميرود براي اجراي برنامه نياز هستند و فعاليتهايي که قصدد انجدام
آنها وجود دارد ،مي پردازد.
 منابع :عبارتند از منابع انساني ،مالي ،سازماني و ارتباطي که براي انجام برنامه مورد نياز مي باشند .در برخي منابع از
آنها به عنوان "ورودي" نيز نام برده شده است.
فعاليتهاي برنامه :عبارتند از فرآيندها ،ابزارها ،رخدادها ،فناوري و اقداماتي که بصورت آگاهانه و در راستاي نيل به
نتايج و يا تغييرات مورد انتظار صورت مي پذيرند.
نتايج مورد انتظار :عبارتند از کليه نتايج مطلوب برنامه شامل بروندادها ،دستاوردها و پيامدها.

1 .Visual
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 بروندادها :محصوالت مستقيم فعاليتهاي برنامهاند و ممکن است شامل انواع ،سطوح و اهدافي از خدمات باشند که
توسط برنامه ارائه مي شود.
 دستاوردها :عبارت است از تغييرات در رفتار ،دانش ،مهارت ،وضعيت و سطح کارکرد افرادي که در برنامه مشدارکت
دارند .دستاوردها مي توانند به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسيم شوند .دستاوردهاي کوتاهمدت در بدازه  1تدا 3
سال محقق ميشوند؛ حال آنکه دستاوردهاي بلندمدت  4تا  6سال زمان نياز دارند" .پيامدهاي" دستاوردهاي کوتاه
مدت در بازه  7تا  10سال خود را نشان مي دهند.
 پيامدها :عبارتند از خواستههاي اساسي و يا تغييرات ناخواستهاي که در سازمان ،جامعه يا سيستم بر اثر اجراي برنامه
در مدت  7تا  10سال اتفاق مي افتد ].[6

 -2فصل دوم:
قالبهاي ارزيابي سياست و تحليل
تأثيرات
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني

 -1-2مقدمه
ارزيابي نظاممند سياستها و تحليل تأثيرات آنها مشتمل بر مقايسه است ،مقايسهاي بهمنظور يافتن تغييرات بهوجود آمده
در اثر برنامههاي سياستي .اين مقايسه در حالت ايدهآل بايد به اندازهگيري تفاوت بين اتفاقدات بدهوقدوع پيوسدته ،بدا اتفاقداتي
بپردازد که در صورتي اجرا نشدن برنامهها پديد ميآمد .اندازهگيري اتفاقات بهوقوع پيوسته در شرايط بعد از اعمدال برنامدههدا
دشوار نيست .مشکل اصلي در برآورد وضعيت در صورت بهاجرا درنيامدن برنامهها و مقايسه دو وضعيت باهم است .اين تفاوت
بايد ناظر بر اعمال برنامهها باشد و نه ساير تغييراتي که بهطور همزمان در جامعه بهوقوع پيوسته است .با توجه به اهميت ايدن
موضوع ،چهار قالب کلي براي ارزيابي سياست و تحليل تأثيرات درنظر ميگيرند.
 -2-2مقايسه وضعيت قبل و بعد از برنامه

1

يکي از رايجترين قالبهاي تحليل سياستها و برنامهها ،استفاده از نوع مقايسه قبل با بعد است .در اين قالب ،وضدعيت در
دو نقطه يکي قبل از اجراي برنامهها و ديگري بعد از اجراي آنها مورد مقايسه باهم قرار ميگيرند .گروههاي هدف در تحليل
تأثيرات مقايسهاي قبل و بعد جايگاه محوري دارند .در اين حالت ،اگرچه فرآيند دستيابي به تأثير سياستها کوتاه و آسان است،
اما نميتوان بهراحتي و با اطمينان مشخص نمود که تا چه حد نتايج حاصل از اعمال برنامهها و سياستها ناشي شدهاندد و تدا
چه اثر ساير تغييرات محيطي همزمان در جامعه بودهاند.
-3-2

مقايسه روند گذشته و وضعيت بعد برنامه:2

برآورد بهتري از آنچه در اثر اجراي يک برنامه بهوقوع پيوسته را ميتوان با مقايسه روند وضعيت گذشدته در زمدان حاضدر
(پس از اجراي برنامههاي سياستي) بدست آورد .سپس با مقايسه اين حالت تصوير شده از گذشته با شرايط پديد آمدده پدس از
اجراي واقعي برنامهها ميتوان به تحليل تأثيرات سياستها رسيد .در اين روش الزم است تدا بدراي ترسديم روندد وضدعيت از
1. Before-after comparison
2. Project trend line versus postprogram comparisons
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گذشته تا به زمان اجراي سياستها ،اطالعات راجع به گروههاي هدف در بازههاي زماني مختلف گردآوري شود .اين قالدب از
حالت مقايسه قبل و بعد بهتر بوده و نتايج دقيقتري را فراهم ميآورد ،اما نيازمند تالش بيشتر در فرآيند ارزيابي است.
 -4-2مقايسه وضعيت در دو حالت بود يا نبود برنامه:1
روش رايج ديگر براي ارزيابي ،مقايسه ميان وضعيت بخشهايي است که تحت تأثير سياست موردنظر قرار گرفتدهاندد يدا
ساير بخش ها (شهرها ،کشورها) است .در اين حالت ،مقايسه تنها در زمان بعد از اجراي برنامههاي سياستي انجام ميشود ،امدا
ميان دو بخش مختلف (تحت تأثير سياست و فارغ از آن) .همچنين بهمنظور افزودن بر دقت اين قالب ،تحليل تأثيرات ميتوان
وضعيت گذشته (قبل اجراي برنامه) را در هر دو بخش مشاهده نمود و تفاوت آنها را درک کدرد .سدپس بدا اجدراي برنامده و
مقايسه دوباره ميان وضعيت دو بخش ،ميتوان بهروشني دريافت که چه حدي از تفاوت ميان وضعيت دو بخش بهدليل اعمال
برنامه سياستي بوده و چه حدي مرتبط با تفاوت در ويژگيهاي اقتصادي-اجتماعي بخشهاي مورد مطالعه.
مقايسه وضعيت گروه هاي کنترل و آزمايشي قبل و بعد از اجراي برنامه :اين قالب از تحليل تأثيرات بهعنوان يدک روش
مرسوم مشتمل بر انتخاب دو گروه تحت کنترل و آزمايشي است که از همه لحاظ بههم شبيه هسدتند ،امدا در يکدي از آنهدا
(گروه آزمايشي) برنامه سياستي اجرا شده ولي در ديگري خير .در اين حالت ،مقايسه وضعيت دو گروه بعد از اجراي سياست در
يکي از آنها ميتواند بهطور دقيق بيانکننده تأثيرات سياستها باشد .اين قالب ،دقيقترين نتايج ارزيابي سياستها را در ميان
ساير روشها بههمراه ميآورد.

1. Comparsions between jurisdictions with and without programs
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شکل ( :)1-2قالبهاي تحليل تأثيرات سياست

 -3فصل سوم:
گامهاي عمومي ارزيابي سياست و
انواع روشهاي ارزيابي
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 -1-3مقدمه
فارغ از نوع و روش ارزيابي و درجه پيچيدگي آن ،بهصورت کلي مراحل انجام يک ارزيابي را ميتوان بهصورت زير برشمرد:
 تعيين اهداف و مخاطبان (ذينفعان ارزيابي)
 طراحي سؤاالت و فرضيات ارزيابي
مشخصکردن منابع در دسترس ،زمان الزم و سطح مناسب تالشي که ميبايست صورت پذيرد
 انتخاب روش (هاي) ارزيابي و تجزيه و تحليل
 انتخاب و يا طراحي مدل مناسب ارزيابي و رويکرد جمعآوري اطالعات
جمعآوري و ترکيب اطالعات
 تجزيه و تحليل و تفسير اطالعات
 تدوين گزارش ارزيابي
 ارائه و انتشار نتايج
در ميان اينگامها ،انتخاب روش ارزيابي و تحليل بهعنوان محور اصلي در ارزيابي و پدايش سياسدتهدا و برنامدههدا قدرار
ميگيرد .روش هاي متنوعي براي ارزيابي وجود دارد که در عين داشتن مشابهتهايي ،هر کدام مزايا و معايدب مخصدوص بده
خود را دارا ميباشند .هر کدام از اين روشها براي اهداف خاصي طراحي شدهاند .بهعنوان مًال برخي از آنها براي ارزيابي در
مراحل اوليه يک برنامه مناسباند و برخي ديگر براي ارزيابي در مراحل انتهايي برنامه بهکار ميآيند .بنابراين حتي ممکن است
براي يک برنامه با گذشت زمان ،از روشهاي متعدد ارزيابي استفاده شود.
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از منظر زماني ،روشهاي ارزيابي به دو دسته کلي ارزيابي پيش از پيادهسازي و ارزيابي در حين و پس از پيادهسازي تقسيم
ميشوند .همچنين از منظر روش تحقيق ،روشهاي ارزيابي را ميتوان بده سده دسدته روشهداي کمّدي ،آمداري ،روشهداي
مدلسازي و روشهاي کيفي تقسيمبندي کرد .در روشهاي کمّي و آماري مانند پيمايش ،با انجام تحليلهاي آماري بدر روي
دادهها و اطالعات جمعآوري شده ،ارزيابي سياستها انجام ميپذيرد .در روشهاي مدلسازي مانند روشهاي اقتصادسنجي ،با
استفاده از توابع و مدلهاي رياضي/اقتصادي ،به ارزيابي تأثيرات سياستها پرداخته ميشدود .در روشهداي کيفدي نيدز مانندد
موردکاوي نيز مشاهدات و دادههاي کيفي مبناي قضاوت ما در مورد اثرات سياستها ميباشد ].[7
مجموعهاي از روشهاي ارزيابي که ميتوانند براي تحليل تأثيرات سياستها و برنامهها در اسناد ملي فناوري مورد استفاده
قرار بگيرند به قرار زير هستند:
 -2-3پيمايش نوآوري

1

در طي سه دهه گذشته تالش هداي زيدادي جهدت سدنجش و ارزيدابي ندوآوري صدورت گرفتده اسدت .سدازمان توسدعه
همکاريهاي اقتصادي ( )OECDبا انتشار دستورالعملهاي متعددي در خصوص ارزيابيهاي مرتبط بدا ندوآوري و فنداوري کده
اصطالحاً به دستورالعملهاي فراسکاتي 2معروفند (دستورالعمل فراسکاتي ،دستورالعمل پتنت ،دستورالعمل اسلو و غيره) تدالش
کرده است تا در زمينه ارزيابي ،استانداردهاي بينالمللي را ايجاد کند.
تشريح روشهاي ارزيابي و تفسير دادهها در اين دستورالعملها ،در کنار وجود بانکهاي اطالعات و دادههاي متنوع 3باعث
شد در دهه  90کشورهاي اروپايي براي ارزيابي سياستها ،از پيمايشي استفاده کنند که به پيمايش نوآوري معروف شد.

