ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي و ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﻨﺎوريﻫﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪي ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﮔﻴﻠﻮاﻧﮋاد
ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻂ و ﭘﺴﺖ

اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻛﻤﻴﺘﻪ راﻫﺒﺮي ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻨﺪ:
دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻘﻲﻓﺎم
دﻛﺘﺮ ﭘﺮوﻳﺰ رﻣﻀﺎنﭘﻮر

راﻫﺒﺮ :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎوري

دﻛﺘﺮ ﺟﻮاد ﻋﻠﻤﺎﻳﻲ

ﻧﺎﺷﺮ :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻴﺮو

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﻴﺪه ﻗﺪﻳﺮي
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻬﺬبﺗﺮاﺑﻲ

ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ

ﻣﻬﻨﺪس اﻛﺒﺮ ﻳﺎورﻃﻠﺐ

ﺳﻔﺎرشدﻫﻨﺪه :وزارت ﻧﻴﺮو

1394

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
پيشگفتــــــار

گزارش حاضر تحت عنوان "تدوين مباني سند توسعه فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرراا" در ارتبها اها مرح هه او
پروژه "تدوين سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهررها" تریهه و تهدوين
شده است.
اين گزارش از چرار اخش تشكیل شده است .در اخش او اه تعريف كالنشرر و اررسي ويژگيااي تاثیرگذار كالنشهرراا
در طراحي و توسعه شبكه توزيع آنان پرداخته ميشود .اخش دوم اه مبحث توجیهپذيري موضهو اله ي پهروژه يعنهي توسهعه
فناوريااي مرتبط اا طراحي شبكه توزيع كالنشرراا ميپردازد .اين مبحهث از شهش رويكهرد سیاسهيت ادت،هاديت اجت هاعيت
تكنولوژيكيت زيست محیطي و دانوني مورد توجه درار گرفته و توجیه موجود از ار منظر تشريح گرديده اسهت .در اخهش سهوم
گزارش نیز اه مباني سند در دست تدوين پرداخته شده و اا مشخص كردن محدوه موضو و ااعاد مطالعاتت اه مشخ،ههاهاي
فناوريااي موجود و طبقهاندي ك ي آناا پرداخته شده است .اخش چرارم نیز اه ج عاندي مطالب ارائه شده ميپردازد .ايهن
گزارش توسط آداي مرندس احسان آزاد فارسانيت خانم مرندس تارا خیامیم و اه مديريت پروژه آداي دكتهر متتبهي گی هوانژاد
تریه و تدوين گرديده است.
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 -1طراحي شبكه توزيع
هدف اصلي طراحي و توسعهي شبكههاي توزيع پاسخ به رشد مصرف برق با حداكثر كارايي اقتصادي به نحوي استت كته
محدوديتهاي حاكم بر سيستم نقض نگردد .در طراحي شبكههاي توزيع بيشتر تمركز روي اقداماتي چون مكانيابي بهينتهي
پستهاي توزيع و فوق توزيع ،مسيريابي بهينهي فيدرها ،تعيين سطح مقطتع هتادي ،انتختا تجهيتزات متناستب بتا شترايط
كالنشهرها و  ...ميباشد.
مرحله طراحي شبكههاي توزيع گام نخست پروژههاي برقرساني به مناطق شتهري و روستتايي را تشتكيل متيدهتد ،لتذا
ميتوان گفت كه بين قابليتهاي شبكههاي توزيع برق پس از احداث در مرحله بهرهبرداري و كيفيت طراحي مهندستي رابطته
همبستگي معني داري وجود دارد .به بياني ديگر ميزان بهرهوري شبكه توزيع نيروي برق به مقدار قابلتوجهي به رعايت كيفيت
اصول مهندسي در طراحي آن سيستم بستگي دارد.
فرآيند طراحي شبكه توزيع در حقيقت يك مسئله بهينهسازي چند متغيره است كه هدف از آن پيدا كردن يك طتر بهينته
براي تغذيه مجموعهاي از بارها ميباشد .اين طر بهينه همان طرحي است كه داراي حتداقل هزينته نصتب تجهيتزات و نيتز
حداقل هزينه ناشي از تلفات انرژي در طول بهرهبرداري از شبكه و  ...بوده ،ضمن آنكه هيچ يك از قيود فني شبكه (مانند افت
ولتاژ مجاز فيدرها ،ظرفيت خطوط و ترانسفورماتورها و … ) نقض نميشود .از سوي ديگر الزمه اجتراي هتر طتر بهينته در
شبكه ،استفاده از تجهيزات متناسب با قيود و الزامات طر است.
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 -1-1كالنشهر
 -1-1-1تعريف كيفي كالنشهر
كالنشهر كه با عنوان مادرشهر يا متروپوليس 1هم شناخته ميشود عنواني است كه در مورد شتهرهاي بتزر و پرجمعيتت
بهكار ميرود .يك كالنشهر معموالً از يك شهر مركزي و تعدادي شهر اقماري تشكيل شدهاست .كالنشهرها معموالً از اهميت
سياسي ،اقتصادي ،بازرگاني و فرهنگي زيادي برخوردارند و از مراكز مهم اقتصادي و تجتاري هتر كشتور بتهحستا متيآينتد.
همچنين كالنشهرها ،داراي امكانات ورزشي ،فرهنگي ،آموزشي و گردشگري زيادي هستند و بههمين علت ،پذيراي مستافران
ديگر شهرها و كشورها هستند.
از منظري ديگر ،كالنشهر منطقهاي است كه در آن هر شهري بطور گستردهاي در فضاهاي اطراف خود پراكنده شده استت
و فراتر از هسته اوليه خود حركت ميكند .بطوري كه حومه شهرها با هم تالقي پيدا ميكنند و نميتوان مشخص كرد كه حومه
يا يك شهر اقماري ،جز كدام «مادر شهر» است .هر يك از «مادر شهرهاي» اين ناحيه بسيار عظيم هستند .جالب توجه استت
كه «كالنشهر» ذكر شده پيچيدهترين سيستم اقتصادي ،سياسي و اجتماعي را در خود جاي داده است .به قول جامعته شناستان
آلماني ،كالنشهرها مركز پيچيدهترين مسائل زندگي مدرن هستند كه شخصيت فردي را شديداً تحت فشار قرار ميدهتد و او را
از اين سو به آن سو ميكشاند.

 -2-1-1تعريف كمي كالنشهر
از ديد كمي ،يك كالنشهر با توجه به جمعيت شهرها مشخص ميگردد .ولي تعريف كمي واحتدي در بتين كشتورها بتراي
كالنشهر وجود ندارد .در ادامه ،تعريف كالنشهر با استفاده از جمعيت آنها در كشورهاي مختلف ارائه شده است:
در هند به شهرهاي با جمعيت باالي يك ميليون نفر كالنشهر گفته ميشود .با توجه به تعريف فوق در اين كشتور،
ده كالنشهر وجود دارد.

- metropolis

1
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در دانمارك به شهرهاي با جمعيت صدهزار نفر كه در آنها فاصله ملك ساكنين از يكديگر كمتر از  200متر باشتد،
كالنشهر گفته مي شود .با تعريف فوق ،در اين كشور  4كالنشهر وجود دارد.
 در كانادا ،به مجموعه چند شهر نزديك هم كه در اطراف يك شهر مركزي بعنوان هسته كالنشهر قرار گرفتتهانتد و
مجموع جمعيت آنها بالغ بر صدهزار نفر باشد ،كالنشهر گفته ميشود.
در آمريكا ،به منظور تسهيل در توسعه شهرها و اجراي پروژههاي زيرساختي ،به شهرهاي با جمعيتت بتاالي پانصتد
هزار نفر كالنشهر گفته ميشود.
در استراليا به شهرهاي با جمعيت بالغ بر صد هزار نفر ،كالنشهر گفته ميشود .با توجه به تعريف فوق در اين كشتور
حداقل  16كالنشهر وجود دارد كه بزر ترين آنها سيدني با جمعيت در حدود چهار ميليون و هفتصتد هتزار نفتر و
كوچكترين آنها داروين با جمعيتي در حدود صد و سه هزار نفر ميباشند.

 -3-1-1تاريخچه پيدايش كالنشهر
گاتمن سالها پيش اصطال «كالنشهر» را براي رجوع به تحولي جديد در شمال شرقي آمريكا بكار ميبرد .او معتقد است
كه شمال شرق آمريكا شاهد يك توسعه عجيب است؛ مجموعه به هم پيوستهاي از مادر شهرها ،حومهها و مناطق وابستته بته
آنها ،از جنو نيوهمشايز تا شمال ويرجينيا ،از ساحل آتالنتيكتا كوههاي آپاالچي گسترش مييابد .ايتن مجموعته متشتكل از
شهرهاي بزرگي مثل بوستن ،نيويورك ،واشنگتن ،فيالدلفيا و بالتيمور مي شود كه از طريق خطوط زميني ،آبي و هوايي به هتم
مربوطند .اين جديدترين شكل سكونت شهري است كه در قرن بيستم پديد ميآيد و تمايز شهر و روستا از بين ميرود.

 -4-1-1ديد كلي
موضوع قابل ذكر اين است كه تكنولوژي مدرن و تحوالت اجتماعي باعث گسترش زندگي شهري ميشود ،بطوري كته بتا
مكانيزه شدن كشاورزي و كاهش استفاده از نيروي كار انساني در توليد كشاورزي وضعيت جديدي فراهم ميآيد .يعني در جهان
صنعتي پديده روستا از بين رفته است و كارخانههاي كشاورزي جانشين شيوه توليد روستايي شدهاند كه آنها هم براي فعاليتت
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خود وابسته به تكنولوژي ،اطالعات و ابزاري هستند كه از «مادر شهر» ميآيد .بيشتر جامعهشناسان شهري بر اين اعتقادند كته
آينده زندگي بشر زندگي در منطقههاي شهري است.

 -2-1ويژگيهاي تاثيرگذار كالنشهرها در طراحي و توسعه شبكه توزيع آنها
 -1-2-1مكاني []1
رشد و توسعه سريع شهر كه منجر بهقرار گرفتن پستها و تأسيسات حاشيهاي قبلي در مناطق درونشهري ميگردد.
گستردگي شهر و تراكم بار در آن كه ضرورت احداث پستهاي فوق توزيع (و بعضاً انتقال) جديد در نزديكتي مراكتز
ثقل بار را در پي دارد.
مشكل يافتن زمين مناسب براي احداث پستها و معضل احداث كانال بتراي نصتب كابتلهتاي تغذيتهكننتده ايتن
پستها.
مشكالت ناشي از تداخل توسعه شبكه با زندگي شهري در كالنشهرها .مثتل مشتكالت حتادي كته تعتدد حفتاري
خيابانها و معابر جهت توسعه شبكه يا انجام تعميرات گريزناپذير در اين محدودهها پديد ميآورد.
مشكالت و محدوديتهاي ناشي از حريم خطوط و فيدرهاي توزيع.

 -2-2-1آلودگيهاي زيستمحيطي
ناپايداري توسعه شهري و صنعتي كالنشهرها در سنوات گذشته ميراثي ناخوشايند است كه در ابعاد و گستره وسيعي ،محيط
اقتصادي ،اجتماعي و ازجمله محيطزيست شهري را متأثر نموده كه ابعاد اين آثار درزمينه محيطزيست شهري به حدي است كه
حتي برنامههاي كالن نيز بهطور محسوسي از اين نابهنجاريها متأثر شده و ستعي شتده ضتمن برنامتهريتزي بتراي پايتداري
توسعههاي آتي ،نسبت به رفع غبار آلودگي بهويژه آلودگي هوا از چهره كالنشهرها بهعنوان يك اصل بنيادي پرداخته شود [.]2
در بين بخشهاي مختلف آلوده كننده هوا در كالنشهرها ،بخشهاي حمل ونقل و صنعت به ترتيب مهم تترين بختشهتاي
آلودهكننده هوا هستند ،كه هردو عامل فوق رابطهي مستقيمي با طراحي و شبكه توسعه شبكه توزيع كالنشهرها دارند.
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برنامهريزان شهري ،سوداگران زمين ،ارگانهاي دولتي ،خصوصي و  ...در توسعه غيرمنطقي شهر كه باعث آلودگي شتهري
ازجمله هوا ميشود ،نقش بسيار مؤثري دارند .آلودگي هواي كالنشهرها در وهله اول ناشي از عدم مديريت صحيح ،سيستم غلط
شهرسازي و رشد و توسعه ناهمگون و عدم پيشبيني زيرساختهاي الزم براي آن هست ،كه بهتبع آن ،مقدار زياد وسايط نقليه
موتوري و احتراق ناقص سوخت در اين وسايط و عدم مكان گزيني صحيح صنايع ،نيروگاهها و  ...را به دنبال دارد .البته موقعيت
شهر ،شرايط توپوگرافي و اقليمي حاكم بر شهر نيز در تشديد اين آلودگي تأثيرگذار است .در مورد رفع مشكل آلودگي ايجادشده
از طريق صنايع مسلم است كه با برنامهريزي صحيح بايستي محل صنايع جديد را حتيالمقدور دور از مناطق مستكوني تعيتين
كرده و محل استقرار آنها با توجه به موقعيت جغرافيايي و الگوي هواشناسي منطقه تعيين گردد .در متورد صتنايع موجتود نيتز
چنانچه نقش آنها در آلوده نمودن هواي محيط قابلتوجه بوده و خطر از جانب آنها اجتماعات اطراف را تهديد ميكند بايستي
انتقال آن ها به محلهاي تعيينشده در خارج از منطقه مسكوني و با دادن مهلت زماني مناسب به صاحبان صنايع بتا توجته بته
بنيه اقتصادي آنها و امكانات ديگر عملي گردد .مواد آلودهكنندهاي كه درنتيجه احتراق سوختهاي مختلتف بتهمنظتور تتأمين
انرژي براي حملونقل ،مصارف خانگي ،صنايع و غيره ايجاد ميگردد ،در حقيقت عامل اصلي آلودهكننتده هتوا بتهخصتو

در

كالنشهرها ميباشند .بنابراين يكي از راه هاي اصلي ايجاد تغيير در كيفيت هواي شهر تغيير منابع توليد انترژي خواهتد بتود .از
سويي ديگر طراحي شهري و كاربري صحيح اراضي براي بخشهاي مختلف همچون صنايع ،كارگاهها و  ....همتراه بتا تترويج
خودروهاي برقي و مديريت ترافيك سختگيرانه و جدي و سياستهاي حملونقل عمومي ،ايجاد تسهيالت الزم جهت نوسازي
منابع آالينده و استانداردسازي اين منابع ازلحاظ فني ميتواند در جهت كاهش و جلوگيري از توسعه آلودگي هوا در كالنشهرها
تأثيرگذار باشد.

 -3-2-1مديريت شهري
معضل تراكم انبوه ،كمبود زمين در كالنشهرها و كاهش نقدينگي شركت هاي توزيع ،اين شركت ها را به ستمت استتفاده از
انواع تجهيزات كمپكت در فضاي عمومي زيرزميني و روزميني شهرها و همچنين نصب پست انحصتاري در ملتك متقاضتيان
نموده است .عدم وجود تعامالت مناسب با شهرداري و قوانين مديريت شهري سبب ميشود تا تتالشهتاي شتركت توزيتع در
هردوي موارد فوق عقيم مانده و يا با كاستي مواجه گردد .جهت رفع مشكالت در زمينههاي فوقالذكر شتركت توزيتع بايستتي
قادر باشد در زمينههاي زير تعامالت مناسب با سيستم مديريت شهري برقرار نمايد [:]1

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
6
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،اسفند 1393

مديريت شهري نسبت به اين موضوع كه ايجاد تسهيالت براي شركتهاي خدمات شهري با توجه به اينكه موجتب
تسريع و بهبود ارائه خدمات به شهروندان ميگردد ،از وظايف انكارناپذير سيستم مديريت شهري است.

درخواست تعامل در صدور پروانه ساختمان متقاضيان مشمول احداث پست انحصاري پس از تعيتين محتل مناستب
احداث اين پست در ملك ايشان و صدور پايان كار پس از تأييد و مهر و امضاي شركت توزيع مبني بر صحت نصب
و برقدار شدن پست.
جلب همكاري شهرداري در واگذاري فضاهاي عمومي روزميني و زيرزميني عمومي شهري جهت احداث پستهتاي
توزيع و تدوين دستورالعمل و روشهاي موردنظر از اين منظر.

 -4-2-1ساير ويژگيهاي كالنشهرها
بر اساس مطالعات اسنادي انجامشده ،بهطوركلي و خالصه ميتوان ساير ويژگتيهتاي اساستي كالنشتهرها در ايتران را در
مقايسه با شهرهاي كوچك به شر زير بيان نمود:
تزاحم عناصر غيرشهري ،مانند كاربريهاي نظامي ،زندانها ،گاراژها ،كارخانهها و موارد مشابه آن
كمبود سرانه فضاها و ظرفيتها و تراكم باال ،به داليل باال بودن جمعيت زياد و تراكم جمعيتي و ساختماني
عدم توجه و نگهداري از عناصر شهري شاخص مانند ابنيه تاريخي و...
ضعف در زيرساختهاي منطقهاي شامل عدم تناسب در تقسيمات ،عدم توسعه و توزيع مناسب تشكلها
دفع نادرست فاضال شهري و غيرشهري مانند چاههاي جذبي ،جاري كردن به آ هاي سطحي
عدم تجانس فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي ساكنين مناطق
تداخل بافت روستايي با بافت شهري
وجود بافت حاشيهاي و اسكان غيررسمي
وجود ساختمان ها و مجتمع هاي نيمه كاره و رهاشده و تبديل آن به محل تجمع و زندگي حيوانتات و يتا معتتادين و
كارتنخوا ها
مهاجرپذيري شهر
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سوداگري در خريدوفروش زمين و تراكم و مسكن
ناپايداري درآمد شهرداري و درنتيجه تراكمپذيري غيراصولي
گسستگي كالبدي عناصر شهري
دفع نامناسب زبالههاي غيرشهري مانند زبالههاي بيمارستاني و نخالههاي ساختماني
جوابگو نبودن سيستم حملونقل عمومي شهر و بهتبع آن بروز ترافيك ،آلودگيهاي صوتي و هوا و...
عدم توجه به رودخانهها ،درهها و مسيلها و بروز مشكالتي مانند بحران آ گرفتگي و سيل
دستاندازي و ساختوساز در حريم شهر
نابساماني معابر پيادهرو
غلبه الگوهاي معماري نامناسب و غيربومي با هويت ايراني -اسالمي
ناهماهنگي با ساير سازمانها و ارگانهاي دولتي و به دنبال آن خدماترساني ضعيف به شهروندان
مشكالت ويژه زنان مانند زنان سرپرست خانوار ،بيسرپرست ،خياباني و...
نقش عبوري بزرگراهي و ريلي بعضي از مناطق به دليل ايجاد يك گذرگاه اصلي در يك منطقه
مهاجرت روزانه و جمعيت سيار شهر
ريزدانگي قطعات زمين
آلودگي صوتي و آلودگي هوا
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 -2توجيهپذيري توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
با توجه به وضعيت شبكه توزيع كشور در حال حاضر كه بخش عمدهاي از اتفاقات را بته ختود اختصتا

داده و همچنتين

بخش قابلتوجهي از اتالف انرژي الكتريكي در آن رخ ميدهد ،لزوم توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع و كاربرد
آنها ،شامل آموزش و انتقال دانش فني ،نوآوري ،رعايت نكات فني و استانداردها ،نظارت ،كنتترل و ارزيتابي در دستتگاه هتاي
توزيع براي افزايش سطح ايمني و كاهش حوادث شديداً احساس مي شود .در اين قسمت توجيه پذيري فناوري هتاي مترتبط بتا
طراحي شبكه توزيع در كالنشهرها مورد بررسي قرارگرفته است .بدين منظور ،بامطالعه و شناسايي محتيط پيرامتون فنتاوري و
عوامل و بخشهاي اثرگذار بر آن در صنعت برق ،ميزان نياز صنعت به فناوري موردنظر ،تحليل و بررسي ميگتردد .در بررستي
توجيهپذيري توسعه فناوري ،افق زماني بلندمدت موردنظر قرار ميگيرد .تحليل توجيهپذيري توسعه فناوري در ايتن بختش ،بتر
اساس بررسي ابعاد مختلف سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،تكنولوژيكي ،زيستمحيطي و قانوني صورت گرفته و ارائه شده است.

 -1-2توجيهپذيري سياسي و اجتماعي
يكي از مهمترين اهداف طراحي شبكه توزيع برق به حداقل رساندن اختالالت و قطع سرويسدهي است .اهتداف فتوق در
راستاي مقاصد كالن صنعت برق در افق  1404ميباشد كه در آن ايران را سرآمد كشورهاي منطقه در ارائه بترق پتاك ،پايتا و
مطمئن در نظر ميگيرد .از ديگر اهداف طراحي شبكه توزيع ميتوان به حداقل كردن تلفات انرژي در شبكه و كاهش مصتارف
غيرضروري شبكه اشاره كرد كه منجر به افزايش ظرفيت صادرات برق به كشورهاي همسايه بطور مطمئن و پايدار متيگتردد.
توسعه صادرات برق ايران به ساير كشورها با حفظ كيفيت و پايايي مناسب و قابل قبول ،متيتوانتد منجتر بته افتزايش قتدرت
اقتصادي و به تبع آن قدرت سياسي كشور شده و جايگاه آن را در عرصه بينالمللي و منطقهاي تقويت نمايد .از ديدگاهي ديگر،
وقوع اختالل و خاموشي در شبكه ممكن است باعث كاهش عمر تجهيزات شبكه گردد كه با توجه به تحتريمهتاي اعمتالي از
سوي كشورهاي صنعتي ،امر فوق ممكن است براي شبكه مشكلآفرين باشد .از ايتنرو توستعه فنتاوريهتاي طراحتي شتبكه
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مي تواند منجر به افزايش عمر مفيد و بهره برداري بهينه از امكانات و تجهيزات موجود و نياز كمتر به قطعات وارداتي و كتاهش
مسائل مربوط به آن در شبكه توزيع كالنشهرها گردد.
امروزه شناسايي نياز مصرفكنندهها نقش بسزايي در ارائه ي سرويس به مشتري ايفا مي كند .ديگر ايتن مفهتوم كته بتراي
رضايت مشتري تنها افزايش سطح سرويس كافي خواهد بود در حال منسوخ شدن است .مشتري كيفيت را تعريتف متيكنتد و
سازمانها چارهاي جز اين ندارند كه كيفيت را از دريچهي ديد مشتتري بنگرنتد .امتروزه ديگتر كيفيتت بته مفهتوم انطبتاق بتا
استانداردها نيست بلكه ميتوان آن را انطباق با خواست مشتري تعريف كرد .بنابراين بايد به دنبال راهكارهايي بتراي شناستايي
نيازها و خواستههاي مصرفكننده بود تا براساس آن كيفيت و مشخصههاي موجود دريك محصول را معين نمود .يكي از موارد
مهم در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها كيفيت و قابليت اطميناني است كه مصرفكننده دريافت ميكند .امروزه ارائهي كيفيت
و قابليت اطمينان دريافتي مصرفكننده براساس خواست او ،بيش از گذشته احساس ميگردد .مدلهايي كه در حال حاضر براي
طراحي شبكههاي توزيع ارائه ميشود عموماً بدون توجه به ديدگاه مشتري و بر پايه مدلهتاي تشتويقي بتراي شتركت توزيتع
مي باشد [ ]3كه در آنها شركت هاي توزيع براي نصب ادوات ،اقدام به بهينهسازي براي جايابي ادوات مختلف بر استاس قيتود
فني و مالي براي دستيابي به باالترين سطح سرويس به منظور جلب نظر تنظيمكننده متينماينتد .در متدل تشتويقي سترويس
متوسط تحويلي به مصرفكنندهها مالك تعيين ميزان تشويقي يا جريمه شركت توزيع به حسا ميآيد و ديدگاه مشتريان براي
دريافت سرويس مطلو خويش ناديده گرفته ميشود [ .]4با توجه به مطالب بيان شده توسعه فناوري هاي مترتبط بتا طراحتي
شبكههاي توزيع كالنشهرها كه در آنها فرآهم آوردن سرويس به مصرفكنندها با اعمال ديدگاه آنان براي چگونگي و ميتزان
سرويس دريافتي لحاظ شده باشد ،الزامي به نظر ميرسد.
از جهتي ديگر ،يكي از مهم ترين پي آمدهاي طراحي نامناسب و غير اصولي شبكه توزيع وقتوع خاموشتي در شتبكه استت.
وقوع خاموشي در شبكه برق كالنشهرها باعث ايجاد اختالل در فعاليت هاي مراكز و نهادهاي مختلف شبكه از جملته مراكتز و
ادارات دولتي مي شود .تعدد اين مراكز استراتژيك در كالنشهرها و ارتباط و وابستگي جمع كثيري از مردم با اين واحدها وقتوع
خاموشي در آنان را تبديل به دغدغه بزرگي ميكند .بديهي است كه استمرار خاموشيها منجتر بته بتروز نارضتايتي از ختدمات
واحدهاي فوق گردد .با ايجاد مراكز ديسپاچينگ متعتدد در كالنشتهرهتا متي تتوان قتدرت متانور شتبكه توزيتع را بتاال بترد و
خاموشي هاي شبكه را مديريت كرد .در ادامه اين سند مساله خاموشي و قابليت اطمينان را از ابعاد ديگري نيز مورد بررسي قرار
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خواهد داد .در پايان مسئله ديگري كه ميتواند موجب نارضايتي مردم شود نوسانات ولتاژ و ولتاژ باالي برق است .اين مشكالت
با طراحي و بهرهبرداري مناسب شبكه توزيع قابل پيشگيري ميباشد.

 -2-2توجيهپذيري اقتصادي
با توجه به اينكه شبكه هاي توزيع برق كالنشهرها با سرعت باال در حال گسترش هستند ،الزم است بته منظتور اقتصتادي
بودن طر هاي مذكور با در نظر گرفتن محدوديتهاي بهرهبرداري نسبت به توسعه كاربرد فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه،
با مالك قرار دادن استاندارد شبكههاي توزيع اقدام و از اعمال سليقههاي مختلف كارشناسان طراحي و بهرهبرداري كه منجر به
افزايش هزينه پروژهها ميگردد جلوگيري نمود.
بطوركلي ارائه فناوري هاي جديد براي طراحي شبكهي توزيع كالنشهرها از جنبه هاي اقتصادي مختلفي قابل توجيه استت.
برخي از مهمترين جنبههاي فوق عبارتند از:
بهينهسازي هزينههاي بهرهبرداري
بهينهسازي هزينههاي نصب و اجرا
كاهش هزينههاي خاموشي شبكه با بهبود پارامترهاي قابليت اطمينان
در ادامه توضيحات مربوط به هريك از موارد فوق آمده است:

بهينهسازي هزينههاي بهرهبرداري
امروزه با توجه به تغيير نگاه به صنعت برق و اينكه به برق به عنوان يك كاالي اقتصادي نگريسته ميشود اهميت كاهش
تلفات خود را بيشتر از گذشته نشان ميدهد .با توجه به اينكه ميزان كاهش تلفات در شبكههاي برق بسيار كم هزينهتر از
افزايش توليد مي باشد و از آنجا كه بخش عمده اين تلفات در صنعت برق مربوط به بخش توزيع است ،از اين رو مطالعات
و اقدامات در اين بخش بسيار موثر و با اهميت ميباشد .يكي از اهداف استراتژيك بخش انرژي الكتريكي كشور ،مصترف
انرژي به شكل بهينه و مناسب آن ميباشد زيرا ظرفيت توليد انرژي الكتريكي با توجه به هزينه سنگين سرمايهگتذاري در
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آن محدود بوده ،بنابراين افزايش ميزان بهرهوري از ظرفيت موجود ،در رشد و ارتقاي اقتصاد ملي و امكان بهره بترداري از
فرصت هاي اقتصادي ناشي از عدم سرمايهگذاري كالن در بخش توليد و عرضه انرژي مفيد خواهد بود كه ايتن امتر نيتز
مستلزم شناخت ارزش سرمايهگذاري و هزينههاي جاري مربوطه است .تلفات در حقيقت شاخصي جهت سنجش پيشرفت
علمي كشورهاي جهان است كه توسط سازمانهايي چون بانك جهاني مورد ارزيابي قرار ميگيترد .تلفتات كمتتر موجتب
قيمت تمام شده كمتر انرژي شده و در نتيجه تسريع رشد اقتصادي كشورها را از طريق كاهش قيمت تمام شده توليتد در
پي دارد و از طرفي موجب انعطافپذيري بيشتر شركتهاي توزيع جهت رقابت در بازارهاي رقابتي ميگردد.
براي نشان دادن اهميت طراحي شبكه از بعد اقتصادي ،در جدول ( )1-2نتايج حاصل از پنج سناريوي طراحي شبكه نشان
داده شده است [ .]5در جدول فوق طراحي شبكه با استفاده از يتك الگتوريتم بهينتهستازي و از طريتق اقتداماتي شتامل
خازنگذاري و تغيير هادي خطوط انجام ميشود .سناريوهاي بررسي شده در جدول ( )1-2عبارتند از:
سناريو  : 1حالت پايه شبكه .در اين حالت هيچ خازني در شبكه نصب نشده است و هيچ تغيير هادي صورت نگرفته
است.
سناريو  :2فقط جايابي خازن صورت ميگيرد.
سناريو  :3ابتدا جايابي خازن و سپس تغيير هادي خطوط انجام ميشود.
سناريو  :4ابتدا تغيير هادي و سپس جايابي خازن صورت ميگيرد.
سناريو  :5تغيير هادي و جايابي خازن بصورت همزمان انجام ميشود.

جدول ( :)1-2نتايج طراحي شبكه براي سناريوهاي مختلف
سناريو

1

2

3

4

5

هزينه كل ()$
سود ()$
هزينه خازن )($
هزينه هادي )($
تلفات انرژي )(kWh

557000
0
0
0
7170

427000
129000
8194
0
5347

330100
226900
8193
7467
4003

330400
226400
8189
6965
4014

307200
249800
7243
7745
3724
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با مقايسه نتايج سناريوهاي مختلف با حالت پايه (سناريو  )1ميتوان به نقش طراحي شبكه در كاهش هزينههتاي شتبكه
توزيع پي برد.
در بهينهسازي سيستمهاي توزيع بايد به اين امر توجه داشت كه اجراي پروژههاي طراحي شتبكه توزيتع باهتدف كتاهش
تلفات تا نقطهاي داراي توجيه است كه ارزش حال پروژههاي كاهش تلفات بيشتر از ارزش سرمايهگذاري توسعه و احداث
نشود ،ازاينرو ارائه طر هاي اصولي براي طراحي شبكه ضروري است .بعنوان نمونه پيشبيني متيشتود تتا ستال 1404
شركت توزيع نيروي برق تهران بزر طر هاي كاهش تلفات برق را با هدف صرفهجويي در مصرف برق ،اصال الگوي
مصرف ،كاهش پيك و حفظ پايداري شبكه و بهبود كيفيت توان اجرا خواهد كرد .در اين زمينته عمتدهتترين طتر هتاي
راهبردي در دست اجراي شركت توزيتع نيتروي بترق تهتران بتزر  ،تعتويض كنتورهتاي  5 ،3و  10آمپتري تتك فتاز
الكترومكانيكي با كنتورهاي ديجيتالي ،نصب ساعت فرمان نجومي باهدف بهبود شاخصهاي بهرهوري ،نصب  80مگتاوار
خازن جهت جبران سازي مصتارف تتوان راكتيتو مشتتركين ولتتاژ اوليته ،تعتويض  405000جعبته انشتعا  ،جتايگزيني
ترانسفورماتورهاي با تلفات كم بهجاي ترانسفورماتورهاي فرسوده موجود و اصتال انشتعابات ستيمي بته تعتداد 340000
انشعا باهدف افزايش قابليت اطمينان شبكه و كاهش انرژي توزيع نشده است .طر استتفاده از كابتل ختود نگهتدار بته
ميزان  3هزار كيلومتر با هدف كاهش سرقت شبكه سيم مسي ،جمعآوري انشتعابات غيرمجتاز ،افتزايش ستطح ايمنتي و
قابليت اطمينان از ديگر طر ها در اين زمينه است.

