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سيستمهاي قدرت بايد بهگونهاي طراحي و بهرهبرداري گردند تا تامين انرژي الكتريكي براي مشتركين از پيوستگي و
كيفيت قابلقبولي برخوردار باشد .با پيشرفت تكنولوژي ,مشتركين روز به روز نسبت به قطعيهاي برق حساستر شدهاند
بهطوريكه قطعي برق حتي براي چند لحظه ،ممكن است خسارات سنگيني را براي مشتركين و شركتهاي برق در پي داشته
باشد .نارضايتي مشتركين عامل مهمي است كه شركتهاي عرضهكننده برق را وادار به بهبود تداوم سرويسدهي به مشتركين
خود ميكند .پيوستگي در تامين انرژي الكتريكي مورد نياز مشتركين با وجود اغتشاشات و خطاهاي غيرقابل پيشبيني معموال
در شبكههاي قدرت امكانپذير نميباشد .جهت بررسي اين مسئله و سنجش كيفيت عملكرد سيستم از نقطه نظر پيوستگي در
سرويسدهي به مشتركين ،معياري مورد استفاده است كه بهطوركلي قابليت اطمينان سيستم ناميده ميشود .قابليت اطمينان
يك سيستم قدرت يك واژه كلي است كه دو مفهوم اساسي زير را در برميگيرد:
 كفايت سيستم امنيت سيستممفهوم اول به معناي قابليت اطمينان در حالت استاتيك ميباشد و بستگي به وجود ميزان كافي امكانات در سيستم ،جهت
تامين بار يا اهداف بهرهبرداري دارد .اين امكانات شامل تجهيزات الزم براي توليد انرژي الكتريكي به مقدار كافي ،تجهيزات
مناسب و كافي در بخشهاي انتقال و توزيع به منظور انتقال انرژي توليدي به مصرفكنندهها ميباشد .به عبارت بهتر ،كفايت
(شايستگي) سيستم ،تحت شرايط استاتيكي ارزيابي ميشود و اغتشاشات وارد به سيستم را در برنميگيرد .اما مفهوم دوم يعني
قابليت اعتماد سيستم به توانايي سيستم در پاسخگويي به اغتشاشاتي كه به سيستم وارد ميشود ،مربوط ميباشد و با پاسخ
سيستم به هر حادثه و آشفتگي كه سيستم متحمل آن ميگردد ،ارزيابي ميشود و به عبارت بهتر ،بررسي قابليت اطمينان
سيستم را در حالت ديناميكي ،قابليت اعتماد (امنيت) سيستم گويند .حوادث و آشفتگيهاي ايجاد شده شامل شرايطي است كه
بهوسيله اغتشاشات تصادفي در هر نقطه از سيستم رخ ميدهد و منجر به از دست رفتن امكانات اصلي توليد ،انتقال و توزيع
انرژي براي مدت طوالني يا كوتاه ميگردد .ذكر اين نكته ضروري است كه اكثر روشهاي احتماالتي كه براي محاسبه قابليت
اطمينان در دسترس هستند ،در حوزه ارزيابي كفايت و يا شايستگي سيستم ،توسعه يافتهاند .به عالوه ،نظر به اينكه هدف از
مطالعه قابليت اطمينان سيستم به طور اهم ،دستيابي به يك معيار مناسب در بهينهسازي روشهاي بهرهبرداري و طرح و توسعه
سيستم است ،لذا محاسبات قابليت اطمينان از ديدگاه ميزان شايستگي سيستم مورد بررسي و مطالعه قرار ميگيرد .مطالعات در
زمينه ارزيابي كفايت (شايستگي) شبكه انتقال به دو دسته اساسي زير تقسيم ميگردند -1 :تحليل حوادث و ارزيابي عملكرد
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سيستم موجود در گذشته و حال ,كه به وسيله آن پارامترهاي قابليت اطمينان مربوط به عناصر مختلف سيستم مشخص
ميشود -2 .محاسبات قابليت اطمينان به منظور پيشبيني كيفيت عملكرد يك سيستم يا سيستمهاي مشابه در آينده؛
در ارزيابي و تعيين كيفيت عملكرد سيستم در گذشته معموال هدف ،بهدست آوردن پارامترهايي است كه معرف كيفيت
عملكرد سيستم در فاصله زماني موردنظر در گذشته ميباشند .نتايج چنين مطالعاتي در قالب شاخصهايي معروف به
شاخصهاي تداوم سرويسدهي به مشتركين (شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه) ارائه ميگردند .انجام محاسبات قابليت
اطمينان بهمنظور پيشگويي كيفيت و شايستگي سيستم يا سيستمهاي مشابه منوط به جمعآوري اطالعات مربوط به كليهي
اجزاء و عناصر سيستم يا سيستمهاي مشابه ،پردازش اين اطالعات و محاسبه پارامترهاي قابليت اطمينان اجزاء سيستم با
استفاده از اين اطالعات و نهايتا استفاده از پارامترهاي يادشده به عنوان ورودي روشهاي محاسباتي ميباشد.
هدف از تهيه اين سند ،تعيين مرزبندي براي مطالعات پايايي در افق  1404جهت تهيه نقشهراه پايايي ميباشد .مرزبندي
شامل مرزبندي فني ،مرزبندي از منظر نگاشت نهادي و اسناد باالدستي موثر بر تهيه نقشه راه پايايي است.
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مقدمه
يکي از مهمترين حوزههاي تحقيقاتي در صنعت برق ،پايايي (قابليت اطمينان) شبکه بوده که با گسترش و توسعه اين
صنعت ،لزوم توجه به آن به عنوان يک فاکتور مهم در کيفيت بهرهبرداري بيش از پيش احساس ميشود .در همين راستا در
ايران هم فعاليتهاي قابل توجهاي در اين زمينه در سطوح دانشگاهي و مراکز پژوهشي در حال انجام بوده و يا انجام گرفته
است .از آنجاييکه بيشتر اين فعاليتها بدون انسجام بوده و لذا يا فقط در دوره انجام پروژه صورت ميگرفته است و يا مقطعي
بوده است ،در آينده پيگيري نشده است و همچنين به دليل نبود واحد پايايي در شرکتها ،بخشهاي مختلف صنعت
فعاليتهاي يکپارچه و يکسان انجام ندادهاند .لذا وجود يک نقشهراه که بتواند فعاليتهاي مختلف را اولويتبندي و زمانبندي
نمايد و همچنين مسير توسعه پايايي را نشان دهد ،ميتواند کمک شاياني به بهبود وضعيت مطالعات پايايي در شبکه برق نمايد.
در اين گزارش براي اولين گام از تدوين نقشهراه پايايي در شبکه برق ايران ،مرزبندي مطالعات و فعاليتهاي پايايي
مشخص ميگردد .ابتدا مرزبندي فني در مورد مفاهيم پايايي انجام شده و سپس مرزبندي از منظر نگاشت نهادي و اسناد
باالدست نيز انجام خواهد شد .فصل اول اين گزارش به تاريخچه قابليت اطمينان ميپردازد .در فصل دوم مفاهيم ،مرزبندي و
آينده قابليت اطمينان در سيستم قدرت تشريح ميگردد و در فصل سوم مروري بر شاخصها و روشهاي ارزيابي قابليت
اطمينان در سيستم قدرت ارائه ميگردد .در فصل چهارم نگاشت نهادي پايايي در کشور معرفي ميگردد و در فصل پنجم اسناد
باالدست جهت تهيه نقشهراه پايايي بررسي ميگردند.
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فصل اول :تاريخچه قابليت اطمينان
مقدمه
اين فصل به بررسي تاريخچه قابليت اطمينان ميپردازد .جهت بررسي تاريخچه قابليت اطمينان در شبکههاي برق ،ابتدا
تاريخچه قابليت اطمينان در سيستمهاي مهندسي مورد بررسي قرار ميگيرد و سپس نقش آن در سيستمهاي قدرت و مطالعات
قابليت اطمينان در شبکههاي برق معرفي ميگردد.

 -1-1تاريخچه قابليت اطمينان در سيستمهاي مهندسي
اولين بار واژه "قابليت اطمينان" در سال  1816توسط  ،Samuel T. Coleridgeشاعر انگليسي ابداع و در اشعارش
استفاده گرديد [ .]1پس از آن ،مفهوم قابليت اطمينان ،هم از ديدگاه کيفي و هم از ديدگاه کمي ،رشد چشمگيري يافت و ارزش
آن فراگير گرديد .شايد جستجوي واژه قابليت اطمينان در موتور جستجوي مشهور گوگل که به بيش از دهها ميليون نتيجه
ميرسد ،بتواند گواهي بر اين مدعا باشد.
از  1816تاکنون ،وقوع پيشرفتهاي انقالبي متعدد در زمينههاي اجتماعي ،فرهنگي و صنعتي ،محرک نياز به وجود
چارچوبي مستدل براي رفتار کمّي سيستمهاي مهندسي و صنعتي گرديد .اين نياز ،منجر به تأسيس مهندسي قابليت اطمينان به
عنوان يک رشته علمي گرديد که از اواسط دهه  1950آغاز شد.
پاية فني اصلي که از ظهور قابليت اطمينان بهعنوان يک رشته علمي پشتيباني کرده است ،تئوري آمار و احتماالت است
(تولد در  1654توسط پاسکال و فِرمات ) .اوايل دهه  ،1900ظهور مفهوم توليد ماشيني در مقياس باال ،کمک شاياني به تبديل
قابليت اطمينان به يک رشته علمي نمود .المپ خأل که دليل اصلي خرابي تجهيزات بود و نياز به زمان زيادي براي جايگزيني
داشت ،کاتاليزور واقعي ظهور مهندسي قابليت اطمينان شد .تالشهاي نظامي-محور در جنگ جهاني دوم توسط آلمانها و
آمريکاييها ،به تثبيت قابليت اطمينان در دهه  1950بهعنوان يک گرايش علمي ،بسيار ياري رساند .تشکيل  2AGREEدر
سال  1952با همکاري وزارت دفاع و صنايع الکترونيک آمريکا ،براي ارزيابي ،آموزش و بهبود قابليت اطمينان منجر به توسعه
1- Pascal and Fermat
2- Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment
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روزافزون قابليت اطمينان سيستمهاي مهندسي ،انجام پروژهها و انتشار گزارشهاي متعدد گرديد .نمونهاي از اين پروژهها
عبارتند از :جمع آوري اطالعات خرابي ،تحليل داليل ريشه خرابي ،نحوه رسيدن به قابليت اطمينان باالتر در تجهيزات ،تعيين
الزامات کمي قابليت اطمينان ،تخمين و پيشبيني قابليت اطمينان تجهيزات قبل از ساخت و آزمون .در طول جنگ کره ،اهميت
هزينه تعميرات براي سيستمهاي نظامي ،منجر به توسعه روشهاي پيشبيني قابليت اطمينان و استراتژيهاي بهينهسازي
تعمير تجهيزات گرديد [.]2
در دهه  ،1960قابليت اطمينان در دو راستا پيگيري گرديد [:]3
 افزايش تخصصي شدن قابليت اطمينان با تکميل تکنيکهاي آن و با توسعه مفهوم فيزيک قابليت اطمينان براي
تشخيص و مدلسازي داليل فيزيکي خرابيها و مدلسازي ساختاري قابليت اطمينان و تحليل يکپارچگي
ساختارهايي مانند پلها و ساختمانها.
 تغيير توجهات از قابليت اطمينان اجزاء به قابليت اطمينان و دسترسپذيري سيستم براي تطبيق با پيچيدگي
فزآينده سيستمهاي مهندسي مانند صنايع نظامي و فضايي.
توسعه مهندسي قابليت اطمينان در دهه  1970شامل سه حوزه اصلي زير است:
 پتانسيل تحليل قابليت اطمينان در سطح سيستم ،موجب انگيزش تحليل عملکرد مشخصة امنيت سيستمهاي
پيچيده مانند نيروگاههاي هستهاي گرديد.
 افزايش اتکا به نرمافزارها در سيستمهاي مختلف منجر به رشد تمرکز بر توسعه ،آزمون و قابليت اطمينان نرمافزار
شد.
 نبود عالقه به برنامههاي قابليت اطمينان که توسط اغلب مديران در آن زمان نشان داده ميشد ،موجب ايجاد
مشوقهايي براي توسعه قابليت اطمينان گرديد .اين مشوقها در صدر مشوقهاي توليد-محور قرار گرفت.
در سالهاي اخير ،جامعه علمي و صنعتي ،شاهد توسعه فزاينده و چشمگيري در کاربردهاي مهندسي قابليت اطمينان با
هدف تطبيق منطقي با چالشهاي ناشي از رشد پيچيدگي سيستمها و استفاده از توان محاسباتيِ فراهمشده با هزينه معقول،
بوده است .کاربردهاي مهندسي در اين سالها ،با جابهجايي از اقتصاد صنعتي-سنتي (ارزش محصول) به اقتصاد مدرن (کارايي
محصول در ارائه خدمت) همراه بوده است .اين موضوع ،افزايش توجه به دسترسپذيري خدمت بهعنوان مهمترين امر کيفي و
توسعه روشهاي کمّيسازي آن را درپي داشته است .دسترسپذيري ،مشخصهاي وابسته به ترکيب تعدادي از فرآيندهاي
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وابسته بههم مانند افت ،خرابي ،تعمير ،تشخيص و نگهداري است که از برهمکنش سيستمهاي مختلف شامل سختافزار،
نرمافزار و سيستمهاي انساني ،سازماني و تدارکاتي نتيجه ميشود .امروزه قابليت اطمينان ،بهعنوان يک رشته علمي چندوجهه
است که با پاسخ به سواالت زير ،مجموعهاي از روشها را فراهم کرده است تا محدودة غيرقطعي خرابي و عملکرد سيستم را با
استفاه از آنها بررسي کند:
 چرا سيستمها خراب ميشوند (بهعنوان مثال ،استفاده از مفهوم فيزيک قابليت اطمينان براي کشف داليل و
سازوکارهاي خرابي و پيامدهاي آن)؟
 چگونه سيستمهاي مطمئن توسعه داده شود (بهعنوان مثال ،طراحي قابليت اطمينان-محور)؟
 چگونه قابليت اطمينان در مراحل طراحي ،بهرهبرداري و مديريت اندازهگيري شود؟
 چگونه سيستمها را با تعمير و نگهداري ،شناسايي خطا و پيشبيني خطر ،مطمئن حفظ کنيم؟

 -1-2تاريخچه قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت
ريشه قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت به اوايل دهه  1930بازميگردد؛ وقتي مفهوم احتمال در مسائل مربوط به سيستم
قدرت بهکار بسته شد [ .]4در [ ]5و [ ،]6ميتوان نمونههايي از اين کاربرد را مشاهده نمود .بيش از  60سال پيش ،در سال
 Giuseppe Calabrese ،1947نوشت [:]7
"مشکل اساسي در برنامهريزي سيستم ،تعيين درست ظرفيت ذخيره است .مقدار کمتر از مقدار مورد نياز به معني قطعيهاي
بيشمار است و مقدار بيشتر از آن ،منجر به هزينههاي مفرط ميگردد".
ميتوان  Calabreseرا آغازگر مبحث قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت دانست .روشهاي تحليلي  Calabreseکه
امروزه نيز براي آزمودن قابليت اطمينان مناسب و کارآمد هستند ،با بزرگتر شدن و بهم پيوستهتر شدن شبکه ،افزايش تقاضاي
توان و پيشرفتهتر شدن تکنولوژيها ،کاربرد فزايندهتري يافتهاند .همچنين ،اهميت قابليت اطمينان در شبکههاي برق نيز
افزايش يافته است و در نتيجه ،سهم قابليت اطمينان در مخارج سرمايهگذاري و بهرهبرداري در تجارت برق افزايش يافته است.
اولين کتاب پيرامون قابليت اطمينان سيستم قدرت در سال  1970انتشار يافت [ .]8پس از آن ،کتب و مقاالت متعددي
پيرامون قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت منتشر گرديد .تاريخچه مقاالت منتشره در اين باره در بين سالهاي  1970تا 1999
در [ ]15[-]9ارائه شده است .محورهاي اصلي مقاالت منتشره پيرامون قابليت اطمينان در اين سالها عبارتند از:
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 ارزيابي استاتيکي قابليت اطمينان ظرفيت توليد
 ارزيابي چندناحيهاي قابليت اطمينان
 ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت ترکيبي
 ارزيابي قابليت اطمينان رزرو بهرهبرداري
 ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي فوق توزيع و توزيع
 ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي برق
 اطالعات خروج تجهيزات و تخمين پارامترهاي قابليت اطمينان
 تحليل هزينه/ارزش قابليت اطمينان
در سالهاي بعد ،مطالعات قابليت اطمينان گسترش بسيار چشمگيري در مطالعات سيستم قدرت يافت و نه تنها بهعنوان
يک زمينه مطالعاتي مستقل ،بلکه بهعنوان محور اصلي در بسياري از مطالعات سيستم قدرت مورد توجه قرار گرفت .بهعالوه،
تغييرات اساسي در ساختار سيستم قدرت مانند ظهور بازار برق و شبکههاي هوشمند ،تأثير چشمگيري بر اهميت و ترويج
مطالعات قابليت اطمينان داشته است .جستجوي سادة واژه  Reliabilityدر مجالت علمي معتبر مانند  IEEEو
 Sciencedirectمربوط به سيستم قدرت ،گواهي بر اين مدعاست .بهعنوان مثال ،تنها در مجله IEEE Transactions on

 Power Systemsاز سال  2000تاکنون 717 ،مقاله منتشر شده است که اين واژه در آن بهکار رفته است.

 -1-3معرفي برخي از پروژههاي بينالمللي
ساالنه ،پروژههاي عملي و تحقيقاتي کوچک و بزرگ متعددي در سرتاسر جهان در زمينه قابليت اطمينان تعريف و انجام
ميشود .يکي از پروژههاي بينالمللي تحقيقاتي بزرگ در زمينه قابليت اطمينان ،پروژه  GARPURاست [ .]16اين پروژه در
تاريخ  1سپتامبر  2013آغاز شده و مدت زمان پيشبينيشده براي آن 4 ،سال است .کل بودجه پيشبينيشده براي اين پروژه
 10/9ميليون دالر بوده و  20نهاد از  12کشور شامل  7بهرهبردار سيستم انتقال (ESO ،Landsnet ،RTE ،Elia ،Statnett

 CEPS ،EADو  Energinetبهترتيب از کشورهاي نروژ ،بلژيک ،فرانسه ،ايسلند ،بلغارستان ،جمهوري چک و دانمارک) در آن
مشارکت ميکنند .مسئوليت هماهنگي بر عهده  SINTEF Energi ASاز نروژ و مشاور علمي آن نيز توسط دانشگاه Liege
1-Generally Accepted Reliability Principle with Uncertainty modelling and through probabilistic Risk assessment
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از بلژيک انجام ميشود .ديگر نهادهاي مشارکتکننده در اين پروژه عبارتند از :دانشگاههاي ،Aalto ،Leuven ،Raykjavik
صنعتي  ،Duisburg-Essen ،West Bohemia ،Strathclyde ،Delftدانشگاه علم و صنعت نروژ Technion ،و دانشگاه
صنعتي دانمارک .اين پروژه با حمايت اتحاديه اروپا تحت برنامة چارچوب هفتم ،انجام ميشود.
هدف از اين پروژه ،طراحي ،توسعه و ارزيابي معيارهاي جديد احتماالتي قابليت اطمينان و ارزيابي استفاده عملي از آنها با
بيشينهسازي رفاه اجتماعي است .اين پروژه سه بازه زماني را پوشش ميدهد :بهرهبرداري از سيستم قدرت ،مديريت داراييها و
توسعه سيستم .در اين پروژه ،کالس جديدي از معيارهاي قابليت اطمينان براي کمّيسازي قابليت اطمينان سيستم قدرت
اروپاي واحد تعريف ميشود و تکامل آن تا  2020و بعد از آن ،درنظر گرفته ميشود .بهعالوه ،استراتژيهاي مختلف مديريت
قابليت اطمينان ،با مقايسه رفاه اجتماعي عمومي حاصل از آنها ،مورد بررسي قرار ميگيرد [.]16
بانک جهاني ،پروژهها و سرمايهگذاريهاي متعددي در راستاي تقويت قابليت اطمينان سيستم قدرت در کشورهاي مختلف
انجام داده است که نمونههايي از آن در ادامه ،بررسي ميشود [.]17
 پروژه «تقويت قابليت اطمينان و پاسخگويي تأمين برق» در قرقيزستان با هزينة کلي  25/47ميليون دالر و باهدف تقويت قابليت اطمينان سيستم قدرت در حوزة انجام پروژه و تحکيم بهرهبرداري انجام ميشود .اين پروژه
داراي سه جزء اصلي است:
 تقويت زيرساختهاي توزيع با هدف تقويت قابليت اطمينان و کاهش تلفات توزيع
 تقويت سيستم مديريت خدمات مشتري با استفاده از ابزارهاي اطالعاتي براي تقويت کيفيت خدمات ارائه شده
به مشتريان و تقويت بازدة کلي عملکرد آن در حوزههاي مختلف
 تقويت سازماني و پشتيباني از پيادهسازي پروژه
 در سال  2014بانک جهاني  40ميليون دالر بهعنوان وام به عنوان سرمايهگذاري براي پروژه قابليت اطمينانتأمين برق در ارمنستان تصويب کرده است .اين سرمايهگذاري افزوده ،موجب افزايش فعاليتهاي پروژه ،تقويت
آثار آن و تأمين هزينه نوسازي سه پست اصلي انتقال در شبکه ارمنستان ميگردد .هدف پيشنهادي ،افزايش
قابليت اطمينان و ظرفيت شبکه انتقال ارمنستان است.
 بانک جهاني در بسياري از کشورهاي ديگر نظير کومور ،گينه ،جمهوري سنگال ،تايلند و گرجستان نيز ازپروژههاي تقويت قابليت اطمينان حمايت مالي نموده و تأمين سرمايه کرده است.
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يکي از پروژههاي تحقيقاتي انجامشده در زمينه قابليت اطمينان در مرکز تحقيقات مهندسي سيستم قدرت ( )PSERC
بهعنوان يک سازمان ملي علمي و يک مرکز تحقيقاتي دانشگاهي-صنعتي« ،ارزيابي جامع قابليت اطمينان سيستم قدرت» است
که در سال  2005به انجام رسيده است [ .]18اين پروژه ،آخرين پيشرفتها در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت را دربر
ميگيرد .تکنيکهاي توسعه يافته ،ارزيابي احتمالي ريسک را امکانپذير ميکنند .مسائل مربوط به ريسک با ظهور نيروهاي
بازار بسيار حائز اهميت شده است .هدف از اين پروژه ،فراهم کردن يک رويکرد مجتمع براي ارزيابي قابليت اطمينان با دربر
گرفتن مسائل مربوط به قابليت اطمينان تجهيزات و قابليت اطمينان سيستم است .روش توسعه داده شده ،از تحليل حساسيت
براي شناسايي تجهيزات محدودکنندة قابليت اطمينان استفاده ميکند.
در [ ،]19نتايج منتخب از يک پروژه تحقيقاتي براي  EPRIارائه شده است .يکي از قسمتهاي اين پروژه ،به توسعه و
آزمون روشهاي جمعآوري دادهها پيرامون چگونگي ارزشدهي مشتريان به قابليت اطمينان اختصاص يافته است .به عنوان
نمونه ميتوان به روشهاي هزينة خروج و تمايل به پرداخت براي قابليت اطمينان اشاره کرد .در بخش دوم ،فعاليتهاي در
حال انجام و نوظهور در زمنيه برنامهريزي قابليت اطمينان در صنعت برق آمريکاي شمالي مرور شده است و توجه ويژهاي به
بحث برنامهريزي ارزش-محور قابليت اطمينان شده است .همچنين ،کاربرد بالقوه هزينه قطعي در برنامهريزي قابليت اطمينان
سيستم توليد و انتقال مورد بحث قرار گرفته است.

1- Power Systems Engineering Research Center
2- Electric Power Research Institute
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فصل دوم:
مفاهيم ،مرزبندي و آينده قابليت اطمينان در سيستم قدرت
مقدمه
مفاهيم پايه و بنيادين قابليت اطمينان در مراجع مختلف و به انواع گوناگوني ذکر شدهاند .درا ين فصل مفاهيمي که براي
تهيه نقشهراه پايايي شبکه برق ايران مفيد باشد ،استخراج شدهاند و مرزبندي فني الزم در اين زمينه صورت گرفته است.

 -2-1مفاهيم قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت؛ کفايت ،امنيت و ريسک
قابليت اطمينان ،يک ويژگي ذاتي و يک سنجش مشخص از هر قطعه ،تجهيز يا سيستم است که توانايي آن در انجام
وظايف محوله را نشان ميدهد .در سيستم قدرت ،در اصطالح عمومي ،قابليت اطمينان ،به توانايي سيستم در تأمين توان
الکتريکي براي مشتريانش در هر دو شرايط استاتيکي و ديناميکي و با سطح اطمينان قابلقبولي از کيفيت و دوام داللت دارد.
ميتوان به لحاظ مفهومي قابليت اطمينان را از دو جنبه کفايت و امنيت بررسي کرد [.]22 ،21
کفايت سيستم ،به بررسيِ وجود و دسترسپذيري تجهيزات کافي در سيستم براي تأمين بار درخواستي مشتري بدون نقض
قيود بهرهبرداري سيستم ميپردازد .کفايت ،شامل وجود تجهيزات مورد نياز ،براي توليد انرژي کافي و تجهيزات انتقال و توزيع
موردنياز ،براي انتقال انرژي به نقاط بار ميگردد .بنابراين ،کفايت به شرايط استاتيکي سيستم مربوط است که آشوبهاي
سيستم را درنظر نميگيرد .در واقع مساله کفايت ،برنامهريزي و کل قابليت اطمينان سيستم را مد نظر قرار ميدهد .امنيت
سيستم ،توانايي سيستم براي پاسخگويي به شوکها و آشوبهاي ناگهانيِ رخداده در درون سيستم ،مانند از دست رفتن توليد يا
تجهيزات انتقال يا خطاهاي اتصالکوتاه را عرضه مينمايد .در چنين شرايطي ،مطالعات امنيت ،توانايي سيستم براي بقاء ،بدونِ
شکستهاي زنجيرهاي و بدون از دست دادن پايداري را نشان ميدهد [ .]21در مطالعات امنيت سيستم ،تحليل امنيت ميتواند
مجدداً به دو بخش تقسيم شود :گذرا (ديناميک) و حالت ماندگار (استاتيک) .ارزيابي پايداري گذرا ،به بررسي نوسانات سيستم
بهدنبال خروج يک المان يا يک خطا ميپردازد ،تا احتمال از دست رفتن سنکرونيزم ژنراتورها را بررسي نمايد .هدف از ارزيابي
امنيتِ حالت ماندگار ،بررسي وجود يک نقطه کار حالت ماندگارِ جديد و ايمن ،بعد از وقوع يک پيشامد ميباشد که سيستم قدرت
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آشفته ،پس از ميراييِ نوسانات ديناميک ،در آن آرام گيرد .به عبارت ديگر ،امنيت وقوع رخدادها در شرايط بهره برداري را مورد
بررسي قرار ميدهد و شامل مطالعات استاتيکي و ديناميکي ميباشد.
در حوزه قابليت اطمينان سيستم قدرت ،ريسک احتمال وقوع يک پيشامد است که قابليت اطمينان سيستم به هم پيوسته را
تا حدي کاهش ميدهد که پيامدهاي آن غير قابل قبول باشد .احتمال وقوع پيشامد و پيامدهاي آن دو محور ريسک را تشکيل
ميدهند .هر چند نمي توان ريسک را حذف کرد ،اما امکان مديريت آن وجود دارد .مديريت ريسک شامل شناخت پيشامدهاي
قريب الوقوع و اتخاذ تمهيدات پيشگيرانه براي کاهش پيامدهاي ناشي از آنها ميباشد .به عبارت ديگر در حوزه سيستم قدرت
ميبايست اوال تمامي پيشامدهاي قريب الوقوع شناسايي شده و ثانيا سيستم الکتريکي بهگونهاي طراحي و بهرهبرداري شود که
با وقوع پيشامدها ،آثار آنها قابل مديريت باشد و پيامدهاي آنها قابل پذيرش گردد .معيار عملکرد قابل قبول سيستم به هنگام
وقوع پيشامدها از ديد مشتريکن و از ديد بهره بردار سيستم متفاوت است .انتظار مشتريان ،به بيان ساده ،داشتن برقي بدون
قطعي -يا نزديک به آن -براي تأمين رفاه و ايمني است .از سوي ديگر ،حفظِ قابليت اطمينان شبکه برق عبارت است از :حفظ
به هم پيوستگي يا يکپارچگي 1شبکه برق (که در غير اين صورت ميتواند منجر به خاموشي زنجيرهاي شود) ،حفاظت از
تجهيزات توليد و انتقال در برابر آسيبديدگي فجيع (که ميتواند منجر به بهخطر افتادن قابليت اطمينان براي ماهها يا هفتهها
شود) .بنابراين ،بهرهبردار ميتواند در صورت نياز ،قبل يا بعد از وقوع پيشامد ،مشتريان را قطع کند تا به هم پيوستگي شبکه و
تجهيزات توليد و انتقال حفظ شوند .در غير اين صورت ،با از دست رفتن به هم پيوستگي شبکه يا وارد شدن آسيب جدي به
تجهيزات توليد و انتقال ،خاموشي گسترده رخ ميدهد که قطع برق و زمان بازيابي طوالني را در پي خواهد داشت که مورد
انتظار مشتريان نيز نبوده و رفاه ،امنيت و سالمت کل جامعه را بهخطر مياندازد.
 -2-1-1معيارهاي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت
معيار محاسبات قابليت اطمينان سيستم قدرت عموماً به دو دسته معين و احتماالتي تقسيم ميشود .تکنيکهاي معين به
چگونگي وقوع خطا در سيستم ،پيامدهاي آن در قابليت اطمينان سيستم ميپردازد و چگونگي دستيابي به يک سيستم موفق
را براي تحليلگر قابليت اطمينان فراهم ميکنند .معروف ترين معيار معين که در سيستم قدرت مرکب مرسوم است و بيشتر
جنبه امنيتي قابليت اطمينان را مورد مطالعه قرار ميدهد ،معيار امنيت  N-1است .بنابراين ،روشهاي معين که اغلب از آنها به
1- Integrity
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معيار قضاوت هاي مهندسي ياد ميشود ،قابليت اطمينان واقعي سيستم را ارزيابي نميکند چون که اين معيارها طبعيت
احتماالتي و تصادفي سيستم و خطاي اجزاء سيستم را در بر نميگيرند همينطور اين شاخص براي انجام آناليز اقتصادي و
مقايسة آرايشهاي پيشنهادي تجهيزات ،قابلاستفاده نميباشد .از سوي ديگر ،معيارهاي احتماالتي ،ميتوانند فاکتورهاي مهمي
را که بر قابليت اطمينان سيستم تأثير ميگذارند ،درنظر گيرند .اين تکنيکها ،از شاخصهاي عددي براي ارزيابي قابليت
اطمينان استفاده ميکنند و عملکرد سيستم را به صورت عددي مشخص ميکنند که آيا سيستم از نظر قابليت اطمينان در
وضعيت مطلوب مي باشد يا اينکه براي بهبود قابليت اطمينان سيستم بايد تغييراتي اعمال شود .در مطالعات اکادميک ،بيشتر
تحقيقات براي ارزيابي قابليت اطمينان در سيستمهاي مهندسي از روشهاي احتماالتي استفاده ميشود ،نه روشهاي معين.
اين در حاليست که بيميلي قابلتوجهي به استفاده از تکنيکهاي احتماالتي در بسياري از حوزهها وجود دارد .اين امر ،بهعلت
دشوار بودن تفسير شاخصهاي عددي بدستآمده ميباشد .هرچند ،معيارهاي معين ،رفتار تصادفي تجهيزات و قطعات سيستم
را لحاظ نميکنند ،فهم آن براي برنامهريزان ،طراحان و بهرهبرداران سيستم ،نسبت به شاخصهاي عددي ريسک که با استفاده
از تکنيکهاي احتماالتي تعيين شده است ،آسانتر است.
 -2-1-2ديدگاه شوراي پايايي
شوراي پايايي در زمستان  1389سندي با عنوان "مدل سيستمي شبکه اصلي برق کشور" تهيه و به امضاي معاونت برق
وزارت نيرو رسانده است .در اين سند بر دو مولفه اصلي پايايي يعني کفايت و امنيت تاکيد شده است .در اين سند ،روش ارزيابي
قطعي مبناي ارزيابي پايايي سيستم قدرت (در هر دو جنبه کفايت و امنيت) قرار گرفته است و تمامي مدهاي خطا اعم از جريان،
ولتاژ ،فرکانس و زاويه روتور (که البته از زاويه روتور تحت عنوان مباحث مرتبط با پايداري نام برده شده است) مورد توجه اين
سند ميباشد .در ادامه قسمتهايي از اين سند ارائه ميگردد [:]35
"از جنبه امنيت و پايايي عملياتي ،به وضعيت و شرايطي از عملکرد سيستم قدرت ميتوان يک حالت اطالق کرد که در
بردارنده يک ويژگي و صفت رفتاري مشخص باشد .ويژگيها و صفات رفتاري سيستمهاي قدرت را بر اساس معيار امنيت تک
پيشامدي ميتوان به ويژگيهاي زير تقسيم بندي نمود.
.1

امکان خروج از محدودههاي مجاز بهرهبرداري يا امکان وقوع خاموشي در صورت وقوع پيشامدهاي محتمل.

.2

خروج از محدودههاي مجاز بهرهبرداري
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وقوع خاموشي براي بخشي از بارهاي سيستم
محدودههاي مجاز بهرهبرداري براي کميات بهرهبرداري شامل فرکانس ،ولتاژ ،ميزان بارگذاري تجهيزات و شاخصهاي
مرتبط با پايداري تعريف ميشوند".
"بر اساس سه ويژگي مطرح شده ميتوان حاالت رفتاري شبکه اصلي برق کشور را به چهار حالت تقسيم نمود:

 -1حالت عادي:
 تمامي بارها بدون خاموشي تامين شدهاند.
 تمام محدودههاي بهرهبرداري رعايت شدهاند.
 وقوع هر گونه تک پيشامد (بجز خروج  T-offو تجهيزات شجاعي) باعث خروج کميات بهرهبرداري از محدودههاي
مجاز و يا خاموشي بار در شبکه نميشود،
 رويههاي معمول بهرهبرداري يا اقدامات پيشگيرانه در حال انجام است.
 -2حالت هشدار:
 تمامي بارها بدون خاموشي تامين شدهاند.
 تمام محدودههاي بهرهبرداري رعايت شدهاند.
 وقوع برخي از تک پيشامدها ميتواند باعث خروج کميات بهرهبرداري از محدودههاي مجاز و يا خاموشي بار در شبکه
شود،
 اقدامات اصالحي بمنظور برگرداندن حالت شبکه به حالت عادي مورد نياز است.
 -3حالت اضطراري:
 تمامي بارها بدون خاموشي تامين شدهاند.
 برخي از کميتهاي بهرهبرداري از محدودههاي مجاز خارج شدهاند.
 اقدامات اصالحي يا اضطراري مورد نياز است.
 -4حالت بحراني:
 بعضي از بارها دچار خاموشي شدهاند.
 ممکن است برخي از کميتهاي بهرهبرداري از محدودههاي مجاز خارج شده باشند.
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اقدامات بازيابي مورد نياز است".

 -2-2مديريت قابليت اطمينان در سيستم هاي قدرت
در شرايطي که عدم قطعيت هاي گوناگوني در خصوص وقوع پيشامدها و پيامدهاي متاثر از آنها در سيستم قدرت وجود دارد،
مديريت قابليت اطمينان بدنبال آن است که تصميمگيريها به نحوي انجام شود که از يک طرف معيارهاي قابليت اطمينان
ارضاء شده و از طرف ديگر بار مالي اجتماعي اين تصميمات حداقل گردد .مديريت قابليت اطمينان را ميتوان به لحاظ نوع
فعاليتها و نيز بازه زماني اجراي تصميمات تقسيم بندي کرد [.]23
تقسيم بندي بر اساس نوع فعاليتها:
 برنامهريزي بهرهبرداي :1به دنبال مصالحه ميان اهداف قابليت اطمينان و هزينه تنظيمات بهرهبرداري شامل
استراتژيهاي قطع بار ،بازيابي بار ،پخش بار اقتصادي نيروگاهها و مشارکت واحدها ميباشد.
 برنامهريزي تعميرات :2به دنبال مصالحه ميان اهداف قابليت اطمينان و هزينه تعميرات ميباشد.
 برنامهريزي توسعه :3بدنبال مصالحه ميان اهداف قابليت اطمينان و هزينه سرمايهگذاريهاي توسعه توليد،
انتقال و توزيع ميباشد.
تقسيم بندي بر اساس بازه زماني اجراي تصميمات:
 کوتاه مدت :اشاره به تصميمگيريهاي کوتاه مدت (دقيقه تا روز و نهايتا هفته) دارد و برنامهريزي بهرهبرداري
را پوشش ميدهد.
 ميان مدت :اشاره به تصميمگيريهاي ميان مدت (هفته الي  1يا  2سال) دارد و برنامهريزي تعميرات و برخي
از مولفههاي برنامهريزي بهرهبرداري را پوشش ميدهد.
 بلند مدت :اشاره به تصميمگيريهاي بلند مدت ( 3الي  10سال) دارد و برنامهريزي توسعه را پوشش ميدهد.
شکل  1-2گوياي فعاليتهاي مديريت قابليت اطمينان و بازههاي زماني اجراي آنها ميباشد .در کنار تفکيک مديريت
قابليت اطمينان به بلوکهاي برنامهريزي بهرهبرداري ،تعميرات و توسعه ،اين بلوکها ميبايست در خصوص اطالعاتي درباره
1- Operational planning
2- Maintenance planning
3- Investment planning
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استهالک ،بازرسي و تعميرات تجهيزات (از قبيل نرخ خرابي) با يکديگر تبادل اطالعات داشته باشند .زيرا که از يکسو برنامه-
ريزيها بر اساس وضعيت خرابي تجهيزات طراحي ميشوند و از سوي ديگر طرحهاي بهرهبرداري ،تعميرات و توسعه (ارتقاء) بر
وضعيت تجهيزات تاثيرگذار خواهند بود .اين مساله سبب لينک اطالعاتي ميان بلوکهاي مختلف برنامهريزي قابليت اطمينان
ميشود که در شکل  2-2بخوبي نشان داده شده است [.]24

توسعه

شكل  :1-2مديريت قابليت اطمينان در بازههاي زماني کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت

شكل  :2-2تبادل اطالعات ميان بلوكهاي مختلف مديريت قابليت اطمينان
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 -2-3آينده قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت
مطالب اين بخش از مراجع [ ]25-28اقتباس شده است .در حاليکه تجديد ساختار در صنعت برق تاثير چنداني بر روي
زيرساختها و لوازم فيزيکي مورد نياز قابليت اطمينان نداشته ،بشدت نقش آفرينان مديريت قابليت اطمينان را تحت تاثير قرار
داده است .به عبارت ديگر اين سوال که "در راستاي حفظ قابليت اطمينان چه کسي ميبايست چه نقشي را ايفا کند؟ "پاسخي
متفاوت در محيط تجديد ساختار خواهد داشت .حفظ قابليت اطمينان نيازمند ابزارهايي بمنظور مديريت قابليت اطمينان در شبکه
ميباشد که اين ابزارها را ميتوان در دو قالب ابزارهاي پيشگيرانه و اصالحي تقسيمبندي کرد .ابزارهاي پيشگيرانه اشاره به
ابزارها و تمهيداتي دارند که در زماني که شبکه در حالت نرمال (قبل از وقوع حادثه) ميباشد مورد استفاده قرار ميگيرند تا
بتوان شدت آثار ناشي از وقوع حادثه را کاهش داد .ابزارهاي اصالحي آن دسته از ابزارهايي هستند که در حالت کار اضطراري
(بعد از وقوع خطا) به خدمت گرفته ميشوند تا اوال از شدت حادثه بکاهند و ثانيا شبکه را هر چه سريعتر به وضعيت نرمال
برگردانند.
پاسخ زماني بازيگران در محيط رقابتي (يعني زمان مورد نياز براي اينکه مکانيزم بازار بتواند قيمت برق را تعيين کرده و
توليد و عرضه را متعادل کند) شاخصي کليدي براي تعيين ميزان توانايي بازار در تامين ابزارهاي پيشگيرانه و اصالحي قابليت
اطمينان ميباشد .پاسخ زماني در بازار برق در حدود نيم ساعت ميباشد .به اين معنا که مکانيزم بازار ميتواند خود را با اموري
که وقوع آنها حداقل در  30دقيقه آينده خواهد بود وفق دهد ،منتهي در زمانهاي کمتر از  30دقيقه مکانيزم بازار قادر به
پاسخگويي نميباشد .اين پاسخ زماني نشان ميدهد که بازار برق بخودي خود در زمينه تامين ابزارهاي اصالحي دچار نقص و
کمبود است و اين مسئله نقش ابزارهاي پيشگيرانه در محيط بازار برق را پر رنگتر ميکند .به عبارت ديگر در محيط رقابتي و
تجديد ساختار يافته ميبايست تمهيدات پيشگيرانه الزم اتخاذ شده تا در صورت وقوع حادثه و شرايط اضطرار بهرهبردار مستقل
سيستم بتواند در کمترين زمان ممکن سيستم را به حالت نرمال برگرداند .اما در خصوص ابزارهاي پيشگيرانه شامل طرحهاي
قطع بار ،بازيابي بار ،رفع تراکم خطوط انتقال ،که پخش بار اقتصادي نيروگاهها ميبايست در بازههاي زماني کمتر از  30دقيقه
اعمال شود ،به دليل ماهيت کند بازار عمال دست بهرهبردار سيستم خالي است .لذا بمنظور حفظ و مديريت امنيت سيستم در
زمانهاي کمتر از  30دقيقه ،بازار برق نيازمند استانداردهايي در زمينه ميزان رزرو مورد نياز ،سقف توليد نيروگاها ،سقف ظرفيت
بارگذاري خطوط انتقال و ...ميباشد .اجراي صحيح استانداردها نيازمند کنترل بازار از طريق اپراتور مستقل بازار ( )ISOميباشد.
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به عبارت بهتر بعلت تاخير زماني پاسخگويي در بازار برق ،اپراتور مستقل بازار ميبايست از طريق نظارت بر اجراي صحيح
استانداردها در بازار برق امنيت سيستم را تضمين کند .استانداردهاي از پيشتنظيمشده ،به ISOها اجازه ميدهد عملکرد مربوط
به توليد کنندگان مستقل توان ( )IPP1و انتقالدهندگان توان را هدايت و اداره نمايد.
در خصوص مسئله کفايت نيز ابتدا تصور ميشد که محيط رقابتي و بازار برق به خودي خود ،ميتواند کفايت را تأمين کند
اما در ادامه مشکالتي پديدار شد .با ورود به محيط تجديد ساختار بازيگران بازار تصميم گيران اصلي در زمينه توليد ميباشند و
منطق بازار حکم ميکند که سطح توليد بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا تعيين شود .در اين محيط بر خالف محيط سنتي
تصميمات بصورت غيرمتمرکز گرفته شده و هر بازيگري بدنبال بهينه کردن منفعت خود ميباشد .نگاه محافظهکارانه حاکميتي
جاي خود را به نگاه ريسکپذير بازيگران بازار داده و طبيعتا در چنين محيطي لزوم تامين برق مشترکين زماني معنا پيدا ميکند
که سود قابل توجهي براي شرکتهاي توليد به همراه داشته باشد .به عبارت ديگر ظرفيت توليد تنها زماني افزايش خواهد يافت
که که قيمتهاي بازار بگونهاي باشد که توليدکنندگان مستقل را متقاعد کند که در صورت سرمايهگذاري براي توليد ،سود
حاصل بر هزينههاي سرمايهگذاري ميچربد .در مقام مقايسه با محيط سنتي ميتوان گفت که نگاههاي حاکميتي به عنوان
مشوقهاي سرمايه گذاري در محيط سنتي جاي خود را به سيگنالهاي قيمت برق داده و تصميمات متمرکز در ساختارهاي
عمودي جاي خود را به تصميمات غيرمتمرکز در ساختارهاي افقي ميدهد .اين ويژگيهاي بازار در کنار عدم ذخيره سازي برق
(الزام به مصرف آن به محض توليد) ،حساسيت پايين قيمتي مشترکين و زمانبر بودن احداث نيروگاهها موجبات ايجاد جهش-
هاي ناگهاني در قيمت برق در محيط تجديد ساختار شده و در نتيجه سپردن کفايت توليد به مکانيزم بازار را با چالش روبرو
ميکند .از اين رو قانونگذاران بدنبال آن هستند تا از طريق تخصيص هزينههاي قابليت اطمينان و يا راهاندازي بازار قابليت
اطمينان سرمايهگذاران را نسبت به امر سرمايه گذاري تشويق کرده و در نتيجه جهش هايقيمت برق را تا حدودي کنترل کنند.
چالش ها و فرصتهاي قابليت اطمينان در محيط تجديد ساختار را ميتوان از زواياي ديگري نيز بررسي کرد.
-

حداکثرسازي سود کوتاهمدت در بازار رقابتي برق ،شرکتها را به سمت بکارگيري طوالني مدت تجهيزات که در

نتيجه آن قابليت اطمينان کاهش مييابد.

1- Independent power producer
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قراردادهاي تجاري متعدد و الگوهاي جديد تجاري موجب افزايش تراکم خطوط و در نتيجه اثر منفي بر امنيت سيستم

ميشود.
-

در شرکتهايي با ساختار يکپارچه عمودي عدم قطعيتها از طريق انحرافات غيرقابل پيشبيني تقاضا يا خروج

تجهيزات بوقوع ميپيوست .در صنعت برق تجديد ساختار شده ،عالوه بر اين دو عامل ،عدم قطعيتها از طريق اطالعات ناقص
پيرامون بخشهاي مختلف در محيط رقابتي و محيط بازار نيز بهوقوع ميپيوندد.
-

محيط رقابتي موجب تجارت و بههمپيوستگي نواحي کنترلي ميشود و اين مسئله از يکسو ميتواند موجب تقويت

قابليت اطمينان (از طريق فراهم آوردن تجهيزات پشتيبان و نقاط تغذيه) شود .ولي از طرف ديگر اين به هم پيوستگي نواحي
ميتواند موجبات بروز خاموشيهاي سراسري را نيز فراهم کند.
-

در محيط رقابتي امکان مشارکت سمت مصرف در تنظيم و مديريت قابليت اطمينان فراهم ميشود .به عنوان مثال

مشترکين ميتوانند از طريق عقد قراردادهاي قطع بار به اپراتور سيستم اين امکان را بدهند تا در مواقع اضطرار در جهت تامين
امنيت سيستم بار آنها را قطع کند .اين قراردادها از يکسو موجبات امنيت بيشتر سيستم را فراهم کرده و از سوي ديگر مشترکين
را نيز در يک بازار خريد و فروش خاموشي مشارکت ميدهد .قراردادهاي بيمه نيز ميتواند شکل ديگري از مشارکت مشترکين
در تنظيم قابليت اطمينان را نشان دهد .بموجب قراردادهاي بيمه مشترکين حساس به خاموشي ريسک خاموشي خود را به
سمت توليد منتقل ميکنند .از طريق اين قراردادها شرکتهاي برق ميتوانند ارزيابي درستي از ميزان قابليت اطمينان مورد نياز
مشترکين داشته باشند و در نتيجه قابليت اطمينان را در سطح بهينه آن تنظيم کنند.
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فصل سوم:
شاخص ها و روش هاي ارزيابي قابليت اطمينان در سيستم قدرت
مقدمه
در محاسبهي شاخصهاي قابليت اطمينان تجهيزات ،کليه حوادث شبکه از نظر عناصر شبکه ،علل ايجاد آنها و عملکرد
شبکه در مواجهه با آنها بررسي ميگردد تا بدينترتيب نقاط ضعف شبکه از نقطهنظر اجزاء آن مشخص گردد .هدف ديگري که
از مطالعات مبتني بر اجزاء و عناصر شبکه دنبال ميگردد ،تعيين شاخصهاي قابليت اطمينان عناصر شبکه به منظور انجام
مطالعات پيشبيني قابليت اطمينان ميباشد .اين شاخصها بايد به طور کلي به گونهاي انتخاب گردد که با اهداف مطالعه
سازگاري داشته باشد و نقاط ضعف سيستم را به خوبي نشان دهد و معيار مناسبي براي مقايسه دو يا چند شبکه باهم باشد.
هدف از مطالعات پيشبيني قابليت اطمينان ،محاسبه شاخصهاي قابليت اطمينان گرههاي بار و سيستم در شرايط مختلف
بهرهبرداري ميباشد .با مقايسه اين شاخصها در محاسبات قابليت اطمينان ميتوان سناريوهاي مختلف بهرهبرداري شبکه را
شبيهسازي ،اصالح و بهينهسازي نمود و با تعيين نقاط ضعف شبکه موجود ،اثر طرحهاي توسعه مختلف شبکه را بر شاخصهاي
قابليت اطمينان بارهاي شبکه و کل سيستم بررسي نمود و در جهت بهبود تداوم سرويسدهي به مشترکين قدمهاي موثر
برداشت.

 -3-1دستهبندي مطالعات قابليت اطمينان
مطالب اين بخش از مراجع [ ]24-29اقتباس شده است .با توجه به وظيفه يک سيستم قدرت که توليد ،انتقال و در نهايت
توزيع انرژي الکتريکي بين مصرفکنندگان است ،ميتوان ادوات اساسي تشکيل دهنده يک سيستم قدرت را شامل اين سه
بخش يعني ادوات توليد ،ادوات انتقال و ادوات توزيع دانست .عالوه بر اين سه بخش اصلي ،ادوات ديگري نيز در يک سيستم
قدرت وجود دارند که به عبارتي اتصالدهنده اين سه بخش به يکديگر هستند و بايد در مطالعات مد نظر قرار گيرند.
جهت انجام مطالعات قابليت اطمينان بايد دو مطلب اساسي مورد توجه قرار گيرد :در قدم اول بايد اطالعات کافي و مناسب
از سيستم و قابليت اطمينان تجهيزات آن در اختيار باشد .طبيعتاً کاملتر بودن اين دادهها ،منجر به افزايش دقت مطالعات خواهد
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شد .در قدم دوم ،وجود روش مناسب مطالعات و همچنين ابزارهاي الزم جهت انجام مطالعات قابليت اطمينان ،از اهميت بااليي
برخوردار خواهد بود .در اين راستا ،سيستم قدرت به سه سطح اساسي تقسيمبندي شده و مطالعات مربوط به شاخصهاي قابليت
اطمينان براي هر سطح به صورت مجزا انجام ميگيرد .اين مساله بيشتر به دليل حجم باالي تجهيزات در کل شبکه و
همچنين رفتار متفاوت تجهيزات در سطوح مختلف کاري است .به عبارت ديگر با محاسبه شاخصهاي قابليت اطمينان در هر
سطح ،ميتوان به نقاط ضعف و قوت سيستم در سطوح مختلف پي برد.
در برخي موارد الزم است که ترکيبي از اين سطوح مورد بررسي قرار گيرد که در آن موارد بايد از روشهاي خاصي در
بدست آوردن شاخصهاي مورد نظر استفاده کرد .در يک شماي ساده ميتوان تقسيمبندي شکل  1-3را براي محاسبات قابليت
اطمينان شبکه در نظر گرفت .همانگونه که مشاهده ميشود ،سطح اول مربوط به تجهيزات توليد انرژي است .در سطح دوم
بخش توليد و انتقال به همراه يکديگر مورد مطالعه قرار ميگيرد و در سطح سوم ،کل سيستم يعني توليد ،انتقال و توزيع مورد
بررسي قرار گرفته و قابليت اطمينان براي کليه اجزاء بدست خواهد آمد .البته همانگونه که انتظار ميرود ،در سطح سوم ابعاد
سيستم بسيار بزرگ شده و معموالً مطالعات اين سطح پيچيده و طوالني خواهند بود و لذا در عمل محدود به ادوات توزيع
ميگردد و احتمال موفقيت تغذيه سيستم توزيع از سطح باالتر به عنوان يک ورودي در مدلسازيها مد نظر قرار ميگيرد.

Generation
Facilities

Transmission
Facilities

Hierarchical Level I

Hierarchical
Level II
Hierarchical Level
III

Distribution
Facilities

شكل  :1-3تقسيمبندي سيستم قدرت از ديدگاه قابليت اطمينان
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 -3-1-1سطح HLI

مطالعات سطح  1HLIمربوط به سيستم توليد و ميزان قابليت اطمينان اين بخش از سيستم است .بنابراين شاخصهاي
قابليت اطمينان در اين سطح ،بيانگر ميزان توانايي سيستم توليد در تأمين انرژي الکتريکي مصرفکنندگان و حفظ
بههمپيوستگي سيستم از نقطه نظر توليد است .با توجه به هدف تعريف شده در اين سطح که فقط سيستم توليد و بار را در نظر
ميگيرد ،در يک مدل قابل قبول جهت مطالعات قابليت اطمينان سيستم توليد ،معموالً کليه واحدهاي توليد و تمامي بار سيستم
بر روي يک شين فرضي قرار ميگيرند.
مطالعات مربوط به سطح  HLIرا ميتوان به طور کلي به دو بخش تقسيم نمود :مطالعات اول مربوط به بحث طراحي و
برنامهريزي توليد است که اصطالحاً به آن بحث استاتيک قابليت اطمينان سيستم توليد 2اطالق ميشود .نتايج حاصل از اين
مطالعات نشان ميدهد که براي يک بار پيشبيني شده معين ،چه تعداد واحد جديد بايد در سيستم نصب شود تا قابليت اطمينان
سيستم از يک سطح قابل قبولي برخوردار باشد .مطالعات دوم ،مربوط به بحث بهرهبرداري 3از سيستم توليد و تعيين ميزان مورد
نياز رزرو چرخان است .نتايج حاصل از اين مطالعات نشان ميدهد که براي يک بار مشخص چه تعداد واحد توليد از واحدهاي
نصب شده بايد وارد مدار شود تا ريسک سيستم از حد معيني کمتر باشد .مسائل مربوط به پخش بار و توزيع رزرو چرخان 4بين
واحدهاي وارد مدار شده با در نظر گرفتن نرخ پاسخگويي 5واحدها در اين مطالعه بررسي ميشوند .بهطور کلي مطالعات اول
مربوط به کفايت سيستم توليد و دوم مربوط به امنيت سيستم توليد است .برنامه تعمير و نگهداري واحدهاي توليد را ميتوان در
هر دو بخش انجام داد .از نظر زماني ميتوان اولي را مطالعات بلند مدت و دومي را مطالعات کوتاه مدت نيز ناميد.
يکي ديگر از مباحثي که در بحث قابليت اطمينان سيستم توليد مطرح ميشود ،بررسي سيستمهاي توليد چندناحيهاي 6است
که در اين حالت ،بايد تاثير خطوط بين سيستمهاي مختلف نيز در نظر گرفته شود و شبيهسازي کل سيستم ،فقط بهصورت يک
منبع توليد و يک مصرفکننده نخواهد بود .براي محاسبه قابليت اطمينان اين سيستمها روشهاي مختلفي وجود دارد که از
جزئيات بحث در مورد آنها در اين گزارش صرفنظر ميشود.
1- Hierarchical Level I
2- Static Capacity Assessment
3- Operating reserve assessment
4- Spinning reserve
5- Response rate
6- Multi area HL-I
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 -3-1-2سطح HLII

در سطح  1HLIIهر دو بخش توليد و انتقال در نظر گرفته ميشود .بنابراين برخالف سطح  HLIکه تمام واحدهاي توليد و
کل بار شبکه را در يک شين قرارداده شده و از تأثير خطوط انتقال صرفنظر ميشود ،در مطالعات مربوط به سطح HLII

واحدهاي توليد و بار در محلهاي واقعي خود قرار ميگيرند و لذا عالوه بر محدوديتهاي مربوط به بخش توليد ،محدوديتهاي
خطوط انتقال نيز در اين سطح در نظر گرفته ميشود .بنابراين ،هدف اساسي از مطالعات قابليت اطمينان در اين سطح ،بررسي
ميزان توانايي سيستم توليد و انتقال در تأمين انرژي الکتريکي و انتقال آن به مصرفکنندگان است .منظور از مصرفکنندگان در
اين سطح ،نقاط بار اصلي 2در شبکه است.
بررسي قابليت اطمينان در اين سطح که به ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي مرکب 3توليد و انتقال نيز مشهور است ،از
مهمترين و پيچيدهترين مباحث در مسائل مربوط به قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت قلمداد ميشود .هر چند مطالعات قابليت
اطمينان در سطح  HLIIبسيار پيچيدهتر از سطح  HLIاست ،در اين سطح نيز سعي ميشود تا با يک سري از سادهسازيها در
سيستم ،از پيچيدگي مسئله و تعداد المانهاي سيستم کاسته شود .به عنوان مثال ،پستها و ايستگاههاي کليدزني که در واقع
محل انتقال انرژي از توليد به انتقال و باالخره به سيستم توزيع هستند ،فقط با يک شين ساده معادل شده و از تأثير المانهاي
پست صرفنظر ميشود .البته ميتوان تاثير کليدها و ديگر اتصاالت را نيز مدل کرد که طبيعتاً مستلزم داشتن يک مدل کامل و
پيچيده از سيستم خواهد بود .المانهاي تشکيلدهنده پست و ميزان قابليت اطمينان آنها ميتواند تأثير بهسزايي در شاخصهاي
محاسبه شده در نقاط بار و کل سيستم داشته باشد .قابليت اطمينان اين پستها از اين نظر حائز اهميت است که خرابي هر
کدام از المانهاي تشکيلدهنده يک پست ،گاهي ميتواند منجر به خروج همزمان چندين خط و يا واحد توليد از مدار شود .البته
اين مسئله ،به شکل اتصال المانها در يک پست يا اصطالحاً به ساختار پست بستگي خواهد داشت.

1- Hierarchical Level II
2- Major load point
3- Composite generation and transmission system

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
21
فاز  :1تدوين مباني سند -تبیین ابعاد موضوع

ويرايش اول ،تیر 1394

 -3-1-3سطح HLIII

محاسبه و بررسي مسائل سطح  1HLIIIميتواند در بسياري از سيستمها ،بسيار پيچيده و مشکل باشد ،زيرا اين سطح شامل
هر سه بخش اصلي سيستم يعني از نقطه شروع در توليد ،سپس انتقال و در نهايت توزيع است که مصرفکنندگان واقعي در آن
قرار دارند .با توجه به اينکه در عمل يک سيستم قدرت از تعداد زيادي المان (واحدهاي توليد ،خطوط انتقال و ادوات توزيع)
تشکيل شده است ،در نظر گرفتن تمامي اين المانها با يکديگر ممکن نبوده و لذا آناليز سيستم توزيع را بدون در نظر گرفتن
سيستمهاي توليد و انتقال بهطور جداگانه و بهعنوان يک بخش انجام ميدهند .از طرفي ميتوان محاسبات سطح  HLIIIرا به
اين صورت نيز انجام داد که شاخصهاي محاسبه شده از سطح  HLIIدر نقاط بار اصلي را به عنوان ورودي سيستم توزيع در
نظر گرفت .معموالً شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم توزيع را به صورت مجزا محاسبه ميکنند .اين امر بدين دليل است که
درصد بااليي از قطعيهاي برق (حدود  ) %80از سيستم توزيع ناشي ميشود.
بررسي کفايت سيستم توزيع شامل محاسبه يک سري شاخصهاي قابليت اطمينان در اين سطح است که مستقيماً مربوط
به مشترکين پاياني است .نحوه محاسبات سيستمهاي توزيع بيشتر بستگي به ساختار سيستم توزيع (درختي يا حلقوي) دارد.
ميزان کفايت هر نقطه بار در ارتباط با کل سيستم ،در شاخصهاي  HLIIIنمايان ميشود .در بيشتر سيستمها ،عدم کفايت
مربوط به نقاط بار ،معموالً از سيستم توزيع ناشي ميشود .شاخصهاي مربوط به کفايت سيستم در سطح  ،HLIIتاثير نسبتاً
کمي روي شاخصهاي مربوط به تک تک نقاط بار دارد .از نقطه نظر ديگر ،شاخصهاي سطوح  HLIو  HLIIبسيار مهم
هستند ،چرا که خرابي در اين دو سطح ،بخش بزرگي از شبکه را تحت تاثير قرار داده و بنابراين ميتواند نتايج جبرانناپذيري را
در برداشته باشد .به عبارت ديگر ،سطح  HLIIاز نظر فرکانس قطعي در توزيع و همچنين نقاط بار تأثير کم ،ولي از نظر ميزان
بار و يا مگاوات قطعشده تأثير زيادي دارد .زيرا يک قطعي در  HLIIميتواند بخش زيادي را در سيستم توزيع از مدار خارج
کند.

1- Hierarchical Level III
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 -3-2ارزيابي قابليت اطمينان در سيستمهاي توليد
چنانچه قبالً بيان شد؛ شد سطح  HLIمربوط به سيستم توليد بوده و تنها واحدهاي توليد و بار سيستم را شامل ميشود.
بنابراين ،براي ارزيابي قابليت اطمينان در سيستمهاي توليد ،الزم است مدل بار و مدل ظرفيت توليد بدست آمده و با تلفيق آنها
با يکديگر ،شاخصهاي قابليت اطمينان محاسبه شود .مطالب اين بخش از مراجع [ ]29-30برگرفته شده است.
 -3-2-1مدل ظرفيت توليد
در واقع مدل ظرفيت توليد بهمعني نشان دادن کليه واحدهاي توليد بهصورت يک واحد معادل است که از چندين حالت
محتمل تشکيل شده است .اين مدل را ميتوان با يک الگوريتم برگشتي بدست آورد .اين مدل معموالً بهصورت جدول «خروج
ظرفيت » و يا  COPTنشان داده ميشود .هر واحد توليد را ميتوان با يک مدل مارکوف نشان داد که حداقل از دو حالت
تشکيل شده است .شکل  2-3يک مدل مارکوف دوحالته را نشان ميدهد که در آن ،يک واحد ميتواند دو حالت آماده با
ظرفيت حداکثر و معيوب با ظرفيت صفر داشته باشد.

شكل  :2-3مدل دو حالته مارکوف براي يک واحد توليد

الزم به ذکر است که واحدهاي توليد بزرگ معموالً بسيار پيچيده بوده و از تعداد زيادي المان تشکيل شدهاند .خرابي يک يا
چند المان ،لزوماً به معناي خروج کامل واحد نيست ،بلکه ميتواند منجر به تقليل ظرفيت واحد توليد شود که اصطالحاً به آن،
حالت توليد با ظرفيت محدود ميگويند .با در نظرگرفتن يک مدل چند حالته براي واحدهاي توليد ،مقادير شاخصهاي قابليت
اطمينان محاسبه شده ،به واقعيت نزديکتر ميشوند .واحدهاي توليد بزرگ را معموالً با مدل مارکوف چندحالته نشان ميدهند
که در آن يک واحد توليد عالوه برحالتهاي آماده و خراب ميتواند حالتهاي ديگري نيز داشته باشد که درآنها امکان توليد
1- Recursive algorithm
2- Capacity Outage Probability Table
3- Derated state
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درصدي از ظرفيت عملي وجود دارد .اين ميزان توليد ،به نوع و تعداد المانهاي خارجشده از واحد بستگي دارد .براي مثال در
يک واحد  300مگاواتي ،خروج بويلر و يا توربين ،واحد را کامالً از مدار خارج کرده و ظرفيت توليد را به صفر تقليل ميدهد .در
صورتيکه واحد داراي سه پمپ تغذيه آب 1باشد ،خروج هر کدام از آنها ميتواند  33%توليد را کاهش دهد .اين مسئله ميتواند
در مورد المانهاي ديگر که تعداد آنها بيش از يکي است ،اتفاق افتد .البته در اين حالت ،مدلي که براي مطالعات کوتاهمدت 2و
بلندمدت 3استفاده ميشود ،متفاوت است.
معموالً در مطالعات کوتاهمدت فرض ميشود که در طول مدت زمان مطالعه بيش از يک حادثه رخ نخواهد داد و لذا حداکثر تا
خروج يک المان بيشتر در نظر گرفته نميشود .در صورتيکه براي مطالعات بلندمدت يا مطالعات برنامهريزي ،ميتوان مدل
کامل واحد را به کار برد .مدل يک واحد توليد را معموالً بر حسب ظرفيت قابل توليد نشان ميدهند ،نه بر مبناي المانهاي
خراب شده .شکل  3-3مدل مارکوف واحد توليدي را نشان ميدهد که عالوه بر دو حالت کامالً سالم با ظرفيت  %100و کامالً
معيوب با ظرفيت صفر ،از سه حالت با ظرفيت کمتر از  %100نيز تشکيل شده است.

1- Feed water pump
2- Short term
3- Long term
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شكل  :3-3مدل مارکوف چند حالته يک واحد توليد

 -3-2-2مدل بار
پس از تعيين مدل ظرفيت توليد ،بايد مدل مناسبي براي بار سيستم تعيين نمود .مدل بار را ميتوان به چندين صورت
مختلف بيان نمود .سادهترين مدل بار را ميتوان بصورت يک بار ثابت درطول سال فرض نمود که در اين صورت شبکه داراي
ضريب باري 1برابر با  1خواهد بود .در اين حالت شاخصهاي محاسبه شده با مقادير واقعي اختالف زيادي دارند ،ولي ميتوانند
جهت مقايسه سيستمهاي مختلف و يا گزينههاي مختلف بهکار روند .در عمل ضريب بار شبکه برابر با يک نيست .يکي از
راههاي عملي نمايش بار در يک سيستم قدرت ،استفاده از منحني تداوم بار 2است که آن را با  LDCنيز نشان ميدهند .اين
منحني با مرتب کردن پيک بار ساعتي درطول سال بهدست ميآيد .همچنين ميتوان بار را بهصورت منحني تغييرات پيک بار

1- Load factor
)2- Load Duration Curve (LDC
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روزانه )DPLVC( 1نيز نشان داد .شاخصهاي قابليت اطمينان را معموالً با در نظر گرفتن  DPLVCيا  LDCمحاسبه
ميکنند .معموالً جهت سادگي محاسبات ميتوان دو مدل بار  DPLVCو  LDCرا با يک تقريب بهکار برد .در بسياري از
موارد اين تقريب خطاي بسيار کمي داشته و قابل قبول است.

 -3-3ارزيابي قابليت اطمينان در سيستمهاي مرکب
مطالعات سطح  ( HLIIمشهور به سيستمهاي مرکب ،)2شامل دو بخش توليد و انتقال است .مطالعات سطح HLII

مهمترين و در عين حال پيچيدهترين محاسبات را شامل ميشود .يکي از ويژگيهاي سيستمهاي مرکب ،ابعاد بزرگ آنها و
ارتباطات گسترده بين منابع توليد است که توسط خطوط انتقال برقرار شده است.
شاخصهاي قابليت اطمينان در اين سطح ،ميزان توانايي سيستم توليد و انتقال را در تأمين انرژي الکتريکي و رساندن آن
به مشترکان نشان ميدهند .بنابراين بر خالف مطالعات سطح  HLIکه در آن از تأثير خطوط انتقال صرفنظر ميشود ،در اينجا
نه تنها بايد تأثير خطوط انتقال را در نظر گرفت ،بلکه واحدهاي توليد و بار سيستم که در نقاط واقعي خود قرار دارند نيز درنظر
گرفته ميشود .بهطور کلي دو نوع شاخص در اين سطح محاسبه ميشود:
-

شاخصهاي نقاط بار

-

شاخصهاي سيستم

شاخصهاي نقاط بار ،ميزان قابليت اطمينان مربوط به هر نقطه بار را نشان ميدهند و بيانگر نقاط ضعف و قوت هر نقطه
بار شبکه نيز هستند .بنابراين مي توانند به عنوان معياري جهت هر گونه تغيير در شبکه مورد استفاده قرار گيرند .بسته به اهميت
يک نقطه بار ،ميتوان راهکاري مناسب جهت افزايش قابليت اطمينان آن نقطه بار خاص بهکار برد .شاخصهاي سيستم
بيانکننده وضعيت کلي سيستم هستند .اين شاخصها بيشتر مورد استفاده مديران قرار ميگيرد تا ديدي کلي نسبت به وضعيت
سيستم داشته باشند ،نه نسبت به يک نقطه بار خاص .تغيير در قابليت اطمينان يک نقطه بار بهخصوص نميتواند تأثير به

)1- Daily Peak Load Variation Curve (DPLVC
2- Composite system reliability
3- Load point indices
4- System indices
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سزايي در شاخصهاي قابليت اطمينان کلي سيستم داشته باشد .محاسبات هر دو نوع شاخصهاي قابليت اطمينان براي يک
سيستم مرکب ضروري است و کاربرد مربوط به خود را داراست ،لذا هيچ کدام نميتوانند جايگزين ديگري شوند.
شکل  4-3الگوريتم مطالعات قابليت اطمينان يک سيستم مرکب را صرف نظر از روش مورد استفاده نشان ميدهد .در ابتدا
فرض ميشود که براي يک سيستم ،در حالت مبنا تمامي پارامترهاي سيستم از قبيل ولتاژ و جريان در محدوده قابلقبول خود
قرار دارند .حالت مبنا در يک سيستم به حالتي اطالق ميشود که هيچکدام از المانهاي سيستم از قبيل واحدهاي توليد و
خطوط ،خروج اضطراري ندارند .سپس با در نظر گرفتن پيشامدهاي مختلف ،مطالعات سيستم صورت ميگيرد .يک پيشامد
ميتواند يا از طريق شبيهسازي مونت کارلو ايجاد شود و يا از طريق روش پيشامد شماري 1انتخاب گردد .در روش مونت کارلو
با استفاده از تکنيکهاي شبيهسازي ،پيشامدهاي مختلف بر اساس احتمال وقوع آنها شبيه سازي ميشوند .در حاليکه در روش
پيشامد شماري که به روش شمارش حاالت 2نيز مشهور است تک تک پيشامدها (هر پيشامد متناظر با خروج تعداد و ترکيب
خاصي از تجهيزات ميباشد) مستقل از احتمال رخداد آنها در نظر گرفته ميشوند .البته ميتوان تعداد پيشامدها را با رتبهبندي
کردن آنها بر مبناي يک سري معيارهاي مشخص کاهش داد .به عنوان مثال ميتوان تنها پيشامدهايي که احتمال اتفاق افتادن
آنها از حد مشخصي بيشتر است را در نظر گرفت که اصطالحاً به آن معيار  CUT-OFFميگويند.
پس از انتخاب يک پيشامد و محاسبه احتمال و فرکانس مربوط به آن پيشامد بايد اين بررسي صورت گيرد که آيا پيشامد
مورد نظر قيود سيستم را نقض خواهد کرد يا نه .قيود شبکه و سيستم در روشهاي مختلف آناليز شبکه متفاوتند .معموالً
سيستمهاي مرکب را به سه روش زير ميتوان آناليز و تجزيه و تحليل نمود.
الف) روش شبکه ،ب) روش پخش بار جريان مستقيم و پ) روش پخش بار جريان متناوب
قيود شبکه و سيستم در روشهاي مختلف متفاوتند؛ روش اول ،کمترين و روش آخر بيشترين قيود را داراست.
در روش اول (الف) ،پيوستگي شبکه تنها قيد درنظر گرفته شده است .بهعبارت ديگر ،اگر بين مصرفکننده و منبع تغذيه
(واحدهاي توليد) خط انتقالي وجود داشته باشد و از طرفي ظرفيت توليد پاسخگوي بار سيستم باشد ،آن حالت را نميتوان در

1- Contingency enumeration technique
2- State enumeration technique
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رديف حالتهايي که منجر به خاموشي سيستم ميشوند بهحساب آورد .در اين روش ،محدوديت ظرفيت خطوط و ولتاژ شينها
درنظر گرفته نميشود .به اين روش ،روش حمل و نقلي 1نيز گفته ميشود.
شروع

انجام مطالعات اوليه سيستم

در نظر گرفتن يک پيشامد براي شبکه از ليست پيشامدها
انجام پخش بار و مطالعات شبکه
آيا مشکلي در قيود شبکه بوجود آمده است؟

خير

بله
انجام اعمال اصالحي
بله

آيا مشکل شبکه برطرف شده است؟
خير
اعمال قطع بار در شبکه
محاسبه شاخصهاي قابليت اطمينان نقاط بار و زيان وارده

آيا پيشامدها به پايان رسيدهاند؟
بله

خير

محاسبه شاخصهاي قابليت اطمينان نقاط بار و کل سيستم و همچنين زيان وارده عدم تامين
انرژي الکتريکي
پايان
شكل  :4-3الگوريتم محاسبات قابليت اطمينان سيستم مرکب

1- Transportation Method
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در روش دوم (ب) ،عالوه بر قيود ذکرشده در روش اول ،محدوديت ظرفيت خطوط نيز در نظر گرفته ميشود .در اين حالت
ممکن است يک سري از پيشامدها که در روش اول جزو حالتهاي قابلقبول به حساب ميآمدند ،در اين روش در رديف
حالتهايي به شمار آيند که قيد مذکور را نقض کردهاند و در اين صورت ،احتمال مربوط به آن پيشامد ،جزيي از احتمال خرابي
سيستم به شمار ميآيد.
در روش سوم ،عالوه بر قيود ذکر شده در روش دوم ،محدوديت ولتاژ شينها نيز در نظر گرفته خواهد شد .لذا در اين مرحله
نيز يک سري از پيشامدها که در حالت دوم جزو پيشامدهاي قابل قبول به حساب ميآمدند ،در اين روش قيد ولتاژ را نقض
کرده و احتمال آنها در احتمال خرابي سيستم به شمار ميآيد .بنابراين اگر چه روش سوم روشي پيچيدهتر بوده و به زمان
محاسباتي زيادتري نيز نياز دارد ،اما نتايج دقيقتري نيز از آن حاصل خواهد گشت .اگر يکي از قيود سيستم پس از اتفاق افتادن
پيشامدي نقض شود ،بايد با يک سري از اعمال اصالحي درصدد رفع اين نقض برآمد.
در صورتيکه با يک عمل اصالحي بتوان قيد نقض شده را برطرف کرد ،پيشامد مذکور در رديف پيشامدهاي قابل قبول به
حساب خواهد آمد .در غير اينصورت احتمال آن پيشامد در احتمال خرابي سيستم به حساب خواهد آمد.

 -3-4ارزيابي قابليت اطمينان در سطح توزيع
شاخصهاي قابليت اطمينان در سطح توزيع توصيفگر احتمال بروز خاموشي در نقاط بار شبکه در اثر بروز حادثه در
تجهيزات و يا دسترس پذيري پست فوق توزيع است .اکثر قريب به اتفاق شبکههاي توزيع به صورت شعاعي مورد بهرهبرداري
قرار ميگيرد .لذا جهت برقرساني به بار ،بايد کليه سکشنهاي بين نقطه بار و شين فوق توزيع بهدرستي کار کنند.
به عنوان نمونه شبکهاي مانند شبکه شکل ( )3-5داراي  3خط است که هر خط هنگام بروز خطا ميتواند توسط کليدهاي
جدا کننده از ساير خطوط جدا شده و در صورتي که همچنان ارتباط آن با شبکه باالدستي برقرار باشد ،برق باس انتهايي خود را
تامين نمايد.
S2

S3
C

L3

A

B

L2

L1

شكل  :5-3يک شبكه توزيع شعاعي بسيار ساده

S1
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 -3-5شاخصهاي قابليت اطمينان
در اين بخش شاخصهاي قابليت اطمينان مورد استفاده در سه سطح توليد ،انتقال و توزيع ارائه ميگردند .مطالب اين بخش
از مراجع [ ]31-34اقتباس شده است.
 -3-5-1شاخصهاي بخش توليد
 نرخ خروج اضطراري يا FOR

1

يکي از مهمترين فاکتورهاي قابليت اطمينان يک واحد نيروگاهي ،ميزان  FORآن است .هر چه  FORکمتر باشد ،يعني
خروج اضطراري واحد کمتر است و در اکثر مواقع ،اين واحد در شبکه کار خواهد کرد .بنابراين ميتوان نرخ خروج اضطراري را
بهصورت نسبت کل زمان خروج اضطراري منهاي زمان خروج با هماهنگي به مجموع اين زمان و کل زمان بهرهبرداري تعريف
کرد.
()1-3

S(down time) - FA
)S(down time) - FA + S(up time

= FOR

 FAزمان خروج با هماهنگي است .حال اگر بحث تعميرات ،رزرو و غيره لحاظ شود ،عدم آمادگي به صورت زير است:
()2-3

)S(down time
)S(down time) + S(up time

= Unavailability

و ميزان آمادگي واحد عبارت است از:
()3-3

)S(up time
)S(down time) + S(up time

= Availability

نکته الزم به ذکر در اين بخش ،نحوه بهدست آوردن اين شاخص براي کل نيروگاه است .بدين منظور نميتوان از يک
شاخص  FORاستفاده کرد و بايد از جدول خروج ظرفيت نيروگاه استفاده شود.
 بار مورد انتظار تأميننشده ()2LOLE
اين شاخص يک اميد رياضي براي از دست دادن يا فقدان بار است .اين ضريب بهصورت زير تعريف ميشود:

1- Forced Outage Rate
1- Loss of Load Expectation
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n

LOLE   Pk .t k
k 1

()4-3

 tkعبارت است از مدت زماني که در دوره مورد مطالعه ،با خروج واحد kام ميزان بار را از سطح مورد انتظار پايينتر ميآورد و
 Pkعبارت است از احتمال اين وضعيت در جدول ظرفيت حالتهاي خروج .اين جدول با در نظر گرفتن کل ظرفيت توليد
واحدها در سطر اول و احتمال مربوط به آن شروع ميشود .سپس در هر پله با کم کردن يکي از واحدهاي توليد که کمترين
مقدار کاهش توان را در بر خواهد داشت ،احتمال کل آن حالت نيز محاسبه و در سطر دوم آورده ميشود.
تاثير منحني بار در تعيين سطح بار مورد نظر در مطالعه لحاظ خواهد شد؛ بدين صورت که جهت بهدست آوردن احتمال Pk

در رابطه فوق ،الزم است که جدول ظرفيت حالتهاي خروج با منحني تداوم بار در نظر گرفته شده و احتمال مورد نظر بدست
ميآيد.
 انرژي مورد انتظار تأميننشده ( )1LOEE
اين شاخص نيز اميد رياضي انرژي تأمين نشده را به کاربر ميدهد .ماهيت اين ضريب همانند ضريب قبل است با اين
تفاوت که در آنجا مدت زمان انتظاري و در اين ضريب ،ميزان انرژي تأميننشده مدنظر قرار ميگيرد.
تعريف اين پارامتر به صورت زير است:
n

()5-3

LOEE   Ek .t k
k 1

که در اين رابطه  tkهمانند تعريف  LOLEبوده و  Ekنيز ميزان انرژي را بيان ميکند.
 نرخ خروج اضطراري معادل)EFOR( 2
از آنجا که در نظر گرفتن تمام حاالت کار يک واحد نيروگاه با توانهاي مختلف و بررسي آنها کار پيچيدهاي است ،ميتوان
با سادهسازي دو حالت  Upو  Downرا براي آنها در نظر گرفت .اين تقسيم بندي مفهوم  EFORرا بيان ميکند که به نوعي،
احتمال معادل از دست دادن سيستم است .اين شاخص کليه مقادير بين صفر و يک را ميتواند اختيار کند .اين شاخص در کنار
شاخص  FORميتواند مفهوم کاملتري ارائه کند.

2- Loss of Energy Expectation
2- Equivalent Forced Outage Rate
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شاخصهاي ديگري نيز مانند  1EIRبهصورت  EIR = 1 – LOEEp.uدر سيستم توليد و سطح  HLIوجود دارند .در اين
رابطه  LOEEp.uبا توجه به ميزان  LOEEو ميزان کل انرژي که سطح زير منحني  LDCاست ،بهدست ميآيد.
 -3-5-2شاخصهاي بخش انتقال
مهمترين شاخصهاي کمِي در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت مرکب ،شاخصهاي مرتبط با قطع بار است که براي
نقاط بار و براي کل سيستم تعريف ميشود .محدوده وسيعي از شاخصهاي کفايت وجود دارد که ميتوان آنها را براي نقاط بار
منفرد و براي کل سيستم محاسبه نمود .شاخصهاي کفايت نقاط بار ،براي شناسايي نقاط ضعيف سيستم و انتخاب طرحهاي
تقويت مناسب سيستم مفيد ميباشد .شاخصهاي کل سيستم ،با توجه به توانايي سيستم براي تأمين کل بار و انرژي موردنياز،
کفايت کلي سيستم را تعيين ميکند .اين شاخصها ،براي مديريت کفايت کل سيستم و مقايسة پيشنهادهاي مختلف براي
توسعه شبکه ،مفيد هستند.
شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم و نقاط بار ،ميتواند شاخصهاي ساليانه يا ساليانه شده باشند .شاخصهاي ساليانهشده،
براي يک سطح بار واحد محاسبه شده (معموالً سطح بار پيک سيستم) و سپس ،بر مبناي يک سال بيان ميشوند .شاخصهاي
ساليانه نيز برمبناي تغييرات دقيق بار که در کل سال اتفاق ميافتد ،محاسبه ميشوند .شاخصهاي ساليانه شده ،شاخص کاملي
براي مقايسة کفايت گزينههاي مختلف براي تقويت شبکه ميباشد ،اما شاخصهاي ساليانه ،در مواقعِ نياز به محاسبة ارزيابي
عملکرد ساليانه قابليت اطمينانِ يک سيستم ،استفاده ميشوند.
شاخصهاي تعريف شده براي سطح توليد ،براي سطح انتقال نيز کاربرد دارند .بهعالوه ،از آنجا که سطح انتقال ،منتقلکننده
انرژي توليد شده در نيروگاهها به مصرفکنندهها (سطح توزيع) است ،در مدلسازي شبکه ،مجموعهاي از نقاط بار 2تعريف
ميشود که به علت زياد بودن تعداد ،هر کدام ميتوانند قابليت اطمينان مربوط به خود را داشته باشند .بنابراين در اين بخش ،به
تجزيه و تحليل شاخصهاي نقاط بار پرداخته خواهد شد و شاخصهاي سيستمي مشابهي نيز مشابه شاخصهاي بخش HLI

قابل تعريف ميباشد.
شاخصهاي نقاط بار عبارتند از:

1- Energy Index of Reliability
2- Load Point
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 احتمال قطع يا فرکانس قطع
 انتظار تعداد تخطي ولتاژ)ENVV( 1
 تعداد انتظار قطع بار)ENLC( 2
 انتظار قطع بارELC 3

 انتظار انرژي تأمين نشده (توزيع نشده))EENS( 4
 ماکزيمم قطع بار)MLC( 5
 ماکزيمم انرژي قطعشده (تأميننشده))MEC( 6
 ماکزيمم دوره قطع بار)MDLC( 7
 متوسط قطعي بار)ALC( 8
 متوسط انرژي تأميننشده)AENS( 9
 متوسط دوره قطعي بار)ADLC( 10
 -3-5-3شاخصهاي بخش توزيع
همانطور که مطرح شد؛ ميتوان قابليت اطمينان يک سيستم را در سطوح  HLIو  HLIIتا سطح يک فيدر بدست آورد.
مشاهده شد که حتي شبکههاي فوق توزيع حلقوي ميتوانند در سطوح  HLIIمورد بررسي قرار گيرند .در ادامه بحث فيدرهاي
 20 kVو سطوح پايينتر مطرح خواهد شد و از اين بخش به بعد ،تعداد مشترکين و برخي پارامترهاي ديگر آنها نيز مطرح
خواهند گرديد.

1- Expected Number of Voltage Violations
2- Expected Number of Load Curtailment
3- Expected Load Curtailed
4- Expected Energy Not Supplied
5- Maximum Load Curtailed
6- Maximum Energy Curtailed
7- Maximum Duration of Load Curtailed
8- Average Load Curtailed
9- Average Energy Not Supplied
10- Average Duration of Load Curtailment
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 شاخص فرکانس متوسط قطعي سيستم)SAIFI( 1
اين ضريب بيانکننده متوسط تعداد قطعي برق به ازاي هر مشترک ميباشد.

 N

N
i

i

()6-3

i

SAIFI

i

i

 شاخص فرکانس متوسط قطعي مشترکين)CAIFI( 2
اين شاخص بيانکننده متوسط تعداد قطعي برق براي مشترکاني است که برق آنها حداقل يک بار قطع شده
است.
()7-3

total number of customer interruptions
total number of customers affected

CAIFI 

 شاخص مدت زمان متوسط قطعي سيستم)SAIDI( 3
اين شاخص نيز متوسط مدت زماني قطعي به ازاي هر مشترک در طول يک بازه زماني بيان ميکند.
i

()8-3

U N

N
i

i

SAIDI

i

i

 شاخص زمان متوسط قطعي مشترکين)CAIDI( 4
اين شاخص متوسط زماني قطعي را به ازاي هر قطعي برق ،محاسبه ميکند.
()9-3

U N

 N

i

i

i

i

i

CAIDI

i

 شاخص ميانگين در دسترس بودن خدمات)ASAI( 5
اين شاخص نشان دهنده نسبت زمان برق دار بودن مشترکين به کل زمان دوره مطالعه است.

1- System Average Interruption Frequency Index
2- Customer Average Interruption Frequency Index
3- System Average Interruption Duration Index
4- Customer Average Interruption Duration Index
Average Service Availability (Unavailability) Index

1
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فصل چهارم :شناخت ساختار نهادي پايايي
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 اين
شبکه ،اهميت نهادها و سازمانهايي غير از بازار را پررنگتر مينمايد .از همين رو يکي از گامهاي اصلي تحليل محيط يک
صنعت شناسايي کنشگران آن صنعت ميباشد.
در يک تقسيمبندي کلي کنشگران به چهار دسته سياستگذار ،تنظيمگر ،تسهيلگر و ارائهکننده خدمات تقسيم ميشوند .در
ادامه به تبيين هر يک از نقشهاي چهارگانه پرداخته ميشود:
الف) سياستگذار

1

يک سياستگذار نهادي است که برنامههايي که بايد توسط دولت ،کسبوکارها و غيره دنبال شود را تعيين ميکند.
سياستگذاري به صورت فرآيندي تعريف شده است که به واسطه آن دولت به منظور ارائه پيامد (تغييرات مطلوب در دنياي
واقعي) ،چشمانداز سياسي خود را به برنامه و عمل تبديل ميکند .لذا سياستگذاري ،کارکرد اصلي هر دولت ميباشد .به طور
کلي ،سياست ميتواند شکلهاي مختلفي به خود بگيرد مانند سياستهاي غيرمداخلهاي ،تنظيم ،تشويق تغييرات داوطلبانه
(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 درآمدها و ...
1- Policy-Maker
2- Regulator
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در مجموع نقش تنظيمگري شامل کارکردهاي رصد و بازرسي ،وضع تعرفه ،تعيين استاندارد ،حل دعاوي ،صدور مجوزها،
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 ،تأمينکنندگان خدمات را از طريق ايجاد محصوالت خدماتي جديد ،ارتقاء تجارب مفيد و
ايجاد ظرفيت حمايت ميکند .به عالوه ،تسهيلکننده ميتواند بر طرف تقاضا از طريق آموزش صنايع کوچک درباره مزاياي
خدمات يا فراهم کردن محرکهايي براي امتحان آنها نيز متمرکز شود .کارکردهاي ديگر يک تسهيلکننده شامل ارزيابي
خارجي تأثير تأمينکنندگان خدمات ،تضمين خدمات و حمايت براي محيط سياسي بهتر ميباشد .عمل تسهيل ،کارکردي است
که به 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 ارائهکنندگان براي خدمات توسعه
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 ميکند.
اين مسئله اغلب تناقضي براي تأمينکنندگان رقابتي به وجود ميآورد؛ چرا که تسهيلکنندگان معموالً اهداف توسعهاي داشته و
تأمينکنندگان اهداف تجاري 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 مي-
دهد .اين تأمينکنندگان ممکن است شامل شرکتهاي خصوصي ،غيرانتفاعي ،سازمانهاي غيردولتي ،انجمنهاي صنعتي،
عاملهاي دولتي ملي و  ...باشند .به طور کلي ارائهکنندگان خدمات به دو دسته ارائهکنندگان خدمات آموزشي و پژوهشي و
ارائهکنندگان خدمات مشاورهاي تقسيم ميشوند .دسته اول شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتي هستند که در زمينه
آموزش و پژوهش در حوزه دانشي مربوطه فعاليت ميکنند و دسته دوم شامل شرکتهايي ميشود که به ارائه خدمات

1- Business Development Services
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مشاورهاي در آن حوزه دانشي ميپردازند .در حوزه دانشي پايايي ،خدمات مشاوره شامل فعاليتهايي است که مرتبط با
موضوعات جديد نيستند ،معموالً به طور روتين انجام ميشوند و در فرآيند برنامهريزي يا بهرهبرداري سيستم قدرت به کار گرفته
ميشوند .در مقابل ،خدمات پژوهشي شامل فعاليتهايي است که به موضوعات جديدي مانند تدوين الگوريتم ،رويه مطالعات و
 ...ميپردازند و ممکن است لزوماً به نتيجه منجر نشوند.
در اين فصل ابتدا به شناسايي کنشگران مرتبط با پايايي سيستم قدرت پرداخته ميشود و وظايف اصلي هرکدام از آنها بيان
و بر مبناي وظايف و اهداف ،نقش هريک از آنها تعيين ميشود .هريک از اين کنشگران ميتوانند نسبت به فنآوري در محيط
بيروني يا دروني باشند .در ادامه ,ماتريس نهاد-کارکرد مربوط به کنشگران ارائه ميشود که در آن ،نقشهاي مختلف
کنشگران در قالب يک جدول ارائه ميشود .در نهايت ،با استفاده از ماتريس يادشده ،نگاشت نهادي مربوط به پايايي سيستم
قدرت ترسيم ميشود.

 -4-1کنشگران فعال در حوزه پايايي
در اين بخش به معرفي کنشگران مرتبط با پايايي سيستم قدرت و وظايف هريک از آنها پرداخته ميشود.
 -4-1-1مجلس شوراي اسالمي
در نظام جمهوري اسالمي ايران ،مجلس شوراي اسالمي به عنوان يکي از قواي سهگانه (قوه مقننه) از اهميت ويژه و
وااليي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم گيريها ،قانونگذاريها و برنامهريزيها ميباشد .مجلس پايگاه اساسي نظام و
مردم و مايه حضور و مشارکت واقعي مردم در تصميم گيريها و مظهر اراده ملي است .با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در
نظام کشور ،وظايف عمده مجلس در دو بخش خالصه ميگردد:
 قانونگذاري نظارتاز آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه به کارکرد اين
نهاد در تدوين برخي سياستها و جهتگيري هاي کالن مرتبط با صنعت برق (مانند قانون برنامه پنجم 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 ميگذارند (مانند قانون
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اصالح الگوي مصرف انرژي) ،اين نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد .با توجه به کارکرد اين نهاد در تصويب برخي قوانين
براي اختصاص بودجه براي تأمين مالي بخشهايي از صنعت برق ،اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر 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 .از جمله بخشهاي اين نهاد که
ميتوانند با موضوع پايايي مرتبط باشند ميتوان به "کميسيون انرژي" اشاره کرد.
 -4-1-2مجمع تشخيص مصلحت نظام
وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام ،به استناد اصول و بندهاي قانون اساسي جمهوري اسالمي به شرح زير است:
 -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 اساسيي
بداند (به استناد اصل  112قانون اساسي)
 -4مشاوره در اموري که مقام 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 ج ايگزين هريک از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصيل  111قيانون
اساسي)
 -11پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل ي 110کيه در اصيل 111
تصريح گرديده است.
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از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه به کارکرد اين
نهاد در تدوين برخي سياستها و جهتگيريهاي کالن مرتبط با صنعت برق (مانند سياستهاي کلي نظام در بخش انرژي)،
اين نهاد نقش سياستگذار 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 .با توجه به کارکرد اين
نهاد در داوري اختالفات بين مجلس و شوراي نگهبان در زمينه تصويب برخي قوانين جهت اختصاص بودجه براي تأمين مالي
بخشهايي از صنعت برق ،اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد .با توجه به کارکرد برخي از بخشهاي وابسته به اين
نهاد (مانند دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام) در تهيه گزارشهاي پژوهشي در زمينه ارزيابي صنعت برق ،اين نهاد داراي
نقش ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي است.
 -4-1-3شوراي عالي انقالب فرهنگي
وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي عبارتند از:
 -1تدوين و تصويب اصول ،اهداف ،سياستها و برنامهريزي فرهنگي و علمي کشور ،تدوين نقشه مهندسي فرهنگيي کشيور 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 علميي و معنيوي
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 ،فرهنگسيتانهيا ،دانشيگاههيا و
مراکز پژوهشي و تصويب اساسنامه دانشگاههاي خاص.
 -11تهيه ،تدوين و تصويب 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 هزينيهکيرد
اعتبارات در برنامههاي پنجساله و بودجههاي ساليانه.
 -13طراحي سازوکارهاي مناسب براي اجرايي شدن مصوبات شورا در دستگاههاي مختلف کشيور و نظيارت ميؤثر بير اجيراي
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 برنامهريزي براي بازبيني و تحول محتوايي در رشيتههياي عليوم انسياني و عليوم اجتمياعي بير مبنياي
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 حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
مندرج در بندهاي  8 ،6 ،2 ،1و  ،14اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  9و ،12
اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
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 -4-1-4وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري
مأموريتهاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري به شرح زير ميباشد:
الف) در زمينه انسجام امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فنآوري:
 -1شناسايي مزيتهاي نسبي ،قابليتها ،استعدادها و نيازهاي پژوهش و فنآوري کشور بر مبناي آيندهنگري و آيندهپژوهيي و
معرفي آن به واحدهاي توليدي ،تحقيقاتي ،دانشگاهها و مراکز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهرهبرداري.
 -2بررسي اولويت هاي راهبردي تحقيقات و فنآوري با همکاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و پيشنهاد به شيوراي
عالي علوم ،تحقيقات و فنآوري.
 -3حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فنآوريهاي نوين بر اساس اولويتها.
 -4برنامه ريزي براي تدارک منابع مالي توسعه فن آوري کشور و مشارکت در ايجاد ،توسعه و تقويت فنآوري ملي و حماييت 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 دانيش فنيي و برناميهرييزي بيه منظيور بيومي کيردن
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 دانشگاههيا و
مراکز تحقيقاتي با بخشهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور.
 -9اتخاذ راهکارهاي مناسب براي کمک به توسعه پژوهش و فنآوري در بخشهاي غيردولتي.
 -10ارزيابي جامع عملکرد نظام ملي علوم ،تحقيقات و فنآوري شامل پيشرفتها ،شناخت موانع و مشکالت و تيدوين و ارائيه
گزارش ساالنه.
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 -11اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امنييت شيغلي آنيان و اسيتفاده بهينيه 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 برنامهريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي ،مراکيز تحقيقياتي 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.
 -3برنامهريزي 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 ،رشتهها و مقاطع تحصيلي با رعايت 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 غيردولتيي) و جليوگيري از اداميه
فعاليت ،تعليق فعاليت و يا انحالل هريک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و يا از دست دادن شرايط ادامه فعاليت بير اسياس
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 آميوزش
عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت آنها و اتخاذ تصميم در مورد امکان ادامه فعاليت آنها بير اسياس ضيوابط و مقيررات مراجيع
ذيصالح.
 -9تأييد صالحيت و صدور احکام اعضاي هيأتهاي مميزه ،هيأتهاي امناء ،هيأتهاي مؤسس ،هيأتهاي گيزينش اعضياي
هيأت علمي و هيأتهاي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقيات و
فنآوري ،طبق ضوابط و مقررات موضوعه.
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 -10ارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاه ها ،مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به صورت مستقيم و ييا از طرييق حماييت 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 برنامهرييزي
کشور.
 -14توسعه همکاريهاي علمي بينالمللي و اتخاذ تدابير الزم به منظور نهادينه کردن همکاريها و مبادالت علمي بين مراکيز
علمي -تحقيقاتي داخل کشور با مراکز علمي -تحقيقاتي منطقهاي و بينالمللي در چارچوب ضوابط و مقيررات مصيوب مراجيع
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 سياست گذاري نظام آموزش و توسعه نيروي انساني کشور به منظيور ايجياد همياهنگي الزم بيين
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.
 -3ارزيابي و تأييد اختراعات ،اکتشافات و نوآوري ها با همکاري ساير مراکز علمي و تحقيقاتي کشور به منظيور فيراهم نميودن
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.
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 -5برنامه ريزي براي شناسايي و حمايت از شکوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويتهاي راهبردي کشيور
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 زمينههياي علميي 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 دانشگاههيا و مراکيز تحقيقياتي
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 ،اولوييتهيا و برناميههيا و عملکردهياي
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 حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
مندرج در بندهاي الف ،1-الف ،2-الف ،10-ب ،3-ب 13-و ب ،14-اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به
وظايف مندرج در بندهاي الف ،3-الف ،5-الف ،6-الف ،7-الف 8-و الف ،9-اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
 -4-1-5معاونت علمي و فنآوري رئيسجمهور
وظايف اساسي معاونت علمي و فنآوري رئيسجمهور عبارتند از:
 -1برنامهريزي ،هماهنگي بين بخشي و هم افزايي در «نظام ملي نوآوري» در جهت تحقق اقتصاد دانشبنيان
 -2هماهنگي و همافزايي بين برنامههاي توسعة کشور و سياستهاي کالن توسعة 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
 -5توسعه فنآوري ،تقويت فرآيند تجاريسازي و حمايت از موسسات و شرکتهاي دانشبنيان و شرکتهاي طراحي مهندسي
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 -6حمايت از گسترش فعاليت تحقيق و توسعه در کشور و ارتقاء توان «مديريت فنآوري» در شرکتهاي دانشبنيان
 -7آيندهنگاري 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 خيدمات
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 فنآوري هاي برتر در صنايع موجود و راهبري اجراي «طرحهاي کالن فنآوري و نوآوري» در محورهياي
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 دانيشبنييان ،هيدايت
سرمايههاي انساني و مالي ايرانيان خارج از کشور و توسعه شبکههاي بينالمللي علم و فنآوري بيه وييژه در جهيان اسيالم بيا
هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذيربط
 -19رصد فرصتهاي بينالمللي بهمنظور توسعه فنآوري به ويژه شناسايي و کسيب فينآوريهياي نوظهيور بيا همياهنگي و
همکاري دستگاههاي ذيربط
 -20توسعه فرآيندهاي شناسايي ،جذب و انتقال و انتشار فنآوريها در کشور با همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجيه بيه وظيايف
مندرج در بندهاي  3 ،2 ،1و  ،14اين نهاد نقش سياست گذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بنيدهاي ،9 ،8 ،6 ،4
 17 ،16 ،15 ،13 ،10و  ،18اين نهاد نقش تسهيلگر را بر عهده دارد.
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 -4-1-6معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با برخورداري از تشکيالتي نوين و جامع و در چهارچوب قوانين و
مقررات عهدهدار وظابف متعددي بوده که عمدهترين آنها عبارتند از:
 -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:
الف) استقرار نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني کشور از طريق تدوين ضوابط فني و اجرايي طرحها.
ب) سازماندهي و ارزش يابي عملکرد عوامل فني و اجرايي از طريق تهيه ،تدوين ،اجرا و نظارت بر اجراي ضيوابط مربيوط بيه
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.
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از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
مندرج در بندهاي -1الف-1 ،ب و -2الف ،اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بند -4الف،
اين نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد.
 -4-1-7سازمان 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:
 -1آسيبناپذيرسازي زيرساختهاي حياتي و کاهش آسيبپذيري زيرساختهاي حساس و مهم کشور در برابر تهديدات 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 زيرساختها در ارتباط با تهديدات نرم با تاکيد بر سايبر و فضاي مجازي ،رايانه ،تجيارت الکترونييک و
غيره .
 -6آمادهسازي جامعه در برابر تهديدات نامتعارف (.)nbc
 -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 .)...
 -10اداره و سازماندهي و بهکارگيري مردم با روشهاي دفاع غيرنظامي و مردمياري در شرايط جنگ و ارائه الگيوي جامعيه
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.
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از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .اين نهاد به عنوان
عاليترين نهاد در حوزه پدافند غيرعامل ،براي انجام وظايف يادشده (که به عنوان مثال بندهاي  8 ،1و  11با صنعت برق مرتبط
است) ،سياستهاي مشخصي را تدوين و مقررات معيني را تصويب ميکند و براي اجراي اين سياستها معموالً از شرکتهايي
که در اين زمينه فعاليت ميکنند حمايت ميکند .در نتيجه ،اين نهاد نقشهاي سياستگذار ،تنظيمگر و تسهيلگر را بر عهده
دارد.
 -4-1-8سازمان ملي استاندارد ايران
وظايف سازمان ملي استاندارد عبارتند از:
 -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 داخلي ،کمک به بهبود روشهاي توليد 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 فيراهم نميودن
امکانات رقابت با کاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بينالمللي
 -6کنترل کيفيت کاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصيرفکننيدگان و توليدکننيدگان داخليي 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
 -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 حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
مندرج در بندهاي  1و  ،2اين نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد.
 -4-1-9سازمان حفاظت محيط زيست
وظايف اساسي سازمان حفاظت محيط زيست عبارتند از:
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 -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 شييميائي ،سير و صيدا ونظاير آنها
 چگونگي استقرار پديدههاي عمراني و توسعه کشور مانند واحدهاي صنعتي ،نيروگاهها ،سدها ،مجتمعهاي کشاورزي و عمرانيو 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 -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 رودخانههيا 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 بازيافيت ميواد زائيد و جاميد از منيابع روسيتائي ،شيهري ،معيدني،کشاورزي و غيره در مناطق مختلف کشور
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 آفتکشها و کودهاي شيميائي شامل حد مجاز باقيمانده در محيط ،دفع يا معدوم نمودن و ممنوعيت مکاني ،زماني ،نيوعي،کمي و کيفي
 پوشييش گي ياهي و جييانوران وحش يي ،آلييودگيهيياي مييواد نفت يي ،فلييزات سيينگين ،سييموم کشيياورزي ،فاضييالب انسييانيو  ...در محيطهاي دريايي (آب ،رسوب ،آبزيان)
 -8آموزش زيستمحيطي به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بينش زيستمحيطي افراد جامعه براي ايجياد عالقيه ،حيس
مسئوليت و مشارکت عمومي مردم کشور در حفاظت از محيط زيست با همکياري مراکيز آموزشيي و پژوهشيي و رسيانههياي
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 بيا توجييه
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 نيياز
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
 -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 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 مندرج در بند  ،7اين نهاد نقش تنظيمگر را بر
عهده دارد .شايان ذکر است سياستها و مقررات زيستمحيطي به علت تأثير مستقيم آنها بر صنعت برق اهميت دارند.
 -4-1-10معاونت برق و انرژي وزارت نيرو
وظايف حاکميتي معاونت برق و انرژي در بخش برق عبارتند از:
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 -1سياستگذاري و برنامهريزي کالن و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه در حد حصول اطمينان از تأمين برق مورد نياز
 -2تصويب و ابالغ استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي تنظيم اثرات خارجي صنعت و رعايت حقوق مشيترکين و مصيالح
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
 -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
مندرج در بند  ،1اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  5 ،4 ،2و  ،12اين نهاد نقش
تنظيمگر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  10 ،7 ،6و  ،11اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد .از
جمله بخشهاي اين نهاد که ميتوانند با موضوع پايايي مرتبط باشند ميتوان به "دفتر برنامهريزي کالن برق و انرژي"" ،دفتر
استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتماعي و زيستمحيطي برق و انرژي"" ،دفتر خصوصيسازي صنعت برق" و "دبيرخانه هيأت
تنظيم بازار برق" اشاره کرد.
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 -4-1-11شوراي پايايي شبكه برق کشور
شوراي پايايي شبکه برق کشور در سال  1387در حوزه معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو تشکيل گرديد .هدف از
تشکيل اين شورا توسعه فرهنگ تأمين و حفظ پايايي شبکه برق کشور و تحقق عملکرد مطلوب و نظاممند مجموعهي نهادهاي
ذيربط و افزايش هماهنگي ،يکپارچگي و نظمپذيري در حوزههاي مرتبط ميباشد .در راستاي بهبود مستمر نظام مديريت
پايايي برق کشور ،شورا مأموريتهاي زير را بر عهده دارد:
 -1بهبود تعامالت اثرگذاران بر پايايي شبکه برق کشور و ارتقاء سطح همافزايي بين آنها
 -2توسعه ،تکميل و بهبود مستمر مجموعه استانداردها و دستورالعمل هاي پايايي و بهبود تبعيت از آنها در جهت ايجاد فرهنگ
مسؤوليتپذيري ،انضباط فني و سازماني
 -3بهبود نظام چرخه اطالعات پايايي و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافيت اطالعاتي
 -4سامان دهي مديريت دانش در اثرگذاران و بهبود مستمر دانش پايايي و مهارت اثرگذاران
 -5بهبود نظام برنامهريزي تأمين و حفظ پايايي شبکه برق کشور
 -6گسترش فرهنگ ريشهيابي حوادث در شبکه برق کشور
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
مندرج در بندهاي  5 ،4 ،1و  ،6اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  2و  ،3اين
نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد.
 -4-1-12معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو
وظايف حاکميتي معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو عبارتند از:
 -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
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 -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
 -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
مندرج در بندهاي  10 ،9و  ،11اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  12و  ،13اين
نهاد نقش ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي را بر عهده دارد .از جمله بخشهاي اين نهاد که ميتوانند با موضوع پايايي
مرتبط باشند ميتوان به "دفتر آموزش ،تحقيقات و فنآوري" اشاره کرد.
 -4-1-13معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو
وظايف حاکميتي معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو عبارتند از:
 -1مطالعات و آيندهنگري همهجانبه شرايط محيطي و جهاني صنعت آب و برق
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 -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
 -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
مندرج 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 .از جمله بخشهاي اين نهاد که ميتوانند با موضوع پايايي مرتبط
باشند ميتوان به "دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق و خصوصيسازي" و "دفتر برنامهريزي تلفيقي و راهبردي" اشاره کرد.
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 -4-1-14شرکت توانير
وظايف اصلي اين شرکت عبارتند از:
 -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 صيحيح و بيهموقيع طيرحهياي توسيعه و بهينيهسيازي
تأسيسات
 -6راهبري و پايش شبکه سراسري برق از طريق شرکتهاي زيرمجموعه و همچنين ايجياد سيازوکارهاي الزم بيراي توسيعه
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 انشيعاب 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 گيردش منيابع
مالي فيمابين شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه
 -11انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نمايندگي از طرف وزارت نييرو و همچنيين تيرويج
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
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 -13حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينههاي تخصصي مرتبط با صنعت برق و پشتيباني از برناميههياي
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 بهيرهوري صينعت
برق کشور
 -15مديريت و هماهنگي تجياري ،فنيي و برناميهاي بيين شيرکتهياي زيرمجموعيه و هيدايت و همياهنگي آنهيا در جهيت
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 امور و استفاده بهينه از امکانات و تأسيسات صنعت
برق و ارائه آنها به وزارت نيرو و همچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت بر اجراي آنها به نمايندگي وزارت نيرو
 -18پيشنهاد و پيگيري درخواستهاي عمومي صنعت برق از دولت
 -19انجام هرگونه عمليات مالي ،معامالت ،سرمايهگذاري ،تشکيل شرکت ،مشارکت در مؤسسات و شرکتهاي ديگر که 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
مندرج 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  13 ،6و  ،14اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده
دارد .از جمله بخشهاي اين نهاد که ميتوانند با موضوع پايايي مرتبط باشند ميتوان به "معاونت برنامهريزي و توسعه شبکه"،
"معاونت هماهنگي توزيع"" ,معاونت منابع انساني و تحقيقات" و "معاونت هماهنگي و توليد" اشاره کرد.
 -4-1-15سازمان توسعه برق ايران
وظايف اصلي سازمان توسعه برق ايران عبارتند از:
 -1احداث و توسعه نيروگاهها و افزايش ظرفيت توليد برق.
 -2اجراي طرحها و پروژههاي ملي احداث ،توسعه و بهينهسازي خطوط و پستهاي انتقال برق.
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 -3احداث و توسعه مراکز ديسپاچينگ و شبکههاي مخابراتي برق.
 -4ارائه خدمات مديريت پروژه در زمينه احداث و توسعه تاسيسات صنعت برق ،بر اساس روشهياي مختليف سيرمايهگيذاري،
توسط اشخاص غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي.
 -5اجراي طرحها و پروژههاي مورد درخواست شرکتهاي برق منطقهاي.
 -6تدوين و تهيه طرح هاي اجرايي متناسب با نيازهاي صنعت برق کشور و ارائه آن به شرکت مادرتخصصيي تيوانير و اعميال
نظارت در اجراي اينگونه طرحها.
 -7انجام مطالعات امکانسنجي در احداث نيروگاهها بر اساس شرايط اقليمي و منابع سوخت در کشيور و ارائيه آن بيه شيرکت
توانير.
 -8مشارکت در تهيه استانداردهاي برق و ارائه خدمات مشاورهاي در اين ارتباط.
 -9اجراي برنامههاي شرکت مادرتخصصي توانير در زمينه حمايت و تقويت ظرفيتهاي پيميانکياري ،مشياورهاي و سياخت و
توليد تجهيزات نيروگاهها و شبکههاي انتقال و همچنين انجام مطالعات الزم براي انتخاب فنآوري مناسب توليد و انتقال بيرق
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 زمينه هاي مطالعاتي ،مهندسي ،اجرايي و همچنين انتقيال ،جيذب و ارتقياء فينآوري 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
مندرج 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.
 -4-1-16شرکت مديريت شبكه برق ايران
وظايف اصلي اين شرکت عبارتند از:
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 -1راهبري و پايش بهره برداري از شبکه توليد و انتقال برق کشور به منظور حفظ پايايي و امنيت شبکه و تأمين مطميئن بيرق
کشور
 -2فراهم ساختن امکان دسترسي به شبکه برق کشور براي متقاضيان اعم از دولتي و غير دولتي بيه منظيور خرييد ،فيروش 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 بخيش غيردولتيي و توسيعه
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
مندرج در بند  ،4اين نهاد نقش سياستگذار را بر عهده دارد .با توجه کارکردهايي نظير تدوين استانداردهاي امنيت و پايايي
شبکه ،اين نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  3 ،2و  ،4اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر
عهده دارد .از جمله بخشهاي اين نهاد که ميتوانند با موضوع پايايي مرتبط باشند ميتوان به "معاونت راهبري شبکه برق"،
"معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت شبکه"" ,معاونت بازار برق" و "معاونت مخابرات و پشتيباني فني" اشاره کرد.
 -4-1-17شرکتهاي برق منطقهاي
در ايران  16شرکت برق منطقهاي (آذربايجان ،اصفهان ،باختر ،تهران ،خراسان ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،سيستان و
بلوچستان ،غرب ،فارس ،کرمان ،گيالن ،مازندران ،هرمزگان ،يزد) وجود دارند .وظايف اين شرکتها عبارتند از:
 -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 پيشفروش انشعاب و انرژي برق
و ساير روشهاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني
 -5بهرهبرداري و اداره تأسيساتي که در اختيار شرکت گذارده ميشود
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 -6خريد خدمات از بخش غيردولتي براي انجام امور مطالعاتي ،اجرايي ،بهرهبرداري و نگهداري تأسيسات صنعت برق 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 بيه شيبکههياي
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
مندرج در بند  ،7اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد .از جمله بخشهاي اين نهاد که ميتوانند با موضوع پايايي مرتبط
باشند ميتوان به "معاونت برنامهريزي و تحقيقات"" ،معاونت طرح و توسعه" و "معاونت بهرهبرداري" اشاره کرد.
 -4-1-18شوراهاي پايايي منطقهاي
طبق بند  3-2-5نظامنامه شوراي پايايي ،در هر يک از مناطق کشور به منظور اتخاذ تصميم درباره پايايي شبکه تحت
پوشش (به جز شبکه اصلي توليد و انتقال) ،شوراي پايايي منطقهاي تشکيل ميشود .شوراهاي پايايي منطقهاي با شوراي پايايي
شبکه برق کشور در زمينههايي از جمله تهيه گزارشها ،تدوين استانداردها و دستورالعملهاي ابالغي شورا و رفع اختالفات
منطقهاي همکاري ميکنند .تاکنون تنها در شرکت برق منطقهاي اصفهان شورايي با عنوان "شوراي پايايي برق اصفهان
تشکيل شده است.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد ،جزء محيط دروني محسوب ميشود و مانند شوراي پايايي شبکه
برق کشور ،نقشهاي سياستگذار و تنظيمگر را بر عهده دارد.
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 -4-1-19شرکتهاي 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،
نواحي استان تهران ،استان قم ،استان البرز ،استان خراسان جنوبي ،استان خراسان شمالي ،استان خراسان رضوي ،شهرستان
مشهد ،استان خوزستان ،شهرستان اهواز ،استان کهکيلويه و بويراحمد ،استان زنجان ،استان قزوين ،استان سمنان ،استان
سيستان و بلوچستان ،استان کرمانشاه ،استان کردستان ،استان ايالم ،استان فارس ،شهرستان شيراز ،استان بوشهر ،جنوب استان
کرمان ،شمال استان کرمان ،استان گيالن ،استان مازندران ،غرب مازندران ،استان گلستان ،استان هرمزگان ،استان يزد) وجود
دارند .وظايف اين شرکتها عبارتند از:
 -1ايجاد ،توسعه ،بهينهسازي و خريد شبکه و تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت شيرکت و در صيورت نيياز بيا اخيذ
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 ،بيا
رعايت مقررات بازار برق و تحويل آن به مشترکين
 -9ارائه خدمات به مشترکين و فراهم نمودن امکانات الزم براي قبول تقاضاي جديد و واگذاري اشيتراک و ييا تغييير ظرفييت
اشتراکهاي موجود در حوزه فعاليت شرکت
 -10مديريت بار ،مصرف و تقاضاي انرژي برق (مديريت سمت تقاضا) در جهت مصرف بهينه برق
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 -11بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري تأسيسات و تجهيزات برق متعلق به سايرين ،درصورت اخذ مجوزهاي الزم
 -12حمايت از پژوهشهاي کاربردي و انجام فعاليتهاي تحقيقياتي ميرتبط بيا بخيش توزييع از طرييق مراجيع تخصصيي 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 دارائيهاي شرکت جهت ارائه خدمات زيربنايي توسط ساير اشخاص در ازاء دريافت 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
مندرج در بندهاي  12و  ،13اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد .اگرچه ساختار شرکتهاي توزيع با يکديگر متفاوت
است ،ولي به طور کلي از جمله بخشهاي اين نهاد که ميتوانند با موضوع پايايي مرتبط باشند ميتوان به "معاونت بهرهبرداري
و ديسپاچينگ"" ،معاونت برنامهريزي" و "معاونت مهندسي و نظارت" اشاره کرد.
 -4-1-20پژوهشگاه نيرو
مأموريت اين سازمان عبارت است از ارتقاء فنآوري ،توسعه پژوهش و نوآوري جهت افزايش توانمندي ،رقابتپذيري و
بهرهوري صنعت برق و انرژي کشور .در راستاي انجام اين مأموريت ،پژوهشگاه نيرو فعاليتهاي زير را انجام ميدهد:
 -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
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 -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 حيوزه
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
مندرج در بند  ،7اين نهاد نقش تنظيمگر را بر عهده دارد .با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  8و  ،9اين نهاد نقش
تسهيلکننده 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  6و نيز نقش اين نهاد در انجام بسياري از پروژههاي مشاورهاي مورد
نياز صنعت برق ،اين نهاد نقش ارائهکننده خدمات مشاوره را بر عهده دارد.
 -4-1-21دانشگاهها
در دانشگاههاي کشور ،به طور معمول دانشکدههاي برق يا برق و کامپيوتر با موضوع پايايي سيستمهاي قدرت مرتبط
هستند .البته ،در برخي موارد (مانند پرديس شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي) بخشهاي ديگري از دانشگاه نيز با اين مقوله
مرتبط هستند.
از آنجا که دانشگاهها به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارند ،جزء محيط دروني محسوب ميشوند .دانشگاهها نقشهاي
ارائهکننده خدمات آموزشي و پژوهشي و ارائهکننده خدمات مشاوره را بر عهده دارند.
 -4-1-22صندوق حمايت از پژوهشگران و فنآوران کشور
اهداف تأسيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فنآوران کشور عبارتند از:
 -1فراهم نمودن زمينه تبادل اطالعات پژوهشي
 -2ايجاد ساختار و زمينههاي مناسب جهت همکاريهاي پژوهشي
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 -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 حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
يادشده ،اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
 -4-1-23صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران
هدف اصلي صندوق مالي توسعه تکنولوژي ايران عبارت است از تأمين منابع مالي مورد نياز طرحهاي مبتني بر دانش و
فنآوري و کارآفرينان فنآور ،محققين و مخترعين نوآور (اعم از حقيقي و حقوقي) به منظور نيل به خودکفايي و استقالل
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:
 -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
 -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 حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
يادشده ،اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
 -4-1-24سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
وظايف سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران عبارتند از:
 -1حمايت از تکميل چرخة تحقيق تا توليد به منظور فراهم کردن زمينههاي بهکارگيري مؤثر نتايج تحقيقات
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 -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 هيدايت فعالييت آنهيا 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 فنآوري هاي 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 منظيور
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 بينالملليي
در زمينه موضوع فعاليت سازمان
 -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 انجام تحقيقات توسعه فنآوري در جهت
اولويتهاي ملي و فنآوريهاي نوين
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق 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.
 -4-1-25بنياد ملي نخبگان
وظايف بنياد ملي نخبگان عبارتند از:
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 -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 فعاليتهياي مربيوط بيه آنيان در جهيت اجيراي
سياستها و برنامههاي مصوب
 -3کمک به فراهم نمودن تسيهيالت و امکانيات الزم بيراي دسترسيي محققيان و نخبگيان بيه تحقيقيات جهياني و انتقيال
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 شبکة جهاني ويژه نخبگان ايراني در داخل و خارج از کشور
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
يادشده ،اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
 -4-1-26صندوقهاي پژوهش و فنآوري غيردولتي
وظايف صندوقهاي پژوهش و فنآوري غيردولتي عبارتند از:
 -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.
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 -3تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهاي پژوهشي و فنآوري در مقاطع تعيينشيده در قيرارداد ،در ازاي درصيد
مشخصي از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشي از ديرکرد ،بهمنظور جليوگيري از وقفيه
در اجراي طرحها.
 -4صدور ضمانتنامههاي مورد نياز مؤسسات پژوهشي و فنآوري بخش غيردولتي به متقاضيان مربوط براي اجراي طيرحهياي
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 حضور ندارند ،جزء محيط بيروني محسوب ميشوند .با توجه به وظايف
يادشده ،اين صندوقها نقش تسهيلکننده را بر عهده دارند.
 -4-1-27صندوق نوآوري و شكوفايي
صندوق نوآوري و شکوفايي به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانشبنيان ،تکميل زنجيره ايده تا بازار و
تجاريسازي نوآوريها ،دستاوردهاي پژوهشي و اختراعات و کاربردي نمودن دانش از طريق ارائه کمکها و خدمات مالي و
پشتيباني به شرکتها و مؤسسات دانشبنيان تشکيل شده است .وظايف اين صندوق عبارتند از:
 -1برآورد منابع مالي موردنياز و تأمين آن از طريق منابع دولتي ،بودجههاي سنواتي ،اخذ کمک ،سود سرمايهگيذاري و کيارمزد
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 فعالييتهياي دانيشبنييان بيه صيورت مسيتقيم و
غيرمستقيم و نيز کمک مالي بالعوض در اين مورد.
 -6شناسايي و انتخاب شبکه کارگزاري در ارائه خدمات مالي و تسهيالتي و پشتيباني صندوق.
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 -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 کشيور و کميک بيه سياماندهيي 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.
از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور ندارد ،جزء محيط بيروني محسوب ميشود .با توجه به وظايف
يادشده ،اين نهاد نقش تسهيلکننده را بر عهده دارد.
 -4-1-28مراکز رشد (پاركهاي علم و فنآوري) و شرکتهاي دانشبنيان
مرکز رشد مرکزي است تحت مديريت متخصصين حرفهاي که با ارائه خدمات حمايتي ،از ايجاد و توسعه حرفههاي جديد
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 .وظايف مراکز
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 مشاوره هاي 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
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 -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 حضور داشته باشند ،اين نهاد جزء
محيط دروني محسوب ميشود .مراکز رشد نقش تسهيلکننده و شرکتهاي تحت پوشش مراکز رشد نقش ارائهکننده خدمات
آموزشي و پژوهشي و ارائهکننده خدمات مشاوره را بر عهده دارند.
 -4-1-29شرکتهاي مهندسي مشاور
شرکتهاي مهندسي مشاور ،بسياري از خدمات مشاورهاي مورد نياز بخشهاي مختلف صنعت برق را انجام ميدهند.
بنابراين ،اين شرکتها نقش ارائهکننده خدمات مشاوره را بر عهده دارند.

 -4-2ترسيم نگاشت نهادي
در بخش قبل ،کنش گران مختلف مرتبط با پايايي سيستم قدرت معرفي شدند و ضمن بيان وظايف آنها ،نقشهاي مختلف
هريک مشخص شد .فهرست کنشگران و نقشهاي مربوط به آنها را ميتوان در قالب ماتريس نهاد-کارکرد مطابق با جدول
( )4-1نشان داد.
در ادامه با استفاده از ماتريس نهاد -کارکرد ميتوان نسبت به ترسيم نگاشت نهادي مطابق شکل ( )4-1اقدام کرد.
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جدول  :1-4ماتريس نهاد  -کارکرد

سياستگذاري
رديف

سازمان

1

مجلس شوراي اسالمي

2

3

4

5

6

13

















شوراي عالي انقالب


فرهنگي
وزارت علوم ،تحقيقات و




فنآوري
معاونت علمي و فنآوري




رياست جمهوري
معاونت برنامهريزي و نظارت




راهبردي رئيسجمهور

8

12

بيروني

دروني

بيروني

دروني

بيروني

دروني

بيروني

دروني

بيروني

دروني



سازمان ملي استاندارد ايران

11

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

نظام

7

10

آموزشي و پژوهشي

مشاوره

مجمع تشخيص مصلحت

سازمان پدافند غيرعامل

9

تسهيلگري

تنظيمگري

ارائهکننده خدمات

ارائهکننده خدمات









سازمان حفاظت محيط




زيست
معاونت برق و انرژي وزارت






نيرو
شوراي پايايي شبکه برق




کشور
معاونت تحقيقات و منابع




انساني وزارت نيرو
معاونت برنامهريزي و امور
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سياستگذاري
رديف

سازمان

تسهيلگري

تنظيمگري

ارائهکننده خدمات

ارائهکننده خدمات

آموزشي و پژوهشي

مشاوره

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

بيروني

دروني

بيروني

دروني

بيروني

دروني

بيروني

دروني

بيروني

دروني

اقتصادي وزارت نيرو
14

شرکت توانير



15

سازمان توسعه برق ايران



16



شرکت مديريت شبکه برق






ايران

17

شرکتهاي برق منطقهاي

18

شوراهاي پايايي منطقهاي

19










شرکتهاي توزيع نيروي


برق

20

پژوهشگاه نيرو

21

دانشگاهها













صندوق حمايت از
22

پژوهشگران و فنآوران



کشور
23

24
25
26
27
28

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
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سياستگذاري
رديف

سازمان

تسهيلگري

تنظيمگري

ارائهکننده خدمات

ارائهکننده خدمات

آموزشي و پژوهشي

مشاوره

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

محيط

بيروني

دروني

بيروني

دروني

بيروني

دروني

بيروني

دروني

بيروني

دروني

دانشبنيان
29

شرکتهاي مهندسي مشاور



شكل  :1-4نگاشت نهادي
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شكل  :2-4نگاشت نهادي (ادامه)
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فصل پنجم :بررسي اسناد باالدستي
مقدمه
در اين فصل اسناد باالدستي مرتبط با پايايي 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 با صنعت برق مرتبط هستند.

 -5-1اسناد باالدستي
در اين بخش به معرفي اسناد باالدستي مرتبط با پايايي سيستم قدرت پرداخته ميشود .مشخصات اين اسناد به طور خالصه
در جدول ( )5-1آمده است:
جدول  :1-5خالصه مشخصات اسناد باالدستي

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

تاريخ

قانون

مرجع صادرکننده

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
سند چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
سياستهاي کلي نظام در بخش انرژي
سياستهاي کلي نظام در بخش تشويق سرمايهگذاري
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تصويب
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تصويب

 -5-1-1قانون 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:
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 شامل آن قسمت از کشاورزي ،دامداري،
صنعت ،تجارت و خدمات ميشود که مکمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است .مالکيت در اين سه بخش تا جايي که 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 بخش را قانون معين
ميکند.
 -5-1-2سند چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران
طبق سند چشمانداز  20ساله ،که در تاريخ  1382/8/13ابالغ شده است ،در سال " 1404ايران کشوري توسعهيافته با
جايگاه 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:
 -برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فنآوري ،متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي
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 دستيافته به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فنآوري در سطح منطقه آسيياي جنيوب غربيي (شيامل آسيياي ميانيه ،قفقياز،خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاء نسبي سيطح
درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل
همچنين ،مقرر شده است اين سند به عنوان مبنايي براي تنظيم سياستهاي کلي چهار برنامه پنج ساله بعد از آن در نظر
گرفته شود.
در سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران که در تاريخ  1382/9/11ابالغ شده ,موارد زير ديده
ميشود:
 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 ارتباطيات ،زيسيتمحيطيي،هوافضا و هستهاي
 تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاکيد بر رشد علمي و فنآوري ،مشارکت و ثبات سياسي ،ايجاد تعيادل مييان منياطق مختليفکشور ،وحدت و هويت ملي ،قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.
 تالش براي تبديل مجموعه کشورهاي اسالمي و کشورهاي دوست منطقه به يک قطب منطقهاي اقتصادي ،علمي ،فنآوريو 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 سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران که در تاريخ  1387/10/21ابالغ شده ,موارد زير
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. گسترش حمايت هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فن آوري از طريق :ارتقاء منزلت اجتماعي ،ارتقياءسطح علمي و مهارتي ،رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحيل پژوهشيي و آزمايشيي نيوآوريهيا ،کميک بيه تجياريسيازي
دستاوردهاي آنان.
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 تکميل و اجراي نقشه جامع علمي کشور. تأکيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فنآوري باال به نحوي که کسري تراز بازرگاني بدون نفت کاهشيافته 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 کشورهاي منطقهاي و اسالمي و دوست با هدف کاهش وابستگي
به سيستم پولي نظام سلطه.
 گسترش پدافند غيرعامل. -5-1-3قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ,که در تاريخ  1389/10/25تصويب شده ،برنامههاي کلي کشور
را در حوزههاي مختلف اعم از فرهنگ ،علم و فنآوري ،اجتماعي ،نظام اداري و مديريت ،اقتصادي ،توسعه منطقهاي ,دفاعي،
سياسي ،امنيتي ،حقوقي ،قضائي ،بودجه و نظارت براي سالهاي  1390تا  1394تعيين ميکند.
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 پاييانبرنامه 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 دهيدبيان شده است.
 در ماده  ،18اقدامات دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نيوآوران علميي و فينآوريبيان شده است.
در فصل پنجم اين قانون با عنوان "اقتصادي" ،از جمله موارد زير مطرح شده است:
 در ماده  ،133وظايف شرکت توانير و شرکتهاي وابسيته و تابعيه وزارت نييرو بيه منظيور تنيوع در عرضيه انيرژي کشيور،بهينهسازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها ،کاهش اتالف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت بيان شده است.
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 در ماده  ،134اقداماتي که وزارتخانههاي نيرو ،نفت و صنايع و معادن مجازند به منظور اعمال صرفهجويي ،تشويق و حمايتاز مصرف کنندگان 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 خورشييدي وتوسعه کاربرد انرژيهاي پاک و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي کشور انجام دهد ذکر شده است.
 -5-1-4سياستهاي کلي نظام در بخش انرژي
سياستهاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش انرژي در تاريخ  1379/3/11ابالغ شده است .در اين سياستها از
جمله موارد زير ذکر شده است:
 ايجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيستمحيطي و تالش براي افيزايش سيهم انيرژيهيايتجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
 تالش براي کسب فنآوري و دانش هستهاي و ايجاد نيروگاههاي هستهاي به منظور تأمين سهمي از انرژي کشور و تربييتنيروهاي متخصص.
 گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هستهاي و مشارکت و همکاري علمي و تخصصيي دراين زمينه.
 تالش براي کسب فنآوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل بادي و خورشيدي و پييلهياي سيوختي وزمينگرمايي در کشور.
 -5-1-5سياستهاي 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 مورد زير ذکر شده است:
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 توجه به کسب دانش فني ،دسترسي به بازارهاي بينالمللي ،رشد اقتصادي ،توسعه اشتغال و ارتقياء ميديريتي و بهيرهوري درجذب سرمايهگذاري خارجي با اولويت سرمايهگذاري مستقيم و بلندمدت
 -5-1-6سياستهاي کلي نظام در خصوص اصل  44قانون اساسي
سياستهاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در خصوص اصل  44قانون اساسي در تاريخ  1384/3/1ابالغ شده است .در
اين سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است:
 سرمايهگذاري ،مالکيت و مديريت در زمينه "تأمين نيرو ،شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صيادرات" توسيطبنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است.
 واگذاري  % 80از سهام "بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبکههاي اصلي انتقال برق" به بخشهاي خصوصي ،شرکتهايتعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي مجاز است.
 تخصيص درصدي از منابع واگذاري بنگاهها جهت حوزههاي نوين با فنآوري پيشرفته در راسيتاي وظيايف حياکميتي مجيازاست.
 -5-1-7سياستهاي کلي نظام در خصوص اقتصاد مقاومتي
سياست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در خصوص اقتصاد مقاومتي در تاريخ  1392/11/30ابالغ شده است .در اين
سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است:
 پيشتازي اقتصاد دانشبنيان ،پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري بيه منظيور ارتقياءجايگاه جهاني کشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان
در منطقه
 مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياستهاي کلي اصالح الگيوي مصيرف و تيرويج مصيرف کاالهياي داخليي هميراه بيابرنامهريزي براي ارتقاء کيفيت و رقابتپذيري در توليد.
 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فينآوريهياي پيشيرفته ،گسيترش و تسيهيل تولييد،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).
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 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.
 -5-1-8سياستهاي کلي نظام در بخش توليد ملي ،حمايت از کار و سرمايه ايراني
سياستهاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش توليد ملي ،حمايت از کار و سرمايه ايراني در تاريخ 1391/11/24
ابالغ شده است .در اين سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است:
 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 انتقيال
دانش فني و فنآوريهاي روز و ايجاد نظام ملي نوآوري.
 گسترش اقتصاد دانشبنيان با تأکيد بر توسعه مؤلفههاي اصلي آن ،از جمله :زيرساختهاي ارتباطي ،زمينههاي تسهيل تبديلدستاوردهاي پژوهش به فنآوري و گسترش کاربرد آن ،حمايت قانوني از حقوق اشيخاص حقيقيي و حقيوقي و ميرتبط کيردن
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 تصيميماتاقتصادي.
 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.
 -5-1-9سياستهاي کلي نظام در خصوص اصالح الگوي مصرف
سياست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در خصوص اصالح الگوي مصرف در تاريخ  1389/4/14ابالغ شده است .در
اين سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است:
 صرفهجويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعهاي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور کاهش مستمر «شياخصشدت انرژي» کشور به حداقل دو سوم ميزان کنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان کنيوني تيا پاييان
برنامه ششم توسعه با تأکيد بر سياستهاي زير:
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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 بيانکي بيراي
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 اجباري ملي براي توليد
و واردات کليه وسايل و تجهيزات انرژيبر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليدکنندگان به اصالح 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 امکيان
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
ج) حداکثرسازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايههاي انساني ،اجتماعي و مادي با تأکيد بر اقتصاد دانشپايه.
 -5-1-10سياستهاي کلي نظام در بخش پدافند غيرعامل
سياستهاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش پدافند غيرعامل در تاريخ  1389/11/29ابالغ شده است .در اين
سياستها از جمله موارد زير ذکر شده است:
 تأکيد بر پدافند غيرعامل کيه عبيارت اسيت از مجموعيه اقيدامات غيرمسيلحانه کيه موجيب افيزايش بازدارنيدگي ،کياهشآسيبپذيري ،تداوم فعاليتهاي ضروري ،ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابيل تهدييدات و اقيدامات نظيامي
دشمن ميگردد.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
81
فاز  :1تدوين مباني سند -تبیین ابعاد موضوع

ويرايش اول ،تیر 1394

 تهيه و اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه  -فايده) در ميورد مراکيز ،امياکن و تاسيسيات حيائز اهمييت(نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجراء بر اساس اولويتبندي و امکانات حداکثر تا پايان برنامه ششم و تامين اعتبار مورد
نياز.
 حمايت الزم از توسعه فنآوري و صنايع مرتبط مورد نياز کشور در پدافند غيرعامل با تاکيد بر طراحي و توليد داخلي. -5-1-11سياستهاي کلي نظام در بخش صنعت
سياستهاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش صنعت در تاريخ  1391/9/29ابالغ شده است .در اين سياستها از
جمله مورد زير ذکر شده است:
 ارتقاء سطح فنآوري صنايع کشور و دستيابي به فنآوريهاي پيشرفته و راهبردي ،با گسترش تحقيق و توسعه ،ايجاد قدرتطراحي ،تقويت همکاري مراکز علمي ،آموزشي ،پژوهشي و صنعتي کشور ،تعامل سازنده بيا مراکيز پيشيرفته علميي و صينعتي
جهان ،بهرهگيري از مزيتهاي نسبي موجود و کشف و آفرينش مزيتهاي جديد نسبي و رقابتي.
 -5-1-12سياستهاي کلي نظام در خصوص اشتغال
سياستهاي 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:
 ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار با تأکيد بر استفاده از توسعه فنآوري و اقتصاد دانشبنيان و آيندهنگري نسبت به تحوالت آنهادر سطح ملي و جهاني.
 جذب فنآوري ،سرمايه و منابع مالي ،مبادله نيروي کار و دسترسي به بازارهاي خارجي کاال و خدمات از طريق تعامل مؤثر وسازنده 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 ايدهها و پشتيباني از شرکتهاي نوپا ،کوچيکو نوآور.
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 -5-1-13سياستهاي کلي نظام ب راي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور در بخش آموزش عالي و
مراکز تحقيقاتي
سياستهاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور در بخش آموزش عالي و مراکز
تحقيقاتي در تاريخ  1383/12/15تصويب شده است (اين سند هنوز ابالغ نشده است) .در اين سياستها از جمله موارد زير ذکر
شده است:
 تحکيم پيوند ميان نظام آموزش عالي با زنجيره تحقيقات کاربردي و توسعهاي ،فنآوري و توليد با اولويت نيازهاي کشور . تعيين اولويتها در آموزش و پژوهش براي تامين نيازهاي کشور و نيل به جايگاه اول علمي و فني در منطقه. -5-1-14سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه فنآوري
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 ميپردازد ،متن کامل آن در اينجا ذکر
ميشود:
بر اساس بند اول اصل يکصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي اوامر مورخ  1377/1/15مقام معظم
رهبري ،نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه
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.
 -1-2سياستگذاري و تدوين برنامه هاي راهبردي و اصالح ساختار نظام مديريتي براي دستيابي به فنآوريهياي پيشيرفته و
حمايت از آن ،زير نظر رياستجمهوري.
 -1-3تعيين اولويت در حمايت از فنآوري بر اساس نيازها ،مزيتها و ظرفيتهاي کشور.
 -1-4تاکيد بر تربيت نيروي انساني کارآمد ،خالق و متعهد ،شناسايي نخبگان ،پرورش استعدادهاي درخشيان ،حفيظ و جيذب
سرمايههاي انساني و ارتقاء روحيه خودباوري و خوداتکايي.
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 -1-5تقويت و ساماندهي همکاري ميان دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و فرهنگستانها با بخشهاي صنعتي و فني و خدماتي
دولتي و غيردولتي .
 -1-6اصالح و تکميل قوانين و مقررات به ويژه در بخشهاي بازرگاني و گمرکي با هدف تغيير رونيد ورود کياال و خيدمات از
خارج به فرآيند انتقال فن آوري ،کسب دانش طراحي و ساخت براي توليد محصوالت در داخل کشور و برنامهريزي براي ايجياد
تناسب ميان مولفههاي سختافزاري و نرمافزاري در توسعه فنآوري.
 -1-7تقويت حمايت کليه دستگاهها از افزايش توانمنديهاي فنآوري در کشور.
 -1-8حمايت از مالکيت معنوي و بسترسازي براي توسعه تحقيقات کاربردي و توسعهاي و نوآوري در زمينههاي مختلف علوم.
 -1-9ارتقاء نقش فرهنگستانها در ارائه سمتگيري صحيح در توسعه فنآوري و شکوفايي علمي.
 -1-10تقويت همکاريهاي بين المللي با تاکيد بر توسعه منابع انساني ،تقويت بخشهاي نرمافزاري فينآوري داخليي ،جيذب
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:
 -2-1اهتمام جدي به ارتقاء سطح کيفي علوم پايه و آموزش مهارتهاي عملي و تقويت روحيه خالقيت در تمام مراحل نظيام
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.
 -2-3نوسازي صنايع و اصالح و تکميل ظرفيتهاي فنآوري موجود بر اساس بازنگري مداوم.
 -2-4ايجاد نظام اطالعات فنآوري کارآمد شامل جمعآوري ،ذخيرهسازي ،پردازش و اطالعرساني.
 -2-5تاکيد بر افزايش سهم تحقيق در فن آوري از توليد ناخالص ملي از طريق اختصياص بودجيه مناسيب و تشيويق ميالي و
معنوي بخشهاي غيردولتي و تنظيم شاخصهاي مناسب براي توسعه پژوهش ،ارزيابي و نظارت مستمر در اجراي سياستها .
 -2-6حمايت از توليد و صدور محصوالت متکي بر فنآوريهاي بومي و سنتي.
 -2-7حمايت از تاسيس و توسعه شهرکها و پارکهاي علوم و فنآوري.
 -3تبيين و ترويج مباني فرهنگي توسعه فنآوري از طريق:
 -3-1افزايش درک اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فنآوري در کشور.
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 -3-2اصالح الگوي مصرف.
 -3-3ترويج فرهنگ استانداردسازي و ارتقاء کيفيت در توليد جهت تشويق ميردم بيه اسيتفاده از کاالهياي سياخت داخيل در
فرهنگ عمومي کشور.
 -3-4اهميت دادن به عالقه و استعداد در نظام گزينش ،آموزش و اشتغال و مبنا قرار دادن تخصصهاي علمي ،فني و حرفهاي
در استخدامهاي مرتبط.
 -3-5تقويت و ارزشگذاري به کليه مشاغل ،به خصوص مشاغل فني و حرفهاي در فرهنگ عمومي کشور.
 -3-6تشويق فرهنگ کارآفريني فني در کشور.
 -3-7ترويج روحيه کار جمعي ،وجدان کاري و خودباوري.
 -3-8فرهنگ سازي جهت اولويت دادن به منافع ملي بر منافع شخصي و صنفي در امور ميرتبط بيا واردات کياال و خرييدهاي
تجهيزاتي و فني.
 -4اهتمام به حفظ ارزشهاي فرهنگي ،اجتماعي و موازين اسالمي در استفاده از فنآوري.
 -5-1-15سند تحول راهبردي علم و فنآوري کشور
سند تحول راهبردي علم و فنآوري کشور ،که در تاريخ  1388/5/6ابالغ شده است ،جزء اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي
کشور محسوب ميشود و محتواي بخش مهمي از آن با محتواي نقشه جامع علمي کشور يکسان است.
 -5-1-16نقشه جامع علمي کشور
نقشه جامع علمي کشور در تاريخ  1390/2/24ابالغ شده است .اين سند مجموعهاي شامل مباني ،اهداف ،سياستها و
راهبردها ،ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فنآوري مبتني بر ارزشهاي اسالمي براي دستيابي به اهداف چشمانداز
بيستساله کشور ميباشد.
در فصل اول با عنوان ارزشهاي بنيادين و الگوي نظري نقشة 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 جهان
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در 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 اولوييتهيا و نيازهيا و مزييتهياي نسيبي کشيور؛ انتشيار وبهکارگيري آنها در نهادهاي مختلف آموزشي و صنعتي و خدماتي
 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 دسيتيابي بيهفنآوري اعزام انسان به فضا و کسب دانش طراحي و ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمين آهنگ ( )GEOبا مشارکت جهيان
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 هستهاي ذکر شده است .در بخش علوم پايه ،بازيافت و تبديل انرژي وانرژيهاي نو و تجديدپذير ذکر شدهاند.
 در بين اولويتهاي ب ،در بخش فنآوري ،پدافند غيرعامل ذکر شده است.در فصل چهارم با عنوان راهبردها و اقدامات ملي براي توسعه علم و فنآوري در کشور ،موارد زير ذکر شده است (هريک از
اين راهبردها شامل راهبردهاي ملي و اقدامات ملي هستند):
 راهبرد کالن  :1اصالح ساختارها و نهادهاي علم و فنآوري و انسجام بخشيدن به آنها و هماهنگسازي نظام تعليم و تربيت،در مراحل سياستگذاري و برنامهريزي کالن
 -راهبرد کالن  :2توجه به علم و تبديل آن به يکي از گفتمانهاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مساعد ،براي
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شکوفايي و توليد علم و فنآوري برمبناي آموزههاي اسالمي از طريق توسعه و تعمييق و بيهکيارگيري مؤلفيههياي فرهنگيي،
اجتماعي و سياسي
 راهبرد کالن  :3جهت دادن چرخه علم و فنآوري و نوآوري به ايفاي نقشي مؤثرتر در اقتصاد راهبرد کالن  :7جهتدهي آموزش ،پژوهش ،فنآوري و نوآوري به سمت حل مشکالت و رفع نيازهياي واقعيي و اقتضيائاتکشور 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. -5-1-17برنامه راهبردي وزارت نيرو
برنامه راهبردي وزارت نيرو (وزارت نيرو  ،)1404که "سند چشمانداز و برنامة راهبردي بلندمدت وزارت نيرو" نيز ناميده
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:
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 کار در عرصه ملي و فراملي بخش برق
و انرژي ،حقوق کليه ذينفعان خود شامل آحاد جامعه ،بخشهاي صنعت ،کشاورزي ،خدمات ،دولت و نهادهاي قانونگذار را
رعايت ميکند.
وزارت نيرو در اين بخش با ارتقاء بهرهوري و بهرهگيري از فنآوريهاي نوين ،سازگار با محيط زيست و متناسب با
زيرساختهاي حال و آينده و توسعه مشارکت و بهرهوري منابع انساني متخصص و خالق به عنوان ارزشمندترين دارايي ،نقشي
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مؤثر در رفاه اجتماعي و تبادل برق با کشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي کاهش شدت انرژي ،افزايش خوداتکايي و توسعه
کاربرد انرژيهاي تجديدپذير اقدام ميکند.
چشمانداز بخش برق و انرژي:
وزارت نيرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژي ،مديريت تقاضا ،تکيه بر ساختاري منسجم و
متخصصين توانمند و خالق به گونهاي عمل ميکند تا کشور در عرضه برق مطمئن و پايا و با کيفيت مناسب (در حد
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 خصوصيي و تعياوني در
حوزه برق و انرژي:
 -1-1ايجاد انگيزه و اطمينان براي سرمايهگذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني
 -1-2حداقل نمودن فعاليتهاي تصدي بخش دولتي
 -1-3ارتقاء بهرهوري در فرآيند خصوصيسازي
 -1-4تسهيل در سرمايهگذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني و ايجاد بانک نيرو
 -1-5حمايت از توسعة صادرات کاال و خدمات فني-مهندسي برق
 -1-6استقرار سازوکار اقتصادي -تجاري براي استفاده از قابليتها و فرصتهاي  ICTو نظاير آن در صنعت برق
 -2بهبود فرآيند سياستگذاري در بخش برق و انرژي:
 -2-1تهيه و تدوين برنامة جامع انرژي کشور
 -2-2اعمال حاکميت و نظارت بر فعاليتهاي بخش
 -2-3گسترش تعامالت در امر سياستگذاري و برنامهريزي
 -3ارتقاء و توسعة نظام مديريت تقاضا و اصالح الگوي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف با رويکرد کاهش شدت انيرژي در
کشور:
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 -3-1جلب مشارکت مردم به منظور استفاده بهينه از برق
 -3-2توسعه شرکتهاي خدمات انرژي غيردولتي در جهت بهينهسازي مصرف
 -3-3تغيير در نظام پرداخت يارانههاي برق ،با توجه به قانون هدفمند کردن يارانهها
 -3-4حمايت از توسعه حمل و نقل برقي
 -3-5توسعه و ارتقاء سطح استانداردهاي مصرف برق و توليد تجهيزات برقي
 -3-6حمايت از مراکز پژوهشي و صنايع مرتبط به منظور توسعة فنآوريهاي جديد در راستاي کاهش مصرف انرژي
 -3-7اصالح ساختار موجود جهت اعمال مديريت تقاضا و کاهش شدت انرژي
 -3-8توسعة سامانة هوشمند شبکة برق
 -3-9استقرار نظام قيمتگذاري برق بر مبناي عرضه و تقاضا و توسعه بازار برق
 -3-10سادهسازي تعرفههاي برق
 -4اصالح نظام مالي ،تنوعبخشي ،توسعه و جذب منابع مالي مورد نياز براي توسعة صنعت برق:
 -4-1به روزرساني ضوابط و مقررات به منظور تسهيل در تحصيل منابع درآمدي جديد بيراي صينعت بيرق بيه وييژه اسيتفادة
چندمنظوره از تأسيسات صنعت
 -4-2تنوعبخشي ،مديريت بهينة 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:
 -5-1هدايت و حمايت از مراکز تحقيقاتي داخلي و شرکتهاي تحقيقاتي و يا مشاورهاي غيردولتي
 -5-2شناسايي و بررسي فرصتها و مزيتهاي بخش
 -5-3شناسايي ،انتقال و بوميسازي فنآوريهاي نوين و سازگار با محيط زيست
 -5-4افزايش 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
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 -5-6مطالعه و بررسي کاربرد روشهاي نوين انتقال و ذخيرهسازي برق از جمله :ابررسانا ،سيستمهاي انتقال برق با ولتاژ خيلي
باال ( ،)EHVسيستمهاي انتقال برق فشار قوي با جريان مستقيم ( ،)HVDCسيستمهاي انتقيال بيرق متنياوب انعطيافپيذير
( ،)FACTSباطريها ،هواي فشرده ،هيدروژن و ...
 -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:
 -7-1توسعة کاربرد نيروگاههاي با بازده باالتر و اعمال هزينههاي واقعي سوخت و هزينههاي زيستمحيطي در مناسبات مالي
توليد و عرضة برق
 -7-2بهکارگيري فنآوري مولدهاي پراکنده ،با تأکيد بر توليد همزمان برق و حرارت و برودت
 -7-3استقرار سازوکار اقتصادي -تجاري در بهينهسازي نيروگاهها
 -7-4استفاده از فنآوري نوين و تجهيزات با راندمان باال
 -7-5مديريت بهينه بهرهبرداري از نيروگاههاي برقآبي و افزايش هماهنگي آنها با توليد نيروگاههاي حرارتي
 -7-6تنوعبخشي در سوخت نيروگاهها و توسعة 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:
 -8-1استقرار نظام پروانه صالحيت حرفهاي
 -8-2ارتقاء و توسعة نظام تأمين مدير و جانشينپروري در کليه سطوح صنعت برق
 -8-3ارتقاء و توسعة نظام يادگيري فردي و سازماني ،با رويکرد مستندسازي و انتقال دانش و تجارب صنعت برق و اسيتقرار و
توسعة نظام مديريت دانش
 -8-4ارتقاء و توسعة نظام جذب ،توانمندسازي و نگهداشت منابع انساني متناسب با اهداف صنعت برق
 -9ارتقاء توانمندي در توليد برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير:
 -9-1تمرکز بر تحقيق و پژوهش و بوميسازي فنآوري در فعاليتهاي مربوط به توليد برق از انيرژي خورشييدي و بيادي در
کشور
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 -9-2تخصيص درصد معين و فزايندهاي از اعتبارات تحقيقاتي به بيوميسيازي فينآوريهياي ميرتبط بيا انيرژيهياي نيو و
تجديدپذير
 -9-3تعريف و اجراي پروژههاي نمونه در زمينه انرژيهاي نو و تجديدپذير و تجاريسازي آنها
 -9-4بسترسازي ،حمايت و جلب مشارکت بخش غيردولتي براي توسعة انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -9-5جلب مشارکت مردم براي حمايت از توليد برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -9-6تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -10توسعه مبادالت منطقهاي برق:
 -10-1برقراري مناسبات قابل اتکا و شفاف در هزينههاي سوخت و محيط زيست براي توليد برق صادراتي
 -10-2حمايت از بخش خصوصي براي توسعه تجارت منطقهاي برق با توجه به بازارهاي هدف و متناسب با ارزش افزوده ملي
 -10-3افزايش ظرفيت تبادل برق بيا کشيورهاي منطقيه و رفيع موانيع توسيعه ظرفييتهياي تبيادل سينکرون ،متناسيب بيا
استانداردهاي جهاني
 -10-4اعطاي مجوز صادراتي به توليدکنندگان برق از منابع انرژي نو و تجديدپذير
 -11کاهش تلفات در شبکههاي برق ،در جهت نيل به سطح بهينه:
 -11-1اصالح مقررات و ضوابط و توسعة سامانههاي مناسب جهت جلوگيري از استفاده غيرمجاز از برق در شيبکههياي فشيار
ضعيف
 -11-2استقرار سازوکار اقتصادي -تجاري در فعاليتهاي کاهش تلفات و هوشمندسازي شبکه
 -11-3هماهنگي در طراحي و توسعة شبکههاي فوقتوزيع و توزيع برق
 -11-4اصالح معماري شبکههاي توزيع
 -11-5مديريت بهينه سطح روشنايي معابر در طول مدت شبانهروز
 -12ارتقاء و توسعه نظام ارتباط و پاسخگويي مناسب به نيازها و انتظارات ذينفعان و بهبود شاخصهياي کيفييت خيدمات بيه
منظور احقاق حقوق شهروندي ،تکريم مردم و ارتقاء رضايت آنان
 -13ارتقاء سطح کارآمدي و امنيت اطالعات در بخش:
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 -13-1استفاده بهينه از دستاوردهاي نوين فنآوري اطالعات جهت حفظ امنيت و پاييداري منيابع اطالعياتي و سيسيتمهياي
عملياتي صنعت برق
 -13-2استفاده بهينه از ظرفيتهاي فنآوري اطالعات و ارتباطات صنعت برق جهت ارائه خدمات قابل دسترس از راه دور
 -13-3ايجاد ارتباط ساختاري مناسب بين مراکز تصميمسازي و بخش فنآوري اطالعات
 -13-4استقرار و توسعه سيستمهاي يکپارچه اطالعات مديريت
 -13-5توسعه نرمافزارها و بانکهاي اطالعاتي
 -13-6تقويت و توسعه زيرساختهاي مخابراتي صنعت برق جهت پاسخگويي به نيازهاي روزافزون حياتي و اختصاصيي ايين
صنعت
 -14سازگاري زيستمحيطي و ارتقاء ايمني در فعاليتهاي صنعت برق:
 -14-1ارتقاء سطح ايمني و سالمتي شهروندان در مقابل خطرات و مسائل زيستمحيطي صنعت برق
 -14-2الزامي نمودن نصب سيستم زمين در کليه تأسيسات صنعت برق و مشترکين
 -14-3ارتقاء و توسعه نظام بهداشت ،ايمني و محيط زيست ()HSE
 -14-4تهيه طرح جامع زيستمحيطي فعاليتهاي صنعت برق
 -14-5ايجاد سامانههاي پايش و کنترل آثار زيستمحيطي بخش
 -15تقويت قدرت بازدارندگي و کاهش آسيبپذيري بخش با رويکرد استمرار ارائه خدمات:
 -15-1آگاهسازي و توسعه فرهنگ مقابله با بحران
 -15-2طراحي و پيادهسازي نظامهاي پدافند غيرعامل و مديريت بحران و خطرپذيري (ريسک)
 -15-3برقراري تعادل منطقهاي بين عرضه و تقاضاي برق و ايجاد شبکههاي حلقوي
 -15-4تنوعبخشي به منابع اوليه انرژي و فنآوريهاي توليد برق
 -15-5حصول 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
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 -18اصالح و ارتقاء نظام ارزيابي عملکرد کارکنان ،مديران و سازمان با رويکرد توسعة نظام مديريت عملکرد بر مبنياي برنامية
استراتژيک بخش
يکي ديگر از بخشهاي اين سند "مأموريت ،چشمانداز و راهبردهاي بخش آموزش ،پژوهش و فنآوري" ناميده ميشود.
نظر 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 بير منيابع انسياني توانمنيد و متعهيد بيه عنيوان
اصليترين سرمايه و با توسعه و بهکارگيري روشهاي نوين در فعاليتهاي علمي ،نظام مديريت دانيش و تعاميل شيبکهاي بيا
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 برخورداري از مديريت دانشمحور و ظرفيتهاي غني مغزافزاري،
نرمافزاري ،سختافزاري و سازماني و مشارکت مؤثر بخش غيردولتي ،در حوزههاي سرمايههاي انساني متخصص و کارآمد 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 فينآوري صينعت آب و بيرق و
ايفاي نقش مؤثر در مراجع مرتبط
 -2تنوعبخشي به منابع مالي داخلي و خارجي بخش از طريق ايجاد بستر قانوني ،تخصيص درصدي از درآميدهاي عمليياتي و
بودجة 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 معرفيي کارآميد
بخش
 -4ارتقاء جايگاه مادي ومعنوي متخصصان بخش
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 -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:
 -6-1برقراري نظامهاي کنترل و قانوني به منظور الزام پيمانکاران و مشاوران به رعايت استانداردها و استفاده از منابع انساني
آموزشديده و داراي گواهي صالحيت
 -6-2حضور فعال بخش در قراردادهاي بينالمللي صنعت آب و برق
 -6-3معرفي دانش فني و ثبت و فروش حق امتياز
 -6-4تقويت 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:
 -7-1تعريف و اجراي پروژههاي تحقيقاتي ملي و بينالمللي مشترک
 -7-2توسعه و انتقال فنآوري
 -7-3ايجاد مراکز پژوهشي منطقهاي و بينالمللي
 -7-4ايجاد و توسعه شبکههاي ارتباطي با پارکهاي علمي و فنآوري
 -7-5تأسيس 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 فرآيند تبديل دانش ضمني به دانش آشکار از طريق اعمال مديريت دانش و توسعه مديريت دانشمحيور
در صنعت آب و برق
 -15ايجاد تسهيالت جهت حضور مؤثر و عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش در مجامع و نهادهاي بينالمللي
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 -16توسعه و تقويت مستمر سختافزاري و نرمافزاري مراکز آموزشي و تحقيقاتي صنعت آب و برق
 -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
 -5-1-18قانون هدفمند کردن يارانهها
قانون هدفمند کردن يارانهها ،که در تاريخ  1388/10/23تصويب شده است ،از جمله شامل موارد زير است:
 ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعيو فرهنگي جمهوري اسالمي ايران معادل قيمت تمامشده آن باشد.
 قيمت تمامشده برق ،مجموع هزينههاي تبديل انرژي ،انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حيداقل سيي و هشيت درصيد( )38%نيروگاههاي کشور و رعايت استانداردها محاسبه ميشود و هر ساله حداقل يک درصد ( )1%به بازده نيروگاههاي کشيور
افزوده شود به طوري که تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به بيازده چهيل و پينج درصيد ( )45%برسيد و همچنيين تلفيات
شبکههاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به چهارده
درصد ( )14%کاهش يابد.
 -5-1-19قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي ،که در تاريخ  1390/1/21ابالغ شده است ،از جمله شامل موارد زير است:
 طبق ماده  4از فصل اول اين قانون با عنوان "سياستها و خطمشيهاي اساسيي" ،راهکارهياي اجرائيي مناسيب بيهمنظيورحمايت و تشويق براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فنآوريهاي جديد از طريق تأمين اعتبيارات تحقيقياتي موردنيياز تيا
مرحله ساخت نمونه و تجاريسازي ،توسط وزارتخانههاي نفت و نيرو در قالب بودجه سنواتي تدوين و به تصويب هيأت وزيران
ميرسد.
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 طبق ماده  6از فصل دوم اين قانون با عنوان "ساختار و تشکيالت" ،وزارتخانههاي نيرو ،نفت ،کشاورزي و صنايع و معادنموظفند کليه فنآوريهاي موردنياز حوزه تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي در بيست سال آينده را در حيطه تخصصي خود
شناسايي و تمهيد کنند و امکان طراحي و بهبود آنها براي بهکارگيري توسط سازندگان و توليدکنندگان داخلي را فراهم 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 ،مجموعهها و فرآيندهاي با مصرف انيرژي و آليودگي زيسيتمحيطيي
کمتر ،براي مصرفکنندگان اين موارد مشوقهاي مالي درنظر گرفته ميشود.
 طبق مواد  20و  21از فصل پنجم اين قانون با عنوان "مصرفکننيدگان انيرژي در بخيش سياختمان و شهرسيازي" ،کلييهمؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانههاي کنترلي الزم براي مصرف انواع
حاملهاي انرژي در ساختمانهاي اداري خود اقدام نمايند .همچنين ،کليه دستگاههاي اجرائيي و عميومي موظفنيد بيه انجيام
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 مصرفکننيدگان انيرژي بيامصرف ساالنه سوخت بيش از پنج ميليون مترمکعب گاز و يا سوخت مايع معادل آن و تقاضاي (ديماند) قدرت الکتريکي بييش
از يک مگاوات موظفند با ايجاد واحد مديريت انرژي از طريق صرفهجويي يا استفاده از امکانات بخيش خصوصيي و ييا بيدون
گسترش تشکيالت دولتي نسبت به انجام مميزي انرژي و بهينهسازي مصرف انرژي و اجراي راهکارهاي الزم جهت بهينهسازي
مصرف انرژي اقدام نمايند .همچنين ،واحدهاي صنعتي در صورت عدم رعايت معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي مصرف
انرژي با تشخيص وزارتخانههاي نفت ،نيرو و صنايع و معادن ،از سال شروع اصالح الگوي مصرف براساس شيرايط اقليميي و
فني به صورت درصدي از قيمت فروش حامل هاي انرژي جريمه خواهند شد .وجوه أخذ شده در اجراي راهکارهاي بهينهسيازي
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 کيهدسترسي به شبکه برق وزارت نيرو و امکان اجراي سامانههاي توليد انرژي الکتريکي از قبيل تولييد همزميان بيرق و حيرارت،
توربين انبساطي و يا واحد مستقل را دارند ،چنانچه به توليد برق ،مطابق با استانداردهاي وزارت نيرو اقدام نمايند ،وزارت نيرو 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:
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ماده  :44وزارت نيرو از طريق شرکتهاي تابعه موظف است خريد بيرق از توليدکننيدگان آن را در محيل تحوييل و بيه انيدازه
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 سراسيري
خارج ميشوند.
ماده  :45وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند واحدهاي صنعتي ،ساختماني ،کشاورزي و عمومي را که به توليد همزميان بيرق 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 مينمايند ،موظفند در مطالعه احداث واحدهاي جدييد ،نسيبت بيه بررسيي فنيي و
اقتصادي بهکارگيري سامانه هاي بازيافت انرژي از جمله توليد همزمان برق ،حيرارت و برودت و استفاده از توربينهاي انبسياط
گاز موازي با شيرهاي فشارشکن پشتيبان بهعنوان ايستگاه تقليل فشار گاز ورودي به نيروگاه براي توليد برق بدون سوخت اقدام
نمايند و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعه امکانسنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي موظفند واحدهاي ياد شيده را از ابتيدا
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 اندازهگييري و کنتيرل شيبکه
هوشمند را تعيين ،ابالغ و اجرا نمايند.
ب) براي همه متقاضيان جديد اشتراک ،فقط کنتورهاي هوشمند مجهز به سيسيتم قرائيت و کنتيرل هوشيمند بيار و امکانيات
فنآوري اطالعاتي روزآمد را نصب نمايند.
ج) حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهاي همه مشترکين موجود با اولويت مشترکين پرمصرف و همچنين شبيکههاي توزيع و
انتقال را با کنتيورها ،زيرسياخت و تجهيزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فنآوري اطالعاتي روزآمد جايگزين
نمايند.
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ماده  :48وزارت نيرو موظف است نسبت به حمايت از تشکيل شرکتهاي غيردولتي توزيع و فروش حيرارت و گسيترش 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 بيا بيازده متوسيط
ساالنه برق و حرارت سيدرصد ( )30%و کمتر ،با بيست درصد ( )20%افزايش نسبت به قيمت تعييينشيده در قيانون هدفمنيد
کردن يارانهها و قيمت فروش سوخت به نيروگاه هاي با بازده متوسط ساالنه توليد برق و حرارت هفتاد درصد ( )%70و بيشتر ،با
بيست درصد ( )20%تخفيف نسبت به قيمت تعيينشده در قانون هدفمندکردن يارانهها تعيين ميگردد .سياير نيروگياههيا رقيم
متناسبي را که با افزايش بازده نيروگاه کاهش مييابد و بر اساس آييننامه مربوط ،به عنوان بهاي سيوخت مييپردازنيد .مبيال
اضافي دريافتي پس از کسر مبال تخفيف داده شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز ميشود تيا صيرف
توسعه بازيافت تلفات نيروگاهها شود.
ماده  :51وزارتخانههاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهاي مرتبط با افزايش بازده انرژي موضوع اين فصل از قيانون 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 بيه حماييت ميؤثر از تحقيقيات ،سيرمايهگيذاري ،تيرويج و توسيعه
واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايد.
ب) وزارت صنايع و معادن موظف است با حمايت از مراکيز تحقيقياتي و صينايع مربوطيه ،بيراي توسيعه دانيش فنيي بيومي 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 ،حيرارت
مورد نياز واحدهاي آبشيرينکن تقطيري را از محل بازيافت تلفات نيروگاههاي حرارتي تأمين نمايد .سازمان مديريت منابع آب
و شرکت توانير کليه هماهنگيهاي الزم براي مناطق نيازمند به تأسيسات آبشيرينکن و احداث اين واحدها بيا نيروگياههياي
حرارتي را به صورت يکپارچه به انجام خواهند رساند .وزارت نيرو موظف به گزارش ساالنه اجراي اين ماده به هييأت وزييران و
مجلس شوراي اسالمي است.
ماده  :54کليه واحدهاي نيروگاهي ،پااليشگاهي و پتروشيمي در چهارچوب بودجه ساالنه موظفند نسبت به اسيتقرار واحيدهاي
مديريت انرژي و انجام مميزي انرژي اقدام و کليه اقدامات بدون هزينه ،کم هزينه و پرهزينه را به ترتيب اولويت زمان بازگشت
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سرمايه اجرا کنند .واحدهاي فوقالذکر موظفند هر سه سال يکبار به تجديد مميزي انرژي اقدام نمايند .وزارتخانههاي نييرو و
نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت کنند و نتايج حاصله را به هيأت وزيران و مجليس شيوراي اسيالمي
گزارش نمايند.
ماده  :55وزارتخانههاي نفت و نيرو مکلفند سوخت ،فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعيي و بيرق را بيا اسيتانداردهاي تيدوينشيده
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 انيرژي ،شيامل انيرژيهياي بيادي،
خورشيدي ،زمينگرمايي ،آبيکوچک (تا ده مگاوات) ،دريايي و زيستتوده (مشتمل بر ضيايعات و زائيدات کشياورزي ،جنگليي،
زباله ها و فاضالب شهري ،صنعتي ،دامي ،بيوگاز و بيومس) و با هدف تسهيل و تجميع ايين اميور ،از طرييق سيازمان ذيربيط
نس بت 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 مجزاي از
شبکه از قبيل آبگرمکن خورشيدي ،حمام خورشيدي ،تلمبه بادي ،توربين بادي ،سامانههاي فتوولتاييک ،استحصال گاز از منابع
زيستتوده و صرفهجويي در هزينههاي تأمين و توزيع سوختهاي فسيلي ،حمايت الزم را به صورت عمومي اعالم و از محيل
بودجههاي مصوب ساالنه خود يا منابع مذکور در ماده ( )73اين قانون تأمين و پرداخت نمايند.
ماده 63ي سازمان انرژي اتمي مکلف است بهمنظور بازيافت انرژي از تلفات حرارتي نيروگاههاي هستهاي بهصيورت گرميايش،
سرمايش يا توليد آب شيرين ،قبل از احداث نيروگاههاي اتمي نسبت به مطالعات امکانسنجي بهکارگيري توليد همزمان برق و
حرارت در نيروگاه هاي 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.
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 -5-1-20قانون 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:
 طبق ماده  1اين قانون ،شرکتها و مؤسسات دانشبنيان ،شرکت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است که به منظور همافزاييعلم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقيق اهيداف علميي و اقتصيادي (شيامل گسيترش و کياربرد اختيراع و نيوآوري) و
تجاريسازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد کاال و خدمات) در حوزه فنآوريهاي برتر و با ارزش افزوده فيراوان
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. -5-1-21نقشه راه غلتان فعاليتهاي شوراي پايايي شبكه برق کشور
نقشه راه غلتان فعاليتهاي شوراي پايايي شبکه برق کشور ،در سال  1392با هدف افزايش هماهنگي و ارتقاء همافزايي
ميان شوراي پايايي شبکه برق کشور ،کميتهها ،کارگروهها ،شوراهاي پايايي منطقهاي و مؤسسات برق در انجام وظايف مرتبط
تهيه شده است .در اين سند پنج محور تعيين شده و براي هر محور تعدادي زيرمحور ارائه شده است .همچنين ،در مورد هر
زيرمحور ،فعاليتهايي که بايد براي تحقق آن انجام شوند ذکر شده است .اين محورها ،زيرمحورها و فعاليتها در ادامه ارائه
شدهاند:
محور  :A1ارزيابي پايايي و تحليل حوادث عمده شبكه برق کشور
زيرمحور :E2تحليل و گزارشدهي حوادث عمده شبكه برق و ريشهيابي علل وقوع
 :AE1دستورالعمل گزارشدهي و تحليل حوادث عمده شبکه برق کشور
 :AE2گزارشهاي وقوع و تحليل حوادث عمده شبکه برق کشور

زيرمحور :R1پايش ،ارزيابي و گزارش وضعيت پايايي شبكه برق کشور

)Assessment and events (A

1

)Events analysis (E

2
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 :AR1دستورالعمل ارزيابي پايايي شبکه توليد و انتقال برق کشور
 :AR2دستورالعمل ارزيابي پايايي شبکه انتقال در سطح شرکتهاي برق منطقهاي
 :AR3دستورالعمل ارزيابي پايايي شبکههاي توزيع
 :AR4دستورالعمل ارزيابي آمادگي نيروگاهها در تابستان و زمستان پيشرو

محور :D2بهبود چرخه اطالعات پايايي و نظارت بر اجراي مقررات پايايي در صنعت برق کشور
زيرمحور  : D 3مديريت پايگاه اطالعات پايايي و بهبود چرخه اطالعات پايايي
 :DD1نظامنامه چرخه اطالعات پايايي شبکه برق کشور
 :DD2ايجاد بستر الزم براي تشکيل پايگاه داده سراسري پايايي

زيرمحور :P4سنجش انطباق اجراي مقررات پايايي با اهداف از پيش تعيين شده
 :DP1آييننامه گزارش انطباق نتايج اجراي سند با نتايج مورد انتظار سند
 :DP2بررسي گزارشهاي انطباق و ارائه راهکارهاي الزم براي کاهش نقض انطباق سطح مطلوب اجراي سند باا نتاايج اجاراي
سند
 :DP3نظامنامه بازرسي و داوري ميان مؤسسات برق در مسائل حقوقي پايايي

زيرمحور  :V5مميزي پايايي و رتبهبندي اثرگذاران در پايايي
 :DV1آييننامه مميزي و امتيازدهي پايايي به شرکت (هاي) مادرتخصصي
 :DV2آييننامه مميزي و رتبهبندي پايايي شرکتهاي برق منطقهاي
 :DV3آييننامه مميزي و رتبهبندي پايايي شرکتهاي توزيع
 :DV4آييننامه مميزي و رتبهبندي پايايي شرکتهاي مديريت توليد نيروي برق

)1- Reliability assessment (R
)2- Data and supervision (D
)3- Data base (D
)4- Performance compliance (P
)5- Verify and ranking (V

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
101
فاز  :1تدوين مباني سند -تبیین ابعاد موضوع

ويرايش اول ،تیر 1394

محور  :P1برنامهريزي حفظ و تامين پايايي شبكه برق کشور
زيرمحور  :A2تعيين و بازنگري سطح قابل قبول پايايي شبكه برق کشور
 :PA1دستورالعمل تعيين سطح قابل قبول پايايي در شبکه برق کشور
 :PA2گزارش انطباق سطح پايايي شبکه برق کشور با سطح قابل قبول

زيرمحور :G3نقشه راه معماري و ساختار فني شبكه برق کشور با بهکارگيري روشها و فنآوريهاي نووين
جهت حفظ پايايي در سطح قابل قبول
 :PG1نقشه راه معماري شبکه اصلي برق کشور با در نظر گرفتن روشها و فنآوريهاي نوين به منظور حفظ پاياايي در ساطح
قابل قبول
 :PG2نقشه راه معماري شبکه هاي توزيع برق کشور با در نظر گرفتن روشها و فنآوريهاي نوين به منظور حفاظ پاياايي در
سطح قابل قبول

محور :R4تصويب و بازنگري مقررات ناظر بر مديريت پايايي شبكه برق کشور
زيرمحور  :C5تعامل با اثرگذاران در تدوين ،اجرا و نظارت بر مقررات پايايي
 :RC1آييننامه اجرايي شوراهاي پايايي منطقهاي شبکه برق

زيرمحور  :F6تبيين کارکردهاي شورا و ساير مؤسسات برق در مديريت پايايي شبكه برق کشور
 :RF1نظام نامه شوراي پايايي شبکه برق کشور
 :RF2آيين نامه اجرايي شوراي پايايي شبکه برق کشور
 :RF3ضوابط اجرايي شوراي پايايي شبکه برق کشور
 :RF4ضوابط اجرايي کميته برنامهريزي
 :RF5ضوابط اجرايي کميته بهرهبرداري

)1- Planning of reliability (P
)2- Adequate level (A
)3- Grid structure (G
)4- Regulation (R
)5- Collaboration with players (C
)6- Functional documents (F
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 :RF6نظامنامه وظايف و تعامالت مؤسسات برق در مديريت پايايي شبکه برق کشور
 :RF7دستورالعمل تدوين استانداردهاي پايايي
 :RF8نقشهراه غلتان فعاليتهاي شوراي پايايي شبکه برق کشور

زيرمحور :J1تبيين مشاغل کليدي پايايي در مؤسسات برق و شرايط احراز آن
 :RJ1آييننامه صدور گواهينامه پايايي براي کارکنان مؤسسات برق

زيرمحور :O2تدوين ،اجرا و بازنگري نظوام ناموه هوا ،دسوتورالعمل هوا و اسوتانداردهاي پايوايي در حووزه
بهرهبرداري
 :RO1مدل سيستمي شبکه برق کشور
 :RO2عناوين استانداردهاي پايايي در حوزه بهرهبرداري
 :RO3بازنگري استانداردهاي پايايي بهرهبرداري ابالغ شده
 :RO4تدوين استانداردهاي پايايي در حوزه بهرهبرداري
 :RO5نظامنامه تامين و کنترل کيفيت تجهيزات توليد ،انتقال و توزيع برق
 :RO6نظامنامه نگهداري و تعمير تجهيزات توليد ،انتقال و توزيع برق
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نتيجهگيري
در اين گزارش مرزبندي موضوع پايايي ،جهت تهيه و تدوين نقشهراه توسعه پايايي در شبکه برق ايران انجام گرديد .بدين
منظور ابتدا تاريخچهاي از مطالعات قابليت اطمينان در سيستمهاي مهندسي و همچنين در شبکه قدرت ارائه گرديد و در ادامه
مفاهيم و مرزبنديهاي فني الزم براي اجراي فاز آغازين اين سند انجام گرفت .مرزبنديهاي تعيينشده با برخي از کارشناسان
و خبرگان صنعت برق نهايي گرديد و در ادامه تهيه اين نقشهراه از آنها استفاده خواهد شد.
در ادامه نگاشت نهادي الزم براي فعاليتهاي پايايي تهيه گرديد که در مراحل آتي پروژه از آنها استفاده خواهد شد و
همچنين اسناد باالدستي اين سند معرفي گرديدند تا در تهيه چشمانداز پايايي مورد استفاده قرار گيرند.
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مقدمه
در عصر کنوني وابستگي مشترکان به انرژي الکتريکي بسيار باالست .انرژي الکتريکي جز يکي از زيرساختهاي حياتي
جوامع محسوب ميشود و حتي ساير زيرساختهاي حياتي مانند بهداشت و درمان ،حمل و نقل ،مخابرات و شبکه آب رساني
نيز به انرژي الکتريکي وابسته هستند و قطعي برق مي تواند بر عملکرد مناسب آنها تاثير نامطلوب بگذارد.
در سالهاي اخير شرکتهاي فعال در حوزه صنعت برق و توليدکنندگان تجهيزات شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع سرمايه-
گذاريهاي قابل توجهي انجام دادهاند تا بتوانند بطور اقتصادي و با کيفيت مطلوب ميزان مصرف مورد نياز را تامين نمايند.
سطح مطلوب و مناسب سرويسدهي شبکههاي برق به وسيله سطح کيفيت و قابليت اطمينان انرژي الکتريکي که در اختيار
مصرفکنندگان قرار گرفته ميشود ،اندازهگيري ميگردد [.]1
قابليت اطمينان يکي از موارد مهم در برنامهريزي ،طراحي و بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت ميباشد .تعريفهاي بسياري
براي بيان قابليت اطمينان ارائه شده است که يکي از اين تعريفها مقبوليت و پذيرش بيشتري يافته است [:]2
"قابليت اطمينان يک سيستم عبارت است از احتمال عملکرد رضايتبخش آن سيستم تحت شرايط کار مشخص براي
مدت زمان معين"
مفهوم قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت تقريبا تمامي توانايي سيستم در جهت برآورده نمودن نيازهاي مصرفکنندگان را
شامل ميگردد.
وجود حجم باالي سرمايهگذاري در صنعت برق چه از نظر سختافزاري و تجهيزات فيزيکي و چه از نظر نرمافزاري و
نيروي انساني شاغل ،ايجاب مينمايد که به مقوله قابليت اطمينان بهعنوان يک صنعت پايهاي و زيرساختي توجه خاصي شود.
صنعت برق از آنجا که بر رشد و توسعه ساير صنايع موثر است ،از اهميت بهسزايي برخوردار بوده و از اين رو هر گونه افزايش يا
کاهش قابليت اطمينان در اين صنعت بطور مستقيم و غيرمستقيم بر روي کارکرد ساير صنايع ميتواند تاثيرگذار باشد [.]3
لذا با توجه به موارد فوق ،قابليت اطمينان در صنعت برق از جنبههاي مختلفي حائز اهميت است .از سوي ديگر با آغاز موج
تجديد ساختار و آزادسازي دسترسي به شبکه برق ،اهميت موارد ياد شده ابعاد وسيعتري يافته و انجام آن نيز تمهيدات
پيچيده تري به خود گرفته است که بررسي آن و ارائه راهکارهاي متناسب ،عرصه جديدي را براي پژوهش و بررسي در صنعت
برق ايجاد کرده است .در اين راستا مطالعات قابليت اطمينان نقشي اساسي در طرحهاي آينده ايفا خواهد نمود [.]3
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در اين گزارش به بررسي اهميت مطالعات قابليت اطمينان و تبيين جايگاه آن در فعاليتهاي آتي داخل کشور پرداخته
خواهد شد .از مهمترين اهداف اين گزارش بررسي ضرورت انجام مطالعات قابليت اطمينان در داخل کشور و نحوه توجيهپذيري
فعاليتهاي مرتبط با آن ميباشد.
بدين منظور در فصل اول ابتدا به معرفي مفاهيم قابليت اطمينان پرداخته شده است ،مهمترين چالشهاي موجود در اين
حوزه بررسي شده و روندهاي تحقيقاتي موجود نيز مرور ميشود .در فصل دوم آمار و اطالعات مرتبط با قابليت اطمينان ديگر
کشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .در فصل سوم نيز آمار قابليت اطميناني داخل کشور در کنار آمار ديگر کشورها
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و کاستيهاي موجود در اين حوزه بررسي خواهد شد .در فصل چهارم نيز اهميت مطالعات
قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت از جنبههاي مختلفي مانند مسائل اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،امنيتي و مسائل زيست
محيطي بررسي ميشود و ضرورت انجام اين فعاليتها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .در انتها نيز نتيجهگيري گزارش
آورده شده است.
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فصل اول :معرفي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت ،چالشها و
روندهاي تحقيقاتي

مق دمه
در اين فصل ابتدا به معرفي مفاهيم کلي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت پرداخته شده و در ادامه حوزههاي مختلف
تحقيقاتي و همچنين چالشهاي موجود در اين زمينه نيز بررسي شده است.

 -1-1مقدمهاي بر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت
انرژي از نقطه نظر اقتصادي و اجتماعي از جايگاه ويژهاي در بهبود کيفيت زندگي انسانها برخوردار است و به تبع آن،
مسائل مربوط به آن نيز نقش بسزايي در سياستگذاريها و برنامه توسعه کشورها دارد .بنابراين انرژي به صورت عميقي بر
روي اقتصاد ،جامعه و محيط زيست تاثير دارد.
انرژي برق يکي از بهترين و پاکترين انرژيهاست .اهميت نقش برق در زندگي انسان تا جايي است که با توجه به ميزان
مصرف آن ،شدت انرژي و ترکيب مشترکين و منحني بار ميتوان به سنجش درجه توسعه يافتگي کشورها پي برد.
سيستمهاي قدرت الکتريکي در دهههاي اخير پيشرفتهاي فراواني نمودهاند .نحستين تاکيد آنها بر تامين يک منبع قابل
اطمينان و اقتصادي انرژي الکتريکي براي مصرفکنندهها است .ظرفيتهاي اضافي و ذخيره در توليد و تجهيزات شبکه پيش
بيني ميشوند تا در صورت بروز خطا و خاموشيهاي اجباري نيروگاه و قطع با برنامه شبکه جهت تعميرات ،تامين انرژي پيوسته
امکانپذير باشد .مقدار افزونگي ظرفيت بايد متناسب با نياز بوده و منبع نيز تا حد امکان اقتصادي باشد [.]1
قابليت اطمينان ،يک ويژگي ذاتي و يک سنجش مشخص از هر قطعه ،تجهيز يا سيستم است که توانايي آن در انجام
وظايف محوله را نشان ميدهد [ .]4در سيستم قدرت ،در اصطالح عمومي ،قابليت اطمينان ،به توانايي سيستم در تأمين توان
الکتريکي براي مشتريانش در هر دو شرايط استاتيکي و ديناميکي و با سطح اطمينان قابل قبولي از کيفيت و دوام داللت دارد
[.]5
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ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت ،داراي دو بخش اساسي است :کفايت 1و امنيت  .کفايت سيستم ،به بررسيِ وجود و
دسترسپذيري تجهيزات کافي در سيستم براي تأمين بار درخواستي مشتري بدون نقض قيود بهرهبرداري سيستم ميپردازد.
کفايت ،شامل وجود تجهيزات مورد نياز ،براي توليد انرژي کافي و تجهيزات انتقال و توزيع مورد نياز ،براي انتقال انرژي به نقاط
بار مي گردد .بنابراين ،کفايت به شرايط استاتيکي سيستم مربوط است .در واقع مساله کفايت ،برنامهريزي و کل قابليت اطمينان
سيستم را مد نظر قرار ميدهد .امنيت سيستم ،توانايي سيستم براي پاسخگويي به شوکها و اغتشاشهاي ناگهانيِ رخداده در
درون سيستم ،مانند از دست رفتن توليد يا تجهيزات انتقال يا خطاهاي اتصال کوتاه را عرضه مينمايد .در چنين شرايطي،
مطالعات امنيت ،توانايي سيستم براي بقاء ،بدونِ شکستهاي زنجيرهاي و بدون از دست دادن پايداري را نشان ميدهد [ .]5در
مطالعات امنيت سيستم ،تحليل امنيت ميتواند مجدداً به دو بخش تقسيم شود :گذرا (ديناميک) و حالت ماندگار (استاتيک).
ارزيابي پايداري گذرا ،به بررسي نوسانات سيستم بهدنبال خروج يک المان يا يک خطا ميپردازد ،تا احتمال از دست رفتن
سنکرونيزم ژنراتورها را بررسي نمايد .هدف از ارزيابي امنيتِ حالت ماندگار ،بررسي وجود يک نقطه کار حالت ماندگارِ جديد و
ايمن ،بعد از وقوع يک پيشامد ميباشد که سيستم قدرت آشفته ،پس از ميراييِ نوسانات ديناميک ،در آن آرام گيرد .به عبارت
ديگر ،امنيت وقوع رخدادها در شرايط بهره برداري را مورد بررسي قرار ميدهد و شامل مطالعات استاتيکي و ديناميکي ميباشد
[.]5
مجموعه سيستم قدرت را مي توان به سه ناحيه اصلي تقسيم کرد :توليد ،انتقال و توزيع .ارزيابي کفايت سيستم قدرت،
ميتواند در هر يک از اين نواحي اصلي و در هر يک از سطوح سلسله مراتبي ( )3HLصورت پذيرد [.]5-1
ارزيابي قابليت اطمينان در سطح ترتيبي  ، )HL-I( Iبه توانايي تجهيزات توليد براي تأمين بار درخواستي برميگردد .در
ارزيابي قابليت اطمينان در سطح ترتيبي  ،)HL-II( IIتجهيزات توليد و انتقال ،بهصورت يک سيستم ترکيبي يا سيستم قدرت
بزرگ درنظر گرفته ميشوند که مسئول تحويل انرژي موردنياز به نقاط عمدة بار هستند .از اين روي ،سطح ترتيبي  IIبه
نامهاي سيستم قدرت گسترده يا ترکيبي نيز شهرت دارد .ارزيابي قابليت اطمينان در سطح ترتيبي  ،)HL-III( IIIمربوط به کل
سيستم ،شامل سه ناحية اصلي توليد ،انتقال و توزيع است .ارزيابي  HL-IIIدر يک سيستم بزرگ ،بهعلت پيچيدگي محاسباتي
1- Adequacy
2- Security
3-Hierarchical Level
4-Hierarchical Level-I
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و ابعاد مسأله دشوار است .معموالً آناليز دقيق در  HL-II ،HL-Iو ناحية اصلي توزيع انجام ميشود .مطالعات  HL-Iو HL-II

مرتبا انجام ميگيرند ولي بخاطر مقياس مساله ،معموال مطالعات کامل  HL-IIIغير عملي هستند .قابليت اطمينان شبکههاي
توزيع با در نظر گرفتن توانايي شبکه تغذيه شده از نقاط منبع بزرگ يا ديگر تغذيهکنندههاي محلي جهت تامين تقاضاهاي بار
ارزيابي ميشود .اين مساله تنها شامل بخش توزيع ميشود .اگر محاسبه تمام شاخصهاي  HL-IIIمورد نياز باشد ،شاخصهاي
نقطه بار در تشخيص  HL-IIميتوانند به صورت مقادير ورودي در بخش توزيع استفاده شوند.
بهصورت سنتي ،اغلب از معيار ( N-kبهخصوص  )N-1براي توصيف قابليت اطمينان سيستم استفاده ميشد که بهعلت
ناديده گرفتن ماهيت تصادفي سيستم قدرت منسوخ گرديد .معيار  ،N-kيک روش معين 1در ارزيابي قابليت اطمينان است که به
بررسي تأثير خروج همزمان  kعنصر بر عملکرد سيستم قدرت ميپردازد .براي درنظر گرفتن ماهيت تصادفي عناصر و ارائه
رفتار عملي سيستم ،روشهاي احتماالتي 2شامل روشهاي تحليلي و شبيهسازي توسعه داده شده و رايج شدهاند.
محدوده وسيعي از شاخصهاي کفايت مانند احتمال از دست رفتن بار ( ،) LOLPاحتمال از دست رفتن بار در طول يک
دورة مشخص (  ،)LOLEفرکانس انتظاري قطع بار (  ،)LOLFمدت زمان انتظاري قطع بار (  )LOLDو انرژي تأميننشده
احتمالي ( ) EENSوجود دارد که ميتوان آنها را براي نقاط بار منفرد (شاخصهاي گرهاي) و براي کل سيستم (شاخصهاي
سيستمي) محاسبه کرد LOLP .مجموع احتمال حالتهاي منجر به قطع بار در يک سطح بار LOLE ،تعداد متوسط روزهاي
(ساعاتِ) داراي بار پيکِ بيشتر از ظرفيت دردسترس LOLF ،نسبت تعداد حاالت منجر به قطع بار به تعداد کل حاالت،
 LOLDنسبت  LOLEبه  LOLFو  EENSمجموع حاصلضرب احتمال حالتهاي منجر به قطع بار در ميزان انرژي
قطعشده است.
شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم و نقاط بار ،ميتواند شاخصهاي ساالنه يا ساالنهشده باشند .شاخصهاي
ساالنه شده ،براي يک سطح بار واحد محاسبه شده (معموالً سطح بار پيک سيستم) و سپس ،بر مبناي يک سال بيان ميشوند.
1-Deterministic method
2-Probabilistic methods
3-Loss of Load Probability
4-Loss of Load Expectation
5-Loss of Load Frequency
6-Loss of Load Duration
7-Expected Energy Not Supplied
8-Annual
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شاخصهاي ساالنه بر مبناي تغييرات دقيق بار که در کل سال اتفاق ميافتد ،محاسبه ميشوند .شاخصهاي ساالنهشده،
شاخصهاي کاملي براي مقايسة کفايت گزينههاي مختلف براي تقويت شبکه هستند ،اما شاخصهاي ساالنه در مواقعِ نياز به
محاسبة ارزيابي عملکرد ساالنه قابليت اطمينانِ يک سيستم استفاده ميشوند [.]1-5
پروسة ارزيابي احتماالتي قابليت اطمينان به سه بخش اصلي تقسيم ميشود :نمونهبرداري حاالت ،ارزيابي حاالت و محاسبه
شاخصها .هر حالت نمونهبرداري شده ،شامل وضعيت واحدهاي نيروگاهي و خطوط انتقال است که برخي در وضعيت فعال و
برخي در حالت از کار افتاده قرار دارند .ارزيابي حاالت ،براي ارزيابي شکست يا موفقيت در حاالت نمونهبرداري شده و تعيينِ
شدت ناکارآمدي سيستم در حاالت شکست است .پس از توقف روند نمونهبرداري ،با اطالعات حاصل از ارزيابي حاالت و
براساس روابط از پيش تعيينشده ،شاخصهاي کفايت سيستم محاسبه ميشوند.
براي نمونهبرداري حاالت در ارزيابي شاخصهاي کفايت در سيستم قدرت ترکيبي ،بهطور معمول دو روش وجود دارد .روش
اول بر اساس ارزيابي تحليلي است و روش دوم ،با استفاده از روش شبيهسازي مونتکارلو که ميتواند بر اساس نمونهبرداري
غيرترتيبي يا ترتيبي باشد .روشهاي تحليلي ،مانند شمارش حاالت يا شمارش پيشامدها ،2سيستم را بهصورت يک مدل رياضي
درنظر گرفته و شاخصهاي قابليت اطمينان را با استفاده از راهحلهاي عددي مستقيم ارزيابي ميکنند .نتايج عدديِ حاصل از
روشهاي تحليلي براي يک سيستم مشخص ،مدل مشخص و مجموعه دادههاي ورودي مشخص ،همواره ثابت است .مشکل
اصلي در روشهاي تحليلي ،نياز آن به رديابيِ حاالت بيشماري از سيستم است .براي غلبه بر اين مشکل ،با رتبهبندي حاالت
يا محدود کردن ارزيابي حاالت به سطح مشخصي از خروج تجهيزات ،فضاي حالت را هرس ميکنند [.]6
در مقايسه با روشهاي تحليلي ،روشهاي مبتني بر مونتکارلو ،به علت تواناييِ عملکرد و کارايي در آرايشهاي پيچيدة
سيستم ،اميدبخشتر هستند .اين روشها ،با شبيهسازيِ فرآيند واقعي و رفتار تصادفي سيستم ،شاخصهاي قابليت اطمينان را
تخمين ميزند و با مسأله به صورت يک سري آزمايش برخورد ميکنند .مشکل اصلي روشهاي شبيهسازي اين است که فقط
براي شاخص هاي سيستمي قابل اتکا هستند و براي محاسبه شاخصهاي نقاط بار کارايي کافي ندارند .در واقع ايراد عمده اين
روش عدم ثبات شاخصهاي نقطهاي بار شبکه ميباشد که در هر بار اجراي برنامه عليرغم همگرايي شاخصهاي سيستمي اين

1-Annualized
2-Contingency enumeration
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شاخصها اعداد متفاوتي خواهند داشت .زمانبر بودن شبيهسازي ،نبود اطالعات پيرامون سناريوهاي محتمل قطعي و عدم
توانايي تعيين سهم تجهيزات مختلف در اين قطعيها از ديگر معايب روشهاي شبيهسازي مونت کارلو ميباشد [.]6

 -1-2مهمترين زمينههاي تحقيقاتي موجود درحوزه قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت
بر اساس مطالعات انجام شده در پروژه "تعيين محورهاي مطالعاتي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت" ،مهمترين تحقيقات
صورت گرفته در اين زمينه را ميتوان به صورت زير دستهبندي نمود:
 معرفي مفاهيم قابليت اطمينان

 بررسي قابليت اطمينان در فضاي رقابتي

 روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال  قابليت اطمينان نيروگاههاي هستهاي
و توزيع الکتريکي
 مدلسازي قابليت اطمينان تجهيزات

 برنامههاي تعمير و نگهداري شامل برنامههاي پيشبينانه،
اصالحي و غيره

 مطالعات پيري و تعيين عمر تجهيزات شبکه

 مديريت دارايي در شبکههاي قدرت

 شبکههاي هوشمند

 اطالعات قابليت اطمينان

 خودروهاي برقي

 مديريت اتفاقات

 ذخيرهسازهاي انرژي

 دستهبندي خطاها

 تجهيزات اندازهگيري هوشمند

 تعيين نرخ خرابي تجهيزات

 برنامههاي مديريت سمت تقاضا

 تاثير سيستمهاي حفاظتي و مکانيابي آن

 منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو

 پايش قابليت اطمينان

 مطالعات ريسک

 بسترهاي مخابراتي

 تعيين هزينه ارزش بار از دست رفته

 آموزش نيروي کار

 تعيين تابع هزينه خاموشي مشترکين

 توسعه استانداردهاي قابليت اطمينان

 برنامهريزي قابليت اطمينان

 برنامههاي اضطراري و مقابله با طوفان

 مسائل مرتبط با بهرهبرداري

 بيمه قابليت اطمينان

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
13
فاز  :1تدوين مباني سند -ضرورت و توجيهپذيری توسعه پايايي در كشور

ويرايش اول ،تير 1394

 تعيين رزرو گردان بهينه

 بازار قابليت اطمينان

 کفايت منابع سوخت

 برنامههاي قابليت اطمينان محور

 ارتباط متقابل شبکه سوخت رساني با شبکه قدرت

 تاثير مسائل زيست محيطي بر قابليت اطمينان

همچنين براساس پروژه مذکور ميتوان فعاليتهاي ذکر شده را در سه محور مطالعاتي ارزيابي قابليت اطمينان ،بهبود قابليت
اطمينان و مسائل سياستگذاري و رگوالتوري تقسيمبندي نمود .البته بايد توجه نمود که با توجه به بررسي موضوعات مطرح
شده در اين حوزه ،امکان دستهبندي محورهاي مطالعاتي به صورت کامال مستقل و جدا از هم وجود ندارد و دستهبندي ارايه
شده صرف جهت هدفمند نمودن مطالعات بوده است .در شکلهاي  1-1تا  4-1تمامي حوزههاي تحقيقاتي مهم در اين زمينه
به صورت دستهبندي شده نشان داده شده است .دستهبندي ارايه شده براي محورها و زيرمحورهاي مطالعاتي کلي بوده و به
طور ضمني تمامي فعاليتهاي باال را شامل ميَشود.

شكل  :1-1محورهاي مطالعاتي قابليت اطمينان
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شكل  :2-1موضوعات مطرح در محور اول
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شكل  :3-1موضوعات مطرح در محور دوم

شكل  :4-1خالصه محور سوم
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وضعيت کشور از نقطه نظر فعاليتهاي پژوهشي در هر يک از زيرمحورها

بر اساس مطالعات و تحقيقات انجام شده در پروژه "بررسي وضعيت کشور در هر يک از حوزههاي پايايي" ميتوان جايگاه
کشور در هر يک از حوزههاي نامبرده را به صورت زير نشان داد .براي مثال در شکل  5-1وضعيت کشور در هر يک از
زيرمحورهاي مربوط به حوزه ارزيابي قابليت اطمينان به صورت گرافيکي نشان داده شده است .در شکلهاي زير رنگهاي سبز
و قرمز به ترتيب نشاندهنده بيشترين و کمترين ميزان فعاليت پژوهشي و تحقيقاتي در زيرمحور مربوطه ميباشند.

سبز :بيشترين فعاليت
قرمز :کمترين فعاليت

شكل  :5-1وضعيت قابليت اطمينان کشور از نقطه نظر فعاليتهاي پژوهشي در هر يک از زيرمحورهاي ارزيابي قابليت
اطمينان

همانطوري که مشاهده ميشود ،زيرمحورهاي روشها ،مدلها و شاخصهاي قابليت اطمينان داراي وضعيت مناسب
ميباشند .همچنين توجه زيادي نيز به زيرمحور منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو در داخل کشور شده است .زيرمحورهاي
ارزيابي قابليت اطمينان در سطح تجهيزات شبکه ،ارزيابي در فضاي رقابتي نيز در وضعيت متوسطي ميباشند .زيرمحورهاي
مطالعات اقتصادي و شبکههاي هوشمند نيز در وضعيت هشدار قرار دارند .همچنين زيرمحورهاي کفايت منابع سوخت و
اطالعات قابليت اطمينان نيز در وضعيت قرمز ميباشند .البته اين تقسيمبندي بر اساس تعداد مقاالت و پاياننامههاي انجام
شده در هر زيرمحور در داخل کشور ميباشد .در واقع وضعيت هر يک از زيرمحورها از نظر تحقيقاتي مشخص شده است .از
ديدگاه فعاليتهاي اجرايي و عملياتي اکثر زيرمحورهاي باال در وضعيت مناسبي به سر نميبرند و نيازمند توجه بيشتر به حوزه
عملياتي و اجرايي ميباشد.
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همچنين وضعيت کشور در هر يک از زيرمحورهاي مربوط به حوزه بهبود قابليت اطمينان به صورت گرافيکي در شکل 6-1
نشان داده شده است.
همانطوري که مشاهده ميشود ،زيرمحور مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري داراي وضعيت مناسب ميباشند.
زيرمحورهاي مديريت سمت مصرف و سيستمهاي اتوماسيون نيز در وضعيت هشدار ميباشند .همچنين زيرمحور آموزش و
برنامههاي اضطراري نيز در وضعيت قرمز ميباشند .از ديدگاه فعاليتهاي اجرايي و عملياتي اکثر زيرمحورهاي باال در وضعيت
مناسبي به سر نميبرند و مشابه با محور قبلي نيازمند توجه بيشتري به حوزه عملياتي و اجرايي ميباشد.

سبز :بيشترين فعاليت
قرمز :کمترين فعاليت

شكل  :6-1وضعيت قابليت اطمينان کشور از نقطه نظر فعاليتهاي پژوهشي در هر يک از زيرمحورهاي بهبود قابليت
اطمينان

در انتها وضعيت کشور در هر يک از زيرمحورهاي مربوط به محور سياستها و مسائل رگوالتوري به صورت گرافيکي در
شکل  7-1نشان داده شده است.
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سبز :بيشترين فعاليت
قرمز :کمترين فعاليت

شكل  :7-1وضعيت قابليت اطمينان کشور از نقطه نظر فعاليتهاي پژوهشي در هر يک از زيرمحورهاي مسائل رگوالتوري
قابليت اطمينان

همانطوري که مشاهده ميشود ،هر سه زيرمحور مديريت قابليت اطمينان ،استانداردها و سياستهاي حفاظت از محيط
زيست در وضعيت قرمز قرار دارند و فعاليتهاي چنداني در داخل کشور در اين حوزهها صورت نگرفته است.

 -1-3چالشهاي پيش روي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت
سازمان قابليت اطمينان آمريکاي شمالي ( 1)NERCاقدام به بررسي مطالعاتي در زمينه شناسايي مخاطرات کلي پيش روي
مسائل مربوط به قابليت اطمينان شبکه قدرت آمريکاي شمالي نموده که نتايج حاصل در گزارش سال  2012مورد بررسي قرار
گرفته اند [.]7
 عدم قطعيتهاي مربوط به توليد در آينده زنجيره تامين آينده افزايش توليدات متغير تاثيرات اغتشاشات مغناطيسي -ريسکهاي مرتبط با خطوط HVDC

 فرسودگي ژنراتورها افزايش وابستگي به گاز طبيعي ريسکهاي بهرهبرداري1-North American Electric Reliability Coordination
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 محدوديت توسعه شبکه انتقال زيرساختهاي حفاظتي حاشيه رزرو افزايش پاسخگويي بار پيري زيرساختها نيروي کاردر اين قسمت چالشهاي موجود در زمينه قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت به دستههاي مختلف تقسيمبندي شده و هر
دسته به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است .در شکل  8-1دستهبندي مربوط به چالشهاي قابليت اطميناني نشان
داده شده است.

شكل  :8-1دستهبندي چالشهاي قابليت اطمينان سيستم قدرت

-1-3-1

چالشهاي توليد و بار

چالشهاي بار و توليد را ميتوان به صورت زير دستهبندي کرد:
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 تغيير ترکيب توليد :برخالف دهههاي گذشته امروزه ميتوان از منابع مختلفي براي توليد برق استفاده کرد .در گذشته
منابع اصلي توليد برق يک کشور نيروگاههايي بودند که با سوخت فسيلي کار ميکردند؛ اما امروزه امکان توليد برق در
سطح گستردهتري با استفاده از منابع انرژيهاي تجديدپذير و  ...فراهم گرديده است .در دههي گذشته شاهد نفوذ
بيشتر انرژيهاي تجديدپذير ،کاهش توليدات مربوط به منابع حرارتي سنتي و استفادهي بيشتر از منابع گازي بودهايم و
انتظار ميرود اين روند ادامه داشته باشد [.]7-8
 وابستگي به گاز طبيعي :با توجه به وابستگي سيستمهاي قدرت به گاز طبيعي ،تعامل بين صنايع الکتريکي و گاز
طبيعي اهميت ويژهاي در بحث قابليت اطمينان مييابد.
 تغيير ترکيب بار :معموالً تغييرات نوع و شيوهي تقاضا نسبتاً کند است .منتها تغيير سياستهاي جاري ،فناوريهاي
جديد و ساير محرکها ميتواند موجب تغييرات سريعتر ترکيب و شکل بار گردد .همچنين پيشرفتهاي فني و
اقتصادي در دهههاي اخير در زمينهي تکنولوژيهاي نوين مانند مبدلهاي الکترونيک قدرت ،زمينه را براي تغيير
هرچه بيشتر ماهيت بار و ديجيتالي شدن آن بر اساس تکنولوژي الکترونيک قدرت مدرن ،فراهم کرده است .تامين
کيفيت توان و قابليت اطمينان مطلوب براي اين بارهاي حساس يکي از مهمترين چالشهاي شبکههاي قدرت آينده
خواهد بود.
 بازنشسته شدن واحدهاي توليد سنتي :قسمت عمدهاي از سيستم قدرت وابسته به توليد واحدهاي سنتي از قبيل
نيروگاههاي هستهاي ،آبي ،زغالسنگ و گازي است و اين منابع نقشي اساسي در قابليت اطمينان سيستم قدرت دارند.
 تغييرات شرايط اقليمي :آب و هوا و دما بهطور پيوسته در حال تغيير است .تغييرات اقليمي ميتواند در حالتهاي
مختلفي روي سيستم قدرت تأثير بگذارد ،بهطور مثال در شرايطي که در منطقه خشکسالي و يا طوفان باشد .براي
مثال با تغيير شرايط اقليمي و کاهش ميزان بارندگي ،ظرفيت منابع آبي در دههي گذشته کاهش اندکي داشته است و
لذا نقش اين واحدها در پرتفوي منابع توليد توان آينده بايد با دقت بررسي گردد .با توجه به سياستها و آييننامههاي
موجود احتمال افزايش قابلتوجه اين منابع در آيندهي نزديک کم است .بهعالوه سياستها و آييننامههاي جديد براي
استفاده از آب در خنکسازي نيروگاه و قوانين زيستمحيطي ،موجود بودن منابع آبي و استفاده از آنها را مورد تأثير
قرار ميدهد .بنابراين اين عوامل بايد در هنگاميکه نقش منابع آبي در برنامهريزي و بهرهبرداري ارزيابي ميگردد ،در
نظر گرفته شوند.
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چالشهاي توليدات متغير

تغييرات توليدات اين منابع از دو جنبه زماني کوتاهمدت و ميانمدت-فصلي قابل بررسي است .چالشهاي توليدات متغير را
ميتوان به صورت زير دستهبندي کرد [:]7-8
 نفوذ توليدات متغير :برخي از منابع توليدات متغير وابسته به منابع انرژي تجديدپذير مانند باد و خورشيد هستند .اين
منابع هميشه در دسترس نبوده و به خودي خود قابل نگهداري نيستند که اين موجب افزايش عدم قطعيت و تغييرات در
سيستم ميشود.
 اقدامات متعادلسازي نوسانات توليد :نوسانات توليد مربوط به اين منابع نيازمند متعادلسازي است و اين خود وابسته به
قابليتهاي بهرهبرداري سيستم است .در واقع براي تضمين پايايي شبکه و به دست آوردن قابليت اطمينان موردنظر
بايد تغييرات موجود متعادل گردند .دو عامل اصلي تغييرات در شبکه ،بارهاي مصرفکنندگان و منابع توليد متغير
هستند .افزايش نفوذ منابع توليد متغير به انعطاف باالتري در بهرهبرداري شبکه براي متعادلسازي تغييرات و مديريت
پايداري سيستم نياز دارد.
 توليدات پراکنده :با توجه به اينکه  DGها به صورت مستقيم به شبکه توزيع متصل ميگردد ،کنترل آنها براي اپراتور
سيستم قدرت سخت ميگردد.
-1-3-3

چالشهاي بهرهبرداري

چالشهاي بهرهبرداري سيستم را ميتوان به صورت زير دستهبندي کرد [:]9
 هوشياري نسبت به موقعيتهاي مختلف :براي داشتن قابليت اطمينان مناسب هوشياري نسبت به اتفاقاتي که در
سيستم ميافتد ،ضروري است .درک موقعيت ميتواند با استفاده از مدلسازي در کوتاهترين زمان و مانيتور کردن
زمان  -واقعي ايجاد شود.
 تعمير و نگهداري :يکي ديگر از مهمترين عوامل موثر بر افزايش ريسک بهرهبرداري عدم انجام و برنامهريزي اقدامات
مربوط به تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور تجهيزات اساسي در شبکه ميباشد .در برخي از موارد فقدان
برنامهريزي تعميرات اساسي تجهيزات شبکه موجب انجام همزمان آنها در زمان کم باري شده و موجب کاهش حاشيه
امنيت سيستم ميشود .اين امر سبب وقوع بسياري از خاموشيهاي گسترده در چنين زمانهايي خواهد شد.
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 کنترل شبکه :عالوه بر اهميت پايش شبکه در بهرهبرداري ،نوع کنترل آن ،قابليت و گستردگي اين عملبات کنترلي نيز
بسيار حائز اهميت ميباشد .وجود قابليتهاي کنترل شبکه ،کنترلپذير و رويت پذير بودن بخشهاي مختلف سيستم،
سرعت عمل و گستردگي سيستمهاي کنترلي از مهمترين عوامل تاثيرگذار در اين حوزه ميباشد .براي نمونه زياد
بودن باند مرده و تاخير در کنترل اوليه و يا استفاده از شبکه تلفني در کنترل ثانويه ريسک بهره برداري را افزايش
ميدهد.
 خرابي تجهيزات :خرابي تجهيزات يکي از عوامل مهم در قطعيها است .بهطور مثال ،خرابي تجهيزات پست بهعنوان
يکي از عوامل مهم قطعي در سيستم انتقال شناخته شده است.
 قابليت اطمينان سيستمهاي حفاظتي :سيستمهاي حفاظتي براي کمينه کردن خروج تجهيزات و جلوگيري از
قطعيهاي پشت سر هم طراحي گرديدهاند .با افزايش تعداد سيستمهاي حفاظتي احتمال تداخل و يا عملکرد نادرست
اين سيستمها بيشتر ميشود.
 مديريت قطعيها :مديريت قطعي در سيستمهاي قدرت اهميت فراواني پيدا کرده و با توجه به رابطهي نزديک آن با
قابليت اطمينان ميتواند ارائه دهندهي چالش باشد.
-1-3-4

چالشهاي امنيت سيستم

چالشهاي امنيت سيستم را به صورت زير دستهبندي شده است [:]10
 امنيت سايبري :سيستم قدرت در حال يکپارچه شدن ميباشد .در اين راستا نسل ديجيتال موجب ارتقاي هوشياري و
بازدهي اين سيستم شده است .حال اينکه اين يکپارچگي ميتواند موجب فراهم شدن موقعيتي براي تهديدات سايبري
و درنتيجه اختالل در ارتباطات مخابراتي و عملکرد فيزيکي المانهاي سيستم قدرت شود.
 امنيت فيزيکي :رنج تهديدات فيزيکي نسبت به المانهاي سيستم به ويژه پستها ،از دزديهاي کوچک به حمالت
سازماندهيشده براي خرابي تجهيزات افزايش يافته است .حمالت فيزيکي ميتواند موجب ناپايداري ،جداسازيهاي
کنترل نشده و يا خطاهاي پشت سر هم گردد.
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 حوادث کم تکرار با تأثيرگذاري باال روي سيستم :حوادثي چون حمالت فيزيکي سازماندهي شده يا حمالت سايبري،
اختالالت ژئومغناطيسي و يا بالهاي ابعاد بزرگ با وجود نادر بودن داراي پتانسيل بااليي در تأثيرگذاري روي سيستم
قدرت هستند.
-1-3-5

چالشهاي سياستگذاري و مسائل رگوالتوري

چالشهاي سياستگذاري و مسائل رگوالتوري به صورت زير دستهبندي شدهاند [:]9-10
 سياست و آييننامهي کشور يا ايالت :سياستها و آييننامهها محرکهاي صنعت برق هستند .منتها قابليت اطمينان
شبکهي برق هميشه در تصميمات سياستي و رگوالتوري در نظر گرفته نميشود.
-1-3-6

چالشهاي شبكههاي هوشمند

در چند سال گذشته مباحث مختلفي در مورد اينکه چطور ميتوان زيرساختهاي کهنهي شبکه قدرت را به بهترين نحو
بهروز کرد ،صورت گرفته است .اجماع عمومي بر اين محور شکل گرفته که شبکهي بهروز شده نه تنها بايد قابليت اطمينان
مناسب در برابر افزايش تقاضاي برق را تأمين نمايد ،بلکه بايد بهرهوري کلي شبکه را نيز باال ببرد .نياز به طراحي و پيادهسازي
شبکهاي با ويژگيهاي منحصر بهفرد و با مؤلفههاي جديد ميتواند اين نياز را برآورده سازد .ايده شبکهي هوشمند در همين
راستا مطرح و بهشدت مورد استقبال قرار گرفته است [.]8-10
بهطور قطع تکنولوژيها و برنامههاي زيادي در پيشبرد شبکههاي برق بهسمت هوشمندترشدن نقش خواهند داشت که
شامل اندازهگيرهاي ديجيتالي پيشرفته ،اتوماسيون سيستمهاي توزيع ،سيستمهاي کارآمد انتقال داده و منابع انرژي پراکنده
خواهند بود .در حال حاضر ،پروژههاي زيادي در زمينههاي مرتبط در حال انجام است که اهميت اين بحث را در ساختار
مديريتي و تصميمگيري تأييد ميکند .براي مثال ،استفاده از پهناي باند مخابراتي براي انتقال دادههاي سيستم توزيع،
سيستم هاي حلقه بسته براي استفاده از ادوات حفاظتي پيشرفته و استفاده گسترده از منابع انرژي پراکنده در راستاي هدف
مذکور تعريف شدهاند .در ادامه ويژگيهاي شبکه هوشمند که قابليت اطمينان را با چالش مواجه ميسازند شرح داده ميشود.
 بستر مخابراتي شبکه هوشمند
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يکي از اهداف تکنولوژي شبکه هوشمند تأمين توان الزم با کيفيت مناسب براي مصرفکننده است .اين هدف نيازمند به
کارگيري سنسورها در نقاط مختلف شبکه قدرت جهت تعيين وضعيت المانها و تجهيزات ميباشد .اين سنسورها براي برقراري
ارتباط با المانهاي مختلف شبکه و مرکز کنترل به شبکه مخابراتي نيازمندند .شبکه هوشمند بايد قابليت افزوده شدن ادوات
بيشتر و تعامل بيشتر با مصرفکننده نهايي مثل پايش بههنگام کنتورهاي انرژي را داشته باشد .همچنين کاربران بايد بتوانند
سطح مناسبي از اطالعات مربوط به شبکه را بر حسب نياز يا طبق برنامه دريافت نمايند .بنابراين بستر مخابراتي مربوطه بايد به
اندازه کافي قوي باشد تا وروديها را از کاربران دريافت کرده و آنها را قادر به پاسخگويي نمايد.
 شبکه توليد هوشمند
مديريت منابع توليدات پراکنده با توجه به تنوع جغرافيايي آنها و همچنين قرارگيري آنها در شبکه ،از مهمترين
چالشهاي صنعت برق امروز است که شبکه هوشمند بايستي درصدد يافتن راهحلي ساده و کمهزينه براي آن باشد .بدون شک
ايجاد شبکه کنترلي مابين واحدهاي توليدي شامل واحدهاي متدوال و نو ،و ايجاد مرکز کنترل پويا براي تعيين ميزان توليد
توليدکنندگان از مباني اوليه مورد نياز شبکه توليد است .تعيين بهينه ميزان توليد ژنراتورها بر اساس اطالعات آنالين موجود از
ديگر نتايج توليد هوشمند است.
 شبکه انتقال هوشمند
ساختار موجود شبکه انتقال از اجزاي کهنه و سرمايهگذاري ناکافي رنج ميبرد و به اين کمبودها فشار ناشي از افزايش تقاضا
نيز افزوده ميشود که همه اين عوامل موجب گرفتگيهاي شديد در خطوط انتقال ميگردد .آناليز بههنگام و سريع ،پايش
گسترده ،اندازهگيري ،کنترل فراگير و حفاظت سريع و دقيق ،از مهمترين نيازهاي شبکه انتقال ميباشد که با ايجاد شبکه
هوشمند ،مرتفع خواهند شد .همچنين توسعه تکنولوژيهاي ادوات الکترونيک قدرت ،تکنولوژيهاي مخابراتي و تأمين امکانات
الزم جهت بهکارگيري اين ادوات در شبکه انتقال ،انتقال انرژي در بازدهي و کيفيت باالتر با استفاده از ادوات و تکنولوژيهاي
موجود ،ايجاد قابليت خود ترميمي با استفاده از پايش و انتقال دادهها از طريق سيستم مخابراتي پيشرفته و تعمير و نگهداري
تأسيسات انتقال پيشرفته از مهمترين اهداف ايجاد شبکههاي انتقال هوشمند ميباشند.

 شبکه توزيع هوشمند
بدون شک مهمترين بخش در شبکه قدرت ،شبکه توزيع است .از يکسو بزرگترين و گستردهترين بخش سيستم را
تشکيل ميدهد و از سوي ديگر در ارتباط مستقيم با مشترکين نيز ميباشد .اين موضوع ازآنجهت داراي اهميت است که يکي
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از اهداف شبکههاي هوشمند دخيل نمودن مشترکين و مصرفکنندگان نهايي است که در اين بخش صورت ميگيرد .شبکه
هوشمند و نفوذ تکنولوژي در بخش توزيع ،از پستهاي توزيع گرفته تا فيدرها ،مشترکان و حتي درون خانهها را شامل
ميگردد .مهمترين مسائل مورد بررسي در سيستم توزيع هوشمند ،شامل اتوماسيون شبکه توزيع ،سيستمهاي اندازهگيري
هوشمند و برنامههاي پاسخگويي بار ميباشد.
 استانداردهاي الزم براي شبکههاي هوشمند
يکي از مهمترين چالشها ،تبيين استانداردهايي است که امکان ايجاد ارتباط مابين کليه زيرساختهاي گسترده شبکه
هوشمند را فراهم آورد .شبکه هوشمند شبکهاي پيچيده و در عين حال به هم پيوسته است که بايستي با حفظ استقالل
بخشهاي مختلف ،بين تمام قسمتهاي آن امکان ايجاد ارتباط و مبادله اطالعات باشد .فراهم ساختن اين ارتباط مستلزم اين
است که استانداردهاي يکساني ميان تکنولوژيها ،ادوات و مراکز کنترل تعريف گردد که هماهنگي در ارتباطات ،حفظ شده و
اطالعات يک بخش براي بخش ديگر قابلپذيرش و پردازش باشد .بدون شک اين هماهنگي ،عالوه بر اينکه نياز سيستم
است ،امنيت سيستم را نيز افزايش داده و امکان توسعه شبکه ،ادوات ،تجهيزات و تکنولوژيهاي قابل استفاده در شبکه را در
چارچوب مشخصي ،هم براي بهرهبردار و هم براي مالکان شبکه ميسر ميسازد.
مهمترين مسئله جهت دستيابي به برنامههاي مذکور از طريق تکنولوژيهاي نوين در کشور اين است که شرکتها چگونه
بايد اين تغييرات را اعمال نمايند تا شبکه از حالت فعلي به سوي شبکههاي هوشمند حرکت نمايد .در زير سعي ميشود پلههاي
حرکت به سمت شبکه هوشمند با فرض اينکه ضرورت آن از سوي صاحبان شبکه برق پذيرفته شده است ،مورد بحث قرار
گيرد .موارد ذکر شده شايد کمتر ديدگاه مهندسي و فني داشته باشند اما بدون شک نبايستي از آنها به سادگي گذشت.
 کسب شناخت کافي از شبکه امروزي براي حداقل ساختن هزينهها
اين بخش خود مشتمل بر دو قسمت است:

 شناخت نيازهاي شبکه تحت بررسي .اين نيازها بايستي با توجه به مالکهاي بهرهبردار ،اولويتبندي گردد که در
صورت محدوديتهاي موجود از جمله محدوديتهاي اقتصادي اولويتهاي باالتر زودتر اجرا گردند.

 شناخت تجهيزات ،تأسيسات و تکنولوژيهاي موجود در شبکه کنوني .طول عمر تجهيزات موجود به همراه نياز آنها
به بهنگام شدن و همچنين موقعيت جغرافيايي تجهيزات از جمله اطالعات مهمي است که از شبکه امروزي بايستي در
دسترس باشد.
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 تعادل بيدرنگ توليد و بار
تعادل مناسب انرژي و رزرو که از طريق روشهاي مختلفي همچون واحدهاي مرسوم ،منابع انرژي تجديد پذير ،توليدات
پراکنده ،بار فعال ،منابع ذخيره انرژي تأمين ميشوند براي سيستم قدرت مورد نياز ميباشد .همچنين براي رسيدن به اين مهم
ميبايست دستگاههاي مناسب اندازهگيري و زيرساختهاي کنترل و پايش براي تبادل سرويسهاي مختلف در سيستم تعبيه
شده باشد.
 معرفي تجميع کنندگان
تجميع کنندگان؛ مصرفکنندگان و توليدکنندگان کوچک و متوسط؛ باعث هدايت شبکه توزيع به سمت يکپارچگي توليد و
مصرف محلي براي تأمين عرضه مشترکين خواهد شد .آنها نهتنها خريدوفروش انرژي را انجام ميدهند ،بلکه باعث ارائه
خدمات به بهرهبرداران انتقال و توزيع در بهبود مديريت و افزايش قابليت اطمينان سيستم خواهند شد.
 ساختار کنترلي چنداليه
ساختار کنترلي آيندهي سيستم برق پيچيدهتر و نيازمند افزايش فعلوانفعال بين بهرهبرداران شبکه خواهد شد .بهرهبرداران
شبکه از طريق زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي براي انجام وظايف خود و حفظ قابليت اطمينان سيستم در محدوده
قابلقبول استفاده خواهند کرد.
 احداث زيرساختهاي جديد همزمان با افزايش مصرف در شبکه
با توسعه شبکه انتقال و اتصال واحدهاي توليدي جديد به آن ،سيستم برق را با چالشهاي نامطلوبي همچون کمبود توان
راکتيو و مسائل پايداري ولتاژ و نيز وقوع اختالل ناشي از هر دو بخش توليد و انتقال جديد در سيستم روبرو ميسازد .از طرفي
عدم رضايت عمومي از خطوط انتقال هوايي به دليل آلودگي بصري آنها در محيطزيست ،بهرهبرداران انتقال و توزيع را مجبور
به استفاده از فناوريهاي چالشبرانگيز و گرانقيمت مثل کابلهاي زيرزميني و اتصاالت  HVDCميکند .ترکيبي از اين
راهحلها باعث افزايش پيچيدگي در طراحي و بهرهبرداري از شبکه برق خواهد کرد.
نتايج مطلوبي که تکنولوژي شبکه هوشمند در زمينه پايايي به بار خواهد آورد ،شامل موارد زير خواهد بود:
 کاهش ميزان قطعيها و خاموشيها
 افزايش رضايت مشترکين
 کاهش انرژي توزيعنشده
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در هر صورت ،براي توجيه هوشمندسازي شبکه ،عالوه بر درنظرگرفتن مزاياي حاصل ،بايد هزينهها را نيز در نظر گرفت.
- 1 -3 -6 -1

مديريت سمت تقاضا و پاسخگويي بار

برنامههاي مديريت سمت تقاضا شامل تمام تغييرات الگوهاي مصرف برق مشتريان نهايي که براي تغيير زمان مصرف،
سطح تقاضاي لحظهاي ،يا مصرف کلي برق در نظر گرفته شده است ،ميباشد .پاسخگويي بار ميتواند بهعنوان پرداختهاي
تشويقي طراحيشده براي القاي کاهش مصرف برق در زمانهاي قيمتهاي باالي بازار عمدهفروشي و يا زمانيکه پايايي
سيستم در مخاطره قرار گرفته است ،تعريف گردد .يکي از داليل اهميت اين برنامهها ،کمک به افزايش پايايي سيستم قدرت
ميباشد.
بهرهبردار سيستم ،براي حفظ پايايي ،بخشي از ظرفيت نيروگاههاي موجود را براي تأمين ذخيره موردنياز سيستم بهصورت
آماده به کار قرار ميدهد .بارهاي پاسخگو نيز ميتوانند بخشي از ذخيره موردنياز سيستم را تامين کنند .بهعبارتي ديگر ،برنامه
پاسخگويي بار با تامين ذخيره کمکي ،بهنوعي بهبود دهنده پايايي سيستم خواهند بود.
يک برنامه پاسخگويي بار مناسب ،به شرکتکنندگان اين فرصت را ميدهد که به کاهش ريسک خاموشي کمک کنند .از
سوي ديگر ،اپراتور گزينهها و منابع بيشتري براي حفظ پايايي سيستم خواهد داشت و درنتيجه خروجهاي اجباري و عواقب آن
کاهش يافته ،امنيت سيستم باال ميرود .مزاياي حاصل از اين امر ،قابل اندازهگيري و محاسبه خواهد بود .از سوي ديگر،
برنامههاي پاسخگويي بار مزاياي اجتماعي نيز دربر خواهد داشت .بدين ترتيب که مشترکين از اينکه با پاسخگويي بهموقع و
کاهش مصرف ،از وقوع پيشامدهاي اتفاقي کلي جلوگيري کردهاند ،احساس خشنودي ميکنند .با اينکه اين مزيت قابل محاسبه
نيست ،انگيزه خوبي براي برخي از مصرفکنندگان براي مشارکت در برنامههاي پاسخگويي بار ميباشد.
در شکل  ،9-1فرض کنيد که بار سيستم  D1ميباشد [ .]6چنانچه در اثر يک پيشامد مانند خروج يک واحد ،منحني توليد
به سمت چپ حرکت کند و يا در اثر افزايش بار منحني مصرف به سمت راست حرکت کند و مقدار مصرف به  D2برسد،
منحني توليد و مصرف تقاطعي نخواهند داشت .با اجراي برنامههاي پاسخگويي بار ،منحني بار به  D1انتقال خواهد يافت .حال
چنانچه برنامههاي پاسخگويي بار اجرا نشود ،بهناچار بخشي از بار تامين نخواهد شد .بهمنظور محاسبه ميزان پايايي فراهمشده
توسط اين برنامه پاسخگويي ،ميتوان از معيار ارزش بار از دست رفته استفاده کرد .به اين معني که مصرفکننده هر بار با توجه
به ضرري که از قطع اجباري بارش مي بيند ،ارزشي را براي حفظ بارش تعيين خواهد کرد .اين معيار بسته به نوع فعاليت
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مصرفکننده متفاوت ميباشد .حال با توجه به مقدار قطع بارها و ارزش بار از دسترفتهاشان ،ميزان پايايي تامينشده توسط
بارهاي پاسخگو قابل ارزيابي ميباشد .مقدار ضرر بارها در حالتي که قطع بار اجباري و بدون اطالع قبلي باشد ،بهطور قطع از
کاهش بار اختياري با اطالع قبلي بيشتر خواهد بود .با درنظرگرفتن يک مقدار متوسط براي ارزش بار از دست رفته کل سيستم،
مقدار ارزش پايايي تامينشده توسط بارهاي پاسخگو به برنامه کاهش بار اضطراري بهصورت سطح هاشورخورده در شکل 9-1
خواهد بود.

شكل  :9-1افزايش پايايي سيستم با اجراي برنامه پاسخگويي بار

-1-3-7

چالشهاي عملكرد انساني

از دست رفتن مهارت و معلومات موردنياز شبکه با بازنشسته شدن قسمت عمدهاي از نيروهاي با تجربه ،افزايش حجم کاري
بهرهبرداران سيستم و تطابق با تعداد زيادي از استانداردهاي قابليت اطمينان موضوعاتي هستند که بايد مد نظر قرار بگيرند [.]7
-1-3-8

چالشهاي توسعه شبكه توليد و انتقال

محدوديتهاي مالي و بودجه ،باال بودن هزينههاي سرمايهگذاري ،هزينههاي باالي تجهيزات و هزينه حريم خطوط انتقال،
نفوذ منابع توليد پراکنده ،ايجاد تجديد ساختار و شکلگيري بازارهاي رقابتي ،پيشرفتهاي اخير در زمينه تکنولوژي الکترونيک
قدرت ،افزايش نگرانيهاي زيست محيطي ،تغيير شرايط اقليمي ،وقوع خشکسالي ،کمبود منابع آبي ،روند رو به کاهش منابع
سوختهاي فسيلي ،از مهمترين مسائل و چالشهاي پيش رو در زمينه توسعه شبکه توليد و انتقال ميباشد .احداث خطوط و
نيروگاههاي بزرگ همواره با مخالفتهاي عمومي روبرو بوده است و ممانعت از احداث اين تجهيزات يکي ديگر از عوامل زيست
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محيطي رشد استفاده از  DGبه شمار ميآيد .با پيشرفت تکنولوژي ،امروزه توليد و نصب ژنراتورهاي کوچک و متوسط براي
کاربردهاي خانگي امکانپذير شده و ميتواند تا حدي مشکالت زيست محيطي احداث نيروگاههاي بزرگ را کاهش دهد .يکي
از نتايج تجديد ساختار و ايجاد رقابت در صنعت برق ،افزايش ريسک پيشروي اين صنعت است .با توجه به هزينهي
سرمايهگذاري بسيار باالي مورد نياز جهت احداث نيروگاههاي جديد و وجود عدم قطعيت در فضاي بازار برق ،احداث واحدهاي
نيروگاهي کوچکتر که نسبتاً ريسک سرمايهگذاري کمتري دارند را جذاب ساخته است.

 -1-4نتيجهگيري
در اين فصل ابتدا مفاهيم قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت به طور خالصه معرفي شد و در ادامه مهمترين فعاليتها و
حوزه هاي تحقيقاتي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت .همچنين با استفاده از نتايج پروژههاي قبلي ،وضعيت کشور در هر
يک از اين حوزهها از نظر تعداد فعاليتهاي پژوهشي نيز بررسي گرديد .در انتها مهمترين چالشها و مخاطرات پايايي
شبکههاي قدرت در آينده مورد بررسي قرار گرفت.
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 2فصل دوم :بررسي آمارهاي قابليت اطمينان دیگر کشورها
مقدمه
در اين فصل آمار و اطالعات مرتبط با قابليت اطمينان کشورهاي مختلف ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 -2-1آمار پايايي مربوط به ديگر کشورها
در مرجع [ ]11ميزان متوسط خروج بر حسب ساعت در سال براي برخي از کشورها آورده شده است که در ادامه نتايج آن در
شکلهاي  1-2و  2-2نشان داده شده است .همانگونه که ديده ميشود آمار مربوط به ايران در اين نتايج نيامده است .البته در
هنگام تفسير نتايج بدست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف ،حتما بايد تفاوتهاي موجود در نحوه ارزيابي
شاخصهاي مورد نظر و سطوح ولتاژي که در آن وقايع پايش شدهاند را مد نظر قرار داد .صرف نظر از شاخصهاي مختلف و
روشهاي محاسباتي هر کشور ،نتايج در نمودارهاي يکساني آورده شده است.

شكل  :1-2ميزان متوسط خروج بر حسب ساعت در سال براي برخي از کشورها
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شكل  :2-2ميزان متوسط خروج بر حسب ساعت در سال براي برخي از کشورها

همان طوري که در دو شکل باال مشاهده ميشود ،در بين کشورهاي مذکور کشور مصر با حدود  2ساعت خاموشي در سال
داراي آمار بهتري نسبت به بقيه ميباشد .البته در اين دو شکل اکثر کشورهاي اروپايي و آمريکايي پيشرفته حضور ندارند.
همچنين ميتوان کشورهاي همسايه ايران و يا کشورهاي تقريبا مشابه با ايران را نيز به صورت مجزا در شکل  3-2مشاهده
نمود.

شكل  :3-2ميزان متوسط خروج بر حسب ساعت در سال براي کشورهاي مشابه ايران

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
32
فاز  :1تدوين مباني سند -ضرورت و توجيهپذيری توسعه پايايي در كشور

ويرايش اول ،تير 1394

البته در کشورهاي فوق روشها و استانداردهاي ارزيابي مربوط به شاخصهاي قابليت اطميناني سيستم ممکن است متفاوت
باشد .به عنوان نمونه پايين بودن آمار مدت زمان خاموشي در کشور پاکستان به دليل وضعيت مناسب اين کشور در اين حوزه
نيست .زيرا اين کشور تنها در ساعتهاي خاصي از روز برقدار ميباشد و اين آمار براي مدت زمان محدودي از روز ميباشد و
وقوع خاموشي در ديگر اوقات روز در محاسبات مد نظر قرار نميگيرد.
کشورهاي اروپايي براي ارزيابي آمار مربوط به خاموشيها از شاخصها و روشهاي وزندهي مختلفي استفاده مينمايند .در
اين قسمت به بررسي بخشي از آمارهاي منتشر شده در اين زمينه پرداخته ميشود .عالوه بر پايش مدت زمان و تعداد
خاموشيها ميتوان آنها را در دو دسته برنامهريزي شده و خاموشيهاي بيبرنامه نيز جاي داد .البته کشورهاي مختلف ،تعاريف
گوناگوني براي معرفي و ارزيابي خاموشيهاي با برنامه و بي برنامه دارند که براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ميتوان به
مرجع [ ]12-13مراجعه نمود .همچنين اينکه چه رخدادهايي به عنوان رخدادهاي خاص در نظر گرفته شوند نيز بسته به
دستورالعملهاي هر کشور متفاوت است.
در هنگام تفسير نتايج بدست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف ،حتما بايد تفاوتهاي موجود در نحوه
ارزيابي شاخصهاي مورد نظر و سطوح ولتاژي که در آن وقايع پايش شدهاند را مد نظر قرار داد .صرف نظر از شاخصهاي
مختلف و روشهاي محاسباتي هر کشور ،نتايج در نمودارهاي يکساني آورده شده است.
شاخصهاي سيستمي مانند تعداد خاموشي در سال و مدت دقايق خاموشي در سال براي کشورهاي مختلف در شکلهاي
زير با يکديگر مقايسه شدهاند .در هنگام مقايسه اين شاخصها بايد مراقب تفاوتهاي موجود در دستورالعملهاي هر کشور در
تعيين وقايع خاص بود [.]13
شکل  4-2مدت دقايق خاموشي در سال براي رخدادهاي برنامهريزي نشده بدون احتساب وقايع خاص را نشان ميدهد .از
منحنيهاي مربوط به هر کشور ميتوان اين گونه استنباط نمود که تعداد اين دقايق رو به کاهش و يا تثبيت ميباشد .به ويژه از
سال  2004به بعد روند کاهشي موجود در مدت زمان خاموشيها ديگر ملموس نيست و گويي به حد اشباع رسيده است.
همچنين قابل مشاهده است که مدت زمان کل خاموشي در سالهاي اخير در تعدادي از کشورها در حال افزايش است .تقريبا
بين سالهاي  2008تا  2010افزايش نسبي در قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت کشورهاي مختلف ديده ميشود .البته در
کشور پرتغال بين سالهاي  2008تا  2010ميزان خاموشي از  133/08دقيقه در سال به  177/98دقيقه در سال افزايش يافته
است .البته با اين حال نيز مدت زمان خاموشي براي اين کشور از سال  2001که برابر  421/86دقيقه در سال بوده است،کاهش
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يافته است .در برخي از کشورها مانند بلغارستان در طي سالهاي  2008تا  2010افزايش قابل توجهي در قابليت اطمينان شبکه
حاصل شده است .در اين نمودار اطالعات برخي از کشورها فقط براي چند سال موجود بوده است .مثال اطالعات مربوط به
آلمان تنها از سال  2006به بعد در دسترس است [.]13

شكل  :4-2مدت دقايق خاموشي در سال براي رخدادهاي برنامه ريزي نشده بدون احتساب وقايع خاص

در شکل  5-2تعداد خاموشيها در سال نشان داده شده است .اين خاموشيها وقايع خاص را در نظر نگرفتهاند .تقريبا مشابه
نمودار قبلي طي سالهاي اخير تقريبا بهبودي نسبي در کيفيت و قابليت اطمينان شبکه همه کشورها ديده ميشود .روند
شاخصهاي موجود در اين نمودار نيز مانند شکل قبلي است و تنها در آمار کشورهاي پرتغال و لتوني افزايش نسبي در تعداد
خاموشيهاي سالهاي اخير ديده ميشود .در کشور لتوني بين سالهاي  2005تا  2007اين رقم افزايش يافته است ،در سال
 2009کاهش و مجدداً در سال  2010افزايش يافته است .در کشور پرتغال نيز تعداد خاموشيها بين سالهاي  2001تا 2006
کاهش يافته است ولي از سال  2006به بعد اين ارقام افزايش يافته ولي با اين حال تعداد خاموشيها نسبت به سال  2001کمتر
بوده است [.]13
با توجه به اينکه آمار رخدادهاي کشورهاي مذکور به ازاي تمامي سطوح ولتاژشان موجود نيست ،مقايسه عملکرد و کارايي
آنها بسيار پيچيده خواهد بود .بسياري از کشورها در مرجع [ ]13بيان کردهاند که اتفاقات موجود در تمامي سطوح ولتاژ پايش
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شده است ولي تنها اطالعات موجود براي بعضي سطوح ولتاژ اکنون در دسترس است .براي مثال براي کشورهاي اتريش و
بلغارستان تنها اطالعات مربوط به خرابيهاي رخدادها در سطوح ولتاژ  HVو  MVدر دسترس است .مقدار واقعي اين شاخص
متاثر از بالياي طبيعي و يا وقايع آب و هوايي خاص ميباشد که در اين نمودار در نظر گرفته نشده است (وقايعي مانند وقوع
سيل در سال  ،2002طوفان "کريل" در سال  ،2007طوفان "پائوال" و "اما" در سال  2008و زمستان سال  .)2009کشور
روماني نيز تنها به پايش رويدادهاي شبکه انتقال ولتاژ باال ( 220-750کيلوولت) ميپردازد و تنها شاخصهاي انرژي تامين
نشده و متوسط زمان خرابي را در نظر ميگيرد .کشور سوئد تمامي سطوح ولتاژ باال و پايين را مانيتور ميکند.
همچنين کشورهاي فرانسه ،هلند ،پرتغال ،لهستان ،اسلووني و بريتانيا نيز تمامي سطوح ولتاژي را پايش مينمايند .در کشور
آلمان تمامي رويدادهاي موجود در تمامي سطوح ولتاژ پايش ميشوند ولي تنها شاخصهاي سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار
ضعيف محاسبه و منتشر ميشود .شبکه انتقال با ولتاژ بسيار باال در کشورهايي مانند دانمارک ،يونان ،ايرلند و لتوني پايش
نميشود .در فرانسه نيز تنها سطوح ولتاژ توزيع که حدود  % 95کل کشور را پوشش ميدهند ،گزارش ميشوند .از سال 2010
کشور سوئد ميان خاموشيهاي کمتر از  12ساعت و بيشتر از  12ساعت به منظور تنظيم تعرفهها تمايز قائل ميشود .لهستان از
سال  2008به اندازهگيري پرداخته است .پرتغال نيز اين اطالعات را تنها براي سطوح  LVارزيابي ميکند .همچنين اسلووني
نيز بيان نموده است که تمامي سطوح ولتاژ را پايش مينمايد ولي به دليل در دسترس نبودن اطالعات سطح  LVتنها اطالعات
سطح  MVبراي محاسبه شاخصها استفاده ميشود .به طور کلي در کشور هلند تمامي سطوح ولتاژ پايش ميشوند .در اسپانيا
نيز تمامي سطوح ولتاژ باالتر از يک کيلوولت پايش ميشوند.
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شكل  :5-2تعداد خاموشي در سال براي رخدادهاي برنامه ريزي نشده بدون احتساب وقايع خاص

اطالعات مربوط به خاموشيهاي رخ داده شامل تمامي وقايع نيز در اين قسمت بررسي شده است .در شکل  6-2آمار مدت
خاموشي بر حسب دقيقه در سال که شامل تمامي وقايع ميشود ،نشان داده شده است .نسبت به نمودارهاي قسمت قبل ميزان
تغييرات بيشتري در اين شکل به چشم ميخورد .دانمارک خاموشيهاي باالي يک دقيقه را پايش مينمايد ،درحالي که بريتانيا
خاموشيهاي باالي سه دقيقه را گزارش ميکند .خاموشيهاي سراسري  28سپتامبر سال  2003و بارزدايي  26ژوئن سال
 2003سهم زيادي در مدت زماني خاموشي کشور ايتاليا دارند .مشابه بخش قبلي در اسپانيا تمامي رويدادهاي مربوط به سطوح
ولتاژ باالي يک کيلوولت پايش ميشود .همچنين مدت زمان خاموشي باالي کشور سوئد در سالهاي  2005و  2007نشان
دهنده تاثير وقوع دو طوفان شديد در اين سالها ميباشد [.]13
شرايط آب و هوايي سخت در بيشتر کشورهاي اروپايي طي سالهاي قبلي (فنالند سال  ،2001ايتاليا  ،2003پرتغال سال
 ،2004سوئد سالهاي  2005و  ،2007استئنا سال  )2008مدت زمان خاموشيهاي پايش شده را تحت تاثير خود قرار داده
است.
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شكل  :6-2مدت زمان خاموشيهاي بلند مدت و برنامه ريزي نشده در هر سال با احتساب تمامي وقايع

شکل  7-2تعداد خاموشيهاي بلند مدت و برنامه ريزي نشده در هر سال را با احتساب تمامي وقايع نشان ميدهد .ميزان
تغييرات ساالنه اين نرخ کمتر از تغييرات ساالنه مدت زمان خاموشيهاي رخ داده با احتساب تمامي وقايع ميباشد .زيرا
رخدادهاي خاص بيشتر موجب افزايش مدت زمان خاموشي ميشوند تا افزايش تعداد خاموشيها .براي نمونه ،تعداد
خاموشيهاي رخ داده در کشور ايتاليا در سال  2003تنها يکي از بيشتر از سالهاي قبلي است ولي مدت زمان خاموشي در اين
سال حدود  450دقيقه بيشتر از سالهاي مجاور است .اگر خاموشيهاي پرتغال قبل از سال  ،2004فنالند در سالهاي  2001و
 ،2005استوني در سال  2008و روماني را کنار بگذاريم ،محدوده تعداد خطاها در بين اين  14کشور ،بين  0/5تا  5خطا در سال
ميباشد.

شكل  :7-2تعداد خاموشيهاي بلند مدت و برنامه ريزي نشده در هر سال را با احتساب تمامي وقايع
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ميزان خاموشي مصرفکنندگان در ايالت متحده حدود  214دقيقه در سال است .اين شاخص براي بريتانيا حدود  ،70براي
فرانسه حدود  ،53براي هلند حدود  ،29براي ژاپن حدود  6و براي سنگاپور حدود  2دقيقه در سال است .در ژاپن
مصرفکنندگان حدود بيست سال يکبار خاموشي را تجربه ميکنند ولي در ايالت متحده حدوداً هر  9ماه يک بار ،غير از
طوفانهاي سهمگين ،مصرفکنندگان متحمل خاموشي و قطع بار ميشوند .با اينکه فعاليتهاي بسياري در اين زمينه صورت
گرفته است ولي با اين حال ميزان قطع توان در ايالت متحده نسبت به بيست و پنج سال گذشته تغيير چنداني نيافته و قابليت
اطمينان سيستم قدرت بهبودي نيافته است [ .]14همچنين آمار مربوط به شاخصهاي قابليت اطمينان  9کشور جهان در سال
 2007به صورت جدول  1-2ميباشد .همانطوري که مشاهده ميشود ،اياالت متحده زمان خاموشي بيشتري را نسبت به هشت
کشور ديگر تجربه مينمايد [.]15
جدول  :1-2شاخصهاي قابليت اطمينان  9کشور جهان در سال 2007
کشور
متوسط تعداد خاموشي ( )SAIFIمتوسط مدت زمان خاموشي ()SAIDI
ايالت متحده
240
1/5
اتريش
72
0/9
دانمارک
24
0/5
فرانسه
62
1
آلمان
23
0/5
ايتاليا
58
2/2
هلند
33
0/3
اسپانيا
104
2/2
بريتانيا
90
0/8

در زمينه فعاليتها و مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي برق ،شرکتهاي  NERCو سازمان  1CEAاز جمله شرکتهاي
پيشرو در اين زمينه بودهاند .فعاليت شرکت  NERCدر ابتدا محدود به شمال کشور اياالت متحده بوده ولي به دليل فعاليتهاي
مفيد و مثمرثمر آن ،مقرر گرديد که فعاليتهاي خود را گسترش داده و در سراسر کشور اياالت متحده ،کانادا و کشورهاي
آمريکاي جنوبي گسترش دهد .در ادامه برخي از آمار منتشر شده از اين شرکتها در مورد قابليت اطمينان شبکه قدرت آمريکاي
شمالي آورده شده است .براي نمونه در شکل  8-2تعداد خرابيهاي مرتبط با شبکه انتقال که منجر به از دست دادن بار شدهاند،
براي سالهاي بين  2002تا  2010آورده شده است [.]16
1-Canadian Electric Association
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شكل  :8-2تعداد خرابيهاي مرتبط با شبكه انتقال که منجر به از دست دادن بار شدهاند

همانطوري که مشاهده ميشود ،از سال  2002تا  2007روند تقريبا کاهشي در تعداد خطاهاي که منجر به از دست دادن
بار شدهاند ،در شبکه انتقال ايالت متحده رخ داده است ،ولي بعد از سال  2007اين تعداد رو به افزايش بوده است .همچنين در
جدول  2-2آمار مربوط به شاخصهاي قابليت اطمينان کشور کانادا که توسط  CEAمحاسبه شده است ،نشان داده شده است
[.]17
جدول  :2-2شاخصهاي قابليت اطمينان کشور کانادا
ASAI

CAIDI

SAIDI

SAIFI

سال

99/967
99/958
99/962
99/951
99/963
99/958
99/954
99/878
99/955
99/945
99/945
99/910

1/20
1/57
1/38
1/67
1/43
1/52
1/74
3/99
2
2/26
2/26
3/11

2/86
3/70
3/32
4/31
3/23
3/67
4/06
10/65
3/95
4/80
4/80
7/85

2/39
2/35
2/40
2/59
2/26
2/41
2/33
2/67
1/98
2/13
2/13
2/53

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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خالصه گزارش آمارهاي قابليت اطمينان بر اساس دادههاي  2013-2012و نيز مقايسه آن با آمار سالهاي قبل در اياالت
متحده امريکا در جداول  3-2و  4-2آمده است .در جدول  3-2ميانگين و چارکهاي شاخصهاي قابليت اطمينان در سطح
توزيع ( )ASAI ،CAIDI ،SAIDI ،SAIFIبراي دادههاي  2013-2012اياالتمتحده آمريکا نشان داده شده است .براي
مقايسه و ارزيابي بهتر ،شاخصهاي موردنظر براي سالهاي  2005تا  20013در جدول  4-2آورده شده است [.]18
جدول  :3-2خالصه گزارش آمارهاي قابليت اطمينان بر اساس دادههاي  2013-2012در اياالتمتحده مريكا
ASAI

CAIDI

SAIDI

SAIFI

91/650
99/980
99/990
99/994
99/999
99/878

0/36
47
69/70
92/50
2561/39
96/47

0/43
14/47
40/40
71/63
552/84
58/49

0/01
0/29
0/63
1/24
23
1/11

کمترين مقدار
چهار ماهه اول
چهار ماهه دوم
چهار ماهه سوم
بيشترين مقدار
متوسط

جدول  :4-2ميانگين شاخصهاي قابليت اطمينان در اياالتمتحده امريكا طي سالهاي گذشته
ASAI

CAIDI

SAIDI

SAIFI

99/79
99/97
99/90
99/86
99/87

65/91
90/06
86/75
73/86
96/47

54/03
68/80
68/98
46/36
58/49

1/60
4/18
0/88
0/81
1/11

سال
2005
2007
2009
2011
2013

 -2-2جمعبندي
در اين فصل آمار و اطالعات قابليت اطميناني کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت .مهمترين نکتهاي که بايد در
هنگام تفسير نتايج بدست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف مورد توجه قرار بگيرد اين است که حتما بايد
تفاوتهاي موجود در نحوه ارزيابي شاخصهاي مورد نظر و سطوح ولتاژي که در آن وقايع پايش شدهاند را مد نظر قرار داد .به
عنوان جمعبندي آمار بدست آمده از کشورهاي ديگر در شکل  9-2مدت زمان خاموشي مشترکين بر حسب دقيقه در سال براي
کشورهاي مختلف نشان داده شده است [ .]18البته در اين شکل ،مواردي مانند توليد ناخالص داخلي و مصرف انرژي الکتريکي
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هر کشور نيز نشان داده شده است .مطابق شکل زير ،شبکه قدرت در ايالت متحده داراي قابليت اطمينان پايينتري نسبت به
شبکههاي قدرت در ديگر کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته ميباشد .در اين کشور مدت زمان خاموشي بر حسب دقيقه در سال
بيش از دو برابر ميزان خاموشي در کشورهاي پيشرفته است.

شكل  :9-2مدت زمان خاموشي مشترکين بر حسب دقيقه در سال براي کشورهاي مختلف
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 3فصل سوم :آمار پایایي مربوط به داخل کشور
مقدمه
در اين فصل آمار و اطالعات مرتبط با قابليت اطمينان کشور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و کاستيهاي موجود در اين
حوزه بررسي خواهد شد .آمار مرتبط با قابليت اطمينان شبکه قدرت ايران ،از روي گزارشهاي ساالنه آمار تفصيلي صنعت برق
و ديگر منابع موجود استخراج شده است.

 -3-1آمار قابليت اطميناني داخل کشور
ظرفيت نامي نيروگاههاي کشور بين سالهاي  1346تا  1392در شکل  1-3نشان داده شده است [ .]19همانطوري
مشاهده ميشود ،در سالهاي اخير سرمايهگذاريهاي خوبي در اين زمينه انجام شده است .با گسترش مناسب ظرفيت توليد
ميتوان خاموشيهاي ناشي از کمبود توليد در ساعات پيک مصرف را کاهش داد .البته اين افزايش ظرفيت بايد اقتصادي بوده و
متناسب با نيازهاي کشور در جهت افزايش رفاه عمومي و بهبود وضعيت اقتصادي انجام گيرد.

شكل  :1-3ظرفيت نامي نيروگاههاي کشور بين سالهاي  1346تا 1392
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همچنين حداکثر توان مصرفي بين سالهاي  1347تا  1392نيز در شکل  2-3نشان داده شده است [.]47

شكل  :2-3حداکثر توان مصرفي بين سالهاي  1347تا 1392

همچنين در شکل  3-3قدرت نامي نيروگاههاي کشور و حداکثر نياز مصرف کل کشور طي سالهاي  1391-1381نشان
داده شده است [ .]20مشاهده ميشود که در سالهاي اخير ميزان ظرفيت ذخيره در نظر گرفته شده نسبتا روند رو به رشدي
داشته است.

شكل  :3-3قدرت نامي نيروگاههاي کشور و حداکثر نياز مصرف کل کشور طي سالهاي 1391-1381

همچنين نحوه خصوصيسازي نيروگاههاي کشور طي سالهاي  1347تا  1392در شکل  4-3نشان داده شده است [.]19
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شكل  :4-3نحوه خصوصيسازي نيروگاههاي کشور بر حسب مگاوات طي سالهاي  1347تا 1392

رشد مصرف مشترکين و افزايش توقع آنان از سطح کيفيت خدمات عمومي ،نيازمند سرمايهگذاري عظيم و منسجم و پويا در
صنعت برق ميباشد ،به طوريکه تامين منابع مالي اين سرمايهگذاريها توسط بخشهاي دولتي بار سنگيني بر بودجه کشور
تحميل خواهد نمود و جوابگوي تمامي نيازهاي اين صنعت نميباشد .از طرفي جهت رسيدن به بهرهوري و کارايي باال ،نيازمند
توسعه منابع مالي و ايجاد رقابت به منظور خدمات رساني بهتر و کاهش قيمت تمام شده برق است که تحقق اين اهداف مبين
لزوم مشارکت بخش خصوصي در صنعت برق ميباشد .همچنين واگذاري فعاليتهاي تصديگري و تمرکز بر وظايف حاکميتي
از جمله داليلي است که شرکتهاي تابعه در بخش توليد و توزيع را در پيشگامان خصوصيسازي کشور قرار داده است .با
بسترسازي و انجام اقدامات مناسب ،اجازه ورود سرمايه و ظرفيتهاي مديريتي بخش خصوصي فراهم خواهد شد.
همانطوري که در شکل  4-3نيز قابل مشاهده است ،ظرفيت نيروگاههاي خصوصي کشور بعد از شروع فرايند تجديدساختار
و ايجاد شرکت مديريت شبکه از سال  1384رو به افزايش ميباشد .همچنين ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير نيز افزايش يافته
است ،ولي با اين حال هنوز سهم بسيار اندکي از ظرفيت توليد را به خود اختصاص داده است .با توجه به روند رو به رشد استفاده
از انرژيهاي تجديدپذير در چرخه توليد انرژي الکتريکي بايد چالشهاي پيشرو در قابليت اطمينان سيستم قدرت ،مانند
افزايش عدم قطعيتها ،شناسايي شده و به حل آنها اهتمام ورزيده شود.
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روند کمبود قدرت عملي تا سطح ذخيره توليد  26درصد (برحسب مگاوات) بين سالهاي  1382تا  1392در شکل 5-3
نشان داده شده است .همانطوري مشاهده ميشود ،با سرمايهگذاريهاي انجام شده در سطح توليد ،ميزان کمبود ذخيره از مقدار
مطلوب  26درصد تقريبا روندي نزولي داشته است که نشاندهنده بهبود قابليت اطمينان سيستم توليد در کشور ميباشد [.]20

شكل  :5-3روند کمبود قدرت عملي تا سطح ذخيره توليد  26درصد (برحسب مگاوات)

ميزان سرمايهگذاري در بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع صنعت برق در شکل  6-3نشان داده شده است [ .]19همانطوري
که مشاهده ميشود ،ميزان سرمايهگذاري در هر يک از حوزههاي نامبرده داراي روند رو به رشدي بوده است.

شكل  :6-3ميزان سرمايهگذاري در بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع صنعت برق بر حسب ميليارد ريال
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بخش توزيع به دليل تنوع در پارامترهاي عملياتي و تصميمگيري که شامل عوامل مختلف اجتماعي ،اقتصادي و فناوري
ميباشد داراي ويژگيهاي خاص خود بوده و به دليل ارتباط مستقيم با مردم و وظيفه پاسخگويي به مشترکين از حساسيت
ويژهاي برخوردار ميباشد.
همچنين با توجه به اينکه عمده خاموشيهاي ايجاد شده در سالهاي اخير به دليل مشکالت موجود در شبکه توزيع
ميباشد ،توجه به اين حوزه از اهميت باالتري برخوردار است .ميزان سرمايهگذاري در اين بخش نيز مطابق شکل  6-3اراي
روند رو به رشدي بوده است.
به طور کلي در چند دهه گذشته توجه کمتري به سيستمهاي توزيع نسبت به سيستمهاي توليد در مدلسازي و ارزيابي
قابليت اطمينان شده است .داليل اصلي اين موضوع اين است که نيروگاههاي توليد برق به تنهايي بسيار هزينهبر هستند و عدم
کفايت توليد ميتواند حوادث فاجعه آفريني را براي جامعه و منطقه به همراه داشته باشد .در نتيجه به تامين کفايت و احتياجات
اين بخش از سيستم قدرت بسيار تاکيد شده است .اما سيستم توزيع نسبتا ارزان است و قطعيهاي آن تاثير محلي دارند.
بنابراين تالش کمي براي ارزيابي کمي کفايت طرحهاي مختلف و تقويت آنها تخصيص داده ميشود .از طرف ديگر ،تحليل
آماري خرابي مشترکهاي اکثر شرکتهاي برق نشان ميدهد که سيستم توزيع بيشترين سهم را در عدم دسترسي منبع تغذيه
به مشترک دارد.
براي مثال بررسي آمار خاموشيهاي ايجاد شده در شبکه قدرت استان يزد نشاندهنده اين است ،که در سالهاي اخير عمده
خاموشيها بدليل ايجاد خرابي و مشکالت شبکههاي انتقال و فوق توزيع بوده است .اين آمار به صورت درصد سهم شبکه توليد
و يا انتقال-توزيع در ايجاد خاموشي طي سالهاي  1387تا  1391در شکل  7-3نشان داده شده است .با چنين آمارهايي توجه
به ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي توزيع به منظور ارزيابي کمي طرحهاي مختلفي که در اختيار طراحان قرار دارد را تقويت
ميکند تا از منابع سرمايهاي محدود براي رسيدن به بيشترين حد ممکن قابليت اطمينان و بهبود آن در سيستم اطمينان حاصل
شود [.]21
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شكل  :7-3درصد سهم شبكه توليد و يا انتقال-توزيع در ايجاد خاموشي طي سالهاي  1387تا 1391

همچنين در شکل  8-3روند نرخ خاموشي ناشي از بخش توزيع طي سالهاي  1377تا  1392نشان داده شده است [ .]22براي
محاسبه آن ،ميزان انرژي توزيع نشده در هرسال بر کل انرژي تحويلي در آن سال تقسيم شده و در هزار ضرب شده است.
متاسفانه همانطوري که در شکل زير نيز ديده ميشود ،خاموشيهاي ايجاد شده در بخش توزيع با گسترش شبکه و فرسودگي
تجهيزات موجود در آن تقريبا در حال افزايش ميباشد که زنگ خطري براي صنعت برق بوده و توجه بيشتر به اين حوزه الزم و
ضروري است.

شكل  :8-3نرخ خاموشي ناشي از بخش توزيع طي سالهاي  1377تا 1392

امروزه در صنعت برق يکي از فاکتورهاي مهم در مقايسه عملکردهاي بهرهبرداري ،مقدار انرژيهاي توزيع نشده و يا نرخ
انرژيهاي توزيع نشده در شرکتهاي توزيع ميباشد .ولي باال و پايين بودن اين ارقام به تنهايي گوياي چيز خاصي نميتواند

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
47
فاز  :1تدوين مباني سند -ضرورت و توجيهپذيری توسعه پايايي در كشور

ويرايش اول ،تير 1394

باشد .زيرا شرکتهايي مانند توزيع مراکز استانها و يا توزيعهاي تهران در محدودههاي جغرافيايي کوچکي مقدار زيادي انرژي
توزيع ميکنند و معموالً هم با توجه به بافت و نوع شبکه ،مقدار انرژيهاي توزيع نشده آنها رقم کوچکي ميباشد .بدين جهت
براي بررسي دقيقتر مساله عالوه بر مقدار انرژي توزيع نشده و يا خاموشي ،بايستي نرخ خاموشي و همچنين وضعيت
محدودهاي که انرژي در آن توزيع شده است نيز در نظر گرفته شود و سپس وضعيت شرکتهاي توزيع با هم مقايسه گردد.
آمار تفصيلي صنعت برق سال  1392حاکي از آن است که انرژي توزيعنشده ناشي از بخش توزيع در اين سال و سال قبل از آن
برابر با  293ميليون کيلووات ساعت بوده است .بهعالوه در سال  1392زمان خاموشي هر مشترک ناشي از بخش توزيع برابر با
 2/47دقيقه در روز و در سال قبل آن برابر با  2/6دقيقه در روز بوده است [.]22
در شکلهاي  9-3تا  12-3ميزان انرژي الکتريکي تحويلي و انرژي تامين نشده (بر حسب ميليون کيلووات ساعت) در بخش
توزيع و همچنين ميزان خاموشي هر مشترک توزيع بر حسب دقيقه در روز نشان داده شده است .اين آمار از گزارشهاي
تفصيلي صنعت برق استخراج شده است [.]22-33

شكل  :9-3ميزان انرژي الكتريكي تحويلي (بر حسب ميليون کيلووات ساعت)
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شكل  :10-3ميزان انرژي تامين نشده (بر حسب ميليون کيلووات ساعت)

شكل  :11-3ميزان انرژي تامين نشده (بر حسب پريونيت)
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شكل  :12-3مدت زمان خاموشي هر مشترک (برحسب دقيقه در روز)

با توجه به اينکه ميزان خاموشي در سال  ،1387برابر  14دقيقه در روز بوده است ،اين عدد به دليل بزرگي مقدار ،در نمودار باال
گنجانده نشده است .همانطوري که در شکلهاي باال نيز مشاهده ميشود ،جايگاه بخش توزيع هنوز با سطح مطلوب فاصله
زيادي دارد و متاسفانه در سالهاي اخير ميزان خاموشيها در بخش توزيع و انرژي تامين نشده ناشي از آن افزايش يافته است
که اين امر ضرورت توجه به اين حوزه را بيش از پيش مشخص مينمايد .همچنين ميزان خاموشيهاي ساليانه برق منطقهاي
خراسان طي سالهاي  1372تا  1391نيز در شکل  13-3نشان داده شده است .همانطوري که مشاهده ميشود ،در سالهاي
اخير ميزان انرژي تامين نشده روند رو به کاهشي را داشته است [.]34

شكل  :13-3ميزان خاموشيهاي ساليانه برق منطقهاي خراسان طي سالهاي  1372تا 1391
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همچنين در مطالعهاي که تحت عنوان "مطالعات قابليت اطمينان شبکه انتقال و فوق توزيع يزد" توسط پژوهشگاه نيرو در
سال  1389به انجام رسيد ،شاخصهاي قابليت اطمينان شبکه انتقال و فوق توزيع ،شبکه توزيع و شاخصهاي قابليت اطمينان
کل شبکه يزد بين سالهاي  1384تا  1388محاسبه گرديد .اين شاخصها در جداول  1-3تا  3-3آورده شده است.
همانطوري که در جداول زير نيز قابل مشاهده است ،قابليت اطمينان شبکه برق يزد طي سالهاي  1384تا  1388بهبود يافته
است.
جدول  :1-3شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه انتقال و فوق توزيع يزد

جدول  :2-3شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه توزيع يزد

جدول  :3-3شاخصهاي قابليت اطمينان کل شبكه برق يزد
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در مطالعه عملکرد سيستمهاي انتقال و فوقتوزيع ،شاخصهاي متداول شامل قابليت اطمينان ،دسترسپذيري و TSAIFI

هستند .در مرجع [ ،]35اين شاخصها بر اساس اطالعات مربوط به سال  ،1387براي کليه شرکتهاي برق منطقهاي در سطوح
انتقال و فوقتوزيع کل شبکه ايران محاسبه شده است .نتايج اين بررسي در جداول  4-3و  5-3آمده است.
جدول  :4-3شاخصهاي محاسبهشده براي شبكه برق ايران به تفكيک شرکتهاي برق منطقهاي
TSAIFI
دسترسپذيري
قابليت اطمينان
شرکت برق منطقهاي

فارس
مازندران
گيالن
هرمزگان
اصفهان
آذربايجان
غرب
باختر
زنجان
يزد
سيستان و بلوچستان
خراسان
تهران
خوزستان
کرمان
سمنان

0/93496
0/97528
0/99528
0/96705
0/98737
0/94035
0/99669
0/98379
0/99531
0/98668
-0/97392
0/96203
0/96934
0/95847
0/98938

0/95
0/983
0/900
0/996
0/954
0/906
0/934
0/977
0/968
0/966
0/886
0/966
0/92
0/82
0/964
0/977

2/11
0/93
0/97
0/89
1/33
4/08
1/07
0/83
1/15
2/31
10/16
0/99
2/25
3/3
1/33
1/29

جدول  :5-3شاخصهاي پايايي شبكه برق ايران

قابليت اطمينان
دسترسپذيري
TSAIFI

فوقتوزيع
-0/96
1/86

انتقال
-0/95
1/71

انتقال و فوقتوزيع
0/9997080
0/91
1/83

در جداول  4-3و  5-3دو شاخص در دسترسپذيري و قابليت اطمينان براي مقايسه عملکرد شرکتهاي برق منطقهاي
استفاده شده است .اين دو شاخص بر اساس مرجع [ ]35در ادامه تعريف شدهاند .در دسترسپذيري سيستم با خارج شدن هر
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مدار از شبکه چه برنامهريزي شده و چه در اثر وقوع خطا کاهش مييابد .خروجهاي برنامهريزي شده جهت بازسازي سيستم،
اتصال مشترکين جديد به شبکه و کارگروههاي تعميراتي براي حفظ سيستم و باال بردن قابليت اطمينان آن براي حصول
استانداردهاي امنيتي الزم است.دسترسپذيري سيستم توسط رابطه ( )3-1محاسبه ميشود:
()3-1
هر مدار به صورت يک ترانسفورماتور ،خط هوايي ،کابل و يا هر ترکيبي از اين موارد که دو شينه را به هم وصل کند و يا
شبکه را به شينه مشترکين وصل کند ،گفته ميشود.
همچنين قابليت اطمينان سيستم در سطوح انتقال و فوق توزيع سيستم توسط رابطه ( )3-2محاسبه ميشود:
()3-2
بايد توجه کرد که منظور از صورت رابطه ( )3-2انرژي توزيع نشده کل نميباشد ،بلکه مقصود انرژي توزيع نشده ناشي از
انتقال و فوق توزيع است .يعني در اطالعات اخذ شده از برقهاي منطقهاي ،انرژي توزيع نشده ناشي از کمبود توليد از انرژي
توزيع نشده تا سطح فوق توزيع کسر شده و حاصل در صورت رابطه ( )3-2قرار داده ميشود .بديهي است مخرج رابطه ()3-2
از محموع کل انرژي مصرف شده و انرژي توزيع نشده به دست خواهد آمد.
همچنين متوسط نرخ حوادث سيستم انتقال ( )TSAIFIاز شاخصهاي کلي بررسي شبکه انتقال از لحاظ تعداد حوادث
ميباشد .اين شاخص به صورت رابطه ( )3-3محاسبه ميشود:
()3-3
منظور از تعداد کل حوادث در رابطه ( )3-3حوادث موقت و بلند مدت است .در اطالعات اخذ شده از شرکتهاي برق
منطقهاي مجموع خروج هاي اضطراري و خودکار به عنوان تعداد کل حوادث در نظر گرفته شده است .در مخرج کشر رابطه (3-
 ،)3مدار-سال بيانگر تعداد مدارهاي موجود در سيستم مورد مطالعه ضرب در بازه زماني مطالعه به سال ميباشد.
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همچنين در شکلهاي  14-3و  15-3ظرفيت پستهاي انتقال به تفکيک سن بر حسب مگاولت آمپر و طول خطوط انتقال
نيز به تفکيک سن بر حسب کيلومتر نشان داده شده است [ 31 .]19درصد خطوط شبکه انتقال ( 15487کيلومتر مدار) و 30
درصد پستهاي شبکه انتقال ( 37790مگاولت آمپر) بيش از بيست سال از بهرهبرداري آنها ميگذرد و بنابراين طراحي و اجراي
پروژههاي اصالح و بهينهسازي و برنامهريزي تعميرات شبکه انتقال نيرو ،هر سال اساسيتر بوده و حائز اهميت بيشتري
ميباشند و الزم است که در جهت تامين منابع مالي الزم اقدام اساسي معمول گردد .براي حفاظت از شبکه انتقال در سالهاي
اخير دستورالعملهايي حول سه محور جايگزيني ،بازسازي ،احيا و نگهداشت تدوين گرديده و جهت اصالح و بهينهسازي خطوط
و پستهاي انتقال به شرکتهاي برق منطقهاي ابالغ شده است

شكل  :14-3ظرفيت پستهاي انتقال به تفكيک سن بر حسب مگاولت آمپر
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شكل  :15-3طول خطوط انتقال نيز به تفكيک سن بر حسب کيلومتر

 -3-2جمعبندي
در شکل  ،16-3نمايي کلي از وضعيت تعداد خاموشيها در شبکههاي قدرت کشورهاي مختلف در سال  2010جهت
مقايسه نشان داده شده است [ .]36با توجه به شکل  16-3مشاهده ميشود که وضعيت قابليت اطمينان سيستم قدرت کشور در
وضعيت متوسطي بوده و از جايگاه مناسبي نسبت به ديگر کشورها برخوردار نيست .البته در هنگام تفسير نتايج بدست آمده از
مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف ،حتما بايد تفاوتهاي موجود در نحوه ارزيابي شاخصهاي مورد نظر و سطوح ولتاژي
که در آن وقايع پايش شدهاند را مد نظر قرار داد.
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شكل  :16-3مقايسه کشورهاي مختلف جهان از منظر پايايي

البته قابل ذکر است که در شکل  16-3مقايسه بر اساس تعداد خاموشيها بوده و از اين نظر نتايج اين نمودار با شکلهاي
قبلي از قبيل  1-2تا  3-2متفاوت ميباشد که در آنها مدت زمان خاموشي معيار مقايسه بود .همچنين با توجه به مرجع []35
مشاهده ميشود ،دسترسپذيري سيستم انتقال و فوقتوزيع ايران در سال  1387برابر با  % 91و قابليت اطمينان آن برابر با
 % 99/9708ميباشد .در گزارش سيستم انتقال بريتانيا در همان سال ،دسترس پذيري  % 95و قابليت اطمينان  % 99/999و در
گزارش مربوط به اياالت نيويورک و نيوانگلند ،دسترسپذيري در حدود  % 98/6و قابليت اطمينان سيستم  % 99/963اعالم
شده است .همانگونه که مالحظه ميشود ،اين دو شاخص بهخصوص دسترسپذيري در ايران مقادير کمتري نسبت به
کشورهاي ديگر دارند.
پارامتر  TSAIFIبه عنوان معيار مقايسه نرخ کل حوادث در منطقه مورد مطالعه آمريکا برابر با  1/17بوده است که نشان
ميدهد بهطور متوسط بيش از يک خطا در هر خط طي يک سال رخ داده است [ .]35اين پارامتر در مورد شبکه برق ايران برابر
با  1/83بوده است.
با استفاده از اطالعات مربوط به نمودار ( 12-3به دست آماده از گزارشهاي آمار تفصيلي صنعت برق ايران) نتيجه ميشود
که متوسط زمان خاموشي مشترکين در ايران بين سالهاي  1381تا  1392برابر  3/20دقيقه در روز بوده است .با تبديل اين
عدد به متوسط زمان خاموشي بر حسب دقيقه در سال به عدد  1168دقيقه در سال ( 19/46ساعت در سال) خواهيم رسيد.
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همانطوري که مشاهده ميشود اين رقم حدود  4/6برابر مدت زمان خاموشي در کشور آمريکا ،حدود  11برابر مدت زمان
خاموشي در کشورهاي ژاپن و سنگاپور ميباشد .با توجه به جايگاه مطالعات قابليت اطمينان که در فصل بعدي مورد توجه قرار
گرفته است ،کاهش مدت زمان و تعداد خاموشيها يکي از ضروريات و نيازمنديهاي توسعه اقتصادي ،سياسي و تکنولوژيکي
کشور خواهد بود و بايد نسبت به بهبود وضعيت موجود اهتمام ورزيد.
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فصل چهارم :اهميت مطالعات قابليت اطمينان
مقدمه
در اين فصل به بررسي جايگاه مطالعات قابليت اطمينان پرداخته شده ،اهميت مطالعات قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت از

جنبههاي مختلفي مانند مسائل اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،امنيتي و مسائل زيست محيطي بررسي ميشود و ضرورت انجام
اين فعاليتها مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.

 -4-1جايگاه مطالعات قابليت اطمينان
همان طوري که در فصول قبلي بحث گرديد ،وظيفه اصلي سيستم قدرت الکتريکي تامين نيازمنديهاي بار و انرژي است،
به نحوي که تا حد امکان ،اقتصادي و از نظر پيوستگي و کيفيت ،مطمئن باشد .اين دو جنبه يعني هزينه نسبتا پايين انرژي
الکتريکي و سطح باالي قابليت اطمينان ،اغلب با هم در تضادند و مديران ،برنامهريزان و بهرهبرداران سيستمهاي قدرت در اين
زمينه با مجموعه وسيعي از مسائل و چالشها مواجه هستند .شرکتهاي برق نيز در رابطه با محدوديتهاي اقتصادي ،سياسي،
اجتماعي و محيطي براي برنامهريزي و بهرهبرداري سيستمهاي آينده با عدم قطعيتهايي روبرو هستند [.]1-3
اين موضوع ضرورت بيشتري روي بهينهسازي هزينههاي سيستم و قابليت اطمينان به همراه داشته است .موضوع اصلي در
کل مساله ،نحوه تخصيص سرمايه و منابع عملياتي ،تعيين هزينه و ارزش قابليت اطمينان است .ضرورت تعيين هزينههاي
مربوط به ارائه سرويس قابل اعتماد ،مسلم و تاييد شده است .با اين وجود قابليت تعيين ارزش ارائه سرويس قابل اعتماد ،به
خوبي محرز شده و قبل از اينکه روشهاي منطقي قابل قبولي بتوانند در نظر گرفته شوند نيازمند به کار قابل مالحظهاي خواهد
بود .ارائه ارزش قابليت اطمينان ،کاري مشکل و ضمني است چون هم اکنون ارزيابي مستقيم به صورت عملي ،معمول
نميباشد .از لحاظ عملي ،که به طور گسترده استفاده ميشود ،ارزيابي خسارت معادل ارزيابي هزينهاي است که به مشترکين به
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خاطر قطع برق تحميل ميشود .هزينههاي قطع برق مشترکين ،مالک ارزشمندي براي ارزش واقعي قابليت اطمينان شبکه
برق ارائه نميکند [.]38
هزينههاي خاموشي را ميتوان از نقطه نظر مشترک و شرکت برق مورد بررسي قرار دارد .هزينههاي خاموشي از ديد شرکت
برق شامل:
الف) از دست دادن درآمد ناشي از مشترکين قطع شده
ب) از دست دادن رضايت مشترک
ج) از دست دادن پتانسيل فروش بيشتر به دليل عکس العملهاي نامساعد
د) افزايش هزينه ناشي از تعميرات و اصالحات
در هر حال معموالً اين هزينه ها تنها بخش بسيار کوچکي از کل هزينههاي خاموشي را شامل ميشوند و بخش اعظم
هزينهها چيزي است که از نقطه نظر مشترک ديده ميشود و برآورد اکثر آنها اگر غير ممکن نباشد ،بسيار سخت است .آنها
شامل:
الف) هزينههاي تحميلي به صنعت بدليل از دست دادن توليد ،فاسد شدن محصوالت ،خسارت به تجهيزات و تعميرات
اضافي و غيره
ب) هزينههاي تحميلي به مشترکين مسکوني به خاطر فاسد شدن مواد خوراکي منجمد ،هزينههاي مختلف گرمايشي و
روشنايي و غيره
ج) هزينههايي مانند سلب آرامش ،عدم بهرهمندي از تفريحات و سرگرمي ،بروز اتفاقاتي در خالل خاموشيهاي کلي نظير
غارت ،آشوب ،خرابي سرويسهاي بيمارستان و غيره که برآورد خسارت اين موراد مشکل است.
هزينهها بر حسب کيلووات بر قطعي ،در برخي از مطالعات بدست آمده که چندين خصوصيت جالب در اين نتايج ميتوان
مشاهده نمود.
الف) هزينههاي پيشنهادي در يک محدوده وسيعي تغيير ميکند.
ب) هزينهها ،کامالً به کشور و منطقه مورد نظر بستگي دارد.
ج) هزينهها بستگي به نوع مشترکين دارند و براي صنايع کوچک و بزرگ ،نوع صنعت و مشترکين خانگي بسيار متفاوت
ميباشند و براي مشترکين تجاري و مشترکين کشاورزي نيز فرق ميکنند.
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د) هزينهها لزوما به صورت تابع خطي از مدت قطع برق براي يک نوع مشترک به خصوص نيستند .اين موضوع يک مساله
خاص بوده زيرا شاخص ساده کيلووات هزينه يا برحسب شاخص ديگر ،تقريبي خواهد بود و ميتواند در ارزيابي اقتصادي بسيار
گمراه کننده باشد.

 -4-2هزينههاي انرژي الكتريكي نامطمئن
تاکنون تالشهاي زيادي به منظور ارزيابي هزينههاي قابليت اطمينان پايين شبکه قدرت انجام شده است .طبق تحقيقات
انجام شده در موسسه تحقيقاتي شبکه الکتريکي )EPRI( 1و دپارتمان انرژي آمريکا )DOE( 2هزينههاي خاموشيها در ايالت
متحده بين تا  400ميليون دالر در سال تخمين زده شده است .طبق تحقيقات انجام شده در مرکز مطالعات ملي برکلي،
ضررهاي اقتصادي ناشي شده از انرژي الکتريکي نامطمئن ،حدود  80ميليارد دالر در سال ميباشد .تحقيقات انجام شده در اين
مرکز فرضيات تحقيقات قبلي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و روشهاي خود را به منظور ارزيابي هزينههاي خاموشي توسعه
داده است [.]39
اين تجزيه و تحليل انجام شده ،خاموشيهاي گذرا را که امروزه تاثير زيادي در اقتصاد ديجيتال دارند نيز در نظر گرفته
است 150 .ميليارد دالر ضرر اقتصادي ناشي از وقوع خاموشي ،معادل اضافه کردن  4سنت بر کيلووات ساعت بر هزينههاي
مصرفکنندگان ميباشد .با توجه به اينکه بيشتر اين هزينهها مخفي باقي ميمانند و به راحتي قابل حصول و محاسبه نيستند،
توجيه کردن براي سرمايهگذاري بيشتر براي بهبود قابليت اطمينان شبکه کاري بسيار دشوار ميباشد .همچنين هزينههاي
مرتبط با کيفيت توان پايين خيلي روشن و آشکار نيستند ،زيرا بسياري از فعاليتهاي اقتصادي هزينههاي مرتبط با قابليت
اطمينان پايين را اندازه نميگيرند .در شکل  1-4هزينههاي مخفي مرتبط با قابليت اطمينان و کيفيت توان پايين سيستم قدرت
نشان داده شده است .اين هزينهها شامل ضررهاي اقتصادي و تاثير اين خاموشيها بر توسعه اقتصادي-اجتماعي هر منطقه
ميباشد [.]40

1-Electric Power Research Institute
2-Department of Energy
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شكل  :1-4هزينههاي پنهان قابليت اطمينان پايين سيستم قدرت

 -4-3انواع خاموشيها
خاموشيهاي اعمال شده به شبکه را کالً به دو گروه عمده ميتوان تقسيم کرد [:]41
 خاموشيهاي برنامهريزي شده :خاموشيهايي هستند که از وقوع آنها از قبل برنامهريزي شده و زمان ،مکان و محدوده
آن مشخص است و عمدتا جهت انجام تعميرات و يا در مواردي به دليل کمبود توليد جهت جلوگيري از خاموشيهاي
گستردهتر به شبکه اعمال ميشوند.
 خاموشيهاي اتفاقي :خاموشيهايي هستند که به صورت اتفاقي به شبکه اعمال ميشود و قابل پيشبيني نميباشند،
همانند تريپ نيروگاه و يا حوادث روي شبکههاي برق .هرچند که اين نوع خاموشيها غيرقابل پيشبيني ميباشند ولي
ميتوان با تمهيداتي حجم و مقدار آن را کاهش داد.
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 -4-4مسائل امنيتي-سياسي و پدافند غير عامل
شريانهاي حياتي يا همان زيرساختها ،جزء بنيانهاي اصلي و چارچوبهاي پايهاي هر جامعه به شمار ميآيند که در
برگيرنده تمامي تاسيسات ،خدمات و تسهيالت مورد نياز آن جامعهاند .در زندگي مدرن ،با افزايش وابستگي سريع به اين
امکانات ،اين نياز افزون شده است .اوال طبق نظريهي حلقه واردن ،شريانها مراکز ثقل يک کشور هستند که در صورت انهدام
هر يک پيکره و کالبد کشور مورد تهاجم ،فلج ميگردد و قادر به ادامه فعاليت و حيات نخواهد بود .دوما بر اساس طرح جنگ
بي قاعده ،از بين رفتن خدمت رساني شريانها منجر به کاهش رفاه اجتماعي و در انتها موجب سلب مشروعيت دولت مرکزي
ميشود .عالوه بر اين ،شناخت هر چه بيشتر شريانها مساله بسيار مهمتر وابستگي ميان شبکهها و تاثيرات متقابل آنها در
سوانح و حوادث را برجسته مينمايد که مطالعه آن در حمالت هدفمند بسيار حائز اهميت ميباشد [.]44-42
شبکههاي قدرت به عنوان يکي از شريانهاي حياتي ،شاهرگهاي تعيينکننده بقاي شهرنشيني در دنياي امروز هستند .اين
زيرساخت براي توليد و توزيع کاالها و خدمات در واحدهاي شهري به کار ميرود و امکان زندگي در شهرها نيز بستگي به
کيفيت و کميت کارکرد اين زيرساخت دارد .در زندگي مدرن نيز با افزايش وابستگي سريع به انرژي الکتريکي اين نياز افزون
شده است .طبق تعريف سازمان امنيت اجتماعي و آمادگي شرايط اضطرار کانادا ،زيرساختهاي حياتي مانند شبکههاي قدرت
الکتريکي ،شبکهها ،تاسيسات و سرويسهاي اطالعاتي و فيزيکي مرتبط به يکديگر هستند که اگر منقطع يا تخريب گردند ،بر
روي سالمتي ،ايمني ،امنيت و اقتصاد جامعه تاثير جدي خواهند گذاشت.
عملکرد مناسب شبکههاي زيرساختي در جوامع امروز ،به صورت قطعي و اساسي مورد نياز است و هر گونه اختاللي در هر
کدام از آنها ،به تنهايي ،ميتواند جان انسانهاي زيادي را تهديد کند .از آن جمله ميتوان به شبکه برق ،آب آشاميدني ،نفت و
گاز و سوخت رساني ،ارتباطات ،مخابرات و اينترنت اشاره کرد .هر کدام از اين شبکهها ساختارهاي مختص به خود دارند و براي
خدمت رساني و انتقال و توزيع خدماتشان از روشهاي مختلفي استفاده ميکنند .همچنين در شرايط بحراني نيز بر اساس
تفاوتهاي ساختاري خود ،واکنشهاي مختلفي براي جذب و بر طرف کردن اختالالت از خود نشان ميدهند .بنابراين شناخت
اين شبکهها و رفتارشان در شرايطي که هر روز نيز پيچيدهتر ميشوند ،از اهميت خاصي برخوردار است [.]45
از طرف ديگر ،خطرهاي انساني و طبيعي که هر روزه اين تاسيسات را با تهديداتي روزافزون مواجه ميکند ،بر اهميت
شناخت هر چه بيشتر اين زيرساختها افزوده است .تهديداتي مانند حمالت تروريستي يا تحرکات نظامي در آنها از جمله موانع
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موجود در راه توسعه و پيشرفت جوامع امروز است که حتي ميتواند ادامه حيات آن جامعه را مورد تهديد قرار دهد .بنابراين
شناخت صحيح از زيرساختهاي حياتي هر جامعه بويژه شبکههاي برق رساني و عملکرد بي وقفه و قابل اطمينان آن از پيش
فرضهاي تعيين کننده بقاي آن جامعه است.
در پي حمالت تروريستي  11سپتامبر و همين طور زلزلههايي مثل بم و ازمير ترکيه و طوفانهاي کاترينا و ريتا ،بحث
حفاظت از شبکههاي حياتي وسعت گرفته و تاکيد بيشتر محققان بر تکنولوژي اطالعات و بهبود عملکرد شبکههاي برقرساني
بود.
مرجع [ ]42روشي براي ارزيابي ريسک شريانهاي حياتي به ويژه شبکه برق رساني در زلزله توسعه داده است و تاکيد آنها
بيشتر روي فهم وابستگي بين دو شبکهي زيرساخت و کمي سازي بر هم کنش بين شبکههاي برقرساني و شبکه آب بود.
همچنين مرجع [ ]43اثرهاي سرمايهگذاري روي شريانهاي حياتي (مخابرات و برق) و در دسترس بودن آنها را ارزيابي کردند.
کمکم مطالعات به اين جهت رفت که آثار اقتصادي عرضه نکردن خدمات زيرساختها بر اثر در دسترس نبودن زيرساختهاي
ديگر را محاسبه کنند.
از آنجا که تامين برق با کميت و کيفيت خاصي مورد نياز است ،براي جلوگيري از عوامل تهديد از جمله حمالت هوايي،
زميني ،موشکي و تروريستي به تاسيسات الزم است تا اقدامات مناسب پيشگيرانه در نظر گرفته شود .در کشور ما بيشتر طرحها
بدون درنظرگرفتن مباني پدافند غيرعامل طراحي و اجرا شده است .از اين رو تاسيسات زيربنايي کشور در برابر بحران آسيبپذير
و سهلالوصل هستند و اغلب اهداف مناسب و جذابي براي عمليات خرابکارانه به شمار ميروند .در اين ميان ،به علت برخي
خصوصيات از قبيل فراگير بوده و قابليت دسترسي ،تاسيسات برق رساني از اهميت بااليي براي دشمن برخوردار است [.]45
تاسيسات برقي موجود در شهرها شامل خطوط انتقال برق ،نيروگاهها ،پستهاي برق و شبکههاي توزيع است .نيروگاهها و
خطوط انتقال برق ،معموال در ساعات اوليه جنگ مورد اصابت قرار ميگيرند .از آنجا که تمام وسايل الکتريکي و الکترونيکي،
ساختمانها و برخي سايتها (تلويزيون ،راديو ،رايانه ،شبکه مخابرات ،فرودگاهها ،بيمارستانها ،سايتهاي نظامي و  )...با نيروي
برق تغذيه ميشوند ،بنابراين ،با از کار افتادن آنها در اثر قطع برق ،دشمن به بسياري از موارد مورد نظر خود دست مييابد.
زيرساختهاي شبکههاي برق ،عالوه بر تاثيرپذيري در رخدادهاي طبيعي ،بر اثر سوانح انسان ساخت (همچون حمالت
هدفمند موشکي و تروريستي) نيز دچار خسارت و قطع سرويس دهي و استمرار فعاليت خود شدهاند .داراييهايي زيرساختي،
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اهداف مناسبتري نسبت به تاسيسات دولتي هستند و جذابيت بيشتري براي تروريستها دارند .عالوه بر اين ،پيامدهاي
اقتصادي و رواني ناشي از ضربه به هر يک از بخشها ،مخربتر و وسيعتر از تخريب يکي از تاسيسات نظامي است.
بيش از دو سوم حمالت تروريستي معطوف به اهداف اقتصادي است و به غير از مواردي است که جنبه انتقام جويانه و
خاص دارد .گروههاي تروريستي امروز توجه خود را به اهداف آسيبپذير و حياتيتر از جمله شبکههاي ملي برق معطوف
کردهاند .در ادامه در جدول  1-4وقايع تاريخي حمالت به شبکههاي برق مرور شده است .در طول دهه گذشته ،کشورهاي
مختلف متحمل خسارات زيادي از سوانج و حوادث بزرگ مقياس شدهاند .در حالي که ممکن است آثار يک اغتشاش کوچک در
شبکه ،بدون به وجود آمدن هر گونه اختاللي ،جذب شود؛ اما نمونههايي نيز وجود دارند که همين وقايع پشت سر هم منجر به
گسترش و انتشار خرابيهاي بزرگ و پي در پي شدهاند و تا از کار انداختن کل و يا بخش مهمي از عملکرد يک شبکه پيش
رفتهاند [.]46
جدول  :1-4مروري بر وقايع تاريخي حمله به شبكههاي برقرساني
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 -4-5مسائل اقتصادي
انرژي الکتريکي پيشنياز حياتي در کليه جوامع و کشورها ،اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه محسوب ميگردد .به ويژه
در کشورهاي در حال توسعه و يا کمتر توسعه يافته در دسترس بودن برق با کيفيت استاندارد و قابليت اطمينان باال همراه با
هزينههاي معقول نقش به سزايي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد .از طرف ديگر بيشتر بودن نرخ رشد تقاضاي برق
از نرخ رشد عرضه ،که عموما به دليل افزايش روز افزون مشترکان برق و عدم توجه کافي به مديريت مصرف برق از يکسو و
نياز به زمان زياد و سرمايهگذاريهاي سنگين براي توسعه ظرفيتهاي توليد ،انتقال و توزيع از سوي ديگر اتفاق ميافتد،
موجبات بروز خاموشي را فراهم ميآورد .کليه بخشهاي اقتصادي ،بر اثر وقوع خاموشي متحمل خسارت ميشوند که مقدار آن
متاثر از وابستگي فعاليتهاي هر بخش به انرژي الکتريکي ميباشد [.]5
محاسبه مقدار خسارت وارد شده به مشترکان مختلف بر اثر قطع برق از جهات مختلف حائز اهميت است که از جمله
ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 آگاهي مصرف کنندگان از نقش و جايگاه انرژي الکتريکي در فعاليتهاي جاري ايشان
 فراهم آمدن معيار و مباني پرداخت خسارت توسط عرضه کننده برق به مشترکان در صورت وقوع خاموشي
 امکان قيمت گذاري برق بر اساس هزينه نهايي توسط عرضهکننده که در اين صورت مشترک ميتواند انرژي
الکتريکي را با قابليت اطمينان مورد نظر و در ازاي پرداخت هزينه مربوطه در دسترس داشته باشد.
 فراهم آمدن امکان برنامهريزي ميان مدت و بلند مدت و توسعه بهينه شبکه توليد برق کشور
منبع توان نامطمئن موجب از دست رفتن رفاه و آسايش خواهد شد .البته تحقيقات محدودي تاکنون روي هزينههاي
اقتصادي قطع توان در کشورهاي در حال توسعه انجام شده است .زيرا اطالعات اقتصادي اندکي از نحوه واکنش و پاسخ
مصرفکنندگان مختلف به نبود منبع توان قابل اطمينان در دسترس ميباشد.
در اين بخش جنبههاي مختلف هزينههاي تحميل شده ناشي از خاموشي بيان ميگردد .دستهبنديهاي مختلفي براي اين
موضوع پيشنهاد شده است .بر اساس مراجع [ ]47-50ضررهاي اقتصادي ناشي از قطعيهاي توان را ميتوان در سه دسته
تقسيمبندي نمود:
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 هزينههاي مستقيم نشان دهنده بخشي از ضررهاي اقتصادي ميباشند که نتيجه مستقيم وقوع خرابي هستند،
براي مثال هزينههاي تعميرات زيرساختهاي آسيب ديده الکتريکي .اين نوع هزينهها معموال محدود بوده و
ميتوانند به صورت دقيق محاسبه شوند.
 هزينههاي غيرمستقيم از نگاه اقتصادي داراي اهميت فراواني ميباشند .اين نوع هزينهها نيز ارتباط مستقيمي با
وقوع خرابي دارند و شامل بخشي از کل ضررهاي اقتصادي ميشوند که با نبود انرژي الکتريکي بعد از وقوع
خرابي تحميل ميشود .براي مثال هزينههاي مربوط به توقف توليد ،اتالف نيروي انساني و هزينههاي فرصتهاي
از دست رفته از نوع هزينههاي غيرمستقيم ميباشند .اين نوع هزينهها بخش عظيمي از کل ضررهاي اقتصادي را
شامل ميشوند.
 دسته سوم ضررهاي اقتصادي منجر به اثرات کالن اقتصادي بلند مدت مانند ايجاد تغيير در رفتار بازيگران بازار در
نتيجه تغيير امنيت شبکه خواهد شد .افزايش هزينههاي توليد به دليل نياز به سيستمهاي پشتيبان در صورت
قابليت اطمينان پايين سيستم قدرت ،تاثير سطوح مختلف امنيت شبکه در انتخاب محل براي فعاليت تجاري
نمونهاي از اين اثرات ميباشد .براي ارزيابي اين هزينهها سه روش عمده پروکسي ،روشهاي مبتني بر بازار و
روش ارزيابي تصادفي در مقاالت ارائه شده است.
همچنين مقدار کل هزينه خاموشي برق در يک بخش اقتصادي با توجه به جنبههاي تعادل عمومي (تحليلهاي که چندين
بازار را در بر ميگيرد) ،ميتواند بسيار بيشتر از مقدار هزينه تعادل جزئي (تحليلهاي که فقط يک بازار را در بر ميگيرد) برآورد
شده در آن بخش اقتصادي باشد .از اين رو عدم توجه به جنبههاي تعادل عمومي خاموشي برق در تحليلهاي سياستي،
ميتواند اثرات اين خاموشيها را بسيار کم اهميت جلوه داده و بنابراين تصميمگيري درستي در حوزه عرضه برق و تامين آن
صورت نپذيرد .مفهوم اثرات تعادل عمومي يا کل اثرات خاموشي برق بسيار پيچيدهتر از اثرات تعادل جزئي ميباشد ،زيرا اين
اثرات عکسالعملهاي زنجيروار پيچيدهاي از فعل و انفعاالت قيمت و مقدار را در جريانهاي دايرهوار مصرفکنندگان و عرضه
کنندگان فعاليتهاي متاثر از خاموشي برق را محاسبه ميکنند [.]51-53
يکپارچگي اقتصاد موجب ميشود که کاهش توليد ناشي از خاموشي ،موجي در اقتصاد ايجاد کند و از اين رو نتايج
تحليلهاي که چندين بازار را در بر ميگيرد ،نسبت به تحليلهاي تعادل جزئي از اطمينان بيشتري در امر برنامهريزي و
سياستگذاري برخوردار است.
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اگر چه نقش و اهميت دادهها و اطالعات در مورد هزينه خاموشي برق ،ناشي از کاهش عرضه ،کامال آشکار است ،اما
شرايط پيچيده و اثرات گسترده خاموشي برق ،برآورد هزينههاي آن را مشکل ميسازد و نتايج هميشه تحت تاثير تفسير آنها
قرار ميگيرند [ .]51رويکردهاي متفاوتي براي ارزيابي و برآورد هزينههاي ناشي از خاموشي بر مورد استفاده قرار گرفته است.
مهمترين اين رويکردها عبارتند از :ارزيابي پرسشنامهاي مصرفکننده ،مطالعات موردي ،رويکردهاي مبتني بر بازار يا ترجيحات
آشکار شده و رويکرد تابع توليد .روش رويکرد تابع توليد به اين علت که برآوردي از کل هزينهها بدون نياز به بررسي
مصرفکنندگان به طور جداگانه محسابه ميکند ،از مقبوليت بيشتري برخوردار است .معموالً هزينههاي مستقيم خاموشي برق
به چهار روش عمده نمايان ميشوند [:]52-53
الف) کاهش توليد
ب) خرابي تجهيزات يا هزينههاي راه اندازي مجدد
ج) ضايعات مواد اوليه
د) هزينه فرصت بيکار شدن عوامل توليد
عالوه بر موارد فوق ،براي جلوگيري از زيانهاي بالقوه خاموشي ،اقدامات احتياطي مانند خريداري ژنراتورهاي اضطراري،
تغييرات دائمي در طراحي توليد و گسترش ظرفيت تاسيسات براي افزايش انعطافپذيري ،هزينههايي بر مصرفکننده برق
تحميل ميکند [ .]54اما در نهايت بايد هزينه اين اقدامات احتياطي با هزينههاي بالقوه خاموشي برق برابر باشد .يکي از
روشهاي اندازهگيري هزينههاي خاموشي برق بجاي اندازهگيري هزينههاي مستقيم ،برآورد هزينهها از طريق ارزيابي اقدامات
احتياطي انجام شده (ترجيحات آشکار شده) براي پيشگيري از هزينههاي بالقوه است ،اما اين معيار به تنهايي براي محاسبه
هزينههاي خاموشي کافي نيست و احتمال اشتباه در محاسبه هزينه خاموشي وجود دارد.
يکي از اولين مطالعات قابل توجهي که براي اندازهگيري هزينههاي خاموشي برق بر اساس کاهش توليد در بخشهاي
مختلف اقتصادي انجام شده ،مطالعات [ ]51-54بوده است .مرجع [ ،]52در مطالعهاي که اثر عرضه برق نامطمئن (با احتمال
خاموشي) را روي توليد بهينه بررسي کرده است ،چهار منبع دخيل در هزينههاي خاموشي برق را کاهش توليد ،احتمال کاهش
در بهرهوري به علت خاموشي ،خسارت به مواد اوليه و پرداخت دستمزد به نيروي کار در زمان توقف توليد و خاموشي را عنوان
ميکند.
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نتايج مطالعهاي که توسط ايالت متحده در سال  2001انجام شده ،نشان ميدهد که خاموشي در بيش از نصف فعاليتهاي
توليدي کوچک کاليفرنيا در ژانويه  ،2001منجر به اختالل در فعاليت شده است .از اين ميزان فعاليت مختل شده% 34/2 ،
کاهش توليد بوده ،که به طور ميانگين حدود  % 6/3کل فروش ماه ژانويه آنها ميباشد .همچنين نتايج اين بررسي حاکي از اين
است که خاموشيهاي برق ،هزينههاي غيرمستقيم قابل توجهي به دنبال داشته است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که در
حدود  % 15/2از فعاليتهاي توليدي در کاليفرنيا و  % 10/5در لسآنجلس ،به دليل اثرات وقوع خاموشي ،ارائه خدمات ارائه
شده با تاخير صورت گرفته است .همچنين فروش توليدات به ميزان  % 13/7در کاليفرنيا و  % 7/7در لسآنجلس ،کاهش داشته
است ،که دليل آن تاثير مستقيم خاموشي بر مصرفکنندگان بوده است .در اين مطالعه برآورد شده که هزينه غير مستقيم
خاموشيها % 16/9 ،مقدار توليد فعاليتها ،هزينه بر جاي گذاشته است .اين مقدار بيشتر از دو برابر هزينههاي مستقيم ()% 6/3
تحميل شده بر آنها ميباشد .تعداد قابل توجهي از فعاليتها نيز محتمل هزينههاي بلند مدت خاموشي برق هم شدهاند .به
عنوان مثال به ميزان  % 13/6از استخدامهاي جديد نيروي کار کاهش پيدا کرده است و يا برخي از سرمايهگذاريها به تاخير
افتادهاند .همچنين  % 12/8از مديران فعاليتها در کاليفرنيا و  % 13/3در لسآنجلس اظهار کردهاند که مشکالت عرضه برق
باعث شده است که آنها تصميمات جدي براي انتقال کسب و کارشان به خارج از کاليفرنيا بگيرند.
در ادامه به بررسي تعدادي از تحقيقات انجام شده در زمينه مطالعات هزينه خاموشي پرداخته شده است.
در مطالعه [ ]55که بررسي هزينههاي خاموشي برق ،ناشي از زلزله نورتيج پرداختهاند ،از يک مدل شبيهسازي ساده براي
تخمين هزينههاي مستقيم استفاده شده است .مقدار اختالل عرضه برق شبيهسازي شده در اين مطالعه  % 8/3بوده است .مقدار
برآورد آنها از هزينههاي مستقيم  % 0/42توليد ميباشد .همچنين آنها از يک مدل داده-ستانده براي تخمين کل هزينههاي
خاموشي برق ناحيه مورد بررسي استفاده کردهاند که نتايج ،حاکي از آن است که کل هزينهها  % 0/55توليد است.
در يک تحليل که توسط [ ]56صورت گرفته ،اثرات زلزله فرضي بر اقتصاد ممفيس و تنسي شبيهسازي شده است و نتايج
نشان ميدهد که حدود  % 44/8اختالل در عرضه خدمات تاسيسات برق ،فقط منجر به  % 2/3کاهش در کل هزينههاي توليد
منطقه خواهد شد .نتايج مدل تنها يک شرايط بحراني بسيار کوتاه مدت را انعکاس ميدهد.
در مطالعه [ ]57که براي يک زلزله فرضي در پورتلند و اورگان انجام گرفته ،با استفاده از يک مدل ،برآوردي از هزينههاي
مستقيم و غيرمستقيم صورت گرفته است .در اين مدل کاهش توليد ناشي از اختالل در خدمات برق مد نظر قرار گرفته است.
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نتايج نشان ميدهد که  % 50/5اختالل در خدمات برق باعث ايجاد هزينه مستقيم به ميزان  % 33/7ميشود .همچنين کل
هزينههاي ايجاد شده  % 41توليد ميباشد.
مرجع [ ]58در مطالعه خود به بررسي اثرپذيري کل اقتصاد از کمبود برق در اقتصاد آفريقاي جنوبي پرداخته است .نتايج
نشان ميدهند که کمبود برق يک اثر منفي بسيار معنيداري روي توليد ناخالص داخلي دارد.
نتايج مطالعه [ ،]59نشان ميدهد که کسري عرضه برق در کشور اتيوپي با کاهش  3/1درصدي در توليد ناخالص داخلي
مواجه بوده و اقدام دولت در جهتدهي به فعاليتها به سمت صادرات اثر مثبت بر روي توليد ناخالص داخلي داشته است.
همچنين نتايج آنها حاکي از اين است که طرح دولت براي سرمايهگذاري در صنعت برق و صادرات اثر معنيداري روي رشد
اقتصادي خواهد داشت و همچنين سرمايهگذاري در بخشهاي مذکور حدود  6/1درصد توليد ناخالص داخلي را افزايش ميدهد
و همچنين پيشبيني کردهاند که افزايش توليد برق و تاثير آن در اقتصاد به عنوان يک نهاده ضروري براي توليد منجر به رشد
محصول ميشود.
در ايران بيشتر مطالعات انجام شده ،در قالب طرحهاي فني و تحقيقاتي انجام گرفته است .همچنين اين مطالعات بيشتر در
غالب مدلهاي اقتصاد سنجي و مدلهاي فني و مهندسي به عمل آمده و در اين زمينه مطالعهاي در حوزه مدلهاي تعادل
عمومي قابل محاسبه صورت نگرفته است.
همان طور که نتايج نشان ميدهند خاموشي برق تاثير زيادي بر مصرف خصوصي ،مصرف دولتي و سرمايهگذاري ميگذارد.
نتايج حاکي از آن است که برآيند اثرات مستقيم و غيرمستقيم کاهش عرضه برق به عنوان يک کاالي نهايي و واسطهاي باعث
کاهش قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي و اجزاي آن شده است و در نتيجه باعث کاهش رفاه اقتصادي ميشود.
وابستگي فعاليتهاي اقتصادي به ميزان و کيفيت عرضه برق را نميتوان انکار کرد .کاهش عرضه انرژي الکتريکي باعث
کاهش توليد ناخالص داخلي ميشود که اين کاهش ناشي از کاهش در تمامي اجزاي توليد ناخالص داخلي است .کارهاي قبلي
انجام شده در اين زمينه در داخل کشور ،از روشهاي پيمايشي ،اقتصاد سنجي و مدلهاي تعادل جزئي ديگر ،استفاده کردهاند،
که ثابت شده است اين روشها ضعفهاي فراواني در برآورد هزينههاي غيرمستقيم ناشي از خاموشي دارند و همچنين اين
روشها رفتار سازگار و تطابقي با جهان واقعي از خود نشان نميدهند .همان طور که نتايج نشان ميدهند ،خاموشي برق
هزينههاي اقتصادي فراواني بجا ميگذارد .اگر چه از نظر فني و مهندسي غيرممکن است که از همه هزينههاي ناشي از
خاموشي (مستقيم و غير مستقيم) جلوگيري کرد ،اما مديران نهادهاي دولتي و غير دولتي ميتوانند به دنبال يک طرح بهينه و
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قابل قبولي از قابليت اطمينان شبکه برقرساني ،از طريق تحليل هزينههاي ايجاد شده توسط خاموشي و منافع ناشي از سطح
کيفي باالتر عرضه برق باشند.
در زير نمونهاي از مطالعات انجام شده در مورد هزينههاي خسارت قطع برق ،رضايت مشترکين و غيره که توسط انستيتو
تحقيقاتي برق از مشترکين شرکت برق  Dukeدر آمريکا انجام شده است ،آورده شده است .اين شرکت در آمريکا بيش از دو
ميليون مشترک را سرويسدهي ميکند .در اين تحقيق در مورد هزينههاي خاموشي برق و رضايت مشترکين از در دسترس
بودن برق ،از  2178مشترک خانگي 2229 ،مشترک صنعتي بزرگ و  2798مشترک صنعتي متوسط و تجاري نظر خواهي شده
است .مقدار خسارت تحميلي ناشي از خاموشي به هر مشترک با توجه به نوع مصرف متفاوت ميباشد .در اين بررسي ميزان
هزينه خسارت بهاي هر کيلووات ساعت انرژي در بعد از ظهر روز تابستان براي سال  1992معادل  7/79دالر برآورده شده
است .در اين تحقيق مشخص شده است که حدود  5درصد از هزينههاي خسارت خاموشي کمتر از  5/38دالر و يا باالتر از
 10/10دالر در هر کيلووات ساعت ميباشد .با توجه به برآورد فوق مالحظه ميگردد که خسارت خاموشيها چه تاثير مخربي در
اقتصاد مملکت دارد [.]60
همچنين موسسه تحقيقاتي شبکه قدرت الکتريکي ( )EPRIميزان ضرر شرکتهاي برق در اين کشور ناشي از اين
خاموشيها را  26ميليارد دالر در سال تخمين زده است .اين ضررهاي اقتصادي ناشي از خاموشيها گاهي تا حدود  100ميليارد
دالر نيز ميرسد .صنايع سنگين تمايل زيادي به رفع اين خاموشيها دارند .براي نمونه صنايع روباتيک شرکت توشيبا ،بعد از
تجربه خاموشي  0/4ثانيه متحمل ضرر اقتصادي معادل  500ميليون دالر شد .زيرا وقوع خاموشي موجب از دست رفتن
سنکرونيزم هر ربات و خراب شدن چيپهاي الکترونيکي آنها شد [.]61
تحقيقات متعددي در بخش خانگي بر روي اثرات خاموشي انجام شده است مانند مراجع [ .]62-64در تحقيقات انجام شده
در مرجع [ ]62در نيويورک مشخص گرديد که به ازاي  4ساعت خاموشي تقريبا  6-4دالر خسارت براي هر کيلووات ساعت
وارد ميشود .همچنين در تحقيقات انجام شده توسط [ ]63در کانادا ،هر خانوار کانادايي براي جبران خسارت خاموشي در
ساعات عصر در فصول زمستان براي هر  4ساعت در ماه تقريبا  6/6دالر هزينه مينمايد .در مطالعات [ ]64در کاليفرنيا نيز اين
رقم معادل  5/4دالر اعالم گرديده است.
همچنين در مرجع [ ]65مشخص شد که خسارت و هزينه خاموشي در فصول زمستان در بخشهاي صنعتي و تجاري به
ويژه صبحها بيشتر ميباشد .ليکن در بخش خانگي ساعات عصر ،نسبت به خاموشي صبح و بعدازظهرها هزينه خاموشي بيشتر
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است .نتايج نشان داد که مصرفکنندگان بهاي زيادي براي خدمات جاري الکتريسيته قائل هستند و حاضر نيستند آن را از
دست بدهند ،مگر آنکه تخفيفهاي قيمتي به اندازه کافي بزرگتر از بار رواني ناشي از دست دادن برق باشد.
بر اساس اطالعات به دست آمده از [ ]65مشخص شد که آگاهي قبلي هزينههاي خاموشي را تا  40درصد کاهش ميدهد.
در اين تحقيقات بين يک ساعت خاموشي با آگاهي قبلي و بدون آگاهي قبلي  1/22دالر تفاوت وجود دارد .همچنين مشخص
گرديد که اثرات خاموشي بسته به ساختار جمعيت مصرفکننده متفاوت است .بدين معني که تغيير در ساختار جمعيت
مصرفکننده تغييرات عمدهاي بر هزينه خاموشي وارد ميسازد .مثال استفادهکنندگان بزرگ که وسايل برقي گرمايشي،
سرمايشي ،پخت و پز قابل توجهي دارند ،نسبت به استفادهکنندگان کوچک که مالک اين گونه وسايل برقي نيستند ،احتماال
خسارات بيشتري متحمل ميگردند .همچنين ساکنان شهري که از وسايل الکترونيکي در سطح گستردهاي استفاده ميکنند
نسبت به ساير مصرفکنندگان که از اين نوع وسايل کمتر استفاده ميکنند ،ارزش باالتري براي قابليت اطمينان سرويس برق
قائل هستند .به عالوه خانوارهايي که برخي از فعاليتهاي کاري خود را درون منزل انجام ميدهند ،و يا در خانه از وسايل
پزشکي براي مداوا استفاده ميکنند و نيز چنانچه خانواده ،گستردهتر باشد ،با هزينه و خسارات خاموشي باالتري مواجه هستند
[.]65
در اين قسمت خالصهاي از نتايج بدست آمده از تحقيقات انجام شده در مورد ارزيابي ارزش خدمات قابليت اطميناني براي
مصرفکنندگان انرژي الکتريکي در ايالت متحده آورده شده است [ .]66اين نتايج بر اساس  28مطالعه انجام شده توسط 10
شرکت برق در ايالت متحده طي  16سال از  1989تا  2005ميباشد .با جمعآوري نتايج مطالعات انجام شده ،ميتوان
هزينههاي خاموشي مشترک را بر حسب فصل ،روز هفته ،ساعات روز و مناطق جغرافيايي مختلف براي گروههاي مختلف
صنعتي ،تجاري و خانگي برآورد نمود.
در جدول  2-4ميزان متوسط هزينههاي خاموشي براي سال  2008بر حسب هزينه هر خاموشي ،هزينه بر حسب متوسط
کيلووات بار ،هزينهها بر حسب کيلووات ساعت ساالنه نشان داده شده است .اين هزينهها خاموشيهاي با مدت زمان کمتر از 5
دقيقه تا  8ساعت را شامل ميشوند .همچنين اين هزينهها سه گروه از مصرفکنندگان شامل مصرفکنندگان صنعتي و تجاري
بزرگ (مصرف بيشتر از  50000کيلووات ساعت در سال) ،مصرفکنندگان صنعتي و تجاري کوچک و مصرفکنندگان خانگي را
شامل ميشوند .در اين جدول ،زمان خاموشي ،عصر يک روز کاري در فصل تابستان ،در نظر گرفته شده است .در جداول 3-4
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تا  5-4هزينههاي خاموشي انواع مصرفکنندگان ،در فوصل مختلف زمستان و تابستان ،به ازاي روزهاي کاري و غير کاري
هفته و در طول ساعات مختلف روز آورده شده است.
جدول  :2-4متوسط هزينههاي خاموشي مشترکين در ايالت متحده در سال  2008بر اساس نوع مصرفکننده و نوع
خاموشي برحسب دالر
 8ساعت

مدت زمان خاموشي
 30دقيقه
 1ساعت
 4ساعت

93890
115/2
14/4

59188
72/6
18/2

20360
25/0
25/0

15709
19/3
38/5

11756
14/4
173/1

4768
2173/8
271/7

2696
1229/2
307/3

818
373/1
373/1

610
278/1
556/3

439
200/1
2401

10/7
7/1
0/9

7/8
5/1
1/3

3/9
2/6
2/6

3/3
2/2
4/4

2/7
1/8
21/6

گذرا

هزينه خاموشي
صنايع و مراکز تجاري بزرگ و متوسط
متوسط هزينه در هر خاموشي
متوسط هزينه به ازاي هر کيلووات
متوسط هزينه هر کيلووات ساعت انرژي تامين نشده
صنايع و مراکز تجاري کوچک
متوسط هزينه در هر خاموشي
متوسط هزينه به ازاي هر کيلووات
متوسط هزينه هر کيلووات ساعت انرژي تامين نشده
بخش خانگي
متوسط هزينه در هر خاموشي
متوسط هزينه به ازاي هر کيلووات
متوسط هزينه هر کيلووات ساعت انرژي تامين نشده

جدول  :3-4متوسط هزينههاي خاموشي مشترکين در ايالت متحده در سال  2008براي انواع فعاليتهاي تجاري در

 8ساعت

 4ساعت

41250
70281
214644
164033
96857
58694
71997

25628
44708
135383
104019
60663
37112
45057

4868
9465
10177
6127

2521
5424
5881
3515

بعدازظهر تابستان يک روز کاري برحسب دالر
مدت زمان خاموشي
هزينه خاموشي
گذرا
 30دقيقه
 1ساعت
صنايع و مراکز تجاري بزرگ و متوسط
کشاورزي
4382
6044
8049
معدن
9874
12883
16366
ساخت و ساز
27048
36097
46733
توليد
22106
29098
37238
مخابرات
11243
15249
20015
تجارت و داد و ستد
7625
10113
13025
مراکز خدماتي
8283
11254
14793
صنايع و مراکز تجاري کوچک
کشاورزي
293
434
615
معدن
935
1285
1707
ساخت و ساز
1052
1436
1895
توليد
609
863
1110
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 8ساعت
6286
4138
3691

مدت زمان خاموشي
 1ساعت
 4ساعت
1085
3560
760
2383
625
2080

 30دقيقه
810
575
465

ويرايش اول ،تير 1394

گذرا
583
420
333

هزينه خاموشي
مخابرات
تجارت و داد و ستد
مراکز خدماتي

جدول  :4-4متوسط هزينههاي خاموشي مشترکين در ايالت متحده در سال  2008بر اساس نوع مصرفکننده ،مدت زمان

 8ساعت

خاموشي ،فصل و روز هفته برحسب دالر
مدت زمان خاموشي
گذرا
 30دقيقه
 1ساعت
 4ساعت

93890
71228
92361
68543

59188
44656
57097
42025

20360
14828
17411
12220

15709
11318
12963
8977

11756
8363
9306
6347

4768
3414
7753
5443

2696
1866
4223
2846

818
519
1164
711

610
378
846
504

439
265
592
343

10/7
12/6
8/5
10

7/8
9/1
6
7/1

3/9
4/6
2/6
3/1

3/3
3/9
2/1
2/5

2/7
3/2
1/7
2

هزينه خاموشي
صنايع و مراکز تجاري بزرگ و متوسط
روز کاري تابستان
اخر هفته تابستان
روز کاري زمستان
اخر هفته زمستان
صنايع و مراکز تجاري کوچک
روز کاري تابستان
اخر هفته تابستان
روز کاري زمستان
اخر هفته زمستان
خانگي
روز کاري تابستان
اخر هفته تابستان
روز کاري زمستان
اخر هفته زمستان

جدول  :5-4متوسط هزينههاي خاموشي مشترکين در ايالت متحده در سال  2008بر اساس نوع مصرفکننده ،مدت زمان
خاموشي ،فصل و ساعات روز
 8ساعت

مدت زمان خاموشي
 1ساعت
 4ساعت

هزينه خاموشي
 30دقيقه

گذرا

70190
93890
89145

43954
59188
55278

14488
20360
17162

11035
15709
12844

8133
11756
9276

4348
4768

2389
2696

673
818

492
610

346
439

صنايع و مراکز تجاري بزرگ و متوسط
صبح
بعد از ظهر
عصر و شب
صنايع و مراکز تجاري کوچک
صبح
بعد از ظهر
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 8ساعت
3734
13/6
10/7
11/9

مدت زمان خاموشي
 1ساعت
 4ساعت
431
1881
9/9
7/8
8/4

ويرايش اول ،تير 1394
هزينه خاموشي

 30دقيقه
299

گذرا
199

4/4
3/3
3

3/7
2/7
2/4

5/2
3/9
3/7

عصر و شب
خانگي
صبح
بعد از ظهر
عصر و شب

فعاليتهايي از اين دست نيز در داخل کشور به انجام رسيده است .براي نمونه ميتوان به پروژههاي بررسي اقتصادي پديده
خاموشي و اهميت محاسبه هزينه خاموشي که در دانشگاه تربيت مدرس و محاسبه هزينه خاموشي در ايران که در دانشگاه
صنعتي شريف انجام شده است اشاره نمود .به دليل نبود اطالعات بيشتر در مورد اين مطالعات به ذکر جزييات پرداخته نشده
است.
اين قسمت حاوي بخشهاي از نتايج پروژه تحقيقاتي "محاسبه هزينه خاموشي در گروههاي مختلف صنعتي و معدني در
کل کشور" است که به سفارش معاونت برنامهريزي سازمان توانير توسط گروه انرژي و مديريت مصرف پژوهشگاه نيرو درسال
 1380به انجام رسيده است .در اين قسمت نتايج محاسبه هزينه خاموشي در واحدهاي منتخب صنعتي و معدني در کل کشور بر
اساس اطالعات سال  1380ارائه شده است [.]67
تکنيک بررسي جامع مصرف کننده ،که در زمره روشهاي برآورد هزينه قرار دارد ،مناسبترين و در عين حال پرهزينهترين
تکنيک براي محاسبه هزينه خاموشي در واحدهاي توليدي است و لذا اين تکنيک براي محاسبه هزينه خاموشي در واحدهاي
منتخب صنعتي و معدني به کار گرفته شده است .در اين تکنيک از مصرفکنندگان برق خواسته ميشود کليه اقداماتي را که
براي کاهش آثار نامطلوب قطع برق روي فعاليتهاي خود به کار ميگيرند ،مشخص نمايند .در نظر گرفتن هزينه مترتب بر اين
اقدامات از يکسو و لحاظ نمودن کليه هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از قطع برق به همراه صرفهجوييهاي احتمالي
مرتبط با خاموشي از سوي ديگر ،هزينه خاموشي مصرف کننده را مشخص ميکند .ارزش توليد از دست رفته (يا هزينههاي
مستقيم ناشي از قطع برق) برابر تفاضل درآمد انتظاري مصرفکننده در شرايط عادي و درآمد انتظاري او طي دوره زماني
خاموشي ميباشد .درآمد انتظاري طي دوره زمان خاموشي ميتواند ناشي از جبران توليد يا اضافه کاري يا افزودن شيفت کاري
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پس از وصل برق و يا استفاده از ژنراتورهاي اضطراري در زمان قطع برق باشد .به اين ترتيب ارزش توليد از دست رفته معادل
ارزش محصولي است که به دليل قطع برق نميتوان آن را توليد کرد.
از جمله هزينههاي مرتبط با خاموشي ميتوان به هزينه پرسنلي براي راهاندازي مجدد خطوط توليد پس از وصل برق ،هزينه
نيروي کار براي جبران توليد پس از وصل برق ،خسارت وارد شده به تجهيزات بر اثر قطع و وصل برق ،هزينههاي ناشي از
ضايع شدن مواد اوليه بر اثر قطع برق ،هزينههاي فرآوري مجدد مواد پس از وصل برق و هزينههاي راهاندازي و بهره برداري
مولدهاي اضطراري طي دوره زماني خاموشي اشاره کرد .صرفه جوييهاي مترتب بر قطع برق شامل دستمزد پرداخت نشده طي
دوره زماني وقوع خاموشي ،هزينه انرژي مصرف نشده و ارزش اسقاطي مواد اوليه يا نيم ساخته و مواردي از اين قبيل هستند.
از سوي ديگر محاسبه کليه هزينهها و صرفهجوييهاي مرتبط با خاموشي مستلزم جمعآوري حجم بسيار زيادي از اطالعات
فني و اقتصادي از مشترک تحت بررسي ميباشد که تهيه اين اطالعات عموما با صرف هزينه قابل توجه امکان پذير است .باال
بودن هزينه تهيه و جمع آوري اطالعات ناشي از لزوم اجراي طرحها و عمليات ميداني (شامل طراحي پرسشنامه جمعآوري
اطالعات و مراجعه مستقيم به مشترک براي تکميل پرسشنامه) ميباشد.
به دنبال توافق به عمل آمده با سازمان توانير ،مقرر شد  378واحد صنعتي و  60واحد معدني در کل کشور جامعه نمونه مورد
نظر را تشکيل دهند .از سوي ديگر با توجه به حجم جامعه نمونه ،امکان تشکيل اين جامعه به گونهاي که انواع فعاليتهاي
صنعتي و معدني را پوشش دهد وجود نداشت .بنابراين تعداد محدودي از رشته فعاليتهاي صنعتي و معدني که وابستگي
بيشتري به انرژي الکتريکي نسبت به ساير رشته فعاليتها دارند براي بررسي انتخاب شد .اين انتخاب بر اساس طبقه بندي بين
المللي کليه رشته فعاليتهاي اقتصادي )ISIC( 1صورت گرفته است [.]67
در قدمهاي بعدي پردازشهايي روي اطالعات اين بانکها با هدف دستيابي به شاخصهاي زير انجام شد:
 هزينه ناشي از قطع برق در واحدهاي تحت مطالعه به ازاي دورههاي زماني مختلف تداوم خاموشي شامل خاموشي
لحظهاي ،يک ساعته ،دو ساعته و چهار ساعته (هزار ريال)
 هزينه خاموشي نرماليزه شده بر حسب حداکثر ديماند واحدهاي تحت مطالعه در سال  1380به ازاي دورههاي زماني
مختلف تداوم خاموشي (هزار ريال بر کيلووات)

1-International Standard Industrial Classification of all economic activities
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 هزينه ناشي از هر کيلووات ساعت عرضه نشده به واحدهاي تحت مطالعه در سال  1380به ازاي دورههاي زماني
مختلف تداوم خاموشي (هزار ريال بر کيلووات ساعت)
شاخص اول مبين مقدار خالص خسارت وارد شده بر اثر قطع برق ،با دوره تداوم مشخص ،به واحدها ميباشد .تقسيم اين
مقدار به کل انرژي الکتريکي مصرفي واحد و يا حداکثر ديماند واحد در سال  1380منجر به تحصيل شاخصهاي دوم و سوم
خواهد شد .مفهوم اين شاخصها اينست که در صورت وقوع يک خاموشي با دوره تداوم مشخص ،به ازاي هر کيلووات ساعت
انرژي مصرفي (هر کيلووات حداکثر ديماند مصرفي) در سال  1380چه مقدار خسارت خاموشي به واحد تحميل شده است.
شاخص چهارم ،که همان هزينه انرژي عرضه نشده ميباشد ،از تقسيم شاخص اول به مقدار انرژي الکتريکي مصرفي واحد طي
دوره زماني خاموشي به دست ميآيد.
بخشي از نتايج محاسبه شاخصها براي واحدهاي صنعتي و معدني تحت بررسي در جداول  6-4تا  9-4نشان داده شده
است .بررسي نتايج حاکي از صعودي بودن هزينه خاموشي نرماليزه شده بر حسب انرژي مصرفي و حداکثر ديماند با افزايش
دوره زماني تداوم خاموشي است .اين امر مطابق انتظار است زيرا با افزايش دوره زماني تداوم خاموشي ،هزينه تحميل شده به
واحدها افزايش مييابد .نکته قابل ذکر در اين جداول اينست که افزايش هزينه خاموشي روندي خطي متناسب با افزايش دوره
زماني تداوم خاموشي ندارد .به بيان ديگر با دو برابر شدن دوره زماني خاموشي ،خسارت وارد شده به واحدها لزوما دو برابر
نميشود که عمدتا ناشي از استفاده واحدها از ديزل ژنراتور براي کاهش خسارت ناشي از قطع برق است.
نتايج نشان ميدهند که مشترکان صنعتي که فعاليتهاي ساخت موتورهاي برقي و ژنراتور و ترانسفوماتور در آن قرار دارند،
بيشترين هزينه خاموشي به ازاي هر کيلووات ساعت مصرفي را متحمل ميشوند .از سوي ديگر مشترکان معدني که
فعاليتهاي استخراج زغال سنگ در آن طبقهبندي شدهاند ،متحمل بيشترين هزينه خاموشي به ازاي هر کيلووات ساعت
مصرفي ميشوند [.]67
از سوي ديگر به منظور ايجاد مبنايي براي پرداخت خسارت به مشترکان در صورت قطع برق ايشان ،بايد از شاخص هزينه
انرژي عرضه نشده استفاده شود .اين شاخص مبين اينست که مشترک به ازاي هر کيلووات ساعت انرژي عرضه نشده به او
طي دوره زماني قطع برق متحمل چه مقدار خسارت اقتصادي ميشوند .جداول  6-4تا  9-4نشان ميدهد حداکثر هزينه انرژي
تامين نشده در صورت وقوع خاموشيهاي لحظهاي ،يک ساعته و دو ساعته مربوط به مشترکان معدني گروه  10است حال
آنکه گروه  14بيشترين هزينه را در خاموشي چهار ساعته متحمل ميشود .نکته قابل ذکر در جداول زير اينست که هزينه انرژي
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تامين نشده در صورت وقوع خاموشي لحظهاي عموما بزرگتر از مقدار متناظر با دورههاي خاموشي طوالنيتر ميباشد .اين امر از
وجود بارهاي بسيار حساس به ولتاژ ناشي ميشود .قطع اين بارها در صورت وقوع خاموشي لحظهاي و عدم قطع بارهاي
غيرحساس به تغييرات بسيار شديد ولتاژ موجب بروز خسارتهاي عمده به تجهيزات ميگردد که افزايش قابل توجه خسارت
ناشي از وقوع اي نوع خاموشي را به دنبال دارد .تنظيم مناسب سيستمهاي حفاظتي واحدها و جبران کنندههاي توان راکتيو از
اهميت زيادي در کاهش خسارت ناشي از خاموشي لحظهاي برخوردار است.
جدول :6-4تعريف فعاليتها بر اساس کدهاي دو رقمي  ISICگروههاي صنعتي جامعه نمونه

جدول  :7-4تعريف فعاليتها بر اساس کدهاي دو رقمي  ISICگروههاي معدني جامعه نمونه

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
77
فاز  :1تدوين مباني سند -ضرورت و توجيهپذيری توسعه پايايي در كشور

ويرايش اول ،تير 1394

جدول  :8-4هزينه انرژي تامين نشده در گروههاي مختلف صنعتي (هزار ريال بر کيلووات ساعت)

جدول  :9-4هزينه انرژي تامين نشده در گروههاي مختلف معدني (هزار ريال بر کيلووات ساعت)
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 -4-6بررسي واکنشهاي اجتماعي نسبت به خاموشي برق
هدف از اين قسمت بررسي نگرش و واکنشهاي اجتماعي نسبت به قطعي برق در قالب پنج گروه صنعتي ،خانگي،
کشاورزي ،تجاري و عمومي ميباشد .هدف بررسي موارد زير ميباشد [:]68-71
 ديدگاه مردم درباره اثرات منفي قطع برق
 واکنش جبراني يا مقابلهاي نسبت به قطع برق
 واکنش رفتاري نسبت به قطع برق
بدون ترديد توسعه پايدار سياسي ،اقتصادي و اجتماعي در گرو توجه به بنيانهاي انساني است .بنيانهايي که نپرداختن به
آن هزينههاي گزافي را بر توسعه و ثبات اقتصادي و سياسي و اجتماعي وارد ميآورد که به دشواري قابل جبران است .هر نوع
پديدهاي که در جوامع بشري به وجود آمده و رشد ميکند ،بازخورد و واکنشي در افراد جوامع توليد ميکند که بيترديد فرايند
تحول و ثبات آينده را تحت تاثير قرار ميدهد .در اين ميان صنعت برق که به جرات ميتوان گفت ضروريترين نياز جوامع
پيشرفته امروزي را تشکيل ميدهد ،از اين تاثير در امان نيست .وجود کاستيها و کارآمديها که الزمه رشد يک صنعت رو به
پيشرفت محسوب ميگردد ،واکنشها و نگرشهايي را در افراد بر ميانگيزد که ميتواند رفتار آنان را نسبت به آن صنعت تعيين
کند و به گونهاي طبيعي مسير آتي را تا اندازه زيادي تبيين نمايد.
در شرايط فعلي صنعت برق فراگيرترين خدمتي است که دولت عهدهدار ارائه آن است و پيشبيني ميشود با ادامه روند
موجود طي سالهاي آينده مصرف برق در کشور تا  100هزار مگاوات نيز برسد .اين امر نياز به بررسي همه جانبه در اين زمينه،
به ويژه مطالعات فرهنگي و آگاهي از شرايط ،نگرشها و نحوه مصرف مشترکان را بيش از پيش ضروري ميسازد.
به نظر اغلب پژوهشگران و صاحبنظران اجتماعي و مديريتي ،نظرسنجي عمومي اگر نه تنها ،دست کم بهترين روشي است
که از طريق آن ميتوان از نگرشها و واکنشهاي آنان نسبت به خدمات ارائه شده آگاهي يافته و نقاط و گرههاي بحراني را
تشخيص داد و سرانجام تقاضا براي خدمات مختلف و نيز نظرات شهروندان را درباره انواع مسايل از جمله احساس آنان نسبت
به سازمان و مديران آنها ازيابي نمود [.]68-71
اين گونه نظرسنجيها به مديران و متخصصان اين امکان را ميدهد که نظرات خود را در مواردي اصالح کنند .عالوه بر
موارد ياد شده ،نظرسنجي عمومي ميتواند تاثير قاطعي بر تعيين اولويتها در برنامهريزي و بودجهبندي سازمانها داشته باشد.
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بنابراين با توجه به اهميت صنعت برق و اهتمام مسئوليت در جلب رضايت مشترکين ،ضرورت دارد تا پژوهشي در زمينه
واکنشهاي مردم نسبت به قطع برق انجام گيرد.
-4-6-1

مدلهاي احتمالي پيامدهاي ناشي از قطع برق در بخشهاي مختلف صنعت برق

با توجه به مدل شکل  ،2-4تاثير قطع برق نخست موجب تقليل ميزان آبي ميشود که در آبياري اراضي زير کشت ضروري
است .از پيامدهاي اصلي و آشکار تقليل آب ،پايين آمدن سطح زير کشت و بازده کشاورزي است .يکي از پيامدهاي مستقيم
پايين آمدن سطح زير کشت و بازده کشاورزي ،کم شدن ميزان درآمد خانوار است که به نوبه خود به عواقب اجتماعي و رواني
مختلفي در جامعه ميانجامد .درگيري بر سر آب زراعي و سرقت آن در مواقع خاصي از شبانه روز از جمله واکنشهايي هستند
که ميتواند در اين رابطه به وقوع بپيوندد.

شكل  :2-4مدل يک :پيامدهاي ناشي از قطع برق در بخشهاي کشاورزي

همان طور که در مدل شکل  3-4مالحظه ميشود يکي از آثار مهم قطع برق تاثير آن بر جريان توليدي صنعتي است.
کارخانههايي که از وسايل برقي استفاده ميکنند ممکن است به دليل نوسانات موجود در ولتاژ و يا قطع و تداوم خاموشي دچار
صدمه شوند .در اين وضعيت ،صاحبان کارخانهها موظف به پرداخت هزينههاي سنگيني خواهند شد که ناشي از خاموشي است.
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تداوم خاموشي ميتواند زمان اتالف وقت کاري مفيد را در کارخانهها افزايش دهد ،به عنوان مثال با از کار افتادن وسايل توليد،
بسياري از کارگراني که در فرايند خط توليد کارخانهها فعاليت دارند ممکن است عمال قادر به انجام کار مفيدي نباشند.
اين مسائل دست کم دو واکنش اساسي در پي دارد .نخست عکسالعمل آني مديران کارگاه يا واحد صنعتي است که مجبور
به پرداخت هزينههاي ناشي از خاموشي هستند .اين قبيل هزينهها ،هزينههاي مستقيم ناميده ميشوند .زيرا تنظيم فعاليتهاي
مولد عادي و رفع خللهاي موجود در آن نياز به پرداخت فوري هزينه و جبران خسارت وارده دارد.
با اين حال نوع ديگري از هزينهها وجود دارد که ميتوان آنها را جزء هزينههاي اجتماعي تلقي کرد .اين قبيل هزينهها قابل
انتظار است زيرا حتي در زماني که خاموشي وجود ندارد نيز پرداخت ميشوند .مهمترين دليل وجود هزينههاي اجتماعي ،تحليلي
است که فرد نسبت به سابقه خاموشي دارد .او به عنوان مصرفکننده برق ناگزير است تا الگوي رفتاري خود را به نوعي با
شرايط مورد انتظار سازگار نمايد .به عنوان مثال شيفتهاي اضافه کاري را براي جبران هزينه خاموشي تنظيم نمايد ،به تهيه
وسايل يدکي اضافي و يا تمهيد مولد برق در کارخانه اقدام کند و مسايلي از اين قبيل که همگي پرداخت هزينههاي اضافي در
قبال انتظاري است که فرد از خاموشي دارد.
از لحاظ اجتماعي مساله کاهش امنيت در سرمايهگذاري يکي از برآيندهاي خاموشي است .اگر خاموشي تداوم يابد اين
احتمال وجود دارد که اطمينان در سرمايه گذاري بيشتر در واحدهاي صنعتي نيز مخدوش و تهديد گردد .مديران به ندرت
درصدد گسترش کمي و کيفي واحدها و توليدات صنعتي خود خواهند بود و ترجيح ميدهند وضعيت را دست کم در همان سطح
ثابت نگاه دارند .از اين رو مسايل اجتماعي مترتب بر خاموشي را بايد به عنوان مسايلي دراز مدت تلقي کرد که اهميت فراوان
دارند [.]68-71

شكل  :3-4مدل دو :پيامدهاي ناشي از قطع برق در بخشهاي صنعتي
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همان طور که در شکل  4-4مالحظه ميشود ،خاموشي در بخش تجاري ميتواند به فرسوده شدن و يا از کار افتادن وسايل
برقي ،مواد غذايي و نظاير آن منجر گردد .در اين حالت عالوه بر پرداخت هزينههاي مستقيم (اقتصادي) ،وجود هزينههاي
غيرمستقيم و اجتماعي نيز ملموس و قابل بررسي است .ادارهکنندگان واحدهاي تجاري بسته به نوع فعاليت حرفهاي خود به
شيوههاي مختلفي عمل ميکنند .به عنوان نمونه در آموزشگاهها ممکن است تهيه مولد اضطراري برق ،فراهم کردن قطعاتي
که احتمال سوختن آنها در جريان قطع برق ميرود و افزودن بر ساعات اضافه کاري پرسنل مد نظر قرا گيرد .در رستورانها و
هتلها مساله اندکي تفاوت دارد .در آنجا کاربرد لوازم برقي صرف نظر از وسايلي که براي تهيه و نگهداري مواد غذايي به کار
ميروند بيشتر جنبهاي رفاهي و تفريحي دارد .بنابراين تامين آرامش و تفريح افرادي که در اين قبيل اماکن به عنوان مشتري
ظاهر ميشوند بسيار اساسي است زيرا کارکرد هتلها و رستورانها چنين اقتضاء ميکند ،در نتيجه اقدام به تهيه مولد برق
اضطراري مهمترين واکنشي است که در اين قبيل بخشها ظاهر ميشود.

شكل  :4-4مدل سه :پيامدهاي ناشي از قطعي برق در مراکز تجاري

در بخش خانوار ،انرژي برق کارکردي دو جانبه دارد؛ از يک سو کاربري رفاهي آن مطرح است زيرا افراد با مراجعه به منزل
و فراغت از فعاليتهاي روزمره زندگي ،بخشي از ساعات خود را صرف پرداختن به فعاليتهاي تفريحي در دسترس ميکنند .به
ويژه در بخش خانوار که مهمترين فعاليت رفاهي و تفريحي آنها به تماشاي تلويزيون ،گوش دادن به راديو و نظاير آن خالصه
ميشود .از اين رو با توجه به محدوديت زمان پخش برنامهها ،خاموشي در زمانهاي خاصي که فرصت عملي اين گونه
تفريحات را ميگيرد جزء مهمترين خسارات خاموشي تلقي ميشود [.]68-71
از طرفي ديگر ،تهيه مولد برق با توجه به هزينه اقتصادي زيادي که در بر دارد براي بسياري از خانوارها امکانپذير نيست.
اين امر ميتواند به افزايش تفاوت و شکاف اجتماعي کمک کند .در اين قبيل موارد توزيع تاثيرات خاموشي بر خانوارها توزيعي
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نامتعادل و ناعادالنه است زيرا تنها مشترکين مرفه هستند که عمال از امکان خريد و تهيه منابع جايگزين بهرهمندند و يا قادرند
نقل مکان کنند تا با مشکالتي نظير قطع برق کمتر مواجه شوند (شکل .)5-4

شكل  :5-4مدل چهار :پيامدهاي ناشي از قطع برق در بخش خانگي

همچنين بايد در قبال رفتار مصرفکنندگان بعد از وقوع خاموشي اقدامات الزم فراهم شود .براي مثال در صورت قطع برق
تعداد زيادي از مصرفکنندگان اقدام به تماس با شرکت برق خواهند نمود و به همين دليل مسئوالن ميبايست اقدامات و
تمهيدات الزم را براي پاسخگويي سريعتر و بهتر به آنها فراهم آورند .از سوي ديگر اعالم زمان قطع برق بيش از اجراي آن به
احتمال زياد سبب کاهش تماسها و در نتيجه کاهش حجم کار پاسخگويي و اتالف وقت کارکنان خواهد شد .همچنين نتايج
تحقيقات اخير در اين زمينه نشان داده است که نزديک به  60درصد از پاسخدهندگان يکي از واکنشهاي خود را مراجعه به
شرکت برق اظهار کردهاند .اين مطلب نشان ميدهد که در صورت عدم اطالع به موقع مردم از قطع برق ،وقوع خاموشي سبب
افزايش حجم کاري ،هزينههاي رفت و آمد شهري ،اتالف وقت کارکنان و  ...خواهد شد.
همچنين نتايج مربوط به اين تحقيقات نشان ميدهد که نزديک به  80درصد از پاسخدهندگان يکي از عوامل مشکالت
قطع برق را ناشي از نارسايي و ضعف مديريت ميدانند .حتي در صورت توانايي مديران براي ارائه خدمات مناسب ،متاسفانه نظر
اين درصد از افراد بر مبناي ضعف مديريت قرار دارد ،بنابراين بهتر است مديران نسبت به توجيه عوامل فني و تکنيکي قطع
برق ،اطالعرساني الزم را به عمل آورند تا اين نگرش تصحيح گردد و بهبود نسبي در واکنش مردم حاصل آيد.
همچنين نتايج نشان ميدهد که نزديک به  79درصد از پاسخ دهندگان يکي از پيامدهاي قطع برق را بي اعتمادي مردم به
شرکت برق دانستهاند و چون برقرساني در انحصار دولت است اين احتمال ميرود که بياعتمادي مردم نسبت به ساير
سازمانهاي دولتي نيز تعميم يابد.
بخش ديگري که توجه به آن اهميت فراواني دارد ،بخش عمومي است .اين بخش شامل نهادها و سازمانهايي است که
وظيفه عمده آنها ارائه خدمات به مردم است .موضوعي که در تحليل اين بخش قابل اهميت است ،انتظاراتي است که عموم
جامعه از خدمات بخش عمومي دارند .به اعتقاد آنها قسمت اعظم خدمات عمومي نيازهاي ضروري نظير خدمات بهداشتي،
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درماني ،امنيتي ،آموزشي و نظير آن به شمار ميرود ،که بخشهاي عمده آن به عنوان يک وظيفه به دولت واگذار شده است.
اين ارتباط از نظر جامعهشناسي اهميتي فوقالعاده دارد زيرا در ساختار اجتماعي جامعهاي نظير ايران که نقش دولت در
الگوسازي فرهنگي همواره از اولويت برخوردار بوده و دولت تعيين کننده خط مشي سازمانها و نهادهاي اجتماعي است ،اختالل
در عملکرد بخشهاي دولتي اعتبار آن را به عنوان الگوي مثبت رفتار اجتماعي مخدوش ميسازد.
از نظر بهداشتي از کار افتادن جريان برق ،دستگاههاي مربوط به تصفيه خانهها ،وسايل پزشکي موجود در مراکز بهداشتي،
درماني و سيستمهاي گرمکننده و سردکننده آن را از کار مياندازد .در مراکز آموزشي ،عالوه بر تاثيرات فوق بخش اعظم
دستگاههاي الکترونيکي نظير کامپيوتر را از کار مياندازد و باالخره در بخشهاي نظامي امکان نظارت بر جامعه و تامين امنيت
مردم را مختل مينمايد .از اين رو در بخش عمومي قطع برق در واقع تهديد کننده آن بخش از نيازهايي است که در زمره
نيازهاي اوليه مردم به شمار ميرود .حال با توجه به انتظاري که مردم از دولت در تامين اين قبيل نيازها دارند بديهي است که
ناتواني سازمانهاي دولتي موجب فراگير شدن الگوهاي فرهنگي منفي در سطح جامعه نظير بي نظمي و بي اعتمادي است
(شکل .)6-4

شكل  :6-4مدل پنج :پيامدهاي ناشي از قطع برق در بخش عمومي

 -4-7مسائل زيست محيطي
يکي از مهمترين اصول در توسعه پايدار طرحهاي صنعتي و عمراني کشور ،ظرفيت و پتانسيل پذيرش محيط از نظر دريافت
آاليندهها است .به طوري که مشخص کردن ميزان آلودگي منتشره از صنايع هر منطقه تعيينکننده امکان توسعه طرحهاي
صنعتي در آن منطقه ميباشد .عوامل ديگري چون اولويتبندي فعاليتهاي صنعتي کشور و در نظر گرفتن ميزان آلودگي
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منتشره به ازاي محصول توليدي در هر واحد صنعتي با لحاظ نمودن هزينه آلودگي منتشره از صنايع در اين امکان سنجي
موثرند [.]72-74
در صنعت برق همانند ساير صنايع ،با توجه به روند رو به رشد توليد و مصرف انرژي در دو دهه گذشته و سهم عمده
نيروگاههاي حرارتي در توليد ،بايد آلودگيهاي گازي ،آبي و جامد منتشره از نيروگاههاي حرارتي در هر منطقه برآورد گردد .زيرا
با توجه به سهم باالي نيروگاههاي کشور در آلودهسازي هواي محيط و به خطر انداختن سالمت عمومي جامعه ناشي از اثرات
گازهاي ( CO2گرمايش جهاني و تغيير اقليم)( NOx ،تشکيل مه دود فتو شيميايي و سنتز ازن سطحي که موجب اختالل در
سيستم تنفسي انسان ميگردد)( SO2 ،ترکيب اسيدي در منطقه و ايجاد سکته قلبي و مغزي) ،ذرات معلق ( PM10عامل
نارسايي تنفسي و بيماريهاي قلبي) ،بحث شناخت و کاهش آلودگيهاي ناشي از فعاليتهاي صنعت توليد برق در دراز مدت
نقشي حياتي و استراتژيک خواهد داشت [.]72-74
طرح انرژي پاک )CPP( 1هم از نظر چشماندازهاي موجود و هم از نظر تاثيرات ضمني آن بر بخش برق داراي
پيچيدگيهاي فراواني ميباشد .متاسفانه بررسيهاي اوليه بر روي اين طرح نشان ميدهد که طرح انرژي پاک قابليت اطمينان
سيستم قدرت را با ريسکهاي جدي مواجه خواهد نمود.
هدف و آرمان طرح  CPPکاهش در انتشار گاز  CO2به ميزان  30درصد نسبت به مقدار پايهي سال  2005است .وادار
کردن توليدکنندگان توان الکتريکي به اتخاذ اقدامات غيرعملي در يک زمان فشرده و کوتاه به منظور کاهش انتشار آاليندگي،
کفايت سيستم قدرت الکتريکي را در آينده دچار مشکالتي خواهد نمود .زيرا اجراي اين طرح ميتواند براي مثال موجب تغيير
نحوه توزيع توان ميان واحدهاي توليدي موجود شده و بر ظرفيت توليدي نيز اثرگذار باشد.
براي نمونه در مراجع [ ]72-74اشاره شده است که خدمات قابليت اطمينان ضروري )ERS( 2با اجراي طرح  CPPميتواند
تحت تنش قرار گيرد .تغييرات مورد انتظار ايجاد شده در ترکيب توليد و رويههاي انتقال توان نياز به روشهاي ارزيابي قابليت
اطمينان جامعتري به منظور بررسي تغييرات ايجاد شده در توانهاي عبوري و خدمات  ERSخواهد داشت .خدمات ERS

شامل يک سري خدمات کليدي ميباشند که براي حفظ قابليت اطمينان سيستم قدرت مورد نياز ميباشند .اين خدمات شامل
تعادل بار و توليد ،پشتيباني ولتاژ ،پشتيباني فرکانس ميباشند .با اجراي طرح  CPPو اتصال واحدهاي توليد سازگار با اين طرح
1-Clean Power Plan
2-Emergency Reliability Services
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نسبت به واحدهاي سنتي ،چالشهاي جديدي در حوزه قابليت اطمينان سيستم ميتواند ايجاد شود.
پيادهسازي قوانين و مقررات جديد در حوزه حمايت از محيط زيست نگراني و چالشهاي را متوجه بحث قابليت اطمينان
سيستمهاي قدرت نموده است .البته وارد کردن شوک بزرگ به سيستم قدرت ناشي از اجراي اين مقررات بسيار بعيد به نظر
ميرسد .اين قوانين تنها منجر به تغيير اندکي در ظرفيت شبکه توليد خواهند شد.
دو نمونه از مهمترين طرحهاي موجود در اين زمينه قانون بين ايالتي آلودگي هوا ،که ميزان انتشار گازهاي  NOxو  SO2را
در نيمه شرقي کشور ايالت متحده محدود ميکند؛ و استانداردهاي جيوه و آاليندههاي هوا ،که نرخ انتشار ملي جيوه و ديگر
آاليندهاي سمي را در هوا محدود ميکند ،ميباشند .بسته به اينکه چگونه اين قوانين و مقررات پيادهسازي شوند و اينکه چگونه
صنعت برق و قانونگذاران ايالتي نسبت به آن واکنش نشان دهند ،بسيار محتمل است که اين مقررات قابليت اطمينان سيستم
قدرت را تحت تاثير خود قرار دهند .اين قوانين و طرحهاي ياد شده ميتوانند بر واحدهاي شبکه توليد ،ظرفيت شبکه و حاشيه
رزرو مورد نياز براي سيستم موثر باشد .به هر حال اين مقررات منجر به افزايش سرمايهگذاري در توسعه تکنولوژيهاي کنترل
آاليندهها خواهد شد [.]72-74
مطالعات متعددي در طي سالهاي اخير به بررسي تاثير مقررات جديد در حوزه حفاظت از محيط زيست بر صنعت برق
پرداختهاند .در اين مطالعات مهمترين عواملي که مورد توجه قرار گرفته است شامل مواردي مانند کنار گذاشتن ژنراتورهاي
زغال سنگي ،تاثير بر قابليت اطمينان سيستم و ميزان سرمايهگذاريهاي جهت کنترل ميزان آلودگيهاي ژنراتورهاي موجود
ميباشد.
بطور کلي توسعه صنعت برق با توجه به مسايل حفاظتي محيط زيست همسو با کشورهاي در حال توسعه از اهداف کوتاه
مدت صنعت برق کشور است .طبق بررسيهاي کارشناسي تا  25سال آينده نياز جهاني انرژي حدود  60درصد افزايش مييابد و
منابع انرژيهاي فسيلي تا پايان قرن  21ميالدي به اتمام ميرسد .از اين رو با رويکرد جديدترين فناوريها بايد ايده ،طرح،
برنامه و اجراي کار به گونهاي انجام شود که همواره انرژي برق بصورت مطمئن ،پايدار و هماهنگ با محيط زيست توليد شود.
در اين راستا برنامهريزيهاي کوتاه مدت و بلند مدت در بخشهاي توليد ،نظارت و هماهنگي با کليه واحدهاي مرتبط صنعت
برق و وزارت نفت (در زمينه سوخت نيروگاهها) جهت تامين برق مطمئن و اقتصادي بر عهده معاونت برنامهريزي و توسعه
شرکت توانير نهاده شده است .همچنين اجراي طرحهاي بهينهسازي نيروگاههاي موجود به ويژه افزايش توان توليدي
نيروگاههاي قديمي و مميزي انرژي و فعاليتهاي کاهش هزينههاي توليد ،افزايش ايمني پرسنل و تجهيزات و حفظ و
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نگهداري محيط زيست ،با توجه به حجم عظيم سوخت مصرفي اين قبيل نيروگاهها ،از اهداف معاونت هماهنگي توليد شرکت
توانير ميباشد .براي تعامل مثبت و دوسويه با سازمان حفاظت از محيط زيست ،تفاهمنامهاي بين سازمان مزبور و وزارت نيرو
مبادله شده است.
با رشد توسعه مالي در ايران؛ مصرف انرژي افزايش مييابد بنابراين ضمن سرمايهگذاري براي افزايش توسعه مالي در ايران
توصيه ميشود تا اين سرمايهگذاري در جهت بکارگيري از تکنولوژي جديد استفاده از انرژي صورت پذيرد تا هم کشور بتواند
پاسخگوي نياز روزافزون به انرژي باشد و هم آلودگي محيط زيست کنترل گرد.
همچنين يکي از مهمترين مسائل زيست محيطي تاثيرگذار بر قابليت اطمينان شبکه تغيير شرايط اقليمي ميباشد .افزايش
درجهي حرارت ،ذوب شدن يخهاي قطبي ،باال آمدن سطح آبهاي آزاد و بينظمي در پديدههاي آب و هوايي از مهمترين
پيامدهاي تغيير اقليم محسوب ميشوند .کارشناسان حوزهي اقليمشناسي معتقدند ،ايران نيز به همراه ديگر کشورهاي جهان
دچار تغيير اقليم شده است و در زمان حاضر نيز نشانههايي از دگرگوني اقليمي در ايران قابل مشاهده است.
تغييرات اقليمي فرايندي است که در طول زمان و در خالل تغييرات آب و هوايي صورت ميپذيرد و اين تغييرات براي
زمانهاي مختلف قابل اندازهگيري است .اثرات ناشي از تغييرات اقليمي محسوس هستند .اين اثرات در بعضي از موارد قابل
اندازهگيري و همچنين برنامهريزي ميباشد.
در کشورهاي مختلف تغييرات شرايط جوي و اقليمي ميتواند روي شبکه تأثيرات متفاوتي بگذارد .چالش پيشروي،
شناسايي اثرات اين تغييرات جوي بر قابليت اطمينان شبکه قدرت ميباشد .الزم است که طرحهايي براي کاهش اثرات و يا
سازگاري با آنها توسعه داده شود .اين فرايند ميتواند براي شرکتهايي که نواحي بزرگي را زير پوشش خود دارند ،پيچيدهتر
باشد .در ايران ناهنجاريهاي اقليمي مانند طوفانها ،خشکساليهاي بلندمدت و روند دار بودن تغييرات دما و بارش
نشاندهندهي عمق اثرات تغيير اقليم است و به مفهوم واقعي ميتوان نشانههايي از اين پديده را در کشور مشاهده کرد .منابع
مختلف از رشد روزافزون بيابانها ،تغيير الگوي بارش کشور ،از بين رفتن يا کاسته شدن قابل مالحظه ذخاير برفي مناطق
کوهستاني و يخچالي ،افزايش دما و روند کاهشي مقدار بارش خبر ميدهند اين عوامل روشن و معنادار ضمن وقوع همزمان،
همگي با حرکت در جهت منفي نشان از وقوع پديدهي تغيير اقليم دارند.
چالشهاي مربوط به تغييرات اقليمي از نظر زماني به دو دسته تقسيم ميشوند .اثرات کوتاهمدت که مطرح کنندهي
چالشهايي در حوزهي بهرهبرداري و اثرات ناشي از تغييرات اقليمي بلندمدت که چالشهايي را در حوزهي برنامهريزي ارائه
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ميدهند .پاسخ به اين چالشها در قالب سياستها و قوانين جديد خود ميتواند مطرح کنندهي چالشهاي جديد باشد .در ادامه
اين دو چالش بررسي شده است.
 تأثير تغييرات اقليمي در حوزهي بهرهبرداري
در ادامه نتايج تغييرات اقليمي که ميتواند در بهرهبرداري سيستم تأثيرگذار باشد ،ليست گرديده است.
 دما -تغييرات دما شامل تغيير در ميانگين دما و کمينه و بيشينهي دما ميشود .افزايش و يا کاهش دماهاي بيشينه و
کمينه ميتواند الگو و اندازهي پيکبار را تغيير دهد.
 حوادث مربوط به شرايط جوي بد -آثار اين حوادث ميتواند متمرکز و يا پخش شده در طول زمان باشد .بهطور مثال،
طوفانها ميتوانند زيرساختهاي فيزيکي را تخريب و يا شرايطي را به وجود بياورند ،که نتوان توان را به مشترکين
بازگرداند .همچنين افزايش تعداد رعد و برق ممکن است موجب قطع لحظهاي سيستم انتقال شود .در سال  2013در
اياالت متحده بيشترين دليل قطعيهاي سيستمهاي انتقال ،رعد و برق بود .آثار ثانويهي شرايط بد آب و هوايي مانند
قطع درختان و آتشسوزيهاي گسترده نيز خود چالشي براي پايايي شبکه محسوب ميشود.
 آتشسوزيهاي وسيع -هرچند که آتشسوزي خود از جمله حوادث آب و هواي بد محسوب نميشود ،ليکن آب و
هواي بد ميتواند موجب ايجاد يا گسترده شدن آتشسوزي بشود .آتشسوزي به عنوان خطري فيزيکي براي
زيرساختها محسوب ميشود .دود ،گرما و شعلههاي ناشي از آتشسوزي ميتواند عملکرد سيستم انتقال را مختل
نمايد .هرساله آتشسوزيها موجب تخريب نيروگاههاي توليد برق ميشوند.
 برنامهريزي براي آثار شرايط جوي بد با هدف حفظ کفايت منابع
تغييرات شرايط اقليمي ممکن است روي کفايت منابع در آينده اثرگذار باشد و چالشهايي ايجاد نمايد که بايد در نظر گرفته
شوند .در زير دو نمونه اصلي آورده شده است:
 بارش -تغييرات در بارش شامل کاهش و يا افزايش مقدار بارندگي به همراه جابهجايي زماني در چرخهي بارش
است .اين تغييرات ميتواند روي مقدار برف ،دبي رودخانهها و دسترسي به آب براي نيروگاههاي آبي تأثير بگذارد.
ظرفيت منابع آبي در دههي گذشته کاهش اندکي داشته است و لذا نقش اين واحدها در پرتفوي منابع توليد توان
آينده بايد با دقت بررسي گردد .با توجه به سياستها و آييننامههاي موجود احتمال افزايش قابلتوجه اين منابع
در آيندهي نزديک کم است .بهعالوه سياستها و آييننامههاي جديد براي استفاده از آب در خنکسازي نيروگاه
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و قوانين زيستمحيطي ،موجود بودن منابع آبي و استفاده از آنها را مورد تأثير قرار ميدهد .بنابراين اين عوامل
بايد در هنگاميکه نقش منابع آبي در برنامهريزي و بهرهبرداري ارزيابي ميگردد ،در نظر گرفته شوند.
 دما -تغييرات مربوط به ميانگين دما چالشهايي را در حوزهي برنامهريزي مطرح ميکنند .اين نوع از تغييرات
داراي پتانسيل تغيير دائمي الگوي بار است.
خشکسالي در اثر تغيير در بارشهاي ساليانه و همچنين افزايش دما در مدتزماني طوالني به وجود ميآيد .خشکسالي
موجب به وجود آمدن چالش براي سيستم قدرتي است که به منابع آبي هم به عنوان سوخت و هم به عنوان خنککننده
وابستگي بااليي دارد .بهعالوه آب يک کااليي رقابتي بين صنعتهاي مختلف به حساب ميآيد .کمبود منابع آبي در اثر
خشکسالي باعث شدت گرفتن اين رقابت ميشود .به عبارتي کمبود آب موجب اولويتبندي صنايع مختلف از قبيل کشاورزي
و  ...براي استفاده از آب ميشود.
سياستهاي جديد وضعشده مربوط به آثار ناشي از تغييرات اقليمي تمامي ابعاد شبکه را از مقدار تقاضا (به عنوان مثال
افزايش نفوذ خودروهاي الکتريکي) تا کفايت منابع تحت تأثير قرار ميدهد .مقدار زيادي از توليدات گازهاي گلخانهاي مربوط به
صنعت برق است .لذا در راستاي جلوگيري از آثار تغيير شرايط اقليمي ميتوان سياستها و قوانين مختلفي براي اين صنعت
وضع کرد .بهعالوه قوانين وضعشده براي کاهش آلودگي ساير صنايع مانند بخش حمل و نقل ميتواند روي صنعت برق نيز
تأثير بگذارد .لذا در اين شرايط انجام تحليلهاي قابليت اطمينان محور بر روي شبکه قدرت که کمبود منابع اوليه انرژي مانند
منابع آبي را درنظر بگيرند از اولويت و اهميت بااليي برخوردار است.

 -4-8نتيجهگيري
باال رفتن مصرف انرژي الکتريکي و وابستگي شديد بخشهاي صنايع ،کشاورزي ،خدمات ،خانگي و غيره به مصرف انرژي
الکتريکي سبب افزايش توقع مصرف کنندگان و انتظار تداوم در تامين برق مطمئن براي انجام امور شده است .در اين فصل به
بررسي جايگاه مطالعات قابليت اطمينان پرداخته شده ،اهميت مطالعات قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت از جنبههاي مختلفي
مانند مسائل اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،امنيتي و مسائل زيست محيطي پرداخته شده و ضرورت انجام اين فعاليتها مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
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نتيجهگيري
صنعت برق به عنوان يک صنعت مادر و زيربنايي ،نقش مهمي در توسعه اقتصادي و رفاه جوامع دارد .اهميت برق از آن
جهت است که به دليل امکان به کارگيري تکنولوژيهاي مدرن و نيز مالحظات زيست محيطي ،در تمامي زمينههاي
فعاليتهاي اقتصادي ميتواند به عنوان انرژي مناسب انتخاب شود .امرزوه پيشرفت و توسعه تکنولوژي ،کوچکسازي و افزايش
بهرهوري سيستمها ،با برقي شدن تجيهزات همراه است به اين معني که بسياري از فناوريهايي که از انرژيهاي ديگري در
آنها استفاده ميشده ،برقي شده و اين خود دليل محکمي است که بايد به اين انرژي مهم توجه جدي شود.
با شروع انقالب صنعتي و رشد روز افزون تحوالت بشري ،تغييرات فراواني در زندگي انسانها رخ داده است .حاملهاي
انرژي و بهويژه انرژي الکتريکي ،نقش اساسي در اين تحوالت داشتهاند .انرژي الکتريکي را ميتوان يکي از با ارزشمندترين نوع
انرژي دانست ،زيرا به آساني قابل انتقال است ،به راحتي قابل تبديل به انواع ديگر انرژيهاست و همچنين پاکيزهترين نوع
انرژي است و کمترين نوع آلودگي زيست محيطي را دارد .روند رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته در چند دهه اخير نشان
ميدهد که افزايش درآمد ملي و توليد ناخالص داخلي ،با افزايش سهم انرژي الکتريکي همراه بوده است .همچنين مطالعات
علمي و مستدل حاکي از آن است که فناوريهاي مبتني بر انرژي الکتريکي در تحقق اهداف توسعه ملي ،افزايش کيفيت
زندگي ،افزايش درآمد ملي و کاهش مصرف انرژي در واحد توليد ناخالص داخلي نقشي انکارناپذير دارند .رشد سريع اقتصاد در
کشورهاي در حال توسعه ،باعث جهش زيادي در تقاضاي برق شده است و در سالهاي اخير اين تقاضاي افزايش يافته به علت
تاخير در افزايش ظرفيت بخش عرضه پاسخ داده نشده است .همچنين با توجه به وابستگي شديد بخشهاي مختلف اقتصاد به
مصرف انرژي الکتريکي ،انتظار مصرفکنندگان به تامين انرژي الکتريکي با کيفيت و مطمئن افزايش يافته است .لذا عرضه
انرژي الکتريکي با کيفيت پايين و شرايط نامطلوب و خاموشيهاي مکرر رفاه مصرفکنندگان را کاهش داده و عملکرد
سيستمهاي توليدي را مختل ميکند و در نتيجه هزينههاي فراواني به اقتصاد تحميل ميشود.
با توجه به اهميت بيشتر برق در سطح جهان و در کشورهاي پيشرفته نسبت به کشورهاي در حال توسعه ،پشتيباني مناسبي
از صنعت برق و رفع چالشهاي آن به عمل ميآيد .به همين دليل مطالعات گستردهاي به منظور تعيين چالشها و چگونگي
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رفع آنها انجام شده و يا در حال انجام است .از جمله اين مطالعات قابليت اطمينان صنعت برق ميباشد .مطالعات قابليت
اطمينان شبکههاي قدرت در دنيا از اهميت روز افزون برخوردار است و در کشور ما نيز اين مطالعات با همکاري دانشگاهها
انجام ميشود و از نتايج آن در طرحهاي توسعه شبکه استفاده ميشود.
در اين گزارش اهميت مطالعات قابليت اطمينان و تبيين جايگاه آن در فعاليتهاي آتي داخل کشور مورد بررسي قرار گرفته
است .از مهمترين اهداف اين گزارش بررسي ضرورت انجام مطالعات قابليت اطمينان در داخل کشور و نحوه توجيهپذيري
فعاليتهاي مرتبط با آن ميباشد.
بدين منظور در فصل اول ابتدا به معرفي مفاهيم قابليت اطمينان پرداخته شد ،مهمترين چالشهاي موجود در اين حوزه
بررسي شده و روندهاي تحقيقاتي موجود نيز مرور گشت .در فصل دوم آمار و اطالعات مرتبط با قابليت اطمينان کشور در کنار
آمار قابليت اطميناني ديگر کشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و کاستيهاي موجود در اين حوزه بررسي شده است .در
فصل سوم نيز اهميت مطالعات قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت از جنبههاي مختلفي مانند مسائل اجتماعي ،اقتصادي،
سياسي ،امنيتي و مسائل زيست محيطي بررسي شده است و ضرورت انجام اين فعاليتها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
با توجه به مطالب بيانشده در اين گزارش ،با در نظرگرفتن مسائل مختلف اقتصادي ،سياسي ،امنيتي ،اجتماعي و نيز با
توجه به آمار و ارقام ارائهشده ،توجه بيش از پيش به مقوله قابليت اطمينان شبکههاي قدرت در داخل کشور به منظور بهبود
عملکرد شبکه و افزايش پايايي آن ضروري و مورد نياز ميباشد.
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مقدمه
انرژي الکتريکي نقشي مهم در توسعه و پيشرفت يك جامعه مدرن دارد .بهنوعي همه موارد و موضوعات زندگي روزانه به
استفاده از انرژي الکتريکي و عملکرد سيستم قدرت در زمينه تامين انرژي و سرويسدهي به مصرفکنندگان اين کاال وابسته
است .شرکتهاي برق و توليدکنندگان تجهيزات در زمينه توليد انرژي الکتريکي ،خطوط انتقال و شبکه توزيع ،سرمايهگذاري
قابلتوجهي انجام دادهاند تا بتوانند بهطور اقتصادي و با کيفيت مطلوب ميزان مصرف موردنياز را تامين نمايند .سطح مطلوب و
مناسب سرويسدهي شبکههاي برق بهوسيله سطح کيفيت و قابليت اطمينان انرژي الکتريکي که در اختيار مصرفکنندگان قرار
گرفته ميشود ،اندازهگيري ميگردد [.]1
قابليت اطمينان يکي از موارد مهم در برنامهريزي ،طراحي و بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت ميباشد .تعريفهاي بسياري
براي بيان قابليت اطمينان ارائه شده است که يکي از اين تعريفها مقبوليت و پذيرش بيشتري يافته است:

"قابليت اطمينان يك سيستم عبارت است از احتمال عملکرد رضايتبخش آن سيستم تحت شرايط کار مشخص براي
مدت زمان معين"
اين تعريف شامل چهار بخش اصلي است :احتمال ،عملکرد رضايت بخش ،زمان و شرايط کار معين .مفهوم قابليت اطمينان
سيستمهاي قدرت تقريبا تمامي توانايي سيستم در جهت برآوردهنمودن نيازهاي مصرفکنندگان را شامل ميگردد .بهعلت
وسعت مفهوم کلمه قابليت اطمينان ،الزم است جهت فهم بيشتر به زيربخشهاي مشخص تقسيم گردد ،يك تقسيم ساده اما
قابلقبول از کلمه قابليت اطمينان سيستم ،ميتواند بهصورت زير انجام پذيرد:
 کفايت سيستم
 امنيت سيستم

1

2

کفايت و امنيت دو مفهوم مهم و اساسي براي برنامهريزان و بهرهبرداران سيستمهاي قدرت ميباشند [.]2کفايت سيستم به
وجود تجهيزات کافي در سيستم ،براي برآوردهنمودن سطح نياز مصرف مشترکين ،مرتبط ميباشد .در واقع کفايت سيستم شامل
وجود واحدهاي توليدي کافي و همچنين سيستمهاي انتقال و توزيع الزم جهت انتقال انرژي الکتريکي از توليدکننده به
مصرفکننده است.
1- Adequacy
2- Security
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بهعبارت ديگر کفايت سيستم مرتبط با شرايط ايستايي سيستم است .اما امنيت سيستم ،توانايي سيستم جهت مقابله با
اغتشاشات و اختالل در سيستمهاي قدرت ميباشد .اين موارد شامل شرايط مرتبط با اغتشاشات محلي و يا اغتشاشات سراسري
و همهجانبه و قطعي در توليد و تجهيزات خطوط انتقال ميشود .بررسي کفايت و امنيت سيستم دو بحث مجزا و متفاوت از
يکديگر ميباشند [.]3
در سالهاي اخير با توجه به سختترشدن قوانين و دستورالعملهاي زيست محيطي و همچنين مشکالتي از جمله يافتن
محل مناسب تجهيزات و شرايط بد اقتصادي ،امکان سرمايهگذاري براي نيروگاههاي جديد بهآساني مقدور نبوده و در برخي از
موارد عمال غيرممکن شده است .در عين حال شرکتهاي برق از يك طرف با تقاضاي روزافزون مصرف مواجهاند و از طرف
ديگر بايد با فرسودگي دستگاههاي توليد مقابله نمايند.
وجود حجم باالي سرمايهگذاري در صنعت برق چه از نظر سختافزاري و تجهيزات فيزيکي و چه از نظر نرمافزاري و
نيروي انساني شاغل ،ايجاب مينمايد که به مقوله قابليت اطمينان بهعنوان يك صنعت پايهاي و زيرساختي توجه خاصي شود.
صنعت برق از آنجا که بر رشد و توسعه ساير صنايع موثر است ،از اهميت بهسزايي برخوردار است و از اين رو هر گونه افزايش يا
کاهش قابليت اطمينان در اين صنعت بهطور مستقيم و غيرمستقيم بر روي کارکرد ساير صنايع ميتواند تاثيرگذار باشد.
بهعنوان مثال چنانچه صنعت برق نتواند فعاليتهاي خود را بهصورت اقتصادي انجام دهد و قيمت تمامشده برق توليدي
باال باشد ،اين عامل بر روي قيمت تمامشده محصوالت و يا خدمات ارائهشده توسط ساير صنايع موثر خواهد بود .لذا با توجه به
بحثهاي باال ،قابليت اطمينان در صنعت برق از جنبههاي مختلفي حائز اهميت است .از سوي ديگر با آغاز موج تجديد ساختار
و آزادسازي دسترسي به شبکه برق ،اهميت موارد يادشده ابعاد وسيعتري يافته و انجام آن نيز تمهيدات پيچيدهتري به خود
گرفته است که بررسي آن و ارائه راهکارهاي مناسب ،عرصه جديدي را براي پژوهش و بررسي در صنعت برق ايجاد کرده است.
در اين راستا مطالعات قابليت اطمينان نقشي اساسي در طرحهاي آينده ايفا خواهد نمود [.]4
با توجه به اهميت و جايگاه مطالعات پايايي شبکههاي قدرت ،شناسايي و بررسي نظاممند حوزههاي فعاليت در اين زمينه و
بررسي کاستيها و نواقص موجود در هر يك از حوزههاي يادشده ،از اهميت بسيار بااليي برخوردار ميباشد .در اين گزارش به
معرفي محورهاي مطالعاتي پايايي و بررسي فعاليتها و پروژههاي انجامشده در ايران در زمينه مطالعات قابليت اطمينان
شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي پرداخته شده است.
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جهت تعيين محورهاي مطالعاتي قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي ،در فصل اول ابتدا سازمانهاي
معتبر فعال در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت مورد مطالعه قرار گرفته و فعاليتهاي انجامشده توسط اين سازمانها،
بررسي شده است .در فصل بعدي ابتدا فعاليتهاي بررسيشده در فصل اول مجددا مورد توجه قرار گرفته و در ادامه بر اساس
اين فعاليتها ،محورهاي مطالعاتي پايايي در شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي پيشنهاد گرديده است .در اين فصل هر
کدام از محورها و زيرمحورها معرفي شده و به تفصيل به هر يك از آنها پرداخته شده است.
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 1فصل اول :بررسي فعاليتهاي انجامشده در زمينه مطالعات
پايايي شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع در سازمانهاي معتبر
مقدمه
در اين فصل به معرفي سازمانهاي معتبر فعال در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت و مرور فعاليتهاي انجامشده در
اين زمينه پرداخته ميشود .اين سازمانها را ميتوان بهصورت زير دستهبندي نمود:
 سازمانهايي که تنها در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت مشغول فعاليت ميباشند.
 سازمانها و مراکز تحقيقاتي فعال در زمينه شبکههاي الکتريکي
 شرکتهاي توليدکننده و خصوصي فعال در اين حوزه
 دانشگاهها و پايگاههاي اطالعاتي معتبر
 -1-1سازمان NERC
سازمان قابليت اطمينان برق آمريکاي شمالي )NERC( 1يك سازمان غيرانتفاعي و خودنظارتي بوده و از مجموعهها و
زيرمجموعههاي مختلفي با همکاري متخصصان صنعتي و دانشگاهي تشکيل يافته است .اين سازمان توسط مقامات دولتي در
کانادا و آمريکا نظارت ميشود .اين سازمان ،قابليت اطمينان و کفايت سيستم قدرت آمريکاي شمالي را که به هشت حوزه
تقسيم ميشود ،ارزيابي و گزارشدهي مينمايد .تضمين بهرهبرداري قابل اطمينان از سيستم قدرت آمريکاي شمالي از مهمترين
اهداف اين سازمان ميباشد .حوزههاي تحت نظارت اين سازمان در شکل  1-1نشان داده شده است [.]5
اين سازمان براي دستيابي به اين هدف برنامههاي زير را دنبال مينمايد:
 توسعه و اجراي استانداردهاي قابليت اطمينان
 ارزيابي ساالنه قابليت اطمينان فصلي و بلندمدت سيستم قدرت آمريکاي شمالي
 مانيتورينگ سيستم قدرت
1- North American Electric Reliability Corporation
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 ارزيابي و گزارشدهي کفايت منابع توليد در سالهاي آتي
 فراهمنمودن برنامههاي آموزشي براي مالکان ،بهرهبرداران ،مصرفکنندگان و نيروي کار صنايع

شكل  :1-1حوزههاي تحت نظارت سازمانNERC

اين سازمان با ارزيابي قابليت اطمينان ساالنه ،شناسايي موضوعات ،چالشها و محورهاي مطالعاتي مهم در اين زمينه و ارائه
راهکارهايي جهت بهبود قابليت اطمينان آمريکاي شمالي نقش مهمي در اين حوزه ايفا مينمايد .با توجه به بيان صريح در
بخش  215قانون سياستهاي انرژي اياالت متحده در سال  NERC ،2005نميتواند دستور احداث خطوط انتقال يا افزايش
ظرفيت توليد را صادر کند يا استانداردهاي اجرايي اتخاذ کند .عالوه بر اين NERC ،نبايد هيچگونه پيشبيني و يا نتيجهگيري
در مورد قيمت برق موردانتظار و يا کارايي بازارهاي برق ارائه نمايد [.]5
برنامههاي کليدي اين سازمان بر روي بيش از  1900بهرهبردار و مالك سيستمهاي قدرت تاثيرگذاراست .برنامههاي کليدي
اين سازمان بر چهار ستون زير استوار است:
 قابليت اطمينان :رسيدگي به حوادث و خطرات قابل شناسايي و در نتيجه بهبود قابليت اطمينان
 ضمانت :تضميندادن به عموم مردم ،صنعت و دولت براي عملکرد مناسب سيستم قدرت
 آموزش :باالبردن سطح يادگيري و بهبود مستمر بهرهبرداري از شبکه قدرت
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 رويکرد ريسكمبنا :تمرکز بر ريسك توليد منابع و اقدامات موردنياز در اين زمينه
 -1-1-1مطالعات انجامشده توسط  NERCبر روي قابليت اطمينان شبكههاي قدرت
 NERCداراي شش دپارتمان ميباشد که مطالعاتي در زمينههاي گوناگون و برنامهريزيهاي مختلفي در آن صورت
ميگيرد .اين دپارتمانها و برنامهها عبارتند از استانداردها ،زيرساختها ،ارزيابي قابليت اطمينان و آناليز عملکرد ،مديريت ريسك
قابليت اطمينان ،نظارت و تقويت ،و آموزش بهرهبرداران سيستم.
 -1-1-1-1استانداردهاي قابليت اطمينان

استانداردهاي قابليت اطمينان ،الزامات قابليت اطمينان را براي برنامهريزي و بهرهبرداري مناسب سيستمهاي قدرت
آمريکاي شمالي تعريف مينمايد .اين استانداردها با استفاده از يك رويکرد مبتني بر نتايج 1که تمرکز آن عملکرد و مديريت
ريسك ميباشد ،توسعه مييابند .مدل کاربردي قابليت اطمينان ،2اقداماتي که بايد انجام گردد تا سيستم قدرت بهطور قابل
اعتماد مورد بهرهبرداري قرار گيرد را تعريف مينمايد [.]6
گروه استاندارد )SC( 3فعاليتهاي توسعهي استانداردها را نظارت و اولويتبندي ميکند .همچنين اين گروه توسعهي
استانداردهاي قابليت اطمينان را با شيوههاي تجارت برق عمدهفروشي هيئت استانداردهاي انرژي آمريکاي شمالي)NAESB( 4
هماهنگ ميکند .تيم تهيهي پيشنويس استانداردها از داوطلبان صنعت تشکيل شده و توسط کارکنان  NERCپشتيباني
ميشوند .اين تيم بهطور مشترك بهمنظور توسعه الزامات با استفاده از اصول مبتني بر نتايج با يکديگر همکاري ميکنند .اين
همکاري بر سه حوزهي زير تمرکز دارد [:]5
 عملکرد قابل اندازهگيري

5

 استراتژيهاي کاهش ريسك

6

1- Results-Based Approach
2- Reliability Functional Model
)3- Standards Committee (SC
4- North American Energy Standards Board
5- Measurable Performance
6- Risk Mitigation Strategies
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1

از طرفي تامين قابليت اطمينان مورد انتظار مصرفکنندگان نيازمند برنامهريزي ،طراحي ،ساخت و بهرهبرداري ،بهبود و
نگهداري شبکه قدرت مطابق با استانداردها و معيارهاي از پيش تعيينشده ميباشد .بدين منظور اين سازمان در مرجع []6
حوزههايي که معيار قابليت اطمينان در آنها مورد مطالعه قرار ميگيرد ،بهعبارت ديگر استانداردهاي قابليت اطمينان را بهصورت
زير ارائه نموده است:
 تعادل تقاضا و توليد
 مدلسازي ،اطالعات و ارزيابي
 حفاظت تجهيزات و زيرساختها
 ارتباطات و بسترهاي مخابراتي
 آموزش ،تعليم و تاييد صالحيت عملکرد پرسنل
 آمادگي و بهرهبرداري مطلوب در شرايط اضطراري
 حفاظت و کنترل سيستم
 طراحي آرايش شبکه ،اتصاالت و تعمير و نگهداري تجهيزات
 بهرهبرداري شبکه انتقال
 هماهنگي و برنامهريزي مبادالت
 برنامهريزي و طراحي شبکه انتقال
 هماهنگي بهرهبرداري قابليت اطمينان و تعامالت مربوطه
 مطالعات ولتاژ و توان راکتيو
 -1-1-1-2ارزيابي قابليت اطمينان و آناليز عملكرد

گروه ارزيابي قابليت اطمينان و آناليز عملکرد  NERCزمينههاي چالشبرانگيز و نگرانکنندهي ناشي از موضوعات و
تکنولوژيهاي جديد را شناسايي و پيشنهادهايي براي رفع آنها ارائه ميکند NERC .نميتواند دستور ساخت توليد يا خطوط
1- Entity Capabilities
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انتقال اضافي را صادر کند يا استانداردهاي اجرايي را اتخاذ کند .عالوه بر اين  NERCنبايد هيچگونه پيشبيني يا نتيجهگيري
در مورد قيمت برق مورد انتظار يا کارايي بازارهاي برق ارائه دهد .ارزيابيهاي  NERCيك ارزيابي سطح باال از کفايت منابع و
همچنين يك مرور بر پيشبيني رشد تقاضاي برق ،افزايش ظرفيت توليد و خطوط انتقال فراهم ميکند .اين گروه همچنين
مسائل و موضوعهاي مهم در حال ظهور در درازمدت را که لزوما يك تهديد فوري براي قابليت اطمينان مطرح نيست ،اما آينده
برنامهريزي ،توسعه و آناليز سيستم برق را تحت تاثير قرار ميدهد را شناسايي ميکند [.]5
هر ساله NERC ،بهطور مستقل مسئول گزارش و ارزيابي قابليت اطمينان ،کفايت منابع و خطرات مرتبط با قابليت اطمينان
ميباشد که ممکن است در فصل تابستان و زمستان پيشرو و نيز در درازمدت (دورههاي ده ساله) تحت تاثير قرار گيرند.
همانطور که موضوعهاي در حال ظهور و تاثيرات بالقوه و خطرهاي ناشي از آن بر قابليت اطمينان شناسايي ميگردند،
ارزيابيهاي ويژه بهمنظور ارائهي چشمانداز و چارچوب فني در مورد محدوده و جنبههاي خاص اين موضوع ،جهت برداشتن
گامهايي که ممکن است ضروري باشد ،صورت ميگيرد .قضاوت بيطرفانهي برنامههاي صنعت براي حفظ قابليت اطمينان برق
در آينده از طريق ارزيابيهاي مشارکتي و با اتفاق نظر بين بخشهاي مختلف انجام ميگيرد.
با شناسايي و کميکردن موضوعهاي در حال ظهور مرتبط با قابليت اطمينان NERC ،قادر به ارائهي توصيههاي
آگاهيبخش براي خطرات احتمالي خواهد بود و از محيط آموزشي براي بهبود قابليت اطمينان صنعت برق کمك ميگيرد .اين
توصيهها ،همراه با تجزيه و تحليل فني مرتبط ،پايه و مبنايي براي پيشرفت عملي روشهاي برنامهريزي انتقال و منابع،
دستورالعملهاي برنامهريزي و بهرهبرداري و استانداردهاي قابليت اطمينان  NERCارائه ميکند .گروه ارزيابي قابليت اطمينان
گزارشهاي کليدي  EROرا که الزامات قانوني بند  215قانون سياست انرژي سال  2005را تحقق ميبخشد ،توسعه ميدهد.
 ارزيابيهاي قابليت اطمينان بلندمدت

1

گروه ارزيابي قابليت اطمينان و آناليز عملکرد ،بهطور ساالنه کفايت سيستمهاي قدرت 2را در اياالت متحده و کانادا در طول
يك دورهي  10ساله ارزيابي ميکند .پروژههاي گزارششده در رابطه با تعادل توليد و تقاضاي برق ،کفايت سيستم انتقال را
ارزيابي و دربارهي رويکردها و موضوعهاي کليدي که ميتوانند قابليت اطمينان را تحت تاثير قرار دهند ،بحث مينمايد [.]7

1- Long-Term Reliability Assessments
2- Adequacy of The Bulk Electric System
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در گزارش سال  ،1991مقررات هواي پاك ،1کفايت منابع سوخت ،2پيچيدگيهاي بهرهبرداري ،3خدمات و جانشيني خطوط
انتقال ،4تغيير محيط تجارت صنعت برق ،5بهعنوان مهمترين مسائلي معرفي شدهاند که قابليت اطمينان سيستم قدرت را تحت
تاثير قرار ميدهد [ .]8در گزارش سال  ،1992مقررات هواي پاك و پيچيدگيهاي بهرهبرداري به همراه تقاضا براي گاز طبيعي

6

از جمله موضوعات نگرانکننده براي صنعت برق معرفي شدهاند [ .]9در گزارش سال  ،1993تغيير ساختار صنعت برق بهعنوان
موضوع چالشي براي قابليت اطمينان سيستم قدرت مورد بحث قرار گرفته است [.]10
در گزارش سالهاي  1994تا  ،1996تضمين قابليت اطمينان در محيط رقابتي و ارتباط قابليت اطمينان و تجديد ساختار و
همچنين ارزيابي آن مورد توجه بسيار قرار گرفته است [ .]11-13گزارش سال  1997به شش بخش تقسيم شده است که
بخش اول آن قابليت اطمينان توليد و انتقال را ارزيابي کرده است .بخش دوم آموزههاي کسبشده از تجربيات گذشته را ارائه
ميکند .اين آموزهها در مورد برنامهريزي ،مخابرات ،پيشبيني ،آموزش و تعمير و نگهداري ميباشد .بخش سوم برنامههاي
عملياتي  NERCرا براي قابليت اطمينان بيان ميکند .بخش چهارم به ارزيابي قابليت اطمينان در محيط تجديدساختار يافته
ميپردازد .موضوعاتي که در اين بخش مطرح شده عبارت از پيشبيني بار ،تعادل هزينه و قابليت اطمينان و  ...ميباشد.
همچنين در اين بخش به اين سوال اساسي که چه کسي مسئول هماهنگي بخش توليد و انتقال ميباشد ،پاسخ داده شده است.
در بخش پنجم پيچيدگيهاي بهرهبرداري در محيط تجديدساختار يافته مورد ارزيابي قرار گرفته است .بخش ششم نيز
گزارشها و ارزيابيهاي نهادهاي منطقهاي که تحت نظر  NERCميباشند را ارائه ميکند [.]14
در گزارش سال  1998موضوعات تاثيرگذار بر قابليت اطمينان از قبيل تغييرات سازماني ،تغييرات قوانين ،مسائل بهرهبرداري
و انتقال و همچنين کفايت منابع بيان گرديده است [ .]15همچنين در گزارش سال  1999بر لزوم هماهنگي برنامهريزي بخش
توليد و انتقال اشاره شده است [ .]16در گزارش سال  2000مسائل زيست محيطي و برنامهريزي مورد توجه قرار گرفته است
[.]17

1- Clean Air Regulations
2- Fuel Supply Adequacy
3- Operating Complexities
4- Transmission Sitting and Services
5- Changing Business Environment
6- Demand for Natural Gas
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گزارش سال  2003داراي پنج بخش ميباشد .بخش اول کفايت سيستم قدرت را ارزيابي ميکند .بخش دوم موضوعات
جديد از قبيل اقتصاد ،افزايش وابستگي به گاز طبيعي ،چشم انداز توليد هستهاي ،انرژيهاي تجديدپذير به خصوص انرژي باد
که بخش توليد با آن مواجه است را ارائه ميکند .بخش سوم موضوعات مرتبط با بخش انتقال از قبيل توسعه ،کاهش تلفات
خطوط انتقال ،موانع موجود براي احداث خطوط انتقال جديد را بيان ميکند .بخش چهارم به نگرانيها و چالشهاي بهوجود
آمده در حضور بازار برق از قبيل هماهنگي برنامهريزي بخش توليد و انتقال ،موضوعات جريان اتصالکوتاه ،نوسانات فرکانسي،
مسائل زيست محيطي ميپردازد .بخش پنجم نيز گزارشها و ارزيابيهاي نهادهاي منطقهاي که تحت نظر  NERCميباشند
را ارائه ميکند [.]18
در گزارش سال  2004در يك بخش به خاموشي سال  2003پرداخته شده است و پيشنهادها و توصيههاي مرتبط با اين
خاموشي ارائه گرديده است [ .]19گزارش سال  2005متشکل از  3بخش ميباشد که بخش اول آن به ارزيابي کفايت سيستم
هم چون گزارش سالهاي  2003و  2004ميپردازد .بخش دوم آن به موضوعات کليدي بخش توليد و انتقال از قبيل از مدار
خارجکردن واحدهاي گرانقيمت ،سرمايهگذاري در بخش انتقال ،انتشار گازهاي گلخانهاي ،وابستگي متقابل برق و گاز و ...
ميپردازد .بخش سوم نيز گزارشها و ارزيابيهاي نهادهاي منطقهاي که تحت نظر  NERCميباشند را ارائه ميکند [.]20
موضوعات جديدي که در گزارش سال  2006نسبت به گزارشهاي قبلي به آن پرداخته شده است ،عبارتند از پيري زيرساختها
و نيروي کار ،تحويل منابع سوخت به نيروگاهها ،کاهش حاشيه رزرو و سياستهاي انرژي که قابليت اطمينان سيستم را تحت
تاثير قرار مي دهد [.]21
در گزارش سال  2007پنج موضوع مهم که عبارتند از عدم کفايت رزرو ،ادغام منابع توليد متغير از قبيل انرژي باد،
خورشيدي ،و غيره ،افزايش وابستگي به گاز طبيعي ،جايابي بهينهي خطوط انتقال و پيري نيروي کار بهعنوان مباحث کليدي
معرفي شدهاند [ .]22در گزارش سال  2008به افزايش استفاده از برنامههاي پاسخگويي بار بهمنظور افزايش قابليت اطمينان
سيستم اشاره گرديده است .همچنين بر لزوم تعمير و نگهداري بهينه و آموزش براي افزايش قابليت اطمينان تاکيد شده است
[ .]23هدف گزارش سال  2009عمدتا معرفي چالشهاي بهوجود آمده توسط منابع توليد متغير از قبيل انرژي باد ،خورشيدي... ،
و همچنين راه حلهاي موجود براي برطرفکردن اين چالشها از طريق شبکههاي هوشمند ،برنامههاي پاسخگويي بار،
ذخيرهسازهاي انرژي ،و غيره ميباشد [.]24
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در گزارش سال  2010مديريت ريسك به عنوان راهکاري براي حل چالشهاي موضوعات جديد معرفي گرديده است.
همچنين در اين گزارش شاخصهاي ريسك سيستم و مدلهاي مفهومي ارائه شده است [ .]25موضوعاتي که در گزارش سال
 2011مورد توجه بودهاند ،عبارتند از ارزيابي ريسك ،عدم قطعيت پيش بيني بار ،مقررات زيست محيطي و تاثير آن بر قابليت
اطمينان سيستم قدرت و مسائل بهرهبرداري و برنامهريزي در حضور منابع توليد متغير (انرژي باد و ديگر انرژيهاي تجديدپذير)
[.]26
موضوعات کليدي که در گزارش سال  2012بدان اشاره شده است ،عبارتند از بازنشستگي گسترده ژنراتورها در پنج سال
آينده و تاثير بسزاي آن بر قابليت اطمينان ،کاهش زياد حاشيه رزرو ،کفايت منابع براي برآوردهکردن اهداف قابليت اطمينان،
افزايش وابستگي به گاز طبيعي ،خروج ژنراتورها بهمنظور تعمير و نگهداري ،منابع تجديدپذير ،افزايش رشد خطوط انتقال و
افزايش بهکارگيري منابع پاسخگو [ .]27موضوعات کليدي در گزارش سال  2013همان موضوعات گزارش سال  2012ميباشد
که به دليل اهميت زياد همچنان تحت ارزيابي و مورد بحث ميباشند .همچنين موضوع جديد که در اين سال مورد توجه قرار
گرفته است ،ارزيابي منابع سوخت و ارتباط شبکههاي سوخترساني با شبکههاي توليد ميباشد [.]28
همچنين اين سازمان در [ ]7نقشهراهي را در زمينه فعاليتها و اقدامات در حوزه قابليت اطمينان ،جهت معرفي چشماندازها
و اهداف موجود در اين زمينه ،بهمنظور فراهمنمودن اطالعات مورد نياز براي نهادهاي منطقهاي فعال در حوزه قابليت اطمينان
ايجاد نموده است .در اين گزارش تمامي المانهاي تاثيرگذار بر قابليت اطمينان سيستم قدرت آمريکاي شمالي مورد بررسي قرار
گرفته است .مهمترين موضوعاتي که در اين گزارش بدان پرداخته شده است ،به شرح زير است:
 برنامهريزي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت
در اين قسمت ابتدا به معرفي کفايت توليد و امنيت سيستم به عنوان مهمترين جنبههاي قابليت اطمينان در شبکههاي
قدرت پرداخته شده و سپس معيارهاي موردنظر در زمينه طراحي و برنامهريزي شبکههاي قدرت معرفي شده است.
 پيشبيني بار و تقاضا
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مهمترين موضوعاتي که در اين قسمت مورد بررسي قرار گرفته است ،شامل معرفي برنامههاي مديريت سمت مصرف 1و
تاثير آن بر قابليت اطمينان سيستم ،مدلسازي برنامههاي پاسخگويي بار در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم ،مدلسازي بار و
مسائل مربوط به بازدهي انرژي ميباشد.
 ارزيابي کفايت توليد
در اين قسمت ابتدا به معرفي روشها و شاخصهاي مختلف در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توليد پرداخته شده
است و سپس تعيين ظرفيت واحدهاي توليدي ،چالشها و موضوعات موجود در اين حوزه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
بررسي واحدهاي توليدي با سوخت محدود (مانند آبي و بادي) و تعيين ظرفيت رزرو شبکه از ديگر موضوعاتي است که در اين
گزارش به آن پرداخته شده است.
 قابليت اطمينان شبکه انتقال
مهمترين موضوعاتي که در اين قسمت مورد توجه قرار گرفته است ،شامل موارد زير ميباشد:
 انواع روشهاي مختلف ارزيابي قابليت اطمينان شبکه انتقال
 پروژههاي مربوط به تقويت ساختار و توسعه شبکه انتقال
 بررسي ظرفيت انتقال توان در خطوط شبکه
 مسائل حرارتي خطوط شبکه
 موضوعات مرتبط با ولتاژ شبکه مانند نوسانات گذراي ولتاژ ،ملزومات توان راکتيو ،حذف بار در شرايط
کاهش ولتاژ و مسائل مرتبط با پايداري ولتاژ شبکه
 موضوعات مرتبط با پايداري ديناميکي شبکه
 بررسي سطح اتصال کوتاه باسهاي شبکه
 موضوعات بهرهبرداري
قابليت اطمينان بهرهبرداري شامل فعاليتهاي گستردهاي است که هدف نهايي آنها تقويت توانايي نهادهاي قابليت اطمينان
در مقابله با پيشامدهاي ممکن ميباشد .از مهمترين فعاليتهايي که در اين حوزه مورد توجه قرار گرفته است ميتوان به موارد
زير اشاره نمود:
1- Demand Side Management
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 توسعه و تعديل زيرساختها و تسهيالت موجود
 توسعه و يا ايجاد رويههاي جديد بهرهبرداري
 توسعه برنامههاي اضطراري بهمنظور مقابله با پيشامدهاي ناگوار
 تعيين استراتژيها و طرحهايي براي چالشهاي شناساييشده در اين حوزه
مطالعه بر روي عمر تجهيزات و زيرساختهاي موجود در شبکههاي انتقال ،خشکسالي و شرايط بد آب و هوايي ،تاخير در
نصب و ساخت تجهيزات موردنياز ،مطالعات جامع اقتصادي ،عدم قطعيتهاي موجود در زمينه بار و توان توليدي منابع
تجديدپذير ،مطالعه بر روي سوخت مورد نياز واحدهاي توليدي ،مسائل زيست محيطي ،امنيت اطالعات و تکنولوژيهاي نو
مانند خودروهاي برقي ،تجهيزات شبکه هوشمند و ذخيرهسازهاي انرژي از ديگر موضوعات و مطالعاتي است که در حوزه قابليت
اطمينان در اين گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
مهمترين فعاليتهاي انجامشده و زمينههاي تحقيقاتي در حوزه قابليت اطمينان شبکه قدرت آمريکاي شمالي را ميتوان
بهصورت زير دستهبندي نمود:
 تاثير سياستهاي حفاظت از محيط زيست بر تعيين ظرفيت واحدهاي توليدي
 افزايش وابستگي به گاز طبيعي
 اغتشاشات الکترومغناطيسي
 مطالعات ريسك و شاخصهاي مربوط به آن
 پيوستگي منابع توليد پراکنده
 امنيت اطالعات و حفاظت از زيرساختهاي موجود
 تجزيه و تحليل اتفاقات در شبکه
 مالحظات قابليت اطميناني شبکههاي هوشمند
 توسعه و ساخت شبکههاي انتقال
 آموزش و تعليم نيروي کار متخصص
 مطالعات بر روي عمر تجهيزات
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همچنين اين سازمان در مرجع [ ]21-22عوامل موثر بر قابليت اطمينان سيستم قدرت در افق بلندمدت را در چهار حوزه
رگوالتوري ،موضوعات مرتبط با بار ،موضوعات مرتبط با توليد و موضوعات مرتبط با توسعه شبکه انتقال به شرح زير دستهبندي
مينمايد:
 موضوعات اقتصادي و رگوالتوري
 قانونگذاري در حوزه کاهش گازهاي گلخانهاي و توسعه منابع انرژي تجديدپذير
 سياستهاي انرژي
 پيري نيروي کار
 افزايش بار
 موضوعات مرتبط با بار و تقاضا
 پاسخگويي بار
 تاثير شرايط بد آب و هوايي بر پيك بار
 موضوعات مرتبط با توليد
 توسعه منابع توليد پراکنده
 استفاده از انرژي هستهاي
 موضوعات مرتبط با نيروگاههاي با سوخت فسيلي
 موضوعات مرتبط با توسعه شبکه انتقال
 مدرنسازي شبکه
 منابع توان راکتيو استاتيکي و ديناميکي
 ابزارهاي موردنياز براي طراي شبکه
همچنين اين سازمان در [ ]29مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را در سه گروه با
اولويت باال ،متوسط و پايين دستهبندي نموده است .اين اولويتها به شرح زير ميباشد:
 موضوعاتي با اولويت باال
 مقابله با حمالت سايبري

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
22
ويرايش اول ،تیر 1394

فاز  :2هوشمندی فناوری پايايي -گزارش تهیه درخت موضوعات پايايي

 تعليم و تقويت نيروي کار متخصص و کاهش خطاهاي انساني
 سيستمهاي حفاظتي
 نظارت و کنترل سيستم قدرت
 موضوعاتي با اولويت متوسط
 مدلسازي قابليت اطمينان بهرهبرداري
 مديريت و تعمير و نگهداري تجهيزات
 در دسترسپذيري ژنراتورها
 افزايش وابستگي به گاز طبيعي
 موضوعاتي با اولويت کم
 مدلسازي و برنامهريزي بلندمدت
 اغتشاشات الکترومغناطيسي
 حق استفاده از ظرفيت شبکه انتقال
 کفايت سيستم توليد
 تغييرات شرايط اقليمي ،قانونگذاري در حوزه حفاظت از محيط زيست ،تغيير ترکيب توليد به دليل شرايط
محيطي و يا شرايط بازار ،اتصال منابع توليد پراکنده
 شرايط آب و هوايي خاص و وقوع طوفان
 استفاده از تکنولوژيهاي نو
 برنامههاي پاسخگويي بار و تجهيزات شبکه هوشمند
 ارزيابيهاي قابليت اطمينان تابستان و زمستان

1

کفايت منابع تامينکنندهي برق را در اياالت متحده و کانادا براي دورههاي پيك مصرف در تابستان و زمستان پيشرو
ارزيابي ميکند.
1- Summer and Winter Assessments
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 ارزيابيهاي خاص

در سطح منطقهاي و براي اتصاالت گسترده شبکهها در صورت نياز انجام ميپذيرد .همچنين موضوعات جديد و در حال
وقوع تاثيرگذار بر قابليت اطمينان شبکه قدرت در اين تقسيمبندي به آن پرداخته ميشود .موضوعاتي که تاکنون در اين بخش
بهطور خاص به آن پرداخته شده است ،عبارتند از:
 مالحظات قابليت اطمينان ادغام شبکههاي هوشمند
دولتها ،قانونگذاران و سازمانهاي صنعتي ،شبکه هوشمند را براي افزايش سطح آسايش مصرفکنندگان ،کاهش
تغييرات آب و هوايي و بهبود قابليت اطمينان سيستم قدرت امريکاي شمالي پيشنهاد کردهاند .ادغام در حالت کامل شبکه
هوشمند به تغييرات قابلتوجهي در برنامهريزي ،طراحي ،و بهرهبرداري سيستمهاي قدرت نياز خواهد داشت [.]30
 اثرات بالقوهي قوانين زيست محيطي بر قابليت اطمينان
قوانين زيست محيطي بهمنظور کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و حفظ آب پاك منجر به تغييراتي در بهرهبرداري سيستم
قدرت گرديده است و قابليت اطمينان آن را تحت تاثير قرار ميدهد .در گزارشهاي ويژهي  ،NERCارزيابي قابليت
اطمينان اين قوانين انجام شده است [.]35-31
 تاثيرات برنامههاي مديريت سمت تقاضا بر قابليت اطمينان
برنامههاي مديريت سمت تقاضا شامل تمام تغييرات عمدي الگوهاي مصرف برق مشتريان نهايي که براي تغيير زمان
مصرف ،سطح تقاضاي لحظهاي يا مصرف کلي برق در نظر گرفته شده است ،ميباشد .عالوه بر اين ،پاسخگويي بار
ميتواند همچنين بهعنوان پرداختهاي تشويقي طراحيشده براي القاي کاهش مصرف برق در زمانهاي قيمتهاي باالي
بازار عمدهفروشي و يا زمانيکه قابليت اطمينان سيستم در مخاطره قرار گرفته است ،تعريف گردد .اين برنامهها بهمنظور
افزايش قابليت اطمينان سيستم قدرت مورد توجه فراوان قرار گرفته است [.]36
 ادغام سطح باالي منابع توليد متغير
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يکپارچهسازي قابل اعتماد سطح بااليي از منابع متغير (از قبيل منابع بادي ،خورشيدي ،اقيانوس و برخي از انواع منابع آبي)
به سيستم قدرت آمريکاي شمالي ،نيازمند تغييرات قابلتوجهي در روشهاي سنتي مورد استفاده براي برنامهريزي و
بهرهبرداري سيستم خواهد بود [.]37
در عين حال که صنعت برق به دنبال ادغام قابلاعتماد مقادير زيادي از توليد متغير به سيستم قدرت ميباشد ،تالش
قابلتوجهي براي تطبيق و مديريت موثر مشخصههاي منحصر به فرد برنامهريزي و بهرهبرداري منابع توليد متغير ضروري
ميباشد .توصيههاي موجود در اين گزارش نقش زمينههاي زير را براي مطالعه بيشتر ،هماهنگي و مالحظات برجسته
ميکند [:]38
 پيادهسازي و گسترش انواع مختلف منابع متغير به طور مکمل (از قبيل توليد توان بادي و خورشيدي)
 اندازهگيري و پيشبيني خروجي منابع توليد متغير
 روشهاي برنامهريزي جامعتر ،از سيستم توزيع تا کل سيستم قدرت
 کفايت منابع سوخت و وابستگي متقابل شبکههاي سوخترساني با شبکههاي توليد
مدلهاي کفايت منابع استاندارد که توسط صنعت برق مورد استفاده قرار ميگيرد ،بهطور کلي تنها ،قطعيها و خاموشيهاي
ناشي از بخش توليد و انتقال را بهعنوان رويدادهاي مستقل در نظر ميگيرد .از ديدگاه صرف آماري و مدلسازي ،بهطور
معمول انتظار ميرود با افزايش وابستگي بين پارامترهاي داراي عدم قطعيت ،عدم قطعيت (ريسك) کلي سيستم نيز
افزايش يابد .بنابراين ،مدلهاي کفايت منابع که وابستگي متقابل توان الکتريکي و سوخت گاز را در نظر نميگيرند ،ممکن
است تخمين درستي از احتمال از دستدادن بار ارائه نکنند .مدلسازي وابستگيهاي موجود بين متغيرهاي تصادفي و
بهطور همزمان درنظرگرفتن احتمال وقوع حوادث شديد به ايجاد يك مدل احتماالتي کفايت منابع مناسب کمك ميکند
[.]40-39
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 -1-1-1-3مديريت ريسك قابليت اطمينان

گروه مديريت ريسك قابليت اطمينان ( ،1)RRMمسئوليتهاي قانوني  EROرا از طريق ارزيابيهاي قابليت اطمينان (از
جمله ارزيابيهاي زمان واقعي و يا نزديك به زمان واقعي) و کفايت سيستمهاي قدرت و يا از طريق شناسايي نگرانيهاي
بالقوهي مربوط به سيستم ،تجهيزات ،نهاد و عملکردهاي انساني که ممکن است توسعه يا تغيير استانداردهاي قابليت اطمينان را
ملزم نمايد ،به انجام ميرساند [ RRM .]5چهار وظيفه مهم را بر عهده دارد:



آگاهي از سيستم قدرت



تجزيه و تحليل رويدادها



آموزش



صدور گواهينامه بهرهبردار (اپراتور)

اين گروه بهطور مستقيم بر آگاهي پيشگيرانه از شرايط سيستم قدرت و تمام وقايعي که در آستانه تاثيرگذاري ميباشند،
تمرکز ميکند .همچنين رويدادها را آناليز ميکند و مهمترين خطرات براي قابليت اطمينان سيستم قدرت را مورد بررسي قرار
ميدهد .اين گروه اطمينان حاصل مينمايد که صنعت از رويدادهاي سيستم ،2رويکردهاي در حال پيدايش ،3تجزيه و تحليل
ريسك ،4درسهاي گرفتهشده از تجربيات گذشته 5و اقدامات مورد انتظار 6بهخوبي آگاه باشد [.]5
بر اساس مطالعات انجام شده ،فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان به صورت زير
خالصه نمود:

1- Reliability Risk Management (RRM) Group
2- System Events
3- Emerging Trends
4- Risk Analysis
5- Lessons Learned
6- Expected Actions
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شكل  :2-1مطالعات قابليت اطمينان سازمان NERC

 -1-2شوراي هماهنگي قابليت اطمينان فلوريدا
شوراي هماهنگي قابليت اطمينان فلوريدا ( 1)FRCCيك شرکت غيرانتفاعي ثبتشده در ايالت فلوريدا است .هدف شوراي
هماهنگي قابليت اطمينان فلوريدا تضمين افزايش قابليت اطمينان و کفايت منابع برق در فلوريدا در حال حاضر و براي آينده

1- Florida Reliability Coordinating Council
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ميباشد .اين سازمان بهعنوان يك نهاد منطقهاي به نمايندگي از سازمان قابليت اطمينان برق آمريکاي شمالي بهمنظور ارائه و
اجراي استانداردهاي قابليت اطمينان در منطقه فعاليت ميکند .ناحيهاي از ايالت فلوريدا که در منطقه  FRCCقرار دارد
شبهجزيره فلوريدا در بخش شرقي رودخانه آپاالچيکوال 1ميباشد .کل منطقه  FRCCدر درون اتصال شرق 2قرار دارد و تحت
نظارت شوراي هماهنگي قابليت اطمينان  FRCCميباشد [.]41
 -1-1-2فعاليتها
 FRCCبراي حفظ و ارتقاي قابليت اطمينان سيستم قدرت فعاليتها و گزارشهايي را بهطور منظم صورت ميدهد .اين
سازمان داراي دپارتمانهاي مختلفي ميباشد که هريك فعاليت مشخصي را بر عهده دارند .در ادامه به اين فعاليتها اشاره شده
است.
 -1-2-1-1نظارت

اين سازمان با استفاده از برنامههاي تقويت و پايش و پيادهسازي آنها به پايش ،ارزيابي و تقويت سيستم قدرت در تطابق با
استانداردهاي قابليت اطمينان ناحيهاي ميپردازد .تمامي گزارشهاي مرتبط با نظارت بايد در تطابق با دستورالعملهاي کاربردي
سايت نظارت  FRCCباشد.
 -1-2-1-2استانداردها

استانداردهاي قابليت اطمينان منطقهاي  FRCCبهمنظور بهرهبرداري و برنامهريزي قابلاعتماد سيستم قدرت در اين منطقه
بهکار گرفته ميشوند .استانداردهاي منطقهاي  ،FRCCاستانداردهاي قابليت اطمينان  NERCرا پيادهسازي ميکند و يا اينکه
فراتر از آن به مباحثي ميپردازد که در استانداردهاي قابليت اطمينان  NERCبه آن پرداخته نشده است و به طور جزيي آنها
را مورد بررسي قرار ميدهد [ .]41فرايند توسعهي استاندارد قابليت اطمينان منطقهاي  FRCCداراي مشخصههاي زير ميباشد:

1- Apalachicola
2- Eastern Interconnection
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مراحل قانوني و تامين حقوق :1هر نهادي که به طور مستقيم و مادي توسط قابليت اطمينان سيستم قدرت تحت تاثير
قرار ميگيرد ،داراي اين حق ميباشد که در اين فرايند مشارکت کند.
باز بودن :2مشارکت براي هر نهادي که بهطور مستقيم و مادي توسط قابليت اطمينان سيستم قدرت تحت تاثير قرار
ميگيرد ،آزاد ميباشد .مشارکت مشروط به عضويت در  FRCCنخواهد بود.
تعادل :فرايند تدوين و توسعهي استاندارد قابليت اطمينان منطقهاي  FRCCبايد داراي تعادلي بين عالقههاي بخشهاي
مختلف داشته باشد و نبايد تحت تاثير عالقهي گروهي خاص باشد.
 -1-2-1-3ارزيابي قابليت اطمينان

بخش ارزيابي قابليت اطمينان  FRCCگزارشهايي بهمنظور نقش حمايتي  FRCCدر برنامهي ارزيابيهاي ساالنه قابليت
اطمينان  NERCبا ارزيابيهاي بلند مدت و فصلي منتشر ميکند .موضوعاتي که در اين ارزيابيها مورد توجه ميباشد ،عبارتند
از [:]42-49
 رزرو گردان
 کفايت منابع توليد و معيارهاي آن
 پيشبيني بار
 انتقال
 قابليت اطمينان سوخت
 منابع انرژي تجديدپذير
 -1-2-1-4آموزش

 FRCCتوسط  NERCبهعنوان ارائه دهندهي آموزش بهطور مداوم که ضوابط برنامهي آموزشي  NERCرا به رسميت
ميشناسد ،تاييد شده است .در اين راستا  FRCCسمينارها و کنفرانسهايي براي بررسي و نقش عملکرد انساني برگزار ميکند.
برنامههاي اضطراري کفايت ظرفيت يکي از دورههاي آموزشي براي کارکنان سيستمهاي قدرت ميباشد [.]41
1- Due Process
2- Openness
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 -1-2-1-5هماهنگ کنندهي قابليت اطمينان

سازمان  FRCCهماهنگکنندهي قابليت اطمينان براي منطقهي  FRCCميباشد FRCC .داراي مسئوليت و اقتدار عمل
براي انجام اقدامات مستقيم در ارتباط با اجراي استانداردهاي قابليت اطمينان و ديگر دستورات  NERCو  FRCCميباشد.
 FRCCيك شرکت واسطه را براي انجام دستورات هماهنگي قابليت اطمينان بهکار ميگيرد .اين شرکت داراي مسئوليت و
حق اقدام براي هر گونه فعاليت ضروري در تطابق با فرايند قابليت اطمينان بهمنظور حفظ قابليت اطمينان سيستم قدرت
 FRCCميباشد [.]41

 -1-3سازمان قابليت اطمينان منطقهي مرکزي -غربي
سازمان قابليت اطمينان منطقه مرکزي-غربي ( 1)MROيك سازمان غيرانتفاعي ميباشد که بهمنظور تضمين قابليت
اطمينان و امنيت سيستم برق در منطقهي شمال مرکزي امريکاي شمالي ،شامل بخشهايي از اياالت متحده و کانادا ،تشکيل
شده است.
 MROيکي از هشت سازمان منطقهاي در امريکاي شمالي است که تحت نظر قانونگذاران اياالت متحده بهوسيله يك
توافق با سازمان قابليت اطمينان برق آمريکاي شمالي همکاري ميکند و در کانادا نيز توسط تنظيمکنندههاي استاني نظارت
ميگردد .هدف اصلي  MROاطمينان از انطباق استانداردهاي قابليت اطمينان و انجام ارزيابيهاي منطقهاي از توانايي شبکه
براي برآوردهکردن تقاضاي برق ميباشد [.]50
 -1-1-3فعاليتها
 MROبراي حفظ و ارتقاي قابليت اطمينان سيستم قدرت در منطقهي  MROفعاليتها و گزارشهايي را بهطور منظم
صورت ميدهد .اين سازمان داراي دپارتمانهاي مختلفي ميباشد که هر يك فعاليت مشخصي را بر عهده دارد .در ادامه به اين
فعاليتها اشاره شده است.

1- Midwest Reliability Organization
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 -1-3-1-1ارزيابيها ،گزارشها و رويكردهاي قابليت اطمينان

 MROبررسيهاي فشردهاي از قابليت اطمينان منطقه و سيستمهاي بين منطقهاي انجام ميدهد NERC .اين مطالعات
منطقهاي را بهمنظور ارزيابي قابليت اطمينان شبکهي بههمپيوسته بهطور کلي جمعآوري ميکند MRO .همچنين بر روند توليد
در منطقه نظارت ميکند .ترکيب منابع سوخت توليد از منابع فسيلي/زغال سنگ ،برقآبي ،گازي/نفت ،هستهاي و بادي/زيست
توده ،سيستم قدرت را قابل اعتماد و مقرون به صرفه نگه ميدارد [.]50
در [ ]51معيارها و اقدامات  MROبهمنظور روند مطالعات قابليت اطمينان ارائه شده است .مرجع [ ]52به ارزيابي سناريوي
توليدات بادي در سال  2009و تاثيرات آن بر قابليت اطمينان ميپردازد .در [ ]53تاثير مدارشکنهاي انتقال مورد بررسي قرار
گرفته است.
 -1-3-1-2آناليز وقايع

 MROفرايند آناليز وقايع  NERCرا پيگيري ميکند و دستهبنديهاي مرتبط را براي آناليز وقايع منطقهاي مورد استفاده
قرار ميدهد.
 -1-3-1-3ارزيابي انتقال

هدف گروه ارزيابي انتقال فراهمکردن يك همانديشي براي بازنگري و بحث در مورد مسائل برنامهريزي و بررسي
فعاليتهاي مورد نياز مرتبط با قابليت اطمينان توسط استانداردهاي  MROو  NERCميباشد.
 -1-3-1-4رلههاي حفاظتي

هدف گروه رلههاي حفاظتي بررسي موضوعات کنترلي و رلههاي حفاظتي شامل حفاظت ژنراتورها و خطوط انتقال تحت
نظر  MROميباشد [.]50
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 -1-3-1-5آزمايش ژنراتورها

نيروي کار تستهاي ژنراتور ( 1)GTRTFيك گروه موقت ميباشد که توسط گروه ارزيابي قابليت اطمينان  MROتشکيل
يافته است که هدف آن آمادهسازي فايل راهنماي تست ژنراتورها براي رسيدگي به استانداردهاي تست ژنراتور NERC

ميباشد .اين فايل راهنما شامل تاييد قابليت توان حقيقي و راکتيو ،تاييد و مدلسازي سيستمهاي تحريك و کنترلهاي ولتاژ
ژنراتور ،تاييد پاسخ فرکانسي واحد ژنراتور ،هماهنگي کنترلهاي تنظيمکنندهي ولتاژ ژنراتور با قابليتهاي واحد و حفاظت و
عملکرد ژنراتور در طول نوسانات فرکانس و ولتاژ ميباشد [.]54

 -1-4شوراي هماهنگي برق شمال شرق
شوراي هماهنگي برق شمال شرق ( ،2)NPCCيك شرکت غيرانتفاعي در ايالت نيويورك است که مسئوليت ارتقا و بهبود
قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت بينالمللي و بههمپيوسته در شمال شرق امريکاي شمالي را عهدهدار ميباشد.
 NPCCماموريت خود را از طريق توسعهي استانداردهاي قابليت اطمينان منطقهاي و ارزيابي انطباق 3و اجراي
استانداردهاي قابليت اطمينان در سطح قاره و منطقه ،هماهنگي برنامهريزي سيستم ،طراحي و بهرهبرداري ،و ارزيابي قابليت
اطمينان( ،در مجموع" ،فعاليتهاي نهاد منطقهاي )"4وتعيين معيارهاي منطقهاي خاص ،و نظارت و اجراي تطابق با معيارها (در
مجموع" ،فعاليتهاي خدمات معيارها )"5انجام ميدهد [.]55
 NPCCعملکردها و خدمات را براي شمال شرق امريکاي شمالي از يك نهاد منطقهاي بينمرزي 6از طريق بخش نهاد
منطقهاي آن و همچنين خدمات معيار منطقهاي خاص 7را براي شمال شرق امريکاي شمالي از طريق بخش خدمات معيار
فراهم ميکند.

1- The MRO Generator Testing Review Task Force
2- Northeast Power Coordinating Council
3- Compliance Assessment
4- Regional Entity Activities
5- Criteria Services Activities
6- Cross-Border Regional Entity
7- Regionally-Specific Criteria Services
8- Criteria Services Division

8
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منطقهي جغرافيايي  NPCCشامل ايالت نيويورك ،نيوانگلند و همچنين ايالتهاي کانادايي اونتاريو ،کبك و ايالتهاي
دريايي نيوبرانزويك 1و نوا اسکوشيا 2ميباشد .بهطور کلي NPCC ،مساحت نزديك به  1/2ميليون مايل مربع با جمعيت يبيش
از  55ميليون نفر را پوشش ميدهد .در مجموع ،از چشمانداز انرژي خالص براي بار NPCC ،3حدود  %45آمريکا و  %55کانادا
را دربر ميگيرد .در ارتباط با کانادا ،تقريبا  %70از انرژي خالص کانادا براي بار در داخل منطقه  NPCCقرار دارد.
بخش نهاد منطقهاي  NPCCتحت يك توافق با سازمان قابليت اطمينان برق آمريکاي شمالي همکاري ميکند .اين توافق
اين موضوع را به رسميت ميشناسد که  NPCCشرايط را براي نمايندگي نقشهاي خاص ،مسئوليتها و اختيارات يك نهاد
منطقهاي بينمرزي برآورده کند ،همانطور که در بخش  215قانون فدرال برق در اياالت متحده و کانادا از طريق
تنظيمکنندههاي استاني يا يادداشت تفاهم دولتي (تفاهمنامهها) يا موافقتنامهها تعريف شده است.
 -1-1-4فعاليتها
 NPCCبراي حفظ و ارتقاي قابليت اطمينان سيستم قدرت در منطقهي  NPCCفعاليتها و گزارشهايي را بهطور منظم
انجام ميدهد .اين سازمان داراي گروههاي مختلفي ميباشد که هر يك فعاليت مشخصي را بر عهده دارند .در ادامه به اين
فعاليتها اشاره شده است [.]55
 -1-4-1-1استاندارد

به موجب اجرا و پيادهسازي يك توافقنامه نمايندگي منطقهاي با سازمان برق قابليت اطمينان ( )EROو يادداشت تفاهم
کانادايي قابل اجرا که توسط کميسيون فدرال انرژي تنظيم مقررات ( )FERCو مقامات ايالتي کانادا تاييد شده است ،حق ايجاد
استانداردهاي منطقهاي بهمنظور افزايش قابليت اطمينان سيستم قدرت بههمپيوسته و بينالمللي در شمال شرق امريکاي
شمالي توسط  EROبه شوراي هماهنگي برق شمال شرق ( )NPCCواگذار شده است .اين استانداردهاي منطقهاي مشخصتر
و دقيقتر از استانداردهاي قابليت اطمينان  EROخواهند بود .استانداردهاي منطقهاي توسط  NERCو  FERCتوسعه و
بازبيني ميشوند تا روش توسعهي استانداردهاي قابليت اطمينان منطقهاي  NPCCتصويب گردد.

1- New Brunswick
2- Nova Scotia
3- Net Energy for Load Perspective
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 -1-4-1-2نظارت بر رعايت قوانين قابليت اطمينان

ماموريت سازمان نظارت  ،NPCCنظارت بهطور جامع و مطابقتدادن با استانداردهاي قابليت اطمينان در ميان همه
کاربران ،صاحبان و بهرهبرداران سيستم قدرت در منطقه  NPCCميباشد .برنامهي نظارت بر رعايت قوانين و تقويت NPCC

با صداقت ،انسجام ،بهطور محرمانه ،مستقل و با بيطرفي انجام ميگردد.
 -1-4-1-3آناليز عملكرد و ارزيابي قابليت اطمينان

فعاليتهاي  NPCCدر اين بخش شامل ارزيابيهاي کوتاهمدت و بلند مدت منابع ،کفايت انتقال و ارزيابيهاي بهرهبرداري
ويژهي مسائل خاص قابليت اطمينان يا موقعيتهايي که ممکن است قابليت اطمينان را تحت تاثير قرار دهد ،از جمله ساز و کار
بازار ،توسعههاي تکنولوژي ،روند صنعت ،و يا سياستهاي عمومي ارائه شده ميباشد [.]56-57
 -1-4-1-4بهرهبرداري

گروه بهرهبرداري سيستم در  NPCCيك انجمن براي هماهنگي فعال قابليت اطمينان و بهرهبرداري را در بين نواحي
هماهنگ کنندهي قابليت اطمينان  NPCCو مناطق  NERCبهمنظور افزايش قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت به هم
پيوسته فراهم ميکند و آن را ارتقا ميدهد.

 -1-5شرکت قابليت اطمينان نخست
شرکت قابليت اطمينان نخست )RFC( 1يك شرکت غيرانتفاعي ثبتشده در ايالت دالور 2ميباشد که در تاريخ يکم ژانويه
سال  2006شروع به کار کرده است .ماموريت  RFCحفظ و افزايش امنيت و قابليت اطمينان خدمات برقي براي سيستمهاي
قدرت بههمپيوسته در منطقه جغرافيايي  RFCميباشد .در تاريخ  20ژوالي سال  ،2006سازمان قابليت اطمينان برق آمريکاي
شمالي بهعنوان سازمان قابليت اطمينان برق در اياالت متحده به موجب بخش  215قانون فدرال برق سال  2005تاييد شد.
همچنين در اين تاييديه ،حق اعطاي نمايندگي بهمنظور ارائه و اجراي استانداردهاي قابليت اطمينان در سازمانهاي منطقهاي

1- ReliabilityFirst Corporation
2- State of Delaware
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در نظر گرفته شده است RFC .يکي از هشت نهاد منطقهاي مصوب در شمال امريکا تحت نظارت سازمان قابليت اطمينان برق
آمريکاي شمالي ميباشد.
مسئوليت اوليهي  RFCکه مقر اصلي آن در فيرالون اوهايو 1ميباشد شامل توسعه استانداردهاي قابليت اطمينان و نظارت
بر رعايت استانداردهاي قابليت اطمينان براي تمام صاحبان ،بهرهبرداران و مصرفکنندگان سيستم برق و ارائهي ارزيابيهاي
فصلي و بلندمدت قابليت اطمينان سيستم قدرت در منطقه ميباشد [.]58
 -1-1-5فعاليتها
 RFCبراي حفظ و ارتقاي قابليت اطمينان سيستم قدرت در منطقهي  RFCفعاليتهايي را بهطور منظم صورت ميدهد .به
فعاليتهاي اين سازمان در زير اشاره شده است [.]59
 -1-5-1-1حفاظت از زيرساختهاي بحراني

ارتقاي امنيت فيزيکي و سايبري از زيرساختهاي ضروري الکتريکي از فعاليتهاي  RFCميباشد .اين گروه با پرسنل
مناسب از نهادهاي عضو  RFCبا توجه به المانهاي حفاظت زيرساختهاي کليدي به اين فعاليتها ميپردازد:
 حفاظت :شامل امنيت فيزيکي ،امنيت سايبري ،آمادگي و پاسخ اضطراري ،با تاکيد بر پيشگيري ،جلوگيري،
محدودکردن و دوره نقاهت بعد از حمالت تروريستي
 جلوگيري از ايجاد وقفه در سرويسدهي
 محدودکردن :براي محدودکردن عواقب در زمان و دامنه به چيزي کمتر از آنچه بوده است
 بازيابي :بازگشت به حالت عادي سريع و مديريت عواقب به طور موقت
 -1-5-1-2گروه اجرايي

گروه اجرايي  RFCمسئول حل و فصل مناسب و موفق تمام مسائل مربوط به کارهاي اجرايي از جمله تخلفات ممکن،
ادعاشده و تاييدشده ميباشد [.]58

1- Fairlawn, Ohio
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 -1-5-1-3گروه قابليت اطمينان

گروه قابليت اطمينان بهعنوان نهاد مشورتي فني براي  RFCجهت رسيدگي به فعاليتهاي مرتبط با قابليت اطمينان مورد
نياز توسط قوانين دادرسي  NERCو توافقنامهي هيئت منطقهاي از طريق بررسي و بحث در مورد فعاليتهاي منطقهاي عمل
ميکند ،و ممکن است توصيههايي براي بهبود يا پيشرفت پيشنهاد کند .اين گروه داراي زيرگروههايي ميباشد که در ادامه به
فعاليت آنها پرداخته شده است:
 زيرگروه ارزيابي منابع

فعاليتهاي مربوط به قابليت اطمينان منابع توليد  RFCدر زيرگروه ارزيابي منابع ( 1)RASانجام ميگيرد RAS .يك
انجمن فراهم ميکند که در آن به بحث دربارهي مسائل توليد و منابع مرتبط با قابليت اطمينان سيستم قدرت ميپردازدRAS .

همچنين مسئول توسعهي پارامترها و اهداف براي هدايت ارزيابي کفايت منابع منطقه و مسئول توليد و ارائهي ارزيابيهاي
قابليت اطمينان منابع منطقهاي ميباشد .اعضاي  RASبهطور معمول داراي رزومهي کاري در زمينهي برنامهريزي منابع و يا
داراي مسئوليتهاي برنامهريزي منابع ميباشند [.]60
 زيرگروه عملكرد انتقال

فعاليتهاي مربوط به قابليت اطمينان انتقال  RFCدر زيرگروه عملکرد انتقال ( 2)TPSانجام ميگيرد TPS .يك انجمن
فراهم ميکند که در آن که به بحث دربارهي مسائل انتقال مرتبط با قابليت اطمينان سيستم قدرت ميپردازد TPS .همچنين
مسئول توسعهي پارامترها و اهداف براي هدايت ارزيابي انتقال آيندهي منطقه و مسئول توليد و ارائهي ارزيابيهاي قابليت
اطمينان انتقال منطقهاي ميباشد .اعضاي  TPSبهطور معمول داراي رزومهي کاري در زمينهي برنامهريزي منابع و يا داراي
مسئوليتهاي برنامهريزي انتقال ميباشند [.]61

1- Resource Assessment Subcommitte
2-Transmission Performance Subcommitte
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 زيرگروه حفاظت

فعاليتهاي مربوط به ارزيابي قابليت اطمينان حفاظت انتقال و توليد  RFCدر زيرگروه عملکرد انتقال ( 1)PSانجام ميگيرد.
 TPSيك انجمن فراهم ميکند که در آن که به بحث دربارهي مسائل مربوط به حفاظت انتقال و توليد مرتبط با قابليت
اطمينان سيستم قدرت ميپردازد .اعضاي  PSبهطور معمول داراي رزومهي کاري در زمينهي حفاظت انتقال و توليد و يا داراي
مسئوليتهاي حفاظت انتقال و توليد ميباشند.
 زيرگروه بهرهبرداري

فعاليتهاي مربوط به ارزيابي قابليت اطمينان بهرهبرداري زمان واقعي 2سيستم  RFCدر زيرگروه بهرهبرداري ( 3)OSانجام
ميگيرد OS .يك انجمن فراهم ميکند که در آن به بحث دربارهي مسائل مربوط به بهرهبرداري سيستم مرتبط با قابليت
اطمينان سيستم قدرت ميپردازد .اعضاي آن بهطور معمول داراي تجربيات کاري يا داراي مسئوليت در زمينهي بهرهبرداري
سيستم ميباشند .همچنين اين گروه نقش کليدي در جمعآوري دادههاي بهرهبرداري سيستم و اشاعهي اطالعات دارد.
 -1-5-1-4استانداردها

هدف استانداردهاي  RFCبهرهبرداري و برنامهريزي منطقهاي و زير منطقهاي قابل اعتماد سيستم قدرت ميباشد.
استانداردهاي قابليت اطمينان منطقهاي  ،RFCاستانداردهاي قابليت اطمينان  NERCرا پيادهسازي ميکند و يا اينکه فراتر از
آن به مباحثي ميپردازد که در استانداردهاي قابليت اطمينان  NERCبه آن پرداخته نشده است و به طور جزيي آنها را مورد
بررسي قرار ميدهد [ .]58فرايند توسعهي استاندارد قابليت اطمينان منطقهاي  RFCداراي مشخصههاي زير ميباشد:
 فرايند اطالع عمومي و منصفانه :4فرايند توسعهي استاندارد قابليت اطمينان منطقهاي ،موقعيت و اطالعرساني
معقوالنه براي اظهارنظر عمومي فراهم کند .حداقل اين فرايند بهمنظور توسعهي يك استاندارد بايد شامل يك دورهي
اظهارنظر عمومي ،توجه و درنظرگرفتن اين نظرها ،و رايگيري از سهامداران عالقمند باشد.

1-Protection Subcommitte
2-Real-Time
3-Operations Subcommitte
4- Fair Process
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 باز بودن :1مشارکت براي هر نهادي که بهطور مستقيم و مادي توسط قابليت اطمينان سيستم قدرت  RFCتحت
تاثير قرار ميگيرد ،آزاد ميباشد .هيچ مانع مالي نبايد در پي مشارکت وجود داشته باشد .مشارکت نبايد مشروط به
عضويت در  RFCباشد و همچنين نبايد بهطور نامعقوالنه بر مبناي شرايط فني يا ديگر الزامات محدود گردد .حضور
در جلسات استانداردها براي اعضاي  RFCو ديگر مشارکتکنندهها آزاد است.
 تعادل :فرايند تدوين و توسعهي استاندارد قابليت اطمينان منطقهاي  RFCبايد داراي تعادل مناسبي بين عالقههاي
بخشهاي مختلف داشته باشد و نبايد تحت تاثير عالقهي گروهي خاص باشد .همچنين نبايد اين فرايند توسط دو
بخش عالقمند تحت سلطه قرار گيرد و هيچ بخشي نبايد بتواند يك موضوع را به نفع خود تمام کند.
 فراگير بودن :هر نهادي (شخص ،سازمان ،شرکت ،آژانس دولتي ،فردي ،و  )...با منافع مستقيم و مادي در سيستم
قدرت در حوزهي  RFCبايد داراي حق مشارکت در  )1بيان يك موقعيت و مبناي آن  )2داشتن آن موقعيت در نظر
گرفته شده  )3داشتن حق درخواست تجديد نظر باشد.
 شفافسازي :تمامي اقدامات مادي مربوط به توسعهي استانداردها بايد شفاف باشد .تمامي جلسات توسعهي
استانداردها بايد آزاد باشد و از طريق وب سايت  RFCاطالعرساني همگاني گردد.
 -1-5-1-5آموزش و تحصيالت

کارکنان آموزش  RFCبهطور نزديك و تنگاتنگ با متخصصان موضوعات مرتبط  ،RFCو کارکنان آموزش  NERCو
ديگر سازمانهاي منطقهاي بهمنظور تسهيل توسعهي برنامههاي آموزشي موثر براي پرسنل فني براي اعضاي  RFCو کارکنان
همکاري ميکند .آموزش در قالب سمينارها ،و کارگاههاي آموزشي ،و درسهاي گرفته شده از تجربيات گذشته ارائه ميگردد
[.]58

1- Openness
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 -1-6سازمان قابليت اطمينان برق جنوب شرق امريكاي شمالي
سازمان قابليت اطمينان برق جنوب شرق امريکاي شمالي ( 1)SERCيك سازمان غيرانتفاعي است که مسئوليت ارتقا و
بهبود قابليت اطمينان ،کفايت و زيرساختهاي حياتي سيستمهاي برق در تمام يا بخشي از  16ايالت مرکزي و جنوب شرقي را
دارا ميباشد .صاحبان ،بهرهبرداران و مصرفکنندگان سيستم برق در اين ايالتها در حدود  560000مايل مربع مساحت را به
خود اختصاص دادهاند و به عنوان منطقه  SERCشناخته شدهاند [.]62
 SERCيکي از هشت سازمان منطقهاي تحت نظر  NERCميباشد .سازمانهاي منطقهاي و تمام اعضاي  NERCبا
يکديگر بهمنظور حفاظت از قابليت اطمينان سيستمهاي برق در سراسر شمال امريکا همکاري ميکنند SERC .بهعنوان يك
نهاد منطقهاي با تفويض از  NERCبهمنظور ارائه و اجراي استانداردهاي قابليت اطمينان در منطقه عمل ميکند .از لحاظ
جغرافيايي به پنج زير منطقهي فرعي شامل منطقه مرکزي ،دلتا ،گيت وي ،جنوب شرقي و واکار 2تقسيم ميگردد [.]63
 -1-1-6نظارت بر رعايت قوانين
ماموريت بخش نظارت بر رعايت قوانين  ،SERCنظارت جامع و کامل و اجراي مطابقت با استانداردهاي قابليت اطمينان در
ميان همه کاربران ،صاحبان و بهرهبرداران سيستم قدرت در منطقه  SERCميباشد .نظارت بر رعايت قوانين و اجراي برنامهي
 SERCبا صداقت ،انسجام ،محرمانه ،انصاف ،استقالل و بيطرفي انجام ميگيرد .چشمانداز بخش نظارت بر رعايت قوانين
 SERCبهينهسازي قابليت اطمينان در سراسر منطقه  SERCاز طريق ايجاد فرهنگ پيروي در بين همه کاربران ،صاحبان و
بهرهبرداران سيستم قدرت ميباشد [.]62
 -1-1-7استانداردهاي قابليت اطمينان
هدف تالشهاي انجامشده در بخش استانداردهاي قابليت اطمينان  SERCتوسعه استانداردهاي قابليت اطمينان منطقهاي
الزم مطابق با برنامهي کاري سه سالهي  NERCو دستورات  FERCو پاسخدادن به نيازهاي قابليت اطمينان نوظهور ميباشد
[ .]62اين فعاليت ها شامل:
1- SouthEast Reliability Corporation
2- Central, Delta, Gateway, Southeastern and VACAR
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تسهيل بخشيدن تالشهاي گروه استانداردهاي  SERCکه بر فرايندهاي توسعه و نگهداري استانداردهاي SERC

منطقهاي ،معيارهاي منطقهاي ،و اسناد مرجع گروه نظارت ميکنند.


تسهيل بخشيدن تالشهاي تيم (يا تيمهاي) تهيهي پيش نويس استانداردهاي منطقهاي SERC

 فراهم آوردن راهنمايي /آموزش معنيدار و مفيد (قابل اعتماد) براي اشخاص ثبتنامشده در وضعيت توسعه
استانداردهاي قابليت اطمينان.
 ارتقاي تعامل فعال سهامداران  SERCدر توسعهي استانداردها و مشارکت و رهبري  SERCدر فرايند استاندارد
.NERC
 بر اساس درسهاي گرفتهشده از وقايع و رويدادهاي سيستم و عدم رعايت قوانين بهطور جدي يا مکرر ،حوزههاي
کليدي براي تمرکز فني بر آموزش يا فعاليتهاي ديگر براي بهبود عملکرد قابليت اطمينان در ميان نهادهاي ثبتشده
شناسايي ميگردند [.]64

 -1-7حوضچه توان جنوب غربي
تاريخچهي حوضچهي توان جنوب غرب )SPP( 1به سال  1941باز ميگردد ،هنگامي که  11شرکت برق منطقهاي بههم
پيوستند تا مصرف کارخانه آلومينيوم آرکانزاس را در تمام ساعات برآورده کنند تا نيازهاي دفاع در جنگ تامين گردد .پس از
جنگ ،کميته اجرايي  SPPتصميم گرفت که اين سازمان بايد براي حفظ قابليت اطمينان الکتريکي و هماهنگي آن پا بر جا
بماند .پس از قطعي برق شمال شرق در سال  ،1965ديگر شوراهاي قابليت اطمينان تاسيس شدند.
در سال  SPP ،1968به  12سازمان ديگر ملحق شد تا سازمان قابليت اطمينان برق امريکاي شمالي شکل گيرد SPP .به
عنوان يك سازمان غير انتفاعي آرکانزاس در سال  1994در  NERCگنجانيده شد .کميسيون نظارت بر انرژي فدرال SPP ،را
بهعنوان يك سازمان انتقال منطقهاي در سال  2004و يك نهاد منطقهاي در سال  2007تاييد کرد.
در امريکاي شمالي SPP ،يکي از  9اپراتور مستقل سيستم ( / 2)ISOسازمان انتقال منطقهاي ( 1)RTOو يکي از هشت
نهاد منطقهاي  NERCميباشد SPP .توسط  FERCموظف به تضمين قابل اعتماد منابع توان ،زيرساختهاي انتقال مناسب،

1- Southwest Power Pool
2- Independent System Operators
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و قيمتهاي عمده فروشي رقابتي برق ميباشدRTO/ISO.ها "کنترلکنندهي ترافيك هوايي" شبکه برق ميباشند.
RTO/ISOها صاحب شبکهي برق نميباشند؛ آنها به طور مستقل بهرهبرداري شبکه برق را دقيقه به دقيقه انجام ميدهند تا
اطمينان حاصل کنند که توان به مشتريان تحويل داده ميشود و قطعيهاي برق از بين ميرود [.]65
 -1-1-8فعاليتها
 SPPدر ليتل راك ،آرکانزاس قرار دارد و بيش از  570کارمند دارد SPP .خدمات زير را براي اعضا در  9ايالت آرکانزاس،
کانزاس ،لوئيزيانا ،مي سي سي پي ،ميسوري ،نبراسکا ،نيومکزيکو ،اوکالهما و تگزاس فراهم ميکند.
 -1-7-1-1هماهنگي قابليت اطمينان

 SPPجريان برق در سراسر منطقه را پايش ميکند و پاسخهاي منطقهاي را در شرايط اضطراري يا قطعي برق هماهنگ
ميکند .مسئوليتهاي بخش هماهنگکنندهي قابليت اطمينان  SPPدر طرح قابليت اطمينان هماهنگي قابليت اطمينان SPP

توصيف شده است.
 -1-7-1-2اداره تعرفه

" SPPخريد يك مرحلهاي"2را براي استفاده از خطوط انتقال منطقه فراهم ميکند و بهطور مستقل تعرفه انتقال با دسترسي
آزاد را با نرخها و شرايط ثابت اداره ميکند SPP .بيش از  8900درخواست خدمات انتقال در هر ماه را پردازش ميکند ،و
معامالت انتقال  SPPدر سال  2013بالغ بر  1/29ميليارد دالر بوده است.
 -1-7-1-3برنامهريزي منطقهاي

 SPPتضمين ميکند که مقدار توان ارسالي هماهنگ گردد و با توان دريافتي مطابقت کند.