1. Innovation survey
2 .FRASCATY – Family manuals

 .از دهه  ،70گروههاي پژوهشي شروع به جمعآوري دادههايي در مورد وضعيت نوآوري در بنگاهها نمودند که وجود اين اطالعدات و دادههدا
يکي از عوامل طراحي دستورالعمل اسلو بوده است.
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روش پيمايش نوآوري در ابتدا ،بهعنوان ابزاري جهت جمعآوري و تفسير دادهها و نه ارزيابي مورد استفاده قرار مديگرفدت.
اما اخيراً محققان زيادي پيمايش نوآوري را بهعنوان روشي براي پرداختن به تأثيرات و پيامدهاي سياستهاي تحقيق و توسعه
دولتي مورد توجه قرار دادهاند .بهنظر ميرسد در آينده با توجه به افزايش دادههاي جمعآوريشده پيرامون موضوعات مرتبط بدا
نوآوري ،افزايش استفاده از روش پيمايش براي ارزيابي سياستهاي نوآوري دولتي بهوقوع پيوندد ].[8
اولين پيمايش نوآوري در اروپا ،در سال  1992و بر اساس دستورالعمل اسلو صورت گرفت .اين پيمايشها مجدداً در سدطح
اتحاديه اروپا در سالهاي  1996و  2000برگزار شد .تجربه اين سه پيمايش ،ضمن آنکه امکانپذيري پيمايش نوآوري را ثابت
کرد ،نشان داد اينگونه پيمايشها ميتواند نتايج قابل توجهي براي سياستگذاران داشته باشد.
در پيمايش نوآوري ،نوآوري عبارت است از محصول يا فرايند نو و يک بنگاه در صورتي نوآور معرفي ميشود کده در يدک
دوره زماني سهماهه موفق به طراحي حداقل يک محصول يا فرايند نو و يا بهبود در فرايندها و محصولهاي موجود شده باشد.
معيار "نو" بودن ،جديد بودن در بنگاه است که لزوماً بهمعناي جديد بودن در بازار نميباشد .اطالعات پيمايش از طريق توزيدع
پرسشنامه در نمونههايي از جامعه آماري جمعآوري ميشود ،هرچند در برخي موارد تمام بنگاههاي بزرگ تحت پوشش پيمايش
قرار ميگيرند .مهمترين موضوعاتي که در يک پيمايش نوآوري مورد بررسي قرار ميگيرند عبارتند از:
 عوامل مؤثر بر نوآوري فناورانه
 oاهداف نوآوري در بنگاهها
 oمنابع اطالعاتي بنگاهها
 oموانع نوآوري در بنگاهها
 فعاليتها و هزينههاي نوآوري در بنگاهها
 oفعاليتهاي تحقيق و توسعه
 oهمکاريهاي فناورانه
 oخريد و تجهيز ماشينآالت
 oمحافظت از دانش و فناوري
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 ويژگيهاي بنگاههاي نوآور
 oاندازه بنگاههاي نوآوري
 oبخش اقتصادي که بنگاههاي نوآور در آن فعاليت ميکنند
 oمالکيت بنگاههاي نوآوري
 oارتباط با ساير بنگاهها مؤسسات دولتي
 oسرمايهگذاري در داراييهاي نامشهود
 پيامدهاي نوآوري
 oفروش ناشي از محصوالت نو
 oفروش ناشي از محصوالتي که نهتنها براي بنگاه بلکه در سطح بازار نيز جديد ميباشند
 oتأثير نوآوري بر صادرات و رقابتپذيري بنگاهها در سطح بينالمللي
 oتأثير نوآوري بر اشتغال
 oتأثير نوآوري بر ساختار مهارتي نيروي کار
اما پيمايش نوآوري چگونه ميتواند براي ارزيابي برنامهها و سياستهاي نوآوري مدورد اسدتفاده قدرار گيدرد هدر ارزيدابي
سياست نيازمند وجود اطالعات کافي و دقيق در مورد موضوع سياست مورد تحليل است .پيمايش نوآوري بخشي از اطالعداتي
که براي ارزيابي برنامهها و سياستهاي نوآوري دولتها الزم است را فراهم ميآورد .اين اطالعات ميتواند تصوير واضحي از
وضعيت نوآوري در بنگاهها و ميان آنها را به نمايش بگذارد ].[5
در پيمايش نوآوري در خصوص مشارکت بنگاهها در برنامههاي نوآوري دولتي سدؤاالتي طراحدي شدده اسدت .در سدومين
پيمايش نوآوري اتحاديه اروپا ،اين سؤاالت در سه سطح سياستهاي اتحاديه اروپا ،سياستهاي دولتي و سياستهاي منطقهاي
و محلي طراحي شده بود .در برخي پيمايش هاي نوآوري مانند پيمايش نوآوري ايتاليا ،سؤاالت بيشتر و دقيقتري در خصدوص
سياستهاي نوآوري دولت طراحي شده است.
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با تحليل نتايج پيمايش نوآوري ميتوان به ارزيابي برخي سياستهاي نوآوري دولت پرداخت .بهعنوان مًال ميتوان فهميد
چه کساني از يارانههاي تحقيق و توسعه دولت سود بردهاند بنگاههاي کوچک و متوسط در مقايسه با بنگداههداي بدزرگ چده
سهمي از کمکهاي دولت را دريافت کردهاند چه بخشهاي اقتصادي از تسهيالت دولتي منتفع شدهاند
مقايسه پاسخ سؤاالتي از اين دست ،با اهدافي که براي سياست نوآوري در نظر گرفته شده است ،ارزيابي مناسبي از سياست
ارائه مي دهد .بايستي توجه داشت هرچند پيمايش براي ارزيابي سياست نوآوري بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است ،امدا ايدن
ابزار ميتواند براي ارزيابي ساير سياستها و حتي سياستهاي عمومي نيز بکار رود .در واقع پيمايش ابزاري تحليلي است که از
طريق توزيع پرسشنامه و با جمع آوري اطالعات از ساير منابع در يک جامعه يا نمونه آماري و با استفاده از تحليلهاي آماري به
ارزيابي يک سياست ميپردازد .مراحل انجام يک پيمايش عبارتند از:
 .1طراحي مدل مفهومي پيمايش (ارتباط و تأثير متغيرها)؛
 .2تعريف متغيرهاي مدل مفهومي؛
 .3شناسايي منابع اطالعاتي که متغيرها از طريق آنها اندازهگيري ميشوند؛
 .4شناسايي جامعه و يا نمونه آماري؛
 .5طراحي و توزيع پرسشنامه؛
 .6جمعآوري پرسشنامه و اطالعات از ساير منابع؛
 .7تجزيه و تحليل آماري اطالعات جمعآوريشده؛ و
 .8تفسير نتايج و ارائه اقدام يا پيشنهاد.
پيمايش مانند هر ابزار ديگري مزايا و معايب متعددي دارد .مهمترين مزاياي اين روش عبارتند از:


با توجه به سهولت جمعآوري اطالعات گسترده در روش پيمايش ،ميتوان گستره وسيعتري از موضوعات را تحدت
پوشش ارزيابي قرار داد و از نقطهنظرات افراد و شرکتهاي بيشتري بهره جست.
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در پيمايش مي توان نشانگرها و متغيرهاي زيادي راجع به وروديها ،نتايج و پيامدهاي يک برنامه را اندازهگيدري و
تحليل کرد.



در پيمايش ميتوان عالوه بر استفاده از اطالعات پرسشنامهها ،از اطالعات ساير بانکهاي دادهها و منابع در ارزيابي
بهره جست.



پيمايش قابليت ترکيب با ساير روشها ازجمله روشهاي رياضي و اقتصادي را دارا ميباشد.



اگر پيمايش با رويکردهاي قضاوت خبرگان مانند پنل همراه شود ،ميتواند تحليدلهداي پويداتري از ارزيدابي ارائده
نمايد.

معايب عمده روش پيمايش نيز عبارتند از:


دقت اطالعاتي که از پرسشنامه و بر اساس قضاوت ذهني افراد جمعآوري ميگردد ،همواره محل ترديد است.



ارزيابي دقيق و درست وروديها ،پيامدها و نتايج بر اساس سنجش متغيرها همواره ممکن نيست .بسياري از پيامدها
و نتايج قابل تبديل و اندازهگيري از طريق متغيرها نيستند.



در بسياري مواقع ،مدت زماني الزم است تا سياست و يا برنامه ،تأثير و پيامدهاي خود را آشکار کندد .غالبداً در روش
پيمايش مدتزمان تأثيرات برنامه در نظر گرفته نميشود.