بهينهسازي هزينههاي نصب و اجرا
در طراحي شبكه توزيع برق جايابي تجهيزات شبكه مثل توليدات پراكنده و پستها امري اجتنا ناپذير است .در شبكههاي
توزيع امروزي بخصو

با روند رو به رشد خصوصيسازي و رقابتي شدن بازار برق ،هدف اوليه شركت هاي توزيتع پتايين

آوردن هزينه هاي مربوط به بهره برداري ،نگهداري و ساخت شبكه است .يكي از مؤثرترين روش ها بتراي پاستخگويي بته
موارد فوق استفاده از منابع توليد پراكنده است .در سال هاي اخير ،استفاده از واحدهاي توليد پراكنده در سيستمهاي قدرت
به طور روزافزوني زياد شده است .داليل متعددي براي اين امر ميتوان برشمرد ازجمله كاهش هزينته هتاي بهتره بترداري
مربوط به دوره پيك منحني بار ،بهبود پروفيل ولتاژ و ضريب بار ،تأخير و يا رفع نيتاز بته توستعه سيستتم ،بهبتود قابليتت
اطمينان و بازده شبكه ،محدوديت در ساخت خطوط انتقال و توزيع جديد ،نگرانيهاي زيست محيطي ،تجديد ساختار ،بازار
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برق و غيره [ .]6پيشرفتهاي اخير در ژنراتورهاي كوچتك و پربتازده ،الكترونيتك قتدرت و ادوات ذخيتره انترژي بتراي
پشتيباني در مواقع اضطراري نيز سرعت افزودن اين واحدهاي نيروگاهي كوچك را به شبكه هاي توزيع بيشتر كرده استت
[ .]7از طرفي چون سيستمهاي توزيع بهطورمعمول براي بهرهبرداري بهصورت شعاعي طراحي ميشوند ،اتصال اين منتابع
به سيستم توزيع مي تواند به ميزان زيادي روي جريان ،توان و شرايط ولتاژ در محل مصرف كنندهها و تجهيتزات سيستتم
تأثير بگذارد و اين اثرات ممكن است در راستاي بهبود يا بدتر شتدن عملكترد سيستتم باشتد كته بته شترايط سيستتم و
مشخصات منابع توليد پراكنده نصب شده بستگي دارد .بنابراين رسيدن به مزاياي باال در عمل بسيار مشكل تر از آن استت
كه اغلب تصور ميشود .براي رسيدن به اين مزايا در هر طرحي كه در ارتباط با طراحي شبكه ارائه ميشود بايد تجهيزات
شبكه همچون توليدات پراكنده داراي اندازه مناسب بوده و در مكانهاي مناسب نصب شوند كه اين امر در كالنشهرها بتا
چالشهايي ازجمله محدوديت فضا روبروست.
امروزه با گسترش شهرها و تقاضاي روزافزون انرژي الكتريكي از يكسو و افزايش قيمت زمتين دركالنشتهرها از ستوي
ديگر و نيز سرعت اجرا و سرعت تقاضا ،صنايع و متصديان را بر آن داشته تا نسبت به كوچكسازي و سرعت بخشيدن به
توليد محصوالتي كه اين نياز را برآورده نمايد .تابلو و پست كمپكت با داشتن مزاياي فني و اقتصادي فراوان بهراحتي و با
ضريب اطمينان باال توانايي حل مشكالت توزيع برق را دارا ميباشند .در ادامه براي مقايسه فني و اقتصتادي پستتهتاي
كمپكت با پستهاي ساختماني مرسوم ،نتايج اقتصادي حاصل از پيادهسازي يك پست كمپكت ارائه ميشود:
براي تأمين برق يك مجتمع مسكوني  /تجاري  100واحدي پست توزيع بترق بته ظرفيتت  630كيلوولتت آمپتر
پيشنهاد شده است.
مشخصات هريك از پستها عبارتاند از :
پست ساختماني زميني :به ابعاد  8×6مترمربع دوطبقه با تجهيزات فشار متوسط معمتولي و ترانستفورماتور روغنتي
كنسرواتوري به ظرفيت  630كيلوولت آمپر و تابلوي فشار ضعيف با كليد  1000آمپري و  6خروجي كليد فيوز.
پست كمپكت :به ابعاد  2.5×3.5مترمربع كيوسكي با تجهيزات فشتار متوستط كمپكتت و ترانستفورماتور روغنتي
كنسرواتوري به ظرفيت  630كيلوولت آمپر و تابلوي فشار ضعيف با كليد  1000آمپري و  6خروجي كليد فيوز.
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با توجه به خصوصيات فوقالذكر چند آيتم كه امكان مقايسه ريالي را فراهم ميسازند در جدول ( )2-2جمتعبنتدي شتده
است.
همانگونه كه مالحظه ميشود يك دستگاه پست كمپكت بيش از  821ميليون ريال بهصرفهتر بوده و اين بهغيراز زمانبر
بودن زمان احداث پست ساختماني و مسائل مرتبط با آن و مشكالت بهرهبرداري است كته بتا احتستا آن عتدد صترفه
اقتصادي طر ها بهمراتب بيشتر از اين رقم خواهد بود .البته بايد توجه داشت كه مبناي قيمتها در اين محاسبات تقريبي
بوده و جهت مقايسه درجشده و بر اساس هر پروژه قيمتها تغيير خواهند كرد.
جدول ( :)2-2مقايسه ريالي پست ساختماني با پست كمپكت []8
رديف

1
2
3
4
5
6
7

شاخص مقايسه
سطح زمين
اشغالشده
ساختمان پست
(زيربنا)
هزينه زمين
اشغالشده
هزينه احداث
ساختمان پست
هزينه تجهيز
پست
سرويس و
نگهداري ساالنه
جمعبندي

واحد شاخص

شاخص در
پست
ساختماني

شاخص در
پست
كمپكت

نتيجه
مقايسه

مترمربع

48

9

39

مترمربع

96

9

87

ميليون ريال

720

135

585

ميليون ريال

336

150

186

ميليون ريال

600

550

50

ميليون ريال

---

---

---

ميليون ريال

1656

835

821

مالحظات
كاهش سطح  37مترمربعي پست كمپكت
نسبت به پست ساختماني
كاهش  85مترمربعي زيربناي پست كمپكت
نسبت به پست ساختماني
هزينه خريد هر مترمربع زمين حداقل 15
ميليون ريال فرض شده است .
هزينه احداث هر مترمربع زيربنا حداقل 3/5
ميليون ريال فرض شده است .
به لحاظ فشرده شدن فضا و تابلوها هزينهها
قابل كاهش است .
در طول مدت  30سال تابلوهاي فشار
متوسط نيازي به سرويس ندارند .
-

يكي ديگر از بخش هاي مهم طر و توسعه شبكه هاي توزيع ،مسيريابي و تعيين ظرفيت فيدرهاي فشتار ضتعيف و فشتار
متوسط است .اين مرحله كه ميتواند پس از تعيين محل و ظرفيت پستهاي توزيع و يا همزمتان بتا آن انجتام پتذيرد از
مهمترين بخشهاي طراحي شبكههاي توزيع بشمار ميآيد .در شبكه توزيع ايران ،عموما طراحي شبكههاي فشار ضعيف و
فشار متوسط ،به صورت مقطعي و برحسب نياز با تكيه بر دانش و تجربيات طراحان شبكه و بر مبناي استانداردهاي طراحي
شبكه و بارگذاري تجهيزات صورت ميگيرد و معموال فرآيند بهينهسازي مدون و قابتلاطمينتاني بتر روي آنهتا صتورت
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نمي پذيرد كه منجر به عدم اقتصادي شدن برخي از طر ها ميشود .ازاينرو ارائته طتر هتايي كته قابليتت پيتادهستازي
نرمافزاري و استفاده در شبكههاي توزيع كالنشهرها در سطح وسيع را دارا باشند ضروري به نظر ميرسد.
كاهش هزينههاي خاموشي شبكه با بهبود پارامترهاي قابليت اطمينان
در شبكه توزيع و براي انجام برنامه ريزي از ديدگاه شركت توزيع خصوصي ،از دو مدل متداول حداقل-هزينته و حتداكثر-
سود استفاده ميشود [ .]9براي محاسبه تابع هدف در اين دو مدل بايد عالوه بر هزينههاي سرمايهگتذاري ،بهترهبترداري،
تعميرات و نگهداري ،هزينههاي قطعي را هم در طي افق زماني برنامهريزي لحتاظ كترد .بتديهي استت كته قطعتيهتا و
خاموشيها بهواسطهي كاهش فروش انرژي ،بر درآمد شركت توزيع تأثيرگذارند .لذا براي محاسبهي درآمد شركت توزيع و
همچنين هزينهي ناشي از قطعيها بايد شاخصهاي قابليت اطمينان محاسبه شوند .همچنين قانونگذاران شبكه در برخي
موارد ،محدودههايي را براي بعضي از شاخصهاي قابليت اطمينان تعيين ميكنند .لذا سيستم توزيع بايتد طتوري طراحتي
شود و يا توسعه يابد كه شبكه قادر به تأمين انرژي با حداقل استانداردها باشد .به اين ترتيب براي انجام مطالعات طراحي يا
برنامه ريزي توسعهي شبكه هاي توزيع ،عالوه بر مطالعات فني معمول مانند پخش بار ،اتصال كوتاه و  ،...ارزيتابي قابليتت
اطمينان سيستم نيز بايد انجام شود [.]10
تقاضا براي افزايش قابليت اطمينان ،به علت اهميت روزافزون بارها ،رشد فزايندهاي دارد .درنتيجه شركتهاي توزيتع بته
طراحي استراتژيهاي مشخص بهمنظور افزايش قابليت اطمينان نياز مبرمي خواهند داشتت .بتا توجته بته اينكته قابليتت
اطمينان متأثر از برنامهريزي ،طراحي ،نصب و بهرهبرداري از تجهيزات است لذا بايد در يك زنجيره به آن نگريسته شتود.

خاموشي زياد يكي از مشخصههاي شبكه باقابليت اطمينان پايين است .با توجه به اينكه  80درصد خاموشتيهتاي شتبكه
برق ايران به شبكه توزيع آن اختصا

دارد و  73درصد آن مربوط به شبكه فشار متوسط و  7درصد فشار ضتعيف استت،

بهبود قابليت اطمينان در شبكه توزيع كالنشهرها و كاهش خاموشي در مراكز حساس از اهميت ويژهاي برختوردار استت.
يكي از خاموشيهاي معمول در شبكههاي توزيع فشار متوسط ناشي از تعميرات برنامهريزيشده و توسعه شبكه استت .در
كالنشهرها كه ممكن است فيدر مربوطه داراي بارهاي استراتژيك و يا بارهاي با هزينه قطع باال باشد ،استفاده از عمليات
خط گرم توصيه ميگردد .البته با توجه به هزينه باال و نيز مشكالت ايمني ،كاربري اين كتار در كشتور ،حتداقل در آينتده
نزديك بهصورت عمومي توصيه نميگردد .جدول ( )3-2هزينه ناشي از خاموشتي را بتراي  7گتروه از مشتتركين نشتان
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ميدهد .اعداد اين جدول برحسب دالر بر كيلووات ميباشند .همانطور كه جدول نشان متيدهتد بتاالترين هزينتههتاي
خاموشي مربوط به مشتركين اداري است .با توجه به تعدد بيشتر اين مشتركين در كالنشهرها مسئله بهبود قابليت اطمينان
شبكه در اين مراكز تأثير به سزايي بر كل شبكه توزيع كشور خواهد گذاشت.
جدول ( :)3-2هزينه ناشي از خاموشي []11
مشترك
صنعتي
تجاري
خانگي
دولتي
كشاورزي
اداري
مشتركين بزر

 1دقيقه

 20دقيقه

 1ساعت

 4ساعت

 8ساعت

1/625
0/381
0/001
0/044
0/060
4/778
1/005

3/868
2/969
0/093
0/369
0/343
9/878
1/508

9/085
8/552
0/482
1/492
0/649
21/065
2/225

25/16
31/317
4/914
6/558
2/064
68/83
3/968

55/808
83/008
15/690
26/040
4/120
119/16
8/240

يكي از عوامل مؤثر در قابليت اطمينان ،نرخ خطاي المانها است .بهطوريكه با كاهش اين نرخ ميتوان نسبت به افزايش
قابليت اطمينان اقدام نمود .در شبكههاي توزيع با توجه به تعدد تجهيزات و گستردگي جغرافيايي آن و دسترسپذيري اين
شبكه براي مشتركان ،عوامل شهري و  ، ....داشتن برنامه مشخص براي كاهش نرخ خطا بيشازپيش احساس ميگتردد.

كاهش نرخ خطا معموالً ارزانترين روش براي افزايش قابليت اطمينان و نيز راهي براي افزايش عمر تجهيزات و درنتيجه
حفظ بهرهوري سيستم است.

كاهش آلودگي
در حال حاضر متوسط مصرف انرژيهاي تجديدپذير در دنيا  10درصد است كته ايتن ميتزان در كشتورهاي پيشترفته 20
درصد است  ،اما در ايران به دليل داشتن بنزين ،گازوئيل و نفت ارزان و فراوان و گران بودن توليد انرژيتجديدپذير ميتزان
مصرف اين انرژي تقريباً صفر درصد است درحاليكه براي رهايي كامل از آلودگي هتوا يكتي از راهكارهتاي كالنشتهرها
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير است .راهكار ديگر در راستاي كاهش آلتودگي هتواي كالنشتهرها و كتاهش استتفاده از
سوختهاي فسيلي افزايش راندمان نيروگاههاي گتازي و تبتديل آنهتا بته ستيكل تركيبتي استت .هتماكنتون رانتدمان

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
17
ويرايش اول ،اسفند 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

نيروگاههاي گازي حدود  31/5درصد بوده كه با ورود نسل جديد توربينهاي گاز به كشور ،بازده بخش بخار به  40درصد
و با تبديل آن به سيكل تركيبي به  60درصد ميرسد.

در پايان اين بخش ،بهعنوان نمونه يكي از راهكارها در راستاي افزايش قابليت اطمينان ،كاهش تلفات و پاستخگتويي بته
مشكل محدوديت فضا و حريم در كالنشهرها ،استفاده از پست پدمانتد بهجاي پست هوايي بصورت همزمتان ارائته شتده
است.
در اين قسمت تأثير انجام اصالحات بر روي شبكه از ديدگاه اقتصادي بررسي و ميزان هزينه الزم و سود ناشتي از انجتام
اين طر محاسبه ميشود .در مثال در نظر گرفتهشده بهمنظور اصال شبكه بايستي  23دستگاه پست هتوايي موجتود بتا
پستهاي پدمانتد جايگزين شود .حال اگر قيمت پستهتاي هتوايي جمتعآوريشتده از شتبكه  60درصتد معتادل قيمتت
تجهيزات نو در نظر گرفته شود ،قيمت تجهيزات برداشتشده مطابق جدول زير خواهد بود.
جدول ( :)4-2قيمت تجهيزات برداشتشده []12
رديف

شر

تعداد/مقدار

واحد

قيمت واحد(ريال)

قيمت كل(ريال)

1
2
3
4
5

پست هوايي  315كيلوولت آمپر كامل
پست هوايي  200كيلوولت آمپر كامل
پست هوايي  100كيلوولت آمپر كامل
پست هوايي  50كيلوولت آمپر كامل
جمع كل

4
8
6
5
-

دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
-

120000000
95000000
60000000
45000000
-

480000000
760000000
360000000
225000000
1825000000

و هزينه جايگزيني ترانسفورماتورهاي هوايي فيدر نمونه با پستهاي پدمانتد بر اساس فهرستبهاي ستال  1392شتركت
توزيع ليست لوازم موردنياز و هزينه الزم طبق جدول زير خواهد بود) دستمزد لحاظ شده است(.
جدول ( :)5-2ليست لوازم موردنياز و هزينه الزم []12
رديف

شر

تعداد/مقدار

واحد

قيمت واحد(ريال)

قيمت كل(ريال)

1
2
3
4
5
6

پست پدمانتد  315كيلوولت آمپر
پست پدمانتد  200كيلوولت آمپر
پست پدمانتد  100كيلوولت آمپر
پست پدمانتد  50كيلوولت آمپر
كابل فشار متوسط 1 * 50
سركابل هوايي

4
8
6
5
1380
23

دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
متر
سري

450000000
300000000
220000000
180000000
250000
5000000

1800000000
2400000000
1320000000
900000000
345000000
115000000
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رديف

شر

تعداد/مقدار

واحد

قيمت واحد(ريال)

قيمت كل(ريال)

7

جمع كل

-

-

-

7225000000

با فرض اينكه عمر تجهيزات شبكه توزيع  30سال در نظر گرفته شود ،هزينه ساليانه اجراي اين طر برابر با 240830000
ريال خواهد بود .از طرفي با توجه به اينكه با نصب پستهاي پدمانتد خاموشيهاي فشار متوسط و بهتبع آن انرژي توزيتع
نشده به ميزان  23372كيلووات ساعت كاهش خواهد يافت ،با در نظر گرفتن هزينه هر كيلوات ساعت انرژي توزيع نشده
 830ريال (ميانگين نرخ فروش انرژي شركتهاي توزيع برق) ،ميزان صرفهجويي ناشي از كتاهش خاموشتيهتا و انترژي
توزيع نشده برابر با  19400000ريال خواهد بود .حال چنانچه هزينه ستاليانه اجتراي طتر از مجمتوع دو پتارامتر قيمتت
تجهيزات جمعآوريشده و سود حاصل از كاهش انرژي توزيع نشده كم شود ،همانگونه كه پيداست هزينه ساليانه اجتراي
اين طر از مجموع اين دو مقدار (سود حاصله) بيشتر است و ازنظر اعداد و ارقام اجراي اين پروژه توجيه اقتصادي نتدارد
.چنانچه در محاسبات انجامشده نرخ هر كيلووات ساعت انرژي توزيع نشده بهجاي  830ريال فعلي حداقل  1دالر (مطابق
با نرخهاي جهاني) در نظر گرفته شود ميزان صرفهجويي ناشي از كاهش انرژي توزيع نشده تقريباً برابتر بتا 671160000
ريال خواهد شد ،كه باكم كردن اين مقدار از هزينه ساليانه اجراي اين طر  ،حدود  430330000ريتال ستوددهي خواهتد
داشت و اجراي پروژه در همان سال اول ازنظر اقتصادي توجيهپذير خواهد بود.

 -3-2توجيهپذيري تكنولوژيكي
از ديد فني ،با توجه به محدوديتهاي موجود در شبكه توزيتع كالنشتهرها ،مثتل محتدوديت زمتين بتراي احتداث پستت،
محدوديت حريم براي احداث خطوط و فيدرهاي جديد ،آلودگي هوا و  ،...استفاده از تجهيزات و فنتاوريهتاي جديتد بتراي بته
حداقل رساندن محدوديتهاي فوق الزامي است .براي نمونه با استفاده از پستهاي كمپكت ميتوان مشكل زمين را در احداث
پستهاي جديد از ميان برداشت .از طريق فناوريهاي جديد خط ،مثل كابلهاي خود نگهدار و ..ميتتوان مشتكل حتريم را از
ميان برداشت و با افزايش توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير ميتوان به كاهش آلودگي هواي كالنشهرها كمك كرد.
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از منظر فرآيند ،بهطوركلي برنامهريزي شبكهي توزيع به دو شكل قابلمطالعه است :طراحي يتك شتبكهي توزيتع جديتد و
برنامه ريزي توسعه شبكه ي توزيع موجود .در طراحي شبكه ي توزيع كه پروژهاي پيچيده استت ،بتراي تمتامي جزئيتات شتبكه
ازجمله سطح ولتاژ ،ساختار شبكه (شعاعي ،حلقوي و  ،)...مكان و ظرفيت و ساختار پستهاي فوقتوزيع و توزيع ،مسير و نوع و
ظرفيت خطوط و فيدرها ،طر حفاظتي شبكه و  ...تصميمگيري ميشود .اما در برنامهريزي توسعه كه براي شبكه هاي موجتود
انجام ميشود ،بسياري از موارد بررسيشده در طراحي شبكه وارد مطالعات نميشوند .در اين مطالعه بتا توجته بته اينكته بتراي
بسياري از موارد فوق در مرحله طراحي تصميمگيري شده ،با درنظرگرفتن شبكهي موجود ،پيشبيني بار و قيمتها ،مالحظتات
فني و اقتصادي ،موارد زير در طي افق زماني برنامهريزي بهطور بهينه تعيين ميشوند.
تعيين مسير ،زمانبندي اجرا و انتخا ظرفيت فيدرها
مكانيابي ،زمانبندي اجرا و انتخا ظرفيت پستها
مكانيابي و تعيين ظرفيت بهينه توليدات پراكنده
تقويت فيدرها و افزايش ظرفيت پستهاي موجود.
بهاينترتيب ،در خالل يك پروژهي برنامه ريزي طراحي شبكهي توزيع مطالعات فني مختلفتي بايتد انجتام شتود ،كته ايتن
مطالعات در طي فرآيند بهينهسازي كه اساس تصميمگيري است بارها تكرار ميشوند .همانطور كته گفتته شتد ،برنامتهريتزي
توسعه شبكه گام بعدي در طراحي شبكه توزيع است .در برنامهريزي توسعه بايستي از اقدامات كنترلي مناسب براي رسيدن بته
اهداف فني شبكه استفاده كرد .براي نمونه يكي از اقدامات كنترلي رايج در شبكه توزيع ،جبرانسازي توان راكتيو شبكه استت.
جبرانسازي توان راكتيو در شبكه هاي توزيع مزاياي زيادي ازجمله آزادسازي شبكههاي باالدستي ،كاهش تلفات و كاهش افت
ولتاژ در انتهاي خطوط و  ...دارد [ .]13با توجه به اين اصل كه هرقدر جبران سازي تتوان راكتيتو مصترفي بته مصترف كننتده
نزديكتر باشد مزاياي بيشتري دارد ،در شبكه هاي توزيع كشور تعداد زيادي خازن در سال هاي اخير در شبكه هاي توزيع فشتار
ضعيف نصبشده است كه در اكثر آنها مطالعات فني و اقتصادي مناسبي براي نصب خازنها صورت نگرفته است .با توجه بته
اينكه مسئوليت جبران توان راكتيو شبكههاي توزيع بر عهده شركتهاي توزيع است ،ارائه فنتاوريهتاي جديتد بتراي طراحتي
شبكه كه در آنها الزامات فني شبكه همچون جبرانسازي توان راكتيو لحاظ شده باشد ،الزم است.
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از سوي ديگر طراحي شبكه توزيع بر طراحي و عملكرد حوزههاي همجوار آن در شبكه قدرت هم تاثير ميگذارد .بطور كلي
شبكه قدرت از سه حوزه اصلي :توليد ،انتقال ،و توزيع تشكيل شده است .در ادامه به نحوه تاثيرپذيري حوزههاي توليد و انتقتال
از فناوري طراحي شبكه توزيع اشاره ميشود:
الف) حوزه توليد :با طراحي مناسب شبكه توزيع كه خود شامل اقداماتي چون تجديدآرايش شبكه ،احداث نيروگاههتاي و ...
ميباشد ،ميتوان عالوه بر كاهش تلفات ،مقدار زيتادي از انترژي متورد نيتاز شتبكه را بتا استتفاده از توليتدات پراكنتده و
انرژيهاي تجديدپذير تامين كرد و از اينرو نياز به افزايش ظرفيت نيروگاههاي موجود و يا تاسيس نيروگاههتاي جديتد را
برطرف ساخت .از سوي ديگر افزايش نفوذ انرژيهاي تجديدپذير در شبكه باعث كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي ناشي
از نيروگاههاي باالدست ميشود.
) حوزه انتقال :همگام با رشد بار در شبكه قدرت ،برنامهريزي در شبكه انتقال به منظور انتقال برق و تتامين بتار صتورت
ميگيرد .هدف از برنامهريزي شبكه انتقال تعيين مسير ،مشخصات فني و برنامه زماني احتداث خطتوط جديتد بتر استاس
پيشبيني رشد بار و افزايش توليد ميباشد .با توسعه و طراحي بهينه شبكه توزيع كه شامل اقداماتي چون توسعه انرژيهاي
تجديدپذير و توليدات پراكنده در شبكه توزيع ،تجديد آرايش شبكه و  ...ميباشد ،برنامهريزي توسعه شبكههاي انتقال هتم
تحت تاثير قرار ميگيرد .براي مثال ،توليدات پراكنده به عنوان يك منبع كمكي ميتواند نيتاز شتبكه بته انترژي بيشتتر را
تأمين نمايد و در نتيجه نياز به احداث خطوط انتقال جديد را به تعويق بياندازد ،همچنين نياز به نصب تجهيزات فراواني كه
بدليل مصرف پيك شبكه الزاماً اضافه نصب ميشوند و بعضاً چندين برابر مصرف اوقات عادي شبكه نياز به سرمايهگتذاري
دارند ،برطرف ميگردد.

 -4-2توجيهپذيري زيستمحيطي
با توجه به وضعيت محيطزيست جهان و اثرات قابلتوجه انرژي بر آن ،گرايش عمومي بهسوي بتهكتارگيري روشهتاي بتا
كارايي باال و مصرف سوخت كمتر است؛ هرچند مسائل اقتصادي بهويژه در كشورهاي درحال توسعه ،هنوز مهمتترين عامتل در
انتخا روش توليد به شمار ميآيد .بسط و توسعه نيروگتاههتاي چرخته تركيبتي ،مولتدهاي همزمتان توليتد بترق و حترارت،
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سامانههاي توليد پراكنده ،منابع انرژي تجديدپذير ،استفاده از سامانههاي هوشمند پايش و كنترل و نيز تجهيزات با كارايي باال و
تلفات كم در بخش انتقال و توزيع برق نشانههايي از اين رويكرد جهاني در امر حذف ،تثبيت يا كاهش ميزان آلتودگي استت و
اين مهم مورد توجه خا

مسئولين صنعت برق بخصو

در بخش توسعه و طراحي شبكه توزيع كالنشهرها است.

سياستهاي محيطزيستي در بسياري از كشورها و بنگاهها در جهت اجراي قوانين و آييننامههاي ملي ،بتراي دستتيابي بته
اهداف 3گانه كه عبارت اند از :عدم بروز حوادث و تصادفات ،آسيب نرسيدن به افراد و آسيب نرسيدن به محيط پتيريتزي شتده
است .جهت توسعه پايدار به كمك روند مديريت محيط زيست ،اهدافي مانند كتاهش آلتودگي جتو (و كتاهش انتشتار گازهتاي
گلخانهاي)؛ حذف هرگونه نشت مواد شيميايي و زائدات خطرناك ،بهرهوري انرژي ،كاهش مواد زائتد جامتد و متايع ،آمتوزش و
آگاهسازي و اطالعرساني عمومي ،نگهداري و احياي منابع طبيعي و كمينه كردن اثرات مخر محيط زائتدات زيستتي در نظتر
گرفته ميشود.
آثار محيط زيستي فناوريهاي مختلف توليد برق عالوه بتر ايتن كته بته تأسيستات ،تجهيتزات ،نتوع ستوخت و چگتونگي
بهرهبرداري و ميزان توليد بستگي دارد ،به موقعيت استقرار آن نيز بسيار وابسته است .توليدات پراكنده كه در سطح شبكه توزيع
كالنشهرها نصب مي شوند در توليد برق سهم عمده اي خواهند داشت و با آلودگي هوا ،آ وختاك ،صتوتي و لرزشتي ،بويتايي،
تخريب منظر و در برخي موارد آلودگي نوري بر محيطزيست انساني و طبيعي و شرايط كاركرد تجهيزات اثر ميگذارند.
عموماً اثرات محيطزيستي با توجه به مراحل مختلف ساخت و بهره برداري متفاوت است .اين اثرات در دو بخش طبقهبندي
ميشود :اثرات مستقيم ،اثرات غيرمستقيم .اما ارائه وضعيت اين اثرات تنها زماني بهطور كامل ميسر خواهد بود كه بيانيهها و نيز
برنامههاي پايش محيطزيستي در تمامي قسمتهاي شبكه برق ازجمله شبكه توزيع تهيه و به انجام برسند.
به طوركلي با توجه به اثرات محيطزيستي فعاليتهاي توليد برق و نيز تالشهاي جهاني در قالب كنوانستيون تغييتر اقلتيم،
جهت توجه به پديده تغيير اقليم در برنامههاي توسعه ،گرچه ايران هم اكنون متعهد به كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي نيستت،
ولي با در نظر گرفتن حجم انتشار اين گازها در كشور در مقايسه با بسياري از كشورهاي جهتان ،در صتورت كنتترل صتحيح و
بهنگام ميزان انتشار از سازوكارهاي مطر شده ،ميتوان با بهره گيري از اين مزيت ،ضمن حفظ روند رشد مناستب ،از مناستبات
تجارت جهاني نيز بهرهمند شد و در غير اين صورت ،فرصت واكنش مناسب از دست خواهد رفت .با توجه به نقش شتبكههتاي
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توزيع در ميزان توان توليدي شبكه قدرت با ارائه فناوريهاي طراحي اصولي شبكه توزيع كه منجر به كاهش تلفتات شتبكه و
گازهاي گلخانهاي ميگردد ميتوان اثرات زيانبار زيستمحيطي شبكههاي قدرت را كاهش داد.

 -5-2توجيهپذيري قانوني
در اين قسمت بهمنظور توجيه قانوني توسعه كاربرد فناوريهتاي مترتبط بتا طراحتي شتبكه توزيتع كالنشتهرها ،اهتداف و
سياستهاي كالن كشور مورد بررسي و مطالعه قرارگرفته و موارد مرتبط به شر زير ارائه ميگردد:
الف) سند چشمانداز  1404ايران []14
در سند چشمانداز كشور كه در سال  1382ابالغ شد در راستاي چشتمانتداز افتق  1404هجتري شمستي بته متوارد زيتر
اشارهشده است:
حفاظت از محيطزيست و احياي منابع طبيعي
سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان از طريق:
 تقويت نهضت نرمافزاري و ترويج پژوهش
 كسب فناوري ،به ويژه فناوري هاي نو شامل :ريزفناوري و فناوريهاي زيستتي ،زيستت محيطتي ،هوافضتا و
هستهاي
با توجه به مطالب ارائهشده در بخشهاي توجيهپذيري فني و زيستمحيطي ،مشاهده ميشود كه ارائه فناوريهتاي نتوين
در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در راستاي سند چشمانداز  20ساله كشور و همچنين قانون بودجه كل كشور است.
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) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور []15
همانطور كه گفته شد ،از مسائل مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ،استفاده از انرژيهاي تجديدپذير بتراي توليتد
انرژي و نصب توليدات پراكنده در شبكه توزيع است .همچنين در برنامهها و وظايف مطر شده براي وزارت نيرو ،يكتي از
سياستها و برنامههاي عملياتي در بخش برق و انرژي در طول برنامه پنجم توستعه ( ،)1394-1390در راستتاي كتاهش
انتشار گازهاي گلخانهاي و كاهش تلفات شبكه به ميزان ساليانه حداقل  %1و رساندن به سطح  % 15است ،كه با توجه به
نقش انرژيهاي تجديدپذير و توليدات پراكنده در كاهش آلودگي و تلفات ميتوان به اهميت موضوع فوق پيبرد.
همچنين در قسمتهاي ديگر از برنامه پنجم توسعه كشور آمده است:
وزارت نيرو موظف است به منظور تشويق و ترغيب بخش خصوصي به سرمايهگذاري در زمينه نيروگاههايي كته از
انرژي تجديدپذير و يا بازيافت حرارت استفاده ميكنند ،بابت عدم انتشار آاليندهها و حفاظت از محيط زيست ،بته
ميزاني كه سازمان محيطزيست تعيين و اعالم مينمايد ،هزينه مشخصي به آنها پرداخت كند.
وزارت نيرو بايد سياستهاي تشويقي براي توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچك توليد توسط بختش غيردولتتي را
تنظيم و اعالم نمايد.
با توجه به توضيحات ارائهشده ،لزوم ارائه فناوريهاي نوين در طراحي و توسعه شتبكه توزيتع كالنشتهرها ،كته در آنهتا
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و توليدات پراكنده لحاظ شده باشد از منظر قانون پنجم توسعه كشور امري ضروري است.

پ) قانون بودجه سال  1393كل كشور []16
در قانون بودجه كشور در سال  93به استفاده از انرژيهاي تجديد پذير اشاره شده است و در راستاي توستعه و استتفاده از
آنها موارد زير ذكرشده است:
وزارت نيرو موظف است عالوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده ،مبلغ ستي ()30
ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق به استثناي مشتتركين ختانگي روستتايي و
چاههاي كشاورزي دريافت نمايد .وجوه حاصله به حسا خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و حداكثر تا سقف
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چهارهزارميليارد ( )4.000.000.000.000ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهتداري شتبكههتاي روستتايي و
توليد برق تجديدپذير و پاك توسط شركت توانير هزينه ميشود.
به منظور اجراي طر هاي افزايش بازدهي نيروگاهها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههتاي چرخته (ستيكل)
تركيبي ،توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ،كاهش تلفات ،بهينه سازي و صترفهجتويي در مصترف ستوخت
مايع ،جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده هاي نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم
صادرات برق تا سقف يكصد و بيست هزار ميليتارد ( )120.000.000.000.000ريتال بته روش بيتع متقابتل ،بتا
سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قترارداد منعقتد نمايتد.
دولت مكلف است در قبال اين تعهد ،سوخت صرفه جويي شتده يتا معتادل آن نفتت ختام را بتا محاستبه ميتزان
صرفهجويي حاصله در مدت حداكثر دو سال به سرمايهگذاران تحويل نمايد.

ت) مصوبههاي كمسيونهاي تخصصي شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري []17
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري در راستاي انجام وظايف قانوني و باهدف بهرهگيتري حتداكثري از تتوان علمتي و
دانش تخصصي صاحبنظران و خبرگان دانشگاهي و دستگاههاي اجرايي كشور در حوزههاي مختلف ،اقدام به تشكيل 11
كميسيون تخصصي در زمينههاي موضوعي نموده است كه هركدام از آنهتا بتر استاس وظتايف قتانوني شتورا در حتوزه
تخصصي مرتبط فعاليت ميكنند .يكي از كمسيونهاي فوق ،كمسيون تخصصي انرژي است كه در آن چند طتر كتالن
مصو كميسيون تخصصي انرژي در حوزه برق و انرژي در نظر گرفتهشده است كه عبارتاند از:
توسعه فناوري طراحي و ساخت توربينهاي گازي (نيروگاهي ،صنعتي و ميكرو) و مولدهاي برق آن
توسعه فناوري طراحي و ساخت توربينهاي بادي مگاواتي
طراحي و نمونهسازي شبكه هوشمند برق و تجهيزات آن
توليد همزمان برق و حرارت ) (CHPو ذخيرهسازي آن
توسعه فناوريهاي كاهش تلفات و افزايش پايداري شبكه (با تأكيد بر  ،HVDCپستهاي  ،GISادوات FACTS

و ابررسانايي).
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توسعه فنارويهاي طراحي و ساخت نيروگاههاي آبي متوسط و كوچك
توسعه فناوري طراحي و ساخت اتومبيلهاي برقي و هيبريد
توسعه فناوري ذخيرهسازي برق
توسعه فناوري پيل سوختي و هيدروژن
توسعه فناوريهاي انواع نيروگاههاي خورشيدي
مالحظه ميشود كه بسياري از موارد فوق جزء اقدامات اصلي در طراحي و توسعه شبكههاي توزيع است.

ث) سند ملي توسعه بخش برق و انرژيهاي نو []18
سند فوق در ارتباط با بند الف قانون  155برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگتي جمهتوري استالمي ايتران
تدوينشده است .اين سند شامل دو بخش برق و انرژيهاي نو است .بخش برق شتامل تتأمين (توليتد ،انتقتال و توزيتع)
نيروي برق است .در اين خصو

حدود  96درصد از سهم توليد برق ساليانه كشور توسط واحدهاي تحت پوشتش وزارت

نيرو و مابقي ،سهم نيروگاههاي اختصاصي است .وظايف نگهداري و بهرهبرداري و توسعه شبكه توزيع ،توسط شركتهاي
توزيع نيروي برق و وظايف خدماتي نيز بهصورت غيردولتي انجام ميگيرد .همچنين بخش انرژيهاي نو شامل اقتداماتي
در خصو

استفاده از انرژيهاي تجديدپذير شامل :احداث نيروگتاههتاي بترقآبتي كوچتك ،بترق بتادي ،نيروگتاههتاي

زمينگرمايي و تجهيز ساختمانها به سيستمهاي آبگرمان خورشيدي است.
در سند فوق اهداف كلي و راهبردهاي كالن توسعه بخش برق و انرژيهاي نتو در تحقتق چشتمانتداز بلندمتدت توستعه
مشخصشده است .برخي از اهداف فوق عبارتاند از:
ارتقاء و انتقال دانش فني در بخش طراحي و مهندسي
كاهش هزينههاي توليد و عرضه برق
افزايش سهم اقتصادي انرژيهاي تجديدپذير در سبد انرژي مصرفي كشور
بهينهسازي شبكههاي انتقال و توزيع برق براي كاهش تلفات به ميزان ساالنه يك واحد درصد
توسعه و ترويج سيستمهاي توليد همزمان برق ،حرارت و برودت
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بهبود راندمان در سيستمهاي توزيع الكتريكي
با توجه به مطالب ارائهشده در بخشهاي قبل مالحظه متيشتود كته برختي از اهتداف طراحتي و توستعه شتبكه توزيتع
كالنشهرها در راستاي اهداف سند ملي توسعه بخش برق و انرژيهاي نو است.