1- Regional Transmission Organizations
2- One-Stop Shopping
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 -1-7-1-4برنامهريزي توسعه انتقال

فرآيندهاي برنامهريزي  SPPبه دنبال شناسايي محدوديتهاي سيستم ،توسعهي طرحهاي ارتقاي انتقال و پيگيري پيشرفت
پروژه براي اطمينان از اتمام بهموقع تقويت سيستم ميباشد [.]66
 -1-7-1-5بهرهبرداري بازار

مجتمع بازار 1در  1مارس سال  2014جايگزين بازار خدمات عدم تعادل انرژي 2شد .بيش از  100شرکتکننده در بازار براي
مجتمع بازار که شامل تعادل بازار روز بعد ،3تعادل در زمان واقعي ،4و بازارهاي حق تراکم انتقال براي بازار عمدهفروشي زمان
واقعي هستند ،ثبت شدهاند .مجتمع بازار انتظار ميرود تا  100ميليون دالر سود خالص ساالنه به شرکتکنندگان در آن برساند.
 -1-7-1-6نظارت

نهاد منطقهاي  SPPانطباق با استانداردهاي قابليت اطمينان فدرال و منطقهاي براي کاربران ،صاحبان و اپراتورهاي شبکه
برق منطقه را به اجرا در ميآورد [.]67
 -1-7-1-7آموزش

 SPPآموزش مداوم براي پرسنل بهرهبردار در منطقهي  SPPو همچنين ديگر منطقهها ارائه ميدهد .در سال  ،2013در
برنامه آموزش  SPPبيش از  36000ساعت کالس درس به  36سازمان ارائه شده است NERC .بيش از  25000ساعت
آموزش مداوم از  27سازمان به بيش از  900اپراتور به دست آورد [.]65

1- Integrated Marketplace
2- Energy Imbalance Service Market
3- Day-Ahead Balancing
4- Real-Time Balancing
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 -1-8نهاد قابليت اطمينان تگزاس
نهاد قابليت اطمينان تگزاس ( 1)TREنهاد منطقهاي مورد تاييد کميسيون تنظيم مقررات انرژي فدرال ( 2)FERCميباشد
که بهعنوان شوراي قابليت اطمينان منطقهاي تگزاس ( 3)ERCOTمطابق با قانون سياست انرژي در سال  2005شروع به
فعاليت نموده است TRE .يك شرکت غيرانتفاعي تگزاسي ميباشد [.]68
 TREتوسط توافقنامه نمايندگي خود با  NERCفعاليتهاي زير را در منطقه  ERCOTانجام ميدهد:


توسعه ،نظارت و مانيتورينگ ،ارزيابي و اجرا مطابق با استانداردهاي قابليت اطمينان NERC

 ارزيابي و گزارش دورهاي دربارهي قابليت اطمينان و کفايت سيستم قدرت
عالوه بر اين TRE ،توسط کميسيون خدمات عمومي تگزاس ) (PUCTو توسط  NERCمورد تاييد ميباشد و مجاز به
بررسي انطباق رعايت قوانين با پروتکل و راهنماهاي بهرهبرداري  ERCOTو همکاري با کارکنان  PUCTدر مورد هر گونه
نقض پروتکل ميباشد TRE .مستقل از تمام کاربران ،صاحبان و بهرهبرداران سيستم قدرت است.
 -1-1-9طرح نظارت بر رعايت قوانين و امور اجرايي
نظارت بر رعايت ،فرايندي ميباشد که از ارزيابي ،بررسي و مميزي بهمنظور اندازهگيري مطابقت با استانداردهاي قابليت
اطمينان  NERCاستفاده ميکند .نظارت بر امور اجرايي فرايندي ميباشد که تضمين ميکند نقض موارد تاييدشدهي اجباري
استانداردهاي قابليت اطمينان  NERCکاهش يابد.
 -1-1-10ارزيابي قابليت اطمينان و آناليز عملكرد
برنامهي ارزيابي قابليت اطمينان و آناليز عملکرد ( 4)RAPAنهاد قابليت اطمينان تگزاس ،مسائل ارزيابيهاي قابليت
اطمينان فصلي و بلندمدت کفايت منابع و قابليت اطمينان بهرهبرداري سيستم قدرت در شوراي قابليت اطمينان برق منطقهاي

1- Texas Reliability Entity
2- Federal Energy Regulatory Commission
3- Electric Reliability Council of Texas
4-Reliability Assessment and Performance Analysis
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تگزاس ( ،)ERCOTو همچنين بررسي وقايع و اختالالت سيستم ميباشد که شبکه قدرت منطقه ERCOTرا تحت تاثير قرار
ميدهد [.]69
 -1-1-11استانداردهاي قابليت اطمينان
 TREاز طريق فرآيندهاي خودش که مورد تاييد  FERCميباشد ،استانداردهاي قابليت اطمينان منطقهاي يا حتي فراتر از
اين استانداردها را بهطور جداگانه توسعه ميدهد و همچنين جزئيات بيشتري به آنها اضافه ميکند ،يا استانداردهاي قابليت
اطمينان  NERCرا پيادهسازي ميکند و يا مسائلي که در استانداردهاي قابليت اطمينان  NERCبه آن پرداخته نشده است را
توسعه ميدهد [.]70

 -1-9شوراي هماهنگي برق غرب
شوراي هماهنگي برق غرب  (WECC)1يك نهاد منطقهاي ميباشد که مسئول هماهنگي و ارتقاي قابليت اطمينان
سيستم قدرت در اتصال غربي است .عالوه بر اين WECC ،يك محيط براي هماهنگي بهرهبرداري و برنامهريزي فعاليتهاي
اعضاي خود همانطور که در آيين نامه  WECCتعيين شده است ،فراهم ميکند.
 WECCاز نظر جغرافيايي بزرگترين نهاد در بين  8سازمان منطقهاي که داراي موافقتنامهي نمايندگي با سازمان قابليت
اطمينان برق امريکاي شمالي ) (NERCهستند ،ميباشد .قلمرو خدمات  WECCاز کانادا تا مکزيك گسترده است .اين گستره
شامل آلبرتا و بريتيش کلمبيا ،مناطق شمالي از کاليفرنيا ،مکزيك و تمام يا بخشي از  14ايالت غربي مياني ميباشد [.]71
 -1-1-12استانداردها و برنامهريزي قابليت اطمينان
 WECCمطالعات و ارزيابيهاي گسترده و مورد نياز براي برنامهريزي و بهرهبرداري قابل اعتماد سيستمهاي قدرت در
اتصال غربي را انجام ميدهد .اين فعاليتها شامل مطالعات بلندمدت برنامهريزي با افق پنج و ده ساله ،مطالعات تراکم و
ارزيابيهاي تقاضا و منابع ميباشد [.]72

1-West Electric Coordination council
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 -1-1-13نظارت بر رعايت قوانين قابليت اطمينان
با توجه به گستردگي قلمرو خدمات و ويژگيهاي متنوع منطقه WECC ،و اعضاي آن با چالشهاي منحصر به فردي در
هماهنگ کردن بهرهبرداري سيستم بههمپيوسته و برنامهريزي بلندمدت مورد نياز براي ارائهي خدمات برق قابلاعتماد در
سراسر نزديك به  1/8ميليون مايل مربع روبرو هستند .از اين رو نظارت بر رعايت قوانين و هماهنگي بين آنها از وظايف مهم
اين شورا ميباشد [.]71

 -1-10شوراي قابليت اطمينان ايالت نيويورك
شوراي قابليت اطمينان ايالت نيويورك ( 1)NYSRCيك نهاد غيرانتفاعي ميباشد ،که بهعنوان يك شرکت با مسئوليت
محدود در ايالت دالور 2سازمان يافته است و ماموريت آن ارتقا و حفظ قابليت اطمينان خدمات برقي با توسعه ،نگهداري،
بهروزرساني و مقررات قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت نيويورك ميباشد که ميبايست با اپراتور مستقل سيستم نيويورك
و همهي نهادهاي درگير در انتقال برق ،خدمات جانبي ،معامالت توان و انرژي در سيستمهاي قدرت نيويورك هماهنگ باشد.
 NYSRCبايد ماموريت خود را بدون نيت و توجه به منافع (سود و زيان) تجاري هر يك از شرکتکنندگان در بازار انجام دهد.
ماموريت  NYSRCشامل نظارت بر رعايت قوانين قابليت اطمينان با همکاري و مشاوره با  NYISOبراي اطمينان و
دستيابي به انطباق قوانين قابليت اطمينان به دنبال پيروي از دستورالعمل مندرج در توافقنامه  NYSRC/ISOو همچنين
درنظرگرفتن هر گونه اقدامات ديگري که ممکن است براي انجام هدف توافقنامهي  NYSRCالزم باشد ،ميباشد.
 NYSRCتوسط کميته اجرايي که متشکل از سيزده عضو شامل نمايندگاني از شش صاحب فعلي خطوط انتقال (شرکت
برق و گاز هادسون مرکزي ،3شرکت تلفيقي اديسون نيويورك ،4مقامات برق النگ آيلند ،شبکه ملي اياالت متحده آمريکا،5
شرکت برق و گاز ايالت نيويورك ،6شرکت برق و گاز روچستر 7و مقامات برق ايالت نيويورك ،)8يك نمايندهي بخش
1- New York State Reliability Council
2- Delaware
3- Central Hudson Gas & Electric Corporation
4- Consolidated Edison Company of New York, Inc.
5- Long Island Power Authority, National Grid, USA,
6- New York State Electric & Gas Corporation
7- Rochester Gas & Electric Corporation,
8- The Power Authority of the State of New York
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فروشندگان عمدهفروشي (شرکتهاي توليدکنندهي برق مستقل نيويورك) و يك نمايندهي بخش مصرفکنندگان بزرگ ،يك
نمايندهي بخش شهرداريها و تعاون برق (آژانس برق شهري نيويورك) و چهار عضو که به هيچ يك از شرکتکنندگان در
بازار وابسته نيستند ،اداره ميشود.]73[ .
 -1-1-14مطالعات و گزارشهاي ارائهشده
مطالعات و گزارشهاي  NYSRCدر زمينهي قابليت اطمينان در سه زمينهي زير ميباشد:
 -1-10-1-1قوانين قابليت اطمينان

گروه قوانين قابليت اطمينان ( 1)RRSبازبيني ،توسعه و اصالح قوانين قابليت اطمينان  NYSRCرا براي حفظ يا بهبود
قابليت اطمينان سيستم قدرت مديريت ميکنند.
 -1-10-1-2نظارت بر رعايت قوانين مربوط به قابليت اطمينان

برنامه رعايت قوانين قابليت اطمينان  NYSRCبراي اندازهگيري و اطمينان از تطابق با قواعد قابليت اطمينان طراحي شده
است تا يك سيستم برق قابل اعتماد در ايالت نيويورك فراهم کند .گزارشهاي مرتبط با اين موضوع هر سال ارائه ميگردد
[.]74
 -1-10-1-3حاشيهي رزرو نصبشده

بهطور ساالنه يك مطالعهي فني توسط گروه ظرفيت نصبشده 2براي تعيين ميزان حاشيهي رزرو موردنياز صورت ميگيرد.
اين مطالعه مطابق با بخش  03-3توافقنامهي  NYSRCميباشد که بيان ميکند  NYSRCميبايست نيازهاي ظرفيت
نصبشده ساالنه در سطح ايالت را براي  NYSRCانجام دهد [.]75

1- The Reliability Rules Subcommittee
2- Installed Capacity Subcommittee
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 -1-11موسسه تحقيقاتي EPRI
موسسه تحقيقاتي سيستم قدرت الکتريکي ( 1)EPRIدر سال  1973بهعنوان يك نهاد تحقيقاتي و مستقل در حمايت از
فعاليتهاي صنعت برق اياالت متحده تاسيس شد .تاسيس اين سازمان دليلي بر بهرسميتشناختن تاثير انرژي الکتريسيته بر
زندگي مدرن بود .اين سازمان يك نهاد غيرانتفاعي بوده که بودجهي آن توسط صنعت برق تامين ميگردد EPRI .در درجه
اول يك سازمان مستقر در اياالت متحده ميباشد ،اما همکاريهاي بينالمللي را نيز بهطور گسترده انجام ميدهد .اين سازمان
انجام تحقيقات بر روي مسائل مرتبط با صنعت برق اياالت متحده را عهدهدار ميباشد.
سازمان  EPRIموضوعات مختلفي مانند توليد برق ،تحويل و استفاده از انرژي الکتريسيته را مورد بررسي و تحقيق قرار
داده و به نمايندگي از صنعت برق و مصرفکنندگان آن ،به مديريت يك برنامه تحقيقاتي گسترده ميپردازد و راهحلهاي
کوتاهمدت و بلندمدت براي چالشهاي موجود در زمينههاي تحقيقاتي براي صنعت برق ،مشتريان خود و جامعه ارائه ميدهد.
دانشمندان و مهندسان و همچنين کارشناسان دانشگاهها و محيطهاي آکادميك و صنعت در اين سازمان براي کمك به
چالشهاي موجود در صنعت برق گرد هم آمدهاند .اين سازمان ارائه خدماتي به بيش از  1000سازمان مرتبط با انرژي در 40
کشور دنيا را بر عهده دارد [.]76
سيستم قدرت آينده انعطافپذيرتر و به هم پيوستهتر خواهد شد EPRI .اين تغييرات را از طريق برنامههاي تحقيقاتي و
کاربردي ،توسعه تکنولوژي ،يکپارچهسازي ،همراه با تحقيقات علمي و زيست محيطي پوشش ميدهد .گستره تحقيقاتي اين
موسسه شامل موضوعات زير ميباشد [:]76
 توليد انرژي الکتريکي
مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي در اين حوزه شامل موارد زير ميباشد:
 سوختهاي فسيلي
 انرژي هستهاي
 انرژيهاي تجديدپذير
 تحويل انرژي الکتريکي
1- Electric Power Research Institute
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مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي در اين حوزه شامل موارد زير است:
 سيستمهاي انتقال و توزيع انرژي الکتريکي
 مدرنسازي شبکه برقرساني
 امنيت اطالعات
 منابع انرژي توليد پراکنده
 مصرف انرژي الکتريسيته
مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي در اين حوزه شامل موارد زير ميباشد:
 بازدهي انرژي
 سيستم حمل و نقل الکتريکي
 حفاظت از محيط زيست
مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي در اين حوزه شامل موراد زير است:
 تاثير انرژي الکتريکي بر محيط زيست
 سالمتي و ايمني
 -1-1-15مطالعات انجامشده توسط  EPRIبر روي قابليت اطمينان شبكههاي توليد
بخش توليد اين سازمان ،اطالعات ،فرآيندها و تکنولوژيها را در جهت بهبود قابليت اطمينان ،عملکرد و بهرهوري واحدهاي
با سوخت فسيلي موجود فراهم ميکند .اين پيشرفتها نقش مهمي در کاهش توليد گازهاي گلخانهاي ،کمبود آب در آينده،
بهحرکت درآوردن شرکتها بهمنظور بهبود داراييهاي کنوني و ساخت زيربناهاي جديد واحدهاي توليد کارآمدتر با
تکنولوژيهاي پيشرفتهي کنترل توليد گازهاي گلخانهاي خواهد داشت [ .]76برنامههاي تحقيقاتي در زمينهي قابليت اطمينان
در سطح توليد عبارتند از:
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 -1-11-1-1برنامهي واحدهاي سيكل ترکيبي

هزينههاي چرخه ترمويناميکي ،پيري زودرس ،خطرات شکست ،و عملکرد زيست محيطي از جمله مسائل مهم مؤثر بر
عملکرد ،قابليت اطمينان و هزينه واحد توليدي ميباشد .برنامههاي سيکل ترکيبي کمك ميکند که ريسك کميسازي گردد و
هزينههاي نگهداري و بهرهبرداري را کاهش دهد درحاليکه قابليت اطمينان و عملکرد را حفظ ميکند .هدف ،مديريت موثر اين
مجموعه داراييهاي مهم و بهطور گسترده مورد استفاده ميباشد.
 -1-11-1-2بهبود قابليت اطمينان المانهاي اصلي واحدهاي فسيلي

کاهش ايمني و دسترسپذيري بهدليل از کار افتادگيها و خرابيهاي اجزاي نيروگاههاي فسيلي بزرگ ،بهويژه در واحدهاي
فرسودهتر و قديمي ،دو موضوع کليدي در تحقيقات آينده ميباشد .برنامههاي قابليت اطمينان اجزاي اصلي  ،EPRIاطالعاتي
در مورد مکانيسمهاي فرسايش تجهيزات و مواد بحراني براي تکنولوژيهاي توليد پيشرفته فراهم ميکند و اطالعات مربوط به
استراتژيهاي مديريت عمر توربينهاي بخار و ژنراتور را توسعه ميدهد .اين برنامهها به شرکتها براي متعادلکردن خطرات و
هزينههاي بزرگترين و پرهزينهترين تجهيزات کمك ميکند .اين برنامهها به قرار زير ميباشند:
 برنامه بهبود دردسترسپذيري و عمر بويلر  -برنامه 63

1

 توربينهاي بخار ،ژنراتورها و سيستمهاي کمکي  -برنامه 65

2

 تعمير و نگهداري واحدهاي توليد با استفاده از برنامههاي کاربردي ( - )GenMACبرنامه 104

3

 -1-11-1-3بهبود بهرهبرداري و نگهداري

اپراتورهاي نيروگاه بايد به طور مداوم عملکرد بهرهبرداري را بهبود دهند و از يك رويکرد واکنشي به يك رويکرد
پيشگيرانه براي تعمير و نگهداري بهمنظور برآورده کردن اهداف قابليت اطمينان تغيير شيوه دهند .برنامههاي تعمير و نگهداري
و بهرهبرداري ،راه حلهاي يكپارچه که باعث بهبود اثر بخشي و ايمني بهرهبرداري ،کاهش هزينههاي تعمير و نگهداري ،و
ارائه پشتيباني فني براي کارکنان واحدهاي توليدي را مورد خطاب قرار ميدهد .اين برنامهها به قرار زير ميباشند:

1- Boiler Life and Availability Improvement Program - Program 63
2- Steam Turbines-Generators and Auxiliary Systems - Program 65
3- Generation Maintenance Applications Center (GenMAC) - Program 104
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1

 تکنولوژي و مديريت تعمير و نگهداري  -برنامه 69
 تکنولوژي و مديريت بهرهبرداري -برنامه 108

2

3

 -1-11-1-4تحقيقات هستهاي

فعاليتهاي تحقيقاتي هستهاي در  ،EPRIتصميمگيري در مورد نقش انرژي هستهاي در برآورده ساختن تقاضاي انرژي
جهاني و مقابله با نگرانيهاي تغييرات آب و هوا را تسهيل ميبخشد EPRI .تحقيقاتي را انجام ميدهد تا تضمين کند انرژي
هستهاي بهعنوان يك گزينهي قابل اعتماد منبع توليد برق سالم ،اقتصادي و پاك با عدم انتشار گازهاي گلخانهاي باقي بماند.
از طريق همکاري جهاني با اپراتورهاي نيروگاه هستهاي ،سازمانهاي نظارتي ،و ديگر سازمانهاي پژوهشيEPRI ،

تکنولوژيهاي مقرونبهصرفه را که استفاده از داراييهاي هستهاي موجود را بيشينه ميکند و از استقرار تکنولوژيهاي جديد
هستهاي پشتيباني ميکند ،توسعه ميدهد .برنامههاي تحقيقاتي در زمينهي قابليت اطمينان در سطح توليد هستهاي عبارتند از:
 قابليت اطمينان تجهيزات

قابليت اطمينان تجهيزات نيروگاه هستهاي به پيادهسازي و نصب موفقيت آميز مهندسي و دقيق ،بهرهبرداري ،تعمير و
نگهداري ،و شيوههاي جايگزين قطعات توسط پرسنل آموزشدادهشده بستگي زيادي دارد .تحقيقات قابليت اطمينان تجهيزات
 EPRIعوامل عملکرد انساني ،برنامهريزي و فني را در مطالعات تحقيقي در مورد ابزارها ،تکنيكها و روشهاي پيادهسازي در
نظر ميگيرد که ميتواند ايمني و قابليت اطمينان کلي واحد توليد هستهاي را افزايش دهد .اين برنامهها به قرار زير ميباشند:
ابزار دقيق و کنترل ،4تعمير و نگهداري واحدهاي هستهاي با برنامههاي کاربردي 5و مهندسي واحد توليدي ()QA

6

 قابليت اطمينان سوخت :کمبود و دردسترسنبودن بهموقع سوخت و مسائل بهرهبرداري ميتواند متحمل دهها ميليون
دالر هزينه براي هر بار وقوع رويداد گردد .تحقيقات قابليت اطمينان سوخت  EPRIپايههاي فني براي اجتناب از اين
1- Instrumentation, Controls, and Automation - Program 68
2- Maintenance Management & Technology - Program 69
3- Operations Management & Technology - Program 108
4- Instrumentation and Control
5- Nuclear Maintenance Application Center
)6- Plant Engineering (QA
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مشکالت با بررسي ريشههاي آن ،تجزيه و تحليل ميلههاي سوخت از کار افتاده ،1و توسعه دستورالعملهاي قابليت
اطمينان سوخت را پايهريزي و توسعه ميدهد .تحقيقات بلندمدت قابليت دردسترسبودن مفاهيم سوخت پيشرفته را
ارزيابي ميکند که ميتواند زمان بيشتري را براي کاهش اقدامات در شرايط حادثه ارائه کند.
 پيري /تخريب مواد :عملکرد طوالنيمدت و يکپارچگي ساختاري اجزاي نيروگاه هستهاي را ميتوان از طريق درك
باال از خواص مواد ،مکانيزمهاي خوردگي ،فعل و انفعاالت شيميايي آب و شيوههاي بهرهبرداري و مديريت واحد توليد
هستهاي افزايش داد .تحقيقات پيري و تخريب مواد  EPRIکمك ميکند تا صاحبان نيروگاههاي هستهاي عمر واحد
توليدي خود را بيشينه کنند ،تکنولوژيها را براي رسيدگي به پيري و تخريب مواد توسعه دهند ،حوادث را پيشبيني و
از آن جلوگيري کنند و ظرفيت ،قابليت اطمينان و در دسترسپذيري واحد را بهبود دهند.
 برنامه قابليت اطمينان مواد راکتور تحت فشار آب
 مديريت ريسك و ايمني :تکنيكهاي ارزيابي ريسك و ايمني ،صاحبان نيروگاه هستهاي را قادر ميسازد تا طراحي،
تعمير و نگهداري و تصميمگيريهاي بهرهبرداري مناسبتري اتخاذ کنند و به بهرهبرداري امنتر و مقرونبهصرفهتر
واحدهاي هستهاي کمك ميکند EPRI .مدلهاي ريسك و ايمني را توسعه و تصحيح ميکند تا اطمينان حاصل شود
که تصميمگيريها بر مبناي اين مدلها بوده و تجربههاي بهرهبرداري و پيشرفتهاي محاسباتي کنوني را منعکس
کند .فعاليتهاي پژوهشي همچنين کمك ميکند تا ريسكهاي ناشي از سيستم داخلي واحد هستهاي و خطرات
خارجي از جمله زلزله ،سيل ،آتش سوزي ،گردباد ،و تهديدات امنيتي کميسازي گردد.
 -1-11-1-5ليست مطالعات انجامشده

 مطالعهي قابليت اطمينان نيروگاههاي برقآبي []77
 طراحي با قابليت اطمينان زياد مدارهاي کنترلي و لوازم جانبي توربينهاي گازي []78
 کدگذاري تجهيزات استاندارد براي گزارشهاي قابليت اطمينان توربين گازي []79
 تاثير شرايط بازار گاز طبيعي بر نيازهاي انعطافپذير سوخت براي واحدهاي توليد توان موجود و جديد []80
1- Failed Fuel Rods
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 ارزيابي قابليت اطمينان ايستگاه توليد توان کرونادو]81[ 1
 مديريت ريسك مبناي تجهيزات نيروگاهي []82
 طراحيهاي ژنراتور و توربين بخار براي کاربردهاي سيکل ترکيبي []83
 ارزيابي مهندسي بازبيني از کندانسور براي واحدهاي فسيلي سايکلي (چرخهاي) []84
 روشهاي ارزيابي و ابزارهاي بهرهبرداري براي قابليت اطمينان شبکه []85
 راهنماي تعمير و نگهداري پيشبينانه براي چرخهاي توربين احتراق و واحدهاي سيکل ترکيبي []86
 تاثير مالحظات بهرهبرداري بر شاخصهاي قابليت اطمينان مورد استفاده براي برنامهريزي توليد []87
 دستورالعملها و مشخصات فني براي نيروگاههاي فسيلي با قابليت اطمينان زياد []88
 ارزيابي قابليت اطمينان و دسترسپذيري واحدهاي توليد توان سيکل ترکيبي داخلي انتخاب شده]89[ 2
 تاثير توليدات انرژي بازگشتپذير توزيعشده بر بهرهبرداري و قابليت اطمينان ريزشبکهها []90
 دستورالعمل راهنما براي ارزيابي قابليت اطمينان و برنامهريزي قابليت اطمينان مبنا  -بررسي ابزارها براي
برنامهريزي قابليت اطمينان []91
 تعمير و نگهداري کاربرد محور واحدهاي هستهاي]92[ 3
 مقدمهاي بر مدلسازي ارزيابي ريسك واحدهاي توليد توان []93
 تاثير فاکتورهاي بهرهبرداري بر دسترسپذيري بويلر []94
 برنامهاي براي ادغام پيشبينيهاي تخريبي نوآوريهاي تکنولوژي در ارزيابيهاي ريسك توليد توان []95
 مقايسه کمي و کيفي (ارزيابي ريسك توليد) تکنيكهاي ارزيابي قابليت اطمينان تجهيزات []96
 -1-1-16مطالعات انجامشده توسط  EPRIبر روي قابليت اطمينان شبكههاي توزيع و انتقال
تجديدساختار در سيستمهاي قدرت ،افزايش تقاضا براي بهبود قابليت اطمينان ،کاهش هزينهها و تاکيد بر عملکرد رقابتي
بازارهاي انرژي الکتريکي بر اهميت بهکارگيري مالحظات قابليت اطمينان در مساله برنامهريزي و بهرهبرداري از شبکههاي
1- Coronado
2-Selected Domestic Combined-Cycle Power-Generating Plants
3- Nuclear Maintenance Applications Center
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قدرت افزوده است .سازمان  EPRIاز سال  1993شروع به توسعه روشها و الگوريتمهاي برنامهريزي شبکههاي توزيع نموده
که هدف آن تعيين طراحي مقرون بهصرفه شبکههاي توزيع و انتقال با درنظرگرفتن استانداردهاي مختلف ميباشد .اين سازمان
از سال  1999بر لزوم بهکارگيري مالحظات قابليت اطمينان در مساله برنامهريزي و بهرهبرداري شبکههاي توزيع تاکيد نموده
است .در مساله برنامهريزي شبکههاي قدرت بايد بين هزينههاي انجامشده و قابليت اطمينان سيستم مصالحهاي صورت پذيرد.
نحوه درنظرگرفتن مالحظات قابليت اطمينان در مساله برنامهريزي شبکههاي قدرت يك سوال اساسي است .براي پاسخ به اين
سوال بايد جنبههاي زير را در نظر گرفت:
 قابليت اطمينان چگونه براي سيستمهاي توزيع و انتقال تعريف ميشود؟
 قابليت اطمينان در سيستمهاي توزيع چگونه ارزشگذاري ميشود؟
 چگونه ميتوان قابليت اطمينان در شبکههاي توزيع را کنترل نموده و يا آن را بهبود بخشيد؟
 از چه روشهايي ميتوان به ارزيابي ،اندازهگيري و يا پيشبيني قابليت اطمينان در شبکههاي توزيع پرداخت؟
براي پاسخگويي به اين سواالت تحقيقات گستردهاي در سازمان  EPRIانجام شده است .در [ ]97قابليت اطمينان در
شبکههاي توزيع مورد بررسي قرار گرفته و بهمنظور توسعه روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان در شبکههاي توزيع ،تحقيقاتي که
تاکنون در اين زمينه انجامشده بهصورت يك بانك اطالعاتي گردآوري شده است .در ادامه به معرفي قابليت اطمينان پرداخته
شده و تعاريف آن از نگاه مصرفکننده و شرکت توزيع مورد بررسي و نقد قرار گرفته است .تفاوتهاي بين مفهوم قابليت
اطمينان تجهيزات مورد استفاده و قابليت اطمينان شبکه نيز از جنبههاي مختلف بيان شده است.
روشهاي ارزيابي و پيشبيني قابليت اطمينان شبکههاي توزيع و همچنين شاخصهاي مورد استفاده براي ارزيابي عملکرد
تجهيزات و شبکه مانند تعداد خرابي ،مدت زمان خرابي و تداوم سرويسدهي نيز مرور شده است .همچنين در اين گزارش
اقدامات صورتگرفته توسط شرکتهاي توزيع در رابطه با قابليت اطمينان سيستم بررسي شده است .در اين مرجع رابطه ميان
اقدامات رگوالتوري و نقش آن در برنامهريزي قابليت اطمنان شبکه ،تکنيكهاي ارزيابي و اندازهگيري ،جمعآوري اطالعات و
تصميمهاي بهرهبرداري و سرمايهگذاري مورد بررسي قرار گرفته است .در انتها به بررسي مسائل مربوط به کيفيت توان و رابطه
آن با قابليت اطمينان سيستم پرداخته شده و اقدامات انجامگرفته توسط شرکتهاي توزيع در اين زمينه مانند جمعآوري
اطالعات مرتبط و نحوه انتخاب تجهيزات بهمنظور بهبود کيفيت توان شبکه مورد بررسي قرار گرفته است.
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در اين گزارش مطالعات صورت گرفته بر روي قابليت اطمينان شبکههاي توزيع در قالب موضوعات زير تقسيمبندي شده
است:
 اندازهگيري و تعاريف قابليت اطمينان
مفهوم قابليت اطمينان را ميتوان از جنبههاي گوناگون مورد بررسي قرار داد .بدين منظور در اين قسمت به مرور تعاريف
مختلف ارائه شده در مقاالت و مطالعات مختلف براي مفهوم قابليت اطمينان در شبکههاي توزيع از نگاه مصرفکننده ،شرکت
توزيع و رگوالتور پرداخته شده و در ادامه سه جنبه مهم از قابليت اطمينان ،مفاهيم کفايت سيستم (تامين ظرفيت موردنياز)،
امنيت (توانايي تحمل و مقابله با پيشامدهاي احتمالي) و کيفيت (مشخصات فرکانس ،ولتاژ و هارمونيکي قابلقبول) معرفي شده
است .در کنار تعاريف مختلف ارائهشده براي قابليت اطمينان ،روشهاي مختلفي نيز براي ارزيابي و اندازهگيري آن در
شبکههاي توزيع ارائه شده است .ارزيابي قابليت اطمينان فاکتورهاي مهمي از جمله تعداد خرابيها ،مدت زمان خرابي ،ميزان
شدت وقوع خرابي و گستره آن را مورد مطالعه قرار ميدهد .شرکتهاي مختلف از شاخصهاي مختلفي براي ارزيابي عملکرد
شبکه تحت پوشش خود استفاده مينمايند .در ادامه اين بخش انواع شاخصهاي احتماالتي پرکاربرد و نحوه محاسبه آنها
معرفي شده و سپس اقدامات و مطالعات صورتگرفته جهت يکسانسازي شاخصهاي مورد استفاده و محكزني استانداردهاي
قابليت اطمينان نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
 خطاها و خرابيها
در اين گزارش مطالعات قابليت اطمينان در اين حوزه به دستههاي زير تقسيم ميشود:
 مطالعه نرخ خرابي بر اساس نوع تجهيز (مانند ترانسفورماتور ،بانك خازني ،کابل و غيره)
 مدت زمان وقوع خرابي
 داليل ايجاد خرابي (مانند آب و هوا ،تصادف ،بارگذاري زياد و غيره)
 تقسيمبندي نوع خطاها (براي مثال بر اساس اينکه در شبکه توزيع رخ داده و يا در شبکه انتقال ،خود به
خود رفع ميشود و يا موجب عملکرد تجهيزات کليدزني خواهد شد ،موجب خاموشي خواهد شد و غيره)
 بهبود قابليت اطمينان
در اين گزارش همچنين اقدامات صورتگرفته توسط شرکتهاي مختلف جهت بهبود قابليت اطمينان شبکههاي توزيع مورد
بررسي قرار گرفته است .بر اساس اين مطالعات اين حوزه به دستههاي زير تقسيم شده است:
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 اقدامات صورتگرفته جهت بهبود قابليت اطمينان تجهيزات مورد استفاده
 بررسي سياستهاي مختلف پيادهسازيشده در حوزه تعمير و نگهداري و تاثير آن بر قابليت اطمينان
شبکه توزيع
 بهبود قابليت اطمينان سيستم از طريق بهبود اتصاالت شبکه ،افزايش تجهيزات حفاظتي و کليدزني
 موضوعات رگوالتوري
هرجا که انحصار وجود داشته باشد ،اولين قشري که آسيبپذير است ،مشتريان و مصرفکنندگان خواهند بود .شرکتهاي
توزيع ،برق را با هر کيفيت و قيمتي که بخواهند ارائه ميدهند و از آنجاييکه انتخاب دومي براي مصرفکنندگان وجود ندارد،
بهناچار مجبور به پذيرش آن هستند .براي حل اين معضل مقرراتي وضع شده است که قانونگذار 1بهوسيله اين مقررات قادر
خواهد بود بر عملکرد شرکتهاي انحصاري کنترل داشته يا اصطالحا عملکرد شرکتهاي توزيع را تنظيم کند.
منظور از تنظيم 2فرآيندي است که طي آن يك سازمان به نظارت و تدوين قوانين براي شرکتهاي تحت نظارت خود
ميپردازد .تنظيم ميتواند در رفتار محدوديت ايجاد کند ،تشويقهاي خوب يا بد در نظر گيرد و راه مداخالت سياسي را
تشخيص و کاهش دهد .تنظيم در سيستم توزيع برق ،قانونگذاري براي بازيگران اين قسمت (بهويژه شرکتهاي توزيعکننده
برق) از سيستم قدرت است؛ که قيمتگذاري يکي از مهمترين بخشهاي آن است .با توجه به وجود بخشهاي انحصاري در
سيستم توزيع مثل شبکه و تجهيزاتش ،تنظيم مقررات به عنوان کليدي ،قفل نحوه قيمتگذاري اين خدمات و نظارت بر آنها
را باز ميکند.
در اين مطالعات به بررسي و تعيين معيارها و استانداردهاي اجباري و اختياري قابليت اطمينان شبکههاي توزيع و انتقال
پرداخته و تاثير اين اقدامات مورد نقد قرار گرفته است .قانونگذاري در حوزه قابليت اطمينان شبکههاي توزيع چندان معمول
نيست و اقدامات اندکي در اين حوزه انجام شده است .بهعنوان نمونهاي از اين اقدامات ميتوان به لزوم مالحظه معيار
پيشامدهاي مرتبه دوم در طراحي شبکه توزيع اشاره نمود که از سوي کميته خدمات عمومي نيويورك ( )NPCCبه شرکت
يکپارچه اديسون 3در پي خاموشيهاي گسترده ابالغ شده است .تعيين جريمه و پاداش از سوي قانونگذاران بر عملکرد
شرکتهاي توزيع از ديگر اقدامات صورتگرفته در اين حوزه ميباشد .همچنين گزارشدهي از عملکرد ساالنه شرکتها در
1- Regulator
2- Regulation
3- Consolidated Edison
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حوزه قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و توزيع نيز از موضوعات مهمي است که در اين قسمت بر آن تاکيد شده است .بر اساس
قوانين وضعشده شرکتهاي توزيع موظفند در حوزههاي زير گزارشدهي نمايند:
 برنامهريزي براي سرمايهگذاري جهت بهبود قابليت اطمينان تجهيزات شبکههاي توزيع و انتقال
 پيادهسازي طرحهاي پيشين
 تعداد و مدتزمان وقوع خرابيها و تاثيرات آنها بر شبکه تحت پوشش هر شرکت
 مقايسه تعداد و مدت زمان خرابيها با ديگر شرکتها
 بررسي شرايط ،عمر ،عملکرد و قابليت اطمينان تجهيزات شبکههاي انتقال و توزيع
 هزينه ساخت و تعمير و نگهداري شبکه انتقال و توزيع
 ثبت و جمعآوري و نگهداري اطالعات مربوط به قابليت اطمينان شبکه و خرابي و قطعيهاي ايجادشده
در تداوم سرويسدهي به مشترکين
 موضوعات مرتبط با کيفيت توان
کيفيت توان در سه دسته کلي تقسيم ميشود :کيفيت ولتاژ ،کيفيت تجاري و قابليت اطمينان .کيفيت ولتاژ بيشتر بر روي
شکل موج ولتاژ تاکيد دارد .اين دسته شامل تغييرات فرکانس يا نوسانات در اندازه ولتاژ ،تغييرات کوتاهمدت ولتاژ (فرورفتگي
ولتاژ ،1برآمدگي ولتاژ 2و قطعيهاي کوتاهمدت) و حالتهاي گذرا ميباشد .کيفيت تجاري عمدتا مرتبط با توافقات بين شرکتها
و مشترکين است مانند شرايط اتصال مشترکين جديد ،نصب وسايل اندازهگيري ،چگونگي تنظيم صورتحساب و خواندن
کنتورها و چگونگي پاسخگويي به مشکالت و شکايات مشترکين .قابليت اطمينان مهمترين جنبه کيفيت توان است .قابليت
اطمينان شبکه بهوسيله توانايي شبکه براي تغذيه مداوم تقاضاي مشترکين تعريف ميگردد و به دو جزء کلي تقسيم ميشود:
کافيبودن ظرفيت توليد در بلندمدت و تغذيه مشترکين بدون هيچ قطعي.
انرژي الکتريکي بايد به شکلي به مصرفکنندگان تحويل داده شود که نيازهاي آنها را تامين نمايد .هرگونه تغيير در اين
نيازها و يا نحوه تحويل انرژي به مشترکين تاثير زيادي بر کيفيت توان شبکه خواهد داشت .کيفيت توان ويژگيهاي توان
تحويلي به مصرفکنندگان مانند سطح ولتاژ ،شکل موج و ميزان هارمونيكهاي موجود را مورد بررسي قرار ميدهد .با توجه به
1- Dips
2-Swells
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افزايش استفاده از ادوات الکترونيك قدرت در شبکههاي توزيع ،حساسيت بيشتر بارهاي موجود و افزايش بکارگيري سيستم
اتوماسيون در شبکههاي توزيع توجه به اين حوزه نيز افزايش يافته است.
در اين گزارش همچنين استانداردهاي موجود در اين زمينه معرفي شده و در ادامه مسائل کيفيت توان در شبکههاي توزيع
مورد بررسي قرار گرفته است و بر اساس آن مطالعات صورتگرفته در اين حوزه را ميتوان به سه دسته زير تقسيمبندي نمود:
 موضوعات مرتب با پايانههاي مصرف
 موضوعات مرتبط با شرکتهاي توزيع
 موضوعات مرتبط با توليدکنندگان تجهيزات
 مدلسازي قابليت اطمينان
ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي توزيع اطالعات ارزشمندي را در اختيار شرکتهاي توزيع قرار ميدهد و آنها را قادر به
تصميمگيري بهتر در اين زمينه مينمايد .بهعالوه اين امر شرکتهاي توزيع را قادر ميسازد تا نتيجه سرمايهگذاريها و
صرفهجوييهاي انجامشده در زمينه برنامه تعمير و نگهداري را پيشبيني نموده و از تاثير آنها بر روي نرخ خرابي تجهيزات و
قابليت اطمينان سيستم مطلع شوند .براي نيل به اين هدف در اين گزارش به بررسي مطالعات انجامگرفته در حوزه ارزيابي و
مدلسازي قابليت اطمينان شبکههاي توزيع پرداخته شده است.
اين مطالعات شامل ارزيابي قابليت اطمينان شبکه از طريق اطالعات ثبتشده و پيشبيني آن ميباشد .در ادامه به معرفي
تئوريهاي موجود در اين زمينه ،سطوح مختلف ارزيابي قابليت اطمينان ،دستهبنديهاي مختلف و نرمافزارهاي مورد استفاده
جهت ارزيابي و پيشبيني قابليت اطمينان پرداخته شده است .مدلسازي سري-موازي تجهيزات شبکه و روشهاي ارزيابي
قابليت اطمينان بهصورت مدلسازي رياضي و همچنين از طريق شبيهسازي (مونت کارلو) از ديگر موضوعاتي است که در اين
قسمت مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته است.
 تعيين هزينه قابليت اطمينان
کليه بخشهاي اقتصادي ،بر اثر وقوع خاموشي متحمل خسارت ميشوند که مقدار آن متاثر از وابستگي فعاليتهاي هر
بخش به انرژي الکتريکي ميباشد .محاسبه مقدار خسارت واردشده به مشترکان مختلف بر اثر قطع برق از جهات مختلف حائز
اهميت است که از جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 آگاهي مصرفکنندگان از نقش و جايگاه انرژي الکتريکي در فعاليتهاي جاري ايشان،
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 فراهمآمدن معيار و مباني پرداخت خسارت توسط عرضهکننده برق به مشترکان در صورت وقوع
خاموشي.
 امکان قيمتگذاري برق بر اساس هزينه نهايي توسط عرضهکننده که در اين صورت مشترك ميتواند
انرژي الکتريکي را با قابليت اطمينان موردنظر و در ازاي پرداخت هزينه مربوطه در دسترس داشته باشد.
 فراهمآمدن امکان برنامهريزي کوتاهمدت (برنامهريزي در حوزه بهرهبرداري 1و امنيت 2شبکه) ،ميانمدت
(برنامهريزي تعميرات پيشگيرانه 3و برنامهريزي تعميرات اصالحي )4و بلندمدت (برنامهريزي براي
گسترش و ارتقاء سطح تجهيزات بهمنظور تامين بار).
بدين منظور در اين قسمت به بررسي مطالعات انجامگرفته در زمينه تعيين هزينه و ارزش قابليت اطمينان پرداخته شده و
نحوه مالحظه اين هزينهها در فرايند بهرهبرداري و برنامهريزي شبکههاي توزيع نيز مورد مطالعه قرار گرفته است .مباحثي مانند
تعيين تابع هزينه خاموشي مشترکين و ارزش بار از دست رفته از ديگر موضوعاتي است که در اين بخش مورد توجه قرار گرفته
است .هزينه خاموشي از يك سو تحت تاثير عوامل اصلي تعيينکننده آن از قبيل زمان وقوع ،مدت زمان خاموشي ،و فرکانس
وقوع خاموشي است و از سوي ديگر شرايط و محيطي که خاموشي در آن واقع ميشود ،تاثير عمده و اصلي در هزينه خاموشي
دارد .بر اساس اين مطالعات ميتوان فاکتورهاي موثر در هزينه خاموشي را بهصورت زير تقسيمبندي نمود:
 ديدگاه هر مشترك نسبت به اثرات ناشي از خاموشي با توجه به هدف وي در استفاده از برق
 درك مشترکين از خدمات قابليت اطمينان
 زمان وقوع خاموشي
 مدت زمان خاموشي
 هشدار قبلي

5

اين سازمان در [ ]98به بررسي موضوعات فني-تخصصي در رابطه با تعيين ظرفيتهاي موردنياز منابع انرژي براي مراکز
داده و تسهيالت اينترنتي ،بررسي قابليت اطمينان اين سيستمها و کيفيت توان ارائهشده به اين مراکز و نحوه افزايش و بهبود
1-Operation
2- Security
3- Preventive Maintenance
4- Corrective Maintenance
5- Notification
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آن ميپردازد .در اين گزارش همچنين بر نقش قابليت اطمينان و کيفيت توان ارائه شده در افزايش کارايي و دسترسپذيري
مراکز داده و تجهيزات مخابراتي تاکيد ميشود .بررسي نقش سيمکشي و آرايش زمين مناسب ،تعيين استانداردهاي الزم در
زمينه قابليت اطمينان اين مراکز و تعيين برنامههاي استراتژيك جهت دستيابي به اهداف مورد نظر از ديگر فعاليتهاي
انجامشده در اين گزارش ميباشد.
در [ ]99به بررسي اقدامات و فعاليتهاي انجامگرفته در زمينه موضوعات مرتبط با قابليت اطمينان شبکههاي انتقال پرداخته
شده است .بررسي ابزارها و روشهاي موجود جهت ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبکههاي انتقال از ديگر اهداف اين
گزارش ميباشد .اين گزارش شامل دو مرحله است که در هر مرحله اهداف خاصي دنبال ميشود .مرحله اول داراي دو هدف
اصلي است .هدف اول بهبود روشهاي ارزيابي احتماالتي قابليت اطمينان شبکههاي انتقال با درنظرگرفتن عدم قطعيتهاي
موجود و بهکارگيري اين روشها براي ارزيابي حوزههاي مختلف جغرافيايي ميباشد .هدف دوم در اين مرحله توسعه ابزارهاي
بهرهبرداري مورد نياز جهت بهبود قابليت اطمينان شبکههاي انتقال در کوتاهمدت ميباشد .در مرحله دوم اين گزارش هدف
اصلي توسعه ابزارهاي مناسب در حوزه برنامهريزي جهت بهبود قابليت اطمينان شبکههاي انتقال ميباشد.
اقدامات پيشنهادي جهت بهبود قابليت اطمينان شبکههاي انتقال طبق اين گزارش بهصورت زير است:
 افزايش روشهاي بازار محور براي تضمين قابليت اطمينان خدمات الکتريکي ارائهشده
 حذف موانع موجود جهت افزايش استفاده از منابع توليد پراکنده
 پشتيباني و حمايت از استانداردهاي قابليت اطمينان الزامي در شبکههاي قدرت
 تعيين اقدامات و فعاليتهاي مورد نياز در مواقع اضطراري براي پيشامدهاي با احتمال اندك
 افزايش سرمايهگذاريهاي دولت در زمينه تحقيق و توسعه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت
 بررسي جامع نواقص و آسيبهاي موجود در شبکههاي قدرت
در [ ]100به بررسي فعاليتهاي قابليت اطمينان محور در شبکههاي توزيع مانند برنامهريزي و طراحي شبکههاي توزيع،
بهرهبرداري از شبکههاي توزيع ،بهبود قابليت اطمينان در اين شبکهها و ديگر فعاليتهاي مرتبط پرداخته شده است .همچنين
در اين گزارش اطالعات و فعاليتهاي مورد نياز براي کمك به شرکتهاي توزيع جهت ارتقاء قابليت اطمينان شبکه گردآوري
شده است.
بر اساس اين گزارش اقدامات انجامشده در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي توزيع در حوزههاي زير دستهبندي شده است:
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 برنامهريزي
در اين قسمت ابتدا فلسفه طراحي شبکههاي توزيع با درنظرگرفتن معيارهاي قابليت اطمينان ،فعاليتهاي مرتبط با
پيشبيني بار ،تجزيه و تحليل پيشامدهاي ممکن ،تعيين ظرفيت تجهيزات و تعيين ميزان بودجه الزم براي انجام اين فعاليتها
مورد مطالعه قرار گرفته و نقش آنها در قابليت اطمينان سيستم توزيع مورد بررسي قرار ميگيرد.
 طراحي شبکه
فعاليتهاي صورتگرفته در اين قسمت شامل طراحي پستها و فيدرهاي شبکه توزيع ،پيادهسازي طرح حفاظتي اضافه
جريان ،تنظيم رلهها و تپ ترانسفورماتورهاي موجود و مباحث مرتبط با تغيير آرايش شبکه ميباشد.
 ساخت و ساز
اقدامات و روشهاي موردنياز جهت نصب پستهاي توزيع ،فيدرهاي هوايي و زميني و بررسي ايمني سيستم در اين قسمت
مورد بررسي قرار گرفته و معرفي شده است.
 بهرهبرداري
موضوعات مورد بحث در اين بخش شامل آناليز پيشامدها ،بررسي خطاهاي انساني ،مديريت و آموزش منابع انساني،
اقدامات موردنياز در مواجه با پيك بار ،مديريت اتفاقات و برنامههاي بازيابي سيستم ميباشد.
 تعمير و نگهداري
در اين قسمت به بررسي اقدامات صورتگرفته در رابطه با برنامههاي تعمير و نگهداري و پايش تجهيزات موجود در شبکه
هوايي و زميني ،شاخهزني درختان و مديريت پوشش گياهي ،ارزيابي شرايط تجهيزات و تشخص عيب در آنها پرداخته شده
است.
در [ ]101استراتژيهاي مختلف شرکتهاي توزيع جهت بهبود کيفيت توان ارائهشده به مشترکين بررسي شده ،معايب و
مزاياي هر راهکار و هزينه الزم جهت پيادهسازي آن مورد مطالعه قرار گرفته است .از آنجاييکه بکارگيري تجهيزات موجود در
شبکههاي توزيع و انتقال جهت بهبود کيفيت توان هزينه بااليي داشته و مزاياي آن تنها براي تعداد محدودي مصرفکننده
قابل حصول است؛ شرکتهاي توزيع در جستجوي تجهيزات و روشهايي هستند که هزينه پاييني داشته و بتواند بخش
عمدهاي از مصرفکنندگان را تحت تاثير قرار دهد.
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اين گزارش بيشتر بر روي سه موضوع افت ولتاژ ،عدم سرويسدهي کوتاهمدت و بلندمدت متمرکز شده است و راهکارهايي
مانند افزايش تجهيزات کليدزني ،بهبود سيستم حفاظتي ،هماهنگي بهتر رلهها و استفاده از محدودکنندههاي جريان خطا در
ادامه پيشنهاد ميشود .در [ ]102به توسعه روشهايي جهت ارزيابي قابليت اطمينان پرداخته ميشود که در آنها قابليت اطمينان
سيستم در فرايند تصميمگيري در حوزه اقتصاد شبکههاي توزيع مورد توجه قرار ميگيرد .در اين گزارش مدلهاي استراتژي
سرمايهگذاري ناحيهاي و روشهاي الويتبندي جهت بکارگيري مالحظات قابليت اطميناني در مساله برنامهريزي شبکههاي
توزيع تغيير داده ميشوند .از ديگر اهداف اين مرجع بررسي روشهاي کاهش ريسك سرمايهگذاري در مساله طراحي شبکههاي
توزيع و ارائه روشي جهت ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توزيع با درنظرگرفتن پيشامدهايي با احتمال بسيار کم ولي با تبعات
باال ميباشد.
شکلگيري بازارهاي انرژي و تجديد ساختار در سيستمهاي قدرت چالشهاي جديدي در ساختار يکپارچه شبکه انتقال ايجاد
نموده و بررسي قابليت اطمينان شبکه انتقال در سطح تجهيزات موجود نيز اهميت فراواني يافته است .بدين منظور در [ ]103بر
لزوم وجود استانداردها و معيارهاي قابليت اطمينان جهت مقايسه عملکرد تجهيزات شبکه انتقال تاکيد شده است .بررسي
استانداردها و معيارهاي موجود در زمينه قابليت اطمينان تجهيزات شبکه انتقال و روشهاي محكزني عملکرد آنها ،شناخت
کاستيهاي موجود در اين زمينه ،بررسي ميزان توجه شرکتهاي توزيع به قابليت اطمينان تجهيزات از مهمترين اهداف اين
گزارش ميباشد.
در [ ]104نيز مشابه قبل ،قابليت اطمينان تجهيزات شبکه انتقال و معيار موردنياز جهت بررسي عملکرد آنها در اين حوزه
مورد مطالعه قرار گرفته است .برنامهريزي صحيح و مديريت مناسب براي دستيابي به تعادل بهينه ميان هزينههاي تعمير و
نگهداري تجهيزات و قابليت اطمينان سيستم ضروري است .بدين منظور در [ ]105به معرفي انواع برنامههاي تعمير و
نگهداري ،معرفي مباحث مديريت دارايي و بررسي برنامههاي تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور پرداخته شده است .از
اهداف اين گزارش ارائه راهکارهايي جامع جهت توسعه و مديريت برنامههاي تعمير و نگهداري شرکتهاي توزيع ميباشد.
همچنين در اين گزارش انواع مدهاي خرابي تجهيزات ،داليل ايجاد خرابي و تاثيرات آنها نيز مورد مطالعه قرار گرفته است.
تقاضا براي بهبود کيفيت توان و قابليت اطمينان سيستم ،افزايش قيمت سوختهاي فسيلي و نگرانيهاي زيست محيطي
سبب افزايش استفاده از منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو در سمت مصرف گرديده و در نتيجه نقش اين ادوات در بهبود
عملکرد شبکههاي توزيع اهميت فراواني يافته است .در [ ]106تاثير منابع توليد پراکنده بر کيفيت توان و قابليت اطمينان
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سيستم توزيع مورد توجه و بررسي قرار گرفته است .معموال تاثير اين ادوات بر روي شبکه توزيع به محل اتصال اين منابع به
سيستم وابسته است .بنابراين نياز به ابزارها و روشهايي جهت ارزيابي تاثير اين منابع بر عملکرد شبکه به ازاء سناريوهاي
مختلف و انواع تکنولوژيهاي موجود ميباشد که در اين گزارش به اين موضوع پرداخته شده است.
در اين گزارش موضوعات زير در بررسي نقش تکنولوژي منابع توليد پراکنده در قابليت اطمينان سيستم مورد بررسي قرار
گرفته است:
 تاثير اتصال منابع توليد پراکنده بر عملکرد ماشينهاي گردان در حين خطا
 تاثير مشارکت جريان خطاي منابع توليد پراکنده در عملکرد اشتباه کليدهاي قدرت
 تاثير جريان خطاي منابع توليد پراکنده بر هماهنگي ادوات حفاظتي موجود
هزينه حفظ قابليت اطمينان سيستم در نقطهاي مطلوب يکي از مهمترين عوامل در تعيين عملکرد قابلقبول شرکتهاي
توزيع ميباشد .براي دستيابي به اين هدف برنامههاي تعمير و نگهداري توسط اين شرکتها طراحي و برنامهريزي شده است.
بيشترين فايده در صورتي از اجراي اين برنامهها قابل حصول خواهد بود که تجهيزاتي که در معرض خطر وقوع خرابي قرار
دارند ،مورد توجه قرار گيرند.
بدين منظور در [ ]107به بررسي استفاده از تکنولوژي مادون قرمز در بازرسي وضعيت تجهيزات شبکه بهمنظور تعيين زمان
تعمير و يا جايگزيني آن پرداخته شده است .در [ ]108به بررسي تجديد ساختار و شکلگيري بازارهاي انرژي در کاليفرنيا
پرداخته شده است و چالشهاي پيش رو در زمينه تامين قابليت اطمينان مطلوب در اين شبکه مورد توجه قرار گرفته است .از
مهترين مسائلي که در اين تحقيق بدان پرداخته شده است ،ميتوان بررسي تضمين قابليت اطمينان مطلوب در شرايط بحراني
شبکه از طريق ساز و کار بازاري و همچنين تضمين قابليت اطمينان لحظهاي سيستم با توجه به شکلگيري بازارهاي نقطهاي
انرژي را نام برد .استفاده از شاخصهاي قابليت اطمينان جهت بررسي و مقايسه عملکرد شرکتهاي توزيع از اصليترين
روشهاي محكزني در اين حوزه ميباشد.
مرجع [ ]109-110ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توزيع را مورد توجه قرار داده و به بررسي متغيرهاي تاثيرگذار بر
شاخصهاي قابليت اطمينان و روشهاي بهبود اين شاخصها در شبکه توزيع ميپردازد .در اين تحقيق اطالعات مربوط به
اتفاقات و خرابيها در شبکه توزيع  24ايالت کشور آمريکا در  64شرکت توزيع در طول  10سال (سالهاي)2001-1992
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جمعآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .بر اساس اين گزارش ،عواملي که ميتوانند بر شاخصهاي محاسبهشده و
صحت و دقت آنها تاثيرگذار باشند ،به صورت زير است:
 طبقهبندي اطالعات
 رخدادهاي بزرگ
 خرابي و قطعيها
 خروجهاي برنامهريزيشده و يا برنامهريزينشده
 شبکه توزيع و يا شبکه انتقال
 ناحيه سرويسدهي
 شرايط جغرافيايي
 شرايط آب و هوايي
 پوشش گياهي
 عبور و مرور حيوانات
 فرايند جمعآوري اطالعات
 گزارش خرابي
 فرايند بازيابي شبکه
 اتصال مصرفکننده به شبکه
 آرايش شبکه
 روستايي ،شهري و يا حومه شهر
 مشخصات بار
 شبکه توزيع هوايي و يا زميني
 سطح ولتاژ
 سيستم حفاظتي
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مرجع [ ]111به معرفي و تشريح مفاهيمي مانند امنيت ،کيفيت توان ،قابليت اطيمنان و در دسترسپذيري در شبکههاي
قدرت پرداخته است .در ادامه به معرفي ويژگيهاي هر يك ،واژگان مرتبط با آنها و شاخصهايي که براي اندازهگيري عملکرد
سيستم قدرت در اين حوزهها استفاده ميشود ،ميپردازد .در [ ]112طراحي شبکههاي توزيع و انتقال بهمنظور بهبود قابليت
اطمينان و کيفيت توان سيستم مورد مطالعه قرار گرفته است .در اين تحقيق همچنين استانداردهاي مختلف قابليت اطمينان در
حوزه طراحي و بهرهبرداري از شبکههاي انتقال و توزيع بررسي شده است .از مهمترين عناوين مورد مطالعه در اين تحقيق موارد
زير را ميتوان نام برد:
 مسائل مرتبط با قابليت اطمينان و کيفيت توان
 استراتژيهاي حفاظتي
 مسائل مرتبط با ساخت و ساز شبکه
 حفاظت از حيوانات
 بهبود خطاهاي ناشي از برخود درختان
 حفاظت رعد برق ،برقگير و آرايش زمين
 مسائل مرتبط با انتخاب تجهيزات
 آرايشهاي مرسوم در طراحي شبکه
با توجه به افزايش فشارها از سوي مصرفکنندگان و قانونگذاران جهت حفظ و ارتقاء قابليت اطمينان سيستم با کمترين
هزينه ،مديريت دارايي در شبکههاي توزيع و انتقال اهميت فراواني دارد .تمرکز اصلي تحقيقات اخير سازمان  EPRIدر حوزه
مديريت دارايي توسعه ،مبنايي براي انتخاب گزينههاي مختلف تعمير و نگهداري و يا جايگزيني تجهيزات با حفظ تعادل ميان
ريسك نرخ خرابي تجهيزات و هزينههاي مربوطه ميباشد .بدين منظور در [ ]113تخمين نرخ خرابي تجهيزات به عنوان يکي
از ابزارهاي الزم در مديريت دارايي پرداخته شده است .هدف اصلي اين تحقيق ارائه اطالعات مورد نياز در مورد نرخ خرابي
تجهيزات و انواع برنامههاي تعمير و نگهداري پيشگيرانه و توسعه مدلي بهمنظور تخمين نرخ خرابي تجهيزات حفاظتي موجود
در شبکه توزيع مانند برقگيرها ،دژنکتورها ،فيوزها و بازبستها ميباشد.
مرجع [ ]114نيز مشابه مرجع قبل به تخمين نرخ خرابي ترانسفورماتورهاي موجود در پستهاي توزيع بهمنظور مديريت
بهتر دارايي ميپردازد .افزايش تدريجي دما و وقوع طوفان ميتواند از عوامل تاثيرگذار بر قابليت اطمينان سيستم توزيع و انتقال
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باشد .بدين منظور در [ ]115به بررسي تاثير شرايط آب و هوايي بر قابليت اطمينان سيستم قدرت پرداخته شده و اطالعات
سودمندي را در اين زمينه براي سياستگذاران در عرصه صنعت ،مديران اجرايي ،طراحان و بهرهبرداران سيستم قدرت ارائه
مينمايد .از اهداف اصلي اين گزارش بررسي تاثير تغييرات شرايط آب و هوايي و دماي منطقه بر نرخ خرابي تجهيزات،
شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم ،برنامههاي مديريت دارايي ،پستهاي انتقال و واحدهاي اتمي ميباشد.
در ساختار رقابتي امروز صنعت برق ،شرکتهاي توزيع جهت سرمايهگذاري بهتر در بهبود قابليت اطمينان شبکههاي خود
بايد درك درستي از ارزش قابليت اطمينان برق مصرفي از نگاه مشترکين داشته باشند .در [ ]116به تخمين هزينه ناشي از
خرابي و عدم سرويسدهي به انواع مشترکين پرداخته شده است .از اهداف اصلي اين گزارش تخمين هزينههاي خرابي
مصرفکنندگان خانگي ،تجاري و صنعتي و همچنين تعيين هزينههاي قابليت اطمينان در برنامهريزيهاي شبکههاي توليد،
انتقال و توزيع را ميتوان نام برد.
بر اساس مطالعات انجامشده فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان به صورت زير
خالصه نمود:
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شكل  :3-1مطالعات قابليت اطمينان سازمان EPRI

 -1-12سازمان NYISO
اپراتور مستقل سيستم نيويورك ( 1)NYISOيك شرکت غيرانتفاعي است که در قلب سيستم الکتريکي ايالت نيويورك قرار
داشته و وظيفه بهرهبرداري از شبکه انتقال ،نظارت و مانيتورينگ بازار انرژي الکتريکي در سطح عمدهفروشي و برنامهريزي
براي وضعيت انرژي پيش روي ايالت را عهدهدار است .همچنين  NYISOمسئوليت بهرهبرداري پايدار و قابل اطمينان حدود
 11000مايل از شبکه انتقال و تنظيم توان بيش از  500واحد توليدي را نيز داراست .جهت انجام فرايند برنامهريزيNYISO ،

1- New York Independent System Operator
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افقي  10ساله را در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت خود در نظر ميگيرد .از اهداف  NYISOميتوان به موارد زير اشاره
کرد:
 حفظ و بهبود قابليت اطمينان منطقه
 اجراي بازار انرژي الکتريکي عمدهفروشي به صورت کامال رقابتي ،آزاد و منصفانه
 برنامهريزي سيستم قدرت براي آينده
 تهيه اطالعات مستند و حقيقي براي سياستگذاران ،شرکتکنندگان در بازار انرژي و سرمايهگذاران در سيستم
قدرت
براي رسيدن به اهداف فوق اين سازمان شامل سه کميته مديريت ،کميته مرتبط با مسائل اقتصادي و کميته بهرهبرداري
ميباشد .از مهمترين مطالعاتي که در اين سازمان انجام ميشود ،ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 مطالعات برنامهريزي قابليت اطمينان :اين مطالعات جهت تعيين نيازمنديهاي حال حاضر شبکه قدرت در زمينه
قابليت اطمينان سيستم با توجه به روند گذشته مصرف انرژي در ايالت انجام ميشود.
 مطالعات برنامهريزي اقتصادي :اين مطالعات جهت ارزيابي وضعيت پيش رو و فعلي گرفتگي خطوط شبکه و
بررسي تاثير اقتصادي طرحهاي پيشنهادي بر کاهش گرفتگي خطوط انجام ميشود.
 مطالعات کفايت توليد :مطالعات کفايت توليد بهمنظور ارزيابي اينکه چه واحدهايي اکنون مورد استفاده قرار
گرفتهاند و اينکه چه واحدهايي بايد در آينده مورد استفاده قرار گيرند ،انجام ميشوند [.]117
همچنين موضاعاتي مانند شبکههاي هوشمند ،گستردگي بازارهاي بينمنطقهاي ،برنامهريزيهاي بينمنطقهاي توسعهيافته و
استفاده هر چه بيشتر از انرژيهاي پاك در زمره اولويتهاي تحقيقاتي اين سازمان قرار دارد .در [ ]118به معرفي برنامه جامع
برنامهريزي قابليت اطمينان اين سازمان پرداخته شده است .اين برنامه ابتدا زمينهاي را جهت ارزيابي نيازمنديهاي قابليت
اطمينان شبکه قدرت ايالت نيويورك فراهم نموده و در ادامه به بررسي راهحلهاي رگوالتوري و راهحلهاي مبتني بر ساز و کار
بازاري ميپردازد.
راهحلهاي مبتني بر بازار شامل منابع سمت مصرف (مانند اقدامات الزم در جهت صرفهجويي و کاهش مصرف) ،منابع
سمت توليد (مانند افزايش تعداد واحدهاي در زمان پيك و همچنين افزايش استفاده از انرژيهاي تجديدپذير) و تسهيالت
شبکه انتقال (مانند بهبود ظرفيت خطوط انتقال ،احداث خطوط جديد و قراردهاي انتقال انرژي) ميباشد .همچنين راهحلهاي
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رگوالتوري نيز شامل منابع سمت مصرف (برنامههاي صرفهجويي مالکان شبکه انتقال) ،تسهيالت شبکه انتقال (مانند احداث
خطوط جديد ،افزايش ظرفيت خطوط موجود با استفاده از ادواتي مانند بانكهاي خازني) و منابع سمت توليد (مانند ژنراتورهاي
جديد براي تامين پيك بار و بهبود عملکرد واحدهاي توليدي) ميباشد.
در مطالعات ارزيابي نيازمنديهاي قابليت اطمينان شبکه افقي ده ساله در نظر گرفته ميشود .عالوه بر اين ارزيابي ،تحليل
حساسيت و بررسي سناريوهاي مختلف نيز بهمنظور بررسي فرصتها و چالشهاي موجود در اين زمينه انجام ميگيرد .از
مهمترين موضوعاتي که در اين برنامه مورد توجه قرار گرفته است ،ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 توسعه منابع توليد
 از رده خارجنمودن واحدهاي موجود
 برنامههاي مالکان شبکه انتقال
 بررسي تنوع سوختي و در دسترسپذيري آنها
 تاثير تکنولوژيهاي نو مانند منابع توليد پراکنده
 بررسي عدم قطعيتهاي بار
 برنامههاي شبکههاي قدرت مجاور
همچنين در [ ]119اين سازمان به بررسي تاثير سياستهاي حفاظت از محيط زيست پرداخته است .از مهمترين مسائلي که
در اين رابطه مورد توجه قرار گرفته است ميتوان به استفاده از تکنولوژيهاي کنترلي نوين در کاهش اکسيدهاي نيتروژن،
تکنولوژيهاي بازيافت نوين و همچنين استفاده از انرژيهاي نو مانند انرژي بادي اشاره نمود .اين سازمان در [ ]120به معرفي
برنامه جامع روند برنامهريزي شبکه قدرت خود پرداخته است .مهمترين موضوعاتي که در اين گزارش به آن پرداخته شده است،
شامل موارد زير است:
 برنامهريزي شبکه انتقال
 برنامهريزي قابليت اطمينان شبکه قدرت
 ارزيابي گرفتگي خطوط شبکه
 بررسي سياستهاي موجود در اين زمينه
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همچنين اين سازمان در [ ]121موضوعات مرتبط با قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و توزيع را مورد بررسي قرار داده
است .بر اساس اين گزارش موضوعات مرتبط با قابليت اطمينان شبکههاي انتقال را ميتوان به صورت زير دستهبندي نمود:
 موضوعات رگوالتوري
 معيارها و استانداردهاي قابليت اطمينان
 توافقات و نحوه پيادهسازي و اجراي آنها
 برنامهريزي شبکههاي انتقال شامل روشها و روندهاي برنامهريزي ،توسعه شبکه و نصب خطوط جديد و
برنامهريزي براي شبکههاي بين منطقهاي
 بهرهبرداري از شبکه انتقال شامل موضوعات برنامهريزي بهرهبرداري ،برنامهريزي روز پيش ،بهرهبرداري بالدرنگ،
بسترهاي مخابراتي الزم و آموزش اپراتورها
 ارزيابي قابليت اطمينان شبکه انتقال شامل موضوعات معرفي شاخصهاي مورد استفاده ،آناليز امنيت سيستم
اطالعات مورد نياز جهت ارزيابي
همچنين موضوعات مرتبط با قابليت اطمينان شبکههاي توزيع را نيز ميتوان بهصورت زير دستهبندي نمود:
 برنامههاي مورد نياز براي شرايط اضطراري
 برنامههاي بازيابي سيستم
 برنامههاي مقابله با طوفان
 بهبود قابليت اطمينان شامل برنامههاي بهبود فيدرهاي توزيع ،برنامههاي کليدزني دستي و اتوماتيك و جايگزيني
کابلها و خطوط فرسوده شبکه توزيع
 موضوعات مرتبط با کيفيت توان سيستم توزيع
 ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توزيع
از ديگر موضوعاتي که در اين گزارش به آن پرداخته شده است شامل مالحظات مرتبط با هزينه قابليت اطمينان ،مسائل
مرتبط با حفاظت از محيط زيست و تاثير سياستهاي مختلف بر قابليت اطمينان شبکههاي توزيع و انتقال (بازدهي انرژي،
افزايش ناگهاني بار ،تغييرات و کنترل بار ،منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو ،تجديد ساختار در صنعت برق ،رتبهبندي
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شرکتهاي توزيع بر اساس عملکرد ،انواع مکانيسمهاي رگوالتوري) ميباشد .همچنين اين سازمان ،در اين گزارش جديدترين
موضوعات تحقيقاتي موجود در اين زمينه را بهصورت زير دستهبندي نموده است:
 از مدار خارجکردن واحدهاي توليدي فرسوده
 استفاده از واحدهاي هستهاي و چالشهاي مرتبط با آن
 ريسكهاي خارجسازي تجهيزات بهدليل شرايط بازار و قوانين زيست محيطي
 مسائل مرتبط با تنوع سوخت و در دسترسپذيري آنها
 پيري تجهيزات شبکه انتقال
 تغييرات بار
 شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي آن
 ذخيرهسازهاي انرژي ،خودروهاي برقي
بر اساس مطالعات انجامشده فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان بهصورت زير
خالصه نمود:
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شكل  :4-1مطالعت قابليت اطمينان سازمان NYISO

 -1-13سازمان CEA
انجمن الکتريسيته کانادا ( 1)CEAکه در سال  1891تاسيس شده است ،مرکز ملي مطالعات برق اين کشور و بخش پيشرو
در زمينه تجارت انرژي الکتريسيته در کانادا است .اعضاي اين سازمان متشکل از شرکتهاي توزيع و انتقال انرژي الکتريکي،

1- Canadian Electricity Association
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توليدکنندگان مستقل توان ،شرکتکنندگان در بازار انرژي الکتريکي و توليدکنندگان تجهيزات ميباشند که در حفظ پويايي
صنعت برق اين کشور مشارکت فعالي دارند .تامين ايمن ،پايدار و قابل اطمينان انرژي الکتريسيته با قيمتي کامال رقابتي از
اهداف اين سازمان ميباشد .همچنين مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي اين سازمان به صورت زير است:


زيرساختهاي صنعت برق

 بازدهي انرژي الکتريکي
 تکنولوژيهاي نو
 تنظيم مقررات در حوزه انرژي الکتريکي
 محيط زيست
 امنيت شبکه قدرت
اين سازمان از سال  1978با ايجاد سيستمي متمرکز اقدام به جمعآوري اطالعات پايايي و آمار خرابي در صنعت برق اين
کشور نموده است و امروزه يکي از جامعترين پايگاههاي اطالعاتي موجود در اين زمينه را داراست .برنامههاي تحليلي CEA

وظيفه آناليز اين اطالعات را برعهده داشته و گزارشاتي ساليانه در زمينه قابليت اطمينان سيستم توليد ،انتقال و توزيع کانادا
فراهم مينمايد .اهداف اين برنامه عبارتند از:
 فراهمنمودن تصويري جامع و دقيق از عملکرد سيستم الکتريکي در کل کشور کانادا
 کمك به فعاالن موجود در اين حوزه جهت بهبود عملکرد سيستم و تجهيزات ،افزايش کارايي عملياتي ،افزايش
ايمني کارکنان ،رضايت مصرفکننده و کاهش هزينهها.
پايگاههاي اصلي داده و حوزههاي گزارشدهي اين سازمان شامل موارد زير ميباشد:
 تجهيزات توليد توان (وضعيت عملکرد پيوسته ،خطاها و خرابيها)
اين بخش اطالعاتي در رابطه با عملکرد واحدهاي توليدي ارائه ميدهد .اين اطالعات ميتواند جهت محكزني عملکرد
واحدهاي توليدي ،تصميم گيري در مورد توسعه سيستم توليد و يا بهبود آن ،اجراي بهتر برنامههاي تعمير و نگهداري واحدهاي
توليدي و برنامهريزي سيستم قدرت جهت بهرهمندي حداکثري از آن مورد استفاده گردد.
 تجهيزات انتقال توان (خرابي خطوط ،ترانسفورماتورها ،کليد و داليل خرابي)
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اين بخش گزاراشاتي در رابطه با عملکرد تجهيزات شبکه انتقال در کشور کانادا فراهم مينمايد .اين اطالعات ميتواند
جهت محكزني عملکرد خطوط شبکه انتقال ،تصميمگيري در مورد ساخت و توسعه خطوط انتقال موجود ،برنامههاي تعمير و
نگهداري واحدهاي توليدي و برنامهريزي سيسم قدرت بهمنظور عملکرد بهينه مورد استفاده قرار گيرد.
 تداوم خدمات رساني شبکه توزيع (تعداد وقوع ،مدت و داليل خاموشيها ،شاخصهاي قابليت اطمينان)
اين بخش گزارشاتي در رابطه با قابليت اطمينان شبکه توزيع و تجهيزات موجود در آن ارائه ميدهد .با استفاده از اين
اطالعات ،شرکتهاي توزيع ميتوانند اهدافي را جهت بهبود قابليت اطمينان سيستم خدمات رساني مشخص نموده و
برنامههايي را در حمايت از برنامه هاي تعمير و نگهداري تجهيزات سيستم توزيع و تضعيف داليل ايجاد خطا تعيين نمايند.
شاخصهاي  SAIFI2 ،SAIDI1و  CAIDI3از جمله شاخصهايي هستند که در اين گزارشات از آنها استفاده ميشود .از اين
گزارش ميتوان جهت محكزني عملکرد شرکتهاي توزيع در مورد کيفيت خدمات ارائهشده به مشترکين مورد استفاده قرار
گيرد.
 سيستم قدرت (خاموشي شبکه انتقال و توليد به هم پيوسته)
اين بخش اطالعاتي را در مورد خرابيهاي محل اتصال شبکه توزيع به سيستم قدرت ارائه ميدهد .با تجزيه و تحليل
خرابيهاي موقتي و دائمي ،از اين گزارشات ميتوان جهت محكزني عملکرد شرکتهاي برق منطقهاي در مورد کيفيت
خدماترساني شبکه انتقال موجود در حوزه آنها استفاده نمود.
با توجه به روابط گسترده کشورهاي اياالت متحده و کانادا ،امنيت در حوزه انرژي الکتريکي براي اين دو کشور بهصورت
امنيت در بازار انرژي الکتريکي آمريکاي شمالي قابل تعريف ميباشد .سيستم قدرت آمريکاي شمالي که بازارهاي انرژي
الکتريکي اياالت متحده و کانادا را بههم متصل مينمايد ،يکي از پيچيدهترين و مطمئنترين شبکههاي قدرت الکتريکي است
که داراي تنوع گسترده منابع سوختي و شبکههاي انتقال بههم پيوسته ميباشد .پيوستگي شبکههاي قدرت اين دو کشور زمينه
تجارت گستردهتر و امنيت انرژي باالتر را فراهم مينمايد [.]122
بدين منظور در [ ]123به بررسي چالشهاي موجود در زمينه پيوستگي بازارهاي انرژي الکتريکي اين دو کشور و تاثير آن بر
امنيت شبکه برق آمريکاي شمالي پرداخته شده است .همچنين اين سازمان در [ ]124به بررسي استفاده از تکنولوژيهاي نو در
1- System Average Interruption Duration Index
2- System Average Interruption Frequency Index
3- Customer Average interruption Duration Index
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زمينه توليد انرژي الکتريکي پرداخته و اين مساله را از جنبههاي گوناگوني مانند هزينه و تاثير بر امنيت شبکه برق مورد توجه
قرار داده است.
همچنين اين سازمان در [ ]125در راستاي رسيدن به اقتصاد پايدار در حوزه انرژي الکتريکي و امنيت باالي شبکه قدرت
سه هدف اصلي را دنبال مينمايد:
 اعتالي تکنولوژيهاي پاك در جهت بهبود عملکرد زيست محيطي تجهيزات
 توسعه زيرساختهاي ايمن و قابل اطمينان شبکه قدرت
 تضمين امنيت تجارتهاي بين منطقهاي پايدار در حوزه انرژي
مهمترين اولويتهاي اين سازمان در حوزه انرژي الکتريکي شامل مواردي چون زيرساختها ،بازدهي انرژي ،تکنولوژيها،
تنظيم مقرارت ،مسائل زيست محيطي و امنيت ميباشد .مدرنيزهکردن شبکه قدرت ،بهعبارت ديگر استفاده از شبکه هوشمند،
در حمايت از اهداف استراتژيك ياد شده نيازمند درك و شناخت بيشتر از ادوات شبکه هوشمند و استانداردهاي الزم در اين
حوزه ميباشد .از اين رو اين سازمان در [ ]126به اين موضوع پرداخته است .در ادامه جهت راهنمايي شرکتهاي توزيع در
انتخاب استانداردهاي الزم جهت گذر از شبکه قدرت فرسوده بدون کاهش قابليت اطمينان و امنيت شبکه ساختاري را ارائه
نموده است.
بر اساس مطالعات انجامشده ،فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان به صورت زير
خالصه نمود:
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شكل  :5-1مطالعات قابليت اطمينان سازمان CEA

 -1-14مرکز پژوهشهاي کنگره
مرکز پژوهشهاي کنگره ( 1)CRSبهعنوان بازوي پژوهشي و مغز متفکر کنگره اياالت متحده شناخته ميشود .اين مرکز
تحقيقات منحصرا در اختيار اياالت متحده بوده و وظيفه آناليز سياستها و قانونگذاريها ،تحقيق و پژوهش روي موضوعات
جديد و سياستهاي ملي اين کشور را صرفنظر از نگاه حزبي عهدهدار است .مهمترين هدف اين سازمان تامين اطالعات مورد
نياز جهت کمك به تصميمگيري بهتر سياستگذاران و تحليل مسائلي است که ميتوانند بر روي عملکرد کشور موثر باشند.
حوزههاي تحقيقاتي اين سازمان شامل موارد زير ميباشد:
 قانون و حقوق کشور
 سياستهاي اجتماعي بومي داخلي
 امور خارجه ،تجارت جهاني و دفاع
 اقتصاد و حکومت
1- Congressional Research Service
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 خدمات دانش
 منابع ،علوم و صنعت
بهدليل اهميت باالي شبکه قدرت الکتريکي ،از ابتداي تاسيس اين سازمان ،صنعت برق اين کشور بهعنوان يکي از
مهمترين حوزههاي تحقيقاتي به شمار ميرود [ .]127تحقيقات موجود در اين حوزه را ميتوان بهصورت زير دستهبندي نمود:
 ذخيرهسازهاي انرژي و بررسي تکنولوژيهاي مختلف در اين زمينه
استفاده از تکنولوژي ذخيرهسازهاي انرژي ميتواند تاثير زيادي بر بهبود قابليت اطمينان ،تلفات و بازدهي شبکههاي قدرت
داشته باشد .همچنين استفاده از اين ادوات ميتواند موجب تسهيل در بکارگيري انرژيهاي نو مانند انرژي بادي و خورشيدي
شده و پخش توان را در شبکه قدرت بهينه سازد .در [ ]128به بررسي آخرين تکنولوژيهاي موجود در اين زمينه پرداخته شده
است و کاربردهاي اين اداوت در اتصال به شبکههاي قدرت و استفاده در خودروهاي برقي موردتوجه قرار گرفته است .هدف
اصلي اين گزارش ارائه اطالعاتي مفيد براي سياستگذاران عالقهمند به تکنولوژي ذخيرهسازهها و معرفي انواع کاربردهاي
ممکن اين ادوات ميباشد .در اين گزارش همچنين تاثير اين ادوات بر شبکههاي قدرت نيز مورد بررسي قرار گرفته است و در
انتها تاثير عواملي مانند بازار برق و سياستهاي حفاظت از محيط زيست بر استفاده از اين تکنولوژيها مورد مطالعه قرار گرفته
است.
 تنظيم مقررات در شبکههاي انتقال
در پي خاموشيهاي سراسري سال  2003اياالت متحده و مشخصشدن عدم کفايت ظرفيت شبکه انتقال اين کشور ،مساله
سرمايهگذاري در اين شبکهها مورد توجه بسياري از متخصصين صنعت برق قرار گرفت .بدين منظور در [ ]38به بررسي انواع
مشوقهاي ارائهشده در اين زمينه جهت افزايش سرمايهگذاري در توسعه شبکه انتقال ،کاهش گرفتگي خطوط شبکه و عوامل
موثر بر آن پرداخته شده است.
 افزايش بازدهي نيروگاههاي با سوخت زغال سنگ
از آنجا که نيروگاههايي با سوخت زغال سنگ يکي از مهمترين منابع آالينده محيط زيست در اياالت متحده بهشمار
ميروند ،آژانس حفاظت از محيط زيست در سال  2013براي کنترل انتشار گازهاي گلخانهاي محدوديتها و استانداردهايي در
توليد اين نيروگاهها اعمال نمود .در [ ]130به بررسي روشهاي مخلتف کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و افزايش بازدهي اين
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نيروگاهها پرداخته شده است .همچنين بررسي نتيجه اعمال اين محدوديتها بر عملکرد شبکه نيز از ديگر اهداف اين گزارش
بوده است.
 انرژي بادي در اياالت متحده ،بررسي تکنولوژيها ،سياستها و مسائل اقتصادي مرتبط
افزايش قيمت انرژي در سالهاي اخير و نگرانيها در زمينه انتشار گازهاي گلخانهاي سبب توجه بيشتر محققين صنعت برق
بر افزايش استفاده از انرژيهاي نو به ويژه انرژي بادي شده است .در [ ]131به بررسي تکنولوژي انرژي بادي و مسائل مرتبط
با آن در اياالت متحده پرداخته شده است .از مهمترين موضوعاتي که در اين گزارش به آن پرداخته شده است ،ميتوان به
سابقه استفاده از انرژي بادي در اين کشور ،تکنولوژيهاي موجود در زمينه توربينهاي بادي ،گرايشهاي موجود در اين زمينه،
مسائل اقتصادي مرتبط با استفاده از انرژي بادي و سياستهاي تاثيرگذار در اين زمينه ميتوان اشاره کرد.
 بررسي استانداردهاي استفاده از انرژيهاي پاك و کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي نيروگاهها
يکي از مهمترين اولويتهاي اياالت متحده سياستگذاري در زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و افزايش استفاده از
انرژيهاي پاك ميباشد .بدين منظور در سال  2012مجلس سناي اين کشور استانداردهاي انرژي پاك را بهمنظور کاهش 80
درصدي انتشار گازهاي گلخانهاي اياالت متحده تا سال  2035ارائه نمود .در [ ]132-133به بررسي عوامل موثر در طراحي اين
استانداردها ،نهادها و نيازمنديها و انواع تکنولوژي و منابع الزم جهت اجرا و پيادهسازي اين استانداردها پرداخته شده است.
 انرژيهاي تجديدپذير و مشوقهاي بازدهي انرژي
با توجه به اهميت فراوان انرژي در جوامع صنعتي امروزي ،هزينهها ،در دسترسپذيري و مسائل زيست محيطي مرتبط با
آن ،اين سازمان در [ ]134به معرفي برنامههاي فدرال در زمينه منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو پرداخته است .معرفي انواع
تکنولوژيهاي موجود در اين زمينه ،بررسي انواع مشوقهاي مستقيم و غيرمستقيم جهت افزايش بازدهي انرژي ،صرفهجويي در
مصرف و بررسي تاثير اين تکنولوژيها بر شبکههاي قدرت از جنبه قابليت اطمينان و تلفات از ديگر اهداف اين گزارش
ميباشد.
 بررسي قطعي برق ناشي از شرايط آب و هوايي و افزايش مقاومت سيستم قدرت در برابر حوادث طبيعي
با توجه به شرايط جغرافيايي اياالت متحده و احتمال وقوع طوفانهاي سهمگين در اين کشور ،بررسي خرابيهاي ناشي از
اين حوادث يکي از اولويتهاي مورد توجه بسياري از محققين اين کشور بوده است .بدين منظور در [ ]135به بررسي
قطعيهاي برق ناشي از اين حوادث و مسائل اقتصادي مرتبط با آن پرداخته شده است .همچنين در ادامه به معرفي روشهايي
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مانند شاخهزني درختان ،استفاده از سيستمهاي توزيع و انتقال زيرزميني ،پيادهسازي شبکه هوشمند ،منابع توليد پراکنده و تعمير
و نگهداري قابليت اطمينان محور بهمنظور کاهش تعداد اين خرابيها پرداخته است.
 تجديد ساختار در سيستمهاي قدرت و چالشهاي پيش رو
با توجه به اهميت تجديد ساختار و نقش آن بر عملکرد شبکههاي قدرت در [ ]136-137به بررسي موضوعات مرتبط با
طراحي بازارهاي برق ،شفافيت بازار و نقش آن بر عملکرد شبکههاي انتقال پرداخته شده است.
 توسعه زيرساختهاي شبکه انتقال بهمنظور بهبود قابليت اطمينان سيستم
در [ ]138-140مسائل مرتبط با توسعه شبکههاي انتقال مانند مکانيابي و تاثير سياستها و نقش فدرال در اين زمينه،
مالحظات اقتصادي و روشهاي مختلف موجود و بررسي عدم قطعيتهاي مختلف در حل اين مساله مورد مطالعه قرار گرفته
است.
 امنيت نيروگاههاي اتمي و بررسي آسيبپذيري آنها
امنيت فيزيکي نيروگاههايي با سوخت هستهاي و آسيبپذيري آنها در برابر اقدامات تروريستي يکي از مهمترين موضوعات
امنيت ملي اياالت متحده به شمار ميرود .بدين منظور در [ ]141مساله امنيت نيروگاههاي اتمي در حمالت تروريستي و مساله
امنيت سوخت اين نيروگاهها و ايمني کارکنان آنها پرداخته شده است.
 شبکههاي هوشمند و تاثير آن بر امنيت و قابليت اطمينان سيستم
مدرنسازي شبکه توزيع بهمنظور بهبود ارتباط ميان شرکتهاي توزيع و مصرفکنندگان نهايي از مهمترين اولويتهاي
صنعت برق هر کشوري ميباشد .بدين منظور اين سازمان در [ ]142به بررسي اين مساله پرداخته است .از اهداف اين تحقيقات
توسعه تکنولوژيهاي مبتني بر اطالعات بهمنظور بهبود قابليت اطمينان سيستم ،بازدهي ،انعطافپذيري و کاهش نرخ
سرمايهگذاريهاي جديدتر ميتوان اشاره کرد.
بر اساس مطالعات انجامشده فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان بهصورت زير
خالصه نمود:
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شكل  :6-1مطالعات قابليت اطمينان سازمان CRS

 -1-15کميته انرژي کاليفرنيا
کميته انرژي کاليفرنيا ( 1)CECمهمترين نهاد سياستگذار و برنامهريز در حوزه انرژي اين ايالت ميباشد .اين کميته که در
سال  1974تاسيس شده است ،شش مسئوليت مهم را در حوزه انرژي عهدهدار است .اين وظايف عبارتند از:
 پيشبيني نيازمنديهاي انرژي در سالهاي آتي
 افزايش بازدهي انرژي و صرفهجويي در اين حوزه از طريق بهبود تجهيزات و توسعه استانداردهاي بهرهوري
 حمايت از تحقيقات در حوزه انرژي ،توسعه و اجراي برنامهها
 توسعه استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و استفاده از تکنولوژي آنها در خانهها ،صنايع و حمل و نقل
 ارائه مجوز به نيروگاههاي حرارتي با توليد بيش از  50مگاوات
1- California Energy Commission
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 برنامهريزي و هدايت برنامههاي استراتژيك در حوزه انرژي
قابليت اطمينان و ايمني در تمامي بخشهاي اجتماعي کاليفرنيا از اهميت بسيار بااليي برخوردار است .انرژي الکتريسيته
سوخت اصلي موتور اقتصاد ،تکنولوژي و تجارت اين ايالت بوده و هرگونه قطعي ميتواند بسيار هزينهبر باشد .از اين رو يکي از
مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي اين کميته در حوزه انرژي الکتريکي ،مسائل مرتبط با قابليت اطمينان شبکه ميباشد .مهمترين
تحقيقات انجامشده توسط اين سازمان در حوزه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت به شرح زير ميباشد:
 بررسي ايمني و قابليت اطمينان سيستم در برابر زمينلرزه
وقوع زمينلرزههايي در سالهاي  1989و  1994در ايالت کاليفرنيا زنگ خطري را براي وقوع زمين لرزههاي بزرگتر در اين
ايالت به صدا درآورد .بنابراين ارزيابي و بهبود عملکرد شبکه قدرت اين ايالت در برابر زمينلرزه به يکي از اولويتهاي مهم
تحقيقاتي اين سازمان تبديل شد [ .]143هدف از تحقيقات ارائهشده در [ ]144کاهش ريسكهاي ناشي از وقوع زمينلرزه براي
شبکه قدرت کاليفرنيا است .در واقع هدف اين پروژه تهيه اطالعات ،مدلها و روشهايي است که براي کاهش آسيبپذيري در
برابر زمين لرزه ،بهبود قابليت اطمينان و ايمني شبکههاي توزيع و انتقال موردنياز است .همچنين سياستمداران ،نهادهاي
قانونگذار و عموم جامعه ميتوانند از نتايج اين تحقيقات بهطور مناسبي در کاهش خطرات ناشي از زمينلرزه و واکنش بهتر در
برابر اثرات آن استفاده نمايند.
 قابليت اطمينان پستهاي الکتريکي
در فضاي تجديد ساختار يافته ،افزايش استفاده از سيستمهاي نظارت و مانيتورينگ پستها ،کنترل و اتوماسيون بهمنظور
استفاده حداکثري از داراييهاي شبکههاي توزيع و انتقال حياتي ميباشد .هدف اصلي تحقيقات ارائه شده در [ ]145نظارت و
کنترل اتوماتيك پستها ،بهرهبرداري از شبکه قدرت در باالترين سطح قابليت اطمينان و اقتصاديترين حالت ميباشد .افزايش
اطالعات توليدشده توسط سيستمهاي مانيتورينگ جديد و عدم پردازش صحيح آنها ميتواند ارزش اين اطالعات را کاهش داده
و حتي موجب بهرهبرداري نادرست سيستم شود .بدين منظور هدف اصلي اين تحقيقات بررسي امکانپذيري و فوايد
سيستمهاي تجزيه و تحليل هشدار هوشمند در جهت کاهش مشکالت پردازش اطالعات ميباشد.
 برنامههاي پاسخگويي بار به عنوان منبع بهبود قابليت اطمينان در فضاي تجديد ساختار يافته
در تحقيقات [ ]146-147بر افزايش مشارکت مصرفکنندگان در بازار انرژي الکتريکي و تاثير برنامههاي پاسخگويي بار در
کاهش قيمت برق در بازار انرژي و تاثير آن بر قابليت اطمينان سيستم تاکيد شده است .همچنين در اين تحقيقات نقش
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مصرفکنندگان بر قابليت اطمينان سيستم از طريق مشارکت در بازار برق موردتوجه قرار گرفته است .بررسي هزينههاي
مشارکت بار و مسائل رگوالتوري مرتبط با آن از ديگر مسائلي است که در اين حوزه موردتوجه قرار خواهد گرفت .مهمترين
موضوعات موردتوجه در اين حوزه شامل تهيه اطالعات موردنياز و بررسي نيازمنديهاي کنترلي بهرهبرداران سيستم قدرت،
ارائه برنامههاي مديريت بار و درنظرگرفتن مالحظات قابليت اطميناني در طراحي و بهرهبرداري شبکه قدرت ميباشد.
 ارزيابي و مديريت قابليت اطمينان و مسائل بهرهبرداري مرتبط با منابع توليد پراکنده
هدف از تحقيقات ارائهشده در [ ]148-149بررسي جنبههاي قابليت اطمينان سيستم قدرت و شناسايي ريسكهاي موجود
در اين زمينه جهت بهبود قابليت اطمينان ميباشد .استفاده از منابع توليد پراکنده مزايايي چون پايداري در قيمتهاي انرژي،
تنوع منابع و کاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي و کاهش اثرات مخرب زيست محيطي آنها را به دنبال خواهد داشت.
افزايش قابلتوجه در استفاده از اين منابع نيازمند بررسي و تجزيه و تحليل اثرات اين منابع بر شبکههاي قدرت ميباشد .از اين
رو در اين حوزه به بررسي و ارزيابي اثرات اتصال اين منابع بر شبکه قدرت مانند قابليت اطمينان و مسائل بهرهبرداري پرداخته
شده است.
 حفظ ،ارتقاء و بهبود قابليت اطمينان شبکه قدرت در فضاي تجديد ساختار يافته
با ايجاد تجديد ساختار در صنعت برق و شکلگيري بازارهاي رقابتي مساله سرمايهگذاري در اين صنعت و بهرهمندي
حداکثري از دارايي موجود اهميت فراواني يافته است .همچنين بهرهبرداري ايمن و قابل اطمينان شبکه قدرت نيازمند ارائه
خدمات جانبي کافي توسط شرکتکنندگان در بازار ميباشد .هدف از تحقيقات ارائهشده در [ ]150توسعه و بررسي روشهايي
جهت بهبود و ارتقاء قابليت اطمينان سيستم از طريق کاهش تعداد خرابيها و تضمين بهبود قابليت اطمينان با ايجاد بازار انرژي
و خدمات جانبي شفاف و رقابتي ميباشد.
 بررس دوام و قابليت اطمينان نيروگاههاي گازي
هدف از تحقيقات انجامشده در [ ]151-152ارائه روشهاي نوين در توليد قابل اطمينان توان الکتريکي بهمنظور کاهش
نرخ آاليندگي واحدهاي گازي و اثرات مخرب زيست محيطي آنها ميباشد .بررسي سيستمهاي کنترلي نوين و بهبود ايمني و
امنيت واحدهاي با احتراق داخلي مطابق با آخرين استانداردها از ديگر اهداف اين تحقيقات ميباشد.
بر اساس مطالعات انجامشده فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان بهصورت زير
خالصه نمود:
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شكل  :7-1مطالعات قابليت اطمينان سازمان CEC

 -1-16دپارتمان انرژي آمريكا
دپارتمان انرژي اياالت متحده ( 1)DOEدپارتماني در سطح کابينه اين کشور بوده و مسئوليت سياستهاي اياالت متحده در
حوزه انرژي و ايمني در کار با مواد هستهاي را بر عهده دارد .مسئوليتهاي اين سازمان شامل برنامههاي توليد سالحهاي
هستهاي ،توليد راکتور هستهاي براي نيروي دريايي اياالت متحده آمريکا ،صرفهجويي در مصرف انرژي ،پژوهشهاي مربوط به
انرژي ،دفع زبالههاي راديو اکتيو و توليد انرژي داخلي است .همچنين اين سازمان وظيفه هدايت تحقيقات استراتژيك در حوزه
ژنتيك را نيز عهدهدار است .اين دپارتمان تحت کنترل و سرپرستي وزارت انرژي اين کشور قرار دارد.
مدرنسازي زيرساختهاي سيستم قدرت اياالت متحده يکي از اولويتهاي اصلي اين سازمان ميباشد .برنامه استراتژيك
 DOEبيان ميدارد که جوامع امروزي نيازمند شبکهاي قابل اطمينانتر ،ايمنتر و کارمدتر ميباشند .شبکه الکتريکي مدرن و
هوشمند موجب صرفهجويي در هزينهها ،اقتصادي کارامدتر و دستيابي سريعتر به منابع انرژي تجديدپذير خواهد شد و قابليت
اطمينان انرژي الکتريکي را ارتقا خواهد بخشيد .از اهداف دپارتمان ميتوان به بهبود سيستم نظارتي ،کنترل ،بهرهبرداري بهتر و
شکلگيري بازار انرژي رقابتي اشاره نمود که در نهايت منجر به زيرساختهاي مدرن در شبکه انتقال شده و کاهش فشردگي
در خطوط انتقال ،افزايش سطح مجاز بار شبکه و امنيت باالتر را به دنبال خواهد شد [.]153

1- Department of Energy
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برنامه قابليت اطمينان شبکه انتقال اين سازمان همگام با برنامههاي استراتژيك آن شامل سه زيربرنامه بهصورت زير
ميباشد [:]154


اقدامات مربوط به NASPI

1

اين سازمان شامل بهرهبرداران شبکه قدرت ،سازمانهاي هماهنگکننده پايايي ،تامينکنندگان تجهيزات نرمافزاري و
سختافزاري شبکه ارتباطي و نظارتي و جمعي از متخصصان و پژوهشگران صنعت و دانشگاه ميباشد .هدف از اقدامات اين
سازمان بهبود عملکرد شبکه قدرت با تسهيل در بهکارگيري تکنولوژيهاي نو بوده که در نهايت منجر به بهبود قابليت اطمينان
و بازدهي شبکه خواهد شد.
 توسعه کاربردهاي پيشرفته
کاربردهاي پيشرفته جهت بهکارگيري تکنولوژيهاي ارائهشده توسط  NASPIبهمنظور کنترل و نظارت سيستم قدرت
توسعه يافتهاند و شامل برنامههاي زير ميباشد:
 شبکه کليدزني اتوماتيك
از اهداف اين برنامه استفاده گسترده از واحدهاي اندازهگيري فازور ( )PMUو تکنولوژيهاي نوين بهمنظور کنترل موثرتر
پايداري شبکه توسط بهرهبرداران سيستم قدرت ميباشد .اين برنامه ابزارهايي را بهمنظور آگاهيبخشيدن به بهرهبرداران سيستم
قدرت جهت انجام اقدامات مناسب در مواجه با پيشامدهاي احتمالي توسعه ميدهد .اين برنامهها اپراتورهاي سيستم قدرت را
قادر ميسازند تا پايداري شبکه را بهصورت لحظهاي کنترل کرده و زمان کافي براي انجام اقدامات اصالحي داشته باشند.
 ابزارهاي نظارتي
اين برنامه شامل اقداماتي است که منجر به بهبود تاثيرپذيري اطالعات مربوط به خرابي ميشود .براي نمونه فيلترهاي
اطالعاتي بهمنظور تجزيه و تحليل موثرتر حجم وسيعي از اطالعات جمعآوري شده توسط PMUها مورد استفاده قرار خواهند
گرفت .همچنين شاخصهاي عملکردي شبکه بهمنظور ارزيابي بهتر قابليت اطمينان سيستم توسعه داده خواهند شد.
 قابليت اطمينان و بازار انرژي
اين برنامه با يکپارچهسازي اصول مهندسي و اقتصاد ،به توسعه و پيادهسازي زيرساختهاي بازار انرژي الکتريکي و
شبيهسازي آن ميپردازد .تمرکز اصلي اين برنامه بر روي پنج حوزه کليدي طراحي بازار ،سرمايهگذاريهاي بلندمدت شبکه
1- North American SyncroPhasor Initiative
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توليد و انتقال ،استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ،برنامههاي پاسخگويي بار و اثرات زيست محيطي ميباشد .محققان از مدلها و
شبيهسازيهايي جهت ارزيابي تاثير تکنولوژيها ،سياستهاي جديد ،استانداردهاي زيست محيطي و يا طراحيهاي نوين بازار بر
قابليت اطمينان شبکه و هزينههاي انرژي الکتريکي قبل از پيادهسازي واقعي سياستها استفاده مينمايند .اين فعاليتها عالوه
بر اينکه قابليت اطمينان سيستم را بهبود ميبخشد ،بر افزايش کارايي و عملکرد اقتصادي بازار نيز موثر است.
اين سازمان همچنين داراي دفتر قابليت اطمينان انرژي الکتريکي تحويلي نيز ميباشد که اين بخش وظيفه هدايت
برنامههايي بهمنظور تضمين عملکرد ايمن ،انعطافپذير و قابل اطمينان شبکه قدرت را برعهده دارد .وظيفه اين بخش توسعه
تکنولوژيهاي جديد بهمنظور بهبود زيرساختهاي شبکه قدرت ،توسعه سياستها و برنامههاي طراحي شبکه قدرت و عملکرد
بازار انرژي الکتريکي ميباشد .از مهمترين زمينههاي تحقيقاتي اين بخش ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 کنترل امنيت شبکه
جهت افزايش و ارتقاء قابليت اطمينان و امنيت زيرساختهاي انرژي اين کشور ،دپارتمان انرژي آمريکا در [ ]155ساختار
استراتژيکي را بهمنظور طراحي ،نصب ،بهرهبرداري و حفظ امنيت سيستم قدرت در برابر حوادث مختلف ارائه ميدهد.
 پاسخگويي بار
برنامههاي پاسخگويي بار برنامهها ،تعرفهها و يا مشوقهاي طراحيشدهاي هستند که مصرفکنندگان نهايي را به تغيير
مصرف انرژي در زمانهاي افزايش قيمت انرژي الکتريکي و يا مواقعي که قابليت اطمينان سيستم با خطر مواجه است ،ترغيب
مينمايند .بدين منظور اين دپارتمان در [ ]156به معرفي مزاياي استفاده از برنامههاي پاسخگويي بار پرداخته است و روشهاي
دستيابي به اين برنامهها نيز مطالعه شده است.
 منابع توليد پراکنده
اين دپارتمان در [ ]157به بررسي مزاياي استفاده از منابع توليد پراکنده مانند کاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان سيستم
و مسائل مرتبط با توسعه استفاده از اين تجهيزات در شبکههاي قدرت ميپردازد.
 تضمين و پشتيباني انرژي
اين دپارتمان در [ ]158-159به بررسي حوادث و اتفاقات مربوط به زيرساختهاي انرژي و مسائل مرتبط با توسعه اين
زيرساختها ميپردازد .همچنين بررسي ريسكهاي مرتبط و روشهايي که صنعت بيمه ميتواند با استفاده از آنها به مديريت
اين ريسكها بپردازد از ديگر اهداف اين تحقيقات است.
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 آمادگي و پاسخ در شرايط اضطراري
در مطالعات انجام شده در [ ]160-161به بررسي اقدامات موردنياز در مواجهه با طوفانهاي سهمگين و شرايط آب و هوايي
براي نحوه و بهبود بازيابي شبکه پرداخته شده است .بررسي چالشهاي پيش روي مالکان و بهرهبرداران شبکه قدرت در مواجه
با چنين حوادثي و مسائل اقتصادي مرتبط با خرابي و قطعيهاي ايجادشده از ديگر اهداف اين گزارش ميباشد.
 ذخيرهسازهاي انرژي
استفاده از ادوات ذخيرهساز انرژي موجب بهبود توانمنديهاي بهرهبرداري شبکه قدرت ،بهتعويقانداختن نياز به
سرمايهگذاريهاي جديدتر و افزايش استفاده از منابع توليد پراکنده با عدم قطعيت خواهد شد .همچنين استفاده از اين تجهيزات
ميتواند مزايايي چون بهبود کيفيت توان ،قابليت اطمينان و کاهش تلفات را به دنبال داشته باشد .بدين منظور در [ ]162به
معرفي انواع تکنولوژيهاي موجود در اين زمينه ،مزايا و اثرات اين اداوت بر عملکرد شبکه قدرت پرادخته شده است.
 مطالعات تراکم خطوط انتقال شبکه قدرت
در [ ]163به مطالعه گرفتگي خطوط شبکه انتقال اياالت متحده و تاثير انواع منابع توليد پراکنده در کاهش گرفتگي پرداخته
شده است .بررسي نيازمندي به خطوط جديد و نقش موثر انتخاب مکان بهينه در نصب واحدهاي توليدي جديد نيز از ديگر
اهداف اين گزارش ميباشد.
 شبکههاي هوشمند
در [ ]164به بررسي نقش شبکههاي هوشمند در بهبود عملکرد شبکه قدرت و بررسي انواع تکنولوژيهاي موجود در اين
زمينه پرداخته شده است .بهبود قابليت اطمينان ،مديريت مصرف و استفاده از تعرفههاي مبتني بر زمان مصرف ،بهبود
بهرهبرداري و برنامههاي تعمير و نگهداري تجهيزات با استفاده از تجهيزات پيشرفته اندازهگيري و همچنين استفاده از کنترل
خودکار در مديريت توان راکتيو و ولتاژ از ديگر اهداف بهکارگيري شبکههاي هوشمند در اين گزارش ميباشد.
 قابليت اطمينان شبکه توليد و انتقال
در [ ]165به معرفي انواع سيستمهاي پايش پيشرفته و کنترل بهمنظور بهبود قابليت اطمينان شبکه انتقال پرداخته شده
است .در [ ]166نيز به معرفي انواع برنامههاي بهبود قابليت اطمينان شبکههاي انتقال در فضاي تجديد ساختار پرداخته است.
اين برنامهها از طريق ساز و کار بازار برق سعي در بهبود قابليت اطمينان شبکه قدرت و کاهش هزينهها دارند .همچنين در
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[ ]167-168وابستگي شبکه قدرت به شبکه گازرساني در تامين سوخت نيروگاههاي گازي و نقش سيستم خنكکننده در
نيروگاههاي بخاري و تاثير آن بر قابليت اطمينان شبکه مورد بررسي قرار گرفته است.
بر اساس مطالعات انجامشده فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان به صورت زير
خالصه نمود:

شكل  :8-1مطالعات قابليت اطمينان دپارتمان DOE

 -1-17سازمان EIA
سازمان اطالعات انرژي ايالت متحده ( 1)EIAاز سال  1977وظيفه جمعآوري آمار و اطالعات مربوط به انرژي و همچنين
تجزيه و تحليل اين اطالعات را زير نظر دپارتمان انرژي آمريکا ( 2)DOEبر عهده دارد و يکي از مهمترين منابع اطالعاتي در
حوزه انرژي ميباشد .اين سازمان اطالعات مربوط به انرژي را گردآوري کرده ،مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد و در نهايت
اين اطالعات را بهصورت مستقل و بيطرفانه جهت بهبود سياستگذاريها در حوزه انرژي ،ايجاد بازار انرژي کارمد ،افزايش
فهم عمومي در زمينه انرژي و تعامالت آن با بخش اقتصاد و محيط زيست منتشر مينمايد .همچنين  EIAبرنامه جامع
1- Energy Information Administration
2- Department of Energy
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گردآوري اطالعاتي را اجرا مينمايد که طيف وسيعي از منابع انرژي ،پايانههاي مصرف و نحوه توزيع انرژي را نيز دربر دارد.
عالوه بر آن اين سازمان گزارشات مفيدي از آناليز منابع انرژي ،پيشبينيهاي کوتاهمدت ماهانه از روند بازار انرژي و
چشماندازهاي بلندمدت انرژي در حوزه اياالت متحده و در سطح بينالمللي نيز فراهم مينمايد [.]169
اين سازمان شامل بخشهاي آمار انرژي ،آناليز و تجزيه و تحليل انرژي ،ارتباطات و مديريت تکنولوژي و منابع ميباشد.
بخش آمار ،روشهاي آماري مختلف را بهکار گرفته ،مطالعاتي وسيع و فعاليتهايي را مرتبط با حوزههاي مصرف انرژي و
بازدهي آن ،الکتريسيته ،انرژي هستهاي و انژريهاي تجديدپذير ،نفت و گاز و منابع زغال سنگ ،بنزين و سوختهاي زيستي
انجام ميدهد .اين بخش همچنين برنامه گردآوري اطالعات  EIAرا مديريت نموده و بهمنظور کنترل کيفيت فعاليتهاي
انجامشده ،گزارشات آماري خود را بهصورت هفتگي ،ماهانه و ساليانه منتشر مينمايد.
بخش تجزيه و تحليل انرژي منابع ،ميزان بار و قيمت انرژي را مورد آناليز قرار داده و به بررسي تاثير بازارهاي مالي بر بازار
انرژي ميپردازد .اين بخش گزاراشاتي را در رابطه با مصرف انرژي منتشر مينمايد و به بررسي سياستهاي انرژي پرداخته و
تکنيكهاي پيشرفتهاي را نيز جهت آناليز اين اطالعات ارائه ميدهد .اين بخش همچنين بر برنامهريزي و اجراي برنامههاي
آناليزي سازمان  EIAجهت تضمين پيادهسازي باالترين استانداردها در حوزه انرژي نظارت مينمايد.
بخش ارتباطات نظارت بر برنامه انتشار اطالعات انرژي ،که هدف آن فراهمنمودن اطالعاتي با کيفيت باال براي تمامي
مخاطبان عمومي و اختصاصي سازمان  EIAاست و همچنين بر کاربرد تکنولوژيهاي تحت وب جهت اجراي موفقيتآميز
اهداف سازمان  EIAرا بر عهده دارد.
بخش مديريت منابع و تکنولوژي ،فعاليتهاي متعددي مانند بهرهبرداري از مراکز داده و زيرساختهاي اطالعاتي سازمان،
مديريت بودجه و منابع مالي و مديريت منابع انساني را در حمايت از اهداف استراتژيك  EIAاجرا مينمايد.
فعاليتهاي انجامشده در اين سازمان را ميتوان بر اساس نوع انرژي مورد مطالعه در حوزههاي زير دستهبندي نمود:
 نفت و ديگر سوختهاي مايع
 ذغالسنگ
 گاز طبيعي
 انرژيهاي نو و سوختهاي جايگزين
 انرژي الکتريکي
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 اورانيوم و انرژي هستهاي
 بازدهي و مصرف انرژي
همچنين مهمترين حوزههاي تحقيقاتي اين سازمان در بخش انرژي الکتريسيته بهصورت زير ميباشد:
 ظرفيت توليد و مشخصات نيروگاهها
 هزينهها ،درآمدها و فروش و قيمت انرژي
 مصرف انرژي الکتريکي و پيشبيني بار
 استفاده از سوختهاي فسيلي ،قيمت آنها و تاثير آنها بر عملکرد واحدهاي توليدي
 سياستها و برنامههاي حفاظت از محيط زيست
 قابليت اطمينان شبکه قدرت
از مهمترين حوزههاي تحقيقاتي اين سازمان در مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ميتوان به مواردي چون قابليت
اطمينان سيستم قدرت در محيط تجديدساختاريافته ،شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي نو ،برنامههاي مديريت مصرف و
پاسخگويي بار ،تاثير قيمت و کيفيت سوخت بر عملکرد واحدهاي توليدي ،انرژيهاي نو و منابع توليد پراکنده و سياستهاي
کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي توليدي نيروگاهها ميتوان اشاره نمود [.]169
براي مثال در [ ]170به بررسي قابليت اطمينان شبکه توليد در محيط تجديدساختاريافته پرداخته شده است .در اين مرجع
ابتدا به معرفي عواملي مانند ظرفيت رزرو موردنياز ،پيشبيني بار ،برنامههاي مدريت مصرف و کاهش بار و همچنين تامين توان
توسط منابع توليد پراکنده که ميتوانند بر کفايت سيستم توليد موثر باشند ،پرداخته شده است .در ادامه اين گزارش ،تاثير توسعه
بازارهاي عمدهفروشي و خردهفروشي بر قابليت اطمينان شبکه قدرت مورد بررسي قرار گرفته است .همچنين بررسي تحقيقات
انجامشده در زمينه مالحظات اقتصادي مرتبط با سطح موردنياز قابليت اطمينان از ديگر مباحثي است که در اين گزارش بدان
پرداخته شده است.
اين سازمان در [ ]171به بررسي قابليت اطمينان شبکه انتقال در محيط تجديدساختار پرداخته است .در اين گزارش به
بررسي عوامل تاثيرگذار در بهبود قابليت اطمينان شبکههاي انتقال ،هزينهها و اطالعات موردنياز جهت ارزيابي قابليت اطمينان
آنها در محيط تجديدساختاريافته پرداخته شده است .همچنين اين سازمان در [ ]172به بررسي تاثير سيستم سوخترساني بر
قطعيهاي برق ايجادشده در شبکه برق کاليفرنيا پرداخته است .بررسي مسائل مرتبط با قابليت اطمينان شبکه برق کاليفرنيا،
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تاثير صنايع تصفيهکننده بر خرابي و قطعيهاي ايجادشده در شبکه و همچنين تاثير قيمت سوختهاي فسيلي نيز از ديگر
مباحثي است که در اين گزارش بدان پرداخته شده است .در [ ]173نيز به بررسي و آناليز استراتژيهاي موجود در زمينه کاهش
انتشار گازهاي گلخانهاي توليدشده توسط نيروگاههاي توليدي و سناريوهاي موجود در اين زمينه پرداخته شده است .همچنين
بررسي تاثير اعمال استراتژيهاي يادشده بر قابليت اطمينان و عملکرد شبکه قدرت از ديگر اهداف اين گزارش ميباشد.
بر اساس مطالعات انجامشده فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان به صورت زير
خالصه نمود:

شكل  :9-1مطالعات قابليت اطمينان سازمان EIA

 -1-18سازمان AEMC
کميته بازار انرژي استراليا ( 1)AEMCکه در سال  2005توسط وزارت انرژي اين کشور ايجاد شده است ،وظيفه
قانونگذاري در بازارهاي انرژي اين کشور و مشاوره جهت توسعه بهتر اين بازارها را برعهده دارد .اين کميته با تغيير قوانين
پيشنهادي ،توصيه سياستهاي جديد و مرور بازارهاي انرژي به توسعه آنها ميپردازد .اين قوانين بر عملکرد و چگونگي
مشارکت شرکتهاي مختلف در بازارهاي رقابتي و خردهفروشي موثر ميباشد .اين کميته همچنين بر نحوه خدمات و
سرويسدهي شبکههاي انتقال و توزيع از نظر اقتصادي نيز نظارت مينمايد .از مهمترين اولويتهاي اين کميته در بخش

1- Australian Energy Market Commission
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مصرف ميتوان به مشارکت موثر مصرفکنندگان در بازارهاي خردهفروشي ،مديريت بهتر مصرف و کاهش پيك بار اشاره نمود
[.]174
اين کميته همچنين داراي بخش قابليت اطمينان بوده که وظيفه آن نظارت ،پايش و گزارشدهي در خصوص قابليت
اطمينان ،امنيت و ايمني شبکه قدرت اين کشور و ارائه مشاوره در اين زمينهها ميباشد .بررسي و تعيين استانداردهاي قابليت
اطمينان شبکههاي انتقال و توزيع از مهمترين فعاليتهاي اين بخش در حوزه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ميباشد .براي
مثال در [ ]175به بررسي استانداردهاي قابليت اطمينان و معرفي راهکارهاي موردنظر جهت دستيابي به اهداف تعيينشده
پرداخته شده است .اين کميته در [ ]176ساختاري را بهمنظور تنظيم قابليت اطمينان سيستم توزيع الکتريکي معرفي نموده
است .افزايش بازدهي انرژي ،شفافيت روند تعيين استانداردها و افزايش فهم عمومي در اين زمينه از ديگر اهداف اين گزارش
ميباشد .از مهمترين بخشهاي اين ساختار ميتوان به موراد زير اشاره نمود:
 ارزيابي اقتصادي اهداف تعيينشده براي قابليت اطمينان شبکههاي توزيع .بدين منظور به بررسي و ارزيابي
هزينههاي سرمايهگذاري در شبکه در مقابل ارزش قابليت اطمينان از نگاه مصرفکنندگان و هزينههاي خاموشي
مشترکين پرداخته شده است.
 تصميمگيري در خصوص تعيين اهداف قابليت اطمينان بهصورت مستقل از فراهمکنندگان خدمات شبکههاي
توزيع
 ارائه روندي شفاف در خصوص نحوه تعيين استانداردها ،اهداف قابليت اطمينان و مالحظات مرتبط
 بيان اهداف قابليت اطمينان شبکههاي توزيع بر اساس تعداد وقوع خرابي و مدت زمان آن
مشابه [ ،]176اين کميته در [ ]177به معرفي و بررسي يك ساختار جهت تنظيم قابليت اطمينان شبکه انتقال و
استانداردهاي موجود در اين زمينه پرداخته است.
بر اساس مطالعات انجامشده فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان بهصورت زير
خالصه نمود:
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شكل  :10-1مطالعات قابليت اطمينان سازمان AEMC

 -1-19سازمان KEMA
شرکت  KEMAبه عنوان يك شرکت مستقل و دانشبنيان ،در سال  1927در کشور هلند تاسيس شده است .شرکت
 KEMAيك شرکت مشاور در حوزه انرژي در سطح جهاني بوده که در زمينه مشاورههاي تخصصي و اقتصادي ،پشتيباني
فني ،اندازهگيري ،بازرسي ،خدمات تست و ارائه تاييديه مشغول فعاليت ميباشد .بهعنوان يك شرکت تجاري مستقلKEMA ،

فعاليتهاي مربوط به دولت ،توليدکنندگان انرژي ،مصرفکنندگان و توليدکنندگان تجهيزات شبکه انتقال و توزيع را مورد
حمايت و مشاوره قرار ميدهد .بيش از  1800متخصص در اين شرکت مشغول به کار هستند و اين شرکت شعبهها و
نمايندگاني در بيش از  20کشور دنيا دارد [.]178
اين سازمان در تمامي زمينههاي بهرهبرداري و برنامهريزي شبکههاي قدرت شامل موضوعات فني ،اقتصادي و تنظيم
مقررات مرتبط با آنها به ارائه مشاوره ميپردازد .مهمترين حوزههاي تحقيقاتي و عملياتي اين سازمان در زمينه شبکههاي قدرت
بهصورت زير ميباشد:
 مسائل رگوالتوري در حوزه اقتصادي
 برنامهريزي و بهرهبرداري شبکههاي انتقال
 تنظيم مقررات در حوزه قيمتگذاري خدمات شبکه انتقال قراردادهاي موجود
 بازار برق
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 انرژيهاي نو و نحوه اتصال منابع توليد پراکنده به شبکه
 شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي نوين
با توجه به اهميت قابليت اطمينان در فضاي تجديدساختاريافته ،اين حوزه به يکي از اولويتهاي تحقيقاتي اين سازمان نيز
تبديل شده است .فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان بهصورت زير دسته بندي نمود:
 تحقيقات در حوزه خدمات قابليت اطمينان قابل ارائه به مصرفکنندگان
 مطالعات پيري تجهيزات
 مديريت دارايي
 توسعه استانداردها ،ارزيابي و گزارشدهي
 مطالعات بهبود قابليت اطمينان
 توسعه و پيادهسازي برنامههاي تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور
 تست تجهيزات
 تجارت و اقتصاد سيستم توزيع
براي نمونه اين سازمان در [ ]179به بررسي تجربيات کشورهاي مختلف در استفاده از منابع توليد پراکنده پرداخته است.
بررسي تاثير استفاده از منابع توليد پراکنده بر روند برنامهريزي و بهرهبرداري شبکههاي قدرت ،تاثير سياستهاي مختلف در
توسه استفاده از اين تجهيزات ،نيازمنديهاي موجود جهت اتصال اين ادوات به شبکههاي انتقال و توزيع و بررسي مسائل
اقتصادي و فني مرتبط با بهکارگيري اين ادوات از ديگر از موضوعاتي است که در اين مرجع بدان پرداخته شده است .همچنين
در [ ]180نيز انواع منابع توليد پراکنده موجود و اثرات آنها بر شبکههاي قدرت مورد بررسي قرار گرفته است .در ادامه اين
گزارش به بررسي نيازمنديهاي موجود جهت توسعه استفاده از اين تجهيزات در کشورهاي پرتغال ،اسپانيا و آلمان پرداخته شده
است .در [ ]181نيز به بررسي تاثير استفاده از انرژي بادي و خورشيدي و همچنين استفاده از ذخيرهسازهاي انرژي در شبکه
قدرت کاليفرنيا پرداخته شده است .بهبود قابليت اطمينان و امنيت شبکه از مهمترين موضوعاتي است که در اين گزارش به آن
پرداخته شده است .در [ ]182نيز مساله طراحي شبکههاي توزيع مورد بررسي قرار گرفته است .بررسي معيارها و استانداردهاي
قابليت اطمينان در زمينه طراحي شبکههاي توزيع ،ارائه مشوقهايي بهمنظور کاهش تلفات ،بهبود قابليت اطمينان و استفاده
بيشتر از منابع توليد پراکنده از ديگر اهدافي است که در اين گزارش به آن پرداخته شده است.
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در [ ]183نيز به بررسي استانداردهاي قابليت اطمينان شبکههاي انتقال پرداخته شده است .اين سازمان در اين گزارش به
بررسي انواع استانداردهاي قطعي و احتماالتي قابليت اطمينان که در برنامهريزي و طراحي شبکههاي انتقال کشور آلمان،
بريتانيا ،حوزه نورديك ،ايالت آلبرتا و کاليفرنيا در نظر گرفته ميشود ،ميپردازد .همچنين اين سازمان در [ ]184-185به معرفي
شبکههاي هوشمند ،مزاياي بهکارگيري تجهيزات اندازهگيري هوشمند در شبکههاي توزيع و استانداردهاي موجود در اين زمينه
پرداخته است .برنامهريزي اقتصاديتر شبکههاي توزيع فشارضعيف و فشارمتوسط ،مديريت بهتر خاموشيها و مديريت موثرتر
شبکه توزيع از جمله مزاياي قابل دستيابي با استفاده از اين ادوات ميباشد.

 -1-20کميته خدمات همگاني فلوريدا
کميته خدمات همگاني فلوريدا ( 1)FPSCتضمين و تسهيل ارائه خدماتي مانند برق ،گاز ،آب و تلفن را بهصورت ايمن،
معقول و قابل اطمينان با قيمتي منصفانه بر عهده دارد .اين کميته براي شرکتهاي ذيربط ،نرخ فروش و ناحيه سرويسدهي را
نيز تعيين مينمايد .بهمنظور دستيابي به اين هدف ،اين کميته در سه حوزه تنظيم مقررات در حوزه اقتصادي و نرخ پايه ،تسهيل
در توسعه بازار رقابتي و مديريت مسائل مرتبط با آن و پايش ايمني ،قابليت اطمينان و تداوم سرويسدهي به انجام فعاليت و
پژوهش ميپردازد [ .]186مهمترين حوزههاي تحقيقاتي اين کميته به شرح زير ميباشد:
 بررسي مسائل مرتبط با تجديدساختار
اين سازمان در [ ]187به بررسي اقدامات انجامشده در ايالتهايي که تجديدساختار در صنعت برق آنها رخ داده است،
پرداخته است .ساختار بازار برق و پايش آن ،قيمت انرژي الکتريسيته و روند تسويه بازار ،فروش برق و درآمدهاي حاصلشده،
مسائل مرتبط با مصرفکنندگان و نحوه رسيدگي به شکايات آنها ،کيفيت خدمات و قابليت اطمينان سيستم و بررسي
برنامههاي هر ايالت از مهمترين موضوعاتي است که در اين گزارش مورد مطالعه قرار گرفته است.
 ارزيابي و پايش قابليت اطمينان
اين سازمان در [ ]188به بررسي روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي توزيع و شاخص و معيارهاي مورد استفاده
جهت مقايسه عملکرد شرکتهاي توزيع مخلتف در اين زمينه پرداخته است.
 برنامههاي مديريت سمت مصرف
1- Florida Public Service Commission
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اين سازمان در [ ]189-190به معرفي برنامههاي مديريت سمت مصرف و تاثير آن بر تلفات و قابليت اطمينان شبکه توزيع
ايالت فلوريدا پرداخته است.
 خودروهاي برقي
در [ ]191استفاده از خودروهاي برقي در شبکههاي قدرت مورد مطالعه قرار گرفته است .بررسي انواع تکنولوژيهاي موجود
در زمينه خودروهاي برقي ،تاثير آن بر مصرف انرژي ،تلفات شبکه و قابليت اطمينان سيستم از جمله مهمترين موضوعاتي است
که در اين گزارش به آن پرداخته شده است.
 برنامههاي افزايش قابليت اطمينان و مقابله با طوفان
اين سازمان همچنين در [ ]192-194به معرفي برنامههاي افزايش قابليت اطمينان مانند بازرسي فيدرها ،مديريت پوشش
گياهي ،بازرسي دکلهاي انتقال توان ،زمينينمودن فيدرهاي توزيع پرداخته است .همچنين در ادامه با توجه به شرايط آب و
هوايي منطقه به معرفي برنامههاي اضطراري جهت کاهش خسارتهاي ناشي از طوفان و افزايش تداوم سرويسدهي در چنين
شرايطي نيز پرداخته است.
 استفاده از منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو
اين سازمان در [ ]195استفاده از منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو را مورد مطالعه قرار داده است .بررسي انواع
تکنولوژيهاي موجود در اين زمينه ،مالحظات اقتصادي مرتبط با بهکارگيري اين اداوت در شبکههاي قدرت ،مالحظات زيست
محيطي ،بررسي انواع مکانيزمها ،مشوقها و سياستهاي امکانپذير جهت افزايش استفاده از اين تجهيزات و اقدامات
صورتگرفته در اين زمينه در ايالت فلوريدا از مهمترين موضوعات موردمطالعه در اين گزارش ميباشد.
 نيروي کار
با توجه به اهميت نيروي کار بر کيفيت خدمات ارائهشده ،اين سازمان در [ ]196به اين موضوع پرداخته است و موضوعاتي
مانند پيري نيروي کار و پرسنل ،افزايش تعداد پرسنل آموزشديده و آمادگي و آموزش نيروي کار از مهمترين عناوين موردبحث
در اين گزارش ميباشد.
بر اساس مطالعات انجامشده فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان به صورت زير
خالصه نمود:
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شكل  :11-1مطالعات قابليت اطمينان سازمان FPSC

 -1-21شرکت Hydro One
اين شرکت وظيفه تحويل انرژي الکتريسيته به مصرفکنندگان موجود در حوزه ايالت اونتاريو کانادا را بر عهده دارد .در اکتبر
سال  1998دولت ايالتي با تصويب قانون رقابتينمودن حوزه انرژي ،موجب ايجاد تجديدساختار در اين سازمان با هدف
خصوصيسازي تمامي بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع انرژي الکتريکي گرديد .اين شرکت وظيفه بهرهبرداري از  97درصد
خطوط انتقال فشارقوي ايالت اونتاريو و تامين برق حدود يك و نيم ميليون نفر از مصرفکنندگان موجود در اين ايالت را بر
عهده دارد.
اين شرکت همچنين با اتصال واحدهاي توليدي تحت بهرهبرداري کميته نيروگاههاي اونتاريو و تعدادي شرکت خصوصي
فعال در اين حوزه ،به بهرهبرداري از شبکه توزيع و انتقال اونتاريو ميپردازد .عمده اين واحدهاي توليدي به صورت برق-آبي،
ذغالسنگ سوز ،واحدهاي گازي و يا واحدهايي با سوخت هستهاي ميباشند.
اين شرکت در حقيقت بخشي از کميته توان برق آبي ايالت اونتاريو ( 1)HEPCميباشد که در سال  1906بهمنظور ايجاد
خطوط انتقالي جهت تامين مصرفکنندگان با برق توليدي شرکتهاي خصوصي فعال در اين حوزه ،تاسيس شد .در اوايل دهه
 ،1920با توسعه فعاليتهاي  ،HEPCاين سازمان خود به يك توزيعکننده انرژي الکتريکي تبديل و داراي واحدهاي توليدي
منحصر به خود گشت .در اواسط دهه  ،1950کميته  ،HEPCبهمنظور افزايش کارايي و انعطافپذيري ،تمامي واحدهاي توليدي
1- Hydro-Electric Power Commission
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و شبکههاي انتقال خود را به يك شبکه واحد تبديل نمود .در سال  1974به دنبال تصويب قانون شرکتهاي کسب و کار و
سازماندهي مجدد ،اين سازمان به  Ontario Hydroتغيير نام داد .با تصويب قانون رقابتينمودن حوزه انرژي الکتريکي و
ايجاد بازارهاي برق در سال  ،1999اين شرکت به  5شرکت نيروگاههاي اونتاريو ،اپراتور مستقل سيستم الکتريکي ،ايمني
الکتريکي ،اقتصاد انرژي الکتريکي و شرکت ارائهکننده خدمات انرژي الکتريکي و يا همان  Hydro oneتبديل شد [.]197
از مهمترين فعاليتهاي اين سازمان در حوزه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ميتوان به موارد زير اشاره نمود [:]198
 مديريت اتفاقات در شبکههاي انتقال و توزيع ،ثبت حوادث و اطالعات مربوطه
 مسائل رگوالتوري مرتبط مانند تنظيم قيمت خدمات ارائهشده در شبکههاي توزيع و انتقال
 بهبود قابليت اطمينان از طريق بازرسي دکلهاي انتقال توان ،مديريت پوشش گياهي ،تعمير و نگهداري و
جايگزيني کابلهاي فرسوده

-1-22

سازمان FERC

کميته فدرال تنظيم (قانونگزاري) انرژي آمريکا ( ،1)FERCنهاد مستقلي ميباشد که تنظيم مقررات در شبکههاي انتقال
انرژي الکتريکي ،شبکه گاز طبيعي و نفت را بر عهده دارد .اين سازمان همچنين به بررسي پيشنهادهاي ساخت پايانههاي گاز
مايع و خطوط انتقال گاز پرداخته ،همچنين ارائه مجوز به نيروگاههاي برق آبي را نيز عهدهدار ميباشد .بخشي از مسئوليتهاي
اين سازمان طبق قانون سياست انرژي سال  2005به صورت زير است [:]199
 تنظيم مقررات شبکه انتقال و بازار عمدهفروشي انرژي الکتريکي
 تنظيم مقررات شبکه انتقال گاز طبيعي
 تنظيم مقررات انتقال نفت بينايالتي
 تاييد و رد احداث تسهيالت ذخيرهسازي و انتقال نفت
 بررسي پروژههاي احداث شبکههاي انتقال انرژي الکتريکي
 تضمين بهرهبرداري ايمن و قابل اطمينان از پايانههاي سوخت مايع
 ارائه تاييديه و بررسي پروژههاي نيروگاهي برق آبي
1- Federal Energy Regulatory Commission
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 حفظ قابليت اطمينان شبکههاي انتقال انرژي الکتريکي از طريق پيادهسازي اجباري استانداردهاي قابليت اطمينان
 نظارت و پايش بازار برق
 بررسي مسائل زيست محيطي مرتبط با پروژههاي گاز طبيعي و برق آبي
همچنين مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي اين سازمان در زمينه شبکههاي قدرت بهصورت زير ميباشد:
 وابستگي انرژي الکتريکي به گاز طبيعي
 شبکههاي هوشمند
 پاسخگويي بار
 اتصال منابع توليد پراکنده
 برنامهريزي شبکههاي انتقال و تخصيص هزينه
 قابليت اطمينان شبکه قدرت
 افزايش بازدهي الکتريکي
 رقابت در حوزه انرژي الکتريکي
 اتصال واحدهاي توليدي
 تعرفههاي شبکه انتقال
 سرمايهگذاري در شبکه انتقال
 جايابي خطوط شبکه انتقال
همچنين مهمترين فعاليتهاي اين سازمان در حوزه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت به صورت زير ميباشد [:]200-202
 بررسي مسائل مرتبط با حفاظت زيرساختهاي شبکه قدرت
 بررسي تاثير سياستهاي مختلف بر قابليت اطمينان شبکه قدرت
 بررسي تاثير خطاي سيستمهاي حفاظتي بر قابليت اطمينان شبکه قدرت
 بررسي تاثير ريسكهاي مختلف بر قابليت اطمينان شبکه قدرت
 بررسي برنامههاي پوشش گياهي در شبکههاي انتقال
 پايش قابليت اطمينان شبکه قدرت
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 بررسي توسعه و اجراي استانداردهاي قابليت اطمينان
 -1-23سازمان KEPCO
شرکت سيستمهاي قدرت الکتريکي کره ( 1)KEPCOبزرگترين شرکت فعال در زمينه شبکههاي قدرت در کشور کره
جنوبي ميباشد .اين شرکت وظيفه توليد ،انتقال و توزيع انرژي الکتريکي در اين کشور و همچنين توسعه پروژههاي الکتريکي
مرتبط با انرژي هستهاي ،ذغالسنگ و بادي را نيز بر عهده دارد .حدود  93درصد از توليد انرژي الکتريکي در اين کشور بر
عهده  KEPCOاست .همچنين  51درصد سهام اين شرکت متعلق به دولت ميباشد .اين شرکت وظيفه انتقال انرژي
الکتريکي به مصرفکنندگان صنعتي ،تجاري ،خانگي ،کشاورزي و آموزشي را بر عهده دارد .ظرفيت توليدي اين شرکت در سال
 2011بالغ بر  67000مگاوات بوده که توسط  503واحد توليدي شامل واحدهاي گازي ،آبي ،بادي ،هستهاي و خورشيدي و
ذغالسنگسوز تامين شده است .اين شرکت بهمنظور تسهيل در توسعه شبکه الکتريکي ،تامين توان مورد نياز مصرفکنندگان،
و مشارکت در اقتصاد ملي اين کشور تاسيس شده است .از مهمترين مسئوليتها و وظايف اين شرکت ميتوان به موارد زير
اشاره نمود [:]203
 توسعه منابع شبکههاي قدرت
 توسعه تحقيقات و تکنولوژيهاي موجود در اين حوزه
 سرمايهگذاري ،مسئوليتهاي اجتماعي و استفاده از داراييها
 بازرسي و بررسي اقتصاد شبکههاي قدرت
 شبکههاي توليد انرژي الکتريکي ،انتقال ،حمل و نقل و توزيع و همچنين مسائل بازاريابي و اقتصادي آنها
توسعه تکنولوژيهاي شبکه هوشمند و انرژيهاي پاك بهمنظور ارتقاء کيفيت زندگي ،حفاظت از محيط زيست و ايجاد
بازارهاي رقابتي و اقتصاد پويا از مهمترين اهداف اين شرکت ميباشد [.]203
همچنين مهمترين فعاليتهاي انجامگرفته و زمينههاي تحقيقاتي در اين شرکت بهصورت زير ميباشد:
 واحدهاي توليدي :شامل واحدهاي حرارتي ،گازي و هستهاي
 توسعه و اکتشاف منابع
1- Korea Electric Power Corporation

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
98
فاز  :2هوشمندی فناوری پايايي -گزارش تهیه درخت موضوعات پايايي

ويرايش اول ،تیر 1394

 شبکههاي توزيع
 توسعه سيستمهاي IT

 مديريت و بهرهبرداري شبکههاي توزيع شامل فعاليتهاي بازرسي تجهيزات ،استانداردسازي تجهيزات
 اتوماسيون سيستمهاي توزيع
 تجهيزات اندازهگيري هوشمند
 سيستم اطالعات شبکه توزيع
 سيستم مديريت ترانسفوماتورهاي شبکه توزيع
 ارائه مشاورههاي تخصصي
 شبکههاي انتقال
 برنامهريزي شبکههاي انتقال
 مطالعات امکانسنجي و اقتصادي پروژه
 تامين منابع و سوخت مورد نياز
 تکنولوژيهاي نو و شبکههاي هوشمند
 -1-24موسسه IEEE
مؤسسه مهندسان برق و الکترونيك ( 1)IEEEيك سازمان بينالمللي حرفهاي و غيرانتفاعي است .هدف اين مؤسسه کمك
به پيشبرد فناوري بهطور گسترده در حوزههاي وابسته به مهندسي برق و کامپيوتر و همچنين در زمينههاي وابسته بهطور
خاص ميباشد .اين مؤسسه بيش از  400هزار نفر عضو در  160کشور جهان دارد که  45درصد از اين اعضا خارج از اياالت
متحده هستند [.]204
اين انجمن در سال  1963از پيوستن دو موسسه مهندسات برق آمريکا ) 2(AIEEو موسسه مهندسان راديو ( 1)IREدر
کشور امريکا بوجود آمد .موسسه  AIEEتوسط صنعتگران امريکايي جهت تربيت نيروي کار ورزيده و همچنين آمادهسازي و

1- Institute of Electrical and Electronics Engineers
2- American Institute of Electrical Engineers
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تدوين استاندارد براي صنايع برق و الکترونيك امريکا فعاليت خود را در سال  1884آغاز نمود .موسسه  IREنيز بوسيلهي
پيشگامان الکترونيك راديويي در سال  1912بنيانگذاري شد و برخالف  AIEEکه تمام تمرکز آن در داخل امريکا بود ،به
فعاليتهاي بينالمللي نيز ميپرداخت .اين موسسه حدود سي درصد از کل مقاالت جهان را در زمينه برق و کامپيوتر منتشر
ميکند و شمار مجالت آن به صد ميرسد .عالوه بر آن ،اين موسسه کتابچه راهنماهايي را در زمينه استانداردهاي برق منتشر
ميکند و يکي از کارهاي مهم اين سازمان در دنيا استانداردسازي است .اين انجمن و اعضاي آن از طريق انتشارات پر ارجاع
آن ،کنفرانسها ،استانداردهاي تکنولوژيك و فعاليتهاي آموزشي حرفهاي الهامبخش جامعه جهاني هستند.

مقالههاي موجود در اين پايگاه اطالعاتي تقريبا تمامي موضوعات موجود در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و
توزيع برق مانند مسائل و مفاهيم قابليت اطمينان در هر يك از اين حوزهها ،ارزيابيهاي قابليت اطمينان و روشهاي موجود،
بهبهود قابليت اطمينان در هر يك از اين حوزهها و نحوه تاثيرگذاري آنها و مسائل رگوالتوري و مديريتي قابليت اطمينان را
شامل ميشود [.]204

 -1-25آژانس بينالمللي انرژي اتمي
آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،)IAEA( 2مرکز جهاني همکاري در زمينهي انرژي هستهاي ميباشد IAEA .به عنوان
سازمان جهاني "انرژي اتمي براي صلح" در سال  1957در خانواده سازمان ملل متحد راهاندازي شد .آژانس با کشورهاي عضو
و ديگر کشورها در سراسر جهان براي ارتقاي فن آوريهاي هستهاي ايمن ،مطمئن و صلحآميز همکاري ميکند.
 -1-1-17مشخصات سازماني
مقر دبيرخانه آژانس بينالمللي انرژي اتمي در مرکز بينالمللي وين 3در شهر وين اتريش قرار دارد .دفاتر منطقهاي در
شهرهاي ژنو سوئيس ،نيويورك اياالت متحده آمريکا ،تورنتو کانادا و توکيو ژاپن واقع شدهاند IAEA .مراکز تحقيقاتي و

1- Institute of Radio Engineers
)2- International Atomic Energy Agency (IAEA
3- Vienna International Centre
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آزمايشگاههاي علمي در شهرهاي وين و سيبرسدرف 1اتريش ،موناکو و تريست 2ايتاليا را پايهگذاري و يا مورد حمايت قرار
ميدهد.
دبيرخانه  IAEAاز يك تيم با  2300کارمند حرفهاي متخصص از بيش از  100کشور جهان تشکيل شده است .آژانس
توسط مدير کل يوکيا آمانو 3و شش معاون مدير کل که راس اصلي دپارتمان ميباشند ،اداره ميگردد.
برنامهها و بودجههاي  IAEAاز طريق تصميمات نهادهاي سياستگذاري ( IAEAهيئت  35نفره حکمرانان و کنفرانس
عمومي همه کشورهاي عضو) تعيين ميگردد .گزارشها در فعاليتهاي آژانس بينالمللي انرژي بهصورت دورهاي ارسال شده و
يا بهعنوان مواردي به شوراي امنيت سازمان ملل 4و مجمع عمومي سازمان ملل متحد 5بهصورت حکم ارائه ميگردد.
منابع مالي  IAEAشامل بودجهي عادي و کمكهاي داوطلبانه ميباشد .بودجهي مقرر ساالنه و نيز بودجههاي اضافي و
کمكهاي داوطلبانه به صندوق همکاري فني توسط کنفرانس عمومي تعيين ميگردد [.]205
 -1-1-18ماموريت و برنامههاي IAEA

ماموريت آژانس بينالمللي انرژي اتمي توسط منافع و نيازهاي کشورهاي عضو ،برنامههاي استراتژيك و چشمانداز مندرج در
اساسنامه آژانس بينالمللي انرژي هدايت ميگردد .سه رکن اصلي و يا زمينههاي کاري ،زيربناي ماموريت آژانس بينالمللي
انرژي اتمي ميباشد :ايمني و امنيت ،6علم و فناوري ،7و حفاظت و راستيآزمايي.8
 -1-1-19ارتباط با سازمان ملل متحد
بهعنوان يك سازمان بينالمللي مستقل در ارتباط با سيستم سازمان ملل متحد ،رابطه آژانس با سازمان ملل متحد از طريق
يك موافقتنامهي ويژه تنظيم ميشود .در مورد اساسنامه آن IAEA ،بهطور ساالنه به مجمع عمومي سازمان ملل متحد و در

1- Seibersdorf
2- Trieste
3- Yukiya Amano
4- The UN Security Council
5- The UN General Assembly
6- Safety and Security
7- Science and Technology
8- Safeguards and Verification
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زمان مناسب به شوراي امنيت در مورد عدم رعايت تعهدات پادماني اياالت و همچنين در مورد مسائل مربوط به صلح و امنيت
بينالمللي گزارش ميدهد.
 -1-1-20مطالعات انجامشده در زمينهي قابليت اطمينان
 -1-25-1-1سيستمهاي کنترل پيشرفته براي بهبود قابليت اطمينان و کارايي نيروگاه هستهاي

هدف از اين گزارش جمعآوري تجربههاي بينالمللي در بهکارگيري تکنولوژيهاي ديجيتال براي راهنمايي و ارتقاي فرايند
مهندسي براي کشورهاي عضو  IAEAهنگام معرفي ابزاردقيق ديجيتال و سيستمهاي کنترل در نيروگاههاي هستهاي خود
ميباشد [.]206
 -1-25-1-2آناليز قابليت اطمينان و ارزيابي احتماالتي ايمني براي راکتورهاي انرژي هستهاي

در اين گزارش روشهاي ممکن براي آناليز قابليت اطمينان و ارزيابي احتماالتي امنيت ارائه گرديده است .همچنين
پيشرفتهايي که در اين روشها بهدست آمده نيز مورد بحث قرار گرفته است [.]207
 -1-25-1-3کاربرد تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور براي بهينهسازي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري
واحدهاي هستهاي

در اين گزارش کاربرد تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور بهمنظور بهرهبرداري و تعمير و نگهداري بهينه واحدهاي
توان هستهاي شرح داده شده است [.]208
 -1-25-1-4قابليت اطمينان شبكه برق و تقابل آن با واحدهاي توان هستهاي

در اين گزارش به تقابل قابليت اطمينان سيستم قدرت در حضور واحدهاي هستهاي پرداخته شده است .در فصل اول يك
نگاه کلي به بخشهاي مختلف سيستم قدرت شده است .فصل دوم ويژگيهاي واحدهاي هستهاي را ارائه ميکند .فصل سوم
برنامهريزي و بهرهبرداري از سيستمهاي قابل اعتماد را شرح ميدهد .فصل چهارم در مورد ابعاد واحدهاي هستهاي بحث
ميکند .فصل پنجم نحوهي مدلکردن واحدهاي هستهاي در تقابل با سيستم قدرت را ارائه ميکند .فصل ششم در مورد مکان
و سايت بهينه براي واحدهاي هستهاي توضيحاتي ارائه ميکند .فصل هفتم نحوهي اتصال واحدهاي هستهاي به سيستم قدرت
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را شرح ميدهد .فصل بعدي در مورد هماهنگي اپراتورهاي سيستم انتقال و واحدهاي هستهاي تاکيد ميکند .فصل بعد نقشهراه
براي اتصال واحدهاي هستهاي به سيستم قدرت را بهطور گام به گام ارائه ميکند .در فصول پاياني تاثير تغييرات آب و هوايي
بر بهرهبرداري از واحدهاي هستهاي مورد بحث قرار ميگيرد [.]209
 -1-25-1-5به حداکثررساندن قابليت اطمينان و ايمني نيروگاههاي هستهاي

اين مطالعه بيان ميکند که براي به حداکثررساندن ايمني و قابليت اطمينان نيروگاههاي هستهاي در سراسر جهان
ميبايست از طريق همکاري با يکديگر براي ارزيابي ،معيارها و بهبود عملکرد از طريق حمايت متقابل ،تبادل اطالعات و تقليد
از بهترين شيوه به اين مهم دست يافت .بهمنظور افزايش ايمني و قابليت اطمينان نيروگاههاي هستهاي ،اعضاي IAEA

مسئوليتهاي دوگانه دارند [:]210
 مسئوليتهاي فردي بهمنظور بهبود قابليت اطمينان واحدهاي هستهاي خودي مسئوليتهاي جمعي براي کمك به بهبود قابليت اطمينان واحدهاي هستهاي ديگر اعضا -1-25-1-6آموزش انرژي هستهاي براي ايمني و قابليت اطمينان

در [ ]211بر لزوم آموزش بهمنظور باالبردن قابليت اطمينان و امنيت واحدهاي هستهاي تاکيد شده است.
 -1-25-1-7بهينهسازي دسترسپذيري و قابليت اطمينان راکتور تحقيقاتي

بهينهسازي دسترسپذيري و قابليت اطمينان راکتورهاي تحقيقاتي در اين گزارش ارائه شده است .هدف از اين مطالعه
شناسايي ويژگيهاي سيستمهاي مديريت و شيوههاي درست که دسترسپذيري و قابليت اطمينان راکتورهاي تحقيقاتي را
بهبود ميدهد ،ميباشد .شيوههاي مورد عالقه بهطور کلي در کنترل مستقيم سازمان بهرهبرداري و تعمير و نگهداري راکتور
تحقيقاتي ميباشد .توصيههاي عملي که منجر به افزايش قابليت اطمينان راکتورهاي تحقيقاتي ميگردد ،مهمترين هدف اين
گزارش ميباشد [.]212
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 -1-25-1-8راهنماي برنامهي بيمه قابليت اطمينان براي راکتورهاي آب سبك پيشرفته

در اين گزارش برنامههاي بيمه قابليت اطمينان براي طراحي ،بهرهبرداري و برنامهريزي ارائه گرديده است .اين گزارش 300
صفحهاي داراي هفت فصل ميباشد .فصل اول مقدمهاي بر بيمه قابليت اطمينان ،فصل دوم نگاه کلي به برنامههاي بيمه
قابليت اطمينان ،فصل سوم بهکارگيري اين برنامهها براي طراحي ،فصل چهارم بيمه قابليت اطمينان در واحدهاي در حال
بهرهبرداري ،فصل پنجم طراحي برنامههاي بيمه قابليت اطمينان ،فصل ششم بيمه قابليت اطمينان بهرهبرداري و فصل هفتم
سازمان برنامهريزي بيمه قابليت اطمينان ميباشند [.]213
 -1-25-1-9قابليت اطمينان نيروگاههاي هستهاي

در [ ]214قابليت اطمينان واحدهاي هستهاي و حفاظت فيزيکي آنها مورد بحث ميباشد.
 -1-25-1-10ايمني نيروگاههاي هستهاي

اين مطالعه الزامات طراحي را براي سازهها ،سيستمها و اجزاي يك نيروگاه هستهاي ،همچنين براي روشها و فرايندهاي
سازماني از نظر امنيتي مهم که براي بهرهبرداري ايمن ضروري ميباشند و براي جلوگيري از حوادثي که ميتواند ايمني را به
خطر اندازد يا براي کاهش عواقب چنين رويدادهايي ارائه ميکند [ .]215در اين گزارش طراحي واحدهاي هستهاي با در نظر
گرفتن اصلها و مفاهيم امنيت ارائه شده است.
 -1-25-1-11فنآوريهايي براي بهبود در دسترسپذيري و قابليت اطمينان نيروگاههاي هستهاي آب خنك
کنوني

موضوع اين گزارش تکنولوژيهاي بهبود دسترسپذيري و قابليت اطمينان نيروگاههاي هستهاي آب خنكکن کنوني و
آينده ميباشد .در اين گزارش تمامي مطالعات انجامشده تا سال  1997در زمينهي تکنولوژيهاي ممکن براي بهبود قابليت
اطمينان نيروگاههاي هستهاي جمعآوري گرديده است [.]216

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
104
ويرايش اول ،تیر 1394

فاز  :2هوشمندی فناوری پايايي -گزارش تهیه درخت موضوعات پايايي

 -1-25-1-12ايمني مرتبط با نگهداري در چارچوب مفهوم تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور

مرجع [ ]217متشکل از هشت فصل ميباشد که هدف آن تعمير و نگهداري در چارچوب مفهموم تعمير و نگهداري قابليت
اطمينان محور ميباشد .اين فصول از مفاهيم اوليهي تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور تا نحوهي عملياتي آن را ارائه
ميکنند.
 -1-25-1-13گزارش ويژه در مورد قابليت اطمينان مهندسي

اين مقاله گزارشي درباره مهندسي قابليت اطمينان واحدهاي هستهاي ارائه ميکند [.]218
 -1-25-1-14امكانسنجي فني و قابليت اطمينان سيستمهاي ايمني منفعل براي نيروگاههاي هستهاي کنوني و
آينده

موضوع [ ]219امکان سنجي فني و قابليت اطمينان سيستمهاي ايمني پسيو براي واحدهاي هستهاي ميباشد .بخش اول
نگاه کلي به موضوعات کليدي سيستمهاي پسيو دارد .بخش دوم مثالهايي از المانها و سيستمهاي پسيو ارائه ميکند .بخش
سوم تمامي مقالههاي ارائهشده در اين زمينه را تا سال  1994جمعآوري کرده است.
 -1-25-1-15چرخهي هستهاي در واحدهاي هستهاي آب خنك

فصل ششم [ ]220روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان واحدهاي هسته را با درنظرگرفتن عدم قطعيتها ارائه ميکند.

 -1-26انستيتوي انرژي هستهاي
انستيتوي انرژي هستهاي ( 1)NEIدر سال  1994از ادغام چند سازمان صنعت انرژي هستهاي که قديميترين آنها در سال
 1953ايجاد شده بود ،تاسيس شد .سازمانهايي که با يکديگر ادغام شدند ،عبارتند از [:]221
 شوراي منابع و مديريت شرکت هستهاي ( ،2)NUMARCکه قوانين عمومي و مسائل فني را مورد بررسي قرار
ميداد.

1- Nuclear Energy Institute
2- Nuclear Utility Management and Resources Council
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 شوراي آگاهي بخش انرژي اياالت متحده ( ،1)USCEAکه يك برنامه ارتباطاتي ملي را هدايت ميکرد.
 شوراي انرژي هستهاي آمريکايي ( ،2)ANECکه امور دولتي را به اجرا در ميآورد.
 بخش هستهاي انستيتوي برق اديسون ،که مسائل مربوط به استفاده از مديريت سوخت هستهاي ،تامين سوخت
هستهاي و اقتصاد انرژي هستهاي را را به عهده داشت.
 -1-1-21خدمات  60ساله به صنعت هستهاي
در سال  ،1953صنعت هستهاي انجمن صنعتي اتمي ( 3)AIFرا براي تمرکز بر کاربردهاي سودمند انرژي هستهاي تاسيس
کرد .اين تاسيس درست دو سال قبل از کنفرانس بينالمللي "اتم براي صلح" 4که در سال  1955به مناسبت آغاز عصر
هستهاي در ژنو برگزار شد ،صورت گرفت .در سال  ،1987صنعت AIF ،را به دو بخش  NUMARCو  USCEAتقسيم
نمود USCEA .در سال  1979بهعنوان کميته اياالت متحده براي آگاهيدهي انرژي در نظر گرفته شد .بهعنوان جانشين
مستقيم براي  ،AIFانستيتوي انرژي هستهاي خدمات  60ساله را به صنعت تکنولوژي هستهاي ارائه ميدهد [.]221
 -1-1-22ماموريتها و فعاليتها
ماموريت  ،NEIتقويت و پيشرفت کاربردهاي مفيد تکنولوژيهاي هستهاي پيش از کنگره ،کاخ سفيد و سازمانهاي
شعبهاي اجرايي ،تنظيمکنندههاي فدرال و انجمنهاي سياست دولت بوده و بهطور فعاالنه اطالعات دقيق و به موقع را مخابره
مينمايد و يك صداي واحد از صنعت در مورد اهميت جهاني انرژي هستهاي و تکنولوژي هستهاي ارائه ميکند .هدف NEI

اطمينان از شکلگيري سياستهايي ميباشد که کاربردهاي مفيد انرژي و تکنولوژيهاي هستهاي در اياالت متحده و سراسر
جهان را به همراه داشته باشد.
با مشارکت اعضا NEI ،سياستهاي کليدي قانونگذاري و نظارتي تاثيرگذار بر صنعت را توسعه ميدهد .بنابراين  NEIبه
عنوان صداي واحد صنعت پيش از کنگره آمريکا ،سازمانهاي قوهي مجريه و تنظيمکنندههاي فدرال و همچنين سازمانها و
سالنهاي بينالمللي در نظر گرفته ميشود NEI .همچنين انجمني را جهت حل و فصل مسائل فني و تجارت براي صنعت
1- U.S. Council for Energy Awareness
2- American Nuclear Energy Council
3- Atomic Industrial Forum
4- Atoms for Peace
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فراهم ميکند .در نهايت NEI ،اطالعات دقيق و بهموقع دربارهي صنعت هستهاي را براي اعضا ،سياستگذاران ،رسانههاي
خبري و عموم مردم فراهم ميکند [.]221
صنعت انرژي هستهاي براي رسيدن به سطح بااليي از ايمني و قابليت اطمينان در سال  1999به تالش خود ادامه ميدهد.
شاخصهاي عملکرد نيروگاه هستهاي براي کمك به پيشرفت قابليت اطمينان اين واحدهاي توليدي ،بهطور مستمر پايش
ميگردد .مهمترين عملکردهاي صنعت انرژي هستهاي در سال  1999عبارتند از:
 خاموشيهاي واحد هستهاي بدون برنامهريزي و بهطور خودکار
 عملکرد سيستم ايمني
 ايمني کارکنان
 فاکتور قابليت واحد
 در معرض تابش قرارگرفتن
استرس بازار ميتواند منجر به تعطيلي نيروگاههاي هستهاي گردد که به دنبال آن قابليت اطمينان شبکه کاهش مييابد .در
تاريخ  10آوريل  2014شکست بازارهاي برق براي به رسميت شناختن و ارزش متناسب با ويژگيهاي کليدي نيروگاههاي
هستهاي و ديگر توليدهاي بار پايه بهعنوان موضوع مهم مورد بحث قرار گرفته که ميتواند پيامدهاي جدي براي قابليت
اطمينان سيستمهاي قدرت کشورها بهوجود آورد.
بحث روز  10آوريل در مورد قابليت اطمينان پيش از اينکه کميتهي انرژي و منابع طبيعي مجلس سنا بر خاموشکردن
نيروگاههاي هستهاي متمرکز گردد ،درباره اين موضوع بود که بهدليل اينکه بازارهاي رقابتي که آنها به خدمت گرفتهاند،
سيگنالهاي قيمتگذاري مناسب را براي تشويق توسعه امکانات جديد و يا حمايت از بهرهبرداري مستمر امکانات موجود ارسال
نميکنند.
درحاليکه تعداد زيادي از واحدهاي توليدي با سوخت ذغالسنگ تا حد زيادي بهدليل قوانين زيست محيطي يا شرايط بازار
آرام آرام در چند سال آينده به سمت بازنشستگي ميروند ،برخي از نيروگاههاي هستهاي نيز با فشارهاي اقتصادي وارد آمده از
سوي بازار مواجه هستند که ميتواند منجر به خاموشي آنها شود .واحد هستهاي کوايوني 1در ويسکانسين 2در  2013به داليل
1- Kewaunee
2- Wisconsin
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اقتصادي خاموش گرديد و واحد هستهاي ورمونت يانکي 1چند سال بعد بسته خواهد شد .برخي از مديران اجرايي هشدار دادهاند
که خاموششدن ناگهاني بيشتر ميتواند صورت گيرد ،مگر اينکه تغييراتي در چگونگي بازارهاي برق و ارزش نيروگاههاي
هستهاي در اين بازارها بهوجود آيد [.]221
 -1-1-23موضوعات ديگر گزارشها
 فراهمنمودن موقعيت مناسب براي صنعت انرژي هستهاي براي توليد توان الکتريکي ايمن
 ارتباط بين قابليت اطمينان واحدهاي هستهاي و سيستم قدرت
 تاثير قابليت اطمينان سيستم قدرت بر ريسك واحدهاي توليدي
 ارائهي نظر و پيشنهاد براي استانداردهاي قابليت اطمينان
 پيشنهاددادن شبکهي مخابراتي براي افزايش قابليت اطمينان

 -1-27انستيتوي بهرهبرداري از توان هستهاي
انستيتوي بهرهبرداري از توان هستهاي (سازمان انرژي اتمي) ( 2)INPOيك سازمان غير انتفاعي است که مقر آن در آتالنتا
قرار دارد .کميسيون کِمِني( 3که توسط رييس جمهور جيمي کارتر بهمنظور بررسي حادثه مارس سال  1979در نيروگاه هستهاي
تري مايل آيلند 4راه اندازي شد) توصيههاي زير را پيشنهاد کرده است [:]222
 صنعت (انرژي هستهاي) بايد برنامهاي که استانداردهاي ايمني مناسب شامل مديريت ،تضمين کيفيت و روشها و
شيوههاي بهرهبرداري و ارزيابيهاي مستقل را مشخص ميکند ،ارائه دهد.
 بايد يك روش سيستماتيك جمعآوري ،بازبيني و آناليز اطالعات تجربههاي بهرهبرداري در تمام نيروگاههاي هستهاي
همراه با يك شبکه گسترده ارتباطات بينالمللي صنعت براي تسهيل جريان سريع اين اطالعات براي بخشهاي
آسيبديده وجود داشته باشد.

1- Vermont Yankee
2- Institute of Nuclear Power Operation
3- Kemeny Commission
4- Three Mile Island nuclear power plant
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براي عمل به اين توصيهها ،صنعت انرژي هستهاي INPO ،را در دسامبر  1979تاسيس کرد .ماموريت  INPOارتقاي
ايمني و قابليت اطمينان واحدهاي هستهاي در بهرهبرداري تجاري به باالترين سطح ميباشد .براي رسيدن به اين مهم INPO

گامهاي زير را برميدارد:
 ايجاد اهداف ،معيارها و دستورالعملهاي عملکرد براي صنعت انرژي هستهاي
 انجام ارزيابيهاي دقيق نيروگاههاي هستهاي بهطور منظم
 همکاري براي کمك به نيروگاههاي هستهاي بهطور مستمر بهمنظور بهبود عملکرد آنها
کارکنان  INPOبراي کمك به صنعت انرژي هستهاي بهمنظور دستيابي به باالترين سطح ايمني و قابليت اطمينان در
زمينههاي زير فعاليت ميکنند [:]222
 ارزيابي واحدهاي هستهاي
 آموزش و اعتبار بخشي
 تجزيه و تحليل رويدادها و تبادل اطالعات
 -1-28شرکت ABB
اين شرکت ،يك شرکت پيشرو در زمينه تکنولوژيهاي برقي و اتوماسيون سيستمهاي قدرت ميباشد .مقر اصلي اين
سازمان در زوريخ سوئيس است .اين شرکت  150000نفر را به استخدام خود داشته و در حدود  100کشور به انجام فعاليت
ميپردازد .سهام اين شرکت در بازار بورس زوريخ ،استکهلم و نيويورك معامله شده است.
اين شرکت در شکل فعلي آن در سال  1988سازماندهي شد ،اما داراي سابقهاي  120ساله ميباشد .موفقيت  ABBبهطور
ويژه با تمرکز بر تحقيق و توسعه بهدست آمده است .اين شرکت مدعي است که يکي از هفت مرکز تحقيقاتي برتر در ميان
شرکتهاي بزرگ در سراسر جهان است و همچنان به سرمايهگذاري در بخش تحقيقات و توسعه با وجود تمام شرايط بازار
ادامه ميدهد .امروزه  ABBبهعنوان بزرگترين تامينکنندهي موتور و درايوهاي صنعتي ،بزرگترين ارائهدهنده ژنراتورها براي
صنعت باد و بزرگترين عرضهکنندهي شبکههاي قدرت در سراسر جهان شناخته شده است [ .]223عمدهي فعاليتهاي اين
شرکت در زمينهي قابليت اطمينان به دو بخش تقسيم ميگردد:
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 فعاليتهاي مرتبط با قابليت اطمينان تجهيزات شبکه :در اين بخش از فعاليتها ،مطالعات براي چگونگي تعمير و
نگهداري بهينه ،بهبود قابليت اطمينان تجهيزات و  ...صورت ميگيرد.
 فعاليتهاي مرتبط با قابليت اطمينان سيستم قدرت :اين شرکت پروژههاي متعددي در زمينهي افزايش قابليت
اطمينان سيستم قدرت در شهرها و کشورهاي مختلف از جمله آناهايم در کاليفرنيا ،1زامبيا ،2عربستان سعودي ،هند،
تگزاس ،نروژ و  ...انجام داده است.
 -1-29شرکت SEIMENS
زيمنس 3يك شرکت جهاني فعال در حوزه مهندسي الکترونيك و برق ميباشد که در بخشهاي صنعت ،انرژي ،بهداشت و
درمان به انجام فعاليت ميپردازد .اين شرکت داراي حدود  400000کارمند در حال کار براي توسعه و توليد محصوالت ،طراحي
و نصب سيستمهاي پيچيده و ارائهدهنده طيف گستردهاي از راهحلهاي مورد نياز ميباشد .با بيش از  160سال فعاليت در اين
حوزه ،زيمنس دستاوردهايي در زمينههاي فني ،کيفيت توان و قابليت اطمينان کسب کرده و از اين طريق اعتبار بينالمللي خود
را افزايش داده است.
اين سازمان با دستيابي موفقيتآميز به نوآوريهاي مورد نياز مشتريان خود و ايجاد فضاي رقابتي منحصر به فرد ،جوامع را
قادر ميسازد تا چالشهاي حياتي خود را کارشناسي کنند و ارزش پايدار ايجاد نمايند .زيمنس به عنوان يك شرکت تکنولوژيك
يكپارچه با تمرکز بر سه بخش صنعت ،انرژي و حوزه بهداشت و درمان ،به  15بخش فرعي تقسيم شده است [.]224
 -1-1-24فعاليتهاي انجاميافته در زمينهي قابليت اطمينان
 بهبود قابليت اطمينان و دسترسپذيري واحد توليد از طريق تعمير و نگهداري پيشبيني شدهي بهينه []225
 افزايش دسترسپذيري براي توربينهاي گازي بي بي سي/آلستوم]226[ 4
 توسعه توربينهاي گازي سايز متوسط براي کاربردهاي  LNGبا در نظر گرفتن قابليت اطمينان []227
1- Anaheim, California
2- Zambia
3- Siemens
4- BBC/Alstom
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 افزايش دسترسپذيري براي توربينهاي گازي با قاب ]228[ GE
 به حداکثررساندن بهرهوري و قابليت اطمينان بهرهبرداري واحد توليد از طريق توسعه پرسنل بهرهبرداري و تعمير و
نگهداري (آموزش نيروي کار) []229
 در نظر گرفتن مسائل آب و هوايي و زيست محيطي و پرداختن به انرژيهاي پاك []230
 کاهش هزينههاي قابليت اطمينان و نگهداري از طريق سيستمهاي تحريك پيشرفته []231
 -1-30شرکت SKF
شرکت  SKFبهعنوان يك گروه صنعتي بينالمللي و پيشگام در زمينه توليد بلبرينگ ،تقريبا در 130کشور دنيا فعال
ميباشد .اين شرکت در سال  1907و بهدنبال اختراع بلبرينگهاي خودتنظيم توسط شخصي به نام اسون وينگ کوئيست
تاسيس شد و تنها پس از گذشت چند سال شروع به توسعه در سراسر جهان نمود .امروزه اين شرکت داراي حدودا  45000نفر
کارمند و درحدود  80نوع ابزارآالت توليدي بوده که در سرتاسر جهان گسترده مي باشد .عالوه بر آن ،داراي شبکه فروش
بينالمللي بوده که خود شامل تعداد زيادي از شرکتهاي فروش و در حدود  7000توزيعکننده و خردهفروش مي باشد .دفتر
مشاورين فني ،دسترسي فراوان به محصوالت  SKFرا پشتيباني مينمايد .کليد موفقيت اين شرکت ،تاکيد مداوم بر حفظ
کيفيت باالي محصوالت و ارائه خدمات ميباشد .سرمايهگذاريهاي مداوم تحقيقاتي که منجر به نوآوريهاي فراواني گشته
است ،نيز نقش مهمي را ايفا کرده است .فعاليت گروه  SKFدر زمينه توليد بلبرينگ ،آببند ،فوالد مخصوص و طيف وسيعي از
ديگر اجزاي صنعتي ميباشد .تجربههاي بهدست آمده در زمينههاي گوناگون بيانگر دانش و تخصص شرکت  SKFبهمنظور
تامين پيشرفتهترين محصوالت مهندسي و ارائه خدمات موثر به مشتريان ميباشد.
گروه  SKFنخستين توليدکننده اصلي بلبرينگ در جهان بوده که بهدليل رعايت سيستمهاي مديريت محيطي داراي
گواهينامه استاندارد  ISO 14001ميباشد .اين گواهينامه جامعترين نوع آن محسوب شده و بيش از  60نوع از ابزارآالت
توليدي را دربرميگيرد .بخش تحقيقات و مهندسي شرکت  SKFخارج از شهر  Utrechtدرکشور هلند واقع شده است.
درمنطقهاي به وسـعت  17000متر ،در حدود  150نفر از دانشمندان ،مهندسين و پرسنل بخش پشتيباني مشغول فعاليت بر روي
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ارتقاء بيشتر کارايي بلبرينگ ميباشند .آنها تکنولوژيهايي را توسعه ميدهند که هدف آن دسترسي به مواد و کاالهاي بهتر،
طرحهاي مناسبتر روانسازها و آببندهاي با کيفيتتر ميباشد و از ديگر اهداف آنها درك بهتر عملکرد بلبرينگ ميباشد.
شرکت  SKFدرکارخانههاي سراسر دنيا ،مفهوم شبکه را گسترش داده است .اين امر عالوه بر تاثير بر روي کارهاي در حال
اجرا و اجناس تکميلشده آماده فروش ،زمان اصلي براي توليد مواد خام و تبديل آنها به محصول نهايي را کاهش ميدهد .اين
امر موجب تسهيل و تسريع جريان اطالعات شده ،تنگناها را از بين برده و مراحل غيرضروري توليد کاال را ناديده ميگيرد.
اعضاي اين گروه داراي دانش و تعهد الزم براي انجام فعاليت در زمينههايي مانند کيفيت کاال ،زمان تحويل کاال و روند توليد
کاال مي باشند .مهمترين برنامهها و فعاليتهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي الکتريکي بهصورت زير است
[:]232-234
 برنامههاي مديريت دارايي
 بهبود و افزايش قابليت اطمينان تجهيزات نيروگاهي
 برنامههاي تعمير و نگهداري پيشبينانه ،پيشگيرانه و برنامههاي قابليت اطمينان محور
 ارائه خدمات و تکنولوژيهاي پايش وضعيت تجهيزات
 کاهش هزينههاي تعمير و نگهداري
 -1-31شرکت EDISON
شرکت بينالمللي اديسون 1وظيفه توليد و توزيع انرژي الکتريکي ،تامين خدمات موردنياز و سرمايهگذاري بر روي
تکنولوژيهاي نو مانند منابع توليد پراکنده را بر عهده دارد .اين شرکت از شرکتهاي تابعه مانند شرکت اديسون کاليفرنياي
جنوبي ، 2شرکت انرژي اديسون 3تشکيل شده است .شرکت کاليفرنياي جنوبي يکي از بزرگترين شرکتهاي توزيع در ايالت
متحده ميباشد که عمده فعاليتهاي آن در زمينه انرژيهاي نو و بازدهي انرژي ميباشد .اين شرکت وظيفه تامين برق مصرفي
حدود  14ميليون از مصرفکنندگان ايالت کاليفرنيا را بر عهده دارد [ .]235مهمترين فعاليتهاي اين شرکت بهصورت زير
ميباشد [:]236
1- EDISON International
2- Southern California Edison
3- Edison Energy
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 بهبود قابليت اطمينان در شبکههاي توزيع
 سرمايهگذاري در شبکه انتقال بهمنظور توسعه بهرهگيري از انرژيهاي نو
 تجهيزات اندازهگيري هوشمند
 جايگزيني ژنراتورهاي بخار بهمنظور افزايش طول عمر واحدهاي هستهاي
 استفاده از پنلهاي خورشيدي در سقف مراکز تجاري بزرگ
شرکت انرژي اديسون نيز وظيفه تامين تجهيزات و سرمايهگذاري بر روي تکنولوژيهاي نو را بر عهده دارد .همچنين اين
شرکت فعاليتهايي نيز در زمينه مديريت توان و حمل و نقل برقي انجام ميدهد .مهمترين فعاليتها و اولويتهاي تحقيقاتي
اين شرکت را ميتوان بهصورت زير دستهبندي نمود:
 مديريت انرژي با استفاده از تجهيزات هوشمند
 توسعه حمل و نقل الکتريکي و استفاده از خودروهاي برقي
 شبکههاي هوشمند
 امنيت در فضاي سايبري
 ذخيرهسازهاي انرژي
 اتصال ايمن و قابل اطمينان منابع توليد پراکنده
 توسعه زيرساختهاي شبکه قدرت
 حفاظت از محيط زيست
 -1-32شرکت COOPER
اين شرکت بخشي از شرکت الکتريکي  Eatonميباشد که يکي از شرکتهاي پيشرو در زمينه مديريت مصرف است و در
بيش از  175کشور جهان مشغول فعاليت است .ارائه راهکارهاي مناسب و تامين تجهيزات برقي مانند تجهيزات حفاظتي،
روشنايي و تجهيزات شبکه توزيع از مهمترين وظايف اين شرکت ميباشد .مهمترين محورهاي فعاليت اين سازمان بهصورت
زير ميباشد [:]237
 مخابرات و ارتباطات
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 بازدهي انرژي
 حفاظت از محيط زيست
 روشنايي شبکه
 مديريت مصرف و انرژي
 منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو
 ايمني و قابليت اطمينان
اين شرکت با هدف کاهش زمان و تعداد خرابيهاي ايجادشده در شبکه ،جهت بهبود قابليت اطمينان و افزايش ايمني ،به
توليد انواع تجهيزات حفاظتي مانند سکسيونر ،قطعکننده و انواع فيوزهاي الکتريکي و انواع تجهيزات پايش ميپردازد.
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 2فصل دوم :محورهاي مطالعاتي قابليت اطمينان شبکههاي
توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي
مقدمه
در اين فصل محورهاي مطالعاتي پيشنهادي در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي معرفي شده
و مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد .ابتدا فعاليتهاي صورتگرفته در سازمانهاي معتبر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بر
اساس اين فعاليتها به معرفي محورهاي مطالعاتي پايايي پرداخته خواهد شد .با توجه به بررسي موضوعات مطرحشده در فصل
قبل ،امکان دستهبندي محورهاي مطالعاتي به صورت کامال مستقل و جدا از هم وجود ندارد و ارائه محورهاي مطالعاتي
پيشنهادي صرفا جهت نظاممندنمودن مطالعات صورتگرفته در اين حوزه خواهد بود.

 -2-1بررسي فعاليتهاي صورتگرفته در زمينه مطالعات پايايي
بر اساس مطالعات انجام شده در فصل اول ،تحقيقات صورتگرفته در زمينه مطالعات پايايي شبکههاي قدرت بهصورت زير
ميباشد:
 معرفي مفاهيم قابليت اطمينان
 روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي
 مدلسازي قابليت اطمينان تجهيزات
 مطالعات پيري و تعيين عمر تجهيزات شبکه
 شبکههاي هوشمند
 خودروهاي برقي
 ذخيرهسازهاي انرژي
 تجهيزات اندازهگيري هوشمند
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 برنامههاي مديريت سمت تقاضا
 منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو
 مطالعات ريسك
 تعيين هزينه ارزش بار از دست رفته
 تعيين تابع هزينه خاموشي مشترکين
 برنامهريزي قابليت اطمينان
 مسائل مرتبط با بهرهبرداري
 تعيين رزرو گردان بهينه
 کفايت منابع سوخت
 ارتباط متقابل شبکه سوخترساني با شبکه قدرت
 بررسي قابليت اطمينان در فضاي رقابتي
 قابليت اطمينان نيروگاههاي هستهاي
 برنامههاي تعمير و نگهداري پيشبينانه
 برنامههاي تعمير و نگهداري پيشگيرانه
 مديريت دارايي در شبکههاي قدرت
 اطالعات قابليت اطمينان
 مديريت اتفاقات
 دستهبندي خطاها
 تعيين نرخ خرابي تجهيزات
 تاثير سيستمهاي حفاظتي و مکانيابي آن
 پايش قابليت اطمينان
 بسترهاي مخابراتي
 آموزش نيروي کار
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 توسعه استانداردهاي قابليت اطمينان
 برنامههاي اضطراري و مقابله با طوفان
 بيمه قابليت اطمينان
 بازار قابليت اطمينان
 برنامههاي قابليت اطمينان محور
 تاثير مسائل زيست محيطي بر قابليت اطمينان

 -2-2محور اول :ارزيابي قابليت اطمينان
با پيشرفت تکنولوژي ،طراحي و ساخت سيستمهاي بسيار پيچيده ،همواره اين مساله مطرح ميگردد که تا چه حد ميتوان
به عملکرد اين سيستمها اعتماد نمود .اين مساله 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 ميباشد.
در هر جامعه مدرن مهندسان و مديران فني ،مسئول برنامهريزي ،طراحي ،ساخت و بهرهبرداري از سادهترين محصول تا
پيچيدهترين سيستمها هستند .از کار افتادن محصولها و سيستمها موجب وقوع اختالل در سطوح مختلفي ميشود و ميتواند
حتي بهعنوان تهديدي شديد براي جامعه و محيطزيست تلقي شود .از اين رو مصرفکنندگان و بهطور کلي مردم جامعه انتظار
دارند که محصوالت و سيستمها پايا ،اطمينانبخش و ايمن باشند .بنابراين به عنوان يك پرسش اساسي چنين مطرح است که
قابليت اطمينان سيستم در طول عمر کاري آيندهاش چه ميزاني است و ايمني آن چقدر است؟ اين پرسشي است که بخشهايي
از آن را ميتوان با ارزيابي و کميت سنجي قابليت اطمينان پاسخ گفت.
شيوههاي ارزيابي قابليت اطمينان از نظر تاريخچه پيدايش ،بدوا در ارتباط با صنايع هوافضا و کاربردهاي نظامي شکل
گرفت ،ولي سريعا توسط ساير صنايع مانند صنايع هستهاي که تحت فشار شديدي جهت تضمين ايمني و قابليت اطمينان
رآکتورهاي هستهاي در تامين انرژي الکتريکي هستند و يا صنايع فرايندهاي پيوسته مانند صنايع فوالد و صنايع شيميايي که
هر ساعت از توقف آنها به علت وقوع معايب ميتواند موجب تحميل خسارتهاي بزرگ مالي و جاني و آلودگي محيطزيست
شود مورد توجه و کاربرد قرار گرفت.
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اگرچه الزم به ذکر است که در تمام اين زمينهها جهان شاهد وقوع مسائل و مشکالت فاجعهباري در سالهاي اخير بوده
است .از جمله در صنايع هوافضا در سال  1986حادثهاي که براي فضاپيماهاي چلنجر پيش آمد و همچنين حادثههاي ديگر
مربوط به برخي هواپيماهاي تجاري و مسافربري ،در صنايع هستهاي حادثههاي نيروگاه هستهاي چرنوبيل در سال  1986و
جزيره سه مايلي در سال  ،1979در تامين انرژي الکتريکي ،خاموشي نيويورك در سال  ،1976بوپال در سال  1984و بسياري از
حوادث ديگر ،که در تمام اين رخدادها خسارتهاي چشمگير و شديدي بر جامعه و محيطزيست وارد شد .اين رخدادها فشار
فزايندهاي بر لزوم توجه به ارزيابي قابليت اطمينان ،ايمني و احتمال خطر ايجاد کرده است [.]2-1
 -1-1-25ارزيابي قابليت اطمينان تجهيزات شبكه توليد ،انتقال و توزيع الكتريكي
قابليت اطمينان هر تجهيز در سيستم قدرت را ميتوان توسط مجموعهاي از پارامترهاي پايهاي تعريف کرد .مدل سادهي
قابليت اطمينان تجهيز شامل نرخ وقوع خطا در تجهيزات و زمان الزم براي تعمير يا تعويض هر تجهيز ميباشد .تعريف هريك
از اين پارامترها با دستهبندي جزئيتر در اين بخش آمده است.
 نرخ وقوع خطا در تجهيزات ()λ
قبل از هر چيز بايد معني مشخصي از کلمه خرابي ارائه شود .بهطور کلي از يك سيستم يا عنصر ميتوان وظايف مختلفي
انتظار داشت و در عمل ،هر کدام از اين وظايف ميتواند قابليت اطمينان متفاوتي داشته باشد .عالوه بر آن در زمانهاي مختلف
و در شرايط مختلف ،سيستم در اجراي فعاليت موردانتظار داراي احتمال موفقيت متفاوتي است .کلمه خرابي يا شکست به
معناي"قادر نبودن سيستم يا عنصر در اجراي وظيفه موردانتظار" است.
خرابي مفهومي است که براي عناصر مهندسي تعريف ميشود و تابعي از کيفيت توليد ،شرايط استفاده و نحوه نگهداري
است .خرابي يك عنصر ممکن است منجر به خاموشي تعدادي از مشترکين گردد يا نگردد .اگر از نگاه مشترکين به مفهوم
خرابي نگاه شود ،تنها خرابيهايي که منجر به خاموشي مشترکين ميگردد بهعنوان خرابي لحاظ ميشود .اما در اينجا تعريف
خرابي از ديد عناصر و يا سيستم مد نظر است .بنابراين هرگونه وقفهاي در کارکرد موردانتظار يك عنصر يا سيستم بهعنوان
خرابي محسوب ميشود .يك تجهيز ميتواند به حالتهاي مختلفي دچار خرابي گردد.
نرخ خرابي ،تعداد دفعاتي که انتظار ميرود ،يك تجهيز در طول سال دچار خرابي شود را نشان ميدهد .اين پارامتر بر اساس
ثبت حوادث و پيشينه يك تجهيز در طول يك دوره مشخص و دادهکاويهاي آماري محاسبه ميشود .مقدار اين پارامتر براي
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تجهيزات مختلف ،بسته به عمر تجهيز ،کيفيت توليد ،نحوه نصب ،بهرهبرداري و نيز شرايط محيطي خطوط هوايي و زميني
متفاوت است.
 متوسط زمان تعمير ()MTTR

1

بهطور کلي زمان تعمير بهعنوان مدت زماني که طول ميکشد يك عنصر بعد از وقوع خرابي دائم دوباره به شرايط کار
عادي برگردد ،تعريف ميشود .زمان تعمير را ميتوان به دو بخش تقسيم کرد.
 زمان تشخيص خطا ،مکانيابي خطا و ايزولهکردن خطا
 زمان تعمير توسط پرسنل و اتصال دوباره قسمت تعميرشده به شبکه
زمان تعمير از ديد پرسنل ،شرکت برق و مشترکين با هم تفاوت دارد .زمان تعمير که توسط پرسنل ديده ميشود زمان تعمير
داخلي گفته ميشود .اين زمان به فاصله زماني بعد از تشخيص و مکانيابي خطا تا انتهاي زمان تعمير و وصل مجدد سرويس
اطالق ميگردد .از ديدگاه شرکت برق زمان تعمير به فاصله زماني بين تماس مشترکين با مديريت اتفاقات به خاطر خاموشي
رخ دادهشده تا پايان فرايند تعمير گفته ميشود که به آن زمان تعمير خارجي گفته ميشود و زمان تعمير از ديدگاه مشترك کل
دوره زمان قطع سرويس ميباشد.
زمان تعمير يك متغير تصادفي است که به فاکتورهاي مختلفي وابسته است .فاکتورهاي تصادفي همچون وضعيت آب و
هوايي ،ابعاد و عمر شبکه ،ويژگيهاي محيطي و مکاني شبکه توزيع ،ويژگيهاي اتوماسيون شبکه ،تعداد پرسنل تعمير و
نگهداري ،مهارت پرسنل تعمير و  . ...بهطور کلي اين پارامتر مدت زمان تعمير هر تجهيز را از لحظه خرابي نشان ميدهد [1-
.]2
 متوسط زمان تا خرابي تجهيز ()MTTF

2

اين پارامتر نشانگر متوسط زماني است که يك تجهيز از شروع به کار پس از تعمير تا خرابي مجدد طي ميکند.
 متوسط زمان بين خرابي تجهيز ()MTBF

3

اين پارامتر نشانگر متوسط زمان بين دو خرابي متوالي را نشان ميدهد.
در شکل  1-2پارامترهاي اصلي در محاسبات قابليت اطمينان تجهيزات نشان داده شده است.
1- Mean Time To Repair
2- Mean Time To Failure
3- Mean Time Between Failure
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MTTF
MTTR

MTBF

شكل  :1-2نمايش پارامترهاي اصلي در قابليت اطمينان هر تجهيز

 -2-2-1-1محاسبه نرخ خرابي و متوسط زمان تعمير

در مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي قدرت با توجه به اطالعات قابل حصول ،معموال نرخ وقوع خطا در تجهيزات شبکه
بهصورت متوسط تعداد خطا در سال منظور ميشود .هر چقدر آمار مربوط به اتفاقات دقيقتر ثبت شود ،جامعه آماري بيشتر (به
شرط اينکه شرايط محيطي و بهرهبرداري در جامعه آماري انتخاب شده تا حدودي يکسان باشد) و بازه زماني گردآوري اطالعات
بزرگتر باشد (مشروط بر اينکه شرايط بهرهبرداري و محيطي در بازه زماني مربوطه تغييرات زيادي نداشته باشد) ،امکان
محاسبه اين پارامترها بهصورت دقيقتر فراهم ميشود .همچنين بايد در جامعه آماري انتخابشده عمر تجهيزات نيز مد نظر
قرار گيرد.
با توجه به توضيحات فوق نرخ خرابي تجهيز از رابطه ( )1-2محاسبه ميگردد.
()1-2
مقدار  λو نيز نوع تابع مربوطه مبناي مباحث مختلف در قابليت اطمينان قرار ميگيرد .به عنوان نمونه چناچه  λثابت فرض
شود ،روابط بسيار سادهتر ميشود .مهم اين است که تا چه حد اين فرض با واقعيات رفتار مولفهها نزديك بوده و عملکرد واقعي
سيستم را بهصورت مطلوبتري بيان نمايد .آنچه مسلم است عليرغم نياز به بررسي اعتبار فرض ،امکان انجام محاسبات که
منجر به معادالت بسيار پيچيدهتر ميگردد ،محدوديت ديگري در ارزيابي قابليت اطمينان ايجاد مينمايد [.]1-2
 -2-2-1-2مدهاي خطا

در زمانهاي مختلف کارکرد تجهيزات خطاهاي مختلفي ممکن است سبب خرابي سيستم گردد و بهصورت مدهاي مختلف
خطا مطرح ميگردد که جهت بررسي آنها بازه عمر سيستم را به سه ناحيه کلي تقسيم مينمايند [.]1-2
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 در ابتداي بهرهبرداري مشکالتي از قبيل معيوببودن بعضي از قطعات ،نصب و راهاندازي نادرست و حتي مونتاژ
نامطلوب ،ميتواند عامل حجم بااليي از خرابي در سيستم باشد .به خطاهايي که در اين ناحيه بروز مينمايد ،خطاهاي
ابتدايي و به اين ناحيه نيز مرحله اشکالزدايي ميگويند.
 با تداوم بهرهبرداري از سيستم و رفع احتمالي بعضي از خطاهاي اوليه ،تعداد خرابيها در سيستم کاهش مييابد .اين
قسمت در ناحيه مياني منحني شکست سيستم قرار دارد و عمدتا خطاهاي ايجادشده در اين ناحيه ناشي از فشارهاي
اعمالشده به سيستم در سطحي بيشتر از حد طراحي آن ميباشد .به خطاهاي ايجادشده در اين شرايط خرابيهاي
تصادفي و به اين بخش از منحني ،ناحيه شکست تصادفي ميگويند .سيستم در اين حالت به ناحيه عمر مفيد خود وارد
شده است و با تقريب قابلقبول ميتوان نرخ خرابي  λرا ثابت در نظر گرفت که اين امر سبب سهولت در محاسبات
ميگردد .کليه محاسبات قابليت اطمينان در اين ناحيه انجام ميگيرد.
 ناحيه سوم منحني تحت عنوان ناحيه فرسودگي شرايطي است که سيستم تقريبا عمر مفيد خود را سپري نموده است و
تعداد خرابيها رو به فزوني ميگذارد.
منحني طول عمر قطعات که به منحني واني شکل معروف است بهصورت زير ميباشد.

شكل  :2-2منحني عمر تجهيزات

بسياري از شرکتهاي سازنده تجهيزات اقدام به استخراج منحنيهاي طول عمر محصوالت خود مينمايند که بسته به
شرايط مختلف کاري متفاوت خواهد بود .بر اساس اين منحنيها ميتوان رفتار آنها را با يك مدل رياضي بيان نمود.
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 -2-2-1-3نرخ تعمير

تاکنون به بررسي تابع نرخ خطا و مدهاي مختلف آن پرداخته شد .اين مباحث سيستمهاي غير قابل تعمير را به خوبي
پوشش ميدهد .اما معموال قطعات يك سيستم جهت جلوگيري از فرسودگي ،پس از مدتي کارکرد تعمير و بازسازي ميشوند،
اين کار مدت باقي ماندن سيستم در ناحيه عمر مفيد را افزايش ميدهد .لذا مساله نگهداري را بايد در مدلسازي وارد کرد .بر
اين اساس تابعي بنام نرخ تعمير ) µ(tتعريف ميشود.
()2-2
هر تجهيز پس از تعميرشدن مجددا وارد ناحيه فعال (حالت عملکرد) ميشود و با بروز خطا مجددا به حالت تعمير باز
ميگردد .تبديل از حالت سالمت به حالت خرابي را فرايند شکست يا خطا و تبديل حالت خرابي به حالت سالمت را فرايند
بازگرداني ميگويند.
ممکن است سيستم با اجزا آن قابل تعمير نباشد و لذا در اين شرايط فرايند بازگرداني لحاظ نميگردد .مطابق تعاريف فوق در
سيستمهايي که مساله تعمير و نگهداري مطرح است ،معموال دو نوع احتمال مطرح است :احتمال دردسترسبودن و احتمال
دردسترسنبودن .دردسترسبودن عبارت است از احتمال اين که سيستمي در زمان  tدر حالت عملکرد باشد به شرط اينکه در
زمان  t=0سالم بوده است .درصورتيکه قابليت اطمينان آن تجهيز ،احتمال باقيماندن سيستم در حالت عملکرد در کل زمان
مورد نظر ميباشد [.]1-2
متوسط زمان تعمير تجهيزات شبکه نيز در محاسبات قابليت اطمينان شبکه حائز اهميت است .اين پارامتر بهصورت عمومي
با استفاده از رابطه ( )3-2محاسبه ميگردد.
()3-2
اين پارامترها اساس محاسبات قابليت اطمينان بوده و بديهي است که محاسبه شاخصهاي ديگر مبتني بر اين پارامترها
خواهد بود.
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 -2-2-1-4مدل المانهاي شبكه براي مطالعات قابليت اطمينان

مدل قابليت اطمينان مدلي است که سطح قابليت اطمينان قطعه را با توجه به عوامل تاثيرگذار مانند شرايط آب و هوايي،
فرسايش (پيري) ،و تعميرات پيشگيرانه نشان ميدهد .داشتن مدل مناسبي براي ارزيابي قابليت اطمينان قطعات امکان
پيشبيني قابليت اطمينان آنها را تحت تاثير استراتژيهاي مختلف تعميراتي فراهم ميآورد و در نتيجه امکان دستيابي به
استراتژي بهينه و در نتيجه کاهش هزينههاي اضافي فراهم ميشود.
در مطالعات ارزيابي قابليت اطمينان المانهاي موجود در شبکهي قدرت به دو دسته المانهاي قطعکننده و غيرقطعکننده
تقسيم ميشوند .عناصر غيرقطعکننده مانند خطوط و ترانسفورماتورها داراي مدهاي مختلف خطا هستند ،که موجب ميگردد تا
عناصر عملکرد مطلوب و دائم خود را نشان ندهند .اين مدهاي خطاي عناصر بسيار مهم هستند.

شكل  :3-2مدل سه حالته عناصر

براي اکثر المانهاي سيستم قدرت ميتوان از يك مدل سه حالته مطابق شکل  3-2استفاده کرد .حالت يك نشاندهنده
حالت کارکرد عادي المان است .حالت دو حالتي است که در اثر وقوع خطاي اکتيو رخ ميدهد .خطاي اکتيو خطايي است که در
اثر وقوع آن ،سيستم حفاظتي مربوطه عمل ميکند و احتماال باعث قطع برق محدوده وسيعتري ميشود .حالت سه ،حالتي است
که با وجود کليدزني بعد از وقوع خطاي اکتيو ،المان موردنظر هنوز بيبرق مانده است و يا اينکه براي المان خطاي پسيو رخ
دهد .خطاي پسيو خطايي است که در اثر وقوع آن خطا ،سيستم حفاظتي مربوطه عمل نميکند و تنها باعث قطع برق آن المان
خاص ميشود.
ولي براي المانهاي قطعکننده موجود در شبکه ،با توجه به تعداد زياد مدهاي خطا در آنها نميتوان از اين مدل ساده
استفاده کرد .عناصر قطعکننده مانند سيستمهاي حفاظتي و عناصر کليدزني مانند بريکرها بر خالف عناصر غيرقطعکننده،
عالوه بر عملکرد زير بار (حالت دائم) ،داراي عملکرد حالت پاسخ نيز ميباشند .در عناصر قطعکننده ناتواني در انجام کار دائم
مطلوب ،کل سيستم را تحت تاثير قرار ميدهد .درصورتيکه ناتواني در دادن پاسخ مناسب مانند عدم عملکرد در هنگام دريافت
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دستور بازشدن براي بريکري که در حالت عادي بسته است ،تنها موقعي بروز مييابد که نياز به دريافت دستور است .بهعبارت
بهتر در حالت عادي شبکه اين خطا نشان داده نشده و در لحظهاي که نياز به پاسخ کليد است ،اين خطا بروز پيدا ميکند .برخي
از مدهاي خطاي عناصر قطعکننده که مدلکردن آنها در محاسبات قابليت اطمينان ضروري است بهشرح زير ميباشد [:]1-2
الف) حالت کار دائم:
اتصالکوتاهشدن عنصر که موجب عملکرد حفاظت پشتيبان ميگردد .پارامتر مدلکننده اين حالت ،نرخ وقوع حوادث در
برگيرنده اتصال کوتاه عنصر ( )λاست.
عنصر قطعکننده بدون دريافت فرمان مناسب باز ميگردد .پارامتر  λftمدلکننده اين حالت است .اين پارامتر ،نرخ وقوع اين
گونه خطاها در هنگامي است که کليد بسته باشد.
عنصر قطعکننده بدون دريافت فرمان مناسب بسته ميگردد .پارامتر  λfcمدلکننده اين حالت است .اين پارامتر ،نرخ وقوع
اين گونه خطاها در هنگامي است که کليد باز باشد.
ب) حالت کار پاسخ:
عنصر کليدزني با دريافت پيام بازشدن دچار خطا ميگردد .پارامتر  Psمدلکننده اين حالت است .اين پارامتر احتمال
بستهنشدن عنصر قطعکننده پس از دريافت فرمان مربوطه ميباشد.
عناصر کليدزني با دريافت پيام بازشدن ،دچار خطا ميگردند .پارامتر مدلکننده اين حالت  Pcاست .اين پارامتر احتمال
بازنکردن عنصر پس از دريافت فرمان ميباشد.
صدور فرمان خروج اشتباه از طرف عنصر حفاظتي بهخاطر وقوع خطايي است که در خارج از ناحيه حفاظتي عنصر ميباشد.
پارامتر مدلکننده اين مد  Poبوده که نشاندهنده احتمال خروج اشتباه عنصر قطعکننده بهدليل وجود خطايي در خارج از ناحيه
حفاظتي مربوطه ميباشد.
 -2-2-1-5مطالعات پيري و تعيين عمر تجهيزات

تعداد قابل توجهي از تجهيزات شبکههاي قدرت شامل ترانسفورماتور ،بريکر و  ...عمري در حدود  50سال دارند .با وجود
سن باال ،در بسياري موارد اين تجهيزات با سطح قابليت اطمينان بااليي در حال بهرهبرداري ميباشند .با اين حال الزم است
طي سالهاي آتي ،بررسيهاي الزم بهمنظور نوسازي تجهيزات شبکه و جايگزيني آنها صورت گيرد.
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يکي از پيامدهاي خصوصيسازي در صنعت برق ،افزايش فشار بر شرکتهاي مرتبط با صنعت برق جهت کمکردن هزينهها
و بهويژه توجيهنمودن برنامههاي تخصيص بودجه بهمنظور بهينهسازي تجهيزات ميباشد .با وجود اينکه افزايش سن تجهيزات،
سرمايهگذاري بيشتر را طلب ميکند ولي اين به تنهائي دليل قابلقبولي براي جايگزيني آنها نميباشد .بررسي تاثيرات پيري در
عملکرد تجهيزات ،داراي نقش کليدي در کارايي سيستمهاي قدرت است .از آنجا که وقوع پيري در تجهيزات سبب تغيير در
نرخ خرابي آنها در طول عمر بهرهبرداري در شبکه ميگردد ،سبب تحميل هزينههايي به بهرهبردار سيستم ميگردد .بنابراين
تعيين وضعيت تجهيزات و ميزان کارائي آنها در تداوم بهرهبرداري بهينه از شبکه قدرت و چگونگي استفاده از اين اطالعات در
سرمايهگذاري بهينه داراي اهميت بااليي ميباشد [.]1-2
 -1-1-26روشها ،مدلها و شاخصهاي ارزيابي قابليت اطمينان
شيوههاي ارزيابي قابليت اطمينان اصوال بر محور ارزيابي احتمال خطر استوار است و لذا هر دو جنبه شامل شدت خطر و
همچنين احتمال وقوع آن داراي اهميت ميباشد .به آشکاري روشن است که عموم مهندسان بايد از مفاهيم اساسي و بنيادي
شيوههاي ارزيابي قابليت اطمينان آگاه باشند ،زيرا که قوانين امروز ،تامينکنندگان مواد و لوازم ،طراحان و سازندگان محصول را
مسئول خسارتهاي وارد بر مصرفکنندگان به سبب بروز معايب ميشناسد [.]1-2
 -2-2-1-6مدلسازي سيستم جهت ارزيابي قابليت اطمينان

يك سيستم عبارت است از "شبکهاي از اعضا که بهصورت متوالي ،موازي و يا ترکيبي از آن دو به يکديگر وابستهاند" .از
ديد قابليت اطمينان سيستم متوالي يك سيستم سري است که براي عملکرد درست سيستم بايد همه اعضاي آن کار خود را
بهدرستي انجام دهند و عضو مازادي بهعنوان پشتيبان هر يك از اعضا در آن وجود ندارد .سيستم موازي از ديد قابليت اطمينان
سيستمي است که براي عملکرد درست آن ،کارکردن هر يك از اعضا بهتنهايي کافي است .بهعبارت ديگر سيستم موازي وقتي
از کار ميافتد که همه عناصر تشکيلدهنده آن معيوب باشند .لزوم مدلسازي شبکه ايجاب ميکند که طراحان و مدلسازان
شبکه تحليل خوبي نسبت به اجزا شبکه داشته باشند تا بتوانند اجزا سيستم را بهخوبي مدل کرده و امکان بررسي کمي شبکه را
فراهم کنند [.]1-2
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 -2-2-1-7روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان

امروزه بحثهاي قابليت اطمينان داراي گستردگي فراواني بوده و کاربردهاي متنوعي در زمينههاي مختلف علمي نيز براي
آن قابلتصور است .روشهاي متعددي جهت محاسبات قابليت اطمينان مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است .هر کدام از اين
روشها داراي مزايا و محدوديتهايي هستند که جهت رفع اين محدوديتها از تئوريهاي ديگري نظير منطق فازي و  ...بهره
گرفته ميشود [.]1-2
در ادبيات بحث ،ارزيابي قابليت اطمينان شبکه قدرت به دو دسته تقسيم ميشود :مبتني بر اطالعات تاريخي سيستم 1و
تخميني .2روش تاريخي از مستندات مربوط به شاخصهاي قابليت اطمينان و دادههاي گردآوريشده براي مقايسه عملکرد
سيستم بهره ميبرد و تصويري از ارزيابي گذشته سيستم تاکنون را نمايش ميدهد .بررسيها نشان ميدهد که روش تاريخي
متداولتر از روش تخميني است .روش تخميني عبارتست از ارزيابي وضعيت حال و آينده محتمل شبکه .اگرچه چارچوبهاي
موجود تئوري براي تخمين قابليت اطمينان بهخوبي توسعه يافته است ،کاربرد اين تئوريها توسط شرکتهاي برق چندان در
عمل به اجرا در نيامده است [.]1-2
دو روش اصلي ارزيابي قابليت اطمينان روش تحليلي و شبيهسازياند .بسياري از روشها بر پايه روش تحليلي هستند و
روشهاي شبيهسازي با کاربردهاي مشخص نقش کمتري دارند .دليل عمده اين است که معموال شبيهسازي به زمان
محاسباتي زيادي نيازمند بوده و مدلها و روشهاي تحليلي عمدتا براي برنامهريزان و طراحان نتايج عيني موردنياز را تهيه
مينمايند .اکنون اين موضوع تغيير کرده و عالقه برنامهريزان جهت مدلسازي جامع رفتار سيستم و ارزيابي مناسب مجموعه
شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم افزايش يافته است.
روشهاي تحليلي ،سيستم را بهوسيلهي يك مدل رياضي نمايش ميدهند و از اين مدل ،شاخصهاي قابليت اطمينان ،به
کمك حل عددي مستقيم محاسبه ميگردند .معموال مدلها به شاخصهاي مورد انتظار در يك زمان محاسباتي نسبتا کوتاه
نتيجه ميدهند .متأسفانه بسياري از اوقات مفروضاتي براي سادهسازي مساله و تهيه مدل تحليلي سيستم مورد نياز است .اين
حالت بهويژه هنگاميکه بايد سيستمها و فرآيند پيچيده بهرهبرداري مدل گردند ،وجود دارد .بنابراين تحليل نهايي ميتواند
بيشتر مفهوم خود را از دست بدهد .در چنين حالتي استفاده از مدلهاي شبيهسازي در ارزيابي قابليت اطمينان بسيار مناسب
1- Historical
2- Predictive
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است .روشهاي شبيهسازي شاخصهاي قابليت اطمينان را با شبيهسازي فرايند واقعي و رفتار تصادفي سيستم برآورد ميکنند.
لذا اين روش بهصورت يك سري آزمايشات واقعي برخورد ميکند.
از لحاظ تئوري اين روشها واقعا ميتوانند تمام مقاصد و روابط ذاتي در برنامهريزي طراحي و بهرهبرداري سيستم قدرت را
تعيين کنند .اين مقاصد شامل حوادث اتفاقي نظير خاموشيها و تعميرات اجزاء که بهوسيله توزيع احتماالتي معمول نمايش
دادهشده ،وابستگي حوادث و رفتار اجزاء طبقهبندي خرابيهاي اجزاء تغييرات بار ،تغيير ورودي انرژي نظير آنچه که در
ژنراتورهاي آبي اتفاق ميافتد ،به همراه انواع رويههاي مختلف بهرهبرداري ميشوند .اگر عملکرد سيستم براي يك دوره زماني
طوالني شبيهسازي شود ،مطالعه رفتار سيستم و تصوير روشني از نوع کمبودهايي که سيستم ممکن است تحمل نمايد،
امکانپذير ميگردد [.]1-2
اين اطالعات ثبتشده اجازه ميدهند مقادير موردانتظار شاخصهاي قابليت اطمينان بههمراه توزيعهاي فراواني آنها
ارزيابي شوند .اين اطالعات جامع توصيف کاملي را از قابليت اطمينان سيستم ارائه ميدهند .هر يك از دو روش بيانشده با
محاسن و کاستيهايي همراه است .روش شبيهسازي نياز به حجم و زمان محاسباتي زيادي دارد و لذا وقتي مورد استفاده قرار
ميگيرد که نتوان با روش تحليلي به نتيجه رسيد .درحاليکه در روش تحليلي با سادهسازيهايي که صورت ميگيرد ،نميتوان
همه تاثيرپذيريهاي سيستم را پوشش داد.
 -2-2-1-8ساختار سلسله مراتبي سيستم قدرت در ارزيابي قابليت اطمينان

سيستمهاي مدرن تامين برق از واحدهاي توليدي نيروگاهها تا مصرفکنندگان جزئي ،بسيار وسيع و پيچيده ميباشند ،که
حتي با استفاده از سختافزار و نرمافزارهاي کامپيوتري موجود نميتوان ارزيابي دقيق و جامعي از قابليت اطمينان اين شبکه
وسيع را مهيا نمود .به همين دليل جهت فائقآمدن بر اين مشکل ،اجزاي شبکه سيستمهاي قدرت بسته به نوع کارکردشان به
سه بخش :توليد ،انتقال و توزيع تقسيم ميگردند .اين نواحي عملکرد ميتوانند با يکديگر ترکيب گردند تا سطوح سلسله
مراتبي 1جهت آناليز قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت را بهوجود آورند.

1- Hierarchical Levels
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بررسي قابليت اطمينان در سطوح مرتبهاي و نواحي عملکرد مختلف از سال  1930تاکنون دستخوش تغييرات و اصالحات
کاربردي و سازندهاي گشته است .اين تغييرات را ميتوان از تاريخچه منتشرشده در  IEEEکه شامل مقاالت زيادي در زمينه
بررسي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت ميباشد ،مشاهده نمود.
نواحي عملکرد و سطوح مرتبهاي ارزيابي قابليتاطمينان در شکل  4-2نشان دادهشده است .سطح مرتبهاي اول ( )HLIفقط
ارزيابي قابليتاطمينان در سطح واحدهاي توليدي را شامل ميگردد .ارزيابي قابليت اطمينان در اين سطح شامل بررسي و
مطالعه کمي از توانايي واحدهاي توليد در جهت برآوردهنمودن بار کل سيستمهاي قدرت ميباشد.

شكل  :4-2ساختار سلسله مراتبي در ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

ارزيابي قابليت اطمينان در سطح مرتبهاي دوم ( ) HLIIعالوه بر واحدهاي توليدي ،تجهيزات خطوط انتقال را نيز شامل
ميگردد .ترکيب توليد و انتقال با يکديگر سيستم مرکب 1ناميده ميشود .ارزيابي قابليتاطمينان سيستمهاي مرکب ،در واقع
ارزيابي توانايي سيستم انتقال جهت منتقلنمودن انرژي الکتريکي به مصرفکنندگان و يا همان نقاط بار اصلي 2ميباشد .کل
مساله ارزيابي کفايت سيستمهاي بزرگ توليد و انتقال از نقطه نظر تامين يك منبع مستقل و مناسب در ترمينال پستها،
ميتواند بهعنوان ارزيابي قابليت اطمينان سيستم مرکب بيان شود .اين بخش بهعنوان ستون فقرات سيستم قدرت يا سيستم
قدرت بزرگ شناخته ميشود .بنابراين مطالعات پايايي در سطح  HLIIظرفيت توليد و انتقال را در تغذيه بار سيستم (بارهاي
مربوط به تنه اصلي) ارزيابي ميکند.

1- Composite System
2- Load Point
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سطح سوم ( )HLIIIکل سيستم قدرت اعم از بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع را شامل ميشود .به علت اندازه و پيچيدگي
سيستم قدرت ،انجام مطالعات پايايي در سطح  HLIIIبهطور معمول تنها براي سيستمهاي کوچك عملي ميباشد .يك راهحل
رايج براي رفع اين مشکل استفاده از نتايج ارزيابي قابليت اطمينان در سطح  HLIIبهعنوان ورودي براي ارزيابي قابليت
اطمينان شبکه توزيع پاييندست ميباشد .الزم به ذکر است که در روش ارزيابي قابليت اطمينان در سطح  HLIIIبا استفاده از
نتايج ارزيابي قابليت اطمينان در سطح  ،HLIIتاثيراتي که ممکن است سيستم توزيع بر قابليت اطمينان سيستم انتقال و توليد
بگذارد ،ناديده گرفته ميشود [.]1-2
 -2-2-1-9شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم

برآورد هزينهها و انجام مطالعات اقتصادي ،نقش عمدهاي در بهبود قابليت اطمينان سيستمهاي مهندسي ايفا ميکند .مطلب
مهم در اين خصوص اين است که سرمايه موجود در کجا و بر روي چه چيزي در سيستم بايد صرف شود تا منافع حاصل از
بهبود قابليت اطمينان بيشترين مقدار را دارا شود .پاسخگويي به اين سؤال تنها از طريق محاسبه شاخصهاي کمي قابليت
اطمينان براي طرحهاي مختلف امکان پذير است.
آنچه مسلم است ،اين است که پارامترهاي نرخ خرابي و نرخ تعمير بهتنهايي نميتوانند تعيينکننده وضعيت و رفتار سيستم
باشند .بهعنوان مثال مقادير اين پارامترها ،گوياي تعداد مصرفکنندگان و يا ميزان بار متصل به نقطه بار نيست .بههمين دليل و
نيز بهجهت اهميت ويژه خروج سيستم از حالت عملکرد که ميتواند حجم بسيار بااليي از مشترکين را بيبرق نمايد،
شاخصهاي مختلفي مطرح ميگردند .هر کدام از اين شاخصها از زاويهاي خاص به سيستم مينگرند و با اجماع اين شاخصها
با دقت بيشتري ميتوان قابليت اطمينان سيستم قدرت را مورد ارزيابي قرار داد.
شاخصهاي قابليتاطمينان محاسبهشده در هر سه سطح عمال از يکديگر متفاوت ميباشند .معموال قابليت اطمينان سيستم
با استفاده از يك يا چند شاخص که عملکرد مورد انتظار سيستم را مشخص مينمايد و بر پايه مقادير مورد قبول هر يك از
شاخصها ،پيشبيني ميگردد [.]1-2
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 -1-1-27منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو
با تدوين ساختار جديد در صنعت برق ،تمايل به ايجاد فضاي رقابتي مناسب ،موجب تفکيك وظايف توزيع و انتقال از وظيفه
توليد گرديد .در نتيجه اين کار ،بازار برق از انحصار چند واحد در هر کشور خارج شده و هزاران توليدکننده جاي آنها را خواهند
گرفت .با تحقق اين امر و تجديد ساختار صنعت برق ،مصرفکنندگان به منابع توان رقابتي دست يافته و اين امکان را خواهند
داشت که تامينکننده برق خود را انتخاب کنند .امروزه توليد و مصرف در يك فضاي رقابتي با يکديگر قرار گرفتهاند و
تجهيزات و ملزومات اين صنعت بايد در جهت تقسيم کاربردها و فعاليتهاي خود حرکت نمايند تا بدين طريق صنعت برق در
زمينه تجاري نيز کارايي بيشتري داشته باشد [.]37-38
عالوه بر اين ،بحران نفت در سال  1973موجب شد که بسياري از کشورهايي که در صنعت خود به سوختهاي فسيلي
وابسته بودند ،در پي يافتن جايگزيني مناسب براي آنها باشند .همچنين با افزايش آگاهي عمومي در مورد مسائل زيست
محيطي ،يافتن جايگزيني مناسب براي سوختهاي فسيلي اهميت بيشتري پيدا کرد .مطالعات انجامشده نشان ميدهد که
انرژيهاي تجديدپذير شامل انرژي خورشيد ،باد ،آب ،زيست توده ،زمين گرمايي و  ،...که از نظر زيست محيطي تميز هستند،
ميتوانند جايگزين مناسبي براي سوختهاي فسيلي باشند.
بدين ترتيب در سالهاي اخير عواملي همچون بهينهسازي و تغيير سيستمهاي قدرت از ساختار سنتي به ساختاري جديد يا
به عبارتي تجديد ساختار آنها و حرکت در جهت افزايش رقابت و همچنين افزايش تعداد بازيگران عرصه صنعت برق (ورود
بخش خصوصي) ،لزوم حفظ محيط زيست با بهرهگيري از انرژيهاي تجديدپذير و امکان راهاندازي نيروگاههاي کوچك با
استفاده از اين منابع ،کاهش ريسك خريد و تامين انرژي الکتريکي در بازارهاي انرژي ،مشکالت احداث خطوط انتقال جديد،
کاهش استفاده از سوختهاي فسيلي و آالينده ،نياز به افزايش ظرفيت سيستم با توجه به افزايش روزافزون مصرف انرژي
الکتريکي و احساس نياز به بهبود و توسعه سيستم قدرت ،همراه با پيشرفت تکنولوژي ساخت منابع کوچك و امکان استفاده از
اين گونه منابع انرژي در مراکز مصرف (که خود باعث کاهش تلفات در شبکه توزيع و انتقال ميگردد) و اقتصاديبودن ساخت
واحدهاي توليدي کوچك در مقايسه با واحدهاي توليدي بزرگ ،فرصتهايي را براي رشد و پيشرفت تکنولوژيهاي توليد انرژي
الکتريکي فراهم نموده و پايه و اساس معرفي يك پديده نو جديد در صنعت برق و شبکههاي تجديدساختارشده با نام توليدات
پراکنده بوده و باعث تشويق و توجه روزافزون مهندسين و انديشمندان به موضوع توليدات پراکنده شده است [.]38-37
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بهدليل ماهيت غير مجتمع اين روش توليد انرژي ،آن را توليد پراکنده 1يا توليد توزيعشده مينامند .اين توليدات عمدتا به
شبکههاي توزيع متصل شده و نيازي به احداث خطوط انتقال جديد ندارند .امروزه تکنولوژي سيستمهاي قدرت به سمت تنوع
بيشتر و انعطافپذيري باالتر پيش ميروند  ،تا انرژي الکتريکي بتواند بدون محدوديت ،توليد ،منتقل و توزيع شود .يك گام براي
رسيدن به چنين سيستمهايي ،استفاده از واحدهاي توليد پراکنده در سيستم قدرت است.
در عصر حاضر به داليل متعددي ،توليد در حال تغيير ماهيت به سمت توليدات پراکنده است .بر خالف روشهاي توليد
متمرکز که در آن از ژنراتورهايي با ظرفيت چند کيلووات تا چندين گيگاوات استفاده ميشود ،در تکنولوژيهاي جديد توليد برق
واحدهاي توليد توان الکتريکي از ژنراتورهايي با ظرفيت چند کيلووات تا چند مگاوات در محل بارها استفاده ميکنند.
واحدهاي توليد پراکنده بهصورت محلي واقع شده و ميتوانند توان الکتريکي را براي يك محدوده مشخص يا موقعيت
خاص فراهم آورند؛ همچنين ميتوانند مازاد توليد خود را بهصورت مستقيم وارد شبکه کنند .اين منابع در مقايسه با ژنراتورهاي
بزرگ و نيروگاهها ،حجم و ظرفيت توليد کمتري داشته و با هزينه پايينتري راه اندازي ميشوند .فناوري بهکار رفته براي توليد
در آنها ،متفاوت و بسيار متنوع است.
استفاده از توليدات پراکنده مزيتهايي را به همراه دارد .حضور اين منابع در سيستم توزيع ،قابليت اطمينان شبکه را افزايش
داده و امکان کاهش قيمت توان راکتيو را فراهم ميآورد .مزيت ديگري که ميتوان براي توليدات پراکنده برشمرد ،عملکرد
مطلوب آنها در بهينه سازي کنترل ولتاژ و توان راکتيو است.
اغلب توليدات پراکنده از منابع نوين انرژي براي توليد الکتريسيته استفاده ميکنند .برخي از مولدها شکل کوچكشده
ژنراتورهاي مورد استفاده در شبکه هستند .با اين حال تمام انواع توليدات پراکنده در ويژگي اتصال به شبکه توزيع مشترکند.
توليد پراکنده در واقع شامل آرايشي از واحدهاي توليدي ماژوالر کوچك بهصورت پراکنده در ميان مصرفکنندگان ميباشد.
نزديکي ظرفيتهاي توليد به نواحي تقاضا ،انعطاف پذيري شبکه را باال برده و نيز کيفيت توان توليدي را افزايش ميدهد.
رغبت به توليد پراکنده ،بهخاطر محدوديتهاي طول عمر و ظرفيت شبکههاي انتقال و توليد متمرکز موجود در مقايسه با
تکنولوژيهاي اقتصادي کاراي توليد پراکنده و همچنين تجهيزات پيشرفته مديريت سيستم در بهکارگيري اين واحدها ميباشد.

1- Distributed Generation
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بررسيهاي صورتگرفته نشان ميدهد که توليد به روش پراکنده گسترش روزافزوني در سرتاسر جهان يافته و در واقع نقش
اصلي را در تهيه نيازهاي آينده انرژي ايفا خواهد کرد.
با قبول واقعيت توسعه توليدات پراکنده بهعنوان ساختار جديد صنعت برق در هزاره سوم ،متخصصين با انبوه مسائل جديدي
روبرو ميشوند که ناشي از فناوريهاي جديد در بخش توليد ،انتقال و توزيع ميباشد .بالطبع اين تغيير تاثير زيادي را بر مسائل
حفاظتي و بهره برداري از شبکه خواهد داشت .با توجه به مطالب بيانشده ،بررسي دقيقتر توليدات پراکنده ،تاثير بر قابليت
اطمينان شبکه قدرت و مسائل مرتبط با آن از اهميت بسياري برخوردار است .از ديدگاه سيستم قدرت ،حضور  DGاز چند جهت
قابليت اطمينان سيستم را تحت تأثير قرار ميدهد:
 باتوجه به اينکه بهرهگيري از منابع توليد پراکنده غالبا با کاهش بارگذاري تجهيزات سيستم همراه بوده و از سوي
ديگر نرخ وقوع خطا در تجهيزات با بارگذاري آنها رابطه مستقيم دارد ،ميتوان انتظار داشت حضور  DGموجب کاهش
احتمال وقوع خطا در تجهيزات شده و احتمال خاموشي در سيستم را کاهش دهد.
 واحدهاي ( DGدر صورتي که امکان تغذيه بار بهصورت ايزوله را دارا باشند) در هنگام بروز خطا ميتوانند بخشي از
بار قطعشده سيستم را بهطور جدا از شبکه تغذيه نمايند و از اين طريق قابليت اطمينان سيستم را افزايش دهند .بايد
توجه داشت که در اين حالت  DGميبايست تواناييهاي الزم را براي تأمين بار در کل بازه زماني مورد نظر دارا باشد.
در اين مورد  DGهمانند يك نقطه مانور عمل ميکند.
 اگر  DGبه هر دليلي داراي امکان تغذيه بار بهصورت جدا از شبکه نباشد ،بهرهگيري از آن در کنار نقاط مانور سيستم
ميتواند موجب افزايش قابليت تغذيه نقاط مانور شده و از اين طريق امکان تغذيه بخش بيشتري از بار قطعشده
سيستم فراهم ميشود .اين اثر ميتواند نياز سيستم به داشتن نقاط مانور با قابليت تغذيه باال را کاهش دهد.
 -2-2-1-10عدم قطعيت در توليد

از آنجاييکه تعدادي از توليدات پراکنده داراي مالکيت خصوصي و يا مبتني بر منابع انرژي متغير همچون توربينهاي بادي
و انرژي خورشيدي هستند ،تضميني براي توليد پيوسته آنها وجود ندارد .در اين حالت اگر استانداردهاي مخصوص براي کنترل،
نصب و جايابي آنها وجود نداشته باشد ،ممکن است تاثير منفي و معکوس بر بهرهبرداري سيستم قدرت داشته باشند .اين امر در
شبکههاي امروزي که اکثر توليد توان توسط نيروگاههاي بزرگ تامين ميشود ،زياد جدي نيست .ولي با توجه اينکه سيستمها
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به سمت افزايش سهم توليد منابع پراکنده و بهرهبرداري بهصورت جزيرهاي پيش ميروند ،اين موضوع اهميت باال پيدا ميکند
[.]159
 -1-1-28شبكههاي هوشمند و تكنولوژيهاي نو
در چند سال گذشته مباحث مختلفي در مورد اينکه چطور ميتوان زيرساختهاي کهنهي شبکه قدرت را به بهترين نحو
بهروز کرد ،صورت گرفته است .اجماع عمومي بر اين محور شکل گرفته که شبکهي بهروز شده نه تنها بايد قابليت اطمينان
مناسب در برابر افزايش تقاضاي برق را تأمين نمايد ،بلکه بايد بهرهوري کلي شبکه را نيز باال ببرد .نياز به طراحي و پيادهسازي
شبکهاي با ويژگيهاي منحصر بهفرد و با مولفههاي جديد ميتوانست اين نياز را برآورده سازد .ايده شبکهي هوشمند در همين
راستا مطرح و بهشدت مورد استقبال قرار گرفت.
بهطور قطع تکنولوژيها و برنامههاي زيادي در پيشبرد شبکههاي برق بهسمت هوشمندترشدن نقش خواهند داشت که
شامل اندازهگيرهاي ديجيتالي پيشرفته ،اتوماسيون سيستمهاي توزيع ،سيستمهاي کارآمد انتقال داده و منابع انرژي پراکنده
خواهند بود .در حال حاضر ،پروژههاي زيادي در زمينههاي مرتبط در حال انجام است که اهميت اين بحث را در ساختار
مديريتي و تصميمگيري تاييد ميکند .براي مثال ،استفاده از پهناي باند مخابراتي براي انتقال دادههاي سيستم توزيع،
سيستمهاي حلقه بسته براي استفاده از ادوات حفاظتي پيشرفته و استفاده گسترده از منابع انرژي پراکنده در راستاي هدف
مذکور تعريف شدهاند [.]124-126
دستيابي به برنامههاي مذکور از طريق تکنولوژيهاي نوين ،يك سوال را بر جاي ميگذارد :آيا هوشمندشدن شبکهها بر
روي طراحي سيستمهاي قدرت تاثير شگرفي خواهد گذاشت؟ شرکتها چگونه بايد اين تغييرات را اعمال نمايند تا شبکه از
حالت فعلي به سوي شبکههاي هوشمند در آينده حرکت نمايد؟
در حال حاضر تحقيقات گستردهاي بهمنظور پاسخگويي به اين سواالت در حال انجام است که در ادامه بهطور خالصه به
چند نمونه پرداخته خواهدشد.


EPRI Intelligrid

اين مرکز توسط  EPRIدر سال  2001بهمنظور طراحي زيرساختهاي انتقال قدرت الکتريکي ،تجهيزات پيشرفته در
ارتباطات مخابراتي ،محاسبات و ادوات الکترونيکي بنياد گرديد .توسعه ،بهينهسازي و طراحي تجهيزات جديد بهمنظور افزايش
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بازده ،تامين انرژي مشترکين با هزينه کمتر و قابليت اطمينان باالتر از عمدهترين وظايف اين مرکز ميباشد .در حال حاضر
پروژه شبکه هوشمند در اين شرکت مبتني بر  5زير گروه کلي است :معماري شبکه هوشمند ،افزايش سرعت مدلسازي و
شبيهسازي ،ارتباطات براي منابع توليد انرژي ،ارتباط با مشترکين و سيستمهاي پايش پيشرفته.
EPRI Advanced Distribution Automation 

پروژه اين مرکز در راستاي طراحي سيستم توزيع براي آينده است .از مهمترين اهداف اين مرکز ميتوان به موارد زير اشاره
نمود :بهبود قابليت اطمينان و کيفيت توان ،کاهش هزينههاي بهرهبرداري ،بهبود زمان بازيابي ،افزايش خدمات مشترکين و
توسعه منابع توليد پراکنده.
Modern Grid Initiative 

اين مرکز توسط  DOEتاسيس شده و برنامههاي آن بر روي معرفي شبکهاي مدرن بهعنوان مدل جديدي از ساختار انتقال
انرژي بهمنظور بهبود مديريت دارايي متمرکز شده است.
Grid Wise 

ماموريت ويژه اين مرکز مدرنيزهنمودن شبکههاي توزيع در بخش زيرساختها و بهرهبرداري ،از پستهاي توزيع تا
مشترکين نهايي با توزيع دوطرفه انرژي الکتريکي و اطالعات است.
Grid Works 

تحقيقات اين مرکز مبتني بر افزايش سطح قابليت اطمينان در سيستم توزيع از طريق طراحي مدرن تجهيزاتي نظير کابلها،
پستهاي توزيع ،سيستمهاي حفاظتي و ادوات الکترونيك خواهد بود.
Distribution Vision 2010 

هدف اين مرکز بهبود مديريت خاموشي از طريق ترکيب انتقال اطالعات سرعت باال ،تجهيزات سوئيچينگ،
کنترلکنندههاي هوشمند و بازآرايي فيدرها خواهد بود .اين خدمات موجب ميشود که مشترکين به ازاي قطعي اکثر فيدرها
دچار خاموشي نشوند .همچنين در اين مرکز طرحهايي براي افزايش سطح قابليت اطمينان مشترکين از طريق پرداخت پول
اضافه نيز در حال بررسي است.

پس از بررسي پروژهها و گرايش مطالعاتي شرکتهاي توزيع ،مسيرهاي تحقيقاتي در شبکههاي هوشمند را در  5گرايش
ميتوان تقسيمبندي نمود :قابليت اطمينان ،منابع تجديدپذير ،پاسخگويي بار ،ذخيرهسازهاي انرژي و خودروهاي برقي .اين
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ابتکارات توسط کميسيون تنظيم انرژي فدرال ( )FERCشناسايي و معرفي شده و اخيرا دپارتمان انرژي  DOEنيز بر روي
گسترش آن تحقيق ميکند [.]124-126
 -1-1-29مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان
انرژي الکتريکي پيشنيازي حياتي در کليه جوامع و کشورها ،اعم از توسعهيافته يا در حال توسعه ،محسوب ميگردد .بهويژه
در کشورهاي در حال توسعه و يا کمتر توسعه يافته ،دردسترسبودن برق با کيفيت استاندارد و قابليت اطمينان باال همراه با
هزينههاي معقول ،نقش بهسزايي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد .از طرف ديگر بيشتربودن نرخ رشد تقاضاي برق از
نرخ رشد عرضه ،که عموما بهدليل افزايش روزافزون مشترکين برق و عدم توجه کافي به مديريت مصرف برق از يکسو و از
سوي ديگر نياز به زمان زياد و سرمايه گذاريهاي سنگين براي توسعه ظرفيتهاي توليد ،انتقال و توزيع اتفاق ميافتد ،موجبات
بروز خاموشي را فراهم ميآورد .کليه بخشهاي اقتصادي ،بر اثر وقوع خاموشي متحمل خسارت ميشوند که مقدار آن متاثر از
وابستگي فعاليتهاي هر بخش به انرژي الکتريکي ميباشد [ ]116و [.]139
محاسبه مقدار خسارت واردشده به مشترکان مختلف بر اثر قطع برق از جهات مختلف حائز اهميت است که از جمله ميتوان
به موارد زير اشاره کرد:
 آگاهي مصرفکنندگان از نقش و جايگاه انرژي الکتريکي در فعاليتهاي جاري ايشان،
 فراهمآمدن معيار و مباني پرداخت خسارت توسط عرضهکننده برق به مشترکان در صورت وقوع خاموشي.
 امکان قيمتگذاري برق بر اساس هزينه نهايي توسط عرضهکننده؛ که در اين صورت مشترك ميتواند انرژي
الکتريکي را با قابليت اطمينان موردنظر و در ازاي پرداخت هزينه مربوطه در دسترس داشته باشد.
 فراهمآمدن امکان برنامهريزي کوتاهمدت (برنامهريزي در حوزه بهرهبرداري 1و امنيت 2شبکه) ،ميانمدت (برنامهريزي
تعميرات پيشگيرانه 3و برنامهريزي تعميرات اصالحي )4و بلندمدت (برنامهريزي براي گسترش و ارتقاء سطح تجهيزات
بهمنظور تامين بار).

1- Operation
2- Security
3- Preventive maintenance
4- Corrective maintenance
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 -2-2-1-11جايگاه مطالعات هزينه خاموشي

از نقطهنظر تئوري در سطح بهينه قابليت اطمينان هزينه قابليت اطمينان و ارزش مشترکين براي قابليت اطمينان که تحت
عنوان تابع تقاضاي قابليت اطمينان شناخته ميشود ،بايد متعادل باشد .اين ايده بر مبناي اين اصل اقتصادي شکل گرفته که
منافع حاصل از افزايش قابليت اطمينان بايد با هزينههاي خاموشي ناشي از سطح پايين قابليت اطمينان مقايسه شود .اگر قابليت
اطمينان بيشتر از مقدار بهينه باشد ،اين امر منجر به کاهش رفاه اقتصادي 1ميشود زيرا مصرفکننده ،قابليت اطميناني بهتر از
آنچه که ميخواهد و براي آن پول پرداخت ميکند ،دريافت ميکند.
محاسبه تقاضاي قابليت اطمينان امري دشوار است زيرا که تاکنون هيچ بازاري براي قابليت اطمينان وجود نداشته است.
ميتوان تقاضاي قابليت اطمينان يا ارزش قابليت اطمينان از ديدگاه مشترکين را بر اساس روش معکوس 2محاسبه کرد .در اين
روش ارزش قابليت اطمينان از ديدگاه مشترکين بر مبناي هزينه خاموشي آنها استنتاج ميشود .فلسفه اين استنتاج اين است که

اصوال از ديدگاه مشترکين پاسخ به اين سوال که "براي زمانهايي که در آن خاموشي رخ نميدهد ،چه ارزشي قائل
هستيد؟"سخت و ناملموس بوده و در عوض بهراحتي ميتوانند به اين سوال که "در زمانهاي وقوع خاموشي چه هزينهاي را
متحمل ميشويد؟"پاسخ دهند.
تابع تقاضاي قابليت اطمينان يك مشترك بر اساس هزينه خاموشي مشترك بهصورت زير قابل بيان است ].[238

هزينه خاموشي × احتمال خاموشي = تقاضاي قابليت اطمينان
همانطور که اين رابطه نشان ميدهد ،تقاضاي قابليت اطمينان يك مشترك از دو عامل هزينه خاموشي و احتمال خاموشي
تشکيل شده است .ممکن است مشترکي هزينه خاموشي پاييني داشته باشد ،منتهي از آنجاييکه در ناحيهاي واقع شده است که
احتمال بروز خاموشي در آن ناحيه باالست ،متقاضي خدمات بيشتر قابليت اطمينان باشد و بالعکس امکان دارد مشترکي که در
ناحيهاي با قابليت اطمينان باال (احتمال وقوع پايين) واقع شده است ،بهدليل هزينه باالي خاموشي متقاضي خدمات بيشتر
قابليت اطمينان باشد .لذا بهمنظور رسيدن به سطح بهينه قابليت اطمينان ،هزينه خاموشي مشترکين ميبايست در برنامهريزي

1- Social welfare
2- Reverse method
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وارد شود .اين نوع برنامهريزي تحت عنوان برنامهريزي مبتني بر ارزش 1شناخته شده و تاکنون مقاالت متعددي در اين زمينه
ارائه گرديده است.
 -2-2-1-12فاکتورهاي تعيينکننده هزينه خاموشي

خاموشي فرايند پيچيدهاي است و محاسبه هزينههاي خاموشي نيز با دشواريهاي فراواني همراه است .هزينه خاموشي از
يك سو تحت تاثير عوامل اصلي تعيينکننده آن از قبيل زمان وقوع ،مدت زمان خاموشي و فرکانس وقوع خاموشي است و از
سوي ديگر شرايط و محيطي که خاموشي در آن واقع ميشود ،تاثير عمده و اصلي در هزينه خاموشي دارد .در مجموع ميتوان
فاکتورهاي موثر در خاموشي را در پنج دسته به شرح زير ليست کرد ]:[239
الف) ديدگاه هر مشترك نسبت به اثرات ناشي از خاموشي با توجه به هدف وي در استفاده از برق متفاوت ميباشد.
مشترکين را ميتوان در يك دستهبندي ساده بر اساس نوع مصرف (خانگي ،تجاري ،صنعتي ،کشاورزي) و در يك
دستهبندي علمي بر اساس شاخص طبقهبندي بينالمللي کليه رشته فعاليتهاي اقتصادي ) 2(ISICتقسيمبندي کرد.
ب) درك مشترکين از خدمات قابليت اطمينان :ميزان آمادگي يك مشترك در برابر يك خاموشي بالقوه بهشدت تحت تاثير
درك مشترك از خدمات قابليت اطمينان ميباشد .بهعنوان مثال مشترکي که تاکنون برق را با درجه بااليي از قابليت اطمينان
دريافت کرده است ،تمهيدات (مانند تغذيه پشتيبان) کمتري را به نسبت مشترکي که انتظار پاييني از قابليت اطمينان دارد،
فراهم کرده و لذا در ازاي وقوع يك خاموشي ميزان هزينه متحملشده مشترك اول بيشتر خواهد بود.
ج) زمان وقوع خاموشي :هزينههاي خاموشي ميتواند بسته به فصل ،ماه ،روز و حتي زماني از شبانهروز که خاموشي در آن
روي ميدهد متغير باشد.
د) مدت زمان خاموشي :شايد موثرترين عامل در ميزان خسارت ،مدت زمان وقوع خاموشي باشد .بهخصوص در بخشهاي
صنعتي ،خسارت خاموشي با افزايش مدت زمان خاموشي بهشدت افزايش مييابد.

1- Value based planning
2- International standard industrial classification of all economic activities
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و) هشدار قبلي :1هشدار قبلي در خصوص وقوع خاموشي و مدت زمان آن در کاهش خسارت خاموشي موثر است ،زيرا که
مشترکين ميتوانند با اتخاذ تمهيدات پيشگيرانه از قبيل استفاده از منابع تغذيه پشتيبان و يا جابجاکردن فعاليتها به زمان ديگر
از شدت خسارت خود بکاهند.
 -2-2-1-13تعريف  CDF2و

VOLL

3

همانطور که مالحظه شد ميزان هزينه خاموشي يك مشترك تابعي است از فاکتورهايي نظير نوع مشترك ،مدت زمان
خاموشي ،زمان خاموشي و  ،...لذا با توجه به دامنه تغييرات هر يك از اين فاکتورها ،هزينه خاموشي مشترك ميتواند محدوده
وسيعي از مقادير را داشته باشد .هر چينشي از فاکتورهاي يادشده مقدار مشخصي از هزينه خاموشي را نتيجه ميدهد که اين
وابستگي با تابعي به نام تابع خسارت مشترك  CDFقابل بيان است .متغير وابسته اين تابع به صورت ميزان مالي خسارت به
ازاي هر وقوع ،به ازاي هر کيلووات ساعت انرژي تاميننشده ،به ازاي هر کيلووات ساعت مصرف ساالنه انرژي و يا به ازاي هر
کيلووات ساعت سقف درخواست ساالنه توصيف ميشود و متغيرهاي مستقل اين تابع پارامترهاي خاموشي شامل طول مدت
خاموشي ،فصل ،روز هفته ،زمان وقوع خاموشي ميباشد.
در دسته ديگري از مطالعات که در زمينه هزينه خاموشي صورت گرفته است ،وابستگي هزينه خاموشي به پارامترهاي
خاموشي در نظر گرفته نشده و از يك شاخص کلي تحت عنوان  VOLLبهصورت هزينه هر کيلوات ساعت انرژي تاميننشده
( )$/kWhبراي بيان هزينه خاموشي استفاده شده است.
 -1-1-30مطالعات قابليت اطمينان در افق برنامهريزي و بهرهبرداري
قابليت اطمينان اصطالح مورداستفاده در صنعت برق براي توصيف و اندازهگيري عملکرد سيستم قدرت ميباشد .قابليت
اطمينان معياري است براي عملکرد المانهاي سيستم بهمنظور تحويل توان کافي و با استاندارد قابل قبول به مشتريان .معيار
قابليت اطمينان ممکن است توسط طيف وسيعي از شرايط عملکردي که تحت آن سيستم با پارامترهاي قابل قبول بهرهبرداري
ميگردد ،بهطور کمي اندازهگيري شود.

1- Notification
2- Customer Damage Function
3- Value Of Lost Load
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ذکر اين نکته بسيار حائز اهميت است که ارزيابي قابليت اطمينان يك سيستم بايد در امتداد فرآيند طراحي و به عنوان
بخش تکفيك ناپذيري از آن همواره مورد توجه باشد .درنظرگرفتن قابليت اطمينان و سعي در افزايش آن پس از طراحي معموال
بسيار هزينهبر است؛ بنابراين هر سيستم داراي يك قابليت اطمينان ذاتي است که در مراحل طراحي آن ايجاد ميشود و اين
ويژگي نيز صرفا تحت شرايطي که بهترين شرايط پيادهسازي طرح برقرار باشد به سيستم انتقال مييابد و بهترين بازرسي
کيفيت هم نميتواند قابليت اطمينان ذاتي و نهفته سيستم را (که در مراحل طراحي شکل گرفته) بهبود بخشد .بديهي است که
قابليت اطمينان و بازرسي کيفي با هم بسيار مرتبط و مربوط ميباشند .بنابراين دستيابي به قابليت اطمينان مطلوب سيستم و
حفظ آن بايد مورد توجه همه مهندساني که مسئوليت يك سيستم را از مراحل طراحي تا مرحله منسوخشدن آن به عهده دارند،
قرار گيرد .فرآيند موردنظر از يك روند تکراري پيروي ميکند و قبل از رسيدن به طرح نهايي ممکن است چندين تجديد نظر
صورت گيرد [.]26-28
ضروري است سيستم قدرت توسط معيارها يا آزمايشهاي مختلف براي دستيابي به قابليت اطمينان موردانتظار
مصرفکنندگان برنامهريزي ،طراحي ،احداث ،بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري و بازسازي (در صورت نياز پس از مستهلكشدن
زيرساختها) گردد .به اين ترتيب ،سيستم قدرت برنامهريزي و ارزيابي ميگردد تا اطمينان حاصل شود که عرضهي کافي برق
براي رفع نيازهاي کنوني و آينده موجود است.
اصول پايه قابليت اطمينان توسعه يافتهاند به طوري که:
 سيستمهاي قدرت بههمپيوسته ميبايست به شيوهاي هماهنگ برنامهريزي و بهرهبرداري شوند تا تحت
شرايط طبيعي و غيرطبيعي از قابليت اطمينان برخوردار باشند.
 اطالعات ضروري براي برنامهريزي و بهرهبرداري سيستمهاي قدرت بههمپيوسته بايد براي آن دسته از
اشخاصي که مسئول برنامهريزي و بهرهبرداري قابل اعتماد سيستم هستند ،دردسترس باشد.
 طرحهاي الزم براي بهرهبرداري و بازسازي سيستم در شرايط اضطراري براي سيستمهاي قدرت
بههمپيوسته بايد توسعه يابد ،هماهنگ گردد ،حفظ شده و به اجرا درآيد.
 امکانات براي ارتباطات ،نظارت و کنترل بايد فراهم باشد و براي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت
بههمپيوسته حفظ و مورد استفاده قرار گيرد.
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 پرسنل مسئول برنامهريزي و بهرهبرداري سيستمهاي قدرت بههمپيوسته بايد تحت آموزش قرار گيرند و
واجد شرايط باشند و داراي مسئوليتها و اختيارات براي اجراي اقدامات ضروري باشند.
 امنيت (قابليت اطمينان بهرهبرداري) سيستمهاي قدرت بههمپيوسته بايد بهطور گسترده مورد بررسي ،نظارت
و نگهداري قرار گيرد.
ميزان ظرفيت توليد موردنياز سيستم جهت تامين يك منبع تغذيه داراي کفايت ،بحث مهمي در طراحي و بهرهبرداري
سيستمهاي قدرت ميباشد .مساله ،از نظر مفهومي ،به دو بخش تعيين ظرفيت استاتيکي الزم و تعيين نحوهي بهرهبرداري
تقسيم ميشود .بخش ظرفيت استاتيکي مربوط به ارزيابي بلندمدت و بخش نحوه بهرهبرداري مربوط به ارزيابي کوتاهمدت
ظرفيت واقعي الزم براي تامين بار دادهشده ميباشد .هر دوي اين بخشها بايد در سطح طراحي ،براي ارزيابي ظرفيت توليد،
مورد بررسي قرار گيرند .نيازمنديهاي توليد در دورههاي کوتاهمدت در بهرهبرداري تعيين ميگردند.
ظرفيت استاتيکي موردنياز ميتواند بهصورت ظرفيت نصبشدهاي باشد که بايد در مقابل نيازهاي سيستم ،طراحي و ساخته
شود .رزرو استاتيکي ميبايست در مواقع تعمير تجهيزات توليد ،خاموشيهاي بيبرنامه و رشد بار ،فراتر از مقدار تخمين زدهشده،
کافي باشد .در سالهاي نه چندان دور ،اندازهگيري کفايت ظرفيت طراحي و نصبشده بهصورت درصد ذخيره بوده است .ايراد
مهم اين معيار ،گرايش به مقايسه کفايت ظرفيت ايجادشده براي سيستمهاي مختلف ،بر پايه پيك بارهايشان در دوره زماني
مشابه براي هر سيستم است .تفاوتهاي زيادي در ظرفيتهاي مورد نياز دو سيستم مختلف با پيك بار يکسان ،براي تضمين
پايستگي توليد وجود دارد .اين تفاوت زماني تشديد ميشود که سيستمهاي مورد مقايسه ،مشخصات بار ،اندازه و نوع ظرفيت
توليدي نصبشده و طراحيشده مختلفي داشته باشند.
معيار درصد ذخيره ،هيچ جريمهاي را بهخاطر اندازه به واحد تحميل نميکند ،مگر اينکه اين مقدار از کل ظرفيت ذخيره
تجاوز کند .الزامي که ميزان ذخيره بايد معادل ظرفيت بزرگترين واحد در سيستم به اضافه درصد ثابتي از ظرفيت کل سيستم
باشد ،معيار کفايت بسيار معتبري است و براي ظرفيتهاي ذخيره بزرگتر با ورود واحدهاي جديد به سيستم ،تامين ميشود.
مفهوم ديگري که در فرآيند برنامهريزي اهميت دارد ،توسعه مناسب شبکه انتقال ،براي انتقال انرژي توليدي به نقاط بار
مشترکين است .شبکه انتقال ميتواند به دو بخش ،شبکه بزرگ انتقال و بخش توزيع تقسيم شود .فرق بين اين دو بخش فقط
بر مبناي ولتاژ نيست بلکه نقش تاسيسات بين سيستمها نيز بايد لحاظ گردد .بخش وسيع انتقال بايد کامال با توليد ،پيوند داشته
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باشد .بهطوريکه بتوانند انرژي را از منابع تغذيه به شبکههاي توزيع ،انتقال دهند تا آنها بتوانند مشترکيني را که اکثرا شعاعي
هستند ،تغذيه کنند .در بيشتر سيستمها ،طراحي سيستم تقريبا با فرآيند توسعه سيستم انتقال همراه است .موقعيت و اندازه
خروجي پستي که از شبکه بزرگ انتقال و طراحي سيستم توزيع بهدست ميآيد ،يك فرآيند جداگانه و مستقل ميباشد .ارتباط
بين اين دو سيستم در ارزيابي قابليت اطمينان ميتواند توسط شاخصهاي تعيينشده محل بارگذاري براي شبکه بزرگ انتقال
اصالح شوند ،تا بهعنوان شاخصهاي ورودي قابليت اطمينان سيستم ،قابلاستفاده در شبکه توزيع باشند [.]26-28
عالوه بر تامين تجهيزات براي انتقال انرژي توليدي به ترمينال پستها ،شبکههاي بزرگ انتقال بايد توانايي حفظ کفايت
سطوح ولتاژ و بارگذاري در کنار محدوديتهاي حرارتي هر يك از مدارها و همچنين حفظ محدوده پايداري سيستم را داشته
باشند .لذا مدلهاي مورد استفاده در نمايش شبکههاي بزرگ بايد توانايي درنظرگرفتن هر دو حالت استاتيکي و ديناميکي را
داشته باشند .ارزيابي استاتيکي توانايي سيستم در تامين نيازمنديهاي بار سيستم ميتواند به ارزيابي کفايت منجر شود .مفهوم
توانايي سيستم در پاسخ به يك پيشامد احتمالي ميتواند به ارزيابي امنيت منجر شود .اين مطلب ،حوزه بسيار مهمي است که با
وجود توسعه شاخصهاي احتمالي ،هنوز توجه زيادي به آن نشده است .کل مساله ارزيابي کفايت سيستمهاي بزرگ توليد و
انتقال از نقطه نظر تامين يك منبع مستقل و مناسب در ترمينال پستها ،ميتواند بهعنوان ارزيابي قابليت اطمينان سيستم
مرکب بيان شود.
بهطورکلي در چند دهه گذشته در مدلسازي و ارزيابي قابليت اطمينان نسبت به سيستمهاي توليد توجه کمتري به
سيستمهاي توزيع شده است .داليل اصلي اين موضوع اين است که نيروگاههاي توليد برق به تنهايي بسيار پرهزينه هستند و
عدم کفايت توليد ميتواند حوادث فاجعهآفريني را براي جامعه و منطقه بههمراه داشته باشد .در نتيجه به تامين کفايت و
احتياجات اين بخش از سيستم قدرت بسيار تاکيد شده است.
اما سيستم توزيع نسبتا ارزان است و قطعيهاي آن تاثير محلي دارند .بنابراين تالش کمي براي ارزيابي کمي و کفايت
طرحهاي مختلف و تقويت آنها تخصيص داده ميشود .از طرف ديگر ،تحليل آماري خرابي مشتركهاي اکثر شرکتهاي برق
نشان ميدهد که سيستم توزيع بيشترين سهم را در عدم دسترسي منبع تغذيه به مشترك دارد .ديدگاههاي مختلف ديگري نيز
بايد در لزوم ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي توزيع در نظر گرفته شود .اوال هر چند ممکن است يك طرح بهمنظور تقويت
نسبتا کم خرج باشد ،ولي در مجموع مبالغ هنگفتي در چنين سيستمهايي صرف ميگردد .ثانيا اطمينان از ايجاد تعادل قابلقبول
بين قابليت اطمينان بخشهاي متعدد سيستم قدرت يعني توليد ،انتقال و توزيع ضروري است .ثانيا راهکارهاي متعددي براي

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
141
فاز  :2هوشمندی فناوری پايايي -گزارش تهیه درخت موضوعات پايايي

ويرايش اول ،تیر 1394

مهندسان توزيع بهمنظور دستيابي به قابليت اطمينان قابلقبول مشترك وجود دارد که شامل طرحهاي تقويت قابليت اطمينان،
تخصيص يدکيها ،بهبود در سياستهاي تعميرات و نگهداري و سياستهاي بهرهبرداري است [.]26-28
 -1-1-31کفايت منابع سوخت
با درك عميق از آسيبپذيري قابليت اطمينان شبکه الکتريکي بهدليل افزايش وابستگي به گاز طبيعي و احتمال وقوع
رويدادهاي زيانبار ،عدم قطعيت موجود در تامين گاز طبيعي هم ميتواند در برنامهريزي احتماالتي منابع گنجانده شود .به
همين دليل در صنعت برق ،اقدامات الزم جهت بررسي احتماالتي کفايت منابع نيز انجام ميشود.
 -2-2-1-14ادغام دسترسپذيري منبع سوخت با مدلهاي کفايت منابع برق

مدلهاي کفايت منابع استاندارد که توسط صنعت برق مورد استفاده قرار ميگيرد ،بهطورکلي تنها ،قطعيها و خاموشيهاي
ناشي از بخش توليد و انتقال را بهعنوان رويدادهاي مستقل در نظر ميگيرد .از ديدگاه صرف آماري و مدلسازي ،بهطور معمول
انتظار ميرود با افزايش وابستگي بين پارامترهاي داراي عدم قطعيت ،عدم قطعيت (ريسك) کلي سيستم نيز افزايش يابد.
بنابراين ،مدلهاي کفايت منابع که وابستگي متقابل توان الکتريکي و سوخت گاز را در نظر نميگيرند ،ممکن است احتمال
ازدستدادن بار را دست پايين تخمين بزنند .مدلسازي وابستگيهاي موجود بين متغيرهاي تصادفي و بهطور همزمان
درنظرگرفتن احتمال وقوع حوادث شديد به ايجاد يك مدل احتماالتي کفايت منابع مناسب کمك ميکند .هدف اصلي يك مدل
احتماالتي کفايت منابع ،توانايي درنظرگرفتن تاثيرات ناشي از حوادث شديد است .عالوه بر اين ،نتايج حاصل از اين ارزيابيها
توسط برنامهريزان براي اطالعرساني برنامهريزي منابع ،تشويق شرکتکنندگان در بازار با ارسال سيگنالهاي دقيق قيمت و
قابليت اطمينان ،يا براي استفادهي قانونگذاران محلي/استاني/دولتي مورد استفاده قرار ميگيرد [.]39-40
ادغام دسترسپذيري سيستم سوخترساني در مدل کفايت منابع ،ابتدا بايد عوامل خطر (ريسك) مشترك و جهت جريان
دادهها شناسايي گردد .شکل  5-2طرح اصلي مدلسازي کفايت منابع گاز و برق يکپارچه را ارائه ميکند .عدم قطعيتهاي
موجود در مصرف برق و گاز عمدتا از عدم قطعيت ذاتي آب و هوا نشات ميگيرد .بنابراين در مدل يکپارچه ،بايد عدم قطعيت
آب و هوا بهعنوان يك متغير تصادفي مشترك ،در مدلهاي کفايت منابع و دسترسپذيري حمل و نقل و عرضه سوخت لحاظ
گردد .خروجي نهايي مدل دسترسپذيري حمل و نقل و عرضه سوخت اطالعات ساعتي دردسترسبودن سوخت براي هر واحد
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گازي در شبکه برق خواهد بود .دردسترسبودن سوخت اليهي ديگري از اطالعات قطعي خواهد بود که قطعيهاي اجباري و
برنامهريزيشده که در مدل کفايت منابع در گذشته بهوجود آمده است را کامل ميکند.

شكل  :5-2ادغام دسترسپذيري سيستم سوخترساني با کفايت منابع

ادغام مدل دسترسپذيري عرضه سوخت در مدل کفايت منابع ،دو شکاف موجود در مدلهاي کفايت منابع استاندارد را
برطرف ميکند:
 با مدلسازي شبکه عرضه گاز ،مدلهاي احتماالتي کفايت منابع قادر به درنظرگرفتن وابستگي بين ريسك
تامين گاز و قطعيهاي برق خواهند بود.
 دسترسپذيري حمل و نقل و عرضه سوخت در مفروضات نرخ قطعي استاندارد در مدلهاي استاندارد کفايت
منابع در نظر گرفته نشده است .بهعنوان يك نتيجه ،اين واقعيت که تعداد قابل توجهي از نيروگاههاي گازي،
قراردادهاي دو جانبه با شرکتهاي حمل و نقل و منبع سوخت ندارند ،در مدلهاي کفايت منابع فعلي
منعکس نشده است .مدلسازي يكپارچه فرصتي براي بررسي ريسكهاي در ارتباط با عرضه سوخت غير
پايدار (عدم قرارداد دو جانبه با شرکت) در شبکه برق ايجاد ميکند [.]39-40
 -1-1-32اطالعات قابليت اطمينان
بهمنظور ارزيابي قابليت اطمينان در هر سيستم ،به اطالعات کافي در اين خصوص نياز است که برخي از اطالعات موجود
بوده و برخي ديگر بايد از منابع معتبر اخذ شوند .قطعا گردآوري اطالعات صحيح و مفيد هزينهبر خواهد بود ولي بايد توجه شود
که اگر اطالعات جمع آوري نشود ،تاوان سنگيني در درازمدت خواهد داشت.
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مشکالت موجود در زمينه تامين اطالعات موردنياز براي ارزيابي قابليت اطمينان و عدم آگاهي از روشهاي معتبر براي
ارزيابي آن موجب شده است که برخي سازمانها اقدام به گردآوري اطالعات نکنند ،زيرا که روش استفاده از اين اطالعات در
اختيارشان نيست و بالعکس برخي از سازمانها اقدام به تدوين روش مطالعه قابليت اطمينان نميکنند زيرا که هيچ اطالعاتي در
اختيار ندارند .بايد به خاطر سپرد که گردآوري اطالعات و روش ارزيابي قابليت اطمينان بايد همواره با هم تکوين يابند [.]2-1
گردآوري اطالعات از دو راه ميسر است :از راه انجام آزمايشات تجربي و بررسي سوابق تجهيزات ،و از راه برداشت اطالعات
ضمن بهره برداري .1راه اول صرفا براي اجزا در مقياس محدود کاربرد دارد که در آن حجم کافي از اطالعات بدون ايجاد
هزينههاي زياد ،بهدست ميآيد .واضح است که چنين روشي ايدهآل است ،زيرا که اطالعات مربوط به هر تجهيز قبل از کاربرد
آن در سيستمهاي واقعي جمعآوري ميگردد .روش دوم در ساير موقعيتها بايد استفاده گردد .اين اطالعات در مرورهاي بعدي
در طراحي ،با ايجاد حلقه بازگشت اطالعات و براي بهسازي قابليت اطمينان بهکار ميرود.
اطالعات برداشتشده ،بايد پاسخگوي نيازهاي روشهاي ارزيابي باشد ،به اين مفهوم که اطالعات بايد به اندازه کافي جامع
باشد تا بتوان از روشها استفاده کرد و نيز به اندازه کافي محدود باشد تا آنکه از گردآوري اطالعات غيرضروري و ارزيابي آمار
نامربوط اجتناب شود .در پردازش اطالعات دو فعاليت زير مطرح است.
 گردآوري اطالعات ضمن بهرهبرداري توسط پرسنل عمليات راهبري و نگهداري از طريق مستندسازي جزئيات
وقفهها به همراه مدت زمان تداوم آنها
 تحليل اين اطالعات براي ايجاد شاخصهاي آماري که متعاقبا با ورود اطالعات جديد بهروز ميشود
اين اطالعات ،در بانكهاي اطالعاتي جهت استفادههاي بعدي نگهداري ميشوند .کيفيت اطالعات ذخيرهشده بستگي به
دو عامل دارد :اعتماد و ارتباط .اعتماد خود به دقت و کاملبودن اطالعات ثبتشده توسط پرسنل بهرهبردار بستگي دارد و لذا
اين پرسنل بايد آگاهي کاملي از اهميت کار خود و نقشي که اين کار در توسعه سيستم ايفا ميکند ،داشته باشند .کيفيت
شاخصهاي آماري نيز بستگي به چگونگي پردازش و ميزان ادغام 2اطالعات و همچنين قدمت آنها دارد.
تقريبا همه شرکتهاي برق در حال جمعکردن دادههاي قابليت اطمينان در سطح شرکت خود هستند ،اما جمعآوري اين
دادهها با اهداف مختلفي انجام ميگيرد .بهطور کلي دادههاي قابليت براي حداقل سه دسته از کاربرها استفاده دارند:
1- Operational Field Data
2- Pooling
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 مهندسين بهرهبرداري جهت برنامهريزي و اصالح تعميرات و نگهداري
 طراحان تجهيزات جهت بررسي عملکرد و بازدهي تجهيزات
 تحليلگران قابليت اطمينان سيستم جهت پيشبيني قابليت اطمينان سيستم
 -2-2-1-15بانك اطالعاتي قابليت اطمينان

مهمترين وظيفه صنعت برق هر کشور تامين انرژي الکتريکي مشترکين بهصورت مقرون به صرفه و با قابليت اطمينان
مناسب ميباشد .اين امر ميسر نخواهد شد مگر با داشتن يك مديريت صحيح بر امکانات و تجهيزات شبکه قدرت که خود
مستلزم داشتن اطالعات و دادههاي کافي از اين سيستم ميباشد .بنابراين عالوه بر امکانات سختافزاري و نرمافزاري الزم
جهت انجام مطالعات قابليت اطمينان سيستم ،يکي از اساسيترين بخشهاي الزم در اين مطالعات ،بانكهاي اطالعاتي
تجهيزات شبکه ميباشند .وجود اطالعات کافي از عملکرد ،نوع و تعداد تجهيزات هر شبکه ميتواند در تصميمگيري مديران و
بهرهبرداران شبکه بسيار مفيد باشد.
لزوم وجود اين بانكهاي اطالعاتي از سالها پيش در کشورهاي پيشرفته احساس شده و مسئوالن صنعت برق اين کشورها
به تاسيس سازمانهايي جهت جمعآوري و پردازش اطالعات تجهيزات شبکه پرداختهاند .از مهمترين اين بانكهاي اطالعاتي
ميتوان به بانكهاي اطالعاتي کشور کانادا ERIS1 ،و  EPRSA2که در آنها دادههاي مربوط به عملکرد تجهيزات گوناگون
شبکه و همچنين پيشامدهاي عمده در کل سيستم قدرت ذخيره شده و با توجه به اين اطالعات ،شاخصهاي قابليت اطمينان
اين تجهيزات استخراج ميگردد.
در يك نگاه کلي ميتوان يك شبکه قدرت را به سه بخش عمده توليد ،انتقال و توزيع تقسيمبندي نمود .هر يك از اين
بخشها داراي تجهيزات گوناگوني ميباشند که عملکرد هر يك ميتواند در تامين نياز مشترکين تاثير بهسزايي داشته باشد.
بنابراين لزوم جمعآوري اطالعات تجهيزات در هر يك از اين شاخهها به يك ميزان احساس ميشود .اصوال با جمعآوري
دادههاي مربوط به نحوه عملکرد يك تجهيز در يك بازه زماني مشخص ميتوان مقادير متوسطي براي شاخصهاي قابليت

1- Equipment Reliability Information System
2- Electric Reliability Power System Assessment
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اطمينان آن المان در بازه زماني مورد نظر بهدست آورد .طبيعتا هر چه جمعآوري اطالعات کاملتر باشد ميتوان با نگاهي بهتر
به عملکرد تجهيزات ،رفتار آينده آنها را مورد بررسي قرار داد.
با توجه به مطالب باال ميتوان نتيجه گرفت که جهت انجام مطالعات کمي قابليت اطمينان در يك سيستم قدرت ابتدا بايد
بانكهاي اطالعاتي الزم تهيه شده و سپس با استفاده از آنها به انجام مطالعات پرداخته شود .در راستاي انجام هر چه بهتر
اين مطالعات در کشور ،وجود يك ساختار که بيانکنندهي مسئوليتها و عملکرد هر يك از بخشهاي ذيربط باشد ،از جمله
نيازهاي ابتدايي به شمار ميرود [.]165
 -2-2-1-16سيستم ثبت حوادث

اين سيستم بهمنظور ثبت اطالعات مربوط به اتفاقات و خاموشيهاي خواسته يا ناخواستهي شبکههاي برق بهصورت
متمرکز ،طراحي و از طريق ارتباط با واحدهاي عمليات و اتفاقات برق ،پس از رفع خاموشي ،نتايج در سيستم ثبت و بهصورت
روزانه و آنالين 1گزارشات مربوطه را در اختيار مديران ارشد قرار ميدهد .از اهداف و چشماندازهاي اين سيستم ميتوان به
موارد زير اشاره نمود:
 کاهش هزينهها و زمان خدمترساني به مشترك و در پي آن کسب رضايتمندي مشترکين
 کاهش زمان خاموشيها
 جمعآوري و يکپارچهسازي اطالعات مربوط به حوادث و اتفاقات شبکه و ارائه گزارشهاي مديريتي در اين خصوص
که در نهايت منجر به تصميمسازي و ارائه راهکارهايي باالبردن کيفيت خدمات خواهد شد.
 -2-2-1-17تفكيك علل خاموشي

خاموشيهاي ايجادشده به دو صورت برنامهريزيشده و ناخواسته اتفاق ميافتند .خروجيهاي برنامهريزيشده اغلب بهمنظور
انجام عمليات تاسيساتي و تعميراتي ميباشند و معموال غير قابل اجتناب هستند .اين در حالي است که خروجيهاي ناخواسته در
صورت داشتن ساختار قوي در سيستم و انتخاب تجهيزات کارآمد و بهرهبرداري درست از آنها قابل کاهش ميباشند .آنچه مسلم
است تفکيك و دستهبندي هر گونه از اطالعات از جهات گوناگون حائز اهميت بوده و در جهت شناخت ماهيت هر گروه از

1- Online
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اطالعات و برنامهريزيهاي آتي بسيار سودمند واقع ميشود .خاموشيهاي شبکه قدرت نيز بهعنوان يك جامعه آماري ،قابل
طبقهبندي بوده و دستهبندي اين اطالعات از جهات مختلفي سودمند و مفيد خواهد بود .دستهبندي را بر اساس يکي از موارد
ذيل ميتوان انجام داد [.]1
 بر اساس نوع قطعي
 بر اساس علل بهوجود آورنده آن
 بر اساس تجهيزات
 بر اساس محل وقوع عيب
 بر اساس زمان وقوع عيب
 بر اساس مدت زمان استقرار عيب
 بر اساس مقدار انرژي توزيعنشده
 -1-1-33ارزيابي قابليت اطمينان در فضاي تجديد ساختار يافته
صنعت برق در دنيا در يکي دو دهه گذشته دستخوش تغييرات اساسي گرديده است که اين تغييرات تحت عناوين مختلفي
چون مقرراتزدايي ،1بازنگري در قوانين 2و يا تجديدساختار 3و  ...بيان ميگردند.
در ساختار سنتي و قديمي که تحت عنوان سيستمهاي با ادغام عمومي 4شناخته ميشد يك شرکت برق مسئوليت توليد،
انتقال و توزيع برق را برعهده داشته و يا بهنوعي انحصار توليد ،انتقال و توزيع براي مصرفکنندگان واقع در حوزه يك شرکت،
در اختيار آن شرکت قرار داشت .در ساختار جديد يك شرکت از اين انحصار ذاتي بهره نميبرد بلکه با مجزاسازي بين
بخشهاي مختلف صنعت برق ،اداره و مالکيت هر يك از سه شرکت توليد ،انتقال و توزيع ،از مالکيت توسط يك شرکت واحد،
جدا ميگردد .شکل  6-2مفهوم تجديدساختار در سيستمهاي قدرت را نشان ميدهد [.]123

1- Deregulation
2- Reregulation
3- Restructuring
)4- Vertically Integrated Utility (VIU
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شكل  :6-2ساختار سيستم قدرت قبل و بعد از تجديد ساختار

داليل و انگيزههاي تجديد ساختار در کشورهاي مختلف بسيار متنوع بوده و در اين راه يك هدف واحد را دنبال نمينمايد.
افزايش بهرهوري و کارآيي اقتصادي يکي از اهداف مشترك تمامي کشورهاي دنيا در زمينه تجديد ساختار ميباشد.
با تجديد ساختار براي طرفهاي موجود در بازار قدرت (تامينکنندگان و مشتريان) اين امکان بهوجود آمد که انرژي را بر
اساس منافع اقتصادي خود خريد و فروش نمايند .همچنين براي توليدکنندگان مستقل برق امکان عرضه انرژي بهوجود آمد .در
ساختارهاي جديد ،بخشهاي توليد و خردهفروشي بهصورت رقابتي درآمد ولي با توجه به وجود انحصار طبيعي در بخشهاي
انتقال و توزيع ،اين بخشها همچنان بهصورت انحصاري و تحت نظارت قانون باقي ماند و تنها مالکيت اين بخشها به
مالکيت خصوصي تغيير يافت [.]146
بهطور کلي تجديد ساختار صنعت برق زمينههاي رقابت در سطح توليد و فروش را ايجاد مينمايد ،بهطوريکه در اين محيط
توليدکنندگان و خريداران قادر خواهند بود در بازاري کامال رقابتي به خريد و فروش توان بپردازند .بازار توان در سيستمهاي
قدرت در واقع يك بازار حراج 1الکتريکي است که فروشندگان و خريداران پيشنهادات خود را از طريق شبکههاي کامپيوتري به
بازار ارجاع مي دهند .وظيفه اصلي اين بازار ايجاد شرايطي مساعد براي رقابتي کامال آزاد ميان بازيگران مختلف در بازار مي
باشد.

1- Auction
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نهادهاي موجود در اين ساختار بايد بهطور هماهنگ با يکديگر عمل نمايند تا انرژي الکتريکي به صورت اقتصادي و با يك
قابليت اطمينان باال توليد و توزيع گردد ،زيرا امروزه در صنعت برق تجديدساختارشده براي کنترل و بهرهبرداري از سيستم
قدرت ،تنها روابط الکتريکي حاکم نميباشند .با بهوجودآمدن پديدهاي به نام بازار رقابت ،روابط اقتصادي نقش مهمي را در اين
صنعت ايفا خواهند نمود .خريد و فروش انرژي الکتريکي مانند يك کاال و امکان رقابت در زمينه توليد و فروش برق ،شرايط
پيچيدهاي را بر اين صنعت بوجود خواهد آورد که اين امر سبب خواهد شد تا مهندسين قدرت با سيستمهاي اقتصادي نيز درگير
شوند [.]166
 -1-1-34خالصه محور اول
در شکل  7-2موضوعات بررسيشده در محور ارزيابي قابليت اطمينان نشان داده شده است.
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شكل  :7-2جمع بندي محور اول

 -2-3محور دوم :بهبود قابليت اطمينان
امروزه تصور زندگي بدون انرژي الکتريکي بسيار مشکل است و از طرفي پايداري بسياري از مشاغل و فعاليتهاي اجتماعي
نيز به آن وابسته گشته است .وابستگي شديد کارهاي مختلف به انرژي الکتريکي تا حدي است که با قطع برق خسارت بسيار
زيادي به مردم تحميل ميگردد و آنها را از مسير عادي زندگي خارج مينمايد .همين اتکا به انرژي الکتريکي سطح توقع مردم
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را در دريافت انرژي الکتريکي باال برده است؛ بهطوريکه با بروز حوادث منجر به قطع انرژي الکتريکي و يا عدم کيفيت مناسب
برق دريافتي ،اعتراض شديد آنها را در پي دارد.
اين عوامل همراه با بسياري از عوامل ديگر باعث گشته است که شرکتهاي برق در صدد افزايش قابليت اطمينان
شبکههاي قدرت باشند.
در مبحث قابليت اطمينان سيستمهاي مهندسي دو جنبه مطرح است .اولين مورد مرتبط با کيفيت 1و دومين آن المان
افزونه 2است .اولين جنبه يعني کيفيت نه تنها مرتبط به مواد و اجزاء فيزيکي مورد استفاده در يك سيستم ،بلکه به چگونگي
ساخت ،آزمايش ،کاليبراسيون ،حمل و نقل و بهرهبرداري نيز بستگي دارد که اين موارد نيز خود وابسته به کيفيت و تجربه
نيروي انساني مربوطه است.
در دومين جنبه يعني المان افزونه ،با پذيرش اين واقعيت که اجزاء هر سيستمي در زمانهايي از ادامه کار باز ميمانند،
استفاده از پشتيبان براي سيستم توصيه ميشود ،بهنحوي که از کار افتادن يك جزء توسط ديگر اجزاء پوشش داده شود تا
عليرغم اينکه جزء معيوب تعميرپذير باشد يا نباشد ،بتوان سيستم را در شرايط عملکرد رضايت بخش نگه داشت .اين پشتيباني
با نام کاربرد مازاد شناخته ميشود.
المان افزونه شامل دو نوع فعال 3و آماده به کار 4است .هرگاه عملکردي مشترکا توسط هر يك از اجزاء در حال کار تامين
شود بهصورتيکه با از کار افتادن يك جزء ،عملکرد سيستم همچنان توسط ديگر اجزاء تداوم يابد ،مازاد از نوع فعال خواهد بود
که آن را مازاد موازي نيز مينامند .مازاد آماده به کار به مواردي اطالق ميشود که سيستم در شرايط آماده براي بهره برداري
است ،ولي فعال نيست و زماني که يك يا چند جزء از اجزاء اصلي سيستم از کار ميافتد ،براي تداوم عملکرد سيستم به کار
واداشته ميشود .بهينهسازي قابليت اطمينان سيستمهاي مهندسي از طريق افزايش کيفيت و يا المان افزونه در سيستم مستلزم
صرف سرمايهگذاري بيشتر خواهد بود [.]1-2

1- Quality
2- Redundancy
3- Active
4- Standby
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روش ديگر براي بهسازي قابليت اطمينان ،ايجاد تنوع 1است ،به اين مفهوم که وقتي المان افزونه براي يك سيستم در نظر
گرفته ميشود ،اگرچه انتخاب اجزاء مشابه مزايايي در بردارد ولي توصيه ميشود که در صورت امکان اجزاء موردنياز از سازندگان
مختلف تامين گردد و يا اساسا اينکه از اجزاء غيرمشابه استفاده گردد .منطق حاکم در اين توصيه مبتني بر احتراز از تکرار نقاط
ضعف اجزاء (به لحاظ خطاي طراحي و يا ساخت) در قالب تعدادي از اجزاء مشابه در يك سيستم است .بديهي است که در اين
روش سعي ميشود اجزاء ضعيفتر از سيستم حذف شوند و ندانسته يك جزء با استحکام باالتر توسط يك جزء ضعيفتر
جايگزين نشود.
روشهاي ديگر براي بهسازي قابليت اطمينان شامل نگهداري يدکي اجزاء است .دسترسي فوري به يدکي از نظر مفهومي
شبيه کاربرد مازاد آماده به کار است ،بهجز اينکه در اين روش جايگزيني بهصورت دستي و با صرف زمان قابل احتساب انجام
ميشود ،ولي جايگزيني مازاد آماده به کار معموال به صورت اتوماتيك يا دستي با صرف زمان اندك انجام ميشود ،بنابراين با
کاربرد لوازم يدکي ،مدت از کار افتادن بهمراتب طوالنيتر است ،اما طرح و ترکيب سيستم ساختار سادهتري دارد .نگهداري
يدکي يك مساله اقتصادي است و با استفاده از روشهاي بهينهسازي در مورد تعداد بهينه يدکي و همچنين توزيع متمرکز و يا
غيرمتمرکز آن تصميمگيري ميشود .مالحظات کاربرد تجهيزات يدکي شامل هزينه ،احتمال از کار افتادن اجزاء در حال کار و
عمر نگهداري يدکي در انبار است [.]1-2
 -1-1-35مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري
با رشد آهسته بار ،فرسودگي تجهيزات و عدم قطعيتهاي موجود در بازار ،شرکتهاي برق بهدنبال راههايي براي افزايش
درآمد خود هستند .بسياري بر اين باورند مديريت دارايي 2بهترين راه براي رسيدن به اين هدف است .مرجع [ ]240مديريت
دارايي را اينچنين تعريف کرده است :مديريت دارايي با يك هدف تجاري يا سازماني آغاز ميشود و شامل مجموعهاي از
فعاليتهاي مرتبط با شناختن داراييهاي مورد نياز ،تهيه و تدارك آنها ،پشتيباني و نگهداري آنها و از رده خارجکردن يا نوکردن
آنها بهصورت موثر و بهينه در جهت برآوردن هدف ميباشد.

1- Diversity
2- Asset Management
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در واقع مديريت دارايي ترکيبي از شيوههاي مديريتي ،مالي ،اقتصادي و مهندسي است که با هدف فراهمکردن سطح مورد
نياز خدمات با روشي مقرون به صرفه به دارايي ها اعمال مي شود .مديريت دارايي براي دارايي هاي فيزيکي را مي توان در سه
سطح کاربردي دسته بندي کرد:
 مديريت دارايي در سطح تجهيزات
 مديريت دارايي در سطح فرايند
 مديريت دارايي سطح استراتژيك
مديريت دارايي سطح تجهيزات شامل فعاليتهاي آناليز مد خرابي ،توسعه پايش وضعيت تجهيزات و ارزيابي عمر باقيمانده
تجهيزات است .در سطح فرايند تمرکز بر روي دوره عمر گسترده ميشود و فرايندهاي نگهداري قابليت اطمينان محور ،تعيين
هزينه دوره عمر ،روشهاي بهينهسازي تعميرات و نگهداري ،سيستم هاي مديريت تعميرات و نگهداري ،توجيه اقتصادي پايش
به هنگام و بهينهسازي موجودي اقالم مازاد را در بر ميگيرد .سطح استراتژيك مديريت دارايي بر گسترش سياستها و
اقداماتي تاکيد ميکند که هدفهاي کوتاهمدت و بلندمدت سازمان را در جهت دستيابي به گستره وسيعي از محركها پشتيباني
ميکنند [.]241
 -2-3-1-1تقسيم بندي زماني مديريت دارايي

مديريت دارايي در شبکههاي قدرت بر اساس بازه زماني اجرا ،قابل تقسيم به سه بخش زير ميباشد:
 مديريت دارايي کوتاهمدت
 مديريت دارايي ميانمدت
 مديريت دارايي بلندمدت

1

2

3

اين سه بخش کامال به هم مرتبط ميباشند .بهطوريکه تدوين استراتژيهاي کوتاهمدت بايد در راستاي استراتژيهاي
ميانمدت و بلندمدت انجام شود .همچنين ارزيابي نتايج استراتژيهاي اتخاذشده در مديريت دارايي کوتاهمدت سيگنالهاي
مفيدي را براي بهبود و ارتقاء سطح استراتژيهاي اتخاذشده در مديريت دارايي ميانمدت و بلندمدت توليد ميکنند .بنابراين
1- Short Term Assert Management
2- Mid term asset management
3- Long term asset management

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
153
فاز  :2هوشمندی فناوری پايايي -گزارش تهیه درخت موضوعات پايايي

ويرايش اول ،تیر 1394

الزم است که مديريت دارايي بهطور همهجانبه در تمامي بازههاي زماني آناليز شود تا امکان رسيدن به استراتژيهاي بهينه
مديريت دارايي در بازههاي زماني مختلف بيشتر شود.
 مديريت دارايي کوتاه مدت

مديريت دارايي کوتاهمدت که از آن بهعنوان مديريت بهرهبرداري 1نيز ياد ميشود ،مربوط به بهرهبرداري و کنترل شبکه
است .پايش سيستم ،2پيگيري وضعيت تجهيزات بهصورت بالدرنگ 3و بازيابي خطاي رخداده در تغذيه مشترکين از مهمترين
وظايف شرکتهاي برق است .لذا مديريت دارايي کوتاهمدت با دو مساله زير مرتبط ميباشد:
 پايش شبکه و پيگيري وضعيت تجهيزات
 بازيابي خطا

4

 مديريت دارايي ميانمدت

مديريت دارايي ميانمدت که از آن بهعنوان مديريت تعميرات نيز ياد ميشود به تعميرات و نگهداري از تجهيزات مربوط
ميشود .شايد يکي از مهمترين بخشهايي که مديريت دارايي خود را نشان ميدهد ،همين مساله تعميرات و عليالخصوص
تعميرات پيشگيرانه ميباشد .در اين زمينه مديريت دارايي به دو بخش تقسيم ميشود:
 استراتژي تعميرات بهينه
 طرح خروج بهينه

5

6

 مديريت دارايي بلندمدت

مديريت دارايي بلندمدت به يافتن برنامههايي براي گسترش و ارتقاء سطح تجهيزات بهمنظور تامين بار مشترکين در
سالهاي آتي مربوط ميشود.

1- Operational management
2- Network monitoring
3- Real time
4- Fault restoration
5- Optimal maintenance strategy
6- Optimal outage plan
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 -2-3-1-2برنامههاي تعمير و نگهداري

خرابي تجهيزات در صنايع ميتواند اثرات زيانباري از قبيل :
الف) کاهش و يا توقف توليد
ب) بيکاري نيروي انساني بهطور مستقيم و غيرمستقيم
ج) تاخير و تعطيلي در ساير امور که عملکرد آنها به تجهيز از کار افتاده بستگي دارد.
را در برداشتهباشد.
بهمنظور کاستن از اثرات ناشي از خرابي تجهيزات ،فعاليتهاي زير مدنظر قرار ميگيرد [:]240-242
 تعميرات اصالحي

1

معموال تحت عنوان کلي تعميرات مطرح ميگردد و بهمنظور خارج ساختن تجهيزات از شرايط خرابي صورت ميگيرد و
زمان انجام آن در صورت لزوم و در زمانهاي خرابي تجهيزات ميباشد .درواقع به مجموعه عمليات تعميري که پس از وقوع
يك خرابي در شبکه براي بازگرداندن تجهيز يا شبکه به شرايط عادي بهرهبرداري صورت ميگيرد ،گفته ميشود .به اين
تعميرات همچنين تعميرات خاموشي 2نيز گفته ميشود.
 تعميرات پيشگويانه

3

به مجموعه عمليات شامل تستهاي تشخيصي و بازرسي گفته ميشود که در حين عملکرد عادي تجهيزات بهمنظور
شناسايي نقاط ضعف و خرابيهاي قريبالوقوع انجام ميگردند تا در صورت لزوم عمليات تعمير و نگهداري انجام شود.
 تعميرات پيشگيرانه

4

مجموعه عمليات تست و بازرسي و سرويس و نگهداري را گويند که بهمنظور تشخيص ،کاهش و جلوگيري از بروز خطا
انجام ميگيرد .اين عمليات معموال بهصورت روتين و دورهاي در زمانهاي مشخص و از پيش تعيينشده انجام ميشوند .زمان
1- Corrective Maintenance
2- Breakdown maintenance
3- Predective mainenance
4- Preventive Maintenance
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انجام اين تعميرات در بلندمدت و بر اساس تجربيات يا پيشنهاد کارخانه سازنده و يا بهينهيابي تعيين ميشود .تعميرات
پيشگيري در دو مرحله انجام ميشود ،نخست زماني که اختالالتي در مراحل اوليه بهرهبرداري از سيستم مشاهده ميشود و
ديگري وقتي که اجزاء سيستم به پايان عمر مفيد خود نزديك ميشوند .تنظيم برنامه اجراي عمليات سرويس و نگهداري
پيشگيرانه در عمل بسيار دشوار است ،لذا تعميرات پيشگيرانه مکررا و در فواصل زماني منظم انجام ميشود.
 تعميرات پيشگيرانه زمان محور)TBM( 1

بر اساس اين روش تعميراتي ،تعميرات در فواصل زماني منظم و برنامهريزيشده و بر اساس پيشينه قطعات و تجربيات
پرسنل انجام ميگرفت .ايراد اين روش آن بود که اوال دسترسي به اطالعات مربوط به پيشينه قطعات کار آساني نبود و ثانيا از
آنجاييکه شرايط عملکرد قطعات تابع عوامل مختلفي از جمله شرايط محيطي ميباشد ،از اين رو تصميمگيري بر اساس
اطالعات مربوط به پيشينه قطعات همواره با درصدي از خطا روبهرو بود .لذا اين روش تعميراتي قادر به کمينهکردن هزينهها
نبود و اجراي اين روش با هزينههاي گزافي همراه بود .بنابراين روش تعميراتي ديگري به نام تعميرات پيشگيرانه شرايط محور
جايگزين اين روش تعميراتي شد.
 تعميرات پيشگيرانه شرايط محور)CBM( 2

محيطي که تجهيز در آن نصب شده است ميتواند نقش مهمي در نحوه انجام تعميرات داشته باشد .در روش تعميرات
پيشگيرانه شرايط محور ،در فواصل زماني معين وضعيت فرسايش قطعات بررسي شده و هنگامي که ميزان فرسايش يك قطعه
از حد معيني فراتر ميرود ،تعميرات پيشگيرانه بر روي آن قطعه انجام ميگيرد.
معموال اين روش بر اساس عمليات تعميرات پيشگويانه انجام ميشود .در تعميرات پيشگويانه در زمانهاي معيني به
کمك روشهاي ساده چون بازرسي چشمي يا تستهاي مخصوص چون دمانگاري و  ...شرايط تجهيزات بررسي ميشود تا
لزوم انجام عمليات بر روي المانهاي مقتضي مشخص شود .اين تست و بازرسيها ميتواند بر روي همه تجهيزات انجام شود
و يا اينکه به نمونه بر روي تعداد محدودي المان انجام شود و نتيجه به ساير المانها نيز گسترش داده شود.

1- Time Based Maintenance
2- Condition Based Maintenance
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اين روش تعميراتي در مقايسه با تعميرات پيشگيرانه زمان محور از بازدهي بيشتري برخوردار است ولي بهعلت عدم
درنظرگرفتن اهميت هر تجهيز و نتيجه وقوع خرابي آن ،قادر به تضمين نقطه بهينه نبود .براي مثال بر اساس اين روش ممکن
است دو کليد قدرت همانند ،تحت شرايط کاري يکسان ،داراي مراقبتهاي يکساني باشند غافل از اينکه يکي از دو کليد قدرت
بر روي فيدري قرار دارد که به تنهايي مشترکين را تغذيه ميکند و در صورت خرابي آن مشترکين بيبرق ميشوند و ديگري بر
روي فيدري قرار دارد که بهصورت موازي با فيدر ديگر در حال تغذيه مشترکين است و در صورت خرابي بريکر ،مشترکين
بيبرق نميشوند .اين مساله باعث شد تا صنايعي که مساله قابليت اطمينان در آنها حائز اهميت بود به سمت تعميرات
پيشگيرانه قابليت اطمينان محور متمايل شوند.
 تعميرات قابليت اطمينان محور

1

امروزه لزوم انجام تعميرات پيشگيرانه کامال مشخص است .سوالي که به ذهن خطور ميکند اين است که تعميرات
پيشگيرانه تا چه ميزاني بايد انجام شود؟ کمبود تعميرات و نگهداري منجر به افزايش خطا و خرابي در شبکه ميشود و از
طرفي تعميرات پيشگيرانه بيش از حد بيهوده بوده و سبب افزايش هزينهها ميگردد .نکته کليدي در پاسخ به اين سوال آن
است که بايد بين هزينههاي انجامشده براي تعميرات و ميزان بهبود قابليت اطمينان شبکه تعادل برقرار باشد.
اولين بار تعميرات قابليت اطمينان محور در صنعت هواپيمايي اياالت متحده مورد استفاده قرار گرفت .منطق ارائه روش
تعميرات پيشگيرانه قابليت اطمينان محور از اين امر نشات ميگيرد که تعميرات پيشگيرانه با هدف بهبود قابليت اطمينان
شبکه و کاهش هزينهها انجام ميشود ،پس انجام يك تعمير در شبکه فقط در صورتي مقرون بهصرفه خواهد بود که ميزان
بهبود قابليت اطمينان شبکه ناشي از يك تعمير نسبت به هزينه انجامشده براي آن تعمير بيارزد .بر طبق اين روش اگر فرض
شود دو ترانسفورماتور مشابه در شرايط محيطي مشابه قرار دارند ،ولي خرابي در ترانسفورماتور اول خسارت بيشتري نسبت به
خرابي در ترانسفورماتور دوم بهدنبال داشته باشد؛ يا به بيان ديگر ،ترانسفورماتور اول تاثير بيشتري در قابليت اطمينان شبکه
نسبت به ترانسفورماتور دوم داشته باشد ،بهينه آن است که هزينه بيشتري براي انجام تعميرات پيشگيرانه بر روي
ترانسفورماتور اول نسبت به ترانسفورماتور دوم اختصاص داده شود.

1- Reliability Centered Maintenance
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تعميرات قابليت اطمينان محور يك روش منطقي ارائه ميدهد براي تعيين اينکه انجام تعميرات پيشگيرانه بر روي
کداميك از تجهيزات تاثير بيشتري بر بهبود شاخصهاي قابليت اطمينان شبکه ميگذارد و در مرحله بعد بررسي ميکند که
انجام تعميرات تا چه حدي و براي چه المانهايي از نظر اقتصادي مقرون بهصرفهتر است.
ممکن است خروجي اين روش بيان کند که اصال تعميرات پيشگيرانه بر روي يك تجهيز مفيد نبوده است و يا اينکه به
کاهش خرابي آن منجر نشده است .يا ممکن است خروجي اين روش بيان کند که با آن انجام تعميرات بر روي يك شبکه به
کاهش خرابي و افزايش طول عمر منجر ميشود ولي مقايسه هزينه بيانگر اين موضوع است که مقرون بهصرفه آن است که
يك تجهيز خراب شود و تعمير اصالحي بر روي آن انجام شود تا اينکه تعميرات پيشگيرانه انجام گيرد .در تعميرات قابليت
اطمينان محور کليه عوامل خرابي تجهيزات و تاثير خرابي هر تجهيز بر قابليت اطمينان شبکه بررسي ميشود و بر اساس آن
تعميرات موثر و کارا جهت کمينهکردن ريسك در شبکه تعين ميشود [.]242
 -1-1-36مديريت سمت تقاضا
برنامههاي مديريت سمت تقاضا شامل تمام تغييرات عمدي الگوهاي مصرف برق مشتريان نهايي که براي تغيير زمان
مصرف ،سطح تقاضاي لحظهاي ،يا مصرف کلي برق در نظر گرفته شده است ،ميباشد .عالوه بر اين ،پاسخگويي بار ميتواند
همچنين به عنوان پرداختهاي تشويقي طراحيشده براي القاي کاهش مصرف برق در زمانهاي قيمتهاي باالي بازار
عمدهفروشي و يا زمانيکه قابليت اطمينان سيستم در مخاطره قرار گرفته است ،تعريف گردد .اين برنامهها بهمنظور افزايش
قابليت اطمينان سيستم قدرت مورد توجه فراوان قرار گرفته است [.]36
 -2-3-1-3پاسخگويي بار
پاسخگويي بار ( )DRرا ميتوان بهعنوان تغييرات در مصرف برق توسط مشتريان نهايي از الگوهاي مصرف عادي خود در
پاسخ به تغيير در قيمت برق در طول زمان تعريف کرد .پاسخگويي بار به اقداماتي اشاره ميکند که مشتريان در پاسخ به
سيگنالهاي قيمت ،مشوقها ،يا دستورالعملهاي شبکه ،مصرف (تقاضاي) توان الکتريکي خود را تغيير ميدهند .پاسخگويي بار
شامل تمام تغييرات عمدي براي الگوهاي مصرف برق مشتريان نهايي که براي تغيير زمان مصرف ،سطح تقاضاي لحظهاي ،يا
مصرف کلي برق در نظر گرفته شده است ،ميباشد .عالوه بر اين ،پاسخگويي بار ميتواند همچنين بهعنوان پرداختهاي
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تشويقي طراحيشده براي القاي کاهش مصرف برق در زمانهاي قيمتهاي باالي بازار عمدهفروشي و يا زمانيکه قابليت
اطمينان سيستم در مخاطره قرار گرفته تعريف گردد ].[243
سه رويکرد عمومي وجود دارد که توسط آن ميتوان پاسخ مشتري را بهدست آورد .هر کدام از اين رويکردها شامل هزينه و
اقدامات صورتگرفته توسط مشتري ميباشد .اولين رويکرد اين است که زمانيکه قيمتها بدون تغيير الگوي مصرف در
دورههاي ديگر باال ميباشد ،مشتري ميتواند مصرف برق خود را در طول دورهي پيك بحراني کاهش دهد .اين گزينه شامل از
دستدادن موقت آسايش است .نمونهاي از اين پاسخ هنگامي بهدست ميآيد که تنظيم ترموستات بخاري يا سيستمهاي تهويه
مطبوع بهطور موقت تغيير کند .در دومين رويکرد ،مشتريان ممکن است به قيمتهاي باالي برق با جابهجايي برخي از
مصرفهاي پيك تقاضا به دورههاي خارج از پيك پاسخ دهند .بهعنوان مثال ميتوان به جابهجايي برخي از فعاليتهاي خانگي
(از جمله ماشينهاي ظرفشويي ،پمپهاي استخر) به دورهي خارج پيك اشاره کرد .مشتري مسکوني در اين مورد هيچ ضرر و
هزينهاي را متحمل نميشود.
با اين حال ،اين مورد که اگر يك مشتري صنعتي تصميم گرفت تا دوباره برخي از فعاليتهاي خود را بـرنامهريزي کند تا
خدمات از دسترفته را جبران کند (که در آن هزينه برنامهريزي مجدد بهوجود ميآيد) جزء اين دسته محسوب نخواهد شد .نوع
سوم پاسخ مشتري استفاده از توليد در محل (مشتري متعلق به توليد پراکنده) ميباشد .با استفاده از توليد در محل ،مشتريان
ممکن است هيچ تغييري و يا تغيير بسيار کمي را در الگوي مصرف برق خود تجربه کنند ،با اين حال ،از ديد شبکه الگوي
مصرف برق بهطور قابلتوجهي تغيير خواهد کرد و تقاضا کوچكتر ظاهر خواهد شد ] .[ 243برنامههاي مختلف پاسخگويي بار
در شکل  8-2نشان داده شده است.
اينها برنامههاي مبتني بر تشويق )IBP( 1و برنامههاي مبتني بر قيمت )PBP( 2يا نرخهاي زمان مبنا 3ميباشندIBP .

بيشتر به برنامههاي کالسيك (سنتي) و برنامههاي مبتني بر بازار تقسيم شده است IBP .کالسيك شامل برنامههاي کنترل
مستقيم بار و برنامههاي قابل قطع /قابل محدودکردن ميباشد IBP .بر مبناي بازار شامل برنامههاي پاسخگويي بار اضطراري،
مناقصهي تقاضا ،بازار ظرفيت ،بازار خدمات کمکي ميباشد .در  IBPکالسيك ،مشتريان شرکتکننده پرداختهاي مشارکتي
معموال بهعنوان يك اليحه اعتباري يا نرخ تخفيف براي مشارکتشان در برنامهها دريافت ميکنند .در برنامههاي مبتني بر
)1- Incentive-Based Programs (IBP
)2- Priced Based Programs (PBP
3- Time-Based Rates
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بازار ،شرکتکنندگان براي عملکرد خود بسته به ميزان کاهش بار در دورهي شرايط بحراني وجه نقدي و پول به عنوان پاداش
دريافت ميکنند ].[243

شكل  :8-2برنامههاي مختلف پاسخگويي بار

دو دستهي برنامههاي پاسخگويي بار به ميزان زياد با يکديگر ارتباط تنگاتنگ دارند و برنامههاي مختلف تحت هر دسته را
ميتوان براي دستيابي به اهداف مکمل طراحي کرد .بهعنوان مثال ،با تنظيم الگوهاي بار مشتري يا افزايش قيمت پاسخدهي،
پيادهسازي در مقياس بزرگِ نرخهاي مبتني بر زمان ميتواند شدت يا دفعات افزايشهاي قيمت و کمبودهاي رزرو را کاهش
دهد ،در نتيجه نياز بالقوه براي برنامههاي مبتني بر انگيزه کاهش مييابد .در اجراي آنها بايد مراقب بود تا اطمينان حاصل شود
که اين برنامهها در اهداف متقابل کار نميکنند.

 مزاياي پاسخگويي بار
فراتر از پيشرفتهاي گسترده در بهرهوري بازار و پيوندهاي بازار که در قسمتهاي قبل بحث شد ،پاسخگويي بار
سودمنديهاي ويژه و متعددي براي شرکتکنندگان در بازار و براي بهرهوري و بهرهبرداري کلي بازارهاي الکتريکي ايجاد
ميکند .مشتريان شرکتکننده در برنامههاي  DRميتوانند انتظار پساندازها و صرفهجوييهايي را در قبوض برق خود داشته
باشند درصورتيکه مصرف برق خود را در طول دورهي پيك کاهش دهند .درواقع ،برخي از شرکت کنندگان ممکن است

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
160
فاز  :2هوشمندی فناوری پايايي -گزارش تهیه درخت موضوعات پايايي

ويرايش اول ،تیر 1394

صرفهجوييهايي را تجربه کنند حتي اگر الگوي مصرف خود را تغيير ندهند .اين امر درصورتي به دست خواهد آمد که در طول
دورههاي پيك با قيمت باال مصرف عادي آنها کمتر از حد متوسط کالس خود باشد.
برخي از مشتريان ممکن است بتوانند مصرف انرژي کلي خود را به وسيلهي مصرف خارج از پيك تجهيزات افزايش دهند،
بدون اينکه نياز به پرداخت پول بيشتري داشته باشند .عالوه بر اين ،شرکتکنندگان در  IBPکالسيك حق دارند پرداختهاي
تشويقي براي مشارکت خود دريافت کنند در حاليکه مشتريان  IBPمبتني بر بازار پرداختهايي با توجه به عملکرد خود دريافت
خواهند کرد.
مزاياي برنامههاي  DRتنها به برنامههاي شرکتکنندگان محدود نميشود ،با اين حال برخي از اين مزايا از نوع بازار
گسترده هستند .در نهايت بهطور کلي کاهش قيمت برق مورد انتظار است .اين امر بهدليل استفادهي کارآمدتر از زيرساختهاي
موجود است .براي مثال ميتوان براي کاهش تقاضا از واحدهاي توليد برق گران استفاده کرد .عالوه بر اين ،برنامههاي DR

ميتوانند ظرفيت کوتاهمدت را با استفاده از برنامههاي مبتني بر بازار افزايش دهند .اين موضوع به نوبه خود از هزينههاي
ظرفيت جلوگيري ميکند يا آنها را به تعويق مياندازد .اثرات آبشاري (دومينو وار) برنامههاي  DRشامل عدم نياز يا تعويق
تقويتکردن و ارتقادادن زيرساختهاي توزيع و انتقال ميباشد .تمام هزينههاي جلوگيريشده يا به تعويق افتاده در قيمت برق
تمام مصرفکنندگان (هم بـراي شرکتکنندگان برنامههاي  DRو هم براي ديگر مصرفکنندگان منعکس خواهد شد.
مزاياي قابليت اطمينان را ميتوان بهعنوان يکي از مزاياي بازار گسترده در نظر گرفت ،زيرا تاثير آن بر تمام شرکتکنندگان
بازار است .مزاياي قابليت اطمينان به مشترياني اشاره ميکند که مزاياي کاهش احتمال قطعيهاي ناخواسته و تحميل
هزينههاي حتي باالتر ،يا خسارات اجتماعي را متوجه ميشوند ].[243
با داشتن يك برنامهي  DRبهخوبي طراحي شده ،شرکتکنندگان اين فرصت را دارند که به کاهش خطر قطعي کمك
کنند .بهطور همزمان و به عنوان يك نتيجه ،شرکتکنندگان در برنامههاي پاسخگويي بار در حال کاهش خطر در معرض قرار
گرفتن خود از خروجهاي اجباري و قطع برق هستند .از سوي ديگر ،اپراتور گزينهها و منابع بيشتري براي حفظ قابليت اطمينان
سيستم خواهد داشت ،و در نتيجه خروجهاي اجباري و عواقب آن کاهش مييابد.
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 -1-1-37سيستمهاي کنترل نظارتي  SCADAو سيستمهاي اتوماسيون
امروزه سيستمهاي کنترل نظارتي و اکتساب داده ( )SCADAدر سيستمهاي قدرت ،ساختار اصلي بخشهايي همچون
سيستم مديريت توزيع )DMS( 1و سيستم مديريت انرژي )EMS( 2را تشکيل ميدهند .سيستم  SCADAاطالعات زمان
واقعي راجع به وضعيت تجهيزات گوناگون سيستم را که در دوردست قرار دارند ،جمعآوري کرده و دادههاي مربوط به سيستم
قدرت را بههنگام ميکند .سيستمهاي  SCADAاوليه فقط براي نمايش سيستم انتقال ،فوقتوزيع و تجهيزات پست استفاده
ميشدند ،اما در حال حاضر ،دادههاي مربوط به سيستم توزيع را با استفاده از RTU3ها تهيه ميکنند ،SCADA .تريپهاي
مربوط به بريکرها در سطح فيدر را نشان داده و سيستم مديريت اتفاقات را از وضعيت آنها آگاه ميکند [.]244-245
تا گذشتهاي نه چندان دور ،سيستم  SCADAبهصورت يك سيستم يکپارچه بود که بهصورت مستقل کار ميکرد و
شبکههاي ارتباطي نقش کمرنگي در آنها ايفا ميکردند ،اما امروزه بهرهگيري هر چه بيشتر از امکانات اين سيستمها ،مستلزم
استفاده از شبکههاي ارتباطي گسترده ميباشد.
اطالعات بهدست آمده از سيستم  SCADAقابل اطمينان و بالدرنگ ميباشد ،ليکن بهعلت باال بودن هزينهSCADA ،

معموال فقط تجهيزات باالدستي را کنترل ميکند و خاموشيهايي که بهوسيله خرابي دستگاهها و تجهيزات پاييندستي ايجاد
ميشوند ،در اغلب اوقات از طريق سيستم  SCADAقابل تشخيص نميباشند .سيستم  SCADAکه امروزه در شبکه قدرت
مورد استفاده قرار ميگيرد ،شامل چهار جزء مرکز کنترل ،RTU ،تجهيزات ارتباطي و نرمافزارهاي مربوط به سيستم SCADA

در شبکه قدرت ميباشد.
سيستمهاي کنترل نظارتي  SCADAو مراکز ديسپاچينگ در کنترل از راه دور و پايش تجهيزات شبکههاي انتقال و
فوقتوزيع داراي اهميت زيادي ميباشند .همچنين يکي از دغدغههاي مهم صنعت برق کشور که توجه تمامي مسئولين و
کارشناسان بهرهبردار را به خود جلب کرده ،مشکالت و معضالت موجود در سطح شبکههاي توزيع ميباشد .از جمله مشکالت
موجود در شبکههاي توزيع ،ميتوان به خاموشيهاي طوالنيمدت برق اشاره کرد که با توجه به حجم زياد سرمايهگذاري انجام
گرفته در اين شبکهها و لزوم بهرهبرداري مناسب ،ايجاد مراکز اتوماسيون توزيع به عنوان يك راه حل اساسي مطرح ميگردد.

1- Distribution Management System
2- Energy Management System
3- Remote Terminal Unit
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بنابراين اتوماسيون شبکههاي توزيع که از سال  1960ميالدي توسط شرکتهاي توزيع در کشورهاي صنعتي شروع شده است،
ديگر يك فنآوري تجملي محسوب نميشود [.]244-245
يکي از راههاي افزايش قابليت اطمينان و کاهش انرژي توزيعنشده در شبکههاي توزيع ،جلوگيري از قطعيها و
خاموشيهاي بيمورد به واسطه خطاهاي گذرا ميباشد .براي جلوگيري از آسيب تجهيزات در مقابل اين جريانها که منجر به
تلفات قابلتوجهي در سيستم ميشوند ،بايستي خطا را خيلي سريع برطرف کرد .اما با روشهاي معمول و غيراتوماتيك رفع
خطا ،اين کار بسيار زمانبر بوده که سبب باالرفتن ميزان انرژي توزيعنشده ميگردد؛ از طرف ديگر با رقابتيشدن بازار برق و
افزايش حساسيت بارها و نياز مشتريان به انرژي با قابليت اطمينان باال و مدت زمان قطعي کم ،اين روش ها ديگر جوابگو
نيستند .با اجراي سيستم اتوماسيون و نصب ريکلوزر در نقاط مختلف شبکه ،خطاهاي گذرا باعث قطع دائمي و طوالنيمدت
فيدر نميشوند.
يکي از توابع اتوماسيون فيدرهاي توزيع ،امکان قطع و وصلکردن قسمتهاي مختلف فيدرهاي توزيع در صورت بروز خطا
با استفاده از کنترل از راه دور بريکرهاي اتوماتيك ميباشد .اين خاصيت امکان تغيير آرايش سيستم توزيع بهمنظور بهرهوري
بهتر در زمان وقوع خطا و همينطور امکان ارسال توان به ساير مصرفکنندگان را افزايش داده و زمان بازيابي سيستم در
هنگام خطا را کاهش ميدهد .اين تابع ،شاخصهاي پيوستگي توان و رضايت مشتريان را به دالئل زير بهبود ميبخشد:
 کاهش زمان قطعي پايش سطح بار و ولتاژ کاهش هزينههاي عملياتي افزايش انرژي فروختهنشده تقدم ضروري بارهاهمچنين اجراي سيستم اتوماسيون را ميتوان در سه سطح طبقهبندي کرد .اين سه سطح عبارتند از پست ،فيدر و
مشترکين.
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 -2-3-1-4جايگاه مديريت اتفاقات در شبكههاي برق

سيستم مديريت اتفاقات شامل فعل و انفعاالت بين سيستمها و تجهيزات ،براي تحليل و پردازش اطالعات مربوط به قطعي
و بازيابي توان به مشترياني است که دچار خاموشي شدهاند .در هنگام رخداد قطعي ،اطالعات ورودي به سيستم مديريت اتفاقات
شامل تماسهاي مشتريان 1بههمراه اطالعات زمان واقعي آمادهشده توسط سيستم  SCADAميباشد .سيستمهاي اطالعاتي
ديگري مانند  AM2/FM3/GIS4نيز دادههايي را آماده ميکنند که تکميلکننده فرآيند مديريت اتفاقات ميباشد .نخستين کار
سيستم مديريت اتفاقات ،آناليز اطالعات مربوط به قطعي و پيشبيني علتهاي احتمالي قطعي ميباشد .مديريت اتفاقات دقيق و
سريع ،يك کليد موفقيت براي شبکههاي توزيع ميباشد .هدف هر سيستم مديريت اتفاقات ،آمادهکردن اطالعات زمان واقعي
مربوط به قطعي و در اختيار قراردادن آنها به پرسنل است .سيستم مديريت اتفاقات از طريق اتصال به اندازهگيرهاي خودکار( 5
 (AMRو سيستم  ،SCADAسيستمهاي اطالعات مشتريان )CIS( 6و سيستمهاي  AM/FM/GISتوسعه يافته است.
سيستم مديريت اتفاقات اطالعات ارزشمندي را براي پرسنل تعمير و نگهداري بخش توزيع آماده ميکند .اين سيستم ،اطالعات
مربوط به تماسهاي مشتريان را دريافت کرده ،همچنين اطالعات مربوط به قطعي را از سيستم  SCADAگرفته و اطالعاتي
نيز از طريق اپراتور وارد اين سيستم ميشود .سيستم مديريت اتفاقات اين اطالعات را بررسي ميکند ،سپس نوع خطا را تعيين
و مکان آن را مشخص کرده و دستورات تعمير را صادر ميکند .وظايف معمولي سيستم مديريت اتفاقات عبارتند از :تحليل
تماسهاي مشتريان ،فرمان تعمير و بازگرداندن سرويس ،تخمين ناحيه قطعشده ،برنامه زمانبندي قطعي ،ارتباط با اتوماسيون
توزيع ،مديريت قطعي ،تعيين مکان قطعي ،بازيابي توان ،مديريت پرسنل ،مديريت روش سوئيچينگ ،نمايش پوياي گرافيکي و
محاسبات کيفيت توان [.]244-245
مديريت اتفاقات داراي چند مرحله اساسي است که اجراي صحيح و سريع هر يك از اين مراحل ،در کاهش مدت زمان
خاموشي تاثير بسيار زيادي دارد:
 آشکارسازي خطا و تعيين نوع و محل آن در فيدر1- Trouble Call
2- Automated Mapping
3- Facilities Management
4- Geographic Information System
5- Automated Meter Reading
6- Customer Information System
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 عمليات جداسازي بخش معيوب فيدر برقدارکردن مجدد بخشهاي سالم شبکه از طريق کليدزني رفع خطا و عيب فيدر و بستن مجدد بريکر منتهي به فيدر -1-1-38نصب تجهيزات پايش و حفاظتي در سيستمهاي قدرت
يکي از روشهاي افزايش قابليت اطمينان شبکههاي قدرت استفاده صحيح از تجهيزات پايش وضعيت شبکه و تجهيزات
مناسب حفاظتي بهمنظور جداسازي قسمت خطادار از شبکه ميباشد .بدين منظور در اين قسمت استفاده از اين تجهيزات و تاثير
آنها بر قابليت اطمينان شبکه مورد مطالعه قرار گرفته است [.]1-2
 -2-3-1-5مكانيابي بهينه سكسيونر و نقاط مانور

استفاده از تجهيزات کليدزني مانند سکسيونرها و نقاط مانور يکي از روشهاي مناسب و متداول در افزايش سطح قابليت
اطمينان در شبکههاي قدرت است که براي انجام عمليات موفق مانور و بازيابي بار ،نياز بر اين است که در انتخاب تعداد و
مکانيابي سکسيونرها و انتخاب نقاطي که براي مانور استفاده خواهد شد ،مطالعات دقيق ،فني و اقتصادي زيادي صورت گيرد.
انتخاب مناسب تعداد و مکان اين تجهيزات عالوه بر ارتقاء کارايي عمليات مانور ،سطح قابليت اطمينان شبکهها را نيز افزايش
خواهد داد.
جداسازي محل خطا در شبکههاي قدرت بهطوريکه کمترين بار قطع شود ،ميتواند در کاهش مدت زمان خاموشي
مشترکان موثر باشد .ضريب تاثير اين تجهيزات ميتواند با مکانيابي توام نقاط مانور افزايش يابد .در طراحي مکان و تعداد نقاط
مانور ،نياز است که محدوديتها و سود و زيان ناشي از آن را لحاظ نموده و بهترين حالت براي نقاط مانور را با توجه به
خروجيهاي مساله ،اجرا و عملياتي نمود [ .]246تعريف تابع بهينهسازي به شرح زير است:
"تعيين تعداد و مکان مناسب کليدهاي مانور و مسيرهاي خطوط مانور بهمنظور کاهش انرژي فروختهنشده و بهبود قابليت
اطمينان با درنظرگرفتن معيارها و محدوديتهاي اقتصادي"
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 -2-3-1-6نصب ريكلوزر

ريکلوزرها از ادوات کليدزني هستند که روي خطوط هوايي نصب شده و باعث کاهش تعداد و يا مدت تداوم خاموشيها در
شبکه توزيع خواهند شد .بررسي آمار خاموشيها در شبکه توزيع نشان ميدهد که بيش از  70%رخدادهاي موجود در شبکههاي
هوايي گذرا بوده که به داليل متعددي مانند وزش باد ،برخورد درختان ،رعد و برق و بروز اشکال در تجهيزات ايجاد ميشوند.
در صورت وقوع يك خطاي گذرا روي يك فيدر با فرض عدم وجود ريکلوزر روي آن ،کل فيدر دچار خاموشي شده و اين
خاموشي معموال تا وقتي ادامه مييابد که ضمن رفع علل خطا ،اپراتور نيز از گذرابودن خطاي پيشآمده مطمئن شود.
در صورت استفاده از ريکلوزر ،احتمال تبديل خطاهاي گذرا به دائم کاهش يافته و مشترکان به جاي تحمل خاموشي
ماندگار ،فقط قطعيهاي گذرا را احساس خواهند کرد .در ضمن در صورت هماهنگي مناسب بين ريکلوزر و فيوز حتي در صورت
وجود خطاهاي ماندگار ،فقط بخش معيوب از مدار خارج ميگردد .استفاده از اين روش براي مناطقي که احتمال رخداد خطاهاي
گذرا در طول فيدر از ميزان خاصي باالتر باشد ،مناسب بوده و داراي سوددهي اقتصادي بااليي است.
استفاده از اين تجهيز عالوه بر اينکه باعث ميشود خطاهاي گذرا منجر به خاموشي نشوند ،ميزان خاموشيهاي ناشي از
خطاهاي ماندگار را کاهش ميدهد .ريکلوزرها در خطاهاي گذرا بسيار موثر عمل ميکنند ولي در هنگام وقوع خطاهاي ماندگار
باعث ناهماهنگي در شبکه ميشوند ،با اين مالحظات استفاده از ريکلوزرها در مناطقي که نرخ خطاي گذرا پايين است ،توصيه
نمي شود .بهدليل جلوگيري از تنشهاي احتمالي ،استفاده از ريکلوزر در شبکههاي زميني نيز پيشنهاد نميگردد.
تنها مسالهاي که در استفاده از اين تجهيز بايستي در نظر گرفت اين است که استفاده از بيش از دو يا سه ريکلوزر در طول
فيدر امکانپذير نيست و علت اين امر هماهنگي زماني آنها است .سودهاي مربوط به اجراي اين طرح شامل کاهش
خسارتهاي وارده به مشترکين و فروش بيشتر انرژي ميباشد .براي محاسبه اين سودها بايستي هر دو نوع خطاي دائمي و
ماندگار را در نظر گرفت .نکته قابل توجه ديگري که بايستي در نظر گرفت اين است که تعيين تعداد و مکان ريکلوزر نيز از
اهميت زيادي برخوردار است .براي اين کار از يك تابع رياضي مانند حالت قبل استفاده ميشود [.]247
 -2-3-1-7نصب نشانگرهاي خطا

اساس کار نشانگرهاي خطا به اين صورت است که در اطراف هر سيم حامل جريان يك ميدان الکترومغناطيسي ايجاد
ميشود که با حسکردن اين ميدان ميتوان جريان عبوري از سيم را اندازه گرفت .در واقع نشانگرهاي خطا بر اساس

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
166
فاز  :2هوشمندی فناوری پايايي -گزارش تهیه درخت موضوعات پايايي

ويرايش اول ،تیر 1394

حسکردن جريان القاشده در ترانسفورماتوري که هسته آن به دور سيم حامل جريان پيچيده شده است ،عمل ميکنند .نشانگر
خطا شامل حسگر (ترانسفورماتور جريان) ،مدارات الکترونيکي و آالرم ميباشد.
در صورت بروز اتصالکوتاه در نقطهاي از فيدر ،جريان زيادي در خط داراي خطا جاري ميشود .با نصب اين نشانگرها در
نقاط خطاخيز خط ،در صورت بروز خطا ،با حرکت در زير خط و مشخصکردن نشانگرهاي عملکرده ،ميتوان ناحيه خطادار را
بين آخرين نشانگر عملکرده و اولين نشانگر عملنکرده مشخص کرد .نشانگرهاي خطا نيز انواع مختلفي دارند که ميتوان به
نشانگرهاي اتصالکوتاه و خطاي زمين اشاره کرد.
يکي از راهکارهاي بهبود قابليت اطمينان شبکههاي توزيع ،نصب نشانگرهاي خطاست که با مکانيابي مناسب اين
تجهيزات در شبکه ميتوان با کاهش زمان شناسايي بخش آسيبديده فيدر ،عمليات مانور و بازيابي بار را تسريع نموده و در
نتيجه سطح قابليت اطمينان شبکه توزيع را بهبود بخشيد .اين امر هنگامي مهم جلوه ميکند که به سبب موقعيت جغرافيايي،
طول فيدر ،تعداد انشعابهاي فيدر و موانع ديگر ،تعيين و شناسايي مکان خطا روي فيدرها با مشکل روبرو باشد [.]248
 -1-1-39آموزش
با توجه به اينکه زمان بازيابي بار متاثر از سرعت عمل اکيپهاي اتفاقات براي تعيين محل خطا و جداسازي عيب و انجام
عمليات مانور ميباشد ،افزايش سرعت عمل اين اکيپها ميتواند باعث افزايش قابليت اطمينان گردد.
يکي از مشکالت موجود در شهرهاي بزرگ وجود ترافيكهاي سنگين و در نتيجه کندي عملکرد اين واحدها است .جايابي
مناسب اکيپهاي اتفاقات و در اختيار گذاشتن تجهيزات مناسب ميتواند در افزايش قابليت اطمينان موثر باشد .پيداکردن
محلهاي مناسب استقرار اکيپهاي اتفاقات با مدلسازي قابليت اطمينان شبکه و نيز ترافيك شهري قابل انجام است .البته اين
کار ميتواند در مورد دسترسي سريعتر به محل اتفاقات در فيدرهاي بلند روستايي انجام گيرد.
همچنين با توجه به اهميت کنترل خاموشيها ،هر روزه گسترش تجهيزات جديد در اين زمينه در شبکههاي توزيع مشاهده
ميشود .آشنايي با اين تجهيزات ،تهيه آنها و ارائه آموزش الزم براي استفاده از اين تجهيزات ميتواند باعث افزايش قابليت
اطمينان گردد.
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 -1-1-40برنامههاي اضطراري
ارزيابي و بهبود عملکرد شبکه قدرت در برابر زمينلرزه ،وقوع طوفان و شرايط آب و هوايي سخت يکي از اولويتهاي مهم
تحقيقاتي سازمانهاي فعال در حوزه قابليت اطمينان و امنيت شبکه ميباشد .هدف از تحقيقات ارائهشده در اين سازمانها،
کاهش ريسكهاي ناشي از وقوع زمينلرزه و طوفان براي شبکه قدرت است .در واقع هدف از اين تحقيقات تهيه اطالعات،
مدلها و روشهايي است که براي کاهش آسيبپذيري در برابر حوادث غير معمول ،بهبود قابليت اطمينان و ايمني شبکههاي
توزيع و انتقال موردنياز است .همچنين سياستمداران ،نهادهاي قانونگذار و عموم جامعه ميتوانند از نتايج اين تحقيقات بهطور
مناسبي در کاهش خطرات ناشي از آنها و واکنش بهتر در برابر اثرات آن استفاده نمايند.
در مطالعات انجامشده در اين سازمانها به بررسي اقدامات مورد نياز مانند آمادگي ،بهبود و نحوه بازيابي در مواجه با
طوفانهاي سهمگين و شرايط آب و هوايي شبکه پرداخته شده است .بررسي چالشهاي پيش روي مالکان و بهرهبرداران شبکه
قدرت در مواجه با چنين حوادثي و مسائل اقتصادي مرتبط با خرابي و قطعيهاي ايجادشده از ديگر اهداف اين تحقيقات
ميباشد [.]110
 -1-1-41خالصه محور دوم
در شکل  9-2زمينههاي تحقيقاتي مطرح شده در محور بهبود قابليت اطمينان آورده شده است.
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شكل  :9-2جمع بندي محور دوم

 -2-4محور سوم :سياستها و مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت اطمينان
در اين قسمت به بررسي تاثير سياستهاي مختلف بر قابليت اطمينان شبکه قدرت و مسائل قانونگذاري و مديريتي مرتبط
با اين موضوع پرداخته شده است .بررسي استانداردهاي مختلف موجود در حوزه قابليت اطمينان شبکه قدرت و معرفي
روشهاي مختلف تنظيم پايايي از مهمترين اهداف اين بخش ميباشد.
 -1-1-42مديريت قابليت اطمينان
براي شناخت بازار مبادله توان الکتريکي نميتوان تنها به روابط اقتصادي و تئوريهاي اقتصاددانان تکيه نمود ،زيرا در اين
محيط مباحثي همچون پايداري ،قابليت اطمينان و محدوديتهاي خطوط انتقال و  ...نيز مطرح ميگردد که مباحثي کامال فني
ميباشند .بنابراين اگرچه از توان الکتريکي بهعنوان يك کاالي اقتصادي نام برده ميشود ،اما اين کاال نميتواند بهسادگي مانند
کاالهاي اقتصادي ديگر همچون نفت و يا غيره مبادله گردد .بعد از سالها تجربه در زمينه تئوري اقتصادي ،اقتصاددانان و
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دولتها بهاين نتيجه رسيدهاند که وجود يك بازار کامال آزاد و غير انحصاري تنها راه ايجاد رقابت سالم ميباشد .بر همين اساس
بازارهاي رقابت در چارچوب روابط اقتصادي ،وارد صنعت برق شده و يا بهعبارتي تحميل شده است .در بازارهاي خريد و فروش
توان الکتريکي همانند بازار کاالهاي ديگر ،مبادالت تحت قراردادهاي معين صورت ميپذيرد ،با اين تفاوت که يك نهاد مستقل
بهعنوان بهرهبردار مستقل سيستم )ISO( 1وجود دارد که وظيفه آن تامين اطمينان دستيابي آزاد و بدون تبعيض از سيستمهاي
انتقال و همچنين نظارت بر پايداري و بهرهبرداري ايمن از شبکه و رسيدن اين کاال (برق) به دست مصرفکننده ميباشد.

قابليت اطمينان برق تحويلي در سيستمهاي يکپارچه عمودي برق قدرت توسط يك سازمان و بهصورت متمرکز مديريت
ميشود .با تجديدساختار سيستمهاي قدرت و مستقلشدن فعاليتهاي توليد ،انتقال و توزيع و خردهفروشي برق از هم ،شرايط
بهرهبرداري از اين سيستمها و مکانيزم مديريت قابليت اطمينان دچار تغييرات اساسي شد .در ساختارهاي جديد سطح مطلوب
قابليت اطمينان در حوزههاي توليد و خردهفروشي با توجه به رقابتيشدن اين فعاليتها با استفاده از اهرمهاي بازار رقابتي و در
حوزه انتقال با ايجاد اپراتور مستقل سيستم مديريت ميشود.
همچنين درنظرگرفتن قابليت اطمينان واحدهاي توليد در بهرهبرداري شبکه ميتواند مساله در مدار قرارگرفتن واحدها را
دستخوش تغيير نمايد .در اين صورت عالوه بر بررسي هزينه کل بايد قيد مربوط به قابليت اطمينان سيستم نيز در نظر گرفته
شود.
 -2-4-1-1تنظيم قابليت اطمينان در شبكههاي توزيع

شرکتهاي توزيع بهدليل داشتن انحصار طبيعي بايستي تحت نظارت مراجع قانوني قرار داشته باشند .معموال قانونگذاران از
قوانين اقتصادي براي نظارت و کنترل بر شرکتهاي انحصاري استفاده مينمايند .اين قوانين بايستي بهگونهاي باشد که
مشتريان را در برابر خطر ناشي از انحصار کامل اين شرکتها محافظت نموده و براي شرکتهاي توزيع نيز امکان جذب
سرمايههاي الزم براي ارائه خدمات مطلوب را فراهم آورند .مديريت قابليت اطمينان در حوزه توزيع برق بهدليل وجود انحصار
طبيعي در اين حوزه ،نيازمند وضع قوانين مناسب است.

1- Independent System Operator
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شبکه توزيع برق حلقه پيونددهنده توليدکننده به مصرفکننده است .در سمت توزيع بهدليل مشخصه ذاتا انحصاري آن،
رقابت (الاقل در قسمت سيمداري) امکانپذير نيست .بهدليل هزينه بسيار باالي احداث شبکههاي توزيع ،ايجاد بيش از يك
زيرساخت براي شبکه توزيع ،امري غير اقتصادي ميباشد.
هرجا که انحصار باشد اولين قشري که آسيبپذير است ،مشتريان و مصرفکنندگان خواهند بود .شرکتهاي توزيع ،برق را
با هر کيفيت و قيمتي که بخواهند ارائه ميدهند و از آنجاييکه انتخاب دومي براي مصرفکنندگان وجود ندارد ،بهناچار مجبور
به پذيرش آن هستند .براي حل اين معضل مقرراتي وضع شده است که قانونگذار 1بهوسيله اين مقررات قادر خواهد بود بر
عملکرد شرکتهاي انحصاري کنترل داشته يا اصطالحا عملکرد شرکتهاي توزيع را تنظيم کند [.]249-250
منظور از تنظيم 2فرآيندي که طي آن سازماني به نظارت و تدوين قوانين براي شرکتهاي تحت نظارت خود ميپردازد.
تنظيم ميتواند در رفتار محدوديت ايجاد کند ،تشويقهاي خوب يا بد در نظر گيرد و راه مداخالت سياسي را تشخيص و کاهش
ميدهد .تنظيم در سيستم توزيع برق ،قانونگذاري براي بازيگران اين قسمت (بهويژه شرکتهاي توزيعکننده برق) از سيستم
قدرت است؛ که قيمتگذاري يکي از مهمترين بخشهاي آن است.
 روشهاي تنظيم قابليت اطمينان

روشهاي پايهاي تنظيم ،در چهار گروه سنتي (مبتني بر هزينه )3و انگيزهاي يا تشويقي( 4در امريکا لفظ تنظيم مبتني بر
عملکرد 5بهجاي تنظيم تشويقي بهکار برده ميشود) ،مهندسي (تحليل کارايي شبکه) و بيمه قابليت اطمينان قرار ميگيرند.
در روشهاي مبتني بر هزينه ،شرکتهاي توزيع بهوسيله هزينه خدمات و يا با نرخ بازگشت سرمايه اداره ميشوند و در واقع
قانونگذار هزينههاي يك سال شرکت توزيع را تخمين زده و سپس با اندکي سود اضافي قيمت برق را براي آن شرکت تعيين
ميکند .نرخ بازگشت سرمايه و هزينه خدمات روشهاي تنظيم مبتني بر هزينه ميباشد .در روش هزينهي خدمات ،هزينهي
خدمات و سود مربوط به شرکت داده ميشود .قانونگذار در روش نرخ بازگشت ،يك نرخ بازگشت سرمايه را بر اساس نرخ پايه
شرکت و سود هدفگذاري شده تعيين ميکند و بر اين اساس از مشترکين هزينه مربوط به بهرهبرداري ،توسعه و همينطور
1- Regulator
2- Regulation
3- Profit Regulation
4- Incentive Regulation
5- Performance Based Regulation
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هزينههاي افزايش پايايي و کيفيت سرويسدهي ،برگشت داده ميشود .در اين روشها يك پيوند اساسي بين قيمت تنظيمشده
و هزينه شرکت وجود دارد .هر هزينهاي که شرکت توزيع انجام دهد ،با يك نرخ بازگشت معين جبران ميشود و به شرکت
توزيع برميگردد و شرکت توزيع هيچ انگيزهاي براي محاسبه مخارج و حذف هزينههاي اضافي و يا افزايش بازده ندارد .اين
روش بهطور غيرمستقيم شرکتهاي توزيع را براي رسيدن به کيفيت باال تشويق ميکند اما منجر به هزينه زياد ميشود و
مشترکين مجبور به پرداخت هزينه متناظر ميشوند
همانطور که گفته شد روشهاي مبتني بر هزينه به کاهش بازدهي و بهرهوري شرکتهاي توزيع منجر شده و کيفيت
خدمات ارائهشده در اين روش باالتر از نياز مشترکين بوده و لذا مشترکين پول اضافي بابت خدمات ارائهشده ميدهند .بهمنظور
حمايت از حقوق مشترکين ،قانونگذار ميبايست شرکتهاي توزيع را به سمت افزايش بازدهي و کاهش هزينهها ترغيب کنند.
سوال اساسي براي قانونگذار اين است که شرکتهاي توزيع تا چه حد ميتوانند هزينههاي خود را کاهش دهند؟ معموال خود
شرکتها بهتر از قانونگذار پاسخ اين سؤال را ميدانند و لذا براي حل مشکل عدم تقارن اطالعات ،1قانونگذار به شرکتهاي
توزيع پاداشهاي مالي پيشنهاد ميدهد تا هزينههاي خود را کنترل کند.
انتظار ميرود که سازوکار تنظيم مقررات تشويقي ،انگيزههاي قدرتمندتري براي بنگاههاي تحت نظارت براي کاهش
هزينهها ،تقويت کيفيت خدمات به شيوههاي موثر ،برانگيختن (يا حداقل عدم ممانعت) براي خدمات و محصوالت جديد و
تحريك براي سرمايهگذاري کارا شود .در واقع ،هدف از اصالح روشهاي تنظيم قيمت از روشهاي عمومي مبتني بر هزينه به
روشهاي تشويقي ،تشويق شرکتها به تقويت بهرهبرداري و سرمايهگذاري کارآمد است؛ بهنحوي که مصرفکنندگان نيز از
حصول منفعت از دستاوردهاي کارآمدي مطمئن باشند .ويژگي اساسي در همه روشهاي تشويقي تنظيم قيمت ،استفادهي
گسترده از محكزني 2است که بدين صورت تعريف ميشود :مقايسهي تعدادي از سنجشهاي واقعي کارآمدي با يك مرجع يا
محك کارآمد .روشهاي انگيزهاي يا مبتني بر عملکرد بهصورت زير دستهبندي ميشوند:
 -1سقف قيمت
 -2سقف درآمد

3

4

1- Information Asymmetry
2- Benchmarking
3- Price Cap Regulation
4- Revenue Cap Regulation
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1

 -4تعديل جزئي هزينه

2

 -5تعديل جزئي نرخ بازگشت
روش مهندسي يا مدل تحليل عملکرد شبکه 3نيز از روشهاي مبتني بر عملکرد است که توسط قانونگذار سوئد بهکار رفته
است .آژانس انرژي سوئد براي محاسبه درآمد مجاز شرکتهاي توزيع مدل تحليل عملکرد شبکه را توسعه داده است .اين مدل
از ترکيب دو روش نرخ بازگشت و سقف قيمت بهدست ميآيد و سطح درآمد معقول براي هر شرکت بر اساس هزينههاي يك
شرکت فرضي است .کارايي شرکت از هزينهها و کيفيت خدمات آن بهدست ميآيد .هزينهها شامل هزينه سرمايهگذاري و
بهرهبرداري ميباشند .در اين مدل بر اساس کارايي شرکتها ،يك شرکت نمونه تعيين ميشود و شبکههاي حقيقي با آن
مقايسه ميشوند .پارامترهاي ورودي اين شبکه موقعيت جغرافيايي ،انرژي مصرفي ،سطح ولتاژ و درآمد ساالنه شرکتهاست .در
واقع ايده اصلي در اين روش تعيين سطح درآمد معقول براي شرکت توزيع است .اين سطح درآمد با سطح قيمتي که مشترکين
حاضر به پرداخت آن هستند ،متناسب است.
بيمه قابليت اطمينان مشتريان را قادر ميسازد تا خدمات قابليت اطمينان را خريداري کنند (از طريق حق بيمه) که ميزان
اين خريداري وابسته به ارزشي است که اين مشتريان براي قابليت اطمينان خود قائلاند (هزينه متحملشده ناشي از قطع توان).
در واقع با وجود بيمه قابليت اطمينان ،خدمات قابليت اطمينان بهصورت منفك از خدمات انرژي ارائه ميشود که از يکسو اين
امکان را براي مشترکين فراهم ميکند تا بر اساس اولويتهاي دلخواهشان سطح قابليت اطمينان را انتخاب کنند و از طرف
ديگر سيگنالهاي واضحي را به سوي شرکت توزيع ميفرستد تا ظرفيت و تکنولوژي شبکه را با توجه به تقاضاي قابليت
اطمينان مشترکين (که از طريق قراردادهايشان اعالم ميشود) تقويت کند .قرارداد بيمه قابليت اطمينان از دو مولفه تشکيل
شده است:
 -1حق بيمه 4که توسط مشتري پرداخت ميشود.
 -2سطح پوشش( 1جريمه) که در صورت وقوع خسارت توسط شرکت توزيع فراهم ميگردد.
1- Yardstick Competition
2- Partial Cost Adjustment
3- Network Performance Assessment Model
4- Premium
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مشتريان سطح پوشش مطلوب خود را که متناسب با ارزشي است که براي قابليت اطمينان قائلاند ،انتخاب ميکنند و
متعاقبا يك حق بيمه متناسب با سطح پوشش انتخابي به شرکت توزيع پرداخت ميکنند و در عوض شرکت توزيع الزم است
که در صورت بروز خاموشي ،خسارت مالي مشتري را متناسب با سطح پوشش انتخابي او ،جبران کند .در واقع ميتوان اينچنين
گفت که با وجود بيمه قابليت اطمينان ،مصرفکنندگان که عمال دريافتکنندگان پسيو قابليت اطمينان هستند و توانايي
مديريت قابليت اطمينان شبکه را ندارند از دايره ريسك اقتصادي ناشي از قطعيها خارج شده و در عوض شرکت توزيع که
مسئوليت و توانايي مديريت قابليت اطمينان را دارد ،در معرض مستقيم ريسكهاي ناشي از قطعيهاي شبکه قرار ميگيرد.
البته در کنار اين ريسكها منابع مالي الزم براي سرمايهگذاري (از محل حق بيمههاي جمعآوري شده از مشترکين) نيز در
اختيار شرکت توزيع قرار ميگيرد .بهعالوه بيمه قابليت اطمينان اين امکان را براي شرکت توزيع فراهم ميکند تا ارزيابي
درستي از اولويتهاي مشترکين داشته باشد .اگر مشترکين در يك ناحيه نسبت به قطعيهاي شبکه آسيبپذيرتر باشند
قراردادهاي بيمه با سطح پوشش باالتري را انتخاب ميکنند و بالعکس .در واقع مشتريان با انتخاب نوع قرارداد قابليت اطمينان
خود اين امکان را به شرکت توزيع ميدهند تا برآورد صحيحي از تقاضاي قابليت اطمينان در شبکه داشته باشد .وجود تابع
تقاضاي قابليت اطمينان در کنار منابع و انگيزه الزم براي سرمايهگذاري ،شرکت توزيع را به سمت سرمايهگذاري بهينه در شبکه
سوق ميدهد [.]249-250
بيمه قابيلت اطمينان بهعنوان روشي براي تنظيم قابليت اطمينان ميبايست بهصورت ترکيبي با يکي از طرحهاي انگيزهاي
انرژي ،مانند سقف قيمت ،اجرا شود زيرا در اين صورت است که مشترکين عمال تفکيك بين خدمات قابليت اطمينان و خدمات
انرژي را درك ميکنند .سقف قيمت نيز بايد بهگونهاي تعيين شود که درآمد قابل قبولي را براي شرکت توزيع بهمنظور پوشش
هزينههاي بهرهبرداري فراهم کند و در اين حالت است که شرکت توزيع ميتواند با طيب خاطر درآمد ناشي از طرح بيمه را
صرف طرحهاي تقويتکننده قابليت اطمينان کند.
 ابزار تنظيم کيفيت توان

مطالب مطرحشده در قسمت قبل نشان ميدهد که الزم است که مساله کيفيت توان از سوي قانونگذار مورد بازبيني و
بررسي قرار گرفته تا با وضع استاندارد و يا مکانيزمهاي تشويقي کيفيت توان مناسب و در سطح قابل قبول را براي
1- Reimbursement
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مصرفکنندگان تضمين کند .ابزارهاي متفاوتي براي تنظيم کيفيت توان بيان شده است که دستهبندي آنها به صورت زير
است.
 ابزار غيرمستقيم

ابزار غيرمستقيم 1باعث بهبود کيفيت توان از طريق انتشار اطالعات و بيان موقعيت مشترکين ميشود .قانونگذاران از
شرکتها ميخواهند که اطالعات کيفيت توان را منتشر کنند.
 استانداردها

استاندارها 2حداقل سطح بهرهوري را به شرکتها تحميل ميکنند و تجاوز از سطح استاندارد باعث جريمه ميشود .اين
جريمهها باعث ايجاد انگيزه براي افزايش کيفيت ميگردد .استانداردها داراي چندين محدوديت هستند .يکي اينکه آنها يك
ارتباط گسسته بين قيمت و کيفيت توان بيان ميکنند .همچنين جريمههاي مربوط به عدم رعايت استانداردها بايد به اندازه
کافي پايين باشد تا قابل اجرا باشد و همچنين به اندازه کافي باال باشد تا تاثير کافي داشته باشد .در اکثر کشورها کيفيت تجاري
و کيفيت ولتاژ به وسيله استانداردها تنظيم ميشود.
 طرحهاي انگيزهاي يا تشويقي قابليت اطمينان

طرحهاي تشويقي را ميتوان گسترشيافته استانداردها تلقي کرد .در اين طرحها قيمت و کيفيت با هم رابطه داشته و
کارايي شرکتها با يك کيفيت توان مورد انتظار مقايسه ميشود و نتايج حاصل از انحراف ،قيمت را مشخص ميکند .انحراف از
مقدار هدف باعث تنظيم قيمت متناسب با هزينههاي قطعي انرژي تاميننشده ميشود .از اين روش عموما براي تنظيم قابليت
اطمينان در شرکتهاي توزيع استفاده ميشود .در طراحي يك مدل انگيزهاي براي بهبود قابليت اطمينان شبکه چند نکته حائز
اهميت است که عبارتند از:
الف) انتخاب شاخصها براي ارزيابي شرکتها
ب) انتخاب مقادير هدف براي شاخصها

1- Indirect Tools
2- Minimum Standards
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ج) انتخاب مدل انگيزشي براي دستيابي به مقادير هدفگذاريشده
 -1-1-43سياستهاي حفاظت از محيط زيست
يکي از مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي سازمانهاي فعال در حوزه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ،سياستگذاري در
زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و افزايش استفاده از انرژيهاي پاك ميباشد .در اين مراکز تحقيقاتي به بررسي عوامل
موثر در طراحي اين استانداردها ،نهادها و نيازمنديها و انواع تکنولوژي و منابع الزم جهت اجرا و پيادهسازي اين استانداردها
پرداخته شده است [.]31-35
همچنين در اين سازمانها به بررسي قانونگذاري در اين زمينه و تاثير سياستهاي حفاظت از محيط زيست بر قابليت
اطمينان شبکههاي برق پرداخته شده است .از مهمترين مسائلي که در اين رابطه مورد توجه قرار گرفته است ميتوان به تاثير
اعمال کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي بر روند توليدات نيروگاههايي با سوخت فسيلي ،استفاده از تکنولوژيهاي کنترلي نوين
در کاهش اکسيدهاي نيتروژن ،تکنولوژيهاي بازيافت نوين و همچنين استفاده از انرژيهاي نو مانند انرژي بادي اشاره نمود
[.]31-35
 -1-1-44استانداردهاي قابليت اطمينان
استانداردهاي قابليت اطمينان ،الزامات قابليت اطمينان را براي برنامهريزي و بهرهبرداري مناسب سيستمهاي قدرت تعريف
مينمايند .اين استانداردها با استفاده از يك رويکرد مبتني بر نتايج 1که تمرکز آن عملکرد و مديريت ريسك ميباشد ،توسعه
مييابند [ ]70و [.]175
تامين قابليت اطمينان موردانتظار مصرفکنندگان نيازمند برنامهريزي ،طراحي ،ساخت و بهرهبرداري ،بهبود و نگهداري
شبکه قدرت مطابق با استانداردها و معيارهاي از پيش تعيينشده ميباشد .بدين منظور توسعه استانداردهاي قابليت اطمينان از
جمله مهمترين موضوعات موجود در حوزه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ميباشد.
مطابق با مطالعات سازمان  NERCحوزههايي که معيار قابليت اطمينان در آنها مورد مطالعه قرار گرفته ميشود ،به عبارت
ديگر استانداردهاي قابليت اطمينان را ميتوان بهصورت زير ارائه نمود:

1- Results-Based Approach
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 تعادل تقاضا و توليد
 مدلسازي ،اطالعات و ارزيابي
 حفاظت تجهيزات و زيرساختها
 ارتباطات و بسترهاي مخابراتي
 آموزش ،تعليم و تاييد صالحيت عملکرد پرسنل
 آمادگي و بهرهبرداري مطلوب در شرايط اضطراري
 حفاظت و کنترل سيستم
 طراحي آرايش شبکه ،اتصاالت و تعمير و نگهداري تجهيزات
 بهرهبرداري شبکه انتقال
 هماهنگي قابليت اطمينان بين نهادهاي مسئول و تعيين نقش و وظايف هر يك
 برنامهريزي و طراحي شبکه انتقال
 هماهنگي بهرهبرداري قابليت اطمينان و تعامالت مربوطه
 مطالعات ولتاژ و توان راکتيو
 -1-1-45خالصه محور سوم
در اين قسمت موضوعات تحقيقاتي مطرح شده در زمينه مسائل رگوالتوري و مديريتي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت
آورده شده است که در شکل  10-2نشان داده شده است.
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شكل  :10-2خالصه محور سوم
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نتيجهگيري
انرژي الکتريکي گزينهاي حساس در توسعه و پيشرفت يك جامعه مدرن ميباشد .بهنوعي همه موارد و موضوعات زندگي
روزانه به استفاده از انرژي الکتريکي و عملکرد شرکتهاي برق در زمينه سرويسدهي به مصرفکنندگان اين کاال وابسته است.
با پيشرفت تکنولوژي و مدرنترشدن زندگي اجتماعي ،اهميت تداوم در تغذيه مشترکين سيستمهاي قدرت ،هر روز بيش از
پيش احساس ميشود .در دنياي صنعتي امروز ،پيوستگي تغذيهي انرژي کليه نقاط بار سيستمهاي قدرت الکتريکي ،از اهميت
بسياري برخوردار است.
قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت از جمله موضوعاتي است که در سالهاي اخير بسيار مورد توجه شرکتهاي برق قرار
گرفته است .از طرفي با توجه به افزايش روزافزون تقاضاي الکتريسيته در کشور ،برنامهريزي شبکههاي قدرت براي سالهاي
آينده از اهميت بااليي برخوردار گرديده است .مطالعات قابليت اطمينان ابزاري در جهت اصالح و بهبود بهرهبرداري و
بهينهسازي طرحهاي گسترش شبکه است.
با توجه به اهميت و جايگاه مطالعات پايايي شبکههاي قدرت ،شناسايي و بررسي نظاممند حوزههاي فعاليت در اين زمينه و
بررسي کاستيها و نواقص موجود در هر يك از حوزههاي يادشده ،از اهميت بسيار بااليي برخوردار ميباشد .به همين دليل در
اين گزارش به معرفي محورهاي مطالعاتي پايايي و بررسي فعاليتها و پروژههاي انجامشده در ايران در زمينه مطالعات قابليت
اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي پرداخته شد.
جهت تعيين محورهاي مطالعاتي قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي ،ابتدا سازمانهاي معتبر فعال در
زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت مورد مطالعه قرار گرفت و فعاليتهاي انجامشده توسط اين سازمانها ،بررسي گرديد .در
ادامه بر اساس اين فعاليتها ،محورهاي مطالعاتي پايايي در شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي پيشنهاد شد .همچنين به
تفصيل به هر يك از محورها و زيرمحورهاي معرفيشده پرداخته شد.
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مقدمه
اساسيترین هدف برنامهریزی و بهرهبرداری از سیستمهای قدرت ،تداوم تأمین انرژی الکتریکي ارزان قیمت و با کیفیت
مطلوب است .به دلیل بروز خرابيهای احتمالي در تجهیزات به کار رفته در سیستم ،نميتوان انتظار داشت که همواره انرژی
الکتریکي در دسترس مصرفکنندگان قرار داشته باشد .از این رو ارزیابي و تقویت قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت بهعنوان
یک مسئولیت مهم برای طراحان و بهرهبرداران شبکههای الکتریکي مطرح ميباشد.
با پیشرفت تکنولوژی ،طراحي و ساخت سیستمهای بسیار پیچیده ،همواره این مسئله مطرح ميگردد که تا چه حد ميتوان
به عملکرد این سیستمها اعتماد نمود .این مسئله در قالب بحثهای قابلیت اطمینان سیستمها جای ميگیرد .پاسخگویي به این
مسائل نیازمند داشتن معیاری جهت تعیین قابلیت اطمینان سیستم است ،بنابراین ارزیابي قابلیت اطمینان سیستمها از اهمیت
خاصي برخوردار ميباشد.
امروزه بحثهای قابلیت اطمینان دارای گستردگي فراواني بوده و کاربردهای متنوعي در زمینههای مختلف علمي بر آن
مترتب است .روشهای متعددی جهت محاسبات قابلیت اطمینان مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است .هر کدام از این
روشها دارای مزایا و محدودیتهایي بوده که جهت رفع این محدودیتها از تئوریهای دیگری نظیر منطق فازی و  ...بهره
گرفته ميشود.
تعاریف متنوعي در مورد قابلیت اطمینان ارائه شده است؛ استانداردهایي مانند  ISO840و  BS478قابلیت اطمینان را بدین
گونه تعریف نمودهاند« :قابلیت اطمینان یک سیستم عبارت است از توانایي آن سیستم ،در انجام وظیفه تحت شرایط محیطي و
بهرهبرداری معین برای یک بازه زماني خاص».
تعاریف دیگری نیز در زیر آمده است:
تعریف دوم :قابلیت اطمینان یک سیستم ) ،R(tعبارت است از احتمال باقي ماندن سیستم در شرایط کارکرد مطلوب پس از
سپری شدن زمان  tاز شروع به کار ،با این فرض که سیستم در زمان  t=0سالم بوده و در حالت عملکرد قرار داشته باشد.
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تعریف سوم :قابلیت اطمینان ،احتمال عملکرد مطلوب یک سیستم برای مدتزماني است که انتظار ميرود سیستم در آن
مدت در حالت عملکرد باقي بماند.
چنانچه مشخص است قابلیت اطمینان دارای مفهوم گستردهای است و این مفهوم را ميتوان به دو بخش عمده تقسیمبندی
نمود:
 -1کفایت سیستم System Adequacy
 -2امنیت سیستم System Security

کفایت سیستم مربوط به کافي بودن تجهیزات و امکانات موردنیاز در سیستم به منظور تأمین تقاضای مصرف و نیز تحمل
فشارهای احتمالي به سیستم در شرایط کارکرد ميباشد .امنیت سیستم توانایي سیستم در پاسخگویي مناسب به خرابيها و
خطاهای احتمالي ميباشد [.]1
وجود حجم باالی سرمایهگذاری در صنعت برق چه از نظر سختافزاری و تجهیزات فیزیکي و چه از نظر نرمافزاری و
نیروی انساني شاغل ،ایجاب مينماید که به مقوله قابلیت اطمینان بهعنوان یک صنعت پایهای و زیرساختي توجه خاصي شود.
صنعت برق از آنجا که بر رشد و توسعه سایر صنایع مؤثر است ،از اهمیت بسزایي برخوردار بوده و از این رو هرگونه افزایش یا
کاهش قابلیت اطمینان در این صنعت بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر روی کارکرد سایر صنایع ميتواند تأثیرگذار باشد .با توجه
به موارد ذکر شده ،قابلیت اطمینان در صنعت برق از جنبههای مختلفي حائز اهمیت است .از سوی دیگر با آغاز موج تجدید
ساختار و آزادسازی دسترسي به شبکه برق ،اهمیت موارد یاد شده ابعاد وسیعتری یافته و انجام آن نیز تمهیدات پیچیدهتری به
خود گرفته است که بررسي آن و ارائه راهکارهای متناسب ،عرصه جدیدی را برای پژوهش و بررسي در صنعت برق ایجاد کرده
است .در این راستا مطالعات قابلیت اطمینان نقشي اساسي در طرحهای آینده ایفا خواهد نمود [.]2
در این گزارش هدف یافتن چالشهای قابلیت اطمینان سیستمهای تولید برق است .بدین منظور در فصل اول این گزارش
ابتدا چالشها معرفي و دستهبندی گردیده و هر کدام به صورت مختصر شرح داده ميشوند .در فصل بعدی چالشها مطابق
دستهبندیهای انجام شده در فصل اول در بخشهایي جداگانه به تفصیل مورد بررسي قرار ميگیرند .در این بخشها ابتدا
موضوعات هر دسته شرح دادهشده و در صورت وجود ،پیشزمینهای برای کشورهای خارجي و ایران بیان ميگردد .سپس
چالشهای مربوطه به صورت ریزتر مطرح ميگردند.
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فصل اول :معرفي و دستهبندی چالش

هالی البیتا اطمتنال

ستستمهلی ادرت
مقدمه
طي دو دهه گذشته پیشرفتهای علوم انتقال اطالعات و کامپیوتر تحول شگرفي در کلیه علوم ایجاد نمودهاند که
سیستمهای قدرت نیز به نوبه خود با معرفي تکنیکهای جدید از این پیشرفتها بهره بردهاند .لذا حوزههای مختلف سیستمهای
قدرت تحوالت مختلفي را به خود دیده و با چالشهای جدیدی روبهرو شدهاند؛ اما منظور از چالش چیست .فرهنگ فارسي دکتر
محمد معین ،چالش را برگرفته از لغت «چال» بهمعنيِ گودال ،آشیانه مرغان ،عمیق ذکر ميکند؛ و برای چالش نیز سه معني
برميشمارد 1 :ــ رفتن با ناز و خرام ،جوالن  2ــ مباشرت  3ــ زدوخورد ،جنگ و جدال سپس فعل «چالش کردن» را به
«زدوخورد کردن» و «جنگوجدال کردن» معني ميکند [.]3
اما برخي معاني چالش ،از کاربرد رایج و امروزی آن بسیار غریب و دور هستند .نزدیکترین معاني ،جدال ،تالش و یورش
ميباشند که آنها را نه بهصورت تطابقي ،بلکه به شکل التزامي یا تضمني در کاربرد چالش ميتوان مالحظه کرد.
در فرهنگ  Websterبرای واژه  ،Challengeدو معني ذکر شده است [:]4
 :a defianceنافرماني ،تمرد ،اعتراض.
 :a call to combatدعوت به مبارزه (مبارزهطلبي)
اما فرهنگ لغات  ،BBCواژه  Challengeرا چنین معني کرده است [:]5
1- A Challenge is something new and difficult which will require great effort and etermination.
2- A Challenge to something is a questioning of its truth, value, or authority.

بنابراین Challenge ،به «وضعیت و پدیدهای جدید و دشوار که مواجهه با آن تالشي سخت و تعیینکننده را ایجاب کند»
اطالق ميشود .در این گزارش نیز از این مفهوم چالش استفاده گردیده و سعي بر این است که چالشهای مربوط به حوزهی
قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت تحت پوشش قرار بگیرد.
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در این راستا کشورهای پیشرو در زمینهی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت مورد بررسي قرار گرفتند و با مطالعهی
گزارشهای سازمانهای  AEMC ،NREL ،WECC ،NERCو  ...چالشهای زیر برای پایایي سیستمهای قدرت دنیا
استخراج گردید.

شكل :1-1چالشهای قابلیت اطمینانی سیستمهای قدرت
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در ادامه برای بررسي چالشها به صورت گستردهتر ،چالشها به دستههای مختلف تقسیمبندی شده و هر دسته به صورت
جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت.
در شکل  2-1دستهبندی مربوط به چالشهای قابلیت اطمیناني نشان داده شده است.

شكل  :2-1دستهبندی چالشهای قابلیت اطمینان سیستم قدرت

دستهبندی ارائه شده در شکل  1-1یک دستهبندی کلي است .برای بررسي بهتر برای هر دسته ميتوان تعدادی زیر دسته
معرفي کرده و چالشها را به این زیر دستهها تقسیمبندی کرد [ .]6در ادامه این زیر دستهها برای هر چالش بهطور مختصر
شرح داده ميشوند.
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 -1-1چالشهای تولید و بار
چالشهای تولید و بار را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد:
 تغییر ترکیب تولید :برخالف دهههای گذشته امروزه ميتوان از منابع مختلفي برای تولید برق استفاده کرد .در گذشته
منابع اصلي تولید برق یک کشور نیروگاههایي بودند که با سوخت فسیلي کار ميکردند؛ اما امروزه امکان تولید برق در
سطح گستردهتری با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و  ...فراهم گردیده است .در دههی گذشته شاهد نفوذ بیشتر
انرژیهای تجدیدپذیر ،کاهش تولیدات مربوط به تولیدات حرارتي سنتي و استفادهی بیشتر از تولیدات گازی بودهایم و
انتظار ميرود این روند ادامه داشته باشد.
 وابستگي به گاز طبیعي .با توجه به وابستگي سیستمهای قدرت به گاز طبیعي ،تعامل بین صنایع الکتریکي و گاز
اهمیت ویژهای در بحث قابلیت اطمینان ميیابد.
 تغییر ترکیب بار .معموالً تغییرات نوع و شیوهی تقاضا نسبتاً کند است .لیکن تغییر سیاستهای جاری ،فناوریهای
جدید و سایر محرکها ميتواند موجب تغییرات سریعتر ترکیب و شکل بار گردد.
 بازنشسته شدن واحدهای تولید سنتي .قسمت عمدهای از سیستم قدرت وابسته به تولید واحدهای سنتي از قبیل
نیروگاههای هستهای ،آبي ،زغالسنگ و گازی است و این منابع نقشي اساسي در قابلیت اطمینان سیستم قدرت دارند.
 تغییرات شرایط اقلیمي .آب و هوا و دما بهطور پیوسته در حال تغییر است .تغییرات اقلیمي ميتواند در حالتهای
مختلفي روی سیستم قدرت تأثیر بگذارد ،بهطور مثال در شرایطي که در منطقه خشکسالي و یا طوفان باشد.

 -1-2چالشهای تولیدات متغیر
چالشهای تولیدات متغیر را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد:
 نفوذ تولیدات متغیر .تولیدات متغیر وابسته به منابع سوخت یعني باد و خورشید هستند .این تولیدات همیشه در دسترس
نبوده و به خودی خود قابل نگهداری نیستند که این موجب افزایش عدم قطعیت و تغییرات در سیستم ميشود.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
10
فاز  :2هوشمندی فناوری پايايي -چالشهای پیشرو در دنیا

ويرايش اول ،تیر 1394

 متعادلسازی تغییرات .تناوب تولیدات متغیر نیازمند متعادلسازی است و این خود وابسته به قابلیتهای بهرهبرداری
سیستم است .در واقع برای تضمین پایایي شبکه و به دست آوردن قابلیت اطمینان موردنظر باید تغییرات موجود متعادل
گردند .دو عامل اصلي تغییرات در شبکه ،بارهای مصرفکنندگان و منابع تولید متغیر هستند .افزایش نفوذ تولیدات
متغیر به انعطاف باالتری در بهرهبرداری شبکه برای متعادلسازی تغییرات و مدیریت پایداری سیستم نیاز دارد.
 تولیدات پراکنده .با توجه به اینکه  DGها به صورت مستقیم به شبکه توزیع متصل ميگردد ،کنترل آنها برای اپراتور
سیستم قدرت سخت ميگردد.

 -1-3چالشهای بهرهبرداری
چالشهای بهرهبرداری سیستم را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد:
 هوشیاری نسبت به موقعیتهای مختلف .برای داشتن قابلیت اطمینان مناسب هوشیاری نسبت به اتفاقاتي که در
سیستم ميافتد ،ضروری است .درک موقعیت ميتواند با استفاده از مدلسازی زمان  -کوتاه و مانیتور کردن زمان -
واقعي ایجاد شود.
 خرابي تجهیزات .خرابي تجهیزات یکي از عوامل مهم در قطعيها است .بهطور مثال ،خرابي تجهیزات پست بهعنوان
یکي از عوامل مهم قطعي در سیستم انتقال شناخته شده است.
 قابلیت اطمینان سیستمهای حفاظتي .سیستمهای حفاظتي برای کمینه کردن خرابي تجهیزات و جلوگیری از
قطعيهای پشت سر هم طراحي گردیدهاند .با افزایش تعداد سیستمهای حفاظتي احتمال تداخل و یا عملکرد نادرست
این سیستمها بیشتر ميشود.
 مدیریت قطعيها .مدیریت قطعي در سیستمهای قدرت اهمیت فراواني پیدا کرده و با توجه به رابطهی نزدیک آن با
قابلیت اطمینان ميتواند ارائه دهندهی چالش باشد.
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 -1-4چالشهای امنیت سیستم
چالشهای امنیت سیستم را به صورت زیر دستهبندی شده است:
 امنیت سایبری .سیستم قدرت در حال یکپارچه شدن ميباشد .در این راستا نسل دیجیتال موجب ارتقای هوشیاری و
بازدهي این سیستم شده است .حال اینکه این یکپارچگي ميتواند موجب فراهم شدن موقعیتي برای تهدیدات سایبری
و درنتیجه اختالل در ارتباطات مخابراتي و عملکرد فیزیکي المانهای سیستم قدرت شود.
 امنیت فیزیکي .گستره تهدیدات فیزیکي نسبت به المانهای سیستم به ویژه پستها ،از دزدیهای کوچک به حمالت
سازماندهيشده برای خرابي تجهیزات افزایش یافته است .حمالت فیزیکي ميتواند موجب ناپایداری ،جداسازیهای
کنترل نشده و یا خطاهای پشت سر هم گردد.
 حوادث کم تکرار با تأثیرگذاری باال روی سیستم .حوادثي چون حمالت فیزیکي سازماندهي شده یا حمالت سایبری،
اختالالت ژئومغناطیسي و یا بالهای ابعاد بزرگ با وجود نادر بودن دارای پتانسیل باالیي در تأثیرگذاری روی سیستم
قدرت هستند.

 -1-5چالشهای سیاستگذاری و مسائل رگوالتوری
چالشهای سیاست و مسائل رگوالتوری به صورت زیر دستهبندی شدهاند:
 سیاست و آییننامهی کشور یا ایالت .سیاستها و آییننامهها محرکهای صنعت برق هستند .لیکن قابلیت اطمینان
شبکهی برق همیشه در تصمیمات سیاستي و رگوالتوری در نظر گرفته نميشود.

 -1-6چالشهای شبكههای هوشمند
در چند سال گذشته مباحث مختلفي در مورد اینکه چطور ميتوان زیرساختهای کهنهی شبکه قدرت را به بهترین نحو
بهروز کرد ،صورت گرفته است .اجماع عمومي بر این محور شکل گرفته که شبکهی بهروز شده نه تنها باید قابلیت اطمینان
مناسب در برابر افزایش تقاضای برق را تأمین نماید ،بلکه باید بهرهوری کلي شبکه را نیز باال ببرد .نیاز به طراحي و پیادهسازی
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شبکهای با ویژگيهای منحصر بهفرد و با مؤلفههای جدید ميتواند این نیاز را برآورده سازد .ایده شبکهی هوشمند در همین
راستا مطرح و بهشدت مورد استقبال قرار گرفته است.

 -1-7چالشهای عملكرد انسانی
از دست رفتن مهارت و معلومات موردنیاز شبکه با بازنشسته شدن قسمت عمدهای از نیروهای با تجربه ،افزایش حجم
کاری بهرهبرداران سیستم و تطابق با تعداد زیادی از استانداردهای قابلیت اطمینان موضوعاتي هستند که باید مد نظر
قرار بگیرند.
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هاالی البیتاا

اطمتناال

ستستمهلی ادرت
مقدمه
در این فصل با توجه به دستهبندی انجام شده چالشهای قابلیت اطمینان سیستم قدرت با جزئیات مورد بررسي قرار
ميگیرد .در راستای شفافسازی چالشهای مطرحشده ابتدا موضوع مربوط به هر دسته شرح دادهشده و در صورت وجود
پیشزمینهای نیز برای ایران و سایر کشورها بررسي گردیده است .سپس با توجه به موضوع مطرح شده و وضعیت سیستمهای
تولید برق موجود ،چالشهای برجستهی هر حوزه شرح داده شدهاند.

 -1-2چالشهای بار و تولید
چالشهای قابلیت اطمیناني بار و تولید به زیردستههای تغییر ترکیب تولید ،تغییر ترکیب بار ،تغییرات شرایط جوی ،وابستگي
به گاز طبیعي و از مدار خارج شدن واحدهای تولید سنتي تقسیمبندی ميشوند که در ادامه مورد بررسي قرار گرفتهاند.
-1-2-1

تغییر ترکیب تولید

منظور از ترکیب تولید ،درصد منابع تولید برق مختلف نصب شده در سبد 1تولید است .ترکیب تولید یک محرک مرکزی
صنعت برق است .امروزه ،به خصوص در کشورهای پیشرفته ،مالکیت تولید در اختیار چند سازمان مختلف است و معموالً تولید
و بهرهبرداری به صورت مرکزی اداره نميشوند .در این حالت مشخصهی هر کدام از انواع منابع تولید برق ،نحوهی توزیع و
بهرهبرداری از آنها را تعیین مينماید.

1- Portfolio
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 -1-2-1-1پیشزمینه

ترکیب تولید در سیستم قدرت در حال تغییر است .بهعنوان مثال در آمریکا تولیدات آبي ،زغالسنگ و گاز طبیعي درصد
باالی سبد تولید را تشکیل ميدهند که در این میان گاز طبیعي بیشترین سهم را دارد (شکل  .)1-2درصد تولیدات زغالسنگ،
هستهای و آبي رو به کاهش بوده است .هر چند که هنوز این تولیدات درصد باالیي از انرژی مورد نیاز را تأمین ميکنند.
تولی دات مربوط به منابع بادی و خورشیدی نیز در پنج سال گذشته افزایش پیدا کرده است .همچنین در سال  2013دو برابر
مقدار سال  2012تولید خورشیدی اضافه شده است.
در ایران نیز در سال  1392توان تولیدی برق  68هزار و  932مگاوات اعالم شد که نسبت به سال گذشتهی خود  3هزار و
 720مگاوات افزایش داشته است .نیروگاههای حرارتي با  57هزار و  541مگاوات بیشترین سهم را در تولید برق کشور دارند .
نیروگاههای برقآبي با  9هزار و  686مگاوات توان تولیدی در رتبهی سوم هستند .انرژیهای نو  219مگاوات و نیروگاههای
مقیاسکوچک  466مگاوات از ظرفیت تولید را به خود اختصاص دادند .مجموع انرژی تولیدی نیروگاهها در سال  1392برابر
 248میلیون و  595هزار مگاواتساعت بوده است که برای این میزان تولید  37میلیارد و  506میلیون متر مکعب گاز 7 ،میلیارد
و  659میلیون لیتر گازوئیل و  14میلیارد و  441میلیون لیتر نفت کوره مصرف شده است .نحوهی مصرف تولیدات انرژی برای
ایران نیز در شکل  2-2نشان داده شده است .همانطور که از این شکل مشاهده ميشود در ایران نیز از گاز طبیعي بیشتر از
سایر تولیدات استفاده ميشود.

شكل  :1-2درصد تولیدات انرژی مختلف در ظرفیت و انرژی تولیدی سال  2013آمریكا []6
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شكل  :2-2درصد استفاده از تولیدات مختلف در تولید انرژی الكتریكی کشور ایران []7

 -1-2-1-2چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني تغییر ترکیب تولید در زیر آورده شدهاند:
 در نظر گرفتن رنج وسیعي از محرکها
هر کدام از محرکهای اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی تغییر ترکیب تولید دارای چالش مربوط به خود است .این محرکها در
ادامه شرح دادهشدهاند:
 از مدار خارج کردن و جایگزیني تولیدات سنتي به همراه قیمت کم گاز طبیعي موجب افزایش وابستگي به
تولیدات گاز طبیعي شده است.
 آییننامههای زیستمحیطي موجب هدایت تصمیمات سرمایهگذاری و توزیع تولیدات به سمت استفادهی
بیشتر از تولیدات تجدیدپذیر و درنتیجه کاهش تولیدات منابع زغالسنگ ميشود.
 سیاستها و قوانین وضع شده برنامههای بازدهی انرژی که روی تقاضا تأثیر ميگذارند را هدایت ميکنند.
 انتخاب مصرفکننده محرک افزایش تولیدات پراکنده است .به عبارتي با افزایش برنامههای هدایت کنندهی
مصرف مشترکان از قبیل برنامههای پاسخگویي بار و سیاستهای اخذ شده در قبال مسئلهی آلودگي محیط
زیست ،گرایش مصرفکنندگان به سمت استفاده از تولیدات پراکنده به خصوص از نوع تجدیدپذیر بیشتر
خواهد شد.
 پیشرفتهای فناوری باعث کاهش هزینههای تکنولوژیهای جدید تولید ميشود.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
16
فاز  :2هوشمندی فناوری پايايي -چالشهای پیشرو در دنیا

ويرايش اول ،تیر 1394

 تضمین کفایت تولید
با توجه به تغییر ترکیب تولید ،حفظ کفایت تولید یک چالش پیش رو برای سیستمهای قدرت است .بهعنوان مثال برای
ایاالت متحده رزرو در نظر گرفته شده برای هفت تا ده سال آینده کفایت ميکند ،لیکن تغییرات تولید خارج از فرضهای در
نظر گرفته شده در کفایت تولید خود ميتواند دارای چالش باشد.
 جایگزیني ظرفیت تولید بازنشستهشده
ژنراتورهای بزرگ پایه مانند زغالسنگ و هستهای خدمات اساسي موردنیاز پایایي از جمله پاسخ فرکانسي ،اینرسي سیستم
و کنترل ولتاژ را فراهم مينمایند؛ اما ممکن است نیروگاههای جایگزین قابلیت فراهم آوردن تمامي خدمات ذکر شده را نداشته
باشند .این خود یک چالش اصلي است و در یک بخش جداگانه به صورت گستردهتری مورد بررسي قرار ميگیرد.
 وارد شدن تولیدات متغیر
حضور تولیدات متغیر خود چالشهای مختلفي را در بخشهای بهرهبرداری و برنامهریزی ایجاد ميکند .این چالشها شامل
برنامهریزی برای انعطاف ترکیب تولید در آینده ،فهم تأثیرات محرکهای تولیدات متغیر ،مدیریت عدم قطعیت تولیدات بادی و
خورشیدی و متعادلسازی تناوب این تولیدات در سیستم هستند.
 مدیریت تولیدات پراکنده
نفوذ تولیدات پراکنده در حال افزایش است و با توجه به عالئم موجود پیشبیني ميشود که این افزایش در آینده نیز ادامه
پیدا خواهد کرد .تفاوت اصلي تولیدات پراکنده با سایر تولیدات انرژی در سیستمهای بزرگ قدرت ،این است که اپراتور سیستم،
کنترل مستقیمي روی این تولیدات ندارد .این عامل کلیدی با توجه به افزایش نفوذ تولیدات پراکنده یک چالش را ارائه ميدهد.
 در نظر گرفتن شکل سیستم
مکان منابع تولید ،عامل مهمي است که باید در برنامهریزی برای نحوهی ترکیب تولیدات در نظر گرفته شود .نیروگاههای
زغالسنگي معموالً در کنار معادن زغالسنگ ساخته ميشوند و لذا نیاز به یک سیستم انتقال طوالني برای انتقال توان از محل
تولید به مصرفکننده دارند .نیروگاه آبي نیز باید در کنار منبع مربوط به خود قرار گیرد .تولیدات بادی و خورشیدی نیز باید در
مکان مناسب از نظر منبع سوخت مربوطه قرار گیرند لذا این تولیدات نیز ممکن است به یک سیستم انتقال طوالنيتر احتیاج
داشته باشند .مکان نیروگاههای گازی از انعطاف باالتری برخوردار است اما هم چنان وابسته به مکان لولههای گاز است.
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وابستگی برق و گاز طبیعی به همدیگر

نیروگاههای گازی و تولیدات برق وابسته به تولیدات گازی در دو دههی گذشته در مکانهای مختلف منجمله آمریکای
شمالي به صورت قابل مالحظهای افزایش یافته است .با از مدار خارج شدن نیروگاههای زغالسنگي و رشد تولیدات متغیر
وابستگي سیستمها به تولیدات گازی بیشتر از پیش ميشود .لذا ایجاد هماهنگي بین این دو صنعت یعني گاز و برق ،کفایت
زیرساختهای گاز و تأثیرات خرابي تولیدات گازی روی قابلیت اطمینان سیستم از جمله چالشهای پیش روی پایایي سیستم
خواهد بود.
 -1-2-2-1پیشزمینه

در سال  2013برای قسمت غربي آمریکای شمالي ظرفیت نصبشده تولیدات گازی  95000مگاوات بوده است یعني 40
درصد کل ظرفیت نصبشده در این بخش از ایاالت متحده .در شکل  3-2نحوهی مصرف گاز طبیعي توسط بخشهای
مختلف نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده ميشود تنها  38درصد مربوط به تولید برق است و لذا تولید برق کاربرد
اصلي گاز طبیعي نیست .هر چند که در دههی گذشته مقدار تولید برق از گاز طبیعي رو به افزایش بوده است .در ایران نیز تولید
گاز طبیعي رقم باالیي است بهطوری که گزارشهای منتشر شده از سوی شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس نشان ميدهد تا
پایان سال  2013میالدی ایران با تولید ساالنه  166میلیارد مترمکعب گاز پس از کشورهای ایاالت متحده آمریکا ،روسیه و
کانادا در ردیف چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز جهان قرار گرفته بود [.]8

شكل  :3-2مصرف گاز طبیعی توسط بخشهای مختلف در قسمت غربی ایاالت متحده []6
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 -1-2-2-2چالشها

هر چند که رابطهی بین صنایع گاز و برق مشخص است ،لیکن تأثیرات احتمالي این ارتباط روی قابلیت اطمینان سیستم
بهخوبي بررسي و مشخص نگردیده است .مسائلي چون ماهیت نامطمئن و قطعيپذیر تولیدات گازی ،زمانبندیها و تفاوتهای
عملکردی بین دو صنعت ميتواند ارائهدهندهی چالشهای قابلیت اطمیناني باشد.
 درک مسائل بخش تأمین توان
برنامهریزان سیستم قدرت معموالً دینامیکهای منابع تأمین سوخت را در نظر نميگیرند .هر چند که با اضافه شدن تولیدات
مربوط به تولیدات گازی ،کفایت سیستم تابعي از تولیدات گاز طبیعي و ظرفیت و قابلیت اطمینان لولهها ميشود .عوامل مختلفي
وجود دارند که تولیدات گاز را به چالشي برای قابلیت اطمینان سیستم تبدیل ميکنند .این عوامل عبارتند از افزایش وابستگي به
تولیدات گاز طبیعي ،ویژگيهای خاص لولههای گاز ،مسائل به وجود آمده توسط شرایط آب و هوایي ،خرابي تجهیزات و عدم
عملکرد ژنراتورها در زمان مقرر.
چالشهای خاصتر در این قسمت به صورت زیر ميباشند:
 مخابره و تبادل اطالعات و محدودیتهای عملکردی لولههای گاز بین سازمانهای مربوط به پایایي شبکه و
نیروگاههای گازی.
 تغییراتي که باید در سیستم ایجاد شود تا بتواند با تغییرات فشار در لولهها ،ناشي از افزایش استفاده از تولیدات گاز
طبیعي سازگار شود.
 شناسایي گرفتگيهای شدید سیستم که ميتواند در اثر خرابي تجهیزات مربوط به لولههای گاز باشد.
 ارزیابي طرحهای آمادگي برای مقابله با حوادث مربوط به خطاهای سیستم ناشي از خرابي تجهیزات تولیدات گاز
طبیعي.
 تطبیق برنامهی زماني دو صنعت گاز و برق
تفاوت در برنامهی زماني دو صنعت برق و گاز طبیعي در بهرهبرداری روزانهی سیستم قدرت تأثیر ميگذارد .همانطور که
در سیستم قدرت ظرفیت تولید انرژی و انتقال متفاوت است ،برای گاز طبیعي نیز تفاوت زیادی بین خرید منبع تولید گاز و
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رساندن گاز طبیعي به مشترک مورد نظر وجود دارد .لذا ممکن است شرایطي پیش بیاید که شرکتهای برقي ،گاز طبیعي
غیرمطمئن را برای تولید انرژی مطمئن برق خریداری نمایند.
خریداری و انتقال گاز طبیعي زمان بیشتری نسبت به الکتریسیته احتیاج دارد زیرا برخالف الکتریسیته که در لحظه تولید و
مصرف ميگردد ،گاز طبیعي یک کاالی فیزیکي است که فرایندهای انتقال آن احتیاج به زمان دارد .بنابراین لولههای گاز
طبیعي دارای انعطاف کمي در زمانبندیشان بوده و در بهرهبرداری از ژنراتورها قابلیت تغییرات لحظهای زیادی وجود نخواهد
داشت.
 برنامهریزی و بهرهبرداری در شرایط بد جوی
دماهای بسیار باال یا پایین ميتوانند در انتقال گاز طبیعي تأثیر بگذارند .بهعنوان مثال در سال  2013در قسمت شرقي
ایاالت متحده عدم در دسترس بودن گاز طبیعي موجب به وجود آمدن یک چالش بزرگ گردید.
حوادث ناشي از شرایط بد جوی ميتواند بر کنترل نیروگاههای گاز طبیعي نیز تأثیر منفي بگذارد .در سال  2011در تگزاس
آمریکا آب و هوای بسیار سرد موجب شد که بعضي از کنترلهای نیروگاهها یخ بزنند [.]9
-1-2-3

تغییر ترکیب بار

منظور از ترکیب بار در واقع ترکیب الگوهای مصرف انرژی (پیک و  )...و نوع تقاضا (تجاری و  )...است .الگوهای مصرف و
انواع تقاضا هر دو در حال تغییر هستند .ترکیب بار در گذشته نسبتاً قابل پیشبیني بود و لذا تأثیر بسیار کمي در عملکرد قابل
اطمینان سیستم قدرت داشت .لیکن تغییرات ترکیب بار در آینده ميتواند ارائهدهندهی چالشهایي در پایایي سیستمهای قدرت
باشد.
 -1-2-3-1پیشزمینه

در گذشته تغییرات بار ،از اصالح بار مصرفکنندگان تجاری که با جابهجایي مصرفشان به زمانهای غیر پیک صورت
ميگرفت ،ناشي ميشد .لیکن در چند سال اخیر تغییر تقاضای مصرفکنندگان خانگي ترکیب بار را تغییر داده است .برای مثال
استفاده از تهویهی هوا در بخش خانگي بیشتر شده ،بازدهی انرژی افزایش یافته است و پیشرفتهای زیادی نیز در حوزهی
فناوری در وسایل الکتریکي این بخش از مشترکین صورت گرفته است .در شکل  4-2مصرف برق توسط بخشهای مختلف

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
20
فاز  :2هوشمندی فناوری پايايي -چالشهای پیشرو در دنیا

ويرايش اول ،تیر 1394

مشترکین در سال  2012برای قسمت غربي ایاالت متحده نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده ميشود ،درصد مصرف
مشترکین خانگي با سایر مصرفکنندگان قابل مقایسه گردیده است.

شكل  :4-2درصد مصرف برق مشترکین مختلف صنعت الكتریسیته در ایالت متحدهی آمریكا []6

 -1-2-3-2چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني تغییر ترکیب بار در زیر آورده شدهاند.
 بهرهبرداری و برنامهریزی برای تغییرات تقاضا
مي توان گفت که دراین دسته مکانیسمها و روشهای کاهش بار ارائه دهندهی چالش قابلیت اطمیناني هستند .از دید
برنامهریزی ،برنامههای مدیریت سمت تقاضا باید بهاندازهی کافي بزرگ باشند (یا تعداد زیادی در مقیاس کوچک باشند) تا
بتوانند کاهش مناسبي در تقاضا ایجاد نمایند .این برنامهها معموالً اختیاری بوده و نیاز به مدیریت دقیق دارند و همچنین تنها در
صورت ایجاد شبکه هوشمند ميتوانند در شبکه پیاده شوند .در واقع شبکه هوشمند سه هدف اصلي را دنبال ميکند؛ بهبود
قابلیت اطمینان ،بهرهبرداری بهینه از منابع تولید پراکنده و بهرهوری انرژی؛ که یکي از مهمترین برنامهها در راستای برآورده
کردن اهداف ذکر شده پاسخگویي بار است .برنامههای پاسخگویي بار جهت تغییر در الگوی مصرف مشتریان و مدیریت بار
طراحي ميشوند .هدف از مدیریت بار ،جابهجایي مصرف به ساعتهایي است که برای بهرهبرداران شبکه قدرت کمهزینهتر
باشد .همچنین با تغییر پیک و کنترل بهینه بار شبکه قابلیت اطمینان افزایش یابد .مدیریت بار به دو روش مدیریت مستقیم و
غیرمستقیم اعمال ميشود .کنترل مستقیم بار را معموالً به تجهیزات گرمایشي نظیر سیستمهای تهویه هوا و آبگرمکنهای
برقي اعمال ميکنند .راهبرد کنترلي به کار رفته ،به وسیله قرارداد میان مشترک و شرکت توزیع تعیین ميشود و ميتواند شامل
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اصالح دما توسط تنظیمات ترموستات ،قطع برق تجهیزات برای یک بازه زماني مشخص و یا مواردی از این دست باشد .برای
اعمال کنترل مستقیم بار بایستي پیشبیني قابل قبولي از بارهای قابل کنترلِ در دسترس و رفتار و میزان مصرف انرژی آنها
داشت؛ همچنین باید قیود رضایت مشترکین را در نظر گرفت و درنهایت با نصب تجهیزات کنترلي مناسب اقدام به کنترل
مستقیم بار نمود .در قراردادهای کنترل بار ،بارهایي را تحت کنترل قرار ميدهند که راحتي و رضایت مشترکین را چندان تحت
تأثیر قرار ندهد تا مشتریان ترغیب به شرکت در این برنامه شوند .شرکت توزیع طي قراردادی که با مشترکین منعقد ميکند،
شرایط شرکت در برنامه کنترل مستقیم بار را تبیین ميکند .معموالً در این قرارداد مسائلي همچون موارد زیر مشخص ميگردند
[:]10
 مشترک بایستي نوع و میزان مصرف تجهیزات خود را در اختیار شرکت توزیع قرار دهد.
 طول دوره همکاری مشترک با شرکت توزیع در برنامه کنترل مستقیم بار تعیین ميگردد.
 شرکت توزیع محدودیتهای کنترل مستقیم بار مانند حداکثر ساعات قطعي در طول دوره و روز را به اطالع
مشترک ميرساند.
 مشوق پرداختي از سوی شرکت توزیع به مشترک به ازای همکاری در کنترل مستقیم بار تعیین ميگردد.
 جریمهای برای تخطي طرفین از قرارداد در نظر گرفته ميشود.
همانطور که در شکل  5-2نشان داده شده است ،معموالً در برنامههای کنترل مستقیم بار کنترلکنندهای برای تجهیزات
موردنظر نصب شده و با اعمال سیگنال کنترلکننده مناسب به این کنترلر ميتوان وضعیت دستگاه را تعیین کرد .برای ارسال
سیگنالهای کنترلي از روشهای مختلفي از جمله  ،PLC1ارتباطات رادیویي ،اینترنت و ...ميتوان استفاده کرد [ .]11هزینه
نصب و تعمیر و نگهداری این تجهیزات بر عهده شرکت توزیع ميباشد.
شرکت توزیع پس از تعیین نحوه اعمال کنترل مستقیم بار ،از طریق سرورهای خود به کلیدهای کنترلي مشترکین فرمان
مورد نظر را ارسال ميکند.

1- Power line carrier
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برج افام

خانهاي که کليد کنترل-
کننده براي وسايل خود دارد.

رمزگشاي
پيام
اينترنت

انتشاردهنده
افام
کنترلکننده

سرور
شكل  :5-2نحوه ارسال فرمانهای کنترلی به تجهیزات مشترکین در کنترل مستقیم بار ][11

از سوی دیگر ،مدیریت غیرمستقیم بار بیشتر بر اساس تعرفه برق انجام ميگیرد و در مواردی نیز با اطالعرساني از جانب
شرکت توزیع در شرایط خاص ،مشترک خود بهطور مستقیم اقدام به کاهش بار مينماید .در کنترل غیرمستقیم بار ،مشتری در
ساعات مختلف با قیمتهای متفاوت برق روبروست و خود مسئول تصمیمگیری در مورد میزان مصرف برق خود است .به نظر
ميرسد که بهترین راهحل برای ترغیب مصرفکنندگان جهت تغییر نحوه مصرف ،قیمتگذاری متفاوت برق برای ساعتهای
مختلف است .قیمتگذاری باید به نحوی باشد که مصرفکننده را مجاب کند در زمانهایي مصرف کند که بهرهبردار ميخواهد.
بدیهي است بهرهبردار یا شرکتهای توزیع و حتي تولیدکنندگان عالقهمند هستند که مصرف برق در ساعتهای قله بار کاهش
یابد و این مصرف به ساعتهای دره بار 1منتقل شود .بنابراین اگر بر اساس پیشبیني بار ،قیمت در ساعتهای قله بار گرانتر
قرار گرفته شود و این قیمتها به مشترک اعالم شود ،برای مصرفکننده نیز ميارزد که مصرف خود را حتياالمکان به ساعت
های ارزانتر منتقل کند؛ اما مانع اصلي بر سر راه اجرای کامل برنامه پاسخگویي بار و یا هر برنامهای که نیاز به حضور و
واکنش مصرفکننده دارد این است که بسیاری از مشترکین نميتوانند و وقت کافي برای پاسخگویي دستي به قیمت را ندارند
یا روش آن را نمي دانند؛ بدین معنا که مشترک توانایي و حوصله پایش لحظه به لحظه رفتار بار و قیمت را ندارد و در نتیجه
واکنش مورد نظر بهرهبردار میسر نميشود [ ]12و [.]13

1- Valley load
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خودروهای الکتریکي از نوینترین فناوریهایي است که در حال نفوذ به خانهها است .این خودروها جایگزین خودروهایي
ميشوند که با سوخت فسیلي کار ميکنند .با اینکه گسترش استفاده از این خودروها در سطح توزیع موجب کاهش اثرات مخرب
آالیندههای حاصل از سوختهای فسیلي ميشود ،نباید از اثرات منفي آنها غافل شد .مشکل اصلي استفاده از این خودروها
افزایش بار شبکه ناشي از شارژ آنهاست که ميتواند موجب اضافهبار تجهیزات توزیع و صدمه به آنها شود [ ]14و [.]15
بنابراین باید با برنامهریزی صحیح تا حد امکان از اثرات مخرب این خودروها کاست .برنامهریزی مشارکت واحدهای مصرف-
کننده را ميتوان با وارد نمودن واحدهای ذخیرهساز انرژی و خودروهای الکتریکي و محدودیتهای آنها کاملتر کرد.
برنامهریزی مصرف و پاسخگویي بار ،به دلیل کاهش اوج مصرف ،هزینههای تولید و انتقال برق را کاهش ميدهد.
همچنین ،این برنامهها مصرفکنندگان را نیز از فواید خود بهرهمند ميکنند .مصرفکننده ،مصرف خود را از ساعتهایي که برق
گران است به ساعتهای ارزانتر منتقل ميکند و خود به خود هزینهها را کاهش ميدهد .همچنین با اجرای برنامه پاسخگویي
بار ،اصالح اوج بار 1در منحني بار صورت ميگیرد .اصالح قله بار باعث ميشود که واحدهای گران که الزم است در زمانهای
اوج مصرف وارد مدار تولید شوند ،خاموش بمانند و بدین ترتیب هزینههای تولید کاهش یابد .همچنین ،این موضوع ،موجب آزاد
شدن ظرفیت تولید و به تعویق افتادن سرمایهگذاریها جهت گسترش شبکه ميگردد .به صورت غیرمستقیم مصرفکنندگان اثر
این کاهش هزینهها را در تعرفههای برق خود خواهند دید .زیرا کاهش هزینههای تولید و انتقال باعث کاهش قیمت تمام شده
برق ميشود و از آنجا که تعرفههای برق رابطه مستقیم با قیمت تمام شده بازار دارند ،تعرفهها و درنتیجه پول برق مصرفکننده
کاهش ميیابد .لذا مکانیسمهایي که برای تغییر بار مشترکین استفاده ميشوند دارای پیچیدگي فراواني بوده و ارائهدهندهی
چالش برای قابلیت اطمینان شبکه ميباشند .به عبارتي هم نفوذ بارهای جدید و هم نحوهی کنترل آنها با توجه به ویژگيهای
مطرح شده چالش پیش روی پایای شبکهی تولید برق است.
 درک محرکهایي که باعث تغییر ترکیب بار ميشوند.
محرکهای مختلفي برای تغییر ترکیب بار وجود دارد که در بخشهای دیگر گزارش مورد بررسي قرار ميگیرند .بعضي از
این محرکها بهخوبي درک و بررسي شدهاند ،لیکن تعدادی از این محرکها ممکن است احتیاج به ارزیابي بیشتر داشته باشند.
برای مثال تغییرات آبوهوایي در یک منطقه ميتواند موجب تغییر الگوی بار گردد .هوای گرمتر در فصل تابستان ممکن است
پیک را از فصل زمستان به فصل تابستان انتقال دهد .مثال دیگر تولیدات پراکنده است که ميتواند موجب تغییر بار یک شبکه
1- Peak shaving
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شود .هرچند که تولیدات پراکنده مربوط به حوزهی تولید هستند ،لیکن  DGیک مکانیسم کاهش بار است و نفوذ زیاد این منبع
مي تواند موجب به وجود آمدن یک منحني بار معکوس مشابه منحني اردکي کالیفرنیا که در شکل  6-2نیز نشان دادهشده
است ،بشود.

شكل  :6-2منحنی بار اردکی شكل کالیفرنیا در ایاالت متحده آمریكا []16

-1-2-4

بازنشسته کردن واحدهای تولید سنتی

سیستمهای بزرگ تولید توان امروزی وابسته به تولیدات سنتي تولید توان از قبیل نیروگاههای آبي ،هستهای و حرارتي بوده
و هستند .در حالتي که تولید توان توسط این منابع صورت پذیرد ،عالوه بر توان خروجي ،خدمات ضروری مربوط به پایایي،
پاسخ فرکانسي ،اینرسي سیستم و کنترل ولتاژ نیز ارائه ميگردد .با از مدار خارج شدن واحدهای سنتي ،انرژی و خدمات ارائه
شده توسط آنها باید جایگزین گردد .در بعضي از موارد منبع تولید جایگزین شده ميتوانند خدمات یکساني را ارائه دهد ،مانند
نیروگاه گاز طبیعي که جایگزین نیروگاه زغالسنگ گردد؛ اما در مواردی دیگر ،تولیدات جایگزین برای تولید توان نميتوانند
خدمات مشابه تولیدات از مدار خارجشده را ارائه کنند .برای نمونه در حالتي که تولیدات خورشیدی جایگزین تولیدات سنتي شود.
 -1-2-4-1پیشزمینه

در دههی گذشته درصد منابع تولید سنتي در سبد تولید توان سیستمهای قدرت کاهش یافته است .به عنوان مثال در غرب
آمریکای شمالي ،درصد منابع تولید سنتي از  96به  87درصد رسیده است و همچنین تولیدات گازی نیز  25درصد افزایش
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یافتهاند .انتظار ميرود این روند با توجه به از بازنشسته شدن واحدهای زغالسنگ و کاهش تعداد نیروگاههای آبي و هستهای
ادامه داشته باشد [ .]6هرکدام از انواع منابع تولید سنتي و همچنین تولیدات موجود برای جایگزین کردن آنها خود ارائهدهندهی
چالشي خاص هستند .در ایران نیز روند تغییرات استفاده از منابع تولید انرژی را ميتوان به صورت زیر بیان کرد [:]17
 نیروگاههای چرخهی ترکیبي
پیشبیني ميشود ظرفیت نامي نیروگاههای چرخهی ترکیبي تا پایان سال 1393به مقدار  19993مگاوات افزایش یابد .البته
بعضي از نیروگاههای مزبور به صورت گازی ميباشد که بهتدریج به چرخه ترکیبي تبدیل ميشوند .در سال  1388ظرفیت
نیروگاههای چرخه ترکیبي  13664مگاوات بوده است و ظرفیت این نیروگاهها تا پایان سال  1393به  33657مگاوات بالغ
خواهد گردید .تولید برق کشور به وسیله نیروگاههای چرخه ترکیبي ،افزایش بازدهي ،کاهش مصرف سوخت فسیلي و اثرات
مثبت زیست محیطي را به دنبال دارد بهعالوه نصب این نیروگاهها سریعتر و سهلتر از نیروگاههای بخاری انجام ميشود.
 نیروگاههای گازی
هزینه سرمایهگذاری پایین ،دوره احداث کمتر ،هزینههای ثابت بهرهبرداری کمتر ،راهاندازی سریعتر ،قدرت مانور بارگیری
بیشتر و امکان ساخت داخل بخش اعظم تجهیزات نیروگاههای گازی نسبت به سایر نیروگاهها به خصوص نیروگاههای حرارتي،
از مزایایي است که به این نوع نیروگاهها توجه بیشتری در گذشته شده است .الزم به ذکر است با بهرهبرداری از هر واحد بخش
بخار نیروگاههای چرخهی ترکیبي ،واحدهای گازی مربوطه از آمار نیروگاههای گازی حذف ميشود و به آمار نیروگاههای
چرخهی ترکیبي افزوده ميگردد .این نیروگاهها عمدتاً تأمینکننده بار پیک ميباشند.
 نیروگاههای بخاری
محدودیت در تأمین گاز طبیعي نیروگاهها طي سالهای گذشته و همچنین افزایش قیمتهای سوخت بخصوص گازوئیل
سبب شده است که استفاده از نیروگاههای بخاری و احداث واحدهای جدید در برنامه وزارت نیرو قرار گیرد لذا عالوه بر احداث
دو واحد  320مگاواتي توسعه نیروگاه بیستون برای سال  1391و 2600 ،1392مگاوات نیروگاه بخاری دیگر نیز که شامل 650
مگاوات زغالسنگ سوز ميباشد ،در سالهای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید .از انتظار ميرود تا سال  1393سهم این
نیروگاهها معادل  21/2درصد از کل ظرفیت نیروگاههای کشور باشد.
 نیروگاههای برقآبي
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احداث نیروگاههای برقآبي به خاطر عدم استفاده از سوختهای فسیلي ،عدم تولید آالیندههای زیست محیطي ،کنترل
سیالبها ،رهاسازی کنترل شده آب و تولید برق ارزان و سایر مزایای دیگر ،همیشه مورد توجه بودهاند .البته با توجه به نیاز این
نیروگاهها به تولیدات آبي مشکالتي نیز در برابر استفاده گسترده از آنها وجود داشته است .پیشبیني ميشود با بهرهبرداری از
نیروگاههای برقآبي در دست ساخت ،ظرفیت نیروگاههای آبي ميتواند به معادل  13/7درصد از کل ظرفیت نیروگاهي کشور
برسد که شامل نیروگاههای برقآبي کوچک و تلمبه ذخیرهای ميباشد .نیروگاههای برقآبي به دلیل قدرت مانور باالی
بهرهبرداری ،از اهمیت ویژهای در پایداری شبکه دارند.
 نیروگاه هستهای
انرژی هستهای پاکترین و ارزانترین انرژی است .هم اکنون /42نیروگاه اتمي  0درصد تولید انرژی در دنیا از طریق 17
نیروگاه اتمي نیز در حال ساخت است .بررسيهای  30که بخش عمدهای از آن در آمریکا و اروپا قرار دارد تولید ميشود و حدود
مختلف نشان ميدهد رشد نسبي تولید برق از نیروگاههای هستهای طي دوره  20ساله آینده ،اجتنابناپذیر خواهد بود ،بهطوری
که برنامهریزی و تدوین استراتژی انرژی در سایه راهبردهای متعارف و متکي به تولیدات انرژیهای سنتي ،دیگر جوابگوی
اهداف توسعه پایدار به ویژه در کشورهای در حال توسعه نخواهد بود .بر اساس برخي از پیشبینيها ،ظرفیت نیروگاههای
 [17].هستهای در دنیا از  372هزار مگاوات در سال  2007به حدود  481هزار مگاوات در سال  2030افزایش خواهد یافت
 نیروگاههای تولید پراکنده و تولید همزمان برق و حرارت ( CHPو )DG
استفاده از نیروگاههای تولید پراکنده با راندمان باال در شبکههای توزیع سبب کاهش تلفات و کاهش مصرف سوخت
ميگردد و در صورتي که در کنار این نوع واحدها در مناطق مناسب تأسیسات مربوط به تولید حرارت ،آب گرم و یا آب
شیرینکن نصب گردند ،راندمان آنها نزدیک به دو برابر ميشود .لذا احداث این نوع نیروگاهها سبب افزایش راندمان و در
نتیجه کاهش مصرف سوخت ميگردد .پیشبیني شده است که تا پایان برنامه پنجم حدود  2000مگاوات از این نوع نیروگاهها
توسط بخش خصوصي و دولتي به ظرفیت نیروگاهي کشور اضافه گردد.
 -1-2-4-2چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني از مدار خارج شدن واحدهای تولید سنتي را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 برنامهریزی برای محدودیتهای واحدهای آبي
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ظرفیت تولیدات آبي در دههی گذشته کاهش اندکي داشته است و لذا نقش این واحدها در سبد تولید توان آینده باید با دقت
بررسي گردد .با توجه به سیاستها و آییننامههای موجود احتمال افزایش قابلتوجه این تولیدات در آیندهی نزدیک کم است.
بهعالوه سیاستها و آییننامههای جدید برای استفاده از آب در خنکسازی نیروگاه و قوانین زیستمحیطي ،موجود بودن
تولیدات آبي و استفاده از آنها را مورد تأثیر قرار ميدهد .بنابراین این عوامل باید در هنگاميکه نقش تولیدات آبي در
برنامهریزی و بهرهبرداری ارزیابي ميگردد ،در نظر گرفته شوند.
 ارزیابي مجدد نقش نیروگاههای هستهای
مقدار توان تولیدی از انرژی هستهای در کشورها و درنتیجه در سیستمهای تولید برق مختلف ،متفاوت است .لیکن عواملي
مانند اوضاع سیاسي ،آبوهوایي ،آییننامهها و فرایندهای اقتصادی ميتوانند در نحوهی استفاده از این انرژی در آینده تأثیرگذار
باشند .برای مثال موسسهی  EPRIتحقیقاتي را انجام ميدهد تا تضمین کند انرژی هستهای به عنوان یک گزینهی قابلاعتماد
منبع تولید برق سالم ،اقتصادی و پاک با عدم انتشار گازهای گلخانهای باقي بماند .از طریق همکاری جهاني با اپراتورهای
نیروگاه هستهای ،سازمانهای نظارتي و دیگر سازمانهای پژوهشي EPRI ،تکنولوژیهای مقرون به صرفه را که استفاده از
دارایيهای هستهای موجود را ماکزیمم ميکند و از استقرار تکنولوژیهای جدید هستهای پشتیباني ميکند را توسعه ميدهد.
برنامههای تحقیقاتي در زمینهی قابلیت اطمینان در سطح تولید هستهای عبارتاند از [:]18
 قابلیت اطمینان تجهیزات
قابلیت اطمینان تجهیزات نیروگاه هستهای به پیادهسازی و نصب موفقیت آمیز مهندسي و دقیق ،بهرهبرداری ،تعمیر و
نگهداری و شیوههای جایگزین قطعات توسط کارکنان آموزش داده شده بستگي زیادی دارد .تحقیقات قابلیت اطمینان
تجهیزات  EPRIعوامل عملکرد انساني ،برنامهریزی و فني را در مطالعات تحقیقي در مورد ابزارها ،تکنیکها و روشهای
پیادهسازی در نظر ميگیرد که ميتواند ایمني و قابلیت اطمینان کلي واحد تولید هستهای را افزایش دهد .این برنامهها به قرار
زیر ميباشند :ابزار دقیق و کنترل ،1تعمیر و نگهداری واحدهای هستهای با برنامههای کاربردی 2و مهندسي واحد تولیدی
()QA

3

 قابلیت اطمینان سوخت
1- Instrumentation and Control
2- Nuclear Maintenance Application Center
)3- Plant Engineering (QA
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کمبود و در دسترس نبودن به موقع سوخت و مسائل بهرهبرداری ميتواند متحمل دهها میلیون دالر هزینه برای هر بار
وقوع رویداد گردد .تحقیقات قابلیت اطمینان سوخت  EPRIپایههای فني برای اجتناب از این مشکالت با بررسي ریشههای آن،
تجزیه و تحلیل میلههای سوخت از کار افتاده 1و توسعه دستورالعملهای قابلیت اطمینان سوخت را پایهریزی و توسعه ميدهد.
تحقیقات بلندمدت قابلیت در دسترس بودن مفاهیم سوخت پیشرفته را ارزیابي ميکند که ميتواند زمان بیشتری را برای کاهش
اقدامات در شرایط حادثه ارائه کند.
 پیری /تخریب مواد
عملکرد طوالنيمدت و یکپارچگي ساختاری اجزای نیروگاه هستهای را ميتوان از طریق درک باال از خواص مواد،
مکانیسمهای خوردگي ،فعل و انفعاالت شیمیایي آب و شیوههای بهرهبرداری و مدیریت واحد تولید هستهای افزایش داد.
تحقیقات پیری و تخریب مواد  EPRIکمک ميکند تا صاحبان نیروگاههای هستهای عمر واحد تولیدی خود را ماکزیمم کنند،
تکنولوژیها را برای رسیدگي به پیری و تخریب مواد توسعه دهند ،حوادث را پیشبیني و از آن جلوگیری کنند و ظرفیت،
قابلیت اطمینان و در دسترسپذیری واحد را بهبود دهند.
 مدیریت ریسک و ایمني
تکنیکهای ارزیابي ریسک و ایمني صاحبان نیروگاه هستهای را قادر ميسازد تا طراحي ،تعمیر و نگهداری و تصمیمگیری-
های بهرهبرداری مناسبتری اتخاذ کنند و به بهرهبرداری امنتر و مقرون به صرفهتر واحدهای هستهای کمک ميکندEPRI .

مدلهای ریسک و ایمني را توسعه و تصحیح ميکند تا اطمینان حاصل شود که تصمیمگیریها بر مبنای این مدلها ،تجربه-
های بهرهبرداری و پیشرفتهای محاسباتي کنوني را منعکس کند .فعالیتهای پژوهشي همچنین کمک ميکند تا ریسکهای
ناشي از سیستم داخلي واحد هستهای و خطرات خارجي از جمله زلزله ،سیل ،آتشسوزی ،گردباد و تهدیدات امنیتي کميسازی
گردد .لذا این اقدامات هم ميتواند قابلیت اطمینان این نیروگاهها را افزایش داده و هم موجب پررنگتر شدن نقش انرژی
هستهای در تولید برق گردد؛ بنابراین بسته به کشور مورد مطالعه برای محاسبات پایای باید جوانب مختلف این نیروگاهها در
نظر گرفته شود.

1- Failed Fuel Rods
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تأثیر تغییرات اقلیمی

تمدن صنعتي اگرچه از بسیاری جهات برای انسان ،پیشرفت ،رفاه ،آسایش و راحتي را به همراه آورده است اما برای
محیطزیست جهاني ،نه تنها دستاوردی نداشته است ،بلکه به عاملي برای تخریب و برهم زدن نظم زمین تبدیل شده است.
پدیدهی ماشیني شدن از سدهی  18میالدی ،بشر را به نیروی قدرتمندی تبدیل کرد تا توان هر نوع تغییری بر روی کرهی
خاکي زمین را به دست آورد و ساختههای دست خود را از جمله ماشین آالت ،ضایعات ،پسماندها ،گازهای آلوده و  ...به میزان
وسیعي در سطح زمین پراکنده کند .از همین جا بود که حیات محیطزیست به خطر افتاد؛ به عبارت دیگر صنعتي شدن برای هر
که و هر چه سودآور بود ،برای محیطزیست و آب و هوا تاکنون ،جز زیان و تخریب چیزی به همراه نداشته است .اکنون با
گذشت بیش از  2سده از حاکمیت صنعت بر جوامع ،تغییر اقلیم ( )Climate changeیا گرمایش زمین ()Global Warming
چالشي جهاني و تهدیدی جدی برای محیطزیست کرهی زمین به شمار ميرود که به گفتهی کارشناسان این حوزه ،عمدهترین
دلیل آن شدت یافتن فعالیتهای صنعتي انسانها است .سرعت فعالیتهای انساني تا جایي است که پدیدههای طبیعي حتي
فرصت خود پاالیي ندارند و وضعیتشان روز به روز در حال بدتر شدن است.
به گفتهی کارشناسان زمینشناسي پدیدههای طبیعي و آب و هوا در شرایط عادی قدرت خود پاالیي دارند و قادر هستند در
صورت به خطر افتادن حیات یا خارج شدن از سیر طبیعي ،خود را بازیابي کنند و به حالت طبیعي بازگردند .افزایش درجهی
حرارت ،ذوب شدن یخهای قطبي ،باال آمدن سطح آبهای آزاد و بينظمي در پدیدههای آب و هوایي از مهمترین پیامدهای
تغییر اقلیم محسوب ميشوند .کارشناسان حوزهی اقلیمشناسي معتقدند ،ایران نیز به همراه دیگر کشورهای جهان دچار تغییر
اقلیم شده است و در زمان حاضر نیز نشانههایي از دگرگوني اقلیمي در ایران قابل مشاهده است [.]19
تغییرات اقلیمي فرایندی است که در طول زمان و در خالل تغییرات آبوهوایي صورت ميپذیرد و این تغییرات برای
زمانهای مختلف قابل اندازهگیری است .اثرات ناشي از تغییرات اقلیمي محسوس هستند .این اثرات در بعضي از موارد قابل
اندازهگیری و همچنین برنامهریزی هستند .برای مثال خشکسالي یکي از اثرات فرایند بیابانزایي است که قابل اندازهگیری
بوده و تا حدودی ميتوان برای آن برنامهریزی کرد.
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 -1-2-5-1پیشزمینه

در کشورهای مختلف تغییرات جوی ميتواند روی شبکه تأثیرات متفاوتي بگذارد .چالش پیش روی این شبکهها شناسایي
اثرات این تغییرات جوی بهخصوص اثرهایي است که ممکن است روی قابلیت اطمینان تأثیر بگذارد .سپس الزم است که
طرحهایي برای کاهش اثرات و یا سازگاری با آنها توسعه داده شود .این فرایند ميتواند برای شرکتهایي که نواحي بزرگي را
زیر پوشش خود دارند ،پیچیدهتر باشد .در ایران ناهنجاریهای اقلیمي مانند طوفانها ،خشکساليهای بلندمدت و روند دار بودن
تغییرات دما و بارش نشاندهندهی عمق اثرات تغییر اقلیم است و تنها افزایش سطح آب دریاها نشانهی تغییر اقلیم نیست بلکه
به مفهوم واقعي ميتوان نشانههایي از این پدیده را در کشور مشاهده کرد .تولیدات مختلف از رشد روزافزون بیابانها ،تغییر
الگوی بارش کشور ،از بین رفتن یا کاسته شدن قابل مالحظه ذخایر برفي مناطق کوهستاني و یخچالي ،افزایش دما و روند
کاهشي مقدار بارش خبر ميدهند این عوامل روشن و معنادار ضمن وقوع همزمان ،همگي با حرکت در جهت منفي نشان از
وقوع پدیدهی تغییر اقلیم دارند.
 -1-2-5-2چالشها

چالشهای مربوط به تغییرات اقلیمي از نظر زماني به دو دسته تقسیم ميشوند .اثرات کوتاهمدت که مطرح کنندهی
چالشهایي در حوزهی بهرهبرداری و اثرات ناشي از تغییرات اقلیمي بلندمدت که چالشهایي را در حوزهی برنامهریزی ارائه
ميدهند .پاسخ به این چالشها در قالب سیاستها و قوانین جدید خود ميتواند مطرح کنندهی چالشهای جدید باشد.
 مدیریت تأثیر تغییرات اقلیمي در حوزهی بهرهبرداری
در ادامه نتایج تغییرات اقلیمي که ميتواند در بهرهبرداری سیستم تأثیرگذار باشد ،لیست گردیده است.
 دما -تغییرات دما شامل تغییر در میانگین دما و کمینه و بیشینهی دما ميشود .افزایش و یا کاهش دماهای بیشینه و
کمینه ميتواند الگو و اندازهی پیکبار را تغییر دهد .حوادث ناشي از تغییرات دما ميتواند مانند گرمترین روز یا
سردترین روز سال و یا مانند گرمترین تابستان ثبتشده در  20سال گذشته با وسعت بیشتری باشند.
 حوادث مربوط به آبوهوای بد -حوادث مربوط به آبوهوای بد مانند طوفانها ميتوانند با تغییرات جوی افزایش
یابند .آثار این حوادث ميتواند متمرکز و یا پخش شده در طول زمان باشد .بهطور مثال ،طوفانها ميتوانند
زیرساخت های فیزیکي را تخریب و یا شرایطي را به وجود بیاورند ،مانند سیل ،که نتوان توان را به مشترکین بازگرداند.
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در مقابل افزایش تعداد رعد و برق در طول چند ده سال ممکن است موجب قطع لحظهای سیستم انتقال شود .در سال
 2013در ایاالت متحده بیشترین دلیل قطعيهای سیستمهای انتقال ،رعد و برق بود .آثار ثانویهی شرایط بد
آبوهوایي مانند قطع درختان و آتشسوزیهای گسترده نیز خود چالشي برای پایایي شبکه محسوب ميشود.
 آتشسوزیهای وسیع -هرچند که آتشسوزی خود از جمله حوادث آبوهوای بد محسوب نميشود ،لیکن آبوهوای
بد ميتواند موجب ایجاد یا گسترده شدن آتشسوزی بشود .آتشسوزی به عنوان خطری فیزیکي برای زیرساختها
محسوب ميشود .دود ،گرما و شعلههای ناشي از آتشسوزی ميتواند عملکرد سیستم انتقال را مختل نماید .هرساله
آتشسوزیها موجب تخلیهی نیروگاههای تولید برق ميشوند.
 برنامهریزی برای آثار شرایط جوی بد با هدف حفظ کفایت تولید
تغییرات آبوهوایي ممکن است روی کفایت تولیدات در آینده تأثیر بگذارد و چالشهایي ایجاد شود که باد در نظر گرفته
شوند .در زیر دو نمونه اصلي آورده شده است:
 بارش -تغییرات در بارش شامل کاهش و یا افزایش مقدار بارندگي به همراه جابهجایي زماني در چرخهی بارش
است .این تغییرات ميتواند روی مقدار برف ،دبي رودخانهها و دسترسي به آب برای خنکسازی نیروگاهها تأثیر
بگذارد .برای مثال  Pacific Northwestممکن است در چند دههی آینده بارندگي بیشتری را در بهار داشته
باشد و این ميتواند در دسترسي به تولیدات آبي برای خنکسازی مؤثر باشد.
 دما -تغییرات مربوط به میانگین دما چالشهایي را در حوزهی برنامهریزی مطرح ميکنند .این نوع از تغییرات
دارای پتانسیل تغییر دائمي الگوی بار است.
 مقابله با اثرات کوتاهمدت و درازمدت خشکسالي
خشکسالي در اثر تغییر در بارشهای سالیانه و همچنین افزایش دما در مدتزماني طوالني به وجود ميآید .خشکسالي
موجب به وجود آمدن چالش برای سیستم قدرتي است که به تولیدات آبي هم به عنوان سوخت و هم به عنوان خنککننده
وابستگي باالیي دارد .بهعالوه آب یک کاالیي رقابتي بین صنعتهای مختلف به حساب ميآید .کمبود تولیدات آبي در اثر
خشکسالي باعث شدت گرفتن این رقابت ميشود .به عبارتي کمبود آب موجب اولویتبندی صنایع مختلف از قبیل کشاورزی
و  ...برای استفاده از آب ميشود.
 پاسخ به سیاستهای جدید در رابطه با تغییرات اقلیمي
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سیاستهای جدید وضعشده مربوط به آثار ناشي از تغییرات اقلیمي تمامي ابعاد شبکه را از مقدار تقاضا (به عنوان مثال
افزایش نفوذ خودروهای الکتریکي) تا کفایت تولید (به عنوان مثال استانداردهای سبد تولیدات تجدید پذیر) تحت تأثیر قرار
ميدهد .مقدار زیادی از تولیدات گازهای گلخانهای مربوط به صنعت برق است .لذا در راستای جلوگیری از آثار تغییر شرایط
اقلیمي ميتوان سیاستها و قوانین مختلفي برای این صنعت وضع کرد .بهعالوه قوانین وضعشده برای کاهش آلودگي سایر
صنایع مانند بخش حملونقل ميتواند روی صنعت برق نیز تأثیر بگذارد.

 -1-3چالشهای تولیدات متغیر
چالشهای قابلیت اطمیناني تولیدات متغیر به زیردستههای نفوذ تولیدات متغیر ،متعادلسازی تغییرات و تولیدات پراکنده
تقسیمبندی ميشوند که در ادامه مورد بررسي قرار ميگیرند.
-1-3-1

ورود تولیدات متغیر به سیستم

نفت و مشتقات آن از سرمایههای ارزشمند ملي و حیاتي کشور ميباشند که مصرف غیر بهینه آنها گاهي زیانهای
جبرانناپذیری را ایجاد مينماید ،از اینرو صاحبنظران و کارشناسان به دنبال تولیداتي هستند که به تدریج جایگزین سوخت-
های فسیلي نمایند .سوختهای فسیلي آلودگيهای زیست محیطي بي شماری را اعمال ميکنند ،به عبارت دیگر از یک طرف
در نتیجه سوختن مواد فسیلي گازهای سمي وارد محیطزیست شده و تنفس انسان را دچار مشکل ميکنند و محیطزیست را
آلوده نموده و از طرفي دیگر تراکم این گازها در جو زمین مانع خروج گرمــا از اطراف زمین ميشود و باعث افزایش دمای هوا
و تغییرات گسترده آب و هوایي در زمین ميگردد که تأثیرات گلخانهای نامیـده ميشود.
متخصصان بر این باورند که با استفاده از انرژیهای پاک نظیر انرژی خورشیدی ،بادی ،زمینگرمایي ،هیدروژن و غیره
بهجای انرژیهای حاصل از سوختهای فسیلي ،از آلودگيهای زیست محیطي و خطرات مترتب بر آن جلوگیری خواهد شد .از
سوی دیگر انرژیهای فسیلي مانند نفت ،گاز و زغالسنگ سرانجام روزی به پایان خواهند رسید و با پایان گرفتن آنها تمدن
بشری که بستگي مستقیم به انرژی دارد دچار یک چالش جدید و بزرگ خواهد شد .این امر سبب شده است که کشورهای
توسعهیافته صنعتي با جدیت هر چه تمامتر استفاده از سایر انرژیهای موجود در طبیعت و به خصوص انرژیهای تجدید پذیر را
مورد توجه قرار دهند .استفاده از انرژی خورشید ،باد و امواج دریا ،زمینگرمایي ،هیدروژن و  ...که به انرژیهای تجدید پذیر
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موسوماند مستلزم مطالعات و تحقیقات فراواني ميباشد که قبل از استفاده باید انجام گیرند .به دلیل اینکه سوخت منابع تولید
برق استفاده کننده از انرژیهای تجدیدپذیر قابل کنترل نبوده و به صورت متناوب در دسترس هستند ،منابع تولید متغیر نیز
نامیده ميشوند .مجموعهی انرژیهای تجدید پذیر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه از جاذبه بیشتری برخوردار است.
بنابراین در برنامهها و سیاستهای بینالمللي از جمله در برنامههای سازمان ملل متحد در راستای توسعه پایدار جهاني ،نقش
ویژهای به تولیدات تجدیدپذیر انرژی محول شده است؛ اما سازگار کردن این تولیدات انرژی با سیستم فعلي مصرف انرژی
جهاني هنوز با مشکالتي همراه بوده که بررسي و حل آنها حجم مهمي از تحقیقات علمي جهان را در دهههای اخیر به خود
اختصاص داده است .بنابراین استفاده از تولیدات جدید انرژی بهجای تولیدات فسیلي امری الزامي است .سیستمهای جدید
انرژی در آینده باید متکي به تغییرات ساختاری و بنیادی باشد که در آن تولیدات انرژی بدون کربن نظیر انرژی خورشیدی و
بادی و زمینگرمایي و کربن خنثي مانند انرژی بیوماس مورد استفاده قرار ميگیرند [.]20
 -1-3-1-1پیشزمینه

در سالهای اخیر نفوذ تولیدات متغیر در سیستمهای تولید برق افزایش قابلتوجهي داشته است .بیشترین افزایش مربوط به
انرژی بادی بوده است .هر چند که رشد سلولهای خورشیدی در دو سال اخیر در بعضي از کشورها چون ایاالت متحده از
انرژی بادی پیش گرفته است .نمودار مربوط به افزایش نفوذ تولیدات بادی و خورشیدی در ایاالت متحده در شکل  7-2نشان
دادهشده است.

شكل  :7-2نفوذ تولیدات متغیر بادی و خورشیدی در آمریكا (بر حسب ]6[ )MW
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در کل پیشرفت فناوری انرژیهای تجدیدپذیر ،طي چند سال گذشته ،در دنیا به کاهش هزینهی تمامشدهی برق حاصل از
آن انجامیده و با افزایش حاشیهی سود ،رشد این صنعت ،شتاب باالیي داشته است .نیروگاههای بادی ،نیروگاههای خورشیدی،
نیروگاههای زمینگرمایي و نیروگاههای زیستتوده از جمله مهمترین منابع تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر به شمار ميروند.
در سال  2011مجموع سرمایهگذاری در زمینهی استفاده از تولیدات تجدیدپذیر انرژی در سطح دنیا به  260میلیارد دالر
رسید .افزایش سرمایهگذاری در این زمینه ،سهم این انرژیها را در تولید برق از  2درصد در سال  2000به  7/3درصد در سال
 2012رسانده است (شکل )8-2؛ به عبارت دیگر ،سهم انرژیهای تجدیدپذیر طي  10سال ،بیش از  3برابر شده و ظرفیت
تولید برق تجدیدپذیر در دنیا از کل ظرفیت نصبشدهی نیروگاهي به  390هزار مگاوات رسیده است .به بیان ساده ،این میزان
معادل  5برابر ظرفیت نیروگاههای تولید برق در ایران است .در نمودار شکل  9-2به تفکیک ،روند رشد تولید برق از انواع
انرژیهای تجدیدپذیر طي سالهای  2000تا  2011مشاهده ميشود.

شكل :8-2سهم برق تجدیدپذیر از کل ظرفیت تولید برق در دنیا به درصد []21

در میان انواع تولیدات تجدیدپذیر انرژی ،فناوری توربینهای باد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است .در این مدت،
سهم انرژی باد که در سال  2000کمتر از  0/5درصد بوده ،با رشدی نمایي در سال  2010به  4.6درصد رسیده است .با رشد
فناوری توربینهای بادی و کاهش قیمت تمامشدهی آنها طي این دورهی  10ساله ،ظرفیت نیروگاههای بادی نصبشده در
جهان ،بهطور متوسط ساالنه  28درصد رشد داشته و به بیش از  10برابر افزایش یافته است .کشورهای چین ،آمریکا ،آلمان،
اسپانیا و هند در این زمینه پیشتازند.
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شكل :9-2روند افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در مجموع ظرفیت نیروگاههای دنیا []22

انرژی خورشیدی که در سال  2000سهم ناچیزی در تولید برق داشت ،در سال  2007از انرژی زمینگرمایي و پس از آن ،از
انرژی زیستتوده پیشي گرفته است و پس از انرژی بادی ،در جایگاه دوم قرار دارد .بررسي روند رشد فناوری تولید برق
خورشیدی نشان ميدهد استفاده از آن با رشدی مشابه انرژی باد در حال گسترش است .البته قیمت تمامشدهی باالتر نسبت به
انرژی باد ،استفاده از آن را همچنان در اولویت پایینتری قرار ميدهد .در مقایسه با نیروگاههای باد ،نیروگاههای خورشیدی
هزینهی تمامشدهی باالتری دارند که بهطور متوسط  2تا  3برابر نیروگاههای بادی است .کشورهای آلمان ،اسپانیا ،ژاپن ،ایتالیا
و آمریکا کشورهای پیشتاز در این زمینه محسوب ميشوند.
پس از این دو فناوری ،انرژی زیستتوده با سهم  1درصد از کل تولید برق قرار دارد .در حال حاضر در کشورهای اروپایي از
درختان و گیاهاني که دارای رشد سریع هستند به عنوان یک منبع زیست توده برای تولید برق استفاده ميشود .لیکن باید به
این نکته توجه داشت که استفاده از این تولیدات دارای چالش نیاز به غالت و دانههای روغني در تأمین نیازهای غذایي کشور
است .کشورهای آمریکا ،برزیل ،آلمان ،اسپانیا و هند بیشترین سهم تولید برق را با استفاده از زیستتوده به خود اختصاص
دادهاند.
سهم انرژی زمینگرمایي در تولید برق ،به علت وجود محدودیت در مناطق قابل احداث و هزینههای باالی سرمایهگذاری،
از  0/2درصد تجاوز نميکند .این فناوری نیز مشابه فناوری تولید برق با انرژی زیستتوده ،در سالیان اخیر ،رشد چنداني نداشته
است و البته کشورهای آمریکا ،فیلیپین ،اندونزی ،مکزیک و ایتالیا در این زمینه پیشرو هستند.
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همچنان که اشاره شد ،وضعیت توسعهی انرژیهای تجدیدپذیر در دنیا نشان ميدهد که نیروگاههای بادی در میان انواع
روشهای تولید برق تجدیدپذیر ،بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند و رشد چشمگیری را در سالهای گذشته تجربه
کردهاند .نیاز به تنوعبخشي در سبد تولید برق کشور ایران ،اهمیت توجه به این فناوری را در مقایسه با سایر فناوریهای تولید
برق تجدیدپذیر ،دوچندان کرده است .در سالهای اخیر گرایش به توربینهای بادی در کشور ایران افزایش قابل توجهي داشته
است .ورود منابع تولید متغیر با توجه به عدم قطعیت آنها پایایي شبکه را با چالشهای متنوعي رو به رو ميسازد که در بخش
بعدی این چالشها مورد بررسي قرار ميگیرند.
 -1-3-1-2چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني ورود تولیدات متغیر را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 یافتن و درک محرکها
بسیاری از محرکهای تولیدات متغیر از کنترل صنعت برق و رگوالتورهای آن خارج است .سیاستگذاریهای مربوط به
مسائل زیستمحیطي ،اقتصادی و اجتماعي مهمترین محرکهای تولیدات متغیر هستند .نمونههایي از این سیاستگذاریها در
زیر لیست گردیده است.
 استاندارد سبد انرژیهای تجدیدپذیر
 مشوقهای مالیاتي برای استانهایي که از تولیدات بادی و خورشیدی بیشتری استفاده ميکنند.
 برنامههای ایجاد اعتبار برای توسعهی انرژیهای تجدیدپذیر
 مقررات وضعشده مربوط به طرح تولید توان پاک
بازنشسته شدن نیروگاههای تأمین بار پایه مانند نیروگاههای زغالسنگ ميتواند موجب افزایش تولیدات متغیر در آینده شود.
جایگزین کردن نیروگاههای تأمین بار پایه با تولیدات متغیر باعث به وجود آمدن چالش چندوجهي ميشود .فاکتور ظرفیت و یا
به عبارتي نسبت توان متوسط به توان نامي تولیدات توان بادی از تولیدات نیروگاههای زغالسنگ کمتر است .بنابراین ظرفیت
نصبشدهی بیشتری از تولیدات بادی و خورشیدی برای جایگزین کردن نیروگاههای زغالسنگ از مدار خارجشده مورد نیاز
است .چالش دیگر متغیر بودن تولیدات بادی و خورشیدی است .تغییر و چالش بزرگي که شبکه با آن روبهرو ميشود ،این است
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که تولیدات بادی و خورشیدی ممکن است برخالف نیروگاههای زغالسنگي توانایي فراهم کردن خدمات ضروری پایایي (مانند
ظرفیت ثابت و تولید مطمئن ،تولید بار پایه) را نداشته باشند.
 مدیریت عدم قطعیتها
عدم قطعیت و کنترلپذیری باد و خورشید موجب به وجود آمدن چالشهای بهرهبرداری ميشود .در دههی گذشته آنالیز و
بررسي اطالعات و دادههای به دست آمده از انرژی بادی و خورشیدی باعث پیشرفت محققان در زمینهی پیشبیني الگوهای
باد و خورشید شده است .با این وجود هیچ پیشبیني خالي از عدم قطعیت نیست .تغییرات ناگهاني در تابش خورشید و یا وزش
باد ميتواند موجب افزایش یا کاهش سریع انرژی خروجي شود.
 متعادلسازی تغییرات تولیدات تجدید پذیر
تغییرات تولیدات متغیر از دو شکل است :یکي موتاه مدت و دیگری میان مدت و فصلي .متعادلسازی تغییرات تولیدات بادی
و خورشیدی یک چالش پیشرو است .منابع تولید توان موجود باید انعطاف الزم برای مقابله با هرگونه تغییر غیرعادی در
خروجي تولیدات متغیر را داشته باشند .گزینههای پیشرو برای متعادلسازی این تغییرات در ادامهی این گزارش مورد بررسي
قرار ميگیرد.
-1-3-2

متعادلسازی تغییرات تولیدات تجدیدپذیر

برقراری تعادل بین بارها و تولیدات مبنای کار بهرهبرداران شبکه برق محسوب ميشود .برای تضمین پایایي شبکه و به
دست آوردن قابلیت اطمینان موردنظر باید تغییرات موجود متعادل گردند .دو عامل اصلي تغییرات در شبکه ،بارهای
مصرفکنندگان و منابع تولید متغیر هستند .افزایش نفوذ منابع تولید متغیر به انعطاف باالتری در بهرهبرداری شبکه برای
متعادلسازی تغییرات و مدیریت پایداری سیستم نیاز دارد.
 -1-3-2-1پیشزمینه

دسترسي به منابع تولید متغیر بهطور پیوسته در حال تغییر است .در بعضي از ماههای سال و ساعتهای روز شیب مربوط به
تولیدات متغیر مطابق شکل  10-2ممکن است به صورت ناگهاني در خالف الگوی تغییر بار افزایش یا کاهش یابد .عدم قطعیت
مربوط به زمان و مقدار این تغییرات متعادلسازی آنها را در شبکه به یک فرایند پیچیده تبدیل ميکند .هرچند که در حالت
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کلي متعادلسازی تغییرات بار و منبع یکسان است (تقاضا باید برابر تولید باشد) لیکن ویژگيهای تولیدات متغیر و قوانین زیست
محیطي مربوط به آنها ارائهدهندهی چالش است.

شكل  :10-2مقایسهی توان الكتریكی موجود از تولیدات بادی و خورشیدی و بار شبكه در  24ساعت

 -1-3-2-2چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني متعادلسازی تغییرات را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 برنامهریزی برای ایجاد قابلیت انعطاف مورد نیاز شبکه
انعطاف مورد نیاز ميتواند با تغییر ترکیب تولیدات موجود (به عنوان مثال اضافه کردن تولیدات گازی) و یا با استفاده از
مکانیسمهای بهرهبرداری (به عنوان مثال استفاده از ذخیرهسازهای انرژی و روشهای پاسخگویي بار) به دست آید .این گزینهها
هرکدام به برنامهریزی احتیاج داشته و دارای چالشهای مربوط به خود هستند .برای مثال افزایش استفاده از منابع تولید گازی
برای مدیریت تولیدات متغیر خود باعث افزایش وابستگي به تولیدات گاز طبیعي ميشود .وابستگي به تولیدات گازی دارای
چالش مخصوص به خود است که در یک بخش جداگانه بررسي گردیده است .ذخیرهسازی انرژی نیز در حال حاضر یک
گزینهی پر هزینه به شمار ميرود و به صورت گسترده مورد استفاده قرار نميگیرد .پاسخگویي بار نیازمند برنامههایي پیچیده
بوده و وابسته به قطع و یا کاهش داوطلبانهی بار مصرفکنندگان است لذا ممکن است برای تمامي زمینهها مناسب نباشد.
بهعالوه درصد شرکت در برنامههای پاسخگویي بار در طول زمان تغییر ميکند.
 نگهداشتن رزرو بهرهبرداری برای متعادلسازی تغییرات
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برای متعادلسازی تولیدات متغیر معموالً از رزرو بهرهبرداری مخصوص این کار استفاده ميشود .هزینهی استفاده از رزرو
باال بوده و ميتواند روی بهرهبرداری از سیستم تأثیر بگذارد .البته ميتوان از تغییر تولید واحدهای موجود نیز برای مطابقت با
خروجي واحدهای خورشیدی و بادی استفاده کرد .لیکن بیشتر تولیدات حرارتي باید یک سطح تولید کمینه را داشته باشند و
برای حالت شرح داده شده طراحي نشدهاند .کار اضافي واحدهای سنتي موجب فرسودگي بیشتر آنها شده و درنتیجه نرخ
قطعيها به همراه قطعيهای با مدتزمان بیشتر افزایش پیدا ميکند .توزیع دوبارهی واحدهای آبي نیز یکي دیگر از گزینهها
است ،لیکن این گزینه نیز ميتواند توسط عواملي چون قوانین زیستمحیطي محدود گردد.
-1-3-3

تولیدات پراکنده

تجدید ساختار در صنعت برق و دیگر بازارهای انرژی ،حساسیتهای زیست محیطي و نیز پیشرفتهای صنعتي در
بهکارگیری تولیدات انرژی تجدیدپذیر و بهبود راندمان در تولید برق ،استفاده از واحدهای تولید برق کوچک در شکلهای
مختلف را امکانپذیر ساخته است .حضور این واحدهای تولیدی تأثیرات متنوع مثبت و منفي را در سیستم قدرت به همراه دارد.
با توجه به اینکه طراحي و بهرهبرداری از سیستم قدرت اساساً بدون توجه به اثرات ناشي از حضور این واحدهای تولیدی تدوین
شده است ،طبعاً برای کاهش اثرات منفي و افزایش تأثیرات مثبت این تولیدات در سیستم ،ضمن شناسایي آنها ميبایست
تمهیدات الزم در مراحل نصب ،راهاندازی و بهرهبرداری از واحدها و نیز طراحي و راهبری سیستم در نظر گرفته شود .بيشک
بدون مطالعه و شناخت دقیق تأثیرات متقابل منابع تولید پراکنده و سیستم در حوزههای طراحي ،بهرهبرداری و مدیریت،
نميتوان انتظار داشت که دستیابي به مزایای متنوعي که در کنار بهرهگیری از این تولیدات در سیستم متصور است ،بهطور
کامل امکانپذیر باشد.
با وجود اینکه امروزه بیش از یک دهه از پیدایش جدی تولید پراکنده در سیستمهای قدرت ميگذرد ،هنوز یک اتفاق نظر در
خصوص تعریف  DGکه تمام جوانب آن را بهطور کامل در برگیرد وجود ندارد .تعاریفي که امروزه برای  DGارائه ميشود
بازهی وسیعي از تکنولوژیهای نوین تولید انرژی الکتریکي از واحدهای کوچک یک کیلوواتي و ژنراتورهای یک مگاواتي گرفته
تا مزارع بادی چند مگاواتي را در بر ميگیرد .فناوریهای مختلفي در زمره  DGجای ميگیرند که عبارتاند از توربینهای
احتراقي کوچک ،ژنراتورهای مبتني بر زیستتوده ،سیستمهای فتوولتاییک ،پیلهای سوختي ،توربینهای بادی ،میکرو
توربینها ،مجموعههای موتور ژنراتور و واحدهای آبي کوچک .اساساً  DGبه عنوان منبع توان الکتریکي برای تأمین بخشي از
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توان اکتیو مورد نیاز مشترکان استفاده ميشود [ .]23بنابراین با توجه به این تعریف ،الزامي به تولید توان راکتیو توسط DG

وجود ندارد ،با این وجود در بسیاری از فناوریهای مرتبط با  DGبهطور مستقیم یا غیر مستقیم امکان تولید توان راکتیو نیز
میسر است .با توجه به نیازمندیهای بار و نوع  DGکاربردهای مختلفي برای تولید پراکنده متصور است که عبارتاند از [:]23
 تغذیهی پشتیبان به منظور تأمین توان بارهای حساس مثل واحدهای صنعتي خاص و بیمارستانها در هنگام قطع برق
شبکه و ارتقای سطح قابلیت اطمینان؛
 تغذیهی بارها به صورت جدا از شبکه برای مناطق دور افتاده که به علت وجود موانع جغرافیایي برقرساني به آنها از
طریق شبکه بسیار گران تمام ميشود؛
 پیکسایي از طریق تأمین توان مورد نیاز بار در ساعات پیک که ميتواند هزینه برق مشترکان صنعتي را که بر مبنای
تعرفههای زماني محاسبه ميشود ،کاهش دهد؛
 تقویت ولتاژ سیستم در نواحي روستایي و دوردست که به شبکه نیز متصلاند؛
 تولید ترکیبي گرما و برق 1به منظور دستیابي به راندمان باالتر در مصرف انرژی؛
 تأمین بخشي از توان مورد نیاز در بار پایه؛
 به تعویق انداختن احداث و توسعه شبکه؛
 کاهش آلودگيهای زیست محیطي به خصوص برای تولیدات مبتني بر انرژیهای تجدیدپذیر؛
با افزایش نفوذها  DGممکن است ترکیب بار تغییر کند .بهعالوه همهی DGها مانند سایر واحدهای تولید بزرگ کنترل و
مانیتور نميشوند لذا ارائهدهندهی چالش هستند .تأثیر DGها روی قابلیت اطمینان در مقاالت مختلفي بررسي شده است .در
ادامه بهطور خالصه آثار تولیدات پراکنده روی قابلیت اطمینان لیست گردیده است.
از دیدگاه سیستم تولید ،حضور  DGبه عنوان منبع تولید توان ،موجب بهبود قابلیت اطمینان شده و نیاز سیستم به احداث
نیروگاههای بزرگ مرکزی را کاهش ميدهد .هرچند تعیین میزان این کاهش با توجه به تفاوتهای میان  DGو واحدهای
تولیدی مرکزی نیاز به تحقیق بیشتری دارد .حضور  DGاز چند جهت قابلیت اطمینان را تحت تأثیر قرار ميدهد:

)Combined heat and power (CHP

1
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 با توجه به اینکه بهرهگیری از منابع تولید پراکنده غالباً با کاهش بارگذاری تجهیزات سیستم همراه است و از سوی
دیگر نرخ وقوع خطا در تجهیزات با بارگذاری آنها رابطه مستقیم دارد ،ميتوان انتظار داشت حضور  DGموجب
کاهش احتمال وقوع خطا در تجهیزات شده و از این طریق احتمال خاموشي در سیستم را کاهش دهد.
 در سیستمهای توزیع به علت شعاعي بودن فیدرها ،بار تنها از یک مسیر تغذیه ميشود بنابراین برای افزایش قابلیت
اطمینان سیستم و ایجاد مسیرهایي دیگر برای تأمین بار در هنگام بروز خطا در تجهیزات سیستم ،فیدرها از طریق
کلیدهای مانور به یکدیگر وصل ميشوند .این کلیدها در حالت عادی باز هستند ولي در هنگام ایجاد خطا در سیستم و
قطع مسیر اصلي تغذیهی بار ،با بستن این کلیدها و ایجاد مسیر جدید تغذیه ،سعي ميشود تا بار قطع شده تا حد
امکان از طریق این نقاط تغذیه شوند .واحدهای ( DGدر صورتي که امکان تغذیهی بار به صورت ایزوله را دارا باشند)
در هنگام بروز خطا ميتوانند بخشي از بار قطع شده سیستم را بهطور جدا از شبکه تغذیه نمایند و از این طریق قابلیت
اطمینان سیستم را افزایش دهند .باید توجه داشت که در این حالت  DGميبایست توانایيهای الزم را برای تأمین بار
در کل بازهی زماني مورد نظر دارا باشد .در این مورد  DGهمانند یک نقطهی مانور عمل ميکند.
 اگر  DGبه هر دلیلي دارای امکان تغذیهی بار به صورت جدا از شبکه نباشد ،بهرهگیری از آن در کنار نقاط مانور
سیستم ميتواند موجب افزایش قابلیت تغذیهی نقاط مانور شده و از این طریق امکان تغذیهی بخش بیشتری از بار
قطع شدهی سیستم فراهم ميشود .این اثر ميتواند نیاز سیستم به داشتن نقاط مانور با قابلیت تغذیهی باال را کاهش
دهد.
عالوه بر تمام مزایایي که به کارگیری  DGدر شبکه دارد ،ورود  DGبه شبکه باعث به وجود آمدن مشکالتي نیز
ميگردد .ورود DGها باعث پیچیده شدن شبکه و سیستم حفاظتي آن ميگردد و کنترل شبکه مشکلتر ميگردد .اتصال
DGها به شبکه باعث افزایش هارمونیک شبکه ميگردد .با اتصال  DGبه شبکه بعضي از ویژگيهای شبکه دستخوش
تغییرات ميگردد برای مثال:
 مقدار نامي تجهیزات و سطح اتصال کوتاه:
با افزایش DGها سطح اتصال کوتاه شبکه افزایش ميیابد و باید مراقب بود که این سطح اتصال کوتاه از قدرت نامي
کلیدهای قدرت تجاوز نکند که در این صورت شبکه را با خطر روبرو خواهد ساخت.
 افزایش ولتاژ:
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وقتي  DGبه شبکه وصل ميشود شارش توان اکتیو و راکتیو خطوط دستخوش تغییرات ميگردد .تحقیقات نشان داده
است که وجود  DGباعث افزایش چشمگیری در ولتاژ انتهای خطوط بلند با امپدانس خط باال در حالت بار سبک ميگردد.
 تلفات :
تلفات یکي از مسایل مهمي است که در هنگام طراحي و پیادهسازی سیستم باید آن را مد نظر قرارداد .تلفات جز
جدایيناپذیر هر سیستم هستند .اما مقدار آن با توجه به طراحي سیستم متغیرميباشد .با ورود DGها بهرهبرداری از شبکه
با تغییرات مختلفي روبرو ميشود .شارش توان دو طرفه ميگردد .تلفات بسیار وابسته به مقدارتوان عبوری از خط هستند.
بنابراین ورود  DGها تأثیرات چشمگیری در تلفات خط خواهد داشت.
 کیفیت توان:
تولیدات پراکندهها تأثیرات قابل توجهي در کیفیت توان سیستمهای توزیع دارند .بسیاری از DGها از ادوات الکترونیک
قدرت در فصل مشترک خود با شبکه استفاده ميکنند ،که این ادوات تولید هارمونیک ميکنند و این مسئله را هنگام
طراحي باید مد نظر قرارداد .چون غفلت از این موضوع ممکن است باعث به وجود آمدن رزونانس در خازنها یا کابلها
گردد .اما با کنترل مناسب این ادوات ميتوان تأثیرات منفي آنها را از بین برده و همچنین در راستای افزایش قابلیت
اطمینان سیستم از آنها بهرهبرداری نمود.
 قابلیت اطمینان:
قابلیت اطمینان همواره از مهمترین مسایل هر سیستمي ميباشد .یکي از مهمترین بحثهای هر سیستم ،بحث قابلیت
اطمینان آن است .با ورود DGها روشهایي که برای اندازهگیری قابلیت اطمینان سیستمها استفاده ميشد نیز دستخوش
تغییرات گردیده است .مثالً حالتهای مختلف پدیده جزیرهای شدن نیز باید در مد نظر قرار گیرد ،درحاليکه قبالً چنین
چیزی وجود نداشت.
 حفاظت:
بیشتر تجهیزات حفاظتي که در سیستمهای قدرت وجود دارد بر مبنای شارش توان یک سویه از سمت نیروگاهها به
سمت بارها طراحي شدهاند .اما همانگونه که قبالً اشاره شد با ورود  DGاین شارشها به صورت دو طرفه گردیده که
این امر باعث به وجود آمدن مشکالت در عملکرد سیستمهای حفاظتي ميشود که باید طراحي جدیدی در
سیستمهای حفاظتي گنجانده شود.
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 -1-3-3-1پیشزمینه

در سالهای اخیر نفوذ  DGها در سیستم روبه افزایش بوده است به خصوص سلولهای خورشیدی که در سال  2013رشد
آنها در ایاالت متحده حتي از تولیدات بادی بیشتر بوده است [ .]24عوامل مؤثر در رشد استفاده از تولید پراکنده و نیز توجه به
اثر بخشي این تولیدات در طراحي و بهرهبرداری از سیستمهای قدرت را ميتوان در سه بخش زیست محیطي ،تجاری و
سیاستهای کالن دستهبندی نمود [.]26-25
 عوامل زیست محیطي
 کاهش گازهای گلخانهای :محدود کردن آلودگيهای ناشي از گازهای گلخانهای یکي از عوامل عمدهی رشد DG

محسوب ميشود البته باید توجه داشت که این عامل عمدتاً در بهرهگیری از تولیدات پراکنده مبتني بر انرژیهای
تجدیدپذیر و نیز  CHPتأثیرگذار است و روی رشد استفاده از دیگر فناوریها اثر کمتری دارد.
 اجتناب از احداث خطوط انتقال و نیروگاههای بزرگ :احداث خطوط و نیروگاههای جدید همواره با مخالفتهای
عمومي روبرو است و ممانعت از احداث این تجهیزات یکي دیگر از عوامل زیست محیطي رشد استفاده از  DGبه
شمار ميآید .با پیشرفت تکنولوژی ،امروزه تولید و نصب ژنراتورهای کوچک و متوسط برای کاربردهای خانگي
امکانپذیر شده و ميتواند تا حدی مشکالت زیست محیطي احداث نیروگاههای بزرگ را کاهش دهد.
 عوامل تجاری
 کاهش ریسک سرمایهگذاری :عدم قطعیتهای ناشي از بازار برق ،استفاده از واحدهای تولیدی کوچک را جذاب ساخته
است .یکي از نتایج تجدید ساختار و ایجاد رقابت در صنعت برق ،افزایش ریسک پیشروی عوامل زنجیرهی این
صنعت است .با توجه به هزینهی سرمایهگذاری بسیار باالی مورد نیاز جهت احداث نیروگاههای جدید و وجود عدم
قطعیت در فضای بازار برق ،احداث واحدهای نیروگاهي کوچکتر که نسبتاً ریسک سرمایهگذاری کمتری دارند را
جذاب ساخته است.
 بهرهگیری برای بهبود کیفیت برقرساني DG :یک راه مقرون به صرفه برای بهبود کیفیت سرویسدهي به مشترکان
است .حضور  DGنزدیک به مراکز بار ميتواند تأثیرات مثبتي روی کیفیت برق و قابلیت اطمینان سرویسدهي بهجای
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بگذارد .این تأثیرات عمدتاً روی بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تعداد و مدت تداوم خاموشيها است به خصوص اگر DG

بتواند در زمان خاموشي شبکه به صورت جدا از شبکه برق را تأمین کند.
 عوامل ناشي از سیاستهای کالن
 تنوع تولیدات انرژی و بهبود امنیت انرژی :اخیراً بحث امنیت انرژی در مقولهی سیاستگذاریهای کالن انرژی مورد
توجه خاصي قرار گرفته است .جوامع پیشرفته و مدرن امروزی آن چنان به تولیدات انرژی به خصوص در بخش برق
وابستهاند که یک وقفه در این تولیدات ميتواند عواقب هولناکي در زمینههای سیاسي ،اقتصادی و اجتماعي را به
دنبال داشته باشد بنابراین بحث امنیت و تداوم انرژی جایگاه ویژهای در سیاستگذاریهای کالن کشورها یافته است.
در این خصوص  DGیکي از گزینههای مهم به شمار ميرود چراکه این واحدهای تولیدی ميتوانند بهطور گسترده در
شبکه و نزدیک به مصرفکننده نصب و بهرهبرداری شوند و از این رو بروز خطا در یک واحد تولیدی در مقایسه با
خطای یک نیروگاه بزرگ یا خط انتقال ،تأثیرات محدودتری را بر سیستم بهجای ميگذارد .از سوی دیگر با توجه به
تنوع در تولیدات اولیهی انرژی مورد نیاز در فناوریهای مختلف  DGو به خصوص استفاده از تولیدات انرژی
تجدیدپذیر ،به کار گرفتن تولیدات پراکنده به دولتها امکان کنترل بهتر انرژی را ميدهد .چراکه سوختهای فسیلي
مورد نیاز نیروگاههای بزرگ در جهان محدود و در اختیار کشورهای خاصي بوده و این امر ميتواند ریسکهای غیر
قابل پیشبیني را به دنبال داشته باشد.
 بهبود سیاست رقابتي در بازار برق :یکي از نتایجي که همواره در خصوص بحث تجدید ساختار در صنایع برق مطرح
ميشود این است که رقابت در تولید و انتخاب مشترک موجب کاهش هزینهی برق و افزایش کیفیت سرویسدهي
ميشود .یکي از پیشنیازهای محقق شدن رقابت کارا این است که تعداد بازیگرهای بازار به حد کافي زیاد باشد .تولید
پراکنده در این امر ميتواند بسیار تأثیرگذار باشد چراکه هزینهی سرمایهگذاری پایین واحدهای  DGامکان رقابت
برای تعداد بیشتری از سرمایهگذاران را در صنعت فراهم ميآورد (که ميتواند عالوه بر بازار انرژی در بازار
سرویسهای جانبي نیز شرکت کنند) البته باید توجه داشت که دستیابي به این قابلیت  DGمستلزم وجود آرایش
مناسب برای تولید پراکنده در مکانیسم بازار برق است.
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 -1-3-3-2چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني تولیدات پراکنده را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 مدیریت تغییرات
منابع تولید پراکنده بهتنهایي کوچک بوده و اثر آنها روی کل شبکه قابل چشمپوشي است؛ اما هنگاميکه DGها تجمیع
شوند تأثیر آنها روی شبکه ميتواند قابل توجهتر باشد .چرا که بیشتر منابع تولید پراکنده ،منابع تولید متغیر بوده (مانند منابع
تولید بادی و خورشیدی) و تجمیع گستردهی این تولیدات در یک شبکه دارای چالشهایي مشابه چالشهای منابع تولید متغیر
است .همچنین نصب و بهرهبرداری از واحدهای تولید پراکنده موجب تغییر در میزان توان عبوری از شبکهی توزیع ميشود که
ميتواند اثرات منفي یا مثبتي را به همراه داشته باشد .منبع تولید پراکنده موجب تغییر توان عبوری از خطوط پاییندست محلي
که نصب شده است نميشود اما بسته به این که توان تولیدی آن چقدر بیشتر از بار بخش پاییندست باشد ،ميتواند موجب
ایجاد جریان بازگشتي در فیدرها شود .وجود این جریان بازگشتي سبب ایجاد یک نقطه در بخش باالدست محل نصب DG

ميشود که توان عبوری از آن صفر است و به آن نقطهی ژرف ميگویند .نقطهی ژرف که مکانش با تغییر بار عوض ميشود
برای توصیف اثر  DGروی جهت توان عبوری در فیدرها کاربرد دارد .در حالت ساده ميتوان گفت هرچقدر این نقطه به سمت
پست فوقتوزیع (باالدست) حرکت کند ،بارگذاری تجهیزات کمتر شده است هرچند که به همان نسبت نیازمندیهای حفاظتي
سیستم نیز افزایش پیدا ميکند [.]28-27
 افزایش رؤیت پذیری تولیدات DG

اپراتورهای سیستم قدرت نميتوانند عملکرد تولیدات  DGرا به صورت مستقیم زیر نظر بگیرند .رؤیت پذیری و قابل
مشاهده بودن این تولیدات در گذشته مسئلهی حیاتي برای سیستم به حساب نميآمد .لیکن با افزایش درصد نفوذ این تولیدات
در سیستم و اثرات این تولیدات روی شبکه ،رؤیت پذیری این تولیدات نیز به مسئلهی مهمي برای پایایي سیستم تبدیل گردیده
است.
 ایجاد هماهنگي در کنترل DGها
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اپراتورهای سیستم قدرت نميتوانند به صورت مستقیم منابع تولید پراکنده را کنترل کنند .زیرا بسیاری از این تولیدات در
سایت مشترک قرار دارند .برای مثال برخالف توربینها در مزارع بزرگ بادی که ميتوان با گزینههایي چون افزایش زاویهی
پرهها آنها را کنترل کرد ،توربینهای بادی خانگي را نميتوان با هم کنترل و هماهنگ کرد.
 سازگاری با استانداردها و قوانین موجود در رابطه با اتصال  DGبه شبکه
نصب ژنراتور تولید پراکنده مشکالت عدیدهای را برای سیستم قدرت به وجود ميآورد .در توصیههای مهندسي همچون
 G59/1در انگلستان و راهنمای فني  B61/4در فرانسه این مشکالت معرفي شدهاند و جهت حل آنها پارامترهایي تعریف
شدهاند که باید در حفاظت تأسیسات و طرح کنترلي در نظر گرفته شوند.
این مالحظات ممکن است از یک کشور به کشور دیگر تغییر کنند اما بهجز حالتهای خاص سایر مفاهیم حفاظتي
بسیار شبیه به هم هستند:
 اگر شرایط غیرطبیعي در نتیجهی تغییرات غیر قابل قبول ولتاژ یا فرکانس در نقطه تغذیه به وجود آید .بایستي ژنراتور
تولید پراکنده از شبکه توزیع جدا شود.
 اگر در اثر اتفاقي تعداد یک یا چند فاز از تغذیه شبکه قطع شود باید ژنراتور از شبکه قطع شود.
 اگر بدون اینکه خطایي در سیستم ایجاد شود ،جزیره شکل گیرد ژنراتور باید از شبکه جدا شود.
اهداف باال را ميتوان با تعبیه یک طرح حفاظتي با توانایي تشخیص شرایط کمبود یا بیشبود ولتاژ و فرکانس برآورده
کرد.
نحوه اتصال و ارتباط منابع تولید پراکنده (شامل ژنراتورها و ادوات ذخیره کننده انرژی) با سیستمهای توان الکتریکي توسط
استاندارد  IEEE 1547تنظیم شده است .ارتباط سیستمهای تولید پراکنده فتوولتاییک از طریق اینورترهای استاتیکي توسط
استانداردهای فني  IEEE 929و  UL1741تنظیم شدهاند .چندین ایالت از ایاالت متحده بر اساس این استانداردها ملزومات
مورد نیاز مربوط به اتصال منابع تولید پراکنده را تصویب کردهاند .استاندارد  IEEE 1547معیار عمومي الزم و موارد نیاز برای
اتصال منابع تولید پراکنده با مجموع ظرفیت تا  10 MVAرا به سیستمهای توان الکتریکي در سطح ولتاژ توزیع اولیه و یا
ثانویه ارائه ميکند.
استاندارد  IEEE 1547شامل موارد مورد نیازی ميباشد که قابل بهکارگیری در تمامي فناوریهای تولید پراکنده و
سیستمهای با واسط اینورتر قدرت ميباشد.
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سیستمهای توزیع موجود برای مشارکت دادن ادوات تولید و ذخیره انرژی طراحي نشدهاند .استراتژی کامل کنترل و حفاظت
سیستم بر مبنای این فرض طراحي شده است که تنها منبع توان الکتریکي سیستم ،ترانسفورماتورِ پست ميباشد .بنابراین
ملزومات مورد نیاز برای اتصال منابع تولید پراکنده طوری طراحي ميشود تا تأثیرات منفيای که منبع تولید پراکنده ممکن است
روی عملکرد ادوات موجود بگذارد ،محدود شود.
مواردی که در ادامه ميآید ،موارد مهمي است که استاندارد  IEEE 1547در ارتباط با عملکرد متقابل منابع تولید پراکنده و
سیستم قدرت موجود ارائه کرده است [:]29
 تنظیم ولتاژ :منبع تولید پراکنده نباید بهطور فعال ولتاژ را در نقطهی کوپلینگ مشترک 1تنظیم نماید .منبع تولید
پراکنده نباید سبب تغییر ولتاژ و خارج شدن از محدودهی عملکرد طبیعي در سیستمهای الکتریکي محلي 2دیگر شود.
 یکپارچگي و هماهنگي با طرح زمین سیستم قدرت ناحیه :3طرح زمین برای منابع تولید پراکنده متصل به شبکه نباید
سبب به وجود آمدن اضافه ولتاژهایي شود که از میزان نامي تجهیزات متصل به سیستم قدرت ناحیه تجاوز کند.
همچنین این طرح زمین نباید سبب اختالل در هماهنگي حفاظت خطای زمین سیستم قدرت ناحیه شود.
 برقدار کردن سهوی سیستم قدرت ناحیه :منبع تولید پراکنده نباید هنگامي که سیستم قدرت ناحیه بيبرق است آن را
برقدار کند.
 خطاهای سیستم قدرت ناحیه :واحد تولید پراکنده باید به هنگام وقوع خطا روی مدار سیستم قدرت ناحیهای که به آن
متصل است ،تحویل انرژی و توان را متوقف کند.
 هماهنگي عمل بازبست سیستم قدرت ناحیه :واحد تولید پراکنده باید تحویل انرژی به مدار سیستم قدرت ناحیهای که
به آن متصل است را قبل از عمل باز بست توسط سیستم قدرت ناحیه ،متوقف کند.
 اتصال مجدد به سیستم قدرت ناحیه :بعد از یک اغتشاش در سیستم قدرت ناحیه تا قبل از اینکه ولتاژ و فرکانس
سیستم قدرت ناحیه در محدوده قابل قبولي قرار نگرفته ،هیچ واحد تولید پراکنده نباید مجدداً به سیستم وصل شود.
سیستم متصل کننده واحد تولید پراکنده به سیستم قدرت ناحیه باید شامل یک تأخیر قابل تنظیم (یا یک تأخیر ثابت

1-. Point of Common Coupling
2-. Local Electric Power System
3-. Area Electric Power System
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 5دقیقهای) باشد که بتواند وصل مجدد واحد تولید پراکنده را تا  5دقیقه پس از برگشت ولتاژ و فرکانس حالت ماندگار
سیستم قدرت ناحیه به محدوده قابل قبول به تأخیر بیندازد.
 جزیره شدن :برای یک جزیره الکتریکي ناخواسته و غیر عمدی که منبع تولید پراکنده بخشي از سیستم قدرت ناحیه را
از طریق نقطه کوپلینگ مشترک تغذیه ميکند ،سیستم ارتباطدهنده منبع تولید پراکنده به شبکه باید جزیره شدن را
تشخیص داده و عمل تحویل انرژی و توان به سیستم قدرت ناحیه را حداکثر تا  2ثانیه پس از تشکیل جزیره
الکتریکي متوقف کند.
عملکرد بخشهایي از فیدر در حالت جزیرهای ،در حال حاضر توسط شرکتهای برق مجاز نميباشد و بعد از وقوع یک
خطا ،واحد تولید پراکنده مجبور است قطع شود و تا زمان رفع خطا در حالت قطع باقي بماند؛ اما در آینده با بیشتر شدن نفوذ
تولیدات پراکنده در شبکههای توزیع و رفع موانع و خطرات جزیره ،جزیره شدن بخشي از سیستم انکارناپذیر خواهد بود.
لذا با توجه به توضیحات داده شده منابع تولید پراکنده بر طبق استاندارد  IEEE 1547به شبکه متصل ميگردند .در این
استاندارد منابع باید در شرایط غیرطبیعي از سیستم جداشده تا سیستمهای حفاظت شبکهی توزیع بتوانند بهدرستي عمل نمایند.
ژنراتورها در یک شبکه بزرگ قدرت از این استاندارد تبعیت نميکنند چرا که برای شرایط  LVRT1الزم هستند .لذا در شرایط
 LVRTپتانسیل از مدار جدا شدن تعداد زیادی از  DGها وجود دارد.

 -1-4چالشهای بهرهبرداری
چالشهای قابلیت اطمیناني بهرهبرداری به زیردستههای آگاهي از وضعیت سیستم ،خرابي تجهیز و قابلیت اطمینان
سیستمهای حفاظتي تقسیمبندی ميشوند که در ادامه مورد بررسي قرار گرفتهاند.
-1-4-1

آگاهی از وضعیت سیستم

منظور از آگاهي نسبت به موقعیت موجود و وضعیت سیستم توانایي دیدن و تفسیر اتفاقاتي است که در سیستم ميافتد.
تعداد خاصي از فرایندها برای ایجاد آگاهي کامل نسبت به وضعیت سیستم از قبیل مانیتور کردن زمان حقیقي و مطالعات
گرفتگي زمان واقعي و کوتاهمدت وجود دارند .هماهنگي و تبادل اطالعات در فرایندهای مربوطه برای آگاهي از شبکه حیاتي
1- Low voltage ride through
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است .زیرا هر فرایند به نوع خاصي از اطالعات وابسته است .عدم وجود آگاهي کافي نسبت به شرایط شبکه توانایي اپراتور
سیستم را برای شناسایي و برنامهریزی گرفتگي بعدی در سیستم که خود قابلیت اطمینان سیستم را تحت تأثیر ميگذارد،
محدود مينماید.
 -1-4-1-1چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني آگاهي از وضعیت سیستم را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 افزایش استفاده از ابزارهای زمان حقیقي
چالشهای مربوط به عدم وجود ابزارهای زمان واقعي کافي و قابلیتهای مانیتورینگ در شبکه زیاد و غیر قابل پیشبیني
هستند .عدم وجود ابزارهای زمان حقیقي در یک سیستم به معنای عدم وجود مانیتورینگ پیوسته بوده که این روی عملکرد
مطمئن سیستم تأثیر ميگذارد .حوادثي از قبیل خاموشيهای چهاردهم اوت سال  2003و هشتم سپتامبر  2011ایالت متحده
تنها مثالهایي از نیاز به این ابزارهاست.
 ایجاد هماهنگي در تبادل اطالعات و داده
آگاهي از شرایط شبکه به اطالعات متنوعي برای مانیتورینگ دقیق سیستم در زمان حقیقي احتیاج دارد .تبادل اطالعات بین
زیرمجموعههای سیستم قدرت در راستای شناسایي گرفتگيها و نحوهی مقابله با آنها ضروری است .فاصلههای موجود در
فرایندهای به اشتراکگذاری اطالعات هرچند که در سالیان اخیر کاهش یافتهاند ،لیکن همچنان موجب ایجاد چالش ميشوند.
برای مثال بیشتر مجموعهها اطالعات روز بعد و فصلي را تنها با مجموعههای همسایه ،آنهم در صورت ضرورت و یا
درخواست مجموعهی همسایه به تبادل ميگذارند .توافقاتي باید در راستای هدایت شیوهی تبادل اطالعات بین مجموعههای
مختلف ایجاد گردد .در آمریکا مجموعههایي چون  BA1و  TOP2به حل شدن این موضوع کمک شایاني کردهاند .لیکن
اطمینان پیدا کردن از اینکه اطالعات الزم بین مجموعههای مختلف جابجا ميشود ،خود یک چالش پیش رو است.
 توسعهی رؤیت پذیری خارجي در مدلهای انتقال مجموعهها

1- Balancing Authorities
2- Transmissions Operators
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بعضي از مجموعهها دید کافي از سیستمهای همسایه نداشته و لذا توانایي مدل کردن این سیستمها را ندارند .لذا بعضي از
TOPها و BAها قطعيهای تولید و انتقال را در مطالعات روز بعد خود نميبینند .درنتیجه این مجموعهها از گرفتگيهای
احتمالي که ممکن است روی سامانهشان تأثیر بگذارد ناآگاه خواهند بود .در بعضي از موارد مجموعهها اطالعات کافي برای
مانیتور تسهیالت خارجي در زمان حقیقي را ندارند و بعضي دیگر تأثیر گرفتگيهای داخلي را روی مجموعههای همسایه
بهدرستي ارزیابي نميکنند.
 ارتقای کیفیت مطالعات روز بعد و فصلي
کیفیت و هماهنگي مطالعات سیستم بهخصوص مطالعات فصلي و روز بعد مسئلهی مهمي است که در گزارشهای مختلف
به آن اشاره شده است .در سالهای گذشته مطالعات ارتقا یافته است اما هماهنگي بین مطالعات انجامشده همچنان مسئلهای
پیشرو است .در حال حاضر کیفیت و زمان ارائهی گزارشها در مجموعهها متفاوت است .برای مثال بعضي از مجموعهها
سیستم خود را با استفاده از اطالعات بهروز و پیشبینيهای روز بعد انجام ميدهند .بعضي دیگر تنها از یک مد برای سیستم
خود در مطالعات روز بعد استفاده کرده و تغییرات را تنها در زماني که الزم باشد اعمال مينمایند.
-1-4-2

خرابی تجهیز

منظور از خرابي تجهیز عدم عملکرد صحیح تجهیزات  ACپستها از قبیل کلیدها و ترانسفورماتورها است .پستها
تسهیالت پیچیدهای هستند که نیاز است بهطور پیوسته به فعالیت خود ادامه دهند .خرابي تجهیزات ممکن است موجب
قطعيهای لحظهای و یا حوادثي با مدتزمان بیشتری شوند .بنا به گزارشهای ارائه شده توسط  NERCدر سالهای  2013و
 2014خرابي تجهیزات یکي از مهمترین عوامل حوادث اغتشاشي در شبکه بوده و در افزایش شدت قطعي شبکه انتقال تأثیر
زیادی دارند.
 -1-4-2-1پیشزمینه

در پنج سال اخیر خرابي تجهیز دومین دلیل قطعي سیستم انتقال بعد از صاعقه در قسمت غربي ایالت متحده بوده است.
تعداد این قطعيها بین سالهای  2009تا  2013در شکل  11-2نشان داده شده است .تالشهای انجامشده تعداد قطعيهای
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مربوط به خرابي تجهیزات را کاهش داده لیکن باید کارهای بیشتری در این زمینه انجام گیرد .قطعيهای مربوط به خرابي
تجهیزات معموالً بیشتر از سایر خرابيها طول ميکشند؛ زیرا تجهیز خراب شده باید تعمیر و یا جایگزین گردد.

شكل  :11-2تعداد قطعیهای سیستم انتقال در قسمت غربی ایاالت متحده در اثر خرابی تجهیز []6

 -1-4-2-2چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني خرابي تجهیز را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 کاهش قطعيهای ناشي از خرابي تجهیز
خرابي تجهیزات در هر سیستمي اتفاق ميافتد و مختص یک سیستم خاص نبوده لذا درک زماني که تعداد خرابيهای
تجهیز موجب قطعي ميگردد ،ميتواند یک چالش باشد .دنبال کردن نرخ رخداد خرابي ميتواند صنعت را در راستای درک و
مشخصسازی حوادث احتمالي و مشکالت سیستم از قبیل ایراد در ساختار تجهیز یاری نماید .مجموعه روشهای کاهش
خرابي شامل دسته راهکارهای فني و غیر فني مقابله با حوادث ميشود .روشهای مقابله با حوادث غیر فني نیز به سه دسته
اصلي؛ مدیریت نباتات ،حفاظت در برابر حیوانات و پدافند غیر عامل تقسیم ميگردد .از طرفي دیگر روشهای پیشگیری از
نقصهای فني خود شامل دو بخش راهکارهای ساختاری (از قبیل پیگیری دالیل خاموشي و بازنگری در طراحي) و فني (مانند
ممیزی تجهیزات و مدیریت دارایي) است.
 کمینهسازی تأثیر خرابي تجهیزات
یکي از ویژگيهای خرابي تجهیزات این است که خرابي یک تجهیز در پست احتمال اینکه سایر المانهای شبکه نیز از مدار
خارج شوند را به همراه خواهد داشت .لذا قطعي سیستم انتقال نیز بدتر ميشود .کارکرد و چیدمان تجهیزات پست به شکلي
است که در صورت خرابي آنها تعداد خطوط انتقالي که از مدار خارج ميشوند افزایش ميیابند .در طراحي شبکه تجهیزات

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
52
فاز  :2هوشمندی فناوری پايايي -چالشهای پیشرو در دنیا

ويرايش اول ،تیر 1394

پست همیشه در مجاورت پایانههای خطوط انتقال قرار دارند .خرابي تجهیزات پست معموالً همراه با انفجار و آتشسوزی است
که این موجب از مدار خارج شدن تجهیزات بیشتری ميشود .بهعالوه خطاهایي که در اثر خرابي تجهیزات پست اتفاق ميافتد،
ميتواند موجب عملکرد اشتباه سیستم حفاظتي نیز بشود .جریانهای خطای بزرگ در شبکهی زمین پست ناشي از خطای
تجهیز ميتوانند روی تبادل اطالعات رله تأثیر گذاشته و موجب عملکرد اشتباه سیستم حفاظت خطوط انتقال گردند.
در این راستا در راستای تقویت و حفظ پایایي شبکههای توزیع نیروی برق مجموعه اقداماتي تعریف ميشود که بتوانند تأثیر
وقوع یک اغتشاش در شبکه توزیع را به نحوی کنترل نمایند که تعداد کمتری از مشترکان خاموش شوند و یا مجموعهای از
مشترکان خاموش شده مدتزمان کمتری را در خاموشي سپری کنند .به عبارتي دیگر ،این مجموعه از روشها شامل
راهکارهایي است که پس از وقوع یک خطا در سیستم توزیع انجام شده و منجر به کاهش زمان تعمیر و یا کاهش محدوده بي
برق شده ،ميانجامد.
مجموعه روشهای کاهش تأثیرات خرابي شامل دسته راهکارهای تأثیرگذار بر کاهش زمان خاموشي و همچنین تعداد
مشترکان خاموش شده ميشود .روشهای کاهش زمان خاموشي نیز به سه دسته اصلي؛ ارتقاء سطح اتوماسیون ،افزایش
سرعت در تشخیص خطا و رفع آن تقسیم ميگردد .از طرفي دیگر روشهای کاهش تعداد مشترکان خاموش شده خود شامل
دو بخش ارتقاء سطح حفاظت (از قبیل راهبرد تنظیم فیوز ،محدودسازی خطا و بهبود هماهنگي رلهها) و بازیابي شبکه است.
-1-4-3

قابلیت اطمینان سیستم حفاظتی

سیستمهای حفاظتي شبکههای قدرت نقش اساسي در ایمني ،پایداری و قابلیت اطمینان سیستم دارند و از گسترش دامنه
خسارات ناشي از خطاهای مختلف جلوگیری ميکنند و حداقل آن قسمت از شبکه که دچار خطا شده است را جهت حفظ تداوم
بار سایر قسمتهای دیگر از مدار جدا ميکند  .سرعت باال ،حساسیت مناسب ،دقت کافي ،عملکرد بهجا و قابلاعتماد
سیستمهای حفاظتي همیشه جزء عوامل اصلي ارزیابي آنها بوده است و تا اکنون روشهای مختلف تکنولوژی که در این
سیستمها بکار رفتهاند تا حد خود جهت تأمین عوامل فوقالذکر پیشرفتهاند و یا ميروند؛ اما نیازهای شبکه گاه باالتر از
توانائيهای بکار رفته در ساخت و طراحي این سیستمها ميباشد که به همین دلیل ترکیبهای نسبتاً پیچیدهای از سیستمهای
حفاظتي مختلف جهت رسیدن به خواستهای شبکه معرفي شدهاند ،که هر یک از این ترکیبها خصوصیات فني خاص خود را
داراست و از طرف دیگر هر یک هزینههای ساخت و بهرهبرداری خاص خود را نیز دارا ميباشد .جهت افزایش قابلیت اطمینان
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سیستمهای حفاظتي روشهای متعددی تاکنون پیشنهاد و اجرا شدهاند .این روشها در مورد رلههای استاتیکي و رلههای جدید
دیجیتالي بیشتر مطرح شدهاند و در این نوع رلهها اجرای این روشها به مراتب آسانتر گشته است.
•

بازبیني مستمر :یکي از روشهای تشخیص عیب در قسمتهای مختلف سیستم حفاظتي ،ترانسفورماتورهای جریان و

ولتاژ ،مدارهای تریپ کلید و غیره ،بازبیني آنهاست .وجود ارتباطات و اتصاالت متعدد رله با منابع تغذیه با توجه به ماهیت
سری سیستم حفاظتي احتمال خطای سیستم مجموع را افزایش ميدهد .بنابراین بازبیني هر یک از این مدارها ميتواند وجود
عیب در آنها قبل از اینکه خطایي در شبکه پیش آید و سیستم حفاظتي نسبت به آن عمل نکند را مشخص کند.
هرچند که وجود چنین مدارهای بازبیني کمک زیادی به افزایش قابلیت اطمینان سیستم حفاظتي ميکند ولیکن به دلیل
پیچیدگي قسمتهای مختلف سیستم حفاظتي ،این مدارها قادر به تشخیص عیب در تمام حاالت کاری سیستم حفاظتي نیستند
و از طرفي مدارهای بازبیني نیز خود دچار عملکرد خطادار ميشوند بنابراین نميتوان تمام اعتماد را بر روی این مدارها
پایهریزی کرد.
مدارهای بازبیني نه تنها برای سیستمهای ساده حفاظتي (تکي) مفید ميباشند بلکه در مورد سیستمهای مضاعف نیز
ضروری ميباشند .زیرا در غیر این صورت در اثر وجود خطا در یکي از قسمتهای سیستم حفاظتي ،عمالً سیستم حفاظتي
مضاعف تبدیل به سیستم حفاظت تکي ميگردد .در رلههای استاتیکي و دیجیتالي امکان افزودن مدارهای بازبیني مستمر به
مراتب آسانتر از رلههای الکترومکانیکي است.
•

بازرسي و آزمایش دورهای سیستم حفاظتي :انجام آزمایشات دورهای ميتواند قابلیت اطمینان را در محدوده بخصوصي

نگهدارد .طبیعي است که زمان بین دو آزمایش متوالي ميبایست از طول عمر مفید سیستم حفاظتي کوتاهتر باشد و هرچه این
زمان کاهش یابد احتمال خطا یا عمل نکردن سیستم حفاظتي در هنگام خطا کاهش خواهد یافت .از طرف دیگر هریک از این
آزمایشات زمانبر و دارای هزینه است و در حین آزمایش عمالً سیستم حفاظتي خارج از مدار خواهد بود بنابراین این آزمایشات
نميتواند در فواصل زماني کوتاه انجام گردند .انجام چنین آزمایشاتي ،محدودیتهای ذکرشده در حالت بازبیني مستمر از بین
ميبرد و عمالً نقاط ضعف آن را هم خواهد پوشاند .وضعیت سیستم حفاظتي در طي آزمایش نیز بهدقت بررسي ميگردد و در
نتیجه با اتکا به این اطالعات ميتوان محاسبات دقیقتری را در مورد قابلیت اطمینان سیستم حفاظتي انجام داد.
امروزه با رلههای جدید استاتیکي و دیجیتالي امکان آزمایش خودکار رلههای حفاظتي به وجود آمده است .در این حالت
سیستم «آزمایش خودکار» ميتواند هم به شکل دستي و یا در زمانهای بخصوص به شکل خودکار رله را تحت آزمایش قرار
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دهد و در صورت وجود عیب ،آن را اعالم کند .آزمایش رله ميبایست زماني که خطایي در شبکه بروز ميکند قطع گردد و رله
کار عادی خود را انجام دهد.
سیستمهای حفاظتي خاص 1با هدف کمینه کردن خرابي تجهیزات و جلوگیری از قطعيهای متوالي ،از دست رفتن
واحدهای تولیدی و کمینه کردن قطعي در خدمات الکتریکي ارائه شده به مشترکین طراحي شدهاند .این سیستمها شرایط
غیرطبیعي سیستم را شناسایي کرده و عملیات از پیش تعیینشدهای را برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط و ایجاد اغتشاش در
سیستم انجام ميدهند .درواقع این سیستمها به وسایل کنترل و حفاظت عادی (حفاظت خطا ،پایدار کنندههای سیستم قدرت،
گاورنرها ،کنترل خودکار تولید و  )...ضمیمهشده تا از نقض معیارهای تعیینشده در معیار قابلیت اطمینان  NERCو حوادث
بدتر جلوگیری نمایند .در سالهای اخیر استفاده از  SPSدر راستای حفاظت از سیستم در مقابل مسائلي که به صورت مستقیم
خطای تجهیز خاصي را شامل نميشود ،بیشتر گردیده است .در نتیجه پتانسیل تعامل این سیستمها با هم وجود دارد .این مسئله
ميتواند یک ریسک قابلیت اطمیناني در شبکه ایجاد نماید.
 -1-4-3-1پیشزمینه

مشوقهای اقتصادی و دیگر فاکتورها موجب افزایش استفاده از سیستم انتقال و تغییر الگوی مصرف برق گردیده است.
ساخت خطوط انتقال جدید معموالً دیرتر از این تغییرات بوده و این موجب محدودههای بهرهبرداری پایینتر گردیده است.
مسائل به وجود آمده در سیستم احتیاج به راهحلهای جداگانه دارد که ميتواند توسط حفاظت مخصوص با تجهیزاتي چون
 SPSفراهم شود .در شکل  12-2دالیل عدم عملکرد صحیح سیستمهای حفاظتي به صورت درصدی مشخص گردیده است.
تنظیمات غیر صحیح یکي از اصليترین دالیل عملکرد اشتباه سیستمهای حفاظتي بوده است.

)1- Special protection system (SPS
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شكل  :12-2دالیل عدم عملكرد صحیح سیستمهای حفاظتی در سال  2013برای ایاالت متحده

 -1-4-3-2چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني سیستمهای حفاظتي را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 خطای پنهان
سیستمهای حفاظتي در جلوگیری از گسترش اغتشاشات در سیستم قدرت نقش بسیار مهمي ایفا ميکنند .گزارشهای ثبت
شده در این زمینه حاکي از آن است که بسیاری از اغتشاشات با یک اتفاق که ناشي از حوادث طبیعي بوده آغاز شده و در نهایت
قطعيهای برق قابل توجهي را برای مشترکین به بار آورده و منجر به جدا شدن بخشهایي از سیستم قدرت شدهاند .تحقیقات
نشان داده که در بسیاری از این حوادث ،خطاهای پنهان سیستم حفاظتي نقش اصلي را ایفا کردهاند .خطاهای پنهان به صورت
ناشناخته باقي ميمانند مگر اینکه اتفاق دیگری در سیستم قدرت بیفتد تا منجر به آشکارسازی آن شود .خطاهای پنهان بر
عملکرد هر نوع سیستم حفاظتي اعم از حفاظت اصلي یا پشتیبان مربوط به ژنراتورها ،ترانسفورماتورها ،باس بارها و خطوط
انتقال اثر ميگذارند .خطای پنهان نقصي دائمي است که باعث ميشود رله یا سیستم حفاظت به دنبال وقوع اتفاق دیگری در
سیستم یک یا چند المان سالم را به طرز نادرست و نامطلوب از مدار خارج کند.
منظور از نقص دائمي در اینجا خرابي سختافزاری سیستم حفاظت ميباشد .خطای پنهان ،نقصي است که هر یک از
تجهیزات سیستم حفاظت اعم از ترانسفورماتورهای ولتاژ ،ترانسفورماتورهای جریان ،کابلها ،انواع مختلف رلهها ،سیستمهای
مخابراتي و  ...ممکن است به آن دچار شوند؛ ولي این نوع خطاها همانگونه که گفته شد نتیجه آني در پي نداشته و به دنبال
بروز اتفاقات بعدی در سیستم آشکار ميشوند .ویژگي برجسته خطاهای پنهان این است که زماني خود را نشان ميدهند که به
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دلیل بروز اغتشاش در سیستم مثل اتصال کوتاه ،افت ولتاژ ،اضافهبار یا سوییچ زني ،سیستم تحت فشار ميباشد و در واقع این
پدیده وضع را بدتر ميکند .اثر محلي خطای پنهان نیز از این جهت حائز اهمیت است که فرمان قطعي که در نتیجه آن صادر
ميشود ،حالت اضطراری را به دنبال دارد .معموالً نقصهای پنهان از جهت امنیت سیستم حفاظت را تهدید ميکند .به عنوان
نمونههایي از خطاهای پنهان ميتوان به کنتاکتهای رله که قابلیت تغییر وضعیت از حالت باز یا بسته را ندارند ،تنظیمات به
روز نشده رله یا اشتباهات انساني در هماهنگسازی رلهها اشاره کرد .بر اساس تعریفي که در اینجا از خطای پنهان ارائه شد،
عمل نکردن سیستم حفاظت به هنگام بروز خطا در ناحیه حفاظتشده خطای پنهان به حساب نميآید؛ به عبارت دیگر چنانچه
هر یک از تجهیزات حفاظتي نقصي داشته باشند که منجر به عمل نکردن سیستم به هنگام بروز خطا در ناحیه حفاظتشده
شود ،این نوع نقص خطای پنهان به حساب نميآید؛ یعني این پدیده عمل نکردن به موقع بوده و از این جهت خطای پنهان به
حساب نميآید که در موقع بروز خطا در سیستم قدرت ،سیستمهای حفاظت پشتیبان عکسالعمل نشان داده و خطا را رفع
ميکنند؛ چرا که سیستم حفاظتي در جهت قابلیت اعتماد بایاس ميشود.
 ارزیابي و مدیریت ارتباطات بین SPSها
تعامل بین SPSها به عنوان یک چالش مطرح است .این سیستمها برای سیستمهای خاص یا قسمتي از سیستم طراحي و
تست ميشوند لذا عملکرد این سیستمها در حفاظت سیستمهای مورد نظر بهخوبي درک شده است .مسئلهای که در اینجا کمتر
مطالعه و تفهیم شده نحوهی تعامل این سیستمها با یکدیگر است .به عنوان مثال شرایطي در شبکه تریگر شدن یک سیستم
موجب تریگر شدن دیگری گردد.
 اطمینان از تنظیمات مناسب رله
در سالهای  2012و  2013تنظیمات غیر صحیح ،خرابي و کارکرد اشتباه رله  76درصد از عملکرد اشتباه سیستمهای
حفاظتي را شامل ميشدند .تنظیمات اشتباه رله بهتنهایي  43درصد از تمام عملکردهای اشتباه سیستم را شامل ميشد .لذا
اطمینان از تنظیمات مناسب رله و کاهش تعداد عملکردهای اشتباه سیستم حفاظتي چالشي برای پایایي سیستم قدرت محسوب
ميشود .تنظیمات رله نتیجه شبیهسازیهای مکرر سیستم قدرت بوده و بیانگر عکسالعمل سیستم قدرت به اغتشاشات وارده
ميباشد .اشتباهات فردی در این میان ممکن است منجر به بروز نقص در فرایند هماهنگسازی رلهها شود .این نوع خطا را هم
ميتوان در گروه خطاهای پنهان دستهبندی کرد ،زیرا با تعریف سازگاری دارد و در واقع تا زماني که خطایي در خارج از ناحیه
حفاظتشده اتفاق بیفتد پنهان ميماند .یک نمونه از خطاهای انساني در تنظیم حفاظت تحریک ژنراتور ممکن است زماني به
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وجود آید که بهطور اشتباه فرمان خروج ژنراتور برای حالتي کمتر از حد مناسب تنظیم شود .این خطا تا زماني که سیستم قدرت
نیاز به افزایش توان راکتیو داشته باشد پنهان ميماند .خطاهای انساني از یکجهت دیگر نیز در زمره خطاهای پنهان قرار
ميگیرند و آن زماني است که به دلیل تغییر آرایش سیستم قدرت الزم باشد تنظیمات رله تغییر کند و این کار بهدرستي انجام
نشود.
-1-4-4

مدیریت قطعی

چالشهای قابلیت اطمیناني مدیریت قطعي را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 تعمیر و نگهداری
تعمیر و نگهداری تجهیزات و اصالح برنامهها ،قابلیت اطمینان و عملکرد تجهیزات و ادوات مورد استفاده را افزایش ميدهد
که درنهایت باعث بهبود پایایي سیستم ميشود .نزدیک به  30درصد خروج سیستم انتقال از سال  1984به دلیل خرابي و قطعي
تجهیزات ميباشد .تأکید بر تعمیر و نگهداری مداوم تجهیزات به کاهش این قطعيها کمک بهسزایي ميکند .برخي اقدامات
اصالحي باعث بهروزرساني و تعویض تجهیزات سیستم انتقال ميشود .این نوسازی تجهیزات ،هزینه تعمیر و نگهداری را به
دلیل اینکه ادوات جدید نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند ،کاهش ميدهد .درصورتيکه دیگر اقدامات اصالحاتي مانند
افزایش استفاده از تجهیزات کنترل از راه دور و خودکار هزینه تعمیر و نگهداری را به دلیل قیمت باالی این تجهیزات افزایش
ميدهد .افزایش قابلیت اطمینان سیستم ناشي از تعمیر و نگهداری را ميتوان برحسب تابع هزینه بیان کرد [ .]30نقطه بهینه با
مصالحه بین هزینه و بهبود قابلیت اطمینان ناشي از تعمیر و نگهداری به دست خواهد آمد.
اگر اقدامات تعمیر و نگهداری زیادی بهصورت همزمان در بخشي از سیستم صورت بگیرد سیستم را آسیبپذیر ميکند.
هماهنگي برنامه زمانبندی تعمیر و نگهداری بر اساس پیشبیني تقاضا برای اطمینان از تأمین بار و پایای سیستم از اهمیت
باالیي برخوردار است.
 کابلهای زیرزمیني
بسیاری از قطعيهای معمول در سیستم (مثل رشد درختان در خطوط ،برخورد موجودات زنده به خطوط و تجهیزات) با
استفاده از هادیهای پوششدار کاهش ميیابد .بااینحال این هادیها با طوفان ،یخزدگي ،افتادن درختان ،رعدوبرق ،برخورد با
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وسایل نقلیه و دیگر حوادث غیرقابلکنترل آسیبپذیر است .استفاده از کابلهای زیرزمیني ميتواند بسیاری از قطعيهای
سیستم را برطرف سازد .باوجود مزایای دیگری هم چون عدم آلودگي بصری ،هزینه این خطوط بسیار باال ميباشد.
 جریمهها
قوانین امروزی قابلیت اطمینان بر اساس قضاوت و تجربیات مهندسین برق و اپراتورهای سیستم و نیز آنالیزهای قطعي
ميباشند .قوانین قابلیت اطمینان در آینده ميبایست اقتصادی و بر اساس آنالیزهای هزینه-سود برای سطحهای مختلف قابلیت
اطمینان وضع شوند .عالوه بر این ،بهتر است این قوانین ماهیت احتماالتي خروج و قطعي تجهیزات را نیز در نظر بگیرد [.]31
تمامي شرکتکنندگان بازار با قوانین قابلیت اطمینان مشابهای روبرو هستند و سهم برابر در هزینههای پایایي سیستم دارند .در
نظر گرفتن جریمه ميتواند بهعنوان راهي بر اساس تصمیم برنامهریز شبکه در نظر گرفته شود که کاربران مقصر را در هزینه
قطعي برق سهیم نماید.

 -1-5چالشهای امنیت سیستم
چالشهای قابلیت اطمیناني بار و منبع به زیردستههای تغییر امنیت فیزیکي ،امنیت سایبری و حوادث کم تکرار با
تأثیرگذاری باال تقسیمبندی ميشوند که در ادامه مورد بررسي قرار گرفتهاند.
-1-5-1

امنیت فیزیكی

منظور از امنیت فیزیکي ،حفاظت زیرساختهای حیاتي و مهم در مقابل تهدیدهای فیزیکي است .در عمل پستها بیشتر
ميتوانند در معرض تهدید فیزیکي باشند؛ زیرا المانهای تولید معموالً در داخل خود ساختار قرار دارند و دسترسي به خطوط
انتقال و برجها نیز دشوار است .البته امنیت فیزیکي ميتواند برای منابع سوختي چون ذخایر سرباز و زیرساختهای انتقال
سوخت چون لولههای گاز نیز به کار رود .حمالت فیزیکي به تجهیزات سیستم ميتواند روی پایایي سیستم قدرت تأثیرگذار
باشد .اگر این حمالت روی پستهای انتقال حیاتي صورت گیرد ،ميتواند موجب ناپایداری و خرابيهای پشت سر هم شود.
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 -1-5-1-1پیشزمینه

خطر حمالت فیزیکي به شبکه برقرساني آمریکا زماني مورد توجه قرار گرفت که در ماه آوریل سال  2013میالدی ،یک
فرد مسلح بهوسیله یک سالح تهاجمي بسیار پرقدرت توانست  10ترانسفورماتور تأسیسات برقرساني شهر سنخوزه واقع در
ایالت کالیفرنیا را از کار بیندازد .این در حالي بود که در این تأسیسات تنها چند اقدام حفاظتي در جهت جلوگیری از حمالت
تخریبي احتمالي در نظر گرفتهشده بود .این حمله موجب نشت روغنهای خنککننده ترانسفورماتور شد که در نتیجه این
موضوع ترانسفورماتور بیش از حد گرم شده و در نهایت از کار افتاد .در پي این حادثه مسئوالن رگوالتوری این ایالت از
شهروندان این منطقه درخواست کردند برای چند روز در مصرف انرژی صرفهجویي کنند .در پي این حمله هیچگونه خسارت
بلندمدت به تأسیسات منطقه گزارش نشد و از طرفي هم قطعي گسترده برق در سطح این ناحیه روی نداد [.]32
 -1-5-1-2چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني امنیت فیزیکي را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 اجرای استانداردهای جدید امنیت فیزیکي
در حال حاضر استاندارد قابلیت اطمیناني خاص امنیت سیستم وجود ندارد و این مسئله تنها در استانداردهای CIP 1به
صورت مختصر دیده شده است .البته این قاعده ميتواند با بهکارگیری استاندارد جدید امنیت فیزیکي  1-014تغییر نماید .در
استاندارد جدید مالکان و اپراتورهای تسهیالت مختلف شبکه موظف ميگردند که طرحهایي را در راستای کاهش تهدیدات
فیزیکي ارزیابي و سپس اجرا نمایند .همچنین شرکتها نیز موظفاند که دید خود را در ارزیابي امنیت پست از داخل دیوار پست
به خارج از آن توسعه دهند .برای مثال پوشش گیاهي خارج از پست باید به عنوان یک نقطه که ازآنجا ميتواند حملهها شکل
گیرد ،تلقي گردیده و برای کاهش آن راهحلي اندیشیده شود .بهعالوه شرکتها باید از نردههای حفاظتي و پوششهای سنگي
برای جلوگیری از ورود خودروها به محدودهی پست استفاده نمایند .هر چند که ممکن است در بعضي از استانها به دلیل کم
بودن احتمال این نوع از حمالت این کار انجام نپذیرد.
 حفاظت از شبکه در مقابل تهدیدات مختلف

1- Critical Infrastructure Protection
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به دلیل پراکندگي وسیع مکان دارایيهای آسیبپذیر ،طبیعت تهدیدات ،نوع حمالت و اندازهی تأثیرگذاری آنها امنیت
فیزیکي چالشي چندوجهي را ارائه ميدهد:
 مکان :تعداد زیادی پست در مکانهای مختلفي از شبکه برق یک کشور و یا ایالت وجود دارند .ممکن است
تعدادی از این پستها نیز در مکانهایي دورافتاده باشند.
 تهدیدات :تهدیدات امنیت فیزیکي ،رنج وسیعي از افرادی که به تسهیالت برای خرابي و غارت حمله ميکنند را
شامل ميشود .این افراد ميتوانند عدهای جوان ماجراجو تا گروههای تروریستي سازماندهيشده را شامل گردد.
 حمالت :نوع حمالت ميتواند از نقاشي با اسپری و دزدی مس تا خرابي تجهیزات با استفاده از اسلحه و یا بمب را
شامل شود.
 آثار :آثار یک حمله ميتواند متفاوت باشد .برای مثال در حادثهی  Metcalfدر آمریکا قطعي کامل ایجاد نشد
لیکن پستها تا  27روز به صورت  100درصد قابل بهرهبرداری نبودند .در حالت کلي حمالت ميتوانند باعث
خرابي تجهیز و قطعي شود .با توجه به عدم وجود ذخایر ترانسفورماتوری و زمان طوالني مورد نیاز برای ساخت و
یا سفارش این تجهیزات ،نگراني زیادی در مورد حمالت سازماندهي شده وجود دارد؛ زیرا با توجه به توضیحات
دادهشده قطعيهای ناشي از این حمالت ميتواند زمان زیادی طول بکشد .همچنین برای پستهایي که از
شهرها دورتر هستند ،با توجه به فاصلهی بیشتر آنها از پلیس نگراني بیشتری وجود دارد .چرا که حمالت
طوالنيتری ميتواند به این پستها انجام پذیرد.
 مدیریت هزینههای الزم برای باال بردن امنیت سیستم
ایجاد یک سیستم ایمنتر در مقابل خطرات ارائهدهندهی چالشي برای صنعت است .در کشورهای پیشرفتهای چون آمریکا
سازمانهای مختلفي اعالم کردهاند که حاضر به پرداخت مبالغي بین  100تا  500میلیون دالر در راستای ایمنتر کردن سیستم
خود هستند .منتهي مدیریت هزینههای مورد نیاز برای افزایش امنیت ارائهدهندهی چالش است.
-1-5-2

امنیت سایبری

منظور از امنیت سایبری در صنعت برق حفاظت از اطالعات ،ارتباطات و وسایل الکترونیکي از سختافزار تا نرمافزار است.
حملههای سایبری به سیستم قدرت ميتواند جریان تبادل اطالعات به همراه کار فیزیکي بعضي از المانهای قدرت را مختل
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نماید .هرچند که حملهی سایبری بزرگي تا اکنون روی شبکههای برق بزرگ انجامنشده لیکن ریسک این حمالت در ابعاد
بزرگ باال بوده و باید در نظر گرفته شود.
 -1-5-2-1پیشزمینه

حمالت انجامشده به تأسیسات برقي در کشور آمریکا به سیاستگذاران یادآوری کرد که تأسیسات برقي و الکتریکي این
کشور در معرض حمالت سایبری و فیزیکي قرار دارند و نسبت به این حمالت بسیار آسیبپذیر هستند .لذا برای مقابله با چنین
خطراتي به دولت اوباما پیشنهاد دادهاند از قدرت اجرایي خود استفاده کرده و به منظور باال بردن امنیت سایبری اقدامات بیشتری
را در این زمینه صورت دهند (اقداماتي نظیر دستور از سوی ریاستجمهوری و بهبود استانداردهای صنعت) .از دیگر اقدامات
مؤثر در این زمینه همکاری دولت آمریکا با کنگره این کشور به منظور تصویب قوانیني است که به شرکتها این اجازه را
ميدهد تا اطالعاتشان در زمینه آسیبپذیری و نقاط ضعف شبکههای داخلي خود را به آساني در اختیار سایر شرکتها و
همچنین دولت آمریکا قرار دهند.
بسیاری از این شرکتها معتقدند همکاری با دولت آمریکا و یا سازمانهای اطالعاتي این کشور در این موضوع و در اختیار
گذاشتن اطالعات مربوط به فعالیت هکرهای کامپیوتری در شبکههای داخلي این شرکتها ،بهمنزله نقض قوانین مربوط به
حریم خصوصي است .چرا که نظارت مستمر بر شبکههای تهدیدات سایبری مستلزم بررسي اطالعات مشتریان این شرکتها
است و شرکتها اجازه ندارند چنین اطالعاتي را در اختیار دولت قرار دهند.
 -1-5-2-2چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني امنیت سایبری را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 ایجاد تعادل بین سود حاصل از تکنولوژیهای جدید و افزایش خطر حملهی سایبری
سیستمهای تولید برق امروزی با توجه به ورود فناوریهای جدید بیش از بیش یکپارچه گردیدهاند .هرچند که این
یکپارچه سازی موجب افزایش بازده در سیستم و هوشیاری بیشتر نسبت به وضعیت سیستم شده است اما در عین حال خطر
حمالت سایبری روی سیستم نیز افزایش یافته است .قبل از یکپارچه شدن سیستمها حمالت سایبری به عنوان خطر بزرگي
برای سیستم قدرت به شمار نميرفتند .زیرا تنها به یک ناحیهی کوچک دسترسي داشتند .لیکن پیشرفتهای حاصل در
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یکپارچهسازی سیستمها موجب دسترسي به نواحي و قسمتهای بیشتری شده و لذا یک حملهی سایبری بهتنهایي ميتواند
روی قسمتهای زیادی از شبکه تأثیر بگذارد .ایجاد توازن بین نیاز به یکپارچهسازی و افزایش ریسک حمالت سایبری به
سیستم چالشي پیش رو برای پایایي شبکه است که باید به آن توجه شود.
 شناسایي ضعفهای سیستم در بخشهای مهم شبکه برق
ممکن است سازمانهای مختلف فعالیتهایي در زمینهی پایش اوضاع شبکه انجام داده باشند .لیکن این اقدامات به صورت
خاص ریسکهای ناشي از مجموعههای موجود در فرایند تولید برق در شبکه را در نظر نگرفته است .لذا الزم است که
فعالیتهایي بهمنظور شناسایي هر چهبهتر نقاط ضعف سیستم از دید ماهیت سایبری انجام شود.
-1-5-3

حوادث کم تكرار با تأثیرگذاری باال

منظور از حوادث کم تکرار با تأثیرگذاری باال حوادثي چون حمالت فیزیکي یا سایبری ،اغتشاشات ژئومغناطیسي و
بحرانهای گسترده است .احتمال و تأثیر این نوع از حوادث بهراحتي قابل اندازهگیری نیست؛ زیرا این حوادث در شبکه یا اتفاق
نیفتاده و یا تعداد تکرار آن بسیار کم بوده و دادهی کافي برای اندازهگیری وجود ندارد.
حوادث کم تکرار با تأثیرگذاری باال چالش قابلیت اطمیناني خاصي را ارائه ميدهند .چرا که تأثیر و احتمال رخداد این
حوادث ناشناخته است .بهعالوه ،اولویتبندی این چالشها با توجه به اینکه ما در حال برنامهریزی برای حوادثي هستیم که
ممکن است هرگز اتفاق نیفتند و یا تأثیر کمتر از آني که فرض شده است را داشته باشند ،دشوار است.
 -1-5-3-1چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني حوادث کم تکرار با تأثیرگذاری باال را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 جلوگیری از حمالت سایبری و یا فیزیکي سازماندهي شده
یک حملهی سازماندهي شده تأثیر بیشتری نسبت به یک حملهی عادی روی شبکهی برق داشته و ميتواند باعث خرابي
سیستم ها و تجهیزات کلیدی شده و برای مدتي باعث از کار افتادن کل شبکه یا قسمتي از آن شود .حمالت فیزیکي و سایبری
از این نوع در بین باالترین اولویتهای  NERC ،FERCو سازمان انرژی آمریکا قرار دارند .ارزیابيهایي در راستای شناسایي و
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محافظت اطالعات حیاتي که ميتواند برای حمالت مورد استفاده گیرد با دستهبندی قسمتي از این اطالعات با عنوان اطالعات
زیرساختهای حیاتي انرژی 1انجام گردیده است.
مسئلهی در دسترس نبودن اطالعات مربوط به تهدیدات احتمالي برای برنامهریزان و بهرهبرداران ،چالش حمالت فیزیکي و
سایبری سازماندهيشده است .بحث مربوط به حمالت فیزیکي و سایبری به صورت مفصلتری در بخشهای دیگر این گزارش
شرح داده شده است.
 کاهش تأثیرات احتمالي اغتشاشات ژئومغناطیسي
اغتشاشات ژئومغناطیسي یا پالسهای الکترومغناطیسي ممکن است از اشعهی خورشید و یا جو فضایي ایجاد شوند .تأثیرات
مربوط به جو فضایي پیچیده بوده و به عوامل مختلفي بستگي دارد؛ اما جو فضایي نشان داده است که ميتواند موجب اختالل
در عملکرد شبکهی برق شود .در خالل یک  GMD2عبور جریانهای القایي ژئومغناطیسي 3از ترانسفورماتورها ممکن است
موجب اشباع نیم سیکلي شده که این پدیده جذب توان راکتیو را افزایش داده ،تولید هارمونیکهای جریان کرده و موجب ایجاد
نقاط داغ در ترانسفورماتور ميشود .جریانهای هارمونیکي ميتوانند موجب عملکرد اشتباه سیستم حفاظتي شده و باعث هدر
رفتن منابع توان راکتیو شود .ترکیب این تأثیرها ميتواند موجب فروپاشي ولتاژ شود.
در ماه مي سال  FERC 2013شیوهنامهی شمارهی  779را منتشر کرد که در آن  NERCرا به سمت تدوین
استانداردهایي در رابطه با ریسکهای ناشي از  GMDسوق ميداد .در پاسخ به دستور شمارهی  NERC 779استاندارد TPL-

 007-1را تدوین کرده که مجموعهها را به ارزیابي تأثیرهای احتمالي حوادث  GMDروی سیستمشان ملزوم ميدارد .اگر در
ارزیابيها تأثیرات احتمالي وجود داشته باشند ،استاندارد مجموعه را ملزوم ميدارد که طرحي را برای کاهش ریسک ،توسعه و
اجرا نماید.
چالش اصلي در اجرای ارزیابيها ،توسعهی مجموعه اطالعات کافي است .دادههای مختلفي در مورد پستها از قبیل مکان
و اتصاالت ترانسفورماتورها مورد نیاز است که جمعآوری و هماهنگي بین این اطالعات کار دشواری است.
 مشخصسازی و کاهش تأثیرات احتمالي یک بیماری همهگیر

1- Critical Energy Infrastructure Information
2- Geomagnetic Disturbance
3- Geomagnetically-induced current
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منظور از بیماری همهگیر یک ویروس یا ناخوشي است که واگیر بوده و در بین انسانها انتقال یابد .یک بیماری همهگیر با
آنفوالنزاهای فصلي متفاوت است زیرا در یک فصل خاص اتفاق نیفتاده و تمام قشرهای مختلف جامعه را تحت تأثیر ميگذارد.
بهعالوه تلفات انساني ناشي از یک بیماری همهگیر نتیجهی مستقیم ویروس یا بیماری است و ربطي به پیچیدگيهای دیگر
ندارد .این بیماریهای ميتوانند نرخ تلفات انساني باالیي داشته باشند.
بیماریهای همهگیر پتانسیل تأثیرگذاری باالیي را روی سیستم برق دارند و ميتوانند موجب از دست رفتن کارکنان مهم
سیستم قدرت به صورت موقت یا دائميشوند .چالش یک بیماری همهگیر از تنوع مشکالت و مدتزمان این نوع از حوادث که
موجب سخت شدن پیشبیني و مدیریت این حوادث ميشود ،ناشي ميگردد.
 پیشبیني و کاهش اثرات بالهای ابعاد بزرگ
بالهای ابعاد بزرگ بالهایي هستند که نواحي گسترده و چندین بخش از سیستم را تحت تأثیر قرار ميدهد و ميتوانند برای
مدتزمان زیادی نیز تأثیر این بالها طول بکشد .تأثیر این بالیا روی سیستم تولید برق ميتواند از اختالل فیزیکي تا تخریب
زیرساختها و از دست دادن کارکنان حیاتي برای شبکه را شامل شود .به عنوان مثال ميتوان به زمینلرزههایي با ریشتر باال در
نواحي پرجمعیت و یا مسیرهای خطوط انتقال اشاره کرد .این قبیل از حوادث پتانسیل خرابي زیرساختها ،تلفات انساني باال و
ایجاد شرایطي که بازگرداني خدمات محدود گردد را دارند؛ مانند سایر حوادث کم تکرار ،چالش این حوادث نیز در عدم قابلیت
پیشبیني رخداد آنها و تأثیرشان ميباشد.

 -1-6چالشهای قوانین و سیاستگذاریها
در این قسمت به بررسي تأثیر سیاستهای مختلف بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت و مسائل قانونگذاری و مدیریتي مرتبط
با این موضوع پرداخته شده است.
 -1-6-1-1چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني سیاستگذاریها و قوانین جدید را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 تجدید ساختار شبکه برق
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برای شناخت بازار مبادله توان الکتریکي نميتوان تنها به روابط اقتصادی و تئوریهای اقتصاددانان تکیه نمود ،زیرا در این
محیط مباحثي همچون پایداری ،قابلیت اطمینان و محدودیتهای خطوط انتقال و  ...نیز مطرح ميگردد که مباحثي کامالً فني
ميباشند .بنابراین اگرچه از توان الکتریکي بهعنوان یک کاالی اقتصادی نام برده ميشود ،اما این کاال نميتواند بهسادگي مانند
کاالهای اقتصادی دیگر همچون نفت و یا غیره مبادله گردد .بعد از سالها تجربه در زمینه تئوری اقتصادی ،اقتصاددانان و
دولتها به این نتیجه رسیدهاند که وجود یک بازار کامالً آزاد و غیر انحصاری تنها راه ایجاد رقابت سالم ميباشد .بر همین
اساس بازارهای رقابت در چارچوب روابط اقتصادی ،وارد صنعت برق شده و یا به عبارتي تحمیل شده است .در بازارهای خرید و
فروش توان الکتریکي همانند بازار کاالهای دیگر ،مبادالت تحت قراردادهای معین صورت ميپذیرد ،با این تفاوت که یک نهاد
مستقل بهعنوان بهرهبردار مستقل سیستم ( )ISOوجود دارد که وظیفه آن تأمین اطمینان دستیابي آزاد و بدون تبعیض از
سیستمهای انتقال و همچنین نظارت بر پایداری و بهرهبرداری ایمن از شبکه و رسیدن این کاال (برق) به دست مصرفکننده
ميباشد.
قابلیت اطمینان برق تحویلي در سیستمهای یکپارچه عمودی برق قدرت توسط یک سازمان و بهصورت متمرکز مدیریت
ميشود .با تجدید ساختار سیستمهای قدرت و مستقل شدن فعالیتهای تولید ،انتقال و توزیع و خردهفروشي برق از هم شرایط
بهرهبرداری از این سیستمها و مکانیسم مدیریت قابلیت اطمینان با چالش جدیدی روبهرو شد .در ساختارهای جدید سطح
مطلوب قابلیت اطمینان در حوزههای تولید و خردهفروشي با توجه به رقابتيشدن این فعالیتها با استفاده از اهرمهای بازار
رقابتي و در حوزه انتقال با ایجاد اپراتور مستقل سیستم مدیریت ميشود.
درنظرگرفتن قابلیت اطمینان واحدهای تولید در بهرهبرداری شبکه ميتواند مسئله در مدار قرار گرفتن واحدها را دستخوش
تغییر نماید .در این صورت عالوه بر بررسي هزینه کل باید قید مربوط به قابلیت اطمینان سیستم نیز در نظر گرفته شود [.]33
 تنظیم قابلیت اطمینان در شبکههای توزیع
شرکتهای توزیع به دلیل داشتن انحصار طبیعي بایستي تحت نظارت مراجع قانوني قرار داشته باشند .معموالً قانونگذاران
از قوانین اقتصادی برای نظارت و کنترل بر شرکتهای انحصاری استفاده مينمایند .این قوانین بایستي بهگونهای باشد که
مشتریان را در برابر خطر ناشي از انحصار کامل این شرکتها محافظت نموده و برای شرکتهای توزیع نیز امکان جذب
سرمایه های الزم برای ارائه خدمات مطلوب را فراهم آورند .مدیریت قابلیت اطمینان در حوزه توزیع برق به دلیل وجود انحصار
طبیعي در این حوزه ،نیازمند وضع قوانین مناسب است .لذا قوانین وضع شده ارائه دهندهی چالش قابلیت اطمیناني خواهند بود.
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شبکه توزیع برق حلقه پیونددهنده تولیدکننده به مصرفکننده است .در سمت توزیع به دلیل مشخصه ذاتاً انحصاری آن،
رقابت (الاقل در قسمت سیمداری) امکانپذیر نیست .به دلیل هزینه بسیار باالی احداث شبکههای توزیع ،ایجاد بیش از یک
زیرساخت برای شبکه توزیع ،امری غیر اقتصادی ميباشد.
هر جا که انحصار باشد اولین قشری که آسیبپذیر است ،مشتریان و مصرفکنندگان خواهند بود .شرکتهای توزیع ،برق را
با هر کیفیت و قیمتي که بخواهند ارائه ميدهند و از آنجایيکه انتخاب دومي برای مصرفکنندگان وجود ندارد ،بهناچار مجبور
به پذیرش آن هستند .برای حل این معضل مقرراتي وضع شده است که قانونگذار بهوسیله این مقررات قادر خواهد بود بر
عملکرد شرکتهای انحصاری کنترل داشته یا اصطالحاً عملکرد شرکتهای توزیع را تنظیم کند [.]35-34
منظور از تنظیم فرآیندی است که طي آن سازماني به نظارت و تدوین قوانین برای شرکتهای تحت نظارت خود ميپردازد.
تنظیم ميتواند در رفتار محدودیت ایجاد کند ،تشویقهای خوب یا بد در نظر گیرد و راه مداخالت سیاسي را تشخیص و کاهش
ميدهد .تنظیم در سیستم توزیع برق ،قانونگذاری برای بازیگران این قسمت (بهویژه شرکتهای توزیعکننده برق) از سیستم
قدرت است؛ که قیمتگذاری یکي از مهمترین بخشهای آن است.
 روشهای تنظیم قابلیت اطمینان
روشهای پایهای تنظیم ،در چهار گروه سنتي (مبتني بر هزینه) و انگیزهای یا تشویقي (در امریکا لفظ تنظیم مبتني بر
عملکرد بهجای تنظیم تشویقي بهکار برده ميشود) ،مهندسي (تحلیل کارایي شبکه) و بیمه قابلیت اطمینان قرار ميگیرند.
در روشهای مبتني بر هزینه ،شرکتهای توزیع بهوسیله هزینه خدمات و یا با نرخ بازگشت سرمایه اداره ميشوند و در واقع
قانونگذار هزینههای یک سال شرکت توزیع را تخمین زده و سپس با اندکي سود اضافي قیمت برق را برای آن شرکت تعیین
ميکند .نرخ بازگشت سرمایه و هزینه خدمات روشهای تنظیم مبتني بر هزینه ميباشد .در روش هزینهی خدمات ،هزینهی
خدمات و سود مربوط به شرکت داده ميشود .قانونگذار در روش نرخ بازگشت ،یک نرخ بازگشت سرمایه را بر اساس نرخ پایه
شرکت و سود هدفگذاری شده تعیین ميکند و بر این اساس از مشترکین هزینه مربوط به بهرهبرداری ،توسعه و همینطور
هزینههای افزایش پایایي و کیفیت سرویسدهي ،برگشت داده ميشود .در این روشها یک پیوند اساسي بین قیمت تنظیمشده
و هزینه شرکت وجود دارد .هر هزینهای که شرکت توزیع انجام دهد ،با یک نرخ بازگشت معین جبران ميشود و به شرکت
توزیع برميگردد و شرکت توزیع هیچ انگیزهای برای محاسبه مخارج و حذف هزینههای اضافي و یا افزایش بازده ندارد .این
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روش بهطور غیرمستقیم شرکتهای توزیع را برای رسیدن به کیفیت باال تشویق ميکند اما منجر به هزینه زیاد ميشود و
مشترکین مجبور به پرداخت هزینه متناظر ميشوند
همانطور که گفته شد روشهای مبتني بر هزینه به کاهش بازدهي و بهرهوری شرکتهای توزیع منجر شده و کیفیت
خدمات ارائهشده در این روش باالتر از نیاز مشترکین بوده و لذا مشترکین پول اضافي بابت خدمات ارائهشده ميدهند .بهمنظور
حمایت از حقوق مشترکین ،قانونگذار ميبایست شرکتهای توزیع را به سمت افزایش بازدهي و کاهش هزینهها ترغیب کنند.
سؤال اساسي برای قانونگذار این است که شرکتهای توزیع تا چه حد ميتوانند هزینههای خود را کاهش دهند؟ معموالً خود
شرکتها بهتر از قانونگذار پاسخ این سؤال را ميدانند و لذا برای حل مشکل عدم تقارن اطالعات ،قانونگذار به شرکتهای
توزیع پاداشهای مالي پیشنهاد ميدهد تا هزینههای خود را کنترل کند.
انتظار ميرود که سازوکار تنظیم مقررات تشویقي ،انگیزههای قدرتمندتری برای بنگاههای تحت نظارت برای کاهش
هزینهها ،تقویت کیفیت خدمات به شیوههای مؤثر ،برانگیختن (یا حداقل عدم ممانعت) برای خدمات و محصوالت جدید و
تحریک برای سرمایهگذاری کارا شود .در واقع ،هدف از اصالح روشهای تنظیم قیمت از روشهای عمومي مبتني بر هزینه به
روشهای تشویقي ،تشویق شرکتها به تقویت بهرهبرداری و سرمایهگذاری کارآمد است؛ بهنحوی که مصرفکنندگان نیز از
حصول منفعت از دستاوردهای کارآمدی مطمئن باشند .ویژگي اساسي در همه روشهای تشویقي تنظیم قیمت ،استفادهی
گسترده از محکزني است که بدین صورت تعریف ميشود :مقایسهی تعدادی از سنجشهای واقعي کارآمدی با یک مرجع یا
محک کارآمد .روشهای انگیزهای یا مبتني بر عملکرد بهصورت زیر دستهبندی ميشوند:
 -1سقف قیمت
 -2سقف درآمد
 -3تعدیل جزئي هزینه
 -4تعدیل جزئي نرخ بازگشت
روش مهندسي یا مدل تحلیل عملکرد شبکه نیز از روشهای مبتني بر عملکرد است که توسط قانونگذار سوئد به کار رفته
است .آژانس انرژی سوئد برای محاسبه درآمد مجاز شرکتهای توزیع مدل تحلیل عملکرد شبکه را توسعه داده است .این مدل
از ترکیب دو روش نرخ بازگشت و سقف قیمت بهدست ميآید و سطح درآمد معقول برای هر شرکت بر اساس هزینههای یک
شرکت فرضي است .کارایي شرکت از هزینهها و کیفیت خدمات آن بهدست ميآید .هزینهها شامل هزینه سرمایهگذاری و
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بهرهبرداری ميباشند .در این مدل بر اساس کارایي شرکتها ،یک شرکت نمونه تعیین ميشود و شبکههای حقیقي با آن
مقایسه ميشوند .پارامترهای ورودی این شبکه موقعیت جغرافیایي ،انرژی مصرفي ،سطح ولتاژ و درآمد ساالنه شرکتهاست .در
واقع ایده اصلي در این روش تعیین سطح درآمد معقول برای شرکت توزیع است .این سطح درآمد با سطح قیمتي که مشترکین
حاضر به پرداخت آن هستند ،متناسب است.
بیمه قابلیت اطمینان مشتریان را قادر ميسازد تا خدمات قابلیت اطمینان را خریداری کنند (از طریق حق بیمه) که میزان
این خریداری وابسته به ارزشي است که این مشتریان برای قابلیت اطمینان خود قائلاند (هزینه متحملشده ناشي از قطع توان).
در واقع با وجود بیمه قابلیت اطمینان ،خدمات قابلیت اطمینان بهصورت منفک از خدمات انرژی ارائه ميشود که از یکسو این
امکان را برای مشترکین فراهم ميکند تا بر اساس اولویتهای دلخواهشان سطح قابلیت اطمینان را انتخاب کنند و از طرف
دیگر سیگنالهای واضحي را به سوی شرکت توزیع ميفرستد تا ظرفیت و تکنولوژی شبکه را با توجه به تقاضای قابلیت
اطمینان مشترکین (که از طریق قراردادهایشان اعالم ميشود) تقویت کند .قرارداد بیمه قابلیت اطمینان از دو مؤلفه تشکیل
شده است:
 -1حق بیمه که توسط مشتری پرداخت ميشود.
 -2سطح پوشش (جریمه) که در صورت وقوع خسارت توسط شرکت توزیع فراهم ميگردد.
مشتریان سطح پوشش مطلوب خود را که متناسب با ارزشي است که برای قابلیت اطمینان قائلاند ،انتخاب ميکنند و
متعاقباً یک حق بیمه متناسب با سطح پوشش انتخابي به شرکت توزیع پرداخت ميکنند و در عوض شرکت توزیع الزم است
که در صورت بروز خاموشي ،خسارت مالي مشتری را متناسب با سطح پوشش انتخابي او ،جبران کند .در واقع ميتوان اینچنین
گفت که با وجود بیمه قابلیت اطمینان ،مصرفکنندگان که عمالً دریافتکنندگان پسیو قابلیت اطمینان هستند و توانایي
مدیریت قابلیت اطمینان شبکه را ندارند از دایره ریسک اقتصادی ناشي از قطعيها خارج شده و در عوض شرکت توزیع که
مسئولیت و توانایي مدیریت قابلیت اطمینان را دارد ،در معرض مستقیم ریسکهای ناشي از قطعيهای شبکه قرار ميگیرد.
البته در کنار این ریسکها منابع مالي الزم برای سرمایهگذاری (از محل حق بیمههای جمعآوری شده از مشترکین) نیز در
اختیار شرکت توزیع قرار ميگیرد .بهعالوه بیمه قابلیت اطمینان این امکان را برای شرکت توزیع فراهم ميکند تا ارزیابي
درستي از اولویتهای مشترکین داشته باشد .اگر مشترکین در یک ناحیه نسبت به قطعيهای شبکه آسیبپذیرتر باشند
قراردادهای بیمه با سطح پوشش باالتری را انتخاب ميکنند و بالعکس .در واقع مشتریان با انتخاب نوع قرارداد قابلیت اطمینان
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خود این امکان را به شرکت توزیع مي دهند تا برآورد صحیحي از تقاضای قابلیت اطمینان در شبکه داشته باشد .وجود تابع
تقاضای قابلیت اطمینان در کنار منابع و انگیزه الزم برای سرمایهگذاری ،شرکت توزیع را به سمت سرمایهگذاری بهینه در شبکه
سوق ميدهد [.]36
بیمه قابیلت اطمینان بهعنوان روشي برای تنظیم قابلیت اطمینان ميبایست بهصورت ترکیبي با یکي از طرحهای انگیزهای
انرژی ،مانند سقف قیمت ،اجرا شود زیرا در این صورت است که مشترکین عمالً تفکیک بین خدمات قابلیت اطمینان و خدمات
انرژی را درک ميکنند .سقف قیمت نیز باید بهگونهای تعیین شود که درآمد قابل قبولي را برای شرکت توزیع بهمنظور پوشش
هزینههای بهرهبرداری فراهم کند و در این حالت است که شرکت توزیع ميتواند با طیب خاطر درآمد ناشي از طرح بیمه را
صرف طرحهای تقویتکننده قابلیت اطمینان کند.
 طرحهای انگیزهای یا تشویقي قابلیت اطمینان
طرحهای تشویقي را ميتوان گسترشیافته استانداردها تلقي کرد .در این طرحها قیمت و کیفیت با هم رابطه داشته و
کارایي شرکتها با یک کیفیت توان مورد انتظار مقایسه ميشود و نتایج حاصل از انحراف ،قیمت را مشخص ميکند .انحراف از
مقدار هدف باعث تنظیم قیمت متناسب با هزینههای قطعي انرژی تأمین نشده ميشود .از این روش عموماً برای تنظیم قابلیت
اطمینان در شرکتهای توزیع استفاده ميشود .در طراحي یک مدل انگیزهای برای بهبود قابلیت اطمینان شبکه چند نکته حائز
اهمیت است که عبارتاند از:
الف) انتخاب شاخصها برای ارزیابي شرکتها
ب) انتخاب مقادیر هدف برای شاخصها
ج) انتخاب مدل انگیزشي برای دستیابي به مقادیر هدفگذاریشده
 سیاستهای حفاظت از محیطزیست
یکي از مهمترین اولویتهای تحقیقاتي سازمانهای فعال در حوزه قابلیت اطمینان شبکههای قدرت ،سیاستگذاری در
زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای و افزایش استفاده از انرژیهای پاک ميباشد .در این مراکز تحقیقاتي به بررسي عوامل
مؤثر در طراحي این استانداردها ،نهادها و نیازمندیها و انواع تکنولوژی و منابع الزم جهت اجرا و پیادهسازی این استانداردها
پرداخته شده است [.]38-37
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همچنین در این سازمانها به بررسي قانونگذاری در این زمینه و تأثیر سیاستهای حفاظت از محیطزیست بر قابلیت
اطمینان شبکههای برق پرداخته شده است .از مهمترین مسائلي که در این رابطه مورد توجه قرار گرفته است ميتوان به تأثیر
اعمال کاهش انتشار گازهای گلخانهای بر روند تولیدات نیروگاههایي با سوخت فسیلي ،استفاده از تکنولوژیهای کنترلي نوین
در کاهش اکسیدهای نیتروژن ،تکنولوژیهای بازیافت نوین و همچنین استفاده از انرژیهای نو مانند انرژی بادی اشاره نمود
[ .]40-39همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،وضع قوانین زیست محیطي روی قسمتهای مختلف شبکه از منابع تا بار ميتواند،
تأثیر گذار باشد که چالشهای مربوط به هر بخش به طور جداگانه در قسمت های قبلي گزارش بررسي گردیدهاند.
 استانداردهای قابلیت اطمینان
استانداردهای قابلیت اطمینان ،الزامات قابلیت اطمینان را برای برنامهریزی و بهرهبرداری مناسب سیستمهای قدرت تعریف
مي نمایند .این استانداردها با استفاده از یک رویکرد مبتني بر نتایج که تمرکز آن عملکرد و مدیریت ریسک ميباشد ،توسعه
ميیابند [ ]41و [.]42
تأمین قابلیت اطمینان مورد انتظار مصرفکنندگان نیازمند برنامهریزی ،طراحي ،ساخت و بهرهبرداری ،بهبود و نگهداری
شبکه قدرت مطابق با استانداردها و معیارهای از پیش تعیینشده ميباشد .بدین منظور توسعه استانداردهای قابلیت اطمینان از
جمله مهمترین موضوعات موجود در حوزه قابلیت اطمینان شبکههای قدرت ميباشد.
مطابق با مطالعات سازمان  NERCحوزههایي که معیار قابلیت اطمینان در آنها مورد مطالعه قرار گرفته ميشود ،به عبارت
دیگر استانداردهای قابلیت اطمینان را ميتوان بهصورت زیر ارائه نمود:
•

تعادل تقاضا و تولید

•

مدلسازی ،اطالعات و ارزیابي

•

حفاظت تجهیزات و زیرساختها

•

ارتباطات و بسترهای مخابراتي

•

آموزش ،تعلیم و تائید صالحیت عملکرد کارکنان

•

آمادگي و بهرهبرداری مطلوب در شرایط اضطراری

•

حفاظت و کنترل سیستم

•

طراحي آرایش شبکه ،اتصاالت و تعمیر و نگهداری تجهیزات
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•

بهرهبرداری شبکه انتقال

•

هماهنگي قابلیت اطمینان بین نهادهای مسئول و تعیین نقش و وظایف هر یک

•

برنامهریزی و طراحي شبکه انتقال

•

هماهنگي بهرهبرداری قابلیت اطمینان و تعامالت مربوطه

•

مطالعات ولتاژ و توان راکتیو

با نتیجهگیری از موارد ذکر شده ميتوان گفت که سیاستها و قوانین محرکهای اصلي صنعت برق هستند .اگر چه
سیاستگذاران مستقیماً روی قابلیت اطمینان تأثیر نميگذارند ولي تصمیماتي که اتخاذ ميکنند در مبحث قابلیت اطمینان مؤثر
خواهد بود .همانطور که از بررسيهای ارائه شده نیز مشخص ميباشد ،تأثیر این سیاستگذاریها و قوانین وضعشده همیشه
واضح نیست و در راستای آشکارسازی تأثیرات احتمالي روی قابلیت اطمینان به آنالیزها و ارزیابيهای مختلفي احتیاج است.
 تضمین حضور مسائل قابلیت اطمینان سیستم برق در سیاستگذاریهای یک منطقه
در اغلب موارد سیاستهایي که پتانسیل تأثیرگذاری روی صنعت برق را دارند ،بدون در نظر گرفتن تأثیر احتمالي این
سیاستها روی قابلیت اطمینان وضع ميشوند .در بسیاری از موارد این اتفاق به خاطر عدم وجود اطالعات قابلیت اطمینان
الکتریکي مناسب است .در این راستا ارتباطات مطمئن برای فراهم کردن اطالعات مورد نیاز سیاستگذاران برای در نظر گرفتن
قابلیت اطمینان ضروری است.

 -1-7چالشهای شبكه هوشمند
در چند سال گذشته مباحث مختلفي در مورد اینکه چطور ميتوان زیرساختهای کهنهی شبکه قدرت را به بهترین نحو
بهروز کرد ،صورت گرفته است .اجماع عمومي بر این محور شکل گرفته که شبکهی بهروز شده نه تنها باید قابلیت اطمینان
مناسب در برابر افزایش تقاضای برق را تأمین نماید ،بلکه باید بهرهوری کلي شبکه را نیز باال ببرد .نیاز به طراحي و پیادهسازی
شبکهای با ویژگيهای منحصر بهفرد و با مولفههای جدید ميتوانست این نیاز را برآورده سازد .ایده شبکهی هوشمند در همین
راستا مطرح و بهشدت مورد استقبال قرار گرفت.
بهطور قطع تکنولوژیها و برنامههای زیادی در پیشبرد شبکههای برق بهسمت هوشمندترشدن نقش خواهند داشت که
شامل اندازهگیرهای دیجیتالي پیشرفته ،اتوماسیون سیستمهای توزیع ،سیستمهای کارآمد انتقال داده و منابع انرژی پراکنده
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خواهند بود .در حال حاضر ،پروژههای زیادی در زمینههای مرتبط در حال انجام است که اهمیت این بحث را در ساختار
مدیریتي و تصمیمگیری تأیید ميکند .برای مثال ،استفاده از پهنای باند مخابراتي برای انتقال دادههای سیستم توزیع،
سیستم های حلقه بسته برای استفاده از ادوات حفاظتي پیشرفته و استفاده گسترده از منابع انرژی پراکنده در راستای هدف
مذکور تعریف شدهاند [ .]44-43در ادامه ویژگيهای شبکه هوشمند که قابلیت اطمینان را با چالش مواجه ميسازند شرح داده
ميشود.
 بستر مخابراتي شبکه هوشمند
یکي از اهداف تکنولوژی شبکه هوشمند تأمین توان الزم با کیفیت مناسب برای مصرفکننده است .این هدف نیازمند به
کارگیری سنسورها در نقاط مختلف شبکه قدرت جهت تعیین وضعیت المانها و تجهیزات ميباشد .این سنسورها برای برقراری
ارتباط با المانهای مختلف شبکه و مرکز کنترل به شبکه مخابراتي نیازمندند .شبکه هوشمند باید قابلیت افزوده شدن ادوات
بیشتر و تعامل بیشتر با مصرفکننده نهایي مثل پایش بههنگام کنتورهای انرژی را داشته باشد .همچنین کاربران باید بتوانند
سطح مناسبي از اطالعات مربوط به شبکه را بر حسب نیاز یا طبق برنامه دریافت نمایند .بنابراین بستر مخابراتي مربوطه باید به
اندازه کافي قوی باشد تا ورودیها را از کاربران دریافت کرده و آنها را قادر به پاسخگویي نماید.
 شبکه تولید هوشمند
مدیریت منابع تولیدات پراکنده با توجه به تنوع جغرافیایي آنها و همچنین قرارگیری آنها در شبکه ،از مهمترین
چالشهای صنعت برق امروز است که شبکه هوشمند بایستي درصدد یافتن راهحلي ساده و کمهزینه برای آن باشد .بدون شک
ایجاد شبکه کنترلي مابین واحدهای تولیدی شامل واحدهای متدوال و نو ،و ایجاد مرکز کنترل پویا برای تعیین میزان تولید
تولیدکنندگان از مباني اولیه مورد نیاز شبکه تولید است .تعیین بهینه میزان تولید ژنراتورها بر اساس اطالعات آنالین موجود از
دیگر نتایج تولید هوشمند است.
 شبکه انتقال هوشمند
ساختار موجود شبکه انتقال از اجزای کهنه و سرمایهگذاری ناکافي رنج ميبرد و به این کمبودها فشار ناشي از افزایش تقاضا
نیز افزوده ميشود که همه این عوامل موجب گرفتگيهای شدید در خطوط انتقال ميگردد .آنالیز بههنگام و سریع ،پایش
گسترده ،اندازهگیری ،کنترل فراگیر و حفاظت سریع و دقیق ،از مهمترین نیازهای شبکه انتقال ميباشد که با ایجاد شبکه
هوشمند ،مرتفع خواهند شد .همچنین توسعه تکنولوژیهای ادوات الکترونیک قدرت ،تکنولوژیهای مخابراتي و تأمین امکانات
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الزم جهت بهکارگیری این ادوات در شبکه انتقال ،انتقال انرژی در بازدهي و کیفیت باالتر با استفاده از ادوات و تکنولوژیهای
موجود ،ایجاد قابلیت خود ترمیمي با استفاده از پایش و انتقال دادهها از طریق سیستم مخابراتي پیشرفته و تعمیر و نگهداری
تأسیسات انتقال پیشرفته از مهمترین اهداف ایجاد شبکههای انتقال هوشمند ميباشند.

 شبکه توزیع هوشمند
بدون شک مهمترین بخش در شبکه قدرت ،شبکه توزیع است .از یکسو بزرگترین و گستردهترین بخش سیستم را
تشکیل ميدهد و از سوی دیگر در ارتباط مستقیم با مشترکین نیز ميباشد .این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که
یکي از اهداف شبکههای هوشمند دخیل نمودن مشترکین و مصرفکنندگان نهایي است که در این بخش صورت ميگیرد.
شبکه هوشمند و نفوذ تکنولوژی در بخش توزیع ،از پستهای توزیع گرفته تا فیدرها ،مشترکان و حتي درون خانهها را شامل
ميگردد .مهمترین مسائل مورد بررسي در سیستم توزیع هوشمند ،شامل اتوماسیون شبکه توزیع ،سیستمهای اندازهگیری
هوشمند و برنامههای پاسخگویي بار ميباشد.
 استانداردهای الزم برای شبکههای هوشمند
یکي از مهمترین چالشها ،تبیین استانداردهایي است که امکان ایجاد ارتباط مابین کلیه زیرساختهای گسترده شبکه
هوشمند را فراهم آورد .شبکه هوشمند شبکهای پیچیده و در عین حال به هم پیوسته است که بایستي با حفظ استقالل
بخشهای مختلف ،بین تمام قسمتهای آن امکان ایجاد ارتباط و مبادله اطالعات باشد .فراهم ساختن این ارتباط مستلزم این
است که استانداردهای یکساني میان تکنولوژیها ،ادوات و مراکز کنترل تعریف گردد که هماهنگي در ارتباطات ،حفظ شده و
اطالعات یک بخش برای بخش دیگر قابلپذیرش و پردازش باشد .بدون شک این هماهنگي ،عالوه بر اینکه نیاز سیستم
است ،امنیت سیستم را نیز افزایش داده و امکان توسعه شبکه ،ادوات ،تجهیزات و تکنولوژیهای قابل استفاده در شبکه را در
چارچوب مشخصي ،هم برای بهرهبردار و هم برای مالکان شبکه میسر ميسازد.
مهمترین مسئله جهت دستیابي به برنامههای مذکور از طریق تکنولوژیهای نوین در کشور این است که شرکتها چگونه
باید این تغییرات را اعمال نمایند تا شبکه از حالت فعلي به سوی شبکههای هوشمند حرکت نماید .در زیر سعي ميشود پلههای
حرکت به سمت شبکه هوشمند با فرض اینکه ضرورت آن از سوی صاحبان شبکه برق پذیرفته شده است ،مورد بحث قرار
گیرد .موارد ذکر شده شاید کمتر دیدگاه مهندسي و فني داشته باشند اما بدون شک نبایستي از آنها به سادگي گذشت.
 کسب شناخت کافي از شبکه امروزی برای حداقل ساختن هزینهها
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این بخش خود مشتمل بر دو قسمت است:

 شناخت نیازهای شبکه تحت بررسي .این نیازها بایستي با توجه به مالکهای بهرهبردار ،اولویتبندی گردد که در
صورت محدودیتهای موجود از جمله محدودیتهای اقتصادی اولویتهای باالتر زودتر اجرا گردند.

 شناخت تجهیزات ،تأسیسات و تکنولوژیهای موجود در شبکه کنوني .طول عمر تجهیزات موجود به همراه نیاز آنها
به بهنگام شدن و همچنین موقعیت جغرافیایي تجهیزات از جمله اطالعات مهمي است که از شبکه امروزی بایستي در
دسترس باشد.

 تعادل بيدرنگ تولید و بار
تعادل مناسب انرژی و رزرو که از طریق روشهای مختلفي همچون واحدهای مرسوم ،منابع انرژی تجدیدپذیر،
تولیدات پراکنده ،بار فعال ،منابع ذخیره انرژی تأمین ميشوند برای سیستم قدرت مورد نیاز ميباشد .همچنین برای رسیدن
به این مهم ميبایست دستگاههای مناسب اندازهگیری و زیرساختهای کنترل و پایش برای تبادل سرویسهای مختلف در
سیستم تعبیه شده باشد.
 معرفي تجمیع کنندگان
تجمیع کنندگان؛ مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کوچک و متوسط؛ باعث هدایت شبکه توزیع به سمت یکپارچگي
تولید و مصرف محلي برای تأمین عرضه مشترکین خواهد شد .آنها نهتنها خرید و فروش انرژی را انجام ميدهند ،بلکه
باعث ارائه خدمات به بهرهبرداران انتقال و توزیع در بهبود مدیریت و افزایش قابلیت اطمینان سیستم خواهند شد.
 ساختار کنترلي چندالیه
ساختار کنترلي آیندهی سیستم برق پیچیدهتر و نیازمند افزایش فعل و انفعال بین بهرهبرداران شبکه خواهد شد.
بهرهبرداران شبکه از طریق زیرساختهای ارتباطي و مخابراتي برای انجام وظایف خود و حفظ قابلیت اطمینان سیستم در
محدوده قابلقبول استفاده خواهند کرد.
 احداث زیرساختهای جدید همزمان با افزایش مصرف در شبکه
با توسعه شبکه انتقال و اتصال واحدهای تولیدی جدید به آن ،سیستم برق را با چالشهای نامطلوبي همچون کمبود
توان راکتیو و مسائل پایداری ولتاژ و نیز وقوع اختالل ناشي از هر دو بخش تولید و انتقال جدید در سیستم روبرو ميسازد.
از طرفي عدم رضایت عمومي از خطوط انتقال هوایي به دلیل آلودگي بصری آنها در محیطزیست ،بهرهبرداران انتقال و
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توزیع را مجبور به استفاده از فناوریهای چالشبرانگیز و گرانقیمت مثل کابلهای زیرزمیني و اتصاالت  HVDCميکند.
ترکیبي از این راهحلها باعث افزایش پیچیدگي در طراحي و بهرهبرداری از شبکه برق خواهد کرد.

 -1-8چالش عملكرد نیروی انسانی
چالش های مربوط به عملکرد نیروی انساني رنج وسیعي از مسائل پیش روی صنعت برق امروزی را در بر ميگیرد .برای
نمونه ميتوان به مسائلي چون از دست رفتن مهارتها و دانش حیاتي با بازنشستگي یک نیروی کار ،اضافه شدن فشارکاری
اپراتورهای سیستم و در نتیجه سختتر شدن حفظ پایایي شبکه و عوض شدن فلسفهی بهرهبرداری از شبکه از یک دید قابلیت
اطمیناني به یک دید عملکرد به استانداردها نام برد.
 -1-8-1-1چالشها

چالشهای قابلیت اطمیناني نیروی کار را ميتوان به صورت زیر دستهبندی کرد.
 مدیریت بازنشستگي نیروهای کار
در سالهای آتي بسیاری از شرکتها قسمتي از نیروهای خود را با توجه به بازنشستگي تعدادی از آنها از دست خواهند داد.
ممکن است نیروهای آماده به کار باتجربهی مناسب وجود نداشته باشد .لذا شرکتها با چالش جذب نیروهای با استعداد جدید و
جایگزین کردن نیروهای قبلي به صورت مناسب مواجه ميشوند.
 توجه به مسئلهی کاهش دانش فني
مسائل مربوط به بازنشسته شدن نیروی کار عمیقتر از تغییر نیروی کار است؛ زیرا بازنشسته شدن کارکنان به معنای از
دست رفتن یک دانش فني حیاتي برای سیستم است .درواقع نیرویي به همان تجربه برای جایگزین کردن وجود ندارد .کارکنان
جدید به تجربه و دانش نسلهای قبل از خود برای بهرهبرداری از یک سیستم پیچیده وابسته هستند .درواقع این دانش تنها
اطالعات نگاشته شده در کتابچهها و نقشهها نیست .بلکه شامل فرهنگ سازماني و نگرشي است که پایایي سیستم را تا به
امروز شکل داده است .با بازنشستگي نیروهای کار و ورود نیروهای جدید شرکتها با چالش تغییر نگرشي مواجه ميشوند که
زماني نیروی کار را به هدفهای مشترکي پیوند ميداده است.
 پیش روی به سمت یک نگرش پایایي محور
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در طول سالها با توجه به اینکه استانداردهای قابلیت اطمینان اجباری شدهاند ،فلسفهی عملیاتي در صنعت از یک نگرش
قابلیت اطمیناني به یک نگرش عمل به استانداردها تغییر یافته است .در بسیاری از موارد فشار برای عمل به استانداردها نیاز به
تمرکز روی پایایي را ميپوشاند.
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نتتجهگتری
در این گزارش به بررسي چالشهای قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت در دنیا پرداخته شد .ابتدا این چالشها دسته بندی
گردیده و سپس برای هر دسته چالشهای مرتبط مورد بحث قرار گرفت .چالش های قابلیت اطمیناني سیستمهای قدرت در 7
دسته ی چالشهای تولید و بار ،چالشهای تولیدات متغیر ،بهرهبرداری سیستم ،امنیت سیستم ،سیاست و مسائل رگوالتوری،
شبکهی هوشمند و عملکرد انساني تقسیم بندی گردید .در زیر چالشهای مربوط به این دسته بندیهای خالصه گردیده است.
چالشهای تولید و بار
 تغییر ترکیب تولید
 وابستگي به گاز طبیعي
 تغییر ترکیب بار
 بازنشسته شدن واحدهای تولید سنتي
 تغییرات شرایط اقلیمي
چالشهای تولیدات متغیر
 نفوذ تولیدات متغیر
 متعادلسازی تغییرات
 تولیدات پراکنده
چالشهای بهرهبرداری
 آگاهي از وضعیت سیستم
 خرابي تجهیز
 قابلیت اطمینان سیستم حفاظتي
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 مدیریت قطعي
چالشهای امنیت سیستم
 امنیت فیزیکي
 امنیت سایبری
 حوادث کم تکرار با تأثیرگذاری باال
چالشهای قوانین و سیاستگذاریها
 تجدید ساختار شبکه برق
 تنظیم قابلیت اطمینان در شبکههای توزیع
 سیاستهای حفاظت از محیطزیست
 استانداردهای قابلیت اطمینان
چالشهای شبكه هوشمند
 بستر مخابراتي شبکه هوشمند
 شبکه تولید هوشمند
 شبکه انتقال هوشمند
 شبکه توزیع هوشمند
 استانداردهای الزم برای شبکههای هوشمند
 کسب شناخت کافي از شبکه امروزی برای حداقل ساختن هزینهها
چالشهای عملكرد انسانی
 مدیریت بازنشستگي نیروهای کار
 توجه به مسئلهی کاهش دانش فني
 پیش روی به سمت یک نگرش پایایي محور
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ناگفته نماند هدف از این گزارش پرداختن به چالشهای فني پیشروی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت بوده و مسائلي
چون عدم امکان توسعهی خطوط به خاطر مسائل مالي در مراحل بعدی پروژه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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مقدمه
در عصر کنوني وابستگي مشترکان به انرژي الکتريکي بسيار باالست .انرژي الکتريکي جز يکي از زيرساختهاي حياتي
جوامع محسوب ميشود و حتي ساير زيرساختهاي حياتي مانند بهداشت و درمان ،حمل و نقل ،مخابرات و شبکه آب رساني
نيز به انرژي الکتريکي وابسته هستند و قطعي برق مي تواند بر عملکرد مناسب آنها تاثير نامطلوب بگذارد [.]1
جوامع امروزي به علت ساختار جامعه و محدوديتهاي کاري اين انتظار را از سيستم قدرت خواهند داشت که انرژي
الکتريکي بايد بصورت پيوسته در دسترس آنها باشد .با توجه به اينکه ادوات تشکيل دهنده يک سيستم قدرت شامل ادوات
توليد ،انتقال و توزيع انرژي الکتريکي در معرض خرابيها و وقايع تصادفي محيطي ميباشند امکان برآورده کردن چنين
خواستهاي عمالً وجود ندارد .هرچند افزايش سرمايهگذاري ميتواند موجب کاهش احتمال قطع برق شود.
قابليت اطمينان يکي از موارد مهم در برنامهريزي ،طراحي و بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت ميباشد .تعريفهاي بسياري
براي بيان قابليت اطمينان ارائه شده است که يکي از اين تعريفها مقبوليت و پذيرش بيشتري يافته است:

«قابليت اطمينان يک سيستم عبارت است از احتمال عملکرد رضايتبخش آن سيستم تحت شرايط کار مشخص براي
مدت زمان معين»
در سالهاي اخير با توجه به سختگيرانهتر شدن قوانين و دستورالعملهاي زيست محيطي و همچنين مشکالتي از جمله
يافتن محل مناسب تجهيزات و شرايط بد اقتصادي ،امکان سرمايهگذاري براي نيروگاههاي جديد به آساني مقدور نبوده و در
برخي از موارد عمالً غيرممکن شده است .در عين حال شرکتهاي برق از يک طرف با تقاضاي روز افزون توليد مواجهاند و از
طرف ديگر بايد با فرسودگي تجهيزات مقابله نمايند.
وجود حجم باالي سرمايهگذاري در صنعت برق چه از نظر سختافزاري و تجهيزات فيزيکي و چه از نظر نرمافزاري و
نيروي انساني شاغل ،ايجاب مينمايد که به مقوله قابليت اطمينان به عنوان يک صنعت پايهاي و زيرساختي توجه خاصي شود.
صنعت برق از آنجا که بر رشد و توسعه ساير صنايع موثر است ،از اهميت به سزايي برخوردار است و از اين رو هر گونه افزايش
يا کاهش قابليت اطمينان در اين صنعت به طور مستقيم و غيرمستقيم بر روي کارکرد ساير صنايع ميتواند تاثيرگذار باشد.
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بهعنوان مثال چنانچه صنعت برق نتواند فعاليتهاي خود را به صورت اقتصادي انجام دهد و قيمت تمام شده برق توليدي
باال باشد ،اين عامل بر روي قيمت تمام شده محصوالت و يا خدمات ارائه شده توسط ساير صنايع موثر خواهد بود .لذا با توجه
به بحثهاي باال ،قابليت اطمينان در صنعت برق از جنبههاي مختلفي حائز اهميت است .از سوي ديگر با آغاز موج تجديد
ساختار و آزادسازي دسترسي به شبکه برق ،اهميت موارد ياد شده ابعاد وسيعتري يافته و انجام آن نيز تمهيدات پيچيدهتري به
خود گرفته است که بررسي آن و ارائه راهکارهاي مناسب ،عرصه جديدي را براي پژوهش و بررسي در صنعت برق ايجاد کرده
است .در اين راستا مطالعات قابليت اطمينان نقشي اساسي در طرحهاي آينده ايفا خواهد نمود [.]2
با توجه به اهميت و جايگاه مطالعات پايايي شبکههاي قدرت ،شناسايي و بررسي نظاممند حوزههاي فعاليت در اين زمينه و
بررسي کاستيها و نواقص موجود در هر يک از حوزههاي ياد شده ،از اهميت بسيار بااليي برخوردار ميباشد .در اين پروژه،
وضعيت کشورهاي مختلف در زمينـه پايـايي بررسـي خواهد شد .اين کشورها از ميان کشـورهاي پيشـرفته و همچنـين
کشـورهاي مشابه ايران انتخاب شدهاند ،سـاختار و فعاليـتهـاي آنهـا در زمينـه موضوعات مختلف پايايي ،برنامه و وضعيت
فعلي آنها و همچنين فعاليتهاي آتي آنهـا درباره موضوﻉ پايايي بررسي خواهد شد .اين کشورها شامل ايالت متحده ،کانادا،
انگلستان ،استراليا ،هلند ،ايتاليا ،ژاپن ،ترکيه ،مالزي ،هند و عربستان ميباشند.
هر يک از فصول اين گزارش به بررسي يکي از اين کشورها اختصاص يافته است .در هر فصل ابتدا ساختار صنعت برق آن
کشور از لحاظ فيزيکي و قانونگذاري مورد بررسي قرار گرفته است و در ادامه فعاليتهاي انجام شده در زمينه پايايي شبکههاي
توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي در سه حوزه قانونگذاري پايايي ،بهبود پايايي و ارزيابي پايايي بررسي شده است .در فصل آخر
نيز نتيجهگيري گزارش آورده شده است.
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 1فصل اول :فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در کشور
آمريکا
مقدمه
در اين فصل ابتدا به معرفي ساختار صنعت برق آمريکا پرداخته شده است و در ادامه تعدادي از سازمانهاي فعال در اين
کشور در حوزه پايايي شبکههاي قدرت معرفي شده است .سپس فعاليتهاي انجام شده در اين زمينه به تفکيک حوزههاي
توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

 -1-1ساختار صنعت برق آمريكا
صنعت برق امريکا متشکل از تعداد زيادي سهامدار و شرکتهاي خصوصي و دولتي است که در چهار حوزهي توليد ،انتقال،
توزيع و بازار برق فعال هستند .عالوه بر اين ،تعداد زيادي مراکز و نهاد نظارتي نيز وجود دارد که بر عملکرد شرکتهاي فعال
در چهار حوزهي ذکر شده نظارت مينمايند .در سال  1996تعداد  3195شرکت برق در آمريکا وجود داشت که کمتر از 1000
شرکت در حوزهي توليد مشغول به فعاليت بودند 65 .عدد از اين شرکتها در حوزهي بازار برق فعال بودند و سايرين که اکثريت
آنها را نيز تشکيل ميداند ،در حوزهي انتقال و توزيع فعاليت ميکردند .از لحاظ مالکيتي نيز 2020 ،شرکت دولتي 932 ،شرکت
تعاوني برق روستايي و  243خصوصي بودند [.]3
در حال حاضر نيز چنين تقسيمبندي در مورد حوزهي فعاليت شرکتهاي مربوط به صنعت برق در آمريکا انجام ميگيرد.
شرکتهاي فعال در صنعت برق در سال  2014به  3292شرکت افزايش يافتهاند که به نسبتهاي تقريباً مشابهي نسبت به
سال  1996در چهار حوزهي توليد ،انتقال ،توزيع و بازار برق فعاليت ميکنند [ .]4از لحاظ مالکيتي نيز طبق دستهبندي و آمار
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منتشر شده توسط سازمان  APPA1تعداد  2009شرکت دولتي 192 ،شرکت خصوصي 871 ،شرکت تعاوني 9 ،نهاد نظارتي
فدرال و  211شرکت فعال در حوزه ي بازار برق وجود دارد [.]5
شرکتهاي خصوصي در تمامي ايالتها به جز ايالت نباراسکا 2حضور دارند 6 .درصد از شرکتهاي برق در سراسر آمريکا
خصوصي هستند %38 .از ظرفيت نصب شده کل کشور %42 ،توليد %66 ،خريد و فروش و  %67سود کل صنعت مربوط به اين
 %6ميباشد .اين شرکتها تقريبا به  100ميليون مصرفکنندهي نهايي که معادل  %71مصرفکنندگان کشور است ،خدمات
ارائه ميدهند .مشابه تمامي مشاغل خصوصي ديگر ،هدف اصلي اين شرکتها نيز سودآوري است .سود حاصل شده هم به
صاحبان سهام پرداخت ميشود و هم براي توسعه کسب و کار سرمايهگذاري ميگردد [.]5
شرکتهاي برق خصوصي در واقع سرويسدهندگان انحصاري در يک منطقهي جغرافيايي هستند که به شدت تحت نظارت
بوده و موظف هستند دسترسي بدون تبعيض به شبکه و برق با قيمت مناسب براي مشرکين خود فراهم آورند .بيشتر
شرکتهاي خصوصي فعال در صنعت برق آمريکا ،شرکتهاي بهرهبردار هستند که در هر سه حوزهي توليد ،انتقال و توزيع برق
فعاليت مينمايند .تعداد زيادي از شرکتهاي خصوصي در هر سه حوزه کار ميکنند و به طور کلي در مناطقي که تجديد ساختار
انجام نشده است ،در يک ساختار عمودي يکپارچه به مشترکين خود خدمات ارائه ميدهند .اين نوﻉ شرکتهاي برق خصوصي
که ساختار عمودي يکپارچه دارند ،غالباً تحت نظارت کميسيون خدمات عمومي ايالت 3فعاليت مينمايند .اما در اياالتي که بازار
رقابتي خرده فروشي و عمده فروشي وجود دارد ،شرکتهاي خصوصي برق توليدات خود را واگذار کرده و خطوط انتقالشان نيز
تحت کنترل بهرهبردار مستقل منطقه بهرهبرداري ميشود .در نتيجه حوزهي فعاليت آنها محدود به شبکهي توزيع است.
شرکتهاي دولتي برق ،شرکتهايي غيرانتفاعي و با مالکيت دولتي هستند که در سطح منطقهاي يا ايالتي فعاليت مينمايند.
تعداد  2009شرکت دولتي برق امريکا %61 ،از کل شرکتهاي برق اين کشور را تشکيل ميدهند %9 .ظرفيت توليد %8 ،توليد،
 %15فروش به مشترکين نهايي (خرده فروشي) و  %13سود صنعت در اختيار اين  %61ميباشد .شرکتهاي برق دولتي به پنج
دسته شرکتهاي برق شهري ،4شرکتهاي خدمات عمومي برق ناحيهاي ،1شرکتهاي متصدي برق ايالتي ،2شرکتهاي برق و
آب در مناطق آبياري 3و شرکت تهيهکننده برق براي مجموعههاي شهري 4تقسيم ميشوند [.]6

1-American Public Power Assosiation
2-Nebarasca
3-State Public Utility Comission
4-Municipals
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شرکتهاي برق شهري مسئول سرويسدهي و برقرساني به منطقهي خود هستند .تعرفه نهايي برق براي مصرفکنندگان
در اين مناطق غالبا کمتر از مناطق مجاور است .چرا که شرکتهاي برق شهري از پرداخت ماليات معاف هستند .همچنين
همانند ساير شرکتهاي برق دولتي ،ميتوانند از وامهاي کم سود و معاف از ماليات استفاده نمايند .اکثر شرکتهاي برق شهري
توزيع کنندهي برق هستند اما تعداد کمي نيز بخشهاي توليد و انتقال انرژي را پوشش ميدهند.
شرکتهاي خدمات عمومي برق ناحيهاي تنها در اياالت نباراسکا ،واشنگتن ،ارگان و کاليفرنيا به فعاليت ميپردازند .در اين
مناطق اعضاء کميسيون يا هيئت مديره شرکت برق توسط رايگيري مشخص ميشوند و به صورت مستقل از شهرداريها
عمل ميکنند .شرکتهاي متصدي برق ايالتي ،مانند  NYPA5و  Santee Cooper6نهادهاي مسئول بخش برق از طرف
دولت ايالتي هستند NYPA .در اصل بازار عمده فروشي است که برق شرکتهاي برق شهري و شرکتهاي تعاوني برق را
فراهم ميآورد و همچنين به صورت مستقيم برق بعضي مصرفکنندگان صنعتي خاص را نيز تامين ميکند.
نمونهاي از شرکتهاي برق و آب در مناطق آبياري ،شرکت برق و آب ناحيهي کشاورزي  Salt Riverدر ايالت آريزونا
است که ماموريت دوگانه تامين برق و آب مصرفکنندگان نهايي را بر عهده دارد .مناطق آبياري غالبا در غرب آمريکا قرار دارند
و شرکتهاي متولي آب در اين مناطق در ابتدا توسط ساکنين با هدف مديريت منابع آبي تاسيس شده است .به مرور زمان
وظايف سرويسدهي برق نيز در کنار آب به اين شرکتها واگذار شده است ،زيرا برق نقش اساسي در به انجام رساندن
ماموريت اين شرکتها داشته است .به مرور زمان وظايف خرده فروشي و توزيع برق نيز بر عهدهي اين شرکتها قرار گرفت
[.]7
در نهايت شرکتهاي تامين کنندگان برق براي مجموعههاي شهري ،شرکتهايي هستند که درون هر ايالتي تعريف و
تشکيل ميشوند و وظيفه آن ها ساخت نيروگاه يا خريد برق از بازارهاي عمده فروشي و تحويل برق توليد شده يا خريداري شده

1-Public Utility Districts and Public Power Districts
2-State Authorities
3-Irrigation Districts
4-Joint Municipal Action Agencies
5-New York Power Authority
6-South Carolina Public Service Authority
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به توزيعکنندگان برق شهري است .از جمله اين شرکتها ميتوان به شرکت برق عمده فروشي شهري ماساچوست ،1سازمان
برق شهري اينديانا ،2متصدي برق شهري جرجيا 3اشاره نمود.
شرکتهاي تعاوني برق ،شرکتهايي هستند که مالک آن همان اعضاي شرکت (مصرف کنندگاني که به آنها خدمات ارائه
ميشود) ميباشند .به عنوان مثال شرکتهاي تعاوني توزيع به اعضاي خود ،يعني مصرفکنندگان نهايي برقرساني ميکنند و
شرکتهاي تعاوني توليد و انتقال نيز خدمات عمده فروشي برق و انتقال توان را براي اعضاي خود ،يعني شرکتهاي توزيع
فراهم ميآورند .در کل کشور آمريکا 883 ،شرکت تعاوني برق در  47ايالت وجود دارد .اين شرکتهاي تعاوني  %27کل
شرکتهاي برق آمريکا را تشکيل ميدهند که  %4توليد و  %10سود کل صنعت را دارا هستند .اين نوﻉ شرکتهاي برق معموال
در مناطق روستايي رايج ميباشند .اين مناطق در نواحي هستند که به علت تعداد کم مصرف کننده ،به اندازهي کافي جذابيت و
سود دهي براي مالکين خصوصي ندارد .شرکتهاي تعاوني تحت قوانين ايالت بهرهبرداري ميشوند و به وسيلهي هيئت
رييسهاي که توسط اعضا انتخاب ميشود ،اداره ميگردند .تعرفههاي برق آنها نيز نزديک به تعرفههاي برق شرکتهاي برق
شهري است.
وظيفه تمامي شرکتهاي فعال در صنعت برق امريکا با هر نوﻉ مالکيت و زمينهي فعاليتي آن است که منابع کافي و قابل
اطمينان برق را با قيمتي مناسب براي مصرف کنندگان خود فراهم آورند .همهي اين شرکتها تحت نظارت نهادهاي محلي،
ايالتي و فدرال ميباشند .خريد و فروش برق بين ايالتها در بازار عمده فروشي برق ،طبق قوانين و نظارت سازمان FERC4

انجام ميشود .اين سازمان همچنين بر خدمات انتقال بين ايالتي نيز نظارت نموده و مسئوليت صدور مجوز تاسيس نيروگاه
برقآبي را هم بر عهده دارد .صدور مجوز تاسيس و بهرهبرداري از نيروگاههاي هستهاي و مديريت و دفع پسماندهاي اين
نيروگاهها بر عهدهي کميسيون قانونگذاري و نظارت هستهاي 5ميباشد .خرده فروشي برق و خدمات شبکه توزيع که توسط
شرکتهاي خصوصي انجام ميگيرد ،مشمول قوانين و نظارت ايالتي ميشود .به عالوه ساخت اکثر نيروگاهها و خطوط انتقال
نيز با موافقت و نظارت ايالتي انجام ميشود [.]6

1-Massachusetts Municipal Wholesale Electric Company
2-Indiana Municipal Power Agency
3-Municipal Electric Authority of Georgia
4-Federal Energy Regulatory Commission
5-Nuclear Regulatory Commission
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حوزههاي جغرافيايي سرويسدهي شرکتهاي برق از يکديگر متمايز ميباشد .قلمرو هر شرکت در بر گيرنده انواﻉ
مصرفکنندگان است .مصرفکنندگان بر اساس خدمات و سرويسي که از شرکتهاي برق ميگيرند به چهار دستهي خانگي،
تجاري ،صنعتي و حمل و نقل تقسيم ميشوند .شرکتهاي برق ،مصرفکنندگان هر دسته را در کالسهاي سرويسدهي نيز
تقسيم مينمايند تا با توجه به کالس مصرفکننده و خدماتي که دريافت مينمايد ،تعرفهي برق آنها نيز تعيين شود [.]4
از آنجا که ساختار صنعت برق در ايالتهاي مختلف آمريکا بسيار متفاوت است ،ايالت نيويورك به عنوان نمونه با جزييات
بيشتري توضيح داده ميشود .علت انتخاب ايالت نيويورك آن است که اوالً پيچيدهترين ساختار نظارتي و اجرايي را در ميان
تمام ايالتها داراست و ثانيا ميتوان گفت اين ايالت مبدا و شکلگيري مباحث قابليت اطميناني در شبکههاي برق بوده و
کاملترين چهارچوب و ساختار کنترل و نظارتي قابل اطمينان را دارد .لذا توضيحات بيشتر در اين زمينه ميتواند موثر واقع شود
[.]6-4
شبکه توزيع و انتقال ايالت نيويورك بخشي خصوصي و بخشي دولتي است .شش مالک خصوصي در سطح اين ايالت وجود
دارد که مسول رساندن انرژي برق به مصرفکنندگان نهايي خود هستند .اين شش شرکت توسط  PSC1کنترل ميشوند.
عالوه بر اين شش شرکت NYPA2 ،نيز مسول برق رساني به ديگر مناطق جغرافيايي است .در واقع  NYPAمسئوليت توليد
برق و رساندن آن به دست شرکتهاي انتقال يا توزيع و مصرفکنندگان صنعتي و تجاري را دارد .در کل  49ادارهي برق
شهري در ايالت وجود دارد که برق خود را از  NYPAخريداري ميکنند و توسط  PSCنيز نظارت و کنترل ميشوند [.]6
 -1-1-1منابع انرژي توليد برق در امريكا
در سال  2012کل ظرفيت نصب شده آمريکا  1063گيگاوات بوده است که  776گيگاوات آن نيروگاههاي حرارتي و فسيلي،
 102گيگاوات آن نيروگاه هستهاي 79 ،گيگاوات نيروگاههاي برق آبي و  56گيگاوات نيروگاه بادي بوده است .مجموﻉ توليدات
برق در سال  2012در کشور امريکا  4047.7تراوات ساعت ميباشد .در اين سال همچنين  59.3تراوات ساعت انرژي الکتريکي
وارد شده و  12تراوات ساعت صادر شده است .در نتيجه مجموﻉ مصرف کشور  4095تراوات ساعت بوده است .از مجموﻉ

1-Public Service Comission
2-New York Public Authority
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توليدات در سال  2775 ،2012تراوات ساعت مربوط به نيروگاههاي حرارتي و فسيلي 769 ،تراوات ساعت مربوط به نيروگاههاي
هستهاي 276 ،تراوات ساعت نيروگاههاي برق آبي و  218تراوات منابع تجديد پذير بوده است [.]5 ،4
 -1-1-2سياستگذاري و تنظيم مقررات
سياستگذاري و تنظيم مقررات بخش برق در آمريکا توسط نهادهاي اجرايي و قانونگذاري دولت فدرال و ايالتي انجام
ميگيرد .در بخش مديريت اجرايي دولت فدرال ،وزارتخانه انرژي نقش بسزايي در قانونگذاري صنعت برق دارد .بعد از آن
سازمان حفاظت از محيط زيست مسئول تنظيم مقررات مربوط به محيط زيست است .در نهايت کميسيون تجارت فدرال
مسئول حمايت از حقوق مصرفکنندگان و حصول اطمينان از وجود بازار رقابتي است [.]6
قوانيني مهمي که از سال  1900به تصويب رسيده است و مربوط به بخش برق ميباشد به شرح زير است:
•

قانون برق فدرال-سال  1935به هدف حمايت از انرژي برق آبي و افزايش نقش دولت فدرال در صنعت برق

•

قانون انرژي کشوري-سال  1978با هدف کاهش نرخ رشد مصرف انرژي و حمايت بيشتر از توليد با منابع انرژي
تجديد پذير

•

قانون سياست انرژي-سال  1992با هدف ايجاد مشوق براي بهبود بازدهي و رفع محدوديتها براي بازار رقابتي عمده
فروشي

•

قانون استقالل و امنيت انرژي-سال 2007

تنظيم مقررات مربوط به خريد و فروش برق بين ايالتها ،نرخ عمده فروشي برق و اجازهي تاسيس و بهرهبرداري
نيروگاههاي برق آبي بر عهدهي  FERCاست .اما تعرفه برق در سطح توزيع توسط کميسيون خدمات عمومي در سطح ايالت
تعيين ميگردد.
 -1-1-3ساختار فيزيكي
در آمريکاي شمالي دو شبکهي عظيم برق متناوب وجود دارد ،شبکهي شرقي و شبکهي غربي .عالوه بر اين ،دو شبکه
کوچک ديگر به نامهاي شبکه برق تگزاس و شبکه برق آالسکا نيز وجود دارد .شبکههاي شرق و غرب و تگزاس به وسيلهي
خطوط اتصال جريان ثابت به يکديگر متصل هستند که قابليت مبادله توان بين ايالتهاي کشورهاي کانادا ،آمريکا و بخشي از
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مکزيک را به شبکه سراسري ميدهد .شبکههاي انتقال توسط "بهرهبرداران شبکه انتقال ( ")TSO1اداره ميشوند که
شرکتهايي غيرانتفاعي هستند .اين نهادها وظيفه دسترسي بدون تبعيض به شبکهي انتقال را براي مصرفکنندگان و
توليدکنندگان بر عهده دارند [.]7

 -1-2قابليت اطمينان در ايالت متحده
پيشينهي بحث قابليت اطمينان در آمريکا به هنگامي باز ميگردد که شبکههاي کوچک به وسيلهي خطوط انتقال ولتاژ باال
و متناوب به يکديگر متصل شدند .تا قبل از آن خاموشي در هر شبکه اتفاق ناگواري نبود زيرا شبکهها کوچک بودند و تعداد
مصرفکنندگاني که تحت تاثير اين خاموشي قرار ميگرفتند ،اندك بود .اما با اتصال و توسعهي شبکههاي برق رساني،
ضررهاي ناشي از وقوﻉ خاموشي هم از لحاظ گستردگي جغرافيايي و هم از لحاظ فني بيشتر شد .در نتيجه شبکههاي بزرگ
شروﻉ به تدوين ضوابط قابليت اطمينان در شبکه خود نمودند [.]7
تا نيمه قرن بيستم هر شبکهي برقي ضوابط و معيارهاي قالبيت اطمينان خود را پيادهسازي و اجرا ميکرد .با افزايش
اتصاالت بين شبکهاي و نياز شبکهها به مبادله توان از طريق خطوط انتقال بلند ،محدوديت استفاده از استانداردهاي منفصل و
جداگانه آشکار شد .هنگامي که خاموشي فراگير شمال شرق آمريکا در سال  1965رخ داد ،کامال روشن شد که در بحث قابليت
اطمينان يک رويکرد منسجم و هماهنگ مورد نياز است .در نتيجه پس از اين خاموشي ،شوراي هماهنگي برق شمال شرق
 NPCC2تشکيل گرديد .بعد از آن به مرور زمان شوراهاي هماهنگي قابليت اطمينان با عملکردهاي مشابهي در ايالت ديگر نيز
تاسيس شد و در نهايت در تمام آمريکا و ايالتهاي همسايه در کانادا شروﻉ به کار نمودند .هرکدام از شوراهاي هماهنگي،
ضوابط قابليت اطميناني و رويههاي کنترل انطباق شبکه با اين ضوابط را تدوين و اجرا نمودند.
از سال " 1968شوراي قابليت اطمينان برق آمريکاي شمالي NERC3 ،مسئول هماهنگي فعاليت شوراهاي قابليت اطمينان
در سرتاسر آمريکا و تدوين ضوابط و استانداردهاي فراگير قابليت اطمينان شد .خاموشي سال  2003در غرب ،مرکز و شمال
شرق امريکا و ايالت اونتاريو کانادا باعث ايجاد تغييرات اساسي در صنعت برق آمريکا شد که تحت عنوان  EPACT4انتشار

1-Transmission System Operator
2-Northeast Power Coordinating Council
3-North Electric Reliability Council
4-Energy Policy Act
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يافت .در بخش  215اين قانون ،اختيارات  FERCافزايش مييابد تا مسئوليت نظارت بر قوانين اجباري قابليت اطمينان را که
توسط  ERO1تنظيم ميشود ،برعهده گيرد ERO ،را طراحي و تدوين نمايد و توانايي جريمه نمودن خاطيان را تا سقف
ميليونها دالر در روز داشته باشد .در نهايت  NERCبه عنوان  EROاز جانب  FERCانتخاب گرديد .در ادامه نقش و وظايف
حال حاضر هر کدام از سازمانها و نهادهاي مربوط به قابليت اطمينان شبکههاي قدرت در آمريکا بيان ميشود [.]6-8
 -1-2-1سازمان FERC

 FERCنمايندهي اصلي دولت فدرال در معامالت بين ايالتي مربوط به انرژيهاي برق ،برقآبي ،گاز و نفت است .در
حوزهي برق اين قانونگذاري و نظارت شامل خطوط انتقال و حفظ و تقويت قابليت اطمينان سيستم عظيم قدرت ميشود .در
کل مسئوليتهاي  FERCعبارتند است از:
•

تنظيم و قانوگذاري بخش انتقال و بازار عمده فروشي در تمام اياالت

•

حفاظت از قابليت اطمينان خطوط ولتاژ قوي در تمامي اياالت به وسيلهي استانداردهاي اجباري قابليت اطمينان و
اجباري کردن قوانين به وسيلهي حق جريمه

•

بررسي و بازرسي بعضي ادغامها يا گسترش محدوده فعاليتها و يا قراردادهاي همکاري شرکتهاي برق

•

بررسي و بازرسي جايابي خطوط انتقال جديد تحت شرايط خاص

•

بررسي و بازرسي بازار انرژي

 FERCدر حوزههاي زير قدرت مداخله ندارد:
•

شرکتهاي توزيع و خرده فروشي برق و خرده فروشي گاز طبيعي

•

صدور دستور ساخت (يا مجوز ساخت) مراکز توليد انرژي ،به جز انرژي برق آبي

•

تنظيم و قانونگذاري در حوزهي شبکهي برق شهري و روستايي

1-Electric Reliability Organization
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 -1-2-2سازمان NERC

 NERCيک شرکت بينالمللي مستقل ،بدون هدف سوددهي ،با مسئوليت حصول اطمينان از عملکرد قابل اطمينان شبکه
برق بزرگ آمريکاي شمالي است که اين مهم را با ايجاد نمودن و تقويت کردن استانداردهاي قابليت اطمينان به انجام
ميرساند NERC .بر  8نهاد قابليت اطمينان منطقهاي در سراسر آمريکا و بخشهايي از کانادا نظارت مينمايد .در داخل
آمريکا NERC ،در واقع  EROتعين شده از طرف  FERCميباشد .وظايف NERCشامل موارد زير است:
•

همکاري و نظرخواهي از سهامداران و شوراهاي منطقهاي قابليت اطمينان براي تهيه ،تنظيم و تقويت استانداردها.