بههر حال پيمايش بهترين رو ش ارزيابي سياست نيست ،اما در برخي موارد ،مخصوصداً در مدواردي کده نيداز بده ارزيدابي
سياستهاي کالن و در سطح وسيعي ميباشد ،اين روش ميتواند روش مناسبي بهشمار آيد.
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني

 -3-3مدلهاي اقتصادسنجي :مدلسازي اقتصاد کالن و شبيهسازي

1

مدلهاي اقتصادسنجي تالش ميکنند به ارزيابي پيامدها و آثار اقتصادي سياستها و برنامهها بپردازند .در اين نوع مدلها،
سياستگذاران نتايج مورد انتظار گزينهها و انتخابهاي سياستي را تحليل و مقايسه ميکنند .اينگونه مدلسازي و شبيهسدازي
بر اساس سناريوها با توجه به ماهيت پديدههاي اقتصادي که غالباً پيچيده ،غيرخطي و همراه با بازخوردهاي متعدد است ،بسيار
مناسب ميباشد.
با توجه به اينکه رفاه اجتماعي ،غايت غالب سياستها و برنامههاي دولت ميباشد و وضعيت اقتصدادي مهدمتدرين عامدل
مؤثر بر رفاه اجتماعي بهشمار ميرود ،ارزيابي آثار اقتصادي برنامههاي سياستي از مهمتدرين دغدغدههداي سياسدتگدذاران و
برنامهريزان ميباشد.
معموالً تأثير اسناد ملي فناوري هاي راهبردي بر متغيرهاي اقتصادي مستقيم و ساده نيست ،بلکه اين تأثير از طريدق سداير
متغيرهاي واسطه و ميانجي و بهواسطه روابط علت و معلولي متعدد اعمال ميشود .بهعنوان مًال نمديتدوان بده آسداني و بدر
اساس تجزيه و تحليل هاي حاصل از پيمايش در خصوص تأثير يک سند ملي بدر متغيرهداي اقتصدادي نظيدر اشدتغال ،رشدد
اقتصادي و يا بهرهوري قضاوت کرد ].[9
يک مدل اقتصادسنجي کالن مجموعه اي از معادالت ساختاري است که بر اساس مباني اقتصادي و براي تشريح اقتصاد و
يا برخي از اجزاي آن تدوين شده است .در اين مدلها دو دسته معادله وجود دارد :رفتاري 2و فردي .3همچنين در اين مدلهدا،
دو نوع متغير وجود دارد :متغيرهاي درون زا که به ساختار اقتصادي (داخلي) ميپردازندد و متغيرهداي بدرونزا کده ارتباطدات و
تأثيرات بينالمللي را بررسي ميکنند.
 -1-3-3شرايط استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي کالن

1. Econometric models: Macroeconomic modeling and simulation
2. Beharioural
3. Identities
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بايد توجه داشت که استفاده از اين مدلها براي ارزيابي برنامه هايي بزرگ مقياسي مناسب است کده تدأثيرات اقتصدادي و
اجتماعي کالن و در سطح بينالمللي دارند .بنابراين استفاده از آن براي برنامههداي کوچدک بدا سدطح تدأثير محددود توصديه
نميگردد.
استفاده از اين روش نيازمند برخي الزامات است که مهمترين آنها عبارتند از:
 در دسترسبودن حجم زيادي از اطالعات اقتصادي-اجتماعي
 درجه بااليي از خبرگي و تخصص
 زمان و هزينه کافي
عالوه بر اين الزامات ،روش فوق براي مواقعي که برنامه اقدامات و سياست ها پيامددهاي اقتصدادي مشدهود دارد مناسدب
است.
 -2-3-3مراحل استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي
استفاده از اين روشها مستلزم پيمودن  9گام زير است:
 .1تعريف اهداف مدل و امکانپذيري سنجش آن :ابتدا بايد مشخص شود آيا سياستي که قرار است ارزيابي شود ،ميتواندد
بر متغيرهاي کالن اقتصادي تأثير بگذارد يا نه بهعبارتي آيا پيامدهاي اقتصادي قابل مالحظهاي از سياست متصور است يا نه
اگر پاسخ به سوال فوق مًبت است ،اين تأثير چه ميزان پيشبيني ميشود و آيا اين تأثير کل اقتصاد را متأثر ميسازد و تنها بر
بخش و يا بخشهايي مؤثر است براي اندازهگيري و ارزيابي اين تأثير چه متغيرهايي را مديبايسدت انددازهگيدري کدرد و آيدا
اندازهگيري اين متغيرها ،پاسخهايي را که تحليلگر بهدنبال آنهاست ،ارائه ميدهند يا نه
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 .2بررسي در دسترسبودن دادهها :در اين مرحله ميبايست مشخص کرد چه دادههايي براي ارزيابي مورد نياز اسدت و آيدا
تمام دادههاي مورد نياز در دسترس ميباشد يا نه همچنين در اين مرحله ميبايست نحوه مواجهده بدا دادههداي نداقص و يدا
مخدوش را روشن نمود.
 .3طراحي مدل مفهومي  :در اين گام متغيرهاي اساسي مدل ،روابط علي و معلولي اين متغيرها ،ابعاد و اجزاي اصدلي مددل
مفهومي ،مباني زيربنايي و مطالعات تجربي صورتگرفته در اين زمينه مشخص مي شود .همچنين بايد مشخص کرد آيا مددل
مفهومي طراحيشده متناسب با واقعيت وضعيت موجود ميباشد و يا نياز به اصالحات و تغييرات دارد
 .4جمعآوري و تحليل و تبديل دادهها :هرچند روشهاي اقتصادسنجي نياز به حجم عظيمي از دادهها دارند ،امدا دادههداي
خام موجود در بانکهاي داده ،به ندرت در اين معادالت قابل استفادهاند .بنابراين معموالً به يک فرايند تبديل بر روي دادههاي
خام نياز است تا اين دادهها قابليت استفاده در مدل را داشته باشند.
 .5طراحي معادالت اقتصادسنجي مدل :1در اين مرحله معادالت اقتصادسنجي مدل تخمين زده ميشوند .بهعبارتي در اين
مرحله مدل نظري به مدل اقتصادسنجي تبديل ميشود .براي اين کار ابتدا سري دادههاي معيني انتخاب ميشوند کده فدر
مي شود مقادير متغيرهاي موجود در مدل را نمايندگي ميکنند .سپس فر

مي گردد که متغيرهاي نظري بدر متغيرهدايي کده

دادههاي انتخابشده را ايجاد کردهاند ،منطبق هستند ،در نتيجه متغيرهاي دادههاي واقعي در مدل جايگزين متغيرهاي نظدري
ميشوند .سپس يک جمله خطاي تصادفي به معادله اضافه مي شود و با تعريدف فروضدي بدر روي جملده خطدا ،مددل آزمدون
ميگردد.
 .6تست و کاليبرهکردن مدل  :حتي اگر با تخمين دقيقي ،معادالت اقتصادسنجي طراحي شده باشند .ممکن است در عمدل
اين معادالت بهعلت تأثير متغيرهاي بيروني ،ناديدهگرفتن برخي پديدهها و يا متغيرهدا و يدا کيفيدت نامناسدب برخدي دادههدا،
عملکرد ضعيفي از خود بهنمايش بگذارند .در اين مرحله ،معادالت اقتصادسنجي مجدداً با دادههاي واقعي تنظيم ميشوند و در

1. Econometric estimations of equations of the model
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صورت لزوم تغييراتي در معادالت و يا دادههاي مورد استفاده صورت ميپذيرد .پس از اين مرحلده معدادالت مديتوانندد بدراي
شبيهسازي و اندازهگيري شرايط مختلف مورد استفاده قرار گيرند.
 .7شبيهسازي وضعيت پايه و تحليل حساسيت :براي ارزيابي تأثير سياستها بر عملکرد و وضدعيت اقتصدادي ،بهتدر اسدت
مشخص شود اين عملکرد و وضعيت در صورت عدم وجود اين سياستها چه حالتي پيدا ميکرد .با اين اقدام ،ميتوان وضعيت
پايه را با فر

نبود اين سياستها مدلسازي و طراحي کرد .فعاليت ديگري که در اين مرحله انجام ميشود ،تحليل حساسيت

1

است .با تحليل حساسيت ميتوان متوجه شد که نتايج مدل تا چه حد به تغييرات ارزش متغيرهاي مدل حساساند .يعني در چه
بازهاي ارزش هر کدام از متغيرهاي مدل را ميتوان تغيير داد ،بدون آنکه در نتايج مدل تغييري ايجاد شود.
 .8شبيهسازي وضعيت در صورت اجراي سياستها :در اين حالت مقاديري که براي متغيرهاي برونزا ،ابزارهاي سياستي و
ساير متغيرها بهدست آمده است وارد عمل ميشود و تأثيرات آنها بر مدل و نتايج مدل اندازهگيري ميگردد.
 .9تفسير نتايج :با مقايسه نتايج مراحل ( 7شبيهسازي وضعيت پايه) و ( 8شبيهسازي وضعيت در صورت اجراي سياستهدا)
ميتوان به ارزيابي مفيدي از سياستها پرداخت.
بايد توجه داشت با اين روش ميتوان ارزيابيهاي پيش از پيادهسازي و پس از پيدادهسدازي را انجدام داد .در موفدقتدرين
تحليلهاي اقتصادسنجي صورت گرفته تاکنون ،حجم وسيعي از داده هاي اقتصادي مربوط به يک بازه زمداني قابدل توجده (در
حدود  20سال و يا حتي بيشتر از آن) جمع آوري و مورد استفاده قرار گرفتده اسدت .در ايدن تحليدلهدا دادههدايي مربدوط بده
متغيرهاي اقتصادي اجتماعي نظير توليد ناخالص ملي ،توليد ناخالص ملي بر سرمايه ،رشد بهرهوري توليد ،اشتغال ،نرخ واقعدي
دستمزدها ،قيمتها ،نرخ بهره ،نرخ برابري ارزها و دادههايي مرتبط با توسعه فناوريهاي راهبردي باشند هزينههاي تحقيدق و

1. Sensitivity analysis

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

26
ويرايش اول،مرداد 1394

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني

توسعه بخش دولتي و بخش خصوصي ،انباشت سرمايه انساني ،1سرريز دانش و اطالعداتي در خصدوص ابزارهداي سياسدتي و
برنامههاي توسعه فناوري مًل معافيتهاي مالياتي فعاليتهاي تحقيق و توسعه و يارانههاي اين فعاليت جمعآوري شده است.
بههر حال در اين روش مهمترين ورودي ،دادههاي معتبر و دقيق در يک بازه زماني مشخص ميباشدد و بددون در اختيدار
داشتن اين دادهها ،روش اقتصادسنجي کارايي الزم را نخواهد داشت.
 -4-3مدلهاي اقتصادسنجي :مدلهاي اقتصادسنجي خرد

2

اقتصاد خرد به بررسي عملکرد و وضعيت واحدهاي اقتصادي در يک کشور ميپردازد .واحدها ميتوانند شرکتها (بهعنوان
مًال وقتي قصد بررسي وضعيت انتقال فناوري وجود دارد) و يا حتي افراد (بهعنوان نمونه وقتي قصد مطالعه وضدعيت اشدتغال
وجود دارد) باشند .از لحاظ مباني نظري ،روش اقتصادسنجي خرد مشابه اقتصادسنجي کالن ميباشدد .تفداوت عمدده ايدن دو
روش سطح تجزيه و تحليل و نوع متغيرها و دادههاي مورد استفاده آنهاست.
از نظر روششناسي ،مدلهاي اقتصادسنجي خرد به دو دسته عمده تقسيم ميشوند:


مدلهايي که از دادههاي مربوط به وضعيت گذشته بنگاههايي که سياستهاي مذکور در مورد آنهدا اعمدال شدده
است و يا از مشوق ها و مزاياي در نظر گرفتهشده استفاده کردهاند بهره ميبرند و آن را بدا وضدعيت کندوني آنهدا
مقايسه ميکنند.