ج) مصوبه هيئتوزيران []19
هيئتوزيران در تاريخ  1393/4/25طرحي را تصويب كرد كه هدف آن سياستگذاري ،زمينهسازي ،بررسي لوايح و مقررات
و در صورت لزوم ايجاد سازوكار مناسب بهمنظور ايجاد مدل مطلو تعامل قوه مجريه و مديريت شهري در جهت تحقتق
مديريت مطلو يكپارچه شهري از طريق تعريف نسبت بين اركان اداره ملي و مديريت محلي است.در طر تصويبشتده
فوق راهبردهايي به شر زير در نظر گرفتهشده است كته برختي از آنهتا درراستتاي راهبردهتاي طراحتي شتبكه توزيتع
كالنشهرها است.
توسعه پايدار محلي
بهبود نظام مديريتي كالنشهرها و مجموعههاي شهري مربوط به آنها مبتني بر مديريت آمايشي
نظارت دقيق و كارآمد بر گسترش كالنشهرها و مجموعههاي شهري مربوط به آنها
تحقق حداكثري حقوق شهروندي
افزايش سطح مشاركت مردم در اداره امور محلي با رعايت اصل ( )103قانون اساسي جمهوري اسالمي
ارتقاء كيفيت محيطزيست
تحقق نظام ماليه محلي و درآمد پايدار.
چ) مأموريتها و وظايف وزارت نيرو []20
طر تدوين سند چشمانداز و برنامه راهبردي بلندمدت وزارت نيرو تاكنون در سطح ستاد وزارتخانته و شتركتهتاي متادر
تخصصي در جريان است .در فاز يك اين طر مأموريت ،چشمانتداز ،ارزشهتا و راهبردهتاي وزارت نيترو و بختشهتاي
پنجگانه «آ »« ،برق و انرژي»« ،آ و فاضال »« ،آمتوزش ،پتژوهش و فنتاوري» و «پشتتيباني صتنعت آ و بترق»
تدوينشدهاند .تمامي اسناد طر توسط كارگروههاي تخصصي تدوينشده ،سپس كميته راهبري و همتاهنگي وزارت نيترو
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كه با عضويت حدود سي نفر از خبرگان و صاحبنظران صنعت آ و برق تشكيل ميشود ،نستبت بته بررستي ،اصتال و
تأييد اين اسناد اقدام مينمايد .اسناد مصو كميته راهبري و هماهنگي در شوراي عالي طر (شوراي معاونين و مشاورين
وزارت نيرو) بررسيشده و پس از تصويب توسط وزير محترم نيرو به تمامي بخشهاي زيرمجموعه ابتالغ متيگردنتد .بتر
طبق اين طر و بند  1-7راهبردهاي وزارت نيرو بايستي"توسعه ظرفيتهاي توليد ،انتقال و توزيع برق متناسب با نيازهاي
مصرف مديريتشده و نوسازي و بهينهسازي آنها" صورت پذيرد .عالوه بر اين دربند  3-7همين قسمت لتزوم "كتاهش
تلفات در شبكههاي برق در جهت نيل به سطح بهينه" اعالمشده است .با توجه به الزام در زمينه توسعه انتقال و توزيتع و
كاهش تلفات در اين حوزه ،بهترين راهكار استفاده از فناوريهاي نوين در طراحي و توسعه شبكههتاي توزيتع استت كته
عالوه بر توسعه مناسب شبكه توزيع كشور ،تلفات را در اين حوزه بهطور چشمگيري كاهش ميدهد.
وزارت نيرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژي ،متديريت تقاضتا و تكيتهبتر ستاختاري منستجم،
بهگونهاي عمل ميكند تا كشور در عرضه برق مطمئن ،پايا و بتا كيفيتت مناستب (درحتد استتانداردهاي جهتاني) سترآمد
كشورهاي منطقه شده و با ايجاد بسترهاي الزم ،دسترسي آزاد به شبكه و رقابت منصفانه در بازار برق را ميسر مينمايد.
برخي از وظايف اين وزارتخانه در بخش برق عبارتاند از:
-1سياستگذاري ،برنامهريزي ،اجرا و توسعه طر هاي توليد ،انتقال و توزيع انرژي برق در شهرها و روستاهاي سراستر
كشور
-2عضويت در كميته و كنوانسيونهاي جهاني انرژي و كسب و تبادل اطالعات الزم بهمنظور استاندارد كردن و ارتقتاء
فعاليتهاي صنعت برق كشور
-3سياستگذاري ،نظارت و هماهنگي بين شركتهاي زيرمجموعه بهمنظور اجراي بهموقع طر هاي بترق در راستتاي
پيشبرد اهداف كالن صنعت برق كشور
-4برنامهريزي و اجراي طر هاي انرژيهاي تجديدپذير با توجه به ويژگي هر منطقه از كشور
در اين راستا رئوس برخي از برنامههاي بخش برق و انرژي وزارت نيرو عبارتاند از:
پيشبرد برنامه جامع برق و انرژي ساليانه به ميزان حداقل  20درصد با نگرش به برنامه پنجم توسعه
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افزايش ظرفيت نصبشده نيروگاههاي انرژيهاي نو و تجديدپذير (بادي ،خورشيدي ،برقآبي متوسط و كوچتك و
 )...به سطح  3درصد كل ظرفيت نيروگاهي
توسعه فناوري سيستمهاي انتقال انعطافپذير ) (FACTSو احداث پستهاي  GISو خطوط انتقتال  HVDCدر
كشور
كاهش تلفات شبكه به ميزان ساليانه حداقل  1درصد و رساندن به سطح  15درصد
ارتقاء سطح تحقيق و توسعه و فناوري بخش برق و انرژي از طريق:
 هدايت و حمايت از مراكز تحقيقاتي داخلي و شركتهاي تحقيقاتي و يا مشاورهاي غيردولتي
 شناسايي ،انتقال و بوميسازي فناوريهاي نوين و سازگار با محيطزيست
 افزايش سطح تعامل بخش برق و انرژي با مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي و خارجي توانمند و نهادينهستازي
آن
 مطالعه و بررسي كاربرد روشهاي نوين انتقال و ذخيرهسازي برق ازجمله :ابررسانا ،سيستمهاي انتقتال بترق
با ولتاژ خيلي باال ( ،)EHVACسيستمهاي انتقال برق فشارقوي با جريان مستقيم ( ،)HVDCسيستمهتاي
انتقال برق متناو انعطافپذير ( ،)FACTSباتريها ،هواي فشرده ،هيدروژن و ...
الزم به ذكر است كه بسياري از اين سياستها در راستاي كتاهش انتشتار گازهتاي گلخانتهاي در بختش بترق و انترژي
ميباشند.
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جدول ( :)6-2قوانين مرتبط با طراحي و توسعه شبكه توزيع كالنشهرها
رديف
الف

نام قانون ،مصوبه ،سند يا مركز
سند چشمانداز  1404ايران

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور

پ

قانون بودجه سال  1393كل كشور

ت

مصوبههاي كمسيونهاي تخصصي شوراي عالي
علوم ،تحقيقات و فناوري

ث

سند ملي توسعه بخش برق و انرژيهاي نو

ج

مصوبه هيئتوزيران

چ

مأموريتها و وظايف وزارت نيرو

توضيحات
برخورداري از دانش پيشرفته
حفاظت از محيطزيست
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
حفاظت از محيطزيست
كاهش تلفات
توسعه و ترويج سيستمهاي توليد همزمان برق ،حرارت و برودت
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
كاهش تلفات
افزايش توليد و صادرات برق
برخورداري از دانش پيشرفته
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
كاهش تلفات
بوميسازي توليد
توسعه و ترويج سيستمهاي توليد همزمان برق ،حرارت و برودت
ارتقاء و انتقال دانش فني در بخش طراحي و مهندسي
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
كاهش تلفات
كاهش هزينههاي توليد و عرضه برق
توسعه و ترويج سيستمهاي توليد همزمان برق ،حرارت و برودت
بهبود نظام مديريتي كالنشهرها
نظارت دقيق و كارآمد بر گسترش كالنشهرها
ارتقاء كيفيت محيطزيست
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
حفاظت از محيطزيست
كاهش تلفات
افزايش ظرفيت توليد
بوميسازي توليد
توسعه فناوري سيستمهاي انتقال انعطافپذير )(FACTS
احداث پستهاي  GISو خطوط انتقال  HVDCدر كشور
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 -3تدوين مباني سند راهبردي توسعه فناوريهاي مررتبط برا طراحري شربكه
توزيع كالنشهرها
 -1-3تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
بهمنظور داشتن تصويري از اجزاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و  ...دخيل در طراحي ،اعم از نهادها و سازمانهتاي
مختلف ،قواعد و قوانين موجود در جامعه ،و فناوريها و زيرفناوريهاي مرتبط ،داشتن نگاهي سيستمي به مسئله و تعيين حدود
و مرزهاي آن ضروري است .در اين قسمت ابعاد موضوع و محدوده مطالعات مرتبط با فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشتهرها
كه شامل سطح تحليل ،افق زماني برنامهريزي و مرزبندي نظام اجتماعي -فني است؛ بررسي و ارائه متيگتردد .ستطح تحليتل
مشخص مي كند اندازه مجاز حوزه اثر و سطح تأثيرگذاري بر محيط (منطقهاي ،ملي ،فراملي) چقدر است .افق برنامهريزي معين
كننده بازه زماني مورد انتظار براي رسيدن به چشمانداز و تحقق اهداف توسعه فناوري است .مرزبندي نظام اجتماعي فنتي هتم
باعث ميگردد تا سيستم از محيط اطراف خود جداشده و تحليل از قابليت كنترل باالتري در ارائه نتايج برخوردار باشد [.]21

 -1-1-3تبيين محدوده جغرافيايي
در راستاي تبيين محدوده فعاليت سند و حوزه مأموريت و ابعاد آن ،از دو منظر متيتتوان ستطو تحليتل فنتاوري طراحتي
شبكهي توزيع كالنشهرها را موردتوجه قرارداد .سطو فوق عبارتاند از سطح جغرافيايي و سطح فراي جغرافيايي كه در ادامته
توضيحات مربوط به آنها آمده است:

الف) سطح جغرافيايي
سطح تحليل در قالب جغرافيايي به سه سطح منطقهاي ،ملي ،و فراملي تقسيم ميشود .سطح منطقهاي به تصميمگيري در
مورد زير بخش هاي ملي با پتانسيل ازلحاظ ايجاد كسب وكارهاي دانش بنيتان متي پتردازد (ماننتد خوشته هتاي صتنعتي و
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قطب هاي فناورانه)؛ سطح ملي بيانگر تصميمات دولت ها در توسعه اقتصادي مرتبط بخش ها و فناوري هاي موجود در يك
كشور است و سطح فراملي نيز بيانگر همكاريهاي بينالمللي در برنامهريزي براي توسعه محصوالت و فناوريها است.
با توجه به اينكه مبحث طراحي شبكه توزيع كالنشهرها مربوط به طراحي شبكههاي توزيع فشار متوستط و فشتار ضتعيف
موجود در شهرها است كه در كل كشور وجود دارند ،محدوده فعاليت اين سند ،در سطح جغرافيايي ملي قرار متيگيترد .در
اين راستا اين سند تصميمات دولت در رابطه با توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرهاي ايتران را در
دو گروه موردبررسي قرار ميدهد .گروه اول فناوريهاي فرآيند و گروه دوم فناوريهاي تجهيزات نام دارند كه مشتتمل از
فناوريهاي حوزه پست ،فناوريهاي حوزه توليد و ...است .در رابطه با توسعه اقتصادي فناوريهاي حوزه توليد ميتوان بته
عملكرد دولت درزمينه فناوري انرژيهاي تجديدپذير تأكيد كرد .در اين راستا دولت به شركت توانير و شركتهاي وابسته و
تابعه وزارت نيرو اجازه داده است كه نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژيهاي نو
و انرژيهاي پاك به مدت  5سال با اولويت خريد از بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند .در مصتوبهاي ديگتر پتنج
ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي به صنعت برق اختصا يافته كه از اين ظرفيت در توسعه روند ساخت نيروگاههاي نو و
تجديدپذير ،CHP،نيروگاههاي توليد پراكنده ،نيروگاههاي حرارتي و سيكل تركيبتي و  ...در صتنعت بترق كشتور استتفاده
ميشود .در همين راستا طبق ماده ( )139بهمنظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بتادي و خورشتيدي و
توسعه كاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور ،دولت مجاز است با حمايت
از بخش هاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيالت ،زمينه توليد تا پنج هزار مگتاوات انترژي
بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد .در همين راستا طبتق مصتوبات قتانوني در ستال
 ،1393شركت توزيع نيروي برق تهران بزر تسهيالت يارانهاي براي سيستمهاي توليد برق خورشيدي (فتوولتاييتك) در
نظر گرفته است.

) سطح فراي جغرافيايي
در اين حالت سند را در سطو بخشي و فناورانه ميتوان تدوين كرد .منظور از سطح بخشي تعيين سياست و تدوين راهبرد
در حوزهي يك صنعت خا

مشتمل بر فناوري هاي آن است (مانند صنعت خودرو) .سطح فناورانه نيز يك فناوري خا
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(مانند سلول خورشيدي) را هدف مطالعه قرار مي دهد كه امكان استفاده از آن فناوري در چندين بخش يا صنعت مختلتف
نيز وجود دارد.
با توجه به اينكه مبحث طراحي شبكه توزيع كالنشهرها مربوط به طراحي شبكههاي توزيع فشار متوسط و فشتار ضتعيف
موجود در شهرها بوده و امكان استفاده از آن در بخشهاي ديگر صنعت وجود ندارد و همچنين مشتمل بر زيرفناوريهاي
زيادي است ،حوزه مأموريت آن در سطح بخشي قرار ميگيرد .ازجمله اين زيرفناوريها ميتوان به حوزه فناوري پست در
اين سند اشاره كرد كه اختصاصاً براي استفاده در شبكههاي توزيع كالنشهرها طراحيشده است .در اين زمينه هتماكنتون
توجه ويژهاي به پستهاي كمپكت شده و زير ساختارهايي براي توسعه اين فناوري ايجادشده است .ازآنجاييكه در شرايط
فعلي ساخت خطوط انتقال فشار باالي برق از اولويت وزارت نيرو خارجشده است ،سياست توليتد و توزيتع بترق در مكتان
مصرف و امكان توليد همزمان برق و حرارت در دستور كار دولت قرارگرفته است .در اين راستا زيرفناوري ديگري كته در
اين سند موردبحث است ،فناوري توليد پراكنده  CHPاست كه در اين حوزه زيرساختها كامل شكل نگرفته و هماكنون
فعاليتها در اين حوزه بهجز نيروگاههاي خصوصي خارج از شبكه ،محدود بته معتدود نيروگتاههتاي بهترهبترداري شتده و
پروژههاي دانشگاهي و پروژههاي در حال ساخت است.

 -2-1-3تعيين افق زماني برنامهريزي
با توسعه و رشد جمعيت در كالنشهرها ،ميزان تقاضا براي مصرف انرژي الكتريكي رو بته افتزايش استت ،كته ايتن رشتد و
توستعه هتم در وضعيت موجود و هم در نواحي جديد قابل بررسي است .با توجه به اينكه هدف اصلي شبكه هتاي توزيتع بتترق
پاستخگويي بته ايتن تقاضا باكيفيت مطلو است و از سويي بار سيتستم پتارامتري استت كته تقريباً تمتام عملكترد ستتيستم
را تحتت تأثير ختود قترار ميدهد ،لذا برنامهريزان سيستم در همان مراحل اوليه ميبايست تا آنجا كه محاسبه رياضي و آمار به
آنها امكان ميدهد بته رشتد و تغييرات (رفتار واقعي) پارامترهاي شبكه نزديك شده و بر اساس آخرين و دقيقترين نتايج ،كار
برنامهريزي شبكه توزيع را آغاز نمايند .در نظر گرفتن تغييرات شبكه در افق زمتاني اعمتال طتر عتالوه بتر صترفهجتويي در
هزينههاي سرمايهگذاري ،امكان ارائه طر هاي بهتر را براي شبكه توزيع فراهم ميآورد.
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از سويي ديگر ،ماهيت اسناد راهبردي با در نظرگيري افقهاي برنامهريزي فراتر از زمان حال بتراي اقتدامات و فعاليتتهتا
معني پيدا ميكند .دليل برنامهريزي آينده و افقهاي برنامهريزي بلندمدت در اسناد راهبردي ،در نظتر گترفتن رونتدهاي آتتي،
اتفاقات ممكن ،و تغييرات محتملي است كه بر نحوه توسعه فناوري و فرآيند تصميمگيري اثرگذار است .كه با توجه بته ماهيتت
متغير و درحالتوسعه شبكههاي توزيع كالنشهرها ،در نظرگرفتن افقهاي برنامهريزي در تدوين سند امري الزم است.
بررسي تجربيات جهاني در توسعه فناوريهاي طراحي شبكه توزيع يكي از شاخصهاي مهم در تعيين افق زمتاني استت .در
ادامه به بررسي اقدامات صورت گرفته درزمينه فوق جهت استخراج افق زماني پرداخته ميشود.
در مرجع [ ]22طراحي شبكه توزيع در كشور هلند با لحاظ الزامات فني و جنبههاي آينده طراحي بررسيشده است و به افق
برنامهريزي  40ساله بهعنوان افق متعارف در طراحي شبكه توزيع اشتارهكترده استت .در [ ]23استتراتژيهتاي جهتت تكامتل
طر هاي موجود در طراحي شبكههاي توزيع ارائهشده است كه در آنها افق برنامهريزي طر ها  30سال در نظتر گرفتتهشتده
است .در [ ]24يك الگوريتم بهينهسازي براي طراحي شبكه توزيع و مكانيابي بهينه پستها ارائه و مسئله براي افقهاي زماني
 1تا  20سال حلشده است .نتايج بهدستآمده نشاندهندهي تأثير افق برنامهريزي بتر روي طتر هتاي بتهدستتآمتده استت.
همانطور كه در بررسي مراجع هم مشخصشده است ،افق زماني ثابت و مشخصي براي طراحي شبكههاي توزيع وجود ندارد و
ميبايست با توجه با مسائلي چون سياستهاي سازمان مربوطه ،اهداف برنامهريزي و  ...افق برنامهريزي را مشخص كرد.
بر اساس بررسي اسناد باالدستي كشور شامل سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404مجموعه برنامه پنج ساله
پنجم توسعه ،سند راهبردي وزارت نيرو و سند نقشه جامع علمي كشور ،افق برنامه ريزي موردنظر در ارتباط بتا توستعه فنتاوري
طراحي مرتبط با شبكه توزيع ،افق ميانمدت  10ساله (  1404هجري شمسي) در نظر گرفته ميشتود .همچنتين افتق زمتاني
تعيينشده ،در مراحل بعدي تدوين سند (تدوين چشمانداز ،اهداف و سياستهاي كالن و  )...نيز مورد بازبيني و بهروزرساني قرار
خواهد گرفت.

 -2-3تبيين مشخصههاي فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
ضرورت تبيين مشخصههاي فناوري بدينجهت است كه وجود برداشتهاي مختلف از فناوري بر عتدم قطعيتت در تتدوين
گامهاي ضروري در سند توسعه فناوري ميافزايد .براي مهتار ايتن عتدم قطعيتت ضتروري استت تتا بتا تعيتين ويژگتيهتاي
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متمايزكننده ،ابعاد فناوري را طبقهبندي كرد .سپس بهمنظور داشتن نتايج بهدوراز انحراف از واقعيت ،اسناد راهبردي را بايتد بتر
اساس ويژگيهاي خا

هر گروه فناوري تنظيم كرد .به عبارت ديگر ضروري است تا جايگاه فناوري موردنظر را با ارائهي يتك

طبقه بندي از مفهوم فناوري معين نمود .با طبقهبندي فناوري از ابعاد مختلف ،فناوريهاي داراي مشخصات مشابه در يك گروه
قرار ميگيرند .اين كار تصميمگيري در مورد فناوري هاي هم گروه را در مراحل بعدي تدوين سند توسعه فناوري تسهيل خواهد
نمود .در اين قسمت ،از ميان طبقهبنديهاي مختلفي كه در ادبيات براي فناوري ارائه شده است ،تنها به مواردي اشاره مي شتود
كه قابليت كاربرد در روششناسي پيشنهادي را دارا بوده و بر مؤلفههاي آن اثرگذار باشد .اين مؤلفه با بررسي جايگاه فناوري از
ابعاد ماهيت ،پارادايم فناورانه و چرخه عمر ،تصويري از خصوصيات فناوري راهبردي موردمطالعه به سياست گتذار و تحليتلگتر
ارائه مينمايند .آگاهي از اين مشخصهها بر نوع تصميمگيري در مراحل بعدي تدوين سند اثرگذار خواهد بود.
از منظر ماهيت كاربردي ،فناوريها را ميتوان بر اساس سابقه فناوري ،پيچيدگي فناوري ،تناستب فنتاوري ،حتوزه استتفاده
فناوري و موقعيت راهبردي فناوري طبقهبندي نمود .بر اين اساس ،طبقهبندي فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در ايران
با توجه به پنج عامل فوق بهصورت زير خواهد بود:

 -1-2-3سابقه فناوري
اولين سيستمهاي توزيع برق در جهان در سال  1882توسط اديسون در انگلستان و آمريكا ايجاد شدند .اين سيستمها قتادر
به برقرساني به خانههايي در محدوده يك مايل مربع بودند .اين سيستمها بنيتان شتبكههتاي توزيتع بترق امتروزي هستتند.
شبكههاي توزيع برق در كشورهاي مختلف دنيا شباهتها و تفاوتهايي دارند .اگر شبكههاي توزيع در اروپا با آمريكتا و كانتادا
مقايسه شوند ،شباهتهاي اين شبكهها بيشتر در حوزه تجهيزات آنان است .تفاوت عمده در طراحي ،تنظيمات ،و كاربري آنها
در رابطه با هزينه ،انعطافپذيري ،ايمني ،قابليت اطمينان ،كيفيت توان و زيباييشناسي استت .سيستتم توزيتع بترق آمريكتاي
شمالي تمايل به يك طراحي اوليه قابلانعطاف دارد كه براي سيستمهاي روستايي و مناطق كه در آن بار گستترده شتده استت
كاربرد دارد و مؤثر است ،درحاليكه بهطوركلي اروپتا داراي طراحتي ثانويته انعطتافپتذيرتر استت كته بهتترين راهحتل بتراي
سيستمهاي شهري است .سيستمهاي طراحيشده براي شبكه توزيع آمريكاي شمالي از امنيت و قابليتت اطمينتان بتيشتتري
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برخوردار هستند درحاليكه طراحي ها در اروپا هزينه و كيفيت باالتري دارند .امروزه موضوع توليدات پراكنده و شتبكه هوشتمند
نيز در بحث شبكه توزيع برق كالنشهرها واردشدهاند.
از ديد تجهيزات ،فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها به چند دسته شامل :فناوريهاي توليد ،پست ،خط و
 ...تقسيم ميشوند .در تجهيزات مربوط به توليد ميتوان به توليدات پراكنده و انرژيهاي تجديدپذير اشاره كرد .در كشور ما نيز
در اين راستا سازمان انرژيهاي نو ايران متعاقب سياستگذاريهاي معاونت امور انترژي وزارت نيترو از ستال  1374عهتدهدار
پرداختن به اين مهم بهمنظور دستيابي به اطالعات و فناوريهاي روز دنيا در خصو

استفاده از منابع انرژيهاي تجديدپتذير،

پتانسيلسنجي و اجراي پروژههاي متعدد (خورشيدي ،باد و زمينگرمايي ،هيدروژن و بيوماس) بوده است .در اواخر ستال 1378
حجم عمليات و تنوع انجام آنها باعث گرديد كه وزارت نيرو با استناد به مادههاي  1و  2قتانون تأستيس وزارت نيترو مصتو
 1353/11/28و همچنين تبصره  2ماده واحده قانون بودجه سال  1378كل كشور پيشنهاد دولتي شدن شركت سانا را به هيأت
محترم وزيران بدهد تا جايگاه خالي سازماني كه در بدنه تشكيالت دولت به امر مهم توسعه انرژيهاي تجديدپذير بپردازد مرتفع
گردد.
از منظر فرآيند ،چهار روش عمده براي طراحي شبكههاي توزيع عبارت از موارد به شر زير ميباشد [:]25
روش جانشيني بهترين انتخا از طريق مقايسه با يكديگر و انتخا بهترين آنها
تقسيم يك مسئله بزر به قسمتهاي كوچكتر و سپس حل مراحل كوچك تا رسيدن به حل كلي مسئله اوليه
برنامهريزي خطي با فرض ثابت بودن بسياري از متغيرها در محدودههاي خاصي از حل مسئله
برنامهريزي غير خطي و ديناميك با فرض تغيير دائمي پارامترهاي مسئله
برخي متغيرهاي مهم كه موجب پيچيتدگي طراحتي دقيتق و ايتدهآل يتك شتبكه توزيتع متيگتردد در دو دستته شترايط
مصرفكننده و شرايط جغرافيايي منطقه تقسيمبندي شده و به شر زير ميباشد:
شرايط مصرف كننده
 سطح ولتاژ و رگوالسيون مورد قبول
 ميزان توان اكتيو و راكتيو موردتقاضا
 ميزان پراكندگي و تعداد مصرفكنندگان
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 قابليت اطمينان كافي در تداوم تغذيه
 ميزان گسترش تقاضا در آينده
 جهت گسترش تقاضا در آينده
 ميزان بار پيك آينده
 وضعيت فرهنگ مصرف انرژي الكتريكي
شرايط جغرافيايي منطقه
 ميزان تغييرات درجه حرارت
 ميزان رطوبت در طول سال
 ميزان وزش باد ،ريزش نزوالت آسماني و …
 شرايط اقليمي و جغرافيايي مانند كوهستاني بودن و …
 محل نيروگاهها ،پستها و خطوط انتقال
 ميزان ارتفاع از سطح دريا ،فشار هوا ،ميزان آلودگي و …
فرآيند طراحي شبكه توزيع در حقيقت يك مسئله بهينهسازي چند متغيره است كه هدف از آن پيدا كردن يك طتر بهينته
براي تغذيه مجموعهاي از بارها است  .اين طر بهينه همان طرحي است كه داراي حداقل هزينه نصب تجهيزات و نيز حتداقل
هزينه ناشي از تلفات انرژي در طول بهرهبرداري از شبكه بوده ،ضمن آنكه هيچيك از قيود فني شبكه (مانند افت ولتتاژ مجتاز
فيدرها ،ظرفيت خطوط و ترانسفورماتورها و … ) نقض نميشود.
مرحله طراحي شبكههاي توزيع گام نخست پروژههاي برقرساني به مناطق شتهري و روستتايي را تشتكيل متيدهتد ،لتذا
ميتوان گفت كه بين قابليتهاي شبكههاي توزيع برق پس از احداث در مرحله بهرهبرداري و كيفيت طراحي مهندستي رابطته
همبستگي معني داري وجود دارد .به بياني ديگر ميزان بهرهوري شبكه توزيع نيروي برق به مقدار قابلتوجهي به رعايت كيفيت
اصول مهندسي در طراحي آن سيستم بستگي دارد.
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مطابق با آمار ارائهشده در مراجع مختلف در يك سيستم قدرت بيش از نيمي از تلفات در شبكه توزيع رخ ميدهد و اين خود
نشاندهنده اين است كه دستيابي به روشي جهت طراحي بهينه و اقتصادي شبكه توزيع ميتواند در سياستگذاريهاي بخش
توزيع و صرف سرمايههاي موجود در آن تأثير بسزايي داشته باشد.
طي سالهاي گذشته تالشهاي بسياري بهمنظتور طراحتي و بهترهبترداري بهينته و قابتلاطمينتان از شتبكههتاي توزيتع
انجامگرفته كه باعث ايجاد روشهاي طراحي پيشرفته شده است .اين پيشرفتها كارشناستان را بتهتتدريج بته ستمت تكميتل
طراحي سيستم توزيع رهنمون مي نمايد تا جايي كه بسياري بر اين باورند كه طراحان و مهندسين شبكه توزيع ختود را در كتار
اصال يك سيستم «كامل» درگير ساختهاند.
در طول دهههاي گذشته روشهاي مختلفي براي طراحي سيستم توزيع بهكاررفته است .اين روشهتا بتا پيشترفت علتم و
بهرهبرداري از پيشرفتهاي رياضيات شكلگرفته است .كشمكشي كه در طول اين دوران بين روشهاي مختلتف بتوده استت
درواقع تقابل دو عامل مهم يعني دقت مدل (تعداد و نوع اعمال سادهسازي) و بازده محاسباتي بوده است.
واضح است كه مهمترين مشكلي كه در مسائل بهينهسازي شبكههاي قدرت وجود دارد مسئله بهينهسازي تركيبي در ابعتاد
بزر است .بهعنوانمثال مسائل تجديد پيكربندي شبكه در حالت خطا ،تجديد پيكربندي بتا كمتترين تلفتات ،طراحتي نصتب
خازن ،مسائل گسترش شبكه و  000به علت تعداد تركيبات بسيار مشكل است كه تابع هدف كلي بتراي مستائل بهينتهستازي
طراحي شبكه تعريف كرد .در ساليان گذشته بيشترين رويكرد بهينهسازي طراحي شبكه تنها با يك هدف بوده است .كما آنكه
پس از طراحي ،مسائل تجديد پيكربندي با اهداف بهينهسازي شبكه نمايان ميگشت.
تالشهاي فراواني در طول ساليان اخير بهخصو

از دهه  1990به بعد صورت گرفته تا بتوان مسائل طراحي شتبكه را بتا

الگوريتمهاي چندهدفه 1شبيهسازي و حل نمود .سرآغاز اين تالشها از دهه  1970آغازشده استت [ .]26در ايتن برهته بتراي
مقابله با مشكل غيرخطي بودن معادالت شبكه از مدلهاي رياضي براي سادهسازي معادالت استفاده متيكردنتد .نمونتههتاي
پيشرفته اين روشها در [ 27الي  ]29ارائهشدهاند .ولي اين ابزار سادهسازي براي معتادالت ستنگين شتبكه ناكارآمتد بودنتد .در
سالهاي ابتدايي  ،1980يك سيستم اختصاصي براي حل مسئله معرفي شد [ .]31اگرچه اين سيستم نتايج خوبي براي مستائل

MultiObjective

1
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پيچيده نداد .در دهه  1990روشهاي مبتني بر شبيهسازي عوامل طبيعي ،ارزيابي موجودات زنده و روشهاي ابتكاري رياضتي
براي حل مسائل تركيبي بهينهسازي پيشنهاد شد و توجه زيادي را به خود جلب كرد .اين روشها ،روشهاي نوين ابتكاري نام
دارند .كارهاي زيادي در مورد اين روشها از دهه  1990تاكنون صورت گرفته است [ 32الي  .]34سرآغاز اين روشها با روش
برنامهريزي تكاملي آغاز شد [ 35الي  .]37در همين زمان روشهاي ابتكاري رياضي مانند تغيير شاخه معرفي شد كه تا به امروز
همچنان محققان در جهت گسترش و تكميل آن تالش ميكنند [ 38الي  .]40الگوريتمهاي ابتكتاري بتر مبنتاي شتبيهستازي
عوامل طبيعي مانند الگوريتم ژنتيك [ 41الي  ]46و شبيهسازي سرد سازي [ 47و  ]48و همچنين شبيهسازي عملكرد موجودات
زنده مانند تئوري مورچگان [ ]49در اين سالها معرفي شده و نتايج قابل قبولي را ارائه كرده است.
گذر زمان يكي از عوامل مهمي است كه در طراحي بايد به آن توجه ويژهاي شود .اگرچه فرمولسازي ديناميك مسئله باعث
افزايش حجم اعمال محاسباتي مسئله به ميزان قابلتوجهي ميشود .بيشتر مدلهاي تا دهه  90از مدلهاي زمان تكمرحلهاي
بودند .براي گسترش مدت مطالعه مدل به چند مرحله ،مدلهاي ديناميك معرفيشدهاند [.]50
درگذشته تنها از روشهاي قطعي در طراحي شبكه توزيع استفاده ميشد ولي عدم قطعيت يك ويژگي طر هاي بلندمتدت
است كه از دهه  1980مدنظر قرارگرفته است .در تحقيقات كنوني پارامترهاي كمترين ريسك نيز در تابع هدف بررسي ميشود.
براي آناليز كمترين ريسك در كارهايي كه اخيراً انجامشده ،پارامترهاي غيرقطعي با اعتداد فتازي متدل متيشتوند [ 51و .]52
بهاينترتيب ،سابقه ارائهشده كته بيشتتر بته مقولته فرآينتد طراحتي اشتاره دارد روشهتاي گونتاگوني موردمطالعته و تحقيتق
قرارگرفتهاند.