•

بررسي کفايت توليد به صورت ساالنه (به وسيلهي پيشبيني ده ساله و پيشبيني فصول تابستان و زمستان)

•

آموزش و صدور تصديق براي پرسنل صنعتي

•

جستجو ،بررسي و تحليل علت بروز اختالل در سيستم قدرت

استانداردهاي  NERCدر سرتاسر آمريکا اجرا ميشود .از مناطقي که ساختار عمودي يکپارچه دارند و تعامل اندکي با
همسايگان خود دارند تا مناطقي که بازار خرده فروشي نيز دارند و بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع در اين مناطق کامال
مجزاست .زيرا در تمامي اين حاالت شبکه بايد قابل اطمينان و ايمن باشد .به علت وجود همين تنوﻉ ساختار در مناطق مختلف
تحت نظارت  ،NERCاين نهاد ناچار است دستهبنديهاي مختلفي در نحوهي تخصيص وظايف حين تدوين استانداردها داشته
باشد .اين تقسيمبنديها در سند مهمي به نام يا مدل وظايف  NERC1آمده است .اين سند در واقع پايه و اساس تخصيص
نقشها و وظايف در حفظ قابليت اطمينان ميباشد [.]6
سازمانهاي  NERCو  FERCمراجع و نهادهايي هستند که در سطح کشور مسئوليت حفظ قابليت اطمينان را بر عهده
دارند .بعد از اين دو نهاد ،شوراهاي هماهنگي محلي ،متولي امور مربوط به قابليت اطمينان شبکه برق در گسترههاي جغرافيايي
تحت کنترل خود ميباشند .ليست اين شوراها و حوزهي فعاليت آنها در زير آورده شده است:
FRCC: Florida Reliability Coordinating Council



MRO: Midwest Reliability Organization



NPCC: Northeast Power Coordinating Council



RFC: Reliability First Corporation



SERC: South Eastern Reliability Corporation



1-NERC Function Model

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
30
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394
SPP: Southwest Power Pool



TRE: Texas Reliability Entity



WECC: Western Electricity Coordinating Council



شكل  :1-1حوزهي فعاليت نهادهاي هماهنگي محلي قابليت اطمينان [.]7

از اين مرحله به بعد نهادهاي نظارتي و قانونگذاري قابليت اطمينان در ايالت نيويورك ،به عنوان يکي از اياالت آمريکا مورد
بررسي قرار ميگيرد .علت انتخاب ايالت نيويورك آن است که اين ايالت تقريبا پيچيدهترين ساختار نظارتي قابليت اطمينان را
دارد و به عالوه برق را با باالترين سطح قابليت اطمينان در اختيار مشترکين قرار ميدهد [.]7
 -1-2-3شوراي هماهنگي برق ناحيهي شمال شرق NPCC

مناطق تحت نظارت و قانونگذاري  NPCCشامل ايالت نيويورك و مجموعه ايالتهاي ششگانهي  NewEnglandدر
آمريکا و  4ايالت کانادا است .مسئوليتهاي  NPCCعبارت است از:
•

تهيه و تنظيم استانداردها و ضوابط خاص منطقهاي قابليت اطمينان ،بررسي تطابق عملکرد شرکتها با استانداردها،
نظارت و اجبار اجراي آنها
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اجبار رعايت قوانين و استانداردهاي قابليت اطمينان صادره از نهادهاي باالدستي و هماهنگي استانداردهاي منطقهاي
با استانداردهاي NERC

•

هماهنگي بين برنامهريزي ،طراحي ،بهرهبرداري و ارزيابي قابليت اطمينان بين اعضاي برنامهريزي ،صاحبان
شرکتهاي انتقال و ساير بخشهاي صنعت در حوزهي فعاليت خود

به عنوان يک شوراي هماهنگي منطقهاي NPCC ،تحت عنوان نمايندهي  NERCاجراي وظيفه مينمايد .اين نمايندگي
به صورت يک توافقنامهي مکتوب به امضا هر دو طرف رسيده است .در نتيجه  NPCCنيز همانند ساير شوراهاي منطقهاي
قابليت اطمينان بايد به عنوان بازوي اجرايي و کارگزار  NERCدر سطح منطقهاي ايفاي نقش نمايد .اختياراتي که به موجب
اين توافقنامه به  NPCCواگذار شده است به شرح زير است [:]7
•

مجري تطبيق عملکرد با استانداردها

•

نقش هدايت در مميزي تطبيق عملکرد و نحوهي تطبيق

•

اجراي دستورالعملهاي اخطار به متخطي ،جريمه کردن و تحريم کردن آن در صورت لزوم

•

انجام بازرسي ،دادرسي و مذاکره براي تخطيهاي ممکن يا انجام شده از استاندارد NERC

همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد NPCC ،و ساير شوراهاي محلي اين قدرت را دارند که قوانين قابليت اطمينان
مختص منطقهي خود را تدوين کنند .طبق قانون  EPActهيچ ممنوعيتي براي تدوين قوانين منطقهاي توسط شوراهاي
هماهنگي وجود ندارد به شرط آنکه اين استانداردها قابل تطبيق با استانداردهاي  NERCباشند .مطابق همين قانون نهادهاي
منطقهاي ايالتي و يا حتي محلي قادرند استانداردها و ضوابط قابليت اطمينان خود را تدوين نمايند که هميشه اين قوانين بسيار
سختگيرانهتر و دقيقتر از قوانين  NERCاست [.]5-7
 -1-2-4شوراي قابليت اطمينان ايالت نيويورك NYRSC1

 NYRSCوظيفهي تامين ،حفظ و بهبود قابليت اطمينان در ايالت نيويورك را بر عهده دارد .طبق قانون  EPActشوراي
قابليت اطمينان ايالت نيويورك نيز ميتواند استانداردها و ضوابطي وراي استانداردهاي  NPCCو  NERCداشته باشد که با
آنها هماهنگ بوده و کمي سختگيرانهتر هستند .اين نهاد توسط هيئت رئيسه کنترل و هدايت ميشود .در اين هيئت
1-New York State Reliability Council
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نمايندگاني از صاحبان خطوط ،فروشندگان عمدهي برق ،مصرفکنندگان بزرگ ،ادارات دولتي برق و افراد مستقل وجود دارد.
مسئوليتهاي شوراي قابليت اطمينان نيويورك به شرح زير است:
•

تدوين قوانين قابليت اطمينان شبکهي برق محلي که سختگيرانهتر از قوانين  NPCCو  NERCاست.

•

تعيين ضوابط قابليت اطمينان که الزمهي ساختار فيزيکي ،جغرافيايي و جمعيتي شبکه برق نيويورك است.

•

بررسي ،ارزيابي و تطبيق عملکرد مستقل  NYISOو شرکتکنندگان در بازار نيويورك با قوانين

 NYRSCبا اعمال تعرفهها ،تدوين رويهها و راهنماها تاثير قوانين خود را بيشتر نموده و  NYISOرا نيز مجبور ميکند تا
از اين قوانين پيروي نمايد .وظيفهي نظارتي  NYRSCتوسط زيرگروه "نظارت بر تطابق با قوانين قابليت اطمينان "1انجام
ميگيرد .اين کميته اطالعات مشخصي را که نشاندهندهي تطابق يا عدم تطابق عملکرد اجزا شبکه با قوانين قابليت اطمينان
است ،از  NYISOدريافت مينمايد [.]7-9
 -1-2-5سازمان NYISO

 NYISOدر سال  1999به عنوان بخشي از فرايند تجديد ساختار در بازار عمده فروشي برق در ايالت نيويورك با تاييد
 FERCايجاد شد NYISO .يک مرکز مستقل بدون هدف سوددهي است که وظايف زير را بر عهده دارد [:]7-9
•

بهرهبرداري و مديريت شبکهي برق ايالت نيويورك به گونهاي که قابليت اطمينان منطقه حفظ شود و بهبود يابد.

•

باالنس بار و توان و مبادلهي توان

•

اجرا و اداره کردن بازار عمده فروشي آزاد و عادالنهي برق و بازارهاي ظرفيت ،انرژي و خدمات جانبي

•

برنامهريزي براي آيندهي شبکهي برق نيويورك

•

تامين اطالعات موثق مورد نياز سياستگذاران ،صاحبان سهام و سرمايهگذاران

•

تهيه و اجراي پروژههاي مربوط به تکنولوژيهاي جديد در شبکهي برق نيويورك ،مانند شبکههاي هوشمند

1-Reliability Compliance Subcommittee
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 -1-2-6كميسيون خدمات عمومي ايالت نيويورك NYPSC1

کميسيون خدمات عمومي قانونگذار زيرساختهاي برق ،آب ،گاز و مخابرات ايالت نيويورك ميباشد و طبق قانون ،مسئول
تعيين تعرفههاي خدمات ارائه شده و حفظ کفايت و امنيت اين خدمات عمومي است .کميسيون خدمات عمومي نيز حق تصويب
قوانين و استانداردهاي قابليت اطمينان داخل ايالت نيويورك را داراست .از سال  2006اين کميسيون مجموعه قوانين
 NYRSCرا به عنوان قوانين خود اتخاذ نموده و نظارت خود را بر طبق اين قوانين انجام ميدهد [.]9

 -1-3فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توليد
در اين بخش به بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه پايايي بخش توليد در اياالت متحده پرداخته ميشود .در ابتدا
خالصهاي از وضعيت اين کشور در زمينه ظرفيت توليد ،ميزان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي در سالهاي اخير ارائه
ميشود .همچنين به طور اجمالي به نوﻉ ظرفيتهاي توليد اين کشور و درصد مشارکت هر کدام در ظرفيت کل اشاره شده
است.
در سال  2012ظرفيت نصب شده توليد اياالت متحده  1063گيگاوات بوده است .منابع اصلي توليد انرژي الکتريکي به
ترتيب فسيلي ( 776گيگاوات) ،هستهاي ( 102گيگاوات) ،برقآبي ( 79گيگاوات) و بادي ( 59گيگاوات) بودهاند [ .]8در سال
 2013کل انرژي الکتريکي توليدي ايالت متحده  4058بيليون کيلووات ساعت بوده که  67درصد از آن از طريق سوختهاي
فسيلي تامين شده است .در مجموﻉ زغالسنگ  ،39گاز طبيعي  ،27هستهاي  ،19برقآبي  ،7ساير انرژيهاي تجديدپذير  6و
نفت خام  1درصد از کل ظرفيت توليد را به خود اختصاص دادهاند [.]9
در حدود  80درصد از برق توليدي کشور توسط شرکتهاي خصوصي توليد ميشود و  20درصد باقيمانده توسط شرکتهاي
فدرالي تامين ميشود [.]10
شکل زير ميزان انرژي الکتريکي توليدي و انرژي مصرفي ساالنه اياالت متحده (بر حسب بيليون کيلووات ساعت) را براي
سالهاي  1990تا  2012نشان ميدهد.

1-New York State Public Service Comission
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شكل  :2-1نمودار تغييرات انرژي الكتريكي توليدي و مصرفي در اياالت متحده []11

 -1-3-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در کشور اياالت متحده طيف گستردهاي از شرکتهاي قانونگذاري و نظارتي در زمينه انرژي ،برق و همچنين پايايي
سيستم الکتريکي وجود دارد .دولت فدرال سياستهاي عمومي انرژي را از طريق دپارتمان انرژي ( )DOE1تنظيم ميکند .دفتر
تحويل برق و پايايي انرژي ( )OE2يکي از دفاتر برنامهريزي در دپارتمان انرژي است که وظايف آن شامل تالش براي مدرنيزه
کردن شبکه برق ،افزايش امنيت و پايايي زيرساخت انرژي و تسهيل فرايند بازيابي سيستم بعد از وقوﻉ قطعي است .از جمله
زمينههاي فعاليت اين دفتر ميتوان به کنترل امنيت شبکه ،پاسخگويي بار ،منابع توليد پراکنده ،انرژيهاي تجديدپذير ،تضمين و
پشتيباني انرژي ،آمادگي و پاسخ در شرايط اضطراري و ذخيرهسازهاي انرژي اشاره کرد [.]12
همانطوري که در قسمتهاي قبل اشاره شد ،کميسيون قانونگذاري انرژي فدرال ( )FERCسازمان مستقلي است که
وظيفه قانونگذاري شبکه انتقال انرژي الکتريکي ،شبکه گاز طبيعي و نفت را بر عهده دارد .فعاليتهاي اين سازمان در زمينه
پايايي شامل بررسي مسائل مرتبط با حفاظت زيرساختهاي شبکه ،بررسي تاثير سياستهاي مختلف بر پايايي سيستم ،بررسي
تاثير ريسکهاي مختلف بر پايايي شبکه ،مانيتورينگ و پايش سيستم و بررسي روند تهيه و اجراي استانداردهاي پايايي است
[.]13

1-Departmant of Energy
2-Office of Electricity Delivery and Energy Reliability
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در سال  FERC 2007در پاسخ به قانون سياستگذاري انرژي سال  2005و همچنين متاثر از خاموشي سراسري سال
 2003آمريکاي شمالي NERC ،را به عنوان سازمان پايايي الکتريکي منصوب کرد .به اين ترتيب  FERCتصويب کرد که
استانداردهاي پايايي  NERCتدريجاً بصورت اجباري پيادهسازي شوند NERC .استانداردهايي براي پايايي تهيه و رعايت آنها
را اجباري ميکند؛ ارزيابي پايايي را بصورت ساالنه ،فصلي و بلندمدت انجام ميدهد؛ با جمعآوري اطالعات از سيستم ،شبکه را
مانيتور ميکند؛ پرسنل صنعتي را آموزش داده و به آنها گواهي تصديق ميدهد .محدوده  NERCشامل کشورهاي اياالت
متحده ،کانادا و شماليترين بخش مکزيک است [.]14
همانطور که اشاره شد يکي از اصليترين زمينههاي فعاليت  NERCتهيه و اجراي استاندارد است .استانداردهاي اين
سازمان توسط يک روند مبتني بر صنعت و تاييد توسط  ANSIتهيه شدهاند و اين پروسه براي همه کساني که به صورت
مستقيم يا غيرمستقيم با پايايي سيستم قدرت آمريکاي شمالي سر و کار دارند ،مشخص است؛ همچنين براي عموم شفاف
است؛ بر روي همه استانداردها توافق و اجماﻉ وجود دارد؛ خواستههاي سهامداران مد نظر قرار گرفته است؛ و نيز پذيراي
انتقادات منطقي و پيشنهادات است .استانداردهاي پايايي  NERCنيازمنديهاي پايايي براي برنامهريزي و بهرهبرداري سيستم
قدرت آمريکاي شمالي را بيان ميکند و با استفاده از روش مبتني بر نتيجه که بر عملکرد ،مديريت ريسک و تواناييهاي نهادها
متمرکز است ،تهيه ميشوند [.]15
در حال حاضر چهارچوب قانونگذاري براي اجباري کردن استانداردها در آمريکا و بعضي از ايالتهاي کانادا وجود دارد که از
طريق مقامهاي قانونگذار فراهم ميشود .در آمريکا  FERCاجباري شدن بعضي از استانداردها را تصويب کرده است .همچنين
در بعضي از ايالتهاي کانادا استانداردها توسط هيئت امنا  NERCاجباري شدهاند [.]16
مسئوليت تهيه استانداردها بر عهده کميته استانداردها ( )SC1است که شامل دو نماينده از بخشهاي مختلف صنعت است.
کميته  SCگزارشهاي خود را به هيئت امنا  NERCارائه ميدهد و فرآيند تهيه استانداردها را از طريق فعاليتهاي زير
سرپرستي ميکند [:]17
 انجام پيگيري براي اطمينان از اينکه پروسه تهيه استانداردها دنبال ميشود.
 پيگيري درخواست اجازه براي استاندارد ()SAR2
1-Standards Committee
2-Standard Authorization Request
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 مديريت پروسه  SARو فرآيند تهيه استانداردها
 مرور و اختيار دادن براي پيشنويس کردن استانداردهاي جديد يا تجديد نظر شده
 تشکيل جلساتي براي تيمهاي تهيه پيشنويس استانداردها
تعداد کل استانداردهاي پايايي  NERCدر حدود  430مورد است که در حال حاضر  149مورد از آنها اجباري شدهاند .اين
استانداردها بر اساس زمينه به  14دسته تقسيمبندي ميشوند .اين  14دسته به شرح زير هستند [:]18
 تعادل توليد و تقاضا ( 32( )BAL1مورد)
 حفاظت بحراني زيرساخت ()CIR2
 مخابرات ()COM3
 آمادهسازي و بهرهبرداري اضطراري ()EOP4
 طراحي ،اتصال و تعمير و نگهداري تجهيزات ()FAC5
 برنامهريزي مبادله و هماهنگي ()INT6
 بهرهبرداري و هماهنگي پايايي اتصاالت ()IRO7
 مدلسازي ،دادهها و تحليل ()MOD8
 هستهاي ()NUC9
 عملکرد و آموزش افراد ()PER10
 کنترل و حفاظت ()PRC11
 بهرهبرداري انتقال ()TOP1
1-Resource and Demand Balancing
2-Critical Infrastructure Protection
3-Communications
4-Emergency Preparedness and Operations
5-Facilities Design, Connections, and Maintenance
6-Interchange Scheduling and Coordination
7-Interconnection Reliability Operations and Coordination
8-Modeling, Data, and Analysis
9-Nuclear
10-Personnel Performance, Training, and Qualifications
11-Protection and Control
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 برنامهريزي انتقال ()TPL2
 توان راکتيو و ولتاژ ()VAR3
همانطور که اشاره شد تاکنون  149مورد از استانداردها به حالت اجباري در آمدهاند .در واقع تهيه استانداردهاي اجباري
پايايي از وظايف اصلي است که فدرال براي  NERCتعيين کرده است .اين استانداردها سپس توسط کميته مرور و تصويب
ميشوند .عنوان استانداردهاي دسته اول يعني تعادل توليد و تقاضا به همراه زمان اجباري شده به شرح زير است [:]18
 عملکرد کنترل تعادل توان حقيقي ()2014/04/01
 پاسخ فرکانس در ناحيه )2014/04/01( ERCOT
 عملکرد کنترل اغتشاش ()2012/04/01
 باياس و پاسخ فرکانس ()2009/06/29
 اصالح خطاي زماني ()2007/06/18
 اصالح اتوماتيک خطاي زماني ()2014/04/01
 مبادله سهوي ()2011/04/01
 آناليز ،ارزيابي و مستندسازي کفايت برنامهريزيهاي منبع ()2011/05/23
 رزرو بهرهبرداري ()2007/06/18( )WECC
کميته استاندارد ( )SCو  NERCبه منظور ايجاد هماهنگي و بهروز رساني استانداردها ،برنامههاي استراتژيک دورهاي را
دنبال ميکنند .از جمله برنامههاي اخير در اين زمينه ميتوان به برنامه استراتژيک کميته استاندارد  2015-2013و برنامه
استراتژيک کميته استاندارد  2016-2014اشاره نمود .هدف تعريف شده براي اين برنامهها حرکت استانداردهاي پايايي NERC

به سمت استانداردهاي روشن ،مختصر و مفيد ،با کيفيت و منطقي از نظر فني است که مبتني بر نتيجه باشند [.]19
 -1-3-2ارزيابي پايايي
سازمان  NERCعالوه بر تهيه استانداردها به طور گستردهاي به ارزيابي دورهاي وضعيت پايايي سيستم ميپردازد.
1-Transmission Operations
2-Transmission Planning
3-Voltage and Reactive
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 -1-3-2-1ارزيابي پايايي و تحليل عملكرد سيستم

گروه ارزيابي پايايي و تحليل عملکرد سيستم  ،NERCناحيههايي که نياز به ارزيابي دارند را شناسايي کرده و توصيههايي
براي بهبود وضعيت ارائه ميدهد NERC .نميتواند دستور به ساخت نيروگاه يا خط توليد جديد بدهد و يا در اين رابطه
استاندارد اجباري تهيه کند ،زيرا اختيار چنين کاري را ندارد .تحليلهاي  NERCارزيابيهاي دقيقي در رابطه با کفايت توليد،
رشد تقاضاي برق و نيازهاي توليد و انتقال ارائه ميدهد NERC .همچنين به شناسايي بلند مدت سيستم (مسائلي که لزوما
تهديدي براي سيستم کنوني نيستند اما ميتوانند بر برنامهريزي آينده سيستم قدرت و توسعه و تحليل آن تاثيرگذار باشند)
ميپردازد .گروه ارزيابي پايايي گزارشهايي تهيه ميکند که ميتوان آنها را به صورت زير دستهبندي کرد [.]20
 ارزيابي بلندمدت پايايي :در اين طرح کفايت سيستم قدرت اياالت متحده و کانادا در يک دوره  10ساله ارزيابي
ميشود .در اين گزارش مسائلي مانند ميزان توليد و مصرف توان ،کفايت سيستم انتقال و مسائل کليدي که
ميتوانند بر پايايي تاثيرگذار باشند مطرح ميشوند.
 ارزيابي تابستان و زمستان :در اين طرح کفايت منابع توان در اياالت متحده و کانادا براي دورههاي پيک مصرف
تابستان و زمستان پيشرو ارزيابي ميشود.
 ارزيابيهاي خاص :اين بررسيها بر حسب نياز بصورت منطقهاي و يا بينمنطقهاي انجام ميشوند.
 فرضيات و روشها :شامل فرضيات و تکنيکهاي استفاده شده در ارزيابيهاي مختلف است.
گزارشهايي که تاکنون در اين زمينهها توسط  NERCتهيه شده ،شامل موارد زير است.
 ارزيابي بلندمدت پايايي ( 21مورد)
از سال  1991تا سال  2013و در هر سال يک گزارش جداگانه
 فرضيات و روشها ( 5مورد)
گزارشهايي در مورد روشهاي مورد استفاده در ارزيابيها
 ارزيابيهاي احتماالتي ( 2مورد)
 ارزيابيهاي خاص ( 16مورد)
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گزارشهايي براي شرايط خاص مانند تغييرات آب و هوايي ،شبکه هوشمند ،محدوديتهاي زيست محيطي ،مديريت
مصرف ،منابع انرژي متغير ،ارتباط گاز طبيعي با توان توليدي و غيره.
 بررسي مسائل پايايي ( 2مورد)
 ارزيابي توليدهاي متغير ( 10مورد)
گزارشهايي در زمينههاي پيشبيني توليد متغير ،مدل استاندارد توليد متغير ،منابع توليد پراکنده ،روشهاي محاسبه ميزان
مشارکت توليدات متغير در برنامهريزي کفايت توليد ،شاخصهاي مناسب براي توليد متغير و نيازمنديهاي اتصال توليدهاي
متغير.
 ارزيابيهاي تابستان ( 12مورد)
گزارشهايي از ارزيابيهاي تابستان به صورت ساالنه و از سال  2003تا سال 2014
 ارزيابيهاي زمستان ( 11مورد)
گزارشهاي ارزيابي زمستان بصورت ساالنه و از سال  2003تا 2014
 NERCهمچنين به طور منظم گزارشهايي در مورد بررسي عملکرد سيستم قدرت آمريکاي شمالي منتشر ميکند.
گزارشهاي آناليز عملکرد شامل موارد زير است.
 گزارش ارزيابي ريسک عملکرد پايايي ( 3مورد)
گزارش ساالنه از سال  2009تا 2011
 گزارش وضعيت پايايي ( 3مورد)
گزارش ساالنه از سال  2012تا 2014
در مبحث ارزيابي پايايي  ،NERCاز چند شاخص نشان دهنده وضعيت کلي سيستم استفاده شده است.
 :SRIدر اين شاخص براي نشان دادن ريسک سيستم ،حوادث از دست رفتن توليد ،سيستم انتقال و بار به همراه هم لحاظ
شدهاند ].[20
 :KCMIزيرمجموعهاي از استانداردها که بيشترين تاثير بر پايايي دارند مشخص شده و شاخص برآورده شدن پايايي حاصل
شده است ].[21
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 :EDIشاخص شدت ريسک به منظور تعيين رتبه شدت نسبي رويداد بر اساس نرخ اتفاق افتادن رويداد و تاثير آن بر
سيستم قدرت تعيين ميشود ].[22
 -1-3-2-2نرمافزارهاي موجود

 سيستم داده دسترسپذيري توليد ()GADS1

سيستم  GADSدر سه دهه گذشته براي جمعآوري دادههاي عملکردي تجهيزات توليد به صورت داوطلبانه از مالکين
ژنراتورها مورد استفاده قرار گرفته است .اين دادهها به همراه اطالعات مربوط به خروجهاي برنامهريزي نشده ،خروجهاي تعمير
و نگهداري و برنامهريزي شده ،براي محاسبه اطالعات آماري عملکردي مهم و آناليز سيستم قدرت بکار ميروند.
 NERCبراي واحدهاي توليدي سنتي ،گزارشدهي  GADSرا از ابتداي سال  2012اجباري کرده است .براي توليدهاي
تجديدپذير (بادي و خورشيدي) اين گزارشدهي هنوز اجباري نشده است و بصورت داوطلبانه انجام ميشود .سيستم GADS

در زمينههاي زير روند ارزيابي پايايي را بهبود ميدهد [.]23
 برنامهريزي محدوده رزرو براي تعيين کفايت.
 چگونگي ترجمه تغييرات  FORواحد به محدوده رزرو برنامهريزي شده.
 اندازهگيريهاي تاثير عملکرد واحد مورد استفاده در ارزيابي پايايي.
دادههاي  GADSساالنه در گزارش دسترسپذيري توليد ( )GAR2و بروشور آماري واحد توليد گردآوري و گزارش
ميشوند GAR .براي  5سال به طور جداگانه و همچنين براي مقدار متوسط  5ساله ،دادههاي آماري دسترسپذيري واحدهاي
توليد را هم بصورت وزندهي شده بر اساس ظرفيت و هم بدون وزندهي ارائه ميکند.

 برنامه MECORE

اين نرمافزار براي محاسبات قابليت اطمينان مربوط به سيستمهاي ترکيبي توليد و انتقال به کار گرفته ميشود .از اين نرم-
افزار براي محاسبه ي قابليت اطمينان سيستم توليد و يا سيستم انتقال در يک سيستم ترکيبي و يا ترکيب توليد و انتقال استفاده

1-Generating Availability Data System
2-Generating Availability Report
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ميشود .از انديسهاي توليدي توسط اين نرمافزار ميتوان براي مقاصد برنامهريزي و مقايسهي بين گزينههاي مختلف از نظر
قابليت اطمينان استفاده کرد .اين نرمافزار قابليت محاسبه شاخص هزينهي عدم قابليت اطمينان 1را که در هزينهي قابليت
اطمينان تاثير ميگذارد ،دارد [.]23
اين برنامه بر اساس ترکيب شبيهسازي مونت کارلو و تکنيک شمارش 2بنا شده است .روش مونت کارلو براي شبيهسازي
حالتهاي تجهيزات سيستم و محاسبهي شاخصهاي ساليانه در شرايط مختلف بار استفاده ميشود .در حاليکه روش ترکيبي با
استفاده از تکنيک شمارش براي محاسبهي شاخصهاي ساليانه با در نظر گيري منحني بار ساليانه ،به کار گرفته ميشود .برنامه
قابليت مديريت موارد زيادي همچون زير را داراست:
 کاهش مقادير نامي واحد توليدي
 خروجهاي خطوط انتقال با دليل مشترك
 اتصال  Tخطوط انتقال
 منحنيهاي بار ساليانه/فصلي/ماهيانه
 مدلهاي بار متغير و يا ثابت
 فلسفههاي مختلف قطع بار
 جداسازي سيستم و ايزوالسيون باس
 برنامه MCGSR

اين برنامه براي ارزيابي قابليت اطمينان واحدهاي توليدي تهيه شده است .در ادامه در مورد اين برنامه اطالعات بيشتري
ارائه شده است .نرمافزار  MCGSRبرنامهي محاسباتي است که براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توليد (منبع-تقاضاي
قدرت )3به کار گرفته مي شود .تمامي واحدهاي توليدي و يا منابع توليدي انتقال به صورت متغيرهاي تصادفي با احتمال خرابي
و زمان تعمير درنظر گرفته ميشوند .کليدزني واحدهاي آماده به کار نيز مدل شده است .در برنامه مجموعهاي از انديسهاي
قابليت اطمينان سيستم از جمله هزينهي عدم قابليت اطمينان در نظر گرفته شده است .تحت شرايطي ميتواند يک شبکه
انتقال ساده با باسهاي متفاوت را در اين نرمافزار درنظر گرفت .در اين حالت انديسهاي سيستم و باسها قابل محاسبه
1- Unreliability Cost Index
2- Enumeration Techniques
3- Power source-demand
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هستند .بارها با درنظرگيري منحني بار ماهيانه ،يا فصلي و يا ساليانه مدل ميشوند .در نتيجه انديسهاي خروجي ميتواند
ساليانه ،فصلي و يا ماهيانه باشد که اين گزينه را کاربر با انتخاب منحني بار مشخص ميکند [.]21
از روش شبيهسازي مونت کارلو براي انتخاب حالتهاي تجهيزات سيستم (ژنراتورها و منابع توليد انتقال) 1استفاده شده
است .عالوه بر حالتهاي باال و پايين ،دو حالت کاهش مقادير نامي نيز قابل شبيهسازي هستند .در اکثر موارد ،تنها خروجهاي
اجباري مدنظر قرار ميگيرد .در صورتي که کاربر بخواهد ،با وارد کردن اطالعات مربوط به خروجهاي برنامهريزي شده ،اين نوﻉ
خروجها نيز مدنظر قرار ميگيرد .نرمافزار همچنين با استفاده از متغيرهاي تصادفي جدا از هم خرابيهاي با دليل مشترك را نيز
شبيهسازي ميکند .اين قابليت براي مدل کردن اثر طوفان يخ ،صاعقه و رخدادهاي منجر به خرابي وابستهي ديگر استفاده
شود .عالوه بر ارزيابي قابليت اطمينان ،نرمافزار ميتواند در صورت وجود دادههاي مورد نياز ،شبيهسازي احتمالي را براي انرژي
توليدي و هزينهي بهرهبرداري ،انجام دهد [.]19
 -1-3-2-3مديريت ريسک پايايي

گروه مديريت ريسک پايايي ( )RRM2مسئوليتهاي قانوني  NERCرا از طريق ارزيابيهاي پايايي و کفايت سيستم قدرت
و با شناسايي مشکالت بالقوه مرتبط با سيستم ،تجهيزات ،سازمان و عملکرد نيروي انساني دنبال ميکند .هدف از اين ارزيابيها
اين است که هرگونه نياز به ايجاد استاندارهاي جديد و يا اصالح استانداردهاي فعلي تشخيص داده شود .چهار فعاليت اصلي
 RRMشامل ( )1آگاهي از سيستم قدرت؛ ( )2آناليز وقايع؛ ( )3آموزش؛ ( )4صدور گواهي بهرهبردار ميباشد [.]19
اين گروه بر آگاهي بهروز از شرايط سيستم قدرت و تمام وقايع تعريف شده تاکيد دارد RRM .حوادث را تجزيه و تحليل
ميکند و مهمترين ريسکهاي تاثيرگذار بر پايايي سيستم قدرت را مورد توجه قرار ميدهد و صنعت را از وقايع سيستم ،تحليل
ريسک ،تجربيات گذشته و فعاليتهاي مورد انتظار آگاه ميسازد.
 -1-3-2-4توليدات متغير (انرژيهاي تجديدپذير)

اضافه کردن مقدار زيادي منابع توليد متغير (بادي ،خورشيدي ،اقيانوسي و برق آبي) به سيستم قدرت آمريکاي شمالي
نيازمند ايجاد تغييرات اساسي در روشهاي معمول بهرهبرداري و برنامهريزي سيستم است NERC .در مطالعه بلند مدت پايايي
1- Generators and transmission power sources
2- Reliability Risk Management
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در سال  2008پيشبيني کرده که در دهه آينده بيش از  145گيگاوات منبع انرژي متغير به سيستم قدرت آمريکاي شمالي
اضافه ميشود .حتي اگر ايجاد نصف اين ظرفيت هم عملي شود ،به معني افزايش  350درصدي انرژيهاي متغير نسبت به سال
 2008است [.]23
شبکه قدرت بگونهاي کار ميکند که بار شبکه بصورت بالدرنگ تامين ميشود و بنابراين توليد و مصرف دقيقا با هم تطابق
دارند .از آنجا که انرژي الکتريکي نميتواند در مقياس زياد ذخيره شود ،با کم و زياد شدن بار در ساعات مختلف روز و همچنين
در روزهاي مختلف سال ،ميبايست ميزان توليد ژنراتورهاي سوخت فسيلي کنترل شود .اين کار با توجه به فراهم بودن قابليت
ذخيره سوخت اين نوﻉ منابع امکانپذير است .منابع متغير از اين نظر با منابع سوخت فسيلي متفاوتند .در حال حاضر سوخت اين
منابع برخالف زغالسنگ و گاز طبيعي نميتواند کنترل يا ذخيره شود و برق توليدي توسط اين منابع بايد در محل و زماني که
توليد ميشود ،استفاده گردد .با توجه به عدم تطابق ميان ميزان برق توليدي توسط منابع انرژي تجديدپذير و ميزان مصرف در
ساعات و روزهاي مختلف سال ،مشکل عدم کفايت توليد مطرح خواهد شد [.]23
در ادامه خالصهاي از نتايج ،اقدامات توصيه شده ،و مشاهدات گردآوري شده توسط برنامه  IVGTF1ارائه ميشود.
بهرهبرداران سيستم قدرت ميبايست اثر توليدات متغير را در برنامهريزي و طراحي سيستم لحاظ کرده و فعاليتهاي الزم براي
حفظ پايايي بلندمدت سيستم قدرت را توسعه دهند .بدين منظور موارد زير بايد در برنامهريزي سيستم قدرت مد نظر قرار گيرند:
 مدل هاي پايداري و پخش بار (توليدات متغير) بصورت استاندارد ،معتبر و عمومي؛ روشهاي دقيق براي محاسبه
ميزان ظرفيت توليدات متغير؛ استانداردها و مسائل مربوط به اتصاالت ميان-منطقهاي به منظور برآوردن پايداري
ولتاژ و فرکانس ،کنترل توان اکتيو و راکتيو؛ لحاظ کردن انعطافپذيري مورد نياز سيستم براي اضافه شدن
توليدات متغير ،در روشهاي کفايت منبع و برنامهريزي سيستم انتقال؛ اثر اضافه شدن حجم زياد وسايل نقليه
هيبريدي-شارژي ،برنامههاي ذخيره برق و پاسخ به تقاضا در انعطافپذيري منبع و در نتيجه پايايي سيستم؛
تکنيکهاي برنامهريزي احتماالتي؛ اثر منابع توليد پراکنده.
 اپراتورها به ابزارها و روشهاي جديد شامل بهبود استانداردهاي  NERCبراي حفظ پايايي سيستم قدرت نياز
دارند.

1-Integration of Variable Generation Task Force
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 تکنيکهاي پيشبيني ميبايست در بهرهبرداري روزانه و بالدرنگ شامل برنامهريزي در مدار قرار گرفتن واحدها
و توزيع بار منظور شوند؛ بستر مخابراتي مناسب براي پايش و فرستادن دستورالعملهاي توزيع بار به منابع متغير
مورد نياز است؛ ابزارها و روشهاي بهرهبرداري بايد اصالح شده و بهبود يابند.
 برنامهريزها و بهرهبردارها ميبايست به يک دستورالعمل مرجع دسترسي داشته باشند که در برگيرنده تغييرات
مورد نياز در برنامهريزي و بهرهبرداري سيستم براي لحاظ کردن حجم زياد توليدات متغير باشد.
 NERC بايد يک دستورالعمل مرجع براي آموزش بهرهبردارها و برنامهريزهاي شبکه قدرت در مواجهه با مسائل
پايايي ايجاد شده در اثر نفوذ باالي منابع توان متغير تهيه کند.
 -1-3-3بهبود پايايي
همانطور که در بخش قبل اشاره شد  NERCمسئوليت دارد که در هر سال پايايي ،کفايت و ريسکهاي مربوط که
ميتوانند در تابستان و زمستان پيش رو و همچنين دوره بلندمدت ده ساله موثر باشند را بهطور مستقل ارزيابي کرده و گزارش
کند .با شناخته شدن ريسکها و اثرات بالقوه آنها بر پايايي ،ارزيابيهاي ويژهاي به منظور بررسي تکنيکهاي مختلف بهبود
پايايي انجام شده و بدينوسيله راهنمايي براي انجام اقدامات مورد نياز فراهم ميشود.
برنامههاي آموزش  NERCدر جهت پشتيباني فعاليتهاي اين سازمان از طريق کارگاههاي آموزشي ،کالسها و اعطاي
گواهينامه ميباشند .آموزشها در زمينه استانداردهاي پايايي ،نظارت بر اجراي استانداردها و پروسه اجباري کردن آنها است.
 NERCاز  6000اپراتور سيستم شاغل در مراکز کنترل سيستم سراسر آمريکاي شمالي آزموني به عمل ميآورد که در آن به
بررسي مهارتهاي شغلي و استانداردهاي پايايي ميپردازد .همچنين نحوه کنترل سيستم در حالت عادي و اضطراري را به
بهرهبرداران ميآموزد [.]24
يکي از سازمانهاي فعال در حوزه پايايي سيستم قدرت ،موسسه تحقيقاتي سيستم قدرت الکتريکي ( )EPRI1است .اين
سازمان به عنوان يک نهاد مستقل ،فعاليتهاي تحقيقاتي گستردهاي را در صنعت برق اياالت متحده صورت داده است .اين
سازمان زمينههاي مختلفي چون توليد برق ،انتقال و تحويل انرژي الکتريکي را مورد بررسي و تحقيق قرار ميدهد .مطالعات و

1-Electric Power Research Institute

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
45
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

برنامههاي تحقيقاتي  EPRIدر زمينه پايايي توليد انرژي الکتريکي ،جنبههاي مختلف نيروگاهها را دربرگرفته و شامل موارد زير
است [:]25
 برنامههاي واحدهاي سيکل ترکيبي :اين برنامهها با بررسي مسائلي چون هزينههاي چرخه ترموديناميکي ،پيري
زودرس و خطرات شکست کمک ميکند که ريسک کميسازي گردد و هزينههاي نگهداري و بهرهبرداري
کاهش يابد ،درحاليکه پايايي و عملکرد سيستم حفظ شود.
 بهبود پايايي تجهيزات کليدي واحدهاي فسيلي :برنامههاي پايايي تجهيزات کليدي ،اطالعاتي در مورد
مکانيسمهاي فرسايش تجهيزات و مواد بحراني براي تکنولوژيهاي توليد پيشرفته فراهم ميکند و اطالعات
مربوط به استراتژيهاي مديريت عمر توربينهاي بخار و ژنراتور را توسعه ميدهد .اين برنامهها به شرکتها براي
متعادل کردن خطرات و هزينههاي بزرگترين و پرهزينهترين تجهيزات کمک ميکند.
 بهبود بهرهبرداري و تعمير و نگهداري :برنامههاي تعمير و نگهداري و بهرهبرداري ،راهحلهايي ارائه ميدهند که
باعث بهبود عملکرد و ايمني بهرهبرداري ،کاهش هزينههاي تعمير و نگهداري و پشتيباني فني کارکنان واحدهاي
توليد ميشوند.
 فعاليتهاي تحقيقاتي هستهاي EPRI :تحقيقاتي را انجام ميدهد تا تضمين کند انرژي هستهاي به عنوان يک
گزينهي قابل اعتماد منبع توليد برق سالم ،اقتصادي و پاك با عدم انتشار گازهاي گلخانهاي باقي بماند.
برنامههاي تحقيقاتي در زمينهي پايايي توليد هستهاي شامل پايايي تجهيزات ،پايايي سوخت ،پيري مواد ،پايايي
راکتورهاي تحت فشار آب ،مديريت ريسک و غيره است.
 مطالعهي پايايي نيروگاههاي برقآبي []26
 طراحي مدارهاي کنترلي با پايايي باال و لوازم جانبي توربينهاي گازي []27
 کدگذاري تجهيزات استاندارد براي گزارشهاي پايايي توربين گازي []28
 تاثير شرايط بازار گاز طبيعي بر نيازهاي انعطافپذير سوخت الزم واحدهاي توليد موجود و جديد []29
 ارزيابي پايايي ايستگاه توليد توان کرونادو]30[ 1
 مديريت ريسک مبناي تجهيزات نيروگاهي []31
1-Coronado
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 طراحيهاي ژنراتور و توربين بخار براي کاربردهاي سيکل ترکيبي []32
 ارزيابي مهندسي بازبيني از کندانسور براي واحدهاي فسيلي سايکلي (چرخهاي) []33
 روشهاي ارزيابي و ابزارهاي بهرهبرداري براي پايايي شبکه []34
 راهنماي تعمير و نگهداري پيشبينانه براي چرخهاي توربين احتراق و واحدهاي سيکل ترکيبي []35
 تاثير مالحظات بهرهبرداري بر شاخصهاي پايايي مورد استفاده براي برنامهريزي توليد []36
 دستورالعملها و مشخصات فني براي نيروگاههاي فسيلي با پايايي زياد []37
 ارزيابي پايايي و دسترسپذيري واحدهاي توليد توان سيکل ترکيبي داخلي []38
 تاثير توليدات انرژي تجديدپذير توزيع شده بر بهرهبرداري و پايايي ريزشبکهها []39
 دستورالعمل راهنما براي ارزيابي پايايي و برنامهريزي پايايي مبنا؛ بررسي ابزارها براي برنامهريزي پايايي []40
 تعمير و نگهداري کاربرد محور واحدهاي هستهاي]41[ 1
 مقدمهاي بر مدلسازي ارزيابي ريسک واحدهاي توليد توان []42
 تاثير فاکتورهاي بهرهبرداري بر دسترسپذيري بويلر []43
 برنامهاي براي ادغام پيشبينيهاي تخريبي نوآوريهاي تکنولوژي در ارزيابيهاي ريسک توليد []44
 مقايسه کمي و کيفي (ارزيابي ريسک توليد) تکنيکهاي ارزيابي پايايي تجهيزات []45
سازمان  NYISOنيز به عنوان بهرهبردار مستقل سيستم انتقال نيويورك در راستاي بهبود پايايي سيستم قدرت برنامههايي
را به اجرا ميرساند .اين سازمان شامل سه کميته مديريت ،کميته مرتبط با مسائل اقتصادي و کميته بهرهبرداري ميباشد .از
مهمترين مطالعات صورت گرفته در اين سازمان ميتوان به موارد زير اشاره نمود [:]46
 مطالعات برنامهريزي پايايي :اين مطالعات جهت تعيين نيازمنديهاي حال حاضر شبکه قدرت در زمينه پايايي
سيستم با توجه به روند گذشته مصرف انرژي در ايالت انجام ميشود.
 مطالعات برنامهريزي اقتصادي :اين مطالعات جهت ارزيابي وضعيت پيشرو و فعلي گرفتگي خطوط شبکه و
بررسي تاثير اقتصادي طرحهاي پيشنهادي بر کاهش گرفتگي خطوط انجام ميشود.

1-Nuclear Maintenance Applications Center
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 مطالعات کفايت توليد :مطالعات کفايت توليد به منظور ارزيابي اينکه چه واحدهايي اکنون مورد استفاده قرار
گرفتهاند و اينکه چه واحدهايي بايد در آينده مورد استفاده قرار گيرند ،انجام ميشوند [.]47

 -1-4فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه انتقال
شبکههاي انتقال انرژي الکتريکي يکي از بزرگترين دستاوردهاي بشر در قرن بيستم ميباشد .شبکه انتقال ،شبکهاي
گسترده و بهم پيوسته از خطوط انتقال توان ولتاژ باالست که انرژي الکتريکي را از واحدهاي توليدي به سمت مصرفکنندگان
انتقال ميدهد .شبکه انتقال ايالت متحده از سه اتصال غرب ،شرق و منطقه ( ERCOTشوراي قابليت اطمينان تگزاس)
تشکيل شده است .ايجاد هماهنگي مناسب ميان اين سه ناحيه يکي از نيازمنديهاي قابليت اطمينان باال در شبکه ميباشد .اين
سه ناحيه در شکل زير نشان داده شده است [.]48

شكل  :3-1اتصاالت شبكه انتقال اياالت متحده

در اين سه ناحيه بيش از  140مرکز کنترل ،بهرهبرداري از شبکه انتقال را مديريت نموده و  10شوراي منطقهاي نيز
هماهنگيهاي مربوط به قابليت اطمينان شبکه را کنترل مينمايند .انجام اقدامات هماهنگ جهت تضمين قابليت اطمينان
مناسب يکي از چالشهاي کليدي با ايجاد تجديد ساختار و شکلگيري بازارهاي عمده فروشي ميباشد .اين اتصاالت جهت
مبادله توان الکتريکي بين نواحي مختلف و افزايش قابليت اطمينان سيستم ايجاد شدهاند .امروزه بيش از  150هزار مايل خطوط
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انتقال ولتاژ باال ،واحدهاي توليدي را به مراکز مصرف متصل نموده و تمامي مناطق ،ايالتها و بخشهايي از مکزيک و کشور
کانادا را نيز دربر گرفته است [.]48
 -1-4-1قانونگذاري قابليت اطمينان
تضمين قابليت اطمينان شبکه انتقال از اهميت فراواني برخوردار است .براي سالهاي متمادي ،شرکتهاي برق تنها
کاربران سيستم بودهاند و مديريت قابليت اطمينان از طريق اجراي داوطلبانه استانداردهاي طراحي و بهرهبرداري شبکه از سوي
سازمان  NERCمحقق ميشد .بهرهبرداري از سيستم به مهارت و تخصص شرکتهاي برق محلي در اجراي کامل اين
استانداردها وابسته بود که نيازمند شناخت بر طراحي و مسائل برنامهريزي هر شبکه و مسائل و پيچيدگيهاي فني هماهنگي
بهرهبرداري بود [.]49
در سال  1996کميته قانونگذاري انرژي فدرال مصوبههاي  888و  889را منتشر نمود که در آن به شرکتهاي برق ،ديگر
شرکتهاي غير برقي و توليد کنندگان مستقل توان اجازه دسترسي و استفاده از شبکه انتقال تحت پوشش شرکت برق را
مي داد .قبل از اين دستورات ،تصميمات مربوط به توليد انرژي الکتريکي به صورت متمرکز توسط شرکتهاي برق يکپارچه
عمودي که داراي ژنراتورهاي با مالکيت خود و يا قابليت تبادل توان با شرکتهاي برق مجاور بودند ،گرفته ميشد.
سرمايهگذاري در احداث واحدهاي توليدي جديد کاهش پيدا کرد و توليد انرژي الکتريسيته توسط توليدکنندگان مستقل نيز
سهم اندکي را به خود اختصاص ميداد .دستورات سازمان  FERCبه صورت اساسي نحوه تصميمگيري در مورد توليد انرژي
الکتريکي را تغيير داد و در نتيجه نحوه استفاده از شبکه انتقال و بهرهبرداري از آن نيز به طور چشمگيري تغيير نمود [.]49
در آمريکاي شمالي سازمان  NERCنقش مهمي در تعيين حداقل استانداردهاي قابليت اطمينان ايفا مينمايد که اين
استانداردهاي به عنوان مبنايي جهت تعيين استانداردهاي الزم در شوراهاي منطقهاي قابيلت اطمينان نيز در نظر گرفته
ميشوند .در ادامه چارچوب و اصول موجود در تعيين استانداردهاي قابليت اطمينان شبکههاي انتقال مورد بررسي قرار گرفته
است .اين اصول مالکان شبکههاي انتقال ،بهرهبردار مستقل سيستم و ديگر نهادهايي که در فرايند تعيين ،اجراي استانداردها و
پايش قابليت اطمينان شبکه انتقال درگير هستند را مخاطب قرار داده است .موضوعي که در اين قسمت مورد توجه قرار گرفته
است اين است که چه چارچوب و اصولي براي تضمين اجراي استانداردهاي مورد نظر ميان مالکان مختلف شبکه انتقال به اجرا
در آمده است .مهمترين موضوعات موجود در اين حوزه به صورت زير ميباشد [:]50
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 چارچوب استانداردها و روشهاي موجود در پيادهسازي آنها
 نهادها و سازمانهاي فعال در فرايند تنظيم ،پيادهسازي و به اجرا درآوردن اين استانداردها
 فرايند تنظيم استانداردها
 چشمانداز استانداردها
 ابزارهاي قانوني استفاده شده
مهمترين و اصليترين ابزارهاي قانوني استفاده شده در ايالت متحده شامل موارد زير ميباشد [:]51
 کدهاي شبکه :اين کدها توسط دولت جهت تعيين استانداردهاي مورد نياز کلي موثر بر بهره برداري و طراحي شبکه
قدرت ،ايجاد شده است.
 مجوزهاي انتقال :اين مجوزها توسط دولت جهت تعيين نيازمنديهاي مالکان شبکههاي انتقال که مالکيت و يا
بهرهبرداري از شبکه انتقال را بر عهده دارند ،اهدا ميشوند.
 توافقنامههاي اتصال :اين توافقنامهها توسط بهرهبردار سيستم قدرت وضع شده و نيازمندهاي الزم براي TO1ها در
تضمين قوانين فني ،بازاري و ديگر قوانين موجود را تعيين مينمايد.
 قوانين بازار :اين قوانين توسط بهرهبردار بازار ،دولت و يا نهادهاي قانونگذاري جهت هدايت بهرهبرداري از بازار برق
ايجاد شده است.
استانداردهاي وضع شده اجازه مشارکت به TOها در بازار را ميدهند .قانونگذاري فدرال استانداردهاي قابليت اطمينان را به
تمامي شرکتهاي برق موجود در آمريکاي شکالي صرف نظر از اينکه آنها در محيط بازاري و تجديدساختار شده هستند و يا به
صورت شرکتهاي برق با ساختار يکپارچه عمودي بهرهبرداري ومديريت ميشوند ،اعمال مينمايد .در بيشتر ايالتهاي
آمريکاي شمالي TOها ،حق قانوني براي توسعه شبکه انتقال در محدوده مربوط به خود را به صورت انحصاري دارا ميباشند.
اين حق توسط قانونگذاران ايالتي به آنها داده شده است .در عوض آنها بايد نيازمنديهاي زيست محيطي و مکانيابي مربوطه
را برآورده نمايند .تعدادي کمي از اين ايالتها استانداردهاي قابليت اطمينان را اعمال مينمايند .بيشتر شرکتهاي برق اقدامات
مربوط به برنامهريزي و طراحي شبکه را که به صورت غير رسمي توسط نهادهاي قانونگذاري ايالت خود پذيرفته شده ،ايجاد
نمودهاند ،ولي هيچ تاييد رسمي براي استانداردها وجود ندارد [.]52
1-Transmission Owners
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توافقنامههاي اتصال در آمريکاي شمالي -شامل توافقنامههايي براي اتصال ژنراتورها و بارهاي جديد به شبکه -هيچ
مجموعه استانداردي تاييد شده توسط نهاد ايالتي و يا دولت فدرال ندارندTO .ها معيارهاي محلي و استانداردهاي سازمان
 NERCرا با هدف "اتصال بدون خطر" اعمال مينمايند .اين معيار نيازمنديهاي خاصي براي اتصال ژنراتورها مانند طرحهاي
حفاظتي خاص و يا زيرساختهاي مخابراتي اضافه مينمايد [.]53
از آنجا که  47ايالت (غير از منطقه  ،ERCOTهاوايي و آالسکا) از طريق سه اتصال شبکه انتقال بين ناحيهاي به هم
متصل شدهاند ،سازمان  FERCنرخ و استاندارد سرويسدهي را براي بيشتر شبکه انتقال تعيين کرده است .از آنجا که بسياري
از تجهيزات ذخيرهساز انرژي گران قيمت بوده و ذخيرهسازي انرژي در حال حاضر اقتصادي نيست ،انرژي الکتريکي بايد در
همان لحظهاي که نياز ميباشد ،مصرف شود .اين امر نيازمند کنترل پيچيده نيروگاهها و خطوط شبکه انتقال جهت تامين
قابليت اطمينان مطلوب ميباشد .تعدادي از سازمانها عبور توان از خطوط شبکه را مديريت مينمايند .ايالت متحده به هشت
ناحيه جهت برنامهريزي قابليت اطمينان تقسيم شده است .اين نواحي تحت پوشش سازمان  NERCقرار دارندNERC .

استانداردهاي قابليت اطمينان ويژهاي را اتخاذ نموده است و نيازمندهيهاي قانوني الزم از سوي  FERCتامين ميشود [.]54
در حوزه تحت پوشش  ،NERCتعدادي سازمان وظيفه هماهنگي جهت برقراري تعادل لحظه به لحظه توليد و مصرف را بر
عهده دارند ،اين سازمانها شامل شرکتهاي انتقال منطقهاي ( ،1)RTOاپراتور مستقل سيستم ( )ISOو شرکتهاي برق
کنترل ناحيهاي ميباشند .شرکتهاي انتقال منطقهاي و اپراتور مستقل سيستم مشابه يکديگر ميباشند .هر دو نهاد ،به صورت
داوطلبانه جهت تامين نيازمندهيهاي الزم  FERCتاسيس شدهاند ISO .و RTOها برنامهريزي ،طراحي ،بهرهبرداري و
دسترسي آزاد به خدمات شبکه انتقال با يک تعرفه را انجام ميدهند .اين نهادها همچنين سرويسهاي تعادلبخشي را براي
شبکه انتقال خريداري مينمايند .جهت برآورده کردن ماموريت خود ،اين نهادها بايد توانايي کنترل شبکه انتقال را نيز داشته
باشند .هدف آنها تسهيل رقابتي بودن بازارهاي عمدهفروشي و تضمين قابليت اطمينان در تمامي مناطق ميباشد [.]49
در سال  1996سازمان  11 ،FERCمعيار الزم را براي اينکه  ISOبتواند تاييد  FERCرا اخذ کند ،ارائه نمود .در سال
 ،1999سازمان  FERCدستور  2000جهت تعيين استانداردهاي غير اجباري براي RTOها را ارائه کرد .اين سازمان همچنين
 12شاخصه الزم را براي کسب مجوز RTOها نيز بنا نهاد .بخشهايي از کشور توسط RTOها ،بخشهايي توسط ISOها و
بخشهايي نيز توسط هيچ يک از اين نهادها خدماترساني ميشوند.
1-Reginol Transmission Organizations

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
51
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

بخشهاي کوچکتر در حوزه تحت پوشش سازمان  ،NERCتوسط نهادهاي هر ناحيه که عمدتاً سرمايهگذاران بزرگ و يا
عامالن بازار موجود در آن ناحيه هستند ،مديريت ميشوند .به اين نهادها ،نهادهاي تعادلبخشي گفته ميشود .در اتصال غربي
هيچ  RTOو يا  ISOاي وجود ندارد و اين نهادهاي تعادلبخشي جهت تضمين قابليت اطمينان سرويسدهي بايد با يکديگر
هماهنگ شوند [.]51
در صورتي که شبکه انتقال داراي استحکام الزم باشد و با تعداد افزونگي معيني ساخته شود ،ميتواند در مقابل خطاهاي
ناشي از خروج تجهيزات و خطوط شبکه ايستادگي نمايد .در حقيقت مجموعه استانداردهاي ارائه شده توسط  NERCو
الزمالجرا نمودن آنها از سوي سازمان  ،FERCمالکان و بهرهبرداران شبکه انتقال را ايجاب مينمايد که براي پيشامدهاي
احتمالي آمادگي الزم را کسب نمايند [.]55
از آنجا که وقوﻉ خرابي در يکي از المانهاي شبکه انتقال ميتواند سبب شکلگيري پديدههاي زنجيري و خاموشيهاي
گسترده در شبکه شود ،ايجاد رزرو و افزونگي ،پايش و مانيتورينگ قابليت اطمينان شبکه انتقال و سرمايهگذاري براي احداث
خطوط جديد اهميت فراواني دارد.
بيشتر تشکيالت شبکه انتقال در ايالت متحده در مالکيت نهادهاي بازاريابي توان فدرال ميباشد .بخشي از شبکه نيز به
صورت مشترك در مالکيت گروههايي متشکل از چند شرکت برق است .همچنين قسمتهايي از خطوط شبکه انتقال نيز در
مالکيت نهادهاي مستقلي غير از ديگر شرکتهاي برق ميباشد که از کاربران براي استفاده از شبکه مبلغي دريافت مينمايند
[.]56
هر نهادي با توجه به نيازهاي قابليت اطميناني منطقه سرويسدهي خود ،اقدام به سرمايهگذاري در شبکه انتقال مينمايد.
ممکن است اين گونه استنباط شود که هيچ تشويقي براي حفاظت از قابليت اطمينان مناطق مجاور وجود ندارد .با اين حال،
ساختار قانونگذاري هر ايالت ممکن است هيچ مبناي قانوني را براي قانونگذار خود جهت چنين سرمايهگذاريهاي اضافي و يا
اجبار شرکتهاي برق عمومي جهت مشارکت در اين امر ،فراهم نکند .بسياري از نهادهاي فعال در مناطق مختلف جهت ايجاد
شبکههاي انتقال و همچنين مديريت آنها با يکديگر همکاري و تعامل نمودهاند .اين نهادها با تصويب قانون انرژي سال 1992
و دستور  888سازمان  FERCموجوديت رسميتري پيدا کردهاند .مسائل قابليت اطميناني موجود در مناطقي از شبکه به دليل
تقاضاي بيشتر و کمبود ظرفيت شبکه انتقال منجر به اين شد که سازمان  FERCشکلگيري نهادهايي مانند RTOها و
ISOها را حمايت و پشتيباني نمايد .با توجه به گستردگي خطوط شبکه انتقال و عبور از شهرها و ايالتهاي مختلف ،مساله
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توسعه آنها يکي از پيچيدهترين موضوعات در تامين ظرفيت مورد نياز ميباشد .ترکيبي از نهادهاي دولت فدرال ،ايالتي و محلي
در تعيين اينکه چه کسي حق احداث شبکه انتقال را دارد ،کجا و چه زماني قادر به اين امر ميباشد و اينکه چه کساني بايد براي
آن پرداخت نمايند ،نقش دارند [.]54
سازمان  FERCقيمتگذاري مبادالت توان انتقالي در سطح عمده فروشي را تنظيم مينمايد ،هم براي شرکتهاي برق و
هم براي مصرفکنندگان بزرگ صنعتي که مستقيماً به سطح ولتاژ انتقال متصل ميشوند .قيمتگذاري خدمات شبکههاي
انتقال به چندين صورت انجام ميشود :قيمتگذاري تمبر پستي (يک نرخ بدون توجه به مسافت) ،قيمتگذاري مجوز
(قيمتهاي مشخص شده براي هر ناحيه) و قيمتگذاري حساس به فاصله ميان دو مکان .با عبور توان از خطوط شبکه انتقال،
مالک هر بخش هنگام عبور توان و استفاده از تجهيزات آن پرداختدهي ميشود .يکي از داليل ايجاد نهادهاي منطقهاي،
RTOها و ISOها توسعه سيستمي براي قيمتگذاري مشترك خدمات شبکه انتقال بوده است [.]51
وقتي شرکتهاي برق توان مورد نياز مصرفکنندگان صنعتي را که مستقيما به شبکه انتقال متصل شدهاند ،تحويل ميدهند
هزينهاي که آنها براي خدمات شبکه انتقال اعمال مينمايند بايد برابر تعرفههاي تاييد شده از سوي  FERCباشد .اين
شرکتها همچنين ممکن است در قبال ديگر سرويسها و خدمات ارائه شده هزينهاي دريافت نمايند که نرخ آنها توسط نهاد
ايالتي تنظيم شده است .عالوه بر اقدامات کنگره در اين زمينه شامل مصوبههاي سياستهاي انرژي سالهاي  1992و ،2005
سه تصميم کليدي سازمان  FERCجهت هدايت فرايندهاي تنظيم مقررات در شبکههاي انتقال به صورت زير ميباشد [:]57
 دستور  :888در اين مصوبه نحوه قيمتگذاري خدمات شبکه انتقال در ازاي استفاده از خطوط شبکه براي مالکان
شبکه و شرايط دسترسي به شبکه تعيين ميشود .همچنين در اين مصوبه تاکيد ميشود که فعاليتهاي تجاري
شرکتهاي برق در سطح توليد و انتقال بايد از يکديگر جدا شده تا بتوان تعرفههاي دسترسي آزاد به شبکه انتقال
جهت تامين خدمات غير تبعيضآميز را تعيين نمود FERC .با اين اقدام اميدوار است بتواند مانع دسترسي
تبعيضآميز در اتصال واحدهاي توليدي به شبکه انتقال شود.
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 دستور  :889اين مصوبه يک سيستم اطالعات دسترسي آزاد لحظهاي ( 1)OASISايجاد نموده که مالکان شبکه
انتقال ميتوانند از وضعيت ظرفيت در دسترس در خطوط خود آگاهي يابند و تمامي شرکتهاي برقي که خواهان
عبور توان از سيستم هستند ميتوانند ،اين ظرفيتهاي موجود را دنبال نمايند.
 دستور  :2000اين مصوبه مالکان شبکه انتقال را جهت تشکيل سازمانهاي انتقال منطقهاي تشويق نموده است.
سازمان  FERCبه اين سازمانهاي منطقهاي ماموريت توسعه طرحهاي شبکه انتقال و ساختارهاي قيمتگذاري
که سبب ارتقا سطح رقابت عمدهفروشي در بازارهاي برق ميشود را داده است.
 -1-4-1-1فرايند استانداردهاي مورد استفاده

در آمريکاي شمالي از يک روند سلسله مراتبي شامل معيارهاي  N-2 ،N-1 ،N-0و پيشامدهاي بحراني استفاده ميشود .در
آمريکاي شمالي سازمان  NERCمجموعه استانداردهاي عادالنهاي ارائه نموده است که بايد توسط تمامي شرکتهاي برق در
ايالت متحده و کانادا برآورده شوند .هر منطقه و ايالت نيز ممکن است استانداردهاي خاص ديگري نيز داشته باشد [.]54
در ارتباط با استانداردهاي قابليت اطمينان عملکرد سه نوﻉ نهاد و سازمان از اهميت ويژهاي برخوردار است:
 نهادهايي که استانداردهاي مربوطه را الزم الجرا مينمايند.
 نهادهايي که مسئول توسعه طرحهاي شبکه انتقال ميباشند
 نهادهايي که مسئول الزم الجرا نمودن طرحهاي توسعه شبکه انتقال ميان TOها ميباشند.
هر سيستمي يک نهاد رگوالتوري و قانونگذاري دارد که داراي قدرت قانوني براي الزم الجرا نمودن استانداردها است .در
آمريکاي شمالي سازمان  FERCحق قانوني و پشتوانه حقوقي سازمان  NERCميباشد .سازمان  FERCتوانايي الزم الجرا
نمودن قوانين را با اعمال جريمه براي اعضايي که به هر دليلي از آن تبعيت نکنند دارا ميباشد .اين سازمان همچنين حق
نظارت بر قوانين عادالنه را نيز داراست .در بيشتر سيستمهاي موجود برنامهريزي و طراحي مرکزي انجام نميشود .در اين
سيستمها معموال طرحهاي از پايين به باال وجود دارد که در آن TOها طرحهاي توسعه مربوط به خود را دارند که در راستا و
هماهنگ با شبکه مرکزي ميباشد .البته در  PJMطرحهاي توسعه با تعامل و همکاري با ذي نفعان توسعه مييابد .اعضاي

1-Open Access Spot Information System
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 PJMو TOها معيارهاي خود را تعيين نموده و طرحهايي به منظور تاميين آنها ارائه ميدهند .اين طرحها در ادامه توسط کميته
مربوطه به دقت بررسي شده و در صورت تاييد توسط TOها اجرا ميشوند [.]50
 -1-4-1-2استانداردهاي اعمال شده

در کل دو نوﻉ استاندارد قطعي و احتماالتي وجود دارد که تنها استانداردهاي قطعي مورد استفاده قرار ميگيرند.
 استانداردهاي قطعي و احتماالتي
توسعه توانمنديهاي شبکه انتقال در تامين بار نيازمند متخصصان با تجربه ،اطالعات الزم و ابزارهاي آناليز ميباشد.
توانمنديهاي شبکه انتقال تابعي از تسهيالت شبکه انتقال و تعامالت فيزيکي آن با شبکه توليد ميباشد .همچنين توانمندي
شبکه انتقال در طول زمان دستخوش تغيير نيز ميشود که ارزيابي کفايت ،محدوديتها و يا فرصتهاي ايجاد شده براي
توسعه اين توانمنديها را پيچيدهتر مينمايد .اين توانمندي با انجام عمليات کليدزني ،تغيير الگوي بار ،ميزان توليد و تغيير توان
عبوري از خطوط شبکه نيز تغيير مييابد .همچنين نوسانات بار ،تغيير نرخ خرابي و دسترسپذيري واحدهاي توليدي و خطوط
شبکه و حتي آب و هوا نيز بر توانمندي ياد شده تاثيرگذار است [.]58
ارزيابي قابليت اطمينان نيازمند مطالعه پاسخ سيستم در برابر پيشامدهاي محتمل و در بعضي مواقع غير محتمل است .اين
پيشامدها نماينده صدها پيشامد و رخدادهاي غير منتظره که ممکن است در سيستم اتفاق افتد ،هستند .مطالعه اين شرايط،
سالمت و مقاومت سيستم را نشان ميدهد .شبکه قدرتي که در يکي از اين تستها دچار شکست شود ،ايمن نبوده و اقدامات
الزم جهت بر طرف نمودن آن بايد انجام شود .شکست سيستم و اضافه بار تجهيزات به ويژه در مطالعه تک پيشامدها مسائل
جدي ميباشند که بايد توسط بهرهبردار سيستم مورد توجه قرار داده شوند.
همچنين ايجاد تغييرات در معيارهاي طراحي شبکه از سوي بازار ميتواند تاثيرات قابل مالحظهاي در بلند مدت در
سرمايهگذاريهاي شرکتهاي برق و قابليت اطمينان مصرفکنندگان داشته باشد .وقوﻉ اين امر در صورتي که معيارهاي
احتماالتي به جاي معيارهاي قطعي استفاده شوند ،محتملتر است.
 استانداردهاي قطعي
استانداردهاي قطعي شبکههاي انتقال معموالً به صورت معيارهاي  N-1و  N-2بيان ميشوند .ابتدا سيستم تحت شرايط
اوليه مدل شده و سپس احتمال خرابي تک پيشامد و يا چند پيشامد ارزيابي ميشود .خروج بارگذاري تجهيزات و ولتاژ شبکه از
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حدود مجاز و قابل قبول ،نمايانگر انجام اقدامات الزم جهت بهبود شرايط ميباشد .هنگامي که تخطي از اين حدود رخ
ميدهد ،توسعه سريع طرحهاي جايگزين براي حل مساله پيش آمده ضروري ميباشد .هر طرح پيشنهادي جهت حصول
اطمينان از برآورده نمودن معيارها مورد ارزيابي قرار ميگيرد .طرحهايي که معيارهاي مورد نظر را برآورده نمايند ،بر اساس
هزينه و منافع بلند مدت رتبهبندي خواهند شد [.]58
استانداردهاي قطعي طراحي شبکه انتقال مشابه با اقدامات يک پزشک ميباشد و عملکرد اجزاي مختلف سيستم را مورد
ارزيابي قرار ميدهد .داليل مختلفي وجود دارد که چرا شرکتهاي برق استانداردهاي قطعي را نسبت به معيارهاي احتماالتي
ترجيح ميدهند .معيارهاي قطعي شفافتر بوده ،توضيح و فهم آن براي عموم سادهتر است و به دليل استفاده از آن در گذشته
شناخته شدهتر ميباشند.
بزرگترين عيب معيارهاي قطعي اين است که در اين حالت تعادل ميان هزينهها و قابليت اطمينان تا حدي ديده نميشود .با
استفاده از معيارهاي قطعي توضيح اينکه هزينه راه حل ارائه شده کمتر از منافع حاصل شده از بهبود قابليت اطمينان ميباشد،
ساده نيست و مقايسه اقتصادي طرحهاي ارائه شده با استفاده از معيارهاي قطعي بسيار دشوار ميباشد [.]53-58
 استاندارهاي احتماالتي
اين استانداردها نيز مشابه استانداردهاي قطعي بسياري از رخدادهاي ممکن را در نظر ميگيرند ولي عملکرد سيستم را از
جنبههاي گوناگون مورد ارزيابي قرار ميدهند .عالوه بر اعمال تستهاي مختلف مشابه استانداردهاي قطعي ،استانداردهاي
احتماالتي قابليت اطمينان سيستم را با اندازهگيري تعداد وقوﻉ خرابي ،مدت زمان انتظاري خرابي ،بيشترين بار قطع شده و يا
ميانگين انرژي تامين نشده تخمين و ارزيابي مينمايند .آناليزهاي احتماالتي سيستم را تحت شرايط احتمالي در آينده مورد
ارزيابي قرار ميدهد و سپس خرابي هر کدام از مولفههاي سيستم را ارزيابي ميکند .هر ترکيبي از شرايط سيستم و خرابي
المانها بايد مورد ارزيابي قرار گيرد تا تاثير آن بر شبکه انتقال و بار بررسي گردد .اين خرابيها بر اساس نرخ خرابي واحدهاي
توليدي و خطوط شبکه ميباشند .تغيير آرايش توليد اولين راه حل موجود جهت رفع بارگذاري تجهيزات و ولتاژ باسها که از
حدود مجاز خود خارج شدهاند ،ميباشد .در صورتي که اين اقدامات موثر واقع نشود ،حذف بار انتخاب بعدي است.
مهمترين مزيت استانداردهاي احتماالتي مقايسه اقتصادي طرحهاي ارائه شده بر اساس اين استانداردها ميباشد و انتخاب
طرح بهينه را تسهيل ميبخشد .معايب روشهاي احتماالتي نيز به صورت زير ميباشد:
 نيازمند مطالعات پيچيده کامپيوتري جهت ارزيابي صدها هزار حالت مختلف ميباشد.
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 شفافيت کمتري نسبت به استانداردهاي قطعي دارند.
 پايگاههاي داده کمي براي حصول نرخ خرابي المانهاي شبکه انتقال وجود دارد.
 ارزيابي پيشامدهاي چندگانه ،شديد و يا غير معمول بسيار دشوار ميباشد.
 -1-4-1-3مديريت گرفتگي 1خطوط

علي رغم موفقيت بازارهاي عمدهفروشي انرژي الکتريکي و توانايي بازيگران جديد براي مخاطب قرار دادن و تامين
نيازهاي شبکه توليد و افزايش ظرفيت آن ،شواهد موجود حاکي از آن است که شبکه انتقال ايالت متحده تحت فشار و استرس
ميباشد [.]59
افزايش سطح مصرف و گسترش شبکه توليد و عدم سرمايهگذاري کافي در شبکه انتقال ،چالشهايي در اين شبکه ايجاد
نموده است .اين چالشها هزينههاي انرژي الکتريکي را افزايش داده و احتمال وقوﻉ خاموشيهاي گسترده را نيز بيشتر کرده
است .افزايش مصرف ،ظرفيت واحدهاي توليدي و شکلگيري بازارهاي رقابتي سبب انتقال توانهايي باالتر از ظرفيت فعلي
خطوط شبکه انتقال و عبور در جهتهاي متفاوت شده است .طبق گزارشات سازمان  NERCتجربه اندکي در بهرهبرداري از
شبکه در اين شرايط وجود دارد .افزايش استفاده از سيستم ،گرفتگي و تراکم خطوط شبکه را افزايش داده و منجر به کاهش
انعطافپذيري آن شده است.
گرفتگي خطوط نتيجه نبود ظرفيت کافي در شبکه انتقال بوده و ميتواند منجر به کاهش حاشيه امنيت الزم براي قابليت
اطمينان سيستم شود .بهرهبرداران شبکه انتقال با استفاده از استانداردهاي  NERCبه مديريت گرفتگي خطوط شبکه
ميپردازند .توانمندي انتقال در دسترس ( 2)ATCو حدود بارگذاري شبکه انتقال ( 3)TLRنمونهاي از اين رويهها ميباشد .رويه
 ATCماکزيمم توانايي يک سيستم در پشتيباني از تبادالت بازار عمده فروشي را تعيين مينمايد .هنگامي که سيستم در مرز
عبور از محدوديتهاي تعيين شده باشد ،رويه  TLRتعيين مينمايد که کدام يک از درخواستها براي جلوگيري از اضافه بار
خطوط ناديده گرفته شوند [.]59

1-Congestion Management
2-Available Transmission Capability
3-Transmission Loading Range
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امروزه رويههاي  ATCو  TLRنقشي کليدي در تضمين قابليت اطمينان شبکه انتقال ايفا مينمايند .متاسفانه استفاده از
اين رويهها گاهي اوقات سبب ايجاد تداخالتي در عملکرد رقابتي بازار برق ميشود .توسعه شبکههاي انتقال و بکارگيري
استراتژيهاي مختلف در رفع چالشهاي شبکه انتقال به نحوه پاسخگويي بازيگران بازار به فرصتهاي تجاري پيش آمده
وابسته است .همچنين ايجاد اتصاالت بين ناحيهاي بزرگتر سبب شکلگيري فعاليتهاي منطقهاي تحت پوشش يک سازمان
مربوطه شده است .ايجاد شبکههاي انتقال منطقهاي نگرانيهاي موجود در رابطه با نحوه قانونگذاري جهت تضمين قابليت
اطمينان مطلوب و تامين انرژي الکتريکي مقرون به صرفه براي خردهفروشان را افزايش داده است .حرکت به سمت شبکههاي
انتقال منطقهاي و شکلگيري بازارهاي رقابتي عمدهفروشي بايد ميان مسئوليتهاي نهادهاي ايالتي ،منطقهاي و فدرال تعادل
برقرار نمايد .در نهايت مصرفکنندگان بايد انرژي الکتريکي مقرون به صرفه و با قابليت اطمينان بااليي دريافت نمايند .اين امر
با مدرنسازي زيرساختهاي شبکه انتقال فعلي و بهبود بهرهبرداري از آن محقق خواهد شد .شبکه انتقال آينده بايد به گونهاي
بهرهبرداري شود که مزيت کامل شکلگيري بازارهاي برق رقابتي قابل حصول باشد ،مصرفکنندگان توانايي تغيير مصرف خود
در برابر نيازهاي شبکه را داشته باشند ،توانايي بکارگيري تکنولوژيهاي سختافزاري و نرمافزاري پيشرفته به منظور افزايش
ايمني را داشته باشند .همچنين اين شبکهها بايد از قوانين سختي به منظور تضمين قابليت اطمينان مطلوب با اعمال
جريمههاي مناسب پيروي نمايند [.]60
 -1-4-2سياستهاي بهرهبرداري
يکي از مهمترين اهداف بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت در شرايط سنتي و تجديد ساختار نيافته ،حفظ يکپارچگي سيستم
ميباشد .اين به اين معني است که از وقوﻉ اتفاقات زنجيري و کنترل نشده در سيستم جلوگيري شود .حفظ يکپارچگي سيستم
با واژه امنيت شناخته ميشود .همچنين ديگر واژههاي مرتبط با اين موضوﻉ قابليت اطمينان ميباشد .سيستمي داراي
يکپارچگي الزم ميباشد که حتي با خرابي مولفههايش از عملکرد مناسب خود خارج نشود .براي مثال ،در صورتي که يکي از
خطوط هوايي دچار خرابي شود ،سريعاً نياز است قبل از اينکه خطاي ايجاد شده ديگر المانها را تحت تاثير قرار دهد ،خط مورد
نظر از مدار خارج شده و تعميرات الزم صورت گيرد .سيستمهاي حفاظتي به منظور دستيابي به اين هدف طراحي شدهاند.
سيستم قدرت بايد در صورت وقوﻉ چنين خطايي و خروج خط مورد بحث به عملکرد خود ادامه دهد .عملکرد نرمال به اين
معني است که شاخص سيستم در محدوده مجاز خود باشد ،تمامي ولتاژها نيز در محدوده مجاز خود باشند ،هيچ تجهيزي دچار
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اضافه بار نباشد و هيچ باري نيز قطع نشده باشد .بدين منظور سازمان  NERCبه منظور تضمين قابليت اطمينان و امنيت
سيستم تعدادي معيار و استاندارد توسعه داده است.
دومين هدف بهرهبرداري سنتي از سيستمهاي قدرت حداقل نمودن هزينههاي بهرهبرداري است .بنابراين اپراتور سيستم در
شرايط سنتي با دو مساله مواجه است :حفظ قابليت اطمينان سيستم و اجرا نمودن بازار زمان حقيقي .در صورت ايجاد شرايط
بحراني امنيت شبکه اولويت باالتري دارد .در ديگر مواقع هزينههاي بهرهبرداري تصميمات بهرهبردار را تعيين مينمايند [.]59
 -1-4-2-1ابزارهاي مديريت بهرهبرداري

جهت دستيابي به امنيت الزم به صورت مقرون به صرفه ،بهرهبرداران سيستم نياز به ابزارهايي براي مديريت سيستم در
زمان حقيقي دارند .اين ابزارها از سيستمهاي  SCADAکه وظيفه پايش وضعيت سيستم بر عهده دارند تا ابزارهاي پيچيدهتري
مانند برنامههاي تخمين وضعيت را شامل ميشوند .برنامههاي تخمين وضعيت ،تمامي اطالعات موجود را جمعآوري نموده و
وضعيتي از سيستم را ارائه ميدهند .ارائه تصويري از سيستم مورد مطالعه يکي از شرايط عملکرد مطمئن سيستم ميباشد.
اپراتورها همچنين ابزارهايي به منظور کنترل مستقيم شبکه انتقال در اختيار دارند .اين ابزارها شامل عمليات کليدزني ،ورود و
خروج خط و يا ترانسفورماتور ،تزريق موازي (معموال به وسيله راکتورها و خازنها جهت کنترل ولتاژ و کنترل ترانسفورماتورهاي
داراي تپ چنجر و ديگر تجهيزات سري و يا موازي) است .بهرهبرداران همچنين ميتوانند با کنترل ميزان تبادالت انرژي
الکتريکي ،امنيت شبکه خود را تضمين نمايند [.]60
 -1-4-2-2نواحي كنترل

نواحي شبکه تحت کنترل مرکز بهرهبرداري سيستم بوده و داراي محدوده و مرزهاي مشخصي ميباشند .توانهاي عبوري
از اين نواحي هميشه اندازهگيري شده و پايش ميشود .گرچه ميتوان يک ناحيه گسترده را به صورت يک ناحيه کنترلي در نظر
گرفت ،ولي به دليل مسائل و دشواريهاي عملي اين موضوﻉ ،تاکنون اين اتفاق صورت نگرفته است .سازمان  NERCنيز
نواحي تحت پوشش خود را به چند ناحيه کنترلي تقسيم نموده است .به داليل تاريخي و مسائل بهرهبرداري ،هر نقطه از سيستم
به يکي از اين نواحي کنترلي نسبت داده ميشود .هر ناحيه کنترلي مسئول حفظ تعادل ميان بار و توليد در حوزه تحت پوشش
خود است .به دليل گسترده بودن سيستم قدرت ،حفظ تعادل ميان بار و توليد به صورت ناحيه به ناحيه امکانپذيرتر ميباشد .از
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اين رو ميزان توان صادر شده و يا وارد شده جهت حفظ تعادل در هر ناحيه ضروري است .فراهم نمودن اين اطالعات نيازمند
اين است که تمامي خطوط و ترانسفورماتورهايي که هر ناحيه را به ناحيه ديگر متصل مينمايند بايد به صورت لحظه به لحظه
مورد پايش و مانيتورينگ قرار گيرند .تمامي اين اطالعات نيز بايد در يک مرکز کنترل مورد ارزيابي قرار گيرند .اين سوال که آيا
تعداد نواحي کنترلي بيشتر ،کمتر و يا استفاده از ايده ديگري مناسبتتر است يا نه هنوز پاسخ داده نشده است .استفاده از نواحي
کنترلي کوچکتر ميتواند داراي مزايايي مانند اجتناب از مسائل و مشکالت ارتباطي ميان آنها ،سر و کار داشتن با خيل عظيمي
از اطالعات و اجتناب از پيچيدگيهايي که ممکن است درك آن براي بهرهبردار سيستم دشوار باشد ،شود .البته تعداد نواحي
کنترلي بيشتر نيازمند هماهنگي بيشتر ميان اين نواحي بوده و افزايش قابل مالحظهاي در تعداد خطوط بين ناحيهايي که بايد به
صورت دقيق در تمامي زمانها اندازهگيري شوند ،ميشود .همچنين تعداد نواحي کنترلي کمتر ولي بزرگتر سيستم را در برابر
خطاهاي احتمالي مرکز کنترل آسيبپذيرتر مينمايد .در هر دو حالت ،تمامي نواحي کنترلي بايد از يک سري اقدامات يکنواخت
و يا حداقل سازگار با يکديگر جهت حفظ قابليت اطمينان سيستم پيروي نمايند [.]57-60
 -1-4-2-3امنيت

امنيت سيستم با مقاوم سازي سيستم در برابر خطاهاي قابل حصول است .جهت حصول اين امر خرابي يک مولفه يا
مجموعهاي از مولفهها نبايد موجب ايجاد خرابيهاي زنجيري و خرابي ديگر مولفهها شده و سبب ايجاد خاموشي بخشي از
شبکه و يا کل آن شود .سيستمي که در مقابل خرابي يکي از مولفههاي آن مقاوم ميباشد ،داراي امنيت  N-1ميباشد .در حوزه
برنامهريزي گاهي خرابيهاي همزمان يکي از خطوط شبکه و يکي از ژنراتورهاي موجود نيز در نظر گرفته ميشود .در حوزه
برنامهريزي معيار  N-1به اين معني است که سيستم فعلي بايد قادر به تحمل بدترين پيشامد بعدي باشد .براي اينکه سيستم
بتواند در صورت خرابي دو يا چند مولفه ديگر به کار خود ادامه دهد ،گاهي اوقات معيارهاي  N-2و  N-3نيز در مطالعات
برنامهريزي در نظر گرفته ميشود .عمدتا معيار  N-1براي تامين امنيت بهرهبرداري از شبکه در سطح جهاني پذيرفته شده است.
اين معيار به صورت تقريبي معادل است با اينکه ظرفيت کافي براي تامين بار وجود داشته باشد .اين معيار صرف نظر از هزينه
تحميلي بايد برآورده شود .همچنين هنگامي که معيار امنيت سيستم معيارهاي  N-2و يا  N-3است ،هزينه و ديگر مالحظات
اقتصادي وارد مساله خواهد شد .بهرهبرداران سيستم در شرايط سنتي جهت تامين امنيت سيستم در برابر پيشامدهاي چندگانه
سعي ميکردند که توان توليدي واحدهاي موجود نزديک بار را افزايش دهند و توان واحدهاي دورتر را کاهش دهند .از آنجايي
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که ميزان تلفات موجود در شبکه به ميزان جريان عبوري از خطوط شبکه و آرايش شبکه انتقال وابسته است ،بنابراين با افزايش
يک مگاوات بار به توليدي بيش از يک مگاوات با در نظر گرفتن تلفات الزم ميباشد .در شرايط تجديد ساختار نيافته ،اين
هزينههاي تحميلي توسط تمامي بازيگران تامين ميشد ولي در محيط رقابتي اين هزينهها بر اساس هزينههاي حاشيهاي
محلي براي هر نقطه در شبکه تعيين ميشود [.]54-57
جهت براورده نمودن معيار  N-1براي امنيت شبکه و دستيابي به بهرهبرداري ايمن در مقابل خرابيهاي زنجيري در شبکه
نياز به موارد زير ميباشد:
 سيستم بايد ظرفيت رزرو گردان کافي داشته باشد .در صورتي که سيستم رزرو گردان کافي داشته باشد با از دست
رفتن تعدادي از واحدهاي توليدي موجود ،اين واحدهاي رزرو جهت بازگرداندن امنيت شبکه به مقدار قابل قبول
توليد خود را افزايش خواهند داد.
 سيستم بايد داراي رزرو کمکي کافي جهت حفظ يکپارچگي سيستم بعد از شوك وارد شده در اثر وقوﻉ پيشامدهاي
احتمالي باشد .زيرا بعد وقوﻉ خرابي در سيستم ،ممکن است که بارگذاري در تعدادي از ادوات از حدود مجاز خارج
شود .بنابراين وجود رزرو مورد نياز جهت اصالح آرايش توليد بعد از وقوﻉ پيشامدها ضروري است.
معموال ميان مکان رزروهاي مورد نياز و استحکام و پيوستگي شبکه انتقال مصالحهاي صورت ميگيرد .اگر توانايي سيستم
انتقال بسيار محدود باشد و يا اينکه به صورت کامل مورد استفاده قرار گرفته است ،رزرو مورد نياز براي پيشامدهاي احتمالي
بايد به صورت محلي تامين شوند تا به شبکه انتقال براي دستيابي به آنها نياز نباشد .در صورتي که شبکه انتقال ظرفيت کافي
داشته باشد ،استفاده از منابع موجود در نواحي دورتر نيز ممکن خواهد بود .در سيستمهاي شعاعي اين وضعيت بسيار ساده است.
در سيستمهاي شعاعي تنها يک مسير براي انتقال توان وجود دارد و در صورتي که اين مسير دچار خرابي شود ،سيستم دچار
خاموشي خواهد شد .در اين موارد تنها گزينههاي موجود کاهش بار و يا تامين توان به صورت محلي ميباشد .در شبکههاي
قدرت با وجود آرايشهاي مختلف ممکن براي شبکه انتقال و پيشامدهاي مختلف ،ارزيابي کفايت منابع رزرو و دسترسپذيري
ظرفيت شبکه انتقال مساله دشواري ميباشد .در صورتي که يک ناحيه کنترلي به منابع رزرو موجود در نواحي دور دست وابسته
است ،شبکه انتقال بايد توانايي تحويل توان رزرو را در صورت نياز داشته باشد [.]55
در گذشته بهرهبرداران سيستم ،جهت بررسي اينکه آيا وضعيت فعلي سيستم از نقطه نظر امنيت قابل قبول ميباشد و يا نه،
عمدتا بر تجربه و يا مطالعات آفالين تکيه ميکردند .امروزه برنامههاي پيچيده پخش بار و مطالعات آناليز پيشامدها براي
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ارزيابي امنيت سيستم در زمان حقيقي و يا نزديک به زمان حقيقي استفاده ميشود .در صورتي که وضعيت سيستم قابل قبول
نباشد بهرهبردار سيستم از منابع موجود جهت رفع آن اقدام خواهد نمود.


کاربرد معيار N-1

معيار  N-1يک معيار قطعي است که در بهرهبرداري سيستم در نظر گرفته ميشود .اين معيار به اين معناست که سيستم
قادر به تحمل خروج هر يک از مولفههايش باشد و با خروج آنها اتفاق خاصي متوجه عملکرد سيستم نشود .حتي اگر احتمال
وقوﻉ آن پيشامد بسيار اندك نيز باشد ،اين معيار همچنان اعمال خواهد شد زيرا خرابي سيستم در صورت خروج آن مولفه قابل
قبول نيست .در اينجا هزينه برآورده کردن اين معيار مورد توجه نيست و مانند برقراري تعادل ميان بار و توليد ،برقراري اين
معيار نيز الزامي است .پيامد يک خرابي و اثر آن در تعادل ميان بار و توليد از طريق پايش فرکانس قابل اندازهگيري ميباشد .به
هر حال ،پيامد يک خرابي در برآورده کردن معيار  N-1مستقيما قابل مشاهده نيست ،مگر آنکه يکي از مولفههاي بحراني
سيستم از مدار خارج شود .در شکلهاي زير معيار  N-1براي خرابي خطوط نشان داده شده است .ابتدا توان عبوري از تمامي
خطوط کمتر از مقدار حداکثر بارگذاري آنها ميباشد .شکل  4-1و  5-1شرايط سيستم قبل و بعد از وقوﻉ خرابي را نشان
ميدهد .در شکل  6-1نيز حالتي نشان داده شده است که ظرفيت کافي جهت برقراري معيار  N-1وجود ندارد .در اتصاالت
شعاعي ،ممکن است که معيار  N-1قابل برقراري نباشد .در چنين مواقعي براي جلوگيري از وقوﻉ خاموشي استفاده از منابع
توليد محلي و يا ذخيرهسازهاي انرژي توصيه ميشود [.]52
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شكل  :4-1شرايط سيستم قبل از وقوع خرابي :نمودارها كل ظرفيت توان انتقالي خطوط در هر دو جهت را نشان ميدهند،
ناحيه سياه نيز ظرفيتي از خطوط كه اشغال شده است را نشان ميدهد.

شكل  :5-1افزايش توان انتقالي از خطوط شبكه با خروج ناگهاني يكي ديگر از خطوط شبكه
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شكل  :6-1توان انتقالي از خطوط شبكه بعد از خروج ناگهاني يكي از واحدهاي توليدي :در اين حالت يكي از خطوط شبكه
دچار اضافه بار شده است.

در صورتي که امنيت شبکه اهميت بيشتري داشته باشد ،معيار  N-1اصالح خواهد شد .در مواقعي که احتمال از دست رفتن
يک خط يا واحد توليدي باال است ،بايد از معيارهاي سختگيرانهتري مانند معيارهاي  N-2و يا  N-3استفاده کرد .اين معيارها
به اين معني ميباشند که سيستم ميتواند وقوﻉ دو يا سه خرابي همزمان را تحمل نمايد و دچار خاموشي نشود .اين معيارها
نسبت به معيار  N-1گرانتر بوده و برقراري آنها نيز هزينه بيشتري خواهد داشت.
 -1-4-2-4تعامالت ميان امنيت شبكه توليد و انتقال

نقش تعامالت ميان سيستمهاي انتقال و توليد در تعيين بهرهبرداري ايمن از شبکه قدرت در فضاي بهره برداري سنتي مورد
توجه قرار نگرفته است .بويژه در برخي موارد قابليت جايگزيني ميان شبکه انتقال و شبکه توليد وجود دارد .براي مثال در صورت
وقوﻉ خرابي يکي از ژنراتورهاي موجود در يک ناحيه هم ميتوان از ديگر واحدهاي توليدي موجود در آن ناحيه استفاده نمود و
يا در صورتي که شبکه انتقال داراي ظرفيت کافي باشد ميتوان از توان توليدي واحدهاي موجود در ديگر نواحي استفاده نمود
[.]54-56
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 -1-4-3روشهاي مديريت قابليت اطمينان
نيازمنديهاي فيزيکي سيستم قدرت مانند توانايي مديريت اتفاقات در سيستم ،ايجاد تعادل ميان بار و توليد ،مديريت ولتاژ و
فرکانس در شرايط قبل و بعد از تجديد ساختار بدون تغيير باقي ميماند .در فضاي رقابتي ،تامين امنيت شبکه انتقال جهت
مبادله انرژي در شبکه ضروري است .هيچ مبادله انرژي اجازه ندارد که نيازمنديهاي امنيت شبکه را نقض نمايد .در صورتي که
مشکل قابليت اطميناني در شبکه ايجاد شود ،بهرهبردار سيستم توانايي مداخله در بازار انرژي براي تغيير مبادالت انجام شده را
دارد .در اين صورت مبادالتي که محدوديتهاي سيستم را نقض کنند مجاز نميباشند [.]60
سناريوهاي مديريت گرفتگي خطوط در فضاي رقابتي از نقطه نظر قابليت اطمينان که عمدتا توسط ناحيه اتصال شرق
(شبکه انتقال ايالت متحده مطابق شکل  3-1از سه اتصال غرب ،شرق و منطقه  ERCOTتشکيل شده است) مورد استفاده
قرار ميگيرد ،به صورت زير است:
براي هر مبادله انرژي ،توانايي انتقال در دسترس ( )ATCبراي شبکه انتقال تعيين ميشود .فرايند تعيين چنين ظرفيتهاي
انتقالي بر اساس قوانين ايجاد شده توسط  NERCميباشد .اين قوانين ابتدا کل ظرفيت انتقال را در نظر ميگيرند و بر اساس
آن ظرفيت رزرو انتقال استخراج ميگردد .بسياري از مناطق در اتصال شرقي مانند  WSCCبر اساس راهنمايي NERC

رويههايي را منتشر نمودهاند که با استفاده از آنها اين محاسبات قابل انجام ميشود .از آنجا که اين قوانين و رويهها وابسته به
مشخصات سيستم ميباشند ،به روز نمودن آنها با گذشت زمان ضروري است.
توانمنديهاي انتقال در سيستم  OASISثبت ميشوند و از اين طريق تمامي بازيگران بازار ميتوانند از آن اطالﻉ يابند .با
تغيير شرايط سيستم و يا تغيير مبادالت انرژي اين ظرفيتها نيز به روز خواهد شد .در حال حاضر اين رويه از طريق دستور 889
سازمان  FERCضروري ميباشد .البته مالحظات مربوط به  ATCبدون بررسي تاثير آن بر هزينهها و بحثهاي اقتصادي
اعتبار اندکي خواهد داشت.
رزرو الزم براي دسترسي به مبادلههاي خاص انرژي ايجاد و تاييد ميشود .تعرفههاي الزم براي ظرفيتهاي انتقال مورد
نياز براي هر مبادله اعمال ميشوند .حق انتقال براي دورههاي مورد نظر در سطوح مطلوب ذخيره و رزرو ميگردد .تعرفههاي
انتقال معموال بر اساس درآمدهاي مورد نياز براي پوشش هزينههاي سرمايهگذاري شبکه انتقال تعيين ميشوند .تعرفههاي
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انتقال براي دسترسي آزاد با تاييد  FERCو بر اساس اصول دسترسي غير تبعيضآميز که توسط دستور  FERC 888ابالغ شده
است ،ميباشند.
با توجه به اينکه تغييرات ايجاد شده در مبادالت انرژي ميزان  ATCرا براي ديگر مبادالت نيز ممکن است تغيير دهد،
 ATCبه صورت منظم به روز شده و در سيستم  OASISثبت ميشود .مبادالت انرژي که منجر به تخطي از حدود امنيتي
مطلوب ميشوند ،مجاز نميباشند.
در زمان بهره برداري واقعي ،سيستم جهت آشکار نمودن تخطيهاي احتمالي در امنيت شبکه پايش خواهد شد .در صورتي
که امنيت شبکه دچار مشکل شود و يا به خطر افتد ،با استفاده از روشي موسوم به آزادسازي بارگذاري شبکه انتقال ()TLR
مبادالت انرژي کاهش خواهد يافت .هدف روش  TLRکاهش مبادالت و يا تهديد به کاهش مبادالت براي رفع گرفتگي
خطوط و بازيابي شرايط ايمن بهرهبرداري ميباشد .تعيين اينکه کداميک از مبادالت و به چه ميزاني کاهش يابند ،بر اساس
فرمولي است که اندازه هر مبادله و تاثير آن بر گرفتگي خطوط را در نظر ميگيرد .اين مبادالت بحثهاي اقتصادي مربوطه را
در نظر نميگيرند.
به عنوان جايگزين (و يا توسعه) روش  ،TLRبراي هر مبادلهاي که برنامهريزي ميشود ،آرايش جايگزين براي رفع شرايط
گرفتگي بار هنگام مواجه با قوانين کاهش  TLRمشخص ميشود .اين روش توزيع مجدد بازار ( )MRDناميده ميشود .اين
روش برخي از نواقص و ضعفهاي روش  TLRدر مديريت گرفتگي خطوط را رفع مينمايد.
رويه  TLRتنها يکي از روشهاي حل مسائل قابليت اطمينان ميباشد که در اين قسمت بدان پرداخته شد .در تمامي
رويههاي موجود جهت تضمين قابليت اطمينان مانند رويه  TLRقيمت و ارزش شبکه انتقال در نظر گرفته نميشود.
نه تنها پايش تمامي مبادالت انرژي (که توسط  NERCانجام ميشود) الزامي است بلکه تاثير هر مبادله انرژي بر فشردگي
خطوط نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد .اين رويه در سازمان  NERCتوسط سيستمي انجام ميشود که در آن تاثير هر تزريق
توان در سيستم بر هر توان عبوري نسبت به يک موقعيت مبنا سنجيده ميشود .چنين سيستمهايي جهت مديريت قابليت
اطمينان الزم و ضروري ميباشند [.]53
همانطوري که پيشتر نيز توضيح داده شد ،رويه  TLRبر اساس عوامل مختلفي مانند تاثير هر مبادله انرژي بر جريان
عبوري از خطوط و اندازه آن مبادله به کاهش توان مبادالت انرژي ميپردازد .اين رويه مالحظات اقتصادي را در نظر نميگيرد.
اين رويه توسط  NERCتوسعه داده شده است .اين رويه به صورت تئوري توانايي حل مساله گرفتگي خطوط را به صورت
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موثري دارا ميباشد .البته اين روش در عمل داراي مشکالتي نيز است .از نقطه نظر قابليت اطمينان ،مسائل و مشکالت اين
روش جهت مديريت گرفتگي خطوط در بسياري از مقاالت بررسي شده است .تعدادي از اين موارد عباتند از:
 روشهايي جهت دور زدن اين رويه وجود دارد ،براي مثال ميتوان مبادالت انرژي اوليه را از ابتدا بيش از اندازه
مورد نياز برنامهريزي کرد .اين امر باعث ميشود که سيستم از اهداف قابليت اطميناني خود دور شده و به صورت
اقتصادي و کارا مديريت نشود.
 رويه کاهش مبادالت انرژي لزوما منجر به عبور توان مطلوب در سيستم نميشود.
 روش  MRDکه توسط  NERCپيادهسازي شده است ،با پيشنهاد تعدادي از ژنراتورها که ميتوانند با توزيع مجدد
گرفتگي خطوط را کاهش دهند ،به بازيگران بازار امکان اجتناب از رويه  TLRرا ميدهد .حتي در صورتي که رويه
 MRDاستفاده شود ،بهرهبرداري بهينه سيستم بسيار دشوار ميباشد .در صورتي که تنها يکي از خطوط دچار
تراکم شده باشد ،با توجه به يک درجه آزادي عمل در رويه  MRDاستفاده از آن کافي خواهد بود .ولي در صورتي
که چندين خط همزمان دچار گرفتگي خطوط شده باشند استفاده از رويه  MRDنميتواند به صورت بهينه مساله
را رفع نمايد .حتي در صورتي که تنها يکي از خطوط دچار گرفتگي و تراکم شده باشد نيز استفاده از رويه MRD

بهينه بودن آن را تضمين نمينمايد.
 يکي ديگر از مشکالت مربوط به رويه  TLRتوانايي محدود آن در کنترل مشکالت شبکه انتقال ميباشد که به
دليل اطالعات محدودي است که توسط سيستم  TLRمورد استفاده قرار ميگيرد .به عبارت ديگر عدم هماهنگي
ايجاد شده در انجام تجديد آرايش توليد و مبادالت که در نتيجه پاسخ به رويه  TLRميباشد ،ميتواند مشکل
جديدي ايجاد نمايد.
علي رغم تمامي مشکالت مرتبط با رويه  ،TLRاستفاده از آن جهت تضمين بهرهبرداري ايمن شبکه انتقال با موفقيتهايي
نيز همراه بوده است .يکي از مهمترين ويژگيهاي رويه  TLRکه آن را از ديگر روشها متمايز مينمايد ،ويژگي "دستور و
کنترل" آن است که به بهره بردار سيستم اجازه ميدهد که فارغ از مباحث بازاري به مديريت گرفتگي خطوط بپردازد.
يکي ديگر از نکات کليدي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که مدل استفاده شده در بهرهبرداري سيستم بايد با مدلي
که جهت بهرهبرداري از بازار استفاده ميشود ،سازگار باشد .رويه  TLRيا هر رويه ديگري که استفاده ميشود ،اين نکته را
نقض مينمايند زيرا مدلي که براي کاهش تبادالت انرژي ارائه ميشود امکان ايجاد قدرت بازار را دارد.
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همچنين طراحي مناسب و پيادهسازي مناسب برنامههاي توسعه شبکه انتقال بايد تعداد و شدت استفاده از رويه  TLRرا
کاهش دهد .به هر حال دو مساله در رابطه با استفاده از رويه  TLRبه عنوان شاخصي جهت ارزيابي کفايت شبکه انتقال و
برنامههاي توسعه شبکه وجود دارد [:]55-60
 بايد مراقب اين بود که مشکل گرفتگي خط با استفاده از اين رويه به مکان ديگري منتقل نشود.
 رويه  TLRارزش گرفتگي خطوط را به درستي قيمتگذاري نميکند .براي يک سيستم شعاعي که در آن ارزش
برق در ابتداي خط  30دالر ميباشد و در انتهاي خط  70دالر است ،در صورتي که تعرفه انتقال نيز  20دالر باشد،
تمايل زيادي براي برنامهريزي بيش از حد وجود دارد .زير تمامي بازيگران ميخواهند بر روي اين تفاوت قيمت
سرمايهگذاري نمايند .حال اگر قيمتها به صورت  30و  40دالر باشند و هزينه انتقال توان نيز  20دالر باشد ،هيچ
مبادله انرژي انجام نخواهد شد .در نتيجه قبل از اينکه برنامههاي توسعه انتقال انجام شود بايد قيمتها به درستي
در دسترس باشند .اين قيمتها با استفاده از قيمتگذاري حاشيهاي محلي ( )LMPتعيين ميشوند.
در شرايط تجديد ساختار يافته بهرهبردار سيستم از محيط بازار براي تضمين قابليت اطمينان استفاده مينمايد .گاهي اوقات،
تنوﻉ ايجاد شده در قيمتهاي گرهاي ميتواند ناشي از ظرفيت تعداد محدودي از تجهيزات باشد .سوال اساسي در اتباط با رابطه
ميان بازار و قابليت اطمينان سيستم انتقال اين است که آيا هميشه ميتوان با استفاده از سيستمهاي قيمتگذاري به حذف
گرفتگي خطوط و مديريت تراکم پرداخت .اين امکان هميشه وجود ندارد .اگر چه حذف تراکم و گرفتگي خطوط با استفاده از
روش قيمتگذاري در بسياري از موارد ممکن ميباشد ،در صورتي که هزينهها به صورت خطي و يا تقريبا خطي باشند ،استفاده
از سيگنالهاي قيمتگذاري براي کاهش گرفتگي به تنهايي کافي نيست .با اين وجود ،به نظر ميرسد که با استفاده از شواهد
مشاهده شده در بهرهبرداري منطقه  ،PJMاستفاده از روش قيمتگذاري به تنهايي براي مديريت گرفتگي موفقيتآميز بوده
است و کارايي الزم را دارد .حتي در صورت پيادهسازي بهترين سيستم قيمتگذاري نيز گزينههايي مانند رويه  TLRبراي
تضمين قابليت اطمينان در شرايط بحراني مورد نياز باشد [.]60
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 -1-4-4بهبود پايايي
 -1-4-4-1توسعه سيستم انتقال

سياستهاي موجود جهت حمايت از توسعه ظرفيتهاي بيشتر در شبکه انتقال براي کاهش قدرت بازار منطقه ،ارتقا
فعاليتهاي بازار و افزايش قابليت اطمينان سيستم بايد توسعه يابد .جهت توسعه شبکه انتقال نبايد فقط بر سياستهاي مبتني
بر بازار متکي بود و بايد سياستهاي خاصي نيز براي توسعه ظرفيت آن (براي مثال با افزايش اقدامات مستقيم و غير مستقيم
دولتي) جهت بهبود حاشيه قابليت اطمينان شبکه اتخاذ شود .چنين مشوقهايي سبب افزايش سرمايهگذاري در شبکه انتقال
خواهد شد .در طول زمان نيز بازدهي انرژي نيز ممکن است به عنوان يک ابزار موثر براي بهبود قابليت اطمينان سيستم قدرت
با کاهش مصرف کل سبب حل آسان مشکالت ايجاد شده شود [.]49
گرچه توسعه سيستم انتقال در فضاي رقابتي کامل به طور کلي منجر به کاهش گرفتگي خطوط و بهبود قابليت اطمينان
ميشود ،ولي استثناهايي نيز در اين بين وجود دارد .در اين قسمت فقط به ذکر يک مورد پرداخته ميشود .سيستم دو ناحيهاي
نشان داده شده در شکل  7-1را در نظر بگيريد .فرض کنيد قيمتها بر اساس هزينههاي حاشيهاي توليد ميباشند .در اين
شرايط سيستم  Aداراي هزينههاي حاشيهاي پايينتري است و بنابراين قيمتهاي پايينتري خواهد داشت .سيستم  Bنيز
داراي هزينههاي حاشيهاي باالتري بوده و قيمتهاي باالتري خواهد داشت .منحني توليد در اين مثال يک منحني سه پلهاي
مشابه شکل  8-1ميباشد ،توسعه سيستم انتقال بين اين دو ناحيه منجر به امکان تبادل توان بين دو ناحيه و در نتيجه يکسان
شدن قيمتها در هر دو طرف ميشود .فرض کنيد که اين برابري قيمتها در قيمت ميانه رخ دهد که در شکل زير نشان داده
شده است .تغييرات منافع مصرفکنندگان به صورت ناحيههاي حاشور خورده در شکلهاي زير نشان داده شده است .همانطوري
که در اين شکل ديده ميشود ،ميزان کاهش منافع مصرفکنندگان سيستم  Aبيشتر از ميزان افزايش منافع مصرفکنندگان در
سيستم  Bاست .اين پديده نتيجه توسعه سيستم انتقال ميباشد .مثالهاي مشابهاي نيز ميتوان جهت نشان دادن اينکه توسعه
سيستم انتقال ميتواند منجر به افزايش تراکم خطوط شود نيز ارائه نمود [.]51
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شكل  :7-1سيستم دو ناحيهاي نمونه

شكل  :8-1انتقال توان بين دو ناحيه ،كاهش و افزايش منافع مصرفكنندگان آنها
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 -1-4-4-2تضمين قابليت اطمينان از طريق سيگنالهاي قيمت

همانطوري که در قسمتهاي قبلي شرح داده شد ،يکي از موثرترين روندها در بهرهبرداري از سيستمها استفاده از
سيگنالهاي قيمتي ميباشد .با استفاده از اين سيگنالهاي قيمتي و بدون نياز به کنترلهاي مرکزي ،ميتوان منجر به
رفتارهاي دلخواه از سوي مصرفکنندگان و ژنراتورهاي متصل به سيستم شد .به جاي دستور دادن به يک ژنراتور خاص که
توان بيشتري توليد نمايد ،ميتوان با افزايش قيمت پيشنهادي به آن ژنراتور موجود در آن موقعيت ،توليد آن را افزايش داد .اگر
پيشنهاد ارائه شده باالتر از هزينههاي حاشيهاي ژنراتور مربوطه باشد ،اين ژنراتور با افزايش توان خروجي به اين سيگنال پاسخ
خواهد داد .در صورتي که نياز به کاهش توليد ميباشد ،با کاهش قيمت (در صورت نياز به مقادير منفي) ميتوان اين امر را
ميسر نمود .با قيمتگذاري لحظهاي ميتوان قابليت اطمينان سيستم را در بازه زماني بهرهبرداري سيستم تضمين نمود .نحوه
قيمتگذاري و يکپارچه نمودن شبکه و قوانين مربوطه جهت دستيابي با کارايي باالتر اقتصادي ضروري ميباشد [.]52
 -1-4-4-3بهبود قابليت اطمينان از طريق بهبود اطالعات مربوط به وضعيت سيستم

يکي از مهمترين شرايط الزم براي تضمين امنيت مطلوب سيستم ،در دسترس بودن اطالعات دقيق از وضعيت سيستم در
هر لحظه ميباشد .اطالﻉ از وضعيت سيستم يکي از شرايط الزم براي مديريت بهتر توانهاي عبوري از خطوط و
محدوديتهاي سيستم ميباشد .در اين بين صحت اين اطالعات و در دسترس بودن کامل آن نيز از اهميت ويژهاي برخوردار
است .ارائه يک تصوير يکپارچه از وضعيت سيستم جهت تضمين قابليت اطمينان شبکه ارزش بااليي خواهد داشت .ارائه يک
تصوير جامع از وضعيت سيستم به اپراتور اين امکان را ميدهد که در صورت وقوﻉ خرابي در يکي از تجهيزات تاثير اقدامات
مورد نياز را در ديگر بخشهاي شبکه بررسي نمايد و عملکرد بهتري داشته باشد .اينکه ارائه اطالعات به بازيگران بازار عالوه
بر بهرهبرداران ميتواند منجر به افزايش امنيت شبکه شود و يا کاهش نيز قابل بحث و بررسي ميباشد .اخيرا نگرانيها در مورد
امنيت شبکه با انتشار اطالعات در مورد توان عبوري از خطوط و وضعيت سيستم ريسکهاي باالتري را نشان ميدهد .البته اين
امر در تمامي نقاط يکسان نيست [.]51-53
پيچيدگي تعيين وضعيت سيستم با افزايش اندازه سيستم نيز افزايش مييابد .عدهاي از محققين اعتقاد دارند که اين افزايش
پيچيدگي به صورت نمايي ميباشد و اين به اين معني است که تعيين وضعيت کل شبکه در عمل غير ممکن خواهد بود.
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 -1-4-4-4گزينههاي ديگر نسبت به توسعه شبكه انتقال

تمامي راهحلهاي خارج از محيط بازار (مانند فعاليتهاي دولتي و يا نيمه دولتي ،ماليات و يا اعطاي يارانه براي تشويق
سرمايهگذاري در توسعه شبکه) بايد در جهت افزايش قابليت اطمينان و امنيت سيستم و بهرهبرداري آسان از شبکه هدايت
شوند .توسعه شبکه توليد و انتقال بايد در جهت کارايي بيشتر بايد يکديگر هماهنگ باشند .براي مثال گاهي به جاي توسعه
شبکه انتقال ميتوان از توسعه منابع توليد پراکنده و يا استفاده از تکنولوژي ذخيرهسازهاي انرژي بهره برد [.]53
همچنين توجه به هزينههاي انتقال سوخت نيز در سالهاي اخير اهميت ويژهاي يافته است .اين مصالحه بايد با در نظر
گرفتن سيگنالهاي مناسب قيمتهاي محلي براي مديريت گرفتگي و تراکم در شبکه انجام شود .تنها سيگنالهاي درست
منجر به مصالحه مناسب ميان توسعه شبکه توليد و يا توسعه شبکه انتقال خواهد شد .توسعه عمدي بيش از حد ظرفيت شبکه
انتقال جهت بهبود قابليت اطمينان و اجتناب از قدرت بازار نبايد زمينه را براي سوء استفاده بخشهايي که در هزينههاي توسعه
سهيم نبودهاند ،فراهم نمايد .يکي از اهداف اوليه ايجاد سازمانهاي انتقال منطقهاي نيز جلوگيري از اين امر با آشکار نمودن
منافع حاصل از توسعه شبکه انتقال بوده است [.]54
 -1-4-4-5بهبود استفاده از شبكه و پيشبيني بار

بهبود استفاده از منابع موجود در شبکه فعلي نيز روشي براي بهبود قابليت اطمينان و کاهش رزرو مورد نياز نسبت به گذشته
جهت ايجاد حاشيه امنيت مطلوب ميباشد .با کاهش و مديريت بار و يا انتقال آن از زمانهاي اوج مصرف به دورههاي کمباري
با استفاده از طرحهاي افزايش بازده انرژي ميتوان حداکثر استفاده از منابع موجود را برد .پيشرفتهاي اخير در زمينه
تکنولوژيهاي مديريت شبکه مانند ادوات  FACTSموجب افزايش بازدهي سيستم شده است.
تکنولوژي سيستمهاي انتقال  ACانعطافپذير ( )FACTSاز گرفتگي خطوط شبکه انتقال کاسته و بدين ترتيب ظرفيت
توان حقيقي قابل انتقال در سيستم را افزايش ميدهد .مديريت ظرفيت توان قابل انتقال در حال حاضر توسط ادوات غيرفعال و
پسيو انجام ميشود که تنها قادر به توزيع مجدد توان ميباشند .ادوات  FACTSتجهيزاتي فعال ميباشند که قادر هستند به
طور مستقيم توان عبوري از خطوط را به منظور بهبود بازدهي تنظيم نمايند .قرار دادن تجيهزات  FACTSبه صورت
استراتژيک و هماهنگي طرحهاي کنترل اين تجيهزات خطوط شبکه را در مقابل اغتشاشات مقاوم نموده و استفاده از
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داراييهاي موجود را بهينه مينمايد .اين تجيهزات استفاده بهينه از منابع سيستم را به منظور کاهش اضافه بارهاي ايجاد شده،
کاهش تلفات و دستيابي به آرايش بهينه توليد را امکانپذير مينمايند.
تجديد آرايش شبکه انتقال ،مديريت بارها و تنظيم عملکرد ادوات  FACTSهمچنين ميتواند سبب بهبود توانايي اپراتورها
جهت توزيع ژنراتورهايي با هزينه پايين ،بويژه در زمان گرفتگي خطوط شبکه شود و کارايي سيستم را افزايش دهد .به هر حال،
براي اينکه استفاده از اين ادوات اثربخش باشد ،استراتژيهاي کنترلي پيشرفتهاي نياز است .ارزيابي و تجزيه و تحليل عملکرد
اداوت  FACTSبه دليل اثر ديناميک سيستم و رخدادهاي زمان گسسته در کليدزني تجهيزات جبرانساز بسيار دشوار است .به
منظور بهبود قابليت اطمينان سيستم با استفاده از ادوات  FACTSنياز به کارهاي اساسي در اين زمينه ميباشد [.]55
همچنين مدلهاي تحليلي بهبود يافته جهت پيشبيني بار ،توسعه نرمافزارهاي شبيهساز سيستمهاي قدرت و ارزيابي
پيشامدهاي احتمالي نيز ميتواند موجب افزايش قابليت اطمينان و کاهش حاشيه رزرو مورد نياز شود .استفاده از استانداردهاي
باالتر براي ناحيههاي محلي ميتواند در کاهش تعداد قطعيهاي بار مصرفکنندگان موثر باشد.
 -1-4-4-6افزايش تبادالت توان با نواحي ديگر

جهت تضمين قابليت اطمينان در زمان حقيقي توسعه و تکامل بيشتر و صحيح در اتصال مبادالت و توانهاي عبوري الزم و
ضروري ميباشد .هدف اين طرح تمرکز بيشتر بر روي استراتژيهاي کنترلي و دستور براي رفع مشکالت خاص ميباشد .به
عالوه ،حساس نمودن استراتژيهاي دستور و کنترل نسبت به سيگنالهاي بازار گام مهمي در حالتهايي است که اين روش
براي تضمين امنيت شبکه ترجيح داده ميشود [.]57
همچنين با اتصال شبکههاي قدرت از طريق خطوط انتقال و به اشتراك گذاشتن منابع ميتوان ظرفيتهاي اضافي موجود
در هر ناحيه را جهت حفظ قابليت اطمينان ناحيه ديگر استفاده نمود .در شکل زير ظرفيت خطوط شبکه انتقال جهت انتقال
انرژي الکتريکي از يک ناحيه به ناحيه ديگر نشان داده شده است .الگوهاي متفاوت بار و توليد موجب ايجاد تغييرات در ظرفيت
انتقال خطوط شبکه در طول زمان خواهد شد [.]57
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شكل  :9-1ظرفيت خطوط شبكه انتقال

همچنين ميزان انرژي خريداري و فروخته شده در سال  2000در هر يک از نواحي سازمان  NERCدر شکل زير نشان داده
شده است .اين نمودار نشان ميدهد که بسياري از مناطق ،بويژه مناطقي پرجمعيت مانند کاليفرنيا و نيويورك با افزايش مصرف
و رسيدن آن به بيش از سطح توليد داخلي خود به وارد کننده انرژي تبديل شدهاند [.]57
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شكل  :10-1ميزان انرژي خريداري و فروخته شده در سال  2000در هر يک از نواحي سازمان NERC

 -1-4-4-7برنامهريزي و طراحي

افزايش تبادالت انرژي و کاهش سرمايهگذاريها در شبکه انتقال ،موجب بهرهبرداري شبکه نزديک به حدود مجاز شده
است و در نتيجه قابليت اطمينان سيستم رو به کاهش ميباشد .سيستمهاي کنترلي و پايش امنيت شبکه و همچنين
ساختارهاي رگوالتوري و قانونگذاري جديدي براي مديريت اين ريسکها مورد نياز ميباشد .با ورود منابع توليد پراکنده و
توليد کنندگان مستقل توان ،طراحي شبکههاي انتقال دچار چالشهايي خواهد شد و نيازمند مداخلههاي رگوالتور در اين زمينه
خواهد بود .اگر بازار ايجاد شده از اين توليدکنندگان در جهت افزايش طرحهاي توسعه شبکه انتقال حمايت نکند ،سبب کاهش
رقابت ميان توليدکنندهها شده و حق انتخاب مشتري را کاهش ميدهد .توسعه شبکه انتقال داراي پيچيدگيهاي فراواني
ميباشد .در زير به اين موارد اشاره شده است [.]58
 ميزان سرمايهگذاري الزم و مورد نياز براي توسعه شبکه بسيار باالست.
 داراييها و تجهيزات موجود در اين حوزه داراي حجم بااليي است و عمدتا داراي طول عمر بااليي ميباشند.
 همچنين کسب مجوزهاي الزم براي احداث شبکه انتقال به دليل مسائل زيست محيطي ناشي از آن بسيار دشوار
است.
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 -1-4-4-8استانداردها و مشوقها

يکي از گزينهها براي پرداختن به قابليت اطمينان شبکه انتقال با ايجاد بازارهاي رقابتي در سمت توليد و خردهفروشي ،ارتقاء
ساختار مديريتي انحصاري بهرهبرداري و سرمايهگذاري شبکه انتقال ميباشد .در ساختار انحصاري فراهم نمودن خدمات شبکه
انتقال براي هر مصرفکننده اجباري است .تا امروز ،روشهاي مبتني بر بازار و يا مشوقهاي مناسبي به منظور تحريک
سرمايهگذاري در شبکه انتقال و تقويت آن توسعه نيافته است .زيرا تاکنون ارتباط روشني ميان قيمتگذاري گرفتگي خطوط
شبکه و سرمايهگذاري در شبکه انتقال ايجاد نشده و قابليت اطمينان شبکه انتقال در ساختار رقابتي امروزي داراي عدم
قطعيتهاي زيادي ميباشد .بنابراين نياز به سازمان جديدي مشابه با سازمان  NERCميباشد که مسئوليت توسعه ،پيادهسازي
و اجراي استانداردهاي اجباري قابليت اطمينان در شبکه انتقال را داشته باشد .در حال حاضر قبول و اجابت استانداردهاي
 NERCبه صورت داوطلبانه ميباشد .جهت تشويق شرکتهاي برق به منظور ملحق شدن به RTOها و تضمين توسعه
مناسب شبکه انتقال ،سازمان  FERCتعرفهها و نرخهايي ابداعي را در نظر گرفته است .چنين ابداعاتي شامل تعرفههاي سقف
ظرفيت ،تعرفههاي ريسک تنظيم شده براي بازگشت سرمايهگذاريهاي انجام شده ،برنامههاي کاهش بهاي کوتاهمدتتر و
تعرفههاي مبتني بر عملکرد است .اين اقدامات بايد در جهت افزايش منافع مصرفکنندگان نيز باشد و تنها منافع مالکان شبکه
انتقال را در نظر نگيرد [.]59
 -1-4-4-9محکزني

محکزني يک روش تحليلي جهت مقايسه شاخصهاي يک شرکت با ديگر شرکتها و يا شرکتهاي برتر ميباشد .با
توسعه شاخصهاي کليدي براي هر صنعتي ،اقدامات محکزني شرکتهاي برق را در جهت فهم ساختار هزينه خود ،اينکه چه
عواملي سبب ايجاد هزينه شده و در چه زمينههايي شرکت بايد بهبود يابد ،ياري ميرساند .در واقع محک زني اين امکان را
ايجاد نموده که مالکان و بهرهبرداران شبکه اقدامات خود را با ديگر شرکتهاي موجود مقايسه نمايند .همچنين اگر محک زني
به صورت موثر و کارايي طراحي شود ،ميتواند براي هر شرکتي استفاده شده و خروجي و نتايج آن منصفانه خواهد بود ،اجازه
مقايسه در تمامي بخشها را خواهد داد و بازخوردهاي داده شده شاخصهاي ملموسي از عملکرد شرکت ارائه ميدهد.
يکي از مهمترين اقدامات جهت افزايش کارايي در شبکه ،پيادهسازي عوامل افزايش دهنده بازدهي در شبکههاي انتقال
است .اين عوامل بر اساس اطالعات و دادههاي جمعآوري شده از تمامي شرکتهاي برق مشغول در حوزه انتقال توان تعيين
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ميشود که اطالعات مهمي در مورد عملکرد هر شرکت فراهم مينمايد .هنگامي که اين اطالعات در اختيار عموم قرار گيرد،
شرکتهاي برق ميتوانند عملکرد خود را با عملکرد همتايان خود مقايسه نمايند [.]60
تجديد ساختار در صنعت برق بهبود در بازدهي انرژي را از تمامي مشارکت کنندگان در بازارهاي انرژي خواستار خواهد بود.
شرکتها مايل به کاهش هزينههاي اقدامات انجام شده در صورتي که منجر به کاهش منافع آنها شود نيستند .در نتيجه آزادي
عمل مالکان شبکه کاهش خواهد يافت .از طريق مقايسه ،شرکتها ميتوانند از يکديگر ياد بگيرند و روشهاي صحيح انجام
تجارت در اين حوزه را کشف نمايند .همچنين عمل محکزني به شرکتها اجازه ميدهد که پتانسيلهاي بالقوه خود را
شناسايي نموده و در جهت بکارگيري آنها اقدام نمايند [.]60
 -1-4-4-10تعمير و نگهداري

تعمير و نگهداري تجهيزات شبکه انتقال و برنامههايي از قبيل شاخهزني درختان از مهمترين برنامههاي بهبود قابليت
اطمينان شرکتهاي برق بوده است .حدود  30درصد از اغتشاشات بوجود آمده در شبکه انتقال از سال  1984مربوط به خرابي
تجهيزات شبکه بوده است .تعمير و نگهداري از اين ادوات بايد به صورت پيوسته جهت جلوگيري از وقوﻉ خرابيهاي مرتبط
انجام شود .بعضي اقدامات بهبود قابليت اطمينان مانند بهروز کردن تجهيزات شبکه انتقال ،هزينههاي تعمير و نگهداري سيستم
فعلي را کاهش ميدهد ،چون سيستم جديد به تعمير و نگهداري کمتري نياز دارد .قابليت اطمينان بهبود يافته از طريق
رويههاي تعمير و نگهداري ميتواند به صورت هزينه بيان شود .بنابراين به مصالحهاي ميان هزينههاي تعميرات و نگهداري
الزم و منافع حاصله از اين اقدامات نيازمند است [.]61
هماهنگي برنامههاي تعميرات با توجه به پيشبيني بار جهت تضمين قابليت اطمينان سيستم الزم و ضروري است .در
صورتي که تعداد زيادي از واحدهاي توليدي هم زمان در برنامه تعميرات و نگهداري قرار داشته باشند ،در اين حالت سيستم
ممکن است نسبت به کاستيهاي توليد و يا مسائل شبکه انتقال آسيبپذير باشد .بنابراين نياز به هماهنگيهاي الزم در اين
زمينه نيز ميان شرکتهاي  RTOجهت جلوگيري از اين رخدادها الزم ميباشد [.]55-58

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
77
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

 -1-4-4-11كابلهاي زيرزميني

يکي از متداولترين داليل ايجاد اغتشاش در سيستم (برخورد درختان با خطوط شبکه ،برخورد حيوانات) با استفاده از
کابلهاي زيرزميني رفع خواهد شد .استفاده از کابلهاي زيرزميني به جاي خطوط هوايي روشي موثر براي کاهش تعداد زيادي
از خطاها بوده و ميتواند مزاياي ديگري مانند زيباتر نمودن محيط زيست براي مصرفکنندهها در پي داشته باشد .با اين حال
کابلهاي زيرزميني بسيار گران ميباشند [.]49
 -1-4-4-12اعمال جريمه

امروزه قوانين قابليت اطمينان عمدتا بر اساس قضاوت و تجربه مهندسان ،بهره برداران سيستم و آناليزهاي قطعي ميباشد.
اين قوانين نبايد تنها مسائل مهندسي را در نظر بگيرند و بايد از جنبه اقتصادي نيز به اين موضوﻉ پرداخته شود و هزينههاي
اجتماعي و منافع حاصل از سطوح مختلف قابليت اطمينان مورد توجه قرار گيرد .به عالوه در اين قوانين بايد خاصيت احتماالتي
قطعيها و خرابي تجهيزات نيز در نظر گرفته شود .تمامي شرکتکنندگان در بازار بايد از اين قوانين پيروي کنند و در
هزينههاي قابليت اطمينان به طور عادالنه سهيم باشند .جريمههايي که براي خرابيها تحميل ميشود ،ميتواند روشي براي
مشارکت دادن کاربران در هزينههاي خرابيهاي ايجاد شده باشد [.]59
 -1-4-5ارزيابي پايايي
ارزيابي قابليت اطمينان در سيستمهاي انتقال معموال با استفاده از روشهاي قطعي انجام ميگيرد .شاخصهاي قابليت
اطمينان در سيستمهاي توزيع معموال شاخصهاي  SAIFIو  CAIDIاست که به خوبي فرکانس و طول مدت خاموشي براي
مصرفکنندگان شبکه توزيع را معين ميکنند .اما استفاده از اين شاخصها و روشها براي سيستم عظيم انتقال که وظيفهي
انتقال برق بازارهاي عمده فروشي و تبادالت ميان منطقهاي را دارد ،روش مناسبي نيست [.]62
روش متداول ارزيابي قابليت اطمينان در سيستمهاي انتقال در مرحلهي برنامهريزي و بهرهبرداري ،اجراي شبيهسازيهاي
متعدد براي شرايط گوناگون بهرهبرداري شبکه و اعمال حادثههاي مختلف طبق استانداردهاي  NERCاست و لذا ميتوان
گفت وضعيت قابليت اطمينان شبکه انتقال در مرحلهي برنامهريزي بلندمدت و بهرهبرداري با گزارش تنها يک يا چند شاخص
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قابل ارزيابي نيست .تنها شاخصي که تا حدودي ميتواند کفايت و امنيت خطوط انتقال را به نوعي نشان دهد ،شاخص LOLE1

است [.]61
به طور تاريخي  LOLEيکي از شاخصهايي است که به طور گسترده در بحث کفايت توليد مورد استفاده قرار ميگيرد که
طبق تعريف  NERCمتوسط تعداد روزهايي در سال است که بيشينهي مصرف از ميزان ظرفيت توليد بيشتر ميشود .روش
محاسبهي اين شاخص نيز بدين صورت است که احتمال افزايش بيشينهي بار از ظرفيت توليد در هر روز را محاسبه نموده و
سپس اين احتمال براي تمام روزها جمع ميشود .رويهي پيشبيني  LOLEشامل مدلسازي بسيار پيچيدهي کامپيوتري با
تعداد زيادي وروردي است که از جمله مهمترين آنها ميتوان به عدم قطعيت بار (به علت شرايط مختلف آب و هوايي،
اقتصادي و غيره) ،متغيير بودن ميزان ظرفيت توليد واحدها (به علت خروجهاي ناگهاني ،تعميرات و يا کاهش ظرفيت فصلي
آنها و غيره) و ظرفيت خطوط انتقال اشاره کرد.
با وجود آنکه کاربرد اصلي  LOLEدر ارزيابي کفايت توليد است ،اما نشان دهندهي کفايت سيستم انتقال نيز ميباشد .در
واقع  LOLEبيان ميکند که آيا خطوط انتقال به اندازهي کافي و با قابليت اطمينان مناسب در شبکهي انتقال هستند تا
توليدات را به دست مصرفکنندگان رسانند يا خير .طبق استاندارد  NERCمقدار اين شاخص بايد يک روز در هر ده سال يا
 0.1روز در سال باشد.
در نتيجه ميتوان گفت قابليت اطمينان سيستم انتقال در مرحلهي برنامهريزي بلندمدت و بهرهبرداري به طور عمده از
طريق شبيهسازي شبکه در شرايط مختلف و تا حدي نيز با محاسبهي  LOLEارزيابي ميشود [.]62
ارزيابي قابليت اطمينان گذشتهي شبکهي انتقال موضوﻉ بحث برانگيزي است .طبق گزارش  NERCدر سال  2011هنوز
معيار و شاخص مناسبي براي اين کار وجود ندارد [ .]62در نتيجه به ناچار با ارائهي اطالعات عددي زياد و گزارشات مربوط به
خروج تجهيزات انتقال ،قابليت اطمينان گذشتهي سيستم بيان ميشود .مطابق بخش  215قانون برق فدرال NERC ،موظف
است اطالعات در دسترس پذيري خطوط انتقال را جمعآوري نمايد .بدين منظور در سال  2006گروه "سيستم جمع آوري
اطالعات دردسترسپذيري خطوط انتقال "2در زير مجموعهي برنامهريزي بلن دمدت  NERCتشکيل شد .وظيفهي اين گروه
آن است که سيستمي طراحي کند که اطالعات در دسترس پذيري خطوط را حفظ کند و بستر جمع آوري آنها را نيز تامين
1-Loss of Load Expectation
)2-Transmission Availability Data System (TADS
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نمايد .اين گروه سيستم مورد نظر را تهيه نموده و در سال  2009اولين گزارش خود را بر اساس اطالعات ثبت شده در سال
 2008منتشر کرد .اين سيستم اطالعات خروج ادوات زير را به طور يکسان ثبت ميکند .اطالعاتي که براي خروج هر کدام از
ادوات فوق ثبت ميشود عبارت است از زمان ،طول مدت قطعي و دليل وقوﻉ آن [.]60
 خطوط  ACبا سطح ولتاژ  200کيلوولت و باالتر
 ترانسفورماتورها با ثانويهي  200کيلوولت و باالتر
 مبدلهاي  AC/DCبا سمت  200 ACکيلوولت و باالتر
 خطوط  DCبا ولتاژ مستقيم  200کيلوولت و باالتر
هدف از ايجاد سيستم جمع آوري اطالعات در دسترس پذيري خطوط انتقال تنها بررسي قطعيهاي شبکه انتقال نبوده
است .هدف مهمتر آن است که در دسترسپذيري تمام المانهاي مهم شبکهي انتقال ثبت و مقدار دهي گردد .به عالوه
اطالعات دقيق و کاملي دربارهي هر حادثهي خروج نيز ارائه ميدهد که ميتواند براي افزايش قابليت اطمينان در سطح
 NERCيا شوراهاي محلي مورد استفاده قرار گيرد.
در سال  2008مجلس سناي آمريکا به  FERCدستور داد تا رويهاي استاندارد براي ارزيابي نحوهي بهرهبرداري  ISO1ها و
 RTO2ها و گرداندن بازارها ارائه دهد .به موجب اين دستور  FERCشاخصههايي براي ارزيابي عملکرد  ISO/RTOو بازار
تدوين کرد که معيارهاي مربوط به قابليت اطمينان آن به شرح زير ميباشد [.]59
 مطابقت يا تخطي از استانداردهاي قابليت اطمينان کشوري و منطقهاي
 وضعيت پخش بار
 دقت پيشبيني بار
 برنامهريزي بلند مدت انتقال و توليد
 هماهنگي در خروجهاي برنامهريزي شده
همانطور که مشاهده ميشود ،اين شاخصها به گونهاي وضعيت سيستم را بيان نميکنند که حاالت فعلي ادوات در قالب
اعداد بيان شود .بلکه بيشتر توضيحاتي در مورد عملکرد نهادهاي مسئول در هر مورد ارائه ميشود .به عنوان مثال هنگام
1-Independent System Operator
2-Regional Transmission Organizations
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صحبت از وضعيت پخش بار  NYISOاين مسئله عنوان ميشود که آيا پخش بار مطابق با استانداردها انجام گرفته است يا
خير .در نتيجه ميتوان گفت اين گزارشهاي ارزيابي که توسط  FERCمنتشر ميشوند ،کميت قابليت اطمينان را بيان نميکند
و وضعيت سيستم را به طور کيفي مورد ارزيابي قرار ميدهد [.]63
در سطح ايالت نيويورك (که ايالت منتخب اين گزارش براي مطالعات موردي در سطح ايالتي است) عالوه بر سيستم
جمعآوري اطالعات دردسترسپذيري خطوط انتقال  NERCو شاخصها و گزارشهاي ارزيابي فعاليتهاي  ISO/RTOها که
توسط  FERCمنتشر ميشود ،گزارشهاي ماهانهاي نيز توسط  NYISOدر مورد معيارهاي بهرهبرداري منتشر ميشود .در اين
گزارش شاخصهاي قابليت اطمينان و عملکرد بازار بيان ميشود که معيارهاي مربوط به قابليت اطمينان انتقال آن بدين شرح
است [:]64
 مشخصات و موارد اعالم وضعيت خطر 1در سطح ايالت
 مشخصات و موارد اعالم وضعيت اضطراري شديد 2در سطح ايالت
 زمان و دفعات خروج از حدود قابليت اطمينان در خطوط انتقال توان بين منطقهاي
 زمان الزم براي بازيابي سيستم بعد از يک اختالل
در ادامه مراحل ارزيابي قابليت اطمينان در بازههاي برنامهريزي بلندمدت و بهرهبرداري سيستم انتقال در شبکهي برق ايالت
نيويورك به تفصيل بيان ميشود .رويهي انجام ارزيابي در ساير اياالت نيز مشابه ايالت نيويورك است با اين تفاوت که ممکن
است استانداردها و ضوابط ايالتي و منطقهاي با اندکي تفاوت مورد استفاده قرار گيرد.
 NYISOهماهنگ کنندهي برنامهريزيهاي بلند مدت شبکهي انتقال در ايالت نيويورك است و يکي از دو نهادي است که
کار برنامهريزي بلند مدت شبکه را انجام ميدهد .اين برنامهريزي براساس  6استاندارد "برنامهريزي بلند مدت شبکهي انتقال"
 NERCانجام ميگيرد .برنامهريزيهاي بلند مدت در ايالت نيويورك بايد مطابق با استانداردهاي  NERCضوابط  NPCCو
 NYRSCانجام گيرد.
برنامهريزي شبکهي انتقال شامل مراحل زير است
 ساخت مدلي از شبکهي عظيم قدرت
1-Alert
2-Major Emergancy
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 استفاده از اين مدل براي ارزيابي عملکرد سيستم در شرايط مختلف بهرهبرداري و وقوﻉ حوادث مختلف در شبکه
 تشخيص آن دسته از شرايط بهرهبرداري و حوادث شبکه که تاثيرات نامطلوب روي قابليت اطمينان شبکه دارند.
 تهيه و تحليل و بررسي مجموعهاي از راه حلها و انتخاب بهترين آنها با در نظر گرفتن تمام جوانب کار از جمله
مباحث اقتصادي
از طرف ديگر استانداردهاي برنامهريزي و توسعهي خطوط انتقال بايد شامل اين موارد باشد [.]65
 انواﻉ شبيهسازيهايي که الزم است تا اطمينان حاصل گردد که برنامهريزيهاي بلند مدت انجام شده از لحاظ
قابليت اطمينان پاسخگوي نيازهاي حال و آيندهي سيستم است.
 اطالعاتي که الزمه بررسي درجه تطبيق سيستم با استانداردها است.
در استانداردهاي برنامهريزي ،شرايط کارکرد شبکه به چهار دسته به شرح زير تقسيم ميشود و براي هر دسته الزامات
بهرهبرداري 1ارائه ميشود .مسئول برنامهريزي شبکه بايد بهگونهاي اين کار را انجام دهد که چنان چه حادثهاي در هرکدام از
دستههاي زير رخ داد ،الزامات بهرهبرداري مربوط به آن دسته رعايت شود.
 دستهي  :Aحالت عادي شبکه بدون وقوﻉ حادثه
 دستهي  :Bحادثههايي که در نتيجهي آنها تنها يک المان خارج ميشود .مانند خروج يک ژنراتور يا يک خط
انتقال يا يک ترانسفورماتور
 دستهي  :Cحادثههايي که در نتيجهي آنها دو يا چند المان خارج ميشود .مانند خروج دو خط انتقال که روي
يک پايه هستند.
 دستهي  :Dحادثههاي بسيار شديد که در اثر وقوﻉ آنها چندين المان خارج ميشود .مانند خروج يک پست يا تمام
خطوط داخل حريم خط

1-Performance Requirement
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 -1-4-5-1نرمافزارهاي مورد استفاده
 نرمافزار NERC-TADS

با توجه به جستجوهاي انجام شده در مورد  NERCکه در سايت مربوط به خود شرکت و همچنين در منابع ديگر صورت
گرفت ،اين نتيجه بدست آمد که اين شرکت براي انجام مطالعات قابليت اطمينان در سطح انتقال از نرمافزار بخصوصي به نام
) Transmission Availability Data Analysis (TADSاستفاده ميکند .اين نرمافزار اين قابليت را دارد که براي هر
ترکيبي از دادهها معيار1هاي مورد نظر را محاسبه کند .براي مثال براي يک علت مشخص ،يک نوﻉ خروج مشخص ،هر نوﻉ
حادثه و براي هر ترکيبي از اين موارد محاسبه انجام ميشود .محاسبات از پيش تعيين شدهاي در مورد دادهها در نظر گرفته
نشده است ،تا نرمافزار براساس دادههاي وارد شده محاسبه کند که کدام ترکيب از محاسبات دادهها و اطالعات ارزشمندتري
ارائه ميدهد [.]19
سه مرحلهي اصلي در اين نرمافزار به صورت زير ميباشد .اجراي يکسان نرمافزار  TADSبراي تمامي مالکان شبکه انتقال
حياتي است ،زيرا که ميبايست دادههاي ورودي مالکين با همديگر قابل مقايسه باشد.


فرآيند درخواست داده

قسمت اول فرآيند درخواست داده است .براي تشکيل اين قسمت ،سازمان  NERCاز تمامي نهادهاي منطقهاي ()RE
اطالعات مورد نياز نرمافزار  TADSرا درخواست ميکند .هر  REدرخواست اطالعات مربوط به دسترسپذيري سيستم انتقال
تحت پوشش خود را مد نظر قرار ميدهد .مجموﻉ اين درخواستها به مالکين شبکه انتقال ( )TOارسال ميشود [.]19


ثبت داده و بازبيني

قسمت دوم فرآيند ثبت داده و بازبيني ميباشد .مالکين شبکههاي انتقال ،دادهها و اطالعات مربوط به خود را ثبت ميکنند.
REها کد رخداد ثبت شده توسط TOها را کنترل ميکنند و کدهاي رخداد يکساني را براي اتفاقاتي که در مرزهاي تحت
پوشش TOها رخ داده است ،در نظر ميگيرند .رخدادهاي مشابه با استفاده از اطالعات مربوط به زمان شروﻉ رخداد ،خروج
المانها در اثر آن ،اطالعات ترمينالها (براي خطوط) و توضيحات مالکين شناسايي ميشوندRE .ها کنترل ميکنند تا شماره

1- Metric
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نوﻉ رخداد مربوط به خروج خطوطي که بر روي يک سازه قرار دارند ولي داراي مالکين متفاوتي هستند به درستي اختصاص
داده شده باشد [.]20
درنهايت REها اطالعات کنترل شده را در اختيار  NERCقرار ميدهند .سازمان  NERCاطالعات مربوط به کدهاي
رخداد را بازبيني ميکند ..عالوه بر اين  NERCاطالعات مربوط به گزارشات اغتشاشات را بررسي ميکند تا دليل رخدادهايي را
که تعيين نشده است را در صورت امکان مشخص کند.


آناليز و گزارش دهي

بخش سوم فرآيند آناليز و گزارشدهي ميباشد .سازمان  NERCدادههاي  TADSرا آناليز ميکند و گزارش ساليانهي
عمومي را منتشر ميکند .اين گزارش حاوي معيارها براي هر  REو براي  NERCبه صورت کلي است .گزارشي هم به صورت
محرمانه براي هر  TOارسال ميشود [.]19

 -1-5فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه شبكههاي توزيع
در اين بخش ،فعاليتهاي انجامشده در حوزههاي مختلف پايايي شبکههاي توزيع در دو ايالت کاليفرنيا و نيويورك بررسي
ميشود.
 -1-5-1قانونگذاري در حوزه پايايي
قابليت اطمينان برق تحويلي در سيستمهاي يکپارچه توسط يک سازمان و به صورت متمرکز مديريت ميشود .با تجديد
ساختار سيستمهاي قدرت و مستقل شدن فعاليتهاي توليد ،انتقال و توزيع و خرده فروشي برق از هم ،شرايط بهرهبرداري از
اين سيستمها و مکانيزم مديريت قابليت اطمينان دچار تغييرات اساسي شد .در ساختارهاي جديد سطح مطلوب قابليت اطمينان
در حوزههاي توليد و خرده فروشي با توجه به رقابتي شدن اين فعاليتها با استفاده از اهرمهاي بازار رقابتي و در حوزه انتقال با
ايجاد اپراتور مستقل سيستم مديريت ميشود [.]61
هماهنگي قابليت اطمينان ،تعيين مدلهاي عملکردي ،روشهاي تنظيم قابليت اطمينان شامل روشهاي مبتني بر هزينه
(هزينه خدمات و نرخ بازگشت سرمايه) ،انگيزهاي و يا تشويقي و يا مبتني بر عملکرد (سقف درآمد ،سقف قيمت ،ياردستيک،
تعديل جزئي هزينه و تعديل جزئي نرخ بازگشت) ،روشهاي مهندسي و يا تحليل کارايي ،نحوه پيادهسازي و زيرساختهاي
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الزم براي آنها ،بررسي تاثير آنها بر عملکرد شرکتهاي برق و همچنين قابليت اطمينان شبکه ،روشهاي کاهش ريسکهاي
مرتبط با قابليت اطمينان مانند مباحث مرتبط با بيمه قابليت اطمينان ،حق بيمه ،سطح پوشش ،شناسايي ابزارهاي موجود جهت
تنظيم کيفيت توان مانند استانداردهاي الزم ،تعيين هدف و معيارهاي الزم براي شرکتهاي برق ،ارائه طرحهاي تشويقي
قابليت اطمينان ،انتخاب شاخصهاي مورد نياز براي ارزيابي شرکتها ،انتخاب مقادير هدف براي شاخصها و انتخاب مدل
انگيزشي مناسب براي دستيابي به مقادير هدفگذاري شده از مهمترين فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي موجود در اين زمينه
ميباشد [.]62
از زمانيکه مفهوم تنظيم بر پايه کارايي سيستم )PBR( 1در دهه  1990مطرح شد تعاريف و کاربردهاي آن به صورت وسيع
در بين کميتههاي رگوالتوري اياالت مختلف آمريکا تغيير کرده است.
بهطورکلي  PBRرا ميتوان به صورت مجموعهاي از قوانين تعريف کرد که مشوقهاي اقتصادي روشني را در بر ميگيرد
که شرکتهاي تحت کنترل را براي دستيابي به اهداف تعيين شده تشويق مينمايد .اين قانونگذاري در حالي صورت ميگيرد
که شرکتهاي برق اختيار الزم براي انتخاب روش دستيابي به اين اهداف را دارا هستند .اين اختيار شرکتها را قادر ميسازد
که دانش فني خود در زمينه بهرهبرداري را براي نيل به اهداف به کار بگيرند .بنابراين  PBRنسبت به شيوه تنظيم بر اساس
هزينه خدمات 2از جهات مختلفي از قبيل مشوقهاي اقتصادي روشن و فراهم نمودن اختيار بيشتر براي شرکتهاي تحت
کنترل تفاوت دارد [.]63
نقشه شکل  11-1وضعيت کنوني رگوالتوري قابليت اطمينان را در آمريکا نشان ميدهد .همانطور که در اين نقشه نشان
داده شده است تنها دو ايالت آمريکا تاکنون از سيستم  PBRبر اساس نرخ بازگشت سرمايه برخوردار هستند .همچنين همانطور
که در شکل  11-1ديده مي شود  27ايالت ( 54درصد) يا بر پايه  PBRبر اساس نرخ بازگشت سرمايه هستند و يا از فرم
خاصي از تنظيم بر پايه کيفيت خدمات 3برخوردارند .در ادامه خالصهاي از مکانيزمهاي استفاده شده در دو ايالت North

 Dakotaو  Mississipiمطرح ميشود.

)1- Performance Based Regulation (PBR
)2- Cost of Service Regulation (COSR
)3- Quality of Service (QS
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ايالت  :North Dakotaکميته داکوتاي شمالي روشي بر پايه  PBRتنظيم کرده است و از طريق آن شرکت Otter Tail

 Powerرا مجاز کرده است که نرخ سود خود را بر اساس وضعيت چهار بخش از مشخصههاي سيستم که در مجموﻉ نشان-
دهنده کارايي سيستم هستند ،تنظيم نمايد .اين بخشها عبارتند از:
 قابليت اطمينان سيستم
 رضايت مشتريان
 هزينه مشتريان
 ايمني کارکنان
شاخصهاي بهکار گرفته شده براي ارزيابي قابليت اطمينان  SAIFIو  CAIDIهستند .عالوه بر اين دو شاخص ،پنج
شاخص ديگر نيز براي اندازهگيري بخشهاي ديگر تعريف شدهاند .بنابراين براي اندازهگيري کارايي سيستم هفت شاخص وجود
دارد .هر شاخص از  -25تا  +25ارزشگذاري شده اند .بنابراين ارزش بيشينه اين شاخصها  175است و براي تعيين باندهاي
باال و پايين باند مرده شرکت توزيع  Ottar Tailاز آن استفاده ميشود .باند مرده از  -100تا  +100تعيين شده است .براي مثال
اگر  ROEشرکت  12درصد باشد باند مرده ميبايست از  11درصد تا  13درصد باشد .اگر شرکت توزيع با کارايي بيشتر از مرز
پاداش براي همه شاخصها عمل کند باند بااليي ميبايست تا  14/75درصد ( 13درصد  1/75 +درصد) افزايش يابد .بنابراين
نرخ بازگشت مجاز شرکت تا مقدار متوسط بين  11درصد و  14/75درصد يعني  12/88درصد افزايش مي يابد و باند مرده جديد
از  11/88درصد تا  13/88درصد مي شود [.]5
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شكل  :11-1وضعيت رگوالتوري قابليت اطمينان ايالتهاي آمريكا

ايالت  :Mississipiکميته خدمات عمومي ايالت  Mississipiروشي بر پايه  PBRتنظيم کرده است که شرکت
 Mississipi Powerرا مجاز ميکند نرخ سود سرمايهگذاري خود را بر اساس سه شاخص کيفيت خدمات افزايش يا کاهش
دهد .اين شاخص ها عبارتند از:
 هزينه مشتري
 رضايت مشتري
 قابليت اطمينان مشتري که با اندازه گيري ميزان قابليت اطمينان در طول يک دوره  36ماهه تعيين ميگردد.
بررسي ايالتهاي تحت بررسي نشان ميدهد که شرکتها و رگوالتورهايي که تنها الزام گزارشدهي را دارا هستند در
مرحله وضع و تنظيم اهداف مربوط به قابليت اطمينان و رضايت مشتريان در راستاي رسيدن به نرخ گذاري بر پايه کيفيت
خدمات هستند .اختالف اساسي در روشهاي مبتني بر کيفيت خدمات چگونگي تخصيص جريمه يا پاداش است .هم اکنون تنها
 14ايالت ( 28درصد) جريمه و يا پاداش اختصاص دادهاند و در ميان آنها تنها  7ايالت به صورت واقعي جريمه/پاداش را اعمال
کردهاند .وضعيت رگوالتوري قابليتاطمينان در اياالت مختلف و انواﻉ مختلف آن در ليست زير قابل بررسي هستند [.]73
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 مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي-  تدوين ارکان جهتساز:3 فاز

 وضعيت رگوالتوري و شاخص هاي قابليت اطمينان مورد استفاده در اياالت مختلف:1-1 جدول
نام ايالت
Mississippi
North Dakota
California
Massachusetts
Rhode Island
Colorado
FloridA
Maine
Michigan
Minessota
Ohio
Oregon
Texas
Utah
Vermont
Washington
Arkansas
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Louisiana
New Jersey
New York
Oklahoma
Pennsylvania
Virginia
Alabama
Connecticuet
Delaware
Dis. Columbia
Georgia
Hawaii
Kentucky
Maryland
Misssouri

شاخص هاي مورد استفاده
CAIDI
CAIDI, SAIFI
CAIDI, SAIFI, SAIDI, MAIFI
CAIDI, SAIFI, SAIDI
SAIFI, SAIDI
SAIDI
CAIDI, SAIFI, SAIDI, MAIFI
CAIDI, SAIFI, SAIDI
CAIDI, SAIFI, SAIDI
SAIDI, SAIFI
CAIDI, SAIFI, SAIDI, ASAI
CAIDI, SAIFI, SAIDI, MAIFI
CAIDI, SAIFI, SAIDI
MAIFI, SAIFI, SAIDI
SAIFI, CAIDI
SAIDI, SAIFI
CAIDI, SAIFI, SAIDI, ASAI
SAIDI, CAIDI, SAIFI
SAIDI, CAIDI, SAIFI
CAIDI, SAIFI, SAIDI, MAIFI
SAIDI, CAIDI, SAIFI
SAIDI, CAIDI, SAIFI
CAIDI, SAIFI
CAIDI, SAIFI
SAIDI, CAIDI, SAIFI, MAIFI
SAIDI, CAIDI, SAIFI
SAIDI, SAIFI
CAIDI, SAIFI, SAIDI, MAIFI, CAIFI
SAIDI, CAIDI, SAIFI
SAIFI, CAIDI
SAIDI, CAIDI, SAIFI
SAIDI, SAIFI
SAIDI, SAIFI
CAIDI, SAIFI
SAIDI, CAIDI, SAIFI
SAIDI, CAIDI, SAIFI

شيوه رگوالتوري
ROE based PBR
ROE based PBR
Penalties and Rewards
Penalties and Rewards
Penalties and Rewards
Penalties Only
Penalties Only
Penalties Only
Penalties Only
Penalties Only
Penalties Only
Penalties Only
Penalties Only
Penalties Only
Penalties Only
Penalties Only
Targets
Targets
Targets
Targets
Targets
Targets
Targets
Targets
Targets
Targets
Targets
Report Only
Report Only
Report Only
Report Only
Report Only
Report Only
Report Only
Report Only
Report Only

 و همچنين ده شورايNERC  در واقع سازمان.قانونگذاري رسمي پايايي سيستم توزيع در آمريکاي شمالي معمول نيست
 اين است که پاياييNERC  کارکرد.منطقهاي پايايي در تنظيم و قانونگذاري پايايي سيستم توزيع مشارکتي ندارند
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سيستمهاي توزيع را از طريق وضع استانداردهاي داوطلبانه مديريت کند .در واقع ،مقامات ايالتي قوانين سيستم توزيع را وضع
ميکنند .به هر جهت ،قانونگذاري صريح در مورد پايايي سيستم توزيع به ندرت وجود دارد .يک مثال از اين نوﻉ قانونگذاري،
ملزم کردن شرکت  Consolidated Edisonبه طراحي سيستم توزيع خود بر اساس معيار پيشامد مرتبه دوم (معيار )N-2
توسط گروه خدمات عمومي نيويورك است [.]66
نهادهاي قانونگذاري ايالتي سيستمهاي توزيع ،قيمتگذاري خدمات سيستم توزيع را بر مبناي هزينهها انجام ميدادند.
روش معمول اين نهادها اينگونه بوده است که کيفيت خدمات را بهصورت تحليلي بررسي ميکردند و نرخ برگشت سرمايه را
مطابق با اين مسئله تنظيم مينمودند .اخيراً نهادهاي قانونگذاري روش قيمتگذاري مبتني بر عملکرد ( 1)PBRرا برگزيدهاند
که اين روش بسيار جامعتر از گذشته نرخهاي دريافتي را به کيفيت خدمات الکتريکي مرتبط ميسازد .به طور مثال،
قانونگذاري براي شرکت  Consolidated Edisonشامل جريمههايي براي عملکرد ضعيف ميشود [.]67
يک مثال ديگر از  PBRدر مورد پايايي ،برنامه شرکت  SDG&Eاست .اين برنامه از سال  1994در حال اجرا است و
شامل مشوقهايي براي خدمات مشترکين و پايايي ميباشد .مشوقها و جريمههاي پايايي بر اساس ميانگين زماني قطعي
مشترکين ( 2)ACMIو تعداد قطعي بوده است [ .]68بنابراين ،در آمريکا نظارت و قانونگذاري سيستمهاي توزيع ،وظيفه هر
ايالت بهطور جداگانه است .قوانين مرتبط با اين سيستمها در قوانين ايالتي موجود است .در تعدادي از ايالتها ،دستيابي به ميزان
خاصي از پايايي بايد در هنگام برنامهريزي سيستم مد نظر باشد [.]69
قانونگذاران توجه خاصي به پايايي سيستمهاي توزيع و خدمات مشترکين از اواسط دهه  90داشتهاند .در اين مدت ،تجديد
ساختار صنعت برق در حوزه توليد و تقويت تجهيزات انتقال آغاز شد .البته بحران انرژي کاليفرنيا نيز در همين زمان اتفاق افتاد.
در همين زمان ،بسياري از مشترکين در اين کشور قطعيهاي مکرر و طوالني مدت را تجربه ميکردند .اين مسئله منجر به
شروﻉ مطالعاتي خاص در زمينه سرمايهگذاري بيشتر و انجام فرآيند تعميرات و نگهداري شد .اين امر در نهايت منجر به توجه به
مبناي قانونگذاري و نظارت در سطح خردهفروشي شد که به معناي تمرکز بر کنترل قيمتها و خدمات (کيفيت خدمات به
مشترکين و پايايي) بود .قانونگذاران از سال  2000به بعد شروﻉ به دريافت گزارشهاي اجباري از توزيعکنندگان نمودند تا به
اين ترتيب قابليت تحقيق و سرمايهگذاري بر روي پايايي سيستمهاي توزيع را داشته باشند .در اين مورد ،تعدادي از ايالتها
1-Performance Based Reliability
2-Average Costumer Minute of Iterruption
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طرحهاي تشويقي و جريمهاي را تصويب کردهاند که عنوان قيمتگذاري مبتني بر عملکرد ( )PBRدارند .بهعالوه ،بعضي از
قانونگذاران بازبيني طرحهاي سرمايهگذاري ،بهرهبرداري و تعميرات و نگهداري توزيعکنندگان را انجام ميدهند .قانونگذاران
ايالتي روشي خاصي را براي برنامهريزي و بهبود پايايي تجويز نميکنند و حتي هيچ روش تحليلي خاصي (به طور مثال
روشهاي بر مبناي گذشته ،پيشبيني کننده ،احتماالتي يا قطعي) را نيز اجباري نميکنند [.]70
عالوه بر گزارشگيري و نظارت بر سطح پايايي شرکتهاي توزيع ،قانونگذاران ممکن است با استفاده از استانداردهايي
معين و با در نظر گرفتن سطح خاصي از پايايي ،توزيعکنندگان را ملزم به افزايش سطح خدمات کنند .الزامي کردن
استانداردهاي پايايي از سه روش صورت ميگيرد:
 تعدادي از قانونگذاران (شامل نيويورك و کاليفرنيا) ساختارهاي خاصي را براي اعمال جريمه يا تشويق طراحي
نمودهاند.
 قانونگذاران در صورت تشخيص افت سطح پايايي ،ميتوانند به طور خاص در مورد روشهاي مورد استفاده
شرکتهاي توزيع براي بهبود پايايي تحقيق کنند .اغلب چنين تحقيقهايي زماني صورت ميگيرد که قانونگذاران
در مييابند که شرکتهاي توزيع اقدامات مناسبي براي مقابله با حوادث جدي (مانند طوفان) انجام ندادهاند .نتايج
اين تحقيقات ممکن است جريمههايي را به توزيعکننده تحميل نمايد يا اينکه شامل دستورات خاص براي انجام
تعميرات و نگهداري و سرمايهگذاري در قسمتهاي خاصي از سيستم توزيع باشد.
 تعدادي از قانونگذاران تنها گزارشهايي منتشر ميکنند که بر عملکرد توزيعکنندگان در زمينه پايايي تأکيد دارد.
بنابراين ،با وجود اينکه هيچ جريمهاي در اين مورد وجود ندارد ،تنها امکان ايجاد نظر منفي نسبت به توزيعکننده
در بين سرمايهگذاران ،صنعت و مشترکين وجود خواهد داشت [.]71
 -1-5-1-1معيارهاي قابليت اطميناني مورد نظر

اهداف قابليت اطمينان که در اياالت مختلف بر اساس مشخصههاي کليدي استانداردهاي قابليت اطمينان وضع ميشوند در
ايالتهاي مختلف متفاوت هستند .در ادامه مثالهايي از اهداف مشخص شده در برخي از ايالتهاي آمريکا ارائه ميشود .اين
مثالها بر اساس گروههاي هدف گيري شده دستهبندي شده اند [.]71
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 -1-5-1-2معيارهايي بر اساس عملكرد فيدر

 فيدرهايي که شاخص متوسط مدت زمان قطعي آنها به اندازه  300درصد از مقدار  SAIDIتجاوز کند.
 فيدرهايي که براي  24ساعت متوالي در  2سال پي در پي  10000مشتري بي برق شده داشته باشند.
 -1-5-1-3معيارهايي بر اساس زمان بازيابي بار

در همه شرايط بجز شرايط بحراني بيشتر از  90درصد از مشتريان در  36ساعت بازيابي شوند و براي شرايط بحراني بيش از
 90درصد از سيستم در  60ساعت بازيابي شود.
 -1-5-1-4معيارهايي بر اساس مدت زمان خاموشيها در يک چارچوب زماني مشخص

مشترياني که بيش از شش ساعت خاموشي در سال براي سه سال متوالي تجربه کرده باشند و يا اينکه در مجموﻉ سه سال،
در مجموﻉ بيشتر از  18ساعت دچار خاموشي شده باشند.
 -1-5-1-5معيارهايي بر اساس سطح ولتاژ

 مشترياني که در سطح ولتاژ  69 kVيا بيشتر تغذيه شدهاند نبايد بيشتر از  3بار در سال يا بيشتر از  9ساعت
خاموشي در هر يک از سالهاي سه ساله گذشته خود داشته باشند.
 مشترياني که با ولتاژ بين  15تا  69 kVتغذيه ميشوند نبايد بيشتر از  4رخداد و  12ساعت خاموشي قابل کنترل
در هر يک از سالهاي سه ساله اخير داشته باشند.
 مشترياني که در ولتاژ کمتر از  15 kVتغذيه ميشوند نبايد بيشتر از  6رخداد و بيشتر از  18ساعت خاموشي قابل
کنترل در هر يک از سالهاي سه ساله اخير داشته باشند.
 -1-5-1-6گزارشهاي قابليت اطمينان شبكه توزيع

خاموشيهاي بزرگ شبکه قدرت نظير آنچه در آگوست سال  2003در شمالشرقي اياالت متحده آمريکا رخ داد ،توجه به
مسئله قابليت اطمينان را افزايش داد .خاموشي گسترده سال  2003منجر به خاموشي بيش از  50ميليون نفر در هشت ايالت
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آمريکا و دو ايالت کانادا گرديد که در آن برخي از مشتريان بيشتر از  2روز بيبرق ماندند .گزارش نهايي بازرسي مربوط به
خاموشي آن سال 46 ،پيشنهاد براي بهبود قابليتاطمينان سيستم و جلوگيري از خاموشيهاي آينده را دربر داشت [.]71
پس از خاموشي سال  2003پيشنهادات زيادي از سوي سازمانهاي خصوصي و عمومي براي بهبود قابليت اطمينان و
جلوگيري از قطعيهاي برق در آينده ارائه شده است .آنچه مهم است ارزيابي ميزان اثر بخش بودن اين تالشها است .از آنجا
که هر چيزي که به خوبي اندازهگيري نشود را نميتوان به خوبي مديريت کرد لذا در اين بخش به بررسي شاخصهاي قابليت
اطمينان ،نحوه محاسبه و گزارشدهي آنها و چگونگي هماهنگسازي فعاليتهاي انجام شده در شرکتهاي توزيع به منظور
ايجاد بستري مناسب جهت مقايسه شاخصهاي قابليت اطمينان شرکتهاي مختلف و ارائه راهکارهاي مناسب جهت بهبود
شاخصهاي قابليتاطمينان پرداخته خواهد شد.
اهم مطالب اين بخش از اطالعات مطالعات دورهاي صورتگرفته بر نحوه جمعآوري اطالعات اوليه قابليت اطمينان ،نحوه
دستهبندي آنها و سيستمهاي گزارشدهي انجام شده است .محاسبه شاخصهاي قابليتاطمينان در مرحله بعد مطرح شده است.
اين مطالعات توسط گروههاي مختلف ،ايالتها و موسسات رگوالتوري مسئول انجام شده است [.]71
 -1-5-1-7چگونگي پايش وضعيت قابليت اطمينان شبكه

پايش وضعيت قابليت اطمينان سيستم در اياالت متحده آمريکا توسط چندين نهاد مختلف انجام ميشود .در اين قسمت با
ارائه نتايج حاصل از مطالعات مختلف در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان و چگونگي گزارشدهي اطالعات قابليت اطمينان به اين
موضوﻉ پرداخته شده و تفاوت ميان گزارشات دريافتي نهادهاي مختلف توضيح داده ميشود.
اين مطالعه يافتههايي در خصوص فعاليتهاي فعلي شرکتها و ايالتها در خصوص جمعآوري اطالعات و نحوه گزارش-
دهي شاخصهاي مختلف قابليتاطمينان ارائه ميدهد و چالشهاي موجود در ارزيابي قابليتاطمينان که در نتيجه اختالفات
بين اين فعاليتهاست را توضيح ميدهد .سعي شده در اين مطالعه توجه خاصي به رعايت استاندارد  IEEE 1366-2003شود.
توجه اصلي گزارش بر شاخصهاي  SAIFI, SAIDIو  CAIDIبوده است.
در اين مطالعه که از سوي  DOEصورت گرفته است ،با مراکز خدمات عمومي ايالتي 1در  50ايالت آمريکا براي جمعآوري
اطالعات در خصوص فعاليتها و قوانين مربوط به اطالعات قابليت اطمينان گزارش شده توسط شرکتها در سال  2006تماس
)1- Public Utilities Commissions (PUC
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گرفته شده است .در صورت داشتن مجوز از ايالتها اطالعات زيادي از آنچه توسط شرکتهاي توزيع در دسترس عموم قرار
مي گيرد جمعآوري شد .تمرکز اين مطالعه بر شرکتهاي توزيع خصوصي بوده است که تحت رگوالتوري و قانونگذاري ايالت-
ها قرار دارند چون بسياري از اين شرکتها به صورت معمول اطالعات و گزارشات وضعيت قابليت اطمينان خود را به ايالتها
ارائه ميدهند [ .]7سواالتي که در اين مطالعه از هر  PUCايالتي پرسيده شده است به شرح زير است:
 آيا در آن ايالت ،قوانين ارسال گزارشات قابليت اطمينان از شرکتهاي توزيع به مراکز ايالتي وضع شده است؟ اگر
چنين است آيا اين اطالعات در دورههاي مشخصي ارسال مي گردد؟
 چه نوﻉ اطالعاتي در گزارشات قابليت اطمينان ميبايست ارسال گردد؟
 چه عواملي در محاسبه شاخصها لحاظ شده است؟ براي مثال آيا قطعي موقت و حوادث بحراني در محاسبه
شاخصها لحاظ شدهاند و اگر لحاظ شدهاند بر چه اساسي تعريف شدهاند؟
 قوانين موجود در خصوص گزارش شاخصها چگونه است؟ حوادث بحراني درنظر گرفته ميشوند يا خير؟ آيا آنها
به صورت جداگانه گزارش داده ميشوند؟
 آيا مراکز ايالتي اطالعات قابليت اطمينان خود را در دسترس عموم قرار مي دهند؟
 -1-5-1-8لزوم گزارش دهي و شيوه دسترس پذيري اطالعات گزارش شده

آنچه مشخص شده است اين است که در سال  2006تعداد  35مرکز ايالتي شرکتهاي مربوط به خود را ملزم به ارسال
گزارشات قابليت اطمينان به صورت عادي و دائمي کردهاند .عالوه بر اين ،چهار مرکز ايالتي وجود دارند که اطالعات قابليت -
اطمينان را بدون در نظر گرفتن الزام از شرکتهاي توزيع دريافت ميکنند .از اين  39ايالت  37مرکز ايالتي اين اطالعات و يا
خالصهاي از آن را به صورت عمومي در دسترس قرار ميدهد [.]6
 -1-5-1-9تغييرات در الزامات گزارش دهي در طول زمان

در سال  2004موسسه ملي تحقيقاتي رگوالتوري ،الزامات موجود در خصوص ارائه گزارشات قابليت اطمينان توسط شرکت-
هاي توزيع به مراکز ايالتي و نيز شيوه در دسترس گذاشتن اطالعات مربوط به گزارشات قابليت اطمينان در هر ايالت را بررسي
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کردند .با مقايسه اين اطالعات با آنچه که در اين گزارش به آن اشاره شد ،مي توان روند تغييرات در اين الزامات را در طول
زمان مشاهده نمود [.]35
 -1-5-1-10الزامات گزارش دهي شاخص ها و تعريف حوادث بحراني

در اين بخش به معرفي اطالعاتي مي پردازيم که توسط هر يک از شرکتهاي توزيع به مراکز ايالتي ارائه ميگردد .به-
عالوه ،اختالفات اساسي در شيوه گزارشدهيها که بررسي و ارزيابي اطالعات ارسالي از شرکتها را در ايالتهاي مختلف
پيچيده مينمايد نيز مطرح ميگردد.
 -1-5-1-11شاخصهاي قابليت اطمينان گزارش شده

شاخصهاي قابليت اطمينان گزارش شده در بين ايالتهاي مختلف که گزارشات را به طور معمول دريافت ميکنند متفاوت
است .با وجود اين دو شاخص اندازهگيري قابليت اطمينان  SAIDIو  SAIFIبه صورت مشترك در همه ايالتها در نظر گرفته
مي شوند.
همه  35ايالت خواستار گزارش کردن  SAIFIتوسط شرکتهاي توزيع هستند 30 .ايالت ارائه اطالعات مربوط به SAIDI

و  18ايالت اطالعات مربوط به  CAIDIرا جز الزامات خود قرار دادهاند .هرچند تعريف شاخصهاي  SAIFI ، SAIDIو
 CAIDIبه هم وابسته هستند SAIDI .را ميتوان از  SAIFIو  CAIDIمحاسبه کرد و نيز  CAIDIرا از  SAIDIو
 .SAIFIبنابراين مثال اگر  SAIDIمستقيماً گزارش نشود ميتوان آنرا برحسب  SAIFIو  CAIDIگزارش شده محاسبه نمود
[.]71
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شكل  :12-1گزارشدهي شاخص هاي مختلف در  35ايالت

در مقابل تنها دو ايالت گزارشدهي  MAIFIرا الزام قرار دادهاند و تنها سه ايالت گزارشکردن شاخص  ASAIرا که قابل
استخراج از شاخص  CAIDIاست جز الزامات خود قرار دادهاند .اين روند همچنان با اطالعات بدست آمده توسط  IEEEدر
سالهاي  1990و  1995همخواني دارد.
 -1-5-1-12تعريف حوادث بحراني

اطالعات قابليت اطمينان گاهي با در نظر گرفتن مفهوم حوادث عمده تقسيمبندي ميشود .حوادث بحراني با معيارهاي
متنوعي که حوادث قطعي معمول را از قطعيهاي برق عمده و غير معمول جدا ميکنند تعريف ميشود .در اين بخش چگونگي
الزامات ايالتي در تعريف حوادث بحراني شرکتها توضيح داده ميشود [.]5

شكل  :13-1چگونگي تعريف حوادث عمده در اياالت مختلف آمريكا

از  37ايالتي که اطالعات قابليت اطمينان را براي اين مطالعه در دسترس قرار دادند 21 ،ايالت ادعا کردهاند که قاعده
مشخصي براي تعريف حوادث بحراني دارا هستند .از ميان اين  21ايالت ،چهار ايالت (کلورادو ،دالوير DC ،و يوتا) استفاده از
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استاندارد  IEEE 1366-2003را براي تعريف حوادث بحراني الزام قرار دادهاند 17 .ايالت باقيمانده از تعاريف ديگري براي
حوادث بحراني استفاده کردهاند 15 .ايالت حوادث بحراني را به طور صريح تعريف نکردهاند .در اين ميان اطالعات دقيق يک
ايالت در خصوص چگونگي تعريف حوادث بحراني در دسترس نبوده است.
 -1-5-1-13بررسي و ارزيابي اطالعات قابليتاطمينان گزارش شده به ايالتها

در اين بخش يافتههاي کيفي و کمي قابليتاطمينان ارائه شده و شيوههاي شرکتها براي جمعآوري و گزارشدهي
اطالعات قابليتاطمينان به مراکز ايالتي ارزيابي ميشود .اين ارزيابيها بر روش شاخصهاي  SAIFI ،SAIDIو MAIFI

تمرکز ميکند که با هم در نظرگرفتن آنها براي ارزيابي قابليتاطمينان استفاده ميشود [.]8
 -1-5-1-14شيوه هاي شركتها براي تعريف قطعيهاي موقت

در نظرگرفتن شاخصهاي  SAIFI ،SAIDIو  MAIFIدر کنار يکديگر فهم جامعي از قابليت اطمينان سيستم ارائه
ميدهد زيرا خصوصيات مهم قطعيهايي را که مصرفکننده احساس ميکند شامل ميشوند .شاخصهاي  SAIDIو SAIFI

فراواني و مدتزمان قطعيهاي دائمي را اندازهگيري ميکنند اما  MAIFIفراواني قطعيهاي موقتي را اندازهگيري مينمايد.
تعريف قطعيهاي دائمي و موقت به هم وابسته هستند به اين صورت که قطعيهايي که به صورت موقت دسته بندي نميشوند
دائمي هستند .اگرچه اين دستهبندي اين اطمينان خاطر را ميدهد که خطاها نهايتا در يکي از دو دسته دائمي و موقت قرار مي-
گيرند اما تعريف شرکتها از قطعيهاي دائم و موقت با هم متفاوت است .شکل  14-1تعاريف مختلف قطعيهاي دائم را که از
ميان اطالعات جمعآوري شده از شرکتهاي توزيع بدست آمده است را نشان ميدهد [.]6-8

شكل  :14-1تعاريف مختلف قطعي هاي دائمي
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بر اساس استاندارد  IEEE 1366-2003و ديگر نسخههاي اين استاندارد معمولترين تعريف قطعيهاي دائمي قطعيهاي
برابر يا بزرگتر از  5دقيقه است .با اين وجود حدود يک چهارم شرکتها از دورههاي زماني کوچکتر حدود يک يا دو دقيقه
براي قطعيهاي دائمي استفاده ميکنند.
براي قطعيهاي دائمي گرد کردن مقادير در حدود يک دقيقه و شروﻉ با دوره زماني  5يا حتي  30دقيقه شيوه معمول است.
براي قطعيهاي موقت معموالً ثبت دستي ممکن نيست مگر اينکه پرسنل شرکت هنگامي که تجهيزات بازيابي عمل ميکنند
در محل حاضر باشند .تنها با ظهور سيستمهاي مديريت خاموشي 1و تجهيزات ثبت اتوماتيک است که اندازهگيري مدتزمان
قطعيهاي دائم و موقت و تعداد مشتريان تحت تاثير آنها ممکن خواهد شد [.]9
به اين ترتيب توضيح اين فاکتورها نشان داد که چرا بسياري از شرکتها  MAIFIرا در گزارشات خود وارد ميکنند و چرا
تعريف خطاي موقتي در شرکتي نسبت به شرکت توزيع ديگر متفاوت است .قطعيهاي موقت از خصيصههاي بهرهبرداري از
سيستمهاي انتقال برق مدرن هستند و اختالف نظرهايي در خصوص چگونگي برخورد با آنها وجود دارد .بهعالوه ثبت قطعي-
هاي موقت بدون تجهيزات مانيتورينگ گران قيمت مشکل است.
 -1-5-1-15شيوههاي مختلف شركتهاي توزيع در چگونگي لحاظ نمودن حوادث بحراني 2در گزارشات

همانطور که قبال نيز توضيح داده شد ،حوادث بحراني به وسيله ضوابط مختلفي که بين قطعيهاي معمول و غيرعادي تمايز
قائل مي شوند ،تعريف ميگردند .شيوههاي شرکتها در مقابل رفتار نسبت به حوادث بحراني در گزارش کردن شاخصهاي
قابليت اطمينان  SAIFIو  SAIDIمتغير است.
بعضي شرکتها شاخصهاي قابليت اطمينان را با در نظرگرفتن حوادث بحراني گزارش ميدهند و بعضي ديگر اين حوادث
را از اين شاخصها خارج ميکنند و برخي ديگر شاخصهاي قابليتاطمينان را در هر دو حالت ارائه ميدهند .متوسط  SAIDIو
 SAIFIبا لحاظ نمودن حوادث بحراني به طور کلي بيشتر از بدون در نظر گرفتن آنها است و اين اختالف مهم است [.]6
مطالعه مروري فوق نشان ميدهد که رفتار حوادث بحراني در محاسبه شاخصهاي قابليتاطمينان  SAIDIو SAIFI

زمانيکه اطالعات قابليت اطمينان گزارش شده توسط شرکتهاي توزيع مرور ميشوند ميبايست مورد توجه قرار گيرند.

)1- Outage Management System (OMS
2- Major events
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گزارشات دريافتي در اين تحقيق نشان ميدهد که  71شرکت از  123شرکت مقادير  SAIDIو  SAIFIرا هم با در نظر گرفتن
حوادث بحراني و هم بدون آنها اعالم ميکنند .با تمرکز بر اين  71گزارش مستقيماً ميتوان اثر اين اختالف در شيوههاي
گزارشدهي را آزمايش کرد .شکلهاي  15-1و  16-1مقادير گزارش شده شاخصهاي قابليتاطمينان  SAIDIو SAIFI

مربوط به اين  71شرکت توزيع را نشان ميدهد .اثر گزارشدهي بدون در نظرگرفتن حوادث بحراني به طور واضح در شيفت
توزيعهاي  SAIDIو  SAIFIبا در نظر گرفتن حوادث بحراني نشان داده شده است .نمودارها نشان ميدهند که مقادير متوسط
و انحراف معيار  SAIDIبدون در نظر گرفتن حوادث بحراني به ترتيب حدود  %55و  %81کاهش يافته است .همچنين مقادير
متوسط ،ميانه و انحراف معيار  SAIFIنيز به ترتيب در حدود  24 ،21و  28درصد کاهش يافته است [.]5

شكل  :15-1نمودار توزيع مقادير  SAIDIدر  71شركت توزيع با و بدون در نظر گرفتن حوادث بحراني

شكل  :16-1نمودار توزيع مقادير  SAIFIدر  71شركت توزيع با و بدون در نظر گرفتن حوادث بحراني
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 -1-5-1-16روشهاي مختلف شركتها در تعريف حوادث بحراني

همانطور که در ابتداي بحث توضيح داده شد ،با وجود اينکه استاندارد  IEEE 1366روشي استانداردشده و بر پايه آمار براي
تشخيص حوادث بحراني ارائه داده است ،اما تنها به طور رسمي در  4ايالت به اجرا در ميآيد 15 .ايالت تعاريف مختلفي از
حوادث بحراني را تنظيم کرده اند و  16ايالت از ايالتهايي که الزام گزارشدهي معمول را دارا هستند نيز هيچ قاعده رسمي
براي حوادث بحراني ندارند .به استثناي استاندارد  ،IEEE 1366از گزارشات قابليت اطمينان اين نکته استنباط ميشود که
موارد اصلي در تقسيمبندي به حوادث بحراني و يا معمول شامل موارد زير ميباشد [:]9
 آيا قطعيهاي رخ داده برنامهريزي شده هشتند و يا غير برنامهريزي شده؟ (براي مثال يک قطعي غير برنامهريزي
شده ميتواند شامل حوادثي باشد که توسط يک طوفان شديد ،زلزله ،تندباد يا باد شديد اتفاق افتاده است ،ولي
قطعيهاي برنامهريزي شده خاموشيهايي را شامل ميشوند که با برنامهريزي قبلي به داليلي مانند عمليات
تعميرات رخ ميدهد).
 اندازه قطعي به صورت اندازه بار يا تعداد مشتريان تحت تاثير اندازهگيري شده است.
 مدت زمان قطعي براي مثال  24ساعت و يا بيشتر
معموال براي تعريف حوادث بحراني توسط شرکتهاي توزيع بيشتر از يکي از شاخصهاي فوق استفاده ميشود .در اين
قسمت سه مثال واقعي از شرکتهاي تحت بررسي ارائه ميشود [ .]52در دو مثال اول حوادث بحراني با عنوان حوادث قابل
حذف از گزارشات قابليت اطمينان معرفي شدهاند.
مثال :1
"حوادث قابل حذف" به داليل زير رخ ميدهند:
 قطع برق برنامهريزي شده
 طوفان که به وسيله مرکز ملي طوفان آمريکا اعالم شده باشد.
 تندباد که به وسيله سرويس ملي آب و هوايي آمريکا ثبت شده باشد.
 يخ بستن خطوط
 يک حادثه مديريت بار برنامهريزي شده
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 يک حادثه آب و هوايي يا آتشسوزي عمده که مرکز بهرهبرداري اضطراري 1را فعال ميکند.
مثال :2
"حوادث قابل حذف" از شرايط غير طبيعي نظير طوفانها ،سونامي ،زلزله ،سيل و خرابي تجهيزات بحراني ناشي ميشود که
يک خرابي تک پيشامدي است و سبب قطع برق به ميزان  % 10بار پيک ميشود.

مثال :3
يک حادثه بحراني ،حادثهاي است که در يک روز  % 10از مشتريان يک شرکت توزيع قطعي را تجربه ميکنند .حادثه
بحراني زماني تمام ميشود که تعداد مشتريان قطع شده به کمتر از  % 10برسد.
شکل  17-1دستهبندي تعاريف حوادث بحراني را بر اساس مشخصات باال و براي همه شرکتها نشان ميدهد.

شكل  :17-1نمودار معيارهاي مختلف در نظر گرفته شده توسط شركتها براي تعريف حوادث بحراني

از آنجا که هر شرکت بيشتر از يک معيار را براي تعريف حوادث بحراني استفاده کرده است تعداد اين فاکتورها از تعداد
شرکتهايي که اطالعات آنها در دسترس است بيشتر است .اين مطالعه نشان ميدهد که بيشتر تعاريف حوادث بحراني تنها بر
روي قطعيهاي برنامهريزي نشده تمرکز کردهاند و براي نشان دادن بزرگي از شاخص تعداد مشتريان تحت تاثير استفاده
نمودهاند .تعداد زيادي از تعاريف ارائه شده نيز بر مدت زمان قطعي تاکيد دارند [.]4

1- The county emergency operation center
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 -1-5-1-17بررسي مفاهيم موثر بر محاسبه شاخص ها در گزارشات قابليت اطمينان

الف -ثبت حوادث

1

منظور از ثبت اطالعات در نظر گرفتن حوادثي است که سبب قطع مشتري شده است .سيستم کامل ،سيستمي است که
سنسورهاي ولتاژ بر روي هر مشتري داشته باشد و به صورت اتوماتيک وقوﻉ يک حادثه را در پايگاه داده ثبت کند .در عمل،
اينگونه سيستمها ،مقرون به صرفه نيستند و ثبت اطالعات ميبايست از روشهاي عمليتري انجام شود.
براي شرکتهايي که در ايالتهاي با الزامات گزارشدهي واقع شدهاند ،معمولترين روش براي دريافت و ثبت اطالعات
استفاده از سيستم  SCADAو مراکز تلفن 2است .زماني که يک مشتري براي گزارش قطعي با مرکز تلفن تماس ميگيرد ،يا
نماينده شرکت اين اطالعات را هم به سيستم پيگيري 3وارد ميکند و يا اينکه اين اطالعات به صورت اتوماتيک و بدون دخالت
انسان به سيستم پيگيري وارد ميشود .در هر حالت ،هم اطالعات مشتري و هم زمان تماس او ثبت ميشود [.]44
بسياري از تجهيزات اصلي سيستم توزيع به شبکه ارتباطاتي که به آن  SCADAگفته ميشود متصل هستند ،اگر يک کليد
فيدر به  SCADAمتصل باشد و باز شود ،يک پيغام وقوﻉ حادثه به صورت اتوماتيک توليد ميشود و به ديسپاچر 4منتقل مي-
شود.
در گذشته بسياري از شرکتها براي ثبت اطالعات حوادث به پرکردن فرمهاي کاغذي توسط کارکنان که به آنها کارتهاي
خاموشي 5گفته ميشود متکي بودند .در اين موارد ،پر نشدن کارت ،گم شدن آنها يا استفاده نشدن از آنها يک امر معمول بوده
است .اين موضوﻉ سبب ميشود که حوادث ثبت نشده در محاسبه شاخصهاي قابليت اطمينان وارد نشوند .با وجود اينکه اين
روش ثبت حوادث هنوز هم وجود دارد اما بيشتر شرکتهاي مطرح در اين تحقيق اطالعات حوادث را در کمتر از  24ساعت به
پايگاه داده الکترونيکي خود وارد ميکنند [.]44
بيشتر شرکتها از برخي از حوادثي که سبب قطع مشتري ميشوند صرف نظر ميکنند .براي مثال اگر تجهيز متعلق به
مشتري سبب قطعي شود ،در اطالعات حوادث قابليت اطمينان وارد نميشود .برخي شرکتها از حوادثي که به دليل خرابي در

1- Event Capture
2- Call Centers
3- Tracking System
4- Dispatcher
5- Outage ticket
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سطوح ديگر مثل توليد يا انتقال رخ ميدهد نيز صرف نظر ميکنند .حوادث برنامهريزي شده و قطع اجباري بار به دليل
مشکالت توليد يا انتقال نيز از مواردي است که برخي از شرکتهاي توزيع در اطالعات خود وارد نميکنند .
ب -زمان شروﻉ

1

زمان شروﻉ به زماني گفته ميشود که مشتري بيبرق ميشود .زمانهاي شروﻉ دقيق زماني قابل حصول است که اطالعات
 SCADAموجود باشد .ولي درصد زيادي از حوادث از طريق  SCADAقابل تشخيص نيستند و در اين موارد زماني که اولين
مشتري تماس ميگيرد به عنوان زمان شروﻉ قطع برق ثبت ميشود .از آنجا که مشترياني که بيبرق شدهاند فورا با مرکز تماس
نميگيرند بنابراين استفاده از اطالعات ثبت شده توسط مرکز تلفن مقدار  SAIDIرا کمتر از ميزان واقعي نشان ميدهد [-44
.]46
زمان شروﻉ ممکن است تحت تاثير روشي که به وسيله آن اطالعات وارد سيستم پيگيري ميشود نيز متفاوت باشد .اگر
وروديها هم از طريق  SCADAو هم از طريق مرکز تلفن وارد شود ميزان خطا به اندازه قابل توجهي کاهش مييابد .اگر
الزم باشد که اطالعات از طريق ديسپاچر استخراج شود ،وقوﻉ خطا محتملتر خواهد بود .بنابراين بدترين سيستمها انواعي
هستند که ثبت اطالعات شروﻉ خرابي در آنها تنها از طريق کارتهاي کاغذي خرابي انجام ميشود.
ج -تعداد مشتريان

2

به دست آوردن تعداد صحيح مشترياني که به دليل وقوﻉ خرابي بيبرق شدهاند براي محاسبه شاخصهاي ،SAIDI
 SAIFIو  CAIDIضروري است .از آنجا که تنها کسري از مشتريان بيبرق شده با شرکت براي گزارش خرابي تماس مي-
گيرند به همين دليل شمارش مشتريان از اين طريق امکان پذير نيست.
سيستمهاي پيشرفته از مدلهاي  real timeاستفاده ميکنند که قادرند ترانسفورماتورهاي توزيع را که به دليل عمل کردن
تجهيزات حفاظتي بي برق شدهاند ،پيگيري کنند .اين سيستمها به مرکز اطالعات مشتريان شرکت توزيع متصل هستند [.]45
بعضي از سيستمهايي که شرکتهاي توزيع از آنها استفاده مينمايند از روشهاي تخميني سلسله مراتبي بهره ميبرند .در
اين سيستمها ،هر مشتري به يک ترانسفورماتور باالدستي وابسته ميشود ،هر ترانسفورماتور به يک تجهيز حفاظتي مثل فيوز
وابسته شده و اين روند تا رسيدن به کليد فيدر اصلي همچنان ادامه مييابد .اينگونه مدلها قادرند تخمين نسبتا خوبي در زماني
1- Start Time
2- Customer count
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که سيستم در شرايط عادي قرار دارد ،ارائه دهند .در صورتي که توپولوژي سيستم به دليل تعميرات ،يا خرابي و يا مسائل
ديگري به صورت موقت بازآرايي شود ،اين روش دقت مناسبي نخواهد داشت و سبب ايجاد خطا در محاسبات ميشود .با اين
وجود خواه شرکت توزيع از روشهاي تخميني سلسله مراتبي استفاده کند ،خواه از مدل اتصاالت ،تعداد مشتريان بي برق شده
از روش مبتني بر قواعد 1محاسبه ميشود .براي مثال اگر تنها يک مشتري تماس بگيرد ،شرکت توزيع فرض را بر اين ميگيرد
که تنها يک مشتري بي برق شده است .اگر دو مشتري مربوط به يک ترانسفورماتور تماس بگيرند شرکت توزيع ميتواند اين
تفسير را داشته باشد که اين ترانسفورماتور از سرويس خارج شده است .اگر دو ترانسفورماتور روي يک فيدر فرعي بيبرق شده
باشند شرکت توزيع برداشت ميکند که کل فيدر فرعي بيبرق شده است .اين روش به آساني قابل اعمال است اما قواعد و
قوانين آن در شرکتهاي توزيع متفاوت است .در گذشته ،شرکتهاي توزيع بانکهاي اطالعاتي الزم در خصوص اينکه
مشتريان به کدام يک از ترانسفورماتورها متصل هستند ،در اختيار نداشتند .به همين دليل تخمين تعداد مشترياني که در اثر
وقوﻉ خطا بيبرق شدهاند به آساني قابل انجام نبود و با استفاده از اندازه ترانسفورماتورها تخمينزده ميشد [.]45
د -بازيابي جزيي بار

2

بازيابي جزئي بار به بازيابي تعدادي از مشتريان قبل از رفع خرابي و بازگرداندن سيستم به وضعيت عملکرد عادي گفته مي-
شود .براي مثال بعضي از فيدرهاي شبکه از طريق کليدهايي که در حالت عادي باز هستند به چند بخش قابل کليدزني تقسيم
بندي ميشوند .اين حالت سبب ميشود که بتوان محل وقوﻉ خطا را ايزوله کرد .هنگامي که يک خطا ايزوله ميشود ،همه
مشتريان باالدست اين خطا را ميتوان مجددا برقدار کرد .مشتريان واقع در پاييندست خطا را هم ميتوان با استفاده از انتقال
آنها به فيدرهاي اطراف يا استفاده از منابع توليد پراکنده مجددا برقدار نمود [.]48
بيشتر سيستمهاي پيشرفته گزارشدهي به صورت ديناميکي توپولوژي سيستم را دنبال ميکنند و قادرند هر بار بازيابي
جزيي را محاسبه و اثر آن بر روي مشتريان را ارزيابي نمايند .سيستمهايي که تا اين حد پيشرفته نيستند اثر بازيابي جزيي بار را
بر اساس مدل اتصاالت پايه سيستم استنباط مينمايند .در سيستمهاي ديگر اثر بازيابي جزيي بار توسط تيم تعميرات تخمينزده
ميشوند و بقيه شرکتها بازيابي بار و اثرات آن را در گزارشات خود وارد نميکنند.

1- Rule based method
)2- Step Restoration (or Partial Restoration
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کليدزني اتوماتيک يکي از مواردي است که ميتواند مسائلي را براي سيستمهاي گزارشدهي قابليت اطمينان ايجاد نمايد.
وجود يک طرح اتوماسيون که از طريق آن بعد از رخداد خطا در شبکه برخي از مشتريان به صورت اتوماتيک و از طريق بازيابي
جزيي برقدار ميشوند ،در شرکتهاي توزيع امري غير عادي نيست .شايد سادهترين مثال در اين خصوص سيستمهاي
اتوماتيک انتقال بار هستند که در صورتيکه ولتاژ در يک فيدر از حد مجاز کمتر باشد تعدادي از مشتريان را به فيدرهاي مجاور
منتقل مينمايد [.]49
بيشتر سيستمهاي گزارشدهي قابليت اطمينان قادر نيستند به صورت خودکار کليدزنيهاي اتوماتيک را در محاسبات خود
وارد نمايند و به دخالت  dispatcherبراي تخمين اثر آن نياز دارند .براي مثال اگر تعداد زيادي از مشترياني که روي يک فيدر
قرار دارند با مرکز خرابي تماس بگيرند بسياري از سيستمها اين استنباط را ميکنند که کليد اصلي فيدر باز شده است و کل
فيدر از سرويس خارج گرديده است .اگر بخشي از فيدر هيچ تماسي نداشته باشند  dispatcherاستنباط ميکند که اتوماسيون
رخ داده است و گزارش خرابي خود را بر اين اساس اصالح مينمايد .کيفيت انجام اين فرايند ،تابعي از شناخت  dispatcherاز
توپولوژي سيستم ،استفاده از اتوماسيون و الگوهاي تماس براي گزارش خرابي است [.]73
اتوماسيون از اين جهت که قادر است بر  SAIFIنيز مثل  SAIDIو  CAIDIتاثيرگذار باشد عامل مهمي محسوب ميشود.
با وجود اينکه هر يک از مفاهيم گزارشدهي قابليت اطمينان ميتواند بر  SAIDIو  CAIDIتاثيرگذار باشند اما تنها مفاهيم
ثبت خطاها ،تعداد مشتريان و اتوماسيون است که در محاسبه  SAIFIموثر هستند .اثر اتوماسيون بر روي  SAIFIبه اين
صورت است که در صورتي که اتوماسيون بتواند مشتريان را به سرعت پس از قطعي برقدار نمايد به صورتي که مدت زمان بي-
برق بودن آنها از مقدار تعيين شده براي ثبت خطاهاي دائمي کمتر باشد سبب کاهش  SAIFIميگردد .اما همانطور که گفته
شد تعداد زيادي از شرکتها از اتوماسيون در سطح وسيع استفاده نميکنند.
و -زمان بازيابي بار
زمان بازيابي بار به زماني گفته ميشود که آخرين مصرفکننده که در اثر وقوﻉ يک خطا بيبرق شده است مجددا برقدار
گردد .به طور معمول تنها يک نفر مسئول بازيابي بار مشتري و رفع خرابي است و نحوه عملکرد او به اين ترتيب است )1 :توجه
به زماني که آخرين مشتري نيز برقدار شده است )2 .به ياد داشتن اين زمان  )3ثبت صحيح اين زمان و يا انتقال اين زمان به
 .dispatcherبه اين ترتيب دقت زمان بازيابي بار به تجربه و آگاهي شخص مسئول وابسته است که اين خود موضوﻉ مهمي
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است .با وجود اينکه دانستن زمان واقعي بازيابي بار براي موضوعات مختلفي مورد نياز است اما اين اطالعات بيشتر از همه براي
محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان که ميبايست گزارش شوند مفيد هستند.
ه -مميزي حوادث
بسياري از شرکتهاي توزيع داراي فرايندي براي مميزي اطالعات قبل از بکار بردن آنها در گزارشات قابليت اطمينان
هستند .اين فرايند اجازه ميدهد در صورتي که ثبت وقوﻉ يک حادثه از قلم افتاده باشد و يا اينکه به هر صورت غيرمعمول به
نظر بيايد با dispatcherهاي تيمهاي تعميراتي و ساختماني تماس گرفته شود .بعضي فرايندها از بخشي از اطالعات خرابيها
نمونهگيري ميکنند .اين نمونهگيريها بر اساس معيارهايي از قبيل گزارشهاي توليد شده با کامپيوتر ،خرابيهايي که بيش از
حد معمول مشتريان را تحت تاثير قرار دادهاند ،همه خرابيهاي در حد فيدرها و نمونه گيريهاي تصادفي را شامل ميشوند .بر
اين اساس مميزي اطالعات بخش مهمي از فرايند گزارشدهي قابليت اطمينان را در بر ميگيرد [.]9
ي -محاسبه شاخصها
وقتي اطالعات اوليه خرابيها به پايگاه داده شرکت وارد شد ،شاخصهاي قابليت اطمينان ميبايست محاسبه شوند .بهترين
سيستمهاي گزارشدهي سيستمهايي هستند که اين محاسبات را به صورت اتوماتيک انجام ميدهند .در اين سيستمها تغييرات
شاخصهاي قابليت اطمينان را ميتوان به صورت روزانه دنبال کرد [.]8
به اين نکته بايد توجه شود که محاسبه شاخصهاي قابليت اطمينان از روي اطالعات ورودي به هيچ وجه فرايند پيش پا
افتادهاي نيست .از آنجا که با حجم وسيعي از دادهها مواجه هستيم ،انجام دستي محاسبات امکانپذير نيست و سيستمهاي
محاسبه شاخصها بايد به صورت اتوماتيک عمل نمايند .از اين گذشته اطالعات اوليه جمعآوري شده معموال شامل اطالعاتي
هستند که نيازي نيست تمامي آنها در محاسبات شاخصهاي قابليت اطمينان وارد شوند .چگونگي خارجکردن آنها از فرايند
محاسبات تاثير زيادي بر مقادير شاخصهاي قابليت اطمينان دارد.
استفاده از يک نفر متخصص به عنوان آناليزکننده شاخصهاي قابليت اطمينان ميتواند موجب انعطافپذيري در سيستم
شود .از معايب استفاده از نفر متخصص ،مشکل در تعقيب روش در صورت جايگزيني اين فرد با شخص ديگر است .اگر نفر
جديد روش محاسبه شاخصها را تغيير دهد ممکن است شاخصهاي جديد محاسبه شده قابل مقايسه با شاخصهاي قبلي
نباشند .بنابراين محاسبه اتوماتيک شاخصها داراي ارجحيت است زيرا پايداري فرايند را تضمين مينمايد [.]8
ز -حوادث بحراني

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
105
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

حوادث بحراني و تعاريف آن از مهمترين مسائل مطرح و تاثيرگذار در گزارشهاي قابليت اطمينان شرکتهاي توزيع است
که به طور مفصل در بخش قبل توضيح داده شده است.
در اين بخش معيارهاي امتيازدهي بر اساس  8مفهوم مطرح در گزارشات قابليت اطمينان توضيح داده ميشود .ارزيابي با
اختصاص دادن امتيازهاي بهترين ،خوب ،متوسط ،ضعيف و يا بدترين در خصوص هر مفهوم به شرکتهاي توزيع انجام
ميگردد .اين محدوده فعاليتهاي شرکتهاي توزيع در خصوص گزارشات پايايي را در بر ميگيرد .خالصهاي از معيارهاي
امتيازدهي در ادامه ارائه شده است [.]8
ثبت حوادث:
به ترين :سيستمي است که اطالعات را به صورت اتوماتيک هم از طريق تماس مشتريان و هم از طريق سيستم SCADA

دريافت ميکند( .به عنوان مثال يک رابط الکترونيکي بين  SCADAو سيستم مديريت خاموشي برقرار است).
خوب :اطالعات قبل از ارسال تيم تعميراتي دريافت و ثبت ميشود.
متوسط :اطالعات به صورت دستي پس از ارسال تيم تعميراتي ثبت ميشود.
ضعيف :اطالعات از طريق برگههاي کاغذي به صورت روزانه جمعآوري و ثبت ميشود.
بدترين :اطالعات از طريق برگههاي کاغذي به صورت ماهانه جمعآوري و ثبت ميشود [.]8
زمان شروع:

بهترين :سيستمي است که اطالعات مربوط به زمان شروﻉ قطعي را به صورت اتوماتيک هم از طريق تماس مشتريان و هم
از طريق سيستم  SCADAتوليد ميکند و نيازي به انجام کارهاي دستي ندارد.
خوب :اطالعات مربوط به زمان شروﻉ قطعي را به صورت اتوماتيک هم از طريق تماس مشتريان و هم از طريق سيستم
 SCADAتوليد ميکند اما به رونوشت دستي مسئول سرويس مشتريان يا  dispatcherهم نياز دارد.
متوسط :اطالعات را به صورت اتوماتيک از  SCADAدريافت ميکند اما اطالعات تماسهاي مشتريان از طريق تلفن به
 dispatcherارسال ميگردد.
ضعيف :سيستم  SCADAبه کليدهاي فيدرهاي اصلي متصل نيست و قطعي اين فيدرها ميبايست از طريق تماسهاي
مشتريان گزارش داده شود .
بدترين :اطالعات از طريق برگههاي کاغذي جمعآوري ميشوند [.]9
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تعداد مشتريان:

بهترين :سيستمي که بر اساس مدل ديناميکي اتصاالت شبکه و با دسترسي مستقيم به سيستم اطالعات مشتريان به عالوه
يک واسط منطقي طراحي شده است.
خوب :بر اساس سلسله مراتب تجهيزات طراحي شده است که به صورت دورهاي بر اساس تغييرات توپولوژي شبکه به روز
رساني ميشود .به عالوه از يک واسط منطقي نيز استفاده ميکند.
متوسط :بر اساس الگوهاي تماس مشتريان عمل ميکند و هيچ فيدبکي از واسط منطقي دريافت نميکند.
ضعيف :با توجه به توان ترانسفورماتورها استنباط ميشود.
بدترين :بوسيله تيمهاي تعميراتي حدث زده ميشود [.]8
بازيابي جزئي بار:

بهترين :کليه تغييرات توپولوژيکي سيستم به صورت  real timeبه  dispatcherيعني کسي که مدل اتصاالت شبکه را به
روزرساني ميکند ،منتقل شود در اين صورت قادر است به صورت دقيق همه بازيابيها را دنبال نمايد .همچنين نقشههاي
اتوماسيون روي مدل سيستم تعبيه ميشود.
خوب :بازيابي جزئي بار در سطح مشتريان بر اساس مدل نرمال سيستم و نه حالت ديناميکي آن دنبال ميشود.
متوسط :بازيابي جزئي بار به صورت درصدي از مشتريان بازيابي شده ثبت ميشود و همه مشتريان به صورت واقعي ثبت
نميشوند.
ضعيف :بازيابي جزئي بار در گزارشات وارد نميشود.
بدترين :بازيابي جزيي بار به صورت تصادفي ثبت ميشود .بعضي از آنها به طور صحيح و برخي به اشتباه ثبت شده و برخي
ديگر اصال ثبت نميشوند.
زمان بازيابي بار:

بهترين :ارتباطات راديويي براي کليه اعمال کليدزني در سطح فيدرها در نظر گرفته شده است و ترمينالهاي اطالعاتي سيار
براي حوادث در سطوح پايينتر در نظر گرفته شدهاند [.]8
خوب :ارتباطات راديويي براي کليه اعمال کليدزني در سطح فيدرها در نظر گرفته شده است ولي ترمينالهاي اطالعاتي
سيار براي حوادث در سطوح پايينتر در نظر گرفته نشدهاند.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
107
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

متوسط :ارتباطات راديويي براي کليه اعمال کليدزني در سطح فيدرها در نظر گرفته شده است ولي حوادث در سطوح
پايينتر بر روي برگه هاي کاغذي ثبت ميشوند.
ضعيف :زمان بر روي برگههاي کاغذي به صورت روزانه ثبت ميشود.
بدترين :زمان بر روي برگههاي کاغذي به صورت ماهانه ثبت ميشود.
مميزي حوادث:

بهترين :همه حوادث به صورت روزانه آزمايش ميشوند.
خوب :اکثر حوادث به صورت روزانه آزمايش ميشوند.
متوسط :منطق گزارش استثنا ليستي از حوادث مشکوك توليد ميکند به بعد مجددا بررسي ميشوند.
ضعيف :حوادث به صورت موردي در زماني که گزارشات قابليت اطمينان توليد ميشوند بررسي ميگردند.
بدترين :حوادث بررسي مجدد نميشوند.
محاسبه شاخصها:

بهترين :شاخصها به صورت اتوماتيک از پايگاه داده سيستم محاسبه ميشوند.
خوب :شاخصها توسط يک سيستم مجزاي ديگر که اطالعات را به صورت دورهاي از سيستم مديريت خاموشي دريافت
ميکند محاسبه ميشوند.
متوسط :شاخصها از طريق جستجوي استاندارد که به صورت مستقيم به سيستم مديريت خاموشي دسترسي دارد محاسبه
ميشوند.
ضعيف :شاخصها با استفاده از يک آناليزکننده قابليت اطمينان با استفاده از کارتهاي خاموشي جمعآوري شده از
جستجوهاي پايگاه داده خاموشيها محاسبه ميشوند.
بدترين :شاخصها مستقيما از برگههاي کاغذي محاسبه ميشوند [.]8
حوادث بحراني:

بهترين :همه حوادثي که در محاسبه شاخصهاي قابليت اطمينان گزارش شدهاند ،شامل خواهند شد .هر حادثه بحراني که
استفاده از سيستمها و رويههاي محاسباتي را تغيير ميدهد از شاخصهاي گزارش شده حذف ميگردد.
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خوب :سيستمها و فرايندها قادر به کنترل کردن شرايط ناشي از حوادث بحراني هستند اما گزارشکردن حوادث ممکن است
نياز به قراردادهاي همکاري و يا استخدام موقت کارکنان جديد داشته باشد [.]9
متوسط :سيستمها به صورت بحراني در زمان طوفانها تغيير ميکنند که در نتيجه آن روشهاي جمعآوري اطالعات نيز
دچار تغيير ميشود.
ضعيف :در طول وقوﻉ حوادث و همچنين در حين گزارش آنها ،از ظرفيت سيستم تجاوز ميشود .در اين موارد سيستم
ميبايست خاموش شده و حوادث به صورت دستي ثبت گردند.
بدترين :هيچ استثنايي مجاز نيست و اطالعات خاموشيها در طول طوفانها ثبت نميشود.
 -1-5-1-18بررسي وضعيت قابليت اطمينان در اياالت مختلف آمريكا

در اين بخش فعاليتهاي قابليتاطمينان مربوط به ايالتهاي زير بهطور خاص مورد بررسي قرار ميگيرد.
ايالت  :New Yorkاولين ايالتي که رگوالتوري قابليت اطمينان را تصويب کرد.
ايالت  :New Jerseyاولين ايالتي که سيستم مديريت خاموشي را وضع کرد.
ايالت  :Texasاولين ايالتي که شرکت توزيع را بر اساس عملکرد آن جريمه کرد.
ايالت  :Illinoisاين اياالت محکم ترين الزامات مربوط به گزارشدهي قابليتاطمينان را در سطح آمريکا دارا است.
هماکنون نيز بسياري از ايالتها ،فعاليتهاي رگوالتوري ايالتهاي ياد شده را بررسي ميکنند تا از اين طريق بتوانند قوانين
مربوط به خود را وضع نمايند .برآورده ساختن بسياري از قوانين در اين بخش توسط شرکتهاي توزيع بسيار مشکل است .براي
اينکه رگوالتورها بتوانند به صورت اصولي و منصفانه قانونگذاري کنند ،شرکتهاي توزيع نقش برجستهاي دارند .اگر شرکتها
نتوانند اين نقش را به درستي ايفا نمايند اين احتمال وجود دارد که عمل به قوانين قابليت اطمينان ،سرمايهگذاري زيادي را براي
نيل به اين اهداف نياز داشته باشند که مشتريان خواهان پرداخت آنها نخواهند بود [.]74
اکثر قوانين قابليتاطمينان به يکي از  4دليل زير وضع شدهاند:
 شكايات زياد مشتريان
 يك يا چند حادثه بحراني
 وقوع چند حادثه همزمان
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 تجديد ساختار
الف) ايالت New York

کميته خدمات عمومي 1ايالت نيويورك يکي از پيشروان پيگيري وضعيت قابليت اطمينان نسبت به قانونگذاري سال1990
(قانون  )90-E-1119در دوره مدرن رگوالتوري است .اين قانون شرکتهاي توزيع را ملزم به ارائه بخش عمدهاي از اطالعات
ساالنه قابليت اطمينان به  PSCميکند PSC .حوزه گزارشدهي را در سال  1995با قانون  case 95-E-0165کاهش داد و
بعدا با قوانين سال  1997نيز اين محدوده بهبود پيدا کرد ).]45[ (case 96-E-0979
معيارهاي سنجش قوانين  NYSبه شرح زير هستند:


شاخصهاي  SAIFIو CAIDI

 47 حوزهکاري مختلف با  184معيار مرتبط با قابليت اطمينان
 حوادث بحراني تعريف شده و مجزا ميشوند.
 زماني در قوانين ،جريمه و پاداش وجود داشت .اما اکنون فقط جريمه وجود دارد.
 رگوالتوري قابليت اطمينان  PSCبه دليل شکايات زياد مشتريان آغاز شد .موضوعات کيفيت توان نيز زمان وضع
اولين قانون مورد توجه قرار گرفت اما گنجاندن آن در قوانين مشکالتي ايجاد کرده بود.
خدمات الکتريکي توسط شش شرکت توزيع خصوصي ارائه ميشود و گروه خدمات عمومي ايالت نيويورك NYPSC

قانونگذاري و ساماندهي اين شرکتها را بر عهده دارد .شرکتهاي توزيع به  18ميليون نفر خدمات ارائه ميکنند و گستره
جغرافيايي عظيمي را دربردارند که شامل مناطق شهري بسيار متراکم نيز ميشود .نظارت بر کيفيت خدمات و پايايي سيستم
توزيع نيز از وظايف  NYPSCاست .در سال  NYPSC ،1991قانوني را تصويب کرد که بر اساس آن اختيارات خود و نيز
قوانين الزم براي نظارت بر پايايي سيستم توزيع را نظاممندتر و مستحکمتر ساخت .اين قانون روشهاي نظارت بر پايايي
سيستم توزيع را بهصورت شفافتري شرح ميدهد؛ بهطور مثال ،استانداردهاي معيني را براي شاخصهاي  SAIDIو SAIFI

وضع نموده است NYPSC .طرح  PBRخاصي را براي هر شرکت توزيع وضع نموده است [.]44-46
 NYPSCبر پايايي سيستم توزيع به دو روش نظارت ميکند:

)1- Public Service Commissions (PUC
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 شرکتهاي توزيع موظفاند هر شش ماه يک بار دادههاي مربوط به قطعيهاي برق خود را به  NYPSCارائه
کنند .کارکنان  NYPSCاين دادهها را بر اساس تقسيمبنديهاي جغرافيايي براي محاسبه  SAIFIو CAIDI

استفاده ميکنند ،زيرا براي نواحي مختلف مقادير استاندارد  SAIFIو  CAIDIمتفاوتي وجود دارد .اين مسئله به
دليل وجود انتظارات متفاوت از کيفيت خدمات در قسمتهاي مختلف اين ايالت است .بهطور مثال ،در Con

( Edisonشرکت توزيع شهر نيويورك) شرايط سيستم بايد بهگونهاي باشد که قطعيهاي بسيار کم و با مدت
زمان کوتاه اتفاق بيفتد ،زيرا درگذشته نيز به دليل وجود سيستم زميني و نيز مسيرهاي پشتيبان براي برقرساني به
مشترکين ،اين مقادير بسيار کم بوده است .عالوه بر اين ،شرکتهاي توزيع موظفاند که تحليلي از روند تغييرات
خروجيهاي سيستم خود ،برنامهها و طرحهاي بهبود پايايي و تحليل فيدرهاي با بيشترين قطعي خود ارائه کنند.
در نهايت ،در صورتي که شرکت توزيع عملکردي مطابق با استانداردها نداشته باشد ،موظف است طرحي براي
بهبود وضعيت پايايي سيستم خود ارائه کند .با اين وجود ،هيچ جريمه مالي براي برآورده نکردن اين استانداردها به
صورت مستقيم وجود ندارد ،اما در روش ديگر نظارت  ،NYPSCبه طور غيرمستقيم چنين جريمهاي در نظر
گرفته شده است [.]36-38
 در طرح قيمتگذاري بر اساس عملکرد  ،PBRپايايي سيستم توزيع به عنوان قسمتي از طرح تعيين نرخ فروش
خدمات در نظر گرفته شده است .اين طرحها براي هر شرکت توزيع متفاوت است و تنها در صورت انحراف از
ميزان عملکرد مورد پذيرش ،جريمهاي را براي شرکت توزيع وضع ميکند و پرداختهاي تشويقي براي پايايي باال
در نظر گرفته نشده است .در  ،PBRاستانداردهاي پايايي بهصورت ناحيهاي وضع نشدهاند ،بلکه سعي شده است
که ميانگين کل سيستم مورد بررسي قرار گيرد .با اين وجود ،تعريف و گسترهي تعدادي از استانداردهاي مورد
تعريف ،متفاوت با طرح گزارش دهي  NYPSCاست [.]25
به عنوان مثالي از طرحهاي نظارت  NYPSCبر پايايي سيستم توزيع ،وضعيت شرکت  Con Edisonبررسي ميشود .اين
شرکت بايد هر سال گزارش گستردهاي را از وضعيت پايايي سيستم توزيع خود ارائه کند .اين گزارش به تفکيک نواحي مختلف
و داراي تحليل وضعيت بدترين فيدر نيز است NYPSC .اين گزارش را مرور کرده و در صورت لزوم اقدامات اصالحي را براي
هر شرکت توزيع پيشنهاد ميکند .از طرفي طرح  PBRاين توزيعکننده شامل هشت قسمت است [:]25
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 استانداردهايي در مورد مقادير  ،CAIDI ،SAIFIتعداد خروجي در سيستم (تعداد خروجي در هر  1000مشتري و
باز و بسته شدن خودکار فيدر در طول تابستان) و ميانگين مدت زمان خروجي.
 شاخصي از خروجيهاي اصلي
 استانداردي براي تعمير دکلهاي آسيبديده
 استانداردي براي حذف مسيرهاي موازي موقت.
 استانداردي براي تعمير چراغهاي راهنمايي و روشناييهاي خيابانها
 استانداردي براي تعويض کليدهاي قدرت فرسوده
 شاخص ميزان کنترل و نظارت از راه دور بر سيستم
 شاخص عملکرد بازيابي 1توان
ارائه شاخصهاي پايايي توسط شرکتهاي توزيع تنها براي شرايط کاري عادي ضروري است .بهطور مثال ،طوفانهاي
سهمگين که موجب خروج تعداد زيادي از مشترکين در ساعات طوالني ميشود ،در محاسبه اين شاخصها لحاظ نميشوند .اين
شرايط براي همه توزيعکنندگان يکسان در نظر گرفته شده است .با اين وجود ،بهطور مثال ،شرکت  Con Edisonبه اين
مسئله اعتراض داشته است .اين توزيعکننده بيان داشته است که براي برآوردن استاندارد طرح کنترل و نظارت از راه دور نياز به
سيمکشي مجدد در قسمتهاي خاصي از سيستم خود دارد و بنابراين قسمتي از نواحي کاري خود داراي شرايط عادي نيست .از
طرفي ،در حوادث خاص  NYPSCاز توزيعکنندهها درخواست گزارش ميکند و ممکن است مشاورهاي مستقلي را براي
بررسي نحوه مقابله شرکتهاي توزيع با حوادث غيرعادي بکار گيرد [.]72
ب) ايالت New Jersey

در سال  2000قوانيني براي رگوالتوري قابليت اطمينان وضع شد که عناصر آن به شرح زير هستند:


شاخص ها SAIFI :و CAIDI

 مجموعه اهداف قابليت اطمينان با توجه به هر حوزه فعاليت وضع شده است.
 شاخصهاي سطح شبکه و مدارهاي با عملکرد ضعيف مشخص شدهاند.
 الزام وجود سيستم مديريت خاموشيها
1- Restoration
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 پيگيري تاريخچه تعميرات و قطعيها
 وضع جريمهها
 قانون مربوط به " :OMSسيستم مديريت خاموشي ميبايست حداقل يک سيستم کامل متصل به  ،GISواحد
پيشرفته پاسخگوي صوتي ) ،(VRUنرم افزار راه انداز  OMSو سيستم مديريت  SCADA/EMSرا شامل
باشد".
اين قانون بار مالي زيادي به همراه دارد .وضع اين قانون ناشي از وقوﻉ حوادث بحراني مثل موجهاي گرم تابستان 1999
بود [.]72
ج) ايالت Texas

کميته خدمات عمومي تگزاس ) (PUCTرگوالتوري قابليت اطمينان را در سال  1998وضع کرد .اجزا اصلي اين قانون که
تنها بر يک شرکت اعمال شد به شرح زير هستند:


شاخص ها SAIFI :و CAIDI

 بررسي شاخصها در سطح مدارهاي مختلف شبکه
 توجه به بخشهايي از شبکه که به صورت ضعيف عمل ميکنند.
 خدمات مشتريان (زماني که براي پاسخگويي به مشتريان طول مي کشد)
 حوادث بحراني
از آن زمان تاکنون تگزاس قوانين و احکام خود را براي اعمال به همه شرکتها تغيير داده است SAIFI .و  SAIDIهنوز
شاخصهاي مورد استفاده هستند .قانون تگزاس به شرح زير است:
"هر شرکت توزيع ميبايست از سيستم توزيع خود بهصورتي بهرهبرداري و نگهداري کند که در سال  2000مقدار شاخص
 SAIFIآن از ده درصد  SAIFIاستاندارد تجاوز نکند .اين قانون براي سال  2001و بعد از آن به پنج درصد مقدار SAIFI

استاندارد تغيير داده شد".
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د) ايالت Illinois

کميته اقتصادي  (ICC) Illinoisقانوني را در سال  1999به تصويب رساند که بر اساس يک دوره سه ساله بود .اين
موضوﻉ به اثبات رسيده است که شرکتهاي توزيع در سال اول دچار مشکل ميشوند ،در سال دوم آن مشکل را بر طرف مي-
کنند و نتايج آن را در سال سوم ميبينند .اين قانون گزارشدهي در اولين روز هر سال را اجبار کرده است .اجزا اصلي اين قانون
به شرح زير هستند [:]71


شاخص ها SAIFI :و  CAIDIو CAIFI

 الزام در گزارشدهي وضعيت قابليت اطمينان
 توجه به مشترياني که در ولتاژهاي  15KVو کمتر تغذيه ميشوند.
 توجه به مدارهاي با عملکرد ضعيف
هـ) ايالت كاليفرنيا
گروه خدمات عمومي کاليفرنيا ( ،(CPUC1مسئول قانونگذاري و ساماندهي شرکتهاي توزيع است .در سال  ،1995با
وقوﻉ طوفانهاي شديد در اين ايالت CPUC ،پايايي سيستمهاي توزيع را به صورت جديتري مورد بررسي قرار داد .در اين
تحقيقات مشخص شد که تعدادي از اقدامات شرکتهاي توزيع – بهطور خاص تعداد کم کارکنان موجود ،تعميرات و نگهداري
کم و سيستم پاسخگويي ناکارآمد به مشترکين – منجر به مقابله نامناسب با شرايط حاد شده است .در اين زمان CPUC ،شروﻉ
به ارزيابي مجدد روشهاي خود براي بهبود سطح پايايي سيستمهاي توزيع نمود .بهطور خاص ،پتانسيل توافق در زمينه سطح
خدمات با به وجود آمدن رقابت در سطح بازار الکتريکي (به علت تجديد ساختار) وجود دارد [ .]72به اين ترتيبCPUC ،

توزيعکنندهها را ملزم به ارسال گزارشهاي منظم براي ارزيابي سطح پايايي سيستم نمود .عالوه بر اين ،با وجود استانداردهايي
براي تضمين حداقل سطح پايايي ،نياز به برنامههايي خاص براي تشويق به بهبود آن وجود خواهد داشت .بنابراين ،طرحهايي
براي اضافه کردن پايايي به  PBRارائه شد .قسمتي از  PBRکه مرتبط با پايايي سيستم توزيع بود ساز و کار مشوق پايايي
( 2)RIMنام گرفت .همچنين ،در سال  2006بنا به درخواست شرکتهاي توزيع استفاده از استاندارد  IEEE-1366براي
محاسبه شاخصهاي پايايي تصويب شد .در اين سال ،قسمت مرتبط با پايايي در  PBRتغيير پيدا کرد و تمرکز به سمت
1-California Public Utilities Commission
2-Reliability Incentive Mechanism
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برنامههايي که پايايي را دراز مدت افزايش ميدهند ،هدايت يافت .بهطور مثال ،در مورد يکي از توزيعکنندگان ،توصيه براي
ارتقاء سيستمهاي فرسوده به عنوان پروژهاي مهم در زمينه  PBRدر نظر گرفته شد [.]71
در سال  CPUC ،2006در  RIMتجديد نظر و آن را با برنامهاي با عنوان طرح تشويقي سرمايهگذاري پايايي ()RIIM

1

جايگزين کرد .هدف از  RIMحفظ شاخصهاي کوتاه مدت پايايي بود .در مقابل با طرح جديد ،توزيعکنندگان به سرمايهگذاري
در پروژههايي که در بلند مدت پايايي را افزايش ميدهند ،تشويق ميشوند .به اين ترتيب CPUC ،سطح مجازي را براي
سرمايهگذاري در تعويض زيرساختهاي سيستم توزيع و تعميرات پيشگيرانه تعيين کرده است .اگر شرکت توزيع نتواند ثابت کند
که سرمايهگذاري مجاز را در شبکه انجام داده است ،بايد درآمد خود را با کاهش تعرفه سيستم توزيع کاهش دهد .با اين وجود،
 CPUCهمچنان به دريافت گزارشهاي ساالنه پايايي از شرکتهاي توزيع ادامه ميدهد [.]73
 -1-5-2ارزيابي پايايي
در آمريکا ،گرچه ممکن است قانونگذاري معيني در مورد سطح پايايي سيستم توزيع انجام نشود ،اما در بسياري از اياالت
الزامات گزارشدهي خاصي وجود دارد .اين الزامات عالوه بر قطعيها ممکن است شامل گزارشدهي اجباري حوادث کيفيت
توان نيز باشد [ .]73سيستمهاي توزيع تحت پوشش الزامات گزارشدهي دپارتمان انرژي آمريکا ( )DOEبايد در هنگام از
دست دادن بارهاي ثابت سيستم ،کاهش ولتاژ ،آسيبپذيريهايي که ممکن است کفايت يا پايايي سيستم قدرت بزرگ را تحت
تأثير قرار دهند ،يا ديگر حوادث غيرطبيعي يا اضطراري و يا کمبود منبع سوخت گزارشهايي به اين سازمان ارسال نمايند.
الزامات گزارشدهي ساالنه در مورد پايايي در هر ايالت متفاوت است .موسسه  IEEEتعاريف استانداردي را براي گزارشدهي و
تحليل پايايي تعيين نموده است [ .]74با اين وجود ،بسياري از تعاريف مرتبط با خرابيها در سيستم قدرت در الزامات
گزارشدهي هر ايالتي متفاوت است؛ بهطور مثال ،مطالعات نشان ميدهد تعدادي از نهادهاي قانونگذاري ،گزارشدهي
وقفههاي دائمي را الزامي نمودهاند؛ در حالي که تعريف مشخصي براي قطعي دائمي وجود ندارد .الزامات ديگري نيز در مورد
ثبت شرايط استثنائي وجود دارد .کاليفرنيا شرايط استثنائي را بهعنوان قطعي  500مشتري براي يک ساعت يا از دست رفتن
ظرفيت  200 MWو بيشتر براي مدت  15دقيقه تعريف کرده است .تعدادي از ايالتها تنها ارائه اطالعات مرتبط با پايايي را در
هنگام درخواست آن از طرف گروه خدمات عمومي ) (PUCاجباري نمودهاند [.]75
1-Reliability Investment Incentive Mechanism
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الزامات گزارشدهي براي شرکتهاي برق در مرجع [ ]76به تفصيل ارائه شده است .شرکتهاي برق موظفاند گزارشي
ساالنه که عملکرد آنها را از لحاظ پايايي تحليل ميکند به  PUCيا گروه خدمات عمومي ( )PSCارائه کنند .اين گزارش بايد
موضوعات زير را پوشش دهد:
 ارزيابي کلي عملکرد شرکت برق در ارتباط با پايايي
 شرح و توصيف پروژهها و سرمايهگذاريهايي که براي ارتقاي سطح پايايي سيستم در نظر گرفته شده است.
 مقادير شاخصهاي پايايي در سال گذشته و نحوه تغييرات آن نسبت به سالهاي قبل و تحليل نتيجه برنامههاي
اصالحي
 برنامه هاي پايايي که کيفيت توان الکتريکي يا عملکرد مدارات الکتريکي را بهبود ميدهد.
 PSCدر اين ناحيه استانداردهايي را وضع ميکند که سطح الزامي شاخصهاي پايايي را تعيين مينمايد .اين مقادير در
نواحي مختلف ،متفاوت است .همچنين ،تعاريف مرتبط با مفاهيم و شاخصهاي پايايي ،نحوه ثبت دادهها و ارائه گزارش در
استاندارد مربوطه شرح داده شده است .شرکتهاي برق موظفاند گزارشي در مورد نحوه مواجهه با قطعيهاي اساسي در
سيستم خود ارائه دهند [.]74
اداره خدمات عمومي ايالت نيويورك ،گزارشهاي ساالنهاي منتشر ميکند که در آن وضعيت پايايي را در شرکتهاي توزيع
اين ايالت بررسي ميکند .اين بررسي شامل ارائه اطالعات آماري در مورد شاخصهاي پايايي و داليل وقوﻉ خطا ميشود .مرجع
[ ]76گزارش سال  2013اين سازمان در مورد پايايي شرکتهاي توزيع است.
واحد برنامهريزي انرژي ايالت نيويورك در گزارش [ ]73به بررسي پايايي کلي سيستم انتقال و توزيع ايالت نيويورك پرداخته
است .اين بررسي شامل موارد زير ميشود:
 وضعيت فعلي و آينده سيستم قدرت از لحاظ پايداري در يک دوره برنامهريزي .اين ارزيابي شامل بررسي تأثير
سرمايهگذاري در زيرساختها مانند ارتقاي تجهيزات ،انجام تعمير و نگهداري و توسعه تجهيزات ميشود.
 تأثير احتمالي توليدات پراکنده بهطور خاص توليدات انرژيهاي تجديدپذير ،افزايش بازدهي انرژي و کاهش
مصرف ،اقدامات مديريت بار و کاهش پيک ،ساز و کارهاي جديد تعيين درآمد شرکتهاي توزيع و توسعهي ناشي
از صنايع جديد

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
116
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

اين بررسي در سال  2012انجام شده و اقدامات مؤثر در زمينه افزايش پايايي سيستمهاي توزيع را نيز برشمرده است [.]76
گزارشهاي ساالنهاي که  CPUCاز شرکتهاي برق دريافت ميکند ،شامل اطالعات زير ميگردد:
 مدت و فرکانس خروجيهاي پايدار و موقت با استفاده از  ،SAIFI ،SAIDIو  MAIFIبا و بدون احتساب حوادث
اصلي در  10سال گذشته.
 10 حادثه خروجي بزرگ سيستم ،به استثناي بالياي طبيعي ،حالتهاي اضطراري اعالم شده ،يا حوادث جدي که
بيشتر از  % 10از مشترکين را تحت تأثير قرار داده است.
 فيدرهايي که در آن مشترکين بيشتر از  12خروجي دائمي را در يک سال تجربه کردهاند [.]74
 -1-5-2-1هزينههاي خاموشي

بخشهاي اقتصادي ،بر اثر وقوﻉ خاموشي متحمل خسارت ميشوند که مقدار آن متاثر از وابستگي فعاليتهاي هر بخش به
انرژي الکتريکي ميباشد [ .]5محاسبه مقدار خسارت وارد شده به مشترکان مختلف بر اثر قطع برق از جهات مختلف حائز
اهميت است که از جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 آگاهي مصرف کنندگان از نقش و جايگاه انرژي الکتريکي در فعاليتهاي جاري ايشان
 فراهم آمدن معيار و مباني پرداخت خسارت توسط عرضه کننده برق به مشترکان در صورت وقوﻉ خاموشي
 امکان قيمت گذاري برق بر اساس هزينه نهايي توسط عرضهکننده که در اين صورت مشترك ميتواند انرژي
الکتريکي را با قابليت اطمينان مورد نظر و در ازاي پرداخت هزينه مربوطه در دسترس داشته باشد.
 فراهم آمدن امکان برنامهريزي ميان مدت و بلند مدت و توسعه بهينه شبکه توليد برق کشور
منبع توان نامطمئن موجب از دست رفتن رفاه و آسايش خواهد شد .البته تحقيقات محدودي تاکنون روي هزينههاي
اقتصادي قطع توان در کشورهاي در حال توسعه انجام شده است .زيرا اطالعات اقتصادي اندکي از نحوه واکنش و پاسخ
مصرفکنندگان مختلف به نبود منبع توان قابل اطمينان در دسترس ميباشد.
در اين بخش جنبههاي مختلف هزينههاي تحميل شده ناشي از خاموشي بيان ميگردد .دستهبنديهاي مختلفي براي اين
موضوﻉ پيشنهاد شده است .بر اساس مراجع [ ]47-50ضررهاي اقتصادي ناشي از قطعيهاي توان را ميتوان در سه دسته
تقسيمبندي نمود:
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 هزينههاي مستقيم نشان دهنده بخشي از ضررهاي اقتصادي ميباشند که نتيجه مستقيم وقوﻉ خرابي هستند،
براي مثال هزينههاي تعميرات زيرساختهاي آسيب ديده الکتريکي .اين نوﻉ هزينهها معموال محدود بوده و
ميتوانند به صورت دقيق محاسبه شوند.
 هزينههاي غيرمستقيم از نگاه اقتصادي داراي اهميت فراواني ميباشند .اين نوﻉ هزينهها نيز ارتباط مستقيمي با
وقوﻉ خرابي دارند و شامل بخشي از کل ضررهاي اقتصادي ميشوند که با نبود انرژي الکتريکي بعد از وقوﻉ
خرابي تحميل ميشود .براي مثال هزينههاي مربوط به توقف توليد ،اتالف نيروي انساني و هزينههاي فرصتهاي
از دست رفته از نوﻉ هزينههاي غيرمستقيم ميباشند .اين نوﻉ هزينهها بخش عظيمي از کل ضررهاي اقتصادي را
شامل ميشوند [.]47
 دسته سوم ضررهاي اقتصادي منجر به اثرات کالن اقتصادي در بلند مدت ،ناشي از تغيير در رفتار بازيگران بازار
در نتيجه کاهش امنيت شبکه ،خواهد شد .افزايش هزينههاي توليد به دليل نياز به سيستمهاي پشتيبان و يا تاثير
امنيت شبکه در انتخاب محل براي فعاليت تجاري نمونهاي از اين اثرات ميباشد .براي ارزيابي اين هزينهها سه
روش عمده پروکسي ،روشهاي مبتني بر بازار و روش ارزيابي تصادفي در مقاالت ارائه شده است [.]48
همچنين مقدار کل هزينه خاموشي برق در يک بخش اقتصادي با توجه به جنبههاي تعادل عمومي (تحليلهاي که چندين
بازار را در بر ميگيرد) ،ميتواند بسيار بيشتر از مقدار هزينه تعادل جزئي (تحليلهاي که فقط يک بازار را در بر ميگيرد) برآورد
شده در آن بخش اقتصادي باشد .از اين رو عدم توجه به جنبههاي تعادل عمومي خاموشي برق در تحليلهاي سياستي،
ميتواند اثرات اين خاموشيها را بسيار کم اهميت جلوه داده و بنابراين تصميمگيري درستي در حوزه عرضه برق و تامين آن
صورت نپذيرد .مفهوم اثرات تعادل عمومي يا کل اثرات خاموشي برق بسيار پيچيدهتر از اثرات تعادل جزئي ميباشد ،زيرا اين
اثرات عکسالعملهاي زنجيروار پيچيدهاي از فعل و انفعاالت قيمت و مقدار را در جريانهاي دايرهوار مصرفکنندگان و عرضه
کنندگان فعاليتهاي متاثر از خاموشي برق را محاسبه ميکنند [.]50
يکپارچگي اقتصاد موجب ميشود که کاهش توليد ناشي از خاموشي ،موجي در اقتصاد ايجاد کند و از اين رو نتايج
تحليلهاي که چندين بازار را در بر ميگيرد ،نسبت به تحليلهاي تعادل جزئي از اطمينان بيشتري در امر برنامهريزي و
سياستگذاري برخوردار است.
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اگر چه نقش و اهميت دادهها و اطالعات در مورد هزينه خاموشي برق ،ناشي از کاهش عرضه ،کامال آشکار است ،اما
شرايط پيچيده و اثرات گسترده خاموشي برق ،برآورد هزينههاي آن را مشکل ميسازد و نتايج هميشه تحت تاثير تفسير آنها
قرار ميگيرند .رويکردهاي متفاوتي براي ارزيابي و برآورد هزينههاي ناشي از خاموشي بر مورد استفاده قرار گرفته است.
مهمترين اين رويکردها عبارتند از :ارزيابي پرسشنامهاي مصرفکننده ،مطالعات موردي ،رويکردهاي مبتني بر بازار يا ترجيحات
آشکار شده و رويکرد تابع توليد .روش رويکرد تابع توليد به اين علت که برآوردي از کل هزينهها بدون نياز به بررسي
مصرفکنندگان به طور جداگانه محسابه ميکند ،از مقبوليت بيشتري برخوردار است .معموالً هزينههاي مستقيم خاموشي برق
به چهار روش عمده نمايان ميشوند [:]49
الف) کاهش توليد
ب) خرابي تجهيزات يا هزينههاي راه اندازي مجدد
ج) ضايعات مواد اوليه
د) هزينه فرصت بيکار شدن عوامل توليد
عالوه بر موارد فوق ،براي جلوگيري از زيانهاي بالقوه خاموشي ،اقدامات احتياطي مانند خريداري ژنراتورهاي اضطراري،
تغييرات دائمي در طراحي توليد و گسترش ظرفيت تاسيسات براي افزايش انعطافپذيري ،هزينههايي بر مصرفکننده برق
تحميل ميکند .اما در نهايت بايد هزينه اين اقدامات احتياطي با هزينههاي بالقوه خاموشي برق برابر باشد .يکي از روشهاي
اندازهگيري هزينههاي خاموشي برق به جاي اندازهگيري هزينههاي مستقيم ،برآورد هزينهها از طريق ارزيابي اقدامات احتياطي
انجام شده براي پيشگيري از هزينههاي بالقوه است ،اما اين معيار به تنهايي براي محاسبه هزينههاي خاموشي کافي نيست و
احتمال اشتباه در محاسبه هزينه خاموشي وجود دارد [.]47-50
نتايج مطالعهاي که توسط ايالت متحده در سال  2001انجام شده ،نشان ميدهد که خاموشي در بيش از نصف فعاليتهاي
توليدي کوچک کاليفرنيا در ژانويه  ،2001منجر به اختالل در فعاليت شده است .از اين ميزان فعاليت مختل شده% 34/2 ،
کاهش توليد بوده ،که به طور ميانگين حدود  % 6/3کل فروش ماه ژانويه آنها ميباشد .همچنين نتايج اين بررسي حاکي از اين
است که خاموشيهاي برق ،هزينههاي غيرمستقيم قابل توجهي به دنبال داشته است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که در
حدود  % 15/2از فعاليتهاي توليدي در کاليفرنيا و  % 10/5در لسآنجلس ،به دليل اثرات وقوﻉ خاموشي ،ارائه خدمات ارائه
شده با تاخير صورت گرفته است .همچنين فروش توليدات به ميزان  % 13/7در کاليفرنيا و  % 7/7در لسآنجلس ،کاهش داشته
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است ،که دليل آن تاثير مستقيم خاموشي بر مصرفکنندگان بوده است .در اين مطالعه برآورد شده که هزينه غير مستقيم
خاموشيها % 16/9 ،مقدار توليد فعاليتها ،هزينه بر جاي گذاشته است .اين مقدار بيشتر از دو برابر هزينههاي مستقيم ()% 6/3
تحميل شده بر آنها ميباشد .تعداد قابل توجهي از فعاليتها نيز محتمل هزينههاي بلند مدت خاموشي برق هم شدهاند .به
عنوان مثال به ميزان  % 13/6از استخدامهاي جديد نيروي کار کاهش پيدا کرده است و يا برخي از سرمايهگذاريها به تاخير
افتادهاند .همچنين  % 12/8از مديران فعاليتها در کاليفرنيا و  % 13/3در لسآنجلس اظهار کردهاند که مشکالت عرضه برق
باعث شده است که آنها تصميمات جدي براي انتقال کسب و کارشان به خارج از کاليفرنيا بگيرند [.]47-50
در مطالعه [ ]55که به بررسي هزينههاي خاموشي برق ،ناشي از زلزله نورتيج پرداختهاند ،از يک مدل شبيهسازي ساده براي
تخمين هزينههاي مستقيم استفاده شده است .مقدار اختالل عرضه برق شبيهسازي شده در اين مطالعه  8%/3بوده است .مقدار
برآورد آنها از هزينههاي مستقيم  %0/42توليد ميباشد .همچنين آنها از يک مدل داده-ستانده براي تخمين کل هزينههاي
خاموشي برق ناحيه مورد بررسي استفاده کردهاند که نتايج ،حاکي از آن است که کل هزينهها  %0/55توليد است.
در زير نمونهاي از مطالعات انجام شده در مورد هزينههاي خسارت قطع برق ،رضايت مشترکين و غيره که توسط انستيتو
تحقيقاتي برق از مشترکين شرکت برق  Dukeدر آمريکا انجام شده است ،آورده شده است .اين شرکت در آمريکا بيش از دو
ميليون مشترك را سرويسدهي ميکند .در اين تحقيق در مورد هزينههاي خاموشي برق و رضايت مشترکين از در دسترس
بودن برق ،از  2178مشترك خانگي 2229 ،مشترك صنعتي بزرگ و  2798مشترك صنعتي متوسط و تجاري نظر خواهي شده
است .مقدار خسارت تحميلي ناشي از خاموشي به هر مشترك با توجه به نوﻉ مصرف متفاوت ميباشد .در اين بررسي ميزان
هزينه خسارت بهاي هر کيلووات ساعت انرژي در بعد از ظهر روز تابستان براي سال  1992معادل  7/79دالر برآورده شده
است .در اين تحقيق مشخص شده است که حدود  5درصد از هزينههاي خسارت خاموشي کمتر از  5/38دالر و يا باالتر از
 10/10دالر در هر کيلووات ساعت ميباشد .با توجه به برآورد فوق مالحظه ميگردد که خسارت خاموشيها چه تاثير مخربي در
اقتصاد دارد [.]55
همچنين موسسه تحقيقاتي شبکه قدرت الکتريکي ( )EPRIميزان ضرر شرکتهاي برق در اين کشور ناشي از اين
خاموشيها را  26ميليارد دالر در سال تخمين زده است .اين ضررهاي اقتصادي ناشي از خاموشيها گاهي تا حدود  100ميليارد
دالر نيز ميرسد .صنايع سنگين تمايل زيادي به رفع اين خاموشيها دارند .براي نمونه صنايع روباتيک شرکت توشيبا ،بعد از
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تجربه خاموشي  0/4ثانيه متحمل ضرر اقتصادي معادل  500ميليون دالر شد .زيرا وقوﻉ خاموشي موجب از دست رفتن
سنکرونيزم هر ربات و خراب شدن چيپهاي الکترونيکي آنها شد [.]56
تحقيقات متعددي در بخش خانگي بر روي اثرات خاموشي انجام شده است [ .]62-64در تحقيقات انجام شده در مرجع
[ ]62در نيويورك مشخص گرديد که به ازاي  4ساعت خاموشي تقريبا  6-4دالر خسارت براي هر کيلووات ساعت وارد
ميشود .همچنين در تحقيقات انجام شده توسط [ ]63در کانادا ،هر خانوار کانادايي براي جبران خسارت خاموشي در ساعات
عصر در فصول زمستان براي هر  4ساعت در ماه تقريبا  6/6دالر هزينه مينمايد .در مطالعات [ ]64در کاليفرنيا نيز اين رقم
معادل  5/4دالر اعالم گرديده است.
همچنين در مرجع [ ]65مشخص شد که خسارت و هزينه خاموشي در فصول زمستان در بخشهاي صنعتي و تجاري به
ويژه صبحها بيشتر ميباشد .ليکن در بخش خانگي ساعات عصر ،نسبت به خاموشي صبح و بعدازظهرها هزينه خاموشي بيشتر
است .نتايج نشان داد که مصرفکنندگان بهاي زيادي براي خدمات جاري الکتريسيته قائل هستند و حاضر نيستند آن را از
دست بدهند ،مگر آنکه تخفيفهاي قيمتي به اندازه کافي بزرگتر از بار رواني ناشي از دست دادن برق باشد.
بر اساس اطالعات به دست آمده از [ ]65مشخص شد که آگاهي قبلي هزينههاي خاموشي را تا  40درصد کاهش ميدهد.
در اين تحقيقات بين يک ساعت خاموشي با آگاهي قبلي و بدون آگاهي قبلي  1/22دالر تفاوت وجود دارد .همچنين مشخص
گرديد که اثرات خاموشي بسته به ساختار جمعيت مصرفکننده متفاوت است .بدين معني که تغيير در ساختار جمعيت
مصرفکننده تغييرات عمدهاي بر هزينه خاموشي وارد ميسازد .مثال استفادهکنندگان بزرگ که وسايل برقي گرمايشي،
سرمايشي ،پخت و پز قابل توجهي دارند ،نسبت به استفادهکنندگان کوچک که مالک اين گونه وسايل برقي نيستند ،احتماال
خسارات بيشتري متحمل ميگردند .همچنين ساکنان شهري که از وسايل الکترونيکي در سطح گستردهاي استفاده ميکنند
نسبت به ساير مصرفکنندگان که از اين نوﻉ وسايل کمتر استفاده ميکنند ،ارزش باالتري براي قابليت اطمينان سرويس برق
قائل هستند .به عالوه خانوارهايي که برخي از فعاليتهاي کاري خود را درون منزل انجام ميدهند ،و يا در خانه از وسايل
پزشکي براي مداوا استفاده ميکنند و نيز چنانچه خانواده ،گستردهتر باشد ،با هزينه و خسارات خاموشي باالتري مواجه هستند
[.]65
در اين قسمت خالصهاي از نتايج بدست آمده از تحقيقات انجام شده در مورد ارزيابي ارزش خدمات قابليت اطميناني براي
مصرفکنندگان انرژي الکتريکي در ايالت متحده آورده شده است [ .]66اين نتايج بر اساس  28مطالعه انجام شده توسط 10
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شرکت برق در ايالت متحده طي  16سال از  1989تا  2005ميباشد .با جمعآوري نتايج مطالعات انجام شده ،ميتوان
هزينههاي خاموشي مشترك را بر حسب فصل ،روز هفته ،ساعات روز و مناطق جغرافيايي مختلف براي گروههاي مختلف
صنعتي ،تجاري و خانگي برآورد نمود.
در جدول زير ميزان متوسط هزينههاي خاموشي براي سال  2008نشان داده شده است .اين هزينهها خاموشيهاي با مدت
زمان کمتر از  5دقيقه تا  8ساعت را شامل ميشوند .همچنين اين هزينهها سه گروه از مصرفکنندگان شامل مصرفکنندگان
صنعتي و تجاري بزرگ (مصرف بيشتر از  50000کيلووات ساعت در سال) ،مصرفکنندگان صنعتي و تجاري کوچک و
مصرفکنندگان خانگي را شامل ميشوند .در اين جدول ،زمان خاموشي ،عصر يک روز کاري در فصل تابستان ،در نظر گرفته
شده است .در جداول بعدي نيز هزينههاي خاموشي انواﻉ مصرفکنندگان ،در فوصل مختلف زمستان و تابستان ،به ازاي
روزهاي کاري و غير کاري هفته و در طول ساعات مختلف روز آورده شده است [.]66
جدول  :2-1متوسط هزينههاي خاموشي مشتركين در ايالت متحده در سال  2008بر اساس نوع مصرفكننده و نوع
خاموشي برحسب دالر
 8ساعت

مدت زمان خاموشي
 30دقيقه
 1ساعت
 4ساعت

93890
115/2
14/4

59188
72/6
18/2

20360
25/0
25/0

15709
19/3
38/5

11756
14/4
173/1

4768
2173/8
271/7

2696
1229/2
307/3

818
373/1
373/1

610
278/1
556/3

439
200/1
2401

10/7
7/1
0/9

7/8
5/1
1/3

3/9
2/6
2/6

3/3
2/2
4/4

2/7
1/8
21/6

گذرا

هزينه خاموشي
صنايع و مراکز تجاري بزرگ و متوسط
متوسط هزينه در هر خاموشي
متوسط هزينه به ازاي هر کيلووات
متوسط هزينه هر کيلووات ساعت انرژي تامين نشده
صنايع و مراکز تجاري کوچک
متوسط هزينه در هر خاموشي
متوسط هزينه به ازاي هر کيلووات
متوسط هزينه هر کيلووات ساعت انرژي تامين نشده
بخش خانگي
متوسط هزينه در هر خاموشي
متوسط هزينه به ازاي هر کيلووات
متوسط هزينه هر کيلووات ساعت انرژي تامين نشده
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جدول  :3-1متوسط هزينههاي خاموشي مشتركين در ايالت متحده در سال  2008براي انواع فعاليتهاي تجاري در
بعدازظهر تابستان يک روز كاري برحسب دالر
مدت زمان خاموشي
 1ساعت

 30دقيقه

گذرا

41250
70281
214644
164033
96857
58694
71997

25628
44708
135383
104019
60663
37112
45057

8049
16366
46733
37238
20015
13025
14793

6044
12883
36097
29098
15249
10113
11254

4382
9874
27048
22106
11243
7625
8283

4868
9465
10177
6127
6286
4138
3691

2521
5424
5881
3515
3560
2383
2080

615
1707
1895
1110
1085
760
625

434
1285
1436
863
810
575
465

293
935
1052
609
583
420
333

 8ساعت

 4ساعت

هزينه خاموشي
صنايع و مراکز تجاري بزرگ و متوسط
کشاورزي
معدن
ساخت و ساز
توليد
مخابرات
تجارت و داد و ستد
مراکز خدماتي
صنايع و مراکز تجاري کوچک
کشاورزي
معدن
ساخت و ساز
توليد
مخابرات
تجارت و داد و ستد
مراکز خدماتي

جدول  :4-1متوسط هزينههاي خاموشي مشتركين در ايالت متحده در سال  2008بر اساس نوع مصرفكننده ،مدت زمان
خاموشي ،فصل و روز هفته برحسب دالر
مدت زمان خاموشي
 1ساعت

 30دقيقه

گذرا

93890
71228
92361
68543

59188
44656
57097
42025

20360
14828
17411
12220

15709
11318
12963
8977

11756
8363
9306
6347

4768
3414
7753
5443

2696
1866
4223
2846

818
519
1164
711

610
378
846
504

439
265
592
343

10/7
12/6
8/5
10

7/8
9/1
6
7/1

3/9
4/6
2/6
3/1

3/3
3/9
2/1
2/5

2/7
3/2
1/7
2

 8ساعت

 4ساعت

هزينه خاموشي
صنايع و مراکز تجاري بزرگ و متوسط
روز کاري تابستان
اخر هفته تابستان
روز کاري زمستان
اخر هفته زمستان
صنايع و مراکز تجاري کوچک
روز کاري تابستان
اخر هفته تابستان
روز کاري زمستان
اخر هفته زمستان
خانگي
روز کاري تابستان
اخر هفته تابستان
روز کاري زمستان
اخر هفته زمستان
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جدول  :5-1متوسط هزينههاي خاموشي مشتركين در ايالت متحده در سال  2008بر اساس نوع مصرفكننده ،مدت زمان
خاموشي ،فصل و ساعات روز
 8ساعت

مدت زمان خاموشي
 1ساعت
 4ساعت

هزينه خاموشي
 30دقيقه

گذرا

70190
93890
89145

43954
59188
55278

14488
20360
17162

11035
15709
12844

8133
11756
9276

4348
4768
3734

2389
2696
1881

673
818
431

492
610
299

346
439
199

13/6
10/7
11/9

9/9
7/8
8/4

5/2
3/9
3/7

4/4
3/3
3

3/7
2/7
2/4

صنايع و مراکز تجاري بزرگ و متوسط
صبح
بعد از ظهر
عصر و شب
صنايع و مراکز تجاري کوچک
صبح
بعد از ظهر
عصر و شب
خانگي
صبح
بعد از ظهر
عصر و شب

 -1-5-2-2نرمافزارهاي مورد استفاده

در اين قسمت يکي از نرمافزاهايي که براي ارزيابي قابليت اطمينان در ايالت متحده در سطح توزيع استفاده ميشود ،مرور
شده است.
DISREL 

نرمافزار  DISRELبرنامهاي براي محاسبه شاخصهاي قابليت اطمينان براي سيستم توزيع الکتريکي است .اين نرمافزار
ميتواند از اطالعات سيستم مديريت توزيع ( )DMSشبکه براي بهبود مطالعات بهرهبرداري و برنامهريزي استفاده کند [.]19
طراحان شبکهها بين گزينههاي مختلف در پروژهها ،گزينهاي را انتخاب ميکنند که بيشترين منافع را داشته باشد .در
صورتي که برنامهها منجر به ارتقا کيفيت سرويسدهي بشود ،مشترکين نيز راغب به شرکت در تامين هزينهها ميشوند.
محاسبهي قابليت اطمينان سيستم به اپراتورهاي سيستم کمک ميکند تا نقشه راه قابليت اطمينان سيستم را طراحي کنند و
قيمتدهي را براساس خدمات انجام دهند.
نرمافزار  DISRELدر زمينههاي زير کاربرد دارد:
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 محاسبهي شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم
 تعيين تاثير هزينه خروج مشترك
 اندازهگيري منفعت سيستمهاي توزيع و تغيير ساختار فيدر خودکار
 مقايسهي بين گزينههاي مختلف از نظر هزينهي خروج
 کمک به شبکه براي برنامهريزي ،طراحي و بهرهبرداري از تجهيزات سيستم توزيع به صورت اقتصادي
 کمک به پايش برنامهها و اهداف رتبهبندي براساس عملکرد ()PBR1
 آمادهسازي مباني آناليز سود/ريسک تجهيزات
 بهبود تصميمگيري براي سهميهبندي سرمايههاي محدود
 آمادهسازي داده خروج عادي براي تجهيزات مختلف
 مقايسهي بين گزينههاي مختلف استراتژيهاي کليدزني با توالي زماني
اين نرمافزار قابليت مدلسازي پيشرفتهاي دارد که به کمک آن قابليت اطمينان سيستم توزيع را پيشبيني ميکند .آناليز
قابليت اطمينان براي سيستم توزيع الکتريکي ،از نظر کمک به صاحبان شبکه براي برنامهريزي ،طراحي و بهرهبرداري از
تجهيزات توزيع به صورت بهينه ،مهم ميباشد .اين نرمافزار همچنين داراي قابليت مدلسازي اجزاي اصلي يک سيستم توزيع
است [.]19
اين نرمافزار شاخصهاي  ASAI ،SAIDI ،SAIFIو انرژي تغذيه نشده را در دو حالت بعد از شناسايي منابع جايگزين
براي انتقال بار و بعد از انجام عمليات کليدزني مناسب ،محاسبه ميکند .عالوه بر شاخصهاي بيان شده ،اين نرمافزار
شاخصهاي بازه ،مدت زمان و ميزان بار/انرژي قطع شده را محاسبه ميکند .اين شاخصها در مورد زمان کليدزني
خودکار/دستي ،براي ايزوله کردن اجزاي معيوب از سيستم سالم و يا انتقال بارها به يک منبع جايگزين ،تاثيرگذار ميباشند.
با توجه به قابليت انعطافپذيري باالي نرمافزار در مورد آناليز سيستمهاي توزيع ،کاربر ميتواند عمليات کليدزني با زمان
اعمال آنها را مشخص کند و قابليت اطمينان سيستم را محاسبه کند.

1- Performance Based Ratemaking
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اين نرمافزار انديس هزينهي خروج را در صورتي که اطالعات هزينه خروج مشترکين معين شده باشد ،محاسبه ميکند .اين
انديس تاثير بازه ،مدت زمان و ميزان بار قطع شده ،بر روي مشترکين را نشان ميدهد .در اين نرمافزار از استاندارد IEEE

 Std493-1990و  IEEE Std P1366استفاده شده است [.]19
 -1-5-2-3جمعآوري دادهها در صنعت توزيع برق

امروزه به طور کلي مورد پذيرش واقع شده است که درمحيط بهرهبرداري ،شرکتهاي برق بايد به دقت اطالعات مربوط به
تعداد قطعي ،مدت زمان آنها و تعداد مشتريان تحت تاثير از آن را ثبت کنند [ .]5رويکردها و روشها بسته به وجود و پيچيدگي
سيستمهاي اطالعاتي نصب شده مانند سيستم اطالعات مشتري ( ،)CIS1سيستمهاي اطالعات جغرافيايي ( ،)GIS2کنترل
نظارت و سيستم جمعآوري دادهها ( )SCADA3و سيستم مديريت قطعي ( )OMS4متفاوت است .به طور کلي ،سيستم گزارش-
دهي قطعيهاي شرکت برق از اطالعات کليدي به دست آمده از اين سيستمها براي بهبود کامل و صحت اطالعات قابليت
اطمينان استفاده ميکند.
مقايسهي آمار قابليت اطمينان بين شرکتهاي برق به دليل عوامل بسياري ،به دليل فرآيندها و پروسههاي متفاوت جمع-
آوري دادهها متفاوت است .در طول فرآيند محکزني ،ضروري است که به سطح جمعآوري دادهها و حالت پيادهسازي و اجراي
اين سيستمها و فرآيندهاي مرتبط با آنها توجه شود .حتي در ميان شرکتهاي برق که سيستمهاي مشابه دارند ،مانند سيستم
مديريت قطعي يک توزيع کننده خاص ،تفاوتهاي عملکردي به احتمال زياد به دليل سفارشيسازي براي يک شرکت برق
منحصر به فرد و يا تفاوتهاي پروسه رخ ميدهد و اين تفاوتها ممکن است قابل توجه باشند .بدون چنين مالحظاتي،
مقايسهي عملکرد نادرست خواهد بود [.]7

)1- Customer information system (CIS
)2- Geographic information system (GIS
)3- Supervisory control and data acquisition system (SCADA
)4- Outage management system (OMS
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 -1-5-2-4سيستمهاي جمعآوري اطالعات به صورت دستي

به طور معمول ،يک شرکت برق که اطالعات سيستم را به طور منسجم روي کامپيوتر ندارد و با استفاده از نرمافزار آنها را
مورد مطالعه قرار نميدهد ،از يک رويکرد جمعآوري به طور کامل دستي استفاده خواهد کرد .پرسنل در محل ،تعداد مشتريان
تحت تاثير قرار گرفته در طول يک قطعي را برآورد ميکنند .شرکتهاي برق اين برآوردها را با تخمين زمان آغاز قطعي
مشتريان براي تعيين تاثير هر رويداد بر مشتريان ترکيب ميکنند .اين رويکرد نقطهي شروعي را براي بيشتر شرکتهاي برق
در مسير تکامل آنها براي دستيابي به يک سيستم کامال يکپارچه شکل ميدهد ،چرا که بسياري از شرکتهاي برق براي
کمک به بازسازي سريعتر سيستم شروﻉ به جمعآوري اطالعات عملکرد قابليت اطمينان کردهاند [.]6
دادههاي جمعآوري شده با اين سيستمها کمک ميکند که شرکت برق ،مناطق را شناسايي و رديابي کند به خصوص در
سيستمهايي که نگراني قابليت اطميناني وجود دارد .اين نگرانيها ميتواند شامل قطعيهاي مکرر و کاهش رضايت مشتريان
در معرض خاموشي باشد .به طور کلي ،سيستم گزارشدهي دستي تنها قطعيهاي پايدار را رديابي ميکند و قطعيهاي گذرا
ثبت نميشوند .در استفاده از اين روش ،تالشهاي بازيابي صحيح بسيار دشوار ميباشد و زمان قطعي مشتريان به طور مناسبي
کاهش نمييابد [.]7
بدون يک مدل يکپارچه که اتصال هر مشتري به دستگاههاي حفاظتي باالدست در فيدر را فراهم ميکند ،کارکنان شرکت
برق بايد به طور دستي تماسهاي مشتريان را به طور منطقهاي دستهبندي کنند و سپس اين اطالعات را در اختيار پرسنل در
محل براي بازيابي قرار دهند .استفاده از اين روش ممکن است منجر به تامين برق مشتريان از طريق دستگاههاي مختلف که
به طور نامناسب گروهبندي شدهاند ،گردد که در نتيجهي اشتباه ،زمان بازيابي افزايش خواهد يافت .در اين مورد ،پرسنل در
محل بايد با هر مشتري تماس بگيرند تا مطمئن شوند همگي آنها بازيابي شدهاند .اگر فرض بر اين است که همه مشتريان در
منطقه بازيابي شدهاند ،بنابراين برخي مشتريان ممکن است الزم باشد براي گزارش قطعي پيوستهي خود با نهاد مربوط تماس
حاصل کنند [.]14
به طور معمول ،سوابق قطعي توسط پرسنل به صورت دستي با درجات مختلفي از به هنگام بودن وارد يک ديتا شيت يا
پايگاه داده ميشوند و در طول زمان حفظ ميگردند .بسياري از اين سيستمها داراي فرم رايگان ميباشند ،که در نتيجه
خطاهاي گزارش شده به سيستم صرفا از عمل ثبت دادهها به دست ميآيد .عالوه بر اين ،سطح دقت اطالعات ثبت شده براي
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هرقطعي محدود خواهد شد و ممکن است که هميشه شامل اطالعاتي از قبيل دليل قطعي ،دستگاه تحت تاثير ،محل و گستره-
اي از انواﻉ مفيدي از اطالعات نباشد [.]22
با سيستم دستي ،جمعآوري و وارد کردن دادهها ،تحت تاثير عاليق پرسنل در محل قرار خواهد گرفت که آنها صرفا مي-
توانند بهترين تخمين در محل باشند ،که در نتيجه ميتوانند محافظه کارانه ثبت شده باشند (يا بيش از حد خوش بينانه ،يا بيش
از حد بدبينانه) .با اين توصيف ،ماهيت اين نوﻉ رويکرد ،تنها روندهاي کلي را فراهم ميکند و بايد توسط شرکت برق براي
مقايسهي داخلي مورد استفاده قرار گيرد و نبايد براي عملکرد محکزني با ديگر شرکتهاي برق مورد استفاده قرار گيرد ،مگر
اينکه نتايج به وضوح مشخص شده باشند [.]19
 -1-5-2-5سيستم قطعي كامال خودكار

در سوي ديگر ،طيف جمعآوري دادههاي خرابي سيستمهايي هستند که از يک مدل اتصال کامل از مشتريان به
ترانسفورماتورها ،دستگاههاي حفاظتي جانبي ،دستگاههاي حفاظتي خط اصلي و در نهايت بازگشت به سيستم حفاظتي پست
(براي مثال مدار شکنها) و به سيستم انتقال استفاده ميکنند .در اين سيستمهاي پيشرفته ،سيستم مديريت قطعي ()OMS

1

اغلب بر مبناي يک سيستم اطالعات جغرافيايي کامل عمل کرده و در برخي موارد ممکن است شامل اطالعات فراهم شده
توسط يک سيستم گزارشدهي قطعي دستگاه پست زمان واقعي از طريق  SCADAباشد .با استفاده از اين سيستم کامال
يکپارچه ،شرکت برق داراي اين پتانسيل است که شمارش دقيقي از تعداد مشتريان تحت تاثير هر خرابي و همچنين مدت
زمان هر وقفه در خدمات داشته باشد .عالوه بر نصب اين سيستمها ،شرکتهاي برق بايد کارکنان خود را آموزش دهند تا
کارکنان به طور مناسب تمام سيستمهاي جديد را مورد بهرهبرداري قرار دهند و تاثير اقدامات خود را درك کنند .اين فرايند به
همان اندازه مهم ميباشد که سيستم تکنولوژي اطالعات در به دست آوردن اطالعات دقيق قابليت اطمينان مهم است [.]30
استفاده از چنين سيستمهايي ارائهي نتايج به موقع از معيارهاي عملکرد سيستم و روند عملکرد را تسهيل ميبخشد .تجزيه
و تحليل ممکن است براي دستگاههاي خاص و در برخي موارد براي سطح مشتري 2انجام شود .با مدل کامل اتصال به
مشتري ،3شرکتهاي برق نه تنها اطالعات دقيقتري براي ساخت آمار و ارقام قابليت اطمينان خود خواهند داشت ،بلکه توانايي
)1- Outage management system (OMS
2- Individual customer level
3- Full customer connectivity model
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ترکيب کردن تماسهاي مشتري را به طور خودکار دارند و در نتيجه خرابيهاي تجهيزات در يک زمان بررسي ميگردند.
هنگامي که مشکل حل شد و دستگاه بازيابي گرديد ،تمام مشتريان از طريق اين دستگاه دوباره بازيابي شده در نظر گرفته مي-
شوند .مدل اتصال به شرکتهاي برق اجازه ميدهد تا به بازيابي جزئي يا گام به گام بخشهايي از فيدر بپردازند و به درستي
مدت زمان قطعي هر مشتري در سراسر فعاليتهاي بازيابي مشخص ميکند [.]32
بيشتر شرکتهاي برق که مدل اتصال و سيستم مديريت قطعي دقيقتر و پيچيدهتري را پيادهسازي کردهاند دريافتهاند که
آمار و ارقام قابليت اطمينان بدتر شده است .در بسياري از موارد ،سيستمهاي جديد ،شرکتهاي برق را قادر ميسازند تا به طور
کامل تعداد مشتريان تحت تاثير هر قطعي خدمات و همچنين مدت زمان قطعي خدمات را به دليل ثبت زمانهاي دقيق شروﻉ
و پايان قطعيها محاسبه کنند .به جاي اينکه دليلي براي پيادهسازي نکردن چنين سيستمهايي در نظر گرفته شود ،روشهاي
دقيقتر ،قابليتهاي بسياري براي شرکت برق به منظور توسعهي يک تصوير بهتر از ناحيهي خرابي و همچنين بزرگي قابل
مقايسهي خرابيها براي اولويتبندي ارائه ميکنند .عالوه بر اين ،اين سيستمها کمک خواهند کرد که شرکت برق هزينههاي
خود را بهينه کنند و پاسخگوي چالشهاي فزايندهي ناشي از بررسي موشکافانهي مقرراتي و مشتريان باشد.
 -1-5-2-6پيادهسازي سيستمهاي قطعي مختلف

تکنولوژيها ،سيستمها و فرآيندهاي کنوني استفاده شده توسط شرکتهاي برق مختلف بر مبناي محركهاي مختلف
خاص شرکت برق و در نتيجهي سالها بهرهبرداري از سيستمهاي برق ميباشند .تا زمان دسترسي گسترده به سيستمهاي
مديريت قطعي در سال  ،1990بهرهبرداري دستي از سيستم کافي در نظر گرفته ميشد .همانطور که کميسيونهاي خدمات
عمومي و مشتريان خواستار اطالعات بهتر ميشدند ،شرکتهاي برق توسعهي سيستمهاي پيشرفته که قابل پيادهسازي بودند را
درخواست ميکردند .بسياري از اين سيستمها ميليونها دالر هزينه و سالها زمان براي پيادهسازي نياز داشتند .بدون توجه به
دليل براي پيشرفت در اجزاي فرايند مديريت قطعي شرکت برق ،شرکت بايد اين پيشرفتها را براي ارائهي بهبود دقت و زمان
پاسخ اعمال ميکرد [.]23
همانطور که يک شرکت برق پيشرفتهاي سيستم را براي نقشهبرداري ،سيستم اطالعات مربوط به مشتري ،امکانات
رديابي ،مديريت کار يا ديگر سيستمهاي مرتبط در نظر ميگيرد ،بايد مزاياي اضافه شده و پيشرفتهايي که ميتواند با ايجاد يا
ادغام اين سيستمها با سيستم مديريت قطعي به دست آيد را در نظر بگيرد.
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همهي سيستمهاي مديريت قطعي بر روي چند مولفهي کليدي تکيه ميکنند:
 مدل اتصال از مشتري به منبع تغذيه ،اعم از:
 )1ارتباط بين ترانسفورماتور ،دستگاهها و مشتريان
 )2مدل  GISکامل و دقيق ،از جمله توقف تدريجي

1

 گزارش قطعي و خرابي مشتري از:
 )1تماس نمايندهي خدمات مشتري
 )2واحد تشخيص صدا (تلفن گويا)

2

 )3گزارش خرابي پشتيباني شده از برنامههاي کاربردي وب
 )4دستگاه گزارش خرابي خودکار
 اسکادا ()SCADA
 )1دستگاههاي اتوماسيون پست
 )2دستگاههاي اتوماسيون توزيع
 دستگاه خواندن گزارش خرابي خودکار
 تجزيه و تحليل گزارش وقايع خرابي يا قابليتهاي گروهبندي ،به عنوان مثال ،گروههاي مشتري ،گروههاي
ترانسفورماتور و يا گروههاي دستگاههاي حفاظتي
 )1از طريق بليطهاي خرابي نسخهي چاپي
 )2از طريق پايگاه الکترونيکي با ورودي:
 از طريق پايانههاي دادههاي تلفن همراه
 از طريق وارد کردن حوادث به طور دستي

1- Phasing
)2- Interactive voice recognition unit (IVR
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همهي مولفههاي کليدي باال براي يک سيستم مديريت قطعي ميتواند در بسياري از روشهاي مختلف ،با سطوح مختلف
دقت و کامل بودن فراهم گردد .بيشتر شرکتهاي برق زماني که مدلها يا سيستمهاي پيچيدهتر را پيادهسازي ميکنند ،آمار و
ارقام قابليت اطمينانشان به دليل افزايش دقت جمعآوري دادهها بدتر ميگردد [.]12
نياز به داشتن نقشههاي دقيق در قالب الکترونيکي ميتواند محرکي براي پيادهسازي فرآيندهاي جديد يا بهبود فرايند جمع-
آوري خرابيها باشد .با پيادهسازي يک سيستم اطالعات جغرافيايي ( ،1)GISشرکت برق ميتواند اين اطالعات را براي بهبود
بيشتر مدل اتصال و فرايند مديريت قطعي مورد استفاده قرار دهد .توجيه هزينه براي  GISو سيستم مديريت قطعي ،توانايي
استفاده از مزاياي اضافه شدهي اين سيستمها که با يکديگر به منظور بهبود راندمان شرکت برق و خدمات به مشتريان ميگردد
در نظر گرفته ميشود [.]62
از سوي ديگر ،براي آن دسته از شرکتهاي برق که در حال حاضر داراي چنين سيستمهايي نيستند و يا نميتوانند هزينهي
خريد و پيادهسازي يک سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISرا توجيه کنند ،ايجاد اتصال توسط خود شرکت بر مبناي قابليت
گروهبندي تماسهاي خرابي که ميتواند بهرهوري پرسنل اعزام شده را بهبود بخشد و زمانهاي بازيابي خرابي را کاهش دهد
ممکن است توجيه گردد [.]23
جمعآوري به موقع و منظم اطالعات خرابي موضوﻉ کليدي ميباشد .حتي پيچيدهترين سيستمهاي مديريت خرابي و به طور
کامل کامپيوتري شده 2تنها ميتوانند خرابيهاي مشتري وارد شده در سيستم را تجزيه و تحليل و گروهبندي کنند .در صورتي-
که محدوديت در تعداد تماسهاي مشتري که نمايندگان خدمات مشتري يا سيستمهاي تلفن گويا ميتوانند در يک دورهي
معين وارد سيستم کنند وجود داشته باشد ،يا تماسهاي خرابي وارد شده در سراسر قلمرو پراکنده باشد OMS ،ممکن است
تعداد بليطها يا دستورهاي مشکل را براي ديسپاچينگ و رديابي کاهش ندهد .شرکتهاي برق با تواناييهاي گزارشدهي
خرابي محدود ممکن است به راحتي قادر به توجيه هزينهي بودجه براي تعداد افزايش يافتهي نمايندگان خدمات مشتري يا
پيادهسازي سيستمهاي تلفن گويا ( )IVRباشند [.]22
عالوه بر اين ،همانطور که شرکتهاي برق مدل اتصال و روشهاي گزارشدهي خرابي خود را بهبود ميدهند ،تاکيد
بيشتر ميتواند به توجيه گسترش قابليتهاي سيستم مديريت قطعي ( )OMSبيانجامد .سيستم مديريت قطعي ( )OMSهم
)1- Geographic information system (GIS
2- Fully-computerized
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ميتواند در سطح خانه به طور مستقيم توسط شرکت برق پيادهسازي و توسعه داده شود و هم توسط يک ارائه دهندهي OMS

که ميتواند بهترين استفاده را از مدل اتصال و فرايند گزارشدهي قطعي موجود شرکت برق برد ،تهيه گردد [.]5
 -1-5-2-7ارزيابي تاثير تغييرات فرايند مديريت خرابي

به محض پيادهسازي يک سيستم مديريت خرابي خودکار ،شاخصها به احتمال زياد در نتيجهي روشهاي متفاوت در
اندازهگيري حوادث قطعي برق تغيير خواهند کرد .بنابراين ،سطوح شاخص ممکن است بدتر بودن سيستم را نشان دهد که اين
موضوﻉ ناشي از جمعآوري دادههايي است که قبال جمعآوري نشده بودند و يا ممکن است به دليل دقت بيشتر در فرآيند جمع-
آوري دادهها باشد .روشهاي گوناگوني پيادهسازي شدهاند که سعي در اندازهگيري اثر تغيير فرايند دارند [.]5
همانطور که درشکل زير نشان داده شده است ،تاثير  OMSدر معيارها آشکار است .اين موضوﻉ ممکن است به نوعي در
گزارش "باال بردن "1در نظر گرفته شود .به عبارت ديگر ،در حالي که سيستم همان کار را انجام ميدهد ،تاثير نتايج فرآيند در
معيارهاي عملکرد ظاهرا متفاوت است .درشکل  ،18-1باال آمدگي ( )upliftکه ميتواند به نظم و انضباط گزارش نسبت داده
شود نشان داده شده است [.]6

1- Uplift
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شكل  :18-1مقايسه ماهانه قبل و بعد از پيادهسازي  :OMSقطعيها و SAIDIهاي ماهانه

شكل  :19-1تاريخچه عملكرد قبل و بعد از باالآمدگي SAIDI :و قطعيها

يکي ديگر از روشهاي ارزيابي تاثير تغييرات گزارشدهي سيستم ،افزايش ميانگين ميباشد .براي استفاده از روش افزايش
ميانگين ،ميانگين جاري عملکرد هر سال محاسبه ميشود.
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شكل  :20-1ميانگين جاري SAIDI

شكل  :21-1ميانگين افزايش يافته  : SAIDIشروع سالهاي مختلف

 -1-5-2-8ريسک و ارزيابي ريسک

بسياري از کاراييهاي مرتبط با مديريت ريسک در شبکه توزيع انجام شده بر مباحث قابليت اطمينان تمرکز کردهاند که اين
موضوﻉ قابل درك است زيرا برق از طريق ساختار شبکه توزيع انتقال مييابد و اين بخش براي مراجع تنظيمکننده اين کشورها
بسيار مهم است .اما شرکتهاي توزيع با معيارهاي تصميمگيري مهم ديگري در رابطه با ريسک کسب کار خود مواجه هستند
که معموال شامل ريسک غير محسوس مثل ايمني ،اثرات محيطي و اعتبار شرکت است [.]4
شرکتهاي توزيع تاييد ميکنند که آنها با شکلهاي مختلف ريسک برخورد دارند .مطالعاتي در مورد ريسکهاي که شرکت
توزيع با آن مواجه هستند صورت گرفته است .نتيجه اين مطالعات در جدول نشان داده شده است .تمام اين ريسکها در
موقعيت فعلي قابل اعمال نيستند اما دسته بندي بدست آمده از تمام ارزيابي ريسکها را هنگام پرداختن به ريسک شرکتهاي
توزيع ،بايستي در ذهن نگه داشت [.]4
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جدول  :6-1دسته بندي پيامدهاي ريسک

دسته بندي پيامدهاي ريسک








ريسک اقتصادي
ريسک ايمني
ريسک محيطي
ريسک کيفيت تغذيه
ريسک خوشنامي
ريسک آسيب پذيري
ريسک قانون گذار

ريسکهاي مختلف مي توانند داراي اثر متفاوت باشند .ميتوان براي دستهبندي ارائه شده ريسکها سه نوﻉ اثر تعريف کرد:
 اثر محلي  :بيانگر حالتي است که يک المان مشخص تصادف يا حادثهاي متمرکز را بوجود آورد.
 اثر در مقياس سيستم :بياگر حالتي است که خرابي يک المان يا بخشي از سيستم ،اثر گستردهاي را بربخش
وسيعي از سيستم بوجود ميآورد.
 اثر در مقياس شرکت :بيانگر ريسکهايي است که بر روي پايه هاي تجاري اثر ميگذارد .که ميتواند در نتيجه
يک اثر محلي با سيستمي باشد و يا در اثر يک پيشامد مستقل بوجود آيد.
روشهاي اصلي آناليز ريسک در جدول ( )1-7نشان داده شدهاند .براي روشهاي آناليز مبتني بر مدل روشهاي متنوعي با
توجه به سناريوي مورد مطالعه وجود دارد.
جدول  :7-1دسته بندي روشهاي آناليز ريسک
دسته بندي

نوﻉ آناليز

شرح

روش هاي نمونه

روشهاي ساده شده آناليز
ريسک

کيفيتي

آناليز غير رسمي ريسک مثل بحث
گروهي  ،سيال سازي ذهن1

آناليز خام ريسک ،جلسات سيالسازي ذهن

روشهاي استاندارد آناليز
ريسک

کيفيتي و کميتي

روشهاي رسمي تر آناليز ريسک
استفاده ميشود

روشهاي مبتني بر مدل آناليز
ريسک

کميتي

روشهاي رسمي

آناليز ريسک با استفاده از HAZOP

ماتريس ريسک
آناليز درخت اتفاقات ،آناليز قابليت اطمينان
شبکه  ،bayesianروشهاي محک زني

1-Brain storming
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 -1-5-3بهبود پايايي
بخش پايايي انرژي و توزيع توان 1در دپارتمان انرژي آمريکا ،برنامهاي را با عنوان سرمايهگذاري در شبکه هوشمند تحت
يکي از مادههاي قانوني تصويبي در سال  2009در نظر گرفت .اين برنامه شامل  99پروژه با بهکارگيري فناوريهاي شبکه
هوشمند ،ابزارها و روشهاي نوين براي انتقال و توزيع توان و نيز سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته بود .از ميان  99پروژه48 ،
پروژه مرتبط با ارتقاي پايايي سيستم توزيع بودند .بهطورکلي اين پروژهها يکي از اهداف زير را دنبال ميکنند [:]65-70
 -1کاهش فرکانس قطعيهاي دائمي و موقت
 -2کاهش مدتزمان قطعيها
 -3کاهش هزينههاي نگهداري و بهرهبرداري مرتبط با مديريت خروجيها
در اينجا ،اطالعات خالصهاي از اين پروژهها ارائه ميگردد .اين پروژهها با هدف اتوماسيون شبکه توزيع است که شامل
يکپارچهسازي شبکههاي مخابراتي ،سيستمهاي کنترلي ،اطالعاتي و افزارهاي ميداني ميشود .عالوه بر اين ،تست و ارزيابي
کلي براي اتوماسيون اين شبکه ضروري است .بهطور مثال رلههاي هوشمند ،کليدهاي خودکار در فيدرها و سيستمهاي مديريت
توزيع ميتواند براي يافتن محل خطا ،ايزوله کردن آن و بازيابي توان به کار گرفته شود .بنابراين يکپارچه کردن و هماهنگي
اين تجهيزات و نيز اطمينان حاصل کردن از عملکرد صحيح هر تجهيز بهصورت جداگانه بخشي از برنامه کاربرد آنها است
[.]73
 -1-5-3-1شبكههاي مخابراتي

شبکههاي مخابراتي براي سيستمهاي توزيع امکان جمعآوري داده از سنسورها ،تحليل آنها و نيز ارسال سيگنالهاي
کنترلي را براي بهرهبرداري از تجهيزات فراهم ميکنند .بنابراين اپراتورهاي شبکه با استفاده از اين شبکهها قادرند پخش بار و
توزيع توان را در شبکه کنترل و به مسائل پايايي رسيدگي کنند.
اغلب شرکتهاي توزيع قادرند از سيستمهاي چند اليه براي ايجاد ارتباط بين سيستمهاي کنترلي و اطالعاتي استفاده کنند.
معموال اليه اول بين سيستمهاي مديريت توزيع و پست ارتباط برقرار ميکند و شامل سيستمهاي مخابراتي مايکرويو  ،فيبر

1-Office of Electricity Delivery and Energy Reliability
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نوري و سرعت باال ميشود .تعدادي از شرکتهاي برق از سيستمهاي نظارت بر جمعآوري داده و کنترل 1استفاده ميکنند .اليه
دوم شبکه معموالً پستها را به افزارهاي ميداني متصل ميکند و از بيسيم يا مخابرات تله موج 2استفاده ميکند [.]75
 -1-5-3-2سيستمهاي كنترلي و اتوماسيون

اتوماسيون توزيع امکان نظارت و کنترل تجهيزات از راه دور در شبکه توزيع شرکتهاي برق را فراهم ميآورد و اين امکان
از طريق تصميمگيري خودکار ،عيب يابي سريعتر و موثرتر و بازيابي سيستم قابل انجام خواهد بود .اتوماسيون توزيع متشکل از
سيستمهاي مرکزي کنترل و نظارت ،از قبيل سيستمهاي توزيع اسکادا يا سيستمهاي مديريت توزيع ميباشد .تجهيزات اين
کارايي شامل واحدهاي ترمينال از راه دور ،دستگاههاي هوشمند الکترونيکي مانند قطع کننده مدار ،کليدها ،خازنها و
ترانسفورماتورها ميباشد .مهمترين هدف اتوماسيون توزيع ،کاهش سطح ولتاژ در سمت مصرفکننده نهايي است .آنها همچنين
براي ايزوله کردن خطا نيز عمل ميکنند به نحوي که اثرات منفي آن بر بخشهاي ديگر از شبکه اعمال نشود .اتوماسيون
توزيع قابليتهاي جديدي همچون ثبت آالرم و سوئيچينگ خودکار را ارائه ميدهد ،که منجر به بهبود بخشيدن در تشخيص
خطا ،ايزوله نمودن و بازيابي شبکه ميشود ،که به نوبه خود کمک خواهد کرد که تعداد و طول مدت خاموشي مشتري کاهش
يابد [.]73
 سطوح اتوماسيون شبکههاي توزيع
در قسمت قبل راجع به اتوماسيون سيستم توزيع و کاربرد آن در جدا کردن خطا و بازيابي سيستم مطالبي ذکر شد .اجراي
سيستم اتوماسيون را ميتوان در سه سطح طبقه بندي کرد .اين سه سطح عبارتند از پست ،فيدر و مشترکين.
 اتوماسيون در سطح پستها
با داشتن سيستم توليد و انتقال قابل اطمينان ،نخستين گام براي بهبود کيفيت منبع ،اتوماسيون در سطح پست توزيع
ميباشد .اتوماسيون پست شامل کنترل ولتاژ باس ،کنترل جريان باس ،کنترل جريان در ترانسفورماتورهاي موازي پست ،جبران
سازي افت ولتاژ خط و بستن مجدد کليدها به طور اتوماتيک مي باشد .اين عمليات بر اساس اطالعات جمع آوري شده از

1-SCADA
2-Power Line Carrier
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وسايل موجود در پستها انجام ميگيرد .عمل پردازش توسط کنترل کننده پست ( RTUهوشمند) صورت ميگيرد .همچنين
اتوماسيون پست و قراردادن  RTUدر پست ،قابليت مانيتورينگ ولتاژ باس و نيز ميزان جريان عبوري را فراهم ميکند [.]75
 اتوماسيون در سطح مشترکين
اخيراً در بين شرکتهاي توزيع جهت جلب رضايت مشتريان رقابت شديدي به وجود آمده و هر شرکت سعي در جلب
رضايت هر چه بيشتر مشتريان دارد .با بهبود سرويس دهي خصوصاً در مورد بارهاي صنعتي مهم و حساس و نيز مشترکان
تجاري ،ميتوان رضايت مشترکين را باال برد .اين کار با اجراي سيستم اتوماسيون در سطح مشترکين صورت مي گيرد .اين کار
از طريق نصب سيستم  AMRانجام ميشود .اين تجهيزات عالوه بر اندازهگيري دادهها ،اطالعات مربوط به اعالم قطعي و
بازيابي را تهيه ميکنند و پيغام قطعي و تأييد بازيابي را به صورت زمان واقعي ارسال ميکنند .همچنين تعداد خاموشيهاي
گذراي صورت گرفته در طول يک دوره زماني مشخص در سيستم توزيع را ثبت ميکنند .کاربرد اين سيستم در زمينه مديريت
اتفاقات ،ارسال پيغام رخداد خاموشي و بازيابي به مرکز کنترل ميباشد [.]74
 اتوماسيون در سطح فيدر
اتوماسيون فيدر توزيع شامل مانيتورينگ و کنترل دستگاههاي قرار گرفته بر روي فيدرها است .اين تجهيزات عبارتند از:
ريکلوزرهاي خط ،سوييچهاي قطع بار ،سکشنااليزرها ،بانکهاي خازني و رگوالتورهاي خط .از کاربردهاي اصلي اتوماسيون
فيدر ميتوان سوييچينگ اتوماتيک فيدر را نام برد .از سوييچينگ اتوماتيک براي مکانيابي خطا ،جدا کردن آن ،تشخيص
خطاهاي فيدر ،بازيابي توان به قسمتهاي سالم فيدر استفاده ميشود.
اتوماسيون فيدر شامل جداسازي اتوماتيک فيدر هنگام عيبيابي ،ايزوله کردن محل خطا ،برقراري مجدد سرويس ،تجديد
ساختار فيدر ميباشد .به طور کلي کنترل و مانيتورينگ فيدرهاي توزيع اين قابليت را به اپراتور ميدهد که وضعيت فيدرها را بر
روي کامپيوتر مشاهده کرده و ريکلوزرها ،سکسيونرها و همچنين کليدهاي ارتباطي را کنترل کند .به عالوه کنترل از راه دور
کليدهاي تقسيم کننده و کليدهاي ارتباطي اين امکان را فراهم ميکند که بار بين ترانسها به صورتي تقسيم شود که بار روي
هر ترانس بيشتر از ظرفيت آن نباشد .در بين سطوح اتوماسيون در شبکه توزيع ،اتوماسيون در سطح فيدر براي تشخيص و
مکانيابي خطا ،جدا کردن قسمت خطادار و بازيابي توان از اهميت خاصي برخوردار است ،بنابراين در اين قسمت راجع به اين
سطح از اتوماسيون و کاربرد آن در سيستم مديريت اتفاقات بيشتر بحث خواهد شد [.]73
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کليدزني خودکار در فيدرها از طريق ايزوله کردن خودکار و بازآرايي بخشهايي از فيدر توزيع با استفاده از سنسورها،
کنترلها ،کليدها و سيستمهاي مخابراتي انجام ميشود .کليدهاي خودکار فيدرها ميتوانند در پاسخ به شرايط خطا که بهصورت
محلي يا از طريق اطالعات کنترلي ارسال شده از مکانهاي ديگر شناسايي شده است ،عمل کنند .استفاده از اين تجهيزات
خودکار موجب کاهش تعداد مشترکيني که در اثر خطا دچار قطعي دائمي شدهاند ميشود و يا اينکه ميانگين مدت قطعي را
بهطور کلي کاهش ميدهد .اين کاربرد بستگي به عواملي همچون چيدمان فيدرها (شعاعي ،حلقهاي و شبکهاي) ،شرايط
بارگذاري ،تعداد بخشهايي از فيدرها که تحت تأثير قرار گرفته است و روشهاي کنترلي مورد استفاده دارد [.]72
بهطور کلي ،روشهاي خودکارسازي به دو دسته تقسيم ميشوند :مرکزي و غيرمرکزي .کليدزني مرکزي شامل سيستمهاي
مديريت توزيع يا  SCADAميشود تا عملکرد افزارهاي خودکار را در ميان چندين فيدر هماهنگ کند .کليدزني غيرمرکزي
(که گاهي کليدزني مستقل يا توزيع شده نيز ناميده ميشود) از اطالعات کنترلي محلي استفاده ميکند تا تجهيزات خودکار را بر
اساس منطق کليدزني از پيش تعيين شده بهرهبرداري کند .بسياري از پروژهها از ترکيب اين دو روش استفاده ميکنند [.]74
زماني که براي انجام اين اقدامات صرف ميشود بستگي به توالي حوادث ،افزارهاي ميداني و ميزان تأخير در سيستمهاي
مخابراتي دارد .سيستمهاي مرکزي فاکتورهاي بيشتري را در تعيين استراتژي کليد زني در نظر ميگيرند و مدت طوالنيتري
براي انجام آن صرف خواهد شد .سيستمهاي توزيع شده معموالً بين فيدرهاي از پيش تعيين شده کليدزني ميکنند و اقدامات
مربوطه را سريعتر انجام ميدهند .انتخاب تجهيزات و نيز روش پيادهسازي اتوماسيون بستگي به پروژه و اهداف آن دارد.
پروژههايي که در ارتباط با مشتريان اندك اما حساس به قطعي هستند ،معموالً از روش توزيع شده استفاده ميکنند .درحاليکه
پروژههاي که هدف آنها بهبود پايايي براي گروه بزرگتري از مشترکين است ،معموالً از روش مرکزي بهرهمند ميشوند.
جنبههاي ديگر مدرن کردن سيستم توزيع مانند کنترل ولتاژ ،کنترل توان راکتيو و مديريت تجهيزات بر تصميمات
سرمايهگذاري در روشهاي کليدزني فيدرها مؤثر خواهد بود [.]73-75
بسياري از شرکت هاي برق در حال مجهز کردن کليدهاي توزيع به کنترل اتوماسيون هستند و يا اينکه کليدهاي جديد را با
کليدهايي داراي اين قابليت تعويض ميکنند .پکيجهاي کنترلي شامل کامپيوترها ،واسطهاي کاربر و سيستمهاي مخابراتي
ميشود که تجهيزات را قابل برنامهريزي و کنترل از راه دور مينمايد .اين افزارها داراي اين قابليت هستند که از سنسورهاي
جريان و ولتاژ براي تشخيص خطا استفاده کنند .کنترلکنندهها کليدها را به صورت مستقل و يا در ترکيب با ساير کليدها باز و
بسته ميکنند .اين قابليت براي متعادلسازي بار فيدرها در طول عمليات و جلوگيري از آسيب به تجهيزات ضروري است [.]72
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پکيجهاي کنترلي ميتوانند به وسيله اپراتورها يا سيستمهاي مديريت توزيع از راه دور مورد بهرهبرداري قرار گيرند .بسته به
نيازهاي خاص ،پکيجهاي کنترلي ميتوانند الگوريتمهاي پيچيدهاي داشته باشند که به شرايط متغير سيستم يا اهداف
بهرهبرداري پاسخ دهند .بهطور مثال در هنگام وقوﻉ طوفانهاي جدي ،باز و بست کليدها ميتواند غيرفعال شود زيرا اکثر خطاها
در اين زمان با باز و بست رفع نميشود و تنها جريان خطا چندين مرتبه از سيستم عبور ميکند.
سيستمهاي مديريت توزيع منابع مختلف داده از سنسورها ،مانيتورها و ديگر تجهيزات ميداني را جمعآوري ميکنند تا شرايط
شبکه را ارزيابي و کنترل کنند .اين سيستمها معموال براي مانيتور کردن تجهيزات فيدرها در هنگام عمليات کاربرد دارند.
همچنين مدل ديناميکي سيستم توزيع را به صورت بههنگام به اپراتور عرضه ميدارد تا شرايط سيستم را بهتر کنترل کند.
ابزارهاي ديداري امکان رؤيت تغيير در بار سيستم ،خروجي و مسائل تعميرات و نگهداري را به اپراتورهاي سيستم ميدهد .اين
سيستمها قابليت استفاده براي کنترل توان راکتيو و ولتاژ را دارند و به اين ترتيب تعمير و بهرهبرداري از سيستم را کاراتر
ميسازد [.]69
سيستمهاي مديريت خروجي ،ابزارهاي مديريت اطالعاتي هستند که گزارشهاي خروجي را تحليل ميکنند تا گستره
خروجيها و محل خطا را تعيين کنند .اين سيستم اطالعات را بر اساس محل و زمان تماسهاي مشترکين ،هشدارهاي
کنتورهاي هوشمند و اطالعات خطا از پستها و تجهيزات نظارتي بر خطوط فيدرها ارزيابي ميکند .به طور معمول ،اين سيستم
از سيستمهاي اطالعات جغرافيايي استفاده ميکنند .خروجيهاي اين سيستم به اپراتورهاي تعمير و بهرهبرداران شبکه در زمان
مواجهه با خطا کمک شاياني مينمايد .اين سيستم را ميتوان با سيستم مديريت توزيع يکپارچه کرد.
تجهيزات ميداني مجموعهاي از فناوريها را شامل ميشود که در فيدرها و پستها نصب ميشود تا جريان توان را در شبکه
مديريت کند .بهرهبرداري از اين تجهيزات ميتواند با سيستمهاي مديريت اطالعات براي نيل به اهداف مورد نظر در پايايي
سيستم يکپارچه شود [.]69
رلههاي هوشمند و دستگاههاي تحليل خطا به همراه سيستمهاي مديريت توزيع دقت زيادي را در يافتن محل خطا و
تشخيص دليل آن فراهم ميکنند .نشانگرهاي خطاي راه دور به اپراتورهاي شبکه در هنگام خطا هشدار ميدهند .رلههاي
هوشمند اطالعات دقيقتري را در مورد خطا فراهم ميکنند .در قطعيهاي موقت ،شرکتهاي برق ميتوانند از اطالعات
جمعآوري شده از خطا استفاده کنند تا اقدامات اصالحي (مثال کليدزني خودکار يا مديريت پوشش گياهي) را انجام دهند و بدين
ترتيب احتمال وقوﻉ خطاهاي دائمي را کاهش دهند.
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حسگرهاي سالمت تجهيزات بر شرايط آنها نظارت و پارامترهايي مرتبط را اندازهگيري ميکند ،مثال حسگرهاي
اندازهگيري دماي روغن ترانسفورماتور که خرابيهاي آينده را پيشبيني ميکند .اين افزارها معموال در پستها و تجهيزاتي
نصب ميشود که خرابي آنها منجر به تأثيرات جدي براي مشترکين و شرکت توزيع ميگردد .يک مثال ديگر از اين تجهيزات،
حسگر اندازهگيري بار در فيدري خاص است که در هنگام عبور از مرز تعيين شده هشدارهايي را به اپراتورهاي شبکه اعالم
ميکند [ .]69کنتورهاي هوشمند نيز قابليت ارسال هشدار خروجي واحدها را به سيستم مديريت خروجي دارند .اين قابليت
امکان استفاده بهتر از کارکنان تعميرات تجهيزات و صرفهجويي در وقت و هزينه را فراهم ميکند .با کاربرد اين دستگاه نيازي
به تماس مشترکين و استفاده از دادههاي مرتبط با آنها براي ارزيابي گستره خطا نيست.
شکل  22-1خالصهاي از تعداد پروژههايي که در زمينه تجهيزات مختلف در حال انجام است را نشان ميدهد .همانطور
که از اين شکل قابل دريافت است ،رويکرد شرکتها به سمت کليدهاي خودکار در فيدرها بوده است .در بسياري از پروژهها ،از
تعداد محدودي کليد خودکار قبل از تصميمگيري براي سرمايهگذاري بيشتر در اتوماسيون شبکه توزيع استفاده کردهاند [.]68
شکل  23-1تعداد کليدهاي بهکاربرده شده در پروژههاي مختلف را نشان ميدهد .همانطور که اين شکل نشان ميدهد،
بيشتر شرکتهاي توزيع از تعداد کليد محدودي ،بهطور مثال  3-2کليد در هر فيدر استفاده کردهاند تا يکپارچگي سيستمهاي
اطالعاتي و کنترلي خود را بررسي کنند .نمونهاي از برنامههاي اتوماسيون شبکه توزيع در بخش بعدي ارائه ميگردد.

شكل  :22-1تعداد پروژههاي بهبود پايايي با هوشمند كردن سيستم توزيع
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شكل  :23-1تعداد كليدهاي خودكاري كه شركتهاي توزيع مختلف براي بهبود پايايي سيستم خود بهكاربردهاند.

در اين قسمت ،تعدادي از برنامههاي بهبود پايايي شرکتهاي توزيع مختلف که تحت نظارت  NYISOيا  CPUCفعاليت
ميکنند ،مرور ميشود [.]70
 -1-5-3-3طراحي سيستم توزيع در جزاير النگ

در گزارشي که توسط  LIPAتهيه شده است ،معيارها و روشهاي برنامهريزي سيستم در اين ناحيه شرح داده شده است.
اين شرکت مالک سيستم انتقال اين منطقه و نيز نهاد خدمت رسان به بار است که تحت نظارت  ISO-NE ،NYISOو PJM

فعاليت ميکند .روشهاي اتخاذ شده توسط اين شرکت بايد با الزامات  ISO-NE ،NYISO ،NYSRC ،NPCC ،NERCو
 PJMمنطبق باشد [ .]72در هنگام برنامهريزي سيستم توزيع گزينههاي زير براي هر نياز مشخص در نظر گرفته ميشود:
 افزايش سطح ولتاژ سيستم توزيع (بهطور مثال از  4 kVبه )13 kV
 توليد پراکنده
 بار قابلکنترل
 افزارهاي ذخيره انرژي
در اين قسمت معيارهاي طراحي پستها و خطوط در اين شرکت توزيع بيان و سپس برنامههايي که اين شرکت براي
ارتقاي پايايي سيستم توزيع خود و نيز پاسخگويي به نيازهاي مشترکين در نظر گرفته است ،شرح داده ميشود [.]71
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 معيارهاي طراحي
ترانسفورماتورهاي پست توزيع در مقدار نامي خود ميزان بارگذاري معيني مطابق استاندارد  ANSIدارند که بر اساس ميزان
مجاز وجود نقاط داغ داخلي و دماي روغن تعيين ميشود .اطالعات تست کارخانه سازنده و منحني بارگذاري  24ساعت هر
تجهيز در يک برنامه کامپيوتري براي محاسبه سطح مجاز بارگذاري استفاده ميشود .مقادير نامي ترانسفورماتور براي بارگذاري
نرمال ،اضطرارهاي طوالني مدت و کوتاه مدت بر اساس مدت زمان تعيين شده براي عمر ترانسفورماتور و منحني بار تعيين
ميشود [.]71
در هنگام اضطرارهاي مرتبط با وقوﻉ خطا در ترانسفورماتور توزيع ،بار ترانسفورماتور به ترانسفورماتور مجاور منتقل ميشود.
در اين هنگام براي جلوگيري از اضافه باري ترانسفورماتور مجاور ،بار بايد از طريق شش کليد دستي يا بيشتر به قسمتهاي
ديگر منتقل شود .کل شبکه بايد پس از  24ساعت در مقادير کمتر از مقدار نامي خود بهرهبرداري شود .اگر انتقال بار به
ترانسفورماتور مجاور منجر به بارگذاري بيشتر از اضطرار کوتاه مدت آن شود ،الزم است بار تا ميزان کمتر از اين مقدار قطع
شود [.]71
در سمت فشارضعيف ترانسفورماتور توزيع ،کليد بايد در حالت معموالً باز بهکاربرده شود .در اين حالت سيمهاي کمتري در
حين وقوﻉ اتصال کوتاه آسيب ميبينند .فيدرهاي سيستم توزيع معموالً در حالت حلقه باز طراحي شدهاند به گونهاي که قابليت
انتقال بار بين فيدرها وجود داشته باشد .اين انتقال حتي ميتواند بين فيدرهاي دو پست نيز باشد .طراحي سيستم بايد به گونهاي
باشد که بارگذاري هيچ فيدري از ظرفيت هاديهاي خط فراتر نرود .در هنگام وقوﻉ خطا در يک فيدر يا حتي کليد ابتداي فيدر
(با ماکزيمم سه جابجايي بار) همه بارهاي قطع شده بايد بعد از يک ساعت به مدار برگردند [.]72
تجهيزات سکشنااليزر در همه مدارها براي جداکردن قسمت خطا ديده استفاده ميشوند .کليدهاي معموال باز ،بين مدارهاي
مجاور براي مجاز کردن انتقال بار در هنگام وقوﻉ خطاها در نظر گرفته ميشوند .براي کليدزني بين خطوط اصلي قوانيني وجود
دارد که در مرجع [ ]73ارائه شده است .تحت شرايط بهرهبرداري معمول ،افت ولتاژ بين اولين و آخرين ترانسفورماتور مدار
(سطح ثانويه) در بيشترين بارگذاري نبايد از  5ولت بيشتر باشد .در شرايط وقوﻉ حادثه افت ولتاژ بين اين دو ترانسفورماتور نبايد
از  8ولت بيشتر باشد [.]69
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 طراحي خطوط
 LIPAبا توجه به معيارهاي طراحي بيان شده برنامههايي براي افزايش ظرفيت سيستم در نظر گرفته است تا پايايي
سيستم خود را افزايش و به نياز در حال رشد بار پاسخ دهد .اين برنامهها براي تقويت و نيز ارتقاي خطوط توزيع طراحي شدهاند
و عبارتند از:
 برنامه تبديل و تقويت :اين برنامه شامل احداث فيدرهاي جديد براي افزايش ظرفيت مدار توزيع يا افزايش قابليت
ظرفيت جابجايي بين پستها است.
 برنامه ارتقاي مدار :اين برنامه شامل تحليل داليل وقوﻉ وقفه در مدارهايي است که سطح پايايي آنها کمتر از
سطح ميانگين سيستم ميباشد .بازديدهاي ميداني قسمت مهمي از اين برنامه است .راهحلهايي که براي اين
مدارها در نظر گرفته ميشود ميتواند شامل برنامههاي قطع درختان ،نصب برقگير ،تعويض مقرههاي بدون پايه و
اتصاالت سيمها باشد.
 برنامه نصب کليد :کليدهاي خودکار سکشنااليزر براي جداکردن قسمت خطا ديده بهکار برده ميشوند.
 برنامه تعويض کابلهاي زميني :با توجه به شرايط ميداني کابلها و عوامل ريسک گذشته خطوط ،تعدادي از آنها
ساالنه تعويض ميشوند.
 برنامه خازنهاي توزيع :بر اساس پيشبيني بار ساالنه ،تعدادي خازن به شبکه اضافه ميگردد .با اضافه شدن
بارهاي جديد به سيستم ،نياز به خازنهاي جديد نيز وجود خواهد داشت.
بيش از  %90از وقفههايي که در سيستم توزيع اين شرکت رخ ميدهد ،در خطوط هوايي رخ ميدهد و دادههاي خروج نشان
ميدهد که سيستم زميني داراي پايايي بسيار باالتري است .با اين وجود ،تعمير مدارهاي زميني زمان بيشتري نياز دارد .بنابراين
شاخص  CAIDIبه طور مثال در هر دو نوﻉ مدار تقريبا يکسان است .در هر حال ،مدارهايي که بدترين عملکرد را ازلحاظ پايايي
دارند (بسيار کمتر از مقدار ميانگين سيستم توزيع) شناسايي ميشوند و هزينه هر يک از برنامههاي بهبود پايايي و نيز ميزان
کاهش شاخصهاي پايايي براي آنها محاسبه ميشود [ .]72اگر هيچ يک از اين برنامهها قابليت کاهش شاخصهاي پايايي به
مقدار مجاز را نداشتند ،بازدهي پروژه (هزينه بر ميزان کاهش وقفه) در هنگام تبديل مدار به مدار زميني محاسبه ميشود .اگر
پايايي فيدر افزايش قابلتوجهي داشت و هزينه پروژه نيز در محدوده پذيرفته شده بود ،اين مدار به مدار زميني تبديل ميگردد.
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پس از اين محاسبات ،تأثيرات تبديل مدار در بهرهبرداري سيستم ،تعمير و نگهداري و بر مشترکين بررسي ميگردد و
درصورتيکه اين تأثيرات چشمگير باشد مدار به مدار زميني تبديل نميشود [.]74
 طراحي پستها
هنگاميکه يکي از ترانسفورماتورهاي پست دچار خطا ميشود ،شش عمليات کليدزني ظرف دو ساعت براي کاهش
بارگذاري ترانسفورماتور ديگر به مقدار مجاز در شرايط اضطراري پذيرفته است .برنامههاي تقويت و تبديل براي حل مشکالت
مربوط به اين معيار در نظر گرفته شدهاند .بههرحال ،ترانسفورماتورها بهگونهاي طراحي ميشوند که در هنگام وقوﻉ خطا در
يکي از آن ها ترانسفورماتور ديگر پست بتواند به کار خود ادامه دهد .در هنگام احداث پستهاي جديد از برنامه کامپيوتري
ارزيابي پايايي استفاده ميشود تا نحوه آرايش شينههاي پست و نيز تعداد ترانسفورماتورها محاسبه شود .اين برنامه هزينه
خروجي و نيز شاخصهاي پايايي را به ازاي آرايشهاي مختلف پست محاسبه ميکند [.]74
 -1-5-3-4برنامههاي ارتقاي پايايي در شركت آب و برق لسآنجلس

شرکت آب و برق لسآنجلس در سالهاي  2003الي  2005با روند صعودي شاخصهاي پايايي سيستم توزيع خود مواجه
شد .به همين دليل ،برنامهاي با عنوان برنامه پايايي سيستم توزيع براي کاهش قطعيها در نظر گرفت .اين برنامه شامل
اقدامات اصالحي مختلفي ميشود ،که خالصهاي از آنها ارائه ميگردد:
 حذف فيدرهاي موقت :گرچه مدارهاي موقت ميتوانند برقرساني در هنگام وقوﻉ خطا را سرعت بخشند اما
استفاده دائمي از آنها ميتواند منجر به اضافه باري و خطاهاي وسيعتر در سيستم گردد .بنابراين ،اين شرکت
توزيع برنامهاي را جهت شناسايي مدارهاي موقت و کاهش تعداد آنها پياده کرد تا سيستم در حالت نرمال خود
بهرهبرداري شود.
 شناسايي مدارهايي که بدترين عملکرد را داشتهاند :اين شرکت توزيع طي تحقيقاتي که انجام داد دريافت که
 SAIFIدر طول  5سال ،با کاهش قطعيها به نيمي از مقدار گذشته در  20مداري که بدترين عملکرد را دارند،
کاهش پيدا خواهد کرد.
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 طراحي سيستم با توجه به افزايش بار :پيشبيني افزايش بار و در نظر گرفتن تمهيدات الزم به گونهاي که سيستم
بتواند پاسخگوي نيازهاي جديد باشد موجب کاهش اضافه باري در سيستم و نيز افزايش پايايي ميشود .بنابراين،
شرکت آب و برق لسآنجلس رويه برنامهريزي خود را اصالح کرد [.]74
 انجام تعميرات پيشگيرانه در پستها :اين تعميرات موجب جلوگيري از وقوﻉ خطاها ميشود .مثالهايي از اين
تعميرات تستهاي الکتريکي و فيزيکي ،روغنکاري و تميز کردن منظم کليدها و ساير اجزا است .برنامه اين
شرکت افزايش نسبت تعميرات پيشگيرانه به تعميرات کلي از مقدار  %10به  %60بود.
 ترانسفورماتورهاي توزيع :تعويض و يا ارتقاي ترانسفورماتورهايي که دچار اضافه باري شدهاند ،از ديگر برنامههاي
اين شرکت بود.
 بريدن و يا کوتاه کردن درختان :اين برنامه موجب کاهش خروجيها در سيستم شد.
 تعويض مدارهاي هوايي (دکلها و سختافزارها) :در اين منطقه  %48دکلها داراي عمر بيشتر از  50سال
هستند .عالوه بر تعويض دکلها ،ساير تجهيزات مرتبط (بازوها ،آويزها و قابها) که سيمها را نگهميدارند نيز بايد
تعويض شوند .معموال در هنگام تعويض دکلها ،دکلهاي بلندتري استفاده ميشوند تا امکان عبور ولتاژهاي باالتر
و يا کاهش اضافهباري فراهم شود.
 تعويض پستها :تعويض ترانسفورماتور پستها هر  45سال يک بار صورت ميگيرد .اما تعويض کليدهاي مدار بر
اساس ارزيابي شرايط آنها و نه بر اساس بازه زماني انجام ميشود.
 تبديل مدارهاي هوايي به زميني :اين تبديل نه تنها از لحاظ زيبايي شناختي مطلوب است بلکه ميتواند با هدف
ارتقاي سطح پايايي صورت گيرد.
تغيير سطح ولتاژ :اين شرکت امکان تغيير ولتاژ اوليه  8/4 kVخود را به  12 kVبررسي کرده است .اين مطالعات نشان داده
که اين تغيير از لحاظ مالي به صرفه نيست و در صورت عدم کاربري دستگاههاي اتوماسيون کافي ،پايايي سيستم را نيز کاهش
خواهد داد [.]75
نتايج پيادهسازي اين برنامهها موجب کاهش تعداد قطعيها در سال  2009شد .اما به دليل محدوديتهاي مالي ،اين شرکت
توزيع سرمايهگذاري در پروژههاي ارتقاي پايايي را متوقف کرد که مجددا افزايش شاخصهاي پايايي آن را نتيجه داد .در
گزارش سال  2012اين شرکت عنوان شده است که از برنامههاي آن ،افزايش سرمايهگذاري بر اين پروژهها و نيز استفاده از
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فناوريهاي جديد مانند شبکه هوشمند ،سيستمهاي مديريت توزيع و ذخيره انرژي براي بهبود پايايي است .اين شرکت توزيع
در نظر دارد که از روشهاي مديريت دارايي و تحليلهاي پايايي براي اولويتبندي بين برنامههاي خود استفاده کند [.]74
 -1-5-3-5برنامههاي ارتقاي پايايي در شركت

Con Edison

شرکت توزيع  Con Edisonکه تحت نظر  PSCايالت نيويورك فعاليت ميکند ،قراردادي را با موسسه تحقيقاتي با عنوان
 NYSERDAوضع نموده است تا با همکاري يکديگر بتوانند مشوقهاي کافي براي کاهش بار از طرف مشتريان فراهم کنند
و در نهايت پايايي تأمين توان را افزايش دهند .اين برنامه شامل ترويج کاربرد سيستمهاي توليد همزمان گرما و توان نيز
ميشود [.]69
 -1-5-3-6پياده سازي شبكههاي هوشمند

در چند سال گذشته مباحث مختلفي در مورد اين که چطور ميتوان زيرساختهاي کهنهي شبکه قدرت را به بهترين نحو بهروز
کرد ،صورت گرفته است .اجماﻉ عمومي بر اين محور شکل گرفته که شبکهي بهروز شده نه تنها بايد قابليت اطمينان مناسب در
برابر افزايش تقاضاي برق را تأمين نمايد ،بلکه بايد بهرهوري کلي شبکه را نيز باال ببرد .نياز به طراحي و پيادهسازي شبکهاي با
ويژگيهاي منحصر بهفرد و با مولفههاي جديد ميتوانست اين نياز را برآورده سازد .ايده شبکهي هوشمند در همين راستا مطرح
و بهشدت مورد استقبال قرار گرفت.
بهطور قطع تکنولوژيها و برنامههاي زيادي در پيشبرد شبکههاي برق بهسمت هوشمندتر شدن نقش خواهند داشت که شامل
اندازهگيرهاي ديجيتالي پيشرفته ،اتوماسيون سيستمهاي توزيع ،سيستمهاي کارآمد انتقال داده و منابع انرژي پراکنده خواهند
بود .در حال حاضر ،پروژههاي زيادي در زمينههاي مرتبط در حال انجام است که اهميت اين بحث را در ساختار مديريتي و
تصميمگيري تاييد ميکند .براي مثال ،استفاده از پهناي باند مخابراتي براي انتقال دادههاي سيستم توزيع ،سيستمهاي حلقه
بسته براي استفاده از ادوات حفاظتي پيشرفته و استفاده گسترده از منابع انرژي پراکنده در راستاي هدف مذکور تعريف شدهاند
[.]64-69
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دستيابي به برنامههاي مذکور از طريق تکنولوژيهاي نوين ،يک سوال را بر جاي ميگذارد :آيا هوشمندشدن شبکهها بر روي
طراحي سيستمهاي قدرت تاثير شگرفي خواهد گذاشت؟ شرکتها چگونه بايد اين تغييرات را اعمال نمايند تا شبکه از حالت
فعلي به سوي شبکههاي هوشمند در آينده حرکت نمايد؟
در حال حاضر تحقيقات گستردهاي بهمنظور پاسخگويي به اين سواالت در حال انجام است که در ادامه به طور خالصه به چند
نمونه پرداخته خواهد شد.
EPRI Intelligrid 

اين مرکز توسط  EPRIدر سال  2001به منظور طراحي زيرساختهاي انتقال قدرت الکتريکي ،تجهيزات پيشرفته در ارتباطات
مخابراتي ،محاسبات و ادوات الکترونيکي بنياد گرديد .توسعه ،بهينهسازي و طراحي تجهيزات جديد به منظور افزايش بازده،
تامين انرژي مشترکين با هزينه کمتر و قابليت اطمينان باالتر از عمدهترين وظايف اين مرکز ميباشد .در حال حاضر پروژه
شبکه هوشمند در اين شرکت مبتني بر  5زير گروه کلي است :معماري شبکه هوشمند ،افزايش سرعت مدلسازي و شبيهسازي،
ارتباطات براي منابع توليد انرژي ،ارتباط با مشترکين و سيستمهاي پايش پيشرفته [.]64-65
EPRI Advanced Distribution Automation 

پروژه اين مرکز در راستاي طراحي سيستم توزيع براي آينده است .از مهمترين اهداف اين مرکز ميتوان به موارد زير اشاره
نمود :بهبود قابليت اطمينان و کيفيت توان ،کاهش هزينههاي بهرهبرداري ،بهبود زمان بازيابي ،افزايش خدمات مشترکين و
توسعه منابع توليد پراکنده.
Modern Grid Initiative 

اين مرکز توسط  DOEتاسيس شده و برنامههاي آن بر روي معرفي شبکهاي مدرن بهعنوان مدل جديدي از ساختار انتقال
انرژي بهمنظور بهبود مديريت دارايي متمرکز شده است.
Grid Wise 

ماموريت ويژه اين مرکز مدرنيزه نمودن شبکههاي توزيع در بخش زيرساختها و بهرهبرداري ،از پستهاي توزيع تا مشترکين
نهايي با توزيع دوطرفه انرژي الکتريکي و اطالعات است.
Grid Works 

تحقيقات اين مرکز مبتني بر افزايش سطح قابليت اطمينان در سيستم توزيع از طريق طراحي مدرن تجهيزاتي نظير کابلها،
پستهاي توزيع ،سيستمهاي حفاظتي و ادوات الکترونيک خواهد بود [.]65
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Distribution Vision 2010 

هدف اين مرکز بهبود مديريت خاموشي از طريق ترکيب انتقال اطالعات سرعت باال ،تجهيزات سوئيچينگ ،کنترلکنندههاي
هوشمند و بازآرايي فيدرها خواهد بود .اين خدمات موجب ميشود که مشترکين به ازاي قطعي اکثر فيدرها دچار خاموشي نشوند.
همچنين در اين مرکز طرحهايي براي افزايش سطح قابليت اطمينان مشترکين از طريق پرداخت پول اضافه نيز در حال بررسي
است.

پس از بررسي پروژهها و گرايش مطالعاتي شرکتهاي توزيع ،مسيرهاي تحقيقاتي در شبکههاي هوشمند را در  5گرايش
ميتوان تقسيمبندي نمود :قابليت اطمينان ،منابع تجديدپذير ،پاسخگويي بار ،ذخيرهسازهاي انرژي و خودروهاي برقي .اين
ابتکارات توسط کميسيون تنظيم انرژي فدرال ( )FERCشناسايي و معرفي شده و اخيرا دپارتمان انرژي  DOEنيز بر روي
گسترش آن تحقيق ميکند [.]64-69
 -1-5-3-7مديريت دارايي

مديريت دارايي با يک هدف تجاري يا سازماني آغاز ميشود و شامل مجموعهاي از فعاليتهاي مرتبط جهت شناخت
داراييهاي مورد نياز ،تهيه وتدارك ،پشتيباني و نگهداري و از رده خارج کردن يا نو کردن آنها بصورت موثر و بهينه در جهت
برآورده کردن اهداف از پيش تعيين شده ميشود.
دستورالعمل بين المللي مديريت زيرساختها ،مديريت دارايي را اين چنين تعريف کرده است :مديريت دارايي ترکيبي از
شيوه هاي مديريتي ،مالي ،اقتصادي و مهندسي است که با هدف فراهم کردن سطح مورد نياز خدمات به صورت مقرون به
صرفه ،به داراييها اعمال ميشود [.]6
داراييها به سه دسته تقسيم شدهاند ،داراييهاي فيزيکي (ساختمانها و تجهيزات) ،داراييهاي مالي (اسناد مالي ،سهام
سرمايه گذاري) و داراييهاي نامحسوس (پروانه بهره برداري ،دانش و مهارت نيروي کار) .مديريت دارايي شامل مديريت اين
سه دسته از داراييها است .اين تعريفها منعکس کننده ديدگاههاي متفاوت آکادميک ،مديران ،متخصصان صنعتي و اقتصادي
است [.]6-9
آنچه که تحت مديريت دارايي در بخش توزيع مطرح ميشود ،بيشتر مربوط به مديريت داراييهاي فيزيکي است .مديريت
دارايي براي داراييهاي فيزيکي را مي توان در سه سطح کاربردي دسته بندي کرد [:]10
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 مديريت دارايي در سطح تجهيزات
 مديريت دارايي در سطح فرايند
 مديريت دارايي در سطح استراتژيک
مديريت دارايي در سطح تجهيزات شامل فعاليتهاي آناليز مد خرابي ،توسعه مانيتورينگ وضعيت تجهيزات و ارزيابي عمر
باقيمانده تجهيزات است .در سطح فرايند تمرکز بر روي دوره عمر کارگاه گسترده ميشود و فرايندهاي نگهداري قابليت
اطمينان محور ،تعيين هزينه دوره عمر ،روشهاي بهينهسازي تعميرات و نگهداري ،سيستمهاي مديريت تعميرات و نگهداري،
توجيه اقتصادي مانيتورينگ به هنگام و بهينهسازي موجودي اقالم مازاد را در بر ميگيرد .سطح استراتژيک مديريت دارايي بر
گسترش سياستها و اقداماتي تاکيد ميکند که هدفهاي کوتاه مدت و بلند مدت سازمان را در جهت دستيابي به گستره
وسيعي از محركها پشتيباني ميکنند [.]10
با روي آوردن صنعت برق به سوي محيط تجديد ساختار ،تغييرات عمدهاي در اين صنعت شکل گرفت ،انگيزههاي فني
جاي خود را به انگيزههاي اقتصادي سپرده و اين پارامترهاي اقتصادي هستند که در اين تصميمگيريها نقش ايفا ميکنند.
دريک نگاه کلي مديريت دارايي يک روش تجاري براي همراستا کردن مديريت هزينههاي مرتبط با داراييها با اهداف
شرکت است .هدف گرفتن تمام تصميمات زير ساختاري با توجه به يک مجموعه معيارهاي سهامدار محور است .نتيجه
مجموعهاي از تصميمهاي هزينهاي است که موجب برگشت بيشترين مقدار پول از سرمايهگذاريهاي موجود براي سهامداران
است [.]24
مديريت دارايي امري جدا از مالکيت داراييها و بهرهبرداري از آنها ميباشد .مالکان داراييها مسئول تنظيم معيارهاي مالي،
تکنيکي و ريسک ميباشند .مديران دارايي مسئول ترجمه اين معيارها به برنامههاي اجرايي ميباشند .سرويس دهندگان دارايي
مسئول اجراي اين تصميمات و دادن بازخورد از هزينه و ريسک واقعي ميباشند (شکل .)24-1
همانطور که در اين شکل ديده ميشود ساختار جداگانه باعث ميشود تا هر يک از بخشهاي سه گانه فوق داراي يک
وظيفه اصلي باشد:
 مالکان دارايي اهداف را بر حسب هزينه ،عملکرد و ريسک تنظيم ميکنند)Objective Corporate( .
 مديران دارايي بهترين راه براي رسيدن به اين اهداف را شناسايي کرده و آن را در برنامه ريزي چند ساله مي آورند
(.)Asset Plan
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 سرويس دهندگان برنامهريزيها را در حد امکان اجرا کرده و اطالعات داراييها و عملکرد را به صورت فيدبک در
اختيار پروسه مديريت دارايي قرار ميدهند ).(Data Reporting
از آنجايي که فاکتورهاي متعددي بر قابليت اطمينان سيستم توزيع اثر ميگذارند ،برنامهريزي دارايي توزيع بايستي فراتر از
هزينه سرمايه ،اثر قابليت اطمينان هزينههاي بهره برداري و هزينههاي تعميرات نگهداري را در نظر بگيرد [.]8

شكل  :24-1چارچوب مديريت دارايي در شركت هاي توزيع

مديريت دارايي در شبکههاي توزيع انرژي الکتريکي بر اساس بازه زماني اجرا ،قابل تقسيم به سه بخش ميباشد [:]5-9
 مديريت دارايي کوتاه مدت
 مديريت دارايي ميان مدت
 مديريت دارايي بلند مدت

1

2

3

اين سه بخش کامال به هم مرتبط ميباشند .به طوري که استراتژيهاي اتخاذ شده در مديريت دارايي کوتاه مدت سيگنالهاي
مفيدي را براي بهبود و ارتقاء سطح استراتژيهاي اتخاذ شده در مديريت دارايي ميان مدت و بلند مدت توليد ميکنند .بنابراين
1-Short term assert management
2-Mid term asset management
3-Long term asset management
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الزم است که مديريت دارايي به طور همه جانبه در تمامي بازههاي زماني آناليز شود تا امکان رسيدن به استراتژيهاي بهينه
مديريت دارايي در بازههاي زماني مختلف بيشتر شود [.]8
مديريت دارايي کوتاه مدت که از آن به عنوان مديريت بهره برداري 1نيز ياد ميشود ،مربوط به بهرهبرداري و کنترل شبکه
ميباشد .در واقع مهمترين وظيفه شرکتهاي توزيع بهرهبرداري و کنترل شبکه براي حصول اطمينان از امنيت تغذيه مشترکين
ميباشد .پايش سيستم ،2پيگيري وضعيت تجهيزات بصورت بالدرنگ 3و بازيابي خطاي رخ داده در تغذيه مشترکين از مهمترين
وظايف شرکتهاي توزيع انرژي الکتريکي براي نيل به مقاصد فوق ميباشد .لذا مديريت دارايي کوتاه مدت با دو مسئله زير
مرتبط ميباشد:
 پايش شبکه و پيگيري وضعيت تجهيزات
 بازيابي خطا

4

مديريت دارايي ميان مدت که از آن به عنوان مديريت تعميرات نيز ياد ميشود به تعميرات و نگهداري از تجهيزات مربوط
ميشود .شايد يکي از مهمترين بخشهايي که مديريت دارايي خود را نشان ميدهد همين مسئله تعميرات و علي الخصوص
تعميرات پيشگيرانه ميباشد [.]22
تا به امروز سه روش در زمينه طراحي تعميرات پيشگيرانه به منظور دستيابي به نقطه بهينه مطرح شده است که اين روش
ها عبارتند از:
 تعميرات پيشگيرانه زمان محور:)TBM( 5
بر اساس اين روش تعميراتي ،تعميرات در فواصل زماني منظم و برنامهريزي شده و بر اساس پيشينه قطعات و تجربيات
پرسنل انجام ميگرفت .ايراد اين روش آن بود که اوال دسترسي به اطالعات مربوط به پيشينه قطعات کار آساني نبود و ثانيا از
آنجايي که شرايط عملکرد قطعات تابع عوامل مختلفي از جمله شرايط محيطي ميباشد ،از اين رو تصميمگيري بر اساس
اطالعات مربوط به پيشينه قطعات همواره با درصدي از خطا روبه رو بود .لذا اين روش تعميراتي قادر به کمينه کردن هزينهها

1-Operational management
2-Network monitoring
3-Real time
4-Fault restoration

5-Time Based Maintenance
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نبود و اجراي اين روش با هزينههاي گزافي همراه بود .بنابراين روش تعميراتي ديگري به نام تعميرات پيشگيرانه شرايط محور
جايگزين اين روش تعميراتي شد [.]6-9
 تعميرات پيشگيرانه شرايط محور:)CBM( 1
در روش تعميرات پيشگيرانه شرايط محور ،در فواصل زماني معين وضعيت فرسايش قطعات بررسي شده و هنگامي که
ميزان فرسايش يک قطعه از حد معيني فراتر ميرفت ،تعميرات پيشگيرانه بر روي آن قطعه انجام ميگرفت .اين روش تعميراتي
در مقايسه با تعميرات پيشگيرانه زمان محور از بازدهي بيشتري برخوردار بود ولي به علت عدم در نظر گرفتن مسئله احتمال
خرابي دستگاه و از آن مهمتر عدم در نظر گرفتن نتيجه وقوﻉ خرابي قادر به تضمين نقطه بهينه نبود .براي مثال بر اساس اين
روش ممکن است دو بريکر همانند تحت شرايط يکسان کاري داراي مراقبتهاي يکساني باشند غافل از اينکه يکي از دو
بريکر بر روي فيدري قرار دارد که به تنهايي مشترکين را تغذيه ميکند و در صورت خرابي آن مشترکين بيبرق ميشوند و
ديگري بر روي فيدري قرار دارد که به صورت موازي با فيدر ديگري در حال تغذيه مشترکين ميباشد و در صورت خرابي
بريکر ،مشترکين بيبرق نميشوند .اين مسئله باعث شد تا صنايعي که مسئله قابليت اطمينان در آنها حائز اهميت بود به سمت
تعميرات پيشگيرانه قابليت اطمينان محور متمايل شوند [.]7
 تعميرات پيشگيرانه قابليت اطمينان محور:)RCM( 2
تعميرات پيشگيرانه قابليت اطمينان محور بر هر دو روش قبلي برتري دارد ،زيرا هم احتمال خرابي قطعات را در نظر مي-
گيرد و هم نتيجه خرابي آنها را و لذا بر اساس آناليز سود و هزينه ميتواند رسيدن به نقطه بهينه منحني هزينه را تضمين کند.
منطق کلي تعميرات پيشگيرانه قابليت اطمينان محور از يک آناليز سه سطحي تشکيل شده است که در زير ارائه ميگردد [.]7
 )1آناليز قابليت اطمينان سيستم:
هدف از آناليز قابليت اطمينان سيستم آن است که ميزان تاثير خرابي قطعات بر قابليت اطمينان سيستم تعيين گرديده و
نهايتا با ارائه رتبهبندي از قطعات سيستم بر اساس تاثير خرابي قطعات بر قابليت اطمينان سيستم ،قطعات بحراني سيستم که
خرابي آنها داراي بيشترين تاثير بر قابليت اطمينان سيستم ميباشد مشخص شوند.
 )2آناليز قابليت اطمينان قطعه:
1-Condition Based Maintenance
2-Reliability Centered Maintenance
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هدف از آناليز قابليت اطمينان قطعه آن است که تاثير استراتژيهاي تعميراتي ،که متناسب با عوامل خرابي قطعه اتخاذ مي-
شوند ،بر قابليت اطمينان قطعه مشخص شود.
 )3آناليز سود و هزينه:
هدف از آناليز سود و هزينه آن است که با تعريف شاخص بازدهي براي استراتژيهاي تعميراتي ،ليست اولويتي از
استراتژيهاي تعميراتي ارائه گردد تا نهايتا بهينهترين استراتژيهاي تعميراتي تعيين شوند .واضح است که الزمه داشتن يک
استراتژي تعميراتي قابليت اطمينان محور ،بهرهگيري از بانک اطالعاتي ميباشد که اطالعات بدست آمده از بازرسي هاي
ادواري ،آزمايشهاي تشخيص خطا و ساير اطالعات مربوط به پايش تجهيزات را در بر داشته باشد.
مديريت دارايي بلند مدت که از آن تحت عنوان برنامهريزي هاي استراتژيک نيز ياد ميشود به يافتن برنامههايي براي
گسترش و ارتقاء سطح تجهيزات به منظور تامين بار مشترکين در سالهاي آتي مربوط ميشود [.]7
در گذشته برنامههاي توسعه شرکتهاي توزيع تنها با در نظر گرفتن مسئله رشد بار و با انجام آناليز سود و هزينه مشخص
ميشد ،اما امروزه عالوه بر مسئله رشد بار مسائل ديگري نظير محيط تقاضا ،مسائل مربوط به توليد پراکنده ،کيفيت توان و
مسائل زيست محيطي مورد نظر شرکتهاي توزيع قرار ميگيرد .با توجه به ماهيت شعاعي بودن شبکههاي توزيع انرژي
الکتريکي پر واضح است که سطح قابليت اطمينان آنها ارتباط مستقيمي با وضعيت بدترين تجهيز شبکه دارد .لذا در برنامهريزي
هاي استراتژيک بايد وضعيت تجهيزات و قابليت اطمينان آنها مورد بررسي قرار بگيرد و بر اساس آنها تصميمات توسعه اتخاذ
گردد [.]6
براي موفقيت در مديريت دارايي بايستي به اطالعات جامع ،مرتبط و بروز با در نظر گرفتن اينکه چه دادههاي بايستي
گردآوري شود ،چگونه گردآوري شوند و چگونه اندازهگيري شوند و چگونه با دادههاي ديگر آناليز شوند و چگونه تفسير و نتايج
آن در جهت توسعه وعمق دادن به مديريت دارايي استفاده شود [.]10
روشهاي زيادي براي کسب اطالعات در سيستم قدرت وجود دارد از جمله استفاده از پايش بهنگام ،اجراي تستها و
آزمايشها بروي تجهيزات و ...اما بخاطر حجم زياد دارايي در سيستم توزيع تنها روش قابل استفاده براي کسب اطالعات جمع
آوري دادههاي مربوط به وضعيت تجهيز مانند دادههاي خرابي و نگهداري و تعمير و ...است.
بهترين شرکتهاي مديريت شده اطالعات حياتي دارايي را از طريق بازديدها ،تستهاي تعميرات و نگهداري و فعاليتهاي
عملياتي جمع آوري و ثبت ميکنند .مثالي از اطالعات جمع شده معمول در جدول ( )1-8آمده است.
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جدول  :8-1خالصه اي از اطالعات مورد نياز مديريت دارايي
نوع اطالعات
اطالعات عمومي
وضعيت
عملکرد
اهميت
هزينهها

نمونهها
محل ،نوﻉ ،سطح ولتاژ ،ظرفيت ،عمر و ...
بازديدها ،تستها ،سابقه نگهداري و تعمير ،سطوح بارگيري و ...
سابقه خرابي ،محکزنيها و ...
تعداد مشترکين ،اولويت مشترکين ،بار ،محيط و ...
نگهداري و تعمير ،نوسازي ،از رده خارج کردن ،جايگزيني و ...

در سالهاي اخير مفهوم تازهاي بنام " فرايند مديريت دارايي قابليت اطمينان محور" شکل گرفته است هدف اين فرايند
آناليز و سنجش جنبههاي فني و اقتصادي بهرهبرداري شبکه و بدست آوردن استراتژيهاي مديريت دارايي توسعه يافته براي
کالسهاي مختلف تجهيزات است .يعني تعيين کردن استراتژي براي چگونگي و فواصل زماني اقدامات تعميرات و نگهداري و
همچنين تعيين مشخصات چرخه عمر فني تجهيزات .در تعريف کالسهاي مختلف تجهيزات (مثال يک کالس سويچگير و يا
مجزا شده به بريکرها  ،جدا کنندهها و ،)...بايستي فوايد نتايج کاملتر در مقابل ميزان دسترسي به دادههاي ورودي مناسب و
تالشهاي فزايندهتر ارزيابي شود [.]11
فرايند  RCAMيه سه مرحله اصلي تقسيم ميشود که هريک به نوبه خود به چند بخش مجزا شدهاند:
 آناليز فرايند مديريت دارايي فعلي
 oمشخصات مبسوطي از اقدامات مديريت دارايي مربوط به اقدامات نگهداري و تعمير براي کالسهاي
مختلف تجهيزات (مثل بازرسي ،اصالح) با جزييات محتوي مربوطه و منابع الزم (پرسنل ،هزينه ها)...،
همچنين استراتژيهاي جايگزيني و مشخصات عمر تعريف ميشوند.
 oآناليز حاالت بالقوه خرابي :در سطح تجهيزات مدهاي خرابي مربوطه و تاثير آنها شرح داده شود .عالئه
بر آن اثر خرابي هر تجهيز بر کل سيستم مشخص ميشود [.]11-14
 oآناليز اقدامات تعمير و نگهداري اگر اطالعات مناسب از اقدامات گذشته به شکل سيستماتيک براي
کالسهاي مختلف تجهيزات فراهم باشد پيشامدهاي مدهاي مختلف خرابي آناليز ميشوند.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
155
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

 آناليز سيستماتيک شبکه
 oمعيارهاي برنامهريزي و آناليز شبکه :براي داشتن توفيق در مديريت دارايي بايستي معيارهاي مناسب
برنامهريزي مشخص باشند و سناريوهاي مرتبط براي توسعه شبکه تعريف شوند .نيازمنديهاي فني و
اقتصادي در نظر گرفته شوند .معيارهاي برنامهريزي تعريف شده راهنماي توسعه شبکه و جايگزيني
تجهيزات هستند.
 oمحاسبه اهميت تجهيزات :ابتدا اهميت تجهيزات بايستي به روش مناسب تعريف شود يعني با استفاده از
انديسهاي احتماالتي قابليت اطمينان شبکه.
 oتعريف انديس مناسب براي وضعيت بسيار حياتي است .خواص و فاکتورهاي وزني تعيين شوند .براي
حداقل بعضي از تجهيزات ،دادههاي وضعيت مورد نياز بايد در سايت ارزيابي شوند.
 استنتاج استراتژيهاي مديريت دارايي بهينه شده
 oتشخيص عملکرد خرابي تجهيز  :مدلي براي تشخيص قابليت اطمينان تجهيز وابسته به فاکتورهاي تاثير
گذار مثل عمر و سابقه تعميرات و نگهداري ،لوازم مورد نياز در ايجاد استراتژي مديريت دارايي موفق
هستند [.]13
 oايجاد استراتژيهاي مديريت دارايي بهينه :با استفاده از نتايجي که بوسيله ماژولهاي قبلي فراهم شدهاند
(بخصوص با توجه به تعريف اقدامات مناسب ،الويتبندي تجهيزات مبتني بر اهميت و وضعيت تجهيزات
و تشخيص عملکرد خرابي تجهيزات) اثرهاي اقتصادي و فني تصميمهاي استراتژي ميتواند ارزيابي شود.
اين قدم اطالعات مورد نياز براي پشتيباني فراينديهاي تصميمگيري جهت تعيين استراتژيهاي مديريت
دارايي بهينه را ارائه ميکند.
 oمشاهدات آماري :اثرات اتفاقي پيشامدهاي خروج بروي تجهيز و کل سيستم با ضبط آماري اطالعات مربوط
به آنها براي فهميدن روند و علتهاي ممکن آنها تا جايي که ميسر باشد انجام ميگيرد .عالوه بر اين
توسعه بانک اطالعاتي در کل براي مديريت دارايي بسيار مهم است.
در کاربردهاي واقعي انجام اين روش ماژوالر با اجراي بند بند مراحل ميسر نيست و اين به خاطر عدم وجود اطالعات کافي
و مدل مناسب باشد .تنها کار ممکن قرار دادن فرضهاي قابل قبول بجاي نتايج بخشهاي معين است.
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در مرجع [ ]73در مورد نحوه انجام تعميرات در شبکههاي توزيع توضيحاتي بيان شده است .برطبق اين مرجع شاخهزني
بهترين عمليات تعمير و نگهداري براي يک شرکت توزيع محسوب ميشود .همچنين اين مرجع بيان ميکند که اکثر تجهيزات
شبکه توزيع – چون ترانسفورماتورها ،خازنها ،سيمها و مقرهها – نياز به تعمير خاصي ندارند .کليدهاي روغني ،ريکلوزرها و
رگوالتورها نيز هر از گاهي نياز به تعميرات دارند .عمده تعميراتي که در شبکه توزيع انجام ميشود مربوط به تعويض تجهيزات
فرسوده و يا خراب است .اين مرجع همچنين در مورد منحني واني شکل نرخ خرابي نيز توضيحاتي بيان ميدارد .براي کاهش
خرابيها در دوره اول منحني پيشنهاد که نيروي انساني خصوصا کساني که تجهيز نصب شده توسط آنها خرابي بيشتر داشته
آموزش بيشتر ببينن د .در مورد دوره سوم منحني که دوره استهالك و فرسودگي است نيز نشان داده شده است در برخي
تجهيزات برخي کارخانههاي سازنده افزايش نرخ خطاهمراه با افزايش عمر تجهيز مشهودتر است.
به طور کلي در مرجع [ ]73بر پيگيري و آناليز عوامل ايجاد خطاي هر تجهيز تاکيد شده است .معموال اکثر خطاهاي رخ
داده در شبکههاي هوايي بدليل عوامل بيروني بوده است و معموال فقط بين  %20-10خطاها بعلت خرابي خود تجهيز بوده
است .اين در حالي است که در شبکههاي زيرزميني خطاهاي رخ داده عمدتا بدليل خرابي در تجهيزات شبکه بوده و نقش
عوامل خارجي کمتر است .لذا نمونه برداري و بازرسي دورهاي ،پايش وضعيت تجهيزات شبکه و تعويض قطعات ضعيف در
شبکههاي زيرزميني به بهبود شبکه کمک ميکند.
برخي از عمليات تعمير و نگهداري ارائه شده در مرجع [ ]73به شرح زير است.
بازرسي چشمي :1در مورد تجهيزات شبکه هوايي مثل دکلها ،تيرها ،مقرهها و هاديها انجام ميشود.
دمانگاري مادون قرمز :2حدود  %40شرکتها در ايالت متحده از اين روش استفاده ميکنند ،هر چند برخي شرکتها معتقند
اين روش مقرون بهصرفه نيست .از طريق اين روش شبکه هوايي و زميني بازسي ميشود و دماي باالتر از  30درجه سليسوس
بيانگر لزوم انجام تعمير برروي نقاط بحراني چون اتصاالت سست است.
تعداد عملکرد :تعداد عملکرد ريکلوزرها و تپ چنجر رگوالتورها خوانده ميشود و براساس آن نياز به تعمير يا تعويض تجهيز
تعيين ميگردد.
تست روغن :برخي شرکتها از اين روش استفاده مينمايند هر چند که اين روش هزينهبر است.
1-Visual inspections
2-Infrared thermography
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روشهايي که در مرجع [ ]74براي انجام تعميرات پيشگيرانه ارائه شده است عمدتا برپايه روش اول (زمان محور) و يا روش
دوم (شرايط محور) و يا ترکيبي از اين دو روش است.
 ريکلوزر روغني:
روشي که براي انجام تعميرات پيشگيرانه مربوط به ريکلوزرهاي روغني بيان شده است به اين صورت است که هر شش ماه
ريکلوزرها چک ميشوند اگر تعداد عملکرد آنها بيشتر از  100تا بود و يا عمر آنها از  4سال تجاوز نمود بايد تعويض شوند.
 دکلهاي برق در شبکه توزيع
روش ارائه شده بر اساس نمونه گيري است به اين صورت با توجه به سن دکلها تعداد از آنها بررسي ميشوند اگر وضعيت
قابل قبولي داشتند که نيازي به بازرسي ساير دکلها نيست اما اگر تعداد دکلهاي معيوب يا نيازمند به تعمير سهم قابل
مالحظهاي داشتند ساير دکلها نيز بايد بازرسي شوند .معموال زمان مناسب براي اولين بازرسي  30-20سال پس از نصب دکل
و زمان بازرسيهاي دورهاي پس از اولين بازرسي  10-2سال است .جدول يک نمونه از برنامهريزي تعميرات دورهاي دکلها را
نشان ميدهد [.]74
 تست زمين کردن
مناطق روستايي هر ده سال يک بار و مناطق شهري هر شش سال يکبار به صورت تصادفي دو نمونه را انتخاب ميکنند و
برپايه صحت يا خرابي آن دو نمونه تصميم گيري در مورد ساير سيستمهاي زميني انجام ميشود.
مرجع [ ]75مطالعات انجام شده و روشهايي که توسط شرکتها در حال حضور مورد استفاده قرار ميگيرد را مورد بررسي
قرار ميدهد .در اين مقاله بيان ميدارد که در اکثر شرکتها از روش تعميرات پيشگيرانه زمان محور و شرايط محور استفاده
ميکنند و کمتر از آناليزهاي رياضي در انجام عمليات تعميرات پيشگيرانه کمک گرفته ميشود .اين در حالي هست که براي
تعيين ميزان اثربخشي عمليات تعمير و نگهداري بر قابليت اطمينان سيستم و نيز براي بهينه کردن اين عمليات نياز به مدل
سازي رياضي است.
در اين مقاله خطاها را به دو دسته تقسيم ميکند :خطاهاي تصادفي و خطاهايي که بر اثر استهالك و پيري تجهيز بوجود
ميآيند .همانگونه که از شکل مشاهده ميگردد انجام تعميرات بهبودي برروي خطاهاي نوﻉ اول ندارد چون که خطا در هر
زماني ممکن است رخ دهد چه تعمير انجام شود و چه تعمير انجام نشود .ولي انجام عمليات تعمير و نگهداري سبب کاهش
خطاهاي نوﻉ دوم ميگردد.
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در مرجع [ ]76به نقل از موسسه  IEEEبيان شده است که با انجام تعميرات پيشگيرانه موثر ميتوان ميزان خاموشيهاي را
به  %66کاهش داد .در شکل  25-1ميزان کاهش ريسک با انجام تعميرات پيشگيرانه به ازاي هر تجهيز آورده شده است.

شكل  :25-1ميزان كاهش ريسک با انجام تعميرات پيشگيرانه به ازاي هر تجهيز

اينکه ميزان تعميرات تا چه اندازه بايد باشد بستگي به شرايط هر تجهيز دارد و نميتوان يک نسخه واحد را براي همه جا
پيچيد [.]76








ميزان تاثير خرابي آن تجهيز بر قابليت اطمينان سيستم
مالحظات جغرافيايي و آب و هوايي
شرايط محيطي که تجهيز در آن عمل ميکند مثل ميزان رطوبت ،گرد و خاك
ميزان توليد آن تجهيز
هزينه انجام تعمير
نوﻉ عملکرد و روش نت
عمر تجهيز
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 احتمال از دست رفتن تجهيز در صورت عدم انجام تعمير
 تاثير بر کيفيت توان
برطبق اين مرجع نيروي کاري که انجام امور تعمير و نگهداري را انجام ميدهند بايد مهارت بيشتري نسبت به ساير
قسمتها داشته باشند و بتوانند در ايمني کامل عمليات بازرسي ،تست ،سرويس نگهداري ،تعمير و يا تعويض را انجام دهند،
خصوصا هنگام انجام عمليات برروي خطوط گرم لزوم داشتن مهارت بيشتر به چشم ميآيد .عمليات نت هم در محل تجهيز
انجام مي گيرد و هم ممکن است که تجهيز به مکان ديگري منتقل شوند .بايد نيروي کار توانايي انجام کار در هر دو محل را
داشته باشند تا هر تجهيز در محلي که مناسبتر است تعمير شود [.]76
بازرسي و تعميرات پيشگويانه چون دمانگاري ،1فوق صوت 2و آناليزهاي روغن مواردي است که در برنامه تعميرات بسيار
اهميت دارند اما کافي نيستند .حداقل هر سه سال يکبار الزم است که خط بيبرق شده و سرويس و نگهداري برروي تجهيزات
بحراني انجام شود .تميز کاري ،روغن کاري ،تست رله ها و بريکرها برروي خطوط گرم قابل انجام نيست .بايد در درون تجهيز
مالحظه شود و چک شود که آيا اتصاالت کابلها و باس ايجاد کننده گشتاور 3مشکلي ندارند .پيمانکار يا گروهي که بازرسي و
تعميرات پيشگويانه را انجام ميدهد و تجهيزاتي را که نياز به عمليات نت دارند را مشخص ميکند خود بايد عمليات نت را
انجام دهند تا پس از پايان کار تست و بررسي کنند که آيا مشکل برطرف شده است يا خير [.]76
يک برنامه يا نرمافزار کامپيوتري براي مديريت عمليات نت الزم است .داشتن اين برنامه اين اطمينان را به کاربر ميدهد
که بداند عمليات تعميري الزم برروي همه تجهيزات انجام شده است .همچنين در هر زمان که الزم باشد کاربر ميتواند
تاريخچهاي از تصويرهاي دمانگاري ثبت در زمانهاي مختلف را مشاهده کند و روند عملکرد شبکه را آناليز کند.
 -1-5-3-8مديريت سمت مصرف

يکي از رايجترين مراحلي که توسط شرکتهاي برق در راستاي ايجاد يک شبکه برق هوشمند اجرا ميشود ،اجرا و پياده-
سازي برنامههاي سمت مصرف ميباشد .پاسخ به تقاضا ،کاهش مصرف انرژي الکتريکي توسط مشتريان در واکنش به افزايش
قيمت برق و يا به اضافه باري سيستم است [ .]74پاسخ به تقاضا ميتواند به ميزان قابل توجهي بارهاي پيک را کاهش دهد ،به
1-Thermographic
2-Ultrsonics
3-Torque bus connection
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عنوان مثال کميسيون تنظيم مقررات انرژي فدرال ايالت متحده ( )FERCاخيرا تخمين زده است که ميزان صرفهجويي با
استفاده از کاربري پاسخ به تقاضا و برنامههاي سمت مصرف در ايالت متحده ،حدود  41000مگاوات در سال  2008بوده است،
که اين ميزان حدود  5/8درصد از ميزان پيک تقاضا در تابستان آن سال بوده است.
برنامههاي مديريت سمت مصرف را ميتوان در سطوح عمده فروشي و خرده فروشي اجرا نمود .در سطح عمده فروشي به
طور معمول اپراتورهاي مستقل سيستم و سازمانهاي برق منطقهاي و در سطح خردهفروشي شرکتهاي توزيع برق اين
کاربري را اداره ميکنند.
پاسخ به تقاضا در سطح خرده فروشي ميتواند به دو صورت فعال و غيرفعال صورت پذيرد .در حالت غير فعال ،با آگاه
نمودن مشتري از قيمتگذاري پويا آنها تشويق ميشوند تا به صورت داوطلبانه ميزان مصرف برق خود را در زمان اوج بار
کاهش دهند .در پاسخ به تقاضاي فعال مشترك موافقت مينمايد تا در زمان اوج بار در شبکه ،تجهيزات هوشمند به صورت
خودکار بيبرق شوند .يکي ديگر از انواﻉ پاسخ به تقاضا استفاده از برق منابع توليد پراکنده در محل مشتري به صورت
 offloadedاست [.]46
شرکتهاي توزيع برق به داليل بسياري مجبور شدهاند عملکردشان را از مکانيسمهاي با ساختار يکپارچه عمودي براي باز
کردن فضاي سيستم بازار تغيير دهند و تجديد ساختار يابند .همراه با بازسازي و مقرراتزدايي (آزادسازي) از صنعت برق ،فلسفه
عملياتي سيستم نيز تغيير کرده است .در حاليکه فلسفهي کالسيک تامين تقاضاي مورد نياز (هر زمان که به وقوﻉ ميپيوست)
بود ،فلسفه جديد بيان ميکند که سيستم کارآمدترين عملکرد خود را خواهد داشت در صورتيکه نوسانات در تقاضا به اندازهي
ممکن کوچک نگه داشته شود [.]44
اين موضوﻉ مورد اتفاق همگان است که عملکرد قابل اعتماد سيستم برق مستلزم تعادل کامل بين عرضه (منبع) و بار در
هر لحظه از زمان است .دستيابي به اين تعادل کار آساني نيست با توجه به اين واقعيت که هر دو سطح عرضه و تقاضا مي-
توانند به سرعت و به طور غير منتظره با توجه به داليل بسياري ،از قبيل واحدهاي توليد ناچار به قطع ،قطع خطوط انتقال و
توزيع و تغييرات ناگهاني بار ،تغيير کنند .با در نظر گرفتن ايـن موضوﻉ که زيرساختهاي سيستم برق بسيار سرمايهبر هستند؛
پاسخگويي بار يکي از منابع ارزان در دسترس براي بهکارگيري در سيستم با توجه به فلسفهي جديد است [.]51
پاسخگويي بار ( )DRرا ميتوان به عنوان تغييرات در مصرف برق توسط مشتريان نهايي از الگوهاي مصرف عادي خود در
پاسخ به تغيير در قيمت برق در طول زمان تعريف کرد .پاسخگويي بار به اقداماتي اشاره ميکند که مشتريان در پاسخ به
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سيگنالهاي قيمت ،مشوقها ،يا دستورالعملهاي شبکه ،مصرف الکتريکي خود را تغيير ميدهند .پاسخگويي بار شامل تمام
تغييرات عمدي براي الگوهاي مصرف برق مشتريان نهايي که براي تغيير زمان مصرف ،سطح تقاضاي لحظهاي ،يا مصرف
کلي برق در نظر گرفته شده است ،ميباشد .عالوه بر اين ،پاسخگويي بار ميتواند همچنين به عنوان پرداختهاي تشويقي
طراحي شده براي القاي کاهش مصرف برق در زمانهاي قيمتهاي باالي بازار و يا زمانيکه قابليت اطمينان سيستم در
مخاطره قرار گرفته تعريف گردد [.]51-55
سه رويکرد عمومي وجود دارد که توسط آن ميتوان پاسخ مشتري را به دست آورد .هر کدام از اين رويکردها شامل هزينه و
اقدامات صورت گرفته توسط مشتري ميباشد .اولين رويکرد اين است که مشتري ميتواند مصرف برق خود را در طول دورهي
پيک بحراني کاهش دهد ،زمانيکه قيمتها بدون تغيير الگوي مصرف در دورههاي ديگر باال ميباشد .اين گزينه شامل از
دست دادن موقت آسايش است .نمونهاي از اين پاسخ هنگامي به دست ميآيد که تنظيم ترموستات بخاري يا سيستمهاي
تهويه مطبوﻉ ب هطور موقت تغيير کند .در دومين رويکرد ،مشتريان ممکن است به قيمتهاي باالي برق با جابهجايي برخي از
مصرفهاي پيک تقاضا به دورههاي خارج از پيک پاسخ دهند .به عنوان مثال ميتوان به جابهجايي برخي از فعاليتهاي خانگي
(از جمله ماشينهاي ظرفشويي ،پمپهاي استخر) به دورهي خارج پيک اشاره کرد .مشتري مسکوني در اين مورد هيچ ضرر و
هزينهاي را متحمل نميشود .با اين حال ،اين مورد که اگر يک مشتري صنعتي تصميم گرفت تا دوباره برخي از فعاليتهاي
خود را بـرنامهريزي کند تا خدمات از دست رفته را جبران کند (که در آن هزينه برنامهريزي مجدد بهوجود ميآيد) جزء اين
دسته محسوب نخواهد شد [ .]53نوﻉ سوم پاسخ مشتري استفاده از توليد در محل (مشتري متعلق به توليد پراکنده) ميباشد .با
استفاده از توليد در محل ،مشتريان ممکن است هيچ تغييري و يا تغيير بسيار کمي را در الگوي مصرف برق خود تجربه کنند ،با
اين حال ،از ديد شبکه الگوي مصرف برق به طور قابل توجهي تغيير خواهد کرد و تقاضا کوچکتر ظاهر خواهد شد [.]52
برنامههاي مختلف پاسخگويي بار شامل برنامههاي مبتني بر تشويق )IBP( 1و برنامههاي مبتني بر قيمت )PBP( 2يا نرخ-
هاي زمان مبنا 3ميباشند IBP .بيشتر به برنامههاي کالسيک (سنتي) و برنامههاي مبتني بر بازار تقسيم شده استIBP .

کالسيک شامل برنامههاي کنترل مستقيم بار و برنامههاي قابل قطع /قابل محدود کردن ميباشد IBP .بر مبناي بازار شامل
برنامههاي پاسخگويي بار اضطراري ،مناقصهي تقاضا ،بازار ظرفيت ،بازار خدمات کمکي ميباشد .در  IBPکالسيک ،مشتريان
)1-Incentive-Based Programs (IBP
)2-Priced Based Programs (PBP
3-Time-based rates
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شرکتکننده پرداختهاي مشارکتي معموال به عنوان يک اليحه اعتباري يا نرخ تخفيف براي مشارکتشان در برنامهها دريافت
ميکنند .در برنامههاي مبتني بر بازار ،شرکتکنندگان براي عملکرد خود بسته به ميزان کاهش بار در دورهي شرايط بحراني
وجه نقدي و پول به عنوان پاداش دريافت ميکنند [.]53
برنامههاي کنترل مستقيم بار ( )DLCبه برنامههايي اشاره ميکند که در آن اپراتور يک شرکت برق يا سيستم قدرت از راه
دور خاموشي ميدهد يا تجهيزات الکتريکي مشتري را در کوتاه مدت کنترل ميکند تا در ازاي پرداخت تشويقي يا وجه
اعتباري ،به پيشامدهاي احتمالي قابليت اطمينان سيستم يا شبکهي محلي پاسخ دهد.
 DLCدر عمل حداقل براي دو دهه مورد استفاده قرار گرفته است .انواﻉ شرکتهاي برق برنامههاي بزرگ در اواخر دههي
 1960توسعه و مستقر کردند ،و در طول دورهي  1980تا  ،1990اين برنامهها به طور قابل توجهي گسترش يافتند .در سال
 175 ،1985پروژهي کنترل مستقيم بار مشتري مسکوني و  99پروژهي تجاري در شرکتهاي برق صورت گرفت .نظر سنجي
 FERCنشان داد که  234شرکت برق برنامهي کنترل مستقيم بار را گزارش دادند .شرکت قدرت فلوريدا بزرگترين برنامه را،
با  740.570مشتري ،اجرا کرده است [.]63
رايج ترين شکل برنامه  DLCاين است که عملکرد وسايلي مانند دستگاههاي تهويه مطبوﻉ يا آبگرمکنها کنترل ميشود.
در اين برنامه ،يک سوئيچ يک-طرفه از راه دور (که همچنين به عنوان يک گيرنده ديجيتال شناخته ميشود) به واحد تغليظ
تهويه هوا يا به عنصر غوطهور در آب گرمکن متصل ميشود .با خاموش کردن از راه دور بارهاي لوازم خانگي ،بار پيک را مي-
توان کاهش داد .اگرچه کاهشهاي واقعي با اندازه دستگاه لوازم خانگي ،الگوهاي مصرف مشتري ،و آب و هوا تغيير ميکند ،اما
کاهش تقاضا براي هر دستگاه تهويه در حدود  1کيلووات و براي آبگرمکنها حدود  0/6کيلووات ميباشد [ .]66عملکرد
سوئيچ از طريق سيگنالهاي راديويي (براي سيستمهاي قديميتر) و يا از طريق پيامهاي ديجيتالي کنترل ميشود .بسته به نوﻉ
چرخهي کار انتخاب شده ،سوئيچ واحد تغليظ يا عنصر را براي مدت زمان کامل يک رويداد يا براي بخشهاي مختلف در حدود
يک ساعت (به عنوان مثال ،يک چرخه کار متدوال  15دقيقه در مدت يک ساعت خاموش است) خاموش ميکند [.]64
در حاليکه  DLCجزء برنامههاي مهم پاسخگويي بار براي سالهاي زيادي بوده است و در حاليکه چندين شرکت برق به
تازگي آن را پيادهسازي کردهاند و يا اندازهي برنامههاي خود را افزايش دادهاند ،چندين شرکت برق ،برنامههاي  DLCخود را
کنار گذاشتهاند يا به صورت تدريجي آنها را متوقف کردهاند.
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مشتريان در "نرخهاي قابل قطع /محدود" در ازاي موافقت با کاهش دادن بار در پيشامدهاي احتمالي سيستم ،نرخ تخفيف
يا وجه اعتباري دريافت ميکنند .اگر مشتريان بار خود را محدود نکنند ،ميتوانند جريمه شوند .تعرفههاي قابل قطع /محدود
متفاوت از پاسخگويي بار اضطراري و جايگزينهاي برنامه -ظرفيت هستند چون آنها به طور معمول توسط يک شرکت برق
ارائه شده است و شرکت برق توانايي اجراي برنامه را در صورت لزوم دارد [.]52
تعرفههاي قابل قطع /محدود به طور کلي تعرفههاي واصل با کميسيون نظارتي هستند و به بزرگترين مشتريان شرکت برق
ارائه ميشود .نمونه حداقل اندازهي مشتري واجد شرايط براي تعرفههاي قابل قطع /محدود از  200کيلووات براي برنامهي قطع
پايه در کاليفرنيا تا  3مگاوات در قلمرو خدمات اوهايو در شبکه برق قدرت آمريکا )AEP( 1تغيير ميکند .مشترياني که با اين
نرخ موافقت ميکنند يا يک بلوك خاص از بار الکتريکي را کاهش ميدهند و يا مصرف خود را به يک سطح از پيش مشخص
شده محدود ميکنند .مشتريان با اين نرخها به طور معمول بايد در عرض  30تا  60دقيقه پس از اطالﻉ رساني (ابالغ) شرکت
برق بار خود را محدود کنند .تعداد دفعات يا ساعاتي که يک شرکت برق ميتواند وقفه را فراخواني (ابالغ) کند داراي يک مقدار
ماکزيمم ميباشد (به عنوان مثال-AEP ،اوهايو مشتريان قابل قطع /محدود خودش را بيش از  50ساعت در طول هر فصل فرا
نميخواند) [ .]53در ازاي تعهد به محدود کردن بار ،مشتريان تعرفهي قابل قطع /محدود زمانيکه بار خود را محدود ميکنند،
نرخ تخفيف يا وجه اعتباري دريافت ميکنند.
در حـاليکه تعرفههـاي قـابل قطع /قابل محدود براي چندين دهه پيادهسازي شدهاند ،نگرانيهايي در مورد اين که آيا
تعرفههاي قابل قطع /قابل محدود يک منبع قابل اعتماد و پايدار ارائه ميکنند يا خير وجود دارد .تعداد مشتريان شرکتکننده در
برنامههاي تعرفههاي قابل قطع /قابل محدود در دههي گذشته کاهش يافته است .علت اين کاهش ،ترکيبي از اثرات تجديد
ساختار ،کاهشها در تخفيفهاي قيمت مرتبط با تعرفههاي قابل قطع /قابل محدود به دليل ظرفيت بيش از حد کنوني و خروج
مشتريان به دليل خطر درك شده است [.]52
برنامههاي پاسخگويي بار اضطراري در دهه گذشته توسعه يافته است .برنامههاي پــاسخگويي بار اضطراري پرداختهاي
تشويقي به مشتريان ارائه ميکنند به اين منظور که بارهاي خود را در حين رويدادهايي کاهش دهند ،اما فروکاهي (محدود
کردن) بار داوطلبانه است .مشتريان ميتوانند انتخاب کنند که از دريافت پرداخت تشويقي خودداري کنند و هنگامي که

1-American Electric Power’s (AEP) Ohio service territory
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فراخوانده ميشوند بار خود را محدود نکنند .اگر مشتريان مصرف خود را محدود نکنند ،جريمه نخواهد شد .سطح پرداخت
تشويقي به طور معمول از قبل مشخص شده است.
در حاليکه برنامههاي اضطراري توسط شرکتهاي برق ارائه ميگردد ،اين برنامهها نزديکترين ارتباط را با مصرف آنها در
اپــراتورهاي سيستم مستقل /سـازمانهاي انتقال منطقهاي ( )ISO/RTOدارد .براي مثال به طور خاص ،برنامه پاسخگويي بار
اضطراري ( )EDRPدر اپراتور سيستم مستقل نيويورك ( )NYISOدر دستيابي به سطح بااليي از مشارکت موفق بوده است
و بهرهبرداري از  EDRPدر طول دورهي کمبود ذخيره در نيويورك يک منبع کليدي در طي چند سال گذشته ارائه کرده است
[.]53
در برنامههاي بازار-ظرفيت ،مشتريان متعهد به ارائهي کاهش مقدار بار از پيش تعيين شده ميباشند زمانيکه پيشامدهاي
احتمالي سيستم بهوجود ميآيند ،و اگر هنگامي که فراخوانده ميشوند بار خود را محدود نکنند ،مشمول جريمه خواهند شد.
شرکتکنندگان معموال يک روز جلوتر اطالعيهي وقايع را دريــافت ميکنند و هنگامي که به فراخواني کاهش بارگذاري پاسخ
نميدهند جريمه ميشوند .برنامههاي بازار-ظرفيت ميتوانند به عنوان شکلي از بيمه در نظر گرفته شوند .در ازاي موظف بودن
به محدود کردن بار ،شرکتکنندگان پرداختهاي تضمين شده (به عنوان مثال ،حق بيمه) دريافت ميکنند .درست همانند بيمه،
در بعضي از سالها محدوديتهاي بار فراخوانده نخواهد شد ،حتي اگر به شرکتکنندگان در برنامه هزينه پرداخت شود .برنامه-
هاي بازار-ظرفيت معموال توسط ارائه دهندگان بازار عمده فروشي از قبيل  ISOs/RTOsکه بازارهاي ظرفيت را اداره ميکنند،
ارائه ميشوند [.]54
عالوه بر موافقت با تعهد به محدود کردن بار ،واجد شرايط بودن برنامه بازار-ظرفيت بر مبناي يک ارائه ،که کاهشها پايدار
و دست يافتني هستند ،ميباشد .به عنوان مثال ،الزامات مورد نياز براي دريافت پرداختهاي ظرفيت در برنامه منابع مورد ويژه
 NYISOعبارتند از :حداقل کاهشهاي بار  100کيلووات ،حداقل کاهش چهار ساعت ،دو ساعت اطالﻉرساني ،و در معرض
بودن يک آزمايش و يا مميزي در هر دورهي قابليت .اين الزامات طراحي شدهاند تا اطمينان حاصل شود که اين کاهشها را
ميتوان پس از زماني که آنها فراخوانده ميشوند به حساب آورد.
برنامههاي ظرفيت  ISO/RTOمنابع مهمي در سالهاي اخير بوده است NYISO .برنامه منابع مورد خاص را در طول
حادثهي کمبود رزرو  30جوالي سال  2002بهکار گرفت ،و بعد از آن به منابع مورد ويژه تکيه زده شد تا به بازگرداندن سيستم
پس از خاموشي سراسري  14آگوست  2003کمک کند [.]55
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بسياري از ارائهدهندگان خدمات و مشتريان اين بــرنامهها را ترجيح ميدهند چرا که پرداختهاي تضمين شده ارائه مي-
کنند ،به جاي اينکه چشماندازي از پرداختهاي نامشخص جلوي ديدگان مشتري قرار دهند .اپراتورهاي شبکه به برنامههاي
ظرفيت عالقه دارند چرا که آنها يک منبع ثابت که مي تواند به سرعت پيادهسازي گردد ارائه ميکنند .سطح پرداختهاي
ظرفيت که در  NYISOارائه شده است (به عنوان مثال 14 ،دالر به ازاي هر کيلووات-ماه در برنامهي مکمل زمستان
" )" 2005-06 ISOبه افزايش منافع مشتري کمک کرده است [.]53
نرخهاي قيمتگذاري لحظهاي ( )RTPبه طور پيوسته در طول روز تغيير ميکنند ،و به طور مستقيم منعکس کنندهي قيمت
عمده فروشي برق ،بر خالف طرحهاي نرخ از قبيل زمان مصرف و يا  CPPکه تا حد زيادي بر مبناي قيمتهاي از پيش تعيين
شده ميباشند متغير با زمان هستند RTP .قيمتهاي ساعت به ساعت را به تغييرات ساعتي روزانه (لحظهاي) و يا هزينهي روز
قبل برق مرتبط ميکند .ارتبـاط مستقيم بين قيمتهاي عمدهفروشي و نرخهاي خردهفروشي مفهوم پاسخگويي قيمت به بازار
خردهفروشي را معرفي ميکند ،و آن را براي فراهم کردن ارتباطهاي مهم بين بازارهاي عمدهفروشي و خردهفروشي به کار مي-
گيرد .چندين شکل  RTPدر سراسر اياالت متحده وجود دارد – قيمتگذاري همان روز در مقابل يک روز قبل (،)DA-RTP
قيمتگذاري يک بخشي در مقابل دو بخشي ،و اجباري در برابر داوطلبانه .نرخ  RTPدو بخشي شکل شايعتري از به اشتراك-
گذاري قيمت ريسک است؛ با اين حال ،بزرگترين مشتريان در ايالت دالور ،1مريلند 2و نيوجرسي 3بر مبناي  RTPاجباري
همان روز در طرحهاي بازار خدمات پيش فرض شروﻉ به فعاليت ميکنند [.]52
اولين برنامههاي  ،RTPدر اواسط دههي  ،1980در کاليفرنيا به عنوان يک استراتژي جديد براي نشست اهداف مديريت
سمت تقاضا ( )DSMو آزمونهايي در مورد پذيرش مشتري و پاسخ قيمت معرفي شد .شرکتهاي برق از قبيل شرکت برق
موهاك نياگارا( 4در حال حاضر بخشي از شبکه ملي) شامل اولين تعرفههاي قيمتگذاري لحظهاي بودند .با توجه به يک
گزارش دربارهي  RTPانجام شده توسط آزمايشگاه ملي الرنس برکلي ،5بيش از  70شرکت برق در اياالت متحده تعرفههاي
 RTPداوطلبانه را هم بر مبناي حالت آزمايشي و هم به طور دائمي ارائه دادهاند .انگيزهي اين شرکتها براي اجراي RTP

1- Delaware
2- Maryland
3- New Jersey
4- Niagara Mohawk Power Co.
5- Lawrence Berkeley National Laboratory
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متفاوت بود :يا براي ارتقاي توسعهي بازار خردهفروشي و يا براي کاهش نياز به ساخت ژنراتورهاي توليد در دورهي پيک اضافي
بود [.]52
به مشتريان  DA-RTPاطالعيهي يک روزه از قيمتها براي هر  24ساعت روز بعد داده ميشود .به اين ترتيب ،مشتريان،
اگر نميتوانند تقاضاي خود را محدود کنند ،زمان براي برنامهريزي پاسخهاي خود ،از قبيل جـابهجايي زمان مصرف (اغلب با
جابهجايي بـار به ساعتهاي خارج از پيک يا با استفاده از توليد در محل) دارند و يا اينکه با توليد محصوالت ديگر از قيمت-
هاي روز قبل در امان بمانند .موهاك نياگارا جزء اولين ارائه کنندگان  DA-RTPپيش فرض براي بزرگترين مشتريان خود
ميباشد .به تازگي ،تجربههاي خود را با  TOUو  RTPبه عنوان مبنايي براي تصميم کميسيون خدمات عمومي نيويورك

1

( )NYPSCدر فاز  RTPپيش فرض براي همه مشتريان بزرگ به کار بسته است [.]53
چندين ايالت تجديد ساختار يافته  RTPرا پيشنهاد استاندارد خدمات (پيش فرض) براي بزرگترين کالس مشتري برگزيدند،
مگر اينکه آنها يک منبع جايگزين ديگر را انتخاب کنند .ايالتهاي دالور ،نيوجرسي ،پنسيلوانيا ،2مريلند ،اوهايو ،نيويورك ،و
ايلينويز 3ابتکارات هدفمندي در پيادهسازي  RTPپيش فرض براي بـزرگترين مشتريان دارند .تعرفههاي پيش فرض در
نيويورك و ايلينويز قيمتهاي ساعتي را براي قيمتهاي  ISOيک روز قبل فهرست ميکند ،در حاليکه دالور ،نيوجرسي،
مريلند ،و برخي از شرکتهاي برق پنسيلوانيا براي قيمتهاي  ISOساعتي لحظهاي فهرست ميکند .در طول آوريل ،2006
 RTPپيش فرض براي مشتريان بزرگ تجاري و صنعتي ( )C&Iتوسط  11شرکت برق در چهار ايالت اجرا شده بود ،و براي
 15شرکت برق اضافي ديگر پيشنهاد يا برنامهريزي شد [.]63
 -1-5-3-9منابع توليد پراكنده

تقاضا براي بهبود کيفيت توان و قابليت اطمينان سيستم ،افزايش قيمت سوختهاي فسيلي و نگرانيهاي زيست محيطي
سبب افزايش استفاده از منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو در سمت مصرف گرديده و در نتيجه نقش اين ادوات در بهبود
عملکرد شبکههاي توزيع اهميت فراواني يافته است .معموال تاثير اين ادوات بر روي شبکه توزيع به محل اتصال اين منابع به

)1- New York Public Service Commission (NYPSC
2- Pennsylvania
3- Illinois
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سيستم وابسته است .بنابراين نياز به ابزارها و روشهايي جهت ارزيابي تاثير اين منابع بر عملکرد شبکه به ازاء سناريوهاي
مختلف و انواﻉ تکنولوژيهاي موجود ميباشد [.]75
با توجه به اهميت فراوان انرژي در جوامع صنعتي امروزي ،هزينهها ،در دسترسپذيري و مسائل زيست محيطي مرتبط با
آن ،اين سازمان در [ ]76به معرفي برنامههاي فدرال در زمينه منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو پرداخته است .معرفي انواﻉ
تکنولوژيهاي موجود در اين زمينه ،بررسي انواﻉ مشوقهاي مستقيم و غيرمستقيم جهت افزايش بازدهي انرژي ،صرفهجويي در
مصرف و بررسي تاثير اين تکنولوژيها بر شبکههاي قدرت از جنبه قابليت اطمينان و تلفات از ديگر اهداف اين گزارش
ميباشد.
با تدوين ساختار جديد در صنعت برق ،تمايل به ايجاد فضاي رقابتي مناسب ،موجب تفکيک وظايف توزيع و انتقال از وظيفه
توليد گرديد .در نتيجه اين کار ،بازار برق از انحصار چند واحد در هر کشور خارج شده و هزاران توليدکننده جاي آنها را خواهند
گرفت .با تحقق اين امر و تجديد ساختار صنعت برق ،مصرفکنندگان به منابع توان رقابتي دست يافته و اين امکان را خواهند
داشت که تامينکننده برق خود را انتخاب کنند .امروزه توليد و مصرف در يک فضاي رقابتي با يکديگر قرار گرفتهاند و
تجهيزات و ملزومات اين صنعت بايد در جهت تقسيم کاربردها و فعاليتهاي خود حرکت نمايند تا بدين طريق صنعت برق در
زمينه تجاري نيز کارايي بيشتري داشته باشد [.]37-38
عالوه بر اين ،بحران نفت در سال  1973موجب شد که بسياري از کشورهايي که در صنعت خود به سوختهاي فسيلي
وابسته بودند ،در پي يافتن جايگزيني مناسب براي آنها باشند .همچنين با افزايش آگاهي عمومي در مورد مسائل زيست
محيطي ،يافتن جايگزيني مناسب براي سوختهاي فسيلي اهميت بيشتري پيدا کرد .مطالعات انجام شده نشان ميدهد که
انرژيهاي تجديدپذير شامل انرژي خورشيد ،باد ،آب ،زيست توده ،زمين گرمايي و  ،...که از نظر زيست محيطي تميز هستند،
ميتوانند جايگزين مناسبي براي سوختهاي فسيلي باشند [.]5
بدين ترتيب در سالهاي اخير عواملي همچون بهينهسازي و تغيير سيستمهاي قدرت از ساختار سنتي به ساختاري جديد يا
به عبارتي تجديد ساختار آنها و حرکت در جهت افزايش رقابت و همچنين افزايش تعداد بازيگران عرصه صنعت برق (ورود
بخش خصوصي) ،لزوم حفظ محيط زيست با بهرهگيري از انرژيهاي تجديدپذير و امکان راهاندازي نيروگاههاي کوچک با
استفاده از اين منابع ،کاهش ريسک خريد و تامين انرژي الکتريکي در بازارهاي انرژي ،مشکالت احداث خطوط انتقال جديد،
کاهش استفاده از سوختهاي فسيلي و آالينده ،نياز به افزايش ظرفيت سيستم با توجه به افزايش روزافزون مصرف انرژي
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الکتريکي و احساس نياز به بهبود و توسعه سيستم قدرت ،همراه با پيشرفت تکنولوژي ساخت منابع کوچک و امکان استفاده از
اين گونه منابع انرژي در مراکز مصرف (که خود باعث کاهش تلفات در شبکه توزيع و انتقال ميگردد) و اقتصادي بودن ساخت
واحدهاي توليدي کوچک در مقايسه با واحدهاي توليدي بزرگ ،فرصتهايي را براي رشد و پيشرفت تکنولوژيهاي توليد انرژي
الکتريکي فراهم نموده و پايه و اساس معرفي يک پديده نو جديد در صنعت برق و شبکههاي تجديد ساختار شده با نام توليدات
پراکنده بوده و باعث تشويق و توجه روزافزون مهندسين و انديشمندان به موضوﻉ توليدات پراکنده شده است [.]37-38
به دليل ماهيت غير مجتمع اين روش توليد انرژي ،آن را توليد پراکنده يا توليد توزيع شده مينامند .اين توليدات عمدتا به
شبکههاي توزيع متصل شده و نيازي به احداث خطوط انتقال جديد ندارند .امروزه تکنولوژي سيستمهاي قدرت به سمت تنوﻉ
بيشتر و انعطافپذيري باالتر پيش ميروند ،تا انرژي الکتريکي بتواند بدون محدوديت ،توليد ،منتقل و توزيع شود .يک گام براي
رسيدن به چنين سيستمهايي ،استفاده از واحدهاي توليد پراکنده در سيستم قدرت است.
در عصر حاضر به داليل متعددي ،توليد در حال تغيير ماهيت به سمت توليدات پراکنده است .بر خالف روشهاي توليد
متمرکز که در آن از ژنراتورهايي با ظرفيت چند کيلووات تا چندين گيگاوات استفاده ميشود ،در تکنولوژيهاي جديد توليد برق
واحدهاي توليد توان الکتريکي از ژنراتورهايي با ظرفيت چند کيلووات تا چند مگاوات در محل بارها استفاده ميکنند [.]5
واحدهاي توليد پراکنده بهصورت محلي واقع شده و ميتوانند توان الکتريکي را براي يک محدوده مشخص يا موقعيت
خاص فراهم آورند؛ همچنين ميتوانند مازاد توليد خود را به صورت مستقيم وارد شبکه کنند .اين منابع در مقايسه با ژنراتورهاي
بزرگ و نيروگاهها ،حجم و ظرفيت توليد کمتري داشته و با هزينه پايينتري راه اندازي ميشوند .فناوري بهکار رفته براي توليد
در آنها ،متفاوت و بسيار متنوﻉ است [.]37
استفاده از توليدات پراکنده مزيتهايي را به همراه دارد .حضور اين منابع در سيستم توزيع ،قابليت اطمينان شبکه را افزايش
داده و امکان کاهش قيمت توان راکتيو را فراهم ميآورد .مزيت ديگري که ميتوان براي توليدات پراکنده برشمرد ،عملکرد
مطلوب آنها در بهينه سازي کنترل ولتاژ و توان راکتيو است.
اغلب توليدات پراکنده از منابع نوين انرژي براي توليد الکتريسيته استفاده ميکنند .برخي از مولدها شکل کوچکشده
ژنراتورهاي مورد استفاده در شبکه هستند .با اين حال تمام انواﻉ توليدات پراکنده در ويژگي اتصال به شبکه توزيع مشترکند.
توليد پراکنده در واقع شامل آرايشي از واحدهاي توليدي ماژوالر کوچک به صورت پراکنده در ميان مصرفکنندگان ميباشد.
نزديکي ظرفيتهاي توليد به نواحي تقاضا ،انعطاف پذيري شبکه را باال برده و نيز کيفيت توان توليدي را افزايش ميدهد [.]38
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رغبت به توليد پراکنده ،بهخاطر محدوديتهاي طول عمر و ظرفيت شبکههاي انتقال و توليد متمرکز موجود در مقايسه با
تکنولوژيهاي اقتصادي کاراي توليد پراکنده و همچنين تجهيزات پيشرفته مديريت سيستم در بهکارگيري اين واحدها ميباشد.
بررسيهاي صورتگرفته نشان ميدهد که توليد به روش پراکنده گسترش روزافزوني در سرتاسر جهان يافته و در واقع نقش
اصلي را در تهيه نيازهاي آينده انرژي ايفا خواهد کرد.
با قبول واقعيت توسعه توليدات پراکنده به عنوان ساختار جديد صنعت برق در هزاره سوم ،متخصصين با انبوه مسائل
جديدي روبرو ميشوند که ناشي از فناوريهاي جديد در بخش توليد ،انتقال و توزيع ميباشد .بالطبع اين تغيير تاثير زيادي را بر
مسائل حفاظتي و بهره برداري از شبکه خواهد داشت .با توجه به مطالب بيان شده ،بررسي دقيقتر توليدات پراکنده ،تاثير بر
قابليت اطمينان شبکه قدرت و مسائل مرتبط با آن از اهميت بسياري برخوردار است .از ديدگاه سيستم قدرت ،حضور  DGاز
چند جهت قابليت اطمينان سيستم را تحت تأثير قرار ميدهد [:]38
 باتوجه به اينکه بهرهگيري از منابع توليد پراکنده غالبا با کاهش بارگذاري تجهيزات سيستم همراه بوده و از سوي
ديگر نرخ وقوﻉ خطا در تجهيزات با بارگذاري آنها رابطه مستقيم دارد ،ميتوان انتظار داشت حضور  DGموجب کاهش
احتمال وقوﻉ خطا در تجهيزات شده و احتمال خاموشي در سيستم را کاهش دهد.
 واحدهاي ( DGدر صورتي که امکان تغذيه بار بهصورت ايزوله را دارا باشند) در هنگام بروز خطا ميتوانند بخشي از
بار قطعشده سيستم را بهطور جدا از شبکه تغذيه نمايند و از اين طريق قابليت اطمينان سيستم را افزايش دهند .بايد
توجه داشت که در اين حالت  DGميبايست تواناييهاي الزم را براي تأمين بار در کل بازه زماني مورد نظر دارا باشد.
در اين مورد  DGهمانند يک نقطه مانور عمل ميکند [.]37
 اگر  DGبه هر دليلي داراي امکان تغذيه بار به صورت جدا از شبکه نباشد ،بهرهگيري از آن در کنار نقاط مانور سيستم
ميتواند موجب افزايش قابليت تغذيه نقاط مانور شده و از اين طريق امکان تغذيه بخش بيشتري از بار قطعشده
سيستم فراهم ميشود .اين اثر ميتواند نياز سيستم به داشتن نقاط مانور با قابليت تغذيه باال را کاهش دهد [.]70
از آنجاييکه تعدادي از توليدات پراکنده داراي مالکيت خصوصي و يا مبتني بر منابع انرژي متغير همچون توربينهاي بادي
و انرژي خورشيدي هستند ،تضميني براي توليد پيوسته آنها وجود ندارد .در اين حالت اگر استانداردهاي مخصوص براي کنترل،
نصب و جايابي آنها وجود نداشته باشد ،ممکن است تاثير منفي و معکوس بر بهرهبرداري سيستم قدرت داشته باشند .اين امر در
شبکههاي امروزي که اکثر توليد توان توسط نيروگاههاي بزرگ تامين ميشود ،زياد جدي نيست .ولي با توجه اينکه سيستمها
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به سمت افزايش سهم توليد منابع پراکنده و بهرهبرداري بهصورت جزيرهاي پيش ميروند ،اين موضوﻉ اهميت باال پيدا ميکند
[.]70
در سالهاي اخير نفوذ توليدات متغير در سيستمهاي توليد برق افزايش قابلتوجهي داشته است .بيشترين افزايش مربوط به
انرژي بادي بوده است .هر چند که رشد سلولهاي خورشيدي در دو سال اخير در بعضي از کشورها چون اياالت متحده از
انرژي بادي پيش گرفته است .نمودار مربوط به افزايش نفوذ منابع بادي و خورشيدي در اياالت متحده در شکل  26-1نشان
دادهشده است.

شكل  :26-1نفوذ توليدات متغير بادي و خورشيدي در آمريكا (بر حسب )MW

در سالهاي اخير نفوذ  DGها در سيستم روبه افزايش بوده است به خصوص سلولهاي خورشيدي که در سال  2013رشد
آنها در اياالت متحده حتي از منابع بادي بيشتر بوده است .عوامل مؤثر در رشد استفاده از توليد پراکنده و نيز توجه به اثر
بخشي اين توليدات در طراحي و بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت در ايالت متحده را ميتوان در سه بخش زيست محيطي،
تجاري و سياستهاي کالن دستهبندي نمود [.]70
 عوامل زيست محيطي
 کاهش گازهاي گلخانهاي :محدود کردن آلودگيهاي ناشي از گازهاي گلخانهاي يکي از عوامل عمدهي رشد DG

محسوب ميشود البته بايد توجه داشت که اين عامل عمدتاً در بهرهگيري از توليدات پراکنده مبتني بر انرژيهاي
تجديدپذير و نيز  CHPتأثيرگذار است و روي رشد استفاده از ديگر فناوريها اثر کمتري دارد.
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 اجتناب از احداث خطوط انتقال و نيروگاههاي بزرگ :احداث خطوط و نيروگاههاي جديد همواره با مخالفتهاي
عمومي روبرو است و ممانعت از احداث اين تجهيزات يکي ديگر از عوامل زيست محيطي رشد استفاده از  DGبه
شمار ميآيد .با پيشرفت تکنولوژي ،امروزه توليد و نصب ژنراتورهاي کوچک و متوسط براي کاربردهاي خانگي
امکانپذير شده و ميتواند تا حدي مشکالت زيست محيطي احداث نيروگاههاي بزرگ را کاهش دهد [.]71
 عوامل تجاري
 کاهش ريسک سرمايهگذاري :عدم قطعيتهاي ناشي از بازار برق ،استفاده از واحدهاي توليدي کوچک را جذاب ساخته
است .يکي از نتايج تجديد ساختار و ايجاد رقابت در صنعت برق ،افزايش ريسک پيشروي عوامل زنجيرهي اين
صنعت است .با توجه به هزينهي سرمايهگذاري بسيار باالي مورد نياز جهت احداث نيروگاههاي جديد و وجود عدم
قطعيت در فضاي بازار برق ،احداث واحدهاي نيروگاهي کوچکتر که نسبتاً ريسک سرمايهگذاري کمتري دارند را
جذاب ساخته است [.]72
 بهرهگيري براي بهبود کيفيت برقرساني DG :يک راه مقرون به صرفه براي بهبود کيفيت سرويسدهي به مشترکان
است .حضور  DGنزديک به مراکز بار ميتواند تأثيرات مثبتي روي کيفيت برق و قابليت اطمينان سرويسدهي بهجاي
بگذارد .اين تأثيرات عمدتاً روي بهبود پروفيل ولتاژ و کاهش تعداد و مدت تداوم خاموشيها است به خصوص اگر DG

بتواند در زمان خاموشي شبکه به صورت جدا از شبکه برق را تأمين کند [.]72
 عوامل ناشي از سياستهاي کالن
 تنوﻉ منابع انرژي و بهبود امنيت انرژي :اخيراً بحث امنيت انرژي در مقولهي سياستگذاريهاي کالن انرژي مورد
توجه خاصي قرار گرفته است .جوامع پيشرفته و مدرن امروزي آن چنان به منابع انرژي به خصوص در بخش برق
وابستهاند که يک وقفه در اين منابع ميتواند عواقب هولناکي در زمينههاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي را به دنبال
داشته باشد بنابراين بحث امنيت و تداوم انرژي جايگاه ويژهاي در سياستگذاريهاي کالن کشورها يافته است .در
اين خصوص  DGيکي از گزينههاي مهم به شمار ميرود چراکه اين واحدهاي توليدي ميتوانند بهطور گسترده در
شبکه و نزديک به مصرفکننده نصب و بهرهبرداري شوند و از اين رو بروز خطا در يک واحد توليدي در مقايسه با
خطاي يک نيروگاه بزرگ يا خط انتقال ،تأثيرات محدودتري را بر سيستم بهجاي ميگذارد .از سوي ديگر با توجه به
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تنوﻉ در منابع اوليهي انرژي مورد نياز در فناوريهاي مختلف  DGو به خصوص استفاده از منابع انرژي تجديدپذير ،به
کار گرفتن توليدات پراکنده به دولتها امکان کنترل بهتر انرژي را ميدهد .چراکه سوختهاي فسيلي مورد نياز
نيروگاههاي بزرگ در جهان محدود و در اختيار کشورهاي خاصي بوده و اين امر ميتواند ريسکهاي غير قابل
پيشبيني را به دنبال داشته باشد [.]73
 بهبود سياست رقابتي در بازار برق :يکي از نتايجي که همواره در خصوص بحث تجديد ساختار در صنايع برق مطرح
ميشود اين است که رقابت در توليد و انتخاب مشترك موجب کاهش هزينهي برق و افزايش کيفيت سرويسدهي
ميشود .يکي از پيشنيازهاي محقق شدن رقابت کارا اين است که تعداد بازيگرهاي بازار به حد کافي زياد باشد .توليد
پراکنده در اين امر ميتواند بسيار تأثيرگذار باشد چراکه هزينهي سرمايهگذاري پايين واحدهاي  DGامکان رقابت
براي تعداد بيشتري از سرمايهگذاران را در صنعت فراهم ميآورد (که ميتواند عالوه بر بازار انرژي در بازار
سرويسهاي جانبي نيز شرکت کنند) البته بايد توجه داشت که دستيابي به اين قابليت  DGمستلزم وجود آرايش
مناسب براي توليد پراکنده در مکانيسم بازار برق است [.]72
ايالت هاي مهم امريکا داراي شرکتهاي برق جداگانه اي هستند .هر کدام از ايالتها داراي قوانين و نيازمنديهاي منحصر
بفردي در زمينه اتصال منابع توليد پراکنده به شبکه مي باشند .هرچند که قوانين واحدي نيز براي اين ايالتها تعريف شده
است .توليد پراکنده در اياالت متحده آمريکا با عنوان منابع انرژي پراکنده و شامل منابع توليد پراکنده و منابع ذخيرهساز انرژي
شناخته ميشود .همچنين اين کشور در بحث توليد پراکنده بر روي دو موضوﻉ توليد همزمان برق و حرارت -که منبع انرژي
بخش عمده اي از آن گاز طبيعي ميباشد -و انرژيهاي تجديدپذير تمرکز کرده است.
حرکت سياسى اياالت متحده آمريکا و دنيا به سمت ايجاد يک اقتصاد جهانى است که به طور فزايندهاى به سمت يکپارچه
سازى انرژيهاى نو ميباشد ،که اين روند حاکى از رشد خوب سرمايه گذارى در انرژ يهاى پاك است .براى مثال در سال
 2014اياالت متحده آمريکا و چين که دو اقتصاد بزرگ جهان هستند توافق نامهاى را امضا نمودند که در آن هر دو کشور متعهد
گرديدند تا پذيرش و تصويب انرژيهاي تجديدپذير را سرعت بخشند [.]70
همچنين در سال  2009نمايندگان کاليفرنيا مصوبهاي را ثبت نموده اند که در آن مقرر شد تا سهم منابع تجديدپذير از 20
 %به  % 33در سال  2020برسد .دستيابي به اين هدف تنها در صورتي محقق خواهد شد که فناوريهاي کنترل و حفاظت
هوشمند به شبکه قدرت اضافه شود .سيستم قدرت فعلي براي پذيرش اتصال منابع تجديدپذير با اين ظرفيت طراحي شده
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است .براي مثال بايد از فناوري ذخيرهسازهاي انرژي در شبکه به منظور کاهش اثر عدم قطعيت منابع تجديدپذير استفاده شود
[.]70
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 2فصل دوم :فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در کشور
کانادا
مقدمه
کشور کانادا از  10ايالت تشکيل شده است که بر اساس قانون اساسي کانادا مسئوليتهاي مهم در حوزههاي کليدي مانند
برق و منابع طبيعي بر عهده اين ايالتها گذاشته شده است .با توجه به اين مسئله و همچنين وجود تفاوت در سياست و محيط
طبيعي هر ايالت تفاوتهاي مهمي در ساختار صنعت برق ايالتهاي مختلف وجود دارد [.]77

 -2-1مسئوليتهاي قانونگذاري انرژي در كانادا
در حالت کلي ميتوان سازمانهاي قانونگذاري انرژي کشور کانادا را به دو دسته فدرالي و ايالتي تقسيمبندي کرد.
 -2-1-1سازمانهاي فدرالي
در صنعت برق ،مسئوليت تبادالت بينالمللي و بين ايالتي انرژي الکتريکي بر عهده فدرال است .وظايفي نظير ساخت و
بهرهبرداري خطوط انتقال بينالمللي و همچنين قانونگذاري صادرات برق به اياالت متحده بر عهده هيئت ملي انرژي ()NEB1
به عنوان يکي از قانونگذارهاي فدرال است .قانونگذاري صنعت انرژي هستهاي نيز توسط کميته ايمني هستهاي کانادا
( ،)CNSC2وابسته به فدرال ،انجام ميپذيرد [.]77
 -2-1-2سازمانهاي ايالتي
مسئوليت بيشتر سياستگذاريها و قانونگذاريهاي صنعت برق به استثناء موارد عنوان شده در بخش قبل ،در حوزه
فعاليتهاي ايالتي قرار دارد .هر ايالت قانونگذار مربوط به خود را دارد که نهادها و سازمانهايي را براي اداره کردن صنعت برق
1-National Energy Board
2-Canadian Nuclear Safety Commission
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منصوب ميکند .ايالت آلبرتا داراي بازار برق خرده فروشي و عمده فروشي کامال رقابتي است .ايالت اونتاريو داراي سيستم
انتقال با دسترسي باز و بازار برق خردهفروشي و عمده فروشي است اما هنوز به مقدار زيادي بصورت سنتي (تجديد ساختار
نشده) باقي مانده است .در ايالت بريتيش کلمبيا و نيوبرونزويک بخش توليد و انتقال از هم تفکيک شدهاند .ساير ايالتها به
صورت سنتي بهرهبرداري ميشوند .در بيشتر ايالتها گرايش به سمت ايجاد توليدکنندههاي مستقل به ويژه انرژيهاي
تجديدپذير وجود دارد .در ادامه وضعيت قانونگذاري صنعت برق ايالت آلبرتا به عنوان نمونه بررسي ميشود .در ايالت آلبرتا طي
قانون  EUA1گامهاي مهمي به سمت تجديد ساختار و سرمايهگذاري در صنعت برق برداشته شد و سازمان  PPA2نيز به
همين منظور تشکيل شده است .سيستم انتقال ايالتي تحت قوانين و معيارهاي  EUAو  PPAبراي دسترسي تمام افراد،
توليدکنندگان ،توزيعکنندگان ،واردکنندگان و صادرکنندگان برق آزاد است [.]78
در ايالت آلبرتا چهار مالک شبکه انتقال وجود دارد .شرکت الکتريکي  ،ATCOشرکت قدرت  ،ENMAXشرکت انتقال
 ،EPCORو شرکت  .AltaLink L.P.شرکت  AltaLinkمالک بيش از نيمي از سيستم انتقال آلبرتا بوده و  85درصد
مشترکين را تغذيه ميکند .مجموعه سيستم انتقال ايالت آلبرتا توسط سازمان مستقل بهرهبردار سيستم الکتريکي آلبرتا
( 3)AESOمديريت مي شود .اين سازمان مسئوليت نظارت بر مبادالت برق در ايالت آلبرتا را بر عهده دارد و توسط يک هيئت
مستقل در وزارت انرژي اين ايالت ،اداره ميشود .از ديگر وظايف سازمان  AESOبرنامهريزيهاي کوتاه مدت و بلند مدت
توسعه سيستم انتقال ،پيشبيني کوتاه مدت و بلند مدت بار ،پيشبيني نيازمنديهاي فني سيستم براي تامين بار ،تضمين پايايي
سيستم و تعيين هزينه ساالنه سيستم و مقدار تعرفهها است [.]78
 AUC4يک سازمان مستقل در ايالت آلبرتا است که ارائه سرويس توسط شرکتهاي برق و گاز به صورت مناسب و
منصفانه را تضمين ميکند .اين سازمان به عنوان قانونگذار براي شرکتهاي برق و گاز عمل ميکند تا انرژي به صورت امن و
قابلاطمينان به مشترکين ارائه شود .همچنين  AUCبر ساخت و عملکرد تجهيزات بصورت کارا و سازگار با طبيعت نظارت

1-Electric Utilities Act
2-Power Pool of Alberta
3-Alberta Electric System Operator
4-Alberta Utilities Commission
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دارد EUB1 .يک سازمان مستقل تحت نظر دولت آلبرتاست که مسئوليت قانونگذاري سيستم توزيع الکتريکي براي تضمين
دستيابي مشترکين به برق ايمن و قابل اطمينان را بر عهده دارد [.]79
در حوزه پايايي سيستم قدرت ،ايالتهاي مختلف ،وظايف مختلفي را بر عهده دارند .در ايالتهاي اونتاريو ،آلبرتا،
نيوبرونزويک و بريتيشکلمبيا به ترتيب بهرهبرداران مستقل سيستم انتقال  NBSO ،AESO ،IESOو  BCTCو در
ايالتهاي کبک ،منيتوبا و ساسکاچوان به ترتيب شرکتهاي برق Manitoba Hydro ،TransEnergie ،Hydro-Quebec

و  SaskPowerموظف هستند تحت نظر قانونگذار ايالت خود ،وضعيت پايايي را پايش و ارزيابي کنند و بر روند اجراي
استانداردهاي  NERCنظارت کنند .به عنوان نمونه در ايالت اونتاريو  IESOبا استفاده از برنامه برآورده شدن پايايي اونتاريو
( )ORCP2بر وضعيت پايايي اونتاريو و بر اجراي استانداردها نظارت ميکند IESO .فعاليتهاي خود در زمينه اعمال
استانداردهاي پايايي را تحت نظارت ( OEBقانونگذار انرژي اونتاريو) انجام ميدهد و در اين پروسه نيازمند تاييد اين سازمان
است [.]80
نظارت کلي بر پايايي سيستم قدرت کانادا توسط سازمان  NERCانجام ميپذيرد .اين سازمان مسئوليت تضمين پايايي
الکتريکي در آمريکاي شمالي را با همکاري سازمانهاي ملي اياالت متحده و کانادا بر عهده دارد NERC .داراي شوراهايي
منطقهاي بوده که هر کدام چند ايالت از اياالت متحده و کانادا را در بر ميگيرند .در اين ميان  3شورا  ،ايالتهاي کانادا را نيز در
بر ميگيرند MRO4 ،WECC3 :و .NPCC5
از زماني که  NERCبه عنوان سازمان پايايي منصوب شد ،انجمن برق کانادا ( )CEA6به طور گستردهاي با برنامههاي آن
در ارتباط بوده است CEA .به همراه سازمان  U.S. tradeبه عنوان ناظر کميته اعضاي نمايندگان ( )MRC7که يکي از
ارگانهاي اساسي  NERCاست ،فعاليت ميکند و هر جايي که الزم باشد پيشنهاداتي در رابطه با مسائل مرتبط با پايايي از
جمله استانداردها ارائه ميکند [.]80

1-Energy Utilities Board
2-Ontario Reliability Compliance Program
3-Western Electricity Coordinating
4-Midwest Reliability Organization
5-Northeast Power Coordinating Council
6-Canadian Electricity Association
7-Member Representative Committee
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در جدول زير حوزه فعاليت هر يک از موسسههاي منطقهاي  NERCدر ايالتهاي کانادا مشخص شده و موسسات مسئول
تضمين پايايي در هر يک از اين ناحيهها عنوان شدهاند [.]80

جدول  :1-2سازمانهاي مسئول پايايي در ايالتهاي مختلف كانادا
سازمان

ايالت

استاندارد

اعمال قوانين

NEB

کل کانادا

استانداردي تهيه نميکند

 NERCدر رابطه با اعمال قوانين  NEBگزارش ميدهد.
جريمه مالي اعمال نميشود.

WECC

بريتيش
کلمبيا

 BCUC1درخواست اعمال استانداردهاي
 NERCرا ميدهد.

BCUC

آلبرتا

AUC
AESO

AESO
MSA2, AUC

ساسکاچوان

-

-

مانيتوبا

فرماندار

 NERCو PUB3

اونتاريو

OEB5

IESO4

کبک

Regie

NPCC

نيوبرونزويک

 NBSOو NBEUB7

NBSO6

نوا اسکوتيا

UARB8

 NERCو UARB

پرينس ادوارد

-

-

MRO

NPCC

 -2-2فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توليد
در اين بخش به بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه پايايي بخش توليد در کشور کانادا پرداخته ميشود .در ابتدا
خالصهاي از وضعيت اين کشور در زمينه ظرفيت توليد ،ميزان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي در سالهاي اخير ارائه
ميشود .همچنين به طور اجمالي به انوﻉ ظرفيتهاي توليد و درصد مشارکت هر کدام در ظرفيت کل اشاره ميشود [.]78
1-British Columbia Utilities Commission
2-Market Surveillance Administrator
3-Public Utilities Board
4-Independent Electricity System Operator
5-Ontario Energy Board
6-New Brunswick System Operator
7-New Brunswick Energy & Utilities Board
8-Utility and review Board
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در سال  2010انرژي الکتريکي توليدي کانادا در حدود  580بيليون کيلووات ساعت بوده که  60درصد از آن از طريق
نيروگاههاي برقآبي توليد شده است .کشور کانادا از نظر ميزان توليد برقآبي پس از چين و برزيل در رده سوم دنيا قرار دارد.
بقيه انرژي الکتريکي مورد نياز کانادا عمدتا از طريق نيروگاههاي حرارتي تامين ميشود .مطابق آمار آژانس بينالمللي انرژي
( )IEA1تقريبا دو سوم از ظرفيت توليد حرارتي کانادا با سوخت زغالسنگ کار ميکند و بقيه آن توسط گاز طبيعي و مقدار کمي
هم توسط نفت تغذيه ميشود .در سال  2009ظرفيت نصب شده توليد کانادا به طور تقريبي  132گيگاوات بوده است .در اين
ميان انرژي برقآبي  75گيگاوات را به خود اختصاص داده است .کشور کانادا همچنين به دليل سياستهاي فدرالي و ايالتي ،از
توليدکنندگان بزرگ و در حال رشد انرژي بادي است .بنابر آمارهاي موسسه انرژي بادي کانادا در سال  2012ظرفيت انرژي
بادي اين کشور  5/5گيگاوات بوده است که تا نيمه سال  2014به بيش از  8/5گيگاوات افزايش يافته است [.]81
شبکه برق کانادا و اياالت متحده به طور گستردهاي با هم در ارتباط هستند و به طور کلي کانادا صادرکننده برق به اياالت
متحده است .در سال  2010کانادا  43/8بيليون کيلووات ساعت برق به اياالت متحده صادر کرده ،در حاليکه  18/5بيليون
کيلوولت ساعت وارد کرده است.
شکل  1-2نمودار ميزان انرژي الکتريکي توليدي و انرژي مصرفي ساالنه کانادا (بر حسب بيليون کيلووات ساعت) را براي
سالهاي  1990تا  2011نشان ميدهد [.]82

شكل  :1-2نمودار تغييرات انرژي الكتريكي توليدي و مصرفي در كانادا

1-International Energy Agency
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 -2-2-1قانونگذاري در حوزه پايايي
شرکتهاي کانادايي داراي تجهيزات توليد/انتقال و بهرهبرداران مستقل سيستم انتقال ،الزاماتي در مورد گزارشدهي
اطالعات پايايي به قانونگذارهاي ايالتي دارند .با اين وجود در مورد چگونگي گزارش اطالعات و ميزان دسترسپذيري عموم به
اين اطالعات ،سازگاري چنداني ميان ايالتهاي مختلف وجود ندارد .شرکتهاي مختلف برق اطالعات زيادي در مورد
شاخصهاي پايايي در سطح توزيعکننده ارائه ميدهند ،در حالي که اطالعات کمي در مورد عملکرد سيستم توليد و انتقال
گزارش ميکنند .در اونتاريو که شرکتهاي توليد ،انتقال و توزيع از هم تفکيک شدهاند ،با توجه به قوانين  ،IESOشرکت
 Hydro Oneبه عنوان شرکت اصلي انتقال ايالت اونتاريو وظيفه دارد اطالعات پايايي را به طور منظم گزارش دهد .اين
اطالعات شامل تغييرات ولتاژ ،فليکر (کيفيت توان) ،اطالعات خروجي ،حوادث اضطراري و عملکرد سيستم در محل تحويل
توان به مصرفکننده است BCTC1 .به عنوان شرکت اصلي انتقال ايالت بريتيشکلمبيا اطالعاتي شامل مديريت رزرو ،کنترل
ولتاژ ،مديريت خروج (برنامهريزي شده و برنامهريزي نشده) و دادههاي پخش بار را گزارش ميکند [.]83
شرکتهاي کانادايي گزارشهاي پايايي خود را به سازمان  NERCنيز ارائه ميدهند .اين گزارشها به سه شوراي منطقهاي
 NERCکه حوزه آنها کانادا را در بر ميگيرد ،ارائه ميشود NPCC .براي ايالتهاي مريتايم ،کِبِک و اونتاريو؛  MROبراي
ايالتهاي مَنيتوبا و ساسکاچوان؛ و  WECCبراي آلبرتا و بريتيشکلمبيا .بسته به ايالت ،شرکت گزارشدهنده ميتواند
شرکتهاي انتقال ،شرکتهاي يکپارچه و يا بهرهبرداران سيستم باشند .موارد گزارش شده ،براي شرکتهاي کانادايي و
شرکتهاي اياالت متحده يکسان است .سازمانهاي کانادايي گزارشدهنده هر يک از موسسات منطقهاي  NERCبه شرح زير
هستند .در برخي از ايالتها بهرهبرداران مستقل سيستم انتقال و در برخي ديگر شرکتهاي برق اين وظيفه را بر عهده دارند
[.]84
NPCC – NBSO ،Hydro-Quebec TransEnergie ،IESO
MRO – Manitoba Hydro ،SaskPower
WECC – AESO ،BCTC

1-British Columbia Transmission Company
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سازمان  CEAنيز به عنوان مرکز مطالعات ملي برق کانادا گزارش اطالعات پايايي را از اعضاي خود دريافت ميکندCEA .

اين اطالعات را تحليل کرده و در سه مرحله در سال به چاپ ميرساند .گزارش وضعيت تجهيزات توليد ،شامل دادههاي 850
واحد توليد در کانادا است که حاوي اطالعاتي مانند عمر ،نرخ ماکزيمم پيوستگي ،نوﻉ واحد 5 ،دليل اصلي خروج و  10مجري
اصلي واحدهاي توليد در سال است .همچنين جزئياتي مانند فاکتورهاي بهرهبرداري واحدها و نوﻉ سوخت به همراه آمار
خروجيها و داليل آنها نيز ارائه ميشود [.]85
در نهايت همانطور که اشاره شد شوراهاي منطقهاي  NERCبا همکاري بهرهبرداران مستقل سيستم انتقال و شرکتهاي
اصلي برق ايالتها مسئوليت مانيتورينگ ،نظارت و تضمين اجراي استانداردهاي اجباري تعيين شده را بر عهده دارند.
 -2-2-2ارزيابي پايايي
انجمن برق کانادا ( )CEAدر سال  1891تاسيس شده است CEA .مرکز ملي مطالعات برق کانادا و بخش پيشرو در زمينه
تجارت انرژي الکتريکي در اين کشور است .اعضاي اين سازمان متشکل از شرکتهاي توزيع و انتقال انرژي الکتريکي،
توليدکنندگان مستقل توان ،شرکتکنندگان در بازار انرژي الکتريکي و توليدکنندگان ميباشند که در حفظ پويايي صنعت برق
اين کشور مشارکت فعالي دارند .تامين ايمن ،پايدار و قابل اطمينان انرژي الکتريکي با قيمتي کامال رقابتي از اهداف اين
سازمان ميباشد [.]86
ارزيابي کمي پايايي سيستم قدرت نيازمند مدلهاي رياضي و آمارهاي واقعي خرابي و تعمير تجهيزات سيستم است.
آمارهاي خرابي و تعمير به طور معمول از دادههاي گذشته تجهيزات استخراج ميشود .به همين دليل جمعآوري داده يکي از
بخشهاي ضروري آناليز پايايي سيستم قدرت است .همه شرکتهاي مهم کانادايي ،در برنامه جمعآوري و آناليز داده سازمان
 CEAمشارکت ميکنند .اين برنامه ،سيستم اطالعات پايايي تجهيز ( )ERIS1ناميده ميشود CEA .از سال  1977جمعآوري
دادههاي خروج مربوط به بخش توليد و انتقال را آغاز کرده است و گزارشهايي را منتشر کرده است CEA .همچنين پروسهاي
براي ارزيابي پايايي سيستم قدرت الکتريکي ( )EPSRA2دارد .اين پروسه شامل آمارهايي از اغتشاشهاي سيستم ،عملکرد
تحويل توان توسط سيستم و پيوستگي سرويس به مشترکين است [.]86

1-Equipment Reliability Information System
2-Electric Power System Reliability Assessment
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اهداف سازمان  CEAعبارتند از:
 فراهم نمودن تصويري جامع و دقيق از عملکرد سيستم الکتريکي در کل کشور کانادا
 کمک به فعاالن موجود در اين حوزه جهت بهبود عملکرد سيستم و تجهيزات ،افزايش کارايي عملياتي ،افزايش
ايمني کارکنان ،رضايت مصرفکننده و کاهش هزينهها.
پايگاههاي اصلي داده و حوزههاي گزارشدهي اين سازمان شامل موارد زير ميباشد:
 تجهيزات توليد توان (وضعيت عملکرد پيوسته ،خطاها و خرابيها)
اين بخش گزارشاتي در رابطه با عملکرد واحدهاي توليدي ارائه ميدهد .اين اطالعات ميتواند جهت محک زدن عملکرد
واحدهاي توليدي ،تصميمگيري در مورد توسعه سيستم توليد و يا بهبود آن ،اجراي بهتر برنامههاي تعمير و نگهداري واحدهاي
توليدي و برنامهريزي سيستم قدرت جهت بهرهمندي حداکثري از آن مورد استفاده قرار گيرد.
 تجهيزات انتقال توان (خرابي خطوط ،ترانسفورماتورها ،کليد و داليل خرابي)
اين بخش گزارشاتي در رابطه با عملکرد تجهيزات شبکه انتقال در کشور کانادا تهيه مينمايد .اين اطالعات ميتواند جهت
محک زدن عملکرد خطوط شبکه انتقال ،تصميمگيري در مورد ساخت و توسعه خطوط انتقال موجود ،برنامههاي تعمير و
نگهداري واحدهاي توليدي و برنامهريزي سيستم قدرت به منظور عملکرد بهينه مورد استفاده قرار گيرد.
 تداوم خدمات رساني شبکه توزيع (تعداد وقوﻉ ،مدت و داليل خاموشيها ،شاخصهاي پايايي)
اين بخش گزارشاتي در رابطه با پايايي شبکه توزيع و تجهيزات موجود در آن ارائه ميدهد [ .]81با استفاده از اين اطالعات،
شرکتهاي توزيع ميتوانند اهدافي را جهت بهبود پايايي سيستم خدمترساني مشخص نموده ،و برنامههايي را در حمايت از
برنامههاي تعمير و نگهداري تجهيزات سيستم توزيع و تضعيف داليل ايجاد خطا تعيين نمايند .شاخصهاي ،SAIDI1
 SAIFI2و  CAIDI3از جمله شاخصهايي هستند که در اين گزارشها از آنها استفاده ميشود .از اين گزارش ميتوان جهت
محک زدن عملکرد شرکتهاي توزيع در مورد کيفيت خدمات ارائه شده به مشترکين مورد استفاده قرار گيرد.
 سيستم قدرت (خاموشي شبکه به هم پيوسته انتقال و توليد)

1-System Average Interruption Duration Index
2-System Average Interruption Frequency Index
3-Customer Average interruption Duration Index
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اين بخش اطالعاتي را در مورد خرابيهاي محل اتصال شبکه توزيع به سيستم قدرت ارائه ميدهد .با تجزيه و تحليل
خرابيهاي موقتي و دائمي ،از اين گزارشها ميتوان جهت محک زدن عملکرد شرکتهاي برق منطقهاي در مورد کيفيت
خدمترساني شبکه انتقال موجود در حوزه آنها استفاده نمود.
با توجه به روابط گسترده کشورهاي ايالت متحده و کانادا ،امنيت در حوزه انرژي الکتريکي براي اين دو کشور به صورت
امنيت در بازار انرژي الکتريکي آمريکاي شمالي قابل تعريف ميباشد .سيستم قدرت آمريکاي شمالي که بازارهاي انرژي
الکتريکي ايالت متحده و کانادا را به هم متصل مينمايد ،يکي از پيچيدهترين و مطمئنترين شبکههاي قدرت الکتريکي است
که داراي تنوﻉ گسترده منابع سوختي و شبکههاي انتقال به هم پيوسته ميباشد .پيوستگي شبکههاي قدرت اين دو کشور زمينه
تجارت گستردهتر و امنيت انرژي باالتر را فراهم مينمايد [.]87
بدين منظور در مرجع [ ]88به بررسي چالشهاي موجود در زمينه پيوستگي بازارهاي انرژي الکتريکي اين دو کشور و تاثير
آن بر امنيت شبکه برق آمريکاي شمالي پرداخته شده است .همچنين اين سازمان در مرجع [ ]89به بررسي استفاده از
تکنولوژيهاي نو در زمينه توليد انرژي الکتريکي پرداخته و اين مساله را از جنبههاي گوناگوني مانند هزينه و تاثير بر امنيت
شبکه برق مورد توجه قرار داده است.
در ايالت اونتاريو  IESOبه عنوان بهرهبردار مستقل سيستم انتقال ،به بررسي برخي مسائل مطرح در چشمانداز پايايي
اونتاريو ميپردازد و با توجه به شرايط جديد اصالحات الزم را اعمال ميکند .يکي از اين شرايط ،تجربيات جديد در رابطه با
تقاضا و عرضه در ماههاي تابستان است IESO .با توجه به تجربيات بدست آمده در هر تابستان فرضياتي را براي ارزيابي
کفايت منبع در نظر ميگيرد .اين ارزيابيها مشخص ميکند که چه مقدار ظرفيت جديد براي برآوردن بار نياز است .با در نظر
گرفتن اين کمبود ظرفيت ،نياز است به منظور حفظ پايايي آينده سيستم ،برنامههاي دولت براي تعطيل کردن نيروگاههاي
زغالسنگ به تاخير بيافتند [.]90
 IESOدر جهت برنامههاي پايايي سازمان  NPCCارزيابيهايي در مورد کفايت منبع انجام ميدهد .در ارزيابي انجام شده
در سال  2012بازه مورد مطالعه سالهاي  2013تا  2017در نظر گرفته شده است IESO .سطح پايايي اونتاريو را با استفاده از
برنامه شبيهسازي پايايي چند ناحيهاي ( )MARS1تعيين ميکند .ارزيابي انجام شده در سال  2012نشان داد که نياز است
تغييراتي در فرضيات ارزيابي سال  2009ايجاد شود .اين تغييرات شامل شرايط سيستم و تجهيزات ،دسترسپذيري منابع توليد،
1-Multi-Area Reliability Simulation
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پيشبيني بار و قانونگذاريهاي حوزه برق است .ارزيابي سال  2012نشان داد که اونتاريو قادر است شاخص کفايت پايايي
 NPCCکه نيازمند  LOLE1کمتر از  0/1روز در سال است را برآورده کند .انتظار ميرود با خارج شدن واحدهاي زغالسنگ از
سرويس ،ساير برنامهها قادر به جبران اين کمبود و حفظ پايايي سيستم اونتاريو باشند .از جمله اين برنامهها ميتوان به اضافه
شدن ظرفيت توليد برنامهريزي شده و همچنين کاهش تقاضاي پيشبيني شده از طريق صرفهجويي و مديريت بار اشاره کرد.
مسائلي که در اين ارزيابيها لحاظ ميشوند شامل شاخص کفايت ،مدل پايايي ،مدل بار ،نرخ رشد بار ،ظرفيتهاي توليد جديد،
ظرفيتهاي توليد خارج شده ،ارتباطات با ساير ناحيهها ،پروسههاي اضطراري ،دسترسپذيري واحد ،صرفه جويي/مديريت
مصرف و توليد پراکنده ميباشد [.]91
در ايالت آلبرتا  AESOبه عنوان بهرهبردار مستقل سيستم انتقال ،ارزيابيهاي احتماالتي بلند مدتي را در مورد وضعيت
پايايي توليد اين ايالت انجام ميدهد .اين ارزيابيها سه بخش مهم را در بر ميگيرند .حالت پايه؛ آناليز حساسيت؛ زمانبندي
موثر اعمال تغييرات در بازار برق آلبرتا [.]92
حالت پايه :ارزيابي احتمال از دست رفتن بار ( ،)LOLPانرژي تغذيه نشده مورد انتظار ( )EUEو حد رزرو مورد انتظار در
آينده ،مشخصههاي مهم بازار برق آلبرتا را بدست ميدهند .همچنين ارزيابي وضعيت اين پارامترها براي پنج سال گذشته نيز
سودمند خواهد بود AESO .معتقد است  EUE ،LOLPو حد رزرو در برنامهريزي تضمين پايايي بسيار مهم هستند و براي
شناسايي و اولويتبندي اقدامات مورد نياز مورد استفاده قرار ميگيرند .شاخصهاي ديگري نيز وجود دارند که  AESOميتواند
بررسي کند اما فعاليتهاي مشاوران تنها اين سه شاخص را لحاظ ميکنند.
آناليز حساسيت :ارزيابي تاثير تغييرات زير در بازار برق آلبرتا بر  EUE ،LOLPو حد رزرو:
 بررسي تفاوت ميان حالت "بهينه" برنامههاي تعمير و نگهداري و حالت مورد انتظار يا مورد مشاهده
 مقدار کمتر يا بيشتر تعمير و نگهداريهاي برنامهريزي نشده
 پيشبينيهاي مختلف بار
 حذف کردن ظرفيت از بازار انرژي براي استفاده در سرويسهاي فرعي بازار ( 50 ،25و  100مگاوات)
 اثر بيشتر پاسخ سمت تقاضا

1-Loss of Load Expectation
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 اثر سرويسهاي اعمال خاموشي
زمانبندي موثر اعمال تغييرات در بازار برق آلبرتا :بررسي اينکه چه زماني براي اعمال تغييرات مشخص در بازار
برق آلبرتا به منظور دستيابي به بيشترين سود با کمترين قيمت مناسب است .اين بخش از کار به تغييرات زير در بازار محدود
ميشود [.]89
 تعهدات کفايت -چه مقدار ظرفيت براي دستيابي به سطوح مختلف پايايي مورد نياز است؟
 سقف قيمت افزايش يافته -چه مقداري از سقف قيمت و اعمال آن در چه زمانهايي براي دستيابي به سطوح
مختلف پايايي مورد نياز است؟
 سرويس اعمال خاموشي -اعمال چه مقدار خاموشي براي دستيابي به سطوح مختلف پايايي مورد نياز است؟
 AESOانتظار ندارد که اين ارزيابيها وضعيت دقيق پايايي منبع را در آينده پيشبيني کنند ،بلکه به دنبال يک ارزيابي
يکپارچه حالت پايه و مقايسه تاثير نسبي هر يک از تغييرات بالقوه بازار است [.]87
 -2-2-3بهبود پايايي
کشور کانادا در جهت گسترش و متنوﻉسازي منابع ظرفيت توان به سمت استفاده بيشتر از منابع تجديدپذير مانند برقآبي،
بادي ،خورشيدي ،زيست توده ،زمين گرمايي و غيره حرکت ميکند .در کشور کانادا در حاليکه ظرفيت برقآبي گسترش زيادي
داشته است ،انرژيهاي بادي و خورشيدي بيشترين سرعت رشد را دارا بودهاند .سرعت متوسط رشد ساالنه براي هر دوي
انرژيهاي بادي و خورشيدي در دهه گذشته به  40درصد رسيده است [ .]81انرژي برقآبي به همراه ذخيرهسازهاي مناسب،
شرايط را براي استفاده بهتر از انرژيهاي متغير مانند بادي فراهم کرده است .رشد انرژيهاي بادي در دهه اخير به حدي بوده
است که در سال  2012ظرفيت بادي به  6/2گيگاوات رسيده است .به عالوه تخمين زده شده است که اين ظرفيت تنها 5
درصد از ظرفيت انرژي بادي بالقوه کانادا است .در حال حاضر تمام ايالتها داراي مزارﻉ بادي هستند و ظرفيت بادي سه ايالت
اونتاريو ،آلبرتا و کِبِک از مرز  1000مگاوات عبور کرده است [.]93
سازمان  IESOدر گزارشهاي خود ابراز کرده است که اتصال انرژيهاي بادي جديد و همچنين ساير انرژيهاي
تجديدپذير به نحوي در حال انجام است که تاثير نامطلوبي بر پايايي سيستم الکتريکي نداشته باشد IESO .اعالم کرده است
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که با وجود خروج برخي از ظرفيتهاي توليد زغالسنگي ،با استفاده از ظرفيتهاي بادي و خورشيدي جديد فشار تقاضاي پيک
بر سيستم کاهش يافته و پايايي سيستم حفظ ميشود [.]92
بسته به نوﻉ مصرفکنندگان غالب در يک ايالت و اينکه پيک بار در چه ماهي از سال اتفاق ميافتد ،برنامههاي متفاوتي
براي صرفهجويي در مصرف قابل پيادهسازي است .به عنوان نمونه در ايالت آلبرتا به دليل اينکه بخش صنعتي مصرفکننده
غالب است و اينکه پيک بار در ماههاي زمستان اتفاق ميافتد ،قدرت مانور کمتري در صرفهجويي وجود دارد AESO .از
برنامههاي افزايش بهرهوري و انرژيهاي تجديدپذير در راستاي استراتژي ايالتي انرژي بهره ميبرد .يکي از اين برنامهها
استفاده از تجهيزات اندازهگيري پيشرفته (اندازهگيري هوشمند) در منازل ،مصرفکنندههاي تجاري کوچک و بخش کشاورزي
است .به طور کلي اين برنامهها ميتوانند به صورت زير دستهبندي شوند [:]92
 افزايش بازدهي انرژي
 پاسخ به تقاضا
 استفاده از سوختهاي جايگزين
 توليد پراکنده
در مورد برنامههاي گسترش ظرفيتهاي توليد در آلبرتا انواﻉ مختلفي از ظرفيتها شامل انرژي بادي ،برقآبي ،گازي و
زمين گرمايي مطرح هستند .به منظور انجام انتخاب مناسب ميبايست در بررسيها هزينههاي سرمايهگذاري ،هزينههاي
بهرهبرداري ،سودها و طرحهاي تشويقي موجود لحاظ گردند .در آلبرتا پروژههاي بادي به ويژه در ناحيه شمال غربي ايالت در
مقياس مصرفکنندههاي تجاري تقريبا (به صورت مرزي) اقتصادي هستند .پروژههاي فتوولتائيک خورشيدي بسيار هزينهبر
بوده و براي مناطقي با پيک بار زمستاني ،با توجه به کمبود تابش در زمستان ،چندان مناسب نيستند .در آلبرتا گزينههايي که در
برنامهريزيهاي ظرفيت توليد مورد استفاده قرار ميگيرند شامل موارد زير هستند [:]93
 نيروگاههاي زغالسنگ بحراني که قادر به فعاليت در دما و فشار باالتر از نقطه بحراني آب هستند و در نتيجه
بازدهي بيشتري دارند.
 سيکل ترکيبي گاز طبيعي
 سيکل ترکيبي گازي يکپارچه
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در حوزه انرژيهاي تجديدپذير به برخي از پروژهها اهميت بيشتري داده ميشود در حاليکه برخي ديگر از پروژهها با
محدوديتهاي منطقهاي و سيستم انتقال مواجه هستند .يکي از بزرگترين پروژهها مربوط به سيستم برقآبي رودخانه اسليو با
ظرفيت  1250مگاوات است .اين نيروگاه برقآبي براي اينکه کامال به شبکه متصل شود به خطوط انتقال جديد نياز دارد.
همانطور که اشاره شد ناحيه شمال غربي آلبرتا منابع بادي مناسبي دارد اما محدوديت سيستم انتقال اين ناحيه ساخت مزارﻉ
بادي بزرگ را محدود ميکند .انرژيهاي تجديدپذير در مقياس کوچک و همچنين منابع سوخت ديگر در صورتيکه به طور
محلي توليد و مصرف شوند ،ميتوانند گزينههايي براي رفع مشکل محدوديت سيستم انتقال باشند [.]94
با وجود محدوديتهاي بيان شده براي گسترش توليد بادي در ايالت آلبرتا ،در سالهاي اخير ظرفيت بادي اين ايالت
افزايش قابل توجهي يافته است .در نوامبر سال  2012مقدار ظرفيت نصب شده بادي ايالت  1/09گيگاوات از  16مزرعه بادي
بوده که  7/5درصد از ظرفيت کل ايالت را به خود اختصاص ميدهد .همچنين عالقه زيادي براي گسترش اين ظرفيت وجود
دارد و در حال حاضر بيش از  3/2گيگاوات ظرفيت بادي در حال ساخت است .برنامهريزيهاي بلندمدت نشان ميدهند که تا
سال  2020ظرفيت بادي قابل استفاده در حدود  2/5گيگاوات ميباشد .با اين وجود اضافه شدن ظرفيتهاي جديد به سيستم
قدرت آلبرتا بهخصوص به دليل تغييرپذيري اين انرژيها محدوديتهايي نيز به همراه دارد .به همين منظور AESO

بررسيهاي گستردهاي در رابطه با مواجهه با تغييرپذيري انرژي بادي انجام ميدهد .در اين بررسيها به طور مرتب و به صورت
لحظه به لحظه اطالعات تمام مزارﻉ بادي گردآوري شده و سپس قوانيني براي کنترل خروجي توان آنها وضع ميشود [.]94

 -2-3فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه انتقال
پيشينه قابليت اطمينان در کانادا به اواسط سال  1960باز ميگردد .در اين دوره تامين امنيت شبکه بر عهده شرکتهاي
تامينکننده برق بود .در سال  1965يک خاموشي در شمالشرق کانادا اتفاق افتاد .اين خاموشي منجر به تشکيل سازمانهاي
محلي ( 1)RROبراي تامين امنيت شبکه تشکيل شد [.]95
در سال  1968با سازمان  NERCتشکيل شد .در دهه  1990با تجديد ساختار صنعت و بازار ،استانداردهاي قابليت اطمينان
الزامي شد .در سال  1999سيستم مديريت قابليت اطمينان اجرا شد .با خاموشي گسترده سال  2003کشور کانادا به سازمان
 NERCپيوست و اين سازمان در اين کشور به رسميت شناخته شد.
1-Regional Reliability Organizations
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قوانين قابليت اطمينان در کشور کانادا تابع  NERCاست و شرکتهاي برق بخشهاي مختلف تابع اين سازمان ميباشند.
اجراي قوانين قابليت اطمينان براي بهرهبرداران ،صاحبان شبکه و مشتريهاي شبکه الزامي است [.]95
 -2-3-1قانونگذاري در حوزه پايايي
 -2-3-1-1مديريت قابليت اطمينان

صنعت برق در کانادا از شرکتهاي برق ايالتهاي مختلف تشکيل شده است .بنابراين اقدامات و استانداردهاي الزم در
قابليت اطمينان به طور عمده درون اين شرکتهاي ايالتي انجام ميگيرد .در بيشتر ايالتها استاندارد  NERCبه عنوان
استاندارد مرجع شناخته ميشود .اما در بعضي ايالتها از جمله اونتاريو استانداردهاي محلي وجود دارد .به طور مثال در ايالت
اونتاريو عدم رعايت اين قوانين و استانداردهاي محلي منجر به جريمه شدن ميشود [.]94
به طور کلي شرکتهاي ايالتي ،فدرال تحت نظارت وزارت انرژي بر روي مشکالت موجود در قابليت اطمينان شبکه انتقال
همکاري ميکنند .در آگوست  2003پروژهاي مشترك بين اين شرکتها انجام شد .در گزارش منتشر شده تعدادي از
سرمايهگذاريهاي در بخش انتقال کانادا مورد بررسي قرار گرفت تا اينکه مشخص شود آيا الزم است ظرفيتهاي انتقال
افزايش يابد و يا اينکه از پروژه هاي بخش توليد حمايت به عمل بيايد .در گزارش منتشر شده ،به اين نتيجه رسيده شده بود که
مهمترين موانع در سرمايهگذاري در بخش انتقال ،عدم قطعيت در بازار و پروژههاي اقتصادي است و قوانين اقتصادي مانع
بعدي ميباشند .همچنين در گزارش آورده شده است ،با اينکه استفاده از تکنولوژيهاي جديد لزوم سرمايهگذاري در انتقال را
کاهش ميدهد اما به عنوان گزينهاي براي کاهش محدوديتهاي انتقال قابل اعتماد نيست [.]96
 -2-3-1-2نقش دولت فدرال در سياستهاي قابيلت اطمينان در حوزه انتقال

دولت فدرال کانادا مسئول سياستگذاري بين ايالتي و هم چنين بينالمللي ميباشد .اين سياستها شامل سياستها و
استانداردهاي قابليت اطمينان نيز است .مهمترين دپارتمانهاي دولت فدرال ،دپارتمان منابع طبيعي کانادا و دپارتمان مبادالت
بينالمللي است.
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دولت فدرال مقررات ساخت و بهرهبرداري از خطوط بينالمللي را بر عهده دارد .دولت فدرال هنگام طراحي خط جديد و
تبادالت بينالمللي ،قوانين قابليت اطمينان را نيز در نظر ميگيرد .براي اعمال اين قوانين بايد مطالعات تاثير خط جديد بر روي
قابليت اطمينان ايالتهايي که خط از آنها ميگذرد و هم چنين ايالتهاي مجاور انجام شود.
وظيفه ديگر دولت فدرال رويت بازار برق کانادا در دراز مدت و ارزيابي اين بازار براي تعادل بين توليد و مصرف است .اين
مطالعه فقط جهت برررسي کفايت منابع بوده و قوانيني بر اساس اين مطالعه وضع و اعمال نشده است [.]96
 -2-3-1-3استانداردهاي اجباري قابليت اطمينان در كانادا

شرايط به وجود آمده به دليل تجديد ساختار در صنعت برق ،منجر به اين شد که استاندارهاي اجباري در زمينه قابليت
اطمينان به وجود بيايد .سازمان برق کانادا از اين استانداردها حمايت ميکند .البته بعضي از ايالتها خود داراي قوانين و
محدوديتهاي قابليت اطميناني بيشتر هستند.
با وقوﻉ خاموشي گسترده در بخشي از آمريکا و کانادا در سال  2003قوانين و استانداردهاي بيشتري در زمينه قابليت
اطمينان توسط  NERCتدوين و اجرا شد [.]97
اين استانداردها داراي  12بخش ميباشد .به طور کلي اين استانداردها شامل دو بخش قابليت اطمينان عملي و کفايت منابع
ميباشد .بخش اول شامل اندازهگيري عملکرد سيستم و بخش دوم پيشبيني منابع متناسب با پيشبيني بارها است.
دوازده بخش استاندارد شامل موارد زير ميباشد:
 متعادل کردن بار و منابع،
 حفاظت تجهيزات در مواقع بحراني،
 ارتباطات،
 آمادگي براي مواقع اورژانسي و اضطراري،
 طراحي و نگهداري ادوات،
 تبادالت ،برنامهريزي و همکاري،
 قوانين قابليت اطمينان اتصاالت و هماهنگي تجهيزات،
 مدل کردن سيستم ،اطالعات و آناليز اطالعات،
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 آموزش پرسنل،
 حفاظت و کنترل،
 عمليات بهرهبرداري،
 برنامهريزي انتقال
 ولتاژ و توان راکتيو.
 -2-3-2ارزيابي پايايي
 -2-3-2-1شاخصهاي ارزيابي قابليت اطمينان در انتقال

در گزارشات منتشر شده در مورد قابليت اطمينان در کشور کانادا ،قابليت اطمينان از دو جنبه بررسي شده است .جنبه اول
کفايت منابع است ،به اين معني که ظرفيت توليد و انتقال کافي براي تامين نيازهاي سيستم وجود داشته باشد .جنبه اول به
قابليت اطمينان در توليد مربوط ميشود .جنبه دوم ،قابليت اطمينان کوتاه مدت و يا قابليت اطمينان عملي ميباشد [ .]92قابليت
اطمينان کوتاه مدت که به شبکه انتقال مربوط ميباشد ،به اين معني است که سيستم در شرايط وجود اغتشاش و يا رخدادي در
شبکه همچنان توانايي توليد بارها را داشته باشد .حتي اگر سيستم هاي متصل شده به سيستم اصلي دچار مشکل شود ،اين
توانايي بايد وجود داشته باشد .اين هدف با پشتياني کردن شبکه با رزرو توليد و انتقال قابل تحقق ميباشد [.]98
اين دو جنبه قابليت اطمينان داراي اثر متقابل هستند .به عنوان مثال ،در هنگام وقوﻉ رخدادي در شبکه ،بهرهبردار شبکه از
توليد رزرو براي اينکه از بارها نکاهد ،استفاده ميکند .اين روش کفايت منابع را افزايش ميدهد ،اما با کم شدن حاشيه رزرو
سيستم را نسبت به رخدادهاي بعدي آسيبپذير ميکند که اين به معني کاهش قابليت اطمينان عملي ميباشد .برنامهريزان
شبکه کانادا سعي دارند که منابع توليدکننده توان را نزديک به بارها قرار بدهند تا به طور همزمان قابليت اطمينان عملي و
کفايت منابع را تامين کنند و قابليت اطمينان را در حوزه توليد و انتقال به طور همزمان افزايش دهد.
در صنعت روشهاي مختلفي براي اندازهگيري و شاخصگذاري قابليت اطمينان شبکه انتقال ارايه شده است .به عنوان مثال
براي برآورد قابليت اطمينان تجهيزات شبکه انتقال ،از شاخصهايي چون فرکانس خروج ادوات خاص (به طور مثال خروج
ترانسفورماتورها) و يا اندازهگيريهاي گستردهتر از جمله عملکرد سيستم در نقاط تحويل به شبکه توزيع ميتوان نام برد [.]99
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شرکت برق کانادا 1اطالعاتي را بر حسب نحوه کارکرد شبکه توليد ،انتقال و توزيع را منتشر ميکند .در جدول زير بعضي از
اندازهگيريهاي رايج قابليت اطمينان در حوزه انتقال اين کشور نشان داده شده است.
جدول  :2-2تعدادي از اندازه گيريهاي رايج قابليت اطمينان در حوزه انتقال

شاخص اندازهگيري

پارامتر اندازهگيري شده

ميانگين در کانادا

شاخص قابليت اطمينان ()IOR2

بخشي از زمان که سيستم در دسترس است.

0.9995

شاخص ميانگين فرکانس وقفه سيستم ()SAIFI3

تعداد وقفهها

 2.4در سال

شاخص ميانگين فرکانس وقفه مشتري ()CAIFI4

ميانگين زمان وقفه

 1.8ساعت

شاخص ميانگين زمان وقفه سيستم ()SAIDI5

تعداد ساعت وقفه

 4.4در سال

 -2-3-2-2برنامهريزي و بهرهبرداري قابليت اطمينان

طراحان شبکه در کانادا معياري را که براي برنامهريزي و سرمايهگذاري کردن در زمينه قابليت اطمينان در نظر گرفتند،
شاخصي است که براي داشتن شبکه ايمن در هر ده سال بيشتر از يک روز نبايد مدت زمان خاموشي باشد .بهرهبرداران شبکه
براي رسيدن به اين شاخص از مدلهاي دقيق شبکه ،براي ايجاد بستري جهت رسيدن به اين سطح از قابليت اطمينان ،استفاده
ميکنند .قابل ذکر ميباشد که اين برنامهريزي و بهرهبرداري مربوط به شبکه انتقال و توزيع است [.]98
 -2-3-2-3مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان

شرکت ها براي سرمايهگذاري در بخش قابيلت اطمينان روشهاي مختلفي را در رسيدن به هدف مطلوب مقايسه ميکنند و
کم هزينهترين روش را انتخاب مينمايند .در اين روشها مقدار حاشيه رزرو توليد و مقدار ظرفيت شبکه انتقال بررسي شده و بر
اساس آنها براي قابليت اطمينان سيستم برنامهريزي ميشود.
روش ديگر که در کشور کانادا براي بررسي مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان استفاده ميشود ،مقايسه ميزان هزينه
خاموشي در شبکه با هزينه ناشي از ارتقاء قابليت اطمينان تجهيزات شبکه انتقال است .هنگامي که سطح قابليت اطمينان در
)1-Canadian Electricity Association (CEA
2-Index of reliability
3-System Average Interruption Duration Index
4-System Average Interruption Duration Index
5-System Average Interruption Duration Index
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شبکه انتقال پايين باشد ،احتمال خاموشي بيشتر است و تاثيرات منفي خاموشي روي مصرفکنندگان افزايش مييابد .در اين
روش برنامهريزان شبکه سعي دارند ،حدي از قابليت اطمينان را پيدا کنند که هزينه نهايي کمينه گردد .نکته مهم در اين روش
اين است که سرمايهگذاري در زمينه قابليت اطمينان تا حدي داراي سود ميباشد ،اما از حدي به بعد اين سرمايهگذاري مقرون
به صرفه نيست [.]96
 -2-3-2-4مطالعات خاموشي در حوزه انتقال

از مهمترين مطالعات خاموشي انجام شده در کانادا ،مطالعات خاموشي گسترده سال  2003در شرق و شمال شرق آمريکا و
ايالت اونتاريو کانادا ميباشد .ميزان خسارت ناشي از اين خاموشي در امريکا بين  4تا  10ميليارد دالر و در کانادا 2.3ميليارد دالر
برآورد شده است .در گزارش منتشر شده راجع به اين خاموشي ،علت اين خاموشي بررسي شده است .از جمله اين علتها
ميتوان فراهم نبودن رزرو مناسب و مطابق با استاندارد ،تعريف نشدن منطقههاي تحت کنترل مراکز کنترل به طور دقيق و
عدم تامين توان راکتيو و افت ولتاژ اشاره نمود .از موارد گفته شده سه مورد آخر مربوط به شبکه انتقال است.
در اين گزارش مطالعات انجام شده براي تعيين علت خاموشي در هر ايالت و منطقه به طور جداگانه بررسي شده است .از
جمله اين مطالعات ميتوان مطالعات پايداري شبکه ،بررسي شبکه قبل و بعد از وقوﻉ خاموشي ،نحوه عملکرد نيرگاههاي اتمي
در هنگام وقوﻉ خاموشي ،نحوه عملکرد سيستم حفاظتي ،نحوه واکنش پرسنل و علتهاي تريپ کردن سلسله مراتبي خطوط و
ژنراتورها نام برد .سپس در اين گزارش برآوردي از مقدار هزينه اين خاموشي انجام شده است و پيشنهاداتي براي باال بردن
قابليت اطمينان شبکه مطرح شده است [.]96
 -2-3-2-5شبكههاي هوشمند و تكنولوژيهاي نو

تکنولوژيهاي جديد نقش بسيار مهمي در افزايش قابليت اطمينان سيستم دارند .اين تکنولوژيها به طور مستقيم ميتوانند
کفايت و ظرفيت سيستم را افزايش دهند .اين بهبود ميتواند با افزايش بازده انتقال از طريق ادوات  FACTSيا نصب
تجهيزاتي که ظرفيت انتقال خطوط را به طور دقيق اندازهگيري ميکنند ،محقق شود .هزينه استفاده از اين تکنولوژيها
باالست ،بنابراين براي نصب آنها در شبکه بايد مطالعات اقتصادي الزم را نيز انجام داد.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
192
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

تکنولوژي ديگري که براي افزايش قابليت اطمينان کاربرد دارد ،نصب نيروگاهها در نزديکي بار ميباشد .برخي از واحداي
صنعتي بزرگ در کانادا توانايي تامين بار خود را دارند و هم چنين در صورت وجود شرايط الزم به شبکه هم برق ميدهند [.]95
هم چنين با نصب تجهيزات جديد در شبکه امکان کنترل و مانيتورينگ پيوسته شبکه انتقال وجود دارد .اين کنترل پيوسته
شبکه منجر به اين ميشود که قبل از وقوﻉ رخدادهاي غير مترقبه در شبکه ،آنها را پيشبيني نمود و اقدامات الزم را انجام داد.
 -2-3-2-6ساختار سلسله مراتبي سيستم قدرت در ارزيابي قابليت اطمينان

صنعت برق کشور کانادا متشکل از چندين شرکت برق ايالتي ميباشد .هر کدام از اين شرکتهاي ايالتي داراي ساختار
سلسله مراتبي در ارزيابي قابليت اطمينان ميباشند .در اين بخش ساختار بخش انتقال ايالت بريتيش کلمبيا و آلبرتادر ارزيابي
قابليت اطمينان آورده شده است [.]95
 شرکت انتقال بريتيش کلميبيا ()BCTC
 BCTCمسئول برنامهريزي ،بهرهبرداري و مديريت شبکه انتقال ايالت بريتيش کلمبيا ميباشد .شرکت BC Hydroصاحب
بسياري از شرکتها ميباشد ،بنابراين قراردادهاي زيادي بين  BCTCو  BC Hydroمنعقد شده است.
در شرکت  BCTCاز ديد قابليت اطمينان بهرهبرداري ،اين شرکت مسئول مديريت رزرو ،کنترل ولتاژ و برنامه خاموشي در
حوزه انتقال ميباشد .اين شرکت به عنوان يک ناظر قابليت اطمينان انتقال ،اهدافي را براي عملکرد سيستم در نظر ميگيرد .از
جمله آنها ميتوان شاخصهاي  SAIFIو  SAIDIو شاخص ارزيابي ريسک سالمت شبکه را نام برد.
 شرکت بهرهبردار سيستم آلبرتا)AESO( 1
شرکت  AESOمسئوليت بهرهبرداري ،کنترل ،بهرهبرداري اشتراکي از توان و تنظيمات بار بخش انتقال ايالت آلبرتا
ميباشد .شرکت  AESOوظايف مختلفي براي ساماندهي قابليت اطمينان سيستم انتقال دارد .اين شرکت با برنامه بلند مدت
سيستم را به نحوي هدايت ميکند که بتواند نيازهاي شرکت کنندگان در بازار را تامين و سيستم انتقال به نحوي برنامهريزي و
بهرهبرداري شود که شبکه انتقال داراي بازده و قابليت اطمينان باال باشد [.]95
از ديدگاه قابليت اطمينان بهرهبرداري  ،AESOبرنامه کوتاه مدت شرکت شامل تدارکات و مديريت رزرو ،کنترل ولتاژ،
مديريت خروج اضطراري ميباشد .براي اجراي اين برنامهها شرکت با صاحبان نيروگاهها ،خطوط و بارها همکاري دارد.
1-Alberta Electric System Operator
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 -2-3-3بهبود پايايي
براي بهبود قابليت اطمينان سرمايهگذاريهاي مختلفي در زير ساختها و تکنولوژيهاي شبکه انتقال ميتوان انجام داد.
البته هزينه سرمايهگذاري بايد با مزايايي که از بهبود قابليت اطمينان حاصل ميشود ،مقايسه کرد تا از لحاظ اقتصادي به صرفه
باشد [.]99
 -2-3-3-1سيستمهاي كنترل نظارتي  SCADAو سيستمهاي اتوماسيون

در مراکز کنترل شبکه کانادا مدل اطالعات مشترك  )CIM(1اجرا شده است .اين استاندارد کنترل هر دو عمليات توزيع و
انتقال را در بر ميگيرد CIM .در زبان  2UMLاجرا ميشود که امکان يکپارچهسازي سيستم و جمعآوري اطالعات را فراهم
ميکند .همچنين  CIMيک دسته واسط تعريف ميکند که براي مبادله اطالعات بين سيستمهاي مخابراتي و اطالعاتي
ميباشد.
پروفايلهاي  CIMبخشي از استانداردهاي  IEC-61968و  IEC-61970-4xxهستند .اين استاندارها نحوه عملکرد
المانها براي مبادله اطالعات با يکديگر و يا نحوه دستيابي به اطالعات شبکه انتقال و توزيع را بررسي ميکند .استاندارد پيامها
و سرويسهاي واسط اطالعاتي را مشخص ميکند .در بخش  452استاندارد  IEC 61970در مدل استاتيک انتقال پروفيل
 ،CIMکالسها ،ويژگي کالسها و نحوه برآورد کردن حالت شبکه در مطالعات پخش بار پيشبيني شده است NERC .و
گروه تبادل اطالعاتي 3آن و گروه مدلسازي سيستم قدرت 4اطالعات اوليه الزم براي پروفايلهاي  CIMرا تامين ميکند
[.]99
 -2-3-3-2تبادالت داده  SCADAبين مراكز كنترلي و تجهيزات ميداني

سيستمهاي نظارتي و کنترلي  SCADAبراي دريافت اطالعات از تجهيزات و تبادل اطالعات با مراکز کنترلي ميباشند.
براي مراکز کنترلي CIM ،بايد اين وظيفه را انجام دهد .در حال حاضر سرورهاي  SCADAاز استاندارد  IEC 61850براي

1-Common Information Model
2-Unified Modeling Language
)3-Data Exchange Working Group (DEWG
)4-Common Power System Modeling group(CPSM
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دسترسسي به اطالعات پست و تجهيزات استفاده ميکنند .سيستم  SCADAبا استفاده از استانداردهاي  IEC 61970مانند
يک سرور براي تبادل اطالعات بين مراکز کنترلي عمل ميکند.
 -2-3-3-3مديريت سمت تقاضا )DSM(1

نحوه مصرف برق تاثير بسيار زيادي روي تعادل توليد و بار دارد .اجراي  DSMدر دهه 1990شروﻉ شد .شرکتهاي برق
منطقهاي از برنامههاي حفاظت از محيط زيست و استفاده از وسايل الکتريکي با بازده باالتر حمايت کردند .اين منجر به کاهش
هزينه برق مشترکين ميشود ،از طرف ديگر هزينههاي سرمايهگذاري شرکتهاي برق منطقهاي را کاهش ميدهد .با ظهور
شبکه هوشمند ،بهرهبردار شبکه ميتواند سيگنالهايي از کم بودن عرضه برق در ساعاتي از شبانهروز به مصرفکننده ارسال
کند .شرکتهاي برق منطقهاي  British Columbiaو  Mantobaاز اين روش براي مديريت تقاضا استفاده مينمايند [.]98
با ظهور بازارهاي رقابتي در برق ،برنامههاي پاسخ تقاضا  )DR(2به وجود آمدهاند .اين برنامهها به مصرفکننده اين امکان را
ميدهد که مصرف خود را در ساعات پيک مصرف که هزينه برق هم باالتر است ،کاهش دهند.
در برنامههاي پاسخ تقاضا ،شرکت برق به مشترکيني که توانايي جابجايي بار به ساعات کم مصرف و همچنين دستگاهاي
اندازهگيري الزم را دارند ،مزايايي ارائه ميدهد .به طور مثال شرکت برق  Ontarioدو برنامه براي مديريت تقاضا دارد .اين
برنامهها توسط بهرهبردار مستقل بازار ( )IMO3اجرا ميشود .در برنامه اول ،شرکت براي مشترکيني که بار خود را به غير زمان
پيک جابجا کنند ،مشوقهايي در نظر ميگيرد .برنامه دوم يا مديريت بارها که به عمده فروشان برق اين اجازه را ميدهد مقدار
واقعي بار را نسبت به مقدار پيشبيني شده تغيير دهند و منتظر دستورات  IMOبمانند و سپس بر اساس اين دستورات اقدامات
الزم را انجام ميدهند.
مزاياي برنامههاي مديريت سمت تقاضا براي ارتقاء قابليت اطمينان ،با مزاياي قيمتگذاري تکميل ميشوند .در بازار
برقهاي رقابتي مثل اونتاريو و آلبرتا در کانادا ،قيمت برق در ساعات پيک توسط گرانترين توليدکننده تعيين ميشود .بنابراين،
کاهش کم در تقاضا ،منجر به افت زياد در قيمت ميگردد [.]98

1-Demand Side Management
2-Demand Response
3-Independent Electricity Market Operator
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 -2-4فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توزيع
شرکتهاي توزيع مالک سيستم توزيع و مسئول ساخت ،بهرهبرداري و تعمير و نگهداري از آن هستند .در ايالت آلبرتا از
کشور کانادا شرکتهاي توزيع وظيفه تأمين دسترسي آزاد به شبکه توزيع را براي همه مشترکين نهايي دارند .همچنين
اندازهگيري و مديريت دادهها و تأمين توان تحت شرايطي خاص براي مشترکين از ديگر مسئوليتهاي اين شرکتها است .به
طور کلي ،خردهفروشها تأمين توان براي مشترکين نهايي را بر عهده دارند ،اما در شرايطي خاص شرکتهاي توزيع تأمين
توان مشترکين نهايي را انجام ميدهند .کميته خدمات آلبرتا 1قانونگذار ادارههاي برق ،گاز و آب و نماينده دولت آلبرتا است.
اين سازمان بر نرخ خدمات شرکتهاي توزيع و شرايط ارائه آن نظارت دارد .هيئت انرژي انتاريو (2سازمان  )OEBنيز وظايف
مشابهي را در ايالت انتاريو انجام ميدهد .اين سازمان وظيفه صدور مجوز يا قيمتگذاري براي بهرهبردار سيستم برق ،مرجع
توان انتاريو ،واحد اندازهگيري هوشمند ،شرکتهاي توزيع ،ژنراتورها ،خردهفروشها و عمدهفروشها را دارد [ .]100در انتاريو
نظامنامه سيستم توزيع وجود دارد [.]101
 -2-4-1قانونگذاري در حوزه پايايي
سازمان  OEBخدمات آلبرتا در گذشته از مدل هزينه خدمات براي تنظيم تعرفه استفاده از شبکه توزيع استفاده ميکرد .در
اين مدل ،شرکتهاي توزيع درخواست بازيافت هزينههايي که در شبکه توزيع متحمل شده بودند را از طريق تعرفه اين شبکه
درخواست ميکردند و سازمان  AUCدرخواست آنها را مورد بررسي قرار ميداد .از اوايل سال  ،2010سازمان  OEBخدمات
آلبرتا روش جديدي را براي تنظيم نرخ شرکتهاي توزيع اتخاذ کرد .اين روش نرخگذاري بر مبناي عملکرد نام دارد و در آن
نرخ ارائه خدمات هر ساله صورت ضريبي از نرخ سال گذشته تعيين ميگردد .اين ضريب با توجه به تورم و نرخ افزايش
بهرهوري معين ميشود .اين نرخ براي انواﻉ مشترکين به صورت جداگانه تنظيم ميشود [ .]102سپس کيفيت خدمات ارائه شده
از طريق شاخصهاي پايايي ارزيابي ميشود و در صورتي که عدم تطابق با استانداردها تشخيص داده شود ،شرکت توزيع جريمه
ميشود .اين جريمه به معناي کاهش سود شرکت توزيع در سال آينده خواهد بود [ .]103قانون  002الزامات گزارش دهي و نيز
کيفيت خدمات شرکتهاي توزيع اين ايالت را براي تطابق با طرح قيمتگذاري بر اساس عملکرد معين ميکند [ .]104سازمان
1-Alberta Utilities Commission
2-Ontario Energy Board
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 AUCابتدا اين طرح را براي يکي از شرکتهاي توزيع پياده و از سال  2013تعرفهي همهي شرکتهاي توزيع را به اين روش
تعيين کرد [ .]105موسسه ملي تحقيقات اقتصادي با سازمان  AUCبراي طراحي برنامه  PBRطي پروژهاي تحقيقاتي
همکاري کرده است [.]106
هيئت انرژي انتاريو تعرفه  77شرکت توزيع را تعيين ميکند .شرکتهايي که از سيستم توزيع بهرهبرداري ميکنند .هزينه
توزيع توان تقريباً  %20تا  %25از کل قبض برق مشترکين را تشکيل ميدهد .سيستم توزيع در انتاريو شامل هزينه
سرمايهگذاري بااليي ميشود .سازمان  OEBدر سال  2012نحوه تعرفهگذاري براي شرکتهاي توزيع را به دليل تغيير
سياستهاي دولتي ،فرسودگي تجهيزات ،دغدغههاي مشترکين نسبت به افزايش هزينه برق ،رشد صنايع و نياز به هماهنگ
کردن سياستهاي برنامهريزي و قيمتگذاري سازمان  OEBتغيير داد [.]100
اين ساختار قيمتگذاري جديد براي پشتيباني از برنامهريزي و بهرهبرداري بهينه اقتصادي سيستم توزيع طراحيشده است.
در تعيين اين ساختار سازمان  OEBاز نظرات و پيشنهادهاي شرکتهاي توزيع بهره برده و نتايج اين سيستم مشاوره در
وبسايت سازمان  OEBموجود است .سازمان  OEBقيمتگذاري تشويقي را از سال  2001آغاز کرد که شامل قيمتگذاري بر
اساس هزينه بود .بر اساس اين روش هزينهها و درآمد پيشبينيشده براي تعيين ميزان درآمد مبناي شرکت توزيع در سال
آينده مورداستفاده و در تعيين اين هزينه نرخ تورم و ميزان مورد انتظار از افزايش کارايي نيز مد نظر قرار ميگيرد .از  2001تا
 2012اين روش سه بار مورد تغيير قرار گرفت .در آخرين مدل اين سيستم قيمت استفاده از خدمات شرکت توزيع با احتساب
تورم و تأثير عملکرد شرکت محاسبه شده است .عملکرد شرکتها بر اساس مقايسه با ساير شرکتها و روش ميانگينگيري

1

مشخص ميشود .در ساختار جديد قيمتدهي تأييد برنامه چند ساله ،تمرکز بر پايايي ،افزايش کارآيي و انعطافپذيري بيشتر در
دوره بين بازبيني هزينه خدمات مورد هدف قرار گرفت .در اين ساختار سه مدل قيمتگذاري ارائهشده است که شرکتها
ميتوانند از ميان آنها طرح مد نظر خود را انتخاب کنند .در اين طرحها عملکرد شرکت توزيع بر اساس امتيازات آنها ارزيابي
ميشود [.]107
سازمان  OEBبراي تسهيل ارزيابي عملکرد شرکتها و نيز مقايسه کارآمد آنها امتيازاتي به شرکتها اختصاص ميدهد.
اين امتيازات شامل عملکرد پنج سال گذشته هر شرکت توزيع ميشود تا ديد بلند مدتي نسبت به عملکرد شرکتهاي توزيع
ايجاد شود .هدف اين سازمان از اين ساختار دستيابي به چهار هدف کلي است که عبارتند از :مشتريگرايي ،کارآيي عملي،
1-Benchmarking
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پاسخگويي به سياست عمومي و بازدهي مالي .با اين روش ،شرکتهاي توزيع به دنبال ارتقاي خدماتي که براي مشترکين
ارزشمند است ،خواهند بود؛ زيرا شرکتهاي توزيع مورد مقايسه رقابتي 1قرار ميگيرند .سيستم امتيازدهي بهگونهاي طراحي شده
است که مشترکين بتوانند از آنها اطالعات الزم در مورد شرکتهاي توزيع را دريابند و آنها را با يکديگر مقايسه کنند .جدول
زير ارتباط بين اهداف سازمان  OEBو معيارهاي ارزيابي شرکتهاي توزيع را نشان ميدهد [.]101
جدول  :3-2ارتباط بين اهداف سازمان  OEBو معيارهاي ارزيابي آن
خروجيهاي عملکردي
دستهبندي نحوه عملکرد
معيارهاي ارزيابي عملکرد
مشترکين جديد بهسرعت به شبکه متصل ميشوند و خدمات را
دريافت ميکنند.
کيفيت خدمات
تمرکز بر مشتري خدمات بهگونهاي
به درخواستهاي تلفني بهموقع پاسخ داده ميشود.
ارائه شده است که به خواستههاي
شناخته شده مشترك پاسخ ميدهد.
دقت در صدور قبض
رضايت مشترك
نتايج بررسي آماري از رضايت مشترکين
ايمني
ايمني عمومي
پايايي سيستم
ميانگين تعداد ساعتهايي که توان مشترك قطعشده است.
کارايي عملکردي
مديريت دارايي
پيشرفت پيادهسازي برنامه سيستم توزيع
دست يافتن به افزايش دائمي در
کارايي ،کاهش هزينهها ،پايايي
مديريت بازدهي
سيستم و کيفيت خدمات
کنترل هزينهها
هزينه کل هر مشترك
هزينه هر کيلومتر از خط
ذخيره از پيک تقاضاي ساالنه (درصدي که از مقدار مورد انتظار
پاسخدهي به سياست عمومي
بهدستآمده است)
صرفهجويي و مديريت
توزيعکنندگان بر اساس قوانيني که
تقاضا
کل انرژي که ذخيرهشده است (درصدي که از مقدار مورد انتظار
توسط دولت تعيينشده است
بهدستآمده است)
خدمات خود را تحويل ميدهند.
اتصال توليد تجديد پذير
ارزيابي تأثير اتصال توليد تجديد پذير

توزيعکنندگان موظفاند مقادير مورد نظر سازمان  OEBبراي معيارهاي مختلف را برآورده کنند و تنها در مورد معيارهاي
جديد هنوز چنين مقاديري وجود ندارد [.]101
يک ابزار مهم مشترکان براي ارزيابي ارزش خدماتي که آنها از شرکتهاي توزيع دريافت ميدارند ،سيستم ارزشدهي و
ارائه گزارش عمومي از عملکرد شرکت توزيع به شيوهاي شفاف است .آنها به اين وسيله ميتوانند عملکرد شرکت توزيع خود را
با ساير شرکتهاي توزيع مقايسه کنند .بنابراين بايد امکان مقايسه توزيعکنندگان را با معيارهاي يکسان فراهم کرد .بيشتر
معيارهايي که در سيستم ارزشدهي مورد استفاده هستند ،تعاريفي دارند که توسط سازمان  OEBاز پيش تعيين شدهاند .سازمان
1-Benchmark Performance
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 OEBاين معيارها را با مشورت با شرکتهاي توزيع تعيين کرده است .بنابراين شرکتهاي توزيع با ساختار منسجم و معيارهاي
يکسان به سازمان  OEBگزارش ميدهند .در مورد پايايي سيستم توزيع دو شاخص  SAIFIو  SAIDIمورداستفاده هستند
[.]106
سازمان  OEBدرنهايت تعاريف ثابتي را براي معيارهاي جديد نيز تعيين ميکند تا از يکسان بودن گزارشها و امکان
مقايسه نتايج سازمان  OEBاطمينان حاصل کند .در حال حاضر ،سازمان  OEBبه شرکتهاي توزيع اين اختيار را ميدهد که
تعاريف و پيادهسازي خود را در مورد معيارهاي جديد داشته باشند .بنابراين نتايج و گزارشهاي ارائه شده از آنها يکنواخت
نخواهد بود .اما سازمان  OEBدر نظر دارد که از تجارب شرکتهاي توزيع براي تصويب تعاريف اين معيارها استفاده کند.
بااينحال ،سازمان  OEBدر نظر دارد که تمامي معيارها بعد از ( 2018زماني که حداقل دادههاي سه سال دريافت شده باشد)
تعاريف يکساني داشته باشند ،بهطوريکه نتايج شرکتهاي توزيع قابل مقايسه باشد .بهطور مثال ،در مورد مديريت دارايي
سيستم توزيع شرکتهاي توزيع موظفاند برنامه خود را ساالنه شرح دهند ،اما هنوز معيار و تعريف يکساني براي مقايسه
عملکرد شرکتهاي توزيع وجود ندارد [.]107
 -2-4-2ارزيابي پايايي
مطابق قانون  002ايالت آلبرتا شرکتهاي توزيع موظفاند هر سه ماه يکبار و بهصورت ساالنه به سازمان  AUCگزارش
ارائه کنند .در اين گزارشها ،شاخصهاي  SAIDI ،SAIFIبا احتساب حوادث اصلي 1و بدون احتساب آنها ارائه ميشود
[.]108
شرکتهاي توزيع موظفاند نتايج عملکرد خود را ساالنه به سازمان  OEBاز سال  2014گزارش کنند .از آنجاييکه تعدادي
از معيارهاي تعريف شده توسط سازمان  OEBبراي سيستم ارزشدهي جديد تاکنون وجود نداشته است ،تا سال 2015
گزارشدهي اجباري وجود ندارد تا اين شرکتها بتوانند اطالعات مرتبط را جمعآوري کنند [ .]109الزامات گزارش دهي در
[ ]109ارائه شده است.

-1تعريف حوادث اصلي در مرجع ارائهشده است.
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واحد بازبيني قانونگذاري و نظارت 1در سازمان  OEBدر پاسخ به درخواست سازمان  OEBبراي ارزيابي وضعيت مديريت
دارايي در شرکتهاي توزيع مطالعاتي در اين شرکتها انجام داده است .فرايندهاي اصلي که در اين مطالعات براي مديريت
دارايي شناسايي شدهاند عبارتاند از [:]110
 فرايندهاي بازبيني و تعمير و نگهداري
 برنامهريزي هزينهها

2

 فرايندهاي مالي
 فرايندهاي مديريت اطالعات
سازمان  OEBبراي سياستگذاريهاي آينده خود به اين اطالعات نيازمند بوده است [.]111
سازمان  OEBبا گروه پژوهش اقتصادي  )PEG(3پروژهاي براي مشاوره در زمينه تعيين استانداردهاي پايايي اجرا کرده
است .وظيفه  PEGتجزيه و تحليل دادههاي در دسترس در مورد شرکتهاي توزيع انتاريو بود تا استانداردهاي عملکردي
درستي براي شرکتهاي توزيع مشخص شود .همچنين از  PEGخواسته شد تا در زمينهي منطقهاي ،عمومي و يا اختصاصي
بودن استانداردها نيز تحقيق کند PEG .نتايج تحقيقات خود را در گزارشي منتشر کرد [ .]112پروژه ديگري که در اين زمينه
 PEGبراي سازمان  OEBانجام داده است ،شامل بررسي نحوه تعيين معيارهاي پايايي مختص انواﻉ مشترکين در ديگر
حوزههاي قضايي ،بوده است [.]113
 -2-4-3بهبود پايايي
سازمان  AUCوضعيت شبکه هوشمند آلبرتا را به وزارت انرژي گزارش کرده است .وزارت انرژي براي سياستگذاري در
زمينهي انرژي اين ايالت درخواست چنين اطالعاتي را نموده است .سازمان  AUCروش هزينه-سود را براي بررسي مزاياي
شبکه هوشمند بهکار برده و نتايج را به دولت گزارش نموده و تالش کرده است که نظرات و ايدههاي صاحبان سرمايه را نيز به
دولت ارائه کند .سازمان  AUCبراي اين گزارش از شرکتهاي توزيع درخواست کرده است که فعاليتهاي خود را در رابطه با
شبکه هوشمند شرح دهند .بهطورکلي ،شرکتها بيان داشتند که استفاده از تجهيزات هوشمند منجر به کنترل و بهرهبرداري
1-Office of Chief Regulatory Auditor
2-Capital Expenditure Planning
3-Pacific Economics Group Research

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
200
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

سيستم بهصورت خودکار شدهاند .اهدافي که آنها از سيستم توزيع خودکار انتظار داشتهاند ،پايايي بيشتر (کاهش تعداد و مدت
زمان قطعي) ،بهره برداري کاراتر (کنترل بهتر ولتاژ و فرکانس ،کاهش تلفات خطوط) و مديريت دارايي ارتقا يافته بوده است.
فعاليت تعدادي از شرکتهاي توزيع اين ايالت در زمينهي مدرنسازي شبکه توزيع و استفاده از صنايع هوشمند عبارت است از
[:]114
 انجمن برقرساني به مناطق روستايي 90% :1شرکتهاي توزيع عضو اين انجمن ،طرح قرائت هوشمند کنتورها را پياده
کردهاند .اين مسئله منجر به کاهش هزينههاي آنها شده است .برنامهريزي براي شناخت تجهيزاتي که نياز به ارتقا
دارند نيز انجام ميشود.
 شرکت توزيع  :ATCOاين شرکت سيستم قرائت از راه دور ،طرح اتوماسيون سيستم توزيع ،سيستم مديريت خروجي،
سيستم مديريت اطالعات و استاندارد اسکاداي توزيع را پياده کرده است.
 شرکت توزيع  :EPCORسيستم اطالعات جغرافيايي اين شرکت اطالعات مربوط به محل و اتصال تجهيزات شبکه
را حفظ ميکند .اين شرکت توانسته است از سيستم مديريت توزيع براي ايزوله کردن خطاها با سرعت باال استفاده
کند EPCOR .اولين سيستم مديريت خروجي خود را در سال  2008نصب نمود [.]114
وزارت انرژي انتاريو در سال  2011سرمايه مالي  50ميليون دالر را به پروژههايي که فناوريهاي شبکه هوشمند را توسعه
ميدهند و يا تست ميکنند ،اختصاص داد .از اين سرمايه تاکنون  14ميليون دالر صرف  9پروژه در اين زمينه شده است [].
براي دريافت اين کمک هزينه مالي پروژه بايد شرايط خاصي داشته باشد [.]115
وزارت انرژي انتاريو در سال  2010به هيئت انرژي انتاريو فرمان داده است که دستورالعملي براي همهي نهادهايي که تحت
نظارت و کنترل سازمان  OEBهستند ،فراهم کند تا مطابق آن ،اين نهادها فعاليتهاي خود را در زمينهي شبکه هوشمند آغاز
کنند .هدف وزارت انرژي اين بوده است که اين دستورالعمل انتظارات سازمان  OEBاز واحدهاي مورد کنترل را در مورد شبکه
هوشمند بيان کند و روشي را که سازمان  OEBبراي ارزيابي ميزان موفقيت برنامههاي شبکه هوشمند در انتاريو دارد شرح
دهد .در واقع سرمايهگذاري در شبکه هوشمند مطابق [ ]116در محاسبه تعرفههاي شرکتهاي توزيع لحاظ خواهد شد .از
آنجايي که اهداف سازمان  OEBو وزارت انرژي در مورد شبکه هوشمند يکسان بوده است ،سازمان  OEBدستورالعمل

1-Alberta Federation of Rural Electrification Associations
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پيادهسازي برنامههاي شبکه هوشمند را بهعنوان قسمتي از پيادهسازي طرح نرخگذاري برحسب عملکرد منتشر کرده است.
سازمان  OEBداراي کارگروه خاصي با عنوان شبکه هوشمند است [.]108
سازمان  OEBسياستهاي خود را در ارتباط با برنامهريزي کلي ،نوآوري و هماهنگي بهگونهاي تنظيم کرده است که با
پيادهسازي شبکه هوشمند هماهنگ باشد .در مورد برنامهريزي ،سازمان  OEBاز شرکتهاي توزيع درخواست کرده است که
برنامه پنج ساله خود را براي پشتيباني از نرخ برق پيشنهادي خود ارائه کنند .شرکتهاي توزيع برنامهريزي يکپارچهي همه
طرحهاي سرمايهگذاري خود را انجام ميدهند که شامل گسترش و نوسازي شبکه ،اتصال منابع تجديدپذير ،توسعه شبکه
هوشمند و زيرساختهاي منطقهاي ميشود .اين طرحها بايد نشان دهد که اهداف سياستگذاري سازمان  OEBدر برنامهريزي
نيازهاي آينده شبکه و هزينههاي آن لحاظ شده است
در طرح قيمتگذاري بر اساس عملکرد ،سازمان  OEBدر نظر داشته است که فرصتي براي بهکارگيري ابتکارات
فناوريهاي جديد در عمل ايجاد کند و بنابراين بخش ويژهاي را به آن اختصاص داده است .اقدامات مرتبط با شبکه هوشمند
نيز به دليل مدرن کردن شبکه و ارتقاي آن از مهمترين فناوريهاي موردنظر بوده است [.]115
در زمينهي هماهنگي ،کاربرد مؤثر برنامهريزي زيرساختهاي محلي و در نظر گرفتن نيازهاي منطقهاي يکي از مهمترين
پيشنيازهاي پيادهسازي موفقيتآميز شبکه هوشمند است [ .]116يکي از معيارهاي ارزيابي برنامههاي شبکه هوشمند بر طبق
مرجع [ ]116ميزان افزايش پايايي سيستم است.
شرکت توزيع  Hydro Oneکه بزرگترين شرکت توزيع در ايالت انتاريو است ،گزارش برنامههاي پيادهسازي شبکه
هوشمند خود را به سازمان  OEBارائه کرده است .اين برنامهها شامل سيستم مديريت توزيع ،طرح قطعي بار ،استفاده از سيستم
ذخيره انرژي ،تعميرات و نگهداري شرايط محور و قرائت خودکار کنتورها ميشود .در ارزيابي مزاياي شبکه هوشمند اين شرکت
ارزش افزايش پايايي را در انواﻉ مشترکين برآورد نموده است [.]116
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 3فصل سوم :فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در کشور
انگلستان
مقدمه
در اين فصل وضعيت پايايي بريتانيا و ايرلند شمالي ( )UK1در حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع توان الکتريکي و فعاليتهاي
انجام شده در اين کشور در محورهاي قانونگذاري ،ارزيابي و بهبود پايايي مورد بررسي قرار ميگيرد.
ساختار برق بريتانياي کبير (( )GB2انگليس ،اسکاتلند ،ولز) به صورت کامالً رقابتي و آزاد است .بريتانيا فعاليت در زمينه
آزادسازي صنعت برق را از سال  1983آغاز کرده و در اين مسير پيشتاز بوده است .در برنامههاي خصوصيسازي در دهههاي
 1980و  ،1990انگليس و ولز در حوزه بازار عمدهفروشي (که در آن توليدکنندگان برق به صورت بالدرنگ برق را براي تامين
تقاضا فراهم ميکنند) پيشتاز بودهاند [.]117

 -3-1شركتهاي برق بريتانيا و ايرلند شمالي
شرکتهاي اصلي توليد انرژي الکتريکي در بريتانيا و ايرلند شامل ،Scottish Power ،RWE. ،E.ON. ،EDF Energy
 ESBI ،Intergen ، International Power ،Drax Pwer ltd ،SSE ،Centericaهستند .در بخش انتقال ،شرکت
( )NGET3بهرهبردار سيستم انتقال الکتريکي در بريتانيا است .مالکين شبکه انتقال در بريتانيا و ايرلند به شرح زير هستند
[:]117
 NGETمالک سيستم انتقال در انگليس و ولز است SHET4 .مالک شبکه انتقال اسکاتلند شمالي است SPT5 .مالک شبکه
انتقال مرکز و جنوب اسکاتلند است NIE1 .مالک شبکه انتقال ايرلند شمالي است و بهرهبردار سيستم انتقال آن  SONI2است.
1-United Kingdom
2-Great Britain
3-National Grid Electricity Transmission
4-Scottish Hydro Electric Transmission
5-SP Transmission
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در بريتانيا  6بهرهبردار شبکه توزيع ( )DNO3داراي مجوز وجود دارد که هر کدام مسئول سيستم توزيع يک ناحيه جغرافيايي
هستند .به عالوه  6بهرهبردار مستقل شبکه توزيع ( )IDNO4وجود دارند که مالک و بهرهبردار شبکههاي کوچکتر در
حوزههاي DNOها هستند و اساسا مشترکين خانگي و تجاري جديد را تغذيه ميکنند .در بريتانيا  34و در ايرلند شمالي 14
تامين کننده برق 5داراي مجوز وجود دارد [.]117

 -3-2مراجع قانونگذاري
دپارتمان انرژي و تغييرات آب و هوايي ( )DECC6يک دپارتمان وزارتي است که با ساير آژانسها و سازمانهاي عمومي از
جمله  Ofgem7کار ميکند DECC .تالش ميکند که انگليس ،اسکاتلند و ولز به منابع ايمن ،پاکيزه و مقرون به صرفه دست
يابند .در مورد ايرلند شمالي ،دپارتمان اقتصاد ،تجارت و سرمايهگذاري ( )DETI8وظايف مشابهي را بر عهده دارد .در بريتانيا
مرجع بازار برق و گاز ( )GEMA9مسئوليت اوليه بخش انرژي را بر عهده دارد .اين سازمان با ترکيب قانونگذار برق و
قانونگذار گاز شکل گرفته است GEMA .مسئوليت اجراي روزانه فعاليتهاي خود را به  Ofgemميدهد .وظيفه اوليه
 Ofgemحفظ منافع مشترکين در موارد روبرو است :حفظ رقابت سالم ميان شرکتکنندگان در بازار برق ،حفظ ايمني منابع گاز
و برق ،جلوگيري از ايجاد صنعت تک قطبي ،و قانونگذاري اجتماعي و زيست محيطي توليدات گاز و برق [.]118
دفتر قانونگذاري هستهاي ( )ONR10مسئول کل بخش هستهاي در بريتانيا است ONR .در سال  2011و به عنوان يک
آژانس ايمني و سالمت تشکيل شد [.]118

1-Northern Ireland Electricity
2-System Operator Northern Ireland
3-Distribution Network Operator
4-Independent Distribution Network Operator
5-Electricity Supplier
6-Department of Energy and Climate Change
7-Office of Gas & Electricity Markets
8-Department of Enterprise, Trade and Investment
9-Gas and Electricity Markets Authority
10-Office of Nuclear Regulation
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شرکت  NGETمالک و بهرهبردار شبکه انتقال الکتريکي انگليس و ولز است NGET .انرژي الکتريکي را به
تامينکنندههاي برق ميرساند و خطوط شبکه انتقال انگليس و ولز را بهرهبرداري و تعمير و نگهداري ميکندNGET .

ميکوشد که انرژي الکتريکي را با پايايي باال به دست مشترکين برساند [.]119

 -3-3ساختار قانونگذاري
چهارچوب قانونگذاري انرژي در بريتانياي کبير توسط يک قانونگذار مستقل مسئول و از طريق مجوزها و کدهاي صنعت
پايهگذاري شده است .چهارچوب اصلي تصويب شده از قانون برق 1989 1برگرفته شده است [:]120
 برقراري يک سازمان قانونگذار مسئول
 تعيين وظايف مرجع بازارهاي برق و گاز ( ،)GEMAکه از طريق دفتر بازارهاي برق و گاز ( )Ofgemو دپارتمان
انرژي و تغييرات آب و هوايي ( )DECCعمل ميکند.
براي فعاليت در حوزههاي توليد ،انتقال ،توزيع ،تامين بار و بهرهبرداري از خطوط الکتريکي ارتباطي ،نياز به مجوز است.
قانون برق  1989با منع کردن سازمانهاي فعال در هر يک از زمينههاي فوق از فعاليت در ساير حوزهها ،بر جداسازي اين
حوزهها از هم تاکيد دارد .به عنوان مثال شرکت  NGETبه عنوان بهرهبردار سيستم انتقال بريتانياي کبير و همچنين تمام
زيرمجموعههاي آن ،از فعاليت در حوزههاي توليد و توزيع منع شدهاند [.]121
 -3-3-1ساير قوانين 2تصويب شده
قانون شرکتهاي برق  ،2000قانون انرژي  ،2004قانون انرژي پايدار و تغييرات آب و هوايي  ،2006قانون انرژي ،2008
قانون انرژي  ،2010قانون انرژي  ،2011قانون انرژي .]121[ 2013

1-Electricity Act
2-Acts
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 -3-3-2دستورالعملهاي صنعتي
دستورالعملهاي صنعتي اساسي زير در قانونگذاري برق استفاده ميشوند .کد اتصال و استفاده از سيستم ،کد باالنس
(تعادل) و توافق ،کد شبکه ،کد مالک شبکه انتقال و بهرهبردار سيستم ،کد توافق اتصال شبکه توزيع و استفاده از سيستم ،کد
شبکه توزيع [.]122

 -3-4پايايي در بريتانياي كبير
در بريتانياي کبير در برنامهريزي روزانه ،مسئوليت برقراري تعادل ميان توليد و تقاضا ،پايايي شبکه انتقال و همچنين
گزارشدهي در اين زمينه بر عهده بهرهبردار سيستم انتقال ( )TSO1يعني NGETاست .در حوزه برنامهريزي ميانمدت و
بلندمدت ظرفيت توليد ،مسئوليت کفايت توليد به ترتيب بر عهده سازمان  Ofgemو دولت است [.]123
در بريتانيا و ايرلند قوانين پايايي اساساً در مجموعه قوانين تهيه شده در زمان ايجاد بازارهاي رقابتي برق گنجانده شدهاند.
اين قوانين به تمام جزئيات نيازمنديهاي فني مربوط به بهرهبرداري و برنامهريزي شبکه قدرت ميپردازند .همچنين
نيازمنديهاي مشخصي براي اتصال شرکتکنندگان بازار براي اتصال به شبکه قدرت و تبادل اطالعات مربوط به پايايي براي
تضمين قابل اطمينان بودن سيستم قدرت وجود دارد .اين قوانين با نام کُد شبکه 2شناخته شده و توسط بهرهبردار شبکه انتقال
اجرا ميشوند [ .]122سازمان  Ofgemطرحهاي تشويقي را به مالکين شبکه انتقال ارائه ميدهد تا بدين وسيله وضعيت پايايي
شبکه و تداوم برقرساني به مشترکين بهبود يابد [.]123

 -3-5فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توليد
بريتانياي کبير و ايرلند شمالي ( )UKخصوصيسازي صنعت برق را از سال  1990آغاز کرده و در حال حاضر داراي يکي از
رقابتيترين بازارهاي برق است .بنابر آمار  ،DECCظرفيت نصب شده توليد  UKدر سال  2012در حدود  89گيگاوات بوده
است .از سال  2010با تعطيل شدن چند نيروگاه ظرفيت توليد کاهش يافت .اطالعات منتشر شده توسط  DECCنشان ميدهد

1-Transmission System Operator
2-Grid Code
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در سال  2013انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي  UKبه ترتيب  357و  351بيليون کيلووات ساعت بوده که به ميزان اندکي از
سال قبل کمتر بوده است [.]117
شکل  1-3ميزان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي ساالنه  UKبر حسب بيليون کيلووات ساعت را براي سالهاي 1990
تا  2011نشان ميدهد.

شكل  :1-3نمودار تغييرات انرژي الكتريكي توليدي و مصرفي در UK

درصد عمده اين انرژي الکتريکي از سوختهاي فسيلي تأمين ميشود ( 64درصد) .نيروگاههاي هستهاي  20درصد ،برقآبي
 2درصد ،و ساير انرژيهاي تجديدپذير  15درصد از کل ظرفيت توليد را تشکيل ميدهند [.]118
از سال  2005ميزان تقاضاي برق در حوزه صنعتي کاهش يافت .اين کاهش عمدتا ناشي از تغييرات سيستم اقتصادي بود.
همچنين بهبود بازده نيز بر اين مسأله بيتاثير نبوده است .به دنبال رکود جهاني اقتصاد ،رشد توليدات داخلي کند شد و به اين
ترتيب تقاضاي برق باز هم کاهش يافت .به اين ترتيب عوامل نامبرده باعث شدند که مصرف برق از سال  2008تا  2012در
حدود  13درصد کاهش يابد .دولت  UKبه منظور افزايش ميزان توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير يک سري قوانين وضع
کرده است ،و طوري برنامهريزي شده است که در سال  2020انرژيهاي تجديدپذير  30درصد از کل ظرفيت توليد را به خود
اختصاص دهند .در سال  2013انرژيهاي تجديدپذير در حدود  15درصد از ظرفيت کل را تشکيل ميدادند .اگرچه
برنامهريزيهاي انجام شده شامل انرژي برقآبي نيز ميشوند ،با اين حال تمرکز اصلي بر روي انرژي باد است UK .در
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نيروگاههاي بادي نزديک به ساحل 1در دنيا پيشتاز است و اخيرا دولت  UKساخت بزرگترين نيروگاه بادي نزديک به ساحل
جهان به ظرفيت  1/2گيگاوات را تصويب کرده است [.]124
 -3-5-1قانونگذاري در حوزه پايايي
بازار ظرفيت توليد تالش ميکند کفايت منبع را تأمين کند و به همين منظور به استانداردي براي پايايي نياز دارد .هيچ
سيستم قدرتي نميتواند به پايايي  100درصد دست يابد و هميشه بايد ميان هزينه ظرفيت پشتيبان اضافي و سطح پايايي،
مصالحهاي صورت پذيرد .استاندارد پايايي اين مصالحه را انجام ميدهد .اين استاندارد ميزان ريسک قابل قبول براي
مصرفکننده را بيان ميکند .اين ريسک از کافي نبودن ظرفيت توليد ناشي ميشود .استاندارد مورد بحث ،در قالب شاخص
انتظار از دست رفتن بار (( )LOLE2تعداد ساعت/دوره در سال که از نظر آماري انتظار ميرود توليد نتواند بار را تأمين کند)،
بيان ميشود .البته اين بدين معنا نيست که در اين ساعات شبکه با خاموشي عمدهاي مواجه ميشود ،بلکه در بيشتر موارد ،از
دست رفتن بار قبل از اينکه بر روي مشترکين زيادي تاثير بگذارد ،کنترل ميشود [.]124
بهرهبردار سيستم تعيين ميکند که چه مقدار ظرفيت براي برآوردن استاندارد پايايي مورد نياز است .مقدار ظرفيت مورد نياز
به عوامل مختلفي از جمله روند تغييرات بار و نوﻉ ظرفيت توليد مورد استفاده بستگي دارد .به عنوان مثال در شرايط رشد
اقتصادي و رشد تقاضاي برق نياز به ظرفيت توليد بيشتر براي برآوردن استاندارد به همان ميزان قبل است .همچنين در صورتي
که از انرژيهاي تجديدپذير هم استفاده شده باشد ،نسبت به حالتي که انرژيهاي تجديدپذير در کار نباشند ،براي دستيابي به
يک سطح پايايي يکسان ،به علت دسترسپذيري کمتر و همچنين متغير بودن اين نوﻉ انرژي نياز به استفاده از ظرفيت توليد
بيشتري است .در استاندارد پايايي براي بازار برق بريتانيا LOLE ،برابر با  3ساعت در سال است ،که به معني سطح ايمني
 99.97درصد براي سيستم توليد است [.]125
دولت بريتانيا به منظور تعيين موثرترين استاندارد پايايي ،آناليزهايي در رابطه با هزينه ظرفيت مورد نياز و همچنين مزيت
باال رفتن امنيت منبع انجام ميدهد .پارامتري که براي لحاظ کردن هزينه ظرفيت توليد مورد استفاده قرار ميگيرد ،ميزان سود
مورد انتظار از يک نيروگاه در يک سال به منظور تأمين هزينه کلي نيروگاه در طول عمر آن است .اين پارامتر معادل هزينه

1-Offshore
2-Loss of Load Expectation
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ورود يک شرکتکننده جديد ( )CONE1در بازار است که پارامتر مهمي به شمار ميرود .امنيت برق مصرفکنندگان از طريق
شاخص ارزش بار از دست رفته ( )VoLL2سنجيده ميشود EMR3 .به همراه  Ofgemمطالعاتي در رابطه با اين شاخص انجام
دادهاند و با در نظر گرفتن عوامل و شرايط مختلف ،براي آن يک مقدار تعيين کردهاند [.]125
در بهرهبرداري روزانه و همچنين بالدرنگ ،مسئوليت ارزيابي تعادل بار و توليد بر عهده بهرهبردار سيستم انتقال يعني شرکت
شبکه ملي ( )NGETاست .مسئوليت پايش کوتاه مدت (ماهانه ،فصلي) ،ميان مدت ( 2تا  6سال) و بلندمدت (باالتر از  6سال)
به ترتيب برعهده  ،NGETسازمان قانونگذاري ملي ( )Ofgemو  DEECاست .مسئوليتهاي ارزيابي کفايت توليد معموال
داراي ارتباط منطقي با هم هستند و معموال همان سازمان مسئول پايش پايايي ،مسئوليت تهيه گزارش در اين مورد را نيز بر
عهده دارند و در بريتانيا نيز به همين صورت است.
در برنامهريزيهاي پايايي بريتانيا DEEC ،استانداردهايي براي پايايي توليد تهيه و اجباري ميکند .در ايرلند سازمان قانون
گذاري ملي ( )NRA4وظيفه تهيه استانداردها را بر عهده دارد .در استانداردها از شاخصهاي احتماالتي  LOLP ،LOLEو
انرژي تغذيه نشده مورد انتظار استفاده شده است [.]125
 -3-5-2ارزيابي پايايي
سازمان  Ofgemاز سال  2012هر سال گزارشي در رابطه با ارزيابي امنيت شبکه توليد الکتريکي به  DEECارائه ميدهد و
در اين ارزيابيها از مشاورههاي شرکت شبکه ملي ( )NGETنيز بهره ميگيرد .ارزيابيهاي سال  2012نشان دادند که ريسک
امنيت در  6زمستان آينده افزايش خواهد يافت .يکي از داليل اين مسأله فرسوده شدن تجهيزات توليد و شبکه است .همچنين
عدم قطعيتهايي در رابطه با کاهش پيشبيني شده تقاضا وجود دارد .در ارزيابيهاي سال  2013نيز تاييد شده است که در 5
سال آينده ريسک قطعي مصرفکنندگان افزايش خواهد يافت .تخمين دقيق سطح امنيت که توسط بازار مشخص ميشود نيز
به دليل عدم قطعيتهاي تقاضا ،تصميمات تجاري در مورد نيروگاهها و مقدار توان جاري شده در اتصاالت بين کشوري
امکانپذير نيست .تکنيک به کار رفته براي محاسبه ريسک ايمني شبکه توليد شامل يک روش احتماالتي به همراه آناليز

1-Cost of New Entry
2-Value of Lost Load
3-Electricity Market Reform
4-National Regulatory Authority
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حساسيت است [ .]123روش احتماالتي استفاده شده عدم قطعيتهاي مربوط به توليدهاي متغير ،خطاهاي نيروگاهها و اثر آب و
هوا بر تقاضا را در نظر ميگيرد .عدم قطعيتهاي مرتبط با رشد اقتصادي در آينده و شرايط سياسي تاثيرگذار بر تقاضا را
نميتوان در نظر گرفت .براي بيان ريسک امنيت شبکه توليد از دو شاخص آماري پرکاربرد استفاده شده است .شاخص اول
انتظار از دست رفتن بار ( )LOLEو شاخص ديگر انرژي تغذيه نشده مورد انتظار ( )EEU1است .تعريف شاخص LOLE
استفاده شده در اين مطالعه به مقدار جزئي با تعريف آن در مراجع آکادميک تفاوت دارد .در مطالعات آکادميک شاخص LOLE

بيان کننده احتمال قطعي بعد از اجراي تمام اقدامات جبرانسازي امکانپذير توسط بهرهبردار سيستم است در حاليکه در اين
مطالعه فرض شده است که يک سيستم کارا تا وقتي امن محسوب ميشود که از اقدامات جبراني در آن استفاده نشده باشد،
بنابراين در اين مطالعه  LOLEبيانکننده احتمال بروز شرايطي است که در آن نياز به انجام اقدام جبراني باشد ،خواه با اجراي
اين اقدامات مشترکي دچار قطعي بشود يا نشود [.]126
ارزيابي کفايت توليد نيازمند تعريف يک يا چند سناريو براي لحاظ کردن اثر توليد و بار است .در بريتانيا سه سناريو مختلف با
شرايط مختلف نوﻉ و مقدار بار و ظرفيت نصب شده آينده در نظر گرفته ميشود .سناريو با فرض مصرف کم ،سناريو پايه و
سناريو نفوذ انرژيهاي تجديدپذير .همچنين اين سناريوها از نظر بازه زماني نيز در حالتهاي کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت
مورد بررسي قرار ميگيرند [.]126
 -3-5-2-1فرضيات بار

سازمان  Ofgemبه منظور لحاظ کردن اثر نرخ رشد بار در ارزيابيهاي پايايي کفايت توليد ،به آناليز بار ميپردازد .در اين
بررسيها سه سناريو تقاضاي کم ،تقاضاي مرجع و تقاضاي زياد در نظر گرفته ميشود .پارامترهايي که در اين سناريوها به
عنوان ورودي لحاظ ميشوند شامل قيمت سوخت ،تغييرات دما ،مديريت مصرف ،رشد اقتصادي و  ...است .در پيشبيني بار
مصرفکنندهها به سه دسته مختلف مشترکين خانگي ،تجاري و صنعتي تقسيمبندي ميشوند [.]126
يکي از مسائل تاثيرگذار بر پروفيل بار پاسخگويي بار 2است .پاسخگويي بار ميتواند به عنوان توانايي تقاضا به پاسخ دادن به
سيگنالهاي مختلف مانند سيگنال قيمت يا سيگنال مستقيم از بهرهبردار سيستم تعريف شود .از آنجائي که پاسخگويي بار بر

1-Expected Energy Un-serves
2-Demand Response
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منحني بار تاثيرگذار است ،لحاظ کردن آن در پيشبيني بار ميتواند مفيد باشد .در بعضي از کشورها پاسخگويي بار به عنوان
يک فاکتور مستقل در نظر گرفته نميشود و اثر آن به طور غيرمستقيم در منحني بار ديده ميشود ،چراکه اگر در پيشبيني بار
از منحنيهاي واقعي گذشته تقاضا استفاده شود خواه ناخواه اثر پاسخگويي بار در کاهش بار لحاظ ميگردد .در بريتانيا
پاسخگويي بار به عنوان يک فاکتور جداگانه در نظر گرفته ميشود .بنابر گزارش  Ofgemپاسخ تقاضا بر اساس ظرفيتهاي
بالقوه سمت بار در هر سناريو به ويژه در سناريو بار زياد ،برآورد ميشود و اطالعات مورد نياز براي انجام اين کار توسط NGET

فراهم ميشود [.]126
 -3-5-2-2فرضيات توليد

پيشبيني توليد بر اساس اطالعات واحدهاي توليد موجود و واحدهاي جديد (که قرار است در آينده ساخته شوند) ،انجام
ميشود .آناليزها معموال به صورت بلند مدت (بيش از  5سال) بوده و بر اساس احتمال توسعه واحدها انجام ميشود .اطالعات
مورد نياز از واحدهاي توليد معموال از طريق  TSOانتقال داده ميشود.
انرژيهاي تجديدپذير بدليل ماهيت متغير بودنشان بصورت جداگانه در نظر گرفته ميشوند .بسته به ميزان نفوذ توليدات
متغير ،روشهاي مختلفي براي مدلسازي آنها وجود دارد .در برخي از کشورها درصد کمي از ظرفيت اين توليدات ،به عنوان
ظرفيت در دسترس و قابل اطمينان در نظر گرفته ميشود .در بريتانيا با توجه به نفوذ باالي مزارﻉ بادي ،از مدلهاي دقيقتري
بر اساس دادههاي آب و هوا ،ارتفاﻉ توربينها و ارتباط و هماهنگي واحدهاي قرار گرفته در مکانهاي مختلف استفاده ميشود
[.]125
 -3-5-2-3ارزيابي كفايت توليد

در بيشتر ارزيابيهاي ريسک از روشهايي براي بررسي اينکه مقدار توليد کافي براي انرژي مصرفي مورد انتظار وجود دارد
يا نه ،استفاده ميشود .اين روشها ميتوانند بر اساس رويکرد احتماالتي (روش پايايي آماري )1باشد .در اين رويکرد احتمال
يک معيار پايايي ( )LOLEدر يک دوره زماني معين تخمين زده ميشود .همچنين ميتوان از رويکردهاي قطعي (روش پايايي

1-Stochastic reliability methodology
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حاشيهاي )1استفاده کرد که به تخمين مقدار از پيش تعريف شده توان ميپردازند .در بيشتر کشورهاي اروپايي از جمله بريتانيا از
روشهاي احتماالتي استفاده ميشود [.]126
گزارشهاي کفايت توليد شامل يک مطالعه خاص به عنوان آزمون استرس سيستم هستند که در آن به ارزيابي توانايي منبع
به تأمين بار در شرايط اضطراري ميپردازند .در اين شرايط ميزان توليد و همچنين پروفيل تقاضا تغيير ميکنند [.]126
در بازار به هم پيوسته برق اروپا اتصاالت بين کشوري نقش مهمي را در تضمين امنيت منبع بازي ميکنند ،چراکه ميتوانند
در استفاده بهينه از منابع برق در سرتاسر اروپا به ويژه در شرايط اضطراري مورد استفاده قرار گيرند .در روشهاي ارزيابي کفايت
توليد در بريتانيا تاثير ارتباطات بين کشوري لحاظ شده و سيستم به صورت به هم پيوسته در نظر گرفته ميشود .به منظور
مدلسازي ظرفيت بالقوه ناشي از ارتباطات بين کشوري ،عمدتا از دادههاي گذشته استفاده ميشود.
 -3-5-2-4دسترس پذيري نيروگاهها در

UK

انرژي هستهاي يک روش توليد برق پايدار و قابل اطمينان است .در شرايط عادي  75درصد از ظرفيت هستهاي UK

ميتواند در لحظات پيک بار در دسترس باشد .اين نيروگاههاي هستهاي در دهههاي  1970و  1980ساخته شدهاند و
نيروگاههاي جديدتر باز هم قابل اطمينانتر هستند.
نيروگاههاي با سوخت گاز و زغالسنگ در  UKاز قابل اطمينانترين نيروگاهها به شمار ميروند .در شرايط عادي  90درصد
از ظرفيت اين نيروگاهها در بازههاي پيک بار در دسترس هستند .نيروگاههاي گازي همچنين به خوبي براي پاسخ به تغييرات
بار مورد استفاده قرار ميگيرند .بنابراين نيروگاههاي گاز و زغالسنگ کمک شاياني در بهبود پايايي توليد در  UKميکنند.
نيروگاههاي با سوخت نفت نيز نقش مهمي در پايايي کلي توليد دارند اما اين نيروگاهها تا سال  2015بدليل قوانين جديد
اتحاديه اروپا در مورد آاليندهها از مدار خارج خواهند شد [.]123
در سالهاي اخير رشد روزافزوني در توسعه نيروگاههاي بادي در بريتانيا وجود داشته است .سرعت باد در  UKدر ماههاي
زمستان نسبت به تابستان و در ساعات روز نسبت به شب بيشتر است .مطالعات نشان داده است که تغييرات قدرت باد در UK

داراي همبستگي مثبت ضعيفي با منحني بار است .شاخصي که براي دسترسپذيري توليد بادي تعريف ميشود فاکتور ظرفيت

1-Reliability margin methodology
2-Capacity Factor

2
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است .فاکتور ظرفيت براي توليد بادي بيانگر ميزان انرژي الکتريکي توليدي توسط توربين نسبت به خروجي تئوري ماکزيمم
توربين در شرايط ايدهآل باد است .در  UKفاکتور ظرفيت ساالنه براي انرژي بادي بين  24تا  31درصد متغير بوده و داراي
مقدار متوسط بلندمدت  27درصد است .در اين آمارها تعمير و نگهداريهاي برنامهريزي شده و خروجهاي برنامهريزي نشده نيز
در نظر گرفته شدهاند .فاکتور ظرفيت در  UKبه نسبت ساير کشورها به عنوان نمونه دانمارك (حدود  20درصد) و آلمان (حدود
 15درصد) مقدار مطلوبتري دارد .اين امر نشان از اين دارد که  UKداراي منابع بادي نسبتاً مناسبتري است [.]122
يکي از مهمترين چالشها در استفاده از انرژي باد ،متغير بودن آن است .به دليل ثابت نبودن شدت وزش باد ،توربينهاي
بادي نميتوانند هميشه توان ثابتي را توليد کنند و ميزان توليد آنها در زمان پيک بار غير قابل پيشبيني است .مطالعات نشان
ميدهد که تنها  10درصد از ظرفيت توليد بادي  UKدر زمان پيک بار در دسترس است .اين فرض بسيار محافظهکارانه است و
هنگام پيشبيني بار و منبع توسط شبکه ملي مورد استفاده قرار ميگيرد .در  UKدر سال  2010فاکتور ظرفيت نيروگاههاي
بادي واقع شده در خشکي و در دريا به ترتيب حدود  21و  29درصد بوده است [.]122
 -3-5-3بهبود پايايي
همانطور که در بخش قبل اشاره شد يکي از کاستيهاي تاثيرگذار انرژي بادي دسترسپذيري کم و تصادفي آن است .به
منظور رفع اين مشکل ،تالشهايي صورت گرفته است .به عنوان نمونه ايجاد تنوﻉ در موقعيت جغرافيايي مزرعه بادي ميتواند
امکان دسترسپذيري به انرژي بادي بيشتري را در هر لحظه خاص فراهم سازد .همانطور که پيشتر نيز اشاره شد ،دولت UK

برنامهريزي کرده است که تا سال  2020ظرفيت انرژيهاي تجديدپذير خود را به ميزان  15درصد ظرفيت کل توليد افزايش
دهد .مطابق برنامه درصد زيادي از اين ظرفيت را نيروگاههاي بادي توزيع شده در سراسر  UKتشکيل خواهند داد .بنابراين تا
سال  2020خروجي کلي انرژي بادي در  UKداراي تغييرات کمتري خواهد بود .استراتژي پيشنهادي ديگر اين است که
انرژيهاي تجديدپذير  UKو ساير کشورهاي اروپا با هم ترکيب شوند و يک سوپر-شبکه را تشکيل دهند .به اين ترتيب در
يک زمان خاص انرژي ميتواند از مناطقي با بار کم و توليد زياد به مناطقي با بار زياد و توليد کم منتقل شود [.]126
يکي ديگر از روشهاي جبران متغير بودن توليد بادي ذخيره انرژي الکتريکي است .قديميترين روش براي ذخيره انرژي در
مقدار باال ايستگاههاي ذخيره پمپي برقآبي است .اما در حال حاضر در  UKاز تمام ظرفيت و شرايط مناسب براي اين روش
استفاده شده است و توسعه بيشتر اين ايستگاهها امکانپذير نيست .يک روش ديگر که در حال پيشرفت است ،ذخيره انرژي در
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هواي فشرده ( )CAES1است .تاکنون تنها دو ايستگاه  CAESدر دنيا ساخته شده است؛ ايستگاه  110مگاواتي در آالباما و
ايستگاه  290مگاواتي در آلمان [.]126
در  UKبرنامههايي براي جايگزيني نيروگاههاي هستهاي وجود دارد .مطابق برنامه  9عدد از  10نيروگاه هستهاي فعلي UK

تا سال  2023از مدار خارج خواهند شد .البته بعضي از آنها در صورتيکه امنيتشان توسط سازمان  ONRتاييد شود ميتوانند
باز هم به فعاليت خود ادامه دهند اما سرانجام ميبايست جايگزين شوند .انتظار ميرود که نيروگاههاي جديدي که جايگزين
نيروگاههاي قبلي ميشوند داراي دسترسپذيري در حدود  90درصد باشند .امروزه تقريبا دو سوم نيروگاههاي هستهاي داراي
ضريب بار باالي  75درصد هستند و يک چهارم آنها داراي ضريب بار باالتر از  90درصد هستند .نسل جديد نيروگاههاي
هستهاي برنامهريزي شده در  UKداراي دورههاي خروج کوتاهتر و مصرف سوخت کمتر به ازاي هر کيلووات ساعت برق بوده و
بنابراين داراي بازههاي زماني طوالنيتر ميان دو سوختگيري هستند.
نيروگاههاي با سوخت نفت بدليل انعطافپذيريشان در توليد و قابليت تغيير سريع خروجيشان ميتوانند براي جبران
تغييرپذيري انرژيهاي تجديدپذير مورد استفاده قرار گيرند .اما با توجه به قوانين اتحاديه اروپا در رابطه با آاليندهها ،نيروگاههاي
بزرگ با سوخت نفت تا آخر سال  2015از مدار خارج خواهند شد و اين کمبود ميبايست به نحو مناسب توسط ساير انرژيها
برطرف شود [.]126

 -3-6فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه انتقال
بهطورکلي سه شرکت بهرهبردار سيستم انتقال در بريتانيا وجود دارد که شرکتهاي،Scottish Power Transmission
) Scottish Hydro Electricity Transmission (SSEو  National Gridهستند [ .]127در سال  2012پايايي سيستم
انتقال بريتانيا برابر با  %99/99975بوده است [.]128
 -3-6-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در سال  2004دو قطعي در سيستم انتقال انگلستان رخ داد که منجر به قطع انرژي  518 MWhشد .در پي اين اتفاق،
 Ofgemتصميم به وضع مشوقهاي مالي براي شرکتهاي بهرهبردار سيستم براي به وجود آمدن کمترين قطعي ممکن در
1-Compressed Air Energy Storage
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سيستم انتقال گرفت Ofgem .ساختار پيشنهادي خود را با تمرکز بر شرکت  National Gridدر سال  2004منتشر کرد .اين
طرح جريمه يا پاداشي را براي  National Gridبر اساس ميزان انرژي تامين نشده قرار ميدهد .ميزان مورد نظر از انرژي
تأمين نشده بر اساس ميانگين اين شاخص از سال  1991بوده است .حداکثر  %1.5از درآمد اين شرکت بر اساس ميزان عملکرد
آن کاهش داده خواهد شد و  %1از درآمد آن قابل افزايش است [.]129
در حال حاضر ،صنعت برق وارد دورهاي شده است که رشد فروش آن منفي خواهد بود درحاليکه نياز به سرمايهگذاريهاي
زيادي خواهد داشت .به دليل تنوﻉ توليد و به وجود آمدن پاسخگويي بار شبکه قدرت نياز به تقويت زيرساختي جدي خواهد
داشت .بهرهبرداران شبکه بايد از فناوريهاي نوين شبکه هوشمند استفاده کنند تا بتوانند بارهاي پاسخگو به قيمت و حتي
اتصال خودروهاي الکتريکي را مديريت کنند .بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم اين مسئله همه قسمتهاي صنعت برق را
دگرگون خواهد کرد .تأثير اين تغييرات بر شبکه انتقال بسيار قابلتوجه خواهد بود زيرا نسبت بااليي از هزينههاي آنها ثابت
شده است .قيمت يا درآمد اين شرکتها توسط مراجع قانوني تعيين ميشود .اين شرکتها دولتي هستند و سياستهاي عمومي
آنها را موظف به ارائه خدماتي خاص ازجمله بازدهي انرژي بيشتر يا استفاده از انرژي تجديدپذير ميکند [.]124
با توجه به شرايط بيانشده Ofgem ،روش جديدي را براي قانونگذاري برق و گاز با عنوان  RIIOپياده کرده استRIIO .