مدلهايي که از دادههاي مربوط به وضعيت همزمان بنگاههايي که سياست مذکور در مورد آنها اعمال شده است و
يا از مشوقهاي در نظر گرفته شده استفاده کردهاند و بنگاههايي که اين سياستها در مورد آنها اعمال نشده است
و يا از اين مشوقها استفاده نکردهاند بهرهبرداري ميکنند و ارزيابي ها را بر اساس مقايسه وضعيت اين دو گدروه از
بنگاهها انجام ميدهد.

1 .Human capital stock
2. Arvanitis and Keilbach, 2002
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اگر از دادههاي گذشته بنگاههايي که اهداف سياستها بوده اند استفاده گدردد ،بايدد متوجده متغيرهدايي بدود کده خدارج از
سياستها ،منجر به تغيير وضعيت اين بنگاهها از گذشته تاکنون شدهاند .اگر از اين نکته غلفت گردد ،علت اصلي تغيير دادههاي
گذشته تا حال ،سياستهاي طراحي شده تفسير مي شود ،حال آنکه ممکن است در واقعيت ،علل و داليل ديگدري سدبب ايدن
تحوالت شده باشند که آنها لحاظ نشدهاند.
همچنين اگر داده هاي مربوط به دو دسته از بنگاههاي مشمول سياست و بنگاههايي که در دامنه تأثير ايدن سياسدت قدرار
نداشته اند استفاده گردد ،بايد متوجه عوامل و داليلي بود که خارج از سياستهاي تدوينشده منجر به تغييدر دادههداي ايدن دو
گروه بنگاهها ميشوند .اگر اين نکته مورد توجه قرار نگيرد ،تفاوت در دادههاي اين دو گروه را ناشي از سياستهاي طراحيشده
ميدانيم .در صورتي که ممکن است اين تفاوت ها ناشي از ساير عوامل و داليلي باشيد که ارتباطي به اين سياستها نداشتهاند
(مانند ساختار صنعت و بازار).
 -1-4-3شرايط استفاده از روش اقتصاد سنجي خرد
روش اقتصادسنجي خرد مواقعي براي استفاده مناسب است که شرايط زير مهيا باشد:


داليل کافي براي تأثير سياستها در سطح بنگاهها و سازمانها وجود داشته باشد



اهداف سياستي بهصورت مستقيم و يا از طريق برخي شاخصها قابل اندازهگيري باشند



ارتباط ميان تأثير و پيامدهاي سياستي در سطح بنگاهها و سازمانها با ابزارهاي طراحيشده با تئوريهاي اقتصادي
موجود توجيهپذير باشد



دادههاي متغيرهاي اندازهگيري براي تعداد زيادي از بنگاهها موجود باشد



دادههاي کافي از وضعيت بنگاهها قبل از پيادهسازي سياست و يا وضعيت موجود بنگاههايي کده مشدمول سياسدت
نميباشند وجود داشته باشد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني

28
ويرايش اول،مرداد 1394

 -2-4-3مراحل پيادهسازي مدل
مراحل پيادهسازي مدل هاي اقتصادسنجي خرد تا حد زيادي شبيه مراحل اجراي مدلهاي اقتصادسنجي کالن ميباشد که
در بخش قبل توضيح داده شده است .اين مراحل بهترتيب عبارتند از:


تعريف متغيرهاي هدف :تعيين متغيرهايي که اهداف سياستهاي طراحي شده بودهاند .اين اهداف ميتوانندد شدامل
هدف هاي اوليه ،ثانويه و نهايي باشند .با مشخص شدن اين متغيرها در واقدع مددل مفهدومي ارزيدابي مدا مشدخص
ميشود.



طراحي مدل اقتصادسنجي :مدل اقتصادسنجي بر اساس مدل مفهدومي مشدخص شدده و بدر مبنداي تئدوريهداي
اقتصادي و با در نظر گرفتن مالحظاتي در خصوص امکان جمعآوري دادهها طراحي ميشود.



انتخاب روش اقتصادسدنجي مناسدب :بدر اسداس مددل اقتصادسدنجي و دادههداي جمدعآوريشدده ،روش مناسدب
اقتصادسنجي انتخاب ميشود.



اجراي مدل اقتصادسنجي :در اين مرحله بر اساس دادههاي جمعآوريشدده ،مددل اقتصادسدنجي اجدرا مديشدود و
برآوردهايي از متغيرهاي مدل ارائه ميشود.



تفسير نتايج :مرحله آخر نيز تفسير نتايج اقتصادسنجي خرد است.

 -3-4-3دامنه کاربرد و محدوديتها
يکي از مهمترين مزاياي روش اقتصادسنجي خرد اين است ،تحليل ارزيابي بر اساس رابطه علت معلولي ميدان متغيرهدايي
صورت ميگيرد که اين رابطه علت معلولي خود ريشه در تئوريهداي اقتصدادي دارد .بندابراين از لحداظ نظدري ،روش کدامالً
معتبري است.
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همچنين اين روش براي ارزيابي تأثير يک سياست ،بر مجموعه بنگاه ها و يا سازماني که تحت تأثير مستقيم اين سياسدت
قرار داشتهاند (مًالً بنگاههايي که از مشوقهاي پيشبينيشده استفاده کردهاند) بسيار مناسب اسدت .امدا هنگدامي کده منظدور
ارزيابي ،تأثير غيرمستقيم اين سياست بر ساير بنگاههايي که مشمول اين سياست نبودهاند (بهعنوان مًال اثرات سرريز دانش ،يا
ارزيابي تأثير سياست بر يک بخش) اين روش بهتنهايي کافي نيست .در اين مواقع ميتوان از ترکيب اين روش با ساير روشها
مانند اقتصادسنجي کالن استفاده کرد.
مهمترين ضعف مدلهاي اقتصادسنجي وابستگي شديد آنها به حجم انبوهي از دادهها در يک بازه زماني طوالني ميباشد.
از سوي ديگر ،حجم زياد اطالعات ،هزينه و زمان اين پروژهها را افزايش مي دهدد .همانگونده کده نيداز بده تخصدص بداال از
نقطهضعف هاي ديگر اين نوع ارزيابي است .اختيار و اقتدار الزم براي دسترسي به اين حجم از اطالعات و الزام بنگاهها به ارائه
ساير اطالعات مورد نياز را نيز بايد به فهرست فوق اضافه کرد.
همانطور که مشاهده ميشود ،اغلب نقطه ضعفهاي اين روش به نحوه اجرا و مشکالت جمعآوري و دسترسي دادهها اشاره
دارد .در حاليکه اين روش از لحاظ تئوريک روش بسيار معتبري بهشمار ميرود.
 -5-3مدلهاي اقتصادسنجي :اندازهگيري بهرهوري
معموالً بهرهوري و افزايش بهرهوري بهعنوان يکي از اهداف مهم اغلب سياستها در نظر گرفته ميشود .سدطح تجزيده و
تحليل در ارزيابي بهرهوري ميتواند بهرهوري نيروي کار ،بهرهوري يک واحد اقتصادي (سطح خدرد) ،بهدرهوري يدک بخدش
صنعتي (سطح مياني) و يا بهرهوري در يک منطقه يا کشور (سطح کالن) باشد.
مطالعات صورتگرفته نشان ميدهد بهرهوري ميتواند يکي از مهمترين داليل اختالف درآمد سدرانه کشدورهاي مختلدف
باشد .بر همين اساس افزايش بهرهوري بهعنوان هدف نهايي اغلب اسناد ملي فناوريهاي راهبردي در نظر گرفته شده اسدت.
اسناد ملي فناوريهاي راهبردي ممکن است افزايش بهرهوري در سطح خدرد ،ميداني و کدالن را هددف گرفتده باشدند .روش
اندازهگيري بهرهوري ميزان موفقيت اين سياستها در افزايش بهرهوري را بررسي ميکند .مهمترين چدالش ايدن روش ،تعددد
عوامل مؤثر بر بهرهوري است .به عبارت ديگر ،شناسايي متغيرهاي کنترلي مهمترين مساله مددل اقتصادسدنجي انددازهگيدري
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بهره وري است .با توجه به اينکه شناسايي و اندازه گيري متغيرهاي کنترل در سطح مياني و کدالن بدا دشدواريهداي فراواندي
روبهرو است ،اين روش در سطح خرد امکانپذيري باالتري دارد.
با اين روش پروژه هاي زيادي در سطح خرد انجام شده است که در مهمترين آنها ،تأثير سياستهاي آزادسازي بر افزايش
بهره وري در سطح واحدهاي توليدي اندازهگيري شده است .برخي پروژهها نيز با اين روش سرريزهاي فناوري ميان بنگاهها را
اندازهگيري کردهاند.
 -1-5-3روش انجام


شناسايي واحدهاي نمونه :براي انجام ارزيابي بهرهوري نياز به دو گروه نمونه از بنگاهها است .گروه اول بنگاههدايي
هستند که بهنظر ميرسد سياستهاي طراحيشده تأثير مستقيمي بدر بهدرهوري آنهدا داشدته اسدت و گدروه دوم
بنگاههايياند که سياستهاي مورد ارزيابي ،افزايش بهرهوري آنها را مد نظر نداشتهاند.



طراحي مدل اقتصادسنجي :مدل اقتصادسنجي سنجش بهرهوري بر اساس تابع توليد طراحي ميشدود .تدابع توليدد،
تابعي است که ارتباط ميان وروديها و بروندادهاي يک فعاليت اقتصادي را مشخص ميکند.