 -1-1-2-3مراكز فعال
در ارتباط با فعاليتهاي صورت گرفته توسط مراكز فعال درزمينه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشتهرها در
داخل و خارج از ايران ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
مراكز داخلي:
 درزمينه اطالعات سيستم شركت توزيع برق شمال استان كرمان در سال  91روشي نوين جهت مكتانيتابي بهينته
پستهاي فوق توزيع و توزيع ارائه كرده است .در سال  91شركت توزيع برق تهتران بتزر بتا همكتاري دانشتگاه
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اميركبير طرحي با عنوان طراحي شبكه توزيع كالنشهرها با استفاده از الگوريتم بهينهستازي اجتمتاع ذرات را انجتام
داده است.
 درزمينه برنامهريزي شبكه توزيع ،شركت برق منطقتهاي فتارس بتا همكتاري دانشتگاه آزاد استالمي در ستال 83
پژوهشهايي در رابطه با روشهاي مدرن در برنامهريزي و طراحي شبكه توزيع الكتريكي انجام داده است.
درزمينه برنامهريزي و مديريت يكپارچه ،شركت توزيع نيروي برق تهران بزر در سال  93به طرحي پژوهشتي بتا
عنوان بررسي تأثير برنامهريزي استراتژيك بر عملكرد شركتهاي توزيع برق با رويكترد كتارت امتيتازي متتوازن از
منظر مشتركين صنعت برق پرداخته است.
 درزمينه ساخت فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير ،در كشور ما در بستياري از متوارد ،تكنولتوژي ستاخت
بومي نشده است و تجهيزات موردنياز از ساير كشورها خريداري ميشود ،ازاينرو نياز به توسعه فنتاوريهتاي فتوق
احساس ميشود .به جزسازمان سابا كه چگونگي شكلگيري آن در باال بيان شد شركتهاي معدودي در اين زمينته
فعال هستند .براي مثال در ارتباط با توربين بادي تنها شركت سازنده توربينهاي فوق در كشور ،شركت صتبا نيترو
است كه توربينهاي ساخت اين شركت در محدوده  710-300كيلووات است.
 درزمينه طراحي و توليد سيستم هاي غيرمتمركز توليد برق با پايه پيل ستوختي در ايتران نيتز تنهتا مركتز مشتغول
فعاليت ،مركز تحقيقات مهندسي اصفهان است كه در سال  88پكيج  5كيلوواتي خود را به بهرهبرداري رسانده و آن
را در حالت استفاده همزمان از برق و حرارت نيز در نمايشگاه دائمي در سايت طالقان سازمان انرژيهاي نو ايران به
معرض نمايش گذاشته است.
 درزمينه توليد همزمان برق و حرارت در سالهاي اخير شتركت تانيرتتك فعاليتتهتايي را داشتته كته از آن جملته
ميتوان بهرهبرداري از مولد  CHPنيروگاه طرشت به قدرت يك مگتاوات در ستال  ، 87بهترهبترداري از نيروگتاه
»«CHPيك مگاواتي در دانشگاه كاشان در سال  ، 88احداث واحد پكيج كانتينري توليد پراكنده در نيروگاه طرشت
در سال  89و بهرهبرداري از نيروگاه  6مگاواتي  CHPآيتاهلل ...كاشاني در سال  90را نام برد .ديگر شركت فعتال
در اين زمينه شركت مهندسي توسعه انرژي شهر پايدار است.
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در ارتباط با ساير تجهيزات ،توسعه فناوري در بخشهتاي گونتاگون صتورت پذيرفتته كته نمونتههتاي آن را متيتتوان در
بهكارگيري از كابلهاي خود نگهدار ،شبكههاي فاصلهدار ،پستهاي دفني ،پستهاي باالي پشتبام ،تيرهاي پليمتري و ستاير
محصوالتي كه در بخش طراحي شبكههاي توزيع در كالنشهرها مورداستفاده قرارگرفتهاند برشمرد.
مراكز خارجي:
بزر ترين مركز فعال در آمريكا در حوزه توليد و توزيع انرژي  Duke Energyاست .بهجز اياالتمتحده اين مركتز
همچنين درزمينه توليد و توزيع برق در كانادا و آمريكاي جنوبي نيز حضور دارد .بيشتر منابع انترژي ايتن شتركت از
سوختهاي فسيلي و اتمي تأمين ميشود .در سالهتاي اخيتر  Duke Energyدر حتوزه انترژيهتاي تجديدپتذير
سرمايهگذاري كرده و نيروگاههايي در دستساخت دارد .از ديگر مراكز فعال در آمريكا ميتوان به " Los Angeles

 "Department of Water and Powerاشاره كرد .لس آنجلس جزو كالنشهرهاي آمريكا محسو ميشود و به
دليل قديمي بودن سيستم توزيع اين كالنشهر چالش اصلي درهم تنيدگي خطوط هوايي توزيع برق در ستطح شتهر
است .اين مركز( )LADWPهماكنون در برنامهاي  15ساله مشغول به تعويض اين شبكه با شبكهي زمينتي استت.
قيمت شبكه زميني در آمريكا در مقايسه با شبكه هوايي  14-10برابر است و درنتيجه تأمين مالي اين پروژه در كنار
مشكالت ترافيكي ايجادشده در سطح شهر ازجمله چالشهاي آن است .نيويورك يكي ديگر از كالنشهرهاي آمريكا
است "Consolidated Edison" .از مراكز فعال در حوزه انرژي است كه برق اين كالنشهر را تأمين ميكند .ايتن
مركز را مي توان از اولين فعاالن در حوزه توزيع دانست زيرا كه يكي از اولين شبكههاي توزيع كته توستط اديستون
طراحي شد بهواسطهي اين مركز در سال  1882در نيويورك راهاندازي شد.
وظيفه توزيع برق در كالنشهر ملبورن در استراليا به عهده  Powercor Australiaاست .اين شركت توزيع برق در
غر ايالت ويكتوريا و غر و جنو كالنشهر ملبورن را بر عهده دارد .شبكه توزيع اين شركت قابلاطمينتانتترين
شبكه توزيع استراليا است.
مركز فعال ديگر درزمينه توليد و توزيع برق در دنيا  E.ONاست .دفتتر مركتزي آن در دوستلدورف آلمتان استت و
هماكنون با بيش از  30كشور همكاري دارد .ازجمله فعاليتهتاي ايتن مركتز متيتتوان بته ستاخت نيروگتاه بتادي
( )offshoreدر كورنوال در جنو غربي انگلستان در سال  2008اشاره كرد.
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 Electricite de Franceفرانسه دومين شركت بزر برق در جهان است ،كه دفتر مركزي آن ،در شتهر پتاريس،
فرانسه قرار دارد .اين شركت مجموعه متنتوعي از ختدمات را در اروپا،آمريكتاي جنتوبي ،آمريكتاي شتمالي ،آستيا،
خاورميانه و آفريقا ارائه كرده است .شركت الكتريسيته دو فرانس ،بزر ترين توليدكننده برق در جهتان استت .ايتن
شركت فرانسوي ،در سال  2003بيش از  ٪22درصد از برق موردنياز اتحاديه اروپا را تأمين نموده كه  % 74/5آن از
انرژي هستهاي % 16/2 ،از نيروي برقآبي % 10/2 ،آن از انرژي حرارتي و  % 0/1آن از منابع تجديدپذير بوده است.
در آسيا شركت "  " Tokyo Electric Powerدر ژاپتن درزمينته توليتد و توزيتع انترژي بترق فعاليتت متيكنتد.
 TEPCOبزر ترين شركت صنايع برق در ژاپن و چهارمين در دنيا بعد از  RWEآلمانElectricite de France ،

فرانسه و  E.ONاست .باوجود اينكه بيشتر خطوط فوق توزيع اين شركت هوايي هستند ولي در كالنشهر توكيو اين
خطوط بهصورت زميني و زيرزميني ايجادشدهاند.

 -2-1-2-3مراكز دانشگاهي و پژوهشي
در ادامه فعاليتهاي صورت گرفته توسط مراكز دانشگاهي و پژوهشي بهصورت جداگانه درزمينته فنتاوريهتاي مترتبط بتا
طراحي شبكه توزيع كالنشهرها موردبررسي قرار ميگيرد.
دانشگاه تهران:
درزمينه اطالعات سيستم دانشگاه تهران تحقيقي با عنوان مكانيابي و تعيين ظرفيت بهينه پستهاي فوق توزيع
با استفاده از الگوريتم ژنتيك در حضور بارهاي غيرقطعي انجام داده است.
درزمينه برنامهريزي شبكه توزيع ،در سال  93در اين دانشگاه تحقيقي با عنوان برنامهريزي جامع توسعه ديناميكي
شبكه توزيع با درنظرگرفتن قابليت اطمينان ،عدم قطعيت و مالحظات بهرهبرداري در حضور توليدات پراكنده انجام
شد.
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دانشگاه صنعتي شريف:
اين دانشگاه درزمينه مطالعات سيستم فعاليتهاي متعددي انجام داده .بهعنوانمثتال ايتن دانشتگاه تحقيقتات بتا
موضوع جايابي بهينه محل پستهاي توزيع و تعيين مسير و سطح مقطتع بهينته فيتدرها انجتام داده استت .ايتن
دانشگاه تحقيقات گستردهاي در رابطه با ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبكههاي توزيع انجام داده است.
درزمينه طراحي و ساخت فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير ،در سالهاي اخير دانشگاه صتنعتي شتريف
موفق به طراحي و ساخت نسل سوم سلولهاي خورشيدي شده است.
دانشگاه صنعتي اميركبير:
اين دانشگاه با همكاري دانشگاه آ و برق تحقيقاتي درزمينه اطالعات سيستتم انجتام دادهانتد .آنتان بتا كمتك
الگوريتم ژنتيك روشي نوين براي جايابي بهينه پستهاي توزيع ارائه دادهاند.
درزمينه فناوري پيل سوختي پژوهشكده انرژي نو اين دانشگاه با حمايت مالي سازمان انرژيهاي نو ايران موفق به
طراحي و ساخت برخي اجزاي پيل سوختي شده است.
دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي:
درزمينه بانك هاي اطالعاتي ،دانشگاه خواجه نصير پژوهشي با عنوان طراحي مدل مفهتومي و استتاندارد سيستتم
اطالعات جغرافيايي صنعت برق در بخش توزيع را در سال  84انجام داده است.
درزمينه طراحي و ساخت فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي تجديد پذير ،دانشگاه خواجه نصير موفق بته طراحتي و
ساخت سلول خورشيدي پليمري شده است.
دانشگاه علم و صنعت:
درزمينه برنامهريزي شبكه توزيع ،در سال  93در دانشگاه علم و صنعت ايران تحقيقي با عنوان برنامهريزي بهينته
توليد ريز شبكههاي يكپارچه با حضور منابع انرژي پراكنده در محيط بازار برق انجامگرفته است.درزمينه انرژيهاي
تجديدپذير ،پژوهشهايي در رابطه با چرخدندههاي مغناطيسي توربين بادي در دانشتگاه علتم و صتنعت صتورت
گرفته است.
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دانشگاه صنعت آ و برق-شهيد عباسپور:
اين دانشگاه پژوهشهاي متعددي درزمينه برنامهريزي شبكه توزيع انجام داده كه از اين ميان ميتوان به تحقيتق
با عنوان برنامهريزي چندمرحلهاي و مقاوم توسعه شبكه توزيع در سال  93و تحقيقي ديگر در همين سال با عنوان
رويكرد چندهدفه در برنامهريزي توسعهي شبكههاي توزيع اشاره كرد.
دانشگاه تربيت مدرس:
در سال  83مركز ملي مطالعات و برنامهريزي شبكههاي قدرت در مركز پژوهشهاي اين دانشتگاه تأستيسشتده
است .اين مركز تاكنون دستاوردهايي چون توسعه چهار نرمافزار حرفهاي درزمينه مطالعات توستعهاي شتبكههتاي
قدرت و جمعآوري اطالعات فني مرتبط با شبكه سراسري انتقال برق كشور و همچنين تدوين اصول برنامهريزي
جامع شبكه توليد ،انتقال و فوقتوزيع قدرت در محيط سنتي و تجديد ستاختار شتده داشتته استت .ايتن دانشتگاه
همچنين در سال  93تحقيقي دربتاره متدل ستازي احتمتاالتي و فتازي شتارژ و دشتارژ خودروهتاي برقتي بتراي
برنامهريزي واحدهاي توليدي در حضور عدم قطعيتها انجام داده است.
دانشگاه شيراز:
درزمينه اطالعات سيستم اين دانشگاه تحقيقاتي با عنوان مسيريابي فيدر فشار متوسط در طراحي بهينه شبكههاي
توزيع انجام داده است .اين دانشگاه در تحقيقي ديگر به مسيريابي بهينه فيدر فشار متوسط و مكانيابي پستهاي
فوق توزيع بهصورت همزمان در طراحي سيستم توزيع با در نظر گرفتن بار فازي پرداخته است.
دانشگاه اصفهان و صنعتي اصفهان:
درزمينه طراحي و ساخت فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير ،گروه توربينهتاي بتادي دانشتگاه صتنعتي
اصفهان كار طراحي توربين بادي  3مگاوات را به اتمام رسانده و به دنبال ساخت نمونه آزمايشتي آن استت .ايتن
دانشگاه همچنين موفق به طراحي و ساخت پيل سوختي چند سوخته شده است .از ديگر فعاليتهاي اين دانشتگاه
ميتوان به همكاري آنان با شركت توزيع نيروي برق جنو استان كرمان در پروژه جايابي بهينه توليدات پراكنتده
در شبكه قدرت حلقوي با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشتي ،ستال  93اشتاره كترد .دانشتگاه اصتفهان نيتز
پژوهشهايي درزمينه طراحي سلولهاي خورشيدي انجام داده است.

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
44
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،اسفند 1393

دانشگاه تبريز و دانشگاه سهند تبريز:
دانشگاه تبريز تحقيقاتي با عنوان جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع با در نظر گرفتن فيدرهاي فشار متوسط توزيع
موجود به كمك روشهاي هوشمند انجامشده است .از ديگر تحقيقات اين دانشگاه ميتوان به پژوهشتي در ستال
 91در رابطه با مسيريابي بهينه فيدرها در سيستم توزيع درحضور مولدهاي پراكنده بمنظتور كتاهش هزينتههتاي
سرمايه گذاري و تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك اشاره كرد.
محققان مركز تحقيقات مواد نانو ساختار دانشگاه سهند تبريز نيز با حمايت مالي سازمان انرژيهاي نو ايران موفق
شدند طي يك طر پژوهشي براي اولين بار در كشور ،طراحي و ساخت ماژول غشتايي تخلتيص هيتدروژن را بتا
رويكرد بوميسازي به انجام برسانند.
دانشگاه فردوسي مشهد:
پژوهشكده هوا خورشيد اين دانشگاه موفق به طراحي و ساخت نخستين توربين بادي سته كيلتووات محتور افقتي
كشور شده است.
دانشگاه باهنر كرمان
درزمينه طراحي و ساخت فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير ،اين دانشگاه تحقيقاتي در رابطه با طراحتي
نيروگاه فتوولتاييك انجام داده است .اين دانشگاه همچنين پژوهشهايي در رابطه با خودروهاي برقتي انجتام داده
است.
دانشگاه صنعتي بابل:
گروه پژوهشي پيل سوختي اين دانشگاه ،كه از سال  85آغاز به كاركرده تحقيقات جامعي روي پيلهتاي ستوختي
پليمري انجام داده كه از آن جمله در تيرماه سال  1389سيستم يك كيلوواتي پيتل ستوختي متتانولي ختود را بته
بهرهبرداري رسانده است.
دانشگاه آزاد:
در رابطه با خودروهاي برقي پژوهش هايي در دانشگاه آزاد قزوين صورت گرفته و ايتن دانشتگاه در ديمتاه  93از
خودروي برقي دونفره با وزن  80كيلو رونمايي كرده است.
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پژوهشگاه نيرو:
درزمينه اطالعات سيستم پژوهشگاه نيرو پژوهشهاي متعددي انجام داده .بهعنوانمثال گروه پژوهشي مطالعتات
سيستم پژوهشكده برق در سال  92پروژه توسعه نرمافزارهاي شبكههاي توزيع بهمنظور بهكتارگيري در مطالعتات
طراحي و تحليل اين شبكهها را اجرا كرده است .در همين سال اين پژوهشكده پروژه توسعهي نرمافتزار SABA

جهت مطالعات سيستم شبكه به همراه نيروگاه بادي با در نظر گرفتن مالحظات اتصال ،كنترل و بهرهبرداري را نيز
به اجرا درآورده است.
در زمينه خط و پست گروه پژوهشي خط و پست پژوهشهاي متعددي انجام داده است كه از اين ميان ميتوان به
پروژه دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب ،بهرهبرداري و سرويس و نگهداري پست پيشساخته كمپكت كه در
سال  90اجرا شد اشاره كرد.در پروژهاي ديگراين گروه پژوهشي در سال  91فعاليتتهتايي در جهتت پشتتيباني و
نظارت بر توليد صنعتي نرمافزار  DisPlanاز جمله تشريح مشخصات فني نرمافزار  ،DisPlanانتقال دانتش فنتي
بطور كامل به شركت توليدي و نصب پايلوت اين نرمافزار در چند شركت توزيتع نيتروي بترق انجتام داده استت.
همچنين ضمن بررسي عملكرد بخشهاي مختلف نرمافزار ،DisPlanتغييرات مورد نياز بر اساس نيازهاي اعتالم
شده توسط كاربران واقعي نرمافزار مورد ارزيابي قرار گرفته و قابليتهاي مورد نظر به نرمافزار اضافه گرديده است.

اين گروه همچنين در سال  93پروژه اجراي طر جامع برقرساني بر پايه سيستم جغرافيايي  GISدر شهر نظرآباد
را اجرايي كرد.
درزمينه طراحي و ساخت فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير ،در سال  87پروژه طراحي تتوربين بتادي 2
مگاوات در پژوهشگاه نيرو آغاز به كاركرده كه طبق برنامه در سال  93به بهرهبرداري خواهد رسيد .گروه پژوهشي
مواد غيرفلزي پژوهشگاه نيرو نيز با همكاري دانشگاه صتنعتي شتريف اقتدام بته طراحتي و ستاخت متاژولهتاي
خورشيدي نانو ساختار كرده است .پژوهشكده انرژي و محيطزيست پژوهشگاه يرگ و يرگر سا گه  92پگ وه
طراحي و ساخت پيل سوختي اكسيد جامد باقابليت استفاده از گاز طبيعي اا به ايجهم ا هيد ا ت.
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درزمينه توليد همزمان برق و گرما ،پژوهشكده توليد نيرو پژوهشگاه نيرو در سال  92پروژه تحقيتق در طراحتي و
ساخت يك نمونه نيمهصنعتي مبدل حرارتي دماباال با توجه به پتانسيل ساخت داخل براي  CHPسيستمهاي توليد
پراكنده را به اجرا رساند.
پژوهشگاه مواد و انرژي:
در پاييز  93اين پژوهشگاه موفق به طراحي و ساخت ژنراتور توربين بادي به روش متالوژي پودر مغنتاطيس نترم
شده است.
پژوهشكده مواد و انرژي اصفهان:
در سال  92اين پژوهشكده (مركز تحقيقات مهندسي جهاد كشاورزي سابق) وابسته به پژوهشگاه فضايي ايران بتا
تصويب ،حمايت و نظارت سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) قادر به طراحي و ساخت سامانه پيل سوختي پليمتري
 10كيلووات با بهكارگيري همزمان الكتريسيته و گرما شد.
با استناد به توضيحات باال ميتوان در خصو

وضعيت فناوريهاي تحت مطالعه در اين پروژه از لحاظ موجود و يتا جديتد

بودن بصورت زير نتيجهگيري كرد:
مطالعات سيستم و بانك اطالعاتي :بطور كلي جزء فناوريهاي موجود هستند.
حوزه پست :بطور كلي جزء فناوريهاي موجود هستند ،هرچند در برخي موارد پيشرفتهاي جزئي رخ داده است و يا
در آينده ممكن است رخ دهد.
حوزه توليد :در مجموع جزء فناوريهاي جديد است.
حوزه خط :جزء فناوريهاي موجود است.
 :D-FACTSجزء فناوريهاي جديد هستند.

 -2-2-3پيچيدگي فناوري طراحي شبكهي توزيع كالنشهرها
ازنظر پيچيدگي ،فناوري ها به دودسته ساده و پيشرفته تقسيم مي شوند .ويژگيهتاي عمتده فنتاوري هتاي پيشترفته شتامل
پيچيدگي زياد ،علم محوري ،چرخه عمر كوتاه ،سهم باالي فناوري در قيمت تمام شده كاال و خدمات و هزينه باالي تحقيتق و
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توسعه ميباشند .وضعيت پيچيدگي فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكهي توزيع كالنشهرها بتر استاس هريتك از پارامترهتاي
مذكور ،به شر زير است:
 -1-2-2-3پيچيدگي زياد
فناوري هايي كه داراي پيچيدگي زياد هستند معموالً از تركيب چند زمينه علمي پديد آمتدهانتد .هتدف نهتايي از طراحتي و
كاركرد يك سيستم بزر و درهم تنيده ،رساندن انرژي الكتريكي با ارزانتترين بهتا و بهتترين كيفيتت در شترايط ايمنتي بته
مصرفكنندگان است .تحليل ،طراحي و كاركرد درست سيستم شبكه توزيع برق مستلزم دقت و توجه به نكات فراوان و بهروز و
تازهاي است كه آن را از بخش هاي ديگر متمايز ميكند ،از سوي ديگر سيستم توزيع مسئول تحويل نهايي انرژي الكتريكي به
مصرفكنندگان است و نزديكي شبكه توزيع به مصرفكنندگان موجب مي شود كيفيت طراحي شبكههاي توزيع بتيش از ستاير
بخشها موردتوجه قرار گيرد .كه درنتيجه ارتقاء كيفيت طراحي مهندسي پيامدهاي زير را به دنبال خواهد داشت:
افزايش ضريب قابليت فني
كاهش هزينه سرمايهگذاري
ايمنسازي شبكه ،بهبود شرايط زيستمحيطي
كاهش حوادث مردمي
كاهش تبعات حقوقي و ...
لذا فاكتورهاي زيادي من جمله پيشبيني بار ،تراكم بار ،محل و ظرفيت پست ها ،مسير فيتدرهاي خروجتي و  ...در طراحتي
شبكههاي توزيع دخالت دارد .در كنار فاكتورهاي فوق ،پيشرفتهايي كه در قسمتهاي مختلف شبكههاي توزيع مثل فنتاوري
انرژيهاي تجديدپذير ،اتوماسيون توزيع و  ...رخ ميدهد و همچنين بروز چالشهاي مختلف در مراحل مختلف طراحتي باعتث
پيوند خوردن فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها با زمينههاي علمي مختلف ميشود كه در ادامه به برختي از زمينتههتاي
فوق اشاره ميشود.

الف) زمينه الكتريكي
مهمترين زمينه علمي مرتبط با طراحي شبكه توزيع زمينه الكتريكي است كه اهداف زير در آن مدنظر قرار ميگيرد:
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پايداري فني و افزايش قابليت اطمينان شبكه
كاهش تلفات و افزايش كيفيت توان
متعادلسازي بار ،مديريت مصرف بار ،پيكسايي و كاهش بار پيك شبكه
همچنين از منظر الكتريكي ،مطالعات شبكههاي توزيع الكتريكي به زمينههاي فرعي ديگر تقسيم ميشود كه عبارتاند از:
توليدات پراكنده
اتوماسيون شبكههاي توزيع
اندازهگيري الكتريكي
حفاظت الكتريكي شبكه توزيع

) زمينه مكانيكي
رعايت معيارهاي مكانيكي در طراحي شبكه هاي توزيع نقش بسزايي در افزايش ايمني و كاهش حتوادث خواهتد داشتت.
بهعنوانمثال در نظر گرفتن ارتفاع مناسب پايه در طراحي باعث خواهد شد حريم ارتفاعي شبكه از روي جادهها و معابر و...
رعايت گردد و از بروز خطرات برق گرفتگي افراد و يا برخورد ماشينآالت با شبكههاي برق جلوگيري خواهد شد .همچنين
رعايت مواردي چون فلش هاديها ،قدرت پايه ،اسپن باد ،ضتريب كششتي هتادي و ...باعتث خواهتد شتد شتبكه ازنظتر
مشخصات مكانيكي از قابليت اطمينان بااليي برخوردار باشد و از بروز حوادثي همچون آسيبديدن پايههتا براثتر كشتش
هاديها ،پاره شدن سيمها براثر انبساط و انقباض جلوگيري به عمل آيد .لذا در طراحي شبكه ها در نظر گرفتن معيارهتاي
مكانيكي فوقالذكر و همچنين استفاده از تجهيزات استاندارد در جلوگيري از حوادث در زمان بروز حوادث غيرمترقبه نقش
مهمي ايفا خواهد كرد.

ج) زمينه جغرافيايي
اطالعات يكپارچه ،درست و بهروز ،بخش مهمي در طراحي شبكه توزيع كالنشتهرها استت .عتدم وجتود يتك مجموعته
يكپارچه اطالعات توصيفي و مكاني از اجزاء شبكه ،نقصاني است كه در زمان مطالعه ،طراحي ،برنامهريزي و بهرهبترداري
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توسط طراحان و مهندسان بهخوبي احساس شده است .به همين دليل وجود سامانه اطالعات جغرافيتايي ) (GIS1صتنعت
برق در مقياس مناسب كه اطالعات كامل شبكه را همراه با نقشههاي جغرافيايي كه نشتاندهنتده مكتان واقعتي عناصتر
شبكه همراه با عوارض ديگر ازجمله گستره شهرها ،مراكز صنعتي ،مسير جادهها ،خطوط راهآهن ،رودخانه و غيره را در خود
جمعآوري كرده باشند ،ضروري به نظر ميآيد .در اختيار داشتن اين اطالعات در يك مجموعه و در قالب مناسب GIS ،را
به عنوان يك ابزار توانمند در دست مديران ،طراحان ،برنامهريزان و بهرهبرداران مطر خواهد نمود و اين امر منجر به دقت
در تصميمگيري ،كاهش زمان و صرفهجويي بسيار در هزينه خواهد بود .از كاربردهتاي  GISدر طراحتي و توستعه شتبكه
توزيع كالنشهرها ميتوان موارد زير را نام برد [:]53
ايجاد يك پايگاه اطالعاتي منسجم و يكپارچه از كليه اطالعات موجود در شبكه تحت مطالعه
تعيين نقشه پراكندگي درصد آلودگي هوا در طتول ستال بته منظتور برنامتهريتزي شستشتوي تجهيتزات و نصتب
انرژيهاي تجديد پذير در مناطق آلوده
مكانيابي بهينه تجهيزات شبكه توزيع شامل توليدات پراكنده ،پستها ،خطوط و...
مقايسه فراواني حوادث شبكه در زمانهاي مختلف (سالهاي متوالي)
پيشبيني وقوع حوادث با توجه به الگوهاي استخراجشده و درنتيجه پيشگيري از وقوع حوادث
اعالم مسيرهايي كه دچار مشكل هستند و ثبت و نمايش آنها توسط GIS

تحليل جغرافيايي حوادث در مسير يك خط و يا يك پست
تحليل و مسيريابي خرابيها در شبكه توزيع
ارزيابي نقش عوامل طبيعي و اقليمي در موقع حوادث مختلف در شبكه برق.

)- Geographical Information System (GIS

1
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 -2-2-2-3علم محوري
همانطور كه در قسمت قبل هم گفته شد ،طراحي شبكه توزيع كالنشهرها خود بته چنتدين زمينته علمتي فرعتي تقستيم
ميشود .مطابق با زمينههاي علمي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ،سهم عمدهاي از فناوري فوق مربتوط بته دانتش
علمي در رشتهها و زمينههاي مختلف است .از سوي ديگر ،در برخي از اقدامات مربوط به طراحتي شتبكه توزيتع مثتل احتداث
خطوط سهم دانش فني و تجربه بيشتر از سهم دانش علمي است .بنابراين بايستي از تجربيات ساير كشورها و تجربيات موجود
در كشور در ارتباط با برخي از اقدامات طراحي شبكه توزيع بهره برد.
درمجموع عالوه بر نياز فني و تجربه ،فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع نيازمند دانش فني بااليي هستند و برداشتن
گامهاي عملي در اين زمينه مستلزم ايجاد مراكز طراحي و آزمايشگاهي و ارتقاي دانش فني مراكز تحقيقاتي در كشور است .لذا
سهم دانش علمي در دستيابي به اين فناوري بيشتر از تجربه است.

 -3-2-2-3چرخه عمر كوتاه
معموالً فناوري هاي پيشرفته داراي طول عمر كوتاهتري نسبت به فناوري هاي ساده هستند .زيرا اين فنتاوري هتا در كستب
موقعيت برتر رقابتي يا بهبود عملكرد سازمانها نقش حياتي ايفا ميكنند و به همين دليل تالش وسيعي در جهت بهبود آنها از
طريق تركيب نتايج گذشته و يا گسترش مرزهاي دانش صورت ميپذيرد .چرخه عمر فناوريهاي طراحتي شتبكههتاي توزيتع
كالنشهرها با توجه به زمينههاي علمي و فني مرتبط با آن سنجيده ميشود .از ديد تجهيزات مورداستفاده در طراحي و توستعه
شبكه توزيع كالنشهرها مثل :انواع انرژيهاي تجديدپذير ،پستهاي كمپكت ،خطتوط زمينتي و هتوايي ،ختودروي برقتي و ...
ميتوان گفت ،چرخه عمر كوتاهي وجود ندارد و تجهيزات فوق تا مدت نسبتاً زيادي مورداستفاده قرار متيگيرنتد .ولتي از ديتد
فرآيند ،چرخه عمر بيشتر فناوريهاي درگير در طراحي ،كوتاه است و هرسال تعداد زيادي مقاله و پروژه مرتبط بتا آنهتا ارائته
ميگردد كه هدف آنها تدوين الگوريتمهاي جديدتر و كارآتر در مكانيابي ،بهرهبرداري و ...است ،هرچند روشهاي كالسيك و
نسبتاً قديميتر بهطور كامل كنار گذاشته نميشوند .بهطوركلي ،با توجه به زمينههاي مرتبط ميتوان گفت كته طراحتي شتبكه
توزيع تركيبي از فناوريهاي با چرخه عمر كوتاه و بلند است هرچند وزن فناوريهاي با چرخه عمر باال بيشتر است كه امر فوق
ميتواند توجيه مناسبي جهت سرمايهگذاري در اين زمينه باشد.
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 -4-2-2-3سهم باالي فناوري در قيمت تمامشده
در يك برداشت ساده قيمت تمامشده يك كاال از مجموع ارزش وروديهاي مصرفشده و هزينههتاي صترف شتده بتراي
تبديل وروديها به خروجيها تشكيل ميشود .فناوريهاي نوين كه در بخش تجهيزات شبكههاي توزيع ظهور يافتته و يتا در
حال ظهور ميباشند تاثير عمدهاي بر طراحيهاي شبكههاي جديد ميگذارند .برخي از اين فناوريها در حال حاضتر در كشتور
وجود نداشته و هزينه بااليي جهت خريد و بهرهبرداري از آنها مورد نياز ميباشد .در عين حال ،بكارگيري بهينه اين تجهيزات
سبب ارتقاء شاخصهاي مختلف شبكه توزيع از ديدگاه تناسب كاربري در كالنشهرها خواهدشد .لذا مزاياي حاصتل از استتفاده
اين فناوريها ،سبب توجيه هزينه نسبتا باالي بكارگيري آنها كه بدليل ماهيت فناورانه داراي قيمت بيشتري هستند ميگردد.
بر اين اساس فناوريهاي مورد استفاده در تجهيزات نوين شبكههاي توزيع را ميتوان در زمره فناوريهاي پيشرفته قرار داد.

 -5-2-2-3هزينه تحقيق و توسعه
هزينه تحقيق صرف پژوهشهاي برنامهريزيشده يا كاوشهاي اساسي ميشود كه در آنها هدف كسب دانشي جديد براي
ايجاد محصول/خدمت جديد و يا فرآيند و فناوري نو و همچنين ايجاد زمينه جهت بهبود متؤثر در محصتوالت يتا فرآينتدهاي
موجود است .همچنين هزينه توسعه به هزينههايي اطالق ميشود كه صرف تبديل يافتههاي تحقيقات يتا ستاير دانتشهتا بته
برنامه يا طرحي براي توليد محصول يا فرآيند تازه ،يا بهبود مؤثر در توليدات و فرآيندهاي موجود ،بهقصد فروش يتا استتفاده از
اين محصوالت است.
در مورد فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ،با توجته بته وجتود چنتد رشتته مترتبط و پيچيتدگيهتاي حاصتل از آن،
هزينه هاي تحقيقات نسبتاً بااليي براي اجرايي شدن آن موردنياز است .عالوه بر آن ،نيتاز بته انجتام مطالعتات آزمايشتگاهي و
پايلوت براي تحقيق و توسعه و صحتسنجي روشها ،هزينههاي تحقيق و توسعه را باالتر ميبترد .بتر ايتن استاس متيتتوان
طراحي شبكهي توزيع كالنشهرها را يك فناوري پيشرفته در نظر گرفت.
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 -3-2-3تناسب فناوري
استفاده كارا و مؤثر از يك فناوري پيشرفته وقتي امكانپذير است كه زيرساختهاي الزم و مهارتهاي انساني موردنياز را از
قبل داشته باشد .بهعبارتديگر فناوري مناسب به فناوريهايي اطالق ميشود كه بيشترين سازگاري را با نيازهاي شناساييشده
از يكسو و منابع موجود از سوي ديگر داشته باشند .بنابراين فناوري مناسب لزوماً فناوري پيشرفته يا نوظهور نيست .با توجه به
مطالب فوق براي سنجش تناسب فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها بايستي نيازهاي شبكه و منتابع موجتود در شتبكه را
مشخص كرده و سپس تناسب بين آنها را بررسي نماييم.
برخي از مهمترين نيازهاي شبكهي توزيع كالنشهرها به شر زير ميباشند:
الف) بهبود قابليت اطمينان شبكه :قابليت اطمينان يكي از مباحث مهتم در طراحتي و بهتره بترداري سيستتمهتاي
مختلف است .طبق آمار به دست آمده از شركت هاي توزيع برق حدود  %80درصد از قطتع بترق و عتدم اطمينتان بخشتي
سيستم هاي الكتريكي ناشي از قطع برق در سيستم هاي توزيع است .سيستم هاي توزيع به علت گستتردگي ،پتايين بتودن
كيفيت تجهيزات به كاررفته در شبكه هاي توزيع ،تأثير شرايط جوي بر روي شبكه توزيع و نيز تصادفات و عوامتل انستاني
تأثيرگذار بر روي آن داراي قطعيهاي زياد مي باشد [ .]54از آنجا كه اغلب مشتركين شبكه برق با شتبكههتاي توزيتع در
ارتباط هستند و از اين شبكه تغذيه ميكنند و نيز بنابر آمار بيشتر قطعيهاي مشتركين ناشي از قطعيهتاي شتبكه توزيتع
ميباشد لذا بهبود قابليت اطمينان اهميت بااليي در طراحي شبكه شبكههاي توزيع دارد.
ب) بهبود كيفيت توان شبكه :مبحث كيفيت انرژي الكتريكي يا كيفيت توان يكي از موضوعاتي است كه در ستاليان
اخير بهطورجدي موردتوجه بهرهبرداران و مصرفكنندگان شبكههاي الكتريكي قرارگرفته است .تخمين زده متيشتود كته
خسارات ناشي از اغتشاشتات كيفيتت تتوان فقتط در كشتور امريكتا همتهستاله حتدود  100ميليتارد دالر باشتد .ازايتنرو
سرمايهگذاري براي مقابله با اين اغتشاشات بسيار كمتر از خسارات وارده است.
بدون شك كيفيت توليد انرژي الكتريكي در حال حاضر از گذشته بهتر است .گذشته از اين شبكههاي توزيتع كالنشتهرها
نيز گسترده تر شده و از تكنولوژيهاي جديدتر و قابل اعتمادتر بهره ميبرند .باوجود پيشرفتهاي صورت گرفته هم امروزه
مبحث كيفيت توان بسيار بااهميت است و حتي به طور جديتري دنبال مي شود و در مورد آن تحقيقتات پردامنته صتورت
مي گيرد .اهميت كيفيت توان در شبكههاي توزيع از دو جنبه قابلبررسي است .اوالً پيشرفت تكنولوژي موجب شده استت
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انواع بارهاي غيرخطي با ماهيت شكل موجهاي غيرسينوسي در شبكه پراكنده شوند .وجود اين بارها موجب انحراف شكل
موج از حالت ايدهآل سينوسي گرديده و اغتشاشات كيفيت توان را پديد ميآورد .از طرف ديگتر امتروزه بستياري از بارهتا
توسط سيستم هاي حساس الكترونيكي و ميكروپروسسوري كنترل ميگردند .اين سيستم ها به اغتشاشات مختلتف موجتود
در شبكه حساس بوده و عملكرد آن ها به راحتي مي تواند مختل گردد .همين اختالالت مي توانند باعث خستارات هنگفتتي
گردند.
ج) هزينهها :طراحي اصولي و بهينه ميتواند از جنبههاي مختلفي باعث كاهش هزينههاي تحميلتي بته شتبكه توزيتع
گردد .براي نمونه يكي از هزينههاي شبكه توزيع ،هزينه ناشي از تلفات الكتريكي است .تلفات شبكه را در مرحله طراحتي
شبكه و با اقداماتي چون خازنگذاري ،انتخا آرايش شعاعي بهينه و انتخا بهينه هادي خطوط ميتوان به حداقل رساند.
از ديگر هزينههاي تحميلي به شبكه ميتوان به هزينه نصب تجهيزات (پستها ،توليدات پراكنده ،خطوط ،خازن و )...اشاره
كرد كه خود شامل هزينه خريد ،هزينه محل نصب (محل نصب پست) ،هزينه جابجايي تجهيزاتي كته از قبتل در شتبكه
وجود داشتهاند (خازنها) و در طر جديد بايستي جابجا شوند و  ...اشاره كرد.
همانطور كه قبالً هم گفته شد ،فناوري مناسب به فناوريهايي اطالق ميشتود كته بيشتترين ستازگاري را بتا نيازهتاي
شناساييشده از يكسو و منابع موجود از سوي ديگر داشته باشند .ازجمله منابع موجود در ايران ميتوان به پتانستيلهتاي
موجود درزمينه انرژيهاي تجديدپذير اشاره كرد .ميزان تابش در كشور و همچنين وزش بتاد در منتاطق شتناختهشتدهاي
چون منجيل ،رودبار و بينالود موجب آن شده كه سرمايهگذاريهايي در اين زمينه در كشور صورت بگيترد .در ايتن راستتا
زيرساختهاي اوليه همچون ايستگاههاي اندازهگيري ،در نقاط مختلف كشور بناشده و همچنين زيرساختهتايي بتراي
توليد تجهيزات الزم براي بهرهگيري از اين منابع تجديدپذير نيز ايجادشده است .ازجمله اين زيرستاختهتا متيتتوان بته
پروژهي ملي طراحي و ساخت توربين بادي دو مگاواتي ملي كه در سال  1387در مركز توسعه فناوري توربينهاي بتادي
پژوهشگاه نيرو آغاز گرديد ،اشاره كرد.
از ديگر زيرساختهاي الزم در حوزه توليد ميتوان به منابع  CHPو خودروي برقي اشاره كرد .در ايتران زيرستاختهتاي
مربوط به منابع  CHPمحدود به پروژههاي دانشگاهي و يا طر هتاي در حتال احتداث استت .در حتوزه ذخيترهستازها و
خودروهاي برقي نيز نياز به ايجاد زيرساختهايي همچون «ساخت ايستگاه مخصو

شتارژ بتاتري» و «تعبيته مراكتزي
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براي تعويض باتري خودروها» است .در حوزه پست با توجه به مزاياي پستهاي كمپكت ،اين پستها در سالهاي اخيتر
موردتوجه قرارگرفته و زيرساختهايي در اين زمينه به وجود آمده است.
در باال به برخي از مهمترين نيازهاي شبكه توزيع و زيرساختهاي الزم اشاره شد كه همته آنهتا را متيتتوان بتا توستعه
فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها برآورده كرد.