مخفف رابطه زير است:
درآمد = مشوقها  +ابتکار  +خروجي
اين روش همان قيمتگذاري بر اساس عملکرد است که تغييراتي در آن ايجاد شده است .در اين ساختار Ofgem ،در نظر
دارد که به سمت اقتصادي با توليد کربن کمتر حرکت کند تا ارزش بيشتري براي مصرفکنندگان انرژي در بلند مدت فراهم
کند.
اصليترين قسمت  RIIOنوعي طرح کسب و کار است که هر يک از شرکتهاي توزيع و بهرهبرداران سيستم انتقال بايد به
 Ofgemارائه کنند .شرکتها در اين طرح بايد برنامهي خود را براي برآوردن اهداف  Ofgemو مواجهه با عدم قطعيتها شرح
دهند .عالوه بر آن شرکتها پذيرفتهاند که تعدادي از شاخصهاي عملکردي تعيينکننده ميزان جريمه و پاداش آنها باشد.
ضمن اينکه ،درآمد آنها در هشت سال داراي سقف معيني خواهد بود .عملکرد شرکتها از طريق شاخص انرژي تاميننشده
ارزيابي ميشود که حوادث خاص در محاسبه آن مستثنا واقع ميشوند .رضايت مشترکين و ميزان مشارکت دادن سهامداران از
مطالعات خاص ارزيابي ميشود [.]129
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 -3-6-2ارزيابي پايايي
استانداردهاي امنيت و کيفيت شبکه ملي انتقال و توليد 1معيارهايي را براي طراحي سيستم انتقال معرفي ميکنند که سيستم
بهصورت ايمن بهرهبرداري شود .اين استانداردها حداقل شرايط امنيت و کيفيت خدمات تأمين را معين ميکنند .در اين
استاندارد ،سطح پايايي  N-2توصيه شده است .اين استاندارد حاوي اطالعاتي در زمينهي حداقل ظرفيت شبکه در هنگام
برنامهريزي ،حداقل ظرفيت در دسترس در هنگام بهرهبرداري ،نحوه برنامهريزي براي بهرهبرداري از شبکه هنگام خطا و نحوه
هماهنگي تعميرات است.
با اين وجود ،نظامنامه بهرهبرداري سيستم انتقال هماهنگي انجام برنامهريزي بين سه  TOاين کشور را انجام ميدهد .اين
نظامنامه تعهدات ،حقوق و رويههاي تبادل اطالعات را در زمينههاي برنامهريزي ،بهرهبرداري و اتصال شرح ميدهد .عليرغم
اينکه اين استاندارد از معيار قطعي و پيشبيني مرکزي بار در پيک زمستاني بهره برده است اما بهرهبردار سيستم در بريتانيا
شروﻉ به ارائه اطالعات احتمالي از شبکه آينده نموده است تا فعاالن صنعت برق سرمايهگذاريهاي خود را بر اين اساس انجام
دهند [.]130
همانطور که پيش از اين شرح داده شد ،مالکان سيستم انتقال  (TOs)2موظفاند طرحهاي کاري منظمي را به Ofgem

ارائه دهند .گزارش شرکت  NationalGridدر مرجع [ ]131ارائه شده است.
 -3-6-3بهبود پايايي
گروه استراتژي شبکه برق  (ENSG)3انجمن رده بااليي است که سهامداران عمده در شبکه برق را جمعآوري نموده تا از
دولت در برآوردن اهداف خود در زمينهي تغييرات آبوهوايي و اطمينان از انرژي ايمن ،پاك و اقتصادي حمايت کند.
گروه به صورت مشترك توسط واحد انرژي و آب و هوا 4و  Ofgemاداره ميشود و اهداف آن شامل شناخت و هماهنگي
استراتژيهاي الزم براي پاسخگويي به مسائل استراتژيک است که بر شبکه برق براي تبديل به آينده کمکربن تأثير ميگذارد
[.]129

1-National Electricity Transmission System Security and Quality of Supply Standards
2-Transmission Owners
3-Electricity Networks Strategy Group
4-Department of Energy and Climate Change
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مالکان سيستم انتقال با همکاري  ENSGگزارشي در رابطه با تصوير آينده شبکه انگليس در سال  2020منتشر کردهاند که
در پاسخ به سناريوهاي توليد در اين سال است .اين سناريوها شامل تأمين  %30از مصرف انگليس از منابع تجديدپذير تا سال
 2020است که در برنامه شبکه سبز انگليس موجود است .در اين گزارش برنامههاي آينده TOها با زمانبندي ارائه شده است.
طرحهاي توسعه شبکه انتقال مطابق با الزامات پايايي استانداردهاي امنيت سيستم انتقال شبکه ملي و کيفيت تأمين تدوين
شده است که با طرحهاي کاري ارائه شده به  Ofgemدر  RIIO-T1توسط مالکان سيستم انتقال مطابقت دارد .در نهايت از
مطالعات هزينه-فايده براي بررسي گزينهها استفاده شده است [.]132
سازمان  Ofgemساالنه رقابتي براي شناخت طرحهاي استفاده از فناوريهاي جديد در شبکه قدرت برگزار ميکند .بهطور
مثال طرحهايي که در سالهاي گذشته در اين رقابت انتخاب شدهاند ،عبارت است از بهکارگيري فناوريهاي هوشمند به جاي
احداث خطوط جديد انتقال و راهکارهاي بهبود سيستم کنترل فرکانس در هنگام نفوذ بيشتر منابع توليد تجديدپذير .طرحهاي
برتر کمک مالي قابلتوجهي دريافت ميکنند .طرحهايي که به بهرهبرداران شبکه کمک خواهد کرد تا آنچه براي فراهم کردن
منافع زيستمحيطي ،کاهش هزينهها و امنيت تأمين الزم است را بشناسند [.]133
شرکت  NationalGridدر گزارش خود ،يکي از روشهاي ارتقاي پايايي سيستم قدرت را استفاده از فناوريهاي نوين
معرفي کرده است .مثالهايي از استفاده از اين فناوريها در شبکه بريتانيا عبارت است از:
 -1استراتژي مديريت تجهيزات که توانايي TOها را در مديريت اجزاي شبکه افزايش ميدهد .اين مسئله با همکاري
تبادل اطالعاتي بين بهرهبردار سيستم و TOها صورت ميگيرد.
 -2پروژه  Humber SmartZoneدر حال ارتقاي مديريت تجهيزات انتقال با استفاده از فناوريهاي جديد است .اين
پروژه شامل استفاده از  PMUبراي فراهم کردن اطالعات مرتبط با شبکه است .تجهيزات اندازهگيري جديد استفاده
کاراتر از ظرفيت شبکه را به وسيله اندازهگيريهاي به هنگام موجب ميشوند .در اين زمينه تحليلهاي امنيت
بهرهبردار سيستم و تحليل ظرفيت به هنگام بايد هماهنگ شود.
مطابق گزارش شرکت  ،NationalGridاين شرکت روش جديدي را براي مدلسازي تعويض تجهيزات شبکه بهکار برده
است .اين شرکت با همکاري  Ofgemو TOهاي اسکاتلندي ساختار جمعآوري خروجيهاي شبکه را تدوين کرده است .اين
مدل بر اساس ريسک (شرايط يک تجهيز به عنوان معياري از وقوﻉ خرابي) و ميزان ضرورت (عواقب احتمالي خراب شدن
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تجهيز) کار ميکند .کاربرد اين مدلسازي  NationalGridرا قادر ساخته است تا حدي از تعميرات بيدليل جلوگيري کند.
هدف از انجام تعميرات و نگهداري در اين شرکت موارد زير عنوان شده است [:]134
 تعداد ،جديت و عواقب احتمالي خرابيها در محدوده قابل پذيرش باشد.
 طرحهاي جايگزيني بلند مدت بايد بدون به وجود آمدن تأثير غير قابل پذيرش بر پايايي ،دسترسپذيري ،کيفيت
خدمات و تأثير بر محيط انجام شود.
 سرمايه بلند مدت در محدوده قابل پذيرش باشد.
در طراحي برنامههاي تعميرات و نگهداري از شبيهسازي مونتکارلو براي محاسبه انرژي تامين نشده استفاده شده است.
مدل در نظر گرفته شده از وروديهاي زير استفاده ميکند [:]134
 توزيع نرمال حوادث انرژي تأمين نشده ساالنه
 توزيع متناسب  MWhrsقطعي بين هر حادثه

 -3-7فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توزيع
شرکتهاي توزيع 1از شبکه توزيع برق بهرهبرداري ميکنند و توان را از شبکه انتقال به خانهها و مشاغل منتقل ميکنند.
شبکههاي توزيع منطقهاي انگليس شامل حدود  800،000کيلومتر کابلهاي زيرزميني و خطوط هوايي ميشود .شرکتهاي
توزيع در صنعت رقابتي نيستند و تحت نظارت و قانونگذاري  ofgemفعاليت ميکنند .شرکتهاي توزيع با خردهفروشها
متفاوت هستند [.]135
 -3-7-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در انگليس  14سيستم توزيع وجود دارد که مالکيت آنها به  7شرکت تعلق دارد .اين سيستمها شامل مناطق شهري با
تراکم باال و نيز مناطق روستايي و کم تراکم ميشود .در حال حاضر ،سه طرح اصلي براي تشويق شرکتهاي توزيع به برآوردن
سطح خاصي از پايايي وجود دارد .اداره بازار گاز و برق  )Ofgem(2مجوز شرکتهاي توزيع را صادر ميکند که در آن
قراردادهاي تشويقي پايايي نيز تعيين ميشود؛ اما استانداردهاي پايايي که مرتبط با پرداختهاي مشترکين است ،در قانونهاي
1-Distribution Network Operator
2-Office of the Gas and Electricity Markets
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ثانويهاي تعيين ميشود که داراي ابزارهاي قانوني 1الزم است .تغيير در قوانين تشويقي از طريق بازبيني کنترل قيمتهاي
توزيع 2اعالم ميگردد و هر  5سال يک بار رخ ميدهد .کنترل قيمتهاي توزيع براي تعيين درآمد که هر شرکت توزيع
ميتواند ،به عنوان مشوقي براي سرمايهگذاري در ظرفيت سيستم يا ارائه سطح قابل قبولي از پايايي ،امنيت و کيفيت از
مشترکين خود دريافت کند به کار ميرود [ .]133شرکتهاي توزيع قابليت ارائه پيشنهاد براي بهبود طرحهاي کنترل قيمت را
دارا ميباشند Ofgem .بر اساس مطالعاتي که از مشترکين انجام ميدهد  ،)WTP(3ميزان پايايي مورد نظر را براي شرکتهاي
توزيع مختلف را تعيين ميکند و بر همين اساس نرخهاي تشويقي و جريمهاي را معين ميکند .عالوه بر اين ،Ofgem
شرکتهاي توزيع را موظف ميکند که در هنگام برآورده نساختن حداقل سطح پايايي مورد نظر ،پرداختهايي را به مشترکين
انجام دهند .اين استانداردها مستقيماً ويژگيهايي مانند سرعت در وصل دوباره سيستم بعد از وقوﻉ قطعي ،هشدار به مشترکين
قبل از قطعيهاي برنامهريزي شده ،مدت زمان بررسي شکايتهاي مشترکين و زمان پرداخت به مشترکين را مد نظر قرار
ميدهند .تعدادي از اين پرداختها تا زماني که مشترك شکايتي نکرده باشد ،صورت نميگيرد (پرداختهاي غير اتوماتيک) و
ميزان آنها براي انواﻉ مشترکين متفاوت است [.]135
در طرحي ديگر ،شرکتهاي توزيع براي مشترکيني که بيشترين قطعي را داشتهاند ،4مبلغي خاص را دريافت ميکنند .هدف
از اين طرح آن است که شرکتهاي توزيع مشوق کافي براي بهبود پايايي را در مناطقي که به طور مثال تراکم کمي وجود دارد
داشته باشند .تعريف مشترك با بيشترين قطعي اين است که حداقل پنج قطعي در هر سال در طول سه سال گذشته تجربه
کرده باشند Ofgem .کمک هزينه ارتقاي سطح پايايي اين مشترکين را معين ميکند و سپس اين مقدار بر اساس تعداد آنها
تقسيم ميشود .شرکتهاي توزيع زماني ميتوانند از اين منبع مالي کمک دريافت کنند که يا در طي سه سال بتوانند
شاخصهاي پايايي اين مشترکين را به ميزان  %25کاهش دهند يا شواهد کافي ارائه کنند که سرمايهگذاري کافي براي بهبود
قطعيها انجامشده است [.]136

1-Statutory Instrument
2-Distribution Price Control Review
-3اين مطالعات براي بررسي ميزاني که مشترکين براي پايايي بيشتر متمايل به پرداخت هستند انجام ميشودWillingness to pay .
4-Worst-served Customer
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 -3-7-2ارزيابي پايايي
سازمان  ofgemدر سال  2007سندي منتشر نمود که در آن الزامات گزارش دهي را براي همه شرکتهاي توزيع معين
نمود .اين الزامات مرتبط با طرح تنظيم قيمت ارائه نمودن خدمات توزيع متناسب با سطح پايايي فراهم شده بود .اين
دستورالعملها ،به شرکتهاي توزيع راهنماييهاي الزم در مورد چگونگي تأمين اطالعات و واردکردن آنها را در سيستم ارائه
ميکند [ .]137در سال  2014نسخه جديدتري از اين سند منتشر شد [.]138
 -3-7-3بهبود پايايي
اندازهگيري هوشمند يکي از برنامههاي ملي کشور انگليس است .هدف از اجراي اين برنامه آن است که  35ميليون کنتور
هوشمند گاز و برق براي همه مشترکين خانگي و کنتورهاي هوشمند پيشرفته در مشترکين غير خانگي تا سال  2020نصب
شود .برنامه اندازهگيري هوشمند در دو مرحله پيادهسازي ميشود .در ابتدا در سال  ،2011دولت با صنعت ،گروههاي
مصرفکنندگان و ديگر گروههاي درگير تالش نمود تا اطمينان حاصل شود که پيشزمينههاي الزم براي نصب کنتورهاي
هوشمند فراهم شده باشد .اين مرحله تا سال  2012طول کشيد و تعدادي از موانع در اين مرحله برطرف شد .برخي از اين موانع
عبارتاند از [:]138
 صدور مجوز براي شرکتهاي اندازهگيري داده و فراهمکنندگان خدمات مخابراتي )DCC( 1مورد نياز
 تعيين استاندارد انرژي هوشمند
 تصويب روش قانونگذاري و نظارت بر بازار با مبناي هوشمند
 قانونگذاري در مورد دسترسي به دادهها
 انجام تحقيقات در زمينه نحوه نگرش مصرفکنندگان به اندازهگيري هوشمند
وظيفه دولت در اين پروژه آن است که از تحقق همهي مزاياي اندازهگيري هوشمند اطمينان حاصل کند .به همين دليل
دولت نقش بنياديني در مرحله ابتدايي داشته است که از سال  2011با تعيين سياست ،قانونگذاري و نظارت و چارچوب تجاري
آغاز شد .اما اين وظيفهي تأمينکنندگان انرژي است که برنامهريزي و عمليات پيادهسازي اين طرح را در چارچوبي که دولت

1-Data and Communication Company
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معين نموده است ،انجام دهند .از سال  2015تا  2020که مرحله پيادهسازي اين پروژه آغاز ميگردد نقش دولت نظارت و
ارزيابي نحوه انجام آن خواهد بود .ضمن اينکه ميتواند از مناسب بودن چارچوب طراحيشده اطمينان حاصل کند [.]138
نقش تأمينکنندگان در اين پروژه ،برنامهريزي و اجراي نصب دستگاههاي اندازهگيري هوشمند براي مشترکين است.
تأمينکنندگان بايد آمادگيهاي الزم را براي نصب کنتورهاي هوشمند ايجاد کنند که اين شامل ارتقاي سيستمهاي داخلي براي
بهکارگيري دادههاي کنتور هوشمند ،تهيه تجهيزات و آموزش کارکنان (براي نصب کنتورها بهطور مثال) ميشود [.]136
وظايف شرکتهاي توزيع عبارت است از:
 فراهم کردن دادههاي ثبت کنتورها براي کمک به شرکتهاي اندازهگيري داده
 فراهم کردن پشتيباني عملي در فرايند نصب
 در نظر گرفتن برنامههايي براي جمعآوري و کدگذاري اطالعات مصرف
 استفاده از کنتورهاي هوشمند براي ارتقاي نحوه بهرهبرداري از سيستم
 ارتقاي کيفيت خدمات و کاهش هزينه براي مشترکين تا حد امکان
قابليت ارتباط و تبادل داده از ويژگيهاي اصلي کنتور هوشمند است .زماني که تأمينکنندگان انرژي کنتورهاي هوشمند را
نصب ميکنند ،بايد راهحلي براي برقراري ارتباط اين کنتورها فراهم کنند .اما در نصب انبوه اين کنتورها وجود يک راهحل
يکپارچه و نيز سيستمهاي جمعآوري داده مرکزي ضروري است .به همين دليل دولت اين کشور تصميم گرفت که شرکتهاي
 DCCتأسيس شوند و  Ofgemبر آنها نظارت داشته باشد .مزاياي اين طرح عبارت است از به وجود آمدن امکان تغيير
تأمينکننده براي مشترك ،قابليت اشتراك دادهها بين شرکتهاي مختلف و بنابراين مديريت بهتر شبکه ،به وجود آوردن اين
توانايي براي مشترك که امکان دسترسي ساير قسمتها به دادههاي خود را داشته باشد ،به طور مثال به عنوان قسمتي از
مشاوره انرژي يا براي مقايسه تعرفهها [.]139
وزارت انرژي و شرايط اقليمي 1و  Ofgemگروه شبکه هوشمند را تشکيل دادند .اين گروه نمايندگاني از شرکتهاي شبکه
برق ،گروههاي مصرفکننده ،تأمينکنندگان انرژي و صنايع ديگر گردآوري کرد .در اين گروه مسائل نظارتي ،تجاري و فني
مربوط به شبکه هوشمند بررسي مي گردد تا از تبديل انگليس به کشوري داراي صنايع انرژي با توليد کمکربن ،امن و با هزينه
کم پشتيباني کند .اين گروه چشمانداز و نقشهي راه شبکه هوشمند را در سال  2014منتشر نموده است [ .]139بر اساس
1-Department of Energy and Climate Change
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گزارش يک نهاد تحقيقاتي اروپايي [ ]140انگليس در اروپا کشور پيشرو در بهکارگيري شبکه هوشمند بوده است .يکي از
محركهاي استفاده از فناوريهاي شبکه هوشمند ،کمک هزينه در نظر گرفته شده براي شبکههاي با توليدات کربن پايين

1

بوده است که از شرکتهاي توزيع در زمينه استفاده از تجهيزات جديد و بهکارگيري آنها در زمينه بهرهبرداري شبکه پشتيباني
نموده است [.]141

1-Low Carbon Networks
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 4فصل چهارم :فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در کشور
استراليا
مقدمه
براي ارائه نمايي کلي از حجم بازار برق استراليا ،اطالعاتي در مورد ميزان انرژي الکتريکي مصرفي و تقاضاي اين کشور
ارائه ميشود .مصرف برق خالص استراليا در ناحيه  NEMدر سال  2010برابر با  ،210TWhبيشترين تقاضاي توان تا اين
سال 6/35 GW ،و مجموﻉ ظرفيت نصب شده شبکه 6/45 GW ،بوده است [.]141
براي درك نحوه قانونگذاري و ساختار نظارت بر سيستم قدرت استراليا ،الزم است ابتدا سيستم سياستگذاري و تعيين
قانون کلي اين کشور بررسي شود.
استراليا از شش ايالت تشکيل شده است .مطابق قانون اساسي ،قدرت سياسي و قانوني اين کشور بين دولت فدرال و مراجع
تقسيم شده است .قانون اساسي ،براي قانونگذاري در مواردي خاص مانند ماليات ،سرمايهگذاري خارجي و سيستمهاي مالي،
قدرت را به مجلس فدرال واگذار نموده است .ايالتها قادرند در موارد ديگري نيز قانونگذاري و نظارت کنند .شش ايالتي که در
اين کشور وجود دارند عبارتاند از کوئينزلند ،1نيوساوتولز ،2ويکتوريا ،3تاسماني ،4استرالياي جنوبي و استرالياي غربي .دولت
فدرال دو قلمرو قانونگذاري مستقل تحت کنترل خود ايجاد کرده است .اين دو قلمرو ،قلمرو مرکزي استراليا  )ACT(5و قلمرو
شمالي استراليا هستند [ .]141قلمروها داراي قدرت قانونگذاري کمتري نسبت به ايالتها هستند [.]142
هر ايالت استراليا ازلحاظ قانوني اين توانايي را دارد که قوانين مربوط به برق خود را با توجه به ويژگيهاي منطقه خود تعيين
کند .در سالهاي اخير اياالت کوئينزلند ،نيوساوتولز ،ويکتوريا ،تاسماني ،استرالياي جنوبي و  ACTبراي تشکيل يک بازار

1-Queensland
2-New South
3-Victoria
4-Tasmania
5-Australian Capital Territory
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سراسري انرژي (بازار برق ملي )NEM1متحد شدهاند .اين بازار تحت قوانين و ساختار نظارتي يکساني در همه قسمتها و
ايالتهاي تحت پوشش خود فعاليت ميکند .استرالياي شمالي و قلمرو غربي استراليا تحت نظارت اين بازار فعاليت نميکنند
[ .]143اصليترين قانوني که اين بازار تحت آن عمل ميکند ،قانون ملي برق  )NER(2است.
اين قانون توسط شوراي دولت استراليا  )COAG(3تصويب شده است .بهطور کلي ،تعيين سياستها و قوانين مرتبط با
انرژي از طرف  COAGبه شوراي انرژي و منابع  )SCER(4واگذار شده است که پيش از اين بر عهده وزارت انرژي 5اين
کشور بود .در واقع شوراي انرژي و منابع جايگزين وزارت انرژي شده است .وظايف شوراي انرژي و منابع عبارت است از [:]144
 سهولت در نظارت ملي و هماهنگي بخشهاي حکومتي مختلف ،توسعه سياست و مديريت برنامه براي پاسخگويي به
فرصتها و چالشهاي انرژي و منابع بخشهاي مختلف استراليا در آينده.
 ارائه رهبري ملي در مورد مسائل کليدي استراتژيک و ارائه يکپارچه اين اولويتهاي استراتژيک به دولت براي
تصميمگيري در رابطه با بخشهاي انرژي و منابع
 افزايش قوام ملي بين چارچوبهاي قانوني براي کاهش هزينه و بهبود بهرهبرداري از بخشهاي انرژي و منابع [.]145
وظيفه بررسي تأثيرات تغيير قوانين بر عهده گروه بازار انرژي استراليا  )AEMC(6است .اين گروه به صورت مستقل عمل
ميکند و قوانين را براي برآوردن اهداف قانون ملي برق بررسي ميکند .همچنين در مورد ساختار بازار و نحوه عملکرد آن
پيشنهادهايي به  SCERارائه ميکند AEMC .توانايي بسيار محدودي براي شروﻉ تغييرات قوانين دارد؛ بلکه به درخواست
قسمتهاي ديگر مانند  ،SCERشرکتکنندگان بازار ،نظارتکننده بر بازار و مشترکين نهايي پاسخ ميدهد [AEMC .]146

داراي بخش ويژهاي براي نظارت ،بررسي و گزارش دهي امنيت و پايايي شبکه برق ملي است .بررسي و تعيين استانداردها و
دستورالعملهايي که به حفظ سيستم قدرت امن و پايا کمک ميکند ،از وظايف اين بخش است AEMC .از اين بخش براي
مشاوره در مورد بررسيهاي خود کمک ميگيرد .اين بخش استانداردها را هر چهار سال بررسي ميکند و با توجه به اهداف بازار

1-National Electricity Market
2-National Electricity Low
3-Council of Australian Governments
4-Standing Council on Energy and Resources
5-Ministerial Council on Energy
6-Australian Energy Market Commission
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ملي برق ،توصيههايي در مورد آنها اعالم ميدارد .تنظيمات پايايي بازار شامل سقف قيمت بازار ،1آستانه قيمت تجمعي 2و
حداقل قيمت بازار است .اين تنظيمات ،سيگنالهاي سرمايهگذاري توليد جديد را در مقابل خطرات مالي شرکت در بازار متعادل
ميکنند .آخرين نسخه اين بررسي در سال  2014به پايان رسيده است.
اين بخش موظف به بررسي و تعيين استانداردها و دستورالعملهاي امنيت و پايايي سيستم قدرت (از جمله استاندارد پايايي
و استاندارد بهرهبرداري سيستم از لحاظ ميزان فرکانس استاندارد براي  )NEMاست .همچنين ،استاندارد راهاندازي مجدد
سيستم در هنگام وقوﻉ خاموشي سراسري را تعيين ميکند .نظارت و گزارش دهي در مورد استاندارد سيستم و استانداردهاي
دسترسي براي کاربران شبکه مانند ژنراتورها و يا مشتريان بزرگ از ديگر وظايف اين بخش است.
توسعه و تعيين دستورالعملهاي مختلف براي نحوه عملکرد اپراتور بازار در مديريت جنبههاي امنيت سيستم قدرت و پايايي
تأمين ،شامل نحوه مديريت حوادث کمبود برق ،بخشي از فعاليتهاي اين سازمان است.
اين بخش گزارش بررسي عملکرد ساالنه بازار را هر سال ارائه ميدهد .اين گزارش در مورد مسائل کلي پايايي سيستم
قدرت ،ازجمله نحوه بهرهبرداري آن مطابق با استانداردها و دستورالعملهاي مختلف پايايي است .عالوه بر اين ،در مورد حوادث
مهم سيستم قدرت گزارش ميدهد و ممکن است اقداماتي را براي کاهش حوادث مشابه در آينده توصيه کند [.]147
نظارتکننده انرژي استراليا )AER( 3سازمان دولتي است که گرچه قسمتي از گروه رقابت و مصرفکننده استراليا

4

( )ACCCاست ،اما بهصورت مستقل عمل ميکند AER .بر صاحبان شبکه و نحوه اجراي قوانين نظارت ميکند .مهمترين
وظيفه اين سازمان تعيين ميزان مجاز درآمد ناشي از شبکه است (که از طريق ميزان حداکثر و يا قيمت درآمد مجاز تعيين
ميشود) AER .بر تطابق با قوانين نظارت ميکند و اطالعاتي را در مورد بازار انرژي جمعآوري ميکند [ .]148بنابراين وظايف
اين سازمان عبارت است از [:]148
 تعيين قيمت کاربري شبکه انرژي (خطوط انتقال و لولههاي گاز)
 نظارت بر بازار برق براي اطمينان حاصل کردن از اينکه تأمينکنندگان با قوانين انطباق کامل دارند و اتخاذ اقدامات
اجرايي براي تطابق با قوانين

1-Market Price Cap
2-Cumulative Price Threshold
3-Australian Energy Regulator
4-Australian Competition and Consumer Commission
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 تنظيم بازارهاي انرژي خرده فروشي در  ،ACTاسترالياي جنوبي ،تاسماني (برق تنها) و ولز جنوبي جديد شامل پياده
کردن تطابق با قوانين خردهفروشي ،صدور مجوز براي فروش انرژي ،تصويب سياستهاي خردهفروشان براي روبرويي
با مشکالت احتمالي با مشتريان ،بررسي گزارش عملکرد خردهفروشها ،آموزش مصرفکنندگان و کسب و کارهاي
کوچک در مورد حقوق انرژي آنها و نحوه استفاده از وب سايت مقايسه مديريت قيمت انرژي

1

 انتشار اطالعات بازار انرژي ،از جمله گزارش ساالنه بازار انرژي و گزارشهاي مفصلتر بازار و انطباق آن با قوانين براي
کمک به شرکتکنندگان و جامعه
 کمک به  ACCCدر مورد مسائل مربوط به انرژي و قانون رقابت و مصرفکننده []149
بهرهبردار بازار انرژي استراليا )AEMO( 2بهرهبرداري از بازار و توسعه شبکه را بر عهده دارد .اين سازمان نقش
هماهنگکننده را براي نظارت بر امنيت شبکه برق  NEMدر هنگام بيشتر بودن تقاضا نسبت به توليد دارد .پيشنهادهاي خريد
و فروش به اين سازمان ارسال ميشود و او قيمتهاي گرهاي را تعيين ميکند .عالوه بر اين ،در ويکتوريا برنامهريزي شبکه
انتقال نيز به عهده اين سازمان است .در ديگر مناطق ،دولت ايالتي يا فراهمکننده خدمات انتقال 3اين مسئوليتها را بر عهده
دارند .مالکيت  AEMOبين اعضاي دولتي ( 60%آرا) و اعضاي مربوط به صنعت ( 40%آرا) تقسيم شده است .دولتهاي ايالتي
و قلمرويي و نظارتکنندگان 4آنها نقش زيادي در تعيين استانداردهاي پايايي و خردهفروشي در  NEMدارند [.]150
در قلمرو شمالي استراليا ،به دليل کم بودن جمعيت و دور از دسترس بودن منطقه تنها يک سازمان يکپارچه براي فراهم
کردن خدمات الکتريکي وجود دارد [ .]151اين سازمان ،گروه خدمات 5ناحيه شمالي مجوز فروش خدمات الکتريکي را براي
توليدکنندگان مستقل توان صادر ميکند .وظايف اصلي آن عبارت است از [:]151
 تنظيم قيمت ارائه خدمات انحصاري (اين خدمات ميتواند شامل توليد ،بهرهبرداري از خطوط شبکه ،خردهفروشي
و کنترل سيستم باشد)
 صدور مجوز براي بخشهاي مختلف ارائه خدمات

-1مصرفکنندگان داراي اين توانايي هستند که تأمينکننده برق خود را تعويض کنند .آنها ميتوانند از اين وبسايت اطالعاتي در مورد تأمينکنندگان مختلف استخراج
کنند.
2-Australian Energy Market Operator
3-Transmission Service Provider
4-Regulators
5-Utilities Commission
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 تعيين استانداردها و نظارت بر نحوه اجراي آنها در ارائه خدمات الکتريکي و تأمين توان
 رسيدگي به شکايات مربوط به نحوه فعاليت شرکتهايي که داراي مجوز از اين سازمان هستند.
 ارائه اطالعات به مصرفکنندگان
 ارائه گزارش و پيشنهاد به وزارت انرژي []152
نظارت بر پايايي شبکه و تعيين استانداردهاي مرتبط با آن از وظايف سازمان گروه خدمات 1ناحيه شمالي است [.]153
سيستم قدرت جنوب غربي استراليا سيستمي است که استرالياي غربي را پوشش ميدهد و بازار آن ،بازار غرب استراليا

2

( )WEMنام دارد [ .]153اين بازار شامل قسمتهاي زير ميشود:
 بهرهبردار مستقل سيستم )IMO( 3که مسئول بهرهبرداري و توسعه  WEMاست و فرايند تغيير قوانين را
مديريت ميکند .اين واحد ،برنامهريزي کفايت توليد بلند مدت ( 10ساله) را انجام ميدهد تا از ظرفيت رزرو
اطمينان حاصل کند.
 مديريت سيستم که بهرهبردار سيستم نيز ميباشد .اين سازمان برنامهريزي کوتاه مدت و ميان مدت سيستم
شامل برنامهريزي خروج و پخش بار را در تطابق با قوانين بازار انجام ميدهد.
 بهرهبردار شبکه که بهرهبرداري از قسمتي از شبکه توزيع يا انتقال را بر عهده دارد .بهرهبرداران شبکه ميتوانند
واحدهاي اندازهگيري داده نيز باشند که اين دادهها را به  IMOارائه ميکنند.
 توليدکننده که يکي از تأسيسات توليد را بهرهبرداري ميکند.


 Synergyکه در گذشته بخش خرده فروشي يکي از شرکتهاي الکتريکي بخش استرالياي غربي ( Western

 )Powerبوده است .اين سازمان ،تنها خرده فروشي است که ميتواند به مشترکيني بدون کنتورهاي بازهاي

4

خدمات رساني کند [.]154
سازمان مقررات اقتصادي ،1سازمان مستقل نظارتکننده 2اقتصادي استرالياي غربي است .اين سازمان ،با هدف دنبال کردن
منافع بلند مدت استراليا غربي براي ترويج فضاي تجاري رقابتي کارآمد و عادالنه در صنايع گاز ،برق ،آب و راهآهن فعاليت

1-Utilities Commission
2-Western Australia Market
3-Independent Market Operator
4-Interval Meters
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ميکند .اين سازمان ،همچنين به دولت در مسائل مهم اقتصادي پيشنهادهايي ارائه ميکند [ .]155وظايف اين سازمان در حوزه
برق عبارتاند از:
 تأييد فرايندهايي که  IMOدر تعيين حداکثر قيمت ظرفيت رزرو ،ارزشهاي حاشيهاي 3و حداکثر قيمت بازار انرژي
روز بعد بهکار برده است.
 تصويب هزينههاي کارآمد براي عملکرد  IMOو سيستم مديريت
 نظارت بر بازار و بهطور خاص قدرت بازار .اين فعاليتها در همکاري با  IMOانجام ميشود.
 نظارت و گزارش به وزارت انرژي استرالياي غربي در ارتباط با کارايي و اثربخشي بازار ،ازجمله کارايي IMOو سيستم
مديريت.
الزم به ذکر است که سازمان مقررات اقتصادي تنها بر اجراي قوانين نظارت دارد و پيشنهادهايي را در ارتباط با تغيير آنها
به وزارت انرژي استرالياي غربي ارائه ميکند .اين قوانين شامل استانداردهاي پايايي نيز ميشود [.]156
با وجود اينکه در سطح فدرال تمايل به جداسازي بخش انتقال از بخشهاي توليد و توزيع بوده است ،اما در سطح ايالتي
تمايل به يکپارچهسازي و مالکيت سراسري وجود داشته است .در  ،ACTاسترالياي جنوبي و تاسماني تنها يک شبکه توزيع
وجود دارد و در کوئينزلند ،نيوساوتولز و ويکتوريا با وجود اينکه شامل چندين شبکه هستند ،اما همچنان سرويسدهنده
انحصاري در اين مناطق وجود دارد .بهطور مثال ،دو شرکت سرمايهگذاري مالک  %51از دو شبکه توزيع ويکتوريا هستند.
همچنين ،شرکتهاي توزيع دولتي و خصوصي بهطور همزمان در حال فعاليت هستند .اما شرکتهاي توزيع خصوصي داراي
روند رو به رشدي هستند [ .]157بهطور خالصه:
 شبکه انتقال و پنج شبکه توزيع در ويکتوريا مالکيت خصوصي دارند.
 شبکههاي توزيع و انتقال در  ACTترکيبي از مالکيت دولتي و خصوصي دارند.
 شبکههاي توزيع و انتقال در کوئينزلند ،نيوساوتولز و تاسماني مالکيت دولتي دارند [.]158

1-Economic Regulation Authority
2-Regulator
3-Margin Values
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 -4-1سازمانهاي تحقيقاتي مرتبط با سيستم قدرت و پايايي
در اين قسمت اطالعاتي در مورد مؤسسات تحقيقاتي مرتبط با سيستم قدرت و پايايي ارائه ميشود:
 -4-1-1موسسه تحقيقات انرژي استراليا
تحقيقات اين موسسه بر ايجاد زيرساخت انرژي پايدار و مقاوم متمرکز است [ .]154محورهاي تحقيقات آن عبارت است از:
 فناوريهاي انرژي تجديد پذير
 سوختهاي الزم براي فضاي پاك
 سيستمهاي توليد پراکنده و شبکههاي هوشمند
 سيستمهاي انرژي کارا
 بازارهاي انرژي و اقتصاد
 تأثيرات اجتماعي انرژي
 تحليل سياست و قانونگذاري []155
 -4-1-2مركز انرژيهاي تجديدپذير و سيستم قدرت در استراليا
چشمانداز مرکز انرژيهاي تجديدپذير و سيستم قدرت ،انجام تحقيق و آموزش در سطح جهاني و پيشرو بودن در زمينه
انرژيهاي تجديد پذير و سيستمهاي قدرت است .اين مرکز در دانشکده مهندسي دانشگاه تاسماني در سال  2007تأسيس شده
است.
هدف اين موسسه ،پژوهش بنيادي و کاربردي در سيستمهاي قدرت و انرژي در استراليا با ايجاد يک سازمان و ساختار
هماهنگ است که در آن تحقيقات بر برنامههاي تعريف شده متمرکز ميشود .مرکز انرژي تجديدپذير و سيستمهاي قدرت
داراي تحقيقات کامالً يکپارچه از ترکيب برق ،مهندسي عمران و مکانيک است .اين سازمان به زيرساختهاي انرژي تجديدپذير
شرکتهاي تاسمانيا دسترسي دارد [.]156
اين سازمان در حال حاضر بر برنامههاي تحقيقاتي زير تمرکز دارد:

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
229
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

 برنامه توان الکتريکي :اين برنامه بر روي مشکالت و چالشهاي پيش روي صنعت برق در قرن  21تمرکز دارد.
مرکز بهويژه به مشکالت فني مرتبط با بهکارگيري توليد پراکنده و انرژي تجديد پذير در شبکههاي برق موجود،
سيستمهاي ترکيبي 1قدرت ،کنترل ،امنيت و بهرهبرداري شبکه ،مدلسازي بار ،شبکههاي هوشمند و کاربرد
سيستمهاي هوشمند در سيستم قدرت عالقهمند است.
 برنامه سيستمهاي انرژي :اين برنامه بر بهينهسازي بازده و غلبه بر چالشهاي مربوط به انتقال و تبديل انرژي
متمرکز است .حوزههاي پژوهش شامل توربين و توربوماشينها ،ذخيرهسازي انرژي و حمل و نقل انرژي در اشکال
مکانيکي ،آب ،گرما و هواي فشرده است .اين مرکز عالقهمند به استفاده بهينه از انرژي در توليد همزمان و يا
سيستم ترکيب گرما و قدرت است .روشهاي ذخيرهسازي انرژي براي ايجاد کردن پايداري و توانايي فراهم کردن
بار پايه در سيستمهاي توليد تجديدپذير مورد بررسي قرارگرفته است [.]156
 -4-1-3مراكز تحقيقاتي دانشگاهي
دانشگاه ويکتوريا ،داراي مرکز تحقيقاتي انرژي هوشمند است [ .]157زمينههاي تحقيقاتي اين مرکز عبارتاند از:
 سيستمهاي کنترل و اتوماسيون
 سيستمهاي هوشمند و پردازش اطالعات
 تکنيکهاي تشخيص خطا
 تحقيق در عمليات
 پردازش سيگنال و تصوير []157
دانشگاه سيدني نيز داراي مرکز تحقيقاتي است که در مورد سيستمهاي انرژي آينده تحقيق ميکند .زمينههاي تحقيقاتي
اين مرکز عبارت است از:
 بهرهبرداري و برنامهريزي شبکههاي برق انعطافپذير
 کنترل توزيع شده براي شبکههاي برق هوشمند

1-Hybrid Supply Systems
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 بهکارگيري فناوريهاي جديد در شبکه قدرت و توليد واسطهاي الزم براي آن .فناوريهايي مانند منابع انرژي تجديد
پذير ،وسايل نقليه الکتريکي ،ادوات ذخيرهسازي و دستگاههاي جديد و الکترونيکي فشار ضعيف [.]158

 -4-2فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توليد
توليد برق در استراليا در دو دهه اخير به دليل رشد اقتصادي و رشد در حوزه معدن به طور پيوسته در حال افزايش بوده
است .از سال  2000تا سال  2011توليد انرژي الکتريکي  14درصد افزايش يافته است .با اين وجود سرعت رشد توليد از سال
 2007بدليل افزايش هزينه انرژي الکتريکي و رشد اقتصادي کمتر کاهش يافت .شکل  1-4ميزان انرژي الکتريکي توليدي و
مصرفي ساالنه استراليا بر حسب بيليون کيلووات ساعت را براي سالهاي  1990تا  2011نشان ميدهد [.]159

شكل  :1-4نمودار تغييرات انرژي الكتريكي توليدي و مصرفي در استراليا

بخش عمدهاي از توليد برق استراليا از سوختهاي فسيلي تأمين ميشود که در اين ميان زغالسنگ نقش مهمي را ايفا
ميکند .بر اساس آمار سازمان  BREE1در سال  ،2011انرژي الکتريکي توليدي از زغالسنگ  69درصد از انرژي کل را
تشکيل داده است .از سال  2009سهم گاز طبيعي و انرژيهاي تجديدپذير افزايش يافت .نيروگاههاي گازي عمدتا براي پوشش
دادن تغييرات بار و تأمين بار پيک بکار ميروند و  20درصد از توليد کل را تشکيل ميدهند BREE .پيشبيني کرده است که
سهم گاز طبيعي در توليد انرژي الکتريکي باز هم افزايش يافته و تا سال  2035به  36درصد ميرسد .نيروگاههاي برقآبي در
1-Bureau of Resources and Energy Economics
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حدود  7درصد و ساير انرژيهاي تجديدپذير مانند باد ،خورشيد و زيست توده تقريبا  4درصد از توليد کل در سال  2011را به
خود اختصاص دادهاند .با توجه به برنامهريزيهاي بلندمدت توليد توسط انرژيهاي تجديدپذير ،هدف اين است که درصد سهم
اين انرژيها در سال  2020به  20درصد برسد [.]159
 -4-2-1قانونگذاري در حوزه پايايي
کميته پايايي کميسيون بازار انرژي استراليا ( )AEMC1استانداردهاي پايايي را براي بازار ملي برق ( )NEM2تنظيم ميکند.
مطابق اين استاندارد ظرفيت توليد و انتقال بايد به اندازهاي باشد که در دراز مدت در هر ناحيه  NEMکمتر از  0/002تقاضاي
هر مشترك ريسک تأمين نشدن انرژي را داشته باشند .به منظور برآوردن اين استاندارد بهرهبردار بازار انرژي استراليا
( )AEMO3ميزان ظرفيت رزرو مورد نياز در هر ناحيه را (موجود در همان ناحيه و يا از طريق اتصاالت با نواحي ديگر) تعيين
ميکند .اين رزرو براي جبران پيکهاي ناخواسته بار و قطعي واحدهاي توليد مورد نياز است [.]160
کميته پايايي  AEMCميبايست هر دو سال يک بار مکانيزمها و استانداردهاي پايايي را بازبيني کند .به عالوه AEMC

کارآمد بودن مقررات پايايي و امنيت  NEMرا در شرايط حوادث طبيعي شديد بررسي ميکند .بازبيني انجام شده در آوريل
 2010موارد زير را نيز مورد ارزيابي قرار داد:
 بررسي مطابقت استانداردهاي پايايي موجود با انتظارات عمومي از پايايي شبکه توليد
 اثر سقف قيمت بازار 4بر پايايي و هزينه پرداختي مشتريان
 اينکه پروسه تعيين استاندارد پايايي و حد قيمت بازار نيازمند تغيير است يا خير
 -4-2-2ارزيابي پايايي
کميته پايايي هر ساله گزارشهايي در رابطه با عملکرد بخش توليد در زمينه استانداردهاي پايايي و حداقل رزرو تعيين شده
توسط  AEMOارائه ميدهد .در عمل بخش توليد بسيار قابل اطمينان بوده است .حدود رزرو به ندرت نقض شدهاند و ظرفيت
توليد در تمام نواحي بازار براي تأمين بار پيک و تأمين ميزان رزرو قابل قبول کافي بوده است.
1-Australian Energy Market Commission
2-National Electricity Market
3-Australian Energy Market Operator
4-Market price cap
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از زمان آغاز به فعاليت  NEMدر سال  1998عملکرد توليدکنندگان در تأمين رزرو به ويژه در جنوب استراليا و ويکتوريا
بهبود يافته است .جدول  1-4عملکرد بخشهاي توليد هر ناحيه در مورد استاندارد پايايي را نشان ميدهد .همانطور که مشاهده
ميشود درصد انرژي تأمين نشده در تمام نواحي در محدوده استاندارد  0/002درصد قرار دارد [.]160
جدول  :1-4مقدار متوسط بلندمدت انرژي تأمين نشده ،دسامبر  1998تا ژوئن 2009

انرژي تامين نشده ()%
0/00000
0/00010
0/00044
0/00051

منطقه
کويينزلند
نيوساوت ولز
ويکتوريا
استرالياي جنوبي

از زمان آغاز به فعاليت  NEMتا آخر ماه ژوئن سال  2009سه مورد پيش آمده است که ظرفيت توليد براي برآوردن بار کافي
نبوده است .مورد اول در سال  2000در ويکتوريا و استرالياي جنوبي اتفاق افتاد .همزماني چند فعاليت صنعتي ،تقاضاي باال و از
دست رفتن موقتي واحدهاي توليد منجر به خاموشي شد .با توجه به آخرين گزارش  AEMCدر سال  2007با عنوان بازبيني
جامع پايايي ،استاندارد پايايي اصالح شده و از آن پس ديگر اين استاندارد ،انرژي تغذيه نشده به دليل رويدادهاي ناشي از
فعاليت صنعتي و حوادث تجهيزات انتقال ناشي از بالياي طبيعي را شامل نميشود .حادثه دوم در يکم دسامبر سال  2004در
ولز جنوبي به دليل قطعي يک ژنراتور در اوج بار اتفاق افتاد .بازيابي  10دقيقه بعد آغاز شد .جديدترين مورد عدم کفايت توليد در
اواخر ژانويه سال  2009در ويکتوريا و استرالياي جنوبي اتفاق افتاد .افزايش شديد دما منجر به افزايش بيش از حد معمول تقاضا
در ويکتوريا و آفريقاي جنوبي شد .خروجي برنامهريزي نشده منجر به قطعي در دو روز متوالي شد [.]160
سيستم قدرت به گونهاي بهرهبرداري ميشود که فقط بتواند تک پيشامدها را تحمل کند .برخي از قطعيهاي سيستم ناشي
از پيشامدهاي چندگانه هستند ،که ميتوانند ناشي از وقوﻉ چندين پيشامد تنها به صورت همزمان يا به صورت زنجيروار باشند.
به عنوان مثال چندين واحد ژنراتور ممکن است در يک زمان از مدار خارج شوند و يا همزمان با قطعي يک ژنراتور ،در خط
انتقال نيز يک خطا اتفاق بيافتد .مقاومکردن سيستم در برابر اين نوﻉ اتفاقات کارآمد نخواهد بود .به عالوه سرمايهگذاري بيشتر
در بخش توليد و انتقال لزوما مانع وقوﻉ اين رويدادها نميشود .به همين دليل ،اين وقايع از محاسبات پايايي خارج ميشوند
[.]159
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در حاليکه  NEMاز مکانيزمهاي مختلف براي مديريت مساله ظرفيت توليد در کوتاهمدت استفاده ميکند ،منابع توان قابل
اطمينان براي دورههاي بلندمدتتر نيازمند سرمايهگذاري کافي در بخش توليد است.
وضعيت کفايت توليد در دهه گذشته قابل قبول بوده است .در شکل  2-4ظرفيت توليد کل با پيک تقاضاي کل از زمان
آغاز به فعاليت  NEMمقايسه شده است .همچنين تقاضاي واقعي با تقاضاي پيشبيني شده توسط  AEMOمقايسه شده
است .دادهها نشان ميدهند که سرمايهگذاريهاي  NEMدر دهه اخير نسبت به رشد تقاضا مناسب بوده است و ظرفيت توليد
داراي حاشيه امنيت مناسبي بوده و پايايي سيستم قدرت قابل قبول است .از سال  ،2000در دوره  2008-2009براي اولين بار
تقاضاي واقعي از تقاضاي پيشبيني شده بيشتر شده است [.]160

شكل  :2-4تقاضاي پيک و ظرفيت توليد بازار ملي برق ()NEM

در ارزيابيهاي صورت گرفته وضعيت پايايي در چند سال آينده نيز بررسي شده است .ارتباط ميان تقاضاي آينده و ظرفيت
توليد موجود ،قيمت برق و پايايي سيستم قدرت پيش رو را تعيين ميکند .شکل  3-4تقاضاي پيک پيشبيني شده توسط
 NEMرا نسبت به ظرفيت نصب شده ،ظرفيت پيشنهادي و برنامهريزي شده نشان ميدهد .در اين شکل ظرفيتي که توسط
 AEMOبراي برآوردن پايايي مورد نياز پيشبيني شده و مقدار تقاضاي متناسب با آن نشان داده شده است .الزم به ذکر است
که توليد بادي به صورت جداگانه در نظر گرفته شده است .چراکه به دليل متغير بودن انرژي بادي تمام ظرفيت آن نميتواند در
هنگام پيک در دسترس باشد و تنها چند درصد از آن را ميتوان به عنوان ظرفيت موجود در لحظه پيک لحاظ کرد .به عنوان
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نمونه در استرالياي جنوبي فرض شده است که  3درصد از کل ظرفيت بادي ميتواند در هنگام پيک در دسترس باشد .در
ويکتوريا اين عدد  8درصد در نظر گرفته ميشود [.]160

شكل  :3-4تقاضاي و ظرفيت توليد تا سال 2015-2014

شکل  3-4نشان ميدهد که ظرفيت موجود و ظرفيت برنامهريزي شده براي برآوردن پيک تقاضا و همچنين تضمين پايايي
حداقل تا دوره  2013-2012کافي بوده است .اگرچه نتايج اين نوﻉ بررسيها داراي عدم قطعيت است ،با اين وجود ميتواند
براي آگاهي حدودي از ظرفيت مورد نياز مفيد باشد .شکل  3-4نشان ميدهد که در دوره  2015-2014براي برآوردن نيازمندي
پايايي ،ظرفيت پيشنهادي (نشان داده شده با رنگ آبي روشن) نيز مورد نياز است .حتي اگر بخش کوچکي از پروژههاي مورد
نياز براي اضافه شدن اين ظرفيت پيشنهادي نيز تکميل شوند ،نيازمنديهاي پايايي برآورده ميشوند [.]160
 -4-2-3بهبود پايايي
کميته پايايي با تنظيم سقف قيمت بازار عمدهفروشي ،سرمايهگذاري کافي در جهت ايجاد ظرفيت توليد جديد براي تضمين
استاندارد پايايي را تحريک ميکند .بررسيهاي انجام شده در سال  2007در مورد پايايي منجر به تصميمگيري براي افزايش
حد قيمت بازار از  10000دالر به ازاي هر مگاوات ساعت به  12500هزار دالر شد [.]160
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 NEMترکيبي از مکانيزمهاي مختلف را براي تضمين سطح باالي پايايي منبع مورد استفاده قرار ميدهدAEMO .

پيشبينيهايي براي بار و دسترسپذيري ژنراتورها انجام ميدهد تا ژنراتورها بتوانند به شرايط بازار پاسخ دهند و برنامههاي
تعمير و نگهداري خود را مشخص کنند .اگر پيشبينيهاي ظرفيت توليد نشان دهد که احتمال کافي نبودن ظرفيت توليد براي
برآوردن حداقل رزرو مورد نياز وجود دارد ،اما اقدامي در اين زمينه صورت نگيرد ،ممکن است فعاليت بازار مختل شود .مکانيزم
خريد و فروشرزرو اضطراري و پايايي ( )RERT1اين امکان را براي  AEMOفراهم ميکند که قراردادهاي رزرو را با ژنراتورها
منعقد کند تا استاندارد پايايي در مورد رزرو مورد نياز برآورده شود [.]160

 -4-3فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه انتقال
در اين بخش ،فعاليتهاي صورت گرفته در حوزههاي مختلف پايايي در سطح انتقال ارائه ميگردد.
 -4-3-1قانونگذاري در حوزه پايايي
عامل اصلي طراحي شبکه ،عملکرد و هزينه در شبکههاي انتقال در بازار برق ملي استراليا ( )NEMتعيين سطح مورد انتظار
از پايايي است .تنظيم پايايي در شبکه انتقال با مشکالت ذاتي روبرو است که در شبکههاي توزيع اين مشکالت وجود ندارد.
ازجمله اين مشکالت ،ارتباط منطقهاي بين ارائهدهندگان خدمات ،پيشبيني سطح پايايي و هزينههاي باالي وقوﻉ خروجي در
شبکه است .ويژگيهاي خاص شبکههاي انتقال ايجاب ميکند که براي رسيدن به نتايج کارآمد ،مقررات تشويقي همراه با
استانداردهاي پايايي (بهجاي اهداف پايايي که در شبکههاي توزيع توصيه ميشود) استفاده شود .در حال حاضر سه استاندارد
کامالً متفاوت پايايي در  NEMاستفاده ميشود :استانداردهاي قطعي ،2برنامهريزي احتمالي و ترکيب اين دو .همهي اين
استانداردها داراي نقاط ضعف خاصي هستند [.]161
در  ،NEMيک چارچوب برنامهريزي جداگانه براي تنظيم استانداردهاي پايايي شرکتهاي ارائهکننده خدمات انتقال دارد
(جدول  .)2-4اين چارچوبها در ويژگيهاي زير با يکديگر متفاوت هستند:
•

نوﻉ اعمال استانداردها و سطح اختيار شرکتها در نحوه پيادهسازي آنها

1-Reliability and emergency reserve trader
2-Deterministic
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سطح استاندارد ،تفاوت در سطح استانداردها ميتواند هم داخل يک حوزه باشد و هم در بين حوزههاي مختلف .بهطور
مثال معموالً در نواحي صنعتي سطح باالتري از پايايي مورد انتظار است.

•

سازمان مسئول تعيين استانداردها و ابزاري که در بيان اين استانداردها استفاده ميکند ،از جمله نظامنامه ،شرايط داشتن
مجوز فعاليت ،قوانين و برنامههاي مديريت شبکه.
جدول  :2-4مروري بر استانداردهاي پايايي در ايالتهاي مختلف استراليا
نوﻉ استاندارد
استاندارد
منبع استاندارد
ايالت
در استاندارد پايايي و طراحي سيستم
معيار  N-1بهجز در ناحيه مرکزي سيدني که
قطعي
نيوساتويلز انتقال توسط واحد صنعت برنامهريزي
بايد معيار  N-2برقرار باشد.
ارائه شده است.
استاندارد بستگي به ارزش پايايي مشترك در
هر نقطه اتصال دارد؛ مثالً ناحيه مرکزي
احتمالي
ملبورن بيشترين ارزش مشترك و باالترين
قانون برق ملي
ويکتوريا
ميزان تعيينشده براي پايايي را در استاندارد
دارد.
مرجع انتقال 1که تحت فرمان قانون
قطعي
 N-1که شامل توليد نيز ميشود.
کوئينزلند
برق کوئينزلندتشکيل شده است.
با عنوان قطعي مطرح
بسته به ارزش پايايي براي مشترك شش نوﻉ
ميشود اما بر اساس
نظامنامه سيستم توزيع که توسط گروه
استاندارد در هر نقطه اتصال تعيين ميشود؛ که
استرالياي
تحليلهاي احتمالي
خدمات ضروري 2استرالياي جنوبي با
از  Nتا  N-2بر اساس ظرفيت ترانسفورماتور
جنوبي
تغييراتي در آن اعمال
توصيه از  AEMOتصويب ميشود.
و خط تغيير ميکند.
ميشود.
قطعي و بر اساس
براي سيستم سالم:
عملکرد به صورتي که
 N-1براي اتصاالت بيشتر از 25 MW
قوانين توسط واحد برنامهريزي شبکه و
بر اساس محدوده بار
عدم وقوﻉ خرابي که منجر به قطعي بيشتر از
پايايي تاسماني 3از سازمان قانونگذار
تاسماني
قطعشده و مدتزمان
 850 MWميشود.
انرژي تاسماني 4توصيه ميشود و دولت
قطعي استاندارد
عدم وقوﻉ شرايطي که منجر به قطع انرژي
تاسماني آنها را تصويب ميکند.
تعيينشده است.
بيشتر از 3000 MWhميشود.

تعيين سطح مورد انتظار از پايايي در شبکههاي انتقال در چهارچوب وسيعتري از اعمال برنامهريزي شبکه ،بهرهبرداري و
عملکرد قرار دارد که شامل تعيين پايايي شبکههاي انتقال در کوتاهمدت (در بازه زماني آني تا چند ماه) و در بلندمدت (در
1-Transmission Authority
2-Essential Service Commission
3-Tasmanian Reliability and Network Planning Board
4-Tasmanian Energy Regulator
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يک بازه زماني برنامهريزي اعم از چند ماه تا چند دهه در آينده) ميشود .اين استانداردها همچنين تعيين ميکنند که چگونه
TSPها به وقوﻉ قطعي در شبکه پاسخ ميدهند [.]161
چارچوبهاي برنامهريزي پايايي باقيمانده سيستم اداره برق در هر حوزه قبل از تشکيل  NEMاست .گزارش نهايي شوراي
دولتهاي استراليا ( )COAGپس از بررسي بازار انرژي در سال  ،2002حساسيت دولت را نسبت به پايايي برق منعکس کرد و
به همين دليل حوزههاي قضايي نسبت به واگذاري نهادهاي کنترل سطح پايايي در شبکه خود راغب نبودند [.]162
بحث در مورد يک چارچوب ملي براي نظارت و قانونگذاري پايايي سيستم انتقال در استراليا از سال  2002آغاز شد.
اصليترين دغدغههاي رايج در زمينه پايايي سيستم انتقال ،نياز به سرمايه باالتر و کاهش سطح پايايي بوده است .در تعدادي از
ايالتهاي استراليا مالکيت سيستم انتقال براي دولت است و استانداردهاي پايايي منجر به هزينه سرمايهگذاري بااليي شده
است .البته نقش قانونگذاري  AERدر اين زمينه بيتأثير نيست .چراکه تعيين مشوقها و درآمد TSPها از سمت  AERمنجر
به سرمايهگذاري بيشتر از طرف TSPها خواهد شد .از طرفي درصورتيکه ساختار مناسبي براي تنظيم پايايي تدوين نشود،
TSPها (بهطور خاص شرکتهاي خصوصي) براي کاهش هزينه سرمايهگذاري به دليل وجود قيمتگذاري بر مبناي عملکرد
سطح پايايي شبکه را کاهش ميدهند [.]162
ويژگيهايي از شبکه انتقال که تدوين ساختار تنظيم پايايي را در آن با شبکه توزيع متفاوت ميسازد عبارت است از:
 برنامهريزي در کل شبکه  NEMبايد انجام شود .اين بدان معنا است که سرمايهگذاري در شبکه انتقال و تعيين
استانداردهاي پايايي در يک حوزه ميتواند ساير قسمتها را نيز تحت تأثير قرار دهد و بنابراين براي ارتقاي پايايي در
يک حوزه ،سرمايهگذاري در ساير حوزههاي کارآمدتر باشد.
 نتايج سطح پايين پايايي در سيستم انتقال در هنگام حوادث اصلي با تأخير آشکار ميشود؛ زيرا تعداد زيادي از
قطعيهايي که مشترکين تجربه ميکنند ،ناشي از وقوﻉ خطا در سيستم توزيع است .در مقابل سيستم انتقال سطح
باالتري از پايايي را ارائه ميکند .درواقع سيستم انتقال "ذاتاً پايا "1نامگرفته است .از طرفي اين موضوﻉ ممکن است
منجر به خوشبيني نسبت به آينده سيستم انتقال شود ،درحاليکه هرگونه قطعي در شبکه انتقال ميتواند نتايج بسيار
گسترده داشته باشد؛ بنابراين هر سيستم انتقال بايد بهگونهاي طراحي شود که خطر وقوﻉ قطعيهاي اصلي در شبکه
کاهش يابد [.]162
1-Inherently Reliable
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اين ويژگيهاي شبکه انتقال باعث ميشود که تنها ،استفاده از قانونگذاري تشويقي که در گذشته براي تنظيم سطح پايايي
شبکه انتقال به کار ميرفت ،منجر به ايجاد پايايي موردنظر نشود؛ زيرا  TNSPبر مبناي منطقهاي فعاليت ميکنند و تنها
سرمايهگذاريهايي که منجر به تأثير مستقيم بر سيستم خود ميشود را انجام ميدهند و در واقع هزينههاي مربوط به
قطعيهاي پيدرپي و يا سرمايهگذاري کارا در کل  NEMرا در نظر نگيرند .از طرفي TNSPها تنها بر اساس ريسکهاي
تجاري که از پرداخت به مشترکين به دليل وقوﻉ قطعي ،از بين رفتن اعتبار و امکان از دست دادن مجوز فعاليت خود
سرمايهگذاري ميکنند؛ اما بهطور کلي مسئوليت چنداني ندارند [ .]162اين مسئله باعث کاهش انگيزه آنها در
سرمايهگذاريهاي بزرگ که از حوادث اصلي با احتمال کم اما بسيار زيانبخش جلوگيري ميکنند ،ميشود .حوادثي که همهي
هزينههاي آنها را شرکتها متحمل نميشوند؛ بنابراين به طور کلي بين محاسبات هزينه و سود در کل اجتماﻉ و آنچه يک
شرکت انجام ميدهد تفاوت وجود دارد .از طرفي TNSPهاي خصوصي برنامههاي پيشنهادي پروژههاي بزرگ را به
قانونگذاران ارائه ميکنند تا در تعيين درآمد آنها تأثير داشته باشد و سپس اين سرمايهگذاريها را به تعويق مياندازند.
همچنين قطعيهايي در شبکه انتقال وجود دارد که TNSPها مسئول رخداد آنها نيستند بلکه حوادث خارج از کنترل اين
شرکتها منجر به وقوﻉ آنها ميشود (به طور مثال حوادث طبيعي) .سازمان  AEMCبرآورد نموده است که حرکت به يک
چارچوب پايايي انتقال گسترده در  NEMکه برمبناي بررسي احتماالتي هزينه -فايده استانداردها قرار داشته باشد ،منجر به
سود ناشي از افزايش کارايي  2.2ميليارد دالر تا  3.8دالر در طول  30سال خواهد شد .در نهايت پس از بررسي گسترده
مدلهاي مختلف يک چارچوب ملي براي قانونگذاري و نظارت بر پايايي تدوين شده است .چارچوب پيشنهادي گروه کارايي

1

(مدل  )PCبراي اجرا در کل  NEMشامل موارد زير ميشود [:]163
 چارچوب جديد پايايي که در آن بهرهبردار بازار انرژي استراليا ( ،)AEMOاز روش برنامهريزي احتمالي و ارزش پاياييبراي مصرفکنندها ستفاده ميکند تا در سطوح پايينتر استانداردهاي مبتني بر هزينه و سود تدوين و طرح توسعه شبکه انتقال
ملي را معين کند.
 ارائهدهندگان خدمات انتقال (TSP) 2در هنگام تقويت و جايگزيني قسمتهاي مختلف شبکه که نيازمندسرمايهگذاريهاي زياد است ،تجزيه و تحليل هزينه و سود انجام ميدهند [.]163
1-Productivity Commission
2-Transmission Service Provider
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 .1اين امر ميتواند از طريق افزايش آزمونهاي الزم براي پذيرش سرمايهگذاري (RIT-T) 1انجام شود به اين معنا
که AERبا دريافت اطالعات از  AEMOتنظيم درآمد مجاز ارائهکنندگان خدمات انتقال را قبل از انجام
سرمايهگذاري انجام ميدهد.
 .2پروژههايي که سرمايه الزم براي پيادهسازي آنها کمتر از ميزان خاصي است از طريق درآمد مجازي که AER

بهطورکلي تصويب نموده است تأمين بودجه ميشوند و در معرض برنامههاي ايجاد مشوق  AERاست.
 در قسمتهايي از شبکه که سرمايهگذاري ناکافي منجر به تأثير شديد در سطح پايايي خواهد شد AEMO ،به عنوانبرنامهريز وارد عمل خواهد شد.
 اگر استانداردها درحوزههاي قضايي مختلف تعيين شود ،مزاياي مدل  PCبه شدت تضعيف خواهد شد .در اين صورت واردشدن  AEMOبه عنوان برنامهريز کل شبکه منجر به نتايج بهتري خواهد شد [.]163
 -4-3-2ارزيابي پايايي
 AEMOاضافه شدن 8/88 GWتوليد بادي به  NEMرا تا سال  2020در گزارش توسعه شبکه انتقال ملي سال 2012
خود پيشبيني کرده است .به اين ترتيب توليد بادي اين ناحيه در کل برابر با  11/5 GWخواهد بود .مهمترين چالشهاي
بهرهبرداري اين ميزان از توليد بادي عبارت است از:
 .1کاهش اينرسي سيستم
 .2پيشبيني سيستم جديدي براي کنترل فرکانس
 .3کاهش ظرفيت خطوط بين ناحيهاي
 .4افزايش سطح خطا در سيستم
گزينههايي که براي پاسخگويي به اين چالشها با کمترين تغيير در سيستمها و کنترلهاي موجود در نظر گرفته شده است،
کاهش توليد بادي در مرکز پخش بار با توجه به اينرسي شبکه و يا حتي نگه داشتن تعدادي از ژنراتورهاي سنکرون بوده است.
گزينههاي ديگر شامل تغييراتي در رويهها ،سيستمها و ابزارهاي قانونگذاري هست.

1-Regulatory Investment Test for Transmission
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توليدات تجديدپذير معمول سطح خطا را پايين ميآورند و بنابراين هميشه بايد ميزان معيني از ژنراتور سنکرون در شبکه
باشد AEMO .مطالعاتي را در شبکه  NEMانجام داده است تا تأثير افزايش منابع توليد تجديدپذير را در پايداري ولتاژ ،سطح
خطاي شبکه ،اينرسي شبکه و پايداري گذراي آن بررسي کند [.]164
 -4-3-3بهبود پايايي
 AEMOبررسي استراتژيکي از توسعهي بهينه شبکه انتقال ملي ( )NEMبراي دوره طراحي  25ساله انجام ميدهد.
 AEMOموظف به انجام اين بررسي بر اساس قانون ملي برق اين کشور است و اين بررسي مطابق با استانداردهاي پايايي و
کاربرد آنها در مديريت تجهيزات انجام ميشود .همچنين تحليل خدمات کمکي مورد نياز در دوره پنجساله براي تعيين ظرفيت
سيستم انتقال صورت ميگيرد [.]164
 AEMOتا سال  2012طرح خدمات کمکي کنترل بارگذاري خط را براي يک خط  330 kVناحيه خود انجام ميداد و به
اين ترتيب از ظرفيت اين خط استفاده بيشتري ميکرد .اين طرح شامل قطع  350 MWاز بار در هنگام وقوﻉ پيک و رسيدن به
حد حرارتي اين خط بود؛ اما مالک سيستم انتقال در اين ناحيه درخواستي براي انجام ) (RIT-Tارائه کرده است تا به اين وسيله
ظرفيت خط اين ناحيه را افزايش دهد .هدف از  RIT-Tمحاسبه ارزش فعلي طرحهاي سرمايهگذاري در شبکه انتقال است تا
گزينههايي که بيشترين ارزش را براي توليدکنندگان ،منتقلکنندگان و مصرفکنندگان توان ايجاد ميکنند ،انتخاب شود.
 AEMOگزارش نهايي خود را از بررسي اين طرح منتشر کرده است .در اين گزارش مقايسه روشهاي شبکهاي و غير
شبکهاي مانند پاسخگويي بار انجامشده است و درنتيجه آن ،پيادهسازي روشهاي مديريت بار را توصيه کرده است .اين گزارش
شامل برآورد هزينه انرژي تأمين نشده است که با استفاده از ارزش پايايي براي مشترك محاسبه ميشود .اين ارزش معادل
هزينه پرداختي به مشترك در هنگام قطعي توان است [.]164
ظرفيت موردنياز خطوط براي برآوردن پايايي مورد نظر ،حداقل سطح رزرو  %10بار پيشبيني شده است .همچنين بر اساس
پيشبيني انجامشده  %7از ظرفيت کل را توليدات بادي تأمين خواهد کرد [.]164

 -4-4فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توزيع
در اين بخش ،فعاليتهاي صورت گرفته در حوزههاي مختلف پايايي ارائه ميگردد.
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 -4-4-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در سال  ،2011قيمت برق در مناطقي از استراليا افزايش قابلتوجهي پيدا کرد .وزارت انرژي استراليا مهمترين دليل اين
افزايش را سرمايهگذاري در شبکههاي توزيع تشخيص داد .بهطور خاص در ايالت نيوساوثولز ،سازمان دولتي محلي (سازمان
قضايي نظارت و قيمتگذاري )1سرمايهگذاري زياد در زيرساختهاي شبکه توزيع براي برآوردن استانداردهاي پايايي سيستم
توزيع را دليل افزايش قيمتهاي خردهفروشي عنوان کرد و حتي افزايش بيشتر قيمتها را پيشبيني نمود .در واکنش به اين
مسئله ،وزارت انرژي استراليا به  AEMCفرمان بررسي استانداردهاي پايايي سيستم توزيع را در سطح ملي و بهطور خاص در
ايالت نيوساوثولز صادر کرد [.]165
درنتيجهي اين فرمان AEMC ،از گروه  Brattleدرخواست نمود تا روشها و نتايج قانونگذاري را در حوزههاي قضايي
مختلف در سراسر دنيا و استراليا بررسي نمايد و نهايتاً پيشنهادهايي را در اين مورد براي سيستم استراليا فراهم کند .در اينجا
قسمتهايي از اين گزارش براي شناخت روشهاي تنظيم و گزارشدهي پايايي ارائه ميشود.
در مجموﻉ ،پانزده سيستم توزيع با مشخصات بسيار متفاوت در استراليا وجود دارد و تنها سه ايالت بيشتر از يک توزيعکننده
دارند .برخي از قوانين تصويب شده در ارتباط با پايايي سيستمهاي توزيع در اين کشور ملي هستند و در قانون ملي برق اين
کشور لحاظ شدهاند؛ درحالي که استانداردهاي ايالتي نيز وجود دارند [ NER .]166شامل ساز و کار تشويقي پايايي (طرح
تشويقي عملکرد برقرساني موردنظر )STPIS 2است که در آن عملکرد پايايي با معيارهاي 3استاندارد اندازهگيري ميشود
(بهطور مثال  )SAIDIو مطابق با آن پرداخت تشويقي و يا دريافت جريمه انجام ميپذيرد .هيچگونه استانداردي در  NERدر
ارتباط با نحوه ايجاد ميزان مورد نظر پايايي وجود ندارد؛ با اين وجود ،در ايالتهايي که مالکيت سيستم توزيع دولتي است،
امکان صرف سرمايه براي پايايي باالتر بدون وجود استاندارد ملزمکننده وجود دارد؛ به طور مثال در کوئينزلند ،پروژههاي
تحقيقاتي دولتي براي مقابله با پايايي ضعيف سيستم توزيع تعريف شد و با توجه به نتايج آن ،تغييراتي در سيستم توزيع اين
ايالت ايجاد گرديد .يکي از اين موارد ،برنامهريزي سيستم بر اساس معيار  N-1بود [ .]166جدول  3-4اطالعاتي در مورد
روشهاي مورد استفاده براي باال بردن سطح پايايي و نهادهاي مرتبط با تعيين استانداردهاي پايايي در ايالتها و قلمروهاي

1-Independent Pricing and Regulatory Tribunal
2-The Service Target Performance Incentive Scheme
3-Metric
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مختلف ارائه کرده است .با وجود اينکه بسياري از ايالتها داراي مشوق پايايي  STPISهستند ،اما استانداردهاي پايايي در آنها
متفاوت است.

حوزه

ACT

نيوساوتولز
کوئينزلند
استرالياي جنوبي
تاسماني
ويکتوريا

استرالياي غربي
قلمرو شمالي

جدول  :3-4نظام مديريتي و نهادي در استراليا
سازمان موظف به تعيين
سازمان موظف به تعيين استانداردهاي
مشوقهاي پايايي
پايايي
دولت اين بخش استاندارد خاصي با
عنوان کد توزيع برق (استاندارد مرتبط با
AER
تأمين برق) وضع نموده است.
وزارت خدمات عمومي1
AER
وزارت خدمات عمومي
AER
گروه خدمات ضروري2
AER
قانونگذار اقتصادي تاسماني3
AER
گروه خدمات ضروري -استاندارد
وضعشده شرکتهاي توزيع را موظف
AER
ميدارد که هدف پايايي خود را معين
کنند.
وزارت انرژي

سازمان معيني وجود ندارد.

استاندارد خاصي در اين زمينه وجود
ندارد.

گروه خدماتناحيه شمالي

مشوق پايايي

STPIS
STPIS
STPIS
STPIS
STPIS
STPIS

مشوق معيني وجود
ندارد.
مشوق معيني وجود
ندارد.

اين استانداردها بهطور مثال ،در مورد نحوه اندازهگيري شاخصها متفاوت است .در گزارشي که گروه بهرهوري 4استراليا در
مورد وضعيت شبکه برق و قانونگذاري آن تهيهکرده است ،عنوان شده که تفاوت استانداردها در ايالتها و قلمروهاي مختلف و
از طرفي وجود طرح  STPISيکسان براي ناحيه  ،NEMموجب افزايش هزينه و دشواري برنامهريزي براي شرکتهاي
توزيعشده است .به همين منظور الزم است که يک استاندارد ملي براي پايايي شبکه توزيع اين نواحي تعيين شود [.]166
طرح  STPISکه در بسياري از ايالتها پيادهسازي ميشود ،تنها راهبرد  AERبراي ارتقاي سطح پايايي سيستم توزيع در
استراليا است .طرح  STPISبه توزيعکنندگان مشوق مالي ارائه ميکند تا سطح پايايي سيستم خود را افزايش دهند .اين
پرداخت تشويقي يا جريمه ميتواند بهاندازه  7%از کل درآمد تنظيمشده توزيعکننده باشد STPIS .چهار بخش اصلي دارد:
1-Minister for Utilites
2-Essential Services Commission
3-Tasmanian Economic Regulator
4-Productivity Commission Inquiry on Electricity Network Regulation
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پايايي منبع ،کيفيت تأمين (هنوز اجرا نشده است) ،خدمات مشترکين و سطح تضمين شدهاي از خدمات .)GSL( 1هر پنج سال
يک بار STPIS ،به عنوان قسمتي از فرايند تعيين سود قابل قبول براي هر توزيعکننده اجرا ميشود .در اين طرح ،عملکرد سال
گذشته هر توزيعکننده از طريق شاخصهاي  SAIFI ،SAIDIو  MAIFIارزيابي ميشود که به معناي مقايسه با ميانگين پنج
سال گذشته اين مقادير است .اين ارزيابي ممکن است در شرايطي خاص انجام شود؛ يعني ،بهطور مثال روزهايي که در آنها
حادثههايي خاص ،مانند آب و هواي نامساعد وجود داشته است ،ممکن است در هنگام محاسبه شاخص حذف شوند .همچنين،
در اين محاسبات معموالً قطعيهاي کمتر از يک دقيقه حذف ميشوند .معموالً از ارزش پايايي مشتري 2براي تعيين جريمهها يا
پرداختهاي تشويقي استفاده ميگردد که به معناي ارزش  MWhتامين نشده است .بخش  GSLدر  ،STPISتوزيعکنندگان
را موظف ميدارد که پرداختهايي را به هر يک از مشترياني که در اثر قطعي تحت تأثير قرار گرفتهاند ،صورت دهند .بخش
خدمات مشترکين طرح  STPISمربوط به خدمات پاسخ به مشترك ،تعميرات روشناييهاي شهري ،اتصاالت جديد و پاسخ به
درخواستهاي کتبي است [.]166
الزم به ذکر است که شاخصهاي پايايي که شرکتهاي برق موظف به گزارش آن هستند ،در ايالتهاي مختلف استراليا
متفاوت است؛ ضمن اينکه بسياري از شرکتهاي برق موظفاند گزارشهايي نيز از روشهاي برنامهريزي و طراحي خود در
سيستم براي بهبود پايايي ارائه کنند .همچنين ،در بسياري از مناطق ميزان هزينهاي که به مشترکين در اثر پايايي ضعيف بايد
پرداخت شود متفاوت است؛ به طور مثال ،در مناطق شهري سطح پايايي باالتري براي مشترکين تعيين شده است .همچنين ،در
تعدادي از ايالتها شرکتهاي توزيع 3موظفاند گزارشي از فيدرهايي که بدترين خدمات را ارائه کردهاند تهيه کنند و در مقابل
مشترکين اين فيدرها هزينهاي را از آنها دريافت ميکنند [.]167
 AEMCپس از گزارش گروه  ،Brattleيک مقاله 4در مورد نحوه بيان و گزارش دهي نتايج پايايي سيستم توزيع در سطح
ملي و يک گزارش در مورد هزينهها ،مزايا و سطح پايايي (شامل ارزش پايايي مصرفکننده) در نيوساوتولز منتشر کرد [.]167
پس از آن AEMC ،بعد از دريافت نظر قسمتهاي مختلف ،گزارش خود را در مورد مزاياي تعيين يک چارچوب ملي براي
تشريح ،نظارت و گزارش دهي در مورد پايايي ارائه کرد.

1-Guaranteed Service Level
2-Value of Customer Reliability
3-Distributors
4-Issue Paper
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در سال  AEMC ،2010تحقيقاتي در مورد امنيت و پايايي  NEMدر شرايط آب و هوايي نامساعد انجام داده بود و در
ادامهي اين بررسي از  SCERدرخواست نموده بود تا  AEMOتحقيقاتي در مورد ارزش پايايي مشترك انجام دهد .بررسيهاي
 AEMOدر سال  2013آغاز شد .نتايج اين بررسي قسمتي از چارچوب ملي تعيين سطح پايايي خواهد بود زيرا اين پايايي
بستگي به ارزش آن براي مشترك در قسمتهاي مختلف خواهد داشت.
همانطور که پيش از اين ذکر شد ،سازمان منابع عمومي در سال  ،2012از گروه بهرهوري استراليا درخواست ميکند که در
زمينه ساختار شبکه الکتريکي بررسيهايي انجام دهد .گزارش نهايي اين سازمان در سال  2013منتشر شد و در اين گزارش
روشي کلي براي تعيين يک ساختار ملي پايايي سيستم توزيع شرح داد که در آن استانداردهاي نواحي مختلف با طرح STPIS

سازمان  AERجايگزين ميشود .دولت حمايت خود را از مبناي اين طرح که ارتباط بين درآمد و سطح پايايي باشد ،اعالم کرد
و بررسيهاي بيشتر را به  AEMCواگذار کرد .درنهايت AEMC ،گزارش نهايي خود را در ارتباط با ساختار ملي تنظيم و
نظارت بر پايايي سيستم توزيع در سال  2013منتشر کرد که در آن مراحل پيادهسازي اين طرح نيز ارائه شدهاند [SCER .]168

اين تغييرات را تأييد نموده است و مراحل پيادهسازي آن آغاز شده است [.]168
 -4-4-2ارزيابي پايايي
همانطور که پيش از اين ذکر شد ،در استراليا در حال حاضر  AERو هر حوزه قضايي نحوه اندازهگيري پايايي را تعريف
ميکند که اين مسئله موجب دشواري مقايسه عملکرد شرکتهاي توزيع مختلف شده است .بنابراين ،شوراي انرژي ((SCER

از  AEMCدرخواست کرد که تعاريفي يکسان براي پايايي سيستم توزيع براي استفاده در  NEMتهيه کند .از نظر شوراي
انرژي  COAGاين يک ابزار مفيد براي تسهيل سرمايهگذاري کارآمد ،افزايش شفافيت و بهبود نتايج نظارتي خواهد بود .اين
درخواست مشاوره در ادامه بررسي  AEMCدر مورد چارچوب ملي پايايي توزيع انجام شده است [.]166
شوراي انرژي  COAGاز  AEMCدرخواست نمود که در تدوين معيارها و شاخصهاي پايايي با  ،AERشرکتهاي توزيع
برق ،نهادهاي نظارتي اداري و قضايي و دولت همکاري کند .همچنين از  AEMCدرخواست شد که از شرکتهاي فراهمکننده
خدمات انتقال و  AEMOنيز در مورد معيارهاي تدوينشده بازخورد دريافت گردد.
در پيشنويس گزارش  ،AEMCتعاريف يکساني براي معيارهاي پايايي ارائه شده است .همچنين تعاريفي براي حوادث
اصلي و حوادثي که در محاسبه شاخصها مورد استثنا قرار ميگيرند ،نوﻉ فيدرها و فيدرهايي که بدترين خدمات را دريافت
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نمودهاند ،ارائه کرده است .سازمان  AEMCتالش نموده است که تعاريف تا حد امکان با تعاريف طرح  STPISسازمان AER

يکسان باشد تا به اين ترتيب از اعمال هزينههاي اضافه به شرکتهاي توزيع جلوگيري گردد [.]169
 -4-4-3بهبود پايايي
در اين قسمت برنامههاي پايايي دو شرکت توزيع در استراليا مرور ميشود:
 -4-4-3-1شركت SP AUS

شرکت  SPI Electricityطي گزارشي نحوه برآوردن تقاضاي پيشبيني شده و نيز ارتقاي سطح پايايي را در سيستم توزيع
خود شرح ميدهد .اين گزارش در پاسخ به يکي از الزامات نظامنامه توزيع برق 1است .اين شرکت مسئول توزيع برق در ملبورن
و قسمتهايي از شمال ويکتوريا است .برنامههاي بهبود پايايي اين شرکت به طور کلي شامل بهبود و تقويت موارد زير ميشود
[:]170
 پايش
 بهکارگيري و جمعآوري اطالعات
 جلوگيري از حوادث تأثيرگذار بر پايايي
 مديريت حوادث پايايي
 تمرکز سرمايهگذاري بر کاهش حوادث پايايي
اين موارد در ادامه توضيح داده ميشود.
 پايش
 SP AUSبهطور پيوسته خروجيهاي سيستم را که بر قسمتي از شبکه توزيع هوايي يا زميني تأثير ميگذارد ،پايش ميکند.
نظارت شامل ثبت داليل اصلي وقوﻉ خطا ،تجهيزات مورد تأثير و فرايند بازنشاني توان ميشود .با استفاده از اين دادهها در
نهايت شاخصهاي پايايي محاسبه و گزارش ميشوند .يکي از ضعفهاي پايش سيستم توزيع ،نبود امکان ثبت فازي که هر
مشتري به آن متصل است ،است .بنابراين ممکن است درحاليکه تنها  %33از مشترکين تحت تأثير يک خطا قرار گرفتهاند ،اين

1-Electricity Distribution Code
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تأثير به همه مشترکين يک مدار عموميت پيدا کند .اين شرکت در حال نصب تجهيزاتي براي فائق آمدن بر اين مشکل است
[.]169

 اطالعات
اين شرکت تالش دارد که اطالعات پايايي شبکه و نيز ميزان ارتقاي آن را در اثر پروژههاي مختلف در اختيار مشترکين قرار
دهد.
 جلوگيري از حوادث
بازرسي تجهيزات و نيز اقدامات مربوط به تعمير و نگهداري اين شرکت توزيع ،ترکيبي از تعمير و نگهداري قابليت اطمينان
محور  RCM1و نيز زماني است .اطالعاتي که از پايش سيستم توزيع جمعآوري ميشود ،داده ورودي  RCMو ايجاد
استراتژيهاي بعدي مديريت و تعمير تجهيزات 2است.
برنامه هاي بررسي فضاي سبز ،قطع کردن درختان در صورت ايجاد خطاهاي مکرر و بررسي تجهيزات و تعمير و نگهداري
آنها همه بر اساس شرايط تجهيز و ريسک خروجي آنها اولويتبندي ميشود .سرمايهگذاري مؤثر و کارا در سيستم در نهايت
براي برآوردن نيازهاي مشترکين انجام ميشود .اين مسئله با انجام برنامههاي مديريت تجهيزات قابل پيادهسازي است [.]169
 مديريت حوادث
 SP Ausبهطور روزانه فرکانس و تأثيرات خروجيهاي برنامهريزي شده و غير منتظره را نظارت ميکند .خروجيهايي که
مکرراً اتفاق ميافتند و يا مدارهايي که در آنها ميزان قطعي فراتر از حد استاندارد باشد ،شناسايي و اقدامات تعمير و نگهداري
در مورد آنها پياده ميشود .استانداردهايي که در زمينه مديريت تجهيزات پياده ميشوند عبارت است از ،ISO 9001
 ISO14001و .AS4801
 سرمايهگذاري متمركز
هرساله دادههاي مربوط به شکايتهاي مشترکين و پرداختهاي سطح تضمين شده براي شناخت مدارهايي که احتمال
خرابي بيشتر در آنها وجود دارد ،بررسي ميشود .اين مدارها مورد ارزيابي مهندسي قرار ميگيرند تا گزينههاي ارتقاي پايايي در
1-Reliability Centered Maintenance
2-Asset Management
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آنها بررسي شود .از سال  2001مشوقهاي مالي براي ارتقاي سطح پايايي افزايش يافتهاند که يکي از آنها طرح STPIS

است .همچنين در طرح حداقل سطح خدمات الزم است همه شرکتهاي توزيع به مشترکيني که بدترين سطح خدمات را
داشتهاند ،پرداختهايي انجام دهند [.]159
تيم ارتقاي سطح پايايي اين شرکت مسئول پايش ،برنامهريزي و پيادهسازي طرحهاي ارتقاي سطح پايايي است .اين تيم
پنج برنامه کليدي براي ارتقاي سطح پايايي سيستم دارد:
 برنامههاي مديريت تجهيزات با مبناي  :STPISاين برنامهها براي حداقل کردن وقوﻉ خطا با شناخت فيدرهاي
کليدي و نيز اولويتبندي بازبينيها و پايشها است.
 اتوماسيون در فيدرها
 افزايش بخشبندي فيدرها با نصب کليد
 بهبود پاسخ به خروجيها
در زمينه برنامهريزي سيستم توزيع ،معيارهاي طراحي و برنامهريزي که در سيستم در نظر گرفته ميشود تا حد زيادي
تعيينکننده هزينههاي آن هستند .هزينههايي که مربوط به اتصاالت تأسيسات جديد به سيستم توزيع است ،معموالً شامل دو
قسمت است [:]160
 هزينه مستقيم خدمات
 هزينه غيرمستقيم خدمات که شامل ضررهاي پرداختي توسط مشترکين به دليل وقوﻉ خطا است.
در هنگام تعيين استانداردهاي طراحي و معيارهاي سرمايهگذاري ،شرکت  SP AusNetتجهيزات شبکه را بهگونهاي
انتخاب ميکند که هر دو هزينه را حداقل کند.
در برنامهريزي سيستم توزيع ،شرکت  SP AUSمجموﻉ ارزش حاضر را در نظر ميگيرد و به اين ترتيب ميتواند
گزينههايي شامل مديريت تقاضا و توليد پراکنده را نيز در برنامهريزي شبکه توزيع لحاظ کند.
 AEMOبرنامهريزي شبکه انتقال ويکتوريا را با روشهاي احتمالي انجام ميدهد .به همين دليل ،شرکت  SP AUSبراي
مطابقت با روش برنامهريزي سيستم باالدست خود و نقاط اتصال آن ،برنامهريزي به روش احتمالي را انجام ميدهد .اين روش
به طور ضمني امکان قطعي بار مشترکين را در زمانهايي خاص برخالف روش  N-1ميپذيرد .همچنين براي تعيين چيدمان
بهينه سيستم از لحاظ اقتصادي الزم است پايايي منبع تأمين توان از نظر مشترك ارزشگذاري شود .گزارش  SP AUSهزينه

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
248
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

قطعي انرژي بر اساس گزارش  ،AEMOافزايش ظرفيت و نيز ساير دادههاي آماري مربوط به هر يک از پستهاي فوق توزيع
ناحيه مورد خدمات آن را دربر دارد .سپس گزينههاي ممکن براي جلوگيري از قطعي و يا اضافه باري در اين پستها و فيدرها
ارائه و از لحاظ هزينه بررسي شده است [.]171
 -4-4-3-2شركت

Energex

اين شرکت مالک قسمتي از سيستم توزيع ايالت کوئينزلند است که به بيش از  1/3ميليون مشترك برقرساني ميکند.
شرکت  Energexپايايي را وابسته به دو معيار کفايت و امنيت ميداند .بر اساس معيار امنيت تعريف شده ،سيستم بايد بتواند در
شرايط عادي ظرفيتي بيشتر از بار پيشبيني شده داشته باشد [.]172
 Energexبرنامهريزي شبکه توزيع را به صورت مشترك با فراهمکنندگان خدمات انتقال و ساير فراهمکنندگان خدمات
توزيع (شرکت توزيع) انجام ميدهد .فرايند برنامهريزي به اين صورت است که با تشخيص و پايش زودهنگام محدوديتهاي
شبکه ،راهحلهايي به عنوان پيشنهاد در نظر گرفته ميشود .پس از بررسي اوليه پيشنهادها ،در مراحل بعدي تعدادي از آنها با
تحليلهاي دقيقتر فني ،اقتصادي و محيطي حذف ميشوند .معموالً  Energexفرايند برنامهريزي را سالها قبل از تصميم
سرمايهگذاري بهمنظور برطرف کردن محدوديتهاي شبکه آينده انجام ميدهد .مطابق قانون ملي برق Energex ،گزينههاي
برنامهريزي خود را با هزينه تخمين شده در اسناد تست نظارتي 1منتشر ميکند .بهطور کلي فرايند برنامهريزي شامل موارد زير
ميشود [:]172
 پيشبيني بار
 ارزيابي ظرفيت سيستم موجود
 تشخيص محدوديتهاي سيستم
 فرمولبندي گزينههاي شبکه براي غلبه بر اين محدوديتها و شناسايي هر راهحل غير شبکهاي از افراد صاحب نظر
 مقايسه گزينهها بر اساس مالحظات فني و اقتصادي
 انتخاب گزينههاي توسعه

1-Regulatory Test Documents
2-Proponents

2
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 انجام مشاوره عمومي در پروژههايي که ارزش بيشتر از ده ميليون دارند.
 تصويب پروژه و آغاز اقدامات پيادهسازي
تحليل فيدرهاي توزيع در حاالت کاري نرمال 1براي تعيين ميزان کاربري آنها انجام ميشود .حداکثر کاربري فيدر به اين
صورت است که بايد بار هر چهار فيدر هنگام وقوﻉ خطا قابل انتقال به سه فيدر باشد .در مورد نقاط مانور نيز اين تحليل انجام
ميشود که ظرفيت الزم براي انتقال بار فيدرهاي مجاور را داشته باشد .تحليل سطح خطا 2در همه باسها و فيدرهاي  11kVو
باالتر انجام ميشود .پس از انجام شبيهسازيها بدترين اتصال کوتاهها براي محاسبه جريان سيستم در نظر گرفته ميشوند
[.]172
همچنين در مورد همه پستها و فيدرهاي فوق توزيع ميزان بار پيشبيني شده ،ظرفيت و محدوديتهاي آنها در شرايط
عادي و اضطراري محاسبه ميشود .فيدرهاي توزيع در شرايط عادي شبيهسازي ميشوند .الزم به ذکر است که تأثير سلولهاي
خورشيدي در نظر گرفته نميشود .اما تأثير توليدات پراکنده ديگر به صورت مورد به مورد بررسي ميشود زيرا تعداد اين
ژنراتورها بسيار کم است .با اين وجود اين شرکت تشخيص داده است که وجود توليدات پراکنده در فيدرهاي فشار ضعيف
بهگونهاي بوده است که بار تعدادي از فيدرها را به شدت کاهش داده است و در اين زمينه بررسيهاي بيشتر ضروري است.
در زمينه بهبود پايايي ،به دليل تغييرات ويژگيهاي شبکه و ساير عوامل تأثيرگذار  Energexهدف خود را حداقل سطح
خدمات استاندارد 3قرار نداده است .بلکه براي در نظر گرفتن ريسک کمتر از يک بار در ده سال عدم مطابقت با استاندارد ،ميزان
 10تا  15درصد کمتر از استاندارد را مورد هدف قرار داده است .اين اهداف بر اساس شبيهسازي مونتکارلوي پنج سال گذشته
از  SAIDIو  SAIFIقرار داده شده است [.]172
پيشبيني عملکرد شبکه در انواﻉ خروجيهاي برنامهريزي شده ،غير طوفاني برنامهريزي نشده و طوفاني برنامهريزي نشده
انجام ميشود .سپس تأثير فاکتورهايي همچون فرسودگي تجهيزات در پايايي و نيز برنامههاي بهبود پايايي در نظر گرفته
ميشود .در صورت تفاوت مقادير پيشبيني شده و اهداف پايايي اقدامات اصالحي صورت ميگيرد .در اين زمينه پيشبيني سود
دريافتي از طريق افزايش حد درآمد مجاز  STPISنيز در نظر گرفته ميشود [.]172

1-Normal Cyclic Condition
2-Fault Level Analysis
3-Minimum Service Standards
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در زمينه تعميرات تجهيزات ،تجهيزات در فواصل زماني برنامهريزي شده براي يافتن موارد فيزيکي که نشاندهنده افت
بيش از حد کيفيت باشد ،بازرسي ميشوند تا وقوﻉ خرابي در آنها پيشبيني شود .نمونههاي معمول از فعاليتهاي بازرسي و
نظارت بر شرايط عبارتاند از:
 تحليل روغن ترانسفورماتور قدرت براي پايش گازهاي توليد شده توسط اشکاالت داخلي.
 سرويس کردن خطوط
 بررسي ميزان پوسيدگي چوب در تيرهاي برق چوبي براي تعيين مقاومت آنها
 بازرسي از بازوهاي چوبي براي تعيين وجود عالئم قابل مشاهده تخريب.
بهطور خاص Energex ،داراي يک برنامه بازرسي دکل براي پاسخگويي به الزامات قانوني است .تمام دکلها در يک
برنامه پنجساله بازرسي ميشوند Energex .داراي نرخ خرابي دکل هفت شکست در سال است که به طور قابل توجهي کمتر از
حد قانوني است [.]172
خرابي عايق خطوط قدرت ممکن است از لحاظ ايمني خطرناك باشد .براي کاستن از اين خطر Energex ،يک برنامه
بازرسي براي ارزيابي شرايط و يکپارچگي تأسيسات خط سرويس ايجاد کرده است.
پوشش گياهي که فاصله کافي از خطوط انتقال نيرو هوايي نداشته باشد ،ممکن است خطرات ايمني براي عموم مردم و
کارگران  Energexايجاد کند .پوشش گياهي نزديک به خطوط انتقال نيرو هوايي عامل مهمي در قطع شبکه در هنگام وقوﻉ
طوفان و بادهاي تند است.
 Energexبراي حفظ ايمني و ارتقاي پايايي شبکه ،يک برنامه مديريت پوشش گياهي جامع طراحي کرده است .براي
مديريت اين خطر Energex ،يک برنامه دورهاي ،براي بريدن پوشش گياهي در تمام مسيرهاي خطوط هوايي با دورههاي ،12
 24و  48ماه بسته به شرايط محلي مانند نرخ تراکم و رشد شهري بهکاربرده است [.]171
در زمينه مديريت وضعيت دارايي Energex ،از روش مديريت ريسک بر اساس شرايط CBRM 1براي ارزيابي شرايط
تجهيزات استفاده ميکند CBRM .يک فرايند ساختار يافته است که ترکيبي از اطالعات مربوط به داراييها ،دانش مهندسي و
تجربه عملي را براي تعريف وضعيت فعلي و آينده ،نحوه عملکرد و ريسک مقابل تجهيزات شبکه به کار ميبرد CBRM .براي

1-Condition Based Risk Management
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آن دسته از تجهيزات که در آنها اطالعات کافي براي توليد شاخص سالمت ،احتمال شکست و ارزش ريسک در دسترس
است ،بکار برده ميشود [.]172
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 5فصل پنجم :فعاليتهاي انجام شده مرتبط با پايايي در کشور
هلند
مقدمه
براي ارائه نمايي کلي از حجم بازار برق هلند ،اطالعاتي در مورد ميزان انرژي مصرفي و تقاضاي اين کشور ارائه ميشود .در
سال  ،2010مصرف برق خالص هلند معادل  ،1203/92 TWhبيشترين تقاضاي توان تا اين سال  17/73 GWو مجموﻉ
ظرفيت نصب شده شبکه  25/47 GWبوده است [.]173
بازار برق هلند از سال  ،2004فضايي کامالً باز براي رقابت فراهم کرده است .رقابت براي مصرفکنندگان نهايي نسبتاً قوي
است .سيستم انتقال برق تحت مالکيت دولت ملي قرار دارد .قانونگذاري در مورد قيمتهاي انرژي در شبکه توزيع وجود ندارد
و اين قيمتها از قيمت معمول انرژي در اروپا بيشتر است .هلند درمجموﻉ واردکننده برق از کشورهاي همسايه است و قيمت
برق در اين کشور از کشورهاي مجاور بيشتر است ،زيرا توليد برق در هلند عمدتاً بر مبناي سوخت گازي قرار دارد .چهار شرکت
بزرگ توليدکننده توان در اين کشور  %60ظرفيت نصب شده را مالک هستند و  %80بازار خرده فروشي را در دست دارند.
شرکتهاي کوچکي که تنها به عنوان واسطي در خريد توان در بازار فعال هستند نيز در بازار برق هلند شرکت دارند .اين
شرکتها ممکن است صاحب هيچ ظرفيت توليد و يا بخشي از شبکه نباشند [.]173
نهاد قانونگذاري انرژي در اين کشور ،اداره قانونگذاري انرژي هلند 1است که تحت نظارت مرجع بازار و مصرفکنندگان

2

اين کشور فعاليت ميکند .مرجع بازار و مصرفکنندگان از ترکيب مرجع مصرفکنندگان هلند ،مرجع پست و ارتباط از راه دور و
مرجع رقابت 3اين کشور ايجاد شده است .مرجع بازار و مصرفکنندگان از سال  2013تشکيل شده است و وظيفهي آن
بهرهبرداري از بازار انرژي مطابق با استانداردهاي قاره اروپا ،ايجاد محيط سرمايهگذاري پايدار ،تأمين توان الکتريکي به صورت
پايا و محافظت از منافع مصرفکنندگان است .اين سازمان بر تطابق بازار و ويژگيهاي فني آن با قوانين صنعت برق نظارت
1-Dutch Office of Energy Regulation
2-Authority for Consumers and Markets
)3-Netherlands Competition Authority (NMa
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دارد . .اما امنيت تأمين توان ،مديريت منابع ملي و تعيين شرايط دسترسي به شبکه انتقال و تنظيم مقررات آن دسترسي از
وظايف وزارت اقتصاد 1است .وزارت اقتصاد بهگونهاي تنها تعيينکننده سياستهاي کلي و تبادالت انرژي است .اما تعيين
تعرفههاي دسترسي به شبکه انتقال و نظارت بر در دسترس بودن آن براي همه قسمتها از وظايف  ACMاست.
بهرهبردار سيستم انتقال در اين کشور ،شرکت  TenneTاست و کامالً داراي مالکيت دولتي است TenneT .برقراري
تعادل بين توليد و مصرف را نيز بر عهده دارد .همچنين  8بهرهبردار سيستم توزيع  DSOوجود دارد [ ]174و همهي اين هشت
 DSOمالکيت جداگانهاي دارند ،بجز دو شرکت که همچنان داراي مالکيت يکپارچه با شرکتهاي تأمين انرژي هستند [.]174
اين شرکتها تنها بهرهبرداري از شبکه توزيع را بر عهده دارند ،اما تأمين توان براي مشترکين بر عهده شرکتهاي تأمين انرژي
است .مشترکين ميتوانند از بين شرکتهاي تأمين انرژي ،تأمينکننده مصرف خود را انتخاب کنند و تأمينکننده قبلي خود را
تغيير دهند.
اخيراً دولت هلند بهشدت بر افزايش بازدهي انرژي تمرکز کرده است و سياستهاي خاصي در نظر گرفته است که منجر به
اتخاذ قانون حفاظت از انرژي شده است [.]175

 -5-1سازمانهاي تحقيقاتي مرتبط با سيستم قدرت و پايايي
در اين قسمت ،اطالعاتي در مورد سازمانهاي تحقيقاتي مرتبط با پايايي سيستم قدرت ارائه ميگردد .اين سازمانها
عبارتاند از:
 -5-1-1مركز تحقيقات انرژي هلند)ECN( 2
اين موسسه بزرگترين موسسه تحقيقات انرژي در هلند است .اين سازمان در پروژههاي داخل و خارج از کشور ،در
تالشهاي مشترك با صنعت ،مقامات دولتي و مؤسسات تحقيقاتي به فعاليت ميپردازد ECN .حوزههاي تحقيقاتي خود را براي
انجام فعاليتهاي اساسي براي دورههاي آينده به صورت زير تعيين نموده است .در هر يک از اين حوزهها ،امکان بهرهمندي از
مزاياي مربوطه وجود دارد [ .]175اين حوزهها عبارتاند از:
 انرژي خورشيدي
1-Minister of Economic Affairs
2-Energy research Centre of the Netherlands
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 انرژي باد
 زيستتوده
 بهرهوري انرژي
 محيطزيست و مهندسي انرژي
 مطالعات سياست :که در آن مهندسان ،اقتصاددانان ،محققان علوم اجتماعي ،کارشناسان محيطزيست و
بخشهاي فني با همکاري يکديگر به ارائه طرحهاي استراژيک ميپردازند [.]176
 -5-1-2شركت DNV GL

در سال  ،2012دو شرکت  DNVو  KEMAبراي ساخت يک شرکت مشاور جهاني براي آزمايش ،تأييد و مديريت ريسک
براي بخش انرژي با هم ترکيب شدند DNV GL .با بالغ بر  2300متخصص در بيش از  30کشور در سراسر جهان با هدف
حرکت جهان به سمت آينده انرژي امن ،قابل اطمينان ،کارآمد و پاکيزه فعاليت ميکند .بخش مرکزي اين شرکت در آرهام
هلند واقع شده است [ .]177زمينه فعاليتهاي اين سازمان عبارت است از:
 توليد فناوري
 صنايع دريايي
 نفت و گاز
 انرژي
 مديريت کسب و کار
 توليد نرمافزار
در اين قسمت اطالعاتي در مورد پروژههايي که مرتبط با تحقيقات در سيستم توزيع است ،بهطور خالصه ارائه ميشود:
پروژهي  :NL IOP-EMVTهدف از اين پروژه تحقيقاتي افزايش خالقيت عنوان شده است EMVT .قسمت خاصي از
اين پروژه با عنوان هوشمندي در شبکه قدرت است [ .]176اين پروژه با همکاري دانشگاه دلفت Eindhoven ،1و موسسه
تحقيقات انرژي انجام شده است .قسمت اول اين پروژه مربوط به سيستم انتقال پايدار و تأثير توليد پراکنده بر ديناميک و
1-Delft University of Technology
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پايداري سيستم قدرت بوده است .قسمت دوم در ارتباط با مديريت شبکه توزيع ،واسطهاي الکترونيک قدرت براي کاربرد توليد
پراکنده در شبکه قدرت و تأثير رفتار تصادفي منابع توليد پراکنده در بهرهبرداري از شبکه توزيع بوده است .قسمت سوم،
شبکههاي توزيع با قابليت کنترل خودکار و تأثير آنها بر کيفيت توان و قسمت چهارم کيفيت توان بهينه بوده است .وزارت
اقتصاد از اين پروژه حمايت نموده است [ .]176در قسمتي از اين پروژه ،يک نمونه پست هوشمند که قابليت حفظ کيفيت توان
را در هنگام به وجود آمدن تغييرات توليد و تقاضا دارد ،در آزمايشگاه تحقيقاتي  KEMAساخته شده و در يک شبکه توزيع
بهصورت آزمايشي نصب شده است [.]178
پروژه  :EOSاين پروژه برنامه هلند براي انجام تحقيقات در زمينه انرژي است و شامل موارد زير ميشود:
 فراهم کردن زمينه براي ايدههاي جديد در حوزه انرژي
 تحقيقات بنيادي بلندمدت
 توليد فنّاوريهاي نو
اين پروژه در دو زمينه تحقيقاتي اصلي انجام ميشود .زمينه اول ،تبديل شبکه به شبکهاي با قابليت بهکارگيري انرژيهاي
پايدار است .اين تبديل از طريق کنترل شبکه با استفاده از تجهيزات الکترونيک قدرت ،هوشمندي و شبکههاي  DCانجام
خواهد شد .زمينه ديگر ،بهرهبرداري و تعمير و نگهداري شبکه از طريق ذخاير کمکي و روشهاي شناسايي نوين خواهد بود
[.]178

 -5-2فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توليد
بخش عمدهاي از انرژي الکتريکي توليدي در هلند از سوختهاي فسيلي تأمين ميشود .در سالهاي  2005تا  2008در
حدود  13تا  15درصد از برق مصرفي هلند از کشورهاي همسايه تأمين شده است ،که اين مقدار در سالهاي بعد کاهش يافته
است .در سال  2009ميزان انرژي الکتريکي توليدي از انرژيهاي تجديدپذير  10/7درصد از کل انرژي توليدي را تشکيل داده
که اين مقدار تقريبا سه برابر انرژي تأمين شده از سوختهاي هستهاي بوده است [ .]179ظرفيت نصب شده توليد توان در سال
 2010در هلند  4184مگاوات بوده است [ .]179در سال  2009سوختهاي فسيلي  81/5درصد ،واردات  4/2درصد ،انرژي
هستهاي  3/6درصد و انرژيهاي تجديدپذير  10/7درصد از توليد کل را به خود اختصاص دادند [.]180
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شکل  1-5مي زان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي ساالنه هلند بر حسب بيليون کيلووات ساعت را براي سالهاي 1990
تا  2011نشان ميدهد.

شكل  :1-5نمودار تغييرات انرژي الكتريكي توليدي و مصرفي در هلند

 -5-2-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در بهرهبرداري روزانه و همچنين بالدرنگ ،مسئوليت ارزيابي تعادل بار و توليد بر عهده بهرهبردار سيستم انتقال يعني
 TenneTاست .مسئوليتهاي کوتاه مدت (ماهانه ،فصلي) ،ميان مدت ( 2تا  6سال) و بلند مدت (باالتر از  6سال) و همچنين
تهيه گزارش کفايت توليد نيز برعهده همين سازمان است [.]181
در کشور هلند در زمينه پايايي توليد استانداردهايي وجود دارد که در حال حاضر تنها جهت ارزيابي پايايي مورد استفاده قرار
ميگيرند و حالت اجباري ندارند .اين استانداردها توسط وزارت  EZ1تهيه ميشوند .استانداردهاي تهيه شده بر مبناي ارزيابي
هاي احتماالتي بوده و در آنها از شاخصهاي  LOLP ،LOLEو انرژي تغذيه نشده مورد انتظار استفاده شده است .استاندارد
 LOLEدر هلند  4ساعت در سال است [.]181

1-Ministry of Economic Affairs
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 -5-2-2ارزيابي پايايي
ارزيابي کفايت توليد نيازمند تعريف يک يا چند سناريو براي لحاظ کردن اثر توليد و بار است .اين سناريوها ميتوانند از نظر
دورههاي زماني ،مشخصههاي بار و توليد ،عدم قطعيتها و  ...با هم تفاوت داشته باشند .همچنين مقايسه آناليز انجام شده با
اطالعات گذشته و حتي حال مفيد باشد .در هلند سه سناريو مختلف با شرايط مختلف نوﻉ ،مقدار بار و ظرفيت نصب شده آينده
در نظر گرفته ميشود :سناريو با فرض مصرف کم ،سناريو پايه و سناريو نفوذ انرژيهاي تجديدپذير .همچنين اين سناريوها از
نظر بازه زماني نيز در حالتهاي کوتاه مدت و ميان مدت مورد بررسي قرار ميگيرند [.]182
به منظور ارزيابي کفايت توليد ،وضعيت تغييرات بار و توليد بررسي ميشود .سازمان  KEMAبه منظور لحاظ کردن اثر نرخ
رشد بار در ارزيابيهاي پايايي کفايت توليد ،به آناليز بار ميپردازد .اساس روشهاي پيشبيني بار بر مبناي روند تغييرات بار در
گذشته و سپس لحاظ کردن عوامل تاثيرگذار بر بار مانند رشد اقتصادي ،رشد نرخ توليدات داخلي و غيره است .در اين بررسيها
دو سناريو تقاضاي کم و تقاضاي زياد در نظر گرفته ميشود .پارامترهايي که در اين سناريوها به عنوان ورودي در نظر گرفته
ميشوند شامل قيمت سوخت ،تغييرات دما ،مديريت مصرف ،رشد اقتصادي و  ...است .پيشبيني توليد بر اساس اطالعات
واحدهاي توليد موجود و واحدهاي جديد (که قرار است در آينده ساخته شوند) ،انجام ميشود .آناليزها معموالً به صورت بلندمدت
(بيش از  5سال) بوده و بر اساس احتمال توسعه واحدها انجام ميشود .اطالعات مورد نياز از واحدهاي توليد معموال از طريق
 TSOداده ميشود .بسته به ميزان نفوذ توليدات متغير ،روشهاي مختلفي براي مدلسازي آنها وجود دارد .در هلند درصد
کمي از ظرفيت توليدات متغير به عنوان کل ظرفيت در دسترس و قابل اطمينان اين توليدات در نظر گرفته ميشود [.]183
در ارزيابيهاي ريسک براي تخمين اينکه مقدار توليد کافي براي انرژي مصرفي مورد انتظار وجود دارد يا نه ،از روشهاي
مختلفي استفاده ميشود .اين روشها ميتوانند بر اساس رويکرد احتماالتي (روش پايايي آماري )1باشد .در اين رويکرد احتمال
يک معيار پايايي ( )LOLEدر يک دوره زماني معين تخمين زده ميشود .همچنين ميتوان از رويکردهاي قطعي (روش پايايي
حاشيه اي )2استفاده کرد که به تخمين مقدار از پيش تعريف شده توان ميپردازند .در بيشتر کشورهاي اروپايي از جمله هلند از
روشهاي احتماالتي استفاده ميشود .گزارشهاي کفايت توليد شامل يک مطالعه خاص به عنوان آزمون استرس سيستم
هستند که در آن به ارزيابي توانايي منبع به تأمين بار در شرايط اضطراري ميپردازند .در اين شرايط ميزان توليد و همچنين
1-Stochastic reliability methodology
2-Reliability margin methodology
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منحني تقاضا تغيير ميکنند .در بازار به هم پيوسته برق اروپا اتصاالت بين کشوري نقش مهمي را در تضمين امنيت شبکه توليد
بازي ميکنند ،چرا که ميتوانند در استفاده بهينه از منابع برق در سراسر اروپا به ويژه در شرايط اضطراري مورد استفاده قرار
گيرند .در روشهاي ارزيابي کفايت توليد در هلند تاثير ارتباطات بين کشوري لحاظ شده و سيستم به صورت به هم پيوسته در
نظر گرفته ميشود .به منظور مدلسازي ظرفيت بالقوه ناشي از ارتباطات بين کشوري ،عمدتا از دادههاي گذشته استفاده ميشود
[.]184
سازمان  TenneTهر ساله امنيت بلند مدت شبکه توليد را به عنوان بخشي از فعاليت هميشگي تسهيل بازار خود پايش
ميکند .پيش نياز انجام اين مانيتورينگ جمعآوري دادههاي مورد نياز است TenneT .با استفاده از اين بررسيها براي
دورههاي چند ساله گزارشهايي تهيه ميکند .در گزارش پايش امنيت شبکه توليد براي سالهاي  2010تا  2026ميزان ظرفيت
مورد نياز براي تأمين کل تقاضاي کشور بررسي شده است .اين گزارش نشان ميدهد که ظرفيت توليد انرژي الکتريکي از سال
 2010افزايش خواهد يافت و بررسي شده است که خطوط انتقال بين کشوري تا چه حد توانايي انتقال و صادر کردن توان را
دارند TenneT .به طور تنگاتنگي با بهرهبردارهاي سيستم انتقال ( )TSOآلمان ،فرانسه ،بلژيک و لوگزامبورگ در ارتباط است.
در گزارشهاي تهيه شده توسط  TenneTاز شاخص  LOLEبه عنوان استاندارد براي ارزيابي کفايت توليد انرژي الکتريکي
استفاده شده است .يک دليل مهم براي استفاده از ارزيابيهاي مبتني بر  LOLEاين است که اين روش با مدلها و روشهاي
آناليز استفاده شده در ساير کشورها همسو است [.]184
 -5-2-3بهبود پايايي
به منظور طرح ريزي اقدامات مورد نياز جهت بهبود پايايي نيروگاهها ،دادههاي قطعي مربوط به آنها جمعآوري و ثبت
ميشود .دادههاي آماري براي سال  1976به بعد در سازمان  NRG1موجود است .از سال  1988دادههاي قطعي همواره توسط
 KEMAآناليز شده و مورد بحث قرار گرفته است .اين دادهها به طور گستردهاي در بهينهسازي دسترسپذيري و فرآيند تعمير
و نگهداري نيروگاهها مورد استفاده قرار ميگيرند .دادههاي پايايي ميبايست در دورههاي ساخت ،توليد ،و تعمير و نگهداري
نيروگاه مد نظر قرار بگيرند .اين دادهها در موراد زير استفاده ميشوند [.]184
 برنامهريزي محل نيروگاه
1-Nuclear Research & Consultancy Group
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Benchmarking

 بهبود تجهيزات نيروگاه
 ريسکهاي مربوط به تعمير و نگهداري
 تعمير و نگهداري پايايي محور ()RCM1
 قطعيهاي با احتمال کم اما داراي تاثير زياد ()HILP2
 بهينهسازي اجزاي يدکي
 بازبيني طراحي
 افزونگي بهينه
 پايايي ساختاري


معيارهاي RAM3

موارد باال به ترتيبي که ذکر شدند از باال به پايين داراي اولويت بيشتري هستند .قطعيها بر روي خود واحد و همچنين بر
روي سيستم/تجهيزات تاثيرگذارند .در پايگاه داده  NRGتاکيد بر روي دادههاي قطعي سيستم/تجهيزات است .براي هر قطعي
دادههاي زير حداقل دادههايي هستند که بايد جمعآوري شوند [.]182
 زمان شروﻉ و زمان پايان
 تجهيز تحت تاثير قرار گرفته
 مدت زمان قطعي ،حداکثر توان غير قابل دسترسي ،انرژي تأمين نشده
 توصيف مراحل حادثه منجر به قطعي
براي قطعيهاي مهم موارد ديگري مانند مُد قطعي ،علت ،اقدامات پيشگيري صورت گرفته ،مولفههاي مختلف زمان تعمير
و  ...نيز مد نظر قرار ميگيرند.
اهميت ندادن به پروسه تعمير و نگهداري ميتواند منجر به تحميل هزينههاي زيادي شود .با توجه به هزينههاي روز افزون
سوخت ،مالکين نيروگاهها ميبايست مطمئن شوند که کارايي نيروگاه حداکثر است و تعمير و نگهداري در زمان مناسب انجام
1-Reliability Centered Maintenance
2-High Impact Low Probability
3-Reliability, Availability and Maintainability
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ميگيرد .در مبحث تعمير و نگهداري مسأله اصلي هزينه تعمير نيست بلکه هزينه از دست رفته به علت عدم توليد است .توسعه
فني نيروگاهها در ده سال اخير بسيار گسترده بوده است .نيروگاهها و تجهيزات بسيار پيچيده و پيشرفته شدهاند و بنابراين بيش
از پيش به پرسنل نيروگاهي با کفايت نياز است .جهت اطمينان از دسترسپذير بودن کافي نيروگاهها مالکين آنها ميتوانند از دو
استراتژي استفاده کنند .استراتژي اول اين است که در دوره انجام تعمير و نگهداري توسط يک شرکت ديگر ،بهرهبرداري
نيروگاه توسط متخصصين خود نيروگاه انجام شود .استراتژي دوم اين است که در دوره مورد نظر ،بهرهبرداري نيز توسط همان
شرکت انجامدهنده تعمير و نگهداري صورت بگيرد .در هر صورت ميبايست در زمينههاي منابع نيروي انساني ،قطعات يدکي و
سرويسهاي کارگاهي توجه کافي مبذول گردد [.]184

 -5-3فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه انتقال
در هلند ،تنها يک بهرهبردار سيستم انتقال دولتي با عنوان  TenneTوجود دارد .اين سازمان مسئول پايش تعادل بين توليد
و مصرف و نيز تعمير و نگهداري و توسعه شبکه است .قيمتگذاري استفاده از سيستم انتقال ،سيگنالهاي منطقهاي کمي را
شامل ميشود و سيستم انتقال بهشدت دچار انباشتگي است .برنامهريزي سيستم انتقال به صورت مرکزي انجام ميشود و به
شدت تحت تأثير سياستهاي اتخاذ شده است [.]183
 ACMنقش مستقيم در سرمايهگذاري و يا دادن مجوز به توليد جديد ندارد؛ بنابراين هيچ مکانيزمي براي تشويق ساخت
نيروگاههاي جديد بهصورت مستقيم وجود ندارد TSO .به وزارت امور اقتصادي در مورد امنيت تأمين گزارش ميدهد و اگر الزم
باشد ،اين وزارت از شبکه ايمني 1به عنوان ساز و کار افزايش ظرفيت استفاده ميکند .شبکه ايمني به معناي اين است که
 TSOبايد با توليد بيشتري براي چند سال قرارداد داشته باشد تا مشوقي براي سرمايهگذاري در توليد ايجاد شود .تاکنون اين
برنامه فعال نشده است ،نه در سالهايي مانند سال  2012که هلند توليد داخلي کافي داشته است و نه در سالهاي قبل از
 2008که هلند به شدت به ديگر قسمتهاي اروپا وابسته بوده است [.]183
در حال حاضر بيش از  8 GWظرفيت توليد اضافه در داخل هلند وجود دارد که در ترکيب با ظرفيت توليد ساير کشورهاي
متصل به هلند در بازار داخلي شرکت ميکند.

1-Safety Net
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 TenneTدر حال افزايش ظرفيت سيستم انتقال خود با سه پروژه اصلي است .اين پروژهها اتصال خطوط جديدي با ولتاژ
 380 kVاست .همچنين پروژه اتصال  ACبين آلمان و هلند در فاز آمادهسازي است و  TenneTدر حال تحقيق بر روي
احداث خط  HVDCبين هلند و دانمارك است [.]185
 -5-3-1قانونگذاري در حوزه پايايي
 ACMتعرفه سيستم انتقال را بر اساس روش مقايسه 1و رشد کارايي TSOها در ساير کشورها تعيين ميکند .کيفيت
خدمات بايد مطابق با استانداردهاي مرتبط باشد و در اين زمينه از ابزارهاي اقتصادي استفاده نميشود TSO .براي توسعه
شبکه ،طرح پيشنهادي خود را به  ACMارائه ميکند و درخواست افزايش تعرفه ميکند []186؛ بنابراين تنظيم کيفيت با
ابزارهاي اقتصادي در سطح انتقال در هلند وجود ندارد [.]186
نظامنامه شبکه انتقال هلند شرايط مديريت شبکه و مشترکين آن را با توجه به موارد زير شرح ميدهد [:]186
 بهرهبرداري از شبکه
 فراهم کردن شرايط اتصال به شبکه
 انجام خدمات انتقال در کل شبکه
 انتقال برونمرزي
نظامنامه شبکه معيارهاي طراحي زير را براي شبکه  220 kVو  380 kVدر نظر گرفته است:


معيار A

شبکه انتقال بايد بتواند انتقال توان را بهگونهاي که اجزاي متصل به شبکه نياز دارند ،حتي زماني که يکي از اجزا خراب
شود ،انجام دهد (معيار .(N-1


معيار B

زماني که مدار ،ترانسفورماتور ،واحد توليد يا مصرفکننده بزرگي به دليل تعميرات در دسترس نيست ،شبکه بايد بتواند انتقال
توان مورد نياز قسمتهاي مختلف را انجام دهد حتي در شرايطي که يکي از اجزا دچار خرابي شود .الزم به ذکر است که مجوز
انجام تعميرات تنها در شرايط خاص به قسمتهاي مختلف داده ميشود.
1-Yardstick
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معيار C

در هنگاميکه خرابي در مدار ،ترانسفورماتور ،دو واحد توليد يا هر مصرفکننده بزرگ رخ ميدهد ،بايد بتوان سيستم را به
شرايطي که معيار  N-1در آن برقرار باشد ،برگرداند .در اين شرايط ميتوان توليد ژنراتورها را تغيير داد [.]187
 -5-3-2ارزيابي پايايي
بهرهبردار سيستم در اين کشور موظف است گزارش کيفيت و ظرفيت را هر دو سال يک بار ارائه کند .اين گزارش بايد
مطابق قوانين وزارت امور اقتصادي در زمينه کيفيت شبکه برق باشد و توسط  ACMمورد بررسي قرار گيرد .اين گزارش شامل
موارد زير است [:]188
 سطح کيفيت تواني که مورد نظر  TenneTاست و ميزاني که در سالهاي گذشته فراهم کرده است.
 سيستم مديريت کيفيتي که اين سازمان بهکار برده است.
 نتيجه تخمين تقاضاي کل براي سيستم انتقال براي دوره بين 2012-2021
 مشکالت ظرفيت و راهحلهايي که براي پاسخ به تقاضا در سالهاي آينده در نظر گرفته شده است [.]187
معيارهاي انجام تعميرات و نگهداري و تعويض تجهيزات
 -5-3-3بهبود پايايي
موسسه تحقيقاتي  Instituto de Investigacion Tecnologicaطي پروژهاي تحقيقاتي با اداره قانونگذاري انرژي
هلند 1روشهاي ايجاد امنيت تأمين در بازار انرژي را بررسي کرده است .اين بررسي در سال  2003انجام شده است [.]189
 TenneTطي گزارشي دورنماي 2شبکه ملي  220 kVو  380 kVهلند را در سال  2030توصيف کرده است .اين سازمان
گزارش خود را هر چهار سال تصحيح ميکند .در اين گزارش TenneT ،چهار سناريوي بلندمدت براي توسعه شبکه برق هلند
تا سال  2030در نظر گرفته است .بر اساس اين سناريوها ،تعدادي از طرحهاي توسعه شبکه انتقال و ظرفيت آنها براي ارزيابي
انعطافپذيري مورد تست قرارگرفته است.

1-Office for Energy Regulation
2-Vision
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مرکز تحقيقات هلند 1طي پروژهاي تحقيقاتي به درخواست  TenneTتأثير احتمالي تکنولوژيهاي جديد آينده را بر
زيرساختهاي شبکه انتقال بررسي کرد .تفاوت بين سه سناريوي  TenneTو نتايج اين تحقيق بسيار کوچک بود بهگونهاي که
 TenneTطرح توسعه شبکه خود را تغيير نداد [.]189
با اين وجود ،مرکز تحقيقات هلند نتيجه گرفت که تکنولوژيهاي جديد ممکن است بر پارامترها و مقادير يکي از
سناريوهاي  TenneTبا عنوان انقالب سبز تأثير بسياري داشته باشد .بر اساس پتانسيلهاي موجود و پيشرفتهاي پيشبيني
شده در بازار تا سال  ،2030احتمال اينکه ظرفيت توليد تجديدپذير به  %20بيشتر از پيشبيني  TenneTبرسد ،وجود دارد .اين
تغيير ،تأثيري در کليت شبکه پيشبيني شده توسط  TenneTنخواهد داشت ،اما ممکن است رشد توليدات پراکنده بر سرعت و
مرحلهبندي اين طرح تأثيرگذار باشد ،بهگونهاي که نياز به ارتقاي سيستم به تعويق افتد [.]188
نتايج اين گزارش شروﻉ خوبي براي انجام تجزيه و تحليل و آناليز حساسيت است .اين يافتههاي مرتبط با حوادث آينده
ميتواند برتصميمگيريها سياستهاي اعمالي تأثيرگذار باشد .همچنين امکان انجام تحليلهاي اجتماعي هزينه و سود نيز وجود
خواهد داشت ،بهعنوان مثال ،تعيين اينکه آيا هزينهاي که جامعه (سرمايهي مورد نياز براي توسعه شبکه) ميپردازد با منافع آن
(امنيت تأمين طوالنيمدت ،در دسترس بودن سريع ظرفيت اتصال مناسب ،حرکت آرام به سمت اقتصاد پايدار انرژي ،تجهيزات
توليد جديد و غيره) توجيه ميشود يا خير ،با استفاده از نتايج اين دورنماي سال  2030ممکن خواهد بود [.]190

 -5-4فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توزيع
در اين قسمت ،فعاليتهاي انجام شده در سه محور پايايي در سطح توزيع ارائه ميشود.
 -5-4-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در هلند 8 ،توزيعکننده وجود دارد و تأمين  %90از مجموﻉ  95 TWhمصرف شبکه را در سال  ،2010سه شرکت توزيع بر
عهده داشتهاند .بيشتر سيستم توزيع در اين کشور زميني است .در سطح فشار قوي تنها  %40سيستم زميني وجود دارد.
هلند به طور کلي سطح بااليي از قابليت اطمينان را در سطح توزيع داشته است .يک دليل اين مسئله آن است که سيستم
نسبتاً کوچک است و منطقه روستايي و دورافتاده ندارد .با اين وجود ،طي تحقيقاتي که توسط قانونگذار هلندي 1انجام شد،
1-Dutch Energy Research Center
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اغلب توزيعکنندگان اطالعات کافي از اينکه وضعيت فيزيکي سيستمشان چگونه است ندارند و به همين ترتيب قابليت ارزيابي
نياز به سرمايهگذاري براي تعويض تجهيزات را ندارند .بنابراين بهعنوان يک اولويت ،قانونگذار تصميم گرفته است
توزيعکنندهها را ملزم به ارزيابي شرايط سيستم خود کند [.]190
مرجع رقابت هلند 2مسئوليت نظارت بر مطابقت با قوانين کلي رقابت و قوانين مرتبط با انرژي و انتقال را بر عهده دارد .3يک
قسمت از اين سازمان با عنوان اداره قانونگذاري و نظارت بر انرژي و حمل و نقل 4مسئول تنظيم بازار انرژي است که شامل
سرپرستي توزيعکنندگان ناحيهاي انرژي نيز ميشود .اين سازمان وظيفه تعيين درآمد مجاز براي هر شرکت توزيع را دارد و براي
توزيعکنندگاني که شاخصهاي  SAIFIو  CAIDIبهتر از ميانگين دارند ،درآمد مجاز بيشتري در نظر ميگيرد؛ درحالي که
براي توزيعکنندگاني که خدمات ضعيفتر از حد ميانگين ارائه کردهاند ،درآمد کمتري را معين ميکند [ .]190محاسبه مقادير
ميانگين اين شاخصها با ضريب وزني نوﻉ مشترك (خانگي يا غير خانگي) و تعداد آن محاسبه ميشود .اين ميزان تغيير درآمد
بر مبناي مطالعات  WTPتعيين ميگردد .الزم به ذکر است که در نظر گرفتن مشوقها بر اساس ميانگين عملکرد
توزيعکنندهها ،تنها قابليت پيادهسازي در سيستمي با ويژگيهاي يکسان را دارد .در نهايت ميزان مجاز تغيير درآمد شرکت توزيع
 5%است .عالوه بر آن ،همه توزيعکنندگان موظفاند براي قطعيهاي بيشتر از  4ساعت به مشترکين هزينههايي پرداخت کنند.
توزيعکنندگان موظفاند طرح کيفيت و ظرفيت 5خود را هر دو سال يک بار ارائه کنند .اين طرح شامل هفت سال آينده
ميشود .توزيعکنندگان بايد سطح مورد نظر خود از شاخصهاي  SAIDI ،SAIFIو  CAIDIرا ارائه کنند و شرح دهند که چه
برنامهاي براي رسيدن به اين مقدار دارند .اين برنامهها بررسي و بازبيني ميشود [ .]191در سال  ،2009مرجع رقابت هلند
جريمهاي خاص براي دو شرکت بهرهبردار توزيع معين نمود .اين جريمهها به اين دليل وضع شد که اين دو شرکت طرح کيفيت
و ظرفيت خود را بهموقع ارائه نکرده بودند و برنامههاي قبلي آنها استانداردهاي الزم را در مورد برآوردن ويژگيهاي شبکه
براي ظرفيت الزم رعايت نکرده بود .همچنين برنامههاي مديريت ريسک آنها مطابق با الزامات مرجع رقابت هلند نبوده است
[.]191

1-Dutch Regulator
2-Netherlands Competition Authority
-3در سال  ،2013سازمان جديدي براي اين نظارت تشکيل شده است (رجوﻉ کنيد به مقدمه)
4-Office of Energy and Transport Regulation
5-Quality and Capacity Plan
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 -5-4-2ارزيابي پايايي
سازمان تحقيقاتي  DNV GLماژول نرمافزاري توليد کرده است که قابل استفاده در تحليل قابليت اطمينان سيستم توزيع
است .کاربر ميتواند با استفاده از اين نرمافزار فيدرهاي با ضعيفترين عملکرد را از لحاظ قابليت اطمينان معين کند و بين
تجهيزات اتوماسيون اولويتبندي انجام دهد [.]192
 -5-4-3بهبود پايايي
همانطور که پيش از اين ذکر شد ،اخيراً دولت هلند بر پروژههاي مرتبط با انرژيهاي تجديد پذير تمرکز نموده است.
وزارت اقتصاد اين کشور طي گزارشي بر پايداري مديريت انرژي و کمتر شدن وابستگي به سوختهاي فسيلي تأکيد کرده و
انرژي را بهعنوان يکي از عناصر اصلي اقتصاد برشمرده است .اين گزارش سياست انرژي هلند را داراي عناصر اساسي زير
دانسته است [:]193
 حرکت به سمت منابع پاك انرژي
 تمرکز بر جنبههاي اقتصادي بخش انرژي
 اطمينان حاصل کردن از تامين پاياي انرژي :در اين قسمت ،بيان داشته است که هلند بايد منابع گازي خود را به
همراه انرژي هستهاي به عنوان ظرفيت رزروي براي منابع تجديدپذير ارائه کند و اقتصاد خود را بهبود ببخشد [.]194
در اين قسمت برنامههاي دو شرکت بهرهبردار شبکه در هلند در زمينه بهبود قابليت اطمينان ارائه ميشود .شرکت Enexis

يکي از بهرهبرداران شبکه در هلند است که به حدود  2.7ميليون مشترك برقرساني ميکند .اين شرکت در سال  2009از يکي
از توليدکنندگان انرژي بر اساس قانون تجديد ساختار هلند جدا شد .در گزارش ساالنه سال  2009خود عنوان داشته است که به
دنبال استفاده از فنّاوريها ي هوشمند در شبکه توزيع خود است تا بتواند جريان انرژي را کنترل کند و بر پايايي سيستم نظارت
داشته باشد .از ديگر مزاياي اين تجهيزات کاهش نياز به سرمايهگذاريهاي جديد براي افزايش ظرفيت شبکه است .اين سازمان
داراي سيستم مديريت تجهيزات بر مبناي ريسک است و برنامههاي تعميرات و نگهداري خود را بر اساس اين نرمافزار انجام
ميدهد [ .]194اين شرکت توانسته است سيستمي براي مديريت ترانسفورماتورهاي خود نصب کند .همچنين سيستم اسکاداي
خود را با نسل جديد سيستم مديريت توزيع تعويض نموده است .همچنين با همکاري  KEMAسيستمي را براي کابلهاي
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زيرزميني خود نصب کرده است که ميتواند شرايط آنها را ارزيابي کند بدون آنکه نياز باشد که منبع تغذيه از کار بايستد .در
زمينه کنتورهاي هوشمند در اين سال ،شرکتهاي توزيع در مرحله تهيه استانداردي براي اين کنتورها بودهاند [.]195
شرکت  Enexisتا سال  2013به نصب آزمايشي کنتورهاي هوشمند ادامه داد و از سال  2014شروﻉ به نصب تدريجي اين
کنتورها نمود .اين شرکت برنامهريزي نموده است که تا سال  2020براي همه مشترکين خود کنتور نصب کند .همچنين از سال
 2016سيستمهاي ارتباط از طريق خطوط شبکه قدرت 1را براي استفاده کاراتر از کنتورهاي هوشمند آغاز خواهد کرد .شرکت
 Enexisاز دستگاه آزمايشي استفاده کرده است که دادههاي کنتور هوشمند را براي مشترك به نمايش ميگذارد و امکان
ارتباط شرکت توزيع را با مشترك براي ارائه راهنمايي در مورد نحوه کاهش مصرف فراهم ميکند .اين دستگاه در سال 2013
براي  125مشترك نصب شد و در سال  2014براي  2000مشترك نصب خواهد شد [ .]193اين شرکت براي انجام برنامه
تعميرات خود از داده  25سال گذشته خود استفاده ميکند و با ديجيتال کردن دادههاي مربوط به موقعيت و شرايط تجهيزات
شبکه ،اولويتبندي بين تعميرات خود را انجام ميدهد .البته به دليل گسترده بودن شبکههاي زيرزميني در هلند ،اين شرکت
توجه خاصي به وضعيت کابلها و عملياتهاي حفر زمين براي جلوگيري از قطعي دارد.
شرکت  Enexisنقشه ديجيتالي از شبکه گاز و شبکه فشار متوسط و ضعيف خود تهيهکرده است که اتصاالت خانگي نيز به
صورت منطقي به آن متصل هستند .اين نقشه در محاسبات بهينهسازي شبکه و در هنگام وقوﻉ قطعي در شبکه مورد کاربرد
است .به اين ترتيب همهي شرکتهايي که قصد انجام عمليات حفر زمين را دارند ،ميتوانند از اين نقشه براي مسيريابي خطوط
برق استفاده کنند .اين نقشه بهصورت کاملتر (به همراه اطالعات روشنايي خيابانها) در آينده بهصورت آنالين ارائه خواهد شد.
شاخص زمان ساالنه قطعي که ميانگين زماني است که مشترك قطعي تجربه کرده است در سال  2013برابر با  23.6دقيقه
بوده است و ميانگين ملي اين متغير  23.4بوده است .دليل اين تفاوت وقوﻉ آتشسوزي در يکي از پستهاي اين شرکت بوده
است [.]195
شرکت  Enexisدو پروژه آزمايشي براي شبکه هوشمند داشته است که از اواخر سال  2012شروﻉ شده است .اين پروژهها
به همراه قيمتگذاري ديناميک پياده شده است .هدف  Enexisاين بوده است که با اين پروژهها بتواند دريابد که آيا رفتار
مشترکين در درازمدت از قيمتهاي متغير و توليد محلي تأثير ميپذيرد يا خير .اين پروژه شامل  239مشترك بوده است [.]196

1-Power Line Communication
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شرکت  Allianderzبزرگترين شرکت بهرهبردار شبکه در هلند است و به  3.5ميليون مشترك برقرساني ميکند.
مدتزمان ميانگين قطعي در شبکه براي اين شرکت  23.4بوده است Allianderz .داراي برنامه نصب کنتور هوشمند براي
همه مشترکين خود تا سال  2020است .اين شرکت براي کاهش هزينههاي نصب اين دستگاهها ،برنامههاي آزمايشي بسياري
را براي يافتن برنامه بهينه نصب پياده کرده است .همچنين در حال گسترش امکانات ارتباطات هوشمند براي قرائت کنتورهاي
هوشمند است [.]197-198
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 6فصل ششم :فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در کشور
ايتاليا
مقدمه
بازار برق ايتاليا توسط مرجع قانونگذاري انرژي و گاز )AEEG( 1مديريت و قانونگذاري ميشود .اين سازمان يک مرجع
مستقل است که توسط پنج عضو هيئت مديره اداره ميشود که دولت آنها را با رأي دو سوم اکثريت مجلس ايتاليا تعيين
ميکند [ .]199با اين وجود تصميمات و ارزيابي هايي اين شرکت مستقل از دولت است ،گرچه بايد در چارچوب قانون اساسي و
مصوبات مجلس اين کشور و برنامههاي توسعه مالي و اقتصادي آن باشد [ AEEG .]199مسئول سرپرستي و نظارت بر
دسترسي بهرهبرداران بازار به شبکه انتقال ،تعيين تعرفه دسترسي به اين شبکه ،ترويج روشهاي رقابت عادالنه ،محافظت از
منافع مشترکين ،ارتقاي سطح شفافيت بازار و بازدهي انرژي است AEEG .ممکن است قوانيني تعيين کند که براي همه
بهرهبرداران بازار اجباري باشد و يا اينکه تصميماتي اتخاذ کند که تنها با يک گروه از بهرهبرداران مرتبط باشد .منبع اصلي
قانونگذاري در بازار انرژي ،قوانين ايالتي ،منطقهاي و قوانين مصوب  AEEGاست [ .]199تعيين تعرفهها و استانداردهاي
کيفيت خدمات از ديگر وظايف اين سازمان است .هزينههاي اين سازمان از سود عايدي فراهمکنندگان خدمات تأمين ميشود
[.]200
بازار برق اين کشور با تصويب قانوني در سال  1990آغاز به تجديدساختار کرد و در سال  2007کامالً آزادسازي 2شد [.]200
در حوزه توليد در سال  ،2010بزرگترين توليدکنندگان در بازار شرکت  27/9( ENEL3از کل توليد) 11( Edison ،درصد) و
 10( ENI4درصد) بوده است .شرکت  ENELتا حدي خصوصيسازي شده است اما همچنان  %31از سهام آن متعلق به وزارت
اقتصاد ايتاليا است .همچنين تنها  %30از سهام شرکت  ENIمتعلق به دولت ايتاليا است .بيشترين سهام شرکت  Edisonمتعلق

1-Regulatory Authority for Electricity and Gas
2-Liberalization
3-EnteNazionale per l'energiaELettrica
4-EnteNazionaleIdrocarburi
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به يک شرکت برق 1فرانسوي است .به طور کلي 67/2 ،درصد از تقاضا توسط ژنراتورهاي سنتي که سوختهاي فسيلي وارداتي
استفاده ميکردهاند ،تأمين شده است .در حوزه انتقال ،بهرهبرداري و مالکيت شبکه فشار قوي HVو فوق فشار قوي EHVو نيز
توزيع توان 2شبکه قدرت به عهدهي شرکتي با عنوان  Ternaاست Terna .شرکتي عمومي 3است که  %29از سهام آن متعلق
به شرکت سرمايهگذاري دولتي 4است [.]201
شبکه توزيع اين کشور توسط  144بهرهبردار توزيع مديريت ميشود و اين شرکتها داراي مديريت انحصاري هستند.
بزرگترين شرکت توزيع اين کشور  ENELاست که  %86از کل شبکه توزيع را مديريت ميکند .مشترکين ميتوانند بين
قراردادهاي آزاد براي خريد توان و نيز انواﻉ خدمات را انتخاب کنند .مديريت تبادالت و قراردادهاي الکتريکي بر عهده سازمان
 GME5است .ا ين قراردادها توسط ژنراتورها ،توليدکنندگان يا واردکنندگان و خريداران واحد (که واسط بين توزيعکننده و بازار
برق هستند) صورت ميگيرد [.]202
بنابراين بهطور خالصه سازمانهايي که در ساختار قانونگذاري اين کشور مشارکت دارند عبارتاند از:
 Terna که بهرهبردار سيستم انتقال است و واحدهاي توليد ،واردات و توزيع توان حداکثر ميتوانند  %5از سهام اين
شرکت را داشته باشند .اين واحد وظيفه انجام خدمات مربوط به خطوط انتقال ،پخش بار ،تعادل بين مصرف و توليد،
مديريت گرفتگي ،6خدمات رزرو و ارتقاي خطوط انتقال را به عهده دارد [ .]203گزارش ساالنه اين سازمان در مرجع
[ ]203ارائه شده است.
 بهرهبردار خدمات الکتريکي ( :)GSEاين سازمان مسئوليت ارتقا و توسعه منابع تجديدپذير را دارد و توان توليدي اين
منابع را خريداري و به بازار ميفروشد .اين شرکت براي منابع توليد تجديدپذير گواهينامه فعاليت صادر ميکند [.]203
 بهرهبردار بازار ( :)GMEمديريت اقتصادي همه بازارهاي برق ايتاليا را بر عهده دارد [.]204

1-Power Utility
2-Power Dispatch
3-Public
)4-CassaDepositi e PrestitiSpA (the Italian state investment arm
5-GestoredeiMercatiEnergeticiSpA
6-Congestion
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 تک خريدار :)AU2( 1وظيفه تأمين توان براي مشترکين آسيبپذير مانند خانگي و تجاري کوچک را دارد .اين سازمان
توان را در بهترين شرايط از بازار برق خريداري و به توزيعکنندگان ميفروشد [ .]205مالکيت اين سازمان در اختيار
وزارت اقتصاد ايتاليا است.
 بهرهبرداران سيستم توزيع با خريد توان از تک خريدار ،انرژي مورد نياز مشترکين سطح توزيع را فراهم ميکنند
[.]206
الزم به ذکر است که همه سازمانهاي ذکرشده تحت قانونگذاري  AEEGهستند ،زيرا استاندارد و کد بهرهبرداري سيستم
توسط آن معين ميشود .همچنين تعرفهي بهرهبرداران سيستم توزيع و نيز  Ternaتوسط  AEEGتعيين ميشود [.]207

 -6-1سازمانهاي تحقيقاتي مرتبط با سيستم قدرت و پايايي
در اين قسمت ،اطالعاتي در مورد سازمانهاي تحقيقاتي مرتبط با پايايي سيستم قدرت ارائه ميگردد .اين سازمانها عبارتند
از:
 -6-1-1سازمان ملي فناوريهاي نو و توسعه انرژي و اقتصادي پايا

3

اين سازمان تحت نظارت وزارت توسعه اقتصادي ،آموزش و تحقيق و وزارت محيطزيست فعاليت ميکند .فعاليتهاي اين
سازمان بر بازدهي انرژي ،انرژيهاي نو ،انرژي هستهاي ،محيط زيست ،امنيت و سالمت ،فناوريهاي جديد و سيستم قدرت
متمرکز است .اين سازمان پروژهاي با مدتزمان سه سال ،از وزارت توسعه اقتصادي دريافت کرده است که هدف از آن نوين
کردن شبکه قدرت سراسري ،کاهش هزينههاي برق براي مشتريان نهايي ،افزايش پايايي و کيفيت خدمات ،کاهش تأثير
سيستم الکتريکي بر سالمت انسانها و محيطزيست و به وجود آوردن شرايط مناسب براي توسعه پايدار در کشور بوده است.
هزينه اين پروژه از مشترکين نهايي دريافت ميشود و اين هزينه را  REEGتعيين ميکند [ .]203اين پروژه توسط مؤسسات و
دانشگاههاي تحت نظر سازمان انجام ميشود و بهطور کلي داراي بخشهاي زير است:
 ذخيره توان الکتريکي
1-Single Buyer
2-AcquirenteUnico
)3-Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA
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 انرژيهاي تجديدپذير
 زمينههاي هستهاي
 افزايش بازدهي انرژي []200
 شوراي تحقيقات ملي
 -6-1-2شوراي تحقيقات ملي

1

اين موسسه يک سازمان عمومي است که وظيفه آن انجام تحقيق در زمينههاي اصلي رو به رشد دانش و کاربرد آن براي
توسعه کشور است .اين سازمان بر چندين موسسه که بر انرژي تحقيق ميکنند ،نظارت دارد [.]201
 -6-1-3سازمان تحقيق بر سيستمهاي انرژي

2

اين سازمان ،يک شرکت سهامي عام است که تحقيقات در زمينه انرژي الکتريکي را با تمرکز خاصي بر پروژههاي
استراتژيک ملي انجام ميدهد .وزارت توسعه اقتصادي اين سازمان را حمايت مالي ميکند [.]205

 -6-2فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توليد
ظرفيت نصب شده توليد توان الکتريکي در ايتاليا در سال  2011در حدود  118گيگاوات بوده است [ .]208درصد عمدهاي از
اين ظرفيت را نيروگاههاي با سوخت فسيلي تشکيل ميدهند .در سال  2009در حدود  65/8درصد از انرژي الکتريکي مصرفي
در ايتاليا از سوختهاي فسيلي 20/7 ،درصد از منابع تجديدپذير و  13/5درصد از واردات از کشورهاي ديگر تأمين شده است
[ .]207بعد از حادثه چرنوبيل در سال  1987انرژي هستهاي تقريبا به طور کامل از دور خارج شد و مقدار آن هيچ وقت از تنها
چند درصد از ظرفيت کل تجاوز نکرده است [ .]208بر اساس برنامهريزي ملي انرژي در ايتاليا ،قرار است در سال  2020درصد
مشارکت انرژيهاي تجديدپذير در انرژي کل توليدي به  26برسد [.]209

)1-Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR
)2-Research on Energy Systems (RSE SpA
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شکل  1-6ميزان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي ساالنه ايتاليا بر حسب بيليون کيلووات ساعت را براي سالهاي 1990
تا  2011نشان ميدهد.

شكل  :1-6نمودار تغييرات انرژي توليدي و مصرفي در ايتاليا

 -6-2-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در بهرهبرداري روزانه و همچنين بالدرنگ ،مسئوليت ارزيابي تعادل بار و توليد بر عهده بهرهبردار سيستم انتقال يعني
 Ternaاست .همچنين پايش کوتاهمدت (ماهانه ،فصلي) ،ميان مدت ( 2تا  6سال) و بلندمدت (باالتر از  6سال) نيز بر عهده
همين سازمان است .مسئوليت فراهم کردن اطالعات مورد نياز براي تهيه گزارش پايايي توليد بر عهده  AEEG1است و انتشار
آن توسط وزارت  MSE2صورت ميگيرد [.]209
 -6-2-2ارزيابي پايايي
ارزيابي کفايت توليد نيازمند تعريف يک يا چند سناريو براي لحاظ کردن اثر توليد و بار است .اين سناريوها ميتوانند از نظر
دورههاي زماني ،مشخصههاي بار و توليد ،عدم قطعيتها و  ...با هم تفاوت داشته باشند .همچنين مقايسه آناليز انجام شده با
اطالعات گذشته و حتي حال مفيد باشد .در ايتاليا سه سناريو مختلف با شرايط مختلف نوﻉ و مقدار بار و ظرفيت نصب شده

1-Authority for Electricity, Gas and Water
2-Ministry of Economic Development
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آينده در نظر گرفته ميشود .سناريو با فرض مصرف کم ،سناريو پايه و سناريو نفوذ انرژيهاي تجديدپذير .همچنين اين
سناريوها از نظر بازه زماني نيز در حالتهاي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار ميگيرند.
سازمان  AEEGبه منظور لحاظ کردن اثر نرخ رشد بار در ارزيابيهاي پايايي کفايت توليد ،به آناليز بار ميپردازد .در اين
بررسيها دو سناريو تقاضاي کم و تقاضاي زياد در نظر گرفته ميشود که پارامتر متغير در اين دو سناريو ،رشد اقتصادي است.
در پيشبيني بار مصرفکنندهها به چهار دسته مختلف مشترکين خانگي ،صنعتي ،کشاورزي و خدمات عموميتقسيمبندي
ميشوند [.]210
پاسخ تقاضا ميتواند به عنوان توانايي تقاضا به پاسخ دادن به سيگنالهاي مختلف مانند سيگنال قيمت يا سيگنال مستقيم
از بهرهبردار سيستم تعريف شود .از آنجائي که پاسخ تقاضا بر منحني بار تاثيرگذار است ،لحاظ کردن آن در پيشبيني بار
ميتواند مفيد باشد .در بعضي از کشورها پاسخ تقاضا به عنوان يک فاکتور مستقل در نظر گرفته نميشود و اثر آن به طور
غيرمستقيم در منحني بار ديده ميشود ،چراکه در پيشبيني بار از منحنيهاي واقعي گذشته تقاضا استفاده ميشود و خواه ناخواه
اثر پاسخ تقاضا در کاهش بار لحاظ گرديده است.
پيشبيني توليد بر اساس اطالعات واحدهاي توليد موجود و واحدهاي جديد (که قرار است در آينده ساخته شوند) ،انجام
ميشود .آناليزها معموال به صورت بلند مدت (بيش از  5سال) بوده و بر اساس احتمال توسعه واحدها انجام ميشود .اطالعات
مورد نياز از واحدهاي توليد معموال از طريق  TSOانتقال داده ميشود [.]210
بسته به ميزان نفوذ توليدات متغير ،روشهاي مختلفي براي مدلسازي آنها وجود دارد .در برخي از کشورها درصد کمياز
ظرفيت توليدات متغير به عنوان کل ظرفيت در دسترس و قابل اطمينان اين توليدات در نظر گرفته ميشود .در ايتاليا از همين
روش استفاده ميشود.
برخي از روشهاي ارزيابي ريسک داراي رويکرد احتماالتي (روش پايايي آماري )1هستند .در اين رويکرد احتماالتي يک
معيار پايايي ( )LOLEدر يک دوره زماني معين تخمين زده ميشود .همچنين ميتوان از رويکردهاي قطعي (روش پايايي
حاشيهاي )2استفاده کرد که به تخمين مقدار از پيش تعريف شده توان ميپردازند .در بيشتر کشورهاي اروپايي از جمله ايتاليا از
روشهاي احتماالتي استفاده ميشود [.]209
1-Stochastic reliability methodology
2-Reliability margin methodology
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گزارشهاي کفايت توليد شامل يک مطالعه خاص به عنوان آزمون استرس سيستم هستند که در آن به ارزيابي توانايي منبع
به تأمين بار در شرايط اضطراري ميپردازند .در اين شرايط ميزان توليد و همچنين منحني تقاضا تغيير ميکنند [.]212
در بازار به هم پيوسته برق اروپا اتصاالت بين کشوري نقش مهمي را در تضمين امنيت بازي ميکنند ،چرا که ميتوانند در
استفاده بهينه از منابع برق در سرتاسر اروپا بويژه در شرايط اضطراري مورد استفاده قرار گيرند .در روشهاي ارزيابي کفايت
توليد در ايتاليا تاثير ارتباطات بين کشوري لحاظ شده و سيستم به صورت به هم پيوسته در نظر گرفته ميشود .به منظور
مدلسازي ظرفيت بالقوه ناشي از ارتباطات بين کشوري ،عمدتا از دادههاي گذشته استفاده ميشود.
 -6-2-3بهبود پايايي
به منظور تأمين مداوم و بدون وقفه برق دو عامل ضروري وجود دارد :موجود بودن منابع کافي انرژي در دراز مدت و
زيرساخت انتقال و توزيع انرژي الکتريکي به صورت ايمن و قابل اطمينان .نيروگاههاي شرکت  ENELکه بر اساس ترکيب
متعادلي از منابع سنتي با بازده باال و منابع عظيمي از انرژيهاي تجديدپذير فعاليت ميکنند ،دسترسپذيري بلندمدت به منابع
انرژي را براي شبکه الکتريکي ايتاليا تضمين ميکنند [.]213
شرکت  ENELتوجه ويژهاي به منابع تجديدپذير انرژي و تحقيق و توسعه در زمينه تکنيکهاي جديد سازگار با محيط
زيست دارد .اين شرکت گروه  EGP1را براي مديريت توليد توان از انرژيهاي تجديدپذير منصوب کرده است .در سال 2013
بيش از  46درصد ( 8/9گيگاوات) از توان توليدي توسط شرکت  ENELبدون کربن بوده است [.]214

 -6-3فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه انتقال
تجديد ساختار برق در اين کشور منجر به جدا شدن مالکيت و بهرهبرداري تجهيزات شبکه برق ملي شد .شبکه برق ملي
اين کشور شامل تجهيزات فشارقوي و فشار متوسط ميشود که مالکيت آن براي  Ternaاست .بهرهبرداري از سيستم برق به
عهده سازمان  GRTNاست.

1-Enel Green Power
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قانون تنظيم فعاليتهاي صنعت انتقال اين کشور در سال  GRTN 1999را به در نظر گرفتن اهداف افزايش ايمني،
پيوستگي تأمين ،پايايي و کيفيت خدمات انتقال ،بازدهي و کاهش محدوديتهاي ظرفيت و گرفتگي شبکه در هنگام توسعه
شبکه موظف نمود.
با اين وجود ،مشکالتي در زمينه هماهنگي  Ternaو  GRTNبه دليل جدا بودن مالکيت و بهرهبرداري سيستم انتقال اين
کشور به وجود آمد .دو حادثه در سال ( 2003عدمکفايت توليد در شرايط پيکبار و در نتيجه قطع بار گسترده و نيز قطع بار به
دليل کم باري در بار شب) منجر به اين شد که دولت پيشنهاد يکي شدن بهرهبردار سيستم انتقال و نيز مالکيت آن را ارائه کند.
در نهايت  Ternaشاخهاي از  GRTNرا که مسئول فعاليتهاي پخش بار بود ،مالک شد [.]215
 -6-3-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در قانون  250صنعت برق ايتاليا در سال  ،2004بهرهبردار سيستم انتقال موظف به ثبت قطعيهاي گذرا ،کوتاه مدت و بلند
مدت توان شد به صورتي که براي هر قطعي دليل ،منبع ،زمان شروﻉ و پايان قطعي براي هر مشترك تحت تأثير و وضعيت
شبکه بايد ثبت ميشد .پارامترهايي که پيوستگي اتصال را تعريف ميکردند در اين سال تعريف شدند که شامل زمان متوسط
قطعي ،1انرژي تامين نشده MAIFI ،SAIFI ،2و انرژي که از سمت توليدکننده تأمين نشده است ،بود [ .]214در اين ليست
اندازهگيري کيفيت ولتاژ که شامل تغييرات ولتاژ منبع ،تغييرات سريع ولتاژ ،افت ولتاژ ،3بيش ولتاژ ،فليکر ،اختالالت هارمونيکي،
عدم تعادل ولتاژ و انحرافات فرکانسي ميشد بر عهده بهرهبردار سيستم انتقال گذاشته شد .همچنين  Ternaموظف شد که بر
اساس دادههاي گذشته خود در مورد کيفيت انتقال ،هر سال سطح کيفيت مورد نظر خود را منتشر کند .اين مقدار بايد توسط
 AEEGتأييد شود .اين سطح کيفيت تنها مرتبط با حوادثي که در سيستم انتقال اتفاق ميافتد ،ميباشد .در سال ،2007
 Ternaاولين گزارش خود را در مورد کيفيت سيستم انتقال منتشر کرد ،اطالعاتي در مورد کيفيت توان در سال  2006ارائه داد
و سطح کيفيت توان در سال  2006را با آنچه به عنوان سطح مورد انتظار خود ارائه کرده بود ،مقايسه نمود [.]216

1-Average Interruption Time
2-Energy Not Supplied
3-Dips
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با اجراي اين طرح تا سال  ،2007قانونگذار انرژي ايتاليا توانست دادههاي مرتبط با قطعي در سيستم انتقال را جمعآوري و
اطالعاتي در مورد نحوه نظارت بر کيفيت سيستم انتقال کسب کند .به همين ترتيب AEEG ،با روند زير به سمت قيمتگذاري
تشويقي حرکت کرد [:]217
 انتشار سند مشاورهاي با ارائه اهداف اين سازمان و ارزيابي تأثيرات اين تصميم
 برگزاري کارگاه مباحثهاي براي کسب نظرات بهرهبرداران و صاحبان سهام
 انتشار پاسخ بهرهبرداران به سند اوليه
 مشاوره براي بار دوم با ارائه گزينههاي منتخب و مقادير پيشنهادي براي پارامترهاي فني -اقتصادي
 کارگاه عمومي دوم
 مشاوره براي بار سوم با ارائه پيشنويس نهايي
 تصميمگيري و ارائه گزارش بررسي تأثيرات تصميم []217
در حال حاضر ،سازمان AEEGتعرفههاي ساالنه  Ternaرا بر اساس قوانيني که هر چهار سال تعيين ميشود ،تصويب
ميکند .اين تعرفهها همراه با برنامههاي پاداش و جريمه خاصي است که هدف بهبود کيفيت خدمات را دنبال ميکند [ .]215تا
 50%جريمه براي بيشتر از  %30انحراف شاخص انرژي استفاده نشده از مقدار مرجع در نظر گرفته ميشود [.]216
 -6-3-2ارزيابي پايايي
پيوستگي معيار مهم ارزيابي خدمات الکتريکي است .هر مرحله از سيستم برق -توليد ،انتقال و توزيع -درنتيجه نهايي
کيفيت خدمات الکتريکي مؤثر است Terna .کيفيت خدمات را از طريق شاخصهاي مختلفي ارزيابي ميکند و هدف ساالنه
پيشرفت خود را با رويههايي خاص تعيين ميکند AEEG .و نظامنامه شبکه  Ternaشاخصهايي را که در ادامه ارائه ميشود،
تعريف کرده است .تغييرات اين شاخصها در طول زمان قابل توجه نبوده است [.]215
 شاخص دسترسپذيري :ASA1 -ميزان مورد نظر براي اين شاخص  99/05درصد بوده است .شکل زير تغييرات اين
شاخص را نشان ميدهد.

1-Average System Availability
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شكل  :2-6تغييرات شاخص  ASAدر طول زمان -از سال  2012اين شاخص براي  Ternaو  Telatبهصورت جداگانه
محاسبهشده است.

 شاخص پيوستگي :SAIFI+MAIFI -ميزان مطلوب براي اين شاخص  0/22بوده است.

شكل  :3-6تغييرات نسبت  SAIFIبه  -MAIFIاز سال  2012اين شاخص براي  Ternaو  Telatبهصورت جداگانه
محاسبهشده است.

 شاخص پيوستگي سيستم :AIT1-ميزان مورد نظر براي اين شاخص  1بوده است.

1-Average Interruption Time
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شكل  :4-6شاخص .AITاز سال  2012اين شاخص براي  Ternaو  Telatبه صورت جداگانه محاسبه شده است.

 شاخص پيوستگي خدمات -انرژي تامين نشده :مقدار مورد نظر اين شاخص  550بوده است.

شكل  :5-6انرژي تأمين نشده.

 انرژي تأمين نشده مورد انتظار AEEG :کيفيت خدمات را با ساز و کار پاداش و جريمه خود کنترل ميکند .شاخص
مورد استفاده در اين سازوکار  ENSبوده است که در دو شبکه  Ternaو  Telatبه صورت جداگانه محاسبه شده است
[.]215
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شكل  :6-6انرژي تاميننشده مورد انتظار

 -6-3-3بهبود پايايي
سازمان  Ternaمسئوليت حفظ امنيت سيستم برق ايتاليا را که به شبکه اروپا متصل شده است ،بر عهده دارد .اين سازمان
مسئوليت خود را با ارزيابي دائمي ريسکهاي بهرهبرداري موجود در شبکه انجام ميدهد .هدف اصلي حفظ احتمال وقوﻉ
خروجي در شبکه در محدوده مجاز و جلوگيري از نتايج منفي وقوﻉ چنين حوادثي در شبکه است Terna .ريسکهاي
بهرهبرداري سيستم را به وسيله پايش و محافظت از يکپارچگي شبکه ،آماده کردن طرحهاي دفاعي براي محدود کردن تأثير
خروجيها ،ارتقاي کنترل بههنگام ،آموزش اپراتورها ،توسعه روشهاي جديد براي پشتيباني از کنترل و برنامهريزي ،افزايش
پايايي منابع پشتيبان و هماهنگي مديريت اتصال شبکه انتقال ايتاليا با کشورهاي همسايه انجام ميدهد [.]215-213
پروژههاي اصلي سرمايهگذاري سيستم برق ايتاليا در گزارش طرح امنيت براي سيستم برق ارائه ميشود و وزارت توسعه
اقتصادي آن را تأييد ميکند .اين طرح ،هر سال براي دوره برنامهريزي چهار ساله ارائه ميشود .طرح امنيت در ساختار فعلي
خود هشت فعاليت برنامهريزي ،کنترل ،قانونگذاري و نظارت ،بازنشاني و پايش سيستم برق و همينطور بهرهبرداري امن و
بهينه منابع تجديدپذير را شامل ميشود [.]214
پروژههايي که در اين طرح ارائه ميشود ،معموال مرتبط با اهداف کوتاه مدت تا ميان مدت با هدف افزايش امنيت سيستم و
با اهداف ميان مدت تا بلند مدت مرتبط با تحليل و تحقيق در سناريوهاي جديد بهرهبرداري سيستم است .تحليل سناريوهاي
جديد منجر به راهحلهاي جديد بهرهبرداري از سيستم خواهد شد.
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پروژههاي کوتاه مدت تا ميان مدت زيادي براي ايمن کردن توليد پراکنده از تغييرات غيرقابلکنترل منابع تجديدپذير تعريف
شده است .بهطور مثال طرح امنيت سال  2013روشهاي جديدي براي تنظيم ولتاژ و کنترل فرکانس در جزيرهها ارائه کرده
است [.]213
 Ternaبراي ارتقاي سطح پايايي شبکه انتقال خود از تکنيسينهاي داخلي کشور ايتاليا براي پايش و تحليل وضعيت
نيروگاهها و تجهيزات انتقال استفاده ميکند Terna .از همکاري سازندگان و دانشگاهها نيز استفاده ميکند .در سال ،2013
 Ternaمواد جديدي را براي توليد نوعي از کابلهاي انتقال به کاربرد .اين کابل در يکي از خطوط  150 kVاين کشور
بهکاربرده شد.
 Ternaتوانسته است سيستمهاي پايش جديدي توليد کند که در اجزاي مختلف شبکه قابل استفاده است بهطور مثال در
اجزاي خطوط ،کابلهاي فشارقوي براي بررسي تخليه جزئي و ساير ماشينآالت و تجهيزات پستها .اين سيستم تاکنون در
يکي از پستهاي  132 kVايتاليا نصب شده است .همچنين تجهيزات پايش  11نيروگاه تاکنون تکميل شده است .بهطور
خاص در يکي از پستها دستگاه پايش نصب تخليه جزئي در ترانسفورماتورها نصب شده است [ .]214همچنين پستهاي
فشرده جديدي در حال نصب است .تاکنون يک پست  150 kVو يک پست  380 kVفشرده احداث شده است.
 -6-3-3-1انتقال هوشمند

 Ternaتالش کرده است که شبکه انتقال ايتاليا را ديناميک بسازد يعني اين شبکه را بهگونهاي تغيير دهد که قابليت تغيير
سريع و کاراي شبکه را در پاسخ به شرايط متغير و غيرقابل پيشبيني فراهم کند .در طرح توسعه شبکه Terna ،پروژههايي
تعيين کرده است که امنيت ،پايايي و کارايي سيستم برق را در شرايط کاري مختلف تأمين کند []212؛ درحالي که استفاده کارا
و منعطف از زيرساخت موجود يکي از اهداف اين پروژهها است .به همين ترتيب ،سيستم قدرت بايد قابليت بهکارگيري انرژي
تجديدپذير را داشته باشد .پروژههايي که در طرح توسعه در نظر گرفته شده ،عبارت است از [:]217
 نصب تجهيزات الکتريکي (ترانسفورماتورهاي تغيير فاز) براي کنترل توان عبوري در شبکههاي فوق فشارقوي و
فشارقوي
 نصب کاندنسورهاي سنکرون براي ارتقاي پايداري و امنيت بهرهبرداري سيستم
 نصب راکتور و کاندنسور براي مديريت توان راکتيو در شبکه بهگونهاي که هزينه بازار کاهش يابد.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
281
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

 استفاده از هاديهاي با ظرفيت باال براي بيشتر کردن ظرفيت انتقال خطوط موجود و استفاده از بارگذاري بر اساس
دما.
 بهکارگيري سيستمهاي ذخيره انرژي براي بيشتر کردن مزاياي انرژيهاي تجديدپذير
 استفاده از فناوريهايي که براي بهتر کردن پيشبيني توليد و کنترل توليدات پراکنده بکار ميرود.
اين راهحلها بهطور کلي تأثيرات محيطي کمي دارند (از تجهيزات فعلي بيشترين استفاده ميشود) و هزينه و زمان
پيادهسازي آنها بسيار کمتر از آنچه براي شبکه جديد ضروري است ،ميباشد .همچنين راهحلهاي زير نيز در نظر گرفته شده
است [:]217
 شرکت در پروژه بهکارگيري منابع انرژي تجديدپذير در شمال مديترانه :GREEN-ME 1اين پروژه در کميسيون اروپا
بهعنوان قسمتي از طرح اتصال تاسيسات اروپا توسط بهرهبرداران سيستم انتقال و شرکتهاي توزيع ايتاليا و فرانسه
مطرح شد .اين پروژه شامل توسعه سيستم براي بهکارگيري توليد پراکنده از جنوب فرانسه تا شمال ايتاليا بوده است.
اين پروژه بستگي به حمايت مالي کميسيون اروپا خواهد داشت.
 ارتقاي سيستمهاي ديجيتال کنترل و شناسايي شبکه :استفاده از تجهيزات ديجيتال براي فراهم کردن مستقيم
اندازهگيريها براي تحليل و پايش کيفيت خدمات در شبکه []217
 پايش شبکه :افزايش تأثير نفوذ منابع تجديدپذير در شبکه توزيع نيازمند جمعآوري داده و مدلسازي شبکه است تا ديد
بهتري نسبت به توليد/بار در سيستم توزيع براي بهرهبرداري همزمان با شبکه انتقال فراهم کند.
 Ternaدر حال حاضر بر روي پروژه اتصال جريان مستقيم بين ايتاليا و فرانسه کار ميکند .اين پروژه در طرح توسعه ده
ساله شبکه اروپا  ENTSO-Eقرار داده شده است .اين خط با کابل زيرزميني و در طول  190 kmساخته خواهد شدTerna .

عضو بهرهبردار سيستم انتقال شبکه اروپا )ENTSO-E( 2است [.]217

 -6-4فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توزيع
در اين قسمت ،فعاليتهاي انجامشده در سه محور پايايي در سطح توزيع ارائه ميشود.

1-Grid Integration of Renewable Energy Sources in North-Mediterranean
2-European Network of Transmission System
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 -6-4-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در ايتاليا  144توزيعکننده وجود دارد ،بهگونهاي که تعداد مشترکيني که اين شرکتها به آنها برقرساني ميکنند ،بسيار
متفاوت است .يکي از اين شرکتها ( %80 )ENELمصرف کل اين کشور را تأمين ميکند .درحاليکه  50شرکت کوچک تنها
به کمتر از  1000مشترك برقرساني ميکنند AEEG .مسئول تعيين حداقل سطح کيفيت خدمات در بازار برق و نظارت بر
مطابقت استانداردهاي مربوطه است AEEG .طبق قانون موظف است از اينکه مشترکين در هنگام دريافت خدمات با کيفيت
ناکافي هزينههاي جبراني دريافت ميکنند ،اطمينان حاصل کند [ AEEG .]218در دو زمينه استانداردهاي کيفيتي خود را
اعمال ميکند :تداوم سرويسدهي و کيفيت تجاري .1تداوم سرويسدهي شامل تصويب مشوقهايي براي بهبود قابليت اطمينان
توان تأمين شده ميشود .کيفيت تجاري با زمان پاسخ به درخواستهاي مشترکين مرتبط است AEEG .با انجام مطالعات
 ،WTPميزان پرداخت تشويقي يا جريمه هر توزيعکننده را معين ميکند .ضمن اينکه شاخصهاي مبناي  SAIDIو SAIFI

براي توزيعکنندهها و انواﻉ مشترکين متفاوت تعيين ميشود .براي تشويق توزيعکنندهها به تمرکز بر افزايش قابليت اطمينان در
آن نواحي که فاصله زيادي با مقدار مورد نظر دارند ،پرداخت اضافهاي در نظر گرفته شده است [ .]218نحوه تغيير شاخصهاي
مورد ارزيابي  AEEGبراي تعيين تعرفههاي توزيعکنندگان با روند زير تغيير يافته است [:]219


از سال  2000شاخص SAIDI

 از سال  2006حداکثر تعداد وقفههاي بلندمدت براي مشترکين فشار متوسط


از سال MAIFI ،SAIFI ،SAIDI 2008

 از سال  2009وقفههاي طوالنيمدت []218
مشترکين شبکه فشار متوسط تنها زماني براي دريافت غرامتهاي ناشي از قطعي واجد شرايط هستند که الزامات فني تعيين
شده را برآورده سازند [.]219
در سيستمهاي فشار متوسط AEEG ،ابتکاراتي را براي نظارت بر کيفيت ولتاژ بهکار برده است .اطالعات مربوط به کيفيت
توان از سال  2006جمعآوري شده است و پايگاه داده حاصل در معرض ديد عموم قرار داده شده است .شرکت در پايگاه داده
توسط توزيعکنندگان اجباري نيست؛ اما  AEEGسعي در ايجاد مشوقهاي الزم داشته است .در اين پايگاه داده ،اطالعاتي در

1-Commercial Quality
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مورد فرورفتگي 1يا برآمدگي 2ولتاژ ،مدت زمان و درصد افزايش يا کاهش ولتاژ براي هر توزيعکننده موجود است .توزيعکنندگان
ميتوانند قراردادهاي کيفيت توان با مشترکان خود امضا کنند که آنها را متعهد ميسازد که سطح معيني از کيفيت توان را
فراهم کنند [ .]219لزومي به تأييد  AEEGدر مورد قراردادهاي کيفيت توان نيست؛ با اين وجود  AEEGقوانيني در اين مورد
تصويب نموده است.هدف از قراردادهاي کيفيت تجاري آن است که مسائل مربوط به اندازهگيري و منبع توان پوشش داده شود
و پس از خصوصيسازي بازار برق ،از منافع مصرفکنندگان ،به طور خاص مشترکين کوچک محافظت کند .اين استاندارد
الزاماتي را در مورد زماني که به درخواستهاي مشترك در مورد اتصال ،فعالسازي و بررسيهاي فني پاسخ داده ميشود تعيين
ميکند AEEG .پرداختهايي را براي مشترکين در هنگامي که توزيعکننده نتوانسته است الزامات را برآورده سازد ،در نظر
گرفته است [.]220
بهطورکلي ،بازار ايتاليا بهخوبي توانسته است طرحهاي تشويقي را براي بهبود قابليت اطمينان پيادهسازي کند .اين مسئله به
دليل اين است که سطح قابليت اطمينان مورد نظر با توجه به عملکرد گذشته هر توزيعکننده حاصل ميشود .با وجود اين،
طرحهاي تشويقي فاقد توضيح شفاف در مورد ارتباط بين حداکثر سود مجاز براي توزيعکننده و مشوقهاي قابليت اطمينان
است [.]220
 -6-4-2ارزيابي پايايي
سازمان تحقيق بر سيستمهاي انرژي ،در زمينه تعميرات مبتني بر شرايط تجهيزات سطح انتقال و توزيع ،روشهاي
تشخيص وضعيت آنها را شناسايي کرده است .اين روشها شامل موارد زير است:
 اندازهگيريهاي توزيع ميدان الکتريکي
 اندازهگيري دي الکتريکي
 مطالعات انتشار کرونا
 اندازهگيري ضريب تلفات

1-Voltage dip
2-Sag
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بر اساس اين روشها حسگرهاي جديدي با بهکارگيري فناوري نوري و ليزري طراحي و به کار گرفته شدند .هدف اين
سازمان تحقيقاتي از اين پروژه افزايش قابليت اطمينان سيستم الکتريکي و کاهش هزينهها بوده است [.]220
شوراي قانونگذاران انرژي اتحاديه اروپا ،)CEER( 1کارگروهي تحت عنوان کيفيت توان دارد که در سال  2003دومين
گزارش خود را در مورد استانداردها و معيارهاي کيفيت توان 2منتشر کرده است .پس از گسترش دامنه پوشش اتحاديه اروپا و
پيوستن اعضاي جديد به آن ،امکان انجام مقايسهاي گستردهتر و جامعتر فراهم شد .به اين ترتيب  CEERاز اين کارگروه
درخواست کرد که گزارش جديدي در اين باره منتشر کند [.]220
در اين گزارش ابتدا تعدادي از شاخصهاي پايايي به عنوان معياري از تداوم پيوستگي توان ارائه شده است .اين شاخصها
شامل  ENS ،MAIFI ،SAIFI ،SAIDIو  AITميشود .کشورها از لحاظ در دسترس بودن داده براي انجام ارزيابيها
بررسي شدهاند .بهطور مثال ،ايتاليا داراي دادهي کافي براي ارزيابي تغييرات اين شاخصها ،تحليل سيگنال ولتاژ و تغييرات آن،
تحليل منطقهاي و يافتن مشترکيني که بدترين خدمات را دريافت نمودهاند ،است .همچنين در ايتاليا ،دادههاي مربوط به وقفه
همه سطوح ولتاژ ثبت ميگردد .درحاليکه در تعداد زيادي از کشورهاي اروپايي تنها وقفههاي سطوح فشار قوي و متوسط ثبت
ميگردد [ .]220بنابراين دادههاي اندازهگيري شده ،وقفههاي واقعي که مشترکين آنها را تجربه کردهاند را منعکس نميکند.
همچنين در کشورهاي اروپايي که تنها داراي يک شرکت توزيع هستند ،دادههاي منطقهاي در دسترس نيست (بهطور مثال در
ايرلند) .اما در کشورهاي ديگر دادههاي مناطق دستهبندي ميشود و براي مقايسه مسائلي همچون تأثير شبکه هوايي و زميني و
يا مناطق شهري و غيرشهري استفاده ميشود.
در ايتاليا از شاخصهاي  SAIFI ،SAIDIو  MAIFIدر هر سه سطح ولتاژ استفاده ميشود .همچنين شرکتهاي توزيع
موظفاند گزارشي در مورد مشترياني که بدترين خدمات را دريافت داشتهاند ،بهصورت ساالنه به  AEEGارائه کنند .در اين
گزارش جدولي همانند شکل  7-6ارسال ميشود که محدودهي تعداد قطعيها براي مناطق مختلف ،متفاوت است .اين جدول
براي مناطق شهري است [.]220
 AEEGقوانين خاصي را براي نحوه ثبت خطاها وضع نموده است .اين قوانين شامل فناوري مورد استفاده ،ثبت دليل
خرابي و دستهبندي آن و ارزيابي تعداد مشترکين تحت تأثير ميشود .در زمينه ارزيابي مشترکين تحت تأثير ،دستگاههاي
1-Council of European Energy Regulators
2-2nd Benchmarking report on quality of supply
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خودکار ثبت وقفه (سيستم  )SCADAدر همه خطوط فشار قوي و متوسط نصب شدهاند .ثبت پيکربندي شبکه در هنگام
وقفههاي بلندمدت وظيفه شرکت توزيع است .اما در مورد مشترکين فشار ضعيف ،از روش ميانگينگيري براي ثبت تعداد
مشترکين استفاده ميشود [.]219

شكل  :7-6نمونهاي از نحوه ارائه داده در مورد مشترياني كه ضعيفترين خدمات را دريافت نمودهاند.

در مورد علت وقفهها در ايتاليا ،تعدادي از خرابيها مورد استثنا قرار ميگيرند و در محاسبات پاداش يا جريمه استفاده
نميشوند .مثالً ،خرابيهايي که در اثر نقص سيستم انتقال و يا توليد به وجود آمدهاند ،در هنگام محاسبه شاخصهاي پايايي
شرکتهاي توزيع مورد محاسبه قرار نميگيرند .استانداردهايي که بايد تضمين شوند ،شامل تعداد قطعيهاي برنامهريزي نشده
در هر مشترك فشار قوي و متوسط و زمان بازنشاني برق است [ .]220اما مقادير اين استانداردها و حتي مقادير مورد نظر براي
محاسبه جريمه و پاداش ،بهصورت منطقهاي و برحسب دادههاي گذشته هر شرکت تعيين ميشود .با اين وجود ،به دليل يکسان
بودن نرخ تعرفه شرکت هاي توزيع در کل کشور ،هزينه پاداش و يا جريمه بر کل مشترکين تقسيم ميگردد .نرخ تشويقي از
مطالعاتي که از مشترکين (مطالعات تمايل به پرداخت )WTP 1صورت ميگيرد تعيين ميشود که ميزان ارزش انرژي تأمين
نشده را براي مشترکين نشان ميدهد [ .]218به هر حال طرح پرداختهاي تشويقي در اولين دوره پيادهسازي در سال -2000
 2003توانست فاصله بين ايتاليا و کشورهاي با پايايي باال در اروپا را پر کند .عالوه بر اين ،شاخصهاي پايايي مناطق مختلف
ايتاليا نيز بسيار به يکديگر نزديک شد .در دور دوم پيادهسازي طرح در سالهاي  2004تا  ،2007تغييراتي اعمال شد که شامل
تعيين سطح استاندارد تعداد وقفه و مقدار مورد نظر براي  ،SAIDIمقدار حداکثر و حداقل براي جريمه و پاداش و نيز تعريف
متفاوت مقادير تشويقي بر اساس نوﻉ مشترکين خانگي و تجاري بود [.]221
1-Willingness to pay

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
286
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

 -6-4-3بهبود پايايي
 AEEGتاکنون حمايتهاي مالي بسياري را از پروژههاي اتوماسيون و مديريت پيشرفته شبکه نموده است .همچنين وزارت
توسعه اقتصادي بيش از  200ميليون يورو در پروژههاي شبکههاي هوشمند و مدرن کردن سيستم قدرت در نواحي جنوبي ايتاليا
سرمايهگذاري کرده است [ .]222در اين قسمت ،نمونههاي از پروژههاي اتوماسيون شبکه قدرت که منجر به ثبت دادههاي
مرتبط با پايايي و بهبود آن ميشود ،ارائه ميشود [.]223
نصب کنتورهاي هوشمند :ايتاليا يکي از اولين کشورهايي بود که حجم انبوهي از کنتورهاي هوشمند را براي مشترکين
خانگي نصب نمود Enel .اولين بار در سال  ،2001اين دستگاهها را پيش از آزادسازي بازار برق امتحان نمود .نصب گسترده اين
دستگاهها در سال  2002آغاز شد .عواملي که  Enelرا تشويق به سرمايهگذاري در اين فناوري جديد نمود ،شامل سود مورد
انتظار در زمينه بهرهبرداري و فروش توان و خدماترساني به مشترکين بود .دولت يا قانونگذار هيچ نقشي در برنامه Enel

نداشتند [.]223
 Enelدر اين پروژه نزديک به دو ميليون يورو يا بهطور معادل  70يورو براي هر مشترك سرمايهگذاري کرد و از سال 2006
که فرايند نصب کامل شد ،سود  50ميليون يورويي آن آغاز شد Enel .اعالم کردکه سود حاصلشده بسيار به آنچه پيشبيني
کرده بود نزديک است [.]223
بر اساس موفقيت  Enelدر اين پروژه AEEG ،قانوني تعيين نمود که نصب کنتورهاي هوشمند را براي همه مشترکين
خانگي و غير خانگي شبکه فشار ضعيف اجباري کرد .تعويض اجباري کنتورهاي قديميتر در سال  2008آغاز شد و تا چهار
سال ادامه يافت .شرکتهاي توزيع ايتاليايي موظف به نصب کنتورهاي هوشمند براي همه مشترکين فشار ضعيف که ظرفيت
باالتر از  50kWدارند تا سال  2008بودند [.]219
پروژه پيادهسازي اتوماسيون و حفاظت پيشرفته در شبکههاي فشار متوسط :شرکت توزيع  Enelاين پروژه را پيادهسازي
ميکند .هدف از اين پروژه ،تست کردن مدل نوين حفاظت ،اتوماسيون و مديريت توليد توان در شبکههاي توزيع براي
بهکارگيري کاراتر منابع انرژي تجديدپذير در شبکه توزيع است (ناحيهاي که در آن اين پروژه پيادهسازي شده است ،داراي
پتانسيل بااليي براي استفاده از انرژي خورشيدي ،آبي و گازهاي طبيعي است) .از ديگر اهداف اين پروژه ،مديريت پايا و ايمن
سيستم در همه شرايط کاري است .اين پروژه اخيراً جايزه مالي از  AEEGدريافت نموده است .اين جايزه براي حمايت از
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پروژههاي خالقانه شبکه هوشمند تعيين شده است [ .]222اين پروژه ،روش جديدي براي مديريت منابع توليد پراکنده پيشنهاد
داده است که بر مشارکت فعال شرکت توزيع و مشترك نظارت دارد .نظارت از طريق اتصاالت پهناي گسترده صورت ميگيرد و
منجر به نصب  8000تجهيزات اطالعات هوشمند براي مشترکين شبکه فشار ضعيف خواهد شد .اين تجهيزات اطالعاتي در
مورد تغييرات قيمت انرژي دريافت ميکنند و استفاده کارا از منابع انرژي را نتيجه خواهند داد .همچنين پروژه شامل نصب
ايستگاه شارژ خودروهاي الکتريکي که با سلولهاي خورشيدي و سيستم ذخيره انرژي يکپارچه شدهاند ،ميشود .سيستم ذخيره
انرژي قابليتهاي فراواني ازجمله مديريت خطوط فشار متوسط ،از بين بردن پيک بار و مسطح نمودن آن خواهد داشت .اين
پروژه از سال  2011آغاز شده است و تا سال  2014ادامه مييابد و سرمايهاي در حدود  7ميليون يورو نياز خواهد داشت [.]223
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 7فصل هفتم :فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در کشور
ژاپن
مقدمه
در اين فصل به بررسي وضعيت پايايي کشور ژاپن در حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع توان الکتريکي پرداخته ميشود و
فعاليتهاي انجام شده در اين کشور در محورهاي قانونگذاري ،ارزيابي و بهبود پايايي مورد بررسي قرار ميگيرند.
صنعت انرژي در ژاپن (شامل انرژي الکتريکي و گاز) توسط وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت ( )METI1قانونگذاري
ميشود .قانون داد و ستد برق ( )EBA2منبع اصلي تصويب مقررات در حوزههاي بازار توليد ،انتقال و فروش (توزيع) انرژي
الکتريکي است .در حوزه انرژي هستهاي بر اساس قانون بنيادي انرژي اتمي ( )AEFA3عمل ميشود .بر اساس قانون ،EBA
هر سازماني که بخواهد در داد و ستد برق در حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع فعاليت کند ميبايست مجوز الزم را از METI

دريافت کند .طبق  ،EBAشرکتهاي برق مشمول قانونگذاري به پنج گروه دستهبندي ميشوند [:]224
 شرکتهاي عمومي برق :شرکتهايي که بار عمومي مورد نياز مصرفکنندگان را تأمين ميکنند.
 شرکتهاي عمده فروش برق :بهرهبرداران تجهيزات توليد که توان باالتر از  2هزار مگاوات را به شرکتهاي عمومي
برق تحويل ميدهند.
PPS4 ها :شرکتهايي که توان بيش از  50کيلووات را از طريق خطوط متعلق به شرکتهاي عمومي برق تامين مي-
کنند.
 شرکتهاي برق خاص :شرکتهايي که از تجهيزات توليد توان و همچنين خطوط انتقال متعلق به خودشان براي
رساندن برق به مشتريان استفاده ميکنند.

1-Ministry of Economy, Trade and Industry
2-Electricity Business Act
3-Atomic Energy Fundamental Act
4-Power Producer suppliers
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 توليدکنندگان مستقل توان  :IPP1شرکتهايي که براي تأمين توان ،توافقات بلندمدتي با شرکتهاي عمومي برق
دارند [.]224
در ميان موارد باال ،شرکتهاي عمومي برق نقش مهمتري را در تأمين انرژي الکتريکي ايفا ميکنند .در حال حاضر 10
شرکت عمده عمومي برق در ژاپن وجود دارد .در سال  ،1952اين شرکتها به منظور ايجاد هماهنگي و توسعه فعاليت در
صنعت ،فدراسيون شرکتهاي توان الکتريکي ( )FEPC2را پايهگذاري کردند .از آن زمان  FEPCنقش مهمي را در ايجاد
ارتباط ميان شرکتهاي برق و همچنين فراهم آوردن فضايي باز براي تبادل ايدهها در رابطه با آينده صنعت برق ايفا کرده
است .به عالوه FEPC ،وظايف متعددي را براي تضمين عملکرد پايدار شبکه بر عهده دارد .ليست  10شرکت عمومي برق
ژاپن در ادامه آورده شده است [:]224
)Hokkaido Electric Power Co., Inc. (HEPCO



)Tokyo Electric Power Co., Inc. (TEPCO



)Chubu Electric Power Co., Inc. (CEPCO



)Hokuriku Electric Power Co., Inc. (Hokuden



)The Kansai Electric Power Co., Inc. (KEPCO



)The Chugoku Electric Power Co., Inc. (Chuden



)Shikoku Electric Power Co., Inc. (Yonden



)Kyushu Electric Power Co., Inc. (Kyuden



)The Okinawa Electric Power Co., Inc. (Okiden



(Tohoku Electric Power Co., Inc. (Tohokuden



تا سال  1995توليد ،انتقال و توزيع توان الکتريکي در ژاپن در قالب يک سيستم يکپارچه شامل  10شرکت عمده برق انجام
ميگرفته است .از سال  1995به بعد ،بخش توليد و فروش انرژي الکتريکي طي  4مرحله به صورت آزاد و رقابتي در آمد .الزم
به ذکر است که سيستم انتقال هنوز هم عمدتاً توسط همان  10شرکت عمومي برق بهرهبرداري ميشود [.]225

1-Independent Power Producer
2-Federation of Electric Power Companies
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 -7-1سازمانهاي مسئول تضمين پايايي در ژاپن
در حال حاضر در کشور ژاپن براي بهرهبرداري تجهيزات انتقال سازمان مستقلي مشابه  ISO1و يا  RTO2در آمريکا ،وجود
ندارد .در ژاپن شرکتهاي عمومي برق مالک و بهرهبردار تجهيزات انتقال هستند و خود همين شرکتها مسئول تضمين پايايي
شبکه انتقال ميباشند [.]226
شوراي سيستم قدرت الکتريکي ژاپن ( )ESCJ3که به عنوان تنها سازمان منصوب شده از سوي  METIبراي پشتيباني
سيستم انتقال و توزيع در ژاپن است ،فراتر از محدوده محلي هر يک از شرکتهاي عمومي بر عملکرد مبادله برق در سراسر
کشور برق نيز نظارت دارد .اين سازمان از طرف  METIمسئوليت نظارت بر اجراي قوانين پايايي توسط شرکتهاي عمومي
برق را بر عهده دارد.

 -7-2فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توليد
کشور ژاپن يکي از بزرگترين مصرفکنندگان انرژي الکتريکي در آسيا به شمار ميرود .اما با توجه به استفاده از منابع متنوﻉ
سوخت در نيروگاهها و رعايت مسائل ايمني و همچنين نرخ پايين رشد تقاضاي برق در اين کشور ،تا سال  2011مشکل عمده-
اي در رابطه با کفايت توليد مطرح نبوده است .در سال  2011با وقوﻉ زلزله و وارد آمدن آسيب جدي به يکي از نيروگاههاي
هستهاي اين کشور ،مسأله ايمني نيروگاههاي هستهاي و يافتن جايگزين مناسب براي اين نيروگاهها به منظور تأمين تقاضا به
صورت ايمن ،به يکي از مهمترين دغدغههاي سالهاي اخير اين کشور تبديل شد [.]226
بنا بر آمار مرکز اطالعات سيستم قدرت الکتريکي ژاپن ( )4JEPICظرفيت نصب شده توليد توان الکتريکي در ژاپن در سال
 2011در حدود  286گيگاوات بوده است ،که در اين ميان سوختهاي فسيلي با  185گيگاوات ( 65درصد) نقش مهمي را ايفا
ميکنند .ظرفيت هستهاي  49گيگاوات بوده که  17درصد از ظرفيت کل را تشکيل داده است .نيروگاههاي برقآبي نيز در حدود
 17درصد از ظرفيت توليد را تشکيل دادهاند و سالهاست که به عنوان يک منبع مطمئن مورد استفاده قرار ميگيرند .تا آن
زمان انرژيهاي تجديدپذير درصد اندکي از ظرفيت توليد را به خود اختصاص داده بودند [.]227
1-Independent System Operator
2-Regional Transmission Organization
3-Electric Power System Council of Japan
4- Japan Electric Power Information Center
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 -7-2-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در مقدمه اين فصل به طور مختصر به برخي از سازمانهاي مسئول در زمينه پايايي اشاره شد .در اين بخش به مسأله
قانونگذاري حوزه پايايي در کشور ژاپن پرداخته ميشود.
مسئوليت حفظ پايايي بر عهده شرکتهاي عمومي برق است و سازمان  ESCJوظيفه قانونگذاري و نظارت بر سيستم را
برعهده دارد و دولت از طريق برنامههاي ساالنه ،وضعيت کلي پايايي را پايش ميکند.
از زمانيکه ساختار صنعت برق به صورت رقابتي و آزاد درآمد ،تغييري در مسئوليت تضمين پايايي بهوجود نيامده و اين
مسئوليت همچنان بر عهده شرکتهاي عمومي برق باقي مانده است ،به نحوي که اين شرکتها موظفند کفايت و امنيت
ظرفيت توليد مسير عبور انرژي را تأمين کنند .برقراري ارتباط و هماهنگي خطوط ارتباطي ميان شرکتهاي برق ،ارتباطات و
هماهنگي براي مبادالت بازار برق و تهيه و تنظيم برنامههاي ساخت خطوط ارتباطي درون ناحيهاي توسط  ESCJانجام مي-
گيرد [.]227
برنامهريزي بلندمدت براي اضافه کردن ظرفيت توليد ،توسط دولت و سازمان  ESCJمديريت ميشود .هر يک از 10
شرکت عمومي برق موظفند در پايان هر سال مالي برنامه  10ساله تأمين توان خود را به وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت
( )METIارائه دهند .اين برنامهها توسط آژانس منابع طبيعي و انرژي ( )ANRE1تهيه و هر ساله به عنوان "برنامههاي تأمين
برق" منتشر ميشود .سازمان  ESCJنيز گزارشي در مورد "ارزيابي پايايي منبع" به وزارت  METIارائه ميدهد .در شکل 1-7
خالصهاي از نتايج ارزيابيهاي پيک تقاضا و ظرفيت توليد که توسط سازمانهاي  ANREو  ESCJارائه شده است ،نشان داده
ميشود ،که بيانگر تفاوت اندکي در نتايج اين دو ارزيابي است .در اين ارزيابيها مسأله کفايت تأمين توان از ديد بلند مدت و
کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته است .شايان ذکر است که در اين ارزيابيها سيستم به صورت  HL1مدل شده است و اثر
بخش انتقال و توزيع ناديده گرفته شده است [.]227

1-Agency of Natural Resource and Energy
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شكل  :1-7پيشبيني ظرفيت توليد و تقاضا

جدول  1-7نهادهاي مسئول تضمين پايايي در ژاپن و آمريکا را با هم مقايسه ميکند .با وجود اينکه در هر کشور شرايط
متفاوتي حاکم است ،شباهتهايي نيز وجود دارد .در هر دو کشور سازمان بيطرفي به منظور حفظ پايايي و ايجاد يک بازار برق
با استفاده از قوانين و استانداردهاي پايايي تشکيل شده است [.]225
جدول  :1-7چهارچوب برقراري پايايي در ژاپن و اياالت متحده آمريكا

اياالت متحده آمريکا
NERC

استانداردهاي پايايي براي سيستم قدرت آمريکاي
شمالي
آوريل 2005
بين سازمانها تقسيم شده
ارزيابي بلندمدت
ارزيابي تابستان
ارزيابي زمستان
هماهنگي ميان سازمانهاي مختلف

ژاپن
ESCJ

سازمان پايايي

قوانين ESCJ

قوانين پايايي

سپتامبر 2004
شرکتهاي عموميبرق

شروﻉ فعاليت
مسئوليت پايايي

گزارش ارزيابي پايايي منبع ()ESCJ
برنامههاي تأمين برق ()METI

گزارشهاي ارزيابي پايايي

از بين بردن عدم توازن ميان سازمانها

فعاليتهاي اصلي
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 -7-2-2ارزيابي پايايي
اگرچه تقاضاي برق در ژاپن رتبه دوم را در آسيا به خود اختصاص داده است ،نرخ رشد تقاضا در اين کشور بسيار پايين است.
همچنين بنابر گزارشهاي  FEPCو  IEA1ژاپن به هيچ يک از انواﻉ منابع توليد توان به ميزان بيش از  30درصد از ظرفيت
کل وابسته نيست .بنابراين در اين شرايط مشکل قابل توجهي در رابطه با مسأله کفايت توليد انرژي الکتريکي وجود نداشته
است [.]226
شکل  2-7نمودار ميزان انرژي الکتريکي توليدي و انرژي مصرفي ساالنه ژاپن (بر حسب بيليون کيلووات ساعت) را براي
سالهاي  1990تا  2011نشان ميدهد.

شكل  :2-7نمودار نرخ رشد انرژي توليدي و مصرفي در ژاپن

از زمان وقوﻉ حادثه زلزله و سونامي (فوکوشيما) در ژاپن ،نيروگاههاي هستهاي موقتاً از مدار خارج شده و شبکه برق با از
دست رفتن ناگهاني بخش اعظمي از ظرفيت توليد مواجه شد .اين ظرفيت طبق تخمين آژانس بين المللي انرژي اتمي در حدود
 30درصد و طبق تخمين سازمان  EPRIبين  13تا  18درصد از کل ظرفيت توليد اين کشور را تشکيل ميداد .از اين رو کشور
ژاپن با مشکل عدم تعادل ميان توليد و تقاضا مواجه شد [.]227
شکل زير ميزان انرژي الکتريکي توليدي سالهاي  2000تا  2011ژاپن را بر حسب نوﻉ سوخت نيروگاه نشان ميدهد.

1-International Energy Agency

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
294
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

شكل  :3-7توليد انرژي الكتريكي در ژاپن بر حسب نوع سوخت

همانطور که در مقدمه اين فصل عنوان شد ،شرکتهاي عمده برق ژاپن  10مورد هستند .در ادامه به فعاليتهاي انجام شده
توسط يکي از مهمترين اين شرکتها يعني  KEPCOدر زمينه ارزيابي وضعيت سوخت نيروگاههاي هستهاي و حرارتي اشاره
ميشود [.]228
 -7-2-2-1تامين پيوسته انرژي الكتريكي ،سوخت نيروگاهها

شرکت  KEPCOتامين پيوسته و امن سوخت نيروگاههاي هستهاي و حرارتي آينده را توسط پروژههاي سوختي با در نظر
گرفتن طرح کربن-پايين و قيمت باالي منابع محدود بررسي ميکند.
 -7-2-2-2تامين مداوم سوخت هستهاي

شرکت  KEPCOتالشهاي مصرانهاي براي بازيابي مجدد اعتماد به نيروگاههاي هستهاي انجام ميدهد و تامين پيوسته
سوخت هستهاي را با لحاظ کردن مسائل اقتصادي و تعادل منطقهاي تضمين ميکند [.]229
در بازار اورانيوم فاکتورهايي وجود دارند که باعث افزايش قيمت ميشوند ،به عنوان نمونه افزايش تقاضا توسط کشورهاي
مصرفکننده جديد اورانيوم .در مقابل ،عواملي نيز وجود دارند که باعث تنزل قيمت اورانيوم ميشوند ،به عنوان نمونه ميتوان به
حادثه نيروگاه هستهاي فوکوشيما دايچي در توکيو اشاره کرد .بنابراين بازار داراي عدم قطعيت است .به منظور تضمين تامين
مداوم اورانيوم ،در سال  2006شرکت  KEPCOشروﻉ به سرمايهگذاري بر روي پروژه معدن اورانيوم واقع در جمهوري
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قزاقستان کرد .همچنين در پروژه اکتشاف اورانيوم و مطالعه امکان سنجي منابع اورانيوم در استراليا از طريق شرکت توسعه
منابع اورانيوم ژاپن-استراليا مشارکت ورزيد و از سال  2008داراي سهام در اين پروژه است .فعاليت براي اطمينان از تامين
سوخت هستهاي همچنان ادامه خواهد داشت.
بعالوه  KEPCOبه اين امر واقف است که وجود سيکل سوخت هستهاي با قابليت استفاده مجدد از سوخت مصرف شده و
استفاده بهينه از پلوتونيم ،اورانيوم و ساير سوختهاي بازيافت شده در جهت صرفهجويي در مصرف منابع اورانيوم و سازگاري با
محيط زيست داراي اهميت زيادي است و در همين راستا در حال پيش بردن چنين سيستمي است .با وجود همه اين مسائل با
در نظر داشتن مناطق مسکوني در نزديکي نيروگاه ،اولويت اصلي ،امنيت نيروگاه است [.]229
 -7-2-2-3تقويت زنجيرههاي تامين سوخت حرارتي

شرکت  KEPCOدر زمينه زنجيره تامين سوخت نيروگاههاي حرارتي فعاليتهاي زيادي انجام داده است که به چند نمونه
از آن اشاره ميشود .در سال  2011قراردادي براي واردات گاز  LNGبسته شد و همچنين تحقيقاتي در زمينه استخراج LNG

از گاز  shaleبه عنوان يک ماده ناخالص انجام شده است .به عالوه در سال  2012پروژه  Pluto LNGآغاز به کار کرد .در
زمينه نفت ،به منظور توسعه زنجيره تامين ،گستره نوﻉ نفت قابل تهيه ،توسعه داده شده است .در زمينه زغالسنگ ،به منظور
بهبود وضعيت اقتصادي ،ترکيب بهينهاي از قراردادهاي پرداخت بلند مدت و کوتاه مدت استفاده شده است .همچنين فعاليت-
هايي در جهت بهبود امنيت و کاهش هزينههاي انتقال سوخت انجام شده است [.]230
در کشور ژاپن چند سازمان تحقيقاتي وجود دارند که در زمينه انرژي و برق فعاليت ميکنند .بزرگترين موسسه تحقيقاتي
فعال در زمينه قدرت الکتريکي سازمان  CRIEPI1است .در ادامه به برخي از فعاليتهاي انجام شده توسط اين سازمان در
زمينه طول عمر تجهيزات قدرت و همچنين امنيت نيروگاههاي هستهاي ژاپن اشاره ميشود [.]229
 -7-2-2-4شناسايي و ارزيابي طول عمر تجهيزات قدرت

سازمان  CRIEPIبا هدف کاهش هزينههاي تعمير و نگهداري تجهيزات ،تحقيقات زيادي در رابطه با تکنيکهاي
پيشرفته شناسايي و روشهاي ارزيابي طول عمر مبتني بر فرسودگيهاي حرارتي و الکتريکي براي تجهيزات قدرت نظير

1-Central Research Institue of Electric Power Industry
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ترانسفورماتورها ،سوئيچگيرهاي با عايق گاز ،ژنراتورهاي برقآبي و کابلهاي  XLPEانجام داده است .چند نمونه از نتايج
حاصل از اين بررسيها به شرح زير است [.]231
 مکانيزم فرسودگي کابلهاي  XLPEبا عمر باال مشخص ميشود و عمر باقيمانده اين کابلها تخمين زده مي-
شود .مشخص شد که پروسه غالب فرسودگي کابلهاي  XLPEبا عمر باال مربوط به "درخت آب "1و گسترش
آن در عايق است.
 به منظور پيادهسازي تکنيک شناسايي فرسودگي ژنراتورهاي برقآبي ،سيستم پايش تخليه جزئي براي سيمپيچ
استاتور بصورت آنالين با نصب آسان تهيه شده است.
 روشي مبتني بر فرسودگي حرارتي کاغذ عايق ناشي از جريان بار ترانسفورماتور ،براي تخمين عمر ترانسفورماتور
توزيع پيشنهاد شده است.
 برنامههاي آينده :توسعه تکنيکهاي پيشرفته شناسايي فرسودگي و ارزيابي عمر باقيمانده تجهيزات قدرت و کابل-
هاي .XLPE
 -7-2-2-5مروري بر برخي از زمينههاي پروژههاي تحقيقاتي

 CRIEPIبا استفاده از تواناييهاي تحقيقاتي بدست آمده در طول  60سال ،با استفاده از متخصصين مختلف در زمينههاي
مختلف مهندسي به تحقيق و توسعه تکنولوژيهاي مربوط به توليد ،تامين و استفاده از انرژي الکتريکي ميپردازد [.]231
 مديريت بهينه ريسک


مطالعه امنيت سيستمهاي LWR

 بررسي خطرات طبيعي براي تجهيزات هستهاي
 ارزيابي مقاومت تجهيزات هستهاي در برابر حوادث طبيعي
 توسعه روشهاي ارزيابي انتشار و رفتار بلندمدت مواد راديو اکتيو
 توسعه روشهاي براي بررسي آتشسوزي در تجهيزات هستهاي
 ريسکهاي تشعشع هستهاي
1-Water tree
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 ارزيابي عددي ريسک تشعشع هستهاي با دُز پايين و انعکاس آن به سيستمهاي حفاظت تشعشع
 کاهش اثر بالياي طبيعي بر تجهيزات انتقال و توزيع
 توسعه روشهاي پيشبيني تاثير آب و هوا بر تجهيزات سيستم قدرت
 روشهاي پيشگيري و جبران خسارات وارد شده به تجهيزات انتقال و توزيع به علت طوفان
 مديريت ريسک در برابر صاعقه
زمينههاي اصلي تحقيقات در آزمايشگاه تحقيقاتي تکنولوژي هستهاي شامل موارد زير است [:]232
 توسعه تکنولوژيهايي براي بهبود بهرهبرداري و تعمير و نگهداري راکتورهاي آب سبک
 تحقيق در رابطه با تکنولوژيهاي اساسي براي محل نيروگاههاي با راکتور آب سبک ،نظير ارزيابي انتقال حرارت،
جريان مايع و هسته/سوخت
 تحقيقات اساسي براي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري ريسکي راکتورهاي آب سبک
 توسعه روشهايي براي ارزيابي امنيت تشعشعات به طور منطقي
 تحقيق براي اطمينان از درك صحيح تشعشعات با دُز پايين
 توسعه تکنولوژيهاي هستهاي آينده
 -7-2-3بهبود پايايي
همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،با بروز مشکل براي نيروگاههاي هستهاي ژاپن مسأله کفايت توليد برق با بحران
مواجه شد و شکل تازهاي به خود گرفت .در ابتدا اين مسأله به صورت موقت با کاهش داوطلبانه مصرف توسط مشترکان
صنعتي تا حدودي کنترل شد []230؛ همانطور که پيش از اين نيز در شرايط اضطراري از اين روش براي جبران افت موقت
ظرفيت توليد استفاده شده بود .در اولين تابستان بعد از حادثه فوکوشيما ،شرکتهاي برق خواستار کاهش مصرف توسط
مشترکين شدند و به اين ترتيب کاهش قابل توجهي در مصرف به وقوﻉ پيوست .اين رويداد نشاندهنده توانايي باالي شرکت-
هاي برق در برقراري ارتباط با مشترکان بود [.]232
روش کاهش داوطلبانه مصرف موقتي بود و ميبايست براي جايگزيني ظرفيت از دست رفته به طور اساسي فکر ميشد .با
وجود اينکه نيروگاههاي هستهاي مجددا به وضعيت امن سابق خود بازگردانده شدند ،به دليل هراس از وقوﻉ حوادث مشابه
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فوکوشيما ،احتمال باقي ماندن همه نيروگاههاي هستهاي در مدار کم است .با توجه به وابستگي زياد کشور ژاپن به واردات
سوختهاي فسيلي ،در حال حاضر تنها جايگزين باقيمانده براي نيروگاههاي هستهاي ،انرژيهاي تجديدپذير هستند .حرکت
گسترده به سمت انرژيهاي تجديدپذير و توليدات پراکنده با بازده باال نيازمند وجود تکنولوژي شبکه هوشمند پيشرفته است.
يکي ديگر از چالشهاي مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير ،هزينه اوليه باالي تجهيزات مورد نياز و مسائل مربوط به بازار برق آزاد
است [ .]232دولت با تخصيص تعرفه براي انرژيهاي نو سعي در تشويق سرمايهگذاران به سرمايهگذاري در حوزههاي انرژي
خورشيدي ،بادي ،زيست توده ،1زمين گرمايي و برقآبي کوچک نموده است .همچنين دولت ژاپن متعهد شده است که در جهت
هوشمندسازي ساختار شبکه گامهاي مهمي بردارد و به اين ترتيب امکان پايش بالدرنگ ،2قابليت کنترل و پاسخ تقاضا و
گسترش توليدات پراکنده و ذخيرهکنندههاي انرژي مانند سلولهاي سوختي و باتري فراهم شود .برنامههاي ژاپنيها براي
گسترش انرژيهاي نو بسيار گسترده است .طبق گزارش  EPRIهدف برنامهريزي شده براي ظرفيت انرژي خورشيدي به
تنهايي 28 ،گيگاوات تا سال  2020و  53گيگاوات تا سال  2030است ،که  80درصد آن مربوط به پنلهاي نصب شده بر روي
پشت بامها خواهد بود .همچنين هدف اين است که تا سال  2020انرژيهاي تجديدپذير  20درصد از کل ظرفيت توليد را
تشکيل دهند [.]225
برخي از فعاليتهاي انجام شده در راستاي بهبود پايايي در صنعت برق ژاپن توسط سازمان  CRIEPIبه صورت زير است:
 -7-2-3-1ابزارهاي مديريت دارايي 3براي تجهيزات سيستم قدرت

در شرايط دشوار صنعت برق کنوني کاهش هزينههاي تعمير و نگهداري تجهيزات الکتريکي توسط استراتژيهاي منطقي
تعمير و نگهداري تجهيزات با عمر باال ،امري ضروري است .بنابراين در بخشهاي مسئول تعمير و نگهداري عالوه بر بهبود
روشهاي شناسايي ،تمايل زيادي به تکنيکهاي مديريت دارايي لحاظ کننده شاخصهاي اقتصادي وجود دارد .دادههاي شرايط
بهرهبرداري ،دادههاي بازرسي و شناسايي از شرکتهاي برق جمعآوري شده و سعي ميشود که از اين اطالعات در جهت بهبود
استراتژيهاي تعمير و نگهداري استفاده شود .مرکز تحقيقات  CRIEPIبه بررسي اين استراتژيها ميپردازد و برنامههاي
موثري را براي تجهيزات خاص شبکه دنبال ميکند .دو نمونه از نتايج اين بررسيها به شرح زير است [.]232
1-biomass
2-Real-time monitoring
3-Asset Management
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 يک برنامه پشتيباني آناليز گاز حل شده در روغن براي ترانسفورماتورهاي روغني تهيه شده است ،که در آن داده-
هاي بدست آمده از چند ترانسفورماتور از يک نوﻉ با هم مقايسه شدهاند و شاخصهاي آنها بدست آمدهاند.
 برنامه هايي براي ارزيابي هزينه متوسط تعمير و نگهداري تهيه شده است ،که در آنها استراتژيهاي بهينه تعمير و
نگهداري با در نظر گرفتن آثار آن مشخص ميشوند.
 برنامههاي آينده :برنامههاي پشتيباني براي تعمير و نگهداري و استراتژيهاي جديد با در نظر گرفتن مشخصههاي
منحصر به هر تجهيز در دست بررسي است.
برخي ديگر از زمينههاي کاري به شرح زير است:
 بهرهبرداري تجهيزات و تکنولوژيهاي تعمير و نگهداري
 تعمير و نگهداري نيروگاههاي هستهاي
 ارزيابي صحت عايق کابلهاي استفاده شده در نيروگاه هستهاي
 ساخت ،بهرهبرداري و تعمير و نگهداري تجهيزات توليد توان
 توسعه تکنولوژيهاي ارزيابي عمر براي تجهيزات با حرارت باال
 -7-2-3-2تالش براي بهبود ايمني و پايايي نيروگاههاي هستهاي

 KEPCOبه منظور تضمين تامين انرژي الکتريکي به طور پيوسته ،از تکنولوژيهاي پيشرفته مديريت اطالعات در پايش و
کنترل مداوم نيروگاهها استفاده ميکند .همچنين برنامههاي گستردهاي براي آموزش و تمرين براي مقابله با طوفان و ساير
بالياي طبيعي دنبال ميشوند .نتيجه اين تالشها کاهش شديد در تعداد رويدادها و مدت زمان خاموشي به ازاي هر
مصرفکننده بوده است .به اين ترتيب سيستم قدرت منطقه  Kansaiبه يکي از باالترين سطوح پايايي تامين انرژي الکتريکي
دست يافته است.
پس از زلزله عظيم شرق ژاپن ،شبکه قدرت  Kansaiبرنامههاي ضروري براي پيشگيريهاي امنيتي در نيروگاههاي هسته-
اي خود را در پيش گرفت .به اين ترتيب برنامههاي فوق العادهاي ترتيب داده شد به نحوي که ضمانت ميکرد که با وجود
وقوﻉ سونامي يا زلزلهاي به همان شدت زلزله فوکوشيما ،راکتورهاي هستهاي آسيب نخواهد ديد .دولت ملي کارايي اين برنامه-
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ها را با انجام آزمونهاي تنش و استرس در واحدهاي  3و  4نيروگاه  Ohiتاييد کرد .با انجام اين آزمونها و همچنين با تاييد
ساير مقامات مسئول ،اين نيروگاه مجددا راهاندازي شد [.]230
در سال  2013قوانين جديدي براي نيروگاههاي هسته اي وضع شد .اما حتي قبل ار آن هم سيستم قدرت  Kansaiنتايج
تاييديه رعايت قوانين نيروگاههاي هستهاي مبتني بر پيشنويس قوانين جديد مرجع قانونگذاري هستهاي ( ،)NRAدر
واحدهاي  3و  4نيروگاه  Ohiارائه کرد .ارزيابيهاي  NRAدر رابطه با اين نيروگاه اين نتيجه را در برداشت که در حال حاضر
تهدي دي در رابطه با وقوﻉ مشکل بزرگي براي ايمني وجود ندارد .پس از آن همچنين تاييديه رعايت قوانين جديد در واحدهاي
 3و  4نيروگاه تاکاهاما نيز ارائه شد [.]231

 -7-3فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه انتقال
در حال حاضر شرکتهاي برق عمومي مسئول بهرهبرداري و ارائه خدمات انتقال ،توزيع و مديريت شبکه در ژاپن هستند و
بنابراين اين قسمت همچنان داراي ساختار عمود يکپارچه است [ .]233نه شرکت منطقهاي به عنوان شرکتهاي عمومي در
اين کشور فعاليت ميکنند و فرکانس ناحيه شرق و غرب اين کشور متفاوت است [.]234
به دليل مشکالت يکپارچه بودن مديريت سيستم توزيع و انتقال و نيز انحصاري بودن شرکتهاي عمومي منطقهاي ،مرکز
تجديد ساختار بازار برق در وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت اين کشور برنامهريزي کرده است که در سالهاي  2018تا 2020
بخش انتقال و توزيع از يکديگر جدا شوند و تجديد ساختار در ساير قسمتها نيز به صورت کامل انجام شود [.]235
 -7-3-1قانونگذاري در حوزه پايايي
قوانين مرتبط با شبکه انتقال برق ژاپن از شش قسمت اصلي تشکيل شدهاند که عبارت است از [:]236
 قوانين توسعه سيستم
 قوانين دسترسي به سيستم قدرت
 قوانين بهرهبرداري از سيستم قدرت
 قوانين انتشار اطالعات
 قوانين عمومي
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 قوانين ارزيابي پايايي
مطابق قانون توسعه سيستم ،در شرايطي که امنيت سيستم به دليل افزايش تقاضا يا تغيير ژنراتورها مورد مخاطره قرار گيرد،
يا سطح جريان خطا باالتر از حد مجاز برود و يا ازلحاظ اقتصادي بهصرفه باشد (مثالً وجود تلفات در سيستم انتقال ،تعمير و
نگهداري هزينهبر و غيره) توسعه سيستم انجام ميشود.
بخش انتقال شرکتهاي برق ژاپن برنامه توسعه سيستم را بر اساس معيارهاي زير از بين گزينههاي ممکن براي توسعه
شبکه انتخاب ميکنند [:]236
 معيارهاي اقتصادي که شامل هزينه بهرهبرداري و تعمير و نگهداري ،تلفات انتقال و توسعه در آينده ميشود.
 تطابق با محيط اجتماعي :ممانعت در کاربرد خطوط هوايي به دليل قوانين ،شرايط محل احداث
 سيستم بهرهبرداري و تعمير و نگهداري :سهولت تعميرات و سهولت انجام اقدامات سريع در هنگام به وجود آمدن
اضطرار


ميزان سختي احداث خط

شرکتها پس از طراحي برنامه توسعه خود ،زمانبندي و مرحلهبندي آن را اعالم ميکنند .يکي از مواردي که در هنگام
طراحي برنامه توسعه بايد در نظر گرفته شود ،امنيت سيستم است .در هنگاميکه همه تاسيسات در وضعيت عادي هستند،
جريان عبوري نبايد از ظرفيت نامي اجزاي شبکه بيشتر شود .همچنين سطح ولتاژ بايد در محدوده مجاز باشد.
در هنگام وقوﻉ يک خطا در سيستم ،نبايد خاموشي سراسري ايجاد شود ،اما خاموشي در قسمتهاي خاصي از شبکه قابل
پذيرش است .همچنين بايد از خاموشي در نواحي پربار و يا با تأثيرات اجتماعي زياد جلوگيري شود .در هنگام وقوﻉ دو خطا يا
بيشتر ،خروج توليد به ميزان جزئي قابل پذيرش است .البته اين شرکتها برنامه خود را براي پاسخ دادن به شرايط وقوﻉ دو خطا
در سيستم اعالم ميکنند [.]237
 -7-3-2ارزيابي پايايي
 ESCJگزارشهايي را از شرکتهاي عمومي برق در ارتباط با ارزيابي پايايي دريافت ميکند .مواردي که در اين گزارشها
بررسي ميشود ،عبارت است از:
 تعادل توليد-مصرف ESCJ :گزارشهايي در اين رابطه هر يک سال از شرکتها دريافت ميکند.
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 حداکثر توان توليدي :در اين ارزيابي ،حداکثر توان توليدي واحدها براي پاسخدهي به بار در هنگام خروج بزرگترين
نيروگاه شبکه در نظر گرفته ميشود.
 پايايي سيستمهاي متصل به يکديگر
گزارشهاي دريافتي بايد شامل موارد زير باشد [:]237
 اطالعات بار منطقه
 ميزان توان توليدي برنامهريزي شده و نيز توان دريافتي از ساير مناطق
 برنامهي احداث نيروگاههاي جديد
 برنامهي احداث خطوط جديد
 اطالعات توان قابل توليد در شرايط اضطراري
 -7-3-3بهبود پايايي
موسسه تحقيقاتي صنعت برق ژاپن که نقشي همانند  EPRIدر آمريکا دارد ،پروژهاي تحقيقاتي با عنوان تشخيص و ارزيابي
طول عمر تجهيزات سيستم قدرت انجام داده است .اين پروژه با استفاده از سيستمهاي پايش تخليه جزئي در سيمپيچ استاتور
ژنراتورهاي آبي و مکانيزم ارزيابي عمر کابلهاي  XLPEصورت گرفته است .اين موسسه پروژهاي در رابطه با تعميرات و
نگهداري شرايط محور ،پايش تجهيزات صنعت برق و مديريت تجهيزات نيز انجام داده است [.]238
در اين پروژه ،ابتدا يک بررسي مطالعاتي روي شرکتهاي انتقال در اروپا و آمريکا در رابطه با پيادهسازي روشهاي مديريت
تجهيزات انجام شده است .سپس اين بررسي بر روي شش شرکت ژاپني صورت گرفته است .تجهيزات انتقال در اين کشور
داراي عمر قانوني  20سال هستند اما معموال در مدت زمان بيشتري بهکار برده ميشود .تعداد ترانسفورماتورها و کليدهاي با
عمر  50سال در  10سال آينده بسيار زياد خواهد شد .بر اساس برنامهريزي شرکتها زمان تعويض اين تجهيزات حدود سال
 2020خواهد بود در حالي که تعويض يکجا و فشرده همه تجهيزات بار مالي و زماني بسيار زيادي خواهد داشت .به همين دليل
موسسه تحقيقاتي صنعت برق ژاپن استفاده از تعميرات شرايط محور و با ارزيابي ريسک را به اين شرکتها پيشنهاد نموده است
[ .]239اين موسسه در گزارش ديگري به بررسي پيادهسازي سيستمهاي کنترل از راه دور در تاسيسات انتقال اين کشور
پرداخته است [.]239
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 -7-4فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توزيع
شرکتهاي توزيع عمومي 1در ژاپن داراي مالکيت انحصاري سيستم توزيع هستند و مسئوليت برآوردن تقاضاي مشترکين
کمتر از  50 kWرا بر عهده دارند [ .]240در حال حاضر  10شرکت توزيع در ژاپن وجود دارد .در اين بخش ،فعاليتهاي انجام
شده در حوزههاي مختلف پايايي در ژاپن مرور ميشود [.]239

 -7-4-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در ژاپن ،روش نرخگذاري مبتني بر عملکرد 2وجود ندارد و شرکتهاي توزيع عمومي تعرفهها و شرايط تأمين توان را به
وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت ارائه ميکنند METI .اين تعرفهها را براي برآوردن الزامات زير بررسي ميکند:
 تعرفه به منافع مشترکين اين شرکتها صدمه نميزند.
 مشترکين ،هيچ مشکلي در دريافت اين خدمات نخواهند داشت.
 نرخ به وضوح به صورت ثابت تعيين شده است.
 نرخها براي هيچ يک از طرفين ناعادالنه و تبعيضآميز نيست.
درصورتي که  METIتشخيص دهد که نرخ ارائه شده از سمت شرکت توزيع عمومي معيارهاي ذکر شده را برآورده
نميکند ،شرکت توزيع عمومي بايد نرخ جديدي را اعالم کند [.]241
شرکتهاي داراي ساختار يکپارچه در ژاپن براي گسترش سيستم توزيع خود بايد از قوانين  ESCJپيروي کنند .طبق اين
قوانين ،تمام اجزاي سيستم قدرت از نيروگاه تا پايان سيستمهاي توزيع بايد براي حفظ امنيت سيستم هماهنگ شوند .اين به
بدان معنا است که بخش توزيع شرکتهاي داراي ساختار يکپارچه  DSVIUبايد بهگونهاي برنامهريزي کنند که معيارهاي
امنيت سيستم (معيار  )N-1براي همه تأسيساتي که خدمات دريافت ميکنند فراهم شود [.]241

1-General Electricity Utilities
2-Performance-Based Regulation
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 -7-4-2ارزيابي پايايي
طبق قوانين  DSVIU ،ESCJنياز به ارزيابي شرايط سيستم خود دارد تا از اينکه سيستم پس از توسعه در شرايط عادي و
غيرطبيعي (پيشامد )N-11داراي امنيت کافي است ،اطمينان حاصل کند .اين ارزيابي بايد با توجه به عواملي مانند رشد تقاضا،
نصب ظرفيت جديد و کنار گذاشتن ژنراتورهاي موجود به دليل فرسودگي انجام شود [.]241
ارزيابي بايد با توجه به بيشترين جريان ممکن انجام شود ،يعني در دوره تقاضاي مورد بررسي ميانگين تقاضا در سه روزي
که داراي پيک هستند ،در نظر گرفته ميشود .در مورد ژنراتورها ،تنها ژنراتورهاي موجود و يا مواردي که احداث آنها
برنامهريزي شده است ،در محاسبات وارد ميشوند .بيشترين توليد ممکن اين ژنراتورها با توجه به خصوصيات آنها محاسبه
ميشود .در مورد ظرفيت تجهيزات ،ظرفيت نامي با حد دمايي که در آن ،تجهيز ميتواند در حالت دائمي کار کند و ظرفيت
اضافه باري با حد دمايي که در آن تجهيزات در مدت زمان محدودي قابلاستفاده هستند مشخص ميشود .در هنگام وقوﻉ يک
خطا در سيستم تجهيزات ميتوانند در ظرفيت اضافه باري بکار روند .در نهايت  DSVIUبرنامه کليد زني در شرايط اضطراري
را براي اطمينان از امنيت شبکه منتشر ميکند [.]242
 -7-4-3بهبود پايايي
شرکت برق توکيو 2که شرکتي داراي ساختار يکپارچه است ،گزارشي در ارتباط با نحوه ارتقاي سطح پايايي در سيستم توزيع
خود منتشر کرده است .در اين گزارش کليد زني خودکار بين فيدرها در شبکههاي شهري به عنوان يکي از روشهاي بهبود
پايايي معرفي شده است .از اين کليدها و نيز کابلهاي  bypassبراي جلوگيري از خروج بخشي از سيستم هنگام تعميرات
برنامهريزي استفاده ميشود .توليد پراکنده و خودروهاي الکتريکي از ديگر روشهاي مورد استفاده اين شرکت است .اين گزارش
در سال  2008ارائه شده است [.]243
طبق گزارش سال  2013اين شرکت ،براي ارتقاي پايايي سيستم تعميرات ،بازبينيهاي مکرري انجام ميشود .اما در صورت
وقوﻉ قطعي هاي گسترده در سيستم و آسيب به تجهيزات يا خروج منابع توليد به دليل حوادث طبيعي اين شرکت ميزان عظيمي
متضرر خواهد شد [.]244
1-Contingency
2-Tokyo Electric Power Company
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شرکت برق  HEPCOبه ناحيه  Hokkaidoبرقرساني ميکند و داراي تأسيسات انتقال ،توزيع و توليد در اين منطقه است.
اين شرکت در گزارش ساالنه خود بيان داشته است که عليرغم شرايط آب و هوايي و وسعت منطقه تحت پوشش خود توانسته
است تعداد قطعيها را با تعمير و نگهداري مناسب تجهيزات و بهکارگيري فنّاوريهاي جديد کاهش دهد .همچنين با
بهکارگيري سيستم جديدي براي تشخيص خطا در سيستم انتقال و توزيع ،بازنشاني توان را بهسرعت انجام ميدهد [.]245
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 8فصل هشتم :فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در کشور
مالزي
مقدمه
صنعت برق مالزي در طي  20سال گذشته پيشرفتهاي زيادي کرده است .در سال  1949مصرف برق تنها 141/3
گيگاوات ساعت بوده [ ،]246در حالي که همانطور که در شکل زير نشان داده شده است ،در سال  2012اين ميزان به
 116353گيگاوات ساعت فزايش يافته است [ .]246علت اصلي اين افزايش شديد مصرف ،رشد اقتصادي کشور به خصوص در
بخش صنعت و توليد ميباشد [.]247

شكل  :1-8نمودار روند افزايش مصرف انرژي و رشد ناخالص ملي در مالزي []247

منابع عمدهي توليد توان الکتريکي در مالزي عبارت است از نفت ،گاز ،ذغال سنگ ،انرژي برق آبي و منابع انرژي تجديد
پذير .سهم هر کدام از اين منابع در توليد برق مالزي در سال  2012در شکل زير نشان داده شده است [.]247

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
307
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

شكل  :2-8سهم منابع انرژي در توليد برق مالزي در سال ]247[ 2012

ساختار صنعت برق در مالزي يک ساختار تقريبا عمودي يکپارچه است که در آن سه شرکت برق اصلي تمامي وظايف
مربوط به توليد ،انتقال و توزيع را بر عهده دارند .حوزهي فعاليت اين سه شرکت بر اساس ناحيههاي جغرافيايي تفکيک شده
است که هر کدام در ناحيهي جغرافيايي خود متولي انحصاري برق ميباشند .اين سه شرکت عبارتند از:
]Tenaga Nasional Berhad [TNB



]Sarawak Electricity Supply Company [SESCO



]Sabah Electricity Limited [SESB



در شکل زير حوزههاي فعاليت اين سه شرکت نشان داده شده است [.]248

شكل  :3-8زير حوزههاي فعاليت سه شركت برق مالزي []248
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هر سه شرکت متولي برق در مالزي از زمان حکمراني انگليسيها و قبل از استقالل مالزي به وجود آمدهاند و تاکنون به
فعاليتهاي خود ادامه دادهاند .البته شرکت  SESBاز سال  1998تابع شرکت  TNBشده است به طوري که هم اکنون TNB

مالک  %80سهام  SESBاست .در هر سه ناحيه جغرافيايي ،انحصار فعاليتهاي شرکتهاي برق تنها به مقدار جزيي در بخش
توليد گرفته شده است .بدين معني که در هر سه منطقه توليدکنندگان مستقل برق وجود دارند که بخشي از توليد را بر عهده
دارند .توليدکنندگان مستقل ،برق خود را به شرکتهاي سه گانه تحويل ميدهند تا از طريق خطوط انتقال آنها به دست
مصرفکنندگان برسد [.]247
هر سه شرکت برق مالزي وابسته به دولت هستند به اين صورت که بيشترين سهم سهام آنها در اختيار دولت است .و از
طرف ديگر توسط نهادهاي دولتي که در ادامه معرفي مي شوند ،کنترل ميشوند .در نتيجه ميتوان گفت صنعت برق در مالزي
تا حد زيادي در اختيار دولت است [ .]249ميزان توليد و مصرف  TNBدر حدود  20برابر دو شرکت ديگر است [ .]249که اين
موضوﻉ نشان دهندهي بزرگتر بودن و اهميت بيشتر  TNBاست .اين شرکت داراي  6نيروگاه گرمايي و سه نيروگاه برق آبي
است .شبکهي انتقال تحت مالکيت  TNBبا نام  National Gridشناخته ميشود .اين شبکه از شمال به تايلند و از جنوب به
شبکهي سنگاپور متصل است [.]250
صنعت برق در مالزي توسط سه نهاد کنترل و قانونگذاري ميشود .اولين مقام دولتي کنترلکنندهي صنعت ،وزارتخانهي
انرژي ،تکنولوژي سبز و آب است .وظيفهي اين وزارتخانه در بحث انرژي الکتريسيته ،سياستگذاري ،قانونگذاري و کنترل
سرويسدهي مناسب و ارائه امکانات براي گسترش صنعت ميباشد .وظايف مربوط به قانونگذاري و کنترل خدمات که بر
عهدهي اين وزارتخانه است ،توسط کميسيون انرژي انجام ميشود .دومين مقام دولتي ،مرجع برنامهريزي اقتصادي 1است که
وظيفهي قانونگذاري ،سياستگذاري ،برنامهريزي و کنترل پروژهها و برنامههاي مربوط به حوزهي اقتصاد را در تمام صنايع
زيرشاخه انرژي بر عهده دارد .در نهايت مرکز انرژي مالزي يا  PTM2نهاد مهم ديگري است که فعاليتهاي برنامهريزي و
تحقيقات صنعتي و توسعهاي را در بخشهاي مختلف حوزهي انرژي هماهنگ ميکند [.]250
مجموعه سياستهاي انرژي هر پنج سال توسط بخش انرژي در مرجع برنامهريزي اقتصادي تدوين ميگردد که در واقع زير
مجموعه اي از "سند برنامههاي پنج سالهي مالزي" است .نخستين بار که در اين سند از انرژي الکتريسيته و صنعت برق
)1-Economic Planning Unit (EPU
2-Pusta Tenga Malaysia
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صحبت شد مربوط به برنامهي پنج سالهي هفتم مربوط به سالهاي  2000-1996بود .در آن زمان نگراني اصلي اين صنعت
تامين انرژي و نصب ظرفيت توليد کافي به منظور جلوگيري از قطعي بود .در سالهاي  ،2005 -2001تمرکز اين سند در بحث
برق روي بهبود بازدهي و استفاده از منابع تجديدپذير بوده است .در سند برنامهي نهم نيز مجددا روي همين مسائل تاکيد شده
است و مجموعه قوانيني مانند معافيتهاي مالياتي و حمايتهاي دولتي براي عمليتر کردن استفاده از منابع توليد پراکنده آورده
شده است [.]250
دانشگاهها در مالزي نقش مهمي در فرايند تحقيق و توسعه ايفا ميکنند و رابطهي تنگاتنگي با صنعت در زمينهي برق دارند.
به عنوان نمونه ميتوان به دو دانشگاه  UKM1و  UTM2اشاره نمود .با وجود جستجوهاي فراوان ،مرکز تحقيقاتي در مالزي
که به صورت تخصصي در زمينهي مهندسي برق فعاليت کند ،يافت نشد .تنها مورد موجود موسسه تحقيقاتي تکنولوژي
هستهاي مالزي است که صرفا روي موضوعات مختلف هستهاي از جمله نيروگاههاي هستهاي تحقيق ميکند.
در مالزي نيز همانند اکثر کشورهاي آسيايي ،نهاد و متولي خاصي براي قابليت اطمينان سيستم قدرت وجود ندارد .با اين
وجود ،بر خالف ديگر کشورها ،ارزيابي و تامين قابليت اطمينان در اين کشور داراي رويهاي مشخص است .در مالزي پنج
مجموعه قوانين و دستورالعمل وجود دارد که به وسيلهي آنها و نهادهاي نظارت کننده بر اجراي آن ،قابليت اطمينان سيستم
حفظ و ارزيابي ميگردد .اين قوانين و استانداردها عبارتند از [:]250
 استاندارد قابليت اطمينان توليد

3

 استاندارد قابليت اطمينان انتقال
 استاندارد کيفيت توان انتقال
 نظامنامه شبکهي سراسري
 نظام نامهي شبکه توزيع

4

5

6

7

1-University Kebangsaan Malaysia
2-University Technology Malaysia
3-Generation Reliability Standard
4-Transmission Reliability Standard
5-Transmission System Power Quality Standard
6-Grid Code
7-Distribution Code
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در سه استاندارد اول ،نحوهي برنامهريزي ،بهرهبرداري و تعميرات سيستم قدرت با هدف حفظ قابل اطمينان سيستم تعيين
ميشود و بهرهبرداران و مالکان را ملزوم ميدارد که به تمامي قوانين و رويههاي اين استانداردها آگاه باشند .اما نظامنامهها
وظيفه هماهنگي بخشهاي مختلف صنعت را دارند .به نحوي که کل سيستم به شکل هماهنگ ،قابل اطمينان ،کارآمد و
اقتصادي برنامهريزي و بهرهبرداري گردد .در متن اين نظامنامه هرکجا الزم بوده است اشاراتي به استانداردهاي قابليت اطمينان
شده است .به عالوه مقادير و کميتهايي که توسط هر کدام از بخشهاي صنعت بايد در اختيار ديگري قرار گيرد تا قابليت
اطمينان کل سيستم حفظ يا ارزيابي شود نيز ذکر شده است.
مرجع تدوين ،تغيير و تصحيح نظامنامهي شبکه ،کميتهي نظامنامهي شبکه ،زير مجموعهي کميسيون انرژي است.
همچنين کنترل کننده و ناظر اجراي آن نيز کميسيون انرژي است .در نتيجه ميتوان گفت مسئول تامين قابليت اطمينان در
شبکهي مالزي شرکتهاي برق مالک و بهرهبردار شبکهي برق هستند و ناظر و کنترلکنندهي آنها کميسيون انرژي ميباشد
[.]250

 -8-1فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توليد
در اين بخش به بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه پايايي بخش توليد در کشور مالزي پرداخته ميشود .در ابتدا
خالصهاي از وضعيت اين کشور در زمينه ظرفيت توليد ،ميزان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي در سالهاي اخير ارائه
ميشود .همچنين به طور اجمالي به نوﻉ ظرفيتهاي توليد اين کشور و درصد مشارکت هر کدام در ظرفيت کل اشاره ميشود.
رشد اقتصادي و رشد جمعيت کشور مالزي در سالهاي اخير باعث افزايش قابل توجه مصرف برق شده است ،بطوري که
توليد کل انرژي الکتريکي از سال  2000تا  2011به ميزان  72درصد افزايش يافته است .دولت مالزي پيشبيني کرده است که
تقاضاي برق تا سال  2020با نرخ متوسط  3/1درصد در سال رشد خواهد يافت .بر اساس گزارشهاي سازمانهاي دولتي،
بخش صنعتي کشور بيشترين سهم ( 44درصد در سال  )2011مصرف انرژي الکتريکي را به خود اختصاص داده است .بخش
تجاري با  34درصد و خانگي با  21درصد در ردههاي بعدي قرار دارند [.]251
شکل  4-8ميزان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي ساالنه مالزي (بر حسب بيليون کيلووات ساعت) را براي سالهاي
 1990تا  2011نشان ميدهد [.]250
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شكل  :4-8نمودار تغييرات انرژي الكتريكي توليدي و مصرفي در مالزي []251

ظرفيت نصب شده کل مالزي در سال  2012در حدود  26/4گيگاوات بوده که غالبا در منطقه پنيسوالي مالزي قرار دارد .به
منظور برآوردن تقاضاي رو به رشد کشور و همچنين با توجه به اينکه  7/7گيگاوات از ظرفيت حال حاضر ،در سال  2020از
مدار خارج خواهند شد ،دولت اضافه کردن  10/8گيگاوات ظرفيت جديد را تا سال  2020در دستور کار خود قرار داده است.
دولت قصد دارد به منظور دستيابي به اين ظرفيت تعادل بيشتري را ميان زغالسنگ و انرژيهاي تجديدپذير برقرار کند و
گسترش کمتري در ظرفيتهاي توليد مبتني بر گاز طبيعي ايجاد کند .بنابر آمارهاي سال  ،2011گاز طبيعي در حدود  43درصد
از ظرفيت کل را تشکيل داده است .زغالسنگ  45درصد ،برقآبي  6درصد و ساير انرژيهاي تجديدپذير تنها چند درصد از
ظرفيت کل را به خود اختصاص دادهاند [.]252
 -8-1-1قانونگذاري در حوزه پايايي
مالزي داراي سيستم تأمين انرژي الکتريکي پايدار و قابلاطميناني است که توسط دولت قانونگذاري ميشود .کميسيون
انرژي کشور مالزي ( )EC1زير نظر وزارت انرژي ،تکنولوژي سبز و آب ( ،)MEGW2به عنوان قانونگذار صنعت برق اين کشور
استانداردهايي براي توليد انرژي الکتريکي وضع کرده است .اين استانداردها در برنامهريزيها ،ظرفيت نصب شده ،پيادهسازي و
بهرهبرداري سيستم مورد استفاده قرار ميگيرند .استانداردها به گونهاي عمل ميکنند که ميان سرمايهگذاري انجام شده و
عملکرد سيستم تعادل برقرار شود [.]252
1-Energy Commision
2-Ministry of Energy, Green Technology and Water
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فعاليتهاي مختلف بخش توليد ميبايست مطابق قوانين باشد .اين فعاليتها شامل برنامهريزي کفايت توليد ،اتصال به
شبکه ،بهرهبرداري ،خروج واحدها و تعمير و نگهداري ،رزرو گردان ،زمانبندي توليد و  ...ميباشد.
 -8-1-2ارزيابي پايايي
به منظور ارزيابي کفايت ظرفيتهاي برنامهريزي شده براي آينده ،به طور پيوسته مطالعات برنامهريزي توسعه توليد انجام
ميگيرد .شاخص برنامهريزي بر مبناي  LOLEکمتر از يک روز در سال است .به منظور انجام شبيهسازيها و لحاظ کردن
پارامترهايي مانند قيمت سوخت ،ترکيب سوختها ،تکنولوژي مورد استفاده و پروفيل تقاضا از ابزارهاي آناليزگر قدرتمندي
استفاده ميشود [.]252
در پي فروپاشي آگوست  1996مالزي ،سازمان  TNB1به همراه شرکت توان الکتريکي توکيو ( )TEPCOمطالعاتي را براي
توسعه يک طرح جزيرهاي کنترل شده براي جلوگيري از بروز فروپاشي کلي سيستم و تأمين مداوم انرژي الکتريکي انجام داد.
با افزايش قيمت جهاني انرژي و کاهش توليد گاز به ويژه در پنيسوال ،دولت مالزي در برنامه دهم توسعه خود بر تضمين
امنيت مداوم منبع الکتريکي و ايجاد صنعت تأمين مداوم برق تاکيد دارد .در اين برنامه دولت همچنين قصد دارد ميزان ظرفيت
نصب شده و همچنين تنوﻉ آن را افزايش دهد .به منظور دستيابي به اين هدف از منابع ديگر انرژي مانند انرژي برقآبي استفاده
خواهد شد و واردات زغالسنگ و گاز طبيعي مايع شده ( )LNGافزايش خواهد يافت .در اين راستا بزرگترين نيروگاههاي در
دست ساخت شامل موارد زير هستند [.]252
 دو نيروگاه برقآبي با مجموﻉ ظرفيت  622مگاوات در پنيسوال
 سه نيروگاه با مجموﻉ ظرفيت  700مگاوات در سباح ،شامل دو نيروگاه گازي و يک نيروگاه زغالسنگ با تکنولوژي
زغالسنگ تميز
 نيروگاه برقآبي با ظرفيت  2400در ساراواك

1-Tenaga Nasional Berhad
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 -8-1-3بهبود پايايي
به منظور تضمين پايايي توليد ،برنامهريزيهاي زيادي براي ايجاد ظرفيتهاي توليد جديد در دستور کار قرار دارد .عالوه بر
توجه به تأمين ظرفيت کافي براي برآوردن تقاضا ،متنوﻉ کردن نوﻉ توليد نيز ميتواند تاثير مثبتي در بهبود پايايي توليد داشته
باشد .در برنامه توسعه توليد پنيسوالي مالزي تا سال  ،2022به تنوﻉ توليد نيز توجه شده است (شکل  .)5-8از سال  2016به
علت به پايان رسيدن عمر چندين نيروگاه گازي درصد مشارکت اين انرژي در توليد برق کاهش خواهد يافت و به منظور جبران
اين کمبود از دو منبع ديگر يعني زغالسنگ و واردات برق از نواحي همسايه استفاده خواهد شد [.]252

شكل  :5-8تنوع توليد در برنامه توسعه []253

عالوه بر بهبودهاي حاصل شده در امنيت منبع و همچنين برنامههاي توسعه و متنوﻉسازي ظرفيت توليد ،برنامههايي نيز
براي نفوذ بيشتر انرژيهاي تجديدپذير (به جز برقآبي) وجود دارد .با اين وجود روند اجراي اين برنامهها به کندي در حال
پيشرفت است .طي  8برنامه توسعه ،دولت ظرفيت  5درصد (نسبت به ظرفيت کل) را براي انرژيهاي تجديدپذير تا سال 2005
در نظر گرفته بود اما تنها  1درصد از آن محقق شد .مجدداً در سال  2006در برنامه نهم هدف  5درصد براي انرژيهاي
تجديدپذير تعيين شد که آن هم بهطور کامل اجرا نشد .در حال حاضر در کشور مالزي از انرژيهاي بادي ،خورشيدي و سلول
سوختي به ميزان بسيار کم استفاده ميشود و استفاده گسترده از آنها در دست توسعه است .سياستها و برنامههاي متنوﻉ اجرا
شده در اين زمينه باعث آگاهي کلي از اهميت اين انرژيها شده و دولت اميدوار است که در آينده در اين زمينه به موفقيتهاي
بيشتري دست يابد [.]253
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 -8-2فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه انتقال
در کشور مالزي مطالعات مختلفي براي کارکرد قابليت اطمينان در شبکه تدوين شده است .در اين بخش قابليت اطمينان در
انتقال مورد بررسي قرار گرفته است .عملکرد جداگانه هر يک از بخش هاي شبکه و استانداردهاي متناسب با آنها ،در ايجاد
بستري براي عملکرد شبکه با قابليت اطمينان باال سهيم ميباشد.
شبکه انتقال بايد به نحوي طراحي شود و عمل بکند که در شرايط معمولي يا تحت رخداد حادثه در شبکه ،توان و طرفيت
کافي انتقال وجود داشته باشد ،تا شبکه بتواند به شرايط معمولي بازگردد .منظور از عملکرد معمولي ،عملکرد شبکه در محدوده
هاي مجاز دمايي ،ولتاژ و فرکانس ميباشد [.]254
در اين بخش ابتدا ضوابط موجود در برنامهريزي و بهرهبرداري شبکه انتقال مالزي جهت افزايش قابليت اطمينان ،توضيح
داده شده و سپس معيارها و شاخصهاي استفاده شده جهت ارزيابي قابليت اطمينان بيان شده است .در واقع اين بخش
استانداردهاي موجود در قابليت اطمينان مالزي را ارائه مي دهد.
 -8-2-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در اين بخش سياستها و ضوابط موجود در استاندارد قابليت اطمينان مالزي توضيح داده شده است.
 -8-2-1-1استاندارد برنامهريزي و بهرهبرداري در قابليت اطمينان

براي تعيين شاخص بهرهبرداري در مطالعات قابليت اطمينان در شبکه انتقال مالزي شروط زير براي شبکه در نظر گرفته
شده است [:]255
 براي شبکه بدون خطا ،پخش بار با توجه به ظرفيت پيش بيني شده قبل از وقوﻉ هر گونه خطا و واقعه در شبکه انجام
شود.
 شروط اعمال شده روي سيستم انتقال به نحوي تنظيم شود که در دوره بهرهبرداري يک ساله پيش بيني شده است.
اين شروط شامل دورههاي پيشبيني بار ،رژيم نوعي نيروگاه و مالحظات در نظر گرفته شده در خروج ادوات شبکه
انتقال ميباشد.
 ميزان آمادگي توليد توان راکتيو با توجه پيش بينيهاي ساالنه در نظر گرفته شود.
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 شرطي تحت عنوان ميزان انتقال پيشبيني شده 1بدين صورت تعريف شده است که ميزان توان نامي نيروگاهها برابر با
بار در زمان پيک به عالوه رزروهاي گردان ديناميکي در نظر گرفته شده براي کنترل فرکانس و منهاي توان وارد شده
از شبکههاي خارجي باشد [.]252
حداقل توانايي انتقال شبکه انتقال به نحوي تعريف ميشود که با توجه به شرايط گفته شده در هنگام وقوﻉ خطا يا رخداد
ديگر در شبکه وقايع زير رخ ندهد:


بار تجهيزات شبکه به بيشتر از جريان نامي برسد.

 جريان اتصال کوتاه تجهيزات بيش از  %90مقادير نامي جريان اتصال کوتاه باشد.
 ولتاژ ها در حاشيه امنيتي تعيين شده قرار نگيرند.
 ناپايداري سيستم
 -8-2-1-2ضوابط بهرهبرداري

2

شبکه انتقال به نحوي بهرهبرداري ميشود که تحت عملکرد عادي و طي رخداد خروج خط يا الماني از شبکه به دليل خطا،
جبرانساز توان راکتيو دچار موارد زير نگردد:
 از دست رفتن ظرفيت،
 تغييرات شديد فرکانس،
 اضافه بار تجهيزات سمت اوليه شبکه انتقال،
 قرار گرفتن ولتاژ در ناحيه غير مجاز،
 ناپايداري شبکه.
شبکه بايد به نحوي تحت شرايط متداول عمل کند که رخدادهاي زير ،تريپ کردن متوالي ادوات شبکه و يا ناپايداري شبکه
را به دنبال نداشته باشد،
 خروج خط دو مداره هوايي (به استثنا خطوط  500 kVو يا خطوط شعاعي )275 kV

1-Planned transfer condition
2-Operational criteria
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 خروج خط تک مداره در شرايطي که قبل ار آن خط انتقال ديگري خارج شده باشد( .به استثنا خطوط  500 kVو يا
خطوط شعاعي )275 kV
 خروج بخشي از باس بار يا مش.
 خروج خط تک مداره در شرايطي که قبل از آن واحد توليدکننده ،جبرانساز توان راکتيو و يا ساير تجهيزات توان
راکتيو از مدار خارج شده باشد.
هنگام وقوﻉ هر يک از رخدادهاي ذکر شده در باال اقدامات اوليه بعد از خطا ميتوان انجام داد تا از اضافه بار تجهيزات
سمت اوليه جلوگيري شود .اين اقدامات پس از خطا الزم است روي مصرف کنندگان مناسب اعمال شود .به طور معمول قوانين
کد شبکه 1اعمال ميشود .اما در مواقع الزم اقدامات پس از خطا اضافي بر کد شبکه ميتواند اعمال شود [.]252
پس از وقوﻉ حادثه در شبکه اقداماتي الزم است تا شبکه در زمان عملياتي قابل قبولي دوباره مطمئن شود و به ضوابط
عملي مشخص شده در باال برگردد .ضوابط عملياتي در همه زمانها و شرايط بايد اعمال شوند به جز زماني که در شرايط خاص
شرکت  TNB2با مشورت با بهرهبردار شبکه ،ژنراتور يا مصرف کننده دستورات خاص بدهد [.]253
 -8-2-2ارزيابي پايايي
 -8-2-2-1شاخصها و روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان

در اين بخش شاخصها و روشها مورد استفاده در ارزيابي قابليت اطمينان در شبکه انتقال مالزي ،بيان و توضيح داده
ميشوند.
شاخصهاي مطرح شده به صورت زير ميباشند [:]256
 ولتاژ،
 حاشيه ولتاژ،
 محدوديتهاي فرکانس،
 محدوديتهاي پايداري شبکه،
1-Grid Code
2-TENEGA NASIONAL BERHAD
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 زمان رفع خطا،
 محدوديت اتصال کوتاه،
 محدوديتهاي عايقي،
 محدوديتهاي حرارتي تجهيزات شبکه انتقال.
 -8-2-2-2محدوديت ولتاژ

شبکه انتقال با توجه به ضوابط مطرح شده در بخش قبل برنامهريزي ،بهرهبرداري و نگهداري ميشود .محدوديتهاي ولتاژ
قبل از خطا و شرايط غير قابل قبول ولتاژ در ادامه توضيح داده ميشوند .براي بهرهبرداري شبکه بازههاي زماني عملياتي تعريف
شدهاند .در اين بازههاي زماني شبکه به نحوي عمل ميکند که در شرايط عملکرد عادي شبکه و يا وقوﻉ رخداد در شبکه ،ولتاژ
در ناحيه مجاز باقي بماند .در شرايط نادر وقوﻉ رخدادهاي نا امن در شبکه ،در بخشهايي از شبکه ممکن است ولتاژ از ناحيه
مجاز تجاوز کند و يا حتي ولتاژ تغذيهکننده بخشهايي از شبکه قطع شود .محدوده مجاز ولتاژ قبل از خطاي شبکه انتقال در
جدول زير آمده است [.]257
جدول  :1-8محدوده مجاز ولتاژ قبل از خطاي شبكه انتقال

حداقل

حداکثر

ولتاژ نامي()kV

(500 kV)-0%

(525 kV±)%5

500

(275 kV)-0%

(289 kV±)%5

275

(132 kV)-0%

(139 kV±)%5

132

(1 p.u)-0%

(1.05 p.u±)%5

ولتاژهاي کمتر

جدول  :2-8محدوده مجاز ولتاژ
بازه زماني برنامهريزي

بازه زماني عملياتي

ولتاژ نامي ()kV

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

)450kV (-10.0%

)525kV (+5.0%

)475kV (-5.0%

)525kV (+5.0%

500

)248kV (-10.0%

)303kV (+10.0%

)248kV (-10.0%

)289kV (+5.0%

275

)119kV (-10%

)145kV (+10%

بنابر توافق با مشترك

)139kV (+5.0%

132

)(-6.0%

)(+6.0%

بنابر توافق با مشترك

)(+5.0%

ولتاژهاي کمتر

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
318
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

محدوديتهاي ولتاژ با توجه به کليدزني تکرارپذير و يا کليدزني تکرار ناپذير بار ،ميتواند با توجه به جدول زير توسط
مصرف کننده و يا شرکت  TNBتغيير کند [.]257
جدول  :3-8محدوديت ولتاژ در كليدزني
کليدزني بار
محدوده تغييرات ولتاژ
3%
1%

کليدزني غير تکرار شونده و يا کليد زني بار(مثال
دوبار در روز)  .شامل کليدزني خازن ها و راکتورها
کليدزني متناوب بار (چندين بار در روز)

بالفاصله بعد از خطا و خروج المان دچار خطا شده ،از سيستم و قبل از رسيدن سيستم به حالت ماندگار ،ولتاژ بايد در
ناحيههاي مجاز جدول زير باشد.
جدول  :4-8محدوده مجاز ولتاژ بعد از وقوع خطا
ولتاژ حد باال

ولتاژ حد پايين

 1.2 p.uبراي حداکثر 30 s

 0.7 p.uبراي حداکثر 400 ms

 -8-2-2-3حاشيه ولتاژ

در مرحله برنامهريزي توان شبکه ،در شرايط عملکرد عادي شبکه ،در هر نقطهاي از شبکه توان بايد در اندازهاي باشد که
 % 15از حداکثر توان قابل انتقال کمتر باشد .در شرايطي که رخدادي در شبکه بيفتد ،اين حاشيه امنيتي به  %5ميرسد [.]258
 -8-2-2-4حدود فركانس

در شرايط عملکرد عادي و حالت ماندگار شبکه ،فرکانس بايد در  ±%1فرکانس نامي (بين  49.5تا  )50.5باقي بماند .در
شرايط نادر و بحراني شبکه فرکانس ميتواند به  52Hzافزايش و به  47 Hzبرسد .بنابراين طراحي نيروگاه و ساير ادوات شبکه
بايد به نحوي باشد که بتواند بازه فرکانسي تعريف شده در جدول زير را تحمل نمايد [.]259
جدول  :5-8محدوده فركانس
محدوده فرکانسي
مدت زمان عملکرد در اين فرکانس
به طور پيوسته

47.5Hz - 52Hz

در بازه زماني  10ثانيه

47Hz - 47.5Hz
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 -8-2-2-5زمان رفع خطا

تجهيزات حفاظتي شبکه انتقال بايد زمان رفع خطا مطابق با جدول زير داشته باشند.
زمان رفع خطا ()ms

جدول  :6-8زمان رفع خطا
محل خطا

100

پست

100

خط

150

پست

150

خط

ولتاژ سيستم ()kV
 275و 500
132

 -8-2-2-6محدوديتهاي اتصال كوتاه

سيستم انتقال بايد به نحوي طراحي شود که جريان زيرگذراي خطاي اتصال کوتاه سه فاز متقارن ،از  90%جريان قابل
تحمل تجهيزات شبکه بيشتر نشود .براي خطاي سه فاز و يا تک فاز به زمين جريان زيرگذراي طراحي شده ،نبايد از مقادير
نشان داده در جدول زير بيشتر باشد [.]258
جدول  :7-8محدوده جريان زيرگذراي طراحي شده

قدرت تحمل اتصال کوتاه بريکر
(1 s ، 50 )kA
( 3 s ، 40 )kAبراي پست بار
( 1 s ، 50 )kAبراي پست ژنراتور
(3 s ، 31.5 )kA
( 3 s ، 40 )kAبراي پست ژنراتور
(3 s ، 25 )kA
(3 s ، 20 )kA
(3 s ، 31.5 )kA

ولتاژ سيستم ()kV
500
275
132
33
6.6 ،22،11
 0.415و 0.24
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 -8-2-2-7سطح عايقي

سطح عايقي 1تجهيزات شبکه انتقال و توزيع مطابق با جدول زير ميباشد.
جدول  :8-8سطح عايقي تجهيزات
ولتاژ سيستم ()kV
)BIL (kV
500
1550
275
1050
132
650
33
170
22
125
 6.6و 11
75

 -8-2-2-8محدوديتهاي حرارتي

محدوديتهاي حرارتي در بازههاي زماني عملياتي و برنامهريزي مطابق با جدول زير ميباشد.
جدول  :9-8محدوديتهاي حرارتي تجهيزات شبكه انتقال
برنامهريزي
عملياتي

تجهيزات

 130%به مدت حداکثر  30دقيقه

اضافه بار حرارتي مجاز نيست

خطوط

 125%به مدت حداکثر  25دقيقه

رويت دقيق تجهيزات تحت جريان پيوسته

کابلهاي زيرزميني

 130%به مدت حداکثر  30دقيقه

اضافه بار حرارتي مجاز نيست

ترانسفورماتور

بازههاي زماني محدود

رويت دقيق تجهيزات تحت جريان پيوسته

کليدها و تجهيزات عايقي

 -8-2-2-9شبكه هوشمند و تكنولوژيهاي نو

با توجه به عوامل زير مسئولين شبکه برق مالزي بر آن شدند ،که شبکه برق مالزي را طي برنامهاي  25ساله با نام "نقشه
راهبردي تحول صنعت برق مالزي" متحول و هوشمند نمايند [.]260
شرکت  TNBداراي اهداف زير است:
 سيستم برق رساني با قابليت اطمينان و بازده باال،
 سيستم برق رساني هوشمند،
 ارزش گذاري همه کاالها و محصوالت برقي،
1-Basic Insulation Level
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 افزايش مديريت محيط زيستي.
با توجه به اهداف ذکر شده در باال ،براي هوشمند کردن شبکه يکي از زير ساختارهاي ضروري باال بردن قابليت اطمينان
شبکه هوشمند ميباشد .بنابراين در سطوح مختلف انتقال توان (توليد ،انتقال و توزيع) پروژههاي مختلفي تعريف شده است
[.]260
در حوزه انتقال فعاليتهاي صورت گرفته براي ارتقا قابليت اطمينان ،طبق جدول زير آورده شده است.
جدول  :10-8فعاليتهاي صورت گرفته
پروژه

وضعيت

سيستم خودکار عيب يابي شبکه

اجرا شده

اتصال بهينه شبکه

در حال اجرا

کنترل پيشرفته تجهيزات شبکه قدرت

اجرا شده

سلول هاي اضطراري و رزرو

اجرا شده

 -8-2-3بهبود پايايي
فعاليتهاي مرتبط با بهبود پايايي در ادامه آورده شده است.
 -8-2-3-1كاهش حادثههاي غير مطمئن در شبكه (اتفاقات شبكه و قابليت اطمينان)

در شرايط نادر ،از جمله خروج همزمان چند المان شبکه و خرابي تجهيزات ،سيستم انتقال ميتواند در حالت نا امن از لحاظ
قابليت قرار گيرد .اين اتفاقات ممکن است بخشي از شبکه يا کل آن را دچار قطعي کند و ارسال توان به مصرف کنندگان را
دچار مشکل کند .پيش بيني ماهيت اين وقايع و سرمايهگذاري براي جلوگيري از وقوﻉ چنين وقايعي به طور کامل امکانپذير
نيست .به همين دليل اين وقايع به نام اتفاقات نا امن 1در شبکه خوانده ميشوند [.]260
 -8-2-3-2نصب تجهيزات مانيتورينگ و حفاظتي

در عمل شرکت  TNBبا نصب تجهيزات حفاظتي خاص و مکانيزمهاي دفاعي شبکه را طوري مجهز کرده است که در
هنگام وقوﻉ اتفاقات نا امن تنها بخش کوچکي از شبکه دچار کمبود بار يا توليد گردد.
1-Unsecured Contingency Events
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شبکه به نحوي برنامهريزي شده و بهرهبرداري ميشود که در صورت وقوﻉ اتفاقات نا امن نه تنها شبکه دچار خاموشي نشود
بلکه بعد از وقوﻉ اين گونه حوادث شبکه اين توانايي را داشته باشد که به سرعت به شرايط عادي بازگردد .در مکانيزم هاي
دفاعي پيشبيني شده قطع تعدادي از بارهاي غير ضروري براي پيشگيري از خاموشي باقي شبکه پيشبيني شده است [.]261
 -8-2-3-3مديريت اتفاقات شبكه

شرکت  TNBبه عنوان بخشي از برنامهريزي شبکه ،تاثير و حساسيت سيستم را نسبت به وقوﻉ رخدادهاي نا امن مورد
مطالعه قرار ميدهد .براي ارزيابي تاثير اين رخدادها روي شبکه در مرحله برنامهريزي شبکه رخداهاي نا امن زير در نظر گرفته
شده و مورد ارزيابي قرار گرفتهاند .اين رخدادهاي نا امن شامل موارد زير است:
 از دست دادن يک باس بار،
 گيرکردن بريکر،
 از دست دادن دکل برق (منجر به قطع شدن يک يا بيشتر از يک خط دو مداره)
 از دست دادن پست.
اين رخدادها در مرحله برنامهريز شبکه مورد مطالعه و شبيهسازي واقع ميشوند .سيستم مديريت در نظر گرفته شده در
سيستم ،هنگام وقوﻉ اين گونه اتفاقات ،با توجه به نوﻉ حادثه اقدامات الزم از جمله فرمان تعمير و بازگرداندن سرويس ،تخمين
ناحيه قطع شده ،برنامه زمانبندي قطعي ،ارتباط با اتوماسيون توزيع ،مديريت قطعي ،تعيين مکان قطعي ،بازيابي توان ،مديريت
خدمه ،مديريت روش سوييچينگ و غيره را انجام ميدهد [.]262
 -8-2-3-4مديريت سمت تقاضا

هدف از ايجاد ضوابط اتصال بار ،برنامهريزي اتصال بار به نحوي است که ترانسفورماتورها و ساير تجهيزات شبکه انتقال
ظرفيت کافي براي انتقال توان را داشته باشند ،تا در هنگام وقوﻉ رخدادهاي نا امن از خاموشيهاي غير ضروري اجتناب شود.
اين ضوابط به بخش انتقال شرکت  ،TNBبهرهبرداران شبکه و يا مشترکين متصل به شبکه اين اختيار را ميدهد که در
چارچوب کد شبکه و استانداردهاي قابليت اطمينان و کيفيت توان ،برنامهريزي و سرمايهگذاري مناسب در شبکه انتقال و توزيع
را انجام دهند [.]260
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در ادامه ضوابط الزم براي برنامهريزي و ضوابط عملي باري اتصال بار به شبکه ،توضيخ داده شده است.
 شاخص و ضوابط در برنامهريزي سمت تقاضا
هدف از برنامه ريزي در اين بخش آن است که در نقطه اتصال بار به شبکه ،تعداد اتصاالت کافي براي متصل شدن بار
مورد تقاضا به شبکه وجود داشته باشد ،به نحوي که تقاضا در همهي شرايط از جمله در شرايط خروج اضطراري المانهاي
شبکه تامين شود.
بار رزرو هم به نحوي طراحي ميشود که در شرايط عملکرد عادي شبکه و وقوﻉ رخدادهايي از قبيل خروج خط تک مداره،
جبرانساز توان راکتيو و يا ترانسفورماتور کاهندهاي طرف فشار قوي آن به شبکه انتقال و فشار ضعيف آن به شبکه توزيع
متصل ميباشد ،تقاضاي بار به طور کامل تامين شود و قطع باري صورت نپذيرد.
همچنين در اين ضوابط اين اجازه داده شده است که در هنگام وقوﻉ رخدادهاي ذکر شده در قسمتهاي قبلي ،با جابجايي
بار و يا ساير روشها در سطح ولتاژ توزيع کننده اقدامات الزم انجام بگيرد [.]262
 ضوابط عملي در سمت تقاضا
اين ضوابط در صورتي که يکي از المانهاي شبکه از قبيل خط تک مداره ،جبرانساز توان راکتيو و يا ترانسفورماتور
کاهندهاي که طرف فشار قوي آن به شبکه انتقال و فشار ضعيف آن به شبکه توزيع متصل است ،قطع شود ،اجرا ميشود .در
صورت وقوﻉ يکي از حوادث گفته شده در سيستم انتقال ،مقداري از بار قطع ميشود و کل تقاضاي بار تامين نخواهد شد
[.]262

 -8-3فعاليتهاي انجام شده مرتبط با پايايي در حوزه توزيع
شرکتهاي توزيع در مالزي وظيفه فروش انرژي به مشترکين سطح توزيع و مديريت ،تعمير و نگهداري و توسعه سيستم
توزيع را بر عهده دارند.
 -8-3-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در مالزي ،شرکتهاي توزيع از مشترکين هزينه خدمات را دريافت ميکنند و سهم توليدکنندگان و صاحبان سيستم انتقال را
پرداخت ميکنند .با اعمال تغييراتي در اين سيستم ،تک خريدار و بهرهبردار سيستم در مدل جديد بازار برق شرکت  TNBظاهر
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شد که در آن تک خريدار وظيفه بخش تهيه انرژي سازمان  TNBرا ايفا ميکند و برق را از شرکتهاي توليد خصوصي و
توليدات  TNBخريداري ميکند و توزيع توان 1را انجام ميدهد .در اين مدل نيز شرکت توزيع هزينه همه خدمات را از
مشترکين سيستم توزيع دريافت ميکند و سهم شرکت انتقال بهرهبردار سيستم و تک خريدار را پرداخت ميکند .اين مدل در
شکل  6-8نشان داده شده است [.]263

تعرفه
بهرهبرداري

تعرفه

تعرفه توليد

انتقال

شكل  :6-8ساختار كلي صنعت برق شركت TNB

شوراي انرژي 2مالزي که نهاد قانونگذاري انرژي در مالزي است ،در سال  2011طرحي براي پيادهسازي نرخگذاري مبتني
بر عملکرد 3ارائه کرد TNB .از اين مجموعه براي آماده کردن اصالحاتي در زمينه نرخ تعرفهها خود استفاده کرد و پيشنهاد
تعيين تعرفه خود را در سال  2012به شورا ارائه کرد [ .]261در نهايت با تأييد وزارتخانهي انرژي ،فنّاوري سبز و آب و واحد
برنامهريزي اقتصادي 4اين پيشنهاد به مجلس اين کشور راه يافت و تأييد شد .از سال  2014اين طرح در شرکت TNBپياده
ميشود [ .]264هدف از اين طرح ،ارتقاي بازدهي انرژي و کيفيت خدمات است .بهطور کلي قانونگذار موظف است ،کيفيت
خدمات را بهگونهاي تنظيم کند که سود مشترکين و شرکت توزيع در مقدار بهينه خود قرار بگيرد ،همه مشترکين ميزان معقولي
از کيفيت توان را دريافت کنند و سطح قابل پذيرشي از خدمات حفظ شود .با هدف افزايش اين ويژگيها ،طرح تعرفهگذاري
جديد براي دورهاي سه ساله تعيين و سازوکار گزارشدهي شرکتهاي توزيع معين شد .در اين طرح ،حداکثر  0/3 %از درآمد
1-Dispatch
2-Energy Commission
3-Performance-Based Regulation
4-Economic Planning Unit
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شرکت توزيع در معرض جريمه يا تشويق براي افزايش پايايي قرار دارد .شاخصهاي پايايي در نظر گرفته شده براي سيستم
توزيع  SAIDIو  SAIFIاست [ .]265گروه انرژي در تعيين ميزان حداقل و حداکثر سقف درآمد شرکت توزيع که در معرض
جريمه و يا پاداش است و نيز شاخصهاي پايايي مورد استفاده روشهاي مورد استفاده در ساير کشورها را نيز مرور کرده است
[ TNB .]266آمادگيهاي الزم را براي پيادهسازي اين طرح انجام داده است .بهطور مثال در سال  ،2005دانشگاه ملي تناجا 1با
اين شرکت براي تهيه ارزش خاموشي بار مشترکين سيستم توزيع 2همکاري داشته است [.]266
 -8-3-2ارزيابي پايايي
شوراي انرژي گزارشي ساالنه منتشر ميکند که در آن دادههاي مربوط به سيستم توزيع و انتقال اين کشور را ارائه ميدهد.
شاخصهاي  SAIDIو  SAIFIاز اطالعات ارائه شده در اين گزارش است [.]267
 -8-3-3بهبود پايايي
شرکت  TNBدر برنامهريزي توسعه شبکه قدرت خود با چالشهاي زير روبرو بوده است [:]268
 افزايش رشد تقاضا
 پايان يافتن منابع گاز طبيعي و جايگزين کردن آن با زغالسنگ تا سال  2020که توليد هستهاي اين کشور آغاز شود.
 انتشار گاز  CO2و انتظارات مشترکين در مورد سيستم مديريت توزيع
اين چالشها منجر به نياز شديد  TNBدر استفاده بهينه از شبکه توزيع و انتقال خود شده است .به همين دليل ،نقشه راه
کاربري فنّاوري خود را با هدف ايجاد سيستم پايا و پر بازده ايجاد کرد .گام ابتدايي اين نقشه راه ايجاد منبع توان پايا در نظر
گرفته شده است .از اقداماتي که در زمينه توزيع در اين راستا انجام شده است ،ميتوان به بازبيني تجهيزات بر مبناي ريسک
احتمالي ،پايش بر اساس شرايط ،توليد مجموعه داده از تجهيزات شبکه توزيع ،نصب سيستم  ،GISارتقاي سيستم ،SCADA
استفاده از فنّاوريهاي جديد براي کابلها و اتصاالت و سيستمهاي اطالعات مشتري يکپارچه شده اشاره کرد .از طرفي ،پروژه
شبکه هوشمند آزمايشي  TNBدر سال  2009آغاز شد و  TNBگروه خاصي را براي انجام اين پروژه تعيين کرد .فاز اول اين
پروژه افزايش پايايي سيستم توزيع با اتوماسيون شبکه بوده است .با اين روش ،يافتن محل خطا ،جدا کردن محل خطا ،بازآرايي
1-UniverisitTenagaNasional
2-Value of Loss of Load

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
326
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

فيدرها و تهيه مجموعه داده در مورد اطالعات مشترکين و خطاها به صورت خودکار انجام ميشود .فاز يک اين پروژه شامل
پنج قسمت اصلي ميشود [:]269


مطالعات برنامهريزي سيستم :ارزيابي آماده بودن شبکه و تشخيص اجزايي که بايد ارتقا داده شوند در آن انجام
ميشود .اين ارزيابي با تعيين مکان PMUها در شبکه ،انجام مطالعات پخش بار و تحليلهاي اتصال کوتاه و اضطرار
در شبکه صورت خواهد گرفت.

 پيادهسازي سيستم مديريت و اتوماسيون توزيع :امکان تشخيص خودکار محل خطا و جدا کردن آن ،بهينه کردن
چيدمان شبکه و پاسخ سريع به وجود خواهد آمد .در اين قسمت سيستم اسکادا و مديريت توزيع يکپارچه خواهد شد.
 نصب سيستمهاي اندازهگيري از راه دور :وصل و قطع کردن تجهيزات از راه دور ،مديريت خروجيهاي سيستم فشار
ضعيف و ارائه اطالعات به مشترکين براي سيستم پاسخگويي بار با اين روش ممکن خواهد بود.
 يکپارچه کردن سيستمهاي اطالعاتي :با اين روش امکان استخراج داده و بهکارگيري آنها براي ارائه به قسمتهاي
مختلف مانند مشترکين ،کارکنان و مرکز کنترل ممکن خواهد بود.
 ارزيابي شرايط سيستم به صورت بههنگام :تعدادي از تجهيزات براي ارزيابي بههنگام انتخاب ميشوند و پايش شرايط
آنها براي بهينهسازي تعميرات و نگهداري انجام ميشود [.]269
تاکنون  TNBتوانسته است قرائت از راه دور کنتورها را براي  4700مشترك فشار متوسط و قوي و  70000مشترك فشار
ضعيف پيادهسازي کند و در نظر دارد پروژهي آزمايشي براي نصب کنتورهاي هوشمند انجام دهد [ .]269همچنين دانشگاه ملي
تناجا طي پروژهاي سيستم مديريت توزيع اين شرکت را ارتقا داده است .همچنين پروژهاي تحقيقاتي در زمينه نحوه انجام
تعميرات و نگهداري مبتني بر قابليت اطمينان براي اين شرکت انجام داده است [.]269

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
327
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

 9فصل نهم :فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در کشور هند
مقدمه
براي ارائه نمايي کلي از سيستم قدرت کشور هند ،اطالعاتي در مورد ميزان انرژي مصرفي و تقاضا در آن ارائه ميشود.
مصرف برق خالص اين کشور در سال  2011برابر با  ،710673 GWhبيشترين تقاضاي توان تا اين سال  140/09 GWو
مجموﻉ ظرفيت نصب شده شبکه 199877 MW ،بوده است [.]270
سيستم قدرت هند متشکل از سه شبکه سنکرون با اتصال خطوط  HVDCاست [ .]271به طور کلي هند پنجمين
مصرفکننده بزرگ انرژي در دنيا است و  %4از کل انرژي جهان در اين کشور مصرف ميشود .وزارت نيرو 1در اين کشور
مسئول قانونگذاري و نظارت بر سيستم قدرت و توليد توان در اين کشور است [ .]272اين سازمان برنامهريزي چشماندازها،
سياستگذاري ،بررسي پروژهها براي تأمين هزينهها ،نظارت بر پيادهسازي پروژهها و نظارت بر اجراي قوانين انرژي الکتريکي را
بر عهده دارد .مرجع برق مرکزي )CEA( 2که تحت نظارت وزارت نيرو فعاليت ميکند ،داراي بخشهاي زير است [:]272
 برنامهريزي -وظايف اين بخش عبارتاند از :تعيين سياستهاي ملي انرژي الکتريکي ،طراحي يکپارچه منابع،
بهينهسازي بهرهبرداري از منابع ،مطالعات پيشبيني بار ،برنامهريزي تأمين نيروي انساني و منابع الزم ،اطمينان حاصل
کردن از در دسترس بودن سوخت و منابع با پشتيباني فنّاوريهاي جديد ،تحقيق و توسعه در صنعت برق ،صرفهجويي
در مصرف انرژي و بررسي مسائل زيست محيطي پروژههاي حرارتي و ...
 نيروگاههاي آبي و حرارتي -وظايف اين بخش عبارتند از :توسعه نيروگاههاي آبي ،ارزيابي و توسعه فنّاوريهاي
حرارتي ،طراحي و مهندسي پروژههاي حرارتي ،اطمينان از کيفيت پروژهها و ...

1-Ministry of Power
2-Central Electricity Authority
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 بهرهبرداري از سيستم قدرت و توزيع توان -وظايف اين بخش عبارتند از :تعيين سياستهاي الزم براي بهرهبرداري
امن و اقتصادي از شبکه ،يکپارچهسازي شبکههاي منطقهاي ،مطالعات تعادل توليد و مصرف و اغتشاشات شبکه،
قوانين شبکه ،1بهينهسازي شبکه توزيع ،پشتيباني از طرح توسعه و اصالح ساختار شبکه برق )APDRP( 2و ....
 بخش اقتصادي و تجاري -وظايف اين بخش عبارتند از :ارزيابي اقتصادي پروژههاي قدرت ،تعيين تعرفهها و
بستههاي حمايت مالي و ...
 بخش سيستم قدرت -وظايف اين بخش عبارتند از [ :]273توسعه و برنامهريزي تأسيسات انتقال در انطباق با
برنامههاي ملي ،نظارت بر برقرساني به قسمتهاي غيرشهري ،کاهش تلفات توزيع و انتقال و ....
بنابراين به طور خالصه ،مرجع مرکزي برق ،وظيفه نظارت بر برنامهريزي شبکه به منظور تأمين عرضه و تقاضا ،ساخت
نيروگاهها و سيستم قدرت را بر عهده دارد [.]273
سيستم قدرت کشور هند تا سال  1991به طور کامل در مالکيت دولتي قرار داشت (بيش از  %95بخش توزيع و  %98از
بخش توليد) .در اواسط سال  1990تجديد ساختار بخش ايالتي سيستم قدرت شروﻉ شد .اين فرآيند همراه با جداکردن
سازمانهاي يکپارچه به سه بخش توليد ،انتقال و توزيع و نيز خصوصيسازي شرکتهاي توليد و توزيع بوده است .همچنين
تأسيس شوراي مستقلي براي قانونگذاري و نظارت بر اين سازمانها از ديگر اهداف اين فرآيند است .با اين وجود ،اقدامات
جديتر بعد از تصويب قانوني مرتبط در سال  2003رخ داد .پس از تصويب اين قانون بازارهاي برق براي فروش توان الکتريکي
ايجاد گرديد [ .]274شوراي قانونگذاري صنعت برق )CERC( 3از سال  2003با هدف تعيين و قانونگذاري تعرفه در
بخشهاي توليد و انتقال تشکيل شده است [ .]275وظيفه تعيين تعرفهها و ايجاد مشوق براي سرمايهگذاري در صنعت برق
توسط مرجع برق مرکزي به شوراي قانونگذاري صنعت برق واگذار شده است .از طرفي گروه قانونگذاري برق ايالتي

4

( )SERCنيز از سال  2001با فرمان شوراي قانونگذاري صنعت برق در ايالتهاي مختلف شروﻉ به کارکرده است .وظيفه اين

1-Grid Code
2-Accelerated Power Development & Reforms Program
3-Central Electricity Regulatory Commission
4-State Electricity Regulatory Commission
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سازمانها تعيين تعرفههاي عمده و جزئي برق براي مشترکين و نظارت بر بهرهبرداري انتقال درون ايالتي شامل مراکز پخش
بار ايالتي 1است [.]273
در بخش توليد سه نوﻉ سازمان وجود دارد :سازمانهاي دولتي که مالکيت آنها متعلق به دولت مرکزي است ،سازمانهاي
ايالتي و توليدکنندگان بخش خصوصي .در بخش انتقال ،شرکت شبکه قدرت هند )PGCIL( 2مسئول انتقال توان بين
ايالتهاي مختلف و توسعه شبکه ملي است .واحدهاي ايالتي مسئول توسعه زيرساختهاي انتقال ايالتها هستند .اخيراً بخش
خصوصي نيز مجاز به مالکيت سيستم انتقال شده است .در بخش توزيع سازمانهاي ايالتي مالکيت  %95از سيستم توزيع را دارا
ميباشند .اما با هدف کاهش تلفات بخش توزيع ،خصوصيسازي بخش توزيع مورد هدف قرار گرفته است [.]275
کنترل شبکه قدرت اين کشور در چهار سطح انجام ميشود:
 مرکز ملي توزيع بار

3

 مرکز منطقهاي 4توزيع بار
 مرکز ايالتي توزيع بار
 مرکز ناحيهاي 5توزي بار
در کل 5 ،شبکه منطقهاي 31 ،شبکه ايالتي و  100شبکه ناحيهاي در هند وجود دارد .شبکههاي توزيع درون شبکههاي
ناحيهاي قرار دارند .بهرهبرداري از سيستم با هماهنگي بين مرکز توزيع بار منطقهاي و بهرهبردار بازار انجام ميشود [.]275
در سال  CERC ،2013جهت محاسبه قابليت اطمينان شبکه انتقال ،به  CEAفرمان تشکيل شوراي ملي قابليت اطمينان
داده است .اين شورا محاسبات ظرفيت کل را براي همه محورهاي انتقال تأييد خواهد کرد .اين شورا داراي نمايندگاني از
سازمانهاي مختلف است [.]271

1-State load Despatch Center
2-Power Grid Corporation of India Ltd.
3-National Load Dispatch Center
4-Regional
5-Area
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 -9-1سازمانهاي تحقيقاتي مرتبط با سيستم قدرت و پايايي
دولت هند ،موسسه تحقيقاتي سيستم قدرت 1را در سال  1960تأسيس نمود .اين سازمان تحت نظارت وزارت نيروي کشور
هند فعاليت ميکند .پروژههاي اين سازمان عمدتاً شامل موارد زير است:
 مشاوره به ساير سازمانها در زمينه سيستم قدرت
 توسعه و تحقيق :اين سازمان سهم عمدهاي در ارتقاي برنامهريزي ،بهرهبرداري و کنترل سيستم قدرت اين کشور
داشته است.
 تأييد محصوالت مرتبط با صنعت برق و اطمينان از کيفيت آنها

 -9-2فعاليتهاي انجام شده مرتبط با پايايي در حوزه توليد
در اين بخش به بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه پايايي بخش توليد در کشور هند پرداخته ميشود .در ابتدا
خالصهاي از وضعيت اين کشور در زمينه ظرفيت توليد ،ميزان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي در سالهاي اخير ارائه
ميشود .همچنين به طور اجمالي به نوﻉ ظرفيتهاي توليد اين کشور و درصد مشارکت هر کدام در ظرفيت کل اشاره ميشود
[.]276
بر اساس آمار مرکز مطالعات کانادا ( ،)CEAتا ماه مي سال  2014ظرفيت نصب شده اصلي متصل به شبکه توليد برق هند
 249گيگاوات بوده است .بر اساس آمار آژانس بين المللي انرژي ( )IEAبخش عمدهاي از ظرفيت توليد در بخش پرجمعيت
غربي کشور هند را نيروگاههاي با سوخت زغالسنگ و گاز طبيعي تشکيل ميدهند .تا ماه مي سال  2014نيروگاههاي با
سوخت زغالسنگ ،نيروگاههاي برقآبي و نيروگاههاي گاز طبيعي به ترتيب  16 ،59و  9درصد از ظرفيت کل را به خود
اختصاص دادهاند .همچنين ساير انرژيهاي تجديدپذير  13درصد و انرژي هستهاي  2درصد از ظرفيت کل را تشکيل ميدهند.
در کشور هند در دهه گذشته به دليل رشد سريع اقتصادي ،بخش صنعتي سهم عمدهاي را در مصرف برق داشته است [.]277
کشور هند بهويژه در ساعات پيک مصرف ،داراي کمبود شديد برق ميباشد و در بعضي مواقع ،نواحي خاصي ،ساعتها بيبرق
هستند .اين کشور از لحاظ تأمين سوخت براي نيروگاهها و همچنين زير ساخت انتقال و توزيع مناسب دچار مشکل است .تلفات
1-Central Power Research Institute
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شبکه برق بيش از حد باالست و سيستم از پايايي مناسبي برخوردار نيست .دولت به منظور رفع مشکل کمبود برق و همچنين
متنوﻉسازي منابع توليد ،برنامههايي براي اضافه کردن ظرفيتهاي توليد انرژيهاي تجديدپذير دارد .در حال حاضر برنامه پنج
سالهاي براي اضافه کردن  32گيگاوات ظرفيت بادي ،خورشيدي و زيستتوده و همچنين برنامهاي براي اضافه کردن 22
گيگاوات ظرفيت خورشيدي تا سال  2022در اين کشور وجود دارد [.]277
شکل  1-9مي زان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي ساالنه هند (بر حسب بيليون کيلووات ساعت) را براي سالهاي 1990
تا  2011نشان ميدهد.

شكل  :1-9نمودار تغييرات انرژي الكتريكي توليدي و مصرفي در هند []277

 -9-2-1قانونگذاري در حوزه پايايي
همه توليدکنندگان ميبايست برنامه خروج پيشنهادي واحدهاي خود براي سال آينده را به کميته برق منطقهاي ()RPC1
ارائه دهند .در اين برنامه نوﻉ واحد ،زمان پيشنهادي براي هر خروج و مدت خروج و ساير اطالعات مربوط به خروج مشخص
ميشود RPC .با استفاده از اين اطالعات يک برنامه خروج را براي سال آينده تهيه ميکند که در آن واحدها را به صورت بهينه
در نظر گرفته و استانداردهاي ايمني نيز رعايت ميشوند .پس از نهايي شدن اين برنامههاي خروج ،شرايط برقراري تعادل ميان
توليد و بار برآورده ميشود .برنامههاي خروج تعيين شده بصورت ماهانه توسط  RPCو با همکاري تمام سازمانهاي درگير

1-Regional Power Committee

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
332
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

بازبيني شده و اصالحات مورد نياز اعمال ميشود .توليدکنندگان همچنين بايد اتفاقات منجر به رعايت نشدن استانداردهاي
ايمني سيستم را به  RPCگزارش دهند [.]278
 -9-2-2ارزيابي پايايي
در برنامه چشمانداز ملي ( )NPPکشور هند در زمينه انرژي الکتريکي توجه زيادي به برنامهريزي ظرفيتهاي توليد شده
است .به منظور دستيابي به پايايي مناسب سيستم ،به ظرفيت رزرو کافي ،در هر دو صورت گردان و غيرگردان نياز است .در
برنامه ملي ،حد رزرو  5درصد براي سيستم در نظر گرفته شده است .به منظور برآورده ساختن اين حد رزرو ،اضافه نمودن
ظرفيتهاي جديد ضروري است [.]279
مرکز مطالعات برق کانادا ( )CEAمطالعات جامعي در رابطه با توسعه توليد انجام ميدهد .در برخي از اين مطالعات عملکرد
سيستم قدرت بصورت احتماالتي مدلسازي ميشود .در بررسي بار سيستم اندازه و تغييرات آن لحاظ ميشود .در مدلها
شاخصهاي پايايي  ENS ،LOLPو حد رزرو براي برنامه توسعه توان در نظر گرفته شده و هزينه کل حداقل ميشود .در
کشور هند تاکنون شاخص  ،LOLPيک درصد و  0/15 ،ENSبوده که در اين شرايط کشور با کسري شديد انرژي مواجه بوده
است .اما انتظار ميرود که اين کمبود با توجه به برنامههاي عمده کشور ،برطرف شود .شاخص  LOLPدر اياالت متحده به
عنوان يک کشور توسعه يافته  0/03درصد و در برخي از کشورهاي آسياي جنوبي  0/27درصد است .بنابراين پيشنهاد گرديده
است که براي کشور هند  0/2 LOLPدرصد و انرژي تغذيه نشده ( 0/05 )ENSدرصد در برنامهريزيها مد نظر قرار گيرد
[.]280
همانطور که در بخشهاي قبل اشاره شد بخش عمدهاي از سوخت مورد استفاده در نيروگاههاي هند را زغالسنگ و گاز
طبيعي تشکيل ميدهند .به نظر نميرسد که گاز توليدي از منابع گاز طبيعي هند در سالهاي بعد با رشد مواجه شوند چراکه
منابع بهرهبرداري شده جديد احتماال تنها ميتوانند کاهش توليد ناشي از به اتمام رسيدن برخي از منابع پيشين را جبران کنند.
در حال حاضر تقاضاي گاز طبيعي (که عمدتا صرف توليد برق ميشود) بيشتر از توليد داخلي بوده و بخشي از تقاضا از طريق
واردات تأمين ميشود .منابع زغالسنگ قادر به تأمين نياز اين سوخت در کشور هستند .با اين وجود منابع زغالسنگ داخلي به
تنهايي قادر نيستند نياز به سوخت براي توليد برق را برآورده کنند و بقيه کمبودها ميبايست از طريق واردات زغالسنگ و گاز
طبيعي جبران شود [.]281

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
333
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

در توسعه ظرفيتهاي توليد يکي از مسائل مهم تغييرپذيري انرژيهاي تجديدپذير است .به منظور حفظ پايايي سيستم،
متغير بودن انرژي توليدي توسط باد و خورشيد ميبايست مد نظر قرار بگيرد .با اين وجود اين مسأله به دليل وضعيت فعلي
سيستم قدرت هند به نسبت ساير کشورها از اهميت کمتري برخوردار است .شبکه برق هند از قبل نيز با تغييرات زياد مواجه
بوده است و به همين دليل مسأله تغييرپذيري انرژيهاي نو براي اين سيستم وضعيت جديدي به حساب نميآيد .البته اضافه
شدن مقدار گسترده از انرژيهاي تجديدپذير ميتواند مشکل تغييرپذيري را افزايش دهد .با اين وجود هزينه توسعه تکنيکها و
روشهاي مورد نياز براي مديريت اين تغييرپذيري نسبت به هزينه کل اضافه کردن ظرفيت توليد ناچيز است [.]282
موسسه تحقيقاتي مرکزي قدرت ( )CPRIهند نيز مطالعاتي در زمينه پايايي سيستم قدرت به انجام رسانده است [.]282
فهرست اين تحقيقات به شرح زير است:
 جايابي بهينه منابع توليد پراکنده و سوئيچهاي سکسيونر در شبکه توزيع براي بهبود پايايي سيستم
 مطالعه پايايي و پايداري سيستم قدرت با نفوذ باالي توليد بادي
 ارزيابي بهبود پايايي در شبکه توزيع
 بهبود پايايي ،امنيت و عملکرد بلند مدت ترانسفورمرهاي قدرت از طريق بهبود کيفيت روغن آنها
 مشاوره در پروژه اتوماسيون و اسکادا در نيروگاه برقآبي
اين سازمان سرويسهاي مشاورهاي زير را نيز در زمينه توليد ارائه ميدهد:
 پايش وضعيت و تستهاي شناسايي وضعيت عايق تجهيزات ولتاژ باال
 آناليز خرابي تجهيزات قدرت ولتاژ باال
 مطالعات نوسازي و افزايش عمر نيروگاي و حرارتي
 آناليز خرابي کابلهاي قدرت
 آناليز خرابي بانکهاي خازني
 سرويسهايي براي تشخيص و مکانيابي تخليه جزئي در تجهيزات مانند ترانسفورماتورها و خازنها با استفاده از
تکنيکهاي آکوستيک []282
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 -9-2-3بهبود پايايي
در حال حاضر کشور هند فاقد ساختار برق ايمن بوده و بخش زيادي از کشور دچار کمبود برق در ساعات پيک ميباشد .اين
کمبود عمدتا به دليل مديريت نامناسب در بخش قدرت در بلندمدت بوده است ،چراکه سيستم قدرت به جاي اينکه به صورت
اقتصادي بهرهبرداري شود به صورت دولتي و سياسي اداره شده است [ .]282مشکالت ناشي از اين سياست شامل تلفات زياد
سيستم ،اوضاﻉ نامناسب سازمانهاي حوزه سيستم قدرت و عدم سرمايهگذاري کافي در اين حوزه ميباشد .قدم اول در
ايمنسازي شبکه قدرت الکتريکي ،تجديد ساختار سيستم است .خصوصيسازي صنعت برق هند ضروري است چرا که اين کار
باعث رشد سرمايهگذاري در اين صنعت خواهد شد .عامل موثر ديگر که ميتواند بخشي از نياز به نصب ظرفيت جديد را برطرف
سازد ،مديريت مصرف است .مديريت مصرف ميتواند با تغيير تعرفههاي برق به انتقال بار از ساعات پيک به ساعات کمباري
کمک کند .همچنين بهبود عملکرد نيروگاههاي هند ميتواند بازدهي حرارتي آنها را از  29درصد به  35تا  42درصد افزايش
دهد .با اين کار بخشي از نياز به واردات سوخت برطرف ميشود .با افزايش اتصاالت و ارتباطات الکتريکي با کشورهاي همسايه
غني از نظر توليد برق مانند نپال و بوتان ميتوان بخشي از انرژي الکتريکي مورد نياز هند را تأمين کرد [.]283
پتاسيل انرژي برقآبي در هند بسيار باالست اما افزايش سرمايهگذاري در اين زمينه دشوار است و تنها ايجاد و توسعه مقدار
محدودي ظرفيت برقآبي جديد امکانپذير است .پروژههاي گستردهتر نيروگاه برقآبي داخلي هند براي راهاندازي به زمان
بيشتري نياز دارند .بخشي از انرژي حاصل از ظرفيتهاي برقآبي کشورهاي نپال و بوتان ميتوانند براي نياز هند مورد استفاده
قرار گيرند .انرژيهاي تجديدپذير نيازمند هزينه به نسبت بااليي است و براي کشورهاي در حال توسعه مانند هند که براي
سرمايهگذاري داراي محدوديتهاي زيادي هستند اين کار دشوار است .ظرفيت کنوني انرژي تجديدپذير هند بسيار کم است و
با وجود عالقه اين کشور به افزايش اين ظرفيتها ،به نظر نميرسد که در سالهاي آينده افزايش چشمگيري در اين زمينه
حاصل شود [ .]284با اين وجود در راستاي گسترش ظرفيتهاي توليد ،کشور هند عالقه زيادي به افزايش ظرفيت انرژيهاي
تجديدپذير نشان داده است .اين کشور حتي يک وزارت را فقط به انرژيهاي تجديدپذير ( )MNRE1اختصاص داده و برنامهها
و ماموريتهاي زيادي در رابطه با انرژيهاي تجديدپذير و پايا دارد [.]284

1-Ministry of New and Renewable Energy
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دولت اعالم کرده است که در قالب برنامه ملي ،برنامههايي با اهداف توسعه انرژيهاي تجديدپذير و مديريت سمت تقاضا
( )DSM1در دستور کار خود قرار داده است .يکي از اين برنامهها ماموريت ملي انرژي خورشيدي ( )NSM2براي تأمين  20هزار
مگاوات ظرفيت خورشيدي تا سال  2022و برنامه ديگر ماموريت ملي افزايش بازدهي انرژي براي صرفهجويي  10هزار مگاوات
از مصرف تا سال  2020است .برنامههاي ديگري نيز براي رفع کمبود برق و بهبود پايايي سيستم وجود دارد .در برنامهريزي
توسعه توليد در کشور هند از شاخصهايي براي آناليز سناريوهاي مختلف استفاده ميشود .اين شاخصها ميتوانند در سه حوزه
اقتصادي ،پايايي و اثرات زيستمحيطي دستهبندي شوند .در زمينه پايايي برنامهريزيها با هدف افزايش پايايي با در نظر گرفتن
شاخصهايي مانند  SAIFI ،SAIDIو درصد تقاضاي تأمين شده انجام ميشود [.]283
کشور هند تا سال  2009داراي  19راکتور هستهاي در حال بهرهبرداري با ظرفيت حدود  4000مگاوات بوده که در حدود 2
درصد از ظرفيت کل را شامل ميشود .به عالوه چهار راکتور هستهاي در حال ساخت بوده و  33راکتور ديگر در مرحله
برنامهريزي و پيشنهاد هستند .مطابق برنامهريزيها کشور هند به دنبال دستيابي به ظرفيت هستهاي  20گيگاوات تا سال 2020
و ظرفيت  63گيگاوت تا سال  2032است .همچنين هدف اين است که تا سال  25 ،2050درصد از ظرفيت کل را انرژي
هستهاي تشکيل دهد [.]284
شرکت  ABBچندين پروژه براي بهبود وضعيت پايايي شبکه برق هند به انجام رسانده است .فعاليتهاي انجام شده در
زمينه بهبود پايايي سيستمهاي نيروگاهي به پيادهسازي و اصالح سيستمهاي کنترلي و پايش نيروگاهها مربوط ميشوند .به
عنوان نمونه در سال  2010شرکت  ABBبه بهبود سيستم کنترلي نيروگاه برقآبي سراور با ظرفيت  1450مگاوات به منظور
دستيابي به پايايي بيشتر پرداخت ،چرا که سيستم کنترلي پيشين ديگر داراي کارايي قابل قبولي نبوده و پايش و بهرهبرداري
نيروگاه با دشواريهايي روبرو بود [.]284

1-Demand-side management
2-National Solar Mission
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 -9-3فعاليتهاي انجام شده مرتبط با پايايي در حوزه انتقال
منابع انرژي طبيعي (مانند زغالسنگ ،نفت ،گاز ،باد ،خورشيدي و زيستتوده) براي توليد برق در هند به صورت ناهمگون
توزيع شدهاند و در مناطق خاصي متمرکز هستند .به عالوه توزيع منابع انرژي و مراکز مصرف نامتعادل است .اين مسئله موجب
نياز به شبکه انتقال طوالني ،فشارقوي و بين ايالتي شده است [.]284
تا سال  ،2013مجموﻉ طول خطوط  270.000کيلومتر بوده است که  %40از اين خطوط ولتاژ  AC 400 kVدارند .ولتاژ
 765 kVبيشترين سطح ولتاژ اين منطقه است؛ اما به دليل افزايش نياز به خطوط انتقال طوالني و براي اشغال حريم کمتر
براي استفاده از سطوح ولتاژي باالتر برنامهريزي شده است .با اين وجود ،استفاده از تکنولوژيهاي جديد براي افزايش ظرفيت
خطوط ،پايايي سيستم و بهينهسازي کاربرد منابع ارزشمند مانند نيروي کار انساني نيز برنامهريزي شده است ،مانند استفاده از
جبرانسري با استفاده از تريستور ،خطوط با بارگذاري امپدانس مشخصه ،هاديهايي با ظرفيت باال و خطوط چند مداره .خطوط
 HVDCنيز در اين کشور وجود دارد که در سطوح ولتاژي  500 kVو  200 kVکار ميکنند.
شبکه برق هند از شبکههاي جزيرهاي به سيستم يکپارچه در سطح ايالتي ،با تشکيل واحد برق ايالتي ،1در سال  1940تبديل
شد .در سال  ،1964با هدف انجام برنامهريزي بخش برق به صورت هماهنگ و در مقياس گسترده ،يکپارچه کردن شبکههاي
ايالتي و کاربرد بهينه منابع کشور به پنج بخش الکتريکي منطقهاي تقسيم شد :قسمت شمالي ،غربي ،جنوبي ،شرقي و شمال
شرقي .در حال حاضر تالش ميشود که اين شبکههاي منطقهاي که پيش از اين به صورت آسنکرون بهرهبرداري ميشدند،
يکپارچه شوند و کل شبکه هند قرار است تا سال  2014بهصورت سنکرون بهرهبرداري شود.
شبکه هند در حال حاضر به صورت سنکرون به بوتان متصل است و ارتقاي اتصال بين اين دو اين کشور برنامهريزي شده
است .همچنين طرح اتصال بين هند و نپال ،هند و بنگالدش ،هند و سريالنکا نيز در حال پيادهسازي است .اين اتصاالت
تشکيل شبکه آسياي جنوبي را تسهيل خواهد کرد.
گزارش آژانس بينالمللي انرژي چالشهايي که صنعت برق اين کشور با آن روبروست ،شرح داده است .اين چالشها شامل
ساختار بهتر و کاراتر براي شرکتهاي مختلفي که در صنعت برق مشارکت دارند ،سرمايهگذاري مالي ،نهادهاي مديريتي و
قيمتگذاري است [.]285
1-State Electricity Board
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 -9-3-1قانونگذاري در حوزه پايايي
هند و اتحاديه اروپا روابط چند جانبهاي در سالهاي اخير در زمينههاي مختلف برقرار کردهاند .روابط بين هند و اتحاديه
اروپا در زمينه انرژي توسط واحد انرژي اروپايي -هندي مديريت ميشود .بر اساس تفاهمات اين دو ،تبادالت منظمي در زمينه
امنيت انرژي انجام خواهد شد.
تجربه اتحاديه اروپا و نيز بهترين اقداماتي که در زمينه انرژي اتخاذ نمودهاند ميتواند به عنوان ورودي براي مطالعات امنيت
انرژي هند به کار رود .به همين دليل ،اتحاديه اروپا پيشنهاد برگزاري کارگروهي براي بحث و فراهم کردن زمينه همکاري در
رابطه با فناوريها ،فرايندها و جنبههاي تجاري نموده است [.]286
کتابچهاي براي فراهم کردن پيشزمينهاي براي شرکتکنندگان ارائه شده است که از آن به عنوان مرجع اين گزارش
استفاده شده است .در رابطه با قانونگذاري سيستم انتقال ،شوراي قانونگذاري صنعت برق در سال  2009و  2010مکانيزم
قانونگذاري جديدي را آغاز کرد و قوانين جديدي مانند قوانين دسترسي بلند مدت آزاد به سيستم انتقال بين ايالتي ،اتصال و
تقسيم هزينههاي بين ايالتي تصويب کرد .در پي تصويب اين قوانين مشکالتي در زمينه پيادهسازي چند پروژه احداث خطوط
انتقال و نيز بهرهبرداري سيستم ايجاد شد .به همين دليل شورا براي تصويب قوانين جديدي در زمينه برنامهريزي سيستم
انتقال ،تقسيم هزينهها و اختصاص ظرفيت نسخه پيشنويس قوانين را براي کسب نظرات قسمتهاي مختلف منتشر کرد.
در اين گزارش بررسي ارتباط بين پايايي شبکه و در واقع گرفتگي در خط انتقال با هزينههاي شبکه و معيارهاي برنامهريزي
بررسي شده است [.]287
 -9-3-2ارزيابي پايايي
بهرهبردار بر اساس قانون صنعت برق هند ،شرکتهاي بهرهبردار سيستم انتقال گزارش وقوﻉ خرابي در شبکه انتقال را بايد
به صورت ساالنه به مرجع برق مرکزي (وزارت نيرو) ارسال کنند .مرجع برق مرکزي در نهايت جلسهاي با حضور همه
متخصصين و نمايندگان مراکز تحقيقاتي و شرکتهاي برق مختلف برگزار ميکند و در آن راهکارهاي کاهش قطعيها را
بررسي ميکند [.]288
از طرفي در رابطه با قطعيهاي اصلي در سيستم ،وزارت نيرو کميتهاي را تشکيل ميدهد که وظيفه آنها بررسي علل وقوﻉ
حادثه و توصيه کردن اقدامات بعدي براي جلوگيري از حوادث مشابه است .مرجع نمونهاي از گزارش اين کميته در ارتباط با
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قطعي سراسري در ناحيه شمالي ،شرقي و شمال شرقي هند در سال  2012است .در اين خاموشي سراسري حدود MW

 48000از بار اين نواحي قطع شده است [.]289
مرجع برق مرکزي گزارش مشابهي در رابطه با وقوﻉ حادثه در برجهاي انتقال منتشر کرده است [.]289
شرکت  PGCILگزارشي در رابطه با پيشبيني توليدات پراکنده و نيازهاي آنها در شبکه انتقال انجام داده است و به
بررسي نحوه تأمين سرمايه الزم براي ارتقاي شبکه پرداخته است [.]290
 -9-3-3بهبود پايايي
در ادامهي توصيهي کميته بررسي وقوﻉ خاموشي سراسري در سال  ،2012وزارت نيرو کارگروهي براي بررسي شرايط
سيستم در هن گام وقوﻉ اضطرار در شبکه قدرت تشکيل داد .اين کارگروه تحليل رفتار سيستم در شرايط نرمال و اضطرار،
بررسي فلسفه عملکرد رلههاي حفاظتي ،بررسي طرحهاي عملکرد جزيرهاي و گزينههاي استفاده از تکنولوژي را براي ارتقاي
عملکرد شبکه انجام داد .آنها انجام تحليلهاي منظم و شبيهسازي از شرايط شبکه را براي بار فصلهاي مختلف ضروري
شمردند .همچنين انجام تحليلهاي پايداري بههنگام با استفاده از سيستم اسکادا براي بررسي ظرفيت سيستم انتقال توصيه شد.
ازآنجاييکه در برنامههاي جزيرهاي ساختن شبکه هند ،نقاط زيادي براي جداسازي تعيين شده بودند ،اين کارگروه عدم
امکان جداسازي سنکرون را تشخيص داد و بنابراين طرحهاي جايگزين جزيره سازي ارائه داده است.
اين کارگروه استفاده از معيار پايداري باالتري را براي بهرهبرداري سيستم پيشنهاد داده است .بر اساس قانون فعلي مرجع
برق مرکزي معيار  N-1براي برنامهريزي ارتقاي سيستم انتقال توصيه شده است .البته بنا بر مطالعات اين گروه تفاوت اين دو
معيار بهرهبرداري و برنامهريزي منجر به خروج تعدادي از منابع تأمين توان خواهد شد که چندان نتيجه مناسبي نخواهد داشت.
ساير توصيههاي اين گروه در مرجع [ ]290ارائه شده است.
شبکه هند از ساختار بازار انحصاري به نوﻉ رقابتيتر اما تحت نظارت تغيير کرده است؛ بنابراين بخش صنعت برق هند با
موجي از تغييرات شامل افزايش ظرفيت انتقال و توليد ،تعداد شرکتکنندگان ،ظهور قسمت دسترسي آزاد و تبادالت توان،
يکپارچه شدن شبکه و رشد توليدات تجديدپذير مواجه بوده است .در اين بين ،نياز به شبکه هوشمند بسيار واضح شده است .در
اينجا تعدادي از اقداماتي که در زمينه هوشمند سازي شبکه انتقال هند صورت پذيرفته است بهطور خالصه ارائه ميگردد:
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 بهکارگيري واحد اندازهگيري فازوري (PMU) 1و سيستم پايش سراسري
سيستم قدرت هند رشد پيوستهاي را بهخصوص در دو دهه گذشته تجربه کرده است .با رشد اين شبکهها ،پيچيدگيهايي به
دليل تغيير جهت عبور توان ،تغييرات گسترده در عرضه و تقاضا و سطح اتصال کوتاه ايجاد شده است؛ بنابراين ،رشد پيچيدگي
در شبکه هند نيازمند آگاهي بيشتري نسبت حوادث شبکه و نيز داشتن تصوير جامعي از کل شبکه به صورت بههنگام در مرکز
کنترل است .براي بررسي سالمت شبکه بهصورت بههنگام ،اندازهگيري زواياي ولتاژ ضروري خواهد بود [.]290
سيستم مديريت انرژي و اسکاداي موجود تنها قابليت پايش وضعيت سيستم را در حالت دائمي دارد .اندازهگيريهاي انجام
شده با استفاده از  PMUمنجر به اندازهگيري ديناميکي و در نتيجه اتخاذ اقدامات کنترلي مناسب ميشود.
بنابراين سازمان  PGCILدر پروژه  WAMSآزمايشي خود ،نه  PMUنصب نموده است WAMS .شامل PMUها،
مجموعه جمعآوري دادههاي فازوري ،ابزارهاي ارائه تصوير از شبکه ،ماژولهاي تحليلي و کاربردي و مجموعه داده ميشود.
 WAMSامکان فرمولبندي اندازهگيريهاي بههنگام از حاالت کلي شبکه (URTDSM) 2را براي بهرهبرداري پيشرفته
سيستم فراهم ميکند [.]291
 مرکز مديريت تجهيزات شبکه انتقال ملي
شرکت  PGCILپروژه مرکز مديريت تجهيزات شبکه انتقال ملي  (NTAMC)3را براي پاسخ به چالشهاي فني و
اقتصادي انجام داده است .چالشهاي فني شامل نياز به هماهنگي بيشتر در اتصال سنکرون بين شبکههاي منطقهاي ،تأخير
بين سيستمهاي اليهاي بهرهبرداري و جمعآوري اطالعات در پستها بهصورت جداگانه است .بهعالوه ،داليل اقتصادي مانند
افزايش هزينههاي انساني در مقابل کاهش هزينههاي سيستمهاي مخابراتي و ابزارهاي فناوري اطالعات فرصتي براي
مديريت پستها با تکنولوژيهاي جديد و بدون دخالت انسان ايجاد کرده است [.]290
بنابراين ،يکي از برنامههاي شرکت  PGCILاين است که مراکز کنترلي کامپيوتري به همراه سيستمهاي مخابراتي و
تطابق با قسمتهاي مختلف پست براي ايجاد بهرهبرداري مرکزي و از راه دور و حتي کنترل و پايش سيستم انتقال پياده شود.
هدف از اين پروژه اين است که هزينههاي بهرهبرداري و زمان خاموشي شبکه کاهش يابد و عمر تجهيزات افزايش يابد [.]292

1-Phasor Measurement Unit
2-Unified Real-Time Dynamic State Measurements
3-National Transmission Asset Management Centre
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بهرهبرداري از پست قرار است از مراکز کنترل متمرکز يعني NTAMCها انجام شود .نه مرکز منطقهاي مديريت تجهيزات
انتقال تعمير و نگهداري پستها را هماهنگ ميکنند و بهعنوان پشتيباني براي  NTAMCعمل ميکنند .فعاليتهاي تعمير و
نگهداري از طريق درگاه خدمات تعمير و نگهداري 1انجام ميشود بهطوري که هر درگاه تعميرات  4-3پست را در اطراف خود
در هماهنگي با مرکز منطقهاي مديريت تجهيزات انتقال انجام ميدهد.
تاکنون شرکت  PGCILنقش مديريت پروژههاي پياده کردن فناوريهاي هوشمند را بر عهده داشته است .اين شرکت
پروژه آزمايشي نصب سيستم  WAMSرا در چهار منطقه انجام داده است .در حال حاضر در شبکه هند  PMU 40در حال کار
هستند .باهدف پيادهسازي کامل تکنولوژي  WAMSدر هند ،طرح سيستم  URTDSMبراي يکپارچهسازي شبکههاي
مرکزي و ايالتي انجام شد [.]293

 -9-4فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توزيع
بخش توزيع در کشور هند ضعيفترين بخش زنجيره تأمين توان در اين کشور است .مهمترين مشکل اين بخش وجود
تلفات  %30است که به دليل برق دزدي ،اندازهگيري ضعيف و وضعيت مالي نامناسب شرکتهاي توزيع است .به همين دليل
شرکتهاي توزيع قادر به تأمين سرمايه الزم براي ارتقاي کيفيت شبکه خود نبودهاند .با اين وجود ،پس از تجديد ساختار
سازمانهاي ايالتي انرژي الکتريکي )SEB( 2توجه بيشتري به بخش توزيع شده است .همچنين اقدامات جديدي براي کاهش
تلفات فني و تجاري همراه با ساختار قانونگذاري معيني صورت گرفته است .قانون برق  ،2003سياست ملي انرژي الکتريکي
سال  2005و سياست تعرفه ملي قوانين جديدي است که به قانونگذاري بخش توزيع مرتبط است و هدف از آن ايجاد رقابت
در سطح توزيع و افزايش خدمات به مشترکين نهايي است [.]293
دولت سرمايهگذاريهاي بسياري را در بخش توزيع با طرح  APDRPو RGGVY3انجام داده است .هدف از اين برنامهها
تأمين توان براي همه و نيز کاهش تلفات به سطحي معادل  %15در کشور است .اخيراً فعاليت بخش خصوصي در سيستم توزيع
اين کشور مورد حمايت قرارگرفته است [.]294

1-Maintenance Service Hubs
2-State Electricity Board
-3اين برنامهها در بخشهاي بعدي شرح داده خواهد شد.
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 -9-4-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در آينده شرکتهاي توز يع در هند موظف به تغيير ساختارها و استانداردهاي مرتبط با پايايي سيستم خود خواهند بود .يکي
از محركهاي کليدي براي تغييرات بخش توزيع ،قانون برق سال  2003بوده است که گروه نظارت بر برق ايالتي ( )SERCرا
ملزم داشته است که استانداردهاي عملکردي شرکتهاي توزيع را معين کند .اين سازمان بايد جريمه و پاداش پرداختي را به
قسمتهايي که سرويس با خدمات معيني دريافت ننمودهاند ،معين کند .با خصوصي شدن بخش توزيع ،اهميت اين استانداردها
واضحتر خواهد شد .همچنين طرحهاي قيمتگذاري جديدي با عنوان تعرفه با مبناي دسترسپذيري 1و تبادالت بدون
زمانبندي 2مبناي خوبي براي اجراي استانداردهاي شبکه است [.]295
 -9-4-2ارزيابي پايايي
موسسه تحقيقاتي سيستم قدرت هند داراي پروژهاي با عنوان ارتقاي ارزيابي قابليت اطمينان در سيستم توزيع است [.]296
 -9-4-3بهبود پايايي
وزارت نيروي کشور هند ،برنامه  R-APDRPرا در برنامه پنجساله توسعه خود در سال  2003تصويب کرد .تمرکز اين
برنامه بر کاهش تلفات ،تأسيس سيستمهاي خودکار و پايا براي جمعآوري دادههاي اندازهگيري و بهکارگيري فناوري اطالعات
در محاسبات الکتريکي ،برداشت اطالعات از مشترکين و تقويت شبکه توزيع تمرکز داشته است [ .]295اين پروژه تا سال 2008
به نتايج زيردست يافته بود [:]295
 571 پروژه تحت اين طرح پياده شده است .تلفات تا حدود  %20کاهش داده شده است.
 کارايي قيمتگذاري و صدور قبض در سطح ملي از  %68در سال  2002به  %71در سال  2007افزايش يافته
است.
در برنامه  11اين طرح مورد تغيير قرار گرفت و هدف از پيادهسازي آن کاهش تلفات به  %15قرار گرفت .اين طرح داراي دو
قسمت بوده است که عبارتاند از [:]296

1-Availability based Tariff
2-Unscheduled Interchange
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 قسمت اول :فراهم کردن دادههاي اوليه شامل وضعيت خدمترساني به مشترکين (شاخصهاي قابليت اطمينان)،
نقشه گذاري  ،GISاندازهگيري در فيدرها و ترانسفورماتورهاي توزيع و ثبت داده و سيستمهاي  SCADAو
مديريت سيستم توزيع  DMSبراي شهرهاي بزرگ.
 قسمت دوم :تقويت و يا تعويض پستهاي سطح  ،11 kVترانسفورماتورها ،تعمير و تعويض خطوط  11kVو
نصب بانکهاي خازني []294
شرکتهاي توزيع کشور هند تحت حمايت طرح  APDRPتوانستهاند از طريق استفاده از فناوري اطالعات و اتوماسيون به
اهداف زيردست يابند:
 فهرست بندي مشترکين و پايگاه داده  :GISشرکتهاي توزيع توانستهاند از اين طريق و با اندازهگيري توان
ارسالي در پستها و فيدرهاي  11 kVو مقايسه آن با آنچه مشترکين مصرف نمودهاند ،تلفات برق را شناسايي و از
برق دزدي جلوگيري کنند.
 محاسبات و وارسي انرژي :محاسبات انرژي و مصرف و نيز قابليت وارسي آن به شرکتهاي توزيع کمک ميکند
تا قادر باشند بين اقدامات کاهش تلفات اولويتبندي کنند.
 پايش قابليت اطمينان در سيستم توزيع قدرت :با استفاده از فهرست بندي مشترکين ،شرکتهاي توزيع قادر
خواهند بود شاخصهاي قابليت اطمينان را محاسبه کنند و به عنوان معياري از رضايت مشترکين ارائه کنند.
 سيستمهاي کنترل نظارتي و جمعآوري داده ( :)SCADAسيستم  SCADAاي که به خوبي طراحي شده باشد
نه تنها به شرکت توزيع کمک ميکند تا کيفيت خدمات الکتريکي خود را ازلحاظ پايايي و امنيت افزايش دهد بلکه
به کاهش هزينهها و دستيابي به رضايت بيشتر مشترکين و درنتيجه حفظ آنها نيز کمک ميکند [.]294
 اتوماسيون توزيع :اتوماسيون توزيع در سطح باالتري نسبت به  SCADAو با استفاده از سيستمهاي ارتباطي
ميتواند به جمعآوري داده از مشترکين کمک کند .گرچه در حال حاضر اتوماسيون تنها در سطح پستها انجام
شده است.
 سيستمهاي مديريت خروجي :پيادهسازي اين سيستمها يکي از اهداف شرکتهاي توزيع بوده است .اين سيستمها
ميتوانند اطالعاتي در مورد خروجيها و نيز ناحيه مورد پوشش آنها بدهد.
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 برنامهريزي کارا :با استفاده از جمعآوري اطالعات و نيز دريافت ديد کلي نسبت به سيستم توزيع ،شرکتهاي
توزيع قادر خواهند بود پيشبيني بار دقيقتر و نيز انتخاب نقاط مهم سيستم را انجام دهند و به اين ترتيب مبنايي
درست براي برنامهريزي شبکه خود داشته باشند [.]296
عالوه بر طرح  ،APDRPوزارت نيروي هند طرح  RGGVYرا با هدف برقرساني به روستاها و مناطقي که تاکنون
دسترسي به انرژي الکتريکي نداشتهاند ،دنبال کرده است [.]295
تاکنون ،منابع مالي شرکتهاي توزيع براي هرگونه تغيير در سيستم توزيع خود شامل موارد زير بوده است:


طرح APDRP

 طرح ]11[ RGGVY
 سازمان تأمين مالي توان

1

1-Power Finance Corporation, http://www.pfcindia.com/Content/Corporate_Mission.aspx
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1

همچنين بانکهاي جهاني مانند بانک توسعه آسيا و بانک ژاپن نيز منابع مالي توسعه شبکه را در تعدادي از ايالتها فراهم
کردهاند.
اخيراً وزارت نيروي کشور هند 14 ،طرح آزمايشي شبکههاي هوشمند را پيادهسازي نموده است .اين پروژهها بيشتر در مرحله
دريافت پيشنهاد است ،گرچه هدف کلي پروژه و ناحيه پيادهسازي آن مشخص است .پيشرفتهاي اخير اين پروژهها در مرجع
[ ]296آمده است .شبکههاي هوشمند در هند با هدف کلي جلوگيري از حجيمتر شدن شبکه و افزايش کارايي شبکه،
بهکارگيري انرژيهاي نو ،استفاده از خودروهاي الکتريکي و کاهش تلفات الکتريکي در سيستم توزيع پيادهسازي ميشود .در
نقشه راه شبکه هوشمند اين کشور تأمين توان با پايايي باال از اهداف شبکههاي هوشمند عنوان شده است [.]296

1-Rural Electrification Corporation Limited,http://www.recindia.nic.in/orgsetup.html
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 10فصل دهم :فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در کشور
ترکيه
مقدمه
در سال  2012کل ظرفيت توليد ترکيه  56.1ميليون کيلووات و کل توليد آن  228بيليون کيلووات ساعت بوده است .توليد و
مصرف برق در اين کشور به علت تجديد ساختار صنعت برق پس از سالهاي  1990گسترش يافته است ،بهگونهاي که طي
سالهاي  2001تا  2011مصرف برق در ترکيه بيش از  %90افزايش يافته است .منابع سوخت فسيلي و نيروي برق آبي منابع
اصلي توليد برق در ترکيه هستند .سهم سوختهاي فسيلي در توليد برق  %73و سهم توليدات برق آبي نزديک  %27است و در
راس تمامي منابع انرژي ،گاز طبيعي با  ،%45بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است .اگرچه ترکيه در حال حاضر نيروگاه
هسته اي ندارد ،اما دولت در پي آن است که با نصب يک نيروگاه اتمي بتواند تنوﻉ بيشتري در منابع توليد برق خود ايجاد کند
[.]297
در گذشته مرجع قدرت برق ترکيه  TEK1که يک شرکت دولتي با ساختار عمودي يکپارچه بود ،تمامي بخشهاي توليد
انتقال و توزيع برق را کنترل ميکرد .اين ساختار تا قبل از سالهاي  1980که زمان وقوﻉ تغييرات گستردهي ساختاري در
اقتصاد ترکيه بود ادامه داشت .در سال  1984دولت اولين قانون مربوط به حضور سرمايهگذاران و شرکتکنندگان خصوصي در
اين صنعت را به تصويب رساند و پس از آن در سال  1993اقدام به تفکيک بخشهاي صنعت برق و خارج کردن آن از ساختار
عمودي يکپارچه کرد .در اين سال با تصميم شوراي وزراي ترکيه ،شرکت  TEKبه دو شرکت دولتي  TEAS2و TEDAS3

تقسيم شد [.]297

1-Turkish Electricity Authority
2-Turkish Electricity Generation and Transmission Corporation
3-Turkish Electricity Distribution Company
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در سال  2001دولت ت رکيه با به اجرا رساندن قوانين بازار برق قدم مهمي در تغيير ساختار صنعت برق برداشت .طبق اين
قانون  TEASبه چهار شرکت مجزاي توليد ،انتقال ،توزيع و بازرگاني تفکيک شد .اين شرکتها به ترتيب عبارتند از EUAS1

 .TETAS4 ،EDAS3 ،TEIAS2 ،هدف از تفکيک آن بود که در نهايت شرکتهاي توليد و بازرگاني خصوصي شوند [.]298
ترکيه در بحث بازار رقابتي عمده فروشي و خرده فروشي برق بسيار فعال بوده است و برنامهريزي کرده است که تا سال
 2015اين بازارها براي تمامي مصرفکنندگان باز و قابل شرکت باشد .عالوه بر اين ،تغيير مهم ديگري که بر مصرفکنندگان
تاثير زيادي داشته است آن است که هرگونه يارانه از تعرفهي برق مصرفکنندگان برداشته شده و تعرفهها کامال واقعي و
منعکس کنندهي هزينههاي توليد ،انتقال و توزيع است [.]299
در سال  2001عالوه بر تاسيس چهار شرکت ذکر شده ،مرجع تنظيم مقررات بازار انرژي ترکيه نيز تاسيس شدEMRA5 .

به عنوان تنظيم کنندهي بازار برق وظايف زير را بر عهده دارد:
 صدور مجوز هر گونه فعاليتي در بازار برق
 تعيين و تاييد کردن تعرفههاي بازار
 تعيين حدود صالحيت شرکت در بازار
 همکاري در تهيه و تنظيم پيشنويس قوانيني که مرتبط به بازار برق هستند
 حل اختالفات بازار
 وضع جريمه براي تخطي از قوانين بازار
در حال حاضر بزرگترين توليد کنندهي برق در ترکيه شرکت دولتي  EUASاست .سهم اين شرکت در توليد برق %50
است .ما بقي برق مورد نياز از توليدکنندگان مستقل و خصوصي تامين ميشود .ورود سرمايهگذاران خصوصي به بخش توليد
برق به آرامي صورت گرفته است .در اولين مرحله در سال  1984دولت اجازه داد که بخش خصوصي با قراردادهاي نوﻉ TOR6

1-Electricity Generation Company
2-Turkish Electricity Transmission Company
3-Turkish Electricity Distribution Company
4-Turkish Electricity Trading and Contracting Company
5-Energy Markets Regulatory Authority
6-Transfer of Operating Rights
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وارد بخش توليد برق شود .بعد از آن به ترتيب در سالهاي  1994و  1997با قراردادهاي  BOT1و  BOO2اولين نسل از
نيروگاههاي خصوصي ساخته شد .اين سه نوﻉ قرار داد در واقع قراردادهايي بودند که به سرمايهگذاران اجازه ميدادند با
حمايتهاي دولتي ،نيروگاه خصوصي تاسيس و يا بهرهبرداري کنند .بعد از سال  2001با وجود قوانين تازه وضع شدهي بازار آزاد
برق و تاسيس رگوالتوري براي اين بازار ،رفته رفته فضا براي حضور نيروگاههاي خصوصي بدون حمايت دولت نيز فراهم
گرديد .تا جايي که هم اکنون در حدود نيمي از توليد برق در ترکيه توسط نيروگاههاي خصوصي انجام ميگيرد [.]300
همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد ،شبکهي انتقال ترکيه در اختيار شرکت دولتي  TEIASاست .بخش توزيع نيز در
اختيار شرکت دولتي  TEDASميباشد .البته بخش توزيع به  21ناحيه تقسيم مي شود که  13ناحيه آن به وسيلهي شرکتهاي
خصوصي تحت نظارت و زير مجموعه  TEDASگردانده ميشود .در برنامهريزيهاي نزديک قرار است ساير  8ناحيه توزيع نيز
به وسيلهي شرکتهاي خصوصي بهرهبرداري شود .البته اين بدان معنا نيست که  TEDASموجوديت خود را از دست ميدهد،
بلکه همواره مالک تجهيزات توزيع خواهد بود [ .]300در نمودار زير به صورت خالصه چهار بخش مهم در صنعت برق ترکيه
توضيح داده شده است [.]301

EUAS

TETAS

TEDAS

شرکت دولتي داراي 98

تنها شرکت دولتي مالک

شرکت دولتي بازرگاني و

شرکت دولتي توزيع در 8

نيروگاه با مجموﻉ ظرفيت

خطوط انتقال

مبادالت عمده فروشي و

ناحيه

توليد  24گيگاوات

داراي 48760کيلومتر خط

واردات و صادرات برق

 13شرکت خصوصي

BOO,BOT,TOR

انتقال و  1317پست

تحت نظارت TEDAS

ترانسفورماتور

فعاليت ميکنند..

 55نيروگاه با مجموﻉ
ظرفيت  9گيگاوات
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مچموﻉ GW 53

1-Build Operate Transfer
2-Build Own Opertate
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در ترکيه دو مرجع قانونگذاري در حوزهي برق وجود دارد .اولين مرجع  EMRAاست که همانطور که اشاره شد يک مرجع
مستقل قانون گذاري و نظارت بر بازار برق است که وظيفه دارد فضاي رقابتي بازار را حفظ نمايد .مرجع قانونگذاري ديگر
وزراتخانهي انرژي و منابع طبيعي است که قوانين ،سياستها و برنامههاي مربوط به انرژي را با همکاري ساير نهادها و
شرکتهاي خصوصي و دولتي مرتبط ،آماده و پياده سازي ميکند.
در ترکيه مرجع يا نهاد که مسئول قابليت اطمينان سيستم باشد وجود ندارد .اما از لحاظ قانوني شرکت ملي انتقال TEIAS

مسئوليت حفظ قابليت اطمينان سيستم مطابق با استانداردهاي جهاني را بر عهده دارد .اين شرکت همچنين موظف است قابليت
اطمينان شبکه را بههنگام پايش کند و در صورت نياز با خريد سرويسهاي جانبي قابليت اطمينان را حفظ نمايد [ .]301از جمله
فعاليتهاي  TEIASبراي حفظ قابليت اطمينان و امنيت شبکه ميتوان به تدوين و اجرايي کردن دو استاندارد کيفيت و قابليت
اطمينان منابع سيستم انتقال 1و نظام نامهي شبکهي سراسري 2اشاره نمود [.]300

 -10-1فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توليد
در اين بخش به بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه پايايي بخش توليد در کشور ترکيه پرداخته ميشود .در ابتدا
خالصهاي از وضعيت اين کشور در زمينه ظرفيت توليد ،ميزان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي در سالهاي اخير ارائه
ميشود .همچنين به طور اجمالي به نوﻉ ظرفيتهاي توليد اين کشور و درصد مشارکت هر کدام در ظرفيت کل اشاره ميشود.
در سال  2012ظرفيت نصب شده توليد در ترکيه  56/1هزار مگاوات و توليد خالص کل انرژي الکتريکي  228بيليون
کيلووات ساعت بوده است .مصرف برق در ترکيه در سالهاي  2001تا  2011به ميزان  90درصد افزايش يافته است که
بيشترين رشد در سالهاي  2002تا  2008بوده است .تقريبا تمام برق ترکيه از سوختهاي فسيلي و توليد برقآبي تأمين مي
شود .در حال حاضر از انرژي هستهاي براي توليد انرژي الکتريکي استفاده نميشود اما دولت ترکيه با هدف توسعه ظرفيت توليد
و متنوﻉسازي آن برنامههايي براي ساخت نيروگاه هستهاي دارد [.]302

1-Transmission System Supply Reliability and Quality
2-Grid Code
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شکل  1-10ميزان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي ساالنه ترکيه (بر حسب بيليون کيلووات ساعت) را براي سالهاي
 1990تا  2011نشان ميدهد.

شكل  :1-10نمودار تغييرات انرژي الكتريكي توليدي و مصرفي در تركيه [.]303

تا سال  2013تقريبا  63درصد از ظرفيت نصب شده ترکيه متعلق به بخش خصوصي بوده است و اين درصد در حال
افزايش است .از لحاط تنوﻉ در سوخت مورد استفاده در نيروگاهها در حال حاضر سه منبع گاز طبيعي ،زغالسنگ و برقآبي
بخش عمده انرژي الکتريکي ترکيه را تأمين ميکنند .بنابر آمار وزارت انرژي و منابع طبيعي ترکيه ( )MENR1در سال 2012
درصد مشارکت منابع مختلف انرژي در توليد برق بدين شرح است :گاز طبيعي  46درصد ،برقآبي  25درصد ،زغالسنگ 24
درصد ،باد و زمين گرمايي  2درصد و ساير منابع  3درصد [.]303
 -10-1-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در کشور ترکيه با وجود اينکه توليدکنندههاي خصوصي انرژي الکتريکي در حال گسترش هستند ،بخش توليد هنوز غالبا در
مالکيت دولت است .در اين کشور مرکز قانونگذاري بازار انرژي ( )EMRA2به عنوان مسئول قانونگذاري اتصاالت و پايايي
شبکه انتقال شامل قانونگذاري شبکه و پايايي منبع تأمينکننده توان به شبکه انتقال و همچنين قانونگذاري کيفيت توان
است [ .]301مسائل فني و استانداردهاي مرتبط با سيستم انتقال و اتصاالت در اين قوانين گنجانده شده است .مطابق اين
1-Ministry of Energy and Natural Resources
2-Energy Market Regulatory Authority
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قوانين مسئوليت تضمين پايايي سيستم بر عهده سازمان  TEIAS1است TEIAS .وظيفه دارد اقدامات پيشگيري الزم را در
مقابل هرگونه تهديد براي پايايي و امنيت سيستم انجام دهد [.]304
 -10-1-2ارزيابي پايايي
در برنامهريزيهاي بلند مدت ظرفيت توليد دو سناريو تقاضاي زياد و تقاضاي کم در نظر گرفته ميشود .فرض بر اين است
که در فرمت کلي منحني بار ساالنه ،تغييري ايجاد نميشود و مقدار پيک ساالنه بار نيز از طريق نرخ رشد ساالنه بار تعيين
ميشود .در آناليزها اثرات بحران اقتصادي نيز منظور ميشود .مقدار توان ماکزيمميکه يک نيروگاه ميتواند توليد کند ،توليد
طرحريزي شده 2و ظرفيت توليد قابل اطمينان ،توليد پايا 3ناميده ميشود .ميزان رزرو ،براي پايايي سيستم بسيار مهم است .با
توجه به ارزيابيها مشخص شد که با فرض ثابت ماندن ظرفيت توليد موجود (حالت اول) ،تقاضاي برق در سال  2015نميتواند
به صورت پايا برآورده شود و در سال  2017تمام ظرفيت توليد نيز قادر به تأمين تقاضا نخواهد بود .حالت دوم در نظر گرفتن
ظرفيتهاي موجود به همراه ظرفيتهاي دولتي در دست ساخت بوده و حالت سوم در نظر گرفتن ظرفيتهاي موجود به همراه
ظرفيتهاي دولتي در دست ساخت و ظرفيتهاي خصوصي در دست ساخت است .نتايج بررسيها نشان ميدهد که با در نظر
گرفتن تمام اين ظرفيتها ،ميزان رزرو توليد از سال  2015به بعد قابل قبول نيست و ميبايست باز هم ظرفيتهاي جديدي
احداث شوند .از لحاظ سوخت نيروگاهها محدوديتي در رابطه با منابع سوخت وجود ندارد [.]304
در آينده با گسترش حضور منابع توان تجديدپذير مانند انرژي بادي و خورشيدي در شبکه برق ترکيه ،به دليل ماهيت
تغييرپذيري اين انرژيها ،اهميت پايايي سيستم در بهرهبرداري شبکه بيش از پيش خواهد بود .انرژيهاي تجديدپذير در بيشتر
مواقع در لحظات پيک در دسترس نيستند و وجود منابع ذخيرهکننده انرژي مانند منابع تلمبه ذخيرهاي برقآبي ( )PSH4ضروري
است [ .]304اين نوﻉ ذخيرهکننده انرژي داراي سرعت راهاندازي بااليي بوده و قادرند خروجي خود را با تغييرات تقاضا مطابقت
دهند .مرکز تحقيقات قدرت الکتريکي اياالت متحده اعالم کرده است که در سال  2012منابع تلمبه ذخيرهاي برقآبي جهان با
ظرفيت  127هزار مگاوات  99درصد از ظرفيت کل ذخيرهسازي برق جهان را به خود اختصاص دادهاند .کشور ترکيه داراي

1-Turkish Electricity Treansmission Coroporation
2-Project Generation
3-Firm Generation
4-Pumped-Storage Hydroelectrically
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اهداف بلند پروازانهاي در دستيابي به انرژيهاي تجديدپذير دارد و در نتيجه به تجهيزات ذخيرهسازي عنوان شده نياز دارد
[.]305
 -10-1-3بهبود پايايي
ترکيه در ميان کشورهاي اروپايي داراي بيشترين پتانسيل براي انرژي برقآبي ،بادي ،زمين گرمايي ،زيستتوده و خورشيدي
است .با وجود عالقه به گسترش استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در سالهاي اخير ،سهم اين انرژيها در توليد کل افزايش
نيافته است چراکه مصرف نيز در اين سالها به طور مداوم و يکنواخت در حال افزايش بوده است .با توجه به برنامهريزيهاي
انجام شده انتظار ميرود ظرفيت توليد انرژي بادي از  433مگاوات در سال  2008به  11/2هزار مگاوات در سال  2025افزايش
يابد که به معني افزايش درصد مشارکت در ظرفيت کل از  0/4به  3/6است .همچنين قرار است ظرفيت نصب شده انرژي
برقآبي از  13/8هزار مگاوات در سال  2008به  35هزار مگاوات در سال  2020برسد که به معني افزايش درصد مشارکت اين
انرژي در ظرفيت کل از  16/7به  36/5است .سهم انرژي زمينگرمايي نيز که در حال حاضر  1درصد است ،به  3درصد در سال
 2020افزايش خواهد يافت [.]306
پايايي نيروگاههاي با سوخت گاز طبيعي در دهه اخير افزايش يافته است و اين نيروگاهها درصد زيادي از کل توليد انرژي
الکتريکي ترکيه را به خود اختصاص ميدهند .همچنين مطابق برنامهها قرار است نيروگاههاي گازي ديگري نيز ساخته شود.
البته اين مسأله به سياستهاي دولت و همچنين ظرفيتهاي گاز کافي بستگي دارد .اخيرا دولت اعالم کرده است که قصد دارد
سهم گاز طبيعي در توليد را کاهش دهد (درصد مشارکت) و آن را توسط ساير منابع از جمله انرژي هستهاي و سوخت
زغالسنگ جبران کند [.]306
ترکيه جهت ساخت اولين نيروگاه هستهاي خود در آکويو توافقنامهاي را در سال  2010با روسيه امضا کرده است .نيروگاه
داراي چهار واحد با ظرفيت کل  4/2گيگاوات بوده و قرار است بهرهبرداري آن از سال  2020آغاز شود .اما قبل از آغاز پروژه
نياز است چندين وزارت ترکيه رضايت خود را از اين پروژه اعالم کنند .همچنين پس از وقوﻉ حادثه در نيروگاه هستهاي
فوکوشيماي ژاپن ،اين پروژه مقداري به تاخير افتاد [.]305
همانطور که در بخش قبل اشاره شد به منظور بهبود پايايي سيستم در حضور انرژيهاي تجديدپذير از ذخيرهکنندههاي
انرژي پمپي برقآبي ( )PSHاستفاده ميشود .تحقيقات در زمينه  PSHدر ترکيه در سال  2009آغاز شد و از متخصصين ژاپني
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براي توليد انرژي بادي به همراه  PSHاستفاده شد .نمونههاي  1400و  1800مگاواتي براي بررسي امکانپذيري سيستم PSH

ساخته شد .در حال حاضر پروژه ديگري با هدف برطرف کردن آثار نامطلوب توليدات بادي در پايايي شبکه به وسيله سيستم
 PSHدر حال انجام است که شامل  4توربين بادي با مجموﻉ ظرفيت  10مگاوات و يک سيستم  PSHبا ظرفيت  4مگاوات
است .ترکيه به اهميت ذخيرهکنندههاي انرژي در مقياس بزرگ براي يک شبکه پايا پي برده است و به همين دليل مطالعات
زيادي در اين زمينه توسط سازمانهاي دولتي انجام شده است .دولت ترکيه تسهيالت بسيار زيادي را به شرکتهاي توليدکننده
توان برقآبي پيشنهاد داده است [.]306
در سال  ABB 2012پروژهاي را در جهت اتوماسيونسازي يکي از نيروگاههاي حرارتي ترکيه با ظرفيت  290مگاوات آغاز
کرد .هدف از اين پروژه باال بردن کارايي و پايايي نيروگاه با استفاده از سيستم کنترلي طراحي شده است [.]306

 -10-2فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه انتقال
 TEIASتنها شرکتي است که در کشور ترکيه مالک و بهرهبردار سيستم انتقال است و بهرهبرداري از بازار برق را نيز انجام
مي دهد .ترکيه همواره به دنبال سنکرون شدن با قاره اروپا بوده است .اين اتصال از طريق يک خط سه مداره با کشور بلغارستان
و يونان انجامشده است .براي فراهم کردن مقدمات اين اتصال ترکيه نحوه کنترل فرکانس و نيز انجام بهرهبرداري و تعميرات
نگهداري خود را ارتقا داده است تا با الزامات  ENTSO-Eمطابقت يابد [ .]307بهطور مثال ،يکي از پروژههايي که در اين راستا
انجام داده است ،هماهنگ کردن نظامنامه سيستم انتقال ترکيه با الزامات فني و اقتصادي بازار  ENTSO-Eاست [.]307
همچنين براي اتصال بهصورت غير سنکرون با کشورهايي که عضو  ENTSO-Eنيستند ،اين کشور از اتصاالت جريان مستقيم
استفاده کرده است [.]308
 -10-2-1قانونگذاري در حوزه پايايي
شرکت  TEIASوظيفه نظارت بر پايايي سيستم انتقال به صورت بههنگام و نيز خريد و تهيه خدمات جانبي را دارد .اين
خريد از طريق قراردادهاي خدمات جانبي انجام ميشود .همچنين اين شرکت براي توسعه زيرساخت شبکه اتصاالت بينالمللي
را ايجاد ميکند [.]309
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قانون بازار ترکيه تاکنون از تعرفههاي سنتي استفاده کرده است اما در حال حرکت به سمت تعرفههاي با مبناي هزينه است.
تعرفههاي بازار عمده فروشي در حال حاضر بر اساس هزينه در نظر گرفته ميشود .تعرفه سيستم انتقال مطابق با قانون تنظيم
تعرفه بازار مشخص ميشود .بر طبق اين قانون ،تعرفه انتقال شامل قيمت استفاده از سيستم انتقال ،هزينه بهرهبرداري از
سيستم و قيمت بهرهبرداري بازار ميشود .در نهايت ،بر اساس تغييراتي که ممکن است در هزينهها ايجاد شود TEIAS ،تعرفه
سيستم انتقال را به کارگروه انتقال در  EMRAارائه ميکند و در صورت تأييد اين تعرفه عملي ميشود [.]310
مهمترين قانون در ارتباط با پايايي شبکه انتقال ،سند کيفيت تأمين و امنيت سيستم 1است که رويهها و قوانين مرتبط با
الزامات پايايي سيستم انتقال و کيفيت تأمين را با هدف بهرهبرداري ايمن و کم هزينه سيستم انتقال و تحويل انرژي کم هزينه،
کافي و با کيفيت باال شرح ميدهد TEIAS .برنامهريزي سيستم انتقال را بر اساس رويههاي اين قانون انجام ميدهد [.]311
 -10-2-2ارزيابي پايايي
طبق قانون بازار برق ترکيه ،شرکت  TEIASموظف به ارائه گزارش تحليل ظرفيت توليد ده ساله براي ارائه به EMRA

است .در اين گزارش از پيشبيني بار وزارت انرژي و منابع طبيعي 2استفاده ميشود .البته در آينده قرار است اين پيشبيني
توسط شرکتهاي توزيع انجام شود .آخرين گزارش ارائه شده براي سالهاي  2009تا  2018است .اين گزارش براي حصول
اطمينان از تعادل تقاضا و توليد بر اساس ظرفيت و انرژي است و از نيروگاههاي موجود در حال ساخت و پروژههاي پيشبيني
شده بر اساس سناريوهاي مختلف در آن استفاده شده است .در اين گزارش تحليل اينکه چگونه تقاضا بهگونهاي ايمن برآورده
شود ،صورت گرفته است .بهرهبرداري از سيستم انتقال اين کشور به کمک سيستم اسکادا و نرمافزار مديريت انرژي انجام
ميشود [.]312
نظامنامه شبکه و نيز سند کيفيت تأمين و امنيت سيستم معيار برنامهريزي سيستم را شرح ميدهد .معيار اصلي برنامهريزي
شبکه ،معيار  N-1است که مربوط به قطعي يک خط ،ترانسفورماتور و يا ژنراتور ميشود .در حالت قطعي يک خط يا ژنراتور ،حد
دمايي خطوط ،کاهش ولتاژ بيش از حد ،از بين رفتن پايداري و قطعي بار نبايد به وجود بيايد.

1-System Security and the Quality of Supply Document
2-Ministry of Energy and Natural Resources
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 TEIASاحتمال وقوﻉ حوادث  N-1را در نظر نميگيرد و هيچ معيار فني را در برنامهريزي سيستم انتقال استفاده نميکند.
در برنامهريزي از پخش بار ،تحليل امنيت ،پخش بار بهينه و محاسبات اتصال کوتاه استفاده ميشود .در اين برنامهريزي
سرمايهگذاريهاي ممکن از لحاظ اقتصادي محاسبه نميشود به اين معنا که هزينه انرژي قطع شده در برنامهريزي محاسبه
نميشود .عدم قطعيتهايي که مد نظر قرار ميگيرند عبارتند از [:]313
 اندازه و محل نيروگاههاي جديد
 نحوه بهکارگيري ژنراتورها
 شرايط آبي
 خروج و از کار انداختن نيروگاههاي موجود
 پيشبيني بار
 دسترسپذيري خطوط
 مسائل قانونگذاري و بازار
 قراردادهاي بازار
 تعادل بار کل کشور
تخمين ريسک در برنامهريزي سيستم انتقال ترکيه انجام نميشود [.]314
 TEIASاقداماتي جهت ارزيابي کيفيت ولتاژ در سطح سيستم انتقال  380 kVدر هنگام وقوﻉ انواﻉ خطا انجام داده است
[.]315
در اين راستا ،دستگاههايي جهت پايش کيفيت توان در نقاط حساس شبکه نصب شده و تغييرات جريان توان اکتيو و راکتيو
و نيز پارامترهاي کيفيت توان بهصورت آفالين پايش ميشود .اين ارزيابي در  400فيدر و در تطابق با استاندارد IEC 61000-

 4-30انجام ميشود .سعي شده است که نرمافزارها و سختافزارهاي کاربردي در اين پروژه داراي انعطافپذيري کافي باشند.
براي اين پروژه مرکز ملي کيفيت توان در  TEIASساخته شده است [.]315
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 -10-2-3بهبود پايايي
در حال حاضر  TEIASدر حال کار بر روي برنامههايي براي تقويت شبکه انتقال براي اتصال انرژيهاي تجديدپذير به
شبکه است .اين برنامه براي مواجهه با نصب  15 GWتوليد بادي طراحي شده است [.]315

 -10-3فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توزيع
سيستم توزيع کشور ترکيه اخيراً به  21قسمت تقسيم شده است و  13بخش از آن به بخش خصوصي واگذار شده است و
هشت قسمت باقيمانده در حال جابجايي هستند .پس از اين انتقال هيچ شرکت توزيعي توسط  TEDASبهرهبرداري نخواهد
شد و  TEDASتنها مالک سيستم توزيع خواهد بود و حقوق بهرهبرداري از اين شرکت را در بازههاي معيني واگذار خواهد کرد.
شرکتهاي توزيع مالک سيستم توزيع و مسئول ساخت ،بهرهبرداري و تعمير و نگهداري از آن هستند .به طور کلي ،ساختار
قانونگذاري صنعت برق کشور ترکيه توسط قانون بازار برق شماره  6446و قانونگذاري  ERMAتعيين ميشود [.]316
 -10-3-1قانونگذاري در حوزه پايايي
بر اساس بخش  2و  4قانون صنعت برق ترکيه ،شرکتهاي توزيع موظفاند امنيت و کيفيت فني انرژي الکتريکي را تأمين
نمايند .در صورتيکه شرکت توزيعي اين معيارها رعايت نکند اقدامات زير انجام ميشود [:]317
 تغيير اعضاي هيئت مديره 1اين شرکتها
 درصورتيکه ضرر مالي از رعايت نکردن اين استانداردها ايجاد شود ،از عوايد و يا سرمايههاي شرکت توزيع به نفع
 EMRAبرداشته ميشود.
 مجوز شرکت توزيع باطل ميشود و به شرکت ديگري واگذار ميشود [.]318
تعيين تعرفه شرکتهاي توزيع تا سال  2015بهصورت ملي و يکسان است و با در نظر گرفتن هزينه شرکتهاي توزيع
محاسبه ميشود .زيرا ميزان تلفات و هزينههاي بهرهبرداري شرکت توزيع در مناطق مختلف بسيار متفاوت است و تنظيم
تعرفهها به صورت ناحيهاي منجر به تغيير تعرفه شديدي براي بعضي از مناطق ميشود .در حال حاضر درآمد کل شرکتهاي

1-Board
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توزيع بين آنها تقسيم ميشود .در کنار اهداف تجديد ساختار صنعت برق اين کشور ،حرکت تدريجي به سمت قيمتگذاري
ناحيهاي و برمبناي هزينهها [ ]318و نيز تشويقي [ ]319در نظر گرفته شده است.
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 11فصل يازدهم :فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در
کشور عربستان
مقدمه
همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه در خاورميانه و آفريقاي شمالي ،عربستان سعودي نيز با رشد سريع مصرف برق
روبهرو است .علل افزايش نياز به برق در عربستان عبارت است از رشد جمعيت ،پيشرفتهاي صنعتي ،به خصوص در بخش
پتروشيمي ،نياز شديد به تجهيزات تهويه و خنک کنندهي هوا در فصول گرم سال و يارانههاي زيادي که به برق تعلق ميگيرد
و باعث ارزان شدن قيمت آن براي مصرفکننده ميشود .در حال حاضر کشور عربستان سعودي برنامهريزي نموده است که
ظرفيت توليد خود را از  55گيگاوات در سال  2013به  120گيگاوات در سال  2020برساند .اين مقدار سرعت رشد توليدات در
خاورميانه بي سابقه است [.]320
در حال حاضر تمام ظرفيت توليد در اين کشور مربوط به نيروگاههاي گرمايي است که با سوخت نفت خام کار ميکنند .البته
برنامههايي در دست اقدام هست که گوناگوني بيشتري در سوخت نيروگاهها ايجاد نمايند تا بتوانند نفت بيشتري صادر کنند.
بدين منظور در برنامههاي توسعهي نيروگاهي تاکيد شده است که  55گيگاوات از ظرفيتي که تا سال  2020قرار است به
شبکهي برق عربستان وارد شود ،ميبايست از منابع تجديدپذير باشد که در ميان اين منابع بايد  44گيگاوات مربوط به
نيروگاههاي خورشيدي باشد .به عالوه قرار است تا سال  17 ،2032گيگاوات ظرفيت توليد برق نيز از نيروگاه هستهاي تامين
شود و  37گيگاوات نيز به وسيلهي روشهاي بهبود بازدهي از نياز کل سيستم کم شود [.]321

 -11-1ساختار حكومتي بخش برق
در عربستان دو وزارتخانه وظايف و امور مربوط به انرژي را انجام ميدهند .وزارتخانهي نفت و وزارتخانهي آب و برق
[ .]321شرکت برق سعودي  SEC1که زير مجموعهي بخش برق وزارت آب و برق است ،بزرگترين توليد کنندهي برق و تنها

1-The Saudi Electric Company
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مالک سيستم انتقال و توزيع در پادشاهي عربستان است که در حال حاضر  49نيروگاه در سرتاسر عربستان دارد که در مجموﻉ
ظرفيت توليد  30670مگاوات را دارند .اين شرکت در سال  2000به دنبال حکم حکومتي ادغام شرکتهاي تلفيقي برق تاسيس
شد .شرکتهاي تلفيقي که تا قبل از سال  2000توليدکنندگان انحصاري برق در عربستان بودند از ادغام جغرافيايي نيروگاهها
در چهار ناحيه مرکزي ،شرقي ،غربي و جنوبي به وجود آمده بودند [ .]320در حال حاضر بيشتر از يک چهارم اين شرکت به
فروش رفته به طوري که  %74آن دولتي و  %19سهام آن توسط مردم خريداري شده و  %7باقي مانده نيز به وسيلهي Saudi

 Aramcoخريداري شده است [.]321
 SECبزرگترين توليدکنندهي برق عربستان است ولي تنها توليد کننده نيست و بعد از آن شرکت  SWCC1که تامين
کنندهي آب شيرين در اکثر مناطق عربستان است در مقام دوم توليد قرار دارد .نيروگاههاي خصوصي نيز در توليد برق عربستان
سهيم هستند.
شبکه انتقال عربستان سعودي با مجموﻉ طول خط  38000کيلومتر در سرتاسر کشور گسترده شده است و سطح ولتاژ 110
کيلوولت تا  380کيلوولت دارد .در اين شبکه  570پست فشار قوي و  1653ترانسفورماتور ولتاژ قوي وجود دارد .عالوه بر
افزايش ظرفيت توليد ،عربستان نياز به سرمايهگذاري وسيعي به منظور توسعهي شبکهي انتقال و توزيع خود دارد .مساحت زياد
کشور عربستان و آب و هواي نامناسب آن ،نوﻉ خطوط انتقالي که ميتواند مورد استفاده قرار گيرد تا چهار منطقهي برق رساني
مرکزي ،شرقي غربي و جنوبي را به هم متصل نمايد ،محدود کرده است .به همين دليل  SECتصميم گرفته است که
بخشهايي از سيستم انتقال و توزيع که احتياج به تجديد دارند و بخشهايي که تازه نصب ميشوند تماما به صورت خطوط
زميني باشد .مطابق برآوردهاي انجام شده ،هزينهي انجام اين کار طي  10سال آينده معادل  14.7بيليون دالر براي شبکه
انتقال و  10.7بيليون دالر براي شبکهي توزيع خواهد بود [.]322
با توجه به مطالب عنوان شده و با توجه به حجم سرمايهگذاريهاي مورد نياز در بخش برق ،دولت عربستان سعودي به
دنبال سرمايهگذاران خصوصي براي توسعهي شبکه برق رساني خود و همچنين ظرفيت توليد اين شبکه است .به همين دليل
است که قدمهاي بلندي در راستاي رقابتي کردن بازار برق خود برداشته است [ .]323عربستان سعودي به وسيلهي مجموعهاي
از تغييرات فيزيکي ،ساختاري و قانونگذاري به سمت بازار رقابتي برق در حرکت است .متولي تنظيم مقررات برق و توليدات

1-Saline Water Conservation Corporation
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همزمان  ECRA1که زير مجموعهي وزارتخانهي آب و برق است ،مجموعه قوانيني جديدي را تاليف نموده است که از سال
 2013الزم االجرا هستند .اين قوانين اين اجازه را به توليدکنندگان مستقل برق ميدهد که برق خود را به  SECبفروشند و در
آيندهي نزديک مستقيما با مصرفکنندگان وارد معامله شوند .به عالوه ،طبق اين قوانين SEC ،بايد به سه شرکت ملي توليد،
انتقال و توزيع تقسيم شود (هم اکنون شرکت ملي انتقال به نام شبکهي ملي عربستان استقالل يافته و فعاليتهاي خود را آغاز
نموده است [ .) ]324به مرور و بعد از به وقوﻉ پيوستن اين تقسيمبندي ،شرکت ملي توليد برق خود بايد به  4شرکت تقسيم
شود که اين چهار شرکت به همراه شرکتهاي توليد برق مستقل بتوانند برق خود را طبق مقررات  ECRAبه شرکت ملي
انتقال برق بفروشند.
در شکل زير نقشهي راه تجديد ساختار صنعت برق عربستان آورده شده است [.]324

شكل  :1-11نقشهي راه تجديد ساختار صنعت برق عربستان []324

عالوه بر اين تغييرات رگوالتوري مهم ،تغييرات فيزيکي ديگري نيز براي تسهيل خريد فروش برق در عربستان در حال
انجام است که از جملهي آنها ميتوان به موارد زير اشاره کرد.
 SEC به دنبال ارتقاء شبکه انتقال خود تا سال  2016است به گونهاي که شبکهي شرق کشور با خط انتقال با
ظرفيت باال به شبکهي غرب آن متصل شود.
 عربستان در فعاليتهاي شوراي همکاري خليج به منظور اتصال شبکهي کشورهاي عضو شرکت ميکند تا بدين
وسيله نياز بيشينهي توان خود را رفع نمايد.

1-Electricity and Cogeneration Regulatory Authority
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 عربستان در حال امکان سنجي نصب خط انتقال  3گيگاواتي بين اين کشور و مصر است .اين دو کشور داراي
ساعات بيشينهي مصرف جداگانهاي هستند و ميتوانند به يکديگر براي تامين انرژي در ساعات بيشينهي مصرف
کمک کنند.
 عربستان در نظر دارد خط انتقال برق به اروپا نصب کند.
 و در آخر هوشمند سازي شبکه امکان خريد آسان برق از توليدات پراکندهي تجديدپذير را در آينده فراهم ميآورد.
در عربستان سعودي نهاد و يا سازماني که مستقيما متولي قابليت اطمينان شبکه برق باشد وجود ندارد و فعاليتهايي که به
صورت پراکنده و موردي در زمينهي قابليت اطمينان انجام ميگيرد ،توسط شرکت برق عربستان  SECو يا تنظيم مقررات برق
و توليدات همزمان عربستان  ECRAصورت ميگيرد که هر دوي آنها در واقع زير مجموعههاي بخش برق وزارتخانهي آب و
برق عربستان هستند .اخيرا با تشکيل شرکت شبکهي برق ملي عربستان و جدا شدن آن از  SECفعاليتهايي نيز در زمينهي
قابليت اطمينان انتقال در اين شرکت انجام ميگيرد [.]321

 -11-2فعاليتهاي انجام شده مرتبط با پايايي در حوزه توليد
در اين بخش به بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه پايايي بخش توليد در کشور عربستان پرداخته ميشود .در ابتدا
خالصهاي از وضعيت اين کشور در زمينه ظرفيت توليد ،ميزان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي در سالهاي اخير ارائه
ميشود .همچنين به طور اجمالي به نوﻉ ظرفيتهاي توليد اين کشور و درصد مشارکت هر کدام در ظرفيت کل اشاره ميشود.
کشور عربستان در سال هاي اخير با رشد شديد تقاضاي برق مواجه بوده است .عوامل موثر بر رشد تقاضا شامل رشد
جمعيت ،گسترش سريع بخش صنعتي ،استفاده وسيع از سيستمهاي خنککننده در تابستان و  ...ميباشد .برنامه گسترش
ظرفيت توليد عربستان بزرگترين برنامه توسعه توليد برق در خاورميانه است [ .]324طبق اين برنامه ظرفيت توليد اين کشور از
 55گيگاوات فعلي به  120گيگاوات در سال  2020افزايش خواهد يافت و اين روند تا سال  2032ادامه مييابد .در حال حاضر
تقريبا تمام ظرفيت توليد حرارتي است ،اما در اين برنامه تنوﻉ سوختي بيشتري براي توليد در نظر گرفته شده است .از ظرفيت
برنامهريزي شده براي سال  55 ،2020گيگاوات را انرژيهاي تجديدپذير تشکيل خواهند داد که در اين ميان  41گيگاوات به
انرژي خورشيدي اختصاص دارد .ظرفيت توليد برنامهريزي شده تا سال  2032شامل  17گيگاوات توان هستهاي است و
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همچنين در اين برنامه طرحهايي براي افزايش بازدهي و مديريت مصرف جهت رفع نياز به ظرفيت توليد بيشتر در نظر گرفته
شده است [.]325
شکل  2-11ميزان انرژي الکتريکي توليدي و مصرفي ساالنه عربستان (بر حسب بيليون کيلووات ساعت) را براي سالهاي
 1990تا  2011نشان ميدهد.

شكل  :2-11نمودار تغييرات انرژي الكتريكي توليدي و مصرفي در عربستان

 -11-2-1قانونگذاري در حوزه پايايي
مالک سيستم انتقال عربستان ( )TSP1به منظور برقراري تعادل ميان ظرفيت توليد و تقاضا و دستيابي به حداکثر مقدار
ممکن استانداردهاي پايايي و ايمني سيستم وظايفي را بر عهده دارد .يکي از موارد مورد نظر ،برنامهريزي ،هماهنگي و تاييد
خروجهاي برنامهريزي شده و برنامهريزي نشده واحدهاي توليد و تجهيزات انتقال است .توليدکنندگان وظيفه دارند پارامترهاي
برنامهريزيهاي کوتاه مدت (بهرهبرداري) را در اختيار بهرهبردار انتقال قرار دهند .همچنين ميبايست  TSPرا از تعمير و
نگهداري واحدهاي توليد يا هر کدام از ساير تجهيزات نيروگاهي تاثيرگذار بر دسترسپذيري واحد توليد ،مطلع سازند [ .]322در
مواردي که يک واحد توليد با خروج اجباري مواجه ميشود ،بايد حداکثر تا ده دقيقه پس از خروج واحد توليد TSP ،را مطلع
سازد .همچنين بايد در کوتاهترين زمان ممکن دليل خروج واحد به  TSPگزارش شده و بهترين تخمين توليدکننده از زمان
مورد نياز براي رفع مشکل و بازيابي واحد به حالت دسترسپذيري کامل ارائه شود TSP .اين حق را دارد که در اينگونه موارد
1-Transmission system provider
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و حوادث مرتبط ،در روزهاي کاري و در زمان مشخص ،واحد توليد را بازرسي کند .توليدکننده ميبايست در اين بازرسيها
همکاري کامل را با  TSPداشته باشد .توليدکننده بايد در کوتاهترين زمان ممکن تمام تالشهاي الزم را براي اطمينان از اينکه
واحد توليد پس از خروج اجباري به طور کامل تعمير شده و به حداکثر دسترسي ممکن خود بازگردانده شده است ،حاصل کند
[.]326
مرجع قانونگذاري توليد برق و گرما ( )ECRA1از طرف وزارت آب و برق عربستان ( )MOWE2مسئوليت نظارت بر
فعاليتهاي  TSPدر زمينه برقراري پايايي و تعادل ميان ظرفيت توليد و مقدار تقاضا و همچنين کفايت سيستم انتقال و توزيع
را بر عهده دارد [.]327
 -11-2-2ارزيابي پايايي
در سال  2005يک تيم پژوهشي در دانشکده معدن و نفت الفهد عربستان مطالعهاي را با عنوان برنامهريزي بهروز شده توليد
در حوزه برق عربستان آغاز کرد .هدف از اين مطالعه تهيه برنامه توسعه توليد انرژي الکتريکي در عربستان بود .بخشهاي
اساسي اين پژوهش شامل پيشبيني بار براي  15سال پيشرو ( 2008تا  )2023و به تناسب آن تهيه برنامه توسعه ظرفيت توليد
براي اين مدت است .به درخواست مرجع قانونگذاري توليد برق و گرما ( )ECRAدر عربستان صعودي ،مرکز تحقيقات
مهندسي 3گزارشي تهيه کرده است که در آن به بررسي اين مطالعه برنامهريزي توليد پرداخته شده است [.]328
در برنامهريزي توسعه واحدهاي توليد به منظور تعيين زمانبندي اضافه شدن ظرفيتهاي جديد از شاخصهاي پايايي
استفاده ميشود .شاخص پايايي مورد استفاده در اين برنامهها انتظار از دست رفتن بار ( )LOLEاست .زمانبندي و مقدار
ظرفيتي که اضافه ميشود ،توسط عوامل زير تعيين ميشود.
 نتايج آناليزهاي پيشبيني بار
 معيار پايايي/رزرو
 ظرفيت توليد موجود
 ظرفيت توليد که قرار است اضافه شود
1-Electricity & Cogeneration Regulatory Authority
2-Ministry of Water & Electricity
3-Center for Engineering Research
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 برنامههاي مربوط به تعطيل کردن واحدهاي توليد موجود
مزيت استفاده از يک شاخص مبتني بر ريسک مانند  LOLEاين است که اين شاخص ارزيابي مناسبي را از رزرو انجام
ميدهد و نرخ خروج اجباري ( )FORو نوﻉ و سايز واحدهاي توليد مختلف را نيز لحاظ ميکند .در کشور عربستان براي
مطالعات برنامهريزي براي سيستمهاي به هم پيوسته ،شاخص  LOLEبرابر با  4/8ساعت در سال ( 0/2روز در سال يا  1روز
در  5سال) در نظر گرفته ميشود .با اين وجود براي در نظر گرفتن اثر ماه رمضان و حج در تابستان ،استاندارد برنامهريزي توليد
براي شاخص  LOLEدر اين دورهها کمي سختگيرانهتر بوده و  4/5ساعت در سال در نظر گرفته ميشود .با اين کار عدم
قطعيتهاي پروفيل بار در دوره حج و رمضان جبران ميشوند .براي سيستم ايزوله شده ،از روشي قطعي استفاده ميشود که در
آن حداقل رزرو  15درصد و مقاومت سيستم در مقابل از دست رفتن دو عدد از بزرگترين واحدهاي توليد ( )N-2تضمين
ميشود .نرخ خروج اجباري معادل ( )EFORاستفاده شده در برنامهريزيها براي انواﻉ واحدهاي توليد در نواحي مختلف کشور
عربستان بين  6تا  9درصد در نظر گرفته ميشود [.]328
پيادهسازي برنامه توسعه توليد با استفاده از ابزار کامپيوتري شده پيشرفته ( MAREL1برنامه پايايي چند ناحيهاي) انجام
ميشود MAREL .يک برنامه مدلسازي شناخته شده است که پايايي يک سيستم قدرت الکتريکي ايزوله يا به هم پيوسته را
ارزيابي ميکند .اين برنامه شاخصهاي پايايي استاندارد مانند انتظار از دست رفتن بار ( )LOLEو انرژي تأمين نشده مورد
انتظار ( )EENSکه ميتوانند براي برنامهريزيهاي توسعه توليد بکار روند را محاسبه ميکند MAREL .ميتواند براي مقايسه
شاخصهاي پايايي برنامههاي مختلف پيشنهادي براي توسعه توليد بکار رود .کفايت منبع با استفاده از شاخصهاي پايايي
تعيين ميشود [.]328
يکي از مسائلي که در توسعه واحدهاي توليد تعيين کننده است ،وضعيت سوخت کشور است .سوختهاي مورد استفاده در
واحدهاي توليد فعلي عربستان گاز طبيعي ،نفت سنگين ،نفت خام و نفت ديزل است .سياست کلي در مورد سوخت اين است که
از نفت خام به عنوان سوخت اصلي براي توربينهاي گازي استفاده شود .در ناحيه شرقي کشور در بيشتر نيروگاهها از گاز طبيعي
استفاده ميشود .نفت ديزل فقط در بعضي از توربينهاي گازي کوچک بکار ميرود .توربينهاي بخار در ربيق و شايبا از نفت
سنگين به عنوان سوخت اصلي استفاده ميکنند .براي برآوردن تقاضاي رو به رشد سوخت در نيروگاهها رزرو کافي نفت سنگين
وجود دارد [ .]329در مطالعات برنامهريزي ظرفيت توليد فرض ميشود که واحدهاي توليد موجود ،با همان سوخت فعليشان به
1-Multi Area Reliability Program
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کار خود ادامه ميدهند .با اين وجود براي واحدهاي آينده فرض ميشود گاز طبيعي براي نواحي شرقي و مرکزي موجود خواهد
بود .براي نواحي غربي و جنوبي فرض ميشود که از سوخت مايع استفاده خواهد شد.
 -11-2-3بهبود پايايي
مطابق برنامهريزيهاي انجام شده تا سال  24 ،2020گيگاوات و تا سال  50 ،2032گيگاوات ظرفيت انرژيهاي تجديدپذير
نصب خواهد شد .همچنين براي صادر کردن تا  10گيگاوات از اين توان به ايتاليا و اسپانيا در طول زمستان ،برنامههايي در
دست بررسي است .مقدار ظرفيت هستهاي برنامهريزي شده براي سال  18 ،2032گيگاوات و ظرفيت حاصل از سوختهاي
فسيلي  60/5گيگاوات خواهد بود.
در آگوست سال  2009دولت عربستان اعالم کرد که ميخواهد بر روي برنامه هستهاي سرمايهگذاري کند و انرژي هستهاي
براي برآوردن تقاضاي رو به رشد برق در کشور و به منظور کاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي ضروري است .سازمان
 KA-CARE1به همين منظور تشکيل شد [.]327
شرکت  SECهمکاري طوالني مدتي با شرکت  GE Powerدر زمينه دستيابي به ظرفيتهاي توليد جديد داشته است .در
آخرين قرارداد ميان دو شرکت GE ،متعهد شده است که يک سيستم کنترل مجتمع ( )ICS2را در يکي از نيروگاههاي SEC

پيادهسازي کند .اين تکنولوژي کنترلي پيشرفته به منظور باال بردن سطح کلي پايايي نيروگاه و افزايش بازدهي بهرهبرداري و
تعمير و نگهداري طراحي شده است .سيستم کنترلي استفاده شده يکي از جامعترين سيستمهاي نصب شده از اين نوﻉ در
سراسر دنيا است و بر روي نيروگاه  2000مگاواتي نصب شده است .اين سيستم در حال حاضر پيشرفتهترين سيستم کنترلي
شرکت  GEاست که کنترل تمام قسمتهاي نيروگاه را به صورت مجتمع درآورده و کار با آن را آسان گردانيده است .پس از
اتمام اين پروژه ظرفيت توان شرکت  SECدر نيروگاه مورد نظر تا حدودي افزايش يافته و اين امر باعث بهبود پايايي و رساندن
بهتر برق به مشترکين خواهد شد [.]328
در برنامهريزيهاي توسعه ظرفيت توليد ،برنامههاي تعمير و نگهداري واحدهاي توليد نيز لحاظ ميشوند .در مبحث تعمير و
نگهداري ميبايست به تعمير و نگهداري برنامهريزي شده و همچنين برنامهريزي نشده توجه شود .مدت زمان تعمير و نگهداري

1-King Abdullah City for Nuclear and Renewable Energy
2-Integrated Control System
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براي يک واحد توليد سال به سال تغيير ميکند .با اين وجود در برنامهريزيهاي بلند مدت معموال براي هر نوﻉ واحد توليد،
مدت زمان متوسطي براي تعمير و نگهداري در نظر گرفته ميشود .مدت زمان در نظر گرفته شده براي انواﻉ مختلف واحدهاي
توليد در نواحي مختلف کشور عربستان بين  4تا  6هفته در سال است [.]329-330
در زمينه ساخت و بهبود تجهيزات نيروگاهي ،کشور عربستان  50سال است که با شرکت آلستوم همکاري رو به رشدي
دارد .آلستوم  20درصد از بخش توليد اين کشور را تجهيز کرده است و سرمايهگذاري زيادي بر روي منابع و افراد کرده است.
اين شرکت با انجام پروژههاي مختلف سعي در کاهش هزينههاي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري و افزايش عمر تجهيزات
کليدي و در نتيجه کاهش هزينه برق دارد .با اين کار به دليل کاهش زمان خروجها و اصالح تجهيزات ،انعطافپذيري و پايايي
سيستم نيز افزايش مييابد [.]331

 -11-3فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه انتقال
سيستم انتقال عربستان سعودي سيستم يکپارچه سراسري نيست و دو شبکه انتقال بزرگ در اياالت مرکزي و شرقي را
شامل ميشود که در سطح ولتاژ  380کيلوولت به يکديگر متصل هستند .قسمتهاي ديگر شبکه انتقال محلي خود را دارند که
بهرهبرداري از آنها بهطور مستقل صورت ميگيرد .اين کشور در حال تالش براي يکپارچه کردن سيستم انتقال خود است
[ .] 332عالوه بر آن ،پروژه اتصال شش کشور عربستان سعودي ،بحرين ،کويت ،عمان ،قطر و امارات توسط شرکت آلستوم در
حال پيادهسازي است .اتصال از طريق  HVDCو با در نظر گرفتن جزئيات فني الزم انجام شده است .اين پروژه منجر به
افزايش پايايي در سيستم قدرت اين کشورها خواهد شد [.]332
بزرگترين مشکالتي که شبکه برق کشور عربستان سعودي تاکنون با آن روبرو بوده است ،افزايش تقاضاي انرژي ،افزايش
پيک توان مصرفي و ژنراتورهاي کوچک در مناطق روستايي بوده است .به همين دليل ،وزارت نفت و معادن و همچنين سازمان
 Aramco1وضعيت اضطراري براي کاهش مصرف برق عنوان کردهاند تا به اين وسيله مصرف داخلي نفت کشور را کاهش
دهند .بهطور مثال ظرفيت توليد  SECدر سال  2010پاسخگوي مصرف نبوده است و در زمانهاي خاص اين شرکت از
مشترکين بزرگ درخواست استفاده از ژنراتورهاي محلي را نموده است .از سال  2011سيستم تعرفه زمان محور براي مشترکين
صنعتي پياده شده است [.]333
- 1شرکت ملي نفت عربستان سعودي
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 -11-3-1قانونگذاري در حوزه پايايي
در حال حاضر مالکيت و بهرهبرداري سيستم انتقال بر عهده شرکت  SECهست؛ اما با پيادهسازي طرح تجديد ساختار بازار
اين مسئوليت به شرکتهاي بهرهبردار سيستم انتقال واگذار خواهد شد .اين شرکتها از ديدگاه  SECبايد داراي واحدهاي زير
باشند [:]334
 مهندسي
 برنامهريزي
 انجام پروژه
 تعمير و نگهداري پروژه
 بهرهبرداري و کنترل
 خدمات فني
عالوه بر طرح تجديد ساختار ،طرح بلند مدت سيستم برق نيز براي اين کشور برنامهريزي شده است .اين طرح توسط
دانشگاه ملک فهد با همکاري يک مشاور بينالمللي تدوين شده است .اين طرح برنامهريزي سيستم انتقال و توليد را به طور
همزمان انجام داده است.
در حال حاضر شرکت  National Gridبهرهبرداري و تعمير و نگهداري شبکه انتقال  110و  380کيلوولت را بر عهده دارد
و اطمينان حاصل کردن از پايايي اين شبکه براي تحويل توان به مراکز بار در سراسر عربستان از وظايف اين شرکت است
[.]335
نظامنامه سيستم انتقال عربستان وظايف و مسئوليتهاي همه کاربران و کساني که داراي مجوز فعاليت در اين صنعت
هستند را شرح ميدهد .اين نظامنامه روش بهرهبرداري و تعمير و نگهداري سيستم انتقال را شامل اجزاي فني اصلي و
تجهيزات مرتبط با اندازهگيري و اتصال را شرح ميدهد .اين نظامنامه الزامات برنامهريزي را شرح ميدهد .کارگروهي متشکل از
اعضاي قسمتهاي مختلف انتقال ،توزيع و توليد براي نظارت بر اين نظامنامه شکلگرفته است .اين کارگروه به درخواست
قسمتهاي مختلف براي تصحيح و ويرايش اين نظامنامه پاسخ ميدهد [ .]336اين نظامنامه الزامات کيفيت خدمات در سطح
انتقال و نحوه بهرهبرداري از سيستم در شرايط اضطرار و وقوﻉ حادثه را شرح ميدهد [.]337
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در سال  ECRA ،2011قراردادي با يک شرکت بينالمللي امضا نمود که ساختار تعيين هزينهي دريافتي از سطح توزيع را
براي برآوردن هزينههاي انتقال طراحي کند .قرار است اين ساختار به همراه الزامات اندازهگيري مانند کنتورهاي هوشمند تا
سال  2014کامل شود.
بهطورکلي ECRA ،نظارت بر کيفيت خدمات شرکتهاي فعال در صنعت برق را بر عهده دارد و شاخصهاي پايايي
قسمتهاي مختلف را ارزيابي ميکند .با اين وجود ساختار قيمتگذاري خاصي براي الزام شرکتها به برآوردن شاخصهاي
پايايي در نظر نگرفته شده است [.]338
 -11-3-2ارزيابي پايايي
شرکت  SECفعاليتي را در زمينهي ارزيابي پايايي در ناحيه شرقي عربستان سعودي آغاز کرده است .اين شرکت تالش
نموده است که از شاخصهاي عملکردي جديدي استفاده کند .در گذشته اين سازمان از شمارش قطعيها استفاده نموده است
اما به داليل زير تصميم به استفاده از شاخصهاي جديدي گرفته است [:]338
 شمارش قطعيها نشاندهنده مضرات نسبي قطعيها نبوده است.
 شمارش قطعيها امکان مقايسه بين سيستمهاي مختلف را فراهم نميکند.
 شمارش قطعيها بهطور کامل تأثير اقدامات اصالحي را نشان نميدهد.
 شمارش قطعيها امکان انتخاب تصميم بهينه را در زمينهي تعميرات و نگهداري فراهم نميکند.
انتخاب شاخصها با انجام مطالعات در زمينه شاخصهاي  EPRIو  IEEEدر سال  2004انجام شده است و پس از آن
دادههاي متناظر با اين شاخصها جمعآوري شده است .شاخصهاي انتخاب شده شامل شاخص نرخ خروجي اجباري 1و زمان
قطعي در سيستم 2بوده است [.]339
به طور کلي دادههاي جمعآوري شده شامل موارد زير بوده است:


تعداد حوادث قطعي در هر ناحيه بهرهبرداري در شبکه انتقال

 مدت زمان قطعي و زمان بازنشاني توان

1-Forced Outage Frequency Index
2-System-Minutes Lost Index
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 انرژي تأمين نشده بعد از هر خطا
 دليل وقوﻉ خطا
 قسمتهاي ديگري از شبکه که بر عملکرد شبکه انتقال تأثير گذاشتند.
بر طبق مرجع [ ]340شاخصهاي پايايي در سال  2005نسبت به گذشته روند صعودي داشته است و بنابراين شبکه عملکرد
ضعيفتري نسبت به گذشته داشته است .پس از انجام اين مطالعات  SECدر سال  2007توصيههايي براي ارتقاي پايايي ارائه
کرد [.]341
اما در سال  2011قطعيهايي که به دليل قطع کردن بار 1رخ داد نسبت به سالهاي قبل کاهش قابل توجهي داشت .دليل
اين مسئله افزايش ظرفيت توليد توسط  SECبوده است .در قسمت خاصي از اين کشور SEC ،ECRA ،و يک شرکت مشاوره
خارجي داليل اصلي قطعي را بررسي و توصيههايي براي بهبود پايايي اين سيستم ارائه نمودند .اين توصيهها شامل موارد زير
ميشود:
 طراحي برنامهاي براي بهبود رويههاي بهرهبرداري و مديريتي :اين يک طرح کوتاه مدت با هدف غلبه کردن بر
کمبودهايي که در رويههاي بهرهبرداري کنوني وجود دارد ،است .در اين طرح منابع فيزيکي و انساني بررسي و
تعميرات و نگهداري الزم هم انجام ميشود.
 توسعه يک طرح جامع براي ارتقاي عملکرد سيستم برق :اين يک طرح بلند مدت است که شرايط و نقاط ضعف
سيستم را شناسايي ميکند .اين طرح به دنبال بهبود سيستم توزيع با ارتقاي خطوط انتقال هوايي و تعويض آنها و
نصب تجهيزات بازنشاني و قسمت کردن سيستم است .اين اقدامات منجر به افزايش پايايي شبکه و بازنشاني توان در
کمترين زمان ممکن خواهد شد.
در نهايت ECRA ،گزارشي به  SECارسال کرد و آن را مسئول پيادهسازي توصيههاي بررسي سيستم و ارسال
گزارشهاي منظم در مورد آن و نتايج بهبود پايايي نمود .همچنين  SEC ،ECRAرا مسئول بررسي وضعيت شاخصهاي
پايايي در ساير قسمتهاي اين کشور با ارائه اقدامات اصالحي مناسب نمود [.]342

1-Load Shedding
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 ECRAدر سال  2011اقداماتي را براي ساخت مجموعه داده در صنعت برق بکار بست تا با استفاده از سيستمهاي
الکترونيکي دادههاي تجهيزات برق را مديريت کند .اين مجموعه داده جمعآوري اطالعات را براي دستهبندي و تحليل تسهيل
خواهد نمود .همچنين گزارش حوادث از طريق اين سيستم ثبت خواهد شد.
براي افزايش مزايايي سيستم مجموعه داده ECRA ،توافقي با وزارت آب و برق نموده است تا اين مجموعه داده را در
اختيار آنها نيز بگذارد [.]342
 -11-3-3بهبود پايايي
شرکت  SECبراي بهبود پايايي در ناحيه ساحلي مقرههاي قبلي را با مقرههاي کامپوزيت تعويض نموده است تا به اين
وسيله تأثير آب و هوا را بر خطوط انتقال کاهش دهد .اين پروژه شامل تعويض  2700مقره در ناحيه جوبيل بوده است .همچنين
برنامهريزي براي شستشوي خطوط نيز در نظر گرفته شده است .از آن پس اين خطوط قطعي مرتبط با آب و هوا نداشتهاند.
همچنين براي محافظت دکلهاي چوبي طرحهاي حفاظتي خاصي پياده شده است [.]342
شرکت  ABBطي قراردادي به ارزش  30ميليون دالر با شرکت  SECموظف به افزايش و بهبود پايايي در سيستم انتقال
عربستان سعودي شده است .روش انتخاب شده براي ارتقاي پايايي بهبود عملکرد دو  SVCنصب شده در سيستم انتقال اين
کشور است .به اين ترتيب از وقوﻉ اضافه ولتاژ و در نتيجه ناپايداري ولتاژ در شرايط بار کم جلوگيري خواهد شد .اين دو تجهيز
قطعيهاي سيستم را کاهش خواهند داد [ .]342شرکت زيمنس نيز داراي سابقه نصب  SVCدر عربستان سعودي است.

 -11-4فعاليتهاي انجامشده مرتبط با پايايي در حوزه توزيع
شرکت  secمالک و بهرهبردار شبکه توزيع کشور عربستان است و برقرساني به  6/3ميليون مشترك اين کشور را بر عهده
دارد [ .]343در اين قسمت ،فعاليتهاي انجامشده در سه محور پايايي در سطح توزيع ارائه ميشود.
 -11-4-1قانونگذاري در حوزه پايايي
شرکت  SECنظامنامه سيستم توزيع اين کشور را تدوين کرد و  ECRAاين نظامنامه را پس از دريافت نظرات مشاورين
بينالمللي شامل شرکت  ESBIاز ايرلند و  CMS Cameron Mckennaاز انگلستان تأييد کرد .اين نظامنامه شامل رويه
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برنامهريزي و بهرهبرداري شبکه توزيع ميشود و شرايط عادي و اضطراري سيستم را در نظر گرفته است .اين نظامنامه در رابطه
با پايايي شاخصهاي استانداردي را براي سنجش عملکرد شرکت توزيع در نظر گرفته است .اين شاخصها شامل ،SAIDI
 ASAI ،CAIDIو  SAIFIميشوند .مقادير مطلوب اين شاخصها توسط  ECRAتعيين ميشود .همچنين زمان استاندارد
بازنشاني خدمات در خروجيهايي که به علت خطا اتفاق افتادهاند ،خروجيهايي که به دليل تعميرات انجام ميشوند ،قطع منابع
و يا حذف بار متفاوت است و ميزان استاندارد آنها را  ECRAتعيين ميکند [.]344
همچنين  ECRAشاخصهايي با عنوان "شاخص عملکرد کليدي "1تعريف کرده است .اين شاخصها در مورد شرکتهاي
مختلف ارزيابي ميشود و مشوقهاي مالي و يا جريمههاي خاصي براي شرکتهاي داراي مجوز فعاليت در صنعت برق اين
کشور در نظر گرفته ميشود .اين شاخصها طي همکاري  ECRAو شرکتهاي فعال صنعت برق تدوينشده است [.]345
 -11-4-2ارزيابي پايايي
بر طبق گزارش ساالنه سازمان  ،ECRAاين سازمان از  SECگزارشهاي منظمي در ارتباط با خروجيها دريافت ميکند.
بهطور خاص اطالعاتي در مورد خروجيهايي که بيشتر از  100مشترك را تحت تأثير قرار ميدهند يا خروجيهايي که بيشتر از
 30دقيقه طول ميکشند را دريافت ميکند ECRA .دليل وقوﻉ خروجيها را بررسي ميکند و با شرکت توزيع براي يافتن
راهحلي براي کاهش قطعيها همکاري ميکند .به طور کلي اصليترين داليل وقوﻉ قطعي در سيستم توزيع اين کشور عبارت
است از [:]345
 آسيب به کابلها که دليل  %38از قطعيها بوده است.
 شرايط آب و هوايي که  %23قطعيها را ايجاد کرده است.
 آسيب به خطوط انتقال که  % 11قطعي را سبب شده است.
 -11-4-3بهبود پايايي
سازمان  ECRAتالش کرده است که قطعيهاي ناشي از خروج بار 1را با افزايش ظرفيت توليد کاهش دهد .به دليل وقوﻉ
قطعيهاي فراوان در قسمت خاصي از اين کشور SEC ،ECRA ،و يک شرکت مشاوره خارجي داليل اصلي قطعي را بررسي

1-Key Performance Indicator
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و توصيههايي براي بهبود پايايي اين سيستم ارائه نمودند .اين توصيهها به طور کلي شامل بهبود وضعيت بهرهبرداري سيستم و
نيز برنامههاي بلند مدتتر تعويض خطوط هوايي و نصب تجهيزات بازنشاني توان ميشود [.]334-335

 12فصل دوازدهم :نقشهي راه
مقدمه
انرژي الکتريکي نقشي مهم در توسعه و پيشرفت يک جامعه مدرن دارد .بهنوعي همه موارد و موضوعات زندگي روزانه به
استفاده از انرژي الکتريکي و عملکرد سيستم قدرت در زمينهي تامين انرژي و سرويسدهي به مصرفکنندگان اين کاال وابسته
است .شرکتهاي برق و توليدکنندگان تجهيزات در زمينه توليد انرژي الکتريکي ،خطوط انتقال و شبکه توزيع ،سرمايهگذاري
قابلتوجهي انجام دادهاند تا بتوانند بهطور اقتصادي و با کيفيت مطلوب ميزان مصرف موردنياز را تامين نمايند .سطح مطلوب و
مناسب سرويسدهي شبکههاي برق بهوسيله سطح کيفيت و قابليت اطمينان انرژي الکتريکي که در اختيار مصرفکنندگان
قرارگرفته ميشود ،اندازهگيري ميگردد [ .]346با توجه به اهميت باالي قابليت اطمينان در برنامهريزي ،طراحي و بهرهبرداري
از سيستمهاي قدرت ،استفاده از يک نقشهراه الزامي به نظر ميرسد.
نقشهراه و فرآيند ترسيم آن ،روشي مناسب براي پشتيباني از برنامهريزي ،تصميمگيري و آيندهنگري است .امروزه نقشهراه
در بسياري از سازمانهاي دنيا با موفقيت بهکار گرفتهشده و نتايج درخشاني دربر داشته است .نقشهراه ،کاربردهاي گستردهاي
دارد و بسته به هدف ترسيم آن و همچنين زمينه فعاليت سازمان اشکال و رويکردهاي اجرايي مختلفي دارد .عدم شناسايي
دقيق اين تفاوتها ميتواند منجر به استفاده ناکارآمد ،اشتباه و شتابزده از روشهاي مختلف ترسيم نقشهراه شود [.]347
اولين گام در بهکارگيري اين ابزار و منتفعشدن از مزاياي آن ،يادگيري چيستي و چگونگي آن است .بر اساس تحقيقات
انجامشده در کشور انگليس 80 ،درصد سازمانهايي که از نقشهراه استفاده کردهاند ،معتقد هستند که بهکارگيري اين ابزار بسيار
مفيد اما ترسيم آن کار دشواري است .بررسيها نشان ميدهد که دليل دشوار جلوهکردن ترسيم نقشهراه ،عدم آگاهي سازمانها
1-Load Shedding
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از انعطافپذيربودن فرآيند ترسيم نقشهراه است .الزم است هر سازماني بسته به هدف و کاربري نقشهراه در محيط خود ،رويکرد
متفاوت و روش ترسيم خاصي را در پيش گيرد .بهعبارت ديگر براي استفاده درست و مناسب از اين ابزار ،بايد آن را بسته به
هدف ،کاربرد و نوﻉ کاربر ،ويژهسازي کرد [.]348
در يک تعريف ساده ،ميتوان گفت نقشهراه ،روش کشف و توصيف آينده مطلوب و تبيين راه رسيدن به آن با زباني ساده و
قابلفهم براي سازمان است .نقشهراه ،نحوه تصميمگيري براي تخصيص منابع اعم از داراييهاي مشهود و نامشهود را توجيه
ميکند [.]349
در اين فصل به معرفي نقشهراه و فرآيند ترسيم آن پرداخته ميشود .ويژگي اصلي فرآيند نقشهراه ،استفاده از ساختار مبتني
بر زمان و معموال گرافيکي آن است که بهمنظور تدوين ،نمايش و ايجاد ارتباط ميان برنامههاي مختلف در سطوح متفاوت
سازمان بهکار ميرود .نحوه ارتباط اين برنامهها بهصورت علت و معلول بوده و در نتيجه هرچند اين برنامهها مربوط به سطوح
مختلف سازمان هستند ،اما در مواردي عمليشدن يکي مستلزم اجراي ديگري است .بههمين دليل نقشهراه يک ابزار
يکپارچهکننده است که با درنظرگرفتن تمام سطوح در يک زمان ،به فرآيند برنامهريزي اثربخش کمک شاياني ميکند [.]350

 -12-1فرآيند ترسيم نقشهراه
روند ترسيم نقشهراه ،فرآيندي انعطافپذير است و هر سازمان يا گروه بسته به هدف و نوﻉ استفاده از نقشهراه ،رويکرد
متفاوتي را در پيش ميگيرد؛ اما با بررسي نقشهراه کشورهاي مختلف جهان ،مشاهده ميشود که با وجود تفاوتهاي ظاهري،
اجزاي مشترکي دارند و هر يک از چارچوب يکسان پيروي ميکنند .اين چارچوب براي ترسيم نقشهراه صنايع مختلف و
پروژههاي ديگري که بخش عمدهاي از آنها را فناوري تشکيل داده است ،نيز قابلاستفاده است.
مراحل ترسيم نقشهراه در شکل  1-1ارائه داده شده است .اين فرآيند با مشخص کردن مأموريت و ارزشهاي بنيادين
سازمان ،آغاز ميشود .مأموريت يک سازمان نمايانگر هدف و دليل بنيادي وجود آن است .همچنين در اين راستا بايد اهداف
کالن و بلندمدت سازمان نيز مشخص شوند .اين کار براي انتخاب استراتژي که مطابق با اهداف کالن سازمان باشد الزم است.
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مأموريت و ارزشهاي بنيادي سازمان
اهداف بلند مدت
چشم انداز

آناليز عوامل داخلي و خارجي
استراتژي
تخصيص فناوري
آناليز شکاف
اهداف کوتاه مدت

آناليز هزينه/فايده
برنامه اجرايي زمانبندي شده
اجرا
استفاده از کارت امتيازي متوازن
شكل  :1-12فرايند ترسيم نقشهراه
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اين فرآيند با مشخص کردن ماموريت و ارزشهاي بنيادين سازمان ،آغاز ميشود .ماموريت يک سازمان نمايانگر هدف و
دليل بنيادي وجود آن است .همچنين در اين راستا بايد اهداف کالن و بلندمدت سازمان نيز مشخص شوند .اين کار براي
انتخاب استراتژي که مطابق با اهداف کالن سازمان باشد الزم است.
چشمانداز سازمان ،اهداف درازمدت و جهتگيري کلي سازمان را مشخص ميکند .بيانيه چشمانداز سازمان ،مقصد نهايي را
مشخص ميکند.
دو قدم اساسي در راستاي تدوين استراتژي هر سازمان عبارتاند از تجزيه و تحليل عوامل بيروني مؤثر بر سرنوشت سازمان
و تجزيه و تحليل شرايط داخلي سازمان .تجزيه و تحليل عوامل بيروني ،تهديدها و فرصتهاي فعلي يا آتي که بهنحوي در راه
رسيدن به اهداف کالن سازمان وجود دارند ،را مشخص ميکند ،تجزيه و تحليل شرايط داخلي به بررسي نقاط قوت و ضعف
سازمان براي رسيدن به اهداف مذکور ميپردازد .در واقع استراتژي از تعامل ميان نتايج حاصل از اين دو تجزيه و تحليل حاصل
ميگردد.
بدينترتيب از تقاطع ضعفها ،قوتها ،تهديدها و فرصتها چهار منطقه تشکيل و در هر منطقه زمينههاي استراتژي که
سازمان ميتواند روي آنها متمرکز شود ،مشخص ميگردند.
پس از انتخاب استراتژي يا استراتژيهاي موردنظر ،زمان تخصيص فنآوريهاي الزم براي اجراي هر استراتژي ميرسد.
نتيجه اين کار با وضعيتي که شرکت توزيع در زمان حال دارد ،مقايسه ميشود و با استفاده از آناليز شکاف ،فاصله بين وضعيت
اوليه با وضعيت مطلوب مشخصشده و راهحلهايي براي پلزدن روي شکافهاي مذکور تعيين ميشوند .با دردستداشتن
استراتژي و نتيجه آناليز شکاف ،شرکت برق بايد برنامهريزي کوتاهمدت بهمنظور گذشتن از شکاف فنآوري را تعريف کند .در
اين راستا پروژههايي براي دستيابي به اهداف کوتاهمدت تعريف ميشوند .براي هر يک از اين پروژهها آناليز هزينه /فايده انجام
ميشود و از اين ميان فقط پروژههايي که توجيه مالي دارند ،باقي ميمانند و براي هر يک از آنها يک برنامه اجرايي
زمانبنديشده تعريف ميشود.
پس از مشخصشدن ليست پروژهها ،بايد برنامه زمانبندي براي اجراي آنها تهيه شود و منابع نقدي و غيرنقدي موردنياز
براي اجراي مراحل مختلف آن مشخص گردد و سپس با آناليز ريسک ،استراتژي سرمايهگذاري در فنآوريهايي که براي
پيشرفت الزم هستند و نواحي با ريسک باال تعيين شوند .در اين مرحله عمال کار طراحي نقشهراه به پايان رسيده و ميتوان آن
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را به اجرا درآورد ،اما براي اطمينان از حرکت در مسير صحيح ميتوان با تهيه کارتهاي امتيازي متوازن بر اساس چشمانداز و
استراتژي آنها ،بر عملکردشان نظارت کرد.
کارت امتيازي متوازن روش و چارچوبي براي برنامهريزي استراتژيک و سنجش عملکرد بهشمار ميرود که در آغاز دهه
 1990معرفي شد .تا قبل از اين تاريخ ،براي تعيين افق برنامهريزي ،هدفگذاري و سنجش عملکرد از معيارهاي مالي استفاده
ميشد .اگرچه براي بسياري از سازمانها ،عملکرد مالي ،هدف نهايي است ولي رويکرد يکجانبه به مسائل مالي ،اشکاالت
بسياري را به دنبال دارد.
براي ايجاد ارزشافزوده در آينده بايد به عواملي چون مشتريان ،تامينکنندگان ،کارکنان ،فنآوري يا نوآوري نيز توجه نمود.
اهداف و معيارهاي کارت امتيازي از چشمانداز سازمان و استراتژيهاي آن مشتق ميشوند .اهداف و معيارهاي کارت امتيازي از
چشمانداز سازمان و استراتژيهاي آن ،در چهار وجه بهشرح زير به دست ميدهد:
 -1مالي
 -2مشتريان
 -3فرآيندهاي داخلي سازمان
 -4خالقيت ،رشد و يادگيري
در اينجا توجه به اين نکته ضروري است که تدوين و اجراي نقشهراه پايان اين فرآيند نيست ،زيرا که نقشهراه سندي پوياست
که در طول زمان و متناسب با شرايط بايد بهطور مرتب بهروزرساني شود.

 -12-2محورهاي موردبررسي نقشهراه پايايي
با توجه به اهميت و جايگاه مطالعات پايايي شبکههاي قدرت ،بررسي نقشهراه نظاممند در اين حوزه از اهميت بسيار بااليي
برخوردار است .بههمين دليل در اين گزارش به بررسي نقشهراههاي پايايي سيستم قدرت کشورها و سازمانهاي فعال در زمينه
مطالعات قابليت اطمينان پرداختهشده است.
محورها و فعاليتهاي مهم در اکثر نقشهراههاي بررسيشده کشورهاي مختلف در اين گزارش را ميتوان در بخشهاي زير
طبقهبندي نمود.
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 -12-2-1ارزيابي قابليت اطمينان در سطح تجهيزات
براي انجام محاسبات و ارزيابي قابليت اطمينان و نيز مطالعات قابليت اطمينان محور سيستم قدرت نياز به اطالعات و
دادههاي کافي در زمينه زيربط دارد .همچنين در نقشهراه قابليت اطمينان وجود استانداردهاي الزم براي تجهيزات و
فناوريهاي جديدي که به سيستم اضافه و يا بهروز شدهاند نيز الزامي است.
اقدامات صورتگرفته در بررسي نقشهراه قابليت اطمينان در اين محور عبارتاند از:
 تهيه حداقل استانداردهاي الزم جهت جلوگيري از ورود تجهيزات با کيفيت پايين
 انجام مطالعات قابليت اطمينان محور بر روي تجهيزات شبکه بهصورت منظم و دورهاي
 ايجاد بانکهاي اطالعاتي منسجم در تمامي بخشهاي شبکه قدرت
 ثبت اتفاقات و اطالعات يکسان در تمامي شرکتهاي برق از اين تجهيزات
 گزارشدهي منظم شرکتها و نظارت مستمر بر اين روند
 -12-2-2روشها ،مدلها ،شاخصهاي ارزيابي
شيوههاي ارزيابي قابليت اطمينان اصوال بر محور ارزيابي احتمال خطر استوار است و لذا هر دو جنبه شامل شدت خطر و
همچنين احتمال وقوﻉ آن داراي اهميت ميباشد .براي مثال دو روش کلي که در ارزيابي قابليت اطمينان وجود دارد يکي روش
تحليلي و ديگري روش شبيهسازي نام دارد .بسياري از روشها بر پايه روش تحليلي هستند و روشهاي شبيهسازي با
کاربردهاي مشخص نقش کمتري دارند .دليل عمده اين است که معموال شبيهسازي به زمان محاسباتي زيادي نيازمند بوده و
مدلها و روشهاي تحليلي عمدتاً براي برنامهريزان و طراحان نتايج عيني موردنياز را تهيه مينمايند .اکنون اين موضوﻉ تغيير
کرده و عالقه برنامهريزان جهت مدلسازي جامع رفتار سيستم و ارزيابي مناسب مجموعه شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم
افزايشيافته است .هر يک از دو روش بيانشده با محاسن و کاستيهايي همراه است .روش شبيهسازي نياز به حجم و زمان
محاسباتي زيادي دارد و لذا وقتي مورداستفاده قرار ميگيرد که نتوان با روش تحليلي به نتيجه رسيد .درحاليکه در روش
تحليلي با سادهسازيهايي که صورت ميگيرد ،نميتوان همه تأثيرپذيريهاي سيستم را پوشش داد .لذا بررسي و انتخاب روش
و نوﻉ مناسب ارزيابي قابليت اطمينان سيستم از اهميت بااليي در نقشهراه پايايي شبکه برخوردار است.
اقدامات صورت گرفته در بررسي نقشهراه قابليت اطمينان در اين محور عبارتاند از:
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 يکسانسازي شاخصهاي قابليت اطمينان و روش مورداستفاده جهت سنجش عملکرد شرکتهاي بهرهبردار شبکه
 لزوم گزارشدهي منظم شرکتها از شبکه تحت پوشش خود و نظارت بر آنها
 توسعه بانک اطالعاتي کامل از تجهيزات هر بخش و نحوه اتصاالت شبکه بهعبارت بهتر آرايش بهتر
 توسعه روشهايي براي محاسبه شاخصهاي موردنياز بر اساس اطالعات موجود و در دسترس
 -12-2-3منابع توليد پراكنده و انرژيهاي نو
بدين ترتيب در سالهاي اخير عواملي همچون بهينهسازي و تغيير سيستمهاي قدرت از ساختار سنتي به ساختاري جديد يا
به عبارتي تجديدساختار آنها و حرکت در جهت افزايش رقابت و همچنين افزايش تعداد بازيگران عرصه صنعت برق (ورود
بخش خصوصي) ،لزوم حفظ محيطزيست با بهرهگيري از انرژيهاي تجديد پذير و امکان راهاندازي نيروگاههاي کوچک با
استفاده از اين منابع ،کاهش ريسک خريد و تامين انرژي الکتريکي در بازارهاي انرژي ،مشکالت احداث خطوط انتقال جديد،
کاهش استفاده از سوختهاي فسيلي و آالينده ،نياز به افزايش ظرفيت سيستم با توجه به افزايش روزافزون مصرف انرژي
الکتريکي و احساس نياز به بهبود و توسعه سيستم قدرت ،همراه با پيشرفت فناوري ساخت منابع کوچک و امکان استفاده از
اينگونه منابع انرژي در مراکز مصرف (که خود باعث کاهش تلفات در شبکه توزيع و انتقال ميگردد) و اقتصاديبودن ساخت
واحدهاي توليدي کوچک در مقايسه با واحدهاي توليدي بزرگ ،فرصتهايي را براي رشد و پيشرفت فناوريهاي توليد انرژي
الکتريکي فراهم نموده و پايه و اساس معرفي يک پديده جديد در صنعت برق و شبکههاي تجديدساختارشده با عنوان توليدات
پراکنده بوده و باعث تشويق و توجه روزافزون مهندسين و انديشمندان به موضوﻉ توليدات پراکنده شده است.
استفاده از توليدات پراکنده مزيتهايي را به همراه دارد .حضور اين منابع در سيستم توزيع ،قابليت اطمينان شبکه را افزايش
داده و امکان کاهش قيمت توان راکتيو را فراهم ميآورد .مزيت ديگري که ميتوان براي توليدات پراکنده برشمرد ،عملکرد
مطلوب آنها در بهينهسازي کنترل ولتاژ و توان راکتيو است .اما اين نکته را ذکر کرد که وجود عدم قطعيت در اين نوﻉ توليدات
باعث تحت تأثير قراردادن قابليت اطمينان شبکه ميشود که ميبايست اقدامات و تمهيدات الزم را براي رويارويي با اين چالش
پيش رو در نقشهراه قابليت اطمينان در نظر گرفت.
اقدامات صورتگرفته در بررسي نقشهراه قابليت اطمينان در اين محور عبارتاند از:
 برنامهريزي ،نحوه و ظرفيت سرمايهگذاري ،با تعيين اولويت براي هر يک از انرژيهاي تجديدپذير
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 برنامهاي مدون جهت توسعه فناوري
 توسعه استانداردهاي يکسان براي اتصال به شبکه
 توسعه فناوريهاي کنترل توان توليدات پراکنده
 توسعه ابزار الزم براي شرکتها بهمنظور دستيابي به مقدار و تأثير توان پراکنده در هر نقطه از شبکه
 توسعه قوانين جديد در انتخاب توان پراکنده در بازارهاي رقابتي و بهرهبرداري
 تنظيم تعرفه مناسب با تمايالت بازارها ،شرکتها و مشتريان و ارائه مکانيسم تشويقي شرکتها به استفاده از منابع
توليدات پراکنده
 -12-2-4شبكههاي هوشمند و فناوريهاي نو
بهطور قطع فناوريها و برنامههاي زيادي در پيشبرد شبکههاي برق به سمت هوشمندترشدن نقش خواهند داشت که شامل
اندازهگيرهاي ديجيتالي پيشرفته ،اتوماسيون سيستمهاي توزيع ،سيستمهاي کارآمد انتقال داده و منابع انرژي پراکنده خواهند
بود .ميبايست از مزاياي شبکههاي هوشمند در جبران چالشهاي پيش روي قابليت اطمينان سيستم قدرت استفاده نمود .با اين
حال ميبايست امنيت اطالعات سايبري در اين زمينه براي به چالش کشيدهنشدن اين فناوري نو در شبکه را رعايت نمود.
اقدامات صورتگرفته در بررسي نقشهراه قابليت اطمينان در اين محور عبارتاند از:
 کسب شناخت کافي از شبکه امروزي براي حداقل ساختن هزينهها
 تطبيق نيازها و فناوريهاي موجود
 پيشبيني روند جاسازي فناوري در شبکه براي سالهاي آتي
 بررسي تاثير ورود فناوريهاي نو براي طراحي شبکه قدرت
 آموزش و فرهنگسازي
 استانداردهاي الزم براي شبکههاي هوشمند
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 -12-2-5مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان
کليه بخشهاي اقتصادي ،بر اثر وقوﻉ خاموشي متحمل خسارت ميشوند که مقدار آن متاثر از وابستگي فعاليتهاي هر
بخش به انرژي الکتريکي ميباشد .محاسبه مقدار خسارت واردشده به مشترکان مختلف بر اثر قطع برق از جهات مختلف حائز
اهميت است که از جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 آگاهي مصرفکنندگان از نقش و جايگاه انرژي الکتريکي در فعاليتهاي جاري ايشان،
 فراهمآمدن معيار و مباني پرداخت خسارت توسط عرضهکننده برق به مشترکان در صورت وقوﻉ خاموشي.
 امکان قيمتگذاري برق بر اساس هزينه نهايي توسط عرضهکننده؛ که در اين صورت مشترك ميتواند انرژي
الکتريکي را با قابليت اطمينان موردنظر و در ازاي پرداخت هزينه مربوطه در دسترس داشته باشد.
 فراهمآمدن امکان برنامهريزي کوتاهمدت در حوزه بهرهبرداري و امنيت شبکه ،ميانمدت (برنامهريزي تعميرات
پيشگيرانه و برنامهريزي تعميرات اصالحي) و بلندمدت (برنامهريزي براي گسترش و ارتقاء سطح تجهيزات بهمنظور
تامين بار).
اقدامات صورتگرفته در بررسي نقشهراه قابليت اطمينان در اين محور عبارتاند از:
 انجام فعاليتهاي منسجم جهت تعيين هزينههاي خاموشي انواﻉ مشترکين در مناطق مختلف
 آگاهي از نقش و جايگاه انرژي الکتريکي در فعاليتهاي جاري مصرفکنندگان
 توسعه بانکهاي اطالعاتي الزم
 محاسبه تابع خرابي مشترکين در مناطق مختلف براي مشترکين با رفتار مختلف
 محاسبه شاخصهاي مربوط به ارزش بار ازدسترفته و پيشنهاد روشهايي براي اين امر
 بهکارگيري شاخصهاي محاسبهشده در فرآيندهاي بهرهبرداري ،برنامهريزي و مديريتي
 -12-2-6برنامهريزي و بهرهبرداري قابليت اطمينان
ضروري است سيستم قدرت توسط معيارها يا آزمايشهاي مختلف براي دستيابي به قابليت اطمينان مورد انتظار
مصرفکنندگان برنامهريزي ،طراحي ،احداث ،بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري و بازسازي گردد .بهاينترتيب ،سيستم قدرت
برنامهريزي و ارزيابي ميگردد تا اطمينان حاصل شود که عرضهي کافي برق براي رفع نيازهاي کنوني و آينده موجود است.
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اقدامات صورتگرفته در بررسي نقشهراه قابليت اطمينان در اين محور عبارتاند از:
 ايجاد پايگاه اطالعاتي منسجم
 محاسبه ارزش بار ازدسترفته براي مختلف
 توسعه استانداردهايي در زمينه تعيين معيارهاي مناسب قابليت اطمينان جهت بهکارگيري در بهرهبرداري و برنامهريزي
شبکه قدرت
 تعيين رزرو استاتيکي و ديناميکي الزم و حل مسئله در مدار قرار گرفتن واحدهاي توليدي با درنظرگرفتن معيار قابليت
اطمينان
 يکسانسازي روشهاي اجرايي و دستورالعملها
 تعريف فعاليتهاي بهرهبرداري
 تعريف شاخصهاي بهرهبرداري مناطق
 -12-2-7كفايت منابع سوخت و آب
با درك عميق از آسيبپذيري قابليت اطمينان شبکه الکتريکي به دليل افزايش وابستگي به گاز طبيعي و احتمال وقوﻉ
رويدادهاي زيانبار ،عدم قطعيت موجود در تامين گاز طبيعي هم ميتواند در برنامهريزي احتماالتي منابع گنجانده شود .به
همين دليل در صنعت برق ،اقدامات الزم جهت بررسي احتماالتي کفايت منابع نيز انجام ميشود.
اقدامات صورت گرفته در بررسي نقشهراه قابليت اطمينان در اين محور عبارتاند از:
 بررسي تأثير کفايت سيستم سوخترساني و شبکه گاز بر توان توليدي اين واحدها
 ارزيابي ريسکهاي مرتبط با تامين سوخت الزم واحدهاي توليدي ناشي از عدم قطعيتهاي موجود در شرايط آب و
هوايي
 محاسبه قابليت اطمينان سيستم سوخترساني ،حملونقل و عرضه سوخت
 تأثير کفايت منابع آبي بر قابليت اطمينان توان توليدي واحدهاي برق-آبي
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 -12-2-8ارزيابي پايايي در فضاي رقابتي
با تجديد ساختار براي طرفهاي موجود در بازار قدرت (تامينکنندگان و مشتريان) اين امکان به وجود آمد که انرژي را بر
اساس منافع اقتصادي خود خريد و فروش نمايند .همچنين براي توليدکنندگان مستقل برق امکان عرضه انرژي بهوجود آمد .لذا
ميبايست ابزار الزم جهت مطالعات و ارزيابي قابليت اطمينان در محيط بازار و سيستم تجديد ساختاريافته در نقشه راه پايايي
شبکه در نظر گرفته شود.
اقدامات صورتگرفته در بررسي نقشهراه قابليت اطمينان در اين محور عبارتاند از:
 بررسي تأثير قوانين و دستورالعملهاي ايجادشده بر قابليت اطمينان شبکه قدرت
 تأثير تشکيل بازار برق بر کارايي و قابليت اطمينان نيروگاهها
 تأثير بازيگران جديد در اين عرصه بر حفظ امنيت شبکه و مدلسازي رفتار آنها بر قابليت اطمينان شبکه
 معرفي معيارهاي جديد در سنجش امنيت شبکه
 مکانيسمهاي کنترل قابليت اطمينان و امنيت شبکه در اين شرايط
 تعيين قيمتگذاريها و تعيين تعرفههاي مختلف بر اساس هزينههاي فرصت ازدسترفته
 -12-2-9اطالعات قابليت اطمينان
بهمنظور ارزيابي قابليت اطمينان در هر سيستم ،به اطالعات کافي در اين خصوص نياز است که برخي از اطالعات موجود
بوده و برخي ديگر بايد از منابع معتبر اخذ شوند .بهطور قطع گردآوري اطالعات صحيح و مفيد هزينهبر خواهد بود ،ولي بايد
توجه شود که اگر اطالعات جمعآوري نشود ،تاوان سنگيني در درازمدت خواهد داشت.
اقدامات صورتگرفته در بررسي نقشهراه قابليت اطمينان در اين محور عبارتاند از:
 جمعآوري اطالعات عملکرد واحدهاي توليد ،انتقال و توزيع
 ايجاد هماهنگي بين برقهاي منطقهاي جهت جمعآوري و ارسال اطالعات موردنياز جهت بانک داده اصلي
 تهيه استانداردهاي موردنياز و بهروزرساني آنها جهت جمعآوري اطالعات در سطوح مختلف
 تهيه بانکهاي اطالعاتي الزم جهت انجام قابليت اطمينان
 توسعه نرمافزارهايي بهمنظور جمعآوري ،نگهداري و کنترل اطالعات
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 -12-2-10نصب تجهيزات پايش و حفاظتي
يکي از روشهاي افزايش قابليت اطمينان شبکههاي قدرت استفاده صحيح از تجهيزات پايش وضعيت شبکه و تجهيزات
مناسب حفاظتي بهمنظور جداسازي قسمت خطادار از شبکه ميباشد .لذا اقداماتي که ميبايست در نقشهراه قابليت اطمينان
در نظر گرفته شود عبارتاند از:
 مکانيابي کليدها ،برقگيرها ،سکسيونرها ،نصب ريکلوزرها و نشانگرهاي خطا
 توسعه انواﻉ فناوري مورداستفاده و الزم در اين ادوات
 توسعه استانداردهاي الزم جهت مديريت حفاظت شبکههاي توزيع
 -12-2-11برنامههاي اضطراري و آموزش كاركنان
ارزيابي و بهبود عملکرد شبکه قدرت در برابر زمينلرزه ،وقوﻉ طوفان و شرايط آب و هوايي سخت يکي از اولويتهاي مهم
تحقيقاتي سازمانهاي فعال در حوزه قابليت اطمينان و امنيت شبکه ميباشد .بنابراين در نقشه راه پايايي سيستم قدرت
ميبايست اقدامات مرتبط که زير آورده شده است مدنظر قرار بگيرد.
 بررسي اقدامات موردنياز مانند آمادگي ،بهبود و نحوه بازيابي در مواجه با طوفانهاي سهمگين و شرايط آبوهوايي
 بررسي چالشهاي پيش روي مالکان و بهرهبرداران شبکه قدرت در مواجه با چنين حوادثي و مسائل اقتصادي مرتبط
با خرابي و قطعيهاي ايجادشده
 تقويت فضاي همکاري بين فعاالن دولتي و غيردولتي در راستاي مديريت بحران
 فرهنگسازي براي برخورد صحيح و آموزش در برابر مخاطرات طبيعي
 نيازسنجي آموزش کارکنان و تعريف ،برنامهريزي و برگزاري دورههاي موردنياز
 نشر دانش فني حاصل از پروژهها به صنعت آب و برق
 ايجاد فضاي مناسب جهت ارتباط با شرکتها و شناخت مشکالت صنعت برق و تالش در جهت رفع آن
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 -12-2-12سيستمهاي اتوماسيون
يکي از راههاي افزايش قابليت اطمينان و کاهش انرژي توزيعنشده در شبکههاي توزيع ،جلوگيري از قطعيها و
خاموشيهاي بيمورد بهواسطه خطاهاي گذرا ميباشد .با اجراي سيستم اتوماسيون و نصب ريکلوزر در نقاط مختلف شبکه،
خطاهاي گذرا باعث قطع دائمي و طوالنيمدت فيدر نميشوند .سيستمهاي کنترل نظارتي  SCADAو مراکز ديسپاچينگ در
کنترل از راه دور و پايش تجهيزات شبکههاي انتقال و فوقتوزيع داراي اهميت زيادي ميباشند .لذا اقدامات موردنياز در اين
زمينه ميبايست در نقشهراه پايايي سيستم قدرت در نظر گرفته شوند که عبارتاند از:
 تهيه اطالعات ثابت شبکه شامل دياگرامهاي تکخطي ،سطح مقاطع ،ميزان بار تقريبي
 توسعه استانداردها و پارامترهاي سيستم اتوماسيون مانند قابليت دسترسي ،پاسخ زماني ،توسعهپذيري و قابليت انعطاف
 توسعه توليدات سختافزاري و نرمافزاري مربوط به سيستمهاي اتوماسيون
 توسعه مدل ارزيابي فني معيني جهت استقرار سيستم اتوماسيون
 مطالعات امکانسنجي سيستمهاي اتوماسيون
 -12-2-13مديريت سمت تقاضا
برنامههاي مديريت سمت تقاضا شامل تمام تغييرات عمدي الگوهاي مصرف برق مشتريان نهايي که براي تغيير زمان
مصرف ،سطح تقاضاي لحظهاي ،يا مصرف کلي برق در نظر گرفتهشده است ،ميباشد .عالوه بر اين ،پاسخگويي بار ميتواند
همچنين بهعنوان پرداختهاي تشويقي طراحيشده براي القاي کاهش مصرف برق در زمانهاي قيمتهاي باالي بازار
عمدهفروشي و يا زماني که قابليت اطمينان سيستم در مخاطره قرار گرفته است ،تعريف گردد .اين برنامهها بهمنظور افزايش
قابليت اطمينان سيستم قدرت مورد توجه فراوان قرار گرفته است.
بهبود قابليت اطمينان و شرکت مشترکين در بازار جهت صرفهجويي در مصرف خود و درنتيجه کمک به سيستم در تامين
بار خود از مزاياي مديريت سمت تقاضا به شمار ميآيند .لذا استفاده از اين محور در نقشهراه پايايي شبکه قدرت ضروري
است .اقدامات صورتگرفته در بررسي نقشهراه قابليت اطمينان در اين محور عبارتاند از:
 مطالعه جامع پتانسيلهاي مديريت سمت تقاضا در بخشهاي مختلف
 تغيير نگاه هزينهاي به سرمايهگذاري در بخش مديريت مصرف
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 تدوين و بهکارگيري استانداردهاي اصالح الگوي مصرف مشترکان بهخصوص صنايع و ضرورتهاي رعايت آن
 تقويت واحدهاي مديريت مصرف براي تحول در رويکرد و برنامههاي مديريت مصرف سمت تقاضا
 بهبود برنامههاي ترويجي و فرهنگي
 -12-2-14مديريت دارايي
مديريت دارايي ترکيبي از شيوههاي مديريتي ،مالي ،اقتصادي و مهندسي است که با هدف فراهمکردن سطح موردنياز
خدمات با روشي مقرونبهصرفه به داراييها اعمال ميشود .مطالعات قابليت اطمينان در کنار مطالعات اقتصادي در اين زمينه از
اهميت بااليي برخوردار شده است ،بهطوريکه در نقشهراه پايايي سيستم قدرت بسياري از کشورها و سازمانها قرار گرفته
است . .اقداماتي که ميبايست در اين زمينه صورت گيرد عبارتاند از:
 توسعه استقرار فرهنگ بهرهبرداري هر بيشتر در شرکت
 شناسايي دقيق نقاط ضعف و حادثهخيز شبکه با استفاده از روشها و ابزارهاي مؤثر و فناوريهاي جديد در کنار تجزيه
و تحليل اطالعات اثربخش
 تفکيک بودجه و اعتبارات حوزه بهرهبرداري با اعتبارات جاري
 تجزيه و تحليل حوادث و اتفاقات شبکه و سرانجام شناسايي و انجام اقدامات اصالحي فوري در جهت رفع
خاموشيهاي تکراري بهعنوان روش ميانبر
 ايجاد رويکرد اقتصادي در نگهداري و تعميرات شبکههاي قدرت
 بررسي پيشرفت فيزيکي و اقتصادي برنامه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه بهطور مستمر و فعال
 آگاهسازي و آموزش کليه کارکنان ،پيمانکاران و ناظرين
 -12-2-15استانداردها
استانداردهاي قابليت اطمينان ،الزامات قابليت اطمينان را براي برنامهريزي و بهرهبرداري مناسب سيستمهاي قدرت تعريف
مينمايند .اين استانداردها با استفاده از يک رويکرد مبتني بر نتايج 1که تمرکز آن عملکرد و مديريت ريسک ميباشد ،توسعه

1- Results-Based Approach
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مييابند .تامين قابليت اطمينان موردانتظار مصرفکنندگان نيازمند برنامهريزي ،طراحي ،ساخت و بهرهبرداري ،بهبود و نگهداري
شبکه قدرت مطابق با استانداردها و معيارهاي از پيش تعيينشده ميباشد .اقدامات مؤثري که ميبايست در نقشهراه پايايي
سيستم قدرت در زمينه استانداردهاي موردنياز صورت گيرد ،بهطورکلي عبارتاند از:
 تدوين استانداردهاي مختلف قابليت اطمينان در زمينههاي مختلفي مانند برنامهريزي شبکههاي توليد ،انتقال ،توزيع،
بهرهبرداري از شبکههاي قدرت ،فعاليتهاي تعمير و نگهداري ،مدلسازي ،اطالعات و ارزيابي ،حفاظت تجهيزات و
زيرساختها ،ارتباطات و بسترهاي مخابراتي ،آمادگي و بهرهبرداري مطلوب در شرايط اضطراري ،طراحي آرايش
شبکه ،اتصاالت و کنترل سيستم
 تدوين دستورالعملهاي موردنياز جهت سنجش و ارزيابي عملکرد سازمانها و مراکز اثرگذاري بر پايايي شبکه
 -12-2-16حفاظت از محيطزيست
يکي از مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي سازمانهاي فعال در حوزه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ،سياستگذاري در
زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و افزايش استفاده از انرژيهاي پاك ميباشد .در اين مراکز تحقيقاتي به بررسي عوامل
مؤثر در طراحي اين استانداردها ،نهادها و نيازمنديها و انواﻉ فناوري و منابع الزم جهت اجرا و پيادهسازي اين استانداردها
پرداخته شده است .لذا درنظرگرفتن مسائل زيستمحيطي در نقشهراه پايايي شبکه و تاثير آن در مطالعات و ارزيابي قابليت
اطمينان سيستم قدرت امري ضروري به نظر ميرسد .اقدامات مرتبط در اين زمينه عبارتاند از:
 سياستگذاري در زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و افزايش استفاده از انرژيهاي پاك
 عوامل مؤثر در طراحي اين سياستها ،نهادها ،نيازمنديها و انواﻉ فناوري و منابع الزم جهت اجرا و پيادهسازي
 بررسي قانونگذاري در اين زمينه و تاثير سياستهاي حفاظت از محيطزيست بر قابليت اطمينان شبکههاي برق
 بررسي تاثير اعمال کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي بر روند توليدات نيروگاههايي با سوخت فسيلي

 -12-3مديريت قابليت اطمينان
قابليت اطمينان برق تحويلي در سيستمهاي يکپارچه عمودي برق قدرت توسط يک سازمان و بهصورت متمرکز مديريت
ميشود .با تجديد ساختار سيستمهاي قدرت و مستقلشدن فعاليتهاي توليد ،انتقال و توزيع و خردهفروشي برق از هم ،شرايط
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بهرهبرداري از اين سيستمها و مکانيسم مديريت قابليت اطمينان دچار تغييرات اساسي شد .در ساختارهاي جديد سطح مطلوب
قابليت اطمينان در حوزههاي توليد و خردهفروشي با توجه به رقابتيشدن اين فعاليتها با استفاده از اهرمهاي بازار رقابتي و در
حوزه انتقال با ايجاد اپراتور مستقل سيستم مديريت ميشود .لذا اقدامات الزم در اين زمينه براي نقشهراه پايايي شبکه
ميبايست مدنظر قرار گيرد که مهمترين آنها عبارتاند از:
 هماهنگي قابليت اطمينان و تعيين مدلهاي عملکردي
 پيادهسازي مدل انگيزشي بهبود قابليت اطمينان
 انتخاب شاخصهاي موردنياز براي ارزيابي شرکتها
 ارائه گزارشهاي گوناگون در خصوص قابليت اطمينان شبکه قدرت سراسري و بررسي نيازمنديهاي موجود در اين
زمينه
 ارائه گزارشهاي گوناگون در خصوص بخشهاي کوچکتر شبکه تا حد تجهيزات مختلف آن
 ارائه گزارشهاي بررسي عملکرد برقهاي منطقهاي و شرکتهاي توزيع برق از لحاظ شاخصهاي قابليت اطمينان و
مقايسه آنها با يکديگر
 انجام هماهنگيهاي الزم بين بخشهاي مختلف جهت تبادل اطالعات با يکديگر و تبيين وظايف هر بخش
 انتشار استانداردهاي الزم جهت جمعآوري اطالعات با همکاري بخشهاي مختلف
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 13فصل سيزدهم :مسائل مرتبط با پايايي در نقشهراه کشور
اياالت متحده امريکا
مقدمه
انرژي برق نقش حياتي در جامعه مدرن امروزي را ايفا ميکند و اهميت سرويسهاي برقرساني قابلاطمينان و کيفيت باال
با توسعه اقتصاد بر پايه اينترنت 1افزايش يافته است .افزايش وابستگي ما به مصرف هر چه بيستر از انرژي برق قابليت اطمينان
سيستم قدرت را تحت تاثير قرار مي دهد .عالوه بر اين مشخصات اغلب بارهاي الکتريکي امروزي نشان ميدهد که نياز به
قابليت اطمينان نسبت به گذشته تفاوت کرده است.
اين تغييرات در مشخصات بارهاي مصرفي به همراه تجديد ساختار سيستم قدرت ،افزايش مصرف و مشکالت احداث
نيروگاههاي نو باعث چالشهايي در زمينه قابليت اطمينان شبکه برق ميشود .در گذشته قطعيهاي زيادي در برقرساني شبکه
به داليل شرايط بحراني آب و هوايي ،خرابي تجهيزات ،خطاي انساني و عدم توليد کافي بهوجود ميآمد که امروزه با
اندازهگيريهاي هوشمندي که در شبکه صورت ميگيرد کيفيت توان توليدي و قابليت اطمينان سيستم قدرت تضمين ميشود.
سيستم برق اياالت متحده امريکا بهعنوان يک شبکه تجديد ساختارشده که صنعت آن بهصورت عمودي ميباشد که برق
توليدي قابلاطمينان را به مشترکين تامين ميکند ،رفتار ميکند.
 -13-1سازمان NERC
سازمان قابليت اطمينان برق آمريکاي شمالي ( )NERCيک سازمان غيرانتفاعي و خودنظارتي بوده و از مجموعهها و
زيرمجموعههاي مختلفي با همکاري متخصصان صنعتي و دانشگاهي تشکيل يافته است .اين سازمان توسط مقامات دولتي در
کانادا و آمريکا نظارت ميشود .اين سازمان ،قابليت اطمينان و کفايت سيستم قدرت آمريکاي شمالي را که به هشت حوزه

1- Internet-Based Economy
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تقسيم ميشود ،ارزيابي و گزارشدهي مينمايد .تضمين بهرهبرداري قابلاطمينان از سيستم قدرت آمريکاي شمالي از مهمترين
اهداف اين سازمان ميباشد .حوزههاي تحت نظارت اين سازمان در شکل  1-13نشان دادهشده است [ .]351اين سازمان براي
دستيابي به اين هدف برنامههاي زير را دنبال مينمايد:
 توسعه و اجراي استانداردهاي قابليت اطمينان
 ارزيابي ساالنه قابليت اطمينان فصلي و بلندمدت سيستم قدرت آمريکاي شمالي
 مانيتورينگ سيستم قدرت
 ارزيابي و گزارشدهي کفايت منابع توليد در سالهاي آتي
 فراهمنمودن برنامههاي آموزشي براي مالکان ،بهرهبرداران ،مصرفکنندگان و نيروي کار صنايع

شكل  :1-13حوزههاي تحت نظارت سازمان NERC

اين سازمان با ارزيابي قابليت اطمينان ساالنه ،شناسايي موضوعات ،چالشها و محورهاي مطالعاتي مهم در اين زمينه و ارائه
راهکارهايي جهت بهبود قابليت اطمينان آمريکاي شمالي نقش مهمي در اين حوزه ايفا مينمايد .با توجه به بيان صريح در
بخش  215قانون سياستهاي انرژي اياالتمتحده در سال  NERC ،2005نميتواند دستور احداث خطوط انتقال يا افزايش

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
389
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

ظرفيت توليد را صادر کند يا استانداردهاي اجرايي اتخاذ کند .عالوه بر اين NERC ،نبايد هيچگونه پيشبيني و يا نتيجهگيري
در مورد قيمت برق موردانتظار و يا کارايي بازارهاي برق ارائه نمايد [.]351
برنامههاي کليدي اين سازمان بر روي بيش از  1900بهرهبردار و مالک سيستمهاي قدرت تأثيرگذار است .برنامههاي
کليدي اين سازمان بر چهار ستون زير استوار است:
 قابليت اطمينان :رسيدگي به حوادث و خطرات قابلشناسايي و درنتيجه بهبود قابليت اطمينان
 ضمانت :تضميندادن به عموم مردم ،صنعت و دولت براي عملکرد مناسب سيستم قدرت
 آموزش :باالبردن سطح يادگيري و بهبود مستمر بهرهبرداري از شبکه قدرت
 رويکرد ريسکمحور :تمرکز بر ريسک توليد منابع و اقدامات موردنياز در اين زمينه

 -13-2عوامل موثر در شاخص هاي قابليت اطمينان
قابليت اطمينان را ميتوان توانايي اجزاي سيستم قدرت در تامين برق مصرفکنندگان هم از نظر مقدار و هم از نظر کيفيت
تقاضاي بار مصرفي توسط مصرفکنندگان ،تعريف کرد .قابليت اطمينان اغلب با شاخصهاي خرابي که توسط استاندارد 1366
موسسه مهندسين برق و الکترونيک ( )IEEEتعريف ميشود ،اندازهگيري ميشود .اين شاخصها بر اساس رضايتمندي
مشترکين ميباشد و هم بر پايه دوره قطعي هر سرويس و هم فرکانس قطعي تعريفشده است .همه اجزاي سيستم قدرت ،اعم
از توليد ،انتقال و توزيع در قابليت اطمينان مؤثر هستند .سازمان قابليت اطمينان برق آمريکاي شمالي ( )NERCکه هماکنون
قابليت اطمينان شمال امريکا که از  12زيرشاخه الکتريکي جغرافيايي تشکيل شده است را رصد ميکند .با ادامه افزايش
رقابتهاي الکتريکي و نيز تغيير ساختار صنعت برق يک سازمان جديد به نام  NAEROدر حال توسعه و ارتقاي استانداردهاي
قابليت اطمينان ميباشد ].[352
رشد مصرف که بهدنبال آن کاهش حاشيه رزرو سيستم قدرت را در پي دارد ،بهعنوان اصليترين دغدغههاي قابليت
اطمينان بهشمار ميرود .سيستم مدل ملي انرژي ( ،)NEMSابزار پيشبيني که توسط دپارتمان انرژي اياالت متحده امريکا
براي ايجاد چشمانداز انرژي ساالنه بهکار ميرود ،از کاهش محدوده رزرو سيستم قدرت در  20سال آينده خبر ميدهد .پروژه
 NEMSمحدوده رزرو سيستم قدرت را در جدول  1-13نشان ميدهد.
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جدول  :1-13ظرفيت حاشيه رزرو سيستم قدرت از سال  2000تا  2020توسط NEMS

سازمان  NERCبراي رزرو استاتيک (برنامهريزيشده) موردنياز سيستم %15 ،از واحدهاي غالب حرارتي و  %10از واحدهاي
غالب آبي در نظر ميگيرد.
از سوي ديگر مصرف در حال افزايش است .ميانگين رشد مصرف ساالنه از سال  1984نزديک  %2/4ميباشد .البته در سه
سال گذشته اين نرخ آرامتر و حدود  %1/8شده است .اين بدين معني است که مصرف انرژي به ازاي دالر کاهش يافته است.
همچنين اقتصاد به سمت بازده باالتر انرژي خواهد رفت .با روند رو به افزايشي ميزان مصرف و جمعيت ،ميبايست مصالحهاي
در ميزان قابليت اطمينان براي تامين برق مصرفکنندگان صورت گيرد ،مگر اينکه تمهيداتي ازجمله اندازهگيريها و
استانداردهاي مناسبي در اين زمينه در نظر گرفته شود .افزايش ميزان مصرف ساالنه انرژي براي مناطق مختلف امريکا از سال
 1984تا  1999در شکل  2-13آمده است.
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شكل  :2-13ميزان مصرف ساالنه انرژي امريكا از سال  1984تا 1999

روند آرام تجديدساختار و رقابت در بازار برق نيز قابليت اطمينان سيستم قدرت را به داليلي از جمله کمبود سرمايهگذاري در
بهروزرساني و تعمير و نگهداري انتقال ،عدم قطعيت قيمت برق ،استفاده توليد در بازار برق و گرفتگي خطوط انتقال تحت تاثير
قرار ميدهد.
با اين حال قابليت اطمينان سيستم قدرت با عواملي هم چون آب و هوا ،تعمير و نگهداري و بهرهبرداري نيز تحتالشعاﻉ
قرار ميگيرد .اهميت اين عوامل به منطقه جغرافيايي که با گذشت زمان نوسان ميکند ،بستگي دارد .با اين حال عامل خرابي
در شبکه توليد و انتقال سيستم قدرت ،تعداد مصرفکنندگان زيادي را تحت تاثير قرار ميدهد.

 -13-3بهبود قابليت اطمينان
بهبود قابليت اطمينان سيستم قدرت هم در سمت تقاضا و هم در سمت توليد ميتواند صورت بگيرد .در اين به بخش به
تعدادي از انتخابهايي که به بهبود وضعيت قابليت اطمينان سيستم قدرت کمک ميکند ،اشاره خواهد شد .پيشنهادهاي
دادهشده شامل جنبه فناوري و نيز جنبه خطمشي و مشوق براي توسعه فرصتهاي جديد براي بهبود وضعيت قابليت اطمينان
سيستم قدرت تجديد ساختار شده ،دارد.
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در بررسي بهبود وضعيت قابليت اطمينان شبکه اياالت متحده امريکا سناريوهاي مختلفي براي تدوين نقشهراه پايايي براي
ده سال آينده اين کشور بررسي شده است .اتوماسيون شبکه توزيع از برنامههاي مهم اين کشور در برنامهريزي و تدوين نقشه
راه پايايي اين کشور قرار دارد .آلترناتيو مختلف براي پيادهسازي در اين زمينه به شرح زير است ]:[353
 نصب ريکلوزرهاي سهفاز دستي
 نصب ريکلوزرهاي اتوماسيون سهفاز
 نصب فيوزهاي جانبي جديد
 استفاده از فيوزهاي حفاظت در حين طوفان
 نصب سوئيچهاي سهفاز دستي جديد
 نصب سوئيچهاي سهفاز اتوماسيون جديد (هوايي)
 نصب سوئيچهاي سهفاز اتوماسيون جديد (زيرزميني)
 پيادهسازي يک برنامه بازرسي دورهاي به فيدرها
 پيادهسازي يک برنامه بازرسي دورهاي به ريکلوزرها
 پيادهسازي يک برنامه بازرسي دورهاي به سوئيچها
 نصب حفاظ در برابر موجودات زنده بر روي فيدرها
همچنين آثار برنامههاي هماهنگي حفاظت سيستم ،استفاده از سيستم هوشمند اندازهگيري و جمعآوري اطالعات در همه
پستهاي الکتريکي و برنامه قطع درختان خطرساز براي سيستم قدرت بر روي شاخصهاي قابليت اطمينان در نظر گرفته شده
است.
براي بهبود قابليت اطمينان در هر دو سمت توليد و مصرف سيستم قدرت پيشنهادهايي ارائه شده است که اين پيشنهادات در
جدول  2-13آمده است .اين پيشنهادها محدوده وسيعي را پوشش ميدهد که از برنامههاي بهبود بازده انرژي و مکانيسمهاي
قيمتهاي آلترناتيو براي مصرفکنندگان تا بهبود منابع توليد و خطوط انتقال پوشش دادهشده است .کاهش پيک مصرف و
بهبود فناوري در سمت توليد مؤثرترين پيشنهاد در اين زمينه است .اين امر منوط به حمايت توسط خطمشي سيستم برق مبني
بر استفاده از منابع با بازده باال توسط مشوقهايي که در اين زمينه به توليدکنندگان عرضه ميشود ،ميباشد .بهترين راهحل
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ميبايست هزينه واقعي قابليت اطمينان و قطعيهاي سيستم برق را در نظر بگيرد و يک ساختاري ايجاد نمايد که به تمام
شرکتکنندگان سيستم قدرت برق اجازه رصد و درك هزينه قابليت اطمينان را بدهد.
جدول  :2-13راههاي بهبود قابليت اطمينان سيستم قدرت در سمت مصرف
نيازمنديهاي پيادهسازي

زمينه برنامه
بازدهي انرژي
استانداردهاي بازدهي انرژي

بهروزرساني/ايجاد استانداردهايي براي تجهيزات کليدي

مديريت سمت مصرف

بهبود دستيابي مشترکين به اطالعات مربوط به هزينه مصرف انرژي
هزينهدهي آلترناتيو

هزينه دهي زمان واقعي
بارهاي قابل قطع/مديريت و پيشنهاددهي بار

پيادهسازي ساختار جديد تعرفه که به مشترکين امکان رصد قيمت واقعي
مصرف انرژي را ميدهد
توسعه و در اختيار قرار دادن فناوريهاي سنجش کمهزينه براي
مصرفکنندگان

جدول  :3-13راههاي بهبود قابليت اطمينان سيستم قدرت در سمت توليد و انتقال
نيازمنديهاي پيادهسازي

زمينه برنامه
توليد
احداث

بهروزرساني و استفاده حداکثري از منابع توليدي در سطح نيروگاهها

توليدات پراکنده/انرژيهاي تجديدپذير

استانداردسازي پروتکلهاي جديد براي اتصاالت
انتقال

بهبود تجهيزات شبکه

توسعه جابهجايي بار 1مصرفکنندگان

مديريت شبکه

توسعه فناوريهاي جديد بهينهسازي

پيشبيني بار

پيشبيني مبني بر روند اخير آب و هوايي به جاي ميانگين بلندمدت

واردات

بهبود منابع اشتراك با تجهيزات اتصالي

برنامهريزي

توسعه سيستم کنترل و پايش جديد امن

استاندارد و مشوقها

تنظيم ساختاري براي اصالح رزرو کاهشيافته ،تعمير و نگهداري مدرن و

1- Load Shifting
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ويرايش اول ،آبان 1394
نيازمنديهاي پيادهسازي
ژنراتورهاي بدون تجهيزات بيشتر

محکزني1

انتشار عمومي اطالعات بازدهي و قابليت اطمينان بهرهبرداري انتقال

مديريت تعمير و نگهداري

بهينهسازي مصالحه بين تعويض و يا تعمير تجهيزات سيستم

کابلهاي زيرزميني

توسعه منابع حفاظتي کمهزينه و قابلاطمينان در سيستم

جريمه

ارزشگذاري متفاوت قابليت اطمينان براي نيازهاي متفاوت مصرفکنندگان

در اياالت متحده امريکا يک مشترك نوعي انتظار تامين برق خود را بهصورت دائم دارد .در واقعيت سيستم قدرت در بازه
 99/9و  99/999درصد از زمان تقاضاي مشترکين را تامين ميکند .محققان پي بردهاند که مشترکين بهطور ميانگين براي بيش
از  53دقيقه در سال قطعي ناراضي خواهند بود ].[354
خالصه گزارش آمارهاي قابليت اطمينان بر اساس دادههاي  2013-2012و نيز مقايسه آن با آمار سالهاي قبل در اياالت
متحده امريکا در جداول  4-13و  5-13آمده است .در جدول  4-13ميانگين و چاركهاي شاخصهاي قابليت اطمينان در
سطح توزيع ( )ASAI ،CAIDI ،SAIDI ،SAIFAبراي دادههاي  2013-2012اياالت متحده آمريکا نشان داده شده است.
براي مقايسه و ارزيابي بهتر ،شاخصهاي موردنظر براي سالهاي  2005تا  20013در جدول  5-13آورده شده است .روند
معناداري از آناليز دادههاي اين جدول برداشت نميشود.
جدول  :4-13خالصه گزارش آمارهاي قابليت اطمينان بر اساس دادههاي  2013-2012در اياالتمتحده امريكا

1- Benchmarking
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جدول  :5-13ميانگين شاخصهاي قابليت اطمينان در اياالتمتحده امريكا طي سالهاي گذشته

 -13-3-1كاهش پيک تقاضا
يکي از مهمترين ،بهصرفهترين و از نظر سازگاري با محيطزيست مناسبترين روش بهبود عدم تامين بار کاهش و يا
مسطحنمودن بار سيستم ميباشد .بار را ميتوان با افزايش دستيابي مشترکين به اطالعات برنامههاي بازده انرژي ،هزينه
ساعتي ،1قراردادهاي بارهاي قابل قطع و پيشنهاددهي بار 2کاهش داد .محيط رقابتي تجديدساختاريافته اين اختيار را به
مشترکين ميدهد که از اطالعات شبکه برق اطالﻉ يابند و نيز به بازار برق اجازه ميدهد که راهحل مناسب براي توليد انرژي
پربازده انتخاب کند .تالش براي بهبود بازدهي نهتنها قابليت اطمينان را بهبود ميبخشد بلکه هزينه انرژي توليدي را نيز کاهش
ميدهد .همچنين مزاياي زيستمحيطي ازجمله کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و آلودگي ناشي در بخش توليد انرژي و
حملونقل را به دنبال دارد .ازآنجاکه بخشهايي از اياالت متحده واردکننده انرژي برق ميباشند ،کاهش تقاضا ميتواند امنيت
ناحيهاي را با کمکردن وابستگي به منابع خارجي ،کاهش دهد.
 -13-3-2افزايش بازده انرژي
مصرف انرژي اياالت متحده امريکا بهطور ميانگين دو برابر مصرف انرژي در کشورهاي مشابه آن از نظر سطح رفاه و
استاندارد هاي زندگي (اکثر کشورهاي اروپايي) ميباشد .چرا که مصرف انرژي اياالت متحده نسبتا کمبازده ميباشد و امکان
بهبود زياد بازده در انرژي وجود دارد .پيشرفت فناوري در عرصه توليد انرژي و نگهداري و نيز افزايش چشمگير هزينه انرژي
باعث ايجاد فرصتهايي در زمينه تاثير نگهداري مناسب در افزايش بازدهي انرژي شده است .مطالعات انجامشده در ][355

1- Time-of-use pricing
2- Load bidding
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نشان داده است که کاربرد برنامههاي بازده انرژي ميتواند تاثير زيادي در ميزان هزينه-فايده قابليت اطمينان سيستم قدرت در
دهه آينده داشته باشد.
برنامههاي نگهداري زيادي ازجمله استانداردهاي بازدهي مؤثرترين روش در کاهش بلندمدت رشد مصرف و تامين توليد
موردنياز سيستم ميباشد .بعضي برنامههاي بازدهي را نيز ميتوان بهعنوان راهحلهاي کوتاهمدت استفاده نمود .چراکه اين
راهحلها بسيار سريعتر نسبت به براي مثال جايابي و احداث نيروگاه جديد قابل پيادهسازيشدن ميباشد .افزايش بازدهي نياز
براي ظرفيت توليد و انتقال را بهطور کامل مرتفع نميکند .درحاليکه نگهداري و اقدامات پيشگيرانه هم نياز و هم هزينه
ظرفيت جديد را کاهش ميدهد .براي اينکه بهطور بهينه کاهش بيابد ميبايست اين اقدامات با اهداف تعمير و نگهداري جهت
صرفهجويي انرژي در نظر گرفته شود.
 -13-3-3استانداردهاي بازده انرژي
استانداردهاي بازدهي براي کاربردهاي عمده و تجهيزات يکي از ضروريترين روشهاي بلندمدت جهت کاهش تقاضا
است .اين برنامهها اگر همزمان اقدامات نگهداري و پيشگيرانه را در کنار بازده در نظر بگيرد ،نقش بسزايي در کاهش
قابلتوجه رشد تقاضاي مصرفي سيستم قدرت خواهد داشت .بههمين خاطر تدوين قوانين و استانداردهاي مناسب جهت
برآوردهساختن نيازهاي بازدهي و اقدامات پيشگيرانه و نگهداري تجهيزات سيستم قدرت از اهميت زيادي برخوردار است.
 -13-3-4مديريت سمت تقاضا
اصول برنامهريزي که بر مبناي کمينهکردن هزينه توسط سازمانهاي حمايت از خدمات انرژي ميباشد ،تعادل توليد و
مصرف را با کاهش تقاضاي مشترکين از طريق فناوريهاي بهبود بازدهي به جاي احداث نيروگاه در سيستم قدرت برقرار
ميکند .افزايش اتخاذ اندازهگيريهاي بازده انرژي قابليت اطمينان سيستم را با کاهش رشد پيک تقاضا بهبود ميبخشد .اين
بهبود قابليت اطمينان سيستم در مناطقي که از کسري توليد و يا گرفتگي خطوط انتقال يا توزيع رنج ميبرند ،بيشتر نمود پيدا
ميکند .بنابراين فناوريها و اقداماتي که موجب مسطحشدن هر چه بيشتر پيکبار سيستم ميشود بسيار ارزشمند خواهد بود .از
جمله اين اقدامات ميتوان به بهکارگيري تهويه هوا و تجهيزات روشنايي پربازده اشاره کرد ].[356
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استراتژيهاي مديريت تقاضا تا زماني مقرونبهصرفه است که هزينه پريونيت انرژي اين استراتژيها کمتر از هزينه
تجهيزات جديد باشد ] .[357تجديدساختار بازار برق باعث بهوجود آمدن فرصتهاي زيادي در بهبود بازدهي ادوات موجود در
سيستم جهت بهبود قابليت اطمينان و کاهش نياز به احداث و نصب واحدهاي توليدي و تجهيزات در سطح سيستم قدرت ايجاد
کرده است .بدينجهت مديريت تقاضا بهعنوان استراتژي مناسب جهت مسطحنمودن بار و بهبود قابليت اطمينان سيستم از
اهميت زيادي برخوردار است.
 -13-3-5قيمتگذاريهاي جايگزين
 -13-3-5-1قيمتگذاري بالدرنگ

1

2

يکي از راههاي بهبود قابليت اطمينان در بازار تجديدساختارشده وجود خردهفروشان زياد جهت قيمتگذاري بالدرنگ
ميباشد .قيمتگذاري بالدرنگ به مشترکين اين امکان را ميدهد تا چگونگي و زمان مصرف خود را تعيين کنند .هنگاميکه
مشترك با قيمتگذاري باالي برق مواجه شود ،تقاضاي خود را حتياالمکان کاهش ميدهد و مصرف خود را به زمانهاي با
قيمت پايينتر موکول خواهد کرد .مشترك در جهت منافع خود به مسطحنمودن بار سيستم کمک ميکند که درنهايت به بهبود
قابليت اطمينان سيستم منجر ميشود .در حقيقت قيمتگذاري بهعنوان يک عامل بازدارنده در مواقع پيک تقاضا و بهعنوان يک
مشوق در زمانهاي کمباري سيستم عمل ميکند .البته الزمه اين امر وجود تجهيزات و ادوات مخابراتي جهت اطالﻉرساني
مشترکين ميباشد ] .[358يکي ديگر از فاکتورهاي مهم جهت پيادهسازي قيمتگذاري بالدرنگ ،وجود تجهيزات اندازهگيري،
کنترل و پايش هوشمند جهت رديابي مصرف بار مشترکين در بازدههاي مختلف شبانهروزي است که بدينصورت قيمتگذاري
به نحو احسن تعيين شود و به کاهش پيکبار کمک نمايد.
مکانيسمهاي سياستگذاري در اين زمينه به تشويق مشترکين از استفاده از اين قيمتگذاري بهجاي نوﻉ قديمي و سنتي
تشويق ميکند .بهخصوص مصرفکنندگان بزرگ که با برنامهريزي مناسب مصرف خود ميتواند هزينههاي مصرفي خود را
کاهش دهند.

1- Alternative Pricing
2- Real-time Pricing
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 -13-3-5-2بارهاي قابلقطع و پيشنهاددهي بار

بارهاي قابلقطع 1اغلب به مشترکين صنعتي بزرگ تعلق دارد که به ازاي قطع برق مصرفي خود در مواقعي که شبکه با
کمبود توليد مواجهه است از بهرهبردار شبکه هزينهاي دريافت ميکند .نرخ اين هزينه اين مشترکين را به جابهجايي مصرف خود
به زمان کم باري تشويق ميکند .اين امر موجب مسطح شدن مصرف شبکه ميشود که بهبود قابليت اطمينان سيسم را در پي
دارد.
يکي از راههاي تشويق مشترکين جهت ورود به عرصه بازار بارهاي قابل قطع ،پيشنهاددهي بار 2يعني وجود برنامه براي
پيشنهاددهي تعرفههاي خود ميباشد که شبکه پايينترين آن را جهت قطع انتخاب خواهد کرد ] .[358الزمه اين امر وجود
فناوريهاي اندازهگيري بالدرنگ با زيرساخت مناسب مخابراتي جهت تبادل اطالعات بين بهرهبردار شبکه و مشترکين ميباشد.
شکل  3-13خالصه تعداد  2000بار قابلقطع در نقاط مختلف منطقه تحت پوشش  NERCميباشد .منطقه  SERCبا داشتن
مقدار  8000مگاوات بيشترين بار قابل قطع را دارا ميباشد.

شكل  :3-13ميزان بار قابلقطع در تابستان [351] 2000

1- Interruptible Loads
2- Load Bidding
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 -13-3-6بهبود توليد
برنامهريزان سيستم قدرت براي کمينهکردن هزينههاي بهروزرساني و قطعي شبکه با مشکل نگهداشتن قابليت اطمينان
سيستم در محدوده مجاز خود روبرو هستند .کفايت سيستم 1با باال نگهداشتن رزرو سيستم افزايش مييابد .نقطه بهينه انتخاب
بهينه رزرو سيستم جايي است که نرخ افزايش نصب و راهاندازي واحد توليدي جديد با نرخ کاهش هزينه قطعي برابر شود.
هزينههاي تامين قابليت اطمينان سيستم و رفاه اجتماعي در اين مسئله بهينهسازي ميبايست در نظر گرفته شود ].[359
ازآنجاکه تعيين هزينه قابليت اطمينان کار دشواري است ،انتخاب مقدار بهينه کفايت سيستم يکي از تصميمات چالشبرانگيز
مهندسين سيستم قدرت ميباشد.
 -13-3-6-1احداث

مشکل عمده کفايت سيستم سختي احداث واحدهاي توليدي و خطوط انتقال جديد جهت اتصال به شبکه سراسري برق
ميباشد .بسياري از سايتهاي نيروگاههاي موجود با وجود ارزشمندبودن ،اغلب به بارهاي رو به رشد سيستم نزديک نيست .لذا
ميبايست تصميماتي در زمينه تعادل بين نياز سرمايهگذاري در واحدهاي توليد و انتقال اضافي در مقابل ساخت امکانات و
ادوات توليد و انتقال گرفته شود.
با افزايش هر چه بيشتر تقاضا ،مصرف برق بهخصوص در مناطق با جمعيت باال ،مشکالت عديدهاي در زمينه احداث و
راهاندازي واحدهاي توليدي بهوجود آمده است .همچنين مشکالت گرفتگي خطوط را ميتوان با نصب تجهيزات تا حدي مرتفع
و از احداث خطوط جديد جلوگيري کرد .همچنين ازآنجاکه احداث نيروگاه با ظرفيت باال از مقياس اقتصادي مقرونبهصرفه
است ،ميبايست اين پارامتر را نيز عالوه بر کمينهکردن هزينه سرمايهگذاري مد نظر قرار داد .با اين وجود ،افزودن ظرفيت
اضافي به سيستم باعث افزايش قابليت اطمينان سيستم و بهبود بازدهي بهوسيله کاهش تلفات و افزايش انعطاف بهرهبرداري
آن ميشود .بهدليل مشکالت احداث نيروگاه و خطوط انتقال ،توجه به اين نکته ضروري است که ميبايست تمامي گزينههاي
ممکن جهت بهبود وضعيت سيستم را با هدف برآورده ساختن اهداف شبکه مورد سنجش قرارداد.

1- System Adequacy
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 -13-3-6-2منابع توليدات پراكنده و انرژيهاي نو

توليدات پراکنده 1بهعنوان منبع تغذيه نزديک مصرفکننده شناخته ميشود .محبوبيت آن بهدليل پاسخ سريع آن در کمک
به تامين تقاضا در سمت مصرفکنندگان شبکه برق ميباشد .اين امر باعث بهبود قابليت اطمينان سيستم به طور چشمگيري
ميشود ].[360
منابع توليدات پراکندهاي که از انرژيهاي نو در توليد خود استفاده ميکنند ،در کنار بهبود بار مصرفي شبکه انرژي پاك و
دوستدار محيط زيست نيز بهشمار ميآيند .توربينهاي بادي و سلولهاي خورشيدي از مهمترين توليدات پراکنده انرژيهاي نو
ميباشند که امروزه رشد زيادي در سيستمهاي قدرت در سطح جهان داشتهاند.
چالشهايي که امروزه استفاده از توليدات پراکنده را تحت تاثير گذاشته است مسائل فني اتصال آنها به شبکه برق
ميباشد .هنوز استاندارد بينالمللي شناختهشدهاي براي اتصال توليدات پراکنده و مسائل فني آنها وجود ندارد .مشکلي ديگر
مسائل تجهيزات حفاظتي ميباشد که با اتصال و ورود توليدات پراکنده به سيستم قدرت عملکرد آنها را تحتالشعاﻉ قرار
ميدهد .بنابراين وجود يک استاندارد کامل و جامع که مسائل نامبرده را پوشش و مرتفع سازد احساس ميشود که بتواند با
برآوردهساختن اهداف سيستم قدرت در جهت افزايش قابليت اطمينان مسائل فني و چالشي براي سيستم قدرت حتياالمکان به
وجود نياورد .اقداماتي توسط سازمان  IEEEدر حال انجام است که نيازمند زيرساختهاي مخابراتي ،اندازهگيري ،کنترل و
پايش طبق استانداردهايي ميباشد.
 -13-3-7بهبود انتقال
 -13-3-7-1بهبود عملكرد شبكه و پيشبيني

بهبود عملکرد منابع موجود در شبکه يکي ديگر از راههاي بهبود قابليت اطمينان سيستم با داشتن ميزان رزرو کمتر نسبت به
گذشته ميباشد .همانطور که در مطالب گذشته بيان شد ،عملکرد منابع موجود در شبکه را ميتوان با کاهش بار و پيکبار
شبکه با سرمايهگذاري در برنامههاي نگهداري و بهبود بازدهي ادوات شبکه و نيز برنامههاي جابهجاکننده مصرف به زمان کم
باري ،به باالترين حد خود رساند .براي مثال استفاده از ادوات  FACTSبه بهبود بازدهي سيستم کمک بهسزايي ميکند.

1 -Distributed Generation
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همچنين استفاده از مدلهاي تحليلي پيشبيني بار ،شبيهسازي سيستم قدرت و ارزيابيهاي احتماالتي در بهبود قابليت اطمينان
و کاهش رزرو موردنياز شبکه تاثير زيادي دارد ].[360
ابزارهاي پيشبيني بار ميبايست بر پايه روند دادههاي تاريخي آب و هوا بهجاي استفاده از مقدار متوسط بلندمدت باشد
] .[361با پيشنهاد استفاده از دادههاي  10ساله آب و هوايي اثبات شده است که ميزان قطعي اجباري سيستم ناشي از خطاي
پيشبيني بار کاهش مييابد .بنابراين استفاده از ابزار با دقت مناسب در پيشبيني بار شبکه قابليت اطمينان سيستم را افزايش
ميدهد.
 -13-3-7-2واردات

اتصاالت با شبکههاي همسايه امکان اشتراك منابع توليدي را فراهم ميکند که ميتواند ميزان ظرفيت اضافي توليدي
موردنياز را کاهش دهد که منجر به بهبود قابليت اطمينان در هر دو منطقه خواهد شد .ميزان خريد و فروش توان الکتريکي
براي مناطق تحت پوشش  NERCدر تابستان  2000در شکل  4-13نشان دادهشده است .اين نمودار نشان ميدهد که
بسياري از مناطق بهخصوص اياالت پرجمعيت مثل کاليفرنيا و نيويورك واردکننده توان الکتريکي ميباشند که به دليل ميزان
باالي مصرف آنها و عدم منابع توليدي در دسترس در اين مناطق ميباشد.
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شكل  :4-13ميزان بار قابل قطع در تابستان [351]2000

 -13-3-8برنامهريزي
يکي از پيامدهاي کاهش سرمايهگذاري در زمينه سيستم انتقال بهرهبرداري نزديک به محدوديتهاي انتقال است که قابليت
اطمينان سيستم قدرت را به مخاطره مياندازد .سيستم کنترل و پايش ايمن براي مديريت اين ريسک نياز است .برنامهريزي
انتقال به خاطر داليلي مانند :بزرگبودن سرمايه موردنياز براي برنامهريزي انتقال ،زيادبودن زمان بازگشت سرمايه و سودآوري
سرمايهگذاري و همچنين عدم قطعيت سودآوري با گذشت زمان به داليل تغييرات غيرقابلپيشبيني پيچيده و دشوار است.
بنابراين کسب مجوز احداث خط انتقال جديد به داليل مشکالت زيستمحيطي و نصب تجهيزات در فضاي خط انتقال موردنظر
بسيار مشکل است.
 -13-3-8-1استانداردها و مشوقها

يک از انتخابهايي که براي بهبود قابليت اطمينان سيستم انتقال وجود دارد ،درنظرگرفتن مديريت سنتي براي مديريت و
بهرهبرداري انتقال ميباشد .با وجود اينکه بازار برق و شبکه برق تجديدساختار شده است ولي اين بخش همچنان با روش
سنتي مديريت و برنامهريزي ميشود .اين روش باعث تامين سيستم انتقال کافي جهت رساندن توان به مصرفکنندگان
ميشود .چراکه در سيستم تجديدساختارشده تمايل سرمايهگذار براي توسعه شبکه انتقال به داليلي که گفته شد ،کم ميباشد .با
اين حال ميتوان با وضع قوانين و مشوقهايي سرمايهگذاري در بخش انتقال را نيز توسعه و رونق داد که نيازمند به
استانداردهايي براي نگهداشتن قابليت اطمينان سيستم در وضع مناسب ،ميباشد .در اياالت متحده امريکا سازماني مشابه
 NERCبه نام  FERCوظيفه توسعه ،پيادهسازي و اجراي استانداردهاي بينالمللي قابليت اطمينان را بر عهده دارد .اين
سازمان با روشهاي بديع در بخش انتقال به برنامهريزي و طرح مشوقهايي در جهت خطمشي و سياستگذاريها ميپردازد
].[362

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
403
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

 -13-3-8-2محکزني

محکزني يک روش تحليلي براي مقايسه شاخصهاي شرکتهاي مشابه در يک زمينه جهت رتبهبندي از برترينها تا
بدترينها از يکديگر ميباشد .پس از تعيين و توسعه شاخصهاي کليدي براي يک صنعت ،محکزني ،شرکتهاي برجستهاي را
که عملکرد خوبي از نظر فني و اقتصادي دارند را معرفي ميکند.
يکي از مهمترين اقدامات افزايش بازدهي در بخش توليد انرژي پيادهسازي فاکتورهاي بازدهي در بخش انتقال ميباشد .اين
فاکتورها بر اساس دادههاي ساالنه جمعآوريشده از تمامي شرکتهايي که در بخش انتقال فعال هستند ،ميباشند .محکزني
اين اطالعات هنگاميکه اين اطالعات در معرض عموم و دردسترس قرار ميگيرد ،ميتواند صورت گيرد .محکزني
پتانسيلهاي بالقوه و نقاط مهمي که قابل اصالح براي بهبود وضعيت کلي سيستم ميشود به شرکتها معرفي ميکند که در
کل در جهت بهبود قابليت اطمينان سيستم گام برميدارد.
 -13-3-9مديريت قطعي
 -13-3-9-1تعمير و نگهداري

تعمير و نگهداري تجهيزات و اصالح برنامهها ،قابليت اطمينان و عملکرد تجهيزات و ادوات مورد استفاده را افزايش ميدهد
که درنهايت باعث بهبود پايايي سيستم ميشود .نزديک به  30درصد خروج سيستم انتقال از سال  1984به دليل خرابي و قطعي
تجهيزات ميباشد .تاکيد بر تعمير و نگهداري مداوم تجهيزات به کاهش اين قطعيها کمک بهسزايي ميکند .برخي اقدامات
اصالحي باعث بهروزرساني و تعويض تجهيزات سيستم انتقال ميشود .اين نوسازي تجهيزات ،هزينه تعمير و نگهداري را
بهدليل اينکه ادوات جديد نياز به تعمير و نگهداري کمتري دارند ،کاهش ميدهد .درصورتيکه ديگر اقدامات اصالحاتي مانند
افزايش استفاده از تجهيزات کنترل از راه دور و خودکار هزينه تعمير و نگهداري را به دليل قيمت باالي اين تجهيزات افزايش
ميدهد .افزايش قابليت اطمينان سيستم ناشي از تعمير و نگهداري را ميتوان برحسب تابع هزينه بيان کرد ] .[363نقطه بهينه
با مصالحه بين هزينه و بهبود قابليت اطمينان ناشي از تعمير و نگهداري به دست خواهد آمد.
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اگر اقدامات تعمير و نگهداري زيادي بهصورت همزمان در بخشي از سيستم صورت گيرد ،سيستم را آسيبپذير ميکند.
هماهنگي برنامه زمانبندي تعمير و نگهداري بر اساس پيشبيني تقاضا براي اطمينان از تامين بار و پايايي سيستم از اهميت
بااليي برخوردار است.
 -13-3-9-2كابلهاي زيرزميني

بسياري از قطعيهاي معمول در سيستم (مثل رشد درختان در خطوط ،برخورد موجودات زنده به خطوط و تجهيزات) با
استفاده از هاديهاي پوششدار کاهش مييابد .بااينحال اين هاديها با طوفان ،يخزدگي ،افتادن درختان ،رعدوبرق ،برخورد با
وسايل نقليه و ديگر حوادث غيرقابلکنترل آسيبپذير است .استفاده از کابلهاي زيرزميني ميتواند بسياري از قطعيهاي
سيستم را برطرف سازد .باوجود مزاياي ديگري هم چون عدم آلودگي بصري ،هزينه اين خطوط بسيار باال ميباشد.
 -13-3-9-3جريمهها

قوانين امروزي قابليت اطمينان بر اساس قضاوت و تجربيات مهندسين برق و اپراتورهاي سيستم و نيز آناليزهاي قطعي

1

ميباشند .قوانين قابليت اطمينان در آينده ميبايست اقتصادي و بر اساس آناليزهاي هزينه-سود براي سطحهاي مختلف قابليت
اطمينان وضع شوند .عالوه بر اين ،بهتر است اين قوانين ماهيت احتماالتي خروج و قطعي تجهيزات را نيز در نظر بگيرد ].[364
تمامي شرکتکنندگان بازار با قوانين قابليت اطمينان مشابهاي روبرو هستند و سهم برابر در هزينههاي پايايي سيستم دارند.
درنظرگرفتن جريمه ميتواند بهعنوان راهي بر اساس تصميم برنامهريز شبکه در نظر گرفته شود که کاربران مقصر را در هزينه
قطعي برق سهيم نمايد.

 -13-4نقشهراه امنيت سايبري
 -13-4-1تعريف امنيت
امنيت عبارت است از حفاظت در برابر تهديدات و حمالت به داراييها و يا آمادگي براي رويارويي با آنها گفته ميشود .در
گذشته ،امنيت با حضور فيزيکي و نظارتي تامين ميگرديد ،اما امروزه از ابزارهاي خودکار و مکانيسمهاي هوشمند براي حفاظت

1- Deterministic
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از داده در رايانهها ،شبکههاي رايانهاي و مخابراتي استفاده ميشود .اطالعات همانند ساير داراييهاي سازماني بهعنوان يک
دارايي مهم و با ارزش براي هر سازمان بهحساب ميآيد .سازمانهاي دولتي ،مراکز نظامي ،شرکتها ،موسسات مالي و
بيمارستانها و ديگر مشاغل خصوصي حجم بااليي از اطالعات محرمانه در مورد کارکنان ،مشتريان ،محصوالت ،تحقيقات و
وضعيت مالي خود را گردآوري مينمايند .بسياري از اين اطالعات در حال حاضر بر روي رايانههاي الکترونيکي جمعآوري و
ذخيرهشده و در شبکه به رايانههاي ديگر منتقل ميگردند .نفوذ به اين اطالعات ميتواند به خسارتهاي مالي ،جاني ،سياسي
منجر گرديده و تبعات اجتماعي به همراه داشته باشد .بنابراين حفاظت از اطالعات محرمانه يک نياز تجاري و در بسياري از
موارد نيز نياز اخالقي و قانوني است.
 -13-4-2نقشهراه امنيت سايبري NERC

سازمان قابليت اطمينان  NERCبيش از  100استاندارد براي تامين قابليت اطمينان سيستم قدرت در اياالت متحده و کانادا
پيشنهاد داده است .اين استانداردها شامل شرايط الزم براي حفظ امنيت سايبري تجهيزات اساسي در راستاي قابليت اطمينان
سيستم قدرت ميباشد .بنابراين استانداردهاي حفاظت زيرساختهاي اساسي 1به نامهاي  CIP-002الي  CIP-009توسط
سازمان  NERCوضع و در سال  2006پيادهسازي شدهاند.
حفاظت سايبري برخي نواحي از حداقل نيازمنديهاي آن تجاوز کرده است .اين نواحي شامل موارد زير است:
 تجهيزات و سيستمهاي اضافي که بر اساس تعاريف  NERCکامال اساسي نيست


استحکام بهکارگيري پسوردها ،آموزش و Sarbanes-Oxley

 طراحي و پيادهسازي زيرساختهاي سيستمهاي مخابراتي
 پيادهسازي معماري امن سيستم
نقشهراه برآوردهساختن امنيت سايبري بر پايه بهکارگيري بهترين روشهاي امنيت سايبري در زمينه کنترل محيط شبکه،
فرآيند و سياستگذاريها ،کنترل دسترسيها ،امنيت معماري امن سيستم و پيرامون آن ،بازرسي ،پايش و تغيير مديريتها
استوار ميباشد.
حفظ امنيت تجهيزات اساسي در راستاي استانداردهاي  CIPسازمان  NERCغالباً شامل  4جنبه کليدي ميباشد.
1- Critical Infrastructure Protection
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 -13-4-2-1شناسايي تجهيزات سايبري اساسي

تدوين يک روش ارزيابي ريسکمحور براي شناسايي تجهيزاتي که براي سيستم قدرت مطابق استاندارد  CIP-002اساسي
ميباشند.
 -13-4-2-2آناليز شكاف مطابق استانداردهاي

 CIP-002الي CIP-009

انجام آناليز شکاف 1براي شناسايي اقدامات موردنياز براي رسيدن به استانداردهاي  CIP-002الي  CIP-009سازمان
 NERCميباشد.
 -13-4-2-3مكانيسم تصديق

مکانيسم تصديق ،تدوين يا بهروزرساني فرآيند و سياستگذاريها ،تغييرات موردنياز زيربناها و ايجاد مستندات الزم براي
وضع استانداردهاي جديد حفاظت زيرساختهاي اساسي توسط سازمان  NERCميباشد.
 -13-4-2-4ثبت و ضبط مستندات

ثبت مستندات و وقايع اتفاق افتاده شده و ذخيره آنها براي مدت يک سال که براي بررسي و آناليز سازمانهاي ذيربط
ارزشمند است.

 -13-5نقشهراه پايايي شركت  MIDدر اياالت متحده امريكا
شرکت  2MIDيک شرکت براي مقاصد خاص در کشور اياالت متحده امريکا واقع در دره مرکزي 3کاليفرنيا ميباشد که
وظيفه برقرساني به  110000مشترك و تامين آب مصرفي شهر  Modestoدر اين ناحيه را بر عهده دارد.
نمره عالي ( )Aشرکت  MIDدر رابطه با ارائه نقشهراه پايايي با برقرساني به بيش از  110000مصرفکننده نشان از
عملکرد قوي و سامانمند اين شرکت در اين زمينه دارد .بعد از تدوين قوانين و استانداردهاي جديد فدرال در زمينه قابليت
اطمينان در سال  2007ميالدي ،اين شرکت نهايت تالش خود را جهت تحقق اين استانداردها قرار داد.
1- Gap
2- Modesto Irrigation District
3- Central Valley
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اين شرکت براي بهبود قابليت اطمينان از اندازهگيري پيشرفته براي اندازهگيري برق و پارامترهاي تاثيرگذار در برقرساني
پايا بهره جسته است .ارتباط اين وسايل اندازهگيري خودکار از طريق سيگنالهاي راديويي که دادههاي انرژي مصرفکنندگان
را مخابره ميکند را انتقال ميدهد .اندازهگيري خودکار انرژي ،کارايي شرکت  MIDدر اندازهگيري و قطع و وصل در مواقع
ضروري براي بهبود قابليت اطمينان سيستم افزايش ميدهد .همچنين اين امکان به مصرفکنندگان داده ميشود که مصرف
انرژي خود را کنترل و مديريت کنند که اين امر موجب رضايتمندي مصرفکنندگان نيز شده است.
اين شرکت در راستاي ارائه برق قابلاطمينان با هزينه مناسب به مصرفکنندگان خود نيز تالش دارد .لذا کارايي توليد
انرژي الکتريکي را بهبود داده است .در راستاي نيل به اين اهداف سه اقدام کلي را اين شرکت انجام داده است:
 -13-5-1اضافه نمودن توليد در پيک
در سال  2011شرکت  MIDنياز به تامين  70مگاوات توان اضافي در پيک دارد .لذا  6توربين گازي براي تامين برق
درخواستي در پيک برنامهريزي و پيادهسازي شد .اين برنامه با عملکرد مناسب برق پيک مصرفکنندگان را با هزينه مناسبي
تامين ميکند.
براي افزايش ظرفيت ضروري اين منطقه ،شرکت  MIDبرق تاميني شبکه را به منابع انرژي تجديد پذير و ديگر انرژيهاي
در حال پيشرفت مناطق مجاور تحت پوشش اين شرکت متصل نموده است .اين شرکت انرژي خورشيدي را در تامين برق خود
ترويج داده است که در اين راه در کاهش توليد گازهاي گلخانهاي سوختهاي فسيلي در تامين برق قدم نهاده است.
 -13-5-2همكاري با شركت تامين برق مجاور ()Lodi Energy Center
اين شرکت با ارتباط الکتريکي با شرکت تامين برق مجاور خود در فاصله  35مايلي خود در مواقع ضروري تبادل انرژي
ميکند تا انرژي درخواستي مصرفکنندگان را با قابليت اطمينان مناسب تامين کند.
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 -13-5-3مشاركت در برنامهريزي خطوط انتقال
اين شرکت بهعنوان يکي از اعضاي برنامهريزي خطوط انتقال )TANC( 1از خطوط انتقال  230کيلوولت آن در تامين برق
مصرفکنندگان تحت پوشش خود که از منابع انرژي مرسوم و تجديدپذير ميباشد ،بهره ميبرد.
براي اطمينان از دستيابي همه مصرفکنندگان به انرژي برق قابلاطمينان در  20الي  30سال آينده شرکت  MIDشروﻉ
به احداث خط انتقال  230کيلوولت در  Westley-Rosemoreکرده است .در اين خط انتقال  216مايل هادي الکتريکي و
 110برج براي نگهداري آن بهکار رفته است.
ديگر اقدامات اين شرکت براي افزايش قابليت اطمينان سيستم برقرساني خود به مصرفکنندگان ،تجهيزکردن منابع توليد
انرژي موجود خود ميباشد .بازسازي نيروگاههاي موجود خود کمک بهسزايي در کاهش نرخ خرابي آنها و در پي آن افزايش
قابليت اطمينان سيستم شده است .همچنين با اين کار باعث کاهش آلودگي منابع تامين برق خود شده که باعث کاهش جريمه
ناشي توليد گازهاي گلخانهاي توسط شرکت  U.S. Environmental Protection Agencyميشود.
منطقه تحت پوشش اين شرکت در سال  2004بدون نفوذ انرژي تجديدپذير بوده است .سياستگذاري احداث توليد برق با
منابع انرژي تجديدپذير با نفوذ  11درصد تا سال  2007از برنامههاي کلي جهت پيادهسازي بوده است .لذا شرکت  MIDشروﻉ
به احداث منابع توليد انرژي تجديدپذير نمود .بهطوريکه به نفوذ انرژي تجديدپذير  20درصد بعد از زمان سياستگذاري
موردنظر رسيده است.

Transmission Agency of Northern California

1
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 14فصل چهاردهم :نقشهراه شبکه سراسري برق اروپا
مقدمه
با توجه به شرايط اقليمي آب و هوا (گرمشدن کره زمين) و نيز برنامه بلندمدت کشورهاي اروپايي براي حذف  CO2تا سال
 ،2050نقشهراه شبکه برق اروپا را با چالشهاي جديدي مواجه کرده است .لذا نياز به حرکت رو به جلوي هر چه بيشتر در زمينه
نوآوري در بهرهبرداري شبکه سراسري برق اروپا احساس ميشود .بنابراين سياستگذاري و خطمشي شبکه سراسري برق اروپا
به سمت بهکارگيري انرژيهاي نو مثل انرژي باد ،انرژي خورشيدي ،انرژي برقآبي و بيوماس و  ...در مقياس بزرگ و نيز بهبود
بازدهي تجهيزات و واحدهاي توليدي شبکه ،حرکت کرده است .با توجه به عدم قطعيت و غيرقابل پخشبودن 1انرژيهاي نو
مثل انرژيهاي باد و خورشيدي قابليت اطمينان سيستم قدرت تحتالشعاﻉ قرار ميگيرد .لذا براي حفظ قابليت اطمينان سيستم
در محدوده قابلقبول ميبايست اقداماتي نظير احداث خطوط انتقال ،منعطفسازي شبکه توزيع به کمک سيستمهاي کنترل و
اندازهگيري هوشمند و نيز استفاده از توليدات پراکنده در دستور کار برنامهريزان بلندمدت شبکه سراسري برق اروپا قرار بگيرد.
سه رکن اساسي سياستگذاري انرژي در اروپا (امنيت توليد ،انرژي پايدار و بازدهي بازار) و خطمشيهاي  20-20-20اروپا که
تا سال  2020ميبايست برآورده شود ،باعث جهتگيري شبکه سراسري اروپا به سمت استفاده از منابع انرژيهاي تجديدپذير
(بيشتر منابع متغير مانند انرژي باد و خورشيدي) شده است .اهداف  20-20-20اروپا شامل کاهش  %20در انتشار گاز ،CO2
استفاده  %20از انرژيهاي کمکربن در توليد و کاهش  %20از سهم توليد با بهبود بازدهي بخش انرژي ميباشد .امنيت توليد به
معناي تامين سطح بااليي از قابليت اطمينان در سيستم ميباشد .استفاده از انرژي پايدار در سيستم به معناي کاربرد %35-30
نفوذ انرژيهاي تجديدپذير متغير ،بهکارگيري کاربران در بهبود بازدهي سيستم و بارهاي فعال 2ميباشد ].[365

1- Non-dispatchable
2- Active demand
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با توجه به مطالب بيانشده ،شبکه سراسري اروپا با چالشهاي جديدي براي انعطاف سيستم در قبال افزايش منابع متغير و
غيرقابل پخش در شبکه روبرو خواهد شد .اين مسائل قابليت اطمينان سيستم را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد .در شکل 1-14
يکي از ساختارهاي ممکن براي دستگاههاي اندازهگيري منعطف و سنتي به تصوير کشيده شده است.
انعطافپذيري ظرفيت سيستم قدرت براي تامين توليد قابلاطمينان شبکه بهوسيله اصالح توليد يا مصرف در مواجهشدن با
تغييرات بزرگ و سريع عدم تعادل توليد و مصرف مثل نوسانات پيشبينينشده در تقاضا يا توليدات متغير (انرژيهاي باد و
خورشيد و  )...ميباشد .اين عامل با واحد مگاوات و با شيب منفي اندازهگيري ميشود.
اصطالح انعطافپذيري براي سيستم توليد توان الکتريکي ،حمل و نقل ،منابع ذخيره انرژي ،تجارت و مصرفکنندگان به کار
ميرود .شبکه هوشمند ميتواند محدوده بهرهبرداري از مکانيسم انعطافپذيري را در سه بخش بازار برق ،بهرهبرداري سيستم و
استفاده از سختافزارهاي شبکه ،بهينه سازد .منابع توليدي با بازپخش توان نيروگاه ،مديريت سمت تقاضا ،منابع ذخيره انرژي و
اتصاالت با بازار مجاور در انعطافپذيري مشارکت دارند.
بلوكهاي سبزرنگ در شکل  1-14بهعنوان المانهاي قابلکنترل که بهصورت قطعي در سيستم قدرت اعمال ميشود
بهکار رفته است .بلوكهاي زردرنگ ماهيت احتماالتي و عدم قطعيت در کنترل توليد يا بارهاي سيستم را نشان ميدهد ،که
استفاده از منابع ذخيره انرژي و استفاده از شبکهها و تجهيزات هوشمند موجب کمک به بهبود قابليت اطمينان اين دسته از
منابع توليد و بارهاي سيستم ميشود.
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شكل  :1-14ساختار دستگاههاي اندازهگيري منعطف و سنتي

بهرهبرداران شبکه (انتقال و توزيع) ميبايست بر پايه روزبهروز ،تنظيمات را برنامهريزي کنند که با صرف هزينه قابلقبول
قابليت اطمينان سيستم را در محدوده مناسب نگه دارند .بنابراين چشمانداز جديدي را براي بهرهبرداران شبکه جهت
انعطافبخشيدن به شبکه برق ايجاد ميکند .بسياري از اين مسائل در نقشهراه شبکه سراسري برق اروپا در راستاي اهداف و
سياستگذاريهاي اروپا از جمله اهداف  20-20-20وجود دارند .شماري از اين اقدامات عبارتاند از:
 تبديل سياست «دنبالکردن توليد از بار» به «دنبالکردن بار از توليد» :اين خط مشي در سيستم قدرت بدين معناست
که به جاي تامين بار سيستم با واردکردن هر چه بيشتر توليدکننده در شبکه از اصالح بار در کنار افزايش سطح توليد
جهت تعادل بين بار و توليد استفاده شود .اين روش باعث افزايش انعطاف سيستم ميشود و امکان عکسالعمل
مناسب و اقتصاديتر در برابر تغييرات توليد برق را ايجاد ميکند .که اين امر منجر به بهبود قابليت اطمينان سيستم
خواهد شد.
 افزايش چالشهاي تعادل بيدرنگ توليد و بار :1تعادل مناسب انرژي و رزرو که از طريق روشهاي مختلفي همچون
واحدهاي مرسوم ،منابع انرژي تجديدپذير ،توليدات پراکنده ،بار فعال ،منابع ذخيره انرژي تامين ميشوند ،براي سيستم

Real-time

1
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قدرت موردنياز ميباشد .همچنين براي رسيدن به اين مهم ميبايست دستگاههاي مناسب اندازهگيري و
زيرساختهاي کنترل و پايش براي تبادل سرويسهاي مختلف در سيستم تعبيه شده باشد.
 معرفي تجميعکنندگان :1تجميعکنندگان؛ مصرفکنندگان و توليدکنندگان کوچک و متوسط؛ باعث هدايت شبکه توزيع
به سمت يکپارچگي توليد و مصرف محلي براي تامين عرضه مشترکين خواهد شد .آنها نهتنها خريد و فروش انرژي
را انجام ميدهند ،بلکه باعث ارائه خدمات به بهرهبرداران انتقال و توزيع در بهبود مديريت و افزايش قابليت اطمينان
سيستم خواهند شد.
 ساختار کنترلي چنداليه :ساختار کنترلي آيندهي سيستم برق پيچيدهتر و نيازمند افزايش فعل و انفعال بين بهرهبرداران
شبکه خواهد شد .بهرهبرداران شبکه از طريق زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي براي انجام وظايف خود و حفظ
قابليت اطمينان سيستم در محدوده قابلقبول استفاده خواهند کرد.
 احداث زيرساختهاي جديد همزمان با افزايش مصرف در شبکه :با توسعه شبکه انتقال و اتصال واحدهاي توليدي
جديد به آن ،سيستم سراسري برق اروپا با چالشهاي نامطلوبي همچون کمبود توان راکتيو و مسائل پايداري ولتاژ و
نيز وقوﻉ اختالل ناشي از هر دو بخش توليد و انتقال جديد در سيستم روبرو ميشود .از طرفي عدم رضايت عمومي از
خطوط انتقال هوايي بهدليل آلودگي بصري آنها در محيطزيست ،بهرهبرداران انتقال و توزيع را مجبور به استفاده از
فناوريهاي چالشبرانگيز و گرانقيمت مثل کابلهاي زيرزميني و اتصاالت  HVDCميکند .ترکيبي از اين راهحلها
باعث افزايش پيچيدگي در طراحي و بهرهبرداري از شبکه سراسري برق اروپا خواهد کرد.

 -14-1توسعه اهداف فعاليتهاي ابتكاري سيستم در راستاي سياستگذاري تا سال
 2050شبكه برق اروپا
فعاليتهاي ابتکاري پنج موضوﻉ گسترده را پوشش ميدهد که توسط بهرهبردار شبکه انجام ميشود .شکل  7-1فعاليتهاي
تحقيقات و نوآوري 2براي نقشهراه شبکه سراسري برق اروپا را نشان ميدهد.

1

Aggretators
)2- Research and Innovation (R&I
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شكل  :2-14فعاليتهاي تحقيقات و نوآوري براي نقشهراه شبكه سراسري برق اروپا

 -14-2آثار و نتايج مورد انتظار براي بازيگران شبكه برق اروپا تا سال 2022


بهبود روشهاي برنامهريزي براي هر دو بهرهبردار انتقال و توزيع بهمنظور بهينهسازي سرمايهگذاري در زيرساختها و
حمايت از ارکان سياستگذاريهاي انرژي اروپا



بهبود تکنيکهاي هماهنگي بالدرنگ ادوات موجود در سيستم در بهرهبرداري روزانه در سطح انتقال بهمنظور حفظ امنيت
شبکه و جلوگيري از مواجهه با مشکالت اساسي قابليت اطمينان سيستم



باالبردن سطح فناوري در سيستم قدرت جهت افزايش بازدهي و کاهش تلفات



استفاده از منابع انرژي تجديدپذير براي تامين مصرفکنندگان شبکه با رعايت قابليت اطمينان سيستم و کاهش اثرات
مخرب زيستمحيطي با خارجنمودن واحدهاي توليدي مرسوم فسيلي و نيز استفاده و بهرهبرداري حداکثري از خطوط و
تجهيزات موجود بدون تاثير مخرب بر روي قابليت اطمينان کل سيستم قدرت



استفاده از پتانسيل استفاده از توليد و بارهاي کوچک با نفوذ باال در سيستم که منجر به کاهش غيرقابلکنترلشدن اين
منابع متغير مثل انرژي باد و خورشيدي ميشود که در نهايت باعث بهبود قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت با نفوذ باالي
انرژيهاي تجديدپذير خواهد شد.
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بهبود اثر متقابل بين بهرهبرداران شبکه توزيع در سطوح فشارمتوسط و فشارضعيف باعث افزايش پتانسيل استفاده از
انرژيهاي نو و شبکههاي هوشمند در شبکه توزيع خواهد شد که با تاثير مثبت در شبکه باالدست و انتقال سيستم منجر
به بهبود قابلتوجه قابليت اطمينان شبکه برق خواهد شد.



پيشنهاد بهبود پيوسته بازار برق در سطح اروپا بر پايه مدلهاي تحليلي براي بررسي رفتار بازيگران مختلف شبکه
سراسري برق اروپا که بهبود اندازهگيري و تراکنشهاي معامالتي در سطح خريدار و فروشنده در بازار را در پي دارد و
کمک بهسزايي به برنامهريزان در مصرفکنندگان و نيز عرضهکنندگان انرژي الکتريکي و سرويسها در شبکه برق
ميکند.



استفاده از پاسخگويي بار ( )DRدر سيستم و نيز طراحي بازار برق با درنظرگرفتن آن جهت بهينهسازي بهرهبرداري شبکه
هم از نظر اقتصادي و هم از نظر قابليت اطمينان که نيازمند موارد زير ميباشد:
 هوشمندي پايش و اندازهگيري که امکان مديريت سمت بار را به بازار شبکه سراسري برق اروپا ميدهد.
 مشارکت وسايل اندازهگيري گفتهشده در پايداري و اتصاالت شبکه سراسري برق اروپا
 کاربرد آرايش و پيادهسازي برنامههاي مربوط به بارهاي فعال در اروپا توسط مقايسه فناوريها ،بازار و راهحلهاي
رگوالتوري در سيستم

 -14-3فعاليتهاي دستهبندي شبكه انتقال
اهداف اين بند از نقشهراه شبکه سراسري برق اروپا شامل موارد زير است:
 توسعه روشهاي برنامهريزي براي سناريوهاي شبکه سراسري برق اروپا از سال  2020تا  2050که بهدليل
افزايش نفوذ انواﻉ انرژيها در سيستم ،مشترکين جديد مثل خودروهاي برقي ،بارهاي مصرفي و منابع ذخيره
انرژي در سيستم ميباشد.
 توسعه نرمافزارهاي شبيهسازي که توانايي آناليز سناريوهاي توسعه شبکه سراسري برق اروپا بر اساس اهداف
کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي تا سال  2050ميباشد.
 ارزيابي فناوريهاي جديد و شناختهشده براي اتصاالت سطح انتقال براي تامين نيازمنديهاي اين شبکه بر مبناي
روشهاي اقتصادي
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 ارزيابي آثار شبکههاي در داخل دريا ،1شبکههاي  HVDCدر بهرهبرداري در کنار زيرساختهاي موجود مثل
شبکههاي ولتاژ باالي AC

 توسعه يک روش براي ارزيابي آثار زيستمحيطي و اجتماعي توسعه شبکه و پيشنهاد روش مناسب براي توسعه
شبکه سراسري برق اروپا
آثار موردانتظار اين بخش از نقشهراه شبکه سراسري برق اروپا شامل موارد زير است:
 اعتبارسنجي روشهاي برنامهريزي براي شبکه سراسري برق اروپا که شامل فناوريها و حمايتها در شبکههاي
داخل دريا نيز ميباشد.
 شناسايي معماري شبکه انتقال بهينه براي برآوردهنمودن نيازهاي توليد برق ترکيبي از منابع انرژي پاك در شبکه
سراسري برق اروپا
 مطالعه دقيق مزايا و آثار معماري شبکه ذکرشده
 استخراج روشهاي جامع و يکپارچه براي شبکه انتقال اروپا
دستيابي به اهداف نامبرده در بخش قبلي ،روشهاي برنامهريزي منعطف ،اقتصادي و زيستمحيطي را براي شبکه انتقال
اروپا بهدنبال دارد که توانايي برآوردهکردن نيازهاي بلندمدت اروپا همچون نفوذ باالي انرژي بادي در دريا ،انرژي خورشيدي و
ديگر منابع تجديدپذير را دارد .همچنين بهترين شرايط و بهرهبرداري را براي کنترل شبکه اروپا مهيا ميکند که يک بازار برق
يکپارچه در سراسر اروپا بهوجود خواهد آورد.
فعاليتهاي نقشهراه شبکه سراسري برق اروپا در سطح انتقال بدين شرح است:
فعاليتهاي «تعريف سناريو براي توسعه شبکه سراسري برق اروپا»« ،روشهاي برنامهريزي براي آينده سيستم انتقال
شبکه سراسري برق اروپا»« ،ابزارها و روشهاي جديد براي بهرهبرداري مبتني بر ارزيابي حاشيه پايداري»« ،ابزارها و
روشهاي جديد براي ارزيابي قابليت اطمينان شبکه سراسري برق اروپا»« ،ابزارهاي پيشرفته جديد بازار برق اروپا براي
سرويسهاي جانبي و تعادل ،شامل مديريت تقاضا»« ،ابزارهاي پيشرفته براي تخصيص ظرفيت و مديريت گرفتگي»« ،ابزار و
مکانيسمهاي بازار براي اطمينان از کفايت و بازدهي سيستم قدرت با نفوذ باالي انرژيهاي تجديدپذير»« ،توسعه روشهاي

1- Offshore
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تعيين و بيشينهسازي عمر ادوات مهم سيستم قدرت براي شبکه موجود و آينده» و «توسعه و صحهگذاري ابزارهاي بهينهسازي
تعمير و نگهداري سيستم قدرت بر اساس آناليز هزينه/فايده» بهترتيب در جداول  1-14الي  9-14آمده است.
T1

جدول  :1-14فعاليت  :T1تعريف سناريو براي توسعه شبكه سراسري برق اروپا
تعريف سناريو براي توسعه شبکه سراسري برق اروپا
حيطه اين فعاليت براي برنامهريزي بلندمدت (از  2020تا  )2050استفاده ميشود که توسعه شبکه داخل دريا،
مکانيسم مديريت سمت بار ،آناليز محدوديتهاي شبکه و توليد ترکيبي آينده را در نظر ميگيرد.
وظايف مشخص:


شناسايي حداکثر نفوذ استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و توليدات پراکنده براي شبکه سراسري برق
اروپا و آناليز انرژي ترکيبي برق و گاز

محتوا


تعيين سرمايهگذاري موردنياز براي رسيدن به چشمانداز  2050اروپا براي سناريوهاي مختلف



توسعه روشهاي مناسب براي شبکه انتقال اروپا با درنظرگرفتن منابع انرژي تجديدپذير ،توليدات
پراکنده و منابع ذخيره انرژي


نتايج مورد انتظار
آثار مورد انتظار

شرکتکنندگان اصلي

روشهاي بهينه براي استفاده حداکثري از شبکه با درنظرگرفتن شبکه داخل دريا

بهدست آمدن روشي مناسب و قابلاطمينان براي برنامهريزي و توسعه انتقال براي مالکين و سياستگذاران در
شبکه سراسري برق اروپا
پيادهسازي اقتصاد مبتني بر انتشار کمکربن با آمادهسازي استراتژيهاي سناريوهاي قابلاطمينان انرژي


بهرهبردار سيستم انتقال



موسسات پژوهشگاهي



صنعت



شرکتهاي انرژي

تخمين بودجه

 20ميليون يورو

بازه زماني

2012-2016

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
417
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

جدول  :2-14فعاليت  :T2روشهاي برنامهريزي براي آينده سيستم انتقال شبكه سراسري برق اروپا
روشهاي برنامهريزي براي آينده سيستم انتقال شبکه سراسري برق اروپا
T2
حيطه اين فعاليت براي برنامهريزي متوسط و بلندمدت (از  2020تا  )2050جهت انتخاب بهترين فناوري براي
توسعه سيستم بر اساس سناريوهاي تعيينشده ،استفاده ميشود.
وظايف مشخص:
محتوا



بررسي نرمافزارهاي برنامهريزي ،فناوريهاي ترکيبي و ساختارهاي مختلف رگوالتوري



تعيين اطالعات الزم و رابطهاي کاربري



توسعه الگوريتمها و توابع کاربردي براي شبيهسازي شبکه با درنظرگرفتن فناوريهاي جديد مانند
ادوات  ،FACTSخطوط  HVDCو منابع ذخيره انرژي


بهرهبردار شبکه انتقال قادر خواهد بود که توسعه شبکه را بهينه و فناوريهاي اقتصادي بر پايه اهداف و
نتايج مورد انتظار

محدوديتهاي شناختهشده را شناسايي کند.
ابزارهاي بهينهسازي براي توسعه و برنامهريزي شبکه اروپا مهيا خواهد شد که نکات کليدي سرمايهگذاري در
شبکه سراسري اروپا را در يک محيط رقابتي بازار براي پيادهسازي بهدست آورد.