جستجو و جمعآوري اطالعات مناسب :در اين مرحله ميبايست ،اطالعات الزم از وروديها و بروندادهاي متناسب با
مدل اقتصادسنجي جمعآوري شوند.



اجراي مدل اقتصادسنجي :در اين مرحله بر اساس دادههاي جمعآوريشده ،مدل اقتصادسنجي اجرا ميگردد.



تفسير نتايج :بر اساس اطالعات حاصل از اجراي مدل اقتصادسنجي ،تأثير سياستها بدر افدزايش بهدرهوري مدورد
تحليل و ارزيابي قرار ميگيرد.

 -2-5-3دامنه کاربرد و محدوديتها

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

31
ويرايش اول،مرداد 1394
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يکي از بزرگترين محدوديت هاي اين روش نحوه سنجش خروجيهاست .اندازهگيري "ارزش افزوده" کار دشواري اسدت
که محاسبه آن همواره با ابهاماتي همراه است .چالش ديگر اين روش ،تعدد عوامل مؤثر بر بهرهوري است .پارامترهاي متعددي
بر بهرهوري يک واحد توليد مؤثرند که تفکيک ميزان تأثير هر يک از آنها و ارزيابي تأثير سياستها بدهعندوان يکدي از ايدن
عوامل از مسائل اصلي اين روش است.
 -6-3ارزيابي توسط خبرگان

1

استفاده از پنل خبرگان 2و ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي 3از مهمترين روشهاي تصميمگيري است که در سالهداي
اخير براي ا رزيابي سياست نيز مورد استفاده قرار گرفتده اسدت .ارزيدابي توسدط خبرگدان غالبد ًا بدر اسداس قضداوت جمعدي از
متخصصان و صاحبنظران صورت ميگيرد .مبناي قضاوت ،اطالعات و برداشتهاي تجربي و شخصي و /يا تحليدل و تفسدير
شواهد و اطالعاتي است که ممکن است حاصل ارزيابي از طريق ساير روشها بوده باشند .ارزيابي از طريق خبرگان هم بدراي
ارزيابي سياستها پس از اجرا و هم براي ارزيابي سياستها پيش از اجرا مورد استفاده قرار ميگيرد.
استفاده از روش "ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي" براي ارزيابي پروژهها قبل از اجرا بهمنظور تخصيص مندابع مدالي و
حمايت ها بسيار معمول است .پنلهاي خبرگان نيز براي ارزيابي سياست ها پس از اجرا بسيار مورد استفاده قرار ميگيدرد .ايدن
روش ها در مواقعي که اطالعات و شواهد کافي وجود ندارد و ارزيابي پيامدهاي اقتصادي اجتماعي برنامهها و پروژهها از سداير
روشها قابل اندازهگيري نيست ،تصويري کلي از کيفيت و تأثير اين سياستها ارائه ميدهد .روش پنل بهخصوص هنگامي که
ارزيابان عالقهمند به بررسي جنبه هاي جديدي از تأثيرات سياستي هستند بسيار مؤثر است .تندوع تخصصدي و ذهنيتدي گدروه
خبرگان ،منبع بزرگي از ايدههاي نويي است که ميتواند بر کيفيت ارزيابي مؤثر واقع شود.

1. Expert panels and peer review
2. Expert panels
3. Peer review
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گروه خبرگان مي توانند عالوه بر اظهار نظر مراجع به نتايج و پيامدهاي يک سياست ،در مورد روند کلي ارزيابي و مدديريت
ارزيابي نيز پيشنهاداتي ارائه کنند که در ارزيابيهاي آينده از آن ها استفاده شود .اين موضوع مزيتي است که در ساير روشهدا
کمتر به چشم ميخورد.
 -1-6-3شرايط استفاده از خبرگان
استفاده از نظرات خبرگان از منعطفترين روشهاي ارزيابي سياست است .اما براي استفاده از آن ميبايست شرايطي مهيدا
باشد که مهمترين آنها عبارتند از:
اعضاي جامعه علمي با دانش کافي و خبرگان مرتبط با حوزه ارزيابي در دسترس بوده و براي مشارکت در فرايندد ارزيدابي
تمايل داشته باشند.
توقعات و سؤاالت از گروه خبرگان بايد در حد دانش و آگاهي آنها باشد .پيشفر

روشهاي استفاده از نظرات خبرگان،

بهرهبرداري از دانش تخصصي و انباشتي حاصل از تجربه و دانش اين افراد است.
 -2-6-3مراحل انجام روش استفاده از خبرگان


مشخص شدن موضوعات مورد بحث :در روش هاي اسدتفاده از نظدرات خبرگدان ،قبدل از هدر چيدزي مديبايسدت
موضوعاتي که خبرگان قرار است راجع به آن ها نظر دهند ،مشخص شود .معموالً اين موضدوعات توسدط کارفرمدا
(نهاد ارزيابيکننده) تعيين ميشود.



انتخاب رييس پنل يا گروه خبرگان :با توجه به موضوعات مورد بحث ،فردي با دانش و تجربه بداالي تخصصدي و
مديريتي بهعنوان رييس پنل انتخاب ميگردد.



انتخاب اعضاي پنل با گروه خبره :با هماهنگي و مشارکت کارفرما و رييس پنل ،اعضاي خبرگان انتخاب ميگردند.



برنامهريزي پنل :زمانبندي و نحوه اجراي فرايند ارزيابي توسط اعضا و با مشارکت کارفرما مشخص ميشود.
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شناسايي و پشتيباني نيازهاي اطالعاتي پنل :در اين مرحله کليه شواهد ،دادهها و اطالعات مورد نياز براي قضاوت و
تصميمگيري گروه خبرگان شناسايي ،تهديد و در اختيار آنها قرار داده ميشود.



اجراي ارزيابي :اعضاي پنل ،مديريت رييس پنل در خصوص موضوعات مورد بحث مطابق برنامهريزي انجامشده به
جمعبندي ميرسند.

 -3-6-3دادههاي مورد نياز
هرچند در اين روش ،برخالف روشهاي کمّي که پيشتر توضيح داده شد ،عمليات خاصي بر روي دادهها صورت نميپذيرد.
اما دادهها بهعنوان يکي از وروديهاي اصلي قضاوت خبرگان اهميت زيادي دارند .دادهها مديبايسدت دقيدق و کدافي بدوده و
ساختار آنها بهگونه اي باشد که خبرگان بدون نياز به انجام عمليات پردازش بتوانند آن را تفسير و تحليل کنند.
 -4-6-3دامنه کاربرد و محدوديتها
روشهاي استفاده از نظرات خبرگان روشهاي منعطف و اثربخشي هستند که هم براي ارزيابيهاي پس از پيدادهسدازي و
هم براي ارزيابيهاي پيش از پيادهسازي مورد استفاده قرار ميگيرند.
به نسبت ساير روشها ،اين روش کم هزينه است .هرچند برگزاري پنل در مقايسه با ارزيابي توسط اعضداي جامعده علمدي
هزينههاي پشتيباني بيشتري را ميطلبد .در موضوعاتي که به حوزههاي خاص و محدودي از علم و تخصص مربوط ميشدوند
بهتر است از روش ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي استفاده گردد و در حوزههاي کالنتر از پنل .استفاده از ارزيدابي توسدط
اعضاي جامعه علمي براي ارزيابي و انتخاب پروژههاي تحقيق و توسعه و حمايت از آنها بسيار معمول است.
استفاده از پنل خبرگان براي ارزيابي سياست در موضوعات مناقشه برآيند که نياز به اجماع و توافق گروههداي متعددد دارد،
توصيه ميشود.
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2

در مطالعه ميداني به جاي مطالعه موضوع تحت شرايط کنترلشده ،به مشاهده مستقيم در شرايط واقعي پرداخته مديشدود.
مطالعه ميداني نيازمند استفاده از طيف وسيعي از روشها و تکنيکهاي مختلف است.
مطالعه موردي يکي از روش هاي مطالعه ميداني است که در ارزيابي سياست مورد استفاده قرار ميگيرد .در مطالعه موردي،
ارزياب به تعامل اجتماعي مستقيم با موضوع ارزيابي ميپردازد .ارزيابي با اين روش مستلزم استفاده از روشها و دادههاي کمّي
و کيفي از قبيل پيمايش ،تحليل محتوا ،تحليل آماري دادههاي ثانويه و نهايتاً مشاهده مستقيم است .ارزيدابي نهدايي ندوعي از
استنتاج تفسيري است که بر اساس اين منابع اطالعاتي و روشهاي تحليلي متعدد استخراج ميشود.
مطالعه ميداني و مطالعه موردي از روش هاي تحقيق کيفي در علوم اجتماعي ميباشند که در سالهاي اخيدر مدورد توجده
بسياري از محققان قرار گرفته است.
براي ارزيابي سياست به روش مطالعه ميداني با مطالعه موردي ،الزم است ارزيابي با بررسي و مشاهده دقيق شامل گفتگو و
مصاحبه با ذينفعان مختلف سياست ،بررسي اسناد و مدارک ،تحليل دادههاي کمّدي از پيامددها و اثدرات سياسدتهدا و سداير
روشها به مطالعه سياست و نتايج آن بپردازد.