 -4-2-3حوزه استفاده فناوري
ازلحاظ حوزه كاربرد ،فناوريها به دودسته فناوريهاي محصول و فناوريهاي فرآيند تقسيم ميشوند .فناوريهاي محصول
عبارتاند از فناوريهايي كه در تركيب كاال يا خدمات بكار گرفته ميشوند و فناوريهاي فرآيند ،فناوريهتايي هستتند كته در
فرآيند توليد يك محصول يا خدمت بكار برده ميشوند.
همانطور كه قبالً هم گفته شد ،فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها خود شامل فناوريهاي فرعي مختلفي ميشود كه
كل اين فناوريها را ميتوان در دو حوزه فرآيند و محصول طبقهبندي نمود.
 -1-4-2-3فرآيند
از ديدگاه فرآيندي ،دانش طراحي شبكه توزيع در اين مقوله قرار ميگيرد كه خصوصاً در ساليان اخير تالشهاي گستردهاي
در خصو

توسعه و بهروزرساني آن در صنعت برق صورت پذيرفته است .اقداماتي از قبيل:
مطالعات سيستمي:
محاسباتي از قبيل پخش بار شبكه و اتصال كوتاه و مطالعاتي چون مكانيابي بهينهي پستهتاي توزيتع و فتوق
توزيع ،مسيريابي بهينهي فيدرها ،تعيين سطح مقطع بهينه هاديها و . ...
ايجاد بانكهاي اطالعاتي:
پيچيدگي شبكه توزيع برق در كالنشهرها ،تعداد زياد تجهيزات شبكه مذكور و نيز تغييرات سريع اطالعات اجزاي
شبكه ،مديريت شبكههاي فوق را با مشكل مواجه ساخته استت .بنتابراين بتهمنظتور توستعه پايتدار در شتبكه و
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شناسايي نقاط قوت و ضعف آن و در جهت ارائه طر هاي جديد و توسعه شبكه بتر استاس محاستبات مهندستي
توزيع در شبكه توزيع نياز به پيادهسازي يك سيستم جامع براي ذخيرهسازي و مديريت اطالعات هست.

 -2-4-2-3محصول
طراحي شبكه توزيع خصوصاً در كالنشهرها راميتوان با بهتره گيتري از محصتوالت فناورانته كته همتان تجهيتزات نتوين
مورداستفاده در شبكههاي توزيع هستند ارتقاء بخشيد.
پستهاي كمپكت:
تراكم بار در كالنشهرها از يكسو ،قيمت هنگفت زمين و عدم دسترسي به زمينهاي با ابعاد مناسب براي ساخت
پست هاي معمولي توزيع از سوي ديگر ،موجب شده است تا نياز به استفاده از انواع پست هاي كمپكت روزميني و
زيرزميني افزايش يابد .مشكالت موجود در انجام عمليات ستاختماني در مراكتز پرتتراكم ،پرازدحتام و پرترافيتك
كالنشهري همچون تهران و همچنين لزوم سرعت بخشيدن به عمليات احداث ،باعث شده است كته استتفاده از
پست هاي كمپكت پيش ساخته به عنوان راه حل مناسبي براي پاسخگويي به محدوديت ها و نيازهاي فتوق مطتر
گردد
پستهاي دفني:
همانطور كه گفته شد طراحي و توسعه شبكه برق كالنشهرها با محدوديت فضاي الزم براي احتداث خطتوط و
پستها مواجه است .يكي از روشهاي غلبه بر محدوديت فوق ،استفاده از پستهاي زيرزميني است بهنحويكته
پست كارايي پستهاي متعارف را داشته باشد.
خطوط فاصلهدار:
اين فناوري داراي مزايايي ازجمله كاهش فضا و كريدور موردنياز براي اجرا بوده و گزينهي مناسبي براي احتداث
شبكه هاي فشار متوسط هوايي (در مناطقي كه مشكل حريم باعث ايجاد مشكل در احداث شبكه شده) به شتمار
ميرود.
كابلهاي خودنگهدار ):(ABC
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كابلهاي خودنگهدار رايجترين انواع خطوط هوايي غير لخت در شبكههاي توزيع نيروي برق فشتار ضتعيف و از
موارد رايج در شبكههاي فشار متوسط ميباشند .اين نوع از هاديهاي روكشدار ،به علت دارا بودن قدرت عايقي
مناسب و با ايمني كامل ،امكان زيباسازي شهري با توجه به امكان عبور كابلهاي خودنگهدار از بين درختان واقع
در مسير شبكه ،عدم امكان استفادههاي غيرمجاز از شبكهي برق و راحتتر بودن تترميم تيتر شكستتگي و رفتع
اتفاقات در خطوط داراي كابل خودنگهدار (در مقايسه با خطوط هوايي معمتولي و استتمرار در ارائته ختدمات بته
مشتركين) ،داراي اهميت و جايگاه خاصي بوده و موارد استفاده فراواني دارند.
واحدهاي توليد پراكنده و انرژيهاي تجديدپذير:
دغدغه ديگري كه امروزه كالنشهرهاي ايران با آن روبرو هستند ،آلودگي هواست .با گسترش اين شهرها و قترار
گرفتن نيروگاه ها در محيط شهري فعاليت آنان بر آلودگي هواي كالنشهرها افزوده است .براي كتاهش اثتر ايتن
آلودگي و البته پاسخگويي به نياز روزافزون كالنشهرها به انرژي استفاده از فناوريهتايي چتون واحتدهاي توليتد
پراكنده ،انرژيهاي تجديدپذير و افزايش راندمان نيروگاههاي موجود با تبديل آنها به سيكل تركيبتي و كتاهش
مصرف سوخت آنان توصيه ميشود.
:D-FACTS1

كاربرد سيستمهاي انعطافپذير در شبكه انتقتال موستوم بته ادوات  FACTSكته اغلتب بتا استتفاده از فنتاوري
تجهيزات الكترونيك قدرت همراه است به بهبود قابلتوجه كيفيت بهرهبرداري از سيستم قدرت ،حل يتا كتاهش
مشكالتي از قبيل پايداري ولتاژ يا پايداري گذرا در شبكه قدرت ،بهبود قابليت اطمينان سترويسدهتي و كيفيتت
توان منتقلشده به مشتركين ميانجامد.
با توجه به موارد فوق مي توان گفت كه فناوري طراحي شبكه توزيتع بته هتر دو صتورت گفتتهشتده (محصتول و فرآينتد)
مورداستفاده قرار ميگيرد ليكن با توجه به عقبه نسبتاً قوي در بخش فرآيند ،در اين پروژه تمركز بتر محصتول و فنتاوريهتاي
مرتبط است.

-Distribution Flexible AC Transmission Systems

1
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 -5-2-3موقعيت راهبردي فناوري
فناوريها را برحسب موقعيت راهبردي ميتوان به دو گروه فناوريهاي كليدي يا راهبردي در مقابل فناوريهاي متعارف يا
معمولي تقسيم كرد .لفظ "فناوري كليدي يا راهبردي" به فناوري هايي اطالق مي شود كه در تحقتق اهتداف راهبتردي نقتش
كليدي ايفا نمايند .بديهي است چنانچه هدف راهبردي سازمان تغيير كند ،فناوريهاي كليدي نيز متناسب با آن تغييتر خواهنتد
كرد .بنابراين فهرست فناوريهاي كليدي ثابت نيست و ممكن است باگذشت زمان دچار تغيير شود .فنتاوريهتاي متعتارف يتا
معمولي عبارت اند از فناوريهايي كه تسلط بر آنها ارزش زيادي ندارد .به عبارت ديگر امكان بهرهگيري از توان موجود در خارج
از مرزهاي بنگاهي ،بخشي يا ملي براي انجام عمليات مرتبط با فناوريهاي مذكور وجود دارد و مناسب است تا اين عمليتات را
به خارج واگذار نمود.
در ارتباط با فناوري طراحي شبكه توزيع ،از ديد فني ميتوان گفت كه جزء فناوريهاي متعارف و معمولي است و ميتوان از
توان موجود در خارج بهره برد .اما همانطور كه قبالً هم گفته شد در فناوري فوق مسائل اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي ،قانوني و
 ...هم دخيل هستند ،و ازآنجاكه مسائل فوق (اجتماعي و سياسي و )..در كشور ما مستتقل و متفتاوت از ستاير كشتورها استت،
نميتوان از توان موجود در خارج از مرزهاي بنگاهي ،بخشي يا ملتي بتراي اعمتال فنتاوري مترتبط بتا طراحتي شتبكه توزيتع
كالنشهرها استفاده كرد .بنابراين نياز به فناوري بومي است و ازاينرو فناوري فتوق را بايستتي جتزء فنتاوريهتاي كليتدي يتا
راهبردي دانست.

 -3-3طبقهبندي فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها از منظر چرخه عمر
فناوريها داراي ويژگيهاي عملكردي و نوع تعامالت با بازار متغير در طول زمان هستند .اين تغيير در طول زمان را بايد در
قالب طبقه بندي فناوري در طول چرخه عمر به نمايش گذاشت .تغيير ويژگيهاي عملكردي فناوري و رسيدن به بلوغ فنتي در
طول زمان بيانكننده چرخه عمر فناوري است .تغيير حجم ارائه فناوري در بازار برحسب زمان نيز چرخه عمر محصول – بازار را
نشان ميدهد .در ادامه ويژگيهاي فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها از منظر چرخه عمر بيان ميگردد.
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 چرخه عمر فناوري :در بازاريابي براي هر محصول جديدي كه وارد بازار مي شود ،يك چرخه اي قائل هستتند كته
محصول در طول عمرش مراحل مختلف آن را طي ميكند .مراحلي كته هركتدام ويژگتيهتاي خاصتي دارنتد و
نيازمند اقدامات ويژه اي هستند تا سازمان را قادر سازد كه به بهترين شكل از آن محصول سود ببرد .اين مراحتل
عبارت اند از مرحله ي جنيني (معرفي) ،رشد ،بلوغ و زوال است .در دوره جنيني ،كسب سود فوري چندان موردنظر
مدير محصول نيست .برنامههاي بازاريابي و تبليغات بيشتر بر ايجاد آگاهي از وجود محصول تأكيددارند تا بتواننتد
براي محصول موردنظر بازار را ايجاد نمايند .در مرحلهي رشد ايجاد ترجيح براي محصول و برتري براي محصول
و در ادامهي آن افزايش سهم بازار از اهداف اصلي است .در اين مرحلته انتظتار رشتد ستريعتتري بتراي فتروش
محصول ميرود .ممكن است در قسمتهاي پاياني اين مرحله با ورود رقباي ديگر به بازار اين محصول ،رقابتت
در قيمت ايجاد شود .در مرحلهي بلوغ ،بيشترين سود را كسب خواهيد كرد .احتماالً در اين مرحلته فنتاوريهتاي
مشابه زيادي در بازار وجود دارد .هرچند احتمال رشد در فروش هنوز هم وجود دارد ،ولي به هرحال بتا توجته بته
آن كه فناوري قوي است و هزينه هاي تبليغات را كاهش خواهيم داد ،نمي توان انتظار سريع در فتروش را داشتت.
بايد تالش كنيم تا با ايجاد تفاوت و تمايز بين محصوالت خودمان و محصوالت رقيتب موجتود در بتازار ،طتول
دورهي بلوغ را افزايش دهيم .در مرحلهي زوال ،بازار اشباعشده است ،فروش روند نزولي خود را آغاز نموده است،
كاهش ميزان توليد موجب شده است هزينههاي توليد هر محصول افزايش يابتد حاشتيهي ستود را كتاهش داده
است.
براي مشخص كردن محل قرارگيري فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در چرخه عمر ،بايستي منحنيهتاي
چرخه عمر زير فناوري هاي آن را مشخص كرد .درواقع ،فناوريهاي پيچيتده غالبتاً از فنتاوريهتاي ديگتري در
سطو پايين تر تشكيل شده اند و چرخه عمر آنها نيز مركب از چرخه عمر اجزاي تشكيلدهنده آن استت (شتكل
(.))1-3
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شكل ( :)1-3ارتباط چرخهي عمر فناوري با چرخه عمر زير فناوريها

در اين بخش ،با رويكرد بررسي چرخه عمر زير فناوريها ،چرخه عمر كل فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها بررسي و
ارائه ميگردد .همچنين ،با توجه به اينكه در شبكه هاي توزيع ،سه سطح توليد و تغذيه انرژي به شبكه ،توزيع انرژي در شبكه و
مصرف انرژي وجود دارد ،زير فناوريهاي طراحي شبكه توزيع كالنشهرها از منظر سه سطح فوق بررسي ميشود:
الف) توليد و تغذيه انرژي به شبكه :در شبكههاي توزيع منظور از توليد ،توليتد انترژي توستط توليتدات پراكنتده و
منظور از تغذيه ،تغذيه شبكه توزيع از شبكه باالدست و توسط پستهاي توزيع است .نيروگاههاي توليتد همزمتان بترق و
حرارت ) (CHP1يكي از مهمترين زير فناوريهاي طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در سطح توليتد استت .شتكل ()2-3
نشان ميدهد كه در سالهاي اخير استفاده از منابع  CHPدر بسياري از كشورهاي پيشرفته موردتوجه بوده است.

)- CHP (Combined Heat and Power

1
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شكل ( :)2-3سهم مصرف انرژي كشورها از توليد CHP

همانطور كه گفته شد تغذيه شبكههاي توزيع از شبكههاي باالدست توسط پستهاي توزيع صورت ميگيرد .تنوع فناوري
در اين سطح به دليل وجود انواع پست در شبكه باال است .برخي از فناوريها مثل پستهاي هوايي به خاطر هزينه كمتي
كه دارند در كشورهاي زيادي متداول هستند و ميتوان گفت در مرحله بلوغ چرخه عمر قرار دارند .نوع ديگتر پستتهتاي
توزيع ،پستهاي كمپكت است .پستهاي فوق به خاطر مزايايي كه دارند در سالهتاي اخيتر موردتوجته قرارگرفتتهانتد و
ميتوان گفت كه در مرحله رشد از منحني چرخه عمر قرار دارند .نوع ديگر پستهاي توزيع ،پستهاي زيرزمينتي هستتند
كه به داليلي از قبيل گراني بيش ازحد زمين و به داليل حفاظتي در زيرزمين و در طبقات متعدد ساخته متي شتوند ،بطتور
كلي ميتوان گفت فناوري پستهاي زيرزميني  ،در مراحل جنيني و رشد است.
ب) توزيع انرژي الكتريكي :از سه منظر ميتوان به فناوري توزيع انرژي الكتريكي در شبكههاي توزيع نگاه كرد:
-1ورود فناوريهاي جديد به شبكههاي توزيع مثل  .DLC1فناوري  DLCدر شبكههاي توزيع براي اتوماسيون شبكه
استفاده ميشود .منظور از اتوماسيون ،نظارت و كنترل شبكه از يتك مركتز اصتلي مثتل شتركت توزيتع استت .در
اتوماسيون كليه فرامين به كليدهاي قدرت ،خازنها ،ادوات حفاظتي و  ...از راه دور صورت گيرد .چنين بستتري در
شبكه نيازمند كانالهاي مخابراني است .امروزه كانالهاي مخابراتي زيادي وجود دارد كه هركتدام مزايتا و معايتب

)- Distribution Line Carrier (DLC

1
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خود رادارند ،بااينوجود براي طراحان DLC ،به خاطر وجود هاديهاي الكتريكي بهترين و سادهترين گزينه استت.
بهطوركلي استفاده از فناوريهاي جديد مرتبط با خطوط توزيع مثتل فنتاوري  DLCدر مرحلته جنينتي از منحنتي
چرخه عمر است.
-2فناوري مربوط به ادوات مورداستفاده در طراحي فيدرهاي توزيع مثل خطتوط ،ختازنهتا ،تجهيتزات حفتاظتي و. ...
بهطوركلي ميتوان گفت اكثر تجهيزات مورداستفاده در اين سطح در دوره بلوغ چرخه عمر قترار دارنتد .هرچنتد بتا
ورود فناوري هاي جديد به شبكه توزيع مثل  DFACTSها ،تجهيزات جديدي مورداستتفاده قترار متيگيرنتد كته
ميتوانند در مراحل قبل از بلوغ در منحني چرخه عمر قرار گيرند.
-3فناوري فرآيند مثل انتخا بهينه آرايش فيدرهاي شبكه و مكان نصب ادوات مورداستفاده در طول فيتدرها .از ايتن
منظر در حال حاضر روشها و فناوري هاي زيادي وجود دارد كه در مرحله بلوغ از منحني چرخه عمتر قترار دارنتد.
ولي با توجه با تغييرات و پيشرفتهاي زيادي كه در فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع صتورت متيگيترد،
هرسال روشها و فناوريهاي جديد زيادي در اين زمينه ارائه ميشود .بهطوركلي ميتوان گفتت فنتاوري انتختا
بهينه آرايش فيدرها و مكان نصب ادوات در مرحله رشد قرار دارد.
ج) مصرف انرژي الكتريكي :با توسعه و رشد جمعيت ،ميزان تقاضا براي مصرف انرژي الكتريكتي رو بتته افتتزايش
استت ،كته ايتن رشتد و توستعه هتم در وضعيت موجود و هم در نواحي جديد قابل بررسي است .با توجه به اينكته هتدف
اصلي شبكه هاي توزيع بترق پاستخگويي بته ايتن تقاضا باكيفيت مطلو است و از سويي بار سيتستم پتارامتري استتت
كته تقريباً تمتام عملكترد ستيستم را تحتت تأثير ختود قترار ميدهد ،لذا برنامتهريتزان سيستتم در همتان مراحتل اوليته
ميبايست تا آنجا كه محاسبه رياضي و آمار به آنها امكان ميدهد بته رشتد و افزايش (رفتار واقعي) اين كميتت نزديتك
شده و بر اساس آخرين و دقيق ترين نتايج ،كار برنامهريزي شبكه توزيع را آغاز نمايند .در سالهاي اخير روشهاي زيادي
براي پيشبيني بار ارائهشده است كه هدف آنها بهبود عملكرد روشهاي قبلي و افزايش دقت پيشبيني است .با توجه به
توضيحات فوق ،فناوري پيشبيني بار در مرحله رشد از منحني چرخه عمر قرار دارد .از سوي ديگتر ورود تكنولتوژيهتاي
جديد در سطح مصرف مثل خودروهاي برقي ،موقعيت فناوري طراحي شبكه توزيع را در منحني چرخه عمتر تحتت تتأثير
قرار داده است .ورود خودروهاي برقي به شبكه كالنشهرها مشكالت و چالشهايي دارد كه برطرف كردن آنهتا نيازمنتد
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شارژ باتري» و همچنين «تعبيه مراكزي براي تعويض

باتري خودروها» است .بهطوركلي فناوري خودروهاي برقي در مرحلهي جنيني قرار دارد.
با توجه به توضيحات باال ميتوان گفت ،فناوري مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در مراحل جنينتي و رشتد قترار
دارد و هنوز به مرحله بلوغ وارد نشده است.
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 -4جمعبندي و نتيجهگيري
در اين گزارش به مباحث توجيهپذيري و تدوين مباني سند توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شتبكه توزيتع كالنشتهرها
پرداخته شد .در فصل اول توجيهپذيري مبحث توسعه فناوريهاي مرتبط بتا طراحتي شتبكه توزيتع كالنشتهرها از جنبتههتاي
گوناگون از قبيل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و  ...موردبررسي قرار گرفت .اين بررسيها حكايت از لزوم رويكرد به اين موضوع
از ديدگاه كالن و ملي دارد .خالصهاي از مهمترين نكات اين فصل در جتدول ( )1-4آمتده استت .ستپس در فصتل دوم ايتن
گزارش ،مباني سند كه مشتمل بر تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات ،تبيين مشخصههاي فناوري و همچنين طبقتهبنتدي
فناوري از ديدگاه چرخه عمر بود بهتفصيل مورد شر و بررسي قرار گرفت و حوزه مطالعاتي اين سند شتفافستازي گرديتد ،در
جدول ( )2-4خالصه مباني سند آمده است .در گزارشها مربوط به مراحل بعدي پروژه ،از مرزبنتديهتاي انجتامشتده در ايتن
گزارش جهت تدوين سند راهبردي موردنظر استفاده خواهد شد.
جدول ( :)1-4مهمترين مصاديق هريك از ابعاد توجيهپذيري
مصاديق

ابعاد توجيهپذيري

افزايش قابليت اطمينان شبكه در راستاي صادرات برق بهطور مطمئن و پايدار
توجيهپذيري سياسي و اجتماعي

افزايش قابليت اطمينان شبكه در راستاي كاهش خاموشيهتا در مراكتز استتراتژيك در كالنشتهرها و
حفظ رضايت مردم
كاهش هزينهها بهواسطه بهينه كردن تلفات الكتريكي در شبكه.

توجيهپذيري اقتصادي

بهينه كردن هزينه نصب و جايابي تجهيزات شبكه در كالنشهرها

كاهش هزينهها بهواسطه بهبود پارامترهاي قابليت اطمينان در شبكه
كاهش آلودگي بهواسطه افزايش راندمان توليد
فناوري پست كمپكت و دفني

رفع مشكل محدوديت زمين احداث پست

فناوريهاي جديد خط(كابل خودنگهدار و )...
توليد با استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
توجيهپذيري تكنولوژي

كاهش آلودگي هوا
كاهش تلفات

كاهش افت ولتاژ در انتهاي خطوط
فناوري جبرانسازي توان راكتيو
آزادسازي شبكههاي باالدستي

رفع مشكل حريم
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ادامه جدول (:)1-4
ابعاد توجيهپذيري

توجيهپذيري محيطزيست

مصاديق
كاهش تلفات شبكه و استفاده از توليدات پراكنده ،نيروگاههاي سيكل تركيبي و انرژيهاي تجديدپذير
در راستاي:
كاهش مصرف سوخت

كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
سند چشمانداز  1404ايران
قانون برنامه پنج ستاله پتنجم توستعه
كشور
قتتانون بودجتته ستتال 1393
كشور

توجيهپذيري قانون

كتتل

مصوبه هاي كمسيونهتاي تخصصتي
شتتوراي عتتالي علتتوم ،تحقيقتتات و
فناوري
ستتند ملتتي توستتعه بختتش بتترق و
انرژيهاي نو

مصوبه هيئتوزيران

مأموريتها و وظايف

وزارت نيرو

برخورداري از دانش پيشرفته
حفاظت از محيطزيست
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
حفاظت از محيطزيست
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
كاهش تلفات
افزايش توليد و صادرات برق
برخورداري از دانش پيشرفته
بوميسازي توليد
توسعه و تترويج سيستتمهتاي توليتد همزمتان بترق،
حرارت و برودت
ارتقاء و انتقال دانش فني در بخش طراحي و مهندسي
كاهش هزينههاي توليد و عرضه برق
توسعه و تترويج سيستتمهتاي توليتد همزمتان بترق،
حرارت و برودت
بهبود نظام مديريتي كالنشهرها
نظارت دقيق و كارآمد بر گسترش كالنشهرها
ارتقاء كيفيت محيطزيست
كاهش تلفات
افزايش ظرفيت توليد
بوميسازي توليد
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جدول ( :)2-4خالصه مباني سند
عنوان

شرح

سطح تحليل

ملي و بخشي

افق زماني برنامهريزي

 10سال

سابقه فناوري

مطالعات سيستم و بانك
اطالعاتي
موجود

حوزه پست

حوزه توليد

حوزه خط

D-FACTS

موجود

جديد

موجود

موجود

پيچيدگي فناوري

با وجود اينكه فناوري تجهيزات شبكه توزيع چرخه عمر كوتاهي ندارد اما به دليل پيچيدگيهاي متعدد در بقيه
حوزههاي مرتبط با طراحي شبكههاي توزيع كالنشهرها در كل اين فناوري از منظر پيچيدگي در گروه پيشرفته قرار

ميگيرد.


تناسب فناوري

توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها با نيازهاي اين شبكههاي توزيع و منابع و زيرساختهاي
موجود در كشور تناسب دارد.

كاربرد فناوري

فناوري طراحي شبكه توزيع به هر دو صورت محصول و فرآيند مورداستفاده قرار ميگيرد ليكن با توجه به عقبه نسبتاً
قوي در بخش فرآيند ،در اين پروژه بيشتر تمركز بر محصول و فناوريهاي مرتبط با آن است.

موقعيت راهبردي فناوري

فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها جزء فناوريهاي كليدي يا راهبردي است

مصرف

چرخه عمر فناوري

توزيع انرژي
توليد و تغذيه
انتخا آرايش و
پست
پست
توليد
پيشبيني بار

پست زيرزميني  DLCادوات
مكان نصب ادوات
پراكنده هوايي كمپكت
رشد
رشد
بلوغ
جنيني
جنيني و رشد
رشد
بلوغ
جنيني
در كل فناوري مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در مراحل جنيني و رشد قرار دارد و هنوز به مرحله بلوغ وارد
نشده است
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 -1هوشمندي فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
در اين بخش با شناسايي اجزا و كاربردهاي فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در بستر تحووالت آينوده،
هوشمندي فناوري بررسي ميشود .منظور از هوشمندي فناوري ،بررسي روند توسعه فناوري در بستر زموان و مشوخك كوردن
گونههاي غالب فناوري در آينده است .با بررسي هوشمندي فناوري مشخك ميشود كه در صوورت وقووع تغييورات محيطوي،
سناريوهاي پيشرو براي توسعه فناوري و سناريويي كه بايد بهعنوان تصويري از آينده انتخاب شود ،كدامند.
مؤلفه هوشمندي فناوري به دنبال شناسايي فناوري در مسير آينده است .بهعبارتديگور ،هودف از ايون مؤلفوه ،درك ابعواد
مختلف فناوري نهتنها در زمان حال ،بلكه در بسترهاي آينده است .براي اين منظور بايد هم به شناسايي فناوري پرداخت و هم
به كندوكاو آيندهي پيرامون فناوري .با اين تعريف ،روشهاي شناسايي فناوري و آيندهپژوهي دو بخوش اصولي ايون مؤلفوه را
تشكيل ميدهند كه در ادامه بررسي ميشوند.

 -1-1شناسايي حوزههاي فناورانه طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
شناسايي فناوري باهدف مشخك كردن اجزا و زيرسيستمهاي تشكيلدهندهي فناوري صوورت مويگيورد و از حووزههواي
فناورانه براي استناد به اجزا فناوري استفاده ميشود .حوزههاي فناورانه دربرگيرندهي دو مفهوم اصلي است:
زيرفناوريها ،كاربردها و يا هر دو .در ارتباط با مفهوم زير فناوريها در طراحي شبكه توزيع ،انرژيهاي نو ،پستهاي توزيع،
خطوط توزيع و  ...زير فناوريها هستند .همچنين در ارتباط با مفهوم كاربرد ،فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها به شوبكه
توزيع محدود ميشود و در صنايع ديگر استفادهاي ندارد ،اما در برخي از زير فناوريهاي آن ،حوزههاي فناورانه مشوتمل بور دو
مفهوم زير فناوريها و كاربردها (بهصورت توامان) هستند ،مثل زير فناوري خودرو برقي كه از ديد زيور فنواوريهوا متشوكل از
مبدلهاي الكتريكي ،باتري ،موتور و ...است و از ديد كاربرد عالوه بر شبكه برق در مصارفي چون حملونقول و ...مورداسوتفاده
قرار ميگيرد.
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در بخش شناسايي حوزههاي فناورانه طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ،اجزاء و زير سيستمهاي فناوري مووردنظر مشوخك
ميگردد .اين امر با استفاده از درخت فناوري صورت ميپذيرد .درخت فناوري با هدايت سياسوتگوذاري در رابطوه بوا فنواوري
موردنظر به تعيين اولويتها و سمتوسوي كالن حركت فناوري كمك مينمايد.
بهطوركلي شبكهي توزيع كالنشهرها را ميتوان به حوزههاي :مطالعات سيستم ،پست ،خط ،توليد و مصرفكننده طبقهبندي
نمود كه هريك از حوزهها داراي زيربندهاي متفاوتي ميباشند .رويكردهاي مختلفي براي شناسايي حوزههاي فناورانه وجود دارد
كه از ميان آنها ،رويكرد تهيه نگاشت (درخت) فناوري براي برنامهريزي فناوري در سطح ملوي مورداسوتفاده قورار مويگيورد.
نگاشت فناوري شامل تعدادي گره و خطوط ارتباطي هست كه هر گره بيانگر يك موضوع ،مفهوم ،زيرفناوري ،كاربرد يا هر نوع
اطالعات ديگر بوده و خطوط ارتباطي بين گرهها ،نحوه ارتباط آنها با يكديگر را نشان ميدهند .يكي از مهمترين كاربردهواي
نگاشت فناوري ،امكان شناسايي و تحليل و تصميمگيري بر روي فناوري مرتبط با فعاليتها يا فرآيندهاي سازمان و همچنوين
كنترل و رديابي اثرات فناورانه آنها بر محصوالت و خدمات آن هست .درخت فناوري كه ارائوهدهنوده نقشوه راه دسوتيابي بوه
فناوري مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها هست در شكل ( )1-1نشان دادهشده است.
در ادامه توضيحات مربوط به زيرفناوريهاي هريك از حوزههاي فناوري طراحي شبكه توزيع (مطالعات سيستم ،حوزه پست،
حوزه خط و حوزه مصرف) ارائه ميشود.
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شكل ( :)1 -1درخت فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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 -2-1فناوريهاي فرايند
بهطوركلي در فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ،حوزههاي مربوط به فناوريهاي فرآيند از بخشهواي زيور تشوكيل
ميشود:

 -1-2-1مطالعات سيستمي
هدف اصلي طراحي و توسعهي شبكههاي توزيع پاسخ به رشد مصرف برق با حداكثر كارايي اقتصادي به نحوي اسوت كوه
محدوديتهاي حاكم بر سيستم نقض نگردد .منظور از مطالعات سيستمي در طراحي شبكههاي توزيع محاسباتي از قبيل پخش
بار شبكه و اتصال كوتاه و مطالعاتي چون مكانيابي بهينهي پستهاي توزيع و فوق توزيع ،مسيريابي بهينوهي فيودرها ،تعيوين
سطح مقطع بهينه هاديها و  ...هست.
فرآيند طراحي شبكه توزيع در حقيقت يك مسئله بهينهسازي چند متغيره است كه هدف از آن پيدا كردن يك طور بهينوه
براي تغذيه مجموعهاي از بارها هست  .اين طر بهينه همان طرحي است كه داراي حداقل هزينه نصب تجهيزات و نيز حداقل
هزينه ناشي از تلفات انرژي در طول بهرهبرداري از شبكه و  ...بوده ،ضمن آنكه هيچيك از قيود فني شبكه نقض نميشود.

 -1-1-2-1مطالعات سيستمي برمبناي قابليت اطمينان و كيفيت توان
عالوه بر مطالعات ذكرشده  ،براي داشتن يك شبكه كارآمد بايد مواردي همچون قابليوت اطمينوان و كيفيوت تووان نيوز در
مرحله طراحي شبكه در نظر گرفته شود كه بخش ديگري از مطالعات سيستمي را شكل ميدهند .درواقع اساسويتورين هودف
سيستمهاي قدرت تداوم انرژي الكتريكي ارزانقيمت باكيفيت مطلوب است .البته به داليلي ماننود طراحوي غيراصوولي شوبكه،
معايب و خرابيهاي احتمالي در تجهيزات بهكاررفته در سيستم و نيز بروز خطاهاي پيشبينيشده و پيشبينينشوده نمويتووان
انتظار داشت كه همواره اين انرژي در دسترس قرار گيرد .ازاينرو ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت بهصورت مقولهاي
بسيار مهم در طراحي شبكههاي توزيع مطر ميگردد.
كيفيت توان بهعنوان يك مفهوم فراگير براي انواع مختلف اغتشاشات سيستم قدرت بكار ميرود .موضوعاتي كه تحت ايون
مفهوم قرار ميگيرند لزوماً جديد نيستند .آنچه جديد است ،تالش كنوني مهندسين براي برخورد با اين مفهووم از يوك ديودگاه
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سيستماتيك است نه بهصورت مسائل منفرد و متفرقه .بهطوركلي چهار دليل را ميتوان براي توجه روزافزون به مفهوم كيفيوت
توان در طراحي شبكههاي توزيع ذكر كرد:
 .1حساسيت تجهيزات الكتريكي كنوني در مقايسه با تجهيزات مورداستفاده درگذشته نسبت به تغييورات كيفيوت تووان
بيشتر شده است .بسياري از ادوات مشتركين داراي كنترلكنندههاي ميكروپروسسوري و قطعات الكترونيك قدرت
هستند ،كه به بسياري از انواع اغتشاشات حساس ميباشند.
 .2اهميت روزافزون بر بهبود راندمان كلي سيستم قودرت ،موجوب رشود مودام اسوتفاده از تجهيوزات پربوازده از قبيول
محركههاي پربازده باقابليت تنظيم سرعت موتور و خازنهاي موازي تصحيح ضريب قدرت بوراي كواهش تلفوات
گرديده است .اين امر موجب افزايش سطح هارمونيكي در شبكههاي قدرت شوده اسوت و بسوياري از كارشناسوان
نگران عواقب آتي آن روي شبكه هستند.
 .3افزايش روزافزون آگاهي مشتركين نسبت به موضوعات كيفيت توان .مطلع شدن مصرفكنندگان برق از موضوعاتي
مانند قطعيها ،كمبودهاي ولتاژ و گذراهاي كليدزني موجب شده است كه شركتهاي برق نسبت به بهبود كيفيوت
توان تحويلي كوشش كنند.
 .4اتصال شبكهها به يكديگر و تشكيل شبكههاي بزرگ تر موجب شده اسوت كوه معيووب شودن يوك عنصور تبعوات
نامطلوب بيشتري را به دنبال داشته باشد.