آثار مورد انتظار

شرکتکنندگان اصلي

پيادهسازي اقتصاد مبتني بر انتشار کم کربن با آمادهسازي استراتژيهاي سناريوهاي قابلاطمينان انرژي


بهرهبردار سيستم انتقال



موسسات پژوهشگاهي



شرکتهاي فناوري

تخمين بودجه

 20ميليون يورو

بازه زماني

2014-2022
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جدول  :3-14فعاليت  :T3ابزارها و روشهاي جديد براي بهرهبرداري مبتني بر ارزيابي حاشيه پايداري
ابزارها و روشهاي جديد براي بهرهبرداري مبتني بر ارزيابي حاشيه پايداري
T3

محتوا

نتايج مورد انتظار

آثار مورد انتظار
شرکتکنندگان اصلي

در طول دهه گذشته ،سيستم قدرت از بهرهبرداري از پيش تعيينشده به سمت حالت متغير که عدم قطعيهاي
زيادي در بخشهاي مختلف سيستم الکتريکي (توليد ،انتقال ،توزيع و مصرفکنندگان) حرکت کرده است .توسعه
سهم منابع انرژي تجديدپذير با افزايش عدم قطعيت پخش توان در شبکه بر بهرهبرداري سيستم تاثير گذاشته است.
اين عامل پيچيدگي مديريت تعادل توان و مسائل گرفتگي با حفظ امنيت و قابليت اطمينان سيستم را افزايش داده
است .عالوه بر اين ،جنبههاي ديناميک ميبايست بهصورت بالدرنگ و يا نزديک به حالت بالدرنگ پايش شود و
برنامهريزي ميبايست بر مبناي روزانه انجام شود .افزايش رو به رشد تغييرات و عدم قطعيت باعث پيچيدگي بيشتر
فرآيند آموزش و تصميمگيري شده است .لذا پس از شناسايي بدترين سناريو راهحلهاي مناسب و تمهيدات الزم
ميبايست مشخص و تعيين شوند که اين باعث پيچيدگي فرآيند بهرهبرداري و برنامهريزي شده است.
وظايف مشخص:
 بررسي تاثير اقدامات کنترلي در مواجهه با عدم قطعيتها در محيط رقابتي و نفوذ منابع انرژي تجديدپذير
که باعث نگهداري قابليت اطمينان سيستم در سطح قابل قبولي باشد.
 توسعه روشهاي بهينه براي نحوه تهيه ،تعيين ميزان و نوﻉ منابع رزرو اعم از محلي و نيز خارج از منطقه
براي حفظ امنيت و قابليت اطمينان سيستم
 پيادهسازي روشهاي احتماالتي براي بهينهسازي متغيرهاي مسئله براي مقابله با عدم قطعيتها
 وضع قوانين و سياستهاي برنامهريزي کاربردي و حمايت از قوانين هماهنگکننده در سرتاسر اروپا
 فرآيند تبادل اطالعات براي شبيهسازي کفايت سيستم جهت شناسايي نقاط حساس شبکه و ارزيابي
ريسک آن و عکسالعمل مناسب و تمهيدات الزم
بهرهبردار شبکه انتقال قادر خواهد بود که پايداري سيستم و کيفيت توان برق توليدي را در سطح قابلقبولي نگه
دارد .سيستم با روش هماهنگ و قابلاطمينان بهرهبرداري خواهد شد.
همچنين راههاي مقابله در مواقع بحراني و راههاي بازگرداني از حالت خاموشي دائمي شبکه را بر اساس قوانين و
روشهاي جديد که بر اساس عدم قطعيت وضع شدهاند پايهريزي خواهند نمود.
حفظ امنيت و قابليت اطمينان توليد سيستم در سطح قابلقبول



بهرهبردار سيستم انتقال
مؤسسات پژوهشگاهي

تخمين بودجه

 30ميليون يورو

بازه زماني

2017-2012
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جدول  :4-14فعاليت  :T4ابزارها و روشهاي جديد براي ارزيابي قابليت اطمينان شبكه سراسري برق اروپا
ابزارها و روشهاي جديد براي ارزيابي قابليت اطمينان شبکه سراسري برق اروپا
T4
برنامهريزي بهرهبرداري يکي از مهمترين چالشهاي بهرهبردار شبکه انتقال ميباشد .معيار فعلي امنيت سيستم
(معيار  )N-1يک معيار ساده ،مقاوم ،هماهنگ و نيز يک روش روشن براي برنامهريزي و بهرهبرداري شبکه
انتقال ميباشد که در دهههاي گذشته توسعه يافته است .نفوذ انرژيهاي تجديدپذير همچون انرژيهاي باد و
خورشيد تغييرات قابلتوجهي را به وجود آورده است که باعث تغيير راههاي برنامهريزي و بهرهبرداري شبکه
انتقال شده است .عالوه بر اين ،حضور هر دو اتصاالت  ACو  DCبهرهبرداري از شبکه سراسري برق اروپا بيش
از پيش با چالش روبرو کرده است .لذا با اين شرايط ،نياز به بررسي اينکه معيار  N-1براي برنامهريزي توسعه و
بهرهبرداري شبکه انتقال کافي ميباشد يا با نفوذ عدم قطعيت انرژيهاي تجديدپذير و بارها اين روش نياز به
تکميل و اصالح دارد ،بيشازپيش احساس ميشود.
بر اين اساس ميبايست اصول جديدي جهت تعيين سطح مناسب قابليت اطمينان شبکه براي معماري شبکه
سراسري برق اروپا بدون به مخاطره انداختن سطوح قابليت اطمينان کنوني طراحي شود .معيار کنوني  N-1براي
ساليان زيادي استفاده شده است .بنابراين ارزيابي آن با معيار امنيتي بر اساس نيازمنديهاي آينده محتاطانه
صورت ميگيرد.
از دستآوردهاي معيار امنيتي آينده ،مقايسه منافع فني (امنيت توليد) با هزينه رفاه اجتماعي سيستم
محتوا
تصميمگيري مبتني بر آن ميباشد .البته تابع هدف اين فعاليت شامل مديريت رزرو سيستم ،روشهاي تعادل
توان و بار و نيز سرويسهاي جانبي شبکه نيست.
وظايف مشخص:
 ارزيابي عملکرد فعلي اصول امنيت معيار  N-1و سطح موردنياز قابليت اطمينان از ديد مصرفکننده
 شناسايي راهحلهاي سامانمند ممکن براي جايگزيني (و يا تکميل) اصول فعلي قابليت اطمينان
براي استفاده در جنبههاي مختلف بهرهبردار شبکه انتقال مثل توسعه شبکه ،بازار و غيره.
 تعيين اطالعات اضافي که ميبايست دستخوش تغيير شوند و نيز هماهنگيهاي اضافي در توسعه
شبکه براي حفظ حاشيه کافي امنيت و قابليت اطمينان سيستم در طول برنامهريزي و بهرهبرداري
شبکه سراسري برق اروپا
 تهيه يک روش ارزيابي ريسک مناسب براي ارزيابي آناليزهاي احتماالتي که همبستگي توان
واحدهاي توليدي سيستم را در نظر ميگيرد.
 توسعه شاخصها براي ارزيابي معيارها براي بهرهبرداران شبکه جهت اتخاذ تصميمات مناسب در
راستاي امنيت شبکه سراسري برق اروپا
بهرهبردار شبکه انتقال قادر خواهد بود که پايداري سيستم و کيفيت توان برق توليدي را در سطح قابلقبولي نگه
دارد .سيستم با روش هماهنگ و قابلاطمينان بهرهبرداري خواهد شد.
نتايج مورد انتظار
همچنين راههاي مقابله در مواقع بحراني و راههاي بازگرداني از حالت خاموشي دائمي شبکه را بر اساس قوانين
و روشهاي جديد که بر اساس عدم قطعيت وضع شدهاند پايهريزي خواهند نمود.
استفاده بهينه از سيستم انتقال اروپا
آثار مورد انتظار
شرکتکنندگان اصلي
تخمين بودجه
بازه زماني




بهرهبردار سيستم انتقال
موسسات پژوهشگاهي
 20ميليون يورو
2018-2012
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جدول  :5-14فعاليت  :T5ابزارهاي پيشرفته جديد بازار برق اروپا براي سرويسهاي جانبي و تعادل ،شامل مديريت تقاضا
ابزارهاي پيشرفته جديد بازار برق اروپا براي سرويسهاي جانبي و تعادل ،شامل مديريت تقاضا
T5
با ورود انرژيهاي تجديدپذير نظير باد و خورشيد ،هماهنگي کنترل در سيستم به دو شکل حفظ فرکانس شبکه
با محدوديتهاي مشخص و مديريت بالدرنگ گرفتگي شبکه ناشي از تغييرات پيشبينينشده ديده خواهد شد.
لذا ابزار شبيهسازي بازار مناسب جهت طراحي شبکه سراسري اروپا سازگار با مسائل مطرحشده نياز خواهد بود.
وظايف مشخص:


مدلسازي منابع انرژي تجديدپذير و توليدات پراکنده با نفوذ باال ،توليدات مرسوم انعطافپذير ،تقاضا
و منابع ذخيره انرژي و استفاده آن در محيط رقابتي و مکانيسم بازار براي اهداف برنامهريزي و
بهرهبرداري سيستم

محتوا


طراحي مکانيسم بازار جهت محركسازي براي حداکثرسازي تدارك سرويسهاي جانبي و هم
حداقلسازي استفاده از سرويسهاي ثبت و کنترل و نظارتي اين خدمات



طراحي ابزار جديد براي آناليز جزييات کامل تعادل بازار جهت شناسايي بهترين عملکرد هزينه-سود
مديريت سمت تقاضاي شبکه سراسري برق اروپا



توسعه زيرساخت تبادل اطالعات الزم جهت تواناسازي سرويسهاي تعادل و جانبي در شبکه
سراسري برق اروپا

نتايج مورد انتظار
آثار مورد انتظار

شرکتکنندگان اصلي

تخمين بودجه
بازه زماني

بهبود مدل ساختار بازار بالدرنگ براي سرويسهاي تعادل بار و جانبي سيستم و تامين امنيت و قابليت سيستم با
منعطفنمودن شبکه سراسري برق اروپا
امکان آناليز هزينه-سود براي بازيگران مختلف بازار جهت بهينهسازي سيستم








بهرهبردار سيستم انتقال
بهرهبردار سيستم توزيع
موسسات سرويسهاي انرژي
تسهيالت انرژي برق
سازمانهاي فناوري اطالعات و زيرساختهاي مخابراتي
موسسات پژوهشگاهي
نهادهاي قانونگذاري و رگوالتوري
 30ميليون يورو
2018-2012

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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جدول  :6-14فعاليت  : T6ابزارهاي پيشرفته براي تخصيص ظرفيت و مديريت گرفتگي
ابزارهاي پيشرفته براي تخصيص ظرفيت و مديريت گرفتگي
با رويکرد بلندمدت استفاده حداکثري از انرژيهاي پاك و تجديد پذير در اروپا ،مکانيسم تخصيص ظرفيت منابع
انرژي توليدي و مديريت گرفتگي خطوط انتقال شبکه سراسري برق اروپا از اهميت زيادي برخوردار شده است.
عليرغم روشهاي محاسبه ظرفيت و تخصيص آن ،ميبايست ارزيابي ريسک براي کنترل هزينههاي اقتصادي
با مصالحه بين هزينههاي بازپخش 1و مزاياي ناشي از افزايش ظرفيت انجام گيرد .حاشيه مناسب قابليت
اطمينان براي مقابله با عدم قطعيتها در سيستم انتقال ميبايست در نظر گرفته شود.
چالشهاي اصلي مديريت گرفتگي خطوط در بهرهبرداري و برنامهريزي سيستم قدرت ميباشد .براي تامين
امنيت و قابليت اطمينان سيستم نهتنها بايد ظرفيت خطوط انتقال ارتقا يابد بلکه ميبايست انعطافپذيري شبکه

محتوا

سراسري برق اروپا با ابزارهاي جديد در محيط بازار و نيز آناليز سيستم بهبود يابد.
وظايف مشخص:


بررسي فعل و انفعاالت بين بهرهبردار و ظرفيت پوياي رزرو سيستم در نواحي مختلف شبکه سراسري
برق اروپا براي مقابله با عدم قطعيت و اغتشاشات آن



مدلسازي استراتژيهاي بهبود مديريت گرفتگي و آناليز انتخابهاي بهينه براي بازار برق اروپا



توسعه الگوريتمهاي محاسبه ظرفيتهاي اضافي بالدرنگ در شبکه با درنظرگرفتن امنيت و قابليت
اطمينان سيستم

نتايج مورد انتظار

آثار مورد انتظار

شرکتکنندگان اصلي

 تحويل قوانين جديد مديريت گرفتگي بهطوريکه قابليت اطمينان سيستم را در محيط رقابتي بازار درسطح قابل قبولي حفظ کند و بهبود روشهاي محاسبه ظرفيت و ارزيابي ريسک.
 توسعه فرآيند مديريت شبکه براي برطرفنمودن عدم قطعيتهاي سيستم در جهت امنيت و قابليتاطمينان سيستم
بهرهبرداري واضح و منعطف بازار شبکه سراسري برق اروپا





بهرهبردار سيستم انتقال
سازمانهاي توليد برق
تامينکنندگان سرويسهاي بازار برق
نهادهاي قانونگذاري و رگوالتوري

تخمين بودجه

 25ميليون يورو

بازه زماني

2018-2012

1- Re-dispatch
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جدول  :7-14فعاليت  : T7ابزار و مكانيسمهاي بازار براي اطمينان از كفايت و بازدهي سيستم قدرت با نفوذ باالي
T7

انرژيهاي تجديدپذير
ابزار و مکانيسمهاي بازار براي اطمينان از کفايت و بازدهي سيستم قدرت با نفوذ باالي انرژيهاي تجديدپذير
نفوذ انرژيهاي متغير تجديدپذير نيازمند حاشيه امنيتي بيشتري در معيارهاي  N-1و  N-2در فرآيند مطالعات
قابليت اطمينان سيستم است .لذا توجه ويژهاي ميبايست به توسعه و بهبود مدلهاي بازار و ابزارهاي
شبيهسازي که کفايت سيستم با نفوذ باالي انرژيهاي تجديدپذير را محاسبه ميکنند ،نمود.
براي مثال اين مدل و ابزارهاي شبيهسازي ،جابهجايي توليد را به کمک زيرساختهاي مخابراتي بهبود دهد.
همچنين ميبايست با وضع قوانين و دستورالعملهايي براي نفوذ انرژيهاي تجديدپذير در شبکه قدرت،

محتوا

سرويسهاي سيستم و توازن بار امکان استفاده از نفوذ باالي اين انرژيها را فراهم نمايد .بنابراين انرژيهاي
تجديدپذير نظير انرژي باد و خورشيد بدون تحت تاثير قراردادن کيفيت توان و قابليت اطمينان سيستم ميتوانند
در شبکه و بازار برق آزادانه حضور پيدا کنند.
وظايف مشخص:
طراحي مکانيسمهاي بازار براي امکان مشارکت انرژيهاي تجديدپذير ،منابع ذخيره انرژي و جابهجايي
واحدهاي توليدي مرسوم براي حفظ بازدهي ،امنيت و قابليت اطمينان سيستم
يک ابزار شبيهسازي آموزشديده شده با مقياس بزرگي از تجارب موجود در سيستم قدرت براي بررسي

نتايج مورد انتظار

آثار اقتصادي نفوذ انرژيهاي تجديدپذير تدوين خواهد شد که امکان پيشبيني بلندمدت هزينهها و فوايد
را براي هر يک از بازيگران بازار برق مهيا ميکند.

آثار مورد انتظار

شرکتکنندگان اصلي

افزايش نفوذ انرژيهاي تجديد پذير و بيشينهسازي رفاه اجتماعي توسط سيگنالهاي صحيح مدل بازار و حفظ
قابليت اطمينان سيستم در حد قابلقبول


بهرهبردار سيستم انتقال



سازمانهاي توليد برق



بهرهبردار سيستم توزيع



مبادلهکنندگان توان



نهادهاي قانونگذاري و رگوالتوري

تخمين بودجه

 20ميليون يورو

بازه زماني
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جدول  :8-14فعاليت  : T8توسعه روشهاي تعيين و بيشينهسازي عمر ادوات مهم سيستم قدرت براي شبكه موجود و
آينده
توسعه روشهاي تعيين و بيشينهسازي عمر ادوات مهم سيستم قدرت براي شبکه موجود و آينده

T8

مديريت دارايي به عمر متوسط تجهيزات که تابع چندين پارامتر مهم عملکردي بستگي دارد .يکي از چالشها
قابليت اطمينان ارائه يک مدل پيشبيني عمر متوسط تجهيزات شبکه بر اساس پارامترهاي نامبرده که بهراحتي
قابل پايش است ،ميباشد .چالش ديگر محاسبه قابليت اطمينان سيستم در اين محيط جديد ميباشد.
وظايف مشخص:

محتوا

نتايج مورد انتظار

آثار مورد انتظار

شرکتکنندگان اصلي
تخمين بودجه
بازه زماني

وظايف زير براي هر تجهيز سيستم بهطور آزمايشي برنامهريزي شده است:
 شناسايي پارامترهاي موثر در طول عمر ادوات سيستم (شرايط آب و هوايي ،شرايط بهرهبرداري،
پتانسيل سختافزاري و نرمافزاري و )...
 ساختن پروتکلهاي محاسبه/تخمين براي وضعيت تجهيزات که توسط بهرهبردار سيستم انتقال
قابلمقايسهکردن باشد.
 توسعه يک روش براي تعيين و افزايش طول عمر تجهيزات شامل تجهيزات مرسوم (هادي ،عايق،
برجهاي انتقال ،کليد قدرت و )...و تجهيزات جديد مانند ادوات الکترونيک قدرت و ابزارهاي ديجيتال
 پيشنهاد سيستم هوشمند پايش و آناليز شبکه قدرت
 در صورت نياز تعيين ابزارهاي اندازهگيري جديد
 درنظرگرفتن طول عمر و موانع فني در ارزيابي آثار آب و هوايي و ايمني کارگران يا ساکنين مجاور
(بهخصوص در شرايط خطا)
 توسعه روشهاي جديد براي تشخيص خطاي تجهيز بر اساس مدلهاي خطا




پيشنهاد يک روش براي پايش سالمت هر تجهيز بر اساس شرايط بهرهبرداري و آب و هوايي
مدلسازي پيشبيني طول عمر تجهيزات بر اساس دادههاي موجود
به تاخير انداختن سرمايهگذاري جهت تامين ظرفيت مشابه



افزايش انعطافپذيري شبکه براي کاربران در بهرهبرداري بهينه که امکان نفوذ باالي انرژيهاي
تجديدپذير را ميدهد.
افزايش امنيت توليد در سيستم قدرت
تعيين استانداردهاي پايش سالمت تجهيزات بر اساس فناوريهاي شبکه سراسري برق اروپا





بهرهبردار سيستم انتقال
موسسات تحقيقاتي
سازندگان ،فناوران و متخصصان فناوري اطالعات
 30ميليون يورو




2018-2014
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جدول  :9-14فعاليت  : T9توسعه و صحهگذاري ابزارهاي بهينهسازي تعمير و نگهداري سيستم قدرت بر اساس آناليز
هزينه/فايده
T9

توسعه و صحهگذاري ابزارهاي بهينهسازي تعمير و نگهداري سيستم قدرت بر اساس آناليز هزينه/فايده
مديريت دارايي بر اساس بهينهسازي در سطح سيستم قدرت ،پيچيده است .ازآنجاييکه تمامي فرآيند
تصميمگيري ميبايست در اين فعاليت مد نظر گرفته شوند ،سطح مناسب قابليت اطمينان سيستم از
نيازمنديهاي آن ميباشد.

محتوا

وظايف مشخص:


تعيين روشها و ابزارهاي بهينهسازي مديريت دارايي در سطح سيستم قدرت



تدوين ابزارهاي مناسب براي مديريت ديناميکِ برنامهريزي و تعمير و نگهداري خروج تجهيزات
سيستم

برنامه زماني مشخصي براي بهرهبردار سيستم مهيا ميکند که ميتواند مديريت دارايي و تعمير و نگهداري
نتايج مورد انتظار

ادوات شبکه را بهصورت بهينه پيادهسازي کند ،بهطوريکه از نظر فني و اقتصادي ،مناسب و بهصرفه باشد.
همچنين قابليت اطمينان سيستم قدرت را بهبود ميبخشد.

آثار مورد انتظار

شرکتکنندگان اصلي

حفظ قابليت اطمينان سيستم با نفوذ انرژيهاي تجديدپذير در حد قابلقبول با صرف هزينه کمتر


بهرهبردار سيستم انتقال



موسسات تحقيقاتي



متخصصان فناوري اطالعات

تخمين بودجه

 30ميليون يورو

بازه زماني

2018-2014

 -14-4فعاليتهاي دستهبندي مشترك شبكه انتقال و توزيع
براي نيل به اهداف نقشهراه شبکه سراسري اروپا ،فعاليت افزايش رؤيتپذيري سيستم توزيع براي مديريت و کنترل شبکه
انتقال در سطح مشترك انتقال و توزيع در جدول  10-14آورده شدهاست.
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جدول  :10-14فعاليت  : TD1افزايش رؤيت پذيري سيستم توزيع براي مديريت و كنترل شبكه انتقال
افزايش رؤيتپذيري سيستم توزيع براي مديريت و کنترل شبکه انتقال
TD1
يکي از چالشهاي هر بهرهبردار شبکه جمعآوري دادهها از تمامي سطوح ولتاژ و مناطق بهرهبرداري است .اين
داده ميبايست تمامي بازههاي زماني (از محدوده کوتاهمدت تا بلندمدت) را پوشش دهد .موتورهاي پيشبيني
براي تعيين حاشيه رزرو سيستم جهت حفظ امنيت و قابليت اطمينان شبکه نياز است .عالوه بر اين با ورود
واحدهاي انرژي تجديدپذير CHP ،و توليدات پراکنده در شبکه توزيع ،بهرهبردار انتقال ميبايست بهصورت
بالدرنگ نيازمنديهاي سيستم قدرت را براي حفظ امنيت سيستم در تمامي زمانها تعيين کند و به آنها پاسخ
مناسب دهد.
وظايف مشخص:
محتوا



بهبود ابزارهاي پيشبيني کوتاهمدت (از  15دقيقه تا  3ساعت) و بلندمدت ( 5روز) براي صفحات
خورشيدي ،انرژي باد CHP ،و بار



توسعه روشها و ابزارهاي جديد مدلسازي براي آناليزهاي استاتيک (حالت دائمي) و ديناميک



ايجاد روشها و ابزارهاي برنامهريزي اتصاالت توليدات پراکنده جديد به شبکه توزيع و انتقال



توسعه روشهاي جديد براي فرآيند ثبت دادهها در سطوح مختلف سيستم (انتقال و توزيع)



طراحي معماري و سيستم کنترل و مخابرات که امکان اتصال چندين ژنراتور و نيز سهيمکردن
اطالعات با شبکه انتقال را بدهد.


نتايج مورد انتظار

پراکنده در شبکه و افزايش ميزان رؤيتپذيري سيستم قدرت ميشود.


آثار مورد انتظار

شرکتکنندگان اصلي

توليد با دقت باال و آناليز بار براي هر يک از بهرهبرداران شبکه که منجر به کاهش تاثير توليدات

بهبود پيشبيني بار که باعث بهبود حاشيه امنيت و قابليت اطمينان سيستم ميشود.

اعتبارسنجي ابزارهايي که در شبکه سراسري برق اروپا استفاده ميشود که منجر به افزايش رؤيتپذيري شبکه
قدرت ميشود.





بهرهبردار سيستم انتقال
بهرهبردار سيستم توزيع
موسسات تحقيقاتي
شرکتهاي توليدي

تخمين بودجه

 45ميليون يورو

بازه زماني

2018-2011
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 -14-5فعاليتهاي دستهبندي شبكه توزيع
در راستاي پيادهسازي نقشهراه راهبردي شبکه سراسري اروپا مجموعه فعاليتهاي «بار فعال براي افزايش انعطافپذيري
شبکه»« ،بيشينهسازي بازده انرژي بهوسيله شبکه هوشمند توزيع در مناطق شهري»« ،استفاده از منابع ذخيره انرژي در
مديريت انرژي»« ،تهيه زيرساخت مناسب براي خودروهاي الکتريکي»« ،پايش و کنترل شبکه فشارضعيف»« ،روشهاي
نوين مديريت دارايي» و «روشهاي نوين طراحي بازار» به ترتيب در جداول  11-14تا  17-14آمده است.
D1

محتوا

جدول  :11-14فعاليت  : D1بار فعال براي افزايش انعطافپذيري شبكه
بار فعال براي افزايش انعطافپذيري شبکه
بار فعال با فراهمآوردن اطالعات مربوط به قيمت بالدرنگ برق و مشوقهاي مرتبط اين امکان را به مشترکين
خانگي ،تجاري و يا صنعتي ميدهد که بار مصرفي خود را اصالح کنند .اين فعاليت موجب مشارکت
مصرفکنندگان در بازار برق و سرويسهاي جانبي ميشود که انعطافپذيري شبکه قدرت را در پي دارد.
وظايف مشخص:
 سيستمهاي مدلسازي تقاضا و پيشبيني آن
 مدلسازي بازار برق براي بهرهبردن از مزاياي بار فعال در سطح توزيع شبکه برق
 زيرساختهاي اندازهگيري هوشمند براي اندازهگيري مصرف انرژي و اعمال تعرفههاي زمان-مصرف
 ابزارهاي موردنياز جهت نمايش مصرفکنندگان با آخرين فناوري
 يک زيرساخت مخابراتي براي پشتيباني از همه سيستم
 آگاهي مشترکين در راستاي استفاده از خدمات انعطاف سازي شبکه قدرت
 مکانيسمهاي تشويقِ مشترکين در استفاده از برنامههاي پاسخگويي بار

نتايج مورد انتظار






فراهمآمدن سيستم جابهجايي پيکبار شبکه
بهينهسازي مصرف انرژي
نفوذ باالي توليدات پراکنده و انرژيهاي نو در شبکه
جلوگيري از سرمايهگذاري اضافي براي تامين پيکبار سيستم در سطح قابلقبول قابليت اطمينان

آثار مورد انتظار






مشارکت فعال بازيگران مختلف در بازار برق
توسعه مقبوليت برنامه پاسخگويي بار
کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
افزايش قابليت اطمينان سيستم

شرکتکنندگان اصلي





بهرهبردار سيستم انتقال
بهرهبردار سيستم توزيع
موسسات توسعه و تحقيقاتي

 عمده و خردهفروشان برق
 توليدکنندگان

تخمين بودجه

 140ميليون يورو

بازه زماني

2020-2014
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جدول  :12-14فعاليت  : D2بيشينهسازي بازده انرژي بهوسيله شبكه هوشمند توزيع در مناطق شهري
بيشينهسازي بازده انرژي بهوسيله شبکه هوشمند توزيع در مناطق شهري
D2

محتوا

نتايج مورد انتظار

آثار مورد انتظار

اهداف اين فعاليت تعيين روشهاي قرارگيري شبکه هوشمند در سطح توزيع در راستاي کمک به انعطافپذيري
و کاهش تقاضاي سيستم ميباشد که توسط مشارکت بين زيرساختهاي شبکه توزيع و سيستمهاي مديريت
انرژي در محيط رقابتي بازار برق اروپا صورت ميگيرد.
همچنين وابستگي بين مشترکين انرژي و ميزان نفوذ آن در منطقه که نياز به تراکنش بين مديريت شبکههاي
انرژي الکتريکي ،گرمايشي/سرمايشي و گاز دارد ميبايست بهينه گردد.
وظايف مشخص:
 سيستم پيشرفته مديريت انرژي با امکان پيشبيني توليد/بار و مشارکت مشترکين در برنامه
پاسخگويي بار
 بهينهسازي انرژي در سطح توزيع شبکه برق
 آناليز احتماالت روابط بين شبکههاي الکتريکي ،گرمايشي/سرمايشي و گاز
 روشهاي جديد براي بهرهبرداري و انتخاب اندازه شبکه توزيع با معماري و زيرساختهاي مدرن
 امکان بهرهبرداري در حالتهاي جزيرهايشدن شبکه توزيع برق





افزايش قابليت اطمينان شبکه
اصالح پيک منحني بار شبکه
توسعه روشهاي مديريت سمت بار در مقياس بزرگ با هزينههاي تراکنش قابلقبول
بازشدن امکانات و سرويسهاي جديد الکتريکي مثل حمل و نقل الکتريکي بهخاطر شبکههاي
هوشمند و زيرساختهاي مخابراتي و سيستمهاي کنترل هوشمند در سطح توزيع




کاهش ريسک ناشي از قطعيهاي غيرضروري در سيستم
مديريت انرژي در ساختمانها با درنظرگرفتن رفاه ساکنين در جهت صرفهجويي و استفاده بهينه از
انرژي و کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
افزايش آگاهي مشترکين از رفتار مصرف انرژي سيستم و آثار زيستمحيطي منابع توليد انرژي








بهرهبردار سيستم توزيع
عمده و خردهفروشان برق
شرکتهاي سرويسهاي انرژي
سازندگان تجهيزات
موسسات توسعه و تحقيقاتي
ادوات هوشمند و شرکتهاي مرتبط



شرکتکنندگان اصلي

تخمين بودجه

 100ميليون يورو

بازه زماني

2020-2014
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جدول  :13-14فعاليت  : D3استفاده از منابع ذخيره انرژي در مديريت انرژي
D3

استفاده از منابع ذخيره انرژي در مديريت انرژي

محتوا

اينورترهايي که توانايي پيادهسازي کنترلهاي مناسب و منطقي را دارند ،کيفيت توان را بهوسيله کاهش
هارمونيک بهبود ميبخشند .استفاده بهينه از سيستم کنترل و نيز استفاده از منابع ذخيره انرژي به اين امر کمک
ميکنند .لذا هدف ،مطالعه استفاده از سيستمهاي ذخيره انرژي در بهرهبرداري ريز شبکهها و جزيرهها در بهبود
قابليت اطمينان و در دسترسپذيري شبکه ميباشد.
وظايف مشخص:
 مدل بازار و شبکه در ارزشگذاري پتانسيلهاي موجود در استفاده از سيستمهاي ذخيره انرژي و
محل قرارگيري و سايز بهينه آنها
 تخصيص ابزار پيشبيني بهينه منابع توليدات پراکنده و ذخيره انرژي
 ابزارهاي الزم جهت برنامهريزي و طراحي شبکه با توانايي شبيهسازي همزمان توليدات مرسوم در
کنار منابع ذخاير انرژي و کنترل فعال آنها
 استفاده از فناوريهاي مختلف در سيستمهاي ذخيره انرژي و منابع ذخيره انرژي قابلجابهجايي
 استفاده از ادوات الکترونيک قدرت با تجهيزات ذخاير انرژي
 تامين زيرساختهاي مخابراتي الزم براي کنترل مرکزي سيستم ،ادوات حفاظت و رلهها و اتصال
منابع ذخيره انرژي
 افزايش آگاهي از مزاياي امنيت و قابليت اطمينان و زيستمحيطي استفاده از منابع ذخيره انرژي در
سيستم قدرت

نتايج مورد انتظار










افزايش ظرفيت در دسترس شبکه براي منابع انرژي در سطح توزيع
افزايش کيفيت توان و دردسترسبودن شبکه با نفوذ باالي منابع توليدات پراکنده
کاهش گرفتگي ناشي از منابع توليدات پراکنده
کاهش تلفات شبکه
بهينهسازي پخش بار در کنار مديريت تلفات
متعادلسازي تغييرات توليد توان منابع انرژي تجديدپذير و درنتيجه کاهش پيک توان
افزايش امنيت و قابليت اطمينان سيستم
استفاده از پتانسيلهاي جديد موجود براي سرويسهاي جانبي مرتبط به منابع ذخيره انرژي

آثار مورد انتظار





استفاده از منابع ذخيره انرژي متحرك و کاربرد آن در شبکه سراسري برق اروپا
مشارکت منابع ذخيره انرژي مطابق استانداردها بر مبناي هزينه تمامشده کمتر
ترسيم آثار سيستمهاي ذخيره انرژي بر روي بازيگران محيط رقابتي بازار برق

شرکتکنندگان اصلي







بهرهبردار سيستم توزيع
سازندگان ادوات ذخيره انرژي
شرکتهاي معماري شبکه و سيستمهاي مخابراتي
ژنراتورها
 سازندگان ادوات الکترونيک قدرت
موسسات توسعه و تحقيقاتي

تخمين بودجه

 100ميليون يورو

بازه زماني

2020-2014
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جدول  :14-14فعاليت  : D4تهيه زيرساخت مناسب براي خودروهاي الكتريكي
تهيه زيرساخت مناسب براي خودروهاي الکتريکي
سازندگان خودروها بهدنبال توليد حدوداً  1ميليون دستگاه خودروهاي الکتريکي تا سال  2020در اروپا هستند که
پيشبيني ميشود تا سال  2030رشد خيلي بيشتري نيز داشته باشد .بنابراين نياز به بررسي آثار افزايش نفوذ
خودروها و چالشهاي مربوط به آن براي شبکه سراسري برق اروپا خواهد بود .اعضاي اتحاديه اروپا بايد تضمين
کند که شرايط و زيرساختهاي شارژ خودروهاي الکتريکي بدون تحت تاثير قراردادن امنيت و قابليت اطمينان
سيستم فراهم کند .بر اين اساس ميبايست تمامي جنبههاي مثبت و منفي نفوذ خودروهاي الکتريکي در شبکه
برق را شناسايي ،بررسي و سپس تمهيدات الزم براي حفظ شرايط و استانداردهاي اروپا در سيستم قدرت را
اتخاذ کند.
جنبههاي مثبت:
 پتانسيل اصالح منحني بار شبکه
 استفاده بهعنوان سرويسهاي جانبي در سيستم قدرت مثل منابع ذخيره انرژي
جنبههاي منفي:
 افزايش بار
 تحتتاثير قراردادن کيفيت توان
وظايف مشخص:
 مدلسازي شبکه و ابزارهاي بهينهسازي با حضور خودروهاي هيبريدي در شبکه با نفوذ باال
 توسعه زيرساختهاي شارژ خودروهاي الکتريکي در سطوح عمومي و خصوصي
 استفاده از راهحلهاي V2G





1

توسعه و تدوين استانداردها و دستورالعملهاي مربوط به شارژ خودروهاي الکتريکي
ايجاد سيستم مديريت مرکزي هوشمند جهت شارژ خودروهاي الکتريکي بر مبناي هزينه و زمان شارژ
تدوين تعرفههاي مناسب هزينه-زمان جهت تضمين امنيت و قابليت اطمينان سيستم در يک محيط
رقابتي بازار برق ()V2G
افزايش آگاهي مشترکين در مقبوليت مزاياي خودروهاي الکتريکي و نيز رفتارهاي مناسب در برخورد با آن

نتايج مورد انتظار

 پتانسيل تغيير شکل منحني بار شبکه
 استفاده بهعنوان منابع ذخيره انرژي متصل به موجود در شبکه توزيع در جهت بهبود وضعيت شبکه
 بهبود کيفيت توان با حضور ادوات الکترونيک قدرت و باتريهاي موجود در خودروهاي الکتريکي

آثار مورد انتظار







شرکتکنندگان اصلي

پشتيباني از رشد بازار خودروهاي الکتريکي
افزايش بازده انرژي شبکه با حضور خودروهاي الکتريکي
کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و آلودگي هوا
ايجاد فرصتهاي شغلي جديد
امکان استفاده از قابليت شارژ V2G

 بهرهبردار سيستم توزيع
 سازندگان خودروها

 بهرهبردار سيستم انتقال

تخمين بودجه

 60ميليون يورو

بازه زماني

2020-2014
Vehicle-to-Grid

1
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شبکه فشارضعيف براي بهرهبردار سيستم بهعنوان نقطه کور شبکه شناخته شده است .بدين معني که اطالعات
بالدرنگي از اين سطح شبکه در دسترس نيست .اتحاديه اروپا با افزايش نفوذ منابع توليد تجديدپذير در شبکه
فشارضعيف منجر به تحت تاثير قراردادن کيفيت توان و نيز عدم قطعيت در سيستم شده است و درصدد پايش و
کنترل شبکه فشارضعيف برآمده است .در اين شرايط ،سيستم نيازمند تجهيزات و ادوات موردنياز جهت پايش
داده و روشهاي کنترل مناسب جهت حفظ قابليت اطمينان و کيفيت توان سيستم در شرايط عادي و قابلقبول،
است.
وظايف مشخص:
 جمعآوري و تبادل اطالعات طبق شرايط رگوالتوري شبکه (استفاده از استاندارد )IEC 61850
 مدلسازي بار
 حفاظت سيستم در شرايط دوطرفه شارش توان
 مديريت خروج
 بهبود قابليت اطمينان و کيفيت توان شبکه
 حفاظت اطالعات و امنيت سايبري شبکه
 بسترسازي مناسب براي سيستمهاي مخابراتي جهت ذخيرهسازي و تبادل اطالعات الزم
 مکانيسمهاي جديد براي تشويق سرمايهگذاران در اتصال منابع توليد تجديدپذير به شبکه در محل
مناسب

نتايج مورد انتظار





بهبود رؤيتپذيري شبکه فشار ضعيف
کاهش تلفات شبکه
افزايش همکاري بين بخشهاي فشارضعيف و فشارمتوسط سيستم

آثار مورد انتظار




بهبود قابليت اطمينان ناشي از پايش اطالعات و کنترل مناسب ادوات شبکه فشارضعيف
ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي توليدکنندگان تجهيزات در شبکه

شرکتکنندگان اصلي





بهرهبردار سيستم توزيع
شرکتهاي توسعه و تحقيقاتي
رگوالتورها

تخمين بودجه

 150ميليون يورو

بازه زماني

2020-2014
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D6

روشهاي نوين مديريت دارايي

محتوا

چالشهاي مربوط به نقشهراه مديريت دارايي در راستاي بهبود قابليت اطمينان سيستم به شرح زير است:
 افزايش طول عمر داراييهاي موجود شبکه و کاهش هزينه بهرهبرداري و تعمير و نگهداري
 آناليز آثار اتصال منابع ذخيره انرژي ،خودروهاي الکتريکي ،منابع انرژي تجديدپذير و ديگر تجهيزات
شبکه توزيع
 تعيين نقش اقدامات اصالحي در مديريت شبکه بهخصوص مودهاي بهرهبرداري در حالت جزيرهاي
 آمادگي برنامهريزيهاي مربوط به تغييرات آب و هوايي که تاثير بهسزايي در تغيير شيوه مديريت
دارايي در سيستم برجاي ميگذارد.
وظايف مشخص:
 مدلهاي پيري تجهيزات در ارزيابي قابليت اطمينان
 تغيير از مدلهاي قطعي به مدلهاي احتماالتي در محاسبات مربوط به مديريت دارايي
 روشهاي پايش جديد براي مديريت پيري
 استفاده از حسگرهاي بيشتر در سيستم توزيع شبکه سراسري برق اروپا
 روشهاي بهينهتر تعمير و نگهداري
 تعمير و نگهداري زيرساختهاي موجود (خطوط ،پستها و )...
 استفاده از پستهاي هوشمند بر اساس استاندارد اتصاالت بخشهاي توزيع و انتقال
 استفاده از سيستم کنترل و پايش شبکه در پيشبيني بهتر خطاها جهت اقدامات اصالحي تعمير و
نگهداري با هزينه تمامشده کمتر در شبکه
 تغيير رويه مديريت دارايي با محيط جديد شبکه با حضور منابع انرژي تجديدپذير ،خودروهاي
الکتريکي ،منابع ذخيره انرژي و ...
 استفاده از مدلهاي بر پايه ريسک در برنامه تعمير و نگهداري تجهيزات شبکه
 استفاده از الگوريتمهاي شناسايي ترکيببندي 1سيستم
 استفاده از بهرهبرداري بهتر در راستاي بهبود بازده سيستم

نتايج مورد انتظار

شرکتکنندگان اصلي

تخمين بودجه
بازه زماني





کاهش هزينههاي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري
افزايش قابليت اطمينان سيستم به ازاي هزينه ثابت بهرهبرداري و تعمير و نگهداري
پيادهسازي تعمير و نگهداري مشروط براي کاهش هزينههاي مربوطه به ازاي همان سطح قابليت
اطمينان سيستم






بهرهبردار سيستم توزيع
مسئولين دولتي
توليدکنندگان و فراهمکنندگان تجهيزات شبکه
رگوالتورها


 50ميليون يورو

2020-2014
Topology

1
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نتايج مورد انتظار

آثار مورد انتظار

شرکتکنندگان اصلي

تخمين بودجه
بازه زماني
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جدول  :17-14فعاليت  : D7روشهاي نوين طراحي بازار
روشهاي نوين طراحي بازار
توسعه روشهاي نوين براي طراحي بازار امري ضروري است ،بدينجهت که موانع موجود بر سر راه پيشرفت
شبکه توزيع و هوشمند سازي آن برداشته و نيز امنيت و قابليت اطمينان سيستم تامين شود .چالش اصلي بازار
برق ،وجود نفوذ باالي توليدات متغير و نيز بازيگران جديد ازجمله مشترکين تجاري و صنعتي ،مديريت تقاضا،
بهرهبرداري از منابع ذخيره انرژي و  ...در شبکه ميباشد .برنامه پاسخگويي بار از اهميت بااليي در اين زمينه
برخوردار است .بهطوريکه پيادهسازي آن مستلزم برنامهاي جامع و علمي بر پايه تغييرات هزينه بازار برق
ميباشد .بنابراين وجود يک بازار برق کارآمد براي رويارويي با چالشهاي نامبرده و پيادهسازي ظرفيتهاي
مديريت انرژي و بهرهبرداري پيشرفته از شبکه ضروري به نظر ميرسد ].[366
تابع هدف بازار برق موردنظر ميبايست مسائل زير را تامين و مهيا نمايد:
 آناليز هزينه-فايده با درنظرگرفتن بازيگران مختلف جديد در بازار برق و برنامه پاسخگويي بار
 پيشنهادهاي رگوالتوري براي بهرهبردار شبکه جهت پيادهسازي راهحلهاي جديد فناوري محور
وظايف مشخص:
 مدلهاي جديد بازار و پيشنهاد تعرفههاي جديد براي سيستم
 پيشنهاد رگوالتورهاي جديد براي بازيگران جديد واردشده در سيستم مثل خودروهاي الکتريکي
 تدوين قوانين و دستورالعملهاي جديد براي حمايت از توسعه منابع تجديدپذير در شبکه توزيع
 هماهنگي بين کنترل فني شبکه و تعادل توان بر پايهي بازار برق
 پيشنهاد قوانين جديد جهت بهرهبرداري در حالتهاي جزيرهاي شبکه
 ارزيابي آثار و مزاياي احتمالي مدلهاي بازار براي محل و زمانهاي مختلف در سيستم
 تعيين مشوقهاي مناسب جهت پشتيباني از بازيگران مختلف در محيط رقابتي بازار انرژي
 پيشنهاد سرويسهاي جانبي در بازار برق



بهينهسازي مديريت شبکه ،افزايش قابليت اطمينان و بهبود کيفيت توان سيستم
توسعه سرويسهاي جانبي جديد



نياز به درك عميقي از اندازهگيري که امکان شرکت در برنامه پاسخگويي در محيط رقابتي بازار برق
اروپا را ميدهد.
ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و محرك بازار رقابتي برق
فعالشدن توسعه مناطق هوشمند در سيستم
فعاليت سودمند مشارکت در بازار اقتصادي توسط بازيگران مختلف







رگوالتورها
بهرهبردار سيستم توزيع
بهرهبردار سيستم انتقال
مسئولين دولتي
ديگر بازيگران بازار برق





 20ميليون يورو
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 15فصل پانزدهم :نقشهراه پايايي شبکه برق شمال اروپا
()Nordic
مقدمه
بازار برق در شمال اروپا ،کشورهاي نروژ ،سوئد ،فنالند و دانمارك را دربر ميگيرد .کشور ايسلند نيز اگرچه جزو کشورهاي
اين منطقه به شمار ميرود ،ولي بهدليل فاصله جغرافيايي ،تاکنون در بازار انرژي اين کشورها وارد نشده است .پيش از تحوالت
نوين در صنعت برق ،ميان اين کشورها قراردادهاي دوجانبهاي براي تبادل و انتقال انرژي وجود داشته است .همين تبادل و
انتقال دوجانبه از يکسو به ثبات منابع تغذيه کشورهاي همکار و از سوي ديگر به تعميق تجربيات آنها در همکاري با يکديگر
انجاميد و در نتيجه مسئله برنامهريزي و طراحي را از حوزه ملي بيرون برده و به آن جنبه فراملي و منطقهاي داده است.
رقابتيشدن بازار انرژي در اين کشورها بهسرعت به شکلگيري شرکتهاي بينالمللي فعال در صنعت توليد و انتقال انرژي
انجاميده است .عالوه بر اين ،اين اقدام از يکسو باعث کاهش محسوس قيمت برق صنعتي و از سوي ديگر افزايش قيمت برق
مصرفي در بخش خانگي شده است [.]367
در اين بخش ،ساختار و تحوالت صنعت برق در کشورهاي  Nordicبهاختصار مورد بحث قرار ميگيرد .سيستم يکپارچه
 Nordicمتشکل از اتصال سيستم برق کشورهاي فنالند ،سوئد ،دانمارك و نروژ ميباشد .اين سيستم از طريق خطوط
انتقال  DCبه شبکه برخي کشورهاي ديگر نيز متصل شده و تبادالت برق را انجام ميدهد .برخي از اين خطوط عبارتاند
از [ 367و :]368
• خط انتقال  DCاز سوئد و نروژ به دانمارك غربي ()Jutland
• خط انتقال  HVDCاز نروژ به آلمان و لهستان
• خط انتقال  HVDCاز نروژ به هلند و
• خط انتقال  HVDCاز فنالند به استوني و روسيه
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شکل  1-15نمايي کلي از اين شبکه را نشان ميدهد .در اين شکل تمامي خطوط ارتباطي  ACو  DCبين کشورهاي
فنالند ،سوئد ،دانمارك و نروژ با يکديگر و با ساير کشورهاي اطرافشان نشان داده شده است.

شكل  :1-15شبكه برق كشورهاي Nordic

 -15-1نروژ
مطالب اين بخش از مرجع [ ]369قتباس شده است .اصالحات قانون انرژي در نروژ از سال  1991شروﻉ شد .اين اصالحات
در راستاي رقابتيکردن صنعت برق براي اطمينان از عرضه کارآمد و موثر انرژي و افزايش قابليت اطمينان سيستم صورت
گرفت .بههمين منظور شرکت انتقال و توليد از يکديگر جدا شده و فعاليتهاي خود را در دو قالب جداگانه انجام دادند .بنابراين
مسئوليت نظارت و بهرهبرداري از شبکه داخلي و شبکه بين مرزي به شرکت انتقال واگذار گرديد .همچنين بازار خردهفروشي در
اين کشور از حالت سنتي به حالت رقابتي تبديل شد.
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در نروژ تعرفههاي تبادالت برونمرزي بر اساس تعرفه نقطه اتصال تعيين گرديد .سپس تعرفههاي مصرف داخلي نيز بر
اساس ساختار جديد تعيين شد.
صنعت برق نروژ ،پيش از مقررات زدايي ،حدود  200شرکت برق (بيشتر به شکل شرکتهاي برق شهري) را در برميگرفت
که از طريق شبکه انتقال سراسري دولتي ،مصرف جمعيت  4/5ميليون نفري آن را تامين مينمود .اين شرکتهاي توليد ،اغلب
از منابع توليد آبي بهرهمند بودند و با ساختاري يکپارچه و عمودي اداره ميشدند.
نظارت و تنظيم روابط بازار به وزارت انرژي و منابع آبي نروژ و مديريت آن (که ساختار تبادالت آن بهصورت حوضچه يعني
 Pool Marketبود ،به سامجورينگتن سپرده شد .استات کرافت که قبل از تجديدساختار بزرگترين شرکت توليدي بهشمار
ميرفت ،حدود  %30از بازار توليد را به دست گرفت و باقيمانده بازار ميان شرکتهاي کوچکتر توليدي ،پخش شد .شرکتهاي
برق شهري موظف شدند که از طريق قراردادهاي دوجانبه از ژنراتورهايي که پيشتر مالک آنها بودند ،انرژي بخرند.
بيشتر مبادالت در بازار برق نروژ به شکل قراردادهاي دوجانبه است .عالوه بر اين ،بورس تبادل توان نيز براي بهبود امنيت
و پايايي شبکه راهاندازي شد تا توليدکنندگاني که موفق به فروش انرژي از طريق داد و ستدهاي دوجانبه نميشوند و يا
ميخواهند در بازار لحظهاي سود بيشتري بهدست آورند ،بتوانند در اين بازار مشارکت کنند .بورس تبادل توان نروژ ،که
استاتنت مارکت نيز ناميده ميشود ،يک بازار آني (با افق زماني کار  24ساعته) براي حفظ پايداري شبکه ،و يک بازار آتي (با
افق زماني تا  3سال) را دربر گرفته است .اين بازار که در سال  1993تنها در نروژ راهاندازي شده بود ،نهايتا به بازار مالي بورس
تبادل توان کشورهاي اين منطقه تبديل شد ،که مبادالت توان هر چهار کشور در آن صورت ميگرفت .در حال حاضر اين بازار
در مالکيت مشاﻉ استاتنت و اسونسکاکرافتنت (يک شرکت انتقال ايالتي) قرار دارد و اصطالحاً بازار  NordPoolناميده
ميشود.
اين بازار داراي سه رکن است :بازار لحظهاي  24ساعته ،بازار تنظيم (براي تضمين پايداري شبکه به کمک خريدهاي بسيار
کوتاهمدت) و بازار آتي .مبادالت فيزيکي توان در دو بازار نخست صورت ميگيرد .بازار آتي نيز باهدف مقابله با نوسانات قيمت
ايجاد شده است %25 .از کل بازار شمال اروپا در اختيار  NordPoolاست ،اما بيشتر مبادالت توان در آن هنوز هم بهصورت
دوجانبه انجام ميشود.
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اگرچه همه مشترکان اختيار انتخاب توليدکننده مطلوب خود را دارند ،اما بهعلت باالبودن تعرفه تغيير توليدکننده ،تنها
مشترکان بزرگ (صنايع) اين کار را انجام ميدهند .مصرفکنندگان بزرگ ،مسئول نصب تجهيزات اندازهگيري هستند اما
هزينههاي اندازهگيري را مالک شبکه تامين ميکند.
به دليل مهار آب و فروش انرژي آن در بازار برق ،از اتالف منابع آب جلوگيري و پايايي شبکه قدرت تقريبا در سطحي
قابلقبول باقي مانده است .همين داليل باعث سرمشقشدن بازار نروژ براي ديگر کشورهاي منطقه و ثبات و اطمينان از آن در
ميان بازارهاي دنيا بوده است.

 -15-2سوئد
مطالب اين بخش از [ ]370اقتباس شده است .روند مقرراتزدايي در صنعت برق سوئد ،با واگذاري مسؤوليت مطالعات و
راهاندازي بازار برق به شرکت سونسکا کرافتنت که شرکتي نيمهدولتي با ساختار ايالتي بود ،در سال  1992آغاز گرديد .اين بازار
در سال  1996عمال افتتاح شد و خريداران اين امکان را يافتند تا برق موردنياز خود را از توليدکنندگان رقابتي خريداري کنند.
اين شرکت نيمهدولتي ،شريک نروژ در  NordPoolاست که يک بازار مشترك نروژي -سوئدي را شکل دادهاند .انرژي
الکتريکي در سوئد ،عمدتا در نيروگاههاي آبي و هستهاي توليد ميشود .سپس شبکه بهتدريج براي ورود ساير عالقهمندان باز
شد و قوانين موردنياز براي رقابت سالم در سال  1996تدوين گرديد .سوئد نيز در سال  1995اقدام به تعيين تعرفهها بر اساس
نقطه اتصال نمود.
نزديک به  %94توليد در اختيار  7توليدکننده بزرگ است که عالوه بر اين ،حدود  %45از بخش توزيع را نيز در اختيار دارند.
همچنين بخش انتقال که بزرگترين بخش در اين شرکتها به شمار ميرود ،داراي فعاليتهايي در سطح بينالمللي است و در
اروپا و حتي بيرون آن نيز در حال تجارت است.
مقرراتزدايي و آزادسازي بازار در سوئد نيز مانند نروژ به کاهش بهاي انرژي براي مصرفکنندگان صنعتي و افزايش آن
براي مشترکان خانگي انجاميد؛ چراکه مشترکان خانگي نميتوانند بهسادگي و با هزينه کم ،توليدکننده خود را برگزينند.
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 -15-3فنالند
مطالب اين بخش از [ ]371اقتباس شدهاند .در فنالند شبکه در اختيار دو شرکت  IVSمتعلق به بخش دولتي و شرکت
 TVSمتعلق به بخش خصوصي بود .در اين کشور نيز رقابت در بازار انرژي از سال  1995شروﻉ شد و در همان سال
قوانين مربوطه تعيين گرديد .در کشور فنالند روند مقرراتزدايي در پاييز  1998به پايان رسيد ،و از آن پس مصرفکنندگان
توانستند بدون پرداخت هزينههاي اضافي ،توليدکننده خود را برگزينند .مديريت و بهرهبرداري از شبکه انتقال به يک
شرکت نيمهدولتي به نام فينگريد سپرده شد که مالکيت آن دراختيار صنايع ،توليدکنندگان برق و دولت بود .اين شرکت در
سال  1998بورس تبادل توان فنالند را خريد و نيمي از سهام آن را به شرکت انتقال سونسکاکرافتنت در سوئد فروخت.
بورس برق فنالند ( )El-Exاساسا بخش فنالندي  Nordpoolبهشمار ميرود .فنالند از منابع انرژي طبيعي (منابع آبي)
تقريبا بيبهره است و بيشتر انرژي الکتريکي آن در نيروگاههاي فسيلي و هستهاي توليد ميشود .توليد همزمان انرژي
گرمايي و الکتريکي در اين کشور معمول است و فنالند بهطورکلي يک واردکننده انرژي بهشمار ميرود.

 -15-4دانمارك
مطالب اين بخش از [ ]372اقتباس شده است .بهدليل تفاوت موجود در ساختار مالکيت صنعتي دانمارك با ديگر کشورهاي
شمال اروپا ،اين کشور ديرتر به جمع کشورهايي که صنعت برق را آزاد کردهاند ،پيوست .دانمارك در سال  1999بازار برق را
براي مصرفکنندگان با مصرف ساالنه  100 GWhيا بيشتر راهاندازي و بهاينترتيب عمالً  %90از صنعت برق خود را رقابتي
کرد.
بر اساس قانون اساسي دانمارك ،صنعت اين کشور داراي ساختاري غيرانتفاعي است و هرچند صنايع از داراييهاي فراواني
برخوردارند ،اما درآمد آنها چندان زياد نيست .مازاد درآمد صنايع به نهادهاي عمومي مانند شهرداريها يا تعاونيهاي
غيرانتفاعي اختصاص مييابد .بر اساس اين قانون ،شرکتهاي توليدي در مالکيت شرکتهاي انتقال و اين شرکتها نيز بهنوبه
خود تحت مالکيت شرکتهاي توزيع قرار دارند که مديريت آنها نوعا بر عهده شهرداريها است .اين ساختار قانوني ،باعث
کندشدن روند حرکت به سمت مقرراتزدايي شده و نتوانسته سرمايهگذاران بيرون از دولت را براي حضور در بازار ترغيب کند .با
اين حال ،تالشهايي به شکل ائتالف و ادغام در ميان صنايع توليدي مشاهده ميشود .عالوه بر اين ويژگيها ،دانمارك داراي
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دو شبکه انتقال مجزا است که ترانزيت برق را دشوار ميکند .بههمين دليل ،اگرچه  NordPoolدر سال  ،2000دانمارك را زير
پوشش گرفت ،اما دو ناحيه قيمتگذاري ايجاد کرده است.
در دانمارك بيشتر انرژي الکتريکي ،از سوختهاي فسيلي ،ذغالسنگ ،نفت و گاز طبيعي تامين ميشود .توليد انرژي از باد
نيز بهدليل مالحظات زيستمحيطي ،در حال گسترش است و درواقع بزرگترين سهم را در ميان منابع توليد توان در کشور
دانمارك دارند.
 -15-5چشمانداز فناوري انرژي در شبكه Nordic
همزمان با پيشرفت فناوري در عرصههاي مختلف در سراسر دنيا ،فناوريهاي نويني در زمينه انرژي و شبکه برق در حال
گسترش ميباشد .در چشمانداز توسعه فناوري انرژي در کشورهاي حوزه  Nordicسناريوهاي مختلفي در نظر گرفته شده است.
تاثير هر يک از اين سناريوها در توليد آاليندگي  CO2در شکل  2-15به تصوير کشيده شده است.

شكل  :2-15تمامي سناريوهاي موجود در كاهش توليد  CO2در شبكه Nordic

هدف سناريو  2DSرسيدن به  %80شانس محدودنمودن افزايش دماي کره زمين به  2درجه سلسيوس ميباشد که در
مقابل سناريو  4DSکه محدود نمودن به  4درجه سلسيوس ميباشد ،کمي بلندپروازانه است ولي امکان نائلشدن به آن وجود
دارد .اين در حالي است که بدون اعمال اقدامات پيشگيرانه در راستاي گرمشدن جهاني اين مقدار  6درجه سلسيوس خواهد
بود .سناريو بعدي که با نام  1CNSمشخص شده است در راستاي اهداف کشورهاي  Nordicبراي رسيدن به عدم انتشار
گازهاي گلخانهاي در سال هدف  2050ميباشد .اين سناريو به دو سناريوي داخلي تقسيم ميشود که دو روش متفاوت را براي
1- Carbon-Neutral Scenario
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توسعه بيان ميکند .سناريوي  1CNBSکشورهاي  Nordicرا به استفاده هر چه بيشتر از سوختهاي بيوانرژي تشويق ميکند.
اين سوختها ميتواند بيوماس و ضايعات ساختمانها باشد که در توليد برق اين کشورها کمک ميکند .سناريو ديگر CNES

2

ميباشد که کشورهاي  Nordicرا به اروپاي مرکزي متصل کرده و از طريق اتصاالتي که بهوجود خواهد آمد تعامالت انرژي با
اروپا در راستاي نائلشدن به اهداف موردنظر ايجاد خواهد کرد.
فرضيات سناريوهاي نامبرده در نقشه راه کشورهاي  Nordicدر بخش انرژي الکتريکي بدينصورت است که در قسمت
انرژيهاي نو کشور دانمارك در سال هدف  2020به ميزان توليد برق  17/8 TWhاز طريق انرژي باد برسد .همچنين ميزان
گسترش انرژي برقآبي به ميزان بيش از  0/5 TWhدر کشور سوئد و بيش از  30 TWhدر کشور نروژ محدود شود .فرض
ديگر اشتراك انرژي به ميزان بيش از  26/4 TWhدر بازار انرژي کشور سوئد و نروژ است.
فرضيات بخش انرژي هستهاي در سناريوهاي مختلف بدينصورت است که کشور فنالند بيش از  6/4GWراکتور احداث
نکند .در کشور سوئد راکتورهاي هستهاي با راکتورهاي جديد جايگزين شده اما ميزان ظرفيت آن افزوده نشود.
فرضيات بخش انرژيهاي فسيلي در اين سناريوها بدينصورت است که در کشور نروژ تا سال  2030ذغالسنگ از چرخه
توليد انرژي برق خارج شود .در کشور دانمارك و سوئد نيز توليد انرژي از طريق ذغالسنگ را به صفر برسانند.
از برنامههايي که در اين سناريوهاي نقشه راه کشورهاي  Nordicدر نظر گرفتهشده است ،تبادل انرژي از طريق خطوط
انتقال با اروپاي مرکزي و واردات انرژي از اين منطقه در راستاي پيشبرد اهداف کشورهاي اين منطقه ميباشد .در شکل 3-15
منابع انرژي تأمين برق کشورهاي  Nordicرا براي سناريوهاي مختلف نشان ميدهد.
همانطور که از شکل  3-15برداشت ميشود ،در همه سناريوها واردات انرژي برق افزايش يافته است .همچنين همه
سناريوها بهجز  4DSبا کاهش در ميزان منابع اوليه انرژي کشورهاي  Nordicهمراه بوده است.
سهم هر يک از منابع توليد انرژي در منطقه به همراه ميزان توليد انرژي در هر يک از کشورهاي  Nordicدر شکل 4-15
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود ميزان توليد انرژي از طريق سوختهاي فسيلي در سالهاي اخير در تمامي
کشورهاي اين منطقه رو به کاهش است .بهخصوص کشور نروژ که در سال  2003در ميزان پيک خود قرار داشته و با اقدامات
مناسب و پيشگيرانه از روند رو به رشد آن جلوگيري کرده است .همچنين ميزان توليد انرژيهاي نو در اين منطقه در شکل
1- Carbon-Neutral high Bioenergy Scenario
2- Carbon-Neutral high Electricity Scenario
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 15-5نشان داده شده است .در اين منطقه کشور دانمارك سرآمد توليد برق از طريق انرژي باد و نيز کشور ايسلند در توليد برق
از طريق زمينگرمايي ميباشد .نکته قابلتوجه در منطقه  Nordicاستفاده ناچيز از انرژي خورشيدي است که به دليل منطقه
جغرافيايي آن است که ميزان تابش خورشيد در شمال اروپا نزديک به قطب شمال مقرونبهصرفه از استفاده از اين انرژي پاك
نميباشد.

شكل  :3-15ميزان كاهش منابع اوليه تأمين برق كشورهاي  Nordicبراي سناريوهاي مختلف

شكل  :4-15ميزان توليد انرژي در كشورهاي  Nordicو سهم توليد از طريق سوختهاي فسيلي در سال 2011
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شكل  :5-15ميزان سهم انرژيهاي نو در هر يک از كشورهاي  Nordicدر سال 2011

ميزان توليد گاز  CO2به تفکيک در هر يک از کشورهاي  Nordicدر شکل  6-15نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده ميشود ميزان سهم توليد گاز  CO2در حمل و نقل و توليد برق از سالهاي  1990تا  2010افزايش يافته است.

شكل  :6-15ميزان توليد گاز  CO2به تفكيک در هر يک از كشورهاي Nordic

به همت کشورهاي  Nordicدر راستاي برنامه بلندمدت جهت کاهش توليد گازهاي گلخانهاي و حرکت به سوي توليد برق
از انرژيهاي نو و دوستدار محيطزيست اين توليد انتشارات گازهاي گلخانهاي محدود شده است و طبق برنامهريزي در سال
 2050به ميزان قابلتوجهي کاهش خواهد يافت .در اين زمينه ميزان سهم هر يک از منابع توليد انرژي الکتريکي در سال
 2010در کشورهاي  Nordicدر شکل  7-15نشان داده شده است.
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شكل  :7-15ميزان سهم منابع توليد برق در كشورهاي  Nordicدر سال 2010

همانطور که در شکل  7-15مشاهده ميشود بهاندازه  %83از توليد برق در کشورهاي  Nordicاز منابع انرژي پاك که
آاليندگي کربن ندارند ،تشکيل شده است .همچنين بهعبارتديگر  %63ميزان توليد برق در اين کشورها به انرژيهاي نو
اختصاص دارد.
ميزان توليد انرژي برق به تفکيک در هر يک از سناريوهاي نقشه راه کشورهاي  Nordicدر شکل  15-8آمده است.
افزايش توليد در هريک از سناريوهاي با پوشش هر چه بيشتر انرژيهاي با کربن توليدي کم که اکثر آن را انرژيهاي نو
تشکيل ميدهد ،همراه است .براي مقايسه بهتر در شکل  9-15ميزان برق توليدي به تفکيک در سناريوها به همراه ميزان آن
در سال  2010در  Nordicآورده شده است .همانطور که مشاهده ميشود منابع انرژي الکتريکي با توليد کربن کم بيش از
 90%از سهم توليد انرژي الکتريکي در سال  2050را تشکيل ميدهد .همچنين در سال  2010نفوذ باالي  83درصدي از اين
منابع توليد حاکي از وضعيت مطلوب  Nordicدر قياس با ديگر نقاط دنيا در اين زمينه ميباشد.
در شکل  10-15نيز سناريوهاي داخلي  CNBS( CNSو  )CNESدر توليد انرژي الکتريکي در سال  2050در منطقه
 Nordicنشان داده شده است .وجود منابع بيوماس بيشتر باعث توليد بيشتر انرژي از اين طريق در مقابل انرژي باد شده است.
که البته نيازمند خطوط انتقال با ظرفيت مناسب جهت صادرات انرژي ميباشد .بهخصوص ميبايست براي انرژي باد که اغلب
باعث گرفتگي خطوط ميشود ،ظرفيت مناسب انتقال در نظر گرفته شود تا از انرژي ارزان و در دسترس آن براي مناطق
مختلف  Nordicاستفاده شود.
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شكل  :8-15ميزان انرژي توليدي برق در سناريوهاي مختلف كشورهاي Nordic

شكل  :9-15انواع منابع توليد انرژي تا سال  2050در كشورهاي Nordic

شكل  :10-15ميزان انرژي توليدي سناريوهاي  CNBSو  CNESبراي سال  2050در منطقه Nordic
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 -15-6توليد برق و گرمايش منطقهاي
توسعه سيستمهاي توليد برق و حرارت منطقهاي در راستاي کاهش گازهاي گلخانهاي و افزايش بهرهوري و بازده انرژي در
کشورهاي  Nordicدر نظر گرفته شده است .بهطوريکه تا سال  2040کشورهاي اين منطقه در نقشهراه خود ميبايست به اين
مهم دست يابند .با توجه به شرايط آب و هوايي اين مناطق که در اکثر طول سال سرد ميباشد ،بحث حرارت در کنار انرژي
الکتريکي حائز اهميت است .لذا درنظرگرفتن سيستم پربازده در کاهش گازهاي گلخانهاي و نيز افزايش بهرهوري توليد برق و
حرارت کمک بهسزايي خواهد کرد.
کشورهاي اين مناطق از فناوريهاي مختلف توليد انرژي دوستدار محيطزيست اعم از برقآبي ،باد ،بيوماس ،توليد همزمان
برق و حرارت ( ،)CHPزمينگرمايي و انرژي هستهاي بهره ميبرند .بهطوريکه در اين کشورها فناوريهاي مرتبط با
انرژيهاي نو رشد فراواني در سالهاي اخير داشتهاند .همچنين کشورهاي اين منطقه در نقشهراه خود قصد دارند تا ميزان توليد
برق از اين منابع را به حداکثر ظرفيت ممکن برسانند.
در شکل  11-15توسعه گرمايش منطقهاي در کشورهاي  Nordicو تخمين آن در دهه آينده نشان داده شده است.

شكل  :11-15ميزان انرژي بخش گرمايش منطقهاي در كشورهاي Nordic

با توجه به شکل  11-15ميتوان برداشت نمود که در اکثر کشورهاي اين منطقه توسعه گرمايش منطقهاي به اشباﻉ و رکود
رسيده است و تنها در کشور نروژ اين فناوري رو به رشد خواهد بود.
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 -15-7مصرف برق
در سناريو  4DSتقاضاي برق در منطقه  Nordicبيش از  %20در  4دهه بعدي افزايش خواهد يافت .بهطورکلي اين افزايش
مربوط به صنايع که نيمي از تقاضاي برق را به خود اختصاص ميدهد ،خواهد بود .تقاضاي برق در سناريوهاي  2DSو CNS

دو روند مختلف خواهند داشت .استفاده پربازده از انرژي برق در صنايع و بخش ساختماني و نيز استفاده مناسب و با بهرهوري
باال در بخش حملونقل در کشورهاي  Nordicاز ويژگيهاي مهم آن ميباشد .بهطوريکه ميزان مصرف برق در سال 2050
در اين سناريوها نسبت به  8% 4DSکمتر خواهد بود .در شکل  12-15رشد مصرف برق به تفکيک در بخشهاي مختلف در
کشورهاي  Nordicتا سال  2050نشان داده شده است.

شكل  :12-15ميزان رشد بار بلندمدت (سمت چپ) و تفكيک بار مصرفي آن (سمت راست) در كشورهاي  Nordicتا سال
2050

با توجه به شکل  12-15ميتوان دريافت که تقاضاي انرژي برق در همه سناريوها افزايش يافته است .اما در سناريوهاي
 2DSو  CNSنسبت به  4DSانرژي بيشتري در بخش صنعت و مناطق مسکوني صرفهجويي شده است .اين ميزان به تفکيک
در سناريوهاي داخلي  CNBS( CNSو  )CNESدر شکل  13-15نشان داده شده است.
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شكل  :13-15رشد تقاضاي برق در سناريوهاي  CNSمربوط به نقشه راه كشورهاي Nordic

همانطور که در شکل  13-15ديده ميشود ،سناريوي  CNESرشد بيشتر مصرف برق نسبت به سناريوي ديگر در بررسي
نقشه راه کشورهاي  Nordicخواهد داشت.
از ديگر اقدامات در راستاي نقشه راه کشورهاي اين منطقه ارتقا و افزايش بازده و بهرهوري در حملونقل ،صنعت و مصارف
انرژي ساختمانها ميباشد که حرکت به سوي استفاده کمتر انرژي و سوختهاي فسيلي ناشي از توليد آن در تمامي سناريوها
ميباشد.
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نتيجهگيري
قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت از جمله موضوعاتي است که در سالهاي اخير بسيار مورد توجه شرکتهاي برق قرار
گرفته است .از طرفي با توجه به افزايش روزافزون تقاضاي انرژي الکتريسيته در کشور ،برنامهريزي شبکههاي قدرت براي
سالهاي آينده از اهميت بااليي برخوردار گرديده است .مطالعات قابليت اطمينان ابزاري در جهت اصالح و بهبود بهرهبرداري و
بهينهسازي طرحهاي گسترش شبکه است.
با توجه به اهميت و جايگاه مطالعات پايايي شبکههاي قدرت ،شناسايي و بررسي نظاممند حوزههاي فعاليت در اين زمينه و
بررسي کاستيها و نواقص موجود در هر يک از حوزههاي يادشده ،از اهميت بسيار بااليي برخوردار ميباشد .به همين دليل در
اين گزارش به بررسي فعاليتها و پروژههاي انجام شده در  11کشور جهان در زمينه مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي توليد،
انتقال و توزيع الکتريکي پرداخته شد .اين کشورها شامل اياالت متحده امريکا ،کانادا ،انگلستان ،استراليا ،هلند ،ايتاليا ،ژاپن،
ترکيه ،مالزي ،هند و عربستان ميباشند.
فصول ابتدايي اين گزارش به هر يک از اين کشورها اختصاص يافت .در هر فصل ابتدا ساختار صنعت برق آن کشور از
لحاظ فيزيکي و قانونگذاري مورد بررسي قرار گرفته است ،سازمانهاي معتبر فعال در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت
مطالعه شده و در ادامه فعاليتهاي انجامشده در زمينه پايايي شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي در سه حوزه
قانونگذاري پايايي ،بهبود پايايي و ارزيابي پايايي بررسي شده است.
بر اساس فعاليتهاي انجام شده در کشورهاي مورد بررسي مهمترين مطالعات صورت گرفته در هر يک از حوزههاي
قانونگذاري پايايي ،بهبود پايايي و ارزيابي پايايي را ميتوان به صورت زير دستهبندي نمود:
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در تدوين نقشهراه پايايي سيستمهاي قدرت ،محورهاي مختلف قابليت اطمينان در نظر گرفته ميشوند .اين محورها
بهطورکلي عبارتاند از:
 ارزيابي قابليت اطمينان در سطح تجهيزات
 روشها ،مدلها ،شاخصهاي ارزيابي
 منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو
 شبکههاي هوشمند و فناوريهاي نو
 مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان
 برنامهريزي و بهرهبرداري قابليت اطمينان
 کفايت منابع سوخت
 ارزيابي پايايي در فضاي رقابتي
 اطالعات قابليت اطمينان
 نصب تجهيزات پايش و حفاظتي
 برنامههاي اضطراري و آموزش کارکنان
 سيستمهاي اتوماسيون
 مديريت سمت تقاضا
 مديريت دارايي
 استانداردها
 حفاظت از محيطزيست
بنابراين براي تدوين نقشهراه کلي براي سيستم قدرت و نيز درنظرگرفتن قابليت اطمينان آن ميبايست در تمامي محورهاي
نامبرده تمهيدات و اقدامات سنجيده انجام شود .از اين ميان اقدامات مهم که فراخور تغييرات در سيستم قدرت و نيز سياست و
خطمشي اکثر کشورهاي دنيا ميباشد ،بهصورت خالصه بيان ميشود که الزم است که در برنامه و تدوين نقشهراه شبکه برق از
ديد قابليت اطمينان از اهميت بااليي برخوردار باشند.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
451
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز  -مطالعات تطبیقي و بررسي فعالیتهای آتي پايايي

ويرايش اول ،آبان 1394

استفاده از منابع توليد همزمان برق و حرارت بهخصوص در مناطق سردسير ،به جهت استفاده بهينه از منابع انرژي و سوخت
و نيز بازدهي باالتر اين سيستمها در کنار يکديگر در مناطق مختلف در دنيا در حال گسترش ميباشد .اهميت ديگر اين
سيستمها بهدليل مسئله محيطزيستي و کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و گرمايش کره زمين نيز ميباشد که قوانين
تدوينشده در اين رابطه دولتها را مستلزم استفاده بهينه از منابع سوخت بهويژه سوختهاي فسيلي ميکند .لذا در نقشه راه
پايايي اکثر کشورها استفاده بهينه همزمان از برق و حرارت گنجانده شده است.
انرژي باد بهطور قابلمالحظهاي بهصورت سناريوهاي مختلف در سيستم قدرت کشورهاي مختلف نفوذ پيداکردهاند و در
حال گسترش نيز ميباشند .اين نفوذ بهصورت قرارگيري توربينها در خشکي و در دريا صورت ميگيرد .ماهيت متغير و عدم
قطعيت در توان توليدي آنها از معايب بزرگ اين انرژي پاك و تجديدپذير ميباشد که باعث ميشود که نتوان توان توليدي
نيروگاه بادي را براي بهرهبرداري بازپخش نمود ،که باعث ايجاد چالشهايي در زمينه قابليت اطمينان و بهرهبرداري شبکه برق
شده است .لذا استفاده حداکثري با متعادلنمودن اثر عدم قطعيت انرژي تجديدپذير باد در دستور کار نقشهراه پايايي کشورها
قرار گرفته است.
يکي ديگر از گزينههاي توليد برق انرژي هستهاي ميباشد که با توجه به اقبال نهچندان خوب اين نوﻉ نيروگاهها در سطح
جهان به دليل استفاده از منابع سوخت راديواکتيو و اورانيوم و امکان تشعشع آن در هنگام بروز حوادث احتمالي ،در نقشهراه
سيستم قدرت ميبايست محدود و در صورت امکان توليد برق اين نوﻉ نيروگاهها کاهش يابد.
با بررسي نقشهراههاي کشورهاي مختلف به اين نکته ميتوان استنتاج نمود که گسترش خطوط انتقال شبکه براي استفاده
موثر از سيستم قدرت موردنياز است .گسترش و افزايش ظرفيت خطوط انتقال با ديگر نقاط شبکه برق و سيستمهاي برق
مجاور باعث تبادل توان با يکديگر و افزايش قابليت اطمينان هر دو طرف ميشود که با داشتن مقدار رزرو و توان توليدي کمتر
ميتوانند تعادل بين توليد و بار مصرفي خود را برقرار نمايند.
نکته حائز اهميت در تمامي نقشهراههاي سيستمهاي قدرت درنظرگرفتن انتشار گازهاي گلخانهاي و گرمشدن کره زمين
است .برنامه بلندمدت در کشورها بدينصورت است که توليد برق از سوختهاي فسيلي محدود و سوختهاي ذغالسنگ را
حذف و بهجاي آن از منابع انرژي نو و يا ديگر منابع انرژي که کربن کم توليد ميکنند و دوستدار محيطزيست ميباشند،
استفاده نمايند .البته ورود انرژيهاي نو مثل انرژي باد و خورشيد باعث بروز چالشهاي جديدي از نقطهنظر قابليت اطمينان
سيستم قدرت ميشود که ميبايست تمهيدات الزم جهت متعادلنمودن آن انديشيده شود .يکي از موارد عدم قطعيت ،توان
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توليدي اين منابع ميباشد که با مدلهاي دقيق پيشبيني و نيز روشهاي نوين و بهينه بهرهبرداري و توزيع توان اين منابع در
کنار منابع ذخيره انرژي و نيروگاههاي مرسوم تا حدي قابلحل ميباشد و در نقشهراه پايايي شبکه برق کشورها در نظر گرفته
ميشود.
يکي ديگر از دغدغههاي برنامهريزيهاي نقشهراه در راستاي کاهش گازهاي گلخانهاي ،استفاده از حملونقل با آاليندگي
کم مثل استفاده از خودروها و موتورسيکلتهاي الکتريکي در ناوگان حملونقل ميباشد .همچنين استفاده از برنامههاي
جابهجايي بار به زمانهاي کمباري شبکه و مديريت بار در سيستم قدرت ميباشد که باعث هموارشدن منحني بار روزانه و عدم
استفاده از نيروگاههاي مرسوم با سوخت فسيلي ميشود .لذا برنامه پاسخگويي بار عالوه بر ارتقا بازده بهرهبرداري شبکه ،باعث
بهبود وضعيت زيستمحيطي و نيز قابليت اطمينان سيستم قدرت ميشود.
يکي ديگر از روشهاي موثر در بهبود بهرهوري سيستم قدرت و ارتقا قابليت اطمينان شبکه برق استفاده بهينه و پربازده از
وسايل و ادوات موجود در شبکه بهخصوص منابع توليد انرژي آن ميباشد .در اکثر نقشهراههاي سيستم قدرت کشورها از ديد
پايايي شبکه برنامههاي ارتقا بازده با بودجه زيادي در دستور کار قرارگرفته است .براي اين کار ميبايست زيرساختهاي کنترل
و پايش سيستم قدرت بهبود و ساختاربندي شود .همچنين زيرساختهاي مخابراتي جهت پايش بيدرنگ جهت استفاده از
برنامههاي ارتقا بازده مثل برنامه پاسخگويي بار ميبايست تعبيه و سازماندهي شود .هنگاميکه اهداف و استراتژيهاي ارتقا
بازده انرژي تدوين و برنامهريزي ميشود ،اين نکته حائز اهميت است که اين اهداف در راستاي کاهش استفاده از منابع توليد
اوليه انرژي قرار گيرد .براي مثال استفاده همزمان از انرژي برق و حرارت ،عالوه بر بهبود بازدهي ،استفاده از منابع اوليه انرژي
(سوختهاي فسيلي) را کاهش ميدهد.
در کنار همهي برنامههاي نامبرده ميبايست قوانين و مشوقهاي مناسبي جهت ورود سرمايهگذارهاي خصوصي در راستاي
اهداف نقشهراه تدوين شود.
عالوه بر اقدامات و برنامههاي سختافزاري و تجهيزاتي ،ميبايست مدلها و روشهاي تخمين ،پيشبيني ،محاسبات و
ارزيابي سيستم قدرت بهخصوص از نقطهنظر قابليت اطمينان بهبود و توسعه يابند .بدين منظور اختصاص زمان و بودجه در
نقشهراه پايايي سيستم قدرت به اين زمينه نيز از اهميت بااليي برخوردار است .همچنين اصالح و تدوين قوانين و استانداردهاي
مناسب در عرصه قابليت اطمينان سيستم نيز بهنوبه خود تاثير مثبتي در اين زمينه خواهد داشت.
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از ديگر اقدامات مناسب و تاثيرگذار در قابليت اطمينان سيستم ،برنامههاي بهينه تعمير و نگهداري تجهيزات و ادوات موجود
در سيستم قدرت ميباشد که ميبايست در نقشهراه پايايي سيستم قدرت گنجانده شود .تحقيقات و بررسيهاي انجامشده نشان
ميدهد که وجود برنامه مدون اقتصادي ميتواند نرخ خرابي قطعات را بهصورتي که براي بهرهبردار شبکه مقرونبهصرفه باشد،
کاهش داده و در کل قابليت اطمينان سيستم را بهبود بخشد.
از ديگر فناوريهاي نويني که ميتواند کمک بهسزايي در بهبود و ارتقا بهرهوري سيستم قدرت داشته باشد ،سيستمهاي
اتوماسيون و شبکههاي هوشمند در سطوح مختلف سيستم قدرت بهخصوص شبکه توزيع ميباشد .بررسيها نشان ميدهد با
استفاده از سيستمهاي اتوماسيون و خودترميمي در شبکه توزيع و نيز سيستمهاي کنترل و پايش هوشمند ،شاخصهاي قابليت
اطمينان بهطور قابلمالحظهاي بهبود مييابد ،لذا درنظرگرفتن آن در نقشهراه پايايي حائز اهميت ميباشد.
در انتها اين نکته الزم به ذکر است که ميبايست بين هزينه و بودجهاي که براي برنامه بلندمدت در اختيار ميباشد و
تاثيرگذاري و الزام اجراي اقدامات بيانشده ،مصالحهاي صورت گيرد و نقشهراه پايايي در راستاي اهداف کلي صنعت برق و به
فراخور شرايط کشور تدوين شود.
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مقدمه
به منظور ترسيم آيندهاي روشن براي توسعه پايايي در شبکه برق تحت شمول سند راهبردي و نقشه راه توسعه پايايي شبکه
برق ايران ،در اين گزارش با استفاده از مفهوم چشمانداز و بررسي چشمانداز اسناد کشورهاي پيشرو درحال توسعه در اين زمينه،
به ترسيم چشمانداز مطلوب و معقول پرداخته شده است .لذا پس از ارائه مرور ادبيات تدوين چشمانداز و اهداف کالن در فصل
اول ،در فصلهاي بعدي با استفاده از الگوهاي اخذشده از مطالعات تطبيقي و نظرات خبرگان اين حوزه و در راستاي الزامات
اخذشده از اسناد باالدستي براي اين سند ،به جمعبندي و تدوين چشمانداز توسعه پايايي در شبکه برق پرداخته شده است.
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 1فصل اول :ادبيات تدوين چشمانداز
مقدمه
در اين فصل با استفاده از مفهوم چشماندازپردازي به شناسايي مدلهاي مختلف آن به عنوان بخشي از فرآيند تدوين راهبرد
پرداخته ميشود و همچنين نمونههايي از بيانه چشماندازهاي استفاده شده در اسناد ملي ساير کشورها و چشمانداز ساير
صنايع کشور بررسي ميشود .سپس با استفاده از بررسي اين تعاريف و مطالعات تطبيقي ويژگيهاي چشمانداز توسعه فناوري
در سطح ملي استخراج ميگردد .در نهايت با توجه به مدلهاي مختلف چشماندازپردازي مدل منتخب تدوين چشمانداز تعيين
ميگردد.

 -1-1چشماندازپردازي
چشمانداز عبارت است از تصوير مطلوب (شفاف ،واقعي ،جذاب و قابلقبول) و آرمان قابل دستيابي در حوزه فناوري که در
يك افق زماني بلندمدت و متناسب با مباني ارزشي جامعه تعيين ميگردد .بهعبارت ديگر چشمانداز ،بيان صريح سرنوشتي 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 ،زمانيکه به اهداف و راهبردهاي خود در يك بازهي زماني دست يافته
باشد .اين بيانيه به نحوي تنظيم ميشود که چالشهاي راهبردي و هدفهاي تعيينشده کيفي در سند ،ارتباط مستقيم و
معناداري با يکديگر داشته باشند؛ نيازهاي جامعه را در حال و آينده ،بهعنوان هماهنگي بين جامعه و تصوير آينده در بيان کلمات
و جمالت يکسان نمايد؛ و از کلمات و جمالت آرماني ،قابل دسترس ،ارزشي ،مقدس و نهادينه براي عبارتپردازي سند استفاده
نمايد.
چشمانداز فناوري اگر بهصورت دقيق ،جامع و آيندهنگرانه تعريفشده باشد ،ميتواند مسير توسعه فناوري را هدفمند و
جهتدار نمايد و مانند چراغي در افق بلندمدت ،فراروي کنشگران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گيرد .آگاهي کامل
سياستگذاران به چشمانداز فناوري نيز ميتواند آنها را در اتخاذ تصميمات کليدي و سياستهاي اثرگذار ياري دهد.
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از منظر چشمانداز ،اکثر مدلهاي تدوين راهبرد ملي داراي گام تدوين چشمانداز مشخص و صريح ميباشند .لکن برخي
مدلها نيز وجود دارند که به صراحت به وجود چنين عنصري در برنامهريزي راهبردي ملي اشاره نکرده ولي به تدوين اهداف
بلندمدت پرداختهاند .ضرورت تدوين چشمانداز در اسناد ملي توسعه فناوري از اين بابت است که تعهد ،انگيزه ،هيجان و انرژي
را در ميان کنشگران دخيل در توسعه فناوري افزايش داده و مقصدي را براي رسيدن ترسيم مينمايند .چشمانداز ،يك رکن
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 مختلفي (بهعنوان بخشي از فرايند تدوين راهبرد) تعريف شده
است .اگرچه غالب اين مدلها براي تدوين راهبرد در سطح بنگاه طراحي شدهاند ،اما ميتوان نتايج حاصل از بررسي اين تعاريف
متفاوت را براي طراحي چشمانداز در سطح ملي استفاده نمود .براي اين منظور ،در زير چهار نوع از مدلهاي تدوين راهبرد بنگاه
که به تعريف چشمانداز پرداختهاند ،و نيز چهار بيانيه چشمانداز استفاده شده در اسناد ملي ديگر کشورها بررسي ميگردد .از
بررسي اين تعاريف و مطالعات تطبيقي ،ويژگيهاي چشمانداز توسعه فناوري در سطح ملي استخراج ميگردد.
 -1-1-1چشمانداز 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.
 -1-1-1-1مدل ديويد

بر اساس اين مدل ،بيانيه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخ به سؤال «ما چه ميخواهيم بشويم و به کجا ميخواهيم
برسيم؟» توسعه داده ميشود .بيانيه چشمانداز بايد کوتاه و ترجيحا يك جمله باشد و از همه ذينفعاني که ممکن است ورودي و
اطالعاتي براي تدوين آن در اختيار داشته باشند ،استفاده شود .براي مثال ،چشمانداز يك موسسه حسابداري مديريت عبارت
است از« :رهبري جهاني در آموزش ،تاييدکننده و گواهيدهنده و اجراي حسابداري مديريت و مديريت مالي».
براساس نظر ديويد ،چشمانداز بهعنوان يکي از فرايندهاي ابتدايي در تدوين راهبرد ،بهعنوان وروديهاي اوليه و عناصر
باالدست در تمام قدمهاي اين فرآيند نقش ايفا مينمايد [ .]1تدوين چشمانداز نيز با بررسي محيط داخل و خارج و نيز با دريافت
بازخورد از تمام مراحل برنامهريزي راهبردي صورت ميپذيرد.
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 -1-1-1-2مدل پاتريك لوئيس

چشمانداز به سوال «چهچيزي ميخواهيم ايجاد کنيم» پاسخ ميدهد و يك تصوير ايدهآل ،واحد و جذاب از آينده ترسيم
مينمايد .چشمانداز تصوير جذابي از وعدههايي است که شور و اشتياق و هيجان را در افراد و هنگام کار القا و الهام ميکند .به
زبان ساده چشمانداز مشترك ،يك تصوير شفاف و مورد تاييد ذينفعان ميباشد که آينده را مشخص ميکند.
بهمنظور مشخص و روشننمودن و نيز تعريف فرداي جديد ،چشمانداز ساختاري را که راهنماي تمام تصميمگيريها،
برنامهريزيها و کارها باشد ،فراهم ميآورد .چشمانداز براي رسيدن به آيندهاي که معموال کمي دورتر از دسترس ميباشد ،بر
روي قوتهاي سازماني و منابعي که بايد توسعه بيابند ،تمرکز ميکند .چشمانداز يك نيروي محرك است که باعث يك تالش
و جستجوي بيپايان براي موفقيت و برتري ميشود.
 -1-1-1-3مدل آليسون

در اين مدل ،چشمانداز تصوير راهنماي موفقيت است [ .]3بيانيه چشمانداز به سوال «موفقيت چگونه است و شبيه چيست؟»
جواب ميدهد .چشمانداز بايد گروهها را به مبارزه و چالش بطلبد تا قابليتهايشان را گسترش دهند و به اهدافشان برسند.
آليسون در فرآيندي که براي مديريت راهبردي طراحي نموده است ،جايگاهي مشابه با ديويد براي تدوين ماموريت و
چشمانداز قائل شده است .او معتقد است که پس از کسب آمادگي و حصول مقدمات اوليه برنامهريزي ،اولين گام در فرآيند
اصلي تدوين استراتژي (به عنوان رکن جهتساز) 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 .چشمانداز خارجي بر روي
اين که اگر بنگاه به اهدافش برسد ،جهان چگونه بهبود مييابد ،تغيير ميکند و متفاوت ميشود ،تمرکز دارد .هنگاميکه
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 گفتگوها بيرون ميآيد و نيز احساس و بينش
مشترکي که از مسير (جهت) و انگيزه ايجاد ميشود ،آغاز ميگردد .تمامي ذينفعان بايد در طوفان فکري ابتدايي و نيز بعضي از
گفتگوها حاضر باشند.
 -1-1-1-4مدل مكميالن
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چشمانداز ،تصوير ذهني قوي از آنچه که ما در آينده ميخواهيم بشويم ،ميباشد .چشمانداز ريشه در واقعيت دارد اما روي
آينده تمرکز مينمايد .تدوين چشمانداز ،فرآيندي شامل روشننمودن ارزشها ،تمرکز بر روي ماموريت و گسترش افق با استفاده
از بيانيه چشمانداز ميباشد .تدوين چشمانداز ،راه و روشهاي خالقانه براي چالشهاي کسب و کار فراهم آورده و جرقه ارزيابي
و يادگيري پيوسته در سازمان را بهوجود مياورد.
از نظر وي داليل تدوين چشمانداز سازمان عبارتند از :هماهنگي و متناسبکردن کار افراد مختلف ،کمك به همه براي
تصميمگيري ،ايجاد اصول و پايهاي براي برنامهريزي کسبوکار ،به چالشکشيدن اوضاع راحت و غير ايدهآل فعلي و ايجاد
رفتارهاي متجانس و موافق در افراد بهصورت قابلتوجه.
 -1-1-2مطالعات تطبيقي چشمانداز در اسناد ملي فناوريهاي راهبردي
در کنار بررسي مدلهايي که در بهصورت تئوريك بر موضوع تدوين چشمانداز تمرکز داشتند ،در اين قسمت به
چشماندازهاي موجود در اسناد راهبردي داخلي و خارجي پرداخته ميشود .آشنايي با اين بيانيهها و نيز مؤلفههاي موردتوجه در
هر يك ميتواند به تعيين ويژگيهاي چشمانداز توسعه يك فناوري در سطح ملي کمك نمايد.
 -1-1-2-1مطالعه تطبيقي داخلي

بررسي چشماندازپردازي در اسناد ملي داخلي بخش اول از مطالعات تطبيقي هستند.
چشمانداز بخش انرژي باد
جمهوري اسالمي ايران پيشتاز در نصب و راهاندازي نيروگاههاي بادي بومي و توسعه فناوري و کسب و کارهاي دانشبنيان
رقابتپذير در منطقه ،بهطوريکه در افق  1404بتواند بر اساس شاخصهاي دستيابي به فناوري در اين زمينه برترين کشور در
منطقه قلمداد گردد.
چشمانداز فناوري نانو
براي تحقق چشمانداز بيستساله جمهوري اسالمي ايران ،جنبش نرمافزاري و بهبود سطح ،کيفيت ،و امنيت زندگي مردم،
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
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 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 ذينفعان اين فناوري در يك
دوره پانزده ساله ،جمهوري اسالمي ايران برمبناي شاخصهاي بينالمللي توسعه فناوري ،جزء پنج کشور توسعهيافته ،توانمند 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 علم و فناوري سلولهاي بنيادي و زيرساختهاي بومي ،و داراي سهم موثر در توليد
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 اطالعات عامل پيشران در توسعه ملي دانشپايه ،خلقکننده ارزش ،فراهمکننده فرصتهاي امن و عادالنه براي
همه ايرانيان؛ شکلدهنده مديريت دانش و جامعه شبکهاي هوشمند متکي بر هويت ايراني -اسالمي و کانون پيشرفتهي
فناوري اطالعات در منطقه جهت نيل به اهداف چشمانداز  1404هجري شمسي است.

چشمانداز فناوريهاي زيستي
 ارتقاي سطح علمي و دانش فني زيستفناوري کشور و کسب سهم علمي شايسته در عرصه جهاني
 ارتقاي سهم شايسته زيستفناوري در توسعه بخش کشاورزي ،محيط زيست ،بهداشت و درمان ،صنعت و معدن
 کسب مقام پيشتازي در زيستفناوري در سطح منطقه
 بهبود کمي و کيفي فرآوردههاي کشاورزي اعم از گياه ،دام ،و طيور براي رسيدن به خودکفايي نسبي
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 همکاري با جامعه جهاني براي توسعه زيستفناوري در کشور و استفاده صلحآميز از اين فناوري نوين
 -1-1-2-2مطالعات تطبيقي خارجي

قسمت دوم مطالعات تطبيقي ،بررسي چشمانداز در تجارب سندنويسي ساير کشورها است.
چشمانداز فناوري نانو در آفريقاي جنوبي
ساخت جامعهاي کامياب که به دنبال بهرهبرداري از علم و فناوري براي دستيابي به منافع پايدار و برابر در ميان اعضاي خود
است.
چشمانداز توسعه خودروهاي الکتريکي در کانادا
تا سال  500،000 ،2018دستگاه خودروي الکتريکي در جادههاي کانادا خواهد بود .اين خودروها بايد از لحاظ قطعات 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 پيلسوختي ،نيرويي پاك ،کافي،
مطمئن ،اقتصادي ،و به عنوان 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 تحقيق و توسعه در انرژي هيدروژن و
فناوري پيلسوختي
 ورود به بازار ( :)2020-2050دستيابي جامعه به انرژي هيدروژن و فناوري پيلسوختي بهصورت کاربردي
 اقتصاد هيدروژني ( 2050و بعد) :فراهمآوردن انرژي هيدروژن و فناوري پيلسوختي بهصورت قابل رقابت با ساير
گونههاي انرژي و موردقبول جامعه
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 -1-1-3روش پيشنهادي ترسيم چشمانداز توسعه فناوري

شکل  :1-1روش شناسي 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 ،طرحها و
راهبردهاي کالن تدوينشده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشي توسعه فناوري موجود در جامعه ،تصويري از بستر فعلي و
نگاههاي آينده پيرامون فناوري حاصل گردد .اين تصوير در شکلدادن به مؤلفههاي چشمانداز نقش مهمي بر عهده دارد.
 نظرسنجي کارشناسي :بيان يك نتيجه بر پايه يك مجموعه شواهد يا انتظارات از آينده که از اطالعات و منطق افراد
آشنا با موضوع موردنظر حاصل ميشود ،يکي ديگر از راههاي تامين وروديهاي الزم براي ترسيم افق چشمانداز
است .انديشهها و تفکرات خبرگان حوزه فناوري از آينده پيش رو سهم قابلتوجهي در ترسيم چشمانداز دارد.
 مطالعات الگوبرداري :استفاده از تجارب ديگر کشورها در زمينه توسعه فناوريهاي راهبردي روشي ديگر در ترسيم
چشمانداز است .در اين زمينه ميتوان از آيندههاي ترسيمشده در ساير کشورها ،مانند هدفگذاريهاي بلندمدت،
حوزههاي کاربردي قابل تاکيد و غيره براي تعيين افق چشمانداز داخلي بهره برد.
 )2تدوين بيانيه اوليه چشمانداز

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
12
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز – چشمانداز و اهداف کالن

ويرايش اول ،آبان 1394

بيانيه اوليه چشمانداز توسط تحليلگران و مشاوران تهيه ميشود .در اين مرحله بر مبناي وروديهاي حاصل از مراحل قبل
(هوشمندي فناورانه ،اطالعات اوليه و اصول ارزشي) ،به ترسيم افق چشمانداز در چارچوب اصول ارزشي تدوينشده پرداخته
ميشود .با بررسي مدلهاي تدوين چشمانداز بنگاهي و نيز با بهرهگيري از مطالعات تطبيقي تدوين چشمانداز ،الزم است تا به
مؤلفههاي ضروري چشمانداز و نيز ويژگيهاي افق چشمانداز در سطح ملي توجه شود .بر اين اساس ،ويژگيهاي يك چشمانداز
توسعه فناوري در سطح ملي بهشرح زير است:
 تدوين چشمانداز بايد با بررسي محيط داخل و خارج و نيز با دريافت بازخورد از تمام مراحل برنامهريزي راهبردي
صورت گيرد.
 چشمانداز بايد به تصويري شفاف و مورد تاييد همه ذينفعان منجر شود.
 چشمانداز بايد در رسيدن به آيندهاي که معموال کمي دورتر از دسترس ميباشد ،بر روي قوتها و منابعي که بايد
توسعه بيابند ،تمرکز کند.
 در تدوين چشمانداز هم بايد بر چگونگي تغيير محيط در خارج (چشمانداز خارجي) و نيز تصوير مطلوب در محيط داخل
(چشمانداز داخلي) تمرکز صورت پذيرد.
 همچنين ،يك افق چشمانداز ملي بايد دربرگيرندهي مؤلفههاي زير باشد: 1
 درنظرگيري بعد زمان و افق برنامهريزي براي ايدهآلهاي ذکرشده در بيانيه چشمانداز
 اشاره به جايگاه و رتبه عددي توانمندي فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستي تعيينشده در اسناد قبلي
 درنظرگيري مالحظات اصول ارزشي
 توجه به سطح رقابتپذيري فناوري توليدي
 تعيين حوزه کاربرد فناوري منتخب
 اشاره به نتايج کلي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي حاصل از توسعه
 تعريف کلي حوزه فعاليت (طراحي ،توليد و بکارگيري)
 -1يك بيانيه چشمانداز لزوما دربرگيرندهي تمام اين مولفهها نيست .اينها درحقيقت مجموعه مولفههايي هستند که وجود بعضي از آنها مانند
افق چشمانداز در بيانيه ضروري و اشاره به بعضي ديگر مانند جايگاه فناوري اختياري است.
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 )3تاييد و نهاييسازي بيانيه اوليه چشمانداز
چشمانداز تعريفشده توسط تحليلگران و مشاوران در مرحله قبل بايد براي نهاييشدن به تاييد کميته راهبري مسئول
توسعه فناوري ،متشکل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .اين تاييد عالوه بر نمايش صحت آينده ترسيمشده ،به
همگراشدن نظرات خبرگان در مورد هريك از مؤلفههاي آينده فناوري نيز منجر ميشود.
 )4دريافت بازخورد از ساير مراحل
ترسيم چشمانداز بايد در تعامل با گامهاي بعدي صورت پذيرد .بهعبارت ديگر ،چشمانداز تعريفشده در اين بخش بدون
دريافت بازخورد از ساير گامها ميتواند ماهيتي خارج از واقعيت و غيرعملياتي داشته باشد .بنابراين در اين گام الزم است تا
چشمانداز اوليه تعريفشده با انجام هر گام (تعيين راهبردهاي کالن ،تحليل عملکرد ،و وضع سياستها) مورد بازنگري قرار
گرفته و تغييرات الزم در مؤلفههاي آن صورت پذيرد.

 -1-2هدفگذاري کالن
يکي ديگر از گامهاي اساسي در تعيين جهتگيريهاي کالن ،تدوين اهداف توسعه در راستاي چشمانداز تعريفشده است.
اين هدفگذاري در سطح کالن به منظور شفافنمودن مسير نيل به چشمانداز انجام ميگيرد .در حقيقت اهداف مذکور،
پاسخگوي يك سوال اساسي است با عنوان "براي رسيدن به چشمانداز در افق زماني تعيينشده ،به چه مقاصدي بايد دست
يافت"؟ با تعيين اين اهداف در مسير دستيابي به چشمانداز ،کنشگران دخيل در نظام توسعه فناوري ،اهداف بلندمدتي را دنبال
ميکنند و در نتيجه ،برنامهريزيها ،تصميمگيريها و فعاليتهاي خود را بر اساس آن بهصورت دقيقتر و با جزئيات بيشتر انجام
ميدهند.
در مدل پيشنهادي براي تدوين اسناد راهبردي توسعه فناوري ،تدوين اهداف با دو رويکرد باال به پايين و پايين به باال
صورت ميپذيرد .رويکرد باال به پايين ،رويکردي هدفمحور است که بهدنبال ترسيم يك آينده مطلوب براي توسعه فناوري
است .در طرف مقابل ،رويکرد پايين به باال نگاهي مسئلهمحور 1به توسعه فناوري دارد .با استفاده از اين رويکرد ترکيبي ،از يك
طرف هم راستايي اهداف با چشماندازهاي کالن ملي و ساير ارکان جهتساز باالدستي حفظ شده ،و از طرف ديگر ،تمام مسائل
و مشکالت موجود در مسير توسعه فناوري نيز مورد هدف تحليل و بررسي قرار ميگيرند .در اين بخش ،فرايند تدوين اهداف
Issue-based

1-
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کالن با نگاهي باال به پايين صورت ميگيرد .اين اهداف در راستاي چشمانداز و با تعريف حوزههاي هدف مشخص ميشوند.
عالوه بر حوزههاي هدف که بيانکننده ابعاد اهداف تعريفشده است ،کيفيت آنها نيز بايد با مشخصنمودن ويژگيهاي اهداف
معين شود .بهمنظور تعيينکردن حوزهها و ويژگيهاي ضروري هدف ،همانند تدوين چشمانداز ،به بررسي هدفگذاري در سطح
بنگاه ،مطالعات تطبيقي داخلي و مطالعات تطبيقي خارجي پرداخته ميشود.
 -1-2-1هدفگذاري بنگاهي
در منابع برنامهريزي راهبردي در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفي با موضوعيت تدوين حوزههاي اهداف تعيينشده است .در
زير بهطور خالصه به بررسي اين مدلها پرداخته ميشود:
حوزههاي اهداف در مدل کارت امتيازي متوازن]4[ 1
 منظر مالي (سودآوري ،رشد درآمد ،و افزايش بهرهوري)
 منظر مشتري (تعين مشتريان مخاطب ،تعيين ارزشهاي پيشنهادي بنگاه با توجه به مشتريان)
 منظر فرآيندهاي داخلي (روابط با تامينکنندگان ،تصميمگيري در مورد توسعه محصوالت و خدمات جديد ،خدمات
پس از فروش ،و مهندسي مجدد فرايندهاي توليد)
 منظر يادگيري و رشد (رضايت کارکنان ،فضاي مناسب کاري ،دسترسي به سيستمهاي اطالعاتي الزم ،برنامههاي
آموزش کارکنان)
حوزههاي اهداف در مدل پيرس و رابينسون []2
توجه به مشتري ،نوآوري ،بهرهوري ،توجه به بخش مالي ،منابع انساني ،لحاظکردن محيط خارجي
حوزههاي اهداف بر اساس مدل ترکيبي فيليپس
 بازار (سعي در حفظ سهم بازار فعلي ،افزايش صادرات)
 نوآوري (باالبردن توان نوآوري و طراحي محصول)
 بهرهوري (بهبود کيفيت محصوالت توليدي ،افزايش بهرهوري واحدهاي توليدي و خدماتي شرکت)
 منابع مالي (استفاده بهينه از منابع مالي شرکت و خارج از شرکت براي تامين اهداف بازار)
 - 1بهدليل اهميت و شهرت بيشتر اين مدل در تدوين اهداف بنگاهي ،توضيح کامل اين مدل پيوستها ارائه شده است.
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 منابع انساني (ايجاد انگيزه براي ارائه کار بهتر)
 مسئوليتهاي اجتماعي (حفظ محيط زيست و حفظ ايمني و بهداشت محيط کار)
 منابع اوليه (تالش براي تامين مواد اوليه موردنياز از داخل کشور)
حوزههاي اهداف بر اساس مدل دکتر اعرابي

1

 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 اجتماعي (جلب رضايت ،اعتماد و مشارکت خدمتگيرندگان)
عالوه بر حوزههاي هدف ذکرشده ،ويژگيهايي نيز براي اهداف در سطح بنگاه نيز در ادبيات اشاره شده است .اين ويژگيها
عبارتند از:
 قابلکاربرد بودن؛
 قابلاندازهگيري بودن؛
 درنظرداشتن محدوديت منابع؛
 قابلدستيابي بودن؛
 مشخصبودن؛
 قابليتانعطاف داشتن؛
 واقعگرايانهبودن؛
 قابلقبولبودن؛
 -1اين مدل در مورد تدوين استراتژي گمرك ايران مورد استفاده قرار گرفته است.
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 و محدود به زمان بودن.
 -1-2-2مطالعات تطبيقي
در اين قسمت ،هدف رسيدن به تصويري از جنس اهداف کالن تبيينشده در اسناد ملي فناوريهاي راهبردي ،مطالعهي
تطبيقي براي دو فناوري در داخل (نانو و پيلسوختي) ،يك بخش در داخل (بخش انرژي باد) و نيز دو فناوري در خارج (نانو
آفريقاي جنوبي و پيلسوختي اياالت متحده) صورت ميپذيرد.
اهداف کالن فناوري نانو در ايران

 دستيابي به سهم مناسبي از تجارت جهاني با استفاده از فناوري نانو
 ايجاد زمينه مناسب براي بهرهمندي از مزاياي فناوري نانو در جهت ارتقاي کيفيت زندگي مردم
 نهادينهشدن توسعه پويا و پايدار علوم ،فناوري ،و صنعت نانو
اهداف کالن فناوري پيلسوختي در ايران

 طراحي ،توليد و ارتقا فناوري پيلهاي سوختي راهبردي در بازارهاي رقابتي داخل و خارج از کشور با رعايت
اولويتهاي بازار تقاضا
 بسط و توسعه سرمايهگذاري در صنعت توسعه پيلهاي سوختي راهبردي و فناوريهاي کليدي آن با تاکيد بر نقش
بخش خصوصي ،تکيه بر مزيتهاي رقابتي ،ايجاد اشتغال و رويکرد صادرات (تحريك طرف عرضه)
 ايجاد و گسترش ظرفيتهاي بهکارگيري و بهرهبرداري از فناوري پيلسوختي راهبردي در داخل و خارج از کشور با
ايجاد بهرهگيري از سازوکارهايي مانند احتساب هزينههاي واقعي انرژي ،توسعه بازارهاي ويژه در کشور ،و وضع قوانين
موردنياز (تحريك طرف تقاضا)
اهداف کالن بخش انرژي باد ايران

 افزايش سهم نيروگاههاي بادي متناسب با افزايش ميزان نصب انواع نيروگاهها در کشور با تامين حداقل 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
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 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 بخش
خصوصي
 افزايش حجم سرمايهگذاري در توسعه کسب و کارهاي 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 علوم نانو که منجر به فهم عميقي از طراحي ،ترکيب ،خصوصيت ،و مدلسازي
از مواد نانو ميگردد.
 حمايت از ساخت تجهيزات جديد و تازه بهعنوان کاربردي از فناوري نانو در حوزههاي مختلف
 توسعه منابع انساني موردنياز و زيرساختهاي ضروري توسعه فناوري نانو
 تحريك و حمايت از توسعه در ماموريتهاي فناورانه جديد مانند مواد پيشرفته براي توليد پيشرفته و مواد پيشرفته
براي فناوريهاي اطالعات و ارتباطات
اهداف کالن فناوري پيلسوختي در اياالت متحده

 تبديل بهموقع و کاراي سيستمهاي انرژي ملي و ابقاي پيشروي اياالت متحده در فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي نو
 حفظ تالشهاي پوياي اياالت متحده در علوم و مهندسي ،بهعنوان اساس موفقيت اقتصادي کشور ،با پيشروي در
حوزههاي راهبردي
 بنيان نهادن يك چارچوب عملياتي و سازگارشده که موفقيت ماموريت تدوينشده را حداکثر نمايد با دربرداشتن
آيندهي مطلوب تمام ذينفعان
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 -1-2-3روش 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 توسعه فناوري مورد
استفاده قرار گيرد.
 )1دريافت ورودي از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشي و هوشمندي فناورانه

در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پيرامون اهداف کالن توسعه فناوري استفاده شود .اين کار با برگزاري پنلهاي
خبرگي و بحث گروهي ميان متخصصين ،در چارچوب نتايج حاصل از هوشمندي فناورانه (روندهاي رشد و توسعه فناوري در
آينده) ،تاکيد بر مؤلفههاي موجود در چشمانداز ،و درنظرداشتن 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 جمعآوريشده متخصصين پيرامون اهداف کالن ،در اين مرحله الزم است تا تحليلگران به پااليش اين
نتايج با درنظرداشتن دو محور حوزههاي هدف و ويژگيهاي هدف بپردازند .بهعبارت ديگر ،تحليلگران نظرات خبرگان را در
حوزههاي هدف دستهبندي نموده و با درنظرداشتن ويژگيهاي ضروري ،آنها را بازنويسي ميکنند.
حوزههاي اهداف به معرفي ابعادي ميپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شود .اگرچه اين حوزهها در هر مورد
مطالعاتي ،داراي تفاوتها و دستهبنديهاي مختلفي ميباشند ،اما ميتوان يك حالت عمومي براي اين حوزهها ارائه نمود .اين
دستهبندي تنها بهمنظور ساماندهي ذهني برنامهريزان در تدوين اهداف اسناد راهبردي است و الزامي در پوشش همهجانبه
آنها در هر مورد مطالعاتي بهوجود نميآورد .بهطورکلي چهار حوزه زير را ميتوان بهعنوان ابعاد ضروري تدوين اهداف 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 عملياتينمودن دانش به
فناوري
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 مسئوليت اجتماعي :درنظرگيري مسايل زيستمحيطي ،بهبود سطح رفاه اجتماعي ،باالبردن رشد اقتصادي ،مشروعيت
بخشي
 نوآوري :باالبردن توان نوآوري و طراحي محصول و فرايند
 )3تاييد و نهاييسازي اهداف کالن

اهداف کالن ،راهنماهاي توسعه در ساير مراحل خواهند بود .بنابراين ،اهداف اوليه طراحيشده براي نهاييشدن نيازمند 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 تدوينشده در بخش قبل
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 .نمايش
گرافيکي مراحل تدوين اهداف کالن را بهطور خالصه به نمايش ميگذارد.
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شکل  :2-1روش تدوين اهداف کالن
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 2فصل دوم :الزامات ايجادشده از منظر اسناد باالدستي در
خصوص توسعه پايايي در شبکه برق ايران

مقدمه
در اين فصل کليه الزامات ايجادشده توسط اسناد باالدستي و قوانين مصوب کشورکه مرتبط با "توسعه پايايي در شبکه برق
ايران" است ،مورد بررسي قرار ميگيرد .اين اسناد هم شامل اسنادي است که مربوط به سياستهاي کالن و کلي کشور است و
هم شامل اسنادي است که مستقيماً به صنعت برق مربوط هستند .بهمنظور شناسايي اسناد مرتبط با توسعه پايايي همانطور که
در گزارش مرحله اول (گزارش مرزبندي سيستم) بيان شده است ،در ابتدا با انجام جستجوهاي گسترده اينترنتي بهصورت
حداکثري اسناد و قوانين مرتبط استخراج گرديد و سپس با توجه به نظر کميته راهبري ،اسناد مرتبط با توسعه پايايي در شبکه
برق شناسايي گرديد .در اين بخش خالصهاي از اين اسناد بيان شده است:
جدول  :1-2خالصه اسناد باالدستي توسعه پايايي در شبکه برق

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قانون تصويب شده
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
سند چشمانداز  1404جمهوري اسالمي ايران
قانون برنامه پنجساله 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 خصوص اصالح الگوي مصرف
سياستهاي کلي نظام در بخش پدافند غيرعامل

مرجع صادرکننده

تاريخ
تصويب

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
مقام معظم رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام

1389
1389

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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رديف

مرجع صادرکننده

قانون تصويب شده

11
12

سياست هاي کلي نظام در بخش صنعت
سياستهاي کلي نظام در خصوص اشتغال
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

13
14
15
16
17
18
19

سند تحول راهبردي علم و فن آوري کشور
نقشه جامع علمي کشور
برنامه راهبردي وزارت نيرو
قانون هدفمندکردن يارانهها
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نو
آوري ها و اختراعات
نقشه غلتان فعاليتهاي شوراي پايايي شبکه برق کشور

20
21

تاريخ
تصويب

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

1391
1390

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

شوراي پايايي شبکه برق کشور

1392

 -2-1الزامات اسناد باالدستي
با توجه به مطالب فوق الزاماتي که در زمينه توسعه پايايي در شبکه برق ميبايست در تدوين بيانيه چشمانداز درنظر گرفته
شوند ،در جدول  2-2گردآوري شده است.
جدول  :2-2الزامات اسناد باالدستي توسعه پايايي در شبکه برق
الزامات ايجاد شده

رديف

قانون تصويب شده

1

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 براساس اصل چهارم و چهلم ،نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش
دولتي و تعاوني و خصوصي استوار است.
 مالکيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر مطابق باشد و از محدوده قوانين
اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي شود و مايه زيان جامعه نباشد مورد حمايت
قانون جمهوري اسالمي است.

2

سند چشمانداز  1404جمهوري اسالمي
ايران

 دستيابي به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فنآوري در سطح منطقه
 برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فنآوري ،متکي بر سهم برتر منابع
انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي
 گسترش پدافند غيرعامل

3

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسالمي ايران

 قوانين با عنوان علم و فنآوري
 دستيابي به جايگاه دوم علمي در منطقه و توسعه فنآوري و حمايت از شرکتهاي
دانشبنيان و گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان بيانشده
 قوانين با عنوان اقتصادي

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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رديف

قانون تصويب شده

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
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الزامات ايجاد شده
 بهينهسازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها ،کاهش اتالف و توسعه توليد همزمان
برق و حرارت
 کاهش انتشار گازهاي آالينده در حوزه برق
 توسعه کاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد
انرژي کشور

8

9

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

سياستهاي کلي نظام در خصوص
اصالح الگوي مصرف

 ايجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيستمحيطي و
تالش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير
 تالش براي کسب فنآوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل بادي و
خورشيدي و پيلهاي سوختي و زمينگرمايي در کشور
 توجه به کسب دانش فني ،دسترسي به بازارهاي بينالمللي ،رشد اقتصادي ،توسعه
اشتغال ،ارتقاء مديريتي و بهرهوري در جذب سرمايهگذاري خارجي با اولويت سرمايهگذاري
مستقيم و بلندمدت
مجاز بودن موارد زير ذکر شده است:
 سرمايه گذاري ،مالکيت و مديريت در زمينه "تامين نيرو ،شامل توليد و واردات برق
براي مصارف داخلي و صادرات" توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي
تعاوني و خصوصي مجاز
 واگذاري  %80از سهام "بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبکههاي اصلي انتقال برق"
به بخشهاي خصوصي
 تخصيص درصدي از منابع واگذاري بنگاهها جهت حوزههاي نوين با فنآوري پيشرفته
در راستاي وظايف حاکميتي
 دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه
 مقابله با ضربهپذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز
 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد اقتصادي کشور بهمنظور انتقال فنآوريهاي پيشرفته،
گسترش و تسهيل توليد ،صادرات کاال و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از
خارج
 هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوريها و زيربناهاي آنها و بهرهگيري از آنها ،با
هدف ارتقاء کيفي و افزايش کمي توليد ملي ،باالبردن 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
 گسترش اقتصاد دانشبنيان با تاکيد بر توسعه مؤلفههاي اصلي آن ،از جمله:
زيرساختهاي ارتباطي ،زمينههاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فنآوري و گسترش
کاربرد آن ،حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبطکردن بخشهاي علمي
و پژوهشي با بخشهاي توليدي کشور.
 حداکثرسازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايههاي انساني ،اجتماعي و مادي با
تأکيد بر اقتصاد دانش پايه
 اولويتدادن به افزايش بهرهوري در توليد ،انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيتهاي
جديد توليد انرژي
 تدوين برنامه ملي بهرهوري انرژي و اعمال سياستهاي تشويقي براي اجراي طرحهاي
بهينهسازي مصرف و عرضه انرژي
 افزايش بازدهي نيروگاهها ،متنوعسازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژيهاي
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الزامات ايجاد شده

رديف

قانون تصويب شده

10

سياستهاي کلي نظام در بخش پدافند
غيرعامل

 حمايت الزم از توسعه فنآوري و صنايع مرتبط موردنياز کشور در پدافند غيرعامل با
تاکيد بر طراحي و توليد داخلي

11

سياستهاي کلي نظام در بخش صنعت

 ارتقاء سطح فنآوري صنايع کشور با گسترش تحقيق و توسعه ،بهرهگيري از مزيتهاي
نسبي موجود و کشف و آفرينش مزيتهاي جديد نسبي و رقابتي

12

سياستهاي کلي نظام در خصوص
اشتغال

 ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار با تاکيد بر استفاده از توسعه فنآوري و اقتصاد دانشبنيان
 حمايت از تاسيس و توسعه صندوقهاي شراکت در سرمايه براي تجاري سازي ايدهها و
پشتيباني از شرکتهاي نوپا ،کوچك و نوآور

13

سياستهاي کلي نظام براي رشد و
توسعه علمي و تحقيقاتي کشور در بخش
آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي

 تعيين اولويتها در آموزش و پژوهش براي تامين نيازهاي کشور و نيل به جايگاه اول
علمي و فني در منطقه
 تحکيم پيوند ميان نظام آموزش عالي با زنجيره تحقيقات کاربردي و توسعهاي ،فنآوري
و توليد

14

سياستهاي کلي نظام براي رشد و
توسعه فنآوري

 توسعه فنآوري با هدف ارتقاء جايگاه ايران در فنآوري جهاني ،توليد دانش ،کسب
ثروت و افزايش قدرت ملي
 سياستگذاري و تدوين برنامههاي راهبردي و اصالح ساختار نظام مديريتي براي
دستيابي به فنآوريهاي پيشرفته زير نظر رياست محترم جمهور
 افزايش توانمنديهاي فنآوري در کشور
 تقويت زيرساختها و ظرفيتهاي ملي فنآوري در کشور
 نوسازي صنايع و اصالح و تکميل ظرفيتهاي فنآوري موجود بر اساس بازنگري مداوم

15

سند تحول راهبردي علم و فنآوري
کشور

 توانا در توليد ،توسعه علم و فنآوري و نوآوري و بهکارگيري دستاوردهاي آن
 دستيابي به جايگاه اول علم و فنآوري در جهان اسالم و احراز جايگاه برجسته علمي و
الهامبخشي در جهان

16

نقشه جامع علمي کشور

 توسعه سامانه هوشمند شبکه برق
 بهبود فضاي کسب و کار ،توسعه خصوصيسازي و گسترش مشارکت و ارتقاء توانمندي
بخشهاي خصوصي و تعاوني در حوزه برق و انرژي
 ارتقاء سطح تحقيق و توسعه و فنآوري بخش برق و انرژي
 تعريف و اجراي پروژههاي نمونه در زمينه انرژيهاي نو و تجديدپذير و تجاريسازي
آنها
 توسعه نرمافزارها و بانكهاي اطالعاتي

17

برنامه راهبردي وزارت نيرو

18

قانون هدفمندکردن يارانهها

تجديدپذير
 گسترش توليد برق از نيروگاههاي توليد پراکنده ،کوچك مقياس و پربازده برق



و برق

ايفاي نقش مؤثر در نقشهراه فنآوريهاي جديد و انتقال و بوميسازي آنها
توسعه و تقويت مستمر سختافزاري و نرمافزاري مراکز آموزشي و تحقيقاتي صنعت آب

 معادلشدن ميانگين قيمت فروش داخلي برق با قيمت تمامشده آن تا پايان برنامه پنجم
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
 الزام کاهش تلفات شبکههاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجم توسعه به %14
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الزامات ايجاد شده

رديف

قانون تصويب شده

19

قانون اصالح الگوي مصرف انرژي

 نصب کنتورهاي هوشمند مجهز به سيستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات
فنآوري اطالعاتي روزآمد براي همه متقاضيان جديد
 حمايت از ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فنآوريهاي جديد از طريق تامين
اعتبارات تحقيقاتي موردنياز تا مرحله ساخت نمونه و تجاريسازي ،توسط وزارتخانههاي نفت و
نيرو در قالب بودجه سنواتي

20

قانون حمايت از شرکت ها و موسسات
دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و
اختراعات

 فهرستي از حمايتها و تسهيالت قابلاعطاء به شرکتها و موسسات دانشبنيان
بيانشده

21

نقشه غلتان فعاليتهاي شوراي پايايي
شبکه برق کشور

 با هدف افزايش هماهنگي و ارتقاء همافزايي ميان شوراي پايايي شبکه برق کشور،
کميتهها ،کارگروهها و شوراهاي پايايي منطقهاي و موسسات برق در انجام وظايف تهيه شد
 در اين سند پنج محور و براي هر محور تعدادي زير محور ارائه شد
 ارزيابي پايايي و تحليل حوادث عمده شبکه برق کشور
 بهبود چرخه اطالعات پايايي و نظارت بر اجراي مقررات پايايي در صنعت
برق کشور
 برنامهريزي حفظ و تامين پايايي شبکه برق کشور
 تصويب و بازنگري مقررات ناظر بر مديريت پايايي شبکه برق کشور
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 3فصل سوم :مختصري از مطالعات تطبيقي

مقدمه
براي شناسايي و تبيين جهتگيريهاي بينالمللي در زمينه توسعه پايايي در شبکه برق بايستي برنامهها و اهداف کشورهاي
مختلف مورد بررسي قرار گيرند از آن جا که کشورهاي اياالت متحده امريکا ،کانادا ،انگليس ،استراليا ،ژاپن ،ايتاليا و هلند در
زمينه توسعه اين موضوع به عنوان کشورهاي توسعه يافته تلقي ميشوند ،لذا اهداف و برنامههاي اين چند کشور مورد مطالعه
قرار گرفت .از سوي ديگر کشورهاي هند و مالزي به عنوان کشورهاي درحالتوسعه بهصورت بسيار وسيع و گسترده در زمينه
توسعه پايايي گام برداشتهاند و لذا اين کشور نيز در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است .همچنين کشورهاي ترکيه و
عربستان به عنوان کشورهايي در رده ايران نيز مورد بررسي قرار گرفتهاند .نتايج حاصل از اين مطالعات در قالب گزارش
مجزايي تحت عنوان "مطالعات تطبيقي فعاليتهاي پايايي در کشورهاي مختلف و بررسي فعاليتهاي آتي پايايي" تدوين
گرديده است .در اين بخش به منظور ارزيابي توسعه پايايي در شبکه برق در ميان کشورهاي پيشرو و در حال توسعه ،خالصهاي
از اين مطالعات ارائه شده است.

 -3-1بررسي فعاليتهاي صورتگرفته در محور ارزيابي قلبيت اطمينان سيستمهاي قدرت
از مهمترين بخشهاي ساختار مطالعات قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت ،قسمت انجام محاسبات ،تجزيه و تحليل
عملکرد شبکه و المانهاي مختلف آن در شرايط کاري متفاوت ميباشد .بر اساس مطالعات انجام شده ،مهمترين فعاليتهاي
صورتگرفته در سازمانها و کشورهاي مختلف در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان بهصورت زير
دستهبندي نمود:
 برنامهريزي قابليت اطمينان قابليت اطمينان شبکه انتقال -ارزيابي ،مدلسازي و اطالعات
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 ارزيابي کفايت توليد سوخت واحدهاي توليدي مطالعه بر روي عمر و پيري تجهيزات مطالعات ريسك حفاظت و کنترل سيستم تکنولوژيهاي نو مسائل بهرهبرداري انرژيهاي نو بازار برق مانيتورينگ و نظارت بر شبکه شبکه هوشمند وابستگي به گاز طبيعي امنيت در فضاي سايبري دسترسپذيري نيروگاههاي هستهاي تجزيه و تحليل اتفاقات توسعه و ساخت شبکه انتقال -3-1-1زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان تجهيزات شبکه
انجام ارزيابي قابليت اطمينان تجهيزات شبکه يکي از مهمترين فعاليتهايي است که جهت ارزيابي قابليت اطمينان و امنيت
شبکه قدرت ،الزم و ضروري است .مطالعات پيري و تعيين عمر تجهيزات موجود در شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي
مانند ژنراتورها ،بويلرها ،خطوط انتقال ،فيدرهاي شبکه توزيع ،ترانسفورماتورهاي موجود و غيره ،نحوه مدلسازي اين المانها در
محاسبات قابليت اطمينان ،استفاده از مدلهاي مارکوف و شبکههاي بيزي بدين منظور ،محاسبات نرخ خرابي و مدت زمان
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تعمير هر تجهيز ناشي از خطاهاي احتمالي در شرايط آب و هوايي مختلف و به عبارت بهتر ارائه مدل قابليت اطميناني هر
تجهيز از مهمترين فعاليتهاي تحقيقاتي انجامشده در اين زيرمحور ميباشد.
 -3-1-2زيرمحور روشها ،مدلها و شاخصهاي قابليت اطمينان
انجام فعاليتهاي تحقيقاتي به منظور ارائه روشهاي جديد در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و
توزيع ،نحوه مدلسازي سيستم و ارائه شاخصهاي مختلف جهت سنجش عملکرد سيستم و همچنين انجام پروژههاي اجرايي
بهمنظور محاسبه شاخصهاي معرفيشده در هر حوزه جهت مقايسه عملکرد شرکتهاي بهرهبردار از مهمترين فعاليتهاي اين
زيرمحور ميباشد.
 -3-1-3زيرمحور منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو
انجام فعاليتهاي تحقيقاتي بهمنظور ارائه روشهاي جديد در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت با وجود منابع
توليد پراکنده ،نحوه مدلسازي اين منابع و مسائل مربوط به عدم قطعيت توان خروجي آنها ،مسئله جايابي بهينه اين ادوات و
بررسي تاثير آنها در قابليت اطمينان شبکه ،نحوه اتصال اين منابع از مهمترين حوزه فعاليتهاي انجامشده در اين زيرمحور به
شمار ميروند.
 -3-1-4زيرمحور شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي نو
انجام فعاليتهاي تحقيقاتي بهمنظور ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت هوشمند ،نقش هوشمندسازي در بهبود
قابليت اطمينان شبکه ،ميزان هوشمندي موردانتظار ،استفاده از سيستمهاي چند عاملي ،سيستمهاي اتوماسيون و هوشمندسازي
ساختمان ،نحوه مدلسازي تکنولوژيها و ادوات جديد مانند انواع ذخيرهسازهاي انرژي ،تکنولوژيهاي الکترونيك قدرت،
خودروهاي برقي و سيستمهاي انتقال داده و غيره در مساله قابليت اطمينان ،بررسي تاثير و نقش آنها در بهبود قابليت اطمينان
شبکه و ارائه شاخصهاي جديد جهت ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي هوشمند از مهمترين حوزههاي عملياتي انجامشده در
اين زيرمحور به شمار ميروند.
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 -3-1-5زيرمحور مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان
انجام فعاليتهاي تحقيقاتي بهمنظور محاسبه هزينههاي خاموشي انواع مشترکين مسکوني ،تجاري ،صنعتي و غيره ،ارائه
تکنيكهاي الزم بدين منظور ،توسعه بانكهاي اطالعاتي الزم ،تعيين فاکتورهاي موثر بر هزينه خاموشي ،محاسبه تابع خرابي
مشترکين و شاخص ارزش بار از دست رفته براي شبکههاي قدرت و به عبارت بهتر مساله ارزشگذاري قابليت اطمينان از
مهمترين مسائلي است که در اين زيرمحور انجام شده است.
 -3-1-6زيرمحور مطالعات قابليت اطمينان در افق برنامهريزي و بهرهبرداري
انجام فعاليتهاي تحقيقاتي بهمنظور توسعه شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي با درنظرگرفتن معيار قابليت اطمينان
شبکه ،تعيين ظرفيت رزرو استاتيکي و ديناميکي الزم براي بهرهبرداري ايمن از شبکه قدرت با درنظرگرفتن اين معيار و مسائل
مربوط به بهرهبرداري از شبکه و حل مساله در مدار قرار گرفتن واحدهاي توليدي از مهمترين مسائلي است که در اين زيرمحور
صورت گرفته است.
 -3-1-7زيرمحور کفايت منابع سوخت
انجام فعاليتهاي تحقيقاتي بهمنظور ادغام در دسترسپذيري منابع سوخت با مدلهاي کفايت منابع توليد ،ارزيابي
ريسكهاي مرتبط با تامين سوخت الزم واحدهاي توليدي ناشي از عدم قطعيتهاي موجود در شرايط آب و هوايي هر منطقه و
توسعه روشهاي نوين بدين منظور ،بررسي تاثير وابستگي شديد منابع توليد به سوخت گاز و محاسبه قابليت اطمينان سيستم
سوخترساني ،حمل و نقل و عرضه سوخت از مهمترين مسائلي است که در اين زيرمحور بدان پرداخته شده است.
 -3-1-8زيرمحور اطالعات قابليت اطمينان
انجام فعاليتهاي تحقيقاتي بهمنظور تهيه بانكهاي اطالعاتي ،استانداردهاي الزم جهت جمعآوري نوع اطالعات موردنياز،
توسعه نرمافزارهايي بهمنظور جمعآوري ،نگهداري ،کنترل اطالعات ،سيستمهاي ثبت حوادث ،سيستمهاي  GISمربوط به
مشترکين ،مباحث مربوط به دادهکاوي ،خوشهبندي اطالعات کسب شده بر اساس نوع حوادث و يا اثر آن ،تحليل اطالعات
خاموشي مشترکين و زيرساختهاي موردنياز براي جمعآوري اطالعات تجيهزات ،امنيت اطالعات در فضاي سايبري و غيره از
مهمترين فعاليتهايي است که در اين زيرمحور انجام شده است.
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 -3-1-9زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان در فضاي رقابتي
انجام فعاليتهاي تحقيقاتي بهمنظور بررسي تاثير قوانين و دستورالعملهاي ايجادشده در شرايط بازار رقابتي بر قابليت
اطمينان شبکه قدرت ،تاثير تشکيل بازار برق بر کارايي و قابليت اطمينان نيروگاهها از جمله نيروگاههاي هستهاي ،تاثير
بازيگران جديد در اين عرصه بر حفظ امنيت شبکه و مدلسازي رفتار آنها بر قابليت اطمينان شبکه ،معرفي معيارهاي جديد در
سنجش امنيت شبکه ،مکانيسمهاي کنترلهاي قابليت اطمينان و امنيت شبکه در اين شرايط ،تاثير رفتار تصادفي بازار بر قابليت
اطمينان سيستم و قيمتگذاريهاي مختلف بر اساس هزينههاي فرصت از دست رفته در محيط رقابتي از مهمترين مسائلي
است که در اين زيرمحور صورت گرفته است.

 -3-2بررسي فعاليتهاي صورتگرفته در محور بهبود قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت
هدف از انجام مطالعات ارزيابي قابليت اطمينان ،اصالح و بهينهسازي طرحهاي توسعه شبکه و تعيين نقاط ضعف شبکه
موجود در جهت تداوم سرويسدهي به مشترکين ميباشد .در واقع مطالعات انجامشده در محور ارزيابي ،الزمه و پيشنياز توسعه
اقدامات موردنياز جهت بهبود قابليت اطمينان شبکه قدرت ميباشد .بر اساس مطالعات انجامشده ،مهمترين فعاليتهاي
صورتگرفته در سازمانها و کشورهاي مختلف در زمينه بهبود قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان بهصورت زير
دستهبندي نمود:
 مديريت دارايي پايش شبکه و وضعيت تجهيزات بازيابي خطا تعميرات و نگهداري طرحهاي خروج بهينه مديريت سمت مصرف پاسخگويي بار سيستمهاي اتوماسيون -مديريت اتفاقات
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 نصب تجهيزات مانيتورينگ نصب تجهيزات حفاظتي آموزش پرسنل جايابي اکيپ اتفاقات برنامههاي اضطراري خشکسالي ،زمينلرزه و شرايط بد آب و هوايي -سيستمهاي SCADA

 -3-2-1زيرمحور مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري
روشهاي بهينهسازي تعميرات و نگهداري ،سيستمهاي مديريت اتفاقات ،برنامههاي تعمير و نگهداري شامل تعميرات
اصالحي ،پيشگويانه و پيشگيرانه و به حالتهاي  CBM ،TBMو  ،RCMدر فضاي سنتي و تجديدساختار يافته ،مديريت
دارايي متاثر از روشهاي قيمتگذاري ،تاثير تعمير و نگهداري سيستم در افزايش طول عمر ،تعامل استراتژيهاي مديريت
دارايي با سيستمهاي  ،ITتنظيم خط مشيها و تخصيص فعاليتها و ارائه طرحهاي خروج بهينه از مهمترين فعاليتها و
حوزههاي تحقيقاتي اين زيرمحور ميباشند.
 -3-2-2زيرمحور سيستمهاي کنترلي نظارتي  SCADAو سيستمهاي اتوماسيون
مطالعات امکانسنجي سيستمهاي اتوماسيون ،بررسي انواع سيستمهاي اتوماسيون (شامل سيستم مانيتورينگ توزيع،
سيستم جمعآوري اطالعات و کنترل نظارتي توزيع ،سيستم جمعآوري اطالعات و کنترل خودکار توزيع و سيستمهاي
اتوماسيون توزيع هوشمند) ،نقش سيستمهاي ارتباطي و بسترهاي مخابراتي مناسب ،برنامهريزي سيستمهاي اتوماسيون ،نقش
اين سيستمها در مديريت انرژي و بهرهبرداري مناسب از شبکه ،اجراي مناسب سيستم اتوماسيون در سطوح مختلف شبکه
شامل اتوماسيون در سطح پست (شامل کنترل ولتاژ شينه ،کنترل جريان شينه ،کنترل جريان در ترانسفورماتورهاي موازي
پست ،جبرانسازي افت ولتاژ خط و بستن مجدد کليدها بهطور اتوماتيك) ،در سطح مشترکين (شامل قرائت کنتور مشترکين و
 ،)...در سطح فيدر (شامل مانيتورينگ و کنترل دستگاههاي قرارگرفته بر روي فيدرها) ،اجراي سيستمهاي اتوماسيون بهصورت
دستي ،نيمه اتوماتيك و کامالً اتوماتيك ،معماريهاي مختلف سيستمهاي اتوماسيون شامل ساختار نقطه به نقطه ،پست
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مرکزي و اتوماسيون متمرکز فيدر ،تجهيزات شبکه اتوماسيون شامل مراکز کنترل ،سيستمهاي  SCADAتوزيع RTU ،و
ديگر تجهيزات مخابراتي ،تحليل تماسهاي مشتريان ،فرمان تعمير و بازگرداندن سرويس ،تخمين ناحيه قطعشده ،برنامه
زمانبندي قطعي ،ارتباط با اتوماسيون توزيع ،مديريت قطعي ،تعيين مکان قطعي ،بازيابي توان ،مديريت پرسنل ،مديريت روش
سوييچينگ ،نمايش پوياي گرافيکي و محاسبات کيفيت توان مربوطه و استفاده از سيستمهاي خبره و فازي در اين سيستمها از
مهمترين فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي انجامشده در اين زيرمحور ميباشند.
 -3-2-3زير محور مديريت سمت تقاضا
پيادهسازي و امکانسنجي برنامههاي مختلف مديريت سمت مصرف ،مدلسازي انواع برنامههاي پاسخگويي بار ،پاسخگويي
بار بر مبناي قيمت (قيمتگذاري زمان مصرف ،قيمتگذاري لحظهاي ،قيمتگذاري پيك بحراني) ،پاسخگويي بار بر مبناي
تشويق (کنترل مستقيم بار ،نرخهاي قابلقطع /قطع محدود ،برنامههاي پاسخگويي بار اضطراري ،برنامههاي بازار ظرفيت،
برنامههاي مناقصه تقاضا /خريد قبلي ،برنامههاي بازار خدمات جانبي) ،تاثير برنامههاي سمت مصرف بر عملکرد شبکه و تغيير
شاخصهايي مانند تلفات ،قابليت اطمينان و رضايتمندي مشترکين ،بسترهاي الزم براي پيادهسازي اين برنامهها ،اولويتبندي
اين برنامهها ،فرهنگسازي و بررسي رفتار مصرفکنندگان مختلف براي شرکت در اين برنامهها ،هوشمندسازي شبکههاي
قدرت جهت پيادهسازي برنامههاي پاسخگويي بار ،تعيين ميزان حساسيت تقاضا ،مباحث مربوط به مديريت انرژي ،مميزي
انرژي و کارايي انرژي ،تجهيزات و تکنولوژيهاي تاثيرگذار (مانند ذخيرهسازهاي انرژي ،خودروهاي برقي ،ريزشبکهها ،منابع
توليد پراکنده و  ،)...پتانسيلسنجي برنامههاي مديريت سمت تقاضا ،امکانسنجي اين برنامهها در فضاي رقابتي و
تجديدساختاريافته و تاثير اين برنامهها بر پروفايل بار از مهمترين فعاليتهايي است که در اين زيرمحور انجام شده است.
 -3-2-4زيرمحور نصب تجهيزات مانيتورينگ و حفاظتي
مکانيابي بهينه کليدها ،برقگيرها ،سکسيونرها و نقاط مانور ،نصب ريکلوزرها ،نشانگرهاي خطا ،انواع تکنولوژيهاي مورد
استفاده و الزم در اين ادوات ،هماهنگي رلههاي حفاظتي ،شيوههاي نوين حفاظت در شبکههاي قدرت مانند حفاظتهاي
تطبيقي و حفاظت مبتني بر سيستمهاي چندعامله ،حفاظتهاي پشتيبان ،مباحث مربوط به رويتپذيري و کنترلپذيري شبکه،
تهيه نرمافزارهاي موردنياز در اين حوزه ،آشکارسازي خطاهاي رخداده در تجهيزات شبکه مانند ترانسفورماتورها و کابلها و
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مسائل مرتبط با هماهنگي حفاطتي موردنياز بعد از ورود منابع توليد پراکنده از مهمترين فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي
انجامشده در اين زيرمحور ميباشند.
 -3-2-5زيرمحور آموزش
آموزش نخستين گام در ايجاد فرهنگ و کاربرد يك دانش و ابزار است .برگزاري دورههاي مختلف آموزشي ،سمينارها،
کنفرانسها و ارائه جايگاه مطالعات قابليت اطمينان و مفاهيم آن ،آموزش پرسنل در برخورد با خاموشيها و غيره از مهمترين
فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي است که در اين زيرمحور صورت گرفته است.
 -3-2-6زيرمحور برنامههاي اضطراري
در مطالعات انجامشده در اين حوزه به بررسي اقدامات مورد نياز مانند آمادگي ،بهبود و نحوه بازيابي در مواجهه با
طوفانهاي سهمگين و شرايط آبوهوايي شبکه پرداخته ميشود .بررسي چالشهاي پيش روي مالکان و بهرهبرداران شبکه
قدرت در مواجه با چنين حوادثي و مسائل اقتصادي مرتبط با خرابي و قطعيهاي ايجاد شده از ديگر فعاليتهاي انجامشده اين
زيرمحور ميباشد.

 -3-3بررسي فعاليتهاي صورتگرفته در محور مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت
اطمينان
بررسي استانداردهاي مختلف موجود در حوزه قابليت اطمينان شبکه قدرت و معرفي روشهاي مختلف تنظيم پايايي از
مهمترين اهداف اين محور ميباشد .بر اساس مطالعات انجامشده ،مهمترين فعاليتهاي صورت گرفته در سازمانها و
کشورهاي مختلف در زمينه مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان بهصورت زير دستهبندي
نمود:
 هماهنگي قابليت اطمينان وضع قوانين و تدوين استانداردهاي مرتبط نظارت بر رعايت استانداردهاي وضعشده -مسائل زيستمحيطي
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 بررسي چالشهاي پيشرو در حوزه پايايي مديريت و تنظيم قابليت اطمينان آناليز و بررسي عملکرد سازمانهاي فعال -3-3-1زيرمحور مديريت و تنظيم قابليت اطمينان
در اينجا منظور از تنظيم ،1فرآيندي است که طي آن سازماني به نظارت و تدوين قوانين براي شرکتهاي تحت نظارت خود
ميپردازد .تنظيم ميتواند در رفتار محدوديت ايجاد کند ،تشويقهاي خوب يا بد در نظر گيرد و راه مداخالت سياسي را
تشخيص و کاهش ميدهد .هماهنگي قابليت اطمينان ،تعيين مدلهاي عملکردي ،روشهاي تنظيم قابليت اطمينان شامل
روشهاي مبتني بر هزينه (هزينه خدمات و نرخ بازگشت سرمايه) ،انگيزهاي و يا تشويقي و يا مبتني بر عملکرد (سقف درآمد،
سقف قيمت ،ياردستيك ،تعديل جزئي هزينه و تعديل جزئي نرخ بازگشت) ،روشهاي مهندسي و يا تحليل کارايي ،نحوه
پيادهسازي و زيرساختهاي الزم براي آنها ،بررسي تاثير آنها بر عملکرد شرکتهاي برق و همچنين قابليت اطمينان شبکه،
روشهاي کاهش ريسكهاي مرتبط با قابليت اطمينان مانند مباحث مرتبط با بيمه قابليت اطمينان ،حق بيمه ،سطح پوشش،
شناسايي ابزارهاي موجود جهت تنظيم کيفيت توان مانند استانداردهاي الزم ،تعيين هدف و معيارهاي الزم براي شرکتهاي
برق ،ارائه طرحهاي تشويقي قابليت اطمينان ،انتخاب شاخصهاي موردنياز براي ارزيابي شرکتها ،انتخاب مقادير هدف براي
شاخصها و انتخاب مدل انگيزشي مناسب براي دستيابي به مقادير هدفگذاري شده از مهمترين فعاليتها و حوزههاي
تحقيقاتي انجامشده در اين زيرمحور ميباشند.
 -3-3-2زيرمحور استانداردهاي قابليت اطمينان
تدوين استانداردهاي مختلف قابليت اطمينان در زمينههاي مختلفي مانند برنامهريزي شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع،
بهرهبرداري از شبکههاي قدرت ،فعاليتهاي تعمير و نگهداري ،مدلسازي ،اطالعات و ارزيابي ،حفاظت تجهيزات و
زيرساختها ،ارتباطات و بسترهاي مخابراتي ،آمادگي و بهرهبرداري مطلوب در شرايط اضطراري ،طراحي آرايش شبکه،
اتصاالت و کنترل سيستم و تدوين دستورالعملهاي موردنياز جهت سنجش و ارزيابي عملکرد سازمانها و مراکز اثرگذار بر
پايايي شبکه از مهمترين فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي است که در اين زيرمحور صورت گرفته است.
1- Regulation
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 -3-3-3زيرمحور سياستهاي حفاظت از محيط زيست
يکي از مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي سازمانهاي فعال در حوزه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ،سياستگذاري در
زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و افزايش استفاده از انرژيهاي پاك ميباشد.
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 4فصل چهارم :نظرات متخصصان و خبرگان در ترسيم بيانيه
اوليه چشمانداز توسعه پايايي در شبکه برق
مقدمه
براي ترسيم بيانيه اوليه چشمانداز توسعه پايايي در شبکه برق ،با يازده نفر از خبرگان اين حوزه به صورت مجزا
مصاحبههايي به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد و نظرات هر يك درباره سواالتي که در زير آورده شده اخذ گرديد.
در ادامه نظرات هر يك از خبرگان درباره سواالت مطرحشده به اختصار بيان ميگردد.
 .1برنامههاي آتي براي توسعه پايايي در کشور از نظر شما چيست؟ چه برنامههاي مدون شده و چه برنامههاي غير
مدوني ممکن است در ذهن مديران وجود داشته باشد؟
 .2با توجه به سياستهاي کالن کشور در زمينههاي مختلف و همچنين جهتگيريهاي کالن صنعت برق ،توسعه پايايي
را در راستاي اجراي کدام سند باالدستي و همچنين در راستاي دستيابي به کدام هدف عالي کشور ميدانيد؟
 .3مهمترين داليلي که کشور را مجاب ميکند در زمينه توسعه پايايي گام بردارد کدام است؟
 .4در برنامههاي آتي براي توسعه پايايي ،نقش توسعه دانش (توسعه روشها و الگوريتمهاي مطالعات پايايي) را پررنگتر
ميدانيد يا نقش اجراي فعاليتها (انجام فعاليتهاي پايه و اجراي صحيح آنها)؟
 .5به نظر شما چه شاخصهاي کمي و کيفي در چشمانداز پايايي بايد مورد توجه قرار گيرد؟
 .6در زمينه توسعه پايايي و با توجه به شاخصهاي تعريف شده بينالمللي چه جايگاهي را براي ايران در بين کشورهاي
منطقه ،کشورهاي جهان اسالم و يا در همه کشورهاي دنيا شايسته ميبينيد؟
 .7بنابر چشمانداز  ،1404در زمينه توسعه فناوريها ايران بايد کشور اول منطقه باشد .توسعه پايايي ميتواند در اين زمينه
کمکي به دستيابي به اين چشمانداز داشته باشد؟
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 .8چنانچه ايران در زمينه پايايي طي  10سال آينده توانمندي خود را ارتقا دهد آيا بازاري را براي در اختيار قراردادن اين
توانمندي براي ايران در بين کشورهاي همسايه و ديگر کشورها پيشبيني مينماييد؟ توان رقابت ايران در اين زمينه
را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
 .9چشمانداز پيشنهادي خود را در زمينه توسعه پايايي طي ده سال آينده در يك پاگراف تشريح نماييد.
متخصصان شبکه برق کشور که با هر يك به صورت مجزا مصاحباتي صورت گرفته است در جدول  1-4به ترتيب حروف
الفبا نشان داده شده است:
جدول  :1-4متخصصين و مديران صنعت برق موردمصاحبه جهت تعيين چشمانداز پايايي
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

نام مصاحبه شونده
جناب آقاي مهندس بهزاد
جناب آقاي دکتر حقيفام
جناب آقاي مهندس راعي
جناب آقاي دکتر رجبي مشهدي
جناب آقاي دکتر عليپور
جناب آقاي دکتر قاضيزاده
جناب آقاي دکتر قراگوزلو
جناب آقاي مهندس مقيمزاده
جناب آقاي مهندس مقيمي

سمت
معاون سابق برق و انرژي وزارت نيرو
عضو هيئتعلمي دانشگاه تربيت مدرس و عضو شوراي پايايي شبکه برق ايران
مديرکل دفتر برنامهريزي شبکه توانير و عضو شوراي پايايي شبکه برق ايران
معاونت راهبري شرکت مديريت شبکه برق ايران و عضو شوراي پايايي شبکه برق ايران
مديرکل دفتر فني و نظارت انتقال توانير
رئيس پژوهشگاه نيرو
معاون بازار برق مديريت شبکه
مدير پشتيباني بهرهبرداري و برنامهريزي مديريت شبکه
مدير دفتر نظارت بر توزيع توانير

در ادامه خالصهاي از نتايج مصاحبه با اين متخصصين آورده شده است.
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 -4-1جناب آقاي مهندس بهزاد
در اين بخش نکات مطرحشده توسط جناب آقاي مهندس بهزاد در مورد سواالت تعيين چشمانداز بهصورت خالصه در
جدول  2-4آورده شده است.
جدول  :2-4خالصه نکات مطرحشده توسط جناب آقاي مهندس بهزاد در مورد سواالت چشمانداز پايايي
موضوع

نکات مطرح شده

برنامههاي آتي توسعه پايايي

حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع بايد بهطور متوازن توسعه يابد ،زيرا اين سه بخش

بههمپيوسته است و بدون آن نگهداشتن قابليت اطمينان شبکه در حد استاندارد بسيار مشکل است.
توليد انرژي ميبايست متناسب با نيازهاي هر کشور باشد ،عقبافتادن توليد انرژي از

مصرف باعث از بين رفتن قابليت اطمينان شبکه و خاموشي ميشود.
پيشبيني شده است که ساالنه بايد بهطور ميانگين  5000مگاوات بهصورت اسمي به

ظرفيت شبکه برق اضافه شود و اين افزايش بايد بهموقع انجام گيرد.
ميبايست اقداماتي در زمينه کاهش مصرف و استانداردکردن مصرف انجام گردد.

هر چه توليد بيشتر و مصرف کمتر باشد ،قابليت اطمينان باالتر است البته بايد توجه

داشت که کاهش مصرف داراي حدي است و از اين روي بايد به افزايش توليد توسط دولت و بخش
خصوصي اهتمام ورزيده شود.
در سالهاي اخير کاهش سرمايهگذاري در زمينه توليد برق را شاهد بودهايم که

ميبايست به طريقي اين مشکل را رفع نمود.
بهوسيله انرژيهاي تجديدپذير توليد شبکه افزايش يابد.

استفاده از دستگاههاي مخصوص براي اطمينان شبکه به منظور کنترل فرکانس (کنترل

فرکانس از مسائل اساسي است).
کشور ايران ،رتبه 14ام توليد برق در دنيا را دارد که نشاندهنده بزرگي شبکه ايران است

و بايد توجه داشت که مشکالت با بزرگي شبکه نيز به صورت نمايي رشد ميکند و بايد همواره در
اين زمينه آماده بود.
قديميبودن سيستم ديسپاچينگ کشور و ضرورت بهروزرساني آن (البته خريد

دستگاههاي جديد در حال انجام است).
لزوم داشتن توجه ويژه به نيروي انساني ديسپاچينگ از جمله :استخدام بهصورت مرتب

از افراد باهوش و توانمند ،دادن آموزشهاي الزم به نيروي انساني هم در داخل و هم خارج ايران،
توجه به ساعت کار و فضاي کار مسئوالن ديسپاچينگ
توجه به مسئله ارتباط شبکه برق کشور با کشورهاي عراق و ترکمنستان و ديگر

کشورهاي همسايه و پيامدهاي آن
قديميبودن برخي نيروگاهها در کشور و توجيهناپذيربودن ادامه کار اين نيروگاهها به

لحاظ اقتصادي و ساخت نيروگاههاي جديد جهت جايگزيني آنها
بررسي دقيق تعيين نقاط جغرافيايي ساخت نيروگاههاي جديد

هر يك از مناطق در کشور بايد توان مديريت توليد و مصرف خود را داشته باشند و

ارتباط اين نواحي بايد به شکل خط ارتباطي ( )Tie-Lineباشد و انرژي مبادلهاي حدود صفر باشد.
اولويت سرمايهگذاري به احداث نيروگاههاي سيکل ترکيبي و تبديل نيروگاههاي گازي
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نکات مطرح شده
به سيکل ترکيبي باشد
وجود مشکل سوخترساني به نيروگاهها بهخصوص در زمستان و ضرورت ذخيره بهموقع

سوخت در نيروگاهها در قابليت اطمينان سيستم موثر است.
لزوم وجود  %10تا  %15ظرفيت ذخيره توليد ،که اين رقم در حال حاضر در تابستان

گاهي به نزديك صفر ميرسد و ميتواند مشکلآفرين باشد.
در حال حاضر تعميرات نيروگاهها به مدت هشت ماه از شهريور تا ارديبهشت صورت

ميگيرد که در صورت افزايش ظرفيت مازاد نيروگاهها اين تعميرات ميتواند در کل سال انجام
پذيرد.
صدور برق پر سود و پر منفعت ميباشد و ميتوان به خارج از کشور صادر کرد.

لزوم سرمايهگذاري در حوزههاي خطوط انتقال و شبکههاي توزيع برق مدرن و هوشمند

تجهيز شهرها به شبکههاي انتقال زير زميني با کانالهاي بتني ويژه

حضور شرکتهاي خصوصي در ساخت پستهاي مدرن

پستهاي مدرن به صورت  DISو  GISساخته شود و از فيبرنوري و خطوط انتقال با

ظرفيت انتقال باال استفاده گردد.
استفاده از سيستم انتقال  DCدر کشور

توجه به استفاده از تجهيزات الکترونيك قدرت در شبکههاي انتقال برق جهت استفاده

بهينه از ظرفيت خطوط و جلوگيري از گرفتگي خط
افزايش کيفيت شبکههاي انتقال به جاي افزايش کميت

توجه به جذب اصولي نيروي انساني و ارائه آموزشهاي الزم بعد از جذب


توسعه پايايي در راستاي اجراي کدام سند
باالدستي




چشمانداز  20ساله کشور
برنامهي طرح جامع تامين برق و انرژي

مهمترين دليل توسعه پايايي
در حوزه پايايي نقش توسعه دانش (توسعه
دانش و الگوريتمها) پر رنگتر است يا
نقش اجراي فعاليتها (انجام فعاليتهاي
پايه و اجراي صحيح آن)
شاخصهاي کمي و کيفي



برق زير ساخت تمام زير ساختها ميباشد.



هر دو به يك اندازه اهميت دارند.



اهميت بيشتر کميتهاي کيفي نسبت به کميتهاي کمي

جايگاه ايران در بين کشورهاي منطقه،
کشورهاي جهان اسالم و در بين تمام
کشورهاي دنيا

در منطقه حرف اول بايد توسط ايران زده شود.

ايران در حال حاضر رتبه  14توليد برق را دارد که تا سال  1404بايد به رتبهي دوازدهم

برسد و البته رتبه 10ام هم دور از ذهن نيست.

نقش پايايي در دستيابي به اهداف
چشمانداز  1404که ايران بايد در زمينه
توسعه فناوريها اول منطقه باشد
بازار پايايي ايران در بين کشورهاي
همسايه و ديگر کشورها در صورت ارتقا
توانمندي پايايي طي  10سال آينده


ميباشد.

پايايي نقش %100ي در توسعه فناوريها دارد زيرا بدون برق پايدار توسعهها بيمعني

-


چشمانداز پيشنهادي در زمينه توسعه پايايي

طي  10سال آينده


افزايش  2برابري ظرفيت نيروگاهي نسبت به مقدار فعلي
 50%افزايش در راندمان نسبت به مقدار فعلي
 50%کاهش در تلفات نسبت به مقدار فعلي
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 -4-2جناب آقاي دکتر رجبي مشهدي
در اين بخش نکات مطرحشده توسط جناب آقاي دکتر رجبي مشهدي بهزاد در مورد سواالت تعيين چشمانداز بهصورت
خالصه در جدول  3-4آورده شده است.
جدول  :3-4خالصه نکات مطرحشده توسط جناب آقاي دکتر رجبي مشهدي در مورد سواالت چشمانداز پايايي
موضوع

نکات مطرح شده

برنامههاي آتي توسعه پايايي

توسعه متوازن توليد ،انتقال و توزيع که محدوديتها در بخش کفايت توليد ،انتقال و

توزيع برطرف شود.
توسعه شبکههاي هوشمند که يکي از مزيتهاي آن به حداقل رساندن خاموشي و بهبود

قابليت اطمينان ميباشد.
به دليل کمبود منابع سه بخش توليد ،انتقال و توزيع به اندازه کفايت و متوازن رشد

نکردهاند .به عنوان مثال بايد  %20ظرفيت رزرو در توليد داشته باشيم که االن اين مقدار تقريبا صفر
است و گاهي حتي با کمبود نيز مواجهيم .لذا برطرفنمودن اين نقصها بايد در اولويت باشد.
توسعهي مناسب بخش انتقال به خصوص در کالن شهرها به دليل کمبود منابع

پيشرفت شبکههاي هوشمند


توسعه پايايي در راستاي اجراي کدام سند
باالدستي

در حال حاضر قابليت اطمينان به صورت تعهد سازماني و خودجوش ميباشد اما توسعه

پايايي در راستاي همه اسناد مرتبط با صنعت برق ميباشد.

مهمترين دليل توسعه پايايي



مييابد.
بحث مهمتر ،بحثهاي اجتماعي خاموشي و تعدد خاموشيها است که سبب کاهش

اعتماد به صنعت برق و دولت ميشود.

در حوزه پايايي نقش توسعه دانش (توسعه
دانش و الگوريتمها) پر رنگتر است يا
نقش اجراي فعاليتها (انجام فعاليتهاي
پايه و اجراي صحيح آن)

هر دو الزم و ملزوم يکديگر هستند اما بخش دانش از اولويت باالتري برخوردار است.

با دانش عميقتر ،بحث اجرا نيز ميتواند به درستي اجرا شود ،اما بدون دانش عميق اين

امر چندان ممکن به نظر نميرسد.
شبکههاي هوشمند در تمام وجوه موثر هستند


شاخصهاي کمي و کيفي در چشمانداز

شاخص ميزان خاموشي به ازاي هر مشترك در هر روز  2/5دقيقه ميباشد که در سال

اين رقم برابر ميشود با  800دقيقه که در مقايسه با کشورهاي پيشرفته که ميزان خاموشي به ازاي
هر مشترك  20دقيقه در سال است ،عدد بزرگي ميباشد .در اين زمينه  150تا  200دقيقه در سال
ميتواند براي کشور منطقي باشد.
ارزش خاموشي وجود ندارد ،در کشورهاي پيشرفته ارزش خاموشي  150تا  200برابر

قيمت برق است که پرداخت چنين مبلغي به مشترکان در داخل کشور از توان صنعت برق خارج
است
شاخص مهم ديگر تعداد خاموشيها ميباشد.


جايگاه ايران در بين کشورهاي منطقه،
کشورهاي جهان اسالم و در بين تمام
کشورهاي دنيا





رشد صنعت نيازمند برق مطمئن و پايدار است.
در صورت عدم پايداري برق سرمايهگذاري خارجي و داخلي درصنعت کشور کاهش

در حال حاضر وضع کشور در بين کشورهاي منطقه مناسب است.
در سطح بينالمللي فاصلهاي زيادي با کشورهاي پيشرفته داريم.
عدد خاموشيها تا  10سال آينده ميتواند يك چهارم شود.
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موضوع
نقش پايايي در دستيابي به اهداف
چشمانداز  1404که ايران بايد در زمينه
توسعه فناوريها رتبه اول منطقه باشد
بازار پايايي ايران در بين کشورهاي
همسايه و ديگر کشورها در صورت ارتقا
توانمندي پايايي طي  10سال آينده
چشمانداز پيشنهادي در زمينه توسعه پايايي
طي  10سال آينده
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نکات مطرح شده
قطعا پايايي برق در زمينه توسعه فناوريها کمكکننده ميباشد زيرا صنعت برق

زيرساختي ميباشد.



ارائه خدمات مهندسي
صدور برق با کيفيت باالتر



تامين برق مطمئن و اقتصادي

 -4-3جناب آقاي دکتر قاضيزاده
در اين بخش نکات مطرحشده توسط جناب آقاي دکتر قاضيزاده در مورد سواالت تعيين چشمانداز بهصورت خالصه در
جدول  4-4آورده شده است.
جدول  :4-4خالصه نکات مطرحشده توسط جناب آقاي دکتر قاضيزاده در مورد سواالت چشمانداز پايايي
موضوع

نکات مطرح شده

برنامههاي آتي توسعه پايايي


شبکه
انجام مطالعات پايايي به شکلي نظاممند و ساختاريافته بصورت برنامههاي مطالعاتي

روتين شبکه ،بهعنوان مثال ايجاد دستورالعملهاي مشخص ،تهيه نوعي گزارش ادواري و تحليل آن
تجهيز مجموعه به لحاظ دانشي و نيروي انساني به تکنيكهاي محاسباتي ،شاخصها و

تفسير شاخصها مسلطتر باشد
ايجاد يك نظام صالحيت حرفهاي در خصوص پايايي براي مشخصکردن سطح دانش

موردنياز شغلها
در کشور کيفيت دانشجو در مقياس جهاني بسيار باالست و کشور ميتواند طي  10سال

آينده در حوزه پايايي که زير شاخهاي از مطالعات سيستم ميباشد ،در دنيا سرآمد باشد.
ايجاد يك سامانه کارآمد در خصوص اطالعات پايايي شامل اطالعات حوادث و اتفاقات

توسعه پايايي در راستاي اجراي کدام سند
باالدستي

مهمترين دليل توسعه پايايي



اسناد نهضت نرمافزاري و سند توسعه فناوري در اين راستا هستند.

ارتقا شاخصهاي قابليت اطمينان باعث اقتصاديترشدن توليد برق و همچنين داشتن

زيرساخت قابلاتکا ميباشد.
صنعت برق زيرساخت زيرساختهاي حياتي است پس هنگامي که در مورد قابليت

اطمينان اين شبکه صحبت ميشود ،درواقع در مورد قابليت اطمينان زيرساخت زيرساختها صحبت
ميشود پس کشور حتما بايد در اين زمينه حساس باشد.
قطعي برق براي مصارف ديجيتال قابل تحمل نيست.

در صورت عدم وجود ابزار يا دانش کافي در حوزه قابليتاطمينان ،سرمايهگذاري

نامتجانس رخ خواهد داد و درواقع منابع مالي بهصورت بهينه هزينه نميشوند.
طراحي شبکه براي دستيابي به شاخص قابليت اطمينان بايد حداقل هزينه صورت بگيرد.
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موضوع

در حوزه پايايي نقش توسعه دانش (توسعه
دانش و الگوريتمها) پر رنگتر است يا
نقش اجراي فعاليتها (انجام فعاليتهاي
پايه و اجراي صحيح آن)

شاخصهاي کمي و کيفي در چشمانداز
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نکات مطرح شده
اين سوال به  3بخش تقسيم ميگردد

در اختيار داشتن ابزار دانش و مهارت
.1
ايجاد نظام مطالعات پايايي (مديريت پايايي) :طبق فرآيندهاي منظم مطالعات پايايي
.2
انجام گيرد ،نتايج درست در ايجاد سيستمها و يا برنامهريزي سيستمها به کار رگرفته شود.
سرمايهگذاري و سختافزار
.3
ميان سه دسته مذکور دسته دوم مهمترين ميباشد زيرا در اين مطالعات نقايص در مورد

دانش و ابزار آشکار ميشود و در پي رفع نواقص بر خواهيم آمد .اولويت بعدي دانش و ابزار ميباشد
و اولويت آخر مربوط به سختافزار و سرمايهگذاري خواهد بود.
چشمانداز را به سه زير حوزه چشمانداز از منظر سرمايهگذاري در شبکه ،چشمانداز از منظر مطالعات
پايايي و چشمانداز از منظر دانش و ابزار تقسيم ميکنيم.
سرمايهگذاريها بايد با اقتصاد کالن همخواني داشته باشد و به صورت بهينه

سرمايهگذاري شود.
استقرار يك نظام مديريت کارآمد در حوزه پايايي

در حوزه دانش و مهارت ظرفيت خوبي وجود دارد و ميتوان به بهترين کيفيت آموزش

داد.
ميتوان شاخصهايي از جنس "چند درصد از مطالعات سيستمي با مطالعات قابليت

اطمينان پشتيباني ميشود؟" تعريف نمود.
چه تعداد مطالعاتي که موضوعيت دارد انجام ميشود و مطالعات انجام شده چند درصد

کامل شده است؟
در مورد ابزار و دانش و مهارت چه تعداد از افراد تراز تخصصي الزم را تحصيل کردهاند.


جايگاه ايران در بين کشورهاي منطقه،
کشورهاي جهان اسالم و در بين تمام
کشورهاي دنيا

در حوزههاي مطالعات سيستم به طور عام و قابليت اطمينان به طور خاص ،کشور

ميتواند در  20سال آينده جزء کشورهاي تراز اول باشد و در افق  10ساله در تراز بينالمللي باشد.

نقش پايايي در دستيابي به اهداف
چشمانداز  1404که ايران بايد در زمينه
توسعه فناوريها رتبه اول منطقه باشد

شاخصهاي پايايي برق در ايران نسبت به بقيه حوزهها وضعيت بهتري دارد.

در حال حاضر با همين سطح از کيفيت پايايي برق ،باعث جذب سرمايه در حوزههاي

فناوري ميشود.
با صرف هزينه اندك در حوزه نظام مديريت پايايي و ابزار دانش در حوزه پايايي ميتوان

شاخصهاي اين حوزه را بهبود داد و نيازي به صرف هزينههاي کالن در سختافزارها نيست.
بايد در نظر داشت با افزايش شاخصهاي پايايي و قرارگرفتن در بين کشورهاي تراز

اول ،روحيه و غرور ملي افزايش يافته و اين روحيه ميتواند باعث توسعه در ساير فناوريها شود.

بازار پايايي ايران در بين کشورهاي
همسايه و ديگر کشورها در صورت ارتقا
توانمندي پايايي طي  10سال آينده

ميتوان به ارائهي خدمات مهندسي در حوزه قابليت اطمينان و ارائه ابزارهاي محاسباتي

که در کشور توليد ميشود در سطح جهاني پرداخت.

چشمانداز پيشنهادي در زمينه توسعه پايايي 
طي  10سال آينده


در حوزه دانش و ابزار پايايي با يك برنامه  10ساله به جايگاه رفيع در دنيا خواهيم رسيد.
در حوزه نظام مديريت پايايي به جايگاه قابل قبولي خواهيم رسيد.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
43
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز – چشمانداز و اهداف کالن

ويرايش اول ،آبان 1394

 -4-4جناب آقاي مهندس مقيمزاده
در اين بخش نکات مطرحشده توسط جناب آقاي مهندس مقيمزاده در مورد سواالت تعيين چشمانداز بهصورت خالصه در
جدول  5-4آورده شده است.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
44
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز – چشمانداز و اهداف کالن

ويرايش اول ،آبان 1394

جدول  :5-4خالصه نکات مطرحشده توسط جناب آقاي مهندس مقيمزاده در مورد سواالت چشمانداز پايايي
موضوع
برنامههاي آتي توسعه پايايي
توسعه پايايي در راستاي اجراي کدام سند
باالدستي
مهمترين دليل توسعه پايايي

نکات مطرح شده


سندي که در شوراي پايايي استفاده شود.

مباحث اقتصادي (اگر قادر باشيم قابليت اطمينان را دخيل کنيم ،فعاليتها به صورت

اقتصادي انجام خواهد شد)

در حوزه پايايي نقش توسعه دانش (توسعه
دانش و الگوريتمها) پر رنگتر است يا
نقش اجراي فعاليتها (انجام فعاليتهاي
پايه و اجراي صحيح آن)



اهميت بيشتر اجراييکردن فعاليتها و با در اولويت قراردادن بخش توليد و انتقال

شاخصهاي کمي و کيفي مورد توجه در
چشمانداز






شاخصهاي توليد LOLP1

شاخصهاي انتقال
شاخص دسترسپذيري
هزينههاي خاموشي




ايران به عنوان مرکز ديسپاچينگ اکو
رسيدن به فرکانس 50±0/1

جايگاه ايران در بين کشورهاي منطقه،
کشورهاي جهان اسالم و در بين تمام
کشورهاي دنيا
نقش پايايي در دستيابي به اهداف
چشمانداز  1404که ايران بايد در زمينه
توسعه فناوريها رتبه اول منطقه باشد
بازار پايايي ايران در بين کشورهاي

همسايه و ديگر کشورها در صورت ارتقا

توانمندي پايايي طي  10سال آينده
چشمانداز پيشنهادي در زمينه توسعه پايايي

طي  10سال آينده

ENS2

صادرات برق قابلاطمينان
صدور دانش به ديگر کشورها
بحث 3DGها و پراکندگي منابع در چشمانداز در نظر گرفته شود.

 -4-5جناب آقاي دکتر قراگوزلو
در اين بخش نکات مطرحشده توسط جناب آقاي دکتر قراگوزلو در مورد سواالت تعيين چشمانداز بهصورت خالصه در
جدول  6-4آورده شده است.

1- Loss Of Load Probability
2- Energy Not Supplied
3- Distributed Generation
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جدول  :6-4خالصه نکات مطرحشده توسط جناب آقاي دکتر قراگوزلو در مورد سواالت چشمانداز پايايي
موضوع

نکات مطرح شده

برنامههاي آتي توسعه پايايي

وجود مشکالت پايايي در کشور ،ازجمله قائم به فرد بودن آن بايد برطرف گردد ،در حال

حاضر با تغييرات افراد در اين حوزه تمامي پروژههايي که اين افراد به دنبال آن بودهاند ،تداوم
نمييابند و از نتايج آنها استفاده نميشود و افراد جديد کار خود را انجام ميدهند و اين نيز بهخاطر
عدم وجود برنامه در اين زمينه است.
هدف از تشکيل شوراي پايايي بايد فرهنگسازي توسعه پايايي در کشور و جا انداختن

مطالعات پايايي در سطح کشور باشد که اين امر در شوراي پايايي فعلي بهطور کامل صورت
نميپذيرد.
بايد عالوه بر شوراي پايايي ،در هر منطقه نيز شوراي پايايي منطقهاي برقرار شود.

ذيل کميته برنامهريزي شوراي پايايي ،سند برنامهريزي مادر آماده شده است که در آن

گفتهشده برنامهريزي بايد شامل چه مطالعاتي باشد ولي هنوز پيوست پايايي آن آماده و ابالغ نشده
است.

توسعه پايايي در راستاي اجراي کدام سند
باالدستي



اقتصاد مقاومتي

مهمترين دليل توسعه پايايي

مهمترين دليل توسعه پايايي تامين برق مطمئن با مالحظات اقتصادي است ،اما بهخاطر

مسائل مالي موجود در کشور ،در زمينه پايايي کار هدفمندي انجام نشده است.
مطالعات پايايي در کشور بايد بهصورت ساالنه انجام و بهصورت شفاف گزارش شود.

در شرکتهاي برق منطقه اي يا متولي خاصي در زمينه پايايي وجود ندارد و يا چند

متولي در اين حوزه فعاليت ميکنند که سبب بروز مشکالتي از قبيل ناهماهنگي بين بخشها شده
است.

در حوزه پايايي نقش توسعه دانش (توسعه
دانش و الگوريتمها) پررنگتر است يا
نقش اجراي فعاليتها (انجام فعاليتهاي
پايه و اجراي صحيح آن)

نقش توسعه دانش مهمتر است .در برقهاي منطقهاي بايد ابتدا افراد را متوجه کرد که

توسعه پايايي امري مهم براي کشور است و فرهنگسازي مناسبي صورت پذيرد.
بايد ابتدا براي برقمنطقهايها بحث توسعه دانش صورت پذيرد و سپس از آنها انجام

فعاليتهاي مرتبط با پايايي خواسته شود .عالوه بر موارد ذکرشده بايد بعد از مدتي از برق
منطقهايها بهصورت اجباري توسعه دانش و اجراي فعاليتها را خواست و به آنها ابالغ نمود.
يکي از مشکالت پايايي در برق منطقهايها اين است که يا داده ندارند و يا روش اجرا و

ابزار در اختيار ندارند که به يکي از اين داليل فعاليتهاي پايايي را انجام نميدهند.
در کشور بايد هر دو يا سه سال يكبار ،مطالعات خاموشي صورت پذيرد ،بدينمنظور بايد

ارزش خاموشي در کشور محاسبه شود .دليل عدم مطالعه در زمينه خاموشي نيز اين است که هدف
وزارت نيرو اين است که به هيچ وجه نبايد خاموشي وجود داشته باشد .درصورتيکه ميتوان همانند
بسياري از کشورها در زمانهايي با توافق مشترك خاموشي وجود داشته باشد .به عنوان نمونه در
برخي از کشورها با مشترکين قراردادهايي منعقد ميشود که در مواقعي برق را قطع ميکنند و به
همين دليل فقط به سراغ احداث نيروگاه جديد نميروند.


شاخصهاي کمي و کيفي مورد توجه در
چشمانداز
جايگاه ايران در بين کشورهاي منطقه،

Black out

مقدار و بازه خاموشي

ميزان افت ولتاژ

محدوده تغييرات فرکانس (نظر مديران صنعت برق اين مورد است( ).چشمانداز  50مثبت

و منفي )0/1
-
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نکات مطرح شده

موضوع
کشورهاي جهان اسالم و در بين تمام
کشورهاي دنيا
نقش پايايي در دستيابي به اهداف
توسعه پايايي سبب توسعه صنعت برق ميشود و اين مورد نيز سبب دستيابي به اين

چشمانداز  1404که ايران بايد در زمينه
چشمانداز ميشود.
توسعه فناوريها رتبه اول منطقه باشد
بازار پايايي ايران در بين کشورهاي
توان رقابت سخت است .براي اينکه ايران هاب انرژي در منطقه باشد بايد قابليت

همسايه و ديگر کشورها در صورت ارتقا
اطمينان شبکه را باال برد.
توانمندي پايايي طي  10سال آينده
درصورتيکه در تمامي مطالعات برنامهريزي در شبکه برق مطالعات پايايي جايگاهي
چشمانداز پيشنهادي در زمينه توسعه پايايي 
طي  10سال آينده
داشته باشد ،به جاي خوبي رسيده ايم (فرهنگسازي پايايي ،ابزارهاي پايايي و دادههاي پايايي)

 -4-6جناب آقاي مهندس راعي
در اين بخش نکات مطرحشده توسط جناب آقاي مهندس راعي در مورد سواالت تعيين چشمانداز بهصورت خالصه در
جدول  7-4آورده شده است.
جدول  :7-4خالصه نکات مطرحشده توسط جناب آقاي مهندس راعي در مورد سواالت چشمانداز پايايي
موضوع
برنامههاي آتي توسعه پايايي
توسعه پايايي در راستاي اجراي کدام سند باالدستي
مهمترين دليل توسعه پايايي
در حوزه پايايي نقش توسعه دانش (توسعه دانش و
الگوريتمها) پر رنگتر است يا نقش اجراي
فعاليتها (انجام فعاليتهاي پايه و اجراي صحيح
آن)
شاخصهاي کمي و کيفي مورد توجه در چشمانداز
جايگاه ايران در بين کشورهاي منطقه ،کشورهاي
جهان اسالم و در بين تمام کشورهاي دنيا
نقش پايايي در دستيابي به اهداف چشمانداز 1404
که ايران بايد در زمينه توسعه فناوريها رتبه اول
منطقه باشد
بازار پايايي ايران در بين کشورهاي همسايه و ديگر
کشورها در صورت ارتقا توانمندي پايايي طي 10
سال آينده
چشمانداز پيشنهادي در زمينه توسعه پايايي طي 10
سال آينده

نکات مطرح شده
 شاخص مهم در زمينه پايايي خاموشي است.
 تاکيد بر لزوم خاموشي در بخش مصارف خانگي برق و اينکه بايد به سمتي
برويم که به جاي خاموشي صنايع کشور حتما در مصارف خانگي خاموشي داشته
باشيم.
 سياست واحدي در زمينه پايايي در کشور وجود ندارد و همه سياستها
کوتاهمدت و با توجه به نظرات افراد مختلف است.
 با توجه به روند موجود کشور براي توسعه پايايي ،فعاليتهاي آتي در زمينه
توسعه شبکه برق کشور صرفا بايد در ساختن نيروگاهها خالصه شود ،و يا اينکه بايد
رويه موجود را تغيير داد.
 بايد ابتدا ارزش خاموشي در بخشهاي مختلف محاسبه شود ،سپس براساس
ارزش خاموشي به بخشهاي مختلف خاموشي داد (روستا ،شهر ،صنعت و )....
 يکي از مشکالت شبکه برق دنبالهروي از مصرفکنندگان است و براساس
مصرف آنها نيروگاه ساخته ميشود و اين که بايد به هر قيمتي به مردم برق رساند
کامال غلط است و بايد حتما در مواقعي خاموشي داد.
 با توجه به وضعيت شبکه و هزينه هاي باالي احداث نيروگاه و تاسيسات
مرتبط براي انتقال توان به مراکز مصرف ضروري است مباحث مربوط به مديريت
مصرف و همچنين مديريت سمت تقاضا بهصورت جدي پيگيري و مورد اقدام قرار
گيرد.
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 -4-7جناب آقاي دکتر حقي فام
در اين بخش نکات مطرحشده توسط جناب آقاي دکتر حقيفام در مورد سواالت تعيين چشمانداز بهصورت خالصه در
جدول  8-4آورده شده است.
جدول  :8-4خالصه نکات مطرحشده توسط جناب آقاي دکتر حقيفام در مورد سواالت چشمانداز پايايي
نکات مطرح شده

موضوع






برنامههاي آتي توسعه پايايي

چند جنبه در توسعه پايايي در کشور بايد مورد توجه باشد.
تهيه پايگاه داده اطالعات
تربيت نيروي انساني که وظيفه حفظ پايايي در شرکتهاي برق را داشته باشند.
مطالعات پايايي بايد همزمان با مطالعات بهرهبرداري و برنامهريزي صورت بگيرد.
بايد ابزارهاي مطالعاتي مشخص شود.

توسعه پايايي در راستاي اجراي کدام سند
باالدستي



تامين مطمئن انرژي و در نتيجه اقتصاديبودن تامين انرژي

مهمترين دليل توسعه پايايي




مهمترين دليل توسعه پاياي مسائل اقتصادي است.
هزينههاي خاموشي درحال افزايش است.

در حوزه پايايي نقش توسعه دانش (توسعه
دانش و الگوريتمها) پر رنگتر است يا
نقش اجراي فعاليتها (انجام فعاليتهاي
پايه و اجراي صحيح آن)

بايد به هر دو حوزه توجه شود ولي اجراي فعاليتها اهميت بيشتري دارد.

دانش موجود در کشور مناسب است و فقط بايد به دانش موجود عمق بخشيده شود.

بدين منظور بايد از کتابهاي کالسيك پايايي فاصله گرفته و همچنين دانش به سمت عمل سوق
داده شود (از طريق واحدهاي جديد درسي و يا دورههاي تخصصي صنعتي)

شاخصهاي کمي و کيفي مورد توجه در
چشمانداز

الزم است شاخصهاي موجود بينالمللي بهخصوص براي صنعت به خوبي تعريف شود.

شاخصها ميتواند در سه بخش توزيع ،انتقال و توليد باشد.
توزيع SAIFI :و  ،SAIDIانتقال ENS :يا  ،LOEتوليدLOLE :


جايگاه ايران در بين کشورهاي منطقه،
کشورهاي جهان اسالم و در بين تمام
کشورهاي دنيا
نقش پايايي در دستيابي به اهداف
چشمانداز  1404که ايران بايد در زمينه
توسعه فناوريها رتبه اول منطقه باشد
بازار پايايي ايران در بين کشورهاي
همسايه و ديگر کشورها در صورت ارتقا
توانمندي پايايي طي  10سال آينده



از نظر علمي ميتوان سهم باالتري را از دنيا بدست آورد.

در سند چشمانداز ،ايران بايد در زمينه اقتصادي رتبه اول منطقه باشد ،براي اين امر

خاموشي بايد در کمترين حد ممکن به لحاظ اقتصادي باشد .بنابراين بايد پايايي توسعه يابد.


کشور ما ميتواند نقش پايابودن انرژي در منطقه را ايفا کند و هاب انرژي منطقه باشد.


چشمانداز پيشنهادي در زمينه توسعه پايايي 
طي  10سال آينده



ايجاد سبكهاي جديد آموزشي و کتاب بهطوريکه در دنيا فقط تعقيب کننده نباشيم.
متوليان مختلف پايايي در قسمتهاي مختلف صنعت تشکيل يك سازمان بدهند
بايد پايايي را قيمتگذاري کنيم يعني بايد از کاالي خدماتي به کاالي تجاري برسانيم
در صنعت بايد آموزشهاي حرفهاي انجام شود.
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 -4-8جناب آقاي مهندس مقيمي
در اين بخش نکات مطرحشده توسط جناب آقاي مهندس مقيمي در مورد سواالت تعيين چشمانداز بهصورت خالصه در
جدول  9-4آورده شده است.
جدول  :9-4خالصه نکات مطرحشده توسط جناب آقاي مهندس مقيمي در مورد سواالت چشمانداز پايايي
موضوع

نکات مطرح شده

برنامههاي آتي توسعه پايايي

 از اواخر سال  82روشهايي براي جمعآوري اطالعات و حوادث و صحتسنجي اطالعات تکليف
شد که ميبايست دنبال و بهروز گردد.
 در بخش توزيع توانير کميسيون عالي قابليت اطمينان شامل سه کميته فعال شده است (کميته
ديسپاچينگ ،کميته نگهداري ،کميته آموزش) که کميتههايي در ادامه بايد به اين کميسيون عالي
افزوده شود تا بتوان فعاليتهاي مرتبط با پايايي را بهتر پيگيري نمود .در اين کميتهها با توجه به
سياستگذاري ،جلساتي برگزار ميشود و کارگروههاي تخصصي داخلي وجود دارند که برنامههاي
تاييدشده زا با تعيين مشاور ،انجام ميدهند .در ادامه چنين رويههايي بايد گسترش و توسعه يابد.

توسعه پايايي در راستاي اجراي کدام سند
باالدستي

 برنامه هاي کلي و عملياتي صنعت برق (وزارت نيرو)
 برنامه پنجساله توسعه

مهمترين دليل توسعه پايايي

 نوع ديدگاه ،تفکر و برخورد مردم تغيير نموده است .در گذشته اوالً صرف وجود برق و روشنايي
مالك مردم بوده است ولي امروزه با پيشرفتت تکنولوژيهاي مختلف که نياز به برق با کيفيت
بهتر دارند ،سطح توقع مردم از پايايي برق افزايش يافته است.
 جايگاه ايران به لحاظ پايايي شبکه برق در مقايسه با ديگر کشورها و جلوگيري از عقبماندگي
کشور در اين زمينه

در حوزه پايايي نقش توسعه دانش (توسعه
دانش و الگوريتمها) پر رنگتر است يا
نقش اجراي فعاليتها (انجام فعاليتهاي
پايه و اجراي صحيح آن)

 هر دو داراي اهميت ميباشند و ميبايست ،در دانشگاهها دانش توسعه يافته و دانشجويان خبره
تربيت شوند و سپس در صنعت از آنها براي پيشبرد کارها استفاده شود .مهم اين است که در
دانشگاه ،نياز صنعت تدريس گردد تا هماهنگي الزم ايجاد گردد.

شاخصهاي کمي و کيفي مورد توجه در
چشمانداز

 شاخصهاي بکارگرفته شده در ساير کشورها از قبيل انرژي تأميننشده يا مدت زمان خاموشي

 -4-9جناب آقاي دکتر عليپور
در اين بخش نکات مطرحشده توسط جناب آقاي دکتر عليپور در مورد سواالت تعيين چشمانداز بهصورت خالصه در جدول
 4-10آورده شده است.
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جدول  :10-4خالصه نکات مطرحشده توسط جناب آقاي دکتر عليپور در مورد سواالت چشمانداز پايايي
موضوع

نکات مطرح شده

برنامههاي آتي توسعه پايايي

 در حال حاضر مطالعات قابليت اطمينان به صورت ايدهآل انجام نميشود و تنها به مشکالت
روزمره پرداخته ميشود و به جنبه بهرهبرداري آن توجه نميشود.
 در حال حاضر توسعه شبکه بر اساس قابليت اطمينان نيست ،چرا که نيازهاي فعلي شبکه بسيار
زياد است .ميبايست حتي فعاليتهاي روزمره را با درنظرگرفتن قابليت اطمينان انجام داد.
 يکي از محورهاي نقشهراه توسعه صنعت برق بحث قابليت اطمينان است که در آن قابليت
اطمينان از دو جنبه بهرهبرداري و برنامهريزي ديده ميشود .در ده سال آينده اگر مشکالت جاري
برطرف شود ،بايد به سمت افزايش پايايي ،پايداري و کيفيت توان رفت.

توسعه پايايي در راستاي اجراي کدام سند
باالدستي
مهمترين دليل توسعه پايايي
در حوزه پايايي نقش توسعه دانش (توسعه
دانش و الگوريتيمها) پر رنگتر است يا
نقش اجراي فعاليتها (انجام فعاليتهاي
پايه و اجراي صحيح آن)
شاخصهاي کمي و کيفي مورد توجه در
چشمانداز
جايگاه ايران در بين کشورهاي منطقه،
کشورهاي جهان اسالم و در بين تمام
کشورهاي دنيا
نقش پايايي در دستيابي به اهداف
چشمانداز  1404که ايران بايد در زمينه
توسعه فناوريها رتبه اول منطقه باشد
بازار پايايي ايران در بين کشورهاي
همسايه و ديگر کشورها در صورت ارتقا
توانمندي پايايي طي  10سال آينده

 توسعه پايايي در راستاي نقشهراه توسعه صنعت برق ميباشد.
 تمام صنايع و مصرفکنندگان وابسته به برق هستند و برق به مانند اکسيژن براي جامعه
ميباشد .پس بايد برق بدون وقفه و خاموشي در اختيار مردم قرار گيرد.
 از منظر اقتصادي نيز براي برخي از صنايع بزرگ ،پايايي برق از اهميت بااليي برخوردار است.
 هر دو يعني هم توسعه دانش و هم اجراي فعاليت ها مهم است.
 نکته اي که در اينجا مهم است بايد با توجه به دانشي که در دنيا وجود دارد ،شبکه به سمت توليد
پراکنده و استفاده از  DGسوق پيدا کند.
 قابليتهاي اطمينان شاخص هاي زيادي دارد .بحث اين است که قابليت اطمينان بايد به مشترك
برق مطمئن و برق با کيفيت بدهد.
 با توجه به گستردگي که کشور ما دارد و همچنين آب و هواي مختلف کشور ،پايايي ما بايد در حد
مطلوبي باشد و در کشور بايد شاخصي تعريف گردد و در اين شاخص ايران در بين کشورهاي
منطقه بهترين باشد.
 بايد بحث محيط زيست نيز بهطور جدي پيگيري شود .در اين زمينه صادرات برق از انرژيهاي
فسيلي در بعضي از مناطق براي محيط زيست کشور ضرر دارد و بهتر است انجام نشود.
 در بحث نرم افزار پايايي ،ايران بايد خودکفا باشد ،چون ميتواند ارزش افزوده بااليي براي کشور
داشته باشد.
 بله .اگر ايران بتواند هاب منطقه باشد ،به اين معني که در منطقه تاثيرگذار باشد اين امکان وجود
دارد که اگر کشوري به برق ايران نيازمند است ،ملزم به استفاده از تجهيزات داخلي ايران شود.

 در چشمانداز پايايي عالوه بر توسعه پايايي ،بايد به بحث مديريت مصرف و تلفات نيز پرداخته
شود .همچنين چشمانداز بايد بهگونهاي باشد حرکت به سمت شبکه هوشمند را در خود داشته
باشد.
چشمانداز پيشنهادي در زمينه توسعه پايايي
طي  10سال آينده
 ميبايست طي يك بررسي يا پروژه نقطه بهينهاي براي ده سال آينده کشور در چشمانداز پايايي
تعيين شود و يا متوسط کشورهاي اروپايي در نظر گرفته شود.
 رشد مصرف در کشور بسيار باالست و حتما بايد در چشمانداز پايايي در نظر گرفته شود.
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 5فصل پنجم :جمعبندي و بيانيه چشمانداز توسعه پايايي در
شبکه برق ايران
مقدمه
در اين بخش با توجه به نظرات خبرگان و مديران صنعت برق در حوزه پايايي ،و با استفاده از اسناد باالدستي و ملزومات
ايجادشده توسط اين اسناد در تهيه نقشهراه ،بيانيه چشمانداز پايايي تهيه ميگردد.

 -5-1جمعبندي نظرات خبرگان و اسناد باالدستي و بيانيه چشمانداز
براي ارائه بيانيه اوليه چشمانداز با توجه به ادبيات چشماندازپردازي که در فصل اول اين گزارش بدان اشاره گرديد،
ميبايست پس از بررسي اسناد باالدستي ،الزامات هر يك از اين اسناد براي توسعه پايايي در شبکه برق ايران مشخص گردد که
اين الزامات بهصورت خالصه عبارت است از:
 دستيابي به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فنآوري در سطح منطقه
 برخورداري از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فنآوري ،متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در
توليد ملي
 بهينهسازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها ،کاهش اتالف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت
 توسعه کاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي کشور
 ايجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيستمحيطي
 دستيابي به رتبهي اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه
 اولويتدادن به افزايش بهرهوري در توليد ،انتقال و توزيع انرژي
 ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد انرژي
 توسعه سامانه هوشمند شبکه برق
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 بهبود فضاي کسب و کار ،توسعه خصوصيسازي و گسترش مشارکت و ارتقاء توانمندي بخشهاي خصوصي و
تعاوني در حوزه برق و انرژي
 ارزيابي پايايي و تحليل حوادث عمده شبکه برق کشور
 بهبود چرخه اطالعات پايايي و نظارت بر اجراي مقررات پايايي در صنعت برق کشور
 برنامهريزي حفظ و تامين پايايي شبکه برق کشور
 تصويب و بازنگري مقررات ناظر بر مديريت پايايي شبکه برق کشور
با توجه به الزامات اسناد باالدستي و همچنين برنامهها و سياستهاي ساير کشورها و نظرات متخصصين دانشگاهي و
صنعتي در زمينه اهداف و چشمانداز ايران در زمينه توسعه پايايي ،چشمانداز توسعه پايايي پس از ارائه توضيحاتي در خصوص
بندهاي آن به شرح ذيل بيان ميگردد:
در مراجع مختلف علمي از چهار مؤلفهي ايمني و امنيت باال ،بهرهور ،داراي پايايي و قابليت اطمينان باال و سازگار با محيط
زيست به عنوان شاخصههاي يك شبکه برق آرماني نام برده ميشود .در جهتگيريهاي کالن شبکه برق کشور نيز به اين
چهار عامل توجه جدي گرديده است .از آنجا که توسعه پايايي در شبکه برق ميتواند در بهبود شاخصهاي ارتقا ايمني ،پايا،
پايدار و هماهنگ با محيط زيست موثر واقع شود ،لذا توسعه اين موضوع در ده سال آينده ميبايست مورد توجه ويژه قرار گيرد.
از طرف ديگر با توجه به مطالعات انجامشده و نظرات متخصصين کشور و مديران وزارت نيرو ،در زمينه پايايي توجه به چند
نکته بسيار حائز اهميت است .اوال در توسعه پايايي در شبکه برق انجام مطالعات در اين حوزه و داشتن تفکر پاياييمحور در بين
همه سياستگذاران کشور بسيار ضروري است تا حدي که در صورت عدم توجه به اين نکته ،عمال توسعه پايايي در هيچ
کشوري قابل تحقق نخواهد بود .ثانيا از طرفي بايستي در کشور نظامي واحد و مستقل با تکيه بر دانش وجود داشته باشد و
تمامي فعاليتهاي حوزه پايايي در کشور را رصد کرده و مديريت نمايد .ثالثا جهت پيادهسازي پايايي در شبکه برق الزم است در
کنار توجه به نيروي انساني کارآمد و با دانش روز دنيا ،از تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري در اين حوزه کمال استفاده را کرد
و از تجربيات ساير کشورها استفاده نمود .عالوه بر موارد فوقالذکر درصورتيکه تمامي شرايط براي توسعه پايايي در کشور
محقق گردد ،بدون آموزش نيروي انساني کارآمد براي ارائه خدمات فني و مهندسي در زمينه پايايي ،توسعه اين امر در هيچ
کشوري قابل تحقق نيست
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با توجه به مطالب فوقالذکر ،نظرات خبرگان و اسناد باالدستي ،چشمانداز توسعه پايايي در شبکه برق کشور پس از بحث در
کميته راهبري به شرح ذيل است:

با اتکال به خداوند متعال و به منظور زمينهسازي براي بهبود سطح زندگي مردم در بعد تامين
برق و دستيابي به شبکهاي ايمن ،مطمئن ،پايدار و هماهنگ با محيط زيست ،صنعت برق کشور
در حوزه پايايي در افق  1404صنعتي است:


مبتني بر تفکر "پايايي محور" در سياستگذاريها و تصميمگيريها



برخوردار از نظام سياستگذاري و مديريت پايايي قدرتمند ،مستقل و دانشمحور



بهرهمند از تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري و همچنين دانش موردنياز جهت انجام
مطالعات پايايي



داراي نيروي انساني کارآمد جهت ارائه خدمات فني و مهندسي مرتبط با پايايي در شبکه
قدرت

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
53
فاز  :3تدوين ارکان جهتساز – چشمانداز و اهداف کالن

ويرايش اول ،آبان 1394

نتيجهگيري
در اين گزارش با درنظرگرفتن اسناد باالدستي و همچنين مطالعات تطبيقي انجامشده پرسشنامهاي تهيه گرديد و با خبرگان
و مديران صنعت برق مصاحبههايي صورت گرفت تا با استفاده از نظرات آنان چشمانداز پايايي در شبکه برق ايران ،تهيه گردد.
بيانيه چشمانداز پايايي تهيهشده بر چهار محور زير استوار است:


تفکر "پايايي محور" در سياستگذاريها و تصميمگيريها



نظام سياستگذاري و مديريت پايايي قدرتمند ،مستقل و دانشمحور



تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري و دانش موردنياز جهت انجام مطالعات پايايي



نيروي انساني کارآمد
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مقدمه
يکي از مهمترين حوزههاي تحقيقاتي در صنعت برق ،پايايي (قابليت اطمينان) شبکه بوده که با گسترش و توسعه اين
صنعت ،لزوم توجه به آن به عنوان يک فاکتور مهم در کيفيت بهرهبرداري بيش از پيش احساس ميشود .در همين راستا در
ايران هم فعاليتهاي قابل توجهاي در اين زمينه در سطوح دانشگاهي و مراکز پژوهشي در حال انجام بوده و يا انجام گرفته
است .يکي از مهمترين اين فعاليتها ،طرح تفاهم نامه همکاري بين شرکت مادر تخصصي توانير و پژوهشگاه نيرو با عنوان
طراحي و استقرار سامانه ملي پايايي شبکه برق ايران بوده که به اين پژوهشگاه محول گرديده است .بر اين اساس ،گروه
مطالعات سيستم پژوهشگاه نيرو ،در نخسين گام اين طرح در صدد جمعآوري يک بانک اطالعاتي جامع از پتانسيلها و
ظرفيتهاي موجود در اين حوزه از صنعت برق ميباشد تا در مراحل بعدي و در محورهاي مختلف مرتبط به حوزه قابليت
اطمينان با مديريتهاي موثر اين پتانسيلها در پيادهسازي اين طرح گام بردارد.
در اين گزارش با جستجوي جامع انجام شده ،ليستي از افراد و يا شرکتهاي فعال در اين عرصه ارائه گرديده است.
جستجوي انجامشده شامل سه فصل اصلي بوده که فصل اول شامل بررسي مقاالت مطرحشده در کنفرانسها ،همايشهاي
داخل کشور و يا مقاالت چاپشده در مجلههاي معتبر خارج از کشور ميباشد و در بخش آخر اين فصل به بررسي اجمالي از
فعاليتهايي انجامشده پرداخته ميشود .در فصل دوم اين گزارش ،پاياننامههاي انجامشده در زمينه قابليت اطمينان شبکه برق
ايران مورد بررسي قرار گرفته است که اطالعات تکميلي اين فصول و زيربخشهاي آن شامل اطالعات جامعتري از جمله
عناوين تحقيق انجام گرفته ،سال انتشار ،اطالعات نويسندگان و ساير اطالعات جزئيتري بوده که در پيوست اين پروژه ارائه
شده است .همچنين اين فصل شامل بررسي تفکيکي حوزه فعاليتي افراد فعال در عرصه قابليت اطمينان شبکه ميباشد.
همچنين در فصل سوم اين گزارش ،فعاليتهاي انجام شده توسط شرکتهاي خصوصي و دولتي و مراکز دانشگاهي مورد
بررسي قرار گرفته است .در فصل چهارم اين گزارش ،نرمافزار پايگاه داده تهيهشده براي ظرفيت تخصصي پايايي در کشور
معرفي ميگردد.
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 1فصل اول :بررسي مقاالت ثبت شده در زمينه قابليت اطمينان
مقدمه
همانطور که پيشتر اشاره شد ،براي تهيه ليست جامعي از افراد ،شرکتها ،سازمانهاي متخصص در زمينه پايايي شبکه
برق کشور دامنههاي مطرح شده در شکل  1-1به عنوان محورهاي اصلي جستجو پيشنهاد شده است .همانطور که در اين
شکل مشاهده ميشود ،دامنه جستجو شامل  5بخش؛ مقاالت کنفرانسهاي داخلي ،مجالت معتبر ،پاياننامهها ،جستجوي
عمومي با موتورهاي جستجوي اينترنتي ،و بررسي فعاليت شرکتها و مراکز علمي فعال در عرصه پايايي صنعت برق ميباشد.
در اين فصل که شامل دو بخش اصلي خواهد بود ،مقاالت مطرحشده در کنفرانسهاي داخلي و مجالت خارجي در هر دو حوزه
توليد ،و انتقال و توزيع مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
امنه ج

ش ر ت ا و م را

و

ج

و ع وم

و

ا ان امه ا

شكل  :1-1امنه ج

 -1-1بر س مقاالت ثبت شده

نفرا

و ال ا
اج

او

نفرا

ا

و

اش ا

ا ل

در بررسي مقاالت مطرحشده در کنفرانسها و همايشهاي داخلي ،بيشترين اثر مربوط به  16کنفرانس و همايش بوده که
در شکل  2-1نمايش داده شده است.
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شكل  :2-1نفرا

ا مطرح

امنه ج

(

و

عالوه بر موارد مطرحشده در شکل  ،2-1همايشها و کنفرانسهاي ديگري هم مورد بررسي قرار گرفته که سهم نسبتا
کوچکي از کل آثار مطرحشده در اين بخش را به خود اختصاص دادهاند که عبارتند از:
کنفرانس بينالمللي ساالنه انرژي پاك ( 2دوره)
کنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي
کنفرانس ملي صنعت نيروگاههاي حرارتي ( 3دوره)
کنفرانس ملي مهندسي و مديريت زيرساختها
کنفرانس نيروگاههاي برق ( 5دوره)
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همايش ملي برق و کامپيوتر جنوب ايران
همايش منطقهاي مهندسي برق
کنفرانس پايش وضعيت و عيبيابي ( 5دوره)
همايش کيفيت و بهرهوري در صنعت برق ( 5دوره)
کنفرانس ملي نيروگاههاي آبي کشور ( 2دوره)
همايش ملي انرژي باد و خورشيد ( 2دوره)
کنفرانس ملي نگهداري و تعميرات ( 3دوره)
فصلنامه فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس
کنفرانس سراسري بهينهسازي مصرف انرژي
مجله انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران
مجله کيفيت و بهرهوري صنعت برق ايران
نشريه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران
همايش ملي سوخت ،انرژي و محيط زيست
در بخشهاي آتي نتايج تحليلي اين دادهها در حوزههاي توليد و يا انتقال و توزيع با جزئيات بيشتر مورد بررسي قرار خواهد
گرفت.
 -1-1-1تحلي ل مقاالت نفرا

ا

ا ل

قابليت اط ي نان

حوزه ا قال و توز ع

همانطور که گفته شده و در شکل  2-1نشان داده شده است ،در بررسي مقاالتي که در کنفرانسهاي داخلي در مورد
قابليت اطمينان در حوزه انتقال و توزيع مطرح شده است 16 ،کنفرانس و همايش مورد بررسي قرار گرفتهاند که در مجموع 971
اثر ثبت شده است .الزم به ذکر است که تعداد کل مقاالت شامل  346اثر بوده که با احتساب هر اثر با چندين نويسنده
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بهصورت جداگانه ،اين رقم به  971مقاله شامل نويسندهي متفاوت و يا عنوان متفاوت خواهند بود .بر اين اساس مشهود است
که هر مقاله به طور تقريبي شامل  3نويسنده است.
در تشريح جزئيات اين مقاالت جداولي به پيوست اين گزارش ارائه شده که مفصالً شامل اطالعات کاملي از اين آثار با ذکر
عنوان اثر ،سال انتشار ،محل انتشار ،عنوان نويسنده ،محل اشتغال نويسنده ،ترتيب نويسندگان ،چکيده ،و کليد واژهها ميباشد.
از بين نويسندگان مطرح در مقاالت ذکرشده در فايل پيوست ،همانطور که در شکل  3-1مشاهده ميشود ،آقاي دکتر
محمود فتوحي فيروزآباد و آقاي دکتر محمودرضا حقيفام بهترتيب از دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه تربيت مدرس مشترکا با
 29مقاله در صدر نويسندگان قرار دارند .خانم مهندس نيکي مسلمي از پژوهشگاه نيرو با  15عنوان مقاله به عنوان دومين
نويسنده فعال در زمينه قابليت اطمينان در مقاالت کنفرانسي داخلي در اين حوزه مطرح ميباشند .همچنين آقاي مهندس داود
جاللي با  13اثر و آقاي دکتر حسن منصف با  12اثر نفرات بعدي در اين بخش هستند .آقاي دکتر حبيب قراگوزلو نيز  8مقاله
در کنفرانسهاي داخلي ارائه دادهاند و آقايان حيدرعلي شايانفر ،رضا قاضي ،علي عباسپور تهراني فرد ،حبيب رجبي مشهدي،
الشن جليل زاده ،حميد فلقي ،و گئورگ قرهپتيان  6مقاله ارائه نمودهاند.
35
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شكل  :3-1ا ش

مقاالت ا ائهشده

نفرا

او

اش ا

توز ع)

ا ل

زمينه قابليت اط ينان (حوزه ا قال و
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الزم به ذکر است که از بين  16مرجع مطرحشده در قالب کنفرانسها و همايشهاي داخل کشور که در شکل  2-1نشان
داده شده است ،بخش اعظم مقاالت در کنفرانس بينالمللي برق ،کنفرانس مهندسي برق ،کنفرانس سراسري شبکههاي توزيع،
و کنفرانس دانشجويي مهندسي برق به ثبت رسيده است .نمودار شکل  4-1مقادير کمي اين موضوع را نشان ميدهد.
کنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع نیروي برق

کنفرانس بین المللی مهندسی برق

کنفرانس مهندسی برق

کنفرانس دانشجويی مهندسی برق
بقیه موارد

11%
11%
46%
12%
20%

شكل  :4-1ح م مقاالت

نفرا

ا مخ لف ا ل

زمينه قابليت اط ينان (حوزه ا قال و توز ع)

با توجه به شکل  5-1که نشاندهنده نمايش کمي مقاالت ارائهشده در کنفرانسها و همايشهاي داخلي در زمينه قابليت
اطمينان است ،حاکي از توجه صعودي محققين صنعت برق به اهميت اين موضوع دارد.
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 -1-1-2تحليل مقاالت نفرا
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زمينه قابليت اط ينان (حوزه ا قال و توز ع)

قابليت اط ينان

حوزه توليد

با بررسي مقاالت چاپشده در بيش از  16مورد کنفرانس ،همايش ،نشريه و مجله مختلف داخلي بيانشده در شکل  ،2-1در
مجموع  235اثر مختلف در حوزه قابليت اطمينان واحدهاي توليدي و نيروگاهها به ثبت رسيده است .جزئيات اين مقاالت شامل
نام و نام خانوادگي نويسنده ،سازمان ،آدرس ايميل ،عنوان اثر ،ساير نويسندگان ،محل انتشار ،سال انتشار ،چکيده و کليد واژهها
در انتهاي گزارش بهصورت جدول ارائه شده است.
با بررسي تمامي مقاالت داخلي بهدست آمده در زمينه قابليت اطمينان سيستمهاي توليد ،در مجموع ليستي از  378محقق
مختلف بهدست آمد که آقاي دکتر محمود فتوحي فيروزآباد از دانشگاه صنعتي شريف با ارائه  42مقاله ،بيشترين مطالعه را در
اين زمينه انجام داده است .آقاي دکتر محمودرضا حقيفام از دانشگاه تربيت مدرس با  20مقاله ،آقايان دکتر حبيب قراگوزلو
(مديريت شبکه برق ايران و دانشگاه تربيت مدرس ايران) و دکتر حسن منصف (دانشگاه تهران) با  10مقاله و آقايان دکتر
حبيب رجبي مشهدي (دانشگاه فردوسي مشهد) و مهندس امير صفدريان (دانشگاه صنعتي شريف) با  7مقاله از ديگر افراد فعال
در اين زمينه ميباشند .شکل  6-1نمودار فراواني مقاالت نويسندگان با بيشترين مقاله ارائهشده در کنفرانسهاي داخلي را نشان
ميدهد .در ادامه ليست اين افراد 5 ،نفر با  6مقاله 7 ،نفر با  5مقاله 8 ،نفر با  4مقاله 16 ،نفر با  3مقاله 60 ،نفر با  2مقاله و
 276نفر با  1مقاله وجود دارند .جداول  1-1تا  3-1نام اين افراد را به ترتيب با  5 ،6و  4مقاله نشان ميدهند.
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جدول  :2-1اسام
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و
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مقاالت ا ل

زمينه قابليت اط ينان (حوزه توليد) بر اساس تعدا و

نده

شکل  8-1نمودار کمي پراکندگي مقاالت در مراجع داخلي را نشان ميدهد .طبق اين شکل %27 ،مقاالت در کنفرانس
بينالمللي برق %12 ،در کنفرانس مهندسي برق و  %9در کنفرانس دانشجويي مهندسي برق به چاپ رسيدهاند ،ضمن اينکه
 28%از اين مطالعات در ساير کنفرانسها ،همايشها ،مجالت و نشريهها ارائه شدهاند.
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را ندگ مقاالت
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زمينه قابليت اط ينان (حوزه توليد)

مراجع ا ل

شکل  9-1تعداد مقاالت چاپشده طي سالهاي  1366-1392را نشان ميدهد .روند رو به رشد مطالعات قابليت اطمينان
در حوزه واحدهاي توليد و نيروگاهها طي سالهاي اخير بهخوبي در اين شکل مشهود است.
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 -1-2مقاالت مطرح

م الت ا ج

همانطور که در شکل  10-1نشان داده شده است ،براي بررسي عملکرد محققان ايراني در مجالت خارج از ايران ،مجالت
مطرح  ،Elsevier ،IEEEو  European Transactions on Electrical Powerمورد بررسي قرار گرفته است که با
جزئيات بيشتر در دو حوزه توليد و يا انتقال و توزيع در زير بخشهاي آتي به تفصيل بررسي شدهاند.
امنه ج

ا ان امه ا

و

و ال

نفرا

ا

IEEE

Elsevier

Transaction European
Power Electrical on

شكل  :10-1محو ا ج

 -1-2-1تحلي ل مقاالت

م الت مطرح ا ج

و

م الت مطرح ا ج

حوزه ا قال و توز ع

در بررسي اين مجالت ،در مجموع  175مقاله در زمينه قابليت اطمينان با محوريت انتقال و توزيع ثبت شده است .همانطور
که در شکل  11-1مشاهده ميشود و با جزئيات بيشتر در پيوست نشان داده شده است ،از اين تعداد 59 ،مقاله در ،Elsevier
 89مقاله در  30،IEEEمقاله در مجله  European Transactions on Electrical Powerو 21مقاله در ساير مجالت
مطرح در سوابق کاري برخي از مولفين به ثبت رسيده است.
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شكل  :11-1صد مقاالت مطرح شده

م الت ا ج

زمينه قابليت اط ينان (حوزه ا قال و توز ع)

بررسي نويسندگان مقاالت اين بخش در شکل  12-1نمايش داده شده است و همانطور که در اين شکل مشاهده ميشود،
آقاي دکتر محمود فتوحي فيروزآباد با  59مقاله بيشترين مقاله را ارائه نموده که بخش اعظم اين مقالهها در مجله  IEEEبه
ثبت رسيده است .آقاي دکتر فرخ امينيفر و آقاي دکتر محمودرضا حقيفام نيز به ترتيب با  11و  9مقاله نفرات دوم و سوم اين
نمودار هستند .اسامي ديگر مولفين نيز نهايتا با  3و  2مقاله نيز عالوه بر نمايش ترسيمي در شکل  ،12-1در جداول  4-1و -1
 5نمايش داده شدهاند.
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 -1-2-2تحلي ل مقاالت

م الت و نفرا

ا مطرح ا ج

حوزه توليد

از ميان مقاالت چاپشده در کنفرانسها و مجالت بينالمللي ،در نهايت  197مقاله مختلف در حوزه قابليت اطمينان مرتبط
با بخش توليد بهدست آمد .جزئيات اين مقاالت نيز مشابه بخش قبل در پيوست گزارش ارائه شده است .طبق اين اطالعات ،در
انتها ليستي از  259محقق مختلف بهدست آمده است .مشابه نتايج بخش مقاالت داخلي ،آقاي دکتر محمود فتوحي فيروزآباد از
دانشگاه صنعتي شريف با ارائه  63عنوان مقاله ،بيشترين مطالعه را در مجالت و کنفرانسهاي بينالمللي به چاپ رسانده است.
اسامي ساير افرادي که بيشترين مقاالت را ارائه دادهاند عبارتند از :آقاي محمودرضا حقيفام  29مقاله ،آقايان عليمحمد رنجبر،
علي عباسپور تهراني و حسين هارون آبادي  9مقاله ،آقاي محسن پارسا مقدم  8مقاله ،آقايان آرش احساني و امير صفدريان 7
مقاله و آقاي معين معيني اقطاعي  6مقاله .شکل  13-1نمودار فراواني مقاالت نويسندگان با بيشترين مقاله ارائهشده در
کنفرانسها و مجالت خارجي را نشان ميدهد .در ادامه اين ليست 5 ،نفر با  5مقاله 8 ،نفر با  4مقاله 16 ،نفر با  3مقاله وجود
دارد .جداول  6-1و  7-1نام افراد به ترتيب با  5و  4مقاله را نشان ميدهد.
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شكل  :14-1و ا

مقاالت ا ج

زمينه قابليت اط ينان (حوزه توليد) بر اساس تعدا و

نده

از ميان  196مقاله بهدست آمده در حوزه قابليت اطمينان با محوريت شبکه توليد که در مجالت و کنفرانسهاي بينالمللي
ثبت شده است 62 ،مقاله در  44 ،IEEEمقاله در  10 ،Elsevierمقاله در کنفرانس International Conference on

 Environment and Electrical Engineeringو  80مقاله در ساير مجالت و کنفرانسهاي بينالمللي قرار دارد .شکل
 15-1پراکندگي مقاالت در کنفرانسها و مجالت خارجي را نشان ميدهد .شکل  16-1پراکندگي ساليانه مقاالت خارجي در
زمينه قابليت اطمينان حوزه توليد را طي سالهاي  1997-2014نشان ميدهد.
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 -1-3بر س افرا فعال

زمينه قابليت اط ينان

حوزه توليد

ر و عرصه ا ل و ا ج

در اين بخش به بررسي کلي افراد مطرح در مباحث قابليت اطمينان در هر دو عرصه کنفرانسها و مجالت داخلي و خارجي
و بهطور مجزا در بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع پرداخته ميشود.
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 -1-3-1تحليل ل مقاالت

حوزه ا قال و توز ع

در مجموع مقاالت مطرحشده در کنفرانسهاي داخلي و مجالت خارجي 1169 ،مورد مقاله در زمينه قابليت اطمينان در
حوزه انتقال و توزيع ثبت شده است .همانطور که در شکل  17-1نشان داده شده است ،در کل موارد ثبت شده از اين مقالهها،
شاخصترين نويسنده آقاي دکتر محمود فتوحي فيروزآباد از دانشگاه شريف بوده که  86اثر بهنام ايشان ثبت شده است .آقاي
دکتر محمودرضا حقيفام از دانشگاه تربيت مدرس نيز  38مقاله ارائه نموده و خانم مهندس نيکي مسلمي با ارائه  15مقاله در
زمينه قابليت اطمينان در حوزه انتقال و توزيع نفر سوم از اين ليست ميباشد .آقاي مهندس جاللي و دکتر منصف بهترتيب از
پژوهشگاه نيرو و دانشگاه تهران ،مشترکا با ارائه  13مقاله ،ديگر نفرات فعال اين عرصه هستند و همچنين  11مقاله بنام آقاي
دکتر فرخ امينيفر و  9مقاله بهنام آقاي دکتر حبيب قراگوزلو به ثبت رسيده است.
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شكل  :17-1ترتيب اشخاص بر اساس تعدا ا ائه مقاالت
نفرا

زمينه قابليت اط ينان (حوزه ا قال و توز ع)

م

وع ا ج

ا و م الت

در جدولهاي  8-1تا  11-1نيز اسامي نويسندگان و سازمان مربوط به آنها که بهترتيب  5 ،6 ،7و  4مقاله در زمينه قابليت
اطمينان در حوزه انتقال و توزيع ارائه دادهاند ،نشان داده شده است.
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جدول  :8-1اسام

و

ندگان با 7مقاله ثبتشده

زمينه قابليت اط ينان

حوزه ا قال و توز ع

ام و ام ا وا گ
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جدول  :9-1اسام

و

ندگان با  6مقاله ثبت شده

ام و ام ا وا گ

زمينه قابليت اط ينان

حوزه ا قال و توز ع
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جدول  :10-1اسام

و

ندگان با  5مقاله ثبت شده

ام و ام ا وا گ

زمينه قابليت اط ينان
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سيد حسين حسينيان

دانشگاه اميرکبير
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جدول  :11-1اسام

و

ندگان با  4مقاله ثبتشده

ام و ام ا وا گ

زمينه قابليت اط ينان

حوزه ا قال و توز ع

سازمان

رضا کيپور

دانشگاه تربيت مدرس

پرويز رمضانپور

دانشکده صنعت آب و برق تهران (شهيد عباسپور)

مهدي مظفري لقا

گروه برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه

مصطفي کاظمي

پژوهشگاه نيرو

حسين عسگريان ابيانه

دانشگاه صنعتي اميرکبير

احمد شکرالهي گاوزن

دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)

عليرضا فريدونيان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

محمدتقي عرب يارمحمدي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد کتول

محمدصادق قاضيزاده

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور

آرش احساني

دانشگاه صنعتي شريف

حمزه حاجيان حسين آبادي

دانشگاه صنعتي اصفهان

 -1-3-2تحلي ل ل مقاالت

حوزه توليد

در مجموع با در نظر گرفتن  430مقاله مختلف چاپشده در کنفرانسهاي داخلي و بينالمللي ،مجالت خارجي ،نشريهها و
مجالت که در ارتباط با قابليت اطمينان در حوزه توليد ثبت شدهاند ،شاخصترين نويسندگان آقاي محمود فتوحي فيروزآباد با
ثبت  105مقاله ( 42مقاله داخلي و  63مقاله خارجي) و آقاي محمودرضا حقيفام با ثبت  49مقاله ( 20مقاله داخلي و  29مقاله
خارجي) ميباشند .از جمله افراد ديگري که در اين زمينه فعاليت نمودهاند عبارتند از :عليمحمد رنجبر با  15مقاله ( 6مقاله
داخلي و  9مقاله خارجي) ،حسن منصف با  15مقاله ( 10مقاله داخلي و  5مقاله خارجي) ،علي عباسپور تهراني با  14مقاله (5
مقاله داخلي و  4مقاله خارجي) ،حسين هارون آبادي با  14مقاله ( 5مقاله داخلي و  9مقاله خارجي) ،امير صفدريان  14مقاله (7
مقاله داخلي و  7مقاله خارجي) ،حبيب قراگوزلو  13مقاله ( 10مقاله داخلي و  3مقاله خارجي) ،آرش احساني  12مقاله ( 5مقاله
داخلي و  7مقاله خارجي) و حبيب رجبي مشهدي  11مقاله ( 7مقاله داخلي و  4مقاله خارجي).
در جدولهاي  12-1تا  17-1اسامي نويسندگاني که در مجموع بهترتيب  ،5 ،6 ،7 ،8 ،9و  4مقاله در زمينه قابليت اطمينان
در حوزه توليد ارائه دادهاند ،نشان داده شده است.
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 2فصل دوم :بررسي پايان نامهها و ساير منابع مرتبط با قابليت
اطمينان

مقدمه
اين بخش نيز مانند ساير بخشها در دو حوزه انتقال ،توزيع و توليد پاياننامههاي دانشگاههاي ايران با تمرکز بر
دانشگاههاي تهران مورد بررسي قرار گرفته است .بر اين اساس با رجوع به اينترنت و جستجوي عمومي پاياننامههاي همه
دانشگاههايي که در پايگاههاي اطالعاتي موجود بودهاند به ثبت رسيده و در مرحله بعد با تمرکز و بررسي کتابخانهاي و
وبسايت دانشگاهي بر روي دانشگاههاي مطرح تهران ،اعم از دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتي اميرکبير ،دانشگاه صنعتي
شريف ،دانشگاه شهيد عباسپور ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ،دانشگاه تربيت مدرس ،و
دانشگاه شهيد بهشتي اين پاياننامهها هم به بانک اطالعاتي بخش پايان نامههاي مرتبط به قابليت اطمينان در دو حوزه مجزا
انتقال و توزيع و همچنين توليد افزوده شده است و بهصورت يکپارچه که در پيوست با عناوين ،عنوان پاياننامه ،سال انتشار،
محل انتشار ،مقطع تحصيلي ،نام استاد راهنما ،نام دانشجو ،نام اساتيد مشاور ،چکيده ،و کليد واژه تدوين شده است.

 -2-1بر س

ا ان امه ا ا ام شده

زمينه قابليت اط ي نان شبكه ا قال و توز ع

در بررسي پاياننامههاي انجامشده در زمينه قابليت اطمينان در اين حوزه 187 ،کار مطالعاتي در مقطع کارشناسي ارشد و
دکتري يافت شده که در پيوست اين گزارش ارائه شده است.
همانطور که در شکل  1-2نشان داده شده است ،دانشگاه شريف و دانشگاه تربيت مدرس بهطور مشترك  31درصد از
پاياننامهها را به خود اختصاص دادهاند که عمدتا اساتيد راهنماي آنها دکتر محمود فتوحي فيروزآباد و دکتر محمودرضا
حقيفام بودهاند.
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دانشگاه خواجه نصیر

دانشگاه بیرجند

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتی شريف

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه امیرکبیر

ساير دانشگاه ها

دانشگاه سمنان

7%
10%

31%

8%
3%
7%
31%

3%

شكل  :1-2سهم ا گاه ا

ا ان امه ا ا ائهشده

زمينه قابليت اط ينان (حوزه ا قال و توز ع)

در شکل  2-2گرايش ساليانه پاياننامهها با موضوعيت قابليت اطمينان نشان داده شده است .سير صعودي اين روند،
نشاندهنده توجه بيشتر محققين به موضوعات قابليت اطمينان در صنعت برق در سالهاي اخير بوده که انتظار ميرود اين روند
در سالهاي آتي هم ادامه داشته باشد.
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شكل  :2-2ا ان امه ا ا ائهشده

زمينه قابليت اط ينان (حوزه ا قال و توز ع)

سال ا مخ لف

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
35
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ويرايش اول ،آذر 1393

 -2-2بر س

زمينه قابليت اط ينان بخش توليد

ا ان امه ا ا ام شده

در بررسي پاياننامههاي انجامشده در زمينه قابليت اطمينان بخش توليد 147 ،کار مطالعاتي مربوط به دانشگاههاي مختلف
بهدست آمد که اطالعات کامل آن در پيوست گزارش ارائه شده است .همانطورکه در شکل  3-2نشان داده شده است%12 ،
پاياننامهها مربوط به دانشگاه صنعتي شريف %9 ،مربوط به دانشگاه فردوسي مشهد و  %7براي هر يک از دانشگاههاي تربيت
مدرس و شهيد عباسپور ميباشد.
دانشگاه صنعتی شريف
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دزفول
دانشگاه تبريز
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه بیرجند
دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه صنعتی اصفهان
ساير دانشگاه ها

12%
31%

9%
7%
7%
7%

5%

3%

4%
3%
3%

شكل  :3-2سهم ا گاه ا

3%

3%

3%

تعدا ا ان امه ا ا ائهشده

حوزه قابليت اط ينان توليد

شکل  4-2تعداد پاياننامههاي با موضوعيت قابليت اطمينان در بخش توليد را به تفکيک سال نشان ميدهد.
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شكل  :4-2سهم ساليا ه ا ان امه ا ا ائهشده

حوزه قابليت اط ينان توليد

 -2-3بر س سا ر مطالعات مرتبط با قابليت اط ينان
در اين بخش ساير مطالعات انجامشده شامل کتابها ،نرمافزارها ،طرحهاي پژوهشي و گزارشات ارائه شده است .با
جستجوهاي انجامشده در مجموع  9کتاب 1 ،نرمافزار 5 ،طرح پژوهشي و  3گزارش بهدست آمده است .جدول  1-2خالصهاي
از فعاليتهاي انجامشده را نشان ميدهد.
جدول  :1-2سا ر مطالعات ا امشده

زمينه قابليت اط ينان

ش اه

عنوان

افرا

سال

وع

1

استراتژيهاي تعميرات و نگهداري و قابليت اطمينان

محمدحسين سليمي نمين

-

کتاب

2011 Hossein Seifi - Mohammad Sadegh Electric Power System Planning - Issues, Algorithms

2

and Solutions

Sepasian

3

امنيت در شبکههاي قدرت

محمود فتوحي فيروزآباد

کتاب

-

کتاب

-

کتاب
کتاب
کتاب

4

مترجمين :دکتر محمود فتوحي فيروز آباد،
ارزيابي ريسک در سيستمهاي قدرت – الگوها ،روشها و کاربردها
دکتر داوود فرخزاد ،مهندس صابر نوري زاده

5

برنامهريزي تعمير و نگهداري در سيستمهاي قدرت تجديد
ساختارشده

نويسنده :محمد شاهيدهپور؛ مترجم :محمود
فتوحي فيروزآباد و صابر نوريزاده

1389

6

نگهداري مبتني بر قابليت اطمينان

عبدالحسين نيکجو

-
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ش اه

عنوان

افرا

سال

وع

7

قابليت اطمينان شبکههاي توزيع برق

تاليف :ريچارد اي .براون؛ ترجمه :شاهرخ
شجاعيان؛ محمداسماعيل همدانيگلشن

1387

کتاب

8

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

محمداسماعيل هنرمند

-

کتاب

9

عمليات بازار در سيستمهاي قدرت

حسين سيفي ،غالمرضا يوسفي ،ميرمحسن
پدرام

1384

کتاب

10

نرمافزار پاشا ()PASHA

شهرام منتصر کوهساري

-

نرمافزار

11

يک مدل احتمالي شبيهسازي هزينههاي توليد در يک بهرهبرداري
مشترك از شبکه برق با در نظر گرفتن خروج اضطراري نيروگاهها

منوچهر جندقي سمناني

طرح
1375
پژوهشي

12

مطالعات کفايت سنجي و بهبود کفايت شبکه برق جنوب شرق
کشور

مدير :محمد صادق سپاسيان

طرح
1386
پژوهشي

13

بررسي قابليت اعتماد سيستمهاي توليد

14

تدوين شرح خدمات ارزيابي قابليت اطمينان نيروگاه بعثت

15

افزايش بهرهوري و قابليت اطمينان شبکههاي توزيع به کمک
بهينهسازي چندمنظوره سيستم حفاظتي و کليدزني

طرح
پژوهشگر  :سهراب خانمحمدي -مسئول :
1372
پژوهشي
رسول کنارنگي
 1381طرح
مدير :عبدالحسين نيکجو
پژوهشي
طرح
حامد هاشمي دزکي ،حسين عسکريان ابيانه،
1391
پژوهشي
کاظم مظلومي

16

Power System Security

Mohammad Shahidehpour,
Mahmoud Fotuhi-Firuzabad,
Farrokh Aminifar

2008

گزارش

17

شاخصهاي عملکرد نيروگاهها

داود فرخزاد

-

گزارش

18

مفاهيم قابليت اطمينان و شاخصهاي قابليت اطمينان در سطح
توليد

داود فرخزاد

-

گزارش

 -2-4مقا

ه زومه افرا شا ص

زمينه قابليت اط ينان سي

م قد ت

در اين بخش سعي شده است تا با بررسي مطالعات انجامشده در حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع برق ،افراد فعال با بيشترين
فعاليت مشخص شوند .بر اين اساس و با بررسي تمامي مقاالت (کنفرانسهاي داخلي و خارجي و مجالت بينالمللي)،
پاياننامهها و کتابهاي بهدست آمده در اين حوزه 13 ،نفر از افراد فعال در اين حوزهها مشخص گرديده است .بر اين اساس،
آقاي دکتر محمود فتوحي فيروزآباد با  194اثر ،آقاي دکتر محمودرضا حقيفام با  87اثر و آقاي محسن پارسامقدم با  24اثر
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شاخصترين افراد فعال در زمينه قابليت اطمينان سيستم قدرت ميباشند .شکل  5-2ساير افراد فعال در اين زمينه به همراه
تعداد آثار آنها را نشان ميدهد.
250
200

150
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0

شكل  :5-2شا صتر ن افرا فعال

زمينه قابليت اط ينان سي م قد ت (توليد ،ا قال و توز ع)

به منظور تفکيک و تحليل حوزه فعاليت اين افراد ،در اين بخش رزومه افراد به تفکيک حوزه فعاليت (-1توليد -2 ،انتقال و
توزيع و  -3مشترك) بررسي شده است.
از ميان  194مطالعه انجامشده توسط آقاي محمود فتوحي فيروزآباد %51 ،اين مطالعات در حوزه انتقال و توزيع %41 ،در
حوزه مشترك و  %8در حوزه توليد بوده است .شکل  6-2نمودار پراکندگي مطالعات آقاي دکتر فتوحي فيروزآباد را نشان
ميدهد.
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محمود فتوحي فيروزآباد
8%
41%
51%

مشترک

انتقال و توزيع

شكل  :6-2را ندگ حوزه مطالعات آقا

تولید

ر مح و ف وح فيروزآبا

تعداد  87اثر از آقاي دکتر محمودرضا حقيفام به ثبت رسيده است که  %45در حوزه انتقال و توزيع %44 ،در حوزه مشترك
و  %11در حوزه توليد ميباشد (شکل .)7-2

محمودرضا حقي فام
11%
44%
45%

مشترک

انتقال و توزيع

شكل  :7-2را ندگ حوزه مطالعات آقا

تولید

ر مح و ضا حق فام

محسن پارسا مقدم  24اثر را به ثبت رسانده که  %75در حوزه مشترك %13 ،در حوزه انتقال و توزيع و  %12در حوزه توليد
بوده است (شکل .)8-2
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محسن پارسا مقدم
12%
13%

75%

مشترک

انتقال و توزيع

شكل  :8-2را ندگ حوزه مطالعات آقا

تولید

ر مح ن ا سا مقدم

تحليل مشابه موارد فوق براي آقاي دکتر حسن منصف با  20اثر به صورت  %60حوزه مشترك %20 ،حوزه توليد و %20
حوزه انتقال و توزيع ،آقاي دکتر علي عباسپور تهراني با  20اثر به صورت  %65حوزه مشترك %20 ،حوزه توليد و  %15حوزه
انتقال و توزيع و آقاي فرخ امينيفر با  20اثر به صورت  %65حوزه انتقال و توزيع و  %35حوزه مشترك صورت پذيرفته است
(شکلهاي  9-2تا .)11-2

حسن منصف
20%

20%

مشترک

60%

انتقال و توزيع

شكل  :9-2را ندگ حوزه مطالعات آقا

تولید

ر ح ن منصف
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علي عباسپور تهراني
20%
15%
65%

مشترک

انتقال و توزيع

شكل  :10-2را ندگ حوزه مطالعات آقا

0%

تولید

ر عل عباسپو تهرا

فرخ اميني فر
35%

65%

مشترک

انتقال و توزيع

شكل  :11-2را ندگ حوزه مطالعات آقا

تولید

ر فرخ امين فر

شکلهاي  12-2تا  18-2نمودارهاي مشابه مربوط به آقاي دکتر عليمحمد رنجبر با  17اثر ( %47حوزه مشترك%29 ،
حوزه توليد و  %24حوزه انتقال و توزيع) ،خانم مهندس نيکي مسلمي با  17اثر ( %88حوزه انتقال و توزيع %6 ،حوزه توليد و %6
حوزه مشترك) ،آقاي دکتر حبيب قراگوزلو با  15اثر ( %73حوزه انتقال و توزيع %20 ،حوزه توليد و  %7حوزه مشترك) ،دکتر
حبيب رجبي مشهدي با  15اثر ( 53%حوزه مشترك %34 ،حوزه توليد و  %13حوزه انتقال و توزيع) ،حسين هارونآبادي با 15
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اثر ( %80حوزه مشترك %13 ،حوزه توليد و  %7حوزه انتقال و توزيع) ،امير صفدريان با  14اثر ( %79حوزه مشترك و  %21حوزه
انتقال و توزيع) و آقاي آرش احساني با  14اثر ( %36حوزه مشترك %36 ،حوزه انتقال و توزيع و  %28حوزه توليد) را نشان
ميدهند.

علي محمد رنجبر
29%

47%

24%

مشترک

تولید

انتقال و توزيع

شكل  :12-2را ندگ حوزه مطالعات آقا

ر عل مح د

نيکي مسلمي
6%

6%

88%

مشترک

انتقال و توزيع

شكل  :13-2را ندگ حوزه مطالعات

تولید

ا م مهندس يك م ل

بر
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حبيب قراگوزلو
20%

7%

73%

مشترک

تولید

انتقال و توزيع

شكل  :14-2را ندگ حوزه مطالعات آقا

ر حبيب قراگوزلو

حبيب رجبي مشهدي
34%
53%
13%

مشترک

انتقال و توزيع

شكل  :15-2را ندگ حوزه مطالعات آقا

تولید

ر حبيب جب م هد
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حسين هارون آبادي
7%

13%

80%

مشترک

تولید

انتقال و توزيع

شكل  :16-2را ندگ حوزه مطالعات آقا ح ين ا ونآبا

امير صفدريان

0%

21%

79%

مشترک

انتقال و توزيع

تولید

شكل  :17-2را ندگ حوزه مطالعات آقا امير صفد ان
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آرش احساني
28%

36%

36%

مشترک

انتقال و توزيع

تولید

شكل  :18-2را ندگ حوزه مطالعات آقا آ ش اح ا
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 3فصل سوم :فعاليتهاي انجام شده در شرکتها و مراکز
علمي
مقدمه
همانطورکه در شکل  1-3مشاهده ميشود فعاليتهاي انجامشده در حوزه قابليت اطمينان در شرکتها و مراکز علمي در
سه بخش شرکتهاي دولتي ،شرکتهاي خصوصي و مراکز پژوهشي مورد بررسي قرار گرفته است.

خصوصی

دانشگاهی

دولتی

شكل  :1-3بر س فعاليت شر ت ا و مرا

 -3-1فعاليت شر ت ا

و

زمينه قابليت اط ينان

ول

همانطورکه در شکل زير مشاهده ميشود ،در بررسي زيرمجموعههاي شرکتهاي دولتي  10شرکت شامل ،سازمان
انرژيهاي نو ايران (سانا) ،سازمان بهرهبرداري انرژي ايران (سابا) ،شرکت مديريت شبکه ايران ،شرکتهاي توزيع نيروي برق،
شرکتهاي برق منطقهاي ،پژوهشگاه نيرو ،مرکز تحقيقات نيرو (متن) ،دبيرخانه تحقيقات برق ،شرکت مادر تخصصي توانير و
شرکتهاي مديريت توليد برق مورد بررسي کامل قرار گرفتهاند.
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خصوصی

دانشگاهی

دولتی
سانا
سابا
شرکت مديريت شبكه ايران
شرکت هاي توزيع نیروي برق
شرکت هاي برق منطقه اي ايران
پ وهشگاه نیرو و کارنامه مطالعاتی آن
مرکز توسعه فناوري نیرو)متن(
دبیرخانه تحقیقات برق

توانیر
شرکت هاي مديريت تولید برق

شكل  :2-3بر س سوابق ا

شر ت ا

ول

زمينه قابليت اط ينان

از بين شرکتهاي مذکور ،در بررسي پروژههاي انجامشده و يا پروژههاي در حال انجام سازمانهاي سابا و سانا از
زيرمجموعههاي شرکت مادر تخصصي توانير ،فعاليتي که در خصوص قابليت اطمينان انجام شده باشد ،مشاهده نشده است.
عالوه بر اين موارد ،همانطور که در
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جدول  1-3مشاهده ميشود 39 ،شرکت در زمينه مديريت توليد و نيروگاه مورد بررسي قرار گرفتهاند که هيچ گونه فعاليتي
در زمينه قابليت اطمينان در اين مراکز انجام نگرفته است.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
49
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ويرايش اول ،آذر 1393
جدول  :1-3شر ت ا مد ر ت توليد و يروگاه
م

س

1

شرکت بهرهبرداري نيروگاه طرشت

http://www.tpp.ir

2

شرکت توليد و بهرهبرداري سد و نيروگاه دز

http://www.dezdam.co.ir

3

شرکت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي

http://www.tpgmco.ir

4

شرکت مديريت توليد برق آذربايجان غربي

---

5

شرکت مديريت توليد برق اصفهان

http://www.isfahanps.ir

6

شرکت مديريت توليد برق اهواز (رامين)

http://www.raminpower.ir

7

شرکت مديريت توليد برق بعثت

http://www.besatpower.ir

8

شرکت مديريت توليد برق بيستون

http://www.bisotounps.ir

9

شرکت مديريت توليد برق تبريز

---

10

شرکت مديريت توليد برق جنوب فارس (کازرون)

http://www.sfpgmc.co.ir

11

شرکت مديريت توليد برق جنوب غرب ايران (آبادان)

http://www.wspgm.co.ir

12

شرکت مديريت توليد برق چابهار

---

13

شرکت مديريت توليد برق خليج فارس

http://www.pgpower.ir

14

شرکت مديريت توليد برق خيام

http://www.khayam-ccpp.ir

15

شرکت مديريت توليد برق دماوند

http://www.dpgm.ir

16

شرکت مديريت توليد برق ري

http://www.reypower.ir

17

شرکت مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)

http://www.sbpm.ir

18

شرکت مديريت توليد برق شازند اراك

http://shazandtpp.co.ir

19

شرکت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان

http://www.loshanpgmc.ir

20

شرکت مديريت توليد برق شهيد رجايي

http://www.rajaeepowerplant.ir

21

شرکت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري (اصفهان)

http://www.esfahanmps.ir

22

شرکت مديريت توليد برق شهيد مدحج (زرگان-اهواز)

http://www.zarganpower.ir

23

شرکت مديريت توليد برق شهيد مفتح

http://www.tmpp.ir

24

شرکت مديريت توليد برق طوس (مشهد)

http://www.tousspowerstation.ir

25

شرکت مديريت توليد برق غرب

---

26

شرکت مديريت توليد برق فارس

http://www.fpgm.ir

27

شرکت مديريت توليد برق جنوب فارس

http://www.sfpgmc.co.ir
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م

س

28

شرکت مديريت توليد برق قم

http://www.gccpp.ir

29

شرکت مديريت توليد برق کردستان

http://www.sanandajpowerplant.ir

30

شرکت مديريت توليد برق گيالن

http://gilan-ccpp.co.ir

31

شرکت مديريت توليد برق مشهد

http://www.megmc.ir

32

شرکت مديريت توليد برق منتظر قائم

http://www.mgpc.ir

33

شرکت مديريت توليد برق نکا

http://www.nekapowerplant.ir

34

شرکت مديريت توليد برق نيروگاه زرند

http://www.zarkpp.ir

35

شرکت مديريت توليد برق نيروگاه شهيد فيروزي

http://ttp.ir

36

شرکت مديريت توليد برق نيروگاه کرمان

http://www.kpp.co.ir

37

شرکت مديريت توليد برق هرمزگان

http://www.hpgmc.co.ir

38

شرکت مديريت توليد برق يزد

http://www.ypgmc.co.ir

39

شرکت مديريت نيروگاههاي گازي خراسان

http://www.khgpp.ir

 -3-1-1فعاليت شر ت ا

برق منطقه ا

زمينه قابليت اط ينان

در بررسي شرکتهاي برق منطقهاي ،ليست فعاليتهاي  16شرکت برق منطقهاي ايران که در جدول  2-3از آنها نام برده
شده است ،مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول  :2-3شر ت ا برق منطقها بر س شده
م

س

شرکت سهامي برق منطقهاي تهران

http://www.trec.co.ir

شرکت برق منطقهاي آذربايجان

http://www.irarec.com

شرکت برق منطقهاي اصفهان

http://www.erec.co.ir

شرکتبرقمنطقهاي باختر

http://www.barghebakhtar.org

شرکت برق منطقهاي خراسان

http://www.krec.ir

شرکت برق منطقهاي يزد

http://www.yrec-ir.org
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س

م
شرکت برق منطقهاي زنجان

http://zrec.co.ir

شرکت برق منطقهاي سمنان

http://www.semrec.co.ir

شرکت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

http://www.sbrec.co.ir

شرکت برق منطقهاي غرب

http://www.ghrec.co.ir

شرکت برق منطقهاي فارس

http://www.frec.co.ir

شرکت برق منطقهاي کرمان

http://www.krec.co.ir

شرکت برق منطقهاي مازندران

http://www.mazrec.co.ir

شرکت برق منطقهاي هرمزگان

http://www.hrec.co.ir

شرکت برق منطقهاي خوزستان

http://www.kzrec.co.ir

همانطورکه در جدول  3-3مشاهده ميشود ،با بررسي انجامشده در اين شرکتها 11 ،شرکت ،شامل شرکتهاي برق
منطقهاي خراسان ،مازندران ،زنجان ،فارس ،خوزستان ،گيالن ،غرب ،يزد ،آذربايجان ،هرمزگان و تهران داراي  28پروژه مرتبط
با قابليت اطمينان بودهاند .بر اساس جدول  3-3و شکل  ،3-3شرکت برق منطقهاي خراسان ،داراي بيشترين پروژه در زمينه
قابليت اطمينان ميباشد.
جدول  :3-3رو ه ا ا امشده

شر ت ا برق منطقها

عنوان رو ه

شر ت

تحليل کيفيت و کميت تجهيزات پستهاي انتقال با استفاده از محاسبات قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي تهران

تحقيق در زمينه خسارتهاي ناشي از عدم تامين برق در بخشهاي عمومي و صنعتي تحت پوشش شرکت
برق منطقهاي تهران

شرکت برق منطقهاي تهران

محاسبه خسارت خاموشي از ديد مصرفکنندگان خانگي ،تجاري ،کشاورزي و عرضهکننده انرژي الکتريکي

شرکت برق منطقهاي تهران

مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع برق آذربايجان

شرکت برق منطقهاي آذربايجان

تهيه و استقرار نرمافزار ثبت و بررسي حوادث نيروگاههاي تحت پوشش شرکت برق منطقهاي آذربايجان

شرکت برق منطقهاي آذربايجان

ارزيابي قابليت اطمينان چند پست نمونه انتقال و فوقتوزيع برق منطقهاي خوزستان

شرکت برق منطقهاي خوزستان

قابليت اطمينان شبکه توزيع برق اهواز و روشهاي افزايش آن با توجه به پارامترهاي فني

شرکت برق منطقهاي خوزستان

بررسي شاخص قابليت اطمينان در شبکه فوقتوزيع برق زنجان

شرکت برق منطقهاي زنجان

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
52
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ويرايش اول ،آذر 1393

عنوان رو ه

شر ت

تاثيرات جايابي توليدات پراکنده بر ميزان قابليت اطمينان با منظورکردن اثر ادوات حفاظتي

شرکت برق منطقهاي زنجان

ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت با در نظرگرفتن پيري تجهيزات شبکه

شرکت برق منطقهاي زنجان

طراحي و ساخت نرمافزار محاسبات قابليت اطمينان شبکههاي توزيع

شرکت برق منطقهاي غرب

ارزيابي و بهبود قابليت سيستم انتقال فارس و بوشهر به منظور کاهش خاموشيها

شرکت برق منطقهاي فارس

مطالعه کاربرد روش شبيهسازي مونت کارلو در مطالعات قابليت اطمينان سيستمهاي توليد قدرت

شرکت برق منطقهاي فارس

ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي فارس

شرکت برق منطقهاي فارس

خدمات مشاوره مهندسي در زمينه مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع شرکت برق منطقهاي
فارس
تدوين و انتقال دانش فني مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوق توزيع به منطور بهکارگيري در
بهبود عملکرد شبکه و کاهش خاموشيهاي ناخواسته

شرکت برق منطقهاي فارس
شرکت برق منطقهاييزد

مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع هرمزگان

شرکت برق منطقهاي هرمزگان

تدوين برنامه بهينه نگهداري و تعميرات بر اساس قابليت اطمينان در نيروگاه گيالن

شرکت برق منطقهاي گيالن

بررسي احتمال وقوع حوادث و ارزيابي امنيت شبکه مازندران

شرکت برق منطقهاي مازندران

مطالعه قابليت اطمينان شبکه  20کيلوولت شهرستان ساري از نظر شاخصهاي انرژي

شرکت برق منطقهاي مازندران

افزايش قابليت اطمينان و افزايش طول عمر پستهاي قديمي  20/63مازندران

شرکت برق منطقهاي مازندران

مطالعه روشهاي محاسبه قابليت اطمينان تجهيزات و سيستم مخابراتي مرکز ديسپاچينگ و ارائه شاخصهاي
مرتبط براي سيستم تحت پوشش ديسپاچينگ شمال شرق
اصالح و بهبود برنامهريزي عملياتي در قالب فرمهاي ارزيابي فصلي برنامهها و فعاليتها بهمنظور افزايش
پايايي و روايي آن

شرکت برق منطقهاي خراسان
شرکت برق منطقهاي خراسان

بررسي کلي وضعيت قابليت اطمينان در سطح  HVدر شبکه خراسان

شرکت برق منطقهاي خراسان

بررسي آرايش شبکه و تغيير توپولوژي با هدف کاهش ريسک بهرهبرداري و افزايش قابليت اطمينان و کاهش
خاموشيها و افزايش سرعت در بازيابي شبکه و در صورت لزوم بهرهبرداري بريکر باز

شرکت برق منطقهاي خراسان

ارزيابي بلندمدت قابليت اطمينان سيستم انتقال خراسان

شرکت برق منطقهاي خراسان

بررسي الگوريتمهاي برنامهريزي سيستم قدرت بر اساس شاخصهاي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي خراسان

ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي خراسان

شرکت برق منطقهاي خراسان
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0
شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت
برق منطقه برق منطقه برق منطقه برق منطقه برق منطقه برق منطقه برق منطقه برق منطقه برق منطقه برق منطقه برق منطقه
اي
اي فارس اي زنجان اي تهران
اي
اي
اي
اي يزد اي غرب
اي
اي گیالن
خراسان
خوزستان آذربايجان مازندران
هرمزگان

شكل  :3-3ا ش

رو ه ا ا ام شده

 -3-1-2فعاليت شر ت ا توز ع يرو برق

شر ت ا برق منطقها

زمينه قابليت اط ينان

در بررسي شرکتهاي توزيع نيروي برق  39شرکت مورد تحليل قرار گرفته است که درجدول  4-3اسامي اين شرکتها به
همراه آدرس اينترنتي دسترسي به آنها قيد شده است.
جدول  :4-3شر ت ا توز ع يرو برق
م

س

شرکت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران

www.tvedc.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي

www.ezepdico.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان آذربايجان غربي

http://www.waepd.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان اصفهان

http://epedc.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي

www.kedc.ir

شرکت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

www.meedc.com

شرکت توزيع نيروي برق استان کهکيلويه و بويراحمد

http://www.kbepdco.com

شرکت توزيع نيروي برق استان ايالم

www.barghilam.com

شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان

http://www.eepdc.ir

شرکت توزيع نيروي برق اهواز

http://www.bargh-ahvaz.com
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م

س

شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي

www.nkedc.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي

www.skedc.ir

شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

www.tbtb.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان البرز

http://www.wtppdc.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان چهارمحال بختياري

http://www.chb-edc.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان

http://www.kepdc.com

شرکت توزيع نيروي برق زنجان

http://www.zedc.ir

شرکت توزيع نيروي برق شهرستان شيراز

http://www.shirazedc.co.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان فارس

http://www.farsedc.com

شرکت توزيع نيروي برق استان قم

www.qepd.co.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان

http://www.kurdelectric.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه

http://www.kpedc.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان

http://www.ped-golestan.com

شرکت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

http://www.meedc.com

شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان

http://www.hedc.co.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان

http://www.barghlorestan.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان مازندران

http://www.mazdist.com

شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

www.edch.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان يزد

http://www.yedc.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

http://sistan-edc.moe.org.ir

شرکت توزيع نيروي برق جنوب کرمان

http://www.sked.co.ir

شرکت توزيع نيروي برق گيالن

http://gilan-edc.moe.org.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان بوشهر

http://www.bargh.boshehr.com

شرکت توزيع نيروي برق شهرستان تبريز

http://www.toztab.ir

شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

http://www.nked.co.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي

www.mpedc.ir

شرکت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران

http://www.bargh-gmaz.ir

شرکت توزيع نيروي برق استان قزوين

http://www.qazvin-ed.co.ir

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
55
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ويرايش اول ،آذر 1393

س

م
شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل

http://www.aped.ir

در بررسي تک تک اين شرکتها ،تنها  5پروژه مرتبط با قابليت اطمينان به ثبت رسيده که در جدول  5-3عناوين و شرکت
توزيع کارفرماي طرح نشان داده شده است.
جدول  :5-3عناو ن رو ه ا امشده

شر ت ا توز ع يرو برق

تدوين سند پايه "تعريف ،پايش ،سنجش ،تنظيم و مديريت پايايي شبکههاي توزيع نيروي برق"

شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

سيستم هوشمند شبکههاي توزيع

شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان

ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي توزيع شهرستان مراغه و امکانسنجي بهينه اتوماسيون

شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

تجديد آرايش شبکه توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان با هدف بهبود شاخصهاي قابليت اطمينان

شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان

محاسبه خسارت خاموشي از ديد مشترکان صنعتي شرکت توزيع برق يزد

شرکت توزيع نيروي برق استان يزد

- 3-1-3

و

گاه ي رو و ا امه مطالعات آن

پژوهشگاه نيرو شامل  5پژوهشکده (پژوهشکده برق ،پژوهشکده توليد نيرو ،پژوهشکده کنترل و مديريت شبکه ،پژوهشکده
انتقال و توزيع نيرو و پژوهشکده انرژي و محيط زيست) و  4مرکز فعال (مرکز شيمي و مواد ،مرکز توسعه فنآوري توربينهاي
بادي ،مرکز آزمايشگاههاي مرجع و مرکز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي) در زمينه صنعت برق و انرژي ميباشد .در اينجا
به معرفي پژوهشکدههايي پرداخته شده است که به مطالعات و پروژههايي با موضوع قابليت اطمينان پرداختهاند .اکثر مطالعات
انجامشده در زمينه پايايي و امنيت شبکه شامل مطالعات قابليت اطمينان در شبکههاي انتقال و توزيع ،ارزيابي و تخمين عمر
تجهيزات ،بهرهبرداري و تعمير و نگهداري تجهيزات ،شناسايي مشکالت و عيبيابي سيستمهاي مختلف نيروگاهها ،تست
کارآيي نيروگاهها و عيبيابي و تعميرات سيستمهاي کنترلي و الکتريکي نيروگاهي ميباشد.
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ا امه

و

سال ا 1378- 1391

با بررسي کارنامه پژوهشي پژوهشگاه نيرو طي سالهاي  1378-1391و مطالعه گزارشهاي آن ،در مجموع تعداد  23پروژه
تحقيقاتي 34 ،مقاله و  3کارگاه و دوره آموزشي با موضوع قابليت اطمينان در اين کارنامهها مشاهده ميشود .از جمله
فعاليتهاي پژوهشگاه نيرو در سال  ،93برنامهريزي برگزاري تعداد  145دوره آموزشي و  4همايش تخصصي در زمينههاي
مختلف صنعت برق و انرژي ميباشد که از ميان اين دورههاي آموزشي 9 ،دوره آموزشي (با  6عنوان مختلف) مرتبط با مطالعات
قابليت اطمينان و تعميرات و نگهداري تجهيزات ،وجود دارد .شکل  4-3نمودار طبقهبندي فعاليتهاي انجامشده را نشان
ميدهد.

دوره آموزشی آتی

دوره آموزشی و کارگاه برگزار شده

9%

پروژه

مقاله

5%

51%
35%

شكل  :4-3طبقهبند فعاليت ا ا امشده توسط و

گاه يرو

زمينه قابليت اط ينان

شکل  5-3تعداد مطالعات انجامشده طي سالهاي  1378-1391را نشان ميدهد .طبق اين شکل ،بيشترين مطالعات
بهترتيب در سالهاي  1386و  1382انجام شده است ،بهطوريکه در سال  1386تعداد کل مطالعات برابر  8( 10مقاله و 2
پروژه) و در سال  1382برابر  6( 7مقاله و  1پروژه) بوده است.
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مقاله

پروژه

شكل  :5-3تعدا مطالعات ا امشده ط سال ا 1378-1391

 -3-1-3-2مقاالت

جدول  6-3خالصهاي از تمامي مقاالت منتشرشده توسط پژوهشگاه نيرو طي سالهاي  1378-1391را که مرتبط با قابليت
اطمينان شبکه قدرت ميباشد ،نشان ميدهد.
جدول  :6-3الصها از عناو ن ت ام مقاالت من رشده توسط و

گاه يرو

ش اه

عنوان

افرا

1

Reliability analysis of auxiliary services system of Steam Power
Plant in Iran

S.M.T. Bathaee,; S.
Sorooshian

2

ارزيابي و مقايسه طرحهاي مختلف شبکه مصرف داخلي نيروگاههاي بخار از ديدگاه
شاخص قابليت اطمينان

سيد حسين حسيني ،گئورگ
قرهپتيان ،امير فرشچيان

3

قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت با دسترسي باز

آرش احساني ،عليمحمد رنجبر،
محمود فتوحي فيروزآباد

4

نتايج محاسبه هزينه خاموشي در گروههاي منتخب صنعتي و معدني

فرخ اميني ،نازنين خسروي

5

بررسي اثر قيمت خاموشي بر توسعه بهينه سيستم توليد برق کشور

محسن موحد ،فرخ اميني
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ش اه

عنوان

افرا

6

محاسبه خسارت ناشي از عدم تامين برق براي مشترکان صنعتي

نازنين خسروي ،فرخ اميني

7

محاسبه خسارت ناشي از عدم تامين برق براي مشترکان عمومي

نازنين خسروي ،فرخ اميني

8

تاثير استفاده از المپهاي کم مصرف بر مقدار و هزينه خاموشي

فرخ اميني ،محسن موحد

9

ارائه الگوريتم مناسب براي محاسبه کاتستهاي مينيمم گراف شبکه به روش
افزودن شاخه

عبدالرضا ربيعي فرادنبه ،نيکي
مسلمي ،جعفر عباسي

10

طراحي و پيادهسازي سيستم مديريت کاهش زمان خاموشي در شبکههاي توزيع

بابک اميني ،آزاده زمانيفر

11

ارائه الگوريتم مناسب جهت محاسبات قابليت اطمينان شبکه انتقال با در نظر گرفتن
تاثير سيستمهاي حفاظتي

عليرضا آل سعيد ،محمودرضا
حقيفام ،محمود فتوحي
فيروزآباد ،نيکي مسلمي

12

ارائه روشي مناسب جهت مدلسازي المانهاي حفاظتي براي محاسبه انديسهاي
قابليت اطمينان شبکههاي انتقال برق

عليرضا آل سعدي ،محمودرضا
حقيفام ،محمود فتوحي
فيروزآباد ،نيکي مسلمي ،جعفر
عباسي

13

An Approach for Modeling the Protection System in Transmission
Network Reliability Evaluation

A.R. Alesaadi, Mahmoud
Reza Haghifam,
Mahmoud Fotuhi, Nicki
Moslemi, A. Abbasi

14

آرش احساني ،عليمحمد رنجبر،
مالحظات از نقطه نظر قابليت اطمينان در برنامهريزي شبکه قدرت تجديد ساختارشده عليرضا شيراني ،محمود فتوحي
فيروزآباد

15

تحليل حوادث شبکه به منظور ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوق توزيع
و تعيين نقاط ضعف آن

نيکي مسلمي ،داود جاللي،
حميد دانايي ،فلور نيکوراي

16

A Proposed Method for Reliable Scheduling in Deregulated Power
Systems

Arash Ehsani, Ali
Mohammad Ranjbar,
A.R. Shirani, Mahmoud
Fotouhi-Firouzabad

17

استفاده از مطالعات قابليت اطمينان در طراحي و توسعه شبکههاي انتقال و فوقتوزيع

عليرضا آل سعدي ،نيکي
مسلمي ،جعفر عباسي ،داود
جاللي ،فلور نيکوراي

18

يک روش کاربردي سريع براي تعيين کاتستهاي مينيمم در مطالعات قابليت
اطمينان شبکههاي انتقال با استفاده از ماتريس اتصاالت شبکه

نيکي مسلمي ،جعفر عباسي

19

شبيهسازي خطاهاي انساني بر اساس تئوري قابليت اطمينان  -بررسي موردي
طراحي و تست برجهاي انتقال نيرو

شهرام اردبيلي اصل ،بابک
حکيمي اسماعيل زاده
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ش اه

عنوان

افرا

20

نرمافزار تحليل قابليت اطمينان برجهاي خطوط انتقال نيرو ،بررسي موردي دکل 400
کيلوولت دو مداره گلپايگان  -گدارلندر

شهرام اردبيلي اصل

21

تجديد پيکربندي سيستمهاي توزيع بر مبناي شاخصهاي قابليت اطمينان

ليال ظفري

22

بررسي رطوبت سيستم عايقي و اثر آن بر قابليت اطمينان ترانسفورماتورهاي رده
توزيع

کتايون انوريزاده

23

افزايش عمر و قابليت اطمينان ترانسفورماتورهاي  20کيلوولت (زميني) با بکارگيري
نتايج آناليزهاي شيميايي

-

24

Reliability Evaluation of Deregulated Power System Considering
Competitive Electricity Market

Arash Ehsani, Ali
Mohammad Ranjbar, A.
Jafari, Mahmoud Fotuhi
Firuzabad

25

Proposed Methods for Recording and Analyzing of Transmission
Lines and Substations Outages for Reliability Analyzing and
Identifying the Unreliable Points of the Power System

Davod Jalali, Nicki
Moslemi, A.R. Shirani

26

Strategy Bidding of Generating Units in Competitive Electricity
Market with Considering Their Reliability

S. Soleymani, Ali
Mohammad Ranjbar,
A.R. Shirani

27

Reliability Evaluation of Deregulated Electric Power Systems for
Planning Applications

Arash Ehsani, Ali
Mohammad Ranjbar, A.
Jafari, Mahmoud Fotouhi
Firuzabad

28

مدلسازي امنيت و قابليت اطمينان در سامانه حفاطت از راه دور

محمد امين کاشي ،مريم شبرو

29

يک الگوريتم سريع و ساده مسيريابي مبتني بر روش رنگآميزي گراف براي
مدلسازي شبکههاي توزيع جهت پيشبيني قابليت اطمينان

نيکي مسلمي ،الشن جليلزاده،
الهام اخوان رضايي ،داود
جاللي ،محمودرضا حقيفام

30

محاسبه قابليت اطمينان پستهاي فوقتوزيع با در نظر گرفتن ظرفيت ترانسفورماتور
پست و مانور بخش شعاعي

مصطفي کاظمي ،مازيار کريمي،
نيکي مسلمي ،داود جاللي

31

بررسي انتخاب نوع تجهيزات جداساز شبکههاي توزيع هوايي و تاثيرات آن بر
شاخصهاي قابليت اطمينان

فاطمه صادقي نيکو ،الشن جليل
زاده ،نيکي مسلمي ،داود جاللي

32

بررسي تاثير تغييرات مدت زمان الزم براي انجام عمليات تعمير و نگهداري بر روي
قابليت اطمينان شبکه توزيع

محمد حسين شريعت خواه،
الشن جليل زاده ،نيکي مسلمي،
داود جاللي

33

ارائه الگوريتم نوين محاسبه قابليت اطمينان با مدلسازي نقاط مانور و عملکرد
تجهيزات حفاظتي در شبکههاي توزيع

الشن جليل زاده ،نيکي مسلمي،
داود جاللي ،الهام اخوان رضايي
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ش اه
34

عنوان

افرا

ارائه روش مناسب جهت ثبت حوادث و اتفاقات شبکه به منظور کاربرد در مطالعات
قابليت اطمينان

نيکي مسلمي ،داود جاللي،
زهره پيروزه ،هادي خطيب زاده

-3-1-3-3

و ش ا

از ميان پروژههاي انجامشده توسط پژوهشگاه نيرو 9 ،پروژه به درخواست خود پژوهشگاه انجام گرفته است و شرکتهاي
برق منطقهاي آذربايجان ،تهران و فارس به همراه شرکت توانير هريک کارفرماي  2پروژه از ميان 23پروژه انجامشده در اين
مجموعه بودهاند .جدول  7-3ليستي از پروژههاي انجامشده را نشان ميدهد.
جدول  :7-3الصها از رو ه ا ا امشده

ش اه

ا فرما

سال

1

حميد دانايي ،جليل علويان ،حميدرضا
ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي
خوانساري ،داود جاللي ،نيکي
خراسان
مسلمي

شرکت برق منطقهاي
خراسان

1380

2

حميد دانايي ،جليل علويان ،حميدرضا
ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي
خوانساري ،داود جاللي ،نيکي
فارس
مسلمي

شرکت برق منطقهاي
فارس

1380

3

اميرحسين حاجي ميرآقا ،رضا براتي،
تعيين مدل ملي و بهينه شبکه مصرف داخلي نيروگاههاي بخاري از الهام صادقيان سرخابي ،ابوطالب
نيازي ،امير فرشچيان صادق ،گئورگ
ديدگاه توليد انرژي الکتريکي
قرهپتيان

پژوهشگاه نيرو

4

فرخ اميني ،نازنين خسروي زنجاني،
تحقيق در زمينه خسارتهاي ناشي از عدم تامين برق در بخشهاي پيام محمدعليها ،محمود درودي ،شرکت برق منطقهاي
تهران
عمومي و صنعتي تحت پوشش شرکت برق منطقهاي تهران محمد حسين نجاتيان ،محمد جعفري
مقدم ،سيروس خانقاهي

5

عنوان

و

گاه يرو

حوزه قابليت اط ينان

تهيه نرمافزار کاربردي ارزيابي و پيشبيني قابليت اطمينان شبکه
انتقال و فوقتوزيع

افرا

حميد دانايي ،داود جاللي ،نيکي
مسلمي ،جعفر عباسي

پژوهشگاه نيرو

1381

1381

1382

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
61
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ويرايش اول ،آذر 1393

ش اه

عنوان

افرا

حميد دانايي ،داود جاللي ،همايون
برهمند پور ،جعفر عباسي ،نيکي
تکميل و تدوين الگوريتمهاي محاسباتي مطالعات ديناميکي ،قابليت
مسلمي ،حسن سياهکلي ،زهرا
اطمينان ،پخش بار هارمونيکي ،تحليل شبکه با وجود خطوط ،DC
مديحي بيدگلي ،محمد رسولي ،فرهاد
6
تخصيص هزينه توان در شبکه انتقال و توسعه نرمافزار مناسب بر پايه
فالحي ،رضا روشنفکر ،عبدالرضا
سبا
ربيعي ،عليرضا آل سعدي ،محمود
فتوحي فيروزآباد

ا فرما

پژوهشگاه نيرو

داود جاللي ،حميد دانايي ،نيکي
شرکت برق منطقهاي
خدمات مشاوره مهندسي در زمينه مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي مسلمي ،جعفر عباسي ،اعظم
7
فارس
جاللوندي ،محمود فتوحي فيروزاباد،
انتقال و فوق توزيع شرکت برق منطقهاي فارس
مريم هاشمي نمين ،محمد منصوري
8

9

شهرام اردبيلي اصل ،مژده جمشيدي،
توسعه نرمافزار براي تعيين و ارزيابي قابليت اطمينان اجزاء سازههاي
بابک اسماعيلزاده حکيمي ،سيد
خطوط انتقال نيرو
احمد مير شريفي ،شاهرخ شعيبي
سيستم نرمافزاري هوشمند مديريت کاهش زمان خاموشي حوادث
شبکههاي توزيع

بابک اميني ،آزاده زمانيفر ،سيد
حسين خاتونآبادي

سال

1383

1383

پژوهشگاه نيرو

1383

شرکت توانير

1383

نيکي مسلمي ،داود جاللي ،حميد
دانايي ،عباسي ،منصوري ،هاشمي ،شرکت برق منطقهاي
 10مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع برق آذربايجان
آذربايجان
محمدي ،مهرتاش ،همايي ،کريمي،
پورشقاقي ،منوچهري ،آل سعدي

1384

 11توسعه نرمافزار براي تعيين قابليت اعتماد سازههاي خطوط انتقال نيرو شهرام اردبيلي اصل ،شاهرخ شعيبي

پژوهشگاه نيرو

حميد دانايي ،داود جاللي ،همايون
برهمند پور ،جعفر عباسي ،نيکي
 12بهينهسازي ساختاري و افزايش قابليتهاي واسط کاربري نرمافزار سبا مسلمي ،زهرا مديحي بيدگلي ،عباس
نصيري ،محمد مرادزاده ،حسين
رضايت ،وحيد گوهري صدر

پژوهشگاه نيرو

زهرا مديحي بيدگلي ،همايون
برهمندپور ،احمدرضا اعالئي ،حسن
محمدي پيروز ،عليرضا آلسعدي

شرکت توانير

1385

شرکت برق منطقهاي
تهران

1385

13

تدوين استاندارد و رويههاي برنامه ريزي براي شبکه انتقال ايران

14

سارا صاحبزماني ،فرخ اميني ،نازنين
محاسبه خسارت خاموشي از ديد مصرف کنندگان خانگي ،تجاري،
خسروي زنجاني ،حسن زيبا ،پيام
کشاورزي و عرضهکننده انرژي الکتريکي
نظافت ،غالمرضا وتفرداد

1384

1385
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ش اه
15
16
17

عنوان

افرا

ا فرما

سال

تهيه و تدوين استاندارد امنيت بهره برداري

زهرا مديحي بيدگلي ،همايون
برهمندپور

شرکت مديريت شبکه
برق ايران

1386

داود جاللي ،حميد دانايي ،نيکي شرکت برق منطقهاي
تهيه و استقرار نرمافزار ثبت و بررسي حوادث نيروگاههاي تحت
آذربايجان
مسلمي ،مرجان دهقاني ،جعفر عباسي
پوشش شرکت برق منطقهاي آذربايجان

1386

توسعه نرمافزار شبيهساز آزمون نوعي برجهاي انتقال نيرو بر اساس
تئوري قابليت اطمينان سازهها

شهرام اردبيلي اصل ،شاهرخ شعيبي

پژوهشگاه نيرو

1387

محاسبه خسارت خاموشي از ديد مشترکان صنعتي شرکت توزيع برق
18
يزد

ثريا رستمي ،وهاب مکاري زاده

شرکت توزيع نيروي
برق يزد

1388

تدوين و انتقال دانش فني مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال
 19و فوقتوزيع بهمنظور بهکارگيري در بهبود عملکرد شبکه و کاهش
خاموشيهاي ناخواسته

داود جاللي ،حميد دانايي ،جعفر
عباسي ،نيکي مسلمي

شرکت برق منطقهاي
يزد

1390

داود جاللي ،حميد دانايي ،جعفر
عباسي ،نيکي مسلمي

شرکت برق منطقهاي
هرمزگان

1390

20

مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع هرمزگان

حميد دانايي ،همايون برهمندپور،
جعفر عباسي ،نيکي مسلمي ،زهرا
مديحي بيدگلي ،حبيب اهلل رئوفي،
ارتقاء محيط نرمافزار سبا از تکنولوژي  )++VC( MFCبه تکنولوژي سعيد سليمي ،زينب السادات
 C#.NET 21و توسعه آن براي به کارگيري در تحليل هاي پايه بازار موسويان حر ،مازيار کريمي ،سجاد
عابدي ،امير مشاري ،زهرا معز
برق و شبکههاي تجديد ساختار شده
کريمي ،مرضيه مهدي بيرق دار،
مهشيد هاللي مقدم ،ابوالفضل
مصدقي
22

نرمافزار مطالعات قابليت اطمينان شبکه انتقال و فوق توزيع

پژوهشگاه نيرو

نيکي مسلمي ،داود جاللي ،هادي
دفتر فني و نظارت
خطيبزاده آزاد ،جعفر عباسي ،حميد
انتقال شرکت توانير
دانايي

حميد دانايي ،داود جاللي ،همايون
برهمندپور ،نيکي مسلمي ،هادي
توسعه نرمافزارهاي شبکههاي توزيع به منظور بکارگيري در مطالعات خطيبزاده آزاد ،جعفر عباسي ،زهرا
23
مديحي بيدگلي ،حبيباهلل رئوفي،
طراحي و تحليل اين شبکهها
سعيد سليمي ،محمد جعفريان ،امير
مشاري

پژوهشگاه نيرو

1390

1391

1392
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 -3-1-3-4آموزش

پژوهشگاه نيرو هرساله بر اساس نتايج يافتههاي پروژههاي انجامشده و يا در دست اقدام پژوهشگران خود در زمينههاي
مختلف نسبت به طراحي و برگزاري دورههاي جديد اقدام مينمايد .جدول  8-3دورههاي آموزشي برگزارشده و دورههاي
آموزشي برنامهريزي شده براي سال جاري (سال  )1393را نشان ميدهد.
جدول  :8-3و ه ا آموزش برگ ا شده و و ه ا آموزش بر امه

شده سال  1393مرتبط با قابليت اط ينان

ش اه

عنوان

سال

وع

1

مطالعه قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع با استفاده از بانک اطالعاتي
حوادث شبکه

1385

دوره تخصصي

2

ارزيابي قابليت اعتماد شبکههاي توزيع

1380

کارگاه

3

بررسي کفايت و تبادل توان شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي سمنان

1390

کارگاه

4

استفاده از نرمافزار سبا در مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي توزيع (دو نوبت)

1393

دوره آموزشي

5

معرفي روشهاي مختلف برنامهريزي تعميرات و نگهداري قابليت اطمينان محور
( )RCMدر شبکههاي انتقال و توزيع (دو نوبت)

1393

دوره آموزشي

6

استفاده از نرمافزار سبا در مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع
(دو نوبت)

1393

دوره آموزشي

7

آشنايي با تئوري قابليت اطمينان سازه و کاربرد آن در طراحي سازه هاي خطوط
انتقال نيرو (مقدماتي)

1393

دوره آموزشي

8

نگهداري و تعمير تجهيزات شبکههاي انتقال و توزيع نيرو

1393

دوره آموزشي

9

آشنايي با تئوري قابليت اطمينان سازه و کاربرد آن در طراحي سازه هاي خطوط
انتقال نيرو (پيشرفته)

1393

دوره آموزشي

-3-1-3-5

ر ه فرا ند توليد و توز ع برق

نشريه فرايند توليد و توزيع برق ،مقاالت پژوهشي مرتبط با صنعت برق را در زمينههاي مطالعات سيستم ،بهرهبرداري
(شبکه ،نيروگاه) ،ماشينهاي الکتريکي ،مديريت مصرف بازار برق ،ديسپاچينگ و غيره را جهت چاپ ،ميپذيرد .جدول  9-3دو
عنوان مقاله چاپ شده در اين نشريه را نشان داده است.
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جدول  :9-3مقاالت چاپشده

ر ه فرآ ند توليد و توز ع برق و

گاه يرو مرتبط با قابليت اط ينان

ش اه

عنوان

افرا

1

مديريت بهينه قطع بار در شبکههاي قدرت تجديد ساختارشده براي جلوگيري از
فروپاشي ولتاژ

بابک مظفري ،تورج امرايي ،عليمحمد رنجبر،
عليرضا شيراني

2

روشي جديد براي بارزدايي بهينه در شبکهي برق

مهدي داورپناه ،مجيد صنايع پسند

 -3-1-4شر ت مد ر ت شبكه
شرکت مديريت شبکه برق ايران از پنج معاونت مختلف تشکيل شده است که عبارتند از :معاونت راهبري شبکه برق کشور،
معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت برق کشور ،معاونت بازار برق ،معاونت هماهنگي و پشتيباني فني و معاونت مالي و
پشتيباني .مطالعات و پروژههاي مربوط به پايايي و امنيت شبکه از جمله فعاليتهاي معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت برق
کشور ميباشد که در اين بخش مورد مطالعه قرار گرفته است .مطالعات انجامگرفته در زمينه پايايي شبکه برق شامل پروژهها،
جمعآوري اطالعات فني و تدوين و بازنگري استانداردها در معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت برق کشور صورت پذيرفته
است.
وظايف و ماموريتهاي شرکت مديريت شبکه که به پايايي مرتبط باشند به شرح زير ميباشد:
 تعيين و ابالغ تنظيمات مربوط به تاسيسات توليد و انتقال نيروي برق و برنامههاي الزم براي تامين پايايي و
امنيت شبکه برق کشور.

 تنظيم و انتشار گزارشات ادواري از وضعيت پايايي و امنيت شبکه توليد و انتقال برق کشور و چگونگي رقابت در
بازار برق و همچنين تدوين پيشنهاد هاي الزم در خصوص نيازهاي شبکه برق کشور به تاسيسات توليد و انتقال و
ديگر ملزومات براي تامين پايايي و امنيت شبکه و جلوگيري از بوجود آمدن وضعيتي که دسترسي به شبکه ويا
رقابت در بازار برق رامحدود مينمايد و ارائه آن به شرکتهاي برق منطقهاي شرکت توانير و وزارت نيرو.

 و موارد ديگر.
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اولويتهاي تحقيقاتي شرکت مديريت شبکه برق ايران مربوط به معاونتهاي مختلف در سايت اين شرکت تبيين شده
است .اولويتهاي تحقيقاتي معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت شبکه در زمينه پايايي شبکه و در حوزه اندازهگيري و
جمعآوري اطالعات فني عبارتند از :استخراج و صحتسنجي اطالعات ديناميکي واحدهاي شبکه (تحقيق و پژوهش در
خصوص مديريت و بهينهسازي ساختار پايگاه داده و چرخه اطالعات پايايي شبکه برق کشور) ،برآورد هزينههاي خاموشي
(تحقيق و پژوهش در خصوص دستورالعمل محاسبه هزينه خاموشي) و تعيين شاخصهاي قابليت اطمينان شبکه .در حوزه
استانداردها ،تدوين و بازنگري استانداردهاي مربوط به پايايي و امنيت شبکه برق کشور از جمله اولويتهاي تحقيقاتي اين
شرکت ميباشد.
-3-1-4-1

و ش

با توجه به اطالعات بهدست آمده ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت شبکه در مجموع  12پروژه پايانيافته 38 ،پروژه
تاييد نشده 4 ،پروژه تحقيقاتي جاري و  7پروژه در دست اقدام را در ميان طرحها و پروژههاي تحقيقاتي خود دارد .در کنار اين
موارد ميتوان به تدوين  7استاندارد در زمينه برنامهريزي بهرهبرداري و حفاظت و حفاظت ويژه ،توسعه نرمافزار پايگاه دادههاي
شبکه برق ايران و چاپ کتاب با عنوان امنيت در شبکههاي قدرت توسط جناب آقاي دکتر محمود فتوحي فيروزآباد اشاره کرد.
از ميان اين مطالعات 2 ،پروژه تاييدنشده 2 ،پروژه پايانيافته و يک کتاب مرتبط با قابليت اطمينان وجود دارد .جدول 10-3
خالصهاي از پروژهها و پژوهشهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان را ارائه ميدهد.
جدول  :10-3الصه فعاليت ا

و

شر ت مد ر ت شبكه با موضوع قابليت اط ينان

ش اه

عنوان

مد ر رو ه

1

2
3

گروه م ر

وع

وضعيت

بررسي فني و اقتصادي پستهاي جديد نوع  DCSو
بهينهسازي پستهاي قديمي و فرسوده  CCSبه DCS
جهت افزايش قابليت اطمينان شبکه

مريم وديعتي

پژوهشگاه نيرو

پروژه

تائيد نشده

ارزيابي قابليت اطمينان در محيط تجديد ساختار يافته

-

موسسه تحقيقات و آموزش
مديريت

پروژه

تائيد نشده

دانشگاه تهران

پروژه

پايان يافته

پژوهش و بررسي مشابهسازي سختافزاري شبکه فشارقوي دکتر حسين محسني
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ش اه

مد ر رو ه

عنوان

گروه م ر

وع

وضعيت

با هدف بررسي حوادث شبکه
4

امکانسنجي تهيه نرمافزار جامع قابليت اطمينان سيستمهاي دکتر محمود فتوحي
فيروزآباد
قدرت

5

دکتر محمود فتوحي

امنيت در شبکههاي قدرت

-3-1-4-2

داشگاه صنعتي شريف

پروژه

پايان يافته

-

کتاب

-

رم اف ا ا

پايگاه دادههاي شبکه برق ايران توسط شرکت رهنماد انديشه ايران و در قالب يک نرمافزار تهيه شده است که عبارتند از:


سي م اطالعات مد ر ت

پاچينگ مل

سيستم اطالعات مديريت ديسپاچينگ ملي ايران شامل دو بخش عمده ميباشد :ثبت عملکرد و برنامهريزي تعميرات .با
توجه به توسعه بيسابقه شبکه سراسري ايران در سالهاي اخير و بهمنظور ثبت حوادث و آگاهي کامل از وضعيت و عملکرد
شبکه ،در ابتدا اطالعات کليه کميتهاي اندازهگيريشده و رويدادهاي مهم شبکه مانند تغييرات وضعيت و آمادگي واحدهاي
نيروگاهي ،تغييرات وضعيت خطوط انتقال ،انرژي توليدشده واحدهاي نيروگاهي ،توان توليدي واحدها در پيک بار شبکه
سراسري و  ...در سيستم ثبت ميگردد .سپس بر اساس دادههاي ثبتشده محاسبات الزم در مورد توليد ،تبادل ،مصرف واقعي،
نياز مصرف و  ...به تفکيک مناطق مختلف در شبکه انجام ميگيرد .در نهايت گزارشهاي مختلفي از عملکرد و وضعيت جاري
شبکه در مقاطع زماني مختلف تهيه ميشود و دادههاي ذخيرهشده ،مبناي مطالعات علمي شبکه و انجام پيشبينيهاي مختلف
از جمله برآورد بار مصرفي روزهاي آينده قرار ميگيرد.
واحدهاي نيروگاهي ،خطوط انتقال و تجهيزات ايستگاههاي شبکه نياز به انجام بازرسي ،تستهاي دورهاي و تعميرات
اساسي دارند .بنابراين در بخش دوم ،جهت برنامهريزي تعميرات نيروگاهها و ديسپاچينگهاي منطقهاي کليه درخواستهاي
خروج ،محدوديت يا برقدارشدن واحدها ،خطوط و تجهيزات خود را از طريق وب به ديسپاچينگ ملي ارسال مينمايند .هر يک
از درخواستها بر اساس روالهاي تعريفشده ،گردش کار متفاوتي را پشت سر ميگذارند .در صورت تاييد درخواست متقاضي،
برنامه خروج ،محدوديت يا برقدارشدن ،تهيه گرديده و از طريق وب در اختيار وي قرار ميگيرد .اجراي برنامه حتما بايد با
هماهنگي مرکز کنترل ديسپاچنگ ملي ايران صورت گيرد و وضعيت و نتيجه آن نيز در سيستم ثبت ميگردد.
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سي م تامين ياز ا اطالعات واحد ا مخ لف از اطالعات

پاچينگ مل

ديسپاچينگ ملي ايران در راستاي انجام وظايف خود ،کليه رويدادهاي مهم شبکه مانند تغييرات وضعيت و آمادگي واحدهاي
نيروگاهي ،تغييرات وضعيت خطوط انتقال ،انرژي توليدشده واحدهاي نيروگاهي ،توان توليدي واحدها در پيک بار شبکه
سراسري و غيره را در سيستم اطالعات ديسپاچينگ ملي ثبت مينمايد .از آنجا که گزارشهاي دورهاي مبتني بر اين اطالعات،
براي واحدهاي مختلف صنعت برق مورد نياز ميباشد ،سيستم گزارشهاي دورهاي ديسپاچينگ ملي تهيه و راهاندازي شده
است .اين سيستم ،آخرين تغييرات پايگاه داده ديسپاچينگ ملي را در فواصل زماني قابل تنظيم ،بهصورت خودکار دريافت و ثبت
مينمايد و جداول واسطهاي را که جهت تسريع در توليد گزارشهاي دورهاي طراحي شده ،بروز مينمايد .بخشهاي مختلف
صنعت برق که عهدهدار برنامهريزي توليد و شبکه ،تهيه و کنترل بودجه ،تهيه گزارشهاي آماري ساالنه و غيره هستند با
مراجعه به اين سيستم گزارشهاي مختلف خود را در زمينههايي مانند توليد ،مصرف ،خاموشي ،مديريت مصرف صنايع ،نياز
مصرف ،تبادالت خارجي و غيره در سطح برق منطقهاي ،ناحيه ديسپاچينگي و يا کل شبکه سراسري تهيه مينمايند.
 -3-1-4-3لي ت اس ا دا

ا

دفتر تدوين استانداردها ،تحقيقات و دستورالعملها تعداد  7استاندارد مختلف را تدوين کرده است و  8استاندارد در حال
تدوين را در دستور کار خود دارد .در ميان استانداردهاي تدوينشده ،سه استاندارد مربوط به برنامهريزي بهرهبرداري شامل:
استاندارد هماهنگي پايايي ،استاندارد برنامهريزي برونرفتها و استاندارد ارزيابي پايايي و امنيت ،مربوط به قابليت اطمينان
شبکه ميباشند .از ميان  8استاندارد در حال تدوين ،استانداردهاي امنيت بهرهبرداري و برنامهريزي شبکه انتقال در زمينه پايايي
و امنيت شبکه ميباشند که سرفصل مطالب مندرج در اين استانداردها در بخش زير بيان شدهاند.
لي ت اس ا دا

ا تدو ن شده

 استانداردهاي برنامهريزي بهرهبرداري
 استاندارد هماهنگي پايايي
 استاندارد برنامهريزي برونرفتها
 استاندارد ارزيابي پايايي و امنيت
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لي ت اس ا دا

ا

حال تدو ن

 امنيت بهرهبرداري
الف) تعيين حدود مجاز و اضطراري بارگيري از خطوط (حرارتي ،ولتاژ و پايداري) و ترانسفورماتورها
ب ) تعريف شرايط عادي ،غيرعادي و اضطراري
ج ) تعيين معيار امنيت شبکه و نحوه ارزيابي آن
د ) روشهاي مقابله با شرايط غيرعادي پس از وقوع پيشامدها
هـ ) نحوه تعامل بازار و بهرهبردار جهت اجراي بازار بهنگام

 برنامهريزي شبکه انتقال
الف) تعريف معيار قابليت اطمينان برنامهريزي شبکه و نحوه ارزيابي آن
ب ) نيازمنديهاي مرتبط با حفظ پايداري گذرا در مرحله برنامهريزي شبکه
ج ) تعريف معيارهاي برنامهريزي توان راکتيو و نحوه تعامل آن با برنامهريزي خطوط
 -3-1-4-4گ ا ش و آما وضعيت ا ا

و امنيت شبكه

بررسي و تجزيه و تحليل حوادث شبکه به منظور حفظ امنيت و ارتقاء پايداري و همچنين کنترل حوادث شبکه از سال 85
بهصورت جامع در دستور کار شرکت مديريت شبکه برق ايران قرار گرفته است .گزارشات مربوط به پايايي و امنيت شبکه ايران
طي سالهاي  1384-1386به همراه تحليل شاخصها و ارائه پيشنهادها جهت بهبود وضعيت پايايي و امنيت شبکه ،به صورت
دورههاي ماهيانه و يا به صورت دورههاي ششماهه بهطور کامل توسط دفتر برنامهريزي و نظارت بر امنيت شبکه و به صورت
گزارشات ادواري پايايي و امنيت شبکه بيان شده است.
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 -3-1-5مر

توسعه فناو

يرو (م ن)

شرکت متن در سال  1362با نام «مرکز تحقيقات نيرو» و بهمنظور انجام فعاليتهاي پژوهشي و توسعه فناوري موردنياز
صنعت برق تأسيس گرديد .در سال  1378ماموريت شرکت متن از پژوهش به ارائه خدمات مشاوره مهندسي و مديريت فناوري
تغيير يافت و نام آن نيز به «مرکز توسعه فناوري نيرو» تبديل شد.از ميان  389پروژه انجامشده در مرکز توسعه فناوري نيرو،
 15پروژه که مربوط به تعميرات و نگهداري بوده و بر روي قابليت اطمينان سيستم قدرت تاثير ميگذارند ،در جدول 11-3
مشخص شده است.
جدول  :11-3الصه رو ه ا ا ام شده

مر

توسعه فناو

يرو (م ن) مرتبط با ع ليات ت

ش اه

عنوان

ا فرما

سال

1

نظارت بر بهرهبرداري و تعميرات دورهاي و اساسي و تهيه نرمافزار تعيين هزينه و انرژي تلفشده
نيروگاههاي سيکل ترکيبي گيالن و لوشان

برق منطقهاي گيالن

1389

2

عمليات بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات پستهاي برق  6.3/63کيلوولت مسير ري/تبريز

شرکت ملي مهندسي و
ساختمان نفت ايران

1388

3

خدمات مهندسي و نظارت بر تعميرات اساسي واحدگازي  G13نيروگاه آبادان

توليد برق آبادان (توبا)

1389

4

نظارت بر بهرهبرداري و تعميرات دورهاي نيروگاههاي سيکل ترکيبي گيالن و شهيد بهشتي
لوشان

برق منطقهاي گيالن

1384

5

نظارت بر بهرهبرداري و تعميرات دورهاي نيروگاههاي سيکل ترکيبي گيالن و شهيد بهشتي
لوشان

برق منطقهاي گيالن

1385

6

انجام خدمات نظارت بر تعميرات اساسي واحد شماره  21نيروگاه سيکل ترکيبي گيالن

برق منطقهاي گيالن

1385

7

انجام خدمات نظارت بر تعميرات اساسي واحد شماره  22نيروگاه سيکل ترکيبي گيالن

برق منطقهاي گيالن

1385

8

نظارت بر تعميرات اساسي واحد  31نيروگاه سيکل ترکيبي گيالن

برق منطقهاي گيالن

1386

9

نظارت بر تعميرات اساسي واحد  32نيروگاه سيکل ترکيبي گيالن

برق منطقهاي گيالن

1386

10

نظارت بر بهرهبرداري و تعميرات دورهاي نيروگاههاي سيکل ترکيبي گيالن و شهيد بهشتي
لوشان

برق منطقهاي گيالن

1386

11

نظارت بر تعميرات اساسي نيروگاه سيکل ترکيبي فارس

مهندسي مشاور فارس

1386

12

نظارت بر بهرهبرداري و تعميرات دورهاي نيروگاههاي سيکل ترکيبي فارس و کازرون

مهندسي مشاور فارس

1387
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ش اه

عنوان

ا فرما

سال

13

تدوين آيين کار تعميرات بازرسي فني و نظارت بر تعميرات نيروگاههاي بخاري

توانير  -معاونت توسعه و
اقتصادي

1386

14

نظارت بر تعميرات اساسي واحد دو بخار نيروگاه شهيد بهشتي

برق منطقهاي گيالن

1383

15

نظارت بر انجام تعميرات واحد شماره  4نيروگاه کنگان

مديريت توليد برق جنوب فارس 1388

 -3-1-6بير ا ه تحقيقات برق
دفتر امور تحقيقات برق وظيفه نظارت ،سياستگذاري و ايجاد زمينههاي رشد ،شکوفايي و هدايت پروژهها را در
بهنتيجهرساندن آنها و ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي تحقيقاتي شرکتهاي تابعه و وابسته و جهتدادن امور تحقيقات
شرکتها به سمت ارائه راهحلهاي مناسب در جهت رفع مسائل و مشکالت صنعت برق و ايجاد ارتباط علمي و تخصصي با
مجامع دانشگاهي را بر عهده دارد .ارتباط بين کميتههاي تحقيقات صنعت برق و دفتر امور تحقيقات برق توسط دبيرخانه
تحقيقات برق که زير نظر دفتر مذکور انجام وظيفه ميکند ،صورت ميپذيرد .در واقع دبيرخانه تحقيقات برق بهعنوان بازوي
اجرايي دفتر امور تحقيقات برق شرکت توانير عمل ميکند .جدول  12-3خالصه پروژههاي مرتبط به قابليت اطمينان ثبتشده
در اين دبيرخانه را نشان ميدهد.
جدول  :12-3الصه رو ه ا مرتبط به قابليت اط ينان و ثبتشده

بير ا ه تحقيقات برق

رديف

عنوان رو ه

كا ان اصل

مد ر رو ه

ا فرما

1

تدوين بسته ابزار (نرمافزاري) تحليل قابليت اطمينان براي بسته
نرمافزاري MATLAB

-

-

دانشگاه صنعت آب و برق

2

تهيه مدل تعيين پارامترهاي قابليت اطمينان نيروگاهها و پستها

-

-

دانشگاه علم و صنعت ايران

3

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توليد و انتقال خراسان

4

قابليت اطمينان شبکه توزيع نيروي برق مشهد

کميته تحقيقات شرکت برق
داود جاللي ،نيکي مسلمي حميد دانايي
منطقهاي خراسان
-

-

کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي خراسان
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رديف

عنوان رو ه

كا ان اصل

مد ر رو ه

ا فرما

5

ناصر
بررسي قابليت اطمينان خطوط قديمي و سالخورده و ارائه روشهاي
کمال حسيني ،عادل ناصح
ابوالقاسمي
افزايش طول عمر

6

بررسي و محاسبه ضريب قابليت اطمينان ترانسفورماتورهاي قدرت
در شبکه

7

ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي فوق توزيع ( 63/20کيلو ولت ) عباس عليمحمدلو ،علي عليرضا حاتمي کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي باختر
طاليي ،محمد عبدالرحماني شريف آبادي
استان همدان

-

-

کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي اصفهان
کميته تحقيقات شرکت توانير

سهراب فيروزي فر ،مهدي
پرويز رمضان کميته تحقيقات شرکت برق
مطالعه قابليت اطمينان شبکه  20کيلوولت شهرستان قائمشهر از نظر
متقي مجد ،احمد نصرتيان،
8
منطقهاي مازندران
پور
شاخصهاي انرژي
ولي اله ابتهاج
 9تعيين شاخصهاي قابليت اطمينان در شبکه توزيع برق تربت حيدريه

رضا خورشيدي

 10امکانسنجي تهيه نرمافزار جامع قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

-

11

ارزيابي اثرات اضافهشدن واحدهاي جديد بادي مصوب خواف در
شبکه خراسان از نقطهنظر قابليت اطمينان و پايداري شبکه

سيد محسن صدر ،کاظم
عاملي ،مرتضي ترابي

12

بررسي شاخص قابليت اطمينان در شبکه فوقتوزيع زنجان

علي اصغر بلوريان ،محمود
مخدومي ،داوود فرخزاد
کشکي

کميته تحقيقات شرکت برق
کاظم عاملي
منطقهاي خراسان
محمود فتوحي کميته تحقيقات شرکت
مديريت شبکه برق ايران
فيروزآباد
مصطفي
عيدياني

کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي خراسان

پرويز رمضان کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي زنجان
پور

بررسي و محاسبه ضريب قابليت اطمينان ترانسفورماتورهاي قدرت
کورش عالمه ،محمدجواد
محسن فخاري
 13درشبکههاي انتقال نيروي ايران با ولتاژهاي اوليه  400و 230و 132
اخوان عبداللهيان
کيلوولت

شرکت مشانير

مطالعه قابليت اطمينان در سيستمهاي حفاظتي شبکه توليد و انتقال
14
برق آذربايجان و روشهاي افزايش آن

-

کميته تحقيقات شرکت برق
ناصر غفوري
منطقهاي آذربايجان

بررسي قابليت اطمينان شبکه توزيع اهواز و روشهاي افزايش آن با
15
توجه به پارامترهاي فني

عابدين صادقآبادي،
غالمعلي ورشوساز،
محمدتقي پرويزي

عبدالحميد کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي خوزستان
عباس شياري

-

اسداهلل
اميدواري نيا ،کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي خوزستان
سيدجمالالدين
آل محمد

16

افزايش قابليت اطمينان در شبکه
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رديف

عنوان رو ه

كا ان اصل

17

افزايش قابليت اطمينان در شبکه و کاهش تلفات بهويژه در توزيع

اسداهلل اميدواري نيا

مد ر رو ه

ا فرما

کميته تحقيقات شرکت برق
سيد حسن مداح
منطقهاي خوزستان

18

ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان سيستم انتقال فارس و بوشهر به
منظور کاهشخاموشي ها

-

حميدرضا
خونساري

کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي فارس

19

طراحي و ساخت يک سيستم کليد انتقال استاتيکي براي افزايش
قابليت اطمينان در بارهاي حساس

محمداسماعيل همداني
گلشن ،حسين مختاري

حميدرضا
کارشناس

کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي اصفهان

20

طراحي و ساخت نرمافزار کاربردي محاسبات قابليت اطمينان
شبکههاي توزيع

محمدرسول کميته تحقيقات شرکت برق
منصور حفصي کردستاني
منطقهاي غرب
ملکي

خسرو سالمي ،کريم
تحليل کيفيت و کميت تجهيزات پستهاي انتقال با استفاده از نتايج جعفرقمي ،محمدصادق ولي فيروزه
21
زاده ،سارا قرشي ،مرتضي رامشخواه
قابليت اطمينان
جاللي

کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي تهران

22

مطالعه قابليت اطمينان شبکه  20کيلوولت شهرستان خمين و
خرمآباد از نظر شاخصهاي انرژي

محمد رحمانپوري ،اصغر
محمدي ،علي اصغر
بلوريان

پرويز رمضان کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي باختر
پور

23

تجزيه و تحليل حوادث شبکههاي توزيع هرمزگان جهت افزايش
قابليت اطمينان

حسين رخت افکن،
سيدمحمد باقر کسبي

محمد ذاکري کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي هرمزگان
زيارتي

24

ابراهيم نيکونام ،سينا معطر،
کميته تحقيقات شرکت برق
تعيين شاخصهاي قابليت اطمينان شبکه فوقتوزيع استان لرستان مصطفي صديقيزاده ،جواد مجيد گندمکار
منطقهاي باختر
نيکوکار ،حسين نجفي

مطالعه روشهاي محاسبه قابليت اطمينان تجهيزات و سيستم
 25مخابراتي مرکز ديسپاچينگ و ارائه شاخصهاي مرتبط براي سيستم
تحت پوشش ديسپاچينگ شمال شرق

حسين بنکچي ،سعيد
خادمي ،امين زنگويي

مهدي دوست کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي خراسان
پرست

26

کميته تحقيقات شرکت توزيع
علي صفار ،امين
رحمت اهلل
تجديد آرايش شبکه توزيع برق شهرستان اصفهان با هدف بهبود
نيروي برق شهرستان
خدابخشيان ،مجيد معظمي،
هوشمند
شاخصهاي قابليت اطمينان
اصفهان
سعادت صادقيان

27

ارزيابي قابليت اطمينان چند پست نمونه انتقال و فوقتوزيع شرکت
برق منطقهاي خوزستان

حبيب قراگوزلو ،شهرام محمود فتوحي کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي خوزستان
فيروزآباد
کاظمي

28

تاثيرات جايابي توليدات پراکنده بر ميزان قابليت اطمينان با
منظورکردن اثر ادوات حفاظتي

کاظم مظلومي ،ابوالفضل
کميته مرکزي شرکت برق
جليلوند ،رضا نوروزيان ،عباس سرداري
منطقهاي زنجان
شهرام محمدي
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رديف

عنوان رو ه

29

كا ان اصل

مد ر رو ه

ا فرما

محمداسماعيل هنرمند،
الشن جليلزاده ،امين
محاسبات قابليت اطمينان در فيدرهاي نمونه فشارمتوسط رشت جليلزاده ،رامين دهقاني،
محمودرضا کميته تحقيقات شرکت توزيع
جهت ارائه روش کاربردي براي ارزيابي قابليت اطمينان تجهيزات ،آرش عباسي ،مرتضي
نيروي برق استان گيالن
حقي فام
سعادتمند ،سيد حسن
محاسبه شاخصها و تعيين محل جداکنندهها و مانور به منظور
احسان دوست ،محمد رضا
مديريت اتفاقات
نژاد شمسي ،رضا
سلطانزاده ،محمد سيرتي

انجام محاسبات پخش بار و محاسبات قابليت اطمينان در فيدرهاي
نمونه فشارمتوسط جهت بازآرايي و تعيين نقاط مانور به منظور
30
کاهش تلفات و مديريت اتفاقات

-

محمودرضا کميته تحقيقات شرکت توزيع
نيروي برق تهران بزرگ
حقي فام

31

مطالعه قابليت اطمينان در شبکههاي توليد و انتقال و فوق توزيع
شبکه برق منطقهاي اصفهان

-

محمود فتوحي کميته تحقيقات شرکت برق
منطقهاي اصفهان
فيروزآباد

32

مکانيابي بهينه سکسيونرها در شبکه توزيع انرژي الکتريکي به
منظور افزايش قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم هوشمند

-

کميته تحقيقات شرکت توزيع
نيروي برق استان يزد

33

-

تجديد آرايش شبکه فشارمتوسط توزيع برق هرمزگان در محدوده
مديريت برق ناحيه يک بندرعباس با هدف کاهش تلفات و بهبود
شاخصهاي قابليت اطمينان

-

-

کميته تحقيقات شرکت توزيع
نيروي برق استان هرمزگان

34

بررسي احتمال وقوع حوادث و ارزيابي امنيت شبکه مازندران

-

شهرام جديد

-

35

تدوين سند پايه "تعريف ،پايش ،سنجش ،تنظيم و مديريت پايايي
شبکههاي توزيع نيروي برق"

-

محمودرضا کميته تحقيقات شرکت توزيع
نيروي برق تهران بزرگ
حقي فام

 -3-2فعاليت ا

مرا

ا گا

همانطور که در شکل  6-3مشاهده ميشود ،در بررسي مراکز دانشگاهي ،دو مرکز با اسامي مرکز مطالعات ديناميکي در
دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور و مرکزملي مطالعات و برنامهريزي شبکه قدرت در دانشگاه تربيتمدرس مورد بررسي
قرار گرفته است.
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خ

مرکز مطالعات دينامیك شبكه
دانشكاه عباسپور

مرکزملی مطالعات و برنامه
ريزي شبكه قدرت ،دانشگاه
تربیت مدرس

شكل  :6-3بر س مرا

 -3-2-1مر

مطالعات ناميك

ا گا

فعال

عرصه ا

و

مرتبط با ا ا

شبكه

ا گاه صنعت آب و برق شهيد عباسپو

در بررسي فعاليتهاي پژوهشي مرکز مطالعات ديناميک شبکه ايران در دانشگاه شهيد عباسپور ،از آنجاييکه اعم
پژوهشهاي انجامشده و يا در حال انجام اين مرکز معطوف به مطالعات ديناميکي بوده ،به غير از پژوهشهايي که در قالب
پاياننامههاي دانشگاه شهيد عباسپور ذکر شده است ،کار تحقيقاتي ديگري که در اين مرکز در زمينه قابليت اطمينان
سيستمهاي قدرت انجام گرفته شده باشد ،يافت نشده است.
 -3-2-2مر

مل مطالعات و بر امه

شبكه ا قد ت

مرکز ملي مطالعات و برنامهريزي شبکههاي قدرت در حال حاضر بيش از  10نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاهها و بيش
از  20نفر از دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري را دربر ميگيرد و بيش از  60پروژه در سطح ملي و نهادهاي صنعت برق به
انجام رسانيده است و  16دوره آموزش علمي -تخصصي را برگزار کرده است .اعضاي هيئت علمي عضو در اين مرکز عبارتند
از:
 -دکتر محسن پارسامقدم (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و مدير واحد مديريت مصرف)
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 دکتر محمدصادق سپاسيان (عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت آب و برق و مدير واحد مديريت اطالعات) دکتر حسين سيفي (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و رئيس مرکز) دکتر محمدکاظم شيخاالسالمي (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و معاون پژوهشي مرکز)اين مرکز شامل دو گروه پژوهشي با عنوان گروه پژوهشي شبکه و امور پژوهشي تکنولوژي اطالعات ) (ITدر شبکههاي
برق ميباشد .کارنامه پژوهشي مرکز ملي مطالعات و برنامهريزي شبکههاي قدرت شامل  59پروژه انجامشده 10 ،پروژه در حال
انجام 19 ،مقاله و  1عنوان کتاب در زمينههاي مختلف صنعت برق ميباشد .با توجه به پروژه حاضر که به بررسي سوابق
سازمانها ،مراکز و افراد در زمينه پايايي سيستم قدرت اختصاص دارد ،از ميان مطالعات و پروژههاي انجام شده و يا در حال
اجرا ،تعداد  7پروژه و طرح پژوهشي ( 3پروژه و  4طرح پژوهشي) مرتبط با موضوع قابليت اطمينان بهدست آمد که در جدول
 13-3مشخص شده است.
جدول  :13-3فعاليت ا مر

ش اه
1
2
3
4
5
6
7

مل مطالعات و بر امه

عنوان
مطالعات قابليت اطمينان بر روي شبکه و طرحهاي توسعه شبکه توليد و
انتقال ايران
انتخاب الگوريتمها ،روشها و ابزار مطالعات قابليت اطمينان شبکه سراسري
برق کشور
مطالعات کفايتسنجي و بهبود کفايت شبکه برق جنوب شرق کشور
برنامهريزي زماني تعمير و نگهداشت واحدهاي نيروگاهي شبکه سراسري
برق کشور
تدوين عناوين استانداردها و دستورالعملهاي مربوط به پايايي و امنيت شبکه
برق کشور
بررسي تجربيات بينالمللي در خصوص دستورالعملهاي بهرهبرداري از نقطه
نظر پايايي و امنيت شبکه
تدوين استانداردهاي برنامهريزي بهرهبرداري

شبكه ا قد ت

حوزه قابليت اط ينان

ا فرما

وع

وضعيت

شرکت توانير

طرح پژوهشي

اتمام يافته

شرکت توانير

طرح پژوهشي

اتمام يافته

شرکت توانير
شرکت مديريت
شبکه برق ايران
شرکت مديريت
شبکه برق ايران
شرکت مديريت
شبکه برق ايران
شرکت مديريت
شبکه برق ايران

طرح پژوهشي

اتمام يافته

طرح پژوهشي

اتمام يافته

پروژه

اتمام يافته

پروژه

اتمام يافته

پروژه

اتمام يافته
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 -3-3بر س فعاليت ا شر ت ا

صوص

زمينه قابليت اط ينان شبكه

همانطورکه در شکل  7-3نمايش داده شده است در مطالعات اين بخش ،سه شرکت مهندسين مشاور موننکو ،گروه مپنا و
شرکت مهندسي قدس نيرو مورد بررسي کامل قرار گرفته است.

خ

شرکت مهندسین مشاور
موننكو

گروه مبنا

شرکت مهندسی قدس نیرو

شكل  :7-3بر س فعاليت شر ت ا

صوص

در بررسي از ليست پروژههاي انجامشده و در حال انجام که از طرق اطالعات موجود در سايتهاي اينترنتي شرکتهاي
موننکو و گروه مپنا ،انجام شده ،پروژهاي مرتبط با قابليت اطمينان يافت نشده است .الزم به ذکر است که در تمامي موارد
ذکرشده در زيرمجموعه شرکتها و مراکز پژوهشي ،در صورت عدم دسترسي به ليست پروژهاي در حال انجام و يا انجام شده،
در روند نامهنگاري اين موضوع پيگيري شده است که از جمله اين موارد ،دو شرکت خصوصي مذکور بوده که نامهاي براي
دريافت ليست فعاليتهاي مرتبط به بحث قابليت اطمينان به آنها ارسال گرديده است.
در بررسي شرکت مهندسي قدس نيرو 20 ،پروژه در زمينه قابليت اطمينان مطرح بود که در جدول  14-3اطالعاتي در مورد
اين پروژهها ارائه شده است.
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جدول  :14-3لي ت رو ه ا ا امشده
ف
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12
13
14

زمينه قابليت اط ينان شبكه ،توسط شر ت قدس يرو

عنوان رو ه

سال

د د آو ده

قابليت اعتماد در سيستم توزيع

1374

محمود مخدومي

1372

مشانير

1377

مشانير

1369

مشانير

1378

علي پيروزي

استاندارد پستهاي 63/20کيلو ولت :گزارش ضميمه
شماره ،1محاسبات قابليت اطمينان
استاندارد طراحي بهينه پستهاي230و400کيلو ولت،
جلد: 104قابليت اطمينان
استاندارد طرح پستهاي 63/20کيلو ولت ،گزارش
ضميمه شماره ،1محاسبات قابليت اطمينان
بهينهسازي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت
پيش نويس استاندارد مشخصات و خصوصيات انرژي
الکتريکي (کيفيت برق): 65-603 ،بررسي تدوين
معيارهاي مربوط به فلش ولتاژ ،قابليت اطمينان و
پايداري تجهيزات
پيش نويس استاندارد معيارهاي طراحي ،مهندسي و
برنامهريزي شبکه هاي توزيع فشار متوسط
(20و33کيلو ولت) ،شماره استاندارد : 67-205گزينه
هاي مختلف يک طرح با در نظرگرفتن قابليت اطمينان
استاندارد صنعت برق ايران  -مشخصات و خصوصيات
انرژي الکتريکي (کيفيت برق) ،قسمت نهم -
دستورالعمل اندازهگيري کيفيت برق ،بازرسي و اطمينان
از کيفيت آن
بخش مطالعات سيستم و شبکه ،پروژه 22-13بررسي
احتمال قطع بار ناشي از بارهاي مکانيکي ديناميک،
گزارش اول :روشي براي محاسبه احتمال کار افت و
قابليت اعتماد سازههاي شبکه توليد و انتقال نيرو براي
بارهاي باد و زلزله
استاندارد طرح پستهاي 63/20کيلو ولت ،مرحله اول،
جلد اول :طرح مشخصات عمومي پستها
استاندارد طرح پستهاي فوق توزيع فيوز دار و کم کليد،
جلد اول :شناسايي و ارزيابي گزينهها
استاندارد ظرفيت واحدهاي نيروگاههاي بخاري جلد اول
 انتخاب ظرفيتاستاندارد ظرفيت واحدهاي نيروگاههاي بخاري جلد دوم
 بررسي و ارزيابيبررسي و ارزيابي توسعه سيستم نيروي انساني در برنامه
پنجساله ششم ،گزارش نهايي به وزارت نيرو

1377

-

1379

1381

-

1363

غالمرضا درگاهي نوبري

1369

گروه تخصصي برق مشانير

1374

-

1375

-

1375

-

1356

سازمان پژوهش و گسترش ايران،
مرکز پژوهش تهران
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ف

عنوان رو ه

سال

د د آو ده

پروژه طراحي تحقيقاتي نيروگاه بخار "SPRD" :

15

16

17

18
19

20

طراحي تفصيلي سيستمهاي کنترل و ابزاردقيق نيروگاه،
مباني و پارامترهاي دخيل در هزينه سيستمهاي کنترل
و ابزاردقيق
پروژه طراحي تحقيقاتي نيروگاه بخار "SPRD":
طراحي تفصيلي سيستمهاي کنترل و ابزاردقيق نيروگاه،
تشريح انجام محاسبات طراحي تفصيلي سيستم در
شرايط مختلف و ارائه يک نمونه دستي انجام محاسبات
در هر زمينه
پيشنويس استاندارد معيارهاي طراحي ،مهندسي و
برنامهريزي شبکه هاي توزيع فشار متوسط ( 20و 33
کيلو ولت) ،استاندارد شماره: 67-206 :نحوه مقايسه
گزينههاي مختلف يک طرح و انتخاب گزينه بهينه
پيشنويس استانداردهاي سيستم و تجهيزات ابزاردقيق
نيروگاهها ،مرحله دوم :بند 16-1-1
تعيين نوع و مکان دقيق خطا در شبکههاي توزيع داراي
منابع توليد پراکنده با استفاده از شبکههاي عصبي
( MLPمقاله)
گزارش نظارت بر آزمايشات کارخانهاي سيستم برق
مطمئن پروژه نيروگاه بيستون (واحدهاي 2×320
مگاواتي)

1378

-

1378

-

1380

-

1376

-

1387

سيدعليمحمد جواديان

1371

اميرهمايون گودرزي
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 4فصل چهارم :بررسي ساختار صنعت برق ايران و فعاليتهاي
انجام شده در زمينه مطالعات پايايي شبکه هاي قدرت

مقدمه
در اين فصل ابتدا ساختار صنعت برق ايران معرفي شده و نقش سازمانها و نهادهاي فعال در اين حوزه مورد بررسي قرار
گرفته است .در ادامه روند مطالعات پايايي در اين نهادها بررسي شده و در واقع ساختار کنوني مطالعات پايايي شبکههاي توليد،
انتقال و توزيع معرفي خواهد شد .در انتها فعاليتهاي انجامشده در سازمانها در ايران بر اساس محورهاي مطالعاتي پيشنهادي
در فصل قبل دستهبندي شده و رويه موجود مطالعات پايايي مشخص خواهد شد.

 -4-1سا ا صنعت برق ا ران
وزارت نيرو عهدهدار مديريت عرضه و تقاضاي آب ،برق ،انرژي ،خدمات آب و فاضالب و همچنين ارتقاي سطح آموزش،
پژوهش و فناوري و بسترسازي توسعه بازار کاال و خدمات صنعت آب و برق ميباشد و نقش محوري خود را به نحو موثر در
صيانت از منابع ملي ،حفظ محيط زيست ،ارتقاي بهداشت عمومي ،رفاه اجتماعي و خود اتکايي براي توسعه پايدار کشور ايفاء
ميکند.
وزارت نيرو با سياستگذاري ،برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت ،نظارت ،تدوين ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط و ايجاد
فضاي مناسب براي حضور موثر بخشهاي غيردولتي و ساير نقشآفرينان ،بخشهاي آب ،برق و خدمات فاضالب را در راستاي
تحقق چشمانداز کشور راهبري و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخصهاي ملي و بينالمللي ،حقوق و رضايت
ذينفعان ،بهويژه مردم را تامين ميکند.
وزارت نيرو يک سازمان چند وجهي است .بهعبارت ديگر وظايف مديريت چند صنعت بزرگ کشور (صنعت آب ،صنعت برق،
صنعت فاضالب و صنعت انرژيهاي تجديدپذير) در اين وزارتخانه انجام ميشود.
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ساختار وزارت نيرو بر اساس تفکيک وظايف حاکميتي و تصديگري طراحي شده است و حوزههاي وزارت نيرو هرکدام
وظايف و محدوده مشخصي دارند .حوزههاي وزارت نيرو به سه سطح حوزهاي تقسيم ميشود که عبارتند از:
 سطح يک (سطح حاکميتي)
 سطح دو (سطح مياني تخصصي)
 سطح سه (سطح عملياتي)
 -4-1-1سطح ک (سطح حا ي )
حوزه ستادي وظايف حاکميتي و سياستگذاري را بر عهده دارد .اين حوزه از پنج معاونت و  24دفتر تشکيل شده است و
داراي ساختار سازماني زير است.
 معاونت امور تحقيقات و منابع انساني
 معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي
 معاونت امور حقوقي ،پشتيباني و مجلس
 معاونت امور برق و انرژي
 معاونت امور آب و فاضالب
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 .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 در تمامي عرصهها فراهم نموده و با حمايت از بهينهسازي مصرف،
رونقبخشي به فضاي کسب و کار در عرصه ملي و فراملي بخش برق و انرژي ،حقوق کليه ذينفعان خود شامل آحاد جامعه،
بخشهاي صنعت ،کشاورزي ،خدمات ،دولت و نهادهاي قانونگذار را رعايت ميکند.
وزارت نيرو در اين بخش با ارتقاء بهرهوري و بهرهگيري از فناوريهاي نوين ،سازگار با محيط زيست و متناسب با
زيرساختهاي حال و آينده و توسعه مشارکت و بهرهوري منابع انساني متخصص و خالق بهعنوان ارزشمندترين دارايي ،نقشي
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موثر در رفاه اجتماعي و تبادل برق با کشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي کاهش شدت انرژي ،افزايش خوداتکايي و توسعه
کاربرد انرژيهاي تجديدپذير اقدام ميکند.
 -4-1-2سطح و (سطح ميا

تخصص )

اين سطح شامل چهار شرکت مادر تخصصي است که وظايف برنامهريزي ،نظارت و ارزيابي شرکتهاي زيرمجموعه
تخصصي خود را برعهده دارند و وظيفهشان اجراي سياستهاي کالن وزارت نيرو توسط شرکتهاي زيرمجموعه است.
 -4-1-2-1شر ت سهام ما

تخصص مد ر ت منابع آب ا ران

وظيفه اين شرکت راهبري و اجراي طرحهاي ذخيرهسازي و استحصال منابع آب و همچنين انتقال آب و اجراي شبکههاي
آبياري و زهکشي توسط شرکتهاي زير مجموعه است.
 -4-1-2-2شر ت سهام ما

و

تخصص مهندس آب و فاضالب

وظيفه اين شرکت راهبري و نظارت بر بخش آب و فاضالب کشور و اجراي طرحها در اين زمينه توسط شرکتهاي آب و
فاضالب شهري و روستايي است.
 -4-1-2-3شر ت سهام ما

تخصص تولي د ،ا قال و توز ع يرو

برق ا ران (توا ير)

وظيفه اين شرکت راهبري و مديريت توليد ،انتقال و توزيع برق به سراسر کشور توسط شرکتهاي برق منطقهاي ،توزيع و
مديريت توليد برق است.
-4-1-2-4

شر ت ما

تخصص ساتكاب (سا ت و توليد اال

آب و برق)

وظيفه اين شرکت راهبري و مديريت ساخت و توليد کاالي آب و برق موردنياز تاسيسات صنعت آب و برق توسط
شرکتهاي زير مجموعه است .تمامي شرکتهاي سازنده کاالها و قطعات تاسيسات آب و برق ،شرکتهاي مشاوره اي و
شرکتهاي پيمانکاري آب و برق زير مجموعهي اين شرکت هستند.
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 -4-1-3سطح سه (سطح ع ليات )
سطح سه شامل شرکتها ،موسسهها و مجتمعهاي آموزشي ،تحقيقاتي و پژوهشي است که در سطح صف هستند و عمليات
اجراي طرحها و برنامههاي اصلي وزرات نيرو را برعهده دارند.
 شرکتهاي برق منطقهاي
 شرکتهاي آب منطقهاي
 شرکتهاي آب و فاضالب شهري (استاني)
 شرکتهاي آب و فاضالب روستايي
 شرکتهاي توزيع نيروي برق
 شرکتهاي بهرهبرداري از شبکههاي آبياري و زهکشي
 شرکتهاي مديريت توليد برق
 شرکتهاي اقماري (زير مجموعه شرکت مادر تخصصي ساتکاب)
 موسسه آموزش عالي علمي -کاربردي صنعت آب و برق
 پژوهشگاه نيرو
 موسسه تحقيقات آب
 سازمان توسعه برق ايران
 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران
 سازمان آب و برق خوزستان
کليه اين شرکتها به عنوان واحدهاي اجرايي (صف) وظيفه اجراي سياستهاي کالن وزارت نيرو را برعهده دارند و از
بيشترين نيروي تخصصي در سطوح عملياتي برخوردارد هستند.
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 -4-1-4معرف شر ت ا و سازمان ا فعال

حوزه صنعت برق

ساختار سازماني وزارت نيرو در شکل  1-4نشان داده شده است .در اين قسمت به معرفي مراکز ،سازمانها و شرکتهاي
زيرمجموعه وزارت نيرو و فعال در حوزه صنعت برق پرداخته شده است.

شكل  :1-4سا ا سازما

وزا ت يرو

بخش برق
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 -4-1-5شر ت ما

تخصص توليد ،ا قال و توز ع يرو برق (توا ير)

اين شرکت بهمنظور ساماندهي فعاليتهاي تصدي دولت در زمينه بهرهبرداري و توسعه صنعت برق در چارچوب
سياستهاي وزارت نيرو ،راهبري شرکتهاي زيرمجموعه ،افزايش بهرهوري و کارايي و استفاده بهينه از امکانات صنعت برق
کشور و در صورت لزوم انجام برخي از امور اجرايي و نيز کارگزاري وزارت نيرو در زمينه نظارت و برنامهريزي ،شکل گرفت .در
حال حاضر شرکت توانير ،مديريت  16شرکت برق منطقهاي 34 ،شرکت مديريت توليد 39 ،شرکت توزيع ،سازمان توسعه برق
ايران ،سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) ،سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) ،مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران (مپنا) و
توسعه صنايع نيروگاهي ايران را برعهده دارد .اين سازمان داراي پنج معاونت هماهنگي توليد ،هماهنگي توزيع ،معاونت
برنامهريزي و توسعه شبکه ،معاونت منابع انساني و تحقيقات و معاونت هماهنگي و پشتيباني مالي ميباشد .در زير فعاليتهاي
اين معاونتها در حوزه پايايي شبکههاي برق مورد بررسي قرار گرفته است.
 معاونت هماهنگي و توليد
از مهمترين وظيفههاي معاونت هماهنگي توليد در حوزه پايايي شبکههاي قدرت ميتوان مواردي مانند افزايش آمادگي
نيروگاهها ،کاهش زمان تعميرات نيروگاهها ،افزايش راندمان آنها ،مديريت تعميرات نيروگاهها ،برنامهريزي توليد نيروگاههاي
جديداالحداث را نام برد .اين معاونت خود داراي سه دفتر پشتيباني فني توليد ،دفتر نظارت بر توليد و دفتر فني و نظارت بر
انتقال ميباشد .از مهمترين وظايف اين دفاتر در حوزه پايايي ميتوان موارد زير را نام برد:
 دفتر پشتيباني فني توليد
 تهيه و تدوين دستورالعملها و استانداردهاي مورد نياز جهت بهرهبرداري و تعميرات واحدهاي توليد و
نيروگاهها
 نظارت عالي در اجراي تعميرات واحدهاي توليدي
 بازديدهاي دورهاي از تاسيسات توليد برق به منظور نظارت کلي و عالي بر عمليات بهرهبرداري و نگهداري
تاسيسات و ارائه پيشنهادهاي الزم در مورد رفع اشکاالت
 نظارت بر آزمايشهاي کارائي نيروگاهها
 بررسي معايب فني موجود در نيروگاهها و تعيين راهکارهاي مورد نياز
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 همکاري در تجزيه و تحليل حوادث عمده نيروگاهها و ارائه روشهاي پيشگيري و تکرار
 برگزاري سمينارهاي تخصصي براي نيروگاهها جهت تبادل اطالعات و تحليل مشکالت فني
 بررسيهاي الزم جهت افزايش بهرهوري نيروگاهها
 هماهنگيهاي الزم در جهت تامين سوخت نيروگاهها
 ارزيابي فني و مديريتي نيروگاهها و شرکتهاي مديريت توليد
 همکاري در تهيه استانداردهاي آموزشي مورد نياز نيروي انساني بخش توليد
 هماهنگي در تدوين برنامه تعميرات نيروگاهها
 نظارت بر فعاليتهاي تعميراتي نيروگاهها جهت انجام مطابق برنامه
 تهيه و تدوين آمار و گزارشات توليد-سوخت و حوادث
 نظارت بر راهاندازي اوليه نيروگاهها پس از اجراي تعميرات اساسي و ارائه گزارشهاي کيفيت کارهاي
تعميراتي انجام شده
 اقدامات الزم در جهت تهيه استانداردها و شاخصهاي صنعت برق
 رسيدگي و همکاري با برقهاي منطقهاي در رابطه با حوادث غير مترقبه (زلزله ،سيل ،بازسازي و غيره)
 همکاري در اجراي آزمايشهاي شيميايي مورد نياز نيروگاهها جهت تعيين زمان شستشوي شيميايي
 بررسي مشخصات فني قطعات ،کاالها ،مواد و تجهيزات مورد نياز نيروگاهها
 بررسي عوامل آلودهکننده محيط زيست در نيروگاهها و ارائه راهکارهاي کاهش اين آلودگيها
 همکاري در تهيه استانداردهاي زيست محيطي جهت هماهنگي در نيروگاهها
 انجام بررسيهاي فني الزم جهت رفع نواقص اصلي نيروگاهها و ارائه راهکارهاي رفع آنها
 نظارت عاليه بر عملکرد دفاتر فني توليد برقهاي منطقهاي
 دفتر نظارت بر توليد
 تهيه و تدوين برنامههاي تعميرات و نگهداري نيروگاهها و همچنين ساختارهاي سيستم اطالعاتي
 نظارت بر عملکرد مديريت نيروگاهها و اجراي مطلوب آن
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 نظارت بر پايداري تاسيسات و تجهيزات نيروگاهها
 نظارت الزم بر برنامههاي مورد تاييد و در دست اقدام نيروگاهها
 دفتر فني و نظارت بر انتقال
 افزايش آمادگي شبکه (خطوط و پستها)
 کاهش زمان تعميرات
 کاهش تعداد و زمان خروجيهاي خطوط و ترانسفورماتورها
 کاهش ميزان خاموشيها
 مديريت مصرف
 گسترش بهرهگيري از فناوريهاي نو در شبکه
 معاونت هماهنگي توزيع
از مهمترين وظيفههاي معاونت هماهنگي توليد در حوزه پايايي شبکههاي قدرت ميتوان مواردي مانند برنامهريزي فني-
اقتصادي کالن بخش توزيع مبتني بر نيازمنديهاي در حال توسعه مشترکين برق ،تبيين سياستهاي بهرهبرداري توزيع،
نظارت عاليه بر عملکرد بخش بهرهبرداري توزيع شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع نيروي برق ،جمعآوري
اطالعات ماهيانه خاموشيها و مطالعه ميزان آنها ،تدوين و ارتقاء نظام نظارتي بر سيستم مشترکين و غيره را نام برد .اين
معاونت خود داراي چهار دفتر پشتيباني فني توزيع ،دفتر نظارت بر توزيع ،دفتر برنامهريزي توزيع و دفتر مديريت مصرف و
خدامت مشترکين ميباشد ميباشد .از مهمترين وظايف اين دفاتر در حوزه پايايي ميتوان موارد زير را نام برد:
 دفتر برنامهريزي توزيع
 شناخت نقاط ضعف و قوت شبکههاي توزيع در نقاط مختلف کشور
 شناخت وضعيت و ويژگيهاي موثر بر برنامهريزي در بخش توزيع
 کنترل و نظارت بر برنامههاي توسعه و احداث ،اصالح و بهينهسازي در بخش توزيع کشور
 تدوين شاخصهاي فني براي شرکتهاي توزيع و هدفگذاري براي هر يک
 بررسي ،کنترل و نظارت بر بودجههاي پيشنهادي بخش توزيع
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 دفتر نظارت بر توزيع
 ايجاد و ارتقاء نظامهاي مکانيزه جهت ثبت و تحليل حوادث و تکميل و توسعه مراکز فوريتهاي برق و
ديسپاچينگهاي توزيع
 سياستگذاري در حوزه ديسپاچينگ و مراکز فوريت برق
 توسعه ،تکميل و تحول و بهبود مستمر نظامهاي مرتبط با نگهداري و تعميرات شبکههاي توزيع
 تدوين برنامهها ،راهبردها و ايجاد زيرساختهاي الزم جهت ارتقاء نظام ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان
شبکههاي توزيع
 تدوين راهبردها و دستورالعملها و ايجاد زيرساختهاي الزم جهت پيادهسازي نظام انگيزش جهت بهبود
قابليت اطمينان شبکههاي توزيع ()PBR
 توسعه روشهاي نظارتي به منظور حصول اطمينان از بکارگيري روشهاي مناسب جهت رسيدگي سريع
به خاموشيها و کاهش انرژيهاي تامين نشده
 يکسانْسازي و ايجاد زبان مشترك در نظام گردآوري اطالعات مرتبط با انرژيهاي تامين نشده
 توسعه بکارگيري و معرفي عيوب روشهاي نو جهت کاهش خاموشيها ،بکارگيري روشهاي مناسب
آشکارسازي عيوب
 آموزش و بازآموزي نيروي انساني به منظور ارتقاء سطح کيفي و کمي خدمات در اجراي فعاليتهاي
بهرهبرداري و سرويسدهي به مشترکين
 بازنگري و ارتقاء دستورالعملهاي بهرهبرداري با تاکيد بر سختگيري در اعمال خاموشيها
 ايجاد و اجراي نظامهاي نظارتي در حوزه بهرهبرداري از شبکههاي توزيع برق
 اقدامات راهبردي در جهت پيادهسازي سيستم مديريت ايمني
 تشکيل و فعال نمودن کميتههاي تخصصي بهرهبرداري و ايمني
 آموزش و بازآموزي کارکنان به منظور ارائه خدمات بدون حاثه

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
88
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ويرايش اول ،آذر 1393

 ارسال به موقع و کامل گزارش وقوع يا عدم وقوع حادثه و تجزيه و تحليل کاربردي حوادث و مستند
نمودن و اطالع رساني موثر به منظور جلوگيري از تکرار حوادث
 مديريت بحران
 دفتر مديريت مصرف و خدامت مشترکين
 تدوين و ارتقاء نظام نظارتي بر سيستم مشترکين
 ارتقاء و توسعه روشهاي مناسب ارتباط اطالعاتي با مشترکين برق
 افزايش تخصص کارمندان در واحدهاي خدمات مشترکين
 توسعه و تکميل تجهيزات اندازهگيري هوشمند متناسب با تعرفهها با هدف قرائت از راه دور و انتقال
سريع اطالعات
 توسعه کيفي لوازم اندازهگيري مانند نصب کنتورهاي چند تعرفه با هدف مديريت مصرف
 يکسانسازي حداقل اطالعات مورد نياز مشترکين در سطح کشور
 معاونت برنامهريزي و توسعه شبکه
از مهمترين وظيفههاي معاونت برنامهريزي و توسعه شبکه در حوزه پايايي شبکههاي قدرت ميتوان مواردي مانند
برنامهريزي توسعه بهينه فني و اقتصادي توليد بر ،توجه به سياستهاي اقتصادي کالن کشور و قابليتهاي تاسيسات موجود
صنعت برق ،تبادل اطالعات با شرکتهاي توزيع و برق منطقهاي و غيره را نام برد .اين معاونت خود داراي دفاتر برنامهريزي
توليد و برنامهريزي توسعه شبکه ،دفتر برنامهريزي شبکه ،دفتر بودجه و بررسيهاي اقتصادي ميباشد .از مهمترين وظايف اين
دفاتر در حوزه پايايي ميتوان موارد زير را نام برد:
 دفتر برنامهريزي توليد
 برنامهريزي مقدماتي تعيين نيروگاههاي جديد
 برآورد ميزان و نوع سوخت مورد نياز نيروگاهها و انجام هماهنگيهاي الزم با وزارت نفت
 مطالعات مربوط به افزايش کارايي واحدهاي توليد
 مطالعات فني و اقتصادي طرحهاي توليد و ارائه گزارشهاي توجيهي گزينههاي مختلف
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 پيگيري تهيه اطالعات جديد اقتصادي مرتبط با بهرهبرداري از نيروگاههاي جديد
 انجام مطالعات استفاده از انرژيهاي نو در ايجاد ظرفيتهاي نيروگاهي
 تهيه و تنظيم ميزان توليد نيروگاهها در سالهاي آتي بر اساس آخرين برنامه زمانبندي طرحهاي توليد
 پيگيري تهيه اطالعات جديد فني مرتبط با بهرهبرداري نيروگاهها
 شناسايي و تهيه نرمافزارهاي جديد داخلي و خارجي مرتبط با برنامهريزي توسعه بهينه توليد
 دفتر برنامهريزي توسعه
 تبادل اطالعات با شرکتهاي توزيع و برق منطقهاي
 تهيه گزارشهاي برآورد بار و انرژي به تقکيک برقهاي منطقهاي و شرکتهاي توزيع
 اقدامات مديريت مصرف در سطح شرکتهاي برق منطقهاي
 اقدامات پايش برنامههاي توسعه
 معاونت منابع انساني و تحقيقات
از مهمترين وظيفههاي معاونت منابع انساني و تحقيقات مرتبط با حوزه پايايي شبکههاي قدرت ميتوان مواردي مانند
شناخت و تامين نيروي انساني مورد نياز جهت تحقق اهداف سازمان ،دستيابي به آخرين يافتههاي علمي و کاربردي ،انجام
پژوهشهاي توسعه منابع انساني و ارائه خدمات پشتيباني الزم ،برگزاري همايشهاي تخصصي و آموزشي به منظور تبادل و
انتقال اطالعات موجود ،تامين نيازهاي  ICTصنعت برق به صورت مطمئن و اقتصادي ،هدايت صنعت برق جهت توسعه و
استفاده از تحقيقات و نوآوريها و غيره را نام برد .اين معاونت خود داراي دفاتر دفتر توسعه مديريت و بهرهوري ،دفتر منابع
انساني ،دفتر فناوري اطالعات و آمار و دفتر امور تحقيقات برق ميباشد .از مهمترين وظايف اين دفاتر در حوزه پايايي ميتوان
موارد زير را نام برد:
 دفتر توسعه مديريت و بهرهوري
ارائه خدمات مشاورهاي به شرکتهاي زيرمجموعه در زمينههاي مختلف
شناسايي و تامين نيازهاي توانير و شرکتهاي زيرمجموعه
هدايت و راهنمايي پرسنل در واحدهاي اجرايي
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تدوين ،بازنگري و بروزآوري برنامه استراتژيک توانير
انجام مطالعات راهبردي صنعت برق و تهيه گزارشات مربوطه
 دفتر منابع انساني
 توسعه تحليلهاي آماري نيروي انساني و نظارت بر اطالعات صحيح و بههنگام فعاليتها
 بررسي و تاييد نيازهاي کالن آموزشي در ستاد و شرکتهاي زيرمجموعه
 طراحي و پيشنهاد دورههاي آموزشي
 بررسي و تاييد سرفصلها و محتواي دروس از نظر انطباق با نيازهاي آموزشي
 اعمال نظارت بر مسائل آموزشي و ارزشيابي اثربخشي و کارايي دورههاي آموزشي
 دفتر فناوري اطالعات و آمار
 برنامهريزي و ساماندهي جهت تقويت بستر سختافزاري و نرمافزاري صنعت برق
 همکاري در تعيين و تنظيم استراتژيها و سياستهاي انفوماتيکي صنعت برق
 دفتر امور تحقيقات برق
 حمايت ،هدايت ،راهبري موسسات و مراکز علمي و پژوهشي به منظور انجام تحقيقات و پژوهشهاي
کاربردي
 سياستگذاري در بخش تحقيقات شرکتهاي زيرمجموعه
 توسعه و گسترش تبادالت علمي و تحقيقات ملي و بينالمللي در صنعت برق
 -4-1-5-1شر ت ا برق منطقه ا

شرکتهاي برق منطقهاي درحاليکه زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي توانير هستند ،در محدوده جغرافيايي تحت مديريت
خود نقش کارفرمايي دارند و وظيفه مديريت و هماهنگي واحدهاي زيرمجموعه و تامين توليد ،انتقال و فروش برق (در سطح
واحد) را برعهده دارند .اين شرکتها عبارتند از :برقهاي منطقهاي آذربايجان ،اصفهان ،باختر ،تهران ،خراسان ،خوزستان،
زنجان ،سمنان ،سيستان و بلوچستان ،غرب ،فارس ،کرمان ،گيالن ،مازندران ،هرمزگان و يزد که به صورت شرکتهاي سهامي
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اداره ميشوند و  100درصد سهام آنها بهصورت دولتي و در اختيار شرکت توانير ميباشد .هر کدام از اين شرکتها داراي
معاونتهاي مختلفي مانند معاونت بهرهبرداري ،معاونت طرح و توسعه ،معاونت برنامهريزي و تحقيقات ،معاونت منابع انساني و
معاونت مالي و پشتيباني ميباشند .در ادامه فعاليتهاي معاونتهاي فعال در حوزه پايايي مورد بررسي قرار گرفته است:
 معاونت بهرهبرداري
از مهمترين فعاليتهاي معاونت بهرهبرداري مرتبط با حوزه پايايي شبکههاي قدرت ميتوان مواردي مانند بازنگري ،اصالح
و اجراي دقيق دستورالعملهاي بهرهبرداري ،ايمني ،رويهها و روشهاي اجرايي ،اجراي طرحها و پروژههاي اجرايي بهينهسازي
بخش خطوط ،پستها و ديسپاچينگ ،برنامهريزي الزم براي تعيين نقاط حياتي و حساس در محدوده خود و تعيين مالحظات
الزم در زمينه مديريت بحران و پدافند غيرعامل ،برنامهريزي الزم به منظور نگهداري و توسعه سيستمهاي مخابراتي در جهت
رفع نياز واحدهاي مختلف ،پايداري سالمت تجهيزات و تاسيسات نيروگاهها و تامين قطعات مورد نياز تعميرات عادي و اساسي
و ايجاد بانک اطالعاتي و مکانيزه مورد نياز ،ايجاد مکانيزمهاي الزم در جهت بهبود بهرهوري فعاليتهاي مربوط به تعمير و
نگهداري خطوط و پستها ،حفاظت و کنترل ،هماهنگي با ديسپاچينگ ملي جهت انجام اصالحات و توسعه در سيستم اسکادا و
مخابرات ،طراحي و تدوين برنامههاي خرد و کالن آموزش کارکنان بر اساس اهداف شرکت و غيره را نام برد .اين معاونت خود
داراي بخشهاي مختلفي مانند معاونت راهبري شبکه ،امور ديسپاچينگ منطقهاي ،امور ديسپاچينگ فوق توزيع ،دفتر مهندسي
و نظارت ،دفتر فني نظارت بر توليد ،دفتر هماهنگي و برنامهريزي ،امور انتقال نيرو ميباشد .از مهمترين وظايف اين بخشها در
حوزه پايايي ميتوان موارد زير را نام برد:
 دفتر فني نظارت بر توليد
 تهيه و تدوين برنامههاي تعميرات و نگهداري نيروگاهها و همچنين ساختارهاي سيستمهاي اطالعاتي
 نظارت بر پايداري سالمت تجهيزات و تاسيسات نيروگاهها و تامين حداقل قطعات يدکي مورد نياز
تعميرات عادي و اساسي و ايجاد بانکهاي اطالعاتي و مکانيزه مورد نياز
 تهيه گزارشهاي الزم در ارتباط با آمار روزانه ،ماهانه و ساالنه و ديگر گزارشات مورد نياز درباره سطح
استهالك تاسيسات و تجهيزات نيروگاهها
 برنامهريزي الزم به منظور نظارت بر بهرهبرداري و نگهداري صحيح از تجهيزات توليدي نيرو
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 دفتر فني انتقال
 نظارت بر آزمايشهاي فني و کارگاهي پيمانکاران در ارتباط با قراردادهاي خريد تجهيزات و تطبيق
نشخصات کاالي خريداري شده با استانداردها و مشخصات
 انجام مطالعات الزم و ارائه پيشنهادهاي سازنده در جهت بهبود کيفيت و ارتقاء شبکههاي فني در ابعاد
مختلف
 مطالعه روشهاي نوين تعمير و نگهداري از پستها و خطوط و ارائه آن به واحدهاي ذيربط و هماهنگي
و نظارت بر حسن انجام کار
 نظارت بر رعايت استانداردها و دستورالعملهاي فني
 ايجاد مکانيزمهاي الزم در جهت بهبود بهرهوري از فعاليتهاي مربوط به تعميرات و نگهداري خطوط و
پستها
 نظارت عالي بر عمليات تعمير و نگهداري شبکه در بخشهاي تجهيزات پست ،خطوط و سيستمهاي
حفاظتي و کنترلي شبکه هاي انتقال و فوق توزيع
 امور ديسپاچينگ منطقهاي
 تشخيص نقاط ضعف و بحراني شبکه توليد و انقتال و ارائه نظرات پيشنهادي به مديريت راهبري شبکه
 نظارت بر بهرهبرداري بهينه و اقتصادي از کليه تجهيزات سيستم توليد و انتقال شرکت برق منطقهاي
 نظارت در تهيه گزارشات فني بعد از وقوع حوادث مهم در شبکه و تحليل گزارشات واصله
 مديريت راهبري شبکه
 تهيه دستورالعملهاي تعميرات ،نگهداري و سرويس کامپيوترها و کليه تجهيزات جانبي ،کنسولها و
دستگاههاي وابسته ،کنترلر و ...
 هماهنگي با ديسپاچينگ ملي جهت انجام اصالحات و توسعه در سيستم اسکادا و مخابرات
 تهيه طرح و توسعه سيستم کنترل از راه دور و بررسيهاي فني در جهت اصالح و بهبود وضعيت موجود
 امور ديسپاچينگ فوق توزيع

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
93
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ويرايش اول ،آذر 1393

 برنامهريزي الزم به منظور نگهداري و توسعه سيستمهاي مخابراتي
 کنترل و نظارت بر تغيير برنامههاي اسکادا و سيستمهاي عملياتي
 برنامهريزي و نظارت بر ايجاد آرشيو صحيح از اطالعات موجود روي ديسکها و درامها
 نظارت و کنترل برنامه خاموشي بدليل کبود در توليد در سطح شرکت
 نظارت و کنترل بر استفاده صحيح از تاسيسات مرکز کنترل و اجاري صحيح عمليات مانور شبکه
 معاونت طرح و توسعه
از مهمترين فعاليتهاي معاونت طرح و توسعه مرتبط با حوزه پايايي شبکههاي قدرت ميتوان مواردي مانند بررس جامع
پروژههاي ساخته شده و يا در حال احداث و اصالح و بهينهسازي آنها از ديدگاه اقتصادي ،فني و بهرهوري ،تاييد قابليتهاي
فني و بهرهبرداري ،طراحي تجهيزات ،برنامه بودجهاي طرحها و پروژههاي خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزي و واحد
ديسپاچينگ مخابرات ،نگهداري بهينه کاالها و تجهيزات خريداري شده مربوط به طرحها و غيره را نام برد.
 معاونت برنامهريزي و تحقيقات
از مهمترين فعاليتهاي معاونت برنامهريزي و تحقيقات مرتبط با حوزه پايايي شبکههاي قدرت ميتوان مواردي مانند
برنامه ريزي ده ساله ،پنج ساله و ساليانه احداث ،تقويت و توسعه شبکه انتقال و فوق توزيع ،طراحي و برنامهريزي شبکه فيبر
نوري و ديسپاچينگ و مخابرات ،راهبري سرويسهاي شبکه و ارتباطات شامل عمليات پشتيباني و امنيتي زيرساخت و رعايت
استانداردها ،تعيين نيازهاي شرکت در رابطه با نرمافزارهاي اطالعاتي مرتبط ،تهيه برنامههاي کوتاه مدت ،ميان و بلند مدت
سيستمهاي اطالعاتي بويژه بانک اطالعاتي منسجم و يکپارچه و پيادهسازي سيستم ورود اطالعات مکانيزه و گزارشگيري،
نظارت و هماهنگي در توسعه سيستمهاي اطالعات مکاني ،طرحهاي مديريت و انتقال تکنولوژي در سطح شرکت شامل
مراحل شناسايي ،انتخاب ،دستيابي و ارزيابي تکنولوژيهاي موجود و جديد و غيره را نام برد .اين معاونت خود داراي بخشهاي
مختلفي مانند دفتر برنامهريزي فني و برآورد بار ،دفتر تحقيقات و استاندارد ،دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطالعات ،دفتر
مهندسي و اطالعات  ،GISدفتر خدمات مشترکين فوق توزيع و مديريت مصرف و دفتر بودجه ميباشد .از مهمترين وظايف اين
بخشها در حوزه پايايي ميتوان موارد زير را نام برد:
 دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطالعات
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 نظارت بر راهبري سرويسهاي شبکه و ارتباطات
 نظارت بر بروزرساني مستندات سيستمهاي اطالعاتي و سرويسهاي زيرساخت و ارتباطات
 دفتر برنامهريزي فني و برآورد بار
 انجام برنامهريزي احداث ،تقويت و توسعه شبکه انتقال و فوق توزيع
 انجام مطالعات سيستم در خصوص شبکههاي انتقال
 بررسي و شناخت نقاط آسيبپذير تاسيسات و شبکه و عوامل دروني و بيروني اثرگذار بر فعاليتهاي
برقرساني
 بررسي ،پيگيري و ارائه پيشنهادات در ارتباط با خاموشيها ،حوادث غير مترقبه و اتفاقات شبکه
 تدوين روشهاي پيشگيرانه رعايت استانداردهاي موجود در راستاي پيشگيري و مقابله با بحران
 توجه به فناوريهاي روز دنيا در زمينه تجهيزات پستها و خطوط انتقال و فوق توزيع


دفتر مهندسي اطالعات و GIS

 تامين اقالم اطالعاتي و گزارشهاي مورد نياز ستاد برقرساني و منطقهاي
 جمعآوري اطالعات حوادث شبکههاي توزيع ،انتقال و فوق توزيع به صورت روزانه ،هفتگي و ماهانه به
منظور پردازش ،تحليل و محاسبه شاخصهاي بهرهوري
 تهيه گزارشات هفتگي کنترل حوادث و اعمال مديريت شبکه
 ايجاد ،بهرهبرداري و بروزرساني و نگهداري بانکهاي اطالعاتي
 ارتباط با شرکتهاي توزيع استقالل يافته و دريافت اطالعات شبکه توزيع برق منطقه و نگهداري در
بانک اطالعاتي
 دفتر تحقيقات و استانداردها
 مديريت تکنولوژي در سطح شرکت و نظارت بر انجام مراحل مختلف شناسايي ،انتخاب ،دستيابي و
ارزيابي تکنولوژيهاي موجود و جديد
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 نظارت بر نحوه تامين نيازهاي استاندارد شرکت و شرکتهاي توليد و بهروز رساني بانک اطالعاتي متون
استانداردهاي ملي و بينالمللي

 -4-1-5-2شر ت ا مد ر ت تولي د

شرکتهاي مديريت توليد که بهصورت شرکتهاي غيردولتي تاسيس شدهاند عهدهدار بهرهبرداري از يک يا چند نيروگاه
ميباشند .در حال حاضر اين شرکتها طي قراردادي که با شرکتهاي برق منطقهاي دارند بهصورت پيمانکار ،خدمات
بهرهبرداري از تاسيسات توليد برق را ارائه مينمايند .اين شرکتها عموما داراي معاونتهاي توليد ،مهندسي و برنامهريزي و
معاونت نگهداري و تعميرات ميباشند .از مهمترين فعاليتهايي که در اين معاونتها (عمدتا در معاونت نگهداري و تعميرات) در
حوزه قابليت اطمينان انجام ميشود ،ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 بکارگيري سيستمهاي نوين نگهداري و تعميرات به منظور دستيابي به اهداف استراتژيک
 گسترش بگارکيري  ICTدر بخشهاي توليدي و پشتيباني
 توسعه آموزشهاي فني ،بهبود فرهنگ بکارگيري دستورالعملها و ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان به منظور
بهرهبرداري بهينه از تجهيزات و توليد انرژ
 -4-1-5-3شر ت ا توز ع يرو برق

شرکتهاي توزيع نيروي برق بهصورت شرکتهاي سهامي خاص در سطح کشور فعاليت دارند .ترکيب سهام به اين صورت
است که گروه الف :شرکت توانير  %40سهام بهصورت ممتاز و گروه ب :اشخاص حقيقي داراي  %60سهام عادي را دارا هستند.
 39شرکت برخي پوشش استاني دارند و برخي ديگر با توجه به وسعت جغرافيايي منطقه تحت پوشش ،بهصورت شرکتهاي
توزيع شهرستان و حتي در شهر بزرگي همچون شهر تهران ،سه شرکت توزيع فعاليت دارند .با تصويب مجلس شوراي اسالمي
اين شرکتها بهصورت مستقل زير نظر شرکت توانير انجام وظيفه مينمايند و براي خريد برق مستقيما با مديريت شبکه وارد
مذاکره ميشوند .حيطه عملياتي شرکتهاي توزيع از بريکرها و فيدرهاي  20کيلوولت ميباشد و مسئوليت اقتصادي و مديريتي
کاهش تلفات و برقهاي غيرمجاز بهعهده خود آنها خواهد بود.
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ايجاد ،توسعه ،بهينهسازي و خريد شبکه و تاسيسات توزيع نيروي برق ،اجراي طرحهاي غيرانتفاعي از محل منابع عمومي با
رعايت قوانين ،بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري شبکهها و تاسيسات توزيع نيروي برق متعلق به شرکت ،همکاري با شرکتهاي
برق منطقهاي در جانمايي بهينه پستهاي فوقتوزيع ،راهبري و پايش شبکه توزيع برق ،ارائه خدمات موردنياز براي دسترسي
ساير عرضهکنندگان به شبکههاي توزيع بهمنظور خريد ،فروش و جابجايي (ترانزيت) برق ،خريد ،فروش (از جمله شامل
روشهاي مختلف پيشخريد و پيشفروش) و جابجايي برق ،انجام اقدامات الزم براي اطمينان از تامين مستمر برق ،ارائه
خدمات به مشترکين و فراهمنمودن امکانات الزم براي قبول تقاضاي جديد و واگذاري اشتراك و يا تغيير ظرفيت اشتراكهاي
موجود ،مديريت بار ،مصرف و تقاضاي انرژي برق (مديريت سمت تقاضا) ،بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري تاسيسات و تجهيزات
برق از مهمترين وظايف شرکتهاي توزيع برق ميباشد .شرکتهاي توزيع برق عموما داراي معاونتهاي مختلفي مانند معاونت
هماهنگي ،مهندسي و نظارت ،بهرهبرداري و ديسپاچينگ ،برنامهريزي ،فروش و خدمات مشترکين ،مالي و پشتيباني و معاونت
منابع انساني ميباشند .در زير مهمترين فعاليتهاي انجام شده در اين شرکتها در حوزه قابليت اطمينان شبکه به تفکيک
معاونتها آورده شده است:
 معاونت هماهنگي
 پيگيري درخواستهاي ثبت شده
 معاونت بهرهبرداري
 راهاندازي مانيتورينگ تجهيزات مهم و اثرگذار سامانه 121
 يکپارچگي مرکز فوريتهاي برق
 تدوين سيستم و بازنگري دستورالعملهاي سامانه و پيادهسازي آنها
 ارائه راهکار و تصميمگيري نهايي ارتقا ساختار ثب حوادث
 تدوين نظام ارزيابي عملکرد به تفکيک مناطق برق با توجه به شاخصهاي قابليت اطمينان ،کيفيت توان
و کارايي
 بهينهسازي هزينههاي ارائه خدمات
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 فعالسازي ساختار مديريت بحران شامل تدوين طرح جامع مديريت بحران ،تامين تجهيزات مديريت
بحران ،شناسايي و استقرار واحدهاي فوريت برق در شرايط بحران و تابستان
 افزايش قابليت اطمينان با بهبود شاخصهاي کاهش زمان و تعداد خاموشيها و  ...از طريق توسعه
سيستمهاي مکانيزه  ،PMتوسعه سيستم ثبت حوادث  ENOXو ارتباط با GIS

 بهبود کنترل کيفيت تجهيزات در حال بهرهبرداري
 تقويت سيستمهاي اتوماسيون و مانيتورينگ
 تقويت و بهينهسازي سيستمهاي حفاظتي و عيبيابي شبکه
 رعايت استانداردهاي فني و زيست محيطي
 بهينهسازي تجهيزات ،استانداردسازي اطالعات و ...
 بکارگيري  ICTدر توسعه سيستمهاي اتوماسيون و مکانيزاسيون
 توسعه مهارت براي مستندسازي دانش سازماني
 معاونت مهندسي و نظارت
 نظارت بر اجراي قوانين ،مقررات و دستورالعملهاي صادره
 برنامهريزي و نظارت بر تهيه و توسعه روشها و نظامهاي ارزيابي کيفي و کمي پيمانکاران و همچنين
ارزيابي کيفي تجهيزات توزيع
 نظارت و پيگيري توسعه طرحهاي  GISشبکه
 معاونت برنامهريزي
 هدايت و برنامهريزي براي انجام مطالعات طرح جامع ،پيشبيني و برآورد بار ،تعيين رئوس کاهش تلفات
و افزايش کيفيت توان
 ارائه پيشنهادات الزم در رابطه با احداث ،تقويت و توسعه شبکه توزيع نيروي برق در مناطق توزيع
 برنامهريزي و مطالعه در زمينه شناسايي و ارتقاء کيفيت برق در شبکه توزيع
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 نظارت و برنامهريزي براي نصب دستگاههاي ثبت پارامترهاي الکتريکي جهت ارتقاء کيفيت برق در
شبکه
 کنترل پيشرفت فيزيکي برنامهها و قراردادهاي تعميرات و نگهداري ( )PMو خدمات مشترکين
 نظارت و رسيدگي به شکايات مردم در ارتباط با نوسانات شبکه و عدم کيفيت برق مصرفي و پيگيري به
منظور رفع نوسانات شبکه
 برنامهريزي و نظارت بر توسعه زيرساختها و پشتيباني سيستمهاي اطالعاتي و مديريت IT

 هدايت ،نظارت و برنامهريزي در ثبت ،نگهداري و صحه گذاري امار و اطالعات مناطق توزيع
 تهيه و تدوين استانداردهاي الزم در رابطه با نيازهاي شرکت
 -4-1-6سا ر شر ت ا واب

ه به توا ير

 -4-1-6-1شر ت مد ر ت شبكه برق ا ران

شرکت مديريت شبکه برق ايران از پنج معاونت مختلف تشکيل شده است که عبارتند از :معاونت راهبري شبکه برق کشور،
معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت برق کشور ،معاونت بازار برق ،معاونت هماهنگي و پشتيباني فني و معاونت مالي و
پشتيباني .مطالعات و پروژههاي مربوط به پايايي و امنيت شبکه از جمله فعاليتهاي معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت برق
کشور ميباشد .مطالعات انجامگرفته در زمينه پايايي شبکه برق شامل پروژهها ،جمعآوري اطالعات فني و تدوين و بازنگري
استانداردها در معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت برق کشور صورت پذيرفته است .وظايف و ماموريتهاي اين شرکت
بهصورت زير ميباشد:
 راهبري و پايش بهرهبرداري از شبکه توليد و انتقال برق کشور بهمنظور حفظ پايايي و امنيت شبکه و تامين
مطمئن برق کشور.

 فراهمساختن امکان دسترسي به شبکه برق کشور براي متقاضيان اعم از دولتي و غيردولتي بهمنظور خريد ،فروش
و جابجايي (ترانزيت) برق.


برقراري شرايط براي خريد و فروش رقابتي برق و ايجاد ،اداره و توسعه بازار و بورس برق.
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 اتخاذ تدابير و انجام اقدامات الزم در راستاي حصول اطمينان از تامين برق ،گسترش مشارکت بخش غيردولتي و
توسعه رقابت در توليد و توزيع برق در چارچوب سياستهاي وزارت نيرو


راهبري مرکز ملي دادههاي فازوري شبکه برق با استفاده از دستگاههاي PMU

 تهيه و ابالغ تنظيمات حفاظتي مربوط به تجهيزات شبکه توليد و انتقال ،بررسي و تحليل حوادث شبکه انتقال و
توليد و تدوين اقدامات اصالحي براي پيشگيري از وقوع مجدد حوادث
 پيگيري طرحهاي اصالح و بهينهسازي شبکه انتقال به منظور ارتقاء سطح امنيت و پايايي
 تودين استانداردهاي امنيت و پايايي شبکه انتقال و پيشنهاد به شرکت توانير و وزارت نيرو
 انجام مطالعات تخصصي در زمينه فناوريهاي نوين سيستمهاي حفاظتي شبکه انتقال و توليد
 ارائه گزراشهاي ادواري از وضعيت امنيت و پايداري شبکه سراسري
 سازماندهي آمار و اطالعات شبکه سراسري برق کشور در قالب پايگاههاي داده و استخراج شاخصهاي مختلف
 -4-1-6-2شر ت ا تع يرات تاسي ات توليد برق

شرکتهاي تعميراتي و تاسيساتي توليد برق اساسا براي کاهش هزينه تعميراتي نيروگاهها تاسيس شدهاند و ميتوانند
بهصورت پيمانکار در مناقصات مربوط به تعميرات اساسي و بهينهسازي نيروگاهها در منطقه خود و يا ساير مناطق شرکت
نمايند .شايان ذکر است که در فصول پرکاري نيروگاهها اين شرکتها در اختيار نيروگاهها قرار ميگيرند و در خارج از اين دوره
مجازند به ساير صنايع متقاضي ،خدمات خود را عرضه کنند و به اين ترتيب ضمن افزايش ظرفيت انجام خدمات مهندسي،
نسبت به بهبود بهرهوري نيروي انساني خود نيز اقدام نمايند .اين شرکتها با ارائه و انجام طرحهاي مختلف تعميراتي براي
نيروگاههاي توليد برق ،به ايفاي نقش در بهبود قابليت اطمينان شبکه قدرت ميپردازند.
 -4-1-6-3سازمان توسعه برق ا ران

سازمان توسعه برق ايران زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي توانير ميباشد و هدف از تاسيس آن انجام فعاليتهاي
مشروحه ذيل است:
 احداث و توسعه نيروگاهها و افزايش ظرفيت توليد برق و طرحهاي ملي نيروگاهي
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 اجراي طرحها و پروژههاي ملي ،احداث ،توسعه و بهينهسازي خطوط و پستهاي انتقال برق
 احداث و توسعه مراکز ديسپاچينگ و شبکههاي مخابراتي برق و فيبر نوري
 ارائه خدمات مديريت پروژه در زمينه احداث و توسعه تاسيسات صنعت برق
 اجراي طرحها و پروژههاي مورد درخواست شرکتهاي برقمنطقهاي
 تدوين و تهيه طرحهاي اجرايي متناسب با نيازهاي صنعت برق کشور و ارائه آن به شرکت مادر تخصصي توانير و
اعمال نظارت در اجراي اين گونه طرحها
 انجام مطالعات امکانسنجي در احداث نيروگاهها بر اساس شرايط اقليمي و منابع سوخت در کشور
 مشارکت در تهيه استانداردهاي برق و ارائه خدمات مشاورهاي در اين ارتباط
 اجراي برنامههاي شرکت مادرتخصصي توانير در زمينه حمايت و تقويت ظرفيتهاي پيمانکاري و مشاورهاي ،ساخت و
توليد تجهيزات نيروگاهها ،شبکههاي انتقال ،انجام مطالعات الزم براي انتخاب فناوري مناسب توليد و انتقال برق در
کشور و استفاده در امر توليد و انتقال برق در چارچوب سياستهاي وزارت نيرو
همچنين مهمترين برنامههاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان شبکه که در دو معاونت مهندسي و برنامهريزي اين
سازمان انجام ميگيرد به صورت زير ميباشد:
 افزايش قابليت اطمينان ،پايداري و امنيت شبکه و کيفيت برق با رعايت حقوق مصرفکنندگان
 ارتقاء اثربخشي تعرفههاي برق
 برنامهريزي مشخص ساالنه در بهبود کيفيت برق و کاهش مدت زمان خاموشيها
 تدوين برنامه منسجم مديريت مصرف برق از طريق اشاعه فرهنگ مصرف بهينه برق به مشترکين با بهرهگيري از
آموزشهاي فردي و رسانههاي جمعي
 تدوين برنامههاي استفاده از کنتورهاي هوشمند
 دستيابي به روشها و فناوريهاي نوين جهاني (انتقال فناوري و دانش فني به کشور) و همگامسازي با روند سريع
پيشرفت جهاني
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 -4-1-6-4شر ت مد ر ت رو ه ا

يروگا

ا ران (مپنا)

شرکت مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران (مپنا) از سال  1372فعاليت خود را آغاز کرد و در حال حاضر با  170پيمانکار
داخلي و خارجي همکاري مينمايد و شرکتهاي موننکو ايران ،مپنا بينالملل ،شرکت مهندسي و ساخت توربين (توگا) ،شرکت
مهندسي و ساخت بويلر انديشه صنعت ،پارس ژنراتور (شرکت مهندسي سازنده ژنراتورهاي نيروگاهي) ،شرکت مهندسي و
سازنده پره توربين (پرتو) ،شرکت مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) ،شرکت بازسازي قطعات داغ شهريار ،شرکت
موادکاران ،نصب نيرو (شرکت ساختماني و نصب) ،شرکت بهرهبرداري و تعميرات مپنا ،شرکت توسعه و ساخت نيروگاههاي
گازي مپنا ،شرکت توسعه و ساخت نيروگاههاي سيکل ترکيبي مپنا ،شرکت ساخت و توسعه نيروگاههاي صنعتي مپنا ،شرکت
پرهسر ،شرکت نيروگاهي جنوب اصفهان ،شرکت توليد برق عسلويه مپنا ،شرکت توليدي برق عليآباد مپنا ،شرکت توليد برق
فارس مپنا ،شرکت ساخت تجهيزات سپاهان (در زمينه ساخت پوستههاي توربين گاز و محفظه احتراق) و شرکت صنايع ريلي
مپنا را تحت پوشش قرار داده است.
اين شرکت از شرکتهاي تابعه و وابسته به وزرات نيرو ميباشد و بزرگترين مجري پروژههاي نيروگاهي ايران است .از
ديگر فعاليتهاي اين شرکت ،پيمانکار اجرايي نيروگاههاي بخاري ،گازي و چرخه ترکيبي در ايران و نيز در اجراي پروژههاي
صنايع ،حمل و نقل و حوزههاي ديگر مثل نفت و گاز داخل کشور ،خدمات مهندسي و نصب ،بهرهبرداري و تعميرات نيروگاهي
برونمرزي بهصورت انفرادي و يا مشارکت با شرکاي خارجي فعال است.
 -4-1-6-5شر ت تع يرات يروگا

ا ران

شرکت تعميرات نيروگاهي ايران از ديگر شرکتهاي وابسته به شرکت توانير ميباشد که در سال  1360تحت عنوان
مديريت تعميرات اساسي توانير فعاليت خود را آغاز نمود و در سال  1370با آغاز خصوصيسازي و واگذاري امور به بخش
غيردولتي ،شرکت تعميرات نيرو در زمينه تعميرات اساسي نيروگاههاي کشور تأسيس شد و در خدمت صنعت برق قرار گرفت و
درسال  1377جهت توسعه توان سختافزاري و نرمافزاري در زمينهي تعمير تجهيزات اصلي و جانبي صنايع نيروگاهي ،نفت و
گاز ،پتروشيمي و ديگر صنايع تحت عنوان شرکت توسعه صنايع نيروگاهي خدمات گستردهاي را ارائه نمود 49/9 .درصد سهام
اين شرکت متعلق به شرکت توانير است و فعاليتهاي آن بهشرح زير ميباشد:
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 تعمير و بازسازي انواع روتورهاي ژنراتور و روتور توربينهاي گاز و بخار
 نصب و تعميرات اساسي نيروگاههاي بخار ،گاز و آبي
 تعميرات اساسي و بازسازي و نصب انواع ترانسفورماتورها و الکتروموتورها و ژنراتورهاي قدرت و صنعتي
 -4-1-6-6سازمان بهره و

ار

ا ران (سابا)

هدف از تاسيس اين سازمان بهعنوان زيرمجموعهاي از شرکت توانير انجام فعاليتهاي مشروحه زير مي باشد:
 انجام پروژههاي مديريت مصرف انرژي در کارخانههاي کشور
 ارائه خدمات مشاورهاي و اطالعرساني در امور تهيه و تامين دستگاههاي اندازهگيري
 تدوين و ترويج استانداردها و معيار مصرف انرژي در صنايع و لوازم خانگي
 اعطاي يارانه سود تسهيالت و وامهاي کمبهره جهت دستيابي به اهداف صرفهجويي انرژي
 فعاليتهاي فرهنگي و انتشاراتي در جهت ترويج بهينهسازي مصرف انرژي با همکاري صدا و سيماي جمهوري
اسالمي ايران
 توسعه مديريت انرژي به منظور استفاده کارامد و بهينه از منابع انرژي ،از طريق انجام معامالت ،تحقيق و توسعه،
آموزش و آگاه سازي ،انتشارات ،طراحي ،مشاوره و اطالعرساني و ...
همچنين اين سازمان داراي معاونتهاي بهينهسازي تامين انرژي ،معاونت آموزش و بهينهسازي مصرف انرژي ،معاونت
سيستمهاي اندازهگيري و شبکههاي هوشمند ،معاونت برنامهريزي و تحقيقات و معاونت اداري و مالي ميباشد.
مهمترين فعاليتهاي اين معاونتها در حوزه قابليت اطمينان شبکه به تفکيک معاونتها به صورت زير ميباشد:
 معاونت برنامهريزي و تحقيقات
 بررسي برنامههاي توسعه ملي ،منطقهاي و استراتژيهاي کالن توسعه بخش بهينهسازي مصرف
انرژي و ارائه پيشنهادات مربوطه در اين زمينه
 تهيه و تنظيم برنامههاي بلند مدت ،ميان مدت و کوتاه مدت بخش بهينهسازي انرژي
 برنامهريزي جهت آموزش در خصوص مباحث مديريت انرژي
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 ايجاد بانک اطالعات تحقيقات و مقاالت بهينهسازي انرژي کشور
 معاونت بهينهسازي مصرف انرژي
 انتقال دانش فني و تخصصي در زمينه انجام مميزي انرژي در ساختمان
 محاسبه شاخصها و شناسايي الگوي مصرف انرژي در انواع ساختمانهاي کشور
 تجزيه و تحليل مصرف انواع حاملهاي انرژي بخشهاي مختلف ساختمان
 ارائه طرحها و راهکارهاي مناسب در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي ساختمانها
 تداوم و توسعه توليد لوازم برقي راندمان باال از طريق بند  133و  134قانون برنامه پنجم
 گسترش تحقيقات و فعاليتها در زمينه سيستمهاي  BMSو مميزي بههنگام
 تهيه استانداردهاي مصرف انرژي
 آزمايش تجهيزات انرژي براي توليدات داخلي و وارداتي جهت تعيين ميزان انطباق آن با استانداردها
 معاونت سيستمهاي اندازهگيري هوشمند
 سياستگذاري براي رسيدن به شبکه هوشمند در بخش توزيع برق
 برنامهريزي و نظارت بر عمليات مهندسي ،نصب و راهاندازي سيستم اندازهگيري هوشمند در کل
کشور
 مديريت هدايت و نظارت بر مطالعات استفاده از سيستمهاي مديريت هومشند انرژي براي انواع
مشترکين
 برنامهريزي و نظارت بر پيادهسازي فراسامانه هوشمند اندازهگيري ملي در سطح کشور
 تکميل پروژه پايلوت جزيره هرمز
 معاونت بهينهسازي تامين انرژي
 تدوين استانداردها و تعيين شاخصهاي مرتبط با کارايي انرژي در نيروگاههاي حرارتي
 برنامهريزي و هدايت مطالعات مرتبط با بکارگيري فناوريهاي توليد پراکنده
 برنامهريزي و هدايت مطالعات مربوط به بکارگيري فناوريهاي ذخيرهسازي انرژي
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 برنامهريزي و هدايت مطالعات مرتبط با بکارگيري فناوريهاي جديد در انتقال و توزيع انرژي
الکتريکي
 -4-1-6-7سازمان ا ر

ا

و ا ران (سا ا)

اين سازمان با هدف توسعه کاربرد انرژيهاي حاصل از منابع تجديدپذير (انرژي خورشيدي ،زيست توده ،زمينگرمايي،
هيدروژن ،پيل سوختي ،انرژي باد و امواج) تاسيس گرديده است و زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي توانير ميباشد و حوزه
فعاليت آن سراسر کشور است .اهم ماموريتهاي آن بهشرح زير مي باشد:
 انجام مطالعات ،تحقيق و توسعه ،آموزش و انتشارات ،طراحي ،مشاوره و ساخت و اجراي سيستمهاي نمونه و همچنين
حمايت فني ،اقتصادي و ظرفيتسازي بهويژه در بخشهاي غيردولتي در زمينه ارتقا و توسعه کارايي انرژي در
چارچوب سياستهاي مصوب وزارت نيرو
 مديريت طرحها و پروژههاي مرتبط با هدف و موضوع فعاليت شرکت
 همکاري و اشتراك مساعي با شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت شرکت
همچنين اين سازمان داراي بخشهاي مختلفي مانند معاونت برنامهريزي و توسعه ،ذفتر تحقيق و فناوريهاي نو ،معاونن
فني و اجرايي ميباشد .مهمترين فعاليتهاي اين سازمان در حوزههاي مرتبط با قابليت اطمينان و انرژيهاي نو به صورت زير
ميباشد:
 مشارکت فعال در تدوين طرح ملي انرژي و استراتژيهاي نو در کشور
 مشارکت فعال در ايجاد و مديريت بازار تضمين شده براي توليدکنندگان انرژيهاي نو در کشور
 تهيه اطلس و امکانسنجي منابع مختلف انرژيهاي نو در کشور
 تدوين استراتژيهاي توسعه تکنولوژي در زمينه انرژيهاي نو و تعيين اولويتهاي تحقيقاتي در حوزه انرژيهاي
نو
 رديابي تحوالت تکنولوژي در حوزه انرژيهاي نو
 فرهنگسازي و تشويق جامعه به استفاده از انرژيهاي نو
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 -4-1-7گر سازمان ا واب
-4-1-7-1

و

ه به وزا ت يرو

گاه يرو

پژوهشگاه نيرو در سال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشکده برق ،توليد نيرو و انتقال و توزيع نيرو از شوراي گسترش آموزش
عالي بهطور رسمي کار خود را آغاز کرد و در سال  1377با اخذ دو مجوز جديد پژوهشکدههاي انرژي و محيط زيست و کنترل و
مديريت شبکه را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ايجاد مراکز شيمي و مواد ،توسعه فناوري توربينهاي بادي و
آزمايشگاههاي مرجع فعاليتهاي خويش را توسعه بخشيد .هماکنون با  5پژوهشکده 3 ،مرکز و  21گروه پژوهشي عالوه بر
پروژههاي ملي در چندين پروژه بينالمللي نيز با مشارکت کشورهاي پيشرفته صنعتي حضور داشته و سعي دارد نقش خود را در
اين قبيل پروژهها توسعه بخشد.

فلسفه وجودي ماموريت پژوهشگاه نيرو شامل ارتقاء فناوري ،توسعه پژوهش و نوآوري جهت افزايش توانمندي،
رقابتپذيري و بهرهوري صنعت برق و انرژي کشور است .محصوالت و خدمات اين ماموريت تکميل چرخه مديريت نوآوري و
فناوري صنعت برق و انرژي از طريق زير ميسر ميشود:
 انجام تحقيقات توسعهاي و کاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق و انرژي
 اجراي مطالعات و تحقيقات راهبردي ،کالن ،بلندمدت و با ريسک باالي صنعت برق و انرژي
 مديريت تحقيقات کاربردي و توسعهاي صنعت برق و انرژي
 آيندهنگري ،سياستپژوهي و برنامهريزي فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
 اکتساب فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
 تجاريسازي نتايج تحقيقات و بهکارگيري در صنعت برق و انرژي
 تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارزيابي کيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق و انرژي
 طراحي و توسعه زيرساختهاي مورد نياز جهت ايجاد مراکز و شرکتهاي نوآور در حوزه صنعت برق
 ايجاد و توسعه شبکه فناوري ميان دانشگاهها ،مراکز پژوهشي و قطبهاي علمي-پژوهشي داخل و خارج کشور در
حوزه صنعت برق و انرژي
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 -4-1-7-2شو ا

برق

اا

و

شوراي پايايي شبکه برق کشور در حوزه معاونت امور برق و انرژي و در سال  1387تشکيل گرديد .هدف از تشکيل اين
شورا توسعه فرهنگ تامين و حفظ پايايي شبکه برق کشور و تحقق عملکرد مطلوب و نظاممند مجموعهي نهادهاي ذيربط و
افزايش هماهنگي ،يکپارچگي و نظمپذيري در حوزههاي مرتبط ميباشد .مصوبات اين شورا پس از ابالغ توسط معاون وزير
براي کليهي موسسات برق الزماالجراست.
 ا داف و مامو ت ا

هدف از تشکيل شوراي پايايي توسعه فرهنگ تامين و حفظ پايايي شبکه برق کشور و تحقق عملکرد مطلوب و نظاممند
مجموعهي نهادهاي ذيربط و افزايش هماهنگي ،يکپارچگي و نظمپذيري در حوزههاي مرتبط ميباشد .در راستاي بهبود
مستمر نظام مديريت پايايي برق کشور ،شورا ماموريتهاي زير را بر عهده دارد:
 )1بهبود تعامالت اثرگذاران بر پايايي شبکه برق کشور و ارتقاء سطح همافزايي بين آنها؛
 )2توسعه ،تکميل و بهبود مستمر مجموعه استانداردها و دستورالعملهاي پايايي و بهبود تبعيت از آنها در جهت ايجاد
فرهنگ مسئوليتپذيري ،انضباط فني و سازماني؛
 )3بهبود نظام چرخه اطالعات پايايي و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافيت اطالعاتي؛
 )4ساماندهي مديريت دانش در اثرگذاران و بهبود مستمر دانش پايايي و مهارت اثرگذاران؛
 )5بهبود نظام برنامهريزي تامين و حفظ پايايي شبکه برق کشور؛
 )6گسترش فرهنگ ريشهيابي حوادث در شبکه برق کشور؛


يه ا

شو ا

اا

شوراي پايايي بهمنظور پيشبرد اهداف و وظايف خود ،کميتهها و کارگروههايي را بهصورت دائمي يا موردي ايجاد ميکند.
کميتههاي دائمي شوراي پايايي عبارتند از:
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 )1کميته برنامهريزي
 )2کميته بهرهبرداري


ا داف

يه ا

شو ا

اا

اهداف کميته برنامهريزي عبارتند از:
 ساماندهي نظام برنامهريزي و معيارهاي ذيربط بهبود عملکرد شبکه برق کشور از ديدگاه برنامهريزي با تدوين و اجراي معيارهاي يکپارچه ساماندهي فعاليتهاي ظرفيتسازي و فناوري اطالعات در حوزه برنامهريزياهداف کميته بهرهبرداري عبارتند از:
 ساماندهي نظام بهرهبرداري و معيارهاي ذيربط؛ بهبود عملکرد شبکه برق کشور از ديدگاه بهرهبرداري با تدوين و اجراي معيارهاي يکپارچه؛ -ساماندهي فعاليتهاي ظرفيتسازي و فناوري اطالعات در حوزهي بهرهبرداري.

 -4-2و ه موجو مطالعات ا ا

شبكه ا قد ت

ا ران

پس از بررسي سازمانها و نهادهاي فعال در حوزه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ايران ،گفتگو و برگزاري جلساتي با
صاحبنظران و کارشناسان مسئول در اين زمينه ،روند موجود در زمينه مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ايران و نقش
سازمانهاي مسئول بهصورت زير استخراج گرديد .در ادامه به بررسي کاستيهاي ساختار موجود و ارائه پيشنهاداتي جهت رفع
آنها پرداخته شده است.
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ظ

ط
م

محاسبات قابلیت اطمینان

توزيع

تولید و انتقال

جمعآوري اطالعات قابلیت اطمینان

اطالعات سیستم

اطالعات تجهیزات

تولید

انتقال

توزيع

شكل  :2-4و د مطالعات قابليت اط ينان شبكه ا توليد ،ا قال و توز ع

 -4-2-1ظا ت بر مطالعات قابليت اط ينان سي

م قد ت

در هر سيستم قدرت جهت انجام مطالعات قابليت اطمينان ،بايد يک واحد هماهنگي ،نظارت و مديريتي وجود داشته باشد
که بر عملکرد ساير بخشهاي شبکه نظارت کرده و مسئوليت انتشار کليه گزارشها و اطالعات الزم جهت استفاده مشترکين و
بهرهبرداران مختلف شبکه را بر عهده داشته باشد .اين کميته بهعنوان مرکز و قلب تشکيالت عمل کرده و ساير بخشهاي
سيستم هر يک به نوعي با اين مرکز در ارتباط ميباشند .مسئوليت اين بخش تاکنون بر عهده سازمان توانير و معاونتهاي
مختلف آن بوده است ،ولي با تشکيل شوراي پايايي شبکه قدرت ايران ،انتظار ميرود اين وظيفه به اين شورا محول شود .از
وظايف مورد انتظار شوراي پايايي که تاکنون نيز تحقق نيافته است و جزء نقاط ضعف و کاستيهاي موجود نيز ميباشد،
ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 ارائه گزارش هاي گوناگون (ساالنه و فصلي و  )...در خصوص قابليت اطمينان شبکه قدرت سراسري و بررسي
نيازمنديهاي موجود در اين زمينه
 ارائه گزارشهاي گوناگون در خصوص بخشهاي کوچکتر شبکه تا حد تجهيزات مختلف آن
 ارائه گزارشهاي بررسي عملکرد برقهاي منطقهاي و شرکتهاي توزيع نيروي برق از لحاظ شاخصهاي قابليت
اطمينان و مقايسه آنها با يکديگر
 انجام هماهنگيهاي الزم بين بخشهاي مختلف جهت تبادل اطالعات با يکديگر و تبيين وظايف هر بخش
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 انتشار استانداردهاي الزم جهت جمعآوري اطالعات با همکاري بخشهاي مختلف
 -4-2-2ج ع آو

اطالعات قابليت اط ينان

وظيفه جمعآوري اطالعات موردنياز براي ارزيابي قابليت اطمينان شبکه قدرت و تجيهزات آن ،تاکنون توسط بخشهاي
مختلفي مانند شرکت مديريت شبکه برق ايران ،شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع نيروي برق با توجه به
نيازمنديهاي هر بخش انجام شده است و وجود يک واحد و کميته تخصصي جهت جمعآوري اطالعات شبکه بهصورت کامال
منسجم يکي از ضرورتهاي موجود در اين بخش ميباشد.
اين اطالعات شامل اطالعات پايه طراحي و همچنين عملکرد کل و يا بخشي از شبکه و تجهيزات ميباشد .بهطور خالصه
دادههاي کمي جمعآوريشده به دو دسته اصلي تقسيم ميشود:
 -4-2-2-1اطالعات ي امد ا

ل شبكه و ا بخ

از آن

در اين بخش سعي ميشود تا با درنظرگرفتن دادههاي مربوط به عملکرد کل سيستم قدرت ،به بررسي قابليت اطمينان و
امنيت شبکه پرداخته شده و يک بانک اطالعاتي قوي از نحوه عملکرد کل سيستم در مقابل حوادث گوناگون شبکه تشکيل
گردد .اين اطالعات ميتواند يک پل ارتباطي ميان تجهيزات اصلي شبکه مانند نيروگاهها و همچنين نقاط مصرف باشند.
همچنين اين بانک اطالعاتي تاثير عملکرد واحدهاي نيروگاهي و شبکه انتقال را بهوسيله نقاط بار اصلي در اختيار
مصرفکنندگان قرار خواهد داد.
ضرورت نگهداري و بهروزرساني اطالعات فني شبکه برق کشور و بهکارگيري اين اطالعات در مطالعات شبکه بهمنظور
ارزيابي وضعيت موجود و برنامهريزي شبکه آينده و ايجاد پايگاه دادههاي فني شبکه بهصورت جامع که بتواند مورد استفاده و
بهرهبرداري کليه کارشناسان تحليلگر شبکه در مجموعه صنعت برق قرار گيرد ،از ديرباز مد نظر بوده است .اجراي پروژه طرح
مطالعات جامع شبکه برق که از طريق شرکت زيمنس و با کارفرمايي شرکت مديريت شبکه برق ايران انجام شده است ،نشان
داد که مجموعه صنعت برق کشور عليرغم اقدامات انجامشده در بخشهاي مختلف ،فاقد يک پايگاه داده جامع و موردتاييد
ميباشد .طي سالهاي  84و  85با بسيج عمومي کليه کارشناسان و مديران مرتبط با اطالعات مذکور در شرکتهاي برق
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منطقهاي ،توانير ،سازمان توسعه برق ايران و مپنا بخش عمدهاي از اطالعات جمعآوري و در فرمت نرمافزار اکسل براي استفاده
آماده گرديد.
همچنين نرمافزار  EDIPG1که داراي قابليت اتوماسيون امور مربوط به فرايند ثبت و نگهداري اطالعات شبکه انتقال
سراسري ايران ميباشد ،با نظارت شرکت مديريت شبه برق ايران ايجاد گرديد .بهعالوه اين نرمافزار امور مربوط به نگهداري،
دستهبندي ،کنترل ،بهروزرساني و جمعبندي اطالعات را بر عهده دارد و از آنجا که اين نرمافزار تحت وب ميباشد ،ميتواند
گزارشهايي متنوع مطابق با اطالعات بههنگام در اختيار کاربران قرار دهد .در واقع در عين سادگي ساختار اين نرمافزار امکان
تحليلهاي آماري ،گزارشگيريهاي مختلف و دسترسي سريع و لحظهاي به بانک اطالعاتي را در اختيار کاربران سيستم قرار
ميدهد.
 -4-2-2-2اطالعات ي امد ا اج اء شبكه

اصوال تجهيزات يک شبکه قدرت را ميتوان در يک ديد کلي به سه بخش توليد ،انتقال و توزيع تقسيمبندي نمود .بنابراين
فعاليتهاي انجامشده را ميتوان در سه بخش زير خالصه نمود:
 جمعآوري اطالعات تجهيزات توليد
در اين بخش اطالعات آماري عملکرد واحدهاي توليد توسط شرکت مديريت شبکه برق ايران ،شرکتهاي برق منطقهاي و
شرکتهاي مديريت توليد جمعآوري ميگردد .اين دادهها شامل اطالعات پايه هر واحد مانند قدرت اسمي ،قدرت عملي فصول
مختلف ،ظرفيت واحد و نوع واحد ميباشد .همچنين اطالعات عملکرد واحد که شامل زمانهاي تغيير وضعيت واحد ،ظرفيت
واحد در اين حالتها و کد وضعيت واحد ميباشد نيز در اين بانک اطالعاتي ذخيره ميشوند .براي عملکرد واحد در هر زمان
کدهاي خاصي اختصاص داده شده است که با استفاده از آنها ميتوان عملکرد واحد را بهطور دقيق مورد بررسي قرار داد .اين
کدها حتي حالتهاي تعميرات و يا ذخيره واحد را نيز مشخص ميکنند که جهت محاسبات قابليت اطمينان هر واحد داراي
اهميت خاصي ميباشد.

1- Electrical Database of Iranian Power Grid
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خوشبختانه بانک اطالعاتي مناسبي جهت جمعآوري اطالعات الزم در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توليد در کشور تهيه
شده است که ميتواند بهعنوان يک گام مهم در ايجاد سيستم اطالعات قابليت اطمينان مورد توجه قرار گرفته و مبنايي جهت
جمعآوري اطالعات ديگر ادوات سيستم در بخشهاي انتقال و توزيع باشد .اين بانک اطالعاتي که الگو گرفته از سيستم CEA

ميباشد ،تقريبا شامل تمامي مواردي ميباشد که در عمل ممکن است براي يک واحد توليد رخ دهد .بانک اطالعاتي موجود که
با استفاده از دادههاي واحدهاي توليدي شبکه سراسري ايران تهيه شده است ،شامل نام واحد ،شماره واحد ،کد واحد ،نوع واحد،
نام نيروگاه ،زمان خروج واحد ،کد خروج ،زمان ورود واحد و ميزان توان ماکزيمم و مينيمم واحد در هر حالت ميباشد .الزم به
ذکر است که کد خروج واحد تعيينکننده نوع خروج واحد از مدار ميباشد.
بانک اطالعاتي تهيهشده اين بخش در ايران حدودا شامل  70000پيشامد مختلف در طول يک سال ميباشد .اين بانک
داده از سال  1376بهطور کامل و منسجم جمعآوري شده است .البته اطالعات پراکندهاي نيز از سالهاي  1369تا 1376
موجود ميباشد که بهدليل تدوين استاندارد کدگذاري براي عملکرد واحدها ،بهکاربردن آنها از سال  1376چندان قابل استناد
نيست .با استفاده از اين بانک اطالعاتي گزارشهاي گوناگوني در ارتباط با عملکرد هر واحد توليد و يا مجموعهاي از آنها در
يک برق منطقهاي و يا کل کشور تهيه ميگردد که اطالعات مفيدي را از ميزان ظرفيت توليدشده ،ميزان قدرت عملي واحدها،
ميزان خروج واحدها بر حسب کدهاي مختلف و برخي پارامترهاي ديگر در اختيار قرار ميدهد.
 جمعآوري تجهيزات شبکه انتقال
وظيفه جمعآوري اطالعات در اين حوزه نيز توسط شرکتهاي برق منطقهاي و شرکت مديريت شبکه برق ايران بهصورت
پراکنده انجام ميشود .اين اطالعات شامل عملکرد تجهيزات شبکه انتقال مانند خطوط انتقال ،ترانسفورماتورها ،کابلها ،کليدها،
بانکهاي خازني ،راکتورها ،جبرانکنندههاي سنکرون و خازنهاي سري ميباشد .البته جهت جمعآوري اطالعات مربوط به
عملکرد اين تجهيزات نيز الزم است تا يک کدگذاري استاندارد جهت عملکرد آنها در حاالت مختلف تهيه گردد .در حال حاضر
فرايند جمعآوري اطالعات مرتبط با حوادث تجهيزات شبکه انتقال به صورت منسجم و نظاممند موجود نيست و الزم است در
اين بخش با تدوين استاندارد جهت جمعآوري اطالعات شبکه انتقال و نحوه عملکرد آنها ،زمينه مناسبي در اين زمينه فراهم
گردد.
 جمعآوري اطالعات تجهيزات توزيع
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اکثر خطاهاي رخداده در سيستمهاي قدرت و عدم تامين توان موردنياز مشترکين ،بهدليل بروز خطا در شبکه توزيع هر
کشور ميباشد .بنابراين دادهها و اطالعات اين بخش ميتواند تاثير بهسزايي در محاسبات قابليت اطمينان شبکه داشته باشد .در
مورد شبکههاي توزيع تاکنون يک استاندارد يکنواخت در کل کشور ارائه نشده است و به همين دليل دادههاي جمعآوريشده در
اين بخش داراي يک قالب مشخص در تمام کشور نيست .بهدليل اينکه متولي جمعآوري اين اطالعات تا کنون شرکتهاي
توزيع بودهاند ،اطالعات با ساختارهاي گوناگون و از زمانهاي مختلفي جمعآوري شدهاند که عمال خيلي قابل استفاده نبوده
است .لذا لزوم ايجاد يک ساختار متحد و يکپارچه در جمعآوري آنها بهشدت احساس ميشود .همچنين وجود انواع مختلف
تجهيزات شبکه توزيع با برندهاي مختلف توليدکنندگان و نبود استانداردهاي بررسي کيفيت تجهيزات (و يا عدم پيادهسازي
صحيح اين استانداردها) يکي از کاستيهاي موجود در اين زمينه ميباشد.
ايجاد سيستم ثبت حوادث  ENOXدر شرکتهاي توزيع نيروي برق ،تدوين دستورالعملهايي جهت محاسبات قابليت
اطمينان شبکه توزيع و ارتقاء آن ،بکارگيري مرکز فوريتهاي برق ( )121جهت اطالع از خاموشي مشترکين و يکپارچهسازي
آن در کل کشور و جمعآوري اطالعات مربوطه توسط معاونت هماهنگي توزيع و دفتر نظارت بر توزيع از مهمترين اقدامات
صورتگرفته در اين حوزه بوده است.
مهمترين هدف مرکز فوريتهاي برق ( )121رضايتمندي مشترکين ،کاهش زمان خاموشيها ،جمعآوري و يکپارچهسازي
اطالعات مربوط به حوادث و اتفاقات شبکه و ارائه گزارشهاي مديريتي در اين خصوص ميباشد ،که در نهايت منجر به
تصميمسازي و ارائه راهکارهاي مديريتي در جهت توزيع مناسب امکانات در راستاي باالبردن کيفيت خدمات ميگردد .همچنين
اين معاونت داراي کميته عالي ارتقاء قابليت اطمينان شبکههاي توزيع است که داراي اهداف زير ميباشد:
 پيشنهاد راهکارها و اتخاذ تمهيدات الزم جهت تصميمگيري و سياستگذاري راهبردي در حوزه ارتقاء
قابليت اطمينان شبکههاي توزيع نيروي برق
 پيشنهاد راهکارها و تمهيدات الزم بهمنظور ارتقاء زير ساختها (نرمافزارهاي ثبت حوادث ،ثبت و جمعآوري
اطالعات ،توسعه سيستم مديريت جغرافيايي در اين حوزه ،بهبود نظام چرخه اطالعات پايايي ،دستهبندي و
تفکيک مشترکين و گزارشگيري شاخصها بر مبناي نوع و ماهيت بار و)...
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 تهيه ،توسعه ،تکميل و بهبود مستمر مجموعه دستورالعملهاي مرتبط با قابليت اطمينان شبکههاي توزيع و
بهبود تبعيت از آنها در جهت ايجاد فرهنگ مسئوليتپذيري ،انضباط فني و سازماني که بهطور خاص در اين
راستا نظارت بر تهيه دستورالعملهاي ارزيابي ،تحليل و تقويت قابليت اطمينان شبکههاي توزيع در دستور
کار کميته ميباشد.
 ساماندهي مديريت دانش در اثرگذاران و بهبود مستمر دانش ارتقاء قابليت اطمينان شبکههاي توزيع و بهبود
مهارت اثرگذاران و برنامهريزي و ايجاد ساز و کار اجرايي آموزش راهبردي در اين حوزه
 تهيه ،توسعه ،تکميل ،تحول و بهبود مستمر مجموعه دستورالعملهاي مرتبط با نگهداري و تعميرات
شبکههاي توزيع و بهبود تبعيت از آنها در جهت ايجاد فرهنگ مسئوليتپذيري ،انضباط فني و سازماني که
بهطور خاص در اين راستا نظارت بر تهيه ضوابط ،معيارها و دستورالعملهاي نگهداري و تعميرات قابليت
اطمينان محور مبتني بر صرفه اقتصادي و مديريت سرمايه در دستور کار کميته ميباشد.
 بهبود تعامالت اثرگذاران بر ارتقاء قابليت اطمينان شبکههاي توزيع برق کشور و ارتقاء سطح همافزايي بين
آنها
 بهبود نظام برنامهريزي تامين و ارتقاء قابليت اطمينان شبکههاي توزيع برق کشور
 تهيه و تدوين مقررات انگيزشي براي ايجاد انگيزش در اثرگذاران بهمنظور ايجاد تحول و بهبود قابليت
اطمينان شبکههاي توزيع
 گسترش فرهنگ ريشهيابي حوادث در شبکههاي توزيع برق کشور
 تهيه ،توسعه ،تکميل و بهبود مستمر مجموعه دستورالعملهاي مرتبط با قابليت اطمينان شبکههاي توزيع در
حوزه طراحي ،توسعه و بهرهبرداري شبکه
بر اساس مطالعات صورتگرفته در بخش اطالعات قابليت اطمينان تجهيزات شبکه برق ايران و بررسي نحوه جمعآوري
اين اطالعات در بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع ،ايجاد يک کميته مرکزي براي انجام اين امور و يکپارچهسازي آنها يکي از
ضرورتهاي موجود در اين بخش ميباشد .اين کميته مرکزي بايد داراي وظايفي بهشرح زير باشد:
 جمعآوري اطالعات عملکرد واحدهاي توليد ،انتقال و توزيع
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 ايجاد هماهنگي بين برقهاي منطقهاي جهت جمعآوري و ارسال اطالعات موردنياز جهت بانک داده اصلي
 تهيه استانداردهاي موردنياز و بهروزرساني آنها جهت جمعآوري اطالعات در سطوح مختلف
 تهيه بانکهاي اطالعاتي الزم جهت انجام مطالعات قابليت اطمينان
 -4-2-3ا ام محاسبات قابليت اط ينان

شبكه قد ت ا ران

از مهمترين بخشهاي ساختار مطالعات قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت ،قسمت انجام محاسبات و تجزيه و تحليل
عملکرد شبکه و المانهاي مختلف آن در شرايط کاري متفاوت ميباشد .تاکنون فعاليتهاي انجامشده در اين بخش روند
منسجمي نداشته است و شرکتها و سازمانهاي مختلف با اهداف متفاوتي اقدام به محاسبه شاخصهاي موردنياز خود
نمودهاند.
در بخش توليد و انتقال با استفاده از اطالعات جمعآوريشده ،مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي توليد و انتقال با استفاده از
نرمافزارهاي تهيهشده در دفتر پايايي و برآورد بار سازمان توانير و همچنين نرمافزارهاي ديگري مانند  MECOREمحاسبه و
شاخصهاي مورداستفاده تعيين شده است .مطالعات قابليت اطمينان و بررسي امنيت شبکه توليد و انتقال با استفاده از نرمافزار
 EDIPGجزء اولويتهاي شرکت مديريت شبکه برق ايران ميباشد.
همچنين مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي توزيع و محاسبات شاخصهاي مربوطه بهصورت پراکنده و توسط شرکتهاي
توزيع و مراکز تحقيقاتي فعال در اين حوزه صورت گرفته است .بنابراين ايجاد يک روند منسجم در زمينه محاسبات قابليت
اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع و تدوين استانداردهاي مورد نياز جهت انجام اين محاسبات يکي از ضرورتهاي
موجود در اين حوزه ميباشد.

 -4-3بر س فعاليت ا

موجو

زمينه مطالعات ا ا

شبكه ا قد ت

ا ران

در اين قسمت فعاليتهاي انجامشده در ايران شامل تمامي مقاالت ،پاياننامهها ،پروژههاي تحقيقاتي و اجرايي در قالب
محورهاي مطالعاتي پيشنهادي دستهبندي شده و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
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 -4-3-1بر س تعدا مقاالت ا ائه شده

ر ک از محو ا

در اين بخش مقاالت کنفرانسهاي داخلي و مجالت مطرح معتبر جمعآوري گرديده و بهمنظور مقايسهاي براي فعاليتهاي
انجامشده بر مبناي محورها و زيرمحورهاي پيشنهادي دستهبندي شده است.
شکل  3-4تعداد کل مقاالت منتشرشده در زمينههاي توليد ،انتقال و توزيع را در هر يک از محورها نشان ميدهد.
همانطور که مشاهده ميشود حجم مقاالتي که در محور ارزيابي قابليت اطمينان انتشار يافته است ،به مراتب بيشتر از ساير
محورهاي پيشنهادي ميباشد .کمترين سهم از مقاالت را محور سياستها و مسائل رگوالتوري قابليت اطمينان به خود
اختصاص داده است.

شكل  :3-4س هبند مقاالت ا ائهشده

زمينه محو ا

ي نها

شکل  4-4مقاالت منتشرشده در زمينهي توليد و انتقال ،توزيع را بهصورت تفکيکشده در هر يک از محورها جهت مقايسه بين
تعداد آنها نشان ميدهد .رنگ آبي مربوط به فعاليتهاي انجامشده در سطح توليد بوده و رنگ قرمز مربوط به فعاليتهاي
انجامشده در سطح انتقال و توزيع ميباشد .همانطور که مشخص است در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان در سطح توليد فعاليت
بيشتري انجام شده است .ارزيابي قابليت اطمينان در سطح انتقال يک موضوع جديد براي تحقيقات ميباشد .در دو محور ديگر
فعاليتهاي انجام شده تقريبا به طور يکسان صورت گرفته است.
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شكل  :4-4مقا

ه ح م مقاالت من رشده

زمينه توليد

مقابل ا قال و توز ع

براي مشاهده ديدي از درصد مقاالت منتشرشده در هر يک از محورها ،الزم است با نمودار دايرهاي سهم هر يک مشخص
شود .در شکل  5-4نمودار کمي مقاالت در زمينهي قابليت اطمينان بر اساس محورها به نمايش درآمده است .همانطور که در
اين شکل مشخص است 80 ،درصد مقاالت مربوط به محور ارزيابي قابليت اطمينان ميباشد 19 ،درصد مقاالت مربوط به محور
بهبود قابليت اطمينان ميباشد ،در حاليکه تنها  1درصد از مقاالت به مباحث رگوالتوري در اين زمينه ميپردازد.

شكل  :5-4مقا

ه صد مقاالت ا ائهشده

محو ا

ي نها
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همچنين در شکل  6-4هر يک از محورها به دو بخش توليد و انتقال-توزيع تقسيم گرديده است .اين شکل نشان ميدهد در
محور ارزيابي قابليت اطمينان در سطح توليد مقاالت بيشتري ارائه گرديده است در حاليکه در محور بهبود قابليت اطمينان
تعداد مقاالت در سطح انتقال و توزيع بيشتر ميباشد.

شكل  :6-4مقا

ه مقاالت من رشده

 -4-3-2بر س تعدا مقاالت ا ائه شده

ر محو

حوزه توليد و ا قال-توز ع

ر ک از ز رمحو ا

در اين بخش مقاالت منتشرشده هر محور بر مبناي زيرمحورهاي پيشنهادي بهمنظور ارائهي مقايسه بين حجم فعاليتها
تفکيک ميگردد.
 -4-3-2-1محو ا ز اب قابليت اط ينان

 سطح توليد
شکل  7-4تعداد مقاالت چاپ شده در زيرمحورهاي محور ارزيابي قابليت اطمينان در سطح توليد را به نمايش ميگذارد .با
توجه به اين شکل ،بيشترين تعداد مقاالت به ترتيب مربوط به زير محور برنامهريزي و بهرهبرداري ،منابع توليد پراکنده و
انرژيهاي نو و زيرمحور روشها ،مدلها و شاخصهاي ارزيابي قابليت اطمينان ميباشد .بعد از اين سه زيرمحور ،زيرمحورهاي
ارزيابي قابليت اطمينان در فضاي رقابتي ،ارزيابي قابليت اطمينان در سطح تجهيزات و مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان داراي
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تعداد بيشتري مقالهي چاپشده ميباشند .زيرمحورهاي اطالعات قابليت اطمينان و شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي نو
تعداد مقالهي کمتري به خود اختصاص داده است .در زيرمحور کفايت منابع سوخت مقالهاي تا کنون انتشار نيافته است چرا که
اين موضوع از موضوعات نوظهور در زمينهي قابليت اطمينان ميباشد که  NERCطي گزارش سال  2013خود بر لزوم تحقيق
در اين زمينه تاکيد کرده است و از جامعهي دانشگاهيان خواسته تا در اين زمينه مطالعات خود را بهطور جدي و وسيع انجام
دهند.

شكل  :7-4مقا

ه ح م مقاالت ا ائهشده

محو ا ز اب قابليت اط ينان

بخش توليد

در شکل  8-4بهمنظور مقايسهي کمي تعداد مقاالت ارائهشده در هر زيرمحور در سطح توليد ،نمودار دايرهاي به نمايش در
آمده است .همانطور که مالحظه ميگردد  32درصد از مقاالت به برنامهريزي و بهرهبرداري اختصاص دارد .زيرمحور منابع
توليد پراکنده و انرژيهاي نو  25درصد از مقاالت را به خود اختصاص داده است و بعد از آن زيرمحور روشها ،مدلها و
شاخصهاي ارزيابي با سهم  18درصد از مقاالت به خود در رتبهي سوم قرار دارد .ارزيابي قابليت اطمينان در سطح تجهيزات
شبکه و در فضاي رقابتي بهطور مشترك  9درصد از مقاالت را به خود اختصاص دادهاند.
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شكل  :8-4بر س

صد مقاالت ا ائهشده

زمينه ا ز اب قابليت اط ينان شبكه توليد

 سطح ا قال و توز ع
شکل  9-4تعداد مقاالت چاپشده در زيرمحورهاي محور ارزيابي قابليت اطمينان در سطح انتقال و توزيع را به نمايش
ميگذارد .با توجه به اين شکل بيشترين تعداد مقاالت ارائهشده بهترتيب مربوط به زيرمحور روشها ،مدلها و شاخصهاي
ارزيابي قابليت اطمينان ،برنامهريزي و بهرهبرداري ،منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو ميباشد .بعد از اين زيرمحورهاي ارزيابي
قابليت اطمينان در سطح تجهيزات ،شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي نو ،مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان ،ارزيابي قابليت
اطمينان در فضاي رقابتي و اطالعات قابليت اطمينان داراي تعداد بيشترين مقالهي چاپشده ميباشند .بديهي است که در
زيرمحور کفايت منابع سوخت مقالهاي تاکنون در حوزهي انتقال و توزيع انتشار نيافته است ،چرا که اين موضوع مربوط به سطح
توليد توان الکتريکي ميباشد.
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شكل  :9-4ح م مقاالت ا ائهشده

زمينه ا ز اب قابليت اط ينان شبكه ا ا قال و توز ع

با مقايسهي دو شکل باال مالحظه ميشود که زيرمحور شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي نو در سطح انتقال و توزيع
کاربرد گستردهتري دارد و به همين دليل تعداد مقاالت چاپشده در سطح انتقال و توزيع بيشتر ميباشد.
در شکل  10-4بهمنظور مقايسهي کمي تعداد مقاالت ارائهشده در هر زيرمحور در سطح انتقال و توزيع ،نمودار دايرهاي به
نمايش در آمده است .همانطور که مالحظه ميگردد  25درصد از مقاالت به روشها ،مدلها و شاخصهاي ارزيابي قابليت
اطمينان اختصاص دارد .زيرمحور برنامهريزي و بهربرداري  19درصد از مقاالت را به خود اختصاص داده است و بعد از آن
زيرمحور منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو با سهم  16درصد از مقاالت به خود در رتبهي سوم قرار دارد .ارزيابي قابليت
اطمينان در سطح تجهيزات شبکه  12درصد و شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي نو  10درصد از مقاالت را به خود اختصاص
دادهاند.
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شكل  :10-4بر س

صد مقاالت ا ائهشده

زمينه ا ز اب قابليت اط ينان شبكه ا ا قال و توز ع

 -4-3-2-2محو بهبو قابليت اط ينان

 سطح توليد
شکل  11-4تعداد مقاالت چاپشده در زيرمحورهاي محور بهبود قابليت اطمينان در سطح توليد را به نمايش ميگذارد .با
توجه به اين شکل بيشترين تعداد مقاالت بهترتيب مربوط به زيرمحور مديريت دارايي و فعاليتهاي مربوط به تعمير و
نگهداري ،مديريت سمت مصرف و نصب تجهيزات پايش و حفاظتي ميباشد .بعد از اين  3زيرمحور ،زيرمحور سيستمهاي
 SCADAو اتوماسيون داراي تعداد بيشتري مقالهي چاپشده ميباشد .در زيرمحورهاي آموزش پرسنل و جايابي اکيپ و
همچنين برنامههاي اضطراري مقالهاي تاکنون انتشار نيافته است چرا که اين امر بديهي ميباشد .بهدليل اينکه اين موضوعها
جزء موضوعات تحقيقاتي نميباشند و مربوط به فعاليتهاي عملياتي سيستم قدرت هستند.
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شكل  :11-4ح م مقاالت ا ائهشده

زمينه بهبو قابليت اط ينان شبكه ا توليد

در شکل  12-4بهمنظور مقايسهي کمي تعداد مقاالت ارائهشده در هر زيرمحور در سطح توليد ،نمودار دايرهاي به نمايش در
آمده است .همانطور که مالحظه ميگردد  46درصد از مقاالت به مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري اختصاص
دارد .زيرمحور مديريت سمت تقاضا  27درصد از مقاالت را به خود اختصاص داده است و بعد از آن زيرمحور نصب تجهيزات
پايش و حفاظتي با سهم  19درصد از مقاالت به خود در رتبهي سوم قرار دارد .زيرمحور سيستمهاي  SCADAو اتوماسيون 8
درصد از مقاالت را به خود اختصاص داده است.

شكل  :12-4صد مقاالت ا ائه شده

 سطح ا قال و توز ع

زمينه بهبو قابليت لط ينان شبكه توليد
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شکل  13-4تعداد مقاالت چاپشده در زيرمحورهاي محور بهبود قابليت اطمينان در سطح انتقال و توزيع را به نمايش
ميگذارد .با توجه به اين شکل بيشترين تعداد مقاالت بهترتيب مربوط به زيرمحور نصب تجهيزات پايش و حفاظتي ،مديريت
دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري ،سيستمهاي کنترل نظارتي و اتوماسيون ميباشند .در ادامه زيرمحورهاي مديريت سمت
تقاضا ،برنامههاي اضطراري و آموزش پرسنل داراي تعداد بيشترين مقالهي چاپشده ميباشند.

شكل  :13-4ح م مقاالت ا ائهشده

زمينه بهبو قابليت اط ينان شبكه ا ا قال و توز ع

مالحظه ميشود که زيرمحور نصب تجهيزات پايش و حفاظتي در سطح انتقال و توزيع کاربرد گستردهتري دارد و به همين
دليل تعداد مقاالت چاپشده در سطح انتقال و توزيع بيشتر ميباشد.
در شکل  14-4بهمنظور مقايسهي کمي تعداد مقاالت ارائهشده در هر زيرمحور در سطح توليد ،نمودار دايرهاي به نمايش در
آمده است .همانطور که مالحظه ميگردد  48درصد از مقاالت به زيرمحور نصب تجهيزات پايش و حفاظتي اختصاص دارد.
زيرمحور مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري  23درصد از مقاالت را به خود اختصاص داده است و بعد از آن
زيرمحور سيستمهاي  SCADAو اتوماسيون با سهم  19درصد از مقاالت به خود در رتبهي سوم قرار دارد .همچنين زيرمحور
مديريت سمت تقاضا  8درصد از مقاالت را به خود اختصاص داده است.
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شكل  :14-4صد مقاالت ا ائهشده

 -4-3-2-3محو سياست ا و م ائل گوالتو

زمينه بهبو قابليت اط ينان شبكه ا ا قال و توز ع

قابليت اط ينان

 سطح توليد
شکل  15-4تعداد مقاالت چاپشده در زيرمحورهاي محور سياستها و مسائل رگوالتوري قابليت اطمينان در سطح توليد را
به نمايش ميگذارد .با توجه به اين شکل ،تعداد مقاالت در هر سه زيرمحور کم و تقريبا به يک اندازه ميباشد .دليل اين
موضوع اين است که دو زيرمحور مديريت قابليت اطمينان و حفاظت از محيط زيست از موضوعات روز قابليت اطمينان
ميباشند و تحقيق در اين زمينهها داراي روند افزايشي ميباشد .همچنين زيرمحور استانداردهاي قابليت اطمينان يک موضوع
تحقيقاتي نيست و فرايندي است که بيشتر با تجربه و درسهاي گرفتهشده از گذشته کامل ميگردد تا با تحقيقات دانشگاهي.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
125
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ويرايش اول ،آذر 1393

شكل  :15-4ح م مقاالت ا ائهشده

زمينه م ائل گوالتو

قابليت اط ينان شبكه توليد

 سطح ا قال و توز ع
شکل  16-4تعداد مقاالت چاپشده در زيرمحورهاي محور سياستها و مسائل رگوالتوري قابليت اطمينان در سطح انتقال
و توزيع را به نمايش ميگذارد .با توجه به اين شکل ،تعداد مقاالت در هر  3زيرمحور کم و تقريبا به يک اندازه ميباشند .دليل
اين موضوع اين است که دو زيرمحور مديريت قابليت اطمينان و حفاظت از محيط زيست از موضوعات روز قابليت اطمينان
ميباشند و تحقيق در اين زمينهها داراي روند رو به رشد ميباشد .همچنين همانطور که گفته شد زير محور استانداردهاي
قابليت اطمينان يک موضوع تحقيقاتي نيست و فرايندي است که بهجاي تحقيقات آکادميک بيشتر با تجربه و درسهاي
گرفتهشده از گذشته کامل ميگردد.
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شكل  :16-4ح م مقاالت ا ائه شده

زمينه گوالتو

 -4-3-3بر س تعدا مقاالت ا ائه شده توسط اشخاص

قابليت اط ينان شبكه توليد

ر ک از محو ا

 -4-3-3-1محو ا ز اب قابليت اط ينان

با بررسي تمامي مقاالت بهدست آمده در زمينهي قابليت اطمينان سيستمهاي توليد ،انتقال و توزيع آقاي دکتر محمود
فتوحي فيروزآباد از دانشگاه صنعتي شريف با ارائه  89مقاله در سطح توليد و  67مقاله در سطح انتقال و توزيع ،بيشترين مطالعه
را در زمينهي ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت انجام داده است .آقاي دکتر محمودرضا حقيفام از دانشگاه تربيت
مدرس با  44مقاله در سطح توليد و  27مقاله در سطح انتقال و توزيع ،حسن منصف (دانشگاه تهران) با  15و  13مقاله و حبيب
قراگوزلو (مديريت شبکه برق ايران و دانشگاه تربيت مدرس ايران) به ترتيب با  13و  ،9آقاي دکتر علي عباسپور تهراني فرد به
ترتيب با  14و  5مقاله و حبيب رجبي مشهدي (دانشگاه فردوسي مشهد) با  9و  5از ديگر افراد فعال در اين زمينه ميباشند.
شکل  17-4نمودار فراواني مقاالت نويسندگان را نشان ميدهد .رنگ آبي نمايانگر مقاالت در سطح توليد و رنگ سبز تعداد
مقاالت در سطح انتقال و توزيع را نشان ميدهد.
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شكل  :17-4ح م مقاالت ا ائهشده توسط اشخاص مخ لف

زمينه ا ز اب قابليت اط ينان

 -4-3-3-2محو بهبو قابليت اط ينان

با بررسي تمامي مقاالت بهدست آمده در زمينهي قابليت اطمينان سيستمهاي توليد ،انتقال و توزيع آقاي دکتر محمود
فتوحي فيروزآباد از دانشگاه صنعتي شريف با ارائه 13مقاله در سطح توليد و  19مقاله در سطح انتقال و توزيع ،بيشترين مطالعه
را در زمينهي بهبود قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت انجام داده است .آقاي دکتر محمودرضا حقيفام از دانشگاه تربيت
مدرس با  4مقاله در سطح توليد و  9مقاله در سطح انتقال و توزيع ،حسن منصف (دانشگاه تهران) تنها با  2مقاله در سطح
انتقال و توزيع و حبيب رجبي مشهدي (دانشگاه فردوسي مشهد) با  3و  2مقاله از ديگر افراد فعال در اين زمينه ميباشند .شکل
 18-4نمودار فراواني مقاالت نويسندگان را نشان ميدهد .رنگ سياه نمايانگر مقاالت در سطح توليد و رنگ خاکستري مقاالت
در سطح انتقال و توزيع را نشان ميدهد.
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شكل  :18-4ح م مقاالت ا ائهشده توسط اشخاص مخ لف

 -4-3-3-3محو سياست ا و م ائل گوالتو

زمينه بهبو قابليت اط ينان

قابليت اط ينان

با بررسي تمامي مقاالت بهدستآمده در زمينهي قابليت اطمينان سيستمهاي توليد ،انتقال و توزيع آقاي دکتر محمود
فتوحي فيروزآباد از دانشگاه صنعتي شريف با ارائه  1مقاله در سطح توليد و  2مقاله در سطح انتقال و توزيع ،بيشترين مطالعه را
در زمينهي سياستها و مسائل رگوالتوري قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت انجام داده است .آقاي دکتر محمودرضا حقيفام
از دانشگاه تربيت مدرس با  1مقاله در سطح انتقال و توزيع ،از ديگر افراد فعال در اين زمينه ميباشد.
 -4-3-4فعاليت شر ت ا

برق منطقه ا

زمينه

قابليت اط ينان

همانطورکه در جدول  1-4مشاهده ميشود ،با بررسي انجامشده در اين شرکتها 11 ،شرکت ،شامل شرکتهاي برق
منطقهاي خراسان ،مازندران ،زنجان ،فارس ،خوزستان ،گيالن ،غرب ،يزد ،آذربايجان ،هرمزگان و تهران داراي  28پروژه مرتبط
با قابليت اطمينان بودهاند .در اين جدول پروژههاي انجامشده به يکي از محورهاي پيشنهادي ارتباط داده شده است.
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ل :1-4

م

عنوان رو ه

ط
محو

شر ت

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي تهران

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي تهران

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي تهران

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي آذربايجان

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي آذربايجان

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي خوزستان

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي خوزستان

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي زنجان

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي زنجان

ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت با درنظرگرفتن پيري تجهيزات شبکه

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي زنجان

طراحي و ساخت نرمافزار محاسبات قابليت اطمينان شبکههاي توزيع

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي غرب

ارزيابي و بهبود قابليت سيستم انتقال فارس و بوشهر بهمنظور کاهش خاموشيها

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي فارس

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي فارس

تحليل کيفيت و کميت تجهيزات پستهاي انتقال با استفاده از محاسبات قابليت
اطمينان
تحقيق در زمينه خسارتهاي ناشي از عدم تامين برق در بخشهاي عمومي و
صنعتي تحت پوشش شرکت برق منطقهاي تهران
محاسبه خسارت خاموشي از ديد مصرفکنندگان خانگي ،تجاري ،کشاورزي و
عرضهکننده انرژي الکتريکي
مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع برق آذربايجان
تهيه و استقرار نرمافزار ثبت و بررسي حوادث نيروگاههاي تحت پوشش شرکت
برق منطقهاي آذربايجان
ارزيابي قابليت اطمينان چند پست نمونه انتقال و فوقتوزيع
قابليت اطمينان شبکه توزيع برق اهواز و روشهاي افزايش آن باتوجه به
پارامترهاي فني
بررسي شاخص قابليت اطمينان در شبکه فوقتوزيع برق زنجان
تاثيرات جايابي توليدات پراکنده بر ميزان قابليت اطمينان با منظورکردن اثر
ادوات حفاظتي

مطالعه کاربرد روش شبيهسازي مونت کارلو در مطالعات قابليت اطمينان
سيستمهاي توليد قدرت

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
130
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ويرايش اول ،آذر 1393

عنوان رو ه

محو

شر ت

ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي فارس

بهبود قابليت اطمينان

برق منطقهاي فارس

مطالعات قابليت اطمينان شبکه انتقال و فوقتوزيع برق منطقهاي فارس

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي فارس

بهبود قابليت اطمينان

برق منطقهاي يزد

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي هرمزگان

بهبود قابليت اطمينان

برق منطقهاي گيالن

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي مازندران

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي مازندران

بهبود قابليت اطمينان

برق منطقهاي مازندران

تدوين و انتقال دانش فني مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و
فوقتوزيع بهمنطور بهکارگيري در بهبود عملکرد شبکه و کاهش خاموشيها
مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع هرمزگان
تدوين برنامه بهينه نگهداري و تعميرات بر اساس قابليت اطمينان در نيروگاه
گيالن
بررسي احتمال وقوع حوادث و ارزيابي امنيت شبکه مازندران
مطالعه قابليت اطمينان شبکه  20کيلوولت شهرستان ساري از نظر شاخصهاي
انرژي
افزايش قابليت اطمينان و افزايش طول عمر پستهاي قديمي  20/63مازندران
مطالعه روشهاي محاسبه قابليت اطمينان تجهيزات و سيستم مخابراتي مرکز
ديسپاچينگ و ارائه شاخصهاي مرتبط براي سيستم تحت پوشش ديسپاچينگ

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي خراسان

شمال شرق
اصالح و بهبود برنامهريزي عملياتي در قالب فرمهاي ارزيابي فصلي برنامهها و
فعاليتها بهمنظور افزايش پايايي و روايي آن
بررسي کلي وضعيت قابليت اطمينان در سطح  HVدر شبکه خراسان

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي خراسان

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي خراسان

بررسي آرايش شبکه و تغيير توپولوژي با هدف کاهش ريسک بهرهبرداري و
افزايش قابليت اطمينان و کاهش خاموشيها و افزايش سرعت در بازيابي شبکه

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي خراسان

و در صورت لزوم بهرهبرداري بريکر باز
ارزيابي بلندمدت قابليت اطمينان سيستم انتقال خراسان

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي خراسان
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عنوان رو ه
بررسي الگوريتمهاي برنامهريزي سيستم قدرت بر اساس شاخصهاي قابليت
اطمينان
ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي خراسان

 -4-3-5فعاليت شر ت ا توز ع يرو

برق

محو

شر ت

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي خراسان

بهبود قابليت اطمينان

برق منطقهاي خراسان

زمينه قابليت اط ينان

در جدول  2-4پروژههاي انجام شده شرکتهاي توزيع نيروي برق در زمينهي قابليت اطمينان به يکي از محورهاي
پيشنهادي ارتباط داده شده است.
ل :2-4

م

عنوان پروژه
تدوين سند پايه "تعريف ،پايش ،سنجش ،تنظيم و مديريت پايايي شبکههاي
توزيع نيروي برق"
سيستم هوشمند شبکههاي توزيع
ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي توزيع شهرستان مراغه و امکانسنجي
بهينه اتوماسيون

شاخصهاي قابليت اطمينان

ارزيابي قابليت اطمينان

نيروي برق استان هرمزگان
توزيع نيروي برق

ارزيابي قابليت اطمينان

و

توزيع نيروي برق
بهبود قابليت اطمينان
شهرستان اصفهان

محاسبه خسارت خاموشي از ديد مشترکان صنعتي شرکت توزيع برق يزد

 -4-3-6رو ه ا

ارزيابي قابليت اطمينان

توزيع نيروي برق تهران بزرگ

آذربايجان شرقي

تجديد آرايش شبکه توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان با هدف بهبود

ا ام شده

محور

شرکت

گاه يرو

ارزيابي قابليت اطمينان

توزيع نيروي برق يزد

حوزه قابليت اط ينان

در جدول  3-4پروژههاي انجامشده توسط پژوهشگاه نيرو به يکي از محورهاي پيشنهادي ارتباط داده شده است.
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ل :3-4

م

عنوان

محور

1

ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي خراسان ارزيابي قابليت اطمينان

2

بهبود قابليت اطمينان

3

4

5

ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي فارس

تعيين مدل ملي و بهينه شبکه مصرف داخلي نيروگاههاي بخاري از ديدگاه
توليد انرژي الکتريکي
تحقيق در زمينه خسارتهاي ناشي از عدم تامين برق در بخشهاي عمومي و
صنعتي تحت پوشش شرکت برق منطقهاي تهران
تهيه نرمافزار کاربردي ارزيابي و پيشبيني قابليت اطمينان شبکه انتقال و
فوقتوزيع

ارزيابي قابليت اطمينان

ارزيابي قابليت اطمينان

ارزيابي قابليت اطمينان

کارفرما
شرکت برق منطقهاي
خراسان
شرکت برق منطقهاي
فارس

پژوهشگاه نيرو

شرکت برق منطقهاي
تهران

پژوهشگاه نيرو

سال

1380

1380

1381

1381

1382

تکميل و تدوين الگوريتمهاي محاسباتي مطالعات ديناميکي ،قابليت اطمينان،
 6پخش بار هارمونيکي ،تحليل شبکه با وجود خطوط  ،DCتخصيص هزينه توان ارزيابي قابليت اطمينان

پژوهشگاه نيرو

1383

در شبکه انتقال و توسعه نرمافزار مناسب بر پايه سبا

7

8

9

10

خدمات مشاوره مهندسي در زمينه مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و
فوقتوزيع شرکت برق منطقهاي فارس
توسعه نرمافزار براي تعيين و ارزيابي قابليت اطمينان اجزاء سازههاي خطوط
انتقال نيرو
سيستم نرمافزاري هوشمند مديريت کاهش زمان خاموشي حوادث شبکههاي
توزيع

مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع برق آذربايجان

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي
فارس

1383

ارزيابي قابليت اطمينان

پژوهشگاه نيرو

1383

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت توانير

1383

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي
آذربايجان

1384
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عنوان

محور

کارفرما

سال

11

توسعه نرمافزار براي تعيين قابليت اعتماد سازههاي خطوط انتقال نيرو

ارزيابي قابليت اطمينان

پژوهشگاه نيرو

1384

12

بهينهسازي ساختاري و افزايش قابليتهاي واسط کاربري نرمافزار سبا

بهبود قابليت اطمينان

پژوهشگاه نيرو

1385

13

تدوين استاندارد و رويههاي برنامهريزي براي شبکه انتقال ايران

شرکت توانير

1385

14

15

16

17

18

محاسبه خسارت خاموشي از ديد مصرفکنندگان خانگي ،تجاري ،کشاورزي و
عرضهکننده انرژي الکتريکي

تهيه و تدوين استاندارد امنيت بهرهبرداري

تهيه و استقرار نرمافزار ثبت و بررسي حوادث نيروگاههاي تحت پوشش شرکت
برق منطقهاي آذربايجان
توسعه نرمافزار شبيهساز آزمون نوعي برجهاي انتقال نيرو بر اساس تئوري
قابليت اطمينان سازهها

محاسبه خسارت خاموشي از ديد مشترکان صنعتي شرکت توزيع برق يزد

رگوالتوري قابليت
اطمينان

ارزيابي قابليت اطمينان

رگوالتوري قابليت
اطمينان

شبکه برق ايران

ارزيابي قابليت اطمينان

ارزيابي قابليت اطمينان

ارزيابي قابليت اطمينان

 19فوقتوزيع بهمنطور بهکارگيري در بهبود عملکرد شبکه و کاهش خاموشيهاي بهبود قابليت اطمينان
ناخواسته

20

تهران
شرکت مديريت

تدوين و انتقال دانش فني مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و

مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع هرمزگان

شرکت برق منطقهاي

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي
آذربايجان

پژوهشگاه نيرو

شرکت توزيع نيروي
برق يزد

شرکت برق منطقهاي
يزد

شرکت برق منطقهاي
هرمزگان

1385

1386

1386

1387

1388

1390

1390

ارتقاء محيط نرمافزار سبا از تکنولوژي  )++VC( MFCبه تکنولوژي
21

 C#.NETو توسعه آن براي بهکارگيري در تحليلهاي پايه بازار برق و
شبکههاي تجديد ساختارشده

ارزيابي قابليت اطمينان

پژوهشگاه نيرو

1390
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22

عنوان

محور

نرمافزار مطالعات قابليت اطمينان شبکه انتقال و فوقتوزيع

ارزيابي قابليت اطمينان

توسعه نرمافزارهاي شبکههاي توزيع بهمنظور بهکارگيري در مطالعات طراحي

23

شبکهها

 -4-3-7فعاليت ا

و

کارفرما

ارزيابي قابليت اطمينان

سال

دفتر فني و نظارت
انتقال شرکت توانير

پژوهشگاه نيرو

1391

1392

گاه مربوط به ز رمحو آموزش رسنل و جا اب ا يپ

پژوهشگاه نيرو هر ساله بر اساس نتايج يافتههاي پروژههاي انجامشده و يا در دست اقدام پژوهشگران خود در زمينههاي
مختلف نسبت به طراحي و برگزاري دورههاي جديد اقدام مينمايد .جدول  4-4دورههاي آموزشي برگزارشده و برنامهريزي شده
براي سال جاري (سال  )1393که مربوط به زيرمحور آموزش پرسنل و جايابي اکيپ در محور بهبود قابليت اطمينان ميباشد ،را
نشان ميدهد.
ل :4-4

ط

گ
سال

نوع

عنوان

1385

دوره تخصصي

2

ارزيابي قابليت اعتماد شبکههاي توزيع

1380

کارگاه

3

بررسي کفايت و تبادل توان شبکه انتقال شرکت برق منطقهاي سمنان

1390

کارگاه

4

استفاده از نرمافزار سبا در مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي توزيع (دو نوبت)

1393

دوره آموزشي

1393

دوره آموزشي

6

استفاده از نرمافزار سبا در مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع

1393

دوره آموزشي

7

آشنايي با تئوري قابليت اطمينان سازه و کاربرد آن در طراحي سازههاي خطوط

1393

دوره آموزشي

1

5

مطالعه قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوقتوزيع با استفاده از بانک اطالعاتي
حوادث شبکه

معرفي روشهاي مختلف برنامهريزي تعميرات و نگهداري قابليت اطمينان محور
( )RCMدر شبکههاي انتقال و توزيع (دو نوبت)
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انتقال نيرو (مقدماتي)
8

9

نگهداري و تعمير تجهيزات شبکههاي انتقال و توزيع نيرو
آشنايي با تئوري قابليت اطمينان سازه و کاربرد آن در طراحي سازههاي خطوط
انتقال نيرو (پيشرفته)

 -4-3-8فعاليت ا

و

1393

دوره آموزشي

1393

دوره آموزشي

شر ت مد ر ت شبكه با موضوع قابليت اط ينان

با توجه به اطالعات بهدست آمده ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت شبکه در مجموع  12پروژه پايانيافته 38 ،پروژه
تاييد نشده 4 ،پروژه تحقيقاتي جاري و  7پروژه در دست اقدام را در ميان طرحها و پروژههاي تحقيقاتي خود دارد .در کنار اين
موارد ميتوان به تدوين  7استاندارد در زمينه برنامهريزي بهرهبرداري و حفاظت و حفاظت ويژه ،توسعه نرمافزار پايگاه دادههاي
شبکه برق ايران و چاپ کتاب با عنوان امنيت در شبکههاي قدرت توسط جناب آقاي دکتر محمود فتوحي فيروزآباد اشاره کرد.
اين استانداردها بهعنوان فعاليتهاي مربوط به رگوالتوري قابليت اطمينان در نظر گرفته ميشود .جدول  5-4خالصهاي از
پروژهها و پژوهشهاي اين سازمان در زمينه قابليت اطمينان را ارائه ميدهد.
ل :5-4

1

2

3

4

ض ع
عنوان

محور

بررسي فني و اقتصادي پستهاي جديد نوع  DCSو بهينهسازي پستهاي قديمي

ارزيابي قابليت

و فرسوده  CCSبه  DCSجهت افزايش قابليت اطمينان شبکه

اطمينان

ارزيابي قابليت اطمينان در محيط تجديد ساختار يافته

ارزيابي قابليت
اطمينان

پژوهش و بررسي مشابهسازي سخت افزاري شبکه فشارقوي با هدف بررسي

ارزيابي قابليت

حوادث شبکه

اطمينان

امکان سنجي تهيه نرمافزار جامع قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

ارزيابي قابليت
اطمينان

مدير پروژه

گروه مجري

مريم وديعتي

پژوهشگاه نيرو

-

دکتر حسين محسني

موسسه تحقيقات و
آموزش مديريت

دانشگاه تهران

دکتر محمود فتوحي داشگاه صنعتي شريف
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 -4-3-9فعاليت ا

بير ا ه تحقيقات برق

در جدول  6-4پروژههاي ثبتشده در دبيرخانهي تحقيقات برق به يکي از محورهاي پيشنهادي ارتباط داده شده است.
ل :6-4

ث

عنوان پروژه
1

تدوين بسته ابزار (نرمافزاري) تحليل قابليت اطمينان براي بسته نرمافزاري

خ

ح
محور

کارفرما

ارزيابي قابليت اطمينان

دانشگاه صنعت آب و برق

MATLAB

2

تهيه مدل تعيين پارامترهاي قابليت اطمينان نيروگاهها و پستها

ارزيابي قابليت اطمينان

دانشگاه علم و صنعت ايران

3

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توليد و انتقال خراسان

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي خراسان

4

قابليت اطمينان شبکه توزيع نيروي مشهد

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي خراسان

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي اصفهان

6

بررسي و محاسبه ضريب قابليت اطمينان ترانسفورماتورهاي قدرت در شبکه

ارزيابي قابليت اطمينان

کميته تحقيقات شرکت توانير

7

ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي فوقتوزيع ( 63/20کيلو ولت ) استان همدان

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي باختر

5

8

بررسي قابليت اطمينان خطوط قديمي و سالخورده و ارائه روشهاي افزايش طول
عمر

مطالعه قابليت اطمينان شبکه  20کيلوولت شهرستان قائمشهر از نظر شاخصهاي
انرژي

ارزيابي قابليت اطمينان شرکت برق منطقهاي مازندران

9

تعيين شاخصهاي قابليت اطمينان در شبکه توزيع برق تربت حيدريه

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي خراسان

10

امکانسنجي تهيه نرمافزار جامع قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

ارزيابي قابليت اطمينان

مديريت شبکه برق ايران

ارزيابي قابليت اطمينان

برق منطقهاي خراسان

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي زنجان

11

12

ارزيابي اثرات اضافه شدن واحدهاي جديد بادي مصوب خواف در شبکه خراسان از
نقطه نظر قابليت اطمينان و پايداري شبکه
بررسي شاخص قابليت اطمينان در شبکه فوقتوزيع زنجان

 13بررسي و محاسبه ضريب قابليت اطمينان ترانسفورماتورهاي قدرت در شبکههاي ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت مشانير
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عنوان پروژه

محور

کارفرما

انتقال نيروي ايران با ولتاژهاي اوليه  230 ،400و 132کيلوولت

14

15

مطالعه قابليت اطمينان در سيستمهاي حفاظتي شبکه توليد و انتقال برق آذربايجان
و روشهاي افزايش
بررسي قابليت اطمينان شبکه توزيع اهواز و روشهاي افزايش آن با توجه به

بهبود قابليت اطمينان شرکت برق منطقهاي آذربايجان

بهبود قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي خوزستان

16

افزايش قابليت اطمينان در شبکه

بهبود قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي خوزستان

17

افزايش قابليت اطمينان در شبکه و کاهش تلفات بهويژه در توزيع

بهبود قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي خوزستان

بهبود قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي فارس

بهبود قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي اصفهان

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي غرب

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقه اي تهران

18

19

20

21

22

پارامترهاي فني

ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان سيستم انتقال فارس و بوشهر بهمنظور
کاهشخاموشيها
طراحي و ساخت يک سيستم کليد انتقال استاتيکي براي افزايش قابليت اطمينان در
بارهاي حساس
طراحي و ساخت نرمافزار کاربردي محاسبات قابليت اطمينان شبکههاي توزيع
تحليل کيفيت و کميت تجهيزات پستهاي انتقال با استفاده از نتايج قابليت
اطمينان
مطالعه قابليت اطمينان شبکه  20کيلوولت شهرستان خمين و خرمآباد از نظر
شاخصهاي انرژي

 23تجزيه و تحليل حوادث شبکههاي توزيع هرمزگان جهت افزايش قابليت اطمينان
24

تعيين شاخصهاي قابليت اطمينان شبکه فوقتوزيع استان لرستان

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي باختر

بهبود قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي هرمزگان

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي باختر

مطالعه روشهاي محاسبه قابليت اطمينان تجهيزات و سيستم مخابراتي مرکز
 25ديسپاچينگ و ارائه شاخصهاي مرتبط براي سيستم تحت پوشش ديسپاچينگ
شمال شرق

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي خراسان
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عنوان پروژه

26

27

28

تجديد آرايش شبکه توزيع برق شهرستان اصفهان با هدف بهبود شاخصهاي
قابليت اطمينان
ارزيابي قابليت اطمينان چند پست نمونه انتقال و فوقتوزيع شرکت برق منطقهاي
خوزستان
تاثيرات جايابي توليدات پراکنده بر ميزان قابليت اطمينان با منظورکردن اثر ادوات
حفاظتي

محور

بهبود قابليت اطمينان

ارزيابي قابليت اطمينان

 29کاربردي براي ارزيابي قابليت اطمينان تجهيزات ،محاسبه شاخصها و تعيين محل ارزيابي قابليت اطمينان
جداکنندهها و مانور بهمنظور مديريت اتفاقات
انجام محاسبات پخش بار و محاسبات قابليت اطمينان در فيدرهاي نمونه
بهبود قابليت اطمينان

اتفاقات

31

32

33

34

35

مطالعه قابليت اطمينان در شبکههاي توليد و انتقال و فوقتوزيع شبکه برق
منطقهاي اصفهان
مکانيابي بهينه سکسيونرها در شبکه توزيع انرژي الکتريکي بهمنظور افزايش
قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم هوشمند
تجديد آرايش شبکه فشارمتوسط توزيع برق هرمزگان در محدوده مديريت برق
ناحيه  1بندرعباس با هدف کاهش تلفات و بهبود شاخصهاي قابليت اطمينان

توزيع نيروي برق شهرستان
اصفهان

ارزيابي قابليت اطمينان شرکت برق منطقهاي خوزستان

محاسبات قابليت اطمينان در فيدرهاي نمونه فشارمتوسط رشت جهت ارائه روش

 30فشارمتوسط جهت بازآرايي و تعيين نقاط مانور بهمنظور کاهش تلفات و مديريت

کارفرما

ارزيابي قابليت اطمينان

بهبود قابليت اطمينان

بهبود قابليت اطمينان

شرکت برق منطقهاي زنجان

شرکت توزيع نيروي برق استان
گيالن

شرکت توزيع نيروي برق تهران
بزرگ

شرکت برق منطقهاي اصفهان

شرکت توزيع نيروي برق استان
يزد
شرکت توزيع نيروي برق استان
هرمزگان

بررسي احتمال وقوع حوادث و ارزيابي امنيت شبکه مازندران

ارزيابي قابليت اطمينان

-

تدوين سند پايه " تعريف ،پايش ،سنجش ،تنظيم و مديريت پايايي " شبکههاي

رگوالتوري قابليت

کميته تحقيقات شرکت توزيع

توزيع نيروي برق

اطمينان

نيروي برق تهران بزرگ
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 -4-3-10فعاليت ا مر

شبكه ا قد ت

مل مطالعات و بر امه

در جدول  7-4پروژهها و فعاليتهاي انجام شده مرکز ملي مطالعات و برنامهريزي شبکههاي قدرت در حوزهي قابليت
اطمينان به يکي از محورهاي پيشنهادي ارتباط داده شده است.
ل :7-4

ط

م
عنوان

1

2

3

4

5

6

7

مطالعات قابليت اطمينان بر روي شبکه و طرحهاي توسعه شبکه توليد و انتقال
ايران
انتخاب الگوريتمها ،روشها و ابزار مطالعات قابليت اطمينان شبکه سراسري برق
کشور
مطالعات کفايتسنجي و بهبود کفايت شبکه برق جنوب شرق کشور
برنامهريزي زماني تعمير و نگهداشت واحدهاي نيروگاهي شبکه سراسري برق
کشور
تدوين عناوين استانداردها و دستورالعملهاي مربوط به پايايي و امنيت شبکه برق
کشور
بررسي تجربيات بينالمللي در خصوص دستورالعملهاي بهرهبرداري از نقطه نظر
پايايي و امنيت شبکه

تدوين استانداردهاي برنامهريزي بهرهبرداري

 -4-3-11فعاليت ا

شر ت قدس يرو

حوزه

محور

کارفرما

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت توانير

ارزيابي قابليت اطمينان

شرکت توانير

بهبود قابليت اطمينان

شرکت توانير

بهبود قابليت اطمينان

رگوالتوري قابليت اطمينان

ارزيابي قابليت اطمينان

رگوالتوري قابليت اطمينان

شرکت مديريت شبکه
برق ايران
شرکت مديريت شبکه
برق ايران
شرکت مديريت شبکه
برق ايران
شرکت مديريت شبکه
برق ايران

قابليت اط ينان

در جدول  8-4پروژهها و فعاليتهاي انجام شدهي مرکز ملي مطالعات و برنامهريزي شبکههاي قدرت در حوزهي قابليت
اطمينان به يکي از محورهاي پيشنهادي ارتباط داده شده است.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
140
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ويرايش اول ،آذر 1393
ل :8-4

م

س

ح

رديف

عنوان پروژه

محور

سال

1

قابليت اعتماد در سيستم توزيع

ارزيابي قابليت اطمينان

1374

2

استاندارد پستهاي  63/20کيلو ولت :گزارش ضميمه شماره  ،1محاسبات قابليت اطمينان

رگوالتوري قابليت اطمينان

1372

3

استاندارد طراحي بهينه پستهاي  230و  400کيلوولت ،جلد  :104قابليت اطمينان

رگوالتوري قابليت اطمينان

1377

4

استاندارد طرح پستهاي  63/20کيلوولت ،گزارش ضميمه شماره  ،1محاسبات قابليت اطمينان

رگوالتوري قابليت اطمينان

1369

5

بهينهسازي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

بهبود قابليت اطمينان

1378

رگوالتوري قابليت اطمينان

1377

رگوالتوري قابليت اطمينان

1379

6

7

8

پيشنويس استاندارد مشخصات و خصوصيات انرژي الکتريکي (کيفيت برق) ،بررسي تدوين
معيارهاي مربوط به فلش ولتاژ ،قابليت اطمينان و پايداري تجهيزات
پيشنويس استاندارد معيارهاي طراحي ،مهندسي و برنامهريزي شبکههاي توزيع فشارمتوسط ( 20و
 33کيلوولت) ،شماره استاندارد  :67-205گزينههاي مختلف يک طرح با درنظرگرفتن قابليت اطمينان
استاندارد صنعت برق ايران  -مشخصات و خصوصيات انرژي الکتريکي (کيفيت برق) ،قسمت نهم -
دستورالعمل اندازهگيري کيفيت برق ،بازرسي و اطمينان از کيفيت آن

رگوالتوري قابليت اطمينان

1381

بخش مطالعات سيستم و شبکه ،پروژه  22-13بررسي احتمال قطع بار ناشي از بارهاي مکانيکي
9

ديناميک ،گزارش اول :روشي براي محاسبه احتمال کار افت و قابليت اعتماد سازههاي شبکه توليد و

ارزيابي قابليت اطمينان

1363

انتقال نيرو براي بارهاي باد و زلزله
10

استاندارد طرح پستهاي  63/20کيلوولت ،مرحله اول ،جلد اول :طرح مشخصات عمومي پستها

رگوالتوري قابليت اطمينان

1369

11

استاندارد طرح پستهاي فوقتوزيع فيوزدار و کمکليد ،جلد اول :شناسايي و ارزيابي گزينهها

رگوالتوري قابليت اطمينان

1374

12

استاندارد ظرفيت واحدهاي نيروگاههاي بخاري جلد اول  -انتخاب ظرفيت

رگوالتوري قابليت اطمينان

1375

13

استاندارد ظرفيت واحدهاي نيروگاههاي بخاري جلد دوم  -بررسي و ارزيابي

رگوالتوري قابليت اطمينان

1375

14

بررسي و ارزيابي توسعه سيستم نيروي انساني در برنامه پنجساله ششم ،گزارش نهايي به وزارت نيرو

ارزيابي قابليت اطمينان

1356

15

پروژه طراحي تحقيقاتي نيروگاه بخار " : "SPRDطراحي تفصيلي سيستمهاي کنترل و ابزاردقيق

ارزيابي قابليت اطمينان

1378
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رديف

عنوان پروژه

محور

سال

نيروگاه ،مباني و پارامترهاي دخيل در هزينه سيستمهاي کنترل و ابزاردقيق
پروژه طراحي تحقيقاتي نيروگاه بخار " :"SPRDطراحي تفصيلي سيستمهاي کنترل و ابزاردقيق
16

نيروگاه ،تشريح انجام محاسبات طراحي تفصيلي سيستم در شرايط مختلف و ارائه يک نمونه دستي

ارزيابي قابليت اطمينان

1378

انجام محاسبات در هر زمينه
پيشنويس استاندارد معيارهاي طراحي ،مهندسي و برنامهريزي شبکههاي توزيع فشارمتوسط ( 20و
17

 33کيلوولت) ،استاندارد شماره :67-206 :نحوه مقايسه گزينههاي مختلف يک طرح و انتخاب گزينه

رگوالتوري قابليت اطمينان

1380

بهينه
18

19

20

پيشنويس استانداردهاي سيستم و تجهيزات ابزاردقيق نيروگاهها ،مرحله دوم :بند 16-1-1
تعيين نوع و مکان دقيق خطا در شبکههاي توزيع داراي منابع توليد پراکنده با استفاده از شبکههاي
عصبي ( MLPمقاله)
گزارش نظارت بر آزمايشات کارخانهاي سيستم برق مطمئن پروژه نيروگاه بيستون (واحدهاي 320x2
مگاواتي)

رگوالتوري قابليت اطمينان

1376

ارزيابي قابليت اطمينان

1387

ارزيابي قابليت اطمينان

1371
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نتيجهگيري
با بررسي در سازمانهاي مختلف و دانشگاهها و همچنين بررسي کنفرانسها و مجالت داخلي و خارجي ،ظرفيت تخصصي
مرتبط با پايايي در کشور بررسي و ارائه گرديد .همانطور که از اين يافتهها مشخص ميگردد ،فعاليتهاي صورتگرفته چه در
زمينه مقاالت و پاياننامهها و چه در زمينه پروژههاي انجامشده زياد بودهاند اما هماهنگي چنداني بين آنها ديده نميشود و
بنابراين لزوم تهيه يک ديتابيس مناسب براي آن الزم بهنظر ميرسد .بدين صورت در صوتي که مديريت پژوهش در کشور
ايجاد شود ميتوان از اين ديتابيس براي تخصيص پروژهها به افراد متخصص استفاده نمود.
بر اساس مطالعات انجامشده در فصل چهارم و دستهبندي فعاليتها و مقاالت ارائهشده در قالب محورهاي مطالعاتي
پيشنهادي ،ميتوان نتيجه گرفت که تحقيقات صورتگرفته در زمينه مسائل رگوالتوري و مديريتي قابليت اطمينان از سهم
بسيار کمتري نسبت به دو محور ديگر (ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان) برخوردار بوده و انجام تحقيقات و مطالعات بيشتر در
اين حوزه ضروري و موردنياز ميباشد.
همچنين در محور ارزيابي قابليت اطمينان ،با توجه به دستهبندي مقاالت و فعاليتهاي انجامشده ،ميتوان نتيجه گرفت که
در زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان در سطح تجهيزات شبکه ،زيرمحور روشها ،مدلها و شاخصهاي ارزيابي قابليت اطمينان،
زيرمحور منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو ،زيرمحور شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي نو ،زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان
در فضاي رقابتي ،زيرمحور مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان و زيرمحور برنامهريزي و بهرهبرداري قابليت اطمينان فعاليت
مناسبي در سطح مقاالت صورت گرفته شده است و زيرمحور کفايت منابع سوخت سهم بسيار پاييني از فعاليتها را داراست و
انجام تحقيقات بيشتر در اين حوزه پيشنهاد ميگردد .همچنين انجام تحقيقات بيشتر در زمينه اطالعات قابليت اطمينان و تهيه
بانکهاي اطالعاتي بهمنظور ارزيابي هر چه دقيقتر قابليت اطمينان شبکه قدرت يکي از ضروريات موجود در اين حوزه
ميباشد.
در محور بهبود قابليت اطمينان با توجه به اهميت و نقش پرسنل در بهبود قابليت اطمينان شبکه قدرت و بازيابي انرژي
الکتريکي ،و سهم پايين مقاالت ارائهشده و فعاليتهاي انجامشده در اين حوزه ،تحقيقات و فعاليتهاي بيشتري در حوزه
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آموزش پرسنل جهت بهبود قابليت اطمينان شبکه قدرت پيشنهاد ميگردد .همچنين با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط آب
و هوايي کشور ،تهيه برنامههاي اضطراري بهمنظور عکسالعمل بهتر در مواجهه با حوادث غيرمترقبه همچون زلزله ،سيل و
طوفان از ضروريات موجود در اين حوزه ميباشد.
الزم به ذکر است در اين گزارش تمامي اطالعات بر مبناي يافتههاي موجود و در دسترس بوده و امکان اضافهنمودن موارد
نقص و همچنين آپديت آن در ادامه وجود خواهد داشت.
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پيوست :1
لي ست مقاالت مجالت و کنفرانس ها مربوط به مطالعات پايايي
در حوزه انتقال و توزيع
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بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع

نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

1

عطااله

ابراهيم زاده

2

سيداديب

ابريشمي فر

دانشگاه علم وصنعت ايران

3

محمدباقر

ابوالحسني جبلي

شرکت مديريت شبكه برق
ايران()IGMCتهران ،ايران

انتخاب نحوه مناسب خاز نگذاري در شبكه قدرت با مقايسه پروفيل ولتاژو
ارزيابي اقتصادي براساس تلفات و قابليت اطمينان

4

محمدباقر

ابوالحسني جبلي

شرکت مديريت شبكه برق ايران

روند انتخاب طرح هاي بهينه شبكه هاي توليد ،انتقال و فوق توزيع با در نظر
گرفتن مالحظات قابليت اطمينان

1386

5

امير

احدي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل

دل سازي و تحليل اثرات منابع توليد پراکنده و حلقوي کرن شبكه بر روي
قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع

1391

کنفرانس فناوري شبكه هاي الكتريكي
هوشمند

6

امير

احدي

دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل

An analytical methodology for assessment of smart
monitoring impact on future electric power distribution
system reliability

2014

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

7

مهدي

احسان

دانشگاه صنعتي شريف دانشكده برق

استفاده از اعداد فازي در محاسبه قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع

1376

دوازدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

8

مهدي

احسان

دانشگاه صنعتي شريف تهران

يک مدل فازي براي توسعة بلند مدت سيستم توليد با استفاده از واحدهاي
حرارتي

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

9

مهدي

احسان

دانشگاه صنعتي شريف

Probabilistic Market Clearance Incorporating Reliability
Criteria

2013

IEEE

ژورنال

10

مهدي

احسان

دانشگاه صنعتي شريف

Optimal reserve capacity allocation with consideration
of customer reliability requirements

2010

IEEE

ژورنال

11

مهدي

احسان

دانشگاه صنعتي شريف

Reliability of Power Systems with Open Access

2003

JEST

ژورنال

12

آرش

احساني

دانشگاه صنعتي شريف تهران

تأثير توليدات پراکنده بر قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت الكتريكي

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

13

آرش

احساني

دانشكده مهندسي برق ،دانشگاه
صنعتي شريف

آثار تجديد ساختار صنعت برق بر کيفيت و قابليت اطمينان تأمين انرژي
الكتريكي

1384

پنجمين همايش ملي انرژي

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بررسي و آناليز تاثير خرابي سيستم خنک کننده بر قابليت اطمينان
ترانسفورماتور قدرت با استفاده از مدل مارکوف

1388

روشي ساده براي تسهيم بار بين  UPSهاي موازي

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله
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بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع
نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

14

آرش

احساني

15

آرش

احساني

شريف

16

آرش

احساني

دانشگاه صنعتي شريف

Reliability of Power Systems with Open Access

17

بهشيد

احمدخان بيگي

شرکت توزيع نيروي برق غرب
استان تهران

کاربرد عملي  AHPدر مكان يابي کليدهاي شرکت توزيع غرب استان تهران

1389

18

محمدجواد

احمدي

دانشكده صنعت آب و برق تهران

بررسي اثر شينه بندي در شاخص هاي قابليت اطمينان پست هاي فشار
قوي و آناليز حساسيت در آنها

1376

دوازدهمين کنفرانس بين المللي برق

19

هادي

احمدي

دانشگاه تربيت مدرس

Assessment of EV-parking lots effects on congestion
management and system reliability

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

20

ايرج

احمدي

دانشگاه تربيت مدرس

مدلسازي اثر بارگذاري بر قابليت اطمينان ترانسفورمر

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

21

حامد

احمدي

دانشكده مهندسي برق -دانشگاه
علم و صنعت ايران

بررسي تاثير برنامه پاسخگويي بار اضطراري ( )EDRPبراي بهبود شاخصهاي
قابليت اطمينان و قيمت نقط هاي در سيستم هاي قدرت تجديدساختاريافته

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

22

سعيد

احمدي

مهندسين مشاور نارسيس  -مشهد،
مربي دانشگاه آزاد تربت حيدريه

بررسي راهكارهاي کاهش سطح اتصال کوتاه در شبكه خراسان  85و  90با
درنظرگرفتن قابليت اطمينان

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

23

سعيد

احمدي

دانشگاه آزادنوشهر

جايابي و ظرفيت يابي بهينه واحدهاي توليد پراکنده به منظور بهبود
شاخصهاي قابليت اطمينان تلفات و پروفيل ولتاژ با استفاده ازالگوريتم
ژنتيک

1388

دومين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

24

رويا

احمدي آهنگر

شرکت توانير ،دفتر فني و نظارت
انتقال

تحليل و برنامه ريزي ارتقاء برنامه هاي نت ( نگهداري و تعميرات) شبكه
هاي انتقال و فوق توزيع الكتريكي ايران

1386

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

25

رويا

احمدي آهنگر

شرکت توانير – معاونت هماهنگي و
توليد

محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان درسيستم انتقال و فوق توزيع شبكه
برق ايران ومقايسه آن با ساير کشورها

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه صنعتي شريف

A Proposed Method for Reliable Scheduling in
Deregulated Power Systems

1385

A proposed model for co-optimization of energy and
reserve in competitive electricity markets

2009

ELSEVIER

2003

JEST

ژورنال

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
ژورنال
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بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع
نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

26

مهرداد

احمدي کمرپشتي

27

مهرداد

احمدي کمرپشتي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد جويبار

28

مسعود

احمدي گرجي

دانشگاه صنعتي شريف

مكان يابي بهينه توليدات پراکنده در شبكه هاي توزيع با رويكرد آناليز
هزينه /ارزش

29

ابوذر

اخالص پور

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

جايابي بهينه ادوات کليدزني در شبكههاي توزيع جهت افزايشقابليت
اطمينان با استفاده از الگوريتم ژنتيک

1390

30

الهام

اخوان رضايي

پژوهشگاه نيرو و دانشگاه تربيت
مدرس

ارائه الگوريتم نوين محاسبه قابليت اطمينان با مدلسازي نقاط مانور و
عملكرد تجهيزات حفاظتي در شبكه هاي توزيع

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

31

الهام

اخوان رضايي

دانشكده تحصيالت تكميلي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تهرانجنوب

ارائه مدلي مبتني بر درخت تصميم به عنوان يک روش غيرپارامتريک
دادهكاوي جهت مدلسازي نرخ خطاي گذرا در شبكههاي توزيع برق

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

32

الهام

اخوان رضايي

پژوهشگاه نيرو

يک الگوريتم سريع و ساده مسيريابي مبتني بر روش رنگآميزي گراف براي
مدلسازي شبكههاي توزيع جهت پيشبيني قابليت اطمينان

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

33

شهرام

اردبيلي

پژوهشگا ه نيرو  -گروه سازه تهران

شبيه سازي آزمون برج هاي انتقال نيرو توسط نر م افزار RESTTبررسي
موردي بر ج HS2-10

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

ازواجي زاده

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

Reviewing the Effect of Distributed Generation
Interconnections on Distribution Systems

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

35

عليرضا

اسپانلو

شرکت برق منطقه اي مازندران و
گلستان

بررسي درجه بندي امنيت خطوط سيستم قدرت در برابر جزيره اي شدن

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

36

حميد

اسدي بقال

دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم
تحقيقات تهران

مكانيابي همزمان سكسيونر ها و کليدهاي مانور در حضور نشانگرهاي خطادر
شبكه توزيع با در نظر گرفتن شاخص هاي قابليت اطمينان مبتني بر
الگوريتم ژنتيک

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

37

محمدباقر

اسدي کياني

شرکت توزيع نيروي برق مازندران،
ايران فوق ليسانس برق  -قدرت

استراتژي تعميرات و نگهداري قابليت اطمينان محور به روش  AHPدر
شبكه هاي توزيع

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

34

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه ازاد اسالمي واحد جويبار

لحاظ کردن عدم قطعيتهاي ترانس و خطوط شبكه توزيع الكتريكي
برشاخص انرژي تامين نشده مشترکين با روش فازي

1390

منطق فازي؛ راهكاري برا ي لحاظ کردن عدم قطعيت ها در ارزيابي
شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه توزيع الكتريكي

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله
مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

38

محمدباقر

اسدي کياني

39

محمدباقر

اسدي کياني

شرکت توزيع برق مازندران -ساري

40

محمدجواد

اسدي الري

برق منطقه اي تهران

مطالعات قابليت اطمينان در طراحي شبكه هاي فوق توزيع

41

محمد

اسكندري نصب

دانشگاه صنعتي شاهرود

A new multiobjective allocator of capacitor banks and
distributed generations using a new investigated
differential evolution

2013

42

محسن

اسكندري

بوعلي سينا همدان

A hybrid method for simultaneous optimization of DG
capacity and operational strategy in microgrids
considering uncertainty in electricity price forecasting

2014

ELSEVIER

43

علي

اسالمي

شرکت توزيع نيروي برق استان
زنجان

ارزيابي تأثير اتصال هادي هاي نول درکاهش تلفات شبكه هاي توزيع مجاور
و دو مداره

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

44

علي

اسالمي

دانشگاه صنعتي شريف

تعيين تعداد بهينه ترانسفورماتورهاي يدکي پستهاي توزيع با استفاده از مدل
مارکوف و محاسبات هزينه-فايده

1388

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

45

سعيد

اسماعيلي
جعفرآبادي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

جايابي بهينه ادوات کليدزني در شبكههاي توزيع جهت افزايشقابليت
اطمينان با استفاده از الگوريتم ژنتيک

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

46

محمد

اسماعيل همداني
گلشن

صنعتي اصفهان

Quantitative Reliability Assessment of Various
Automated Industrial Substations and Their Impacts on
Distribution Reliability

FALSE

IEEE

ژورنال

47

علي

اصغر رضي
کاظمي

دانشگاه صنعتي شريف

شناسايي تجهيزات و قطعات مشكل ساز شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي با
اناليز قابليت اطمينان

1389

نخستين کنفرانس نگهداري و تعميرات
يكپارچه

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت توزيع برق مازندران

بررسي ميداني و تحليلي علل اتصالي مقره هاي  KV20در نواحي شمال
کشور و نقش آن در شاخ صهاي قابليت اطمينان

1390

بررسي نقش مقرههاي  KV 20در پايداري شبكه هاي توزيع برق با نگاه
تطبيقي به شاخصهاي قابليت اطمينان

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

1387

هفتمين همايش کيفيت و بهره وري در
صنعت برق

مقاله

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

ژورنال

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله
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شماره
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48

علي

اصغر امجدي

49

علي

اصغر رضي
کاظمي

دانشكده مهندسي برق دانشگاه
صنعتي شريف

50

علي

اصغر رضي
کاظمي

دانشگاه صنعتي شريف

يک روش گزينش کليدهاي قدرت جهت پياده سازي سيستم پايش بر خط

51

علي

اصغر قديمي

شرکت خدمات مهندسي برق (
مشانير ) واحد تخصصي امور خطوط
تهران  -ايران

نویسنده

سال

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت برق منطقه اي زنجان مدير
عامل شرکت برق منطقه اي

بررسي و بهبود قابليت اطمينان در شبكه توزيع شهرهاي زنجان و قزوين با
استفاده از نرم افزار DIgSILENT

1383

شناسايي تجهيزات و قطعات مشكل ساز شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
به کمک روشي پيشنهادي برمبناي تصميم گيري سلسله مراتبي AHP

1389

نخستين کنفرانس نگهداري و تعميرات
يكپارچه

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

انتشار

محل انتشار

نوع سند

نهمين کنفرانس سراسري شبكه هاي
توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله
مقاله

تعيين سرعت باد جهت طراحي خطوط انتقال انرژي الكتريكي بر اساس
استاندارد جهاني IEC826

1380

شانزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

52

محمدرضا

اصولي

شرکت توزيع نيروي برق استان
آذربايجان شرقي ،تبريز

جايابي همزمان سكسيونرها و نقاط مانور در شبكه هاي توزيع انرژي
الكتريكي

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

53

محمدرضا

اصولي تبريزي

شرکت توزيع نيروي برق استان
آذربايجان شرقي

مكان يابي بهينه ي ريكلوزرها در شبكه هاي توزيع فشارمتوسط

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

54

محمدحسين

اعتصامي

دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي
تكنيک تهران)

طراحي نيروگاه انرژيهاي تجديدپذير مستقل با بكارگيري الگوريتم
بهينهسازي رقابت استعماري

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

55

حسين

افراخته

دانشگاه گيالن

بررسي معايب ترانسفورماتورهاي توزيع و کاهش نرخ خرابي با تعميرات و
نگهداري و طراحي MAINTENANCE EQUIPMENT CARD

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

56

حسين

افراخته

دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران

تعيين همزمان مكان و ظرفيت بهينه بانكهاي خازني و توليدات پراکنده
درشبكههاي توزيع به منظور بهبود تلفات و قابليت اطمينان

1389

اولين کنفرانس بين المللي ساالنه
انرژي پاك

مقاله

57

رامين

افشار

کارشناسي مهندسي برق قدرت

مكانيابي بهينه کليدهاي اتوماسيون درشبكه هاي فشارمتوسط توزيع برق با
استفاده ازالگوريتم ايمني

1391

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

مقاله

58

کريم

افشارنيا

دانشگاه صنعتي شريف

تعيين حساسيت شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم توليد نسبت به
مشخصات سيستم

1382

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
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شماره
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59

سعيد

افشارنيا

60

سعيد

افشارنيا

تهران

61

محمدرضا

اقاابراهيمي

دانشگاه بيرجند

بررسي وضعيت سيستم هاي هيبريدي مبدل توان الكتريكي با محوريت
ساختار بادي خورشيدي

62

فريبرز

اقتدارنيا

شرکت برق منطقه اي اصفهان

نقش تعميرات پيشگيرانه در بهبود شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه هاي
توزيع نيروي برق

1388

63

علي

اکبر دامكي

دانشگاه صنعتي اميرکبير

تاثير  TCSCبرريسک ناپايداري گذراي نيروگاه

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

64

محمدامين

اکبري

دانشگاه صنعتي شيراز

بررسي قابليت اطمينان و پاسخ ديناميكي توربي نهاي بادي نوع ژنراتور
القائي از دو سو تغذيه با استفاده از کنترل فضاي برداري به روش SVPWM

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

65

روح

االمين زينلي

ايران ،دانشگاه فردوسي مشهد،
دانشكده مهندسي ،گروه برق

ارائه روشي جديد براي تخصيص توان راکتيو به واحدهاي توليدي بر مبناي
افزايش قابليت اطمينان

1386

پانزدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

66

نبي

اله رمضاني

دانشكدة مهندسي برق دانشگاه علم
و صنعت ايران

محاسبه شاخصهاي کيفيت توان در بخشي از شبكه توزيع مازندران

1381

هفدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

67

حبيب

اله شباني

شرکت توزيع برق شيراز

تأثير اتوماسيون بر قابليت اطمينان سيستمهاي توزيع

1381

سومين همايش کيفيت و بهره وري در
صنعت برق

مقاله

68

مهدي

الهويردي نوهسي

شرکت پااليش نفت تبريز دانشگاه
علم و صنعت

مدلسازي شبكه شرکت پااليش نفت تبريزبه عنوان شبكه نمونه توليدپراکنده
و تاثيرآن برشبكه سراسري

1388

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

69

مهدي

اماني

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

بهينه سازي استفاده ازنيروگاههاي هيبريدي فتوولتائيک و بادي به همراه
سيستم ذخيره باتري با استفاده از تكنيک قابليت اطمينان LPSP

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

70

آرمان

اميني

دانشگاه علم و صنعت ايران

تحليل قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع در حضور واحدهاي توليد

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه تهران ،پرديس
دانشكدههاي فني

ويكردي جديد بر مكانيابي چندهدفه بانكهاي خازني در شبكه توزيع
تجديدساختارشده با در نظر گرفتن قابليت اطمينان مطلوب مشترکين
مبتني بر اتوماتاي يادگير

1391

A new long term load management model for asset
governance of electrical distribution systems

2010

ELSEVIER

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

ژورنال
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محل انتشار

سال
انتشار

ايران
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عنوان سند

مشخصات نویسنده

نام خانوادگی
نویسنده

نام نویسنده

شماره

پراکنده

مقاله

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

1389

مقاله

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

1388

ژورنال

ELSEVIER

2014

ژورنال

IEEE

ژورنال

ANALYSIS AND EVALUATION OF HEADLINE COVERED
CONDUCTORS AS A SOLUTION FOR REDUCTION OF
LOAD LOSS AND INCREASE RELIABILITY FROM FIELD
VIEW USING FINITE ELEMENT METHOD
حذف بار بهينه در شبكه هاي توزيع در حضور واحدهاي توليد پراکنده برق
جهت کاهش هزينه خاموشي مشترکين

شرکت توزيع آذربايجان غربي

اميني

شرکت منا

اميني بدر

آرمان

72

A new procedure for determination of insulators
contamination in electrical distribution networks

يزد

امين

محمدعلي

73

2010

Reliability Evaluation of an HVDC Transmission System
Tapped by a VSC Station

شريف

اميني فر

فرخ

74

IEEE

2012

Reliability Study of HV Substations Equipped With the
Fault Current Limiter

شريف

اميني فر

فرخ

75

ژورنال

IEEE

2010

Reliability Modeling of PMUs Using Fuzzy Sets

شريف

اميني فر

فرخ

76

ژورنال

IEEE

2012

شريف

اميني فر

فرخ

77

ژورنال

IEEE

2013

شريف

اميني فر

فرخ

78

ژورنال

IEEE

2013

A Comprehensive Scheme for Reliability-Centered
Maintenance in Power Distribution Systems—Part II:
Numerical Analysis

شريف

اميني فر

فرخ

79

ژورنال

IEEE

2011

Probabilistic Worth Assessment of Distributed Static
Series Compensators

شريف

اميني فر

فرخ

80

ژورنال

IEEE

2012

Compromising Wind and Solar Energies from the Power
System Adequacy Viewpoint

شريف

اميني فر

فرخ

81

Impact of WAMS Malfunction on Power System
Reliability Assessment
A Comprehensive Scheme for Reliability Centered
Maintenance in Power Distribution Systems—Part I:
Methodology

71
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82

فرخ

اميني فر

83

فرخ

اميني فر

دانشگاه صنعتي شريف

84

فرخ

اميني فر

دانشگاه صنعتي شريف

An Extended Reliability Model Of A Unified Power Flow
Controller

85

سعيد

انتظاري

دانشجوي کارشناسي دانشگاه تهران

ارزيابي روش هاي محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان در شرکت توزيع
برق تهران بزرگ

1391

اورائي

آزاد علوم تحقيقات

Financial analysis and optimal size and operation for a
multicarrier energy system

2012

ELSEVIER

87

حميد

ايران منش

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

پيرشدگي و حوادث ناشي از مقره ها در استان مازندران

1385

يازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

88

حسن

آبروش

دانشگاه مازندران

پيرشدگي و حوادث ناشي از مقره ها در استان مازندران

1385

يازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

89

رزم

آرا ذاکري فر

قطب علمي اتوماسيون وبهره برداري
سيستمهاي قدرت ،دانشگاه علم و
صنعت اي

ارزيابي آثار مديريت سمت تقاضا با استفاده از شاخصهاي قابليت اطمينان

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

90

محمد

آراسته

دانشگاه علم وصنعت ايران

روشي ساده براي تسهيم بار بين  UPSهاي موازي

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

91

محمدرضا

آراستي

دانشگاه صنعتي شريف

مكان يابي پايانه هاي راه دور ( )RTUبه روش تصحيح شاخص قابليت
اطمينان  SAIDIاز طريق الگوريتم تصميم گيري سلسله مراتبي ()AHP

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

92

حميدرضا

آرام

شرکت پايدار رسانا

زمان سنجي عمليات بهره برداري و رفع خاموشي ها

1388

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

93

احسان

آشوغ

_

ارزيابي تأثير شاخص انتظار قطع بار بر قابليت اطمينان نيروگاه هاي توليد
برق بادي با استفاده از الگوريتم مونت کارلو

1390

نخستين همايش ملي انرژي باد و
خورشيد

مقاله

86

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه صنعتي شريف

Reliability-Based Maintenance Scheduling of Generating
Units in Restructured Power Systems

2013

Reliability-Constrained Unit Commitment Considering
Interruptible Load Participation

2007

IJEEE

2007

IET

ژورنال

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
ژورنال

انتشار

محل انتشار

نوع سند

TJEECS

ژورنال
ژورنال
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شماره
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94

مجيد

آقابابايي

95

مجيد

آقابابايي

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم
دريايي امام خميني

96

جمشيد

آقايي

دانشگاه علم و صنعت ايرن  -تهران

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي توزيع در محيط تجديد ساختار شده

97

جمشيد

آقايي

دانشكده مهندسي برق -دانشگاه
علم و صنعت ايران

بررسي تاثير برنامه پاسخگويي بار اضطراري ( )EDRPبراي بهبود شاخصهاي
قابليت اطمينان و قيمت نقط هاي در سيستم هاي قدرت تجديدساختاريافته

1387

98

عليرضا

آل سعدي

پژوهشگاه نيرو

ستفاده از مطالعات قابليت اطمينان در طراحي و توسعه شبكه هاي انتقال و
فوق توزيع

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

99

عليرضا

آل سعدي

پژوهشگاه نيرو ،دانشگاه صنعتي
شريف

ارائه روشي مناسب جهت مدلسازي المانهاي حفاظتي براي محاسبه
انديسهاي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال برق

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

آيين

دانشگاه کرمان

Probabilistic Reliability Evaluation of Hybrid WindPhotovoltaic Power Systems

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

101

عليرضا

بابائي

برق منطقه اي تهران

معرفي روشي جديد جهت معادلسازي سيستم قدرت مرکب درمطالعات
قابليت اطمينان

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

102

تقي

بارفروشي

FALSE

مدلسازي اثر بارگذاري بر قابليت اطمينان ترانسفورمر

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

103

تقي

بارفروشي

شرکت برق منطقه اي مازندران

تاثير کاهش خاموشي هاي گذرا بر شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه هاي
توزيع انرژي الكتريكي

1380

شانزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

104

تقي

بارفروشي

دانشگاه تربيت مدرس ،شرکت برق
منطقه اي مازندران (ايران)

مدلسازي تأثير اتوماسيون در قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع انرژي
الكتريكي

1385

يازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

105

جواد

باقرپورالله زاري

دانشگاه آزاداسالمي واحدعلوم
تحقيقات کرمان

ارزيابي عدم قطعيت پست هاي توزيع هوايي با استفاده ازروش منطق فازي
برقابليت اطمينان شبكه برق شهرکرمان

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

106

امير

باقري

_

ارائه روشي جديد براي مدلسازي شبكه قابليت اطمينان واحد فتوولتاييک

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي

مقاله

100

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه علوم دريايي امام خميني

بررسي معايب ترانسفورماتورهاي توزيع و کاهش نرخ خرابي با تعميرات و
نگهداري و طراحي MAINTENANCE EQUIPMENT CARD

1392

قابليت اطمينان و دسترسپذيري انواع سيستمهاي رانش الكتريكي

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

1384

دهمين کنفرانس سراسري شبكه هاي
توزيع نيروي برق

مقاله

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله
مقاله
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انتشار
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برق
107

سعيد

باقري شورکي

شريف

Reliability Modeling of PMUs Using Fuzzy Sets

2010

IEEE

ژورنال

108

سعيد

باقري شورکي

شريف

Critical Component Identification in Reliability Centered
Asset Management of Power Distribution Systems via
Fuzzy AHP

2012

IEEE

ژورنال

109

مهدي

بانزاد

دانشگاه صنعتي شاهرود

جايابي بهينه واحد هاي توليد پراکنده بر اساس معيارهاي قابليت اطمينان با
استفاده از الگوريتم بهبود يافته جهش قورباغه

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

110

مجيد

باوفا

دانشكده برق و کامپيوتر ،دانشگاه
تهران

بررسي روند تغييرات بار شبكه سراسري برق ايران

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

111

سيدرسول

بدري

شرکت ادصاب

معرفي روشي جديد جهت معادلسازي سيستم قدرت مرکب درمطالعات
قابليت اطمينان

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

112

حسن

براتي

_

ارزيابي تأثير شاخص انتظار قطع بار بر قابليت اطمينان نيروگاه هاي توليد
برق بادي با استفاده از الگوريتم مونت کارلو

1390

نخستين همايش ملي انرژي باد و
خورشيد

مقاله

113

وحيده

برادران سرخابي

دانشگاه آزاد شبستر

بكارگيري توپولوژي سلسله مراتبي در سيستم مديريت منابع :افزايش قابليت
اطمينان سرويس رايانش مشبک

1387

دومين همايش ملي مهندسي برق،
کامپيوتر و فناوري اطالعات

مقاله

114

ع.

برآبادي

University of Tromsø, N9037 Tromsø, Norway

Reliability Analysis of Electrical Power Distribution
System Considering Operational Environment: A Case
Study

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

115

همايون

برهمندپور

پژوهشگاه نيرو

يک روش جديد براي تشخيص ساده و شناسايي سريع جزايردر شبكه هاي
قدرت با استفاده از ماتريس اتصاالت شبكه

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

116

حسين

بنكچي

دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده
علوم رياضي -گروه آمار

مدلسازي و افزايش قابليت اطمينان کانال هاي مخابراتي ديتا در ايستگاه
هاي تحت پوشش ديسپاچينگ شمال شرق

1387

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

117

مسعود

بهجاني زاده

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
جنوب

برنامه ريزي توليد در برق منطقه اي فارس بر اساس معيارهاي قابليت
اطمينان

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
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شماره

نام نویسنده

118

مسعود

بهجاني زاده

119

احمدعلي

بهمن پور

شرکت مهندسين مشاور نورگستر

120

احمدعلي

بهمن پور

شرکت مهندسين مشاور نورگستر

بررسي قابليت اطمينان  ،هزينه  -منافع و مسائل حفاظت و رلياژ سيستم
فشار ضعيف غربالي پيشنهادي براي منطقه فردوسي (تهران)

121

احمدعلي

بهمن پور

شرکت مهندسين مشاورنيرو

شرح ضرورتها و مباحث فلسفه و معيارگذاري سيستم فوق توزيع و توزيع
نيروي هرمنطقه

1383

122

علي

بهنيافر

دانشگاه صنعتي شاهرود

جايابي بهينه واحد هاي توليد پراکنده بر اساس معيارهاي قابليت اطمينان با
استفاده از الگوريتم بهبود يافته جهش قورباغه

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

123

ناصر

بياباني

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توليددرحضورمزارع بادي و سيستم هاي
ذخيره ساز انرژي

1392

سومين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

124

شيما

بياتيان

دانشگاه آزاد اسالمي اراك

ارائه يک روش جديد مبتني برافزونگي مسير و افزونگي داده ها درشبكه هاي
توري با بافر محدود جهت بهبود قابليت اطمينان داده

1391

پانزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

بيگلري

دانشگاه آزاد کرمان

Probabilistic Reliability Evaluation of Hybrid WindPhotovoltaic Power Systems

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

126

محسن

پارسا مقدم

دانشگاه تربيت مدرس

Coordinated decisions for transmission and generation
expansion planning in electricity markets

2012

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

127

امير

پارسافر

دانشگاه تربيت مدرس

A Stochastic Reliability-based Approach for Reserve
Provision in Systems with High Wind Power Penetration

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

128

محسن

پارسامقدم

گروه مهندسي برق دانشگاه تربيت
مدرس

ارزيابي مديريت س مت تقاضا بر روي قابليت اطمينان سيستم قدرت با نرم
افزار DIgSILENT

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

129

محسن

پارسامقدم

دانشگاه تربيت مدرس

Assessment of EV-parking lots effects on congestion
management and system reliability

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

125

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاد اسالمي تهران ايران

ارائه الگوريتمي مناسب جهت برنامه ريزي سيستم هاي قدرت بر حسب
شاخص هاي قابليت اطمينان

1385

امكان سنجي غربالي کردن شبكه فشار ضعيف بخشي از شهر تهران

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

1385

يازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله
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شماره
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130

محسن

پارسامقدم

131

محسن

پارسامقدم

تربيت مدرس

132

اميرحسين

پارسايي فرد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
جنوب

بررسي اثر قابليت اطمينان بر امكان سنجي اقتصادي واحدهاي توليد
همزمان برق و حرارت به کمک شبيه سازي مونت ك ارلو و نظريه بازي ها

133

اميرحسين

پارسايي فرد

دانشگاه آزاد اسالمي  -واحدتهران

زمانبندي تعميرات واحدهاي نيروگاهي به کمک تئوري بازيها با در نظر
گرفتن قابليت اطمينان و عدم قطعيت بار

1388

134

سمانه

پازوکي

آزاد تهران جنوب

Uncertainty modeling in optimal operation of energy
hub in presence of wind, storage and demand response

2014

ELSEVIER

135

مجتبي

پرتوي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

مديريت انرژي سيستم هايبريد متشكل از پيل سوختي ،آرايه فوتوولتائيک و
باتري با در نظر گرفتن قابليت اطمينان

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

136

امير

پرج

دانشگاه علم و صنعت ايرن  -تهران

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي توزيع در محيط تجديد ساختار شده

1384

دهمين کنفرانس سراسري شبكه هاي
توزيع نيروي برق

مقاله

137

مسعود

پروانيا

دانشگاه صنعتي شريف – دانشكده
مهندسي برق

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم مرکب با در نظر گرفتن اثر خروجهاي
مربوط به پست

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

138

مسعود

پروانيا

دانشگاه صنعتي شريف

تعيين تعداد بهينه ترانسفورماتورهاي يدکي پستهاي توزيع با استفاده از مدل
مارکوف و محاسبات هزينه-فايده

1388

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

139

محمد

پوراحمد

دانشگاه صنعتي شريف

مدلسازي اثر بارگذاري بر قابليت اطمينان ترانسفورمر

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

140

جواد

پورآباده

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني
شهر

تجديد آرايش چند هدفه شبكههاي توزيع با احتساب رفتار غيرخطي بارها

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

141

رضا

پورآقابابا

شرکت برق منطقه اي اصفهان

ارزيابي قابليت اطمينان دسترسي ترانسفورماتور هاي توزيع و ارائه برنامه
تعميرات پيشگيرانه براساس اصول قابليت اطمينان

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه تربيت مدرس

A Stochastic Reliability-based Approach for Reserve
Provision in Systems with High Wind Power Penetration

1392

Allocation of Network-Driven Load-Management
Measures Using Multiattribute Decision Making

2010

IEEE

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
ژورنال

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
ژورنال
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142

رضا

پورآقابابا

143

رضا

پورآقابابا

و دسترسي براي نيروگاه شهيد
منتظري اصفهان

144

يوسف

پورجمال

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

جايابي منابع توليد پراکنده درسيستم هاي توزيع شعاعي با هدف کاهش
تلفات و افزايش قابليت اطمينان

145

افشين

پورحيدر

شرکت توزيع نيروي برق جنوبشرق
تهران

بررسي اثرنصب کابل خودنگهداردربهبودشاخص هاي قابليت اطمينان شبكه
هاي توزيع فشارضعيف هوايي

1386

146

محسن

پوررفيع عرباني

شرکت سهامي خدمات مهندسي
برق ( مشانير )

بررسي سرعت باد مناسب جهت طراحي برپايه قابليت اطمينان خطوط
انتقال نيرو در ايران

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
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ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

مقاله

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

FALSE

IEEE

ژورنال

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت توزيع برق مازندران

بررسي ميداني و تحليلي علل اتصالي مقره هاي  KV20در نواحي شمال
کشور و نقش آن در شاخ صهاي قابليت اطمينان

1390

تحليل و برنامه ريزي ارتقاء برنامه هاي نت ( نگهداري و تعميرات) شبكه
هاي انتقال و فوق توزيع الكتريكي ايران

1386

چهارمين کنفرانس حفاظت و کنترل
سيستم هاي قدرت

مقاله

مقاله

جعفري

198

199

عبداهلل

جعفريان

200

ميثم

جعفري نوکندي

شرکت توزيع برق تبريز

ANALYSIS AND EVALUATION OF HEADLINE COVERED
CONDUCTORS AS A SOLUTION FOR REDUCTION OF
LOAD LOSS AND INCREASE RELIABILITY FROM FIELD
VIEW USING FINITE ELEMENT METHOD
جايابي بهينه آشكارسازهاي خطاي  RTUدار برروي شبكه 20کيلوولت
شرکت توزيع نيروي برق تبريز با ارايه مدل جديد تابع هدف
Scheduling of Spinning Reserve Considering Customer
Choice on Reliability

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

201

داود

جاللي

202

داود

جاللي

پژوهشگاه نيرو

203

داود

جاللي

پژوهشگاه نيرو

مطالعه تاثير خطاي کليدهاي شبكه توزيع بر محاسبه قابليت اطمينان
شبكه¬هاي توزيع

204

داود

جاللي

پژوهشگاه نيرو

بررسي انتخاب نوع تجهيزات جداساز شبكه هاي توزيع هوايي و تأثيرات آن
بر شاخصهاي قابليتاطمينان

1391

205

داود

جاللي

پژوهشگاه نيرو

بررسي تاثير تغييرات مدت زمان الزم براي انجام عمليات تعمير و نگهداري
برروي قابليت اطمينان شبكه توزيع

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

206

داود

جاللي

پژوهشگاه نيرو

بررسي سيستم کدگذاري عملكرد واحدهاي توليد در مراجع مختلف و
مقايسه آنها با سيستم ايران جهت ثبت حوادث نيروگاه ها

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

207

داود

جاللي

پژوهشگاه نيرو

تحليل حوادث شبكه به منظور ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال و
فوق توزيع و تعيين نقاط ضعف آن

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

208

داود

جاللي

پژوهشگاه نيرو

ارائه الگوريتم نوين محاسبه قابليت اطمينان با مدلسازي نقاط مانور و
عملكرد تجهيزات حفاظتي در شبكه هاي توزيع

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

209

داود

جاللي

پژوهشگاه نيرو – گروه مطالعات
سيستم

ارائه روش مناسب جهت ثبت حوادث و اتفاقات شبكه به منظور کاربرد در
مطالعات قابليت اطمينان

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

210

داود

جاللي

پژوهشگاه نيرو

يک الگوريتم سريع و ساده مسيريابي مبتني بر روش رنگآميزي گراف براي
مدلسازي شبكههاي توزيع جهت پيشبيني قابليت اطمينان

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

211

داود

جاللي

پژوهشگاه نيرو

محاسبه ي قابليت اطمينان پستهاي فوق توزيع با در نظر گرفتن ظرفيت
ترانسفورماتور پست و مانور بخش شعاعي

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

212

الشن

جليل زاده

پژوهشگاه نيرو

بررسي انتخاب نوع تجهيزات جداساز شبكه هاي توزيع هوايي و تأثيرات آن
بر شاخصهاي قابليتاطمينان

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

پژوهشگاه نيرو

ستفاده از مطالعات قابليت اطمينان در طراحي و توسعه شبكه هاي انتقال و
فوق توزيع

1386

ارائه الگوريتم مناسب جهت ارتقاي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع به
کمک تحليل حساسيت

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

213

الشن

جليل زاده

214

الشن

جليل زاده

پژوهشگاه نيرو و دانشگاه تربيت
مدرس

215

الشن

جليل زاده

پژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

ارائه يک الگوريتم کاربردي براي جايابي سكسيونر در شبكههاي فشار
متوسط توزيع ايران

216

الشن

جليل زاده

پژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

ارائه يک الگوريتم کاربردي براي جايابي نقاط مانور در شبكههاي فشار
متوسط توزيع ايران

1390

217

سعيد

جليل زاده

دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان

حل مسأله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها با تلفيق قابليت اطمينان شبكههاي
توليد و انتقال

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

218

الشن

جليل زاده

دانشگاه تربيت مدرس

يک الگوريتم سريع و ساده مسيريابي مبتني بر روش رنگآميزي گراف براي
مدلسازي شبكههاي توزيع جهت پيشبيني قابليت اطمينان

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

219

ليال

جليلي

شرکت توزيع برق تهران بزرگ

مدلسازي نرخ خطاي تجهيزات حفاظتي همچون ريكلوزر در تعميرات
پيشگيرانه

1388

چهارمين کنفرانس حفاظت و کنترل
سيستم هاي قدرت

مقاله

220

ليال

جليلي

دانشگاه ازادواحد علوم تحقيقات
تهران

ارائه روشهاي احتمالي و قطعي به منظور ارزيابي اثرات تعميرات برروي
قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع و مقايسه آنها

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

221

عليرضا

جليليان

استاديار دانشكدة برق دانشگاه علم
و صنعت ايران

بررسي تأثير هماهنگي ادوات حفاظتي بر مشخصة کاهش ولتاژ شبكة توزيع
برق

1386

دومين کنفرانس حفاظت و کنترل
سيستم هاي قدرت

مقاله

222

عليرضا

جليليان

دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت
ايران(قطب علمي اتوماسيون و بهر
هبردار

ارزيابي سيستم حفاظتي يک شبكه توزيع برقبا استفاده از شاخص فراواني
فروافتادگي ولتاژ

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

آزمايشگاه پژوهشي انتقال و توزيع
برق -دانشگاه تربيت مدرس -تهران
 -ايران

بررسي تاثير تغييرات مدت زمان الزم براي انجام عمليات تعمير و نگهداري
برروي قابليت اطمينان شبكه توزيع

1391

ارائه الگوريتم نوين محاسبه قابليت اطمينان با مدلسازي نقاط مانور و
عملكرد تجهيزات حفاظتي در شبكه هاي توزيع

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

1387

محل انتشار

نوع سند

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

مقاله

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

223

عليرضا

جليليان

224

صادق

جمالي

دانشگاه علم و صنعت ايران تهران -
ايران

225

صادق

جمالي

دانشگاه علم و صنعت ايران

تجديد پيكربندي سيستمهاي توزيع بر مبناي شاخصهاي قابليت اطمينان

226

محمدجواد

جمالي

شرکت توزيع برق استان اصفهان

ارائه روشهاي حذف وکاهش انواع عدم تعادل بار شبكه و محاسبات تنظيم بار
اصولي و فني شبكه

1391

227

بهمن

جمشيدي عيني

شرکت توزيع نيروي برق غرب
استان تهران

کاربرد عملي  AHPدر مكان يابي کليدهاي شرکت توزيع غرب استان تهران

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

228

وحيد

جمشيدي
گوهرريزي

دانشگاه شهيدباهنرکرمان

ارائه يک روش آزمون توکارانعطاف پذير براي آزمايش تراشه شبكه اي

1392

کنگره ملي مهندسي برق ،کامپيوتر و
فناوري اطالعات

مقاله

229

پيام

جوادي

شرکت توزيع نيروي برق استان
زنجان

ارزيابي تأثير اتصال هادي هاي نول درکاهش تلفات شبكه هاي توزيع مجاور
و دو مداره

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

230

محمدصادق

جوادي

دانشگاه شهيد چمران اهواز

ارزيابي چندهدفه طرح هاي توسعه مزارع بادي در ناحيه جنوب غرب ايران
از ديدگاه هزينه و قابليت اطمينان

1391

پنجمين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

231

پيام

جوادي

شرکت توزيع نيروي برق استان
زنجان

تعيين تعداد بهينه ترانسفورماتورهاي يدکي پستهاي توزيع با استفاده از مدل
مارکوف و محاسبات هزينه-فايده

1388

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

232

علي

جوادي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

مديريت انرژي سيستم هايبريد متشكل از پيل سوختي ،آرايه فوتوولتائيک و
باتري با در نظر گرفتن قابليت اطمينان

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

233

محمدصادق

جوادي
اصطهباناتي

دانشگاه آزاد اسالمي،واحد علوم و
تحقيقات،گروه برق،شيراز،ايران

برنامه ريزي بهينه جهت تعميرات واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن قيود
کوتاه مدت توليد و حاشيه رزرو مورد نياز شبكه سراسري ايران

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

234

محمدصادق

جوادي
اصطهباناتي

دانشكده برق و کامپيوتر دانشگاه
تهران -ايران

برنامهريزي به مدار آمدن واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن قيود امنيت
بر اساس قوانين بازار برق ايران

1388

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشكدة مهندسي برق دانشگاه علم
و صنعت ايران

محاسبه شاخصهاي کيفيت توان در بخشي از شبكه توزيع مازندران

1381

امكان سنجي بهره برداري حلقوي از شبكه هاي توزيع فشار ضعيف از ديدگاه
تلفات ،قابليت اطمينان و هماهنگي حفاظتي

1382

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

هفدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
164

فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،آذر 1393

بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع
نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

235

محمدصادق

جوادي
اصطهباناتي

236

امين

جوادي نسب

دانشگاه آزاد اسالمي،واحد
شوشتر،گروه برق،شوشتر،ايران

237

احمد

جوانشيراستيار

شرکت توزيع برق آذربايجان شرقي

تاثير نصب مولد توليد پراکنده برروي سيستم حفاظتي شبكه توزيع و ارائه
تجربه عملي ستينگ حفاظتي نمونه

238

محمود

جورابيان

دانشگاه شهيد چمران

A comparison of methods for aging modeling in
reliability evaluation of power distribution systems

1392

Studding Two Indices of Voltage Stability in Reliability
Constrained Unit Commitment in a Day-ahead Market

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

240

سيدعلي

جوکار

دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي
تكنيک تهران)

افزايش قابليت اطمينان در ارسال ويدئو بر روي شبكه هاي سيار موردي

1391

بيستمين کنفرانس مهندسي برق ايران

مقاله

241

مجيد

جوکار راهجردي

شرکت مهندسين مشاور نيرو

بازيابي حداکثر بار در شبكه اي توزيع همراه با حذف بار بهينه با استفاده از
هوش مصنوعي

1384

هشتمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

242

اميرحسين

چمبري

آزاد قزوين

A bi-objective model to optimize reliability and cost of
system with a choice of redundancy strategies

2012

ELSEVIER

ژورنال

243

عليرضا

حاتمي شريف
آبادي

دانشگاه بوعلي سينا همدان

ارزيابي قابليت اطمينان پستها به کمک مجموعه هاي فازي

1382

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

244

عليرضا

حاتمي شريف
آبادي

دانشگاه بوعلي سينا ،همدان

بررسي تأثير سوئيچهاي اتوماتيک بر قابليت اطمينان سيستم توزيع

1391

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

مقاله

حاتمي

شرکت توزيع خراسان شمالي

Reliability Analysis of Electrical Power Distribution
System Considering Operational Environment: A Case
Study

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و
تحقيقات،گروه برق و الكترونيک،
فارس ،ايران

روشي نوين براي تجديد آرايش چند منظوره ي سيستم توزيع با استفاده از
الگوريتم اجتماع پرندگان باينري

1392

برنامه ريزي بهينه جهت تعميرات واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن قيود
کوتاه مدت توليد و حاشيه رزرو مورد نياز شبكه سراسري ايران

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

1388

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

مقاله

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

مقاله

جورابيان

239

245

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

انتشار

محل انتشار

نوع سند

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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شماره
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246

علي

حاج ابراهيمي

247

محمدابراهيم

حاجي آبادي

دانشگاه فردوسي مشهد

248

محمدابراهيم

حاجي آبادي

_

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه تحصيالت تكميلي و فناوري
پيشرفته کرمان

جايابي واحدهاي اندازهگيري فازوري با در نظر گرفتن قابليت اطمينان
مبتني بر الگوريتم NSGA-II

1392

ارائه روشي جديد جهت مدل سازي تبادالت بين منطقه اي توان در مطالعه
قابليت اطمينان سيستم قدرت (مورد مطالعاتي :شبكه  400کيلوولت
خراسان

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

ارائه مدل جديد در اولويتبندي مكانهاي نصب نيروگاه بادي از ديدگاه قابليت
اطمينان سيستم قدرت

1391

نخستين کنفرانس انرژي بادي ايران

مقاله

1389

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

مقاله

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

هشتمين همايش ملي انرژي

مقاله

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

حاجي پور

249

سال

ANALYSIS AND EVALUATION OF HEADLINE COVERED
CONDUCTORS AS A SOLUTION FOR REDUCTION OF
LOAD LOSS AND INCREASE RELIABILITY FROM FIELD
VIEW USING FINITE ELEMENT METHOD
برنامه ريزي توسعه نيروگاه بادي از ديدگاه قابليت اطمينان و اقتصاد سيستم
قدرت

انتشار

250

محمدابراهيم

حاجي ر

دانشگاه فردوسي مشهد

251

امين

حاجي زاده

دانشگاه صنعتي شاهرود

جايابي بهينه واحد هاي توليد پراکنده بر اساس معيارهاي قابليت اطمينان با
استفاده از الگوريتم بهبود يافته جهش قورباغه

252

مسلم

حاجي مزداراني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکو

بهبود کيفيت توان سيستم ميكروشبكه در شرايط اضطراري وضعيت متصل
به سيستم توزيع

1390

حاجي زاده

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين
توسي

RELIABILITY IMPROVEMENT AND LOSS REDUCTION OF
DISTRIBUTION SYSTEM WITH DISTRIBUTED
GENERATION

1385

254

حمزه

حاجيان حسين
آبادي

صنعتي اصفهان

255

حمزه

حاجيان حسين
آبادي

صنعتي اصفهان

253

محل انتشار

نوع سند

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

مقاله

Quantitative Reliability Assessment of Various
Automated Industrial Substations and Their Impacts on
Distribution Reliability

FALSE

IEEE

ژورنال

Impacts of Automated Control Systems on Substation
Reliability

2011

IEEE

ژورنال

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
166

فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،آذر 1393

بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع
نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

256

حمزه

حاجيان حسين
آبادي

257

حمزه

حاجيان حسين
آبادي

صنعتي اصفهان

258

محمود

حالتي املشي

شرکت مهندسين مشاور نيرو

بازيابي حداکثر بار در شبكه اي توزيع همراه با حذف بار بهينه با استفاده از
هوش مصنوعي

259

همايون

حائري خياوي

شرکت توانير – معاونت هماهنگي و
توليد

محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان درسيستم انتقال و فوق توزيع شبكه
برق ايران ومقايسه آن با ساير کشورها

1388

260

حسن

حبيب پور کاشي

شرکت برق منطقه اي مازندران
ايران

مدلسازي تأثير اتوماسيون در قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع انرژي
الكتريكي

1385

261

مرضيه

حجتي

ن گروه مهندسي کامپيوتر,
دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي
نرم افزار ,دانشگاه علم وهنر يزد

ارائه الگوريتم کارآمد براي تعيين قابليت اعتماد در سيستمهاي  kاز  nچند
وضعيتي وزني

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

262

حسين

حداديان

دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان

حل مسأله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها با تلفيق قابليت اطمينان شبكههاي
توليد و انتقال

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

263

الهه

حسن زاده

دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران

تعيين همزمان مكان و ظرفيت بهينه بانكهاي خازني و توليدات پراکنده
درشبكههاي توزيع به منظور بهبود تلفات و قابليت اطمينان

1389

اولين کنفرانس بين المللي ساالنه
انرژي پاك

مقاله

264

مهدي

حسن نيا خيبري

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر گروه
برق

بهبود قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع داراي منابع توليدپراکنده با
استفادها ز شبكه هاي عصبي مصنوعي

1390

سومين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

265

ميثم

حسني فر

صنعتي اصفهان

Quantitative Reliability Assessment of Various
Automated Industrial Substations and Their Impacts on
Distribution Reliability

FALSE

IEEE

ژورنال

266

مصطفي

حسين پور

_

ارائه روشي جديد جهت مدل سازي تبادالت بين منطقه اي توان در مطالعه
قابليت اطمينان سيستم قدرت (مورد مطالعاتي :شبكه  400کيلوولت

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

صنعتي اصفهان

Availability, Reliability, and Component Importance
Evaluation of Various Repairable Substation
Automation Systems

2012

Availability Comparison of Various Power Substation
Automation Architectures

2013

IEEE

1384

هشتمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

يازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

IEEE

ژورنال

ژورنال

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
167

فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،آذر 1393

بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع

شماره

نام نویسنده

نام خانوادگی
نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

خراسان

267

مصطفي

حسين پوربوانلو

دانشگاه فردوسي مشهد

برنامه ريزي توسعه نيروگاه بادي از ديدگاه قابليت اطمينان و اقتصاد سيستم
قدرت

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

268

مصطفي

حسين پوربوانلو

دانشگاه فردوسي مشهد

ارائه مدل جديد در اولويتبندي مكانهاي نصب نيروگاه بادي از ديدگاه قابليت
اطمينان سيستم قدرت

1391

نخستين کنفرانس انرژي بادي ايران

مقاله

269

سيد

حسين حسينيان

دانشكده مهندسي برق -دانشگاه
صنعتي اميرکبير -تهران -ايران

ارائه يک روش ساده جهت تعيين ظرفيت بهينه رزرودر شبكه هاي تجديد
ساختار يافته

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

270

سيد

حسين حسينيان

دانشگاه صنعتي اميرکبير

جايابي منابع توليد پراکنده در شبكه توزيع به منظور بهينه کردن شاخصهاي
قابليت اطمينان با الگوريتم  PSOو تصميمگيري چند معياره

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

271

سيد

حسين حسينيان

دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران

سرمايه گذاري بهينه درراستاي کاهش نرخ بروز خطا به منظور افزايش
قابليت اطمينان درسيستم هاي توزيع

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

272

سيد

حسين حسينيان

دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي
تكنيک تهران)

طراحي نيروگاه انرژيهاي تجديدپذير مستقل با بكارگيري الگوريتم
بهينهسازي رقابت استعماري

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

273

امير

حسين دري نژاد

جوي کارشناسي دانشگاه صنعت آب
و برق شهيد عباسپور

ارزيابي روش هاي محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان در شرکت توزيع
برق تهران بزرگ

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

274

سجاد

حسين زاده

دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول

ارائه الگوهاي جديد تحمل پذير خطا درپوشش شبكه هاي حسگر بيسيم و
الگوريتمي براي کاهش مصرف انرژي

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

275

مصطفي

حسين زاده

دانشجوي کارشناسي ارشد MBA

لحاظ کردن عدم قطعيتهاي ترانس و خطوط شبكه توزيع الكتريكي
برشاخص انرژي تامين نشده مشترکين با روش فازي

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

276

سيدحسين

حسيني

گروه مهندسي برق  -دانشكده فني
 -دانشگاه تبريز

ارزيابي و مقايسة طرحهاي مختلف شبكة مصرف داخلي نيروگاههاي بخار از
ديدگاه شاخص قابليت اطمينان

1381

هفدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

277

سيدعلي

حسيني

دانشگاه آزاداسالمي گناباد

الگوريتمي براي محاسبه پارامترهاي قابليت اطمينان درسيستمهاي توزيع

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله
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شماره
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278

سيدمحمدحسين

حسيني

279

سيدهادي

حسيني کردخيلي

دانشگاه مازندران

280

سيد حسين

حسينيان

دانشگاه اميرکبير

Economic and reliable design of a hybrid PV-wind-fuel
cell energy system using differential evolutionary
algorithm

حسين زاده

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين
توسي

RELIABILITY IMPROVEMENT AND LOSS REDUCTION OF
DISTRIBUTION SYSTEM WITH DISTRIBUTED
GENERATION

1385

282

محمودرضا

حقي

دانشگاه تربيت مدرس

A Feasibility Study of Wind Farm Installation Based on
Reliability Assessment in Kish Island

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

283

محمودرضا

حقي

عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت
مدر س

بررسي تأثير نيروگاه بادي بر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

1388

هفتمين همايش ملي انرژي

مقاله

284

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس ايران

ارزيابي قابليت اطمينان پستها به کمک مجموعه هاي فازي

1382

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

285

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس دانشكده فني
مهندسي بخش برق

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي انتقال درحضور ادوات FACTS

1382

يازدهمين کنفرانس مهندسي برق

مقاله

286

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس بخش برق
شرکت غرب نيرو گروه توزيع

استفاده از اعداد فازي در محاسبه قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع

1376

دوازدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

287

محمودرضا

حقي فام

برق منطقه اي هرمزگان

استفاده از مفهوم حساسيت الكتريكي بمنظور بهبود پرفيل ولتاژ

1387

چهاردهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

288

محمودرضا

حقي فام

استاد گروه مهندسي برق دانشگاه
تربيت مدرس

بررسي اثر قابليت اطمينان بر امكان سنجي اقتصادي واحدهاي توليد
همزمان برق و حرارت به کمک شبيه سازي مونت ك ارلو و نظريه بازي ها

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

289

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

بررسي طرح هاي توسعه شبكه انتقال کشور از ديدگاه قابليت اطمينان شبكه

1384

هشتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي
برق

مقاله

281

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاد  -واحد علوم و
تحقيقات تهران

جايگذاري بهينه وسايل سوئيچينگ در سيستمهاي توزيع شعاعي با استفاده
از برنامه ريزي غيرخطي با متغيرهاي دودوئي

1382

پيرشدگي و حوادث ناشي از مقره ها در استان مازندران

1385

يازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
مقاله
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شماره
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290

محمودرضا

حقي فام

291

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس  -بخش
مهندسي برق تهران  -ايران

292

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس ايران

ارائه الگوريتمي مناسب جهت برنامه ريزي سيستم هاي قدرت بر حسب
شاخص هاي قابليت اطمينان

293

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

ارائه روشي مناسب جهت مدلسازي المانهاي حفاظتي براي محاسبه
انديسهاي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال برق

1384

294

محمودرضا

حقي فام

بخش مهندسي برق دانشگاه تربيت
مدرس

ارائه مدلي مبتني بر درخت تصميم به عنوان يک روش غيرپارامتريک
دادهكاوي جهت مدلسازي نرخ خطاي گذرا در شبكههاي توزيع برق

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

295

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس تهران-
دانشكده مهندسي برق و کامپيوتر

ارائه يک روش احتماالتي براي جايابي منابع توليد پراکنده با توليدتصادفي
در سيستم هاي توزيع

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

296

محمودرضا

حقي فام

عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت
مدرس،

ارايه روشي براي بررسي تأثير نصب نيروگاه بادي در نقاط مختلف ايران بر
شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

297

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

ارتقاء قابليت اطمينان شبكه ي توزيع با استفاده از مدل بيمه و مفهوم
مطلوبيت انتظاري

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

298

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

جايابي منابع توليد پراکنده در شبكه توزيع به منظور بهينه کردن شاخصهاي
قابليت اطمينان با الگوريتم  PSOو تصميمگيري چند معياره

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

299

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد
اسالمشهر

تغيير آرايش شبكه هاي توزيعبه منظور استفاده بهينه از منابع توليد پراکنده

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

300

محمودرضا

حقي فام

تعيين ظرفيت معادل نيروگاه بادي منجيل با استفاده از روش مونت کارلو

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

301

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

جايابي همزمان سكسيونرها و نقاط مانور در شبكه هاي توزيع انرژي
الكتريكي

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

302

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

حوزه احتماالتي تغذيه  DGو اثر آن بر شاخ صهاي قابليت اطمينان

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه تربيت مدرس

پيشبيني شاخصهاي قابليت اطمينان درشبكه هاي شامل نيروگاه بادي با
استفاده از الگوهاي تكرار باد

1388

اتوماسيون بهينه ي کليدها در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله
مقاله
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شماره
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نام خانوادگی
نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

برق
303

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

روش برنامه ريزي پويا درمكان يابي منابع توليد پراکنده به منظور کاهش
تلفات و بهبود قابليت اطمينان

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

304

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

روشي جديد در ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي انتقال با استفاده از
منحني هاي تداومي بار

1381

هفدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

305

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

روشي جديد در تعيين ظرفيت معادل نيروگا ههاي بادي بر مبناي شاخ
صهاي قابليت اطمينان

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

306

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

زمانبندي تعميرات واحدهاي نيروگاهي به کمک تئوري بازيها با در نظر
گرفتن قابليت اطمينان و عدم قطعيت بار

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

307

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

طرحي نوين براي تغيير آرايش و حفاظت شبكه هاي توزيع داراي منابع
توليد پراکنده با استفاده از شبكه هاي عصبي MLP

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

308

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

مدلسازي تأثير اتوماسيون در قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع انرژي
الكتريكي

1385

يازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

309

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

Reliability evaluation of transmission network including
effect of protection systems

2007

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

310

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

A new reduction method for reliability assessment of
bulk electric power systems

2006

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

311

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

Optimal allocation of tie points in radial distribution
systems using a genetic algorithm

2004

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

312

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس

مكان يابي بهينه ي ريكلوزرها در شبكه هاي توزيع فشارمتوسط

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

313

محمودرضا

حقي فام

تربيت مدرس

Micro grid; Energy management; Reliability; Economic
issue; Distributed generator

2013

ELSEVIER

ژورنال

314

محمودرضا

حقي فام

تربيت مدرس

Uncertainty modeling in optimal operation of energy
hub in presence of wind, storage and demand response

2014

ELSEVIER

ژورنال
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

315

محمودرضا

حقي فام

316

محمودرضا

حقي فام

تربيت مدرس

317

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه صنعتي شريف

Reliability Evaluation of Transmission Network Including
Effect of Protection Systems

318

محمودرضا

حقي فام

دانشگاه صنعتي شريف

A New Reduction Method for Reliability Assessment of
Bulk Electric Power Systems

2006

319

سعيد

حكيمي گيالني

دانشگاه گيالن

بررسي معايب ترانسفورماتورهاي توزيع و کاهش نرخ خرابي با تعميرات و
نگهداري و طراحي MAINTENANCE EQUIPMENT CARD

1392

320

کميل

حميدي

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد
رفسنجان ،گروه برق ،رفسنجان،
ايران

بررسي درجه بندي امنيت خطوط سيستم قدرت در برابر جزيره اي شدن

1392

321

مرتضي

حيدري

دانشگاه صنعتي شاهرود

جايابي بهينه واحد هاي توليد پراکنده بر اساس معيارهاي قابليت اطمينان با
استفاده از الگوريتم بهبود يافته جهش قورباغه

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

322

مجتبي

حيدري

دانشگاه محقق اردبيلي

جايابي بهينه چند هدفه سكسيونرها در بخشي از شبكه توزيع الكتريكي
افسريه تهران به کمک الگوريتم بهبود يافته چند هدفه VEPSO

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

323

احسان

حيدريان فروشاني

دانشگاه تربيت مدرس

A Stochastic Reliability-based Approach for Reserve
Provision in Systems with High Wind Power Penetration

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

324

سعيد

خادمي

شرکت برق منطقه اي خراسان –
مرکز ديسپاچينگ

مدلسازي و افزايش قابليت اطمينان کانال هاي مخابراتي ديتا در ايستگاه
هاي تحت پوشش ديسپاچينگ شمال شرق

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

325

غالمعلي

خاکباز

شرکت مهندسين مشاور نيرو

امكان سنجي غربالي کردن شبكه فشار ضعيف بخشي از شهر تهران

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

326

نويد

خالصي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
جنوب

حوزه احتماالتي تغذيه  DGو اثر آن بر شاخ صهاي قابليت اطمينان

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

تربيت مدرس

Bayesian estimation of overhead lines failure rate in
electrical distribution systems

2014

Duration based reconfiguration of electric distribution
networks using dynamic programming and harmony
search algorithm

2012

ELSEVIER

2007

ETEP

ژورنال

ETEP

ژورنال

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

ELSEVIER

ژورنال
ژورنال
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

327

نويد

خالصي

328

علي

خالقي

دانشگاه سيستان و بلوچستان

329

مجيد

خاني

شرکت توزيع نيروي برق جنوبشرق
تهران

بررسي اثرنصب کابل خودنگهداردربهبودشاخص هاي قابليت اطمينان شبكه
هاي توزيع فشارضعيف هوايي

330

ميثم

خجسته

دانشگاه صنعتي شريف

ارزيابي قابليت اطمينان با استفاده از شبكه عصبي  MLPو شبيه سازي
مونت کارلو

1388

331

ميثم

خجسته

دانشگاه علم و صنعت

مقايسه و بررسي قابليت اطمينان شرکت توزيع با شاخصهاي جهاني

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

332

امين

خدابخشيان

Simultaneous Optimal Design of Measurement and
Communication Infrastructures in Hierarchical
Structured WAMS

2014

IEEE

ژورنال

333

محمد

خداداد حسين
آبادي

دانشكده صنعت آب و برق تهران

بررسي اثر شينه بندي در شاخص هاي قابليت اطمينان پست هاي فشار
قوي و آناليز حساسيت در آنها

1376

دوازدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

334

ع.