1. Field study
2. Case study

 -4فصل چهارم:
جمعبندي و ارائه روش پيشنهادي
براي ارزيابي
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 -1-4مقدمه
همانطور که پيشتر توضيح داده شد ،ارزيابي سياست ها و اهداف بيش از آنکه از ماهيتي نظري برخوردار باشد ،متعلق بده
حوزه اجرا و عملياتي است .اجرايي بودن اين حوزه ،ضرورت نوآوري در روش پيشنهادي براي بخش پايش و ارزيابي اسناد ملي
فناوري را کمرنگ مينمايد .بنابراين ،آنچه در اين قسمت الزم است تا بهعنوان روش پيشنهادي بر آن تأکيد گردد ،ارائه يدک
جمعبندي از روشها و قالبهاي موجود ارزيابي و واگذاري تصميم براي انتخاب روش مناسب به سياستگذار و اجراکننددگان
سند است.
تاکنون با مرور ادبيات صورت پذيرفته ،تعريف ،جايگاه ،قالبهاي عمومي و گامهاي ارزيابي و تحليل تأثيرات مورد بررسي
قرار گرفت .بر اساس اين بررسي ،پايش و ارزيابي سياستها و اهداف عبارت است از مطالعه تأثير مجموعهي هدايتشدهاي از
راهبردها ،سياستها ،اقدامات و برنامهها بر وضعيت اهداف کال ن و خرد و تعيين چرايي موفق بودن يا ناکام بودن دستيابي بده
اين اهداف .بر اساس اين تعريف ،يکي از مهمترين نکاتي که بايد در ارزيابي سياستها مورد توجه قرار بگيرد همراستايي ايدن
ارزيابي با جهتگيريهاي باالدستي است.
چارچوب کلي گامهايي که بايد در مؤلفه برنامه ارزيابي و بهروزرساني اسناد ملي توسعه فناوريهداي راهبدردي طدي شدود
شامل  3مرحله اساسي است که در ادامه تشريح ميگردد:
 -2-4تدوين شاخصهاي ارزيابي کارايي و اثربخشي
در اين گام ،ميبايست انواع شاخصهاي اندازهگيري کننده اهداف خرد و کالن هر يک از فناوريها احصاء شدوند .در ايدن
گام ،ميبايست شاخصهاي مربوط به راستيآزمايي ارکان جهتساز همانند اهداف کالن و هم شاخصهاي مرتبط بدا برنامده
اقدامات و سياست ها مانند اهداف خرد را احصاء و بررسي نمود .نکته مهم و قابل تأمل اين است که اين شاخصها ميبايسدت
هم خروجيها و هم پيامدها را ارزيابي کنند .به عبارت ديگر هم شاخصهاي مرتبط با اثربخشي ميبايسدت تددوين و ارزيدابي
گردند و هم شاخصهاي مرتبط با کارايي.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و
راهبري شبكه برق ايران

37
ويرايش اول،مرداد 1394

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني

 -3-4تدوين مکانيزم ارزيابي
روشهاي مختلفي در مرور ادبيات براي ارزيابي و تحليل تأثيرات نام برده شد که هرکدام آنها ويژگيها و نقداط قدوت و
ضعف مربوط به خود را داشتند .سياستگذار يا ارزيابيکننده يک سند ملي توسعه فناوري الزم است تا با توجه به شرايط خاص
مرتبط با موضوع خود ،از روش (هاي) متناسب ارزيابي (پيمايش نوآوري ،مدلهداي اقتصادسدنجي (کدالن ،خدرد ،بهدرهوري)،
ارزيابي توسط خبرگان ،مطالعات موردي و تحليل شبکه) بهره گيرد.
بهمنظور فراهمآوري بستر تصميمسازي براي سياستگذاران ،ميتوان جدولي مقايسهاي از روشهاي مختلف ارزيابي ارائده
نمود .جدول زير با ارائه خالصهاي از ويژگيهاي هر روش از ابعاد مبناي روش ،نقاط ضعف و قوت ،جنس دادههاي موردنياز و
شرايط استفاده ،سياستگذاران را در انتخاب متناسبترين روش با موضوع سند راهبردي کمک ميکند.
جدول ( :)1-4ويژگيهاي روشهاي ارزيابي
روش

مبناي نظري

پيمايش نوآوري جمعآوري و تحليل
گسترهي وسيعي از
دادههددا مبتنددي بددر
نظرات خبرگان
اقتصادسددنجي -معادالت سداختاري
بددر اسدداس مبدداني
کالن
اقتصددداد و بدددراي
توضيح روابط علدي
معلولي ميان اجزا
اقتصادسددنجي -بررسددي عملکددرد و
وضعيت واحددهاي
خرد
اقتصادي بر مبنداي
معادالت ساختاري

اقتصادسددنجي -بررسددي بهددرهوري
واحدهاي اقتصادي
بهرهوري
بر مبناي روش هاي
اقتصادسنجي

نوع

شرايط استفاده

قوت
ضعف
دادهها
وجددود خطددر جانبداراندده بددودن برخدددورداري از نظدددرات افدددراد کمددددي -ارزيابي سياستهاي کالن
که اثرگذاري بر شداخص-
نظرات افراد متخصدص  -عددم متخصددص و در محوريددت قددرار کيفي
هاي ملي نوآوري دارند
درنظرگيري فاصله زمداني تدأثير دادن موضوع نوآوري
سياستها در ارزيابي
ارزيابي تأثير سياستهداي
دشددواري در جمددعآوري حجددم دقدت بدداال و ارائده تحليددلهددا و کمي
کالن بر فاکتورهاي رفداه
زيادي از اطالعدات اقتصدادي -تنايجي مبتني بر منطق رياضي
اقتصادي کشور
اجتماعي معتبر و دقيدق در يدک
بددازه زمدداني مشددخص-زمددان و
هزينه باال
ارزيابي تأثير سياستها بدر
عدم تواندايي در درنظرگيدري در دقدت بدداال و ارائده تحليددلهددا و کمي
مجموعدده بنگدداههددا و يددا
تأثيرات غيرمستقيم سياسدتهدا نتايجي مبتني بر منطق رياضي
سازمان (سطح خرد)
ماننددد اثددرات سددرريز دانددش -
وابستگي شديد آن ها بده حجدم
انبوهي از داده هدا در يدک بدازه
زماني طوالني -
بررسي تأثير سياستها در
دشدددواري در حدددوزه سدددنجش دقدت بدداال و ارائده تحليددلهددا و کمي
سطح خرد
خروجي (ارزش افدزوده)  -تعددد تنايجي مبتني بر منطق رياضي
عوامل مؤثر بر بهرهوري
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روش

مبناي نظري

جمعآوري اطالعات
گروه کنترل
بددر مبندداي نظددرات
خبرگددان و تحليددل
آنهددا بددر اسدداس
روشهاي آماري
تحليدل هزيندده -بررسي اثرات مًبت
و منفي اجتمداعي-
فايده
اقتصددادي ناشددي از
اعمال سياستها با
اسدددتفاده از روش-
هاي کميسازي
ارزيددابي توسددط جمعبنددي نظدرات
متخصصين
خبرگان

مطالعات موردي

بهينهگزيني
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ضعف

نوع

قوت
دادهها
تفکيک اثرات سياسدتي از سداير کمي
عوامل تأثيرگذار بر شاخصهداي
رشد بنگاهها

شرايط استفاده
ارزيابي کارايي و اثربخشي
سياستها در سطح خرد

دشواري در محاسبه هزينههدا و همهجانبه بودن :پوشدش کامدل کمددددي -ارزيددابي تعددداد محدددودي
پددروژههدداي بددزرگ و ندده
فايدههدا در زمداني آيندده (عددم هزينهها و فايدههداي مشدهود و کيفي
تعداد زيادي پروژه کوچک
نامحسوس ،در افق زماني حال و
قطعيت باال)
آينده ،و در گدروههداي هددف و
غير هدف

شرايطي کده اطالعدات و
دقت کمتر در مقايسده بدا سداير کيفي
کمهزينه بودن
دادههدداي کددافي بدددراي
روشها
تحليلهداي کمدي وجدود
ندددددارد – در شددددرايط و
سياستهايي که اختالف-
نظر بر سر آنها زياد است
کمددددي -در شرايطي که ارزياب بده
پيمددايش ،تحليددل برخورداري از طيف گستردهاي از پرهزينه بودن و زمان
تعامل اجتماعي مستقيم با
کيفي
محتدددوا ،تحليدددل وروديهدداي داده مشددتمل بددر
موضوع ارزيابي
آمدداري و مشدداهده مشاهده مستقيم
مسدددتقيم شدددرايط
واقعددي و نتيجدده-
گيري بر اساس آن
يددادگيريهدداي حاصددله
يادگيري از مقايسه بهرهگيدري از تجدارب موفدق و ناديده گدرفتن تمدام جنبدههداي کيفي
ميبايست بدهعندوان يدک
عملکرد يک واحدد ناموفق ساير کشورها (يا واحدها) اثددددرات سياسددددت – خطددددر
ورودي در طراحدددي و يدددا
با نمونههاي موفدق در طراحي سياستها
ندداهمخواني مکدداني زمدداني از
ارزيددابي سياسددت مدددنظر
مطالعات تطبيقي
و ناموفق
سياسدددتگدددذاران مدددورد
استفاده قرار گيرد

بر مبناي اين جدول ،سياستگذار ميتواند نيازهاي مسئله خود را با ويژگيهاي بيان شده براي هدر روش تطبيدق داده و
مکانيزم و يا روش مناسب ارزيابي را برگزيند .با توجه به اينکه روش ارزيابي توسط خبرگان نسبت به ساير روشها دقيق تدر و
کم هزينه تر مي باشد ،در اين سند از اين روش براي ارزيابي اهداف کالن و خرد با توجه به شاخص هاي تعيين شده اسدتفاده
مي شود.
 -4-4تدوين ساختار نظارت و بهروزرساني
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پس از تدوين شاخصهاي ارزيابي و تدوين مکانيزم ارزيابي ،ميبايست ساختار نظارت و بهروزرسداني سدند تعيدين گدردد.
عموماً هر سند ملي توسعه فناوري مي بايست هر چند سال يکبار ،مورد بازنگري قرار گرفته و بررسي مجدد شود .اين موضدوع
به دليل اين است که هم خود فناوري در حال تغيير و تحول است ،هم شرايط محيطي آن فنداوري اعدم از محديط اقتصدادي،
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي آن فناوري در حال تغيير است و هم توانمندي شرکتها و بنگاههاي داخلي تغيير نموده و متناسب
با اين تغييرات هم ارکان جهتساز ،هم برنامه اقدامات و سياستها و برنامه عملياتي ميبايسدت بدازنگري ،اصدالح و تکميدل
گردد.
با توجه به موارد فوق ،ميبايست ساختاري متشکل از تمامي ذينفعان در زمينه توسعه نرم افزارهاي شدبکه بدرق ،اعدم از
سازمانها و ارگان هاي دولتي ،دانشگاهيان و پژوهشگران و متخصصين ،و همچنين صاحبان صدنايع و بنگداههداي خصوصدي
تأثيرگذار وظيفه ارزيابي و بهروزرساني را بر عهده داشته باشد .اين ارزيابي و بهروزرساني هم ميتواند موردي و مقطعي بندا بده
ضرورت بوده و اهداف تعيين شده براي هريک از فناوري ها را بازنگري کند و هم ميتواند به طور منظم هر  3يا  5سال يکبار
به منظور بازنگري و اصالح اين اهداف رخ دهد .با توجه به اينکه اهداف تعيين شده در نقشه راه هر يک از فناوري ها از نظدر
زماني با يکدي گر تفاوت دارند ،در نتيجه در اين سند ارزيابي به صورت موردي براي هريک از اين فناوري ها انجام خواهد شدد
].[5