 -2-1-2-1مطالعات سيستتمي مترتب بتا توستعه فنتاوريهتاي مترتب بتا طراحتي شتبكه توزيتع
كالنشهرها
در اين سند ،در راستاي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ،مطالعات سيستمي به سه دسوته زيور
تقسيمشده است:
طراحي متداول سيستم توزيع
طراحي نوين سيستم توزيع مبتني بر بهينهسازي
طراحي المانهاي سيستم توزيع (خط و پست)
در ادامه توضيحات مربوط به هر قسمت ارائهشده است.

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
6
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،اسفند 1393

الف) طراحي متداول سيستم توزيع
بهطوركلي مرحله طراحي شبكههاي توزيع گام نخست پروژههاي برقرساني بوه منواطق شوهري و روسوتايي را تشوكيل
ميدهد ،لذا ميتوان گفت كه بين قابليتهاي شبكههاي توزيع برق پس از احداث در مرحله بهرهبرداري و كيفيت طراحي
مهندسي رابطه همبستگي معنيداري وجود دارد .به بياني ديگر ميوزان بهورهوري شوبكه توزيوع نيوروي بورق بوه مقودار
قابلتوجهي به رعايت كيفيت اصول مهندسي در طراحي آن سيستم بستگي دارد .هدف از طراحي شوبكه توزيوع ،كسوب
اطمينان از پاسخگويي بهينه به افزايش تقاضاي برق است كه بهصورت آهنگ رشد فزاينده و چگالي بار زيواد نموود دارد.
روشهاي متداول طراحي معموالً برمبناي معيارهاي فني و اقتصادي انجام ميشود .در كالنشهرها عوالوه بور معيارهواي
فوق ،عوامل ديگري مانند كمبود زمينهاي موجود در حوزه هواي شوهري و مالحظوات جمعيتوي بور پيچيودگي طراحوي
ميافزايد .در روش هاي متداول طراحي ،طراحان سيستم توزيع بايد مقدار بار و موقعيت جغرافيايي آن را معين كنند سپس
اندازه و مكان پستهاي توزيع را چنان برگزينند كه سرويسدهي به بار از طريق حداقل كردن تلفات فيدرها و هزينههاي
ساخت و با توجه به محدوديتهاي قابليت اطمينان كار در باصرفهترين بها صورت گيرد .پيشازاين ،طراحي بخوشهواي
مختلف سيستم منبع قدرت برق و سيستم توزيع را عموماً مقامات شركتهاي برقرساني ،بدون بازنگري يا هماهنگي بوا
طر هاي درازمدت انجام ميدادند .افزايش ب هاي انرژي ،تجهيزات و نيوروي كوار ،بهبوود طراحوي سيسوتم را بوه كموك
تكنيكها و روشهاي مؤثر طراحي ناگزير و الزامي ميكند.
ب)طراحي نوين سيستم توزيع مبتني بر بهينهسازي
در اين روش طراحي ،طراحان سيستم توزيع مسئله طراحي كل شبكه توزيع را به مسائل فرعي چندي تقسيم ميكنند كه
با تكنيكها و روشهاي بهينهسازي بررسي و حل ميشوند .براي پيادهسازي تكنيكهاي بهينهسازي ،بايسوتي الگووريتم
مدنظر را با ساير تكنيكهاي مربوط به طراحي شبكه توزيع تلفيق كرد .منظور از تكنيكهاي شبكه توزيع در اين شورايط
برنامههايي چون پخش بار ،برنامههاي محاسبه اتصال كوتاه ،برنامه محاسبه افت ولتاژ ،برنامههاي محاسبه امپدانس كول
سيستم ،الگوريتمهاي پيشبيني بار ،طراحي خازن ،آرايش بهينه شبكه توزيع و الگوريتمهاي انتخاب بهينه مكان و انودازه
تجهيزات شبكه هست.
بهطوركلي ،فراواني متغيرها و كار دشوار نمايش رياضي الزامات و محدوديتهاي بيشمار ناشي از آرايوش سيسوتم ،روش
پيچيدهاي را در طراحي سيستم توزيع ايجاب ميكند .بنابراين ،مدلهاي رياضي مختلفي براي نمايش سيستم بوه وجوود
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آمده است كه طراحان سيستم توزيع ميتوانند آنها را براي بررسي و تعيين طر هاي گسترش بهينه به كوار برنود .مثول
انتخاب:
مكان بهينه پستها
توزيع بهينه پستها
اندازه هسته ترانسفورماتورهاي توزيع
انتقال بهينه بار بين پستها و مراكز تقاضا
مقدار و مكان بهينه خازنها
آرايش بهينه فيدرهاي توزيع
برخي از روشهاي بهينهسازي كه براي حل مسائل بهينهسازي فوق مورداستفاده قرار ميگيرند عبارتاند از:
روش سياستهاي گوناگون كه با آن چند سياست مختلف مقايسه و بهترين آنها برگزيده ميشود.
روش تجزيه كه در آن مسئله اصلي به مسائل چندي تجزيه و هريك جداگانه حل ميشود.
روشهاي برنامهريزي خطي و برنامهريزي عدد صحيح كه در آنها شرايط محدودكننده را خطي ميكنند.
روش برنامهريزي پويا
الگوريتمهاي بهينهسازي تكاملي
بهطوركلي در مطالعات سيستمي مربوط به طراحي شبكه توزيع ،موارد زير را بايستي در نظر گرفت:
مشخك كردن اهداف طراحي :اولين مرحله از طراحوي مشوخك كوردن هودف اسوت .در طراحوي شوبكه توزيوع
كالنشهرها اهدافي چون ،بهبود كيفيت برقرساني به مشتركين ،كاهش آلودگي ،كاهش تلفات شوبكه و  ...دنبوال
ميشود.
شناسايي چالشهاي طراحي شبكه توزيع كالنشهرها :امروزه مديريت شبكههاي توزيع در كالنشهرها بوا مشوكالت
متعددي در توسعه كارآمد شبكههاي توزيع همگام با رشد سوريع جمعيوت و زيرسواختهواي شوهري و تقاضواي
روزافزون تأمين توان روبروست .عوامل اصلي ايجاد اين چالشها عبارتاند از كمبود فضا در محيطهواي متوراكم
شهري جهت توسعه شبكه و احداث پستهاي جديد ،كاهش نقدينگي و بهتبع آن كاهش اعتبارات توسعه شبكه.
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مشخك كردن روشها و الگوريتمها جهت طراحي بهينه شبكه :در اين حوزه مسائلي چون پيدا كردن مكان بهينوه
پستها ،خازنها ،آرايش بهينه شبكه و  ...مطر ميشود.
براي مثال ،ميتوان به استفاده از ترانسهاي كوچك جهت نزديكي هرچه بيشتر به مراكز ثقل بار و كاهش طوول شوبكه
فشار ضعيف در جهت كاهش تلفات در اين بخش از شبكه اشاره كرد .استفاده از الگوريتمهواي طراحوي بهينوه شوبكه و
انجام مطالعات فني اقتصادي ،در انتخاب مكان بهينه ترانسهاي فوق اجتنابناپذير است.
لذا در طراحي شبكه توزيع ،ارائه هر طرحي مستلزم انجام برخي از مطالعات سيستمي است .در مطالعات سيستمي ناچار به
تحليل ابعاد گوناگون شبكه هستيم و بدون در نظرگيري تحليلهاي فوق ،رسيدن به طر مناسب كه قابليت پيادهسوازي
در شبكه را داشته باشد محال است .براي مثال ،يكي از مهمترين بخشهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع ،نصب توليدات
پراكنده در شبكه است .مطابق با دستورالعمل توانير [ ،]1براي نصب توليدات پراكنده به شبكه ،انجام تحليلهوايي چوون
پخش بار شبكه ،مطالعات اتصال كوتاه و حفاظتي و  ...الزم است و بدون انجام تحليلهاي فوق ،اتصال توليد پراكنده بوه
شبكه ممكن است مشكالت فراواني به وجود آورد.
ج) طراحي المانهاي سيستم توزيع (خ و پست):
يكي از مطالعات مهم كه در طراحي و توسعه شبكه توزيع صورت ميگيرد ،مطالعات مربوط به طراحوي تجهيوزات شوبكه
شامل خطوط و پستهاي توزيع و  ...هست .در سالهاي اخير تحقيقات زيادي در ارتباط با طراحي تجهيزات شبكه توزيع
صورت گرفته است.
در طراحي پستهاي توزيع معمولي اقداماتي چون تركيب سوئيچينگ فشارقوي ،ترانسفورماتورهاي كاهنده و سوئيچينگ
فشار ضعيف صورت ميگيرد بهگونهاي كه وظيفه محول شده به پست انجام بگيرد .در ارتباط با پستهاي كمپكت مسئله
طراحي سادهتر است و به مواردي چون انتخاب محل و ابعاد پست محدود ميشود.
در طراحي خطوط توزيع ،مسئله طراحي شامل احداث خطوط با استفاده از تجهيزاتي چون پايه ،مقره ،يوراقآالت ،كوراس
آرم و  ...هست كه با توجه به الزامات شبكه بايستي در طول خطوط نصب شوند .از سوي ديگر ،پيدا كردن مسير مناسوب
براي خطوط با توجه به الزامات و قيود شبكه صورت ميگيرد .برخي از الزامات شبكه توزيع كالنشهرها در طراحي خطوط
به شر زير هست:
الزامات منتج از محاسبات الكتريكي (افت ولتاژ و محدوده ولتاژ)
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الزامات منتج از محاسبات مكانيكي (اسپنها ،ضريب كشش سيم و)...
مسيريابي بهينه خطوط
همچنين در حال حاضر ،روشهاي موجود براي طراحي خط در شبكه توزيع با توجه به الزاموات بواال ،بوه دودسوته كلوي
ميتوان تقسيم كرد:
 )1روشهاي متداول طراحي :با استفاده از اين روشها ميتوان الزامات منتج از محاسبات مكانيكي را در طراحوي
لحاظ كرد.
درزمينوه نورمافوزار و
ٔ
 )2روشهاي نوين طراحي مبتني بر بهينهسازي :با توجه به پيشرفتهاي صورت گرفتوه
همچنين الگوريتمهاي هوشمند ،با استفاده از روشهاي فوق ميتوان ملزومات بهدستآمده از محاسبات الكتريكوي
و همچنين انتخاب آرايش بهينه را در طراحي وارد نمود .در گزارش تدوين درخت فناوري ،توسعه فونآوري پوروژه
«طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري شبكه برق ايران» [ ]2به معرفي بويش از 20
نرمافزار مختك سيستمهاي توزيع پرداخته شده و قابليوتهواي آنهوا بررسوي مويگوردد .در ذيول خالصوهاي از
قابليتهاي چند نمونه از اين نرمافزارها آورده شده است.
 :CYMEنرمافزارCYMEدر زمينهي شبكه هاي توزيع داراي واحد محاسباتي CYMDISTميباشد .نرمافوزار
 CYMDISTشامل تحليلهاي مورد نياز براي سيستمهاي متعادل و نامتعادل سه ،دو و تك فاز با ساختارهاي
شعاعي ،حلقوي و يا مش ميباشد [.]3
 :DIgSILENTمدلسازي سيستمهاي چندفازي در شبكههاي توزيع مش و شعاعي و همچنين سيسوتمهواي
تغذيهي ريلي متصل به شبكهي توزيع در  DIgSILENTPowerFactoryانجام شده است .به منظور كواهش
عدم تعادل ،بهبود كيفيت توان و بهينهسازي شبكههواي توزيوع ،PowerFactory ،عمليواتي از قبيول تحليول
پخش بار چندفازي ،تحليل اتصال كوتاه مطابق بوا اسوتانداردهواي  ANSI C37 ،IEC60909و تحليول چنود
خطايي ،تحليل هارمونيكي ،شبيهسازي زماني و ارزيابي قابليت اطمينان را ارائوه مويدهود .عوالوه بور ايونهوا،
مدلسازي توليدات پراكنده و نيروگاههاي مجازي ،تحليل افت ولتاژ ،محاسبات بارگذاري شاخهها ،منحنيهواي
روزانهي بار و در نظر گرفتن تنوع بار سمت  LVو هماهنگي حفاظتي از ساير ويژگيهاي اين نرمافزار در بخش
توزيع ميباشد [.]4
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 :GE Energy (PSLF)نرمافزارGE Energyدر زمينهي شوبكههواي توزيوع داراي واحود محاسوباتي GE’s

PowerOn Advantageموويباشوود .ايوون نوورمافووزار يووك نوورمافووزار مووديريت پيشوورفتهي سيسووتم توزيووع
)1(ADMSاست كه امكان بهينهسازي و كنترل فعال شبكه را فراهم ميآورد .طراحي مناسوب ايون نورمافوزار،
امكان انعطاف پذيري در انتخاب عملكردهاي  2DMSيا  3OMSبه طور جداگانه و يا عملكرد جامع  ADMSرا
فراهم نموده است [.]5
 :Nexantنرمافزار Nexantدر زمينهي شبكههواي توزيوع داراي واحود محاسوباتي Distribution Manager

است .اين نرمافزار ،يك ابزار پيشرفته براي مدلسازي و شبيهسازي است كه به برنامهريزي و بهرهبرداري كمك
ميكند .از روشهاي پيشرفتهي تخمين حالت به جهت تعيين توپولوژي ،تعيين خطاهواي پوارامتر و SCADA

براي ارائهي مدل دقيقي از شبكه كه مورد نياز در مدلسازي ،شبيهسازي و بهينهسازي است ،استفاده مويكنود.
معادل گرهها را توليد كرده تا اين مجموعه گرههاي كاهش يافته را براي محاسبات تخمين حالت بوه كوار بورد
[.]6
 Siemens PTI :( PSS SINCAL)Siemens PTIداراي يك بستهي نرمافوزاري بوا نوامPSS SINCAL

براي برنامهريزي سيستم قدرت در زمينه هاي توليد ،انتقال ،توزيع و شبكههاي صنعتي ميباشد .ايون نورمافوزار
مدل سيستم قدرت نامتعادل را براي شبكههاي فشار ضعيف ،متوسط و قوي ارائه ميدهد .بنابراين در زمينوهي
برنامهريزي سيستمهاي توزيع ميتوان از اين نرمافزار استفاده نمود [.]7
 OpenDss :OpenDSSيك نرمافزار  opensourceطراحي شده توسط  EPRIدر زمينهي شبكههاي توزيوع
ميباشد كه به شبيهسازي سيستم هاي توزيع با در نظر گرفتن اتصوال منوابع توليود پراكنوده و مودرنيزه كوردن
شبكه(شبكههاي هوشمند) ميپردازد .تمامي تحليلهاي حالت ماندگار (حوزهي فركانس و نه حوزهي زماني) در
سيستم هاي توزيع همچون پخش بار ،تحليل هارمونيكي و محاسبات خطا ،ديناميك و تمامي تحليلهاي موورد

-Advanced Distribution Management System
-Distribution Management System
-Outage Management System

1
2
3
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نياز برنامهريزي سيستمهاي توزيع در اين نرمافزار انجام ميگيرد .عالوه بر اينها ،اين نرمافزار از تحليولهواي
جديد مورد نياز در آينده نيز پشتيباني ميكند .بسياري از اين نيازها به دليل تجديد سواختار شوركتهواي بورق
آمريكا و شكلگيري شركت هاي توزيع در سراسر جهان ايجاد شده است .بسياري از قابليتهاي اين نورمافوزار،
ناشي از تحليلهاي مورد نياز توليدات پراكنده بوده است [8و.]9

 -2-2-1بانكهاي اطالعاتي
جهت رسيدن به نقطه ايده آل در طراحي شبكههاي توزيع ميبايست محدوديتهاي موجود در سيستم (نظيور سوطح ولتواژ
شبكه ،ساختار شبكه ،ميزان اتصال كوتاه ،افت ولتاژها و ميزان و موقعيت بارها و انواع هاديها ،نوع آرايش شبكه ،مكان پستها
و  )...را در نظر بگيريم .بنابراين بهمنظور توسعه پايدار در شبكه و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن و در جهت ارائوه طور هواي
جديد و توسعه شبكه بر اساس محاسبات مهندسي توزيع در شبكه توزيع نياز به پيادهسازي يك سيستم جامع براي ذخيرهسازي
و مديريت اطالعات هست.

 -1-2-2-1نرمافزارها و قابليت محاسباتي بر مبناي پايگاه داده
نرمافزارهاي پشتيبانيكننده بانك اطالعاتي شبكه از قبيل نرمافزار  GISعالوه براينكه حاوي اطالعات مكاني و توصيفي در
شبكه توزيع هستند ،بهعنوان مجموعهاي جامع از اطالعات شبكه ،ميتواند در سطو مختلف طراحوي و توسوعه شوبكه توزيوع
بهصورت جدا و يا لينك با ساير نرمافزارهاي قدرت بكار آيد و به طراحي شبكه كمك كند.
براي اجراي درست هر طر مرتبط با طراحي شبكه توزيع ،بايد اطالعات جامعي از شبكه شامل اطالعات اسوتاتيكي (مثول
اطالعات خطوط و پستها ،اطالعات جغرافيايي منطقه و ).و ديناميكي (توان مصرفكنندگان در ساعات مختلف ،تغييرات ولتاژ
شبكه و )...در يك پايگاه داده در دست باشد .ايجاد اين پايگاه داده نياز به شبكهي وسيعي دارد كه نهادهاي مورتبط در صونعت
برق بايد آن را ايجاد كنند تا بااتصال به مديريتهاي مربوط به شبكه توزيع كالنشهرها اطالعات موردنياز را دريافت كند .برخي
از قابليتهاي كلي پايگاه داده شبكه توزيع به شر زير ميباشند:
قابليت اتوماسيون امور مربوط به فرآيند ثبت و نگهداري اطالعات شبكه
توان ايجاد ارتباط با نرمافزارهاي قدرت شامل  DIgSILENTو PSS/E،SINCAL

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
12
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،اسفند 1393

توان نگهداري ،دستهبندي ،كنترل ،بهروزرساني و جمعبندي اطالعات
امكان تهيه گزارشهاي متنوع از اطالعات بهروزرساني شده
امكان انجام تحليلهاي آماري
امكان دسترسي لحظهاي به بانك اطالعاتي
تهيه اطالعات ورودي جهت پردازش در نرمافزارهاي قدرت شامل  DIgSILENTو PSS/E،SINCAL

با توجه به قابليتهاي ذكرشده براي نرمافزارها و محاسبات انجامشده بر مبناي پايگواه داده ،مويتووان بوه اهميوت توسوعه
فناوري فوق در راستاي بهبود شبكه توزيع كالنشهرها از منظر طراحي و بهرهبرداري پيبرد.

 -2-2-2-1مدل مفهومي بانكهاي اطالعاتي
پيچيدگي شبكه توزيع برق در كالنشهرها ،تعداد زياد تجهيزات شبكه مذكور و نيز تغييرات سريع اطالعوات اجوزاي شوبكه،
مديريت شبكههاي فوق را با مشكل مواجه ساخته است .مديران و كارشناسان شركتهاي توزيع برق نيازمند استفاده از علوم و
تكنولوژي هاي نوين جهت طراحي ،مديريت و نگهداري شبكه توزيع برق هستند .با توجه به ماهيت مكاني عوارض شبكه توزيع
برق ،بهكارگيري سيستم اطالعات جغرافيايي بهعنوان علم و فناوري مديريت بهينه اطالعات مكان مرجع ،مويتوانود در انجوام
بهينه فعاليت هاي توزيع برق ،مديران و كارشناسان توزيع برق را ياري نمايد .درحال حاضر مودل مفهوومي و اسوتاندارد پايگواه
اطالعات جغرافيايي صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع تدوين گرديده است .همچنين بهمنظور ايجاد يوك زيور سواختار
اطالعاتي و سيستمي مناسب در شركتهاي توزيع برق ،اقداماتي در راستاي تعريف فاز مطالعاتي طور  GISصونعت بورق در
بخش توزيع ،در مراكز دانشگاهي و صنعتي صورت گرفته است .هدف از فاز مطالعاتي طر سيستم اطالعات جغرافيايي صنعت
برق در بخش توزيع ،تهيه زيرساختارهاي اطالعات مكاني  GISتوزيع برق يعني تعيين نيازمنديهاي كاربران ،مدل مفهوومي،
استاندارد پايگاه اطالعات جغرافيايي ،مجموعه دستورالعملها ،انتخاب محيط و مشخصات فني فاز اجرايي طر هست.

جدا از اهميت ايجاد مدل مفهومي براي بانكهاي اطالعاتي ،بهروزرساني مدلهاي تعريفشده با توجه به تغييراتوي كوه در
تجهيزات شبكه رخ ميدهد ،امري اجتنابناپذير است .براي نمونه در آخرين مدل مفهومي ارائهشده توسط شركت تووانير بوراي
مدل مفهومي شبكههاي توزيع ،از مدل مفهومي جاري ،بهعنوان مبناي "ساختار داده استاندارد" مورداسوتفاده در شوركتهواي
توزيع يادشده است .اين مدل مفهومي با توجه به بازنگريهاي دقيق بر روي مدل گذشته تهيهشده است و تغييورات ايجادشوده
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در اين مدل تا حد زيادي جامعتر از مدل پيشين بوده و آن مدل را پوشش خواهد داد .اليههاي موردنياز شركتهاي توزيع كوه
در مدلهاي گذشته وجود نداشتهاند نيز به اين مدل افزوده شدهاند.

 -3-1حوزه پست
پست توزيع ،ايستگاهي فرعي است كه در مسير شبكه الكتريكي قرار ميگيرد و ولتاژ را بهوسيله ترانسوفورماتور بوه مقوادير
پايينتر تغيير ميدهد .وظيفه يك پست توزيع تحويل گرفتن توان از شبكه باالدست و تحويل آن به سيستم توزيع است .ازنظر
اقتصادي و ايمني وصل مصرفكنندهها بهطور مستقيم به شبكه انتقال و فوق توزيع بهصرفه نيست بنابراين پست توزيع ولتاژ را
تا ميزاني مناسب براي مصرفكنندهها كاهش ميدهد .گذشته از تغيير ولتاژ ،وظيفوه پسوت توزيوع ايزولوه كوردن هور يوك از
شبكههاي توزيع يا انتقال از خطاهاي رخداده در ديگري است .پستهاي توزيع ممكن است وظيفه تنظيم ولتاژ را نيز بر عهوده
داشته باشند ،البته در مسيرهاي توزيع طوالني (چندين كيلومتر) تجهيزات تنظيم ولتاژ در طول خط نصب ميشوند.
بهطوركلي پستهاي قدرت را به چهار شكل زير تقسيم ميكنند:
بر اساس سطح ولتاژ .پستهاي قدرت در سطو مختلف ولتاژ  ACشامل فوق فشار قوي ،فشار قوي ،فشوار متوسوط،
فشار ضعيف ساخته ميشوند .پستهاي  HVDCنوع ديگر پستهاي قدرت است .در شبكههاي توزيع پستها از نوع
 ACفشار متوسط و فشار ضعيف ميباشند.
براساس فضاي نصب (فضاي باز و فضاي بسته) .در انتخاب محل نصب پست الكتريكي بايد به عوامل مختلفي توجوه
كرد .براي انتخاب محل مناسب بايد به امكان دسترسي به پست براي انجام عمليات تعمير يا نگهداري توجوه كوافي
داشت .در منطقي كه قيمت زمين باال است (مانند مناطق شهري) استفاده از تجهيزات كوچك بسيار پراهميت اسوت.
محل بايد داراي اتاقي اضافه براي امكان توسعه پست باشد تا در صورت نياز بتوان تجهيزات جديدي را در آن نصوب
كرد .تاثير محيطي بر كار پست نيز بايد در موقع طراحي مورد توجه قرار گيرد .مالحظات مربوط بوه سيسوتم زموين و
افزايش پتانسيل بايد مورد محاسبه قرار گيرد تا با استانداردها مغايرت نداشته باشد.
براساس نوع عايقبندي .از منظر نوع عايقبندي به دودسته پستهاي معمولي و پسوتهواي بوا عوايق گوازي ()GIS
تقسيم ميشوند .در پستهايي معمولي هاديهاي فازها در معرض هوا قرار دارند و عايق بين آنها هوا مويباشوند و
تجهيزات برقرار و هاديها بهوسيله مقرههايي كه بر روي پايهها و استراكچرهاي فوالدي قرار دارند نصب مويشووند
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اين پستها در فضاي آزاد قرار دارند درنتيجه عملكرد آنها تابع شورايط جووي هسوت .در پسوتهواي  GISبجواي
استفاده از عايقهاي چيني و شيشهاي  p.v.cاز گاز هگزا فلوئور سولفور ( )SF6بهعنوان عايق استفاده ميشوود ايون
گاز نقاط برقدار را نسبت به يكديگر و نسبت به زمين ايزوله ميكند .در اين نوع پستها كليه تجهيزات درون محفظه
قرار دارند و طوري طراحي شدهاند كه گاز به بيرون نشت نكند از محاسن اين پستها اشغال فضاي كم هست و چون
در فضاي بسته قرار دارند تابع شرايط جوي نميباشند و از معايب آنها به دليل تكنولوژي باالي كوه دارنود تعميور و
نگهداري آنها مشكل است.
براساس كاربرد .پستهاي قدرت با توجه به موقعيتي كه در شبكه قدرت دارند ،داراي كاربردهاي مختلفي هستند .مثل:
پستهاي كاهنده ،پستهاي شبكه اوليه ،پستهاي ثانويه ،پستهاي توزيع ،پستهاي صنعتي ،پستهاي سيار و. ...

 -1-3-1پست كمپكت
طبق استاندارد  IEC62271-202پست پيشساخته كمپكت بوه مجموعوهاي شوامل ترانسوفورماتور توزيوع ،توابلوي فشوار
متوسط ،تابلوي فشار ضعيف و كليه اتصاالت و تجهيزات حفاظتي مرتبط با آنها اطالق مويشوود .كليوه تجهيوزات مجموعوه
آزمونهاي نوعي مربوطه را گذراندهاند .اين مجموعه همگي در يك محفظه قرارگرفتوه و وظيفوه توأمين ولتواژ فشوار ضوعيف
قابلاستفاده براي مصرفكننده را از ولتاژ فشار قوي شبكه بر عهده دارند [.]10
افزايش روزافزون مشتركين برق از يكسو و مشكالت تخصيك زمين براي گسوترش شوبكه از سووي ديگور گورايش بوه
استفاده از تجهيزات فشرده را افزايش داده است .پست پيشساخته كمپكت نيز در راستاي اين هدف مورداستفاده قرار ميگيرد.
امروزه كاربردهاي متنوعي براي پستهاي پيشساخته كمپكت در شبكه توزيع وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به موارد ذيل
اشاره نمود.
 كاربرد بهصورت پستهاي عمومي ،اختصاصي و انحصاري
 ستهاي پيشساخته كمپكت با ترانسفورماتورهاي نوع خشك رزيني به دليل ايمني و عدم اشتعال جهوت اسوتفاده در
پروژههاي نفت ،گاز ،پتروشيمي ،تلمبهخانهها و ايستگاههاي  CNGكامال مناسب هستند.
برقرساني اضطراري در حوادث غيرمترقبه نظير سيل ،زلزله و...
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 قابلاستفاده براي انبوهسازان جهت نصب در پشتبام ،بين طبقات و يا زيرزمين ساختمانهاي بلندمرتبه و شركتهاي
ساختماني
 قابلاستفاده در ايستگاهها و اردوگاههاي بينراهي ،ايستگاههاي راديويي و مخابراتي...
 مناسب جهت استفاده پيمانكاران در پروژههاي عمراني ،راهسازي ،احداث تونل و...
 قابلنصب در كارخانهها و مراكز صنعتي
 قابلنصب در نيروگاههاي بادي ،فرودگاه و مترو
 قابلنصب در اماكن عمومي
در شكلهاي ( 3-1 ،2-1و  )4-1يك نمونه پست پيشساخته كمپكت فلزي به همراه نمواي داخلوي پسوت و شوكل
شماتيك آن نشان داده شده است.

شكل ( :)2 -1يك نمونه پست پيشساخته كمپكت فلزي
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شكل ( :)3 -1نماي داخلي پست

-1ترانسفورماتور توزيع
-2تابلوي فشار متوسط
-3تابلوي فشار ضعيف
-4اتصاالت تابلوهاي فشار متوسط و فشوار
ضعيف به ترانسفورماتور
-5محفظه اصلي پست
-6شاسي كف پست
-7پارتيشنهاي جداكننده

شكل ( :)4 -1شماتيك پست پيشساخته كمپكت

انواع متداول پستهاي پيشساخته كمپكت به سه شكل زير ميباشند:
پست موبايل :نوعي پست پيشساخته كمپكت است كه با توجه به عدم ضرورت راهاندازي يوك پسوت ،بوراي بورقدار
كردن موقت تاسيسات مورداستفاده قرار مي گيرد و پس از به اتمام رسيدن عمليات سواخت پسوت ،در صوورت لوزوم
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ميتوان آن را بهآساني به محل ديگري جابجا نمود .در مورد برقدار كردن بارهاي موقت نيز ،اين پستها مزيت قابل
توجهي را دارا ميباشند .در شكل ( )5-1يك نمونه پست موبايل نشان داده شده است.

شكل ( :)5 -1نمونهاي از پست موبايل

پستهاي يونيت پست يونيت مورداستفاده مناطق نفتي مختلف ايران هست و به پستهايي اطالق ميشود كه اتاقك
ندارند و در هواي آزاد نصبشده ،درجه حفاظت تابلوهاي فشار ضعيف و متوسط آن  IP43يا  IP54هست .در شوكل
( )6-1يك نمونه پست يونيت نشان داده شده است.

شكل ( :)6 -1نمونهاي از پست يونيت
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پستهاي پدمانتد :پست پدمانتد نمونهاي از پستهاي پيشساخته كمپكت است كه در آن مجموعهاي از لوازم برقي در
داخل پوششي كه ميتواند همان پوشش ترانسفورماتور نيز باشد قرارگرفته و يا بهصورت مدوالر بهم متصل ميشوند.
اين نوع پستها در تماس با عابرين و مردم عادي از حفاظت كمتري برخوردار ميباشند و فقط توسط افراد مجاز قابل
دسترسي ميباشند .در شكل ( )7-1يك نمونه پست پدمانتد نشان داده شده است.

شكل ( :)7 -1نمونهاي از پست پدمانتد

 -2-3-1پستهاي زيرزميني
همانطور كه گفته شد طراحي و توسعه شبكه برق كالنشهرها با محدوديت فضاي الزم براي احوداث خطووط و پسوتهوا
مواجه است .يكي از روشهاي غلبه بر محدوديت فوق ،استفاده از پستهاي زيرزميني است بهنحويكه پست كارايي پستهاي
متعارف را داشته باشد .با استفاده از پستهاي زيرزميني ميتوان فضاي استفادهشده در سطح زمين بوراي احوداث پسوت را بوه
حداقل رساند و از سطح زمين براي اهداف ديگر استفاده كرد .در شكل ( )8-1يك پست زيرزميني نشان داده شده است.

- Unit

1
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شكل ( :)8 -1نمايي از پست زيرزميني

با استفاده از پستهاي زيرزميني در حدود  80درصد از فضاي موردنياز براي نصب تجهيزات پست در زيرزمين قرار ميگيرد
و تنها كانالهاي خنككننده و مسير دسترسي به داخل پست برروي سوطح زموين قورار مويگيرنود .همچنوين ،بوا اسوتفاده از
پستهاي زيرزميني ميتوان شبكه فشار قوي را مستقيماً به مركز كالنشهرها وارد كرد بدون اينكه محيط متوجه خطري شود و
يا مشكالت مرتبط با احداث پستها برروي سطح زمين به وجود آيند.

 -1-2-3-1پستهاي توزيع زيرزميني
همانطور كه قبال گفته شد در كالنشهرها به دليل محدوديتهاي جغرافيايي ،نصب پستهاي توزيع در سطح زمين همواره
با مشكالت زيادي روبرو است .استفاده از پستهاي زيرزميني در نزديكي مصرفكنندگان يكي از كليديترين راهحلها هست.
از ديگر مزاياي پستهاي زيرزميني در كالنشهرها ،استقامت آنها در برابر حوادث طبيعي مثل طوفان هست .در شوكل ()9-1
نمايي از يك پست توزيع زيرزميني نشان داده شده است.
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شكل ( :)9 -1نمايي از پست توزيع زيرزميني

همانطور كه در شكل ( )9-1هم نشان داده شده است ،يك پست توزيع زيرزميني توزيع از بخشهواي زيور تشوكيلشوده
است.
دريچه آدمرو :1ورودي به محفظه ترانسفورماتور هست كه براي انجام تست هواي مربوطوه و بررسوي اتصواالت از آن
استفاده ميشود.
محفظه ترانسفورماتور :2ساختمان يا اتاقي كه در آن تجهيزاتي شامل ترانسفورماتور ،تنظيمكننده ولتاژ ،كليد قدرت و ...
قرار ميگيرد (شكل (.))10-1

- Manhole

1

- Transformer vault

2
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شكل ( :)10 -1نمايي از محفظهي ترانسفورماتور

مسير كاندويت :1از كاندويتها براي ايجاد ارتباط از يك دريچه آدمرو به دريچه ديگر استفاده ميشود .مسير كانودويت
ممكن است از چند كاندويت تشكيلشده باشد .همانطور كه در شكل ( )11-1نشان داده شده است كابلها از طريق
مسيرهاي فوق منتقل ميشوند.

شكل ( :)11 -1مسير كاندويت بين دو دريچه آدمرو

- Conduit

1
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كابل زيرزميني :يكي از مهمترين قسمتهاي هر سيستم زيرزميني كابلها هست .از انواع مختلف كابولهوا مويتووان
براي پستهاي زيرزميني استفاده كرد .هادي مركز كابل معموالً از جنس مس و آلومينيوم هست و پوشش بيروني آن
از جنس موادي چون پلياتيلن PVC1 ،و  ...هست (شكل (.))12-1

شكل ( :)12 -1ساختمان كابل زيرزميني

 -2-2-3-1پست كامالً زيرزميني
در اين نوع پست زيرزميني دريچه آدمرو و كانال تهويه هوا وجود ندارد و تجهيزات پست كامالً زيرزمين دفن شدهاند .تفاوت
اصلي اين نوع با پستهاي زيرزميني مرسوم در عدم وجود تابلو برق فشار متوسط است .همانطور كه در شكل ( )13-1نشوان
داده شده است در پست كامالً زيرزميني ورودي ترانس از طريق كابلهاي زيرزميني تامين ميشود كه به تابلوهاي بورق فشوار
متوسط ديگر پستهاي شبكه متصل است [.]11

شكل ( :)13 -1شماتيك پست كامالً زيرزميني

- polyvinyl chloride

1
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استفاده از اين نوع پست مستلزم انجام آزمايشها و مطالعات دقيق مثل بررسي وضعيت خاك منطقه ،آزمايشهاي گرموايي
و ...هست .درمجموع استفاده از اين نوع پستها در مقايسه با پستهاي ديگر پرهزينهتر است و فقط براي مناطق خاص بايستي
مورداستفاده قرار گيرند.