خدادنژاد

دانشگاه بين المللي امام خميني
قزوين

A Novel Method for Calculating LOLP and Correcting
LMP of the Corresponding Bus Using Network Graph

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

335

عليرضا

خدادي

شرکت توزيع نيروي برق مرکز
تهران

امكان سنجي بهره برداري حلقوي از شبكه هاي توزيع فشار ضعيف از ديدگاه
تلفات ،قابليت اطمينان و هماهنگي حفاظتي

1382

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

336

عليرضا

خدادي

شرکت توزيع نيروي برق مرکز
تهران

ارزش اقتصادي اتوماسيون در شبكه توزيع

1382

هشتمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

337

مجتبي

خدرزاده

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد
عباسپور

Reliability Assessment of a New Generation of Fuse
Cutouts in Distribution Power System

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

338

هادي

خطيب زاده آزاد

پژوهشگاه نيرو

مطالعه تاثير خطاي کليدهاي شبكه توزيع بر محاسبه قابليت اطمينان
شبكه¬هاي توزيع

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاداسالمي واحدتهران
جنوب

روش برنامه ريزي پويا درمكان يابي منابع توليد پراکنده به منظور کاهش
تلفات و بهبود قابليت اطمينان

1389

جايابي واحدهاي اندازهگيري فازوري با در نظر گرفتن قابليت اطمينان
مبتني بر الگوريتم NSGA-II

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

1386

دوازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

339

هادي

خطيب زاده آزاد

340

هادي

خطيب زاده آزاد

پژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

341

هادي

خطيب زاده آزاد

پژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

ارائه يک الگوريتم کاربردي براي جايابي نقاط مانور در شبكههاي فشار
متوسط توزيع ايران

342

هادي

خطيب زاده آزاد

ژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

توسعه الگوريتم جايابي سكسيونرهاي معموال باز و بسته در شبكه هاي فشار
متوسط توزيع ايران با تبديل بار خطي به بار نقطه اي

1391

343

خليفه

دانشگاه شهيد چمران اهواز

Studding Two Indices of Voltage Stability in Reliability
Constrained Unit Commitment in a Day-ahead Market

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

344

خليفه

دانشگاه شهيد چمران اهواز

Different Strategies of Interruptible Load Contracts
Implemented in Reliability Constrained Unit
Commitment

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

خليق

آزمايشگاه تحقيقاتي برنامه ريزي و
بهره برداري از سيستمهاي قدرت،
دانشک

ارائه روشي جديد براي مدلسازي شبكه قابليت اطمينان واحد فتوولتاييک

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

خنداني

بوعلي سينا همدان

Evaluation economic and reliability issues for an
autonomous independent network of distributed
energy resources

2014

ELSEVIER

ژورنال

347

عليرضا

خواجه

شرکت توزيع نيروي برق شيراز

کاربرد مهندسي ارزش در طراحي بهينه شبكه توزيع جهت کاهش تلفات

1388

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

348

پيام

خوارزمي

شرکت توزيع نيروي برق تهران
بزرگ

ارائه مدلي مبتني بر درخت تصميم به عنوان يک روش غيرپارامتريک
دادهكاوي جهت مدلسازي نرخ خطاي گذرا در شبكههاي توزيع برق

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

349

پيام

خوارزمي

مدير فوريت هاي برق شرکت توزيع

ارزيابي روش هاي محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان در شرکت توزيع

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه

مقاله

345

وحيد

346

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

پژوهشگاه نيرو – گروه مطالعات
سيستم

ارائه روش مناسب جهت ثبت حوادث و اتفاقات شبكه به منظور کاربرد در
مطالعات قابليت اطمينان

1391

ارائه يک الگوريتم کاربردي براي جايابي سكسيونر در شبكههاي فشار
متوسط توزيع ايران

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
174

فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،آذر 1393

بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع

شماره

نام نویسنده

نام خانوادگی
نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

نيروي برق تهران بزرگ

برق تهران بزرگ

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

هاي توزيع نيروي برق

350

پيام

خوارزمي

شرکت توزيع نيروي برق نواحي
تهران بزرگ

زمان سنجي عمليات بهره برداري و رفع خاموشي ها

1388

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

351

مژده

خوش تيغ

موسسه آموزش عالي سجاد مشهد

بررسي قابليت اطمينان شبكه تغذيه قطارشهري با روش مونت کارلو مطالعه
موردي  -خط1قطارشهري مشهد

1391

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

مقاله

352

غالمرضا

خوش خلق

دانشگاه تربيت مدرس

روشي جديد در ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي انتقال با استفاده از
منحني هاي تداومي بار

1381

هفدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

353

حسين

دامرودي

کارشناس کنترل از دانشگاه صنعتي
سهند تبريز ،تهران،

ارايه روشي براي بررسي تأثير نصب نيروگاه بادي در نقاط مختلف ايران بر
شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

354

حميد

دانايي

پژوهشگاه نيرو

مطالعه تاثير خطاي کليدهاي شبكه توزيع بر محاسبه قابليت اطمينان
شبكه¬هاي توزيع

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

355

حميد

دانايي

پژوهشگاه نيرو

تحليل حوادث شبكه به منظور ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال و
فوق توزيع و تعيين نقاط ضعف آن

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

356

موءز

داودي

دانشگاه fiu

Reliability based generator maintenance scheduling
using hybrid evolutionary approach

2012

ELSEVIER

ژورنال

357

مهدي

داودي

دانشگاه fiu

Reliability based generator maintenance scheduling
using hybrid evolutionary approach

2012

ELSEVIER

ژورنال

358

مسعود

داوري

دانشكده مهندسي برق -دانشگاه
صنعتي اميرکبير -تهران -ايران

ارائه يک روش ساده جهت تعيين ظرفيت بهينه رزرودر شبكه هاي تجديد
ساختار يافته

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

359

قاسم

درخسان

دانشكده مهندسي برق دانشگاه علم
و صنعت ايران

استفاده همزمان از نرم افزار  GISو  PMدر مطالعات قابليت اطمينان شبكه
هاي توزيع نيروي برق

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
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سال

شماره

نام نویسنده

360

ناهيده

درخشان فرد

361

امين

درري رمضاني

دانشجوي کارشناسي ارشد برق
قدرت ،مؤسسه آموزش عالي سجاد

362

محمدرضا

درستكار قمصري

دانشگاه صنعتي شريف – دانشكده
مهندسي برق

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم مرکب با در نظر گرفتن اثر خروجهاي
مربوط به پست

363

محمدرضا

درستكار قمصري

شريف

Probabilistic Worth Assessment of Distributed Static
Series Compensators

2011

درفشي

شرکت مديريت شبكه

Distributed Energy Resources Capacity Determination
of a Hybrid Power System in Electricity Market

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

365

بهروز

درويش متولي

شرکت توزيع برق مازندران

محاسبه شاخصهاي کيفيت توان در بخشي از شبكه توزيع مازندران

1381

هفدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

366

سيدنويد

دريابازي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
جنوب

جايابي منابع توليد پراکنده در شبكه توزيع به منظور بهينه کردن شاخصهاي
قابليت اطمينان با الگوريتم  PSOو تصميمگيري چند معياره

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

367

علي

دستفان

دانشكده مهندسي برق و رباتيک
دانشگاه صنعتي شاهرود

برآورد هزينه هاي وقفه در سيستم قدرت با استفاده از مدل ويبال-مارکوف

1387

هفتمين همايش کيفيت و بهره وري در
صنعت برق

مقاله

368

رحمن

دشتي

دانشجوي دکتري برق  ،دانشكده
مهندسي ،دانشگاه فردوسي مشهد

جايابي بهينه ريكلوزر جهت افزايش قابليت اطمينان شبكه توزيع نيروي برق
استان بوشهر

1388

چهارمين کنفرانس حفاظت و کنترل
سيستم هاي قدرت

مقاله

369

رضا

دشتي

شرکت توزيع نيروي برق استان
بوشهر

ارزيابي دقيق بهره وري ازنشانگرهاي خطا

1386

دوازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

370

رضا

دشتي

علم و صنعت

Reliability based asset assessment in electrical
distribution systems

2013

ELSEVIER

ژورنال

371

رضا

دشتي

تهران

A new long term load management model for asset
governance of electrical distribution systems

2010

ELSEVIER

ژورنال

372

احسان

دقيانوس

دانشگاه آزادخميني شهر

تخمين نرخ خرابي و متوسط زمان تعمير اجزاء يک فيدرفشارمتوسط
براساس تكنيک تعديل داده هاي قابليت اطمينان

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

364

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاد تبريز

بكارگيري توپولوژي سلسله مراتبي در سيستم مديريت منابع :افزايش قابليت
اطمينان سرويس رايانش مشبک

1387

ارزيابي شاخص قابليت اطمينان با حضور نيروگاه هاي بادي کوچک در يک
ريز شبكه

1391

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

IEEE

ژورنال
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

دومين همايش ملي مهندسي برق،
کامپيوتر و فناوري اطالعات

مقاله
مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

373

اصغر

دليرخانقاه

374

علي

دنيوي

دانشگاه اروميه

375

ايمان

دهار

موسسه آموزش عالي جهاد
دانشگاهي خوزستان

برنامه ريزي بهينه جهت تعميرات واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن قيود
کوتاه مدت توليد و حاشيه رزرو مورد نياز شبكه سراسري ايران

دهقان

دانشگاه علم و صنعت

Application of Differential Evolution Algorithm to
Design a Hydrogen-based Wind/PV Plant Considering
Reliability Indices

1388

377

حسين

دهقان دهنوي

دانشگاه شهيد باهنر ،کرمان

بهبود قابليت اطمينان به کمک بازآرايي خودکار در شبكه هاي توزيع
هوشمند

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

378

پيمان

دهقانيان

دانشگاه صنعتي شريف

شناسايي تجهيزات و قطعات مشكل ساز شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي با
اناليز قابليت اطمينان

1389

نخستين کنفرانس نگهداري و تعميرات
يكپارچه

مقاله

379

پيمان

دهقانيان

دانشكده مهندسي برق دانشگاه
صنعتي شريف

شناسايي تجهيزات و قطعات مشكل ساز شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
به کمک روشي پيشنهادي برمبناي تصميم گيري سلسله مراتبي AHP

1389

نخستين کنفرانس نگهداري و تعميرات
يكپارچه

مقاله

380

پيمان

دهقانيان

شريف

A Comprehensive Scheme for Reliability Centered
Maintenance in Power Distribution Systems—Part I:
Methodology

2013

IEEE

ژورنال

381

پيمان

دهقانيان

شريف

A Comprehensive Scheme for Reliability-Centered
Maintenance in Power Distribution Systems—Part II:
Numerical Analysis

2013

IEEE

ژورنال

382

پيمان

دهقانيان

شريف

Critical Component Identification in Reliability Centered
Asset Management of Power Distribution Systems via
Fuzzy AHP

2012

IEEE

ژورنال

376

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت پااليش نفت تبريز

مدلسازي شبكه شرکت پااليش نفت تبريزبه عنوان شبكه نمونه توليدپراکنده
و تاثيرآن برشبكه سراسري

1388

طراحي يک پروتكل انتقال داده چند مسيره در شبكه هاي حسگر بي سيم
براي افزايش قابليت اطمينان

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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شماره

نام نویسنده

نام خانوادگی

سال

مشخصات نویسنده

عنوان سند

383

دوات گران

دانشگاه شهيد چمران اهواز

Studding Two Indices of Voltage Stability in Reliability
Constrained Unit Commitment in a Day-ahead Market

1392

384

دوات گران

دانشگاه شهيد چمران اهواز

Different Strategies of Interruptible Load Contracts
Implemented in Reliability Constrained Unit
Commitment

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

385

رضا

دوستي

دانشگاه بيرجند

کاربرد  OPFدر سيستمهاي مديريت انرژي

1384

هشتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي
برق

مقاله

386

هادي

دوستي برحق

شرکت توزيع نيروي برق استان
گيالن

مقايسه و بررسي قابليت اطمينان شرکت توزيع با شاخصهاي جهاني

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

387

مجيد

ذوالعلي

شرکت فني و مهندسي فراعمران
نگار

استفاده همزمان از نرم افزار  GISو  PMدر مطالعات قابليت اطمينان شبكه
هاي توزيع نيروي برق

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

388

نرگس

رازقي فرد

شرکت توزيع نيروي برق شمالغرب

بازيابي حداکثر بار در شبكه اي توزيع همراه با حذف بار بهينه با استفاده از
هوش مصنوعي

1384

هشتمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

389

علي اصغر

رازي کاظمي

شريف

Critical Component Identification in Reliability Centered
Asset Management of Power Distribution Systems via
Fuzzy AHP

2012

IEEE

ژورنال

390

علي اصغر

رازي کاظمي

شريف

Priority Assessment of Online Monitoring Investment
for Power System Circuit Breakers—Part II:
Determination of Optimum Number

2013

IEEE

ژورنال

391

ساعد

راعي

دانشگاه صنعتي شريف

بررسي طرح هاي توسعه شبكه انتقال کشور از ديدگاه قابليت اطمينان شبكه

1384

هشتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي
برق

مقاله

392

فيروزه

رامشخواه

FALSE

بهينه سازي طراحي و ظرفيت پستهاي شبكه توزيع با درنظرگيري ارزش بار
از دست رفته در محاسبات قابليت اطمينان

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

393

علي

رامين فر

شرکت توزيع نيروي برق تبريز

بررسي بهبود قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع کابلي با اجراي اتوماسيون و
شبيه سازي آن در يک شبكه واقعي

1384

دهمين کنفرانس سراسري شبكه هاي
توزيع نيروي برق

مقاله

نویسنده

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

394

ابوذر

راوندي

395

مهران

رباني

رئيس گروه مطالعات سيستم
شرکت برق جنوب استان کرمان

396

عبدالرضا

ربيعي فرادنبه

دانشگاه علم و صنعت ايران تهران -
ايران

امكان سنجي بهره برداري حلقوي از شبكه هاي توزيع فشار ضعيف از ديدگاه
تلفات ،قابليت اطمينان و هماهنگي حفاظتي

397

مصطفي

رجبي

شرکت برق منطقه اي خراسان –
مرکز ديسپاچينگ

مدلسازي و افزايش قابليت اطمينان کانال هاي مخابراتي ديتا در ايستگاه
هاي تحت پوشش ديسپاچينگ شمال شرق

1387

رجبي

دانشگاه تهران

checReactive Power Pricing in Power systems

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

399

عباس

رجبي قهنويه

دانشگاه صنعتي شريف

مكان يابي بهينه توليدات پراکنده در شبكه هاي توزيع با رويكرد آناليز
هزينه /ارزش

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

400

مصطفي

رجبي مشهدي

موسسه آموزش عالي سجاد مشهد

بررسي قابليت اطمينان شبكه تغذيه قطارشهري با روش مونت کارلو مطالعه
موردي  -خط1قطارشهري مشهد

1391

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

مقاله

401

حبيب

رجبي مشهدي

دانشگاه فردوسي مشهد

برنامه ريزي توسعة توليد يک شرکت برق در محيط تجديد ساختار با اعمال
محدوديتهاي قابليت اطمينان

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

402

حبيب

رجبي مشهدي

_

ارائه روشي جديد جهت مدل سازي تبادالت بين منطقه اي توان در مطالعه
قابليت اطمينان سيستم قدرت (مورد مطالعاتي :شبكه  400کيلوولت
خراسان

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

403

حبيب

رجبي مشهدي

_

ارائه مدل جديد در اولويتبندي مكانهاي نصب نيروگاه بادي از ديدگاه قابليت
اطمينان سيستم قدرت

1391

نخستين کنفرانس انرژي بادي ايران

مقاله

404

حبيب

رجبي مشهدي

دانشگاه فردوسي مشهد

ارزيابي چندهدفه طرح هاي توسعه مزارع بادي در ناحيه جنوب غرب ايران
از ديدگاه هزينه و قابليت اطمينان

1391

پنجمين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

405

مصطفي

رجبي مشهدي

استاديار ،مؤسسه آموزش عالي
سجاد ،شرکت برق منطقه اي

ارزيابي شاخص قابليت اطمينان با حضور نيروگاه هاي بادي کوچک در يک
ريز شبكه

1391

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

مقاله

398

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
آزاد واحد ساوه

افزايش سرعت قطع خطا درپست هاي برق فشار قوي با نانوکليد هاي
الكترونيكي

1391

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه عصبي
 Cascadeو شاخص هاي پيشنهادي

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

1382

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

اولين کنفرانس ملي نانوالكترونيک
ايران

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
179

فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،آذر 1393

بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع

شماره

نام نویسنده

نام خانوادگی
نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

خراسان

406

حبيب

رجبي مشهدي

فردوسي مشهد

An integrated model for generation maintenance
coordination in a restructured power system involving
gas network constraints and uncertainties

2013

ELSEVIER

ژورنال

407

حبيب

رجبي مشهدي

دانشيار گروه برق  ،دانشكده
مهندسي ،دانشگاه فردوسي مشهد

جايابي بهينه ريكلوزر جهت افزايش قابليت اطمينان شبكه توزيع نيروي برق
استان بوشهر

1388

چهارمين کنفرانس حفاظت و کنترل
سيستم هاي قدرت

مقاله

408

حبيب

رجبي مشهدي

دانشگاه فردوسي مشهد

برنامه ريزي توسعه نيروگاه بادي از ديدگاه قابليت اطمينان و اقتصاد سيستم
قدرت

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

409

سيدحبيب اله

رحمتي

آزاد قزوين

A bi-objective model to optimize reliability and cost of
system with a choice of redundancy strategies

2012

ELSEVIER

ژورنال

410

ايمان

رحمتي

شريف

Reliability Study of HV Substations Equipped With the
Fault Current Limiter

2012

IEEE

ژورنال

411

ايرج

رحيمي پردنجاني

ارزيابي عملكرد ،قابليت اطمينان و ريسک در طرح حفاظتي سيستم f

1385

اولين کنفرانس تخصصي حفاظت و
کنترل

مقاله

412

ايرج

رحيمي پردنجاني

دانشگاه صنعتي اميرکبير

تاثير  TCSCبرريسک ناپايداري گذراي نيروگاه

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

413

حسن

رستگار

استاديار دانشگاه صنعتي اميرکبير

ارزيابي قابليت اطمينان نيروگاه هاي بادي منجيل و نيشابور

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

414

حسن

رستگار

دانشگاه صنعتي امير کبير ايران

روشي نو در انتخاب بهينه اندازه و تعداد توربينهاي بادي و باتريها در يک
سيستم بادي جدا از شبكه

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

415

احمد

رستميان

دانشجوي کارشناسي ارشد برق

لحاظ کردن عدم قطعيتهاي ترانس و خطوط شبكه توزيع الكتريكي
برشاخص انرژي تامين نشده مشترکين با روش فازي

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

416

مهرداد

رستمي

شاهد

Improved bridge type inrush current limiter for primary
grounded transformers

2013

ELSEVIER

ژورنال
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سال

شماره

نام نویسنده

417

مهدي

رسول زاده حقيقي

418

سعيد

رسولي هيكل آباد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز

419

وحيد

رشتچي

دانشگاه زنجان

جايابي بهينه توليدات پراکنده در شبكه هاي توزيع براي بهبود قابليت
اطمينان به کمک الگوريتم قورباغه

420

مسعود

رشيدي نژاد

استاديار دانشگاه شهيد باهنر کرمان

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال بمنظور برقراري معامالت بازار برق و تامين
قابليت اطمينان N-1

1387

421

مسعود

رشيدي نژاد

دانشگاه شهيد باهنر ،کرمان

بهبود قابليت اطمينان به کمک بازآرايي خودکار در شبكه هاي توزيع
هوشمند

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

422

رشيدي نژاد

دانشگاه کرمان

Probabilistic Reliability Evaluation of Hybrid WindPhotovoltaic Power Systems

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

423

رضا خواه

دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

Impact of Dynamic Voltage Restorer (DVR) on Reliability
Improvement of Distribution System Sensitive Loads

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

424

علي

رضا روستا

دانشگاه صنعتي شيراز

بررسي قابليت اطمينان و پاسخ ديناميكي توربي نهاي بادي نوع ژنراتور
القائي از دو سو تغذيه با استفاده از کنترل فضاي برداري به روش SVPWM

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

425

سعيد

رضا گلداني

دانشگاه فردوسي مشهد

برنامه ريزي توسعة توليد يک شرکت برق در محيط تجديد ساختار با اعمال
محدوديتهاي قابليت اطمينان

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

426

حسين

رضايي

شرکت توزيع برق مازندران

محاسبه شاخصهاي کيفيت توان در بخشي از شبكه توزيع مازندران

1381

هفدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

427

سيدمحسن

رضوي

دانشگاه صنعتي شريف

استفاده از روش  HAZOPدر تحليل مخاطره و بهبود قابليت اطمينان در
شبكه هاي قدرت

1384

اولين همايش ملي مهندسي ايمني و
مديريت HSE

مقاله

428

سيدرسول

رضيان

شرکت توزيع برق شهرستان
اصفهان

ارائه روشي براي تحليل فيدرهاي فشارمتوسط ازنظر قابليت اطمينان و
شناسايي فيدرهاي بحراني و تحليل تعدادي ازفيدرهاي شرکت توزيع برق
شهرستان اصفهان با روش مذکور

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه تربيت مدرس دانشكده فني
مهندسي بخش برق

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي انتقال درحضور ادوات FACTS

1382

ارائه درخت جمعآوري دادههاي موثر با قابليت اطمينان و تحملپذيري
خطاي باال درشبكههاي حسگر بيسيم

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

يازدهمين کنفرانس مهندسي برق

مقاله
مقاله
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سال

شماره

نام نویسنده

429

محسن

رفيعي

430

پرويز

رمضانپور

دانشكده صنعت آب و برق تهران

431

پرويز

رمضانپور

دانشكده مهندسي برق  -دانشگاه
صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

بررسي اثر قراردادهاي خريد و فروش برق بين کشورهاي همسايه در
شاخصهاي قابليت اطمينان

432

پرويز

رمضانپور

دانشگاه صنعت آب و برق

بررسي و بهبود قابليت اطمينان در شبكه توزيع شهرهاي زنجان و قزوين با
استفاده از نرم افزار DIgSILENT

1383

433

پرويز

رمضانپور

دانشگاه صنعت آب و برق
(شهيدعباسپور)

جايابي بازبستها در شبكه هاي توزيع حاوي منابع توليد پراکنده بمنظور
افزايش قابليت اطمينان سيستم

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

434

مريم

رمضاني

استادياردانشگاه بيرجند

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توليددرحضورمزارع بادي و سيستم هاي
ذخيره ساز انرژي

1392

سومين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

435

مريم

رمضاني

دانشگاه تربيت مدرس  -بخش
مهندسي برق تهران  -ايران

اتوماسيون بهينه ي کليدها در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

436

مريم

رمضاني

دانشگاه تربيت مدرس

جايابي همزمان سكسيونرها و نقاط مانور در شبكه هاي توزيع انرژي
الكتريكي

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

437

مريم

رمضاني

دانشگاه تربيت مدرس

مكان يابي بهينه ي ريكلوزرها در شبكه هاي توزيع فشارمتوسط

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

438

مريم

رمضاني

دانشگاه بيرجند

Generating Unit Maintenance Scheduling in Power
Market Based on Fairness and Competition

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

439

رنجبر

دانشگاه صنعتي شريف

A Proposed Method for Reliable Scheduling in
Deregulated Power Systems

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

440

رنجبر

آزاد علوم تحقيقات

Financial analysis and optimal size and operation for a
multicarrier energy system

2012

ELSEVIER

ژورنال

441

رنجبر

شريف

A proposed model for co-optimization of energy and
reserve in competitive electricity markets

2009

ELSEVIER

ژورنال

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
آزاد واحدعلوم و تحقيقات

افزايش سرعت قطع خطا درپست هاي برق فشار قوي با نانوکليد هاي
الكترونيكي

1391

بررسي اثر شينه بندي در شاخص هاي قابليت اطمينان پست هاي فشار
قوي و آناليز حساسيت در آنها

1376

دوازدهمين کنفرانس بين المللي برق

1386

يست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نهمين کنفرانس سراسري شبكه هاي
توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

اولين کنفرانس ملي نانوالكترونيک
ايران

مقاله
مقاله
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شماره

نام نویسنده

نام خانوادگی

سال

مشخصات نویسنده

عنوان سند

روحاني

دانشگاه زنجان

An Integrated Hybrid Power Supply for Off-Grid
Applications Fed by Wind/Photovoltaic/Fuel Cell Energy
Systems

1388

443

مهدي

روحبخش

شرکت توزيع نيروي برق مشهد

مكا نيابي بهينه نصب ريكلوزر در يک فيدر شعاعي فشار متوسط

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

444

جواد

روحي

دانشگاه علوم فنون مازندران ايران

جايابي منابع توليد پراکنده جهت بهبود قابليت اطمينان با استفاده از
الگوريتم ژنتيک

1391

پنجمين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

445

مهرين

روحي فر

دانشگاه آزاداسالمي واحد تبريز

افزايش قابليت اطمينان در تجميع داده ي شبكه هاي حسگر بي سيم

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

446

بهروز

روزبهاني

شرکت منيران

ارزيابي دقيق بهره وري ازنشانگرهاي خطا

1386

دوازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

447

عماد

روغنيان

دانشگاه خواجه نصير

ارائه روشي نوين جهت آناليز حاالت بالقوه خرابي با استفاده از تكنيک
تلفيقي  DEA FMEAو الگوريتم K-means

1391

دومين همايش ملي کامپيوتر ،برق و
فن آوري اطالعات

مقاله

448

ساحل

رياضي

دانشگاه آزاداسالمي واحد تبريز

افزايش قابليت اطمينان در تجميع داده ي شبكه هاي حسگر بي سيم

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

449

احسان

ريحاني

موسسه آموزش عالي اسرار

Reliability based generator maintenance scheduling
using hybrid evolutionary approach

2012

ELSEVIER

ژورنال

450

فرزاد

رئيسي

دانشكده برق ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نجف آباد

انتخاب ژنراتورهاي توربين بادي بهينه در سيستم قدرت با در نظر گرفتن
قابليت اطمينان و هزينه

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

451

فرزاد

رئيسي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

تعيين نوع و ظرفيت بهينه ژنراتورهاي توربين بادي در سيستم قدرت با در
نظر گرفتن قابليت اطمينان و هزينه

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

452

سجاد

زادخواست

شريف

Reliability Evaluation of an HVDC Transmission System
Tapped by a VSC Station

2010

IEEE

ژورنال

442

نویسنده

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

453

کاظم

زارع

454

کاظم

زارع

دانشكده برق و کامپيوتردانشگاه
تبريز

455

کاظم

زارع

دانشگاه تبريز

جايابي بهينه آشكارسازهاي خطاي  RTUدار برروي شبكه 20کيلوولت
شرکت توزيع نيروي برق تبريز با ارايه مدل جديد تابع هدف

456

الهام

زارع زاده

ن گروه مهندسي کامپيوتر,
دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي
نرم افزار ,دانشگاه علم وهنر يزد

ارائه الگوريتم کارآمد براي تعيين قابليت اعتماد در سيستمهاي  kاز  nچند
وضعيتي وزني

1392

457

مريم

زارع زاده

گروه مهندسي فناوري
اطالعات،دانشجوي کارشناسي ارشد
فناوري اطالعات ،دانشگاه شاهد،
تهران

ارائه الگوريتم کارآمد براي تعيين قابليت اعتماد در سيستمهاي  kاز  nچند
وضعيتي وزني

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

458

اکبر

زارع کابدول

شرکت توزيع نيروي برق غرب
استان تهران

کاربرد عملي  AHPدر مكان يابي کليدهاي شرکت توزيع غرب استان تهران

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

459

جعفري

زارعي

دانشگاه آزاد اهر

Feasibility study and optimal reliable design of
renewable hybrid energy system for rural electrification
in Iran

1391

کنفرانس فناوري شبكه هاي الكتريكي
هوشمند

مقاله

460

مهدي

زارعيان جهرمي

دانشگاه اميرکبير

A Feasibility Study of Wind Farm Installation Based on
Reliability Assessment in Kish Island

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

461

هادي

زاينده رودي

هيات علمي گروه برق دانشگاه آزاد
واحد کرمان

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه عصبي
 Cascadeو شاخص هاي پيشنهادي

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه تبريز

بررسي تاثير اتوماسيون درقابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با حضور منابع
توليد پراکنده و مطالعه موردي آن درشبكه امور برق روشنايي شرکت توزيع
نيروي برق تبريز

1389

بهبود قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع داراي منابع توليدپراکنده با
استفادها ز شبكه هاي عصبي مصنوعي

1390

سومين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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شماره

نام نویسنده

نام خانوادگی

سال

مشخصات نویسنده

عنوان سند

زعفرانچي زاده

وزارت نيرو -سونا

Assessment of O&M Cost and Reliability of Wind
Turbine System by Markov chain model

1385

زندحاجي آبادي

شرکت توزيع برق تهران بزرگ

بررسي تأثير سوئيچهاي اتوماتيک بر قابليت اطمينان سيستم توزيع

1391

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

زندي پوريان

مرکز آموزش عالي سراج

1389

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

مقاله

465

امين

زنگويي

دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده
علوم رياضي -گروه آمار

1387

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

466

هوتن

ژيان

دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي
تكنيک تهران)

افزايش قابليت اطمينان در ارسال ويدئو بر روي شبكه هاي سيار موردي

1391

بيستمين کنفرانس مهندسي برق ايران

مقاله

467

هديه

ساجدي

دانشگاه اميرکبير

ارائه يک روش قابل اطمينان و امن بمنظورگزارش حوادث درشبكه هاي
حسگر فعال کننده بيسيم بااستفاده ازالگوريتم هاي هوشمند

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

468

سيدعلي

سادات نوري

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر

بهبود قابليت اطمينان در شبكه هاي موردي سيار با استفاده از شبكه هاي
عصبي

1390

سومين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

469

سالم نيا

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد
عباسپور

Structural and Operational Optimization of MultiCarrier Energy Systems Considering Reliability
Constraints

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

470

سامي

مرکز آموزش عالي آذربايجان

A COMPARISON BETWEEN POWER XLPE AND EPR HIGH
VOLTAGE CABLES

1389

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

مقاله

سبزواري

دانشگاه فردوسي مشهد

ارزيابي قابليت اطمينان ناحيه اي از شبكه توزيع برق مشهد و ارائه راههاي
بهبود آن

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

سپاري

شرکت توزيع مازندران

ROLE OF THE INSULATOR IN CAUSING TEMPORARY
SHORT CIRCUITS IN ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORK
OF MAZANDARAN

1389

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

مقاله

462
463

رسول

464

471
472

سهيل

نویسنده

ROLE OF THE INSULATOR IN CAUSING TEMPORARY
SHORT CIRCUITS IN ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORK
OF MAZANDARAN
مدلسازي و افزايش قابليت اطمينان کانال هاي مخابراتي ديتا در ايستگاه
هاي تحت پوشش ديسپاچينگ شمال شرق

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

473

محمد صادق

سپاسيان

474

محمدصادق

سپاسيان

دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد
عباسپور)

475

فرامرز

سپري

شرکت توزيع نيروي برق مازندران،
ايران فوق ليسانس برق  -قدرت

استراتژي تعميرات و نگهداري قابليت اطمينان محور به روش  AHPدر
شبكه هاي توزيع

476

فرامرز

سپري

شرکت توزيع برق مازندران

بررسي ميداني و تحليلي علل اتصالي مقره هاي  KV20در نواحي شمال
کشور و نقش آن در شاخ صهاي قابليت اطمينان

1390

477

فرامرز

سپري

شرکت توزيع برق مازندران -ساري

بررسي نقش مقرههاي  KV 20در پايداري شبكه هاي توزيع برق با نگاه
تطبيقي به شاخصهاي قابليت اطمينان

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

478

محمدحسين

سرپرنده

دانشگاه صنعتي شريف

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم مرکب توليد و انتقال با استفاده از روش
شبيه سازي مونت کارلو هوشمند

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

سرخي

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين
توسي

480

عباس

سرداري

دانشگاه زنجان

RELIABILITY IMPROVEMENT AND LOSS REDUCTION OF
DISTRIBUTION SYSTEM WITH DISTRIBUTED
GENERATION
جايابي بهينه توليدات پراکنده در شبكه هاي توزيع براي بهبود قابليت
اطمينان به کمک الگوريتم قورباغه

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

481

فاطمه

سعادت جو

گروه مهندسي کامپيوتر ،استاديار،
دانشگاه علم وهنر يزد

ارائه الگوريتم کارآمد براي تعيين قابليت اعتماد در سيستمهاي  kاز  nچند
وضعيتي وزني

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

482

علي

سعيديان

استاديار دانشكده مهندسي دانشگاه
شهيد چمران اهواز  ،ايران

روشي جديد براي بهبود و ارتقاء تجهيزات حفاظتي با استفاده از يک مدل
قابليت اطمينان

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

سعيد نيا

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

Reviewing the Effect of Distributed Generation
Interconnections on Distribution Systems

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

479

483

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه صنعت و آب برق شهيد
عباسپور

Multi-objective transmission expansion planning based
on reliability and market considering phase shifter
transformers by fuzzy-genetic algorithm

2012

ارزيابي شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم با در نظر گرفتن مراحل بازيابي و
محدوديتهاي شبكه

1388

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

مقاله
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شماره

نام نویسنده

نام خانوادگی

مشخصات نویسنده

عنوان سند

سعيدي

شهيد باهنر

نویسنده

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

An explicit exact analytical approach for free vibration
of circular/annular functionally graded plates bonded to
piezoelectric actuator/sensor layers based on Reddy’s
plate theory

2013

ELSEVIER

ژورنال

485

مبين

سفيدگران

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بررسي و آناليز تاثير خرابي سيستم خنک کننده بر قابليت اطمينان
ترانسفورماتور قدرت با استفاده از مدل مارکوف

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

486

انيسه

سالجقه

دانشگاه آزاد علوم تحقيقات واحد
کرمان

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه عصبي
 Cascadeو شاخص هاي پيشنهادي

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

487

علي

سلدوزي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکو

بهبود کيفيت توان سيستم ميكروشبكه در شرايط اضطراري وضعيت متصل
به سيستم توزيع

1390

هشتمين همايش ملي انرژي

مقاله

488

سينا

سلطاني

دانشگاه آزاد تهران جنوب

A Feasibility Study of Wind Farm Installation Based on
Reliability Assessment in Kish Island

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

489

نيما

سلطاني

دانشگاه آزاد تهران جنوب

A Feasibility Study of Wind Farm Installation Based on
Reliability Assessment in Kish Island

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

490

سينا

سلطاني

دانشجوي دانشگاه آزاد واحد تهران-
جنوب

بررسي تأثير نيروگاه بادي بر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

1388

هفتمين همايش ملي انرژي

مقاله

491

سينا

سلطاني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران-
جنوب

پيشبيني شاخصهاي قابليت اطمينان درشبكه هاي شامل نيروگاه بادي با
استفاده از الگوهاي تكرار باد

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

492

سينا

سلطاني

دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه
آزاد واحد تهران-جنوب،

ارايه روشي براي بررسي تأثير نصب نيروگاه بادي در نقاط مختلف ايران بر
شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

493

سينا

سلطاني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران -
جنوب

روشي جديد در تعيين ظرفيت معادل نيروگا ههاي بادي بر مبناي شاخ
صهاي قابليت اطمينان

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

484
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سال

شماره

نام نویسنده

494

مالک

سلطاني نژاد

495

محمود

سليمان پورمقدم

دانشگاه آزاد اسالمي واحد قاينات

496

سودابه

سليماني

دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم
تحقيقات تهران

مكانيابي همزمان سكسيونر ها و کليدهاي مانور در حضور نشانگرهاي خطادر
شبكه توزيع با در نظر گرفتن شاخص هاي قابليت اطمينان مبتني بر
الگوريتم ژنتيک

1391

497

پويان

سليماني حميدي
نژاد

گروه مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي
اراك

ارائه روشي نوين جهت آناليز حاالت بالقوه خرابي با استفاده از تكنيک
تلفيقي  DEA FMEAو الگوريتم K-means

1391

دومين همايش ملي کامپيوتر ،برق و
فن آوري اطالعات

سما کوه

شرکت توزيع مازندران

1389

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

مقاله

499

عليرضا

سهرابي

شرکت توانير ايران

1382

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

500

عليرضا

سهرابي

شرکت توانير – مديريت
ديسپاچينگ ملي ايران

محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان برنامه تعميرات ساليانه واحدهاي
نيروگاهي

1377

سيزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

501

ش.

سيبوني

وزارت نيرو -سونا

Assessment of O&M Cost and Reliability of Wind
Turbine System by Markov chain model

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

502

محسن

سيماب

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و
تحقيقات،گروه برق و الكترونيک،
فارس ،ايران

روشي نوين براي تجديد آرايش چند منظوره ي سيستم توزيع با استفاده از
الگوريتم اجتماع پرندگان باينري

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

503

حميد

سيمرغ

دانشگاه ازادساوه

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع استان لرستان با استفاده ازنرم افزار
 DIgSILENTو بررسي تاثير اقدامات اصالحي درميزان بهبود قابليت
اطمينان شبكه مذکور

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

498

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت توزيع برق شمال استان
کرمان

جايابي بهينه توليدات پراکنده و کليدهاي کنترل ازراه دورجهت انجام بهينه
اتوماسيون درشبكه توزيع

1391

ارزيابي قابليت اطمينان در محيط تجديد ساختار با استفادها ز روش معادل
سازي قابليت اطمينان

1384

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

مقاله

ROLE OF THE INSULATOR IN CAUSING TEMPORARY
SHORT CIRCUITS IN ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORK
OF MAZANDARAN
قابليت اطمينان نرخ خرابي دسترس ناپذيري آناليز حساسيت اجزاء

انتشار

محل انتشار

نوع سند

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

مقاله

سومين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله
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سال

شماره

نام نویسنده

504

حسين

سيفي

505

بيتا

شادکار

دانشگاه شهيدچمران اهواز

506

مهدي

شاملو

عباسپور

Economical load distribution in power networks that
include hybrid solar power plants

شاه محمدي

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد
عباسپور

Structural and Operational Optimization of MultiCarrier Energy Systems Considering Reliability
Constraints

1390

508

غضنفر

شاهقليان

دانشكده برق ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نجف آباد

انتخاب ژنراتورهاي توربين بادي بهينه در سيستم قدرت با در نظر گرفتن
قابليت اطمينان و هزينه

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

509

غضنفر

شاهقليان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

تعيين نوع و ظرفيت بهينه ژنراتورهاي توربين بادي در سيستم قدرت با در
نظر گرفتن قابليت اطمينان و هزينه

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

510

زاگرس

شاهوي

دانشگاه صنعتي شريف تهران -
ايران

ارزيابي اثر سيستم ذخيره ساز انرژي به همراه نيروگاه بادي بر روي قابليت
اطمينان سيستم قدرت

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

511

حسين

شاهين زاده

گروه برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ساوه

بررسي فيدرهاي شبكه توزيع برق در جهت بهينه سازي برنامه ريزي
تعميرات پيشگيرانه

1390

سومين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

512

حسين

شاهين زاده

گروه برق ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خميني شهر

آلترناتيوهاي بهبود قابليت اطمينان شبكه توزيع برق در جهت کاهش با
مطالعه موردي درشرکت توزيع برق شهرستان کرمان ENS

1389

دومين کنفرانس سراسري اصالح الگوي
مصرف انرژي الكتريكي

مقاله

513

محمد

شاهيده پور

شريف

Reliability Modeling of PMUs Using Fuzzy Sets

2010

IEEE

ژورنال

514

محمد

شاهيده پور

شريف

Impact of WAMS Malfunction on Power System
Reliability Assessment

2012

IEEE

ژورنال

515

محمد

شاهيده پور

شريف

UPFC for Enhancing Power System Reliability

2010

IEEE

ژورنال

507

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

تربيت مدرس

An integrated model for generation maintenance
coordination in a restructured power system involving
gas network constraints and uncertainties

2013

ارائه الگوهاي جديد تحمل پذير خطا درپوشش شبكه هاي حسگر بيسيم و
الگوريتمي براي کاهش مصرف انرژي

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

2008

ELSEVIER

ژورنال

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

ELSEVIER

ژورنال

مقاله
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نام خانوادگی

شماره

نام نویسنده

516

حسين

شاهين زاده

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

عضو باشگاه پژوهشگران جوان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني
شهر

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

ارزيابي ميزان تاثير استفاده ازفناوري اطالعات و ارتباطات در افزايش قابليت
اطمينان شبكه هاي توزيع

1389

اولين همايش منطقه اي مهندسي برق

مقاله

517

حيدرعلي

شايانفر

دانشگاه علم و صنعت ايرن  -تهران

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي توزيع در محيط تجديد ساختار شده

1384

دهمين کنفرانس سراسري شبكه هاي
توزيع نيروي برق

مقاله

518

حيدرعلي

شايانفر

دانشكده مهندسي برق دانشگاه علم
و صنعت ايران

استفاده همزمان از نرم افزار  GISو  PMدر مطالعات قابليت اطمينان شبكه
هاي توزيع نيروي برق

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

519

حيدرعلي

شايانفر

دانشكده مهندسي برق -دانشگاه
علم و صنعت ايران

بررسي تاثير برنامه پاسخگويي بار اضطراري ( )EDRPبراي بهبود شاخصهاي
قابليت اطمينان و قيمت نقط هاي در سيستم هاي قدرت تجديدساختاريافته

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

520

حيدرعلي

شايانفر

دانشگاه علم و صنعت ايران

تحليل قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع در حضور واحدهاي توليد
پراکنده

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

521

حيدرعلي

شايانفر

دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت
ايران

جايايبي بهينه واحدهاي توليد پراکنده ( )DGبراي بهبود قابليت اطمينان
شبكه هاي توزيع

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

522

حيدرعلي

شايانفر

دانشگاه علم و صنعت ايران

حذف بار بهينه در شبكه هاي توزيع در حضور واحدهاي توليد پراکنده برق
جهت کاهش هزينه خاموشي مشترکين

1388

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

523

حيدرعلي

شايانفر

دانشگاه صنعتي شريف

Reliability improvement of distribution systems using
SSVR

2009

ISA

ژورنال

524

حسين

شايقي

پتانسيل سنجي و طراحي بهينه نيروگاه بادي بر پايه ذخيره سازي هيدروژن
جهت تأمين برق مورد نياز ايستگاه پمپاژ آب سايت مشكينشهر

1391

نخستين کنفرانس انرژي بادي ايران

مقاله

525

حسين

شايقي

دانشگاه محقق اردبيلي

تاثير انرژي بادي به همراه منابع خورشيدي و ديزلي بر قابليت اطمينان
سيستمهاي قدرت ترکيبي

1391

نخستين کنفرانس انرژي بادي ايران

مقاله

526

حسين

شايقي

دانشگاه محقق اردبيلي

جايابي بهينه چند هدفه سكسيونرها در بخشي از شبكه توزيع الكتريكي
افسريه تهران به کمک الگوريتم بهبود يافته چند هدفه VEPSO

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

527

حسين

شايقي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل

جايايبي بهينه واحدهاي توليد پراکنده ( )DGبراي بهبود قابليت اطمينان
شبكه هاي توزيع

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله
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شماره

نام نویسنده

528

حسين

نام خانوادگی

سال

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شايقي

دانشكده فني دانشگاه محقق
اردبيلي

حل مسأله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها با تلفيق قابليت اطمينان شبكههاي
توليد و انتقال

1386

شايقي

دانشگاه محقق اردبيلي

Feasibility study and optimal reliable design of
renewable hybrid energy system for rural electrification
in Iran

1391

530

مريم

شبرو

گروه مخابرات پژوهشكده کنترل
ومديريت شبكه -پژوهشگاه نيرو
ايران

مدل سازي امنيت وقابليت اطمينان درسامانه حفاظت ازراه دور

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

531

شاهرخ

شجاعيان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني
شهر

تجديد آرايش چند هدفه شبكههاي توزيع با احتساب رفتار غيرخطي بارها

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

532

شاهرخ

شجاعيان

دانشگاه آزادخميني شهر

تخمين نرخ خرابي و متوسط زمان تعمير اجزاء يک فيدرفشارمتوسط
براساس تكنيک تعديل داده هاي قابليت اطمينان

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

533

محمدعلي

شرکت معصوم

پژوهشگاه نيرو

ارزيابي روش اندازه گيري جريان نشتي مقره جهت تعيين شدت آلودگي
محيطي موثر بر ايزوالسيون

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

534

محمدحسين

شريعت خواه

آزمايشگاه پژوهشي انتقال و توزيع
برق -دانشگاه تربيت مدرس -تهران
 -ايران

بررسي تاثير تغييرات مدت زمان الزم براي انجام عمليات تعمير و نگهداري
برروي قابليت اطمينان شبكه توزيع

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

535

زهرا

شريفي

شرکت توزيع برق شمال استان
کرمان

جايابي بهينه توليدات پراکنده و کليدهاي کنترل ازراه دورجهت انجام بهينه
اتوماسيون درشبكه توزيع

1391

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

مقاله

536

اسماعيل

شريفي آستانه

دانشگاه نيروي دريايي امام خميني

537

حميد

شريفيان

دانشگاه بيرجند

529

نویسنده

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

کنفرانس فناوري شبكه هاي الكتريكي
هوشمند

مقاله

مقاله

جايابي و ظرفيت يابي بهينه واحدهاي توليد پراکنده به منظور بهبود
شاخصهاي قابليت اطمينان تلفات و پروفيل ولتاژ با استفاده ازالگوريتم
ژنتيک

1388

دومين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

مدل سازي ،تحليل و ارزيابي اقتصادي اثر کليدهاي اتوماسيون VITبر روي
قابليت اطمينان شبكه توزيع برق

1391

پانزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
191

فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،آذر 1393

بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع
نام خانوادگی

شماره

نام نویسنده

538

حميد

شريفيان

539

محمدحسين

شريعت خواه

تربيت مدرس

نویسنده

سال

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت توزيع نيروي برق استان
خراسان شمالي

مدل سازي و تحليل اثر کليد هاي اتوماسيون  VITروي قابليت اطمينان
شبكه هاي توزيع

1391

انتشار

محل انتشار

نوع سند

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

Duration based reconfiguration of electric distribution
networks using dynamic programming and harmony
search algorithm

2012

ELSEVIER

ژورنال

540

حميد

شعرباف تبريزي

دانشگاه فردوسي مشهد

به کارگيري نوعي ناحيه بندي دربرنامه ريزي توسعه انتقال با هدف افزايش
قابليت اطمينان

1392

کنگره ملي مهندسي برق ،کامپيوتر و
فناوري اطالعات

مقاله

541

حميد

شعرباف تبريزي

دانشگاه فردوسي مشهد،

ناحيه بندي بهينه سيستم هاي قدرت توسط الگوريتم رقابت استعماري با
رويكرد توامان افزايش قابليت اطمينان وکاهش هزينه

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

542

احمد

شكرالهي گاوزن

دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد
عباسپور)

ارزيابي شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم با در نظر گرفتن مراحل بازيابي و
محدوديتهاي شبكه

1388

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

543

احمد

شكرالهي گاوزن

دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد
عباسپور)

قابليت اطمينان توليد توان الكتريكي در سيستم هاي قدرت با نيروگاههاي
حرارتي و بادي

1388

اولين کنفرانس ملي مهندسي و
مديريت زير ساختها

مقاله

544

احمد

شكرالهي گاوزن

دانشگاه آزاد اسالمي واحد جويبار

لحاظ کردن عدم قطعيتهاي ترانس و خطوط شبكه توزيع الكتريكي
برشاخص انرژي تامين نشده مشترکين با روش فازي

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

545

احمد

شكرالهي گاوزن

دانشگاه آزاد اسالمي واحد جويبار

منطق فازي؛ راهكاري برا ي لحاظ کردن عدم قطعيت ها در ارزيابي
شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه توزيع الكتريكي

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

546

محسن

شكيب

_

ارائه روشي براي تحليل فيدرهاي فشارمتوسط ازنظر قابليت اطمينان و
شناسايي فيدرهاي بحراني و تحليل تعدادي ازفيدرهاي شرکت توزيع برق
شهرستان اصفهان با روش مذکور

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

547

سيدمحمد

شهرآئيني

دانشجوي دکتري بر ق -قدرت،
دانشگاه فردوسي مشهد

ارائه روشي جديد براي مقايسه شبكه هاي کنترل در سيست مهاي قدرت

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

548

مرادي

شهربابک

صنعتي اصفهان

Economical Design of Utility-Scale Photovoltaic Power
Plants with Optimum Availability

2014

IEEE

ژورنال
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شماره

نام نویسنده

549

سيدمحمد

نام خانوادگی

سال

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شهرتاش

قطب علمي اتوماسيون و بهره
برداري سيستم قدرت دانشگاه علم
و صنعت ايران

مدل مارکف براي ارزيابي قابليت اطمينان رله و بريكر در سيستمهاي قدرت
بزرگ

1388

شهرتاش

دانشگاه علم و صنعت

A COMPARISON BETWEEN POWER XLPE AND EPR HIGH
VOLTAGE CABLES

1389

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

551

هادي

شهرکي

وه برق دانشگاه فردوسي مشهد

ارائه يک سوئيچ جديد  MEMSبه منظورکاهش اثرخودتحريكي و
چسبندگي

1391

بيستمين کنفرانس مهندسي برق ايران

مقاله

552

آرمين

شهسواري

تهران

Fault Indicator Deployment in Distribution Systems
Considering Available Control and Protection Devices: A
Multi-Objective Formulation Approach

2014

IEEE

ژورنال

553

پرويز

شهاليي

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي
صنعت آب و برق غرب

بررسي و مقايسه قابليت اطمينان توپولوژ يهاي مختلف فيلتر اکتيو موازي

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

554

محمدکاظم

شيخ االسالمي

دانشگاه تربيت مدرس

A Stochastic Reliability-based Approach for Reserve
Provision in Systems with High Wind Power Penetration

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

555

محمدکاظم

شيخ االسالمي

دانشگاه تربيت مدرس

بررسي قابليت اطمينان هابهاي انرژي بادرنظر گرفتن فرآيند پيري تجهيزات
و استفاده ازروش ادغام

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

556

عبدالرضا

شيخ االسالمي

دانشگاه علوم فنون مازندران ايران

جايابي منابع توليد پراکنده جهت بهبود قابليت اطمينان با استفاده از
الگوريتم ژنتيک

1391

پنجمين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

557

محمد

شيخ االسالمي

دانشگاه تربيت مدرس

Multi-objective transmission expansion planning based
on reliability and market considering phase shifter
transformers by fuzzy-genetic algorithm

2012

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

558

عليرضا

شيخي فيني

دانشگاه هرمزگان  -گروه برق
شرکت مشانير

محاسبات دسترس پذيري سيستمهاي اتوماسيون

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

شيراني

دانشگاه صنعتي شريف

A Proposed Method for Reliable Scheduling in
Deregulated Power Systems

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

550

559

نویسنده

انتشار

محل انتشار

نوع سند

چهارمين کنفرانس حفاظت و کنترل
سيستم هاي قدرت

مقاله

مقاله
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شماره

نام نویسنده

560

شيما

شيريزدي

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

مطالعه فني-اقتصادي توسعه يک فيدر خط در يكي از خطوط فوق توزيع
تحت پوشش شرکت برق منطقه اي يزد با استفاده از آناليز قابليت اطمينان
نرم افزار Digsilentطبقهبندي حالتهاي گذرا در شبكه توزيع انرژي
الكتريكي با استفاده از تبديل موجک وتكنيک هاي آماري

1389

اولين همايش منطقه اي مهندسي برق

مقاله

561

غالمحسين

شيسي

دانشگاه رازي کرمانشاه

تاثيرسيستم فتوولتائيک درعملكردشبكه توزيع درحضوربارمسكوني

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

562

مجتبي

شيوايي

دانشگاه صنعت و آب برق شهيد
عباسپور

Multi-objective transmission expansion planning based
on reliability and market considering phase shifter
transformers by fuzzy-genetic algorithm

2012

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

شيخي

آزاد علوم تحقيقات

Financial analysis and optimal size and operation for a
multicarrier energy system

2012

ELSEVIER

ژورنال

564

رضا

صابري

دانشگاه بيرجند

جايابي نشانگرهاي خطا درشبكه هاي توزيع فشارمتوسط طويل

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

565

عباس

صابري نوقابي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال با در نظر گرفتن پاسخگويي بار وقابليت
اطمينان سيستم

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

566

محمد

صادق سپاسيان

دانشگاه صنعت آب و برق

مطالعات قابليت اطمينان در طراحي شبكه هاي فوق توزيع

1387

هفتمين همايش کيفيت و بهره وري در
صنعت برق

مقاله

567

محمد

صادق سپاسيان

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد
عباسپور

Sub-transmission Expansion Planning with Attendance
of Wind Farms Considering System Composite
Reliability Aspects

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

568

حامد

صادقي

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مشهد

جايابي بهينه کليدهاي اتوماسيون در شبكه هاي فشار متوسط توزيع برق

1391

چهارمين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

569

معصومه

صادقي

شرکت توزيع نواحي استان تهران

مطالعات قابليت اطمينان در طراحي شبكه هاي فوق توزيع

1387

هفتمين همايش کيفيت و بهره وري در
صنعت برق

مقاله

563
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شماره

نام نویسنده

570

مسعود

صادقي خمامي

571

مسعود

صادقي خمامي

شرکت توزيع تهران بزرگ

572

فاطمه

صادقي نيكو

پژوهشگاه نيرو

573

محبوبه

صادقيان لمراسكي

دانشجوي کارشناسي کامپيوتر
دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر

574

محبوبه

صادقيان لمراسكي

دانشگاه علم و صنعت واحد بوشهر

افزايش قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع شعاعي با استفاده از الگوريتم
RCGA2-PSO
مدل سازي سيستم قدرت با استفاده از منطق فازي به منظور ارزيابي قابليت
اطمينان در  3وضعيت آب و هوايي معمولي ،بد و خيلي بد

صادقي

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد
عباسپور

Reliability Assessment of a New Generation of Fuse
Cutouts in Distribution Power System

1391

576

علي

صاريخاني

دانشگاه fiu

Reliability based generator maintenance scheduling
using hybrid evolutionary approach

2012

ELSEVIER

577

فرشيد

صالحي

دانشكده مهندسي برق وکامپيوتر-
دانشگاه سمنان  -ايران

ارزيابي قابليت اطمينال درپست هاي اتوماسيون بادرنظرگرفتن تجهيزات
مازاد

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

578

جواد

صالحي

تربيت مدرس

Duration based reconfiguration of electric distribution
networks using dynamic programming and harmony
search algorithm

2012

ELSEVIER

ژورنال

579

احمد

صالحي دوبخشري

شريف

A Reliability Model of Large Wind Farms for Power
System Adequacy Studies

2009

IEEE

ژورنال

580

محسن

صانعي

دانشگاه شهيد چمران

A comparison of methods for aging modeling in
reliability evaluation of power distribution systems

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

Different Strategies of Interruptible Load Contracts
Implemented in Reliability Constrained Unit

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

575

581

نویسنده

صانعي

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت توانير

مدلسازي نرخ خطاي تجهيزات حفاظتي همچون ريكلوزر در تعميرات
پيشگيرانه

1388

ارائه روشهاي احتمالي و قطعي به منظور ارزيابي اثرات تعميرات برروي
قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع و مقايسه آنها

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

بررسي انتخاب نوع تجهيزات جداساز شبكه هاي توزيع هوايي و تأثيرات آن
بر شاخصهاي قابليتاطمينان

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

1387

شانزدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
ژورنال

انتشار

محل انتشار

نوع سند

چهارمين کنفرانس حفاظت و کنترل
سيستم هاي قدرت

مقاله
مقاله
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شماره

نام نویسنده

582

مسعود

نام خانوادگی
نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

Commitment

صبايي

دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي
تكنيک تهران)

افزايش قابليت اطمينان در ارسال ويدئو بر روي شبكه هاي سيار موردي

1391

بيستمين کنفرانس مهندسي برق ايران

مقاله

Application of Differential Evolution Algorithm to
Design a Hydrogen-based Wind/PV Plant Considering
Reliability Indices

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

584

علي

صحراگرد

دانشگاه بيرجند

جايابي نشانگرهاي خطا درشبكه هاي توزيع فشارمتوسط طويل

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

585

محسن

صدر

شرکت برق منطقه خراسان

ارائه روشي جديد جهت مدل سازي تبادالت بين منطقه اي توان در مطالعه
قابليت اطمينان سيستم قدرت (مورد مطالعاتي :شبكه  400کيلوولت
خراسان

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

586

حنيف

صديق نژاد

دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه
علم و صنعت

بررسي تأثير هماهنگي ادوات حفاظتي بر مشخصة کاهش ولتاژ شبكة توزيع
برق

1386

دومين کنفرانس حفاظت و کنترل
سيستم هاي قدرت

مقاله

587

حنيف

صديق نژاد

دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت
ايران(قطب علمي اتوماسيون و بهر
هبردار

588

محسن

صديقي

دانشجوي ارشدبرق قدرت

صبوري

583

ارزيابي سيستم حفاظتي يک شبكه توزيع برقبا استفاده از شاخص فراواني
فروافتادگي ولتاژ

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

تاثير نصب توليدات پراکنده  DGبرروي سطوح مختلف قابليت اطمينان
سيستمهاي قدرت

1386

دهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي
برق ايران

مقاله
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نام خانوادگی

شماره

نام نویسنده

589

عليرضا

صديقي انارکي

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه يزد

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

مطالعه فني-اقتصادي توسعه يک فيدر خط در يكي از خطوط فوق توزيع
تحت پوشش شرکت برق منطقه اي يزد با استفاده از آناليز قابليت اطمينان
نرم افزار Digsilentطبقهبندي حالتهاي گذرا در شبكه توزيع انرژي
الكتريكي با استفاده از تبديل موجک وتكنيک هاي آماري

1389

اولين همايش منطقه اي مهندسي برق

مقاله

590

عليرضا

صديقي

يزد

A new procedure for determination of insulators
contamination in electrical distribution networks

2014

ELSEVIER

ژورنال

591

محمدعلي

صفاري

شرکت توزيع برق غرب استان تهران

شناسايي تجهيزات و قطعات مشكل ساز شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
به کمک روشي پيشنهادي برمبناي تصميم گيري سلسله مراتبي AHP

1389

نخستين کنفرانس نگهداري و تعميرات
يكپارچه

مقاله

592

فاطمه

صفايي
کوچكسرايي

شرکت مخابرات استان مازندران

ارزيابي آثار مديريت سمت تقاضا با استفاده از شاخصهاي قابليت اطمينان

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

593

امير

صفدريان

دانشگاه صنعتي شريف

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم مرکب توليد و انتقال با استفاده از روش
شبيه سازي مونت کارلو هوشمند

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

594

امير

صفدريان

دانشگاه صنعتي شريف

روشي نوين براي محاسبه قابليت اطمينان سيستم توزيع با مدلسازي سلول
خورشيدي دريک شبكه هوشمند

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

595

امير

صفدريان

شريف

Impact of WAMS Malfunction on Power System
Reliability Assessment

2012

IEEE

ژورنال

596

امير

صفدريان

شريف

Compromising Wind and Solar Energies from the Power
System Adequacy Viewpoint

2012

IEEE

ژورنال

597

امير

صفدريان

شريف

Benefits of Demand Response on Operation of
Distribution Networks: A Case Study

2014

IEEE

ژورنال

598

اذينا

صالني

شرکت مپنا تهران -ايران

ارزيابي اثر سيستم ذخيره ساز انرژي به همراه نيروگاه بادي بر روي قابليت
اطمينان سيستم قدرت

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

599

محمد

صالي نادري

شرکت توانير – معاونت هماهنگي و
توليد

محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان درسيستم انتقال و فوق توزيع شبكه
برق ايران ومقايسه آن با ساير کشورها

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

600

رامين

صمدي

601

مهدي

صمدي

دانشگاه فردوسي مشهد

602

محسن

صنيعي

دانشگاه شهيد چمران اهواز

ارزيابي چندهدفه طرح هاي توسعه مزارع بادي در ناحيه جنوب غرب ايران
از ديدگاه هزينه و قابليت اطمينان

603

محمد

صنيعي آباده

دانشگاهتربيت مدرس

ارائه يک روش قابل اطمينان و امن بمنظورگزارش حوادث درشبكه هاي
حسگر فعال کننده بيسيم بااستفاده ازالگوريتم هاي هوشمند

1392

604

حسين

صيادي

خواجه نصير

Application of the multi-objective optimization and risk
analysis for the sizing of a residential small-scale CCHP
system

2013

ELSEVIER

605

محمدرضا

طالبزاده

شرکت توزيع نيروي برق شمال
شرق تهران

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه عصبي
 Cascadeو شاخص هاي پيشنهادي

1386

دوازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

606

محمدعلي

طالبي

دانشگاه علم و صنعت ايران

ارزيابي روش اندازه گيري جريان نشتي مقره جهت تعيين شدت آلودگي
محيطي موثر بر ايزوالسيون

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

607

مهدي

طالشيان جلودار

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اسالمشهر شرکت مشانير ايران

محاسبات دسترس پذيري سيستمهاي اتوماسيون

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

608

مرتضي

طاهرخاني

دانشكده برق و کامپيوتر دانشگاه
تهران

برنامه ريزي توسعه توليد در محيط تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن
قيود قابليت اطمينان

1388

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

609

مرتضي

طاهرخاني

دانشجوي مقطع دکترا دانشكده برق
دانشگاه صنعتي شريف

اتصال بهينه مزرعه بادي به شبكه سيستان و اثرات آن بر شاخصهاي قابليت
اطمينان

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

610

نستوه

طاهري جوان

دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي
تكنيک تهران)

افزايش قابليت اطمينان در ارسال ويدئو بر روي شبكه هاي سيار موردي

1391

بيستمين کنفرانس مهندسي برق ايران

مقاله

611

سجاد

طباطبايي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم مرکب با در نظر گرفتن اثر خروجهاي
مربوط به پست

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل

جايايبي بهينه واحدهاي توليد پراکنده ( )DGبراي بهبود قابليت اطمينان
شبكه هاي توزيع

1387

The Effect of Time-Based Demand Response Program
on LDC and Reliability of Power System

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

1391

پنجمين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

ژورنال

انتشار

محل انتشار

نوع سند

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله
مقاله
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شماره

نام نویسنده

نام خانوادگی

سال

مشخصات نویسنده

عنوان سند

طباطبايي يزدي

دانشگاه فردوسي مشهد

FINANCIAL AND ENVIRONMENTAL ADVANTAGES OF
ENERGY STORAGE

1376

613

رحمت

طلبي

شهيد باهنر

612

نویسنده

انتشار

محل انتشار

نوع سند

دوازدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

An explicit exact analytical approach for free vibration
of circular/annular functionally graded plates bonded to
piezoelectric actuator/sensor layers based on Reddy’s
plate theory

2013

ELSEVIER

ژورنال

614

خسرو

طلوعيان

شرکت مهندسين مشاور نيرو

بازيابي حداکثر بار در شبكه اي توزيع همراه با حذف بار بهينه با استفاده از
هوش مصنوعي

1384

هشتمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

615

مهين

طهماسب پور

شرکت توزيع نيروي برق تبريز

جايابي بهينه آشكارسازهاي خطاي  RTUدار برروي شبكه 20کيلوولت
شرکت توزيع نيروي برق تبريز با ارايه مدل جديد تابع هدف

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

616

سعيد

طوسي زاده

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مشهد

جايابي بهينه کليدهاي اتوماسيون در شبكه هاي فشار متوسط توزيع برق

1391

چهارمين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

617

مهدي

ظريف

دانشگاه فردوسي مشهد

کاربرد  RCMدر سيستمهاي قدرت و بكارگيري  AHPدر اولويت بندي
تجهيزات

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

618

ليال

ظفري

پژوهشگاه نيرو

تجديد پيكربندي سيستمهاي توزيع بر مبناي شاخصهاي قابليت اطمينان

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

619

عليرضا

ظهيرنيا

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم
دريايي امام خميني

قابليت اطمينان و دسترسپذيري انواع سيستمهاي رانش الكتريكي

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

620

سيدمصطفي

عابدي

تعيين ظرفيت معادل نيروگاه بادي منجيل با استفاده از روش مونت کارلو

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

621

محمدحسين

عابدي

Sub-transmission Expansion Planning with Attendance
of Wind Farms Considering System Composite
Reliability Aspects

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد
عباسپور
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نام خانوادگی

شماره

نام نویسنده

622

س.

عابدي

623

سيد مصطفي

عابدي

تربيت مدرس

624

علي

عاقلي

دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران

625

کاظم

عاملي

مهندسين مشاور نارسيس  -مشهد،
مربي دانشگاه آزاد تربت حيدريه

بررسي راهكارهاي کاهش سطح اتصال کوتاه در شبكه خراسان  85و  90با
درنظرگرفتن قابليت اطمينان

626

محمدتقي

عاملي

عباسپور

Economical load distribution in power networks that
include hybrid solar power plants

2008

627

علي

عباسپور تهراني

دانشگاه صنعتي شريف

برنامه ريزي سيستم توليد با وجود نيروگاه هاي بادي

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

628

علي

عباسپور تهراني
فرد

دانشگاه صنعتي شريف

ارزيابي قابليت اطمينان با استفاده از شبكه عصبي  MLPو شبيه سازي
مونت کارلو

1388

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

629

علي

عباسپور تهراني
فرد

دانشگاه صنعتي شريف تهران

تأثير توليدات پراکنده بر قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت الكتريكي

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

630

علي

عباسپور تهراني
فرد

دانشكده مهندسي برق ،دانشگاه
صنعتي شريف

آثار تجديد ساختار صنعت برق بر کيفيت و قابليت اطمينان تأمين انرژي
الكتريكي

1384

پنجمين همايش ملي انرژي

مقاله

631

علي

عباسپور تهراني
فرد

دانشگاه صنعتي شريف تهران -
ايران

ارزيابي اثر سيستم ذخيره ساز انرژي به همراه نيروگاه بادي بر روي قابليت
اطمينان سيستم قدرت

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

632

علي

عباسپور تهراني
فرد

دانشگاه صنعتي شريف

مكان يابي بهينه توليدات پراکنده در شبكه هاي توزيع با رويكرد آناليز
هزينه /ارزش

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

633

جعفر

عباسي

دانشگاه فردوسي مشهد

ارزيابي قابليت اطمينان ناحيه اي از شبكه توزيع برق مشهد و ارائه راههاي
بهبود آن

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه اميرکبير

Economic and reliable design of a hybrid PV-wind-fuel
cell energy system using differential evolutionary
algorithm

سال

Micro grid; Energy management; Reliability; Economic
issue; Distributed generator
تعيين محل مناسب استقرار توليدات پراکنده جهت افزايش قابليت اطمينان
شبكه هاي توزيع

محل انتشار

نوع سند

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

2013

ELSEVIER

ژورنال

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

ELSEVIER

ژورنال
مقاله

انتشار
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

634

جعفر

عباسي

635

جعفر

عباسي

پژوهشگاه نيرو – پژوهشكده برق
ايران -تهران

636

جعفر

عباسي

پژوهشگاه نيرو

يک روش کاربردي سريع براي تعيين کات ست هاي مينيمم در مطالعات
قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال با استفاده از ماتريس اتصاالت شبكه

637

جعفر

عباسي

پژوهشگاه نيرو

يک روش جديد براي تشخيص ساده و شناسايي سريع جزايردر شبكه هاي
قدرت با استفاده از ماتريس اتصاالت شبكه

1387

638

عبدالرضا

عبدالرضا

پژوهشگاه نيرو – پژوهشكده برق
ايران -تهران

ارائه الگوريتم مناسب براي محاسبه کات ست هاي مينيمم گراف شبكه به
روش افزودن شاخه

1383

639

کامبيز

عبدالملكي

دانشگاه آزادنوشهر

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

پژوهشگاه نيرو

ستفاده از مطالعات قابليت اطمينان در طراحي و توسعه شبكه هاي انتقال و
فوق توزيع

1386

ارائه الگوريتم مناسب براي محاسبه کات ست هاي مينيمم گراف شبكه به
روش افزودن شاخه

1383

دوازدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

دوازدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

جايابي و ظرفيت يابي بهينه واحدهاي توليد پراکنده به منظور بهبود
شاخصهاي قابليت اطمينان تلفات و پروفيل ولتاژ با استفاده ازالگوريتم
ژنتيک

1388

دومين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

640

حسين

عبداله زاده
سنگرودي

دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد
عباسپور)

قابليت اطمينان توليد توان الكتريكي در سيستم هاي قدرت با نيروگاههاي
حرارتي و بادي

1388

اولين کنفرانس ملي مهندسي و
مديريت زير ساختها

مقاله

641

رضا

عبداله زاده
سنگرودي

دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

Impact of Dynamic Voltage Restorer (DVR) on Reliability
Improvement of Distribution System Sensitive Loads

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

642

غالمحسين

عبدالهي

خواجه نصير

Application of the multi-objective optimization and risk
analysis for the sizing of a residential small-scale CCHP
system

2013

ELSEVIER

ژورنال

643

احمدي

عبدي

دانشگاه رازي کرمانشاه

تاثيرسيستم فتوولتائيک درعملكردشبكه توزيع درحضوربارمسكوني

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

644

احمدي

عبدي

دانشگاه رازي کرمانشاه

جايابي توليدات پراکنده توسط الگوريتم هوشمندACSو مبتني بر افزايش
قابليت اطمينان شبكه توزيع انرژي الكتريكي

1391

پانزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

645

امير

عبيري جهرمي

646

علي

عجمي

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

647

داوود

عرب خابوري

دانشگاه علم و صنعت ايران

بررسي قابليت اطمينان شبكه توزيع يک شهر و ارائه راه حل هايي براي
بهبود آن

648

داوود

عرب خابوري

دانشگاه علم و صنعت ايران

ارائه راه حل هايي براي بهبود قابليت اطمينان و تاثير متقابل آن بر نرخ وقوع
کاهش ولتاژ ( )Voltage Sagدر شبكه توزيع

1387

649

داوود

عرب خابوري

شرکت مشانير  ،دانشگاه علم و
صنعت ايران

ارائه راهحلهايي براي بهبود قابليتاطمينان و تاثير متقابل آن بر نرخ وقوع
کاهش ولتاژ()Voltage Sagدرشبكه توز?ع

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

650

داود

عرب خابوري

علم و صنعت

Design and simulation of a PWM rectifier connected to
a PM generator of micro turbine unit

2012

ELSEVIER

ژورنال

651

محمدتقي

عرب يارمحمدي

دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه
آزاد دزفول

ارزيابي قابليت اطمينان نيروگاه هاي بادي منجيل و نيشابور

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

652

محمدتقي

عرب يارمحمدي

کارشناس ارشد برق  -قدرت،
مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علي آباد کتول

افزايش قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع شعاعي با استفاده از الگوريتم
RCGA2-PSO

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

653

محمدتقي

عرب يارمحمدي

دانشجوي ارشدبرق قدرت

تاثير نصب توليدات پراکنده  DGبرروي سطوح مختلف قابليت اطمينان
سيستمهاي قدرت

1386

دهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي
برق ايران

مقاله

654

محمدتقي

عرب يارمحمدي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد
کتول

مدل سازي سيستم قدرت با استفاده از منطق فازي به منظور ارزيابي قابليت
اطمينان در  3وضعيت آب و هوايي معمولي ،بد و خيلي بد

1387

شانزدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

عربيان حسين
آبادي

شريف

Wind turbine productivity considering electrical
subassembly reliability

2010

ELSEVIER

ژورنال

655

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه صنعتي شريف

A fuzzy logic based approach to determine system wellbeing indices

2007

جايابي منابع توليد پراکنده درسيستم هاي توزيع شعاعي با هدف کاهش
تلفات و افزايش قابليت اطمينان

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

European Transaction on
Power Systems

ژورنال
مقاله
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سال

شماره

نام نویسنده

656

دياکو

عزيزي

657

محمدحسين

عسگري

دانشگاه تهران

658

حسين

عسگريان ابيانه

دانشگاه اميرکبير

ارزيابي عملكرد ،قابليت اطمينان و ريسک در طرح حفاظتي سيستم f

659

حسين

عسگريان ابيانه

دانشگاه صنعتي اميرکبير

تاثير  TCSCبرريسک ناپايداري گذراي نيروگاه

1386

660

حسين

عسگريان ابيانه

دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران

تعيين محل مناسب استقرار توليدات پراکنده جهت افزايش قابليت اطمينان
شبكه هاي توزيع

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

661

حسين

عسگريان ابيانه

دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران

سرمايه گذاري بهينه درراستاي کاهش نرخ بروز خطا به منظور افزايش
قابليت اطمينان درسيستم هاي توزيع

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

662

هدي

عطايي عليزاده

دانشگاه فردوسي مشهد

به کارگيري نوعي ناحيه بندي دربرنامه ريزي توسعه انتقال با هدف افزايش
قابليت اطمينان

1392

کنگره ملي مهندسي برق ،کامپيوتر و
فناوري اطالعات

مقاله

663

ر.

عظيمي

دانشگاه تهران

Impact of DLC Program on System Reliability and LMP
Spikes of a Restructured Power System

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

664

جواد

علمايي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
جنوب

جايابي توليدات پراکنده توسط الگوريتم هوشمندACSو مبتني بر افزايش
قابليت اطمينان شبكه توزيع انرژي الكتريكي

1391

پانزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

2012

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

1377

سيزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه علم و صنعت تهران

جايابي بهينه ريكلوزرها در شبكه توزيع جهت کاهش انرژي توزيع نشده با
استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات

1391

مالحظاتي در مورد طراحي نيروگاههاي توليد برق کشور به منظور کاهش
آسيبپذيري آنها در شرايط جنگي

1388

دومين کنفرانس نيروگاههاي برق

1385

اولين کنفرانس تخصصي حفاظت و
کنترل

مقاله

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

665

مجيد

علومي

دانشگاه فردوسي مشهد

666

مسعود

علي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي

Coordinated decisions for transmission and generation
expansion planning in electricity markets
جايابي عيب و بازيابي به کمک سيستمهاي خبره در شبكه هاي توزيع انرژي
الكتريكي

667

مسعود

علي اکبرگلكار

دانشكده برق دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين طوسي

بررسي سرعت باد مناسب جهت طراحي برپايه قابليت اطمينان خطوط
انتقال نيرو در ايران

انتشار

محل انتشار

نوع سند

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

668

بهزاد

علي پور

669

ز.

علي پور

دانشگاه الزهرا

670

سيد

علي محمد
جواديان فيروز
آبادي

شرکت مهندسين مشاور قدس نيرو
دانشگاه آزاد اسالمي  .واحد علوم و
تحقيقات

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراکنده با
در نظر گرفتن هماهنگي باز بست  -فيوز

1387

671

محمدرضا

علي محمدي

دانشكده مهندسي برق دانشگاه
اصفهان

استفاده همزمان از نرم افزار  GISو  PMدر مطالعات قابليت اطمينان شبكه
هاي توزيع نيروي برق

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

672

مهري

علي محمدي

سازمان آب و برق خوزستان

مديريت چرخه عمر نيروگاه دز در دوران پيري بر اساس تحليل حوادث

1387

دومين کنفرانس ملي نيروگاههاي آبي
کشور

مقاله

673

يوسف

علي نژادبرمي

استاديار برق قدرت دانشگاه سمنا ن

تاثير نصب توليدات پراکنده  DGبرروي سطوح مختلف قابليت اطمينان
سيستمهاي قدرت

1386

دهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي
برق ايران

مقاله

674

هاشم

عليپور

شرکت توانير ،دفتر فني و نظارت
انتقال

تحليل و برنامه ريزي ارتقاء برنامه هاي نت ( نگهداري و تعميرات) شبكه
هاي انتقال و فوق توزيع الكتريكي ايران

1386

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

675

جواد

عليرضائيان

دانشگاه اروميه

طراحي يک پروتكل انتقال داده چند مسيره در شبكه هاي حسگر بي سيم
براي افزايش قابليت اطمينان

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

676

سعيد

عليشاهي

کارشناسي مهندسي برق قدرت

مكانيابي بهينه کليدهاي اتوماسيون درشبكه هاي فشارمتوسط توزيع برق با
استفاده ازالگوريتم ايمني

1391

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

مقاله

علي ياري

شرکت توزيع خراسان شمالي

Reliability Analysis of Electrical Power Distribution
System Considering Operational Environment: A Case
Study

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

عيدياني

استاديار دانشگاه آزاد بجنورد -
دانشكده مهندسي  -گروه برق،
مربي دانشگاه

بررسي راهكارهاي کاهش سطح اتصال کوتاه در شبكه خراسان  85و  90با
درنظرگرفتن قابليت اطمينان

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

677

678

مصطفي

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم
وتحقيقات شعبه ايالم

ارائه يک مدل مبتني بر کاربر جهت ارزيابي قابليت اطمينان سرويسها در
معماري سرويسگرا با استفاده از زنجيرههاي مارکوف

1392

Reliability and vulnerability of Power Transmission Grid
in Iran:A Complex Systems Approach

1391

سيزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

_

مقاله

نهمين کنفرانس بين المللي مهندسي
صنايع

مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
204

فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،آذر 1393

بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع
نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

679

مصطفي

عيدياني

680

ابوالفضل

عيني

دانشگاه علم و صنعت ايران

681

بهروز

غريبي

دانشكده برق و کامپيوتر دانشگاه
سمنان

بررسي اثرات نصب  TCSCدر شبكه برق استان سمنان

682

علي

غفاري

دانشگاه آزاداسالمي واحد تبريز

افزايش قابليت اطمينان در تجميع داده ي شبكه هاي حسگر بي سيم

1389

683

علي

غفاري

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز
دانشكده کامپيوتر

ارائه الگوريتم مسيريابي جديد مبتني بر کيفيت خدمات در شبكه هاي
حسگر بي سيم

1390

سومين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

684

محمدباقر

غفراني

دانشگاه صنعتي شريف

استفاده از روش  HAZOPدر تحليل مخاطره و بهبود قابليت اطمينان در
شبكه هاي قدرت

1384

اولين همايش ملي مهندسي ايمني و
مديريت HSE

مقاله

685

احمد

غالمي

دانشگاه علم و صنعت ايرن  -تهران

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي توزيع در محيط تجديد ساختار شده

1384

دهمين کنفرانس سراسري شبكه هاي
توزيع نيروي برق

مقاله

686

احمد

غالمي

پژوهشگاه نيرو

ارزيابي روش اندازه گيري جريان نشتي مقره جهت تعيين شدت آلودگي
محيطي موثر بر ايزوالسيون

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

687

احمد

غالمي

دانشگاه علم و صنعت تهران

جايابي بهينه ريكلوزرها در شبكه توزيع جهت کاهش انرژي توزيع نشده با
استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

688

محمدرضا

غالمي

دانشگاه زنجان

محاسبه پارامترهاي قابليت اطمينان در سطح توليد با استفاده از الگوريم
PSO

1387

شانزدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

غالمي

دانشگاه علم و صنعت

A COMPARISON BETWEEN POWER XLPE AND EPR HIGH
VOLTAGE CABLES

1389

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

مقاله

فاخري داريان

شرکت خدمات مهندسي برق (
مشانير ) واحد تخصصي امور خطوط
تهران  -ايران

تعيين سرعت باد جهت طراحي خطوط انتقال انرژي الكتريكي بر اساس
استاندارد جهاني IEC826

1380

689

690

زيبا

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد

طراحي خط انتقال ،جهت اتصال شبكه خراسان و سيستان  -بلوچستان با
بيشترين قابليت اطمينان

1378

معرفي روشي جديد جهت معادلسازي سيستم قدرت مرکب درمطالعات
قابليت اطمينان

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

1390

سومين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

چهاردهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
مقاله

شانزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
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شماره

نام نویسنده

691

علي

نام خانوادگی

سال

مشخصات نویسنده

عنوان سند

فارسي

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي
صنعت آب و برق آذربايجان

بررسي بهبود قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع کابلي با اجراي اتوماسيون و
شبيه سازي آن در يک شبكه واقعي

1384

فارسي

مرکز آموزش عالي آذربايجان

A COMPARISON BETWEEN POWER XLPE AND EPR HIGH
VOLTAGE CABLES

1389

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

693

اميرحسين

فاکهي خراساني

دانشگاه صنعتي شريف تهران

يک مدل فازي براي توسعة بلند مدت سيستم توليد با استفاده از واحدهاي
حرارتي

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

694

بهادر

فاني محمدآبادي

دانشكده برق ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نجف آباد

انتخاب ژنراتورهاي توربين بادي بهينه در سيستم قدرت با در نظر گرفتن
قابليت اطمينان و هزينه

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

695

بهادر

فاني محمدآبادي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

تعيين نوع و ظرفيت بهينه ژنراتورهاي توربين بادي در سيستم قدرت با در
نظر گرفتن قابليت اطمينان و هزينه

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

696

بهاره

فتاح

دانشكده مهندسي برق دانشگاه
صنعت آب و برق

ارزيابي قابليت اطمينان انسان نسبت به سيستم اتوماسيون در بهره برداري و
ديسپاچينگ سيستم قدرت

1388

دومين کنفرانس ملي مهندسي برق

مقاله

697

اميرحسين

فتحي

دانشجوي دکتري مهندسي
سيستمهاي انرژي

مدل نوين در تعيين زمان تعمير برنامه ريزي شده يک واحد توليد پراکنده
خصوصي موتورگازي همراه با معرفي تابع جديد پيوسته هزينه احتمالي
خرابي

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

698

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم مرکب توليد و انتقال با استفاده از روش
شبيه سازي مونت کارلو هوشمند

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

699

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي بهم پيوسته با استفاده از مدل سالمت
عمومي سيستم

1384

سيزدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

700

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

استفاده از روش  HAZOPدر تحليل مخاطره و بهبود قابليت اطمينان در
شبكه هاي قدرت

1384

اولين همايش ملي مهندسي ايمني و
مديريت HSE

مقاله

701

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال بمنظور برقراري معامالت بازار برق و تامين
قابليت اطمينان N-1

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

702

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

برنامه ريزي سيستم توليد با وجود نيروگاه هاي بادي

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

692

نویسنده

انتشار

محل انتشار

نوع سند

دهمين کنفرانس سراسري شبكه هاي
توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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سال

شماره

نام نویسنده

703

محمود

فتوحي فيروزآباد

704

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

705

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف تهران

تأثير توليدات پراکنده بر قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت الكتريكي

706

محمود

فتوحي فيروزآباد

انشگاه صنعتي شريف

تحليل قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع در حضور واحدهاي توليد
پراکنده

1385

707

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشكده برق -دانشگاه صنعتي
شريف

مدلسازي نرخ خطاي تجهيزات حفاظتي همچون ريكلوزر در تعميرات
پيشگيرانه

1388

چهارمين کنفرانس حفاظت و کنترل
سيستم هاي قدرت

708

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشكده مهندسي برق ،دانشگاه
صنعتي شريف

آثار تجديد ساختار صنعت برق بر کيفيت و قابليت اطمينان تأمين انرژي
الكتريكي

1384

پنجمين همايش ملي انرژي

مقاله

709

محمود

فتوحي فيروزآباد

هئيت علمي دانشكده برق دانشگاه
صنعتي شريف

اتصال بهينه مزرعه بادي به شبكه سيستان و اثرات آن بر شاخصهاي قابليت
اطمينان

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

710

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه علم و صنعت

ارائه الگوهاي جديد تحمل پذير خطا درپوشش شبكه هاي حسگر بيسيم و
الگوريتمي براي کاهش مصرف انرژي

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

711

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

ارائه روشهاي احتمالي و قطعي به منظور ارزيابي اثرات تعميرات برروي
قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع و مقايسه آنها

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

712

محمود

فتوحي فيروزآباد

پژوهشگاه نيرو ،دانشگاه صنعتي
شريف

ارائه روشي مناسب جهت مدلسازي المانهاي حفاظتي براي محاسبه
انديسهاي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال برق

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

713

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشكده مهندسي برق دانشگاه
صنعتي شريف

ارائه يک مدل فازي جهت محاسبه هزينه خاموشي مشترکين

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

714

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف ايران

ارائه ساختاري مناسب جهت مطالعات قابليت اطمينان در سيستم قدرت
ايران

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه صنعتي شريف

تاثير احداث نيروگاه تلمبه ذخيرهاي در مديريت بار و قابليت اطمينان شبكه
قدرت

1387

تاثير خازن سري کنترل شده با تريستور بر روي افزايش قابليت اطمينان
سيستم قدرت

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

دومين کنفرانس ملي نيروگاههاي آبي
کشور

مقاله
مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

715

محمود

فتوحي فيروزآباد

716

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

717

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

حذف بار بهينه در شبكه هاي توزيع در حضور واحدهاي توليد پراکنده برق
جهت کاهش هزينه خاموشي مشترکين

718

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

روشي نوين براي محاسبه قابليت اطمينان سيستم توزيع با مدلسازي سلول
خورشيدي دريک شبكه هوشمند

1390

719

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

شناسايي تجهيزات و قطعات مشكل ساز شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي با
اناليز قابليت اطمينان

1389

نخستين کنفرانس نگهداري و تعميرات
يكپارچه

720

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشكده مهندسي برق دانشگاه
صنعتي شريف

شناسايي تجهيزات و قطعات مشكل ساز شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
به کمک روشي پيشنهادي برمبناي تصميم گيري سلسله مراتبي AHP

1389

نخستين کنفرانس نگهداري و تعميرات
يكپارچه

مقاله

721

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف تهران

يک مدل فازي براي توسعة بلند مدت سيستم توليد با استفاده از واحدهاي
حرارتي

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

722

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

مكان يابي بهينه توليدات پراکنده در شبكه هاي توزيع با رويكرد آناليز
هزينه /ارزش

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

723

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

مدل سازي و تحليل اثر ادوات خطاياب روي قابليت اطمينان شبكه هاي
توزيع

1382

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

724

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه شريف

Impact of Dynamic Voltage Restorer (DVR) on Reliability
Improvement of Distribution System Sensitive Loads

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

725

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

COMPOSITE SYSTEM RELIABILITY EVALUATION IN THE
DEREGULATED ENVIRONMENT USING AN EMBEDDED
PROBABILISTIC/DETERMINISTIC APPROACH

1382

يازدهمين کنفرانس مهندسي برق

مقاله

726

محمود

فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

A Proposed Method for Reliable Scheduling in
Deregulated Power Systems

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه صنعتي شريف تهران -
ايران

ارزيابي اثر سيستم ذخيره ساز انرژي به همراه نيروگاه بادي بر روي قابليت
اطمينان سيستم قدرت

1389

تعيين حساسيت شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم توليد نسبت به
مشخصات سيستم

1382

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

1388

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله
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نوع سند

محل انتشار

ژورنال

ELSEVIER

ژورنال

سال

) لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع1(  پیوست:بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل

عنوان سند

مشخصات نویسنده

2009

A proposed model for co-optimization of energy and
reserve in competitive electricity markets

شريف

IEEE

2010

Reliability Evaluation of an HVDC Transmission System
Tapped by a VSC Station

ژورنال

IEEE

2012

ژورنال

IEEE

2010

ژورنال

IEEE

2012

ژورنال

IEEE

2013

انتشار

نام خانوادگی

نام نویسنده

شماره

فتوحي فيروزآباد

محمود

727

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

728

Reliability Study of HV Substations Equipped With the
Fault Current Limiter

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

729

Reliability Modeling of PMUs Using Fuzzy Sets

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

730

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

731

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

732

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

733

Impact of WAMS Malfunction on Power System
Reliability Assessment
A Comprehensive Scheme for Reliability Centered
Maintenance in Power Distribution Systems—Part I:
Methodology

نویسنده

ژورنال

IEEE

2013

A Comprehensive Scheme for Reliability-Centered
Maintenance in Power Distribution Systems—Part II:
Numerical Analysis

ژورنال

IEEE

2011

Probabilistic Worth Assessment of Distributed Static
Series Compensators

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

734

ژورنال

IEEE

2012

Compromising Wind and Solar Energies from the Power
System Adequacy Viewpoint

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

735

ژورنال

IEEE

2012

Critical Component Identification in Reliability Centered
Asset Management of Power Distribution Systems via
Fuzzy AHP

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

736

ژورنال

IEEE

2010

UPFC for Enhancing Power System Reliability

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

737

ژورنال

IEEE

2009

A Reliability Model of Large Wind Farms for Power
System Adequacy Studies

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

738

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
209

 تدوين برنامه اقدامات و سیاستها:4 فاز

1393  آذر،ويرايش اول

نوع سند

محل انتشار

ژورنال

IEEE

ژورنال

سال

) لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع1(  پیوست:بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل

عنوان سند

مشخصات نویسنده

2008

Composite System Reliability Assessment Incorporating
an Interline Power-Flow Controller

شريف

IEEE

2014

Benefits of Demand Response on Operation of
Distribution Networks: A Case Study

ژورنال

European Transaction on
Power Systems

2007

ژورنال

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

نام خانوادگی

نام نویسنده

شماره

فتوحي فيروزآباد

محمود

739

شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

740

Reliability evaluation of transmission network including
effect of protection systems

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

741

2006

A new reduction method for reliability assessment of
bulk electric power systems

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

742

European Transaction on
Power Systems

2007

A fuzzy logic based approach to determine system wellbeing indices

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

743

ژورنال

IEEE

2013

Reliability Modeling of Dynamic Thermal Rating

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

744

ژورنال

IEEE

2013

Probabilistic Market Clearance Incorporating Reliability
Criteria

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

745

ژورنال

TJEECS

2013

Reliability-Based Maintenance Scheduling of Generating
Units in Restructured Power Systems

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

746

ژورنال

ELSEVIER

2012

Constructing the Bayesian Network for Components
Reliability Importance Ranking in Composite Power
Systems

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

747

ژورنال

IEEE

2012

Impacts of Fault Diagnosis Schemes on Distribution
System Reliability

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

748

ژورنال

IEEE

2012

Applications of Distribution Automation Technologies
for Improving Reliability of Power Distribution Systems

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

749

ژورنال

IEEE

2012

Design and Routine Test Optimization of Modern
Protection Systems with Reliability and Economic
Constraints

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

750

انتشار

نویسنده

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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نوع سند

محل انتشار

ژورنال

IEEE

ژورنال

سال

) لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع1(  پیوست:بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل

عنوان سند

مشخصات نویسنده

2012

Integration of Clustering Analysis and Reward/Penalty
Mechanisms for Regulating Service Reliability in
Distribution Systems

دانشگاه صنعتي شريف

IEEE

2011

A Heuristic-based Approach for Reliability Importance
Assessment of Energy Producers

ژورنال

IEEE

2010

ژورنال

IEEE

نام خانوادگی

نام نویسنده

شماره

فتوحي فيروزآباد

محمود

751

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

752

New Considerations in Modern Protection System
Quantitative Reliability Assessment

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

753

2010

Optimal reserve capacity allocation with consideration
of customer reliability requirements

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

754

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

755

انتشار

نویسنده

ژورنال

IEEE

2009

Impacts of Automatic Control Systems of Loop
Restoration Scheme on the Distribution System
Reliability

ژورنال

IEEE

2009

Customer Choice of Reliability in Spinning Reserve
Procurement and Cost Allocation Using Well-being
Analysis

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

756

ژورنال

IEEE

2009

A New Reliability Model of Large Wind Farms for Power
System Adequacy Studies

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

757

ژورنال

ISA

2009

Reliability improvement of distribution systems using
SSVR

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

758

ژورنال

ELSEVIER

2008

Transmission Expansion Planning in Restructured Power
Systems Considering Investment Cost and n-1 Reliability

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

759

ژورنال

ELSEVIER

2008

Optimal Installation Capacity of Medium Hydro-Power
Plants Considering Technical, Economic and Reliability
Indices

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

760

ژورنال

IET

2008

Distribution System Reliability Enhancement using
Optimal Capacitor Placement

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

761
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نوع سند

محل انتشار

ژورنال

ELSEVIER

ژورنال

سال

) لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع1(  پیوست:بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل

عنوان سند

مشخصات نویسنده

2008

Determination of installation capacity in reservoir
hydro-power plants considering technical, economical
and reliability indices

دانشگاه صنعتي شريف

IJEEE

2007

Reliability-Constrained Unit Commitment Considering
Interruptible Load Participation

ژورنال

IRR

2008

ژورنال

JRESS

ژورنال

نام خانوادگی

نام نویسنده

شماره

فتوحي فيروزآباد

محمود

762

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

763

Quantitative Assessment of Protection System
Reliability Incorporating Human Errors

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

764

2008

Reliability Evaluation of Deregulated Electric Power
Systems for Planning Applications

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

765

IEEE

2008

Composite System Reliability Assessment Incorporating
an Interline Power Flow Controller

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

766

ژورنال

ETEP

2007

Reliability Evaluation of Transmission Network Including
Effect of Protection Systems

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

767

ژورنال

ETEP

2006

A New Reduction Method for Reliability Assessment of
Bulk Electric Power Systems

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

768

ژورنال

IET

2007

An Extended Reliability Model Of A Unified Power Flow
Controller

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

769

ژورنال

IET

2007

Reliability Assessment of An Automated Distribution
System

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

770

ژورنال

IEEE

2004

A Novel Approach to Determine Minimal Tie-Sets of
Complex Networks

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

771

ژورنال

JEST

2003

Reliability of Power Systems with Open Access

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

772

ژورنال

IEE

2003

Composite System Reliability Evaluation Incorporating a
Six-Phase Transmission Line

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

773

انتشار

نویسنده
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نوع سند

محل انتشار

ژورنال

IEE

ژورنال

سال

) لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع1(  پیوست:بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل

عنوان سند

مشخصات نویسنده

2002

Reliability Evaluation of Hybrid Multi-Terminal HVDC
Sub-Transmission Systems

دانشگاه صنعتي شريف

IEEE

2002

Determination of the Optimum Routine Test and SelfChecking Intervals in Protective Relaying Using a
Reliability Model

ژورنال

IEEE

2001

ژورنال

IEEE

ژورنال

نام خانوادگی

نام نویسنده

شماره

فتوحي فيروزآباد

محمود

774

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

775

Bibliography on the Application of Probability Methods
in Power System Reliability Evaluation 1996-1999

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

776

2000

Impact of Load Management on Composite System
Reliability Evaluation Short-Term Operating Benefits

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

777

IEEE

2000

Sub-transmission System Reliability Enhancement Using
a Thyristor Controlled Series Capacitor

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

778

ژورنال

IEEE

2000

Impact of Unified Power Flow Controllers on Power
System Reliability

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

779

ژورنال

IEEE

1999

Power System Reliability Enhancement Using a
Thyristor Controlled Series

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

780

ژورنال

IJQR

1998

Interruptible Load Considerations in Well-being Analysis
of Interconnected Systems

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

781

ژورنال

IJQR

1996

Diagnosing the Health of Engineering Systems

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

782

ژورنال

IJQR

1995

An Approach to Evaluating System Well-being in
Engineering Reliability Applications

دانشگاه صنعتي شريف

فتوحي فيروزآباد

محمود

783

مقاله

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

FALSE

FAILURE ANALYSIS AND RELIABILITY EVALUATION of
POWER TRANSFORMERS

 دانشگاه,دانشگاه علم و صنعت
شريف

فر

اميني

784

مقاله

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

1392

Reliability Assessment of Variable Capacitor Banks in
Great Consumers Using MATLAB

دانشگاه گيالن

فراخته

انتشار

نویسنده

785

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
213

فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،آذر 1393

بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع
نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

786

ك.

فرجي

787

امير

فرجي فرد

دانشكده برق و کامپيوتر ،دانشگاه
تهران

788

داود

فرخ زاد

شرکت مديريت شبكه برق ايران

برنامه ريزي توليد در برق منطقه اي فارس بر اساس معيارهاي قابليت
اطمينان

789

داود

فرخ زاد

سازمان توانير ايران

ارائهساختاري مناسب جهت مطالعات قابليت اطمينان در سيستم قدرت
ايران

1383

790

داود

فرخ زاد

مديريت شبكه ايران

Sub-transmission Expansion Planning with Attendance
of Wind Farms Considering System Composite
Reliability Aspects

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

791

نوراهلل

فرداد

شرکت پيمان خطوط گسترايران

کاربرد مفاهيم قابليت اطمينان و دردسترس بودن درطراحي بهينه ازپستهاي
فشارقوي DCS

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

792

کورش

فردوسيان

کارشناس ارشد رشته برق – قدرت
دانشكده تحصيالت تكميلي واحد
جنوب تهران

ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي فشار قوي در سيستمهاي قدرت

1384

هشتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي
برق

مقاله

793

امير

فرشچيان

گروه مهندسي برق  -دانشكده فني
 دانشگاه تبريز  ،پژوهشكده توليد -پژوهشگاه نيرو

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاد اهر

Feasibility study and optimal reliable design of
renewable hybrid energy system for rural electrification
in Iran

1391

بررسي روند تغييرات بار شبكه سراسري برق ايران

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

کنفرانس فناوري شبكه هاي الكتريكي
هوشمند

مقاله

مقاله

ارزيابي و مقايسة طرحهاي مختلف شبكة مصرف داخلي نيروگاههاي بخار از
ديدگاه شاخص قابليت اطمينان

1381

هفدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

794

فرشيد

فروزبخش

دانشكده برق دانشگاه تهران

جايگذاري بهينه وسايل سوئيچينگ در سيستمهاي توزيع شعاعي با استفاده
از برنامه ريزي غيرخطي با متغيرهاي دودوئي

1382

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

795

عليرضا

فريدونيان

دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد اسالمشه

ارزيابي قابليت اطمينان انسان نسبت به سيستم اتوماسيون در بهره برداري و
ديسپاچينگ سيستم قدرت

1388

دومين کنفرانس ملي مهندسي برق

مقاله
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سال

شماره

نام نویسنده

796

عليرضا

فريدونيان

797

عليرضا

فريدونيان

دانشگاه صنعت آب و برق

798

عليرضا

فريدونيان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي

کان يابي واحدهاي اندازه گيري فازور در شبكه هاي بزرگ مقياس با استفاده
از الگوريتم ژنتيک و نظريه گراف مبتني بر ارزش مشاهد هپذيري در شرايط
نايقيني

1391

799

عليرضا

فريدونيان

تهران

Fault Indicator Deployment in Distribution Systems
Considering Available Control and Protection Devices: A
Multi-Objective Formulation Approach

2014

800

محمد

فضلي

شرکت مديريت توليد برق شازند
 CMکارشناس کنترل و ابزاردقيق -
تكنسين مسئول اداره

افزايش قابليت اطمينان و پايداري ديزل ژنراتورهاي اضطراري نيروگاه
حرارتي شازند به کمک تكنيكهاي

1389

سومين کنفرانس نيروگاههاي برق

801

بامداد

فالحتي

دانشگاه صنعتي شريف ايران

قابليت اطمينان سيستم هاي اتوماسيون پست هاي فشار قوياز ديدگاه
سيستم هاي چند وظيفه اي

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

802

حميد

فلقي

دانشگاه تربيت مدرس  -بخش
مهندسي برق تهران  -ايران

اتوماسيون بهينه ي کليدها در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

803

حميد

فلقي

دانشگاه بيرجند

جايابي نشانگرهاي خطا درشبكه هاي توزيع فشارمتوسط طويل

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

804

حميد

فلقي

دانشگاه تربيت مدرس

جايابي همزمان سكسيونرها و نقاط مانور در شبكه هاي توزيع انرژي
الكتريكي

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

805

حميد

فلقي

دانشگاه تربيت مدرس

مكان يابي بهينه ي ريكلوزرها در شبكه هاي توزيع فشارمتوسط

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت توزيع نيروي برق تهران
بزرگ بخش مهندسي برق دانشگاه
صنعت آب و برق قط

ارائه مدلي مبتني بر درخت تصميم به عنوان يک روش غيرپارامتريک
دادهكاوي جهت مدلسازي نرخ خطاي گذرا در شبكههاي توزيع برق

1388

نگرشي نوين بر مكان يابي چند هدفه واحدهاي اندازه گيري فازور در حضور
اندازه گيرهاي غيرسنكرون با توجه به ارزش واقعي تخمين حالت در سيستم
هاي قدرت

1390

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

IEEE

ژورنال

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

مقاله
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سال

شماره

نام نویسنده

806

حميد

فلقي

807

حميد

فلقي

دانشگاه تربيت مدرس بخش
مهندسي برق تهران  -ايران

808

محمود

فندرسكي

دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه
آزاد علوم و تحقيقات

809

محمود

فندرسكي

کارشناس ارشد برق  -قدرت
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

810

محمود

فندرسكي

دانشجوي ارشدبرق قدرت

811

مهدي

فيروزنيا

شرکت فراب

تاثير احداث نيروگاه تلمبه ذخيرهاي در مديريت بار و قابليت اطمينان شبكه
قدرت

812

احمد

قادري شميم

دانشگاه تربيت مدرس

تعيين ظرفيت معادل نيروگاه بادي منجيل با استفاده از روش مونت کارلو

1388

813

هادي

قاسم آبادي

دانشگاه فردوسي مشهد

تأثير شاخص هاي قابليت اطمينان بر روي هزينه برنامه ريزي تعميرات و
نگهداري فيدرهاي شبكه توزيع با در نظر گرفتن اهميت آن ها

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

814

هادي

قاسم آبادي

دانشگاه فردوسي مشهد

تأثير اهميت فيدرها بر قابليت اطمينان و هزينه برنامه ريزي تعميرات و
نگهداري پيشگيرانه فيدرهاي شبكه توزيع

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

815

حسن

قاسمي

دانشگاه تهران

بررسي اثر منابع انرژي تجديدپذير بر رزرو چرخان بهينه در سيستم قدرت

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

816

محمدرضا

قاسمي

دانشگاه شهيد بهشتي

تعيين تعداد و مكان بهينه ريكلوزرها در يک فيدر شعاعي نمونه از شبكه
توزيع تهران پارسبر اساس شاخصهاي قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم
بهينه سازي ازدحام ذرات گسسته

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

817

ناصر

قاسمي

دانشگاه آزاد  -واحد علوم و
تحقيقات تهران

جايگذاري بهينه وسايل سوئيچينگ در سيستمهاي توزيع شعاعي با استفاده
از برنامه ريزي غيرخطي با متغيرهاي دودوئي

1382

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه بيرجند

مدل سازي و تحليل اثر کليد هاي اتوماسيون  VITروي قابليت اطمينان
شبكه هاي توزيع

1391

مدل سازي و تحليل اثر ادوات خطاياب روي قابليت اطمينان شبكه هاي
توزيع

1382

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

ارزيابي قابليت اطمينان نيروگاه هاي بادي منجيل و نيشابور

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

1386

دهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي
برق ايران

مقاله

1387

دومين کنفرانس ملي نيروگاههاي آبي
کشور

مقاله

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

افزايش قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع شعاعي با استفاده از الگوريتم
RCGA2-PSO
تاثير نصب توليدات پراکنده  DGبرروي سطوح مختلف قابليت اطمينان
سيستمهاي قدرت

انتشار

محل انتشار

نوع سند

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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سال

شماره

نام نویسنده

818

محمدرضا

قاسمي

819

حسن

قاسمي

تهران

820

محمدحسن

قاسمي فرد

دانشگاه صنعتي شريف

مكان يابي پايانه هاي راه دور ( )RTUبه روش تصحيح شاخص قابليت
اطمينان  SAIDIاز طريق الگوريتم تصميم گيري سلسله مراتبي ()AHP

821

عمادالدين

قاضي

شرکت تدبير نيرو

بررسي اثرنصب کابل خودنگهداردربهبودشاخص هاي قابليت اطمينان شبكه
هاي توزيع فشارضعيف هوايي

1386

822

رضا

قاضي

دانشگاه فردوسي مشهد

برنامه ريزي توسعة توليد يک شرکت برق در محيط تجديد ساختار با اعمال
محدوديتهاي قابليت اطمينان

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

823

رضا

قاضي

دانشگاه فردوسي مشهد

به کارگيري نوعي ناحيه بندي دربرنامه ريزي توسعه انتقال با هدف افزايش
قابليت اطمينان

1392

کنگره ملي مهندسي برق ،کامپيوتر و
فناوري اطالعات

مقاله

824

رضا

قاضي

استاد گروه برق دانشكده مهندسي،
دانشگاه فردوسي مشهد

ارائه روشي جهت تخصيص احتمالي هزينه قابليت اطمينان خطوط با
بكارگيري نرخ خرج خطوط

1386

پانزدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

825

رضا

قاضي

دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران

تخصيص هزينههاي انتقال به ژنراتورها و بارهاي شبكه با در نظر گرفتن
قابليت اطمينان

1384

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

826

رضا

قاضي

دانشگاه فردوسي مشهد

تخصيص هزينههاي انتقال به ژنراتورها و بارهاي شبكه با در نظر گرفتن
قابليت اطمينان

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

827

رضا

قاضي

دانشگاه فردوسي مشهد،

ناحيه بندي بهينه سيستم هاي قدرت توسط الگوريتم رقابت استعماري با
رويكرد توامان افزايش قابليت اطمينان وکاهش هزينه

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

828

محمدصادق

قاضي زاده

دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد
عباسپور )

بررسي روند تغييرات بار شبكه سراسري برق ايران

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه شهيد بهشتي

نمونه مقاله مكان يابي بهينه ريكلوزرها در شبكه توزيع در حضور توليدات
پراکنده با درنظر گرفتن عدم قطعيت توليد و آناليز حساسيت شبكه

1391

A new long term load management model for asset
governance of electrical distribution systems

2010

ELSEVIER

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

دوازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
ژورنال
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شماره
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829

محمدصادق

قاضي زاده

830

محمدصادق

قاضي زاده

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد
عباسپور

831

محمدصادق

قاضي زاده

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد
عباسپور

Structural and Operational Optimization of MultiCarrier Energy Systems Considering Reliability
Constraints

832

مهدي

قاضي زاده
احسائي

دانشگاه زابل

جايابي واحدهاي اندازهگيري فازوري با در نظر گرفتن قابليت اطمينان
مبتني بر الگوريتم NSGA-II

1392

833

محسن

قايني

موسسه آموزش عالي سجاد مشهد

بررسي قابليت اطمينان شبكه تغذيه قطارشهري با روش مونت کارلو مطالعه
موردي  -خط1قطارشهري مشهد

1391

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

834

محسن

قايني آبادي

دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران

تخصيص هزينههاي انتقال به ژنراتورها و بارهاي شبكه با در نظر گرفتن
قابليت اطمينان

1384

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

835

محسن

قايني آبادي

دانشگاه فردوسي مشهد

تخصيص هزينههاي انتقال به ژنراتورها و بارهاي شبكه با در نظر گرفتن
قابليت اطمينان

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

836

محسن

قايني آبادي

دانشگاه فردوسي مشهد

کاربرد  RCMدر سيستمهاي قدرت و بكارگيري  AHPدر اولويت بندي
تجهيزات

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

837

محسن

قايني صوفي
آبادي

گروه برق ،دانشگاه فردوسي مشهد

انتخاب بهينة قراردادهاي دوطرفه از ديد مصرفكننده بمنظور حفظ قابليت
اطمينان مطلوب در سيستم هاي قدرت تجديدساختار شده

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

838

محسن

قايني صوفي
آبادي

دانشجوي دکتراي برق  -قدرت،
دانشكده مهندسي ،دانشگاه فردوسي
مشهد

ارائه روشي جهت تخصيص احتمالي هزينه قابليت اطمينان خطوط با
بكارگيري نرخ خرج خطوط

1386

پانزدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

839

فرزانه

قائمي

شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان -
دانشكده مهندسي بر ق -دانشگاه
صنعتي امير

اثر منابع توليد پراکنده بر قابليت اطمينان فيدرهاي پربار شبكه توزيع
بندرعباس

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

عضو هيئت علمي گروه برق،
دانشگاه صنعت آب و برق

ارائه روشي جديد براي مقايسه شبكه هاي کنترل در سيستمهاي قدرت

1390

The Effect of Time-Based Demand Response Program
on LDC and Reliability of Power System

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله
مقاله
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شماره
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840

فرزانه

قائمي

841

عليرضا

قدس

دانشگاه علم و صنعت ايران

842

عليرضا

قدس

دانشگاه علم و صنعت ايران

ارائه راه حل هايي براي بهبود قابليت اطمينان و تاثير متقابل آن بر نرخ وقوع
کاهش ولتاژ ( )Voltage Sagدر شبكه توزيع

843

عليرضا

قدس

شرکت مشانير  ،دانشگاه علم و
صنعت ايران

ارائه راهحلهايي براي بهبود قابليتاطمينان و تاثير متقابل آن بر نرخ وقوع
کاهش ولتاژ()Voltage Sagدرشبكه توز?ع

1387

844

مينا

قديري پور

دانشگاه آزاد دزفول

A comparison of methods for aging modeling in
reliability evaluation of power distribution systems

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

845

نورالدين

قديمي

دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل

A new multiobjective allocator of capacitor banks and
distributed generations using a new investigated
differential evolution

2013

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

846

نورالدين

قديمي

دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل

An analytical methodology for assessment of smart
monitoring impact on future electric power distribution
system reliability

2014

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

847

حبيب

قراگوزلو

دانشجوي مقطع دکتري برق -
قدرت دانشگاه تربيت مدرس

ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي فشار قوي در سيستمهاي قدرت

1384

هشتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي
برق

مقاله

848

حبيب

قراگوزلو

پژوهشگاه نيرو

بررسي سيستم کدگذاري عملكرد واحدهاي توليد در مراجع مختلف و
مقايسه آنها با سيستم ايران جهت ثبت حوادث نيروگاه ها

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

849

حبيب

قراگوزلو

دانشگاه تربيت مدرس

بررسي طرح هاي توسعه شبكه انتقال کشور از ديدگاه قابليت اطمينان شبكه

1384

هشتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي
برق

مقاله

850

حبيب

قراگوزلو

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
جنوب

برنامه ريزي توليد در برق منطقه اي فارس بر اساس معيارهاي قابليت
اطمينان

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران

مدل سازي و تعيين اثر منابع توليد پراکنده بر هزينه خاموشي مشترکين در
شبكه توزيع بندرعباس

1390

بررسي قابليت اطمينان شبكه توزيع يک شهر و ارائه راه حل هايي براي
بهبود آن

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله
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سال

شماره

نام نویسنده

851

حبيب

قراگوزلو

852

حبيب

قراگوزلو

دانشگاه تربيت مدرس ايران

853

حبيب

قراگوزلو

شرکت مديريت شبكه برق ايران

روند انتخاب طرح هاي بهينه شبكه هاي توليد ،انتقال و فوق توزيع با در نظر
گرفتن مالحظات قابليت اطمينان

854

حبيب

قراگوزلو

دانشگاه تربيت مدرس

مطالعه قابليت اطمينان شبكه توزيع يزد و روشهاي پيشنهادي بهبود آن

1389

855

حبيب اله

قراگوزلو

دانشگاه تربيت مدرس

A new reduction method for reliability assessment of
bulk electric power systems

2006

European Transaction on
Power Systems

856

حبيب

قراگوزلو

دانشگاه صنعتي شريف

A New Reduction Method for Reliability Assessment of
Bulk Electric Power Systems

2006

ETEP

ژورنال

857

گئورگ

قره پتيان

دانشكده مهندسي برق  -دانشگاه
صنعتي اميرکبير

ارزيابي و مقايسة طرحهاي مختلف شبكة مصرف داخلي نيروگاههاي بخار از
ديدگاه شاخص قابليت اطمينان

1381

هفدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

858

گئورگ

قره پتيان

دانشگاه صنعتي اميرکبير

تاثير  TCSCبرريسک ناپايداري گذراي نيروگاه

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

859

گئورگ

قره پتيان

دانشكده مهندسي بر ق -دانشگاه
صنعتي اميرکبير-پژوهشكده بهره
برداري ايم

اثر منابع توليد پراکنده بر قابليت اطمينان فيدرهاي پربار شبكه توزيع
بندرعباس

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

860

گئورگ

قره پتيان

پژوهشكده بهره برداري ايمن
شبكه -دانشگاه صنعتي اميرکبير

ارائه يک روش ساده جهت تعيين ظرفيت بهينه رزرودر شبكه هاي تجديد
ساختار يافته

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

861

گئورگ

قره پتيان

دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي
تكنيک تهران)

طراحي نيروگاه انرژيهاي تجديدپذير مستقل با بكارگيري الگوريتم
بهينهسازي رقابت استعماري

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

862

گئورگ

قره پتيان

دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران

مدل سازي و تعيين اثر منابع توليد پراکنده بر هزينه خاموشي مشترکين در
شبكه توزيع بندرعباس

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه تربيت مدرس ايران

ارائه الگوريتمي مناسب جهت برنامه ريزي سيستم هاي قدرت بر حسب
شاخص هاي قابليت اطمينان

1385

ارائهساختاري مناسب جهت مطالعات قابليت اطمينان در سيستم قدرت
ايران

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
ژورنال

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله
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نام خانوادگی

شماره

نام نویسنده

863

ه.

قروي آهنگر

864

عليرضا

قشقاوي

دانشكده برق و کامپيوتر ،دانشگاه
تهران

865

بابک

قلي زاد

شرکت سرمايه گذاري کارکنان
صنعت برق درمنطقه زنجان -
قزوين

بررسي و بهبود قابليت اطمينان در شبكه توزيع شهرهاي زنجان و قزوين با
استفاده از نرم افزار DIgSILENT

1383

866

فرامرز

قليچي

شرکت مهندسين مشاور موننكو
ايران

کاربرد هاديهاي پرظرفيت در افزايش ظرفيت خطوط انتقالو تاثير آن در
بهبود قابليت اطمينان شبكه

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

867

ابراهيم

قندهاري

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني
شهر

تجديد آرايش چند هدفه شبكههاي توزيع با احتساب رفتار غيرخطي بارها

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

868

مالک

قنواتي

کارشناس ارشد رله هاي حفاظتي
شرکت بهره برداري نفت و گاز
مارون  ،ايران

روشي جديد براي بهبود و ارتقاء تجهيزات حفاظتي با استفاده از يک مدل
قابليت اطمينان

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

869

رجبي

قهنويه

شريف

UPFC for Enhancing Power System Reliability

2010

IEEE

ژورنال

870

محمدامين

کاشيها

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

سال

محل انتشار

نوع سند

Economic and reliable design of a hybrid PV-wind-fuel
cell energy system using differential evolutionary
algorithm

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

بررسي روند تغييرات بار شبكه سراسري برق ايران

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نهمين کنفرانس سراسري شبكه هاي
توزيع نيروي برق

مقاله

مقاله

انتشار

گروه مخابرات پژوهشكده کنترل
ومديريت شبكه -پژوهشگاه نيرو
ايران

مدل سازي امنيت وقابليت اطمينان درسامانه حفاظت ازراه دور

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

871

سيدمحمد

کاظم زاده

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري-
پژوهشگاه مواد و انرژي

افزايش سرعت قطع خطا درپست هاي برق فشار قوي با نانوکليد هاي
الكترونيكي

1391

اولين کنفرانس ملي نانوالكترونيک
ايران

مقاله

872

احمد

کاظمي

دانشگاه علم و صنعت ايران

تاثير خازن سري کنترل شده با تريستور بر روي افزايش قابليت اطمينان
سيستم قدرت

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

873

احمد

کاظمي

دانشگاه علم و صنعت ايران

تاثير خازن سري کنترل شده با تريستور بر روي افزايش قابليت اطمينان
سيستم قدرت

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله
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سال

شماره

نام نویسنده

874

مصطفي

کاظمي

875

مصطفي

کاظمي

876

احد

کاظمي

877

احد

کاظمي

علم و صنعت

878

حسين

کاظمي کارگر

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

879

حسين

کاظمي کارگر

880

حسين

کاظمي کارگر

دانشگاه شهيدبهشتي تهران

881

حسين

کاظمي کارگر

دانشگاه شهيد بهشتي

تعيين تعداد و مكان بهينه ريكلوزرها در يک فيدر شعاعي نمونه از شبكه
توزيع تهران پارسبر اساس شاخصهاي قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم
بهينه سازي ازدحام ذرات گسسته

1391

882

حسين

کاظمي کارگر

دانشگاه شهيد بهشتي

نمونه مقاله مكان يابي بهينه ريكلوزرها در شبكه توزيع در حضور توليدات
پراکنده با درنظر گرفتن عدم قطعيت توليد و آناليز حساسيت شبكه

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

883

مهرانگيز

کافي

برق منطقه اي هرمزگان

استفاده از مفهوم حساسيت الكتريكي بمنظور بهبود پرفيل ولتاژ

1387

چهاردهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

884

جواد

کافي کندري

دانشجويان کارشناسي ارشد

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توليددرحضورمزارع بادي و سيستم هاي
ذخيره ساز انرژي

1392

سومين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

885

غالمرضا

کامياب

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
تهران و واحد گناباد

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال بمنظور برقراري معامالت بازار برق و تامين
قابليت اطمينان N-1

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

ژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

توسعه الگوريتم جايابي سكسيونرهاي معموال باز و بسته در شبكه هاي فشار
متوسط توزيع ايران با تبديل بار خطي به بار نقطه اي

1391

پژوهشگاه نيرو

محاسبه ي قابليت اطمينان پستهاي فوق توزيع با در نظر گرفتن ظرفيت
ترانسفورماتور پست و مانور بخش شعاعي

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

Application of Differential Evolution Algorithm to
Design a Hydrogen-based Wind/PV Plant Considering
Reliability Indices

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

Composite System Reliability Assessment Incorporating
an Interline Power-Flow Controller

2008

IEEE

ژورنال

بهينه سازي استفاده ازنيروگاههاي هيبريدي فتوولتائيک و بادي به همراه
سيستم ذخيره باتري با استفاده از تكنيک قابليت اطمينان LPSP

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

پتانسيل سنجي و طراحي بهينه نيروگاه بادي بر پايه ذخيره سازي هيدروژن
جهت تأمين برق مورد نياز ايستگاه پمپاژ آب سايت مشكينشهر

1391

نخستين کنفرانس انرژي بادي ايران

مقاله

تاثير انرژي بادي به همراه منابع خورشيدي و ديزلي بر قابليت اطمينان
سيستمهاي قدرت ترکيبي

1391

نخستين کنفرانس انرژي بادي ايران

مقاله

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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شماره
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886

غالمرضا

کامياب

887

غالمرضا

کامياب

دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد

888

داود

کاهه

دانشگاه صنعتي شريف

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي بهم پيوسته با استفاده از مدل سالمت
عمومي سيستم

889

خسرو

کبيري

دانشگاه صنعتي شريف دانشكده برق

استفاده از اعداد فازي در محاسبه قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع

1376

890

يحيي

کبيري رناني

دانشگاه صنعتي اميرکبير

بهينه سازي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با کمک حلقههاي داخلي

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

891

حسين

کرد

دانشگاه زنجان

An Integrated Hybrid Power Supply for Off-Grid
Applications Fed by Wind/Photovoltaic/Fuel Cell Energy
Systems

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

892

آرش

کردي

مديرعامل شرکت برق منطقه اي
باختر

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي توزيع در محيط تجديد ساختار شده

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

893

احسان

کرمانشاهي

پژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

ارائه يک الگوريتم کاربردي براي جايابي سكسيونر در شبكههاي فشار
متوسط توزيع ايران

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

894

احسان

کرمانشاهي

پژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

ارائه يک الگوريتم کاربردي براي جايابي نقاط مانور در شبكههاي فشار
متوسط توزيع ايران

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

895

قاسم

کرمي

شرکت موج نيرو

پيشنهاد روشي جديد براي مكان يابي مراکز کنترل و ديسپاچينگ توزيع
()DCC

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

896

مرضيه

کرمي

پژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

ارائه يک الگوريتم کاربردي براي جايابي سكسيونر در شبكههاي فشار
متوسط توزيع ايران

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

897

مرضيه

کرمي

پژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

ارائه يک الگوريتم کاربردي براي جايابي نقاط مانور در شبكههاي فشار
متوسط توزيع ايران

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاد  -واحد گناباد وعلوم و
تحقيقات تهران

جايگذاري بهينه وسايل سوئيچينگ در سيستمهاي توزيع شعاعي با استفاده
از برنامه ريزي غيرخطي با متغيرهاي دودوئي

1382

مكا نيابي بهينه نصب ريكلوزر در يک فيدر شعاعي فشار متوسط

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

1384

سيزدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

دوازدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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سال

شماره

نام نویسنده

898

مرضيه

کرمي

899

قاسم

کرمي

پژوهشگاه نيرو ـ گروه ديسپاچينگ
و تله متري ايران

900

قاسم

کرمي

مديريت شرکت موج نيرو

مكان يابي پايانه هاي راه دور ( )RTUبه روش تصحيح شاخص قابليت
اطمينان  SAIDIاز طريق الگوريتم تصميم گيري سلسله مراتبي ()AHP

901

محمد

کرمي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا

مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان نيروگاه بخار

1391

902

شهرام

کريمي

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي
صنعت آب و برق غرب

بررسي و مقايسه قابليت اطمينان توپولوژ يهاي مختلف فيلتر اکتيو موازي

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

903

سعيد

کريمي

دانشگاه صنعتي شريف

برنامه ريزي سيستم توليد با وجود نيروگاه هاي بادي

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

904

شهرام

کريمي

استاديارمجتمع عالي اموزشي و
پژوهشي غرب کرمانشاه

تاثيرسيستم فتوولتائيک درعملكردشبكه توزيع درحضوربارمسكوني

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

905

ابراهيم

کريمي

شرکت برق منطقه اي اصفهان

نقش تعميرات پيشگيرانه در بهبود شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه هاي
توزيع نيروي برق

1388

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

906

علي

کريمي ورکاني

دانشجوي کارشناسي ارشد قدرت
دانشگاه تهران

ارزيابي مديريت سمت تقاضا بر روي قابليت اطمينان سيستم قدرت با نرم
افزار DIgSILENT

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

907

حسين

کشاورزي

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع استان لرستان با استفاده ازنرم افزار
 DIgSILENTو بررسي تاثير اقدامات اصالحي درميزان بهبود قابليت
اطمينان شبكه مذکور

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

908

اسماعيل

کشاورزي

روشي نوين براي تجديد آرايش چند منظوره ي سيستم توزيع با استفاده از
الگوريتم اجتماع پرندگان باينري

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

ژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

توسعه الگوريتم جايابي سكسيونرهاي معموال باز و بسته در شبكه هاي فشار
متوسط توزيع ايران با تبديل بار خطي به بار نقطه اي

1391

روش سريع يافتن محل پست هاي کليدي فشار متوسط جهت نصب RTU

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

چهارمين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله
مقاله

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و
تحقيقات،گروه برق و الكترونيک،
فارس ،ايران

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

909

محسن

کفاشيان نائيني

910

محسن

کالنتر

دانشگاه علم و صنعت ايران

911

محسن

کالنتر

دانشگاه علم و صنعت تهران

912

محسن

کالنتر

913

احمد

کندي

شرکت مديريت توليد برق شازند
 CMکارشناس کنترل و ابزاردقيق -
تكنسين مسئول اداره

914

ساناز

کوزه کناني

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مشهد

جايابي بهينه کليدهاي اتوماسيون در شبكه هاي فشار متوسط توزيع برق

915

ساناز

کوزه کناني

کارشناسي مهندسي برق قدرت

مكانيابي بهينه کليدهاي اتوماسيون درشبكه هاي فشارمتوسط توزيع برق با
استفاده ازالگوريتم ايمني

1391

916

رضا

کوسه لر

دانشگاه صنعتي امير کبير ايران

روشي نو در انتخاب بهينه اندازه و تعداد توربينهاي بادي و باتريها در يک
سيستم بادي جدا از شبكه

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

917

رضا

کي

دانشكده برق و کامپيوتر دانشگاه
سمنان

بررسي اثرات نصب  TCSCدر شبكه برق استان سمنان

1390

سومين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

918

رضا

کي پور

دانشكده مهندسي برق وکامپيوتر-
دانشگاه سمنان  -ايران

ارزيابي قابليت اطمينال درپست هاي اتوماسيون بادرنظرگرفتن تجهيزات
مازاد

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

919

رضا

کي پور

دانشگاه تربيت مدرس دانشكده فني
مهندسي بخش برق

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي انتقال درحضور ادوات FACTS

1382

يازدهمين کنفرانس مهندسي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

کارشناس نگهداري و تعميرات
شرکت سايپا

تاثير اجراي ع مليات نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان برافزايش
ايمني در پستهاي برق شرکت سايپا

1389

تحليل قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع در حضور واحدهاي توليد
پراکنده

1385

چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

جايابي بهينه ريكلوزرها در شبكه توزيع جهت کاهش انرژي توزيع نشده با
استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

Application of Differential Evolution Algorithm to
Design a Hydrogen-based Wind/PV Plant Considering
Reliability Indices

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

افزايش قابليت اطمينان و پايداري ديزل ژنراتورهاي اضطراري نيروگاه
حرارتي شازند به کمک تكنيكهاي

1389

سومين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

1391

چهارمين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

نخستين کنفرانس نگهداري و تعميرات
يكپارچه

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

920

رضا

کي پور

921

فرشيد

کي نيا

هيات علمي دانشگاه تحصيالت
تكميلي کرمان

922

محسن

کيا

دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور-
شرکت موج نيرو

پيشنهاد روشي جديد براي مكان يابي مراکز کنترل و ديسپاچينگ توزيع
()DCC

923

نيما

کيا

شرکت توزيع نيروي برق غرب
استان تهران -کرج

پيشنهاد روشي جديد براي مكان يابي مراکز کنترل و ديسپاچينگ توزيع
()DCC

1391

924

فرهاد

کياني نسب

شرکت توزيع برق استان اصفهان

ارائه روشهاي حذف وکاهش انواع عدم تعادل بار شبكه و محاسبات تنظيم بار
اصولي و فني شبكه

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

925

شهرام

کيخائي

شرکت توزيع نيروي برق خراسان
رضويايران

ارزيابي اقتصادي اتوماسيون شبكه هاي توزيع

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

926

مصطفي

کاظمي

پژوهشگاه نيرو

ارائه الگوريتم مناسب جهت ارتقاي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع به
کمک تحليل حساسيت

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

927

مصطفي

کاظمي

پژوهشگاه نيرو

مطالعه تاثير خطاي کليدهاي شبكه توزيع بر محاسبه قابليت اطمينان
شبكه¬هاي توزيع

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

928

شهرام

کاظمي

دانشگاه صنعتي شريف

Impacts of Fault Diagnosis Schemes on Distribution
System Reliability

2012

IEEE

ژورنال

929

شهاب الدين

کامياب

شيراز

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه تربيت مدرس

روشي جديد در ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي انتقال با استفاده از
منحني هاي تداومي بار

1381

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه عصبي
 Cascadeو شاخص هاي پيشنهادي

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

هفدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
مقاله

Performance evaluating of the AP1000 passive safety
systems for mitigation of small break loss of coolant
accident using risk assessment tool-II software

2012

ELSEVIER

ژورنال

930

عبداهلل

کاووسي

صنعتي شيراز

Optimal Distribution Feeder Reconfiguration for
Reliability Improvement Considering Uncertainty

2013

IEEE

ژورنال

931

مازيار

کريمي

پژوهشگاه نيرو

ارائه الگوريتم مناسب جهت ارتقاي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع به
کمک تحليل حساسيت

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
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شماره

نام نویسنده

932

مازيار

کريمي

933

مازيار

کريمي

پژوهشگاه نيرو

934

آيدا

کريمي

آزاد قزوين

A bi-objective model to optimize reliability and cost of
system with a choice of redundancy strategies

935

محمدباقر

کوپايي

دانشگاه تهران

زمانبندي تعميرات واحدهاي نيروگاهي به کمک تئوري بازيها با در نظر
گرفتن قابليت اطمينان و عدم قطعيت بار

1388

936

هومن

گدري

دانشگاه آزاد اسالمي واحد انار گروه
برق

جايابي بهينه پستهاي توزيع برق به منظور افزايش قابليت اطمينان با
استفاده از الگوريتم HPSO

1390

چهارمين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

937

ياسر

گريواني

ارزيابي عملكرد ،قابليت اطمينان و ريسک در طرح حفاظتي سيستم f

1385

اولين کنفرانس تخصصي حفاظت و
کنترل

مقاله

938

حامد

گل زاده

دانشكده مهندسي برق  -دانشگاه
صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

بررسي اثر قراردادهاي خريد و فروش برق بين کشورهاي همسايه در
شاخصهاي قابليت اطمينان

1386

يست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

939

حميدرضا

گلپايگاني

دانشگاه علوم و تحقيقات واحد
کرمانشاه

جايابي توليدات پراکنده توسط الگوريتم هوشمندACSو مبتني بر افزايش
قابليت اطمينان شبكه توزيع انرژي الكتريكي

1391

پانزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

940

محمود

گلشن خواص

شرکت پايدار رسانا

زمان سنجي عمليات بهره برداري و رفع خاموشي ها

1388

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

941

گلكار

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين
توسي

RELIABILITY IMPROVEMENT AND LOSS REDUCTION OF
DISTRIBUTION SYSTEM WITH DISTRIBUTED
GENERATION

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

942

گلمحمدي

دانشگاه بيرجند

Generating Unit Maintenance Scheduling in Power
Market Based on Fairness and Competition

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

گلنبي

شريف

Simulation of an optical sensing system for automatic
object tracking

2002

ELSEVIER

ژورنال

943

حسين

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

پژوهشگاه نيرو

مطالعه تاثير خطاي کليدهاي شبكه توزيع بر محاسبه قابليت اطمينان
شبكه¬هاي توزيع

1392

محاسبه ي قابليت اطمينان پستهاي فوق توزيع با در نظر گرفتن ظرفيت
ترانسفورماتور پست و مانور بخش شعاعي

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

2012

ELSEVIER

ژورنال

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله
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شماره

نام نویسنده

944

مجيد

گندمكار

945

مجيد

گندمكار

گروه برق ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ساوه

946

علي

گودرزي v

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
گيالن

بررسي معايب ترانسفورماتورهاي توزيع و کاهش نرخ خرابي با تعميرات و
نگهداري و طراحي MAINTENANCE EQUIPMENT CARD

947

علي

گودرزي املشي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات گيالن

قابليت اطمينان و دسترسپذيري انواع سيستمهاي رانش الكتريكي

1392

948

محمدرضا

گيوه اي

گروه تحقيقات شرکت موج نيرو

پيشنهاد روشي جديد براي مكان يابي مراکز کنترل و ديسپاچينگ توزيع
()DCC

1391

949

حميد

لساني

آزمايشگاه پژوهشي سيستم و
ماشين ،دانشكده مهندسي برق و
کامپيوتر پرديس

ارزيابي قابليت اطمينان انسان نسبت به سيستم اتوماسيون در بهره برداري و
ديسپاچينگ سيستم قدرت

1388

950

حميد

لساني

دانشگاه تهران

نگرشي نوين بر مكان يابي چند هدفه واحدهاي اندازه گيري فازور در حضور
اندازه گيرهاي غيرسنكرون با توجه به ارزش واقعي تخمين حالت در سيستم
هاي قدرت

1390

951

حميد

لساني

دانشگاه تهران

کان يابي واحدهاي اندازه گيري فازور در شبكه هاي بزرگ مقياس با استفاده
از الگوريتم ژنتيک و نظريه گراف مبتني بر ارزش مشاهد هپذيري در شرايط
نايقيني

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

952

حميد

لساني

تهران

Fault Indicator Deployment in Distribution Systems
Considering Available Control and Protection Devices: A
Multi-Objective Formulation Approach

2014

IEEE

ژورنال

953

سعيد

لطفي ترازويي

دانشگاه محقق اردبيلي

تاثير انرژي بادي به همراه منابع خورشيدي و ديزلي بر قابليت اطمينان
سيستمهاي قدرت ترکيبي

1391

نخستين کنفرانس انرژي بادي ايران

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

استاديار دانشگاه ازادساوه

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع استان لرستان با استفاده ازنرم افزار
 DIgSILENTو بررسي تاثير اقدامات اصالحي درميزان بهبود قابليت
اطمينان شبكه مذکور

1389

آلترناتيوهاي بهبود قابليت اطمينان شبكه توزيع برق در جهت کاهش با
مطالعه موردي درشرکت توزيع برق شهرستان کرمان ENS

1389

دومين کنفرانس سراسري اصالح الگوي
مصرف انرژي الكتريكي

1392

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در
مهندسي برق

مقاله

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

دومين کنفرانس ملي مهندسي برق

مقاله

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

مقاله
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شماره

نام نویسنده

954

غالمرضا

لطيف شبگاهي

955

محمدامين

لطيفي

تربيت مدرس

نویسنده

سال

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه صنعت آب و برق
شهيدعباسپورتهران

ارائه يک روش جديد مبتني برافزونگي مسير و افزونگي داده ها درشبكه هاي
توري با بافر محدود جهت بهبود قابليت اطمينان داده

1391

انتشار

محل انتشار

نوع سند

پانزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

An integrated model for generation maintenance
coordination in a restructured power system involving
gas network constraints and uncertainties

2013

ELSEVIER

ژورنال

956

محمدحسين

لعله ئي

دانشكده مهندسي برق  -دانشگاه
صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

بررسي اثر قراردادهاي خريد و فروش برق بين کشورهاي همسايه در
شاخصهاي قابليت اطمينان

1386

يست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

957

محمدمظفري

لقا

دانشگاه آزاداسالمي واحدکرمان

ارزيابي عدم قطعيت پست هاي توزيع هوايي با استفاده ازروش منطق فازي
برقابليت اطمينان شبكه برق شهرکرمان

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

958

متي

لهتونن

دانشگاهAaltoهلسينكي ،فنالند

يک روش گزينش کليدهاي قدرت جهت پياده سازي سيستم پايش بر خط

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

959

کارو

لوکس

آزمايشگاه پژوهشي سيستم و
ماشين ،دانشكده مهندسي برق و
کامپيوتر پرديس

960

خليل

ارزيابي قابليت اطمينان انسان نسبت به سيستم اتوماسيون در بهره برداري و
ديسپاچينگ سيستم قدرت

1388

دومين کنفرانس ملي مهندسي برق

مقاله

مافي نژاد

_

ارائه يک سوئيچ جديد  MEMSبه منظورکاهش اثرخودتحريكي و
چسبندگي

1391

بيستمين کنفرانس مهندسي برق ايران

مقاله

مجتهد زاده

دانشگاه آزاد تبريز

IMPROVE DISTRIBUTION SYSTEM RELIABILITY AND
EFFICIENCY USING SMART GRID TECHNOLOGIES

1389

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

مقاله

962

سيد

محسن حسيني

شرکت مديريت توليد برق هرمزگان
(نيروگاه بندرعباس)

قابليت اطمينان توصيفي در نيروگا هها

1383

پنجمين همايش کيفيت و بهره وري
در صنعت برق

مقاله

963

محسن

محسني

برق منطقه اي خراسان

کاربرد  RCMدر سيستمهاي قدرت و بكارگيري  AHPدر اولويت بندي
تجهيزات

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

964

ليال

محسني

برق منطقه اي خراسان

کاربرد  RCMدر سيستمهاي قدرت و بكارگيري  AHPدر اولويت بندي
تجهيزات

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

965

سيدعلي

محمد جواديان

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ساوه

تغيير آرايش شبكه هاي توزيعبه منظور استفاده بهينه از منابع توليد پراکنده

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي

مقاله

961
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شماره

نام نویسنده

نام خانوادگی
نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

برق
966

سيدعلي

محمد جواديان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اسالمشهر

طرحي نوين براي تغيير آرايش و حفاظت شبكه هاي توزيع داراي منابع
توليد پراکنده با استفاده از شبكه هاي عصبي MLP

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

967

علي

محمد رنجبر

دانشگاه صنعتي شريف تهران

تأثير توليدات پراکنده بر قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت الكتريكي

1383

نوزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

968

علي

محمد رنجبر

دانشكده مهندسي برق ،دانشگاه
صنعتي شريف

آثار تجديد ساختار صنعت برق بر کيفيت و قابليت اطمينان تأمين انرژي
الكتريكي

1384

پنجمين همايش ملي انرژي

مقاله

969

ليلي

محمدخانلي

دانشگاه تبريز

بكارگيري توپولوژي سلسله مراتبي در سيستم مديريت منابع :افزايش قابليت
اطمينان سرويس رايانش مشبک

1387

دومين همايش ملي مهندسي برق،
کامپيوتر و فناوري اطالعات

مقاله

970

محسن

محمدزاده

تربيت مدرس

Bayesian estimation of overhead lines failure rate in
electrical distribution systems

2014

ELSEVIER

ژورنال

971

سيد

محمدصادق غياثي

FALSE

بهينه سازي طراحي و ظرفيت پستهاي شبكه توزيع با درنظرگيري ارزش بار
از دست رفته در محاسبات قابليت اطمينان

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1387

شانزدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

ژورنال

972

ميثم

محمدطاهري

دانشگاه زنجان

973

بابک

محمدي

شرکت توزيع نيروي برق استان
زنجان

محاسبه پارامترهاي قابليت اطمينان در سطح توليد با استفاده از الگوريم
PSO
ارزيابي تأثير اتصال هادي هاي نول درکاهش تلفات شبكه هاي توزيع مجاور
و دو مداره

974

فاضل

محمدي

دانشگاه گيالن

Reliability Assessment of Variable Capacitor Banks in
Great Consumers Using MATLAB

1392

975

محسن

محمدي

دانشگاه پيام نور

A new multiobjective allocator of capacitor banks and
distributed generations using a new investigated
differential evolution

2013

European Transaction on
Power Systems

976

مرتضي

محمدي اردهالي

دانشكده مهندسي بر ق -دانشگاه
صنعتي اميرکبير  -تهران -ايران

اثر منابع توليد پراکنده بر قابليت اطمينان فيدرهاي پربار شبكه توزيع
بندرعباس

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

977

مرتضي

محمدي اردهالي

دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي
تكنيک تهران)

طراحي نيروگاه انرژيهاي تجديدپذير مستقل با بكارگيري الگوريتم
بهينهسازي رقابت استعماري

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

978

مرتضي

محمدي اردهالي

979

حاتم

محمدي کامرا

دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا

980

محسن

محمديان

دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،گروه
برق  ،کرمان  ،ايران

بررسي درجه بندي امنيت خطوط سيستم قدرت در برابر جزيره اي شدن

981

حسين

محمديان

شرکت برق منطقه اي مازندران

تاثير کاهش خاموشي هاي گذرا بر شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه هاي
توزيع انرژي الكتريكي

1380

982

محسن

محمديان

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

مديريت انرژي سيستم هايبريد متشكل از پيل سوختي ،آرايه فوتوولتائيک و
باتري با در نظر گرفتن قابليت اطمينان

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

983

جواد

محمودي

دانشگاه صنعتي شريف

مكان يابي پايانه هاي راه دور ( )RTUبه روش تصحيح شاخص قابليت
اطمينان  SAIDIاز طريق الگوريتم تصميم گيري سلسله مراتبي ()AHP

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

984

هادي

مدقق

شرکت مديريت شبكه برق
ايران()IGMCتهران ،ايران

انتخاب نحوه مناسب خاز نگذاري در شبكه قدرت با مقايسه پروفيل ولتاژو
ارزيابي اقتصادي براساس تلفات و قابليت اطمينان

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

985

هادي

مدقق

شرکت مديريت شبكه برق ايران

روند انتخاب طرح هاي بهينه شبكه هاي توليد ،انتقال و فوق توزيع با در نظر
گرفتن مالحظات قابليت اطمينان

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

986

هادي

مدقق

شرکت برق منطقه اي خراسان

طراحي خط انتقال ،جهت اتصال شبكه خراسان و سيستان  -بلوچستان با
بيشترين قابليت اطمينان

1378

چهاردهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

987

سيد مجيد

مدني

شاهد

2013

ELSEVIER

ژورنال

988

محمدحسن

مديرشانه چي

دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد -
دانشكده مهندسي  -گروه برق

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

989

محمدحسن

مديرشانه چي

دانشگاه فردوسي مشهد

1378

چهاردهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران

مدل سازي و تعيين اثر منابع توليد پراکنده بر هزينه خاموشي مشترکين در
شبكه توزيع بندرعباس

1390

مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان نيروگاه بخار

1391

چهارمين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

شانزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
مقاله

Improved bridge type inrush current limiter for primary
grounded transformers
بررسي راهكارهاي کاهش سطح اتصال کوتاه در شبكه خراسان  85و  90با
درنظرگرفتن قابليت اطمينان
طراحي خط انتقال ،جهت اتصال شبكه خراسان و سيستان  -بلوچستان با
بيشترين قابليت اطمينان

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

990

امين

مرادخاني

991

امين

مرادي

دانشگاه آزادخميني شهر

992

امين

مرادي

دانشگاه آزاد خميني شهر

ارزيابي قابليت اعتمادسيستمهاي توزيع نيرو با بررسي اتفاقات شبكه
فشارمتوسط درمحدوده منطقه برق شميران

993

جالل

مرادي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني
شهر-اصفهان

ارائه برنامه تعميرات پيشگيرانه مبتني بر اصول قابليت اطمينان و دسترسي
براي نيروگاه شهيد منتظري اصفهان

1390

مرادي دالوند

شرکت موننكو

Structural and Operational Optimization of MultiCarrier Energy Systems Considering Reliability
Constraints

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

995

محمد

مرادي

بوعلي سينا همدان

Evaluation economic and reliability issues for an
autonomous independent network of distributed
energy resources

2014

ELSEVIER

ژورنال

996

محمد

مرادي

بوعلي سينا همدان

A hybrid method for simultaneous optimization of DG
capacity and operational strategy in microgrids
considering uncertainty in electricity price forecasting

2014

ELSEVIER

ژورنال

Studding Two Indices of Voltage Stability in Reliability
Constrained Unit Commitment in a Day-ahead Market

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

1386

دوازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

994

نویسنده

997

مرتضوي

998

مرتضوي

999

فرشاد

مرحمتي

مشخصات نویسنده

عنوان سند

تربيت مدرس

Bayesian estimation of overhead lines failure rate in
electrical distribution systems

2014

ارزيابي قابليت اطمينان دسترسي ترانسفورماتور هاي توزيع و ارائه برنامه
تعميرات پيشگيرانه براساس اصول قابليت اطمينان

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

مقاله

شرکت توزيع نيروي برق جنوبشرق
تهران

Different Strategies of Interruptible Load Contracts
Implemented in Reliability Constrained Unit
Commitment
بررسي اثرنصب کابل خودنگهداردربهبودشاخص هاي قابليت اطمينان شبكه
هاي توزيع فشارضعيف هوايي

انتشار

محل انتشار

نوع سند

ELSEVIER

ژورنال
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

1000

زهرا

مروج

1001

فرشيد

مستوفي

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

1002

ف.

مستوفي

دانشگاه آزاد علوم تحقيقات تهران

Feasibility study and optimal reliable design of
renewable hybrid energy system for rural electrification
in Iran

1003

حامد

مسكني

کارشناسي ارشد مهندسي برق
قدرت

مكانيابي بهينه کليدهاي اتوماسيون درشبكه هاي فشارمتوسط توزيع برق با
استفاده ازالگوريتم ايمني

1391

1004

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

ستفاده از مطالعات قابليت اطمينان در طراحي و توسعه شبكه هاي انتقال و
فوق توزيع

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

1005

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

ارائه الگوريتم مناسب جهت ارتقاي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع به
کمک تحليل حساسيت

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1006

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

مطالعه تاثير خطاي کليدهاي شبكه توزيع بر محاسبه قابليت اطمينان
شبكه¬هاي توزيع

1392

بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1007

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

بررسي انتخاب نوع تجهيزات جداساز شبكه هاي توزيع هوايي و تأثيرات آن
بر شاخصهاي قابليتاطمينان

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1008

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

بررسي تاثير تغييرات مدت زمان الزم براي انجام عمليات تعمير و نگهداري
برروي قابليت اطمينان شبكه توزيع

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1009

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

تحليل حوادث شبكه به منظور ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال و
فوق توزيع و تعيين نقاط ضعف آن

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1010

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو – پژوهشكده برق
ايران -تهران

ارائه الگوريتم مناسب براي محاسبه کات ست هاي مينيمم گراف شبكه به
روش افزودن شاخه

1383

دوازدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

1011

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

ارائه الگوريتم نوين محاسبه قابليت اطمينان با مدلسازي نقاط مانور و
عملكرد تجهيزات حفاظتي در شبكه هاي توزيع

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشكده مهندسي برق وکامپيوتر-
دانشگاه سمنان  -ايران

ارزيابي قابليت اطمينال درپست هاي اتوماسيون بادرنظرگرفتن تجهيزات
مازاد

1389

پتانسيل سنجي و طراحي بهينه نيروگاه بادي بر پايه ذخيره سازي هيدروژن
جهت تأمين برق مورد نياز ايستگاه پمپاژ آب سايت مشكينشهر

1391

نخستين کنفرانس انرژي بادي ايران

1391

کنفرانس فناوري شبكه هاي الكتريكي
هوشمند

مقاله

اولين کنفرانس اتوماسيون صنعت برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

1012

نيكي

مسلمي

1013

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

1014

نيكي

مسلمي

ژوهشگاه نيرو  -گروه مطالعات
سيستم

توسعه الگوريتم جايابي سكسيونرهاي معموال باز و بسته در شبكه هاي فشار
متوسط توزيع ايران با تبديل بار خطي به بار نقطه اي

1015

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

يک روش کاربردي سريع براي تعيين کات ست هاي مينيمم در مطالعات
قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال با استفاده از ماتريس اتصاالت شبكه

1386

1016

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

يک روش جديد براي تشخيص ساده و شناسايي سريع جزايردر شبكه هاي
قدرت با استفاده از ماتريس اتصاالت شبكه

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

1017

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

يک الگوريتم سريع و ساده مسيريابي مبتني بر روش رنگآميزي گراف براي
مدلسازي شبكههاي توزيع جهت پيشبيني قابليت اطمينان

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1018

نيكي

مسلمي

پژوهشگاه نيرو

محاسبه ي قابليت اطمينان پستهاي فوق توزيع با در نظر گرفتن ظرفيت
ترانسفورماتور پست و مانور بخش شعاعي

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1019

محمداحسان

مسيبيان

دانشكده مهندسي برق وکامپيوتر-
پرديس دانشكده فني دانشگاه تهران
 -ايران

ارائه يک روش ترکيبي براي مدلسازي نيروگاه بادي درارزيابي قابليت
اطمينان سيستم هاي قدرت

1389

بيست وپنحمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1020

سيد

مصطفي علمي

مؤسسه آموزش عالي پاسارگاد
شيراز

مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان نيروگاه بخار

1391

چهارمين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

1021

سعيد

مصلح پور

هارتفورد

Economical load distribution in power networks that
include hybrid solar power plants

2008

ELSEVIER

ژورنال

مصيبيان

دانشگاه تهران

RELIABILITY ANALYSIS OF WIND ENERGY IN ELECTRIC
POWER SYSTEMS

1389

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

مقاله

مظفري

دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم
تحقيقات تهران

مكانيابي همزمان سكسيونر ها و کليدهاي مانور در حضور نشانگرهاي خطادر
شبكه توزيع با در نظر گرفتن شاخص هاي قابليت اطمينان مبتني بر

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1022
1023

بابک

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

پژوهشگاه نيرو – گروه مطالعات
سيستم

ارائه روش مناسب جهت ثبت حوادث و اتفاقات شبكه به منظور کاربرد در
مطالعات قابليت اطمينان

1391

ارائه روشي مناسب جهت مدلسازي المانهاي حفاظتي براي محاسبه
انديسهاي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال برق

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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شماره

نام نویسنده

نام خانوادگی
نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

الگوريتم ژنتيک

1024

مهدي

مظفري لقا

گروه برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ساوه

بررسي افزايش قابليت اطمينان در شبكه توزيع با استفاده از نرم افزار
 CymeDISTمطالعه موردي در شرکت توزيع نيروي برق شهرستان کرمان

1389

اولين همايش منطقه اي مهندسي برق

مقاله

1025

مهدي

مظفري لقا

گروه برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ساوه

بررسي فيدرهاي شبكه توزيع برق در جهت بهينه سازي برنامه ريزي
تعميرات پيشگيرانه

1390

سومين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

1026

مهدي

مظفري لقا

گروه برق ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ساوه

آلترناتيوهاي بهبود قابليت اطمينان شبكه توزيع برق در جهت کاهش با
مطالعه موردي درشرکت توزيع برق شهرستان کرمان ENS

1389

دومين کنفرانس سراسري اصالح الگوي
مصرف انرژي الكتريكي

مقاله

1027

مهدي

مظفري لقا

دانشگاه آزاداسالمي واحدانار

ارزيابي عدم قطعيت پست هاي توزيع هوايي با استفاده ازروش منطق فازي
برقابليت اطمينان شبكه برق شهرکرمان

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

1028

کاظم

مظلومي

دانشگاه اميرکبير

ارزيابي عملكرد ،قابليت اطمينان و ريسک در طرح حفاظتي سيستم f

1385

اولين کنفرانس تخصصي حفاظت و
کنترل

مقاله

1029

کاظم

مظلومي

دانشگاه زنجان

جايابي بهينه توليدات پراکنده در شبكه هاي توزيع براي بهبود قابليت
اطمينان به کمک الگوريتم قورباغه

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

1030

کاظم

مظلومي

دانشگاه زنجان

سرمايه گذاري بهينه درراستاي کاهش نرخ بروز خطا به منظور افزايش
قابليت اطمينان درسيستم هاي توزيع

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1031

مهدي

مظهري

دانشگاه تهران ،پرديس
دانشكدههاي فني

ويكردي جديد بر مكانيابي چندهدفه بانكهاي خازني در شبكه توزيع
تجديدساختارشده با در نظر گرفتن قابليت اطمينان مطلوب مشترکين
مبتني بر اتوماتاي يادگير

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1032

سيدمهدي

مظهري

دانشگاه صنعتي اميرکبير

کان يابي واحدهاي اندازه گيري فازور در شبكه هاي بزرگ مقياس با استفاده
از الگوريتم ژنتيک و نظريه گراف مبتني بر ارزش مشاهد هپذيري در شرايط
نايقيني

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1033

سيد مهدي

مظهري

تهران

Fault Indicator Deployment in Distribution Systems
Considering Available Control and Protection Devices: A
Multi-Objective Formulation Approach

2014

IEEE

ژورنال
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

1034

امين

معاضدي

1035

ايلدار

معتمدي

شرکت توانير – معاونت هماهنگي و
توليد

1036

داريوش

معدنيان

شرکت منيران

ارزيابي دقيق بهره وري ازنشانگرهاي خطا

1037

حسين

معرفي

دانشكده مهندسي بر ق -دانشگاه
صنعتي اميرکبير  -تهران -ايران

اثر منابع توليد پراکنده بر قابليت اطمينان فيدرهاي پربار شبكه توزيع
بندرعباس

1390

1038

حسين

معرفي

دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران

مدل سازي و تعيين اثر منابع توليد پراکنده بر هزينه خاموشي مشترکين در
شبكه توزيع بندرعباس

1390

1039

امين

معصوم زاده

دانشجوي دکتري مهندسي
سيستمهاي انرژي

مدل نوين در تعيين زمان تعمير برنامه ريزي شده يک واحد توليد پراکنده
خصوصي موتورگازي همراه با معرفي تابع جديد پيوسته هزينه احتمالي
خرابي

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

1040

حامد

معظمي گودرزي

دانشگاه علم و صنعت تهران

جايابي بهينه ريكلوزرها در شبكه توزيع جهت کاهش انرژي توزيع نشده با
استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1041

معين

معيني اقطاعي

دانشگاه صنعتي شريف

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم مرکب توليد و انتقال با استفاده از روش
شبيه سازي مونت کارلو هوشمند

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

1042

معين

معيني اقطاعي

دانشگاه صنعتي شريف

شناسايي تجهيزات و قطعات مشكل ساز شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي با
اناليز قابليت اطمينان

1389

نخستين کنفرانس نگهداري و تعميرات
يكپارچه

مقاله

1043

ندا

مغربي

دانشگاه آزاداسالمي واحدعلوم
تحقيقات کرمانشاه

تاثيرسيستم فتوولتائيک درعملكردشبكه توزيع درحضوربارمسكوني

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

1044

سيدمسعود

مقدسي تفرشي

دانشكده برق دانشگاه صنعتي
خواجه نصير الدين طوسي

سايزبندي بهينه ميكروشبكه با استفاده از الگورتيم اجتماع ذرات با در نظر
گرفتن عدم قطعيت انرژي باد

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت مشانير

تحليل علل وقوع يک حادثه در نيروگاه منتظرقائم و ارائه راه حل جهت
پيشگيري از حوادث مشابه

1380

محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان درسيستم انتقال و فوق توزيع شبكه
برق ايران ومقايسه آن با ساير کشورها

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

1386

دوازدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

شانزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

1045

ايمان

ملک سعيدي

1046

معين

منبع چي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
جنوب

1047

معين

منبع چي

دانشگاه آزاد اسالمي  -واحدتهران

زمانبندي تعميرات واحدهاي نيروگاهي به کمک تئوري بازيها با در نظر
گرفتن قابليت اطمينان و عدم قطعيت بار

1048

حسن

منصف

دانشكده برق و کامپيوتر دانشگاه
تهران

برنامه ريزي توسعه توليد در محيط تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن
قيود قابليت اطمينان

1388

1049

حسن

منصف

دانشكده برق و کامپيوتر دانشگاه
تهران -ايران

برنامهريزي به مدار آمدن واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن قيود امنيت
بر اساس قوانين بازار برق ايران

1388

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

1050

حسن

منصف

دانشيار دانشكده مهندسي برق و
کامپيوتر دانشگاه تهران

روش جديد براي يافتن تعداد و مكان بهينه ادوات حفاظتي در شبكه هاي
توزيع مجهز به توليد پراکنده

1388

چهارمين کنفرانس حفاظت و کنترل
سيستم هاي قدرت

مقاله

1051

حسن

منصف

_

ارائه روشي جديد براي مدلسازي شبكه قابليت اطمينان واحد فتوولتاييک

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1052

حسن

منصف

دانشكده مهندسي برق وکامپيوتر-
پرديس دانشكده فني دانشگاه تهران
 -ايران

ارائه يک روش ترکيبي براي مدلسازي نيروگاه بادي درارزيابي قابليت
اطمينان سيستم هاي قدرت

1389

بيست وپنحمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1053

حسن

منصف

دانشگاه تهران

جايابي بهينه و همزمان منابع توليد پراکنده و ادوات حفاظتي با استفاده از
الگوريتم ژنتيک ( )GAوالگوريتم کلوني مورچگان ()ACS

1389

اولين همايش منطقه اي مهندسي برق

مقاله

1054

حسن

منصف

دانشگاه تهران

تسويه بازار همزمان انرژي و رزرو چرخان در سيستم قدرت تجديد ساختار
يافته بر اساس قابليت اطمينان مطلوب مصرف کنندگان

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1055

حسن

منصف

دانشكدة فني دانشگاه تهران ايران

تخصيص هزينة شبكة انتقال با درنظرگرفتن اهميت ظرفيت خالي خطوط

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

1056

حسن

منصف

دانشكده مهندسي برق و کامپيوتر
دانشگاه تهران

جايابي و ظرفيت يابي بهينه و همزمان منابع توليد پراکنده و ادوات حفاظتي
با استفاده از ترکيب الگوريتم کلوني مورچگان ( )ACSو تحليل سلسله

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه علم و صنعت ايران

A new multiobjective allocator of capacitor banks and
distributed generations using a new investigated
differential evolution

2013

بررسي اثر قابليت اطمينان بر امكان سنجي اقتصادي واحدهاي توليد
همزمان برق و حرارت به کمک شبيه سازي مونت ك ارلو و نظريه بازي ها

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

دوازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

European Transaction on
Power Systems
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شماره

نام نویسنده

نام خانوادگی
نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

سال
انتشار

محل انتشار

نوع سند

مراتبي ()AHP

1057

حسن

منصف

گروه مهندسي برق و کامپيوتر
دانشكدة فني دانشگاه تهران ايران

تخصيص هزينة شبكة انتقال با درنظرگرفتن اهميت ظرفيت خالي خطوط

1384

1058

حسن

منصف

دانشگاه تهران

نگرشي نوين بر مكان يابي چند هدفه واحدهاي اندازه گيري فازور در حضور
اندازه گيرهاي غيرسنكرون با توجه به ارزش واقعي تخمين حالت در سيستم
هاي قدرت

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1059

حسن

منصف

دانشگاه تهران

مالحظاتي در مورد طراحي نيروگاههاي توليد برق کشور به منظور کاهش
آسيبپذيري آنها در شرايط جنگي

1388

دومين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

1060

حسن

منصف

دانشگاه تهران

RELIABILITY ANALYSIS OF WIND ENERGY IN ELECTRIC
POWER SYSTEMS

1389

ششمين کنفرانس بينالمللي مسائل
فني و فيزيكي در مهندسي قدرت

مقاله

1061

حسن

منصف

دانشگاه تهران

Check Reactive Power Pricing in Power systems

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1062

حسن

منصف

دانشگاه تهران

Scheduling of Spinning Reserve Considering Customer
Choice on Reliability

2009

IEEE

ژورنال

1063

سعيد

منصوري

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني
شهر-اصفهان

ارائه برنامه تعميرات پيشگيرانه مبتني بر اصول قابليت اطمينان و دسترسي
براي نيروگاه شهيد منتظري اصفهان

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1064

سيدپرهام

منفرد

شرکت توزيع نيروي برق شيراز

کاربرد مهندسي ارزش در طراحي بهينه شبكه توزيع جهت کاهش تلفات

1388

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

منفرد

دانشگاه الزهرا

Reliability and vulnerability of Power Transmission Grid
in Iran:A Complex Systems Approach

1391

نهمين کنفرانس بين المللي مهندسي
صنايع

مقاله

1066

سيدمهدي

مهايي

شرکت برق منطقه اي آذربايجان

جايابي بهينه آشكارسازهاي خطاي  RTUدار برروي شبكه 20کيلوولت
شرکت توزيع نيروي برق تبريز با ارايه مدل جديد تابع هدف

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1067

سميه

مهدوي جعفري

دانشگاه شهيدباهنرکرمان

ارائه يک روش آزمون توکارانعطاف پذير براي آزمايش تراشه شبكه اي

1392

کنگره ملي مهندسي برق ،کامپيوتر و
فناوري اطالعات

مقاله

1065

يستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
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نام خانوادگی

شماره

نام نویسنده

1068

احسان

مهدوي منش

1069

سيد

مهدي مظهري

دانشگاه تهران

1070

همايون

مهدي نسب

دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

نویسنده

سال

مشخصات نویسنده

عنوان سند

_

ارائه روشي براي تحليل فيدرهاي فشارمتوسط ازنظر قابليت اطمينان و
شناسايي فيدرهاي بحراني و تحليل تعدادي ازفيدرهاي شرکت توزيع برق
شهرستان اصفهان با روش مذکور

1389

نگرشي نوين بر مكان يابي چند هدفه واحدهاي اندازه گيري فازور در حضور
اندازه گيرهاي غيرسنكرون با توجه به ارزش واقعي تخمين حالت در سيستم
هاي قدرت

1390

انتشار

محل انتشار

نوع سند

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

مطالعه فني-اقتصادي توسعه يک فيدر خط در يكي از خطوط فوق توزيع
تحت پوشش شرکت برق منطقه اي يزد با استفاده از آناليز قابليت اطمينان
نرم افزار Digsilentطبقهبندي حالتهاي گذرا در شبكه توزيع انرژي
الكتريكي با استفاده از تبديل موجک وتكنيک هاي آماري

1389

اولين همايش منطقه اي مهندسي برق

مقاله

1071

امير

مهرتاش

دانشكده برق دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين طوسي

بررسي سرعت باد مناسب جهت طراحي برپايه قابليت اطمينان خطوط
انتقال نيرو در ايران

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1072

سيدحسن

موسوي

دانشگاه بوعلي سينا همدان

ارزيابي قابليت اطمينان پستها به کمک مجموعه هاي فازي

1382

هجدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

1073

سيدمحمدعلي

موسوي

دانشگاه صنعت آب و برق
(شهيدعباسپور)

جايابي بازبستها در شبكه هاي توزيع حاوي منابع توليد پراکنده بمنظور
افزايش قابليت اطمينان سيستم

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

1074

مازيا

ميرحسيني مقدم

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

Coordinated decisions for transmission and generation
expansion planning in electricity markets

2012

1075

محمدرضا

ميرزايي

دانشكده مهندسي برق و رباتيک
دانشگاه صنعتي شاهرود

برآورد هزينه هاي وقفه در سيستم قدرت با استفاده از مدل ويبال-مارکوف

1387

European Transaction on
Power Systems
هفتمين همايش کيفيت و بهره وري در
صنعت برق

ژورنال
مقاله

1076

محمد

ميرزايي

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بررسي و آناليز تاثير خرابي سيستم خنک کننده بر قابليت اطمينان
ترانسفورماتور قدرت با استفاده از مدل مارکوف

1388

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1077

مسعود

ميرزرگر

دانشگاه علم وصنعت ايران

روشي ساده براي تسهيم بار بين  UPSهاي موازي

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

1078

داور

ميرعباسي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل

دل سازي و تحليل اثرات منابع توليد پراکنده و حلقوي کرن شبكه بر روي
قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع

1391

کنفرانس فناوري شبكه هاي الكتريكي
هوشمند

مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

1079

داور

ميرعباسي

1080

احسان

ميرمرادي

دانشگاه تهران

1081

ايمان

ناصري

گروه مهندسي سيستم هاي انرژي
دانشگاه صنعتي شريف

ارائه يک مدل فازي جهت محاسبه هزينه خاموشي مشترکين

1082

امير

ناظم پور

علم و صنعت

Design and simulation of a PWM rectifier connected to
a PM generator of micro turbine unit

2012

1083

حميدرضا

ناهيدي نژاد

دفتر فني انتقال شرکت برق منطقه
اي باختر

مدل مارکف براي ارزيابي قابليت اطمينان رله و بريكر در سيستمهاي قدرت
بزرگ

1388

چهارمين کنفرانس حفاظت و کنترل
سيستم هاي قدرت

1084

سيدمحمدحسين

نبوي

پژوهشگاه نيرو

ارزيابي روش اندازه گيري جريان نشتي مقره جهت تعيين شدت آلودگي
محيطي موثر بر ايزوالسيون

1384

بيستمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

1085

حميدرضا

نجفي

دانشگاه بيرجند

بررسي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت بهم پيوسته

1376

دوازدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

1086

حميدرضا

نجفي

دانشگاه بيرجند

جايابي نشانگرهاي خطا درشبكه هاي توزيع فشارمتوسط طويل

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1087

سجاد

نجفي

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

جايابي منابع توليد پراکنده درسيستم هاي توزيع شعاعي با هدف کاهش
تلفات و افزايش قابليت اطمينان

1390

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

1088

سعيد

نجفي جوقي

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي
صنعت آب و برق آذربايجان

بررسي بهبود قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع کابلي با اجراي اتوماسيون و
شبيه سازي آن در يک شبكه واقعي

1384

دهمين کنفرانس سراسري شبكه هاي
توزيع نيروي برق

مقاله

1089

اميرعباس

نجفي

خواجه نصير

A bi-objective model to optimize reliability and cost of
system with a choice of redundancy strategies

2012

ELSEVIER

ژورنال

1090

محمدابراهيم

نژاد

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

مالحظاتي در مورد طراحي نيروگاههاي توليد برق کشور به منظور کاهش
آسيبپذيري آنها در شرايط جنگي

1388

دومين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل

An analytical methodology for assessment of smart
monitoring impact on future electric power distribution
system reliability

2014

بررسي اثر منابع انرژي تجديدپذير بر رزرو چرخان بهينه در سيستم قدرت

1392

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

1386

بيست و دومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

ELSEVIER

ژورنال
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

European Transaction on
Power Systems

ژورنال

مقاله
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بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )1لیست مقاالت پايايي در حوزه انتقال و توزيع
نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

1091

مسعود

نصري

1092

اميرفرشيد

نصيري

کارشناسي ارشدمهندسي کامپيوتر

1093

محمدرضا

نعمت الهي

شيراز

Performance evaluating of the AP1000 passive safety
systems for mitigation of small break loss of coolant
accident using risk assessment tool-II software

1094

مجتبي

نعمتي

شرکت برق منطقه اي زنجان
معاونت نظارت بر توزيع

بررسي و بهبود قابليت اطمينان در شبكه توزيع شهرهاي زنجان و قزوين با
استفاده از نرم افزار DIgSILENT

1383

1095

جمشيد

نعيمي

شرکت مديريت توليد برق نكا

افزايش قابليت اطمينان در واحدهاي بخاري نيروگاه نكا

1387

اولين کنفرانس نيروگاههاي برق

1096

مجتبي

نقدي

شرکت توزيع نيروي برق غرب
استان تهران

کاربرد عملي  AHPدر مكان يابي کليدهاي شرکت توزيع غرب استان تهران

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1097

ارش

نوايي فرد

دانشكده برق دانشگاه صنعتي
خواجه نصير الدين طوسي

سايزبندي بهينه ميكروشبكه با استفاده از الگورتيم اجتماع ذرات با در نظر
گرفتن عدم قطعيت انرژي باد

1388

نخستين کنفرانس انرژي هاي تجديد
پذير و توليد پراکنده ايران

مقاله

1098

آ.

نوايي فرد

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين
توسي

Distributed Energy Resources Capacity Determination
of a Hybrid Power System in Electricity Market

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1099

مهدي

نوروزي

دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي
انرژي ،دانشكده محيط زيست و
انرژي ،دانشگاه شهيد بهشتي

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت توزيع نيروي برق شهرستان
اصفهان

نقش تعميرات پيشگيرانه در بهبود شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه هاي
توزيع نيروي برق

1388

ارائه يک روش قابل اطمينان و امن بمنظورگزارش حوادث درشبكه هاي
حسگر فعال کننده بيسيم بااستفاده ازالگوريتم هاي هوشمند

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

2012

ELSEVIER

ژورنال

نهمين کنفرانس سراسري شبكه هاي
توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله
مقاله

بررسي امكان احداث نيروگاه ترکيبي فتوولتائيک و بادي به همراه سيستم
ذخيره باتري با استفاده از تكنيک هاي قابليت اطمينان  DPSPو  LPSPدر
منطقه اشتهارد

1390

هشتمين همايش ملي انرژي

مقاله

1100

جواد

نوروزي

شرکت برق منطقه اي مازندران و
گلستان

بررسي درجه بندي امنيت خطوط سيستم قدرت در برابر جزيره اي شدن

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

1101

مهدي

نوروزي

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

بهينه سازي استفاده ازنيروگاههاي هيبريدي فتوولتائيک و بادي به همراه
سيستم ذخيره باتري با استفاده از تكنيک قابليت اطمينان LPSP

1390

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

نوروزي

وزارت نيرو -سونا

Assessment of O&M Cost and Reliability of Wind
Turbine System by Markov chain model

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1102
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

1103

صابر

نوريزاده

1104

اسماعيل

نيازي

دانشگاه فردوسي مشهد

1105

ابراهيم

نيازي

دانشگاه فردوسي مشهد

ارزيابي قابليت اطمينان ناحيه اي از شبكه توزيع برق مشهد و ارائه راههاي
بهبود آن

1106

کاوه

نيايش

دانشگاه صنعتي شريف

يک روش گزينش کليدهاي قدرت جهت پياده سازي سيستم پايش بر خط

1391

1107

امير

نيرومندفام

دانشگاه تربيت مدرس

ارتقاء قابليت اطمينان شبكه ي توزيع با استفاده از مدل بيمه و مفهوم
مطلوبيت انتظاري

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

1108

مجيد

نيري پور

دانشگاه صنعتي شيراز

بررسي قابليت اطمينان و پاسخ ديناميكي توربي نهاي بادي نوع ژنراتور
القائي از دو سو تغذيه با استفاده از کنترل فضاي برداري به روش SVPWM

1389

بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1109

عبدالحسين

نيكجو

دانشگاه صنعت آب و برق

قابليت اطمينان توصيفي در نيروگا هها

1383

پنجمين همايش کيفيت و بهره وري
در صنعت برق

مقاله

1110

فلور

نيكوراي

شرکت برق منطقه اي آذربايجان

تحليل حوادث شبكه به منظور ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال و
فوق توزيع و تعيين نقاط ضعف آن

1385

بيست و يكمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1111

جواد

نيكوکار

دانشگاه آزاد ساوه

مكان يابي بهينه کليدهاي باز و بست مجدد به منظور بهبود شاخص هاي
قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيک

1387

يازدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق

مقاله

1112

کاوه

نيايش

شريف

Priority Assessment of Online Monitoring Investment
for Power System Circuit Breakers—Part II:
Determination of Optimum Number

2013

IEEE

ژورنال

1113

ظاهر

نيک نام

صنعتي شيراز

Optimal Distribution Feeder Reconfiguration for
Reliability Improvement Considering Uncertainty

2013

IEEE

ژورنال

1114

سيد

هادي حسيني

دانشگاه زنجان

محاسبه پارامترهاي قابليت اطمينان در سطح توليد با استفاده از الگوريم
PSO

1387

شانزدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت مهندسين مشاور موننكو
ايران -دانشگاه صنعتي شريف

کاربرد هاديهاي پرظرفيت در افزايش ظرفيت خطوط انتقالو تاثير آن در
بهبود قابليت اطمينان شبكه

1387

ارزيابي قابليت اطمينان ناحيه اي از شبكه توزيع برق مشهد و ارائه راههاي
بهبود آن

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

1389

سيزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

مقاله

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

1115

ارزو

هاديان

1116

علي

هارون آبادي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
مرکز

1117

حسين

هارون آبادي

_

ارزيابي تأثير شاخص انتظار قطع بار بر قابليت اطمينان نيروگاه هاي توليد
برق بادي با استفاده از الگوريتم مونت کارلو

1118

سيدمحسن

هاشمي

دانشگاه تربيت مدرس

بررسي قابليت اطمينان هابهاي انرژي بادرنظر گرفتن فرآيند پيري تجهيزات
و استفاده ازروش ادغام

1392

1119

حامد

هاشمي دزکي

دانشگاه صنعتي اميرکبير

بهينه سازي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با کمک حلقههاي داخلي

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

1120

حامد

هاشمي دزکي

دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران

تعيين محل مناسب استقرار توليدات پراکنده جهت افزايش قابليت اطمينان
شبكه هاي توزيع

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1121

حامد

هاشمي دزکي

دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران

سرمايه گذاري بهينه درراستاي کاهش نرخ بروز خطا به منظور افزايش
قابليت اطمينان درسيستم هاي توزيع

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1122

مريم

هدايتي

شرکت خدمات مهندسي برق (
مشانير ) واحد تخصصي امور خطوط
تهران  -ايران

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
جنوب -دانشكده تحصيالت تكميلي

ارائه يک روش احتماالتي براي جايابي منابع توليد پراکنده با توليدتصادفي
در سيستم هاي توزيع

1388

ارائه يک مدل مبتني بر کاربر جهت ارزيابي قابليت اطمينان سرويسها در
معماري سرويسگرا با استفاده از زنجيرههاي مارکوف

1392

_

1390

نخستين همايش ملي انرژي باد و
خورشيد

مقاله

بيست و يكمين کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

تعيين سرعت باد جهت طراحي خطوط انتقال انرژي الكتريكي بر اساس
استاندارد جهاني IEC826

1380

شانزدهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله

1123

محمدعلي

هرمزي

شرکت برق منطقه اي فارس

مدل سازي سيستم قدرت با استفاده از منطق فازي به منظور ارزيابي قابليت
اطمينان در  3وضعيت آب و هوايي معمولي ،بد و خيلي بد

1387

شانزدهيمن کنفرانس مهندسي برق
ايران

مقاله

1124

محمد اسماعيل

همداني گلشن

صنعتي اصفهان

1125

زهرا

همراهي

_

Availability, Reliability, and Component Importance
Evaluation of Various Repairable Substation
Automation Systems

2012

IEEE

ژورنال

ارائه الگوريتم مسيريابي جديد مبتني بر کيفيت خدمات در شبكه هاي
حسگر بي سيم

1390

سومين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

1126

ميثم

همني

1127

حسين

هنرآموز

شرکت توزيع نيروي برق استان
خراسان شمالي

1128

حسين

هنرآموز

شرکت توزيع نيروي برق استان
خراسان شمالي

مدل سازي و تحليل اثر کليد هاي اتوماسيون  VITروي قابليت اطمينان
شبكه هاي توزيع

1129

محمداسماعيل

هنرمند

شرکت توزيع برق استان گيالن

مقايسه و بررسي قابليت اطمينان شرکت توزيع با شاخصهاي جهاني

1389

1130

رحمت اهلل

هوشمند

Simultaneous Optimal Design of Measurement and
Communication Infrastructures in Hierarchical
Structured WAMS

2014

IEEE

1131

بهروز

وحيدي

دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران

تعيين محل مناسب استقرار توليدات پراکنده جهت افزايش قابليت اطمينان
شبكه هاي توزيع

1389

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

1132

سيد

وريا حسيني

دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه
اروميه ،گروه کامپيوتر

ارائه روشي بر پايه ي توسعه درخت پوشا جهت محاسبه قابليت اطمينان
کلي شبكه

1391

چهارمين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

1133

محمد

وريج کاظمي

دانشگاه آزادنوشهر

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

شرکت برق منطقه اي استان
سمنان

بررسي اثرات نصب  TCSCدر شبكه برق استان سمنان

1390

مدل سازي ،تحليل و ارزيابي اقتصادي اثر کليدهاي اتوماسيون VITبر روي
قابليت اطمينان شبكه توزيع برق

1391

پانزدهمين کنفرانس دانشجويي
مهندسي برق ايران

1391

هفدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

پانزدهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

ژورنال

انتشار

محل انتشار

نوع سند

سومين کنفرانس مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله
مقاله

جايابي و ظرفيت يابي بهينه واحدهاي توليد پراکنده به منظور بهبود
شاخصهاي قابليت اطمينان تلفات و پروفيل ولتاژ با استفاده ازالگوريتم
ژنتيک

1388

دومين کنفرانس نيروگاههاي برق

مقاله

1134

مهدي

وکيليان

دانشگاه صنعتي شريف ايران

قابليت اطمينان سيستم هاي اتوماسيون پست هاي فشار قوياز ديدگاه
سيستم هاي چند وظيفه اي

1387

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1135

مهدي

وکيليان

دانشگاه صنعتي شريف

يک روش گزينش کليدهاي قدرت جهت پياده سازي سيستم پايش بر خط

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1136

مهدي

وکيليان

شريف

Priority Assessment of Online Monitoring Investment
for Power System Circuit Breakers—Part II:
Determination of Optimum Number

2013

IEEE

ژورنال
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نام خانوادگی

سال

شماره

نام نویسنده

1137

عبداالمير

ياقوتي

1138

اميررضا

ياوري

شرکت توزيع نيروي برق تهران
بزرگ

1139

محمدرضا

يدوي

شرکت توزيع نيروي برق شهرستان
اصفهان

نقش تعميرات پيشگيرانه در بهبود شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه هاي
توزيع نيروي برق

1140

حسام

يزدانپناهي

دانشكده مهندسي برق -دانشگاه
صنعتي اميرکبير -تهران -ايران

ارائه يک روش ساده جهت تعيين ظرفيت بهينه رزرودر شبكه هاي تجديد
ساختار يافته

1387

1141

رضا

يزداني

دانشگاه علوم فنون مازندران ايران

جايابي منابع توليد پراکنده جهت بهبود قابليت اطمينان با استفاده از
الگوريتم ژنتيک

1391

پنجمين کنفرانس نيروگاههاي برق

1142

صالح

يوسفي

دانشگاه اروميه

طراحي يک پروتكل انتقال داده چند مسيره در شبكه هاي حسگر بي سيم
براي افزايش قابليت اطمينان

1390

بيست و ششمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1143

حسن

يوسفي فرخد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال با در نظر گرفتن پاسخگويي بار وقابليت
اطمينان سيستم

1392

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و
الكترونيک ايران

مقاله

1144

شقايق

يوسفي

تربيت مدرس

Reliability based asset assessment in electrical
distribution systems

2013

ELSEVIER

ژورنال

1145

غالمرضا

يوسفي

صنعتي اصفهان

Economical Design of Utility-Scale Photovoltaic Power
Plants with Optimum Availability

2014

IEEE

ژورنال

نویسنده

مشخصات نویسنده

عنوان سند

برق منطقه اي هرمزگان

استفاده از مفهوم حساسيت الكتريكي بمنظور بهبود پرفيل ولتاژ

1387

نمونه مقاله مكان يابي بهينه ريكلوزرها در شبكه توزيع در حضور توليدات
پراکنده با درنظر گرفتن عدم قطعيت توليد و آناليز حساسيت شبكه

1391

بيست و هفتمين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله

1388

چهاردهمين کنفرانس سراسري شبكه
هاي توزيع نيروي برق

مقاله

بيست و سومين کنفرانس بين المللي
برق

مقاله
مقاله

انتشار

محل انتشار

نوع سند

چهاردهمين کنفرانس بين المللي برق

مقاله
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استاد راهنما

محل انتشار

سال

نوع سند

مقطع

شماره

نام

نام خوانوادگی

عنوان سند

دانشگاه تربيت
مدرس

1377

پايان نامه

كارشناسي ارشد

1

كرامت

ابراهيمناز رازليقي

بازيابي بار در شبکههاي توزيع با استفاده از منطق فازي و سيستم خبره

دانشگاه صنعتي
شريف

1387

پايان نامه

دكتري

2

آرش

احساني

ارزيابي بهينه ذخيره گردان و تاثير آن بر پايايي سيستم قدرت

علي محمد رنجبر .محمود
فتوحي فيروزآبادي

پايان نامه

كارشناسي ارشد

3

معصومه

احساني مهر

ارزيابي قابليت اطمينان بکارگيري ميکروپروسسورها در كنترل سيستمهاي
قدرت وارايه روشهاي افزايش آن واجراي يک مورد آزمايشگاهي بر روي
ميکروكنترلر at mega32 AVR

علي محمد فتوحي ،مهدي
جعفري پناه،

دانشگاه تفرش

1391

4

حامد

احمدي

محاسبه ارزش اقتصادي شاخصهاي قابليت اطمينان در نقاط اتصال بار در
شبکههاي قدرت تجديد ساختار يافته

حيدر علي شايانفر

دانشگاه علم و
صنعت

1387

انتشار

كارشناسي ارشد

5

مسعود

احمدي گرجي

مکانيابي بهينه توليدات پراكنده در شبکههاي توزيع با رويکرد آناليز
هزينه/ارزش

علي عباسپور تهراني فرد

دانشگاه صنعتي
شريف

1387

پايان نامه

كارشناسي ارشد

6

غالم

احمدي

ارزيابي قابليت اطمينان در شبکههاي توزيع و بررسي راههاي بهبود آن

قاسم اهرابيان ،سهراب خان
محمدي

دانشگاه تبريز

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

7

آروين

احمدي ازندرياني

برنامه ريزي مشاركت نيروگاه ها( )UCدر حضور نيروگاه بادي به همراه كليد
زني خطوط انتقال

سعيد اله مرتضوي

دانشگاه شهيد
چمران اهواز

1392

پايان نامه

كارشناسي ارشد

8

محمد حسين

اعتصامي

بهينه سازي پيکربندي سيستم تركيبي مستقل از شبکه باد/خورشيد/باتري
با لحاظ قيود قابليت اطمينان و هزينه ساليانه به كمک الگوريتم بهينه سازي
رقابت استعماري بهبود يافته

مرتضي محمدي اردهالي ،
غالمحسين رياحي دهکردي

دانشگاه اميركبير

1391

9

امير حسين

اعتمادي

ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان سيستم حفاظتي چندمنظوره در
ترانسفورماتور

محمود فتوحي فيروزآباد

10

حسين

افراخته

كاربرد شبيهسازي مونت كارلو در ارزيابي قابليت اعتماد سيستمهاي توزيع با
بار متغير

11

كريم

افشار

تعيين و قيمتگذاري رزرو در محيط تجديد ساختاريافته

مهدي احسان .محمود
فتوحي فيروزآبادي

كارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتي
شريف

1386

پايان نامه

كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت
مدرس

1379

پايان نامه

كارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتي
شريف

1386

پايان نامه

دكتري
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سال

شماره

نام

نام خوانوادگی

عنوان سند

استاد راهنما

محل انتشار

12

محمد امين

اكبري

برنامه ريزي چند هدفه توسعه توليد با در نظر گرفتن قابليت اطمينان در
سيستم هاي تجديد ساختار يافته

علي رضا روستا

دانشگاه صنعتي
شيراز

1390

13

مجتبي

الياسي

برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال در محيط تجديدساختاريافته با درنظر
گرفتن معيارهاي احتماالتي قابليت اطمينان

دانشگاه تربيت
مدرس

1387

پايان نامه

14

نيما

امجدي

استفاده از يک سيستم هوشمند جديد براي ارزيابي به هنگام ايمني شبکه
هاي قدرت

مهدي احسان

دانشگاه صنعتي
شريف

1376

پايان نامه

دكتري

15

جواد

امجدي پور

مکان يابي بهينه پست هاي فوق توزيع مبتني بر قابليت اطمينان

مريم رمضاني

دانشگاه بيرجند

1392

پايان نامه

كارشناسي ارشد

16

مسعود

اميدوار

تاثير نيروگاههاي بادي در ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

دانشگاه تربيت
مدرس

1384

پايان نامه

كارشناسي ارشد

17

فرخ

اميني فر

جايابي احتماالتي واحد اندازه گير فازوري ()PMUبراي رويت پذيري شبکه
هاي قدرت

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1389

پايان نامه

دكتري

18

فرخ

اميني فر

برنامهريزي مشاركت واحدهاي توليد با درنظرگرفتن قيود قابليت اطمينان

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1386

پايان نامه

كارشناسي ارشد

19

محسن

انتظاري

برنامه ريزي اتوماسيون فيدر توزيع بر پايه ارزش

يوسف علي نژاد برمي

دانشگاه سمنان

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

20

احمد

انصاري

مديريت پيري تجهيزات در شبکه هاي توزيع الکتريکي

عليرضا حاتمي

دانشگاه بوعلي سينا
همدان

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

21

امير

آب برين

بهبود قابليت اطمينان در سيستمهاي حفاظتي

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1385

پايان نامه

كارشناسي ارشد

22

حميدرضا

آراسته

تجارت برنامه هاي پاسخگويي بار در بازار برق رقابتي

دانشگاه تربيت
مدرس

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

23

اكرم

آسوده آراني

تعيين قابليت اطمينان شبکه هاي قدرت با منظورنمودن Active Failure
اجزاء سسيستم

دانشگاه اميركبير

1375

شهرام منتصر كوهساري

انتشار

نوع سند

مقطع

پايان نامه

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد
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استاد راهنما

محل انتشار

سال

نوع سند

مقطع

شماره

نام

نام خوانوادگی

عنوان سند

دانشگاه تربيت
مدرس

1383

پايان نامه

كارشناسي ارشد

24

عليرضا

آل سعدي

مدلسازي المانهاي قطع كننده و تجهيزات حفاظتي در محاسبات قابليت
اطمينان شبکههاي انتقال برق

تربيت مدرس

1383

پايان نامه

كارشناسي ارشد

25

عليرضا

آل سعدي

مدلسازي المانهاي قطع كننده و تجهيزات حفاظتي در محاسبات قابليت
اطمينان شبکه هاي انتقال برق

محمود رضا حقي فام

دانشگاه شهيد
چمران اهواز

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

26

افشين

باراني تمبي

بهره برداري بهينه از واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن قيود شبکه،
نيروگاه هاي بادي به صورت احتمالي ،بارهاي قابل قطع و پيشامدهاي
اتفاقي()Contingency

سعيداله مرتضوي

1377

پايان نامه

كارشناسي ارشد

27

تقي

بارفروشي

جايابي نقاط بهينه مانور در شبکههاي توزيع

دانشگاه تربيت
مدرس

پايان نامه

كارشناسي ارشد

28

آلفرد

باغراميان

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت بااستفاده از شبکههاي عصبي

دانشگاه تربيت
مدرس

1373

كارشناسي ارشد

29

آلفرد

باغراميان

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت با استفاده از شبکههاي عصبي

محسن پارسامقدم

دانشگاه تربيت
مدرس

1373

پايان نامه

30

ميثم

باقري

بررسي تاثير واحدهاي توليد پراكنده بر قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع

سيدمسعود مقدس تفرشي

دانشگاه خواجه نصير

1386

پايان نامه

كارشناسي

31

پريسا

باقري پارچين

ارزيابي قابليت اطمينان در شبکه هاي برق قدرت

محمدعلي صنيعي منفرد

دانشگاه الزهراء عليها
السالم

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

32

عبدالجليل

پاليده

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم تركيبي توليد و انتقال در حضور مزارع بادي

حميدرضا نجفي

دانشگاه بيرجند

1388

پايان نامه

كارشناسي ارشد

33

آرش

پور بهي

جايابي بهينه ريکلوزر جهت افزايش قابليت اطمينان شبکه توزيع در حضور
منابع توليد پراكنده

شهرام جديد

دانشگاه علم و
صنعت

1386

34

يوسف

پورجمال قويجاق

جايابي و مقداريابي بهينه منابع توليد پراكنده در سيستمهاي قدرت با هدف
افزايش قابليّت اطمينان و كاهش تلفات

علي عجمي

دانشگاه تربيت معلم
تبريز

1389

انتشار

كارشناسي ارشد

پايان نامه

كارشناسي ارشد
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35

محمد

پورگل محمد

ارزيابي مقايسه اي قابليت اعتماد سيستم برق اضطراري نيروگاه به روش
 PSAو ماركوف

فرامرز معطر

دانشگاه اميركبير

1377

انتشار

نوع سند

مقطع
كارشناسي ارشد

36

ياسر

توحيدي

انتخاب نوع و ظرفيت بهينه واحدهاي نيروگاهي در برنامه ريزي توسعه
بخش توليد بر مبناي معيارهاي قابليت اطمينان

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1386

پايان نامه

كارشناسي ارشد

37

فاطمه

توريان

تعيين مکان و ظرفيت بهينه جهت نصب منبع پراكنده انرژي در يک
ميکروشبکه

سيدمسعود مقدس تفرشي

دانشگاه خواجه نصير

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

38

پيام

تيمورزاده بابلي

بهبود قابليت اطمينان شبکه توزيع با استفاده از منابع پاسخگويي بار در
محيط تجديد ساختار يافته

دانشگاه تربيت
مدرس

1388

پايان نامه

كارشناسي ارشد

39

حسين

جباري

ارزيابي قابليت اطمينان مبدل هاي الکترونيک قدرت انواع توربين باد متصل
به شبکه

علي پيروي

دانشگاه فردوسي
مشهد

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

40

محمد علي

جعفري بندرآبادي

مدلسازي و پيشبيني سرعت باد با استفاده از منطق فازي و محاسبه
قابليت اطمينان واحدهاي بادي با استفاده از آن

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1387

پايان نامه

كارشناسي ارشد

41

عليرضا

جم

تخصيص بهينه واحدهاي توليد پراكنده بادي در شبکه توزيع شعاعي با
درنظر گرفتن تلفات و قابليت اطمينان

مرتضي محمدي اردهالي

دانشگاه اميركبير

1390

كارشناسي ارشد

42

كورش

جناب

توسعه سيستمهاي عرضه انرژي الکتريکي (مدلسازي-بهينهسازي و رشد
قابليت اطمينان)

محمد سيدحسيني

دانشگاه علم و
صنعت ايران -

1379

پايان نامه

كارشناسي ارشد

43

كورش

جناب

توسعه سيستمهاي عرضه انرژي برق (مدلسازي -بهينهسازي و رشد قابليت
اطمينان)

محمد سيد حسيني

دانشگاه خواجه نصير

1379

پايان نامه

دكتري

44

فاطمه

جهانباني اردكاني

بهبود پارامترهاي طراحي سيستم تركيبي باد-خورشيد-باتري-شبکه با در
نظر گرفتن قيود قابليت اطمينان ،اقتصادي و انتشار خطاي سيستم در
محاسبات

غالمحسين رياحي دهکردي

دانشگاه اميركبير

1386

كارشناسي ارشد

45

حمزه

حاجيان حسينآبادي

مدلسازي ،بررسي و مقايسه چيدمانهاي متداول تجهيزات اتوماسيون پست
جهت ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي خودكار

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1387

پايان نامه

كارشناسي ارشد

46

محمد ابراهيم

حاجيآبادي

ارزيابي سطح قابليت اطمينان شبکه انتقال جهت استفاده در برنامهريزي
بهينه توسعه شبکه انتقال

سيد حميد حسيني

دانشگاه صنعتي
شريف

1387

پايان نامه

كارشناسي ارشد

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
250

فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،آذر 1393

بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )2لیست پاياننامههای پايايي در حوزه انتقال و توزيع

سال

شماره

نام

نام خوانوادگی

عنوان سند

استاد راهنما

محل انتشار

47

حمزه

حاجيان حسين آبادي

مدلسازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي اتوماسيون پست

محمد اسماعيل همداني
گلشن

دانشگاه صنعتي
اصفهان

1392

48

علي

حشمتي

مدلسازي مزرعه بادي براي مطالعات قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

حميدرضا نجفي

دانشگاه بيرجند

1390

پايان نامه

49

محمودرضا

حقي فام

ارزيابي بيدرنگ قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

دانشگاه تربيت
مدرس

1374

پايان نامه

دكتري

50

بابک

حنيفه زاده

مدلسازي سطح ريسک هماهنگي ريکلوزر -فيوز در شبکه توزيع مجهز به
توليدات پراكنده و كاهش اين سطح با استفاده از محدود كننده هاي جريان
اتصال كوتاه ()FCL

دانشگاه تربيت
مدرس

1389

پايان نامه

كارشناسي ارشد

51

سعيد

حيدري

برنامه ريزي توسعه شبکه هاي توزيع با به كارگيري فناوري هاي شبکه ي
هوشمند

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

52

مرتضي

حيدري

جايابي بهينه واحدهاي توليد پراكنده بر اساس معيارهاي قابليت اطمينان

مهدي بانژاد

دانشگاه صنعتي
شاهرود

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

53

مجتبي

حيدري

جايابي بهينه كليدهاي حفاظتي در شبکه توزيع با الگوريتم اجتماع ذرات

خليل ولي پور

دانشگاه محقق
اردبيلي

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

54

سهيل

خرازي

محاسبه و مدلسازي اثر اتوماسيون سيستم توزيع بر روي قابليت اطمينان
سيستم

سيدمسعود مقدس تفرشي

دانشگاه خواجه نصير

1382

پايان نامه

كارشناسي ارشد

55

عادل

خسروي هفشجاني

افزايش قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع شده بوسيله روش تشخيص و
مکان يابي خطا

محمدي

دانشگاه علم و
صنعت

1385

انتشار

نوع سند

مقطع

پايان نامه

دكتري

كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد

56

فرشاد

خسروي

ارزيابي قابليت اطمينان در نيروگاههاي حرارتي

قاسم اهرابيان

دانشگاه تبريز

1380

پايان نامه

كارشناسي ارشد

57

احمدي

خطير

تعيين رزرو گردان مورد نياز در سيستم با توجه به سطوح قابليت اطمينان
خريداران در يک محيط رقابتي

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1384

پايان نامه

كارشناسي ارشد
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58

مهدي

داداش عليها

بررسي آثار خروجهاي ناشي از پستهابر روي قابليت اطمينان سيستمهاي
مركب

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1386

59

ياسر

دامچي

تعيين زمان بهينه تست دوره¬اي سيستم حفاظتي با در نظر گرفتن احتمال
خرابي براي سيستم حفاظت پشتيبان

جواد ساده

دانشگاه فردوسي
مشهد

1389

پايان نامه

60

طاهره

دائمي

استفاده از شبکه بيزي جهت ارزيابي قابليت اطمينان و رتبهبندي اهميت
عناصر در سيستمهاي قدرت مركب

اكبر ابراهيمي

دانشگاه صنعتي
اصفهان

1391

پايان نامه

دكتري

61

محمد رضا

درستکار قمصري

بررسي قابليت اطمينان ادوات  DSSCو جايابي بهينه آن ها با هدف افزايش
بارگذاري و قابليت اطمينان سيستم

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1388

پايان نامه

كارشناسي ارشد

62

محمد رضا

دهقان منشادي

جايابي بهينه بازبست در سيستم توزيع برق

احمد ميرزائي

دانشگاه يزد

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

63

پيمان

دهقانيان

پيشنهاد يک طرح جامع پياده سازي مديريت سرمايه قابليت اطمينان محور
در شبکه هاي توزيع انرژي الکتريکي

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1390

64

حسين

دهقاني تفتي

قابليت اطمينان در سيستم هاي قدرت با در نظر گيري نيروگاههاي كوچک

سيد حسين حسينيان

دانشگاه اميركبير

1388

انتشار

نوع سند

مقطع

پايان نامه

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

پايان نامه

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

65

عباس

رجبي قهنويه

ارزيابي احتمالي قابليت انتقالي در حضور كنترل كننده جامع توان

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1388

پايان نامه

دكتري

66

فاطمه

رحيمي

تاثير مديريت تقاضا بر قابليت اطمينان سيستم هاي هوشمند

علي اكبر گلکار

دانشگاه خواجه نصير

1390

پايان نامه

كارشناسي

67

سجاد

رحيمي

مديريت شارژ خودروهاي الکتريکي هيبريدي با هدف بهبود قابليت اطمينان

حسين عسکريان ابيانه

دانشگاه اميركبير

1392

68

ايرج

رحيمي پردنجاني

ارزيابي قابليت اطمينان طرح هاي حفاظتي خاص

حسين عسکريان ابيانه

دانشگاه اميركبير

69

وحيد

رستگار مقدم
بجستاني

مدل سازي پايدار جهت بهبود پاياني سيستم هاي سري  -موازي به كمک
تخصيص افزونگي

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد
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70

طاهره

رستمي

اثر  GUPFCبر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

احد كاظمي

دانشگاه علم و
صنعت

1376

انتشار

نوع سند

مقطع
كارشناسي ارشد

71

محمد

رستميان

ارزيابي قابليت اطمينان نيروگاه شهيد سليمي نکا

محمد باقر غفراني

دانشگاه صنعتي
شريف

1385

پايان نامه

كارشناسي ارشد

72

محمد

رسول زاده حقيقي

بررسي قابليت اطمينان سيستم هاي انتقال مجهز به ادوات FACTS

محمود رضا حقي فام

تربيت مدرس

1380

پايان نامه

كارشناسي ارشد

73

مهدي

رسولزاده حقيقي

بررسي قابليت اطمينان سيستمهاي انتقال مجهز به ادوات FACTS

دانشگاه تربيت
مدرس

1380

پايان نامه

كارشناسي ارشد

74

پويا

رضايي

خازن گذاري و بازآرايي شبکه توزيع به منظور كاهش تلفات و افزايش
قابليت اطمينان

مهدي وكيليان

دانشگاه صنعتي
شريف

1389

پايان نامه

كارشناسي ارشد

75

مسعود

رضايي بنام

تعيين تعداد و ظرفيت بهينه واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت با در
نظر گرفتن قيمت پلکاني برق به كمک برنامه ريزي تصادفي

مهدي احسان

دانشگاه صنعتي
شريف

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

76

حسين

رضوان نقندري

قابليت اطمينان شبکه هاي بهم پيوسته قدرت

شهرام منتصر كوهساري

دانشگاه اميركبير

1373

كارشناسي ارشد

77

سجاد

رضوي زاده

بهبود حفاظت شبکه در حضور توليدپراكنده با استفاده از رله هاي جهت دار

سيد حسين حسينيان

دانشگاه اميركبير

1388

كارشناسي ارشد

78

اميرحسين

رنجبر

طراحي ،شبيه سازي و ساخت مبدل تصحيح ضريب قدرت تک و دومرحله
اي و مقايسه آنها از ديدگاه قابليت اطمينان

گئورگ باباملک قره پتيان

دانشگاه اميركبير

1387

كارشناسي ارشد

79

حسين

زايندهرودي

انتخاب استراتژي بهينه توسعه اتوماسيون شبکههاي توزيع از ديدگاههاي
مخابراتي و الکتريکي ،مطالعه موردي در شبکه توزيع شهر كرمان

80

حامد

زندوكيلي

تاثير انتشار خطاي نرم در قابليت اطمينان مدارات ديجيتال

81

جواد

زهروند حاجي آبادي

بررسي تاثير توليد پراكنده بر شاخصهاي قابليت اطمينان در سطح  HLIبا
در نظر گرفتن اتفاقات در شبکههاي توزيع

82

سيد مبين

سفيد گران

مدل قابليت اطمينان براي ترانسفورماتور قدرت

علي ماهاني ,محسن صانعي

محمد ميرزائي

دانشگاه تربيت
مدرس

1383

پايان نامه

كارشناسي ارشد

دانشگاه شهيد باهنر
كرمان

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت
مدرس

1389

پايان نامه

كارشناسي ارشد

دانشگاه مازندران

1389

پايان نامه

كارشناسي ارشد
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استاد راهنما

محل انتشار

سال

شماره

نام

نام خوانوادگی

عنوان سند

83

جالل

سيد شنوا

برنامهريزي توسعة شبکههاي انتقال بزرگ تركيبي  HVAC/HVDCتحت
عدم قطعيتها

دانشگاه تربيت
مدرس

84

محسن

سيماب

ارزيابي احتماالتي  ATCبا در نظر گرفتن قيود قابليت اطمينان

دانشگاه تربيت
مدرس

1385

85

جالل

سيدشنوا

ارزيابي هوشمندانه پايداري گذرا در سيستمهاي قدرت

محسن پارسامقدم

دانشگاه تربيت
مدرس

1373

پايان نامه

86

حميد

شاكر اردكاني

محاسبه ظرفيت ديناميکي حرارتي خط انتقال به روش فازي و تاثير آن بر
قابليت اطمينان سيستم

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1388

پايان نامه

كارشناسي ارشد

87

علي

شاه محمدي

بهينه سازي ساختاري و بهره برداري هاب هاي انرژي با در نظر گرفتن
قابليت اطمينان

محمد صادق قاضي زاده

دانشگاه صنعت آب و
برق (شهيد عباسپور)

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

88

عباس

شاهزاده

برنامهريزي تعميرات و نگهداري واحدهاي توليد در سيستمهاي
تجديدساختاريافته

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1384

پايان نامه

كارشناسي ارشد

89

زاگرس

شاهوي

ارزيابي اثر كاربرد سيستم ذخيره ساز انرژي به همراه نيروگاه بادي بر روي
قابليت اطمينان سيستم قدرت

علي عباسپور تهراني فرد

دانشگاه صنعتي
شريف

1389

پايان نامه

كارشناسي ارشد

90

ابراهيم

شايسته

مديريت تراكم شبکه انتقال با استفاده از برنامههاي پاسخگويي بار و در نظر
گرفتن قابليتاطمينان سيستم قدرت

دانشگاه تربيت
مدرس

1387

پايان نامه

كارشناسي ارشد

91

محمد حسين

شريعت خواه

تعيين آرايش شبکه هاي توزيع مبتني بر منحني بار

دانشگاه تربيت
مدرس

1389

پايان نامه

كارشناسي ارشد

92

محمد حسين

شريعت خواه

تعيين آرايش شبکه هاي توزيع مبتني بر منحني بار

محمودرضا حقي فام

تربيت مدرس

1389

پايان نامه

كارشناسي ارشد

93

حميد

شريفيان

مطالعه و بررسي شاخص هاي قابليت اطمينان شبکه توزيع در حضور
كليدهاي هوشمند  VITروي فيدرهاي فشارمتوسط

محمدرضا آقاابراهيمي

دانشگاه بيرجند

نوع سند

مقطع

1387

پايان نامه

كارشناسي ارشد

پايان نامه

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

انتشار

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد
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94

احمد

شکرالهي گاوزن

ارزيابي قابليت اطمينان در شبکه هاي توزيع به روش منطق فازي

محمدصادق سپاسيان

دانشگاه صنعت آب و
برق (شهيد عباسپور)

1388

95

پرويز

شهاليي

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمها ي قدرت مجهز به ()TCSC

دانشگاه تربيت
مدرس

1387

پايان نامه

96

محمدنژاد

شوركايي

طراحي مدل انگيزشي بهبود قابليت اطمينان در شبکه هاي توزيع برق

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1390

پايان نامه

دكتري

97

محمد

شيراني

برنامهريزي توسعه شبکههاي توزيع الکتريکي براساس هزينه افزايش قابليت
اطمينان

اكبر ابراهيمي

دانشگاه صنعتي
اصفهان

1382

پايان نامه

كارشناسي ارشد

98

مسعود

صادقي

تعيين ظرفيت و محل منابع توليد پراكنده به منظور كاهش تلفات و افزايش
قابليت اطمينان

دانشگاه تربيت
مدرس

1387

پايان نامه

كارشناسي ارشد

99

احمد

صالحي دوبخشري

برنامهريزي بهينه توسعه نيروگاههاي بادي در سيستمهاي قدرت از نقطهنظر
قابليت اطمينان

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1387

پايان نامه

كارشناسي ارشد

100

فرشيد

صالحي

ارزيابي قابليت اطمينان در پست هاي خودكار

رضا كي پور

دانشگاه سمنان

1389

پايان نامه

كارشناسي ارشد

101

جليل

صحراگرد

بررسي قابليت اطمينان فيدرهاي نمونه از شبکه فشار متوسط شهر بندر
عباس

محمدرضا حقي فام

دانشگاه خواجه نصير

1378

پايان نامه

كارشناسي ارشد

102

عليرضا

صديقي اناركي

بازيابي شبکههاي قدرت بااستفاده از سيستمهاي خبره

دانشگاه تربيت
مدرس

1373

پايان نامه

كارشناسي ارشد

103

امير

صفدريان

ارزيابي كفايت سيستم هاي مركب توليد و انتقال با استفاده از آناليز پس
بهينگي

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1389

پايان نامه

كارشناسي ارشد

104

فهيمه

طيهوني عصر

ارزيابي قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع مجهز به سيستم اتوماسيون

احد كاظمي

دانشگاه علم و
صنعت

1387

انتشار

نوع سند

مقطع

پايان نامه

كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد
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105

ليال

ظفري

تجديد پيکربندي سيستم هاي توزيع بر مبناي شاخص هاي قابليت اطمينان

جمالي

دانشگاه علم و
صنعت

1385

106

مصطفي

عابدي

مديريت دارايي در شبکههاي توزيع انرژي الکتريکي با در نظر گرفتن
قراردادهاي بيمه قابليت اطمينان

انتشار

نوع سند

مقطع
كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت
مدرس

1392

پايان نامه

كارشناسي ارشد

107

سيد مصطفي

عابدي

مديريت دارايي در شبکه هاي توزيع انرژي الکتريکي با در نظر گرفتن
قراردادهاي بيمه قابليت اطمينان

محمودرضا حقي فام

دانشگاه تربيت
مدرس

1392

پايان نامه

دكتري

108

سجاد

عادلي

تعيين مقدار رزرو با استفاده از روش هاي هوشمند با در نظر گرفتن قابليت
اطمينان

كريم افشار

دانشگاه بين المللي
امام خميني قزوين

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

109

احسان

عباسي

برنامهريزي بهينه تعميرات و نگهداري پيشگيرانه با محوريت قابليت
اطمينان براي شبکههاي توزيع انرژي الکتريکي

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1386

پايان نامه

كارشناسي ارشد

110

شيرزاد

عبدي

مکان يابي وتعيين اندازه بهينه منابع توليد پراكنده براي بهبود قابليت
اطمينان،كاهش تلفات و بهبود پروفايل ولتاژ شبکه هاي توزيع شعاعي با در
نظر گرفتن ماهيت بار

كريم افشار

دانشگاه بين المللي
امام خميني قزوين

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

111

فريدون

عبدي نعمت آباد

بررسي در مدار قرار گرفتن نيروگاهها با لحاظ واحدهاي بادي و تلمبهاي-
ذخيرهاي و در نظر گرفتن قيود احتماالتي

مهرداد طرفدارحق ,محمد
باقر بناءشريفيان

دانشگاه تبريز

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

112

امير

عبيري جهرمي

روش جديد در محاسبه شاخصهاي سالمت سيستمهاي توليد انرژي
الکتريکي با استفاده از منطق فازي

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1385

پايان نامه

كارشناسي ارشد

113

هومن

عربيان حسين آبادي

دل قابليت اعتماد سيستم توربين باد با ژنراتور دوسو تغذيه بدون جاروبک
()BDFG

سيد هاشم اورعي ميرزماني.
محمود فتوحي فيروزآبادي

دانشگاه صنعتي
شريف

1388

پايان نامه

دكتري

114

علي

غفاريان صالحي نژاد

مدل سازي بار شبکه توزيع در حضور منابع توليد پراكنده و آناليز اثرات
جانبي آن

عبدالحميد اشراقي جهرمي

دانشگاه صنعتي
شريف

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

115

مصطفي

فرج زاده

برنامه ريزي ظرفيت توليد در شبکه سراسري ايران از ديدگاه قابليت اطمينان
سيستم

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1383

پايان نامه

كارشناسي ارشد
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116

داود

فرخزاد

بهينهسازي برنامهريزي بلندمدت توليد نيروگاههاي حرارتي و آبي با مخازن
چندمنظوره و محاسبه همزمان پايايي

محمد مدرس يزدي

دانشگاه صنعتي
شريف

1380

117

مهدي

فيروزنيا

ارزيابي كاربرد ادوات ذخيرهكننده انرژي < )r<)ESDsدر مديريت بار و تاثير
آن بر شاخصهاي قابليت اطمينان شبکه قدرت

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1383

پايان نامه

118

احمد

قادري شميم

تعيين ظرفيت قابل اعتبار نيروگاه بادي با در نظر گرفتن شاخص هاي
قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

دانشگاه تربيت
مدرس

1388

پايان نامه

كارشناسي ارشد

119

محمد

قاسملو

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت در حضور نيروگاه بادي

محمد حسن مرادي

دانشگاه بوعلي سينا
 -همدان

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

120

محمد حسن

قاسمي فرد

طراحي يک برنامه پاسخگويي بار براي بهبود قابليت اطمينان سيستم توزيع

علي عباسپور تهراني فرد

دانشگاه صنعتي
شريف

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

121

حبيب

قراگوزلو

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت مركب با استفاده از معادل سازي و
كاهش ابعاد شبکه

دانشگاه تربيت
مدرس

1385

پايان نامه

دكتري

122

ترانه

قنبرزاده

مدلسازي  V2Gدر مطالعات قابليت اطمينان و بهرهبرداري از سيستمهاي
قدرت

دانشگاه تربيت
مدرس

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

123

علي

كاشفي كاوياني

طراحي اقتصادي يک نيروگاه مختلط بادي-خورشيدي با در نظر گرفتن
 PSOشاخص هاي قابليت اطمينان و با استفاده از الگوريتم هوشمند

غالمحسين رياحي دهکردي

دانشگاه اميركبير

1387

انتشار

نوع سند

مقطع

پايان نامه

دكتري
كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد

124

شهرام

كاظمي

ارزيابي قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع هوشمند

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1390

پايان نامه

دكتري

125

خسرو

كبيري

كاربردمجموعه هاي فازي درارزيابي قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع
باوجودامکان مانور

مهدي احسان

دانشگاه صنعتي
شريف

1376

پايان نامه

كارشناسي ارشد

126

سعيد

كريمي

برنامه ريزي سيستم توليد انرژي الکتريکي از نقطه نظر قابليت اطمينان با
وجود نيروگاههاي بادي

علي عباسپور تهراني فرد

دانشگاه صنعتي
شريف

1385

پايان نامه

كارشناسي ارشد

127

عبداله

كوروندي

برنامه ريزي تعميرات و نگهداري واحدهاي نيرو گاهي

سيدمسعود مقدس تفرشي

دانشگاه خواجه نصير

1379

پايان نامه

كارشناسي

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
257

فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها
بررسي توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل :پیوست ( )2لیست پاياننامههای پايايي در حوزه انتقال و توزيع

ويرايش اول ،آذر 1393
سال

شماره

نام

نام خوانوادگی

عنوان سند

استاد راهنما

محل انتشار

128

روح اله

كرم بيگي

ارزيابي قابليت اطمينان توليد پراكنده بر اساس مد عملکرد آنها در شبکه
هاي توزيع

محمود جورابيان

دانشگاه شهيد
چمران اهواز

1390

129

زهرا

كلهري

تعيين مُد بهينه عملکرد  DGبا در نظر گرفتن برخي شاخص¬هاي قابليت
اطمينان

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه تفرش

1389

پايان نامه

130

فرزاد

كليمدست

بررسي اثرات مديريت بار در بهبود قابليت اعتماد سيستمهاي قدرت

دانشگاه تربيت
مدرس

1377

پايان نامه

كارشناسي ارشد

131

فرزاد

كليم دست

بررسي اثرات مديريت بار در بهبود قابليت اعتماد سيستمهاي قدرت

دانشگاه تربيت
مدرس

1377

پايان نامه

كارشناسي ارشد

132

محسن

كوكبينژاد

فرايند قانون تواني براي قابليت اعتمادپذيري سيستمهاي تعميرپذير

دانشگاه تربيت
مدرس

1379

پايان نامه

كارشناسي ارشد

133

ساسان

گليجاني

بررسي تأثير برنامههاي پاسخگويي بار بر تخصيص بهينهي منابع توليد
پراكنده بهمنظور بهبود قابليت اطمينان

دانشگاه تربيت
مدرس

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

134

مجتبي

گيلوانژاد

مدلسازي پديده هاي غيرعادي شبکه در محاسبات قابليت اطمينان جهت
طراحي سيستم حفاظت توزيع

دانشگاه اميركبير

1392

135

محمد امين

لطيفي

زمانبندي تعميرات واحدهاي نيروگاهي در سيستم قدرت تجديد ساختار
شده با در نظر گرفتن عدمقطعيت منابع اوليه انرژي

پارسا مقدم

حسين عسکريان ابيانه

انتشار

نوع سند

مقطع

پايان نامه

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

دكترا

دانشگاه تربيت
مدرس

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

136

علي

محبوب راد

بررسي تأثيرات منابع ذخيره انرژي بر بهبود قابليت اطمينان نيروگاههاي
بادي

منصور رفيعي

دانشگاه صنعت آب و
برق (شهيد عباسپور)

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

137

امين

محسن زاده

مديريت فني و اقتصادي شبکه هاي توزيع هوشمند در شرايط پس از وقوع
خطا

محمودرضا حقي فام

تربيت مدرس

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

138

امين

محسنزاده

مديريت فني و اقتصادي شبکههاي توزيع هوشمند در شرايط پس از وقوع
خطا

دانشگاه تربيت
مدرس

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد
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استاد راهنما

محل انتشار

سال

نوع سند

مقطع

شماره

نام

نام خوانوادگی

عنوان سند

دانشگاه تربيت
مدرس

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

139

رحيم

محمدي

برنامهريزي ميان مدت و كوتاه مدت هماهنگ سيستمهاي توزيع در حضور
منابع  DERبه منظور تامين قابليت اطمينان مطلوب مصرفكنندگان

دانشگاه صنعتي
شريف

1386

پايان نامه

كارشناسي ارشد

140

هوشنگ

محمدي سراب

ارزيابي بهبود قابليت اطمينان سيستم توزيع با اضافهكردن سيستمهاي
ذخيره انرژي الکتريکي

محمود فتوحي فيروزآباد

1384

پايان نامه

كارشناسي ارشد

141

عادل

مرادي

جايابي بهينه سوئيچها در سيستم توزيع با توجه به شاخصهاي قابليت
اطمينان

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

پايان نامه

كارشناسي ارشد

142

سيد رضا

مسعوديان زاده

مکان يابي و تعيين ظرفيت بهينه توليدات پراكنده در شبکه قدرت با
استفاده از تابع چند هدفه

رضا كي پور

دانشگاه سمنان

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

143

ميثم

مشهوري

تخصيص و قيمتگذاري رزرو چرخان در محيط تجديدساختارشده

مهدي احسان

دانشگاه صنعتي
شريف

1385

144

ابوالفضل

مصدق

تعيين ظرفيت نصب منابع توليد پراكنده براي حفظ هماهنگي فيوزها و
بازبستها به منظور جلوگيري از كاهش قابليت اطمينان

احد كاظمي

دانشگاه علم و
صنعت

1390

145

مصطفي

مصطفي لو

خصيص هزينه هاي انتقال با قراردادهاي قابليت اطمينان

اصغر اكبري فرود

دانشگاه سمنان

1390

146

كاظم

مظلومي

ارائه روشي نوين جهت ارزيابي تاثير هماهنگي رله هاي حفاظتي بر روي
شاخصهاي قابليت اطمينان در شبکه هاي توزيع كابلي

حسين عسگريان ابيانه

دانشگاه اميركبير

1387

كارشناسي ارشد

147

سيد مهدي

مقدسي

مدل سازي ادوات  FACTSبه منظور ارزيابي قابليت اطمينان

احد كاظمي

دانشگاه علم و
صنعت

1390

كارشناسي ارشد

148

محمد

مکتوبيان

برنامهريزي تعمير و نگهداري نيروگاهها :بهينهسازي اقتصادي و قابليت
اطمينان

حسن قوجه بکلو

دانشگاه صنعتي
اصفهان

149

مجيد

مهدي زاده فرد

تحليل بهره برداري از منابع توليد پراكنده به صورت جزيره اي و تاثير آن بر
شاخص هاي قابليت اطمينان

محمدرضا آقاابراهيمي

دانشگاه بيرجند

انتشار

1389

كارشناسي ارشد
پايان نامه

كارشناسي ارشد

پايان نامه

كارشناسي ارشد

پايان نامه

كارشناسي ارشد
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سال

شماره

نام

نام خوانوادگی

عنوان سند

استاد راهنما

محل انتشار

150

امير

مهرتاش

مدلسازي و بررسي بار گذاري خطوط انتقال انرژي بر پايه قابليت اطمينان

علي اكبر گلکار

دانشگاه خواجه نصير

1386

151

سيد حسن

موسوي

كاربرد روش شبيه سازي مونت كارلو در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم
هاي توليد

احد كاظمي

دانشگاه علم و
صنعت

1390

انتشار

نوع سند

مقطع

پايان نامه

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

152

حسن

موسوي

كاربرد روش شبيهسازي مونت كارلو در ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي
توليد

احد كاظمي

دانشگاه علم و
صنعت ايران

1376

پايان نامه

كارشناسي ارشد

153

حسن

ميرزايي

برنامه ريزي براي احداث نيروگاههاي جديد با در نظر گرفتن شاخصهاي
قابليت اطمينان و هزينه هاي اقتصادي

سيدمسعود مقدس تفرشي

دانشگاه خواجه نصير

1379

پايان نامه

كارشناسي

154

محمد هادي

ميداني حاجي آقا

بررسي و بهبود قابليت اطمينان شبکه توزيع در حضور منابع هارمونيکي

مهرداد رستمي

دانشگاه شاهد

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

155

محمد

ميرزايي

آزمايش و تخمين طول عمر عايق ترانسفورماتور مبتني بر تنش هاي
الکتريکي  -حرارتي و ارائه مدل قابليت اطمينان آن

غالمي

دانشگاه علم و
صنعت

1389

156

ايمان

ناصري

انتخاب روش بهينه در تخمين هزينه خاموشي و ارائه نتايج روش بهينه در
منطق فازي

محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي
شريف

1385

157

سيد محمد
حسين

نبوي

به كارگيري ادوات  FACTSبه منظور مديريت تراكم يا در نظر گرفتن
شاخص هاي قابليت اطمينان

احد كاظمي

دانشگاه علم و
صنعت

1389

158

حميدرضا

نجفي

ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت در ايران

علي پيروي

دكترا
پايان نامه

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

1370

پايان نامه

كارشناسي ارشد

159

آرش

نوايي فرد

تعيين ظرفيت بهينه منابع پراكنده انرژي يک سيستم خود مختار در محيط
بازار برق

سيدمسعود مقدس تفرشي

دانشگاه خواجه نصير

1389

پايان نامه

كارشناسي ارشد

160

مژگان

هدايتي مهدي آبادي

بررسي خرابي هاي سيستم مخابراتي در يک سيستم قدرت و تاثير آن ها بر
قابليت اطمينان سيستم

علي عباسپور تهراني فرد

دانشگاه صنعتي
شريف

1390

پايان نامه

كارشناسي ارشد

161

عبداالمير

ياقوتي

بارزدايي هوشمند به منظور تقويت قابليت اطمينان از ديدگاه ولتاژ باسها

دانشگاه تربيت
مدرس

1375

پايان نامه

كارشناسي ارشد

162

امين

يزدخواستي

حل مساله مکانيابي هاب به صورت چند هدفه و در شرايط عدم قطعيت
جريان

دانشگاه تربيت
مدرس

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد
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شماره

نام

نام خوانوادگی

عنوان سند

163

اشکان

يوسفي

استفاده از برنامهي پاسخ گويي بار به عنوان ظرفيت رزرو براي افزايش
قابليت اطمينان سيستم قدرت

164

امين

يزدخواستي

حل مساله مکان يابي هاب به صورت چند هدفه و در شرايط عدم قطعيت
جريان

ويرايش اول ،آذر 1393

استاد راهنما

محمد رضا امين ناصري

محل انتشار

سال

نوع سند

مقطع

دانشگاه تربيت
مدرس

1387

پايان نامه

كارشناسي ارشد

تربيت مدرس

1391

پايان نامه

كارشناسي ارشد

انتشار
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پيوست :3
لي ست مقاالت مجالت و کنفرانس ها به همراه پاياننامههاي
مربوط به مطالعات پايايي در حوزه توليد

ﻧﻮع

ﺳﺎل
اﻧﺘﺸﺎر

ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

1389

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
(ارﺷﺪ

1390

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

10th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

1389

اﻓﺮاد
Mobin SefidgaranMohammad MirzaieAtaollah Ebrahimzadeh
-ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺟﺪﻳﺪاﻻﺳﻼم زﻳﺪآﺑﺎدي
 اﺳﺘﺎد- اﻛﺒﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ: اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 ﻣﺴﻌﻮد رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد: ﻣﺸﺎور

ﻋﻨﻮان

ﻧﺎم
ﺧﻮاﻧﻮادﮔﻲ

ﻧﺎم

Reliability model of the power transformer with ONAF cooling

اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده

ﻋﻄﺎاﷲ

 اﺻﻼح ﺷﺪهSFL ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

اﻛﺒﺮ

: ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺷﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
: اﻛﺒﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ | اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺑﺶ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدي ﺑﺮ روي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

اﻛﺒﺮ

Mazaher Hajibashi-Akbar
Ebrahimi

Selecting the wind site location and wind turbine rated power based on
reliability indices of power system

اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

اﻛﺒﺮ

Constructing the Bayesian Network for components reliability importance
ranking in composite power systems

اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

اﻛﺒﺮ

A New Analytical Method for Impact Evaluation of Distributed Generation
on Distribution System Reliability.

اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

اﻛﺒﺮ

اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

اﻛﺒﺮ

اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲﭘﻮر

وﺣﻴﺪ

اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲﭘﻮر

وﺣﻴﺪ

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻋﻠﻮي

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد

Tahere Daemi-Akbar
Ebrahimi-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
Seyed mostafa Hashemi
International Review of Electrical
Toghroljerdi-Akbar
Engineering
Ebrahimi
International Transactions on
Tahereh Daemi; Akbar
Electrical Energy Systems
Ebrahimi
 ﻛﺎﻣﺮان رﺿﺎﻳﻲ: وﺣﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲﭘﻮر ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:ﻧﮕﺎرش راﺿﻴﻪ ﺑﻬﺠﺖ ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

Detailed reliability assessment of composite power systems considering
load variation and weather conditions using the Bayesian network
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي اﻧﺮژي ﺑﺮ روي ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎز از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

International Conference on
Quality and Reliability (ICQR),
2011 IEEE

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1391

دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اﻧﺮژي ﺑﺎد و ﺧﻮرﺷﻴﺪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1386

ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ-ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ
 ﻫﺎدي ﻣﺪﻗﻖ-اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ ﺟﺒﻠﻲ

 اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ،روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ
ﺟﺒﻠﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1383

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﻣﺤﻤﻮد-اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﻛﻬﻲ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ
ﻣﻬﺪي اﺣﺴﺎن-ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزژاﺑﺎد

ﻳﻚ ﻣﺪل ﻓﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

اﺣﺴﺎن

ﻣﻬﺪي

ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

اﺣﺴﺎن

ﻣﻬﺪي

Optimal reserve capacity allocation with consideration of customer
reliability requirements

اﺣﺴﺎن

ﻣﻬﺪي

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1  ﺷﻤﺎره،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان؛ ﺳﺎل دﻫﻢ

2010

Energy

Vahid EbrahimipourAbdolhossein TohidiFahime Rahmanniya
ﻗﺎﺳﻢ اﻓﺸﺎر؛ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻋﻠﻮي؛ ﺑﻬﺮام ﺣﺪادﺳﺮاﻳﻲ

Simultaneously optimizing of reliability, cost and completion time in
series-parallel systems considering redundant allocation using a genetic
algorithm
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎد و ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺿﺮوري ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد در ﭘﺪاﻓﻨﺪ
ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

، ﻣﻬﺪي اﺣﺴﺎن،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﺠﻔﻲ
 ﻋﻠﻲ،ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
اﺧﻮﻳﻦ
Mojtaba Najafi-Mehdi
Ehsan -Mahmoud FotuhiFiruzabad-Ali Akhavein-

Karim Afshar
ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

Applied Mathematics and
Computation

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

Journal of Iranian Association of
Electrical and Electronics
Engineers

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

International Review of Electrical
Engineering

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا

2010

Oloom va Tahghighat Azad
University

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
(ارﺷﺪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

Iranian Journal of Science &
Technology, Transaction B,
Engineering Shiraz University

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

Reliability Engineering & System
Safety

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

Journal of the North Carolina
Academy of Science

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

Journal of the North Carolina
Academy of Science

Karim Afshar; Mehdi
Ehsan ; Mahmoud FotuhiFiruzabad; Nima Amjady
Mojtaba Najafi,M. Ehsan,
M. Fotuhi-Firuzabad, A.
Akhavein
Mojtaba Najafi, Mehdi
Ehsan, Mahmoud FotuhiFiruzabad, Ali Akhavein
Mojtaba Najafii, Mehdi
Ehsan
 ﻋﻠﻲ:آرش اﺣﺴﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 ﻣﺤﻤﻮد:ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ- آرش اﺣﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻲ- ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-ﻓﺮد
ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ-آرش اﺣﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻲ- ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-ﻓﺮد
ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ
Arash Ehsani-Ali
Mohammad RanjbarAlireza Shirani-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
Arash Ehsani-Ali
Mohamad Ranjbar-A.
JAFARI-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
Arash Ehsani-Ali
Mohamad Ranjbar-A.
JAFARI-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
Arash Ehsani, Ali
Mohammad RANJBAR,
A. JAFARI, Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
Arash EHSANI; Ali
Mohamad Ranjbar;
Mahmoud FotuhiFiruzabad; Ali Abbaspour

Cost-benefit analysis and MILP for optimal reserve capacity determination
in power system

اﺣﺴﺎن

ﻣﻬﺪي

Random Settlement Market due to the Reliability of Electrical Power
Generation units

اﺣﺴﺎن

ﻣﻬﺪي

A Market Clearing Method with Consideration of Power Generation
Response Reliability

اﺣﺴﺎن

ﻣﻬﺪي

Reserve Market Management Considering Reliability Requirements of
Loads

اﺣﺴﺎن

ﻣﻬﺪي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدان و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

آﺛﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

A Proposed Method for Reliable Scheduling in Deregulated Power Systems

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

RELIABILITY EVALUATION OF DEREGULATED POWER SYSTEM
CONSIDERING COMPETITIVE ELECTRICITY MARKET

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

Reliability evaluation of deregulated electric power systems for planning
applications

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

RELIABILITY EVALUATION OF COMPETITIVE ELECTRICITY
MARKETS

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

A Probabilistic Model for Reliability Evaluation of Wind Turbine
Generation Systems

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2006

IRANIAN JOURNAL OF
ENERGY

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2005

5th Congress on Energy
Consumption Optimization, IEEE
TENCON 2005

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2006

International Conference on
Technical and Physical Problems
in Power Engineering, TPE-2006,
Ankara, Turkey

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2005

5th Congress on Energy
Consumption Optimization, IEEE
TENCON 2005

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2005

5th Congress on Energy
Consumption Optimization, IEEE
TENCON 2005

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

Electric Power Systems Research

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

IEEE Electrical Power and
Energy Conference, Vancouver,
Canada

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ
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(داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر
ﺳﻮﻣﻴﻦ آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺮژﯼ ﭘﺎك

Arash Ehsani; Ali
Mohamad Ranjbar;
Mahmoud FotuhiFiruzabad
Arash Ehsani, Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad, Ali
Abbaspour, Ali
Mohammad Ranjbar
Arash Ehsani, Ali
Mohammad Ranjbar,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, S. C. Samani
Arash Ehsani, Ali
Mohammad Ranjbar,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Ali Abbaspour
Arash Ehsani, Ali
Mohammad Ranjbar, Ali
Abbaspour, Mahmoud
Fotuhi-Friuzabad
ﻣﺤﻤﺪ-اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﺮﻳﻔﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ
-ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ-ورﻳﺞ ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﺳﻌﻴﺪ اﺣﻤﺪي

Reliability Modeling of Wind Farms

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

An Analytical Method for the Reliability Evaluation of Wind Energy
Systems

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

Reliability Evaluation of Wind Turbine Generation Units

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

An Analytical Approach for Reliability Evaluation of Wind Energy
Systems

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

Reliability Considerations in Buildings Power Supply Using Distributed
Generations

اﺣﺴﺎﻧﻲ

آرش

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺗﻠﻔﺎت و ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

اﺣﻤﺪي

ﺳﻌﻴﺪ

-ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﻳﻲ-ﺣﺎﻣﺪ اﺣﻤﺪي
ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

( ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻗﻴﻤﺖEDRP) ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎر اﺿﻄﺮاري
ﻧﻘﻂ ﻫﺎي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ

اﺣﻤﺪي

ﺣﺎﻣﺪ

:ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي ﺧﻄﻴﺮ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
Ali Ahmadi-KhatirMahmoud FotuhiFiruzabad-L. Goel
Ali Ahmadi-Khatir,
Mahmoud FotuhiFriuzabad
ﻣﺤﻤﺪآﻗﺎ-ﺑﻬﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮر ﺑﻬﺮﻏﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻤﺪ-ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﻳﺎن-ﺷﻔﻴﻌﻲ
ﻣﺮادي داﻟﻮﻧﺪ

ﺗﻌﻴﻴﻦ رزرو ﮔﺮدان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺮﻳﺪاران در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ
رﻗﺎﺑﺘﻲ

اﺣﻤﺪي ﺧﻄﻴﺮ

ﻋﻠﻲ

Customer choice of reliability in spinning reserve procurement and cost
allocation using well-being analysis

اﺣﻤﺪي ﺧﻄﻴﺮ

ﻋﻠﻲ

Customer Choice of Reliability in Spinning Reserve Procurement and Cost
Allocation

اﺣﻤﺪي ﺧﻄﻴﺮ

ﻋﻠﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻳﺰﺷﺒﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎراﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ

اﺣﻤﺪﻳﺎن

ﻣﺤﻤﺪ

 ﻣﺤﻤﺪ: ﺑﻬﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮر؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 ﻣﺤﻤﺪ: آﻗﺎ ﺷﻔﻴﻌﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
اﺣﻤﺪﻳﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺰﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ

اﺣﻤﺪﻳﺎن

ﻣﺤﻤﺪ

ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ-اروﻳﻦ اﺣﻤﺪي ازﻧﺪرﻳﺎﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻘﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ

اﺣﻤﺪي

اروﻳﻦ

ﺳﻴﺪﻗﺪرت اﻟﻪ ﺳﻴﻒ-ﻣﺮﺗﻀﻮي
ﻋﻠﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮ دزﻓﻮﻟﻲ-اﻟﺴﺎدات
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي
ﺑﺮق

1  ﺷﻤﺎره،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان؛ ﺳﺎل دﻫﻢ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

Energy

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

Energy Policy

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

Electric Power Systems Research

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

International Review of Electrical
Engineering

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

Renewable Energy

International Energy Conference
and Exhibition (EnergyCon),
2010 IEEE
Journal of Iranian Association of
Electrical and Electronics
Engineers

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ دري ﻧﮋاد؛ ﺣﺒﻴﺐ ﺗﺮاﺑﻲ؛
ﺳﻌﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎري؛ ﭘﻴﺎم ﺧﻮارزﻣﻲ؛ اﻟﻬﺎم
اﺧﻮان رﺿﺎﻳﻲ؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻴﺎن
، ﻣﻬﺪي اﺣﺴﺎن،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﺠﻔﻲ
 ﻋﻠﻲ،ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
اﺧﻮﻳﻦ
Mojtaba Najafi-Mehdi
Ehsan -Mahmoud FotuhiFiruzabad-Ali AkhaveinKarim Afshar
Ali Akhavein-Mahmoud
Fotuhi Firuzabad
Ali Akhavein; Mahmoud
Fotuhi Firuzabad; Roy
Billinton; Davood
Farrokhzad
Ali Akhavein; D. Braun;
M. Palazzo

ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ

ازﻧﺪرﻳﺎﻧﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ

اﺧﻮان رﺿﺎﻳﻲ

اﻟﻬﺎم

ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

اﺧﻮﻳﻦ

ﻋﻠﻲ

Optimal reserve capacity allocation with consideration of customer
reliability requirements

اﺧﻮﻳﻦ

ﻋﻠﻲ

A heuristic-based approach for reliability importance assessment of energy
producers

اﺧﻮﻳﻦ

ﻋﻠﻲ

Review of reduction techniques in the determination of composite system
adequacy equivalents

اﺧﻮﻳﻦ

ﻋﻠﻲ

Availability analysis of combined cycle power plant layouts which employ
generator circuit-breakers and three-winding step-up transformers

اﺧﻮﻳﻦ

ﻋﻠﻲ

Random Settlement Market due to the Reliability of Electrical Power
Generation units

اﺧﻮﻳﻦ

ﻋﻠﻲ

Mojtaba Najafi,M. Ehsan,
M. Fotuhi-Firuzabad, A.
Akhavein
Mojtaba Najafi, Mehdi
Ehsan, Mahmoud FotuhiFiruzabad, Ali Akhavein
-ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻴﺮي ﭘﻮر-ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ اﻛﺒﺮي
ﻣﺤﻤﺪ ارﺟﻤﻨﺪ-ﻋﻠﻲ رﺿﺎ روﺳﺘﺎ

A Market Clearing Method with Consideration of Power Generation
Response Reliability

اﺧﻮﻳﻦ

ﻋﻠﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺎﺳﺦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎدي ﻧﻮع ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﺋﻲ از دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
SVPWM از ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺑﻪ روش

ارﺟﻤﻨﺪ

ﻣﺤﻤﺪ

ﺳﺎﻻر ارﺷﺎدي؛ آﺑﺘﻴﻦ ﻋﻄﺎﻳﻲ

 ﻣﮕﺎواﺗﻲ در دﺷﺖ ﻗﺰوﻳﻦ10 ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه

ارﺷﺎدي

ﺳﺎﻻر

روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮﻳﺪ

اﺳﻜﻨﺪري

ﻣﺤﺴﻦ

A hybrid method for simultaneous optimization of DG capacity and
operational strategy in microgrids utilizing renewable energy resources

اﺳﻜﻨﺪري

ﻣﺤﺴﻦ

A hybrid method for simultaneous optimization of DG capacity and
operational strategy in microgrids considering uncertainty in electricity
price forecasting

اﺳﻜﻨﺪري

ﻣﺤﺴﻦ

ﻣﺤﺴﻦ-ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺮادي
اﺳﻜﻨﺪري
Mohammad Hassan
Moradi-Mohsen
Eskandari-Hemen
Showkati
Mohammad Hassan
Moradi-Mohsen
Eskandari

ﺳﻌﻴﺪ

اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺎﺧﺘﻪ

ﺳﻌﻴﺪ

اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
ﺟﻌﻔﺮ آﺑﺎدي

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﺒﺮﻳﺪ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ -ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ -ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻫﺎدي ﺑﺮﺟﻲ-ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻣﻐﻔﻮري
ﻓﺮﺳﻨﮕﻲ-ﺳﻌﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

روزﺑﻪ

اﺷﺮاق ﻧﻴﺎ

زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ژﻧﺘﻴﻚ

روزﺑﻪ اﺷﺮاق ﻧﻴﺎ-ﺣﺴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺎﻧﻪ
ﭼﻲ-ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات

1384

ﻣﻘﺎﻟﻪ

روزﺑﻪ

اﺷﺮاق ﻧﻴﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات واﺣﺪﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق

روزﺑﻪ اﺷﺮاق ﻧﻴﺎ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ

1384

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

روزﺑﻪ

اﺷﺮاق ﻧﻴﺎ

Generation Maintenance Scheduling in Power Market Based on Genetic
Algorithm

ﻋﻠﻲ

اﺷﺮف ﻣﺪرس

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﻠﺪﺑﺎس در ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﺑﺰاردﻗﻴﻖ  ،ﺷﻤﺎره ) 3ﭘﻴﺎﭘﻲ
(15

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

اﺻﻐﺮﭘﻮر

Multi Objective Power Generation Preventive Maintenance Scheduling

International Conference on
Future Electrical Power and
Energy Systems

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

آذﻳﻦ

اﺻﻼﻧﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

آذﻳﻦ

اﺻﻼﻧﻲ

Impacts of Energy Storage Systems and Wind Power on System Reliability

Roozbeh Eshraghnia-M.
Hassan Modir ShanechiHabib Rajabi Mashhadi
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ﻓﺮ ،ﻋﻠﻲ اﺷﺮف
ﻣﺪرس ،ﻓﺮح ﺟﻌﻔﺮﻧﮋاد ،ﻣﻬﺪي
ﺳﺠﻮدي ،ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﺆﻣﻨﻲ
Y. R. Jafarian-Hossein
Asgharpour-Masoud
Rashidinejad-Mohammad
Ali Forghani
زاﮔﺮس ﺷﺎﻫﻮي-ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮرﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﻓﺮد-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-آذﻳﻦ
اﺻﻼﻧﻲ
Zagros Shahovee, Ali
Abbaspour, Mahmoud
Fotuhi-Friuzabad, Azin
Aslani
ﺣﺴﻦ اﻃﺎﻋﺘﻲ

Power Systems Conference and
Exposition, 2006. PSCE '06.
2006 IEEE PES

2006

ﻣﻘﺎﻟﻪ

25nd International Power System
Conference, PSC 2010

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻦ

اﻃﺎﻋﺘﻲ

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺖ  GISدر ﭘﺮوژه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻠﻤﺒﻪ اي ذﺧﻴﺮه اي ﺳﻴﺎه ﺑﻴﺸﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ

اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ

بهﻳﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎد/ﺧﻮرﺷﻴﺪ/ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و هزﻳﻨﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ بهﻳﻨﻪ ﺳﺎزي رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎري بهﺑﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﻣﺤﻤﺪي اردهاﻟﻲ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ(،
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ رﻳﺎﺣﻲ دهﻛﺮدي )اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ(

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ

اﻋﻠﻤﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻠﻴﺠﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻘﺪم؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ اﻋﻠﻤﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس

ﺣﺴﻴﻦ

اﻓﺮاﺧﺘﻪ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه )(DGﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ

ﺣﺴﻴﻦ

اﻓﺮاﺧﺘﻪ

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎدي -دﻳﺰﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
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ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻜﻴﻤﻲ ﮔﻴﻼﻧﻲ-ﺣﺴﻴﻦ

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻗﻠﻴﭻ ﺳﺎرﻟﻲ-اﻓﺮاﺧﺘﻪ
اﻟﻬﻪ ﺣﺴﻦ زاده-ﺣﺴﻴﻦ اﻓﺮاﺧﺘﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1389

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺮژي ﭘﺎك

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

4th Conference on Thermal
Power Plants (CTPP), 2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

Life Science Journal

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems
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ﻓﺮﻳﺒﺮز

Calculation of generation system reliability index: Loss of Load Probability

اﻗﺘﺪاري

ﻣﻴﺜﻢ
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: اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور-ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ روﺳﺘﺎ
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curtailment for deregulated distribution system

ﻣﺮﺗﻀﻲ

اﻣﻴﻨﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

Ali Saidian-Mohamad
Amiri
ﻓﺮﺷﺎد ﺧﺴﺮوي-ﻣﺮﺗﻀﻲ اﻣﻴﻨﻲ-ﺋﻪ
وﻳﻦ ﻛﻴﺨﺴﺮوي

International Conference on
Industrial Engineering and
Engineering Management, 2009.
IEEM 2009. IEEE
Compatibility and Power
Electronics, 2009. CPE '09

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﺎﺑﻚ

اﻣﻴﻨﻲ

Reliability modeling and analysis of thermal power plants

Babak Amini-Ali Doniavi

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي
ﺣﺮارﺗﻲ

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﺎﺑﻚ

اﻣﻴﻨﻲ

Reliability modelling with failure analysis And preventive maintenance

Babak Amini-Ali Doniavi

ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ و
ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي

اﻣﻴﻨﻲ

ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ

ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي اﻣﻴﻨﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻘﺪم

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس

1392

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

آرﻣﺎن

اﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪر

ﺣﺬف ﺑﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

آرﻣﺎن اﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪر  -ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد  -ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ-ﺳﻌﻴﺪ
ﻋﺒﺎﭼﻲ زاده

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

آرﻣﺎن

اﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪر

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

آرﻣﺎن اﻣﻴﻨﻲ-ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ-
ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

آرﻣﺎن

اﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪر

An Algorithm for Analyzing Reliability Indices for Radial Distribution

Arman Amini, H.

International Conference on

2006

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Power System Technology
(POWERCON), 2006

Shayanfar, Mohsen
Kalantar, Mahmoud
Fotuhi-Friuzabad
Arman Amini, Heidar Ali
Shayanfar, Mohsen
Kalantar, Mahmoud
Fotuhi-Friuzabad
 ﻣﺤﻤﻮد:ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

Systems Including Distributed Generators

Distribution System Reliability Assessment Incorporating Distributed
Generations

اﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪر

آرﻣﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺸﺎرﻛﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ

 ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺣﺪ

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻛﺸﻮر

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2006

14th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2006

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
(ارﺷﺪ
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داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1382

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1382

ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮق-ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ

 ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ،ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﺴﺮوي

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1382

ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮق-ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ

 ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ،ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﺴﺮوي

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ

 ﻛﺸﺎورزي و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي، ﺗﺠﺎري،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ از دﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ

Reliability-constrained unit commitment using stochastic mixed-integer
programming

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ

Compromising Wind and Solar Energies From the Power System
Adequacy Viewpoint

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ

Unit Commitment With Probabilistic Spinning Reserve and Interruptible
Load Considerations

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ

Reliability-Constrained Unit Commitment Considering Interruptible Load
Participation

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ

Reliability-based maintenance scheduling of generating units in
restructured power systems

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ

Power System Security

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ

Power System Reliability Assessment Incorporating Monitoring/Control
System Malfunction

اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ

ﻓﺮخ
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ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻬﺮان

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

IEEE Transactions on Power
Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

IEEE Transactions on Power
Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

Iranian Journal of Electrical &
Electronic Engineering

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

Turkish Journal of Electrical
Engineering & Computer
Sciences

ﮔﺰارش

2008

Sharif University of Technology

ﭘﺮوژه

ﻣﻘﺎﻟﻪ

IEEE Transactions on Smart Grid

،(ﺳﺎرا ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه
، ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﺴﺮوي زﻧﺠﺎﻧﻲ،ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ
 ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﭘﻴﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ،ﺣﺴﻦ زﻳﺒﺎ
وﺗﻔﺮداد
Masood ParvaniaMahmoud FotuhiFiruzabad-Farrokh
Aminifar-Amir AbiriJahromi
Amir Safdarian-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad-Farrokh
Aminifar
Farrokh AminifarMahmoud FotuhiFiruzabad-Mohammad
Shahidehpour
Farrokh AminifarMahmoud FotuhiFiruzabad
Mahmud FotuhiFiruzabad; Farrokh
Aminifar; Abbas
Shahzadeh
Mohammad
Shahidehpour, Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad, Farrokh
Aminifar
Farrokh Aminifar,
Mahmoud Fotuhi-

Firuzabad, Mohammad
Shahidehpour, Amir
Safdarian
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﭘﻴﺮ ،ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻴﺘﻲ زاده،
ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺴﻦ اﻧﺪاﻳﺸﮕﺮ

ﻣﺤﺴﻦ

اﻧﺪاﻳﺸﮕﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎري

ﺳﻌﻴﺪ

اﻧﺘﻈﺎري

ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ دري ﻧﮋاد؛ ﺣﺒﻴﺐ ﺗﺮاﺑﻲ؛
ﺳﻌﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎري؛ ﭘﻴﺎم ﺧﻮارزﻣﻲ؛ اﻟﻬﺎم
اﺧﻮان رﺿﺎﻳﻲ؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻴﺎن

اﻧﺼﺎري

Optimization of DG placement in distribution system using artificial bee
colony algorithm based on generation level reliability indices

R. Ansari-Hassan Monsef

ﻫﺎﺷﻢ

اورﻋﻲ
ﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﻲ

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) for wind turbines

ﻣﺤﻤﻮد

اوﻛﺎﺗﻲ ﺻﺎدق

ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

ﻗﺎﺳﻢ

اﻫﺮاﺑﻴﺎن

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

اﻳﺮواﻧﻲ

Optimal placement of DGs for reliability and loss evaluation using
DIgSILENT software

ﺑﻬﺮوز

آدﻳﻨﻪ

اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﺑﺎسﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺑﻬﺮوز

آدﻳﻨﻪ

اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺎس ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

Hooman ArabianHoseynabadi-Hashem
Oraee Mirzamani-P.J.
Tavner
اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﻟﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﻤﻮد اوﻛﺎﺗﻲ ﺻﺎدق
ﻓﺮﺷﺎد ﺧﺴﺮوي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻗﺎﺳﻢ
اﻫﺮاﺑﻴﺎن؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻲ
Taghi Sami-Seyyed
Mehdi Mahaei-M. T.
Hashemi Namarvar-H.
Iravani
ﺑﻬﺮوز آدﻳﻨﻪ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﺣﺒﻴﺐ
رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي
ﺑﺮق

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

11th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2012

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

1380

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

10th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺑﻬﺮوز ادﻳﻨﻪ اﻟﻤﻪ ﺟﻖ  ,ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ
ﻣﺸﻬﺪي  ,ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺎﺟﻲ
آﺑﺎدي

ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

آرﻳﺎ

آذري ﺑﺮزﻧﺪﻳﻖ

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ

آرﻳﺎ آذري ﺑﺮزﻧﺪﻳﻖ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

آرﻳﺎ

آذري ﺑﺮزﻧﺪﻳﻖ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮان و ﮔﺮﻣﺎ ) (CHPﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن

آرﻳﺎ آذري ﺑﺮزﻧﺪﻳﻖ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن،
اﻧﺮژي و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻟﻬﻮردي

آزادرو

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

اﻟﻬﻮردي آزادرو ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﺳﻌﻴﺪ
ﺟﻠﻴﻞزاده؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻣﺤﺴﻦ
ﺻﻨﻴﻌﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل

1388

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

اﺣﺴﺎن

آﺷﻮغ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

اﺣﺴﺎن آﺷﻮغ-ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ-ﺣﺴﻴﻦ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اﻧﺮژي ﺑﺎد و ﺧﻮرﺷﻴﺪ

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ

ﻫﺎرون آﺑﺎدي
ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻬﺪي زاده ﻓﺮد -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ آﻗﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ
Mohammad Reza
Aghaebrahimi; Majid
Mehdizadeh; Hamid Reza
Najafi
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻛﺮﻳﻢ زاده؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ﺷﻔﻴﻌﻲ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

آﻗﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﻳﺮه اي و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

آﻗﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

A new algorithm for reliability assessment of wind-diesel system in
islanding mode of operation

ﻣﺤﻤﺪ

آﻗﺎ ﺷﻔﻴﻌﻲ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖ( ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻠﻔﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﺮوﻫﻲ )(GSO

ﻣﺤﻤﺪ

آﻗﺎ ﺷﻔﻴﻌﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻳﺰﺷﺒﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎراﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ

ﺑﻬﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮر ﺑﻬﺮﻏﺎﻧﻲ-ﻣﺤﻤﺪآﻗﺎ
ﺷﻔﻴﻌﻲ-ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﻳﺎن-ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺮادي داﻟﻮﻧﺪ

ﻣﺤﻤﺪ

آﻗﺎ ﺷﻔﻴﻌﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺰﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ

ﺑﻬﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮر؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ
آﻗﺎ ﺷﻔﻴﻌﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﻣﺤﻤﺪ
اﺣﻤﺪﻳﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي

ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي-ﻓﺮزاد دﻫﻘﺎﻧﻲ

ﺳﻴﺰدﻫﻴﻤﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

آﻗﺎﻳﻲ

Advanced progressive real coded genetic algorithm for nuclear system
availability optimization through preventive maintenance scheduling

ﺟﻤﺸﻴﺪ

آﻗﺎﺋﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻳﺎﻓﺘﻪ

;M. Aghaie; A. Norouzi
A. Zolfaghari; A.
Minuchehr; Z. Mohamadi
Fard; R. Tumari
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ اﻛﺒﺮي -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ روﺳﺘﺎ-اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﺋﻲ )ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ(

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
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International Conference on
Power Engineering, Energy and
Electrical Drives (POWERENG),
2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

1384

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

Annals of Nuclear Energy

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻴﺮاز

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺟﻤﺸﻴﺪ

آﻗﺎﺋﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎري

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﭘﻴﺮ ،ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻴﺘﻲ زاده،
ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺴﻦ اﻧﺪاﻳﺸﮕﺮ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺟﻤﺸﻴﺪ

آﻗﺎﺋﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻧﮕﺎرش ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎريراد ؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ :ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﻳﻲ ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور :ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺟﻤﺸﻴﺪ

آﻗﺎﺋﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎر اﺿﻄﺮاري ) (EDRPﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﻘﻂ ﻫﺎي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺟﻤﺸﻴﺪ

آﻗﺎﺋﻲ

Distribution expansion planning considering reliability and security of
energy using modified PSO (Particle Swarm Optimization) algorithm

Energy

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺟﻤﺸﻴﺪ

آﻗﺎﺋﻲ

Multiobjective generation expansion planning considering power system
adequacy

Electric Power Systems Research

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺎﻣﺪ اﺣﻤﺪي-ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﻳﻲ-
ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ
Jamshid Aghaei-Kashem
M. Muttaqi-Ali
Azizivahed-Mohsen
Gitizadeh
;Jamshid Aghaei
;Mohammad Amin Akbari

Alireza Roosta; Amir
Baharvandi
Jamshid Aghaei; Alireza
Roosta
اﺣﺪ ﺑﻴﮕﻠﺮي-ﻣﺮﺗﻀﻲ آﻳﻴﻦ-ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﻗﻠﻲ ﭘﻮر ﺧﻮاﺟﻪ-ﻣﺴﻌﻮد رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد
Morteza Aien-Ahad
Biglari-Masoud
Rashidinejad
Farshad Khosravi-Naziha
Ahmad Azli-Ebrahim
Babaei
;Seyyed Hamid Elyas
Sogol Babaeinejad
Sarookolaee; Asghar
Akbari Foroud
اﻓﺸﻴﻦ ﺑﺎراﻧﻲ ﺗﻤﺒﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮي
Iman Khonakdar TarsiAbdolreza
Sheikholeslami-Taghi
Barforoushi-Seyed
Mohammad Bagher Sadati
Sareh Bahmanpour-Mahdi
Bashooki-Hamid Reza
Maanavi-Mohammad
Hossein Refan
رﺿﺎ ﺑﺎﻏﻲﭘﻮر؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي ﺣﺴﻴﻨﻲ

International Transactions on
Electrical Energy Systems
ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي
ﺑﺮق

ﺟﻤﺸﻴﺪ

آﻗﺎﺋﻲ

Reliability constrained multi-period generation expansion planning of
electrical energy resources using MILP

ﻣﺮﺗﻀﻲ

آﻳﻴﻦ

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎدي -ﺧﻮرﺷﻴﺪي

ﻣﺮﺗﻀﻲ

آﻳﻴﻦ

Probabilistic Reliability Evaluation of Hybrid Wind-Photovoltaic Power
Systems

اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ

A new modeling method for reliability evaluation of Thermal Power Plants

ﺳﻮﮔﻞ

ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﻧﮋاد
ﺳﺎروﻛﻼﻳﻲ

A novel approach for maintenance scheduling of generation units in
restructured power system

اﻓﺸﻴﻦ

ﺑﺎراﻧﻲ ﺗﻤﺒﻲ

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﺷﺒﻜﻪ ،ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ)(Contingency

ﺗﻘﻲ

ﺑﺎرﻓﺮوﺷﻲ

Investigating impacts of distributed generation on distribution networks
reliability: A mathematical model

ﻣﻬﺪي

ﺑﺎﺷﻮﻛﻲ

Reliability Comparison between PCS7 and SPPA T-2000 Automation
System

رﺿﺎ

ﺑﺎﻏﻲﭘﻮر

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﺎزن و ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺧﺮاﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ

ﺑﺎﻗﺮزاده

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺧﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮزاده؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻋﺎﻣﻠﻲ

اﻣﻴﺮ

ﺑﺎﻗﺮي

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن واﺣﺪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ

وﺣﻴﺪ ﺧﻠﻴﻖ-ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻒ-اﻣﻴﺮ
ﺑﺎﻗﺮي

ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﻣﻴﺜﻢ

ﺑﺎﻗﺮي

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

ﻣﻴﺜﻢ ﺑﺎﻗﺮي

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ
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ﭘﺮﻳﺴﺎ

ﺑﺎﻗﺮي ﭘﺎرﭼﻴﻦ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻗﺪرت

ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺑﺎﻗﺮي ﭘﺎرﭼﻴﻦ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺻﻨﻴﻌﻲ ﻣﻨﻔﺮد-اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :ﻣﻬﺪي ﺳﻴﻒ ﺑﺮﻗﻲ

داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼم

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻧﻴﻤﺎ

ﺑﺎﻗﺮي ﻓﺮح
ﺑﺨﺶ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮان در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  PV/FC/Wind/Batteryﻣﺠﺰا از
ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت

ﻧﻴﻤﺎ ﺑﺎﻗﺮي ﻓﺮح ﺑﺨﺶ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 :ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Conference on
Power and Energy (PECon), 2010
IEEE

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Innovative Smart Grid
Technologies - India (ISGT
India), 2011 IEEE PES

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان
اﻫﻮاز

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

Electric Power Quality and
Supply Reliability Conference
(PQ), 2010

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي
ﺣﺮارﺗﻲ

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ
)ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ( ﺑﺎﺑﻞ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ(
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

 :ﻣﻬﺮان ﺻﺒﺎﺣﻲ
ﻣﻬﺪي

ﺑﺎﻧﮋاد

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺶ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

ﻣﻬﺪي

ﺑﺎﻧﮋاد

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﻬﺪي

ﺑﺎﻧﮋاد

Generation Maintenance Scheduling Using Hybrid Evolutionary Approach

ﻋﻠﻲ

ﺑﺪري

ﺣﺴﻦ

ﺑﺮاﺗﻲ

Preventive Generation Maintenance Scheduling Considering System
Reliability and Energy Purchase in Restructured Power Systems
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﻴﺪري-ﻣﻬﺪي ﺑﺎﻧﮋاد-اﻣﻴﻦ
ﺣﺎﺟﻲ زاده-ﻋﻠﻲ ﺑﻬﻨﻴﺎﻓﺮ
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﻴﺪري  -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﻬﺪي ﺑﺎﻧﮋاد
Ehsan Reihani-Majid
Oloomi Buygi-Mahdi
Banejad
Ali Badri;Ahmad
Norozpour Niazi
اﺣﺴﺎن آﺷﻮغ-ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ-ﺣﺴﻴﻦ
ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻦ

ﺑﺮاﺗﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ) (DGﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻠﻮ ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺣﺴﻦ

ﺑﺮاﺗﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ– اﻗﺘﺼﺎدي
و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ
ﻫﺎرون آﺑﺎدي ،ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ ،ﻓﺮﺷﻴﺪ
ﻓﺮوزﺑﺨﺶ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﻛﺎﻣﻴﺎب

ﺣﺴﻦ

ﺑﺮاﺗﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻮرﻳﺘﻢ ACS

ﻧﮕﺎرش ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐزاده ؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻲ ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ

ﺣﺴﻦ

ﺑﺮاﺗﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺣﺴﻦ

ﺑﺮاﺗﻲ

ﺣﺴﻦ

ﺑﺮاﺗﻲ
ﺑﺮاﺗﻲ

Generation Reliability Assessment in Power Markets Using MCS and
Neural Networks
Generation Reliability Evaluation in Deregulated Power Systems Using
Game Theory and Neural Networks
A new approach for determination and cost allocation of reserve in the
restructured power systems

رﺿﺎ

ﺑﺮاﺗﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﻠﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺎري از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻫﺎدي

ﺑﺮﺟﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺎﺧﺘﻪ

ﻧﮕﺎرش ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎريراد ؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ :ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﻳﻲ ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور :ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ
Hossein HaroonabadiHassan Barati
Hossein HaroonabadiHassan Barati
Karim Afshar; M.M.
Barati
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮآﻗﺎ )ﻣﺪﻳﺮ
ﭘﺮوژه( ،رﺿﺎ ﺑﺮاﺗﻲ ،اﻟﻬﺎم ﺻﺎدﻗﻴﺎن
ﺳﺮﺧﺎﺑﻲ ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﻴﺎزي ،اﻣﻴﺮ
ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن ﺻﺎدق ،ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه ﭘﺘﻴﺎن
ﻫﺎدي ﺑﺮﺟﻲ-ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻣﻐﻔﻮري

ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮود
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

The International Conference on
Electrical Engineering

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Journal of Basic and Applied
Scientific Research

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اﻧﺮژي ﺑﺎد و ﺧﻮرﺷﻴﺪ

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Electric Power Systems Research

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻴﺮو

1381

ﭘﺮوژه

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل
International Review on
Modelling & Simulations
Smart Grid and Renewable
Energy

ﺳﻌﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ-ﻓﺮﺳﻨﮕﻲ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﭘﺮوژه
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International Energy Conference
and Exhibition (EnergyCon),
2010 IEEE
Second Iranian Conference on
Renewable Energy and
Distributed Generation
(ICREDG), 2012
11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق اﻳﺮان

Arash Navaeefard-S.M.
Moghaddas TafreshiMostafa Barzegari-Amir
Jalali Shahrood
Mohammad Moradi
Ghahderijani; Seyed
Masoud Barakati; Saeed
Tavakoli

Optimal sizing of distributed energy resources in microgrid considering
wind energy uncertainty with respect to reliability

ﺑﺮزﮔﺮي

ﻣﺼﻄﻔﻲ

Reliability evaluation of stand-alone hybrid microgrid using Sequential
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ﺑﺮﻛﺎﺗﻲ

ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد
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Interruptible load contracts implementation in stochastic security
constrained unit commitment

ﺑﺰرگ

ﻣﺨﺘﺎر

،(زﻫﺮا ﻣﺪﻳﺤﻲ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ )ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه
ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺑﺮﻫﻤﻨﺪﭘﻮر

ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

ﺑﺮﻫﻤﻨﺪﭘﻮر

ﻫﻤﺎﻳﻮن

(ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎيDG) ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﺗﻮزﻳﻊ

ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ اﻣﻠﺸﻲ

ﻳﺎﺳﺮ

ﻋﺎدل ﺑﺸﺎر

ﺗﺨﺼﻴﺺ رزرو ﮔﺮدان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روش ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ و ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ درﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎر در ﺷﺎﺧﺺ
رﻳﺴﻚ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺸﺎر

ﻋﺎدل

Mohsen Bashir- Javad
Sadeh

Size optimization of new hybrid stand-alone renewable energy system
considering a reliability index

ﺑﺸﻴﺮ

ﻣﺤﺴﻦ

Mohsen Bashir- Javad
Sadeh

Optimal sizing of hybrid wind/photovoltaic/battery considering the
uncertainty of wind and photovoltaic power using Monte Carlo

ﺑﺸﻴﺮ

ﻣﺤﺴﻦ

Prioritizing demand response programs from reliability aspect

ﺑﺸﻴﺮوﻧﺪ

ﻣﻬﺪي

Designing time-of-use program based on stochastic security constrained
unit commitment considering reliability index

ﺑﺸﻴﺮوﻧﺪ

ﻣﻬﺪي

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺮژي در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺷﺒﻜﻪ

ﺑﻄﺤﺎﻳﻲ

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ

Reliability analysis of auxiliary service system of steam power plant in Iran

ﺑﻄﺤﺎﻳﻲ

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺑﺎرزداﻳﻲ

ﺑﻐﺪادي

ﻣﻬﺪي

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
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 ﻣﺴﻌﻮد:  اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور-ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن

ﻣﻘﺪس ﺗﻔﺮﺷﻲ
Reliability Based Unit Commitment of a Distribution Company with
Integrations of Probabilistic Wind Farm and Spinning Reserve Based on
Benders Decomposition Method.
Optimal Power Management of a DISCO with Integrations of Reliability
Considerations and Wind Farm Based on Benders Decomposition
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ﻣﻬﺪي

ﺑﻐﺪادي

ﻣﻬﺪي

ﺑﻐﺪادي

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﺑﻘﺎﺋﻲ

Three dimensional Pareto Optimal solution to design a hybrid stand-alone
wind/PV generation system with hydrogen energy storage using multiobjective Particle Swarm Optimization

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ

ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن

ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎدي و ﺗﻠﻤﺒﻪاي -ذﺧﻴﺮهاي و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﻴﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ

زﻫﺮا

ﺑﻮر

زﻫﺮا

ﺑﻮر

اﻣﻴﺮ

ﺑﻬﺎروﻧﺪي

Multiobjective generation expansion planning considering power system
adequacy

ﺣﺎﻣﺪ

ﺑﻬﺎري ﻓﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻌﻤﻴﺮات و اﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺪرت

ﻋﻠﻲ

ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎ

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ اﮔﺰرژواﻛﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻴﺎدي؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﻋﻠﻲ
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎ

ﻣﺴﻌﻮد

ﺑﻬﺠﺎﻧﻲ زاده

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻓﺎرس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ-ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﺠﺎﻧﻲ
زاده-داود ﻓﺮﺧﺰاد

ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﻣﺴﻌﻮد

ﺑﻬﺠﺎﻧﻲ زاده

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ
ﻓﺎم-ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﺠﺎﻧﻲ زاده

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

راﺿﻴﻪ

ﺑﻬﺠﺖ

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي اﻧﺮژي ﺑﺮ روي ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎز از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

اﻟﻬﻪ

ﺑﻬﺰادي ﭘﻮر

Calculation of generation system reliability index: Loss of Load Probability

ﺳﺎره

ﺑﻬﻤﻦ ﭘﻮر

Reliability Comparison between PCS7 and SPPA T-2000 Automation
System

ﻋﻠﻲ

ﺑﻬﻨﻴﺎﻓﺮ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و اﻧﺪازهي ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت
ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺣﻀﻮر ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ
Optimal Placement of DG to Improve the Reliability of Distribution
Systems Considering Time Varying Loads using Genetic Algorithm

زﻫﺮا ﺑﻮر؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﻬﺪي
ﺣﺴﻴﻨﻲ
Zahra Boor, Seyyed
Mehdi Hosseini
;Jamshid Aghaei
;Mohammad Amin Akbari
Alireza Roosta; Amir
Baharvandi
ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻬﺎري ﻓﺮ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ
داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ
)ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ( ﺑﺎﺑﻞ
Majlesi Journal of Electrical
Engineering

ﻧﮕﺎرش راﺿﻴﻪ ﺑﻬﺠﺖ ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :وﺣﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲﭘﻮر ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻛﺎﻣﺮان رﺿﺎﻳﻲ
Hasan Fayazi BoroujeniMeysam EghtedariMostafa Abdollahi-Elahe
Behzadipour
Sareh Bahmanpour-Mahdi
Bashooki-Hamid Reza
Maanavi-Mohammad
Hossein Refan
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﻴﺪري-ﻣﻬﺪي ﺑﺎﻧﮋاد-اﻣﻴﻦ

Life Science Journal

2012
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اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي
ﺣﺮارﺗﻲ
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ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺶ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

ﺣﺎﺟﻲ زاده-ﻋﻠﻲ ﺑﻬﻨﻴﺎﻓﺮ

ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

ﻧﺎﺻﺮ

ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺣﻀﻮرﻣﺰارع ﺑﺎدي و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژي

اﺣﺪ

ﺑﻴﮕﻠﺮي

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎدي -ﺧﻮرﺷﻴﺪي

اﺣﺪ

ﺑﻴﮕﻠﺮي

Probabilistic Reliability Evaluation of Hybrid Wind-Photovoltaic Power
Systems

ﻧﻮﺷﻴﻦ

ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺎر

ﺟﻮاد ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻨﺪري-ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ-
ﻣﺮﻳﻢ رﻣﻀﺎﻧﻲ

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺣﺪ ﺑﻴﮕﻠﺮي-ﻣﺮﺗﻀﻲ آﻳﻴﻦ-ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﻗﻠﻲ ﭘﻮر ﺧﻮاﺟﻪ-ﻣﺴﻌﻮد رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد
Morteza Aien-Ahad
Biglari-Masoud
Rashidinejad
ﺷﻴﺮزاد ﻋﺒﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻛﺮﻳﻢ
اﻓﺸﺎر؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ

ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي
ﺑﺮق
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ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ،ﻗﺰوﻳﻦ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﭘﺨﺶ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدي در ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ

آرﻣﺎن ﺧﺴﺮوي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎر در ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد

ﻓﺮزاد ﻛﻠﻴﻢ دﺳﺖ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﺋﻲ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﺮﻓﻴﺖ رزرو ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻠﻴﺠﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻘﺪم؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ اﻋﻠﻤﻲ
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اﺷﻜﺎن ﻳﻮﺳﻔﻲ-اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻘﺪم |
داﻧﺸﺠﻮ  :ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي اﻣﻴﻨﻲ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﻣﺪﻟﺴﺎزي  V2Gدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت

ﺗﺮاﻧﻪ ﻗﻨﺒﺮزاده؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن در اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ-اﺻﻼﺣﻲ

ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﺎر

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

A system dynamics approach for evaluating the optimum value of
reliability-based incentive mechanism for wind generation in GEP

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

Reliability constrained unit commitment with electric vehicle to grid using
Hybrid Particle Swarm Optimization and Ant Colony Optimization

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

A probabilistic risk-based approach for spinning reserve provision using
day-ahead demand response program

ﻣﺤﺴﻦ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

Reliability constrained unit commitment in smart grid environment

ﭘﻴﺎم ﺗﻴﻤﻮر زاده ﺑﺎﺑﻠﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم
Ehsan Alishahi-Mohsen
Parsa MoghaddamMohammad Kazem
Sheikh-El-Eslami
Taraneh GhanbarzadehSasan Goleijani-Mohsen
Parsa Moghaddam
Ebrahim ShayestehAshkan Yousefi-Mohsen
Parsa Moghaddam
Sasan Goleijani, Taraneh
Ghanbarzadeh, Fatemeh

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

Power and Energy Society
General Meeting, 2012 IEEE

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Power and Energy Society
General Meeting, 2011 IEEE

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Energy

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Electric Power Systems Research

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

Turkish Journal of Electrical
Engineering and Computer
Sciences

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

IEEE Transactions on Power
Delivery

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

International Conference on
Power and Energy (PECon), 2008
IEEE

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

International Universities Power
Engineering Conference (UPEC
2008), Padova, Italy

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1388
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

1388
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

Electrical Power & Energy
Conference (EPEC), 2009 IEEE

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

1388

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
(ارﺷﺪ
ﻛﺘﺎب

Sadeghi Nikoo, Mohsen
Parsa Moghaddam
Maziar Mirhosseini
Moghaddam, Mohammad
Hossein Javidi, Mohsen
Parsa Moghaddam, Majid
Oloomi Buygi
Payam Teimourzadeh
Baboli; Mohsen Parsa
Moghaddam
Ashkan Yousefi,Ebrahim
Shayesteh, F. Daneshvar ,
Mohsen Parsa Moghadam
Ashkan Yousefi, Ebrahim
Shayesteh, Kazem Zare,
S. J. Kazempour, Mohsen
Parsa Moghaddam,
Mahmoud Reza Haghifam
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ-اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﭘﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد
 ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم-ﭼﻲ

Reliability - Based Generation Resource Planning in Electricity Markets

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﻣﺤﺴﻦ

Allocation of Network-Driven Load-Management Measures Using
Multiattribute Decision Making

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﻣﺤﺴﻦ

A Risk –Based Approach for Provision of Spinning Reserve by Means of
Emergency Demand Response Program

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﻣﺤﺴﻦ

Risk Based Spinning Reserve Allocation Considering Emergency Demand
Response Program

ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﻣﺤﺴﻦ

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎزي ﻫﺎ

ﭘﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

-ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ-ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻲ
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ-اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﭘﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد
ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻌﻤﻴﺮات واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺌﻮري ﺑﺎزﻳﻬﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺎر

ﭘﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﭘﺎرﺳﺎﻳﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖاﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪدرﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ

ﭘﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

Moein Manbachi-Amir
Hossein ParsaeifardMahmood-Reza Haghifam
Amir Hossein ParsaeifardMoein ManbachiMohammad Bagher
Kopayi-Mahmood-Reza
Haghifam
:  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ-ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﭘﺎﻟﻴﺪه
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ

A new solution for maintenance scheduling using maintenance market
simulation based on game theory

ﭘﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

A market-based generation expansion planning in deregulated environment
based on distributed generations development

ﭘﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﻀﻮر ﻣﺰارع ﺑﺎدي

ﭘﺎﻟﻴﺪه

ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ
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ﻣﺎزﻳﺎر ﻳﺰداﻧﻲ دﻣﺎوﻧﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 ﻣﻴﺮ:  ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﻔﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺪرام

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎز

ﭘﺪرام

ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺴﻦ

1384

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﻗﺪرت

، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲ،ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﻔﻲ
ﻣﻴﺮﻣﺤﺴﻦ ﭘﺪرام

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزار در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت

ﭘﺪرام

ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1391
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-ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن-ﻣﺠﺘﺒﻲ ﭘﺮﺗﻮي
ﻋﻠﻲ ﺟﻮادي

 آراﻳﻪ ﻓﻮﺗﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ و ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﺒﺮﻳﺪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﭘﺮﺗﻮي

ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

International Conference on
Power System Technology
(POWERCON), 2010

Farzad Partovi-Babak
Mozafari-Mona Ranjbar

An approach for daily assessment of active power reserve capacity and
spinning reserve allocation in a power system

ﭘﺮﺗﻮي

ﻓﺮزاد

2004

International Conference on
Power System Technology
(POWERCON), 2004

Impact of Distributed Generation Resources on Customer Interruption Cost

ﭘﺮﻧﻴﺎﻧﻲ

ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE

Reliability-constrained unit commitment using stochastic mixed-integer
programming

ﭘﺮواﻧﻴﺎ

ﻣﺴﻌﻮد

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

IEEE Transactions on Smart Grid

Demand Response Scheduling by Stochastic SCUC

ﭘﺮواﻧﻴﺎ

ﻣﺴﻌﻮد

Reliability Cost/Worth Approach for Optimal DG Placement in
Distribution System

ﭘﺮواﻧﻴﺎ

ﻣﺴﻌﻮد

Reliability Assessment of Composite System Considering Station Related
Outages

ﭘﺮواﻧﻴﺎ

ﻣﺴﻌﻮد

A reliability cost/worth analysis approach for optimal DG placement in
distribution system using modified particle swarm optimization

ﭘﺮواﻧﻴﺎ

ﻣﺴﻌﻮد

اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮي اﺻﻔﻬﺎن

ﭘﻮر آﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ

رﺿﺎ

ﭘﻮر ﺑﻬﻲ

آرش

ﭘﻮراﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

ﺳﻬﻴﻞ

ﭘﻮرآﺑﺎده

ﺟﻮاد

ﻣﻘﺎﻟﻪ

IEEE PES Innovative Smart Grid
Technology Conference
(ISGT2011 Asia), Curtin
University of Technology, Perth,
Australia
13th Iranian Students Conference
in Electrical Engineering
(ISCEE), Tehran, Iran
44th Universities Power
Engineering Conference (UPEC),
university of Strathclyde,
Scotland,

Abbas Rajabi-Ghahnavie,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Mostafa
Parniani
Masood ParvaniaMahmoud FotuhiFiruzabad-Farrokh
Aminifar-Amir AbiriJahromi
Masood ParvaniaMahmoud FotuhiFiruzabad
Masood Parvania,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Amir AbiriJahromi

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
(ارﺷﺪ

1389

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان

آرش ﭘﻮر ﺑﻬﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻳﻜﻠﻮزر ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1391

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق

ﺳﻬﻴﻞ-ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﻲ-ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻴﻠﺘﻦ
ﭘﻮراﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1392

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

-ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺮﻣﻲ ﻧﮋاد ﺷﻴﺮازي
ﺟﻮاد ﭘﻮرآﺑﺎده-ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
Thinning
ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن اورﻫﺎل ﺑﻬﻴﻨﻪ وﺗﻮزﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎردرﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ازﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1392

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

-ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن-وﺣﻴﺪ ﻛﻨﺰه ﻗﻲ
ﺟﻮاد ﭘﻮرآﺑﺎده

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب رزرو ﮔﺮدان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ
روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ازدﺣﺎم ذرات

ﭘﻮرآﺑﺎده

ﺟﻮاد

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1392

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و

-ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن-وﺣﻴﺪ ﻛﻨﺰه ﻗﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺪارآﻣﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ازدﺣﺎم ذرات

ﭘﻮرآﺑﺎده

ﺟﻮاد

Masood Parvania, R.
Dorostkar, S. Tabatabaee,
M. Tasavvori
Masood Parvania, M.
Khojasteh, Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad, Ali
Abbaspour
- ﺟﻼل ﻣﺮادي-رﺿﺎ ﭘﻮر آﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮري

ﺟﻮاد ﭘﻮرآﺑﺎده

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

ﺟﻮاد

ﭘﻮرآﺑﺎده

ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻌﻤﻴﺮات روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺮق آﺑﻲ

ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ زاده-ﺟﻮاد ﭘﻮرآﺑﺎده-
ﺳﻴﺪاﻣﻴﻦ ﻓﻘﻬﻲ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺳﺪ و ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق آﺑﻲ

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻳﻮﺳﻒ

ﭘﻮرﺟﻤﺎل
ﻗﻮﻳﺠﺎق

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﺟﻤﺎل-ﻋﻠﻲ ﻋﺠﻤﻲ-ﺳﺠﺎد
ﻧﺠﻔﻲ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻳﻮﺳﻒ

ﭘﻮرﺟﻤﺎل
ﻗﻮﻳﺠﺎق

ﻳﻚ روش ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﺟﻤﺎل ،ﻋﻠﻲ ﻋﺠﻤﻲ

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق  ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و دوم ،ﺷﻤﺎره
2
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻳﻮﺳﻒ

ﭘﻮرﺟﻤﺎل
ﻗﻮﻳﺠﺎق

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺪارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت

ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﺟﻤﺎل ﻗﻮﻳﺠﺎق؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻋﻠﻲ ﻋﺠﻤﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﺳﺠﺎد ﻧﺠﻔﻲ

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ -
ﺗﺒﺮﻳﺰ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﺪ

ﭘﻮرﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻪ روش  PSAو ﻣﺎرﻛﻮف

ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺮاﻣﺮز ﻣﻌﻄﺮ
)اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ( ،ﻛﺎﻣﺮان ﺳﭙﺎﻧﻠﻮ
)اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور(

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

1377

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ

ﭘﻮﭘﻚ

ﭘﻮﺷﻨﮓ ﺑﺎﻗﺮي

ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻠﻤﺒﻪ ذﺧﻴﺮﻫﺎي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎر و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت

ﻣﻬﺪي ﻓﻴﺮوزﻧﻴﺎ-ﭘﻮﭘﻚ ﭘﻮﺷﻨﮓ
ﺑﺎﻗﺮي-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻬﺪي

ﭘﻮﻳﺎن راد

ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺨﺎر ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﻬﺪي ﭘﻮﻳﺎن راد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ

1392

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

ﭘﻴﺮاﻳﺶ ﻧﻘﺎب

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﻣﻨﺠﻴﻞ و ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ -ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻋﺮب
ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي -ﺣﺴﻦ رﺳﺘﮕﺎر -
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻴﺮاﻳﺶ ﻧﻘﺎب

ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﭘﻴﺮوي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن

ﻋﻠﻲ ﭘﻴﺮوي-اﻣﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺰدي

ﻋﻠﻲ

ﭘﻴﺮوي

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺑﻪﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ-ﻋﻠﻲ ﭘﻴﺮوي

دوازدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﻋﻠﻲ

ﭘﻴﺮوي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت در اﻳﺮان

ﻗﺎﺳﻢ

ﭘﻴﻠﺘﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

ﭘﻴﺮ

اﺣﻤﺪرﺿﺎ

ﺗﺎﺑﺶ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدي ﺑﺮ روي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

اﺣﻤﺪرﺿﺎ

ﺗﺎﺑﺶ

Economical Design of Utility-Scale Photovoltaic Power Plants with
Optimum Availability

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
Thinning
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎري

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻋﻠﻲ ﭘﻴﺮوي

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ

1370

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻴﻠﺘﻦ-ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﻲ-ﺳﻬﻴﻞ
ﭘﻮراﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﭘﻴﺮ ،ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻴﺘﻲ زاده،
ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺴﻦ اﻧﺪاﻳﺸﮕﺮ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

IEEE Transactions on Industrial
Electronics

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺷﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
اﻛﺒﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ | اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺑﺶ
Zahra MoradiShahrbabak; Ahmadreza
Tabesh; Gholam Reza
Yousefi

ﺻﺎﺑﺮ

ﺗﺎﻻري

THE IMPACT OF LOAD AND DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES
ANAGEMENT ON MICROGRID RELIABILITY

Saber TALARI,
Mahmoud Reza
HAGHIFAM

22nd International Conference on
Electricity Distribution

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻬﺪي

ﺗﺪﻳﻦ

A new method for optimal RCS placement in distribution power system
considering DG islanding impact on reliability

Mehdi Tadayon-S.
Golestani

Transmission and Distribution
Conference and Exhibition: Asia
and Pacific, 2009 IEEE/PES

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺒﻴﺐ

ﺗﺮاﺑﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ دري ﻧﮋاد؛ ﺣﺒﻴﺐ ﺗﺮاﺑﻲ؛
ﺳﻌﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎري؛ ﭘﻴﺎم ﺧﻮارزﻣﻲ؛ اﻟﻬﺎم
اﺧﻮان رﺿﺎﻳﻲ؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻴﺎن

ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي
ﺑﺮق

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﺗﺮاﺑﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎدي ﻣﺼﻮب ﺧﻮاف در ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺮاﺳﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺒﻜﻪ

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺧﺮاﺳﺎن

١٣٩٠

ﭘﺮوژه

ﺗﺼﻮري

Reliability Assessment of Composite System Considering Station Related
Outages

13th Iranian Students Conference
in Electrical Engineering
(ISCEE), Tehran, Iran

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻫﻮﻣﻦ

ﺗﻔﻮﻳﻀﻲ زواره

A wind farm's reliability and effects of the wind farm on a distribution
grid's reliability indices

2nd Iranian Conference on Smart
Grids (ICSG), 2012

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﻬﺮﻳﺎر

ﺗﻤﻨﺪاﻧﻲ

ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ  SAIDIﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ژﻧﺘﻴﻚ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ  ،ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره 51

ﻣﻘﺎﻟﻪ

روزﺑﻪ

ﺗﻤﻴﺰﻛﺎر

ﺗﻐﻴﻴﺮ آراﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻳﺎﺳﺮ

ﺗﻮﺣﻴﺪي

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ

ﺗﻮﺣﻴﺪي

International Conference on
Quality and Reliability (ICQR),
2011 IEEE

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻴﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪر ،ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﺗﺮاﺑﻲ ،ﺳﺎﻋﺪ راﻋﻲ ،ﻫﺎدي ﻣﺪﻗﻖ
Masood Parvania, R.
Dorostkar, S. Tabatabaee,
M. Tasavvori
Mohammad Mahdi
Mojarrad Kahani-Seyed
Mojtaba Sajjadi- Hooman
Tafvizi Zavareh
ﻣﺤﻤﺪ ورﻳﺞ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﻬﻴﻠﻲ ﻓﺮ،
ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺗﻤﻨﺪاﻧﻲ
روزﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎر-ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮادﻳﺎن  -ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
Simultaneously optimizing of reliability, cost and completion time in
series-parallel systems considering redundant allocation using a genetic
algorithm

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﺗﻮرﻳﺎن

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺮژي در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺷﺒﻜﻪ

ﻳﺎﺳﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوز آﺑﺎد
Vahid EbrahimipourAbdolhossein TohidiFahime Rahmanniya
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻮرﻳﺎن -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻄﺤﺎﻳﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﺗﻮرﻳﺎن

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻴﻜﺮوﺷﺒﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻮرﻳﺎن

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺗﻮﻛﻠﻲ زاﻧﻴﺎﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻴﺮوﮔﺎه دز در دوران ﭘﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻮادث

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﺗﻮﻛﻼﻳﻲ

Improved genetic algorithm for loss and simultaneously reliability
optimization in radial distribution systems

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺗﻮﻛﻠﻲ زاﻧﻴﺎﻧﻲ-ﻣﻬﺮي
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي
Reza Shakerian-Hamid
Tavakkolaii-Seyyed
Hossein Kamali-Maysam
Hedayati

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

3rd International Conference on
Advanced Computer Theory and
Engineering (ICACTE), 2010

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻌﻴﺪ

ﺗﻮﻛﻠﻲ

Reliability evaluation of stand-alone hybrid microgrid using Sequential
Monte Carlo Simulation

ﭘﻴﺎم

ﺗﻴﻤﻮرزاده ﺑﺎﺑﻠﻲ

ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﺎر

ﭘﻴﺎم

ﺗﻴﻤﻮرزاده ﺑﺎﺑﻠﻲ

Allocation of Network-Driven Load-Management Measures Using
Multiattribute Decision Making

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺟﺎوﻳﺪي

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺪازه ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺣﺮارت ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ PSO

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺟﺎوﻳﺪي

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺟﺎوﻳﺪي

ﻣﺪﻟﺴﺎزي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎر

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺟﺎوﻳﺪي

The Effect of Time-Based Demand Response Program on LDC and
Reliability of Power System

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺟﺎوﻳﺪي

Reliability - Based Generation Resource Planning in Electricity Markets

ﺣﺴﻴﻦ

ﺟﺒﺎري

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺒﺪلﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚﻗﺪرت ،اﻧﻮاع ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎد ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﺟﺒﺎري ﻗﺎدي

ﺑﺎﺑﻚ

ﺟﺪي

ﺷﻬﺮام

ﺟﺪﻳﺪ

ارزﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺷﻬﺮام

ﺟﺪﻳﺪ

Reliability constrained coordination of generation and transmission
expansion planning in power systems using mixed integer programming

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﺟﺪﻳﺪاﻻﺳﻼم
زﻳﺪآﺑﺎدي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  SFLاﺻﻼح ﺷﺪه

ﻣﺤﻤﺪ

ﺟﺰﻳﻨﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺲ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق

Probabilistic method for optimal placement of wind-based distributed
generation with considering reliability improvement and power loss
reduction
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﺎرﻣﻮﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

Mohammad Moradi
Ghahderijani; Seyed
Masoud Barakati; Saeed
Tavakoli
ﭘﻴﺎم ﺗﻴﻤﻮر زاده ﺑﺎﺑﻠﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم
Payam Teimourzadeh
Baboli; Mohsen Parsa
Moghaddam
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺮداد ﺣﺴﻴﻨﻲ-ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺟﺎوﻳﺪي
روح اﻻﻣﻴﻦ زﻳﻨﻠﻲ-ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ﺟﺎوﻳﺪي
ﻣﻬﺪي ﺻﻤﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺟﺎوﻳﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻗﺎﺿﻲ زاده
Mahdi SamadiMohammad Hossein
Javidi-Mohammad
Sadegh Ghazizadeh
Maziar Mirhosseini
Moghaddam, Mohammad
Hossein Javidi, Mohsen
Parsa Moghaddam, Majid
Oloomi Buygi
ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺒﺎري
;Saeed Hakimi Gilani
;Hossein Afrakhte
Mojtaba Jabbari Ghadi
ﺑﺎﺑﻚ ﺟﺪي ،ﭘﺮوﻳﺰ رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر ،وﺣﻴﺪ
وﺣﻴﺪي ﻧﺴﺐ
رزم آرا ذاﻛﺮي ﻓﺮ -ﺷﻬﺮام ﺟﺪﻳﺪ-
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻔﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻜﺴﺮاﻳﻲ
B. Alizadeh-Shahram
Jadid
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺟﺪﻳﺪاﻻﺳﻼم زﻳﺪآﺑﺎدي-
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :اﻛﺒﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ -اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :ﻣﺴﻌﻮد رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺰﻳﻨﻲ-ﻣﻴﺜﻢ ﻛﺸﺎورز-ﻣﺴﻌﻮد
ﺳﺮﭘﺎك-ﺣﺴﻦ ﻗﻮري زري

Second Iranian Conference on
Renewable Energy and
Distributed Generation
(ICREDG), 2012

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

IEEE Transactions on Power
Delivery

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺠﻠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه وري ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﻳﺮان  ،ﺳﺎل اول،
ﺷﻤﺎره ٢

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Turkish Journal of Electrical
Engineering and Computer
Sciences

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

4th Conference on Thermal
Power Plants (CTPP), 2012

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺠﻠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه وري ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﻳﺮان،
ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره 4
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان
& IET Generation, Transmission
Distribution

ﺟﻌﻔﺮ

ﺟﻌﻔﺮزاده

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن درﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردي آن درﺷﺒﻜﻪ اﻣﻮر ﺑﺮق روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺟﻌﻔﺮ

ﺟﻌﻔﺮزاده

Simultaneous placement of distributed generations and capacitors with
multi-objective function

ﻓﺮح

ﺟﻌﻔﺮﻧﮋاد

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﻠﺪﺑﺎس در ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

ﻣﺴﻌﻮد

ﺟﻌﻔﺮي

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ )(GA
واﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻣﻮرﭼﮕﺎن )(ACS

ﻣﺴﻌﻮد ﺟﻌﻔﺮي-ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻒ

ﻣﺴﻌﻮد

ﺟﻌﻔﺮي

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻣﻮرﭼﮕﺎن ) (ACSو ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ )(AHP

ﻣﺴﻌﻮد ﺟﻌﻔﺮي-ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻒ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ

ﺟﻌﻔﺮي
ﺑﻨﺪرآﺑﺎدي

ﻣﺪلﺳﺎزي و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎدي
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن

اﺣﺪ

ﺟﻌﻔﺮي زارﻋﻲ

Feasibility study and optimal reliable design of renewable hybrid energy
system for rural electrification in Iran

ﺟﻌﻔﺮي

RELIABILITY EVALUATION OF DEREGULATED POWER SYSTEM
CONSIDERING COMPETITIVE ELECTRICITY MARKET

ﺟﻌﻔﺮي

Reliability evaluation of deregulated electric power systems for planning
applications

ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن

Multi Objective Power Generation Preventive Maintenance Scheduling

ﻣﻴﺜﻢ

ﺟﻌﻔﺮيﻧﻮﻛﻨﺪي

ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎي ﺑﺎدي واراﺋﻪ ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﻴﺜﻢ

ﺟﻌﻔﺮيﻧﻮﻛﻨﺪي

ﻣﻴﺜﻢ

ﺟﻌﻔﺮيﻧﻮﻛﻨﺪي

داود

ﺟﻼﻟﻲ

ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎزار ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺮژي و رزرو ﭼﺮﺧﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
Scheduling of Spinning Reserve Considering Customer Choice on
Reliability
ﺗﻬﻴﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺮماﻓﺰار ﺛﺒﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﻛﺖﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮزاده-ﻛﺎﻇﻢ زارع
Seyyed Mehdi MahaeiTaghi Sami-Amir
Shilebaf-Jafar Jafarzadeh
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ﻓﺮ ،ﻋﻠﻲ اﺷﺮف
ﻣﺪرس ،ﻓﺮح ﺟﻌﻔﺮﻧﮋاد ،ﻣﻬﺪي
ﺳﺠﻮدي ،ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﺆﻣﻨﻲ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق
Proceedings of 17th Conference
on Electrical Power Distribution
Networks (EPDC), 2012
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﺑﺰاردﻗﻴﻖ  ،ﺷﻤﺎره ) 3ﭘﻴﺎﭘﻲ
(15

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

Farshid Mostofi-Hossein
shayeghi-Ahad Jafari
Zaree-Karamat Faraji
Arash Ehsani-Ali
Mohamad Ranjbar-A.
JAFARI-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
Arash Ehsani-Ali
Mohamad Ranjbar-A.
JAFARI-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
Y. R. Jafarian-Hossein
Asgharpour-Masoud
Rashidinejad-Mohammad
Ali Forghani
ﻧﮕﺎرش ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻃﺎﻟﺐﭘﻮرﭼﺎري ؛
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻫﺪي ﻗﺮﻳﺸﻲ ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور :ﻣﻴﺜﻢ ﺟﻌﻔﺮيﻧﻮﻛﻨﺪي
ﻣﻴﺜﻢ ﺟﻌﻔﺮي ﻧﻮﻛﻨﺪاﻧﻲ-ﺣﺴﻦ
ﻣﻨﺼﻒ
Meysam Jaefari-NokandiHassan Monsef
داود ﺟﻼﻟﻲ -ﺣﻤﻴﺪ داﻧﺎﻳﻲ ،ﻧﻴﻜﻲ
ﻣﺴﻠﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﺎن دﻫﻘﺎﻧﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﺒﺎﺳﻲ

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

& Iranian Journal of Science
Technology, Transaction B,
Engineering Shiraz University

2007

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Reliability Engineering & System
Safety

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Conference on
Future Electrical Power and
Energy Systems

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﺎزﻧﺪران

1392

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

IEEE Transactions on Power
Systems

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

1386

ﭘﺮوژه

داود

ﺟﻼﻟﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺪﮔﺬاري ﻋﻤﻠﻜﺮد واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺮان
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺣﻮادث ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ

داود

ﺟﻼﻟﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اطﻣﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺮاﺳﺎن

اﻣﻴﺮ

ﺟﻼﻟﻲ ﺷﺎﻫﺮود

Optimal sizing of distributed energy resources in microgrid considering
wind energy uncertainty with respect to reliability

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ

ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن اﺛﺮ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

ﭘﺮﻫﺎم

ﺟﻠﻴﻠﻲ

ﻳﻚ روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ DG

ﻟﻴﻼ

ﺟﻠﻴﻠﻲ

اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺮروي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ

ﻟﻴﻼ

ﺟﻠﻴﻠﻲ

Reliability of Distribution Systems Considering Smart Collar Cells

ﺳﻌﻴﺪ

ﺟﻠﻴﻞزاده

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﻌﻴﺪ

ﺟﻠﻴﻞزاده

ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل

ﺳﻌﻴﺪ

ﺟﻠﻴﻞزاده

Integrating generation and transmission networks reliability for unit
commitment solution

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﺟﻢ

ﺗﺨﺼﻴﺺ بهﻳﻨﻪ واﺣﺪهاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎدي در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻠﻔﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

داود ﺟﻼﻟﻲ-ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ

ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﺣﻤﻴﺪ داﻧﺎﻳﻲ ،داود
ﺟﻼﻟﻲ ،ﻧﻴﻜﻲ ﻣﺴﻠﻤﻲ
Arash Navaeefard-S.M.
Moghaddas TafreshiMostafa Barzegari-Amir
Jalali Shahrood
ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﻋﺒﺎس ﺳﺮداري ،ﻛﺎﻇﻢ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ ،ﺷﻬﺮام
ﻣﺤﻤﺪي ،رﺿﺎ ﻧﻮروزﻳﺎن ،ﺳﺠﺎد
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ )ﻧﺎﻇﺮ(

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺧﺮاﺳﺎن

1381

ﭘﺮوژه

International Energy Conference
and Exhibition (EnergyCon),
2010 IEEE

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي زﻧﺠﺎن

1391

ﭘﺮوژه

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

16th Electric Power Distribution
Conference, April 19-20, 2011,
Bandarabbas, Iran

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل

1388

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Energy Conversion and
Management

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ

ﺛﻨﺎ ﺻﺎدﻗﻲ-ﭘﺮﻫﺎم ﺟﻠﻴﻠﻲ-ﺣﺎﻣﺪ ده
ﻳﺎدﮔﺎري-ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺻﻔﺎ
ﻟﻴﻼ ﺟﻠﻴﻠﻲ -ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺎدﻗﻲ
ﺧﻤﺎﻣﻲ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
Leila Jalili, Masoud
Sadeghi-Khammami,
Mahmoud FotuhiFriuzabad
اﻟﻬﻮردي آزادرو ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﺳﻌﻴﺪ
ﺟﻠﻴﻞزاده؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻣﺤﺴﻦ
ﺻﻨﻴﻌﻲ
ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻳﻘﻲ-ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺪادﻳﺎن-
ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ زاده
Saeid Jalilzadeh-Hossein
shayeghi-Hossein
Hadadian
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻢ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪي
اردهاﻟﻲ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ( ،ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن )اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور(

ﻛﻮرش

ﺟﻨﺎب

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﻣﺪﻟﺴﺎزي-ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي و رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن(

ﮐﻮرش ﺟﻨﺎب -اﺳﺘﺎد راهﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻨﯽ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻛﻮرش

ﺟﻨﺎب

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﺎﺑﻮ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻌﻴﻦ

ﮐﻮرش ﺟﻨﺎب -اﺳﺘﺎد راهﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻨﯽ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ

ﺟﻨﺪﻗﻲ
ﺳﻤﻨﺎﻧﻲ

ﻳﻚ ﻣﺪل اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮﻟﻴﺸﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻳﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺸﺘﺮك از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻨﺪﻗﻲ ﺳﻤﻨﺎﻧﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

1375

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﺟﻮادي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎدي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻳﺮان از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺟﻮادي-ﻣﺤﺴﻦ
ﺻﻨﻴﻌﻲ-ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﺟﻮادي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮات واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺣﺎﺷﻴﻪ رزرو ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي اﻳﺮان

ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺟﻮادي -اﻳﻤﺎن دﻫﺎر-
اﻣﻴﻦ ﺟﻮادي ﻧﺴﺐ

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﺟﻮادي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺪار آﻣﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮق
اﻳﺮان

ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺟﻮادي-ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻒ

دوازدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق اﻳﺮان

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﺟﻮادي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺪار آﻣﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد اﻣﻨﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﻣﺪرن

ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺟﻮادي-ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻒ

ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﺟﻮادي

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻠﻤﺒﻪ ذﺧﻴﺮه اي ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق
اﻳﺮان ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد

ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن-ﺑﻬﺮام ﻧﻮﺷﺎد-
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺟﻮادي

اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﺟﻮادي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) (WASP‐IVو اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻴﻨﺎ ﮔﻮدرزي-ﺑﻬﺮام ﻧﻮﺷﺎد-ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺟﻮادي

ﻋﻠﻲ

ﺟﻮادي

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﺒﺮﻳﺪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ،آراﻳﻪ ﻓﻮﺗﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ و ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺠﺘﺒﻲ ﭘﺮﺗﻮي-ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن-
ﻋﻠﻲ ﺟﻮادي

ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﻴﻦ

ﺟﻮادي ﻧﺴﺐ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮات واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺣﺎﺷﻴﻪ رزرو ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي اﻳﺮان

ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺟﻮادي -اﻳﻤﺎن دﻫﺎر-
اﻣﻴﻦ ﺟﻮادي ﻧﺴﺐ

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ

ﺟﻮادﻳﺎن

ﺗﻐﻴﻴﺮ آراﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

روزﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎر-ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮادﻳﺎن  -ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ

ﺟﻮادﻳﺎن
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺑﺎزﺑﺴﺖ-ﻓﻴﻮز

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﺟﻮادي ﻗﺎﺳﻢ
آﺑﺎدي

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﺒﺮﻳﺪ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ -ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ -ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

اﺣﻤﺪ

ﺟﻮاﻧﺸﻴﺮاﺳﺘﻴﺎر

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮروي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺘﻴﻨﮓ
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﺟﻮراﺑﻴﺎن

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

ﻣﺤﻤﻮد

ﺟﻮراﺑﻴﺎن

Studding two indices of voltage stability in reliability constrained unit
commitment in a day-ahead market

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ
اردﻛﺎﻧﻲ

ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮآﻴﺒﻲ ﺑﺎد-ﺧﻮرﺷﻴﺪ-ﺑﺎﺗﺮي-ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

اﺣﻤﺪ ﺟﻮاﻧﺸﻴﺮاﺳﺘﻴﺎر
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ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻮراﺑﻴﺎن
Mohammad KhalifehSeyed Saeedolah
Mortazavi-Mahmood
Joorabian-Vahid
Davatgaran
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ اردﻛﺎﻧﻲ،
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ رﻳﺎﺣﻲ دهﻛﺮدي )اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ( ،مهرداد ﻋﺎﺑﺪي )اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور(

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان
اﻫﻮاز
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21th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2013
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

18th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

9th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

International Review of Electrical
Engineering

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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International Journal of Electrical
Power & Energy Systems
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
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GCC Conference (GCC), 2006
IEEE
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International Conference on
Power and Energy (PECon), 2008
IEEE
International Conference on
Power and Energy (PECon), 2008
IEEE

Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
Pedram JahangiriMahmoud FotuhiFiruzabad
Pedram Jahangiri,
Mahmoud FotuhiFriuzabad
Seyyed Hamid ElyasAsghar Akbari ForoudHamed Chitsaz
ﺳﻬﻴﻞ-ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﻲ-ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻴﻠﺘﻦ
ﭘﻮراﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
 ﻣﺤﻤﺪ: ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 ﻋﻠﻲ: ﺣﺴﻦ ﻣﺮادي؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
رﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﻲ
Alireza Hatami-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
ﺣﺒﻴﺐ-ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﺑﻮاﻧﻠﻮ
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ-رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي
ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﺣﺒﻴﺐ-ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﺑﻮاﻧﻠﻮ
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ-رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي
ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

 ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ, ﺑﻬﺮوز ادﻳﻨﻪ اﻟﻤﻪ ﺟﻖ
 ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺎﺟﻲ, ﻣﺸﻬﺪي

Optimal sizing of a stand-alone hybrid system for south-west of Iran-case
study

ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ
اردﻛﺎﻧﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ

Design of an optimum hybrid renewable energy system considering
reliability indices

ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ
اردﻛﺎﻧﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ

Optimal sizing of a grid-connected hybrid system for north-west of Irancase study

ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ
اردﻛﺎﻧﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ

Optimal Sizing of a Stand-Alone Hybrid Wind/PV/Battery System
Considering Reliability Indices Accompanied by Error Propagation
Assessment.

ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ
اردﻛﺎﻧﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ

Reliability assessment of distribution system with distributed generation

ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي

ﭘﺪرام

Reliability Assessment of Distribution System With Distributed Generation

ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي

ﭘﺪرام

A novel method for maintenance scheduling of generating units
considering the demand side

ﭼﻴﺖ ﺳﺎز

ﺣﺎﻣﺪ

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
Thinning

ﺣﺎﺗﻤﻲ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي

ﺣﺎﺗﻤﻲ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

Evaluation of substation reliability indices and outage cost based on fuzzy
arithmetic

ﺣﺎﺗﻤﻲ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي

ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي

ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺎس ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي

ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

آﺑﺎدي
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي

A probabilistic model for assessing the reliability of wind farms in a power
system

mostafa hosseinpour ,
Habib Rajabi Mashhadi ,
mohamad ebrahim
hajiabadi

اﺣﺴﺎن

ﺣﺎﺟﻲ ﭘﻮر

Interruptible load contracts implementation in stochastic security
constrained unit commitment

Mokhtar Bozorg-Ehsan
Hajipour-Seyed Hamid
Hosseini

اﻣﻴﻦ

ﺣﺎﺟﻲ زاده

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺶ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﻴﺪري-ﻣﻬﺪي ﺑﺎﻧﮋاد-اﻣﻴﻦ
ﺣﺎﺟﻲ زاده-ﻋﻠﻲ ﺑﻬﻨﻴﺎﻓﺮ

اﻣﻴﻦ

ﺣﺎﺟﻲ زاده

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي در ﻣﺪار ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺣﺮاراﺗﻲ و ﺑﺮق آﺑﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ

اﻣﻴﻦ

ﺣﺎﺟﻲ زاده

RELIABILITY IMPROVEMENT AND LOSS REDUCTION OF
DISTRIBUTION SYSTEM WITH DISTRIBUTED GENERATION

ﻣﻈﺎﻫﺮ

ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺷﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدي ﺑﺮ روي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

Journal of Zhejiang University& Science C: Computers
Electronics
11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE
ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ارﺷﺪ(
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﻈﺎﻫﺮ

ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺷﻲ

Selecting the wind site location and wind turbine rated power based on
reliability indices of power system

Mazaher Hajibashi-Akbar
Ebrahimi

10th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮآﻗﺎ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﻠﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺎري از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮآﻗﺎ )ﻣﺪﻳﺮ
ﭘﺮوژه( ،رﺿﺎ ﺑﺮاﺗﻲ ،اﻟﻬﺎم ﺻﺎدﻗﻴﺎن
ﺳﺮﺧﺎﺑﻲ ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﻴﺎزي ،اﻣﻴﺮ
ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن ﺻﺎدق ،ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه ﭘﺘﻴﺎن

ﻧﮕﺎرش ﻣﻬﺪي ﺳﻼﻣﻲ ﻟﻤﺮاﺳﻜﻲ ؛
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺑﻴﻌﻲ ؛
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :اﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﻲزاده
shora HosseinzadehMasoud Aliakbar-GolkarShokrollah Shokri-Amin
Hajizadeh
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺷﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
اﻛﺒﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ | اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺑﺶ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻴﺮو

1381

ﭘﺮوژه

ﻣﻬﺪي

ﺣﺠﺎزﻳﺎن

ﺗﻌﻴﻴﻦ رزروﮔﺮدان ﻣﻮردﻧﻴﺎز و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي آن در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻲ

ﻣﻬﺪي ﺣﺠﺎزﻳﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺑﻬﺮام

ﺣﺪادﺳﺮاﻳﻲ

اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎد و ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺿﺮوري ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد در ﭘﺪاﻓﻨﺪ
ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

ﻗﺎﺳﻢ اﻓﺸﺎر؛ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻋﻠﻮي؛ ﺑﻬﺮام ﺣﺪادﺳﺮاﻳﻲ

ﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺪادﻳﺎن

ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل

ﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺪادﻳﺎن

Integrating generation and transmission networks reliability for unit
commitment solution

اﻟﻬﻪ

ﺣﺴﻦ زاده

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻜﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﺧﺎزﻧﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه درﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻠﻔﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻳﻘﻲ-ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺪادﻳﺎن-
ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ زاده
Saeid Jalilzadeh-Hossein
shayeghi-Hossein
Hadadian
ﺣﺴﻴﻦ اﻓﺮاﺧﺘﻪ-اﻟﻬﻪ ﺣﺴﻦ زاده

دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اﻧﺮژي ﺑﺎد و ﺧﻮرﺷﻴﺪ

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Energy Conversion and
Management

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺮژي ﭘﺎك

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Hamid HassanzadehfardSeyed Masoud
Moghaddas-TafreshiSeyed Mehdi Hakimi
اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﻟﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﻤﻮد اوﻛﺎﺗﻲ ﺻﺎدق

3rd International Youth
Conference on Energetics
(IYCE), Proceedings of the 2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻤﻴﺪ

ﺣﺴﻦ زاده ﻓﺮد

Effect of energy storage systems on optimal sizing of islanded micro-grid
considering interruptible loads

اﻣﻴﺮ

ﺣﺴﻦ ﻟﻲ

ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﻬﺪي

ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺎ
ﺧﻴﺒﺮي

ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎ ز ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ

ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺎ ﺧﻴﺒﺮي-ﻛﺎﻇﻢ زارع

ﺣﺴﻦ

ﺣﺴﻨﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎر ﺳﺎﻋﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﻴﺮي ﻗﻴﺪﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﺼﻴﺺ رزرو

اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ-ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد-ﺣﺴﻦ
ﺣﺴﻨﻲ

ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق اﻳﺮان

ﻣﺮﻳﻢ

ﺣﺴﻨﻲ وارﻳﺎﻧﻲ

ﻣﺪل ﺳﺎزي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﻤﺰﻣﺎن از اﻧﺮژي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ و ﺑﺎد ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻨﻲ وارﻳﺎﻧﻲ-ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﻣﺤﻤﺪي اردﻫﺎﻟﻲ-ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
رﻳﺎﺣﻲ دﻫﻜﺮدي

ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺳﻮﺧﺖ ،اﻧﺮژي و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﺣﺴﻴﻦ
ﭘﻮرﺑﻮاﻧﻠﻮ

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﺑﻮاﻧﻠﻮ-ﺣﺒﻴﺐ
رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي-ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﺑﺎدي اﻳﺮان

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﺣﺴﻴﻦ
ﭘﻮرﺑﻮاﻧﻠﻮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﺑﻮاﻧﻠﻮ-ﺣﺒﻴﺐ
رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي-ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﺣﺴﻴﻦ
ﭘﻮرﺑﻮاﻧﻠﻮ

اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﺣﺴﻴﻦ
ﭘﻮرﺑﻮاﻧﻠﻮ

A probabilistic model for assessing the reliability of wind farms in a power
system

Journal of Zhejiang University& Science C: Computers
Electronics

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻦزاده

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و اﻧﺪازهي ﺑﻬﻴﻨﻪي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ وﻟﺘﺎژ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ PSO

ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦزاده

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ

1392

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺎر از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ-ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه
ﭘﺘﻴﺎن-اﻣﻴﺮ ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن

ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1381

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮان در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  PV/FC/Wind/Batteryﻣﺠﺰا از
ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت

ﻧﻴﻤﺎ ﺑﺎﻗﺮي ﻓﺮح ﺑﺨﺶ ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 :ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
 :ﻣﻬﺮان ﺻﺒﺎﺣﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

ﻓﺮﺷﺎد ﺧﺴﺮوي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻗﺎﺳﻢ
اﻫﺮاﺑﻴﺎن؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

1380

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺎر و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزﻫﺎي ﺗﻮان

اﻣﻴﺮ ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

1382

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﺑﻮاﻧﻠﻮ -اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي
mostafa hosseinpour ,
Habib Rajabi Mashhadi ,
mohamad ebrahim
hajiabadi

رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ

ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه ﭘﺘﻴﺎن

ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ) (DGﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻠﻮ ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي ﺣﺴﻴﻨﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و اﻧﺪازهي ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت
ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺣﻀﻮر ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

زﻫﺮا ﺑﻮر -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﻬﺪي
ﺣﺴﻴﻨﻲ

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ
)ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ( ﺑﺎﺑﻞ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﺎزن و ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺧﺮاﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ
Optimal Placement of DG to Improve the Reliability of Distribution
Systems Considering Time Varying Loads using Genetic Algorithm

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺮداد

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺪازه ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺣﺮارت ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ PSO

رﺿﺎ ﺑﺎﻏﻲﭘﻮر؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي ﺣﺴﻴﻨﻲ
Zahra Boor, Seyyed
Mehdi Hosseini
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺮداد ﺣﺴﻴﻨﻲ-ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺟﺎوﻳﺪي

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ
)ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ( ﺑﺎﺑﻞ
Majlesi Journal of Electrical
Engineering
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1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﻢ PSO

ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي ﺣﺴﻴﻨﻲ-ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻏﻼﻣﻲ-ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮي

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻴﻤﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

Interruptible load contracts implementation in stochastic security
constrained unit commitment

Mokhtar Bozorg-Ehsan
Hajipour-Seyed Hamid
Hosseini

11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

Stochastic security constrained unit commitment incorporating demand
side reserve

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

Optimal Distributed Generation placement in a restructured environment
via a multi-objective optimization approach

16th Conference on Electrical
Power Distribution Networks
(EPDC), 2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ– اﻗﺘﺼﺎدي
و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

Determination of installation capacity in reservoir hydro-power plants
considering technical, economical and reliability indices

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

Determination of the optimal installation capacity of small hydro-power
plants through the use of technical, economic and reliability indices

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ

Mir Mohammad Reza
Sahebi-Seyed Hamid
Hosseini
Moein Moeini-AghtaiePayman DehghanianSeyed Hamid Hosseini
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ
ﻫﺎرون آﺑﺎدي ،ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ ،ﻓﺮﺷﻴﺪ
ﻓﺮوزﺑﺨﺶ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﻛﺎﻣﻴﺎب
Seyed Mohammad Hassan
Hosseini-Farshid
Forouzbakhsh-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad-Mehdi
Vakilian
Seyed Mohammad Hassan
Hosseini; Farshid
Forouzbakhsh; M.
Rahimpoor
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻧﻴﻜﺠﻮ-ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Energy Policy

2005

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه وري در
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻨﻲ-ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻳﺰاده

ﺣﺴﻴﻨﻲ

Optimal Operating Strategy for Distributed Generation Considering
Reliability Index of SAIDI

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  PSOو ﺗﺼﻤﻴﻤﮕﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

اراﺋﻪ ﻳﻚ روش ﺳﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ رزرو در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ

Mohsen Karami; S. A.
;Hosseini; R.Karam Beigi
;S. S. Karimi Madahi
Farzad Razavi; Ali Asghar
Ghadimi
ﺳﻴﺪﻧﻮﻳﺪ درﻳﺎﺑﺎزي-ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
Journal of Basic and Applied
Scientific Research

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﺎم ﻳﺰداﻧﭙﻨﺎﻫﻲ-ﻣﺴﻌﻮد داوري-
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن-ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه
ﭘﺘﻴﺎن
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪﻛﻔﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ واﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ

وﺣﻴﺪ ﻟﮕﺰﻳﺎن؛ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺎزار رزرو ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻣﻨﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق اﻳﺮان

ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪي؛ ﻣﻬﺮداد ﻋﺎﺑﺪي؛
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

ﺗﺨﺼﻴﺺ بهﻳﻨﻪ واﺣﺪهاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎدي در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻠﻔﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻢ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪي
اردهاﻟﻲ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ( ،ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن )اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور(

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ هاي ﻗﺪرت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻪاي ﻛﻮﭼﻚ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

1388

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

Economic and reliable design of a hybrid PV-wind-fuel cell energy system
using differential evolutionary algorithm

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

DG Allocation in Electric Distribution Networks for Reliability
Improvements and MADMPSO

25nd International Power System
Conference, PSC 2010

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﻮرا

ﺣﺴﻴﻦ زاده

RELIABILITY IMPROVEMENT AND LOSS REDUCTION OF
DISTRIBUTION SYSTEM WITH DISTRIBUTED GENERATION

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﺣﺸﻤﺘﻲ

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

اﺣﻤﺪ

ﺣﻘﺎﻧﻲ

Feasibility study of operating an autonomous power system in presence of
wind turbines, A practical experience in Manjil, Iran

11th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2012

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﺣﻘﺎﻧﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدان اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺣﺴﻴﻦ دهﻗﺎﻧﻲ ﺗﻔﺘﻲ ،ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ(
Sajjad Abedi-Hani
Gharavi Ahangar-Mostafa
Nick-Sayed Hossein
Hosseinian
; ;Navid Dryabary
Mahmoud-Reza Haghifam
shora HosseinzadehMasoud Aliakbar-GolkarShokrollah Shokri-Amin
Hajizadeh
ﻋﻠﻲ ﺣﺸﻤﺘﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﺣﻤﻴﺪ ﻓﻠﻘﻲ
Mohammad Hossein
Sarparandeh; Moein
Moeini-Aghtaie; Payman
;Dehghanian; Iraj Harsini
Ahmad Haghani
ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ

ﺟﻮاد روﺣﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ

ارﺷﺪ(

ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ

داود

ﺣﻖﺷﻨﺎس

اراﺋﻪ ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )ﻣﻮردﻛﺎوي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ(

داود ﺣﻖﺷﻨﺎس -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻓﺮزاد
رﺿﻮي ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮﻳﻔﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎزي ﻫﺎ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﭘﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد-ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ
ﭼﻲ -ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم-ﺳﻴﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ

ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اﻧﺮژي

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﺗﻜﺮار ﺑﺎد

ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم  ،ﺳﻴﻨﺎ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم ،ﺳﻴﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
 ،ﺣﺴﻴﻦ داﻣﺮودي

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻳﺮان

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﭘﻮﻳﺎ درﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻧﻮﻳﺪ ﺧﺎﻟﺼﻲ-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺣﻮزه اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  DGو اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻧﻮﻳﺪ ﺧﺎﻟﺼﻲ-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  PSOو ﺗﺼﻤﻴﻤﮕﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره

ﻛﺘﺎب

ﺳﻴﺪﻧﻮﻳﺪ درﻳﺎﺑﺎزي-ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻄﺢ  HLIﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

ﺟﻮاد زﻫﺮوﻧﺪ ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي -اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﺮآورد ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻜﺮار
ﺑﺎد

ﺳﻴﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم-
آرش ﻣﺤﺪﺛﻲ

ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻌﺎدل ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎدي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﻴﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺎ روش ﻓﺎزي-ﻣﺎرﻛﻮف در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

اﺣﻤﺪ ﻗﺎدري ﺷﻤﻴﻢ-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ
ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
اﻳﺮان ،ﺷﻤﺎره 26

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي
ﻗﺪرت

اﺣﻤﺪ ﻗﺎدري ﺷﻤﻴﻢ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس

1388

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ
ﻓﺎم-ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﺠﺎﻧﻲ زاده

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ  DERﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

رﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪي -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻌﻤﻴﺮات واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺌﻮري ﺑﺎزﻳﻬﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺎر

ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻲ-ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ-
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﭘﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺎزار ﺑﺮق اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي
ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ

ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎرون آﺑﺎدي-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ
ﺣﻘﻲ ﻓﺎم-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺪرس  ،ﺷﻤﺎره 34

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺎزار ﺑﺮق رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ

ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎرون آﺑﺎدي-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ
ﺣﻘﻲ ﻓﺎم-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﻧﺸﺮﻳﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ ،دوره  ،41ﺷﻤﺎره 7

1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

اراﺋﻪ ﻳﻚ روش اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

آرزو ﻫﺎدﻳﺎن-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺗﻐﻴﻴﺮ آراﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

روزﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎر-ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮادﻳﺎن  -ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺪﻟﺴﺎزي  V2Gدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت

ﺗﺮاﻧﻪ ﻗﻨﺒﺮزاده؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
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ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﻬﺎ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺎدل ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺎدي

ﻣﺮﻳﻢ رﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻓﻠﻘﻲ،
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد،
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

Reliability models for wind farms in generation system planning

Mahmoud Reza
Haghifam-Sina Soltani

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

Wind Farm Modeling in Reliability Assessment of Power System

Mahmood-Reza
Haghifam-Masoud
Omidvar

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

Impacts of Power Wheeling on Composite System Adequacy Enhancement

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

A new solution for maintenance scheduling in deregulated environment
based on lost opportunity cost of market participation and reliability

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

Application of Monte Carlo simulation in Markov process for reliability
analysis

Ahmad Ghaderi ShamimMahmood-Reza
Haghifam-S. M. Abedi

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

NaS technology allocation for improving reliability of DG-enhanced

Ehsan Naderi-Iman Kiaei-

Mahmoud FotuhiFiruzabad-Habib
Gharagozloo-MahmoodReza Haghifam
Moein Manbachi-Faezeh
Mahdloo-Mahmood-Reza
Haghifam
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ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
اﺻﻔﻬﺎن
11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE
7th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2006
IEEE
Transmission and Distribution
Conference and Exhibition: Asia
and Pacific, 2005 IEEE/PES
Proceedings of the International
Symposium Modern Electric
Power Systems (MEPS), 2010
11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE
11th International Conference on
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ﭘﺮوژه

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2006

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2005

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE
11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE
Electrical Power & Energy
Conference (EPEC), 2009 IEEE

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

Electrical Power & Energy
Conference (EPEC), 2009 IEEE

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

International Review on
Modelling & Simulations

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

World Applied Sciences Journal

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

International Journal of Electrical
and Power Engineering

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

Applied Soft Computing

Transmission and Distribution
Conference and Exhibition: Asia
and Pacific, 2010 IEEE/PES
International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

Mahmood-Reza Haghifam

distribution networks

Moein Manbachi-Faezeh
Mahdloo-Mahmood-Reza
Haghifam

A new solution for maintenance scheduling in deregulated environment
applying Genetic Algorithm and Monte-Carlo Simulation

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

Application of dynamic programming for distributed generation allocation

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

A new solution for maintenance scheduling using maintenance market
simulation based on game theory

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

A market-based generation expansion planning in deregulated environment
based on distributed generations development

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

Placement of DG with stochastic generation

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

Second revenue stream for distributed generation in the presence of
reliability insurance

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

Reliability and availability modelling of combined heat and power (CHP)
systems

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

DG allocation with application of dynamic programming for loss reduction
and reliability improvement

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

Distribution network expansion considering distributed generation and
storage units using modified PSO algorithm

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

DG integrated multistage distribution system expansion planning

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

A Novel Wind Farm Modeling to Improve Reliability Assessment of
Power System

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

Navid Khalesi-MahmoodReza Haghifam
Moein Manbachi-Amir
Hossein ParsaeifardMahmood-Reza Haghifam
Amir Hossein ParsaeifardMoein ManbachiMohammad Bagher
Kopayi-Mahmood-Reza
Haghifam
Arezoo HadianMahmood-Reza Haghifam
Seyyed Mostafa AbediMahmoud Reza Haghifam
Mahmoud Reza
Haghifam-Moein
Manbachi
Navid Khalesi-N. RezaeiMahmood-Reza Haghifam
Mahdi Sedghi-Masoud
Aliakbar-GolkarMahmoorReza Haghifam
Hamid Falaghi-C. SinghMahmood-Reza
Haghifam-Maryam
Ramezani
Masoud OmidvarMahmood-Reza
Haghifam- B. Somayeh
Mousavi
Hossein HaroonabadiMahmood-Reza Haghifam
Hossein HaroonabadiMahmood-Reza Haghifam
Hossein HaroonabadiMahmood-Reza Haghifam

Generation Reliability Assessment in Power Markets Using Monte Carlo
Simulation and Intelligent Systems
Generation Reliability Evaluation and Comparison in Various Power
Markets Using Monte Carlo Simulation and Neural Networks
Generation reliability assessment in power markets using Monte Carlo
simulation and soft computing

13th International Conference on
Intelligent Systems Applications
to Power Systems, 2007. ISAP
2007.
The International Conference on
Computer as a Tool

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2005

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

European Transactions on
Electrical Power

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

International Universities Power
Engineering Conference (UPEC
2008), Padova, Italy

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

15th International Conference on
Intelligent System Applications
to Power Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

22nd International Conference on
Electricity Distribution

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

22nd International Conference on
Electricity Distribution

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

22nd International Conference on
Electricity Distribution

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

22nd International Conference on
Electricity Distribution

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

Modares Technical Journal

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

Tabriz University Engineering
Faculty Journal

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

25nd International Power System
Conference, PSC 2010

Hossein HaroonabadiMahmood-Reza Haghifam

Generation Reliability Assessment in Power Market Using Fuzzy Logic
and Monte Carlo Simulation

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

Hamid Falaghi;
Mahmood-Reza Haghifam
Habib GharaghozlooMahmood-Reza
Haghifam-H.-J. HaubrichMahmoud Fotuhi
Firozabad
Ashkan Yousefi, Ebrahim
Shayesteh, Kazem Zare,
S. J. Kazempour, Mohsen
Parsa Moghaddam,
Mahmoud Reza Haghifam

Distributed Generation Impacts on Electric Distribution Systems
Reliability: Sensitivity Analysis

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

A new reduction method for reliability assessment of bulk electric power
systems

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

Risk Based Spinning Reserve Allocation Considering Emergency Demand
Response Program

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

Generation reliability and market price evaluation in power pool market
using Monte Carlo simulation and neural networks

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

THE IMPACT OF LOAD AND DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES
ANAGEMENT ON MICROGRID RELIABILITY

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

CALCULATION AND ANALYSIS OF CUSTOMER
DISSATISFACTION INDEX FOR RELIABILITY STUDIES IN GILAN
ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORK

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

RELIABILITY IMPROVEMENT ASSIGNMENT TO DISTRIBUTED
GENERATION IN DISTRIBUTION NETWORK

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

DG ALLOCATION BASED ON MODIFIED NODAL PRICE WITH
CONSIDERATION OF LOSS AND RELIABILITY USING PSO

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

Generation Reliability Assessmentin Power Pool Market

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

A New Method for Composite Reliability AssessmentUsing Graph Theory
Concept

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

DG Allocation in Electric Distribution Networks for Reliability
Improvements and MADMPSO

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

Hossein HaroonabadiMahmood-Reza Haghifam
Saber TALARI,
Mahmoud Reza
HAGHIFAM
Maryam Youhannaei,
Mahnaz Youhannaei,
Mahmoud Reza
Haghifam, Mohammad
Esmaeil honarmand, A.
Sharifi
Seyyed Majid MIRI
LARIMI, Mahmoud Reza
HAGHIFAM, Kianoush
ALIPOUR
Seyyed Majid MIRI
LARIMI, Mahmoud Reza
HAGHIFAM
Hossein Haroonabad,
Mahmoud-Reza Haghifam
Habib Garaghozloo,
Mahmoud-Reza
Haghifam, Mahmoud
Fotouhi-Firozabad ,
Davood Farrokhzad
Navid Dryabary; Seyed
Hossein Hoseinian;

Mahmoud-Reza Haghifam
Majid Moazzami; Reza
Hemmati; Fariborz
;Haghighatdar Fesharaki
S. Rafiee Rad
ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻜﻴﻤﻲ ﮔﻴﻼﻧﻲ-ﺣﺴﻴﻦ
اﻓﺮاﺧﺘﻪ-ﻗﻠﻴﭻ ﺳﺎرﻟﻲ
;Saeed Hakimi Gilani
;Hossein Afrakhte
Mojtaba Jabbari Ghadi
Hamid HassanzadehfardSeyed Masoud
Moghaddas-TafreshiSeyed Mehdi Hakimi
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﺣﻤﻴﺪي؛ ﺣﺎﻣﺪ رﺟﺒﻲ؛
ﻣﻬﺮداد ﻣﻮﺣﺪﭘﻮر

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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4th Conference on Thermal
Power Plants (CTPP), 2012

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

3rd International Youth
Conference on Energetics
(IYCE), Proceedings of the 2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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اﻳﺮان
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2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Turkish Journal of Electrical
Engineering & Computer
Sciences

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻓﺮﻳﺒﺮز

ﺣﻘﻴﻘﺖ دار
ﻓﺸﺎرﻛﻲ

Reliability evaluation for different power plant busbar layouts by using
sequential Monte Carlo simulation

ﺳﻌﻴﺪ

ﺣﻜﻴﻤﻲ
ﮔﻴﻼﻧﻲ

ﺳﻌﻴﺪ

ﺣﻜﻴﻤﻲ
ﮔﻴﻼﻧﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎدي -دﻳﺰﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺷﺒﻜﻪ
Probabilistic method for optimal placement of wind-based distributed
generation with considering reliability improvement and power loss
reduction

ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي

ﺣﻜﻴﻤﻲ

Effect of energy storage systems on optimal sizing of islanded micro-grid
considering interruptible loads

ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ

ﺣﻤﻴﺪي

ﺗﺎﺛﻴﺮﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮروي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﺣﻴﺪري

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺶ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﻴﺪري-ﻣﻬﺪي ﺑﺎﻧﮋاد-اﻣﻴﻦ
ﺣﺎﺟﻲ زاده-ﻋﻠﻲ ﺑﻬﻨﻴﺎﻓﺮ

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﺣﻴﺪري

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﻴﺪري  -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﻬﺪي ﺑﺎﻧﮋاد

اﺣﻤﺪ

ﺣﻴﺪري

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮق ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد  ACو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ

اﺣﻤﺪ

ﺣﻴﺪري

Reliability-Security Constrained Unit Commitment with Hybrid
Optimization Method

اﺣﻤﺪ

ﺣﻴﺪري

An advanced optimization technique for considering reliability issues and
unit commitment problems simultaneously

ﺳﻴﺎﻣﻚ

ﺧﺎﻛﺴﺎر ﺣﻘﺎﻧﻲ
دﻫﻜﺮدي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺑﻮﻳﻠﺮ ﺑﺎزﻳﺎب ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﻧﻮﻳﺪ

ﺧﺎﻟﺼﻲ

روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﭘﻮﻳﺎ درﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻧﻮﻳﺪ ﺧﺎﻟﺼﻲ-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻧﻮﻳﺪ

ﺧﺎﻟﺼﻲ

ﺣﻮزه اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  DGو اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻧﻮﻳﺪ ﺧﺎﻟﺼﻲ-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

اﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪري؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﺳﻴﺪ
ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮي
Ahmad HeidariMohammad Reza
Alizadeh PahlavaniHamid Dehghani
AHMAD HEIDARI,
MOHAMMAD REZA
ALIZADEH
PAHLAVANI, HAMID
DEHGHANI
ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺧﺎﻛﺴﺎر ﺣﻘﺎﻧﻲ دﻫﻜﺮدي؛
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪي؛
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻛﺎﻇﻢ زاده
ﺣﻨﺎﻧﻲ

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان
اﻫﻮاز
International Journal of
Advanced Research in Electrical,
Electronics and Instrumentation
Engineering

ﻧﻮﻳﺪ

ﺧﺎﻟﺼﻲ

Application of dynamic programming for distributed generation allocation

ﻧﻮﻳﺪ

ﺧﺎﻟﺼﻲ

DG allocation with application of dynamic programming for loss reduction
and reliability improvement

ﺳﻬﺮاب

ﺧﺎﻧﻤﺤﻤﺪي

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

Navid Khalesi-MahmoodReza Haghifam
Navid Khalesi-N. RezaeiMahmood-Reza Haghifam
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  :ﺳﻬﺮاب ﺧﺎﻧﻤﺤﻤﺪي-
ﻣﺴﺌﻮل  :رﺳﻮل ﻛﻨﺎرﻧﮕﻲ

ﺳﻬﺮاب

ﺧﺎﻧﻤﺤﻤﺪي

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

رﺳﻮل ﻛﻨﺎرﻧﮕﻲ-ﺳﻬﺮاب ﺧﺎﻧﻤﺤﻤﺪي

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﺧﺠﺴﺘﻪ

A reliability cost/worth analysis approach for optimal DG placement in
distribution system using modified particle swarm optimization

2009

اﻣﻴﻦ

ﺧﺪاﺑﺨﺸﻴﺎن

Reliability constrained generation expansion planning with consideration of
wind farms uncertainties in deregulated electricity market

Energy Conversion and
Management

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

وﺣﻴﺪ

ﺧﺮﻣﻲ

ﻛﺎرﺑﺮد روش  PSAدر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮق ﻧﻴﺮوﮔﺎه )(Black‐Out Station

Masood Parvania, M.
Khojasteh, Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad, Ali
Abbaspour
Reza Hemmati; RahmatAllah Hooshmand; Amin
Khodabakhshian
وﺣﻴﺪ ﺧﺮﻣﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮ ﻏﻔﺮاﻧﻲ

44th Universities Power
Engineering Conference (UPEC),
university of Strathclyde,
Scotland,

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﺧﺮﻣﻲ ﻧﮋاد
ﺷﻴﺮازي

ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن اورﻫﺎل ﺑﻬﻴﻨﻪ وﺗﻮزﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎردرﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ازﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺮﻣﻲ ﻧﮋاد ﺷﻴﺮازي-
ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن-ﺟﻮاد ﭘﻮرآﺑﺎده

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻓﺮﺷﺎد

ﺧﺴﺮوي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

ﻓﺮﺷﺎد ﺧﺴﺮوي-ﻣﺮﺗﻀﻲ اﻣﻴﻨﻲ-ﺋﻪ
وﻳﻦ ﻛﻴﺨﺴﺮوي

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻓﺮﺷﺎد

ﺧﺴﺮوي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

1380

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻓﺮﺷﺎد

ﺧﺴﺮوي

A new modeling method for reliability evaluation of Thermal Power Plants

International Conference on
Power and Energy (PECon), 2010
IEEE

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

آرﻣﺎن

ﺧﺴﺮوي

ﭘﺨﺶ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدي در ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻧﺎزﻧﻴﻦ

ﺧﺴﺮوي

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﺴﺮوي ،ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ

ﻓﺮﺷﺎد ﺧﺴﺮوي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻗﺎﺳﻢ
اﻫﺮاﺑﻴﺎن؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻲ
Farshad Khosravi-Naziha
Ahmad Azli-Ebrahim
Babaei

Electrical Power & Energy
Conference (EPEC), 2009 IEEE
International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

1372

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

1366

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺁرﻣﺎن ﺧﺴﺮوي؛ اﺳﺘﺎد راهﻨﻤﺎ :ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮق

1382

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﺎزﻧﻴﻦ

ﺧﺴﺮوي

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﺴﺮوي ،ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮق

1382

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﺎزﻧﻴﻦ

ﺧﺴﺮوي

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ از دﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﺗﺠﺎري ،ﻛﺸﺎورزي و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺳﺎرا ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه(،
ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ ،ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﺴﺮوي زﻧﺠﺎﻧﻲ،
ﺣﺴﻦ زﻳﺒﺎ ،ﭘﻴﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
وﺗﻔﺮداد

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻬﺮان

1385

ﭘﺮوژه

وﺣﻴﺪ

ﺧﻠﻴﻖ

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن واﺣﺪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ

وﺣﻴﺪ ﺧﻠﻴﻖ-ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻒ-اﻣﻴﺮ
ﺑﺎﻗﺮي

ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

ﺧﻠﻴﻔﻪ

Different Strategies of Interruptible Load Contracts Implemented in

Vahid Davatgaran-Seyed

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Reliability Constrained Unit Commitment

Saeedolah MortazaviMohsen SanieiMohammad Khalifeh
Vahid Davatgaran-Seyed
Saeedolah MortazaviMohsen SanieiMohammad Khalifeh
Mohammad KhalifehSeyed Saeedolah
Mortazavi-Mahmood
Joorabian-Vahid
Davatgaran
Mohammad Hassan
Moradi-Ali Khandani
اﻳﻤﺎن ﺧﻨﻜﺪارﻃﺎرﺳﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور :ﺟﻮاد روﺣﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﺳﻌﻴﺪ ﻟﺴﺎن
Iman Khonakdar TarsiAbdolreza
Sheikholeslami-Taghi
Barforoushi-Seyed
Mohammad Bagher Sadati
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ دري ﻧﮋاد؛ ﺣﺒﻴﺐ ﺗﺮاﺑﻲ؛
ﺳﻌﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎري؛ ﭘﻴﺎم ﺧﻮارزﻣﻲ؛ اﻟﻬﺎم
اﺧﻮان رﺿﺎﻳﻲ؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻴﺎن

ﻣﺤﻤﺪ

ﺧﻠﻴﻔﻪ

Reliability Constrained Unit Commitment in a Deregulated Power System
Using Different ptimization Methods

ﻣﺤﻤﺪ

ﺧﻠﻴﻔﻪ

Studding two indices of voltage stability in reliability constrained unit
commitment in a day-ahead market

ﻋﻠﻲ

ﺧﻨﺪاﻧﻲ

Evaluation economic and reliability issues for an autonomous independent
network of distributed energy resources

اﻳﻤﺎن

ﺧﻨﻜﺪارﻃﺎرﺳﻲ

اﺛﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان

اﻳﻤﺎن

ﺧﻨﻜﺪارﻃﺎرﺳﻲ

Investigating impacts of distributed generation on distribution networks
reliability: A mathematical model

ﭘﻴﺎم

ﺧﻮارزﻣﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ

ﺣﺴﻴﻦ

داﻣﺮودي

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم ،ﺳﻴﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
 ،ﺣﺴﻴﻦ داﻣﺮودي

ﺣﻤﻴﺪ

داﻧﺎﻳﻲ

ﺗﻬﻴﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺮماﻓﺰار ﺛﺒﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﻛﺖﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

داود ﺟﻼﻟﻲ -ﺣﻤﻴﺪ داﻧﺎﻳﻲ ،ﻧﻴﻜﻲ
ﻣﺴﻠﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﺎن دﻫﻘﺎﻧﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﺒﺎﺳﻲ

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

ﺣﻤﻴﺪ

داﻧﺎﻳﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اطﻣﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺮاﺳﺎن

داﻧﺸﻮر

A Risk –Based Approach for Provision of Spinning Reserve by Means of
Emergency Demand Response Program

ﻣﻬﺪي

داورﭘﻨﺎه

روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎرزداﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ي ﺑﺮق

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﺣﻤﻴﺪ داﻧﺎﻳﻲ ،داود
ﺟﻼﻟﻲ ،ﻧﻴﻜﻲ ﻣﺴﻠﻤﻲ
Ashkan Yousefi,Ebrahim
Shayesteh, F. Daneshvar ,
Mohsen Parsa Moghadam
ﻣﻬﺪي داورﭘﻨﺎه ،ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺴﻨﺪ

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺧﺮاﺳﺎن
International Conference on
Power and Energy (PECon), 2008
IEEE
ﻧﺸﺮﻳﻪ ي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮق

ﻣﺴﻌﻮد

داوري

اراﺋﻪ ﻳﻚ روش ﺳﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ رزرو در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﺣﺴﺎم ﻳﺰداﻧﭙﻨﺎﻫﻲ-ﻣﺴﻌﻮد داوري-
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن-ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه

ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

21th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2013

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

Electric Power Quality and
Supply Reliability Conference
(PQ), 2010

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي
ﺑﺮق

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﺘﻴﺎن
ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

International Energy Conference
and Exhibition (EnergyCon),
2010 IEEE

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

International Transactions on
Electrical Energy Systems
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

13th Iranian Students Conference
in Electrical Engineering
(ISCEE), Tehran, Iran

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

25nd International Power System
Conference, PSC 2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي
ﺑﺮق

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
(ارﺷﺪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
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Ehsan Reihani-Ali
Sarikhani-Moez DavodiMehdi Davodi
Ehsan Reihani-Ali
Sarikhani-Moez DavodiMehdi Davodi
Ehsan Reihani-Moez
Davodi-Mehdi NajjarReza Norouzizadeh
Tahere Daemi-Akbar
Ebrahimi-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
Tahereh Daemi; Akbar
Ebrahimi
: ﺳﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن درﺧﻮش؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﺣﻴﺪر ﺻﺎﻣﺖ

Reliability based generator maintenance scheduling using hybrid
evolutionary approach

داوودي

ﻣﻬﺪي

Reliability based generator maintenance scheduling using hybrid
evolutionary approach

داوودي

ﻣﻮﻋﻆ

Reliability based generator maintenance scheduling using hybrid
evolutionary approach

داوودي

ﻣﻮﻋﻆ

Constructing the Bayesian Network for components reliability importance
ranking in composite power systems

داﺋﻤﻲ

ﻃﺎﻫﺮه

Detailed reliability assessment of composite power systems considering
load variation and weather conditions using the Bayesian network

داﺋﻤﻲ

ﻃﺎﻫﺮه

ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻧﺪازه و ﻣﻜﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﻴﻮد ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

درﺧﻮش

ﺳﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﻛﻮﭼﻚ در ﻳﻚ رﻳﺰ ﺷﺒﻜﻪ

درري رﻣﻀﺎﻧﻲ

اﻣﻴﻦ

Reliability Assessment of Composite System Considering Station Related
Outages

درﺳﺘﻜﺎر

Distributed Energy Resources Capacity Determination of a Hybrid Power
System in Electricity Market

درﻓﺸﻴﺎن ﻣﺮام

ﻣﻬﺪي

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ
 و ﺗﺼﻤﻴﻤﮕﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎرهPSO اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ

درﻳﺎﺑﺎزي

ﺳﻴﺪﻧﻮﻳﺪ

DG Allocation in Electric Distribution Networks for Reliability
Improvements and MADMPSO

درﻳﺎﺑﺎزي

ﺳﻴﺪﻧﻮﻳﺪ

ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ

دري ﻧﮋاد

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ-ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻮع ﺧﻴﺎﻣﻲ
ﻣﻠﻴﺤﻪ-اﺣﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ-ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ
دﺳﺘﭙﺎك

و اﺛﺮآن ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرتRPFCﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

دﺳﺘﭙﺎك

ﻣﻠﻴﺤﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن

: ﺣﺴﻴﻦ دﻻوري ﭘﻮر؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس

ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺟﺰاي
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﺎد ﺟﺪا از ﺷﺒﻜﻪ

دﻻوري ﭘﻮر

ﺣﺴﻴﻦ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي

Babak Amini-Ali Doniavi

Reliability modeling and analysis of thermal power plants

دﻧﻴﻮي

ﻋﻠﻲ

ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺟﺒﻲ-اﻣﻴﻦ درري رﻣﻀﺎﻧﻲ
ﻣﺸﻬﺪي
Masood Parvania, R.
Dorostkar, S. Tabatabaee,
M. Tasavvori
Arash Navaeefard-S.M.
Moghaddas TafreshiMehdi Derafshian Maram
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ-ﺳﻴﺪﻧﻮﻳﺪ درﻳﺎﺑﺎزي
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم-ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن
Navid Dryabary; Seyed
Hossein Hoseinian;
Mahmoud-Reza Haghifam
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ دري ﻧﮋاد؛ ﺣﺒﻴﺐ ﺗﺮاﺑﻲ؛
ﺳﻌﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎري؛ ﭘﻴﺎم ﺧﻮارزﻣﻲ؛ اﻟﻬﺎم
اﺧﻮان رﺿﺎﻳﻲ؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻴﺎن

ﺣﺮارﺗﻲ
ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ و
ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

Babak Amini-Ali Doniavi

Reliability modelling with failure analysis And preventive maintenance

دﻧﻴﻮي

ﻋﻠﻲ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﺣﺎﻣﺪ ده-ﭘﺮﻫﺎم ﺟﻠﻴﻠﻲ-ﺛﻨﺎ ﺻﺎدﻗﻲ
ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺻﻔﺎ-ﻳﺎدﮔﺎري

DG ﻳﻚ روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ

ده ﻳﺎدﮔﺎري

ﺣﺎﻣﺪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق اﻳﺮان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮات واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺣﺎﺷﻴﻪ رزرو ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي اﻳﺮان

دﻫﺎر

اﻳﻤﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻳﺮان

Application of Differential Evolution Algorithm to Design a Hydrogenbased Wind/PV Plant Considering Reliability Indices

دﻫﻘﺎن

ﺷﻬﺎب

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﺳﻴﺰدﻫﻴﻤﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ

دﻫﻘﺎﻧﻲ

ﻓﺮزاد

ﺗﻬﻴﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺮماﻓﺰار ﺛﺒﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﻛﺖﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

دﻫﻘﺎﻧﻲ

ﻣﺮﺟﺎن

Reliability-Security Constrained Unit Commitment with Hybrid
Optimization Method

دﻫﻘﺎﻧﻲ

ﺣﻤﻴﺪ

An advanced optimization technique for considering reliability issues and
unit commitment problems simultaneously

دﻫﻘﺎﻧﻲ

ﺣﻤﻴﺪ

Optimal Distributed Generation placement in a restructured environment
via a multi-objective optimization approach

دﻫﻘﺎﻧﻴﺎن

ﭘﻴﻤﺎن

Feasibility study of operating an autonomous power system in presence of
wind turbines, A practical experience in Manjil, Iran

دﻫﻘﺎﻧﻴﺎن

ﭘﻴﻤﺎن

AN APPROACH ON CRITICAL COMPONENT IDENTIFICATION IN
RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE OF POWER
DISTRIBUTION SYSTEMS BASED ON ANALYTICAL
HIERARCHICAL PROCESS

دﻫﻘﺎﻧﻴﺎن

ﭘﻴﻤﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه

دﻫﻘﺎﻧﻲ

ﻣﺮﻳﻢ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ هاي ﻗﺪرت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻪاي ﻛﻮﭼﻚ

دهﻗﺎﻧﻲ ﺗﻔﺘﻲ

ﺣﺴﻴﻦ
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Advanced Research in Electrical,
Electronics and Instrumentation
Engineering
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2014

Turkish Journal of Electrical
Engineering & Computer
Sciences

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

16th Conference on Electrical
Power Distribution Networks
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

11th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2012
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21st International Conference on
Electricity Distribution
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داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

ﭘﺮوژه

- اﻳﻤﺎن دﻫﺎر-ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺟﻮادي
اﻣﻴﻦ ﺟﻮادي ﻧﺴﺐ
Shahab Dehghan-Hedayat
Saboori-Mohsen KalantarAhad Kazemi
ﻓﺮزاد دﻫﻘﺎﻧﻲ-ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي
 ﻧﻴﻜﻲ، ﺣﻤﻴﺪ داﻧﺎﻳﻲ-داود ﺟﻼﻟﻲ
 ﺟﻌﻔﺮ، ﻣﺮﺟﺎن دﻫﻘﺎﻧﻲ،ﻣﺴﻠﻤﻲ
ﻋﺒﺎﺳﻲ
Ahmad HeidariMohammad Reza
Alizadeh PahlavaniHamid Dehghani
AHMAD HEIDARI,
MOHAMMAD REZA
ALIZADEH
PAHLAVANI, HAMID
DEHGHANI
Moein Moeini-AghtaiePayman DehghanianSeyed Hamid Hosseini
Mohammad Hossein
Sarparandeh; Moein
Moeini-Aghtaie; Payman
Dehghanian; Iraj Harsini;
Ahmad Haghani
Payman DEHGHANIAN,
Mahmud FOTUHIFIRUZABAD, Ali RAZI
KAZEMI
:  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ-اﺣﻤﺪ روﺣﺎﻧﻲ
 ﻣﺮﻳﻢ: ﻣﻬﺪي رﺋﻮﻓﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
دﻫﻘﺎﻧﻲ
 ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ،ﺣﺴﻴﻦ دهﻗﺎﻧﻲ ﺗﻔﺘﻲ

ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ(
Vahid Davatgaran-Seyed
Saeedolah MortazaviMohsen SanieiMohammad Khalifeh
Vahid Davatgaran-Seyed
Saeedolah MortazaviMohsen SanieiMohammad Khalifeh
Mohammad KhalifehSeyed Saeedolah
Mortazavi-Mahmood
Joorabian-Vahid
Davatgaran
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪي؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :رﺿﺎ ﻛﻲ ﭘﻮر

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان
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2013
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21st International Conference on
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺧﺮاﺳﺎن

١٣٩٠

ﭘﺮوژه

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

وﺣﻴﺪ

دواﺗﮕﺮان

Different Strategies of Interruptible Load Contracts Implemented in
Reliability Constrained Unit Commitment

وﺣﻴﺪ

دواﺗﮕﺮان

Reliability Constrained Unit Commitment in a Deregulated Power System
Using Different ptimization Methods

وﺣﻴﺪ

دواﺗﮕﺮان

Studding two indices of voltage stability in reliability constrained unit
commitment in a day-ahead market

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ

دوﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪي

اﺗﺼﺎل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدي ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن-ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪ

دوﺳﺖﭘﺮﺳﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات )ﻧﺖ( ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪ دوﺳﺖﭘﺮﺳﺖ

رﺿﺎ

دوﺳﺘﻲ

ﻛﺎرﺑﺮد  OPFدر ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي

رﺿﺎ دوﺳﺘﻲ

رزم آرا

ذاﻛﺮي ﻓﺮ

ارزﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ذواﻟﻔﻘﺎري

Advanced progressive real coded genetic algorithm for nuclear system
availability optimization through preventive maintenance scheduling
AN APPROACH ON CRITICAL COMPONENT IDENTIFICATION IN
RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE OF POWER
DISTRIBUTION SYSTEMS BASED ON ANALYTICAL
HIERARCHICAL PROCESS
ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮﻳﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎع ذرات
Improved harmony search algorithm for transmission expansion planning
with adequacy–security considerations in the deregulated power system

ﻋﻠﻲ

رازي ﻛﺎﻇﻤﻲ

ﻧﺴﻴﻢ

راﺳﺘﮕﻮ

ﻋﺒﺪاﷲ

راﺳﺘﮕﻮ

ﺳﺎﻋﺪ

راﻋﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎدي ﻣﺼﻮب ﺧﻮاف در ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺮاﺳﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺒﻜﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

رﺑﻴﻌﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي در ﻣﺪار ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺣﺮاراﺗﻲ و ﺑﺮق آﺑﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ

ارﺷﺪ

رزم آرا ذاﻛﺮي ﻓﺮ -ﺷﻬﺮام ﺟﺪﻳﺪ-
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻔﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻜﺴﺮاﻳﻲ
;M. Aghaie; A. Norouzi
A. Zolfaghari; A.
Minuchehr; Z. Mohamadi
Fard; R. Tumari
Payman DEHGHANIAN,
Mahmud FOTUHIFIRUZABAD, Ali RAZI
KAZEMI
ﺑﺎﺑﻚ روح اﻟﻠﻬﻲ-وﺣﻴﺪ روح اﻟﻠﻬﻲ-
ﻧﺴﻴﻢ راﺳﺘﮕﻮ
Abdollah Rastgou-Jamal
Moshtagh
ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻴﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪر ،ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﺗﺮاﺑﻲ ،ﺳﺎﻋﺪ راﻋﻲ ،ﻫﺎدي ﻣﺪﻗﻖ
ﻧﮕﺎرش ﻣﻬﺪي ﺳﻼﻣﻲ ﻟﻤﺮاﺳﻜﻲ ؛
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺑﻴﻌﻲ ؛
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :اﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﻲزاده
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21th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2013
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق اﻳﺮان
International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﺣﺎﻣﺪ

رﺟﺒﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮروي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﺣﻤﻴﺪي؛ ﺣﺎﻣﺪ رﺟﺒﻲ؛
ﻣﻬﺮداد ﻣﻮﺣﺪﭘﻮر

اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺟﻨﻮب
اﻳﺮان
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ژﻧﺘﻴﻚ

روزﺑﻪ اﺷﺮاق ﻧﻴﺎ-ﺣﺴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺎﻧﻪ
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اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺟﻮادي-ﻣﺤﺴﻦ
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اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﺑﻮاﻧﻠﻮ-ﺣﺒﻴﺐ
رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي-ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﺑﺎدي اﻳﺮان
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ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﺑﻮاﻧﻠﻮ-ﺣﺒﻴﺐ
رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي-ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺒﻴﺐ

رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﺑﻮاﻧﻠﻮ -اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺣﺒﻴﺐ

رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﻴﺖ رزرو ﭼﺮﺧﺎن و ﺗﻮزﻳﻊ آن ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﻣﻬﺪي ﺻﻤﺪي-ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ
ﻣﺸﻬﺪي

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺒﻴﺐ

رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﻌﻴﺪ رﺿﺎ ﮔﻠﺪاﻧﻲ-ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ
ﻣﺸﻬﺪي-رﺿﺎ ﻗﺎﺿﻲ

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺒﻴﺐ

رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺎس ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺑﻬﺮوز ادﻳﻨﻪ اﻟﻤﻪ ﺟﻖ  ,ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ
ﻣﺸﻬﺪي  ,ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺎﺟﻲ
آﺑﺎدي

ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺒﻴﺐ

رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﺑﺎسﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺣﺒﻴﺐ

رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

An integrated model for generation maintenance coordination in a
restructured power system involving gas network constraints and
uncertainties

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺒﻴﺐ

رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

Generation Maintenance Scheduling in Power Market Based on Genetic
Algorithm

Power Systems Conference and
Exposition, 2006. PSCE '06.
2006 IEEE PES

2006

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺒﻴﺐ

رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

A probabilistic model for assessing the reliability of wind farms in a power
system

Journal of Zhejiang University& Science C: Computers
Electronics

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺒﻴﺐ

رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

Power Generation Scheduling of Thermal Units Considering Gas Pipelines
Constraints

PROCEEDINGS OF WORLD
ACADEMY OF SCIENCE,
ENGINEERING AND
TECHNOLOGY

2009

ﺑﻬﺮوز آدﻳﻨﻪ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﺣﺒﻴﺐ
رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي
Mohammad Amin LatifyHossein Seifi-Habib
Rajabi Mashhadi
Roozbeh Eshraghnia-M.
Hassan Modir ShanechiHabib Rajabi Mashhadi
mostafa hosseinpour ,
Habib Rajabi Mashhadi ,
mohamad ebrahim
hajiabadi
Sara Mohtashami; Habib
Rajabi Mashhadi

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺟﺒﻲ-اﻣﻴﻦ درري رﻣﻀﺎﻧﻲ
ﻣﺸﻬﺪي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﻛﻮﭼﻚ در ﻳﻚ رﻳﺰ ﺷﺒﻜﻪ

رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

ﻣﺼﻄﻔﻲ
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ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي
ﺷﺒﻪ ﺟﺎﻣﻊ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎر ﺣﺪاﻗﻞ

رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

رﺟﺒﻲ ﻗﻬﻨﻮﻳﻪ

ﻋﺒﺎس

2005

An Analytical Method to Consider DG Impacts on Distribution System
Reliability

رﺟﺒﻲ ﻗﻬﻨﻮﻳﻪ

ﻋﺒﺎس

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2004

Impact of Distributed Generation Resources on Customer Interruption Cost

رﺟﺒﻲ ﻗﻬﻨﻮﻳﻪ

ﻋﺒﺎس

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2005

Abbas Rajabi-GhahnavieSaber Arabi Nowdeh
Mahmoud FotuhiFiruzabad, Abbas RajabiGhahnavie
Abbas Rajabi-Ghahnavie,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Mostafa
Parniani
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Abbas RajabiGhahnavie

Optimal PV–FC hybrid system operation considering reliability

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems
Transmission and Distribution
Conference and Exhibition: Asia
and Pacific, 2005 IEEE/PES

An Analytical Approach to Consider DG Impacts on Distribution System
Reliability

رﺟﺒﻲ ﻗﻬﻨﻮﻳﻪ

ﻋﺒﺎس

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2006

Abbas Rajabi, Mahmoud
Fotuhi-Friuzabad

Generating Units Maintenance Scheduling Using A Markov Decision
Process

رﺟﺒﻲ ﻗﻬﻨﻮﻳﻪ

ﻋﺒﺎس

ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻴﻜﺮوﺷﺒﻜﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻴﻜﺮوﺷﺒﻜﻪ

رﺣﻤﺎﻧﻲ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

Risk-cost-based generation scheduling smartly mixed with reliabilitydriven and market-driven demand response measures

رﺣﻤﺎﻧﻲ
ﻋﻨﺪﻟﻴﺒﻲ

ﻣﻬﺪي

Simultaneously optimizing of reliability, cost and completion time in
series-parallel systems considering redundant allocation using a genetic
algorithm

رﺣﻤﺎﻧﻴﺎ

ﻓﻬﻴﻤﻪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎرژ ﺧﻮدروهاي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ هﻳﺒﺮﻳﺪي ﺑﺎ هدف بهﺑﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

رﺣﻴﻤﻲ

ﺳﺠﺎد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻳﻘﻴﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ

رﺣﻴﻤﻲ ﻛﻴﺎن

اﺷﻜﺎن

Determination of the optimal installation capacity of small hydro-power
plants through the use of technical, economic and reliability indices

رﺣﻴﻢ ﭘﻮر

ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آب ﻋﻤﻖ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺨﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده
واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺎزي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ

رﺧﺸﺎن

International Conference on
Power System Technology
(POWERCON), 2004
Transmission and Distribution
Conference and Exhibition: Asia
and Pacific, 2005 IEEE/PES
9th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2008
IEEE

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
(ارﺷﺪ
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:ﻧﮕﺎرش اﺣﺴﺎن ﻃﺎﻓﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
:اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺣﻤﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻲ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

International Transactions on
Electrical Energy Systems

Mehdi Rahmani-andebili

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

International Conference on
Quality and Reliability (ICQR),
2011 IEEE

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ

١٣٩٢
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2005

Energy Policy
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Vahid EbrahimipourAbdolhossein TohidiFahime Rahmanniya
 ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن،ﺳﺠﺎد رﺣﻴﻤﻲ
(اﺑﻴﺎﻧﻪ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ-ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ
اﺷﻜﺎن-ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻒ-ورﻛﺎﻧﻲ
رﺣﻴﻤﻲ ﻛﻴﺎن
Seyed Mohammad Hassan
Hosseini; Farshid
Forouzbakhsh; M.
Rahimpoor
-اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﺻﻔﺎري-ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻮاد رﺧﺸﺎن-ﻋﺎرف ﻳﮕﺎﻧﻪ دوﺳﺖ

ﻓﻮاد

ﺣﺴﻦ

رﺳﺘﮕﺎر

روﺷﻲ ﻧﻮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎدي و ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎدي ﺟﺪا از ﺷﺒﻜﻪ

ﺣﺴﻦ رﺳﺘﮕﺎر-رﺿﺎ ﻛﻮﺳﻪ ﻟﺮ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻦ

رﺳﺘﮕﺎر

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﻣﻨﺠﻴﻞ و ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ -ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻋﺮب
ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي -ﺣﺴﻦ رﺳﺘﮕﺎر -
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻴﺮاﻳﺶ ﻧﻘﺎب
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1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

رﺳﺘﮕﺎر

روﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪي درﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

رﺳﺘﮕﺎر

A novel method to assess distribution system reliability considering smart
solar cell

2nd Iranian Conference on Smart
Grids (ICSG), 2012

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

رﺳﺘﮕﺎر

A Novel Method to Assess Distribution System Reliability Considering
Smart Solar Cell

2nd Iranian Conference on Smart
Grids (ICSG), 2012

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

رﺳﺘﮕﺎر

Reliability of Distribution Systems Considering Smart Solar Cells

16th Electric Power Distribution
Conference, April 19-20, 2011,
Bandarabbas, Iran

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

رﺳﺘﮕﺎر

A Novel Method to Evaluate Distribution System Reliability Considering
Solar Cell in a Smart Grid

19th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

رﺳﺘﮕﺎر

Distribution System Reliability Assessment Considering Smart Solar Cell

16th Conference on Electrical
Power Distribution Networks
(EPDC), 2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

رﺳﺘﻤﻴﺎن

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻧﻜﺎ

ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺘﻤﻴﺎن؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻏﻔﺮاﻧﻲ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

وﺣﻴﺪ

رﺷﺘﭽﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

وﺣﻴﺪ رﺷﺘﭽﻲ-ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ-
ﻋﺒﺎس ﺳﺮداري

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

رﺷﻴﺪي

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺎزار رزرو ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻣﻨﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق اﻳﺮان

ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪي؛ ﻣﻬﺮداد ﻋﺎﺑﺪي؛
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺴﻌﻮد

رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎدي -ﺧﻮرﺷﻴﺪي

اﺣﺪ ﺑﻴﮕﻠﺮي-ﻣﺮﺗﻀﻲ آﻳﻴﻦ-ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﻗﻠﻲ ﭘﻮر ﺧﻮاﺟﻪ-ﻣﺴﻌﻮد رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد

ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي
ﺑﺮق

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺴﻌﻮد

رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  SFLاﺻﻼح ﺷﺪه

ﻣﺴﻌﻮد

رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد

Probabilistic Reliability Evaluation of Hybrid Wind-Photovoltaic Power
Systems

ﻣﺴﻌﻮد

رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد

Multi Objective Power Generation Preventive Maintenance Scheduling

ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺘﮕﺎر-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-اﻣﻴﺮ ﺻﻔﺪرﻳﺎن
Mohammad RastegarMahmoud FotuhiFiruzabad-Amir Safdarian
Mohammad Rastegar,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Amir Safdarian
Mohammad Rastegar,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Amir Safdarian
Mohammad Rastegar,
Mahmoud FotuhiFiruzabad, and Amir
Safdarian
Mohammad Rastegar,
Mahmoud FotuhiFiruzabad, and Amir
Safdarian

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺟﺪﻳﺪاﻻﺳﻼم زﻳﺪآﺑﺎدي-
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :اﻛﺒﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ -اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :ﻣﺴﻌﻮد رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد
Morteza Aien-Ahad
Biglari-Masoud
Rashidinejad
Y. R. Jafarian-Hossein
Asgharpour-Masoud

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Conference on
Future Electrical Power and

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Rashidinejad-Mohammad
Ali Forghani
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Masoud
Rashidinejad

Energy Systems
Proceedings of the Second
Conference on the Power system
Planning and Expansion
Proceedings of the IFAC
& Symposium on Power Plants
Power Systems Control, Seoul,
Korea

ﻣﺴﻌﻮد

رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد

Generating Capacity Planning From a Reliability Point of View

ﻣﺴﻌﻮد

رﺷﻴﺪي ﻧﮋاد

Adequacy Assessment of Small Isolated Power Systems Using a Wellbeing Approach

Mahmoud FotuhiFriuzabad, Masoud
Rashidinejad, R. Billinton

ﺳﻌﻴﺪ

رﺿﺎ ﮔﻠﺪاﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﻌﻴﺪ رﺿﺎ ﮔﻠﺪاﻧﻲ-ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ
ﻣﺸﻬﺪي-رﺿﺎ ﻗﺎﺿﻲ

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

رﺿﺎﻳﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪرت در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ

ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

رﺿﺎﻳﻲ ﻓﺮ

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﻠﺪﺑﺎس در ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ﻓﺮ ،ﻋﻠﻲ اﺷﺮف
ﻣﺪرس ،ﻓﺮح ﺟﻌﻔﺮﻧﮋاد ،ﻣﻬﺪي
ﺳﺠﻮدي ،ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﺆﻣﻨﻲ

ﻛﺎﻣﺮان

رﺿﺎﻳﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي اﻧﺮژي ﺑﺮ روي ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎز از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

رﺿﺎﻳﻲ

DG allocation with application of dynamic programming for loss reduction
and reliability improvement
اراﺋﻪ ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )ﻣﻮردﻛﺎوي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ(

ﻓﺮزاد

رﺿﻮي

ﻓﺮزاد

رﺿﻮي

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  DGﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻓﺮزاد

رﺿﻮي

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و ﻣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  DGﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ ،ﺗﻠﻔﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ

ﻓﺮزاد

رﺿﻮي

Optimal Operating Strategy for Distributed Generation Considering
Reliability Index of SAIDI

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

رﻓﺎن

Reliability Comparison between PCS7 and SPPA T-2000 Automation
System

ﻣﺠﺘﺒﻲ

رﻓﻴﻌﻲ

Effects of reclosing devices and distributed generation (DG) to improve
reliability indices in radial distribution lines

ﻣﻨﺼﻮر

رﻓﻴﻌﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺎدي

2003

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2003

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﺑﺰاردﻗﻴﻖ  ،ﺷﻤﺎره ) 3ﭘﻴﺎﭘﻲ
(15

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﮕﺎرش راﺿﻴﻪ ﺑﻬﺠﺖ ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :وﺣﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲﭘﻮر ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻛﺎﻣﺮان رﺿﺎﻳﻲ

1389

Navid Khalesi-N. RezaeiMahmood-Reza Haghifam

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داود ﺣﻖﺷﻨﺎس -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻓﺮزاد
رﺿﻮي ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮﻳﻔﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

زﻫﺮا ﻛﻠﻬﺮي -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دﻛﺘﺮ
ﻓﺮزاد رﺿﻮي -دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮﻣﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻓﺮزاد
رﺿﻮي
Mohsen Karami; S. A.
Hosseini; Roohollah
Karam Beigi; S. S. Karimi
;Madahi; Farzad Razavi
Ali Asghar Ghadimi
Sareh Bahmanpour-Mahdi
Bashooki-Hamid Reza
Maanavi-Mohammad
Hossein Refan

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق  -داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻔﺮش
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق  -داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻔﺮش
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

Journal of Basic and Applied
Scientific Research

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي
ﺣﺮارﺗﻲ

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Proceedings of 17th Conference
Seyed Mostafa Elmion Electrical Power Distribution
Mojtaba Rafiei
Networks (EPDC), 2012
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮب راد -اﺳﺘﺎد راهﻨﻤﺎ  :ﻣﻨﺼﻮر رﻓﻴﻌﯽ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

Majid Moazzami; Reza
Hemmati; Fariborz
;Haghighatdar Fesharaki
S. Rafiee Rad
ﺑﺎﺑﻚ ﺟﺪي ،ﭘﺮوﻳﺰ رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر ،وﺣﻴﺪ
وﺣﻴﺪي ﻧﺴﺐ

رﻓﻴﻌﻲ راد

Reliability evaluation for different power plant busbar layouts by using
sequential Monte Carlo simulation

ﭘﺮوﻳﺰ

رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﺎرﻣﻮﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﭘﺮوﻳﺰ

رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ¬ﻫﺎي ﻓﺎزي

ﻣﻬﺪي ﻗﺒﺎدي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻘﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﭘﺮوﻳﺰ
رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر

ﭘﺮوﻳﺰ

رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﭘﺮوﻳﺰ رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر؛ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻟﻌﻠﻪ
ﺋﻲ؛ ﺣﺎﻣﺪ ﮔﻞ زاده

ﭘﺮوﻳﺰ

رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎزﺑﺴﺖ ﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺎوي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه

اﺣﻤﺪ

روﺣﺎﻧﻲ

An Integrated Hybrid Power Supply for Off-Grid Applications Fed by
Wind/Photovoltaic/Fuel Cell Energy Systems

ﺟﻮاد

روﺣﻲ

اﺛﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان

اﺣﻤﺪ روﺣﺎﻧﻲ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﻬﺪي رﺋﻮﻓﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﻣﺮﻳﻢ
دﻫﻘﺎﻧﻲ
Hossein Kord-Ahmad
Rohani
اﻳﻤﺎن ﺧﻨﻜﺪارﻃﺎرﺳﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور :ﺟﻮاد روﺣﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﺳﻌﻴﺪ ﻟﺴﺎن

داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ

1387

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺟﻮاد

روﺣﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدان اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﺟﻮاد روﺣﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ

1386

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺟﻮاد

روﺣﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

رﺿﺎ ﻳﺰداﻧﻲ-ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﻴﺦ
اﻻﺳﻼﻣﻲ-ﺟﻮاد روﺣﻲ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

روﺳﺘﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ اﻛﺒﺮي -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ روﺳﺘﺎ-اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﺋﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻴﺮاز

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ اﻛﺒﺮي-ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻴﺮي ﭘﻮر-
ﻋﻠﻲ رﺿﺎ روﺳﺘﺎ-ﻣﺤﻤﺪ ارﺟﻤﻨﺪ
;Jamshid Aghaei
;Mohammad Amin Akbari
Alireza Roosta; Amir
Baharvandi
Jamshid Aghaei; Alireza
Roosta
ري ﺷﻬﺮي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻧﻴﻜﺠﻮ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

روﺳﺘﺎ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺎﺳﺦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎدي ﻧﻮع ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﺋﻲ از دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺑﻪ روش SVPWM

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

روﺳﺘﺎ

Multiobjective generation expansion planning considering power system
adequacy

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

روﺳﺘﺎ

Reliability constrained multi-period generation expansion planning of
electrical energy resources using MILP

ري ﺷﻬﺮي

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﮔﺎزي

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

رﻳﺎﺣﻲ
دﻫﻜﺮدي

ﻣﺪل ﺳﺎزي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﻤﺰﻣﺎن از اﻧﺮژي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ و ﺑﺎد ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻨﻲ وارﻳﺎﻧﻲ-ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﻣﺤﻤﺪي اردﻫﺎﻟﻲ-ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
رﻳﺎﺣﻲ دﻫﻜﺮدي

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

رﻳﺎﺣﻲ
دﻫﻜﺮدي

بهﻳﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎد/ﺧﻮرﺷﻴﺪ/ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و هزﻳﻨﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ بهﻳﻨﻪ ﺳﺎزي رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎري بهﺑﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﻣﺤﻤﺪي اردهاﻟﻲ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ(،
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ رﻳﺎﺣﻲ دهﻛﺮدي )اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ(

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

رﻳﺎﺣﻲ
دﻫﻜﺮدي

بهﺑﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮهاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎد-ﺧﻮرﺷﻴﺪ-ﺑﺎﺗﺮي-ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ اردﻛﺎﻧﻲ،
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ رﻳﺎﺣﻲ دهﻛﺮدي )اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ( ،مهرداد ﻋﺎﺑﺪي )اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور(

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

رﻳﺎﺣﻲ
دﻫﻜﺮدي

ﻃﺮاﺣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎدي-ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  PSOﺷﺎﺧﺺ هاي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ هوﺷﻤﻨﺪ

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

رﻳﺎﺣﻲ
دﻫﻜﺮدي

Optimal sizing of a stand-alone hybrid system for south-west of Iran-case
study

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

رﻳﺎﺣﻲ
دﻫﻜﺮدي

Design of an optimum hybrid renewable energy system considering
reliability indices

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

رﻳﺎﺣﻲ
دﻫﻜﺮدي

Optimal sizing of a grid-connected hybrid system for north-west of Irancase study

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

رﻳﺎﺣﻲ

Optimal design of a reliable hydrogen-based stand-alone wind/PV
generating system, considering component outages

ﻋﻠﻲ ﻛﺎﺷﻔﻲ ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
رﻳﺎﺣﻲ دهﻛﺮدي )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ(،
شهرام ﻣﻨﺘﺼﺮ ﻛﻮهﺳﺎري )اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور(
Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
;Ali Kashefi Kaviani
Gholamhossein Riahy

ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

Electric Power Systems Research

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Transactions on
Electrical Energy Systems

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺳﻮﺧﺖ ،اﻧﺮژي و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

1387

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

18th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2010

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

9th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2010

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Renewable Energy

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

International Review of Electrical
Engineering

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

The International Conference on
Electrical Engineering

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

International Energy Conference
and Exhibition (EnergyCon),
2010 IEEE
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(ارﺷﺪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems
2nd International Power and
Energy Conference, 2008. PECon
2008. IEEE
دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

Dehkordi; Shahram
Montaser Kouhsari
Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
Ehsan Reihani-Ali
Sarikhani-Moez DavodiMehdi Davodi
Ehsan Reihani-Majid
Oloomi Buygi-Mahdi
Banejad
Ehsan Reihani-Moez
Davodi-Mehdi NajjarReza Norouzizadeh
:  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ-اﺣﻤﺪ روﺣﺎﻧﻲ
 ﻣﺮﻳﻢ: ﻣﻬﺪي رﺋﻮﻓﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
دﻫﻘﺎﻧﻲ

دﻫﻜﺮدي
Optimal Sizing of a Stand-Alone Hybrid Wind/PV/Battery System
Considering Reliability Indices Accompanied by Error Propagation
Assessment.

رﻳﺎﺣﻲ
دﻫﻜﺮدي

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

Reliability based generator maintenance scheduling using hybrid
evolutionary approach

رﻳﺤﺎﻧﻲ

اﺣﺴﺎن

Generation Maintenance Scheduling Using Hybrid Evolutionary Approach

رﻳﺤﺎﻧﻲ

اﺣﺴﺎن

Reliability based generator maintenance scheduling using hybrid
evolutionary approach

رﻳﺤﺎﻧﻲ

اﺣﺴﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه

رﺋﻮﻓﺖ

ﻣﻬﺪي

Simultaneous allocation of DGs and remote controllable switches in
distribution networks considering multilevel load model

رﺋﻮﻓﺖ

ﻣﻬﺪي

Optimal allocation of DGs and RCSs to improve distribution network
reliability and network energy loss

رﺋﻮﻓﺖ

ﻣﻬﺪي

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ

رﺋﻴﺴﻲ

ﻓﺮزاد

 ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي ﻣﻬﺎﺋﻲ،ﻛﺎﻇﻢ زارع

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺧﺎزﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

زارع

ﻛﺎﻇﻢ

Mehdi Raoofat
Ahmad Fallah
Khoshbakht-Mehdi
Raoofat
-ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺷﺎﻫﻘﻠﻴﺎن-ﻓﺮزاد رﺋﻴﺴﻲ
ﺑﻬﺎدر ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎدي

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
اﻳﺮان

ﻛﺎﻇﻢ زارع-ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺎ ﺧﻴﺒﺮي

ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎ ز ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ

زارع

ﻛﺎﻇﻢ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1389

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

ﻛﺎﻇﻢ زارع-ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮزاده

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن درﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردي آن درﺷﺒﻜﻪ اﻣﻮر ﺑﺮق روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺗﺒﺮﻳﺰ

زارع

ﻛﺎﻇﻢ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

International Universities Power
Engineering Conference (UPEC
2008), Padova, Italy

Risk Based Spinning Reserve Allocation Considering Emergency Demand
Response Program

زارع

ﻛﺎﻇﻢ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

Assessment of O&M Cost and Reliability of Wind Turbine System by
Markov chain model

زﻋﻔﺮاﻧﭽﻲ زاده

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ

Ashkan Yousefi, Ebrahim
Shayesteh, Kazem Zare,
S. J. Kazempour, Mohsen
Parsa Moghaddam,
Mahmoud Reza Haghifam
Ali Nowrouzi-Abolfazl
Shirzad SiboniMohammad Taghi
Zafranchizadeh

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
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داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس

 اﺳﺘﺎد-ﺟﻮاد زﻫﺮوﻧﺪ ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي
 ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم: راﻫﻨﻤﺎ

 ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت درHLI ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻄﺢ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

زﻫﺮوﻧﺪ ﺣﺎﺟﻲ
آﺑﺎدي

ﺟﻮاد

 ﻛﺸﺎورزي و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي، ﺗﺠﺎري،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ از دﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

زﻳﺒﺎ

ﺣﺴﻦ

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

زﻳﻨﻠﻲ

روح اﻻﻣﻴﻦ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي

ذﻛﻴﻪ

Investigating impacts of distributed generation on distribution networks
reliability: A mathematical model

ﺳﺎداﺗﻲ

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ

Mohsen Bashir-Javad
Sadeh

Size optimization of new hybrid stand-alone renewable energy system
considering a reliability index

ﺳﺎده

ﺟﻮاد

Mohsen Bashir- Javad
Sadeh

Optimal sizing of hybrid wind/photovoltaic/battery considering the
uncertainty of wind and photovoltaic power using Monte Carlo

ﺳﺎده

ﺟﻮاد

ﺣﺴﻴﻦ-ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻜﻴﻤﻲ ﮔﻴﻼﻧﻲ
ﻗﻠﻴﭻ ﺳﺎرﻟﻲ-اﻓﺮاﺧﺘﻪ
Ehsan Reihani-Ali
Sarikhani-Moez DavodiMehdi Davodi

 دﻳﺰﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از-ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎدي
ﺷﺒﻜﻪ

ﺳﺎرﻟﻲ

ﻗﻠﻴﭻ

Reliability based generator maintenance scheduling using hybrid
evolutionary approach

ﺳﺎرﻳﺨﺎﻧﻲ

ﻋﻠﻲ

ﺳﺎرا ﺳﺎﻛﺘﻲ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮرﺑﻮﻣﺎﺷﻴﻨﺮي

ﺳﺎﻛﺘﻲ

ﺳﺎرا

Reliability Evaluation of Wind Turbine Generation Units

ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

Optimal placement of DGs for reliability and loss evaluation using
DIgSILENT software

ﺳﺎﻣﻲ

ﺗﻘﻲ

Simultaneous placement of distributed generations and capacitors with
multi-objective function

ﺳﺎﻣﻲ

ﺗﻘﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ¬ ﻓﻮقﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﻣﺰارع ﺑﺎدي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ

ﺳﭙﺎﺳﻴﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﭘﺮوژه
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ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻬﺮان

،(ﺳﺎرا ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه
، ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﺴﺮوي زﻧﺠﺎﻧﻲ،ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ
 ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﭘﻴﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ،ﺣﺴﻦ زﻳﺒﺎ
وﺗﻔﺮداد

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1386

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻴﻤﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ-روح اﻻﻣﻴﻦ زﻳﻨﻠﻲ
ﺟﺎوﻳﺪي

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
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 داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن- داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

Electric Power Quality and
Supply Reliability Conference
(PQ), 2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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2012
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2006

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
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11th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2012
11th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2012
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
International Journal of Electrical
Power & Energy Systems
دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ و
ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ
International Conference on
Technical and Physical Problems
in Power Engineering, TPE-2006,
Ankara, Turkey
10th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2011
Proceedings of 17th Conference
on Electrical Power Distribution
Networks (EPDC), 2012
(داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر

: ذﻛﻴﻪ ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد ﺑﺮﻣﻲ
Iman Khonakdar TarsiAbdolreza
Sheikholeslami-Taghi
Barforoushi-Seyed
Mohammad Bagher Sadati

Arash Ehsani, Ali
Mohammad Ranjbar,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, S. C. Samani
Taghi Sami-Seyyed
Mehdi Mahaei-M. T.
Hashemi Namarvar-H.
Iravani
Seyyed Mehdi MahaeiTaghi Sami-Amir
Shilebaf-Jafar Jafarzadeh
: ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺳﭙﺎﺳﻴﺎن؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :داود ﻓﺮﺧﺰاد

ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﺳﭙﺎﺳﻴﺎن

ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ )ﺑﺎدي و ﺧﻮرﺷﻴﺪي( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻄﺢ
 HLIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎدق ﺳﭙﺎﺳﻴﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﺳﭙﺎﺳﻴﺎن

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻛﺸﻮر

ﻣﺪﻳﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺳﭙﺎﺳﻴﺎن

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﻗﺪرت(داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس)

1386

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﺳﭙﺎﺳﻴﺎن

Electric Power System Planning - Issues, Algorithms and Solutions

springer

2011

ﻛﺘﺎب

ﻛﺎﻣﺮان

ﺳﭙﺎﻧﻠﻮ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻪ روش  PSAو ﻣﺎرﻛﻮف

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ

ﻣﻬﺮداد

ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻌﺒﺎن زاده-ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻟﻄﻔﻲ-
ﻣﻬﺮداد ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮ

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻬﺮداد

ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻣﺎن ،ﻣﻜﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎي وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻟﻄﻔﻲ-ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻌﺒﺎن زاده-
ﻣﻬﺮداد ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮ

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻬﺮداد

ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺑﺮق

ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﺳﺠﺎدي

A wind farm's reliability and effects of the wind farm on a distribution
grid's reliability indices

2nd Iranian Conference on Smart
Grids (ICSG), 2012

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻬﺪي

ﺳﺠﻮدي

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﻠﺪﺑﺎس در ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻌﺒﺎن زاده؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﻬﺮداد ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮ
Mohammad Mahdi
Mojarrad Kahani-Seyed
Mojtaba Sajjadi- Hooman
Tafvizi Zavareh
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ﻓﺮ ،ﻋﻠﻲ اﺷﺮف
ﻣﺪرس ،ﻓﺮح ﺟﻌﻔﺮﻧﮋاد ،ﻣﻬﺪي
ﺳﺠﻮدي ،ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﺆﻣﻨﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

1388

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﺑﺰاردﻗﻴﻖ  ،ﺷﻤﺎره ) 3ﭘﻴﺎﭘﻲ
(15

ﻣﻘﺎﻟﻪ

 Hossein SeifiMohammad Sadegh
Sepasian
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺮاﻣﺮز ﻣﻌﻄﺮ
)اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ( ،ﻛﺎﻣﺮان ﺳﭙﺎﻧﻠﻮ
)اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور(

ﻗﺪرت

ﺳﺮﺑﺎزي

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ) (RCMﺑﺮ روي ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎي ﮔﺎزي
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب اﻳﺮان

ﻧﮕﺎرش ﻗﺪرت ﺳﺮﺑﺎزي ؛ اﺳﺘﺎد:
راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺠﻔﻲ ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﺷﻮﻧﺪي

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ

1387

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺴﻌﻮد

ﺳﺮﭘﺎك

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺲ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺰﻳﻨﻲ-ﻣﻴﺜﻢ ﻛﺸﺎورز-ﻣﺴﻌﻮد
ﺳﺮﭘﺎك-ﺣﺴﻦ ﻗﻮري زري

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺳﺮﭘﺮﻧﺪه

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺳﺮﭘﺮﻧﺪه

Feasibility study of operating an autonomous power system in presence of
wind turbines, A practical experience in Manjil, Iran

11th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2012

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﻴﺮ ﺻﻔﺪرﻳﺎن-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﻧﺪه-
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻲ اﻗﻄﺎﻋﻲ
Mohammad Hossein
Sarparandeh; Moein
Moeini-Aghtaie; Payman
;Dehghanian; Iraj Harsini
Ahmad Haghani

Amir Safdarian,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Mohamad
Hosein Sarparandeh,
Moein Moeini-Aghtaie
Amir Safdarian,
Mahmoud FotuhiFiruzabad, Mohammad
Hossein Sarparandeh,
Moein Moeini-Aghtaie
وﺣﻴﺪ رﺷﺘﭽﻲ-ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ-
ﻋﺒﺎس ﺳﺮداري

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺳﺮﭘﺮﻧﺪه

Composite Generation and Transmission System Reliability Assessment
Using Intelligent Monte Carlo Simulation Method

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺳﺮﭘﺮﻧﺪه

Composite System Reliability Assessment Using Intelligent Contingency
Selection

ﻋﺒﺎس

ﺳﺮداري

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

ﻋﺒﺎس

ﺳﺮداري

ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن اﺛﺮ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

ﻋﺒﺎس

ﺳﺮداري

ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن اﺛﺮ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

ﺳﺮوش

ﺳﺮوﺷﻴﺎن

Reliability analysis of auxiliary service system of steam power plant in Iran

اﺻﻐﺮ

ﺳﻌﺎدت

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ

ﺳﻌﻴﺪي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺑﻮﻳﻠﺮ ﺑﺎزﻳﺎب ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺧﺎﻛﺴﺎر ﺣﻘﺎﻧﻲ دﻫﻜﺮدي؛
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪي؛
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻛﺎﻇﻢ زاده
ﺣﻨﺎﻧﻲ

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﺳﻌﻴﺪي

ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮ اﺳﺎس رﻳﺴﻚ و ﺑﻬﺒﻮد آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﻌﻴﺪي و ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﻔﻲ

ﻋﻠﻲ

ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺑﺎرزداﻳﻲ

ﻣﻬﺪي ﺑﻐﺪادي -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻋﻠﻲ
ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن -اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﻣﺴﻌﻮد
ﻣﻘﺪس ﺗﻔﺮﺷﻲ

ﻋﻠﻲ

ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻠﻤﺒﻪ ذﺧﻴﺮه اي ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق
اﻳﺮان ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد

ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن-ﺑﻬﺮام ﻧﻮﺷﺎد-
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺟﻮادي

ﻋﻠﻲ

ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن

The evaluation of reliability indices of a restructured distribution system
considering the reserve agreement

Ali Saidian-Mohamad
Amiri-Mina
Sheikholeslami

ﻋﻠﻲ

ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن

A novel technique to reliability evaluation considering priority of load

Ali Saidian-Mohamad

19th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Proceedings of the CIGRE
Canada, Vancouver, Canada,
2010.

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﻋﺒﺎس ﺳﺮداري ،ﻛﺎﻇﻢ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ ،ﺷﻬﺮام
ﻣﺤﻤﺪي ،رﺿﺎ ﻧﻮروزﻳﺎن ،ﺳﺠﺎد
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ )ﻧﺎﻇﺮ(
Seyed Mohammad Taghi
Bathaee-Soroosh
Sorooshian
ﻓﺮﻳﺒﺮز اﻗﺘﺪارﻧﻴﺎ؛ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺮﻳﻤﻲ؛
ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻼح-اﺻﻐﺮ ﺳﻌﺎدت

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي زﻧﺠﺎن

1391

ﭘﺮوژه

Engineering Management
Society, 2000. Proceedings of the
2000 IEEE

2000

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﻘﺎﻟﻪ
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان
اﻫﻮاز

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Conference on
Industrial Engineering and
Engineering Management, 2009.
IEEM 2009. IEEE
Compatibility and Power

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

curtailment for deregulated distribution system
Reliability Based Unit Commitment of a Distribution Company with
Integrations of Probabilistic Wind Farm and Spinning Reserve Based on
Benders Decomposition Method.
Optimal Power Management of a DISCO with Integrations of Reliability
Considerations and Wind Farm Based on Benders Decomposition

ﻋﻠﻲ

ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن

ﻋﻠﻲ

ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن

ﻣﺒﻴﻦ

ﺳﻔﻴﺪﮔﺮان

Reliability model of the power transformer with ONAF cooling

ﻋﻠﻲ

ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮ
دزﻓﻮﻟﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻘﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ

Amiri

Electronics, 2009. CPE '09

Mahdi Baghdadi-S. S.
Mortazavi-A. Saidian
Mahdi Baghdadi-S. S.
Mortazavi-A. Saidian
Mobin SefidgaranMohammad MirzaieAtaollah Ebrahimzadeh

SOURCE

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Review of Electrical
Engineering

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻬﺪي

ﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻤﺮاﺳﻜﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي در ﻣﺪار ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺣﺮاراﺗﻲ و ﺑﺮق آﺑﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻧﮕﺎرش ﻣﻬﺪي ﺳﻼﻣﻲ ﻟﻤﺮاﺳﻜﻲ ؛
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺑﻴﻌﻲ ؛
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :اﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﻲزاده

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل
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ﺳﻴﻨﺎ
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ﺗﻜﺮار ﺑﺎد

ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم  ،ﺳﻴﻨﺎ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
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ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
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ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻴﻨﺎ

ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ

Reliability models for wind farms in generation system planning

Mahmoud Reza
Haghifam-Sina Soltani

ﻣﺎﻟﻚ

ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻧﮋاد

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ازراه دورﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن درﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ

ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻧﮋاد-زﻫﺮا ﺷﺮﻳﻔﻲ

ﻣﺤﻤﻮد

ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﭙﻮر
ﻣﻘﺪم

ﺗﺨﺼﻴﺺ رزرو ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روش ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزي ﺷﺒﻜﻪ اي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

ﺳﻮداﺑﻪ

ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ

Designing time-of-use program based on stochastic security constrained
unit commitment considering reliability index

ﺳﻮداﺑﻪ

ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ

Strategic bidding of generating units in competitive electricity market with
considering their reliability

اﺳﺪاﷲ

ﺳﻠﻴﻤﻲ

Calculation of generation system reliability index: Expected Energy Not

ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﭙﻮر ﻣﻘﺪم
Mehdi Nikzad-Babak
Mozafari-Mahdi
Bashirvand-Soodabeh
Solaymani-Ali Mohamad
Ranjbar
Soodabeh Solaymanii-Ali
Mohamad RanjbarAlireza Shirani
Mojtaba Shirvani-Ahmad

11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE
اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
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Energy

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Life Science Journal

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻧﻤﻴﻦ

اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

Memaripour-Mostafa
Abdollahi-Asadollah
Salimi
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻧﻤﻴﻦ
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ﻛﺘﺎب

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﺳﻬﺮاﺑﻲ
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ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﺳﻬﺮاﺑﻲ

ECONOMIC ANALYSIS OF A PUMPED STORAGE PROJECT FOR
IRAN GENERATING SYSTEM BASED ON A DYNAMIC MODELING

Ali Reza Sohrabi

Proceedings of the 2013
International Conference on
Energy, Environment,
Ecosystems and Development

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

ﺳﻬﻴﻠﻲ ﻓﺮ

ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ  SAIDIﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ژﻧﺘﻴﻚ

ﻣﺤﻤﺪ ورﻳﺞ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﻬﻴﻠﻲ ﻓﺮ،
ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺗﻤﻨﺪاﻧﻲ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ  ،ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره 51

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

ﺳﻴﻔﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮ اﺳﺎس رﻳﺴﻚ و ﺑﻬﺒﻮد آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﻌﻴﺪي؛ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﻔﻲ

ﺣﺴﻴﻦ

ﺳﻴﻔﻲ
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ﻣﺎزﻳﺎر ﻳﺰداﻧﻲ دﻣﺎوﻧﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
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ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺪرام

ﺣﺴﻴﻦ

ﺳﻴﻔﻲ
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ﺣﺴﻴﻦ

ﺳﻴﻔﻲ

An integrated model for generation maintenance coordination in a
restructured power system involving gas network constraints and
uncertainties

ﺣﺴﻴﻦ

ﺳﻴﻔﻲ

Electric Power System Planning - Issues, Algorithms and Solutions

ﺳﻴﺎﻫﻲ
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Intelligent Reliability Constrained Unit Commitment with Wind Power
Penetration: a Cost-Reliability-Emission Optimization.
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International Review of Electrical
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ﻣﺤﻤﺪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻨﻲ

ﻣﺤﻤﺪ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﺎﺑﻮ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻌﻴﻦ

ﺳﻴﺪ ﻗﺪرت اﻟﻪ

ﺳﻴﻒ اﻟﺴﺎدات

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻘﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ

ﻣﻬﺪي

ﺳﻴﻒ ﺑﺮﻗﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻗﺪرت

ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺑﺎﻗﺮي ﭘﺎرﭼﻴﻦ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺻﻨﻴﻌﻲ ﻣﻨﻔﺮد-اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :ﻣﻬﺪي ﺳﻴﻒ ﺑﺮﻗﻲ

آزاده

ﺷﺎﻟﻮدﮔﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺮژي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه در اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن )ﺳﻨﻨﺪج( و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ
واﻗﻌﻲ اﻧﺮژي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه از دﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮك در ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺪﺑﻴﺮ ﭘﺮوژه :آزاده ﺷﺎﻟﻮدﮔﻲ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﭘﺮوژه

ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ

ﺷﺎﺑﺪي

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري آﻧﻬﺎ

رﺿﺎ

ﺷﺎﻛﺮﻳﺎن

Improved genetic algorithm for loss and simultaneously reliability
optimization in radial distribution systems

ﺳﺎﻧﺎز

ﺷﺎه ﺣﻴﺪري

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎﺧﺘﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد
آن

ﺳﻌﻴﺪ

ﺷﺎه رﺿﺎﻳﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﻧﺼﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮروي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎﺧﺘﺮ

ﺳﻌﻴﺪ

ﺷﺎه رﺿﺎﻳﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎﺧﺘﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد
آن

ﻋﺒﺎس

ﺷﺎﻫﺰاده

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻋﺒﺎس

ﺷﺎﻫﺰاده

Reliability-based maintenance scheduling of generating units in
restructured power systems

ﻏﻀﻨﻔﺮ

ﺷﺎﻫﻘﻠﻴﺎن

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ

زاﮔﺮس

ﺷﺎﻫﻮي

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻗﺪرت

رﺳﻮل ﻛﻨﺎرﻧﮕﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺷﺎﺑﺪي
Reza Shakerian-Hamid
3rd International Conference on
Tavakkolaii-Seyyed
Advanced Computer Theory and
Hossein Kamali-Maysam
Engineering (ICACTE), 2010
Hedayati
ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺎه رﺿﺎﻳﻲ؛ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ؛ ﻣﺠﻴﺪ ﮔﻨﺪﻣﻜﺎر؛ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻌﻈﻤﻲ؛ ﺳﺎﻧﺎز ﺷﺎه
ﺣﻴﺪري؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻓﺸﺎري ﻣﻘﺪم

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺎه رﺿﺎﻳﻲ-ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ
ﻗﺪﻳﻤﻲ-ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻌﻈﻤﻲ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1384

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

Turkish Journal of Electrical
Engineering & Computer
Sciences

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻳﺮان

ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺎه رﺿﺎﻳﻲ؛ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ؛ ﻣﺠﻴﺪ ﮔﻨﺪﻣﻜﺎر؛ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻌﻈﻤﻲ؛ ﺳﺎﻧﺎز ﺷﺎه
ﺣﻴﺪري؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻓﺸﺎري ﻣﻘﺪم
ﻋﺒﺎس ﺷﺎﻫﺰاده -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
Mahmud FotuhiFiruzabad; Farrokh
Aminifar; Abbas
Shahzadeh
ﻓﺮزاد رﺋﻴﺴﻲ-ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺷﺎﻫﻘﻠﻴﺎن-
ﺑﻬﺎدر ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎدي
زاﮔﺮس ﺷﺎﻫﻮي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﻠﻲ
ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻓﺮد؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوز آﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

زاﮔﺮس

ﺷﺎﻫﻮي

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

زاﮔﺮس ﺷﺎﻫﻮي-ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮرﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﻓﺮد-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-آذﻳﻦ
اﺻﻼﻧﻲ

ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

زاﮔﺮس

ﺷﺎﻫﻮي

Reliability Improvement of power system due to Incorporating ESS with
Wind Farm

Zagros Shahooei, Ali
Abbaspour-Tehrani,
Mahmoud FotuhiFriuzabad

IEEE PES Innovative Smart Grid
Technology Conference
(ISGT2011 Asia), Curtin
University of Technology, Perth,
Australia

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

زاﮔﺮس

ﺷﺎﻫﻮي

Impacts of Energy Storage Systems and Wind Power on System Reliability

ﺣﺴﻴﻦ

ﺷﺎﻫﻴﻦ زاده

ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻌﻤﻴﺮات روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺮق آﺑﻲ

Zagros Shahovee, Ali
Abbaspour, Mahmoud
Fotuhi-Friuzabad, Azin
Aslani
ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ زاده-ﺟﻮاد ﭘﻮرآﺑﺎده-
ﺳﻴﺪاﻣﻴﻦ ﻓﻘﻬﻲ

25nd International Power System
Conference, PSC 2010

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺳﺪ و ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق آﺑﻲ

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

ﺷﺎﻳﻘﻲ

ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل

ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻳﻘﻲ-ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺪادﻳﺎن-

ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ زاده
راﻣﻴﻦ ﺻﻤﺪي-ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻳﻘﻲ-
ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﺑﺎدي اﻳﺮان

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Energy Conversion and
Management

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

INTERNATIONAL JOURNAL
of RENEWABLE ENERGY
RESEARCH

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1388

ﺣﺴﻴﻦ

ﺷﺎﻳﻘﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ) (DGﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

ﺣﺴﻴﻦ

ﺷﺎﻳﻘﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺮژي ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮرﺷﻴﺪي و دﻳﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺣﺴﻴﻦ

ﺷﺎﻳﻘﻲ

Feasibility study and optimal reliable design of renewable hybrid energy
system for rural electrification in Iran

ﺣﺴﻴﻦ

ﺷﺎﻳﻘﻲ

Integrating generation and transmission networks reliability for unit
commitment solution

ﺣﺴﻴﻦ

ﺷﺎﻳﻘﻲ

Feasibility and Optimal Reliable Design of Renewable Hybrid Energy
System for Rural Electrification in Iran

Farshid Mostofi; Hossein
Shayeghi

ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ

ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

ﺣﺬف ﺑﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

آرﻣﺎن اﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪر  -ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد  -ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ-ﺳﻌﻴﺪ
ﻋﺒﺎﭼﻲ زاده

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ

ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﺗﺮازوﻳﻲ -ﺣﺴﻴﻦ
ﺷﺎﻳﻘﻲ-ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻴﺎﻣﻲ-ﺣﺴﻴﻦ
ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ
Farshid Mostofi-Hossein
shayeghi-Ahad Jafari
Zaree-Karamat Faraji
Saeid Jalilzadeh-Hossein
shayeghi-Hossein
Hadadian

ﻣﻘﺎﻟﻪ

آرﻣﺎن اﻣﻴﻨﻲ-ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ-
ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ

ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ) (DGﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

راﻣﻴﻦ ﺻﻤﺪي-ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻳﻘﻲ-
ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ

ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎنRPFCو اﺛﺮآن ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت

ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻮع ﺧﻴﺎﻣﻲ-ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ
ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ-اﺣﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ-ﻣﻠﻴﺤﻪ
دﺳﺘﭙﺎك

ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ

ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎر اﺿﻄﺮاري ) (EDRPﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﻘﻂ ﻫﺎي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ

ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

Distribution System Reliability Assessment Incorporating Distributed
Generations

14th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2006

2006

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ

A Risk –Based Approach for Provision of Spinning Reserve by Means of
Emergency Demand Response Program

International Conference on
Power and Energy (PECon), 2008
IEEE

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ

A probabilistic risk-based approach for spinning reserve provision using
day-ahead demand response program

Energy

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺎﻣﺪ اﺣﻤﺪي-ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﻳﻲ-
ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ
Arman Amini, Heidar Ali
Shayanfar, Mohsen
Kalantar, Mahmoud
Fotuhi-Friuzabad
Ashkan Yousefi,Ebrahim
Shayesteh, F. Daneshvar ,
Mohsen Parsa Moghadam
Ebrahim ShayestehAshkan Yousefi-Mohsen
Parsa Moghaddam

Ashkan Yousefi, Ebrahim
Shayesteh, Kazem Zare,
S. J. Kazempour, Mohsen
Parsa Moghaddam,
Mahmoud Reza Haghifam
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺮﻣﻲ ﻧﮋاد ﺷﻴﺮازي-
ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن-ﺟﻮاد ﭘﻮرآﺑﺎده

International Universities Power
Engineering Conference (UPEC
2008), Padova, Italy

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻛﺘﺎب

اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ

Risk Based Spinning Reserve Allocation Considering Emergency Demand
Response Program

ﺷﺎﻫﺮخ

ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن

ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن اورﻫﺎل ﺑﻬﻴﻨﻪ وﺗﻮزﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎردرﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ازﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺷﺎﻫﺮخ

ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب رزرو ﮔﺮدان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ
روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ازدﺣﺎم ذرات

وﺣﻴﺪ ﻛﻨﺰه ﻗﻲ-ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن-
ﺟﻮاد ﭘﻮرآﺑﺎده

ﺷﺎﻫﺮخ

ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺪارآﻣﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ازدﺣﺎم ذرات

وﺣﻴﺪ ﻛﻨﺰه ﻗﻲ-ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن-
ﺟﻮاد ﭘﻮرآﺑﺎده

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

ﺷﺎﻫﺮخ

ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق

ﺗﺎﻟﻴﻒ :رﻳﭽﺎرد اي .ﺑﺮاون؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ:
ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن؛ ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻫﻤﺪاﻧﻲﮔﻠﺸﻦ

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ
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ﻣﻴﻨﺎ

ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ

The evaluation of reliability indices of a restructured distribution system
considering the reserve agreement

Ali Saidian-Mohamad
Amiri-Mina
Sheikholeslami

International Conference on
Industrial Engineering and
Engineering Management, 2009.
IEEM 2009. IEEE

2009

اﻣﻴﺮ

ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺰدي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن

ﻋﻠﻲ ﭘﻴﺮوي-اﻣﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺰدي

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﻴﺮ

ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺰدي

ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن و ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﺸﻬﺪ

اﻣﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒﻳﺰدي

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ

1374

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

ﺷﺮﻳﻔﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺗﻠﻔﺎت و ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﺮﻳﻔﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ-ﻣﺤﻤﺪ
ورﻳﺞ ﻛﺎﻇﻤﻲ-ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ-
ﺳﻌﻴﺪ اﺣﻤﺪي

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

ﺷﺮﻳﻔﻲ

ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ  SAIDIﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ژﻧﺘﻴﻚ

ﻣﺤﻤﺪ ورﻳﺞ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﻬﻴﻠﻲ ﻓﺮ،
ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺗﻤﻨﺪاﻧﻲ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري درﻳﺎ  ،ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره 51

ﻣﻘﺎﻟﻪ

زﻫﺮا

ﺷﺮﻳﻔﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ازراه دورﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن درﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ

ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻧﮋاد-زﻫﺮا ﺷﺮﻳﻔﻲ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺎﻧﻲ

ﺷﺮﻳﻔﻲ

اراﺋﻪ ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )ﻣﻮردﻛﺎوي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ(

داود ﺣﻖﺷﻨﺎس -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻓﺮزاد
رﺿﻮي ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮﻳﻔﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺷﺮﻳﻔﻲ

CALCULATION AND ANALYSIS OF CUSTOMER
DISSATISFACTION INDEX FOR RELIABILITY STUDIES IN GILAN
ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORK

Maryam Youhannaei,
Mahnaz Youhannaei,
Mahmoud Reza
Haghifam, Mohammad
Esmaeil honarmand, A.
Sharifi

22nd International Conference on
Electricity Distribution

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﺷﻌﺒﺎن زاده

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻌﺒﺎن زاده-ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻟﻄﻔﻲ-
ﻣﻬﺮداد ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮ

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﺷﻌﺒﺎن زاده

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻣﺎن ،ﻣﻜﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎي وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻟﻄﻔﻲ-ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻌﺒﺎن زاده-
ﻣﻬﺮداد ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮ

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﺷﻌﺒﺎن زاده

ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺑﺮق

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻌﺒﺎن زاده؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﻬﺮداد ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

1388

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺨﺘﺎر

ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ

ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آب ﻋﻤﻖ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺨﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده
واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺎزي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ

ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ-اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﺻﻔﺎري-
ﻋﺎرف ﻳﮕﺎﻧﻪ دوﺳﺖ-ﻓﻮاد رﺧﺸﺎن

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

آرش

ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر

اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺷﻌﺮا

اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ

اﺣﻤﺪ

ﺷﻜﺮاﻟﻬﻲ
ﮔﺎوزن

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﺑﺎدي

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

آرش ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻌﺮا

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي
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1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﻜﺮاﷲ

ﺷﻜﺮي

RELIABILITY IMPROVEMENT AND LOSS REDUCTION OF
DISTRIBUTION SYSTEM WITH DISTRIBUTED GENERATION

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺷﻤﺲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ  100ﻛﻴﻠﻮواﺗﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮم اﻓﺰار PVSyst

اﺣﻤﺪ ﺷﻜﺮاﻟﻬﻲ ﮔﺎوزن  -ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده ﺳﻨﮕﺮودي
shora HosseinzadehMasoud Aliakbar-GolkarShokrollah Shokri-Amin
Hajizadeh
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﻤﺲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻴﺎ،
ﺑﻬﺪاد ﻣﻬﺪوي

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮژي اﻳﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره
46

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﻔﻴﺴﻪ

ﺷﻤﺴﻲ ﮔﻤﭽﻲ

ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ي اﺗﻤﻲ ﭼﺮﻧﻮﺑﻴﻞ

ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺷﻤﺴﻲ ﮔﻤﭽﻲ

ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺻﻨﺎﻳﻊ

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﻮﻛﺘﻲ

A hybrid method for simultaneous optimization of DG capacity and
operational strategy in microgrids utilizing renewable energy resources

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﻮﻧﺪي

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ) (RCMﺑﺮ روي ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎي ﮔﺎزي
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب اﻳﺮان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ

1387

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ

ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ

A system dynamics approach for evaluating the optimum value of
reliability-based incentive mechanism for wind generation in GEP

Power and Energy Society
General Meeting, 2012 IEEE

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﺷﻴﺮواﻧﻲ

Calculation of generation system reliability index: Expected Energy Not
Served

Life Science Journal

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

ﺷﻴﺴﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ درﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ درﺣﻀﻮرﺑﺎرﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

Mohammad Hassan
Moradi-Mohsen
Eskandari-Hemen
Showkati
ﻧﮕﺎرش ﻗﺪرت ﺳﺮﺑﺎزي ؛ اﺳﺘﺎد:
راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺠﻔﻲ ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﺷﻮﻧﺪي
Ehsan Alishahi-Mohsen
Parsa MoghaddamMohammad Kazem
Sheikh-El-Eslami
Mojtaba Shirvani-Ahmad
Memaripour-Mostafa
Abdollahi-Asadollah
Salimi
ﻧﺪا ﻣﻐﺮﺑﻲ-ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺷﻴﺴﻲ-
ﺷﻬﺮام ﻛﺮﻳﻤﻲ-ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪي

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺟﻼل

ﺷﻴﺸﻮاﻧﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن درﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ

ﺟﻼل ﺷﻴﺸﻮاﻧﻲ

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺮارﺗﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ

اﺛﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان

اﻳﻤﺎن ﺧﻨﻜﺪارﻃﺎرﺳﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور :ﺟﻮاد روﺣﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﺳﻌﻴﺪ ﻟﺴﺎن

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ

1387

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدان اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﺟﻮاد روﺣﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ

1386

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ

Investigating impacts of distributed generation on distribution networks
reliability: A mathematical model

Electric Power Quality and
Supply Reliability Conference
(PQ), 2010

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﺷﻴﺮاﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺎر در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ وﻟﺘﺎژ

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮق

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﺷﻴﺮاﻧﻲ

A Proposed Method for Reliable Scheduling in Deregulated Power Systems

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﺷﻴﺮاﻧﻲ

Strategic bidding of generating units in competitive electricity market with
considering their reliability

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

ﺷﻴﺮزاد ﺳﻴﺒﻨﻲ

Assessment of O&M Cost and Reliability of Wind Turbine System by
Markov chain model

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﻴﺮ

ﺷﻴﻠﻪ ﺑﺎف

Simultaneous placement of distributed generations and capacitors with
multi-objective function

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﺒﺎس

ﺻﺎﺑﺮي ﻧﻮﻗﺎﺑﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﺪاوم ﺑﺎر

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﺎرا

ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ از دﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﺗﺠﺎري ،ﻛﺸﺎورزي و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

ﺻﺎﺣﺒﻲ

Stochastic security constrained unit commitment incorporating demand
side reserve

رﺿﺎ ﻳﺰداﻧﻲ-ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﻴﺦ
اﻻﺳﻼﻣﻲ-ﺟﻮاد روﺣﻲ
Iman Khonakdar TarsiAbdolreza
Sheikholeslami-Taghi
Barforoushi-Seyed
Mohammad Bagher Sadati
ﺑﺎﺑﻚ ﻣﻈﻔﺮي ،ﺗﻮرج اﻣﺮاﻳﻲ،
ﻋﻠﻴﻤﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻴﺮاﻧﻲ
Arash Ehsani-Ali
Mohammad RanjbarAlireza Shirani-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
Soodabeh Solaymanii-Ali
Mohamad RanjbarAlireza Shirani
Ali Nowrouzi-Abolfazl
Shirzad SiboniMohammad Taghi
Zafranchizadeh
Seyyed Mehdi MahaeiTaghi Sami-Amir
Shilebaf-Jafar Jafarzadeh
ﺳﻠﻤﺎن ﻧﺼﺮاﻟﻬﻲ-ﻋﺒﺎس ﺻﺎﺑﺮي
ﻧﻮﻗﺎﺑﻲ
ﺳﺎرا ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه(،
ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ ،ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﺴﺮوي زﻧﺠﺎﻧﻲ،
ﺣﺴﻦ زﻳﺒﺎ ،ﭘﻴﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
وﺗﻔﺮداد
Mir Mohammad Reza
Sahebi-Seyed Hamid

Proceedings of 17th Conference
on Electrical Power Distribution
Networks (EPDC), 2012
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻬﺮان

1385

ﭘﺮوژه

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Hosseini
ﻣﺴﻌﻮد

ﺻﺎدﻗﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺎدﻗﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس

1387

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺛﻨﺎ

ﺻﺎدﻗﻲ

ﻳﻚ روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ DG

ﺛﻨﺎ ﺻﺎدﻗﻲ-ﭘﺮﻫﺎم ﺟﻠﻴﻠﻲ-ﺣﺎﻣﺪ ده
ﻳﺎدﮔﺎري-ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺻﻔﺎ

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺴﻌﻮد

ﺻﺎدﻗﻲ ﺧﻤﺎﻣﻲ

اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺮروي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺴﻌﻮد

ﺻﺎدﻗﻲ ﺧﻤﺎﻣﻲ

Reliability of Distribution Systems Considering Smart Collar Cells

16th Electric Power Distribution
Conference, April 19-20, 2011,
Bandarabbas, Iran

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﻴﻜﻮ

Reliability constrained unit commitment in smart grid environment

Electric Power Systems Research

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻟﻬﺎم

ﺻﺎدﻗﻴﺎن
ﺳﺮﺧﺎﺑﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﻠﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺎري از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻴﺮو
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ﭘﺮوژه

اﺣﻤﺪ

ﺻﺎﻟﺤﻲ
دوﺑﺨﺸﺮي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎدي از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
اﻳﺮان-ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ-ﺷﻤﺎره اول

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺣﻤﺪ

ﺻﺎﻟﺤﻲ
دوﺑﺨﺸﺮي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺎدي در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

اﺣﻤﺪ

ﺻﺎﻟﺤﻲ
دوﺑﺨﺸﺮي

A Reliability Model of Large Wind Farms for Power System Adequacy
Studies

IEEE Transactions on Energy
Conversion,

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺣﻤﺪ

ﺻﺎﻟﺤﻲ
دوﺑﺨﺸﺮي

Integration of large-scale wind farm projects including system reliability
analysis

IET Renewable Power
Generation

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺣﻤﺪ

ﺻﺎﻟﺤﻲ
دوﺑﺨﺸﺮي

Reliability-based Selection of Wind Turbines for Large-Scale Wind Farms

World Academy of Science,
Engineering and Technology

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺣﻤﺪ

ﺻﺎﻟﺤﻲ
دوﺑﺨﺸﺮي

Generation Expansion Planning Incorporating Wind Farms from a
Reliability Point of View

Iranian Association of Electrical
and Electronics Engineers
)(IAEEE

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻴﺪر

ﺻﺎﻣﺖ

ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻧﺪازه و ﻣﻜﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﻴﻮد ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻬﺮان

ﺻﺒﺎﺣﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮان در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  PV/FC/Wind/Batteryﻣﺠﺰا از
ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻟﻴﻼ ﺟﻠﻴﻠﻲ -ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺎدﻗﻲ
ﺧﻤﺎﻣﻲ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
Leila Jalili, Masoud
Sadeghi-Khammami,
Mahmoud FotuhiFriuzabad
Sasan Goleijani, Taraneh
Ghanbarzadeh, Fatemeh
Sadeghi Nikoo, Mohsen
Parsa Moghaddam
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮآﻗﺎ )ﻣﺪﻳﺮ
ﭘﺮوژه( ،رﺿﺎ ﺑﺮاﺗﻲ ،اﻟﻬﺎم ﺻﺎدﻗﻴﺎن
ﺳﺮﺧﺎﺑﻲ ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﻴﺎزي ،اﻣﻴﺮ
ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن ﺻﺎدق ،ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه ﭘﺘﻴﺎن
اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﻲ دوﺑﺨﺸﺮي-ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﻲ دوﺑﺨﺸﺮي؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
Ahmad SalehiDobakhshari-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
Ahmad SalehiDobakhshari-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
Mahmoud FotuhiFiruzabad, Ahmad SalehiDobakhshari
Ahmad Salehi
Dobakhshari, Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad
ﺳﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن درﺧﻮش؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﺣﻴﺪر ﺻﺎﻣﺖ
ﻧﻴﻤﺎ ﺑﺎﻗﺮي ﻓﺮح ﺑﺨﺶ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 :ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

 :ﻣﻬﺮان ﺻﺒﺎﺣﻲ
ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺒﻮﺣﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻳﺮان

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1373

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺧﺮاﺳﺎن

١٣٩٠

ﭘﺮوژه

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  -واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺗﻬﺮان
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

دﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان

1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺎﻣﺪ

ﺻﺒﻮﺣﻲ

ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺤﻮر در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺨﺎري و ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﻫﺪاﻳﺖ

ﺻﺒﻮري

Application of Differential Evolution Algorithm to Design a Hydrogenbased Wind/PV Plant Considering Reliability Indices

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺻﺪراﻟﺴﺎدات

ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ

ﺻﺪر

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎدي ﻣﺼﻮب ﺧﻮاف در ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺮاﺳﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻴﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪر ،ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﺗﺮاﺑﻲ ،ﺳﺎﻋﺪ راﻋﻲ ،ﻫﺎدي ﻣﺪﻗﻖ

ﺣﺎﻣﺪ

ﺻﺪري

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ دﻳﺰل و ﺑﺎﺗﺮي ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺪري

ﻣﻬﺪي

ﺻﺪﻗﻲ

Distribution network expansion considering distributed generation and
storage units using modified PSO algorithm

ﻣﺤﺴﻦ

ﺻﺪﻳﻘﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه  DGﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت

ﻋﻠﻲ رﺿﺎ

ﺻﺪﻳﻘﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﻬﺎ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ

ﺻﻔﺎري

ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آب ﻋﻤﻖ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺨﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده
واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺎزي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ

ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ-اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﺻﻔﺎري-
ﻋﺎرف ﻳﮕﺎﻧﻪ دوﺳﺖ-ﻓﻮاد رﺧﺸﺎن

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﺻﻔﺎﻳﻲ
ﻛﻮﭼﻜﺴﺮاﻳﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

رزم آرا ذاﻛﺮي ﻓﺮ -ﺷﻬﺮام ﺟﺪﻳﺪ-
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻔﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻜﺴﺮاﻳﻲ

ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان
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اﻣﻴﺮ

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺲ ﺑﻬﻴﻨﮕﻲ

اﻣﻴﺮ ﺻﻔﺪرﻳﺎن؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

اﻣﻴﺮ

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

اﻣﻴﺮ ﺻﻔﺪرﻳﺎن-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﻧﺪه-
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻲ اﻗﻄﺎﻋﻲ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﻴﺮ

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

روﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪي درﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺘﮕﺎر-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-اﻣﻴﺮ ﺻﻔﺪرﻳﺎن

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﻴﺮ

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

Post Optimal Analysis application on the reliability evaluation of the Iran
power grid

Amir Safdarian-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﻴﺮ

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

A novel method to assess distribution system reliability considering smart

Mohammad Rastegar-

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Shahab Dehghan-Hedayat
Saboori-Mohsen KalantarAhad Kazemi
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪراﻟﺴﺎدات زاده-اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ :دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮي

Mahdi Sedghi-Masoud
Aliakbar-GolkarMahmoorReza Haghifam
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ-ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻋﺮب
ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ-
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻧﮋادﺑﺮﻣﻲ

11th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2012
2nd Iranian Conference on Smart

Grids (ICSG), 2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

IEEE Transactions on Power
Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

IEEE Systems Journal

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

2nd Iranian Conference on Smart
Grids (ICSG), 2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

16th Electric Power Distribution
Conference, April 19-20, 2011,
Bandarabbas, Iran

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

19th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2011

IEEE Transactions on Smart Grid

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

11th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

19th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

16th Conference on Electrical
Power Distribution Networks
(EPDC), 2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

Proceedings of the CIGRE
Canada, Vancouver, Canada,
2010.

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

INTERNATIONAL JOURNAL
of RENEWABLE ENERGY
RESEARCH
ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

Mahmoud FotuhiFiruzabad-Amir Safdarian
Amir Safdarian-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad-Farrokh
Aminifar
Amir Safdarian-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad-M.
Lehtonen
Mohammad Rastegar,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Amir Safdarian
Mohammad Rastegar,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Amir Safdarian
Amir Safdarian,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Mohamad
Hosein Sarparandeh,
Moein Moeini-Aghtaie
Farrokh Aminifar,
Mahmoud FotuhiFiruzabad, Mohammad
Shahidehpour, Amir
Safdarian
Amir Safdarian,
Mahmoud FotuhiFiruzabad
Mohammad Rastegar,
Mahmoud FotuhiFiruzabad, and Amir
Safdarian
Mohammad Rastegar,
Mahmoud FotuhiFiruzabad, and Amir
Safdarian
Amir Safdarian,
Mahmoud FotuhiFiruzabad, Mohammad
Hossein Sarparandeh, and
Moein Moeini-Aghtaie
Farshid Mostofi; Masoud
Safavi
ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ-ﻣﻬﺪي ﺻﻤﺪي

solar cell
Compromising Wind and Solar Energies From the Power System
Adequacy Viewpoint

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

اﻣﻴﺮ

Benefits of Demand Response on Operation of Distribution Networks: A
Case Study

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

اﻣﻴﺮ

A Novel Method to Assess Distribution System Reliability Considering
Smart Solar Cell

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

اﻣﻴﺮ

Reliability of Distribution Systems Considering Smart Solar Cells

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

اﻣﻴﺮ

Composite Generation and Transmission System Reliability Assessment
Using Intelligent Monte Carlo Simulation Method

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

اﻣﻴﺮ

Power System Reliability Assessment Incorporating Monitoring/Control
System Malfunction

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

اﻣﻴﺮ

Post Optimal Analysis Application on the Reliability Evaluation of the Iran
Power Grid

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

اﻣﻴﺮ

A Novel Method to Evaluate Distribution System Reliability Considering
Solar Cell in a Smart Grid

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

اﻣﻴﺮ

Distribution System Reliability Assessment Considering Smart Solar Cell

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

اﻣﻴﺮ

Composite System Reliability Assessment Using Intelligent Contingency
Selection

ﺻﻔﺪرﻳﺎن

اﻣﻴﺮ

ﺻﻔﻮي

ﻣﺴﻌﻮد

ﺻﻤﺪي

ﻣﻬﺪي

Application of ABC Algorithm for Grid-Independent Hybrid
Hydro/Photovoltaic/Wind/Fuel Cell Power Generation System Considering
Cost and Reliability
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﻴﺖ رزرو ﭼﺮﺧﺎن و ﺗﻮزﻳﻊ آن ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﻣﺸﻬﺪي
Mahdi SamadiMohammad Hossein
Javidi-Mohammad
Sadegh Ghazizadeh
راﻣﻴﻦ ﺻﻤﺪي-ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻳﻘﻲ-
ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

ﻣﻬﺪي

ﺻﻤﺪي

The Effect of Time-Based Demand Response Program on LDC and
Reliability of Power System

راﻣﻴﻦ

ﺻﻤﺪي

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ) (DGﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

ﻣﻬﺪي

ﺻﻤﺪي

ﻣﺪﻟﺴﺎزي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎر

ﻣﻬﺪي ﺻﻤﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺟﺎوﻳﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻗﺎﺿﻲ زاده

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺠﻠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه وري ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﻳﺮان  ،ﺳﺎل اول،
ﺷﻤﺎره ٢

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺠﻴﺪ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺴﻨﺪ

روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎرزداﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ي ﺑﺮق

ﻣﻬﺪي داورﭘﻨﺎه ،ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺴﻨﺪ

ﻧﺸﺮﻳﻪ ي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮق

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﺴﻦ

ﺻﻨﻴﻌﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

اﻟﻬﻮردي آزادرو ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﺳﻌﻴﺪ
ﺟﻠﻴﻞزاده؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻣﺤﺴﻦ
ﺻﻨﻴﻌﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﺴﻦ

ﺻﻨﻴﻌﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎدي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻳﺮان از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺟﻮادي-ﻣﺤﺴﻦ
ﺻﻨﻴﻌﻲ-ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﺴﻦ

ﺻﻨﻴﻌﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻮرﻳﺘﻢ ACS

ﻧﮕﺎرش ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐزاده ؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻲ ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﺴﻦ

ﺻﻨﻴﻌﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻴﻜﺮوﺷﺒﻜﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻴﻜﺮوﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺤﺴﻦ

ﺻﻨﻴﻌﻲ

Different Strategies of Interruptible Load Contracts Implemented in
Reliability Constrained Unit Commitment

ﻣﺤﺴﻦ

ﺻﻨﻴﻌﻲ

Reliability Constrained Unit Commitment in a Deregulated Power System
Using Different ptimization Methods

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

ﺻﻨﻴﻌﻲ ﻣﻨﻔﺮد

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻗﺪرت

ﻧﮕﺎرش اﺣﺴﺎن ﻃﺎﻓﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺣﻤﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻲ
Vahid Davatgaran-Seyed
Saeedolah MortazaviMohsen SanieiMohammad Khalifeh
Vahid Davatgaran-Seyed
Saeedolah MortazaviMohsen SanieiMohammad Khalifeh
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺑﺎﻗﺮي ﭘﺎرﭼﻴﻦ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺻﻨﻴﻌﻲ ﻣﻨﻔﺮد-اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :ﻣﻬﺪي ﺳﻴﻒ ﺑﺮﻗﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼم

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

ﺻﻴﺎدي

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ اﮔﺰرژواﻛﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻴﺎدي؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﻋﻠﻲ
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

اﺣﺴﺎن

ﻃﺎﻓﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در

ﻧﮕﺎرش اﺣﺴﺎن ﻃﺎﻓﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻣﻴﻜﺮوﺷﺒﻜﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻴﻜﺮوﺷﺒﻜﻪ

ارﺷﺪ(

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺣﻤﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻲ

ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﻃﺎﻟﺐﭘﻮرﭼﺎري

ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎي ﺑﺎدي واراﺋﻪ ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ

ﻧﮕﺎرش ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻃﺎﻟﺐﭘﻮرﭼﺎري ؛
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻫﺪي ﻗﺮﻳﺸﻲ ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور :ﻣﻴﺜﻢ ﺟﻌﻔﺮيﻧﻮﻛﻨﺪي

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﺎزﻧﺪران

1392

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﺪ

ﻃﺎﻟﺐزاده

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻮرﻳﺘﻢ ACS

ﻧﮕﺎرش ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐزاده ؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻲ ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ-ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻒ

دوازدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق اﻳﺮان

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻳﻘﻴﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ-ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ
ورﻛﺎﻧﻲ-ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻒ-اﺷﻜﺎن
رﺣﻴﻤﻲ ﻛﻴﺎن

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ

اﺗﺼﺎل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدي ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ

Optimal integration of Wind Farms to Sistan Network and its Imapcts on
Reliability

26nd International Power System
Conference, PSC 2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ

Reliability Assessment of Composite System Considering Station Related
Outages

13th Iranian Students Conference
in Electrical Engineering
(ISCEE), Tehran, Iran

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻬﺮداد

ﻃﺮﻓﺪارﺣﻖ

ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎدي و ﺗﻠﻤﺒﻪاي -ذﺧﻴﺮهاي و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﻴﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Annals of Nuclear Energy

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1384

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
Morteza Taherkhani,
Mahmoud FotuhiFriuzabad
Masood Parvania, R.
Dorostkar, S. Tabatabaee,
M. Tasavvori
ﻓﺮﻳﺪون ﻋﺒﺪي ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد -اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﻬﺮداد ﻃﺮﻓﺪارﺣﻖ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻨﺎءﺷﺮﻳﻔﻴﺎن

ﻃﻠﻮع ﺧﻴﺎﻣﻲ

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎنRPFCو اﺛﺮآن ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت

ﻃﻮﻣﺎري

Advanced progressive real coded genetic algorithm for nuclear system
availability optimization through preventive maintenance scheduling

ﻣﻬﺪي

ﻇﺮﻳﻒ

ﻛﺎرﺑﺮد  RCMدر ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  AHPدر اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺗﺠﻬﻴﺰات

ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻮع ﺧﻴﺎﻣﻲ-ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ
ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ-اﺣﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ-ﻣﻠﻴﺤﻪ
دﺳﺘﭙﺎك
;M. Aghaie; A. Norouzi
A. Zolfaghari; A.
Minuchehr; Z. Mohamadi
Fard; R. Tumari
ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎﻳﻨﻲ ﺻﻮﻓﻲ آﺑﺎدي-ﻣﻬﺪي
ﻇﺮﻳﻒ-ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺴﻨﻲ-ﻟﻴﻼ
ﻣﺤﺴﻨﻲ

ﻣﻬﺮداد

ﻋﺎﺑﺪي

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺎزار رزرو ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻣﻨﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق اﻳﺮان

ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪي؛ ﻣﻬﺮداد ﻋﺎﺑﺪي؛
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن

ﻣﻬﺮداد

ﻋﺎﺑﺪي

بهﺑﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮهاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎد-ﺧﻮرﺷﻴﺪ-ﺑﺎﺗﺮي-ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﻣﻬﺮداد

ﻋﺎﺑﺪي

Optimal sizing of a stand-alone hybrid system for south-west of Iran-case
study

ﻣﻬﺮداد

ﻋﺎﺑﺪي

Design of an optimum hybrid renewable energy system considering
reliability indices

ﻣﻬﺮداد

ﻋﺎﺑﺪي

Optimal sizing of a grid-connected hybrid system for north-west of Irancase study

ﻣﻬﺮداد

ﻋﺎﺑﺪي

Optimal Sizing of a Stand-Alone Hybrid Wind/PV/Battery System
Considering Reliability Indices Accompanied by Error Propagation
Assessment.

ﺳﺠﺎد

ﻋﺎﺑﺪي

Economic and reliable design of a hybrid PV-wind-fuel cell energy system
using differential evolutionary algorithm

ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﻋﺎﺑﺪي

Application of Monte Carlo simulation in Markov process for reliability
analysis

ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﻋﺎﺑﺪي

Second revenue stream for distributed generation in the presence of
reliability insurance

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﻋﺎﺑﺪي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ¬ ﻓﻮقﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﻣﺰارع ﺑﺎدي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ اردﻛﺎﻧﻲ،
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ رﻳﺎﺣﻲ دهﻛﺮدي )اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ( ،مهرداد ﻋﺎﺑﺪي )اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور(
Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
Fatemeh Jahanbani
Ardakani-Gholamhossein
Riahy Dehkordi-Mehrdad
Abedi
Sajjad Abedi-Hani
Gharavi Ahangar-Mostafa
Nick-Sayed Hossein
Hosseinian
Ahmad Ghaderi ShamimMahmood-Reza
Haghifam-S. M. Abedi

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

1386

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

18th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2010

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

9th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2010

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Review of Electrical
Engineering

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE
International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﻋﺎﺑﺪي

ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ )ﺑﺎدي و ﺧﻮرﺷﻴﺪي( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻄﺢ
 HLIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎدق ﺳﭙﺎﺳﻴﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺳﺠﺎد

ﻋﺎدﻟﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار رزرو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﺠﺎد ﻋﺎدﻟﻲ-اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻛﺮﻳﻢ اﻓﺸﺎر

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ،ﻗﺰوﻳﻦ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ

ﻋﺎﻣﻠﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺧﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮزاده؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

1387

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ(

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ

ﻋﺎﻣﻠﻲ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﻬﺪي ﻗﺒﺎدي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

Seyyed Mostafa AbediMahmoud Reza Haghifam
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺳﭙﺎﺳﻴﺎن؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :داود ﻓﺮﺧﺰاد

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ¬ﻫﺎي ﻓﺎزي

ﺗﻘﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﭘﺮوﻳﺰ
رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ

ﻋﺎﻣﻠﻲ

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎرزداﻳﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاري و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ

ﺣﻤﺰه ﻣﻮذن؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻘﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(
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ﻛﺎﻇﻢ

ﻋﺎﻣﻠﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎدي ﻣﺼﻮب ﺧﻮاف در ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺮاﺳﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻴﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪر ،ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﺗﺮاﺑﻲ ،ﺳﺎﻋﺪ راﻋﻲ ،ﻫﺎدي ﻣﺪﻗﻖ

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺧﺮاﺳﺎن

١٣٩٠

ﺳﻌﻴﺪ

ﻋﺒﺎﭼﻲ زاده

ﺣﺬف ﺑﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

آرﻣﺎن اﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪر  -ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد  -ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ-ﺳﻌﻴﺪ
ﻋﺒﺎﭼﻲ زاده

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق
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ﻋﻠﻲ

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر

ﻣﺪلﺳﺎزي و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎدي
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ(

ﭘﺮوژه

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻠﻲ

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻗﺪرت

زاﮔﺮس ﺷﺎﻫﻮي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﻠﻲ
ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻓﺮد؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوز آﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻋﻠﻲ

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

زاﮔﺮس ﺷﺎﻫﻮي-ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮرﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﻓﺮد-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-آذﻳﻦ
اﺻﻼﻧﻲ

ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺎدي

ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﻠﻲ
ﻋﺒﺎس ﭘﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻋﻠﻲ

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي

ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

آرش اﺣﺴﺎﻧﻲ -ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﻓﺮد-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد -ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1383

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

آﺛﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اﻧﺮژي

1384

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

Reliability evaluation of a composite power system containing wind and
solar generation

7th International Power
Engineering and Optimization
Conference (PEOCO), 2013
IEEE

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

Toward a Comprehensive Model of Large-Scale DFIG-Based Wind Farms
in Adequacy Assessment of Power Systems

IEEE Transactions on Sustainable
Energy

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

آرش اﺣﺴﺎﻧﻲ-ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﻓﺮد -ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ
Amir Ghaed-َAli
Abbaspour, Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad-Moein
Moeini-Aghtaie
Amir Ghaed-Ali
Abbaspour-Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad-Moein

Moeini-Aghtaie
ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

Journal of the North Carolina
Academy of Science

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2005

5th Congress on Energy
Consumption Optimization, IEEE
TENCON 2005

2011

IEEE PES Innovative Smart Grid
Technology Conference
(ISGT2011 Asia), Curtin
University of Technology, Perth,
Australia

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

25nd International Power System
Conference, PSC 2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

CIGR� Canada, Conference on
Power Systems, Vancouver

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2005

5th Congress on Energy
Consumption Optimization, IEEE
TENCON 2005

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2005

5th Congress on Energy
Consumption Optimization, IEEE
TENCON 2005

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

44th Universities Power
Engineering Conference (UPEC),
university of Strathclyde,
Scotland,

ﭘﺮوژه
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

IEEE Transactions on Power
Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

Life Science Journal

Arash EHSANI; Ali
Mohamad Ranjbar;
Mahmoud FotuhiFiruzabad; Ali Abbaspour
Arash Ehsani, Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad, Ali
Abbaspour, Ali
Mohammad Ranjbar
Zagros Shahooei, Ali
Abbaspour-Tehrani,
Mahmoud FotuhiFriuzabad
Zagros Shahovee, Ali
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Aslani
Moein Moeini-Aghtaie,
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Fotuhi-Friuzabad
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Mohammad Ranjbar, Ali
Abbaspour, Mahmoud
Fotuhi-Friuzabad
Masood Parvania, M.
Khojasteh, Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad, Ali
Abbaspour
 ﻧﻴﻜﻲ، ﺣﻤﻴﺪ داﻧﺎﻳﻲ-داود ﺟﻼﻟﻲ
 ﺟﻌﻔﺮ، ﻣﺮﺟﺎن دﻫﻘﺎﻧﻲ،ﻣﺴﻠﻤﻲ
ﻋﺒﺎﺳﻲ
ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺎﺳﻲ
Amir AbiriJahromi; Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad; E.
Abbasi
Mojtaba Shirvani-Ahmad

A Probabilistic Model for Reliability Evaluation of Wind Turbine
Generation Systems

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ﻋﻠﻲ

An Analytical Method for the Reliability Evaluation of Wind Energy
Systems

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ﻋﻠﻲ

Reliability Improvement of power system due to Incorporating ESS with
Wind Farm

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ﻋﻠﻲ

Impacts of Energy Storage Systems and Wind Power on System Reliability

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ﻋﻠﻲ

Wind Farm Fuzzy Modeling for Adequacy Evaluation of Power System

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ﻋﻠﻲ

An Analytical Approach for Reliability Evaluation of Wind Energy
Systems

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ﻋﻠﻲ

Reliability Considerations in Buildings Power Supply Using Distributed
Generations

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ﻋﻠﻲ

A reliability cost/worth analysis approach for optimal DG placement in
distribution system using modified particle swarm optimization

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ

ﻋﻠﻲ

ﺗﻬﻴﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺮماﻓﺰار ﺛﺒﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﻛﺖﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

ﻋﺒﺎﺳﻲ

ﺟﻌﻔﺮ

ﺗﺠﺪﻳﺪ آراﻳﺶ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻋﺒﺎﺳﻲ

ﻓﺎﺿﻞ

Optimal Scheduling of Spinning Reserve Based on Well-Being Model

ﻋﺒﺎﺳﻲ

Calculation of generation system reliability index: Expected Energy Not

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ

ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ

Calculation of generation system reliability index: Loss of Load Probability

ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺗﻠﻔﺎت و ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

Memaripour-Mostafa
Abdollahi-Asadollah
Salimi
Hasan Fayazi BoroujeniMeysam EghtedariMostafa Abdollahi-Elahe
Behzadipour
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﺮﻳﻔﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ-ﻣﺤﻤﺪ
ورﻳﺞ ﻛﺎﻇﻤﻲ-ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ-
ﺳﻌﻴﺪ اﺣﻤﺪي

Served

Life Science Journal

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده
ﺳﻨﮕﺮودي

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﺑﺎدي

اﺣﻤﺪ ﺷﻜﺮاﻟﻬﻲ ﮔﺎوزن  -ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده ﺳﻨﮕﺮودي

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ

اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ درﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ-ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ و ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ

اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ درﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ-ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ و ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﻴﺮ

ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎر ﺳﺎﻋﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﻴﺮي ﻗﻴﺪﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﺼﻴﺺ رزرو

اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ-ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد-ﺣﺴﻦ
ﺣﺴﻨﻲ

ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق اﻳﺮان

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ اﮔﺰرژواﻛﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻴﺎدي؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﻋﻠﻲ
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺣﻤﺪي

ﻋﺒﺪي

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ACSو ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ-ﺣﻤﺪي
ﻋﺒﺪي-ﺟﻮاد ﻋﻠﻤﺎﻳﻲ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻤﺪي

ﻋﺒﺪي

ﺗﺎﺛﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ درﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ درﺣﻀﻮرﺑﺎرﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻧﺪا ﻣﻐﺮﺑﻲ-ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺷﻴﺴﻲ-
ﺷﻬﺮام ﻛﺮﻳﻤﻲ-ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪي

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﻴﺮزاد

ﻋﺒﺪي

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ،ﻗﺰوﻳﻦ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺷﻴﺮزاد

ﻋﺒﺪي

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻓﺮﻳﺪون

ﻋﺒﺪي ﻧﻌﻤﺖ
آﺑﺎد

ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎدي و ﺗﻠﻤﺒﻪاي -ذﺧﻴﺮهاي و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﻴﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

اﻣﻴﺮ

ﻋﺒﻴﺮي ﺟﻬﺮﻣﻲ

Reliability-constrained unit commitment using stochastic mixed-integer
programming

11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﻴﺮ

ﻋﺒﻴﺮي ﺟﻬﺮﻣﻲ

Optimal Scheduling of Spinning Reserve Based on Well-Being Model

IEEE Transactions on Power
Systems

2007

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺎر
Application of IPSO-Monte Carlo for optimal distributed generation
allocation and sizing

ﺷﻴﺮزاد ﻋﺒﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻛﺮﻳﻢ
اﻓﺸﺎر؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ
Shirzad Abdi-Karim
Afshar
ﻓﺮﻳﺪون ﻋﺒﺪي ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد -اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﻬﺮداد ﻃﺮﻓﺪارﺣﻖ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻨﺎءﺷﺮﻳﻔﻴﺎن
Masood ParvaniaMahmoud FotuhiFiruzabad-Farrokh
Aminifar-Amir AbiriJahromi
Amir AbiriJahromi; Mahmoud
Fotuhi-Firuzabad; E.

Abbasi
IEEE PES Innovative Smart Grid
Technology Conference
(ISGT2011 Asia), Curtin
University of Technology, Perth,
Australia

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﻋﺠﻤﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﺟﻤﺎل-ﻋﻠﻲ ﻋﺠﻤﻲ-ﺳﺠﺎد
ﻧﺠﻔﻲ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﻋﺠﻤﻲ

ﻳﻚ روش ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﺟﻤﺎل ،ﻋﻠﻲ ﻋﺠﻤﻲ

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق  ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و دوم ،ﺷﻤﺎره
2

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﻋﺠﻤﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺪارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت

ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﺟﻤﺎل ﻗﻮﻳﺠﺎق؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻋﻠﻲ ﻋﺠﻤﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﺳﺠﺎد ﻧﺠﻔﻲ

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ -
ﺗﺒﺮﻳﺰ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ

ﻋﺮب
ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه  DGﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت

ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ-ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻋﺮب
ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ-
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻧﮋادﺑﺮﻣﻲ

دﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان

1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ

ﻋﺮب
ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﻣﻨﺠﻴﻞ و ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ -ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻋﺮب
ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي -ﺣﺴﻦ رﺳﺘﮕﺎر -
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻴﺮاﻳﺶ ﻧﻘﺎب

ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺻﺎﺑﺮ

ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻮده

ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي و ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻮده

داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺻﺎﺑﺮ

ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻮده

Optimal PV–FC hybrid system operation considering reliability

ﻫﻮﻣﻦ

ﻋﺮﺑﻴﺎن ﺣﺴﻴﻦ
آﺑﺎدي

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) for wind turbines

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﻋﺰﻳﺰي واﺣﺪ

Distribution expansion planning considering reliability and security of
energy using modified PSO (Particle Swarm Optimization) algorithm

Abbas Rajabi-GhahnavieSaber Arabi Nowdeh
Hooman ArabianHoseynabadi-Hashem
Oraee Mirzamani-P.J.
Tavner
Jamshid Aghaei-Kashem
M. Muttaqi-Ali
Azizivahed-Mohsen
Gitizadeh

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Energy

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

ﻋﺴﮕﺮﻳﺎن اﺑﻴﺎﻧﻪ

اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ

1391

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﺣﺴﻴﻦ

ﻋﺴﮕﺮﻳﺎن اﺑﻴﺎﻧﻪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎرژ ﺧﻮدروهاي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ هﻳﺒﺮﻳﺪي ﺑﺎ هدف بهﺑﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﺠﺎد رﺣﻴﻤﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن
اﺑﻴﺎﻧﻪ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ(

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

١٣٩٢

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ

آﺑﺘﻴﻦ

ﻋﻄﺎﻳﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه  10ﻣﮕﺎواﺗﻲ در دﺷﺖ ﻗﺰوﻳﻦ

ﺳﺎﻻر ارﺷﺎدي؛ آﺑﺘﻴﻦ ﻋﻄﺎﻳﻲ

ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺮژي واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺗﻬﺮان

1391

ﭘﺮوژه

اﻣﻴﺮ

ﻋﺒﻴﺮي ﺟﻬﺮﻣﻲ

Reliability Cost/Worth Approach for Optimal DG Placement in
Distribution System

Masood Parvania,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, Amir AbiriJahromi

ﺣﺎﻣﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ دزﻛﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن اﺑﻴﺎﻧﻪ  ،ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

1381

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
Proceedings of the 12th WSEAS
international conference on
Mathematical methods and
computational techniques in
electrical engineering
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

The International Conference on
Electrical Engineering

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

Turkish Journal of Electrical
Engineering and Computer
Sciences

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

22nd International Conference on
Electricity Distribution

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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دﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان
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 داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن- داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان
Proceedings of 17th Conference
on Electrical Power Distribution
Networks (EPDC), 2012

International Journal of
Advanced Research in Electrical,
Electronics and Instrumentation
Engineering
Turkish Journal of Electrical
Engineering & Computer
Sciences

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻈﻴﻤﻴﺎن؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﻏﻔﺮاﻧﻲ

-1000) ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺸﺘﺮك وﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ
( و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻗﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻪ از ﻧﻈﺮاﻳﻤﻨﻲVVER

ﻋﻈﻴﻤﻴﺎن

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

Javad Nikukar-Iman Ala

Modeling of Wind Farm in Reliability Study by Means of Monte Carlo
simulation

ﻋﻼء

اﻳﻤﺎن

ﺣﻤﺪي-ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ
ﺟﻮاد ﻋﻠﻤﺎﻳﻲ-ﻋﺒﺪي

 و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪACS ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻋﻠﻤﺎﻳﻲ

ﺟﻮاد

-ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻣﻲ-ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺤﻤﺪي ﻛﺎﻣﺮا
ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻣﺪل ﺳﺎزي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺨﺎر

ﻋﻠﻤﻲ

ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ

Seyed Mostafa ElmiMojtaba Rafiei

Effects of reclosing devices and distributed generation (DG) to improve
reliability indices in radial distribution lines

ﻋﻠﻤﻲ

ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ

Generation Maintenance Scheduling Using Hybrid Evolutionary Approach

ﻋﻠﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﮕﻲ

ﻣﺠﻴﺪ

Reliability - Based Generation Resource Planning in Electricity Markets

ﻋﻠﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﮕﻲ

ﻣﺠﻴﺪ

RELIABILITY IMPROVEMENT ASSIGNMENT TO DISTRIBUTED
GENERATION IN DISTRIBUTION NETWORK

ﻋﻠﻴﭙﻮر

ﻛﻴﺎﻧﻮش

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻴﺮوﮔﺎه دز در دوران ﭘﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻮادث

ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي

ﻣﻬﺮي

 ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرتDG ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﻋﻠﻲ ﻧﮋادﺑﺮﻣﻲ

ﻳﻮﺳﻒ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻋﻠﻲ ﻧﮋادﺑﺮﻣﻲ

ﻳﻮﺳﻒ

Reliability-Security Constrained Unit Commitment with Hybrid
Optimization Method

ﻋﻠﻴﺰاده ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

An advanced optimization technique for considering reliability issues and
unit commitment problems simultaneously

ﻋﻠﻴﺰاده ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

Ehsan Reihani-Majid
Oloomi Buygi-Mahdi
Banejad
Maziar Mirhosseini
Moghaddam, Mohammad
Hossein Javidi, Mohsen
Parsa Moghaddam, Majid
Oloomi Buygi
Seyyed Majid MIRI
LARIMI, Mahmoud Reza
HAGHIFAM, Kianoush
ALIPOUR
ﻣﻬﺮي-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺗﻮﻛﻠﻲ زاﻧﻴﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻋﺮب-ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ
-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ-ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻧﮋادﺑﺮﻣﻲ
: ذﻛﻴﻪ ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد ﺑﺮﻣﻲ
Ahmad HeidariMohammad Reza
Alizadeh PahlavaniHamid Dehghani
AHMAD HEIDARI,
MOHAMMAD REZA
ALIZADEH

PAHLAVANI, HAMID
DEHGHANI
Ehsan Alishahi-Mohsen
Parsa MoghaddamMohammad Kazem
Sheikh-El-Eslami

اﺣﺴﺎن

ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ

A system dynamics approach for evaluating the optimum value of
reliability-based incentive mechanism for wind generation in GEP

اﺣﺴﺎن

ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ

Intelligent Reliability Constrained Unit Commitment with Wind Power
Penetration: a Cost-Reliability-Emission Optimization.

ﻣﺴﻌﻮد

ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﮔﻠﻜﺎر

RELIABILITY IMPROVEMENT AND LOSS REDUCTION OF
DISTRIBUTION SYSTEM WITH DISTRIBUTED GENERATION

ﻣﺴﻌﻮد

ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﮔﻠﻜﺎر

Distribution network expansion considering distributed generation and
storage units using modified PSO algorithm

ﻋﻠﻴﺰاده

Reliability constrained coordination of generation and transmission
expansion planning in power systems using mixed integer programming

ﻋﻴﺪﻳﺎﻧﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎدي ﻣﺼﻮب ﺧﻮاف در ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺮاﺳﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺒﻜﻪ

ﻋﻴﺴﻲ ﻧﮋاد

روﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن دﻳﮓ ﺑﺨﺎر

ﻋﻴﺴﻲ ﻧﮋاد؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻧﻴﻜﺠﻮ

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ

ﻏﻔﺎريراد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻧﮕﺎرش ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎريراد ؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ :ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﻳﻲ ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور :ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ دزﻓﻮل

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ

ﻏﻔﺮاﻧﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻧﻜﺎ

ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺘﻤﻴﺎن؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻏﻔﺮاﻧﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1385

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ

ﻏﻔﺮاﻧﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺸﺘﺮك وﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ )-1000
 (VVERو ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻗﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻪ از ﻧﻈﺮاﻳﻤﻨﻲ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻈﻴﻤﻴﺎن؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﻏﻔﺮاﻧﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1381

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ

ﻏﻔﺮاﻧﻲ

ﻛﺎرﺑﺮد روش  PSAدر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮق ﻧﻴﺮوﮔﺎه )(Black‐Out Station

وﺣﻴﺪ ﺧﺮﻣﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮ ﻏﻔﺮاﻧﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻏﻼﻣﻲ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﻢ PSO

ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي ﺣﺴﻴﻨﻲ-ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻏﻼﻣﻲ-ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮي

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻴﻤﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ

ﻏﻼﻣﻲ دﻳﻠﻤﻲ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ در واﺣﺪ  CMﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﺎزﻧﺪ

اﺣﻤﺪ ﻛﻨﺪي -ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻼﻣﻲ
دﻳﻠﻤﻲ

ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ و
ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

ﻓﺎﻛﻬﻲ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ

ﻳﻚ ﻣﺪل ﻓﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﻛﻬﻲ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ-ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزژاﺑﺎد-ﻣﻬﺪي اﺣﺴﺎن

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1383

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻬﺎدر

ﻓﺎﻧﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ

ﻓﺮزاد رﺋﻴﺴﻲ-ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺷﺎﻫﻘﻠﻴﺎن-

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در
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ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺧﺮاﺳﺎن

١٣٩٠

ﭘﺮوژه

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎدي

اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺑﻬﺎدر ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎدي

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

ﻓﺘﺤﻲ

ﻣﺪل ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﺗﻮرﮔﺎزي ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﺮاﺑﻲ

اﻣﻴﻦ ﻣﻌﺼﻮم زاده-اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺤﻲ

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺸﺎرﻛﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1386

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدان و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

آرش اﺣﺴﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1387

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-ﻛﺮﻳﻢ
اﻓﺸﺎر

ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1382

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺣﺬف ﺑﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

آرﻣﺎن اﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪر  -ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد  -ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ-ﺳﻌﻴﺪ
ﻋﺒﺎﭼﻲ زاده

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺗﻌﻴﻴﻦ رزرو ﮔﺮدان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺮﻳﺪاران در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ
رﻗﺎﺑﺘﻲ

ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي ﺧﻄﻴﺮ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1384

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

آرﻣﺎن اﻣﻴﻨﻲ-ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ-
ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻳﺎﺳﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوز آﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺑﺎزﺑﺴﺖ-ﻓﻴﻮز

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎدي از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﻲ دوﺑﺨﺸﺮي-ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
اﻳﺮان-ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ-ﺷﻤﺎره اول

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻋﺒﺎس ﺷﺎﻫﺰاده -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1384

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻗﺪرت

زاﮔﺮس ﺷﺎﻫﻮي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﻠﻲ
ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻓﺮد؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوز آﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺎدي در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

زاﮔﺮس ﺷﺎﻫﻮي-ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮرﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﻓﺮد-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-آذﻳﻦ
اﺻﻼﻧﻲ

ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﻲ دوﺑﺨﺸﺮي؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺲ ﺑﻬﻴﻨﮕﻲ

اﻣﻴﺮ ﺻﻔﺪرﻳﺎن؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

اﻣﻴﺮ ﺻﻔﺪرﻳﺎن-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﻧﺪه-
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻲ اﻗﻄﺎﻋﻲ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي اﻳﺮان از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻓﺮج زاده؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1383

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ادوات ذﺧﻴﺮهﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎر و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت – اﻟﮕﻮﻫﺎ ،روشﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ

ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ :دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوز آﺑﺎد ،دﻛﺘﺮ داوود ﻓﺮﺧﺰاد،
ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎﺑﺮ ﻧﻮري زاده

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

ﻛﺘﺎب

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻠﻤﺒﻪ ذﺧﻴﺮﻫﺎي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎر و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت

ﻣﻬﺪي ﻓﻴﺮوزﻧﻴﺎ-ﭘﻮﭘﻚ ﭘﻮﺷﻨﮓ
ﺑﺎﻗﺮي-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر

1387

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺪه

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻴﺪهﭘﻮر؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﺻﺎﺑﺮ ﻧﻮريزاده

ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺷﺮﻳﻒ

1389

ﻛﺘﺎب

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﻳﻚ ﻣﺪل ﻓﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﻛﻬﻲ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ-ﻣﺤﻤﻮد
ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزژاﺑﺎد-ﻣﻬﺪي اﺣﺴﺎن

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1383

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

اراﺋﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت اﻳﺮان

ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-داود ﻓﺮﺧﺰاد

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1383

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  DGﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

زﻫﺮا ﻛﻠﻬﺮي -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دﻛﺘﺮ
ﻓﺮزاد رﺿﻮي -دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق  -داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻔﺮش

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺎدي

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺎزار ﺑﺮق اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﻠﻲ
ﻋﺒﺎس ﭘﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1385

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﺠﻔﻲ ،ﻣﻬﺪي اﺣﺴﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ،ﻋﻠﻲ اﺧﻮﻳﻦ
ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎرون آﺑﺎدي-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺪرس  ،ﺷﻤﺎره 34

ﻣﻘﺎﻟﻪ
1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ

ﺣﻘﻲ ﻓﺎم-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺎزار ﺑﺮق رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ

ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎرون آﺑﺎدي-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ
ﺣﻘﻲ ﻓﺎم-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﻧﺸﺮﻳﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ ،دوره  ،41ﺷﻤﺎره 7

1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

روﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪي درﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺘﮕﺎر-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-اﻣﻴﺮ ﺻﻔﺪرﻳﺎن

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

آرش اﺣﺴﺎﻧﻲ -ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﻓﺮد-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد -ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1383

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

آﺛﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

آرش اﺣﺴﺎﻧﻲ-ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﻓﺮد -ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اﻧﺮژي

1384

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

اﺗﺼﺎل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدي ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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International Conference on
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

داود ﻓﺮﺧﺰاد -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪرس ﻳﺰدي
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ﻛﺘﺎب
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

داود

ﻓﺮﺧﺰاد

ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ

داود ﻓﺮﺧﺰاد

دﻓﺘﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﻴﺮ

ﮔﺰارش

داود

ﻓﺮﺧﺰاد

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ
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ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-داود ﻓﺮﺧﺰاد

داود

ﻓﺮﺧﺰاد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻓﺎرس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

داود

ﻓﺮﺧﺰاد

Reliability centered maintenance program initiation on electric distribution
networks

داود

ﻓﺮﺧﺰاد

Optimal Reliable Operation of Hydrothermal Power Systems with Random
Unit Outages

ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ-ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﺠﺎﻧﻲ
زاده-داود ﻓﺮﺧﺰاد
Mahmoud FotuhiFiruzabad-S. AfsharDavood FarrokhzadJaeseok Choi
Nima Amjady; Davood
Farrokhzad; Mohammad
Modarres
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Transmission and Distribution
Conference and Exhibition: Asia
and Pacific, 2009 IEEE/PES
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

IEEE Transactions on Power
Systems

2003

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Review of reduction techniques in the determination of composite system
adequacy equivalents

ﻓﺮﺧﺰاد

داود

A data collection scheme for reliability evaluation and assessment-a
practical case in Iran

ﻓﺮﺧﺰاد

داود

A New Method for Reliability Assessment of a Small Area in a Large Scale
Composite Power System Using Graph Theory

ﻓﺮﺧﺰاد

داود

A New Method for Composite Reliability AssessmentUsing Graph Theory
Concept

ﻓﺮﺧﺰاد

داود

ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ-ﻛﻮرش ﻓﺮدوﺳﻴﺎن

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺴﺘﻬﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت

ﻓﺮدوﺳﻴﺎن

ﻛﻮرش

ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه-ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ
اﻣﻴﺮ ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن-ﭘﺘﻴﺎن

ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺎر از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن

اﻣﻴﺮ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

: اﻣﻴﺮ ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
: ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه ﭘﺘﻴﺎن

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺎر و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزﻫﺎي ﺗﻮان
رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ

ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن

اﻣﻴﺮ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﻠﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺎري از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن

اﻣﻴﺮ

Multi Objective Power Generation Preventive Maintenance Scheduling

ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ– اﻗﺘﺼﺎدي
و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻓﺮوزﺑﺨﺶ

ﻓﺮﺷﻴﺪ

Determination of installation capacity in reservoir hydro-power plants
considering technical, economical and reliability indices

ﻓﺮوزﺑﺨﺶ

ﻓﺮﺷﻴﺪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

Electric Power Systems Research

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2004

International Conference on
Power System Technology
(POWERCON), 2004

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

Journal of Faculty of
Engineering, University of Tabriz

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

Tabriz University Engineering
Faculty Journal
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International Conference on
Future Electrical Power and
Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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2008

Ali Akhavein; Mahmoud
Fotuhi Firuzabad; Roy
Billinton; Davood
Farrokhzad
Davood
Farrokhzad; Mahmoud
Fotuhi-Friuzabad; Habib
Gharahgozloo
Habib Gharagozloo,
Mahmoud Reza
Haghifiam, Mahmoud
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Farokhzad
Habib Garaghozloo,
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Power & Energy Systems

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮآﻗﺎ )ﻣﺪﻳﺮ
 اﻟﻬﺎم ﺻﺎدﻗﻴﺎن، رﺿﺎ ﺑﺮاﺗﻲ،(ﭘﺮوژه
 اﻣﻴﺮ، اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﻴﺎزي،ﺳﺮﺧﺎﺑﻲ
 ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه ﭘﺘﻴﺎن،ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن ﺻﺎدق
Y. R. Jafarian-Hossein
Asgharpour-Masoud
Rashidinejad-Mohammad
Ali Forghani
 ﺣﺴﻴﻦ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ
 ﻓﺮﺷﻴﺪ، ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ،ﻫﺎرون آﺑﺎدي
 ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻤﻲ،ﻓﺮوزﺑﺨﺶ
ﻛﺎﻣﻴﺎب
Seyed Mohammad Hassan
Hosseini-Farshid
Forouzbakhsh-Mahmoud
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Seyed Mohammad Hassan
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اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ دري ﻧﮋاد؛ ﺣﺒﻴﺐ ﺗﺮاﺑﻲ؛
ﺳﻌﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎري؛ ﭘﻴﺎم ﺧﻮارزﻣﻲ؛ اﻟﻬﺎم
اﺧﻮان رﺿﺎﻳﻲ؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻴﺎن

ﻓﺮﺷﻴﺪ

ﻓﺮوزﺑﺨﺶ

Determination of the optimal installation capacity of small hydro-power
plants through the use of technical, economic and reliability indices

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﻓﺮﻳﺪوﻧﻴﺎن
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ﻣﺤﻤﺪ

ﻓﻀﺎﻳﻠﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﺎﻳﻠﻲ

ﻣﺤﻤﺪ

ﻓﻀﻠﻲ

Energy Policy
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي
ﺑﺮق
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ﻧﺎﺻﺮ

ﻓﻐﻔﻮري
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اﻓﺰاﻳﺶ

ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻐﻔﻮري

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
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ﻣﺠﻴﺪ

ﻓﻼح

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺣﻤﺪ

ﻓﻼح
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ

Optimal allocation of DGs and RCSs to improve distribution network
reliability and network energy loss

2nd International Power and
Energy Conference, 2008. PECon
2008. IEEE

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻤﻴﺪ

ﻓﻠﻘﻲ

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺣﻤﻴﺪ

ﻓﻠﻘﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ

داﻧﺸﺠﻮ  :ﺣﺴﺎم ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي-اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺮﻳﻢ رﻣﻀﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
 :ﺣﻤﻴﺪ ﻓﻠﻘﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺣﻤﻴﺪ

ﻓﻠﻘﻲ

ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

اﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮﻳﺎن -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﺣﻤﻴﺪ
ﻓﻠﻘﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﻣﺮﻳﻢ رﻣﻀﺎﻧﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺣﻤﻴﺪ

ﻓﻠﻘﻲ

ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺎدل ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺎدي

ﻣﺮﻳﻢ رﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻓﻠﻘﻲ،
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲﻓﺎم

Hadi Fekrmandi; Payam
Faghihi
Hadi Fekrmandi; Payam
Faghihi
ﻓﺮﻳﺒﺮز اﻗﺘﺪارﻧﻴﺎ؛ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺮﻳﻤﻲ؛
ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻼح-اﺻﻐﺮ ﺳﻌﺎدت
Ahmad Fallah
Khoshbakht-Mehdi
Raoofat
ﻋﻠﻲ ﺣﺸﻤﺘﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﺣﻤﻴﺪ ﻓﻠﻘﻲ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Hamid Falaghi-C. SinghMahmood-Reza
Haghifam-Maryam
Ramezani
;Hamid Falaghi
Mahmood-Reza Haghifam
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ-ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻋﺮب
ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ-
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻧﮋادﺑﺮﻣﻲ

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

The International Conference on
Computer as a Tool

2005

ﻣﻘﺎﻟﻪ

دﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻤﻴﺪ

ﻓﻠﻘﻲ

DG integrated multistage distribution system expansion planning

ﺣﻤﻴﺪ

ﻓﻠﻘﻲ

Distributed Generation Impacts on Electric Distribution Systems
Reliability: Sensitivity Analysis

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه  DGﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت

ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﻣﻨﺠﻴﻞ و ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ -ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻋﺮب
ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي -ﺣﺴﻦ رﺳﺘﮕﺎر -
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻴﺮاﻳﺶ ﻧﻘﺎب

ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﺣﺴﻦ

ﻓﻴﺎﺿﻲ ﺑﺮوﺟﻨﻲ

Calculation of generation system reliability index: Loss of Load Probability

‐Hasan Fayazi Boroujeni
‐Meysam Eghtedari
Mostafa Abdollahi‐Elahe
Behzadipour

Life Science Journal

ﻣﻬﺪي

ﻓﻴﺮوزﻧﻴﺎ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ادوات ذﺧﻴﺮهﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎر و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت
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2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻬﺪي

ﻓﻴﺮوزﻧﻴﺎ

ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻠﻤﺒﻪ ذﺧﻴﺮﻫﺎي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎر و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت

ﻣﻬﺪي

ﻓﻴﺮوزﻧﻴﺎ

Power System Reliability Enhancement Using Energy Storage Devices

اﺣﻤﺪ

ﻗﺎدري ﺷﻤﻴﻢ

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺎ روش ﻓﺎزي-ﻣﺎرﻛﻮف در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﻬﺪي ﻓﻴﺮوزﻧﻴﺎ-ﭘﻮﭘﻚ ﭘﻮﺷﻨﮓ
ﺑﺎﻗﺮي-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
Mehdi Firuznia,
Mahmoud FotuhiFriuzabad, M. H
Varahram
اﺣﻤﺪ ﻗﺎدري ﺷﻤﻴﻢ-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ
ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

اﺣﻤﺪ

ﻗﺎدري ﺷﻤﻴﻢ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي
ﻗﺪرت

اﺣﻤﺪ ﻗﺎدري ﺷﻤﻴﻢ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس

اﺣﻤﺪ

ﻗﺎدري ﺷﻤﻴﻢ

Application of Monte Carlo simulation in Markov process for reliability
analysis

Ahmad Ghaderi ShamimMahmood-Reza
Haghifam-S. M. Abedi

11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE

2010

ﻫﺎﻧﻲ

ﻗﺎروي

Economic and reliable design of a hybrid PV-wind-fuel cell energy system
using differential evolutionary algorithm

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ -
ﻫﻤﺪان

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

Sajjad Abedi-Hani
Gharavi Ahangar-Mostafa
Nick-Sayed Hossein
Hosseinian
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ ﻣﺮادي؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﻋﻠﻲ
رﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﻲ

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

First Iranian Conference on
Ecoenergy, Urmia University,
Urmia, Iran

2004

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
اﻳﺮان ،ﺷﻤﺎره 26
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

1388

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻦ

ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ رزرو ﭼﺮﺧﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

اﺣﺴﺎن ﻣﻴﺮﻣﺮادي-ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻳﻜﻠﻮزرﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ-ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﻛﺎرﮔﺮ-اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﻳﺎوري

ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎزﺑﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﻧﺎﺻﺮ

ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ– اﻗﺘﺼﺎدي
و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ
ﻫﺎرون آﺑﺎدي ،ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ ،ﻓﺮﺷﻴﺪ
ﻓﺮوزﺑﺨﺶ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﻛﺎﻣﻴﺎب

رﺿﺎ

ﻗﺎﺿﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﻌﻴﺪ رﺿﺎ ﮔﻠﺪاﻧﻲ-ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ
ﻣﺸﻬﺪي-رﺿﺎ ﻗﺎﺿﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﻗﺎﺿﻲ زاده

ﻣﺪﻟﺴﺎزي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎر

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

ﻗﺎﺿﻲ زاده

The Effect of Time-Based Demand Response Program on LDC and
Reliability of Power System
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اﺣﺪ

ﻛﺎﻇﻤﻲ

Composite System Reliability Assessment Incorporating an Interline
Power-Flow Controller

ﺣﺴﻴﻦ

ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻋﻠﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ هﻣﺎهﻧﮕﻲ ﻓﻴﻮزها و ﺑﺎزﺑﺴﺖها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
از ﻛﺎهش ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

Renewable Energy

2009

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Universities Power
Engineering Conference (UPEC
2008), Padova, Italy

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺼﺪق ،اﺣﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ
)اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ(
Shahab
Dehghan-Hedayat
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ و
Saboori-Mohsen Kalantarﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻳﺮان
Ahad Kazemi
Sayed-Mahdi
Moghadasi; Ahad
IEEE Transactions on Power
Kazemi; Mahmoud
Delivery
Fotuhi-Firuzabad; AbdelAty Edris
آرش ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ و ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن LPSP

ﻣﻬﺪي ﻧﻮروزي-ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﻛﺎرﮔﺮ-ﻣﻬﺪي اﻣﺎﻧﻲ

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ

ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ و ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن  DPSPو  LPSPدر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺘﻬﺎرد

ﻣﻬﺪي ﻧﻮروزي-ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﻛﺎرﮔﺮ

ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اﻧﺮژي

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻳﻜﻠﻮزرﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ-ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﻛﺎرﮔﺮ-اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﻳﺎوري
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ

ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺮژي ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮرﺷﻴﺪي و دﻳﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﺗﺮازوﻳﻲ -ﺣﺴﻴﻦ
ﺷﺎﻳﻘﻲ-ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻴﺎﻣﻲ-ﺣﺴﻴﻦ
ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﺑﺎدي اﻳﺮان

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻦ

ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺮژي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن LPSP
)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ :روﺳﺘﺎي ارﺳﻮن اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ(

ﺣﺴﻴﻦ

ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ

Techno-economic design of a stand- alone hybrid power system based on
battery storage with LPSP reliability index

ﺟﻮاد

ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻨﺪري

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺣﻀﻮرﻣﺰارع ﺑﺎدي و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻛﺮد

An Integrated Hybrid Power Supply for Off-Grid Applications Fed by
Wind/Photovoltaic/Fuel Cell Energy Systems

اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻛﺮﻳﻤﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﺗﺮازوﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻴﺎﻣﻲ،
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ
Saeid Lotfi TrazoueiMohammad GhiamyHossein Kazemi kargar
ﺟﻮاد ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻨﺪري-ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ-
ﻣﺮﻳﻢ رﻣﻀﺎﻧﻲ
Hossein Kord-Ahmad
Rohani
ﻓﺮﻳﺒﺮز اﻗﺘﺪارﻧﻴﺎ؛ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺮﻳﻤﻲ؛
ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻼح-اﺻﻐﺮ ﺳﻌﺎدت
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ و
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻌﻴﺪ

ﻛﺮﻳﻤﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺎدي

ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﻠﻲ
ﻋﺒﺎس ﭘﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1385

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺳﻌﻴﺪ

ﻛﺮﻳﻤﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي

ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد-ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر

ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﻬﺮام

ﻛﺮﻳﻤﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ درﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ درﺣﻀﻮرﺑﺎرﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﺪاﺣﻲ

Optimal Operating Strategy for Distributed Generation Considering
Reliability Index of SAIDI

Journal of Basic and Applied
Scientific Research

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﻲ

ﻛﺮﻳﻤﻲ ورﻛﺎﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻳﻘﻴﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻴﺜﻢ

ﻛﺸﺎورز

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺲ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﺴﻦ

ﻛﻼﻧﺘﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه
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ﻣﺤﺴﻦ

ﻛﻼﻧﺘﺮ

Application of Differential Evolution Algorithm to Design a Hydrogenbased Wind/PV Plant Considering Reliability Indices

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﺴﻦ

ﻛﻼﻧﺘﺮ

Distribution System Reliability Assessment Incorporating Distributed
Generations

14th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2006

2006

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﺪا ﻣﻐﺮﺑﻲ-ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺷﻴﺴﻲ-
ﺷﻬﺮام ﻛﺮﻳﻤﻲ-ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪي
Mohsen Karami; S. A.
Hosseini; Roohollah
Karam Beigi; S. S. Karimi
;Madahi; Farzad Razavi
Ali Asghar Ghadimi
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ-ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ
ورﻛﺎﻧﻲ-ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻒ-اﺷﻜﺎن
رﺣﻴﻤﻲ ﻛﻴﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺰﻳﻨﻲ-ﻣﻴﺜﻢ ﻛﺸﺎورز-ﻣﺴﻌﻮد
ﺳﺮﭘﺎك-ﺣﺴﻦ ﻗﻮري زري
آرﻣﺎن اﻣﻴﻨﻲ-ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ-
ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮ-ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
Shahab Dehghan-Hedayat
Saboori-Mohsen KalantarAhad Kazemi
Arman Amini, Heidar Ali
Shayanfar, Mohsen
Kalantar, Mahmoud
Fotuhi-Friuzabad

زﻫﺮا

ﻛﻠﻬﺮي

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  DGﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻓﺮزاد

ﻛﻠﻴﻢ دﺳﺖ

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎر در ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد

ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ

ﻛﻤﺎﻟﻲ

Improved genetic algorithm for loss and simultaneously reliability
optimization in radial distribution systems

زﻫﺮا ﻛﻠﻬﺮي -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دﻛﺘﺮ
ﻓﺮزاد رﺿﻮي -دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق  -داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻔﺮش

ﻓﺮزاد آﻠﻴﻢ دﺳﺖ؛ اﺳﺘﺎد راهﻨﻤﺎ :ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم
Reza Shakerian-Hamid
3rd International Conference on
Tavakkolaii-Seyyed
Advanced Computer Theory and
Hossein Kamali-Maysam
Engineering (ICACTE), 2010
Hedayati
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺣﻤﺪ

ﻛﻨﺪي

اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺎﻳﺪاري دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي CM

اﺣﻤﺪ ﻛﻨﺪي-ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻠﻲ

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺣﻤﺪ

ﻛﻨﺪي

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ در واﺣﺪ  CMﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﺎزﻧﺪ

اﺣﻤﺪ ﻛﻨﺪي -ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻼﻣﻲ
دﻳﻠﻤﻲ

ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ و
ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

1388

ﻣﻘﺎﻟﻪ

وﺣﻴﺪ

ﻛﻨﺰه ﻗﻲ

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب رزرو ﮔﺮدان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ
روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ازدﺣﺎم ذرات

وﺣﻴﺪ ﻛﻨﺰه ﻗﻲ-ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن-
ﺟﻮاد ﭘﻮرآﺑﺎده

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

وﺣﻴﺪ

ﻛﻨﺰه ﻗﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺪارآﻣﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ازدﺣﺎم ذرات

وﺣﻴﺪ ﻛﻨﺰه ﻗﻲ-ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن-
ﺟﻮاد ﭘﻮرآﺑﺎده

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1383

ﻣﻘﺎﻟﻪ

رﺿﺎ

ﻛﻮﺳﻪ ﻟﺮ

روﺷﻲ ﻧﻮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎدي و ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎدي ﺟﺪا از ﺷﺒﻜﻪ

ﺣﺴﻦ رﺳﺘﮕﺎر-رﺿﺎ ﻛﻮﺳﻪ ﻟﺮ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﻣﺤﺴﻦ

ﻛﻴﺎ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ  100ﻛﻴﻠﻮواﺗﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮم اﻓﺰار PVSyst

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﻤﺲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻴﺎ،
ﺑﻬﺪاد ﻣﻬﺪوي

اﻳﻤﺎن

ﻛﻴﺎﻳﻲ

NaS technology allocation for improving reliability of DG-enhanced
distribution networks

Ehsan Naderi-Iman KiaeiMahmood-Reza Haghifam

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮژي اﻳﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره
46
11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE

ﺋﻪ وﻳﻦ

ﻛﻴﺨﺴﺮوي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

ﺷﻬﻼ

ﻛﻴﻮان

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﻛﺎرﺷﻨﺎس

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ

ﻛﺎﻣﻴﺎب

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ– اﻗﺘﺼﺎدي
و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻋﺒﺪاﷲ

ﻛﺎووﺳﻲ ﻓﺮد

Optimal Distribution Feeder Reconfiguration for Reliability Improvement
Considering Uncertainty

Generation Expansion Planning for Iranian Power Grid Aiming at
Providing Reliability by Comparing WASP-IV Program and Proposed
Algorithm by Dynamic Programming
ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺟﺰاي
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﺎد ﺟﺪا از ﺷﺒﻜﻪ

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻓﺮﺷﺎد ﺧﺴﺮوي-ﻣﺮﺗﻀﻲ اﻣﻴﻨﻲ-ﺋﻪ
وﻳﻦ ﻛﻴﺨﺴﺮوي

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Bahram Noshad-Mina
Goodarzi-Shahla Kivan

Indian Journal of Science and
Technolog

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻴﻦ دﻻوري ﭘﻮر؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ
ﻫﺎرون آﺑﺎدي ،ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ ،ﻓﺮﺷﻴﺪ
ﻓﺮوزﺑﺨﺶ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﻛﺎﻣﻴﺎب
Abdollah Kavousi-FardTaher Niknam

ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
IEEE Transactions on Power
Delivery

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

روح اﻟﻪ

ﻛﺮم ﺑﻴﮕﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

روح اﻟﻪ

ﻛﺮم ﺑﻴﮕﻲ

Optimal Operating Strategy for Distributed Generation Considering
Reliability Index of SAIDI

ﻋﻠﻲ

ﻛﺮﻣﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه )(DGﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ

ﻣﺤﻤﺪ

ﻛﺮﻣﻲ

ﻣﺪل ﺳﺎزي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺨﺎر

ﻣﺤﺴﻦ

ﻛﺮﻣﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و ﻣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  DGﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ ،ﺗﻠﻔﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺤﺴﻦ

ﻛﺮﻣﻲ

Optimal Operating Strategy for Distributed Generation Considering
Reliability Index of SAIDI

ﻣﺎزﻳﺎر

ﻛﺮﻳﻤﻲ

ﻣﺎزﻳﺎر

ﻛﺮﻳﻤﻲ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻛﺮﻳﻢ زاده

روح اﻟﻪ ﻛﺮم ﺑﻴﮕﻲ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻮراﺑﻴﺎن
Mohsen Karami; S. A.
Hosseini; Roohollah
Karam Beigi; S. S. Karimi
;Madahi; Farzad Razavi
Ali Asghar Ghadimi

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان
اﻫﻮاز

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

Journal of Basic and Applied
Scientific Research

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق  -داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻔﺮش

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

Journal of Basic and Applied
Scientific Research

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺎزﻳﺎر ﻛﺮﻳﻤﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

Mahdi Maaref-Hasan
Monsef-Maziar Karimi
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻛﺮﻳﻢ زاده؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ﺷﻔﻴﻌﻲ

& Indian Journal of Science
Technology

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

رﺳﻮل

ﻛﻨﺎرﻧﮕﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  :ﺳﻬﺮاب ﺧﺎﻧﻤﺤﻤﺪي-
ﻣﺴﺌﻮل  :رﺳﻮل ﻛﻨﺎرﻧﮕﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

1372

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

رﺳﻮل

ﻛﻨﺎرﻧﮕﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري آﻧﻬﺎ

رﺳﻮل ﻛﻨﺎرﻧﮕﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺷﺎﺑﺪي

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ

رﺳﻮل

ﻛﻨﺎرﻧﮕﻲ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

رﺳﻮل ﻛﻨﺎرﻧﮕﻲ-ﺳﻬﺮاب ﺧﺎﻧﻤﺤﻤﺪي

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ

ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ

زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻌﻤﻴﺮات واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺌﻮري ﺑﺎزﻳﻬﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺎر

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ

ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ

A market-based generation expansion planning in deregulated environment
based on distributed generations development

ﻋﺒﺪاﷲ

ﻛﻮروﻧﺪي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮو ﮔﺎﻫﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺧﻄﻮط و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ
A Reliability Model for a Doubly Fed Induction Generator Based Wind
Turbine Unit Considering Auxiliary Components.
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖ( ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻠﻔﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﺮوﻫﻲ )(GSO

ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺤﻤﺪي ﻛﺎﻣﺮا-ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻣﻲ-
ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮﻣﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻓﺮزاد
رﺿﻮي
Mohsen Karami; S. A.
;Hosseini; R.Karam Beigi
;S. S. Karimi Madahi
Farzad Razavi; Ali Asghar
Ghadimi

ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻲ-ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ-
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﭘﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد-ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ
ﺣﻘﻲ ﻓﺎم
Amir Hossein ParsaeifardMoein ManbachiMohammad Bagher
Kopayi-Mahmood-Reza
Haghifam
ﻋﺒﺪاﷲ ﻛﻮروﻧﺪي

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(
1366

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1388

11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

رﺿﺎ

ﻛﻲ ﭘﻮر

اﺗﺼﺎل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدي ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن-ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪي؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :رﺿﺎ ﻛﻲ ﭘﻮر

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن
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ﭘﺮوﻳﺰ رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر؛ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻟﻌﻠﻪ
ﺋﻲ؛ ﺣﺎﻣﺪ ﮔﻞ زاده
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ﺣﺴﺎم

ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي
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داﻧﺸﺠﻮ  :ﺣﺴﺎم ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي-اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺮﻳﻢ رﻣﻀﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
 :ﺣﻤﻴﺪ ﻓﻠﻘﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

ﺣﺴﺎم

ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي

Generating unit maintenance scheduling in power market based on fairness
and competition

Hesam GolmohamadiMaryam Ramezani

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ACSو ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ-ﺣﻤﺪي
ﻋﺒﺪي-ﺟﻮاد ﻋﻠﻤﺎﻳﻲ

ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ

A new method for optimal RCS placement in distribution power system
considering DG islanding impact on reliability

Mehdi Tadayon-S.
Golestani

ﺳﺎﺳﺎن

ﮔﻠﻴﺠﺎﻧﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﺎﺳﺎن

ﮔﻠﻴﺠﺎﻧﻲ

Reliability constrained unit commitment with electric vehicle to grid using
Hybrid Particle Swarm Optimization and Ant Colony Optimization

ﺳﺎﺳﺎن

ﮔﻠﻴﺠﺎﻧﻲ

Reliability constrained unit commitment in smart grid environment

ﻣﺠﻴﺪ

ﮔﻨﺪﻣﻜﺎر

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎﺧﺘﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد
آن

ﻣﻴﻨﺎ

ﮔﻮدرزي

ﻣﻴﻨﺎ

ﮔﻮدرزي

ﻣﺤﺴﻦ

ﮔﻴﺘﻲ زاده

ﻣﺤﺴﻦ

ﮔﻴﺘﻲ زاده

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) (WASP‐IVو اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ
Generation Expansion Planning for Iranian Power Grid Aiming at
Providing Reliability by Comparing WASP-IV Program and Proposed
Algorithm by Dynamic Programming
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎري
Distribution expansion planning considering reliability and security of
energy using modified PSO (Particle Swarm Optimization) algorithm

21th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2013
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
اﻳﺮان
Transmission and Distribution
Conference and Exhibition: Asia
and Pacific, 2009 IEEE/PES

ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻠﻴﺠﺎﻧﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻘﺪم؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ اﻋﻠﻤﻲ
Taraneh GhanbarzadehPower and Energy Society
Sasan Goleijani-Mohsen
General Meeting, 2011 IEEE
Parsa Moghaddam
Sasan Goleijani, Taraneh
Ghanbarzadeh, Fatemeh
Electric Power Systems Research
Sadeghi Nikoo, Mohsen
Parsa Moghaddam
ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺎه رﺿﺎﻳﻲ؛ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ؛ ﻣﺠﻴﺪ ﮔﻨﺪﻣﻜﺎر؛ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻌﻈﻤﻲ؛ ﺳﺎﻧﺎز ﺷﺎه
ﺣﻴﺪري؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻓﺸﺎري ﻣﻘﺪم
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻣﻴﻨﺎ ﮔﻮدرزي-ﺑﻬﺮام ﻧﻮﺷﺎد-ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺟﻮادي

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Bahram Noshad-Mina
Goodarzi-Shahla Kivan

Indian Journal of Science and
Technolog

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﭘﻴﺮ ،ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻴﺘﻲ زاده،
ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻗﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺴﻦ اﻧﺪاﻳﺸﮕﺮ
Jamshid Aghaei-Kashem
M. Muttaqi-Ali
Azizivahed-Mohsen
Gitizadeh

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق
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Energy

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻳﻤﺎن ﺧﻨﻜﺪارﻃﺎرﺳﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور :ﺟﻮاد روﺣﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﺳﻌﻴﺪ ﻟﺴﺎن

ﺳﻌﻴﺪ

ﻟﺴﺎن

اﺛﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻟﺸﮕﺮي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻧﮕﻬﺪاري واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﺸﮕﺮي

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﻟﻄﻔﻲ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﻲ
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ﻫﺎي وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻟﻄﻔﻲ-ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻌﺒﺎن زاده-
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ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﻣﺤﻤﺪي اردهاﻟﻲ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ(،
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ رﻳﺎﺣﻲ دهﻛﺮدي )اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ(

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

1391

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻢ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪي
اردهاﻟﻲ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ( ،ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن )اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور(

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺤﻤﺪي ﻛﺎﻣﺮا-ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻣﻲ-
ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﻋﺒﺎس ﺳﺮداري ،ﻛﺎﻇﻢ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ ،ﺷﻬﺮام
ﻣﺤﻤﺪي ،رﺿﺎ ﻧﻮروزﻳﺎن ،ﺳﺠﺎد

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي زﻧﺠﺎن

1391

ﭘﺮوژه

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ )ﻧﺎﻇﺮ(
رﺣﻴﻢ

ﻣﺤﻤﺪي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ  DERﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

رﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪي -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم

ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺤﻤﺪي

DG Placement with Considering Reliability Improvement and Power Loss
Reduction with GA Method

Mohammad MohammadiM. Akbari Nasab

ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺤﻤﺪي

Optimal placement of multitypes DG as independent private sector under
pool/hybrid power market using GA-based Tabu Search method

ﻣﺤﻤﺪي ﻓﺮد

Advanced progressive real coded genetic algorithm for nuclear system
availability optimization through preventive maintenance scheduling

Mohammad MohammadiMehdi Nafar
;M. Aghaie; A. Norouzi
A. Zolfaghari; A.
Minuchehr; Z. Mohamadi
Fard; R. Tumari

ﻣﺤﺴﻦ

ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﺒﺮﻳﺪ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ -ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ -ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﺴﻦ

ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﺒﺮﻳﺪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ،آراﻳﻪ ﻓﻮﺗﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ و ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺪرس ﻳﺰدي

ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺎزن ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎي

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
Research Journal of Applied
Sciences, Engineering and
Technology
International Journal of Electrical
Power & Energy Systems
Annals of Nuclear Energy
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺠﺘﺒﻲ ﭘﺮﺗﻮي-ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن-
ﻋﻠﻲ ﺟﻮادي

ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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داود ﻓﺮﺧﺰاد -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪرس ﻳﺰدي

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1373

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺪرس ﻳﺰدي

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي اﻳﺮان

ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺪرس ﻳﺰدي

Optimal Reliable Operation of Hydrothermal Power Systems with Random
Unit Outages

ﻫﺎدي

ﻣﺪﻗﻖ

روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

داوود ﻓﺮﺧﺰاد-اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺪرس ﻳﺰدي
Nima Amjady; Davood
Farrokhzad; Mohammad
Modarres
ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ-ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ ﺟﺒﻠﻲ -ﻫﺎدي ﻣﺪﻗﻖ

IEEE Transactions on Power
Systems

2003

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1386

ﻣﻘﺎﻟﻪ

١٣٩٠

ﭘﺮوژه

ﻫﺎدي

ﻣﺪﻗﻖ

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎدي ﻣﺼﻮب ﺧﻮاف در ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺮاﺳﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻴﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪر ،ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﺗﺮاﺑﻲ ،ﺳﺎﻋﺪ راﻋﻲ ،ﻫﺎدي ﻣﺪﻗﻖ

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺧﺮاﺳﺎن

ﭘﺮوژه

زﻫﺮا

ﻣﺪﻳﺤﻲ
ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ

ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

زﻫﺮا ﻣﺪﻳﺤﻲ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ )ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه(،
ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺑﺮﻫﻤﻨﺪﭘﻮر

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق اﻳﺮان

1386

ﺣﺴﻦ

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﻲ

زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ژﻧﺘﻴﻚ

روزﺑﻪ اﺷﺮاق ﻧﻴﺎ-ﺣﺴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺎﻧﻪ
ﭼﻲ-ﺣﺒﻴﺐ رﺟﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪي

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات

1384

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺟﻼل

ﻣﺮادي

اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮي اﺻﻔﻬﺎن

رﺿﺎ ﭘﻮر آﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ -ﺟﻼل ﻣﺮادي-
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮري

ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺮادي داﻟﻮﻧﺪ

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻳﺰﺷﺒﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎراﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ

ﺑﻬﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮر ﺑﻬﺮﻏﺎﻧﻲ-ﻣﺤﻤﺪآﻗﺎ
ﺷﻔﻴﻌﻲ-ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﻳﺎن-ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺮادي داﻟﻮﻧﺪ

ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
(ارﺷﺪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

Renewable Energy

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

IEEE Transactions on Industrial
Electronics

2012

Second Iranian Conference on
Renewable Energy and
Distributed Generation
(ICREDG), 2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ﻣﺤﻤﺪ: ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 ﻋﻠﻲ: ﺣﺴﻦ ﻣﺮادي؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
رﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﻲ
ﻣﺤﺴﻦ-ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺮادي
اﺳﻜﻨﺪري
Mohammad Hassan
Moradi-Ali Khandani
Mohammad Hassan
Moradi-Mohsen
Eskandari-Hemen
Showkati
Mohammad Hassan
Moradi-Mohsen
Eskandari
Zahra MoradiShahrbabak; Ahmadreza
Tabesh; Gholam Reza
Yousefi
Mohammad Moradi
Ghahderijani; Seyed
Masoud Barakati; Saeed
Tavakoli

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي

ﻣﺮادي

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ

روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮﻳﺪ

ﻣﺮادي

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ

Evaluation economic and reliability issues for an autonomous independent
network of distributed energy resources

ﻣﺮادي

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ

A hybrid method for simultaneous optimization of DG capacity and
operational strategy in microgrids utilizing renewable energy resources

ﻣﺮادي

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ

A hybrid method for simultaneous optimization of DG capacity and
operational strategy in microgrids considering uncertainty in electricity
price forecasting

ﻣﺮادي

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ

Economical Design of Utility-Scale Photovoltaic Power Plants with
Optimum Availability

ﻣﺮادي ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﺑﻚ

زﻫﺮا

Reliability evaluation of stand-alone hybrid microgrid using Sequential
Monte Carlo Simulation

ﻣﺮادي
ﻗﻬﺪرﻳﺠﺎﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻘﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ

ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
(ارﺷﺪ
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 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان- داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
اﻫﻮاز

:اﻓﺸﻴﻦ ﺑﺎراﻧﻲ ﺗﻤﺒﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮي

 ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﺷﺒﻜﻪ
(Contingency) ﺑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ،اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
(ارﺷﺪ
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 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان- داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
اﻫﻮاز

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ
 و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢAC ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮق ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮد

ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1392

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

Different Strategies of Interruptible Load Contracts Implemented in
Reliability Constrained Unit Commitment

ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1391

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

Reliability Constrained Unit Commitment in a Deregulated Power System
Using Different ptimization Methods

ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

21th Iranian Conference on
Electrical Engineering (ICEE),
2013

 ﺳﻴﺪ: اﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪري؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮي
Vahid Davatgaran-Seyed
Saeedolah MortazaviMohsen SanieiMohammad Khalifeh
Vahid Davatgaran-Seyed
Saeedolah MortazaviMohsen SanieiMohammad Khalifeh
Mohammad KhalifehSeyed Saeedolah
Mortazavi-Mahmood
Joorabian-V. Davatgaran

Studding two indices of voltage stability in reliability constrained unit
commitment in a day-ahead market

ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ

Reliability Based Unit Commitment of a Distribution Company with
Integrations of Probabilistic Wind Farm and Spinning Reserve Based on
Benders Decomposition Method.
Optimal Power Management of a DISCO with Integrations of Reliability
Considerations and Wind Farm Based on Benders Decomposition

Mahdi Baghdadi-S. S.
Mortazavi-A. Saidian

ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﺳﻌﻴﺪاﻟﻪ

ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﭘﺮوﻳﻦ

ﻣﺮﻧﺪي

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺮو ﮔﺎه ﺑﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ

ﻓﺮﺷﻴﺪ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎدي و
ﺧﻮرﺷﻴﺪي در ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ )(GSA

ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ

ﻓﺮﺷﻴﺪ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮق آﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ ،ﺑﺎدي وﺧﻮرﺷﻴﺪي
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻮرﭼﮕﺎن(ACO

ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺸﺎري؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻴﺎﻣﻲ؛ ﻓﺮﺷﻴﺪ
ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ

ﻓﺮﺷﻴﺪ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ

Feasibility and Optimal Reliable Design of Renewable Hybrid Energy
System for Rural Electrification in Iran

Farshid Mostofi; Hossein
Shayeghi

ﻓﺮﺷﻴﺪ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ

Application of ABC Algorithm for Grid-Independent Hybrid
Hydro/Photovoltaic/Wind/Fuel Cell Power Generation System Considering
Cost and Reliability

Farshid Mostofi; Masoud
Safavi

ﻧﻴﻜﻲ

ﻣﺴﻠﻤﻲ

ﺗﻬﻴﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺮماﻓﺰار ﺛﺒﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﻛﺖﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

داود ﺟﻼﻟﻲ -ﺣﻤﻴﺪ داﻧﺎﻳﻲ ،ﻧﻴﻜﻲ
ﻣﺴﻠﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﺎن دﻫﻘﺎﻧﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﺒﺎﺳﻲ

ﻧﻴﻜﻲ

ﻣﺴﻠﻤﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اطﻣﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﺣﻤﻴﺪ داﻧﺎﻳﻲ ،داود
ﺟﻼﻟﻲ ،ﻧﻴﻜﻲ ﻣﺴﻠﻤﻲ

ﻣﺤﻤﺪاﺣﺴﺎن

ﻣﺴﻴﺒﻴﺎن

اراﺋﻪ ﻳﻚ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت

ﻣﺤﻤﺪاﺣﺴﺎن

ﻣﺴﻴﺒﻴﺎن

RELIABILITY ANALYSIS OF WIND ENERGY IN ELECTRIC POWER
SYSTEMS

ﻣﺤﻤﺪاﺣﺴﺎن

ﻣﺴﻴﺒﻴﺎن

Reliability Evaluation in Power System Integrated with Wind Power

ﺟﻤﺎل

ﻣﺸﺘﺎق

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

ﻣﺼﺪق

از ﻛﺎهش ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺼﻄﻔﻮي

ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ

ﻣﻈﻔﺮي

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺎر در ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ وﻟﺘﺎژ

ﺑﺎﺑﻚ

Improved harmony search algorithm for transmission expansion planning
with adequacy–security considerations in the deregulated power system
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ هﻣﺎهﻧﮕﻲ ﻓﻴﻮزها و ﺑﺎزﺑﺴﺖها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي

Mahdi Baghdadi-S. S.
Mortazavi-A. Saidian
ﭘﺮوﻳﻦ ﻣﺮﻧﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﭘﺮوﻳﺰ
رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر

ﻣﺤﻤﺪاﺣﺴﺎن ﻣﺴﻴﺒﻴﺎن-ﺣﺴﻦ
ﻣﻨﺼﻒ
Mohammad Ehsan
Mosayebian-Hassan
Monsef
Mohammad Ehsan
Mosayebian; Hassan
Monsef
Abdollah Rastgou-Jamal
Moshtagh
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺼﺪق ،اﺣﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ
)اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ(
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪراﻟﺴﺎدات زاده-اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ :دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮي
ﺑﺎﺑﮏ ﻣﻈﻔﺮﯼ ،ﺗﻮرج اﻣﺮاﻳﯽ،
ﻋﻠﻴﻤﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻴﺮاﻧﯽ

SOURCE

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Review of Electrical
Engineering

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

1388

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ(

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮژي اﻳﺮان  ،ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره 44
دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺮژي
ﭘﺎك
INTERNATIONAL JOURNAL
of RENEWABLE ENERGY
RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL
of RENEWABLE ENERGY
RESEARCH

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

1386

ﭘﺮوژه

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺧﺮاﺳﺎن

1381

ﭘﺮوژه

ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ و
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻗﺪرت

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Review on
Modelling & Simulations

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

1373

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮق

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Mehdi Nikzad-Mahdi
Bashirvand-Babak
Mozafari-Ali Mohamad
Ranjbar
Mehdi Nikzad-Babak
Mozafari-Mahdi
Bashirvand-Soodabeh
Solaymani-Ali Mohamad
Ranjbar

ﺑﺎﺑﻚ

ﻣﻈﻔﺮي

Prioritizing demand response programs from reliability aspect

ﺑﺎﺑﻚ

ﻣﻈﻔﺮي

Designing time-of-use program based on stochastic security constrained
unit commitment considering reliability index

ﺑﺎﺑﻚ

ﻣﻈﻔﺮي

An approach for daily assessment of active power reserve capacity and
spinning reserve allocation in a power system

Farzad Partovi-Babak
Mozafari-Mona Ranjbar

ﺑﺎﺑﻚ

ﻣﻈﻔﺮي

ﻛﺎﻇﻢ

ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ

Reliability assessment of incentive- and priced-based demand response
programs in restructured power systems
ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

Mehdi Nikzad; Babak
Mozafari
وﺣﻴﺪ رﺷﺘﭽﻲ-ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ-
ﻋﺒﺎس ﺳﺮداري

11th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2012

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Energy

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Conference on
Power System Technology
(POWERCON), 2010
International Journal of Electrical
Power & Energy Systems
ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

ﻛﺎﻇﻢ

ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن اﺛﺮ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻛﺎﻇﻢ

ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ

اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻛﺎﻇﻢ

ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن اﺛﺮ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

ﻣﻬﺪي

ﻣﻌﺎرف

اﻣﻴﻦ

ﻣﻌﺎﺿﺪي

A Reliability Model for a Doubly Fed Induction Generator Based Wind
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ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺧﺎزﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

ﻣﻬﺎﺋﻲ

ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي

Optimal placement of DGs for reliability and loss evaluation using
DIgSILENT software

ﻣﻬﺎﺋﻲ

ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي

Simultaneous placement of distributed generations and capacitors with
multi-objective function

ﻣﻬﺎﺋﻲ

ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي

A new solution for maintenance scheduling in deregulated environment
based on lost opportunity cost of market participation and reliability

ﻣﻬﺪﻟﻮ

ﻓﺎﺋﺰه

ﻣﻘﺎﻟﻪ

10th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2011
11th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2012
IEEE Transactions on Power
Systems
Indian Journal of Science &
Technology

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

10th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2011
Proceedings of 17th Conference
on Electrical Power Distribution
Networks (EPDC), 2012
Proceedings of the International
Symposium Modern Electric

ﺣﺴﻦ-ﻣﻴﺜﻢ ﺟﻌﻔﺮي ﻧﻮﻛﻨﺪاﻧﻲ
ﻣﻨﺼﻒ
Mohammad Ehsan
Mosayebian-Hassan
Monsef

Meysam Jaefari-NokandiHassan Monsef
Mahdi Maaref-Hasan
Monsef-Maziar Karimi
Mohammad Ehsan
Mosayebian; Hassan
Monsef
- ﺟﻼل ﻣﺮادي-رﺿﺎ ﭘﻮر آﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮري
 ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي ﻣﻬﺎﺋﻲ،ﻛﺎﻇﻢ زارع
Taghi Sami-Seyyed
Mehdi Mahaei-M. T.
Hashemi Namarvar-H.
Iravani
Seyyed Mehdi MahaeiTaghi Sami-Amir
Shilebaf-Jafar Jafarzadeh
Moein Manbachi-Faezeh
Mahdloo-Mahmood-Reza

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻳﻘﻴﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ

ﻣﻨﺼﻒ

ﺣﺴﻦ

Scheduling of Spinning Reserve Considering Customer Choice on
Reliability
A Reliability Model for a Doubly Fed Induction Generator Based Wind
Turbine Unit Considering Auxiliary Components.