 -5فصل پنجم:
فرايند ارزيابي نقشه راه توسعه
نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري
شبکه برق
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 -1-5مقدمه
مکانيزمي که در اين سند براي ارزيابي تحقق اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي در نظر گرفتده شدده اسدت
شامل مراحل اصدلي زيدر ميباشد:
 تدوين شاخصهاي عملکردي و اثربخشي
 شناسايي منابع اطالعاتي براي اندازه گيري شاخصها
جمع آوري اطالعات و مقايسه با معيارهاي کمي تعيين شده
 تفسير نتايج و ارائه پيشنهاد
مرحله اول از مکانيزم ارزيابي سند که شامل تددوين شداخصهداي عملکدردي و اثربخشدي مديباشدد قبددل از اجرايددي
شدن سند صورت ميپذيرد .در اين مرحله براي اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي هر يک از فناوريها تعددادي
ميتوان ميزان
شاخص تعريف شده است  .پس از آغاز اجرايي شدن سند و تشکيل ستاد راهبدري سدند ،مندابع اطالعداتي کده 
شاخصها اندازه گيري

شاخصها را با کمک آنها تعيدين کدرد ،شناسدايي شدده و طدي دورههداي زمداني مشدخص مقدادير
ميپذيرد .در ادامه شاخصهاي
شده و نتايج حاصل از آن مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگريهاي الزم صورت 
مورد نياز جهت به کارگيري نرمافزارهاي شبکه برق و نحدوه دسدتيابي بده آنهدا مدورد بررسي قرار گرفته است.
 -2-5تدوين شاخصهاي عملکردي و اثربخشي
شاخص ،استانداردي است که دستيابي به آن نشاندهنده نيل بده مقصدد مديباشدد .جزئيدات شداخصهدا تعيددين کننددده
گيدريهدا مديتوانندد کمدي ،کيفددي و

طرز اندازهگيري دامنه دستيابي به اهداف عيني در زمانهاي مختلف مديباشدد .انددازه
يا رفتاري باشند .شاخصها همان ابزار نظارت بر پيشرفت سطوح راهبردي هستند که ناظر بر طبق آنها ميزان تحقق آن سطح
را اندازهگيري مينمايد .از همينرو شاخصها ميبايد ابعاد مختلف سطوح راهبردي را مورد توجده قدرار دهندد بده شدکلي کده
پيشرفت امور بر اساس شاخصها تضمين کننده تحقق کامل اقدامات گردد.
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با توجه به موارد مطرح شده ،در اين بخش شاخصها در سطوح اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي طراحدي
شددهاندد .در ادامده شداخصهداي تعيدين شدده بدراي بررسدي تحقدق اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي براي

هر يک از فناوري ها در جداول زير آورده شدهاند.
جدول ( :)1-5شاخص هاي ارزيابي اهداف کالن توسعه نرم افزارهاي شبکه برق
حوزه اهداف

شاخص
توليد نرم افزار راهبري شبکهي برق
توليد نرمافزار مطالعات بهرهبرداري شبکه

توليد نرم افزارهاي بومي و بهرهبرداري از
آنها در حوزههاي راهبردي

توليد نرمافزار مطالعات حفاظت شبکهي برق
توليد نرمافزار مطالعات برنامهريزي توسعه شبکهي برق
توليد نرمافزار مطالعات شبکههاي توزيع

دستيابي به جايگاه نخست در بين کشورهاي
منطقه در زمينه صادرات نرمافزار به بازارهاي
منطقهاي و بينالمللي

جايگاه نخست در بين کشورهاي منطقه در زمينه صادرات نرم افزار
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جدول ( :)2-5شاخص هاي ارزيابي پروژههاي توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق
نام طرح

افق اجراي
طرح

شاخص

توليد نرم افزارکد منبع باز( )Open Sourceملي براي هر
پروژه طراحي و پياده سازي مدل داده واحدهاي محاسباتي
يک سال و نيم
گونه توسعه نرم افزارهاي مهندسي صنعت برق توسط ذي نفعان
مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق

توليد نرم افزارکد منبع باز( )Open Sourceملي براي هر
گونه توسعه نرم افزارهاي مهندسي صنعت برق توسط ذي نفعان

پروژه طراحي و پياده سازي رابط کاربري واحدهاي
محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق

پروژه ايجاد واحد تست و سنجش کيفيت نرم افزارهاي
يک سال و سه تدوين مکانيزم صحت سنجي عملکرد واحدهاي محاسباتي نرم
واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو
افزارها
ماه
شبکه برق

پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار راهبري شبکهي برق

دو سال

توليد نرم افزار بومي تست شده از لحاظ صحت عملکرد
محاسباتي در حوزه راهبري با رويههاي نرم افزاري بسته 1

دو سال

توليد نرم افزار بومي تست شده از لحاظ صحت عملکرد
محاسباتي در حوزه راهبري با رويههاي نرم افزاري بسته 2

يک سال و نيم

توليد نرم افزار بومي تست شده از لحاظ صحت عملکرد
محاسباتي در حوزه راهبري با رويههاي نرم افزاري بسته 3

دو سال

توليد نرم افزار بومي تست شده از لحاظ صحت عملکرد
محاسباتي در حوزه بهره برداري با رويههاي نرم افزاري بسته 1

پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات بهرهبرداري
شبکه
دو سال

توليد نرم افزار بومي تست شده از لحاظ صحت عملکرد
محاسباتي در حوزه بهره برداري با رويههاي نرم افزاري بسته 2
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افق اجراي
طرح

دو سال
پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات برنامهريزي
توسعهي شبکه

پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات حفاظت
شبکهي برق

شاخص
توليد نرم افزار بومي تست شده از لحاظ صحت عملکرد
محاسباتي در حوزه برنامهريزي توسعه با رويههاي نرم افزاري
بسته 1

توليد نرم افزار بومي تست شده از لحاظ صحت عملکرد
يک سال و نه
محاسباتي در حوزه برنامهريزي توسعه با رويههاي نرم افزاري
ماه
بسته 2
توليد نرم افزار بومي تست شده از لحاظ صحت عملکرد
دو سال و شش
محاسباتي در حوزه برنامهريزي توسعه با رويههاي نرم افزاري
ماه
بسته 1

دو سال

توليد نرم افزار بومي تست شده از لحاظ صحت عملکرد
محاسباتي در حوزه توزيع با رويههاي نرم افزاري بسته 1

پروژه طراحي و پياده سازي نرمافزار مطالعات شبکههاي
توزيع
يک سال و سه
ماه

توليد نرم افزار بومي تست شده از لحاظ صحت عملکرد
محاسباتي در حوزه توزيع با رويههاي نرم افزاري بسته 2
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جدول ( :)3-5شاخص هاي ارزيابي اقدامات توسعه نرم افزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق
اقدامات

مدت اجرا
(ماه)

تعريف خوشه پروژههاي ملي به عنوان عامل تحريک شبکههاي
نوآوري و با هدف استفاده حداکًري از ظرفيتهاي کشور (اشخاص
حقيقي ،شرکتهاي دانش بنيان و )...
تدوين برنامه راهبردي مرکز

تشکيل مرکز توسعه
نرم افزارهاي شبکه برق

اخذ موافقت تأسيس مرکز از مراجع
ذيربط
انجام اقدامات اجرايي الزم در خصوص
شروع به کار دبيرخانه مرکز
تامين محل استقرار دبيرخانه مرکز و
تجهيز آن (سخت افزاري و نرم افزاري)
تشکيل مرکز و تامين کادر اداري مورد
نياز
حمايت مالي از پايان نامههاي کارشناسي
ارشد مطالعاتي
حمايت مالي از پايان نامه هاي کارشناسي
ارشد کاربردي

ايجاد فضا براي توسعه
تواناييهاي بازيگران در
حوزه توسعه دانش
براساس نيازمنديهاي
موجود

حمايت مالي از پايان نامه هاي دکتري
حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج
پايان نامه ها در  3سال اول
حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج
پايان نامه ها در  3سال دوم
حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج
پايان نامه ها در  3سال اول

شاخص

به تفصيل در جدول ( )2-5بيان شده است
8

تدوين  6گزارش با توجه به متدولوژي تدوين
برنامه راهبردي بنگاه

6
3

تاسيس و راهاندازي يک مرکز متولي توسعه
نرم افزارهاي شبکه برق

3

حمايت مالي از  20پايان نامه با در نظر گرفتن
استانداردهاي مورد قبول مرکز توسعه
نرمافزارهاي شبکه برق

حمايت مالي از  20پايان نامه با در نظر گرفتن
استانداردهاي مورد قبول مرکز توسعه
نرمافزارهاي شبکه برق

حمايت مالي از  20پايان نامه با در نظر گرفتن
استانداردهاي مورد قبول مرکز توسعه
نرمافزارهاي شبکه برق

حمايت مالي از  2پايان نامه با در نظر گرفتن
استانداردهاي مورد قبول مرکز توسعه
نرمافزارهاي شبکه برق

حمايت مالي از  4پايان نامه با در نظر گرفتن
استانداردهاي مورد قبول مرکز توسعه
نرمافزارهاي شبکه برق

حمايت مالي از  8پايان نامه با در نظر گرفتن
استانداردهاي مورد قبول مرکز توسعه
نرمافزارهاي شبکه برق
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اقدامات
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مدت اجرا
(ماه)

شاخص

تأسيس دفتر ارتباط با تشکلهاي علمي،
صنفي و غيردولتي حامي توسعه فناوري
حفاظت در شبکه برق

12

مطالعه و شناسايي زمينههاي توسعه
تشکلهاي علمي ،صنفي و غيردولتي
حامي فناوري حفاظت در شبکه برق و
راهکارهاي انگيزشي و حمايتي از آنها