 -3-3-1پست هوايي
پست هوايي مجموعهاي از تجهيزات مشتمل بر ترانسفورماتور ،تابلوي فشار ضعيف ،كات اوت فيوز ،برقگير و  ...است كه در
هواي آزاد و بر روي پايه نصب مي گردد .پست هاي هوايي به فيدرهاي فشار متوسط متصل مي شود و ولتاژ  20و  33كيلوولوت
فشار متوسط را به ولتاژ مصرف كاهش ميدهند [.]12
چنانچه افزايش نصب پست هوايي باعث گسترش بهينه شبكه هاي فشار متوسط شود موي توانود مزايوايي از قبيول كواهش
اقتصادي تلفات ،رفع مشكل ناشي از عدم تعادل جريان در فيدرهاي فشار ضعيف طوالني ،كاهش چشمگير هزينه هاي مربووط
به تعمير و نگهداري فيدرهاي فشار ضعيف ،افزايش كيفيت برق با جداسازي مشتركين ،رفع مشكالت افت ولتواژ در فيودرهاي
فشار ضعيف طوالني و كاهش انتشار اختالالت را داشته باشد .البته استفاده مناسب از شبكه فشار ضعيف نيز مزايايي ازجمله رفع
مشكالت حريم موجود در شبكه هاي فشار متوسط ،افزايش قابليت اطمينان شبكه از طريق امكان انجام موانور در سوطح فشوار
ضعيف ،افزايش ضريب بهرهبرداري ترانسفورماتورهاي شبكه از طريق ايجاد پوشش موثر در ناحيه سرويسدهي ترانسفورماتور،
افزايش زيبايي شهري از طريق كاهش تعداد ترانسفورماتورهاي منصوبه و پايين بودن هزينههاي احداث در مقايسه با شبكههاي
فشار متوسط را در بر دارد.
پستهاي هوايي بهطورمعمول در محدودهي حاشيه بزرگراههوا ،اتوبوانهواي كمربنودي و مبوادي ورودي شوهر و در درون
شهركهاي مسكوني حاشيهاي و خيابان هاي با عرض بيشتر از  12متر نصب ميگردند .در شكل ( )14-1شماتيك يك پسوت
هوايي نصبشده بر روي شبكه فشار متوسط زميني نشان داده شده است:
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 -1سكوي بتني پيشساخته
 -2تابلو فشار ضعيف
 -3لوله متناسب با قطعه كابل
 -4پايه بتوني  12متري
 -5سكوي ترانسفورماتور
 -6ترانسفورماتور
 -7كابل ارتباط ترانس به تابلو
 -8كابل مسي به مقطع 150
 -9سيم مسي روكشدار نمره 5
 -10كات اوت فيوز
 -11سكوي سركابل غير روغني
 -12سكوي كات اوت فيوز -برقگير
 -13كنسول  90درجه
 -14مقره سوزني
 -15هادي آلومينيوم  -فوالد
 -16سركابل حرارتي
 -17نگهدارنده كابل
 -18تيغه جداساز هوايي

شكل ( :)14 -1شماتيك پست هوايي
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 -1-3-3-1پست هوايي RMU1
پست هوايي با تابلوي ( RMUواحد اصلي رينگ) بهنووعي اسوتفاده از تركيوب پسوت هووايي و شوبكه زمينوي اسوت كوه
ترانسفورماتور بهصورت هوايي و تابلوي  20كيلوولت بهصورت زميني اجرا ميگردد .در برخي از موارد كه شبكه فشوار متوسوط،
زميني است جهت نصب انواع پستها با محدوديتهاي زير مواجه هستيم:
امكان نصب پست هاي زميني ساختماني به دليل عدم تصرف زمين و پست هاي كيوسك ،پدمانتود و دفنوي بوه دليول
عرض كم معبر و وجود تاسيسات زياد در داخل زمين مقدور نيست.
نصب پست هوايي معمولي در كنار خيابان ها يا معابر اصلي با موانعي ازجمله عدم رعايت حريم شوبكه فشوار متوسوط،
عدم رعايت مبلمان شهري و زونبندي و  ...مواجه است.
درصورتي كه احداث پست براي كاهش تلفات و رفع افت ولتاژ ضرورت داشته باشد براي رفوع مشوكالت موي تووان از
ترانس هوايي با تابلوي فشار متوسط  RMUاستفاده نمود .ضمنا تابلوي فشار ضعيف اين پست در مجواورت آن و در
يك مكان مناسب نصب و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.
همچنين جهت جلوگيري از آسيب و ايجاد خطر در اثر برخورد وسايل نقليه و سيالبهاي سطحي و همچنوين فورمدهوي و
رعايت شعاع خمش كابلهاي فشار متوسط تابلوي  RMUبرروي سكوي آجرچيني شده با استحكام باال و در ارتفاع  0/7متر از
سطح زمين نصب ميگردند .نمونهاي از پست هوايي  RMUدر شكل ( )15-1نشان داده شده است.

- Ring Main Units

1
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-1سكوي آجرچيني شده

-2تابلوي RMU

-3تابلوي فشار ضعيف

-4لوله

-5سكوي ترانسفورماتور

-6پست RMU

-7سركابل چيقي

-8پايه

-9متري ،كابل تك رشته خشك

شكل ( :)15 -1نمونهاي از پست هوايي RMU
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 -4-1حوزه خ
نوع و ساختار شبكههاي توزيع با توجه به عواملي از قبيل ويژگيهاي فني ،محيطي ،طول و محدوديتهاي مسوير (شوامل
تراكم جمعيت ،عوامل اقتصادي و زيبايي محيط) انتخاب ميگردد .بر اين اساس ازنظر ساختاري ،شبكههاي توزيع بوه دودسوته
شامل شبكههاي زميني و هوايي تقسيم ميشوند.

 -1-4-1شبكههاي زميني
بهرهگيري از ساختار شبكههاي زميني (شكل ( ))16-1در شبكه توزيع داراي مزايا و معايبي است كه استفاده يا عدم استفاده
از آن در مقايسه با شبكههاي هوايي را تحت تاثير قرار ميدهد .ازجمله مهمترين مزاياي استفاده از شبكههاي زميني ميتووان
به ايمني بيشتر ،زيباسازي محيط و ...اشاره كرد .همچنين شبكههاي زميني داراي معايبي چون هزينوه احوداث بواال ،دشوواري
عمليات عيبيابي و ...ميباشند.

شكل ( :)16 -1شماتيكي از شبكه توزيع زميني
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 -2-4-1شبكههاي هوايي
استفاده از ساختار شبكههاي هوايي در سيستم توزيع انرژي الكتريكي نيز داراي مزايا و معايبي است .شبكههاي هوايي ازنظر
ساختار به دودسته تقسيم ميشوند:
شبكههاي هوايي با خطوط فاقد عايق (سيمهاي لخت) :احداث اينگونه شبكهها ازجمله متداولترين روشها درگذشته
و حال بوده و در مقايسه با شبكههاي زميني بهصورت گستردهاي مورداستفاده قرار ميگيرد.
شبكههاي هوايي با خطوط عايق شده :به علت هزينههاي زياد احداث شبكههاي زميني و برخي از مشوكالت اجرائوي
آن ،استفاده از شبكههاي توزيع نيروي برق با هاديهاي فاقد عايق (سيمهاي لخت) در شبكه توزيع كالنشهرها رايج
بوده و بخش وسيعي از شبكه را به خود اختصاص داده است .اما شركتهاي برق در كشورهاي پيشرفته ،بوهويوژه در
طي سه دهه اخير بهرهگيري از انواع خطوط هوايي غيرلخت در شبكههاي توزيع نيروي برق را انتخاب نموده و رونود
استفاده از اين راهكار هم رويه رشد بوده است .اين شبكهها عالوه بر قابليت اطمينان باال ،ازلحاظ اقتصوادي هوم در
مقايسه با شبكههاي زميني مقرونبهصرفه ميباشند .انواع خطوط هوايي غيرلخت عبارتاند از:
خطوط هوايي با عايق روكشدار )(CC1
خطوط هوايي با هادي باروكش ضخيم )(CCT2
خطوط هوايي با كابل فاصلهدار)(ASC3
خطوط هوايي با كابل خودنگهدار )(ABC4

از انواع خطوط هوايي عايقدار ،خطوط با هادي روكشدار و كابلهاي فاصلهدار ،فقط در شبكههاي فشار متوسط و
خطوط هوايي با كابلهاي خود نگهدار ،هوم در شوبكههواي فشوار متوسوط و هوم در شوبكههواي فشوار ضوعيف
مورداستفاده قرار ميگيرد.

- Covered Conductor

1

- Covered Conductor Thick

2

- Aerial Spacer Cable

3

- Aerial Bundled Cable

4
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 -1-2-4-1خطوط هوايي با عايق روكشدار ) (CCو )(CCT
از بين چهار مدل خطوط هوايي عايق شدهي ذكرشده ،خطوط هوايي با هاديهواي روكوشدار نووع  CCو  CCTشوباهت
بسياري با يكديگر دارند .عايق (روكش) در نوع  CCبراي تمام ردههاي ولتاژي فشار متوسط و سايزهاي متفاوت سيم يكسوان
بوده و بهصورت يكاليه از جنس پلياتيلن كراس لينك ) (XLPEاجرا ميشود .در اين نوع از خطووط ،هواديهوا باضوخامت
معيني از مواد عايق پوشيده ميشوند .قابلتوجه اينكه روكش مورداستفاده در نوع  CCبههيچوجه نبايد بهعنوان عايق تلقي شود.
در شكل ( )17-1هادي روكشدار نوع  CCنمايش داده شده است.

شكل ( :)17 -1هادي روكشدار نوع CC

درصورتيكه از اين نوع خطوط در مكانهاي مشجر استفاده شود ،بايستي قبل از روكش شدن ،سطح هادي با يوكاليوه از
جنس نيمههادي پوشيده شود تا ميدانهاي الكتريكي اطراف هادي يكنواخت شده و امكان ايجاد جريان نشتي فوراهم نگوردد.
اين هاديها نسبت به خطاهاي گذرا بين فازها و فاز به زمين نقش عايقي داشته و از قطع برق خطوط (ناشي از خطاهاي گذرا)
جلوگيري به عمل ميآورند.
ولي عايق هاديهاي نوع  CCTمعموالً بهصورت دواليه هسوتند كوه اليوهي داخلوي از جونس پلوياتويلن كوراس لينوك
) (XLPEو اليهي خارجي از جنس پلياتيلن با دانسيته باال ) (HDPEساخته ميشوند .اين هاديها نسبت به خطاهاي دائمي
و مكرر بين فازها و فاز به زمين نقش عايقي داشته و از قطع برق (ناشي از خطاهاي گذرا و دائمي) جلوگيري مينمايند .اليهي
خارجي عايق اين نوع از هاديها به رنگ مشكي بوده و در مقابل اشعهي ماوراي بنفش خورشيد از مقاوموت بوااليي برخووردار
است .در شكل ( )18-1هادي روكشدار نوع  CCTنمايش داده شده است.
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شكل ( :)18 -1هادي روكشدار نوع ( CCTمخصوص مناطق غير مشجر)

توضيح اينكه چنانچه از اين نوع خطوط در مكانهاي مشجر استفاده شود (شكل ( ،))19-1سطح هادي با يكاليه از جنس
نيمههادي پوشيده ميشود .اليهي فوق نقش يكنواخت نمودن ميدانهاي الكتريكي اطراف هوادي ،بوراي جلووگيري از نشوتي
جريان را بر عهده دارد.
تفاوت اساسي هاديهاي نوع  CCبا  CCTدر تعداد و ضخامت اليههاي عايقي آنها است .بوهطووريكوه در نووع CCT

ضخامت عايق پلياتيلن كراس لينك بيشتر بوده و متناسب با سطح ولتاژ و قطر هادي تغيير ميكند و داراي يكاليهي اضافي
از جنس پلياتيلن با دانسيته باال ) (HDPEهست.

شكل ( :)19 -1هادي روكشدار نوع ( CCTمخصوص مناطق مشجر)
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 -2-2-4-1خطوط هوايي با كابلهاي (سيمهاي روكشدار) فاصلهدار )(ACS
بهطوركلي هاديهاي اين نوع از خطوط داراي يكاليهي نيمههادي و دو اليهي عايقي است كه اليوهي عوايق داخلوي از
جنس پلياتيلن كراس لينك و اليهي خارجي از پلياتيلن با دانسيته ي باال ) (HDPEبه رنگهاي مشكي يا خاكستري هست.
درواقع اين نوع هاديها ،همان هاديهاي  CCTبا اليههاي پلياتيلن كراس لينك ضخيمتر هستند.
اين كابلها توسط نگهدارندههاي مخصوص ) (Spacerكه عموماً از جنس پلياتيلن ميباشند ،در فاصله معيني از يكديگر
نگهداشته ميشوند .با توجه به آرايش خاص اين نوع از هاديها ،شبكههايي كه با آنها اجراشده ،داراي مزايايي ازجمله كاهش
فضا و كريدور موردنياز براي اجرا بوده و گزينهي مناسبي براي احداث شبكههاي فشار متوسط (در مناطقي كوه مشوكل حوريم
باعث ايجاد مشكل در احداث شبكه شده) بهشمار ميروند .ولي به علت نياز به نگهدارندهي خاص و سيم نگهدارنده ،هزينههاي
تمامشدهي اين نوع شبكهها تا حدودي بيشتر از خطوط هوايي با هاديهاي  CCو  CCTهست و اجراي آنها نيوز سوختتور
بوده و نياز به تجهيزات خاص دارد .در شكل ( 20-1و  )21-1نمونهاي از كابلهاي فاصلهدار ) (ACSبههمراه  Spacerنشان
داده شده است.

شكل (Spacer:)20 -1

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
32
ويرايش اول ،اسفند 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

شكل ( :)21 -1خطوط هوايي با كابلهاي فاصلهدار

كابلهايخودنگهدار) (ABC
 -3-2-4-1
كابلهاي خودنگهدار رايجترين انواع خطوط هوايي غيرلخت در شبكههاي توزيع نيروي برق فشار ضعيف و از موارد رايج در
شبكههاي فشار متوسط ميباشند (شكل ( .))22-1اين نوع از هاديهاي روكشدار ،به علت دارا بودن قدرت عايقي مناسب و با
ايمني كامل ،داراي اهميت و جايگاه خاصي بوده و موارد استفاده فراواني دارند .عالوه بر مزاياي مطر شده در مورد هاديهاي
روكشدار ،كابلهاي خودنگهدار داراي مزاياي ديگري نيز هستند كه ازجمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
امكان نصب خطوط جديد كابل خودنگهدار در كنار خطوط قبلي برروي پايهي موجود.
امكان نصب كابل خود نگهدار فشار ضعيف ،فشار متوسط ،خطوط تلفن فيبر نوري برروي پايهي مشترك.
راحت تر بودن ترميم تيرشكستگي و رفع اتفاقات در خطوط داراي كابل خودنگهدار (در مقايسه با خطوط هوايي معمولي
و استمرار در ارائه خدمات به مشتركين)
امكان زيباسازي شهري با توجه به امكان عبور كابلهاي خود نگهدار از بين درختان واقع در مسير شبكه.
عدم امكان استفادههاي غيرمجاز از شبكهي برق
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شكل ( :)22 -1كابل خودنگهدار

در شكل ( ) 23-1يك نمونه از كاربرد كابل خودنگهدار در مقايسه با خطوط هوايي متعارف نشان داده شده است.

شكل ( :)23 -1يك نمونه از كاربرد كابل خودنگهدار در مقايسه با خطوط هوايي متعارف
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 -3-4-1تير برق كامپوزيتي
اين تيرها از جنس مواد كامپوزيت پليمري موسوم به  FRPيا  GRPميباشند و در ردههاي استاندارد در متراژهواي  9و 12
متري قابلتوليدند .كاربرد اين تيرها در خطوط فشار متوسط و ضعيف است.
سبكي ،خواص عايقي مناسب ،مقاومت در برابر انواع خوردگيهاي محيطي و شيميايي و تحمل انواع تنشهاي مكانيكي از
مزاياي برجسته اين تيرهاست .اين سازهها به دليل داشتن وزن بسيار سبك بهراحتي توسط چنود نفور نيوروي انسواني حمول و
نصبشده و گزينه مناسبي جهت كارگذاري در معابر كمعرض و همچنين مناطق كوهستاني و صعب العبوورانود .برخوورداري از
اضالع تيز در پيرامون محيطي تير سبب ميگردد كه عالوه بر دستيابي به مقاومت مكانيكي ،فشارهاي ناشوي از وزش بادهواي
سنگين بهراحتي ميرا شده و درنتيجه از سقوط تير و پاره شدن سيمها جلوگيري شود .خاصيت عايق الكتريكي به دليل داشوتن
رزين بهعنوان ماده زمينه و بهرهگيري از الياف شيشه بهعنوان تقويتكننده كه ذاتاً ماده عايقي فوقالعادهاي است تامين ميگردد
كه دستاورد مهم اين خصيصه حذف ارت فالت يا اتصال به زمين كه علل شايع حدوث خاموشيهاي ناخواسته است .اسوتفاده از
رنگدانههاي متنوع در فرموالسيون رزين سبب توليد تيرهاي با زيبايي رنگ منحصربهفرد ميشود كه كاربرد آن را بهعنوان يك
المان شهري زيبا توجيه مينمايد .استحكام مكانيكي فوقالعاده و تحمل انواع فشارهاي مكانيكي در عين وزن پايين از مزايواي
ديگر اين تيرهاست كه در شرايط برابر با ساير سازههاي مهندسي تا دهها برابر مقاومتر است .عمر مفيد و طوالني بدون نياز بوه
تعمير يا نگهداري ثانويه از ديگر ويژگيهاي بارز اين سازهاست كه حتي در سختترين شرايط محيطي تا پنجاه سال بدون خطا
قادر به سرويسدهي بهينه ميباشند پايداري در مواجهه با انواع خوردگيهاي محيطي و شويميايي باعوث كواربرد آن در انوواع
رژيمهاي آب و هوايي گوناگون بهويژه اقليمهاي شرجي و يا نواحي كويري و شورهزارهاست.

 -5-1حوزه توليد
با افزايش تعداد مصرفكنندگان و باال رفتن تقاضاي انرژي الكتريكي نياز به گسترش سيستمهاي قدرت و انورژي بويش از
پيش احساس مي شود .دسترسي مصرف كنندگان به انرژي الكتريكي باكيفيت مناسب و قابليت اطمينان باال ،نيازمنود گسوترش
همزمان سيستمهاي توليد و انتقال انرژي الكتريكي اسوت كوه مسوتلزم صورف هزينوه هواي سونگين هسوت .از سووي ديگور
محدوديتهايي مانند فضاي كافي براي نصب خطوط انتقال ،مشكالت نصب خطوط انتقال جديد را دو چندان ميكند .در چنين

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
35
ويرايش اول ،اسفند 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

شرايطي ظهور توليدات پراكنده نه تنها مشكالت مربوط به هزينه هاي نصب خطوط جديد را مرتفع مي كرد بلكه مي تواند شرايط
بهتري را ازنظر ميزان آلودگي توليدي ،تعمير و نگهداري با هزينه هاي كمتر ،كيفيت بيشتر انرژي الكتريكي و قابليوت اطمينوان
باالتر را فراهم آورد [ .]13در اين بخش انواع تكنولوژيهاي قابلاستفاده در شبكه توزيع كالنشهرها معرفي ميگردد.

 -1-5-1سلولهاي خورشيدي

1

اساس كار اين مولدها بر حركت الكترونها در اثر تابش نور خورشيد استوار است .هر سلول جريان  4-2آمپر را با ولتاژي در
حدود  0/5ولت تحويل مي دهد .در مقايسه با ساير مولدها ،سلول هاي خورشيدي از محدوديت هاي بيشتري برخوردارند .امكوان
استفاده در شرايط جغرافيايي معين ،توان توليدي پايين و قيمت باالي سلولهاي خورشيدي ازجمله محدوديتهواي ايون واحود
توليد پراكنده است .بااينوجود سازگاري مناسب با محيطزيست و ميزان آلودگي پايين ازجمله داليل گسترش اين واحدهاست.
در سلولهاي مورداستفاده در اين واحدها از پيوندهاي بزرگ  P-Nاستفاده شده است و با تابش نور خورشيد بر اين سلول هوا
ولتاژ و جريان  DCتوليد مي شود .بااتصال چندين سلول به يكديگر مي توان به ولتاژ و جريان دلخواه رسيد .توان خروجوي ايون
واحدها به عواملي همچون ميزان تابش نور خورشويد ،دموا ،سورعت وزش بواد و برخوي ضورايب مخصووص بوه سولول هواي
تشكيلدهنده ارتباط دارد .در شكل ( )24-1نمونهاي از سلولهاي خورشيدي نصبشده در سطح شهر نشان داده شده است.

شكل ( :)24 -1نمونهاي از سلولهاي خورشيدي نصبشده در سطح شهر

- Photovoltaic

1
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 -2-5-1توربين بادي مقياس كوچك
توربين بادي مقياس كوچك يكي از مقرون بهصرفهترين سيستمهاي انرژيهاي تجديد پذير خانگي است .اين سيسوتمهوا
همچنين فاقد آلودگي ميباشند .اگر يك سيستم برقيبادي براي مصارف خانگي نصب شود نتايج زير را به دنبال خواهد داشت:
كاهش  %90-%50در هزينهي برق
كمك به بينيازي از خطوط برق شبكه
كاربرد در مصارف مختلف
توربين هاي برقي مقياس كوچك ميتوانند به سيستم هاي توزيع برق متصل شوند .توربين متصل به شبكه ،مصرف بورق را
براي روشنايي ،گرمايش الكتريكي و كاربردهاي ديگر كاهش ميدهد .اگر توربين نتواند برق موردنياز را تامين كند ،اين كمبوود
از شبكه تامين ميشود .اما زماني كه سيستم بادي بيش از نياز مصارف خانگي برق توليد كند ،مازاد توليد ميتواند براي مصارف
ديگر فرستاده شود يا به فروش برسد.
با اين شيوه اتصال به شبكه ،مالحظه مي شود كه توربين بادي فقط زماني كه شبكه در حوال اسوتفاده اسوت بكوار انداختوه
مي شود .در زمان قطع برق ،توربين بادي به خاطر مسائل ايمني بايد خاموش شود .در شكل ( ،)25-1ديواگرام اتصوال تووربين
بادي مقياس كوچك به شبكه و مصرفكننده خانگي نشان داده شده است.

شكل ( :)25 -1دياگرام اتصال توربين بادي مقياس كوچك به شبكه
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 -3-5-1پيل سوختي []14
پيل سوختي يا سلول سوختي وسيلهاي است كه از طريق فعاليتهاي الكتروشيميايي قادر به توليد انرژي الكتريكي و تأمين
انرژي حرارتي خواهد بود .پيلهاي سوختي را ميتوان بهعنوان باتريهاي تامين انرژي الكتريكي دانست با اين تفواوت كوه توا
زماني كه مواد سوختي آن تامين شود قادر است بدون نياز به شارژ انرژي الكتريكي توليد كند .ازنظر ظرفيت پيلهاي سووختي
در محدوده وسيعي از چند كيلووات تا چند مگاوات قادر به توليد انرژي خواهند بود .ازجمله مزايواي ايون واحود توليود پراكنوده
ميتوان به بازده باال ،ابعاد كوچك ،توليد آلودگي صوتي كم ،توليد آلودگيهاي زيستمحيطي شامل  NOxو  CO2در حد كم و
قابلاغماض و قابليت اطمينان باال اشاره كرد .جريان توليدشده بهوسيله پيلهاي سوختي از نووع  DCهسوت كوه بايود توسوط
مبدلهاي الكترونيك قدرت به جريان  ACقابل تزريق به شبكه تبديل شود .در نوع صونعتي ايون واحودهواي توليود پراكنوده،
مبدل هاي الكترونيك قدرت در داخل محفظه پيل سوختي تعبيهشده است .از معايب اصلي پيل سوختي زمان راهاندازي طوالني
اين واحد (در حدود  1تا  4ساعت براي  )PEMFCاست كه نشان ميدهد از اين واحد توليد پراكنده نميتوان بهعنوان ذخيوره

1

در شبكه استفاده كرد.

 -4-5-1توربين احتراقي
توربين احتراقي وسيلهاي براي تبديل انرژي حرارتي به انرژي مكانيكي است .از اين مولد براي توليود انورژي مكوانيكي در
هواپيماها ،پااليشگاهها ،فشرده كردن گازها و توليد انرژي الكتريكي استفاده ميشود .اين نوع مولدها در مقايسه با انواع آبوي و
بخار ،بسيار كمحجمتر و سبكتر هست .امتياز مهم اين مولد در سرعت پاسخگويي آن است .بنابراين از آن براي جبران پيك بار
در ساعات اوج مصرف استفاده ميشود .از معايب اصلي آن نيز ميتوان به عمر كوتاه آن اشاره كورد .ديگور مزايوا و معايوب آن
بهصورت فهرستوار در زير بيان شدهاند.
 مزاياي توربين احتراقي :راندمان نسبتاً باال ،زمان نصب كوتاه ،هزينههاي سرمايهگذاري نسبتاً پايين ،در دسترس بودن
و قيمت مناسب و تقريباً ثابت گاز در بسياري از كشورها و پايين بودن ميزان آلودگي  NOxاز مزاياي اين واحد توليد

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
38
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،اسفند 1393

پراكنده بشمار ميرود .زمان استارت تا رسيدن به خروجي نامي در حدود  2تا  10دقيقه است .بنابراين اين واحد توليد
پراكنده ميتواند بهعنوان يك رزرو مناسب براي شبكه در نظر گرفته شود.

 -5-5-1ميكرو توربين
ميكروتوربين ها در حقيقت نوع تكامل يافتهاي از توربين هاي گازي (احتراقي) در ابعاد و ظرفيتهاي كوچكتور مويباشوند.
عالوه بر اندازه و ظرفيت ،برخي ويژگيهاي طراحي ،اين توليدات را از ساير توربينهاي گازي متمايز ميكند .از ويژگيهاي اين
واحدها سرعت گردش بسيار باال و مهندسي هوشمند در طراحي هست.
از ويژگيهاي برجسته ميكروتوربينها مي توان به آلودگي صوتي كم ،ابعاد كوچك ،تعداد كم بخشهواي متحورك ،فاصوله
زماني طوالني بين دو تعمير متوالي ،استفاده از سوختهاي متنوع و اسوتفاده از سووختهواي زائود و بويمصورف اشواره كورد.
بهرهبرداري از اين واحد توليد پراكنده بهعنوان يك واحد  ،CHPراندمان اين واحود را توا  85درصود افوزايش مويدهود .زموان
راهاندازي ميكروتوربينهاي تجاري حدود  120ثانيه گزارششده است .به دليل دماي احتراق پايين در اين ماشين ميزان آلودگي
 NOxاين واحد در حد مناسب و قابل قبولي اسوت .ميوزان آلوودگي  CO2ايون واحودها برخوي مواقوع از مقودار مشوابه آن در
ماشينهاي احتراق داخلي بيشتر ميشود .در شكلهاي ( 26-1و  )27-1نمايي از ميكروتوربين نشان داده شده است.

- Reserve

1
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شكل ( :)26 -1نماي يك ميكروتوربين با محفظه محافظ

شكل ( :)27 -1نماي يك ميكروتوربين بدون محفظه محافظ

 -6-5-1سيستمهاي توليد همزمان انرژي الكتريكي و انرژي حرارتي CHP
اين اصطال براي توليد همزمان برق و حرارت مفيد بكار رفتوه و  Combined Heat and Powerيوا بوهاختصوار CHP

ناميده ميشود.
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توضيح اينكه در هر نوع از صنعت ميزان قابل مالحظهاي حرارت در فرايندها و يا سوخت حاملهاي انرژي اتالف ميگوردد
براي مثال در زمان توليد نيروي الكتريكي در انواع مولدها از قبيل توربينهاي گاز ،ديزل ژنراتورهوا يوا نيروگواههواي حرارتوي
متشكل از مولد بخار و توربين بخار عالوه بر توليد نيروي برق مقدار قابل مالحظهاي حرارت توليد و به محويط اطوراف انتشوار
مييابد اين انتشار از طريق گازهاي حاصل از احتراق ،برجهاي خنككن و  ...هست .در هر يك از اين سيستمها راندمان توليود
برق از انرژي اوليه كه ميتواند گاز شهري و يا ساير حاملهاي انرژي باشد راندمان در محدوده مشخك دور زده براي مثال در
ديزل ژنراتورها اين راندمان بين سي و در بهترين حالت از چهل و دو در صد تجاوز نمينمايد ،در مورد توربينهاي گاز بهتنهايي
اين عدد كمتر بوده و الباقي به شكل حرارت دفع گرديده و اثرات مخرب خود را بر محيطزيست انسان خواهد گذارد.
كاربردهاي سيستمهاي  ،CHPطبق محدوده قدرت آنها معين ميشود CHP .با اندازه توان الكتريكي توليد شده در حدود
چند مگاوات ،در بخش صنعت CHP ،با اندازه توان الكتريكي توليد شده در حدود كمتر از مگاوات ،در بخش تجاري و  CHPبا
اندازه توان الكتريكي توليد شده با اندازه كوچكتر ،در بخش خانگي است.

 -7-5-1خودرو برقي
خودرو برقي به خودروي ميگويند كه از باتري جهت نيروي محركه بهجاي موتور درونسوز استفاده ميكند .ايون خودروهوا
در هنگام شارژ باتريهايشان مانند يك بار مصرفي عمل ميكنند و از شبكه انرژي دريافت ميكنند .از سوي ديگر ،خودروهاي
فوق ميتوانند در نقش تغذيهكننده توان به شبكه ظاهر شوند و در ساعاتي به شبكه توان تزريق كنند .ورود خودروهاي برقي به
شبكه توزيع برق چالشهاي مختلفي را بوجود ميآورد كه برخي از مهمترين آنها عبارتاند از:
عدم تعادل فاز
مسائل مربوط به كيفيت توان
تخريب و خطا در ترانسفورماتور
تلفات در شبكه
همانطور كه در شكل ( )28-1نشان داده شده است ،خودروهاي برقي يا بهصورت تكي به شبكه وصل مويشووند و يوا از
طريق پاركينگهاي خودروي برقي كه در سطح شبكه توزيع احداث ميگردند به شبكه متصل ميشوند.
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شكل ( :)28 -1موقعيتهاي اتصال خودروي برقي به شبكه توزيع برق

موقعيت و ظرفيت پاركينگهاي خودروي برقي تاثير زيادي در مقابله با چوالشهواي ذكرشوده دارد و در طراحوي و توسوعه
شبكه توزيع بايستي لحاظ گردد.

 -8-5-1باتريهاي الكتريكي
باتريهاي الكتريكي ذخيرهكنندههايي هستند كه انرژي شيميايي ذخيرهشوده در خوود را در مواقوع نيواز بوهصوورت انورژي
الكتريكي تحويل ميدهند .انواع اصلي باتريهاي الكتريكي عبارتاند از:
باتري سرب-اسيد
باتري نيكل-كادميوم
باتري يون ليتيم
باتري پليمر ليتيم
يك سيستم ذخيره ساز مطلوب بر مبناي فناوري باتري هاي الكتريكي نيازمند استفاده از موادي با چگالي انرژي بواال ،تووان
زياد ،قابليت شارژ باال ،عمر طوالني و هزينه اوليه پايين است .يك سيستم جامع براي توليد انرژي الكتريكي در مقياس بزرگ را
مي توان با استفاده از مجموعه سلول هاي سرب-اسيد ايجاد كرد .شبيه به اين سيستم در باتري اتومبيل كاربرد دارد كوه شوامل
شش سلول هست و هر سلول اختالف پتانسيلي معادل دو ولت را توليد ميكند .براي توليد باتريهاي بزرگتور مجموعوهاي از
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صدها و حتي هزاران سلول به صورت سري و موازي در كنار يكديگر قرارداده مي شود و درنهايت اين مجموعوه از طريوق يوك
واسطه الكترونيكي به مصرفكنندگان متصل ميشود.

-6-1

D-FACTS1

كاربرد سيستمهاي انعطافپذير در شبكه انتقال موسووم بوه ادوات  FACTSكوه اغلوب بوا اسوتفاده از فنواوري تجهيوزات
الكترونيك قدرت همراه است به بهبود قابلتوجه كيفيت بهرهبرداري از سيستم قدرت ميانجامد .ايده اسوتفاده از فنواوريهواي
مشابه در سطح شبكههاي توزيع برق منجر به ايجاد مفهوم  D-FACTSشده است كه اغلب در قالب تجهيزات  CPD2مطر
ميشود.
همچنان كه استفاده از تجهيزات  FACTSمنجر به حل يا كاهش مشكالتي از قبيل پايداري ولتاژ يا پايداري گذرا در شبكه
قدرت ميشود ،بهرهگيري از ادوات كنترلپذير الكترونيك قدرت در قالب  CPDها در شبكههاي توزيع نيز ميتوانود در بهبوود
قابليت اطمينان سرويسدهي و كيفيت توان منتقل شده به مشتركين تاثيرگذار باشد .شكل ( )29-1انوواع رايوج و مورداسوتفاده
 CPDها را نشان ميدهد .بهطوركلي اين تجهيزات را ميتوان در دودسته جبرانسوازها 3و تغييوردهنودههواي آرايوش شوبكه
طبقهبندي نمود.

Distribution Flexible AC Transmission Systems

1

-Custom Power Devices

2

-Compensating Type

3

-Network Reconfiguring Type

4

4
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شكل ( :)29 -1تقسيمبندي انواع  CPDهاي مرسوم

 -1-6-1تجهيزات نوع جبرانكننده
اين گروه از تجهيزات جبرانكننده استاتيكي سري ،تجهيزات جبرانساز هارمونيك و تووان راكتيوو و ابزارهواي ذخيورهسواز
انرژي پشتيبان را شامل ميشود.
 -1-1-6-1جبرانساز استاتيكي سري SSC1
يكي از ابزارهاي رايج جبرانسازي سري بهبوددهنده ديناميك ولتاژ ) (DVR2است .ساختار يك  DVRاز يك مبدل منبوع
ولتاژ ،سيستم كنترل سوئيچينگ مبدل ،يك ابزار ذخيرهساز انرژي با ولتاژ  DCو يك ترانسفورماتور اتصالدهنده كه بهصوورت
سري به سيستم  ACمتصل مويشوود تشوكيلشوده اسوت .همچنوين از يوك فيلتور پسويو نيوز در سواختار آن بوراي تعوديل

-Static Series Compensator

1

-Dynamic Voltage Restorer

2
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هارمونيكهاي ناشي از كليدزني مبدل و اصال شكل موج ولتاژ تزريقي استفاده ميشود .از اين تجهيز غالباً بوراي جبوران اثور
فرورفتگي/برجستگي ولتاژ ، 1حالتهاي گذرا و هارمونيكهاي ولتاژ سمت تغذيه و محافظت از بارهواي حسواس در برابور ايون
اغتشاشات استفاده ميشود .نمايش شماتيك يك  DVRدر شكل ( )30-1نشان داده شده است .مبدل منبع ولتواژ يوك ولتواژ
 ACسه فاز توليد ميكند كه دامنه و فاز آن قابل كنترل است .اين ولتاژها بهمنظور حفظ ولتاژ بار در سطح مرجع مووردنظر بوه
سيستم توزيع  ACتزريق ميشوند.