Haghifam
ﻓﺎﺋﺰه

ﻣﻬﺪﻟﻮ

A new solution for maintenance scheduling in deregulated environment
applying Genetic Algorithm and Monte-Carlo Simulation

Moein Manbachi-Faezeh
Mahdloo-Mahmood-Reza
Haghifam

ﺑﻬﺪاد

ﻣﻬﺪوي

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ  100ﻛﻴﻠﻮواﺗﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮم اﻓﺰار PVSyst

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﻤﺲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻴﺎ،
ﺑﻬﺪاد ﻣﻬﺪوي

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

ﻣﻬﺪي ﭘﻮر

روش ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮج ﻫﺎي ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪي ﭘﻮر

ﻣﺠﻴﺪ

ﻣﻬﺪي زاده ﻓﺮد

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﻳﺮه اي و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺠﻴﺪ

ﻣﻬﺪي زاده ﻓﺮد

A new algorithm for reliability assessment of wind-diesel system in
islanding mode of operation

ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﻬﺪﻳﺰاده

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ

ﺳﺠﺎد

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ

ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن اﺛﺮ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

اﻣﻴﺮ

ﻣﻬﺮﺗﺎش

Reliability evaluation of generation system incorporating renewable
generators in a spot power market

اﻣﻴﺮ

ﻣﻬﺮﺗﺎش

Reliability evaluation of restructured power systems with wind farms using
Equivalent Multi-State models

A. Mehrtash-P. Wang-L.
Goel, L.

اﻣﻴﺮ

ﻣﻬﺮﺗﺎش

ﻣﺤﺴﻦ

ﻣﻮﺣﺪ

Reliability Evaluation of Power Systems Considering Restructuring and
Renewable Generators
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر

A. Mehrtash-P. Wang-L.
Goel, L.
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺣﺪ ،ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﯽ

ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻬﺪي زاده ﻓﺮد -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ آﻗﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ )ﭘﺎﻳﺎن
ﻧﺎﻣﻪ(
Mohammad Reza
Aghaebrahimi; Majid
Mehdizadeh; Hamid Reza
Najafi

Power Systems (MEPS), 2010
11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮژي اﻳﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره
46

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﻲ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه
ﺗﺠﺮﺑﻪ اول  -ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

1389

International Conference on
Power Engineering, Energy and
Electrical Drives (POWERENG),
2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﻋﺒﺎس ﺳﺮداري ،ﻛﺎﻇﻢ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ ،ﺷﻬﺮام
ﻣﺤﻤﺪي ،رﺿﺎ ﻧﻮروزﻳﺎن ،ﺳﺠﺎد
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ )ﻧﺎﻇﺮ(
A. Mehrtash-P. Wang-L.
Goel, L.
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ﭘﺮوژه

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1382

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻬﺮداد

ﻣﻮﺣﺪﭘﻮر

ﺗﺎﺛﻴﺮﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮروي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﺣﻤﻴﺪي؛ ﺣﺎﻣﺪ رﺟﺒﻲ؛
ﻣﻬﺮداد ﻣﻮﺣﺪﭘﻮر

اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺟﻨﻮب
اﻳﺮان

1392

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻤﺰه

ﻣﻮذن

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎرزداﻳﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاري و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ

ﺣﻤﺰه ﻣﻮذن؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻘﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ(

ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ

ﻣﻮﺳﻮي

ﻛﺎرﺑﺮد روش ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮي

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان

1376

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي زﻧﺠﺎن
Power and Energy Society
General Meeting, 2011 IEEE
11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010
IEEE
IEEE Transactions on Power
Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

1376

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

International Review on
Modelling & Simulations

ﭘﺮوژه
ﻣﻘﺎﻟﻪ

 )ﭘﻴﺎﭘﻲ3  ﺷﻤﺎره، دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﺑﺰاردﻗﻴﻖ
(15

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

Turkish Journal of Electrical
Engineering and Computer
Sciences

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

1379

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2012

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
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داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

22nd International Conference on
Electricity Distribution

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

22nd International Conference on
Electricity Distribution

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

Annals of Nuclear Energy

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

11th International Conference on
Probabilistic Methods Applied to
Power Systems (PMAPS), 2010

 ﭘﺮوﻳﺰ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮي
رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر
 اﺣﺪ:  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ-ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮي
ﻛﺎﻇﻤﻲ
Masoud OmidvarMahmood-Reza
Haghifam- B. Somayeh
Mousavi
 ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي:ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه
 ﻋﻠﻲ اﺷﺮف،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ﻓﺮ
 ﻣﻬﺪي، ﻓﺮح ﺟﻌﻔﺮﻧﮋاد،ﻣﺪرس
 ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﺆﻣﻨﻲ،ﺳﺠﻮدي
Maziar Mirhosseini
Moghaddam, Mohammad
Hossein Javidi, Mohsen
Parsa Moghaddam, Majid
Oloomi Buygi
ﺣﺴﻦ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ
Mobin SefidgaranMohammad MirzaieAtaollah Ebrahimzadeh
ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻲ-اﺣﺴﺎن ﻣﻴﺮﻣﺮادي
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ؛ اﺳﺘﺎد
 ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ؛ اﺳﺘﺎد: راﻫﻨﻤﺎ
 ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺣﻘﻲ ﻓﺎم: ﻣﺸﺎور
Seyyed Majid MIRI
LARIMI, Mahmoud Reza
HAGHIFAM, Kianoush
ALIPOUR
Seyyed Majid MIRI
LARIMI, Mahmoud Reza
HAGHIFAM
M. Aghaie; A. Norouzi;
A. Zolfaghari; A.
Minuchehr; Z. Mohamadi
Fard; R. Tumari
Ehsan Naderi-Iman KiaeiMahmood-Reza Haghifam

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎزﺑﺴﺖ ﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺎوي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻣﻮﺳﻮي

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ

ﻛﺎرﺑﺮد روش ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻣﻮﺳﻮي

ﺣﺴﻦ

A Novel Wind Farm Modeling to Improve Reliability Assessment of
Power System

ﻣﻮﺳﻮي

ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻤﻴﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮد روش ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺪرت

ﻣﻮﺳﻮي

ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﻠﺪﺑﺎس در ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

ﻣﺆﻣﻨﻲ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

Reliability - Based Generation Resource Planning in Electricity Markets

ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ
ﻣﻘﺪم

ﻣﺎزﻳﺎر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﻴﺮزاﻳﻲ

ﺣﺴﻦ

Reliability model of the power transformer with ONAF cooling

ﻣﻴﺮزاﻳﻲ

ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ رزرو ﭼﺮﺧﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

ﻣﻴﺮﻣﺮادي

اﺣﺴﺎن

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﻬﺎ

ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد

RELIABILITY IMPROVEMENT ASSIGNMENT TO DISTRIBUTED
GENERATION IN DISTRIBUTION NETWORK

ﻣﻴﺮي

ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ

DG ALLOCATION BASED ON MODIFIED NODAL PRICE WITH
CONSIDERATION OF LOSS AND RELIABILITY USING PSO

ﻣﻴﺮي

ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ

Advanced progressive real coded genetic algorithm for nuclear system
availability optimization through preventive maintenance scheduling

ﻣﻴﻨﻮﭼﻬﺮ

NaS technology allocation for improving reliability of DG-enhanced
distribution networks

ﻧﺎدري

اﺣﺴﺎن

IEEE
ﻧﺎﺻﺮي

Determination of Customer Interruption Cost Using a Fuzzy Based
Approach

ﺑﻬﻨﺎم

ﻧﺎﻣﻮر ﺑﻬﺮﻏﺎﻧﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻳﺰﺷﺒﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎراﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ

ﺑﻬﻨﺎم

ﻧﺎﻣﻮر ﺑﻬﺮﻏﺎﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺰﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ

ﻣﻬﺪي

ﻧﺠﺎر

Reliability based generator maintenance scheduling using hybrid
evolutionary approach

ﺳﺠﺎد

ﻧﺠﻔﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺳﺠﺎد

ﻧﺠﻔﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺪارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت

ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﻧﺠﻔﻲ

ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﻧﺠﻔﻲ

Optimal reserve capacity allocation with consideration of customer
reliability requirements

ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﻧﺠﻔﻲ

Random Settlement Market due to the Reliability of Electrical Power
Generation units

ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﻧﺠﻔﻲ

A Market Clearing Method with Consideration of Power Generation
Response Reliability

ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﻧﺠﻔﻲ

Reserve Market Management Considering Reliability Requirements of
Loads

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﻧﺠﻔﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﻀﻮر ﻣﺰارع ﺑﺎدي

E. Naseri, Mahmoud
Fotuhi-Friuzabad
ﺑﻬﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮر ﺑﻬﺮﻏﺎﻧﻲ-ﻣﺤﻤﺪآﻗﺎ
ﺷﻔﻴﻌﻲ-ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﻳﺎن-ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺮادي داﻟﻮﻧﺪ
ﺑﻬﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮر؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﻣﺤﻤﺪ
آﻗﺎ ﺷﻔﻴﻌﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﻣﺤﻤﺪ
اﺣﻤﺪﻳﺎن
Ehsan Reihani-Moez
Davodi-Mehdi NajjarReza Norouzizadeh
ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﺟﻤﺎل-ﻋﻠﻲ ﻋﺠﻤﻲ-ﺳﺠﺎد
ﻧﺠﻔﻲ
ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﺟﻤﺎل ﻗﻮﻳﺠﺎق؛ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ  :ﻋﻠﻲ ﻋﺠﻤﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﺳﺠﺎد ﻧﺠﻔﻲ
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﺠﻔﻲ ،ﻣﻬﺪي اﺣﺴﺎن،
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ،ﻋﻠﻲ
اﺧﻮﻳﻦ
Mojtaba Najafi-Mehdi
Ehsan -Mahmoud FotuhiFiruzabad-Ali AkhaveinKarim Afshar
Mojtaba Najafi,M. Ehsan,
M. Fotuhi-Firuzabad, A.
Akhavein
Mojtaba Najafi, Mehdi
Ehsan, Mahmoud FotuhiFiruzabad, Ali Akhavein
Mojtaba Najafii, Mehdi
Ehsan
ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﭘﺎﻟﻴﺪه -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ

22nd International Power System
Conference, PSC 2007

2007

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق )ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر(

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

International Energy Conference
and Exhibition (EnergyCon),
2010 IEEE

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻳﺮان

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ -
ﺗﺒﺮﻳﺰ

1389

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان؛ ﺳﺎل دﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره 1

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Energy

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Journal of Iranian Association of
Electrical and Electronics
Engineers

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

International Review of Electrical
Engineering

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Oloom va Tahghighat Azad
University

2010

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

1388

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﻧﺠﻔﻲ

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت

ﻋﻠﻲ ﺣﺸﻤﺘﻲ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
ﺣﻤﻴﺪ ﻓﻠﻘﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﻧﺠﻔﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻇﺮﻓﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺎري ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻓﺮاﻣﺮز رﻫﺒﺮ؛ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ

ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1372

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي اﻳﺮان
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﻧﺠﻔﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﻳﺮه اي و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻬﺪي زاده ﻓﺮد -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ آﻗﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور  :ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

1389

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﻧﺠﻔﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺑﻪﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ-ﻋﻠﻲ ﭘﻴﺮوي

دوازدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1376

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﻧﺠﻔﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت در اﻳﺮان

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ

1370

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﻧﺠﻔﻲ

A new algorithm for reliability assessment of wind-diesel system in
islanding mode of operation

International Conference on
Power Engineering, Energy and
Electrical Drives (POWERENG),
2011

2011

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﺠﻔﻲ

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ) (RCMﺑﺮ روي ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎي ﮔﺎزي
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب اﻳﺮان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ

1387

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ(

ﺳﻠﻤﺎن

ﻧﺼﺮاﻟﻬﻲ

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﺪاوم ﺑﺎر

ﺳﻠﻤﺎن ﻧﺼﺮاﻟﻬﻲ-ﻋﺒﺎس ﺻﺎﺑﺮي
ﻧﻮﻗﺎﺑﻲ

ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﺮان

1391

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺣﻤﺪ

ﻧﺼﺮﻳﺎن

ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن

اﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮﻳﺎن؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﺣﻤﻴﺪ
ﻓﻠﻘﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  :ﻣﺮﻳﻢ رﻣﻀﺎﻧﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

1390

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﭘﻴﺎم

ﻧﻈﺎﻓﺖ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ از دﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﺗﺠﺎري ،ﻛﺸﺎورزي و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
) D191ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ(
Mohammad Reza
Aghaebrahimi; Majid
Mehdizadeh; Hamid Reza
Najafi
ﻧﮕﺎرش ﻗﺪرت ﺳﺮﺑﺎزي ؛ اﺳﺘﺎد:
راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺠﻔﻲ ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﺷﻮﻧﺪي

ﺳﺎرا ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه(،
ﻓﺮخ اﻣﻴﻨﻲ ،ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﺴﺮوي زﻧﺠﺎﻧﻲ،
ﺣﺴﻦ زﻳﺒﺎ ،ﭘﻴﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
وﺗﻔﺮداد

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻬﺮان
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ﭘﺮوژه

ﺟﻤﺸﻴﺪ

ﻧﻌﻴﻤﻲ

اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻮﻳﻠﺮ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺨﺎري ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ

ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧﻌﻴﻤﻲ

دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺟﻤﺸﻴﺪ

ﻧﻌﻴﻤﻲ

اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺨﺎري ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ

ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧﻌﻴﻤﻲ

اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

1387

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻬﺪي

ﻧﻔﺮ

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ارش

ﻧﻮاﻳﻲ ﻓﺮد
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ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﻮﻳﻠﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺨﺎري ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ

ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧﻌﻴﻤﻲ

Optimal placement of multitypes DG as independent private sector under
pool/hybrid power market using GA-based Tabu Search method
ﺳﺎﻳﺰﺑﻨﺪي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﺗﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎع ذرات ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺮژي
ﺑﺎد

Mohammad MohammadiMehdi Nafar
ارش ﻧﻮاﻳﻲ ﻓﺮد-ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮد ﻣﻘﺪﺳﻲ
ﺗﻔﺮﺷﻲ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي در
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
International Journal of Electrical
Power & Energy Systems
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻳﺮان

ارش

ﻧﻮاﻳﻲ ﻓﺮد

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺮژي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎزار ﺑﺮق

ارش ﻧﻮاﻳﻲ ﻓﺮد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ

1389

ارش

ﻧﻮاﻳﻲ ﻓﺮد

Distributed Energy Resources Capacity Determination of a Hybrid Power
System in Electricity Market

ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ارش

ﻧﻮاﻳﻲ ﻓﺮد

Optimal sizing of distributed energy resources in microgrid considering
wind energy uncertainty with respect to reliability

International Energy Conference
and Exhibition (EnergyCon),

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Arash Navaeefard-S.M.
Moghaddas TafreshiMehdi Derafshian Maram
Arash Navaeefard-S.M.
Moghaddas Tafreshi-

Preventive Generation Maintenance Scheduling Considering System
Reliability and Energy Purchase in Restructured Power Systems
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ و ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن LPSP

Mostafa Barzegari-Amir
Jalali Shahrood
Ali Badri;Ahmad
Norozpour Niazi
ﻣﻬﺪي ﻧﻮروزي-ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﻛﺎرﮔﺮ-ﻣﻬﺪي اﻣﺎﻧﻲ

اﺣﻤﺪ

ﻧﻮروزﭘﻮر ﻧﻴﺎزي

ﻣﻬﺪي

ﻧﻮروزي

ﻣﻬﺪي

ﻧﻮروزي

ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ و ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن  DPSPو  LPSPدر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺘﻬﺎرد

ﻣﻬﺪي

ﻧﻮروزي

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ و ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن DPSP

رﺿﺎ

ﻧﻮروزﻳﺎن

ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن اﺛﺮ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

رﺿﺎ

ﻧﻮروزي زاده

Reliability based generator maintenance scheduling using hybrid
evolutionary approach

ﻋﻠﻲ

ﻧﻮروزي

Assessment of O&M Cost and Reliability of Wind Turbine System by
Markov chain model

ﻧﻮروزي

Advanced progressive real coded genetic algorithm for nuclear system
availability optimization through preventive maintenance scheduling

ﺻﺎﺑﺮ

ﻧﻮري زاده

ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت – اﻟﮕﻮﻫﺎ ،روشﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ

Journal of Basic and Applied
Scientific Research
ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮق اﻳﺮان

2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻬﺪي ﻧﻮروزي-ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﻛﺎرﮔﺮ

ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اﻧﺮژي

1390

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻬﺪي ﻧﻮروزي

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  -واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺗﻬﺮان

1388

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :ﻋﺒﺎس ﺳﺮداري ،ﻛﺎﻇﻢ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ ،ﺷﻬﺮام
ﻣﺤﻤﺪي ،رﺿﺎ ﻧﻮروزﻳﺎن ،ﺳﺠﺎد
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ )ﻧﺎﻇﺮ(
Ehsan Reihani-Moez
Davodi-Mehdi NajjarReza Norouzizadeh
Ali Nowrouzi-Abolfazl
Shirzad SiboniMohammad Taghi
Zafranchizadeh
;M. Aghaie; A. Norouzi
A. Zolfaghari; A.
Minuchehr; Z. Mohamadi
Fard; R. Tumari
ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ :دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ
ﻓﻴﺮوز آﺑﺎد ،دﻛﺘﺮ داوود ﻓﺮﺧﺰاد،
ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎﺑﺮ ﻧﻮري زاده

ﺻﺎﺑﺮ

ﻧﻮري زاده

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺪه

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻴﺪهﭘﻮر؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﺻﺎﺑﺮ ﻧﻮريزاده

ﺑﻬﺮام

ﻧﻮﺷﺎد

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻠﻤﺒﻪ ذﺧﻴﺮه اي ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق
اﻳﺮان ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد

ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن-ﺑﻬﺮام ﻧﻮﺷﺎد-
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺟﻮادي

ﺑﻬﺮام

ﻧﻮﺷﺎد

ﺑﻬﺮام

ﻧﻮﺷﺎد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) (WASP‐IVو اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ
Generation Expansion Planning for Iranian Power Grid Aiming at
Providing Reliability by Comparing WASP-IV Program and Proposed
Algorithm by Dynamic Programming

2010 IEEE

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي زﻧﺠﺎن
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International Energy Conference
and Exhibition (EnergyCon),
2010 IEEE

2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق

1385

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Annals of Nuclear Energy

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ

ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺷﺮﻳﻒ

1389

ﻛﺘﺎب

اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

1389

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻴﻨﺎ ﮔﻮدرزي-ﺑﻬﺮام ﻧﻮﺷﺎد-ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺟﻮادي
Bahram Noshad-Mina
Goodarzi-Shahla Kivan

ﻛﺘﺎب

Indian Journal of Science and
Technolog

ﻣﻘﺎﻟﻪ
2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ

ﻧﻴﺎزي

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﻠﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺎري از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺠﻴﺪ

ﻧﻴﺮي ﭘﻮر

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺎﺳﺦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎدي ﻧﻮع ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﺋﻲ از دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺑﻪ روش SVPWM

ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﻧﻴﻚ

Economic and reliable design of a hybrid PV-wind-fuel cell energy system
using differential evolutionary algorithm

ﻣﻬﺪي

ﻧﻴﻜﺰاد

Prioritizing demand response programs from reliability aspect

ﻣﻬﺪي

ﻧﻴﻜﺰاد

Designing time-of-use program based on stochastic security constrained
unit commitment considering reliability index

ﻣﻬﺪي

ﻧﻴﻜﺰاد

ﻃﺎﻫﺮ

ﻧﻴﻜﻨﺎم

Reliability assessment of incentive- and priced-based demand response
programs in restructured power systems
Optimal Distribution Feeder Reconfiguration for Reliability Improvement
Considering Uncertainty

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮآﻗﺎ )ﻣﺪﻳﺮ
ﭘﺮوژه( ،رﺿﺎ ﺑﺮاﺗﻲ ،اﻟﻬﺎم ﺻﺎدﻗﻴﺎن
ﺳﺮﺧﺎﺑﻲ ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﻴﺎزي ،اﻣﻴﺮ
ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن ﺻﺎدق ،ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه ﭘﺘﻴﺎن
ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ اﻛﺒﺮي-ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻴﺮي ﭘﻮر-
ﻋﻠﻲ رﺿﺎ روﺳﺘﺎ-ﻣﺤﻤﺪ ارﺟﻤﻨﺪ
Sajjad Abedi-Hani
Gharavi Ahangar-Mostafa
Nick-Sayed Hossein
Hosseinian
Mehdi Nikzad-Mahdi
Bashirvand-Babak
Mozafari-Ali Mohamad
Ranjbar
Mehdi Nikzad-Babak
Mozafari-Mahdi
Bashirvand-Soodabeh
Solaymani-Ali Mohamad
Ranjbar
Mehdi Nikzad; Babak
Mozafari
Abdollah Kavousi-FardTaher Niknam

ﺟﻮاد

ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر

Modeling of Wind Farm in Reliability Study by Means of Monte Carlo
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ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺎزار ﺑﺮق اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي
ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺪه

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

Hossein Haroonabadi

Generation reliability assessment in power markets using game theory and
MCS

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

Hossein HaroonabadiMahmoud FotuhiFiruzabad

Generation Reliability Evaluation in Power Markets Using Monte Carlo
Simulation and Neural Networks

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

ﺣﺴﻴﻦ

2012

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

World Applied Sciences Journal

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

International Journal of Electrical
and Power Engineering

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

Applied Soft Computing

Generation Reliability Assessment in Power Markets Using MCS and
Neural Networks
Generation Reliability Evaluation in Deregulated Power Systems Using
Game Theory and Neural Networks
Generation Reliability Assessment in Power Markets Using Monte Carlo
Simulation and Intelligent Systems
Generation Reliability Evaluation and Comparison in Various Power
Markets Using Monte Carlo Simulation and Neural Networks
Generation reliability assessment in power markets using Monte Carlo
simulation and soft computing

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﻣﻘﺎﻟﻪ

Hossein HaroonabadiHassan Barati
Hossein HaroonabadiHassan Barati
Hossein HaroonabadiMahmood-Reza Haghifam
Hossein HaroonabadiMahmood-Reza Haghifam
Hossein HaroonabadiMahmood-Reza Haghifam

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

Hossein HaroonabadiMahmood-Reza Haghifam

Generation Reliability Assessment in Power Market Using Fuzzy Logic
and Monte Carlo Simulation

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

Hossein HaroonabadiMahmood-Reza Haghifam

Generation reliability and market price evaluation in power pool market
using Monte Carlo simulation and neural networks

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2007

Modares Technical Journal

Generation Reliability Assessmentin Power Pool Market

ﻫﺎرون آﺑﺎدي

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2009

International Review of Electrical
Engineering

A New Analytical Method for Impact Evaluation of Distributed Generation
on Distribution System Reliability.

ﻫﺎﺷﻤﻲ

ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
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اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ

ﻫﺎﺷﻤﻲ دزﻛﻲ

ﺣﺎﻣﺪ

Optimal placement of DGs for reliability and loss evaluation using
DIgSILENT software

ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺎم آور

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

 واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت- داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
ﺗﻬﺮان
International Conference on
Power and Energy (PECon), 2010
IEEE
15th International Conference on
Intelligent Systems Applications
to Power Systems, 2009. ISAP
2009.
International Review on
Modelling & Simulations
Smart Grid and Renewable
Energy

13th International Conference on
Intelligent Systems Applications
to Power Systems, 2007. ISAP
2007.
15th International Conference on
Intelligent System Applications
to Power Systems

Hossein Haroonabad,
Mahmoud-Reza Haghifam
Seyed mostafa Hashemi
Toghroljerdi-Akbar
Ebrahimi

 ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ،  ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن اﺑﻴﺎﻧﻪ،ﺣﺎﻣﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ دزﻛﻲ
10th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2011

Taghi Sami-Seyyed
Mehdi Mahaei-M. T.
Hashemi Namarvar-H.
Iravani

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

3rd International Conference on
Advanced Computer Theory and
Engineering (ICACTE), 2010

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

11th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2012

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

Energy Conversion and
Management

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

International Journal of Electrical
Power & Energy Systems

ﻛﺘﺎب
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ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ

Reza Shakerian-Hamid
Tavakkolaii-Seyyed
Hossein Kamali-Maysam
Hedayati
Mohammad Hossein
Sarparandeh; Moein
Moeini-Aghtaie; Payman
Dehghanian; Iraj Harsini;
Ahmad Haghani
Reza Hemmati; RahmatAllah Hooshmand; Amin
Khodabakhshian
Majid Moazzami; Reza
Hemmati; Fariborz
Haghighatdar Fesharaki;
S. Rafiee Rad
: ﺑﺮاون؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ. رﻳﭽﺎرد اي:ﺗﺎﻟﻴﻒ
ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن؛ ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻫﻤﺪاﻧﻲﮔﻠﺸﻦ

ﻛﺘﺎب
Maryam Youhannaei,
Mahnaz Youhannaei,
Mahmoud Reza
Haghifam, Mohammad
Esmaeil honarmand, A.
Sharifi
Reza Hemmati; RahmatAllah Hooshmand; Amin
Khodabakhshian
ﺣﺎﻣﺪ ده-ﭘﺮﻫﺎم ﺟﻠﻴﻠﻲ-ﺛﻨﺎ ﺻﺎدﻗﻲ
ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺻﻔﺎ-ﻳﺎدﮔﺎري

Improved genetic algorithm for loss and simultaneously reliability
optimization in radial distribution systems

ﻫﺪاﻳﺘﻲ

ﻣﻴﺜﻢ

Feasibility study of operating an autonomous power system in presence of
wind turbines, A practical experience in Manjil, Iran

ﻫﺮﺳﻴﻨﻲ

اﻳﺮج

Reliability constrained generation expansion planning with consideration of
wind farms uncertainties in deregulated electricity market

ﻫﻤﺘﻲ

رﺿﺎ

Reliability evaluation for different power plant busbar layouts by using
sequential Monte Carlo simulation

ﻫﻤﺘﻲ

رﺿﺎ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق

ﻫﻤﺪاﻧﻲﮔﻠﺸﻦ

ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ

ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

CALCULATION AND ANALYSIS OF CUSTOMER
DISSATISFACTION INDEX FOR RELIABILITY STUDIES IN GILAN
ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORK

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ

ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

Reliability constrained generation expansion planning with consideration of
wind farms uncertainties in deregulated electricity market

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

رﺣﻤﺖ اﷲ

DG ﻳﻚ روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي
ﺻﻔﺎ

ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

22nd International Conference on
Electricity Distribution

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

Energy Conversion and
Management

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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 واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت- داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
ﺗﻬﺮان

وﺣﻴﺪ ﻫﻴﺒﺖاﷲﭘﻮر

ﺑﻪ ﻣﺪار آوردن واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪﻳﺲﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﺳﺮد ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻫﻴﺒﺖ اﷲ ﭘﻮر

وﺣﻴﺪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ-ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ
اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﻳﺎوري-ﻛﺎرﮔﺮ

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻳﻜﻠﻮزرﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

ﻳﺎوري

اﻣﻴﺮرﺿﺎ

اراﺋﻪ ﻳﻚ روش ﺳﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ رزرو در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻳﺰداﻧﭙﻨﺎﻫﻲ

ﺣﺴﺎم

ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ

ﻳﺰداﻧﻲ

رﺿﺎ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه-ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن
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1391

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﻴﺦ-رﺿﺎ ﻳﺰداﻧﻲ
ﺟﻮاد روﺣﻲ-اﻻﺳﻼﻣﻲ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﻗﺪرت

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2014

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
(ارﺷﺪ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2013

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ

-اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﺻﻔﺎري-ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻮاد رﺧﺸﺎن-ﻋﺎرف ﻳﮕﺎﻧﻪ دوﺳﺖ

، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲ،ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﻔﻲ
ﻣﻴﺮﻣﺤﺴﻦ ﭘﺪرام
Zahra MoradiShahrbabak; Ahmadreza
IEEE Transactions on Industrial
Tabesh; Gholam Reza
Electronics
Yousefi
ﻣﺎزﻳﺎر ﻳﺰداﻧﻲ دﻣﺎوﻧﺪي؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
 ﻣﻴﺮ:  ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﻔﻲ؛ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺪرام
Maryam Youhannaei,
Mahnaz Youhannaei,
22nd International Conference on
Mahmoud Reza
Electricity Distribution
Haghifam, Mohammad
Esmaeil honarmand, A.
Sharifi
Maryam Youhannaei,
Mahnaz Youhannaei,
22nd International Conference on
Mahmoud Reza
Electricity Distribution
Haghifam, Mohammad
Esmaeil honarmand, A.
Sharifi
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻘﺪم-اﺷﻜﺎن ﻳﻮﺳﻔﻲ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2010

Energy

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

International Conference on
Power and Energy (PECon), 2008
IEEE

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2008

International Universities Power
Engineering Conference (UPEC
2008), Padova, Italy

ﻣﻘﺎﻟﻪ

2011

10th International Conference on
Environment and Electrical
Engineering (EEEIC), 2011

Ebrahim ShayestehAshkan Yousefi-Mohsen
Parsa Moghaddam
Ashkan Yousefi,Ebrahim
Shayesteh, F. Daneshvar ,
Mohsen Parsa Moghadam
Ashkan Yousefi, Ebrahim
Shayesteh, Kazem Zare,
S. J. Kazempour, Mohsen
Parsa Moghaddam,
Mahmoud Reza Haghifam
Reza Yousefian-Hassan
Monsef

ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آب ﻋﻤﻖ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺨﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده
واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺎزي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ

ﻳﮕﺎﻧﻪ دوﺳﺖ

ﻋﺎرف

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزار در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت

ﻳﻮﺳﻔﻲ

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ

Economical Design of Utility-Scale Photovoltaic Power Plants with
Optimum Availability

ﻳﻮﺳﻔﻲ

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎز

ﻳﺰداﻧﻲ
دﻣﺎوﻧﺪي

ﻣﺎزﻳﺎر

CALCULATION AND ANALYSIS OF CUSTOMER
DISSATISFACTION INDEX FOR RELIABILITY STUDIES IN GILAN
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مقدمه
در مراحل اول تا سوم تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه پاياي در شبكه برق پس از انجام مطالعات اولیه در زمینه
ساختار ،قوانین و درخت فناوري پايايی به تدوين چشمانداز و اولويت بندي پرداخته شد .در فاز چهارم به تدوين سیاستهاي
کالن مورد نیاز در سند توسعه پايايی در شبكه برق پرداخته میشود .در اين گزارش با استفاده از مفهوم نظام نوآوري توسعه
فناوري ،به شناسايی چالشهاي پیش روي مسیر توسعه پايايی و ارائه سیاستها و اقدامات مناسب براي هريک از آنها پرداخته
شده است .بدين منظور در اين گزارش در فصل اول ادبیات ارزيابی نظام نوآوري مرور شده است .در فصل دوم چالشهاي
مربوط به هر يک از ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناوري در هر يک از کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه شامل توسعه و انتشار
دانش ،فعالیتهاي کارآفرينی ،شكل دهی به بازار ،بسیج منابع ،مشروعیت بخشی و جهتدهی به سیستم از سوي تعدادي از
متخصصان اين حوزه شناسايی شده است .و سپس به بررسی و ارائه سیاستها و اقدامات مناسب براي رفع هريک از اين
چالشها پرداخته شده است .الزم به ذکر است اهداف خرد فناورانه در بخش اقدامات ذيل اقدام تعريف پروژههاي ملی مورد
حمايت دولت در راستاي نیازمنديهاي کشور گنجانده شده است.
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فصل اول :ادبيات ارزيابي نظام نوآوري فناورانه
 -1فصل اول ادبيات ارزيابي نظام نوآوري فناورانه
جهتگیريهاي پشتیبان مشتمل بر کلیه اهداف ،راهكارها و سیاستهايی هستند که بهمنظور محققنمودن چشمانداز و در
راستاي جهتگیريهاي کالن سند راهبردي طراحی میشوند .در حقیقت اين جهتگیريها را میتوان راههاي میانی و خرد
براي دستیابی به اهداف توسعه فناوري دانست .در ادامه تالش میشود تا روشی براي طراحی اجزاي جهتگیريهاي پشتیبان
ارائه شود .اما قبل از آن نیاز است تا با مرور ادبیات ،روشهايی که میتواند در طراحی اين اجزا مورد استفاده واقع شود ،صورت
پذيرد.
در جهتگیريهاي پشتیبان ،بهدلیل معینبودن چارچوب کلی فرايند توسعه (اهداف کالن و راهبردها) از مرحله قبل،
بسترسازي براي عبور موفق از اين مسیر موضوع محوري میباشد .باتوجه به موضوع مورد مطالعه که فناوريهاي راهبردي
است" ،نوآوري" و فراهمآوردن شرايط "ايجاد ،گسترش و بهکارگرفتن آن" ،بهعنوان اساسیترين بسترساز در مسیر توسعه
فناوري قلمداد میشود .بر اين اساس ،آنچه که قرار است در جهتگیريهاي پشتیبان يک سند ملی دنبال شود ،مهیاکردن
بستري براي خلق ،انتشار و بهرهبرداري از نوآوري ،بهمنظور محقق نمودن جهتگیريهاي کالن اتخاذشده در مسیر توسعه يک
فناوري راهبردي است.
براساس ماموريتی که در جهتگیريهاي پشتیبان دنبال میگردد ،سیاست نوآوري يكی از نزديکترين و متناسبترين حوزه
ادبیاتی است که مرور آن به شناخت چگونگی ايجاد بسترهاي نوآوريمحور کمک نمايد .همانند بخش جهتگیريهاي کالن،
طیف گستردهاي از روشها و رويكردها را میتوان در قالب مرور ادبیات اين بخش مورد مطالعه قرار داد .پس از ارائه مرور
ادبیاتی از سیاست نوآوري و بررسی روشها و رويكردهاي مورد استفاده در آن ،روش پیشنهادي براي تدوين اهداف خرد،
راهكارها ،و سیاستهاي پشتیبان در جهتگیريهاي پشتیبان ارائه میشود.
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 -1-1مرور ادبيات سياست نوآوري
دولتها به منظور تسهیل در ايجاد نوآوري به انجام اقداماتی مبادرت میورزند .مجموعه اين اقدامات که از جانب بخش
عمومی 1صورت میپذيرد و بر نوآوري اثرگذار است را سیاستگذاري نوآوري مینامند .از دهه  70میالدي که عبارت
«سیاستگذاري نوآوري» براي اولین بار بر سر زبانها افتاد تاکنون ،کاربردهاي اين مفهوم دچار تغییرات گوناگونی شده است.
در مطالعه روند تكامل سیاستگذاري نوآوري ديده میشود که اين فرايند ،تغییر در نگاههاي موجود در نظريه نوآوري و اقدام
به نوآوري را نیز بازتاب میدهد .بنابراين ،چیزي بهعنوان توسعه نظريه ،اقدام و يا سیاستگذاري نوآوري بهطور مستقل از
موضوعات ديگر وجود ندارد .بلكه در مقابل ،توسعه مفاهیم و نگاههاي موجود در اين موضوعات در يک فرايند تكامل تعاملی،
رابطهاي دوسويه با يكديگر دارند .اسمیتس و کولمن اين توسعه را در يک نمودار بر مبناي روند توسعه سیاستگذاري نوآوري
بهتصوير کشیدهاند (شكل .]2[ )1-1آنها چهار مؤلفه را به عنوان محل اثر سیاست نوآوري شناسايی میکنند .عامل اول ،طرف
عرضه ( )Sيا همان فراهمآورندگان دانش (چه عمومی و چه خصوصی) هستند .عامل دوم ،طرف تقاضا ( )Dشامل مشتريان
شرکتها ،سازمانهاي داراي اختیار و ديگر سازمانهايی هستند که میتوان به عنوان کاربران دانش و محصوالت دانش
بنیادين به آنها نگريست .عامل سوم ،زيرساختهاي واسطهاي )II( 2هستند با هدف ايجاد ارتباط بین عرضه و تقاضا .عامل
چهارم نیز زيرساخت حمايتی )SI( 3است که شامل عواملی همچون نظام آموزشی ،زيرساختهاي مالی و غیرمالی و کیفیت
روابط صنعتی میباشد.

1- Public Sector
2- Intermediary Infrastructure
3- Supportive Infrastructure
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شكل ( :)1-1روند توسعهي سياستگذاري نوآوري اسميتس و کولمن

همانطور که در شكل ( )1-1پیداست ،روند توسعه حوزههاي تحت تأثیر سیاستگذاري نوآوري با رشد در مؤلفههاي محل
اثر سیاستها و نیز با رشد روابط آنها همراه بوده است .بر مبناي اين روند توسعه میتوان  4مرحله را در تكامل آن بیان کرد.
مرحله ( :)Aدر اواخر دههي  ،70سیاستگذاري نوآوري بهطور صريح شروع به ظهور کرد .تمرکز در اين مرحله از
سیاستگذاري نوآوري بر جمعآوري دانش و سبدي از سیاستها است .همچنین اين سیاستها بهطور عمده متشكل از ابزارهاي
مالی (يارانهها و ابزارهاي مالیاتی) ،با هدف اثرگذاري بر عوامل موجود در طرف عرضه دانش ( )Sبودند و به چگونگی توزيع و يا
بهدستآوري 1دانش توجّه زيادي نمیشد.
مرحله ( :)Bدر اواسط دهه  ،80سیاستهاي نوآوري به سوي سیاستهاي متمايل به اشاعه گرايید .در اين مرحله ،بكارگیري
ابزارهاي انتقال دانش و تأسیس مراکز نوآوري مرسوم گرديد .همچنین استفاده از ابزارهايی براي ايجاد هماهنگی و پرورش
محققان نیز از مشخصههاي اين مرحله است.
مرحله ( :)Cدر اواسط دهه  ،90در تكمیل ابزارهاي موجود در مراحل ( )Aو ( )Bدر سیاستگذاريها توجه بیشتري به ارائه
حمايتهاي سازمانی به فرايند نوآوري (بهويژه به شرکتها) معطوف گرديد .در اين مرحله ،کاربران و عرضهکنندگان در تعامل با
يكديگر مورد توجه قرار گرفتند .به تدريج ،سیاستها دربرگیرنده زيرساختهاي حمايتی و بسترهاي الزم براي نوآوري نیز شدند.
1- Absorbtion
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بهطور خالصه میتوان گفت که اين مرحله شروعی براي اتخاذ رويكردي منسجمتر براي تحريک نوآوري است و وضع
سیاستهاي نوآوري گستردهتر و همه جانبهتر گرديد.
مرحله ( :)Dدر اين مرحله ،رويكردي يكپارچه توسعه يافت و نگرش سیستمی ظاهر شد .بجاي تحريک برخی از عوامل و يا
روابط خاص ،تمرکز سیاستهاي نوآوري بر بهبود عملكرد نظام نوآوري در سطح کالن ،معطوف گرديد .عالوه بر اين تغییر در
نگرش ،اين واقعیت نیز در اين مرحله نهادينه شد که سیاستگذاري نوآوري لزوما معادل با مشوقهاي مالی نیست و میتواند از
ديگر ظرفیتهاي حكومت و سیاستگذاران نیز بهره برد .روند ديگر در اين مرحله ،استفاده صريح از رويكرد نظامهاي نوآوري
به عنوان چارچوبی براي تحلیل بوده است .همچنین در اين مرحله به راهبري عوامل واسطهاي نیز توجه شد.
در کنار سیاست نوآوري ،مفهوم سیاست علم قرار میگیرد .اين مفهوم به دوران پس از جنگ جهانی دوم تعلق دارد .در
حقیقت ،تا پیش از جنگ به ايده علم به عنوان يک نیروي سازنده توجه نشد .اما پس از آن به نقش سیاستگذاري علم در
امنیت ملی ،سالمت و رشد اقتصادي توجه شد .علت اصلی براي تغییر نگرش به سیاستگذاري علم ،چگونگی اتمام جنگ
جهانی دوم و شروع جنگ سرد ذکر میشود .مهمترين مسائل در سیاستگذاري علم مربوط به تخصیص منابع کافی به علم،
توزيع هوشمندانه آنها میان فعالیتهاي مختلف با هدف حصول اطمینان از استفاده کاراي منابع و کمک به رفاه اجتماعی بوده
است .اهداف سیاستگذاري علم نیز شامل ايجاد منزلت ملی 1و ارزشهاي فرهنگی عالوه بر اهداف اجتماعی و اقتصادي و نیز
امنیت ملی است.
در نهايت ،سیاستگذاري فناوري به سیاستهايی اشاره دارد که بر فناوريها و بخشها متمرکز هستند .سیاست فناوري
بیشتر بر فناوريهاي دانشبنیان نظیر انرژي هستهاي ،فضانوردي ،کامپیوترها ،داروسازي و مهندسی ژنتیک که محور رشد
اقتصادي هستند ،متمرکز است .مفهوم سیاستگذاري فناوري براي کشورهاي درحال توسعه و توسعهيافته متفاوت است .در
کشورهاي توسعهيافته اين مفهوم مربوط به ايجاد ظرفیت براي تولید فناوريهاي دانشبنیان نوظهور و بكارگیري اين نوآوريها
است .درحالیکه در کشورهاي درحال توسعه ،اين مفهوم به چگونگی ايجاد توانايی در رابطه با جذب و استفاده از اين فناوريها
در هنگام ورودشان به بازار میپردازد .اهداف سیاستگذاري فناوري با اهداف سیاستگذاري علم تفاوت چندانی نمیکند .با اين
وجود ،تفاوت میان اين دو نوع سیاستگذاري را میتوان در فاصلهگرفتن سیاستگذاري فناوري از مالحظات فلسفی عام و

1- National prestige
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گرايش آن به توجه بیشتر و کاربرديتر به منزلت ملی و اهداف اقتصادي بهصورت کاربردي خالصه کرد .در مجموع ،مقايسه
میان سه نوع سیاست علم ،فناوري ،و نوآوري را میتوان در قالب تصوير کشید ].[1

شكل ( :)2-1مقايسه ميان سه نوع سياست علم ،فناوري ،و نوآوري

در کنار مباحثی که از سیاستگذاري نوآوري مطرح شد ،مفاهیمی نیز وجود دارند که در قالب سیاستگذاري نوآوري و براي
تحلیل تغییر فناورانه بهکار میروند .در سیاست نوآوري ،تغییر فناورانه (يا توسعه يک فناوري جديد) غالبا تحت عنوان گذارهاي
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فناورانه بررسی میگردد .اين گذارها فرايندهايی تكاملی و مرحلهمند بوده که نیازمند راهبري در طول زمان هستند .در ادامه
سعی میشود تا به تشريح بیشتر اين مفاهیم پرداخته شود.

 -1-1-1مفهوم گذار فناورانه
فناوري از نگاه جامعهشناسی چیزي فراتر از ماهیت فنی و بهصورت پیكرهبندي 1داراي ماموريتی خاص تعريف میشود .در
اين تعريف منظور از پیكرهبندي ،مجموعه بههمپیوستهاي 2از اجزا میباشد .داشتن ماموريت هم به برآوردهنمودن کارکردهاي
اجتماعی-اقتصادي اشاره دارد .با درنظرگرفتن اين تعريف ،ظهور فناوريهاي تازه همواره با مشكل عدم تطابق 3با
پیكرهبنديهاي موجود 4نظامهاي فنی-اجتماعی روبهرو خواهد بود [ .]3اين عدم تطابق بهدلیل وجود اثرگذاري دوطرفه میان
فناوري و ويژگیهاي اجتماعی و اقتصادي محیط توسعه بهوجود میآيد .فناوريهاي موجود بهطور عمیقی با شیوههاي
کاربري ،5سبک زندگی ،فناوريهاي مكمل ،مدلهاي کسبوکار 6و ساختارهاي نهادي سیاسی در ارتباط هستند .از اين رو،
تغییر فناورانه مفهومی گستردهتر از تولید يک فناوري جديد پیدا کرده و تا سطح دگرگونی در ساختارهاي اقتصادي-اجتماعی را
نیز شامل میشود .نتیجه اينكه تغییر فناورانه داراي ماهیتی چندبعدي است که بايد در تحلیل و سیاستگذاري آن درنظر گرفته
شود.
سوال اساسی ديگري که در تغییر فناورانه در سطح ملی بهوجود میآيد ،پیرامون چگونگی تشكیل لختی 7در نظام اجتماعی-
فنی و نحوه غلبه بر آن است[ .]4وجود لختی نسبت به شرايط موجود باعث میشود تا تغییر فناورانه همراه با تغییر تدريجی (نه
بنیادين) در نظامهاي اجتماعی-اقتصادي-فناورانه 8بهوقوع بپیوندد .اين نظامها شامل مجموعهاي از کنشگران (افراد حقیقی،
بنگاهها ،و سازمانها) ،نهادها (هنجارهاي اجتماعی و فناورانه ،9مقررات ،10و معیارهاي عملكرد مطلوب ،)11مصنوعات و

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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دانشهايی میشود که با هم در تعامل بوده و خدمتی مشخص را به اجتماع ارائه میکنند [ .]5بنابراين میتوان گفت که
تدريجی و تكاملیبودن ،دومین ويژگی مهم در تغییرات فناورانه است.
با برخورداري از دو ويژگی چندبعدي بودن تغییر و نیز تكاملی (تدريجی) بودن آن ،از تغییر فناوري بهصورت يک مسیر گذار

1

ياد میشود .گذار عبارت است از مجموعهاي از فرايندهاي تدريجی ،2پیوسته در طول زمان ،چند سطحی ،3چند مرحلهاي 4و
شتابدهنده 5که با هدف ايجاد تغییرات فراگیر در ابعاد اجتماعی ،فنی و اقتصادي بهوقوع پیوسته و منجر به دگرگونی نظامهاي
اجتماعی-فنی موجود میگردد .بنابراين گذار نه تنها مسیري براي تغییرات فناورانه است ،بلكه تغییر در عادات ،آيیننامهها،
زيرساختها و فرهنگ مصرف را نیز شامل میشود [ .]4مفهوم گذار فناورانه در سطوح مختلف بنگاه ،بخش ،منطقه و کشور
قابل تعريف است.
با توصیف و تعريف ارائهشده ،اکنون الزم است بررسی شود که چه مكانیزمهاي کالنی منجر به وقوع گذار میشوند .اين
بررسی در ادامه و در قالب مكانیزمهاي تكاملی گذار انجام میشود.

 -1-1-2مكانيزمهاي تكاملي گذار
اگرچه در گذار فناورانه تغییرات گسترده و عمیقی بهوقوع میپیوندد ،اما اين مسیر بیش از اينكه ماهیت تحول( 6تغییر
بنیادين) داشته باشد ،داراي ويژگیهاي تكاملی است [ .]6اين تكامل فناورانه با دو مكانیزم مختلف قابل رخداد است:
تنوع ،انتخاب و ابقاء :7در اين سازوکار تكاملی ،با تشويق محیط نوآوري به ايجاد تنوع و گزينههاي جايگزين فناورانه،
گسترهاي از فرصتها براي تكامل نظام اجتماعی-فنی پديد میآيد .اين فرصتهاي پديدآمده براي تبديلشدن به واقعیت با
مقاومت پیكرهبندي موجود (در نظام اجتماعی-فنی) روبهرو میشوند .بهعبارت ديگر ،نظام اجتماعی-فنی موجود با ايجاد بستري
از مكانیزمهاي بازار يا مجموعه انتظارات ،8به محدودکردن دامنه تنوع و پااليش و انتخاب گزينههاي مختلف میپردازند.

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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گزينههاي برگزيدهشده جايگزين اجزاي قديمی در پیكره نظام اجتماعی-فنی میگردد .در نهايت ،بهمنظور تثبیت تغییرات
تدريجی بهوقوع پیوسته ،در آخرين مرحله به ابقاء و پايدارنمودن تغییرات بهوجود آمده در پیكرهبندي موجود پرداخته میشود.
بروز نوآوري و پیكرهبندي مجدد :1در اين سازوکار تكاملی ،نوآوريهاي فناورانه پديد آمده داراي ماهیت همزيگرانهاي 2در
ارتباط با نظام اجتماعی-فنی موجود میباشند .بنابراين ،ظهور هر نوآوري به پرکردن يک خال (نیازي) از پیكرهبندي موجود
کمک میکند .با قرارگیري نوآوري در نظام موجود ،زمینه براي ايجاد تغییرات بعدي بهوجود آمده و در پی وقوع تغییرات پیاپی،3
پیكرهبندي نظام موجود مورد بازساخت قرار میگیرد.
با درنظر داشتن اين مكانیزمها ،تكامل گذار با وقوع مراحل مختلف بهوقوع میپیوندد .اين مراحل بههمراه ويژگیهاي آنها
در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-1-2-1مراحل تكاملي گذار
گذار مجموعهاي از تغییرات است که در حوزههاي مختلف بهوقوع میپیوندد ،وقوع هر تغییر زمینه را براي تغییرات در
حوزههاي ديگر فراهم میکند .بر اين اساس ،در فرايند گذار در اليههاي مختلف پويايی وجود داشته (کالن ،میانی ،خرد) و رشد
و تكامل 4در حوزههاي متفاوت بهوقوع میپیوندد .اما اين تغییرات بنیادين و تكاملها بهطور همزمان در حوزههاي مختلف
بهوقوع نپیوسته و ماهیت تدريجی دارد.
تفكر سیستمی فرايند گذار را با نگاه تغییرات در متغیرهاي انباشت و جريان 5توصیف میکند .انباشت متغیرهايی از سیستم
هستند که به آرامی و در طول بازه طوالنی از زمان تغییر میکنند .جريان نیز متغیرهايی هستند که در بازههاي زمانی کوتاهمدت
دامنه تغییرات گستردهاي را از خود نشان داده و ارتباط میان متغیرهاي انباشت را نیز برقرار میکنند .با اين نگاه ،گذار نتیجه
توسعه بلندمدت انباشتها و تغییرات کوتاهمدت جريانهاست.

1- Unfolding and reconfiguration
2- Symbiotic innovations
3- Cascade dynamics
4- Co-evolution
5- Stock and flow
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سرعت ،گستردگی ،و بازه زمانی وقوع تغییر ابعادي هستند که نوع گذار فناورانه را مشخص مینمايند .همانطور که پیشتر
در تعريف گذار مورد بررسی قرار گرفت ،يكی از مهمترين ويژگیهاي اين تغییر چندبعدي فناورانه و چند مرحلهاي بودن آن
است .پیشتوسعه ،برخاست ،جهش ،و پايداري چهار مرحله در تكامل مسیر گذار هستند (شكل .)3-1

شكل ( :)3-1چهار مرحله در تكامل مسير گذار

پیشتوسعه :1اين مرحله با عدم تغییر محسوس در شرايط کنونی همراه بوده و ماموريت اصلی آن پشتیبانی از ايجاد تنوع در
نظامهاي اجتماعی-فنی است .در اين حالت تعادل پويا در نظام اجتماعی-فنی برقرار است.
برخاست :2تغییرات ابتدايی در پیكرهبندي موجود ظهور کرده و تكانه الزم براي ايجاد دگرگونی در نظام اجتماعی-فنی
فراهم میشود.
جهش :3تغییرات محسوس و گسترده در نظام اجتماعی-فنی پديد آمده و فرايندهاي يادگیري و انتشار دانش و تغییرات نیز
بهوقوع میپیوندد.

پايداري :4پیكرهبندي جديدي شكل گرفته و تعادلی پويا در نظام اجتماعی-فنی برقرار میگردد.

1.Pre-development
2.Take-off
3.Acceleration
4- Stabilization
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يكی از مهمترين مسايلی که در قالب ادبیات سیاست نوآوري مطرح میشود ،چگونگی فراهمآوردن شرايط الزم براي حرکت
در طول اين مراحل تكاملی است .اين موضوع تحت عنوان راهبري فرايندهاي گذار در زيربخش بعدي مورد مطالعه قرار
میگیرد.
 -1-1-2-2راهبري فرايندهاي گذار
اگر گذار بهصورت مجموعهاي از مسیرهاي ممكن توسعه در نظر گرفته شود ،راهبري وسیلهاي است براي تاثیرگذاري (نه
کنترل کامل) بر جهت ،وسعت ،و سرعت اين مسیرها [ .]6با درنظرداشتن مسیر گذار بهصورت فرايندي پیچیده و چندبعدي،
وجود يک نیروي راهبري و هدايت براي گذر از مراحل مختلف احساس میشود.
از مفهوم راهبري 1و هدايت در گذارهاي فناورانه برداشتهاي مختلفی میشود .راهبري مسیر گذار نه فقط به معنی نظارت
باال-به-پايین دولتی( 2که در آن دولتها به اتخاذ سیاستهاي الزامآور میپردازند) است و نه فقط داشتن رويكرد بازار آزاد( 3که
در آن تغییرات اجتماعی-فنی توسط نیروهاي بازار بهوقوع میپیوندد) .منظور از راهبري در مطالعات گذار رسیدن به تعادلی میان
سه بخش دولت ،بازار و جامعه است .اين هدف با توسعه سیاستها در فرايندي تعاملی با حضور کنشگران مختلف محقق
میگردد .اينها سیاستهايی هستند که بر پايه تفاهم و توافق ايجاد شده در بسترهاي شبكهاي مشتمل بر همكاري و يادگیري
میان کنشگران متعامل توسعه پیدا میکنند .در مجموع ،برنامهريزي باال-به-پايین ،بهرهمندي از پويايیهاي بازار ،و مديريت
شبكهها (ايجاد توافق جمعی) منعكسکننده تعريف موردنظر از مفهوم راهبري گذار هستند .در ادامه به ضرورت راهبري مورد
بحث قرار میگیرد.
 -1-1-2-3ضرورت راهبري گذار
لَختی بهوجود آمده (در طول زمان) در پیكرهبندي نظامهاي اجتماعی-فنی غالبا به ايجاد قفلشدگی 4و يا وابستگی به
مسیر 5منجر میشود .اين وضعیت موانع زيادي را در مسیر گذارهاي فناورانه بهوجود میآورد .بر اين اساس ،گذار فناورانه نیازمند
مداخلههاي هوشمندانه از جانب کنشگران نظام اجتماعی-فنی هستند .با درنظرگیري اين مداخله هوشمندانه ،فرايند گذار به

1- Governance
2- Top-down steering by government
3- Liberal free market approach
4- Lock-in
5- Path-dependency
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مسیري هدايت شده ،هدفمند و جهتدار (از پیش) که نیازمند برنامهريزي است ،تبديل میشود [ .]7در اين هدايتدهی،
کنشگران سیاستگذار و نهادهاي قانونگذار نقش اصلی را برعهده دارند ،اگرچه مشارکت يكپارچه کلیه کنشگران نیز ضروري
است.
 -1-1-2-4اساس مداخالت سياست گذارانه در راهبري گذار
بهطور کلی انجام مداخالت گسترده در مراحل مختلف فرايند گذار نه تنها نمیتواند اهداف توسعه را محقق کند ،بلكه ممكن
است آثار گذار را از مسیر رشد طبیعی خود نیز منحرف کند .شكست بسیاري از کشورهاي درحال توسعه (مانند کشورهاي
اروپاي شرقی در دهه  )60که با پیروي از مداخله گسترده ،دولت را جانشین بازار نموده بودند ،شاهدي بر اين مدعاست .در
ادبیات امروز سیاست نوآوري ،مداخالت سیاستگذارانه نه در تمام مسیر گذار ،بلكه تنها در نقاط شكست آن مجاز است .نقاط
شكست بخشهايی از فرايند گذار هستند که بهطور طبیعی قابل رفع و بهبودي نبوده و نیازمند مداخله هوشمندانه هستند .بر
اين اساس ،پايه مداخالت سیاستگذارانه در راهبري فرايند گذار بر پايه وقوع سه نوع شكست بازار ،1ساختاري 2و دگرگونی

3

است .بازار رقابتی کامل و غیرمتمرکز باعث بهوجودآمدن کمبود سرمايهگذاري در فعالیتهاي توسعه دانش میشود و عامل
اصلی مداخله بر اساس شكستهاي بازار است .اما شكست يک سیستم همیشه بهدلیل کمبود سرمايهگذاري نیست .بلكه
مكانیزمهايی نیز وجود دارند که منجر به عملكرد پايین سیستم شده و از آنها بهعنوان شكستهاي ساختاري ياد میشود.
اصالح اين شكستها در بعضی شرايط نیازمند حرکت در مسیر خالف جهت بازار رقابتی کامل میباشد (مانند ايجاد همكاري و
شبكهسازي بین بنگاهها و دانشگاهها) .در نهايت ،گونهاي ديگر از شكستها نیز وجود دارد که جدا از دو نوع قبلی بوده و رفع
آنها براي تضمین گذار در بلندمدت ضروري است .اين شكستها ،شكستهاي دگرگونی نام میگیرند .در زير نمونههاي
مختلفی از سه نوع شكست از نگاه وبر و روراچر توضیح داده شده است [.]1
شكست بازار
عدم تقارن اطالعات :عدم تعین محیط بیرون و افق زمانی کوتاهمدت سرمايهگذاري بخش خصوصی
سرريز دانش :ويژگیهاي کاالي عمومی و نشت دانش تولیدي

1- Market failure
)2- Systemic failure (structural
)3- Systemic failure (transformational
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هزينههاي جانبی :وجود هزينههاي جانبی تخريب زيستمحیطی
بهرهبرداري بیش از حد از منابع :بهرهبرداري بیش از حد از منابع در نبود نهادهاي قانونگذار
شكستهاي ساختاري
شكست زيرساختها :ضعف و نقصان در زيرساختهاي فیزيكی کنونی که براي انجام فعالیتهاي نوآورانه
ضروري هستند
شكست نهادي :شكست بهدلیل مكانیزمهاي نهادهاي رسمی و غیررسمی که مانع انجام فعالیتهاي نوآورانه
میشوند
شكست شبكهاي :وجود تعامالت قوي و يا ضعیف میان کنشگران
شكست توانمندي :نبود توانمنديهاي الزم براي سازگارشدن با تغییرات و شرايط و فرصتهاي فناورانه
شكستهاي دگرگوني
شكست جهتيابی :نبود چشمانداز مشترک ،عدم توانايی در يكپارچهسازي فعالیتها ،کمبود قوانین و استانداردها،
نبود منابع مالی هدفگذاريشده براي تحقیقات
شكست تبیین نیاز :نبود شرايط براي پیشبینی و يادگیري از نیازهاي بازار و مشتري
شكست يكپارچگی سیاستها :نبود يكپارچگی افقی و عمودي میان سیاستها
شكست بازخوردي :عدم توانايی سیستم در پايش و اصالح فرايند راهبري
بر پايه اين نقاط شكست که اساس مداخالت سیاستگذارانه است ،رويكردهاي تحلیلی مختلفی براي تشريح وضعیت
موجود گذار و نیز تجويز سیاستها و راهكارها توسعه پیدا کرده است .اين رويكردها در زير بخشهاي بعدي بهطور مبسوط
مورد بررسی قرار میگیرد [.]1

 -1-1-3رويكردهاي تحليلي نوآوري
رويكردهاي تحلیلی نوآوري شامل مجموعهاي از مكاتب ،مدلها و ابزارها هستند که براي توصیف وضعیت موجود و استفاده
از آن در جهت سیاستگذاري نوآوري بهکار گرفته میشود .اين مدلها و ابزارها را میتوان هم در سیاستگذاري نوآوري و
فناوري و هم در تدوين راهكارهاي فناوري بهعنوان يک روش مورد استفاده قرار داد .براي همین منظور ،در اين بخش به
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بررسی اين رويكردها از منظرهاي مختلف پرداخته میشود .بررسی رويكردهاي تحلیلی نوآوري در اين بخش در سه سطح
کالن (مكتب توسعه) ،میانی (مدل کالن فرايند نوآوري) و خرد (مدل سیستمی فرايند نوآوري) صورت میپذيرد .در علم اقتصاد،
به توسعه اقتصادي کشورها از نگاه مكاتب گوناگونی نگريسته میشود .هر يک از اين مكاتب ،با دارابودن نگاهی خاص نسبت
به فناوري ،سیاستهاي متفاوتی را براي توسعه و صنعتی شدن کشورها ارائه مینمايند .از اين رو ،بررسی اين مكاتب با
درنظرگرفتن نگرش هريک نسبت به فناوري ،در انتخاب رويكرد نهايی تحلیل ضروري است .بهطورکلی ،نظرياتی که بهطور
گسترده مورد استقبال مجامع آکادمیک دنیا قرار گرفتهاند ،را میتوان در چهار دسته ساختارگرايان ،نئوکالسیکها،
نئوشومپترينها و نهادگرايان تقسیمبندي نمود (جدول (.))1-1
ساختارگرايان مهمترين علت در عقبماندگی کشورهاي توسعهنیافته را وابستگیهاي تجاري ،مالی ،فناورانه و مديريتی به
کشورهاي پیشرفته دانسته و معتقد به توسعه درونگرا و دخالت مستقیم دولت در توسعه صنايع و فناوريها هستند.
نئوکالسیکها با تاکید بر مديريت فعالیتهاي اقتصادي در قالب دولت حداقل و اقتصاد بازار ،بر رقابت بین بنگاههاي
اقتصادي ،آزادسازي (مقرراتزدايی و خصوصیسازي) و مشارکت در تجارت بینالمللی (تجارت خارجی بهمثابه موتور رشد
اقتصاد) توجه میکنند.
نهادگرايان با تمرکز بر مسايلی نظیر ساختار و عملكرد سیستمهاي اقتصادي ،تغییرات فناوري ،و تعیین اولويتها و اهداف
ملی توسعه ،راهبرد صنعتیشدن از طريق يادگیري را در جهت توسعه صنعتی کشورهاي درحالتوسعه پیشنهاد میکنند.
نئوشومپترينها با تكیه بر دو نظريه سیكلهاي بلند توسعه اقتصادي و تخريب سازنده شومپیتر ،تحوالت سريع فناورانه را
فرصتی براي توسعه صنعتی کشورهاي درحالتوسعه و حضور در بازارهاي جهانی قلمداد میکند و نظام نوآوري را بهعنوان ابزار
بهرهبرداري از اين فرصت معرفی میکنند [.]1
جدول ( :)1-1مقايسه مكاتب توسعه اقتصادي
ساختارگرايان

نئوکالسیکها

نئوشومپترينها

نهادگرايان

کانون تحلیل

آثار خارجی

هزينهها در
کوتاهمدت

يادگیري تعاملی

توانمنديهاي نهادين

نگرش به فناوري

عامل وابستگی

کاالي قابل مبادله

دانش تجلیيافته در
ماشینآالت که بهراحتی
قابل انتقال نیست

فرايندي قابل يادگیري

نگرش به نیروي

نیروي کار ارزان و فراوان

بهعنوان هزينه

بهعنوان منبع

بهعنوان منبع با تاکید ويژه بر
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نئوشومپترينها

نهادگرايان
مهندسین

کار

ساختارگرايان
ماهر و نیمهماهر

مداخله راهبردي

مداخله راهبردي

نقش دولت

دخالت گسترده

دولت حداقل

پس از ظهور و قبل از
استاندارديزهشدن و با تكیه بر
مزيتهاي رقابتی

نقطه ورود به
صنعت

جايگزينی واردات

پس از بلوغ يک
صنعت و با تكیه بر
مزيتهاي داخلی

با ظهور يک صنعت

نگرش به رقابت

حمايت مطلق از
بنگاههاي داخلی

رقابت حداکثري

رقابت محدود براي ايجاد
نوآوري

رقابت کنترلشده براي حصول
بازه مقیاس

کشورهاي
استفادهکننده

آمريكاي التین دهه
 1960تا 1970

انگلیس و اياالت
متحده در دورههاي
ريگان و تاچر

اروپا ،اسكانديناوي و ژاپن
در دهه 1990

کشورهاي جنوب شرق آسیا مانند
اندونزي ،فیلیپین و مالزي و
همچنین ترکیه

در میان اين مكاتب ،مكتب اقتصادي نئوشومپترين با توجه به ويژگیهاي مطرحشده براي آن ،داراي تطابق بیشتري با
شرايط حاضر در کشور ايران است .يكی از مهمترين ويژگیهاي اين مكتب توجه بر مفهوم نوآوري است .در ادامه و در سطوح
میانی و خرد بر مدلها و رويكردهايی تمرکز میگردد که نوآوري را در مرکز توجه خود دارند.
نوآوري عبارت است از فرايندهاي جستجو ،کشف ،1آزمايش ،توسعه ،شبیهسازي 2و پذيرش يک محصول ،فرايند جديد و يا
تغییرات سازمانی .نوآوري متشكل از دو جزء اصلی خلق ايده جديد (اختراع) ،و تبديل ايده خالقانه به کسب وکار (بهرهبرداري)
است .عدم تعیین ،تاکید بر يادگیري در حین اجرا ،يادگیري درحین استفاده و خاصیت تجمعی ،3فروض اساسی هستند که
نوآوري را از مفاهیم مشابه جدا میکند [ .]8نوآوري را میتوان از ابعاد گوناگون دستهبندي نمود (جدول (.))1-2
جدول ( :)2-1دستهبندي نوآوري از ابعاد مختلف
معیار

انواع

درجه تغییر

نوآوري تدريجی ،نوآوري بنیادين ،پارادايمهاي فناورانه-اقتصادي

هدف نوآوري

نوآوري در محصول ،نوآوري در فرايند

موضوع نوآوري

نوآوري فناورانه ،نوآوري اداري (غیرفناورانه)

اثرگذاري

نوآوري افزايشدهنده شايستگی ،نوآوري مخرب شايستگی

1- Discovery
2- Imitation
3- Cumulativeness
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فرايند نوآوري شامل مجموعه فعالیتهايی است که منجر به شكلگیري نوآوري در يک سیستم میگردد .تولید دانش،
تبديل دانش به مصنوع بهوسیله فرايندها ،سیستمها ،محصوالت و خدمات و در نهايت تطابقدادن پیوسته مصنوع با نیاز بازار،
سه زيرفرايند اصلی در فرايند نوآوري میباشند ،که هريک به سطوح خردتري تقسیم میگردند (جدول .)3-1
جدول ( :)3-1فرايندهاي نوآوري

تولید دانش علمی و فناورانه

تخصصپروري کارکردي و يكپارچهسازي-ظهور آزمايشگاههاي تحقیق و توسعه
صنعتی
همگرايی فناورانه 1و تجزيه عمودي 2فناوريهاي تولید
ارتباط صنعت با دانشگاه
حفظ روندهاي فناورانه همراه نظريههاي علمی

تبديل دانش به مصنوع

آگاهی از برنامههاي حمايت مالی دولتی
حفظ يكپارچگی سیستمی
مديريت عدم تعیین موجود در نوآوري

تطبیق مصنوع با نیاز بازار

درک نیازهاي بازار
تطابق مصنوع با نیازهاي بازار

در ادبیات مدلهاي مختلفی وجود دارد که با تعريف ارائهشده از فرايند نوآوري ،به تصويرسازي از واقعیت موجود میپردازد.
مجموعه اين مدلها را میتوان به سه دسته اصلی مدلهاي خطی نوآوري ،مدلهاي پیوندي و تعاملی نوآوري ،و مدلهاي
يكپارچه سیستمی تقسیم کرد.
مدل هاي خطی ،نوآوري را نتیجه فرايند خطی دانسته که از مراحل مختلف پژوهش پايه ،کاربردي ،تحقیق و توسعه،
تجاريسازي ،بازاريابی و در انتها انتشار ،بهصورتی متوالی و سلسله مراتبی و در مسیري يکطرفه تشكیل شده است .دو مدل
فشار فناوري 3و کشش بازار 4از مدلهاي مطرح در اين حوزه هستند.

1- TechnologicalConvergence
2- VerticalDisintegration
3- Technology pull
4- Market push
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مدل پیوندي و تعاملی نوآوري ،نوآوري را نتیجه يک فرايند خطی ندانسته و با تاکید بر فرايند مرحلهاي نوآوري ،حلقههاي
بازخوردي میان فعالیتهاي تحقیق و توسعه و بازاريابی برقرار مینمايد .در اين مدل ،ترکیبی از کشش و رانش بازار و فناوري
مطرح میگردد [.]9
مدل يكپارچه سیستمی ،به وجود همكاري و رابطه دو طرفه میان اجزاي مختلف اشاره دارد .بنابراين ،وجه تمايز اصلی اين
مدلها با گروهاي قبلی را میتوان در توسعه موازي نوآوري کامال يكپارچه ،داشتن يک نگاه کلگرا به فرايند نوآوري ،و
شاملشدن اجزاي مختلف و روابط متفاوت میان آنها دانست.
جدول ( :)4-1مقايسه مدلهاي کالن فرايند نوآوري
مدل خطی نوآوري

مدل تعاملی نوآوري

مدل سیستمی نوآوري

دوره مطرحشدن

1970-1960

1980-1970

2000-1980

منبع نوآوري

تحقیق و توسعه؛
بازار

تعامل میان تحقیق و توسعه و بازار

کلیه اجزاي دخیل در نوآوري با درنظرگرفتن
روابط میان آنها

فرايند نوآوري

خطی و يكطرفه

مرحلهاي با درنظرگرفتن حلقههاي
بازخوردي

يكپارچه با درنظرگیري کلیه اجزا و روابط
سیستمی

مدلهاي مطرح

مدل فشار فناوري،
کشش بازار

مدل Rothwell & Zegveld؛
مدل Kline and Rosenber

نظامهاي نوآوري ،سیستمهاي اجتماعی
فناورانه ،مدل الماسی پورتر ،تحلیل داده-ستاده،
رويكرد بلوکهاي توسعه

 -1-1-3-1رويكردهاي سيستمي نوآوري
تاکنون رويكردهاي سیستمی مختلفی براي تحلیل فرايند نوآوري (تحلیل روند موجود ،تحلیل سیاستها ،1و سنجش
اثرگذاري سیاستها) ارائه گرديده است .در ادامه سعی میشود به صورت اجمالی اين رويكردها توصیف و سپس باهم مقايسه
گردد .هدف از مقايسه اين رويكردها انتخاب بهترين يا بدترين رويكرد نیست ،بلكه هدف تشخیص نقاط ضعف و قوت و دامنه
اثر بخشی هر رويكرد است .با توجه به اين مقايسه ،میتوان زويكرد مناسب تحلیل و سیاستگذاري را با توجه به ويژگیهاي
مسئله انتخاب نمود .براساس تئوري تكاملی شومپیتر ،کلیه اين رويكردها را میتوان به دو دسته رويكردهاي شبهتكاملی 2و
تكاملی 3تقسیم نمود.
 -1تحلیل سیاستها روشی است که در شناسايی موانع و مشكالت سیستمی و نیز تعیین بهترين گزينه سیاستی با توجه به سطح پوشش مشكالت
مورد استفاده قرار میگیرد.
2- Quasi-evolutionary approach
3- Evolutionary approach

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
21
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – شناسايي چالشهای پیش رو

ويرايش اول ،آذر 1395

در ادبیات از رويكردهاي مختلفی براي مطالعه و توصیف نظامهاي اجتماعی-فنی و يا راهبري فرايند گذار استفاده شده
است .مارکارد و همكاران دامنه گستردهاي از چارچوبها و روشهاي نظري را براي توضیح و مطالعه مسیر گذار پیشنهاد
میکنند .نظريههاي عمومی مانند نظريه اقتصاد تكاملی ، 1نظريه شبكههاي کنشگران 2و رويكردهايی با تاکید بیشتر بر فناوري
مانند ساخت اجتماعی فناوري ،3ارزيابی سازنده فناوري ،4موجهاي بلند ،مطالعات آيندهپژوهی فناوري ،5راهبري بازخوردي و
جامعهشناسی انتظارات نمونههايی از اين چارچوبها و روشهاي عمومی مورد استفاده در مطالعات گذار هستند.
عالوه بر اين روشهاي عمومی ،گونههايی ديگر از رويكردها وجود دارند که بهطور خاص براي تحلیل و راهبري گذارهاي
فناورانه توسعه داده شده و مورد استفاده قرار میگیرند .اين رويكردها به دو دسته تكاملیها و شبهتكاملیها تقسیم میشوند.
در رويكردهاي تكاملی نوآوري ،تنوعهاي فناورانه در محیط انتخابی 6متكی بر مكانیزمهاي بازار پديد آمده و فرايند تكامل
بدون مداخله و جهتدهی از خارج بهوقوع میپیوندد .دو نقد بر نگاه تكاملی وارد میشود :اول اينكه بازار تقاضا و تمايالت
مصرف 7در نوآوريهاي فناورانه بنیادين (که در گذار بهوجود میآيند) هنوز شكل نگرفتهاند .بهعبارت ديگر ،بازار ،عادات مصرف
و فناوريهاي جديد بهطور همزمان به ظهور میرسند .در اين حالت ،فرايند انتخاب چیزي فراتر از پذيرفتن از میان گزينههاي
نوآوري بوده و مفهوم پذيرش مصرفکننده و نهادينهنمودن آن در عادات زندگی و بومیسازي را نیز شامل میشود .نقد دوم بر
اين موضوع تاکید دارد که عالوه بر بازار و مصرفکننده ،سیاستها ،نهادها ،و شبكهها نیز در شكلدهی به محیط انتخاب نقش
اساسی دارند .بنابراين گذار فرايند تكاملی مشارکتی 8است [.]1
در طرف مقابل ،رويكردهاي شبهتكاملی فرايند تكامل را کامال بدون جهت ندانسته و سعی در مداخله و جهتدهی آن از
طريق محیط تنوع مبتنی بر فعالیتهاي راهبردي کنشگران دارد .اين فعالیتهاي راهبردي در راستاي ايجاد نوآوري در
محیطهاي حفاظتشده و نیز محیط انتخاب مبتنی بر انتظارات شكلگرفته ،انجام میشود .ريپ و اسكات معتقدند که

1- Evolutionary economic theory
2- Actor network theory
3- Social construction of technology
4- Constructive technology assessment
5- Technology future study
6- Selection environment
7- Preferences
8- Co-evolution
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دررويكردهاي شبهتكاملی ،وقوعگذار در کارزاري از بیمها و امیدها 1بهوقوع میپیوندد .منظور از اين کارزار ،رويايی انتظارات

2

مختلف ،تجارب ،موفقیتها و شكستهاي پیشین است که کنشگران موجود در نظام اجتماعی-فنی در يک محیط اجتماعی-
شناختی 3شكل دادهاند .اين انتظارات و تجارب بهصورت تجمعی و در سالهاي متمادي در اذهان کنشگران شكلگرفته،
درنتیجه ازمیانبردن و تغییر آنها در کوتاهمدت بهوقوع نمیپیوندد .در اين رويكردها ،دو گروه کنشگران درنظر گرفته میشوند.
گروه اول که کنشگران فعال 4هستند .آنها توسعهدهندگانی هستند که به جانبداري از گسترش فناوري پرداخته ،به
شكلدهی انتظارات (بیم و امید) در اذهان ساير کنشگران کمک کرده و در برابر ساير رقابا به رقابت میپردازند .در طرف
مقابل ،گروه دوم کنشگران منفعل يا انتخابگر 5هستند .آنها برخالف گروه اول درگیر فرايندهاي معرفی و توسعه ابتدايی
فناوري نمیشوند .بلكه با ارزيابی خروجی کارهاي کنشگران فعال و نیز مبتنی بر انتظارات شكلگرفته ،در فرايند توسعه
خوشبینترين گزينه فناورانه مشارکت مینمايند [.]1
با تشريح ويژگیهاي تكاملیها و شبهتكاملیها ،در زير رويكردهاي مختلفی که براي تحلیل و سیاستگذاري فرايند گذار در
قالب اين گروه توسعه داده شده ،توضیح داده میشود.
 -1-1-3-2رويكردهاي شبهتكاملي

6

اين رويكردها ،گذار را بهصورت يک الگوي تاريخی قابل تصوير در سه اليه مختلف درنظر میگیرند .بر اساس اين
رويكردها ،مهمترين مشكالت ساختاري از سیستمهاي اجتماعی ناشی میگردد که توسط نیروهاي بازار قابل توجیه نیست.
رويكرد چندسطحی 7يكی از مدلهاي اين رويكرد است که به تحلیل فرايند گذار شامل نوآوريهاي مختلف در سطح کالن
(مانند بخش حمل و نقل) میپردازد .بر اساس اين رويكرد ،گذار فناوري در قالب سه سطح رژيمهاي اجتماعی-فناورانه ،8سطح
گوشه 9و دورنما 10قابل تعريف است .در اثر پويايی ايجادشده در تعامل سطوح مختلف ،فرايند گذار بهوقوع میپیوندد .مديريت
1- Arena of expectations
2- Expectations
3- Socio-cognitive sphere
4- Enactor
5- Selector
6- Quasi-evolutionary
7- Multi-levels perspective
8- Socio-technical regimes
9- Niche
10- Landscape
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گوشه راهبردي 1رويكرد ديگري است که با توجه به جذابیت گوشهها در چارچوب چندسطحی بهعنوان سطح پديدآورنده
نوآوري ،با نگرشی پايین-به-باال به تعريف چارچوبی مفهومی براي توضیح چگونگی تشكیل گوشهها و چگونگی محافظت از
نوآوري در گوشههايی مجزا از سطح رژيم میپردازد .درکنار اينها ،رويكرد مديريت گذار 2قرار میگیرند .بر اساس اين مدلها،
گذار فرايندي چندسطحی و چندعاملی 3بوده که گوشهها مهمترين نقش را در ايجاد گذار فناورانه برعهده دارند [ .]10اين
رويكرد بهدنبال تحلیل اين موضوع است که گوشهها چگونه میتوانند در ايجاد تغییر موفق يا شكستخورده باشند .در اين مدل،
بر نقش کنشگران 4و نیز مداخالت ضروري سیاستی نیز تاکید شده است [.]10
 -1-1-3-3رويكردهاي تكاملي

5

يكی از اولین مدلهاي موجود در اين رويكرد ،بلوکهاي توسعه است .رويكرد بلوکهاي توسعه که در سال  1950مطرح
شد ،به بیان اين موضوع میپردازد که توالی از مكملها از طريق يک سري فشارهاي ساختاري مانند ،عدم تعادل ،ممكن است
نتیجه يک موقعیت تعادلی جديد باشد .در کنار اين رويكرد ،مدلهاي نظامهاي نوآوري بهعنوان مهمترين جريان در ادبیات
رويكردهاي تكاملی قرار میگیرند .مفهوم نظامهاي نوآوري بهعنوان يكی از زمینههاي پژوهشی غالب در ادبیات مطالعات
نوآوري 6از اواخر دهه  1980با انتشار اولین مراجع مطرح گرديد .اين رويكرد بر پايه تئوري اقتصاد تكاملی به تبیین شرايط
محیطی و درونی الزم براي توسعه نوآوري با نگرشی سیستمی میپردازد .نظامهاي نوآوري در سطوح مختلف ملی ،منطقهاي،
فناورانه ،بخشی ،و اخیرا هم در سطوح بنگاهی و بینالمللی براي مقاصد مختلف تحلیلی مورد استفاده قرار میگیرند [.]1
 -1-1-3-4مقايسه رويكردهاي سيستمي نوآوري
کلیه مدلها و رويكردهاي اشاره شده در اين قسمت را میتوان از ابعاد مختلف با هم مقايسه نمود .اين مقايسه نشاندهنده
خوببودن و يا بدبودن يک ابزار در حالت کلی نبوده و تنها به بیان ويژگیهاي اين مدلها از ابعاد مختلف میپردازد .بر اساس
اين ويژگی ،متناسبترين ابزار براي تحلیل توسعه فناوري راهبردي انتخاب میگردد (جدول .)5-1
جدول ( :)5-1مقايسه ويژگيهاي رويكردهاي سيستمي نوآوري
1- Strategic niche management
2- Transition management
3- Multi actor
4- Agency
5- Evolutionary
6- Innovation studies
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رويكرد چندسطحی

مديريت راهبردي گوشهها

مديريت گذار

بلوکهاي توسعه

نظامهاي نوآوري

سطح تحلیل

گذارهاي فناورانه بلندمدت،
کارکردهاي اجتماعی (مانند
حملونقل)

شبكههاي نوآوري ،يک
کاربرد خاص فناوري

گذارهاي
فناورانه
بلندمدت

سطح صنعت

سطوح ملی،
منطقهاي ،فناورانه و
بخشی

نوع سیستم

پويا

پويا

پويا

پويا

پويا

هدف تحلیل

تحلیل فرايند گذار شامل
نوآوريهاي مختلف در
سطح کالن

تحلیل چگونگی تشكیل
گوشهها و چگونگی
محافظت از نوآوري در
گوشههايی مجزا از سطح
رژيم

نقش گوشهها
در ايجاد تغییر
و گذار
فناورانه

تحلیل ساختاري با
بررسی روابط بین
فشارهاي ساختاري
و نوآوريهاي
ايجادشده

تبیین شرايط
محیطی الزم براي
توسعه نوآوري

عامل
نوآوري

پويايی پديدآمده از تعامل
سطوح رژيم گوشه و دورنما

فناوريهاي نو و
چیدمانهاي جديد
اجتماعی اقتصادي

سطح گوشه و
کنشگران

فشار ساختاري،
کارآفرينان

کنشگران ،نهادها،
روابط و شبكهها

نظام نوآوري فناورانه 1بهعنوان رويكرد تكاملی و رويكرد چند سطحی ،2مديريت گذار ،3مديريت راهبردي گوشهها 4بهعنوان
رويكردهاي شبه تكاملی براي بررسی در اين بخش انتخاب شدهاند .از خروجی تحلیلی حاصل از اين رويكردها میتوان در
طراحی اجزاي جهتگیريهاي پشتیبان استفاده نمود.
در ادامه به بررسی اين رويكردها بهطور مبسوط پرداخته میشود .اولین اين رويكردها ،نظامهاي نوآوري فناورانه هستند .قبل
از توضیح اين رويكرد ،الزم است تا به تبیین جايگاه آن در میان ساير رويكردهاي نظامهاي نوآوري پرداخته شود [.]1

 -1-1-4نظامهاي نوآوري
نظام هاي نوآوري شامل کلیه عوامل اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی ،سازمانی ،نهادي و ساير عوامل اثرگذار بر توسعه ،انتشار و
بهرهبرداري از نوآوري میگردد .هر نظام نوآوري از سه جز اصلی مولفهها (کنشگران ،نهادها و فناوريها) ،روابط (مواصالت
میان مولفهها) ،و شناسهها (توانايی اجزا در ايجاد شايستگی فناورانه-اقتصادي) تشكیل شده است [.]11
مفهوم نظامهاي نوآوري را میتوان يكی از زمینههاي پژوهشی غالب در ادبیات مطالعات نوآوري 5به حساب آورد .تمرکز
اصلی مطالعات نوآوري ،بیان رشد فناورانه در اقتصاد است .اما مطالعات نوآوري در شكل امروزي خود و مفهوم نظامهاي نوآوري
1- Technological innovation systems
)2- Multi-levels perspective (MLP
)3- Transition management (TM
4- Strategic niche management
5- Innovation studies
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را بايد بهطور قطع تحت تاثیر کارهاي شومپیتر و ساير تحقیقات خارج از جريان اصلی اقتصاد مانند اقتصاد نهادگرا ،1اقتصاد
توسعه 2و اقتصاد نئوشومپترين 3دانست.
بهطورکلی ،چهار رويكرد تحلیل اقتصادي نزديک به نظامهاي نوآوري وجود دارد .اقتصاد نئوکالسیک که بهعنوان رايجترين
مكتب ،بر انتخاب میان گزينههاي اقتصادي مشخص و تعريفشده (بعضا همراه با ريسک) توسط کنشگران خردگرا 4پرداخته
و کانون تحلیل را در تخصیص منابع محدود به کنشگران قرار میدهد .در طرف ديگر ،رويكرد مديريت نوآوري با تمرکز
تحلیل بر نوآوري ،به انتخاب میان گزينههاي پروژههاي تحقیق و توسعه کنشگران خردگرا میپردازند .در کنار اين دو رويكرد،
اقتصاد اتريشی مانند اقتصاد نئوکالسیک بر تخصیص منابع محدود تمرکز داشته ،ولی برخالف آن بازار را وسیلهي ايجاد فرايند
يادگیري پوياي کنشگران میداند .رويكرد نظامهاي نوآوري نیز مانند مكتب اتريشی بر يادگیري تاکید داشته و نیز همانند
مديريت نوآوري ،نوآوري را محور تحلیل خود قرار میدهد (جدول .)6-1
جدول ( :)6-1چهار ديدگاه مختلف در تحليلهاي اقتصادي
تخصیص منابع
انتخاب خردگرا
يادگیري

مكتب اقتصاد

نئوکالسیک5

مكتب اقتصاد

اتريشی7

نوآوري
مديريت

نوآوري6

نظامهاي نوآوري

يک نظام نوآوري را میتوان از ابعاد مختلف مرزبندي نموده و بر اين اساس ،مدلهايی براي اهداف تحلیلی متفاوت پديد
آورد .بر طبق  Edquestمرزهاي اين سیستم میتواند در چهار بعد جغرافیايی ،فناورانه و گروه محصول و فعالیت تعريف گردد.
بر اين اساس ،چهار مدل نظام نوآوري ملی ،نظام نوآوري منطقهاي ،نظام نوآوري بخشی و نظام نوآوري فناورانه مطرح
می گردد .با استفاده از رويكرد سیستمی ،از سه ديدگاه مختلف تحلیل بر اساس عوامل (جعبه سفید) ،تحلیل بر اساس خروجی
(جعبه سیاه) و تحلیل بر اساس گذار سیستمی ،میتوان به مطالعه نظامهاي نوآوري پرداخت .در تحلیل بر اساس عوامل که

1- Institutional Economics
2- Development Economics
3- Evolutionary Economics
4- Rational agent
5- Neoclassical economics
6- Management of innovation
7- Austrian economics
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تحلیل ساختاري نام میگیرد ،به شناخت اجزاي اصلی درون مرزهاي سیستم پرداخته میشود .در رويكرد تحلیل بر اساس
خروجی که تحلیل کارکردي نامگذاري میشود ،مجموعه فعالیتهايی که اجزاي سیستم به انجام میرسانند و موجب ايجاد
پويايی میگردند ،هدف مطالعه قرار میگیرد .درنهايت ،تحلیل گذار نیز تكامل و تغییرات سیستم در طول زمان را مورد مطالعه
قرار میدهد .مقايسه رويكردهاي مختلف نظام نوآوري از اين سه منظر بههمراه ابعاد ديگر ،در جدول ( )1-7مورد بررسی قرار
گرفته است ].[1
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جدول ( :)7-1مقايسه رويكردهاي نظامهاي نوآوري

پايهگذار/سال

نظام نوآوري ملی

نظام نوآوري منطقهاي

نظام نوآوري بخشی

نظام نوآوري فناورانه

فريمن (1987و  ،)1988الندول ( ،)1988و
نلسون ()1993

ساکسیان ( ،)1994کوک ()1997

برسچی و مالربا ()1997

کارلسون و اتانكويچ ()1991

مرزهاي جغرافیايی-ملی

مرزهاي جغرافیايی-منطقه

بخش و زيربخش (گروههاي محصول و
بخشهاي محصول)

فناوري به معناي يک حوزه دانشی ،محصول و
مجموعهاي از محصوالت مرتبط به هم و با
هدف برآوردن کارکردي خاص

مقايسه عملكرد نوآورانه کشورها-تحلیل نقش
پیشرفتهاي فناورانه در رشد اقتصادي؛
سیاستها و راهبردهاي اقتصادي اجتماعی
براي بارورکردن نوآوري در يک کشور

تعیین عملكرد اقتصادي يک منطقه؛ سیاستگذاري
توسعه نوآوري منطقهاي

تحلیل تفاوت نوآوري در بخشهاي
مختلف؛ تعیین سیاستها و راهبردهاي
توسعه صنايع

ارزيابی روند توسعه يک نوآوري فناورانه از نگاه
ساختار و کارکرد؛ شناسايی موانع و محرکهاي
توسعه؛ سیاستگذاري توسعه فناوري

مدلهاي رشد اقتصادي نئوکالسیک-
مدلهاي خطی و تعاملی نوآوري -مدل
الماسی پورتر

حوزههاي صنعتی

اقتصاد صنعتی (ساختار-هدايت-عملكرد،
رويكرد هزينههاي تراکنش ،مدلهاي
نظريه بازيهاي همكاريهاي راهبردي ،و
مطالعات اقتصادسنجی صنعتی) ،رويكرد
استفاده از مطالعات موردي و مطالعات
نوآوري و نوعشناسیهاي تجربی

بلوکهاي شايستگی؛ نظامهاي بسیط فناورانه

سطح تمرکز (مرز سیستم)

هدف تحلیل

رويكردهاي مشابه

قطبهاي فناورانه
محیطهاي نوآور
ناحیههاي يادگیرنده

شناخت ساختاري

شناخت کارکردي

سطح محدود :کنشگران و روابط متعامل با
نوآوري بهطور مستقیم

چهار مولفه بنگاهها ،نهادها ،زيرساختهاي دانشی
و سیاستگذاري نوآوري

دانش ،فرايندهاي يادگیري و فناوريها،
کنشگران و شبكهها ،قواعد ،تقاضا

کنشگران ،نهادها ،فناوريها ،روابط و شبكهها

سطح گسترده :تمام اجزاي اجتماعی ،فرهنگی،
و سیاسی موجود در محیط کالن کشور
تعريف زيرکارکردهاي مختلف در قالب سه

تقسیمبندي عوامل پويايی داخلی به سه دسته

پويايی توسط دو فرايند تنوع به منظور

هفت کارکرد خلق دانش ،انتشار دانش،
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نظام نوآوري ملی
کارکرد اصلی تولید ،انتشار و استفاده از نوآوري

نظام نوآوري منطقهاي
يادگیري تعاملی ،اشتراک دانش ،مجاورت و
نهادينگی

نظام نوآوري بخشی
ايجاد ناهمگنی (ورود عوامل جديد ،تحقیق
و توسعه و نوآوري) و انتخاب بهمنظور
کاستن از ناهمگنی (انتخاب بازار و انتخاب
غیربازار)

شكلگیري نهادها و بنگاهها در کشور و نیز
ايجاد يكپارچگی میان اجزا موجود

توسعه شبكههاي میان بنگاهها در يک منطقه

چرخه عمر صنعت و نیز تحلیل تكامل
بلندمدت صنايع Shumpeter

تكامل سیستم براساس مدل توالی نوآوري،
مرکب از چهار موتور نوآوري (موتور محرک علم
و فناوري ،موتور کارآفرينی ،موتور شكلدهی به
سیستم ،موتور بازار)

خوشههاي منطقهاي بهعنوان يكی از عوامل
اثرگذار مهم در فرايند نوآوري

وابسته بودن عوامل اثرگذار بر نوآوري به
بخش

تاکید بر نقش شايستگی اقتصادي ،بهمعنی
توانايی در توسعه و بهرهبرداري از فرصتهاي
جديد کسبوکار ،در ايجاد نوآوري فناورانه؛ تاکید
بر پويايی سیستم و چگونگی شكلگیري سیستم

تاکید بر نوآوري و پیشرفتهاي فناورانه
بهعنوان عامل اثرگذار در رشد اقتصادي
کشورها

نظام نوآوري فناورانه
فعالیتهاي کارآفرينی ،جهتدهی به جستجو،
تامین منابع ،شكلدهی بازار و مشروعیتبخشی؛
تاکید بر مفهوم تكانه و حلقههاي علی تجمعی
در ايجاد پويايی
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 -1-1-4-1نظامهاي فناورانه نوآوري
نظامهاي نوآوري فناورانه 1به تحلیل گذار از منظر تغییرات نهادي ،سازمانی ،اقتصادي ،سیاسی و فنی پیرامون ظهور
فناوريهاي جديد می پردازد .اين رويكرد بر پايه نظر کارلسون و استنكويتز درباره نوآوري شكل گرفته است که مهمترين
محرکهاي خلق ،انتشار و بهرهبرداري از نوآوريهاي فناورانه را در تعامالت نظاممند کنشگران ،تحت زيرساختهاي نهادي
میداند .اين برداشت از گسترش نوآوري فناورانه با الهام از تئوري بلوکهاي توسعه 2و نیز در ارتباط با رويكردهاي نظام ملی
نوآوري 3و نظام بخشی نوآوري 4است.
از زمان توسعه اولیه اين رويكرد در سال  ،1991تغییرات مختلف و بهبودهاي متفاوتی در مفهوم و ابزارهاي عملیاتی آن
صورت پذيرفته است .تمرکز بر فناوريهاي مشخص 5به جاي تمرکز بر فناوريهاي عمومی و گسترده ،6تاکید بر وقوع
نوآوريهاي بنیادين بهعنوان محرک گذارهاي اجتماعی-فنی بهجاي تاکید بر نوآوري فناورانه بهعنوان ابزاري در ايجاد رشد
اقتصادي ،و توجه به فناوريهاي نوظهور (و غالبا پايدار) بهجاي توجه به ساير انواع فناوري ،نمونههايی از تغییرات و
همگرايیهايی صورت گرفته در اين حوزه است .عالوه بر اينها ،شناسايی مجموعه فرايندهاي الزم براي توسعه نوآوري تحت
عنوان کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه ،شناسايی مجموعه مكانیزمهاي اثرگذار بر شكلگیري نظام نوآوري فناورانه در قالب
موانع و محرکهاي توسعه ،ارائه تحلیلهاي ساختاري در قالب نقش کنشگران ،نهادها و شبكهها در شكلگیري نوآوري،
گسترش مفهوم شكستهاي بازار و با ارائه تعريفی جديد تحت عنوان شكستهاي سیستمی ،7برقراري ارتباط و ايجاد سازگاري
میان رويكردهاي مختلف گذار (مانند رويكرد  TISو  )MLPو ارائه رويكردهايی براي راهبري شكلگیري نظام نوآوري
فناورانه ،نمونههايی از بهبودهاي صورت پذيرفته در رويكرد نظامهاي نوآوري 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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بهکار بردن رويكرد سیستمی در مطالعه تغییرات فناورانه ،بستري براي درک توسعه فناوري را فراهم مینمايد .نظامهاي
نوآوري با تمرکز خاص بر فناوري ،نمونهاي از اين رويكردهاي سیستمی هستند که در ادبیات از آنها تحت عنوان نظام نوآوري
فناورانه 1ياد میگردد .بر اين اساس ،کارلسون و استنكويتز اين مفهوم را بهصورت زير تعريف میکنند:
شبكهاي پويا از عوامل که در يک حوزه اقتصادي/صنعتی خاص با هم در تعامل بوده ،تحت مجموعهاي از زيرساختهاي
نهادها قرار داشته ،و در فرايند خلق ،انتشار و بهرهبرداري از دانش دخیل هستند.
نقطه شروع تحلیل در نظامهاي نوآوري فناورانه مرزهاي جغرافیايی و يا يک صنعت خاص نبوده ،بلكه اين رويكرد تمرکز بر
فناوري را هدف مطالعه قرار میدهد .با اين حال ،يک نظام نوآوري فناورانه میتواند در عین تمرکز بر يک فناوري ،گسترهاي از
مرزهاي جغرافیايی و بخشهاي مختلف را در برگیرد .هدف تحلیلهاي نظام نوآوري فناورانه ارزيابی روند توسعه يک نوآوري
فناورانه از نگاه ساختار و فرايندهايی است که به پشتیبانی و يا ممانعت از آن میپردازد .در تعريف نظام نوآوري فناورانه ،فناوري
هم بهمعناي مواد ،سختافزارها و نرمافزارهايی است که به شكل مستقیم در فرايند توسعه بهکار میروند ،و هم بهشكل دانشی
است که چه به شكل عمومی و يا نهفته در محصول وجود دارد ].[12
نظام نوآوري فناورانه علیرغم دارا بودن ويژگیهاي مشترک با ساير رويكردهاي نظام نوآوري ،داراي دو ويژگی متمايزکننده
از آنهاست:
تاکید بر نقش شايستگی اقتصادي ،بهمعنی توانايی در توسعه و بهرهبرداري از فرصتهاي جديد کسبوکار در ايجاد نوآوري
فناورانه .بر اين اساس ،بهرهبرداري و ترکیب دانشهاي موجود جز جدايیناپذير نوآوري فناورانه میباشد .در حقیقت بر خالف
ساير رويكردها که تفكري کالن از نوآوري داشتند ،اين ويژگی بر اهمیت نیروهاي کارآفرين بهعنوان منابع نوآوري تاکید دارد.
تاکید جدي بر پويايی سیستم و تمرکز بر نقش کارآفرينان در اين رويكرد ،زمینه را براي بررسی روند شكلگیري اين
سیستم در طول زمان آماده کرده تا از اين طريق روند پويايی درنظر گرفته شود.
در بكارگیري نظام نوآوري فناورانه ،درنظرگیري چهار فرض اساسی ضروري است:

سیستم (نه تکتک اجزا) بهعنوان واحد تحلیل قرار میگیرد .اين فرض در ساير مدلهاي نظام نوآوري نیز مشابه است.
سیستم ماهیتی پويا دارد .بنابراين درنظر گرفتن بازخوردها براي بررسی روند شكلگیري اين سیستمها ضروري میباشد.
 -1اين اصطالح توسط محققین مختلف بهگونههاي متفاوت بهکار گرفته شده است .کارلسون و استنكويتز اصطالح سیستمهاي تكنولوژيكی را بكار
بردهاند و محققان سوئدي نیز واژه نظام نوآوري تكنولوژي محور را برگزيدهاند.
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فرصتهاي فناورانه عمال نامحدود هستند .بنابراين الزم است تا تمرکز بیشتري در شناسايی ،جذب و بهرهبرداري از
فرصتهاي فناورانه صورت پذيرد .بهعبارت ديگر ،باالبردن توانايی جذب اهمیت بیشتري از توانايی تولید فناوري جديد دارد.
هر بازيگر در چارچوب خردپذيري محدود 1عمل میکند .بهعبارت ديگر ،بازيگران اين نظام خردپذير هستند ،اما با
محدوديتهايی از جنس توانايیها و اطالعات روبهرو هستند.
در کنار رويكرد نظام نوآوري فناورانه ،مفهوم بلوکهاي شايستگی 2قرار میگیرد .بلوکهاي شايستگی از جانب طرف تقاضا
(محصول يا بازار) و به عنوان مجموع زيرساختهاي الزم براي ساخت ،انتخاب ،تشخیصدادن ،انتشار و بهرهبرداري از ايدههاي
جديد در خوشههايی از بنگاهها تعريف میگردد .نمونهاي از تحلیل با اين رويكرد را میتوان در بلوک شايستگی براي نظام
سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزاي تشكیلدهنده نظامهاي نوآوري فناوري مختلف محصوالت و فناوريهاي
الزم بخش سالمت را تامین میکنند ،بهتصوير کشیده شده است.
با معرفی نظام نوآوري فناورانه توسط کارلسون و استنكويتز ،مطالعات گستردهاي با تمرکز بر ويژگی پويايی اين رويكرد
بهانجام رسیده و مفاهیمی مانند حجم بحرانی ،3تكانه 4و حلقههاي علی تجمعی 5مطرح گرديد .بهمنظور شناخت کافی از اين
مفاهیم ،در ادامه الزم است تا دو حوزه اساسی نظامهاي نوآوري فناورانه ،شناخت کارکردي و حلقههاي علی تجمعی تبیین
گردد ].[1
 -1-1-4-2شناخت کارکردي نظام نوآوري
نظامهاي نوآوري فناورانه را میتوان بهعنوان رويكردي براي تحلیل تغییرات فناورانه بهکار برد .از آنجايی که تنها با تحلیل
ساختاري نظامهاي فنی-اجتماعی نمیتوان تمام جوانب تغییرات فناورانه را درنظر گرفت ،اين رويكرد میبايست فراهمآورنده
چارچوبی براي تحلیل کارکردي 6نظامهاي فنی-اجتماعی باشد .دنبالکردن فرايندهاي نوآوري و يا به تعبیري ديگر ،توسعه،

1- Bounded rationality
2- Competemnce block
3- Critical mass
4- Momentum
5- Cumulative causation
 -6کارکردها عوامل فرايندي مؤثر بر توسعه فناوري محسوب میشوند.
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انتشار و بهکارگیري نوآوريها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی نظامهاي نوآوري قلمداد میکند .براي مطالعه میزان تحقق
فرايندهاي اصلی سیستم ،محققان کارکردهاي مختلفی را در سطح اول سیستم (زيرکارکرد) شناسايی کردهاند.1
اخیرا جاکوبسون و برگک نیز دستهبندي پااليش شدهاي از کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه ارائه دادهاند .با مرور بخش
عمدهاي از مقاالتی که به دستهبندي کارکردها پرداختهاند ،هفت کارکرد اصلی مورد شناسايی قرار میگیرند .مجموعه
کارکردهاي ذکرشده بههمراه شاخصهايی براي سنجش سطح برآوردهشدن اين کارکردها در جدول ( )1-8ارائه شده است ].[1
جدول ( :)8-1کارکردهاي پيشنهادي وشاخصهاي آنها
شاخص

توصيف

کارکرد

فعالیتهاي
کارآفرينی

تعداد و کیفیت پروژههاي انجامشده با هدف
شامل ترجمه دانش فنی موجود در زمینه يک فناوري خاص به
زبان موقعیتهاي کاري جديد و انجام پروژههاي عملیاتی و يا تجاريسازي ،حجم سرمايهگذاريهاي خطرپذير
انجام شده ،تعداد نمايشگاههاي فناوري
انجام فعالیتهايی با هدف اثبات مفیدبودن فناوري نوظهور در
برگزارشده ،تعداد پروژههاي نمايشی انجامشده
محیط تجاري است .

خلق دانش

دربرگیرنده فعالیتهاي يادگیري است که بهطور عمده بر
دانش فنی فناوري و بهمیزان کمتر ،بر بازار ،شبكهها و
مصرفکنندههاي آن تمرکز دارد .اين فرايند يادگیري ،به
اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .يادگیري کتابخانهاي و
يادگیري در حین انجام کار از انواع مهم اين دسته از فعالیتها
هستند.

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده ،تعداد حق
اختراعات ثبت شده بهصورت بینالمللی در
زمینه فناوري ،تعداد مطالعات علمی و فنی
صورت گرفته از فناوري ،تعداد گزارشهاي
تولیدشده در رابطه با مطالعه بازار ،تعداد مطالعات
امكانسنجی انجام شده

انتشار دانش

دربرگیرنده فعالیتهايی است با هدف پراکندهسازي 2و
بهاشتراکگذاري 3دانش و اطالعات انجام میشوند .بنابراين،
مهمترين نقش کارکرد انتشار دانش ،ايجاد يادگیري تعاملی
است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبكههايی از بازيگران
از پیشنیازهاي اين کارکرد بهشمار میرود.

تعداد کنفرانسها و کارگاههاي برگزارشده در
رابطه با فناوري ،تعداد و اندازه شبكههاي
متشكل از بازيگران موجود در نظام فناورانه،
میزان جابهجايی نیروهاي تحصیلکرده
دانشگاهی با محوريت فناوري

جهتدهی به
سیستم

اشاره به فعالیتهايی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و
جهتدهی به فعالیتهاي بازيگران موجود در نظام فناوري
میگردد .همچنین ،رفع مشكالت موجود در کارکردهاي ديگر
نظام نیز میتواند در قالب اين کارکرد انجام شود.

تعداد و اثربخشی قوانین مربوط به فناوري،
استانداردهاي تدوين شده ،میزان شكلگیري
انتظاراتی درباره آينده فناوري

شكلگیري بازار

شامل فعالیتهايی (مانند حمايتهاي مالی از کاربرد فناوري
نوظهور) است که با ارائه امتیازاتی منجر به ايجاد تقاضا براي
فناوري میگردد.

تعداد و حجم  ،niche markesتعداد و تنوع
کاربران موجود براي فناوري ،تعداد و تنوع
نهادهاي تنظیمشده براي شكلدهی به بازار،

 -1هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعريف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر سیستم تعريف
شده است.
2.Dissemination
3.Sharing
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کارکرد

شاخص

توصيف

تأمین منابع

شامل تخصیص سرمايههاي مالی ،انسانی ،مكمل و مواد
موردنیاز براي توسعه فناوري است .همچنین ،گسترش
زيرساختهاي عمومی موردنیاز پیشرفت فناوري ،مانند
سیستمهاي آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمره
اين کارکرد قرار میگیرد.

حجم کمکهاي بالعوض دولتی (يارانه) و
سرمايهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی،
میزان دسترسی به نیروي انسانی فنی ،میزان
دسترسی به مواد اولیه ،میزان توسعه
زيرساختهاي موردنیاز فناوري و محصوالت و
خدمات مكمل

مشروعیتبخشی

دربرگیرندهي تمامی فعالیتها با هدف غلبه بر مخالفت
بازيگران ذينفع در فناوريهاي کنونی از طريق تشويق
صاحبان قدرت به ايجاد آرايش جديدي از قواعد و مقررات
مربوط به نظام نوآوري فناورانه است.

میزان همگرائی نهادهاي موجود و نظام نوآوري
فناورانه در حال توسعه ،میزان مشروعیت
سرمايهگذاري در توسعه فناوري و محصوالت
مربوط به آن ،میزان رايزنیهاي سیاسی بین
گروههاي درگیر براي حمايت از فناوري ،میزان
حمايت از فناوري در رسانهها

میزان عدم قطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان
و يا سرمايهگذاران ،مرحله بلوغ (دوره عمر) بازار

همانطور که اشاره شد ،نظامهاي نوآوري تكنولوژيک را میتوان بهعنوان رويكردي براي تحلیل تغییرات تكنولوژيک بهکار
برد .دنبالکردن فرايندهاي نوآوري و يا بهتعبیري ديگر ،توسعه ،انتشار و به کارگیري نوآوريها در عمل را بهعنوان کارکرد
اصلی نظامهاي نوآوري قلمداد میکند .براي مطالعه میزان تحقق کارکرد اصلی سیستم ،محققان کارکردهاي مختلفی را در
سطح اول سیستم شناسايی کردهاند .1بنابراين میتوان به کارکردهاي سیستم بهعنوان زيرکارکردهاي کارکرد اصلی آن
نگريست .اين کارکردها عوامل فرايندي مؤثر بر توسعه تكنولوژي محسوب میشوند .همچنین ،کارکردهاي سیستم برايندي از
فعالیتهاي رخداده در آن میباشند .يعنی با دستهبندي فعالیتهاي متجانس میتوان کارکردهاي نظام را شناسايی کرد .ارائه
دستهبنديهاي مختلف از کارکردها نیز بهعلت وجود دستهبنديهاي مختلف از فعالیتهاي سیستم است.
هفت کارکرد فعالیتهاي کارآفرينی ،خلق دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم ،تامین منابع موردنیاز ،شكلدهی به
بازار و مشروعیتبخشی کارکردهاي اصلی يک نظام نوآوري است .براي اينكه بتوان به شناسايی موانع و محرکهاي موجود در
انجام فعالیت در هر کارکرد پرداخت ،الزم است تا در ابتدا شاخصهايی براي هر کارکرد استخراج نمود .بر اساس اين
شاخصها ،در فاز بعدي پرسشهايی (با محوريت قراردادن هر شاخص و زيرکارکرد) طراحی میگردد و انجام مصاحبه پیرامون
 -1هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعريف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر سیستم تعريف
شده است.
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مجموعه پرسشهاي هرکارکرد ،استخراج کلیه موانع و محرکها در تمام ابعاد آن کارکرد را نتیجه میدهد .براي اين منظور ،در
زيرکارکردهاي نظام نوآوري بههمراه شاخصهاي مشخصکننده آنها ارائه شده است.
الف) فعاليتهاي کارآفريني
کارآفرينان ،در کانون توسعه هر فناوري قرار میگیرند .نقش کارآفرينان ،ترجمه دانش فنی موجود در زمینه يک فناوري
خاص به زبان موقعیتهاي کاري جديد و انجام پروژههاي عملیاتی است .همچنین ،فعالیتهاي کارآفرينی شامل پروژههايی با
هدف اثبات مفیدبودن فناوري نوظهور در محیط تجاري است .بنابراين ،هدف فعالیتهاي کارآفرينی ،انتفاعی است .درحقیقت،
کارکرد فعالیتهاي کارآفرينی نقطه جدايش نظام تكنولوژيكی نوآوري از يک سیستم تحقیق و توسعه است .مثالهايی از
فعالیتهاي مربوط به اين کارکرد ،ساخت نمونههاي اولیه از فناوري با هدف فروش يا نمايش آن و برگزاري نمايشگاههاي
تخصصی از آن است .کارکرد فعالیتهاي کارآفرينی را میتوان در بخش خصوصی و از طريق شرکتهاي انتفاعی و نیز از
طريق بازيگران موجود در بخش دولتی تحقق بخشید .بنابراين ،بسته به نیاز فناوري و توانايی بازيگران میتوان از قابلیتهاي
هر دو بخش بهره برد .شرکتهاي انتفاعی دخیل در تحقق اين کارکرد را میتوان به دو گروه تقسیم کرد .گروه اول،
شرکتکنندههاي جديدي هستند که از فرصت ايجادشده ،بهعنوان چشماندازي در تسخیر بازار جديد بهره میبرند .دسته دوم،
شرکتهاي موجودند که در استراتژي خود ،استفاده از مزاياي فناوريهاي جديد را هدف قرار دادهاند.
بنابراين ،اين کارکرد دربرگیرنده ايجاد شرايط سرمايهگذاري مناسب در زمینه کارآفرينی و نیز میزان ظهور سازمانهاي
کارآفرين در محیطی رقابتی است .رخدادهاي نشانگر تحقق اين کارکرد در يک فناوري خاص عبارتند از:
 سرمايهگذاري خطرپذير صورتپذيرفته در فناوري
 ورود شرکتهاي نوآور داخلی در اين زمینه
 ارائه محصوالت و خدمات جديد در زمینه فناوري
 ظهور شرکتهاي نوپا در زمینه فناوري
 انجام پروژههايی با هدف تجاريسازي فناوري
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ب) خلق دانش
کارکرد خلق دانش دربرگیرنده فعالیتهاي يادگیري است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوري و بهمیزان کمتر ،بر بازار،
شبكهها و مصرفکنندههاي آن تمرکز دارد .اين فرايند يادگیري ،میتواند به اقسام گوناگونی باشد .يادگیري کتابخانهاي و
يادگیري درحین انجام کار از انواع مهم اين دسته از فعالیتها هستند .کارکرد خلق دانش را بايد بهعنوان پیشنیازي ضروري
براي توسعه فناوري درنظر گرفت .در بستر توسعه فناورانه ،افزايش نرخ خروجی در تولید دانش ،میتواند منجر به پديداري
گزينههاي فناورانه و کاربردي بیشتري از فناوري در نظام نوآوري تكنولوژيک شود .فعالیتهاي توسعه دانش میتوانند منبع
داخلی يا خارجی داشته باشند .به بیان بهتر میتوان گفت که توسعه دانش ،میتواند توسط فعالیتهايی بهصورت درونزا و يا
انتقال فناوري انجام پذيرد .نمونه فعالیتهايی که در اين کارکرد میتوان نام برد ،در زير آورده شدهاند:
پروژههاي تحقیق و توسعه انجامشده با هدف توسعه دانش در زمینههاي ساخت و طراحی توسط سازمانهاي مختلف (در
بخشهاي صنعت ،دانشگاه و دولت) شامل:
 مطالعات کتابخانهاي
 طرحهاي پايلوت
 توسعه نمونههاي اولیه ()Prototype
 انتقال فناوري
 مهندسی معكوس
 سرمايهگذاريهاي مشترک با هدف توسعه دانش
اين پروژهها میتوانند توسط پتنتهاي ثبتشده (حق اختراعات) ،مقاالت و کتابهاي منتشرشده و گزارشهاي تدوين شده،
بررسی عملكرد سازمانهاي تحقیقاتی فعال (خصوصی يا عمومی) در زمینه فناوري و نیز محصوالت تولید شده شناسايی شوند.
ج) انتشار دانش
اين کارکرد دربرگیرنده فعالیتهايی است که با هدف تسهیم (پراکندهسازي و بهاشتراکگذاري) دانش و اطالعات انجام
میشوند .بنابراين ،مهمترين نقش کارکرد انتشار دانش ،ايجاد يادگیري تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر،
شبكههايی از بازيگران از پیشنیازهاي اين کارکرد بهشمار میرود .مهمترين نقش يک شبكه ،آسانسازي تبادل اطالعات در
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بین بازيگران است .کارکرد انتشار دانش ،شامل اين تعامالت موجود میان بازيگران است .فعالیتهاي مربوط به انتشار دانش،
توسط دامنه گستردهاي از بازيگران انجام میشود .در وضعیت مطلوب ،سیاستگذاران با توسعهدهندگان فناوري (صنعتگران)
رابطه برقرار میکنند و توسعهدهندگان فناوري نیز با پژوهشگران حوزه فناوري ،مرتبط میباشند .از طريق اين تعامالت ،فهم
مشترکی از موضوع توسعه فناوري در بین بازيگران مختلف ايجاد میگردد .اين فهم مشترک منجر به افزايش سازگاري ساختار
موجود با فناوري نوظهور و بالعكس میشود .موارد زير را میتوان نمونههايی از رخدادهاي مربوط به اين کارکرد دانست:
 استفاده از رسانههاي جمعی براي انتشار مطالب پیرامون فناوري شامل اطالعات فنی و غیرفنی (مانند بازار)
 فراهمآوري بسترهاي الزم براي اطالعرسانی در رابطه با دانستههاي موجود (بدانیم که چه میدانیم) مانند
فراهمآوري پايگاههاي اطالعاتی يكپارچه
 میزان فعالیت شبكههاي دانشی موجود
 برگزاري کنفرانسها ،کارگاههاي آموزشی
 پیمانها و توافقنامههاي بین بازيگران با هدف تبادل دانش
د) جهتدهي به سيستم
بهعلت محدود بودن منابع در دسترس ،میبايست از میان گزينههاي مختلف فناورانه موجود دست به انتخاب زد .بدون
انجام اين کار ،نیاز و انتظارات بازيگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنه وسیعی از گزينهها پراکنده شده و به
هدر میرود .براي جلوگیري از هدررفتن منابع ،کارکرد جهتدهی به جستجو در روند توسعه فناورانه تعريف میگردد.
کارکرد جهتدهی به جستجو ،اشاره به فعالیتهايی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهاي
بازيگران موجود در نظام فناوري میگردد .بنابراين ،بدون وجود اين کارکرد ،تمام منابع موجود به هدر رفته و تمام گزينههاي
توسعه ،ناموفق باقی میماند .همچنین ،رفع مشكالت موجود در کارکردهاي ديگر نظام نیز میتواند در قالب اين کارکرد انجام
شود .اين کارکرد میتواند توسط بازيگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند.
نمونههايی از رخدادهاي موثر بر تحقق اين کارکرد ،بهشرح زير است:
 هدفگذاريهاي انجامشده در زمینه فناوري
 استانداردهاي تدوين شده در زمینه مطالعات و جهتدهیهاي مناسب
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 قوانین وضعشده در زمینه فناوري (تسهیلگر ،تنظیمگر ،سیاستها)
 حرکتهاي جمعی از سوي تعدادي از بازيگران درنتیجه شكلگیري برخی انتظارات و يا هنجارها
 نگاههاي مثبت و يا منفی ايجادشده در رابطه با سیستم يا بخشی از آن
ه) شكلدهي به بازار
نیابد انتظار داشت که فناوريهاي نوظهور ،توانايی رقابت با فناوريهاي موجود را داشته باشند .بنابراين ،نیاز به ايجاد
محیطی با هدف افزايش رقابتپذيري فناوري نوظهور احساس میشود .کارکرد شكلگیري بازار ،شامل فعالیتهايی (مانند
حمايتهاي مالی از کاربرد فناوري نوظهور) است که با ارائه امتیازاتی منجر به ايجاد تقاضا براي فناوري میگردد .با فعالیتهاي
مختلفی میتوان به تحقق اين کارکرد کمک کرد:
 ايجاد مزيت رقابتی بوسیله سیاستهاي مالیاتی بر فناوري و صنايع رقیب
 کاهش هزينههاي مصرف فناوري
 وضع آيیننامهها و قواعد تنظیمکننده بازار در مورد فناوري
 معافیتهاي مالیاتی بر فناوري
 اعطاي تسهیالت درصورت استفاده از فناوري
 تعیین حداقلی از سهم استفاده از فناوري
 اقدامات انجامشده براي بازاريابی محصوالت تولیدشده از فناوري
و) بسيج منابع
دسترسی به منابع موردنیاز ،از ضرورتهاي توسعه نظامهاي نوآوري است .کارکرد تامین منابع ،به تخصیص سرمايههاي
مالی ،انسانی ،مكمل و مواد موردنیاز براي توسعه فناوري میپردازد .فعالیتهاي مربوط به اين کارکرد شامل انواع
سرمايهگذاريها و يارانههاي تعلق گرفته به عوامل مختلف توسعه است .همچنین ،گسترش زيرساختهاي عمومی موردنیاز
پیشرفت فناوري ،مانند سیستمهاي آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمره اين کارکرد قرار میگیرد.
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اين کارکرد میتواند توسط دولت ،صنعت و يا هر بازيگر موثر ديگري در توسعه فناوري ،برآورده گردد .با افزايش سطح بلوغ
فناوري نوظهور ،انتظار میرود سهم بخش خصوصی در تامین منابع موردنیاز نیز بیشتر گردد .نمونهاي از فعالیتهاي مربوط به
اين کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمکهاي بالعوض دولتی (يارانه) براي گسترش و نشر فناوري يا انجام فعالیت کارآفرينی
 سرمايهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
 توسعه زيرساختهاي موردنیاز فناوري
 تالشهاي انجامگرفته براي تامین مواد و قطعات موردنیاز
 تالشهاي انجامگرفته براي آموزش نیروهاي انسانی (علمی و مهارتی)
ز) مشروعيت بخشي
ظهور يک فناوري جديد اغلب با مخالفت بازيگران ذينفع در فناوريهاي کنونی همراه میشود .بنابراين ،میبايست بازيگران
فناوري نوظهور ،بر اين لختی غلبه نمايند .اين امر ،از طريق تشويق صاحبان قدرت به ايجاد آرايش جديدي از قواعد و مقررات
مربوط به نظام نوآوري فناورانه صورت میپذيرد .کارکرد حمايت از سوي نهادهاي پشتیبان ،شامل البیهاي سیاسی و
رايزنیهايی است که بین گروه ذينفعان فناوري صورت میپذيرد .اين کارکرد ،بهمیزان زيادي با کارکرد جهتدهی فرايندهاي
تحقیقاتی شباهت دارد .بزرگترين تفاوت بین آنها اين است که در کارکرد حمايت از سوي نهادهاي پشتیبان ،قواعد موجود در
نظام تكنولوژيكی نوآوري تغییر نمیکنند .اين کارکرد تنها به متقاعدسازي نهادهاي پشتیبان میپردازد .پس از اين مرحله
رسمیتبخشیدن به فناوري از طريق وضع قواعد جديد ،توسط نهادهاي پشتیبان صورت میپذيرد .فعالیت وضع قوانینی در
حمايت از فناوري نیز مربوط به کارکردهاي ديگر (مانند جهتدهی فرايندهاي تحقیقاتی و تامین منابع) است.
با وجود برآوردهشدن اين کارکرد توسط بخش خصوصی و عمومی ،بازيگران بخش خصوصی مانند سازمانهاي غیر دولتی
( )NGOو يا صنايع حامی فناوري نقش پررنگتري را ايفا میکنند .توجه شود که در تمام فعالیتهاي اين کارکرد ،گروهی از
بازيگران ،گروهی ديگر از بازيگران با قدرت اجرايی را به استفاده از فناوري نوظهور ترغیب میکنند .نمونهاي از رخدادهاي موثر
در تحقق اين کارکرد ،موارد زير است:
 رايزنیهاي سیاسی بین گروههاي درگیر براي حمايت از فناوري
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 اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان فناوري در بخشهاي مختلف دولت و صنعت (شامل NGOها)
 شكلگیري شبكههايی با هدف افزايش قدرت سیاسی بازيگران
 حمايتهاي انجامشده از فناوري از سوي تصمیمگیران ].[1
بر اساس شاخصها و تعاريف ارائهشده از هر يک از کارکردهاي هفتگانه ،میتوان ديد کاملی از تمام ابعاد يک کارکرد
بهدست آورد .بر اساس اين ديد کامل ،سواالت مطرحشده در فاز دو از جامعیت برخوردار میگردند .کلیه زيرکارکردها را میتوان
در قالب زير بهنمايش گذاشت:
جدول ( :)9-1خالصه کليه زيرکارکردها
عامل

زيرعامل

فعالیتهاي
کارآفرينانه

ايجاد
فرصتهاي
جديد

شاخصهاي کيفي

شاخصهاي کمّي
تعداد پروژههاي انجامشده با هدف تجاريسازي
تعداد شرکتهاي ثبتشده در زمینه فناوري
ورود شرکتهاي موجود به عرصه فناوري
حجم سرمايهگذاريهاي خطرپذير انجامشده

نمايش
فرصتهاي
جديد
توسعه دانش

فنی

برگزاري نمايشگاه تكنولوژي
انجام پروژههاي نمايشی
تعداد مقاالت  ISIمنتشرشده در زمینه تكنولوژي
تعداد حق اختراعات ثبتشده بهصورت بینالمللی در زمینه تكنولوژي
تعداد سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه تكنولوژي
اندازه سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه تكنولوژي
تعداد مطالعات علمی و فنی صورتگرفته از تكنولوژي
تعداد توسعه و ايجاد نمونههاي آزمايشی و اولیه از تكنولوژي
()Prototype

غیرفنی

تعداد گزارشهاي تولیدشده در رابطه با مطالعه بازار
تعداد مطالعات امكانسنجی انجام شده

انتشار دانش

فنی

تعداد فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترک صورتپذيرفته
میان واحدهاي مختلف (با هدف تسهیم دانش)
تعداد کنفرانسها و کارگاههاي برگزارشده در رابطه با فناوري
تعداد شبكههاي متشكل از بازيگران موجود در نظام تكنولوژيک
اندازه شبكههاي متشكل از بازيگران موجود در نظام تكنولوژيک
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شاخصهاي کمّي

میزان جابهجايی نیروهاي تحصیلکرده
دانشگاهی با محوريت تكنولوژي
تعداد گزارشهاي منتشرشده در رابطه با مطالعه بازار

غیرفنی

تعداد مطالعات امكانسنجی منتشر شده
جهتدهی به
سیستم

رسمی (وضع
نهادها)
غیررسمی
(شكلگیري
انتظارات)

قانونگذاري در رابطه با تكنولوژي
استانداردهاي تدوين شده
وضع چشماندازهاي جديد براي توسعه
تكنولوژي و يا موارد ديگر که بر
تكنولوژي اثرگذارند
شكلگیري محرکهايی براي توسعه
تكنولوژي يا نوع خاصی از آن (مانند
ارزانشدن قیمت منابع مصرفی
تكنولوژي)
شفافسازي تقاضاي کاربران اصلی
رشد تكنولوژي در کشورهاي ديگر
ايجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار بر
سیستم (مانند تغییرات آب و هوايی)
شكلگیري انتظاراتی درباره آينده
تكنولوژي
شفافسازي پتانسیل بازار

شكلگیري
بازار

میزان عدمقطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و يا سرمايهگذاران
شناسايی مرحله بلوغ (دوره عمر) بازار
تعداد و تنوع کاربران موجود براي تكنولوژي
تعداد و تنوع نهادهاي تنظیمشده براي شكلدهی به بازار

بسیج منابع

کمکهاي بالعوض دولتی (يارانه)

مالی

سرمايهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
انسانی

دردسترسبودن نیروي انسانی فنی در
رابطه با تكنولوژي موردنظر

مواد

تأمین مواد اولیه مورد نیاز براي توسعه
تكنولوژي از خارج از کشور

دارايی هاي

توسعه زيرساختهاي موردنیاز تكنولوژي
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شاخصهاي کمّي

میزان همگرايی نهادهاي موجود و نظام
نوآوري تكنولوژيک در حال توسعه
میزان مشروعیت سرمايهگذاري در
توسعه تكنولوژي و محصوالت مربوط به
آن
رايزنیهاي سیاسی بین گروههاي درگیر
براي حمايت از تكنولوژي
اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان تكنولوژي
در بخشهاي مختلف دولت و صنعت

 -1-2ارائه سياستهايي سيستمي براي مشكالت شناسايي شده
مشكالت سیستمی که بهطور دقیق شناسايی شدهاند ،بهراحتی میتوانند با اهداف ابزارهاي سیستمی همراستا شوند و
بهوسیله يک توصیه سیاسی با هدف پشتیبانی توسعه کل نظام ،دنبال شوند .در ادامه ابتدا ابزار سیستمی مشكالت ساختاري و
سپس ابزار سیستمی متناسب با مشكالت محیطی تبیین میشوند.

 -1-2-1ارائه اهداف ابزارهاي سيستمي و ابزارهاي سيستمي متناسب با مشكالت
سيستمي
مشكالت سیستمی شناسايیشده و اهداف مرتبط ابزارهاي سیستمی در جدول ( )1-10بهطور خالصه آمده است.
بهمنظور برآوردهنمودن اهداف ابزارهاي سیستمی ،يک مجموعه از ابزارهاي سیاستی قبال در ادبیات معرفی شدهاند که يک
مرور کلی بر آنها در جدول ( )1-11آمده است .اين ابزارها در ايجاد يک ابزار سیستمی براي نظام نوآوري تحت بررسی نقش
حمايتی ايفا میکنند .انتخاب آنها نه تنها به مشكالت شناسايی شده ،وابسته است بلكه به تعامالت متقابل ابزارها ،شرايط
اقتصادي و سیاسی -اجتماعی محیط اطراف فناوري ،اثرات ديگر نظامهاي رقیب نیز وابسته است .آنها میبايست به طريقی
انتخاب شوند که اثربخشی ،تقويت متقابل و کنش منظم خود را حفظ نمايند .يک ابزار سیستمی يک مجموعه يكپارچه و
منسجم از ابزارهايی است که براي يک نظام نوآوري خاص طراحی شده است و هدف آن ايجاد فرصتها و شرايطی براي
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شكلگیري نظام است( .البته از طريق تحت تاثیر قراردادن عناصر و ارتباطات داخلی نظام که در غیر اين صورت بهطور
خودبهخودي ظهور نخواهد کرد).
جدول ( :)10-1اهداف ابزارهاي سيستمي متناسب با مشكالت سيستمي ارائه شده
مشكل
سیستمی

نوع مشكل
سیستمی

هدف ابزار سیستمی

مشكالت
بازيگران

وجود؟

تحريک و سازماندهی مشارکت بازيگران متنوع (NGOها ،شرکت ها ،دولت و )...

توانايی؟

ايجاد فضا براي توسعه توانايیهاي بازيگران (بهعنوان مثال از طريق يادگیري و آزمايش)

وجود؟

تحريک به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازيگران (بهعنوان مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد
اجماع)

شدت؟

ممانعتکردن از گرههايی که يا بیشتر از حد قوي هستند و تقويت گرههاي ضعیف

وجود؟

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

توانايی؟

جلوگیريکردن از اينكه نهادها خیلی ضعیف يا خیلی قوي باشند

وجود؟

تحريک ايجاد زيرساختهاي فیزيكی ،مالی و دانشی.

کیفیت؟

تضمین اينكه کیفیت زير ساختها مناسب است.

مشكالت
تعامالت
مشكالت
نهادي
مشكالت
زيرساختی

انتظار میرود که کاربرد يک ابزار سیستمی خوب طراحیشده در توسعه نظام و دستیابی به نرخهاي باالتر نوآوري آشكار
شود .به شكل تحلیلی ،اين حقیقت میبايست در تقويت کارکردهايی که قبال ضعیف بوده يا اصال وجود نداشتهاند ،مشاهده
گردد [.]1
جدول ( :)11-1ابزارهاي سياستي انفرادي بالقوه براي رسيدن به اهداف ابزارهاي سيستمي
هدف ابزارهاي سیستمی

مثالهايی از ابزارهاي سیستمی براي رسیدن به اهداف تبیین شده

تحريک و سازماندهی مشارکت بازيگران متنوع
(NGOها ،شرکتها ،دولت و )...

خوشهها؛ شكلهاي جديدي از مشارکت بین شرکتهاي عمومی و خصوصی؛ تكنیکهاي
تعاملی مشارکت ذينفعان؛ بحثهاي عمومی؛ کارگاههاي علمی؛ نشستهاي
موضوعی؛کارزارهاي گذار؛ سرمايهگذاري خطرپذير؛ سرمايههاي ريسكی

ايجاد فضا براي توسعه توانايیهاي بازيگران (به
عنوان مثال از طريق يادگیري و آزمايش)

گفتمان بیان؛پسبینی؛ آيندهنگاري؛رهنگاشت؛ طوفان مغزي؛ برنامههاي آموزشی؛بسترهاي
دانشی فناوري؛ توسعه سناريو؛ کارگاههاي آموزشی؛آزمايشگاههاي سیاستگذاري؛ پروژههاي
پايلوت.
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مثالهايی از ابزارهاي سیستمی براي رسیدن به اهداف تبیین شده
برنامههاي تحقیقاتی تعاونی ،کنفرانس توسعه اجماع؛کمک هاي مالی و برنامههاي تعاونی ،ابزار
واسطهاي (پلزدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگی)؛ همكاري و طرحهاي تحرک؛روشهاي
ارزشگذاري سیاست ،بحث تسهیل در تصمیمگیري ،مراکز ترويج علمی؛ انتقال فنآوري.

ممانعت از گرههايی که بیش از حد قوي هستند و
تقويت گرههاي ضعیف

تهیه به موقع (راهبردي ،عمومی R&D ،دوستانه)؛ مراکز نمايشی براي فناوري؛ مديريت
استراتژيک آشیانهها؛ ابزارهاي سیاسی (جوايز و افتخارات براي نوآوري و شكوفايی نوآوري)؛
وام /تضمین /مشوقهاي مالیاتی براي پروژههاي نوآورانه و يا براي کاربرد جديد تكنولوژي؛
جوايز؛ ارزيابی سازنده فناوري؛ارتقاء برنامههاي فنآوري ،بحث ،گفتمان ،سرمايهگذاري خطرپذير،
سرمايه ريسكی.

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

اقدامات ايجاد آگاهی ،کمپینهاي آموزش و اطالعات ،بحثهاي عمومی ،البی ،برچسبهاي
داوطلبانه ،موافقتنامههاي داوطلبانه

جلوگیري از اينكه نهادها خیلی ضعیف يا خیلی
قوي باشند

آيیننامهها (عمومی ،خصوصی) ،محدوديت تعهدات ،هنجارهاي (محصول ،کاربر)،
موافقتنامهها ،قوانین حق ثبت اختراع ،استاندارد ،مالیات ،حقوق ،اصول ،مكانیزم عدم رعايت
دستورالعملها

تحريک ايجاد زيرساختهاي فیزيكی ،مالی و
دانشی

کمکهاي مالی کالسیک  ،R&Dمالیات ،وام ،طرح ،بودجه (نهادي ،سرمايهگذاري ،ضمانت،
 ،)R&Dيارانه ،آزمايشگاههاي تحقیقاتی عمومی

تضمین اينكه کیفیت زير ساختها مناسب است

آيندهنگاري؛ روند مطالعات؛ نقشهراه؛ تعیین معیار هوشمند؛ تجزيه و تحلیل ( SWOTنقاط
قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدات)؛ بخش و مطالعات بخشی و خوشهاي؛ تجزيه و تحلیل
مشكل /نیازها /سهامداران /راه حل؛ سیستمهاي اطالعاتی (مديريت برنامه يا نظارت پروژه)؛
شیوههاي ارزشگذاري وابزار نظرسنجی کاربر؛ پايگاه دادهها؛ خدمات مشاورهاي؛ برنامههاي
کاربردي سفارشی ساختهشده از گروه سیستمهاي پشتیبانی تصمیمگیري؛ تكنیکهاي مديريت
دانش؛ ارزيابی فناوري؛ مكانیسمهاي انتقال دانش؛ ابزارهاي اطالعاتی سیاست (نظارت بر
سیاستها و ابزار ارزيابی ،تجزيه و تحلیل سیستم)؛ رده؛ نمودار روند

بايد توجه داشت در اين متدولوژي تا کنون مشكالت سیستمی شناسايی شده است .جداول باال مشكالت سیستمی را به
تفكیک و ابزارهاي سیاستی را بهطور کلی و بدون تفكیک کارکردها نشان میدهد .به دلیل اينكه مشكالت سیستمی به تفكیک
کارکردها شناسايی شده است ،ابزارهاي سیستمی و پیشنهادهاي سیاستیاي که مرتبط با مشكالت سیستمی هر کارکرد است
نیز در جدول ( )1-12تبیین میشود .با اين وجود بايد توجه داشت بسته به حوزه فناوري مورد مطالعه ممكن است پیشنهادهاي
سیاستی جزيی تر و يا ترکیبی از ابزارهاي سیاستی نیز استفاده شود .در پايان وقتی در مورد يک فناوري خاص ابزارهاي سیاستی
بهطور مشخص بیان شد ،میتوان آنرا در جدول جمعبندي مرحله قبل اضافه کرد [.]1
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جدول ( :)12-1ارائه پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي براي مشكالت سيستمي شناساييشده به تفكيك هر

کارکرد

کارکرد
چهار دسته مشكالت
سیستمی ساختاري

هدف ابزارهاي سیستمی

پیشنهادهاي سیاستی و ابزارهاي سیستمی

وجود

تحريک و سازماندهی مشارکت
بازيگران متنوع

شكلهاي جديدي از مشارکت بین شرکتهاي عمومی و خصوصی ايجاد
شود؛ تكنیکهاي تعاملی مشارکت ذينفعان بهوجود آيد؛ به سرمايهگذاري
خطرپذير بها داده شود؛ استفاده از خوشهبندي فناوري براي تحريک ورود
کارآفرينان؛ برگزاري بحثهاي عمومی و کارگاههاي علمی و نشستهاي
موضوعی به منظور تحريک کارآفرينان؛ ايجاد کارزارهاي گذار بهوسیله ايجاد
يک شبكه از بازيگران قوي داخلی و خارجی براي مشخصکردن مشكالت،
توسعه چشماندازها ،راههاي رسیدن به آنها ،تنظیم اهداف و سیر زمانی براي
اتفاق افتادن گذار که منجر به ورود کارآفرينان میشود

توانايی

ايجاد فضا براي توسعه توانايیهاي
بازيگران (بهعنوان مثال از طريق
يادگیري و آزمايش)

با استفاده از ابزارهاي زير میتوان فضا را براي توسعهي بازيگران کارآفرينی
فراهم کرد :طوفان مغزي ،برنامههاي آموزشی ،بسترهاي دانشی فناوري،
کارگاههاي آموزشی ،پروژههاي پايلوت

وجود

تحريک به وقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین بازيگران (بهعنوان مثال
مديريت وجوه مشترک و ايجاد
اجماع)

ايجاد برنامههاي تحقیقاتی تعاونی؛ برگزاري کنفرانس توسعه اجماع؛ استفاده
از ابزار واسطهاي (پلزدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگی)؛ بهوجودآوردن
همكاري و طرحهاي تحرک؛ بررسی بهترين روش انتقال فنآوري براي ايجاد
تعامل بین کارآفرينان

مشكالت
بازيگران

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

با استفاده از ابزار زير میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
اقدامات ايجاد آگاهی ،کمپینهاي آموزش و اطالعات ،بحثهاي عمومی،
البی ،موافقتنامههاي داوطلبانه

جلوگیريکردن از اينكه نهادها خیلی
ضعیف يا خیلی قوي باشند.

با استفاده از ابزار زير میتوان نهادهاي ضعیف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري موردنظر کاست :آيیننامهها
(عمومی ،خصوصی) ،محدوديت تعهدات ،هنجارها (محصول ،کاربر)،

کارآفرينی

شدت

ممانعتکردن از گره هايی که يا
بیشتر از حد قوي هستند و تقويت
گرههاي ضعیف

تهیه بهموقع احتیاجات (راهبردي ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت بین
کارافرينان را افزايش میدهد؛ ايجاد مراکز نمايشی که باعث تقويت گرههاي
ضعیف میشود؛ با استفاده از مديريت استراتژيک آشیانهها میتوان با گرههاي
قوي رژيم مقابله کرد و گرههاي ضعیف موجود در اشیانه را تقويت کرد؛
استفاده از ابزارهاي سیاستی (جوايز و افتخارات براي نوآوري و شكوفايی
نوآوري) میتواند باعث تقويت گرههاي ضعیف شود؛ وام /تضمین/
مشوقهاي مالیاتی براي پروژههاي نوآورانه و يا براي کاربرد جديد تكنولوژي
باعث تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ ارزيابی سازنده فناوري باعث تقويت
گرههاي ضعیف میشود؛ با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت بین بازيگران
اين حوزه افزايش میيابد؛ بحث و گفتمان نیز باعث تقويت گرههاي بین
کارآفرينان میشود؛ ايجاد سرمايهگذاري خطرپذير باعث تقويت تعامالت بین
کارآفرينان میشود.

مشكالت
تعامالت

مشكالت
قوانین
کیفیت
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پیشنهادهاي سیاستی و ابزارهاي سیستمی
موافقتنامهها ،قوانین حق ثبت اختراع ،استاندارد ،مالیات ،حقوق ،اصول،
مكانیزم عدم رعايت دستورالعملها

مشكالت
زيرساختها

وجود

تحريک ايجاد زيرساختهاي
فیزيكی ،مالی و دانشی.

براي تحريک ايجاد زير ساختهاي مربوط به کارآفرينی میتوان از همه
ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اينكه کیفیت زير ساختها
مناسب است.

براي تضمین کیفیت زير ساختهاي مربوط به کارآفرينی میتوان از همه
ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحريک و سازماندهی مشارکت
بازيگران متنوع

بهوجودآوردن شكلهاي جديدي از مشارکت بین شرکتهاي عمومی و
خصوصی و پروژههاي دانشگاهی؛ فراهمآوردن بستري براي گرويدن
دانشجويان و اساتید به گروه ذينفعان در حوزه مربوطه؛ تشويق دانشگاهها
براي برگزاري کارگاههاي علمی و نشستهاي موضوعی؛ تشويق دانشگاهها
و پژوهشگاهها براي تبیین کارزارهاي گذار

توانايی

ايجاد فضا براي توسعه توانايیهاي
بازيگران (بهعنوان مثال از طريق
يادگیري و آزمايش)

با استفاده از ابزارهاي زير میتوان فضا را براي توسعه بازيگران توسعه دانش
فراهم کرد :گفتمان بیان ،طوفان مغزي ،برنامههاي آموزشی ،بسترهاي
دانشی فناوري ،کارگاههاي آموزشی

وجود

تحريک به وقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین بازيگران (بهعنوان مثال
مديريت وجوه مشترک و ايجاد
اجماع)

ايجاد برنامههاي تحقیقاتی تعاونی؛ برگزاري کنفرانس توسعه اجماع؛
بهوجودآوردن برنامههاي تعاونی؛ استفاده از ابزار واسطهاي (پلزدن) (مراکز
برتريها ،مراکز شايستگی) براي ايجاد تعامل بین دانشگاهها و تعامل بین
صنعت و دانشگاه؛ بررسی بهترين روش انتقال فنآوري و اجراي آن در حوزه
فناوري مورد مطالعه براي ايجاد تعامل بین بازيگران توسعه دانش

توسعه دانش

مشكالت
بازيگران

شدت

ممانعتکردن از گرههايی که بیش
از حد قوي هستند و تقويت گرههاي
ضعیف

تهیه بهموقع احتیاجات (راهبردي ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت بین
بازيگران توسعه دانش را افزايش میدهد؛ ايجاد مراکز نمايشی که باعث
تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ با استفاده از مديريت استراتژيک آشیانهها
میتوان با گرههاي قوي رژيم مقابله کرد و گرههاي ضعیف موجود در اشیانه
را تقويت کرد؛ استفاده از ابزارهاي سیاستی (جوايز و افتخارات براي نوآوري و
شكوفايی نوآوري) میتواند باعث تقويت گرههاي ضعیف براي توسعهدانش
شود؛ ارزيابی سازنده فناوري باعث تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ با ارتقاء
برنامههاي فنآوري تعامالت بین بازيگران اين حوزه افزايش میيابد؛ بحث و
گفتمان نیز باعث تقويت گرههاي بین بازيگران توسعه دانش میشود.

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

با استفاده از ابزار زير میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
اقدامات ايجاد آگاهی ،کمپینهاي آموزش و اطالعات ،بحثهاي عمومی،
البی ،موافقتنامههاي داوطلبانه

جلوگیري کردن از اينكه نهادها
خیلی ضعیف يا خیلی قوي باشند

با استفاده از ابزار زير میتوان نهادهاي ضعیف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري موردنظر کاست :آيیننامهها
(عمومی ،خصوصی) ،محدوديت تعهدات ،هنجارها (محصول ،کاربر)،
موافقتنامهها ،قوانین حق ثبت اختراع ،استاندارد ،مالیات ،حقوق ،اصول،

مشكالت
تعامالت

مشكالت
قوانین
کیفیت
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پیشنهادهاي سیاستی و ابزارهاي سیستمی
مكانیزم عدم رعايت دستورالعملها

مشكالت
زيرساختها

وجود

تحريک ايجاد زيرساختهاي
فیزيكی ،مالی و دانشی.

براي تحريک ايجاد زير ساختهاي مربوط به توسعه دانش میتوان از همه
ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اينكه کیفیت زير ساختها
مناسب است.

براي تضمین کیفیت زير ساختهاي مربوط به توسعه دانش میتوان از
همهي ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحريک و سازماندهی مشارکت
بازيگران متنوع

بهوجودآوردن شكلهاي جديدي از مشارکت بین شرکتهاي عمومی و
خصوصی با بانکها و سازمانهاي تامین منابع مالی؛ ايجاد تكنیکهاي
تعاملی مشارکت ذينفعان و سازمانهاي تامین منابع مالی؛ برگزاري بحثهاي
عمومی و کارگاههاي علمی براي تربیت نیروي انسانی ،برپايی نشستهاي
موضوعی براي نحوه تامین منابع مالی و انسانی

توانايی

ايجاد فضا براي توسعه توانايیهاي
بازيگران (بهعنوان مثال از طريق
يادگیري و آزمايش)

با استفاده از ابزارهاي زير میتوان فضا را براي توسعه بازيگران تامین و
تسهیل منابع فراهم کرد :گفتمان بیان ،پسبینی ،آيندهنگاري ،رهنگاشت،
طوفان مغزي ،آزمايشگاههاي سیاستگذاري

وجود

تحريک به وقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین بازيگران (بهعنوان مثال
مديريت وجوه مشترک و ايجاد
اجماع)

تأمین و تسهیل منابع

مشكالت
بازيگران

کمکهاي مالی و برنامههاي تعاونی به منظور تحريک متولیان تامین و
تسهیل منابع
استفاده از ابزار واسطهاي (پل زدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگی)
همكاري و طرحهاي تحرک

شدت

ممانعت کردن از گرههايی که بیشتر
از حد قوي هستند و تقويت گرههاي
ضعیف

تهیه به موقع احتیاجات (راهبردي ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت بین
بازيگران تامین و تسهیل منابع را افزايش میدهد؛ ايجاد مراکز نمايشی که
باعث تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ با استفاده از مديريت استراتژيک
آشیانهها میتوان با گرههاي قوي رژيم مقابله کرد و گرههاي ضعیف موجود
در آشیانه را تقويت کرد؛ استفاده از ابزارهاي سیاستی (جوايز و افتخارات براي
نوآوري و شكوفايی نوآوري) میتواند باعث تقويت گرههاي ضعیف شود؛ وام/
تضمین /مشوقهاي مالیاتی براي پروژههاي نوآورانه و يا براي کاربرد جديد
تكنولوژي باعث تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ ارزيابی سازنده فناوري
باعث تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت
بین بازيگران اين حوزه افزايش میيابد؛ بحث و گفتمان نیز باعث تقويت
گرههاي بین تامینکنندگان منابع میشود.

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

با استفاده از ابزار زير میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
اقدامات ايجاد آگاهی ،کمپینهاي آموزش و اطالعات ،بحثهاي عمومی،
البی ،موافقتنامههاي داوطلبانه

کیفیت

جلوگیري کردن از اينكه نهادها
خیلی ضعیف يا خیلی قوي باشند

با استفاده از ابزار زير میتوان نهادهاي ضعیف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري موردنظر کاست :آيیننامهها

مشكالت
تعامالت

مشكالت
قوانین

کنفرانس توسعه اجماع
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چهار دسته مشكالت
سیستمی ساختاري

هدف ابزارهاي سیستمی
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پیشنهادهاي سیاستی و ابزارهاي سیستمی
(عمومی ،خصوصی) ،محدوديت تعهدات ،هنجارها (محصول ،کاربر)،
موافقتنامهها ،قوانین حق ثبت اختراع ،استاندارد ،مالیات ،حقوق ،اصول،
مكانیزم عدم رعايت دستورالعملها

مشكالت
زيرساختها

وجود

تحريک ايجاد زيرساختهاي
فیزيكی ،مالی و دانشی.

براي تحريک ايجاد زير ساختهاي مربوط به تامین و تسهیل منابع میتوان
از همهي ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اينكه کیفیت زير ساختها
مناسب است.

براي تضمین کیفیت زير ساختهاي مربوط به تامین و تسهیل منابع میتوان
از همهي ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحريک و سازماندهی مشارکت
بازيگران متنوع

ايجاد شكلهاي جديدي از مشارکت بین شرکتهاي عمومی و خصوصی؛
تكنیکهاي تعاملی مشارکت ذينفعان براي انتشار دانش؛ برپايی بحثهاي
عمومی و کارگاههاي علمی و نشستهاي موضوعی؛ براي تشويق متولیان
انتشار دانش

توانايی

ايجاد فضا براي توسعه توانايیهاي
بازيگران (بهعنوان مثال از طريق
يادگیري و آزمايش)

با استفاده از ابزارهاي زير میتوان فضا را براي توسعه بازيگران انتشار دانش
فراهم کرد :برنامههاي آموزشی ،بسترهاي دانشی فناوري ،کارگاههاي
آموزشی

وجود

تحريک بهوقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین بازيگران (بهعنوان مثال
مديريت وجوه مشترک و ايجاد
اجماع)

بهوجودآوردن برنامههاي تحقیقاتی تعاونی؛ برگزاري کنفرانس توسعه اجماع؛
استفاده از ابزار واسطهاي (پلزدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگی)؛ ايجاد
مراکز ترويج علمی؛ فراهمآوردن بستري مناسب براي ثبت اطاالعات مربوطه

انتشار دانش

مشكالت
بازيگران

شدت

ممانعتکردن از گرههايی که بیشتر
از حد قوي هستند و تقويت گرههاي
ضعیف

تهیه به موقع احتیاجات (راهبردي ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت بین
بازيگران انتشار دانش را افزايش میدهد؛ ايجاد مراکز نمايشی که باعث
تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ با استفاده از مديريت استراتژيک آشیانهها
میتوان با گرههاي قوي رژيم مقابله کرد و گرههاي ضعیف موجود در آشیانه
را تقويت کرد؛ استفاده از ابزارهاي سیاستی (جوايز و افتخارات براي نوآوري و
شكوفايی نوآوري) میتواند باعث تقويت گرههاي ضعیف براي انتشار دانش
شود؛ ارزيابی سازنده فناوري باعث تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ با ارتقاء
برنامههاي فنآوري تعامالت بین بازيگران اين حوزه افزايش میيابد؛ بحث و
گفتمان نیز باعث تقويت گرههاي بین بازيگران انتشار دانش میشود.

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

با استفاده از ابزار زير میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
اقدامات ايجاد آگاهی ،کمپینهاي آموزش و اطالعات ،بحثهاي عمومی،
البی ،موافقتنامههاي داوطلبانه

مشكالت
تعامالت

مشكالت
قوانین
کیفیت

جلوگیريکردن از اينكه نهادها خیلی
ضعیف يا خیلی قوي باشند

با استفاده از ابزار زير میتوان نهادهاي ضعیف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري موردنظر کاست :آيیننامهها
(عمومی ،خصوصی) ،محدوديت تعهدات ،هنجارها (محصول ،کاربر)،
موافقتنامهها ،قوانین حق ثبت اختراع ،استاندارد ،مالیات ،حقوق ،اصول،
مكانیزم عدم رعايت دستورالعملها
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چهار دسته مشكالت
سیستمی ساختاري
مشكالت
زيرساختها

هدف ابزارهاي سیستمی

پیشنهادهاي سیاستی و ابزارهاي سیستمی

وجود

تحريک ايجاد زيرساختهاي
فیزيكی ،مالی و دانشی.

براي تحريک ايجاد زير ساختهاي مربوط به انتشار دانش میتوان از همه
ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اينكه کیفیت زيرساختها
مناسب است.

براي تضمین کیفیت زيرساختهاي مربوط به انتشار دانش میتوان از همه
ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحريک و سازماندهی مشارکت
بازيگران متنوع

شكلهاي جديدي از مشارکت بین شرکتهاي عمومی و خصوصی؛
تكنیکهاي تعاملی مشارکت ذينفعان؛ برپايی بحثهاي عمومی و کارگاههاي
علمی و نشستهاي موضوعی بهمنظور تشويق متولیان جهتدهی به سیستم
و اجماع بین بازيگران اين حوزه؛ تبیین کارزارهاي گذار بهمنظور اجماع
سازمانهاي جهتدهی به سیستم

توانايی

ايجاد فضا براي توسعه توانايیهاي
بازيگران (بهعنوان مثال از طريق
يادگیري و آزمايش)

با استفاده از ابزارهاي زير میتوان فضا را براي توسعه بازيگران جهتدهی به
سیستم فراهم کرد :گفتمان بیان ،پسبینی ،آيندهنگاري ،رهنگاشت ،طوفان
مغزي ،برنامههاي آموزشی ،بسترهاي دانشی فناوري ،توسعه سناريو،
آزمايشگاههاي سیاستگذاري

وجود

تحريک بهوقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین بازيگران (بهعنوان مثال
مديريت وجوه مشترک و ايجاد
اجماع)

برگزاري کنفرانس توسعه اجماع؛ استفاده از ابزار واسطهاي (پلزدن) (مراکز
برتريها ،مراکز شايستگی)؛ فراهمآوردن همكاري و طرحهاي تحرک؛
بررسی روشهاي ارزشگذاري سیاست؛ ايجاد بستري مناسب براي تسهیل
در تصمیمگیري

مشكالت
بازيگران

جهتدهی به سیستم

ويرايش اول ،آذر 1395

شدت

ممانعتکردن از گرههايی که بیشتر
از حد قوي هستند و تقويت گرههاي
ضعیف

تهیه بهموقع احتیاجات (راهبردي ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت بین
بازيگران جهتدهی به سیستم را افزايش میدهد؛ ايجاد مراکز نمايشی که
باعث تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ با استفاده از مديريت استراتژيک
آشیانهها میتوان با گرههاي قوي رژيم مقابله کرد و گرههاي ضعیف موجود
در اشیانه را تقويت کرد؛ استفاده از ابزارهاي سیاستی (جوايز و افتخارات براي
نوآوري و شكوفايی نوآوري) میتواند باعث تقويت گرههاي ضعیف شود؛ وام/
تضمین /مشوقهاي مالیاتی براي پروژههاي نوآورانه و يا براي کاربرد جديد
تكنولوژي باعث تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ ارزيابی سازنده فناوري
باعث تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت
بین بازيگران اين حوزه افزايش میيابد؛ بحث و گفتمان نیز باعث تقويت
گرههاي بین بازيگران جهتدهی به سیستم میشود؛ ايجاد سرمايهگذاري
خطرپذير باعث تقويت تعامالت بین بازيگران جهتدهی به سیستم میشود.

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

با استفاده از ابزار زير میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
اقدامات ايجاد آگاهی ،کمپینهاي آموزش و اطالعات ،بحثهاي عمومی،
البی ،موافقتنامههاي داوطلبانه

جلوگیري کردن از اينكه نهادها
خیلی ضعیف يا خیلی قوي باشند.

با استفاده از ابزار زير میتوان نهادهاي ضعیف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري موردنظر کاست :آيیننامهها
(عمومی ،خصوصی) ،محدوديت تعهدات ،هنجارهاي (محصول ،کاربر)،

مشكالت
تعامالت

مشكالت
قوانین
کیفیت
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چهار دسته مشكالت
سیستمی ساختاري

هدف ابزارهاي سیستمی
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پیشنهادهاي سیاستی و ابزارهاي سیستمی
موافقتنامهها ،قوانین حق ثبت اختراع ،استاندارد ،مالیات ،حقوق ،اصول،
مكانیزم عدم رعايت دستورالعملها

مشكالت
زيرساختها

وجود

تحريک ايجاد زيرساختهاي
فیزيكی ،مالی و دانشی.

براي تحريک ايجاد زيرساختهاي مربوط به جهتدهی به سیستم میتوان از
همه ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اينكه کیفیت زير ساختها
مناسب است.

براي تضمین کیفیت زيرساختهاي مربوط به جهتدهی به سیستم میتوان
از همهي ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحريک و سازماندهی مشارکت
بازيگران متنوع

ايجاد شكلهاي جديدي از مشارکت بین شرکتهاي عمومی و خصوصی
بهمنظور ايجاد سازمانهاي مردمنهاد براي مشروعتبخشی؛ اجراي بحثهاي
عمومی و کارگاههاي علمی و نشستهاي موضوعی براي تهیج متولیان
مشروعیت بخشی

توانايی

ايجاد فضا براي توسعه توانايیهاي
بازيگران (بهعنوان مثال از طريق
يادگیري و آزمايش)

با استفاده از ابزارهاي زير میتوان فضا را براي توسعهي بازيگران
مشروعیتبخشی فراهم کرد :گفتمان بیان ،پسبینی ،آيندهنگاري ،رهنگاشت،
برنامههاي آموزشی ،بسترهاي دانشی فناوري ،توسعه سناريو ،کارگاههاي
آموزشی ،آزمايشگاههاي سیاستگذاري ،پروژههاي پايلوت

وجود

تحريک بهوقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین بازيگران (بهعنوان مثال
مديريت وجوه مشترک و ايجاد
اجماع)

مشروعیت بخشی

مشكالت
بازيگران

مشكالت
تعامالت
شدت

ممانعتکردن از گرههايی که بیشتر
از حد قوي هستند و تقويت گرههاي
ضعیف

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

تدوين برنامههاي تحقیقاتی تعاونی ،برگزاري کنفرانس توسعه اجماع ،استفاده
از ابزار واسطهاي (پلزدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگی) ،ايجاد مراکز
ترويج علمی
تهیه به موقع احتیاجات (راهبردي ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت بین
بازيگران مشروعیتبخشی را افزايش میدهد؛ ايجاد مراکز نمايشی که باعث
تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ با استفاده از مديريت استراتژيک آشیانهها
میتوان با گرههاي قوي رژيم مقابله کرد و گرههاي ضعیف موجود در آشیانه
را تقويت کرد؛ استفاده از ابزارهاي سیاستی (جوايز و افتخارات براي نوآوري و
شكوفايی نوآوري) میتواند باعث تقويت گرههاي ضعیف شود؛ وام /تضمین/
مشوقهاي مالیاتی براي پروژههاي نوآورانه و يا براي کاربرد جديد تكنولوژي
باعث تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ ارزيابی سازنده فناوري باعث تقويت
گرههاي ضعیف میشود؛ با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت بین بازيگران
اين حوزه افزايش میيابد؛ بحث و گفتمان نیز باعث تقويت گرههاي بین
بازيگران مشروعیتبخشی میشود
با استفاده از ابزار زير میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:

مشكالت
قوانین

اقدامات ايجاد آگاهی
کمپینهاي آموزش و اطالعات
بحثهاي عمومی
البی
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چهار دسته مشكالت
سیستمی ساختاري

هدف ابزارهاي سیستمی
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پیشنهادهاي سیاستی و ابزارهاي سیستمی
موافقتنامههاي داوطلبانه

مشكالت
زيرساختها

شكلدهی بازار

مشكالت
بازيگران

کیفیت

جلوگیري کردن از اينكه نهادها
خیلی ضعیف يا خیلی قوي باشند.

با استفاده از ابزار زير میتوان نهادهاي ضعیف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري موردنظر کاست :آيیننامهها
(عمومی ،خصوصی) ،محدوديت تعهدات ،هنجارها (محصول ،کاربر)،
موافقتنامهها ،قوانین حق ثبت اختراع ،استاندارد ،مالیات ،حقوق ،اصول،
مكانیزم عدم رعايت دستورالعملها

وجود

تحريک ايجاد زيرساختهاي
فیزيكی ،مالی و دانشی.

براي تحريک ايجاد زيرساختهاي مربوط به مشروعیتبخشی میتوان از
همه ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اينكه کیفیت زير ساختها
مناسب است.

براي تضمین کیفیت زيرساختهاي مربوط به مشروعیتبخشی میتوان از
همه ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحريک و سازماندهی مشارکت
بازيگران متنوع

بحثهاي عمومی و کارگاههاي علمی و نشستهاي موضوعی بهمنظور ايجاد
تقاضا؛ ايجاد کارزارهاي گذار براي ايجاد تقاضا بهمنظور شكلگیري بازار اولیه

توانايی

ايجاد فضا براي توسعه توانايیهاي
بازيگران (بهعنوان مثال از طريق
يادگیري و آزمايش)

با استفاده از ابزارهاي زير میتوان فضا را براي توسعه بازيگران شكلدهی به
بازار فراهم کرد :گفتمان بیان ،پسبینی ،آيندهنگاري ،رهنگاشت ،طوفان
مغزي ،برنامههاي آموزشی ،توسعه سناريو ،کارگاههاي آموزشی،
آزمايشگاههاي سیاستگذاري ،پروژههاي پايلوت

وجود

تحريک به وقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین بازيگران ( به عنوان مثال
مديريت وجوه مشترک و ايجاد
اجماع)

برگزاري کنفرانس توسعه اجماع؛ استفاده از ابزار واسطهاي (پلزدن) (مراکز
برتريها ،مراکز شايستگی)؛ فراهمآوردن بستري براي همكاري و طرحهاي
تحرک؛ ايجاد مراکز ترويج علمی؛ بررسی وجوه مختلف انتقال فنآوري به
منظور ايجاد تعامل بین بازيگران شكلدهی به بازار

شدت

ممانعتکردن از گرههايی که بیشتر
از حد قوي هستند و تقويت گرههاي
ضعیف.

تهیه بهموقع احتیاجات (راهبردي ،عمومی R&D ،دوستانه) تعامالت بین
بازيگران شكلدهی به بازار را افزايش میدهد؛ ايجاد مراکز نمايشی که باعث
تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ با استفاده از مديريت استراتژيک آشیانهها
میتوان با گرههاي قوي رژيم مقابله کرد و گرههاي ضعیف موجود در آشیانه
را تقويت کرد؛ استفاده از ابزارهاي سیاستی (جوايز و افتخارات براي نوآوري و
شكوفايی نوآوري) میتواند باعث تقويت گرههاي ضعیف شود؛ وام /تضمین/
مشوقهاي مالیاتی براي پروژههاي نوآورانه و يا براي کاربرد جديد تكنولوژي
باعث تقويت گرههاي ضعیف میشود؛ ارزيابی سازنده فناوري باعث تقويت
گرههاي ضعیف میشود؛ با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت بین بازيگران
اين حوزه افزايش میيابد؛ بحث و گفتمان نیز باعث تقويت گرههاي بین
بازيگران شكلدهی به بازار میشود؛ ايجاد سرمايهگذاري خطرپذير باعث
تقويت تعامالت بین بازيگران شكلدهی به بازار میشود

وجود

تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)

با استفاده از ابزار زير میتوان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد:
اقدامات ايجاد آگاهی ،کمپینهاي آموزش و اطالعات ،بحثهاي عمومی،
البی ،موافقتنامههاي داوطلبانه

مشكالت
تعامالت

مشكالت
قوانین
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زيرساختها

هدف ابزارهاي سیستمی
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پیشنهادهاي سیاستی و ابزارهاي سیستمی

با استفاده از ابزار زير میتوان نهادهاي ضعیف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري موردنظر کاست :آيیننامهها
جلوگیريکردن از اينكه نهادها خیلی
(عمومی ،خصوصی) ،محدوديت تعهدات ،هنجارها (محصول ،کاربر) ،قوانین
ضعیف يا خیلی قوي باشند.
حق ثبت اختراع ،استاندارد ،مالیات ،حقوق ،مكانیزم عدم رعايت دستورالعملها

وجود

تحريک ايجاد زيرساختهاي
فیزيكی ،مالی و دانشی.

براي تحريک ايجاد زيرساختهاي مربوط به شكلدهی به بازار میتوان از
همه ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اينكه کیفیت زيرساختها
مناسب است.

براي تضمین کیفیت زيرساختهاي مربوط به شكلدهی به بازار میتوان از
همه ابزارهاي جدول ( )1-11بهصورت تكی يا ترکیبی استفاده کرد.
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فصل دوم
 -2چالشهاي توسعه پايايي در شبكه برق در قالب کارکردهاي نظام نوآوري و
سياستهاي رفع آن
بهمنظور تدوين سیاستهاي کالن موردنیاز در سند توسعه پايايی در شبكه برق ايران ،چالشهاي مربوط به هر يک از ابعاد
ساختاري نظام نوآوري فناوري در هر يک از کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه شامل توسعه و انتشار دانش ،فعالیتهاي
کارآفرينی ،شكل دهی به بازار ،بسیج منابع ،مشروعیت بخشی و جهتدهی به سیستم از سوي تعدادي از متخصصان اين حوزه
شناسايی شد که در اين فصل در ابتدا خالصهاي از نظرات خبرگان بیان میشود و سپس چالشهاي توسعه پايايی در شبكه برق
در هر يک از کارکردها دستهبندي میگردد .در نهايت سیاستهاي الزم براي رفع اين چالشها تعیین میگردد.

 -2-1چالشهاي توسعه پايايي در شبكه برق
به منظور احصاء چالشهاي پیشروي توسعه پايايی در شبكه برق و تدوين اقدامات مطابق با شكل ( )2-1در ابتدا
چالشهاي پیشروي پايايی از طريق برگزاري مصاحبههايی با خبرگان بر اساس کارکردهاي هفتگانه نظام نوآوري فناوري
صورت پذيرفت سپس با توجه به اين مصاحبههاي صورتگرفته و همچنین ادبیات سیاستگذاري ،اقدامات موردنیاز جهت رفع
هر يک از اين چالشها تدوين گرديد.

شكل ( :)1-2متدولوژي تدوين اقدامات توسعه پايايي در شبكه برق
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در ادامه خالصهاي از مصاحبههاي صورتگرفته با تنی چند از متخصصان صنعتی ،دانشگاهی و سیاستگذاران مختلف ارائه
میگردد .اين متخصصین عبارتند از:
 جناب آقاي دکتر حبیب قراگوزلو
 جناب آقاي دکتر مصطفی رجبی مشهدي
 جناب آقاي دکتر محمودرضا حقیفام
 جناب آقاي دکتر محمدصادق قاضیزاده
 جناب آقاي مهندس اسعد راعی
 جناب آقاي دکتر محمود فتوحی
 جناب آقاي دکتر ابراهیم کريمی
در ادامه خالصهاي از مصاحبههاي صورت گرفته ارائه میگردد و سپس اهم چالشهاي موردنظر متخصصان فوقالذکر در
چهارچوب کارکردهاي هفتگانه نظام نوآوري فناورانه ارائه میگردد.
جدول ( :)1-2خالصه مصاحبه با جناب آقاي دکتر قراگوزلو
موتور محرک کارآفرينی

کارآفرينی

کارکردهاي
کلیدي
توسعه
دانش

سواالت براي ارزشیابی کارکرد

توضیحات

آيا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی هستند؟  -وجود مشكالت پايايی در کشور ،ازجمله قائم
آيا فعالیتهاي کارآفرينی داراي کیفیت خوبی هستند؟
به فرد بودن آن ،به اين ترتیب که با تغییرات
مديران و سیاستگذاران در اين حوزه ،تمامی
نرخ ورود کارآفرينان در اين حوزه را چگونه برآورد میکنید (آيا کارآفرينان
پروژههايی که اين افراد به دنبال آن بوده اند،
جديد وارد سیستم میشوند)؟
از بین میرود و افراد جديد کار خود را انجام
سرمايهگذاري خطرپذير که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود دارد يا
میدهند و اين نیز به خاطر عدم وجود برنامه
خیر؟
توسعه در اين زمینه است.
وضعیت دانش پايه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه
 در حال حاضر شرکتهاي مجري فعالیتهاياست؟
پايايی براي شرايط کنونی کافی است اما بايد
دانش موجود در سیستم بنیادي است يا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور
فرهنگ سازي شود تا براي  5تا  10سال
در چه سطحی قرار دارد)؟
آينده که پايايی میبايست توسعه فراوانی
آيا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و پتنت به مقدار کافی
يابد ،اضافه شوند.
موجود است؟
 نبود دادهها و اطالعات کافی و مناسب درآيا يک جايگاه بین المللی پیشرو ،برنامههاي راه اندازي و ارجاعات فراوان
به مقاله در نظام وجود دارد؟
آيا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آيا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟

خصوص مطالعات قابلیت اطمینان بهصورت
پردازششده و کمبود کارشناس مسلط به
مسائل مربوط به پايايی ،اطالعات ،نرم
افزارها از ديگر چالشها هستند.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
54
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – شناسايي چالشهای پیش رو

موتور محرک کارآفرينی

ويرايش اول ،آذر 1395

سواالت براي ارزشیابی کارکرد

توضیحات

آيا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرينی وجود دارد يا خیر؟

 در دانشگاهها مطالبی بیان میشود که خیلیجلوتر از صنعت است ،بنابراين حداقل تا 5
سال آينده کمبود دانش در اين خصوص
نداريم .اما از اين دانش در صنعت استفاده
نمیشود.

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است يا خیر؟تامین و
تسهیل
منابع

 میزان سرمايه خطرپذير چهقدر است؟ کافی است يا خیر؟ سهولت دسترسی به اين منابع را چگونه ارزيابی میکنید؟آيا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به
میزان کافی وجود دارد يا خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

کارکردهاي
حمايتی

انتشار
دانش

جهتدهی
به سیستم

مشروعیت
بخشی

آيا همكاريهاي فناورانه بین بازيگران فعال در اين زمینه اعم از خريد
فناوري ،لیسانس ،همكاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد يا خیر؟
همايش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد اين فناوري وجود دارد يا خیر؟

 تعیین شاخصهاي مناسب براي مطالعاتقابلیت اطمینان

آيا نمايشگاههاي تخصصی براي ارايه دستاوردهاي کارآفرينی وجود دارد يا  -شرکتهاي برق میبايست مطالعات پايايی را
خیر؟
جزء مطالعات روتین خود قرار دهند که براي
آن دسته از شرکتهايی که در اين زمینه
آيا يک هدف کامالً مشخص و مشترک براي نظام وجود دارد؟
ورود پیدا نكردهاند ،بايد براي آنها پروژههاي
آيا فعالیتهاي کارآفرينی در اين حوزهي فناورانه جهتدهی شده است؟
کوچک تعريف شود ،مشاورانی براي اين کار
آيا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهاي است يا خیر؟
به اين شرکتها مراجعه کنند و فرهنگسازي
آيا سیاستهاي دولت در جهت حمايت از فعالیتهاي کارآفرينی هست يا
انجام شود و پس از مدتی خودشان اين
خیر؟
مطالعات را انجام دهند.
آيا سرمايهگذاري در تكنولوژي به عنوان يک تصمیم مشروع پذيرفته شده  -تشكیل شوراي پايايی براي فرهنگسازي
است؟ (مشروعیت بخشی اتفاق افتاده است يا خیر)؟
فعالیتهاي مرتبط با پايايی در صنعت بود ،اما
آيا مقاومت زيادي در جهت تغییر وجود دارد؟ اين مقاومت از کجا نشات
میگیرد؟
آيا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟

کارکردهاي
حاشیهاي
آيا بازار اولیه شكل گرفته است؟ اندازهي آن را چقدر است؟
شكلدهی
بازار

 توسعه دانش بسیار مناسب بوده است اماارتباط بین صنعت و دانشگاه ضعیف است.
حل اين مسئله بايد در اولويت بااليی قرار
داشته باشد.

آيا اين بازار باعث جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟
آيا جذابیت بازار باعث ورود کارآفرينان جديد شده است يا خیر؟

اين شورا در اجرا ضعیف عمل کرده است.
 در برنامهريزي شبكه ،استفاده از مطالعاتقابلیت اطمینان به اندازه کافی نیست.
 دستورالعملهاي مديريتی مرتبط با پايايیکمی در کشور وجود دارد.
 براي پیگیري و نظارت بر پايايی شرکتهاهیچ متولی وجود ندارد .شوراي پايايی
فراشرکتی است و البته چندان شناخته شده
نیست.
 همچنین بايد نرمافزارهاي مطالعات پايايی باکاربري آسان و بومی داشته باشیم تا بتوان از
آنها در مطالعات مختلف و مطابق با
دستورالعملهاي بومی استفاده کرد.
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جدول ( :)2-2خالصه مصاحبه با جناب آقاي دکتر رجبي مشهدي
موتور محرک کارآفرينی

کارآفرينی

سواالت براي ارزشیابی کارکرد

آيا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی هستند؟  -درحال حاضر توسعه دانش در قابلیت اطمینان
آيا فعالیتهاي کارآفرينی داراي کیفیت خوبی هستند؟
ارجحتر است نسبت به اجراي فعالیتها ،اما
اين دو کامال الزم و ملزوم هستند.
نرخ ورود کارآفرينان در اين حوزه را چگونه برآورد میکنید (آيا کارآفرينان
جديد وارد سیستم میشوند)؟
 بايد دانش فنی و مطابق با وضعیت کشورايجاد شود و توسعه يابد.
سرمايهگذاري خطرپذير که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود دارد يا
خیر؟
وضعیت دانش پايه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه
است؟

کارکردهاي
کلیدي

دانش موجود در سیستم بنیادي است يا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور
در چه سطحی قرار دارد)؟
توسعه
دانش

آيا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و پتنت به مقدار کافی
موجود است؟
آيا يک جايگاه بین المللی پیشرو ،برنامههاي راه اندازي و ارجاعات فراوان
به مقاله در نظام وجود دارد؟
آيا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آيا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟

انتشار
دانش

جهتدهی
به سیستم

 مهمترين چالش پیش روي توسعه پايايی،مسائل اقتصادي در صنعت برق است .چراکه
منابع تامین مالی مشخص نیستند .میبايست
نظامی جامع براي تامین منابع مالی وجود
داشته باشد .واگذاري به بخش خصوصی
میتواند از منظر تامین منابع مالی و فنی در
اين زمینه مفید واقع شود.
 با توسعه متوازن شبكه تولید ،انتقال و توزيع،خیلی از محدوديتها برطرف میشود و
قابلیت اطمینان شبكه افزايش میيابد.

آيا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرينی وجود دارد يا خیر؟
 -میزان سرمايه خطرپذير چهقدر است؟ کافی است يا خیر؟

 در وضعیت فعلی قابلیت اتصال به شبكههايهمجوار وجود ندارد که درصورت رفع آن
پايايی شبكه افزايش خواهد يافت.

 سهولت دسترسی به اين منابع را چگونه ارزيابی میکنید؟آيا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به
میزان کافی وجود دارد يا خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

کارکردهاي
حمايتی

 آموزش به کارشناسان و مديران در خصوصپايايی از اهمیت بااليی برخوردار است.

 استفاده از شبكههاي هوشمند ،میتواندخاموشیها را به حداقل برساند.

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است يا خیر؟تامین و
تسهیل
منابع

توضیحات

آيا همكاريهاي فناورانه بین بازيگران فعال در اين زمینه اعم از خريد
فناوري ،لیسانس ،همكاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد يا خیر؟

 در زمینه بكارگیري مطالعات پايايیفرهنگسازي صورت نگرفته و اکثر مديران
به اين موضوع اهمیت نمیدهند.

 ازآنجايیکه رشد صنعت از اهداف اساسیکشور است ،تامین برق مطمئن داراي اهمیت
همايش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد اين فناوري وجود دارد يا خیر؟
بسیار زيادي خواهد بود و پايايی رکن اصلی
آيا نمايشگاههاي تخصصی براي ارايه دستاوردهاي کارآفرينی وجود دارد يا
رسیدن به اين مهم است.
خیر؟
 از چالشهاي پیش روي آينده اين است کهآيا يک هدف کامالً مشخص و مشترک براي نظام وجود دارد؟
آيا فعالیتهاي کارآفرينی در اين حوزهي فناورانه جهتدهی شده است؟
آيا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهاي است يا خیر؟

میبايست در توسعه معماري شبكه رويكرد
پايايی وجود داشته باشد.
 -انرژيهاي تجديدپذير با  20درصد نفوذ ،براي
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توضیحات

سواالت براي ارزشیابی کارکرد
آيا سیاستهاي دولت در جهت حمايت از فعالیتهاي کارآفرينی هست يا
خیر؟

شبكه چالش ايجاد نمیکند و عدم قطعیت
ناشی از آن قابل جبران خواهد بود.

آيا سرمايهگذاري در تكنولوژي به عنوان يک تصمیم مشروع پذيرفته شده
است؟ (مشروعیت بخشی اتفاق افتاده است يا خیر)؟

 از آنجايیکه شوراي پايايی داراي سازمان وبازوي اجرايی نیست ،نمیتواند موثر واقع
شود .در اين خصوص شرکت توانیر میتواند
متولی قابلیت اطمینان در شبكه برق باشد.

آيا مقاومت زيادي در جهت تغییر وجود دارد؟ اين مقاومت از کجا نشات
میگیرد؟
آيا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟

کارکردهاي
حاشیهاي

آيا بازار اولیه شكل گرفته است؟ اندازهي آن را چقدر است؟
شكلدهی
بازار

آيا اين بازار باعث جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟
آيا جذابیت بازار باعث ورود کارآفرينان جديد شده است يا خیر؟
جدول ( :)3-2خالصه مصاحبه با جناب آقاي دکتر حقيفام

موتور محرک کارآفرينی

کارآفرينی

کارکردهاي
کلیدي
توسعه
دانش

سواالت براي ارزشیابی کارکرد

توضیحات

آيا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی هستند؟  -در زمینه پايايی ،توسعه دانش به نسبت وجود
دارد ،اما عمق زيادي ندارد .بايد در مباحث
آيا فعالیتهاي کارآفرينی داراي کیفیت خوبی هستند؟
علمی مرتبط فراتر رفته و بايد آمادگی
نرخ ورود کارآفرينان در اين حوزه را چگونه برآورد میکنید (آيا کارآفرينان
عمیقتر و مرتبط با وضعیت کنونی کشور
جديد وارد سیستم میشوند)؟
کسب شود .داشجويان مباحث کلی و عمومی
سرمايهگذاري خطرپذير که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود دارد يا
را آموزش می بینند و در سطح ماندهاند.
خیر؟
 بهدلیل مشكالت مالی شديد صنعت برق ،اينوضعیت دانش پايه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه
صنعت تقريبا ورشكسته میباشد و بر اساس
است؟
ديدگاهی که در خصوص قابلیتاطمینان
دانش موجود در سیستم بنیادي است يا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور
وجود دارد ،احتمال اينکه بخواهد به پايايی
در چه سطحی قرار دارد)؟
توجه شود ،پايین است.
آيا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و پتنت به مقدار کافی
 تهیه بانک اطالعاتی دادههاي قابلیتموجود است؟
اطمینان ،يكی از مباحث خیلی مهم و پايهاي
آيا يک جايگاه بین المللی پیشرو ،برنامههاي راه اندازي و ارجاعات فراوان
به مقاله در نظام وجود دارد؟
آيا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آيا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟

در قابلیت اطمینان است.
 از فعالیتهاي بسیار الزم جهت توسعه پايايی،تربیت نیروهايی است که در صنعت بتوانند
قابلیت اطمینان را اجرا يا پیگیري نمايند و
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سواالت براي ارزشیابی کارکرد
آيا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرينی وجود دارد يا خیر؟
 -میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است يا خیر؟

تامین و
تسهیل
منابع

کارکردهاي
حمايتی

انتشار
دانش

جهتدهی
به سیستم

مشروعیت
بخشی

 میزان سرمايه خطرپذير چهقدر است؟ کافی است يا خیر؟ سهولت دسترسی به اين منابع را چگونه ارزيابی میکنید؟آيا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به
میزان کافی وجود دارد يا خیر؟

توضیحات
همچنین میبايست وظیفه هر بخش در
خصوص فعالیتهاي پايايی مشخص شود.
 قابلیت اطمینان بايد در راستاي طراحی،برنامهريزي و بهرهبرداري قرار گیرد و بايد
مدلهاي عملیاتی براي آنها استخراج و
پیادهسازي نمود.

 ارزش خاموشی در صنع برق ايران بسیارکیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟
متفاوت با نرخ بهاي مصرفی برق است و
آيا همكاريهاي فناورانه بین بازيگران فعال در اين زمینه اعم از خريد
بنابراين در محاسبات بايد ارزش خاموشی
فناوري ،لیسانس ،همكاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد يا خیر؟
واقعی لحاظ گردد که اين خود نیازمند
محاسبه ارزش خاموشی براي بخشچهاي
همايش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد اين فناوري وجود دارد يا خیر؟
مختلف صنعت است.
آيا نمايشگاههاي تخصصی براي ارايه دستاوردهاي کارآفرينی وجود دارد يا
 يكی از نیازهاي اساسی جهت توسعه پايايیخیر؟
تهیه و توسعه ابزارهاي محاسباتی پايايی
آيا يک هدف کامالً مشخص و مشترک براي نظام وجود دارد؟
(بومی) است.
آيا فعالیتهاي کارآفرينی در اين حوزهي فناورانه جهتدهی شده است؟
 براي پیشبرد و توسعه پايايی متولیان پايايیآيا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهاي است يا خیر؟
بايد سازمانی را تشكیل دهند و بخشهاي
آيا سیاستهاي دولت در جهت حمايت از فعالیتهاي کارآفرينی هست يا
خصوصی ،پیمانكاري و دولتی در کنار هم
خیر؟
جمع شوند.
آيا سرمايهگذاري در تكنولوژي به عنوان يک تصمیم مشروع پذيرفته شده  -در بحث دانش میبايست سبک جديد
است؟ (مشروعیت بخشی اتفاق افتاده است يا خیر)؟
آموزشی ايجاد نمود .بايد دانشگاهها ماموريت
آيا مقاومت زيادي در جهت تغییر وجود دارد؟ اين مقاومت از کجا نشات
میگیرد؟

محور شوند و آزمايشگاههاي مناسب توسط
دانشگاه به وجود بیايد.

آيا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟

 توسعه پايايی نیاز به يک سیستم اطالعاتیهماهنگ سراسري و جامع دارد.
 در قسمت امنیت سايبري نگرانیهاي زياديوجود دارد و حفاظت فیزيكی مناسبی نیز بايد
انديشیده شود.

کارکردهاي
حاشیهاي
آيا بازار اولیه شكل گرفته است؟ اندازهي آن را چقدر است؟
شكلدهی
بازار

آيا اين بازار باعث جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟
آيا جذابیت بازار باعث ورود کارآفرينان جديد شده است يا خیر؟

 شوراي پايايی بايد حضور پررنگتري داشتهباشد چراکه صنعت برق همانند يک سیستم
است و بايد کنترل و هماهنگ شود .در اين
زمینه ممكن است نیاز به تغییرات اساسی
وجود داشته باشد .ذينفعان بايد در اين شورا
حضور داشته باشند .در اين صورت
تصمیمگیري بهتر و مناسبتر اتخاذ میشود.
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کارآفرينی

کارکردهاي
کلیدي

سواالت براي ارزشیابی کارکرد

آيا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی هستند؟  -در حال حاضر و با توجه به نیازهاي فعلی به
اندازه کافی شرکتهاي مشاور و دانشبنیان
آيا فعالیتهاي کارآفرينی داراي کیفیت خوبی هستند؟
وجود دار ،و در ادامه جهت توسعه پايايی،
نرخ ورود کارآفرينان در اين حوزه را چگونه برآورد میکنید (آيا کارآفرينان
شرکتهاي جديد میتواند به صورت اقماري
جديد وارد سیستم میشوند)؟
شكل گیرد .همچنین به دلیل تشابه مساله
سرمايهگذاري خطرپذير که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود دارد يا
پايايی با برخی مسائل اقتصادي و فنی،
خیر؟
متخصصانی که بتوانند در توسعه پايايی
وضعیت دانش پايه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه
همكاري داشته باشند ،وجود دارد.
است؟
 براي توسعه پايايی در کشور نیاز به ابزارهايدانش موجود در سیستم بنیادي است يا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور
در چه سطحی قرار دارد)؟

توسعه
دانش

آيا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و پتنت به مقدار کافی
موجود است؟
آيا يک جايگاه بین المللی پیشرو ،برنامههاي راه اندازي و ارجاعات فراوان
به مقاله در نظام وجود دارد؟
آيا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آيا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
آيا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرينی وجود دارد يا خیر؟
 -میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است يا خیر؟

تامین و
تسهیل
منابع

 میزان سرمايه خطرپذير چهقدر است؟ کافی است يا خیر؟ سهولت دسترسی به اين منابع را چگونه ارزيابی میکنید؟آيا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به
میزان کافی وجود دارد يا خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

کارکردهاي
حمايتی
انتشار
دانش

جهتدهی
به سیستم

توضیحات

محاسباتی بومی است که در اين زمینه
فعالیتهاي مناسبی صورت نگرفته است و
الزم است که به اين زمینه توجه ويژه شود.
 از نظر تئوري مطالعات پايايی مشكل نداريماما چون بعضی از روشها ،فعالیتها و ابزارها
به صورت گسترده و در شبكه واقعی اجرا
نشده است ،مشكالت اجرا مشخص نیست و
ممكن است چالشهايی پیش رو باشد.
 در مسیر توسعه پايايی ،وجود زيرساختهايمناسب بسیار با اهمیت است.
 در صنعت برق کشور هنوز تفكر لزومبكارگیري پايايی شكل نگرفته است .براي
پاسخ دادن به مساله قابلیت اطمینان کار قوي
و بزرگ مطالعاتی انجام نشده است.
درصورتیکه ظرفیت انجام اين مطالعات در
کشور وجود دارد.

 يكی از کارهاي اصلی مطالعات پايايی اينآيا همكاريهاي فناورانه بین بازيگران فعال در اين زمینه اعم از خريد
است که زيرساختهاي حقوقی و نهادي
فناوري ،لیسانس ،همكاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد يا خیر؟
ايجاد شود .سازوکارهاي مربوطه تعیین شود و
همايش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد اين فناوري وجود دارد يا خیر؟
در واقع الگوي عملكردي پايايی مناسب
آيا نمايشگاههاي تخصصی براي ارايه دستاوردهاي کارآفرينی وجود دارد يا
ايجاد شود .همچنین بايد در شرکتهاي برق،
خیر؟
يک بخش ويژه براي مطالعات پايايی وجود
آيا يک هدف کامالً مشخص و مشترک براي نظام وجود دارد؟
داشته باشد.
آيا فعالیتهاي کارآفرينی در اين حوزهي فناورانه جهتدهی شده است؟  -يكی از مشكالت موجود اين است که شوراي
آيا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهاي است يا خیر؟

پايايی در جايگاه و قدرت واقعی خودش عمل
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ويرايش اول ،آذر 1395

سواالت براي ارزشیابی کارکرد
آيا سیاستهاي دولت در جهت حمايت از فعالیتهاي کارآفرينی هست يا
خیر؟

نمیکند .میبايست در اين خصوص تغییرات
مناسبی صورت گیرد.

آيا سرمايهگذاري در تكنولوژي به عنوان يک تصمیم مشروع پذيرفته شده
است؟ (مشروعیت بخشی اتفاق افتاده است يا خیر)؟

 در برخی زمانها استانداردهاي فنی اجازهخاموشی را میدهد ،اما انتظارات اجتماعی
تغییر کرده و باال رفته است و بنابراين ارزش
خاموشی میبايست به درستی محاسبه و در
محاسبات مد نظر قرار گیرد.

آيا مقاومت زيادي در جهت تغییر وجود دارد؟ اين مقاومت از کجا نشات
میگیرد؟
آيا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟

کارکردهاي
حاشیهاي

توضیحات

آيا بازار اولیه شكل گرفته است؟ اندازهي آن را چقدر است؟
شكلدهی
بازار

آيا اين بازار باعث جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟
آيا جذابیت بازار باعث ورود کارآفرينان جديد شده است يا خیر؟
جدول ( :)5-2خالصه مصاحبه با جناب آقاي مهندس راعي

موتور محرک کارآفرينی

کارآفرينی

کارکردهاي
کلیدي
توسعه
دانش

سواالت براي ارزشیابی کارکرد

توضیحات

آيا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی هستند؟  -نه در پايايی که در کل موضوعات ،براي
مشارکت بخش خصوصی قواعد و قوانین
آيا فعالیتهاي کارآفرينی داراي کیفیت خوبی هستند؟
مشخصی تعريف نشده است .سرمايهگذاري
نرخ ورود کارآفرينان در اين حوزه را چگونه برآورد میکنید (آيا کارآفرينان
بخش خصوصی و روند آن خیلی مهم است.
جديد وارد سیستم میشوند)؟
سرمايهگذاري خطرپذير که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود دارد يا  -يكی از مهمترين چالشهاي پیش روي
توسعه پايايی زيرساختها هستند .بايد ابتدا
خیر؟
زيرساختها فراهم شود تا بتوان پايايی را در
وضعیت دانش پايه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه
شبكه برق ايران توسعه داد .بنابراين تمامی
است؟
مواردي که به نوعی به زيرساخت مربوط
دانش موجود در سیستم بنیادي است يا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور
میشوند داراي اولويت باال هستند.
در چه سطحی قرار دارد)؟
 درخصوص پايايی بايد يک چارچوب و الگويآيا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و پتنت به مقدار کافی
عملكردي مناسبی تعريف شود و دولت و
موجود است؟
سیاست گذاران کالن کشور آن را بپذيرند .در
آيا يک جايگاه بین المللی پیشرو ،برنامههاي راه اندازي و ارجاعات فراوان
ادامه وظايف هر بخش مشخص شود و
به مقاله در نظام وجود دارد؟
پیگیري فعالیتهاي پايايی از طريق
بخشهاي مرتبط انجام شود.
آيا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آيا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟

 -خصوصیسازي در صنعت برق ،به جاي
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سواالت براي ارزشیابی کارکرد
آيا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرينی وجود دارد يا خیر؟
 -میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است يا خیر؟

تامین و
تسهیل
منابع

 میزان سرمايه خطرپذير چهقدر است؟ کافی است يا خیر؟ سهولت دسترسی به اين منابع را چگونه ارزيابی میکنید؟آيا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به
میزان کافی وجود دارد يا خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

کارکردهاي
حمايتی

انتشار
دانش

آيا همكاريهاي فناورانه بین بازيگران فعال در اين زمینه اعم از خريد
فناوري ،لیسانس ،همكاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد يا خیر؟
همايش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد اين فناوري وجود دارد يا خیر؟
آيا نمايشگاههاي تخصصی براي ارايه دستاوردهاي کارآفرينی وجود دارد يا
خیر؟
آيا يک هدف کامالً مشخص و مشترک براي نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

آيا فعالیتهاي کارآفرينی در اين حوزهي فناورانه جهتدهی شده است؟
آيا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهاي است يا خیر؟
آيا سیاستهاي دولت در جهت حمايت از فعالیتهاي کارآفرينی هست يا
خیر؟
آيا سرمايهگذاري در تكنولوژي به عنوان يک تصمیم مشروع پذيرفته شده
است؟ (مشروعیت بخشی اتفاق افتاده است يا خیر)؟

مشروعیت
بخشی

آيا مقاومت زيادي در جهت تغییر وجود دارد؟ اين مقاومت از کجا نشات
میگیرد؟
آيا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟

کارکردهاي
حاشیهاي

آيا بازار اولیه شكل گرفته است؟ اندازهي آن را چقدر است؟
شكلدهی
بازار

آيا اين بازار باعث جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟
آيا جذابیت بازار باعث ورود کارآفرينان جديد شده است يا خیر؟

توضیحات
مفیدبودن ،نابودکننده صنعت برق بوده است.
چراکه در اين زمینه ،سرمايهگذار جذب نشده
است و فقط يكی دو شرکت بزرگ ايجاد شده
و تنها قیمت برق زياد شده است.
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سواالت براي ارزشیابی کارکرد

توضیحات

آيا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی
هستند؟

 شرکتهاي کنونی در زمینه پايايی خیلی حرفهاينیستند و فقط نتیج نرمافزار خاصی را با عمق کم و
بدون هیچ تفسیري ارائه میکنند .در حال حاضر
تعداد شرکتها کم است اما میتواند و بايد زياد شود.

آيا فعالیتهاي کارآفرينی داراي کیفیت خوبی هستند؟
کارآفرينی

کارکردهاي
کلیدي

توسعه
دانش

نرخ ورود کارآفرينان در اين حوزه را چگونه برآورد میکنید (آيا
کارآفرينان جديد وارد سیستم میشوند)؟

 آموزشهاي تخصصی براي قابلیت اطمینان برايبخش هاي مختلف صنعت بايد انجام شود.
سرمايهگذاري خطرپذير که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود
اثرگذاران بر روي قابلیت اطمینان و نوع اثر آنها
دارد يا خیر؟
میبايست شناسايی شوند و دانش مرتبط در اختیار
وضعیت دانش پايه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن
آنها قرار گیرد .بايد يک دانش عمومی در خصوص
چگونه است؟
قابلیت اطمینان براي همه وجود داشته باشد ،و
دانش موجود در سیستم بنیادي است يا کاربردي (توانمندي فناورانه
سپس يكسري دورههاي تخصصی حین خدمت
کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
براي افراد مختلف وجود داشته باشد تا قابلیت
آيا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و پتنت به مقدار
اطمینان در صنعت برق نهادينه شود.
کافی موجود است؟
 مطالعات پايايی جزء آن دسته مطالعاتی است کهآيا يک جايگاه بین المللی پیشرو ،برنامههاي راه اندازي و ارجاعات
فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آيا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آيا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
آيا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرينی وجود دارد
يا خیر؟

تامین و
تسهیل
منابع
کارکردهاي
حمايتی

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است يا خیر؟ میزان سرمايه خطرپذير چهقدر است؟ کافی است يا خیر؟ سهولت دسترسی به اين منابع را چگونه ارزيابی میکنید؟آيا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با
فناوري به میزان کافی وجود دارد يا خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

انتشار
دانش

بصورت الزم در نظر گرفته نمیشود ،درحالیکه اثر
آن بهخصوص از نظر اقتصادي ،بسیار زياد است .در
اين رابطه مطالعات هزينه -فايده کمتر در نظر گرفته
شده است و در مطالعات قابلیت اطمینان اهمیت
اقتصادي معموال لحاظ نمیگردد.
 از بعد منابع مالی حداقل در شروع بايد سرمايهگذاريبیشتري چه از نظر انجام مطالعات و چه
پیشفرضهاي الزم (مانند بانک اطالعاتی قابلیت
اطمینان) انجام شود.
 از نظر مديريتی ،عدم شناخت نسبت به اهمیتقابلیت اطمینان سبب بیتوجهی نسبت به اين
موضوع شده است.
 متخصصان اين حوزه تعداد کمی هستند که با توجهبه پیشرفت و اهمیت قابلیت اطمینان طبیعی است.

آيا همكاريهاي فناورانه بین بازيگران فعال در اين زمینه اعم از
خريد فناوري ،لیسانس ،همكاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد  -مطالعات قابلیت اطمینان وقتی اهمیت پیدا میکند
يا خیر؟
که هدف جلب رضايت مشتريان است و از طرفی
انتظار مردم از شبكه برق باال رفته است و اهمیت
همايش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد اين فناوري وجود دارد يا
قابلیت اطمینان بیشتر شده است و بنابراين بايد به
خیر؟
سیاستهاي جلب رضايت مشتريان توجه شود.
آيا نمايشگاههاي تخصصی براي ارايه دستاوردهاي کارآفرينی وجود
دارد يا خیر؟

 -شوراي پايايی به منظور نهادينه کردن اهمیت قابلیت
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سواالت براي ارزشیابی کارکرد
آيا يک هدف کامالً مشخص و مشترک براي نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

آيا فعالیتهاي کارآفرينی در اين حوزهي فناورانه جهتدهی شده
است؟
آيا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهاي است يا خیر؟
آيا سیاستهاي دولت در جهت حمايت از فعالیتهاي کارآفرينی
هست يا خیر؟
آيا سرمايهگذاري در تكنولوژي به عنوان يک تصمیم مشروع
پذيرفته شده است؟ (مشروعیت بخشی اتفاق افتاده است يا خیر)؟

مشروعیت
بخشی

آيا مقاومت زيادي در جهت تغییر وجود دارد؟ اين مقاومت از کجا
نشات میگیرد؟
آيا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به
فعالیتهاي کارآفرينی شده است يا خیر؟

توضیحات
اطمینان در صنعت برق تشكیل شد .به دلیل اينكه
پشتوانه نداشته ،عملكرد خوبی نداشته است .در واقع
مصوبات شوراي پايايی در صنعت برق الزماالجرا
نیست.
 مهمترين مساله فنی داشتن يک بانک اطالعاتکامل و جامع در زمینه قابلیت اطمینان میباشد.
بحث دوم مساله آموزش فنی به افراد و انجام
مطالعات در اين زمینه و راه انداختن فرهنگ است.
 تولیدات پراکنده با ضريب نفوذ باال در سیستممیتواند قابلیت اطمینان را تحت تاثیر قرار دهد.
تعمیر و نگهداري میتواند بسیار موثر باشد .همچنین
مسائل مرتبط به شبكههاي هوشمند بر قابلیت
اطمینان تاثیر دارد.
 از اولويتهاي توسعه پايايی محاسبه و مقايسه هزينهخسارت برق مشترکین است.
 يكی از الزامات توسعه پاياي ،ايجاد نرم افزار بومیدر کشور است.
 مطالعات راهبردي و برنامهريزي در زمینه پايايی درکشور بهندرت انجام شده و انسجام الزم را نداشته
است.

کارکردهاي
حاشیهاي
آيا بازار اولیه شكل گرفته است؟ اندازهي آن را چقدر است؟
شكلدهی
بازار

آيا اين بازار باعث جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟
آيا جذابیت بازار باعث ورود کارآفرينان جديد شده است يا خیر؟

 متاسفانه يک بانک اطالعاتی جامع و کامل برايمطالعات قابلیت اطمینان در کشور وجود ندارد که
نیاز به ايجاد آن به شدت حس میشود.
 الزم است منابع مالی بیشتري براي بخش قابلیتاطمینان در نظر گرفته شود و فعالیتهاي بیشتري
در اين خصوص انجام شود.
 در حال حاضر نیروي نسبتاً خوبی در اين بخشتربیت شده ،و اين امكان براي شرکتها و مجموعه
وزارت نیرو و صنعت برق وجود دارد که مطالعات
قابلیت اطمینان را بتوانند انجام دهند.
 شرکت هايی که قابلیت اطمینان انجام می دهند درکشور کم است و شرکت هاي موجود نیز تخصص
کافی ندارند .اما درصورتیکه توجه به پايايی افزايش
يابد و توسعه آن در کشور صورت گیرد ،شرکتها
ايجاد خواهند شد.
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جدول ( :)7-2خالصه مصاحبه با جناب آقاي دکتر کريمي
موتور محرک کارآفرينی

سواالت براي ارزشیابی کارکرد

توضیحات

آيا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی
هستند؟
آيا فعالیتهاي کارآفرينی داراي کیفیت خوبی هستند؟
کارآفرينی

نرخ ورود کارآفرينان در اين حوزه را چگونه برآورد میکنید (آيا
کارآفرينان جديد وارد سیستم میشوند)؟
سرمايهگذاري خطرپذير که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود
دارد يا خیر؟
وضعیت دانش پايه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن
چگونه است؟

کارکردهاي
کلیدي

توسعه
دانش

دانش موجود در سیستم بنیادي است يا کاربردي (توانمندي فناورانه  -منابع مالی کشور بايد به سمت تولید بیشتر سوق پیدا
کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
کند.
آيا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و پتنت به مقدار
 در زمینه پايايی در کشور خال نیروي انسانیکافی موجود است؟
متخصص وجود دارد و بیشتر مديران حال حاضر
آيا يک جايگاه بین المللی پیشرو ،برنامههاي راه اندازي و ارجاعات
فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آيا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آيا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
آيا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرينی وجود دارد
يا خیر؟

تامین و
تسهیل
منابع
کارکردهاي
حمايتی

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است يا خیر؟ میزان سرمايه خطرپذير چهقدر است؟ کافی است يا خیر؟ سهولت دسترسی به اين منابع را چگونه ارزيابی میکنید؟آيا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با
فناوري به میزان کافی وجود دارد يا خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

انتشار
دانش

 الزم است شوراي پايايی به سمت بحثهاي تدوينخط مشی در اين حوزه و سیاستگذاري پیش برود و
نیازي نیست به فعالیتهاي کارشناسی ورود کند.

آيا همكاريهاي فناورانه بین بازيگران فعال در اين زمینه اعم از
خريد فناوري ،لیسانس ،همكاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد
يا خیر؟
همايش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد اين فناوري وجود دارد يا
خیر؟
آيا نمايشگاههاي تخصصی براي ارايه دستاوردهاي کارآفرينی وجود
دارد يا خیر؟

کشور اصال با موضوع پايايی آشنايی چندانی ندارند.
 در زمینه پايايی دانش دانشگاهها به اندازه نیاز وجوددارد و افزايش عمق اين دانش در دانشگاه نیاز
نیست و البته بايد بیشتر به سمت صنعتیشدن اين
دانش پیش رفت.
 يكی از نیازهاي الزم فعلی براي انجام مطالعاتپايايی ،داشتن مشاور در شرکتهاي برق است.
 در خصوص دستورالعملها و استانداردهاي موجود درکشور نیازمند اين هستیم که اين استانداردها
ساماندهی شوند.
 وجود منابع تجديدپذير در آينده کشور میتواند دربحث پايايی چالش بوجود بیاورد و الزم است اين
موارد ديده شود.
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سواالت براي ارزشیابی کارکرد

توضیحات

آيا يک هدف کامالً مشخص و مشترک براي نظام وجود دارد؟
جهتدهی
به سیستم

آيا فعالیتهاي کارآفرينی در اين حوزهي فناورانه جهتدهی شده
است؟
آيا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهاي است يا خیر؟
آيا سیاستهاي دولت در جهت حمايت از فعالیتهاي کارآفرينی
هست يا خیر؟
آيا سرمايهگذاري در تكنولوژي به عنوان يک تصمیم مشروع
پذيرفته شده است؟ (مشروعیت بخشی اتفاق افتاده است يا خیر)؟

مشروعیت
بخشی

آيا مقاومت زيادي در جهت تغییر وجود دارد؟ اين مقاومت از کجا
نشات میگیرد؟
آيا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به
فعالیتهاي کارآفرينی شده است يا خیر؟

کارکردهاي
حاشیهاي

آيا بازار اولیه شكل گرفته است؟ اندازهي آن را چقدر است؟
شكلدهی
بازار

آيا اين بازار باعث جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي
کارآفرينی شده است يا خیر؟
آيا جذابیت بازار باعث ورود کارآفرينان جديد شده است يا خیر؟

همانطور که در نظرات متخصصان فوقالذکر مشخص است ،چالشهاي فراوانی به منظور توسعه پايايی در شبكه برق در
حوزههاي مختلف توسعه و انتقال دانش ،کارآفرينی ،جهتدهی به سیستم ،بسیج منابع و مشروعیتبخشی وجود دارد که الزمه
توسعه پايايی در شبكه برق نگاه همهجانبه به اين چالشها و اتخاذ سیاستهايی مناسب جهت رفع اين چالشها است .در اين
زمینه چالشهاي فنی نیز در بین نظرات اين متخصصان وجود دارد که بصورت جداگانه بايد به آنها پرداخته شود.
نكتهاي که در اينجا حائز اهمیت است ،بیان چالشهايی از طرف متخصصان است که به صورت کالن در کشور وجود دارد
و به اصطالح در سند توسعه پايايی در شبكه برق از چالشهاي محیطی محسوب میشود و در اين سند نمیتوان سیاستی براي
رفع آن قرار داد.
در جدول ( )2-8با توجه به نظرات هر يک از خبرگان ،چالشهاي توسعه پايايی در شبكه برق در هر يک از کارکردهاي
هفتگانه نظام نوآوري فناورانه شناسايی و ارائه شده است.
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جدول ( :)8-2چالشهاي توسعه پايايي در شبكه برق
کارکرد
کارکرد توسعه و انتشار دانش
کارکرد کارآفرينی

کارکرد جهت دهی به سیستم

کارکرد بسیج منابع

کارکرد مشروعیت بخشی

چالشها
نبود آموزشهاي تخصصی و دوره هاي ضمن خدمت با توجه به صنعت هاي مختلف
ضعف دانش تخصصی و عمومی در خصوص قابلیت اطمینان
عدم وجود پايگاه داده جامع و يک سیستم اطالعاتی هماهنگ و مرتبط در زمینه قابلیت اطمینان
فقدان قواعد و قوانین منسجم و کارآمد الزم براي حمايت از کارآفرينان و بخش خصوصی
مشخصنبودن اولويتهاي کشور
عملكرد ضعیف شوراي پايايی در اجرا
کمبودن دستورالعملها در زمینه پايايی در کشور
عدم وجود متولی به منظور پیگیري و شناسايی مشكالت موجود پايايی و تصمیمگیري منسجم
براي رفع آنها
ناپايداري در برنامهها و سیاستهاي توسعهاي کشور
عدم وجود برنامه جامع تحقیقات توسعهاي
درنظرنگرفتن سیاستهاي جلب رضايت مشتريان
ضعف در تعامل مناسب میان بازيگران اين حوزه اعم از دانشگاهیان ،متخصصان و صنعتگران
تعريفنشدن جنبه اقتصادي واقعی براي قابلیت اطمینان
مشخصنبودن منابع تامین مالی
عدم وجود نظامی جامع براي تامین منابع مالی
واقعینبودن قیمت برق
عدم وجود تحلیلهاي اقتصادي ،اجتماعی و  ...در زمینه پايايی
عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از مطالعات قابلیت اطمینان در مطالعات برنامهريزي شبكه
عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از مطالعات قابلیت اطمینان در مطالعات بهرهبرداري شبكه
اهمیتندادن مديران به پايايی

در اين نظرات چالشهاي فنی نیز احصا شده است که میتوان بهصورت خالصه به شرح زير از آنها نام برد:
 عدم وجود توازن بین شبكههاي تولید ،انتقال و توزيع
 نفوذ تولیدات متغیر (انرژيهاي تجديدپذير)
 قابلیت اطمینان سیستمهاي حفاظتی
 تعريف نشدن جنبه اقتصادي واقعی براي قابلیت اطمینان
 امنیت سايبري با استفاده گسترده از تجهیزات الكترونیكی
 تجديد ساختار شبكه برق و مسائل مربوطه
... 
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 -2-2سياستها و اقدامات رفع چالشهاي پايايي در شبكه برق
پس از شناسايی چالشهاي توسعه پايايی در شبكه برق ،در جدول ( )2-9سیاستها و اقدامات رفع هر يک از اين چالشها
بر اساس مصاحبه با خبرگانی که چالشهاي توسعه پايايی با مصاحبه با آنها احصا شده بود و همچنین ادبیات سیاستگذاري،
ارائه شده است.
با توجه به اينكه برخی از چالشهاي موجود در زمینه توسعه پايايی در شبكه برق ،چالشهاي فنی و برخی از چالشها
مديريتی است ،لذا براي چالشهاي فنی در قسمت اقدامات فاز پنجم پروژههايی فنی پیشنهاد میگردد که به تفكیک در آن
قسمت قابل مشاهده است .همچنین در ادامه چالشهاي ذکر شده براي متخصصین و کارشناسان صنعت و دانشگاه ارسال شده
تا اولويت بین چالشهاي مختلف احصا شود .نتايج اين نظرسنجی در جدول ( )2-10ارائه شده است.
جدول ( :)9-2سياستها و اقدامات رفع هر يك از چالشها
چالشها
ضعف در تعامل مناسب میان بازيگران اين حوزه اعم از
دانشگاهیان ،متخصصان و صنعتگران

سياست و اقدامات
 کمک به ايجاد و تقويت جايگاه تشكلهاي علمی ،صنفی و غیردولتیحامی توسعه پايايی در شبكه برق
 حمايت از برگزاري نشستهاي تخصصی ملی در حوزه پايايی ايجاد شبكههاي تخصصی از بازيگران مختلف تعريف پروژههاي ملی مورد حمايت دولت در راستاي نیازمنديهايکشور

ضعف دانش تخصصی و عمومی در خصوص قابلیت
اطمینان

 حمايت از انجام پروژههاي دانشگاهی و پاياننامههاي کارشناسی ارشدو دکتري در زمینه هاي مرتبط با پايايی و تربیت نیروهاي متخصص در
اين حوزه در دانشگاهها
 حمايت از افزايش تعداد نیروي انسانی متخصص و کارآمد حوزه پايايی -تدوين و تشكیل پايگاه اطالعاتی جامع در زمینه پايايی در شبكه برق

عدم وجود پايگاه داده جامع و يک سیستم اطالعاتی
هماهنگ و مرتبط در زمینه قابلیت اطمینان

 تدوين دستورالعمل الزام شرکتهاي توانیر ،مديريت شبكه برق ايران،شرکتهاي مديريت تولید ،برقهاي منطقهاي و شرکتهاي توزيع جهت
مشارکت در تشكیل بانک اطالعات جامع و سیستم اطالعاتی هماهنگ
و مرتبط در زمینه قابلیت اطمینان

فقدان قواعد و قوانین منسجم و کارآمد الزم براي حمايت
از کارآفرينان و بخش خصوصی

 ايجاد سازوکارهاي مختلف انگیزشی -حمايتی از شرکتهاي فعال درزمینه پايايی

نبود آموزشهاي تخصصی و دوره هاي ضمن خدمت با
توجه به صنعت هاي مختلف

 -حمايت از برگزاري دورههاي ضمن خدمت
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چالشها

سياست و اقدامات

عدم وجود متولی به منظور پیگیري و شناسايی مشكالت
موجود پايايی و تصمیمگیري منسجم براي رفع آنها

 تقويت شوراي پايايی در شبكه برق و افزايش قدرت تصمیمگیري اينشورا و ايجاد ساز و کار مناسب اجرايیشدن مصوبات شورا

عملكرد ضعیف شوراي پايايی در اجرا

 تعیین الگوري عملكردي پايايی در شبكه برق ايران و ايجادساختارهاي مناسب در شرکتهاي برق مطابق با اين الگو

عدم وجود تحلیلهاي اقتصادي ،اجتماعی در زمینه پايايی
مشخصنبودن اولويتهاي کشور
ناپايداري در برنامهها و سیاستهاي توسعهاي کشور

 -استمرار مطالعات راهبردي مورد نیاز در خصوص پايايی در شبكه برق

عدم وجود برنامه جامع تحقیقات توسعهاي
در نظر نگرفتن سیاست هاي جلب رضايت مشتريان
کمبودن دستورالعملها در زمینه پايايی در کشور
عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از مطالعات قابلیت
اطمینان در مطالعات بهرهبرداري و برنامهريزي شبكه

 تدوين قوانین ،مقررات و دستورالعملهاي موردنیاز براي حمايت ازتوسعه پايايی در شبكه برق

اهمیتندادن مديران به پايايی
مشخص نبودن منابع تامین مالی
عدم وجود نظامی جامع براي تامین مالی
تعريفنشدن جنبه اقتصادي واقعی براي قابلیت اطمینان

واقعینبودن قیمت برق

 تدوين مكانیزم تأمین منابع مالی پايدار براي توسعه با اولويتبهرهگیري از ظرفیتهاي مالی ساير ارگانهاي دولتی مرتبط
(صندوقهاي توسعه فناوري و بودجههاي تحقیق و توسعه)
 محاسبه ارزش واقعی خاموشی برق جهت انجام مطالعات پايايی برمبناي مطالعات اقتصادي
 اجراي بازار برق واقعی در کشور و فروش برق بر اساس قیمت واقعیبه مشترکین
 بازنگري در اعمال يارانه به کاالهاي اساسی و اعمال سیاستهايصحیح تعیین کاالهايی که به آنها يارانه تعلق گیرد

جدول ( :)10-2نتايج نظرسنجي اولويتبندي چالشهاي مختلف پايايي در کشور از متخصصين

اولويت باال

اولويت متوسط

عدم وجود پايگاه داده جامع و يک سیستم اطالعاتی هماهنگ و مرتبط در زمینه قابلیت اطمینان
واقعی نبودن قیمت برق
عملكرد شوراي پايايی در اجرا
تعريفنشدن جنبه اقتصادي واقعی براي قابلیت اطمینان
مشخصنبودن اولويتهاي کشور
کمبودن دستورالعملهاي مديريتی در کشور در زمینه پايايی
ناپايداري در برنامهها و سیاستهاي توسعهاي کشور
درنظرنگرفتن سیاستهاي جلب رضايت مشتريان
عدم وجود متولی به منظور پیگیري و شناسايی مشكالت موجود پايايی و تصمیمگیري منسجم براي رفع آنها
مشخصنبودن منابع تامین مالی
عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از مطالعات قابلیت اطمینان در مطالعات بهرهبرداري شبكه
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عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از مطالعات قابلیت اطمینان در مطالعات برنامهريزي شبكه
عدم وجود تحلیلهاي اقتصادي ،اجتماعی و  ...در زمینه پايايی
عدم وجود نظامی جامع براي تامین منابع مالی
عدم وجود برنامه جامع تحقیقات توسعهاي
نبود آموزشهاي تخصصی و دورههاي ضمن خدمت با توجه به صنعتهاي مختلف
ضعف دانش تخصصی و عمومی در خصوص قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان سیستمهاي حفاظتی
اهمیتندادن مديران به پايايی
ضعف در تعامل مناسب میان بازيگران اين حوزه اعم از دانشگاهیان ،متخصصان و صنعتگران
تجديدساختار شبكه برق و مسائل مربوطه
مسائل مرتبط با تنظیم قابلیت اطمینان
امنیت سايبري با استفاده گسترده از تجهیزات الكترونیكی
نفوذ تولیدات متغیر (انرژيهاي تجديدپذير)
فقدان قواعد و قوانین منسجم و کارآمد الزم براي حمايت از کارآفرينان و بخش خصوصی

برخی از موارد چالشهاي مطرحشده مسائل کلی کشور بوده و در چارچوب اين پروژه و نقشهراه قرار نمیگیرند و شامل
موضوعات ديگر موجود در کشور نیز خواهند بود .اما براي موارد ديگر به همراه موارد فنی ،در مرحله پنجم و ششم پروژه
چارهاي انديشیده خواهد شد.
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نتيجهگيري
بهمنظور تدوين سیاستهاي کالن موردنیاز در سند توسعه پايايی در شبكه برق ،در اين گزارش با استفاده از مفهوم نظام
نوآوري توسعه فناوري ،به شناسايی چالشهاي پیش روي مسیر توسعه پايايی تحت شمول سند راهبردي توسعه پايايی در
شبكه برق و ارائه سیاستها و اقدامات مناسب براي هريک از آنها پرداخته شد .لذا طی مصاحبههايی با خبرگان اين حوزه،
چالش هاي مربوط به هر يک از ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناوري در هر يک از کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه شامل
توسعه و انتشار دانش ،فعالیتهاي کارآفرينی ،شكلدهی به بازار ،بسیج منابع ،مشروعیتبخشی و جهتدهی به سیستم
شناسايی شد و پس از بررسی به ارائه سیاستها و اقدامات مناسب براي رفع هريک از اين چالشها پرداخته شد .همچنین با
نظرسنجی از متخصصین اين حوزه براي آنها اولويت تعیین گرديد.
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مقدمه
در عصر کنوني وابستگي مشترکان به انرژي الکتريکي بسيار باالست .انرژي الکتريکي جز يکي از زيرساختهاي حياتي
جوامع محسوب ميشود و حتي ساير زيرساختهاي حياتي مانند بهداشت و درمان ،حمل و نقل ،مخابرات و شبکه آب رساني
نيز به انرژي الکتريکي وابسته هستند و قطعي برق مي تواند بر عملکرد مناسب آنها تاثير نامطلوب بگذارد [.]1
در سالهاي اخير شرکتهاي فعال در حوزه صنعت برق و توليدکنندگان تجهيزات شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع سرمايه-
گذاريهاي قابل توجهي انجام دادهاند تا بتوانند بطور اقتصادي و با کيفيت مطلوب ميزان مصرف مورد نياز را تامين نمايند.
سطح مطلوب و مناسب سرويسدهي شبکههاي برق به وسيله سطح کيفيت و قابليت اطمينان انرژي الکتريکي که در اختيار
مصرفکنندگان قرار گرفته ميشود ،اندازهگيري ميگردد [.]5-1
قابليت اطمينان يکي از موارد مهم در برنامهريزي ،طراحي و بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت ميباشد .تعريفهاي بسياري
براي بيان قابليت اطمينان ارائه شده است که يکي از اين تعريفها مقبوليت و پذيرش بيشتري يافته است:
"قابليت اطمينان يک سيستم عبارت است از احتمال عملکرد رضايت بخش آن سيستم تحت شرايط کار مشخص براي
مدت زمان معين"
مفهوم قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت تقريبا تمامي توانايي سيستم در جهت برآورده نمودن نيازهاي مصرفکنندگان را
شامل ميگردد .وجود حجم باالي سرمايهگذاري در صنعت برق چه از نظر سخت افزاري و تجهيزات فيزيکي و چه از نظر
نرمافزاري و نيروي انساني شاغل ،ايجاب مينمايد که به مقوله قابليت اطمينان بعنوان يک صنعت پايهاي و زيرساختي توجه
خاصي شود .صنعت برق از آنجا که بر رشد و توسعه ساير صنايع موثر است ،از اهميت بسزايي برخوردار بوده و از اين رو هر
گونه افزايش يا کاهش قابليت اطمينان در اين صنعت بطور مستقيم و غيرمستقيم بر روي کارکرد ساير صنايع ميتواند تاثيرگذار
باشد [.]6-4
لذا با توجه به موارد فوق ،قابليت اطمينان در صنعت برق از جنبههاي مختلفي حائز اهميت است .از سوي ديگر با آغاز موج
تجديد ساختار و آزادسازي دسترسي به شبکه برق ،اهميت موارد ياد شده ابعاد وسيعتري يافته و انجام آن نيز تمهيدات
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پيچيده تري به خود گرفته است که بررسي آن و ارائه راهکارهاي متناسب ،عرصه جديدي را براي پژوهش و بررسي در صنعت
برق ايجاد کرده است .در اين راستا مطالعات قابليت اطمينان نقشي اساسي در طرحهاي آينده ايفا خواهد نمود [.]10-7
با توجه به اهميت و جايگاه مطالعات پايايي شبکههاي قدرت ،بررسي نظاممند فعاليتهاي صورت گرفته در اين حوزه،
شناخت کاستيها و نواقص موجود و ارائه راهکارهايي جهت رفع آنها از اهميت بسيار بااليي برخوردار است .به همين دليل در
اين گزارش فعاليتها و پروژههاي انجام شده در ايران در زمينه مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع
الکتريکي در هر يک از محورها و زيرمحورهاي مطالعات پايايي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .همچنين مشخص نمودن
وضعيت ايران نسبت به ديگر کشورها در هر يک از محورها و زيرمحورهاي پايايي و تعيين فعاليتهايي مناسب جهت ارتقاء
سطح پايايي کشور از ديگر اهداف اين گزارش مي باشد.
بدين منظور در فصل اول اين گزارش ابتدا فعاليتهاي انجام شده در زمينه مطالعات پايايي در کشورهاي ديگر مورد توجه
قرار گرفته و در ادامه محورها و زيرمحورهاي مطالعاتي پايايي پيشنهادي (ارائه شده در مرحله دوم پروژه "شناخت اطالعات و
نرمافزارهاي مورد نياز براي الگوي مناسب کارکردي پايايي در شبکه برق ايران" با عنوان "پيشنهاد محورهاي مطالعاتي پايايي
و بررسي مطالعات پايايي در ايران") به طور خالصه معرفي شده است .در فصل بعدي ابتدا به بررسي فعاليتها و پروژههاي
انجام شده در ايران در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت (به عنوان محور اول) و تمامي زيرمحورهاي مربوطه
پرداخته شده است .با شناخت نواقص و کاستيهاي موجود ،جايگاه ايران در هر يک از اين حوزهها تعيين شده و فعاليتهايي
جهت بهبود سطح قابليت اطمينان سيستم قدرت در هر يک از زيرمحورها پيشنهاد شده است.
در فصول سوم و چهارم نيز مشابه فصل اول ،به بررسي فعاليتها و پروژههاي انجام شده در ايران در زمينه بهبود قابليت
اطمينان (به عنوان محور دوم) و سياستها و مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت (به عنوان محور
سوم) پرداخته شده است و تمامي زيرمحورهاي مربوطه مورد مطالعه قرار گرفته است .همچنين مشابه فصل اول نواقص و
کاستيهاي موجود در هر يک از اين حوزهها نيز مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهايي نيز پيشنهاد گرديده است .در فصل
بعدي نيز نتيجهگيري گزارش آورده شده است.
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 1فصل اول :معرفي محورهاي مطالعاتي پايايي
مقدمه
در اين فصل به طور خالصه به مرور مرحله دوم پروژه "شناخت اطالعات و نرمافزارهاي مورد نياز براي الگوي مناسب
کارکردي پايايي در شبکه برق ايران" با عنوان "پيشنهاد محورهاي مطالعاتي پايايي" پرداخته شده است .بدين منظور ابتدا
سازمانهاي تحقيقاتي فعال در حوزه قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي بر اساس نوع فعاليت دستهبندي
شده و فعاليتهاي صورت گرفته در اين مراکز معرفي ميگردد .در ادامه دستهبنديهاي ارائه شده در اين پروژه براي هر يک از
محورهاي مطالعاتي پايايي آورده شده است.

 -1-1دستهبندي سازمانها و مراکز تحقيقاتي فعال در حوزه پايايي شبكههاي قدرت
بر اساس تحقيقات انجام شده ،اين سازمانها و مراکز را ميتوان به صورت زير دستهبندي نمود:
 سازمانهايي که تنها در زمينه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت مشغول فعاليت ميباشند .ليست اين مراکز در
جدول  1-1آورده شده است.
 سازمانها و مراکز تحقيقاتي فعال در زمينه شبکههاي قدرت .اين سازمانها و مراکز در تمامي بخشها و
زمينههاي تحقيقاتي سيستمهاي قدرت مشغول فعاليت هستند و قابليت اطمينان به عنوان يکي از اين حوزههاي
مهم تحقيقاتي در اين مراکز مورد توجه قرار گرفته است .ليست اين سازمانها در جدول  2-1آورده شده است.
 شرکتهاي توليدکننده فعال در اين حوزه مطابق جدول .3-1
 سازمانهاي فعال در حوزه انرژي هستهاي مطابق جدول .4-1
 شرکتهاي مشاور و خصوصي فعال مطابق جدول .5-1
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 تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – تحلیل شكاف وضع موجود و مطلوب:4 فاز

 سازمانهاي فعال در زمينه قابليت اطمينان شبكههاي قدرت:1-1 جدول
NERC

North American Electric Reliability Council

FRCC
MRO
NPCC
RFC
SERC
TRE

Florida Reliability Coordinating Council
Midwest Reliability Organization
Northwest Power Coordinating Council
Reliability First Corporation
South eastern Electric Reliability Council
Texas Reliability Entity

NYSRC
ERCOT
ECAR

New York State reliability Council
Electric Reliability Council of Texas
East Central Area Reliability Coordination

 سازمانها و مراکز تحقيقاتي فعال در زمينه شبكههاي قدرت:2-1 جدول
ACC
ATC
EEI

Arizona Corporation Commission
American Transmission Company
Edison Electric Institute

EIA
FERC
MISO
SPP
PSC
EPRI

Energy Information Administration
Federal Energy Regulatory Commission
Midwest ISO
South west Power Pool
Public service Commission
Electric Power Research Institute

CPUC
DOE
KEMA
NYISO
APPA
AESO

California Public Utilities Commission
U.S. Department of Energy
KEMA Consulting Company
New York Independent System Operator
American Public Power Association
Alberta Electric System Operator

APSC
CEC
CEA
AEMC
HECO
CRS

Arizona Public service Company
California Energy Commission
Canadian Electricity Association
Australian Energy Market Commission
Hawaiian Electric Company
Congressional Research service

CAISO
NPC
Hydro One
KEPCO
IEEE
CIGRE

California ISO
Nevada Power Company
Korea Electric Power Corporation
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Conseil International des Grands Réseaux Electriques
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جدول  :3-11شرکتهاي توليدکننده فعال در اين حوزه
COOPER

SKF

EDISON

ABB

SEIMENS

جدول  :4-11سازمانهاي فعال در حوزه انرژي هستهاي
International Atomic Energy Agency
Nuclear Energy Institute
Nuclear Utility Management and Resources Council
American Nuclear Energy Council
Institute of Nuclear Power Operation

IAEA
NEI
NUMRC
ANNC
INPO

جدول  :5-11شرکتهاي مشاور و خصوصي فعال
Bonneville Power Administration

BPA

Navigant Consulting
Pacific Gas & Electric Company
Puget Sound Energy
Rochester Gas & Electric
South California Electric & Gas Company
Florida Power & Light Company

NC
PG&E
PSE
RG&E
SCE&G
FPL

Gulf Power Company
Tampa Electric Company

GPC
TECO

 -1-2بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه مطالعات پايايي در ديگر کشورها
بر اساس مطالعات انجام شده ،تحقيقات صورتگرفته در اين زمينه را ميتوان به صورت زير دستهبندي نمود:
 معرفي مفاهيم قابليت اطمينان
 ارائه روشها و مدلهاي ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي
 مدلسازي قابليت اطمينان تجهيزات ،مطالعات پيري و تعيين عمر ،تعيين نرخ خرابي تجهيزات
 شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي نو ،خودروهاي برقي ،ذخيرهسازها ،تجهيزات اندازهگيري هوشمند
 برنامههاي مديريت سمت تقاضا و پاسخگويي بار
 منابع توليد پراکنده و انرژيهاي تجديدپذير
 مطالعات ريسک و بررسي انواع عدم قطعيتهاي موجود ،روشهاي کاهش ريسک ،بيمه قابليت اطمينان
 تعيين ارزش بار از دست رفته ،محاسبه هزينههاي خاموشي و تعيين تابع مربوطه
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 برنامهريزي قابليت اطمينان محور در سطوح مختلف شبکه قدرت
 مسائل مرتبط با بهرهبرداري قابليت اطمينان محور در سطوح مختلف ،تعيين رزرو گردان بهينه
 کفايت منابع سوخت ،ارتباط متقابل شبکه سوخت رساني با شبکه قدرت
 بررسي قابليت اطمينان در فضاي رقابتي و تجديد ساختار يافته
 قابليت اطمينان نيروگاههاي هستهاي
 مديريت دارايي در شبکههاي قدرت ،برنامههاي تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور ،پيشگيرانه و ...
 اطالعات قابليت اطمينان ،آناليز ،دستهبندي خطاها
 پايش قابليت اطمينان شبکه ،سيستمهاي اتوماسيون ،سيستمهاي نظارتي ،مديريت اتفاقات
 تاثير سيستمهاي حفاظتي و مکانيابي آن
 بسترهاي مخابراتي
 آموزش نيروي کار
 مديريت ،تعيين مدلهاي عملکردي ،توسعه استانداردهاي قابليت اطمينان
 برنامههاي اضطراري و مقابله با طوفان و تغيير شرايط اقليمي
 تاثير سياستهاي حفاظت از محيط زيست بر قابليت اطمينان

 -1-3دستهبندي ارائه شده براي محورهاي مطالعاتي پايايي
در مرحله دوم پروژه ،ابتدا فعاليتهاي صورت گرفته در سازمانهاي معتبر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و بر اساس اين
فعاليتها محورهاي مطالعاتي پايايي به صورت شکل  1-1استخراج گرديد .البته بايد توجه نمود که با توجه به بررسي
موضوعات مطرح شده در اين حوزه ،امکان دستهبندي محورهاي مطالعاتي به صورت کامال مستقل و جدا از هم وجود ندارد و
ارائه محورهاي مطالعاتي پيشنهادي صرفاً جهت نظاممند نمودن مطالعات صورت گرفته در اين حوزه بوده است .در ادامه به
معرفي هر يک از اين محورها و دستهبندي زيرمحورهاي آنها پرداخته شده است.
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شكل  :1-1محورهاي مطالعاتي پيشنهادي

 -1-3-1محور اول :ارزيابي قابليت اطمينان
از کار افتادن تجهيزات و سيستمهاي قدرت موجب وقوع اختالل در سطوح مختلفي ميشود و ميتواند حتي به عنوان
تهديدي شديد براي جامعه و محيطزيست تلقي شود .از اين رو مصرفکنندگان و به طور کلي مردم جامعه انتظار دارند که
انرژي الکتريکي ،اطمينانبخش و ايمن باشد .بنابراين به عنوان يک پرسش اساسي چنين مطرح است که قابليت اطمينان اين
سيستم در طول عمر کاري آيندهاش چه ميزاني است؟ اين پرسشي است که بخشهايي از آن را ميتوان با ارزيابي و کميت
سنجي قابليت اطمينان پاسخ گفت .ارزيابي کمي و کيفي قابليت اطمينان در تمامي سطوح توليد ،انتقال و توزيع انرژي
الکتريکي از اهميت ويژهاي برخوردار است [ .]15-11در شکل زير موضوعات بررسي شده در محور ارزيابي قابليت اطمينان
نشان داده شده است.
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شكل  :2-1موضوعات مطرح شده در محور اول

 -1-3-2محور دوم :بهبود قابليت اطمينان
وابستگي شديد کارهاي مختلف به انرژي الکتريکي تا حدي است که با قطع برق خسارت بسيار زيادي به مردم تحميل
مي گردد .همين اتکا به انرژي الکتريکي سطح توقع مردم را در کيفيت انرژي الکتريکي دريافتي باال برده است؛ بطوريکه با بروز
حوادث منجر به قطع انرژي الکتريکي و يا عدم کيفيت مناسب برق دريافتي ،اعتراض شديد آنها را در پي دارد .اين عوامل
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همراه با بسياري از عوامل ديگر باعث گشته است که شرکتهاي برق درصدد افزايش قابيلت اطمينان شبکههاي قدرت باشند.
از اين رو بهبود قابليت اطمينان شبکه به عنوان يکي از محورهاي اصلي مطالعات پايايي در نظر گرفته شده است [ .]20-16در
شکل زير زمينههاي تحقيقاتي مطرح شده در محور بهبود قابليت اطمينان آورده شده است.

شكل  :3-1جمع بندي محور دوم

 -1-3-3محور سوم :سياستها و مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت اطمينان
اين محور به بررسي تاثير سياستهاي مختلف بر قابليت اطمينان شبکه قدرت و مسائل قانونگذاري و مديريتي مرتبط با
اين موضوع مي پردازد .بررسي استانداردهاي مختلف موجود در حوزه قابليت اطمينان شبکه قدرت و معرفي روشهاي مختلف
تنظيم پايايي از مهمترين اهداف اين محور است .موضوعات تحقيقاتي مطرح شده در اين زمينه در شکل زير آورده شده است.
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شكل  :4-1خالصه محور سوم
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 2فصل دوم :تحليل شكاف در محور ارزيابي
قابليت اطمينان
مقدمه
در اين فصل محور ارزيابي قابليت اطمينان در حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي مورد توجه قرار گرفته است .بدين
منظور ابتدا به فعاليتهايي که نشاندهنده وضع مطلوب در اين زمينه هستند ،پرداخته شده و در ادامه فعاليتها ،پروژهها،
مقاالت و پاياننامههاي انجام شده در اين زمينه در داخل کشور مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت و وضعيت ايران در اين
حوزه مشخص خواهد شد .با بررسي دقيقتر اين موضوع و تفکيک فعاليتهاي انجام شده در قالب زيرمحورهاي معرفي شده در
فصل قبل و دستهبندي آنها ،نقاط ضعف و قوت مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان مشخص شده و ميتوان
به رفع کاستيها و نواقص اقدام نمود .نيازمنديها و زيرساختهاي الزم جهت ارتقاء سطح پايايي در هر يک از زيرمحورها،
فوايد و مزاياي قابل دستيابي در صورت رفع نقاط ضعف و نقش سازمانها و نهادهاي مسئول در اين زمينه نيز بررسي خواهد
شد.

 -2-1بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در محور ارزيابي قلبيت اطمينان سيستمهاي قدرت
از مهمترين بخشهاي ساختار مطالعات قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت ،قسمت انجام محاسبات ،تجزيه و تحليل
عملکرد شبکه و المانهاي مختلف آن در شرايط کاري متفاوت ميباشد [ .]5-2بر اساس مطالعات انجام شده ،مهمترين
فعاليتها در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان به صورت زير دسته بندي نمود:
 برنامهريزي قابليت اطمينان قابليت اطمينان شبکه انتقال -ارزيابي ،مدلسازي و اطالعات
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 ارزيابي کفايت توليد سوخت واحدهاي توليدي مطالعه بر روي عمر و پيري تجهيزات مطالعات ريسک حفاظت و کنترل سيستم تکنولوژيهاي نو مسائل بهرهبرداري انرژيهاي تجديدپذير بازار برق مانيتورينگ و نظارت بر شبکه شبکه هوشمند وابستگي به گاز طبيعي امنيت در فضاي سايبري دسترسپذيري نيروگاههاي هستهاي تجزيه و تحليل اتفاقات توسعه و بهرهبرداري شبکه انتقالدر اين قسمت فعاليتهاي انجام شده در ايران شامل تمامي مقاالت ،پاياننامهها ،پروژههاي تحقيقاتي و اجرايي در قالب
محور ارزيابي قابليت اطمينان دستهبندي شده است .در شکل  1-2حجم مقاالت ،پاياننامهها و پروژههاي انجام شده در مراکز
تحقيقاتي و اجرايي فعال در حوزه صنعت برق ايران در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان نشان داده شده است.
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شكل  :1-2تعداد و درصد مقاالت ،پاياننامهها و پروژههاي انجام شده در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان

همانطوري که در شکل باال مشاهده ميشود ،در اين زمينه فعاليتهاي تحقيقاتي بسياري صورت گرفته است .همچنين روند
زماني فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده به تفکيک براي مقاالت و پاياننامهها به ترتيب در شکلهاي  2-2و  3-2نشان داده
شده است .به دليل در دسترس نبودن زمان اتمام تعدادي از پروژهها ،روند زماني پروژههاي انجام شده در اين محور تحقيقاتي
رسم نشده است.

شكل  :2-2روند زماني فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده براي مقاالت
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شكل  :3-2روند زماني فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده براي پاياننامهها

همانطوري که در شکلهاي باال نيز نشان داده شده است ،فعاليتهاي زيادي در اين حوزه ،در سالهاي اخير انجام شده و
داراي روند رو به رشدي بوده است.
همچنين ميتوان مقاالت ،پروژهها و پاياننامههاي انجام شده در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان را به دو دسته توليد ،و
انتقال-توزيع تقسيمبندي نمود .در شکل  4-2اين دستهبندي نشان داده شده است.

شكل  :4-2دستهبندي مقاالت ،پروژهها و پاياننامههاي انجام شده در زمينه توليد و انتقال-توزيع
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همانطوري که در شکل باال نشان داده شده است ،فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده در حوزه شبکههاي توليد بيشتر از
فعاليتهاي انجام شده در حوزه شبکههاي توزيع و انتقال الکتريکي است .با توجه به گستردگي شبکههاي توزيع و انتقال و
همچنين حجم بيشتر سرمايهها و داراييهاي موجود ،توجه بيشتر به اين حوزهها از اهميت بااليي برخوردار بوده و يکي از
ضرورتهاي تحقيقات آتي بشمار ميرود.

 -2-2زيرمحورهاي ارزيابي قابليت اطمينان
ميتوان فعاليتهاي انجام شده در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي را در قالب
زيرمحورهاي معرفي شده در فصل قبل تفکيک نموده و جايگاه ايران در هر يک از اين حوزهها را بررسي نمود .بدين منظور در
شکل  5-2فعاليتهاي انجام شده در هر زير محور نشان داده شده است.

شكل  :5-2تعداد فعاليتهاي انجام شده در هر زير محور

با توجه به اين شکل بيشترين تعداد مقاالت ارائه شده به ترتيب مربوط به زيرمحور برنامهريزي و بهرهبرداري ،زيرمحور
روشها ،مدلها و شاخصهاي ارزيابي قابليت اطمينان و زيرمحور منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو ميباشد .در ادامه
زيرمحورهاي ارزيابي قابليت اطمينان در سطح تجهيزات ،ارزيابي قابليت اطمينان در فضاي رقابتي ،شبکههاي هوشمند و
تکنولوژيهاي نو ،مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان و اطالعات قابليت اطمينان داراي تعداد بيشترين مقاله چاپشده و پايان-
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نامه ميباشند .همچنين تاکنون فعاليتي در زيرمحور کفايت منابع سوخت انتشار نيافته است ،که با توجه به بحران سوختهاي
فسيلي و روند رو به کاهش آنها ،يکي از مهمترين کاستيهاي موجود در اين حوزه ميباشد.
همچنين ميتوان فعاليتهاي انجام شده در قالب زيرمحورهاي معرفي شده را نيز به دو دسته توليد و انتقال-توزيع تقسيم
کرد که اين موضوع در شکلهاي  6-2و  7-2نشان داده شده است.

شكل  :6-2فعاليتهاي انجام شده در قالب زيرمحورهاي معرفي شده در حوزه توليد

شكل  :7-2فعاليتهاي انجام شده در قالب زيرمحورهاي معرفي شده در حوزه انتقال-توزيع
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با توجه به نمودارهاي باال مشاهده ميشود که در هر دو حوزه انتقال-توزيع و توليد توجه بيشتر به زيرمحور اطالعات قابليت
اطمينان ،مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان يکي از ضرورتهاي تحقيقات آتي ميباشد.
جهت تعيين جايگاه ايران در هر يک از زيرمحورهاي ارزيابي قابليت اطمينان بهتر است که فعاليتهاي انجام شده در هر
زيرمحور مورد نقد و بررسي قرار گيرد .بدين منظور در ادامه فعاليتهاي انجام شده در هر زيرمحور به تفکيک مورد مطالعه قرار
گرفته است.
 -2-2-1زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان تجهيزات شبكه
در اين قسمت زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان تجهيزات شبکه مورد بررسي قرار گرفته است .انجام ارزيابي قابليت اطمينان
تجهيزات شبکه يکي از مهمترين فعاليتهايي است که جهت ارزيابي قابليت اطمينان و امنيت شبکه قدرت ،الزم و ضروري
است.
انجام مطالعات پيري و تعيين عمر تجهيزات موجود در شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي مانند ژنراتورها ،بويلرها،
خطوط انتقال ،فيدرهاي شبکه توزيع ،ترانسفورماتورهاي موجود و غيره ،نحوه مدلسازي اين المانها در محاسبات قابليت
اطمينان ،استفاده از مدلهاي مارکوف و شبکههاي بيزي بدين منظور ،ارائه روشها و مدلهاي ارزيابي ،محاسبات نرخ خرابي و
مدت زمان تعمير هر تجهيز ناشي از خطاهاي احتمالي در شرايط آب و هوايي مختلف و رتبه بندي تجهيزات از نظر ميزان
مشارکت هر تجهيز در کاهش و يا افزايش قابليت اطمينان شبکه از مهمترين فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي موجود در اين
زيرمحور ميباشد .البته مطالعات پستهاي شبکه و تجهيزات آنها نيز در اين زيرمحور در نظر گرفته شده است .در شکل 8-2
درصد فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور ارزيابي قابليت اطمينان نشان
داده شده است .در شکل  9-2نيز روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور آورده شده است.
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شكل  :8-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان تجهيزات شبكه

اين زيرمحور يکي از زيرمحورهاي پايه در حوزه پايايي ميباشد و به عنوان مرحله اول جهت انجام اکثر فعاليتها در حوزه
پايايي شناخته ميشود .البته در شکل  8-2تنها فعاليتهايي که صرفا به انجام قابليت اطمينان در حوزه تجهيزات پرداختهاند،
مورد توجه قرار گرفته است.

شكل  :9-2روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان تجهيزات شبكه

همانطوري که در اين نمودارها مشاهده ميشود ،اين زيرمحور از نظر فعاليتهاي تحقيقاتي روند رو به رشدي داشته است و
عمده تحقيقات در اين زمينه در سالهاي اخير انجام شده است .همچنين در شکلهاي  10-2الي  14-2درصد فعاليتهاي
انجام شده در اين زيرمحور در زمينههاي تحقيقاتي مربوطه به تفکيک حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع نشان داده شده است.
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شكل  :10-2درصد فعاليتهاي انجام شده در حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع

شكل  :11-2درصد کل پايان نامهها و مقاالت در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :12-2درصد پاياننامهها و مقاالت در حوزه توليد در هر زمينه تحقيقاتي
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شكل  :13-2درصد پاياننامهها و مقاالت در حوزه انتقال در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :14-2درصد پاياننامهها و مقاالت در حوزه توزيع در هر زمينه تحقيقاتي

همانطوري که در شکل  10-2نيز قابل مشاهده است ،عمده فعاليتهاي تحقيقاتي صورت گرفته در اين زيرمحور در حوزه
توليد بوده است و در بخشهاي توزيع و انتقال فعاليتهاي کمتري در اين زيرمحور انجام شده است .البته با توجه به اينکه
حجم عظيمي از سرمايهها و تجهيزات شبکههاي قدرت در بخش توزيع و انتقال قرار دارند و وقوع خرابي در اين تجهيزات
تعداد زيادي از مصرفکنندگان را تحت تاثير قرار ميدهد ،انجام مطالعات قابليت اطمينان محور براي تجهيزات موجود در اين
شبکهها از اهميت فراواني برخوردار است و نيازمند توجه بيش از پيش ميباشد.
همچنين همانطوري که در شکل  11-2نيز قابل مشاهده است ،زمينه تحقيقاتي مربوط به ارائه مدل قابليت اطميناني و
روش ارزيابي داراي باالترين ميزان فعاليت در اين زيرمحور ميباشد .همچنين در رتبه دوم زمينه تحقيقاتي محاسبه
شاخصهاي قابليت اطميناني مربوط به تجهيزات و رتبهبندي آنها قرار دارد .در نهايت نيز زمينه تحقيقاتي مطالعات پيري و
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تعيين عمر تجهيزات شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع کمترين درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور را به خود اختصاص
داده است .به دليل اهميت زمينه تحقيقاتي انجام مطالعات پيري و تعيين عمر تجهيزات شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع و نقش
آن در قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ،انجام فعاليتهاي تحقيقاتي بيشتر در اين حوزه يکي از نيازمنديهاي فعاليتهاي آتي
ميباشد .در شکل  12-2نيز درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در حوزه شبکه توليد در هر زمينه تحقيقاتي نشان
داده شده است .مشاهده ميشود که در اين شکل نيز مشابه شکل  11-2بيشترين فعاليتهاي انجام شده به زمينه تحقيقاتي
ارائه مدل قابليت اطميناني و روش ارزيابي و کمترين ميزان فعاليت به زمينه تحقيقاتي مطالعات پيري و تعيين عمر تجهيزات
اختصاص دارد .در شکل  13-2نيز بيشترين فعاليتهاي انجام شده در حوزه انتقال به زمينه تحقيقاتي ارائه مدل قابليت
اطميناني و روش ارزيابي و کمترين ميزان فعاليت به زمينه تحقيقاتي محاسبه شاخصهاي قابليت اطميناني مربوط به تجهيزات
و رتبهبندي آنها اختصاص دارد .نسبت به شکل  ،12-2درصد فعاليتهاي انجام شده در حوزه انتقال داراي پراکندگي بيشتري
در زمينههاي تحقيقاتي ياد شده ميباشد .در حوزه توزيع نيز مطابق شکل  ،14-2عمده فعاليتها به دو زمينه تحقيقاتي ارائه
مدل قابليت اطميناني و روش ارزيابي و محاسبه شاخصهاي قابليت اطميناني مربوط به تجهيزات و رتبهبندي آنها اختصاص
دارد .در اين حوزه نيز زمينه تحقيقاتي مطالعات پيري و تعيين عمر تجهيزات داراي کمترين درصد فعاليتهاي صورت گرفته
ميباشد که با توجه به نقش پيري و عمر تجهيزات در قابليت اطمينان شبکه ،به عنوان يکي از فعاليتهاي آتي ،انجام
فعاليتهاي بيشتر در اين حوزه پيشنهاد ميگردد.
در شکلهاي باال عمدتا فعاليتهايي که صرفا جنبه تحقيقاتي دارند مد نظر قرار گرفته است .در شکل  15-2درصد
فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در قالب پروژههاي اجرايي در شرکتهاي برق منطقهاي ،توزيع و مديريت توليد شنان
داده شده است .در شکل  15-2پروژههايي که انجام آناليز قابليت اطمينان تجهيزات شبکه به منظور پيشبرد اهداف پروژه
مربوطه الزم و ضروري بوده است نيز در محاسبات در نظر گرفته شده است .براي مثال انجام فعاليت در زمينه محاسبه قابليت
اطمينان شبکه توزيع ابتدا نيازمند استخراج شاخصهاي قابليت اطميناني تجهيزات آن شبکه ميباشد که به عنوان ورودي در
مرحله دوم استفاده خواهد شد .همچنين همانطوري که در شکل  15-2مشاهده ميشود ،شرکتهاي برق منطقهاي داراي
بيشترين فعاليت در اين حوزه ميباشند و کمترين ميزان مشارکت نيز متوجه شرکتهاي مديريت توليد ميباشد .البته يکي از
داليل اندک بودن فعاليتهاي انجام شده در شرکتهاي توزيع نبود اطالعات دقيق و مورد نياز از تجهيزات مربوطه ميباشد.
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شكل  :15-2درصد پروژههاي انجام شده در شرکتهاي برق منطقهاي ،شرکتهاي توزيع و مديريت توليد

متاسفانه در کشور ما ،فعاليتهاي صورت گرفته در اين حوزه به طور منسجم و در دورههاي زماني منظمي انجام نشده است.
وجود تجهيزات با برندهاي مختلف ،عدم ثبت اطالعات خرابي به طور منظم و عدم ثبت اطالعات وضعيت فعلي تجهيزات در
برخي از بخشها از مهمترين نقاط ضعف موجود در اين حوزه ميباشد .همچنين با توجه به اينکه عمده داراييهاي موجود در
صنعت برق در حوزه سيستمهاي توزيع قرار دارد و اکثر خرابيهاي منجر به خاموشي مصرفکنندگان نيز در اين حوزه رخ
مي دهد ،بايد بر تجهيزات موجود در اين حوزه توجه بيشتري داشت .از مشکالت موجود در اين حوزه ميتوان به گستردگي
شبکه و پراکندگي اطالعات اشاره کرد .وجود اطالعات مکاني و توصيفي شبکههاي توزيع برق در نرمافزارهاي  GISاز سطح
فشار متوسط تا مشترکين از يک سو و ارتباط اين نرمافزار با ساير بانکهاي اطالعاتي موجود در شرکتهاي توزيع ديگر،
ميتواند بستري مناسب جهت انجام مطالعات قابليت اطمينان فراهم نمايد.
تهيه استانداردهاي الزم جهت جلوگيري از ورود تجهيزات با کيفيت پايين ،ايجاد بانکهاي اطالعاتي منسجم در تمامي
بخشهاي شبکه توزيع کشور ،ثبت اتفاقات و اطالعات يکسان در تمامي شرکتهاي توزيع از اين تجهيزات و گزارشدهي
منظم شرکتها و مهمتر از همه تعيين يک سازمان و نهاد مسئول جهت نظارت بر اين موارد از مهمترين و ضروريترين
فعاليتهايي است که ميتوان جهت ارتقاء قابليت اطمينان در اين زيرمحور انجام داد .البته با توجه به اينکه تجديد ساختار در
صنعت برق ايران به طور کامل انجام نشده است و مالکيت عمده تجهيزات موجود در صنعت برق نيز به صورت دولتي است،
شرکتهاي بهرهبردار اين تجهيزات ،انگيزه الزم را براي ارتقاء سطح کيفيت تجهيزات و تکنولوژيهاي مورد استفاده را ندارند.
در صورت خصوصيسازي کامل اين شرکتها و واگذاري مالکيت اين تجهيزات به شرکتهاي بهرهبردار آنها ،واقعي شدن

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – تحلیل شكاف وضع موجود و مطلوب

28
ويرايش اول ،مرداد 1395

قيمت برق ،ايجاد فضاي رقابتي و يا ايجاد طرحهاي تشويقي و اعمال جريمه براي عملکرد هر شرکت ميتوان کيفيت تجهيزات
و قابليت اطمينان برق ارائه شده توسط آنها را کنترل نمود.
 -2-2-2زيرمحور روشها ،مدلها و شاخصهاي قابليت اطمينان
در ادامه جهت تعيين جايگاه ايران در زيرمحور روشها ،مدلها و شاخصهاي قابليت اطمينان ،فعاليتهاي انجام شده در
اين زيرمحور مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .انجام فعاليتهاي تحقيقاتي به منظور ارائه روشهاي جديد در زمينه ارزيابي
قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع ،نحوه مدلسازي سيستم و ارائه شاخصهاي مختلف جهت سنجش عملکرد
سيستم و همچنين انجام پروژههاي اجرايي به منظور محاسبه شاخصهاي معرفي شده در هر حوزه جهت مقايسه عملکرد
شرکتهاي بهرهبردار از مهمترين فعاليتهاي قابل تصور براي اين زيرمحور ميباشد .در شکل  16-2درصد فعاليتهاي صورت
گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور ارزيابي قابليت اطمينان نشان داده شده است.

شكل  :16-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور روشها ،مدلها و شاخصهاي قابليت اطمينان

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،اين زيرمحور حدود يک پنجم فعاليتهاي انجام شده در محور ارزيابي قابليت
اطمينان را در بر گرفته است و از اين نظر در جايگاه مناسبي قرار دارد .اين زيرمحور يکي از زيرمحورهاي پايه در حوزه پايايي
ميباشد و به عنوان مرحله الزم الجرا جهت انجام اکثر فعاليتها در حوزه پايايي شناخته ميشود .البته در شکل  16-2تنها
فعاليتهايي که صرفا به انجام آناليز قابليت اطمينان شبکههاي قدرت در سطوح ترتيبي  HL-II ،HL-Iو  HL-IIIپرداختهاند،
مورد توجه قرار گرفته است .همچنين روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نيز در شکل  17-2نشان داده شده
است.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – تحلیل شكاف وضع موجود و مطلوب

29
ويرايش اول ،مرداد 1395

شكل  :17-2روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور روشها ،مدلها و شاخصهاي قابليت اطمينان

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور داراي روند رو به رشدي بوده و
عمده تحقيقات در سالهاي اخير انجام شده است .با توجه به نمودارهاي باال و بررسي پروژههاي انجام شده در شرکتهاي
مختلف ،مشاهده ميشود که اين زيرمحور از نظر تعداد فعاليتهاي تحقيقاتي و پروژههاي اجرايي داراي جايگاه مناسبي
ميباشد .همچنين در شکلهاي  18-2الي  22-2درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در زمينههاي تحقيقاتي مربوطه
به تفکيک حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع نشان داده شده است.

شكل  :18-2درصد فعاليتهاي انجام شده در سطوح ترتيبي يک ،دو و سه

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – تحلیل شكاف وضع موجود و مطلوب

30
ويرايش اول ،مرداد 1395

شكل  :19-2درصد کل پايان نامهها و مقاالت در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :20-2درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح ترتيبي يک ( )HL-Iدر هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :21-2درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح ترتيبي دو ( )HL-IIدر هر زمينه تحقيقاتي
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شكل  :22-2درصد پاياننامهها و مقاالت در در سطح ترتيبي سه ( )HL-IIIدر هر زمينه تحقيقاتي

همانطوري که در شکل  18-2نيز قابل مشاهده است ،عمده فعاليتهاي تحقيقاتي صورت گرفته در اين زيرمحور به
ترتيب در سطوح ترتيبي دوم ( ،)HL-IIسطح ترتيبي اول ( )HL-Iو سطح ترتيبي سوم ( )HL-IIIبوده است .البته با توجه به
نقش سيستمهاي توزيع به عنوان آخرين حلقه در برقرساني و ارتباط مستقيم آن با مشترکين ،انجام مطالعات قابليت اطمينان
شبکههاي توزيع از اهميت فراواني برخوردار است و نيازمند توجه بيش از پيش ميباشد.
همچنين همانطوري که در شکل  19-2نيز قابل مشاهده است ،زمينه تحقيقاتي ارائه چارچوب ،نحوه مدلسازي و روش
ارزيابي جهت انجام مطالعات قابليت اطمينان در سطوح سلسله مراتبي ياد شده ،داراي باالترين ميزان فعاليت در اين زيرمحور
ميباشد .البته زمينه تحقيقاتي دوم با عنوان محاسبه شاخصهاي سيستم به دليل ماهيت متفاوت آن داراي فعاليت کمتري
ميباشد .اين زمينه تحقيقاتي عمدتا جهت بررسي وضعيت يک سيستم از نظر قابليت اطميناني مورد توجه قرار ميگيرد و به
همين دليل در مقاالت و پاياننامهها که عمدتا به دنبال ارائه روشهاي نوين در اين حوزه ميباشند ،اين زمينه کمتر مورد
تحقيق قرار ميگيرد.
در شکل  20-2تا  22-2نيز درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در سطح ترتيبي يک ،دو و سه در هر زمينه
تحقيقاتي نشان داده شده است .مشاهده ميشود که در تمامي سطوح ترتيبي فعاليتهاي انجام شده در زمينه تحقيقاتي ارائه
چارچوب ،نحوه مدلسازي و روش ارزيابي جهت انجام مطالعات قابليت اطمينان داراي برتري ميباشد.
در شکل  23-2درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در قالب پروژههاي اجرايي در شرکتهاي برق منطقهاي و
شرکتهاي توزيع نشان داده شده است .در شکل  23-2پروژههايي که انجام آناليز قابليت اطمينان شبکه در سطوح مختلف به
منظور پيشبرد اهداف پروژه مربوطه الزم و ضروري بوده است نيز در محاسبات در نظر گرفته شده است .براي مثال انجام
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فعاليت در زمينه محاسبه قابليت اطمينان شبکه توزيع در حضور منابع توليد پراکنده نيازمند استخراج شاخصهاي قابليت
اطميناني سيستم بعد از هر جايابي منبع مورد نظر و مدلسازي آن در فرايند محاسبات قابليت اطمينان شبکه ميباشد .همچنين
همانطوري که در شکل  23-2مشاهده ميشود ،شرکتهاي برق منطقهاي داراي بيشترين فعاليت در اين حوزه ميباشند .يکي
از داليل اندک بودن فعاليتهاي انجام شده در شرکتهاي توزيع نبود اطالعات دقيق و مورد نياز از تجهيزات مربوطه و
اطالعات مربوط به شبکه ميباشد که نيازمند توسعه بانکهاي اطالعاتي مناسب ميباشد.

شكل  :23-2درصد پروژههاي انجام شده در شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع

متاسفانه مهمترين کاستي موجود در اين زمينه متوجه هدف ،چرايي و زمان انجام اين پروژههاست ،زيرا عمده فعاليتهاي
انجام شده داراي انسجام الزم نبوده و در دورههاي زماني منظمي انجام نشده است .در واقع اغلب شرکتها با اهداف متفاوتي
اقدام به اين امر نمودهاند .نبود يک نهاد مسئول جهت نظارت بر عملکرد اين شرکتها يکي از مهمترين کاستيهاي موجود در
اين زمينه است .يکسانسازي شاخصهاي قابليت اطمينان و روش مورد استفاده جهت سنجش عملکرد شرکتهاي بهرهبردار
شبکه ،لزوم گزارشدهي منظم اين شرکتها از شبکه تحت پوشش خود و ايجاد طرحهاي تشويقي و يا اعمال جريمه براي
شرکتهاي بهرهبردار جهت نيل به قابليت اطمينان باالتر ميتواند از راهکارهاي موجود در اين زمينه باشد .همچنين اين
مسئوليت را ميتوان به يک نهاد مرکزي واگذار نمود که از اطالعات ارسالي توسط اين شرکتها جهت محاسبه شاخصهاي
قابليت اطمينان سيستم تحت پوشش آنها استفاده مينمايد .اين امر مسلزم وجود يک بانک اطالعاتي کامل از تجهيزات هر
بخش و نحوه اتصاالت شبکه به عبارت بهتر آرايش شبکه ميباشد.
متاسفانه در ايران ،تاکنون فعاليتهاي انجام شده در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان روند منسجمي نداشته است و شرکتها و
سازمانهاي مختلف با اهداف متفاوتي اقدام به محاسبه شاخصهاي مورد نياز خود نمودهاند .البته در بخش توليد و انتقال با
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بهره گيري از اطالعات جمعآوري شده ،مطالعات قابليت اطمينان با استفاده از نرمافزارهايي مانند  MECOREمحاسبه و
شاخص هاي مورد استفاده تعيين شده است .مطالعات قابليت اطمينان و بررسي امنيت شبکه توليد و انتقال نيز با استفاده از
نرمافزار  EDIPGجز اولويتهاي شرکت مديريت شبکه برق ايران ميباشد [.]21
همچنين مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي توزيع و محاسبات شاخصهاي مربوطه به صورت پراکنده و توسط شرکتهاي
توزيع و مراکز تحقيقاتي فعال در اين حوزه صورت گرفته است .بنابراين ايجاد يک روند منسجم در زمينه محاسبات قابليت
اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع و تدوين استانداردهاي مورد نياز جهت انجام اين محاسبات يکي از ضرورتهاي
موجود در اين حوزه ميباشد.
همچنين سيستم توزيع به دليل گستردگي و حجم بيشتر تجهيزات متصل شده به آن نسبت به شبکه انتقال و توليد از
اهميت باالتري برخوردار است .مشکل اساسي که شرکتهاي توزيع در ايران با آن مواجه هستند ،عدم وجود آمار دقيق و قابل
اعتماد از تعداد مشترکين متصل به شبکه در مقياس فشار متوسط و فشار ضعيف جهت محاسبه شاخصهاي مورد نياز ميباشد.
لذا اکثر شرکتهايي که با اين مشکل مواجه هستند ،از روشهاي تقريبي براي محاسبه شاخصها استفاده ميکنند .دادههاي
موجود محدود به اطالعات کلي مشترکين به تفکيک مناطق و در هر منطقه به تفکيک نواحي کنتورخواني ميباشد که عمال در
محاسبات شاخصهاي قابليت اطمينان کارايي ندارد .بنابراين توسعه روشهايي براي محاسبه شاخصهاي مورد نياز بر اساس
اطالعات موجود و در دسترس يکي از نيازمنديهاي موجود در اين حوزه ميباشد .در اين راستا کارگروهي از شرکت توزيع
نيروي برق تهران بزرگ اقدام به تهيه روابط و دستورالعملهايي بر پايه آمار و اطالعات موجود از عناصر شبکه کردهاند که
مبناي کار نرمافزار در محاسبات قابليت اطمينان در آن شرکت قرار گرفته است.
در کل محاسبات شاخصهاي قابليت اطمينان در شرکتهاي توزيع به روشهاي زير قابل انجام است:


محاسبه بر اساس روابط ارائه شده در استاندارد IEEE 1366

 محاسبه بر اساس روابط ارائه شده توسط کارگروه شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
 محاسبه بر اساس تعداد ترانسفورماتورهاي بي برق شده در شبکه
 محاسبه بر اساس ظرفيت ترانسفورماتورهاي خاموش شده در شبکه
آنچه مسلم است اين است که محاسبه به روش استاندارد و بر مبناي دادههاي  GISدقيقترين و مناسبترين نتيجه را به
دنبال خواهد داشت .ولي بررسي نتايج ساير روشها ،در کنار توجه به ساختار شبکه و نوع خطاهاي غالب امري ضروري است.
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آنچه مسلم است تنها توجيه استفاده از روابط تقريبي ،نقص دادههاي  GISمشترکين است و در صورت تکميل اين اطالعات،
روش استاندارد هم به لحاظ دقت و هم برخورداري از اعتبار بين المللي مناسبترين روش به حساب ميآيد .بنابراين در شرايط
فعلي استفاده از روش هاي تقريبي مانند روش ارائه شده توسط کارگروه نتايج قابل قبولي را ارائه ميدهد ،ولي در استفاده از اين
روشها بايد عدم قطعيت نتايج را نيز مد نظر قرار داد [.]22
 -2-2-3زيرمحور منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو
جهت تعيين جايگاه ايران در زيرمحور منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو ،فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور مورد نقد
و بررسي قرار گرفته است .انجام فعاليتهاي تحقيقاتي به منظور ارائه روشهاي جديد در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان
شبکههاي قدرت با وجود منابع توليد پراکنده ،نحوه مدلسازي اين منابع در مساله ارزيابي قابيلت اطمينان و مسائل مربوط به
عدم قطعيت توان خروجي و نحوه اتصال اين منابع ،مسئله جايابي و تعيين ظرفيت بهينه اين منابع و بررسي تاثير آنها در قابليت
اطمينان شبکه از مهمترين حوزههاي تحقيقاتي در اين زيرمحور به شمار ميروند.
در شکل  24-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور ارزيابي
قابليت اطمينان نشان داده شده است.

شكل  :24-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،اين زيرمحور از نظر تعداد فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده در جايگاه مناسبي
قرار دارد و يک پنجم فعاليتهاي انجام شده در زمينه قابليت اطمينان به اين زيرمحور تعلق دارد .همچنين روند زماني
فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نيز در شکل  25-2نشان داده شده است.
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شكل  :25-2روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،فعاليتهاي بسياري در سالهاي اخير در اين زمينه انجام شده است و نسبتا
داراي روند رو به رشدي بوده است .همچنين در شکلهاي  26-2الي  30-2درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در
زمينههاي تحقيقاتي مربوطه به تفکيک حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع نشان داده شده است.

شكل  :26-2درصد فعاليتهاي انجام شده در سطوح توليد ،انتقال و توزيع
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شكل  :27-2درصد کل پايان نامهها و مقاالت در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :28-2درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح توليد در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :29-2درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح انتقال در هر زمينه تحقيقاتي
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شكل  :30-2درصد پاياننامهها و مقاالت موجود در سطح توزيع در هر زمينه تحقيقاتي

همانطوري که در شکل  26-2نيز قابل مشاهده است ،عمده فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده در اين زمينه در حوزه
شبکههاي توزيع بوده است .البته قابل ذکر است که در اين زيرمحور فعاليتهاي تحقيقاتي موجود در زمينه منابع توليد پراکنده
و انرژي هاي تجديدپذير در کنار يکديگر مورد بررسي قرار گرفته است .با توجه به تعاريف مختلف از منبع توليد پراکنده در
مراجع گوناگون و تاکيد آنها بر اتصال اين منابع به شبکههاي توزيع ،درصد فعاليتهاي بيشتر در سطح توزيع در شکل 26-2
قابل توجيه است .همچنين همانطوري که در شکل  27-2قابل مشاهده است ،حجم فعاليتهاي انجام شده به صورت کلي در
زمينههاي تحقيقاتي معرفي شده ،تقريبا برابر و متعادل ميباشد .البته در هر سطح توليد ،انتقال و توزيع به صورت جداگانه
وضعيت بگونه ديگري ميباشد .براي مثال مطابق شکل  28-2در سطح توليد ،عمده تحقيقات انجام شده در زمينه مدلسازي
قابليت اطميناني منابع و ارائه مدلهاي ظرفيتي از آنها ميباشد .همچنين در اين سطح ،کمترين ميزان تحقيقات انجام شده در
زمينه جايابي و تعيين ظرفيت بهينه ميباشد .در سطح شبکههاي انتقال مطابق شکل  ،29-2عمده تحقيقات معطوف به بررسي
تاثير منابع و انرژيهاي نو بر قابليت اطمينان شبکه در سطح ترتيبي  HL-IIميباشد .در سطح توزيع نيز مساله جايابي و تعيين
ظرفيت بهينه منابع از جايگاه باالتري در تحقيقات برخوردار بوده است.
مسائل موجود در ارتباط با منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو را ميتوان به دو حوزه مسائل تئوري و اجرايي تقسيمبندي
نمود .در حوزه مسائل تئوري و نظري ،مطالعه تاثير اين منابع بر شبکه قدرت هدف اصلي ميباشد .همانطوري که در شکلهاي
باال نشان داده شد ،در اين زمينه فعاليت هاي زيادي صورت گرفته است .در حوزه فني و اجرايي نيز بهبود روند توسعه و
بکارگيري اين منابع در داخل کشور از اهميت بااليي برخوردار است .متاسفانه در اين حوزه فعاليتهاي نسبتا اندکي در حال
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انجام است .در شکل  31-2درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در قالب پروژههاي اجرايي در شرکتهاي برق
منطقهاي و شرکتهاي توزيع نشان داده شده است .البته تعداد پروژههاي انجام شده در اين زيرمحور در شرکتهاي برق
منطقهاي و توزيع بسيار اندک ميباشد که يکي از ضعفهاي موجود در اين زيرمحور نيز ميباشد.

شكل  :31-2درصد پروژههاي انجام شده در شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع

سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) نيز يکي از مهمترين سازمانهاي فعال در اين زمينه در داخل کشور ميباشد [ .]23اين
سازمان با هدف توسعه کاربرد انرژيهاي حاصل از منابع تجديدپذير (انرژي خورشيدي ،زيست توده ،زمينگرمايي ،هيدروژن،
پيل سوختي ،انرژي باد و امواج) تاسيس گرديده است و زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي توانير ميباشد و حوزه فعاليت آن
سراسر کشور است .مهمترين فعاليتهاي اين سازمان در حوزههاي مرتبط با انرژيهاي نو به صورت زير ميباشد:
 مشارکت فعال در تدوين طرح ملي انرژي و استراتژيهاي نو در کشور
 مشارکت فعال در ايجاد و مديريت بازار تضمين شده براي توليدکنندگان انرژيهاي نو در کشور
 تهيه اطلس و امکانسنجي منابع مختلف انرژيهاي نو در کشور
 تدوين استراتژيهاي توسعه تکنولوژي در زمينه انرژيهاي نو و تعيين اولويتهاي تحقيقاتي
با توجه به نقش اين سازمان در توسعه منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو در کشور ،الزم است که ميان اين سازمان،
شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع جهت توسعه فعاليتهاي مربوطه و پيشبرد اهداف مرتبط با بهبود قابليت
اطمينان ناشي از اتصال منابع توليد پراکنده ،هماهنگيهاي الزم صورت پذيرد.
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با قبول واقعيت توسعه توليدات پراکنده به عنوان ساختار جديد صنعت برق ،متخصصين با انبوه مسائل جديدي روبرو
ميشوند که ناشي از فناوريهاي جديد در بخش توليد ،انتقال و توزيع ميباشد .بالطبع اين تغيير تاثير زيادي را بر مسائل
حفاظتي و بهره برداري از شبکه خواهد داشت [ .]23-25با توجه به مطالب بيانشده ،بررسي دقيقتر توليدات پراکنده ،تاثير بر
قابليت اطمينان شبکه قدرت و مسائل مرتبط با آن از اهميت بسياري برخوردار است .از ديدگاه سيستم قدرت ،حضور اين منابع
از چند جهت قابليت اطمينان سيستم را تحت تأثير قرار ميدهد:
 باتوجه به اينکه بهرهگيري از منابع توليد پراکنده غالبا با کاهش بارگذاري تجهيزات سيستم همراه بوده و از سوي
ديگر نرخ وقوع خطا در تجهيزات با بارگذاري آنها رابطه مستقيم دارد ،ميتوان انتظار داشت حضور  DGموجب کاهش
احتمال وقوع خطا در تجهيزات شده و احتمال خاموشي در سيستم را کاهش دهد.
 واحدهاي ( DGدر صورتي که امکان تغذيه بار به صورت ايزوله را دارا باشند) در هنگام بروز خطا ميتوانند بخشي از
بار قطع شده سيستم را بهطور جدا از شبکه تغذيه نمايند و از اين طريق قابليت اطمينان سيستم را افزايش دهند .بايد
توجه داشت که در اين حالت  DGميبايست تواناييهاي الزم را براي تأمين بار در کل بازه زماني مورد نظر دارا باشد.
در اين مورد  DGهمانند يک نقطه مانور عمل ميکند.
 اگر  DGبه هر دليلي داراي امکان تغذيه بار به صورت جدا از شبکه نباشد ،بهرهگيري از آن در کنار نقاط مانور سيستم
ميتواند موجب افزايش قابليت تغذيه نقاط مانور شده و از اين طريق امکان تغذيه بخش بيشتري از بار قطعشده
سيستم فراهم ميشود .اين اثر ميتواند نياز سيستم به داشتن نقاط مانور با قابليت تغذيه باال را کاهش دهد [.]24-25
همچنين از آنجاييکه تعدادي از توليدات پراکنده داراي مالکيت خصوصي و يا مبتني بر منابع انرژي متغير همچون
توربين هاي بادي و انرژي خورشيدي هستند ،تضميني براي توليد پيوسته آنها وجود ندارد .در اين حالت اگر استانداردهاي
مخصوص براي کنترل ،نصب و جايابي آنها وجود نداشته باشد ،ممکن است تاثير منفي و معکوس بر بهرهبرداري سيستم قدرت
داشته باشند .اين امر در شبکههاي امروزي که اکثر توليد توان توسط نيروگاههاي بزرگ تامين ميشود ،زياد جدي نيست .ولي با
توجه اينکه سيستمها به سمت افزايش سهم توليد منابع پراکنده و بهرهبرداري بهصورت جزيرهاي پيش ميروند ،مطالعه اين
موضوع اهميت بااليي پيدا ميکند.
اگر چه مزاياي فوق و ديگر مزاياي بهرهبرداري از اين منابع ،شرکتهاي توزيع را براي استفاده از اين منابع بسيار مشتاق
ميکند .اما در کنار اين مزايا بهرهبرداري غير مناسب از اين منابع ميتواند مشکالتي را براي شبکه ايجاد کند .در واقع شبکه-
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هاي توزيع با اين فرض طراحي شدهاند که طرف اوليه پستهاي فوق توزيع که به شبکه انتقال متصل هستند تنها منبع توان و
ظرفيت اتصال کوتاه شبکه باشند .منابع توليد پراکنده با قرار دادن منابع توان در نقاط مختلف شبکه توزيع اين فرض را نقض
ميکنند .در نتيجه اين منابع ميتواند موقعيتهاي بهرهبرداري را بهوجود بياورد که در شبکههاي سنتي اتفاق نميافتادند .اين
معايب بالقوه ميتواند شامل موارد زير باشد [:]23-25
 )1افزايش احتمال خرابي تجهيزات شبکه و مشترکين
 )2کاهش کيفيت توان (مخصوصا افزايش ولتاژ)
 )3کاهش قابليت اطمينان
 )4افزايش زمان بازيابي شبکه بعد از خطا
 )5کاهش امنيت عمومي شبکه و کارگران
اگر جايابي  DGصحيح نباشد قابليت اطمينان سيستم ممکن است کاهش يابد .مشکالت موجود در اتصال نادرست و تاثير
آن بر قابليت اطمينان عبارتند از:
الف – حفاظتي:
 ناهماهنگي فيوز و رله سوختن بي موقع فيوز -عملکرد بي موقع تجهيزات حفاظتي HV

 عملکرد نادرست سکسيونر عملکرد نادرست رله جهت دار خطا در تشخيص بار پست قطع  DGبخاطر اتصال کوتاه باال دست تغيير سطح اتصال کوتاه ،تعويض بريکرها -لزوم نصب رلههاي زير فرکانس
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ب – ولتاژي:
 اضافه ولتاژ روي تجهيزات اضافه ولتاژ ناشي از تشديد هارمونيکهاي ولتاژ عملکرد نادرست سيستمهاي جبران ساز افت ولتاژ -افت ولتاژ ناشي از اتصالي در سر DG

 افت ولتاژ ناشي از جريان هجومي در راه اندازي کليدزني خازنها و خروج اينورترها -هارمونيکهاي مبدلهاي الکترونيک قدرت DG

 فليکر ناشي از آسياب بادي قطع تحريک ژنراتورهاي سنکرون وصل مجدد سکسيونر در حال غير سنکرون بعد از جزيرهاي شدن پايداري و ...در حوزه مسائل اجرايي و فني ،با توجه به گرايشهاي اساسي و فزاينده در زمينه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و
فناوريهاي مربوط درکشورهاي صنعتي و در حال توسعه ،در ايران نيز الزم است راهبردها و برنامههاي زير بنايي و اصولي
تدوين شود.
گرايش جهاني بهرهبرداري از انرژيهاي تجديدپذير و پيامدهاي زيست محيطي ايجاب کرده که سازمانها و مراکز متعددي
در ايران ،عالقهمند به اجراي پروژههايي در اين زمينه باشند ،هر چند اين گونه فعاليتها الزم و موثر است ،ولي اينکه اين
اقدامات طبق برنامهريزي و تحقيقات اصولي در سطح ملي انجام ميگيرد يا به صورت انفعالي ،به صورت پراکنده و سليقه اي
اجرا ميشود ،يک سوال اساسي است .هنوز بسياري از چالشها و سوالها در توجيه و دفاع از توسعه بهرهبرداري از انرژيهاي
تجديدپذير در ايران ،بدون جواب ماندهاند [.]23
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بديهي است که اين گونه روند توسعه ،بدون برنامه جامع و مدون ،صحيح و پايدار نخواهد بود .تدوين راهبردي جامع جهت
بهرهوري بهتر از انرژي در کشور ،مستلزم شناخت کامل وضعيت کنوني و تعيين دقيق وضعيت مطلوب آن در جهان است.
براي رسيدن به اين هدفها ،الزم است نظام قميتگذاري انواع حاملهاي انرژي ،با توجه به هزينه واقعي آنها اصالح شده
و اقدامات اساسي جهت تشويق سرمايهگذاري در بخش خصوصي صورت گيرد .ضروري است دولت با پرداخت وامهاي بلند
مدت ،واگذاري يارانههاي تخصيص يافته در بخش سوختهاي فسيلي به سرمايهگذاري در بخش انرژيهاي تجديدپذير و
فراهم آوردن امکان انتقال دانش فني ،زمينههاي الزم را براي ساخت و توسعه تأسيسات انرژيهاي گفته شده در کشور فراهم
آورد [.]23
با اين وجود ،ايران در راه بکارگيري انرژيهاي نو با موانع عمده و اساسي مواجه است .يکي از اين موانع ،وجود نفت ارزان و
منابع غني هيدروکربني در کشور است .نبود شناخت از انرژيهاي نو ،مجهول ماندن مزاياي آن توسط مردم و مسئوالن از ديگر
موانع دستيابي به انرژيهاي نو و نبود توجيه اقتصادي است.
عالوه بر موانع فني که بيشتر در مورد وسائل حفاظتي و ايمني بکار ميروند ،موانع تجاري و قانوني نيز بر سر راه توسعه
منابع توليد پراکنده وجود دارند .با توجه به بحث اتصال به شبکه ،اين موانع معموال هنگام تنظيم قراردادها و مراحل اتصال به
شبکه بوجود ميآيند .فقدان تجربه کافي در شرکتهاي برق ،مهمترين مانع براي منابع توليد پراکنده بشمار ميآيد .موانع
قانوني از تعرفههائي ناشي ميشوند که به مشتريان اعمال ميگردند .اين عوامل در کنار موانع زيست محيطي از مهمترين
مشکالت بر سر راه توسعه منابع توليد پراکنده ميباشند [.]23
موانع و مشکالت توسعه منابع توليد پراکنده را مي توان به سه دسته کلي تقسيم کرد که براي هر کدام از آنها راهکارهائي
جهت کاهش موانع ارائه شده است.
 راهکارهاي کاهش موانع فني
 توسعه استانداردهاي يکسان براي اتصال به شبکه
 پذيرش مراحل تست و تائيديه براي وسايل اتصال به شبکه
 توسعه تکنولوژيهاي کنترل توان توليدات پراکنده
 راهکارهاي کاهش موانع تجاري
 پذيرش استاندارد تجاري براي احتياجات شرکت
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 بوجود آمدن استاندارد تجاري براي توافقات اتصال به شبکه
 توسعه وسايل براي شرکتها به منظور دستيابي به مقدار و تاثير توان پراکنده در هر نقطه از شبکه
 راهکارهاي کاهش موانع قانوني
 توسعه قوانين جديد در انتخاب توان پراکنده در بازارهاي رقابتي و بهرهبرداري
 تنظيم تعرفه مناسب با تمايالت بازارها ،شرکتها و مشتريان و ارائه مکانيزم تشويقي شرکتها به استفاده از منابع
توليد پراکنده
 تعريف شرايط الزم جهت اتصال به شبکه
 تسريع در مراحل تصميمگيري و تصويب طرح پيشنهادي
 -2-2-4زيرمحور شبكههاي هوشمند و تكنولوژيهاي نو
جهت تعيين جايگاه ايران در زيرمحور شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي نو ،در اين قسمت فعاليتهاي انجام شده در اين
زيرمحور مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .انجام فعاليتهاي تحقيقاتي به منظور ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت
هوشمند ،بررسي نقش هوشمندسازي در بهبود قابليت اطمينان شبکه ،استفاده از سيستمهاي چند عاملي ،سيستمهاي
هوشمندسازي ساختمان ،نحوه مدلسازي تکنولوژيها و ادوات جديد مانند انواع ذخيرهسازهاي انرژي ،تکنولوژيهاي الکترونيک
قدرت ،تجهيزات اندازهگيري پيشرفته ،خودروهاي برقي و سيستمهاي انتقال داده و غيره در مساله قابليت اطمينان ،بررسي تاثير
و نقش آنها در بهبود قابليت اطمينان شبکه ،مدلسازي وابستگيها و ارتباط اليههاي مختلف شبکه هوشمند مانند اليه
اطالعات ،مخابرات ،نرمافزار در کنار سيستم قدرت در مساله قابليت اطمينان و ارائه روشهاي نوين بدين منظور از مهمترين
حوزههاي تحقيقاتي در اين زيرمحور به شمار ميروند.
در شکل  32-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور ارزيابي
قابليت اطمينان نشان داده شده است.
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شكل  :32-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور شبكههاي هوشمند و تكنولوژيهاي نو

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،نسبتا فعاليتهاي تحقيقاتي اندکي در اين زمينه انجام شده است و با توجه به
تغيير ماهيت شبکههاي قدرت در آيندهاي نه چندان دور و افزايش استفاده از تکنولوژيهاي نو مانند انواع ذخيرهسازهاي انرژي
و خودروهاي برقي ،توجه بيشتر به اين حوزه يکي از ضروريات مطالعات آينده خواهد بود.
همچنين روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نيز در شکل  33-2نشان داده شده است.

شكل  :33-2روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور شبكههاي هوشمند و تكنولوژيهاي نو

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،مطالعات صورت گرفته در اين زيرمحور داراي روند رو به رشدي بوده است و
فعاليتهاي بسياري در اين زمينه در سالهاي اخير انجام شده است.
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همچنين در شکلهاي  34-2الي  38-2درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در زمينههاي تحقيقاتي مربوطه به
تفکيک حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع نشان داده شده است.

شكل  :34-2درصد فعاليتهاي انجام شده در سطوح توليد ،انتقال و توزيع

شكل  :35-2درصد کل پايان نامهها و مقاالت در هر زمينه تحقيقاتي
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شكل  :36-2درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح توليد در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :37-2درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح انتقال در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :38-2درصد پاياننامهها و مقاالت موجود در سطح توزيع در هر زمينه تحقيقاتي
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همانطوري که در شکل  34-2نيز قابل مشاهده است ،عمده فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده در اين زمينه در حوزه
شبکههاي توزيع و انتقال بوده که با توجه به ميزان نفوذ گسترده تکنولوژيهاي مربوطه در اين سطوح ،اين حجم از تحقيقات
توجيهپذير است.
البته مطابق شکلهاي  35-2الي  38-2فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده در اين زمينه عمدتاً معطوف به زمينه تحقيقاتي
اول يعني مدلسازي تکنولوژيهاي مختلف شبکه هوشمند در بحث قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ميباشد و زمينه تحقيقاتي
دوم ،مدلسازي اليه هاي مختلف شبکه هوشمند و بررسي ارتباطات آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است که يکي از
نيازمنديهاي تحقيقات آتي ميباشد.
يکي از مهمترين مسائل موجود در اين حوزه از ديدگاه قابليت اطميناني ،بررسي وابستگي هر چه بيشتر شبکه قدرت و شبکه
سايبري خواهد بود .شبکههاي هوشمند با بکارگيري هر چه بيشتر از زيرساختهاي اطالعاتي ،شبکههاي مخابراتي،
سيستمهاي پايش ،حفاظتي و سيستمهاي کنترل اتوماتيک قابل دستيابي خواهند بود [ .]26-28هر زيرساختي پروتکلها و
استانداردهاي خاص خود را دارا بوده و از قوانين فيزيکي منحصر به خود تبعيت مينمايد .توسعه تکنولوژيهاي  ITو بخش
مخابرات در سالهاي اخير مزاياي اقتصادي و قابليت اطميناني فزايندهاي براي سيستمهاي قدرت داشته است .از نقطه نظر
اقتصادي ،تکنولوژيهاي شبکه هوشمند ،بهرهبرداري از شبکه با حاشيه امنيت مطمئنتر و استفاده موثر از منابع موجود را
امکانپذير خواهد نمود ،زيرا در اين شرايط اطالعات دقيقتر و مطمئنتري از وضعيت شبکه در دسترس خواهد بود .از نقطه نظر
قابليت اطميناني ،مهمترين ويژگي شبکه هوشمند ،قابليت خود ترميمي است که ميتواند محل خطا را تشخيص داده ،قسمت
خطادار را ايزوله نمايد و بخش غيرخطادار را به صورت اتوماتيک تغذيه نموده و بدين صورت زمان خروج را کاهش دهد [-26
.]28
افزايش گسترده کاربردهاي شبکههاي سايبري ممکن است احتمال خرابي و ريسک مربوطه را افزايش دهد و تاثيرات
مخربي بر تداوم سرويسدهي در شبکه قدرت داشته باشد .بنابراين ،توجه به ريسکهاي موجود در خرابي شبکههاي سايبري از
اهميت ويژهاي برخوردار است.
بهطور قطع تکنولوژيها و برنامههاي زيادي در پيشبرد شبکههاي برق به سمت هوشمندتر شدن نقش خواهند داشت که
شامل اندازهگيرهاي ديجيتالي پيشرفته ،اتوماسيون سيستمهاي توزيع ،سيستمهاي کارآمد انتقال داده و منابع انرژي پراکنده
خواهند بود .در حال حاضر ،پروژههاي زيادي در زمينههاي مرتبط با اين تکنولوژيها در بيشتر کشورهاي دنيا در حال انجام
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است که اهميت اين بحث را تاييد مينمايد .متاسفانه همانطوري که در شکلهاي باال نشان داده شده است ،اين زير محور
سهم چنداني در فعاليت هاي تحقيقاتي صورت گرفته ندارد .انجام مطالعات جهت بررسي تاثير اين ادوات و تکنولوژيها بر
عملکرد شبکه قدرت از اهميت بسياري برخوردار است.
همچنين ورود انواع تکنولوژيهاي شبکه هوشمند مانند اندازهگيري پيشرفته ناحيه گسترده ،خودروهاي برقي ،انواع ادوات
الکترونيک قدرت و  ...ميتواند بر عملکرد شبکه و قابليت اطمينان آن تاثيرگذار باشد .توسعه الگوريتمهايي جهت مدلسازي اين
ادوات در فرايند ارزيابي قابليت اطمينان شبکه قدرت از اهميت فراواني برخوردار است.
در حوزه فعاليتها و پروژههاي اجرايي ،همانند ساير کشورها ،سرمايهگذاري در شبکه برق هوشمند بيشتر به سمت نصب
کنتورهاي سيستمهاي توزيع جذب شده است .بر اساس مصوبات هيئت دولت ،اجراي سيستم هوشمند بر عهده وزارت نيرو
گمارده شده است و ناظر و طراح اصلي کاربريهاي شبکههاي برق هوشمند با شرکت توانير ميباشد .شرکت توانير مسئوليت
طراحي شبکه را به سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) واگذار نموده و قرارداد مهندسي مشاور اين پروژه با شرکت موننکو در
سال  2009ميالدي امضاء شده است .مهمترين فعاليتهاي سازمان سابا در حوزه شبکههاي هوشمند به تفکيک معاونتها به
صورت زير ميباشد [:]29
 معاونت سيستمهاي اندازهگيري هوشمند
 سياستگذاري براي رسيدن به شبکه هوشمند در بخش توزيع برق
 برنامهريزي و نظارت بر عمليات مهندسي ،نصب و راهاندازي سيستم اندازهگيري هوشمند در کل
کشور
 مديريت هدايت و نظارت بر مطالعات استفاده از سيستمهاي مديريت هومشند انرژي براي انواع
مشترکين
 برنامهريزي و نظارت بر پيادهسازي فراسامانه هوشمند اندازهگيري ملي در سطح کشور
 تکميل پروژه پايلوت جزيره هرمز
 معاونت بهينهسازي تامين انرژي
 تدوين استانداردها و تعيين شاخصهاي مرتبط با کارايي انرژي در نيروگاههاي حرارتي
 برنامهريزي و هدايت مطالعات مرتبط با بکارگيري فناوريهاي توليد پراکنده
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 برنامهريزي و هدايت مطالعات مربوط به بکارگيري فناوريهاي ذخيرهسازي انرژي
 برنامهريزي و هدايت مطالعات مرتبط با بکارگيري فناوريهاي جديد در انتقال و توزيع انرژي
الکتريکي
همچنين شرکت موننکو يک چارچوب ابتدايي و طراح اوليه کار براي سيستمهاي برق هوشمند تهيه کرده است [ .]30نتيجه
اين مطالعات به اجراي پروژههاي متعدد آزمايشي در سراسر کشور منجر شده است که تمرکز اين پروژهها بر روي کاربريهاي
 AMI/AMRميباشد .شرکت توانير که به عنوان ناظر بر طرح شناخته ميشود ميبايست پروژههاي آزمايشي را با توجه به
مشخصات ارائه شده از سوي مشاور طرح ،تست و ارزيابي نمايد .طبق نتايج بدست آمده از مطالعات انجام شده ميبايست در
طي سالهاي آينده کاربريهاي  AMI/AMRدر ايران بسترسازي شود.
 -2-2-5زيرمحور مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان
جهت تعيين جايگاه ايران در زيرمحور مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان ،در اين قسمت فعاليتهاي انجام شده در اين
زيرمحور مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .انجام فعاليتهاي تحقيقاتي به منظور محاسبه هزينههاي خاموشي انواع مشترکين
مسکوني ،تجاري ،صنعتي و غيره ،ارائه تکنيکها و روشهاي الزم بدين منظور ،توسعه بانکهاي اطالعاتي الزم ،تعيين
فاکتورهاي موثر بر هزينه خاموشي ،محاسبه تابع خرابي مشترکين ( )CDFو شاخص ارزش بار از دست رفته ( )VOLLبراي
شبکههاي قدرت و به عبارت بهتر مساله ارزشگذاري قابليت اطمينان از مهمترين مسائلي است که در اين زيرمحور بدان
پرداخته ميشود.
در شکل  39-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور ارزيابي
قابليت اطمينان و در شکل  40-2درصد فعاليتهاي انجام شده در حوزههاي توليد و انتقال-توزيع نشان داده شده است.
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شكل  :39-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان

شكل  :40-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در حوزههاي توليد و انتقال-توزيع

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور درصد اندکي از فعاليتهاي صورت
گرفته در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت را شامل ميشود .با توجه به جايگاه مطالعات هزينه خاموشي
مشترکين در فرايندهاي برنامهريزي سيستمهاي قدرت و همچنين مباحث مديريتي و تنظيم قابليت اطمينان ،توجه بيشتر به اين
زمينه يکي از نيازهاي موجود در اين حوزه ميباشد .همچنين همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،فعاليتهاي صورت
گرفته عمدتاً در حوزه انتقال-توزيع و مربوط به محاسبه هزينههاي خاموشي مشترکين بوده است.
همچنين روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نيز در شکل  41-2نشان داده شده است.
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شكل  :41-2روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،فعاليتهاي صورت گرفته در اين زمينه داراي نوساناتي بوده است ولي در
سالهاي اخير روند رو به رشدي داشته است.
اين زيرمحور در پي يافتن به پاسخ اين سوال است که عدم وجود انرژي برق چه آثار و هزينههاي اقتصادي را به دنبال دارد.
متاسفانه در کشور ما فعاليتهاي منسجمي جهت تعيين هزينههاي خاموشي انواع مشترکين مسکوني ،صنعتي و تجاري و غيره
صورت نگرفته است که از بزرگترين نقاط ضعف مطالعات قابليت اطمينان در ايران ميباشد .البته در بعضي از سازمانها و
نهادهاي فعال در اين حوزه ،مطالعاتي در رابطه با تعيين هزينه خاموشي مشترکين انجام شده است ولي اين مطالعات داراي
انسجام و گستردگي الزم جهت تعيين يک هزينه خاموشي واحد بر هر منطقه نبوده است و يا اينکه در فعاليتهاي آتي استفاده
نشده است .البته در اين زمينه فعاليتهاي تحقيقاتي خوبي نيز به سفارش معاونت برنامهريزي سازمان توانير توسط گروه انرژي
و مديريت مصرف پژوهشگاه نيرو به انجام رسيده است که شامل موارد زير ميباشد [:]31-32
 مروري بر ادبيات و فعاليتهاي انجام شده در زمينه تخمين هزينه خاموشي
 نحوه تشکيل جامعه نمونه براي محاسبه هزينه خاموشي
 محاسبه هزينه خاموشي در واحدهاي نمونه صنعتي و معدني در کل کشور
همچنين فعاليتهايي از اين دست در شرکت برق منطقهاي تهران و شرکت توزيع نيروي برق يزد نيز انجام گرفته است.
عناوين پروژههاي انجام شده به صورت زير است [:]33-34
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 تحقيق در زمينه خسارتهاي ناشي از عدم تامين برق در بخشهاي عمومي و صنعتي تحت پوشش شرکت برق
منطقهاي تهران
 محاسبه خسارت خاموشي از ديد مصرفکنندگان خانگي ،تجاري ،کشاورزي و عرضهکننده انرژي الکتريکي در
شرکت برق منطقهاي تهران
 محاسبه خسارت خاموشي از ديد مشترکان صنعتي شرکت توزيع برق يزد
اين قسمت حاوي بخشهاي از نتايج پروژه تحقيقاتي "محاسبه هزينه خاموشي در گروههاي مختلف صنعتي و معدني در
کل کشور" است که به سفارش معاونت برنامهريزي سازمان توانير توسط گروه انرژي و مديريت مصرف پژوهشگاه نيرو درسال
 1380به انجام رسيده است .در اين قسمت نتايج محاسبه هزينه خاموشي در واحدهاي منتخب صنعتي و معدني در کل کشور بر
اساس اطالعات سال  1380ارائه شده است.
تکنيک بررسي جامع مصرف کننده ،که در زمره روشهاي برآورد هزينه قرار دارد ،مناسبترين و در عين حال پرهزينهترين
تکنين براي محاسبه هزينه خاموشي در واحدهاي توليدي است و لذا اين تکنيک براي محاسبه هزينه خاموشي در واحدهاي
منتخب صنعتي و معدني به کار گرفته شده است .در اين تکنيک از مصرفکنندگان برق خواسته ميشود کليه اقداماتي را که
براي کاهش آثار نامطلوب قطع برق روي فعاليتهاي خود به کار ميگيرند ،مشخص نمايند .در نظر گرفتن هزينه مترتب بر اين
اقدامات از يکسو و لحاظ نمودن کليه هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از قطع برق به همراه صرفهجوييهاي احتمالي
مرتبط با خاموشي از سوي ديگر ،هزينه خاموشي مصرف کننده را مشخص ميکند .ارزش توليد از دست رفته (يا هزينههاي
مستقيم ناشي از قطع برق) برابر تفاضل درآمد انتظاري مصرفکننده در شرايط عادي و درآمد انتظاري او طي دوره زماني
خاموشي ميباشد .درآمد انتظاري طي دوره زمان خاموشي ميتواند ناشي از جبران توليد يا اضافه کاري يا افزودن شيفت کاري
پس از وصل برق و يا استفاده از ژنراتورهاي اضطراري در زمان قطع برق باشد .به اين ترتيب ارزش توليد از دست رفته معادل
ارزش محصولي است که به دليل قطع برق نميتوان آن را توليد کرد.
از جمله هزينههاي مرتبط با خاموشي ميتوان به هزينه پرسنلي براي راهاندازي مجدد خطوط توليد پس از وصل برق ،هزينه
نيروي کار براي جبران توليد پس از وصل برق ،خسارت وارد شده به تجهيزات بر اثر قطع و وصل برق ،هزينههاي ناشي از
ضايع شدن مواد اوليه بر اثر قطع برق ،هزينههاي فرآوري مجدد مواد پس از وصل برق و هزينههاي راهاندازي و بهره برداري
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مولدهاي اضطراري طي دوره زماني خاموشي اشاره کرد .صرفه جوييهاي مترتب بر قطع برق شامل دستمزد پرداخت نشده طي
دوره زماني وقوع خاموشي ،هزينه انرژي مصرف نشده و ارزش اسقاطي مواد اوليه يا نيم ساخته و مواردي از اين قبيل هستند.
از سوي ديگر محاسبه کليه هزينهها و صرفهجوييهاي مرتبط با خاموشي مستلزم جمعآوري حجم بسيار زيادي از اطالعات
فني و اقتصادي از مشترک تحت بررسي ميباشد که تهيه اين اطالعات عموما با صرف هزينه قابل توجه امکان پذير است .باال
بودن هزينه تهيه و جمع آوري اطالعات ناشي از لزوم اجراي طرحها و عمليات ميداني (شامل طراحي پرسشنامه جمعآوري
اطالعات و مراجعه مستقيم به مشترک براي تکميل پرسشنامه) ميباشد.
به دنبال توافق به عمل آمده با سازمان توانير ،مقرر شد  378واحد صنعتي و  60واحد معدني در کل کشور جامعه نمونه مورد
نظر را تشکيل دهند .از سوي ديگر با توجه به حجم جامعه نمونه ،امکان تشکيل اين جامعه به گونهاي که انواع فعاليتهاي
صنعتي و معدني را پوشش دهد وجود نداشت .بنابراين تعداد محدودي از رشته فعاليتهاي صنعتي و معدني که وابستگي
بيشتري به انرژي الکتريکي نسبت به ساير رشته فعاليتها دارند براي بررسي انتخاب شد .اين انتخاب بر اساس طبقه بندي بين
المللي کليه رشته فعاليتهاي اقتصادي )ISIC( 1صورت گرفته است [.]67
در قدمهاي بعدي پردازشهايي روي اطالعات اين بانکها با هدف دستيابي به شاخصهاي زير انجام شد:
 هزينه ناشي از قطع برق در واحدهاي تحت مطالعه به ازاي دورههاي زماني مختلف تداوم خاموشي شامل خاموشي
لحظهاي ،يک ساعته ،دو ساعته و چهار ساعته (هزار ريال)
 هزينه خاموشي نرماليزه شده بر حسب حداکثر ديماند واحدهاي تحت مطالعه در سال  1380به ازاي دورههاي زماني
مختلف تداوم خاموشي (هزار ريال بر کيلووات)
 هزينه ناشي از هر کيلووات ساعت عرضه نشده به واحدهاي تحت مطالعه در سال  1380به ازاي دورههاي زماني
مختلف تداوم خاموشي (هزار ريال بر کيلووات ساعت)
شاخص اول مبين مقدار خالص خسارت وارد شده بر اثر قطع برق ،با دوره تدام مشخص ،به واحدها ميباشد .تقسيم اين
مقدار به کل انرژي الکتريکي مصرفي واحد و يا حداکثر ديماند واحد در سال  1380منجر به تحصيل شاخصهاي دوم و سوم
خواهد شد .مفهوم اين شاخصها اينست که در صورت وقوع يک خاموشي با دوره تداوم مشخص ،به ازاي هر کيلووات ساعت

1-International Standard Industrial Classification of all economic activities
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انرژي مصرفي (هر کيلووات حداکثر ديماند مصرفي) در سال  1380چه مقدار خسارت خاموشي به واحد تحميل شده است.
شاخص چهارم ،که همان هزينه انرژي عرضه نشده ميباشد ،از تقسيم شاخص اول به مقدار انرژي الکتريکي مصرفي واحد طي
دوره زماني خاموشي به دست ميآيد.
بخشي از نتايج محاسبه شاخصها براي واحدهاي صنعتي و معدني تحت بررسي در جداول بعدي نشان داده شده است.
بررسي نتايج حاکي از صعودي بودن هزينه خاموشي نرماليزه شده بر حسب انرژي مصرفي و حداکثر ديماند با افزايش دوره
زماني تداوم خاموشي است .اين امر مطابق انتظار است زيرا با افزايش دوره زماني تداوم خاموشي ،هزينه تحميل شده به واحدها
افزايش مييابد .نکته قابل ذکر در اين جداول اينست که افزايش هزينه خاموشي روندي خطي متناسب با افزايش دوره زماني
تداوم خاموشي ندارد .به بيان ديگر با دو برابر شدن دوره زماني خاموشي ،خسارت وارد شده به واحدها لزوما دو برابر نميشود که
عمدتا ناشي از استفاده واحدها از ديزل ژنراتور براي کاهش خسارت ناشي از قطع برق است.
نتايج نشان ميدهند که مشترکان صنعتي که فعاليتهاي ساخت موتورهاي برقي و ژنراتور و ترانسفوماتور در آن قرار دارند،
بيشترين هزينه خاموشي به ازاي هر کيلووات ساعت مصرفي را متحمل ميشوند .از سوي ديگر مشترکان معدني که
فعاليتهاي استخراج زغال سنگ در آن طبقهبندي شدهاند ،متحمل بيشترين هزينه خاموشي به ازاي هر کيلووات ساعت
مصرفي ميشوند [.]37
از سوي ديگر به منظور ايجاد مبنايي براي پرداخت خسارت به مشترکان در صورت قطع برق ايشان ،بايد از شاخص هزينه
انرژي عرضه نشده استفاده شود .اين شاخص مبين اينست که مشترک به ازاي هر کيلووات ساعت انرژي عرضه نشده به او
طي دوره زماني قطع برق متحمل چه مقدار خسارت اقتصادي ميشوند .جداول  1-2تا  4-2نشان ميدهد حداکثر هزينه انرژي
تامين نشده در صورت وقوع خاموشيهاي لحظهاي ،يک ساعته و دو ساعته مربوط به مشترکان معدني گروه  10است حال
آنکه گروه  14بيشترين هزينه را در خاموشي چهار ساعته متحمل ميشود .نکته قابل ذکر در جداول زير اينست که هزينه انرژي
تامين نشده در صورت وقوع خاموشي لحظهاي عموما بزرگتر از مقدار متناظر با دورههاي خاموشي طوالنيتر ميباشد .اين امر از
وجود بارهاي بسيار حساس به ولتاژ ناشي ميشود .قطع اين بارها در صورت وقوع خاموشي لحظهاي و عدم قطع بارهاي
غيرحساس به تغييرات بسيار شديد ولتاژ موجب بروز خسارتهاي عمده به تجهيزات ميگردد که افزايش قابل توجه خسارت
ناشي از وقوع اي نوع خاموشي را به دنبال دارد .تنظيم مناسب سيستمهاي حفاظتي واحدها و جبران کنندههاي توان راکتيو از
اهميت زيادي در کاهش خسارت ناشي از خاموشي لحظهاي برخوردار است.
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جدول :1-2تعريف فعاليتها بر اساس کدهاي دو رقمي  ISICگروههاي صنعتي جامعه نمونه

جدول  :2-2تعريف فعاليتها بر اساس کدهاي دو رقمي  ISICگروههاي معدني جامعه نمونه
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جدول  :3-2هزينه انرژي تامين نشده در گروههاي مختلف صنعتي (هزار ريال بر کيلووات ساعت)

جدول  :4-2هزينه انرژي تامين نشده در گروههاي مختلف معدني (هزار ريال بر کيلووات ساعت)

از مهمترين فعاليتهاي الزم جهت تعيين هزينه خاموشي مشترکين ،آگاهي از نقش و جايگاه انرژي الکتريکي در
فعاليتهاي جاري مصرفکنندگان ميباشد که بدون تعامل آنان اين امر ميسر نخواهد شد .همچنين يکي از مهمترين مشکالت
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موجود در اين حوزه نيز فقدان آمار و اطالعات اوليه در زمينه خاموشي ميباشد که به همين دليل براي رفع آن پرسشنامههايي
جداگانهاي براي هر مطالعه تهيه ميشود و مورد استفاده قرار ميگيرد.
بدين منظور توسعه بانکهاي اطالعاتي الزم ،محاسبه تابع خرابي مشترکين در مناطق مختلف براي مشترکين با رفتار
مختلف ،شاخصهاي مربوط به ارزش بار از دست رفته ،ارائه و پيشنهاد روشهايي براي اين امر و مهمتر از همه بکارگيري
شاخصهاي محاسبه شده در فرايندهاي بهرهبرداري ،برنامهريزي و مديريتي شبکههاي قدرت از ضرورتهاي تحيقات آتي
بشمار ميرود .همچنين محاسبه مقدار خسارت وارد شده به مشترکان مختلف بر اثر قطع برق دستاوردهاي زير را به دنبال
خواهد داشت [:]6-10
 فراهم آمدن معيار جهت پرداخت خسارت توسط عرضهکننده برق به مشترکان در صورت وقوع خاموشي
 امکان قيمت گذاري برق بر اساس هزينه نهايي توسط عرضهکننده که در اين صورت مشترک مي تواند انرژي
الکتريکي را با قابليت اطمينان مورد نظر و در ازاي پرداخت هزينه مربوطه در دسترس داشته باشد
 فراهم آمدن امکان برنامهريزي کوتاه مدت (برنامهريزي در حوزه بهرهبرداري و امنيت شبکه) ،ميان مدت (برنامهريزي
تعميرات پيشگيرانه و برنامهريزي تعميرات اصالحي) و بلند مدت (برنامهريزي توسعه شبکه و ارتقاء سطح تجهيزات به
منظور تامين بار).
 بهبود راهکارهاي مديريت مصرف با توجه به ارتباط آن با هزينه عدم تامين برق
 -2-2-6زيرمحور مطالعات قابليت اطمينان در افق برنامهريزي و بهرهبرداري
جهت تعيين جايگاه ايران در زيرمحور مطالعات قابليت اطمينان در افق برنامهريزي و بهرهبرداري ،در اين قسمت
فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .انجام فعاليتهاي تحقيقاتي به منظور توسعه
شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي با در نظر گرفتن معيار قابليت اطمينان شبکه مانند تعيين ظرفيت رزرو استاتيکي و
ديناميکي الزم جهت حفظ امنيت شبکه قدرت ،جايابي و تعيين ظرفيت نيروگاههاي مورد نياز براي سالهاي آينده ،مسيريابي
فيدرهاي شبکه توزيع و يا تعيين آرايش شبکههاي انتقال و مسائل مربوط به بهرهبرداري از شبکههاي قدرت مانند حل مساله
در مدار قرار گرفتن واحدهاي توليدي از مهمترين مسائلي است که در اين زيرمحور بدان پرداخته ميشود.
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در شکل  42-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور ارزيابي
قابليت اطمينان نشان داده شده است.

شكل  :42-2درصد فعاليتها در مطالعات قابليت اطمينان در افق برنامهريزي و بهرهبرداري

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،اين زيرمحور از نظر تعداد فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده در جايگاه مناسبي
قرار دارد و فعاليتهاي بسياري در اين زمينه انجام شده است.
روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نيز در شکل  43-2نشان داده شده است.

شكل  :43-2روند زماني فعاليتها در زيرمحور مطالعات قابليت اطمينان در افق برنامهريزي و بهرهبرداري

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،در سالهاي اخير اين زيرمحور مورد توجه بسياري قرار گرفته است و
فعاليتهاي زيادي در اين زمينه انجام شده است.
همچنين در شکلهاي  44-2الي  48-2درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در زمينههاي تحقيقاتي مربوطه به
تفکيک حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع نشان داده شده است.
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شكل  :44-2درصد فعاليتهاي انجام شده در سطوح توليد ،انتقال و توزيع

شكل  :45-2درصد کل پايان نامهها و مقاالت در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :46-2درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح توليد در هر زمينه تحقيقاتي
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شكل  :47-2درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح انتقال در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :48-2درصد پاياننامهها و مقاالت موجود در سطح توزيع در هر زمينه تحقيقاتي

همانطوري که در شکل  44-2مشاهده ميشود ،عمده فعاليتهاي انجام شده در حوزه شبکههاي توليد بوده است .با توجه
به اهميت شبکههاي توزيع و انتقال و جايگاه آنها توجه بيشتر به اين حوزه يکي از نيازمنديهاي آتي ميباشد.
همچنين مطابق شکل  45-2بيشتر فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در حوزههاي تحقيقاتي مربوط به برنامهريزي
سيستمهاي قدرت بوده است و در زمينه بهرهبرداري سيستم فعاليتهاي به نسبت کمتري انجام شده است .اين روند در هر يک
از حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع نيز مطابق شکلهاي  46-2تا  48-2وجود دارد .توجه بيشتر به حوزه بهرهبرداري مخصوصا
در شبکههاي توزيع ميتواند به عنوان يکي از ضرورتهاي تحقيقات بعدي در نظر گرفته شود.
در شکل  49-2درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در قالب پروژههاي تحقيقاتي در شرکتهاي برق منطقهاي و
شرکتهاي توزيع نشان داده شده است .البته تعداد پروژههاي انجام شده در اين زيرمحور در شرکتهاي برق منطقهاي و توزيع
اندک ميباشد که يکي از ضعفهاي موجود در اين زيرمحور نيز ميباشد.
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شكل  :49-2درصد پروژههاي انجام شده در شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع

همانطوري که در شکلهاي باال نشان داده شده است ،فعاليتهاي تحقيقاتي نسبتا مناسبي در اين حوزه انجام شده است.
ولي به دليل مواردي مانند نبود هزينههاي خاموشي مشترکين و بانکهاي اطالعاتي منسجم از اتفاقات شبکه ،در توسعه
شبکههاي قدرت ايران معيار قابليت اطمينان تنها به صورت قيد در نظر گرفته ميشود .همچنين در اين زمينه معيارهايي مانند
احتمال وقوع تک پيشامد به عنوان يکي از روشهاي قطعي در بهرهبرداري از شبکههاي انتقال جهت تضمين امنيت الزم شبکه
در نظر گرفته ميشود .بنابراين ايجاد پايگاه اطالعاتي منسجم ،محاسبه ارزش بار از دست رفته براي مناطق مختلف و توسعه
استانداردهايي در زمينه تعيين معيارهاي مناسب قابليت اطمينان جهت بکارگيري در بهرهبرداري و برنامهريزي شبکه قدرت،
تعيين رزرو بهينه استاتيکي و ديناميکي الزم و حل مساله در مدار قرار گرفتن واحدهاي توليدي و توجه بيشتر به حوزه
بهرهبرداري از مهمترين عناويني است که ميتواند در برنامههاي آتي مد نظر قرار گيرد.
با توجه به توضيحات باال مهمترين فعاليتهاي موردنياز در اين زيرمحور را که تا حدودي نيز محقق شده است را ميتوان
به صورت زير دسته بندي نمود:
 يکسانسازي روشهاي اجرايي و دستورالعملها
 جمعآوري کليه مستندات بهرهبرداري موجود
 تشکيل کارگروههاي تخصصي جهت بررسي و بازنگري دستورالعملهاي بهرهبرداري
 اصالح اوليه و مطابقت با ابالغيههاي شرکتهاي شرکت توانير و ابالغ آنها جهت پيادهسازي
 کنترل در دسترس بودن دستورالعملهاي ابالغي و نحوه پيادهسازي آنها با بازديد ميداني
 تعريف فعاليتهاي بهرهبرداري
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 شناسايي کليه فعاليتهاي بهرهبرداري تعريف شده در سطح شرکت
 اضافه نمودن فعاليتهاي جديد (تست و سرويس تجهيزات جديد و )...
 دستهبندي فعاليتها در قالب ماهيت اعتباري
 تعريف بازه زماني مناسب انجام هر آيتم
 ارائه در کارگروه بهرهبرداري شرکت و بررسي و تصويب نهايي
 تغيير در شرح خدمات و وظايف مهندسين مشاور بخش بهرهبرداري
 پيگيري تهيه طرحهاي مورد نياز
 پيگيري مستمر بر اجراي فعاليتهاي بهرهبرداري و نظارت بر آن و اعالم درصد پيشرفت با ارائه
مستندات الزم
 پيگيري ابالغ و اجراي پروژههاي مورد نياز
 ارتقا کمي و کيفي نيروي انساني فني بهرهبرداري
 شناسايي کارگروههاي مورد نياز
 نيازسنجي کمي و کيفي نيروي انساني مورد نياز
 تعريف دورههاي کاربردي
 هماهنگي با سازمان فني حرفهاي جهت توليد دورههاي استاندارد
 شناسايي و مذاکره با مراکز آموزشي جهت برگزاري دورهها
 تعريف شاخصهاي بهرهبرداري مناطق
 جمعآوري سوابق شامل اطالعات موجود ،ابالغيههاي توانير و استانداردهاي معرفي شده
 تفکيک مباحث کلي شاخصها به بخشهاي شناخت ،شبکه و استاندارد
 تفکيک شاخصهاي کاربردي و خالصهسازي آنها
 تدوين نحوه محاسبه شاخصها و ابالغ آنها به مناطق و سامانه فوريتهاي برق
 تهيه روش ارزيابي بهرهبرداري مناطق
 تعريف هدف و آيتمهاي پروژه و واگذاري آن به مشاور
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 تشکيل تيم کارشناسان خبره توسط مشاور
 تفکيک ارزيابي به دو بخش فرايندها و شاخصها
 تعريف ريزآيتمهاي ارزيابي
 مشخص نمودن درصد وزني آيتمها
 توليد دستورالعملهاي نهايي ارزيابي
 پيگيري انجام ارزيابي بر اساس روش تهيه شده
 ابالغ دستورالعملهاي ارزيابي تدوين گرديده
 توليد شاخصهاي نهايي گرديده در مناطق
 برنامهريزي جهت انجام ارزيابي
 بازديد ميداني و ارزيابي نهايي
 بررسي نتايج جهت اعمال مديريت يا انجام اصالحات مورد نياز
 -2-2-7زيرمحور کفايت منابع آب و سوخت
جهت تعيين جايگاه ايران در زيرمحور کفايت منابع آب و سوخت ،در اين قسمت فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور
مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .انجام فعاليتهاي تحقيقاتي به منظور ادغام در دسترسپذيري منابع سوخت با مدلهاي
کفايت منابع توليد ،ارزيابي ريسکهاي مرتبط با تامين سوخت الزم واحدهاي توليدي ناشي از عدم قطعيتهاي موجود در
شرايط آب و هوايي هر منطقه و توسعه روشهاي نوين بدين منظور ،بررسي تاثير وابستگي شديد منابع توليد به سوخت گاز و
محاسبه قابليت اطمينان سيستم سوخت رساني ،حمل و نقل و عرضه سوخت ،بررسي تغييرات شرايط اقليمي و تاثير آن بر
کفايت منابع آب ،انجام تحليلهاي قابليت اطمينان محور بر روي شبکه قدرت با در نظر گرفتن کمبود منابع اوليه انرژي مانند
منابع آبي از مهمترين مسائلي است که در اين زيرمحور بدان پرداخته ميشود.
با درک عميق از آسيبپذيري قابليت اطمينان شبکه الکتريکي به دليل افزايش وابستگي به گاز طبيعي و احتمال وقوع
رويدادهاي زيانبار ،عدم قطعيت موجود در تامين گاز طبيعي بايد در برنامهريزي احتماالتي منابع نيز گنجانده شود .به همين
دليل در صنعت برق ،اقدامات الزم جهت بررسي احتماالتي کفايت منابع نيز انجام ميشود .متاسفانه تاکنون فعاليتي در اين
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زمينه در داخل کشور انجام نشده است و اين زيرمحور از جايگاه مناسبي برخوردار نيست که يکي از کاستيهاي موجود در زمينه
مطالعات قابليت اط مينان انجام شده در کشور است .البته اين زيرمحور يکي از جديدترين موضوعات مطرح شده در حوزه قابليت
اطمينان شبکههاي قدرت ميباشد .با توجه به اينکه تعداد زيادي از واحدهاي توليدي داخل کشور از سوخت گازي استفاده
مينمايند ،بررسي تاثير کفايت سيستم سوخت رساني و شبکه گاز بر توان توليدي اين واحدها ميتواند يکي از زمينههاي
تحقيقاتي در اين حوزه بشمار رود.
همچنين يکي از مهمترين مسائل تاثيرگذار بر قابليت اطمينان شبکه تغيير شرايط اقليمي ميباشد .افزايش درجهي حرارت،
کاهش ميزان بارش و کمبود منابع آبي ،ذوب شدن يخهاي قطبي ،باال آمدن سطح آبهاي آزاد و بينظمي در پديدههاي آب و
هوايي از مهمترين پيامدهاي تغيير اقليم محسوب ميشوند .کارشناسان حوزهي اقليمشناسي معتقدند ،ايران نيز به همراه ديگر
کشورهاي جهان دچار تغيير اقليم شده است و در زمان حاضر نيز نشانههايي از دگرگوني اقليمي در ايران قابل مشاهده است
[.]36-38
چالش پيشروي ،شناسايي اثرات اين تغييرات بر قابليت اطمينان شبکه قدرت ميباشد .الزم است که طرحهايي براي
کاهش اثرات و يا سازگاري با آنها توسعه داده شود .اين فرايند ميتواند براي شرکتهايي که نواحي بزرگي را زير پوشش خود
دارند ،پيچيدهتر باشد .در ايران ناهنجاريهاي اقليمي مانند خشکساليهاي بلند مدت و روند دار بودن تغييرات دما و بارش
نشاندهندهي عمق اثرات تغيير اقليم است و به مفهوم واقعي ميتوان نشانههايي از اين پديده را در کشور مشاهده کرد .منابع
مختلف از رشد روز افزون بيابانها ،از بين رفتن يا کاسته شدن قابل مالحظه ذخاير برفي مناطق کوهستاني و يخچالي ،افزايش
دما و روند کاهشي مقدار بارش خبر ميدهند.
تغييرات آشرايط اقليمي ممکن است روي کفايت منابع آب در آينده اثرگذار باشد و چالشهايي ايجاد نمايد که بايد در نظر
گرفته شوند .تغييرات در بارش شامل کاهش و يا افزايش مقدار بارندگي به همراه جابهجايي زماني در چرخهي بارش است .اين
تغييرات ميتواند روي مقدار برف ،دبي رودخانهها و دسترسي به آب براي نيروگاههاي آبي تأثير بگذارد [ .]36-38ظرفيت منابع
آبي در دههي گذشته کاهش اندکي داشته است و ل ذا نقش اين واحدها در پرتفوي منابع توليد توان آينده بايد با دقت بررسي
گردد .با توجه به سياستها و آييننامههاي موجود احتمال افزايش قابل توجه اين منابع در آيندهي نزديک کم است .بهعالوه
سياستها و آييننامههاي جديد براي استفاده از آب در خنکسازي نيروگاه و قوانين زيست محيطي ،موجود بودن منابع آبي و
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استفاده از آنها را مورد تأثير قرار ميدهد .بنابراين اين عوامل بايد در هنگاميکه نقش منابع آبي در برنامهريزي و بهرهبرداري
ارزيابي ميگردد ،در نظر گرفته شوند.
خشکسالي در اثر تغيير در بارشهاي ساليانه و همچنين افزايش دما در مدت زماني طوالني به وجود ميآيد .خشکسالي
موجب به وجود آمدن چالش براي سيستم قدرتي است که به منابع آبي هم به عنوان سوخت و هم به عنوان خنککننده
وابستگي بااليي دارد .به عالوه آب يک کااليي رقابتي بين صنعتهاي مختلف به حساب ميآيد .کمبود منابع آبي در اثر
خشکسالي باعث شدت گرفتن اين رقابت ميشود [ .]36-38به عبارتي کمبود منابع آب موجب اولويتبندي صنايع مختلف از
قبيل کشاورزي و  ...براي استفاده از آب ميشود .لذا در اين شرايط انجام تحليلهاي قابليت اطمينان محور بر روي شبکه قدرت
که کمبود منابع اوليه انرژي مانند منابع آبي را درنظر بگيرند از اولويت و اهميت بااليي برخوردار است .همچنين مساله تامين
سوخت مورد نياز براي واحدهاي هستهاي نيز با توجه به وضعيت سياسي و دانش فني ايران در اين زمينه نيز بايد در مطالعات
آينده سيستمهاي قدرت مورد توجه قرار گيرد.
 -2-2-8زيرمحور اطالعات قابليت اطمينان
جهت تعيين جايگاه ايران در زيرمحور اطالعات قابليت اطمينان ،در اين قسمت فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور مورد
نقد و بررسي قرار گرفته است .انجام فعاليتهاي تحقيقاتي به منظور تهيه بانکهاي اطالعاتي ،استانداردهاي الزم جهت
جمعآوري اطالعات مورد نياز ،توسعه نرمافزارهايي به منظور جمعآوري ،نگهداري ،کنترل اطالعات ،سيستمهاي ثبت حوادث،
سيستمهاي  GISمربوط به مشترکين ،مباحث مربوط به دادهکاوي ،خوشهبندي اطالعات کسب شده بر اساس نوع حوادث و يا
اثر آن ،تحليل اطالعات خاموشي مشترکين و زيرساختهاي مورد نياز براي جمعآوري اطالعات تجيهزات ،امنيت اطالعات در
فضاي سايبري و غيره از مهمترين مسائلي است که در اين زيرمحور بدان پرداخته ميشود.
در شکل  50-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور ارزيابي
قابليت اطمينان و در شکل  51-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه اطالعات قابليت اطمينان در حوزههاي توليد و
انتقال-توزيع نشان داده شده است.
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شكل  :50-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور اطالعات قابليت اطمينان

شكل  :51-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در حوزههاي توليد و انتقال-توزيع

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،متاسفانه فعاليتهاي کمي در اين زيرمحور صورت گرفته است و عمدتا
فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده در اين زمينه در حوزه شبکههاي انتقال و توزيع ميباشد .همچنين روند زماني فعاليتهاي
صورت گرفته در اين زيرمحور نيز در شکل  52-2نشان داده شده است.

شكل  :52-2روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور اطالعات قابليت اطمينان
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همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور داراي نوسان بوده و به صورت
مشخص داراي روند صعودي نيست.
با توجه به نمودارهاي باال مشاهده ميشود که اين زيرمحور از جايگاه مناسبي برخوردار نيست .وظيفه جمعآوري اطالعات
مورد نياز براي ارزيابي قابليت اطمينان شبکه قدرت و تجيهزات آن ،تاکنون توسط بخشهاي مختلفي مانند شرکت مديريت
شبکه برق ايران ،شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع نيروي برق با توجه به نيازمنديهاي هر بخش انجام شده
است و وجود يک واحد و کميته تخصصي جهت جمعآوري اطالعات شبکه به صورت کامال منسجم يکي از ضرورتهاي
موجود در اين بخش ميباشد.
اين اطالعات شامل اطالعات پايه طراحي و همچنين عملکرد کل و يا بخشي از شبکه و تجهيزات ميباشد .به طور
خالصه دادههاي کمي جمعآوري شده توسط نهادهاي مسئول در ايران به دو دسته اصلي تقسيمبندي ميگردد [:]21
 اطالعات پيشامدهاي کل شبکه و يا بخشي از آن
در اين بخش سعي ميشود تا با در نظر گرفتن دادههاي مربوط به عملکرد کل سيستم قدرت ،به بررسي قابليت اطمينان و
امنيت شبکه پرداخته شده و يک بانک اطالعاتي قوي از نحوه عملکرد کل سيستم در مقابل حوادث گوناگون شبکه تشکيل
گردد .اين اطالعات ميتواند يک پل ارتباطي ميان تجهيزات اصلي شبکه مانند نيروگاهها و همچنين نقاط مصرف باشند.
همچنين اين بانک اطالعاتي تاثير عملکرد واحدهاي نيروگاهي و شبکه انتقال را بوسيله نقاط بار اصلي در اختيار
مصرفکنندگان قرار خواهد داد.
ضرورت نگه داري و بروزرساني اطالعات فني شبکه برق کشور و بکارگيري اين اطالعات در مطالعات شبکه به منظور ارزيابي
وضعيت موجود و برنامهريزي شبکه آينده و ايجاد پايگاه دادههاي فني شبکه بصورت جامع که بتواند مورد استفاده و بهرهبرداري
کليه کارشناسان تحليلگر شبکه در مجموعه صنعت برق قرار گيرد ،از ديرباز مد نظر بوده است .اجراي پروژه طرح مطالعات
جامع شبکه برق که از طريق شرکت زيمنس و با کارفرمايي شرکت مديريت شبکه برق ايران در دست اقدام ميباشد ،نشان داد
که مجموعه صنعت برق کشور عليرغم اقدامات انجام شده در بخشهاي مختلف ،فاقد يک پايگاه داده جامع مستند و مورد
تاييد ميباشد .طي سالهاي  84و  85با بسيج عمومي کليه کارشناسان و مديران مرتبط با اطالعات مذکور در شرکتهاي برق
منطقهاي ،توانير ،سازمان توسعه برق ايران و مپنا بخش عمدهاي از اطالعات جمعآوري و در فرمت نرمافزار اکسل براي استفاده
آماده گرديد.
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همچنين نرمافزار  EDIPG1که داراي قابليت اتوماسيون امور مربوط به فرايند ثبت و نگهداري اطالعات شبکه انتقال
سراسري ايران ميباشد ،با نظارت شرکت مديريت شبکه برق ايران ايجاد گرديد .بعالوه اين نرمافزار امور مربوط به نگهداري،
دستهبندي ،کنترل ،بروزرساني و جمعبندي اطالعات را بر عهده دارد و از آنجا که اين نرمافزار تحت وب ميباشد ،ميتواند
گزارش هايي متنوع مطابق با اطالعات به هنگام شده در اختيار کاربران قرار دهد .در واقع در عين سادگي ساختار اين نرمافزار
امکان تحليلهاي آماري ،گزارشگيريهاي مختلف و دسترسي سريع و لحظهاي به بانک اطالعاتي را در اختيار کاربران سيستم
قرار ميدهد.
 اطالعات پيشامدهاي اجزاء شبکه
اصوالً تجهيزات يک شبکه قدرت را ميتوان در يک ديد کلي به سه بخش توليد ،انتقال و توزيع تقسيمبندي نمود .بنابراين
فعاليتهاي انجام شده را ميتوان در سه بخش زير خالصه نمود:
 جمعآوري اطالعات تجهيزات توليد
در اين بخش اطالعات آماري عملکرد واحدهاي توليد توسط شرکت مديريت شبکه برق ايران ،شرکتهاي برق منطقهاي و
شرکتهاي مديريت توليد جمعآوري ميگردد .اين دادهها شامل اطالعات پايه هر واحد مانند قدرت اسمي ،قدرت عملي فصول
مختلف ،ظرفيت واحد و نوع واحد ميباشد .همچنين اطالعات عملکرد واحد که شامل زمانهاي تغيير وضعيت واحد ،ظرفيت
واحد در اين حالتها و کد وضعيت واحد ميباشد نيز در اين بانک اطالعاتي ذخيره ميشوند .براي عملکرد واحد در هر زمان
کدهاي خاصي اختصاص داده شده است که با استفاده از آنها ميتوان عملکرد واحد را بطور دقيق مورد بررسي قرار داد .اين
کدها حتي حالتهاي تعميرات و يا ذخيره واحد را نيز مشخص ميکنند که جهت محاسبات قابليت اطمينان هر واحد داراي
اهميت خاصي ميباشد.
خوشبختانه بانک اطالعاتي مناسبي جهت جمعآوري اطالعات الزم در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توليد در کشور تهيه
شده است که مي تواند به عنوان يک گام مهم در ايجاد سيستم اطالعات قابليت اطمينان مورد توجه قرار گرفته و مبنايي جهت
جمعآوري اطالعات ديگر ادوات سيستم در بخشهاي انتقال و توزيع باشد [ .]31با توجه به جامع بودن فرمهاي اطالعاتي و
ثبت حوادث سازمان توانير (که البته از روي مراجع معتبري مانند  IEEE ،CEAو  )NERCتلخيص شدهاند ،استفاده از آنها
ميتواند نيازهاي اطالعاتي حوادث نيروگاهها را بر طرف سازد .از طرف ديگر جامع بودن دادههاي اين فرمها باعث ميشود که
1 -Electrical Database of Iranian Power Grid
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عليرغم ورد اطالعات بيشتر نسبت به فرمهاي برخي مراجع ديگر ،بتوان در نهايت گزارشهاي آماري مناسبي از روي اين
اطالعات تهيه نمود .اين گزارشهاي آماري باعث تجزيه و تحليل بهتر عملکرد واحد شده و ميتوان راندمان عملي واحد را با
توجه به آن افزايش داد .بانک اطالعاتي موجود که با استفاده از دادههاي واحدهاي توليدي شبکه سراسري ايران تهيه شده
است ،شامل نام واحد ،شماره واحد ،کد واحد ،نوع واحد ،نام نيروگاه ،زمان خروج واحد ،کد خروج ،زمان ورود واحد و ميزان توان
ماکزيمم و مينيمم واحد در هر حالت ميباشد .الزم به ذکر است که کد خروج واحد تعيينکننده نوع خروج واحد از مدار ميباشد
[.]21
بانک اطالعاتي تهيه شده اين بخش در ايران حدودا شامل  70000پيشامد مختلف در طول يک سال ميباشد [ .]21اين
بانک داده از سال  1376به طور کامل و منسجم جمعآوري شده است .البته اطالعات پراکندهاي نيز از سالهاي  1369تا 1376
موجود ميباشد که به دليل تدوين استاندارد کدگذاري براي عملکرد واحدها  .به کار بردن آن از سال  ،1376اين دادهها چندان
قابل استناد نيست .با استفاده از اين بانک اطالعاتي گزارشهاي گوناگوني در ارتباط با عملکرد هر واحد توليد و يا مجموعهاي
از آنها در يک برق منطقهاي و يا کل کشور تهيه ميگردد که اطالعات مفيدي را از ميزان ظرفيت توليد شده ،ميزان قدرت
عملي واحدها ،ميزان خروج واحدها بر حسب کدهاي مختلف و برخي پاراکترهاي ديگر در اختيار قرار ميدهد [.]21
 جمعآوري اطالعات شبکه انتقال
وظيفه جمعآوري اطالعات در اين حوزه نيز توسط شرکتهاي برق منطقهاي و شرکت مديريت شبکه برق ايران به صورت
پراکنده انجام ميشود .اين اطالعات شامل عملکرد تجهيزات شبکه انتقال مانند خطوط انتقال ،ترانسفوماتورها ،کابلها ،کليدها،
بانکهاي خازني ،راکتورها ،جبرانکنندههاي سنکرون و خازنهاي سري ميباشد .البته جهت جمعآوري اطالعات مربوط به
عملکرد اين تجهيزات نيز الزم است تا يک کدگذاري استاندارد جهت عملکرد آنها در حاالت مختلف تهيه گردد .در حال حاضر
فرايند جمعآوري اطالعات مرتبط با حوادث تجهيزات شبکه انتقال به صورت منسجم و نظاممند موجود نيست و الزم است در
اين بخش با تدوين استاندارد جهت جمعآوري اطالعات شبکه انتقال و نحوه عملکرد آنها ،زمينه مناسبي در اين زمينه فراهم
گردد.
 جمعآوري اطالعات تجهيزات توزيع
اکثر خطاهاي اتفاق افتاده در سيستمهاي قدرت و عدم تامين توان مورد نياز مشترکين بدليل بروز خطا در شبکه توزيع هر
کشور ميباشد .بنابراين دادهها و اطالعات اين بخش ميتواند تاثير بسزايي در محاسبات قابليت اطمينان شبکه داشته باشد .در
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مورد شبکه هاي توزيع تاکنون يک استاندارد يکنواخت در کل کشور ارائه نشده است و به همين دليل دادههاي جمعآوري شده
در اين بخش داراي يک قالب مشخص در تمام کشور نيست .به دليل اينکه متولي جمعآوري اين اطالعات تاکنون شرکتهاي
توزيع بودهاند ،اطالعات با ساختارهاي گوناگون و از زمانهاي مختلفي جمعآوري شدهاند که عمالً خيلي قابل استفاده نبوده
است .لذا لزوم ايجاد يک ساختار متحد و يکپارچه در جمعآوري آنها به خوبي احساس ميشود .همچنين وجود انواع مختلف
تجهيزات شبکه توزيع با برندهاي مختلف توليدکنندگان و نبود استانداردهاي بررسي کيفيت تجهيزات (و يا عدم پيادهسازي
صحيح اين استانداردها) يکي از کاستيهاي موجود در اين زمينه ميباشد.
پايگاه دادههاي شبکه برق ايران توسط شرکت رهنماد انديشه ايران و در قالب يک نرمافزار تهيه شده است که عبارتند از
[:]21


سيستم اطالعات مديريت ديسپاچينگ ملي

سيستم اطالعات مديريت ديسپاچينگ ملي ايران شامل دو بخش عمده ميباشد :ثبت عملکرد و برنامهريزي تعميرات .با
توجه به توسعه بيسابقه شبکه سراسري ايران در سالهاي اخير و به منظور ثبت حوادث و آگاهي کامل از وضعيت و عملکرد
شبکه ،در ابتدا اطالعات کليه کميتهاي اندازهگيري شده و رويدادهاي مهم شبکه مانند تغييرات وضعيت و آمادگي واحدهاي
نيروگاهي ،تغييرات وضعيت خطوط انتقال ،انرژي توليد شده واحدهاي نيروگاهي ،توان توليدي واحدها در پيک بار شبکه
سراسري و  ...در سيستم ثبت ميگردد .سپس بر اساس دادههاي ثبت شده محاسبات الزم در مورد توليد ،تبادل ،مصرف واقعي،
نياز مصرف و  ...به تفکيک مناطق مختلف در شبکه انجام ميگيرد .در نهايت گزارشهاي مختلفي از عملکرد و وضعيت جاري
شبکه در مقاطع زماني مختلف تهيه ميشود و دادههاي ذخيره شده ،مبناي مطالعات علمي شبکه و انجام پيشبينيهاي مختلف
از جمله برآورد بار مصرفي روزهاي آينده قرار ميگيرد.
واحدهاي نيروگاهي ،خطوط انتقال و تجهيزات ايستگاههاي شبکه نياز به انجام بازرسي ،تستهاي دورهاي و تعميرات
اساسي دارند .بنابراين در بخش دوم ،جهت برنامهريزي تعميرات نيروگاهها و ديسپاچينگهاي منطقهاي کليه درخواستهاي
خروج ،محدوديت يا برقدارشدن واحدها ،خطوط و تجهيزات خود را از طريق وب به ديسپاچينگ ملي ارسال مينمايند .هر يک
از درخواستها بر اساس روالهاي تعريف شده ،گردش کار متفاوتي را پشت سر ميگذارند .در صورت تاييد درخواست متقاضي،
برنامه خروج ،محدوديت يا برقدارشدن ،تهيه گرديده و از طريق وب در اختيار وي قرار ميگيرد .اجراي برنامه حتما بايد با
هماهنگي مرکز کنترل ديسپاچنگ ملي ايران صورت گيرد و وضعيت و نتيجه آن نيز در سيستم ثبت ميگردد.
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سيستم تامين نيازهاي اطالعاتي واحدهاي مختلف از اطالعات ديسپاچينگ ملي

ديسپاچينگ ملي ايران در راستاي انجام وظايف خود ،کليه رويدادهاي مهم شبکه مانند تغييرات وضعيت و آمادگي واحدهاي
نيروگاهي ،تغييرات وضعيت خطوط انتقال ،انرژي توليدشده واحدهاي نيروگاهي ،توان توليدي واحدها در پيک بار شبکه
سراسري و غيره را در سيستم اطالعات ديسپاچينگ ملي ثبت مينمايد .از آنجا که گزارشهاي دورهاي مبتني بر اين اطالعات،
براي واحدهاي مختلف صنعت برق مورد نياز ميباشد ،سيستم گزارشهاي دورهاي ديسپاچينگ ملي تهيه و راهاندازي شده
است .اين سيستم ،آخرين تغييرات پايگاه داده ديسپاچينگ ملي را در فواصل زماني قابل تنظيم ،بهصورت خودکار دريافت و ثبت
مينمايد و جداول واسطهاي را که جهت تسريع در توليد گزارشهاي دورهاي طراحي شده ،بروز مينمايد .بخشهاي مختلف
صنعت برق که عهدهدار برنامهريزي توليد و شبکه ،تهيه و کنترل بودجه ،تهيه گزارشهاي آماري ساالنه و غيره هستند با
مراجعه به اين سيستم گزارشهاي مختلف خود را در زمينههايي مانند توليد ،مصرف ،خاموشي ،مديريت مصرف صنايع ،نياز
مصرف ،تبادالت خارجي و غيره در سطح برق منطقهاي ،ناحيه ديسپاچينگي و يا کل شبکه سراسري تهيه مينمايند.
ايجاد سيستم ثبت حوادث  ENOXدر شرکتهاي توزيع نيروي برق ،تدوين دستورالعملهايي جهت محاسبات قابليت
اطمينان شبکه توزيع و ارتقاء آن ،بکارگيري مرکز فوريتهاي برق ( )121جهت اطالع از خاموشي مشترکين و يکپارچهسازي
آن در کل کشور و جمعآوري اطالعات مربوطه توسط معاونت هماهنگي توزيع و دفتر نظارت بر توزيع از مهمترين اقدامات
صورت گرفته در اين حوزه بوده است [.]22
همچنين از مهمترين دستاوردهاي موجود در زمينه توسعه نرمافزارهاي مورد نياز جهت ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي
قدرت ميتوان به نرمافزارهاي سبا و پاشا اشاره نمود .نرمافزار سبا قابليت آناليز قابليت اطمينان را در دو بخش انتقال و توزيع
دارد [.]32
واحد محاسباتي قابليت اطمينان شبکه انتقال نرمافزار سبا مشتمل بر دو دسته ارزيابي قابليت اطمينان و پيشبيني قابليت
اطمينان شبکه انتقال است .واحد محاسباتي ارزيابي قابليت اطمينان انتقال به بررسي وضعيت گذشته شبکه ميپردازد و
شاخصهاي قابليت اطمينان تجهيزات شامل نرخ خرابي و زمان تعمير را براي حالتهاي مختلف به دست ميآورد .همچنين
شاخصهاي قابليت اطمينان شبکه و بار را نيز از گذشته سيستم محاسبه ميکند .واحد محاسباتي پيشبيني قابليت اطمينان با
استفاده از تحليل حساسيت و به دست آوردن کاتستهاي کمينه شبکه ،شاخصهاي احتماالتي قابليت اطمينان شبکه را
محاسبه کرده و همچنين کاتستهاي کمينه شبکه را در اختيار کاربر قرار ميدهد.
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قابليتهاي واحد محاسباتي ارزيابي قابليت اطمينان شبکه انتقال [:]32
 ارائه فرمهاي ثبت حوادث و خاموشيها براي پستها و خطوط
 ايجاد بانک اطالعاتي حوادث پستها و خطوط و امکان گزارشگيري از آن
 تعيين محدوده زماني ثبت حوادث براي خطوط و پستها
 تعيين شاخصهاي قابليت اطمينان تجهيزات شبکه در سطوح ولتاژ مختلف
 تعيين شاخصهاي تداوم خدماتدهي به مشترکين
 ارائه گزارشهاي آماري و گرافيکي از خروجهاي ثبتشده
 تعيين اولويتهاي پستها و خطوط براي برنامهريزي تعميرات و نگهداري
 امکان ادغام چندين شبکه مجزا با يکديگر و قابليت دستيابي به همه قابليتهاي ذکرشده در حالت شبکههاي مجزا و
کل شبکه
واحد محاسباتي قابليت اطمينان شبکه توزيع نرمافزار سبا نيز مشتمل بر دو دسته ارزيابي قابليت اطمينان و پيشبيني قابليت
اطمينان است [ .]32واحد محاسباتي ارزيابي قابليت اطمينان توزيع به بررسي وضعيت گذشته سيستم پرداخته و شاخصهاي
قابليت اطمينان را براي شبکه توزيع به دست ميآورد .همچنين نرخ خرابي و زمان تعمير به ازاي تجهيزات مختلف و زمان کليد
زني را در سطوح ولتاژ متفاوت تهيه ميکند .واحد محاسباتي پيشبيني قابليت اطمينان توزيع با استفاده از کاتستهاي کمينه
شبکه توزيع ،شاخصهاي احتماالتي قابليت اطمينان شبکه ،فيدرها و بارها را محاسبه ميکند.

قابليتهاي واحد محاسباتي ارزيابي قابليت اطمينان توزيع [:]32
 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 شبکه در سطوح ولتاژ مختلف
 تعيين شاخصهاي تداوم خدماتدهي به مشترکين در سطح پست توزيع ،فيدر توزيع ،پست فوق توزيع و کل شبکه
توزيع
 ارائه گزارشهاي آماري و گرافيکي از خروجهاي ثبتشده
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نرمافزار پاشا نيز نرم افزاري است که براي پردازش و آناليز شبکه هاي الکتريکي بکار ميرود و توانايي هاي زير را دارد
[ :]39پخش بار ،اتصال کوتاه ،چک و تنظيم رله و فيوزها ،چک دژنکتورها ،پايداري گذرا ،تنظيم رلههاي فرکانسي ،طراحي فيلتر
و آناليز هارمونيکي ،قابليت اتصال به شبکه ،اتصال شبکههاي داراي بانک اطالعاتي به يکديگر ،اتصال به شبکه برق
است.همچنين اين نرم افزار پکيجي قابل اعتماد جهت شبيه سازي سيستمهاي قدرت است که تقريبا براي يک چهارم قرن
متضمن محاسبات قدرت در کارخانجات صنعتي بوده است .همچنين در مقايسه با ديگر سيستمهاي آناليز در سراسر دنيا اين نرم
افزار کاربردي روزمره تر داشته است.
 -2-2-9زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان در فضاي رقابتي
جهت تعيين جايگاه ايران در زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان در فضاي رقابتي ،در اين قسمت فعاليتهاي انجام شده در
اين زيرمحور مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .انجام فعاليتهاي تحقيقاتي به منظور بررسي اثرات وقوع تجديد ساختار بر
رويهها و فرايندهاي موجود مانند تاثير بر فرايند ارزيابي ،بهرهبرداري ،برنامهريزي ،بررسي تاثير قوانين و دستورالعملهاي ايجاد
شده در شرايط بازار رقابتي بر قابليت اطمينان شبکه قدرت ،تاثير تشکيل بازار برق بر کارايي و قابليت اطمينان نيروگاهها از
جمله نيروگاههاي هستهاي ،تاثير بازيگران جديد در اين عرصه بر حفظ امنيت شبکه و مدلسازي رفتار آنها بر قابليت اطمينان
شبکه ،معرفي معيارهاي جديد در سنجش امنيت شبکه ،مکانيسمهاي کنترلهاي قابليت اطمينان و امنيت شبکه در اين شرايط،
تاثير رفتار تصادفي بازار بر قابليت اطمينان سيستم و بررسي فرايندهاي ايجاد شده در فضاي تجديد ساختار يافته و رقابتي و
تاثير آن بر قابليت اطمينان شبکه مانند تعيين استراتژي بهينه قيمت دهي واحدهاي توليدي ،تسويه همزمان بازارهاي انرژي و
رزرو ،شرکت در بازارهاي خدمات جانبي و  ...از مهمترين مسائلي است که در اين زيرمحور بدان پرداخته ميشود.
در شکل  53-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور ارزيابي
قابليت اطمينان نشان داده شده است.
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شكل  :53-2درصد فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان در فضاي رقابتي

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،در اين زيرمحور فعاليتهاي تحقيقاتي اندکي صورت گرفته است .همچنين
روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نيز در شکل  54-2نشان داده شده است.

شكل  :54-2روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان در فضاي رقابتي

همانطوري که در اين شکل مشاهده ميشود ،فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور تقريبا با شروع فعاليتهاي بازار برق
در ايران بوده است .همچنين فعاليتهاي انجام شده در اين زمينه در سالهاي اخير داراي روند رو به رشدي بوده است.
همچنين در شکلهاي  55-2الي  59-2درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در زمينههاي تحقيقاتي مربوطه به
تفکيک حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع نشان داده شده است.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – تحلیل شكاف وضع موجود و مطلوب

75
ويرايش اول ،مرداد 1395

شكل  :55-2درصد فعاليتهاي انجام شده در سطوح توليد ،انتقال و توزيع

شكل  :56-2درصد کل پايان نامهها و مقاالت در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :57-2درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح توليد در هر زمينه تحقيقاتي
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شكل  :58-2درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح انتقال در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :59-2درصد پاياننامهها و مقاالت موجود در سطح توزيع در هر زمينه تحقيقاتي

همانطوري که در شکل  55-2مشاهده ميشود ،عمده تحقيقات اخير در اين زمينه در حوزه شبکههاي توليد بوده است .با
توجه به اينکه مدل رقابتي بکار گرفته شده براي بازار برق ايران مدل بنگاه و يا آژانس خريد است که تنها از ايجاد بازار رقابتي
در سمت توليد بهره ميبرد ،اين نتيجه نيز دور از انتظار نيست .با ايجاد رقابت در سمت مصرف و تشکيل بازارهاي خردهفروشي
در سالهاي آتي ،قطعا شاهد افزايش فعاليتهاي انجام شده در حوزه سيستمهاي توزيع نيز خواهيم بود .همچنين مطابق شکل
 2-55مشاهده ميشود که بيشتر فعاليت هاي انجام شده در زمينه بررسي تاثير تجديد ساختار و ايجاد فضاي رقابتي بر رويهها و
فرايندهاي موجود مانند ارزيابي قابليت اطمينان ،نحوه بهرهبرداري و برنامهريزي شبکه قدرت جهت حفظ امنيت سيستم و غيره
بوده است .اين روند در شکلهاي  57-2تا  59-2نيز به تفکيک حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع نيز قابل مشاهده است .با توجه
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به اهميت حوزه تحقيقاتي دوم ،بررسي فرايندهاي ايجاد شده با وقوع تجديد ساختار و ايجاد فضاي رقابتي ،توجه بيشتر به اين
زمينه ،به خصوص در حوزه شبکههاي توزيع يکي از نيازمنديهاي آتي است.
ايده استفاده از سرمايهگذاري خصوصي در صنعت برق در کشور در دهة هفتاد شمسي با تغيير فضاي عمومي کسب و کار در
سالهاي آغازين دورة سازندگي به تدريج شکلي جدي و عملي به خود گرفت [ .]40اين روند در سالهاي  1372به بعد به دليل
مقاومت عمومي جامعه در برابر سياستهاي اقتصادي دولت و مشخصاً سياستهاي تعديل اقتصادي و در پي فشارهاي وارد
آمده به بدنة جامعه و اقشار ضعيف و کم درآمد ،تا حدودي کند شد و مهمتر از آن از شکل درست و منطقي خود خارج گرديد.
در سال  1380با توجه به نيازهاي کشور به جذب سرمايههاي بخش خصوصي و توسعه و گسترش صنعت برق ،مطالعات مربوط
به تجديد ساختار صنعت برق مجدداً و با جمعبندي مطالعات و تجربيات گذشته و براي زمينهسازي تصميمات اجرايي آغاز
گرديد .در سال  1381طرح کلي و مفهومي تجديدساختار صنعت برق در مجمع عمومي شرکت توانير به تصويب رسيد .اولين
ويرايش آيين نامه خريد و فروش برق در مورخ  1382/06/03توسط وزير نيرو ابالغ و بازار برق ايران بصورت رسمي از ابتداي
آبان ماه سال  1382بصورت اجرايي آغاز به کار نمود .در همين راستا دستورالعملي براي خريد و فروش رقابتي برق در بازار
توسط توانير تهيه شد که مقدمهاي براي تشکيل بازار برق در ايران بود [.]40
گرچه اين دستورالعمل محتاط عمل کرده ،اما به هر حال زمينهاي براي ايجاد بازار برق در ايران محسوب ميشود .در
شرايط فعلي اکثر واحدهاي توليدي و عرضه ،دولتي بوده و به نظر نميرسد مکانيزم پيشنهادي در کوتاه مدت تحولي در صنعت
برق به وجود بياورد اما مقدمهاي مناسبي است که ميتواند زمينه را براي تحوالت آينده فراهم نمايد.
پس از راه اندازي بازار برق ايران شرکت مديريت شبکه برق ايران در آذر  1383تاسيس و معاونت بازار برق بعنوان يکي از
معاونتهاي اين شرکت فعاليت خود را آغاز نمود .بدنبال آن با تصويب آئيننامه اجرايي بند ب ماده  25قانون برنامه چهارم
توسعه هئيت وزيران و تصويب قانون استقالل شرکتهاي توزيع توسط مجلس شوراي اسالمي و نيز تفسير اصل  44قانون
اساسي توسط مقام معظم رهبري ،بتدريج کليه بخشهاي صنعت برق درگير تغييرات و تحوالت جدي شدند [.]40
ساختار بازار برق ايران مدل آژانس خريد مي باشد ،که الزم است کليه خريداران و فروشندگان در بازار برق حضور داشته
باشند .از بارزترين مشخصههاي بازار برق ايران ميتوان به موارد زير اشاره نمود [:]40
 -1مدل بازار در بازار برق ايران بازار روز قبل ميباشد.
 -2مدل حراج در بازار برق ايران حراج يکطرفه ميباشد.
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 -3پرداخت به فروشندگان برمبناي روش پرداخت بر مبناي پيشنهاد ميباشد.
 -4بازار برق ايران بازار عمده فروشي ميباشد.
 -5نرخ خريد از بازار برق ايران به شکل يکنواخت و بر اساس قيمت تسويه بازار ميباشد.
 -6پرداخت بابت خدمات انتقال بر مبناي آمادگي ميباشد.
در حال حاضر فروشندگان برق شامل شرکتهاي برق/آب منطقهاي (شرکتهاي برق/آب منطقهاي به نمايندگي از
نيروگاههاي واقع در حوزه خود در بازار برق نقش فروشنده را ايفا مينمايند) ،شرکت توانير و نيروگاههاي با خريد تضميني مي-
باشند .از سوي ديگر شرکتهاي برق منطقهاي در بازار برق نقش خريدار را نيز ايفا مينمايند .الزم بذکر است با توجه به
تصويب استقالل شرکتهاي توزيع استاني توسط مجلس محترم شوراي اسالمي شرکتهاي توزيع در بازار برق بعنوان خريدار
برق حضور خواهند داشت .الزم بذکر است شرکتهاي برق منطقهاي بعنوان مالک تجهيزات انتقال در بازار برق ايران نقش
ارائه دهنده خدمات انتقال را نيز بر عهده دارند [.]40
همچنين پس از پياده سازي ساختار برق بايد بمنظور تحقق صحيح عمليات و موفقيت آن نکات چندي را در نظر گرفت.
اين نکات بطور خالصه عبارتند از:
 وجود يک سيستم نظارتي قوي و کارآمد به منظور کسب و ضبط اطالعات مورد نياز در درون نهاد نظارتي صنعت
برق
 تحول ساختاري هماهنگ با ديگر بخشهاي جامعه و ارزيابي و تحقيق مداوم بازار که نياز به متخصصين
اقتصادي ،اجتماعي ،تکنولوژيکي و مديريتي دارد تا بتوانند از اطالعات حاصل از سيستم کسب اطالعات ،استفاده
الزم را براي اصالح مدل و فعاليتهاي مرتبط با آن بدست آوردند.
در اين رابطه پس از همفکري اوليه مسئولين و متخصصين در اواخر سال  ،1380با تشکيل دفتري در حوزه معاونت
برنامهريزي و نظارت وزارت نيرو تحت عنوان « طرح تشکيل نهاد تنظيم بازار برق » ،فعاليتهاي مرتبط با اين حرکت بصورت
رسمي متمرکز گرديد .از اهداف اوليه تشکيل اين دفتر ،متمرکز نمودن فعاليتهاي پراکنده در اين زمينه ،مطالعه در زمينه
روشها و مدلهاي تجديد ساختار ،فرهنگ سازي و ايجاد پتانسيل علمي الزم در اين زمينه بود.
نهاد تنظيم بازار برق با همکاري ساير بخشهاي مسئول فعاليتهاي زير را در دستور کار خويش قرار داد:
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 برقراري ارتباط با دانشگاههاي مختلف کشور بمنظور ترويج زمينههاي پژوهشي مرتبط با بازار برق و نيز تربيت
نيروي انساني مورد نياز
 برقراري ارتباط با دانشگاههاي خارج از کشور بمنظور بهرهگيري از تجربيات آنها و ايجاد فضاي الزم براي
همکاري آموزشي و پژوهشي مرتبط
 برقراري ارتباط با ساير مراکز علمي و فرهنگي از جمله کنفرانسها و زمينه سازي برگزاري نشستهاي تخصصي
در زمينه بازار در کليه کنفرانسهاي عمده کشور
 استفاده از متخصصين صنعتي و دانشگاهي در کنار يکديگر در محل دفتر مذکور بمنظور مبادله اطالعات و همسو
شدن تفکرات
 برگزاري سمينارهاي آموزشي و تخصصي و دورههاي کوتاه مدت در بخشهاي مختلف صنعت برق بمنظور آماده
سازي اذهان متخصصين کشور با چالشهاي فرا روي تجديد ساختار
همانطور که مالحظه ميگردد در فضاي پس از تجديد ساختار و وجود بازار برق ،صنعت برق به زيربخشهايي تفکيک
ميگردد که هر يک وظايف مشخصي را بر عهده دارند .نکتهاي که در ارتباط با ساختار فوق ميتوان ذکر کرد الزام توجه به
موارد زير است:
 تعريف استانداردهاي اتصال به شبکه انتقال و توزيع
 تدوين تعرفههاي استفاده از شبکه انتقال و توزيع
 شفافسازي و تفکيک فعاليتهاي بخشهاي مختلف توليد ،انتقال ،توزيع و عرضه (خدمات مشترکين)
 فراهم سازي مقدمات الزم براي تشکيل نهاد ناظر و تبيين وظايف آن در بخش انتقال و توزيع
 آزادسازي تدريجي مشترکين و فراهم نمودن بستر قانوني و همچنين اتصال آنان به شبکه
همچنين از مهمترين فعاليتهاي پيشنهادي ميتوان مواردي مانند بررسي تاثير قوانين و دستورالعملهاي ايجاد شده بر
قابليت اطمينان شبکه قدرت ،تاثير تشکيل بازار برق بر کارايي و قابليت اطمينان نيروگاهها ،تاثير بازيگران جديد در اين عرصه
بر حفظ امنيت شبکه و مدلسازي رفتار آنها بر قابليت اطمينان شبکه ،معرفي معيارهاي جديد در سنجش امنيت شبکه،
مکانيسمهاي کنترل قابليت اطمينان و امنيت شبکه در اين شرايط ،تاثير رفتار تصادفي بازار بر قابليت اطمينان سيستم،
قيمتگذاريها و تعيين تعرفههاي مختلف بر اساس هزينههاي فرصت از دست رفته را نام برد.
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در راستاي تجديد ساختار در صنعت برق ايران اقدامات زير انجام شده است:
 حرکت به سوي عدم تمرکز وظايف و فعاليتهاي واحدهاي تابعه صنعت برق و تفويض اختيارات تصميمگيري و
ارتقاي آنها به سطح خودگرداني از طريق تشکيل شرکتهاي ذيربط
 تغيير ساماندهي شرکتها از قالب دولتي به غير دولتي و خصوصي به منظور ارتقاء انگيزه فعاليتهاي مثمر ثمر و باال
بردن سطح بهرهوري نيروي انساني و کاهش وظايف تصدي گري دولتي
 برون سپاري فعاليتهاي خدماتي ،فرهنگي و مشاورههاي تعميراتي و نظاير آنها
 متکي شدن به درآمد صنعت برق براي توسعه اين صنعت به جاي اتکا به بودجه عمومي
 بسترسازي قانوني و حقوقي و حمايتهاي وزارت از سرمايهگذاري در احداث نيروگاهها در زمينه تامين سوخت و آب،
تضمين خريد توليد برق ،امکان استفاده از امکانات شبکه ،سهميه ارزي و ...
 اقدام به تبادل انرژي فرامرزي با کشورهاي همسايه
 استفاده از امکانات شبکه برق کشور و راهاندازي بازار برق با تشکيل شرکت مديريت شبکه برق ايران
 استقالل شرکتهاي توزيع
 استقالل فعاليتهاي معاونت امور برق و انرژي شرکت توانير
 ساختار وظيفهاي توليد ،انتقال و توزيع در ستاد توانير
 تشکيل انجمنهاي صنفي براي شرکتهاي توليد و توزيع
 افزايش ظرفيت توليد با بکارگيري روشهاي مناسب براي جذب سرمايههاي کوچک در مولدهاي مقياس کوچک
 اقدامات الزم براي واگذاري نيروگاهها
 اقدامات الزم براي واگذاري شرکتهاي توزيع
 تمهيدات الزم جهت هدفمند کردن يارانهها و حرکت به سوي قيمت واقعي برق
همچنين مجموعه عمليات اصلي مورد نياز جهت خصوصي سازي شرکتهاي توزيع را ميتوان به زير دستهبندي نمود:
 مجموعه عمليات مرتبط با ارزيابي داراييها و ارزشگذاري سهام شرکتهاي توزيع
 شفافسازي تعهدات خريداران سهام شرکتهاي توزيع
 شناسايي و ساختار يافتگي سرمايهگذاران جهت توسعه مشارکت و رقابت
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 تعيين روشهاي مناسب واگذاري شرکتهاي توزيع با تاکيد بر توسعه رقابت ،کاهش انحصار و حفظ منافع مشترکين،
صنعت برق و سرمايهگذاران
 شفافسازي و شکلدهي ارکان و ساز و کار آينده شرکتهاي توزيع
 تدوين مجموعه زيرساختهاي قانوني ،مقررات و مستندات مرتبط با هدف توسعه پايداري ذينفعان مختلف

 -2-3نتيجهگيري
در اين فصل محور ارزيابي قابليت اطمينان در حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي مورد توجه قرار گرفت .بدين منظور
ابتدا به بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در کشورهاي در اين زمينه پرداخته شد و در ادامه فعاليتها ،پروژهها ،مقاالت و
پاياننامههاي انجام شده در اين زمينه در داخل کشور مورد نقد و بررسي قرار گرفت و وضعيت ايران در اين حوزه مشخص شد.
همچنين نيازمنديها و زيرساختهاي الزم جهت ارتقاء سطح پايايي در هر يک از زيرمحورها ،فوايد و مزاياي قابل دستيابي در
صورت رفع نقاط ضعف نيز بررسي شد.
در شکل  60-2روند زماني فعاليتهاي انجام شده در محور ارزيابي قابليت اطمينان نشان داده شده است .همانطوري که در اين
شکل مشاهده ميشود ،مطالعات انجام شده در حوزه ارزيابي قابليت اطمينان از اوايل سالهاي  1370در زيرمحورهاي
"برنامهريزي و بهرهبرداري" و "روشها ،مدلها و شاخصهاي قابليت اطمينان" آغاز شده و در اوايل سالهاي  1390به اوج
خود رسيده است .در اين ميان ،انجام فعاليتهاي بيشتر در حوزه زيرمحورهاي اطالعات ،کفايت منابع سوخت ،شبکههاي
هوشمند ،تجهيزات شبکه و مطالعات اقتصادي با توجه به حجم نسبتا اندک فعاليتهاي انجام شده در آنها و تاثير فراوان اين
موضوعات بر قابليت اطمينان شبکه قدرت ،مهمترين زمينههاي تحقيقاتي و اجرايي فعاليتهاي آتي به شمار ميرود.
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شكل  :60-2روند زماني فعاليتهاي انجام شده در محور ارزيابي قابليت اطمينان

همچنين وضعيت کشور در هر يک از زيرمحورهاي مربوطه به صورت گرافيکي در شکل  61-2نشان داده شده است.
سبز :بهترين وضعيت
قرمز بدترين وضعيت

شكل  :61-2وضعيت قابليت اطمينان کشور در هر يک از زيرمحورهاي ارزيابي قابليت اطمينان
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همانطوري که مشاهده ميشود ،زيرمحورهاي روشها ،مدلها و شاخصهاي قابليت اطمينان داراي وضعيت مناسبي
ميباشند .همچنين توجه زيادي نيز به زيرمحور منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو شده است .زيرمحورهاي ارزيابي قابليت
اطمينان در سطح تجهيزات شبکه ،ارزيابي در فضاي رقابتي نيز در وضعيت متوسط ميباشند .زيرمحورهاي مطالعات اقتصادي و
شبکههاي هوشمند نيز در وضعيت هشدار قرار دارند .همچنين زيرمحورهاي کفايت منابع آب و سوخت و اطالعات قابليت
اطمينان نيز در وضعيت قرمز ميباشند .البته اين تقسيمبندي بر اساس تعداد مقاالت و پاياننامههاي انجام شده در هر زيرمحور
ميباشد .در واقع وضعيت هر يک از زيرمحورها از نظر تحقيقاتي مشخص شده است .از ديدگاه فعاليتهاي اجرايي و عملياتي
اکثر زيرمحورهاي باال در وضعيت مناسبي به سر نميبرند و نيازمند توجه بيشتر به حوزه عملياتي و اجرايي ميباشد.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – تحلیل شكاف وضع موجود و مطلوب

84
ويرايش اول ،مرداد 1395

 3فصل سوم :تحليل شكاف در محور بهبود قابليت
اطمينان
مقدمه
در اين فصل محور بهبود قابليت اطمينان در حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي مورد توجه قرار گرفته است .بدين
منظور ابتدا به بررسي فعاليتهايي که نشاندهنده وضع مطلوب در اين زمينه ميباشند ،پرداخته شده و در ادامه فعاليتها،
پروژهها ،مقاالت و پاياننامههاي انجام شده در اين زمينه در داخل کشور مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت .با بررسي
دقيقتر اين موضوع و تفکيک فعاليتهاي انجام شده در قالب زيرمحورهاي معرفي شده در فصل اول و دستهبندي آنها ،نقاط
ضعف و قوت مطالعات انجام شده در زمينه بهبود قابليت اطمينان مشخص شده و ميتوان به رفع کاستيها و نواقص اقدام
نمود .نيازمنديها و زيرساختهاي الزم جهت ارتقاء سطح پايايي در هر يک از زيرمحورها ،فوايد و مزاياي قابل دستيابي در
صورت رفع نقاط ضعف و نقش سازمانها و نهادهاي مسئول در اين زمينه نيز بررسي خواهد شد.

 -3-1بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در محور بهبود قلبيت اطمينان سيستمهاي قدرت
هدف از انجام مطالعات ارزيابي قابليت اطمينان ،اصالح و بهينهسازي طرحهاي توسعه شبکه و تعيين نقاط ضعف شبکه
موجود در جهت تداوم سرويسدهي به مشترکين ميباشد .در واقع مطالعات انجام شده در فصل قبل الزمه و پيش نياز توسعه
اقدامات مورد نياز جهت بهبود قابليت اطمينان شبکه قدرت ميباشد [ .]15-18بر اساس مطالعات انجام شده ،مهمترين فعاليت-
ها در زمينه بهبود قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان به صورت زير دسته بندي نمود:
 مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري پايش شبکه و مانيتورينگ وضعيت تجهيزات -بازيابي خطا ،مديريت اتفاقات ،جايابي اکيپ اتفاقات
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 طرحهاي خروج بهينه مديريت سمت مصرف ،پاسخگويي بار -سيستمهاي اتوماسيون و SCADA

 نصب تجهيزات مانيتورينگ و حفاظتي آموزش پرسنل برنامههاي اضطراريدر اين قسمت فعاليتهاي انجام شده در ايران شامل تمامي مقاالت ،پاياننامهها ،پروژههاي تحقيقاتي و اجرايي در قالب
محور بهبود قابليت اطمينان دستهبندي شده و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .در شکل  1-3حجم مقاالت ،پاياننامهها و
پروژههاي انجام شده در مراکز تحقيقاتي و اجرايي فعال در حوزه صنعت برق ايران در زمينه بهبود قابليت اطمينان نشان داده
شده است.

شكل  :1-3تعداد و درصد مقاالت ،پاياننامهها و پروژههاي انجام شده در زمينه بهبود قابليت اطمينان

همانطوري که در شکل باال مشاهده ميشود ،در اين زمينه فعاليتهاي تحقيقاتي مناسبي صورت گرفته است .البته حجم
تحقيقات انجام شده در محور ارزيابي قابليت اطمينان به مراتب بيشتر از اين محور بوده است و با توجه به اهميت و جايگاه
حوزه بهبود قابليت اطمينان ،اين محور نيازمند توجه بيشتري است.
همچنين روند زماني فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده در اين زمينه به تفکيک براي مقاالت و پاياننامهها به ترتيب در
شکلهاي  2-3و  3-3نشان داده شده است .به دليل در دسترس نبودن زمان اتمام تعدادي از پروژهها ،روند زماني پروژههاي
انجام شده رسم نشده است.
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شكل  :2-3روند زماني فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده براي مقاالت

شكل  :3-3روند زماني فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده براي پاياننامهها

همانطوري که در شکلهاي باال نيز نشان داده شده است ،فعاليتهاي انجام شده در اين حوزه داراي روند رو به رشدي بوده
است و عمده فعاليتها نيز در سالهاي اخير انجام شده است.
همچنين ميتوان مقاالت ،پروژهها و پاياننامههاي انجام شده در زمينه بهبود قابليت اطمينان را به دو دسته توليد ،و انتقال-
توزيع تقسيمبندي نمود .در شکل  4-3اين دستهبندي نشان داده شده است.
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آبي :توليد
قرمز :توزيع و انتقال

شكل  :4-3دستهبندي مقاالت ،پروژهها و پاياننامههاي انجام شده در زمينه توليد و انتقال-توزيع

با توجه به گستردگي شبکههاي توزيع و انتقال و همچنين حجم بيشتر سرمايهها و داراييهاي موجود ،توجه بيشتر به اين
حوزهها از اهميت بااليي برخوردار بوده و يکي از ضرورتهاي تحقيقات آتي بشمار ميرود.

 -3-2زيرمحورهاي بهبود قابليت اطمينان
ميتوان فعاليتهاي انجام شده در زمينه بهبود قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي را در قالب
زيرمحورهاي معرفي شده در فصل قبل تفکيک نموده و جايگاه ايران در هر يک از اين حوزهها را بررسي نمود .بدين منظور در
شکل  5-3فعاليتهاي انجام شده در هر زير محور نشان داده شده است.

شكل  :5-3تعداد فعاليتهاي انجام شده هر زير محور
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با توجه به اين شکل بيشترين تعداد مقاالت ارائه شده به ترتيب مربوط به زيرمحور مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و
نگهداري ،زيرمحور سيستمهاي کنترل نظارتي و اتوماسيون ،مديريت سمت مصرف و نصب تجهيزات حفاظتي و مانيتورينگ و
زيرمحور برنامههاي اضطراري ميباشد .همچنين به دليل متفاوت بودن ماهيت زيرمحور آموزش از ساير ،اين زيرمحور در
نمودار باال نشان داده نشده است.
همچنين ميتوان فعاليتهاي انجام شده در قالب زيرمحورهاي معرفي شده را نيز به دو دسته توليد و انتقال-توزيع تقسيم
کرد که اين موضوع در شکلهاي  6-3و  7-3نشان داده شده است.

شكل  :6-3فعاليتهاي انجام شده در قالب زيرمحورهاي معرفي شده در حوزه توليد

شكل  :7-3فعاليتهاي انجام شده در قالب زيرمحورهاي معرفي شده در حوزه انتقال-توزيع
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با توجه به نمودارهاي باال مشاهده ميشود که در هر دو حوزه انتقال-توزيع و توليد توجه بيشتر به زيرمحور برنامههاي
اضطراري ،نصب تجهيزات حفاظتي و مانتيورينگ و مديريت سمت مصرف يکي از ضرورتهاي تحقيقات آتي ميباشد.
جهت تعيين جايگاه ايران در هر يک از زيرمحورهاي بهبود قابليت اطمينان مناسب است که فعاليتهاي انجام شده در هر
زيرمحور مورد نقد و بررسي قرار گيرد .بدين منظور در ادامه فعاليتهاي انجام شده در هر زيرمحور به تفکيک مورد مطالعه قرار
گرفته است.

 -3-3زيرمحور مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري
در اين قسمت زيرمحور مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري مورد بررسي قرار گرفته است .مديريت دارايي
ترکيبي از شيوههاي مديريتي ،مالي ،اقتصادي و مهندسي است که با هدف فراهم کردن سطح مورد نياز خدمات با روشي مقرون
به صرفه به داراييها اعمال ميشود .مديريت دارايي با يک هدف تجاري يا سازماني آغاز ميشود ،و شامل مجموعهاي از
فعاليتهاي مرتبط با شناختن داراييهاي مورد نياز ،تهيه وتدارک آنها ،پشتيباني و نگهداري آنها و از رده خارج کردن يا نو کردن
آنها بصورت موثر و بهينه در جهت برآورده کردن هدف ميباشد [.]41-43
روشهاي بهينهسازي تعميرات و نگهداري ،سيستمهاي مديريت اتفاقات ،برنامههاي تعمير و نگهداري شامل تعميرات
اصالحي ،پيشگويانه و پيشگيرانه ( CBM ،TBMو  )RCMدر فضاي سنتي و تجديد ساختار يافته ،مديريت دارايي متاثر از
روشهاي قيمت گذاري ،تاثير تعمير و نگهداري سيستم در افزايش طول عمر ،تعامل استراتژيهاي مديريت دارايي با
سيستمهاي  ،ITتنظيم خط مشيها و تخصيص فعاليتها از مهمترين فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي موجود در اين زيرمحور
ميباشد.
در شکل  8-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور بهبود قابليت
اطمينان نشان داده شده است .همچنين در شکل  9-3درصد فعاليتهاي انجام شده به تفکيک در حوزههاي توليد و انتقال-
توزيع دستهبندي شده است .روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نيز در شکل  10-3نشان داده شده است.
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شكل  :8-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري

شكل  :9-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در حوزههاي توليد و انتقال-توزيع

شكل  :10-3روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري

همانطوري که در اين نمودارها مشاهده مي شود ،اين زيرمحور از نظر فعاليتهاي تحقيقاتي روند رو به رشدي داشته است و
عمده تحقيقات در اين زمينه در سالهاي اخير انجام شده است .همچنين همانطوري که در شکل  9-3مشاهده ميشود،
فعاليتهاي صورت گرفته عمدتاً در حوزه شبکههاي توليد بوده است .با توجه به اينکه شرکتهاي توزيع نيروي برق به عنوان
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آخرين حلقه از زنجيره فرآيند توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق و به عنوان گستردهترين بخش از بدنه صنعت برق محسوب مي-
شوند که به طور مستقيم با مردم و مشترکين در ارتباطند ،کارايي و اثر بخشي مطلوب شرکتهاي توزيع برق ميتواند عالوه بر
جلب رضايتمندي مردم ،از بعد ارزشهاي مادي و اقتصادي ،در تأمين اهداف عالي صنعت برق کشور نيز چشمگير باشد .لذا
انجام مطالعات قابليت اطمينان محور براي تجهيزات موجود در اين شبکهها از اهميت فراواني برخوردار است و نيازمند توجه
بيش از پيش ميباشد.
در شکل  11-3درصد پروژههاي انجام شده در شرکتهاي برق منطقهاي ،توزيع و شرکتهاي مديريت توليد در زيرمحور
مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري نشان داده شده است .همانطوري که مشاهده ميشود ،عمده فعاليتهاي انجام
شده در شرکتهاي برق منطقهاي و مديريت توليد بوده است و شرکتهاي توزيع مشارکت اندکي در اين زمينه داشتهاند که
يکي از ضعفهاي موجود ميباشد.

شكل  :11-3درصد پروژههاي انجام شده در شرکتهاي مديريت توليد ،برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع

در گذشته مديريت دارايي در شرکتهاي برق تنها به تعميرات محدود ميشد و شرکتها در صورت خرابي ،تعميرات الزم را
براي تجهيزات انجام ميدادند و نهايتاً تنها در مورد تجهيزات بسيار حياتي و ضروري فعاليتهاي نگهداري را نيز مد نظر قرار
ميدادند .بتدريج مقوله نگهداري تجهيزات در بين شرکتهاي برق جايگاه مطلوبي يافته است و اين شرکتها جهت کاهش
هزينههاي تعميرات و پايداري بيشتر شبکه ،رويههاي نگهداري تجهيزات را نيز مد نظر قرار ميدهند.
اما پيشرفت روز افزون تکنولوژي ساخت و توليد تجهيزات ،افزايش تقاضاي انرژي برق و نياز به توسعه شبکه ،لزوم بکارگيري
تجهيزات جديد با ظرفيت هاي بيشتر و عملکرد بهتر را ايجاب نمود و بتدريج گستردگي و تنوع تجهيزات و هزينههاي گزاف
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خريد تجهيزات جديد ،نياز به برنامه ريزي مناسب براي خريد و از رده خارج نمودن تجهيزات فرسوده را بوجود آورد .شايان ذکر
است که يکي از چالشهاي مهم صنعت برق کشور ،فرسودگي شبکه برق ميباشد .بنابراين ضروري است به مقوله نوسازي يا
بازسازي تجهيزات شبکه برق نيز توجه بيشتري مبذول داشت .لذا به منظور بهينهسازي هزينههاي جايگزيني داراييها بايد از
سيستم مديريت دارايي کارا بهره جست.
امروزه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه به عنوان مقولهاي که ساز و کارها و چارچوبهاي الزم براي توسعه و اصالح ،تنظيم
و بهينهسازي فرآيندهاي بهرهبرداري را فراهم ميکند مد نظر قرار دارد .اما آنچه که مهم است ،کاهش هزينهها و مديريت
داراييهاست [ .]41-43در اين راستا استفاده از سيستمهاي مکانيزه و همچنين سيستمهاي پيمانکاري مناسب براي جامعيت
بخشيدن به تعميرات پيشگيرانه با هدف کاهش هزينههاي ناخواسته و بهبود پايداري شبکه ميتواند در برآورد اين اهداف سهم
بسزايي داشته باشد.
در اين بين سرويس و نگهداري تعميرات شبکههاي برق و تجهيزات مربوط به برقرساني نقش حياتي و سرنوشتسازي را
در انجام اين وظيفه مهم ايفا ميکند []41؛ مقولهاي که امروز کمتر به آن پرداخته شده است .اصوالً سازندگان تجهيزات فني به
هنگام ساخت ادوات شبکه ،دورههاي سرويس و نگهداري و سرويسهاي روتين و منظم را براي افزايش عمر آنها و پايداري
شبکه توصيه ميکنند ،اين درحالي است که هر تجهيز مورد استفاده در شبکه چنانچه به موقع بازديد و سرويس شود از ميزان
خاموشي کاسته شده و به پايداري شبکه و استمرار تامين برق مشترکين کمک ميکند .اينجاست که اهميت نظام تعميرات
پيشگيرانه روشن ميشود [.]42
يکي از مسائل عمده شرکتهاي برق حفظ آمادگي و به روز نگهداشتن تجهيزات و تأسيسات برقرساني ميباشد و ميتوان
اصوليترين راه حل اين مسئله را استفاده از سيستم برنامهريزي نگهداري و تعميرات ،مخصوصاً سيستم تعميرات پيشگيرانه
عنوان نمود.
اساس اين سيستم در اين نکته است که پس از گذشت مدت معيني از کار کردن ،تجهيزات و دستگاههاي شبکه مورد بازديد
و تعميرات دورهاي قرار گيرند .بديهي است که تعداد و زمان بين بازديدها و انجام تعميرات ،بستگي به شرايط ساخت،
دستورالعملهاي سازنده و بهرهبرداري از تجهيزات دارد تا بتواند در شرايط غيرعادي از فرسودگي قطعات جلوگيري کرده و هر
زمان در مورد خريد و يا ساخت قطعات يدکي مورد لزوم ،پيشبينيهاي الزم را انجام دهد [ .]42همچنين يکي از مشکالت
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پيش روي کساني که وارد بحث "نت" يا همان نگهداري و تعميرات ميشوند ،نداشتن يک زمينه کامل از دانش به روز
نگهداري و تعميرات است.
به طور کلي در شرکت برق هدف از استقرار سيستم "نت" کاهش زمان خرابي تجهيزات ،افزايش عمر تجهيزات ،کاهش
نسبت تعميرات اساسي و تعميرات تکراري وکاهش هزينههاي تعميرات ميباشد و اين در حالي است که با انجام کار صحيح و
کنترل مستمر ولي ساده ،از انجام تعميرات اساسي و گران قيمت جلوگيري به عمل آمده و تعداد تجهيزات که بايد به طور رزرو
در نظرگرفته شوند ،کاهش مييابد.
نظر به توسعه و پيشرفت همه جانبه صنعت برق ،تغييرات بنيادي در انتظارات از نگهداري و تعمير در دورههاي زماني
مختلف بوجود آمده و به تبع آن اهداف و استراتژيهاي نگهداري و تعمير نيز نياز به تغيير و ارتقاء اثربخش دارند که توجه به
مکانيزه نمودن فعاليتهاي بهرهبرداري به ويژه در سيستم تعمير و نگهداري پيشگيرانه ميتواند از نقاط با اهميت و برجسته در
تغيير و تحوالت آتي محسوب شود.
در فعاليتهاي آتي بهرهبرداري شرکتهاي برق با رعايت اصول مديريت داراييها ،شناسايي و ارزيابي تصميمهايي که
منجر به افزايش بهرهوري و موفقيتهاي اقتصادي شود؛ نقش کليدي خواهد داشت .لذا توجه به اين مهم در فرايند بهرهبرداري
و در انتخاب استراتژيهاي نگهداري و تعميرات حائز اهميت بسيار بوده و از اين رو الزم است در طرحريزي مقدماتي و برنامه-
ريزي فعاليتهاي بهرهبرداري به اين موضوعات توجه الزم مبذول شود.
به طور کلي فعاليتهاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با دو رويکرد اساسي "استراتژيک و عملياتي" برنامهريزي و اجرا
ميشود .فعاليتهاي  PMبا رويکرد استراتژيک بهبود قابليت اطمينان نقش محوري و کليدي در بهرهبرداري شبکه توزيع دارد
[.]43
از مهمترين برنامههاي اجرا شده در بخش عمليات تعميرات و پيشگيرانه شرکتهاي برق ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 فرهنگسازي ،آموزش و فراهم ساختن زيرساختها
 تعريف الگو و پيگيري مستمر از سال 1385
 تعريف منشور با استفاده از خدمات کارشناسي مشاور
 برگزاري ساليانه حداقل يک همايش فراگير
 برگزاري دورههاي آموزشي و ارسال کارشناسان به دورهها و همايشها
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 تشکيل کارگروههاي مورد نياز
 يکسانسازي روشهاي اجرايي و دستورالعمل ها
 تعريف بازه زماني مناسب جهت انجام هر بخش
 تجديد نظر در شرح خدمات و وظايف مهندسان مشاور در بخش بهرهبرداري
 ارتقاء کمي وکيفي نيروي انساني فني
 تهيه دفترچه عمليات اجرايي "نت" پيشگيرانه و بهبود پايداري شبکه
به منظور تدوين و پيادهسازي دفترچه "نت" مراحل مختلفي از جمله :تعريف فرآيند کاري ،تفکيک فعاليتها بر اساس
اعتبارات و ماهيت شبکه ،تحليل خاموشيها (براساس اطالعات ثبت شده در نرم افزار ثبت خاموشي) ،اولويتبندي ،بازديد و
همچنين ارزيابي فرآيندها و برنامههاي پيشگيرانه انجام شده است.
همچنين ظرفيت محدود پيمانکاران شرکت در بخش توسعه و احداث شبکه ،عدم اختصاص اعتبارات الزم در بخش
تعميرات پيشگيرانه با توجه به حجم گسترده فعاليتهاي حوزه بهرهبرداري ،عدم مديريت صحيح در حوزه تعميرات جاري و
روزمره و همچنين تعميرات پيشگيرانه و نهادينه نشدن فرهنگ  PMدر مناطق برق از مهمترين چالشهاي موجود در بخش
نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ميباشد.
در مقطع فعلي کاهش هزينههاي تعميرات پيشگيرانه اصالً مطرح نيست .به عبارت ديگر افزايش اعتبارات و نقدينگي و
همچنين تمرکز بر استفاده از سيستمهاي پيمانکاري مناسب براي جامعيت بخشيدن به تعميرات پيشگيرانه اگرچه منجر به
افزايش مقطعي هزينههاي بهرهبرداري ميشود ،ليکن باعث کاهش هزينههاي ناخواسته ناشي از خرابي تجهيزات ،انرژي توزيع
نشده خواهد شد که البته با استقرار کامل و جامع و تداوم تعميرات پيشگيرانه در طول چند سال ،افزايش سطح فرهنگ و مهارت
و همچنين توسعه و پرورش ظرفيتهاي نيروهاي اجرايي و پيمانکاران و استفاده از تکنولوژيهاي جديد که در سطح جهاني
مورد استفاده قرار دارند ،هزينهها در اين بخش هم به يک سطح مورد قبول رسيده و در مجموع باعث کاهش مجموع هزينه-
هاي بهرهبرداري خواهد شد.
از مهمترين دستاوردهاي موجود در اين زمينه ميتوان به نرم افزار مديريت دارايي "تعميرات پيشگيرانه" اشاره نمود .اين
نرمافزار با هدف بهبود وضعيت نگهداري اموال و تجهيزات شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ پس از تهيه دستورالعمل
چک ليستها توسط دفتر نظارت بر بهرهبرداري شرکت توانير طراحي و هم اکنون در شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در
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حال بهرهبرداري ميباشد [ .]22همچنين فرآيند سرويس و تعميرات پيشگيرانه ،نگهداري سوابق تعميرات ترموگرافي و سرويس
پستها از برنامهريزي بازديد تا انجام تعميرات ،کنترل فرآيند و ايجاد سابقه تعميرات براي کليه تجهيزات ،برنامهريزي سرويس
و تعميرات براي کليه تجهيزات شبکه توزيع و همچنين قابليت تهيه چک ليستها و گزارشگيريهاي مديريتي در اين سيستم
پيشبيني شده است .اين نرم افزار طوري طراحي شده است که کنترل سطح دسترسي در دو قسمت بانک اطالعات و رابط
کاربري همزمان صورت گرفته و انتقال اطالعات در پهناي باند  64کيلوبيت بر ثانيه با سرعت  20ثانيه يکبار انجام ميشود
[.]22
اما نبايد فراموش کرد که مشکالت موجود در بهرهبرداري شبکههاي قدرت از جمله طراحي نادرست و اشکال در آرايش
شبکه و تجهيزات ،ضعف ديدگاه و عملکرد در زمينه سرويس و نگهداري شبکه ،ضعف توانمندي منابع انساني در بهرهبرداري،
سنتي بودن سيستمها و روشها در بهرهبرداري ،ضعف در زيرساختهاي اطالعاتي و ضعف در راهبري شبکه همچنان به قوت
خود باقي است و اجراي مصوب برنامههاي تعميرات پيشگيرانه را معلق نگه داشته است.
از مهمترين چالشهاي پيش رو به منظور توسعه فراگير فرآيند نگهداري و تعميرات در شبکههاي قدرت را ميتوان به
صورت زير نام برد:
 ضرورت توسعه استقرار فرهنگ بهرهبرداري هر بيشتر در شرکت
 شناسايي دقيق نقاط ضعف و حادثهخيز شبکه با استفاده از روشها و ابزارهاي موثر و فناوريهاي جديد در کنار
تجزيه و تحليل اطالعات به صورت اثر بخش
 امکان فراهم شدن شرايطي هوشمند جهت اگاهي از علل و عوامل اصلي ايجاد خاموشيهاي تکراري و بحران
آفرين در شبکه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است
 با توجه به تغييرات ساختاري و رفتاري در صنعت برق کشور ،ضرورت دارد با رويکرد و نگاه جديد نسبت به
شناسايي و رفع مشکالت شبکه قدرت به عنوان چالشهاي هدف توجه و اقدام نمود
 عدم تفکيک بودجه و اعتبارات حوزه بهرهبرداري با اعتبارات جاري و تحت تاثير قرار گرفتن بودجه و هزينه جاري.
به همين دليل معموالً بهرهبرداري با نگاه هزينه مورد توجه قرار ميگيرد در حالي که يکي از موضوعات اصلي
مديريت دارايي در شرکتهاي برق توجه به تعميرات پيشگيرانه است
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 ضرورت تعيين سرفصلهاي بودجه و اعتبارات  PMو فعاليتهاي بهرهبرداري (در بخش جاري) به صورت مستقل
به منظور جهتدهي و شفافسازي اعتبارات
 عدم جهتگيري اعتبارات سرمايهاي با نگرش بهبود بهرهبرداري و افزايش قابليت اطمينان شبکه بر اساس نيازها
و نظرات بهرهبرداران و ضرورت تاييد پروژههاي سرمايهاي اصالح و بهينهسازي شبکه توسط حوزه بهرهبرداري
 تجزيه و تحليل حوادث و اتفاقات شبکه و سرانجام شناسايي و انجام اقدامات اصالحي فوري در جهت رفع
خاموشيهاي تکراري به عنوان روشي ميانبر
 بدون شناسايي علل اصلي و ريشهاي عوامل موثر در ايجاد خاموشيها به خصوص خاموشيهاي تکراري که فقط
و فقط با بکارگيري ابزارها و روشهاي نسبتاً هوشمند و با انجام تجزيه و تحليل اطالعات حوادث ميسر ميباشد؛
در غير اين صورت حرکت به صورت چراغ خاموش در تاريکي بوده و اثربخشي هر گونه فعاليت اصالح و بهبود را
کم اثر و با حداقل بهرهوري همراه خواهد ساخت
 عدم انتقال کارهاي انجام نشده از برنامههاي  PMسالهاي گذشته به برنامه سال جديد از موضوعات قابل توجه
بشمار ميرود.
 عدم وجود گروه بازديد مستقل در تمامي منطقه و ضرورت استفاده از خدمات مشاور در اين زمينه
 کمبود نيروي انساني و نياز به پيمانکاران بهرهبرداري مناسب و همچنين برونسپاري گروهي از فعاليتها در
صورت نياز
 ايجاد رويکرد اقتصادي در نگهداري و تعميرات شبکه هاي قدرت


وجود مشکالت عمده در پيادهسازي فرايند بسته نشدن سيکل فعاليتها در برنامه PM

 ضرورت بررسي پيشرفت فيزيکي و ريالي برنامه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه به طور مستمر و فعال
 نياز به همکاري هر چه بيشتر مجريان طرح و پيمانکاران سرمايهاي در اجراي پروژههاي تعريف شده در قالب
برنامههاي PM

 تسريع در ايجاد واحدهاي تعميرات پيشگيرانه مناطق
 تشکيل جلسات منظم بررسي کنترل پروژه  PMبا حضور مديران مناطق ،ناظر و مشاور بهرهبرداري و رفع
مشکالت و علل احتمالي عدم اجراي برنامه
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آگاهسازي و آموزش کليه پرسنل ،پيمانکاران و ناظرين در زمينه اهميت PM

 تهيه نرمافزار مديريتي و مرتبط جهت ثبت و نگهداري اطالعات مربوط به پروژه
 کمبود نيروي کارشناسي و عدم ورود نيروهاي جديد به مناطق و عدم برنامهريزي و سياستگذاري مشخص در
اين زمينه (افزايش توان و ظرفيت کارفرمايي و )...
 پايين بودن بودجه آموزشي به خصوص در بخش بهرهبرداري و ايمني که ميبايستي به طور جداگانه تعيين گردد.
 ايجاد مکانيزم بررسي فني ،اقتصادي سيستم  PMدر کاهش هزينهها

 -3-4زيرمحور سيستمهاي کنترلي نظارتي  SCADAو سيستمهاي اتوماسيون
در اين قسمت زيرمحور سيستمهاي کنترلي نظارتي  SCADAو سيستمهاي اتوماسيون مورد بررسي قرار گرفته است.
امروزه سيستمهاي کنترل نظارتي و اکتساب داده ( )SCADAدر سيستمهاي قدرت ،ساختار اصلي بخشهايي همچون سيستم
مديريت توزيع )DMS( 1و سيستم مديريت انرژي )EMS( 2را تشکيل ميدهند [ .]45-44سيستم  SCADAاطالعات زمان
واقعي راجع به وضعيت تجهيزات گوناگون سيستم را که در دور دست قرار دارند ،جمعآوري کرده و دادههاي مربوط به سيستم
قدرت را بههنگام ميکند .سيستمهاي کنترل نظارتي  SCADAو مراکز ديسپاچينگ در کنترل از راه دور و مانيتورينگ
تجهيزات شبکههاي انتقال و فوق توزيع داراي اهميت زيادي ميباشند .همچنين يکي از دغدغههاي مهم صنعت برق کشور که
توجه تمامي مسئولين و کارشناسان بهرهبردار را به خود جلب کرده ،مشکالت و معضالت موجود در سطح شبکههاي توزيع مي-
باشد که ميتوان با ايجاد سيستمهاي اتوماسيون توزيع تا حدي به رفع آنها اقدام نمود [.]44-45
مطالعات امکانسنجي سيستمهاي اتوماسيون ،بررسي انواع سيستمهاي اتوماسيون (شامل سيستم مانيتورينگ توزيع،
سيستم جمعآوري اطالعات و کنترل نظارتي توزيع ،سيستم جمعآوري اطالعات و کنترل خودکار توزيع و سيستمهاي
اتوماسيون توزيع هوشمند) ،نقش سيستمهاي ارتباطي و بسترهاي مخابراتي مناسب ،برنامهريزي سيستمهاي اتوماسيون ،نقش
اين سيستمها در مديريت انرژي و بهرهبرداري مناسب از شبکه ،اجراي مناسب سيستم اتوماسيون در سطوح مختلف شبکه
شامل اتوماسيون در سطح پست (شامل کنترل ولتاژ باس ،کنترل جريان باس ،کنترل جريان در ترانسفورماتورهاي موازي پست،

1- Distribution Management System
2- Energy Management System
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جبران سازي افت ولتاژ خط و بستن مجدد کليدها به طور اتوماتيک) ،در سطح مشترکين (شامل قرائت کنتور مشترکين و ،)...
در سطح فيدر (شامل مانيتورينگ و کنترل دستگاههاي قرار گرفته بر روي فيدرها) ،اجراي سيستمهاي اتوماسيون به صورت
دستي ،نيمه اتوماتيک و کامالً اتوماتيک ،معماريهاي مختلف سيستمهاي اتوماسيون شامل ساختار نقطه به نقطه ،پست
مرکزي و اتوماسيون متمرکز فيدر ،تجهيزات شبکه اتوماسيون شامل مراکز کنترل ،سيستمهاي  SCADAتوزيع RTU ،و
ديگر تجهيزات مخابراتي ،تحليل تماسهاي مشتريان ،فرمان تعمير و بازگرداندن سرويس ،تخمين ناحيه قطع شده ،برنامه
زمانبندي قطعي ،ارتباط با اتوماسيون توزيع ،مديريت قطعي ،تعيين مکان قطعي ،بازيابي توان ،مديريت خدمه ،مديريت روش
سوييچينگ ،نمايش پوياي گرافيکي و محاسبات کيفيت توان مربوطه و استفاده از سيستمهاي خبره و فازي از مهمترين
فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي موجود در اين زيرمحور ميباشد.
در شکل  12-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور بهبود
قابليت اطمينان نشان داده شده است .همچنين درصد فعاليتها به تفکيک حوزههاي انتقال و توزيع و روند زماني آنها در
شکلهاي  13-3و  14-3آورده شده است .با توجه به اندک بودن فعاليتهاي انجام شده در حوزه توليد ،تنها حوزههاي انتقال و
توزيع نشان داده شدهاند.

شكل  :12-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور سيستمهاي  SCADAو اتوماسيون
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شكل  :13-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در حوزههاي توزيع و انتقال

شكل  :14-3روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور سيستمهاي  SCADAو اتوماسيون

همانطوري که در اين نمودارها مشاهده ميشود ،اين زيرمحور از نظر فعاليتهاي تحقيقاتي روند رو به رشدي داشته است
و عمده تحقيقات در اين زمينه در سالهاي اخير انجام شده است .همچنين درصد فعاليتهاي انجام شده در حوزههاي
تحقيقاتي مربوطه نيز در شکل  15-3نشان داده شده است.
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شكل  :15-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در حوزههاي تحقيقاتي مربوطه

با توجه به کاربردي بودن بحث اتوماسيون شبکههاي قدرت ،بخصوص شبکههاي توزيع برق ،تحقيقات و مقاالت چنداني
در اين زمينه وجود ندارد .در سالهاي گذشته توجه و سرمايهگذاري زيادي در اين بخش صورت گرفته است و چند سالي است
که با توجه به اهميت توزيع مناسب و بدون وقفه انرژي الکتريکي ،استفاده از روشهاي نوين جهت افزايش قابليت اطمينان و
پايداري شبکههاي توزيع در دستور کار اکثر شرکتهاي برق در داخل کشور قرار گرفته است و نمونههايي نيز در پارهاي از
مناطق اجرا شده و يا در دست اقدام است که هر کدام داراي نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود ميباشند .در شکل 16-3
درصد پروژههاي صورت گرفته در شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع به تفکيک نشان داده شده است .همانطوري
که مشاهده ميشود عمده پروژهها مربوط به شرکتهاي برق منطقهاي و مرتبط با مباحث اتوماسيون پستهاي فشار قوي و
بکارگيري سيستمهاي  SCADAميباشد .فعاليتهاي انجام شده در حوزه شبکههاي توزيع بسيار اندک ميباشد که يکي از
ضعفهاي موجود در اين حوزه ميباشد.

شكل  :16-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در شرکتهاي برق منطقهاي و توزيع
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مطالعات و طرح اجراي اتوماسيون اولين پست توزيع در سال  1378در توزيع مرکز و با همکاري يک شرکت مشاور انجام و
پس از آن  40دستگاه پست به سيستم اتوماسيون و کنترل از راه دور در ديسپاچينگ شرکت توزيع مرکز سابق تجهيز ،نصب و
مورد بهرهبرداري قرار گرفت .با توجه به موفقيت پروژه مذکور در سال  1385نسبت به خريد و نصب  90دستگاه تابلو فشار
متوسط مجهز به قابليت اتوماسيون در سطح شرکتهاي توزيع سابق تهران اقدام و همزمان با آن نيز نسبت به تهيه مشخصات
فني و اسناد مناقصه خريد و نصب  90دستگاه  RTUاقدام شد .هم اکنون در شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بيش از
 114دستگاه  RTUنصب و حدود  16دستگاه نيز در حال نصب ميباشد که نشاندهنده توجه فزاينده به مقوله اتوماسيون
سيستمهاي قدرت در کشور ميباشد [.]22
با توجه به اينکه منظور از اتوماسيون شبکههاي توزيع نصب سيستم مديريت و نظارت بر شبکه توزيع شهر و يا منطقه مورد
نظر است ،بايد از مرحله مطالعات اوليه و طراحي تا مرحله نصب تجهيزات و بهرهبرداري سيستم اتوماسيون با استفاده از
تجربيات بدست آمده و نظر مشاورين عالي و با سابقه ،طرح جامع اتوماسيون جهت تعيين پستهاي مانوري و سيستمهاي
مانيتورينگ ،پردازشگرها ،سيستمهاي مخابراتي و مرکز ديسپاچينگ تهيه شده و در فازهاي مختلف با توجه به امکانات و
اعتبارات به اجرا گذاشته شود .بديهي است که در تهيه طرح جامع بايد به نيازها ،ضرورتها و امکانات توجه الزم بعمل آيد تا
ضمن تهيه يک طرح اقتصادي کليه انتظارات از يک سيستم مکانيزه و اتوماتيک بدست آيد .به طور کلي براي پيادهسازي
سيستم اتوماسيون شش مرحله تعريف ميشود:
 مرحله يک :نيازسنجي
 مرحله دو :امکان سنجي
 مرحله سه :تهيه طرح جامع
 مرحله چهار :بررسي اقتصادي طرح (هزينهها و منافع)
 مرحله پنج :تهيه طرح عملياتي
 مرحله شش :نصب ،پيادهسازي و بهرهبرداري
اقدامات کلي مورد نياز براي اجراي پروژه اتوماسيون در کشور شامل موارد زير است:
 تهيه اطالعات ثابت شبکه شامل دياگرامهاي تک خطي ،سطح مقاطع ،ميزان بار تقريبي
 مطالعات قابليت اطمينان و انتخاب نقاط مانيتورينگ و کنترل از راه دور
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 تعيين تغييرات مورد نياز به شبکه در پستهاي زميني يا نقاط تعيين شده خطوط هوايي و سفارش تجهيزات شامل
کليدهاCT ،هاPT ،ها ،لوازم حفاظتي و يا احياناً ايجاد نقاط مانوري و کابلکشي
 تغييرات الزم در شبکه با نصب تجهيزات جديد و نيز نصب تجهيزات اتوماسيون با هدف ايجاد سطح مورد نياز
 ايجاد شبکه ارتباطي بين نقاط مورد نظر در شبکه و مرکز کنترل
 تجهيز مرکز کنترل از لحاظ سختافزار ،نرمافزار و شبکه ارتباطي
 توسعه استانداردها و پارامترهاي سيستم اتوماسيون مانند قابليت دسترسي ،پاسخ زماني ،توسعه پذيري و قابليت
انعطاف
همچنين انتخاب وظايف مورد نياز براي سيستمهاي اتوماسيون را ميتوان به صورت زير نام برد:
 مشخصات شبکه
 مشخصات بار
 سياستهاي قيمتگذاري (تعرفه)
 مسائل اجتماعي ،اقتصادي و جمعيتي
مراحل مطالعاتي و اجرايي در پيادهسازي سامانه اتوماسيون در نمودار زير خالصه شده است:
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با وجود مزايا و خصوصيات ذکر شده براي سيستمهاي اتوماسيون ،سيستمهاي نصب شده در پستهاي شبکه برق ايران که
عمدتاً در آنها از تجهيزات و نرم افزارهاي طراحي و ساخته شده توسط چند شرکت معتبر بينالمللي استفاده شده است،
مشکالت و معضالت خاص خود را دارند .اين مشکالت گاهي تا جايي حساس مي شوند که بعضاً بهرهبرداري از پستها را با
مخاطره جدي روبرو ميسازند .عدم آشنايي کافي کارشناسان با فناوريهاي مورد استفاده ،عدم آموزش کافي بهرهبرداران و
اپراتورها ،در اختيار نداشتن کدهاي نرمافزاري ،وابسته بودن به انواع خاصي از محصوالت سختافزاري و يا نرمافزاري ،محدود
بودن خدمات پشتيباني و در بعضي موارد جوابگو نبودن شرکتهاي سازنده در مقابل مشکالت بوجود آمده ،وابستگي به سيستم
اوليه در پروژههاي توسعه ،محدود بودن حوزههاي رقابتي و به نوعي انحصاري بودن دانش فني نمونهاي از مشکالت اينگونه
سيستمها ميباشد.
همچنين يکي از مهمترين چالشهاي سيستمهاي اتوماسيون عدم سازگاري سيستمهاي سختافزاري و نرم افزاري مختلف
با يکديگر است؛ به طوريکه در اکثر موارد وابستگي شديد بين سختافزار و نرمافزار سيستم وجود دارد و مشکالت ناشي از اين
مساله به گونهاي است که عمالً تغيير بخشي از سختافزار و يا نرمافزار سيستم و استفاده از سيستمهاي ساخت سازندگان ديگر
امکانپذير نيست و در بيشتر موارد طراحان نميتوانند هر دو بخش سختافزار و نرمافزار را مستقل از هم توسعه دهند.
با وجود مسائل و مشکالت ذکر شده به نظر ميرسد يکي از جديترين و چالش برانگيزترين مباحث اتوماسيون در صنعت
برق ايران نحوه بومي سازي اين فناوري نوين و پيادهسازي سيستمهاي اتوماسيون بومي در پستهاي برق فشار قوي شامل
پستهاي انتقال و فوق توزيع ميباشد .در اين ارتباط ،بوميسازي داراي گستره معنايي و کاربردي وسيعي است .دستيابي به
فناوريها و دانش فني طراحي ،ساخت ،روشهاي پيادهسازي و مهندسي سيستمهاي اتوماسيون پست بخصوص فناوري
نرمافزاري اينگونه سيستمها که داراي حساسيت خاص خود ميباشند ،استفاده حداکثري از قطعات و زيرسيستمهاي
سختافزاري غير انحصاري و قابل دسترسي و در صورت نياز پژوهش در زمينه طراحي و ساخت اينگونه سختافزارها ،رفع
محدوديتها و مشکالت سيستمهاي نصب شده در شبکه برق کشور و پوشش دادن نقاط ضعف آنها ،انعطافپذيري و سازگار
بودن با نسلهاي متفاوت تجهيزات حفاظتي و کنترلي از سازندگان مختلف و نهايتاً برآورده نمودن خواستهها و مشخصات فني
مد نظر کارشناسان بهرهبرداري از جمله فرايندهاي مهم و مورد نياز در بومي سازي سيستمهاي پيشرفته اتوماسيون است.
از محدوديتهاي اجراي پروژههاي اتوماسيون شبکههاي قدرت ميتوان به عدم وجود يک طرح جامع در اجري پروژه،
کمبود توليدات سختافزاري و نرمافزاري مربوط به سيستمهاي اتوماسيون که ساخت داخل بوده و مطابق با استانداردهاي
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جهاني باشد ،عدم وجود استانداردهاي داخلي کافي در اجراي پروژهها ،کمبود پيمانکاران صالحيتدار ،نياز به اعتبار باال و زمانبر
بودن اجراي پروژه اشاره کرد .همچنين در حال حاضر براي شرکتهاي برق مدل ارزيابي فني معيني جهت اسقرار سيستم
اتوماسيون وجود ندارد .علت اين امر عدم وجود بستر اوليه براي طراحي و احداث اتوماسيون ميباشد .بنابراين ضروري است
مطالعات امکانسنجي بر مبناي شاخصهاي فني براي آن اجرايي گردد .همچنين جهت ارزيابي سيستمهاي اتوماسيون اجرا
شده در کشور نياز به توسعه استانداردهاي الزم ميباشد .از جمله مهمترين پارامترهاي ارزيابي سيستمهاي اتوماسيون ميتوان
به موارد زير اشاره نمود:
 قابليت دسترسي :معياري از احتمال عملکرد صحيح سيستم که قابليت اطمينان آن را نشان ميدهد و براي سيستم
مورد مطالعه بهتر است که نزديک يک باشد.
 پاسخ زماني :زمان پاسخگويي سيستم ،معياري از سرعت اجزاي سيستم (شامل قسمتهاي مختلف نظير کامپيوتر،
کانال مخابراتي و  )...است.
 توسعهپذيري :به معناي امکان گسترش سيستم همراه با افزايش حجم شبکه است.
 قابليت انعطاف :معياري از تطابق اين سيستم با استانداردهاي جهاني است .هرچه قابليت انعطاف سيستم بيشتر
باشد يافتن قطعات يدکي آن سادهتر و هزينه کمتري خواهد داشت.

 -3-5زير محور مديريت سمت تقاضا
در اين قسمت زيرمحور مديريت سمت تقاضا مورد بررسي قرار گرفته است .برنامههاي مديريت سمت تقاضا شامل تمام
تغييرات عمدي الگوهاي مصرف برق مشتريان نهايي که براي تغيير زمان مصرف ،سطح تقاضاي لحظهاي ،يا مصرف کلي برق
در نظر گرفته شده است ،ميباشد .عالوه بر اين ،پاسخگويي بار ميتواند همچنين به عنوان پرداختهاي تشويقي طراحي شده
براي القاي کاهش مصرف برق در زمانهايي که قيمت بازار عمدهفروشي باالست و يا زمانيکه قابليت اطمينان سيستم در
مخاطره قرار گرفته است ،تعريف گردد [.]46-47
پيادهسازي و امکانسنجي برنامههاي مختلف مديريت سمت مصرف ،مدلسازي انواع برنامههاي پاسخگويي بار ،پاسخگويي
بار بر مبناي قيمت (قيمت گذاري زمان مصرف ،قيمت گذاري لحظهاي ،قيمت گذاري پيک بحراني) ،پاسخگويي بار بر مبناي
تشويق (کنترل مستقيم بار ،نرخهاي قابل قطع/قطع محدود ،برنامههاي پاسخ گويي بار اضطراري ،برنامههاي بازار ظرفيت،
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برنامههاي مناقصه تقاضا/خريد قبلي ،برنامههاي بازار خدمات جانبي) ،تاثير برنامههاي سمت مصرف بر عملکرد شبکه و تغيير
شاخصهايي مانند تلفات ،قابليت اطمينان و رضايتمندي مشترکين ،بسترهاي الزم براي پيادهسازي اين برنامهها ،اولويتبندي
اين برنامهها ،فرهنگسازي و بررسي رفتار مصرفکنندگان مختلف براي شرکت در اين برنامهها ،هوشمندسازي شبکههاي
قدرت جهت پيادهسازي برنامههاي پاسخگويي بار ،تعيين ميزان حساسيت تقاضا ،مباحث مربوط به مديريت انرژي ،مميزي
انرژي و کارايي انرژي ،تجهيزات و تکنولوژيهاي تاثيرگذار (مانند ذخيرهسازهاي انرژي ،خودروهاي برقي ،ريزشبکهها ،منابع
توليد پراکنده و  ،)...پتانسيلسنجي برنامههاي مديريت سمت تقاضا ،امکانسنجي اين برنامهها در فضاي رقابتي و تجديد
ساختار يافته و تاثير اين برنامهها بر پروفايل بار از مهمترين فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي موجود در اين زيرمحور ميباشد.
در شکل  17-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور بهبود
قابليت اطمينان و در شکل  18-3نيز روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته نشان داده شده است.

شكل  :17-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور مديريت سمت تقاضا

شكل  :18-3روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور مديريت سمت تقاضا
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همانطوري که در اين نمودارها مشاهده ميشود ،اين زيرمحور از نظر فعاليتهاي تحقيقاتي روند رو به رشدي داشته است و
عمده تحقيقات در اين زمينه در سالهاي اخير انجام شده است .همچنين در شکلهاي  19-3الي  23-3درصد فعاليتهاي
انجام شده در اين زيرمحور در زمينههاي تحقيقاتي مربوطه به تفکيک حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع نشان داده شده است.

شكل  :19-3درصد فعاليتهاي انجام شده در سطوح توليد ،انتقال و توزيع

شكل  :20-3درصد کل پايان نامهها و مقاالت در هر زمينه تحقيقاتي
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شكل  :21-3درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح توليد در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :22-3درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح انتقال در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :23-3درصد پاياننامهها و مقاالت موجود در سطح توزيع در هر زمينه تحقيقاتي
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همانطوري که در شکل  19-3مشاهده ميشود ،عمده فعاليتهاي انجام شده در حوزه شبکههاي توليد بوده است .با توجه
به اينکه شرکتهاي توزيع نيروي برق به عنوان آخرين حلقه از زنجيره فرآيند توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق و به عنوان
گستردهترين بخش از بدنه صنعت برق محسوب ميشوند که به طور مستقيم با مردم و مشترکين در ارتباطند ،کارايي و اثر
بخشي مطلوب شرکتهاي توزيع برق ميتواند عالوه بر جلب رضايتمندي مردم ،از بعد ارزشهاي مادي و اقتصادي ،در تأمين
اهداف عالي صنعت برق کشور نيز چشمگير باشد .لذا انجام مطالعات قابليت اطمينان محور نظير فعاليتهايي که در شکل -3
 23آورده شده است ،از اهميت فراواني برخوردار است و نيازمند توجه بيش از پيش ميباشد.
همچنين مطابق شکل  20-3فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در حوزههاي تحقيقاتي مربوطه تقريبا متعادل بوده
است .اين روند در هر يک از حوزههاي توليد و انتقال نيز مطابق شکلهاي  21-3و  22-3وجود دارد .مطابق شکل  23-3در
حوزه شبکههاي توزيع عمده فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه بررسي تاثير برنامههاي سمت مصرف و پاسخگويي بار بر قابليت
اطمينان شبکه بوده است و زمينه تحقيقاتي اول ،بررسي نيازمنديهاي پيادهسازي و اجراي برنامههاي مديريت سمت مصرف،
کمتر مورد توجه قرار گرفته است که نيازمند تحقيقات بيشتر در اين حوزه ميباشد.
در شکل  24-3درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در قالب پروژههاي تحقيقاتي در شرکتهاي برق منطقهاي و
شرکتهاي توزيع نشان داده شده است .البته تعداد پروژههاي انجام شده در اين زيرمحور در شرکتهاي برق منطقهاي و توزيع
اندک ميباشد که يکي از ضعفهاي موجود در اين زيرمحور نيز ميباشد.

شكل  :24-3درصد پروژههاي انجام شده در شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع

موضوع مديريت مصرف انرژي از جمله مباحث مهمي است که در سرلوحه طرحها و برنامههاي صنعت برق کشور از
سالهاي گذشته تاکنون وجود داشته است .امروزه اهميت و نقش مباحث مديريت مصرف در برنامههاي توسعه کشورهاي
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پيشرفته و در حال توسعه کامالً روش و واضح است و اکثر کشورهايي که داراي برنامههاي بلند مدت و کوتاه مدت هستند،
مديريت سمت مصرف را در برنامهريزيهاي خود و در برنامههاي استراتژيک مد نظر قرار داده و بخشي از بودجه توسعه
ظرفيتهاي توليد ،انتقال و توزيع را اختصاص به بهينهسازي و کاهش مصرف ميدهند [ .]29به ويژه در سالهاي اخير با
کاهش ذخاير نفتي اين حساسيت دو چندان شده است .اين در حالي است که نرخ انرژي در اکثر اين کشورها واقعي و يا با يارانه
کم است و عوامل انگيزشي مناسبي در مصرفکنندگان براي استفاده بهينه از انرژي وجود دارد.
برخي از اهداف اجراي برنامههاي مديريت مصرف در بخش صنعت را ميتوان به صورت زير نام برد [:]31-29
 توسعه همکاريهاي دو جانبه صنعت برق و صنايع کشور و مسئولين استاني خصوصاً استانداريها
 شناسايي و استفاده از پتانسيلهاي موجود در استانها خصوصاً بخش صنعت کشور براي مديريت بار
 شناسايي و استفاده از ظرفيتهاي موجود استاني در مديريت بار
 جلب مشارکت مشترکان خصوصي و صنايع در توسعه توليد پراکنده با استفاده از ظرفيتهاي استاني
 تدوين و بکارگيري استانداردهاي اصالح الگوي مصرف خصوصاً در صنايع و ضرورتهاي رعايت آن
همچنين برخي از مهمترين برنامههاي در دست اقدام و يا اجرا شده در داخل کشور را در اين رابطه ميتوان در دو دسته
فعاليتهاي مطالعاتي و اجرايي به صورت زير دستهبندي نمود:
 فعاليتهاي مطالعاتي
 پروژه طرح جامع راهبردي مديريت مصرف در برق تهران با هدف بررسي روشهاي مديريت مصرف در
جهان ،ارائه و معرفي قوانين ،نظامنامهها و برنامههاي مدون مديريت مصرف در صنعت برق ايران ،ارائه و
معرفي اطالعات و برنامههاي موجود کشور در زمينه مديريت مصرف برق ،ارائه شيوههاي پتانسيلسنجي
مديريت مصرف برق ،تعيين و تحليل وضعيت موجود با وضعيت مطلوب با توجه به اهداف کالن مديريت
مصرف ،معرفي راهکارهاي مديريت سمت مصرف در بخش تجاري ،عمومي و صنعت ،معرفي
راهکارهاي مديريت سمت مصرف در بخش توليد و شبکه ،تشريح و تدوين برنامه هاي اجرايي
راهکارهاي بهينهسازي مصرف برق ،مشخص نمودن وضعيت کنوني راهکارهاي مديريت سمت مصرف
و ظرفيتسازي براي توسعه فعاليتهاي مربوطه در آينده
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 پروژه بررسي اثرات طرح هدفمندسازي يارانهها در برق تهران با هدف بررسي علل و اهداف هدفمند
کردن يارانهها ،تحليل و ارزيابي اثرات طرح هدفمند کردن يارانهها ،ارائه راهکارهاي طرح هدفمند کردن
يارانهها در بازار برق ،معرفي راهکارهاي طرح هدفمند کردن يارانهها در حوزه منابع و مصرف و بررسي
تهديدها و فرصتهاي طرح هدفمند کردن يارانهها
 بررسي ساختار و راهکارهاي مديريت مصرف در کشور کانادا با هدف معرفي استانداردها ،قوانين و
نظامهاي مديريت مصرف در کشور کانادا ،معرفي ساختار تعرفهاي مختلف برق در اين کشور ،بررسي
جايگاه شرکتهاي مشاور در اين کشور ،ارائه وضعيت و چگونگي راهکارهاي مديريت انرژي الکتريکي
در صنايع مختلف نظير قوانين تشويقي ،تغيير ساعت در کشور ،کارايي انرژي ،آموزش نيروي انساني در
زمينه مديريت مصرف ،بهبود شدت انرژي و ...
 تهيه ويژهنامه مقاالت مديريت مصرف و همايشهاي مرتبط
 فعاليتهاي اجرايي
 طرح تعطيالت و تعميرات ساالنه صنايع و استفاده از مولدهاي مشترکين در کاهش پيک
 مميزي انرژي در کارخانجات سيمان
 نصب و تست سيستم مستقل محاسبه و صدور صورتحساب مشترکين
 نصب مودمهاي  GSMبر روي کنتورهاي مشترکين
 راهاندازي وب سايت جديد مشترکين فوق توزيع
 تشکيل جلسات تخصصي مديريت مصرف برق با هدف ايجاد بانکهاي اطالعاتي فعاليتهاي مديريت
مصرف ،جلوگيري از فعاليتهاي موازي ،استفاده بهينه از بودجههاي مديريت مصرف ،ارتقاء کيفي
پروژههاي مربوطه ،بررسي و تعريف پروژههاي مديريت مصرف
 توسعه برنامهها و فعاليتهاي مديريت مصرف در ساير واحدها شامل طرحهاي مديريت مصرف در
پستهاي انتقال و فوق توزيع و طرحهاي مديريت مصرف در امور نظارت بر خدمات
 بررسي الگوي مصرف در حوزه ستادي و برنامهريزي جهت مديريت مصرف انرژي و بار
 برگزاري همايش مديريت مصرف مشترکين برق تهران
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 توسعه و استقرار سيستمهاي قرائت از دور (در بخشهاي از اصفهان ،مشهد و تهران انجان شده است)
 جلب مشارکت صنايع در ساخت تجهيزات کم مصرف
 اطالع رساني در کميتههاي کارگروه اصالح الگوي مصرف استاني و توجه ويژه به مميزي انرژي صنايع
و ادارات
در کشور ما به دليل عدم حذف کامل يارانههاي انرژي و واقعي نبودن قيمتهاي در نظر گرفته شده براي آن ،عوامل
انگيزشي به منظور مصرف بهينه برق به طور خودکار در تعرفهها بسيار اندک ميباشد .به همين دليل نقش و اهميت مديريت
مصرف برق نسبت به ساير کشورها دو چندان ميشود و الزم است با استفاده از روشهاي متنوع تبليغي ،انگيزشي و برنامههاي
دقيق و اتخاذ راهکارهاي فني و فرهنگي سعي در اصالح رفتار و الگوي مصرف مشترکان و هدايت آن به سوي استفاده بهينه از
انرژي شود .آمارهاي مقايسهاي مصرف انرژي (مانند دارا بودن يک درصد از جمعيت جهان و مصرف  2درصدي انرژي در
کشور ما در حالي که رشد اقتصادي ،توليد صنعتي و درآمد ناخالص داخلي کمتر از اين نسبت است) مؤيد فاصله داشتن الگوي
مصرفي از مصرف بهينه و لزوم حرکتي جهشي در اين زمينه است.
از طرف ديگر متاسفانه با وجود ضرورتهاي جهاني براي انجام فعاليتهاي مديريت سمت مصرف و الزامات داخلي در
جهت اصالح رفتار مصرف و نيز برنامهريزي جهت تحقق اهداف چشمانداز بيست ساله توسعه کشور و دستيابي به قلههاي
پيشرفت و توسعه ،مديريت مصرف در کشور ما جايگاه مناسب خود را ندارد و اهميت و نقش آن در راه رسيدن به اين اهداف
متعالي بر همگان روشن نيست .هم اکنون فعاليتهاي مديريت مصرف در کشور ما به صورت پراکنده ،موردي ،غير هدفمند و با
حداقل کارکنان و اقدامات در حال انجام است .بنابراين الزم است جايگاه مديريت مصرف در صف و ستاد شرکت توانير از
وضعيت فعلي ارتقاء يابد تا بتواند همگام با ساير بخشهاي کشور در مسير تعالي گام برداشته و اهداف سند چشمانداز بيست
ساله کشور شود.
اکنون با توجه به تصويب قانون استقالل شرکتهاي توزيع اغلب اين بحث مطرح ميشود که مديريت مصرف بايد با توجه
به اهداف بازار برق و نيز ارتباط نزديکتر با مشترکان به شرکتهاي توزيع منتقل شود و بحثهاي آن در شرکتهاي توزيع
پيگيري و انجام شود .يکي از جنبههاي بسيار مهم مديريت سمت مصرف ،ملي بودن اين بحث است و اين امر بسياري از اوقات
باعث تضاد بين منافع ملي و سازماني در سازمانها و شرکتها بويژه در شرکتهاي خصوصي ميشود .زيرا در ترکيب آينده،
احتماالً بخشي از درآمد شرکت هاي توزيع از طريق فروش انرژي است و اگر فروش بيشتر به منزله سود بيشتر باشد به ويژه در
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زمان اوج مصرف که قيمت برق بيشتر است ،با اهداف مديريت مصرف که استفاده صحيح و بهينه از منابع و کاهش پيک بوده
در تضاد است .از سوي ديگر در حال حاضر برخي شرکتهاي توزيع کارشناس مديريت مصرف ندارند و يا فعاليتهاي مصرف
را به کارشناساني واگذار کردهاند که وظايف ديگري نيز دارند و اين کار را به عنوان کار دوم و يا جنبي انجام ميدهند که ضمن
فشار زياد کاري بر آنان ،کيفيت اقدامات نيز تحت تاثير قرار ميگيرد .همه اينها بر اين مساله داللت دارد که انگيزه کافي در
شرکت هاي توزيع به عنوان شرکت خصوصي جهت انجام اقدامات مديريت سمت مصرف وجود نخواهد داشت .از اين رو به نظر
ميرسد انتقال تمامي وظايف و اختيارات مديريت سمت مصرف به اين شرکتها جايگاه مديريت مصرف را نه تنها در وضعيت
فعلي حفظ نميکند بلکه اين جايگاه را تنزل داده و رسيدن به اهداف سند چشمانداز را بعيد نشان ميدهد.
بنابراين براي حفظ و ارتقاي مباحث مديريت مصرف الزم است جايگاه مناسبي همراه با ارتباطات موثر و کارا براي اين
بخش تعريف شود تا با ساماندهي فعاليتهاي مربوطه بتوان از اتالف منابع جلوگيري کرد و روند رشد و توسعه کشور را تسريع
بخشيد.
با توجه به قانون استقالل شرکتهاي توزيع و چشمانداز استقالل شرکتهاي توليد و جدا شدن اين شرکتها از سيستم
دولتي و باقي ماندن شرکتهاي برق منطقهاي به عنوان شرکتهاي انتقال به نظر ميرسد الزم باشد فعاليتهاي مديريت
سمت مصرف ،در هر يک از اين شرکتها با اهداف کلي تلفات ،قابليت اطمينان ،مديريت ،کنترل و تامين بار در بازار برق و
بهينهسازي و افزايش بازدهي سيستمهاي موجود اجرا شود .عالوه بر اين اقدامات الزم است در هر منطقه دفاتر مديريت مصرف
وجود داشته باشد و فعاليتهاي آن را به طور متمرکز با اهداف زير اجرا نمايند:
الف) هماهنگي اقدامات مديريت مصرف بين شرکتهاي توليد ،انتقال و توزيع
ب) ايجاد ارتباط با مشترکان محلي و ارائه آموزشهاي الزم و آگاهسازي عمومي و اطالعرساني به آحاد جامعه
ج) ايجاد هماهنگي ،نظارت و تقويت شرکتهاي مشاور انرژي و ايجاد ارتباط بين صنايع محلي و شرکتها
د) ارتباط با مشترکان صنعتي به منظور اجراي طرح تعطيالت و تعميرات صنايع ،مميزي انرژي ،استاندارد کردن لوازم برقي
توليدي ،بهينهسازي خطوط توليد و تجهيزات و ...
ه) ارتباط با ساير سازمانهاي دولتي و غير دولتي در زمينه اجراي سياستهاي کلي مديريت سمت مصرف (مثالً ارتباط با
شرکتها ،سازمانها ،و ارگانهاي دخيل در امر واردات لوازم برقي خارجي و کنترل استانداردهاي مصرف اين لوازم).
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روشن است که اجراي کامل اين اقدامات در هر يک از شرکتهاي توزيع ،توليد و انتقال به تنهايي و يا در همه آنها ميسر
نبوده و نياز به تشکيالتي بسيار گسترده و قوي دارد.
به منظور اجراي اين فعاليتها در هر منطقه و نيز براي اجرا و نظارت بر سياستهاي کلي مديريت سمت مصرف در
شرکتهاي توليد ،انتقال و توزيع و نيز ارائه بازخور اقدامات انجام شده در مناطق مختلف به ردههاي باالتر الزم است دفاتر
مديريت مصرف به صورت مستقل و زير نظر شرکت توانير تشکيل و نمودار سازماني آنها و ارتباطات الزم سازماني به گونهاي
تعريف شود که بتواند مقاصد عالي مديريت سمت مصرف را در کل کشور تضمين نمايد .در صورتي که از نظر تشکيالتي و
سازماني تشکيل دفاتر مديريت سمت مصرف به صورت مستقل در مناطق مختلف و زير نظر شرکت توانير امکانپذير نباشد،
ميتوان اين دفاتر را زير نظر مدير عامل شرکتهاي انتقال که دولتي هستند قرار داد .همچنين واحد مديريت مصرف در شرکت
توانير بايد در جايگاه مناسبي تعريف شود تا بتواند زير نظر مدير عامل با اختيارات و امکانات کافي سياستها و برنامههاي بخش
مديريت سمت مصرف را تدوين ،ابالغ و نظارت نمايد.
اين بحث فارغ از ادغام و يا عدم ادغام شرکت سابا در مديريت مصرف است و ميتوان در شرايط ادغام شده اين ترکيب را
مد نظر قرار داد و يا اينکه سابا به عنوان يک شرکت مشاور انرژي به همين شکل فعلي در مناطق حضور داشته و فعاليت کند.
با اجراي اين ترکيب است که ميتوان انتظار داشت تحولي در بحث مديريت سمت مصرف و تغيير اساسي در الگوي مصرف
مشترکان شاخههاي مختلف رخ دهد و جلوي اتالف انرژي و سرمايههاي ملي گرفته شود تا بتوان در آيندهاي نزديک به
وضعيت مطلوب از نظر شاخصهاي مصرف انرژي دست يافت.
مهمترين نکاتي که در انجام اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرند در زير فهرست شده است:
 مطالعه جامع پتانسيلهاي مديريت سمت تقاضا در بخشهاي مختلف اولين گامي است که براي توفيق در کنترل پيک
ضروري است .توجه به اين نکته ضروري است که برنامههاي مديريت سمت تقاضا در بخشهاي جغرافيايي و تعرفهاي با
يکديگر متفاوت هستند و نميتوان نسخهاي واحد براي تمام مناطق يا تعرفهها پيچيد .با توجه به تفاوت چشمگير سبد
مشترکان و مصرف ،تنوع جغرافيايي و شرايط آب و هوايي کشور ،تفاوت الگوي مصرف مشترکان و  ،...ترسيم نقشه راهي
براي مديريت سمت تقاضا در کشور و تعيين رئوس کلي برنامهها و تدوين برنامههاي عملياتي جزييتر در شرکتهاي
توزيع ضروري است.
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 تغيير نگاه هزينهاي به سرمايهگذاري در بخش مديريت مصرف باعث ميشود که هزينههاي مديريت مصرف در مقايسه با
هزينههاي توليد برق مقايسه شود .بيشتر راهکارهاي مديريت مصرف-فناوريهاي جديد و پيشرفته -از توليد برق ارزانتر
هستند .اما وقتي به کاهش مصرف به عنوان منبع توليد نگاه نشود و تخصيص منابع به آن را هزينه تلقي شود ،نميتوان به
توفيق سياستهاي سمت تقاضا اميد داشت.
 مديريت انرژي در ساختمانها و جلوگيري از هدر رفت انرژي در آنها ،در ايران بيشتر معطوف به مصرف گاز براي گرمايش
بوده است .با افزايش بار سرمايشي در سبد برق مصرفي و تاثير فوقالعاده آن بر پيک  ،مديريت انرژي در ساختمانها براي
صنعت برق نيز اهميت يافته است .راهکارهاي اين مهم براي کنترل مصرف در گاز و برق به طور يکسان مفيد خواهد بود
و توصيه ميشود که اقدامهاي آن به طور مشترک دنبال شود .الزم به يادآوري است که مديريت انرژي در ساختمانها،
محدود به مسدود کردن درز پنجرهها نيست و بايد اجراي کامل مبحث  19ئ اصالح استانداردهاي ملي در اين حوزه ،در
دستور کار صنعت برق قرار گيرد.
 تمرکز بر روشنايي و سرمايش در ادارهها ميتواند نتايج بسيار موثرتري نسبت به بسياري از برنامههاي حال حاضر
شرکت هاي توزيع در پي داشته باشد .افراد به طور معمول نسبت به ميزان مصرف و هزينه برق در دفتر کار حساس نيستند
و همين امر باعث مصارف سرسامآور آنها ميشود .در صورت تحقيق برنامه مورد اشاره ،تنها با حذف مصارف غير ضروري
روشنايي و استفاده از المپهاي پربازده در ادارهها و اماکن تجاري ميتوان مصارف انرژي را کاهش داد.
 استفاده از تجهيزات پربازده در بخش خانگي پتانسيل بااليي براي کاهش مصرف دارد .در حال حاضر ،ميليونها کولر آبي و
گازي ،يخچال و فريزر ،تلوزيون ،کامپيوتر ،جاروبرقي ،لباسشويي و  ...در خانهها مورد استفاده قرار ميگيرد .تجربه دنيا
نشان مي دهد که درج برچسب انرژي بر روي اين وسائل ،ضمن ترغيب مردم براي خريد محصول با مصرف پايينتر ،به
افزايش راندمان تجهيزات توليدي نيز کمک کرده است .تاکنون صنعت برق به جز المپ کم مصرف – که نسبت به
نمونههاي مشابه در کشورهاي ديگر در زمره تجربههاي موفق محسوب ميشود -بر محصول پربازده ديگري تمرکز
نداشته است .توزيع المپ هاي کم مصرف بر کنترل پيک شب موثر واقع شده است ،اما به دليل عدم توجه به ساير
مصارف ،شدت مصرف انرژي – شاخصي که بهرهوري مصرف انرژي را نشان ميدهد -در ايران بسيار باالست و بيش از 4
برابر متوسط جهاني است.
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 اصالح پمپها و سيستم آبياري يکي از مهمترين پتانسيلهاي کاهش مصرف است که تاثير چشمگيري نيز در کاهش
پيک دارد .حدود  13درصد مصارف شرکتهاي توزيع ،کشاورزي است که به دليل فصلي بودن آن هر يک درصد کاهش
در مصرف آن ،حداقل  2تا  2/5برابر بر کاهش پيک موثر است .در حال حاضر ،ساالنه مبالغ قابل توجهي صرف طرح
کشاورزي هميار و قطع بار آنها در ساعتهاي پيک ميشود .چنين سياستي دو مشکل اساسي دارد؛ اول اينکه هر سال بايد
توافقنامههاي جديدي منعقد کرد و کارها از ابتدا آغاز ميشود ،در حالي که استفاده از پمپهاي پربازده و اصالح سيستم
آبياري نتايج بلند مدتي در پي دارند .دوم ،منحني بار کشور در تابستان در بيش از  12ساعت از حدود ظهر تا نيمه شب در
شرايط پيک قرار دارد و قطع بار را نميتوان مثل گذشته محدود به  4ساعت از شب دانست.
 ک اهش مصارف صنعتي تاکنون با انجام مميزي انرژي برخي مشترکان با ديماند باال انجام شده است .حدود يک سوم
مصارف شرکتهاي توزيع در بخش صنعت است .مطالعات و مميزيهاي صنايع در دنيا ،نشان ميدهد که موتورها،
کورههاي ذوب و فرايندهاي شيميايي سهم قابل توجهي از مصرف صنعتي دارند .مطالعات گستردهاي براي بهبود راندمان
موتورها ،ذوب در دماي پايينتر و اصالح فرايندهاي شيميايي انجام گرفته است .شرکتهاي توزيع بايد از اين دستاوردها و
فناوريهاي جديد مطالع باشند  .سازوکاري مناسب براي ترويج آنها ايجاد نمايند.
 تقويت واحدهاي مديريت مصرف براي ايجاد تحول در رويکرد و برنامههاي مديريت سمت تقاضا ضروري است .دفاتر
مديريت مصارف هم از نظر منابع انساني و هم از نظر سازماني ،در شرکتهاي توزيع و توانير توانمندي و جايگاه الزم را
ندارند .بديهي است که ارتقاء جايگاه واحدهاي مديريت مصرف با درک سرمايهاي بودن فعاليتهاي آنها آغاز ميشود.
 بهبود برنامههاي ترويجي و فرهنگي زيربناي توفيق بسياري از برنامههايي است که در باال به ان اشاره شد .در حال حاضر،
حجم بااليي از فعاليتهاي دفاتر مديريت مصرف به فعاليتهايي اختصاص دارد که به واسطه تکرار و عدم جذابيت
اثربخشي الزم را ندارد .ظاهر نامناسب بروشورها و اقالم تبليغاتي ،عدم استفاده از ظرفيتهاي اينترنت ،کاراکترهاي
تکراري و  ...نميتواند نيازهاي ترويجي مديريت مصرف را برآورده سازد و بايد در اين حوزه تغييرهاي اساسي رخ بدهد.
 توفيق برنامههاي مديريت مصرف بر سه اصل فعاليتهاي ترويجي ،راهکارهاي فني و سياستهاي تعرفهاي متکي است.
خوشبختانه سرسختترين موانع –اصالح قيمت برق و حرکت به سمت واقعي شدن آن -از پيش پا برداشته شده است.
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 -3-6زيرمحور نصب تجهيزات مانيتورينگ و حفاظتي
در اين قسمت زيرمحور نصب تجهيزات مانيتورينگ و حفاظتي مورد بررسي قرار گرفته است .يکي از روشهاي افزايش
قابليت اطمينان شبکههاي قدرت استفاده صحيح از تجهيزات مانيتورينگ و پايش وضعيت شبکه و تجهيزات مناسب حفاظتي به
منظور جداسازي قسمت خطادار از شبکه ميباشد [ .]15بدين منظور در اين قسمت استفاده از اين تجهيزات و تاثير آنها بر
قابليت اطمينان شبکه مورد مطالعه قرار گرفته است.
مکانيابي بهينه کليدها ،دژنکتورها ،برقگيرها ،سکسيونرها و نقاط مانور ،نصب ريکلوزرها ،نشانگرهاي خطا ،انواع
تکنولوژيهاي مورد استفاده و الزم در اين ادوات ،هماهنگي رلههاي حفاظتي ،شيوههاي نوين حفاظت در شبکههاي قدرت
مانند حفاظتهاي تطبيقي و حفاظت مبتني بر سيستمهاي چندعامله ،حفاظتهاي پشتيبان ،مباحث مربوط به رويتپذيري و
کنترلپذيري شبکه ،تهيه نرمافزارهاي مورد نياز در اين حوزه ،آشکارسازي خطاهاي رخ داده در تجهيزات شبکه مانند
ترانسفورماتورها و کابلها و مسائل مرتبط با هماهنگي حفاطتي مورد نياز بعد از ورود منابع توليد پراکنده از مهمترين فعاليتها و
حوزههاي تحقيقاتي موجود در اين زيرمحور ميباشد.
در شکل  25-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در اين زيرمحور نسبت به کل فعاليتهاي انجام شده در محور بهبود
قابليت اطمينان و همچنين در شکل  26-3روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته نشان داده شده است.

شكل  :25-3درصد فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور نصب تجهيزات مانيتورينگ و حفاظتي
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شكل  :26-3روند زماني فعاليتهاي صورت گرفته در زيرمحور نصب تجهيزات مانيتورينگ و حفاظتي

همانطوري که در اين نمودارها مشاهده مي شود ،اين زيرمحور از نظر فعاليتهاي تحقيقاتي روند رو به رشدي داشته است و
عمده تحقيقات در اين زمينه در سالهاي اخير انجام شده است.
همچنين در شکلهاي  27-3الي  30-3درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در زمينههاي تحقيقاتي مربوطه به
تفکيک حوزههاي انتقال و توزيع نشان داده شده است .با توجه به اندک بودن فعاليتهاي مربوط به حوزه شبکههاي توليد ،تنها
حوزههاي انتقال و توزيع مورد توجه قرار گرفته است.

شكل  :27-3درصد فعاليتهاي انجام شده در سطوح انتقال و توزيع
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شكل  :28-3درصد کل پايان نامهها و مقاالت در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :29-3درصد پاياننامهها و مقاالت در سطح انتقال در هر زمينه تحقيقاتي

شكل  :30-3درصد پاياننامهها و مقاالت موجود در سطح توزيع در هر زمينه تحقيقاتي
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همانطوري که در شکل  27-3مشاهده ميشود ،عمده فعاليتهاي انجام شده در حوزه شبکههاي توزيع بوده است .با توجه
به گستردگي شبکههاي توزيع و نزديکي به مصرفکننده و از آنجا که حجم عظيمي از خرابيها در اين سطح رخ ميدهند ،اين
حجم از فعاليت در سطح شبکه توزيع توجيهپذير است.
مطابق شکل  28-3تا  30-3در اين زيرمحور ،عمده فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه مساله جايابي و تعيين استراتژي بهينه
نصب و هماهنگي ادوات حفاظتي و مانيتورينگ بوده است و زمينه تحقيقاتي اول ،مدلسازي اين ادوات و بررسي تاثير آنها بر
قابليت اطمينان ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در شکل  31-3درصد فعاليتهاي انجام شده در اين زيرمحور در قالب پروژههاي تحقيقاتي در شرکتهاي برق منطقهاي و
شرکتهاي توزيع نشان داده شده است .تعداد پروژههاي انجام شده در اين زيرمحور در شرکتهاي برق منطقهاي و توزيع قابل
قبول بوده و داراي حجم مناسبي ميباشد.

شكل  :31-3درصد پروژههاي انجام شده در شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع

در چند سال اخير شرکتهاي توزيع مبادرت به خريد و نصب تجهيزات و فناوريهاي نوين از جمله آشکارسازهاي خطا،
اتوريکلوزها و  ...نمودهاند .مهمترين نکته در اين قسمت انطباق مشخصات فني اين تجهيزات با آخرين پروتکلهاي اتوماسيون
و اسکادا به عنوان شرط الزم ميباشد .در واقع اضافه نمودن اين تجهيزات يکي از پيشنيازهاي تحقق سيستمهاي اتوماسيون
در کشور ميباشد .خوشبختانه در کشور ما فعاليتهاي مناسبي در اين زمينه انجام شده است .يکي از مهمترين دستاوردهاي
موجود در اين حوزه توليد نرمافزار جايابي و هماهنگي ادوات حفاظتي در شبکههاي توزيع برق ميباشد .هدف از انجام اين طرح
تحقيقاتي ارائه راه حلي براي مشکالت قطعي در شبکه توزيع و جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي شامل فيوز ،رله ،اتوريکلوزر و
سکشنااليزر و هماهنگي الزم بوده است [.]22
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اين طرح پژوهشي در سه مرحله اساسي طراحي نرمافزار جايابي تجهيزات حفاظتي ،طراحي نرمافزار هماهنگي تجهيزات
حفاظتي و در نهايت گرافيکي نمودن برنامهها و ارتباط آن با نرمافزار  GISانجام گرفته است .صحت ،کارايي و قابليت نرمافزار
طراحي شده با استفاده از نتايج حاصله از اجرا در شبکه واقعي در شرکت توزيع نيروي برق تبريز ثابت و با موفقيت در سال
 1391به اتمام رسيده است.
همچنين مديريت حفاظت شبکههاي توزيع و رلياژ سيستم از مهمترين مسائل مطرح در شرکتهاي توزيع ميباشد که
متاسفانه عليرغم استفاده از تجهيزات مختلف حفاظتي و ورود منابع توليد پراکنده به دست فراموشي سپرده شده و نياز به تهيه و
تدوين دستورالعملهاي جامع در راهاندازي و نگهداري سيستمهاي حفاظتي توزيع دارد تا نسبت به اجراي هماهنگي و تنظيم
مناسب با باالدست و پاييندست اقدام نمود .در اين راستا عالوه بر بررسي فني و نحوه اجراي تنظيمات نياز است به بررسي
جامع مديريتي سيستمهاي حفاظتي و رفع مشکالت مديريتي موجود پرداخته شود .هماهنگي بين پستهاي فوق توزيع و منابع
توليد پراکنده ،اتوريکلوزرها و ساير تجهيزات حفاظتي و تنظيم بهينه سيستم حفاظتي و رعايت زونبنديهاي ناحيه عملکرد هر
کدام از تجهيزات سبب کاهش خاموشيهاي حفاظتي ناخواسته خواهد شد که اجراي مطلوب اين امر مستلزم اجراي مديريت
حفاظت قوي و پاسخگو بوده و به مراتب پايداري و قابليت اطمينان سيستم را ارتقا خواهد بخشيد.
بنابراين بررسي هماهنگي حفاظتي هر تجهيز جديد پس از اتصال منبع توليد پراکنده بسيار مهم بوده و نياز به تدوين
راهکارها و روشهاي موثق دارد .تدوين سناريوي جامع مانور با لحاظ نمودن دستورالعمل ثابت بهرهبرداري شبکههاي توزيع
جهت تفکيک وظايف و نحوه انجام کار با شبکه توزيع به دليل اينکه تجربه استفاده و بهرهبرداري از سيستمهاي منابع توليد
پراکنده در شرکتهاي توزيع موجود نيست و يا بسيار اندک است ،حائز اهميت است .در ادامه پيشنهادات زير براي رفع اين
مساله ارائه شده است:
 سناريوي مانور به صورت مدون تهيه و در اختيار کليه پرسنل قرار گيرد.
 نحوه عملکرد و نگهداري تابلوهاي منصوبه در پست جمعبندي و در ديسپاچينگ نگهداري گردد.
 آموزش الزم به پرسنل جهت ايجاد آگاهي اوليه در سيمبانان شبکه که ارتباط مستقيم با منبع توليد پراکنده خواهند
داشت ،داده شود.
 رلههاي منصوبه و خطاهاي پيش آمده احتمالي جهت بهينهسازي و عملي نمودن ستينگ منصوبه به صورت
دورهاي تحت کنترل و بررسي قرار گيرند.
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 -3-7زيرمحور آموزش
در اين قسمت زيرمحور آموزش مورد بررسي قرار گرفته است .آموزش نخستين گام در ايجاد فرهنگ و کاربرد يک دانش و
ابزار است [ .]48برگزاري دورههاي مختلف آموزشي ،سمينارها ،کنفرانسها و ارائه جايگاه مطالعات قابليت اطمينان و مفاهيم
آن ،آموزش پرسنل در برخورد با خاموشيها و غيره از مهمترين فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي موجود در اين زيرمحور
ميباشد.
در سالهاي اخير با توجه به گستردهتر شدن مطالعات قابليت اطمينان در کشور و فراگير شدن آن ،اين حوزه نيز داراي روند
رو به رشدي بوده است .با توجه به اهميت و نقش پرسنل در بهبود قابليت اطمينان شبکه قدرت و بازيابي انرژي الکتريکي ،و
سهم پايين مقاالت ارائه شده در اين حوزه ،تحقيقات و فعاليتهاي بيشتري در حوزه آموزش پرسنل جهت بهبود قابليت
اطمينان شبکه قدرت پيشنهاد ميگردد.
همچنين با توجه به اهميت کنترل خاموشيها ،هر روزه شاهد گسترش تجهيزات جديد در اين زمينه در شبکههاي توزيع
هستيم .آشنايي با اين تجهيزات ،تهيه آنها و ارائه آموزش الزم براي استفاده از اين تجهيزات ميتواند باعث افزايش قابليت
اطمينان گردد.
در حال حاضر اکثر شرکتهاي توزيع هر ساله قسمتي از بودجه خود را صرف آموزش پرسنل و آشنايي کارشناسان خود با
مفاهيم علمي قابليت اطمينان به منظور سياستگزاري بهتر در فعاليتهاي مهندسي و بهرهبرداري در جهت بهبود پايايي شبکه
خود مينمايند .از مهمترين دستاوردهاي موجود در اين حوزه ميتوان به تشکيل گروه آموزش و برنامهريزي نيروي انساني به
عنوان يکي از واحدهاي زيرمجموعه دفتر منابع انساني در تعدادي از شرکتهاي توزيع اشاره کرد .اين گروه در راستاي آرمان و
ماموريت شرکت و با هدف ارتقاء ،رشد توانمندي ،مهارت پرسنل و ايجاد شرايط احراز مشاغل کارشناسي و تخصصي از طريق
برنامهريزي جامع آموزشي برابر استانداردهاي وزارت نيرو و شرکت توانير و نيازسنجي از کليه واحدهاي تابعه شرکت با توجه به
اهداف بلند مدت و استراتژيهاي تعيين شده آموزشي فعاليت مينمايد .برنامه استراتژيک آموزش در اين شرکتها در مراحل
ابتدايي و در حال تدوين بوده که پس از طي مراحل تاييد و تصويب توسط کميته آموزش شرکت ،به عنوان خط مشي و
استراتژي نهايي آموزشي براي کليه پرسنل قابل اجرا و پيگيري خواهد بود.
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يکي ديگر از سازمانهاي فعال در اين حوزه در داخل کشور پژوهشگاه نيرو ميباشد که هر ساله با برگزاري دورههاي
آموزشي در حوزه پايايي يکي از پيشگامان امر آموزش در اين حوزه ميباشد .پژوهشگاه نيرو هر ساله براساس نتايج يافتههاي
پروژههاي انجام شده و يا در دست اقدام پژوهشگران خود در زمينههاي مختلف نسبت به طراحي و برگزاري دورههاي جديد
اقدام مينمايد .جدول  1-3دورههاي آموزشي برگزار شده و دورههاي آموزشي برنامهريزي شده که مربوط به زير محور آموزش
پرسنل در محور بهبود قابليت اطمينان ميباشد را نشان ميدهد [.]32
جدول  :1-3دورههاي آموزشي برگزار شده و دورههاي آموزشي برنامهريزي شده مرتبط با قابليت اطمينان
نوع
سال
عنوان
1

مطالعه قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوق توزيع

1385

دوره تخصصي

2

ارزيابي قابليت اعتماد شبکههاي توزيع

1380

کارگاه

3

بررسي کفايت و تبادل توان شبکه انتقال شرکت برق منطقه اي سمنان

1390

کارگاه

4

استفاده از نرمافزار سبا در مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي توزيع (دو نوبت)

1393

دوره آموزشي

1393

دوره آموزشي

1393

دوره آموزشي

1393

دوره آموزشي

1393

دوره آموزشي

1393

دوره آموزشي

5
6
7
8
9

با استفاده از بانک اطالعاتي حوادث شبکه

معرفي روشهاي مختلف برنامه ريزي تعميرات و نگهداري قابليت اطمينان محور
( )RCMدر شبکههاي انتقال و توزيع (دو نوبت)
استفاده از نرمافزار سبا در مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي انتقال و فوق توزيع
آشنايي با تئوري قابليت اطمينان سازه و کاربرد آن در طراحي سازه هاي خطوط
انتقال نيرو (مقدماتي)
نگهداري و تعمير تجهيزات شبکههاي انتقال و توزيع نيرو
آشنايي با تئوري قابليت اطمينان سازه و کاربرد آن در طراحي سازه هاي خطوط
انتقال نيرو (پيشرفته)

از مهمترين اهداف دفتر آموزش اين سازمان موارد زير را ميتوان نام برد [:]32
 نشر دانش فني حاصل از پروژهها به صنعت آب و برق
 نيازسنجي ٱموزش پرسنل پژوهشگاه و تعريف ،برنامهريزي و برگزاري دورههاي مورد نياز
 ايجاد فضاي مناسب جهت ارتباط با شرکتها و شناخت مشکالت صنعت برق و تالش در جهت رفع آن
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 توسعه همکاري فيما بين پژوهشگاه و صنعت آب و برق کشور
 نيازسنجي آموزشي شرکتها و رفع آن از طريق سمينارها و دورههاي تخصصي داخلي و خارجي
 تدوين ،برنامهريزي و برگزاري دورههاي آموزشي کوتاهمدت تخصصي براي شرکتها
 تدوين ،برنامهريزي و برگزاري سمينارها و کنفرانسهاي تخصصي براي شرکتها
 برنامهريزي و اجراي دورههاي تخصصي بينالمللي
 برنامهريزي و اجراي دورههاي تخصصي در خارج از پژوهشگاه بر حسب نياز شرکت درخواست کننده

 -3-8زيرمحور برنامههاي اضطراري
ارزيابي و بهبود عملکرد شبکه قدرت در برابر زمينلرزه ،وقوع طوفان و شرايط آب و هوايي سخت يکي از اولويتهاي مهم
تحقيقاتي سازمانهاي فعال در حوزه قابليت اطمينان و امنيت شبکه ميباشد .هدف از تحقيقات ارائه شده در اين حوزه ،کاهش
ريسکهاي ناشي از وقوع زمين لرزه و طوفان براي شبکه قدرت است .در واقع هدف از اين تحقيقات تهيه اطالعات ،مدلها و
روشهايي است که براي کاهش آسيبپذيري در برابر حوادث غير معمول ،بهبود قابليت اطمينان و ايمني شبکههاي توزيع و
انتقال مورد نياز است [ .]13-14همچنين سياستمداران ،نهادهاي قانونگذار و عموم جامعه ميتوانند از نتايج اين تحقيقات به
طور مناسبي در کاهش خطرات ناشي از آنها و واکنش بهتر در برابر اثرات آن استفاده نمايند.
در مطالعات انجام شده در اين حوزه به بررسي اقدامات مورد نياز مانند آمادگي ،بهبود و نحوه بازيابي در مواجه با طوفانهاي
سهمگين و شرايط آب و هوايي شبکه پرداخته ميشود .بررسي چالشهاي پيش روي مالکان و بهرهبرداران شبکه قدرت در
مواجه با چنين حوادثي و مسائل اقتصادي مرتبط با خرابي و قطعيهاي ايجاد شده از ديگر اهداف اين زيرمحور ميباشد.
يکي از مهمترين مسائل زيست محيطي تاثيرگذار بر قابليت اطمينان شبکه تغيير شرايط اقليمي ميباشد .افزايش درجهي
حرارت ،ذوب شدن يخهاي قطبي ،باال آمدن سطح آبهاي آزاد و بينظمي در پديدههاي آب و هوايي از مهمترين پيامدهاي
تغيير اقليم محسوب ميشوند .کارشناسان حوزهي اقليمشناسي معتقدند ،ايران نيز به همراه ديگر کشورهاي جهان دچار تغيير
اقليم شده است و در زمان حاضر نيز نشانههايي از دگرگوني اقليمي در ايران قابل مشاهده است [.]36-38
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تغييرات اقليمي فرايندي است که در طول زمان و در خالل تغييرات آب و هوايي صورت ميپذيرد و اين تغييرات براي
زمانهاي مختلف قابل اندازهگيري است .اثرات ناشي از تغييرات اقليمي محسوس هستند .اين اثرات در بعضي از موارد قابل
اندازهگيري و همچنين برنامهريزي ميباشد [.]36-38
در کشورهاي مختلف تغييرات شرايط جوي و اقليمي ميتواند روي شبکه تأثيرات متفاوتي بگذارد .چالش پيشروي،
شناسايي اثرات اين تغييرات جوي بر قابليت اطمينان شبکه قدرت ميباشد .الزم است که طرحهايي براي کاهش اثرات و يا
سازگاري با آنها توسعه داده شود .اين فرايند ميتواند براي شرکتهايي که نواحي بزرگي را زير پوشش خود دارند ،پيچيدهتر
باشد .در ايران ناهنجاريهاي اقليمي مانند طوفانها ،خشکساليهاي بلند مدت و روند دار بودن تغييرات دما و بارش
نشاندهندهي عمق اثرات تغيير اقليم است و به مفهوم واقعي ميتوان نشانههايي از اين پديده را در کشور مشاهده کرد .منابع
مختلف از رشد روزافزون بيابانها ،تغيير الگوي بارش کشور ،از بين رفتن يا کاسته شدن قابل مالحظه ذخاير برفي مناطق
کوهستاني و يخچالي ،افزايش دما و روند کاهشي مقدار بارش خبر ميدهند اين عوامل روشن و معنادار ضمن وقوع همزمان،
همگي با حرکت در جهت منفي نشان از وقوع پديدهي تغيير اقليم دارند.
چالشهاي مربوط به تغييرات اقليمي از نظر زماني به دو دسته تقسيم ميشوند .اثرات کوتاه مدت که مطرح کنندهي
چالشهايي در حوزهي بهرهبرداري و اثرات ناشي از تغييرات اقليمي بلند مدت که چالشهايي را در حوزهي برنامهريزي ارائه
ميدهند .پاسخ به اين چالشها در قالب سياستها و قوانين جديد خود ميتواند مطرح کنندهي چالشهاي جديد باشد [.]36-38
براي مثال آثار مربوط به شرايط جوي بد ميتواند متمرکز و يا پخش شده در طول زمان باشد .بهطور مثال ،طوفانها ميتوانند
زيرساختهاي فيزيکي را تخريب و يا شرايطي را به وجود بياورند ،که نتوان توان را به مشترکين بازگرداند .همچنين افزايش
تعداد رعد و برق ممکن است موجب قطع لحظهاي سيستم انتقال شود .در سال  2013در اياالت متحده بيشترين دليل
قطعيهاي سيستمهاي انتقال ،رعد و برق بود .آثار ثانويهي شرايط بد آب و هوايي مانند قطع درختان و آتشسوزيهاي گسترده
نيز خود چالشي براي پايايي شبکه محسوب ميشود.
در جدول زير نمونهاي از فعاليتها و پروژههاي انجام شده در اين حوزه در شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع
آورده است.
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جدول  :1-3پروژههاي انجام شده در شرکتهاي برق منطقهاي و توزيع در زمينه برنامههاي اضطراري
برق منطقه اي زنجان
بررسي آسيب پذيري شبکه برق شرکت برق منطقه اي زنجان در مقابل حوادث طبيعي
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پستهاي غايتي و البرز

برق منطقه اي زنجان

طالعه و تهيه و تدوين مستمر طرحهاي اضطراري شبکه و پيگيري جهت به نتيجه رسيدن آنها

برق منطقهاي فارس

بررسي وضعيت تجهيزات و تاسيسات شبکه انتقال و فوق توزيع استان و ميزان آسيب پذيري و شناسايي نقاط
ريسک پذير شبکه با رويکرد پدافند غيرعامل و ارائه سناريوها يا طرحهاي الزم جهت مقابله با آن
ارزيابي يک مکان خاص (نيروگاه ،پست و خط) و يا يک تجهيز خاص (آسيبپذير در برابر زلزله) از لحاظ
آسيبپذيري و مقاومسازي در برابر زلزله با امکان ساخت ميراگر
شناخت ابعاد مديريت بحران در بخش توزيع و مطالعه و بررسي روشهاي نوين مديريت بحران با توجه به
فعاليتهاي کشورهاي توسعه يافته با رويکرد کاهش

برق منطقهاي سمنان
برق منطقهاي سيستان و
بلوچستان
شرکت توزيع برق سمنان

اثرات بالياي طبيعي بر تاسيسات ،ماشين آالت و نيروي انساني

شرکت توزيع برق سمنان

شناخت ابعاد مديريت بحران در بخش توزيع و مطالعه و بررسي روشهاي نوين مديريت بحران

شرکت توزيع برق گلستان

پهنه بندي مخاطرات زلزله و سيل در ارتباط با ساختمانها و سازههاي مربوط به تجهيزات شبکه توزيع نيروي برق
تبريز

شرکت توزيع برق تبريز

با توجه به قرارگيري بسياري از مناطق ايران بر روي گسلهاي زلزله ،احتمال وقوع سيل در شهرهاي شمالي ايران ،احتمال
وقوع يخبندان و کوالکهاي شديد در مناطق کوهستاني شمال غرب و غرب کشور ،وقوع طوفانهاي شن و گرد و خاک در
مناطق مرزي ايران و استانهاي جنوبي ،همچنين وقوع خشکسالي و کمبود شديد منابع آبي در کشور ،توجه بيشتر به اين حوزه
از ضرورتهاي تحقيقات آتي بشمار ميآيد.
بر اين اساس تقويت فضاي همکاري بين فعاالن دولتي و غير دولتي در راستاي مديريت بحران ،مباحث مربوط به پدافند
غير عامل ،فرهنگ سازي براي برخورد صحيح و آموزش آمادگي در برابر مخاطرات طبيعي ميتواند به عنوان پيشنهادهاي
موجود در اين زمينه مطرح شود.

 -3-9نتيجهگيري
در اين فصل محور بهبود قابليت اطمينان در حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي مورد توجه قرار گرفت .بدين منظور
ابتدا به بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در کشورهاي ديگر در اين زمينه پرداخته شد و در ادامه فعاليتها ،پروژهها ،مقاالت و
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پاياننامه هاي انجام شده در اين زمينه در داخل کشور مورد نقد و بررسي قرار گرفت و وضعيت ايران در اين حوزه مشخص
خواهد شد.
در شکل  32-3روند زماني فعاليتهاي انجام شده در محور بهبود قابليت اطمينان نشان داده شده است .همانطوري که در
اين شکل مشاهده ميشود ،مطالعات انجام شده در حوزه بهبود قابليت اطمينان از سالهاي  1367در زيرمحور مديريت دارايي و
فعاليتهاي تعمير و نگهداري آغاز شده و در اوايل سالهاي  1390به اوج خود رسيده است .در اين ميان ،انجام فعاليتهاي
بيشتر در حوزه آموزش ،برنامههاي اضطراري ،برنامههاي سمت مصرف و سيستمهاي اتوماسيون با توجه به حجم نسبتا اندک
فعاليتهاي انجام شده در آنها و تاثير فراوان اين موضوعات بر قابليت اطمينان شبکه قدرت ،مهمترين زمينههاي تحقيقاتي و
اجرايي فعاليتهاي آتي به شمار ميرود.

شكل  :32-3روند زماني فعاليتهاي انجام شده در محور بهبود قابليت اطمينان

همچنين وضعيت کشور در هر يک از زيرمحورهاي مربوطه به صورت گرافيکي در شکل  33-3نشان داده شده است.
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سبز :بهترين وضعيت
قرمز بدترين وضعيت

شكل  :33-3وضعيت قابليت اطمينان کشور در هر يک از زيرمحورهاي بهبود قابليت اطمنيان

همانطوري که مشاهده ميشود ،زيرمحور مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري داراي وضعيت مناسب ميباشند.
زيرمحورهاي مديريت سمت مصرف و سيستمهاي اتوماسيون نيز در وضعيت هشدار ميباشند .همچنين زيرمحور آموزش و
برنامههاي اضطراري نيز در وضعيت قرمز ميباشند .اين تقسيمبندي بر اساس تعداد مقاالت و پاياننامههاي انجام شده در هر
زيرمحور ميباشد .در واقع وضعيت هر يک از زيرمحورها از نظر تحقيقاتي مشخص شده است .از ديدگاه فعاليتهاي اجرايي و
عملياتي اکثر زيرمحورهاي باال در وضعيت مناسبي به سر نميبرند و نيازمند توجه بيشتر به حوزه عملياتي و اجرايي ميباشد.
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 4فصل چهارم :تحليل شكاف در محور سياستها و
مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت اطمينان
مقدمه
در اين فصل محور سياستها و مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت اطمينان در حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي
مورد توجه قرار گرفته است .بدين منظور ابتدا به بررسي فعاليتهايي که نشاندهنده وضع مطلوب در اين زمينه ميباشند،
پرداخته شده و در ادامه فعاليتها ،پروژهها ،مقاالت و پاياننامههاي انجام شده در اين زمينه در داخل کشور مورد نقد و بررسي
قرار خواهد گرفت .با بررسي دقيقتر اين موضوع و تفکيک فعاليتهاي انجام شده در قالب زيرمحورهاي معرفي شده در فصل
اول و دستهبندي آنها ،نقاط ضعف و قوت مطالعات انجام شده در زمينه مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت اطمينان مشخص
شده و ميتوان به رفع کاستيها و نواقص اقدام نمود .نيازمنديها و زيرساختهاي الزم جهت ارتقاء سطح پايايي در هر يک از
زيرمحورها ،فوايد و مزاياي قابل دستيابي در صورت رفع نقاط ضعف و نقش سازمانها و نهادهاي مسئول در اين زمينه نيز
بررسي خواهد شد.

 -4-1بررسي فعاليتهاي صورت گرفته در محور مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت
اطمينان
بررسي استانداردهاي مختلف موجود در حوزه قابليت اطمينان شبکه قدرت و معرفي روشهاي مختلف تنظيم پايايي از
مهمترين اهداف اين محور ميباشد .بر اساس مطالعات انجام شده ،مهمترين فعاليتها در زمينه مسائل رگوالتوري مرتبط با
قابليت اطمينان شبکههاي قدرت را ميتوان به صورت زير دستهبندي نمود:
 هماهنگي قابليت اطمينان و تعيين مدلهاي عملکردي -وضع قوانين و تدوين استانداردهاي مرتبط
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 نظارت بر رعايت استانداردهاي وضع شده بررسي مسائل زيستمحيطي ،تاثير آن بر قابليت اطمينان شبکه و چالشهاي موجود در اين حوزه مديريت و تنظيم قابليت اطمينان آناليز و بررسي عملکرد سازمانهاي فعالدر اين قسمت فعاليتهاي انجام شده در ايران شامل تمامي مقاالت ،پاياننامهها ،پروژههاي تحقيقاتي و اجرايي در قالب
محور سياستها و مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت اطمينان دستهبندي شده و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .در شکل
 1-4الف) و ب) حجم مقاالت ،پاياننامهها و پروژههاي انجام شده در مراکز تحقيقاتي و اجرايي فعال در حوزه صنعت برق ايران
در اين محور نشان داده شده است.

الف)

ب)
شكل  :1-4تعداد و درصد مقاالت ،پاياننامهها و پروژهها در زمينه مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت اطمينان

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – تحلیل شكاف وضع موجود و مطلوب

130
ويرايش اول ،مرداد 1395

همانطوري که در شکل باال مشاهده ميشود ،در اين زمينه فعاليتهاي تحقيقاتي نسبتا اندکي صورت گرفته است و با توجه
به کاربردي بودن بحث سايستگذاري و مديريت قابليت اطمينان ،تحقيقات و مقاالت چنداني در اين زمينه وجود ندارد .حجم
تحقيقات انجام شده در محورهاي ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان به مراتب بيشتر از اين محور بوده است و با توجه به اهميت و
جايگاه مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت اطمينان ،اين محور نيازمند توجه بيشتري است.

 -4-2زيرمحورهاي مسائل رگوالتوري قابليت اطمينان
شکل  2-4تعداد مقاالت چاپ شده و پايان نامهها در زير محورهاي محور سياستها و مسائل رگوالتوري قابليت اطمينان را
به نمايش ميگذارد .با توجه به اين شکل ،تعداد مقاالت در هر سه زير محور کم و تقريبا به يک اندازه ميباشد .دو زيرمحور
مديريت قابليت اطمينان و حفاظت از محيط زيست از موضوعات روز قابليت اطمينان ميباشند و تحقيق در اين زمينهها داراي
روند افزايشي ميباشد .همچنين زير محور استانداردهاي قابليت اطمينان يک موضوع تحقيقاتي نيست و فرايندي است که
بيشتر با تجربه و درسهاي گرفته شده از گذشته کامل ميگردد تا با تحقيقات دانشگاهي.

شكل  :2-4حجم مقاالت و پايان نامههاي ارائه شده در زمينه مسائل رگوالتوري قابليت اطمينان شبكه قدرت

ميتوان فعاليتهاي انجام شده در زمينه مسائل رگوالتوري قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي را در
قالب زيرمحورهاي معرفي شده در فصل اول تفکيک نموده و جايگاه ايران در هر يک از اين حوزهها را بررسي نمود .بدين
منظور در ادامه فعاليتهاي انجام شده در هر زيرمحور به تفکيک مورد مطالعه قرار گرفته است.
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 -4-3زيرمحور مديريت و تنظيم قابليت اطمينان
منظور از تنظيم 1فرآيندي که طي آن سازماني به نظارت و تدوين قوانين براي شرکتهاي تحت نظارت خود ميپردازد.
تنظيم ميتواند در رفتار محدوديت ايجاد کند ،تشويقهاي خوب يا بد در نظر گيرد و راه مداخالت سياسي را تشخيص و کاهش
ميدهد .قابليت اطمينان برق تحويلي در سيستمهاي يکپارچه عمودي توسط يک سازمان و به صورت متمرکز مديريت ميشد
[ .]49با تجديد ساختار سيستمهاي قدرت و مستقل شدن فعاليتهاي توليد ،انتقال و توزيع و خرده فروشي برق از هم ،شرايط
بهرهبرداري از اين سيستمها و مکانيزم مديريت قابليت اطمينان دچار تغييرات اساسي شد .در ساختارهاي جديد سطح مطلوب
قابليت اطمينان در حوزههاي توليد و خرده فروشي با توجه به رقابتي شدن اين فعاليتها با استفاده از اهرمهاي بازار رقابتي و در
حوزه انتقال با ايجاد اپراتور مستقل سيستم مديريت ميشود [.]50-51
از مهمترين فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي موجود در اين زيرمحور ميتوان مواردي مانند تعيين مدلهاي عملکردي ،ارائه
روشهاي تنظيم قابليت اطمينان شامل روشهاي مبتني بر هزينه (هزينه خدمات و نرخ بازگشت سرمايه) ،انگيزهاي و يا
تشويقي و يا مبتني بر عملکرد (سقف درآمد ،سقف قيمت ،تعديل جزئي هزينه و تعديل جزئي نرخ بازگشت) ،نحوه پيادهسازي و
زيرساختهاي الزم براي اجراي هر يک از روشهاي مذکور ،بررسي تاثير آنها بر عملکرد شرکتهاي برق و قابليت اطمينان
شبکه ،روشهاي کاهش ريسک مانند مباحث مرتبط با بيمه قابليت اطمينان ،شناسايي و ارائه ابزارهاي موجود جهت تنظيم
کيفيت توان مانند استانداردهاي الزم ،تعيين هدف و معيارهاي الزم براي شرکتهاي برق ،انتخاب شاخصهاي مورد نياز براي
ارزيابي شرکتها ،انتخاب مقادير هدف براي شاخصها و انتخاب مدل انگيزشي مناسب براي دستيابي به مقادير هدفگذاري
شده را نام برد.
با توجه به اينکه ايالت متحده يکي از کشورهاي پيشرو در زمينه مطالعات قابليت اطمينان ميباشد ،در اين قسمت به صورت
خالصه نحوه مديريت و تنظيم قابليت اطمينان در اين کشور بررسي شده است.
در کشور اياالت متحده طيف گستردهاي از شرکتهاي قانونگذاري و نظارتي در زمينه انرژي ،برق و همچنين پايايي
سيستم الکتريکي وجود دارد .دولت فدرال سياستهاي عمومي انرژي را از طريق دپارتمان انرژي ( )DOE2تنظيم ميکند .دفتر

1- Regulation
2-Department of Energy
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تحويل برق و پايايي انرژي ( )OE1يکي از دفاتر برنامهريزي در دپارتمان انرژي است که وظايف آن شامل تالش براي مدرنيزه
کردن شبکه برق ،افزايش امنيت و پايايي زيرساخت انرژي و تسهيل فرايند بازيابي سيستم بعد از وقوع قطعي است .از جمله
زمينههاي فعاليت اين دفتر ميتوان به کنترل امنيت شبکه ،پاسخگويي بار ،منابع توليد پراکنده ،انرژيهاي تجديدپذير ،تضمين و
پشتيباني انرژي ،آمادگي و پاسخ در شرايط اضطراري و ذخيرهسازهاي انرژي اشاره کرد [.]52
کميسيون قانونگذاري انرژي فدرال ( )FERCسازمان مستقلي است که وظيفه قانونگذاري شبکه انتقال انرژي الکتريکي،
شبکه گاز طبيعي و نفت را بر عهده دارد .فعاليتهاي اين سازمان در زمينه پايايي شامل بررسي مسائل مرتبط با حفاظت
زيرساختهاي شبکه ،بررسي تاثير سياستهاي مختلف بر پايايي سيستم ،بررسي تاثير ريسکهاي مختلف بر پايايي شبکه،
مانيتورينگ و پايش سيستم و بررسي روند تهيه و اجراي استانداردهاي پايايي است [.]53
در سال  FERC 2007در پاسخ به فعاليت سياستگذاري انرژي سال  2005و متاثر از خاموشي سراسري سال 2003
آمريکاي شمالي NERC ،را به عنوان سازمان پايايي الکتريکي منصوب کرد .به اين ترتيب  FERCتصويب کرد که
استانداردهاي پايايي  NERCتدريجاً بصورت اجباري پيادهسازي شوند NERC .استانداردهايي براي پايايي تهيه و رعايت آنها
را اجباري ميکند؛ ارزيابي پايايي را بصورت ساالنه ،فصلي و بلندمدت انجام ميدهد؛ با جمع آوري اطالعات از سيستم ،شبکه را
مانيتور ميکند؛ و پرسنل صنعتي را آموزش داده و به آنها گواهي تصديق ميدهد .محدوده  NERCشامل کشورهاي اياالت
متحده ،کانادا و شماليترين بخش مکزيک است [.]54
همانطور که اشاره شد يکي از اصليترين زمينههاي فعاليت  NERCتهيه و اجراي استاندارد است .استانداردهاي اين
سازمان توسط يک پروسه مبتني بر صنعت و تاييد توسط  ANSIتهيه شدهاند و اين پروسه براي همه کساني که به صورت
مستقيم يا غيرمستقيم با پايايي سيستم قدرت آمريکاي شمالي سر و کار دارند ،مشخص است .استانداردهاي پايايي NERC

نيازمنديهاي پايايي براي برنامهريزي و بهرهبرداري سيستم قدرت آمريکاي شمالي را بيان ميکند و با استفاده از روش مبتني
بر نتيجه که بر عملکرد ،مديريت ريسک و تواناييهاي نهادها متمرکز است ،تهيه ميشوند [.]55
در حال حاضر چهارچوب قانونگذاري براي اجباري کردن استانداردها در آمريکا و بعضي از ايالتهاي کانادا وجود دارد که از
طريق مقامهاي قانونگذار فراهم ميشود .در آمريکا  FERCاجباري شدن بعضي از استانداردها را تصويب کرده است .همچنين
در بعضي از ايالتهاي کانادا استانداردها توسط هيئت امنا  NERCاجباري شدهاند [.]56
1-Office of Electricity Delivery and Energy Reliability
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مسئوليت تهيه استانداردها بر عهده کميته استانداردها ( )SC1است که شامل دو نماينده از بخشهاي مختلف صنعت است.
کميته  SCگزارشهاي خود را به هيئت امنا  NERCارائه ميدهد و فرآيند تهيه استانداردها را از طريق فعاليتهاي زير
سرپرستي ميکند [:]57
 انجام پيگيري براي اطمينان از اينکه پروسه تهيه استانداردها دنبال ميشود.
 پيگيري درخواست اجازه براي استاندارد ()SAR2
 مديريت پروسه  SARو فرآيند تهيه استانداردها
 مرور و اختيار دادن براي پيشنويس کردن استانداردهاي جديد يا تجديد نظر شده
 تشکيل جلساتي براي تيمهاي تهيه پيشنويس استانداردها
تعداد کل استانداردهاي پايايي  NERCدر حدود  430مورد است که در حال حاضر  149مورد از آنها اجباري شدهاند .اين
استانداردها بر اساس زمينه ،به  14دسته تقسيمبندي ميشوند .اين  14دسته به شرح زير هستند [:]58
 تعادل توليد و تقاضا ( 32( )BAL3مورد)
 حفاظت بحراني زيرساخت ()CIR4
 مخابرات ()COM5
 آمادهسازي و بهرهبرداري اضطراري ()EOP6
 طراحي ،اتصال و تعمير و نگهداري تجهيزات ()FAC7
 برنامهريزي مبادله و هماهنگي ()INT8
 بهرهبرداري و هماهنگي پايايي اتصاالت ()IRO9
 مدلسازي ،دادهها ،و تحليل ()MOD1
1-Standards Committee
2-Standard Authorization Request
3-Resource and Demand Balancing
4-Critical Infrastructure Protection
5-Communications
6-Emergency Preparedness and Operations
7-Facilities Design, Connections, and Maintenance
8-Interchange Scheduling and Coordination
9-Interconnection Reliability Operations and Coordination
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 هستهاي ()NUC2
 عملکرد و آموزش افراد ()PER3
 کنترل و حفاظت ()PRC4
 بهرهبرداري انتقال ()TOP5
 برنامهريزي انتقال ()TPL6
 توان راکتيو و ولتاژ ()VAR7
همانطور که اشاره شد تاکنون  149مورد از استانداردها به حالت اجباري در آمدهاند .در واقع تهيه استانداردهاي اجباري
پايايي از وظايف اصلي است که فدرال براي  NERCتعيين کرده است .اين استانداردها سپس توسط کميته مرور و تصويب
ميشوند.
کميته استاندارد ( )SCو  NERCبه منظور ايجاد هماهنگي و بهروز رساني استانداردها ،برنامههاي استراتژيک دورهاي را
دنبال ميکنند .از جمله برنامههاي اخير در اين زمينه ميتوان به برنامه استراتژيک کميته استاندارد  2015-2013و برنامه
استراتژيک کميته استاندارد  2016-2014اشاره نمود .هدف تعريف شده براي اين برنامهها حرکت استانداردهاي پايايي NERC

به سمت استانداردهاي روشن ،مختصر و مفيد ،با کيفيت و منطقي از نظر فني است که مبتني بر نتيجه باشند [.]59
در حوزه تحت پوشش  ،NERCتعدادي سازمان وظيفه هماهنگي جهت برقراري تعادل لحظه به لحظه توليد و مصرف را بر
عهده دارند ،اين سازمانها شامل شرکتهاي انتقال منطقهاي ( ،8)RTOاپراتور مستقل سيستم ( )ISOو شرکتهاي برق
کنترل ناحيهاي ميباشند .شرکتهاي انتقال منطقهاي و اپراتور مستقل سيستم مشابه يکديگر ميباشند .هر دو نهاد ،به صورت
داوطلبانه جهت تامين نيازمندهيهاي الزم  FERCتاسيس شدهاند ISO .و RTOها برنامهريزي ،طراحي ،بهرهبرداري و
دسترسي آزاد به خدمات شبکه انتقال با يک تعرفه را انجام ميدهند .اين نهادها همچنين سرويسهاي تعادلبخشي را براي

1-Modeling, Data, and Analysis
2-Nuclear
3-Personnel Performance, Training, and Qualifications
4-Protection and Control
5-Transmission Operations
6-Transmission Planning
7-Voltage and Reactive
8-Regional Transmission Organizations
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شبکه انتقال خريداري مينمايند .جهت برآورده کردن ماموريت خود ،اين نهادها بايد توانايي کنترل شبکه انتقال را نيز داشته
باشند .هدف آنها تسهيل رقابتي بودن بازارهاي عمدهفروشي و تضمين قابليت اطمينان در تمامي مناطق ميباشد [.]60
قانونگذاري رسمي پايايي سيستم توزيع در آمريکاي شمالي معمول نيست .شرکت توزيع معيارهاي طراحي در برنامهريزي
سيستم توزيع را با همکاري اندکي از مشترکين يا قانونگذاران تعيين ميکند .سازمان  NERCو همچنين ده شوراي منطقهاي
پايايي در تنظيم و قانونگذاري پايايي سيستم توزيع مشارکتي ندارند .کارکرد  NERCاين است که پايايي سيستمهاي توزيع را
از طريق وضع استانداردهاي داوطلبانه مديريت کند .در واقع ،مقامات ايالتي قوانين سيستم توزيع را وضع ميکنند .به هر جهت،
قانونگذاري صريح در مورد پايايي سيستم توزيع به ندرت وجود دارد .يک مثال از اين نوع قانونگذاري ،ملزم کردن شرکت
 Consolidated Edisonبه طراحي سيستم توزيع خود بر اساس معيار پيشامد دوم توسط گروه خدمات عمومي نيويورک است
[.]61
نهادهاي قانونگذاري ايالتي سيستمهاي توزيع ،قيمتگذاري خدمات سيستم توزيع را بر مبناي هزينهها انجام ميدادند.
روش معمول اين نهادها اينگونه بوده است که کيفيت خدمات را بهصورت تحليلي بررسي ميکردند و نرخ برگشت سرمايه را
مطابق با اين مسئله تنظيم مينمودند .اخيراً نهادهاي قانونگذاري روش قيمتگذاري مبتني بر عملکرد ( 1)PBRرا برگزيدهاند
که اين روش بسيار جامعتر از گذشته نرخهاي دريافتي را به کيفيت خدمات الکتريکي مرتبط ميسازد .بهطور مثال ،قانونگذاري
براي شرکت  Consolidated Edisonشامل جريمههايي براي عملکرد ضعيف در حوزه ميشود [.]62
يک مثال ديگر از  PBRدر مورد پايايي ،برنامه شرکت  SDG&Eاست .اين برنامه از سال  1994در حال اجرا است و
شامل مشوقهايي براي خدمات مشترکين و پايايي ميباشد .مشوقها و جريمههاي پايايي بر اساس ميانگين زماني قطعي
مشترکين ( 2)ACMIو تعداد قطعي بوده است [ .]63بنابراين ،در آمريکا نظارت و قانونگذاري سيستمهاي توزيع ،وظيفه هر
ايالت بهطور جداگانه است .قوانين مرتبط با اين سيستمها در قوانين ايالتي موجود است .در تعدادي از ايالتها ،دستيابي به ميزان
خاصي از پايايي بايد در هنگام برنامهريزي سيستم مد نظر باشد [ .]64به طور کلي از زماني که مفهوم تنظيم بر پايه کارايي
سيستم يا همان  PBRدر دهه  1990مطرح شد تعاريف و کاربردهاي آن به صورت وسيع در بين کميتههاي رگوالتوري اياالت
مختلف آمريکا تغيير کرده است.
1-Performance Based Reliability
2-Average Costumer Minute of Interruption
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نقشه شکل  3-4وضعيت کنوني رگوالتوري قابليت اطمينان را در آمريکا نشان ميدهد .همانطور که در اين نقشه نشان داده
شده است تنها دو ايالت آمريکا تاکنون از سيستم  PBRبر اساس نرخ بازگشت سرمايه برخوردار هستند .همچنين همانطور که
در شکل  3-4ديده مي شود  27ايالت ( 54درصد) يا بر پايه  PBRبر اساس نرخ بازگشت سرمايه هستند و يا از فرم خاصي از
تنظيم بر پايه کيفيت خدمات 1برخوردارند .در ادامه خالصهاي از مکانيزمهاي استفاده شده در دو ايالت  North Dakotaو
 Mississippiمطرح ميشود.
ايالت  :North Dakotaکميته داکوتاي شمالي روشي بر پايه  PBRتنظيم کرده است و از طريق آن شرکت Otter Tail

 Powerرا مجاز کرده است که نرخ سود خود را بر اساس وضعيت چهار بخش از مشخصههاي سيستم که در مجموع نشان-
دهنده کارايي سيستم هستند ،تنظيم نمايد .اين بخشها عبارتند از:
 قابليت اطمينان سيستم
 رضايت مشتريان
 هزينه مشتريان
 ايمني کارکنان
شاخصهاي بهکار گرفته شده براي ارزيابي قابليت اطمينان  SAIFIو  CAIDIهستند .عالوه بر اين دو شاخص ،پنج
شاخص ديگر نيز براي اندازهگيري بخشهاي ديگر تعريف شدهاند .بنابراين براي اندازهگيري کارايي سيستم هفت شاخص وجود
دارد .هر شاخص از  -25تا  +25ارزشگذاري شده اند .بنابراين ارزش بيشينه اين شاخصها  175است و براي تعيين باندهاي
باال و پايين باند مرده شرکت توزيع  Otter Tailاز آن استفاده ميشود .باند مرده از  -100تا  +100تعيين شده است .براي مثال
اگر  ROEشرکت  12درصد باشد باند مرده ميبايست از  11درصد تا  13درصد باشد .اگر شرکت توزيع با کارايي بيشتر از مرز
پاداش براي همه شاخصها عمل کند باند بااليي ميبايست تا  14/75درصد ( 13درصد  1/75 +درصد) افزايش يابد .بنابراين
نرخ بازگشت مجاز شرکت تا مقدار متوسط بين  11درصد و  14/75درصد يعني  12/88درصد افزايش مي يابد و باند مرده جديد
از  11/88درصد تا  13/88درصد مي شود.

)1- Quality of Service (QS
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شكل  :3-4وضعيت رگوالتوري قابليت اطمينان ايالتهاي آمريكا

ايالت  :Mississippiکميته خدمات عمومي ايالت  Mississippiروشي بر پايه  PBRتنظيم کرده است که شرکت
 Mississippi Powerرا مجاز مي کند نرخ سود سرمايهگذاري خود را بر اساس سه شاخص کيفيت خدمات افزايش يا کاهش
دهد .اين شاخص ها عبارتند از:
 هزينه مشتري
 رضايت مشتري
 قابليت اطمينان مشتري که با اندازه گيري ميزان قابليت اطمينان در طول يک دوره  36ماهه تعيين ميگردد.
بررسي ايالتهاي تحت بررسي نشان ميدهد که شرکتها و رگوالتورهايي که تنها الزام گزارشدهي را دارا هستند در
مرحله وضع و تنظيم اهداف مربوط به قابليت اطمينان و رضايت مشتريان در راستاي رسيدن به نرخ گذاري بر پايه کيفيت
خدمات هستند .اختالف اساسي در روشهاي مبتني بر کيفيت خدمات چگونگي تخصيص جريمه يا پاداش است .هم اکنون تنها
 14ايالت ( 28درصد) جريمه و يا پاداش اختصاص دادهاند و در ميان آنها تنها  7ايالت به صورت واقعي جريمه/پاداش را اعمال
کردهاند .وضعيت رگوالتوري قابليتاطمينان در اياالت مختلف و انواع مختلف آن در ليست زير قابل بررسي هستند.
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 تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – تحلیل شكاف وضع موجود و مطلوب:4 فاز

 وضعيت رگوالتوري و شاخص هاي قابليت اطمينان مورد استفاده در اياالت مختلف-1-4 جدول
نام ايالت

شاخص هاي مورد استفاده

شيوه رگوالتوري

Mississippi

CAIDI

ROE based PBR

North Dakota

CAIDI, SAIFI

ROE based PBR

California

CAIDI, SAIFI, SAIDI, MAIFI

Penalties and Rewards

Massachusetts

CAIDI, SAIFI, SAIDI

Penalties and Rewards

Rhode Island

SAIFI, SAIDI

Penalties and Rewards

Colorado

SAIDI

Penalties Only

Florida

CAIDI, SAIFI, SAIDI, MAIFI

Penalties Only

Maine

CAIDI, SAIFI, SAIDI

Penalties Only

Michigan

CAIDI, SAIFI, SAIDI

Penalties Only

Minnesota

SAIDI, SAIFI

Penalties Only

Ohio

CAIDI, SAIFI, SAIDI, ASAI

Penalties Only

Oregon

CAIDI, SAIFI, SAIDI, MAIFI

Penalties Only

Texas

CAIDI, SAIFI, SAIDI

Penalties Only

Utah

MAIFI, SAIFI, SAIDI

Penalties Only

Vermont

SAIFI, CAIDI

Penalties Only

Washington

SAIDI, SAIFI

Penalties Only

Arkansas

CAIDI, SAIFI, SAIDI, ASAI

Targets

Illinois

SAIDI, CAIDI, SAIFI

Targets

Indiana

SAIDI, CAIDI, SAIFI

Targets

Iowa

CAIDI, SAIFI, SAIDI, MAIFI

Targets

Kansas

SAIDI, CAIDI, SAIFI

Targets

Louisiana

SAIDI, CAIDI, SAIFI

Targets

New Jersey

CAIDI, SAIFI

Targets

New York

CAIDI, SAIFI

Targets

Oklahoma

SAIDI, CAIDI, SAIFI, MAIFI

Targets

Pennsylvania

SAIDI, CAIDI, SAIFI

Targets

Virginia

SAIDI, SAIFI

Targets

Alabama

CAIDI, SAIFI, SAIDI, MAIFI, CAIFI

Report Only

Connecticut

SAIDI, CAIDI, SAIFI

Report Only

Delaware

SAIFI, CAIDI

Report Only

Dis. Columbia

SAIDI, CAIDI, SAIFI

Report Only
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شاخص هاي مورد استفاده

نام ايالت

Report Only

SAIDI, SAIFI

Georgia

Report Only

SAIDI, SAIFI

Hawaii

Report Only

CAIDI, SAIFI

Kentucky

Report Only

SAIDI, CAIDI, SAIFI

Maryland

Report Only

SAIDI, CAIDI, SAIFI

Missouri

در کشور ما نيز با توجه به ساختار صنعت برق ،عمدتا از روشهاي نرخ بازگشت سرمايه و تعيين هدف و معيارهاي مختلف
قابليت اطميناني جهت تنظيم عملکرد شرکتهاي برق استفاده ميشود .پروژه پياده سازي مدل انگيزشي بهبود قابليت اطمينان
( )PBRکه براي اولين بار در کشور بصورت پايلوت در شرکت توزيع برق جنوب استان کرمان با همکاري دانشگاه صنعتي
شريف و دفتر نظارت بر بهرهبرداري شرکت توانير انجام شده است ،يکي از مهمترين فعاليتهاي موجود در داخل کشور در اين
زمينه است [ .]65هدف از اين پروژه باال بردن قابليت اطمينان شبکه ،کاهش خاموشيها و رضايتمندي بيشتر مشترکين بوده و
نحوه انجام آن با توجه به عملکرد شرکت توزيع و دادن پاداش يا جريمه به اين شرکتها متغير ميباشد [.]65
با توجه به مزاياي ذکر شده براي مدل انگيزشي قابليت اطمينان ،اميد است با انجام موفقيت آميز اين پروژه ،تهيه و تدوين
مقررات الزم ،ايجاد زيرساختارهاي مورد نياز براي ايجاد انگيزش در اثرگذاران بمنظور ايجاد تحول و بهبود قابليت اطمينان
شبکههاي توزيع ،با سرعت بيشتري انجام يابد.
همچنين يکي ديگر از مهمترين موضوعات مطرح در اين زيرمحور ،مباحث هماهنگي قابليت اطمينان و تعيين مدلهاي
عملکردي براي آن ميباشد .در هر سيستم قدرت جهت انجام مطالعات قابليت اطمينان ،بايد يک واحد هماهنگي ،نظارت و
مديريتي وجود داشته باشد که بر عملکرد ساير بخشهاي شبکه نظارت کرده و مسئوليت انتشار کليه گزارشها و اطالعات الزم
جهت استفاده مشترکين و بهرهبرداران مختلف شبکه را بر عهده داشته باشد .اين کميته به عنوان مرکز و قلب تشکيالت عمل
کرده و ساير بخشهاي سيستم هر يک به نوعي با اين مرکز در ارتباط ميباشند.
با تشکيل شوراي پايايي شبکه قدرت ايران ،انتظار ميرود وظيفه هماهنگي قابليت اطمينان به اين شورا محول شود .از
وظايف مورد انتظار شوراي پايايي که تاکنون نيز تحقق نيافته است و جزء نقاط ضعف و کاستيهاي موجود نيز ميباشد،
ميتوان به موارد زير اشاره نمود [:]66
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 ارائه گزارش هاي گوناگون (ساالنه و فصلي و  )...در خصوص قابليت اطمينان شبکه قدرت سراسري و بررسي
نيازمنديهاي موجود در اين زمينه
 ارائه گزارشهاي گوناگون در خصوص بخشهاي کوچکتر شبکه تا حد تجهيزات مختلف آن
 ارائه گزارشهاي بررسي عملکرد برقهاي منطقهاي و شرکتهاي توزيع نيروي برق از لحاظ شاخصهاي قابليت
اطمينان و مقايسه آنها با يکديگر
 انجام هماهنگيهاي الزم بين بخشهاي مختلف جهت تبادل اطالعات با يکديگر و تبيين وظايف هر بخش
 انتشار استانداردهاي الزم جهت جمعآوري اطالعات با همکاري بخشهاي مختلف
يکي از مطالعات ضروري و اساسي و به عنوان پيش نياز در راستاي تعيين مدلهاي عملکردي ،شناسايي نهادهاي حاکم بر
صنعت برق با تاکيد بر وظايف ،مسئوليتها و ارتباطات آنها ميباشد .مسلماً شناخت دقيق نهادهاي فعال در صنعت برق و
حوزههاي اثربخشي آنها ،رهنمودهاي بسيار مناسبي در شناخت مدل عملکردي قابليت اطمينان شبکه قدرت ارائه خواهد داد،
چرا که با مطالعه و شناخت اين نهادها ميتوان نقاط ضعف و قوت ساختار حاکم بر صنعت برق در بخش مديريت را شناسايي
کرده و از آن ميتوان در جهت تقويت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف در طراحي مدل عملکردي مناسبتر استفاده کرد.
ارتباطات ميان نهادهاي مختلف صنعت برق ايران از منظر قانونگذاري ،تعيين مقررات و نظارت ،سرپرستي و مديريت فني و نيز
اجرايي ميان نهادهاي مختلف صنعت برق ايران در شکل  4-4نشان داده شده است.
تأمين منافع بازيگران در هر سيستم اقتصادي يکي از مهمترين شروط پايداري آن سيستم است .بدين منظور بايد همه
بازيگران سيستم وظايف خود را در قبال همديگر به شايستگي و در زمان مناسب انجام دهند .در چنين سيستمي بايد
مأموريتها و مسئوليتهاي هر يک از نهادهاي نظارتي ،سرپرستي ،اجرايي به گونهاي دقيق مشخص شوند تا بتوان تحليل
دقيقي از رفتار و عملکرد هر يک از آنها فراهم کرد .نهادهاي فعال در صنعت برق را ميتوان به سه سطح نظارتي ،سرپرستي
(تصديگري) و اجرايي تقسيمبندي کرد.
در اين راستا ميتوان وزارت نيرو را به عنوان بازوي حاکميت در صنعت برق برشمرد که وظيفه سياستگذاري کالن انرژي
برق و تدوين اسناد باالدستي را بر عهده دارد .شرکت مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) عهدهدار تدوين و
ابالغ دستورالعملهاي اجرايي و نظارت بر عملکرد و کنترل تعهدات نهادهاي زيرمجموعه و نهاد تنظيم مقررات وظيفه
قانونگذاري و پايش بازار برق را عهده دار است .شرکت مديريت شبکه وظيفه اجراي بازار برق و حفظ پايداري شبکه را دارا
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ميباشد .شرکتهاي برق منطقهاي به عنوان نهادهاي زيرمجموعه توانير وظيفه خريد و فروش برق و نيز بهرهبرداري تعميرات
و توسعه تأسيسات توليد و انتقال نيروي برق در حوزه عملکردي خويش و شرکتهاي توزيع نيروي برق نيز نقش خريدار برق
براي متقاضيان خرد و همچنين وظيفه بهرهبرداري ،تعميرات و توسعه (پس از تصويب طرح و تأمين مالي شرکت توانير)
تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه عملکردي تعريف شده را دارا ميباشند .در ادامه هر يک از اين نهادها با جزئيات بيشتري
مورد ارزيابي قرار ميگيرند.

شكل  :4-4ساختار فعلي صنعت برق ايران

 -4-3-1مجلس شوراي اسالمي
مجلس شوراي اسالمي رکن اصلي قوّه مقننه در نظام جمهوري اسالمي ايران است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل
شده و وظيفه تهيه ،تعديل و تصويب قوانين گوناگون مورد نياز کشور را دارا ميباشد .مصوبات اين نهاد در صورت تأييد شوراي
نگهبان براي اجرا به قوه مجريه ايران و قوه قضائيه ابالغ خواهد شد [.]67
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بر اساس ماده  29آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ،اين نهاد داراي کميسيونهاي خاص و نيز کميسيونهاي
تخصصي ميباشد .از اهداف کميسيونهاي تخصصي ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 بررسي طرحها و لوايح ارجاعي و گزارش آن به مجلس شوراي اسالمي
 کسب اطالع از کم و کيف اداره امور کشور ،دريافت و بررسي گزارشهاي عملکردي و نظارتي از اجراء قوانين
مربوط به دستگاههاي ذيربط.

 تهيه گزارش موردي و ساالنه در خصوص امور اجرائي دستگاهها
يکي از اين کميسيونهاي تخصصي ،کميسيون انرژي مجلس ميباشد که بنا به ماده  38آئيننامه مذکور براى انجام
وظايف محوله در محدوده نفت ،گاز ،برق ،سدها و نيروگاههاى آبى و برقى ،انرژى اتمى و انرژىهاى نو مطابق ضوابط اين
آييننامه تشکيل مىشود.
 -4-3-2وزارت نيرو
وزارت نيرو به عنوان يک سازمان چند وجهي وظايف حاکميتي و مديريتي چند صنعت بزرگ کشور شامل صنعت آب و
فاضالب ،صنعت برق و انرژيهاي تجديدپذير را به عهده دارد .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 [.]68
وزارت نيرو در اين بخش با سياستگذاري ،برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت ،نظارت و تدوين ضوابط ،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 کار در عرصه ملي و فراملي بخش برق
و انرژي ،حقوق کليه ذينفعان خود شامل آحاد جامعه ،بخشهاي صنعت ،کشاورزي ،خدمات ،دولت و نهادهاي قانونگذار را
رعايت ميکند .وزارت نيرو داراي سطوح عملکردي مختلفي است که در ادامه به طور مختصر توضيح داده ميشود.
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 -4-3-2-1سطح يک (سطح حاکميتي)

حوزه ستادي که وظايف حاکميتي و سياستگذاري را بر عهده دارد .اين حوزه از پنج معاون وزير و  24دفتر تشکيل شده
است .ساختار وزارت نيرو بر اساس تفکيک وظايف حاکميتي و تصديگري (ستاد و صف) طراحي شده است و حوزههاي وزارت
نيرو هرکدام وظايف و محدوده مشخصي را دارند [ .]68اين ساختار در شکل  5-4نشان داده شده است .همانگونه که در اين
شکل نشان داده شده است ،سطح حاکميتي وزارت نيرو داراي معاونتهاي مختلفي است که در ادامه به تشريح برخي از
معاونتهاي مرتبط با اهداف اين گزارش پرداخته خواهد شد.

شكل  :5-4نمودار کالن سازماني وزارت نيرو

 معاونت برق و انرژي
وظايف حاکميتي بخش انرژي:
 سياستگذاري و برنامهريزي در زمينه صيانت و بهرهبرداري بهينه از منابع انرژي کشور
 برنامهريزي کالن انرژي کشور به منظور حصول اطمينان از تأمين و عرضه انرژي مورد نياز بخشهاي گوناگون
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 سياستگذاري و برنامهريزي براي شناسائي و در اختيار گرفتن انرژيهاي دست نيافته (انرژيهاي نو) و حمايت و
ترويج کاربرد آن
 نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژي به منظور رعايت رفاه مردم و حفظ منابع انرژي کشور
 تعيين الگوي مصرف انواع انرژي با رعايت مصالح کشور و حفظ حقوق مردم
 سياستگذاري و برنامهريزي به منظور مديريت مصرف انرژي
 تدوين استانداردها و مقررات الزم براي توليد ،مصرف و تبديل انرژي در کليه بخشهاي اقتصادي و اجتماعي
 حمايت از توسعه تحقيقات کاربردي ،فنآوري و منابع انساني در بخش انرژي
 توليد آمار و اطالعات پايه بخش انرژي و تسهيل دسترسي به آنها
 برنامهريزي براي اصالح ساختار مصرف انرژي و اعطاي تسهيالت مالي و فني الزم در بخش انرژي
 حذف انحصار ،ايجاد و توسعه رقابت و حمايت از بخش غيردولتي براي مشارکت در فعاليتهاي بخش انرژي با
هدف افزايش کارائي و حفظ حقوق مردم
 تهيه ،تدوين و پيشنهاد قوانين مرتبط با بخش انرژي
وظايف حاکميتي بخش برق:
 سياستگذاري و برنامهريزي کالن و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه در حد حصول اطمينان از تأمين برق مورد
نياز
 تصويب و ابالغ استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي تنظيم اثرات خارجي صنعت و رعايت حقوق مشترکين و
مصالح جامعه و نظارت بر اجراي آنها در زمينههاي فني ،زيست محيطي ،ايمني و ارائه خدمات به مشترکين
 کاهش ،شفاف سازي و هدفمند کردن يارانهها
 تصويب تعرفههاي فروش برق
 تهيه و تصويب مقررات و آييننامهها و دستورالعملهاي ناظر بر روابط شرکتهاي فعال در بازار برق و نظارت بر
اجراي آنها
 ايجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق که امکان رقابت در آنها وجود دارد
 تشويق و حمايت از سرمايهگذاري بخش غيردولتي در صنعت برق
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 تسهيل دسترسي عمومي به آمار و اطالعات صنعت برق
 نظارت 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
 ظرفيت سازي و حمايت از صنايع داخلي
 تهيه ،تدوين و پيشنهاد قوانين و مقررات مرتبط
 ارزيابي رضايت مشترکين و سياستهاي بهبود آن
مطابق چارت سازماني وزارت نيرو ،معاونت امور برق و انرژي از چهار دفتر برنامهريزي کالن برق و انرژي ،استانداردهاي
فني و مهندسي ،خصوصيسازي صنعت برق و بهبود بهرهوري و اقتصاد برق و انرژي تشکيل شده است که وظايف حاکميتي
مرتبط با صنعت برق دارند.
 -4-3-2-2سطح دو (سطح مياني تخصصي)

اين سطح شامل چهار شرکت مادر تخصصي که وظايف برنامه ريزي ،نظارت و ارزيابي شرکتهاي زيرمجموعه تخصصي
خود را بر عهده دارند و وظيفه اين شرکتها اجراي سياستهاي کالن وزارت نيرو توسط شرکتهاي زير مجموعه است .اين
شرکت ها به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مبني بر سامان دهي و
استفاده مطلوب از امکانات شرکتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهبرداري و اداره مطلوب شرکتهايي که ضروري است در
بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم نمودن زمينه واگذاري به بخش خصوصي تشکيل شدند و زير نظر وزارت نيرو در چارچوب
اساسنامه مربوط اداره ميشوند [.]68
 شرکت سهامي مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
 شرکت سهامي مادر تخصصي مهندسي آب و فاضالب کشور
 شرکت سهامي مادر تخصصي توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 شرکت مادر تخصصي ساتکاب (ساخت وتوليد کاالي آب و برق)
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 -4-3-2-3سطح سه (سطح عملياتي)

اين سطح شامل شرکتها ،موسسهها و مجتمعهاي آموزشي ،تحقيقاتي و پژوهشي که در سطح صف و عمليات اجراي
طرحها و برنامههاي اصلي وزارت نيرو را بر عهده دارند ،ميباشد .که از آن جمله ميتوان به شرکتهاي مديريت توليد برق،
شرکتهاي برق منطقهاي ،شرکتهاي توزيع نيروي برق و  ...نام برد [.]68
 -4-3-3هيأت تنظيم بازار برق ايران
با توجه به ماهيت انحصاري بسياري از بخشهاي صنعت برق ،وجود يک نهاد تنظيم مقررات به منظور راهبري مناسب
مقررات زدايي و خصوصي سازي در صنعت برق الزامي ميباشد .هيأت تنظيم بازار برق ايران نقش نهاد رگوالتور( 1تنظيم
کننده) در بازار برق ايران را بر عهده دارد [.]40
 -4-3-4شرکت مادر تخصصي مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
به منظور ساماندهي فعاليتهاي تصدي دولت در زمينه بهرهبرداري و توسعه صنعت برق در چارچوب سياستهاي وزارت
نيرو ،راهبري شرکتهاي زيرمجموعه ،افزايش بهرهوري و استفاده بهينه از امکانات صنعت برق کشور و در صورت لزوم انجام
برخي از امور اجرايي و نيز کارگزاري وزارت نيرو در زمينه نظارت و برنامهريزي ،شرکت مادر تخصصي مديريت توليد ،انتقال و
توزيع نيروي برق ايران (توانير) شکل گرفت .در حال حاضر شرکت توانير وظيفه نظارت بر شرکتهاي زير مجموعه خود شامل
 16شرکت برق منطقهاي 32 ،شرکت مديريت توليد 42 ،شرکت توزيع ،سازمان توسعه برق ايران ،سازمان انرژيهاي نو ايران
(سانا) ،سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) ،مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران (مپنا) ،توسعه صنايع نيروگاهي ايراد و شرکت
مديريت شبکه برق ايران را بر عهده دارد [.]31
در ماده  7اساسنامه اين شرکت به موضوع فعاليتها و وظايف اين شرکت به شرح زير پرداخته شده است:
مديريت سهام و سرمايههاي شرکت در صنعت برق ،انجام هر گونه فعاليت در راستاي تأمين برق مطمئن و اقتصادي براي
کليه مصارف خانگي ،عمومي ،صنعتي ،کشاورزي ،تجاري و غيره اعم از سرمايهگذاري ،مديريت و نظارت بر ايجاد و بهرهبرداري
از تأسيسات و انجام کليه معامالت مربوط به برق که براي تحقق اهداف شرکت الزم ميباشد از طريق شرکتهاي زيرمجموعه
Regulator1
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و يا در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي توسط خود شرکت .نمودار سازماني شرکت توانير در شکل  6-4نشان داده شده
است .موارد زير از جمله وظايف شرکت ميباشد [:]31
 بررسي و تدوين پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلندمدت و ميانمدت صنعت برق و
ارايه آن به وزارت نيرو.