6

ايجاد و توسعه شبکه اطالعرساني به
تشکلهاي فعال به منظور ارائه آخرين
اخبار و تحوالت و تصميمات اخذ شده در
حوزه فناوري حفاظت در شبکه برق

12

ارائه خدمات علمي به تشکلهاي فعال و
زمينهسازي براي برقراري تبادل علمي و
فني بين آنها و ساير تشکلهاي داخل و
خارج کشور

12

-

ايجاد بانک اطالعاتي مناسب براي استفاده پژوهشگران اين حوزه و به
اشتراک گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اين بانک اطالعاتي

12

تاسيس يک بانک اطالعاتي با مشخصات ذکر
شده

مطالعه و بررسي سطح فني توليد کشور و
پتانسيل موجود

3

 1گزارش با مشخصات ذکر شده

مطالعه تطبيقي در زمينه مکانيزم حمايت
ساير کشورها

3

 1گزارش با مشخصات ذکر شده

تدوين قوانين و مقررات حمايت از توليد
داخل با زمان بندي مشخص

3

 1گزارش با مشخصات ذکر شده

هماهنگي و ابالغ به تمامي نهادهاي
مرتبط

2

-

کمک به ايجاد و تقويت
جايگاه تشکلهاي علمي،
صنفي و غيردولتي حامي
توسعه نرم افزارهاي
شبکه برق (تحريک
ايجاد انجمنهاي دانشي
در ارتباط با نرم افزارهاي
شبکه برق)

تدوين قوانين و
دستورالعملهاي الزام آور
جهت استفاده از نرم
افزارهاي بومي در حوزه
هاي اولويتدار

راهاندازي يک انجمن صنفي در زمينه توليد
کنندگان نرم افزارهاي شبکه برق

 2مطالعه

ايجاد يک بانک اطالعاتي مناسب با مشخصات
ذکر شده با توجه به استانداردهاي مرکز
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اقدامات
راهاندازي دفتر برنامهريزي و حمايت از
مالکيت معنوي نوآوريها و اختراعات نرم
افزارهاي شبکه برق

ايجاد سازوکارهاي
حمايت از مالکيت معنوي
در زمينه نرمافزارهاي
شبکه برق
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مدت اجرا
(ماه)

6

شاخص

تشکيل دفتر برنامه ريزي و حمايت از مالکيت
معنوي با مشخصات ذکر شده

ايجاد زيرساختهاي مختلف حمايت از
مالکيت معنوي در حوزههاي مرتبط با نرم
افزارهاي شبکه برق

-

بررسي و ايجاد زير ساختهاي قانوني و
حقوقي مورد نياز

 2گزارش

انتشار کتب و مقاالت در ارتباط با نقش
مالکيت فکري در توسعه فناوريهاي
مرتبط با نرم افزارهاي شبکه برق

هر  2سال يک کتاب و  5مقاله

در نظر گرفتن مالحظاتي به جز مالحظات اقتصادي در تصميمگيريها
و سياستگذاريها

شاخصي براي اين اقدام قابل احصا نيست

ايجاد واحد تست و سنجش کيفيت نرم افزارهاي واحدهاي محاسباتي
مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق

به تفصيل در جدول ( )2-5بيان شده است

استفاده از استانداردهاي مدل داده مانند  CIMو در صورت عدم
امکان استفاده از مدل داده استاندارد،تدوين مدل داده اي با استفاده از
نقطه نظر متخصصان

به تفصيل در جدول ( )2-5بيان شده است

استمرار مطالعات راهبردي مورد نياز

هر دو سال يک مطالعه به همراه  6گزارش
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ايجاد سازوکار مناسب به
منظور تامين منابع مالي
پايدار
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مدت اجرا
(ماه)

مطالعه و بررسي انواع روشهاي تامين
مالي

3

مطالعات تطبيقي در زمينه مکانيزم تامين
مالي ساير کشورها در زمينه توسعه نرم
افزارهاي شبکه برق

4

شاخص

 1گزارش

 2گزارش

تدوين مکانيزم تامين منابع مالي پايدار
براي توسعه نرم افزارهاي شبکه برق

4

 1گزارش

هماهنگي و رايزني با مراجع ذيربط

3

-

ايجاد سازوکارهاي مناسب جهت تبليغ نرمافزارهاي توليد شده همانند
تهيه نسخهي آزمايشي(دمو) به جهت معرفي نرمافزار

ايجاد سايت اختصاصي پويا جهت اطالع رساني
و تبادل نظر با کاربران در توسعه روابط با
مشتريان

تست نرم افزارهاي بومي از لحاظ صحت عملکرد محاسباتي

تدوين مکانيزم تاييد نمونه

 -3-5تدوين ساختار نظارت ،به روزرساني و مکانيزم ارزيابي
همانطور که اشاره شد ،به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کداري انديشديده شدده و سداختار نظدارتي بدراي آن
تعيين گردد .وزارت نيرو وظيفه سياستگذاري کالن ،هماهنگي و نظارت کالن بر اجدراي ايدن سدند را بدرعهده دارد .مرکز ملي
توسعه نرمافزارهاي شبکه برق بر نحدوه اجدراي ايدن سدند نظدارت مديکندد و بازنگريهاي الزم در سدند و گدزارش کدالن
مربوطه را در فواصل زماني مشخص ارائه خواهد نمود .اين مرکز با ايجاد ساز و کارهاي الزم و استفاده از نهادهداي مختلدف،
ضمن انجام تصميمگيريهاي الزم ،وظيفده نظدارت بر تحقق اهداف سند و ارزيابي پيشرفت کدار را بدر عهدده دارد .از جملده
وظايف اصلي اين مرکز ميتوان بده مدوارد زيدر اشاره کرد:
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سياستگذاري اجرايي ،راهبري ،هماهنگي و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي الزم براي توسعه نرم افزارهداي شدبکه
برق در کشور



نظارت و پيگيري اجراي دقيق و کامل مفاد سند



پايش شاخصهاي عملکردي و اثربخشي

 -4-5مکانيزم عملکرد
با توجه به وظايف مطرح شده براي اين مرکز ،ميبايست مکانيزمي انديشيده شود کده بده عندوان چدارچوبي بدراي انجدام
فعاليتهاي ارزيابي در نظر گرفته شود .همدانطدور کده اشداره شدد ،از جملده وظدايف اصدلي مرکز ملي توسعه ندرمافزارهداي
شبکه برق نظارت و پيگيري اجدراي دقيدق و کامدل مفداد سدند و پدايش شداخصهداي عملکردي و اثربخشي ميباشد .لدذا
اعضاي مرکز جهت انجام وظايف در نظر گرفته شده مديبايسدت جلسدات مددنظم ماهانده را برگدزار کدرده و در فاصدله بدين
جلسات از طريق همکاري و اخذ آمار و گزارشها از دسدتگاههداي متدولي حوزههاي مرتبط ،شاخصهاي تعيين شده را ارزيابي
کرده و پدس از نهداييسدازي و تلفيدق آنهدا گدزارش آن را در دورههاي زماني 6

ماهه به وزارت نيرو اعالم نمايد.

اعضاي مرکز موظفند طبق نتايج حاصل از ارزيابي شاخصها ،اقدامات الزم را جهت اطميندان از تحقدق سددند درافدق 10
ساله ،اتخاذ کنند .ستاد راهبري سند در صورت نياز به اصالح ساختارها و سداز و کارهداي نهدادي ذيددربط ،از طريدق مراجدع
ذيصالح گردش کار را انجام خواهد داد.

همچنين مرکز موظف است به رصد فناوريهاي مرتبط و در حال توسعه در اين حوزه بپردازد و گزارش آن را طي دورههاي
زماني  2ساله ارائه نمايد .با توجه به روند تحوالت و نيز وضعيت پيشرفت سند ،الزم است سند طي دورههداي  2سداله مدورد
بازبيني و تجديدنظر قرار گيرد.

وضعيت پيشرفت بر اساس شاخصهاي اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي مشخص ميشود .در صورتي که
پس از گذشت  3سال از آغاز اجراي سند ،ميزان تحقق هر يک از شاخصهاي درنظر گرفته شده تا آن مقطع زمداني بده طدور
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ميانگين کمتر از  30درصد باشد ،ستاد راهبري سند بايد نسبت به توقف اجرا اقدام نمايدد و تصدميمات الزم را اتخداذ کندد .در
صورتي که ميزان تحقق شاخصها کمتر از  70درصد باشد بايستي سند از سوي ستاد راهبري مورد بدازنگري و اصدالح قدرار
گيرد .همچنين در صورت تحقق بيش از  70درصد شاخصهاي مذکور ،ستاد راهبري ميتواند بدا بررسدي گلوگداههدا و مواندع
موجود بر سر راه تحقق کامل هر يک ازاقدامات و برنامهها نسبت به رفع آنها و ادامه اجراي سند اقدام نمايد.
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نتيجه گيري
مرحله ششم اين سند به عندوان آخدرين مرحلده از طدرح " تدوين سدند راهبدردي و نقشده راه توسدعه فنداوري طراحدي،
پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبکه برق ايران" به تدوين برنامه ارزيابي و به روزرساني اين سدند
پرداخته است .در اين مرحله مشخص شد که چه افرادي در چه ساختاري و بر اساس چه شاخصها و معيارهايي بايد به ارزيابي
پيشرفت اجدراي سند در طول بازه زماني تعريف شده بپردازند .براي ايدن کدار ابتددا شداخصهدايي در سدطح اهدداف کدالن،
پروژههاي فني و اقدامات مديريتي تعريف شد .سپس ساختار نظارت ،به

روزرساني و ارزيابي سدند مشدخص شدد.

در نهايت تعيين گرديد که مرکز ملي توسعه نرمافزارهاي شبکه برق در بازه هاي زمداني  6ماهده بدده پيگيدري و ارزيدابي
اجراي سند بر اساس شاخصهاي تعريف شده بپردازد و گدزارش آن را بده وزارت نيرو ارائده کندد .همچنين مقرر شد اين مرکز
با توجه به وضعيت پيشرفت سند نسبت به بازنگري آن اقدام نمايد.

 مطالعه و، پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل،سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنآوري"طراحي
راهبري شبكه برق ايران
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