اجراي سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو.



تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و توزيع برق و ارايه آن به وزارت نيرو جهت اخذ مجوز.



سرمايهگذاري در تأسيسات توليد و انتقال و توزيع صنعت برق.

 اتخاذ تدابير و راهکارهاي الزم به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح و به موقع طرحهاي توسعه و
بهينهسازي تأسيسات.

 راهبري و پايش شبکه سراسري برق از طريق شرکتهاي زيرمجموعه و همچنين ايجاد سازوکارهاي الزم براي
توسعه رقابت در امر توليد ،خريد و فروش برق از جمله ايجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق.


تدوين و پيشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نيرو.



خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج از کشور از طريق شرکتهاي زيرمجموعه.

 اخذ هر گونه 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.

 مديريت ،توسعه و تأمين منابع مالي صنعت برق و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيالت و گردش
منابع مالي فيمابين شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه.

 انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نمايندگي از طرف وزارت نيرو و همچنين
ترويج فرهنگ مديريت مصرف به منظور بهينهسازي مصرف و کاهش مصارف غيرضروري.

 بررسي ،مطالعه و ساير اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فني و اطالعرساني تأمين کاال و ساخت
تجهيزات مورد نياز صنعت برق کشور.

 حمايت از تحقيقات و فعاليتهاي علمي و توسعه منابع انساني و ساير عوامل موثر در بهبود مديريت و بهرهوري
صنعت برق کشور.
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 مديريت و هماهنگي تجاري ،فني و برنامههاي بين شرکتهاي زيرمجموعه و هدايت و هماهنگي آنها در جهت
سياستهاي تعيين شده از طرف وزارت نيرو و دولت.


نظارت بر امور مديريت و نظام مالي شرکتهاي زيرمجموعه و انجام بازرسي و حسابرسيهاي الزم.

 تدوين مقررات و استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي حسن اجراي امور و استفاده بهينه از امکانات و
تأسيسات صنعت برق و ارايه آنها به وزارت نيرو و همچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت بر اجراي آنها به
نمايندگي وزارت نيرو.


پيشنهاد و پيگيري درخواستهاي عمومي صنعت برق از دولت.

 انجام هرگونه عمليات مالي ،معامالت ،سرمايهگذاري ،تشکيل شرکت ،مشارکت در مؤسسات و شرکتهاي ديگر
که مرتبط با موضوع شرکت باشد ،با رعايت مقررات مربوط.

شكل  :6-4نمودار سازمانی شرکت توانیر

مسئوليت اين بخش تاکنون بر عهده سازمان توانير و معاونتهاي مختلف آن بوده است .اين سازمان داراي پنج معاونت
هماهنگي توليد ،هماهنگي توزيع ،معاونت برنامهريزي و توسعه شبکه ،معاونت منابع انساني و تحقيقات و معاونت هماهنگي و
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پشتيباني مالي ميباشد [ .]31در زير فعاليتهاي اين معاونتها در حوزه پايايي شبکههاي برق مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف از ارائه مطالب بعدي بررسي وظايف بخشهاي مختلف سازمان توانير در زمينه قابليت اطمينان شبکه قدرت در ايران
ميباشد.
 معاونت هماهنگي و توليد
از مهمترين وظيفههاي معاونت هماهنگي توليد در حوزه پايايي شبکههاي قدرت ميتوان مواردي مانند افزايش آمادگي
نيروگاهها ،کاهش زمان تعميرات نيروگاهها ،افزايش راندمان آنها ،مديريت تعميرات نيروگاهها ،برنامهريزي توليد نيروگاههاي
جديداالحداث را نام برد .اين معاونت خود داراي سه دفتر پشتيباني فني توليد ،دفتر نظارت بر توليد و دفتر فني و نظارت بر
انتقال ميباشد .از مهمترين وظايف اين دفاتر در حوزه پايايي ميتوان موارد زير را نام برد:
 دفتر پشتيباني فني توليد
 تهيه و تدوين دستورالعملها و استانداردهاي مورد نياز جهت بهرهبرداري و تعميرات واحدهاي توليد و
نيروگاهها
 نظارت عالي در اجراي تعميرات واحدهاي توليدي
 بازديدهاي دورهاي از تاسيسات توليد برق به منظور نظارت کلي و عالي بر عمليات بهرهبرداري و نگهداري
تاسيسات و ارائه پيشنهادهاي الزم در مورد رفع اشکاالت
 نظارت بر آزمايشهاي کارائي نيروگاهها
 بررسي معايب فني موجود در نيروگاهها و تعيين راهکارهاي مورد نياز
 همکاري در تجزيه و تحليل حوادث عمده نيروگاهها و ارائه روشهاي پيشگيري و تکرار
 برگزاري سمينارهاي تخصصي براي نيروگاهها جهت تبادل اطالعات و تحليل مشکالت فني
 بررسيهاي الزم جهت افزايش بهرهوري نيروگاهها
 هماهنگيهاي الزم در جهت تامين سوخت نيروگاهها
 ارزيابي فني و مديريتي نيروگاهها و شرکتهاي مديريت توليد
 همکاري در تهيه استانداردهاي آموزشي مورد نياز نيروي انساني بخش توليد
 هماهنگي در تدوين برنامه تعميرات نيروگاهها
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 نظارت بر فعاليتهاي تعميراتي نيروگاهها جهت انجام مطابق برنامه
 تهيه و تدوين آمار و گزارشات توليد-سوخت و حوادث
 نظارت بر راهاندازي اوليه نيروگاهها پس از اجراي تعميرات اساسي و ارائه گزارشهاي کيفيت کارهاي
تعميراتي انجام شده
 اقدامات الزم در جهت تهيه استانداردها و شاخصهاي صنعت برق
 رسيدگي و همکاري با برقهاي منطقهاي در رابطه با حوادث غير مترقبه (زلزله ،سيل ،بازسازي و غيره)
 همکاري در اجراي آزمايشهاي شيميايي مورد نياز نيروگاهها جهت تعيين زمان شستشوي شيميايي
 بررسي مشخصات فني قطعات ،کاالها ،مواد و تجهيزات مورد نياز نيروگاهها
 بررسي عوامل آلودهکننده محيط زيست در نيروگاهها و ارائه راهکارهاي کاهش اين آلودگيها
 همکاري در تهيه استانداردهاي زيست محيطي جهت هماهنگي در نيروگاهها
 انجام بررسيهاي فني الزم جهت رفع نواقص اصلي نيروگاهها و ارائه راهکارهاي رفع آنها
 نظارت عاليه بر عملکرد دفاتر فني توليد برقهاي منطقهاي
 دفتر نظارت بر توليد
 تهيه و تدوين برنامههاي تعميرات و نگهداري نيروگاهها و همچنين ساختارهاي سيستم اطالعاتي
 نظارت بر عملکرد مديريت نيروگاهها و اجراي مطلوب آن
 نظارت بر پايداري تاسيسات و تجهيزات نيروگاهها
 نظارت الزم بر برنامههاي مورد تاييد و در دست اقدام نيروگاهها
 دفتر فني و نظارت بر انتقال
 افزايش آمادگي شبکه (خطوط و پستها)
 کاهش زمان تعميرات
 کاهش تعداد و زمان خروجيهاي خطوط و ترانسفورماتورها
 کاهش ميزان خاموشيها
 مديريت مصرف
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 گسترش بهرهگيري از فناوريهاي نو در شبکه
 معاونت هماهنگي توزيع
از مهمترين وظيفههاي معاونت هماهنگي توزيع در حوزه پايايي شبکههاي قدرت ميتوان مواردي مانند برنامهريزي فني-
اقتصادي کالن بخش توزيع مبتني بر نيازمنديهاي در حال توسعه مشترکين برق ،تبيين سياستهاي بهرهبرداري توزيع،
نظارت عاليه بر عملکرد بخش بهرهبرداري توزيع شرکتهاي برق منطقهاي و شرکتهاي توزيع نيروي برق ،جمعآوري
اطالعات ماهيانه خاموشيها و مطالعه ميزان آنها ،تدوين و ارتقاء نظام نظارتي بر سيستم مشترکين و غيره را نام برد .اين
معاونت خود داراي چهار دفتر پشتيباني فني توزيع ،دفتر نظارت بر توزيع ،دفتر برنامهريزي توزيع و دفتر مديريت مصرف و
خدمات مشترکين ميباشد ميباشد .از مهمترين وظايف اين دفاتر در حوزه پايايي ميتوان موارد زير را نام برد:
 دفتر برنامهريزي توزيع
 شناخت نقاط ضعف و قوت شبکههاي توزيع در نقاط مختلف کشور
 شناخت وضعيت و ويژگيهاي موثر بر برنامهريزي در بخش توزيع
 کنترل و نظارت بر برنامههاي توسعه و احداث ،اصالح و بهينهسازي در بخش توزيع کشور
 تدوين شاخصهاي فني براي شرکتهاي توزيع و هدفگذاري براي هر يک
 بررسي ،کنترل و نظارت بر بودجههاي پيشنهادي بخش توزيع
 دفتر نظارت بر توزيع
 ايجاد و ارتقاء نظامهاي مکانيزه جهت ثبت و تحليل حوادث و تکميل و توسعه مراکز فوريتهاي برق و
ديسپاچينگهاي توزيع
 سياستگذاري در حوزه ديسپاچينگ و مراکز فوريت برق
 توسعه ،تکميل و تحول و بهبود مستمر نظامهاي مرتبط با نگهداري و تعميرات شبکههاي توزيع
 تدوين برنامهها ،راهبردها و ايجاد زيرساختهاي الزم جهت ارتقاء نظام ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان
شبکههاي توزيع
 تدوين راهبردها و دستورالعملها و ايجاد زيرساختهاي الزم جهت پيادهسازي نظام انگيزش جهت بهبود
قابليت اطمينان شبکههاي توزيع ()PBR
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 توسعه روشهاي نظارتي به منظور حصول اطمينان از بکارگيري روشهاي مناسب جهت رسيدگي سريع
به خاموشيها و کاهش انرژيهاي تامين نشده
 يکسانْسازي و ايجاد زبان مشترک در نظام گردآوري اطالعات مرتبط با انرژيهاي تامين نشده
 توسعه بکارگيري و معرفي عيوب روشهاي نو جهت کاهش خاموشيها ،بکارگيري روشهاي مناسب
آشکارسازي عيوب
 آموزش و بازآموزي نيروي انساني به منظور ارتقاء سطح کيفي و کمي خدمات در اجراي فعاليتهاي
بهرهبرداري و سرويسدهي به مشترکين
 بازنگري و ارتقاء دستورالعملهاي بهرهبرداري با تاکيد بر سختگيري در اعمال خاموشيها
 ايجاد و اجراي نظامهاي نظارتي در حوزه بهرهبرداري از شبکههاي توزيع برق
 اقدامات راهبردي در جهت پيادهسازي سيستم مديريت ايمني
 تشکيل و فعال نمودن کميتههاي تخصصي بهرهبرداري و ايمني
 آموزش و بازآموزي کارکنان به منظور ارائه خدمات بدون حاثه
 ارسال به موقع و کامل گزارش وقوع يا عدم وقوع حادثه و تجزيه و تحليل کاربردي حوادث و مستند
نمودن و اطالع رساني موثر به منظور جلوگيري از تکرار حوادث
 مديريت بحران
 دفتر مديريت مصرف و خدمات مشترکين
 تدوين و ارتقاء نظام نظارتي بر سيستم مشترکين
 ارتقاء و توسعه روشهاي مناسب ارتباط اطالعاتي با مشترکين برق
 افزايش تخصص کارمندان در واحدهاي خدمات مشترکين
 توسعه و تکميل تجهيزات اندازهگيري هوشمند متناسب با تعرفهها با هدف قرائت از راه دور و انتقال
سريع اطالعات
 توسعه کيفي لوازم اندازهگيري مانند نصب کنتورهاي چند تعرفه با هدف مديريت مصرف
 يکسانسازي حداقل اطالعات مورد نياز مشترکين در سطح کشور
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 معاونت برنامهريزي و توسعه شبکه
از مهمترين وظيفههاي معاونت برنامهريزي و توسعه شبکه در حوزه پايايي شبکههاي قدرت ميتوان مواردي مانند
برنامهريزي توسعه بهينه فني و اقتصادي توليد با توجه به سياستهاي اقتصادي کالن کشور و قابليتهاي تاسيسات موجود
صنعت برق ،تبادل اطالعات با شرکتهاي توزيع و برق منطقهاي و غيره را نام برد .اين معاونت خود داراي دفاتر برنامهريزي
توليد و برنامهريزي توسعه شبکه ،دفتر برنامهريزي شبکه ،دفتر بودجه و بررسيهاي اقتصادي ميباشد .از مهمترين وظايف اين
دفاتر در حوزه پايايي ميتوان موارد زير را نام برد:
 دفتر برنامهريزي توليد
 برنامهريزي مقدماتي تعيين نيروگاههاي جديد
 برآورد ميزان و نوع سوخت مورد نياز نيروگاهها و انجام هماهنگيهاي الزم با وزارت نفت
 مطالعات مربوط به افزايش کارايي واحدهاي توليد
 مطالعات فني و اقتصادي طرحهاي توليد و ارائه گزارشهاي توجيهي گزينههاي مختلف
 پيگيري تهيه اطالعات جديد اقتصادي مرتبط با بهرهبرداري از نيروگاههاي جديد
 انجام مطالعات استفاده از انرژيهاي نو در ايجاد ظرفيتهاي نيروگاهي
 تهيه و تنظيم ميزان توليد نيروگاهها در سالهاي آتي بر اساس آخرين برنامه زمانبندي طرحهاي توليد
 پيگيري تهيه اطالعات جديد فني مرتبط با بهرهبرداري نيروگاهها
 شناسايي و تهيه نرمافزارهاي جديد داخلي و خارجي مرتبط با برنامهريزي توسعه بهينه توليد
 دفتر برنامهريزي توسعه
 تبادل اطالعات با شرکتهاي توزيع و برق منطقهاي
 تهيه گزارشهاي برآورد بار و انرژي به تقکيک برقهاي منطقهاي و شرکتهاي توزيع
 اقدامات مديريت مصرف در سطح شرکتهاي برق منطقهاي
 اقدامات پايش برنامههاي توسعه
 معاونت منابع انساني و تحقيقات
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از مهمترين وظيفههاي معاونت منابع انساني و تحقيقات مرتبط با حوزه پايايي شبکههاي قدرت ميتوان مواردي مانند
شناخت و تامين نيروي انساني مورد نياز جهت تحقق اهداف سازمان ،دستيابي به آخرين يافتههاي علمي و کاربردي ،انجام
پژوهشهاي توسعه منابع انساني و ارائه خدمات پشتيباني الزم ،برگزاري همايشهاي تخصصي و آموزشي به منظور تبادل و
انتقال اطالعات موجود ،تامين نيازهاي  ICTصنعت برق به صورت مطمئن و اقتصادي ،هدايت صنعت برق جهت توسعه و
استفاده از تحقيقات و نوآوريها و غيره را نام برد .اين معاونت خود داراي دفاتر دفتر توسعه مديريت و بهرهوري ،دفتر منابع
انساني ،دفتر فناوري اطالعات و آمار و دفتر امور تحقيقات برق ميباشد .از مهمترين وظايف اين دفاتر در حوزه پايايي ميتوان
موارد زير را نام برد:
 دفتر توسعه مديريت و بهرهوري
ارائه خدمات مشاورهاي به شرکتهاي زيرمجموعه در زمينههاي مختلف
شناسايي و تامين نيازهاي توانير و شرکتهاي زيرمجموعه
هدايت و راهنمايي پرسنل در واحدهاي اجرايي
تدوين ،بازنگري و بروزآوري برنامه استراتژيک توانير
انجام مطالعات راهبردي صنعت برق و تهيه گزارشات مربوطه
 دفتر منابع انساني
 توسعه تحليلهاي آماري نيروي انساني و نظارت بر اطالعات صحيح و بههنگام فعاليتها
 بررسي و تاييد نيازهاي کالن آموزشي در ستاد و شرکتهاي زيرمجموعه
 طراحي و پيشنهاد دورههاي آموزشي
 بررسي و تاييد سرفصلها و محتواي دروس از نظر انطباق با نيازهاي آموزشي
 اعمال نظارت بر مسائل آموزشي و ارزشيابي اثربخشي و کارايي دورههاي آموزشي
 دفتر فناوري اطالعات و آمار
 برنامهريزي و ساماندهي جهت تقويت بستر سختافزاري و نرمافزاري صنعت برق
 همکاري در تعيين و تنظيم استراتژيها و سياستهاي انفوماتيکي صنعت برق
 دفتر امور تحقيقات برق
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 حمايت ،هدايت ،راهبري موسسات و مراکز علمي و پژوهشي به منظور انجام تحقيقات و پژوهشهاي
کاربردي
 سياستگذاري در بخش تحقيقات شرکتهاي زيرمجموعه
 توسعه و گسترش تبادالت علمي و تحقيقات ملي و بينالمللي در صنعت برق
 -4-3-5شرکت مديريت شبكه برق ايران
شرکت مديريت شبکه برق ايران در راستاي سياستهاي کلي تجديد ساختار صنعت برق کشور و به منظور ايجاد فضاي
رقابتي بين توليدکنندگان انرژي الکتريکي ،فعال نمودن بخش خصوصي ،کاهش مداخله دولت ،مديريت عادالنه يارانهها و
شکوفايي اقتصاد صنعت برق به استناد بند (ژ) تبصره ( )12قانون بودجه سال  1383کل کشور در نيمه دوم همان سال فعاليت
خود را آغاز نمود [.]21

از اهداف کالن اين شرکت ميتوان موارد زير را نام برد:
 راهبري و پايش بهرهبرداري از شبکه توليد و انتقال برق کشور به منظور حفظ پايايي و امنيت شبکه و تأمين
مطمئن برق.
 فراهم ساختن امکان دسترسي به شبکه برق کشور براي متقاضيان اعم از دولتي يا غيردولتي ،به منظور خريد و
فروش و يا جابجايي (ترانزيت) برق.
 برقراري شرايط خريد و فروش رقابتي برق و ايجاد ،اداره و توسعه بازار و بورس برق
 اتخاذ تدابير و انجام اقدامات الزم در راستاي حصول اطمينان از تأمين برق ،گسترش مشارکت بخش غيردولتي و
توسعه رقابت در توليد و توزيع برق در چارچوب سياستهاي وزارت نيرو.
به همين منظور و با هدف نيل به اهداف ترسيم شده ،ماده  7اساسنامه اين شرکت وظايف و مأموريتهاي آن تشريح شده
است که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود.
 توسعه ،تجهيز و اداره مرکز ملي راهبري و پايش شبکه برق کشور (ديسپاچينگ) و هماهنگي و نظارت بر مراکز
منطقهاي کنترل و پايش شبکه برق.
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تبصره -براي حفظ پايايي و امنيت شبکه برق ،کليه مالکين و بهرهبرداران تأسيسات توليد و انتقال نيروي برق
متصل به شبکه برق کشور موظفند از روش و تصميمات متخذه مرکز ملي راهبري و پايش شبکه برق کشور
پيروي نموده و آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطالعاتي را که خواسته ميشود در اختيار قرار دهند.
 تعيين و ابالغ تنظيمات مربوط به تأسيسات توليد و انتقال نيروي برق و برنامههاي الزم براي تأمين پايايي و
امنيت شبکه برق کشور.
 نظارت بر حسن اجراي مقررات ،استانداردها و دستورالعملهاي مرتبط با موضوع فعاليت شرکت و مراقب در
تنظيمات مربوط به تاسيسها و برنامهها توسط مالکين و بهرهبرداران تأسيسات توليد و انتقال نيروي برق.
تبصره -شرکت مجاز است به عنوان کارگزار وزارت نيرو ،هر موقع که الزم بداند تمام يا قسمتي از تأسيسات توليد
و انتقال نيروي برق را که متصل به شبکه برق کشور است مورد بازرسي قرار دهد .مؤسسات مزبور موظفند
نظرياتي را که شرکت بر اساس مفاد بند  2اعالم ميکند ،اجرا نمايد.
 راهبري ،انجام عمليات و توسعه بازار و بورس برق.
 خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور و نظارت بر خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور و
ديگر عمليات در بازار برق که توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق انجام
ميشود.
 مديريت دسترسي و جابه جايي (ترانزيت) انرژي الکتريکي در شبکه برق شامل تبادالت درون و برون مرزي و
اتخاذ تدابير الزم براي پيشگيري از وضعيتي که رقابت در بازار برق را محدود مينمايد.
 برقراري امکان عبور برق توليدي نيروگاههاي غيردولتي و عرضهکنندگان از طريق شبکه برق کشور.
 انجام اقدامات الزم براي دسترسي به شبکه برق کشور در چارچوب مقررات مصوب و بر اساس رقابت سالم براي
متقاضيان ،اعم از عرضهکنندگان برق (صرف نظر از اينکه خود توليد کننده باشند و يا در چارچوب مقررات مربوط
برق براي عرضه در شبکه برق کشور در اختيار داشته باشند) و دريافت کنندگان برق (صرف نظر از اينکه براي
مصرف خود برق را دريافت ميکنند و يا در چارچوب مقررات قصد ارائه آن به سايرين را دارند) دولتي يا غيردولتي
که داراي مجوز از وزارت نيرو ميباشند ،به منظور خريد و فروش و يا جابجايي (ترانزيت) برق.
 هماهنگي و مديريت سيستمهاي انتقال داده در شبکه برق کشور.
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 تنظيم و انتشار گزارشات ادواري از وضعيت پايائي و امنيت شبکه توليد و انتقال برق کشور و چگونگي رقابت در
بازار برق و همچنين تدوين پيشنهادهاي الزم در خصوص نيازهاي شبکه برق کشور به تأسيسات توليد و انتقال و
ديگر ملزومات (از جمله سيستمهاي حفاظتي و مخابراتي ،تأمين بهينه ذخيره گردان ،قابليت کنترل فرکانس و
جبران توان راکتيو ) براي تأمين پايايي و امنيت شبکه و جلوگيري از به وجود آمدن وضعيتي که دسترسي به شبکه
و يا رقابت در بازار برق را محدود مينمايد و ارائه آن به شرکتهاي برق منطقهاي ،شرکت توانير و وزارت نيرو .
 تدوين مقررات ،استانداردها و دستورالعملهاي مرتبط با اهداف موضوع فعاليت شرکت از جمله دستورالعملهاي
ثابت بهرهبرداري و ارائه آن به وزارت نيرو جهت تصويب.
 انجام هرگونه عمليات و معامالتي که براي مقاصد شرکت ضروري و مرتبط با موضوع فعاليت شرکت بوده و به
صرفه و صالح شرکت باشد.
 اجراي اموري که در شرکت توانير در حوزه فعاليت شرکت به آن واگذار مينمايد و يا وزارت نيرو در اجراي قانون
سازمان برق ايران-مصوب  -1346و ساير قوانين و مقررات مربوط ،انجام آن را به شرکت محول ميکند.

شكل  :7-4نمودار سازماني شرکت مديريت شبكه برق ايران

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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 -4-3-5-1معاونت راهبري شبکه برق کشور
معاونت راهبري شبکه مسئوليت مديريت ديسپاچينگ ملي و هماهنگي و نظارت بر مراکز منطقهاي ديسپاچينگ را بر عهده
دارد .بنابراين ،از اهداف مورد توجه اين معاونت را ميتوان موارد زير را بر شمرد:
 حصول اطمينان از تأمين و تداوم در تأمين برق مورد نياز مصرف کنندگان از طريق برنامهريزي ،پايش و مديريت
شبکه توليد و انتقال
 حفظ پايداري و ايمني شبکه توليد و انتقال ،با توجه به معيارها و استانداردهاي کمي و کيفي ناظر بر پايداري و
امنيت شبکه
 بهرهبرداري بهينه از منابع توليد و انتقال در چارچوب مقررات و معامالت بازار برق
وظايف و مسئوليتها:
 تأمين و تداوم برق رساني بر اساس محور پايداري و ايمني با توجه به شاخصهاي کمي فرکانس و ولتاژ:


نظارت بر شرايط پايدار شبکه سراسري انتقال بر طبق:

 دستورالعملهاي ثابت بهرهبرداري
 دستورالعملهاي ويژه بهرهبرداري
 اعمال مديريت مصرف با کاهش فرکانس و يا ولتاژ در محدودههاي از پيش تعيين شده
 اعمال مديريت مصرف در صنايع ،فرمان کاهش مصرف از طريق اعمال خاموشي و يا قطع فيدر
 هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامههاي خروج و يا محدوديت تجهيزات جهت توسعه و تعميرات
 واکنش سريع جهت جلوگيري از گسترش حادثه و برگشت وضعيت به حالت نرمال
 برگردان شبکه جدا شده و برقدار نمودن بخشهاي مختلف شبکه و بازگشت به حالت نرمال
 تهيه گزارشات وضعيت
 تهيه و توزيع آخرين نقشههاي تکخطي شبکه سراسري
 نظارت و تاييد نقشههاي تکخطي عملياتي ايستگاههاي شبکه انتقال

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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 گزارش و پيگيري اشکاالت ايجاد شده در سيستمهاي مخابراتي ،اطالعرساني ،تلفني ،نرمافزاري و سختافزاري
در تمام مدت شبانهروز


ديسپاچينگهاي منطقهاي :

 ايجاد هماهنگي و يکسان سازي مأموريت هاي محوله
 آموزش ،بازآموزي پرسنل بهرهبرداري
 -4-3-5-2معاونت بازار برق

معاونت بازار برق عالوه بر عمليات بازار ،مسئوليت توسعه بازار برق و ايجاد بازارهاي جديد را دارا ميباشد .در ادامه به
بخشي از شرح وظايف اين معاونت اشاره ميگردد [.]21
 برنامهريزي و انجام اقدامات جهت اجرائي نمودن مصوبات و رويههاي اجرائي در مهلت مقرر با توسعه نرمافزاري و
سختافزاري
 مطالعه و بررسيهاي اقتصادي جهت اتخاذ تدابير و تصميمگيري متناسب با شرايط محيطي حاکم بر صنعت برق
کشور
 مطالعه و بررسيهاي اقتصادي در جهت عقد قراردادهاي برون مرزي
 برنامهريزي و انجام عمليات و توسعه بازار و بورس برق
 مديريت و برنامهريزي جهت ايجاد انگيزه براي تحرک و نوآوري بيشتر و رقابت سالم در بازار برق
 بسترسازي الزم به منظور تعريف صحيح بازار برق و مديريت اطالع رساني عوامل موثر و مقررات بازار برق در
صنعت برق کشور
 اخذ تضمين الزم (اعتبارات) براي بازيگران داخلي وزارت نيرو يا نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو
 عقد قراردادهاي الزم مبادالت داخلي براي مؤسسات خارجي و داخلي
 مديريت و نظارت بر حسن انجام عمليات بازار ،اجراي قراردادها ،صدور صورتحساب و تسويه حسابهاي به موقع
در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به منظور ايجاد اعتماد در بازار برق با همکاري معاونت مالي و پشتيباني
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 -4-3-5-3معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت شبكه

معاونت برنامهريزي و نظارت بر امنيت شبکه مسئوليت تدوين استانداردها و دستورالعملها ،همچنين انجام مطالعـات براي
حفظ امنيت شبکه در حال بهرهبرداري و برنامهريزي و نظارت بر توسعه شبکه برق کشور را از طريق کميتههاي متشکل از افراد
با صالحيت از شرکتهاي برق منطقهاي بر عهده خواهد داشت .از وظايف و مسئوليتهاي اين معاونت ميتوان موارد زير را
برشمرد:
 دريافت ،بررسي و تحليل سياستهاي شرکت و تدابير مقام مافوق در امور ذيربط
 همکاري در تهيه و تدوين اهداف و برنامهريزيهاي کالن شرکت
 اجراي کليه وظايف تخصصي محوله و ايجاد زمينههاي ارتباطي مؤثر با واحدهاي ذيربط درون و برون شرکت
 تهيه و ارائه اهداف و برنامهها و استراتژيهاي مرتبط با مجموعه تحت نظارت بر اساس اهداف و استراتژيهاي
شرکت همراه با برآورد اعتبار مورد نياز
 تجزيه و تحليل و ارزيابي مستمر نتايج حاصل از عملکرد ،برنامهها و اهداف پيشبيني شده
 شناسايي ،ارزيابي و بهرهبرداري ظرفيتها و توانائيهاي بالفعل و بالقوه معاونت
 هدايت ،کنترل و هماهنگسازي فعاليتهاي مجموعه تحت نظارت در حيطه وظايف آنها
 برنامهريزي و اتخاذ تدابير الزم در رابطه با سازوکارهاي انگيزشي مجموعه تحت نظارت به منظور ارتقاء کمي و
کيفي عملکرد
 ارائه خدمات مشورتي در امور تخصصي به واحدهاي زير مجموعه و مرتبط در شرکت
 -4-3-5-4معاونت فني هماهنگي

وظايف و مأموريتهاي اين معاونت را شامل موارد زير ميشود:
 برقراري ارتباط  Onlineبين مراکز نهگانه راهبري شبکه برق کشور با مرکز ديسپاچينگ ملي
 بحث قرائت از راه دور کنتورهاي منصوبه در خروجي نيروگاهها و پستهاي انتقال
 تأمين بستر الزم براي تبادالت اطالعاتي بازار برق ايران و بازارهاي برق محلي
 بسترسازي براي راهاندازي بورس برق ايران
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 ايجاد شاهراه اطالعاتي بين کليه شرکتهاي صف و ستاد صنعت برق ايران
 ايجاد زيرساخت مناسب براي يکپارچه سازي سيستمهاي جامع اطالعاتي در صنعت برق
 اجاره مازاد ظرفيت انتقال اطالعات به ساير ارگانهاي دولتي با هدف برگشت سرمايه
 همکاري در تهيه و تنظيم خط مشي ،اهداف و برنامههاي مديريت متبوع
 اجراي کليه فعاليتهاي تخصصي محوله و ايجاد زمينههاي ارتباطي موثر بر ساير حوزههاي شرکت
 انجام اقدامات الزم در راستاي توسعه و بهبود کيفيت فعاليتها به صورت مستمر
 تجزيه و تحليل و ارزيابي مستمر نتايج حاصله از اجراي موثر فعاليتها به منظور اطمينان از صحت و کيفيت انجام
آنها
 -4-3-6شرکتهاي برق منطقهاي
شرکتهاي برق منطقهاي در حاليکه خود زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي توانير هستند در محدوده جغرافيايي تحت
مديريت خود نقش کارفرمايي و وظيفه مديريت و هماهنگي شرکتهاي زيرمجموعه و تأمين ،توليد ،انتقال و فروش برق (در
سطح انتقال) را بر عهده دارند .اين شرکتها عبارتند از :برق منطقهاي آذربايجان ،اصفهان ،باختر ،تهران ،خراسان ،خوزستان،
زنجان ،سمنان ،سيستان و بلوچستان ،غرب ،فارس ،کرمان ،گيالن ،مازندران ،هرمزگان و يزد که به صورت شرکتهاي سهامي
اداره ميشوند و  100درصد سهام آنها به صورت دولتي و در اختيار شرکت توانير ميباشد .مالکيت تأسيسات توليد و انتقال در
منطقه نيز به شرکتهاي برق منطقهاي تعلق دارد [.]31
ماده  7اساسنامه شرکتهاي برق منطقهاي به موضوع فعاليت و وظايف اين شرکتها اشاره دارد که در ادامه تشريح
ميشود.


خريد و فروش و مبادله نيروي برق اعم از کلي و جزيي.



ايجاد و توسعه تأسيسات توليد و انتقال نيروي برق و اداره و بهرهبرداري از آنها.



ايجاد و توسعه شبکه و تأسيسات توزيع نيروي برق در کليه نقاط حوزه فعاليت خود و بهرهبرداري از آنها.

 اخذ هر گونه وام و تسهيالت مالي از منابع داخلي و خارجي ،عرضه اوراق مشارکت داخلي و پيش فروش انشعاب و
انرژي برق و ساير روشهاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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بهرهبرداري و اداره تأسيساتي که در اختيار شرکت گذارده ميشود.

 خريد خدمات از بخش غير دولتي براي انجام امور مطالعاتي ،اجرايي ،بهرهبرداري و نگهداري تأسيسات صنعت برق
و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزينهها ،افزايش بهرهوري و ارتقاي سطح خدمات.

 انجام تمهيدات الزم به منظور توسعه مشارکت بخش غير دولتي در صنعت برق به نحوي که دسترسي عام به
شبکههاي برق در حوزه فعاليت شرکت براي تبادل انرژي برقرار گردد.


تأمين برق کليه مشترکان و واگذاري اشتراک به کليه متقاضيان در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط.

 انجام 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.


انجام هرگونه عمليات و معامالت که براي مقاصد شرکت ضروري و مرتبط بوده و به صرفه و صالح شرکت باشد.

در راستاي آشنايي بيشتر با شرکتهاي منطقهاي و تعامالت مختلفي که اين شرکت با ديگر نهادهاي فعال در صنعت برق
دارد ،نمودار سازماني شرکت برق منطقهاي تهران در شکل  8-4نشان داده شده است.

شكل  :8-4نمودار سازماني شرکت برق منطقهاي تهران
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 -4-3-7شرکتهاي توزيع نيروي برق
شرکتهاي توزيع به عنوان حلقه نهايي زنجيره تأمين برق مشترکين برق و تنظيمکننده نحوه و کيفيت ارتباطات و ميزان
جلب مشارکت مشترکين با صنعت برق از اهميت ويژهاي برخوردار است و نقش حياتي در ميزان رضايت مشترکين و متقاضيان
و پايداري اقتصادي صنعت برق ايفا مينمايـد .مديريت در بخش توزيع چند بعـدي بوده و ترکيبـي از ديدگاههاي اقتصادي،
فني ،حقوقي و اجتماعي را به همراه دارد [.]31
ايجاد شرکتهاي توزيع نيروي برق از اولين تجربههاي اصالح ساختار در بخش خدمات عمومي کشور به شمار ميرود و
همپاي بخشهاي توليد و انتقال هويتي مستقل يافته است .با توجه به اقدامات اساسي بعملآمده به منظور سازگاري ساختار
بخشهـاي توليد و انتـقال برق کشور با انتظارات و ضرورتهاي موجود ،ايجاد تحول در بخش توزيع در اولويت قرار گرفته و
که از مهمترين قوانين تدوين شده ميتوان به "قانون استقالل شرکتهاي توزيع نيروي برق" نام برد [.]31
ماده  4اساسنامه شرکتهاي توزيع به موضوع فعاليت اين شرکتها به شرح زير پرداخته است:
 ايجاد ،توسعه ،بهينهسازي و خريد شبکه و تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت شرکت و در صورت نياز با
اخذ مجوزهاي الزم در ساير مناطق.
 اجراي طرحهاي غيرانتفاعي از محل منابع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اين گونه طرحها.
 بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري شبکهها و تأسيسات نيروي برق متعلق به شرکت
 همکاري با شرکتهاي برق منطقهاي در جانمايي بهينه پستهاي فوق توزيع.
 راهبري و پايش شبکه توزيع برق.
 ارائه خدمات مورد نياز براي دسترسي ساير عرضهکنندگان به شبکههاي توزيع به منظور خريد ،فروش و جابجايي
(ترانزيت) برق ،با دريافت حق جابجايي (حق ترانزيت).
 خريد ،فروش (از جمله روشهاي مختلف پيش خريد و پيش فروش) و جابجايي برق.
 انجام اقدامات الزم براي اطمينان از تأمين مستمر برق ،از جمله عقد قراردادهاي خريد و يا پيشخريد از عرضه
کنندگان ،با رعايت مقررات بازار برق و تحويل به مشترکين.
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 ارائه خدمات به مشترکين و فراهم نمودن امکانات الزم براي قبول تقاضاي جديد و واگذاري اشتراک و يا تغيير
ظرفيت اشتراکهاي موجود در حوزه فعاليت شرکت.
 مديريت بار ،مصرف و تقاضاي انرژي برق (مديريت سمت تقاضا) در جهت مصرف بهينه برق.
 بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري تأسيسات و تجهيزات برق متعلق به سايرين ،در صورت اخذ مجوزهاي الزم.
 حمايت از توسعه ظرفيتهاي مشاورهاي پيمانکاري و فنآوريهاي جديد به منظور کاهش هزينهها و افزايش
بهرهوري و ارتقاء سطح خدمات به مشتريان.
 فروش برق به صورت عمده به مؤسسات برق به منظور تحويل به مصرفکنندگان.
 برونسپاري امور مطالعاتي و عمليات اجرايي رقابتپذير (اعم از بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري ،توسعه و
بهينهسازي شبکه و تأسيسات و ارائه خدمات مشترکين).
به عنوان نمونه نمودار سازماني شرکت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران در شکل  9-4نشان داده شده است.

شكل  :9-4نمودار سازماني شرکت توزيع نواحي تهران

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – تحلیل شكاف وضع موجود و مطلوب

165
ويرايش اول ،مرداد 1395

 -4-4زيرمحور استانداردهاي قابليت اطمينان
در اين قسمت زيرمحور استانداردهاي قابليت اطمينان مورد بررسي قرار گرفته است .استانداردهاي قابليت اطمينان ،الزامات
قابليت اطمينان را براي برنامهريزي و بهرهبرداري مناسب سيستمهاي قدرت تعريف مينمايند .اين استانداردها با استفاده از يک
رويکرد مبتني بر نتايج 1که تمرکز آن عملکرد و مديريت ريسک ميباشد ،توسعه مييابند .تامين قابليت اطمينان مورد انتظار
مصرفکنندگان نيازمند برنامهريزي ،طراحي ،ساخت و بهرهبرداري ،بهبود و نگهداري شبکه قدرت مطابق با استانداردها و
معيارهاي از پيش تعيينشده ميباشد .بدين منظور توسعه استانداردهاي قابليت اطمينان از جمله مهمترين موضوعات موجود در
حوزه قابليت اطمينان شبکههاي قدرت ميباشد [.]49-51
تدوين استانداردهاي مختلف قابليت اطمينان در زمينههاي مختلفي مانند برنامهريزي شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع،
بهرهبرداري از شبکههاي قدرت ،فعاليتهاي تعمير و نگهداري ،مدلسازي ،اطالعات و ارزيابي ،حفاظت تجهيزات و
زيرساختها ،ارتباطات و بسترهاي مخابراتي ،آمادگي و بهرهبرداري مطلوب در شرايط اضطراري ،طراحي آرايش شبکه،
اتصاالت و کنترل سيستم و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز جهت سنجش و ارزيابي عملکرد سازمانها و مراکز اثرگذار بر
پايايي شبکه از مهمترين فعاليتها و حوزههاي تحقيقاتي موجود در اين زيرمحور ميباشد .در ادامه ابتدا به بررسي عملکرد
کشورهاي فعال در اين حوزه مانند استراليا و کانادا در اين زمينه پرداخته شده است و سپس فعاليتهاي صورت گرفته در داخل
کشور بررسي شده است.
 مالحظات کشور استراليا در زمينه توسعه استانداردهاي قابليت اطمينان
شرکتهاي ارائه دهنده خدمات در بخش برق ملزم به ارائهي گزارشهايي از نحوه عملکرد خود و شاخصهاي قابليت
اطمينان در شبکه تحت پوشش آن شرکتها ميباشند که گزارشها در چارچوب مشخصي تهيه ميشوند و توسط نهادهاي
مستقلي بازرسي ميگردند .در اين مبحث به بررسي دستورالعملي که از سوي وزارت انرژي استراليا در رابطه با قابليت اطمينان
شبکه در ايالت نيو ساوت ولز تنظيم شده است و شرکتهاي فعال در آن ايالت در زمينه ارائه خدمات در بخش توزيع ملزم به
رعايت آن ميباشند ،پرداخته ميشود .در ادامه فعاليتها و سياستهاي يکي از بزرگترين و قديمي ترين شرکتهاي انرژي
استراليا مرور خواهد شد [.]69-70
1- Results-Based Approach
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 دستورالعمل تنظيم شده ارزيابي وضعيت قابليت اطمينان
در سال  1995از طرف وزارت انرژي و شرکتهاي زيرمجموعه آن سندي به نام دستورالعمل تامين برق  11995به منظور
تعيين قوانيني در محيط بازار رقابتي گاز و الکتريسيته در ايالت نيوساوت ولز تنظيم شد که هدف از اين دستورالعمل ايجاد يک
محيط رقابتي کام ل با بازدهي باال ،تضمين حق انتخاب مشترکين ،حفظ حقوق مشترکين کوچک ،جلوگيري از فروش ناعادالنه
و تامين انرژي با امنيت و قابلت اطمينان باال بود .پس از آن اين دستورالعمل در طول سالهاي مختلف توسعه پيدا کرده است.
در سال  2005وزارت انرژي شرايط و دستورالعملهاي جديدي به نام "شرايط و قوانين طراحي ،قابليت اطمينان و کارائي"2
را در رابطه با قابليت اطمينان شبکه به دستورالعمل تامين برق  1995اضافه نمود که شرکتهاي ارائه دهنده خدمات در بخش
شبکه هاي توزيع ملزم به رعايت آن مي باشند .هدف از تنظيم اين شرايط تسهيل در تامين برق با امنيت و قابلت اطمينان
مناسب ميباشد .اين شرايط رعايت استانداردهايي در رابطه با طراحي ،قابليت اطمينان و عملکرد شبکه را به شرکتها اعمال
ميکند .شرکتهاي ارائه دهنده خدمات در بخش شبکههاي توزيع ملزم به تهيه گزارش جهت نشان دادن ميزان تعهد به
بندهاي اين استاندارد مي باشند .از سال  2005تاکنون گزارشهاي زيادي براساس اين شرايط از سوي شرکتها نوشته شده
است [.]69-70
 بررسي شرايط و دستورالعملهاي اضافه شده در رابطه با قابليت اطمينان شبکه به دستورالعمل تامين برق 1995
 مقوله برنامه ريزي طراحي
در مقوله برنامه ريزي طراحي ،استانداردها به گونهاي تنظيم ميشوند که با رعايت آن استانداردها توسط شرکتهاي تامين
کننده برق برنامهريزيهاي طراحي ،توسعه ،مديريت و بهره برداري شبکههاي توزيع به شکلي باشد که موارد زير تضمين شود:
 پاسخگوي استانداردهاي تعيين شدهي قابليت اطمينان باشد.
 تامين برق به اندازهاي باشد که پاسخگوي افزايش ميزان تقاضا با حفظ تعهدات تعريف شده در قوانين باشد.
در جدول  2-4نمونهاي از استانداردها در مقوله برنامهريزي طراحي براي المانهاي خط و پست شبکه نشان داده شده است.
به عنوان مثال طبق دادههاي اين جدول يک پست توزيع شهري که جمعيتش از  15000نفر بيشتر است ،بايد به گونهاي

1- Electricity Supply Act 1995
2- Design, Reliability and Performance License Conditions
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طراحي شود که آن پست امنيت  N-1پيشامد داشته باشد ،يعني با وقوع يک پيشامد باز هم آن المان شبکه پايدار بماند.
همچنين طراحي بايد به گونهاي باشد مدت زمان قطعي مشترکين اين پست کمتر از  4ساعت باشد.
جدول  :2-4نمونهاي از استانداردها در مقوله برنامه ريزي طراحي براي المانهاي خط و پست شبكه
المان شبکه
نوع بار
اندازه بار
استاندارد امنيت
مدت زمان قطعي
<1دقيقه(اولينقطعي)
<1ساعت(دومينقطعي)

N-2

هر مقداري

CBD1

<1دقيقه

N-1

≥ 5 MVA

شهري و غيرشهري

بهترينزمانتعمير

N

< 5 MVA

غيرشهري

<1ساعت(دومينقطعي)

N-2

هرمقداري

CBD

<1دقيقه

N-1

هرمقداري

<1دقيقه

N-1

هرمقداري

CBD

< 4ساعت

N-1

هرمقداري

شهري()<15000

بهترينزمانتعمير

N

هرمقداري

شهري()>15000

بهترينزمانتعمير

N

هرمقداري

غيرشهري

<1دقيقه(اولينقطعي)

شهري و

خط فوق توزيع

پست فوق توزيع

غيرشهري

<1دقيقه

N-1

هرمقداري

CBD

بهترينزمانتعمير

N

هرمقداري

شهري و غيرشهري

پست توزيع

فيدر توزيع

 اهداف تدوين استانداردهاي قابليت اطمينان
هدف از تعيين استانداردهاي قابليت اطمينان موارد زير است:
براي يک شرکت توزيع تامين کننده برق ،مينمم ميانگين قابليت اطمينان را با توجه به نوع فيدرها مشخص کند ،و مبنايي
براي ارزيابي سطح کارائي يک شرکت توزيع با توجه به سطح کارائي قابليت اطمينان شبکه وجود داشته باشد .به عنوان نمونه
در شکلهاي  4-4و  5-4استاندارد ميانگين قابليت اطمينان براي سالهاي مختلف نشان داده است .نکته قابل توجه آن است
که اين استانداردها براي هر شرکت متفاوت است [.]69-700

)به معناي بار در نواحي مهم تجاري شهر سيدني ميباشد( 1- Sydney central business district only

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – تحلیل شكاف وضع موجود و مطلوب

168
ويرايش اول ،مرداد 1395

شكل  :10-4ميانگين استاندارد  SAIDIبراي مشترکين برحسب دقيقه

شكل  :11-4ميانگين استاندارد  SAIFIبراي مشترکين

 استاندارد اختصاصي فيدرها
در آخر هر فصل سال شرکت مربوطه بايد گزارشي از مقادير  SAIDIو  SAIFIدر  12ماه منتهي به آن فصل به ازاي هر
فيدر پس از مجزا کردن قطعيهاي مستثني شده بدهد ،داليل هر قطعي را بيان کند و راهکارهاي بهبود قابليت اطمينان فيدر-
هايي که مقدار  SAIDIو  SAIFIآنها از حد معين تجاوز کرده است و برنامهريزي الزم جهت اين بهبودها را ارائه دهد.
همچنين در پايان هر فصل گزارشي از کارهاي انجام شده براي بهبود قابليت اطمينان فيدرهايي که در فصل قبل دچار قطعي
شده بودند بدهد ،که اين کارها ميتواند شامل تعويض ساير المانهاي شبکه يا صرفاً تعمير و نگهداري همان فيدر باشد [-69
.]70
 استاندارد سرويسدهي به مشترکين
هدف از تعيين استاندارد سرويسدهي به مشترکين آن است که مشترکيني که از نظر شاخصهاي قابليت اطمينان فقير
هستند شناسايي شوند تا بر روي آنها سرمايهگذاري شود .اين استانداردها بيان ميکنند در صورتي که مدت زمان قطعي يک

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – تحلیل شكاف وضع موجود و مطلوب

169
ويرايش اول ،مرداد 1395

مشترک از استاندارد  SAIDIآن مشترک بيشتر بود ،يا تعداد قطعيها براي يک مشترک از استاندارد  SAIFIآن مشترک تجاوز
نمايد ،شرکت خدمات دهنده در شبکه توزيع پس دريافت ادعاي خسارت از سوي مشترک ،در صورت وارد بودن ادعا ملزم به
پرداخت  80دالر به ازاي هر ادعاي معتبر طي يک ماه از زمان ادعا است .حداکثر سقف پرداخت خسارت تا  320دالر در سال
هست .شرکت ملزم است که مشترکان را نسبت به اين قوانين و حقوق خود به گونه قابل توجيهي (مثال درج در وب سايت
شرکت يا درج در گزارشهاي ساالنه) آگاه کند [.]70-69
 نحوه ارزيابي و گزارش دهي
 مقوله برنامه ريزي طراحي
شرکتها موظفند پايان هر سال گزارشي از مقوله برنامه ريزي طراحي در آن سال ارائه دهند و در آن گزارش المانهايي که
مطابق برنامه ريزي طراحي توسعه پيدا نکردهاند را ذکر کنند .همچنين در اين گزارش راهکارهايي براي پاسخگويي به افزايش
در ميزان مصرف و شاخصهاي قابليت اطمينان بيان گردند.
 استانداردهاي ارزيابي و گزارش قابليت اطمينان
در ماه آخر هر فصل شرکت بايد گزارشي از استانداردهاي قابليت اطمينان آن فصل و  24ماه پيشين منتهي به آن فصل
بدهد .گزارش بايد شامل موارد زير باشد:
پس از مجزا کردن قطعيهاي مستثني شده گزارشي از ميانگين  SAIDIو SAIFIها با توجه به نوع فيدرها و همچنين
گزارشي از  SAIDIو  SAIFIهر فيدر بدهد.
در صورتي که استانداردها رعايت نشده باشد دليل تجاوز از حد استانداردهاي تعيين شده و برنامه براي برطرف کردن و
بهبود آن ارائه شود.
 استاندارد سرويسدهي به مشترکين
آخر هر فصل شرکت بايد گزارشي از آن فصل و  12ماه منتهي به آن فصل بدهد .اين گزارش بايد شامل تعداد ادعاهاي
انجام شده براي خسارت ،تعداد ادعاهاي معتبر و غير معتبر و ميزان پرداخت براي خسارتها باشد.
 گزارش اتفاقات اصلي
شرکتهاي توزيع موظفند اتفاقات اصلي قابل توجه چون صدمه به افراد ،قطعي گسترده برق را ظرف  24ساعت به
وزارتخانه گزارش دهند.
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 گزارش بازرسي مستقل
طبق بندهاي اين دستورالعمل ،آخر هر سال مالي بايد يک بازرسي مستقل براي رسيدگي به عملکرد شرکتهايي که موظف
به رعايت استانداردهاي باال بودهاند صورت گيرد ،تا عملکرد شرکت در قبال هر کدام از شرايط عنوان شده در دستورالعمل
بررسي شود .بنابراين شرکت فردي مستقل را در صورت تاييد ديوان مستقل رگوالتوري و قيمتگذاري 1براي اين کار مشخص
ميکند و يا اينکه  IPRTخود شخصي را براي اين کار معين ميکند .آخر هر سال گزارش تهيه شده توسط فرد مستقل به
 IPRTو وزارتخانه تحويل داده ميشود.
ديوان مستقل رگوالتوري و قيمتگذاري يک استاندارد قابليت اطمينان سرويسدهي را با توجه قيمتهايي که در سال بعد
تعيين ميشوند ،مشخص ميکند .اين ديوان استانداردهاي قابليت اطمينان موجود را که توسط شرکتهاي ارائهدهنده خدمات در
بخش توزيع ارائه ميشوند را بررسي کرده و استانداردي را تعريف ميکند که انتظار ميرود شرکتهاي ارائهدهنده خدمات براي
دوره تنظيمي آينده فراهم کند .اين مرکز بررسي ميکند که آيا شرکتها با توجه به درآمدشان ،قادر به رعايت استانداردها در
طول بازه زماني مربوطه ميباشند [.]69-70
 چند نکته کلي در مورد گزارشها
وقتي که وزارتخانه فرمت مشخصي را براي گزارشها ارائه ميدهد ،شرکتها ملزم به تهيه گزارش در چارچوب آن فرمت
هستند .شرکتها ملزمند هرگونه اطالعاتي که وزارتخانه درخواست ميدهد مانند هزينهي سرمايه گذاريها را بدون هيچ
محدوديتي در اختيار وزارتخانه بگذارند.
 شاخصهاي قابليت اطمينان در شبکه توزيع
اين گزارش طبق دستورالعمل "شرايط و قوانين طراحي ،قابليت اطمينان و کارائي" براي شرکتهاي ارائه دهنده خدمات در
بخش شبکههاي توزيع تهيه شده است .در اين گزارش دو شاخص قابليت اطمينان  SAIDIو  SAIFIمورد استفاده قرار گرفته
است.
 نگاهي به برخي استانداردهاي تعريف شده
شرکتهاي انرژي استراليايي چون شرکت  EnergyAustraliaحجم زيادي از استانداردها را دارا ميباشند .به عنوان مثال
در اين شرکت براي مواردهايي چون طراحي و نصب کابلهاي زيرزميني و کابلهاي هوايي ،چگونگي کار با  ،GISشاخهزني
1- Independent Pricing and Regulatory Tribunal
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درختان ،پستهاي کيوسکي ،روشنايي معابر و غيره استانداردهاي کاملي وجود دارد .به عنوان نمونه در استاندارد شبکه NS

 Volume 1 ،0109به صورت کامل استانداردهاي يک شبکه توزيع بيان شده است ،اين استاندارد شامل موارد زير است:
 تصميم گيري در برنامه ريزي طراحي چون انتخاب زيرزميني يا هوايي بودن کابل 300 ،200 ،100،يا  400آمپر
بودن کابل
 خطرهاي احتمالي چون احتمال افتادن يک دکل،
 استاندارد نرخ حرارتي تجهيزات،
 استاندارد تعمير و نگهداري شبکه،
 استاندارد نصب و اتصال تجهيزات،
 آرايش شبکه چون شعاعي يا حلقوي بودن شبکه ،تعداد فازها و ، ...
 حفاظت شبکه چون مکان نصب سوئيچها ،ريکلوزرها ،فيوزها با توجه به سطح ولتاژ و مدت زمان عمل کردن
رلهها ،کنترل از راه دور،
 مقدار مجاز افت ولتاژ ،طول کابلها و امپدانس خطوط،
 استاندارد کيفيت توان،
 استاندارد سطح قابليت اطمينان چون تعداد و مکان نقاط مانور ،امکان سنجي استفاده از شبکههاي حلقوي و
آرايش چند فيدره در مکان مقتضي،
 استاندارد انواع پستها و کيوسکها.
در کشور ما نيز فعاليتهاي نسبتا مناسبي از نظر تدوين استانداردهاي مرتبط با پايايي شبکههاي قدرت انجام گرفته است.
مطابق مباحث مطرح شده در زيرمحور مديريت ،هماهنگي و تنظيم قابليت اطمينان ،با توجه به ساختار فعلي صنعت برق که در
شکل  4-4نشان داده شده است ،وزارت نيرو به عنوان بازوي حاکميت در صنعت برق وظيفه سياستگذاري کالن انرژي برق و
تدوين اسناد باالدستي را بر عهده دارد .معاونتهاي برق و انرژي و معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي به صورت مستقيم و
غير مستقيم در شکلگيري استانداردهاي پايايي موثر ميباشند [ .]68شرکت مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران
(توانير) عهدهدار تدوين و ابالغ دستورالعملهاي اجرايي و نظارت بر عملکرد و کنترل تعهدات نهادهاي زيرمجموعه ميباشد
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[ .]31وظايف و مسئوليتهاي معاونتها و دفاتر مختلف شرکت توانير در بخشهاي قبلي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته
است .نهاد تنظيم مقررات وظيفه قانونگذاري و پايش بازار برق را عهدهدار است [.]40
شرکت مديريت شبکه وظيفه اجراي بازار برق و حفظ پايداري شبکه را دارا ميباشد .از مهمترين وظايف اين شرکت ميتوان
مواردي مانند تنظيم و انتشار گزارشات ادواري از وضعيت پايائي و امنيت شبکه توليد و انتقال برق کشور و چگونگي رقابت در
بازار برق و همچنين تدوين پيشنهادهاي الزم در خصوص نيازهاي شبکه برق کشور به تأسيسات توليد و انتقال و ديگر
ملزومات (از جمله سيستمهاي حفاظتي و مخابراتي ،تأمين بهينه ذخيره گردان ،قابليت کنترل فرکانس و جبران توان راکتيو )
براي تأمين پايايي و امنيت شبکه و جلوگيري از به وجود آمدن وضعيتي که دسترسي به شبکه و يا رقابت در بازار برق را محدود
مينمايد و ارائه آن به شرکتهاي برق منطقهاي ،شرکت توانير و وزارت نيرو ،تدوين مقررات ،استانداردها و دستورالعملهاي
مرتبط با اهداف موضوع فعاليت شرکت از جمله دستورالعملهاي ثابت بهرهبرداري و ارائه آن به وزارت نيرو جهت تصويب را نام
برد [.]21
در اين شرکت ،دفتر تدوين استانداردها ،تحقيقات و دستورالعملها تعداد  7استاندارد مختلف را تدوين کرده است و 8
استاندارد در حال تدوين را در دستور کار خود دارد .در ميان استانداردهاي تدوينشده ،سه استاندارد مربوط به برنامهريزي
بهرهبرداري شامل :استاندارد هماهنگي پايايي ،استاندارد برنامهريزي برونرفتها و استاندارد ارزيابي پايايي و امنيت ،مربوط به
قابليت اطمينان شبکه ميباشند .از ميان  8استاندارد در حال تدوين ،استانداردهاي امنيت بهرهبرداري و برنامهريزي شبکه انتقال
در زمينه پايايي و امنيت شبکه ميباشند که سرفصل مطالب مندرج در اين استانداردها در بخش زير بيان شدهاند.
ليست استانداردهاي تدوين شده

 استانداردهاي برنامهريزي بهرهبرداري


استاندارد هماهنگي پايايي



استاندارد برنامهريزي برونرفتها



استاندارد ارزيابي پايايي و امنيت

ليست استانداردهاي در حال تدوين

 امنيت بهرهبرداري
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الف) تعيين حدود مجاز و اضطراري بارگيري از خطوط (حرارتي ،ولتاژ و پايداري) و ترانسفورماتورها
ب ) تعريف شرايط عادي ،غيرعادي و اضطراري
ج ) تعيين معيار امنيت شبکه و نحوه ارزيابي آن
د ) روشهاي مقابله با شرايط غيرعادي پس از وقوع پيشامدها
هـ ) نحوه تعامل بازار و بهرهبردار جهت اجراي بازار بهنگام
 برنامهريزي شبکه انتقال
الف) تعريف معيار قابليت اطمينان برنامهريزي شبکه و نحوه ارزيابي آن
ب ) نيازمنديهاي مرتبط با حفظ پايداري گذرا در مرحله برنامهريزي شبکه
ج ) تعريف معيارهاي برنامهريزي توان راکتيو و نحوه تعامل آن با برنامهريزي خطوط
شرکتهاي برق منطقهاي نيز به عنوان نهادهاي زيرمجموعه توانير وظيفه خريد و فروش برق و نيز بهرهبرداري تعميرات و
توسعه تأسيسات توليد و انتقال نيروي برق در حوزه عملکردي خويش و شرکتهاي توزيع نيروي برق نيز نقش خريدار برق
براي متقاضيان خرد و همچنين وظيفه بهرهبرداري ،تعميرات و توسعه (پس از تصويب طرح و تأمين مالي شرکت توانير)
تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه عملکردي تعريف شده را دارا ميباشند .از مهمترين وظايف اين شرکتها در اين حوزه،
بازنگري ،اصالح و اجراي دقيق دستورالعملهاي بهرهبرداري ،ايمني ،رويهها و روشهاي اجرايي ميباشد.
 مالحظات پيشنهادي درخصوص تهيه استانداردها و دستورالعملهاي پايايي براي هر ناحيه
در عمل توسعه استانداردهاي واحد قابليت اطمينان به گونهاي که بتوان همه شرکتهاي برق را با هم مقايسه کرد بسيار
دشوار است .تفاوتهاي بسياري بين فرآيند جمعآوري داده و ويژگيهاي شبکه تحت نظارت شرکتهاي برق وجود دارد .به
عالوه ،توسعه معيارهايي در قالب استانداردها يا دستورالعملها بهگونهاي که شرکتهاي برق خود را با عملکرد گذشته خود
مقايسه کنند منطقيتر و عملياتيتر است .از سوي ديگر ،رگوالتورها که موظفند بر عملکرد شبکه از جنبههاي مختلف از جمله
قابليت اطمينان نظارت کنند ،جهت تنظيم استانداردها نياز به درک صحيح از وضعيت شبکه دارند و بدون آن با موانع و انحراف
مواجه خواهند شد.
الگوبرداري يا مقايسه شاخصهاي قابليت اطمينان در ميان شرکتهاي برق دشوار است ،به چند علت:
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 طراحيهاي گوناگون در شبکهها مختلف
 ويژگيهاي بهرهبرداري
 خطمشيهاي نگهداري و تعميرات
 تفاوت در تعريف مفاهيم
 شرايط جغرافيايي مناطق آب و هوايي
 حذف يا اعمال اثر روزهاي با حوادث بحراني

1

توجه به مسائل و فاکتورهاي متعدد هنگام توسعه استانداردها و مقايسه شرکتها با هم ضروري است .در ادامه به بررسي
چند فاکتور مهم در تدوين استانداردهاي قابليت اطمينان توزيع پرداخته خواهد شد .به عالوه ،توجه به اين نکته ضروري است
که عموماً استانداردها تنها به يک سري تعاريف چهارچوبدار محدود ميشوند و مواردي نظير ريسکهاي مالي را مد نظر قرار
نميدهند .حال آنکه دستورالعملهاي اجرايي نيز در کنار آنها جهت ارزيابي و تحليلهاي جامع از عملکرد شبکه الزم است.
وجود استانداردها در کنار دستورالعملهاي اجرايي کامال ميتواند کارآمد باشد .از ميان تمام فاکتورهاي مهم که الزم است در
تهيه استانداردها مد نظر قرار گيرند ،در اينجا به چهار مورد مهمتر اشاره شده است:
 مخزن داده

2

مشارکت شاخصهاي مختلف تداوم سرويس ،دانش وسيعي در خصوص چگونگي بهبود قابليت اطمينان به دست ميدهد.
مطابق تعريف سيستم گزارشگيري  ،CEAکدهاي خاموشي به تفکيک علت عبارتند از:
 نامشخص،
 بابرنامه،
 از دست رفتن تغذيه،
 برخورد درختان،
 صاعقه،
 نقص تجهيزات،
1- Major Events
2- Data Pool
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 شرايط نامساعد جوي،
 شرايط نامساعد محيطي،
 عوامل انساني،
 تداخلهاي خارجي.
هرچند ،برخي شرکتهاي برق چند کد اختصاصي را هم در سيستم مديريت خاموشي خود افزودهاند ،نظير:
 قطع به دليل حفاري،
 برخورد حيوانات،
 خاموشي ناشي از نقص در سمت مشتري.
 خاموشي ناشي از عمليات ساير شرکتهاي خدماترساني نظير تلفن ،آب و . ...
توسعه اين کدها در قالب استانداردهاي جمعآوري داده ضروري است .به عالوه ،پيروي از موارد آن حين ثبت علل رخدادها
و اهتمام در جهت ثبت دقيق آنها در ارزيابيها بسيار حياتي خواهد بود .از سوي ديگر اگر در عمل تعدادي از موارد توسط چند
شرکت صرفنظر شود ،الزم است در هنگام مقايسه شرکتها باهم کامالً شفاف شوند.
 تفاوت تعريف در محاسبه شاخصها
در استاندارد سازي و مقايسه عملکرد شرکتها الزم است به نحوه تعريف هر يک از شاخصها توجه شود .تفاوت در تعاريف
امکان مقايسه بين شرکتها را منتفي ميکند.
 ويژگيهاي سيستم
شامل مالحظاتي از قبيل:
 سيستم شهري /روستايي يا تلفيقي،
 حد مجاز بارگذاري فيدرها،
 توپولوژي شبکه،
 شرايط جوي و محيطي غالب،
 سيستم جمعآوري دادههاي خاموشي
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 -4-5زيرمحور سياستهاي حفاظت از محيط زيست
اين زيرمحور را ميتوان زيرمجموعه زيرمحور استانداردهاي قابليت اطمينان نيز دانست ولي به دليل اهميت موضوع و
متفاوت بودن ماهيت آن با ديگر عناوين مطرح شده در زيرمحور استانداردها ،اين بحث به صورت جداگانه در قالب يک
زيرمحور ارائه شده است.
يکي از مهمترين اصول در توسعه پايدار طرحهاي صنعتي و عمراني کشور ،ظرفيت و پتانسيل پذيرش محيط از نظر دريافت
آالينده ها است .به طوري که مشخص کردن ميزان آلودگي منتشره از صنايع هر منطقه تعيينکننده امکان توسعه طرحهاي
صنعتي در آن منطقه ميباشد .عوامل ديگري چون اولويتبندي فعاليتهاي صنعتي کشور و در نظر گرفتن ميزان آلودگي
منتشره به ازاي محصول توليدي در هر واحد صنعتي با لحاظ نمودن هزينه آلودگي منتشره از صنايع در اين امکان سنجي
موثرند [.]71-73
در صنعت برق همانند ساير صنايع ،با توجه به روند رو به رشد توليد و مصرف انرژي در دو دهه گذشته و سهم عمده
نيروگاههاي حرارتي در توليد ،بايد آلودگيهاي گازي ،آبي و جامد منتشره از نيروگاههاي حرارتي در هر منطقه برآورد گردد .زيرا
با توجه به سهم باالي نيروگاههاي کشور در آلودهسازي هواي محيط و به خطر انداختن سالمت عمومي جامعه ناشي از اثرات
گازهاي ( CO2گرمايش جهاني و تغيير اقليم)( NOx ،تشکيل مه دود فتو شيميايي و سنتز ازن سطحي که موجب اختالل در
سيستم تنفسي انسان ميگردد)( SO2 ،ترکيب اسيدي در منطقه و ايجاد سکته قلبي و مغزي) ،ذرات معلق ( PM10عامل
نارسايي تنفسي و بيماريهاي قلبي) ،بحث شناخت و کاهش آلودگيهاي ناشي از فعاليتهاي صنعت توليد برق در دراز مدت
نقشي حياتي و استراتژيک خواهد داشت [.]71-73
طرح انرژي پاک )CPP( 1هم از نظر چشماندازهاي موجود و هم از نظر تاثيرات ضمني آن بر بخش برق داراي
پيچيدگيهاي فراواني ميباشد .متاسفانه بررسيهاي اوليه بر روي اين طرح نشان ميدهد که طرح انرژي پاک قابليت اطمينان
سيستم قدرت را با ريسکهاي جدي مواجه خواهد نمود.
هدف و آرمان طرح  CPPکاهش در انتشار گاز  CO2به ميزان  30درصد نسبت به مقدار پايهي سال  2005است .وادار
کردن توليدکنندگان توان الکتريکي به اتخاذ اقدامات غيرعملي در يک زمان فشرده و کوتاه به منظور کاهش انتشار آاليندگي،
1-Clean Power Plan
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کفايت سيستم قدرت الکتريکي را در آينده دچار مشکالتي خواهد نمود .زيرا اجراي اين طرح ميتواند براي مثال موجب تغيير
نحوه توزيع توان ميان واحدهاي توليدي موجود شده و بر ظرفيت توليدي نيز اثرگذار باشد.
براي نمونه در مراجع [ ]71-73اشاره شده است که خدمات قابليت اطمينان ضروري )ERS( 1با اجراي طرح  CPPميتواند
تحت تنش قرار گيرد .تغييرات مورد انتظار ايجاد شده در ترکيب توليد و رويههاي انتقال توان نياز به روشهاي ارزيابي قابليت
اطمينان جامعتري به منظور بررسي تغييرات ايجاد شده در توانهاي عبوري و خدمات  ERSخواهد داشت .خدمات ERS

شامل يک سري خدمات کليدي ميباشند که براي حفظ قابليت اطمينان سيستم قدرت مورد نياز ميباشند .اين خدمات شامل
تعادل بار و توليد ،پشتيباني ولتاژ ،پشتيباني فرکانس ميباشند .با اجراي طرح  CPPو اتصال واحدهاي توليد سازگار با اين طرح
نسبت به واحدهاي سنتي ،چالشهاي جديدي در حوزه قابليت اطمينان سيستم ميتواند ايجاد شود.
پيادهسازي قوانين و مقررات جديد در حوزه حمايت از محيط زيست نگراني و چالشهاي را متوجه بحث قابليت اطمينان
سيستم هاي قدرت نموده است .البته وارد کردن شوک بزرگ به سيستم قدرت ناشي از اجراي اين مقررات بسيار بعيد به نظر
ميرسد .اين قوانين تنها منجر به تغيير اندکي در ظرفيت شبکه توليد خواهند شد.
دو نمونه از مهمترين طرحهاي موجود در اين زمينه قانون بين ايالتي آلودگي هوا ،که ميزان انتشار گازهاي  NOxو  SO2را
در نيمه شرقي کشور ايالت متحده محدود ميکند؛ و استانداردهاي جيوه و آاليندههاي هوا ،که نرخ انتشار ملي جيوه و ديگر
آاليندهاي سمي را در هوا محدود ميکند ،ميباشند .بسته به اينکه چگونه اين قوانين و مقررات پيادهسازي شوند و اينکه چگونه
صنعت برق و قانونگذاران ايالتي نسبت به آن واکنش نشان دهند ،بسيار محتمل است که اين مقررات قابليت اطمينان سيستم
قدرت را تحت تاثير خود قرار دهند .اين قوانين و طرحهاي ياد شده ميتوانند بر واحدهاي شبکه توليد ،ظرفيت شبکه و حاشيه
رزرو مورد نياز براي سيستم موثر باشد .به هر حال اين مقررات منجر به افزايش سرمايهگذاري در توسعه تکنولوژيهاي کنترل
آاليندهها خواهد شد [.]71-73
مطالعات متعددي در طي سال هاي اخير به بررسي تاثير مقررات جديد در حوزه حفاظت از محيط زيست بر صنعت برق
پرداختهاند .در اين مطالعات مهمترين عواملي که مورد توجه قرار گرفته است شامل مواردي مانند کنار گذاشتن ژنراتورهاي
زغال سنگي ،تاثير بر قابليت اطمينان سيستم و ميزان سرمايهگذاريهاي جهت کنترل ميزان آلودگيهاي ژنراتورهاي موجود
ميباشد.
1-Emergency Reliability Services
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بطور کلي توسعه صنعت برق با توجه به مسايل حفاظتي محيط زيست همسو با کشورهاي در حال توسعه از اهداف کوتاه
مدت صنعت برق کشور است .طبق بررسيهاي کارشناسي تا  25سال آينده نياز جهاني انرژي حدود  60درصد افزايش مييابد و
منابع انرژيهاي فسيلي تا پايان قرن  21ميالدي به اتمام ميرسد .از اين رو با رويکرد جديدترين فناوريها بايد ايده ،طرح،
برنامه و اجراي کار به گونهاي انجام شود که همواره انرژي برق بصورت مطمئن ،پايدار و هماهنگ با محيط زيست توليد شود.
در اين راستا برنامهريزيهاي کوتاه مدت و بلند مدت در بخشهاي توليد ،نظارت و هماهنگي با کليه واحدهاي مرتبط صنعت
برق و وزارت نفت (در زمينه سوخت نيروگاهها) جهت تامين برق مطمئن و اقتصادي بر عهده معاونت برنامهريزي و توسعه
شرکت توانير نهاده شده است .همچنين اجراي طرحهاي بهينهسازي نيروگاههاي موجود به ويژه افزايش توان توليدي
نيروگاههاي قديمي و مميزي انرژي و فعاليتهاي کاهش هزينههاي توليد ،افزايش ايمني پرسنل و تجهيزات و حفظ و
نگهداري محيط زيست ،با توجه به حجم عظيم سوخت مصرفي اين قبيل نيروگاهها ،از اهداف معاونت هماهنگي توليد شرکت
توانير ميباشد .براي تعامل مثبت و دوسويه با سازمان حفاظت از محيط زيست ،تفاهمنامهاي بين سازمان مزبور و وزارت نيرو
مبادله شده است.
با رشد توسعه مالي در ايران؛ مصرف انرژي افزايش مييابد بنابراين ضمن سرمايهگذاري براي افزايش توسعه مالي در ايران
توصيه ميشود تا اين سرمايهگذاري در جهت بکارگيري از تکنولوژي جديد استفاده از انرژي صورت پذيرد تا هم کشور بتواند
پاسخگوي نياز روزافزون به انرژي باشد و هم آلودگي محيط زيست کنترل گرد.
متاسفانه در کشور ما تاکنون اين موضوع به اندازه الزم مورد توجه قرار نگرفته است .با توجه به بحرانهاي زيست محيطي
موجود در کشور مانند آلودگي هوا ،کمبود منابع آبي و از بين رفتن بسياري فضاي طبيعي در اثر مديريت نادرست ،توجه بيشتر به
اين زيرمحور از ضروريات فعاليتهاي آتي بشمار ميرود .بررسي عوامل موثر در طراحي اين استانداردها ،نهادها ،نيازمنديها و
انواع تکنولوژي و منابع الزم جهت اجرا و پيادهسازي اين استانداردها ميتوانند به عنوان پيشنهادهاي موجود در اين حوزه مطرح
شوند.

 -4-6نتيجهگيري
در اين فصل محور سياستها و مسائل رگوالتوري مرتبط با قابليت اطمينان در حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع الکتريکي
مورد توجه قرار گرفت.جهت بررسي وضعيت کشور در زمينههاي مديريت و تنطيم قابليت اطمينان و ارائه استانداردهاي مربوطه،
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ارتباطات ميان نهادهاي مختلف صنعت برق ايران از منظر قانونگذاري ،تعيين مقررات و نظارت ،سرپرستي و مديريت فني و نيز
اجرايي مورد بررسي قرار گرفت .همانطوري که مشاهده شد ،با توجه به اهميت اين حوزه و تاثير آن بر قابليت اطمينان
شبکههاي قدرت ،انجام فعاليتهاي بيشتر در اين حوزه بايد مورد توجه متخصصين و کارشناسانان قرار گيرد .همچنين وضعيت
کشور در هر يک از زيرمحورهاي مربوطه به صورت گرافيکي در شکل  12-4نشان داده شده است .در اين شکل تعداد
فعاليتهاي تحقيقاتي و پروژه هاي اجرايي مد نظر قرار گرفته است .اين محور تحقيقاتي به دليل ماهيت متفاوت آن نسبت به
محورهاي ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان داراي تعداد فعاليتهاي انجام شده کمتري ميباشد.

سبز :بهترين وضعيت
قرمز بدترين وضعيت
شكل  :12-4وضعيت قابليت اطمينان کشور در هر يک از زيرمحورهاي مسائل رگوالتوري قابليت اطمينان
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نتيجهگيري
با توجه به اهميت و جايگاه مطالعات پايايي شبکههاي قدرت ،بررسي نظاممند فعاليتهاي صورت گرفته در اين حوزه،
شناخت کاستيها و نواقص موجود و ارائه راهکارهايي جهت رفع آنها از اهميت بسيار بااليي برخوردار است .به همين دليل در
اين گزارش فعاليتها و پروژههاي انجام شده در ايران در زمينه مطالعات قابليت اطمينان شبکههاي توليد ،انتقال و توزيع
الکتريکي در هر يک از محورها و زيرمحورهاي مطالعات پايايي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .همچنين مشخص نمودن
وضعيت ايران نسبت به ديگر کشورها در هر يک از محورها و زيرمحورهاي پايايي و تعيين فعاليتهايي مناسب جهت ارتقاء
سطح پايايي کشور از ديگر اهداف اين گزارش مي باشد.
بدين منظور در فصل اول اين گزارش ابتدا فعاليتهاي انجام شده در زمينه مطالعات پايايي در کشورهاي ديگر مورد توجه
قرار گرفت و در ادامه محورها و زيرمحورهاي مطالعاتي پايايي پيشنهادي (ارائه شده در پروژه "تعيين محورهاي مطالعاتي
پايايي شبکههاي قدرت") به طور خالصه معرفي شده است.
در فصل دوم ابتدا به بررسي فعاليتها و پروژههاي انجام شده در ايران در زمينه ارزيابي قابليت اطمينان شبکههاي قدرت
(به عنوان محور اول) و تمامي زيرمحورهاي مربوطه پرداخته شده است و با شناخت نواقص و کاستيهاي موجود ،جايگاه ايران
در هر يک از اين حوزهها تعيين شده و فعاليتهايي جهت بهبود سطح قابليت اطمينان سيستم قدرت در هر يک از زيرمحورها
پيشنهاد شده است.
محور ارزيابي قابليت اطمينان شامل نه زيرمحور ارزيابي قابليت اطمينان در سطح تجهيزات شبکه ،روشها ،مدلها و
شاخصهاي ارزيابي ،منابع توليد پراکنده و انرژيهاي نو ،شبکههاي هوشمند و تکنولوژيهاي نو ،ارزيابي در فضاي رقابتي،
برنامهريزي و بهرهبرداري قابليت اطمينان ،کفايت منابع سوخت ،اطالعات قابليت اطمينان و مطالعات اقتصادي قابليت اطمينان
ميباشد .مهمترين پيشنهادهاي تاثيرگذار بر هر يک از زيرمحورهاي ياد شده جهت افزايش سطح پايايي در هر کدام به صورت
زير ارائه شده است.
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در فصول سوم نيز مشابه فصل اول ،به بررسي فعاليتها و پروژههاي انجام شده در ايران در زمينه بهبود قابليت اطمينان (به
عنوان محور دوم پرداخته شده است و تمامي زيرمحورهاي مربوطه مورد مطالعه قرار گرفته است .همچنين مشابه فصل اول
نواقص و کاستيهاي موجود در هر يک از اين حوزهها نيز مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهايي نيز پيشنهاد گرديده است.
محور بهبود قابليت اطمينان شامل شش زيرمحور مديريت دارايي و فعاليتهاي تعمير و نگهداري ،سيستمهاي کنترل
نظارتي و اتوماسيون ،مديريت سمت مصرف ،آموزش ،برنامههاي اضطراري و نصب تجهيزات مانيتورينگ و حفاظتي ميباشد.
مهمترين پيشنهادهاي تاثيرگذار بر هر يک از زيرمحورهاي ياد شده جهت افزايش سطح پايايي در هر کدام به صورت زير ارائه
شده است.
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در فصل چهارم نيز به بررسي فعاليتها و پروژههاي انجام شده در ايران در زمينه سياستها و مسائل رگوالتوري مرتبط با
قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت (به عنوان محور سوم) پرداخته شده است و تمامي زيرمحورهاي مربوطه مورد مطالعه قرار
گرفته است .همچنين مشابه فصل اول نواقص و کاستيهاي موجود در هر يک از اين حوزهها نيز مورد بررسي قرار گرفته و
راهکارهايي نيز پيشنهاد گرديده است.
محور سياستها و مسائل رگوالتوري قابليت اطمينان شامل سه زيرمحور مديريت و تنظيم قابليت اطمينان ،استانداردها و
سياستهاي حفاظت از محيط زيست ميباشد .مهمترين پيشنهادهاي تاثيرگذار بر هر يک از زيرمحورهاي ياد شده جهت
افزايش سطح پايايي در هر کدام به صورت زير ارائه شده است.
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مقدمه
در عصر کنوني وابستگي مشترکان به انرژی الکتریکي بسیار باالست .انرژی الکتریکي جزء یکي از زیرساختهای حیاتي جوامع
محسوب ميشود و حتي سایر زیرساختهای حیاتي مانند بهداشت و درمان ،حمل و نقل ،مخابرات و شبکه آب رساني نیز به
انرژی الکتریکي وابسته هستند و قطعي برق مي تواند بر عملکرد مناسب آنها تاثیر نامطلوب بگذارد .در سالهای اخیر شرکت-
های فعال در حوزه صنعت برق و تولیدکنندگان تجهیزات شبکههای تولید ،انتقال و توزیع سرمایهگذاریهای قابل توجهي انجام
دادهاند تا بتوانند بطور اقتصادی و با کیفیت مطلوب میزان مصرف مورد نیاز را تامین نمایند .سطح مطلوب و مناسب سرویس-
دهي شبکههای برق به وسیله سطح کیفیت و قابلیت اطمینان انرژی الکتریکي که در اختیار مصرفکنندگان قرار ميگیرد،
اندازهگیری ميگردد [.]3-1
قابلیت اطمینان یکي از موارد مهم در برنامهریزی ،طراحي و بهرهبرداری از سیستمهای قدرت ميباشد .تعریفهای بسیاری
برای بیان قابلیت اطمینان ارائه شده است که یکي از این تعریفها مقبولیت و پذیرش بیشتری یافته است [:]2

"قابلیت اطمینان یک سیستم عبارت است از احتمال عملکرد رضایتبخش آن سیستم تحت شرایط کار مشخص برای
مدت زمان معین"
مفهوم قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت تقریبا تمامي توانایي سیستم در جهت برآورده نمودن نیازهای مصرفکنندگان را
شامل ميگردد .وجود حجم باالی سرمایهگذاری در صنعت برق چه از نظر سختافزاری و تجهیزات فیزیکي و چه از نظر
نرمافزاری و نیروی انساني شاغل ،ایجاب مينماید که به مقوله قابلیت اطمینان بهعنوان یک صنعت پایهای و زیرساختي توجه
خاصي شود .صنعت برق از آنجا که بر رشد و توسعه سایر صنایع موثر است ،از اهمیت بهسزایي برخوردار بوده و از این رو
هرگونه افزایش یا کاهش قابلیت اطمینان در این صنعت بطور مستقیم و غیرمستقیم بر روی کارکرد سایر صنایع ميتواند
تاثیرگذار باشد[.]2-5
لذا با توجه به موارد فوق ،قابلیت اطمینان در صنعت برق از جنبههای مختلفي حائز اهمیت است .از سوی دیگر با آغاز موج
تجدید ساختار و آزادسازی دسترسي به شبکه برق ،اهمیت موارد یاد شده ابعاد وسیعتری یافته و انجام آن نیز تمهیدات
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پیچیده تری به خود گرفته است که بررسي آن و ارائه راهکارهای متناسب ،عرصه جدیدی را برای پژوهش و بررسي در صنعت
برق ایجاد کرده است .در این راستا مطالعات قابلیت اطمینان نقشي اساسي در طرحهای آینده ایفا خواهد نمود [.]10-5
در این گزارش به بررسي حوزههای فعالیت در زمینه مطالعات قابلیت اطمینان پرداخته خواهد شد .از مهمترین اهداف این
گزارش بررسي پیشنیازهای مربوطه و ارائه پیشنهادات و فعالیتهایي جهت بهبود وضعیت کنوني پایایي در هر حوزه در داخل
کشور ميباشد.
بدین منظور در فصل اول ابتدا به معرفي محورهای مطالعاتي پایایي و بررسي فعالیتها و پروژههای انجام شده در ایران در
زمینه مطالعات قابلیت اطمینان شبکههای تولید ،انتقال و توزیع الکتریکي (ارائه شده در مرحله دوم و چهارم پروژه "شناخت
اطالعات و نرمافزارهای مورد نیاز برای الگوی مناسب کارکردی پایایي در شبکه برق ایران" با عنوان "پیشنهاد محورهای
مطالعاتي پایایي و بررسي مطالعات پایایي در ایران" و "مقایسه فعالیتها و پروژههای انجام شده در ایران و دیگر کشورها")
پرداخته شده است و وضعیت ایران در هر یک از حوزههای مربوطه بررسي شده است .در فصل دوم بر اساس نتایج فصل اول و
وضعیت موجود در هر یک از زیرمحورها ،فعالیتهایي جهت بهبود وضعیت کنوني پایایي در هر حوزه پیشنهاد شده و پیش-
نیازهای مربوطه نیز مشخص خواهد شد.
در انتها نیز با توجه به اهمیت و جایگاه زماني فعالیتها ،به اولویتبندی زیرمحورهای مطالعاتي پرداخته شده است.
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 1فصل اول :معرفي محورهای مطالعاتي پایایي و بررسي
فعالیتهای انجامشده
مقدمه
در این فصل ابتدا بهطور خالصه به مرور گزارش "تهیه درخت موضوعات پایایي" پرداخته شده و فعالیتهای صورتگرفته
در این مراکز معرفي ميگردد .در ادامه دستهبندیهای ارائه شده در این پروژه برای هر یک از محورهای مطالعاتي پایایي آورده
شده است .در انتها بررسي وضعیت کشور در هر یک از حوزههای پایایي آورده شده است.

 -1-1بررسی فعالیتهای صورت گرفته در زمینه مطالعات پایایی در دیگر کشورها
بر اساس مطالعات انجام شده که در گزارش مرحله دوم آورده شده است ،تحقیقات صورت گرفته در این زمینه را ميتوان به
صورت زیر دستهبندی نمود:
 معرفي مفاهیم قابلیت اطمینان
 ارائه روشها و مدلهای ارزیابي قابلیت اطمینان شبکههای تولید ،انتقال و توزیع الکتریکي
 مدلسازی قابلیت اطمینان تجهیزات ،مطالعات پیری و تعیین عمر ،تعیین نرخ خرابي تجهیزات
 شبکههای هوشمند و تکنولوژیهای نو ،خودروهای برقي ،ذخیرهسازها ،تجهیزات اندازهگیری هوشمند
 برنامههای مدیریت سمت تقاضا و پاسخگویي بار
 منابع تولید پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر
 مطالعات ریسک و بررسي انواع عدم قطعیتهای موجود ،روشهای کاهش ریسک ،بیمه قابلیت اطمینان
 تعیین ارزش بار از دست رفته ،محاسبه هزینههای خاموشي و تعیین تابع مربوطه
 برنامهریزی قابلیت اطمینان محور در سطوح مختلف شبکه قدرت
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 مسائل مرتبط با بهرهبرداری قابلیت اطمینان محور در سطوح مختلف ،تعیین رزرو گردان بهینه
 کفایت منابع سوخت ،ارتباط متقابل شبکه سوخت رساني با شبکه قدرت
 بررسي قابلیت اطمینان در فضای رقابتي و تجدید ساختار یافته
 قابلیت اطمینان نیروگاههای هستهای
 مدیریت دارایي در شبکههای قدرت ،برنامههای تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان محور ،پیشگیرانه و ...
 اطالعات قابلیت اطمینان ،آنالیز ،دستهبندی خطاها
 پایش قابلیت اطمینان شبکه ،سیستمهای اتوماسیون ،سیستمهای نظارتي ،مدیریت اتفاقات
 تاثیر سیستمهای حفاظتي و مکانیابي آن
 بسترهای مخابراتي
 آموزش نیروی کار
 مدیریت ،تعیین مدلهای عملکردی ،توسعه استانداردهای قابلیت اطمینان
 برنامههای اضطراری و مقابله با طوفان و تغییر شرایط اقلیمي
 تاثیر سیاستهای حفاظت از محیط زیست بر قابلیت اطمینان
 -1-1-1دستهبندی ارائه شده برای محورهای مطالعاتی پایایی
در تحقیق صورتگرفته ،ابتدا فعالیتهای صورت گرفته در سازمانهای معتبر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و براساس
این فعالیتها محورهای مطالعاتي پایایي به صورت شکل  1-1استخراج گردید .البته باید توجه نمود که با توجه به بررسي
موضوعات مطرح شده در این حوزه ،امکان دستهبندی محورهای مطالعاتي به صورت کامال مستقل و جدا از هم وجود ندارد و
ارائه محورهای مطالعاتي پیشنهادی صرفاً جهت نظاممند نمودن مطالعات صورت گرفته در این حوزه بوده است .در ادامه به
معرفي هر یک از این محورها و دستهبندی زیرمحورهای آنها پرداخته شده است.
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شكل  :1-1محورهای مطالعاتی پیشنهادی

 -1-1-1-1محور اول :ارزیابی قابلیت اطمینان
از کار افتادن تجهیزات و سیستمهای قدرت موجب وقوع اختالل در سطوح مختلفي ميشود و ميتواند حتي به عنوان
تهدیدی شدید برای جامعه و محیط زیست تلقي شود .از این رو مصرفکنندگان و به طور کلي مردم جامعه انتظار دارند که
انرژی الکتریکي ،اطمینانبخش و ایمن باشد .بنابراین به عنوان یک پرسش اساسي چنین مطرح است که قابلیت اطمینان این
سیستم در طول عمر کاری آیندهاش چه میزاني است؟ این پرسشي است که بخشهایي از آن را ميتوان با ارزیابي و کمیت
سنجي قابلیت اطمینان پاسخ گفت .ارزیابي کمي و کیفي قابلیت اطمینان در تمامي سطوح تولید ،انتقال و توزیع انرژی
الکتریکي از اهمیت ویژهای برخوردار است[ .]5-10در شکل  2-1موضوعات بررسي شده در محور ارزیابي قابلیت اطمینان
نشان داده شده است.
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شكل  :2-1موضوعات مطرح شده در محور اول

 -1-1-1-2محور دوم :بهبود قابلیت اطمینان
وابستگي شدید کارهای مختلف به انرژی الکتریکي تا حدی است که با قطع برق خسارت بسیار زیادی به مردم تحمیل
مي گردد .همین اتکا به انرژی الکتریکي سطح توقع مردم را در کیفیت انرژی الکتریکي دریافتي باال برده است؛ بطوریکه با بروز
حوادث منجر به قطع انرژی الکتریکي و یا عدم کیفیت مناسب برق دریافتي ،اعتراض شدید آنها را در پي دارد .این عوامل
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همراه با بسیاری از عوامل دیگر سبب شده که شرکتهای برق درصدد افزایش قابلیت اطمینان شبکههای قدرت باشند .از این
رو بهبود قابلیت اطمینان شبکه به عنوان یکي از محورهای اصلي مطالعات پایایي در نظر گرفته شده است [ .]2-1در شکل -1
 3زمینههای تحقیقاتي مطرحشده در محور بهبود قابلیت اطمینان آورده شده است.

شكل  :3-1جمع بندی محور دوم

 -1-1-1-3محور سوم :سیاستها و مسائل رگوالتوری مرتبط با قابلیت اطمینان
این محور به بررسي تاثیر سیاستهای مختلف بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت و مسائل قانونگذاری و مدیریتي مرتبط با
این موضوع مي پردازد .بررسي استانداردهای مختلف موجود در حوزه قابلیت اطمینان شبکه قدرت و معرفي روشهای مختلف
تنظیم پایایي از مهمترین اهداف این محور است .موضوعات تحقیقاتي مطرحشده در این زمینه در شکل  4-1آورده شده است.
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شكل  :4-1خالصه محور سوم

 -1-2بررسی فعالیتهای صورت گرفته در محور ارزیابی قابلیت اطمینان
بر اساس تحقیقات انجام شده ،در این قسمت فعالیتهای انجامشده در کشور شامل تمامي مقاالت ،پایاننامهها ،پروژههای
تحقیقاتي و اجرایي در قالب محور ارزیابي قابلیت اطمینان دستهبندی شده و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .در شکل 5-1
حجم مقاالت ،پایاننامهها و پروژههای انجامشده در مراکز تحقیقاتي و اجرایي فعال در حوزه صنعت برق ایران در زمینه ارزیابي
قابلیت اطمینان نشان داده شده است.

شكل  :5-1تعداد و درصد مقاالت ،پایاننامهها و پروژههای انجام شده در زمینه ارزیابی قابلیت اطمینان

همانطوری که در شکل باال مشاهده ميشود ،در این زمینه فعالیتهای تحقیقاتي بسیاری صورت گرفته است .همچنین روند
زماني فعالیتهای تحقیقاتي انجام شده در این زمینه به تفکیک برای مقاالت و پایاننامهها به ترتیب در شکلهای  6-1و 7-1
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نشان داده شده است .به دلیل در دسترس نبودن زمان اتمام تعدادی از پروژهها ،روند زماني پروژههای انجام شده در این محور
تحقیقاتي رسم نشده است.

شكل  :6-1روند زمانی فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده برای مقاالت

شكل  :7-1روند زمانی فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده برای پایاننامهها

همانطور که مشخص است فعالیتهای زیادی در این حوزه ،در سالهای اخیر انجام شده و دارای روند رو به رشدی بوده
است .همچنین ميتوان مقاالت ،پروژهها و پایاننامههای انجام شده در زمینه ارزیابي قابلیت اطمینان را به دو دسته تولید ،و
انتقال-توزیع تقسیمبندی نمود .در شکل  8-1این دستهبندی نشان داده شده است.
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شكل  :8-1دستهبندی مقاالت ،پروژهها و پایاننامههای انجام شده در زمینه تولید و انتقال-توزیع

همانطوری که در شکل باال نشان داده شده است ،فعالیتهای تحقیقاتي انجامشده در حوزه شبکههای تولید بیشتر از
فعالیتهای انجامشده در حوزه شبکههای توزیع و انتقال الکتریکي است .با توجه به گستردگي شبکههای توزیع و انتقال و
همچنین حجم بیشتر سرمایهها و دارایيهای موجود ،توجه بیشتر به این حوزهها از اهمیت باالیي برخوردار بوده و یکي از
ضرورتهای تحقیقات آتي بشمار ميرود.
ميتوان فعالیتهای انجامشده در زمینه ارزیابي قابلیت اطمینان شبکههای تولید ،انتقال و توزیع الکتریکي را در قالب
زیرمحورهای معرفي شده تفکیک نموده و جایگاه ایران در هر یک از این حوزهها را بررسي نمود .بدین منظور در شکل 9-1
فعالیتهای انجام شده در هر زیر محور نشان داده شده است.
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شكل  :9-1تعداد فعالیتهای انجام شده هر زیر محور

همچنین ميتوان فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفي شده را نیز به دو دسته تولید و انتقال-توزیع تقسیم
کرد که این موضوع در شکلهای  10-1و  11-1نشان داده شده است.

شكل  :10-1فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفی شده در حوزه تولید
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شكل  :11-1فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفی شده در حوزه انتقال-توزیع

با توجه به نمودارهای باال مشاهده ميشود که در هر دو حوزه انتقال-توزیع و تولید توجه بیشتر به زیرمحور اطالعات قابلیت
اطمینان و مطالعات اقتصادی و ارزشگذاری قابلیت اطمینان یکي از ضرورتهای تحقیقات آتي ميباشد .همچنین کیفیت منابع
سوخت باید مورد توجه قرار گیرد.
در شکل  12-1روند زماني فعالیتهای انجامشده در محور ارزیابي قابلیت اطمینان نشان داده شده است .همانطوری که در این
شکل مشاهده ميشود ،مطالعات انجامشده در حوزه ارزیابي قابلیت اطمینان از اوایل سالهای  1370در زیرمحور برنامهریزی و
بهرهبرداری آغاز شده و در اوایل سالهای  1390به اوج خود رسیده است .در این میان ،انجام فعالیتهای بیشتر در حوزه
زیرمحورهای اطالعات ،کفایت منابع سوخت ،شبکههای هوشمند ،تجهیزات شبکه و مطالعات اقتصادی با توجه به حجم نسبتا
اندک فعالیتهای انجام شده در آنها و تاثیر فراوان این موضوعات بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت ،مهمترین زمینههای
تحقیقاتي و اجرایي فعالیتهای آتي به شمار ميرود.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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شكل  :12-1روند زمانی فعالیتهای انجام شده در محور ارزیابی قابلیت اطمینان

بر اساس تحقیقات انجام شده و شکلهای  5-1تا  12-1ميتوان میزان فعالیتهای انجامشده کشور در هر یک از
حوزههای نامبرده را به صورت زیر نشان داد .در شکل  13-1تجربیات و فعالیتهای کشور در هر یک از زیرمحورهای مربوط
به حوزه ارزیابي قابلیت اطمینان به صورت گرافیکي نشان داده شده است .در شکلهای زیر رنگهای سبز و قرمز به ترتیب
نشاندهنده بیشترین و کمترین میزان فعالیت پژوهشي و تحقیقاتي در زیرمحور مربوطه ميباشند.
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سبز :فعالیت زیاد
قرمز :فعالیت کم

شكل  :13-1وضعیت قابلیت اطمینان کشور از نقطه نظر فعالیتهای پژوهشی در هر یک از زیرمحورهای ارزیابی قابلیت
اطمینان

همانطور که مشاهده ميشود ،زیرمحورهای روشها ،مدلها و شاخصهای قابلیت اطمینان دارای وضعیت مناسبي
ميباشند .همچنین توجه زیادی نیز به زیرمحور منابع تولید پراکنده و انرژیهای نو در داخل کشور شده است .زیرمحورهای
ارزیابي قابلیت اطمینان در سطح تجهیزات شبکه ،ارزیابي در فضای رقابتي نیز در وضعیت متوسطي ميباشند .زیرمحورهای
مطالعات اقتصادی و شبکههای هوشمند نیز در وضعیت هشدار قرار دارند .همچنین زیرمحورهای کفایت منابع سوخت و
اطالعات قابلیت اطمینان نیز در وضعیت قرمز ميباشند .البته این تقسیمبندی بر اساس تعداد مقاالت و پایاننامههای انجام
شده در هر زیرمحور در داخل کشور ميباشد .در واقع وضعیت هر یک از زیرمحورها از نظر تحقیقاتي مشخص شده است .از
دیدگاه فعالیتهای اجرایي و عملیاتي اکثر زیرمحورهای باال در وضعیت مناسبي به سر نميبرند و نیازمند توجه بیشتر به حوزه
عملیاتي و اجرایي ميباشد.

 -1-3بررسی فعالیتهای صورتگرفته در محور بهبود قابلیت اطمینان
هدف از انجام مطالعات ارزیابي قابلیت اطمینان ،اصالح و بهینهسازی طرحهای توسعه شبکه و تعیین نقاط ضعف شبکه
موجود در جهت تداوم سرویسدهي به مشترکین ميباشد .در واقع مطالعات انجامشده در بخش قبل الزمه و پیشنیاز توسعه
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اقدامات مورد نیاز جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه قدرت ميباشد .از این رو بهبود قابلیت اطمینان شبکه به عنوان یکي از
محورهای اصلي مطالعات پایایي در نظر گرفته شده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده ،در این قسمت فعالیتهای انجامشده در ایران شامل تمامي مقاالت ،پایاننامهها ،پروژههای
تحقیقاتي و اجرایي در قالب محور بهبود قابلیت اطمینان دستهبندی شده و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .در شکل 14-1
حجم مقاالت ،پایاننامهها و پروژههای انجام شده در مراکز تحقیقاتي و اجرایي فعال در حوزه صنعت برق ایران در زمینه بهبود
قابلیت اطمینان نشان داده شده است.

شكل  :14-1تعداد و درصد مقاالت ،پایاننامهها و پروژههای انجام شده در زمینه بهبود قابلیت اطمینان

همانطوری که در شکل باال مشاهده ميشود ،در این زمینه فعالیتهای تحقیقاتي مناسبي صورت گرفته است .البته حجم
تحقیقات انجام شده در محور ارزیابي قابلیت اطمینان به مراتب بیشتر از این محور بوده است و با توجه به اهمیت و جایگاه
حوزه بهبود قابلیت اطمینان ،این محور نیازمند توجه بیشتری است.
همچنین روند زماني فعالیتهای تحقیقاتي انجام شده در این زمینه به تفکیک برای مقاالت و پایاننامهها به ترتیب در
شکلهای  15-1و  16-1نشان داده شده است .به دلیل در دسترس نبودن زمان اتمام تعدادی از پروژهها ،روند زماني
پروژههای انجام شده رسم نشده است.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
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شكل  :15-1روند زمانی فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده برای مقاالت

شكل  :16-1روند زمانی فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده برای پایاننامهها

همانطوری که در شکلها نشان داده شده است ،فعالیتهای انجام شده در این حوزه دارای روند رو به رشدی بوده است و
عمده فعالیتها نیز در سالهای اخیر انجام شده است .همچنین ميتوان مقاالت ،پروژهها و پایاننامههای انجام شده در زمینه
بهبود قابلیت اطمینان را به دو دسته تولید و انتقال-توزیع تقسیمبندی نمود .در شکل  17-1این دستهبندی نشان داده شده
است.
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آبي :تولید
قرمز :توزیع و انتقال

شكل  :17-1دستهبندی مقاالت ،پروژهها و پایاننامههای انجام شده در زمینه تولید و انتقال-توزیع

ميتوان فعالیتهای انجامشده در زمینه بهبود قابلیت اطمینان شبکههای تولید ،انتقال و توزیع الکتریکي را در قالب
زیرمحورهای معرفي شده تفکیک نموده و جایگاه ایران در هر یک از این حوزهها را بررسي نمود .بدین منظور در شکل 18-1
فعالیتهای انجام شده در هر زیر محور نشان داده شده است .به دلیل متفاوت بودن ماهیت زیرمحور آموزش از سایر
زیرمحورها ،این زیرمحور در نمودار زیر نشان داده نشده است.

شكل  :18-1تعداد فعالیتهای انجام شده هر زیر محور
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همچنین ميتوان فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفي شده را نیز به دو دسته تولید و انتقال-توزیع تقسیم
کرد که این موضوع در شکلهای  19-1و  20-1نشان داده شده است.

شكل  :19-1فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفی شده در حوزه تولید

شكل  :20-1فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفی شده در حوزه انتقال-توزیع

در شکل  21-1روند زماني فعالیتهای انجام شده در محور بهبود قابلیت اطمینان نشان داده شده است .همانطوری که در
این شکل مشاهده ميشود ،مطالعات انجام شده در حوزه بهبود قابلیت اطمینان از سالهای  1367در زیرمحور مدیریت دارایي و
فعالیتهای تعمیر و نگهداری آغاز شده و در اوایل سالهای  1390به اوج خود رسیده است .در این میان ،انجام فعالیتهای
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بیشتر در حوزه آموزش ،برنامههای اضطراری ،برنامههای سمت مصرف و سیستمهای اتوماسیون با توجه به حجم نسبتا اندک
فعالیتهای انجام شده در آنها و تاثیر فراوان این موضوعات بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت ،مهمترین زمینههای تحقیقاتي و
اجرایي فعالیتهای آتي به شمار ميرود.

شكل  :21-1روند زمانی فعالیتهای انجام شده در محور بهبود قابلیت اطمینان

همچنین وضعیت کشور در هر یک از زیرمحورهای مربوط به حوزه بهبود قابلیت اطمینان به صورت گرافیکي در شکل -1
 22نشان داده شده است .همانطوری که مشاهده ميشود ،زیرمحور مدیریت دارایي و فعالیتهای تعمیر و نگهداری دارای
وضعیت مناسب ميباشند .زیرمحورهای مدیریت سمت مصرف و سیستمهای اتوماسیون نیز در وضعیت هشدار ميباشند.
همچنین زیرمحور آموزش و برنامههای اضطراری نیز در وضعیت قرمز ميباشند .از دیدگاه فعالیتهای اجرایي و عملیاتي اکثر
زیرمحورهای باال در وضعیت مناسبي به سر نميبرند و مشابه با محور قبلي نیازمند توجه بیشتری به حوزه عملیاتي و اجرایي
ميباشد.
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سبز :فعالیت زیاد
قرمز :فعالیت کم

شكل  :22-1وضعیت قابلیت اطمینان کشور از نقطه نظر فعالیتهای پژوهشی در هر یک از زیرمحورهای بهبود قابلیت
اطمینان

 -1-4بررسی فعالیتهای صورت گرفته در محور مسائل رگوالتوری
بررسي استانداردهای مختلف موجود در حوزه قابلیت اطمینان شبکه قدرت و معرفي روشهای مختلف تنظیم پایایي از
مهمترین اهداف این محور ميباشد .در این قسمت فعالیتهای انجامشده در ایران شامل تمامي مقاالت ،پایاننامهها ،پروژههای
تحقیقاتي و اجرایي در قالب محور سیاستها و مسائل رگوالتوری مرتبط با قابلیت اطمینان دستهبندی شده و مورد نقد و بررسي
قرار گرفته است .در شکل  23-1حجم مقاالت ،پایاننامهها و پروژههای انجام شده در مراکز تحقیقاتي و اجرایي فعال در حوزه
صنعت برق ایران در این محور نشان داده شده است.

شكل  :23-1تعداد و درصد مقاالت ،پایاننامهها و پروژهها در زمینه مسائل رگوالتوری مرتبط با قابلیت اطمینان
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همانطور که در شکل  23-1مشاهده ميشود ،در این زمینه فعالیتهای تحقیقاتي نسبتا اندکي صورت گرفته است و با
توجه به کاربردی بودن بحث سیاستگذاری و مدیریت قابلیت اطمینان ،تحقیقات و مقاالت چنداني در این زمینه وجود ندارد.
حجم تحقیقات انجامشده در محورهای ارزیابي و بهبود قابلیت اطمینان به مراتب بیشتر از این محور بوده است و با توجه به
اهمیت و جایگاه مسائل رگوالتوری مرتبط با قابلیت اطمینان ،این محور نیازمند توجه بیشتری است.
شکل  24-1تعداد مقاالت چاپ شده و پایان نامهها در زیر محورهای محور سیاستها و مسائل رگوالتوری قابلیت اطمینان
را به نمایش مي گذارد .با توجه به این شکل ،تعداد مقاالت در هر سه زیر محور کم و تقریبا به یک اندازه است .دلیل این
موضوع این است که دو زیرمحور مدیریت قابلیت اطمینان و حفاظت از محیط زیست از موضوعات روز قابلیت اطمینان
ميباشند و تحقیق در این زمینهها دارای روند افزایشي ميباشد .همچنین زیر محور استانداردهای قابلیت اطمینان یک موضوع
تحقیقاتي نیست و فرایندی است که بیشتر از طریق تجربه و درسهای گرفته شده از گذشته کامل ميگردد تا تحقیقات
دانشگاهي.

شكل  :24-1حجم مقاالت و پایان نامههای ارائه شده در زمینه مسائل رگوالتوری قابلیت اطمینان شبكه قدرت

در انتها وضعیت کشور در هر یک از زیرمحورهای مربوط به محور سیاستها و مسائل رگوالتوری به صورت گرافیکي در
شکل  25-1نشان داده شده است.
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سبز :فعالیت زیاد
قرمز :فعالیت کم

شكل  :25-1وضعیت قابلیت اطمینان کشور از نقطه نظر فعالیتهای پژوهشی در هر یک از زیرمحورهای مسائل
رگوالتوری قابلیت اطمینان

همانطوری که مشاهده ميشود ،هر سه زیرمحور مدیریت قابلیت اطمینان ،استانداردها و سیاستهای حفاظت از محیط
زیست در وضعیت قرمز قرار دارند و فعالیتهای چنداني در داخل کشور در این حوزهها صورت نگرفته است.

 -1-5نتیجهگیری
در این فصل ابتدا مهمترین فعالیتها و حوزههای تحقیقاتي در زمینه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت معرفي شد .در ادامه
بر اساس تحقیقات انجام شده ،وضعیت کشور در هر یک از این حوزهها از نظر تعداد فعالیتهای پژوهشي نیز بررسي گردید .در
فصل بعدی بر اساس بررسيهای صورت گرفته در این فصل پیشنهاداتي در قالب پیشنیازها و اقدامات الزم جهت بهبود
وضعیت موجود در هر یک از زیرمحورها ارائه شده است.
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 2فصل دوم :پیشنیازها و فعالیتهای قابل انجام در هر
زیرمحور
مقدمه
در این فصل بر اساس نتایج فصل اول و وضعیت موجود در هر یک از زیرمحورها ،فعالیتهایي جهت بهبود وضعیت کنوني
پایایي در هر حوزه پیشنهاد شده و پیشنیازهای مربوطه نیز مشخص خواهد شد.

 -2-1تعیین پیشنیازها و فعالیتهای قابل انجام
در این بخش برای هر زیرمحور ابتدا پیشنیازهای الزم مشخص شده ،فعالیتهای قابل انجام و اقدامات الزم جهت بهبود
وضعیت کنوني در آن زیرمحور نیز پیشنهاد شده است .این فعالیتها در شکلهای  1-2تا  18-2آورده شده است .البته توجه
شود که برای هر زیرمحور سه دسته اقدامات پیشنهاد گردیده است .دسته اول پیشنیازهای مربوطه جهت انجام فعالیت در آن
زیرمحور را نشان ميدهد .درواقع برای هر زیرمحور نیازمندیهایي مشخص شده که الزم است پیش از هرگونه فعالیت در آن
زیرمحور ،بهمنظور عملکرد صحیح و موثرتر ابتدا این نیازها تامین گردد .دسته دوم فعالیتها و پروژههای مرتبط و قابلانجام در
هر زیرمحور را نشان ميدهد .در واقع فعالیتهای دسته دوم بیشتر بر اساس عنوان زیرمحور پیشنهاد گردیده است و مشخص
کننده فعالیتهایي است که صرف نظر از وضعیت موجود کشور و جایگاه آن حوزه در فعالیتهای صورت گرفته ،برای هر
زیرمحور قابل انجام است .البته با توجه به اینکه بخشي از فعالیتهای پیشنهاد شده در دسته دوم انجام شده و یا در حال انجام
است و همچنین با توجه به بررسي فعالیتهایي صورت گرفته در داخل کشور در هر زیرمحور و شناسایي نواقص و کاستيهای
م وجود در هر یک ،در دسته سوم برای هر یک از زیرمحورهای مطالعاتي ،پیشنهاداتي جهت بهبود روند موجود در آن زیرمحور
ارائه شده است.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :1-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور ارزیابی قابلیت اطمینان در سطح تجهیزات شبكه

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :2-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور روشها ،مدلها و شاخصهای ارزیابی

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :3-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور منابع تولید پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :4-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور شبكههای هوشمند و تكنولوژیهای نو

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :5-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور ارزیابی قابلیت اطمینان در فضای رقابتی

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی

32
ويرايش اول ،مرداد 1395

شكل  :6-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور مطالعات اقتصادی قابلیت اطمینان

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :7-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور مطالعات برنامهریزی و بهرهبرداری قابلیت اطمینان

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :8-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور کفایت منابع سوخت

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :9-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور اطالعات قابلیت اطمینان

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :10-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور مدیریت دارایی و فعالیتهای تعمیر و نگهداری

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :11-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور سیستمهای کنترلی نظارتی و اتوماسیون

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی

38
ويرايش اول ،مرداد 1395

شكل  :12-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور نصب تجهیزات مانیتورینگ و حفاظتی

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :13-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور آموزش

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :14-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور برنامههای اضطراری

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :15-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور برنامههای سمت تقاضا

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :16-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور استانداردهای قابلیت اطمینان

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :17-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور سیاستهای حفاظت از محیط زیست

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :18-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور مدیریت قابلیت اطمینان

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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ادامه شكل  :18-2پیشنیازها ،فعالیتها و اقدامات الزم در زیرمحور مدیریت قابلیت اطمینان

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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 3فصل سوم :جمعبندی و اولویتبندی فعالیتها
مقدمه
در این فصل بر اساس نتایج بدست آمده از فصلهای اول و دوم ،تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مرتبط با قابلیت اطمینان
کشور و بررسي پیشنیازها و فعالیتهای قابل انجام جهت بهبود وضعیت پایایي در هر زیرمحور ،با توجه به اهمیت و جایگاه
زماني فعالیتها ،به اولویتبندی زیرمحورهای مطالعاتي پرداخته شده است.

 -3-1اولویتبندی
همانطور که در فصلهای قبل ذکر گردید ،فعالیتها و اقدامات مرتبط با قابلیت اطمینان شبکههای قدرت را ميتوان در
سه محور اصلي با عناوین ارزیابي پایایي ،بهبود پایایي و سیاستگذاریها و مسائل رگوالتوری مرتبط با پایایي جای داد .البته
این تقسیمبندی صرفا جهت نظاممند نمودن فعالیتها صورت گرفته بوده است و میان اقدامات و فعالیتهای انجام شده در این
سه حوزه اشتراکات و مشابهتهای زیادی نیز وجود دارد.
چرخه مطالعات قابلیت اطمینان در هر سیستم قدرتي را ميتوان به صورت شکل  1-3نشان داد .اولین مرحله تعیین جایگاه
و مشخص نمودن وضعیت سیستم قدرت از نقطه نظر پایایي است .این گونه اقدامات با محور ارزیابي پایایي نشان داده
ميشوند .بعد از تعیین وضعیت موجود ،مرحله دوم طراحي و برنامهریزی اقداماتي به منظور بهبود وضعیت پایایي ميباشد .البته
هر گونه اقدامي جهت بهبود پایایي سیستم نیازمند ارزیابي مجدد و بهروز نمودن استراتژیها و اقدامات طراحي شده قبلي است.
فعالیتها و اقدامات مرتبط با مسائل رگوالتوری قابلیت اطمینان نیز با تعیین دستورالعملها و سیاستگذاریهای صحیح ،موجب
هدفمندترشدن فعالیتهای انجامشده در محورهای ارزیابي و بهبود قابلیت اطمینان و در نهایت هدایت آنها به سمت و سوی
مناسب خواهند شد .البته نتایج حاصله از اقدامات انجام شده در محورهای ارزیابي و بهبود قابلیت اطمینان نیز ميتواند موجب
اصالح سیاستها و دستورالعملهای موجود شده و سبب جهتگیری مناسبتر در فعالیتهای آتي شود.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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شكل  :1-3محورهای پایایی

تعیین استراتژیها و چارچوبهای الزم جهت طراحي و انجام این فعالیتها و اقدامات ،نیازمند تبیین جایگاه مطالعات قابلیت
اطمینان بوده که خود نیازمند ارائه آموزشهای الزم و کسب دانش حداقلي موردنیاز در این حوزه ميباشد .همچنین با توجه به
اهمیت و نقش پرسنل در بهبود قابلیت اطمینان شبکه قدرت و بازیابي انرژی الکتریکي و سهم پایین مقاالت ارائهشده در این
حوزه ،تحقیقات و فعالیتهای بیشتری در حوزه آموزش جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه قدرت پیشنهاد ميگردد .با توجه به
اهمیت کنترل خاموشيها ،هر روزه شاهد گسترش تجهیزات جدید در این زمینه در شبکههای قدرت هستیم .آشنایي با این
تجهیزات ،تهیه آنها و ارائه آموزش الزم برای استفاده از این تجهیزات ميتواند باعث بهبود قابلیت اطمینان گردد.
مهمترین وظیفه صنعت برق هر کشور تامین انرژی الکتریکي مشترکین به صورت مقرون به صرفه و با قابلیت اطمینان
مناسب ميباشد .این امر میسر نخواهد شد مگر با داشتن یک مدیریت صحیح بر امکانات و تجهیزات شبکه قدرت که خود
مستلزم داشتن اطالعات و دادههای کافي از این سیستم است .همچنین جهت انجام هرگونه فعالیتي در زمینه مطالعات پایایي،
داشتن اطالعات کافي از شبکه مورد مطالعه ،آرایش ،تجهیزات و مصرفکنندگان متصل به آن و  ...الزم و ضروری است.
بنابراین عالوه بر امکانات سختافزاری و نرمافزاری جهت انجام مطالعات قابلیت اطمینان ،یکي از اساسيترین بخشهای الزم

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی
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و ضروری ،وجود بانکهای اطالعاتي مناسب از شبکه مورد مطالعه ميباشد .وجود اطالعات کافي از عملکرد ،نوع و تعداد
تجهیزات هر شبکه ميتواند در تصمیمگیری مدیران و بهرهبرداران شبکه بسیار مفید باشد.
بنابراین ،همانطور که در شکل  2-3نیز مشاهده ميشود ،فعالیتهای پایهای که به عنوان مرحله اول و مهمترین گام در
انجام مطالعات پایایي در نظر گرفته شدهاند شامل دو زیرمحور آموزش جهت تبیین مفاهیم و جایگاه مطالعات قابلیت اطمینان و
زیرمحور اطالعات قابلیت اطمینان جهت تهیه بانکهای اطالعاتي الزم ميباشد.
همچنین یکي دیگر از مهمترین موضوعات مطرح در حوزه قابلیت اطمینان ،مباحث مربوط به مدیریت و هماهنگي قابلیت
اطمینان و تعیین مدلهای عملکردی برای آن ميباشد .در هر سیستم قدرت جهت انجام مطالعات قابلیت اطمینان ،باید یک
واحد هماهنگي ،نظارت و مدیریتي وجود داشته باشد که بر عملکرد سایر بخشهای شبکه نظارت کرده و مسئولیت انتشار کلیه
گزارشها و اطالعات الزم جهت استفاده مشترکین و بهرهبرداران مختلف شبکه را برعهده داشته باشد .این کمیته به عنوان
مرکز و قلب تشکیالت عمل کرده و سایر بخشهای سیستم هر یک به نوعي با این مرکز در ارتباط ميباشند .یکي از مطالعات
ضروری و اساسي که به عنوان پیش نیاز در نظر گرفته شده است ،تعیین مدلهای عملکردی ،شناسایي نهادهای حاکم بر
صنعت برق ،تعیین وظایف ،مسئولیتها و ارتباطات آنها ميباشد .مسلماً شناخت دقیق نهادهای فعال در صنعت و حوزههای
اثربخشي آنها ،رهنمودهای بسیار مناسبي در شناخت و تعیین مدل عملکردی قابلیت اطمینان شبکه قدرت ارائه خواهد داد .بدین
منظور ،ارائه مدل های عملکردی جهت مدیریت و هماهنگي قابلیت اطمینان شبکه قدرت و تعیین وظایف هر یک از نهادها در
این حوزه به عنوان مرحله دوم در امر اولویتبندی در نظر گرفته شده است.
بعد از تهیه بانکهای اطالعاتي الزم و تعیین الگوهای هماهنگي قابلیت اطمینان ،در مرحله بعدی انجام ارزیابيهای قابلیت
اطمینان محور جهت تعیین وضعیت کنوني پایایي سیستم به منظور طراحي اقدامات بعدی مورد نیاز است .همچنین تعیین
وضعیت تجهیزات سیستم از نقطه نظر پایایي و ارائه مدلهای قابلیت اطمیناني از آنها ،یکي از مهمترین فعالیتهایي است که
جهت انجام هر گونه اقدامي در زمینه ارزیابي و بهبود پایایي سیستم ،الزم و ضروری است .در واقع اطالعات حاصل از مرحله
ارزیابي قابلیت اطمینان تجهیزات به عنوان ورودی در بسیاری از مراحل بعدی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
عالوه بر آن به عنوان گام دوم در تعیین وضعیت پایایي موجود ،ارزیابي قابلیت اطمینان در سطح شبکه و شناسایي کاستيها
و نقاط ضعف آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .همچنین ارزیابي قابلیت اطمینان طرحهای توسعه و بهرهبرداری شبکه تولید،
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انتقال و توزیع الکتریکي و در واقع انجام مطالعات ارزیابي قابلیت اطمینان محور در افق برنامهریزی و بهرهبرداری از دیگر
فعالیتهایي است که به عنوان شناخت وضعیت موجود در این مرحله انجام ميگردد.
از طرفي جهت ارزیابي صحیح وضعیت پایایي سیستم قدرت ،بررسي دقیق وضعیت منابع آب و سوخت و بررسي کفایت آنها
از ضروریات و نیازمندیهای ابتدایي بهشمار ميرود .بنابراین با درک عمیق از آسیبپذیری قابلیت اطمینان شبکه قدرت به
دلیل کاهش منابع آب و سوخت و وابستگي به گاز طبیعي و احتمال وقوع رویدادهای زیانبار ،عدم قطعیت موجود در تامین این
منابع نیز باید در برنامهریزی آتي شبکه گنجانده شوند .چالش پیشروی ،شناسایي اثرات این تغییرات بر قابلیت اطمینان شبکه
قدرت ميباشد .بنابراین الزم است که طرحهایي برای کاهش اثرات و یا سازگاری با این تغییرات انجام شود شود .همچنین
مساله تامین سوخت مورد نیاز برای واحدهای هستهای نیز با توجه به وضعیت سیاسي و دانش فني ایران در این زمینه باید در
مطالعات آینده سیستمهای قدرت مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین در مرحله سوم انجام فعالیتهای مربوط به ارزیابي قابلیت اطمینان در سطح تجهیزات شبکه ،ارزیابي قابلیت
اطمینان در سطح سیستم ،ارزیابي در افق برنامهریزی و بهرهبرداری و شناخت و بررسي کفایت منابع آب و سوخت پیشنهاد مي-
گردد.
بعد از انجام ارزیابيهای قابلیت اطمیناني و سنجش وضعیت فعلي پایایي در مرحله بعدی تعیین دستورالعملهایي به منظور
هدفمند نمودن فعالیتهای آتي در نظر گرفته شده است .با توجه به اینکه ارائه و تدوین استانداردهای پایایي بدون اطالع از
وضعیت فعلي سیستم چندان مطلوب به نظر نميرسد ،این فرایند بعد از مرحله انجام ارزیابيهای قابلیت اطمینان محور آورده
شده است .البته تدوین رویهها و دستورالعملها همانطور که در شکل  1-3نیز نشان داده شده است ميتواند با ارائه طرحهای
توسعه و بهرهبرداری مناسبتتر بر مرحله ارزیابي قابلیت اطمینان اثرگذار باشد.
همچنین با توجه به اینکه هر گونه اقدام و فعالیتي در زمینه بهبود پایایي نیازمند سرمایهگذاری و صرف هزینه ميباشد،
آگاهي از نقش و جایگاه انرژی الکتریکي در فعالیتهای جاری مصرفکنندگان و بررسي اینکه عدم وجود انرژی برق چه آثار و
هزینههای اقتصادی را به دنبال دارد ،یکي از مهمترین فعالیتهایي است که هم در تدوین استانداردها و هم در مراحل بعدی
اثرگذار ميباشد .بنابراین با توجه به جایگاه مطالعات هزینه خاموشي مشترکین در فرایندهای برنامهریزی و بهرهبرداری قابلیت
اطمینان محور سیستمهای قدرت و همچنین مباحث مدیریتي و تنظیم قابلیت اطمینان ،توجه بیشتر به این زمینه یکي از
نیازهای موجود در این حوزه ميباشد.
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از طرفي پیادهسازی سیستمهای مانیتورینگ و حفاظتي جهت سنجش میزان اثربخشي فعالیتهای صورت گرفته جهت
بهبود وضعیت پایایي و همچنین شناسایي نقاط ضعف سیستم جهت طراحي این اقدامات و رفع حداقلي آنها ،در این مرحله
پیشنهاد شده است.
از این رو ،انجام مطالعات اقتصادی قابلیت اطمینان ،تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعملهای قابلیت اطمیناني و
پیادهسازی سیستمهای مانیتورینگ و حفاظتي به عنوان مرحله چهارم پیشنهاد شده است.
از دیگر بخشهایي که در بر قابلیت اطمینان سیستم بسیار اثرگذار است و در کنار مواردی چون تجهیزات سیستم قدرت،
ساختار شبکه و منابع در ارزیابيهای قابلیت اطمینان محور از جایگاه ویژهای برخوردار است ،الگوی مصرف است .از این رو
یکي از اثربخشترین اقداماتي که ميتوان جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکههای قدرت مورد توجه قرار داد ،پیادهسازی
برنامههای سمت مصرف و تغییر الگوی مصرف مشترکین ميباشد .با توجه به اهمیت و نقش مباحث مدیریت مصرف در
برنامههای توسعه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ،به منظور حفظ و ارتقای مباحث مدیریت مصرف الزم است جایگاه
مناسبي همراه با ارتباطات موثر و کارا برای این بخش تعریف شود تا با ساماندهي فعالیتهای مربوطه بتوان از اتالف منابع
جلوگیری کرد و روند رشد و توسعه کشور را تسریع بخشید .بنابراین باید اقدامات مرتبط با مدیریت سمت مصرف را در
برنامهریزیها و برنامههای استراتژیک مد نظر قرار داد و بخشي از بودجه توسعه ظرفیتهای تولید ،انتقال و توزیع را به
بهینهسازی و کاهش مصرف اختصاص داد .با توجه به اینکه پیادهسازی بسیاری از برنامههای سمت مصرف و مدیریت بار
نیازمند زیرساختهای اندازهگیری و مانیتورینگ ميباشد ،اقدامات مربوط به فعالیتهای این زیرمحور در مرحله پنجم و بعد از
مرحله مربوط به پیادهسازی سیستمهای مانیتورینگ قرار گرفته است.
در گام بعدی به عنوان یکي از اصليترین فعالیتها در زمینه بهبود پایایي سیستمهای قدرت ،انجام فعالیتهای مرتبط با
مدیریت دارایيها شامل مجموعهای از فعالیتهای مرتبط با شناخت دارایيهای مورد نیاز ،تهیه وتدارک آنها ،پشتیباني و
نگهداری و از رده خارج کردن یا نو کردن آنها بصورت موثر و بهینه در جهت برآورده کردن نیازمندیهای مربوطه مد نظر قرار
گرفته است.
از طرفي با توجه به نقش سیستمهای کنترلي و نظارتي  SCADAو اتوماسیون در بهبود وضعیت پایایي شبکه در بخش-
های تولید ،انتقال و بخصوص توزیع و همچنین به منظور استفاده بهتر از دارایيها و اثربخشي بیشتر فعالیتهای صورت گرفته

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران
فاز  :4تدوين برنامه اقدامات و سیاستها – بررسي اقدامات الزم و اولويتبندی

51
ويرايش اول ،مرداد 1395

در زیرمحور مدیریت دارایي ،انجام اقدامات مربوط به این زیرمحور در کنار فعالیتهای مدیریت دارایي در مرحله ششم پیشنهاد
شده است.
از مهمترین مسائلي که آینده سیستمهای قدرت را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد ،مسائل مربوط به کاهش سوختهای
فسیلي ،گسترش نفوذ منابع تولید پراکنده و افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود .با قبول واقعیت توسعه تولیدات
پراکنده به عنوان ساختار جدید صنعت برق ،متخصصین با انبوه مسائل جدیدی روبرو ميشوند که ناشي از فناوریهای جدید در
بخش تولید ،انتقال و توزیع ميباشد .بالطبع این تغییر تاثیر زیادی را بر مسائل حفاظتي و بهرهبرداری از شبکه خواهد داشت .با
توجه به مطالب بیان شده ،بررسي دقیقتر تولیدات پراکنده ،تاثیر آنها بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت و مسائل مرتبط با آنها از
اهمیت بسیاری برخوردار است.
همچنین با گسترش و توسعه نفوذ انرژیهای تجدیدپذیر و منابع تولید پراکنده که دارای عدم قطعیتهای باالتری هستند و
با توجه به تعدد این منابع ،پیادهسازی و ایجاد قابلیت کنترلي متمرکز برای آنها امکانپذیر نخواهد بود؛ این امر ميتواند آسیب-
پذیری شبکه را افزایش داده و سیستم را در معرض خطرات بالقوهای قرار دهد.
همچنین تغییر شرایط آب و هوایي در دهههای اخیر و وقوع طوفانهای سهمگین در بسیاری از کشورهای دنیا ،بررسي
چالشهای پیش روی مالکان و بهرهبرداران شبکه قدرت در مواجه با چنین حوادثي و مسائل اقتصادی مرتبط با خرابي و
قطعيهای ایجاد شده را تشدید نموده است .از این رو ،برنامهریزی اقدامات مورد نیاز مانند آمادگي ،بهبود و طراحي برنامههای
اضطراری در مواجه با این پدیدهها را الزامي ميباشد.
بنابراین در مرحله هفتم اقدامات مرتبط با زیرمحورهای منابع تولید پراکنده و طراحي برنامههای اضطراری مورد توجه قرار
گرفته است.
همچنین صنعت برق در دنیا در یکي دو دهه گذشته دستخوش تغییرات اساسي گردیده است که این تغییرات تحت عناوین
مختلفي چون مقرراتزدایي ،1بازنگری در قوانین 2و یا تجدید ساختار 3بیان ميگردند .با بهوجودآمدن پدیدهای به نام بازار
رقابتي برق ،روابط اقتصادی نقش مهمي را در این صنعت ایفا خواهند نمود .خرید و فروش انرژی الکتریکي مانند یک کاال و
امکان رقابت در زمینه تولید و فروش برق ،شرایط پیچیدهای را بر این صنعت بوجود خواهد آورد که این امر سبب خواهد شد تا
1- Deregulation
2- Reregulation
3- Restructuring
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مهندسین قدرت با سیستمهای اقتصادی نیز درگیر شوند .با توجه به اینکه وقوع تجدیدساختار و شکلگیری بازارهای رقابتي
ميتواند بر فرایندها و رویههای موجود و فعالیتهای ذکر شده در مراحل قبلي اثرگذار باشد ،و حتي فرایندهای جدیدی را ارائه
نماید ،انجام فعالیتهای تحقیقاتي به منظور بررسي اثرات وقوع تجدیدساختار در مرحله هشتم مورد توجه قرار گرفته است .با
توجه به اینکه در سیستمها و شبکههای قدرت تجدیدساختار نیافته نیز فعالیتهای ذکر شده در مراحل قبلي قابل انجام است،
قرار گرفتن این زیرمحور در مرحله هشتم توجیهپذیر ميباشد.
همچنین با توجه به تغییر ماهیت شبکههای قدرت در آیندهای نه چندان دور و افزایش استفاده از فناوریهای نو مانند انواع
ذخیرهسازهای انرژی و خودروهای برقي ،توجه بیشتر به این حوزه نیز یکي از ضروریات مطالعات آینده خواهد بود .بهطور قطع
تکنولوژیها و برنامههای زیادی در پیشبرد شبکههای برق بهسمت هوشمندتر شدن نقش خواهند داشت که شامل
اندازهگیرهای دیجیتالي پیشرفته ،اتوماسیون سیستمهای توزیع ،سیستمهای کارآمد انتقال داده و منابع انرژی پراکنده خواهند
بود .در حال حاضر ،پروژههای زیادی در زمینههای مرتبط در حال انجام است که اهمیت این بحث را در ساختار مدیریتي و
تصمیمگیری تایید ميکند.
البته با توجه به اینکه پیادهسازی شبکههای هوشمند تنها در صورتي قابل توجیه است که بسترهای تکنولوژیکي الزم برای
توسعه با هزینههای مقرون به صرفه در اختیار باشد و همچنین تمامي بازیگران از جمله مصرفکنندگان و نهادهای قانونگذار و
مجری به درک درستي از آن برسند ،این زیرمحور به عنوان یکي از اقدامات پیشنهادی در کنار فعالیتهای مربوط به زیرمحور
تجدیدساختار در مرحله هشتم در امر اولویتبندی پایایي در نظر گرفته شده است.
عالوه بر آن ،یکي از مهمترین اولویتهای تحقیقاتي سازمانهای فعال در حوزه قابلیت اطمینان شبکههای قدرت،
سیاستگذاری در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای و افزایش استفاده از انرژیهای پاک و بررسي قانونگذاری در این
زمینه و تاثیر سیاستهای حفاظت از محیط زیست بر قابلیت اطمینان شبکههای برق ميباشد.
از این رو ،بررسي و ارزیابي تاثیر دستورالعملها و سیاستهای در حال گسترش حفاظت از محیط زیست بر قابلیت اطمینان
شبکه و همگام شدن با این سیاستها به عنوان فعالیت نهایي در مرحله نهم قرار داده شده است.
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شكل  :2-3اولویتبندی مطالعات پایایی
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مقدمه
در مراحل اول تا چهارم تدوین نقشهراه توسعه پایایی در شبکه برق ایران پس از انجام مطالعات اولیه در زمینه ساختار،
قوانین و درخت موضوعات پایایی به تدوین چشمانداز و اولویتبندی موضوعات پرداخته شد و بر اساس اولویتهای توسعه،
چالشهای مختلف شناسایی گردید و اقدامات الزم جهت رفع هر یک از چالشها پیشنهاد گردید .لذا در مرحله پنجم،
پروژههایی با هدف توسعه پایایی در شبکه برق ایران تعریف شده است و هزینه و زمان موردنیاز برای این پروژهها مشخص
گردیده است .در نهایت نقشهراه الزم برای انجام این مهم تهیه شده است.
در فصل اول این گزارش ادبیات برنامه عملیاتی معرفی میگردد .سپس در فصل دوم به معرفی و مرور محورهای مطالعاتی
پایایی و بررسی فعالیتها و پروژههای انجام شده در ایران در زمینه مطالعات قابلیت اطمینان شبکههای تولید ،انتقال و توزیع
الکتریکی پرداخته شده و وضعیت ایران در هر یک از حوزههای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل سوم نیز بر
اساس نتایج فصل دوم و اولویتهای تعیینشده زیرمحورهای پایایی در مرحله چهارم پروژه ،پروژهایی جهت بهبود وضعیت
كنونی پایایی و نیل به چشمانداز در هر زیرمحور پیشنهاد شده است و درنهایت نقشهراه توسعه پایایی به همراه شناسنامه
اقدامات ارائه شده است.
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فصل اول :ادبیات برنامه عملیاتی
مقدمه
یکی از مهمترین عوامل موفقیت و پیشتازی كشورهای توسعه یافته ،توجه به دانش و مهارت های مدیریت به عنوان یکی از
ضروریات توسعه و رشد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .در این میان آنچه به عنوان اصلی ترین كاركرد مدیریت در هر
كشور مورد نظر میباشد ،برنامهریزی و تالش برای اجرا و نیل به اهداف از پیش تعیین شده در آن است .تحوالت چند دهه
گذشته همراه با وقوع نیازهای جدید در این سالها مدیران را با آنچنان دشواری هایی مواجه ساخته كه كوچکترین غفلت آنها
نسبت به مسائل ،پیامدهای غیرقابل جبرانی را بدنبال خواهد داشت .مشاهده فناوریهای امیدبخش كه علی رغم داشتن
راهبردها و سیاستهای سنجیده ،به دلیل بی توجهی به فرایند اجرا ،موقعیت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت
كنار رفته اند ،موید این نکته مهم می باشد .لذا توجه به برنامهریزی عملیاتی از آنچنان اهمیتی برخوردار است كه تنها با تکیه بر
تدوین راهبردها و اتخاذ سیاستها نمی توان توسعه فناوری را محقق نمود .از این رو در دهه های اخیر توجه سیاست گذاران و
صاحبنظران به شناسایی و بهرهبرداری هرچه بیشتر و بهتر از الگوها و ابزارهای نوین برنامهریزی عملیاتی جلب شده است.
اقدامات الزم برای پیادهسازی و تحقق جهتگیریهای كالن و پشتیبان سؤاالتی هستند كه معموالً در آخرین مرحله تدوین
اسناد ملی توسعه مطرح میشوند .چه ساز و كارها ،اجزاء ،سازمانها ،افراد (به طوركلی چه الزاماتی) نیاز است و نقش هر كدام به
طور خاص در فرایند توسعه فناوری چیست؟ رابطه بین عوامل موثر بر تحقق جهتگیریهای باالدستی چگونه است و تنظیم و
تعامل بین آنها چگونه برقرار میشود؟
مباحث تدوین و پیادهسازی جهتگیریهای كالن و پشتیبان ،در حوزه "مدیریت راهبردی "1مطرح میباشند .در مدیریت
راهبردی نه تنها به ركن برنامهریزی و تدوین اقدامات و فعالیتها كه اولین و شاید مهمترین گام باشد ،پرداخته میشود بلکه
سایر اركان مدیریت از جمله سازماندهی ،تأمین منابع ،نظارت و كنترل فعالیتها و ارزیابی تحقق استراتژیها را نیز در برمیگیرد
و این فرآیند به طور دائمیو پویا تکرار میشود تا سیستم به اهداف مورد نظر دست یابد .مباحث تدوین و پیادهسازی
1- Strategic management
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جهتگیریهای كالن و پشتیبان ،در حوزه "مدیریت راهبردی" مطرح میباشند .در مدیریت راهبردی نه تنها به ركن
برنامهریزی و تدوین راهبرد كه اولین و شاید مهمترین گام باشد ،پرداخته میشود بلکه سایر اركان مدیریت از جمله سازماندهی،
تأمین منابع ،نظارت و كنترل فعالیتها و ارزیابی تحقق استراتژیها را نیز در برمیگیرد و این فرآیند به طور دائمیو پویا تکرار
میشود تا سیستم به اهداف مورد نظر دست یابد.
پیش از ارائه روش پیشنهادی برای تدوین برنامه عملیاتی بر مبنای اركان جهت ساز و جهتگیریهای پشتیبان ،الزم است
مروری بر ادبیات مرتبط با روشهای موجود در ادبیات برای برنامه عملیاتی داشت .بر مبنای مفاهیم و گامهای معرفی شده در
این رویکردها روش پیشنهادی برای تدوین برنامه عملیاتی همراستا با جهتگیریهای باالدستی معرفی میگردد.

 -1-1مرور ادبیات روشهای تدوین برنامه عملیاتی
در قالب مرور ادبیات ،دو روش استفاده شده برای برنامه عملیاتی معرفی میگردد :روش اول رویکرد چارچوب منطقی است
و روش دوم رویکرد تدوین برنامه عملیاتی استفاده شده در سند توسعه فناوری پیل سوختی ایران .در زیر به تشریح این رویکرد
پرداخته شده است.
 -1-1-1رویكرد چارچوب منطقی
رویکرد چارچوب منطقی 1ابزاری است برای برنامهریزی هدفمند پروژه ها .بسته به نیاز تحلیل گر ،این ابزار میتواند با
اهداف مختلف تحلیل ،برآورد ،و ارزیابی پروژهها در برنامهریزی عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد .استفاده از این رویکرد منجر
بهبود كیفیت اجرای پروژهها و درنتیجه آن دستیابی به امکان پذیری ،2مرتبط بودن ،3و پایداری 4میشود .در رویکرد چارچوب
منطقی ،صاحبان پروژه 5نقش اصلی را در اجرای پروژههای تعریف شده برعهده دارند .درنتیجه ،اجرای موفق این پروژهها
وابسته به رسیدن به فهم مشتركی از از این چارچوب در میان ذینفعان مختلف است.

)1- Logical Framework Approach (LFA
2- Feasibility
3- Relevancy
4- Sustainability
5- Project Owners
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از رویکرد چارچوب منطقی به منظور تسهیل طراحی و اجرای پروژههای توسعه ،انتخاب و تنظیم اولویت در میان پروژه ها،
و پیگیری و ارزیابی این پروژهها استفاده میشود .از دریچه تعاریف ،رویکرد چارچوب منطقی ابزاری است برای تحلیل منطقی و
تفکر ساختاریافته در برنامهریزی پروژه .این رویکرد به ایجاد ساختاری واحد برای تعامل و دركی مشترک میان گروههای
مختلف ذینفعان پروژه كمک میكند .این رویکرد همچنین رویکردی هدف محور است ،به این معنی كه محوریت فرایند
برنامهریزی تحلیل مشکل است .تحلیل مشکل به تعریف اهداف منجر شده و اهداف تعیین شده ،زمینه را برای انتخاب
فعالیتهای مرتبط آماده میكند .بر این اساس ،یک ایده پایه در این رویکرد است كه نباید در ابتدا در مورد این كه چه كسی
چه كاری را انجام دهد صحبت كرد ،بلکه در آغاز باید پیرامون مشکالتی كه نیاز به برخورد دارند و نیز اهدافی كه باید تامین
گردد تحقیق شود.
تحلیل منطقی و نظام یافته عناصر اصلی طرح و هدایت نتایج آن ،بهبود برنامهریزی از طریق تعیین پیوند میان عناصر طرح
و عوامل خارجی ،فراهم آوردن چارچوبی برای پایش منظم آثار و نتایج طرح ،تسهیل انتقال اطالعات میان مجریان ،متولیان،
راهبران و ناظران طرح ،اطمینان از تداوم رویکرد عملیات اجرایی طرح پس از جابهجایی مدیران و مهرههای كلیدی طرح و
سه ولت تبادل اطالعات میان طراحان ،مجریان و دولتمردان از جمله مزایای برجسته رویکرد برای بهبود كیفیت طرح میباشد
كه در این قسمت تشریح میگردد.
 -1-1-1-1گامهای رویكرد چارچوب منطقی

رویکرد چارچوب منطقی به جنبههای كلیدی یک وضعیت پیچیده موجود می پردازد .جامع بودن كار برنامهریزی بر مبنای
این رویکرد با موارد ذیل تعیین میشود:
 مقدار اطالعات در دسترس
 پیچیدگی مشکالت در دست اقدام
 تعداد شركتكنندگان و تواناییهای آنها
نقطه حركت رویکرد چارچوب منطقی باید ورقهای مشتمل بر شرح مشکالت موجود در منطقه پروژه باشد .به طور مثال یک
مطالعه قبلی تسهیل كننده یا اطالعات طبقهبندی شده مخصوص برای این مقصود چنین اطالعاتی باید پیش از اجرای رویکرد
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چارچوب منطقی در اختیار قرار گرفته باشد .اطالعات مربوط به عالیق هر یک از گروههای درگیر در پروژه ،نیازهای آنان،
موقعیت اجتماعی  -فرهنگی و غیره نیز باید در دسترس باشد.
مراحل اجرای رویکرد چارچوب منطقی در شکل زیر خالصه شده و در ادامه به تفصیل شرح داده خواهند شد.

شكل  :1-0گامهای اصلی رویكرد چارچوب منطقی

الف) گام اول :تحلیل مشاركت
به عنوان نخستین گام ،سیمای جامعی از گروهها ،افراد و مؤسسات ذینفع شركت كننده در پروژه باید تهیه شود .سازمانها،
مسئوالن سطوح مختلف ،و گروههای ذینفع ،انگیزهها و منافع گوناگون دارند بنابراین تحلیل منافع و انتظارات كلیه
شركتكنندگان هم در اوایل فرآیند برنامهریزی و هم در مراحل استقرار پروژه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
یک الزام اساسی در همه پروژههای توسعهای آن است كه اهداف عینی بازتاب نیازهای جامعه و گروههای ذینفع باشند و نه
فقط نیازهای درونی مؤسسات .بر این اساس ،الزم است لیستی از كلیه گروههایی كه دیدگاههای آنها برای درک مشکل مزبور
الزم است ،و همچنین كلیه گروههایی كه در منطقه به طور مثبت یا منفی ،مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر پروژه توسعه قرار
میگیرند ،تهیه شود.
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جهت یک تحلیل اساسی باید كارگاه هایی متشکل از ذینفعان این حوزه تشکیل داد .در این كارگاه ها ،باید كاری كرد كه
افراد شركتكننده در كارگاه به شکل نماینده گروههای مختلف طی جلسات كارگاه حاضر شوند .شناسایی همه طرفهای دخیل
(درگیر) در این كار ضروری است .جهت شناسایی الزم است تا:
 .1نام همه اشخاص  ،گروهها و مؤسسات اثرپذیر از محیط مشکل نوشته شود.
 .2گروهها  ،اشخاص  ،سازمانها و مقامات ذینفع ردهبندی شوند.
 .3درباره منافع و دیدگاهها و اولویتبخشی به آنان هنگام تحلیل مشکل بحث صورت بگیرد.
نگاهی به بعضی گروهها
بر پایه اطالعات موجود و بینش و تجربه اشخاص شركتكننده در كارگاه ،میتوان تحلیل مفصلتری برای انتخاب
گروههای شناسایی شده انجام داد .شركتكنندگان در كارگاه آموزشی باید درباره ضوابط مورد استفاده در این تحلیل تصمیم
بگیرند .پس از تعیین ضوابط ،خصوصیات عمده هر یک از گروهها باید طبق آن ضوابط شناسایی شود .در صورتی كه وجود
اختالف عقیده بین شركتكنندگان پیشبرد كار را دشوار میكند ،باید با استفاده از "نشانههای ترافیک" بحثها را قطع كرد .این
نشانهها جهت گردآوری اطالعات بیشتر با نیاز به شفافیتسازی در مراحل بعدی فرایند به كار خواهند رفت.

شكل  :2-0نحوه بررسی گروههای مهمتر
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تعیین چشمانداز برنامهریزی
نکته شایان اهمیت آن است كه شركتكنندگان پروژه بتوانند درباره منافع و دیدگاههایی كه اولویت آنها هنگام تحلیل
مشکالت (گام  )2مشخص شده توافق كنند .موضوعات مرتبطی كه باید در ذهن داشته باشند عبارتند از:
 كدام گروهها بیش از همه به كمکهای خارجی نیاز دارند؟
 كدام گروهها ذینفع باید حمایت شوند تا از توسعه مثبت اطمینان حاصل شود؟
 چه تعارضاتی هنگام حمایت از گروههای ذینفع پدید خواهند آمد و چه تدابیری برای اجتناب از این گونه تعارضات
میتوان اندیشید؟
نکته مهم در این گام تعیین اولویتها میباشد به عبارت دیگر هنگام اجرای تحلیل مشکالت (گام  )2باید تصمیم گرفت كه
به كدام منافع و دیدگاهها اولویت داده شود.
ب) گام دوم :تحلیل مشكل
وضعیت كنونی بر پایه اطالعات موجود تحلیل میشود؛ یعنی مشکالت عمده شناسایی شده و روابط علیتی بین این
مشکالت به شکل یک درخت ترسیم میگردد .نکته مهم آن است كه همه گزینهها در جریان تحلیل مشکل همچنان مفتوح
بمانند .هدف این مرحله اولیه تعیین یک دیدگاه كلی از وضعیت است .در ادامه این فرآیند ،چشمانداز محدودتر و عمیقتر
میشود تا آمادگی الزم جهت طراحی پروژه فراهم گردد.
برای تعریف مشکالت نیز ضرورت برگزاری پنل خبرگی یا كارگاه وجود دارد .گام های تنظیم مشکالت از این قرار می
باشد:
 .1مشکالت موجود و نه مشکالت احتمالی ،تصوری یا مشکالت آینده شناسایی شود.
 .2منظور از یک مشکل نه فقط فقدان یک راه حل مناسب بلکه وجود یک حالت منفی میباشد.
 .3در هر كارت فقط یک مشکل نوشته شود.
شناسایی نقطه شروع
هر شركت كننده كارگاه یک پیشنهاد به عنوان یک "مشکل اصلی" مینویسد به این معنی كه آنچه را كه خود به عنوان
هسته اصلی مشکل میداند شرح میدهد .روح هدایتگر بحث و انتخاب مشکل اصلی ،منافع و مشکالت گروههای ذینفع،
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اشخاص و یا موسسات شركتكننده در كارگاه است .سپس باید درباره هر یک از پیشنهادها در كارگاه بحث و تالش شده و در
مورد یک مشکل اصلی توافق به دست آید .اگر نتوان به توافق رسید آنگاه مشکالت پیشنهادی به شکل یک درخت و طبق
روابط علیتی بین آنها مرتب میگردد .بار دیگر برای دستیابی به توافق درباره مشکل اصلی – بر پایه بازنگری به دست آمده از
این طریق – تالش صورت میگیرد .اگر بازهم توافق كلی (اجماع) به دست نیامد آنگاه:
 از بارش افکار ،نقش بازی ،یا دیگر وسایل كمکی تصمیمگیری استفاده شود
 بهترین تصمیم انتخاب شود مثال با روش نمرهدادن یا سایر روش ها
 درباره یکی از آنها تصمیم موقت گرفته و به بررسی ادامه داده اما به بحث درباره مشکالت جانشین نیز توجه شود
در صورت امکان از رأیگیری رسمی برای دستیابی به یک تصمیم با اكثریت آرا پرهیز شود .برای انتخاب یک نقطه شروع
مناسب می توان از طریق ذیل عمل نمود:
 .1مشکالت عمده موجود بر اساس اطالعات در دسترس (با بارش افکار) شناسایی شوند.
 .2یک مشکل اصلی برای تحلیل انتخاب شود.
طراحی درخت مشكل
 .1علل اساسی و مستقیم مشکل اصلی به موازات یکدیگر در باالی آن قرار داده میشوند.
 .2آثار اساسی و مستقیم مشکل اصلی به موازات یکدیگر و در زیر آن قرار میگیرند.
 .3علل و آثار ایجاد شده بعدی همراه با همان اصل قرار میگیرند تا درخت مشکل طراحی گردد.
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شكل  :3-0درخت مشكل اصلی

وقتی شركت كنندگان در كارگاه متقاعد شدند كه همه اطالعات الزم در این شبکه جهت توضیح روابط عمده علت اثر
مشخصه مشکل گنجانده شده ،میتوان تحلیل مشکل و نتیجهگیری الزم را انجام داد .میتوان اینچنین بیان نمود كه جهت
طراحی درخت مشکل قدم های ذیل برداشته شود:
 .1علل اساسی و مستقیم اصلی را شناسایی شود.
 .2آثار اساسی و مستقیم مشکل اصلی شناسایی گردد.
 .3با نشان دادن روابط علت  -اثر بین مشکالت ،درخت مشکل طراحی شود
درخت مشکل را بررسی و اعتبار و كامل بودن آن را رسیدگی و اصالحات الزم انجام گیرد.
ج) گام سوم :تحلیل اهداف عینی
در این گام مراحل زیر باید پیموده شود:
طراحی درخت اهداف عینی
هنگام تحلیل اهداف عینی ،درخت مشکل تبدیل به درخت اهداف عینی (راهحلهای آینده مشکالت) شده و سپس تحلیل
میشود .با شیوه كار به صورت از باال به پایین همه مشکالت ،دوباره واژهبندی و تبدیل به اهداف عینی (یعنی عبارات مثبت)
میشوند.
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 مشکل اصلی نسبتا تبدیل به یک هدف عینی شده و دیگر به صورت ویژه دیده نمیشود.
 دشواری تجدید واژهبندی را با شفاف كردن بیان مشکل اصلی میتوان حل كرد.
اگر عبارات حاصله پس از تجدید واژهبندی از مشکالت همچنان نامفهوم باشند ،یک هدف عینی جانشینی برای آن نوشته
می شود یا آن مشکل بدون تغییر باقی می ماند .حضور اهداف عینی مورد نظر در یک سطح برای دستیابی به اهداف عینی
سطح بعد كافی هستند.
مشکالت :اگر علت  Aباشد آنگاه اثر  Bاست.
اهداف عینی :وسیله  Xبرای رسیدن به نتیجه Y

در این میان ،این نکته را باید توجه كرد كه هر رابطه علت -اثری خود به خود به یک رابطه وسیله  -نتیجهای تبدیل
نمیشود بلکه این كار به تجدید واژهبندی ارتباط دارد .با شیوه كار به صورت از پایین به باال بایستی مطمئن شد كه رابطههای
علت  -اثری به رابطههای وسیله  -نتیجهای تبدیل شدهاند .سرانجام خطوطی جهت نشان دادن رابطههای وسیله -نتیجهای در
درخت اهداف عینی رسم می شود.
لذا جهت طراحی درخت اهداف عینی قدم های ذیل طی میشود:
 دوباره همه عناصر درخت مشکل به صورت حاالت مثبت و مطلوب تنظیم میشود.
 رابطههای وسیله  -نتیجه حاصله بازبینی شده تا از اعتبار و كامل بودن درخت اهداف عینی اطمینان حاصل گردد.
 در صورت لزوم :در عبارات تجدید نظر می شود ،اهداف عینی به ظاهر غیرواقعبینانه و غیرضروری حذف میشود ،و
هرجا الزم است اهداف عینی جدید اضافه می گردد.
 خطوط اتصال برای نشان دادن رابطههای وسیله  -نتیجهای ترسیم میگردد.
د) گام چهارم :تحلیل راهحلهای جانشین
در این گام مراحل زیر باید پیموده شود:
انتخاب راههای دیگر (جایگزین)
مقصود از تحلیل راهحلهای جانشین ،شناسایی گزینههای احتمالی جانشینی  ،ارزیابی اجرایی و سهولت این گزینهها و
توافق درباره یک استراتژی برای پروژه است .شاخههای وسیله  -نتیجه احتمالی در درخت اهداف عینی كه میتوانند تبدیل به
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پروژههای توسعهای احتمالی شوند شناسایی و مشخص شدهاند .این شاخههای وسیله  -نتیجه شامل گزینههای جانشین
میباشند .گزینههای جانشینی شمارهگذاری و نامگذاری میشوند مانند "رویکرد تولید"" ،رویکرد درآمد"" ،رویکرد آموزش" و
غیره.
با مراجعه به نتایج تحلیل شركتكنندگان (گام  ،)1آنها میتوانند درباره گزینههای جانشین و اینکه عالیق كدام گروههای
ذینفع بر روی آنها و به چه شکلی اثر میگذارد ،بحث و تبادل نظر كنند.
قدم های ذیل جهت شناسایی گزینههای جانشینی برداشته می شوند:
 .1پلههای متفاوت وسیله  -نتیجه به عنوان گزینههای جانشین یا اجزای پروژه شناسایی میشوند.
 .2اهداف عینی آشکارا نامطلوب یا دستنیافتنی حذف میگردد.
 .3اهداف عینی كه به وسیله پروژههای دیگر در منطقه پیگیری میشوند حذف میگردد.
 .4درباره كاربردهای پروژه در گروههای متأثر از آن بحث صورت می گیرد.
انتخاب پایاترین راه جانشین
گزینههای جانشینی باید با توجه به معیارهای ذیل انتخاب شوند:
 كل هزینه
 فواید آن برای گروههای اولی
 احتمال دستیابی به اهداف عینی خطرهای اجتماعی
شركتكنندگان در كارگاه باید درباره هر نوع معیار دیگر برای استفاده در هنگام ارزیابی قابلیت دوام گزینههای جانشینی نیز
توافق كنند .معیارهای احتمالی عبارتند از:
 معیارهای فنی :متناسب بودن ،استفاده از منابع محلی ،مناسب بازار بودن و غیره.
 معیارهای مالی :هزینهها ،قابلیت پایداری از لحاظ مالی ،ارز خارجی مورد نیاز و غیره.
 معیارهای اقتصادی :برونداد اقتصادی ،مقرون به صرفه بودن و غیره.
 معیارهای سازمانی :ظرفیت قابلیت ،تبحر فنی.
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 میعارهای اجتماعی  /توزیعی :توزیع هزینه ها و سودها ،موضوعات مربوط به جنسیت ،محددودیتهدای اجتمداعی -
فرهنگی ،مشاركت و انگیزه مردم محلی و غیره.
 معیارهای زیستمحیطی :اثرهای زیستمحیطی ،خسارات و سودهای زیستمحیطی.
تیم برنامهریزی باید در رابطه با گزینههای جانشینی معیارهای متفاوتی را در نظر گرفته و ارزیابی دقیقی به عمل آورد .بر
اساس این یافتهها تیم برنامهریزی باید درباره یک استراتژی پروژه به توافق برسد.
در ادامه گام های این مرحله ،انتخاب استراتژی پروژه با سه گام ذیل صورت میپذیرد:
 .1اجرایی و آسان بودن گزینههای جانشینی ارزیابی می شود.
 .2یکی از گزینههای جانشینی به عنوان استراتژی پروژه انتخاب می گردد.
 .3در صورتی كه نتوان به توافق مستقیم دست یافت آنگاه :معیارهای اضافی ایجاد یا گزینههای بحث برانگیز با اضافه
یا حذف كردن عناصری از درخت اهداف عینی تغییر میكند.
ه) گام پنجم :شناسایی عناصر اصلی پروژه
پس از انتخاب استراتژی پروژه توسعه ،عناصر عمده آن كه از درخت اهداف عینی به دست آمدهاند ،به ستون اول عمودی
ماتریس پروژه )PM( 1منتقل میشوند .درباره یک هدف عینی توسعه و یک هدف عینی آنی تصمیمگیری صورت میپذیرد .در
صورت لزوم واژهبندی درخت اهداف عینی دوباره تنظیم شده تا دقت آنها بیشتر شود.
عناصر اصلی پروژه از این قرار خواهند بود:
 .1هدف نهایی
 .2مقصود

2

3

 .3بروندادها
 .4فعالیتها

4

5

1- Project Matrice
2- Goal
3- Purpose
4- Outputs
5- Activities
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1

هدف نهایی ،اصطالح هدف عینی پیشبینی شده برای درازمدت را توصیف میكند كه پروژه توسعه در آن سهیم است
(توجیه پروژه توسعه)
مقصود ،آثار مورد نظر پروژه توسعه (مقصود از پروژه) را برای ذینفعان مستقیم برای یک حالت با دقت اعالم شده در آینده
شرح میدهد .باید توجه نمود كه فقط یک هدف عینی آنی وجود داشته باشد.
بروندادها به صورت اهداف عینی بیان میشوند كه مدیریت پروژه مسؤولیت دستیابی به آنها و پایدار بودنشان در طول
پروژه را به عهده دارد و تأثیر مجموع آنها باید برای دستیابی به هدف عینی آنی كافی باشد .با وجود اینکه مدیریت پروژه باید
بروندادهای آن را تضمین كند اما اهداف عینی آنی فراتر از كنترل مستقیم وی میباشد.
فعالیتها به صورت فرآیندها بیان میشوند .از شرح جزییات فعالیتها اجتناب كرده و بر ساختار پایه و استراتژی پروژه تأكید
می شود .همه بروندادها باید شمارهگذاری شوند .سپس هر فعالیت باید در رابطه با بروندادهای متناظر با خود ،شمارهگذاری شود.
دروندادهای عمده به شکل اعتبار مالی ،كارمند و كاال بیان میشوند.
و) گام ششم :مفروضات
منظور از مفروضات حاالتی است كه باید وجود داشته باشند تا پروژه به پیش برده شود ولی خارج از كنترل مستقیم مدیریت
پروژه قرار دارند .این گام شامل مراحل زیر است:
شناسایی مفروضات
در این گام از پایین ماتریس شروع و رو به باال عمل می شود .باید مالحظه نمود كه آیا دروندادها برای اجرای فعالیتهای
پیشبینی شده كافی هستند یا اتفاقات دیگری هم باید در خارج از پروژه روی دهد (مفروضات).
بعضی مفروضات را از عناصر درخت اهداف عینی  -كه در پروژه گنجانده نشده باشند -میتوان به دست آورد .مفروضات در
هر یک از سطوح ماتریس پروژه به طرف باال تا سطح هدف توسعهای پروژه شناسایی میشوند .از پایین ماتریس شروع و در
تمام سطوح بررسی می شود كه پیشنهادات به صورت منطقی از یکدیگر پیروی میكنند و اینکه كامل هستند یا خیر .هر سطح
باید شرایط الزم و كافی برای سطح بندی را داشته باشد.
1- Inputs
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باید اطمینان حاصل گردد كه مفروضات چنان با جزییات عملیاتی و به تفصیل شرح داده شدهاند كه میتوان آنها را كنترل
كرد (در صورت امکان با شاخصها)
مثالهایی از مفروضات عبارتند از :گیرندگان كمک هزینه تحصیلی به پستهای تخصیص داده شده بر میگردند ،مؤسسات
محلی در فعالیتهای برنامهریزی همکاری میكنند ،تغییر قیمتها در سطح جهانی را میتوان با میزان بودجه تعیین شده
انطباق داد.
جهت شناسایی مفروضات مهم ،می توان مفروضات را:
 .1از درخت اهداف عینی به دست آورد.
 .2به صورت حاالت مثبت واژهبندی نمود( .به اهداف عینی مراجعه شود)
 .3با سطوح مختلف ماتریس پروژه ،مرتبط نمود.
 .4مطابق با اهمیت و احتمالشان وزن داد.
بررسی مفروضات
برای نشاندادن احتمال موفقیت پروژه باید به صورت یک به یک و در هر سطح حركت كرده و اهمیت احتمال آنها را
كنترل كرد .مفروضاتی كه احتمال وقوع آنها خیلی زیاد بوده یا برای وقوع پیامد پروژه اهمیت ندارند باید كنار گذاشته شوند.
اگر شركتكنندگان در كارگاه رویکرد چارچوب منطقی تعیین كردند كه یکی از مفروضات برای پیامد پروژه مهم بوده اما احتمال
وقوع آن وجود ندارد ،در این صورت آن یک عامل نابود كننده است .در صورتی كه عوامل نابودكننده در پروژه پیدا شوند یا باید
پروژه به شکلی تغییر داده شود تا از بروز چنین عواملی اجتناب شود یا باید كل پروژه متوقف شود.
هر یک از سطوح ماتریس پروژه باید شرایط الزم و كافی برای سطح بعدی باالتر را داشته باشد .بررسی اهمیت مفروضات
از طریق قدم های ذكر شده در صورت میگیرد:
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شكل  :4-0بررسی اهمیت مفروضات

ز) گام هفتم :شاخصها (ماتریس پروژه)
شاخصها در ستون دوم ماتریس پروژه مشخص میشوند .جزییات شاخصها تعیین كننده طرز اندازهگیری دامنه دستیابی به
اهداف عینی در زمانهای متفاوت است .اندازهگیریها میتوانند به انواع ذیل باشند:
 اندازهگیری كمی  -مانند مقدار كیلومترهای بازسازی شده جادهها.
 اندازهگیری كیفی  -مانند همکاری كشاورزانی كه كاركرد مؤثر دارند.
 اندازهگیری رفتاری  -مانند افزایش استفاده از تسهیالت بهسازی محیط.
شاخصهای كیفی نیز باید حتیاالمکان قابل اندازهگیری باشند .شاخصهای مستقیم ممکن است الزم شود كه با
شاخصهای اضافی غیرمستقیم تکمیل شوند .وجود چند شاخص بهتر از یک شاخص است .شاخصهای منفرد به ندرت سیمای
جامعی از تغییرات را ارایه میكنند.
تعریف میزان دستیابی به اهداف عینی
در زمینه رویکرد چارچوب منطقی  ،شاخصها مشخصكننده استاندارد عملکردی هستند كه باید برای دستیابی به هدف
نهایی ،مقصود و بروندادها به آنها برسیم .شاخصها باید نکات ذیل را مشخص كنند:
 گروه هدف (برای چه كسی)
 كمیت (چهقدر)
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 كیفیت (چگونه)
 زمان (كی)
 محل (كجا)
شاخصها اساس پایش و ارزشیابیاند.
تنظیم شاخصها
شاخص خوب باید اینگونه باشد:
اساسی :یعنی جنبه اساسی یک هدف عینی را با اصطالحات دقیق منعکس میكند.
مستقل :در سطوح متفاوت از آنجایی كه اهداف توسعه و اهداف آنی متفاوت خواهند بود و انتظار میرود هر شاخص
منعکس كننده مدرک دستیابی به هدف عینی باشد ،یک شاخص را به طور معمول نمیتوان برای بیش از یک هدف عینی به
كار برد.
واقعی :هر شاخص باید بازتاب یک واقعیت – و نه تصور ذهنی – باشد و باید برای تمامی حامیان پروژه و حتی اشخاص
مطلع بدبین یک معنا و مفهوم را داشته باشد.
قابل قبول :یعنی تغییرات ثبت شده را بتوان به طور مستقیم به پروژه منتسب كرد.
مبتنی بر دادههای به دست آمدنی :شاخصها باید از دادههایی به دست آمده باشند كه به آسانی در دسترس بوده یا
بتوان با تالش معقول و اضافی به عنوان بخشی از مدیریت اجرایی پروژه آنها را گردآوری كرد.
اندازهگیریهای ارایه شده به وسیله شاخصها باید آنقدر دقیق باشند كه شاخص به طور عینی قابل تحقیق و رسیدگی
باشد .شاخصی به طور عینی قابل تحقیق است كه اشخاص مختلفی كه از یک فرآیند اندازهگیری به صورت مستقل از یکدیگر
استفاده میكنند ،اندازهگیریهای یکسان به دست آورند.
در مراحل اولیه برنامهریزی ،شاخصها فقط مقادیر راهنما هستند كه برای تحلیل مفهوم پروژه به كار میروند .این مقادیر
راهنما باید وقتی پروژه عملیاتی میشود دوباره بازنگری شده و در صورت لزوم به جای آنها از شاخصهای اختصاصی پروژه
استفاده شود.
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بررسی ابزار رسیدگی
هنگام تدوین شاخصها ،منابع اطالعاتی الزم برای استفاده آنها باید مشخص شوند یعنی:
چه اطالعاتی در دسترس قرار میگیرد؛
به چه شکلی
چه كسی باید این اطالعات را فراهم كند.
منابع خارج از پروژه باید از لحاظ در دسترس بودن ،قابلیت اطمینان و مرتبط بودن ارزیابی شوند:
كار و هزینههای الزم برای هر نوع اطالعات كه به وسیله خود پروژه تولید میشود نیز باید ارزیابی شود .شاخصهایی كه
نتوانیم ابزار رسیدگی مناسبی برایشان شناسایی كنیم باید با شاخصهای قابل رسیدگی تعویض شوند .شاخصهایی كه پس از
در نظر گرفتن هزینه و كاربرد و سودمندی ،پرهزینه تشخیص داده شوند باید با شاخصهای سادهتر و ارزانتر تعویض شوند.
تدوین شاخصها باید شامل مشخص كردن ابزار رسیدگی به آنها نیز باشند .در بسیاری موارد ،افزودن یک ستون به عنوان
"ابزار رسیدگی" به ماتریس پروژه میتواند مفید باشد .جهت بررسی مفید بودن شاخص سواالت ذیل را می توان مطرح نمود:
 آیا اطالعات از منابع موجود (آمارها  ،پروندهها و غیره) قابل دسترسی است؟
 آیا این اطالعات حقیقی و روزآمد هست؟
 آیا گردآوری دادههای خاص الزم است؟
 اگر پاسخ آری است آیا فایدههای این دادهها هزینه آنها را توجیه میكند؟
با مشخص شدن گام های فوق و تعیین دقیق هر كدام ،در نهایت یک برنامه عملیاتی با جزئیات مناسب بدست میآید.
 -1-1-2روش پیشنهادی سند ملی فناوری پیل سوختی
در ایران تاكنون تجارب مختلف و متنوعی در حوزه تدوین اسناد ملی فناوری اتفاق افتاده است .از میان این اسناد ،سند
توسعه فناوری پیل سوختی بدون شک یکی از نظام مندترین و منطبق ترین اسناد بر اصول علمی سیاست فناوری و نوآوری
بوده است .این سند در حوزههای تدوین اهداف ،ارائه راهبردها ،و تدوین برنامه عملیاتی به معرفی روشها و رویکردهای
پیشنهادی خود پرداخته است كه مشروح این روشها در دو كتاب به چاپ رسیده است.
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یکی از روش هایی كه میتوان از آن برای تدوین برنامه عملیاتی استفاده نمود ،روش استفاده شده در سند توسعه فناوری
پیل سوختی است .در این روش ،برنامه عملیاتی روشی برای پیاده سازی راهبردهای توسعه فناوری قلمداد میگردد .برای پیاده
سازی راهبردهای طراحی شده در قالب برنامههای عملیاتی ،استفاده از رویکرد نظامهای نوآوری ملی به عنوان چارچوبی جهت
هدایت اقدامات و فعالیت در روش مذكور پیشنهاد میگردد .بر طبق ادله بیان شده در این روش ،نظام نوآوری ملی از بیشترین
قابلیت انطباق با پیش فرضهای حوزههای اسناد ملی برخوردار است:
 .1مدل نظام نوآوری ملی ،رویکرد كاملی است كه سعی دارد تا همة عوامل موثر بر شکلگیری یک نوآوری در
داخل مرزهای یک كشور را توضیح دهد .در این مدل حتی نهادهای غیر رسمی مانند عرفها و قواعد غیر
رسمیحاكم بر رفتار اجزای سیستم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرند .در یک كلمه میتوان گفت
"جامعیت" این مدل ،ویژگی ممتاز آن است.
2ب این مدل نه تنها عوامل و اجزای درگیر و موثر در توسعه فناوری در سطح یک كشور را مورد مطالعه قرار میدهد،
بلکه تاكید زیادی بر روابط و تعامل بین این اجزاء دارد .فرآیند نوآوری و یادگیری در این مدل جز از طریق تبادل
دانش بین اجزای سیستم و همکاری بین آنها صورت نمیگیرد .بنابراین لحاظ كردن تبادل اطالعات بین اجزاء
سیستم و جریان دانش و منابع بین آنها نیز از خصوصیات این مدل است.
 .3این مدل عوامل موثر بر شکلگیری نوآوری را به صورت جامعی در چهار سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار
میدهد .در سطح خرد با تمركز بر قابلیتها و توانمندیهای بنگاهها به چگونگی شکلگیری نوآوری در آنها
میپردازد .در سطح میانی با تبیین مفهوم خوشههای صنعتی ،به تحلیل چگونگی شکلگیری فرآیند نوآوری و
یادگیری در خوشة صنعتی ،از طریق روابط عمودی و افقی بین بنگاهها و دیگر عوامل میپردازد .در سطح كالن
به بررسی عوامل موثر بر نوآوری در سطح یک كشور و عوامل شکل دهندة فضای نوآوری مانند قوانین مالکیت
فکری میپردازد .در سطح بین المللی نیز با در نظر گرفتن جریانهای دانش بین مرز ملی سیستم با محیط بین
الملل به بررسی نقش این تبادالت به صورت انتقال فناوری و دانش فنی در شکلدهی یک نوآوری فناورانه
میپردازد.
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 .4نگاه سیستمی حاكم بر مدل نظام نوآوری ملی این اجازه را میدهد كه بتوان اجزای سیستم را نه به صورت
عوامل منفرد و مجزا و بلکه به صورت جزئی از یک سیستم كلی و در تعامل با سایر اجزاء ،مورد تجزیه و تحلیل
قرار داد.
در این روش ،ابتدا الزم است تا تصویری از كاركردهایی كه یک نظام نوآوری ملی باید به انجام برساند ارائه شود .پس از
توصیف هر كاركرد و نیز ارائه شاخص برای اندازه گیری آن ها ،الزم است تا به ممیزی فناوری پرداخته شود .منظور از ممیزی
فناوری ارائه تصویری از وضعیت فعلی فناوری در كشور است .تا ارزیابیدقیقی از آنچه "داریم" نداشته باشیم ،نمیتوان برای
حركت به سمت وضعیت مطلوبگام برداشت و مطمئن بود كه برنامهها و سیاستها درست ،كامل و بهینه طراحی شدهاند .به
همین دلیل در چند سال اخیر ،مطالعات و پژوهشهای چشمگیری در رابطه با چگونگی ارزیابی و ممیزی از وضعیت نوآوری در
یک حوزه یا كشور خاص انجام گرفته است .نتایج این مطالعات و پژوهشها تا آنجا پیش رفته است كه حتی دستورالعملهای
استاندارد و كاملی مانند دستورالعمل اسلو 1و دستورالعمل فراسکاتی توسط سازمان همکاریهای توسعه و همکاری اقتصادی

2

تهیه و ارائه شده است .پس از ارائه روشهای استاندارد در ارزیابی نوآوری،كشورهای بسیاری مانند تایلند و كشورهای عضو
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه از این دستورالعمل بارها استفاده نمودهاند .در آخرین مرحله ،باید مبتنی بر این نتایج و
ارزیابی وضعیت موجود ،پیشنهادها و راهکارهایی مناسب برای تحقق توسعة فناوری ارائه شود.

تاكنون كتابهای مختلفی پیرامون موضوع ممیزی فناوری به نگارش درآمده است كه از آنها میتوان برای ممیزی
فناوری در قالب نظام نوآوری ملی استفاده كرد .درمورد مرحله آخر نیز كه مربوط به ارائه راه كار و اقدامات ضروری است،
رویکرد نظرسنجی خبرگان رویکرد قالب است .بنابراین ،در این قسمت نیاز است تا قدری بیشتر چارچوب اصلی تدوین برنامه
عملیاتی كه نظامهای نوآوری ملی و كاركردها و شاخصهای آن است روشن شود .این كار در ادامه و با تاكید بر تشریح اجزای
نظام نوآوری ملی كه در تدوین برنامه عملیاتی كاربرد دارد به انجام میرسد.
برای شکل گیری كارآمد زنجیره خلق ،نشر و بکارگیری دانش در هر نظام نوآوری ملی ،باید وظایف و فعالیت های تمامی
اجزای سیستم ،تبیین و تعیین شده باشد .مجموعه این وظایف را میتوان در قالب گروههای فعالیتهای ضروری در توسعه
فناوری یا كاركردهای نظام نوآوری ملی تحلیل نمود .منظور از كاركردهای نظام نوآوری ملی ،فعالیتهای كلی آن یا حلقههای
1- Oslo Manual
)2- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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زنجیره دانش (از خلق ایده تا تجاریسازی و بازاریابی) میباشد .هر كدام از كاركردها یا فعالیتهای كلی به یکسری فعالیتها یا
كاركردهای تخصصی تقسیم میشوند كه آنها فعالیتهای نظام نوآوری ملی نامیده میشوند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،به یکپارچه سازی تعاریف ارائه شده در مورد كاركردها و فعالیتهای نظام نوآوری
صنعتی و استاندارد كردن آنها (در حد ممکن) میپردازد كه در گزارشات سال  1999این سازمان منعکس شده است .در
گزارشات مزبور ،كاركردها بصورت زیر تقسیم بندی میشوند:
 سیاستگذاری و هدایت نوآوری


تسهیل و تأمین بودجه R&D



انجام R&D

 انتقال تکنولوژی
 توسعه نیروی انسانی
 انتشار تکنولوژی
 ارتقای كارآفرینی تکنولوژی
 تولید كاال و خدمات
 -1-1-2-1سیاستگذاری و هدایت نوآوری

همانگونه كه اشاره شد قلب تپندة توسعة فناوری ،نوآوری و تغییرات فناوری است .نوآوری یکی از ابزارهای مناسب در جهت
رسیدن به توسعه فناوری است .در واقع به علت دید سیستمی به نوآوری و تعریف سیستم (بعنوان مجموعه ای از اجزاء مختلف
و روابط حاكم بین این اجزاء در جهت رسیدن به هدفی واحد) ،بایستی كلیه اجزاء و روابط آنها ،هدف واحدی را دنبال كنند تا
مجموعه فعالیتهای درون سیستم ،جهتگیری واحدی (به سمت اهداف كلی صنعت) داشته باشند.
پس اولین كاركرد الزم در نظام نوآوری ملی ،سیاست گذاری كلی است تا جایگاه مجموعة اجزاء و فعالیتهای درون سیستم
به خوبی مشخص شده و بتوانند با قدرت و استحکام بیشتری در جهت توسعه فناوری صنعت و اهداف مشخص شده آن گام
بردارند .به عنوان مثال ،اگر یکی از شركت های صنعتی ،تولید محصول یا خدمت جدیدی را آغاز كند ،نیازمند حمایت و
پشتیبانی سیاستگذاران صنعت مربوطه است تا بتواند محصول /خدمت خود را به بازار عرضه كند .بنابراین در نظام نوآوری ملی
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هر صنعت ،در ابتدا باید سیاستهای كلی ،تعیین و تدوین گردند .تعیین این اهداف و سیاستها ،فرآیند دشوار و پیچیدهای است
كه همکاری اجزاء و سازمانهای خاصی را میطلبد .اما باید توجه كرد كه این فرآیند و اجزای درگیر ،به صنعت مورد مطالعه
بستگی دارد.
به جرأت میتوان گفت كه این كاركرد ،حیاتیترین و مهمترین عنصر نظام نوآوری ملی میباشد .ضعف و عدم كارایی در
عنصر سیاست گذاری نظام نوآوری ملی آنچنان بر عملکرد كل سیستم تأثیرگذار است كه نه تنها آن را نمیتوان با صرف
هزینههای فراوان جبران كرد ،بلکه باعث اتالف منابع هم خواهد شد .از طرف دیگر ،قوت و هوشمندی این عنصر نیز در
اثربخشی وكارایی سیستم و تسریع دستیابی به اهداف سیستم بسیار مؤثر است.

شاید بتوان گفت كه عدم و یا ضعف وجود چنین عنصری منجر به از هم پاشیدگی سایر عناصر و اجزا و ناهماهنگی بین آنها
خواهد شد به طوری كه میتوان گفت سیستم منسجمی وجود نخواهد داشت .در حقیقت ایجاد و شکلدهی به عنصر
سیاستگذاری سیستم ،اولین اولویت در تحقق نظام نوآوری ملی میباشد .زیرا این عنصر است كه در ابتدای امر وظیفه ارزیابی
و شناخت نقاط قوت و ضعف عناصر سیستم و پیوندهای بین آنها را بر عهده دارد تا براساساین ارزیابی و شناخت از وضعیت
سیستم به سیاست گذاری صحیح و كامل در جهت رفع نقاط ضعف و شکل دهی مناسب به ساختار سیستم و هدایت سیستم به
جهت مطلوب اقدام نماید .این عنصر در نظام نوآوری ملی ،عالیترین سطح تصمیمگیری و جهت دهنده به تصمیمات سطوح
پایینتر خواهدبود .در حقیقت این عنصر به مثابه مغز سیستم ،فرماندهیكل سیستم را بر عهده خواهدداشت و سایر اجزاء اگر چه
قدرت تصمیمگیری در سطوح خود را دارا هستند ،اما در اصل تصمیمات آنها در جهت و برای تحقق سیاستهای تنظیم شده از
طرف عنصر سیاست گذاری سیستم میباشد .بنابراین اولین وظیفه عنصر سیاستگذار سیستم پس از ارزیابی و شناخت وضعیت
سیستم ،طراحی ساختار و فرآیندهای مورد نیاز برای تحقق اهداف سیستم و پس از آن سیاستگذاری و جهت دهی مناسب به
حركت سیستم برای تحقق اهداف سیستم میباشد.

طراحی دقیق ساختار نظام نوآوری ملی توسعه فناوری در كشور ،نیازمند تعیین جایگاه مراكز و نهادهای متعددی است كه
حلقههای زنجیره آموزش ،تحقیق ،تولید ،بازاریابی را تشکیل میدهند .عالوه بر مراكز آموزشی و تحقیقاتی و بنگاه های صنعتی،
نیاز به نهادهای عمومی مختلفی از قبیل مراكز ثبت اختراع ،مراكز اطالع رسانی ،مراكز انتقال فناوری ،مراكزاستاندارد ،مراكز
تأیید كیفی ،پارکهای تحقیقاتی و فناوری و مراكز رشد و غیره نیز میباشد تا نظام نوآوری ملی فناوری مورد نظر تکمیل گردد.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران

30
فاز  :5برنامه عملیاتي و تهیه رهنگاشت

ويرايش اول ،دی 1395

همچنین ارتباط بخشهای پیرامونی همچون نهادهای سرمایهگذاری ،بانکها ،نهادهای حقوقی ،گمرک ،حفاظت از محیط
زیست و غیره نیز با اجزای داخلی نظام نوآوری ملی پیلسوختی كشور بایستی به دقت ترسیم گردد.
میتوان گفت اصلیترین وظایف و اقدامات عنصر سیاستگذاری نظام نوآوری ملی به شرح زیر میباشد:

 .1شناخت و ارزیابی دائمی وضعیت اجزاء و عناصر نظام نوآوری ملی و عملکرد اجزاء و كل سیستم با انجام "ممیزیهدای
نوآوری" استاندارد و به صورت دورهای (مثال هر دو سال یکبار).
 .2پایش و شناخت دقیق ،عمیق و همه جانبه روندهای جهانی نوآوری و توسعه فناوری در زمینه مربوطه و ارزیابی درست
از وضعیت پیشرفتهای فناورانه در كشورهای مختلف جهان و تحوالت پژوهش ،فناوری و بازارهای مربوطه.
 .3تدوین "سیاستهای نوآوری" به معنای وسیع خود ،بر مبنای شناخت بدست آمده از وضعیت موجود نظام نوآوری ملی و
روند تحوالت جهانی جهت كمک به شکلگیری منسجم نظام نوآوری ملی و جهتدهی به حركت آن و هماهنگكردن
فعالیتهای همه اجزاء و عناصر سیستم در جهت تحقق اهداف سیستم.

 .4طراحی و ارائه چشمانداز مطلوب از وضعیت سیستم در یک افق زمانی بلندمدت و مشدخص كده باعدث جهدتدهدی و
هماهنگی فعالیتهای مختلف برای دستیابی به چشمانداز میشود.

 .5طراحی و تعیین ره نگاشت دستیابی به چشمانداز و مشخص كردن مراحل و گامهدای اصدلی مانندد تحقیدق و توسدعه،
تجاری سازی ،تولید و بازاریابی كه برای رسیدن به چشمانداز باید پیموده شود.
 .6بسیج منابع مورد نیاز برای پیمودن مسیر طراحی شده و ارزیابی دائمی از میزان مسیریكه طی شده است.
فراهم آوردن محیطی پویا و بالنده ،انعطافپذیر و محرک و مشوق نوآوری و رشد علمی.

 -1-1-2-2تسهیل و تأمین بودجه تحقیق و توسعه

پس از آنکه اهداف كلی توسعه فناوری تعیین و تدوین گردید برای شکلدهی و پیشبرد فعالیتهای درون سیستم ،به
بنیادهایی برای حمایت و تسهیل فعالیتهای نوآوری و تحقیقات نیاز است .به طور كلی موسساتی كه به نوعی باعث تسهیل،
تعدیل و یا تسریع فرآیند نوآوری میشوند در این طبقه قرار میگیرند .از جمله مهمترین این موسسات میتوان به موسساتی كه
منابع مالی و بودجه فعالیتهای نوآوری را تأمین میكنند اشاره كرد .همچنین ادارات ثبت پتنت و موسسات استاندارد نیز
مشمول این دسته میشود .بنابراین در ادامه به نقش این موسسات و ارتباط آنها با سیستمهای نوآوری پرداخته خواهد شد.
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علت تفکیک این كاركرد از كاركرد قبلی سیستم (سیاستگذاری كلی) به این جهت است كه در اینجا اهداف سیستم تعیین
نمیشوند ،بلکه ابزارهایی استاندارد برای جهتگیری و رسیدن به این اهداف ،معرفی و تعیین میشوند.
بنابراین از مهمترین فعالیتهای این كاركرد میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 .1سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی در نظام نوآوری ملی
تأمین منابع مالی در تسهیل نوآوری از اهمیت زیادی برخوردار است ،چرا كه توانایی صنعت در نوآوری وابستگی زیادی به
سیستم مالی نوآوری آن صنعت دارد .عالوه بر این ،سرمایهگذاری در نوآوری ،تأثیر بسزایی بر احیاء رشد اقتصادی و اشتغال
دارد .یکی از موانع جدی شركتها در راه نوآوری ،عدم دسترسی به منابع مالی خارج از شركت است (تاكید ما بر تأمین منابع
مالی از خارج شركت ،در راستای اقدامات نوآورانه است) .از آنجائیکه دوام و رشد شركتها در درازمدت به توانایی یادگیری آنها
بستگی دارد و توانایی یادگیری نیز به نوبه خود به ایجاد و نگهداری عواملی نظیر نیروی انسانی ،مهارتها ،بررسی و شناخت
بازار و غیره بستگی دارد ،بنابراین تخصیص منابع مالی به آموزش ،تحقیق و توسعه ،طراحی محصول ،ارتقای تواناییها و
مهارتهای سازمانی ،ضروری بنظر میرسد.
 .2سیستم حقوق مالکیت معنوی
برقراری سیستم حقوق مالکیت معنوی (با هدف محافظت از نوآوریها) و همچنین همسانسازی آن در بین كشورهای
مختلف ،محركی برای سرمایهگذاری بیشتر شركتها در تحقیقات و ارتقای فعالیتهای دانشافزا است .در این زمینه به چند
نکته كلی میتوان اشاره كرد :اوالً همسانسازی سیستم حقوق مالکیت معنوی ،به افزایش رفاه عمومی در سطح جامعه كمک
میكند .ثانیاً وجود این الگوی انگیزشی به تعریف پروژههای تحقیقاتی و تقسیم ریسک فعالیتهای تحقیقاتی كمک میكند.
بعبارتی برقراری سیستم مالکیتمعنوی و محافظت از نوآوری ،عامل انگیزشی مناسبی جهت ترویج و تسهیل نوآوری است.
 .3استانداردسازی
از دیگر نهادهایی كه در ذیل عنوان نهادهای تسهیلكننده قرار میگیرند ،میتوان به موسسات استانداردسازی اشاره كرد .در
یکپارچه سازی نظام نوآوری ملی و حركت به سمت توسعه تکنولوژی صنعت ،الزم است تا استانداردهایی بین اجزای سیستم
حکمفرما شود تا در كل سیستم هماهنگی و زبان مشتركی حاكم شود.
استانداردها چارچوب كلی نوآوری را مشخص میسازند .این سیستم تا حدی ملی و تا حدی بین المللی است .استانداردها
توسط موسسات استاندارد ثبت شده و پیگیری میشوند .بین فرآیندهای نوآوری و استانداردسازی ارتباط نزدیکی وجود دارد،
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بطوریکه هر دو عناصر اصلی ایجاد و یا بهبود تکنولوژی میباشند كه گاهی مکمل یکدیگر بوده و گاهی در خالف جهت
یکدیگر حركت میكنند .نوآوریها اغلب نتیجه تالشهای فردیست ،كه از طریق سیستم استانداردسازی و پاتنت ،نتایج و
منافعش به صنعت منتقل میشود .در حقیقت افراد مبتکر و نوآور با مراجعه به این موسسات ،ایدهها و تجارب خود را در اختیار
دیگران قرار داده و استانداردها را بوجود میآورند .استانداردسازی هم در مورد محصول و هم در مورد فرآیند ،انجام میشود.
استانداردسازی در مجموع از منافع مصرف كننده حمایت میكند ،چرا كه باعث گسترش بازار (افزایش حق انتخاب) شده و به
نوآوری سرعت میبخشد ،عالوه بر این با استانداردسازی قدرت بکارگیری محصوالت جدید توسط مصرفكنندگان نیز افزایش
مییابد.
 -1-1-2-3انجام تحقیق و توسعه

همانگونه كه قبالً تشریح شد ،تحقیق و توسعه تنها یکی از اجزاء نوآوری است ،اما به علت عدم وجود اطالعات و آمار كمی
و مناسب در مورد فعالیت های نوآورانه ،كاركردهای نوآورانه سیستم به انجام تحقیق و توسعه محدود شده است .بنابراین R&D

به عنوان شاخص مهم نوآوری ،در نظر گرفته شده است .در واقع در این مرحله وارد سطح اجرایی شده و به تعیین و معرفی
مجریان  R&Dدر سطوح مختلف سیستم پرداخته میشود .این مجریان كه انجامدهنده تحقیقات بنیادی ،كاربردی و توسعهای
فناوری هستند ،یکی از مهمترین كاركردهای سیستم را بر عهده داشته و یکی از منابع داخلی دانش در سیستم به شمار میروند.
موسسات انجام دهنده  R&Dدر ابتدا بصورت آزمایشگاههای تحقیقات صنعتی و با هدف تحقیق و توسعه پیرامون
محصوالت و فرآیندهای جدید یا بهبود یافته ،در زمینه صنایعی نظیر الکترونیک و فرآوردههای شیمیایی آغاز به كار نمودند .با
مشاركت این آزمایشگاهها با دانشگاهها ،به تدریج تحقیقات در رشتههای مهندسی جدید و علوم كاربردی نیز در دستور كار این
آزمایشگاهها قرار گرفته و بخشی از این فعالیتها به فرآیند " ابداع و اختراع " اختصاص یافته است.
ابداع و اختراع فعالیتی است كه در آن محصول نهائی حاصل نمیشود زیرا تالشهای زیادی از جمله آزمایش ،اصالح،
بازنگری و تجاریسازی قبل از عرضه محصول به بازار مورد نیاز است .نقش واحدها و آزمایشگاههای تحقیقاتی ایجاد شده در
صنعت نسبت به آزمایشگاههای مستقر در دانشگاهها و مراكز دولتی مهمتر میباشد .زیرا در اكثر صنایع این واحدها به جایگاه
اصلی انجام فعالیتهای ( R&Dبعنوان یکی از اجزای فرآیند نوآوری) تبدیل شدهاند (البته نه در تمامیصنایع) .علت این
موضوع عبارت است از اینکه اوالً پس از خلق و انتشار فناوری ،نقاط قوت و ضعف آن توسط استفادهكنندگان فناوری (شركتها
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و مشتریان و تأمینكنندگان آنها) شناسائی میشود .بنابراین در طول زمان شركتهای فعال در یک صنعت خاص به سمت نوع
خاصی از  R&Dگرایش پیدا كردند كه نه تنها بر پایه یافتههای علمی دانشمندان بلکه به میزان زیادی بر تجربه متکی باشد.
ثانیاً یکی از اهداف نوآوری كسب سود بیشتر میباشد و این سودآوری در بسیاری از فناوریها مستلزم یکپارچگی فعالیتهای
 R&Dبا تولید و بازاریابی است كه در قالب یک سازمان قابل حصول است.
گاهی یک نوآوری در كشوری در حال توسعه مستلزم یادگیری یا بکارگیری فناوری هایی میباشد كه زمانی در كشورهای
صنعتی به كار گرفته شده است .این یادگیری جهت تولید محصوالت یا استفاده از تکنولوژیها ،بوسیله فرآیند " مهندسی
معکوس" صورت میگیرد .گرچه در برخی كشورها فرآیند مهندسی معکوس جزو فعالیتهای  R&Dنمیباشد اما مهندسی
معکوس بسیار شبیه  R&Dاست بطوریکه در دوران توسعه اقتصادی كشور كره ،مهندسی معکوس یکی از مهمترین فعالیتها
در واحدهای  R&Dبوده كه باعث تولید محصوالت كامالً متفاوتی شده است .همینطور این فرآیند در كشورهای صنعتی یکی
از مهمترین منابع كسب دانش یه شمار میرود .بنابراین در این تحقیق عالوه بر تحقیقات بنیادی ،توسعهای و كاربردی،
مهندسی معکوس را نیز جزو فعالیتهای موسسات انجام دهنده  R&Dدر نظر میگیرند .در ادامه توضیحاتی در خصوص
طبقهبندی انواع تحقیقات و جایگاه مراكز تحقیقاتی و دانشگاهها ارائه میشود.
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تحقیقات بنیادی
تحقیقات بنیادی و یا پایهای 1كاوشهای اصلی هستند كه هدف عمده آن توسعه مرزهای دانش و كشف ناشناختههای
علمی است .آن بخش از این نوع تحقیقاتكه فارغ از نتایج اقتصادی و اجتماعی عمدتاً از روی كنجکاوی صورت میگیرد،
تحقیقات محض 2نامیده میشود .متقابال ً تحقیقات راهبردی و یا تحقیقات بنیادی مأموریت گرا معطوف به فراهم نمودن زمینه
علمی الزم به منظور حل مسائل كاربردیجاری و آتی میباشد .عمده تحقیقات بنیادی معموال توسط دانشگاهها و بخش كمی
از آن نیز توسط مؤسسات تحقیقاتی دولتی انجام میگیرد ].[7
تحقیقات كاربردی
تحقیقات كاربردی 3به آن دسته از كاوش های اصیل اطالق میشودكه هدف اصلی آن كشف كاربرد یافتههای تحقیقات
بنیادی و نیز رفع مشکل مربوطه بهكاربردی كردن نتایج تحقیقات میباشد .این تحقیقات عمدتاً توسط دانشگاهها و مؤسسات
تحقیقاتی صورتمیگیرد.

تحقیقات توسعهای
تحقیقات توسعهای 4به فعالیتهای تحقیقاتی مبتنی بریافتههای تحقیقات كاربردی اطالق میگردد كه هدف اصلی آن
تدوین و اجرای روشهایالزم جهت ایجاد و یا بهبود محصوالت ،مواد ابزار ،خدمات و یا روشهای جدید است .اینتحقیقات
عمدتاً توسط مؤسسات تحقیقاتی بزرگ وابسته به صنایع دانشگاهی و یا مؤسساتتحقیقاتی مستقل صورت میپذیرد .این نوع
تحقیقات كه به لحاظ طبیعت آن معموالً بسیار پرهزینه است ،بین  80تا  90درصد بودجههای تحقیقاتی را در زمینه مربوطه به
خود اختصاص میدهد.

مهندسی معكوس
اگر تحقیق را فرآیندی به منظور كشف نادانسته بدانیم ،آنگاه میتوان مهندسی معکوس را كه در حقیقت یکی از روشهای
اصلی جهت دستیابی و انتقال فناوری است  -خصوصاً در كشورهای در حالتوسعه -در زمره تحقیقات به حساب آورد.

1- Basic Research
2- Pure Research
3- Applied Research
4- Developmental Research
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در این نوع از تحقیقات ایده ،موضوع و نمونه آن موجود است و وظیفه اصلی محقق طراحیمجدد و بازآفرینی سیستم موجود
است .این فعالیت نیازمند انجام حجم قابل توجهی طراحی و تتبعی  -مراجعه به نتایج تحقیقات موجود  -میباشد .در بعضی
موارد نیز كه نتایج تحقیقات مورد نیاز قبال ً به دالیل امنیتی و یا اقتصادی منتشر شده است ،این دسته از تحقیقات نیازمند انجام
تحقیقات اصیل از انواع مختلف آن خواهد بود .این نوع تحقیقات عمدتاً توسط شركتهای تحقیقاتی و مؤسسات تحقیقاتی
صورت میپذیرد.

 -1-1-2-4انتقال فناوری

در مسیر دستیابی به هر فناوری ،با توجه به میزان توانمندی كه نسبت به آن حوزه وجود دارد و همچنین ارزیابی روشهای
مختلف دستیابی یکی از روشهای توسعه درونزا یا انتقال تکنولوژی و یا روشهای تركیبی و میانی انتخاب میشود .بدلیل لزوم
انتقال دانش و فناوری در بسیاری از موارد ،الزم است تا ساز وكاری برای انتقال مناسب و كارآمد دانش و فناوری از منابع
خارجی تعبیه شود .بسیاری از دولتها از راه كارهای مختلفی جهت تسهیل و هرچه اثر بخشتر شدن این فرآیند در جهت
توسعه فناوری استفاده میكنند .تخصیص وامها و منابع مالی كم بهره ،تسهیالت حقوقی و قانونی مورد نیاز از قبیل تسهیالت
گمركی و اعطای معافیتهای مالیاتی از جمله راهکارهایی است كه توسط دولت به كار گرفته میشود.
در بعضی موارد حتی دولتها خود مستقیماً به انتقال دانش و فناوری و انتشار آن به مراكز مربوطه اقدام میكنند .در هر
صورت انتقال فناوری یکی از كلیدیترین كاركردهای نظام نوآوری ملی است كه باید مورد توجه قرار گیرد .اهمیت این كاركرد
در كشورهایی كه به عنوان پیرو و نه پیشرو در توسعه فناوری محسوب میشوند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 -1-1-2-5كارآفرینی فناوری

یکی از كاركردهای اساسی نظام نوآوری ملی ،ارتقای كارآفرینی فناوری میباشد .هر چند ممکن است فعالیتهای مربوطه
بصورت پراكنده در سازمانهای مختلف دنبال شود ،ولی معموالً اینگونه فعالیتها در كشورهای موفق در مراكز حمایت از
كارآفرینی متمركز شده است .این مراكز برای اولین بار در سال  ،1959در آمریکا شکل گرفتند .هدف اصلی از تشکیل چنین
مراكزی این بود كه " محلی برای پرورش شركتهای جوان ،كمک به رشد این شركتها در طول دوره اولیه شکل گیری ،ارائه
كمکهای مدیریتی ،دسترسی به منافع مالی ،حمایتهای فنی و مکان مشتركی برای كار با شرایطی آسان " فراهم شود.
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امروزه بیش از  1500مركز در سطح جهان خصوصاً در آمریکا ،اروپا و ژاپن فعال بوده ،كه بیش از  500مورد از آنها در
كشورهای در حال توسعه متمركز است.
به زبان ساده ،مركز حمایت از كارآفرینی ،مکانی است كه كسب و كارهای جدید در آن خلق شده و از كارآفرینان (قبل از
آنکه طرح آنها به مرحلهای برسد كه بتوان بر آن سرمایهگذاری نمود) حمایت میكند .این كمکها در قالب حمایتهای مالی،
اداری ،بازاریابی ،طراحی ،آموزشهای مدیریت و غیره است .بطور خالصه اهداف این مركز عبارت است از تقویت خود اشتغالی،
توسعه كسب و كار ،تسریع رشد اقتصادی ،كاهش نرخ شکست كسب و كارها و ارتقاء آنها ،تجاری سازی ایدههای خالق ،ایجاد
اشتغال ،توسعه فناوری و خلق ثروت میباشد ].[7
 -1-1-2-6توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی بعنوان یکی از كاركردهای اصلی در ساختار نظام نوآوری ملی كشورها ،نقش بسیار مهمیدر آن سیستم
ایفا میكند .در مباحث مربوطه نه تنها بر اهمیت انعطافپذیری ،سازگاری ،آموزش مداوم و جابجایی افراد تاكید شده ،بلکه بر
نقش افراد در فرآیند یادگیری سازمانی و دسترسی به دانش نیز اشاره شده است.
طبق مطالعه ای كه در استرالیا صورت گرفته ،تحصیالت عالی نقش مهمیدر جوامع یادگیرنده ایفا میكند ،زیرا این
تحصیالت در هر شکل و تخصصی كه باشد باعث پرورش و پاالیش افکار و تربیت افراد یادگیرنده میشود ،بطوریکه این افراد
نقش سازندهای در سازمانها ،جامعه و كشور به عهده میگیرند .امروزه سیستمهای آموزشی ،اقتصادی و سیاسی عمیقاً به
یکدیگر وابسته بوده و امکان توسعه یکی ،بدون در نظر گرفتن دیگری وجود ندارد .سازمان  OECDدر مطالعه سال  1996در
حوزه علم و فناوری ،بر نقش سیاستهای دولت در مرتبط ساختن سیستم آموزشی با سیستم های اقتصادی ،تاكید كرده است.
همچنین در مطالعه دولت كانادا در سال  1996آمده است كه :ضعف توسعه نیروی انسانی نه تنها بهرهوری و رشد اقتصادی،
بلکه كیفیت زندگی (نظیر سالمت فیزیکی و روانی ،قدرت تربیت فرزندان سالم) و باالخره توانایی حفظ نظم و پیوستگی جامعه
را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
اساساً محور هرگونه فعالیت نوآوری ،خلق ایده در ذهن افرادی نوآور و خالق است و توانمندیهای فنی و مدیریتی
متخصصان سیستم ،ایده خلق شده را مرحله به مرحله پیش برده و آنرا با یک كاربرد در بازار پیوند میدهد .بنابراین حضور
نیروی انسانی شایسته و توانمند در سیستم و ارائه آموزشهای الزم و پیشرفته برای افزایش سطح قابلیتهای تخصصی آنها ،از
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پیش شرطهای موفقیت در امر نوآوری در كلیت سیستم است .از سوی دیگر ،انتقال افراد در بین اجزای مختلف سیستم ،یکی از
روشهای مهم انتقال دانش و فناوری به شمار میرود و از سوی دیگر ،باعث جامعنگری و ارتقاء توانمندی خود پرسنل میشود.
از مهمترین فعالیتهای زیر مجموعه كاركرد "توسعه نیروی انسانی " میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 آموزش
 تسهیل جابجایی افراد
جریان دانش از طریق ارتقاء توسعه منابع انسانی توسط مکانیزمهای مختلفی از جمله ،دانشگاهها ،موسسات آموزشی،
موسسات تحقیقاتی و همینطور جابجایی نیروی انسانی متخصص برقرار میگردد.
 -1-1-2-7انتشار فناوری در نظام نوآوری ملی

پس از آنکه مجریان  R&Dنقش خود را در سیستم ایفا كرده و فناوری و دانش جدیدی را خلق نموده یا توسعه بخشیدند
(یا حتی فنوریهای موجود را بهبود دادند) الزم است تا این تغییرات در كل سیستم منتشر شوند و در یک جزء سیستم حبس
نشوند .در واقع ویژگی عمده نظام نوآوری ملی در همین است كه چون از مرحلة خلق دانش تا كاربردی شدن آن را شامل
میشود ،انتشار فناوری در كل شبکه بعنوان یکی از فعالیتهای عمده سیستمهای نوآوری صنایع مطرح میشود.
در سالهای اخیر ،تمامیكشورهای صنعتی پیشرفته (و برخی كشورهای در حال توسعه) ،برنامهها و سیاستهای فراوانی را
با هدف ارتقاء انتشار فناوری تدوین و دنبال كردهاند .انتشار و بکارگیری مناسب فناوری ،زمینه ساز كسب توان رقابت صنعتی،
بهره وری و كارآیی اقتصادی ،رشد تجاری ،انعطاف پذیری ،كیفیت ،نگهداری و حفظ مشاغل پر درآمد و شکلگیری زمینهسازی
نوآوریهای بعدی ،است در این راستا ،نه تنها به روشهای سیاستگذاری (با هدف تسریع انتشار فناوری و تقویت ارتباط
مصرفكنندگان و تولیدكنندگان فناوری) ،بلکه به خلق و توسعه سیستمهای پشتیبانی و زیر ساختی انتشار فناوری نیز توجه
خاصی مبذول میشود.
سازمانها و اجزاء متعددی در نظام نوآوری ملی ،درگیر انتشار فناوری بوده و فعالیتهای مختلفی را انجام میدهند .برخی از
فعالیتهای عمده در زمینه انتشار فناوری عبارتند از:
 باال بردن آگاهی و نمایش فناوری
 خدمات جستجو و مرجع دهی اطالعات
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 آموزش ،مشاوره و كمکهای فنی
 پروژه های مشترک تحقیقات و فناوری
 خریدهای دولتی
 شبکهسازی منطقهای یا صنعتی ].[7
 -1-1-2-8تولید كاال و خدمات

در نهایت زمانی كه فناوری انتشار یافت ،بایستی در تولید كاالها و خدمات ،بکار گرفته شود .پس باید بخشی از نظام نوآوری
ملی در فعالیتهای سرمایهگذاری و تولید درگیر شوند تا ایدة اولیه ،باعث افزایش بهره وری و عملکرد اقتصادی كل كشور
گردد .معموالً این بخش از نظام نوآوری ملی دیرتر از سایر اجزاء شکل میگیرد.
در هر فناوری و محصول نوظهور ،به دلیل اینکه در ابتدای چرخة عمر قیمت و هزینة تمامشده باال بوده و ریسک استفاده از
محصول یا فناوریهای جدید برای مصرفكننده زیاد است از مکانیزمهایی برای كمک به شکلگیری بازار استفاده میشود .این
كاركرد بیشتر مربوط به طرف تقاضا بوده و به انحاء مختلف باعث تحریک تقاضا میشود بعنوان مثال برای اینکه استفاده از یک
فناوری و محصول خاص در ابتدای امر فراگیر شود و تولیدكننده نیز انگیزه ادامة تولید پیدا كند به خریداران اولیه وامهای
كمکی اعطا میشود تا كاال و فناوری مورد نظر برای آنها ارزانتر تمام شود .انواع فعالیتهایی كه به تحریک بازار در داخل یا
خارج از كشور كمک میپردازند در این زمره قرار میگیرند .در جهت كمک به اتصال به بازارهای جهانی نیز ،دولتها
فعالیتهای زیادی را انجام میدهند .انجام بازاریابیهای بینالمللی ،سیاستهای تشویق و توسعة صادرات و انواع تسهیالت
قانونی در ابتدای انتشار محصول در بازارهای داخل و خارج از این جملهاند ].[7

 -1-2روش پیشنهادی برنامه عملیاتی
در این قسمت باید به معرفی (گام های) روشی برای تدوین برنامه عملیاتی پرداخت .این روش پیشنهادی باید قادر باشد تا
به سواالت مختلف فرایند توسعه فناوری كه تا این مرحله مورد توجه قرار نگرفته اند پاسخ داده شود؛ سواالتی نظیر:
 برنامهها برای پاسخ گویی به كدام اهداف تدوین و اجرا میشود؟
 برنامهها چگونه اولویتها و مالحظات تعریف شده در راهبردها ،سیاستها و راه كارها را عملیاتی میسازند؟
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 گروهها یا نهادهای اصلی هدف (یعنی هویت هایی كه این قصد تاثیرگذاری بر رفتار آنها را دارد) كدامند؟
 مجری یا مجریان این برنامه كدامند؟ و نحوه عمل آنها چگونه است؟
 دوره زمانی اجرای برنامه چقدر است؟
 منابع موردنیاز و نتایج مورد انتظار از اجرای این برنامهها كدامند؟
بر مبنای رویکرد چارچوب منطقی و روش تدوین برنامه عملیاتی فناوری پیل سوختی از یک طرف ،و نیز جهتگیریهای
كالن پشتیبان تدوین شده تا كنون ،در این قسمت الزم است تا روش پیشنهادی تدوین برنامه عملیاتی ارائه شود .این روش
پیشنهادی متشکل از گامهای زیر خواهد بود.
 -1-2-1درنظرگیری ارتباط برنامههای با جهتگیریهای كالن و پشتیبان
هر برنامه در ارتباط با یک و چند هدف باالدستی نوشته میشود .به عبارت دیگر ،هدف اولیه یک سند توسعه فناوری در
ابتدا برآورده ساختن جهتگیریهای كالن و پشتیبان تعریف شده در مراحل قبل است .با توجه به منطقی كه در فصول پیشین
به عنوان فرایند تدوین اسناد ملی راهبردی بیان شد ،تدوین برنامههای عملیاتی نیز باید با توجه و درنظرگیری این فرایند انجام
گردد.
برنامههای تدوین شده در مرحله اول باید همراستا با اهداف كالن و خرد تعریف شده در مراحل قبلی باشد .برای این منظور،
الزم است تا درخت ارتباط اهداف كالن -اهداف خرد-نتایج تعریف شود .این كار در قالب تحلیل و همراستا نمودن اهداف با
پاسخ به سواالت زیر انجام میشود:
 اقدامات در بلندمدت باید به چه اهدافی دست پیدا كنند (اهداف كالن)؟
 تمركز اصلی اقدامات در چیست (اهداف پروژه ای)؟
 چه اهداف خرد برای دستیابی به اهداف پروژه ای و در نتیجه آن اهداف كالن الزم است (نتایج)؟
با ترسیم شدن این درخت هدف ،میتوان تصویر روشنی از مقاصدی كه برنامههای تدوینی باید مالحظات آنها را درنظر
داشته باشند ،ارائه داد.
در مرحله دوم ،برنامههای تدوین شده باید با راهبردها ،راه كارها و سیاستهای تدوین شده همخوان باشد .این كار را
میتوان با تحلیل موانع شناسایی شده در مرحله جهتگیریهای پشتیبان به انجام رساند .با درنظر داشتن موانع به شکل
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مشکالتی كه باید برای آنها راه حل ارائه گردد ،یک مشکل پیچیده به شکل آسانی حل خواهد شد اگر علت و اثرات آن به
طور كامل مورد تحلیل قرار گرفته باشد .پیش از طراحی پروژههای عملیاتی برای توسعه فناوری ،الزم است تا علتها و
همچنین اثرات مشکالت پدید آمده بررسی شود .علل مورد بررسی قرار میگیرند به این منظور كه دالیل اصلی برای وقوع
مشکالت شناسایی شده و راه حلها و فعالیتهای عملیاتی مناسب پیشنهاد گردند .اثرات مشکالت نیز ضرورت و نیاز به اجرای
اقدامات و فعالیتهای عملیاتی برای رفع مشکالت را نشان میدهد ].[7
این مشکالت در مولفه ی جهتگیریها پشتیبان و در قالب موانع گذار شناسایی شده اند .در این گام تنها به تحلیل آنها از
طریق ترسیم درخت مشکالت پرداخته میشود .یکی از راههای تحلیل مشکالت شناسایی شده در گامهای قبلی ،بهره گیری از
نظرات ذینفعان در قالب كارگاههای برنامهریزی پروژه است .در این راستا ،ذینفعان باید با پاسخ به سواالت زیر ،در مورد درخت
مشکالت به توافق برسند .این سواالت عبارتند از:
 مشکل اصلی در توسعه فناوری كه باید برای حل آن پروژههای عملیداتی پیشدنهاد نمدود چیسدت (اولویدتبنددی
مشکالت)؟
 علل اصلی در وقوع این مشکل چیست؟
 وقوع این مشکل چه اثراتی بر محیط اطراف میگذارد (چرا حل این مشکل ضروری است)؟
 چه كسانی مسببین پدیدار شدن مشکل هستند و چه كسانی از این مشکل تاثیر میپذیرند؟
بر مبنای این نظرات و نیز با توجه به خروجی حاصل راهبردها و راه كارها در جهتگیریهای كالن و پشتیبان ،درخت
مشکالت ترسیم میگردد .در این درخت علتها به عنوان ریشههای این تنه اصلی درخت (مشکالت اصلی) متصور میشوند.
اثرات مشکالت نیز شاخ و برگ درخت را نشان میدهند .درخت مشکالت همیشه از پایین-به-باال خوانده میشود .مشکالت
پایینی علل ایجاد مشکالت باالیی هستند .بنابراین امید به بهبود مشکالت با هدف قرار دادن ریشه ای ترین علل الزم است .در
زمان طراحی فعالیتها الزم است تا تمركز و اولویت با فعالیت هایی باشد كه بیش تر از همه قادر به حذف علل مشکالت
(ریشه ها) هستند .گاهی یک فعالیت قادر به حل چند علت و مشکل بوده و در بعضی شرایط نیز وجود چند فعالیت برای رفع
یک علت یا مشکل الزم است.
با در نظر داشتن همزمان درخت هدف و درخت مشکالت ،برنامههای تدوین شده كلیه مالحظات باالدستی خود – كه در
جهتگیریهای كالن و پشتیبان تعریف شده اند – را پوشش میدهد.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران

41
فاز  :5برنامه عملیاتي و تهیه رهنگاشت

ويرايش اول ،دی 1395

 -1-2-2تعیین حوزههای هدف
در تدوین برنامهها ،الزم است تا نهادهای اصلی هدف ،یعنی مشموالن برنامهها یا حوزه هایی كه برنامهها قصد تاثیرگذاری
بر آنها را دارند شناسایی نمود .هرچند در رویکردهای سیستمی تبیین شده برای ظهور نوآوری در بخش  ،9خلق ،انتشار و
بهرهبرداری از نوآوری ناشی از تعامل دامنه متفاوتی از حوزهها تعریف میگردد ،اما برای دستیابی به هر هدف در سطح عملیاتی
بعضی گروهها یا نهادها (حوزه ها) میتوانند نقش پیش برندگی بیشتری داشته باشندگروهها و نهادهای هدف میتوانند شامل
موارد زیر باشند:
 شركتهای تازه تاسیس مبتنی بر فناوری،
 شركتهای بزرگ ،شركتهای كوچک و متوسط،
 خوشههای صنعتی،
 موسسات پژوهشی و پژوهشگاههای دولتی،
هر نوع از برنامههای عملیاتی نیز باتوجه برای یک گروه هدف خاص ،مانند یک بخش یا یک خوشه خاص ،یک شركت
كوچک یا متوسط و یا یک شركت زایشی جدید طراحی میشود .برنامهها باید نهادهایی را بیشتر مورد هدف قرار دهند كه
بیشترین تاثیرگذاری را در راستای تحقق درخت هدف و بیشترین سازگاری را با درخت مشکالت داشته باشد .این برنامهها
مناسب است تا مطابق با معیارهای زیر باشند:
 حوزه هایی كه در حوزه سیاست گذاری موردنظر ،بیشترین تاثیرگذاری را در راستای اهداف سیاستی داشته باشند،
 حوزه هایی كه دارای بیشترین ارتباطات پسین و پیشین در سایر حوزهها باشند ،یعنی برون داد آنها بهعنوان درون
داد حوزه ای دیگر بوده و یا با استفاده از برون داد سایر حوزهها به عنوان درون داد ،قابلیدت تحریدک و رشدد در
سایر حوزهها را دارند،
 حوزه هایی كه بیشترین سرریز مثبت را برای سایر حوزهها داشته باشند،
 سرریزهایی كه بیشترین توانایی درونی كردن دانش و تجربه به دست آمده از فعالیت فناورانده هددایت شدده را بدرای
كاربرد مجدد داشته باشند.
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انتخاب حوزه هدف مناسب نیازمند چارچوب تحلیلی مناسب است .از آنجا كه انتخاب حوزه هدف ارتباط تنگاتنگی با جنس
برنامههایی اتخاذ شده دارد ،این چارچوب منطقا مشخص كننده همزمان نوع برنامه و حوزه هدف خواهد بود .بنابراین مناسب
است تا این چارچوب در گام بعدی ارائه شود ].[7
 -1-2-3طراحی برنامهها
در این گام اقدامات ضروری به منظور برآورده كردن اهداف كالن و خرد و نیز محقق نمودن راهبردها ،راه كارها و
سیاستها تعیین میشود .این اقدامات فعالیت هایی هستند كه توسط كنش گران توسعه فناوری و در راستای راهبردهای كالن
و سیاستهای نوآوری تعریف میشود .این هم راستایی با درنظرگیری درخت مشکالت و درخت اهداف ترسیم شده در گامهای
قبلی حاصل میگردد .اگر برنامهها و اقدامها به طور صحیحی برنامهریزی شوند ،نتایج موردانتظار از انجام آنها حاصل ،و در
نتیجه ،اهداف میان مدت و بلندمدت نیز محقق میگردد .اقدامات و برنامهها در فرایندی توافقی و تعاملی و براساس نظر
ذینفعان استخراج میگردد .راهكارهای تدوین شده در مراحل قبل هم راهنمای مناسبی برای طراحی اقدامات هستند .به عبارت
دیگر ،برای تحقق هر راهكار ،وجود مجموعه ای از اقدامات ضروری است.
 -1-2-4تبیین مجریان و نحوه عمل آنها
منظور از مجریان نهادهایی است كه مسئولیت اجرای برنامهها را برعهده دارند .ممکن است مجری همان سیاست گذار
باشد ،اما در برخی موارد سیاست گذار و مجری نهادهای متفاوتی هستند.
اجرای برنامهها ،فرایند تعاملی میان دولت با گروه های هدفی است كه تالش میكنند برنامه مزبور را براساس انگیزه ها،
ظرفیت و ادراک خودشان اجرا كنند یا از اجرای آنها جلوگیری كرده یا آنها را تغییر دهند .انگیزه كنش گران شامل
انگیزههای درونی و بیرونی آن میشود .ظرفیت یک كنش گر به موقعیت وی در چارچوب نهادی اطالق میشود و ادراک كنش
گران میتواند شامل یادگیری ،تجارب آنها و اعتقاداتشان باشد .بنابراین باید رابطه تعاملی میان مجریان برنامهها و كنش گران
نیز در این فرایند مورد نظر قرار گیرد.
تعیین مجریان و مشخصنمودن نحوه عمل آنها یکی از تاثیرگذارترین اجزای برنامهها به شمار میرود .همان طور كه
قابلیتهای نهاد تدوین كننده برنامهها بر كیفیت برنامهها تاثیر میگذارد ،قابلیتهای مجریان برنامهها نیز آثار غیرقابل چشم
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پوشی بر كیفیت اجرای برنامهها و خروجی حاصل از آنها دارد .لذا اطمینان از انتخاب مناسب ترین مجری برای هر برنامه
بسیار حائز اهمیت است .مجریان باید هم از لحاظ ظرفیتها و قابلیتهای درونی برای اجرای برنامه و هم از لحاظ اعتبار،
جایگاه و ارتباطات بیرونی الزم ارزیابی شوند ].[7
آنچه كه در این زمینه گاه حتی مهم تر از كیستی مجری است ،آن است كه مجری چگونه عمل كند .نحوه عمل مجری به
خصوص در برنامههای حمایتی مستقیم كه ماهیتی گزینشی دارند ،از اهمیت بیشتری برخوردار است .در غالب این گونه
برنامهها ،مجری باید بتواند بین اجزای گروه هدف قضاوت كرده و موارد واجد شرایط را انتخاب كند .برای مثال ،به منظور
اعطای گرنت برای تحقیقات ،انعقاد قراردادهای تحقیقاتی یا اعطای هرگونه كمک مستقیم به شركتهای كوچک و متوسط،
معموال باید تا از بین متقاضیان تعداد محدودی انتخاب شوند .نتیجه مهم چنین شرایطی این است كه اوال مجری باید از
صالحیتهای علمی ،فنی و سازمانی الزم برخوردار باشد و ثانیا بتواند فرایند انتخاب را كامال شفاف و عادالنه به انجام برساند.
با توجه به موارد فوق و نیز سایر نکاتی كه معموال جزء اصول حکمرانی برای سیاستگذاران و مجریان در نظامهای نوآوری
است ،بعضی از اصولی كه مجریان در نحوه عمل خود باید به آن توجه كنند ،در ذیل آمده و سعی شده برا هر اصل مصایق و
رهنمودهایی كلی تدوین شود .اصول مزبور عبارتند از:
الف -شفافیت و عدالت
 .1تمام فعالیتهای نهادهای دولتی در حوزه مورد بحث ،باید در قالب سیاستها و برنامههای مدون به اصالع ذینفعان و
عموم برسد.
 .2سیاست گذاران و مجریان باید پایگاههای داده ای به روز از متن سیاستها و برنامهها ،تمام فعالیتهای انجام شده
تحت این برنامهها ،مشخصات شركتها و پروژههای حمایت شده را برای دسترسی عموم عالقه مندان ایجاد نمایند.
اصالع رسانی وپایگاه داده ترجیحا باید از طریق پورتال اینترنتی نیز انجام شود .درباره فعالیتهایی كه با امنیت ملی
ارتباط دارند و فعالیت هایی كه به لحاظ موقعیت رقابتی شركت مهم هستند ،جزئیات دقیق فعالیتهای حمایت شده
میتواند محرمانه نگه داشته شود .اما همچنان عنوان پروژه یا فعالیتها و توصیفی مختصر از آن باید در پایگاه داده
وجود داشته باشد.
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 .3درمواردی كه برای اجرای برنامهها به داوری خبرگان نیاز باشد ،باید برای داوریها از معیارهای مرتبط و مدون و
فرایندهای شفاف استفاده شود
 .4اعضای پنلهای داوری باید درباره موضوعاتی كه نظر میدهند كامال بی طرف و بدون هیچ گونه منفعتی باشند.
ب-پاسخ گویی
 .1سیاست گذاران و مجریان باید گزارشات دوره ای از عملکرد خود برای دسترسی عموم عالقه مندان انتشار دهند و
گزارشات موردی طبق درخواست نهاد باالدست ،با آخرین اطالعات موجود تهیه نمایند.
 .2سیاست گذاران و مجریان باید به شکل دوره ای تاثیر فعالیتهای خود را از طریق مکانیزمی كامال بی طرفانه ارزیابی
نمایند .عالوه بر معیارهای دیگر ارزیابی ،باید توجه خاصی به تغییرات در نهاد هدف تحت محورهای تغییر در برون
داد ،تغییر در درون داد ،تغییر در رفتار نهاد هدف و میزان تداوم آن و بهبود ظرفیت حل مسئله و نوآوری.
ج -قابل پیش بینی بودن
یعنی فعالیت هایی كه مطابق معیارهای علمی ،منطقی و شرایط و نیازهای موجود توجیه پذیرند ،باید بر مبنای اصل وحدت
رویه و به دور از تغییرات مدیریتی ادامه یابند و اگر هم قرار است از جایی قطع شوند ،تاریخ این انقطاع از پیش مشخص باشد.
د -ظرفیت سازی
 .1سیاست گذاران و مجریان باید پیش از اقدام به سیاست گذاری و اجرای سیاست ها ،دانش ،مهارت ،شرایط و
قابلیتهای الزم برای موفقیت در فعالیت موردنظر را در خود ایجاد نمایند.
 .2سیاست گذاران و مجریان باید فعالیتهای خود را از طریق تیمهای كوچک ،چابک ،متخصص ،توانمند و انعطاف پذیر،
مستقر در نهاد سیاست گذار و مجری هدایت نمایند.
 -1-2-5تعریف دورههای زمانی
هرچند پایداری و قابل پیش بینی بودن گاه به عنوان نکات مثبت در بعضی از انواع برنامههای حمایتی برشمرده میشود ،اما
در عمل و به دالیل مختلف بهتر است این برنامهها برای دورههای زمانی مشخص و محدود طراحی و اجرا شوند .از مهمترین
مزایای محدود بودن زمان برنامهها ،می توان به روشن و محدود بودن بودجه موردنیاز ،فراهم شدن امکانات ارزیابی بهتر نتایج و

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران

45
ويرايش اول ،دی 1395

فاز  :5برنامه عملیاتي و تهیه رهنگاشت

دستاوردها و امکان اصالح ،بازنگری و ایجاد تطابق بیشتر در برنامهها با شرایط زمان ،اشاره كرد .بر این اساس ،الزم است تا
دوره زمانی اجرایی هر برنامه را در این گام مشخص نمود ].[7
 -1-2-6برنامهریزی منابع
برنامهریزی منابع با هدف اجرایی نمودن اقدامات تعریف شده صورت میپذیرد .این برنامهریزی را باید قبل از اجرایی كردن
اقدامات به انجام رساند .منظور از منابع موردنیاز در این گام دانش فنی ،ابزارآالت و تجهیزات و منابع مالی است .در صورت
وجود منابع موردنیاز ،برنامهریزی منابع بیانگر چگونگی و اولویت بندی استفاده از آن هاست .اما در شرایطی كه منابع موجود
نباشد ،برنامهریزی به معنی چگونگی دستیابی به منابع از طریق خرید ،همکاری  ،و یا تولید منابع موردنیاز است.
 -1-2-7ترسیم ره نگاشت برنامه عملیاتی
پس از تعریف اقدامات و برنامهها ،برنامهریزی منابع و تعیین مجریان ،در گام آخر برنامه عملیاتی الزم است تا ارتباط میان
آنها مشخص شده و خالصه نتایج آن در قالب ره نگاشت برنامه عملیاتی ارائه شود .شکل ( )1-5بیانگر ارتباط میان اجزای
مختلف برنامه عملیاتی است ].[7

شكل  :5-0رهنگاشت برنامه عملیاتی
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فصل دوم :معرفی محورهای مطالعاتی پایایی و مروری بر فعالیتهای
انجامشده در ایران
مقدمه
در این فصل بهطور خالصه ابتدا به مرور محورهای مطالعاتی پایایی پرداخته شده و سپس فعالیتها و پروژههای انجامشده
در ایران در زمینه مطالعات قابلیت اطمینان شبکههای تولید ،انتقال و توزیع الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته در مراحل پیشین
پروژه ،آورده شده و وضعیت ایران در هر یک از حوزههای مربوطه شناسایی شده است.

 -1-3دستهبندی ارائهشده برای محورهای مطالعاتی پایایی
در تحقیق صورتگرفته در گزارش مرحله دوم [ ،]5ابتدا فعالیتهای صورت گرفته در سازمانهای معتبر مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت و بر اساس این فعالیتها محورهای مطالعاتی پایایی به صورت شکل ( )2-1استخراج گردید .البته باید توجه
نمود كه با توجه به بررسی موضوعات مطرح شده در این حوزه ،امکان دستهبندی محورهای مطالعاتی به صورت كامالَ مستقل
و جدا از هم وجود ندارد و ارائه محورهای مطالعاتی پیشنهادی صرفاً جهت نظاممند نمودن مطالعات صورت گرفته در این حوزه
بوده است .در ادامه به معرفی هر یک از این محورها و دستهبندی زیرمحورهای آنها پرداخته شده است.

شكل  :1-0محورهای مطالعاتی پیشنهادی
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 -1-3-1محور اول :ارزیابی قابلیت اطمینان
ارزیابی كمی و كیفی قابلیت اطمینان در تمامی سطوح تولید ،انتقال و توزیع انرژی الکتریکی از اهمیت ویژهای برخوردار
است [ 6-6و  .]8در شکل ( )2-2دستهبندی ارائه شده برای حوزههای تحقیقاتی مورد توجه در محور ارزیابی قابلیت اطمینان
آورده شده است .در گزارش مرحله دوم [ ]5هر یک از این موضوعات به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

شكل  :2-0موضوعات مطرح شده در محور اول
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 -1-3-2محور دوم :بهبود قابلیت اطمینان
در گزارش مرحله دوم [ ]5بهبود قابلیت اطمینان شبکه به عنوان یکی از محورهای اصلی مطالعات پایایی معرفی گردید .در
شکل ( )2-3زمینههای تحقیقاتی مورد توجه در این محور مطالعاتی نشان داده شده است .شرح جزییات مربوطه در گزارش
مذكور آورده شده است.

شكل  :3-0جمع بندی محور دوم

 -1-3-3محور سوم :سیاستها و مسائل رگوالتوری مرتبط با قابلیت اطمینان
این محور به بررسی تاثیر سیاستهای مختلف بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت و مسائل قانونگذاری و مدیریتی مرتبط با
این موضوع می پردازد .بررسی استانداردهای مختلف موجود در حوزه قابلیت اطمینان شبکه قدرت و معرفی روشهای مختلف
تنظیم پایایی از مهمترین اهداف این محور است [ .]5-6موضوعات تحقیقاتی مطرحشده در این زمینه در شکل ( )2-4آورده
شده است.
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شكل  :4-0خالصه محور سوم

 -1-4بررسی فعالیتهای صورت گرفته در هر یک از محورهای مطالعاتی پایایی
 -1-4-1محور ارزیابی قابلیت اطمینان
بر اساس تحقیقات انجام شده در گزارش مرحله چهارم با عنوان "بررسی توان و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل مرتبط با پایایی
در كشور" [ ،]6فعالیتهای انجامشده در كشور شامل تمامی مقاالت ،پایاننامهها ،پروژههای تحقیقاتی و اجرایی در قالب محور
ارزیابی قابلیت اطمینان دستهبندی گردید و مورد نقد و بررسی قرار گرفت .در این قسمت خالصهای از مباحث مطرح شده در
گزارش مذكور در قالب محورها و زیرمحورهای مطالعاتی آورده شده است.
در شکل ( )2-5تعداد فعالیتهای صورت گرفته شامل مقاالت ،پایاننامهها و پروژههای انجامشده در مراكز تحقیقاتی و
اجرایی فعال در حوزه صنعت برق ایران در محور ارزیابی قابلیت اطمینان نشان داده شده است.
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شكل  :5-0تعداد و درصد مقاالت ،پایاننامهها و پروژههای انجام شده در زمینه ارزیابی قابلیت اطمینان

همانطور كه مشاهده میشود ،در این زمینه فعالیتهای تحقیقاتی بسیاری صورت گرفته است .همچنین میتوان
فعالیتهای انجامشده در زمینه ارزیابی قابلیت اطمینان شبکههای تولید ،انتقال و توزیع الکتریکی را در قالب زیرمحورهای
معرفیشده تفکیک نموده و جایگاه ایران در هر یک از این حوزهها را بررسی نمود .بدین منظور در شکل ( )6-2فعالیتهای
انجام شده در هر زیر محور نشان داده شده است .همچنین میتوان فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفی شده را
نیز به دو دسته تولید و انتقال-توزیع تقسیم كرد كه این موضوع در شکلهای ( )2-7و ( )2-8نشان داده شده است.

شكل  :6-0تعداد فعالیتهای انجام شده هر زیر محور

شكل  :7-0فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفی شده در حوزه تولید
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شكل  :8-0فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفی شده در حوزه انتقال-توزیع

همانطور كه در شکلهای باال نشان داده شده ،فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده در حوزه شبکههای تولید بیشتر از
فعالیتهای انجامشده در حوزه شبکههای توزیع و انتقال است .با توجه به گستردگی شبکههای توزیع و انتقال و همچنین حجم
بیشتر سرمایهها و داراییهای موجود در این بخشها ،توجه بیشتر به این حوزهها از اهمیت باالیی برخوردار بوده و یکی از
ضرورتهای تحقیقات آتی بشمار میرود.
همچنین مشاهده میشود كه در هر دو حوزه انتقال-توزیع و تولید توجه بیشتر به زیرمحور اطالعات قابلیت اطمینان و
مطالعات اقتصادی و ارزشگذاری قابلیت اطمینان یکی از ضرورتهای تحقیقات آتی میباشد .همچنین كیفیت منابع سوخت نیز
باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
در شکل ( )2-9نیز روند زمانی فعالیتهای انجامشده در محور ارزیابی قابلیت اطمینان نشان داده شده است .همانطوری كه در
این شکل مشاهده میشود ،مطالعات انجامشده در حوزه ارزیابی قابلیت اطمینان از اوایل سالهای  1370در زیرمحور
برنامهریزی و بهرهبرداری آغاز شده و در اوایل سالهای  1390به اوج خود رسیده است .در این میان ،انجام فعالیتهای بیشتر
در حوزه زیرمحورهای اطالعات ،كفایت منابع سوخت ،شبکههای هوشمند ،تجهیزات شبکه و مطالعات اقتصادی با توجه به
حجم نسبتا اندک فعالیتهای انجام شده در آنها و تاثیر فراوان این موضوعات بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت ،مهمترین
زمینههای تحقیقاتی و اجرایی فعالیتهای آتی به شمار میرود.
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شكل  :9-0روند زمانی فعالیتهای انجام شده در محور ارزیابی قابلیت اطمینان

در انتها بر اساس تحقیقات انجام شده و شکلهای ( )2-5تا ( )2-9میتوان تجربیات و فعالیتهای كشور در هر یک از
زیرمحورهای مربوط به حوزه ارزیابی قابلیت اطمینان را به صورت گرافیکی مطابق شکل ( )2-10نشان داد.
سبز :فعالیت زیاد
قرمز :فعالیت كم

شكل  :10-0وضعیت مطالعات پایایی در هر یک از زیرمحورهای ارزیابی قابلیت اطمینان
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همانطور كه مشاهده میشود ،زیرمحورهای روشها ،مدلها و شاخصهای قابلیت اطمینان دارای وضعیت مناسبی
میباشند .همچنین توجه زیادی نیز به زیرمحور منابع تولید پراكنده و انرژیهای نو در داخل كشور شده است .زیرمحورهای
ارزیابی قابلیت اطمینان در سطح تجهیزات شبکه ،ارزیابی در فضای رقابتی نیز در وضعیت متوسطی میباشند .زیرمحورهای
مطالعات اقتصادی و شبکههای هوشمند نیز در وضعیت هشدار قرار دارند .همچنین زیرمحورهای كفایت منابع سوخت و
اطالعات قابلیت اطمینان نیز در وضعیت قرمز میباشند .البته این تقسیمبندی بر اساس تعداد مقاالت و پایاننامههای انجام
شده در هر زیرمحور در داخل كشور میباشد .در واقع وضعیت هر یک از زیرمحورها از نظر تحقیقاتی مشخص شده است .از
دیدگاه فعالیتهای اجرایی و عملیاتی اكثر زیرمحورهای باال در وضعیت مناسبی به سر نمیبرند و نیازمند توجه بیشتر به حوزه
عملیاتی و اجرایی میباشد.
 -1-4-2محور بهبود قابلیت اطمینان
در این قسمت فعالیتهای انجامشده شامل تمامی مقاالت ،پایاننامهها ،پروژههای تحقیقاتی و اجرایی در قالب محور بهبود
قابلیت اطمینان دستهبندی شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .در شکل ( )2-11تعداد مقاالت ،پایاننامهها و پروژههای
انجام شده در مراكز تحقیقاتی و اجرایی فعال در حوزه صنعت برق ایران در زمینه بهبود قابلیت اطمینان نشان داده شده است.

شكل  :11-0تعداد و درصد مقاالت ،پایاننامهها و پروژههای انجام شده در زمینه بهبود قابلیت اطمینان
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همانطور كه مشاهده میشود ،در این زمینه فعالیتهای تحقیقاتی مناسبی صورت گرفته است .البته حجم تحقیقات انجام
شده در محور ارزیابی قابلیت اطمینان به مراتب بیشتر از این محور میباشد و با توجه به اهمیت و جایگاه حوزه بهبود قابلیت
اطمینان ،این محور نیازمند توجه بیشتری است.
همچنین میتوان فعالیتهای انجامشده در زمینه بهبود قابلیت اطمینان شبکههای تولید ،انتقال و توزیع الکتریکی را در
قالب زیرمحورهای معرفی شده ،تفکیک نموده و جایگاه ایران در هر یک از این حوزهها را بررسی نمود .بدین منظور در شکل
( )12-2فعالیتهای انجام شده در هر زیر محور نشان داده شده است .به دلیل متفاوت بودن ماهیت زیرمحور آموزش از سایر
زیرمحورها ،این زیرمحور در شکل ( )2-12گنجانده نشده است.

شكل  :12-0تعداد فعالیتهای انجام شده هر زیر محور

همچنین میتوان فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفی شده را نیز به دو دسته تولید و انتقال-توزیع تقسیم
كرد كه این موضوع در شکلهای ( )2-13و ( )2-14آورده شده است.
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شكل  :13-0فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفی شده در حوزه تولید

شكل  :14-0فعالیتهای انجام شده در قالب زیرمحورهای معرفی شده در حوزه انتقال-توزیع

در شکل ( )2-15نیز روند زمانی فعالیتهای انجام شده در محور بهبود قابلیت اطمینان نشان داده شده است .همانطور كه
مشاهده میشود ،مطالعات انجام شده در حوزه بهبود قابلیت اطمینان از سالهای  1367در زیرمحور مدیریت دارایی و
فعالیتهای تعمیر و نگهداری آغاز شده و در اوایل سالهای  1390به اوج خود رسیده است .در این میان ،انجام فعالیتهای
بیشتر در حوزه آموزش ،برنامههای اضطراری ،برنامههای سمت مصرف و سیستمهای اتوماسیون با توجه به حجم نسبتا اندک
فعالیتهای انجام شده در آنها و تاثیر فراوان این موضوعات بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت ،مهمترین زمینههای تحقیقاتی و
اجرایی فعالیتهای آتی به شمار میرود.
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شكل  :15-0روند زمانی فعالیتهای انجام شده در محور بهبود قابلیت اطمینان

در ادامه وضعیت كشور در هر یک از زیرمحورهای مربوط به حوزه بهبود قابلیت اطمینان به صورت گرافیکی در شکل (-2
 )16نشان داده شده است .همانطوری كه مشاهده میشود ،زیرمحور مدیریت دارایی و فعالیتهای تعمیر و نگهداری دارای
وضعیت مناسبی میباشند .زیرمحورهای مدیریت سمت مصرف و سیستمهای اتوماسیون نیز در وضعیت هشدار میباشند.
همچنین زیرمحور آموزش و برنامههای اضطراری نیز در وضعیت قرمز میباشند .از دیدگاه فعالیتهای اجرایی و عملیاتی اكثر
زیرمحورهای باال در وضعیت مناسبی به سر نمیبرند و مشابه با محور قبلی نیازمند توجه بیشتری به حوزه عملیاتی و اجرایی
میباشد.
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سبز :فعالیت زیاد
قرمز :فعالیت كم

شكل  :16-0وضعیت مطالعات پایایی در هر یک از زیرمحورهای بهبود قابلیت اطمینان

 -1-4-3محور قانونگذاری و مسائل رگوالتوری
بررسی استانداردهای مختلف موجود در حوزه قابلیت اطمینان شبکه قدرت و معرفی روشهای مختلف تنظیم پایایی از
مهمترین اهداف این محور میباشد .در این قسمت فعالیتهای انجامشده در ایران شامل تمامی مقاالت ،پایاننامهها ،پروژههای
تحقیقاتی و اجرایی در قالب محور سیاستها و مسائل رگوالتوری مرتبط با قابلیت اطمینان دستهبندی شده است .در شکل (2-
 )17تعداد مقاالت ،پایاننامهها و پروژههای انجام شده در مراكز تحقیقاتی و اجرایی فعال در حوزه صنعت برق ایران در این
محور نشان داده شده است.

شكل  :17-0تعداد و درصد مقاالت ،پایاننامهها و پروژهها در زمینه مسائل رگوالتوری مرتبط با قابلیت اطمینان
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همانطور كه در شکل ( )2-17مشاهده میشود ،در این زمینه فعالیتهای تحقیقاتی نسبتا اندكی صورت گرفته است و با
توجه به كاربردی بودن بحث سیاستگذاری و مدیریت قابلیت اطمینان ،تحقیقات و مقاالت چندانی در این زمینه وجود ندارد.
حجم تحقیقات انجامشده در محورهای ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان به مراتب بیشتر از این محور بوده است و با توجه به
اهمیت و جایگاه مسائل رگوالتوری مرتبط با قابلیت اطمینان ،این محور نیازمند توجه بیشتری است.
همچنین زیر محور استانداردهای قابلیت اطمینان عموماً یک موضوع تحقیقاتی نیست و فرایندی است كه بیشتر از طریق
تجربه و درسهای گرفته شده از گذشته كامل میگردد تا تحقیقات دانشگاهی.
در شکل ( )2-18نیز وضعیت كشور در هر یک از زیرمحورهای مربوط به محور سیاستها و مسائل رگوالتوری به صورت
گرافیکی نشان شده است.
سبز :فعالیت زیاد
قرمز :فعالیت كم

شكل  :18-0وضعیت مطالعات پایایی در هر یک از زیرمحورهای مسائل رگوالتوری قابلیت اطمینان

همانطور كه مشاهده میشود ،هر سه زیرمحور مدیریت قابلیت اطمینان ،استانداردها و سیاستهای حفاظت از محیط
زیست در وضعیت قرمز قرار دارند و فعالیتهای چندانی در داخل كشور در این حوزهها صورت نگرفته است.
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فصل سوم :نقشهراه توسعه پایایی شبكه برق ایران
مقدمه
در این فصل بر اساس نتایج فصل دوم و وضعیت موجود در هر یک از زیرمحورها ،فعالیتها و پروژههایی جهت بهبود
وضعیت كنونی پایایی در هر حوزه پیشنهاد شده و سپس نقشهراه توسعه پایایی در شبکه برق ایران تدوین میگردد .در ادامه
پروژههای الزم جهت توسعه پایایی در شبکه برق ایران معرفی میشوند.

 -1-5طراحی الگوی كاركردی پایایی در شبكه برق ایران ،با تمركز بر كاركردهای مرتبط به
اطالعات و مطالعات پایایی و ایجاد ظرفیتهای الزم برای استقرار آن
 -1-5-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
تأمین منافع بازیگران در هر سیستم اقتصادی یکی از مهمترین شروط پایداری آن سیستم است .بدین منظور باید همه
بازیگران سیستم وظایف خود را در قبال همدیگر به شایستگی و در زمان مناسب انجام دهند .در چنین سیستمی باید
مأموریتها و مسئولیتهای هر یک از نهادهای نظارتی ،سرپرستی ،اجرایی به گونهای دقیق مشخص شوند تا بتوان تحلیل
دقیقی از رفتار و عملکرد هر یک از آنها فراهم كرد.
به منظور اثربخشی بیشتر نتایج حاصل از مطالعات قابلیت اطمینان در هر سیستم و همچنین به منظور پایداری و تداوم
فعالیتهای قابل انجام در این حوزه ،نیاز است كه مدلهای عملکردی مناسبی از وضعیت قابلیت اطمینان در سیستم قدرت
مربوطه توسعه داده شود .منظور از مدلهای عملکردی قابلیت اطمینان ،شناسایی نهادهای فعال و اثرگذار در این زمینه و تعریف
وظایف مشخص برای هر یک در جهت بهبود وضعیت موجود از دیدگاه پایایی میباشد .به عبارت دیگر در هر سیستم قدرت
جهت انجام مطالعات قابلیت اطمینان ،باید یک واحد هماهنگی ،نظارت و مدیریتی وجود داشته باشد كه بر عملکرد سایر
بخشهای شبکه نظارت كرده و مسئولیت انتشار كلیه گزارشها و اطالعات الزم جهت استفاده مشتركین و بهرهبرداران مختلف
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شبکه را بر عهده داشته باشد .این كمیته به عنوان مركز و تشکیالت عمل كرده و سایر بخشهای سیستم هر یک به نوعی با
این مركز در ارتباط میباشند .از طرفی باید چارچوب انجام مطالعات و ساختار گردش اطالعات مرتبط با قابلیت اطمینان میان
نهادهای فعال در این حوزه معین و مشخص شده باشد.
از طرفی با وقوع تجدیدساختار سیستمهای قدرت و مستقلشدن فعالیتهای تولید ،انتقال و توزیع و خردهفروشی برق از
هم ،شرایط بهرهبرداری از این سیستمها و مکانیزم مدیریت قابلیت اطمینان نیز دچار تغییرات اساسی شد .در چنین شرایطی
تعداد بازیگران در صنعت برق افزایش یافته و از این رو تعیین وظایف مشخص برای هر یک در جهت نیل به شاخصهای
مطلوب پایایی بیش از پیش مورد نیاز خواهد بود.از این رو بررسی مدل عملکردی قابلیت اطمینان در شرایط فعلی در صنعت
برق ایران و ارائه پیشنهاداتی به منظور ارتقاء و اصالح مدل موجود از اهداف مورد توجه در این پروژه خواهد بود.
 -1شناخت جامع از نگاشت نهادی پایایی و مدل كنونی در خصوص عملکرد پایایی در شبکه برق كشور
در این مرحله ابتدا شناخت جامعی از نهادهای مرتبط با پایایی در كشور ایران مورد بررسی قرار میگیرد تا به طور كلی
وضعیت بازیگران مختلف در شبکه برق ایران و فعالیتهای انجامشده در هر یک از نهادها مشخص گردد و در واقع مشخص
گردد كه هر یک از نهادها در صنعت برق كشور چه فعالیتهایی را در زمینه پایایی انجام میدهند.
 -1-1مشخصنمودن نهادهای موثر در خصوص پایایی شبکه برق كشور و بررسی فعالیتها و زمینههای عملکردی آنها در
خصوص پایایی
 -2-1استخراج مدل عملکردی كنونی پایایی در شبکه برق ایران
 -3-1شناخت كاركردهای مرتبط با اطالعات ،كاركردهای مرتبط با مطالعات پایایی ،كاركردهای حوزه بهرهبرداری و طراحی
و كاركردهای حوزه تدوین استاندارهای پایایی و قانونگذاری در الگوی عملکردی پایایی موجود در شبکه برق كشور
 -4-1تحلیل عملکرد مدل موجود و شناخت نقاط ضعف و قوت آن
 -2مطالعه تطبیقی بهمنظور شناخت جامع از مدلهای موجود الگوی عملکردی پایایی در سایر كشورها
در این مرحله مطالعه موردی جامعی به منظور شناخت كامل الگوی عملکردی پایایی در كشورهای مختلف انجام میگیرد تا
مشخص گ ردد كه در كشورهای دیگر كاركردهای نهادهای مختلف در الگوی عملکردی پایایی چگونه میباشد .با استخراج
نهادهای بازیگر و نقش هر نهاد و تعامالت آنها در اجرای استانداردهای الزم ،نحوه اجراییشدن قوانین و كاركردهای آنها
تدقیق میگردد و بدین ترتیب شناخت كاملی از رویههای انجام مطالعات پایایی حاصل میشود.
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 -1-2بررسی و شناخت الگوی عملکردی پایایی در سایر كشورها
 -2-2بررسی عملکردها ،رویههای مطالعاتی در حوزههای مختلف مرتبط با بازار برق ،طراحی و بهرهبرداری ،تبادل
اطالعات ،استانداردها و قانونگذاری در هر یک از كشورهای بررسی شده در مرحله 1-2
 -3-2مقایسه الگوی عملکردی پایایی در كشورهای مختلف و انتخاب مدل مناسب به منظور توسعه الگوی عملکردی
پایایی موجود در كشور و استخراج اطالعات مورد نیاز برای این كار
 -3طراحی الگوی عملکردی پایایی در شبکه برق ایران
در این مرحله با توجه به شناخت الگوی عملکردی پایایی در شبکه برق ایران و شناخت الگوی عملکردی پایایی سایر
كشورها كه در مراحل اول و دوم پروژه انجام شد و با توجه به ساختار ،شرایط و ضوابط حاكم بر شبکه برق كشور ،بازار برق
ایران ،مالکیت ،بهرهبرداری ،كنترل و دیسپاچینگ شبکه ،بازیگران مختلف و نقش هر یک در موضوع پایایی شناخته میشوند و
برای تدوین و اجراییشدن استانداردهای پایایی ،مدل اولیه الگوی عملکردی پایایی برای شبکه برق ایران پیشنهاد میگردد.
این الگوی عملکردی پایایی با توجه به كاركردهای مختلف مورد تحلیل قرار میگیرد و پس از ارائه در كمیته راهبری با نظر
اعضا نهایی میگردد.
 -1-3طراحی مدل اولیه الگوی عملکردی پایایی در شبکه برق كشور
 -2-3معرفی هر یک از بازیگران مدل ارائه شده و تهیه و نگاشت نهادی
 -3-3ارائه جزئیات نقش و وظیفه هریک از نهادها در الگوی عملکردی پایایی
 -4-3تحلیل الگوی عملکردی پایایی ارائهشده از دیدگاه كاركردهای مختلف
 -5-3اخذ تائیدیه كمیته راهبری در خصوص الگوی عملکردی پایایی پیشنهادی
 -4تشریح كاركردهای مختلف الگوی عملکردی پایایی
در این مرحله كاركردهای مختلف الگوی عملکردی پایایی منتخب در زمینههای كاركردهای مرتبط با اطالعات،
كاركردهای مرتبط با رویههای مطالعات ،كاركردهای مرتبط با سرویسهای پایایی ،كاركردهای مرتبط با تدوین استانداردها و
اجراییكردن آنها ،شناسایی و تشریح میگردد و نقش هر یک از نهادها در این زمینهها مشخص شده و فعالیت هر كدام از آنها
تعیین میگردد.
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 -1-4تشریح كاركردهای مرتبط با اطالعات مختلف مورد نیاز مطالعات پایایی مطابق با الگوی عملکردی پایایی شبکه برق
كشور و نقش هر یک از نهادهای موثر در این زمینه
 -2-4تشریح كاركردهای مرتبط با رویههای مطالعات مختلف مورد نیاز مطابق با الگوی عملکردی پایایی شبکه برق كشور
و نقش هر یک از نهادهای موثر در این زمینه
 -3-4تشریح كاركردهای مرتبط با سرویسهای پایایی مختلف مطابق با الگوی عملکردی پایایی شبکه برق كشور و نقش
هر یک از نهادهای موثر در این زمینه
 -4-4تشریح كاركردهای مرتبط با تدوین استانداردها و اجرایی كردن آنها و نقش هر یک از نهادهای موثر در این زمینه
 -5تشریح و تدقیق تعامالت موجود در الگوی عملکردی پایایی و ارتباط این الگو با ساختار صنعت برق كشور
در این مرحله كلیه تعامالت موجود در الگوی عملکردی پایایی پیشنهاد شده در بند  3تشریح شده و درنهایت الگوی
پیشنهادی با ساختار فعلی صنعت برق كشور تطبیق داده شده و ارتباط نگاشتهای نهادی الگو با این ساختار مشخص میشود.
 -1-5-2دستاوردهای پروژه
 بررسی مدل عملکردی قابلیت اطمینان در صنعت برق ایران و ارائه پیشنهاداتی به منظور توسعه آن
 ارائه چارچوب و ساختار مطالعاتی قابلیت اطمینان برای صنعت برق ایران و تبیین وظایف نهادهدای فعدال در ایدن
حوزه جهت بهبود روند موجود
 هماهنگیهای الزم بین نهادهای مختلف جهت تبادل اطالعات با یکدیگر
 بررسی نحوه تدوین ،تفسیر و گزارش دهی نهادهای فعال در زمینه پایایی در صنعت برق ایران و ارائه پیشدنهاداتی
در این زمینه
 شفافسازی فعالیتهای صورت گرفته در زمینه مطالعات قابلیت اطمینان در كشور
 -1-5-3مجریان پیشنهادی
 وزارت نیرو

 شركت توانیر

 شورای پایایی

 پژوهشگاه نیرو
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 -1-5-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 زیرمحور مدیریت و تنظیم قابلیت اطمینان
 زیرمحور اطالعات قابلیت اطمینان
 زیرمحور روشها ،مدلها و شاخصهای قابلیت اطمینان
 -1-5-5زمان موردنیاز انجام پروژه
جدول  :1-0تخمین مدت زمان پروژه اول
عنوان پروژه
تعیین مدلهای علمکردی قابلیت اطمینان در شبکه برق ایران

مدت اجرای پروژه (ماه )
18

 -1-6بررسی سیستمهای اطالعاتی و طراحی سیستم یكپارچه و جامع مدیریت اطالعات
حوادث تجهیزات ،خاموشیها و برنامههای تعمیر ،نگهداری و بهرهبرداری با در نظر
گرفتن سیستمهای اطالعاتی موجود
 -1-6-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
در راستای تامین انرژی الکتریکی با قابلیت اطمینان باال برای مشتركین ،طرحهای تعمیرات و توسعه بر مبنای مدلهای
پایایی تجهیزات و سیستم در سطح توزیع ،انتقال و تولید برنامهریزی میشوند .مجموعهای از سیستمهای اطالعاتی مانند
سیستم اطالعات داراییها ،سیستم اطالعات خاموشیها ،سیستم اطالعات بهرهبرداری و  ...نیازمندیهای اطالعاتی مدلهای
پایایی تجهیزات و سیستم را فراهم میكنند .نیاز به این سیستمهای اطالعاتی در محیط تجدید ساختار پررنگ تر نیز میگردد.
با ورود به محیط تجدید ساختار پارامترهای فنی جای خود را به پارامترهای اقتصادی داده و شركتكنندگان در بازار به اطالعات
جامعتری از سابقه كار سیستم و تجهیزات نیاز داشته تا بتوانند ارزیابی و پیشبینی اقتصادی از آینده فعالیتهای خود در بازار
داشته باشند .بنابراین اطالعات و شاخصهایی از پایایی تجهیزات خصوصا در سطح تولید و انتقال منتشر و در اختیار بازیگران
بازار قرار میگیرد تا بدینوسیله نیازمندیهای اطالعاتی آنها بمنظور ارزیابیهای اقتصادی مرتفع گردد .عالوه بر این وجود
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انحصار در خدمات انتقال و توزیع الزم میدارد تا در راستای حمایت از حقوق مشتركین و عدم اجحاف به انها ،تعیین قیمت این
خدمات توسط قانونگذار ( )regulatorو بر اساس مقایسه كارایی شركتها خصوصا در زمینه شاخصهای پایایی صورت گیرد.
در این راستا الزم است تا اطالعات عملکرد تجهیزات و سیستم بر اساس یک روال معین جمعآوری شده و بمنظور تعیین هزینه
خدمات در اختیار نهاد قانونگذار قرار گیرد .در سالهای اخیر در كشورهای كانادا و آمریکا نهادهایی مانند  NERC،CEAو
 IEEEاستانداردها و پروتکل هایی درزمینه جمع آوری ،ارزیابی ،نشر اطالعات (به شركتكنندگان بازار) و ارسال اطالعات (به
قانونگذار) ارائه كردهاند .در مجموعه صنعت برق ایران و تاكنون سیستمهای اطالعاتی مختلفی به ثبت اطالعات در بخشهای
توزیع ،انتقال و تولید پرداختهاند .الزم است تا در هریک از بخشهای توزیع ،انتقال و تولید این سیستمهای اطالعاتی مورد
ارزیابی قرار گرفته و در راستای پاسخگویی به نیازمندیهای اطالعاتی برنامهریزیهای نگهداری و توسعه و نیز نیازمندیهای
اطالعاتی قانونگذار و سایر شركتكنندگان در بازار برق كمبودهای اطالعاتی آنها تعیین شده و در جهت مرتفع كردن این
كمبودها یک سیستم جامع اطالعاتی طراحی گردد.
فاز اول -طراحی سیستم جامع اطالعاتی بمنظور پاسخگویی به نیازمندیهای اطالعاتی مدلهای پایایی تجهیزات در سطوح
توزیع ،انتقال و تولید
بهمنظور برنامهریزی دقیق توسعه ،نگهداری و تعمیرات در بخشهای توزیع ،انتقال و تولید در اختیار داشتن مدل پایایی
تجهیزات الزامی میباشد .مدل پایایی یک تجهیز مدلی است كه سطح پایایی تجهیز را با توجه به عوامل تاثیرگذار مانند شرایط
آب وهوایی ،فرسایش (پیری) ،میزان بازرسی و تعمیرات نشان میدهد .داشتن مدل مناسبی برای ارزیابی پایایی تجهیزات امکان
پیش بینی پایایی آنها را در تحت تاثیر استراتژیهای مختلف تعمیراتی فراهم میآورد و در نتیجه امکان دستیابی به استراتژی
بهینه و در نتیجه كاهش هزینههای اضافی فراهم میشود .چالشهای اصلی در زمینه مدلسازی پایایی تجهیزات عبارتند از:
الف) انتخاب مدل مناسب پایایی تجهیز مانند تابع مخاطره ،مدل ماركوف ،مدل فرایند تصادفی نقطهای و  ...ب) گرداوری
اطالعات مورد نیاز برای مدل .عدم آگاهی از مدلهای معتبر پایایی تجهیز موجب شده است كه برخی از شركتها اقدام به
گردآوری اطالعات نکنند زیرا كه روش استفاده از این اطالعات در اختیارشان نیست و بالعکس برخی از شركتها اقدام به
تدوین مدل پایایی نمیكنند زیرا كه هیچ اطالعاتی در اختیار ندارند .باید به خاطر سپرد كه گردآوری اطالعات و انتخاب مدل
پایایی باید همواره با هم تکوین یابند.
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در زمینه گرداوری اطالعات ،شركت های توزیع ،انتقال و تولید بیشتر از آنکه با مسئله كمبود اطالعات روبرو باشند با مسئله
عدم مطابقت اطالعات ثبت شده در سیستمهای اطالعاتی موجود مواجهند .به این معنا كه برای هر تجهیز منابع اطالعاتی
مختلف همچون اطالعات استانداردها ،كارخانجات تولید كننده ،دادههای تست آزمایشگاهی ،دادههای ارائه شده توسط
شركتهای دیگر و دادههای ثبت شده سوابق تجهیز شامل فرایند نصب و راه اندازی ،آمار اتفاقات و عملیات اصالحی و
پیشگیرانه ،شرایط بهرهبرداری و محیطی وجود دارند و ضروری به نظر میرسد كه امکانپذیری استفاده و تطبیق این اطالعات
با هم دیگر در قالب یک سیستم جامع اطالعاتی بررسی شود .وجود یک بانک اطالعاتی جامع میتواند خوراک اطالعاتی الزم
برای مهندسین بهرهبرداری جهت برنامهریزی و اصالح تعمیرات و نگهداری و تحلیلگران قابلیت اطمینان جهت پیش بینی
قابلیت اطمینان شبکه را فراهم كند.
 -1مطالعه مدلهای پایایی تجهیزات توزیع ،انتقال و تولید در كشورهای مختلف
مدلهای مختلفی جهت ارزیابی پایایی تجهیزات تا كنون مطرح شدهاند كه از جمله آنها می توان به روشهای تابع مخاطره،
مدلهای ماركوف ،مدل فرایند نقطهای تصادفی و  ...اشاره كرد .بسته به نوع مطالعات هر یک از این مدلها دارای نقاط قوت و
ضعف بوده كه میبایست شناسایی شوند .بعنوان مثال در مطالعات توسعه شبکه كه در افق بلند مدت صورت میگیرد رفتارهای
كوتاه مدت پایایی تجهیزات و نحوه تاثیر پذیری آن از شرایط تعمیراتی و بهرهبرداری مد نظر قرار نگرفته و لذا تمامی محاسبات
بر اساس یک مقدار انتظاری از پایایی تجهیز (مانند نرخ خرابی) صورت میگیرد .در حالیکه در مطالعات برنامهریزی تعمیرات كه
در افق میان مدت صورت میگیرد الزم است كه از مدلهای دقیقتر كه قابلیت لحاظ كردن اثر استراتژیهای تعمیراتی و شرایط
آب و هوایی را داشته (مانند مدل ماركوف) استفاده شود .بنابراین الزم است كه روشهای مدلسازی پایایی تجهیزات بررسی شده
و بسته به نوع مطالعات (شامل مطالعات بلندمدت توسعه ،میان مدت تعمیرات و كوتاه مدت بهرهبرداری) نقاط ضعف و قوت آنها
تعیین گردد .و نهایتا برای هر دسته از مطالعات یک روش مناسب برای مدلسازی پایایی تجهیزات انتخاب شود.
 -2تعیین نیازمندیهای اطالعاتی مدلهای پایایی تجهیزات
استخراج مدلهای پایایی تجهیزات و تعیین میزان وابستگی آنها به شرایط محیطی ،بهرهبرداری و نوع تعمیر و نگهداری
منوط به دسترسی به سیستمهای اطالعاتی مانند بانک سیستم مدیریت خاموشی ( ،)OMSسیستم اطالعات دارایی (،)IS
سیستمهای اطالعات جغرافیایی ( ،)GISسیستم اطالعات تعمیرات و نگهداری و سیستم اطالعات آب و هوا و  ...میباشد .لذا
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در این مرحله میبایست نیازمندیهای اطالعاتی مدلهای معرفی شده در مرحله  1استخراج شده و منطبق با این نیازمندیها
سیستمهای اطالعاتی مورد نیاز معرفی شوند.
 -3بررسی میزان توانایی سیستمهای اطالعاتی موجود در ایران جهت تامین نیازمندیهای اطالعاتی مدلهای پایایی
تجهیزات
در این مرحله ابتدا باید سیستمهای اطالعاتی موجود در بخشهای توزیع ،انتقال و تولید معرفی شده و سپس با توجه به
نیازمندیهای اطالعاتی استخراج شده در گام  2-1میزان توانمندی سیستمهای موجود مورد ارزیابی قرار بگیرد و نقاط ضعف آنها
در تامین نیازمندیهای اطالعاتی مدلهای پایایی تجهیزات تعیین شود .نقاط ضعف سیستمهای موجود در دو محور كمبود
اطالعات و عدم تطبیق سیستمها با یکدیگر باید بررسی شود .بعنوان مثال بمنظور استخراج مدل ماركوف یک تجهیز باید بانک
اطالعات مدیریت خاموشی دركنار بانک اطالعات تعمیرات و نگهداری و نیز بانک اطالعات آب و هوایی این توانایی را داشته
باشند تا اطالعات مربوط به سابقه تجهیز را ارائه دهند .نبود یا كمبود اطالعات در یکی از این بانکها و یا عدم مطابقت اطالعات
این بانکها بایکدیگر چالشهایی هستند كه استخراج مدلهای پایایی تجهیزات را با مشکل مواجه میكنند.
 -4طراحی سیستم جامع اطالعات در بخشهای توزیع ،تولید و انتقال جهت مرتفع كردن كمبود سیستمهای اطالعاتی
موجود
در این مرحله با توجه به نقیصه های بدست آمده در مرحله  3در هریک از بخشهای توزیع ،انتقال و تولید میبایست یک
سیستم جامع اطالعات طراحی شود كه بتواند نیازمندیهای اطالعاتی مدلهای پایایی تجهیزات را مرتفع كند.
فاز دوم -طراحی گردش كار اطالعاتی مناسب جهت گزارشدهی شاخصهای سیستمی پایایی در بخشهای توزیع ،انتقال
و تولید
الف) توزیع
در شركتهای توزیع انرژی الکتریکی به دلیل مشخصه ذاتا انحصاری آنها (به دلیل هزینه بسیار باالی احداث شبکههای
توزیع ،ایجاد بیشتر از یک زیرساخت امری غیراقتصادی میباشد) عمال امکان رقابت وجود نداشته و لذا تعیین قیمت در این
بخش بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا ممکن نمیباشد ،زیرا در این صورت شركتهای توزیع برق را با هر كیفیت و قیمتی كه
بخواهند ارائه میدهند و از آنجایی كه انتخاب دومی برای مصرفكنندگان وجود ندارد به ناچار مجبور به پذیرش آن هستند.
برای حل این معضل كارایی شركتهای توزیع بوسیله روشهای محکزنی ( )benchmarkingبا یکدیگر مقایسه شده و بر

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران

67
فاز  :5برنامه عملیاتي و تهیه رهنگاشت

ويرايش اول ،دی 1395

اساس این مقایسه قیمت خدمات آنها تعیین میگردد .در این راستا شركتهای توزیع ناچارند تا اطالعات خاموشیها از قبیل
تعداد خاموشیها ،مدت زمان خاموشیها و نیز تعداد و نوع مشتركین متاثر از خاموشیها را ثبت كرده و در اختیار قانونگذار (در
ایران شركت توانیر) قرار دهند تا قانونگذار بتواند شاخصهای سیستمی پایایی مانند  SAIFI،SAIDIو  ...را تعیین كند .این
كه در یک شركت توزیع این اطالعات با چه دقت و كیفیتی ثبت شده و در اختیار قانونگذار قرار بگیرد وابسته است به وجود و
درجه پیچیدگی سیستمهای اطالعاتی موجود در شركت از قبیل سیستم اطالعات مشتركین ( ،)CISسیستم اطالعات دارایی
( ،)ISسیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISسیستم مدیریت خاموشی ( ،)OMSسیستم سرپرستی و گردآوری داده یا اسکادا
( )SCADAو  . ...لذا نتایج محک زنی و مقایسه شركتهای توزیع كامال متاثر از روال ثبت اطالعات ،نوع سیستمهای
اطالعاتی و درجه پیچیدگی آنها بوده و لذا میبایست تمامی شركتها دارای یک روال مشخص در زمینه جمع آوری ،ثبت و
ارسال اطالعات باشند.
 -5معرفی شاخصهای سیستمی پایایی توزیع مورد استفاده در كشورهای مختلف
در فرایند محک زنی شاخصهای متعددی از پایایی سیستم از قبیل  ENS، SAIFI،SAIDIو  ...میتواند مورد ارزیابی
قرار بگیرد .در این مرحله میبایست تمامی شاخصهای مرسوم در كشورهای مختلف معرفی گردند.
 -6مطالعه روال گرد آوری ،ثبت و ارسال اطالعات الزم برای محاسبه شاخصهای سیستمی پایایی توزیع در كشورهای
مختلف دنیا
تعیین قیمت عادالنه خدمات توزیع نیازمند آن است كه تمامی شركتهای توزیع یک روال یکسان را در زمینه گرداوری،
ثبت و ارسال اطالعات را پیگیری كنند .لذا الزم است این روال در كشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.
 -7مطالعه روال گرد آوری ،ثبت و ارسال اطالعات در ایران و مقایسه آن با كشورهای مشابه
در این مرحله ابتدائا میبایست شاخصهای محک زنی مورد استفاده در سطح توزیع در ایران معرفی شده و بر اساس این
شاخصها كشورهای مشابه تعیین گردند .سپس روال گرداوری ،ثبت و ارسال اطالعات در ایران با كشورهای مشابه مورد
مقایسه قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن معرفی گردد.
 -8طراحی یک روال و گردش كار مناسب جهت ثبت ،ضبط و ارسال اطالعات پایایی توزیع به توانیر
با توجه به نقیصههای مستخرج از مرحله  7میبایست یک روال و چرخه كار مناسب بمنظور گرداوری و ثبت اطالعات در
شركتهای توزیع و ارسال اطالعات به شركت توانیر طراحی گردد.
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ب) انتقال
در بخش انتقال بعلت وجود انحصار امکان رقابت وجود نداشته و لذا در این بخش قانونگذار میبایست كارایی شركتهای
انتقال را بر اساس روشهای محک زنی با یکدیگر مقابسه كرده و قیمت خدمات انتقال را تعیین كند .در راستای انجام فرایند
محک زنی الزم است تا اطالعاتی شامل فركانس خروجهای اجباری  ،مدت زمان خروج ها ،ضریب بهرهبرداری و  ...در اختیار
قانونگذار قرار گیرد .باطبع هر شركتی بسته به سیستمهای اطالعاتی و درجه پیچیدگی آنها این اطالعات را با دقت متفاوتی
ثبت میكند كه میتواند در فرایند محک زنی تاثیر گذار باشد .لذا میبایست در همه برقهای منطقه ای فرایند جمع آوری ثبت
و ارسال اطالعات به قانونگذار از یک روال یکسان تبعیت نماید .از طرف دیگر در محیط بازار برق اطالع از شاخصهای پایایی
شبکههای انتقال میتواند تاثیر بسزایی در ارزیابیهای اقتصادی سایر شركت كنندگان در بازار داشته باشد و لذا الزم است این
اطالعات در یک روال یکسان تهیه و در اختیار شركت كنندگان در بازار قرار گیرد.
 -9معرفی شاخصهای سیستمی پایایی انتقال مورد استفاده در كشورهای مختلف
در این مرحله میبایست شاخصهای سیستمی پایایی مورد نیاز قانونگذار برای تعیین قیمت خدمات انتقال و نیز
شاخصهای مورد نیاز شركتكنندگان در بازار در سایر كشورها معرفی گردند.
 -10مطالعه روال گرد آوری ،ثبت و ارسال اطالعات الزم برای محاسبه شاخصهای سیستمی پایایی انتقال در كشورهای
مختلف دنیا
تعیین قیمت عادالنه خدمات انتقال نیازمند آن است كه تمامی شركتهای انتقال یک روال یکسان را در زمینه گرداوری،
ثبت و ارسال اطالعات پیگیری كنند .لذا در این مرحله روال و چرخه كار گرداوری ،ثبت و ارسال اطالعات در كشورهای
مختلف مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین در هر بازاری اطالعاتی در خصوص وضعیت و سابقه خطوط انتقال منتشر و در اختیار
شركتكنندگان بازار قرار میگیرد .روال نشر اطالعات در كشورهای مختلف نیز باید بررسی گردد.
 -11مطالعه روال گرد آوری ،ثبت و ارسال اطالعات پایایی انتقال در ایران و مقایسه آن با كشورهای مشابه
در این مرحله میبایست روال گرداوری ،ثبت و ارسال اطالعات پایایی انتقال در ایران با كشورهای مشابه مورد مقایسه قرار
گرفته و نقاط ضعف و قوت آن معرفی گردد .همچنین چگونگی نشر اطالعات پایایی انتقال در ایران با كشورهای مشابه مورد
مقایسه قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن تعیین گردد.
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 -12طراحی یک روال و گردش كار مناسب جهت ثبت ،ضبط و ارسال اطالعات پایایی انتقال به توانیر و نیز طراحی روال
نشر اطالعات پایایی انتقال
با توجه به نقیصههای مستخرج از مرحله  11میبایست یک روال و چرخه كار مناسب بمنظور گرداوری و ثبت اطالعات در
شركتهای برق منطقهای و ارسال اطالعات به شركت توانیر طراحی گردد .همچنین در خصوص نشر اطالعات الزم برای
شركت كنندگان در بازار نیز میبایست یک روال و چرخه كار طراحی شود.
ج) تولید
در محیط سنتی تمامی واحدهای تولیدی و خطوط انتقال در اختیار یک مالک قرار دارد .در چنین محیطی مطالعات توسعه
تولید ،تعیین انرژی و رزرو نیروگاهها توسط بهرهبردار سیستم و بر اساس شاخصهای سیستمی پایایی مانند شاخصهای مقدار
انرژی تامین نشده ( )EENSو احتمال عدم تامین بار ( )LOLPانجام میگیرد .در محیط تجدید ساختار میزان انرژی و رزرو
تولیدی توسط نیروگاهها در بازار انرژی و رزرو تعیین میگردد .در چنین محیطی مجموعه ای از واحدهای تولید كننده و خطوط
انتقال و عمده فروشها كه در یک بازار مشاركت دارند به شدت از عملکرد یکدیگر متاثر میشوند .عمده فروشها بدنبال
اطالعاتی در خصوص سابقه كار واحدهای نیروگاهی و شاخصهای پایایی آنها بوده تا بتوانند سهم این واحدها را در تامین بار
دنبال كنند .همچنین سایر شركتكنندگان در بازار نیز بهمنظور ارزیابیهای اقتصادی و تعیین ریسکهای مالی نیازمند
اطالعاتی از شاخصهای پایایی نیروگاهها میباشند .در مجموع در محیط تجدید ساختار میبایست اطالعاتی از شاخصهای
پایایی نیروگاهها در اختیار سایر بازیگران قرار گیرد .این اطالعات میبایست بر اساس یک روال یکسان در همه نیروگاهها جمع
آوری و منتشر گردد.
 -13معرفی شاخصهای سیستمی پایایی تولید مورد استفاده در كشورهای مختلف
در این مرحله میبایست شاخصهای سیستمی پایایی تولید كه بمنظور اطالع شركت كنندگان در بازار منتشر میشوند
معرفی گردند.
 -14مطالعه روال نشر اطالعات پایایی تولید در كشورهای مختلف دنیا
در این مرحله روال نشر اطالعات پایایی تولید در كشورهای مختلف بررسی میگردد.
 -15مطالعه روال نشر اطالعات پایایی تولید در ایران و مقایسه آن با كشورهای مشابه
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در این مرحله میبایست روال نشر اطالعات در ایران با كشورهای مشابه مورد مقایسه قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن
معرفی گردد.
 -16طراحی یک روال و گردش كار مناسب جهت نشر اطالعات پایایی تولید در ایران
با توجه به نقیصههای مستخرج از مرحله  15میبایست یک روال و چرخه كار مناسب در خصوص نشر اطالعات پایایی
تولید در بازار برق ایران طراحی شود.
فاز سوم -پیادهسازی بانک و سیستم مدیریت اطالعاتی یکپارچه
در این فاز و با استفاده از نتایج بهدست آمده در فازهای پیشین ،میبایست طراحیهای صورتگرفته برای بانک اطالعاتی
یکپارچه و همچنین گردش كارها و روال انتشار گزارشها و درواقع مدیریت اطالعات ،بهصورت عملی پیادهسازی و اجرا گردد.
 -17پیادهسازی سیستم یکپارچه و جامع مدیریت اطالعات
فاز چهارم -آموزش
در این فاز نیز آموزشهای الزم برای كارشناسان مربوطه در بخشهای مختلف توزیع ،انتقال و تولید و همچنین شركتهای
توانیر ،مدیریت شبکه و  ...درخصوص بانک اطالعاتی و فیلدهای الزم برای سیستم پیادهسازی شده در مرحله  17انجام خواهد
شد.
 -18آموزش
 -1-6-2دستاوردهای پروژه
 تهیه و بهروز رسانی پایگاه داده سراسری پایایی
 توسعه زیرساختهای موردنیاز برای جمعآوری اطالعات آمار خرابی و تجیهزات
 توسعه نرمافزارهایی به منظور جمعآوری ،نگهداری ،كنترل اطالعات ،سیستمهای ثبت حوادث
 توسعه سیستمهای  GISو تحلیل اطالعات خاموشی مشتركین
 ایجاد هماهنگی در مستندسازی
 افزایش دقت در محاسبات قابلیت اطمینان
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 -1-6-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 شركت مدیریت شبکه

 شركتهای برق منطقهای

 شركتهای توزیع نیروی برق

 شركت مدیریت شبکه برق ایران

 پژوهشگاه نیرو

 -1-6-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 زیرمحور اطالعات قابلیت اطمینان
 -1-6-5زمان موردنیاز انجام پروژه
جدول  :2-0تخمین مدت زمان پروژه دوم
عنوان پروژه
بررسی سیستمهای اطالعاتی و طراحی سیستم یکپارچه و جامع مدیریت اطالعات
حوادث تجهیزات ،خاموشیها و برنامههای تعمیر ،نگهداری و بهرهبرداری با در نظر
گرفتن سیستمهای اطالعاتی موجود – فاز اول و دوم
بررسی سیستمهای اطالعاتی و طراحی سیستم یکپارچه و جامع مدیریت اطالعات
حوادث تجهیزات ،خاموشیها و برنامههای تعمیر ،نگهداری و بهرهبرداری با در نظر
گرفتن سیستمهای اطالعاتی موجود – فاز سوم
بررسی سیستمهای اطالعاتی و طراحی سیستم یکپارچه و جامع مدیریت اطالعات
حوادث تجهیزات ،خاموشیها و برنامههای تعمیر ،نگهداری و بهرهبرداری با در نظر
گرفتن سیستمهای اطالعاتی موجود – فاز چهارم

مدت اجرای پروژه (ماه )
18

18

12

 -1-7تدوین استانداردها ،دستورالعملها و ابزارهای محاسباتی و استقرار سیستم یكپارچه
انجام مطالعات قابلیت اطمینان شبكه در سطوح تولید ،انتقال و توزیع
 -1-7-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
فاز اول -بررسی نیازمندیهای الگوی عملکردی پایایی كشور به دستورالعملها و استانداردهای الزم جهت انجام مطالعات
پایایی شبکه
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 -1بررسی استانداردهای موجود در كشورهای مختلف برای انجام مطالعات پایایی
در این مرحله ابتدا جهت شناخت استانداردها و دستورالعملهای موردنیاز و مرتبط با انجام مطالعات پایایی متناسب با الگوی
عملکردی پایایی در ایران ،میبایست كشورهای مختلف و استانداردها و دستورالعملهای آنها بررسی شود .بدین منظور باید
كشورهایی به عنوان كشورهای نمونه كه استانداردها و دستورالعملهای آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد انتخاب شوند.
كشورهای منتخب باید به گونهای انتخاب شوند كه در بین آنها كشورهای پیشرفته ،درحال توسعه ،با ساختار خصوصی و دولتی،
و همچنین كشورهای تقریبا شبیه به ایران وجود داشته باشند .پس از انتخاب كشورهای هدف ،استانداردها و دستورالعملهای
آن كشورها مرتبط با انجام مطالعات پایایی در شبکههای تولید ،انتقال و توزیع و همچنین الگوی عملکردی پایایی ،جستجو و
بررسی میشوند و عناوین استانداردها و دستورالعملهای هر كشور با توجه به الگوی عملکردی پایایی آن در حوزههای مختلف
استخراج میگردد.
 -1-1جستجوی دستورالعملها و استانداردهای پایایی كشورهای مختلف به منظور تعیین كشورهای هدف
 -2-1بررسی استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با انجام مطالعات پایایی شبکه تولید در كشورهای هدف
 -3-1بررسی استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با انجام مطالعات پایایی شبکه انتقال در كشورهای هدف
 -4-1بررسی استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با انجام مطالعات پایایی شبکه توزیع در كشورهای هدف
 -5-1بررسی استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با نحوه اجرای مطالعات و گردشكارهای مرتبط با الگوی عملکردی
پایایی در كشورهای هدف
 -2تهیه عناوین و محتویات استانداردها و دستورالعملهای الزم منطبق با كاركرد الگوی عملکردی پایایی شبکه برق كشور
در این مرحله با استفاده از استانداردها و دستورالعملهای بررسیشده در مرحله اول و همچنین با توجه به الگوی عملکردی
پایایی آنها و مقایسه آنها با الگوی عملکردی پایایی ایران ،استانداردها و دستورالعملهای الزم برای انجام مطالعات پایایی و
همچنین محتویات موردنیاز در آنها تعیین میشود .همچنین در این مرحله میبایست نحوه اجرای این دستورالعملها و
استانداردها مشخص گردد و بخشهایی از شبکه كه این استانداردها و دستورالعملها به آنها مربوط میشود ،مشخص گردد.
 -1-2تهیه عناوین استانداردها و یا دستورالعملهای مرتبط با برنامهریزی توسعه شبکه تولید و انتقال و هماهنگی بین آنها
 -2-2تهیه عناوین استانداردها و یا دستورالعملهای مربوط به برنامهریزی شركتهای توزیع برای حفظ قابلیت اطمینان
زیرناحیههای تحت نظارت آنها
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 -3-2تهیه عناوین استانداردها و یا دستورالعملهایی برای مدیریت شبکه جهت ایجاد هماهنگی پایایی در برنامهریزی
توسعه برقهای منطقهای
 -4-2تهیه عناوین استانداردها و یا دستورالعملهای مرتبط با بهرهبردارها و مالکین نیروگاهها
 -5-2تهیه عناوین استانداردها و یا دستورالعملهای مرتبط با بهرهبردارها و مالک شبکه انتقال
 -6-2تهیه عناوین استانداردها و یا دستورالعملهای مرتبط با بهرهبردارها ،مالکان و مصرفكنندگان شبکه توزیع
 -7-2تهیه عناوین استانداردها و یا دستورالعملهای مرتبط با بهرهبرداری مدیریت شبکه و تامین امنیت شبکه
فاز دوم -امکانسنجی استفاده از دستورالعملها و استانداردهای موجود در زمینه انجام مطالعات پایایی شبکه و تدوین
استانداردها و دستورالعملهای مورد نیاز
 -3بررسی استانداردها و دستورالعملهای موجود در زمینه انجام مطالعات پایایی شبکه برای شبکههای تولید ،انتقال و توزیع
و استخراج موارد مناسب برای استفاده در تدوین استانداردها و دستورالعملهای پایایی از منابع موجود داخلی
در این مرحله ابتدا تمامی استانداردها و دستورالعملهایی كه به پایایی شبکه برق ایران مربوط هستند ،جستجو و بررسی
میشوند .با توجه به استانداردها و دستورالعملهای موردنیاز برای انجام مطالعات پایایی در شبکه برق كه عناوین آنها در مرحله
دوم تعیین شدند و همچنین سازگاری استانداردها و دستورالعملهای موجود با الگوی عملکردی پایایی مناسب برای ایران ،از
بین استانداردها و دستورالعملهای موجود ،موارد قابل استفاده استخراج شده و برای بکارگیری در اجرای مطالعات پایایی در
الگوی عملکردی پایایی تعیینشده برای ایران استفاده میشوند .الزم به ذكر است كه در برخی موارد ممکن است بخشی از یک
استاندارد یا دستورالعمل برای این مطالعات مفید باشد كه باید بند یا بخش آنها مشخص شود.
 -1-3بررسی استانداردها و دستورالعملهای موجود بهصورت دقیق
 -2-3استخراج استانداردها و بندهای مناسب آنها برای بکارگیری در انجام مطالعات پایایی شبکه
 -3-3استخراج دستورالعملها و بندهای مناسب آنها برای بکارگیری در انجام مطالعات پایایی شبکه
 -4تدوین استانداردها و دستورالعملهای مربوط به انجام مطالعات پایایی شبکه
پس از انجام مرحله سوم و استخراج دستورالعملها و استانداردهای مفید موجود و بندهای مرتبط با انجام مطالعات پایایی در
شبکه برق ،میبایست دیگر استانداردها و دستورالعملهای الزم برای انجام مطالعات پایایی متناسب با الگوی عملکرد پایایی
ایران كه در مرحله دوم تعیین شدند ،تهیه گردد.
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 -1-4تهیه استانداردها و یا دستورالعملهای مرتبط با برنامهریزی توسعه شبکه تولید و انتقال و هماهنگی بین آنها
 -2-4تهیه استانداردها و یا دستورالعملهای مربوط به برنامهریزی شركتهای توزیع برای حفظ قابلیت اطمینان
زیرناحیههای تحت نظارت آنها
 -3-4تهیه استانداردها و یا دستورالعملهایی برای مدیریت شبکه جهت ایجاد هماهنگی پایایی در برنامهریزی توسعه
برقهای منطقهای
 -4-4تهیه استانداردها و یا دستورالعملهای مرتبط با بهرهبردارها و مالکین نیروگاهها
 -5-4تهیه استانداردها و یا دستورالعملهای مرتبط با بهرهبردارها و مالک شبکه انتقال
 -6-4تهیه استانداردها و یا دستورالعملهای مرتبط با بهرهبردارها ،مالکان و مصرفكنندگان شبکه توزیع
 -7-4تهیه استانداردها و یا دستورالعملهای مرتبط با بهرهبرداری مدیریت شبکه و تامین امنیت شبکه
فاز سوم -بررسی ابزارهای محاسباتی مطالعات پایایی موجود و امکانسنجی استفاده از آنها در تدوین ابزار محاسباتی مناسب
برای انجام مطالعات پایایی شبکه برق ایران منطبق بر الگوی عملکردی پایایی
 -5بررسی ابزارها و روشهای مطالعات پایایی در كشورهای مختلف برای شبکههای تولید ،انتقال و توزیع
مطالعات پایایی در بسیاری از كشورها در حال انجام بوده و كشورهای مختلف به روشهای گوناگون و ابزار موردنیاز برای
آن این مطالعات را انجام میدهند .برای یافتن رویه و ابزار مناسب انجام مطالعات پایایی در ایران الزم است تا ابتدا كشورهای
دیگر بررسی شوند و ابزارها و روشهای آنها مورد مطالعه قرار گیرد .بدین منظور مطالعات پایایی به سه دسته تولید ،انتقال و
توزیع (كه ممکن است بهصورت جداگانه و یا  HLIIIباشد) تقسیم میشود و در این موارد ابتدا رویههای انجام مطالعات شامل
اطالعات موردنیاز برای مطالعه ،شاخصهای مورد محاسبه ،نحوه محاسبه شاخصها ،نحوه استفاده از شاخصهای محاسبهشده
در دیگر مطالعات و همچنین ابزارهای مورداستفاده در این مطالعات مشخص میگردند و سپس نحوه گردش كارهای موجود و
گزارشهای ارسالی با توجه به الگوی عملکردی پایایی آن كشورها تعیین میشوند.
 -1-5بررسی ابزارها و روشهای مطالعات پایایی در كشورهای مختلف مربوط به تولید
 -2-5بررسی ابزارها و روشهای مطالعات پایایی در كشورهای مختلف مربوط به انتقال
 -3-5بررسی ابزارها و روشهای مطالعات پایایی در كشورهای مختلف مربوط به توزیع
 -6بررسی ابزارها و روشهای مطالعات پایایی در كشور و امکانسنجی بکارگیری آنها
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پس از بررسی ابزارها و روشهای مطالعات پایایی در سایر كشورها ،رویه و ابزارهای موجود انجام مطالعات پایایی در ایران
باید بررسی شوند و مورد مطالعه قرار گیرند .بدین منظور برای مطالعات پایایی در سه دسته تولید ،انتقال و توزیع ابزارهای
موجود در ایران با الگوی عملکردی پایایی منتخب برای ایران مطابقت داده شده و از بین آنها آن دسته از رویههای انجام
مطالعات شامل اطالعات موردنیاز برای مطالعه ،شاخصهای مورد محاسبه ،نحوه محاسبه شاخصها ،نحوه استفاده از
شاخصهای محاسبهشده در دیگر مطالعات و همچنین ابزارهای مورد استفاده در این مطالعات كه بر الگوی عملکردی پایایی
ایران منطبق باشند ،انتخاب میگردند.
 -1-6بررسی ابزارها و روشهای مطالعات پایایی موجود مربوط به تولید
 -2-6بررسی ابزارها و روشهای مطالعات پایایی موجود مربوط به انتقال
 -3-6بررسی ابزارها و روشهای مطالعات پایایی موجود مربوط به توزیع
 -4-6استخراج ابزارها و روشهای قابل استفاده در انجام مطالعات پایایی مطابق با الگوی كاركردی پایایی
 -7تدوین روش و ابزارهای انجام مطالعات پایایی برای شبکههای تولید ،انتقال و توزیع
در این مرحله با توجه به بررسیهای صورتگرفته در مرحله پنجم برای دیگر كشورها و همچنین الگوی عملکردی
انتخابشده برای ایران ،و نیز رویههای موجود بررسیشده در مرحله ششم باید رویه انجام مطالعات پایایی در ایران تدوین شود.
انجام مطالعات پایایی برای شبکههای تولید ،انتقال و توزیع متفاوت بوده و بنابراین برای هر كدام از آنها میبایست رویه
جداگانه تهیه و تدوین گردد.
برای تدوین رویه مطالعات پایایی در بخش تولید ،مطالعات مربوط به كفایت تولید ،تعیین رزروهای تولید ،تدوین نحوه
بکارگیری تولیدات پراكنده و انرژیهای نو و عدم قطعیتهای موجود در آنها و  ...باید مورد بررسی و تدوین قرار گیرد .در ادامه
ابزارهای الزم برای اجرای این مطالعات باید شناسایی و به دقت معرفی گردند .این ابزارها میتوانند شامل نرمافزارهای
محاسباتی و همچنین سختافزارهای پایش و اندازهگیری و جمعآوری دادهها باشند.
در بخش انتقال ابتدا رویه انجام مطالعات پایایی بهصورت  HLIIمورد بررسی قرار میگیرد و نحوه انجام مطالعات پایایی
تدوین میگردد .در این رویه میبایست ابتدا شاخصهای سنجش قابلیت اطمینان شبکه انتقال تعیین گردد و نحوه محاسبه این
شاخصها با درنظرگرفتن گرفتگی خطوط و ترانسفورماتورهای شبکه ،انواع مختلف خطاهای شبکه (اكتیو و پسیو) ،دیاگرام تک
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خطی پستها و  ...تدوین گردد .در ادامه برای رویه تدوینشده ابزارهای محاسباتی و همچنین سختافزارهای مورد نیاز برای
اجرای این مطالعه بهطور دقیق مشخص میشود.
انجام مطالعات پایایی شبکه توزیع میتواند به دوصورت انجام شود .رویه انجام مطالعات رد این بخش میتواند بهصورت
 HLIIIو با درنظرگرفتن كل شبکه باشد و یا بهدلیل غالبا شعاعیبودن شبکه توزیع ،فقط شبکه توزیع درنظر گرفته شود.
درصورتیكه حالت دوم انتخاب شود ،باید تاثیر میزان دسترسپذیری باالدست شبکه توزیع بهگونهای در این رویه دیده شود.
برای انجام مطالعات پایایی ،عالوه بر گرفتگی خطوط و ترانسفورماتورها و همچنین خطاهای اكتیو و پسیو تجهیزات ،میبایست
سیستم جداسازی خطا و بازگرداندن بخشهای بدون مشکل (وجود سکشناالیزر و دیگر تجهیزات كلیدزنی) ،مانورهای شبکه
توزیع و هماهنگی كلیدهای معموال باز و معموال بسته نیز درنظر گرفته شوند .در نهایت ابزارهای نرمافزاری و سختافزاری
الزم برای انجام این مطالعات باید بهطور دقیق معرفی شوند.
در نهایت ،رویه ایجاد یکپارچگی بین ابزارهای مورد استفاده در انجام مطالعات پایایی در بخشهای مختلف و همچنین رویه
گردشكارهای یکپارچه برای آنها تهیه خواهد شد.
 -1-7تدوین روش و ابزارهای انجام مطالعات پایایی در شبکه تولید
 -2-7تدوین روش و ابزارهای انجام مطالعات پایایی در شبکه انتقال
 -3-7تدوین روش و ابزارهای انجام مطالعات پایایی در شبکه توزیع
 -4-7تدوین رویه یکپارچگی انجام مطالعات پایایی در شبکه برق ایران
فاز چهارم -استقرار سیستم یکپارچه انجام مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در سطوح تولید ،انتقال و توزیع
در این فاز و با استفاده از نتایج بهدست آمده در فازهای پیشین ،میبایست ابزارهای تهیهشده برای انجام مطالعات پایایی و
همچنین جاریسازی دستورالعملها ،در شركتهای برق انجام گردد.
 -8استقرار سیستم یکپارچه انجام مطالعات قابلیت اطمینان شبکه
 -1-8استقرار سیستم یکپارچه انجام مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در حوزه تولید
 -8-2استقرار سیستم یکپارچه انجام مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در حوزه انتقال
 -8-3استقرار سیستم یکپارچه انجام مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در حوزه توزیع
فاز پنجم -آموزش
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در این فاز آموزشهای الزم برای كارشناسان مربوطه در بخشهای مختلف توزیع ،انتقال و تولید و همچنین شركتهای
توانیر ،مدیریت شبکه و  ...درخصوص دستورالعملها ،استانداردها و ابزارهای محاسباتی انجام مطالعات پایایی كه در فازهای
اولیه تهیه شدهاند ،انجام خواهد شد.
 -9آموزش
 -1-7-2دستاوردهای پروژه
 تدوین دستورالعملها و استانداردهای در زمینه انجام مطالعات پایایی برای شبکههای تولید ،انتقال و توزیع
 تدوین روش و ابزارهای انجام مطالعات پایایی برای شبکههای تولید ،انتقال و توزیع
 استقرار سیستم یکپارچه انجام مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در سطوح تولید ،انتقال و توزیع
 -1-7-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 شركتهای برق منطقهای

 شركتهای توزیع نیروی برق

 شركتهای مدیریت تولید

 شركت مدیریت شبکه برق ایران

 پژوهشگاه نیرو

 -1-7-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 ارزیابی قابلیت اطمینان در سطح تجهیزات
 روشها ،مدلها و شاخصهای قابلیت اطمینان
 -1-7-5زمان موردنیاز انجام پروژه
جدول  :3-0تخمین مدت زمان پروژه سوم
عنوان پروژه
تدوین استانداردها ،دستورالعملها و ابزارهای محاسباتی و استقرار سیستم یکپارچه انجام
مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در سطوح تولید ،انتقال و توزیع – فازهای اول و دوم
تدوین استانداردها ،دستورالعملها و ابزارهای محاسباتی و استقرار سیستم یکپارچه انجام

مدت اجرای پروژه (ماه )
18
24
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عنوان پروژه
مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در سطوح تولید ،انتقال و توزیع – فاز سوم
تدوین استانداردها ،دستورالعملها و ابزارهای محاسباتی و استقرار سیستم یکپارچه انجام
مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در سطوح تولید ،انتقال و توزیع – فاز چهارم
تدوین استانداردها ،دستورالعملها و ابزارهای محاسباتی و استقرار سیستم یکپارچه انجام
مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در سطوح تولید ،انتقال و توزیع – فاز پنجم

مدت اجرای پروژه (ماه )
18
12

 -1-8تدوین ابزارهای محاسباتی و دستورالعملهای الزم در سطوح تولید ،انتقال و توزیع
برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینههای توسعهی شبكه ،برنامهریزی
تعمیرات و نگهداری و بهرهبرداری
 -1-8-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
فاز اول -تدوین ابزارهای محاسباتی و دستورالعملهای الزم در سطوح تولید ،انتقال و توزیع برای انجام مطالعات قابلیت
اطمینان محور در زمینه توسعهی شبکه
رشد روزافزون بار در شبکه برق ،نیاز به توسعه شبکه را به عنوان یکی از اصلیترین نیازها مطرح میكند .در این روند باید
شبکه چه از لحاظ تولید و توزیع و چه از لحاظ انتقال به عنوان واسط این دو بخش ،توسعه یابد .از طرف دیگر ،قابلیت اطمینان
یکی از فاكتورهای مهمی است كه در بحث توسعه شبکه مطرح میشود .لحاظكردن قابلیت اطمینان در بحث توسعه شبکه
عالوه بر اینکه باعث حفظ و یا بهبود سطح قابلیت اطمینان شبکه خواهد شد ،مانع از سرمایهگذاریهای اضافه در سیستم
میگردد.
امروزه دخیلشدن نهادهای مختلف در امر توسعه شبکه ،نیاز به وجود دستورالعملهایی جهت ایجاد هماهنگی بین آنها را
روشنتر میكند .بر اساس الگوی عملکردی پایایی ،نهادهای موثر در بحث مطالعات قابلیت اطمینان محور توسعه شبکه و
نحوهی ارتباط بین آنها در دسترس است .در این فاز از پروژه هدف تدوین دستورالعملهای هماهنگكننده این نهادها مطابق با
ارتباط درنظر گرفتهشده در الگوی عملکردی پایایی خواهد بود.
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در ادامه این روند نیز باید ابزارهای محاسباتی موجود در این بخش مورد ارزیابی قرار گیرند و قابلیت آنها در قبال جوابگویی
به دستورالعملهای تدوینشده در این فاز مورد بررسی قرار گیرد .در صورت لزوم نیز باید روشهایی كه جوابگوی
دستورالعملهای تدوینشده هستند ،برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور توسعه شبکه ارائه گردند.
 -1بررسی دستورالعملهای الزم برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور توسعه شبکه
پس از تدوین الگوی عملکردی پایایی شبکه برق ایران ،نحوهی ارتباط نهادها و دستوالعملهای موجود مرتبط با آن
مشخص است .در این مرحله باید منطبق با الگوی عملکردی پایایی و با توجه به دستورالعملهای موجود (دستورالعملهای
مصوب شورای پایایی در اولویت هستند) ،دستورالعملهای مورد نیاز برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور توسعه شبکه
بین نهادهای مرتبط در سه سطح تولید ،انتقال و توزیع تدوین گردد .بدین منظور پس از بررسی دستورالعملهای موجود و
مرتبط با توسعه شبکه ،باید به تکمیل و تدوین آنها در سه سطح تولید ،انتقال و توزیع پرداخت.
 -1-1بررسی و تکمیل دستورالعملهای مرتبط با نهادهای مشخصشده در الگوی عملکردی پایایی جهت انجام مطالعات
قابلیت اطمینان محور توسعه شبکه در سطح تولید
 -1-2بررسی و تکمیل دستورالعملهای مرتبط با نهادهای مشخصشده در الگوی عملکردی پایایی جهت انجام مطالعات
قابلیت اطمینان محور توسعه شبکه در سطح انتقال
 -1-3بررسی و تکمیل دستورالعملهای مرتبط با نهادهای مشخصشده در الگوی عملکردی پایایی جهت انجام مطالعات
قابلیت اطمینان محور توسعه شبکه در سطح توزیع
 -2بررسی ابزارهای محاسباتی و تدوین روشهای موردنیاز برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور توسعه شبکه
پس از تدوین دستورالعملهای مورد نیاز برای هماهنگی ارگانهای مرتبط با توسعه شبکه ،در این مرحله ابزارهای
محاسباتی موجود مورد بررسی قرار خواهند گرفت .از میان این ابزارها ،آنهایی كه سازگار با الگوی عملکردی پایایی كشور و
قابل پیادهسازی در این ساختار هستند ،گزینش میشوند .در غیر این صورت ،بر اساس دستورالعملهای تدوینشده در مرحله
قبل ،ابزارهای مناسب جهت پیادهسازی آن منطبق با الگوی عملکردی پایایی كشور تهیه خواهند شد.
 -2-1بررسی ابزارهای محاسباتی و تدوین روشهایی برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور توسعه شبکه (در صورت
لزوم) در سطح تولید
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 -2-2بررسی ابزارهای محاسباتی و تدوین روشهایی برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور توسعه شبکه (در صورت
لزوم) در سطح انتقال
 -2-3بررسی ابزارهای محاسباتی و تدوین روشهایی برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور توسعه شبکه (در صورت
لزوم) در سطح توزیع
 -3استقرار دستورالعملها ،استانداردها و ابزارهای محاسباتی مرتبط با انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور توسعه شبکه و
اجرای آموزشهای الزم
در این مرحله نتایج بدست آمده از دو مرحله قبل در شركتهای برق استقرار مییابد تا توسعه شبکه قابلیت اطمینان محور
در شبکه اجرایی گردد.
 -3-1استقرار انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور توسعه شبکه در سطح تولید
 -3-2استقرار انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور توسعه شبکه در سطح انتقال
 -3-3استقرار انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور توسعه شبکه در سطح توزیع
 -3-4آموزش انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور توسعه شبکه برای كارشناسان شركتهای برق

فاز دوم -تدوین ابزارهای محاسباتی و دستورالعملهای الزم در سطوح تولید ،انتقال و توزیع برای انجام مطالعات قابلیت
اطمینان محور در زمینه برنامهریزی تعمیرات و نگهداری
یکی از مهمترین بحثهای مطرحشده در برنامهریزی میان مدت ،بحث تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور خواهد
بود .تعمیر المانهای شبکه باعث افزایش طول عمر آنها خواهد شد و از طرف دیگر تعمیر بیش از اندازه آنها موجب افزایش
هزینه میگردد .در این میان باید با رویکرد مناسبی به قابلیت اطمینان ،بهینه نرخ تعمیر و نوع آن برای المانهای شبکه تعیین
گردد .عالوه بر آن با ایجاد یک دیدگاه سیستماتیک باید از تعمیر همزمان المانهایی كه میتواند قابلیت اطمینان شبکه را به
خطر بیاندازد ،جلوگیری گردد .بدین منظور باید دستورالعملهای مناسبی جهت تعمیر و نگهداری تدوین گردد .هدف این فاز
ارائه این دستورالعملها جهت هماهنگكردن ارگانهای مرتبط با این بحث خواهد بود .در این روند الگوی عملکردی پایایی مد
نظر قرار خواهد گرفت.
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در ادامه این روند نیز باید ابزارهای محاسباتی موجود در این بخش مورد ارزیابی قرار گیرند و قابلیت آنها در قبال جوابگویی
به دستورالعملهای تدوینشده در این فاز مورد بررسی قرار گیرد .در صورت لزوم نیز باید روشهایی كه جوابگوی
دستورالعملهای تدوینشده هستند ،برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه تعمیرات و نگهداری ارائه گردند.
 -4بررسی دستورالعملهای الزم برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه برنامهریزی تعمیرات و نگهداری
در این مرحله باید منطبق با الگوی عملکردی پایایی و با توجه به دستورالعملهای موجود در زمینه برنامهریزی تعمیرات و
نگهداری با محوریت قابلیت اطمینان ،دستورالعملهای موردنیاز برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در این زمینه بین
نهادهای مرتبط در سه سطح تولید ،انتقال و توزیع تدوین گردد .بدین منظور پس از بررسی دستورالعملهای موجود و مرتبط با
تعمیرات و نگهداری (دستورالعملهای مصوب شورای پایایی در اولویت هستند) ،باید درصورت نیاز به تکمیل و تدوین آنها در
سه سطح تولید ،انتقال و توزیع پرداخت.
 4-1بررسی و تکمیل دستورالعملهای مرتبط با نهادهای مشخصشده در الگوی عملکردی پایایی جهت انجام مطالعات
قابلیت اطمینان محور در زمینه تعمیرات و نگهداری در سطح تولید
 4-2بررسی و تکمیل دستورالعملهای مرتبط با نهادهای مشخصشده در الگوی عملکردی پایایی جهت انجام مطالعات
قابلیت اطمینانمحور در زمینه تعمیرات و نگهداری در سطح انتقال
 4-3بررسی و تکمیل دستورالعملهای مرتبط با نهادهای مشخصشده در الگوی عملکردی پایایی جهت انجام مطالعات
قابلیت اطمینانمحور در زمینه تعمیرات و نگهداری در سطح توزیع
 -5بررسی ابزارهای محاسباتی و تدوین روشهای موردنیاز برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه تعمیرات
و نگهداری
پس از تدوین دستورالعملهای موردنیاز برای هماهنگی ارگانهای مرتبط با تعمیرات و نگهداری ،در این مرحله ابزارهای
محاسباتی موجود مورد بررسی قرار خواهند گرفت .از میان این ابزارها ،آنهایی را كه سازگار با الگوی عملکردی پایایی كشور و
قابل پیادهسازی در این ساختار هستند ،گزینش میشوند .در غیر این صورت ،بر اساس دستورالعملهای تدوینشده در مرحله
قبل ،ابزارهای مناسب جهت پیادهسازی آن منطبق با الگوی عملکردی پایایی كشور تهیه خواهند شد.
 5-1بررسی ابزارهای محاسباتی موجود و تدوین روشهایی برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه تعمیرات و
نگهداری (در صورت لزوم) در سطح تولید
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 5-2بررسی ابزارهای محاسباتی موجود و تدوین روشهایی برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه تعمیرات و
نگهداری (در صورت لزوم) در سطح انتقال
 5-3بررسی ابزارهای محاسباتی موجود و تدوین روشهایی برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه تعمیرات و
نگهداری (در صورت لزوم) در سطح توزیع
 -6استقرار دستورالعملها ،استانداردها و ابزارهای محاسباتی مرتبط با انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور در زمینه
تعمیرات و نگهداری و اجرای آموزشهای الزم
در این مرحله نتایج بدست آمده از دو مرحله قبل در شركتهای برق استقرار مییابد تا نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان
محور در شبکه اجرایی گردد.
 -6-1استقرار انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور در زمینه تعمیرات و نگهداری در سطح تولید
 -6-2استقرار انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور در زمینه تعمیرات و نگهداری در سطح انتقال
 -6-3استقرار انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور در زمینه تعمیرات و نگهداری در سطح توزیع
 -6-4آموزش انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور در زمینه تعمیرات و نگهداری برای كارشناسان شركتهای برق
فاز سوم -تدوین ابزارهای محاسباتی و دستورالعملهای الزم در سطوح تولید ،انتقال و توزیع برای انجام مطالعات قابلیت
اطمینان محور در زمینه بهرهبرداری
این فاز از پروژه برنامهریزی كوتاهمدت سیستم یا بهرهبرداری را مد نظر قرار میدهد .این بخش از مطالعات شبکه برق نیز
به شدت متاثر از مطالعات قابلیت اطمینان خواهد بود .بهرهبرداری مطمئن از شبکه در حالی كه نسبت به بخش وسیعی از
پیشامدها مقاوم باشد و در عین حال هزینههای گزاف به سیستم تحمیل نشود ،تنها با دخیلكردن قابلیت اطمینان در این دست
مطالعات انجامپذیر خواهد بود .بدین ترتیب تدوین دستورالعملهای هماهنگكننده این ارگانها ضروری خواهد بود .در این فاز
از پروژه هدف تدوین دستوالعملهای هماهنگكننده موردنیاز برای این بخش از مطالعات شبکه خواهد بود .دستورالعملهای
ارائهشده در این فاز باید مطابق با مدل ارائهشده در الگوی عملکردی پایایی شبکه باشد.
در ادامه این روند نیز باید ابزارهای محاسباتی موجود در این بخش مورد ارزیابی قرار گیرند و قابلیت آنها در قبال جوابگویی
به دستورالعملهای تدوینشده در این فاز مورد بررسی قرار گیرد .در صورت لزوم نیز باید روشهایی كه جوابگوی
دستورالعملهای تدوین شده هستند ،برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه بهرهبرداری ارائه گردند.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران

83
فاز  :5برنامه عملیاتي و تهیه رهنگاشت

ويرايش اول ،دی 1395

 -7بررسی دستورالعملهای الزم برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه بهرهبرداری
در راستای تأمین انرژی و امنیت سیستم در زمینه بهرهبرداری شبکه قدرت و تأثیر آن ،انجام مطالعات قابلیت اطمینان در
كنار آن حیاتی است .با ورود عدم قطعیتها ،بهرهبرداری سیستم نسبت به گذشته پیچیدهتر شده است .این مطالعات قابلیت
اطمینان محور در سه سطح عمدهی تولید ،انتقال و توزیع صورت میگیرد.
مراحل این فاز در هر یک از سطوح تولید ،انتقال و توزیع بدینصورت است كه دستورالعملهای موردنیاز برای بهكارگیری
در اجرایِ مطالعات در زمینه بهرهبرداری ،با درنظرگرفتن دستورالعملهای موجود در كشور كه سازگار با الگوی عملکردی پایایی
كشور میباشند ،استخراج و تدوین میشوند.
 7-1بررسی و تکمیل دستورالعملهای مرتبط با نهادهای مشخصشده در الگوی عملکردی پایایی جهت انجام مطالعات
قابلیت اطمینان محور در زمینه بهرهبرداری در سطح تولید
 7-2بررسی و تکمیل دستورالعملهای مرتبط با نهادهای مشخصشده در الگوی عملکردی پایایی جهت انجام مطالعات
قابلیت اطمینان محور در زمینه بهرهبرداری در سطح انتقال
 7-3بررسی و تکمیل دستورالعملهای مرتبط با نهادهای مشخصشده در الگوی عملکردی پایایی جهت انجام مطالعات
قابلیت اطمینان محور در زمینه بهرهبرداری در سطح توزیع
 -8بررسی ابزارهای محاسباتی و تدوین روشهای موردنیاز برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه
بهرهبرداری
در این مرحله ابزارهای محاسباتی موجود جهت انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه بهرهبرداری بررسی میشوند.
از میان این ابزارها ،آنهایی كه سازگار با الگوی عملکردی پایایی كشور و قابل پیادهسازی در این ساختار هستند ،گزینش
میشوند .در غیر این صورت ،بر اساس دستورالعملهای تدوینشده در مرحله قبل ،ابزارهای مناسب جهت پیادهسازی آن منطبق
با الگوی عملکردی پایایی كشور تهیه خواهند شد .این مطالعات از دید بازیگران مختلف آن ،در سه سطح تولید ،انتقال و تولید با
فرآیندی مشابه صورت میگیرد.
 8-1بررسی ابزارهای محاسباتی موجود و تدوین روشهایی برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه
بهرهبرداری (در صورت لزوم) در سطح تولید
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 8-2بررسی ابزارهای محاسباتی موجود و تدوین روشهایی برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه
بهرهبرداری (در صورت لزوم) در سطح انتقال
 8-3بررسی ابزارهای محاسباتی موجود و تدوین روشهایی برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه
بهرهبرداری (در صورت لزوم) در سطح توزیع
 -9استقرار دستورالعملها ،استانداردها و ابزارهای محاسباتی مرتبط با انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور در زمینه
بهرهبرداری و اجرای آموزشهای الزم
در این مرحله نتایج بدست آمده از دو مرحله قبل در شركتهای برق استقرار مییابد تا در موارد الزم بهرهبرداری از شبکه
بهصورت قابلیت اطمینان محور در شبکه اجرایی گردد.
 -9-1استقرار انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور در زمینه بهرهبرداری در سطح تولید
 -9-2استقرار انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور در زمینه بهرهبرداری در سطح انتقال
 -9-3استقرار انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور در زمینه بهرهبرداری در سطح توزیع
 -9-4آموزش انجام مطالعات قابلیت اطمینانمحور در زمینه بهرهبرداری برای كارشناسان شركتهای برق
 -1-8-2دستاوردهای پروژه
 تدوین دستورالعملها و ابزارهای الزم و استقرار مطالعات قابلیت اطمینان محور برنامهریزی توسعه شبکه تولید،
انتقال و توزیع
 تدوین دستورالعملها و ابزارهای الزم و استقرار مطالعات قابلیت اطمینان محور برنامهریزی تعمیرات شبکه تولید،
انتقال و توزیع
 تدوین دستورالعملها و ابزارهای الزم و استقرار مطالعات قابلیت اطمینان محور برنامهریزی بهرهبرداری شبکه
تولید ،انتقال و توزیع
 -1-8-3مجریان پیشنهادی
 شركتهای برق منطقهای

 شركتهای توزیع
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 شركتهای مدیریت تولید

 توانیر

 شركت مدیریت شبکه برق ایران

 پژوهشگاه نیرو

 -1-8-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 بهبود قابلیت اطمینان
 -1-8-5زمان مورد نیاز انجام پروژه
جدول  :4-0تخمین مدت زمان پروژه چهارم
عنوان پروژه
تدوین ابزارهای محاسباتی و دستورالعملهای الزم و استقرار آنها در سطوح تولید،
انتقال و توزیع برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه توسعهی شبکه
تدوین ابزارهای محاسباتی و دستورالعملهای الزم و استقرار آنها در سطوح تولید،
انتقال و توزیع برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه برنامهریزی
تعمیرات و نگهداری
تدوین ابزارهای محاسباتی و دستورالعملهای الزم و استقرار آنها در سطوح تولید،
انتقال و توزیع برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینه بهرهبرداری

مدت اجرای پروژه (ماه)
48
48
48

 -1-9تدوین مشخصات واحد مطالعات قابلیت اطمینان در هر یک از مؤسسات برق و
تدوین دستورالعملها و موارد مربوطه
 -1-9-1تعریف مساله و هدف از اجرای پروژه
یکی از نیازمندیهای استقرار سامانه ملی پایایی در شركتهای برق ،تبدیل مطالعات پایایی بهصورت فعالیتهای روتین و
جاری شركتهاست .از این رو پیشنهاد میگردد كه در راستای اجرای الگوی عملکرد پایایی ،واحدی تحت عنوان واحد مطالعات
قابلیت اطمینان در هر شركت ایجاد شود كه دارای مسئولیتهای مرتبط باشد.
 -1تدوین مشخصات و ساختار سازمانی واحدهای مرتبط با انجام مطالعات قابلیت اطمینان در هر یک از شركتهای وابسته
به توانیر
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در این مرحله از پروژه ،با توجه به الگوی عملکردی پایایی احصاشده ،برای هر یک از شركتهای وابسته به توانیر و با توجه
به نگاشت نهادی الگوی عملکردی ،مشخصات واحدهای قابلیت اطمینان منطبق با نقش آنها در این الگو ارائه میگردد .سپس
ساختار سازمانی این واحدها در شركتهای مربوطه مشخص میشود.
 -2تدوین دستورالعملها ،روشها و الگوریتمهای الزم برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان در واحدهای تدوینشده در
مرحله  1و ارائه روند گردشكارهای الزم برای انجام این كار
در این مرحله از پروژه ،با توجه به الگوی عملکردی پایایی ،كلیه دستورالعملها بههمراه جزئیات روشها و الگوریتمهای
الزم در هر یک از واحدهای تدوینشده در مرحله  1تدوین میگردد .سپس مراحل و گردشكارهای الزم جهت انجام مطالعات
قابلیت اطمینان در این واحدها با توجه به ساختار پیشنهادی ارائه میگردد.
 -3تدوین نظامنامه صالحیت حرفهای كارشناسان با توجه به كاركردهای مختلف آنها
در این مرحله از پروژه با توجه به كاركردهای تشریح و تدقیقشده در تعامالت موجود در الگوی عملکردی پایایی،
نظامنامهای تدوین میگردد تا مشخصات الزم و همچنین مفاد آموزشهای الزم مرتبط با نقش آنها و مشخصات آموزشدهنده
و نحوه ارزشیابی آموزشدهنده و آموزشگیرنده ،برای كسب صالحیت حرفهای كارشناسان مربوطه را تعیین نماید.
 -4اجرای نظامنامه صالحیت حرفهای
در این مرحله از پروژه بهمنظور اینکه كارشناسان واحدهای مختلف قابلیت اطمینان بتوانند نقشهای تعیینشده در الگوی
عملکردی پایایی را به درستی ایفا نمایند ،زیرساختهای الزم برای اجرای نظامنامه صالحیت حرفهای ایجاد میگردد و سپس
آموزشهای الزم مرتبط با هر نقش به كارشناسان مربوطه داده میشود.
 -1-9-2دستاوردهای پروژه
 تبدیل فعالیتهای قابلیت اطمینان به فعالیتهای روتین شركتها
 آساننمودن پایش و نظارت بر فعالیتهای مرتبط با پایایی
 -1-9-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 شورای پایایی

 پژوهشگاه نیرو
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 -1-9-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 زیرمحور مدیریت و تنظیم قابلیت اطمینان
 -1-9-5زمان موردنیاز انجام پروژه
جدول  :5-0تخمین مدت زمان پروژه پنجم
عنوان پروژه
تدوین مشخصات واحد مطالعات قابلیت اطمینان در هر یک از مؤسسات
برق و تدوین دستورالعملها و موارد مربوطه

مدت اجرای پروژه (ماه)
12

 -1-10بررسی و ارزیابی چالشهای قابلیت اطمینانی منابع انرژیهای تجدیدپذیر
 -1-10-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
محدودیت در منابع سوختهای فسیلی و نیز نگرانی در مورد آلودگی محیطزیست ،سبب گردیده است كه در چند سال اخیر
برنامهریزان و تصمیمگیران سیستمهای قدرت استفاده از انرژیهای تجدید پذیر بهعنوان یک انرژی جایگزین و كمکی برای
تولید انرژی الکتریکی را مورد توجه قرار دهند .البته بعضی از خصوصیات ذاتی انرژیهای تجدیدپذیر ،فواید آن را تحتالشعاع
قرار داده است .وجود عدم قطعیت در توان خروجی این منابع و عدم توانایی در پیشبینی دقیق آن ،كنترل ناپذیر بودن سطح
توان تولیدی این منابع در قیاس با سایر واحدهای تولیدی فسیلی و همچنین متناوب بودن توان تولیدی خروجی از مهم ترین
این خصوصیات به شمار میآید .با توجه به این موارد ،میتوان گفت كه افزایش نفوذ انرژیهای تجدیدپذیر در سیستمهای
قدرت میتواند ویژگیها ،ساختار و امنیت شبکه را تحتالشعاع قرار داده و این سیستم را با چالشهای متعددی مواجه سازد .با
توجه به عدم قطعیت باال در میزان توان تولیدی این نوع واحدها ،چالشهای جدیدی در مباحث مربوط به بهرهبرداری و
برنامهریزی سیستم قدرت به وجود آمده است؛ تعیین میزان رزرو مورد نیاز سیستمهای قدرتی كه دارای میزان نفوذ مشخصی از
انرژی باد بوده و خواستار پذیرش سطح مشخصی از ریسک میباشند ،از جمله این چالشها است .نوسان مداوم توان خروجی
این منابع و عدم قطعیت آن ،لزوم پیشبینی هرچه دقیق تر و ارائه مدلی بهتر را ضروری میسازد.
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با توجه به تغییر تركیب منابع در سیستمهای قدرت امروزی ،حفظ كفایت منابع یک چالش پیشرو برای بهرهبرداران
سیستمهای قدرت است .لذا ضروری است در كنار فراهمسازی موقعیت مناسب برای ورود انرژیهای پاک به سبد تولید كشور
ایران توجه ویژهای به بحث پایهای تضمین كفایت منابع تولید و حفظ قابلیت اطمینان سیستم شود.
لذا در این پروژه ،ابتدا با توجه به ویژگیهای جغرافیایی كشور ایران ،در گام اول شناسایی منابع تجدیدپذیری كه امکان
توسعه بیشتری خواهند داشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در ادامه چالشهای قابلیت اطمینانی این منابع در شبکه برق
ایران مطالعه خواهد شد .بدین منظور روشهایی جهت مدلسازی قابلیت اطمینانی این منابع با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای
مربوطه برای آنها ارائه خواهد شد .در ادامه نیازمندیهای توسعه نفوذ این منابع مطرح و راهکارهایی جهت رفع چالشهای
ناشی از گسترش بکارگیری این منابع در شبکه برق ایران ارائه خواهد شد.
 -1-10-2دستاوردهای پروژه
 شناسایی و بررسی امکانسنجی توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر در كشور
 مدلسازی قابلیت اطمینانی هر یک از منابع شناسایی شده با توجه به عدم قطعیتهای آن
 بررسی چالشهای ناشی از توسعه نفوذ این منابع در بخشهای تولید ،انتقال و توزیع
 ارائه راهکارهایی به منظور مرتفع نمودن چالشهای احتمالی در هر بخش
 ایجاد بستری مناسب جهت بهرهمندی از منافع حاصل از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
 -1-10-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 شركتهای برق منطقهای

 شركتهای توزیع نیروی برق

 شركت مدیریت شبکه برق ایران

 شركتهای مدیریت تولید

 سازمان انرژیهای نو ایران

 پژوهشگاه نیرو
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 -1-10-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 روشها ،مدلها و شاخصهای قابلیت اطمینان
 زیرمحور منابع تولید پراكنده و انرژیهای نو
 -1-10-5زمان موردنیاز انجام پروژه
جدول  :6-0تخمین مدت زمان پروژه ششم
عنوان پروژه
بررسی و ارزیابی چالشهای قابلیت اطمینانی منابع انرژیهای تجدیدپذیر

مدت اجرای پروژه (ماه)
12

 -1-11بررسی و ارزیابی چالشهای قابلیت اطمینانی مولفههای هوشمند در شبكههای
قدرت
 -1-11-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
فاز اول -ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت در حضور مولفه های هوشمند
در چند سال گذشته مباحث مختلفی در مورد اینكه چطور میتوان زیرساختهای شبکه قدرت را به بهترین نحو بهروز كرد،
صورت گرفته است .اجماع عمومی بر این محور شکل گرفته كه شبکهی بهروز شده نه تنها باید قابلیت اطمینان مناسب در برابر
افزایش تقاضای برق را تأمین نماید ،بلکه باید بهرهوری كلی شبکه را نیز باال ببرد .طراحی و پیادهسازی شبکهای با ویژگیهای
منحصر بهفرد و با مولفههای جدید میتواند این نیاز را برآورده سازد .ایده شبکهی هوشمند در همین راستا مطرح و بهشدت
مورد استقبال قرار گرفت.
بهطور قطع تکنولوژیها و برنامههای زیادی در پیشبرد شبکههای برق بهسمت هوشمندترشدن نقش خواهند داشت كه
شامل ریزشبکهها ،ذخیرهسازهای انرژی ،خودروهای برقی ،سیستمهای كارآمد انتقال داده ،ادوات  FACTSخواهند بود .در حال
حاضر ،پروژههای زیادی در زمینههای مرتبط در حال انجام است كه اهمیت این بحث را در ساختار مدیریتی و تصمیمگیری
تایید میكند.
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از این رو در این پروژه ابتدا مولفههای هوشمندسازی شبکه در سطح تولید ،انتقال و توزیع شناسایی شده و در ادامه با
مدلسازی تلکنولوژیهای نوین در هر بخش منافع احتمالی توسعه این ادوات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکههای قدرت هوشمند و توسعه روشهایی بدین منظور ،نحوه مدلسازی تکنولوژیها و ادوات
جدید مانند انواع ذخیرهسازهای انرژی ،تکنولوژیهای الکترونیک قدرت ،تجهیزات اندازهگیری پیشرفته ،خودروهای برقی و
سیستمهای انتقال داده و غیره در مساله قابلیت اطمینان ،بررسی تاثیر و نقش آنها در بهبود قابلیت اطمینان شبکه و مدلسازی
وابستگیها و ارتباط الیههای مختلف شبکه هوشمند مانند الیه اطالعات ،مخابرات ،نرمافزار در كنار سیستم قدرت در مساله
قابلیت اطمینان و ارائه روشهای نوین بدین منظور از مهمترین اهداف این پروژه به شمار میروند.
فاز دوم -بررسی تاثیر حمالت سایبری بر پایایی شبکه برق ایران
سیستمهای تولید برق امروزی با توجه به ورود فناوریهای جدید بیش از بیش یکپارچه گردیدهاند .هرچند كه این
یکپارچهسازی موجب افزایش بازده در سیستم و هوشیاری بیشتر نسبت به وضعیت سیستم شده است اما در عین حال خطر
حمالت سایبری روی سیستم نیز افزایش یافته است .قبل از یکپارچه شدن سیستمها حمالت سایبری به عنوان خطر بزرگی
برای سیستم قدرت به شمار نمیرفتند .زیرا تنها به یک ناحیهی كوچک دسترسی داشتند .لیکن پیشرفتهای حاصل در
یکپارچهسازی سیستمها موجب دسترسی به نواحی و قسمتهای بیشتری شده و لذا یک حملهی سایبری بهتنهایی میتواند
روی قسمتهای زیادی از شبکه تأثیر بگذارد .ایجاد توازن بین نیاز به یکپارچهسازی و افزایش ریسک حمالت سایبری به
سیستم چالشی پیش رو برای پایایی شبکه است كه باید به آن توجه شود.
منظور از امنیت سایبری در صنعت برق حفاظت از اطالعات ،ارتباطات و وسایل الکترونیکی از سختافزار تا نرمافزار است.
حملههای سایبری به سیستم قدرت میتواند جریان تبادل اطالعات به همراه كار فیزیکی بعضی از المانهای قدرت را مختل
نماید .هرچند كه حملهی سایبری بزرگی تا اكنون روی شبکههای برق بزرگ انجام نشده منتها ریسک این حمالت در ابعاد
بزرگ باال بوده و باید در نظر گرفته شود.
حمالت انجام شده به تأسیسات برقی در كشور ایالت متحده به سیاستگذاران یادآوری كرد كه تأسیسات برقی و الکتریکی
این كشور در معرض حمالت سایبری و فیزیکی قرار دارند و نسبت به این حمالت بسیار آسیبپذیر هستند .لذا برای مقابله با
چنین خطراتی به دولت پیشنهاد دادهاند از قدرت اجرایی خود استفاده كرده و به منظور باال بردن امنیت سایبری اقدامات
بیشتری را در این زمینه صورت دهند (اقداماتی نظیر بهبود استانداردهای صنعت) .از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه همکاری
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دولت با كنگره این كشور به منظور تصویب قوانینی است كه به شركتها این اجازه را میدهد تا اطالعاتشان در زمینه
آسیبپذیری و نقاط ضعف شبکههای داخلی خود را به آسانی در اختیار سایر شركتها و همچنین دولت قرار دهند.
بسیاری از این شركتها معتقدند همکاری با دولت و یا سازمانهای اطالعاتی در این موضوع و در اختیار گذاشتن اطالعات
مربوط به فعالیت هکرهای كامپیوتری در شبکههای داخلی این شركتها ،بهمنزله نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی است.
چرا كه نظارت مستمر بر تهدیدات سایبری مستلزم بررسی اطالعات مشتریان این شركتها است و شركتها اجازه ندارند چنین
اطالعاتی را در اختیار دولت قرار دهند.
با توجه به توضیحات داده شده ضروری است كه خطر حمالت سایبری جدی گرفته شده و برای آن تمهیداتی اندیشیده
شود .در واقع تکنولوژیهای جدید در كنار سودآوری میتوانند خطر این گونه از حمالت را نیز افزایش دهند .با توجه به این
توضیحات ،هدف از این پروژه بررسی خطر حمالت سایبری به شبکه برق كشور و تأثیر آن در پایایی میباشد .همچنین
راهكارهای مناسبی جهت كاهش ریسک از دید قابلیت اطمینان ارائه میگردد.
 -1-11-2دستاوردهای پروژه
 شناسایی و مدلسازی مولفههای شبکههای هوشمند در سطوح تولید ،انتقال و توزیع
 بررسی چالشهای هوشمندسازی بر قابلیت اطمینان شبکههای قدرت
 ارائه روشهای به منظور بررسی اثرات توسعه این ادوات و تکنولوژیها بر قابلیت اطمینان
 بسترسازی مناسب جهت توسعه مولفههای شبکه هوشمند
 -1-11-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 شركتهای برق منطقهای

 شركتهای توزیع نیروی برق

 شركتهای مدیریت تولید

 شركت مدیریت شبکه برق ایران

 پژوهشگاه نیرو
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 -1-11-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 روشها ،مدلها و شاخصهای قابلیت اطمینان
 زیرمحور شبکههای هوشمند و تکنولوژیهای نو
 -1-11-5زمان مورد نیاز انجام پروژه
جدول  :7-0تخمین مدت زمان پروژه هفتم
عنوان پروژه
بررسی و ارزیابی چالشهای قابلیت اطمینانی مولفههای هوشمند در شبکههای قدرت

مدت اجرای پروژه (ماه)
18

 -1-12بررسی و ارزیابی چالشهای كفایت سیستمهای سوخترسانی بر قابلیت اطمینان
شبكه برق ایران
 -1-12-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
نیروگاههای گازی و تولیدات برق وابسته به منابع گازی در دو دههی گذشته در كشورهای مختلف سرتاسر جهان بهصورت
فراوانی افزایشیافته است .با از مدار خارج شدن نیروگاههای قدیمی و رشد تولیدات متغیر وابستگی سیستمها به منابع گازی
فزونی یافته است .لذا ایجاد هماهنگی بین این دو صنعت یعنی گاز و برق ،كفایت زیرساختهای گاز و تأثیرات خرابی منابع
گازی روی قابلیت اطمینان سیستم از جمله مسائل مهم پیش روی پایایی سیستم خواهد بود.
در سال  2013قسمت غربی آمریکای شمالی دارای ظرفیت نصب شده  95000مگاوات از منابع گازی بوده است ،یعنی 40
درصد كل ظرفیت نصب شده در این بخش از ایاالت متحده .در ایران نیز تولید گاز طبیعی رقم باالیی است بهطوری كه
گزارشهای منتشر شده از سوی شركت بریتیش پترولیوم انگلیس نشان میدهد تا پایان سال  2013میالدی ایران با تولید
ساالنه  166میلیارد مترمکعب گاز پس از كشورهای ایاالت متحده آمریکا ،روسیه و كانادا در ردیف چهارمین كشور بزرگ
تولیدكننده گاز جهان قرار گرفته بود.
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هر چند كه رابطهی بین صنایع گاز و برق مشخص است ،لیکن تأثیرات احتمالی این ارتباطات روی قابلیت اطمینان سیستم
بهخوبی بررسی و مشخص نگردیده است .مسائلی چون ماهیت نامطمئن و قطعیپذیر منابع گازی ،زمانبندیها و تفاوتهای
عملکردی بین دو صنعت میتواند تأثیر مستقیمی روی قابلیت اطمینان سیستم داشته باشد .با توجه به اینکه تولید برق كاربرد
اصلی گاز طبیعی نیست ،به وجود آمدن مشکل برای تولید و رساندن گاز طبیعی به نیروگاهها مسئلهساز خواهد بود .دماهای
بسیار باال یا پایین میتوانند در انتقال گاز طبیعی تأثیر بگذارند .بهعنوان مثال در سال  2013در قسمت شرقی ایاالت متحده
عدم در دسترس بودن گاز طبیعی موجب به وجود آمدن یک چالش بزرگ گردید .حوادث ناشی از شرایط بد جوی نیز میتواند
بر كنترل نیروگاههای گاز طبیعی تأثیر منفی بگذارد .در سال  2011در تگزاس آمریکا آب و هوای بسیار سرد موجب شد كه
بعضی از كنترلهای نیروگاهها یخ بزنند.
برنامهریزان سیستم قدرت معموالً دینامیکهای منابع تأمین سوخت را در نظر نمیگیرند .هر چند كه با اضافه شدن تولیدات
مربوط به منابع گازی ،كفایت سیستم تابعی از منابع گاز طبیعی و ظرفیت و قابلیت اطمینان لولهها نیز میشود .عوامل مختلفی
وجود دارند كه منابع گاز را به چالشی برای قابلیت اطمینان سیستم تبدیل میكنند .این عوامل عبارتاند از افزایش وابستگی به
تولیدات گاز طبیعی ،ویژگیهای خاص لولههای گاز ،مسائل به وجود آمده توسط شرایط آب و هوایی ،خرابی تجهیزات و عدم
عملکرد ژنراتورها در زمان مقرر .لذا ضروری است كه تأثیر خرابیهای احتمالی شبکه گاز در قابلیت اطمینان تولید برق دیده
شود .در این راستا این پروژه به دنبال دستیابی به اهداف زیر خواهد بود:
 ادغام در دسترسپذیری منابع سوخت با مدلهای كفایت منابع تولید
 ارزیابی ریسکهای مرتبط با تامین سوخت الزم واحدهای تولیدی ناشی از عدم قطعیتهای موجود در شرایط آب
و هوایی هر منطقه و توسعه روشهای نوین بدین منظور
 بررسی تاثیر وابستگی شدید منابع تولید به سوخت گاز و محاسبه قابلیت اطمینان سیستم سوخت رسانی و حمل و
نقل و عرضه سوخت
 نحوه مخابره و تبادل اطالعات و محدودیتهای عملکردی لولههای گاز بین سازمانهای مربوط به پایایی شبکه و
نیروگاههای گازی.
 هماهنگی و تطابقپذیری سیستم با تغییرات فشار در لولهها ،ناشی از افزایش استفاده از منابع گاز طبیعی.
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 ارزیابی طرحهای آمادگی برای مقابله با حوادث مربوط به خطاهای سیستم ناشی از خرابی تجهیزات منابع گاز
طبیعی.
 -1-12-2دستاوردهای پروژه
 شناسایی چالشهای پیشرو در زمینه كمبود منابع سوخت مورد نیاز در صنعت برق
 هماهنگی بیشتر سیستمهای سوخترسانی بهویژه شبکه گاز و شبکههای قدرت
 بررسی آسیبپذیریهای شبکه گازرسانی و تاثیر آن بر قابلیت اطمینان شبکه برق
 -1-12-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 شركت ملی گاز ایران

 شركت مدیریت شبکه برق ایران

 شورای پایایی شبکه برق كشور

 پژوهشگاه نیرو

 شركتهای مدیریت تولید

 شركتهای برق منطقهای



 -1-12-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 روشها ،مدلها و شاخصهای قابلیت اطمینان
 زیرمحور كفایت منابع سوخت
 زیرمحور مطالعات قابلیت اطمینان در افق بهرهبرداری و برنامهریزی
 -1-12-5زمان موردنیاز انجام پروژه
جدول  :8-0تخمین مدت زمان پروژه هشتم
عنوان پروژه
بررسی چالشهای كفایت سیستمهای سوخترسانی بر قابلیت اطمینان شبکه برق ایران

مدت اجرای پروژه (ماه)
12
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 -1-13بررسی و ارزیابی چالش تغییرات شرایط اقلیمی بر قابلیتاطمینان شبكه برق ایران
 -1-13-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر قابلیت اطمینان شبکه تغییر شرایط اقلیمی میباشد .افزایش درجهی حرارت ،كاهش
میزان بارش و كمبود منابع آبی ،ذوب شدن یخهای قطبی ،باال آمدن سطح آبهای آزاد و بینظمی در پدیدههای آب و هوایی
از مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم محسوب میشوند .كارشناسان حوزهی اقلیمشناسی معتقدند ،ایران نیز به همراه دیگر
كشورهای جهان دچار تغییر اقلیم شده است و در زمان حاضر نیز نشانههایی از دگرگونی اقلیمی در ایران قابل مشاهده است.
چالش پیشروی ،شناسایی اثرات این تغییرات بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت میباشد .الزم است كه طرحهایی برای
كاهش اثرات و یا سازگاری با آنها توسعه داده شود .این فرایند میتواند برای شركتهایی كه نواحی بزرگی را زیر پوشش خود
دارند ،پیچیدهتر باشد .در ایران ناهنجاریهای اقلیمی مانند خشکسالیهای بلند مدت و روند دار بودن تغییرات دما و بارش
نشاندهندهی عمق اثرات تغییر اقلیم است و به مفهوم واقعی میتوان نشانههایی از این پدیده را در كشور مشاهده كرد .منابع
مختلف از رشد روز افزون بیابانها ،از بین رفتن یا كاسته شدن قابل مالحظه ذخایر برفی مناطق كوهستانی و یخچالی ،افزایش
دما و روند كاهشی مقدار بارش خبر میدهند.
تغییرات آشرایط اقلیمی ممکن است روی كفایت منابع آب در آینده اثرگذار باشد و چالشهایی ایجاد نماید كه باید در نظر
گرفته شوند .تغییرات در بارش شامل كاهش و یا افزایش مقدار بارندگی به همراه جابهجایی زمانی در چرخهی بارش است .این
تغییرات میتواند روی مقدار برف ،دبی رودخانهها و دسترسی به آب برای نیروگاههای آبی تأثیر بگذارد .ظرفیت منابع آبی در
دههی گذشته كاهش اندكی داشته است و لذا نقش این واحدها در پرتفوی منابع تولید توان آینده باید با دقت بررسی گردد .با
توجه به سیاستها و آییننامههای موجود احتمال افزایش قابل توجه این منابع در آیندهی نزدیک كم است .بهعالوه سیاستها
و آییننامههای جدید برای استفاده از آب در خنکسازی نیروگاه و قوانین زیست محیطی ،موجود بودن منابع آبی و استفاده از
آنها را مورد تأثیر قرار میدهد .بنابراین این عوامل باید در هنگامیكه نقش منابع آبی در برنامهریزی و بهرهبرداری ارزیابی
میگردد ،در نظر گرفته شوند.
خشکسالی در اثر تغییر در بارشهای سالیانه و همچنین افزایش دما در مدت زمانی طوالنی به وجود میآید .خشکسالی
موجب به وجود آمدن چالش برای سیستم قدرتی است كه به منابع آبی هم به عنوان سوخت و هم به عنوان خنکكننده
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وابستگی باالیی دارد .به عالوه آب یک كاالیی رقابتی بین صنعتهای مختلف به حساب میآید .كمبود منابع آبی در اثر
خشکسالی باعث شدت گرفتن این رقابت میشود .به عبارتی كمبود منابع آب موجب اولویتبندی صنایع مختلف از قبیل
كشاورزی و  ...برای استفاده از آب میشود .لذا در این شرایط انجام تحلیلهای قابلیت اطمینان محور بر روی شبکه قدرت كه
كمبود منابع اولیه انرژی مانند منابع آبی را درنظر بگیرند از اولویت و اهمیت باالیی برخوردار است .بنابراین هدف اصلی این
پروژه بررسی تغییرات اقلیمی و مشخصسازی تأثیر احتمالی آن بر قابلیت اطمینان سیستم به خصوص كفایت منابع تولید است.
 -1-13-2دستاوردهای پروژه
 شناسایی اثرات و چالشهای قابلیت اطمینانی تغییرات شرایط اقلیمی
 -1-13-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 وزارت نیرو

 شورای پایایی

 پژوهشگاه نیرو

 -1-13-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 زیرمحور كفایت منابع سوخت
 زیرمحور برنامههای اضطراری
 -1-13-5زمان مورد نیاز انجام پروژه
جدول  :9-0تخمین مدت زمان پروژه نهم
عنوان پروژه
بررسی چالش تغییرات شرایط اقلیمی بر قابلیت اطمینان شبکه برق ایران

مدت اجرای پروژه (ماه)
24
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 -1-14بررسی و ارزیابی چالشهای فرایند تجدیدساختار و شكلگیری بازارهای برق بر
قابلیت اطمینان شبكه برق ایران
 -1-14-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
صنعت برق در دنیا در یکی دو دهه گذشته دستخوش تغییرات اساسی گردیده است كه این تغییرات تحت عناوین مختلفی
چون مقررات زدایی ،1بازنگری در قوانین 2و یا تجدید ساختار 3و  ...بیان میگردند .در ساختار سنتی و قدیمی كه تحت عنوان
سیستمهای با ساختار یکپارچه عمودی 4شناخته میشد یک شركت برق مسئولیت تولید ،انتقال و توزیع برق را برعهده داشته و
یا به نوعی انحصار تولید ،انتقال و توزیع برای مصرف كنندگان واقع در حوزه شركت ،در اختیار آن قرار داشت .در ساختار جدید
یک شركت از این انحصار ذاتی بهره نمیبرد بلکه با مجزاسازی بین بخشهای مختلف صنعت برق ،اداره و مالکیت هر یک از
سه شركت تولید ،انتقال و توزیع ،از مالکیت توسط یک شركت واحد ،جدا میگردد.
در حال حاضر در اكثر كشورهای دنیا بازار برق راهاندازی شده و یا اینکه در حال مطالعه و راهاندازی میباشد .در كشور ما نیز
در راستای این تجدید ساختار ،از اوایل آبان ماه سال  1382بازار برق رسماً راهاندازی گردید .از لحاظ ساختار ،بازار برق ایران
ابتدا تنها با حضور بازار روز بعد راهاندازی شد و در ادامه و طی دستورالعملها و رویه های مختلف كه در سال های بعد تصویب
شد ،بخش های مختلف نظیر خدمات جانبی و بورس انرژی و ...نیز راهاندازی شد.
آزادسازی صنعت برق در كنار تمام مزایا و نکات مثبت خود ،برخی پیچیدگیهای عملیاتی و ریسکهای مالی را نیز با خود
به ارمغان میآورد .در یک بازار برق آزادسازی شده ،از یک طرف تعداد بازیگران و فعاالن بازار افزایش یافته و روابط بین آنها
پیچیدهتر میشود و از طرف دیگر تبادالت مالی پرحجمی بین این بازیگران شکل میگیرد .این موضوع سبب میشود
ریسکهایی مثل نوسانات قیمت ،نوسانات حجم ،ریسکهای اعتباری و ریسکهای عملیاتی بروز نماید .بنابراین در محیط
تجدید ساختار یافته سیستمهای قدرت ،از یکسو شناسایی و مطالعه دقیق اثرات ریسکهای مختلف مرتبط با بازیگران مختلف

1- Deregulation
2- Reregulation
3- Restructuring
)4- Vertically Integrated Utility (VIU
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بازار بر قابلیت اطمینان سیستم اهمیت بسیاری داشته و از سوی دیگر طراحی و بهكارگیری راهكارها و روشهایی برای مدیریت
و رفع چالشهای احتمالی بر قابلیت اطمینان سیستم بسیار ضروری خواهد بود.
 -1نحوه تنظیم قابلیت اطمینان در بخش تولید
در محیط تجدید ساختار ،بر خالف بخش توزیع و انتقال ،امکان رقابت در بخش تولید وجود داشته و بر همین اساس
برخی از متخصصان اقتصادِ سیستم قدرت بر این عقیده اند كه میبایست فرایند سرمایهگذاری در بخش تولید كامال به
مکانیزم عرضه و تقاضا سپرده شده و نباید سازوكار متمركزی برای كنترل یا ترغیب به سرمایهگذاری در نیروگا ههای
برق وجود داشته باشد و بازار به تنهایی باید بتواند سطح بهینه ظرفیت تولید را برای تأمین تقاضا تعیین نماید .تجربیات
نشان داد كه پیادهسازی این نظریه در صنعت برق موجب ایجاد جهش های سوزنی در قیمت برق میشود كه برای
مشتركین غیر قابل تحمل هستند .از این رو و بمنظور ترغیب سرمایهگذاری در نیروگاهها و حفظ كفایت و امنیت
سیستم تولید ،مکانیزم هایی مانند پرداخت بابت ظرفیت ،بازار ظرفیت ،بازار قابلیت اطمینان ارائه گردیدهاند كه هر كدام
دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود میباشند .صنعت برق ایران حركتی را بسمت تجدید ساختار آغاز كرده و
یکی از بزرگترین چالش های روبروی آن ،مکانیزم تشویق سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی میباشد .بدیهی است كه
كفایت و امنیت سیستم قدرت به شدت متاثر از مکانیزم تشویق سرمایه گذاری خواهد بود و لذا می بایست با هدف
تامین كفایت و امنیت در بستر بازار برق ایران ،مکانیزمی بمنظور تشویق سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی ارائه گردد.
 -2تنظیم قابلیت اطمینان در بخش انتقال و توزیع
در سمت توزیع و انتقال به دلیل مشخصه ذاتاً انحصاری آنها ،رقابت (حداقل در قسمت سیمداری) امکانپذیر نیست .به
دلیل هزینه بسیار باالی احداث شبکههای توزیع و انتقال ،ایجاد بیش از یک زیرساخت برای شبکه توزیع ،امری غیر
اقتصادی میباشد .هر جا كه انحصار باشد اولین قشری كه آسیبپذیر است ،مشتریان و مصرفكنندگان خواهند بود.
شركتهای توزیع و انتقال ،برق را با هر كیفیت و قیمتی كه بخواهند ارائه میدهند و از آنجاییكه انتخاب دومی برای
مصرفكنندگان وجود ندارد ،بهناچار مجبور به پذیرش آن هستند .برای حل این معضل مقرراتی وضع شده است كه
قانونگذار بهوسیله این مقررات قادر خواهد بود بر عملکرد شركتهای انحصاری كنترل داشته یا اصطالحاً عملکرد
شركتها را تنظیم كند .معموالً قانونگذاران از قوانین اقتصادی برای نظارت و كنترل بر شركتهای انحصاری استفاده
مینمایند .این قوانین بایستی بهگونهای باشد كه مشتریان را در برابر خطر ناشی از انحصار كامل این شركتها
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محافظت نموده و برای شركتها نیز امکان جذب سرمایههای الزم برای ارائه خدمات مطلوب را فراهم آورند .روش
های تنظیم قابلیت اطمینان در بخش انتقال و توزیع را می توان در دو دسته روشهای مبتنی بر هزینه ،تشویقی و یا
مبتنی بر عملکرد تقسیم بندی كرد .چالشها و زیرساختهای الزم برای اجرای هر یک از روشهای مذكور در صنعت
برق ایران می بایست مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد تا متناسب با شرایط صنعت برق ایران مکانیزم مناسب برای
تنظیم قابلیت اطمینان در بخش های انتقال و توزیع ارائه گردد.
این پروژه در نظر دارد چالشهای قابلیت اطمینانی ناشی افزایش رقابت در عرصه خرید و فروش برق در كشور و ارتقای
بازار برق ایران را مورد بررسی قرار دهد .مهمترین اهداف این پروژه را میتوان به صورت زیر دستهبندی نمود:
 بررسی اثرات وقوع تجدید ساختار بر رویهها و فرایندهای موجود مانند تاثیر بر فرایند ارزیابی قابلیت اطمینان،
بهرهبرداری ،برنامهریزی
 بررسی تاثیر قوانین و دستورالعملهای ایجاد شده در شرایط بازار رقابتی بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت
 تاثیر تشکیل بازار برق بر كارایی و قابلیت اطمینان نیروگاهها از جمله نیروگاههای هستهای
 تاثیر بازیگران جدید در این عرصه بر حفظ امنیت شبکه و مدلسازی رفتار آنها در مطالعات قابلیت اطمینان شبکه
 معرفی معیارهای جدید در سنجش امنیت شبکه
 معرفی و ارائه مکانیسمهایی جهت بهبود و كنترلهای قابلیت اطمینان و امنیت شبکه در این شرایط
 بررسی تاثیر رفتار تصادفی بازار بر قابلیت اطمینان سیستم
 بررسی فرایندهای ایجاد شده در فضای تجدید ساختار یافته و رقابتی و تاثیر آن بر قابلیت اطمینان شبکه مانند
تعیین استراتژی بهینه قیمت دهی واحدهای تولیدی ،تسویه همزمان بازارهای انرژی و رزرو ،شركت در بازارهای
خدمات جانبی و ...
 بررسی روشهای مختلف تنظیم شبکههای توزیع و چالشهای پیادهسازی آنها در شبکه برق ایران
 تهیه و تدوین مقررات الزم ،ایجاد زیرساختارهای مورد نیاز برای ایجاد انگیزش در اثرگذاران بمنظور ایجاد تحول و
بهبود قابلیت اطمینان شبکههای توزیع
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 -1-14-2دستاوردهای پروژه
 شناسایی ریسکها و عدم قطعیتهای مرتبط با توسعه فضای رقابتی و ایجاد تجدیدساختار
 مقابله با چالشهای احتمالی توسعه بازار برق بر قابلیت اطمینان شبکه
 سرعتبخشی بر فرایند توسعه فضای رقابتی و ایجاد زیرساختها
 ارائه راهحلهای مبتنی بر بازار جهت بهبود و مدیریت قابلیت اطمینان شبکه
 -1-14-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 شركت مدیریت شبکه برق ایران

 شورای پایایی شبکه برق كشور

 پژوهشگاه نیرو

 -1-14-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 زیرمحور روشها ،مدلها و شاخصهای قابلیت اطمینان
 ارزیابی قابلیت اطمینان در فضای رقابتی
 -1-14-5زمان مورد نیاز انجام پروژه
جدول  :10-0تخمین مدت زمان پروژه دهم
عنوان پروژه
بررسی چالشهای قابلیت اطمینانی فرایند تجدیدساختار و شکلگیری بازارهای برق در ایران

مدت اجرای پروژه (ماه)
24

 -1-15بررسی چالش سیاستهای حفاظت از محیط زیست بر پایایی شبكه برق ایران
 -1-15-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
یکی از مهمترین اصول در توسعه پایدار طرح های صنعتی و عمرانی كشور ،ظرفیت و پتانسیل پذیرش محیط از نظر دریافت
آالیندهها است .به طوری كه مشخص كردن میزان آلودگی منتشره از صنایع هر منطقه تعیینكننده امکان توسعه طرحهای
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صنعتی در آن منطقه میباشد .عوامل دیگری چون اولویتبندی فعالیتهای صنعتی كشور و در نظر گرفتن میزان آلودگی
منتشره به ازای محصول تولیدی در هر واحد صنعتی با لحاظ نمودن هزینه آلودگی منتشره از صنایع در این امکان سنجی
موثرند.
در صنعت برق همانند سایر صنایع ،با توجه به روند رو به رشد تولید و مصرف انرژی در دو دهه گذشته و سهم عمده
نیروگاههای حرارتی در تولید ،باید آلودگیهای گازی ،آبی و جامد منتشره از نیروگاههای حرارتی در هر منطقه برآورد گردد .زیرا
با توجه به سهم باالی نیروگاههای كشور در آلودهسازی هوای محیط و به خطر انداختن سالمت عمومی جامعه ناشی از اثرات
گازهای ( CO2گرمایش جهانی و تغییر اقلیم)( NOx ،تشکیل مه دود فتو شیمیایی و سنتز ازن سطحی كه موجب اختالل در
سیستم تنفسی انسان میگردد)( SO2 ،تركیب اسیدی در منطقه و ایجاد سکته قلبی و مغزی) ،ذرات معلق ( PM10عامل
نارسایی تنفسی و بیماریهای قلبی) ،بحث شناخت و كاهش آلودگیهای ناشی از فعالیتهای صنعت تولید برق در دراز مدت
نقشی حیاتی و استراتژیک خواهد داشت
پیادهسازی قوانین و مقررات جدید در حوزه حمایت از محیط زیست نگرانی و چالشهای را متوجه بحث قابلیت اطمینان
سیستم های قدرت نموده است .البته وارد كردن شوک بزرگ به سیستم قدرت ناشی از اجرای این مقررات بسیار بعید به نظر
میرسد .این قوانین تنها منجر به تغییر اندكی در ظرفیت شبکه تولید خواهند شد.
بسته به اینکه چگونه این قوانین و مقررات پیادهسازی شوند و اینکه چگونه صنعت برق و قانونگذاران نسبت به آن واكنش
نشان دهند ،بسیار محتمل است كه این مقررات قابلیت اطمینان سیستم قدرت را تحت تاثیر خود قرار دهند .این قوانین و
طرحهای یاد شده میتوانند بر واحدهای شبکه تولید ،ظرفیت شبکه و حاشیه رزرو مورد نیاز برای سیستم موثر باشد .به هر حال
این مقررات منجر به افزایش سرمایهگذاری در توسعه تکنولوژیهای كنترل آالیندهها خواهد شد.
مطالعات متعددی در طی سالهای اخیر به بررسی تاثیر مقررات جدید در حوزه حفاظت از محیط زیست بر صنعت برق
پرداختهاند .در این مطالعات مهمترین عواملی كه مورد توجه قرار گرفته است شامل مواردی مانند كنار گذاشتن ژنراتورهای
زغال سنگی ،تاثیر بر قابلیت اطمینان سیستم و میزان سرمایهگذاریهای جهت كنترل میزان آلودگیهای ژنراتورهای موجود
میباشد.
با توجه به بحرانهای زیست محیطی موجود در كشور مانند آلودگی هوا ،كمبود منابع آبی و از بین رفتن بسیاری فضای
طبیعی در اثر مدیریت نادرست ،توجه بیشتر به این موارد از اهمیت وافری برخوردار خواهد بود .از این رو در این پروژه ابتدا ابعاد
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مختلف سیاستگذاریهای زیستمحیطی روی پایایی شبکه برق ایران بررسی میشود ،سپس تأثیری كه الگوهای جدید ایجاد
شده در شبکه روی پایایی آن میگذارد بررسی ،چالشهای موجود شناسایی شده و در صورت لزوم راهکارهای مناسب ارائه
میگردد.
 -1-15-2دستاوردهای پروژه
 هماهنگی و همگام نمودن سیاستهای حمایت از محیط زیست و فعالیتهای الزم جهت ارتقاء سطح پایایی كشور
 بررسی چالشهای ایجاد شده بر قابلیت اطمینان سیستم در اثر توسعه سیاستهای زیست محیطی
 -1-15-3مجریان پیشنهادی
 وزارت نیرو

 شركت توانیر

 شورایی پایایی

 پژوهشگاه نیرو

 -1-15-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 زیرمحور سیاستهای زیست محیطی
 زیرمحور استانداردهای قابلی اطمینان
 زیرمحور روشها ،مدلها و شاخصهای قابلیت اطمینان
 -1-15-5زمان موردنیاز انجام پروژه
جدول  :11-0تخمین مدت زمان پروژه یازدهم
عنوان پروژه
بررسی تاثیر سیاستهای حفاظت از محیط زیست بر پایایی شبکه برق ایران

مدت اجرای پروژه (ماه)
12
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 -1-16پروژه توسعه پتانسیلهای سمت مصرف جهت بهبود پایایی شبكه
 -1-16-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
موضوع مدیریت مصرف از جمله مباحث مهمی است كه در سرلوحه طرحها و برنامههای صنعت برق كشور از سالهای
گذشته تاكنون وجود داشته است .امروزه اهمیت و نقش مباحث مدیریت مصرف در برنامههای توسعه كشورهای پیشرفته و در
حال توسعه كامالً روش و واضح است و اكثر كشورهایی كه دارای برنامههای بلند مدت و كوتاه مدت هستند ،مدیریت سمت
مصرف را در برنامهریزیهای خود و در برنامههای استراتژیک مد نظر قرار داده و بخشی از بودجه توسعه ظرفیتهای تولید،
انتقال و توزیع را اختصاص به بهینهسازی و كاهش مصرف میدهند .به ویژه در سالهای اخیر با كاهش ذخایر نفتی این
حساسیت دو چندان شده است .این در حالی است كه نرخ انرژی در اكثر این كشورها واقعی و یا با یارانه كم است و عوامل
انگیزشی مناسبی در مصرفكنندگان برای استفاده بهینه از انرژی وجود دارد.
برنامههای مدیریت سمت تقاضا از تنوع بسیار زیادی برخوردار بوده و در پی دستیابی به اهداف مختلفی نیز به اجرا
درمیآیند .به عبارتی ،بسته به اینکه این قبیل برنامهها از سوی چه نهادی اجرا شوند ،درجه اهمیت اهداف میتواند بسیار
گوناگون باشد .از طرفی ،اجرای برنامههای مدیریت مصرف منافع بسیاری برای تعداد زیادی از ذینفعان سیستم توزیع تجدید
ساختار شده در بر دارد ،لذا این گستردگی و جامع المنافع بودن اینگونه برنامهها باعث میشود كه این گزینه همواره یکی از
موارد مهم تحقیقاتی به شمار آید و بازیگران زیادی كه به نحوی در ارتباط با بازار توزیع میباشند خواستار بررسی جنبههای
مختلف اینگونه برنامهها بر سود و زیان خود باشند.
در كشور ما به دلیل عدم حذف كامل یارانههای انرژی و واقعی نبودن قیمتهای در نظر گرفته شده برای آن ،عوامل
انگیزشی به منظور مصرف بهینه برق به طور خودكار در تعرفهها بسیار اندک میباشد .به همین دلیل نقش و اهمیت مدیریت
مصرف برق نسبت به سایر كشورها دو چندان میشود و الزم است با استفاده از روشهای متنوع تبلیغی ،انگیزشی و برنامههای
دقیق و اتخاذ راهکارهای فنی و فرهنگی سعی در اصالح رفتار و الگوی مصرف مشتركان و هدایت آن به سوی استفاده بهینه از
انرژی شود .آمارهای مقایسهای مصرف انرژی (مانند دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان و مصرف  2درصدی انرژی در
كشور ما در حالی كه رشد اقتصادی ،تولید صنعتی و درآمد ناخالص داخلی كمتر از این نسبت است) مؤید فاصله داشتن الگوی
مصرفی از مصرف بهینه و لزوم حركتی جهشی در این زمینه است.
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بنابراین برای حفظ و ارتقای مباحث مدیریت مصرف الزم است جایگاه مناسبی همراه با ارتباطات موثر و كارا برای این
بخش تعریف شود تا با ساماندهی فعالیتهای مربوطه بتوان از اتالف منابع جلوگیری كرد و روند رشد و توسعه كشور را تسریع
بخشید.
در این پروژه انواع برنامههای پاسخگویی بار بهعنوان منبع بهبود قابلیت اطمینان مورد مطالعه قرار میگیرد و همه جوانب و
منافع حاصل از استفاده از این برنامهها برای همه بازیگران شبکه توزیع بررسی خواهد شد .بررسی روشهای مدیریت مصرف
در جهان ،ارائه و معرفی قوانین ،نظامنامهها و برنامههای مدون مدیریت مصرف در صنعت برق ایران ،معرفی اطالعات و
برنامههای موجود كشور در زمینه مدیریت مصرف برق ،ارائه شیوههای پتانسیلسنجی مدیریت مصرف برق ،تعیین و تحلیل
وضعیت موجود با وضعیت مطلوب با توجه به اهداف كالن مدیریت مصرف از دیدگاه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت ،معرفی
راهکارهای مدیریت سمت مصرف در بخشهای مختلف (تجاری ،عمومی و صنعت) به منظور بهبود قابلیت اطمینان شبکه،
تشریح و تدوین برنامههای اجرایی راهکارهای بهینهسازی مصرف در راستای ارتقاء سطح قابلیت اطمینان و ظرفیتسازی برای
توسعه فعالیتهای مربوطه در آینده از مهمترین اهداف این پروژه میباشد.
 -1-16-2دستاوردهای پروژه
 شناسایی و استفاده از پتانسیلهای موجود در استانها خصوصاً بخش صنعت كشور برای مدیریت بار
 تدوین و بکارگیری استانداردهای اصالح الگوی مصرف خصوصاً در صنایع جهت بهبود قابلیت اطمینان سیستم
 توسعه همکاریهای دو جانبه صنعت برق و صنایع كشور
 هماهنگی اقدامات مدیریت مصرف بین شركتهای تولید ،انتقال و توزیع
 یکپارچهسازی سیستم جمعآوری اطالعات حوادث ،اتفاقات و گزارشگیری
 -1-16-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 شركتهای برق منطقهای

 شركتهای توزیع نیروی برق

 پژوهشگاه نیرو
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 -1-16-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 زیرمحور مدیریت سمت تقاضا
 -1-16-5زمان مورد نیاز انجام پروژه
جدول  :12-0تخمین مدت زمان پروژه دوازدهم
عنوان پروژه
توسعه پتانسیلهای سمت مصرف جهت بهبود پایایی شبکه

مدت اجرای پروژه (ماه)
18

 -1-17پروژه امكانسنجی توسعه سیستمهای ناحیه گسترده پایش ،حفاظت و كنترل در
شبكه برق ایران
 -1-17-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
امروزه مصرف فزاینده انرژی الکتریکی منجر به گسترش شبکههای انتقال در پهنههای وسیع جغرافیایی و پیچیدگی آنها
شده است .از طرفی با توجه به نقش حیاتی این انرژی ،هر روز قابلیت اطمینان باالتری از شبکه درخواست میشودكه تنها با
پایش و كنترل دائم شبکه بدست خواهد آمد .این امر با استفاده از سیستمهای سنتی پایش و كنترل ،به سختی محقق میشود.
از این رو امروزه سیستمهای مدرنی مانند سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده )WAMS( 1بکار گرفته میشوند.
همانطور كه ذكر شد ،گسترش سیستم قدرت ،نزدیکشدن نقطه كار تجهیزات به محدودههای مجاز و افزایش احتمال
وقوع خطا ،ضرورت پایش ،كنترل و حفاظت گسترده (WAMPAC) 2از سیستم قدرت را بیش از پیش نمایان ساخته است .در
این زمینه واحدهای اندازهگیری فازوری(PMU( 3ها نقشی اساسی در اندازهگیری و مخابره فازورهای سنکرون ایفا میكنند .این
دستگاه اطالعات ولتاژها و جریانها همراه با اندازه اختالف فاز آنها (كه با مرجع جهانی زمانی  GPSسنجیده شده است) را به
مركز كنترل شبکه ارسال میكند .بکارگیری این سیستمها ،دردسترس بودن تغییرات پارامترهای سیستم در شرایط عادی و
1- Wide Area Measurement System
2- Wide Area Measurement Protection And Control
3- Phasor Measurement Unti
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غیرعادی و همچنین گردآوری اطالعات حفاظتی سیستم را منجر میشود .تکنولوژی اندازهگیری فازوری یک راهکار بسیار
عالی برای بهبود برنامهریزی ،بهرهبرداری و فعال نمودن برنامههای كاربردی پیشرفته در پایش ،حفاظت و كنترل گسترده
سیستم میباشد.
ساختار سیستمهای  WAMPACرا میتوان در سه بخش دستهبندی كرد:
 پایش (مانیتورینگ) عملکرد سیستم قدرت در مقیاس بزرگ از نقطه نظر اندازه و زاویه ولتاژ و فركانس كه
اندازهگیری ناحیه گسترده ( )WAMنامیده میشود.
 حفاظت ویژه و پیشرفته سیستم قدرت بر مبنای اندازهگیری فازوری در یک بخش بزرگ از سیستم قدرت كه
حفاظت ناحیه گسترده ( )WAPگفته میشود.
 كنترل سیستم بر مبنای اندازهگیری فازوری در یک بخش بزرگ از سیستم قدرت كه كنترل ناحیه گسترده
( )WACنامیده میشود.
استفاده از این تخمینگرها ،مستلزم توسعه بهینه این سیستمها و ایجاد زیرساخت مخابراتی مناسب ،برای انتقال دادههای
خام اندازهگیری میباشد .مهیا كردن این ملزومات نیاز به سرمایهگذاری بسیار بزرگی دارد .بنابراین انتخاب طرح بهینه و اجرای
زیرساخت مخابراتی ،بسیار مهم خواهد بود.
در این پروژه ابتدا چالشهای طرح پیادهسازی و توسعه سیستمهای  WAMPACدر شبکه برق ایران مورد بررسی قرار
گرفته و در ادامه راهکارهایی برای آنها بیان شده است .سپس قالب فایلها و فلوچارت نحوه ارسال و دریافت دادهها توسط
PMUها و همچنین اصول طراحی و الزامات طرح پایش شبکه توسط  PMUبررسی شده است .در ادامه مراحل اجرای طرح
WAMPACشامل مرحله ابتدایی (شامل پایش نوسانات بین ناحیهای ،تحلیل پس از اغتشاش و بارگذاری دینامیکی خطوط
انتقال) ،مرحله گسترش (تخمین حالت ،ارزیابی مدل و بازیابی تطبیقی سیستم) و مرحله توسعهیافتگی (كنترل و حفاظت
گسترده و بهنگام) بیان گردیده است .در انتها پس از ارائه نمونههایی از طرحهای بهرهبرداری شده در سطح دنیا ،دستاورهای
پروژه صورت گرفته مورد اشاره قرار گرفته است.
 -1-17-2دستاوردهای پروژه
 افزایش رویتپذیری و دقت ارزیابیهای انجام شده از وضعیت فعلی شبکه
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بررسی چالشها ،تسهیل و سرعتبخشی توسعه سیستمهای WAMPAC

 افزایش قابلیت اطمینان و امنیت شبکه برق
 بهبود فرایندهای بهرهبرداری و برنامهریزی شبکه برق
 -1-17-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 شركتهای برق منطقهای

 شركت مدیریت شبکه برق ایران

 پژوهشگاه نیرو

 -1-17-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 زیرمحور نصب تجهیزات پایش و حفاظتی در سیستمهای قدرت
 زیرمحور  SCADAو سیستمهای اتوماسیون
 -1-17-5زمان مورد نیاز انجام پروژه
جدول  :13-0تخمین مدت زمان پروژه سیزدهم
عنوان پروژه
امکانسنجی توسعه سیستمهای ناحیه گسترده پایش ،حفاظت و كنترل در شبکه برق ایران

مدت اجرای پروژه (ماه)
12

 -1-18پروژه بررسی آسیبپذیری شبكه برق ایران در برابر سوانح طبیعی
 -1-18-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
عوامل طبیعی میتوانند گاهی بر خالف میل و انتظار ما رفتار غیر قابل پیشبینی از خود نشان داده و تبدیل به یک بحران
گردند .چنانچه بتوان این عامل طبیعی را مهار نمود و یا از قبل با ارائه یک برنامه جامع میزان خسارتهای احتمالی آن را به
حداقل كاهش داد میتوان ادعا نمود كه در پیشبینی و مهار یک بحران موفق بودهایم .سامانههای اطالعاتی ،ماهوارههای
هواشناسی ،زمینشناسی ،از جمله تکنولوژیهایی میباشند كه این روزها میتوانند به بشر در ارائه روشهای نوین در
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پیشبینیها كمک شایانی نمایند و بدین ترتیب از هدر رفتن سرمایه و زمان كه مهمترین عوامل در یک بحران میباشند،
جلوگیری نمایند .همچنین با توجه به قرارگیری بسیاری از مناطق ایران بر روی گسلهای زلزله ،احتمال وقوع سیل در
شهرهای شمالی ایران ،احتمال وقوع یخبندان و كوالکهای شدید در مناطق كوهستانی شمال غرب و غرب كشور ،وقوع
طوفانهای شن و گرد و خاک در مناطق مرزی ایران و استانهای جنوبی ،توجه بیشتر به این نوع مسائل بسیار حائز اهمیت
خواهد بود
شناسایى مخاطراتى كه در هر منطقه وجود دارد و به عنوان تهدیدى براى شبکه بشمار میرود و شناسایى مناطقى كه
بیشترین احتمال بروز حوادث و مخاطرات در آنجا است ،بسیار حائز اهمیت میباشد .زیرا در این صورت میتوان براى جلوگیرى
از بروز حوادثى كه میتواند خسارتهای بیشماری را در برگیرد ،برنامهریزی نمود و برنامههای واكنش در شرایط اضطرارى را از
قبل آماده نمود .تجربه نشان داده است كه برنامههای از قبل پیشبینیشده و پروسههای آزمایش شده براى مقابله با چنین
اتفاقاتى میتواند بهطور قابل توجهی در جلوگیرى از تلفات جانى و كاهش خسارت به اموال و صنایع و محیط زیست مؤثر باشد.
بر همین اساس استفاده از سیستمهایی نظیر سیستم اطالعات مکانی ) (GISو بکار گیری تصاویر ماهوارهای و علوم
سنجش از راه دور در شناسایى نقاط بحران میتواند بسیار مؤثر باشد GIS .تركیبى از دادههای زمین مرجع ،سختافزار كامپیوتر،
نرمافزار مورد استفاده و كاربر توانمندى است كه بتواند با بهكارگیری دادهها به همراه فناورى فوق به تحلیل مسائل بپردازد.
كاربرد  GISعموماً شامل ذخیرهسازی و تجزیه و تحلیل جامع اطالعات بر پایه اطالعات مکانى میباشد .با توجه به تواناییهای
 GISدر تركیب كردن دادههای زمین مرجع و نیز با توجه به امکان انجام آنالیزهاى پیچیده مربوط به دادههای مکانى و غیر
مکانى  GISبه عنوان بهترین وسیله در تعیین مناطقى كه بیشترین احتمال بروز بحران در آنها وجود دارد شناخته میشود.
همانطور كه ذكر شد ،عوامل و بالیای طبیعی چون زلزله و سیل میتوانند به شبکههای برق به خصوص توزیع آسیب
جدی وارد كرده و مانع از ارائهی خدمات توسط این شركتها گردند .لذا در راستای كاهش ریسک به جود آمده از این حوادث و
همچنین افزایش قابلیت اطمینان این پروژه به بررسی خطرپذیری و وضعیت سالمت شبکههای برق پرداخته و همچنین
آسیبپذیری شبکههای انتقال و توزیع را در مقابل حوادث نامبرده بهتر مشخص مینماید .در نتیجه میتوان اقدامات الزم را در
جهت كاهش ریسک انجام داد.
در واقع هدف از این پروژه ،تهیه اطالعات ،مدلها و روش هایی است كه برای كاهش آسیب پذیری در برابر حوادث غیر
معمول ،بهبود قابلیت اطمینان و ایمنی شبکههای توزیع و انتقال مورد نیاز است .همچنین سیاست مداران ،نهادهای قانونگذار و
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عموم جامعه می توانند از نتایج این تحقیقات به طور مناسبی در كاهش خطرات ناشی از آنها و واكنش بهتر در برابر اثرات آن
استفاده نمایند.
در مطالعات انجام شده در این حوزه به بررسی اقدامات مورد نیاز مانند آمادگی ،بهبود و نحوه بازیابی در مواجه با طوفانهای
سهمگین و شرایط آب و هوایی شبکه پرداخته میشود .بررسی چالشهای پیش روی مالکان و بهرهبرداران شبکه قدرت در
مواجه با چنین حوادثی و مسائل اقتصادی مرتبط با خرابی و قطعیهای ایجاد شده از دیگر اهداف این پروژه میباشد.
 -1-18-2دستاوردهای پروژه
 بررسی عوامل موثر و مخاطرات طبیعی در كاهش قابلیت اطمینان سیستم
 بررسی آسیبپذیری سیستمهای انتقال و توزیع در شبکه برق ایران در برابر سوانح طبیعی
 افزایش دانش متخصصین حوزهی صنعت برق در این زمینه
 -1-18-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 شركتهای توزیع نیروی برق

 شركتهای برق منطقهای

 شركتهای مدیریت تولید

 شركت مدیریت شبکه برق ایران

 پژوهشگاه نیرو

 -1-18-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 زیرمحور برنامههای اضطراری
 زیرمحور روشها ،مدلها و شاخصهای قابلیت اطمینان
 -1-18-5زمان موردنیاز انجام پروژه
جدول  :14-0تخمین مدت زمان پروژه چهاردهم
عنوان پروژه
بررسی آسیبپذیری شبکه برق ایران در برابر سوانح طبیعی

مدت اجرای پروژه (ماه )
12
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 -1-19پروژه تخمین هزینههای خاموشی مشتركین
 -1-19-1تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
در دسترس بودن برق با كیفیت استاندارد و قابلیت اطمینان باال همراه با هزینههای معقول نقش به سزایی در رشد و توسعه
اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد .از طرف دیگر بیشتر بودن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضه ،كه عموماً به دلیل
افزایش روزافزون مشتركان برق و عدم توجه كافی به مدیریت مصرف برق از یکسو و نیاز به زمان زیاد و سرمایهگذاریهای
سنگین برای توسعه ظرفیتهای تولید و انتقال و توزیع از سوی دیگر اتفاق میافتد ،موجبات بروز خاموشی را فراهم میآورد.
كلیه بخشهای اقتصادی ،بر اثر وقوع خاموشی متحمل خسارت میشوند كه مقدار آن متأثر از وابستگی فعالیتهای هر بخش
به انرژی الکتریکی میباشد.
هزینه خاموشی از یک سو تحت تاثیر عوامل اصلی تعیینكننده آن از قبیل زمان وقوع ،مدت زمان خاموشی و فركانس وقوع
خاموشی است و از سوی دیگر شرایط و محیطی كه خاموشی در آن واقع میشود ،تاثیر عمده و اصلی در هزینه خاموشی دارد.
بر این اساس میتوان فاكتورهای موثر در هزینه خاموشی را بهصورت زیر تقسیمبندی نمود:
 دیدگاه هر مشترک نسبت به اثرات ناشی از خاموشی با توجه به هدف وی در استفاده از برق
 درک مشتركین از خدمات قابلیت اطمینان
 زمان وقوع خاموشی
 مدت زمان خاموشی
 هشدار قبلی

1

از مهمترین فعالیتهای الزم جهت تعیین هزینه خاموشی مشتركین ،آگاهی از نقش و جایگاه انرژی الکتریکی در
فعالیتهای جاری مصرفكنندگان میباشد كه بدون تعامل آنان این امر میسر نخواهد شد .همچنین یکی از مهمترین مشکالت
موجود در این حوزه نیز فقدان آمار و اطالعات اولیه در زمینه خاموشی میباشد كه به همین دلیل برای رفع آن پرسشنامههایی
جداگانهای برای هر مطالعه تهیه میشود و مورد استفاده قرار میگیرد .بدین منظور توسعه بانکهای اطالعاتی الزم ،محاسبه
تابع خسارت مشتركین در مناطق مختلف برای مشتركین با رفتار مختلف ،شاخصهای مربوط به ارزش بار از دست رفته ،ارائه و
1- Notification
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پیشنهاد روشهایی برای این امر و مهمتر از همه بکارگیری شاخصهای محاسبه شده در فرایندهای بهرهبرداری ،برنامهریزی و
مدیریتی شبکههای قدرت از ضرورتهای این پروژه بشمار میرود.
متاسفانه در كشور ما فعالیتهای منسجمی جهت تعیین هزینههای خاموشی انواع مشتركین مسکونی ،صنعتی و تجاری و
غیره صورت نگرفته است كه از بزرگترین نقاط ضعف مطالعات قابلیت اطمینان در ایران میباشد .در این پروژه به بررسی
مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین هزینه و ارزش قابلیت اطمینان پرداخته شده و نحوه مالحظه این هزینهها در فرایند
بهرهبرداری و برنامهریزی شبکههای توزیع نیز مورد مطالعه قرار میگیرد.
 -1-19-2دستاوردهای پروژه
 فراهم آمدن معیار و مبانی پرداخت خسارت توسط عرضهكننده برق به مشتركان در صورت وقوع خاموشی.
 فراهم آمدن امکان برنامهریزی كوتاه مدت (برنامهریدزی در حدوزه بهدرهبدرداری و امنیدت شدبکه) ،میدان مددت
(برنامهریزی تعمیرات پیشگیرانه و برنامهریزی تعمیرات اصالحی) و بلند مدت (برنامهریزی توسعه شدبکه و ارتقداء
سطح تجهیزات به منظور تامین بار).
 بهبود راهکارهای مدیریت مصرف با توجه به ارتباط آن با هزینه عدم تامین برق
 -1-19-3مجریان پیشنهادی
 شركت توانیر

 شركتهای توزیع نیروی برق

 شورای پایایی شبکه برق ایران

 پژوهشگاه نیرو

 -1-19-4زیرمحورهای مطالعات پایایی مربوط به پروژه
 مطالعات اقتصادی قابلیت اطمینان
 مدیریت سمت تقاضا
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 -1-19-5زمان مورد نیاز انجام پروژه
جدول  :15-0تخمین مدت زمان پروژه پانزدهم
عنوان پروژه
تخمین هزینههای خاموشی مشتركین

مدت اجرای پروژه (ماه)
12

 -1-20نقشه راه توسعه پایایی در شبكه برق ایران
با توجه به پروژههای تعریفشده در بخشهای پیشین ،در شکل ( )3-1نقشهراه توسعه پایایی در شبکه برق ایران نشان داده
شده است.
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شكل  :1-0نقشهراه توسعه پایایی در شبكه برق ایران
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 -1-21شناسنامه اقدامات
 -1-21-1تعریف خوشه پروژههای ملی بهعنوان عامل تحریک شبكههای نوآوری و با هدف استفاده
حداكثری از ظرفیتهای كشور (اشخاص حقیقی ،شركتهای دانش بنیان و )...
با توجه به درخت موضوعات پایایی و نیز چشمانداز تهیه شده در مرحله شوم و همچنین اولویتهای فعالیتهای قابلانجام
و تحلیل شکاف صورتگرفته ،پروژههایی (اقدامات فنی) در راستای نیازمندیهای كشور تعریف شده است كه در همین گزارش
برای هر یک از این پروژهها زمان و بودجه تخمینی ،مجریان پیشنهادی و تعریف و دستاوردهای پروژه بیان شده است .عناوین
این پروژهها بهصورت كلی عبارتند از:
 طراحی الگوی كاركردی پایایی در شبکه برق ایران ،با تمركز بر كاركردهای مرتبط به اطالعات و مطالعات پایایی
و ایجاد ظرفیتهای الزم برای استقرار آن
 بررسی سیستمهای اطالعاتی و طراحی سیستم یکپارچه و جامع مدیریت اطالعات حوادث تجهیزات ،خاموشیها و
برنامههای تعمیر ،نگهداری و بهرهبرداری با در نظر گرفتن سیستمهای اطالعاتی موجود
 تدوین استانداردها ،دستورالعملها و ابزارهای محاسباتی و استقرار سیستم یکپارچه انجام مطالعات قابلیت اطمینان
شبکه در سطوح تولید ،انتقال و توزیع
 تدوین ابزارهای محاسباتی و دستورالعملهای الزم در سطوح تولید ،انتقال و توزیع برای انجام مطالعات قابلیت
اطمینان محور در زمینههای توسعهی شبکه ،برنامهریزی تعمیرات و نگهداری و بهرهبرداری
 تدوین مشخصات واحد مطالعات قابلیت اطمینان در هر یک از مؤسسات برق و تدوین دستورالعملها و موارد
مربوطه
 بررسی و ارزیابی چالشهای قابلیت اطمینانی منابع انرژیهای تجدیدپذیر
 بررسی و ارزیابی چالشهای قابلیت اطمینانی مولفههای هوشمند در شبکههای قدرت
 بررسی و ارزیابی چالشهای كفایت سیستمهای سوخترسانی بر قابلیت اطمینان شبکه برق ایران
 بررسی و ارزیابی چالش تغییرات شرایط اقلیمی بر قابلیتاطمینان شبکه برق ایران
 بررسی و ارزیابی چالشهای فرایند تجدیدساختار و شکلگیری بازارهای برق بر قابلیت اطمینان شبکه برق ایران
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 بررسی چالش سیاستهای حفاظت از محیط زیست بر پایایی شبکه برق ایران
 توسعه پتانسیلهای سمت مصرف جهت بهبود پایایی شبکه
 امکانسنجی توسعه سیستمهای ناحیه گسترده پایش ،حفاظت و كنترل در شبکه برق ایران
 بررسی آسیبپذیری شبکه برق ایران در برابر سوانح طبیعی
 تخمین هزینههای خاموشی مشتركین
 -1-21-2تشكیل مركز توسعه پایایی شبكه برق ایران
از آنجایی كه تحقق بندهای سند توسعه پایایی در شبکه برق ایران نیاز به پیگیری مستمر و متمركز دارد ،لذا نیاز به ایجاد
مركزی جهت پیگیری اهداف آن میباشد .مهمترین هدف از ایجاد مركز توسعه پایایی شبکه برق ایران ،ارتقاء كیفی مطالعات
پایایی در حوزههای تولید ،انتقال و توزیع طی ده سال آینده در كشور است .این مركز بهمنظور دستیابی به موارد مشروحه زیر و
یا ارتقاء كیفی آنها تنظیم شدهاست.
الف -شناخت جامع از ظرفیتهای تخصصی ،سامانههای اطالعاتی ،رویههای مطالعاتی ،تجهیزات و نرمافزارهای موجود و
برنامههای ارتقاء مرتبط با اطالعات و مطالعات پایایی
ب -الگوی كاركردی پایایی در شبکه برق ایران ،با تمركز بر كاركردهای مرتبط به اطالعات و مطالعات پایایی
ج -بانک اطالعاتی جامع از آمار حوادث تجهیزات ،خاموشیها و همچنین برنامههای تعمیر ،نگهداری و بهرهبرداری سیستم؛
و یکپارچهسازی فرآیندهای تهیه و تدوین دادهها و اطالعات با در نظر گرفتن سیستمهای اطالعاتی موجود
د -رویهها و دستورالعملهای یکنواخت انجام مطالعات قابلیت اطمینان و شاخصهای عملکردی
ه -نظام مدیریت اطالعات پایایی و مطالعات قابلیت اطمینان محور در بخشهای تولید ،انتقال و توزیع
و -توانمندسازی مؤسسات برق در استقرار و بهرهبرداری از سامانه ملی پایایی شبکه برق ایران ،در زمینههای دانشافزار،
نرمافزار ،نیروی انسانی و سختافزارهای مورد نیاز
مركز توسعه پایایی دارای یک شورای راهبری است كه كلیه فعالیتهای مركز را نظارت میكنند .وظایف این مركز به شرح
ذیل است:
 مدیریت خوشه پروژههای ملی
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 اجرای پروژههای ملی تعیینشده درصورت عدم حضور شركتهای خصوصی و دانشگاهی جهت انجام پروژه و یا
در حوزههای حاكمیتی و با ریسک باال
 ایجاد سازوكار اجرای فعالیتهای پایاییمحور در شركتهای برق
 تدوین دستورالعمل سنجش شركتهای مشاور جهت انجام فعالیتهای پایایی و اعطای مجوز به آنها
 بررسی مداوم وضعیت اجرای پایایی در كشور و نحوه توسعه صنعت برق جهت ایجاد تغییرات الزم در رویهها،
دستورالعملها ،استانداردها ،گزارشدهیها و نرمافزارهای مرتبط با پایایی
 -1-21-3حمایت از تحقیق و پژوهش مرتبط با پایایی شبكه برق ایران
حمایت از پایان نامههای كارشناسی ارشد و دكتری مرتبط با پایایی به سه صورت امکان پذیر است:
الف) حمایتهای مالی :این حمایت به عنوان اصلیترین فعالیت بهشمار میرود .این حمایت در سه حوزه صورت میگیرد:
 حمایت مالی از پایاننامههای كارشناسی ارشد بهصورت كمک نقدی به دانشجو كه البته در دو نوع مطالعاتی و
كاربردی صورت میگیرد و میزان كمک به پایاننامههای كاربردی بیش از مطالعاتی میباشد.
 حمایت مالی از پایان نامههای دكتری به صورت كمک نقدی به دانشجو
 حمایت تشویقی از صنعتیشدن دستاوردهای پایاننامهها بهطوریكه در مواردی كه پایاننامه كامال در راستای
نیازهای صنعت بوده و در این بخش قابلاجرا باشد ،فرد مبلغی را به عنوان تشویقی دریافت كند.
ب) پشتیبانیهای فیزیکی :این نوع حمایت شامل مورد زیر است:
 حق استفاده از كتابخانههای خارج از دانشگاهها :در این مورد حق استفاده رایگان از كتابخانههای مرتبط با این
موضوع به دانشجویان داده میشود.
ج) حمایتهای مشاورهای :این نوع حمایت بهمنظور رفع موانع علمی دانشجویان و كمک به ایشان در انجام پایاننامه
میباشد كه از آن بهعنوان اطالعرسانی علمی و مشاوره علمی به دانشجویان یاد شده است.
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 -1-21-4كمک به ایجاد و تقویت جایگاه تشكلهای علمی ،صنفی و غیردولتی
توسعه پایایی در شبکه برق ایران با درنظرگرفتن نظام نوآوری فناورانه نیازمند وجود و اثرگذاری نهادهای واسطی خواهد بود
تا بوسیله آن روابط و تعامالت موجود در نظام ،نهادینه و زمینه توسعه پایدار پایایی فراهم گردد .بسترسازی و ایجاد نهادها و
تشکلهای علمی ،صنفی و غیردولتی در جوامع امروزی از اهمیت قابل مالحظهای برخوردار است .این تشکلها در واقع نماینده
گروههای مختلف جامعه میباشند كه به نحوی با جزء و یا اجزایی از فرآیند توسعه مرتبط بوده و دارای عالیق و انگیزههای
مشترک در یک مجموعه متشکل هستند .این تشکلها دارای ویژگیهایی هستند كه درصورتیكه بهطور كامل رعایت شود،
تضمینكننده موفقیت و پایداری آنها خواهد بود .از جمله این ویژگیها میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 .1خودجوشی و نیاز طبیعی
 .2تعهد و هدف مشترک
 .3قانونمندی
 .4برنامه و فعالیت مشخص
 .5جلب مشاركت و عضویت
 .6مشاركت و مسئولیتپذیری
تشکلهای علمی ،صنفی و غیردولتی در حوزه فناورانه بر اساس شرایط تحقیقاتی و علمی كشور و جهان و همچنین
انگیزشهای موجود این حوزه بهطور خودجوش به وجود آمده ،دارای ضوابط مشخص و تعریفشدهای بوده و در راستای
دستیابی به اهداف خود دارای برنامه و فعالیت مشخص در یک بخش یا رسته خاص میباشد .اصوال هدف این تشکلها
سودجویانه نیست بلکه بیشتر دارای اهداف علمی ،فرهنگی و اجتماعی میباشند.
از آنجا كه فرآیند توسعه پایایی شبکه برق ایران دارای زمینههای متنوع و گستردهای از موضوعات مورد توجه تشکلهای
علمی ،صنفی و غیردولتی در دانشگاه ،صنعت و  ...میباشد ،لذا میتوان با كمک و حمایت الزم بهمنظور ایجاد و تقویت جایگاه
این تشکلها به تسریع در فرآیند توسعه پایایی شبکه برق كمک نمود .بهمنظور هماهنگسازی و همافزایی نتایج و ایجاد تعامل
موثر ،ارتباط با تشکلهای علمی ،صنفی و غیردولتی حامی توسعه پایایی شبکه برق به عنوان یکی از وظایف دبیرخانه مركز
توسعه پایایی ،مورد توجه قرار میگیرد .هدف اصلی در این زمینه عالوه بر ارائه كمکهای مالی ،اطالعاتی و  ...به تشکلهای
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فوق ،انتقال خطوط و موضوعات راهبردی كمیته راهبری توسعه پایایی شبکه برق ایران به آنها و از سوی دیگر جذب نظرات و
یافتههای آنان و پیگیریهای الزم در راستای آن میباشد.
در اولین گام فرصتها ،ظرفیتها و زمینههای بالقوه برای ایجاد و توسعه این تشکلها را در بستر دانشگاهها ،صنعت و سایر
نهادها از جمله نهادهای مدنی شناسایی نموده و پس از مطالعه و انجام بررسیهای الزم ،از روشها و ابزارهای مختلف در
جهت ایجاد جذابیت برای ایجاد تشکلهای مستعد شکلگیری ،استفاده خواهد كرد .ارائه كمکهای مالی از طریق وامهای
بالعوض و اطالعرسانی به تشکلهای شناساییشده از ابعاد حمایتهای مالی و اطالعاتی این دفتر خواهد بود .همچنین این
دفتر در راستای ارائه خدمات علمی ،سمینارها و نشستهای مختلفی با هدف ایجاد ارتباط و تبادل علمی میان این تشکلها با
سایر مراكز مشابه داخلی و خارجی برگزار خواهد كرد .از دیگر فعالیتهای در این زمینه بررسی و شناسایی موانع موجود بر سر
راه ایجاد و توسعه اینگونه تشکلها و پیگیری به منظور رفع آنها میباشد .مجموعه فعالیتهای فوق میتواند زمینهساز
شکلگیری و توسعه نهادهایی كارآمد در بخشهای مختلف از جمله دانشگاه و صنعت و در نهایت تسریع در فرآیند توسعه
پایایی شبکه برق گردد.
 -1-21-5ایجاد بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران حوزه پایایی اشتراکگذاری دانش
تولیدشده توسط آنها در این بانک اطالعاتی
یکی از مشکالت اساسی صنعت برق كشور عدم اطالع متخصصین از فعالیتهای صورتگرفته و یا در حال انجام است كه
سبب شده است موازیكاری در صنعت به وفور انجام گردد و هزینههای فراوانی در این زمینه صرف گردد .تشکیل یک بانک
اطالعاتی جامع بهمنظور استفاده و اطالع پژوهشگران ،متخصصین و مسئولین از فعالیتهای صورتگرفته در حوزه پایایی و به
اشتراکگذاشتن دانش تولیدشده توسط آنها در این بانک اطالعاتی ،سبب افزایش بهرهوری و تخصیص بهینه منابع در كشور
میگردد.
 -1-21-6طراحی الگوی كاركردی پایایی در شبكه برق ایران
این اقدام به عنوان یک پروژه در بخش  1-3به تفصیل بیان شده است و هزینه و زمان آن نیز ذیل همین پروژه احصا شده
است.
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 -1-21-7طراحی سیستم یكپارچه و جامع مدیریت اطالعات
این اقدام به عنوان یک پروژه در بخش  2-3به تفصیل بیان شده است و هزینه و زمان آن نیز ذیل همین پروژه احصا شده
است.
 -1-21-8تدوین استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با پایایی در شبكه برق ایران
این اقدام به عنوان بخشی از یک پروژه در بخش  3-3به تفصیل بیان شده است و هزینه و زمان آن نیز ذیل همین پروژه
احصا شده است.
 -1-21-9استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز
در فرآیند خطیر سیاستگذاری كالن فناوری كشور ،شناسایی و تحلیل جریانها و پیشرفتهای فناوری در سطح جهان
بهعنوان یکی از مقدمات تعیینكننده در آیندهنگری و ترسیم نقشه راه فناوری ،نقش مهم و اساسی دارد و نتایج حاصل از این
فرآیند ،محور و مبنای وضع سیاستهای اصولی و هدفمند فناوری تلقی میشود .بر این اساس و نظر به اهمیت پایایی شبکه
برق و نیاز به حجم باالی برنامهریزیها و نیز هزینههای باالی سرمایهگذاری در جهت توسعه آن ،استمرار مطالعات راهبردی در
این حوزه الزم و ضروری مینماید .عالوه بر اینکه نتایج این مطالعات منجر به انجام اصالحات احتمالی در اقدامات درنظر
گرفته شده در سند خواهد شد كه انجام این بازنگری بهصورت دوساالنه در طول مدت زمان اجرای سند قابل انجام است.
بدیهی است انجام این مطالعات در گام نخست نیازمند تشکیل كمیتههای تخصصی است كه بتوانند بهصورت مستمر روند
توسعه پایایی را در كشورهای مختلف دنیا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده بر اساس شرایط و امکانات موجود در كشور
بهترین خط سیر را در جهت اصالح و بهبود روند توسعه آن در كشورمان ارائه نمایند .بهطور كلی میتوان گفت این اقدام یکی
از كاركردهای اساسی مركز توسعه پایایی شبکه برق ایران است و همانطور كه در تشریح اقدام اشاره شد ،در قالب كمیتههای
تخصصی مربوطه انجام میشود .الزم به ذكر است گستره این مطالعات ،كلیه حوزههای فنی و تخصصی ،نظام قانونی و حقوقی،
نظام اقتصادی و مالی و نظایر آن را كه تأثیرات مهمی در تغییر و تحوالت روند توسعه پایایی در كشور دارند ،شامل میشود.
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 -1-21-10ایجاد سازوكار مناسب بهمنظور تامین منابع مالی پایدار
تجهیز منابع مالی یکی از زمینههای بسیار مهم در سیاستگذاری توسعه پایایی در شبکه برق ایران میباشد .اصوال همه
تالشهای معطوف به توسعه فناوری بدون توجه به منابع و روشهای تامین مالی منجر به شکست خواهد شد .در زمینه تامین
مالی برای توسعه پایایی شبکه برق در كشور سه نکته قابل توجه وجود دارد .اول نقش نهادها و سازمانهای مالی مختلف در
تشویق و توسعه پایایی ،دوم فراهمكردن منابع مالی برای بنگاههای نوپای مبتنی بر دانش فنی در زمینه پایایی و سوم تامین
منابع مالی برای تحقیق و توسعه و ارتقاء دانش پایه در این زمینه.
امروزه روشهای تامین مالی متنوع و گستردهای در زمینه توسعه فناوریها در جهان مورد استفاده قرار میگیرد .ازجمله
بازارهای تامین مالی میتوان به بازار پول ،بازار سرمایه تحت كنترل ،بانکهای سرمایهگذاری ،بازار سرمایه آزاد و بودجه دولت
اشاره كرد .دولت در حالت عمومی میتواند از طریق تخصیص مستقیم بودجه ،اعطای یارانه به سرمایههای خطرپذیر ،اعطای
كمک و منابع مالی بدون عوض ( )Grantبه فعالیتهای فناوری و تضمین كارآفرینان و بنگاهها برای دریافت وام كمبهره از
سیستم بانکی به تامین منابع مالی موردنیاز بنگاههای موجود مرتبط با پایایی كمک نماید كه در كشور ما ،به دلیل ضعف و یا
نبود برخی نهادهای تامینكننده منابع مالی و نیز اهمیت پایایی ،دولت میبایست نقش مهمی را در فرآیند تامین مالی داشته
باشد .نقش دولت با تخصیص مستقیم بودجه برای هزینههای تحقیق و توسعه و صندوق حمایت از توسعه پایایی كامال بارز
است.
 -1-21-11برگزاری دورههای آموزش عمومی پایایی برای كارشناسان و مدیران صنعت برق
یکی از دالیل عدم بکارگیری دیدگاه قابلیت اطمینان محور در صنعت برق عدم آشنایی كارشناسان و مدیران صنعت برق به
مقوله پایایی است .چنانكه در بسیاری از مصاحبههای صورتگرفته در این خصوص ،متخصصین صنعت و دانشگاه به این
موضوع اشاره نمودند .برگزاری دورههای آموزشی برای كارشناسان و مدیران شركتهای برق اعم از شركتهای توانیر ،مدیریت
شبکه ،برقهای منطقهای ،توزیع ،مدیریت تولید و  ...میتواند فرهنگ بکارگیری پایایی را ارتقا دهد و همچنین ضرورت استفاده
از آن را تبیین نماید تا پایایی از چهرهای لوكس در دیدگاه كارشناسان به امری روتین و ضروری تبدیل گردد .دورههای
تخصصی پایایی در پروژه های مربوط به هر بخش به كارشناسان و مدیران مربوطه آموزش داده خواهد شد و هدف این دورهها،
آشنایی متخصصین صنعت برق به موضوعات مختلف پایایی و نحوه بکارگیری آنهاست.
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 -1-21-12هزینه و زمان اقدامات
در جدول ( )3-15هزینههای انجام هر یک از اقدامات به تفکیک هزینههای نیروی انسانی ،هزینههای سرمایهای اولیه و
هزینههای تجهیزات و همچنین مدت زمان اجرای اقدام و متولیان و مجریان پیشنهادی نشان داده شده است.
جدول  :16-0هزینه و زمان اقدامات مدیریتی توسعه پایایی شبكه برق

ردیف

اقدامات

1

طراحی الگوی كاركردی پایایی در شبکه برق
ایران ،با تمركز بر كاركردهای مرتبط به اطالعات
و مطالعات پایایی و ایجاد ظرفیتهای الزم برای
استقرار آن
تعریف
بررسی سیستمهای اطالعاتی و طراحی سیستم
خوشه
یکپارچه و جامع مدیریت اطالعات حوادث
پروژههای
تجهیزات ،خاموشیها و برنامههای تعمیر،
ملی
نگهداری و بهرهبرداری با در نظر گرفتن
بهعنوان
سیستمهای اطالعاتی موجود
عامل
تدوین استانداردها ،دستورالعملها و ابزارهای
تحریک
محاسباتی و استقرار سیستم یکپارچه انجام
شبکههای
نوآوری و با مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در سطوح تولید،
انتقال و توزیع
هدف
تدوین دستورالعملها و ابزارهای محاسباتی الزم
استفاده
در سطوح تولید ،انتقال و توزیع برای انجام
حداكثری از
مطالعات قابلیت اطمینان محور در زمینههای
ظرفیتهای
توسعه شبکه ،برنامهریزی تعمیرات و نگهداری و
كشور
بهرهبرداری
(اشخاص
حقیقی،
تدوین مشخصات واحد مطالعات قابلیت اطمینان
شركتهای
در هر یک از مؤسسات برق و تدوین
دانش بنیان
دستورالعملها و موارد مربوطه
و )...
بررسی و ارزیابی چالشهای قابلیت اطمینانی
منابع انرژیهای تجدیدپذیر
بررسی و ارزیابی چالشهای قابلیت اطمینانی
مولفههای هوشمند در شبکههای قدرت

مدت

هزینه (میلیون ریال)

اجرا

نیروی

(ماه)

سرمایه

انسانی

ایران1

تجهیزات

18

-

10000

-

48

-

50000

-

60

-

75000

-

48

-

150000

-

12

-

3000

-

12

-

3000

-

18

-

10000

-

متولی

مركز/شورای
پایایی/
شركتهای
توانیر ،مدیریت
شبکه ،مدیریت
تولید ،برقهای
منطقهای ،توزیع
نیروی برق و ...

مجری

مركز/دانشگاهها/
پژوهشگاه نیرو/
شركتهای
خصوصی و
دانشبنیان

 . 1تمامی هزینه ها به غیر از بند اول به صورت سالیانه محاسبه شده است و برای 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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اقدامات

ردیف

مدت

هزینه (میلیون ریال)

اجرا

نیروی

(ماه)

2

3

حمایت از
تحقیق و
پژوهش
مرتبط با
پایایی
شبکه برق
ایران

4

كمک به
ایجاد و

انسانی

بررسی و ارزیابی چالشهای كفایت سیستمهای
سوخترسانی بر قابلیت اطمینان شبکه برق ایران

12

-

3000

-

بررسی و ارزیابی چالش تغییرات شرایط اقلیمی بر
قابلیتاطمینان شبکه برق ایران

24

-

15000

-

بررسی و ارزیابی چالشهای فرایند تجدیدساختار
و شکلگیری بازارهای برق بر قابلیت اطمینان
شبکه برق ایران
بررسی چالش سیاستهای حفاظت از محیط
زیست بر پایایی شبکه برق ایران
توسعه پتانسیلهای سمت مصرف جهت بهبود
پایایی شبکه
امکانسنجی توسعه سیستمهای ناحیه گسترده
پایش ،حفاظت و كنترل در شبکه برق ایران
بررسی آسیبپذیری شبکه برق ایران در برابر
سوانح طبیعی

تشکیل
مركز توسعه
پایایی
شبکه برق
ایران

سرمایه

تجهیزات

24

-

15000

-

12

-

2500

-

18

-

15000

-

12

-

7000

-

12

-

5000

-

تخمین هزینههای خاموشی مشتركین

12

-

5000

-

اخذ موافقت تاسیس مركز از مراجع ذیربط

6

تدوین برنامه راهبردی مركز

8

انجام اقدامات اجرایی الزم در خصوص شروع به
كار دبیرخانه مركز
تامین محل استقرار دبیرخانه مركز و تجهیز آن
تشکیل مركز و تامین كادر اداری موردنیاز
حمایت مالی از پایاننامههای كارشناسی ارشد
مطالعاتی
حمایت مالی از پایاننامههای كارشناسی ارشد
كاربردی
حمایت مالی از پایاننامههای دكتری
حمایت تشویقی از صنعتیشدن نتایج پایاننامهها
در  5سال اول
حمایت تشویقی از صنعتیشدن نتایج پایان
نامهها در  5سال دوم
تاسیس دفتر ارتباط با تشکلهای علمی ،صنفی و
غیردولتی حامی توسعه پایایی در شبکه برق

1600

3
1000

3

مجری

متولی

شورای آموزش و
پژوهش وزارت
نیرو /پژوهشگاه
نیرو /مركز

2500

12

-

600

-

-

800

-

-

1000

-

-

800

-

-

1600

-

-

500

-

مركز

مركز

مركز
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اقدامات

ردیف

مدت

هزینه (میلیون ریال)

اجرا

نیروی

(ماه)

تقویت
جایگاه
تشکلهای
علمی،
صنفی و
غیردولتی

5

6

7
8

مطالعه و شناسایی زمینههای توسعه تشکلهای
علمی ،صنفی و غیردولتی حامی پایایی در شبکه
برق و راهکارهای انگیزشی و حمایتی از آنها

ایجاد و توسعه شبکه اطالعرسانی به تشکلهای
فعال به منظور ارائه آخرین اخبار و تحوالت و
تصمیمات اخذ شده در حوزه پایایی
ارائه خدمات علمی به تشکلهای فعال و
زمینهسازی برای برقراری تبادل علمی و فنی
بین آنها و سایر تشکلهای داخل و خارج كشور
ایجاد بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران حوزه
پایایی اشتراکگذاری دانش تولیدشده توسط آنها در این بانک
اطالعاتی
مطالعه و بررسی انواع روشهای تامین مالی
ایجاد

سازوكار
مناسب به
منظور
تامین منابع
مالی پایدار

مطالعات تطبیقی در زمینه مکانیزم تامین مالی
سایر كشورها جهت توسعه پایایی شبکه برق

تدوین مکانیزم تامین منابع مالی پایدار برای
توسعه پایایی شبکه برق
هماهنگی و رایزنی با مراجع ذیربط
استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز
برگزاری دورههای آموزش عمومی پایایی برای كارشناسان و
مدیران صنعت برق

6

سرمایه

-

انسانی

600

تجهیزات

مجری

متولی

-

12

--

2000

-

12

-

1000

-

12

-

4000

-

3

-

300

-

4

-

400

-

پژوهشگاه نیرو/
مركز

مركز

شركتهای
مشاور

مركز
4

-

200

-

3

-

5000

-

24

-

5000

-

مركز
مركز

شركتهای
مشاور/دانشگاهها
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 1فصل اول :ارزیابی سیاست و همراستایی ارزیابی با اهداف و برنامهها
مقدمه
معموالً هیچ تضمینی وجود ندارد که سیاستها و برنامههای اتخاذ شده بتوانند به توسعه موفق فناوری منجر شوند .بنابراین،
گاهی پس از آنکه اقدام یا سیاستی اجرا شد ذینفعان ،سیاستگذاران و یا تحلیلگران تصمیم میگیرند که میزان یا چگونگی
تحقق اهداف مورد نظر را ارزیابی کنند .بهعبارت دیگر ،آنها میخواهند بدانند که اهداف سیاست یا برنامه مورد نظر تا چه حد
محقق شدهاند .دلیل این امر آن است که رویدادهای پیشبینینشده ،پیامدهای غیرمنتظره و روابط علّی درکنشده ،میتوانند
باعث فاصله افتادن میان نتایج یک سیاست یا برنامه با آنچه از آن انتظار میرفته شود.
بهدلیل عدم قطعیتهایی که معموالً در تحلیل توسعه فناوری وجود دارد ،الزم است که سیاستها و برنامهها قبل و بعد از
اجرا مورد ارزیابی قرار گیرند .بهبیان دیگر ،هم به "پیشارزیابی "1و هم به "پسارزیابی "2نیاز است" .پیشارزیابی" اقدامی
آیندهنگر و اغلب تجویزی است .پیش ارزیابی به این مسئله میپردازد که چگونه باید از قدرت ذینفعان برای حل مسئله یا
پرداختن به موضوع مورد نظر استفاده کرد .بنابراین ،پیشارزیابی فرآیندی است که مناسب است تا در حین تدوین سیاستها و
برای انتخاب میان گزینههای مختلف سیاستی مورد استفاده قرار بگیرد  .آنچه که در این قسمت از سند مورد توجه است ،داشتن
نگاه پسارزیابی به منظور تدوین شاخصهای کارایی و اثربخشی ،تدوین مکانیزم ارزیابی و ساختار نظارت و بهروزرسانی است.
در برخی از موارد نیز این بخش خود پسارزیابی است .به این معنی که با داشتن نگاه به گذشته ،اثرات سیاستها و برنامههای
اتخاذ شده تحلیل و میزان محقق شدن اهداف تعیین شده اندازهگیری شود.
"تحلیل تأثیرات( "3که در جایگاه پسارزیابی قرار میگیرد) حوزهای از مطالعات سیاستی است که به بررسی تأثیرات و
پیامدهای واقعی یک سیاست میپردازد .تحلیل تأثیرات یا همان پسارزیابی سیاستها و برنامهها را میتوان بهصورت زیر
تعریف کرد" :تعیین میزان تأثیرات یک مجموعه هدایتشده از فعالیتهای بشری بر وضعیت اهداف یا پدیدههای مورد نظر و
1- Ex-ante evaluation
2- Ex-post evaluation
3- Impact analysis
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تعیین علت کم یا زیاد بودن این تأثیرات"] .[8در نگاهی تخصصیتر ،پسارزیابی ،ارزیابی اثربخشی کلی یک برنامه ملی در
راستای اهداف و یا ارزیابی اثربخشی نسبی دو یا چند برنامه است .پسارزیابی سیاست ،یک تحقیق عملیاتی ،نظاممند و هدفمند
بر روی تأثیرات یک سیاست ،اقدام ،برنامه یا پیامدهای آن بر حسب اهدافی است که در جهت رسیدن به آن است.
در همین راستا ،به منظور اینکه در یک سند راهبرد ملی توسعه فناوریهای راهبردی ،بتوان به درستی شاخصهای
عملکردی و اثربخشی ،مکانیزم ارزیابی و ساختار نظارت و بهروزرسانی را تدوین نمود ،الزم است تا روش پسارزیابی را پیش-
بینی نمود و بر اساس آن موارد فوق تدوین گردند .لذا در ادامه ،ابتدا مفهوم تحلیل تأثیرات و ارزیابی سیاستها تشریح میگردد
و روشهای انجام آنها بهصورت مختصر توضیح داده میگردد و سپس در انتها با ارائه یک جمعبندی ،روششناسی پیشنهادی
برای بخش پایش و ارزیابی ارائه میشود.
تحلیل تأثیرات بخشی از حوزه بزرگتری از مطالعات سیاسی یعنی "ارزیابی سیاست "1است .ارزیابی سیاست نیز همچون
بسیاری از مفاهیم مربوط به مطالعات سیاستی دارای تعاریف مختلف است که در ادامه بدان پرداخته میشود .در ادامه مفهوم
همراستایی ارزیابی با اهداف و برنامهها مورد بررسی قرار میگیرد.

 -1-1ارزيابي سياست
تعاریف ارائه شده برای ارزیابی سیاست عبارتند از :
 " تالش برای درک تأثیر رفتار انسان و بهویژه ارزشیابی تأثیرات یک برنامه خاص برر جنبرههرایی از رفترار کره
بهعنوان اهداف این مداخله منظور شده است" ].[10
 " ارزیابی اثربخشی یک برنامه ملی در تحقق اهداف خود یا ارزیابی اثربخشی نسبی دو یا چنرد برنامره در تحقرق
اهداف مشترک خود" ].[11
 " ارزیابی نظاممند عملیات و یا نتایج یک برنامه یا سیاست در مقایسه با مجموعهای از اسرتانداردهای صرریح یرا
ضمنی بهعنوان راهی برای کمک به بهبود آن برنامه یا سیاست" ].[12
آنچه در همه تعاریف ارزیابی سیاست مشترک است و آنچه ارزیابی سیاست را از سایر مطالعات سیاستی متفاوت میسازد،
تمرکز آن بر پیامدهای واقعی ناشی از اجرای سیاست یا برنامه و یا قضاوت در مورد این پیامدها بر مبنای نوعی مالک
1- Program evaluation
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(هنجاری) است .ارزیابی سیاست ،یک فعالیت هنجاری است که در آن آنچه هست با آنچه باید باشد مقایسه میشود .بنابراین،
ارزیابی سیاست بهمعنای تعیین ارزش یک سیاست یا برنامه بر مبنای تعدادی معیار است؛ و تالشی سیستماتیک برای تعیین
"خوبی" یا "ارزشمندی" آنهاست .البته باید توجه داشت که ارزیابان سیاستها و اهداف از تمامی روشهای علوم اجتماعی (و
بهویژه روشهای کمّی) استفاده میکنند .با این حال ،ارزیابی سیاست فاقد ساختاریافتگی است.
تقاضا برای ارزیابی سیاست ،امری فراگیر است که هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی مورد استفاده قرار
میگیرد .این ارزیابی میتواند به شکلهای مختلفی از مطالعات آکادمیک و گزارشهای مشاوران مدیریت گرفته تا
بازنگریهای رسمی توسط نهادهای دولتی و مدیران برنامهها انجام شود .بر این اساس ،منطقی است که حوزه ارزیابی سیاست
بیشتر بهعنوان یک حوزه کاربردی تلقی شود تا یک حوزه آکادمیک .بسیاری از مؤلفان به این موضوع اشاره کردهاند .مثالً
ویس 1به این نکته پرداخته است که جهتگیری ارزیابی سیاست بیشتر بهسمت بهبود و اصالح سیاست است تا تولید دانش
عمومی و اگر دانشی هم به این ترتیب تولید شود غالباً خاصّ برنامه و سیاست مورد نظر است و معموالً قابل تعمیم به
سیاستها و برنامههای مختلف نیست ].[7
هرچند ارزیابی سیاست دارای چند مفهوم محوری است ،ولی از سوی دیگر موضوعی متغیر و فاقد مرزهای روشن است که
می توان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد .تحت عنوان ارزیابی سیاست چندین رویکرد مفهومی مجزا وجود دارد که
از "تحلیل تأثیر" فراتر میروند .متأسفانه هیچ تعریفی از قلمرو و زیرشاخههای ارزیابی سیاست که مقبولیت عمومی داشته باشد
وجود ندارد .البته برخی محققان همچون اسمیت و لیکاری 2تالش کردهاند دستهبندیهایی ارائه کرده و به این موضوع نظم
دهند ].[7
تحلیل تأثیرات همیشه حول سه محور انجام میشود:
مسئله (یا مشکل) ،فعالیت و نتیجه مورد نظر .مسئله عبارت است از نتیجه یا شرایطی که رضایتبخش نباشد و انتظار رود
که بدون دخالت از طریق یک برنامه یا سیاست عمومی کماکان نامناسب باقی بماند .فعالیت عبارت است از رویدادی که توسط
انسان هدایت میشود و سیاست را تشکیل میدهد؛ یعنی اقداماتی که زیر نظر دولت برای برخورد با یک مسئله انجام میشوند.
نتیجه مورد نظر عبارت است از متغیری که برای ارزیابی تأثیر (پیامد) یک سیاست عمالً سنجیده میشود ].[10
1- Weiss
2- Smith & Licari
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بنابراین ،تحلیل تأثیرات با پاسخ نظاممند به این سوال که "چه کاری انجام شده است؟" سروکار دارد و این کار را با
شناسایی و سنجش نتیجه مورد نظر و آزمون عملی رابطه آن با سیاست یا برنامه مورد نظر انجام میدهد .این موضوع از نظر
تئوری ساده بهنظر میرسد ،ولی در عمل میتواند دشوار باشد .مثالً تحلیل تأثیرات بهشدت به نحوه انتخاب "متغیر وابسته"
بستگی دارد که همان نتیجه مورد انتظار است .نتیجه مورد انتظار باید دو کارکرد کلیدی داشته باشد .اول اینکه باید جنبهای از
مسئله را عملیاتی سازد 1و دوم اینکه باید متغیری باشد که بتوان بین آن و برنامه /سیاست رابطه علّی برقرار کرد.
یکی از مسائلی که سیاستگذاری عمومی بهطور عام و تحلیل تأثیرات بهطور خاص با آن روبهروست ،موضوع هنجارها و
مالحظات هنجاری است .در بسیاری از موارد ،اهداف سیاستهای اتخاذ شده چندان روشن نیستند و در نتیجه ،ذینفعان
مختلف اهداف مختلفی را به یک سیاست واحد نسبت میدهند .حتی ممکن است باورهای متفاوتی نسبت به روابط علّی بین
"وسیله" و "هدف" وجود داشته باشد و این باورهای متفاوت ،معانی سیاسی متفاوتی داشته باشند .از سوی دیگر ،قضاوت در
مورد اینکه سیاستی موفق بوده یا شکست خورده مستلزم این است که ابتدا مشخص شود کدام اهداف سیاست و چگونه باید
مورد سنجش قرار گیرند .در بسیاری از موارد ،همین انتخاب به تنهایی میتواند نتیجه ارزیابی را تغییر دهد .مثالً اگر در زمینه
سیاستهای آموزشی بخواهیم عملکرد آموزشی را مورد سنجش قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا یک سیاست خاص به اهداف
خود رسیده است یا خیر ،استفاده از روشهایی مثل تستهای استاندارد ،نرخ فارغالتحصیالن و امثال اینها میتوانند نتایج کامالً
متناقضی را نشان دهند ].[7

 -1-2همراستايي ارزيابي با اقدامات و برنامه ها
ارزیابی هنگامی اثربخش خواهد بود که همراستا و منطبق با مأموریت و اهداف برنامه انجام پذیرد .همانطور که در شکل
زیر دیده میشود ،ابتدا میبایست اهداف کالنی را که برنامه بهدنبال آنهاست ،استخراج نمود .سپس باید مشخص شود برنامه
از چه راهبردی برای تحقق این اهداف استفاده میکند .در طراحی مکانیزمهای عملیاتی یک برنامه سیاستی ،مشخص میشود
چه ورودیهایی به چه بروندادها ،2دستاوردها 3و پیامدهایی 4تبدیل میشوند .بنابراین تمرکز اصلی ارزیابی بر همین مؤلفهها
1- Operationalize
2- Outputs
3- Results
4- Outcomes
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میباشد .بازخوردهای ارزیابی هم میتواند به بهبود مکانیزمهای عملیاتی منجر شود و هم اصالح راهبردهای برنامه را بهدنبال
داشته باشد.

شكل  :1-1منطق ارزيابي اهداف و سياست ها

یکی از مفاهیمی که در ادبیات سیاستگذاری برای رعایت ارتباط ورودیها ،بروندادها ،دستاوردها و پیامدها به دفعات مورد
استفاده قرار می گیرد "مدل منطقی "1است .مدل منطقی نه تنها در طراحی سیاست مورد استفاده قرار میگیرد ،بلکه می توان
از آن برای ارزیابی سیاست نیز استفاده نمود .علیرغم کاربردهای گسترده ،این مدل بر منطقی روشن و ساده استوار است .بطور
کلی ،مدل منطقی روشی نظاممند و تصویری 2است که برای ارائه و انتقال درک از ارتباط میان منابعی که در برنامه مورد
استفاده قرار گرفته ،فعالیتهایی که برنامهریزی شده و تغییرات و نتایجی که رسیدن به آنها دنبال میشود ،بهکار میرود.

شكل  :2-1مدل منطقي ارزيابي

1- Logic model
2- Visual
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اغلب مدلهای منطقی ،تصویری است از نحوه کار برنامه .این مدل از کلمات و تصاویر برای تشریح توالی فعالیتها و
ارتباط آنها با نتایج مورد انتظار برنامه استفاده میکند .مؤلفههای اصلی یک مدل منطقی را میتوان در دو گروه اصلی " کارهای
برنامهریزی شده " و " نتایج مورد انتظار " و در پنج گام متوالی شرح داد:
کارهای برنامه ريزی شده :به تشریح منابعی که گمان میرود برای اجرای برنامه نیاز هستند و فعالیتهایی که قصد انجام
آنها وجود دارد ،می پردازد.
 منابع :عبارتند از منابع انسانی ،مالی ،سازمانی و ارتباطی که برای انجام برنامه مورد نیاز می باشند .در برخی منابع از
آنها به عنوان "ورودی" نیز نام برده شده است.
 فعالیتهای برنامه :عبارتند از فرآیندها ،ابزارها ،رخدادها ،فناوری و اقداماتی که بصورت آگاهانه و در راستای نیل بره
نتایج و یا تغییرات مورد انتظار صورت می پذیرند.
نتايج مورد انتظار :عبارتند از کلیه نتایج مطلوب برنامه شامل بروندادها ،دستاوردها و پیامدها.
 بروندادها :محصوالت مستقیم فعالیتهای برنامهاند و ممکن است شامل انواع ،سطوح و اهدافی از خدمات باشند که
توسط برنامه ارائه می شود.
 دستاوردها :عبارت است از تغییرات در رفتار ،دانش ،مهارت ،وضعیت و سطح کارکرد افرادی که در برنامه مشرارکت
دارند .دستاوردها می توانند به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم شوند .دستاوردهای کوتاهمدت در برازه  1ترا 3
سال محقق میشوند؛ حال آنکه دستاوردهای بلندمدت  4تا  6سال زمان نیاز دارند" .پیامدهای" دستاوردهای کوتاه
مدت در بازه  7تا  10سال خود را نشان می دهند.
 پیامدها :عبارتند از خواستههای اساسی و یا تغییرات ناخواستهای که در سازمان ،جامعه یا سیستم بر اثر اجرای برنامه
در مدت  7تا  10سال اتفاق می افتد ].[13

سند راهبردی و نقشهی راه توسعه پايايي در شبكه برق ايران

10
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بهروزرساني

ويرايش اول ،دی 1395

 2فصل دوم :قالبهای ارزیابی سیاست و تحلیل تاثیرات

مقدمه
ارزیابی نظاممند سیاستها و تحلیل تأثیرات آنها مشتمل بر مقایسه است ،مقایسهای بهمنظور یافتن تغییرات بهوجود آمده
در اثر برنامههای سیاستی .این مقایسه در حالت ایدهآل باید به اندازهگیری تفاوت بین اتفاقات بهوقوع پیوسته ،با اتفاقاتی بپردازد
که در صورتی اجرا نشدن برنامهها پدید میآمد .اندازهگیری اتفاقات بهوقوع پیوسته در شرایط بعد از اعمال برنامهها دشوار
نیست .مشکل اصلی در برآورد وضعیت در صورت بهاجرا درنیامدن برنامهها و مقایسه دو وضعیت باهم است .این تفاوت باید
ناظر بر اعمال برنامهها باشد و نه سایر تغییراتی که بهطور همزمان در جامعه بهوقوع پیوسته است .با توجه به اهمیت این
موضوع ،چهار قالب کلی برای ارزیابی سیاست و تحلیل تأثیرات درنظر میگیرند.

 -2-1مقايسه وضعيت قبل و بعد از برنامه
یکی از رایجترین قالبهای تحلیل سیاستها و برنامهها ،استفاده از نوع مقایسه قبل با بعد 1است .در این قالب ،وضعیت در
دو نقطه یکی قبل از اجرای برنامهها و دیگری بعد از اجرای آنها مورد مقایسه باهم قرار میگیرند .گروههای هدف در تحلیل
تأثیرات مقایسهای قبل و بعد جایگاه محوری دارند .در این حالت ،اگرچه فرآیند دستیابی به تأثیر سیاستها کوتاه و آسان است،
اما نمیتوان بهراحتی و با اطمینان مشخص نمود که تا چه حد نتایج حاصل از اعمال برنامهها و سیاستها ناشی شدهاند و تا چه
اثر سایر تغییرات محیطی همزمان در جامعه بودهاند.

1- Before-after comparison
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 -2-2مقايسه روند گذشته و وضعيت بعد برنامه

1

برآورد بهتری از آنچه در اثر اجرای یک برنامه بهوقوع پیوسته را میتوان با مقایسه روند وضعیت گذشته در زمان حاضر
(پس از اجرای برنامههای سیاستی) بدست آورد .سپس با مقایسه این حالت تصویر شده از گذشته با شرایط پدید آمده پس از
اجرای واقعی برنامهها میتوان به تحلیل تأثیرات سیاستها رسید .در این روش الزم است تا برای ترسیم روند وضعیت از
گذشته تا به زمان اجرای سیاستها ،اطالعات راجع به گروههای هدف در بازههای زمانی مختلف گردآوری شود .این قالب از
حالت مقایسه قبل و بعد بهتر بوده و نتایج دقیقتری را فراهم میآورد ،اما نیازمند تالش بیشتر در فرآیند ارزیابی است.

 -2-3مقايسه وضعيت در دو حالت بود يا نبود برنامه

2

روش رایج دیگر برای ارزیابی ،مقایسه میان وضعیت بخشهایی است که تحت تأثیر سیاست موردنظر قرار گرفتهاند یا سایر
بخشها (شهرها ،کشورها) است .در این حالت ،مقایسه تنها در زمان بعد از اجرای برنامههای سیاستی انجام میشود ،اما میان
دو بخش مختلف (تحت تأثیر سیاست و فارغ از آن) .همچنین بهمنظور افزودن بر دقت این قالب ،تحلیل تأثیرات میتوان
وضعیت گذشته (قبل اجرای برنامه) را در هر دو بخش مشاهده نمود و تفاوت آنها را درک کرد .سپس با اجرای برنامه و
مقایسه دوباره میان وضعیت دو بخش ،میتوان بهروشنی دریافت که چه حدی از تفاوت میان وضعیت دو بخش بهدلیل اعمال
برنامه سیاستی بوده و چه حدی مرتبط با تفاوت در ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی بخشهای مورد مطالعه.
مقايسه وضعيت گروههای کنترل و آزمايشي قبل و بعد از اجرای برنامه :این قالب از تحلیل تأثیرات بهعنوان یک روش
مرسوم مشتمل بر انتخاب دو گروه تحت کنترل و آزمایشی است که از همه لحاظ بههم شبیه هستند ،اما در یکی از آنها (گروه
آزمایشی) برنامه سیاستی اجرا شده ولی در دیگری خیر .در این حالت ،مقایسه وضعیت دو گروه بعد از اجرای سیاست در یکی از
آنها میتواند بهطور دقیق بیانکننده تأثیرات سیاستها باشد .این قالب ،دقیقترین نتایج ارزیابی سیاستها را در میان سایر
روشها بههمراه میآورد.

1- Project trend line versus postprogram comparisons
2- Comparsions between jurisdictions with and without programs
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شكل  :1-2قالبهای تحليل تأثيرات سياست
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 3فصل سوم :گامهای عمومی ارزیابی سیاست و انواع روشهای ارزیابی

مقدمه
فارغ از نوع و روش ارزیابی و درجه پیچیدگی آن ،بهصورت کلی مراحل انجام یک ارزیابی را میتوان بهصورت زیر برشمرد:


تعیین اهداف و مخاطبان (ذینفعان ارزیابی)



طراحی سؤاالت و فرضیات ارزیابی



مشخصکردن منابع در دسترس ،زمان الزم و سطح مناسب تالشی که میبایست صورت پذیرد



انتخاب روش (های) ارزیابی و تجزیه و تحلیل



انتخاب و یا طراحی مدل مناسب ارزیابی و رویکرد جمعآوری اطالعات



جمعآوری و ترکیب اطالعات



تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات



تدوین گزارش ارزیابی



ارائه و انتشار نتایج

در میان اینگامها ،انتخاب روش ارزیابی و تحلیل بهعنوان محور اصلی در ارزیابی و پایش سیاستها و برنامهها قرار
میگیرد .روشهای متنوعی برای ارزیابی وجود دارد که در عین داشتن مشابهتهایی ،هر کدام مزایا و معایب مخصوص به خود
را دارا میباشند .هر کدام از این روشها برای اهداف خاصی طراحی شدهاند .بهعنوان مثال برخی از آنها برای ارزیابی در
مراحل اولیه یک برنامه مناسباند و برخی دیگر برای ارزیابی در مراحل انتهایی برنامه بهکار میآیند .بنابراین حتی ممکن است
برای یک برنامه با گذشت زمان ،از روشهای متعدد ارزیابی استفاده شود.
از منظر زمانی ،روشهای ارزیابی به دو دسته کلی ارزیابی پیش از پیادهسازی و ارزیابی در حین و پس از پیادهسازی تقسیم
میشوند .همچنین از منظر روش تحقیق ،روشهای ارزیابی را میتوان به سه دسته روشهای کمّی ،آماری ،روشهای
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مدلسازی و روشهای کیفی تقسیمبندی کرد .در روشهای کمّی و آماری مانند پیمایش ،با انجام تحلیلهای آماری بر روی
دادهها و اطالعات جمعآوری شده ،ارزیابی سیاستها انجام میپذیرد .در روشهای مدلسازی مانند روشهای اقتصادسنجی ،با
استفاده از توابع و مدلهای ریاضی/اقتصادی ،به ارزیابی تأثیرات سیاستها پرداخته میشود .در روشهای کیفی نیز مانند
موردکاوی نیز مشاهدات و دادههای کیفی مبنای قضاوت ما در مورد اثرات سیاستها میباشد ].[14
مجموعهای از روشهای ارزیابی که میتوانند برای تحلیل تأثیرات سیاستها و برنامهها در اسناد ملی فناوری مورد استفاده
قرار بگیرند به قرار زیر هستند.

 -3-1پيمايش نوآوری
در طی سه دهه گذشته تالشهای زیادی جهت سنجش و ارزیابی نوآوری صورت گرفته است .سازمان توسعه همکاریهای
اقتصادی ( )OECDبا انتشار دستورالعملهای متعددی در خصوص ارزیابیهای مرتبط با نوآوری و فناوری که اصطالحاً به
دستورالعملهای فراسکاتی 1معروفند (دستورالعمل فراسکاتی ،دستورالعمل پتنت ،دستورالعمل اسلو و غیره) تالش کرده است تا
در زمینه ارزیابی ،استانداردهای بینالمللی را ایجاد کند.
تشریح روشهای ارزیابی و تفسیر دادهها در این دستورالعملها ،در کنار وجود بانکهای اطالعات و دادههای متنوع 2باعث
شد در دهه  90کشورهای اروپایی برای ارزیابی سیاستها ،از پیمایشی استفاده کنند که به پیمایش نوآوری 3معروف شد.
روش پیمایش نوآوری در ابتدا ،بهعنوان ابزاری جهت جمعآوری و تفسیر دادهها و نه ارزیابی مورد استفاده قرار میگرفت .اما
اخیراً محققان زیادی پیمایش نوآوری را بهعنوان روشی برای پرداختن به تأثیرات و پیامدهای سیاستهای تحقیق و توسعه
دولتی مورد توجه قرار دادهاند .بهنظر میرسد در آینده با توجه به افزایش دادههای جمعآوریشده پیرامون موضوعات مرتبط با
نوآوری ،افزایش استفاده از روش پیمایش برای ارزیابی سیاستهای نوآوری دولتی بهوقوع پیوندد ].[15

1- FRASCATY – Family manuals

 -2از دهه  ،70گروههای پژوهشی شروع به جمعآوری دادههایی در مورد وضعیت نوآوری در بنگاه ها نمودند که وجود ایرن اطالعرات و دادههرا یکری از
عوامل طراحی دستورالعمل اسلو بوده است.
3- Innovation survey
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اولین پیمایش نوآوری در اروپا ،در سال  1992و بر اساس دستورالعمل اسلو صورت گرفت .این پیمایشها مجددا در سطح
اتحادیه اروپا در سالهای  1996و  2000برگزار شد .تجربه این سه پیمایش ،ضمن آنکه امکانپذیری پیمایش نوآوری را ثابت
کرد ،نشان داد اینگونه پیمایشها میتواند نتایج قابل توجهی برای سیاستگذاران داشته باشد.
در پیمایش نوآوری ،نوآوری عبارت است از محصول یا فرایند نو و یک بنگاه در صورتی نوآور معرفی میشود که در یک
دوره زمانی سه ماهه موفق به طراحی حداقل یک محصول یا فرایند نو و یا بهبود در فرایندها و محصولهای موجود شده باشد.
معیار "نو" بودن ،جدید بودن در بنگاه است که لزوماً بهمعنای جدید بودن در بازار نمیباشد .اطالعات پیمایش از طریق توزیع
پرسشنامه در نمونههایی از جامعه آماری جمعآوری میشود ،هرچند در برخی موارد تمام بنگاههای بزرگ تحت پوشش پیمایش
قرار میگیرند .مهمترین موضوعاتی که در یک پیمایش نوآوری مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند از:
 عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه
 oاهداف نوآوری در بنگاهها
 oمنابع اطالعاتی بنگاهها
 oموانع نوآوری در بنگاهها
 فعالیتها و هزینههای نوآوری در بنگاهها
 oفعالیتهای تحقیق و توسعه
 oهمکاریهای فناورانه
 oخرید و تجهیز ماشینآالت
 oمحافظت از دانش و فناوری
 ویژگیهای بنگاههای نوآور
 oاندازه بنگاههای نوآوری
 oبخش اقتصادی که بنگاههای نوآور در آن فعالیت میکنند
 oمالکیت بنگاههای نوآوری
 oارتباط با سایر بنگاهها مؤسسات دولتی
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 oسرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
 پیامدهای نوآوری
 oفروش ناشی از محصوالت نو
 oفروش ناشی از محصوالتی که نهتنها برای بنگاه بلکه در سطح بازار نیز جدید میباشند
 oتأثیر نوآوری بر صادرات و رقابتپذیری بنگاهها در سطح بینالمللی
 oتأثیر نوآوری بر اشتغال
 oتأثیر نوآوری بر ساختار مهارتی نیروی کار
اما پیمایش نوآوری چگونه میتواند برای ارزیابی برنامهها و سیاستهای نوآوری مورد استفاده قرار گیرد؟ هر ارزیابی سیاست
نیازمند وجود اطالعات کافی و دقیق در مورد موضوع سیاست مورد تحلیل است .پیمایش نوآوری بخشی از اطالعاتی که برای
ارزیابی برنامهها و سیاستهای نوآوری دولتها الزم است را فراهم میآورد .این اطالعات میتواند تصویر واضحی از وضعیت
نوآوری در بنگاهها و میان آنها را به نمایش بگذارد ].[7
در پیمایش نوآوری در خصوص مشارکت بنگاهها در برنامههای نوآوری دولتی سؤاالتی طراحی شده است .در سومین
پیمایش نوآوری اتحادیه اروپا ،این سؤاالت در سه سطح سیاستهای اتحادیه اروپا ،سیاستهای دولتی و سیاستهای منطقهای
و محلی طراحی شده بود .در برخی پیمایشهای نوآوری مانند پیمایش نوآوری ایتالیا ،سؤاالت بیشتر و دقیقتری در خصوص
سیاستهای نوآوری دولت طراحی شده است.
با تحلیل نتایج پیمایش نوآوری میتوان به ارزیابی برخی سیاستهای نوآوری دولت پرداخت .بهعنوان مثال میتوان فهمید
چه کسانی از یارانههای تحقیق و توسعه دولت سود بردهاند؟ بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاههای بزرگ چه
سهمی از کمکهای دولت را دریافت کردهاند؟ چه بخشهای اقتصادی از تسهیالت دولتی منتفع شدهاند؟
مقایسه پاسخ سؤاالتی از این دست ،با اهدافی که برای سیاست نوآوری در نظر گرفته شده است ،ارزیابی مناسبی از سیاست
ارائه می دهد .بایستی توجه داشت هرچند پیمایش برای ارزیابی سیاست نوآوری بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است ،اما این
ابزار میتواند برای ارزیابی سایر سیاستها و حتی سیاستهای عمومی نیز بکار رود .در واقع پیمایش ابزاری تحلیلی است که از
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طریق توزیع پرسشنامه و با جمعآوری اطالعات از سایر منابع در یک جامعه یا نمونه آماری و با استفاده از تحلیلهای آماری به
ارزیابی یک سیاست میپردازد .مراحل انجام یک پیمایش عبارتند از:
 .1طراحی مدل مفهومی پیمایش (ارتباط و تأثیر متغیرها)؛
 .2تعریف متغیرهای مدل مفهومی؛
 .3شناسایی منابع اطالعاتی که متغیرها از طریق آنها اندازهگیری میشوند؛
 .4شناسایی جامعه و یا نمونه آماری؛
 .5طراحی و توزیع پرسشنامه؛
 .6جمعآوری پرسشنامه و اطالعات از سایر منابع؛
 .7تجزیه و تحلیل آماری اطالعات جمعآوریشده؛ و
 .8تفسیر نتایج و ارائه اقدام یا پیشنهاد.
پیمایش مانند هر ابزار دیگری مزایا و معایب متعددی دارد .مهمترین مزایای این روش عبارتند از:
 با توجه به سهولت جمعآوری اطالعات گسترده در روش پیمایش ،میتوان گستره وسیعترری از موضروعات را تحرت
پوشش ارزیابی قرار داد و از نقطهنظرات افراد و شرکتهای بیشتری بهره جست.
 در پیمایش میتوان نشانگرها و متغیرهای زیادی راجع به ورودیها ،نتایج و پیامدهای یرک برنامره را انردازهگیرری و
تحلیل کرد.
 در پیمایش میتوان عالوه بر استفاده از اطالعات پرسشنامهها ،از اطالعات سایر بانکهای دادهها و منابع در ارزیرابی
بهره جست.
 پیمایش قابلیت ترکیب با سایر روشها ازجمله روشهای ریاضی و اقتصادی را دارا میباشد.
 اگر پیمایش با رویکردهای قضاوت خبرگان مانند پنل همراه شود ،میتواند تحلیلهای پویاتری از ارزیابی ارائه نماید.
معایب عمده روش پیمایش نیز عبارتند از:
 دقت اطالعاتی که از پرسشنامه و بر اساس قضاوت ذهنی افراد جمعآوری میگردد ،همواره محل تردید است.
 ارزیابی دقیق و درست ورودی ها ،پیامدها و نتایج بر اساس سنجش متغیرها همواره ممکن نیست .بسیاری از پیامدها و
نتایج قابل تبدیل و اندازهگیری از طریق متغیرها نیستند.
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 در بسیاری مواقع ،مدت زمانی الزم است تا سیاست و یا برنامه ،تأثیر و پیامدهای خرود را آشرکار کنرد .غالبراً در روش
پیمایش مدتزمان تأثیرات برنامه در نظر گرفته نمیشود.
بههر حال پیمایش بهترین روش ارزیابی سیاست نیست ،اما در برخی موارد ،مخصوصاً در مواردی که نیاز به ارزیابی
سیاستهای کالن و در سطح وسیعی میباشد ،این روش میتواند روش مناسبی بهشمار آید.

 -3-2مدلهای اقتصادسنجي :مدلسازی اقتصاد کالن و شبيهسازی

1

مدلهای اقتصادسنجی تالش میکنند به ارزیابی پیامدها و آثار اقتصادی سیاستها و برنامهها بپردازند .در این نوع مدلها،
سیاستگذاران نتایج مورد انتظار گزینهها و انتخابهای سیاستی را تحلیل و مقایسه میکنند .اینگونه مدلسازی و شبیهسازی بر
اساس سناریوها با توجه به ماهیت پدیدههای اقتصادی که غالبا پیچیده ،غیرخطی و همراه با بازخوردهای متعدد است ،بسیار
مناسب میباشد.
با توجه به اینکه رفاه اجتماعی ،غایت غالب سیاستها و برنامههای دولت میباشد و وضعیت اقتصادی مهمترین عامل موثر
بر رفاه اجتماعی بهشمار میرود ،ارزیابی آثار اقتصادی برنامههای سیاستی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران و برنامهریزان
میباشد.
معموال تاثیر اسناد ملی فناوریهای راهبردی بر متغیرهای اقتصادی مستقیم و ساده نیست ،بلکه این تاثیر از طریق سایر
متغیرهای واسطه و میانجی و بهواسطه روابط علت و معلولی متعدد اعمال میشود .بهعنوان مثال نمیتوان به آسانی و بر اساس
تجزیه و تحلیل های حاصل از پیمایش در خصوص تأثیر یک سند ملی بر متغیرهای اقتصادی نظیر اشتغال ،رشد اقتصادی و یا
بهرهوری قضاوت کرد ].[16
یک مدل اقتصادسنجی کالن مجموعهای از معادالت ساختاری است که بر اساس مبانی اقتصادی و برای تشریح اقتصاد و
یا برخی از اجزای آن تدوین شده است .در این مدلها دو دسته معادله وجود دارد :رفتاری 2و فردی .3همچنین در این مدلها،
دو نوع متغیر وجود دارد :متغیرهای درونزا که به ساختار اقتصادی (داخلی) میپردازند و متغیرهای برونزا که ارتباطات و
تأثیرات بینالمللی را بررسی میکنند.
1- Econometric models: Macroeconomic modeling and simulation
2- Beharioural
3- Identities
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 -3-2-1شرايط استفاده از مدلهای اقتصادسنجي کالن
باید توجه داشت که استفاده از این مدلها برای ارزیابی برنامههایی بزرگ مقیاسی مناسب است که تأثیرات اقتصادی و
اجتماعی کالن و در سطح بینالمللی دارند .بنابراین استفاده از آن برای برنامههای کوچک با سطح تأثیر محدود توصیه
نمیگردد.
استفاده از این روش نیازمند برخی الزامات است که مهمترین آنها عبارتند از:


در دسترسبودن حجم زیادی از اطالعات اقتصادی-اجتماعی



درجه باالیی از خبرگی و تخصص



زمان و هزینه کافی

عالوه بر این الزامات ،روش فوق برای مواقعی که برنامه اقدامات و سیاستها پیامدهای اقتصادی مشهود دارد مناسب است.
 -3-2-2مراحل استفاده از مدلهای اقتصادسنجي
استفاده از این روشها مستلزم پیمودن  9گام زیر است:
 .1تعریف اهداف مدل و امکانپذیری سنجش آن :ابتدا باید مشخص شود آیا سیاستی که قرار است ارزیابی شود ،میتواند بر
متغیرهای کالن اقتصادی تأثیر بگذارد یا نه؟ بهعبارتی آیا پیامدهای اقتصادی قابل مالحظهای از سیاست متصور است یا نه؟
اگر پاسخ به سوال فوق مثبت است ،این تأثیر چه میزان پیشبینی میشود و آیا این تأثیر کل اقتصاد را متأثر میسازد و تنها بر
بخش و یا بخشهایی مؤثر است؟ برای اندازهگیری و ارزیابی این تأثیر چه متغیرهایی را میبایست اندازهگیری کرد و آیا
اندازهگیری این متغیرها ،پاسخهایی را که تحلیلگر بهدنبال آنهاست ،ارائه میدهند یا نه؟
 .2بررسی در دسترسبودن دادهها :در این مرحله میبایست مشخص کرد چه دادههایی برای ارزیابی مورد نیاز است و آیا
تمام دادههای مورد نیاز در دسترس میباشد یا نه؟ همچنین در این مرحله میبایست نحوه مواجهه با دادههای ناقص و یا
مخدوش را روشن نمود.
 .3طراحی مدل مفهومی  :در این گام متغیرهای اساسی مدل ،روابط علی و معلولی این متغیرها ،ابعاد و اجزای اصلی مدل
مفهومی ،مبانی زیربنایی و مطالعات تجربی صورتگرفته در این زمینه مشخص میشود .همچنین باید مشخص کرد آیا مدل
مفهومی طراحیشده متناسب با واقعیت وضعیت موجود میباشد و یا نیاز به اصالحات و تغییرات دارد؟
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 .4جمعآوری و تحلیل و تبدیل دادهها :هرچند روشهای اقتصادسنجی نیاز به حجم عظیمی از دادهها دارند ،اما دادههای
خام موجود در بانکهای داده ،بهندرت در این معادالت قابل استفادهاند .بنابراین معموالً به یک فرایند تبدیل بر روی دادههای
خام نیاز است تا این دادهها قابلیت استفاده در مدل را داشته باشند.
 .5طراحی معادالت اقتصادسنجی مدل :1در این مرحله معادالت اقتصادسنجی مدل تخمین زده میشوند .بهعبارتی در این
مرحله مدل نظری به مدل اقتصادسنجی تبدیل میشود .برای این کار ابتدا سری دادههای معینی انتخاب میشوند که فرض
میشود مقادیر متغیرهای موجود در مدل را نمایندگی میکنند .سپس فرض میگردد که متغیرهای نظری بر متغیرهایی که
دادههای انتخابشده را ایجاد کردهاند ،منطبق هستند ،در نتیجه متغیرهای دادههای واقعی در مدل جایگزین متغیرهای نظری
میشوند .سپس یک جمله خطای تصادفی به معادله اضافه میشود و با تعریف فروضی بر روی جمله خطا ،مدل آزمون
میگردد.
 .6تست و کالیبرهکردن مدل :حتی اگر با تخمین دقیقی ،معادالت اقتصادسنجی طراحی شده باشند .ممکن است در عمل
این معادالت بهعلت تأثیر متغیرهای بیرونی ،نادیدهگرفتن برخی پدیدهها و یا متغیرها و یا کیفیت نامناسب برخی دادهها،
عملکرد ضعیفی از خود بهنمایش بگذارند .در این مرحله ،معادالت اقتصادسنجی مجدداً با دادههای واقعی تنظیم میشوند و در
صورت لزوم تغییراتی در معادالت و یا دادههای مورد استفاده صورت میپذیرد .پس از این مرحله معادالت میتوانند برای
شبیهسازی و اندازهگیری شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرند.
 .7شبیهسازی وضعیت پایه و تحلیل حساسیت :برای ارزیابی تأثیر سیاستها بر عملکرد و وضعیت اقتصادی ،بهتر است
مشخص شود این عملکرد و وضعیت در صورت عدم وجود این سیاستها چه حالتی پیدا میکرد .با این اقدام ،میتوان وضعیت
پایه را با فرض نبود این سیاستها مدلسازی و طراحی کرد .فعالیت دیگری که در این مرحله انجام میشود ،تحلیل حساسیت

2

است .با تحلیل حساسیت میتوان متوجه شد که نتایج مدل تا چه حد به تغییرات ارزش متغیرهای مدل حساساند .یعنی در چه
بازهای ارزش هر کدام از متغیرهای مدل را میتوان تغییر داد ،بدون آنکه در نتایج مدل تغییری ایجاد شود.
 .8شبیهسازی وضعیت در صورت اجرای سیاستها :در این حالت مقادیری که برای متغیرهای برونزا ،ابزارهای سیاستی و
سایر متغیرها بهدست آمده است وارد عمل میشود و تاثیرات آنها بر مدل و نتایج مدل اندازهگیری میگردد.
1- Econometric estimations of equations of the model
2- Sensitivity Analysis
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 .9تفسیر نتایج :با مقایسه نتایج مراحل ( 7شبیهسازی وضعیت پایه) و ( 8شبیهسازی وضعیت در صورت اجرای سیاستها)
میتوان به ارزیابی مفیدی از سیاستها پرداخت.
باید توجه داشت با این روش میتوان ارزیابیهای پیش از پیادهسازی و پس از پیادهسازی را انجام داد .در موفقترین
تحلیلهای اقتصادسنجی صورتگرفته تاکنون ،حجم وسیعی از دادههای اقتصادی مربوط به یک بازه زمانی قابل توجه (در
حدود  20سال و یا حتی بیشتر از آن) جمعآوری و مورد استفاده قرار گرفته است .در این تحلیلها دادههایی مربوط به متغیرهای
اقتصادی اجتماعی نظیر تولید ناخالص ملی ،تولید ناخالص ملی بر سرمایه ،رشد بهرهوری تولید ،اشتغال ،نرخ واقعی دستمزدها،
قیمتها ،نرخ بهره ،نرخ برابری ارزها و دادههایی مرتبط با توسعه فناوریهای راهبردی باشند هزینههای تحقیق و توسعه بخش
دولتی و بخش خصوصی ،انباشت سرمایه انسانی ،1سرریز دانش و اطالعاتی در خصوص ابزارهای سیاستی و برنامههای توسعه
فناوری مثل معافیتهای مالیاتی فعالیتهای تحقیق و توسعه و یارانههای این فعالیت جمعآوری شده است.
بههر حال در این روش مهمترین ورودی ،دادههای معتبر و دقیق در یک بازه زمانی مشخص میباشد و بدون در اختیار
داشتن این دادهها ،روش اقتصادسنجی کارایی الزم را نخواهد داشت.

 -3-3مدلهای اقتصادسنجي :مدلهای اقتصادسنجي خرد
اقتصاد خرد به بررسی عملکرد و وضعیت واحدهای اقتصادی در یک کشور میپردازد .واحدها میتوانند شرکتها (بهعنوان
مثال وقتی قصد بررسی وضعیت انتقال فناوری وجود دارد) و یا حتی افراد (بهعنوان نمونه وقتی قصد مطالعه وضعیت اشتغال
وجود دارد) باشند .از لحاظ مبانی نظری ،روش اقتصادسنجی خرد مشابه اقتصادسنجی کالن میباشد .تفاوت عمده این دو روش
سطح تجزیه و تحلیل و نوع متغیرها و دادههای مورد استفاده آنهاست.
از نظر روششناسی ،مدلهای اقتصادسنجی خرد به دو دسته عمده تقسیم میشوند:
 مدلهایی که از دادههای مربوط به وضعیت گذشته بنگاههایی که سیاستهای مذکور در مورد آنها اعمال شده است
و یا از مشوقها و مزایای در نظر گرفتهشده استفاده کردهاند بهره میبرند و آن را با وضعیت کنرونی آنهرا مقایسره
میکنند.

1- Human Capital Stock
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 مدلهایی که از دادههای مربوط به وضعیت همزمان بنگاههایی که سیاست مذکور در مورد آنها اعمال شده است و یا
از مشوقهای در نظر گرفته شده استفاده کردهاند و بنگاههایی که این سیاستها در مورد آنها اعمال نشده اسرت و
یا از این مشوقها استفاده نکردهاند بهرهبرداری میکنند و ارزیابیها را بر اساس مقایسره وضرعیت ایرن دو گرروه از
بنگاهها انجام میدهد.
اگر از دادههای گذشته بنگاههایی که اهداف سیاستها بودهاند استفاده گردد ،باید متوجه متغیرهایی بود که خارج از
سیاستها ،منجر به تغییر وضعیت این بنگاهها از گذشته تاکنون شدهاند .اگر از این نکته غلفت گردد ،علت اصلی تغییر دادههای
گذشته تا حال ،سیاستهای طراحی شده تفسیر میشود ،حال آنکه ممکن است در واقعیت ،علل و دالیل دیگری سبب این
تحوالت شده باشند که آنها لحاظ نشدهاند.
همچنین اگر دادههای مربوط به دو دسته از بنگاههای مشمول سیاست و بنگاههایی که در دامنه تأثیر این سیاست قرار
نداشتهاند استفاده گردد ،باید متوجه عوامل و دالیلی بود که خارج از سیاستهای تدوینشده منجر به تغییر دادههای این دو
گروه بنگاهها میشوند .اگر این نکته مورد توجه قرار نگیرد ،تفاوت در دادههای این دو گروه را ناشی از سیاستهای طراحیشده
میدانیم .در صورتی که ممکن است این تفاوتها ناشی از سایر عوامل و دالیلی باشید که ارتباطی به این سیاستها نداشتهاند
(مانند ساختار صنعت و بازار).
 -3-3-1شرايط استفاده از روش اقتصاد سنجي خرد
روش اقتصادسنجی خرد مواقعی برای استفاده مناسب است که شرایط زیر مهیا باشد:
 دالیل کافی برای تأثیر سیاستها در سطح بنگاهها و سازمانها وجود داشته باشد
 اهداف سیاستی بهصورت مستقیم و یا از طریق برخی شاخصها قابل اندازهگیری باشند
 ارتباط میان تاثیر و پیامدهای سیاستی در سطح بنگاهها و سازمانها با ابزارهای طراحیشده با تئوریهرای اقتصرادی
موجود توجیهپذیر باشد
 دادههای متغیرهای اندازهگیری برای تعداد زیادی از بنگاهها موجود باشد
 دادههای کافی از وضعیت بنگاهها قبل از پیادهسازی سیاست و یا وضعیت موجود بنگراههرایی کره مشرمول سیاسرت
نمیباشند وجود داشته باشد.
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 -3-3-2مراحل پيادهسازی مدل
مراحل پیادهسازی مدلهای اقتصادسنجی خرد تا حد زیادی شبیه مراحل اجرای مدلهای اقتصادسنجی کالن میباشد که
در بخش قبل توضیح داده شده است .این مراحل بهترتیب عبارتند از:


تعریف متغیرهای هدف :تعیین متغیرهایی که اهداف سیاستهای طراحی شده بودهاند .این اهداف مریتواننرد شرامل
هدفهای اولیه ،ثانویه و نهایی باشند .با مشخصشدن این متغیرهرا در واقرع مردل مفهرومی ارزیرابی مرا مشرخص
میشود.



طراحی مدل اقتصادسنجی :مدل اقتصادسنجی بر اساس مدل مفهومی مشخص شده و بر مبنای تئوریهای اقتصادی
و با در نظر گرفتن مالحظاتی در خصوص امکان جمعآوری دادهها طراحی میشود.



انتخرراب روش اقتصادسررنجی مناسررب :بررر اسرراس مرردل اقتصادسررنجی و دادههررای جمررعآوریشررده ،روش مناسررب
اقتصادسنجی انتخاب میشود.



اجرای مدل اقتصادسنجی :در این مرحله بر اساس دادههرای جمرعآوریشرده ،مردل اقتصادسرنجی اجررا مریشرود و
برآوردهایی از متغیرهای مدل ارائه میشود.

تفسیر نتایج :مرحله آخر نیز تفسیر نتایج اقتصادسنجی خرد است.
 -3-3-3دامنه کاربرد و محدوديتها
یکی از مهمترین مزایای روش اقتصادسنجی خرد این است ،تحلیل ارزیابی بر اساس رابطه علت معلولی میان متغیرهایی
صورت میگیرد که این رابطه علت معلولی خود ریشه در تئوریهای اقتصادی دارد .بنابراین از لحاظ نظری ،روش کامالً
معتبری است.
همچنین این روش برای ارزیابی تأثیر یک سیاست ،بر مجموعه بنگاهها و یا سازمانی که تحت تأثیر مستقیم این سیاست
قرار داشتهاند (مثالً بنگاههایی که از مشوقهای پیشبینیشده استفاده کردهاند) بسیار مناسب است .اما هنگامی که منظور
ارزیابی ،تأثیر غیرمستقیم این سیاست بر سایر بنگاههایی که مشمول این سیاست نبودهاند (بهعنوان مثال اثرات سرریز دانش ،یا
ارزیابی تأثیر سیاست بر یک بخش) این روش بهتنهایی کافی نیست .در این مواقع میتوان از ترکیب این روش با سایر روشها
مانند اقتصادسنجی کالن استفاده کرد.
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مهمترین ضعف مدلهای اقتصادسنجی وابستگی شدید آنها به حجم انبوهی از دادهها در یک بازه زمانی طوالنی میباشد.
از سوی دیگر ،حجم زیاد اطالعات ،هزینه و زمان این پروژهها را افزایش میدهد .همانگونه که نیاز به تخصص باال از
نقطهضعفهای دیگر این نوع ارزیابی است .اختیار و اقتدار الزم برای دسترسی به این حجم از اطالعات و الزام بنگاهها به ارائه
سایر اطالعات مورد نیاز را نیز باید به فهرست فوق اضافه کرد.
همانطور که مشاهده میشود ،اغلب نقطه ضعفهای این روش به نحوه اجرا و مشکالت جمعآوری و دسترسی دادهها اشاره
دارد .در حالیکه این روش از لحاظ تئوریک روش بسیار معتبری بهشمار میرود.

 -3-4مدلهای اقتصادسنجي :اندازهگيری بهرهوری
معموال بهرهوری و افزایش بهرهوری بهعنوان یکی از اهداف مهم اغلب سیاستها در نظر گرفته میشود .سطح تجزیه و
تحلیل در ارزیابی بهرهوری میتواند بهرهوری نیروی کار ،بهرهوری یک واحد اقتصادی (سطح خرد) ،بهرهوری یک بخش
صنعتی (سطح میانی) و یا بهرهوری در یک منطقه یا کشور (سطح کالن) باشد.
مطالعات صورتگرفته نشان میدهد بهرهوری میتواند یکی از مهمترین دالیل اختالف درآمد سرانه کشورهای مختلف
باشد .بر همین اساس افزایش بهرهوری بهعنوان هدف نهایی اغلب اسناد ملی فناوریهای راهبردی در نظر گرفته شده است.
اسناد ملی فناوریهای راهبردی ممکن است افزایش بهرهوری در سطح خرد ،میانی و کالن را هدف گرفته باشند .روش
اندازهگیری بهرهوری میزان موفقیت این سیاستها در افزایش بهرهوری را بررسی میکند .مهمترین چالش این روش ،تعدد
عوامل مؤثر بر بهرهوری است .بهعبارت دیگر ،شناسایی متغیرهای کنترلی مهمترین مساله مدل اقتصادسنجی اندازهگیری
بهرهوری است .با توجه به اینکه شناسایی و اندازهگیری متغیرهای کنترل در سطح میانی و کالن با دشواریهای فراوانی روبهرو
است ،این روش در سطح خرد امکانپذیری باالتری دارد.
با این روش پروژههای زیادی در سطح خرد انجام شده است که در مهمترین آنها ،تأثیر سیاستهای آزادسازی بر افزایش
بهرهوری در سطح واحدهای تولیدی اندازهگیری شده است .برخی پروژهها نیز با این روش سرریزهای فناوری میان بنگاهها را
اندازهگیری کردهاند.
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 -3-4-1روش انجام
 شناسایی واحدهای نمونه :برای انجام ارزیابی بهرهوری نیاز به دو گروه نمونه از بنگاهها است .گروه اول
بنگاههایی هستند که بهنظر میرسد سیاستهای طراحیشده تأثیر مستقیمی بر بهرهوری آنها داشته است و
گروه دوم بنگاههاییاند که سیاستهای مورد ارزیابی ،افزایش بهرهوری آنها را مد نظر نداشتهاند.
 طراحی مدل اقتصادسنجی :مدل اقتصادسنجی سنجش بهرهوری بر اساس تابع تولید طراحی میشود .تابع
تولید ،تابعی است که ارتباط میان ورودیها و بروندادهای یک فعالیت اقتصادی را مشخص میکند.
 جستجو و جمعآوری اطالعات مناسب :در این مرحله میبایست ،اطالعات الزم از ورودیها و بروندادهای
متناسب با مدل اقتصادسنجی جمعآوری شوند.
 اجرای مدل اقتصادسنجی :در این مرحله بر اساس دادههای جمعآوریشده ،مدل اقتصادسنجی اجرا میگردد.
 تفسیر نتایج :بر اساس اطالعات حاصل از اجرای مدل اقتصادسنجی ،تأثیر سیاستها بر افزایش بهرهوری
مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد.
 -3-4-2دامنه کاربرد و محدوديتها
یکی از بزرگترین محدودیتهای این روش نحوه سنجش خروجیهاست .اندازهگیری "ارزش افزوده" کار دشواری است
که محاسبه آن همواره با ابهاماتی همراه است .چالش دیگر این روش ،تعدد عوامل مؤثر بر بهرهوری است .پارامترهای متعددی
بر بهرهوری یک واحد تولید مؤثرند که تفکیک میزان تأثیر هر یک از آنها و ارزیابی تأثیر سیاستها بهعنوان یکی از این
عوامل از مسائل اصلی این روش است.

 -3-5ارزيابي توسط خبرگان
استفاده از پنل خبرگان 1و ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی 2از مهمترین روشهای تصمیمگیری است که در سالهای
اخیر برای ارزیابی سیاست نیز مورد استفاده قرار گرفته است .ارزیابی توسط خبرگان غالبا بر اساس قضاوت جمعی از متخصصان

1- Expert Panels
2- Peer Review
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و صاحبنظران صورت میگیرد .مبنای قضاوت ،اطالعات و برداشتهای تجربی و شخصی و /یا تحلیل و تفسیر شواهد و
اطالعاتی است که ممکن است حاصل ارزیابی از طریق سایر روشها بوده باشند .ارزیابی از طریق خبرگان هم برای ارزیابی
سیاستها پس از اجرا و هم برای ارزیابی سیاستها پیش از اجرا مورد استفاده قرار میگیرد.
استفاده از روش "ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی" برای ارزیابی پروژهها قبل از اجرا بهمنظور تخصیص منابع مالی و
حمایتها بسیار معمول است .پنلهای خبرگان نیز برای ارزیابی سیاستها پس از اجرا بسیار مورد استفاده قرار میگیرد .این
روشها در مواقعی که اطالعات و شواهد کافی وجود ندارد و ارزیابی پیامدهای اقتصادی اجتماعی برنامهها و پروژهها از سایر
روشها قابل اندازهگیری نیست ،تصویری کلی از کیفیت و تأثیر این سیاستها ارائه میدهد .روش پنل بهخصوص هنگامی که
ارزیابان عالقهمند به بررسی جنبههای جدیدی از تأثیرات سیاستی هستند بسیار مؤثر است .تنوع تخصصی و ذهنیتی گروه
خبرگان ،منبع بزرگی از ایدههای نویی است که میتواند بر کیفیت ارزیابی مؤثر واقع شود.
گروه خبرگان میتوانند عالوه بر اظهار نظر مراجع به نتایج و پیامدهای یک سیاست ،در مورد روند کلی ارزیابی و مدیریت
ارزیابی نیز پیشنهاداتی ارائه کنند که در ارزیابیهای آینده از آنها استفاده شود .این موضوع مزیتی است که در سایر روشها
کمتر به چشم میخورد.
 -3-5-1شرايط استفاده از خبرگان
استفاده از نظرات خبرگان از منعطفترین روشهای ارزیابی سیاست است .اما برای استفاده از آن میبایست شرایطی مهیا
باشد که مهمترین آنها عبارتند از:
اعضای جامعه علمی با دانش کافی و خبرگان مرتبط با حوزه ارزیابی در دسترس بوده و برای مشارکت در فرایند ارزیابی
تمایل داشته باشند.
توقعات و سؤاالت از گروه خبرگان باید در حد دانش و آگاهی آنها باشد .پیشفرض روشهای استفاده از نظرات خبرگان،
بهرهبرداری از دانش تخصصی و انباشتی حاصل از تجربه و دانش این افراد است.
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 -3-5-2مراحل انجام روش استفاده از خبرگان
 مشخصشدن موضوعات مورد بحث :در روشهای استفاده از نظرات خبرگان ،قبل از هر چیزی میبایست
موضوعاتی که خبرگان قرار است راجع به آنها نظر دهند ،مشخص شود .معموال این موضوعات توسط کارفرما
(نهاد ارزیابیکننده) تعیین میشود.
 انتخاب رییس پنل یا گروه خبرگان :با توجه به موضوعات مورد بحث ،فردی با دانش و تجربه باالی تخصصی و
مدیریتی بهعنوان رییس پنل انتخاب میگردد.
 انتخاب اعضای پنل با گروه خبره :با هماهنگی و مشارکت کارفرما و رییس پنل ،اعضای خبرگان انتخاب میگردند.
 برنامهریزی پنل :زمانبندی و نحوه اجرای فرایند ارزیابی توسط اعضا و با مشارکت کارفرما مشخص میشود.
 شناسایی و پشتیبانی نیازهای اطالعاتی پنل :در این مرحله کلیه شواهد ،دادهها و اطالعات مورد نیاز برای قضاوت
و تصمیمگیری گروه خبرگان شناسایی ،تهدید و در اختیار آنها قرار داده میشود.
 اجرای ارزیابی :اعضای پنل ،مدیریت رییس پنل در خصوص موضوعات مورد بحث مطابق برنامهریزی انجامشده
به جمعبندی میرسند.
 -3-5-3دادههای موردنياز
هرچند در این روش ،برخالف روشهای کمّی که پیشتر توضیح داده شد ،عملیات خاصی بر روی دادهها صورت نمیپذیرد.
اما دادهها بهعنوان یکی از ورودیهای اصلی قضاوت خبرگان اهمیت زیادی دارند .دادهها میبایست دقیق و کافی بوده و
ساختار آنها بهگونهای باشد که خبرگان بدون نیاز به انجام عملیات پردازش بتوانند آن را تفسیر و تحلیل کنند.
 -3-5-4دامنه کاربرد و محدوديتها
روشهای استفاده از نظرات خبرگان روشهای منعطف و اثربخشی هستند که هم برای ارزیابیهای پس از پیادهسازی و
هم برای ارزیابیهای پیش از پیادهسازی مورد استفاده قرار میگیرند.
به نسبت سایر روشها ،این روش کمهزینه است .هرچند برگزاری پنل در مقایسه با ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی
هزینههای پشتیبانی بیشتری را میطلبد .در موضوعاتی که به حوزههای خاص و محدودی از علم و تخصص مربوط میشوند
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بهتر است از روش ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی استفاده گردد و در حوزههای کالنتر از پنل .استفاده از ارزیابی توسط
اعضای جامعه علمی برای ارزیابی و انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه و حمایت از آنها بسیار معمول است.
استفاده از پنل خبرگان برای ارزیابی سیاست در موضوعات مناقشه برآیند که نیاز به اجماع و توافق گروههای متعدد دارد،
توصیه میشود.

 -3-6مطالعه ميداني و مطالعه موردی
در مطالعه میدانی 1بهجای مطالعه موضوع تحت شرایط کنترلشده ،به مشاهده مستقیم در شرایط واقعی پرداخته میشود.
مطالعه میدانی نیازمند استفاده از طیف وسیعی از روشها و تکنیکهای مختلف است.
مطالعه موردی 2یکی از روشهای مطالعه میدانی است که در ارزیابی سیاست مورد استفاده قرار میگیرد .در مطالعه موردی،
ارزیاب به تعامل اجتماعی مستقیم با موضوع ارزیابی میپردازد .ارزیابی با این روش مستلزم استفاده از روشها و دادههای کمی
و کیفی از قبیل پیمایش ،تحلیل محتوا ،تحلیل آماری دادههای ثانویه و نهایتا مشاهده مستقیم است .ارزیابی نهایی نوعی از
استنتاج تفسیری است که بر اساس این منابع اطالعاتی و روشهای تحلیلی متعدد استخراج میشود.
مطالعه میدانی و مطالعه موردی از روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی میباشند که در سالهای اخیر مورد توجه
بسیاری از محققان قرار گرفته است.
برای ارزیابی سیاست بهروش مطالعه میدانی با مطالعه موردی ،الزم است ارزیابی با بررسی و مشاهده دقیق شامل گفتگو و
مصاحبه با ذینفعان مختلف سیاست ،بررسی اسناد و مدارک ،تحلیل دادههای کمّی از پیامدها و اثرات سیاستها و سایر روشها
به مطالعه سیاست و نتایج آن بپردازد.

1- Field Study
2- Case Study
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 4فصل چهارم :جمعبندی و ارائه روش پیشنهادی برای ارزیابی

مقدمه
همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،ارزیابی سیاستها و اهداف بیش از آنکه از ماهیتی نظری برخوردار باشد ،متعلق به
حوزه اجرا و عملیاتی است .اجرایی بودن این حوزه ،ضرورت نوآوری در روش پیشنهادی برای بخش پایش و ارزیابی اسناد ملی
فناوری را کمرنگ مینماید .بنابراین ،آنچه در این قسمت الزم است تا بهعنوان روش پیشنهادی بر آن تاکید گردد ،ارائه یک
جمعبندی از روشها و قالبهای موجود ارزیابی و واگذاری تصمیم برای انتخاب روش مناسب به سیاستگذار و اجراکنندگان
سند است.
تاکنون با مرور ادبیات صورت پذیرفته ،تعریف ،جایگاه ،قالبهای عمومی و گامهای ارزیابی و تحلیل تاثیرات مورد بررسی
قرار گرفت .بر اساس این بررسی ،پایش و ارزیابی سیاستها و اهداف عبارت است از مطالعه تأثیر مجموعه هدایتشدهای از
راهبردها ،سیاستها ،اقدامات و برنامهها بر وضعیت اهداف کالن و خرد و تعیین چرایی موفق بودن یا ناکام بودن دستیابی به
این اهداف .بر اساس این تعریف ،یکی از مهمترین نکاتی که باید در ارزیابی سیاستها مورد توجه قرار بگیرد همراستایی این
ارزیابی با جهتگیریهای باالدستی است.
چارچوب کلی گامهایی که باید در مؤلفه برنامه ارزیابی و بهروزرسانی اسناد ملی توسعه فناوریهای راهبردی طی شود
شامل  3مرحله اساسی است که در ادامه تشریح میگردد:

 -4-1تدوين شاخصهای ارزيابي کارايي و اثربخشي
در این گام ،میبایست انواع شاخصهای اندازهگیریکننده اهداف خرد و کالن هر یک از فناوریها احصاء شوند .در این
گام ،میبایست شاخصهای مربوط به راستیآزمایی ارکان جهتساز همانند اهداف کالن و هم شاخصهای مرتبط با برنامه
اقدامات و سیاستها مانند اهداف خرد را احصاء و بررسی نمود .نکته مهم و قابل تأمل این است که این شاخصها میبایست
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هم خروجیها و هم پیامدها را ارزیابی کنند .به عبارت دیگر هم شاخصهای مرتبط با اثربخشی میبایست تدوین و ارزیابی
گردند و هم شاخصهای مرتبط با کارایی.

 -4-2تدوين مكانيزم ارزيابي
روشهای مختلفی در مرور ادبیات برای ارزیابی و تحلیل تاثیرات نام برده شد که هرکدام آنها ویژگیها و نقاط قوت و
ضعف مربوط به خود را داشتند .سیاستگذار یا ارزیابیکننده یک سند ملی توسعه فناوری الزم است تا با توجه به شرایط خاص
مرتبط با موضوع خود ،از روش (های) متناسب ارزیابی (پیمایش نوآوری ،مدلهای اقتصادسنجی (کالن ،خرد ،بهرهوری)،
ارزیابی توسط خبرگان ،مطالعات موردی و تحلیل شبکه) بهره گیرد.
بهمنظور فراهمآوری بستر تصمیمسازی برای سیاستگذاران ،میتوان جدولی مقایسهای از روشهای مختلف ارزیابی ارائه
نمود .جدول زیر با ارائه خالصهای از ویژگیهای هر روش از ابعاد مبنای روش ،نقاط ضعف و قوت ،جنس دادههای موردنیاز و
شرایط استفاده ،سیاستگذاران را در انتخاب متناسبترین روش با موضوع سند راهبردی کمک میکند.
جدول  :1-4ويژگيهای روشهای ارزيابي
روش

مبنای نظری

پیمایش نوآوری جمررررعآوری و تحلیررررل
گسترهی وسیعی از دادهها
مبتنی بر نظرات خبرگان
اقتصادسنجی-
کالن

معررادالت سرراختاری بررر
اسرراس مبررانی اقتصرراد و
برای توضیح روابرط علری
معلولی میان اجزا

اقتصادسنجی-
خرد

بررسی عملکرد و وضعیت
واحرردهای اقتصررادی بررر
مبنای معادالت ساختاری

نوع

شرايط استفاده

قوت
ضعف
دادهها
وجررود خطررر جانبدارانرره بررودن برخررورداری از نظرررات افررراد کمری -ارزیابی سیاستهای کالن که
اثرگذاری بر شاخصهای ملری
نظرات افرراد متخصرص  -عردم متخصص و در محوریت قرار کیفی
نوآوری دارند
درنظرگیری فاصله زمرانی ترأثیر دادن موضوع نوآوری
سیاستها در ارزیابی
ارزیررابی تررأثیر سیاسررتهررای
دشررواری در جمررعآوری حجررم دقت باال و ارائه تحلیرلهرا و کمی
کررالن بررر فاکتورهررای رفرراه
زیررادی از اطالعررات اقتصررادی -تنررایجی مبتنرری بررر منطررق
اقتصادی کشور
اجتماعی معتبر و دقیرق در یرک ریاضی
بررازه زمررانی مشررخص-زمرران و
هزینه باال
ارزیابی ترأثیر سیاسرتهرا برر
عدم توانرایی در درنظرگیرری در دقت باال و ارائه تحلیرلهرا و کمی
مجموعه بنگاه ها و یا سرازمان
تأثیرات غیرمسرتقیم سیاسرتهرا نتررایجی مبتنرری بررر منطررق
(سطح خرد)
ماننررد اثرررات سرررریز دانررش  -ریاضی
وابستگی شدید آن هرا بره حجرم
انبرروهی از دادههررا در یررک بررازه
زمانی طوالنی –
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روش
اقتصادسنجی-
بهرهوری

گروه کنترل

تحلیل هزینه-
فایده

ارزیابی توسط
خبرگان

مطالعات
موردی

بهینهگزینی

نوع

قوت
ضعف
مبنای نظری
دادهها
بررسررررری بهررررررهوری دشرررواری در حررروزه سرررنجش دقت باال و ارائه تحلیرلهرا و کمی
واحرردهای اقتصررادی بررر خروجی (ارزش افرزوده)  -تعردد تنررایجی مبتنرری بررر منطررق
ریاضی
مبنرررررای روشهرررررای عوامل مؤثر بر بهرهوری
اقتصادسنجی
جمررعآوری اطالعررات بررر
مبنای نظررات خبرگران و
تحلیررل آنهررا بررر اسرراس
روشهای آماری
بررسرری اثرررات مثبررت و
منفی اجتماعی-اقتصرادی
ناشی از اعمال سیاستهرا
بررا اسررتفاده از روشهررای
کمیسازی
جمرررعبنررردی نظررررات
متخصصین

تفکیررک اثرررات سیاسررتی از کمی
سررایر عوامررل تأثیرگررذار بررر
شاخصهای رشد بنگاهها
دشواری در محاسبه هزینرههرا و
فایدههرا در زمرانی آینرده (عردم
قطعیت باال)

کمهزینه بودن

شرايط استفاده
بررسرری تررأثیر سیاسررتهررا در
سطح خرد

ارزیررابی کررارایی و اثربخشرری
سیاستها در سطح خرد

همررهجانبرره بررودن :پوشررش کمرری -ارزیرررابی تعرررداد محررردودی
پروژه های برزرگ و نره تعرداد
کامل هزینهها و فایردههرای کیفی
زیادی پروژه کوچک
مشهود و نامحسوس ،در افق
زمررانی حررال و آینررده ،و در
گروههای هدف و غیر هدف
شررررایطی کررره اطالعرررات و
دقت کمتر در مقایسه با سایر کیفی
دادههای کافی بررای تحلیرل-
روشها
های کمی وجرود نردارد – در
شرررایط و سیاسررتهررایی کرره
اختالفنظر بر سر آنهرا زیراد
است
کمرری -در شرررایطی کرره ارزیرراب برره
پرهزینه بودن و زمان
تعامررل اجتمرراعی مسررتقیم بررا
کیفی
موضوع ارزیابی

پیمررایش ،تحلیررل محترروا ،برخورداری از طیف گستردهای از
تحلیل آمراری و مشراهده ورودیهررای داده مشررتمل بررر
مستقیم شررایط واقعری و مشاهده مستقیم
نتیجهگیری بر اساس آن
یررررادگیری از مقایسرررره بهرررهگیررری از تجررارب موفررق و نادیده گرفتن تمام جنبههرای کیفی
عملکرررد یررک واحررد بررا ناموفق سایر کشورها (یا واحدها) اثررررات سیاسرررت – خطرررر
نمونههای موفق و ناموفق در طراحی سیاستها
ناهمخوانی مکرانی زمرانی از
مطالعات تطبیقی

یررررادگیریهررررای حاصررررله
مرریبایسررت بررهعنرروان یررک
ورودی در طراحی و یا ارزیابی
سیاست مدنظر سیاستگرذاران
مورد استفاده قرار گیرد

بر مبنای این جدول ،سیاستگذار میتواند نیازهای مسئله خود را با ویژگیهای بیانشده برای هر روش تطبیق داده و
مکانیزم و یا روش مناسب ارزیابی را برگزیند .با توجه به اینکه روش ارزیابی توسط خبرگان نسبت به سایر روشها دقیقتر و
کمهزینهتر میباشد ،در این سند از این روش برای ارزیابی اهداف کالن و خرد با توجه به شاخصهای تعیینشده استفاده
میشود.
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 -4-3تدوين ساختار نظارت و بهروزرساني
پس از تدوین شاخصهای ارزیابی و تدوین مکانیزم ارزیابی ،میبایست ساختار نظارت و بهروزرسانی سند تعیین گردد .عموما
هر سند ملی توسعه فناوری میبایست هر چند سال یکبار ،مورد بازنگری قرار گرفته و بررسی مجدد شود .این موضوع به دلیل
این است که هم خود فناوری در حال تغییر و تحول است ،هم شرایط محیطی آن فناوری اعم از محیط اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی آن فناوری در حال تغییر است و هم توانمندی شرکتها و بنگاههای داخلی تغییر نموده و متناسب با این
تغییرات هم ارکان جهتساز ،هم برنامه اقدامات و سیاستها و برنامه عملیاتی میبایست بازنگری ،اصالح و تکمیل گردد.
با توجه به موارد فوق ،میبایست ساختاری متشکل از تمامی ذینفعان در زمینه پایایی شبکه برق ایران ،اعم از سازمانها و
ارگان های دولتی ،دانشگاهیان و پژوهشگران و متخصصین ،و همچنین صاحبان صنایع و بنگاههای خصوصی تاثیرگذار وظیفه
ارزیابی و بهروزرسانی را بر عهده داشته باشد .این ارزیابی و بهروزرسانی هم میتواند موردی و مقطعی بنا به ضرورت بوده و
اهداف تعیینشده برای هریک از فناوریها را بازنگری کند و هم میتواند بهطور منظم هر  3یا  5سال یکبار به منظور
بازنگری و اصالح این اهداف رخ دهد .با توجه به اینکه اهداف تعیینشده در نقشهراه هر یک از فناوریها از نظر زمانی با
یکدیگر تفاوت دارند ،در نتیجه در این سند ارزیابی به صورت موردی برای هریک از این فناوری ها انجام خواهد شد ].[7
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 5فصل پنجم :فرایند ارزیابی نقشهراه توسعه پایایی در شبكه برق ایران
مقدمه
مکانیزمی که در این سند برای ارزیابی تحقق اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مدیریتی در نظر گرفته شده است
شامل مراحل اصلی زیر میباشد:
 تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی
 شناسایی منابع اطالعاتی برای اندازهگیری شاخصها
 جمعآوری اطالعات و مقایسه با معیارهای کمی تعیینشده
 تفسیر نتایج و ارائه پیشنهاد
مرحله اول از مکانیزم ارزیابی سند که شامل تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی میباشد قبل از اجراییشدن سند
صورت میپذیرد .در این مرحله برای اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مدیریتی هر یک از فناوریها تعدادی شاخص
تعریف شده است .پس از آغاز اجراییشدن سند و تشکیل ستاد راهبری سند ،منابع اطالعاتی کره میتوان میزان شاخصها را با
کمک آنها تعیین کرد ،شناسایی شده و طی دورههای زمانی مشخص مقادیر شاخصها اندازهگیری شده و نتایج حاصل از آن
مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگریهای الزم صورت میپذیرد .در ادامه شاخصهای موردنیاز جهت توسعه
پایایی در شبکه برق ایران و نحوه دستیابی بره آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

 -5-1تدوين شاخصهای عملكردی و اثربخشي
شاخص ،استانداردی است که دستیابی به آن نشاندهنده نیل به مقصد میباشد .جزئیات شاخصها ،تعیرینکننرده طرز
اندازهگیری دامنه دستیابی به اهداف عینی در زمانهای مختلف میباشد .اندازهگیریها میتوانند کمی ،کیفری و یا رفتاری
باشند .شاخص ها همان ابزار نظارت بر پیشرفت سطوح راهبردی هستند که ناظر بر طبق آنها میزان تحقق آن سطح را
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اندازهگیری مینماید .از همینرو شاخصها میباید ابعاد مختلف سطوح راهبردی را مورد توجه قرار دهند به شکلی که پیشرفت
امور بر اساس شاخصها تضمینکننده تحقق کامل اقدامات گردد.
با توجه به موارد مطرحشده ،در این بخش شاخصها در سطوح اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مدیریتی طراحی
شدهاند .در ادامه شاخصهای تعیینشده برای بررسی تحقق اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مدیریتی برای هر یک از
فناوریها در جداول زیر آورده شدهاند.
جدول  :1-5شاخصهای ارزيابي اهداف کالن توسعه پايايي در شبكه برق ايران
حوزه اهداف

شاخص

تفکر "پایایی محور" در سیاستگذاریها و
تصمیمگیریها
نظام سیاستگذاری و مدیریت پایایی قدرتمند،
مستقل و دانشمحور
تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و دانش
موردنیاز جهت انجام مطالعات پایایی

ارائه دستورالعملها و استانداردها و همچنین برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران صنعت
برق و تقویت شورای پایایی و مرکز توسعه پایایی شبکه برق ایران

تهیه نرمافزار مطالعات پایایی و همچنین نرمافزارهای قابلیت اطمینانمحور متناسب با شبکه
برق ایران

نیروی انسانی کارآمد

ارائه دورههای عمومی و تخصصی پایایی برای کارشناسان صنعت برق

تعیین ساختار الگوی عملکردی پایایی

جدول  :2-5شاخصهای ارزيابي پروژههای توسعه پايايي در شبكه برق ايران
نام طرح

طراحی الگوی کارکردی پایایی در شبکه برق
ایران ،با تمرکز بر کارکردهای مرتبط به
اطالعات و مطالعات پایایی و ایجاد
ظرفیتهای الزم برای استقرار آن
بررسی سیستمهای اطالعاتی و طراحی
سیستم یکپارچه و جامع مدیریت اطالعات
حوادث تجهیزات ،خاموشیها و برنامههای
تعمیر ،نگهداری و بهرهبرداری با در نظر گرفتن
سیستمهای اطالعاتی موجود
تدوین استانداردها ،دستورالعملها و ابزارهای
محاسباتی و استقرار سیستم یکپارچه انجام
مطالعات قابلیت اطمینان شبکه در سطوح
تولید ،انتقال و توزیع
تدوین ابزارهای محاسباتی و دستورالعملهای
الزم در سطوح تولید ،انتقال و توزیع برای

افق اجرای
طرح (ماه)

شاخص

18

 ایجاد چارچوب و ساختار مطالعاتی قابلیت اطمینان برای صنعت برق ایران تبیین وظایف نهادهای فعال در این حوزه جهت بهبود روند موجود ارائه نحوه تدوین ،تفسیر و گزارشدهی نهادهای فعال در زمینه پایایی در صنعتبرق ایران

48

 پایگاه داده سراسری پایایی ایجاد زیرساختهای موردنیاز برای جمعآوری اطالعات آمار خرابی و تجیهزات نرمافزارهای جمعآوری ،نگهداری ،کنترل اطالعات ،سیستمهای ثبت حوادث -هماهنگی مستندهای مرتبط با پایایی شرکتهای برق

60

 تدوین دستورالعملها و استانداردهای در زمینه انجام مطالعات پایایی برای شبکههایتولید ،انتقال و توزیع
 -تدوین روش و ابزارهای انجام مطالعات پایایی برای شبکههای تولید ،انتقال و توزیع

48

 تدوین دستورالعملها و ابزارهای الزم مطالعات قابلیت اطمینان محور برنامهریزیتوسعه شبکه تولید ،انتقال و توزیع
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نام طرح

افق اجرای
طرح (ماه)

انجام مطالعات قابلیت اطمینان محور در
زمینههای توسعهی شبکه ،برنامهریزی
تعمیرات و نگهداری و بهرهبرداری

 تدوین دستورالعملها و ابزارهای الزم مطالعات قابلیت اطمینان محور برنامهریزیتعمیرات شبکه تولید ،انتقال و توزیع
 تدوین دستورالعملها و ابزارهای الزم مطالعات قابلیت اطمینان محور برنامهریزیبهرهبرداری شبکه تولید ،انتقال و توزیع

تدوین مشخصات واحد مطالعات قابلیت
اطمینان در هر یک از مؤسسات برق و تدوین
دستورالعملها و موارد مربوطه

12

بررسی و ارزیابی چالشهای قابلیت اطمینانی
منابع انرژیهای تجدیدپذیر

12

بررسی و ارزیابی چالشهای قابلیت اطمینانی
مولفههای هوشمند در شبکههای قدرت

18

بررسی و ارزیابی چالشهای کفایت
سیستمهای سوخترسانی بر قابلیت اطمینان
شبکه برق ایران
بررسی و ارزیابی چالش تغییرات شرایط اقلیمی
بر قابلیتاطمینان شبکه برق ایران
بررسی و ارزیابی چالشهای فرایند
تجدیدساختار و شکلگیری بازارهای برق بر
قابلیت اطمینان شبکه برق ایران

 تهیه مشخصات واحد قابلیت اطمینان تهیه نظامنامه صالحیت حرفهای گزارش امکانسنجی توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر در کشور مدلسازی قابلیت اطمینانی هر یک از منابع شناساییشده با توجه به عدمقطعیتهای آن
 ارائه راهکارهایی به منظور مرتفع نمودن چالشهای احتمالی در بخشهای تولید،انتقال و توزیع
 ارائه روشهای به منظور بررسی اثرات توسعه این ادوات و تکنولوژیها بر قابلیتاطمینان
 -بسترسازی مناسب مرتبط با پایایی جهت توسعه مولفههای شبکه هوشمند

12

 رویه هماهنگی سیستمهای سوخترسانی بهویژه شبکه گاز و شبکههای قدرت -بررسی آسیبپذیریهای شبکه گازرسانی و تاثیر آن بر قابلیت اطمینان شبکه برق

24

 -ارائه راهکار در برابر چالشهای قابلیت اطمینانی تغییرات شرایط اقلیمی

24

بررسی چالش سیاستهای حفاظت از محیط
زیست بر پایایی شبکه برق ایران

12

توسعه پتانسیلهای سمت مصرف جهت بهبود
پایایی شبکه

18

امکانسنجی توسعه سیستمهای ناحیه گسترده
پایش ،حفاظت و کنترل در شبکه برق ایران
بررسی آسیبپذیری شبکه برق ایران در برابر
سوانح طبیعی

شاخص

12
12

 راهکارهای مقابله با چالشهای احتمالی توسعه بازار برق بر قابلیت اطمینان شبکه سرعتبخشی بر فرایند توسعه فضای رقابتی و ایجاد زیرساختها ارائه راهحلهای مبتنی بر بازار جهت بهبود و مدیریت قابلیت اطمینان شبکه هماهنگی و همگام نمودن سیاستهای حمایت از محیط زیست و فعالیتهای الزمجهت ارتقاء سطح پایایی کشور
 ارائه راهکارهای الزم برای چالشهای ایجاد شده بر قابلیت اطمینان سیستم در اثرتوسعه سیاستهای زیست محیطی
 استفاده از پتانسیلهای موجود در استانها خصوصاً بخش صنعت کشور برایمدیریت بار
 تدوین و بکارگیری استانداردهای اصالح الگوی مصرف خصوصاً در صنایع جهتبهبود قابلیت اطمینان سیستم
 توسعه همکاریهای دو جانبه صنعت برق و صنایع کشور هماهنگی اقدامات مدیریت مصرف بین شرکتهای تولید ،انتقال و توزیع افزایش رویتپذیری و دقت ارزیابیهای انجام شده از وضعیت فعلی شبکه تسهیل و سرعتبخشی توسعه سیستمهای WAMPAC ارائه راهکارهای جلوگیری از آسیبپذیری سیستمهای انتقال و توزیع در شبکه برقایران در برابر سوانح طبیعی
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افق اجرای

نام طرح

شاخص

طرح (ماه)

تخمین هزینههای خاموشی مشترکین

12

 افزایش دانش متخصصین حوزهی صنعت برق در این زمینه ایجاد معیار و مبانی پرداخت خسارت توسط عرضهکننده برق به مشترکان در صورتوقوع خاموشی
 فراهم آمدن امکان برنامهریزی کوتاه مدت (برنامهریزی در حوزه بهرهبرداری وامنیت شبکه) ،میان مدت (برنامهریزی تعمیرات پیشگیرانه و برنامهریزی تعمیرات
اصالحی) و بلند مدت (برنامهریزی توسعه شبکه و ارتقاء سطح تجهیزات به منظور
تامین بار)
 -بهبود راهکارهای مدیریت مصرف با توجه به ارتباط آن با هزینه عدم تامین برق

جدول  :3-5شاخصهای ارزيابي اقدامات توسعه پايايي در شبكه برق ايران
اقدامات

مدت اجرا
(ماه)

تعریف خوشه پروژههای ملی به عنوان عامل تحریک شبکههای نوآوری و
با هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهای کشور (اشخاص حقیقی،
شرکتهای دانش بنیان و )...

تشکیل مرکز توسعه
پایایی شبکه برق ایران

ایجاد فضا برای توسعه
تواناییهای بازیگران در
حوزه توسعه دانش
براساس نیازمندیهای
موجود

کمک به ایجاد و تقویت

به تفصیل در جدول ( )8-2بیان شده است

تدوین برنامه راهبردی مرکز

8

اخذ موافقت تأسیس مرکز از مراجع ذیربط
انجام اقدامات اجرایی الزم در خصوص
شروع به کار دبیرخانه مرکز
تامین محل استقرار دبیرخانه مرکز و تجهیز
آن (سخت افزاری و نرم افزاری)
تشکیل مرکز و تامین کادر اداری موردنیاز
حمایت مالی از پایان نامههای کارشناسی
ارشد مطالعاتی
حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی
ارشد کاربردی

6
3

تدوین  6گزارش با توجه به متدولوژی تدوین
برنامه راهبردی بنگاه

تاسیس و راهاندازی یک مرکز متولی توسعه پایایی
شبکه برق ایران

3

حمایت مالی از پایان نامه های دکتری
حمایت تشویقی از صنعتی شدن نتایج پایان
نامه ها در  3سال اول
حمایت تشویقی از صنعتی شدن نتایج پایان
نامه ها در  3سال دوم
حمایت تشویقی از صنعتی شدن نتایج پایان
نامه ها در  3سال اول
تاسیس دفتر ارتباط با تشکلهای علمی،

شاخص

12

حمایت مالی از  20پایان نامه با درنظرگرفتن
استانداردهای مورد قبول مرکز توسعه پایایی
حمایت مالی از  20پایان نامه با در نظر گرفتن
استانداردهای مورد قبول مرکز توسعه پایایی
حمایت مالی از  20پایان نامه با در نظر گرفتن
استانداردهای مورد قبول مرکز توسعه پایایی
حمایت مالی از  2پایان نامه با درنظرگرفتن
استانداردهای مورد قبول مرکز توسعه پایایی
حمایت مالی از  4پایان نامه با در نظر گرفتن
استانداردهای مورد قبول مرکز توسعه پایایی
حمایت مالی از  8پایان نامه با در نظر گرفتن
استانداردهای مورد قبول مرکز توسعه پایایی
راهاندازی یک انجمن صنفی در زمینه توسعه
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اقدامات
صنفی و غیردولتی حامی توسعه فناوری
جایگاه تشکلهای علمی،
حفاظت در شبکه برق
صنفی و غیردولتی حامی
توسعه پایایی
مطالعه و شناسایی زمینههای توسعه
تشکلهای علمی ،صنفی و غیردولتی حامی
توسعه پایایی در شبکه برق و راهکارهای
انگیزشی و حمایتی از آنها
ایجاد و توسعه شبکه اطالعرسانی به
تشکلهای فعال به منظور ارائه آخرین اخبار
و تحوالت و تصمیمات اخذ شده در حوزه
پایایی در شبکه برق
ارائه خدمات علمی به تشکلهای فعال و
زمینهسازی برای برقراری تبادل علمی و
فنی بین آنها و سایر تشکلهای داخل و
خارج کشور
ایجاد بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این حوزه و به
اشتراک گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این بانک اطالعاتی
استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز
مطالعه و بررسی انواع روشهای تامین مالی
مطالعات تطبیقی در زمینه مکانیزم تامین
مالی سایر کشورها در زمینه توسعه پایایی
ایجاد سازوکار مناسب به
شبکه برق ایران
منظور تامین منابع مالی
پایدار
تدوین مکانیزم تامین منابع مالی پایدار برای
توسعه پایایی شبکه برق ایران
هماهنگی و رایزنی با مراجع ذیربط
برگزاری دورههای آموزش عمومی پایایی برای کارشناسان و مدیران
صنعت برق

مدت اجرا

شاخص

(ماه)

پایایی

6

 2مطالعه

12

ایجاد یک بانک اطالعاتی مناسب با مشخصات
ذکر شده با توجه به استانداردهای مرکز

12

-

12

تاسیس یک بانک اطالعاتی با مشخصات ذکرشده

3

هر دو سال یک مطالعه به همراه  6گزارش
 1گزارش

4

 2گزارش

4

 1گزارش

3

ارائه دورههای آموزشی برای کلیه کارشناسان و
مدیران صنعت برق

24

 -5-2تدوين ساختار نظارت ،بهروزرساني و مكانيزم ارزيابي
همان طور که اشاره شد ،به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کاری اندیشیده شده و ساختار نظارتی برای آن تعیین
گردد .وزارت نیرو وظیفه سیاستگذاری کالن ،هماهنگی و نظارت کالن بر اجرای این سند را برعهده دارد .مرکز پایایی در شبکه
برق ایران بر نحوه اجرای این سند نظارت میکند و بازنگریهای الزم در سند و گزارش کالن مربوطه را در فواصل زمانی
مشخص ارائه خواهد نمود .این مرکز با ایجاد ساز و کارهای الزم و استفاده از نهادهای مختلف ،ضمن انجام تصمیمگیریهای
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الزم ،وظیفره نظرارت بر تحقق اهداف سند و ارزیابی پیشرفت کار را بر عهده دارد .از جمله وظایف اصلی این مرکز میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
 سیاستگذاری اجرایی ،راهبری ،هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی الزم برای توسعه پایایی در شبکه برق
کشور
 نظارت و پیگیری اجرای دقیق و کامل مفاد سند
 پایش شاخصهای عملکردی و اثربخشی

 -5-3مكانيزم عملكرد
با توجه به وظایف مطرحشده برای این مرکز ،میبایست مکانیزمی اندیشیده شود که به عنوان چارچوبی برای انجام
فعالیتهای ارزیابی در نظر گرفته شود .همانطور کره اشاره شد ،از جمله وظایف اصلی مرکز پایایی شبکه برق ایران ،نظارت و
پیگیری اجرای دقیق و کامل مفاد سند و پایش شاخصهای عملکردی و اثربخشی میباشد .لذا اعضای مرکز جهت انجام
وظایف درنظرگرفتهشده میبایست جلسات منظم ماهانه را برگزار کرده و در فاصله بین جلسات از طریق همکاری و اخذ آمار و
گزارشها از دستگاههای متولی حوزههای مرتبط ،شاخصهای تعیین شده را ارزیابی کرده و پس از نهاییسازی و تلفیق آنها،
گزارش آن را در دورههای زمانی  6ماهه به وزارت نیرو اعالم نماید.

اعضای مرکز موظفند طبق نتایج حاصل از ارزیابی شاخصها ،اقدامات الزم را جهت اطمینان از تحقق سند در افق  10ساله،
اتخاذ کنند .ستاد راهبری سند در صورت نیاز به اصالح ساختارها و ساز و کارهای نهادی ذیربط ،از طریق مراجع ذیصالح
گردش کار را انجام خواهد داد.

همچنین مرکز موظف است به رصد فناوریهای مرتبط و در حال توسعه در این حوزه بپردازد و گزارش آن را طی دورههای
زمانی  2ساله ارائه نماید .با توجه به روند تحوالت و نیز وضعیت پیشرفت سند ،الزم است سند طی دورههای  2ساله مورد
بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.

وضعیت پیشرفت بر اساس شاخصهای اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مدیریتی مشخص میشود .در صورتی که
پس از گذشت  3سال از آغاز اجرای سند ،میزان تحقق هر یک از شاخصهای درنظرگرفتهشده تا آن مقطع زمانی بهطور
میانگین کمتر از  30درصد باشد ،ستاد راهبری سند باید نسبت به توقف اجرا اقدام نماید و تصمیمات الزم را اتخاذ کند.
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درصورتیکه میزان تحقق شاخصها کمتر از  70درصد باشد ،بایستی سند از سوی ستاد راهبری مورد بازنگری و اصالح قرار
گیرد .همچنین در صورت تحقق بیش از  70درصد شاخصهای مذکور ،ستاد راهبری میتواند با بررسی گلوگاهها و موانع موجود
بر سر راه تحقق کامل هر یک ازاقدامات و برنامهها نسبت به رفع آنها و ادامه اجرای سند اقدام نماید.
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نتیجهگیری
به منظور تدوین رهنگاشت توسعه پایایی در شبکه برق ایران با توجه به اولویتهای موضوعات مختلف پایایی پروژههایی با
درنظرگرفتن هزینه و زمان انجام هر پروژه تعریف شد و شناسنامه هر یک از پروژهها بیان گردید .همچنین شناسنامه اقدامات
مدیریتی به همراه زمان و هزینه هر یک از اقدامات بیان گردید .در نهایت نقشهراه توسعه پایایی در شبکه برق ایران تهیه و
ارائه گردید.
آخرین مرحله از این پروژه به تدوین برنامه ارزیابی و بهروزرسانی این سند پرداخته است .در این گزارش مشخص شد که چه
افرادی در چه ساختاری و بر اساس چه شاخصها و معیارهایی باید به ارزیابی پیشرفت اجررای سند در طول بازه زمانی
تعریفشده بپردازند .برای این کار ابتدا شاخصهایی در سطح اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مدیریتی تعریف شد.
سپس ساختار نظارت ،بهروزرسانی و ارزیابی سند مشخص شد.

در نهایت تعیین گردید که مرکز ملی توسعه پایایی شبکه برق ایران در بازههای زمانی ششماهه بره پیگیری و ارزیابی
اجرای سند بر اساس شاخصهای تعریفشده بپردازد و گرزارش آن را بره وزارت نیرو ارائره کنرد .همچنین مقرر شد این مرکز
با توجه به وضعیت پیشرفت سند نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.
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