شكل ( :)30 -1نمايش شماتيك يك DVR

با معرفي ماژولهاي كاربرديتر اين نوع از جبرانكنندهها در قالب  DSSCزمينه براي افزايش كاربرد اين جبرانسوازها در
شبكه فراهم شده است .ماژولهاي  DSSCشامل يك اينورتر تك فاز مقياس كوچك ) (~10 kVAو يك ترانسفورماتور تك
دور ) (STT2به همراه كنترلهاي مربوطه ،مدارات تأمين توان و قابليتهاي مخوابراتي توكوار 3مويباشوند .ايون واحودها از دو
قسمت تشكيل ميشوند كه بهصورت فيزيكي ميتوان آنها را با استفاده از گيرههايي بر روي هادي خط نصوب نموود .پوس از
نصب واحد گرداگرد هادي خط ،ترانسفورماتور و بخشهاي مكانيكي يك مدار مغناطيسي كامل را شكل ميدهند .اندازه و وزن
واحد  DSSCبهگونهاي است كه اجازه ميدهد بر روي هادي خط معلق باقي بماند .ساختار فيزيكي چنين واحدي در شكل (-1
 )31نشان داده شده است.

-Voltage Sag/Swell

1

-Single turn transformer

2

-Built-in

3
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شكل ( :)31 -1شماي فيزيكي يك واحد  DSSCنمونه

هنگاميكه اينورتر فعال گردد ،واحد  DSSCميتواند يك ولتاژ متعامد يا امپدانس راكتيو را بهصورت سري بوا خوط تزريوق
نمايد .بدين ترتيب واحد قادر است با تزريق اندوكتانس مثبت و افزايش امپدانس خط ،جريان اضافي را به سمت ساير بخشهاي
شبكه هدايت كند و يا با تزريق اندوكتانس منفي و كاهش امپدانس خط ،جريان را از ساير بخشهواي شوبكه بوه سومت خوط
جبران شده بكشاند.
استفاده گسترده از واحدهاي  DSSCبه بهرهبرداران سيستم امكان تخصيك و دسوتيابي بوه سوطو مطلووب بوارگيري در
خطوط خاص شبكه را ميدهد و لذا به نحو قابل توجهي كيفيت بهرهبرداري از شبكه موجود را ارتقوا مويدهود .شوكل ()32-1
شماتيك مداري كامل يك واحد  DSSCرا نشان ميدهد.
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شكل ( :)32 -1شماتيك مداري كامل يك واحد DSSC

در اينجا به برخي از ويژگيهاي مثبت  DSSCاشاره ميكنيم .ازآنجاكه ماژول مستقيماً بر روي خط نصب مويشوود ،ولتواژ
خط را نميبيند و لذا نيازي به سطح عايقي باال ندارد .لذا اين واحدها بدون تغييرات چنداني در طراحي ،قابلاستفاده در هر سطح
ولتاژي از  13تا  500كيلوولت هستند .همچنين استفاده از ترانسفورماتوري با نسبت تبديل  100:1باعث ميشود تنها يك درصد
از جريان خط از اينورتر عبور نمايد و لذا امكان استفاده از  IGBTهاي مرسوم و پركاربرد با قيمت ارزان در ساخت اينورتر وجود
دارد .جريان در هنگام خطا نيز به همين ترتيب شديداً كاهش يافته و تا سطح قابل تحمل ابزارهاي قدرتي كه بهطوور گسوترده
موجودند تقليل مييابد [.]15
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 -2-1-6-1تجهيزات جبرانساز هارمونيك و توان راكتيو
اين گروه از تجهيزات بهصورت موازي در شين بار و با هدف تزريق جريان به بار نصب ميشوند و شامل جبرانساز استاتيك
توان راكتيو ) ،(SVC1جبرانساز استاتيكي توزيع ) (D-STATCOM2و فيلترهاي اكتيو و پسيو موازي و مطلوبسواز يكپارچوه
كيفيت توان  UPQCميشود.

الف) جبرانساز استاتيكي توان راكتيو
جبرانساز استاتيكي توان راكتيو تاكنون بيشترين تعداد نصب در شبكههاي قدرت را در بوين تموامي تجهيوزات FACTS

داشته است .عملكرد اين تجهيز مشابه يك سوسپتانس متغير موازي است و در آن از كنترلكنندههاي تايريستوري سريع با
حداقل زمان نشست استفاده ميشود [ .]16از ديدگاه بهرهبرداري SVC ،مقدار سوسپتانس خود را بوهصوورت خودكوار در
پاسخ به تغييرات رخداده در شرايط بهرهبرداري شبكه تنظيم ميكند .با كنترل مناسب راكتانس معادل آن ،امكوان تنظويم
دامنه ولتاژ در نقطه اتصال  SVCفراهم شده و عملكرد شبكه قدرت به شكل قابل توجهي بهبوود موييابود [ .]19-17در
سادهترين شكل آن ،يك  SVCاز يك راكتور كنترلشده با تايريستور  (TCR)3بهموازات بانك خازني تشكيل مويشوود.
ساختار اين سيستم ساده  FC/TCR4به همراه نمايش معادل سوسپتانس متغير آن در شكل ( )33-1ارائهشده است.

شكل ( :)33 -1ساختار سيستم ساده  FC/TCR5و نمايش معادل سوسپتانس متغير آن

-Static VAR Compensator

1

-Distribution Static Compensator

2

-Thyristor Controlled Reactor

3

-Fixed Capacitor/TCR

4

-Fixed Capacitor/TCR

5
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در حالت ايده آل يك جبرانساز متغير موازي فاقد مؤلفه مقاومتي بوده و لذا توان اكتيوي از شبكه جذب نميكند .از طرفي
توان راكتيو  SVCتابعي از اندازه ولتاژ گره در نقطه اتصال و سوسپتانس معادل جبرانساز است .از  SVCميتووان بوراي
كنترل ولتاژ  ACو متعادلسازي بارهاي نامتقارن استفاده نمود.

ب) جبرانساز استاتيكي توزيع )(D-STATCOM
هنگاميكه از جبرانساز استاتيكي يا  STATCOMدر شبكههواي ولتواژ پوايين اسوتفاده مويشوود ،از آن بوا عنووان D-

 STATCOMياد ميشود .در سادهترين شكل آن ،يك  D-STATCOMاز يك مبدل منبع ولتاژ دو سوطحي )،(VSC
يك تجهيز ذخيرهساز انرژي با ولتاژ  ،DCيك ترانسفورماتور اتصالدهنده كه بهصورت شنت به سيستم  ACمتصل است
و مدارهاي كنترلي مربوطه تشكيل ميشود .شكل ( )34-1شماي چنين سيستمي را نشان ميدهد .شارش توان اكتيوو بوا
تنظيم زاويه بين ولتاژ سيستم  ACبا ولتاژهاي  VSCو شارش توان راكتيو با تنظيم اختالف بين اندازههاي ايون ولتاژهوا
كنترل ميشود [ .]20كنترلكننده  D-STATCOMبهطور پيوسته تغييرات ولتاژ و جريان بار را مشاهده نمووده و ميوزان
جبرانسازي موردنياز سيستم  ACرا براي گسترهاي از تغييرات تعيين ميكند.

شكل ( :)34 -1ساختار و چگونگي اتصال يك D-STATCOM
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مبدل منبع ولتاژ متصل شده بهصورت شنت به سيستم  ACميتواند براي برآورده كردن اهداف متمايز ذيل مورداسوتفاده
قرار گيرد:
تنظيم ولتاژ و جبرانسازي توان راكتيو
اصال ضريب قدرت
حذف هارمونيك و تعديل اثر فليكر
متعادلسازي بار
ج) فيلترهاي موازي اكتيو و پسيو
از فيلترهاي اكتيو و پسيو ميتوان براي حذف هارمونيك هاي جريان در شبكه استفاده نمود .فيلترهاي پسيو مسيرهايي بوا
امپدانس كمتر را براي جريانهاي هارمونيكي فراهم ميكنند .معموال در ساختار اين فيلترها از يوك مودار  LCكوه بوراي
حذف هارمونيكهاي مشخك تنظيمشده به همراه فيلتر باالگذر براي حذف ساير هارمونيوكهواي از مرتبوههواي بواالتر
استفاده ميشود .ضعف بزرگ فيلترهاي پسيو وابستگي شديد عملكرد آنها به امپدانس سيستم و درنتيجه به آرايش شبكه
توزيع و وضعيت بار است .در بدترين حالت ممكن است يك تشديد ناخواسته در فيلتر رخداده و فيلتر به گودالي براي جذب
هارمونيكهاي جريان از ساير منابع هارمونيكي موجود در شبكه تبديل شود.
فيلترهاي اكتيو را ميتوان بهصورت يك منبع ولتاژ كنترلشده در پشت يك راكتانس نمايش داد كه مجموعواً بوهصوورت
يك منبع جريان عمل ميكند .فيلترهاي اكتيو موازي مبتني بر مبدلهاي منبع ولتاژ بوه علوت توپولووژي شوناختهشوده و
پروسه نصب سرراستتر آنها ،كاربرد بيشتري پيداكردهاند .اين فيلترها از يك خازن لينك  ،DCسوئيچهواي نيموههوادي
قدرت و فيلتر القاگر بين  VSCو شبكه تشكيلشدهاند .اين فيلترها با توليد يك جريان جبرانكننده و اضافه نمودن آن به
جريان بار ،به حذف آلودگيهاي هارمونيكي جريان در سمت تغذيه كمك ميكنند .شكل ( )35-1اجزاي فيلتر و كاركرد آن
در حذف هارمونيكهاي بار را نشان ميدهد.
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شكل ( .)35 -1اجزاي فيلتر اكتيو ،نحوه اتصال آن به شبكه و كاركرد آن در حذف هارمونيكهاي بار

د) مطلوبساز يكپارچه كيفيت توان UPQC1

تحقيقات گذشته نشان ميدهد كه  D-STATCOMاغلب براي جبران معضالت كيفيت توان در جريان پيشنهاد ميشود
و از ورود تاثيرات منفي ناشي از ماهيت بار به شبكه جلوگيري ميكند ،درحاليكه  DVRبراي حل مسائل كيفيت توان در
ولتاژ مناسب بوده و از بارهاي حساس در مقابل ورود اغتشاشات از سمت شبكه محافظت ميكند .بااينحال ميتوان بهطور
همزمان از اين دو تجهيز در قالب مطلوبساز يكپارچه كيفيت توان براي ايجاد يك جبرانساز چندمنظوره جهت حل توامان
مسايل كيفيت توان در ولتاژ و جريان استفاده نمود .شكل ( )36-1بلوك دياگرام شماتيك يك  UPQCتك فاز را نشوان
ميدهد.

-Unified Power Quality Conditioner

1
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شكل ( :)36 -1بلوك دياگرام شماتيك يك  UPQCتك فاز

 -3-1-6-1ابزارهاي انرژي ذخيره پشتيبان
در حالت عادي از  D-STATCOMبراي فيلترسازي فعال هارمونيكي ،جبرانسازي تووان راكتيوو و تعوديل اثورات فليكور
استفاده ميشود .بااينحال در صورت تجهيز آن به يك كليد جداكننده براي قطع ارتباط با فيدر توزيع ،ميتوان از آن بوهعنووان
يك منبع پشتيبان استفاده كرد كه سيستم انرژي ذخيره پشتيبان ) (BSES1ناميده ميشود و در شكل ( )37-1نمايش داده شده
است.

-Backup Stored Energy System

1
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شكل ( :)37 -1سيستم انرژي ذخيره پشتيبان

در هنگام وقوع اغتشاش ،بار حساس با استفاده از سوئيچ استاتيك از شبكه توزيع ايزوله شده و از طريق مبودل منبوع ولتواژ
تغذيه ميگردد .براي بخش ذخيرهساز انرژي ميتوان از ابزارهاي متعددي از قبيل خازن ذخيرهساز انرژي  ،DCباطري ،ابرخازن،
چرخ طيار و پيچك هاي ابررسانا استفاده نمود كه قادرند از چند ثانيه تا چند دقيقه بهعنوان منبع تووان عمول نمووده و كواركرد
بيوقفه بار حساس را در مواقع بروز اغتشاش تضمين نمايند.

 -2-6-1تجهيزات نوع تغييردهنده آرايش شبكه
اين گروه از تجهيزات كه بهصورت سري در شبكه قرار ميگيرند اغلب كليدهاي مبتنوي بور فنواوري  GTOيوا تايريسوتور
هستند .اين دسته از ادوات  CPDشامل محدودكننده جريان حالتجامد ،1مدارشكن حالتجامد 2و كليد انتقالدهنده حالتجامد
است.

-Solid State Current Limiter

1

-Solid State Circuit Breaker

2

1

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
53
ويرايش اول ،اسفند 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

 -1-2-6-1محدودكننده جريان حالتجامد SSCL
از محدودكننده جريان حالتجامد براي محدود كردن جريان خطاي عبوري از شبكه استفاده ميشود و داراي دو نوع مختلف
هستند:
نوع كنترل شونده با تايريستور
نوع سوئيچ شونده با GTO
در ابزارهاي سوئيچ شونده مبتني بر  GTOامپودانس محدودكننوده خطوا بوهصوورت شونت بوا يوك مجموعوه پول GTO

بااتصالهاي موازي-معكوس قرار ميگيرد .اين تركيب بهمحض تشخيك خطا بهصورت سري با مدار خطادار قرار مويگيورد و
جريان خطا با خاموش شدن سوئيچهاي  GTOقطع ميگردد .بااينحال عملكرد اين محدودكنندهها ميتوانود بوه بوروز اضوافه
ولتاژهاي گذراي بزرگ و درنتيجه اختالل در عملكرد درايوهاي تنظويم سورعت كوچوك  PWMمنجور شوود .شوكل ()38-1
نمونهاي از مدار اين نوع محدودكنندهها و مسيرهاي مختلف ايجادشده براي عبور جريان خطا را نشان ميدهد.

شكل ( :)38 -1نمونهاي از مدار محدودكنندههاي جريان مبتني بر GTO

-Solid State Transfer Switch

1
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در محدودكنندههاي جريان كنترلشده با تايريستور ،از تايريستورها براي مشاركت دادن امپودانس محدودكننوده جريوان در
هنگام خطا استفاده ميشود .برخالف نوع مبتني بر  ،GTOسوئيچهاي تايريستوري در اين نوع محدودكننده در حين خطا روشن
ميشوند و لذا با خودداري از قطع جريان در حين خطا از بروز حالتهاي گذراي شديد جلوگيري ميشود .در حال حاضر دو نوع
ابزار محدودكننده جريان كنترلشده با تايريستور وجود دارد:
خازنهاي سري كنترلشونده با تايريستور TCSC1
راكتورهاي سري كنترلشونده با تايريستور TCSR2

در شكل ( )39-1ساختار بسيار سادهشده اين نوع از محدودكنندهها نشان داده شده است.

شكل ( :)39 -1ساختار ساده محدودكنندههاي جريان كنترلشده با تايريستور

-Thyristor Controlled Series Capacitor

1

-Thyristor Controlled Series Reactor

2
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 -2-2-6-1مدار شكنهاي حالتجامد SSCB
برخالف محدودكنندههاي جريان ،مدار شكنهاي حالوتجامود ) (SSCB1همزموان از سووئيچهواي  GTOو تايريسوتوري
استفاده ميكنند و قادر هستند يك جريان خطا را بهسرعت قطع نمايند .اين كليدها قابليت عملكرد بهصورت بازبسوت خودكوار
) (autoreclosingرا نيز دارا ميباشند .اين كليدها بهمراتب سريعتر از معادلهاي مكانيكيشان بوده و لذا براي اهوداف CPD

ايده آل به نظر ميرسند .مدارشكنهاي حالتجامد قادرند عمل كليدزني را در چند ميكروثانيه انجام دهند .لوذا حوداكثر جريوان
عبوري از مدار هرگز از دو برابر جريان نامي فراتر نميرود و اغتشاشات ولتاژي ايجادشده در اثر خطا بويش از  100ميكروثانيوه
تداوم نخواهد داشت [ .]21شكل ( )40-1چگونگي قرارگيري يك مدارشكن حالتجامد در يك مدار ساده و همچنين تغييورات
جريان و ولتاژ در مدار در هنگام خاموش شدن كليد را نشان ميدهد.

-Solid State Circuit Breaker

1
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شكل ( :)40 -1چگونگي قرارگيري يك مدارشكن حالتجامد در يك مدار ساده و تغييرات جريان و ولتاژ در هنگام خاموش شدن كليد

 -3-2-6-1كليدهاي انتقالدهنده حالتجامد SSTS
كليدهاي انتقالدهنده حالتجامد رايجترين و پركاربردتري تجهيز  CPDدر گروه تجهيزات نوع تغييردهنوده آرايوش شوبكه
هستند .اين كليدها كه با نام كليد استاتيكي انتقالدهنده منبع 1نيز شناخته ميشوند از سوئيچهاي نيمههادي قدرت براي انتقال
بيوقفه بار به يك منبع يا فيدر جايگزين بهمنظور محافظت از بارهاي حساس در برابر اغتشاشاتي از قبيل قطعيهواي آنوي يوا
زودگذر ،فرورفتگي يا برآمدگي ولتاژ يا خطا در فيدر تغذيهكننده استفاده ميكنند .زمان انتقال ميتواند بسيار اندك و در حد يك
چهارم سيكل قدرت باشد .شكل ( )41-1يك آرايش رايج براي استفاده از كليد استاتيك را نشان ميدهد.

-Static Source Transfer Switch

1
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شكل ( :)41 -1يك آرايش رايج براي استفاده از كليد استاتيك

در شكل ( )42-1نمونه ديگري از كاربرد اين فناوري كه از تركيب فنواوريهواي كليود حالوتجامود ) (STSو جبورانسواز
استاتيكي سري ) (SSCبهدستآمده است را نشان ميدهد .در اين آرايش  STSوظيفه مقابله بوا قطعويهوا و افوت ولتاژهواي
ايجادشده در اثر وقوع خطا در شبكه توزيع را به عهده دارد؛ درحاليكه وظيفه  SSCجبران افوت ولتاژهواي ناشوي از خطاهواي
شبكه انتقال ،كه  STSقادر به پوشش دادن آن نيست ،هست .الزم به ذكر است كه ماهيت افوت ولتاژهواي ناشوي از خطوا در
شبكه هاي توزيع و انتقال متفاوت است .افت ولتاژهاي ناشي از خطا در شوبكه توزيوع اغلوب شوديد و طووالني مودت هسوتند
درحاليكه افتهاي ناشي از خطا در شبكه انتقال معموالً كوتاه مدت و سطحي هستند.
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شكل ( :)42 -1دياگرام تك فاز تركيب  SSTSو  SSCبراي حفاظت همزمان بار در برابر
خطاهاي توزيع و انتقال
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 -2آيندهپژوهي فناوري مرتب با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
آينده پژوهي دانش و معرفتي است كه منجر به باز شدن ديد سياست گذاران نسبت به رويودادها ،فرصوت هوا و چوالش هواي
احتمالي آينده شده و از طريق كاهش ابهامها و ترديدهاي فرساينده ،توانايي انتخابهاي هوشمندانه را افزايش ميدهد .دانوش
حاصل از آيندهپژوهي اين اجازه را به سياستگذار ميدهد تا بدانند كه به كجاها ميتوانند بروند (آيندههاي اكتشافي) و به كجاها
بايد بروند (آيندههاي هنجاري) .آيندهپژوهي مشتمل بر مجموعه تالشهايي است كه با استفاده از تجزيهوتحليل منابع ،الگوها و
عوامل تغيير و يا ثبات ،به تجسم آيندههاي بالقوه و برنامهريزي براي آنها ميپردازد.
يكي از پيشفرضهاي آيندهپژوهي اذعان به وجود گزينههاي متعدد آينده است ،ازاينرو در ارتباط با فناوري تحت مطالعوه
بايد بررسي كنيم كه آيا در افق زماني پيشرو ،امكان ايجاد فناوريهاي جديدي كه فناوري تحت مطالعه را به حاشيه ببرد وجود
دارد يا خير .در ادامه با توجه به تقسيمبندي صورت گرفته در فناوريهاي مرتبط با توسوعه شوبكه توزيوع كالنشوهرها (فراينود،
پست ،خط و توليد) آيندهپژوهي هر يك از فناوريهاي مرتبط بررسي ميشود.

 -1-2روش مورداستفاده (متدولوژي)
با توجه به ويژگيهاي خاص پروژه "تدوين سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شوبكه توزيوع كالنشوهرها"
پس از بحث و تبادلنظر با مشاور محترم پروژه دو گزينه براي انتخاب روش انجوام مطالعوات آينودهپژوهوي موردبررسوي قورار
گرفت.
روش اول رويكرد "سناريو پردازي" است .در اين رويكرد ابتدا نيروهاي پيشران ) (Driving Forcesدر حوزه مورد مطالعه
شناسايي ميشوند .نيروهاي پيشران درواقع عواملي خارج از محيط فناوري هستند كوه در جهوتگيوري مسوير آينوده فنواوري
موردنظر تاثير گذار هستند .اين نيروها بايد داراي سه ويژگي اصلي اثرگذاري ،عدم قابليت كنترل و عدم قطعيت باشند .سپس بر
اساس حالتهاي مختلفي كه نيروهاي پيشران ميتوانند داشته باشند سناريوهاي مختلف طراحيشده و وضعيت آينده فناوري در
هر سناريو بررسي ميشود .بهعنوان مثال اگر سه نيروي پيشران شناسايي شود و براي هر نيرو دو حالت مختلف را بتوان در نظر
گرفت ،مجموعاً هشت سناريو متفاوت ايجاد ميشود.
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روش دوم رويكرد "تحليل روندها" است .در اين روش با مطالعه تاريخچه و روند طي شده از ابتداي شكلگيري تا وضعيت
فعلي فناوري موردنظر ،روندهاي آينده در حوزه فناوري با استناد به روند تحوالت گذشته و با توجه به مالحظات پروژه پيشبيني
ميشود.
پس از بحث و بررسي بين كارشناسان پروژه ،مدير محترم پروژه و مشاور محترم و با توجه به اينكه نيروهاي پيشران اثرگذار
در توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها (از قبيل ميزان رشد بار ،افوزايش جمعيوت ،طور هواي توسوعه
شهري ،منابع مالي در دسترس براي سرمايهگذاريها و غيره) از عدم قطعيت چنداني برخوردار نبوده و با دقت نسبتاً خوبي قابل
پيش بيني هستند ،رويكرد سناريوپردازي نامناسب تشخيك داده شد و لذا رويكرد تحليل روندها براي اين پروژه انتخاب گرديد.
در ادامه نظرات و پيشنهادات مشاور داخلي و ناظر محترم پروژه (آقاي مهندس خسروي) نيز درباره متدولوژي پيشونهادي اخوذ
گرديد و پس از جمعبندي موارد مطروحه متدولوژي پيشنهادي براي انجام مطالعات آيندهپژوهي پروژه "تدوين سوند راهبوردي
توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها" به شر زير تدوين گرديد:
ابتدا بر اساس تقسيمبندي انجام گرفته در حوزههاي فناورانه (شامل خط ،پست ،توليد و غيره) روند تحوالت فناوري در هور
حوزه مورد مطالعه قرار ميگيرد .سپس به بررسي ويژگيهاي خاص كالنشهرها و الزامات شبكههاي توزيع برق در كالنشوهرها
ميپردازيم .در مرحله بعد به مطالعه روندهاي كنوني و آينده در برنامههاي تامين برق و توسعه شبكه چنود كالنشوهر در سواير
نقاط جهان پرداخته ميشود و درنهايت از تلفيق نتايج بهدستآمده از تحليول رونود حووزههواي فناورانوه ،ويژگويهواي خواص
كالنشهرها و وضعيت كنوني و آينده فناوري در ساير نقاط جهان ،نتايج جهتگيريهاي احتمالي فناوري در آينوده را مشوخك
خواهيم نمود.

 -2-2تحليل روندها
در اين قسمت از مطالعات آيندهپژوهي به بررسي روند طي شده تحوالت در توسعه فناوري تجهيزات اصلي مورداسوتفاده در
شبكههاي توزيع شهري (حوزههاي فناورانه) ميپردازيم.
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 -1-2-2روند تحوالت فناوريهاي فرايند
در تقسيمبندي فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشوهرها فنواوريهواي فراينود شوامل مطالعوات سيسوتمي و
بانكهاي اطالعاتي است .با توجه به اينكه بخش توزيع صنعت برق در ارتباط مسوتقيم بوا سومت تقاضواي انورژي الكتريكوي
قرارگرفته ،لذا اهميت اين طراحي قابل تعموق و چشومگير اسوت .هودف نهوايي از طراحوي و كواركرد يوك سيسوتم بوزرگ و
درهمتنيده ،رساندن انرژي الكتريكي با ارزانترين بهاء و بهترين كيفيت در شرايط ايمني بوه مصورفكننودگان اسوت .تحليول،
طراحي و كاركرد درست سيستم شبكه توزيع برق مستلزم دقت و توجه به نكات فراوان و روزبوهروز توازهاي اسوت كوه آن را از
بخشهاي ديگر متمايز ميكند [ .]22در حوزه فناوري فرايند در اين قسمت روند تحوالت نرمافزارهاي مورداسوتفاده در انجوام
محاسبات شبكههاي توزيع و همچنين سيستمهاي اطالعات جغرافيايي موردبررسي قرار ميگيرد.
نرمافزارها
امروزه در راستاي طراحيهاي نوين براي شبكه توزيع نرمافزارهاي مختلفي براي محاسوبات شوبكه وجوود دارد .يكوي از
قويترين اين نرمافزارها  Power Factory DIgSILENTاست كوه مخفوف DIgital SImuLator for Electrical

NeTworkهست .اين نرمافزار يك ابزار شبيهسازي محاورهاي براي محاسبه و تحليل رفتار سيستمهاي قدرت با اهداف
طراحي و بهرهبرداري هست .طراحي و توسعه اين نرمافزار از سال  1985توسط مهندسوين و برناموهنويسوان باتجربوه در
شركت DIgSILENT GmbHآلمان آغازشده است .جدول ( )1-2جمعبندياي از روند پيشرفت اين نورمافوزار از ابتودا
تاكنون هست .در بخش سيستمهاي توزيع  Digsilentقادر است ،شبيهسوازي و تحليول حفاظوت سيسوتمهواي توزيوع،
سوئيچينگ خازني ،قابليت اطمينان در بخش توزيع ،محاسبات افت فشار  ،power factoryبارگذاري خطوط ،پروفيل بار،
مشخصهسازي بارها ،تعيين نقاط باز بهينه سيستم ،تنوع بارهاي سيستم توزيع ،توليدات پراكنده ،محاسبات اتصال كوتاه در
بخش توزيع ،محاسبات هارمونيكها و كيفيت توان و … را در بخش توزيع و بهطور كامل انجام دهد [.]23
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جدول ( :) 1-2سير تكاملي ]24[ DIgSILENT
شرح

سالظهور
1986

اولين محصول تجاري براي سيستمعامل (Version 1.0-6.0) UNIX

1989

اولين نسخه مناسب براي كامپيوترهاي شخصي )(Version 7.0

1992

اولين نسخه سازگار با  Windows 3.1و (Version 9.0) Windows NT

1993

آغاز تغييرات ساختاري در طراحي نرمافزار با استفاده از )(C++, object oriented data base, etc.

1994

اولين نرمافزار يكپارچه تجزيهوتحليل سيستم قدرت براي ويندوز ) (Version 10.2شامل :محاسبات پخش بار ،تحليل و محاسبات خطا
و حوادث ،پايداري  ،RMSوارسي عملكرد تجهيزات حفاظتي و تحليل هارمونيكي.

1995

نسخه سازگار با  Windows 95و  – (Version 10.31) Windows NTآخرين نسخه بر پايه كد اوليه

1997

انتشار مدل جامع كرنل متناسب براي سيستمهاي ( 1،2و  3فاز) ACو DC

1998
1999
2000

انتشار نسل جديد ) DIgSILENT (Version 11با قابليتهاي :محاسبات پخش بار ،تحليل و محاسبات خطا و حوادث ،پايداري
 ،RMS/EMTوارسي عملكرد تجهيزات حفاظتي ،تحليل هارمونيكي و محاسبات قابليت اطمينان.
ارائه ) DIgSILENT PowerFactory Monitor (PFM/DSMبا قابليتهاي :مانيتورينگ سيستم و ثبت خطا ،محاسبه و شناسايي بار،
نظارت بر شرايط اتصال و ...
تكامل قابليتهاي  ( Version 10.31سادهسازي شبكه ،بهينهسازي ،قابليت اطمينان ،شبيهسازي حالتهاي گذرا الكترومغناطيسي و
افزودن ويژگيهاي توزيع)

2001

انتشار Power Factory Version 12.0

2003

انتشار Power Factory Version 13.0

2008

انتشار Power Factory Version 14.0

2013

انتشار Power Factory Version 15.1

2015

انتشار Power Factory Version 15.2.2

نسخهي اخير ايون نورمافوزار ) (Power Factory Version 15.2.2سوريهواي موفوق  Power Factoryرا تكميول
ميكند .اين نسخه شامل رنج گستردهاي از قابليتها ،مدلهاي جديد الكتريكي و توسعه مدلهاي موجود هست .در ايون
نسخه توجه ويژهاي به بهبود عملياتهاي محاسباتي و شبيهسازيها شده است .ويژگيهاي جديد مختلفوي بوراي بهبوود
نتايج گرافيكي در اين نسخه در دسترس قرارگرفته .باوجود قابليتهاي تجزيه تحليل و مدلسازي ،اين نسخه كامال براي
استفاده در برنامهريزي شبكه ،شبكههاي هوشمند و مطالعات ساخت و بهرهبرداري مناسب است [.]25
نرمافزار ديگر تحليل سيستمهاي قدرت ) Power System Simulator for Engineering (PSS/Eاست كه از اولين
نرمافزارهايي است كه بر اساس  GUIنوشتهشده .اين نرمافزار در سال  1976انتشوار پيودا كورد و شوركت  Siemensدر
سال  2005امتياز آن را خريداري كرد .اين نرمافزار داراي قابليتهايي چون :محاسبات پخش بار ،محاسبات اتصال كوتاه،
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محاسبات شبيهسازي ديناميكي ،پايداري سيگنال كوچك ،وارسي عملكرد تجهيزات حفاظتي و تحليل هارمونيكي هست.
برنامه ) Siemens Network Calculator (SINCALيك پكيج نرمافزاري با ابزارهاي برنامهريزي براي سامانههواي
برق و شبكه لولههاي گاز و آب و  ...است .اين نرمافزار داراي توابعي در حوزه تحليل سيستمهاي قدرت شامل پخش بار،
اتصووال كوتوواه ،شووبيهسووازيهوواي دينوواميكي در حوووزه زمووان ،مقووادير ويووژه و تحليوول موودل (integrated with

) PSS®NETOMACتحليل هارمونيكي ،شبيهسوازيهواي حفواظتي ) ،(integrated with PSS®PDMSقابليوت
اطمينان و تحليل احتماالت و تصادفات است .جدول ( )2-2مروري بر پيشرفتهاي اين نرمافزار در سالهواي اخيور دارد
[.]26
جدول ( :) 2-2مروري بر پيشرفتهاي  PSS SINCALدر سالهاي اخير []32-27
سال

عنوان

2009

PSS SINCAL platform 6.0

2010

PSS SINCAL platform 7.0
PSS SINCAL platform 8.0

2011
PSS SINCAL platform 9.0

2012
2013

PSS SINCAL platform 10.0

2014

PSS SINCAL platform 11.0

نمونههايي از پيشرفت قابليت
محاسبات قابليت اطمينان ،محاسبات پايداري ،بهبود مدلسازي بار براي پخش
بار ،بهبود تحليل احتماالت ،محاسبات منحني PV
رفتار عملياتي پيشرفته براي عناصر شبكه ،ساختار شبكه بهينه ،هارمونيكها،
حفاظت ،اتصال كوتاه
وجود نقشه همراه با تصاوير ماهوارهاي ،محاسبات كارايي اقتصادي ،قابليت
بهينهسازي
شبكههاي الكتريكي با فركانسهاي مختلف ،گسترش و توسعه بار ،كاهش شبكه
ديناميكي
پخش بار  4سيمه پيشرفته ،تحليل پيشرفته احتماالت ،هماهنگي حفاظتي
پيشرفته ،كاهش شبكه ،بررسي شرايط اتصاالت ،ارزيابي  ISOبراي نتايج
هارمونيكها ،خروجي بهصورت دياگرام براي محاسبات قابليت اطمينان... ،
توابع پيشرفته در حوزه  ،ISOبهبود احتماالت در پخش بار ،پيشرفتهايي در
ارتباط با شبكههاي نامتعادل ،بهبود ابزار ارزيابي اتصالكوتاه و حفاظت ،ساختار
شبكه بهينه و ابزار حفاظتي در شبيهسازي ديناميكي ،محاسبه پيشرفته
هارمونيكها ،توابع كنترلي پيشرفته براي ژنراتورها و منابع توليد

بانك اطالعاتي GIS

در قرن بيستم گسترش سريع علم و تكنولوژي باعث تقاضاي بيشتري بوراي نموايش سوريعتور و دقيوقتور حجومهواي
بزرگتري از اطالعات جغرافيايي شد .تا قبل از به وجود آمدن كامپيوترها ،دادههاي جغرافيايي بهطور سنتي با اسوتفاده از
نقشهها و بهصورت نقاط ،خطوط و سطو ترسيمشده برروي كاغذ يا فيلم ،نشانداده ميشدند .ايده استفاده از سيستمهاي
اطالعات جغرافيايي و نقشههاي رقومي كه قابليت همپوشاني اليههاي اطالعاتي مختلف را داشته باشند ،مدتها قبول از
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اختراع كامپيوتر بيان گرديده است و به اواسط قرن نوزدهم ميالدي بوازميگوردد .شوكل ( )1-2نمايشوي از هومپوشواني
اليههاي اطالعاتي در سيستمهاي  GISاست.

شكل ( :)1 -2ذخيره اطالعات بهصورت اليهاليه در ]33[ GIS

براي اولين بار در اواسط دهه  1960در آمريكا كاربر روي اولين سيستم اطالعات جغرافيايي آغاز شد .در ايون سيسوتمهوا
عكسهاي هوايي ،اطالعات كشاورزي ،جنگلداري ،خاك ،زمين شناسي و نقشههاي مربوطه مورداستفاده قرار گرفتند .در
سال GIS ،1964وارد دنياي عملي شد .اين سيستم كه آن را سيستمهاي جغرافيايي كانادا ناميدند در شوهرهاي اوتواوا و
نه انرژي ،معادن و تحقيقات ،وارد دنياي عمل شود .ايون
اونتياريوي كانادا بهوسيله دانشمندي به نام روجر توملنيون درزمي ٔ
سيستم براي نگهداري ،آناليز و كنترل دادههاي جمعآوريشده براي فهرست زمين كانادايي به كار ميرفت و با نقشههايي
با مقياس  10250000به كشاورزان در مورد كود كشاورزي ،حيوانات وحشي ،جنگلداري و  ...كمك ميكرد ،CGIS .اولين
سيستم پيشرفته نقشهكشي بود كه داراي سيستم مختصات بينالمللي بود .اين سيستم خطوط توپولوپي و مشخصات آنها
را در فايلهاي جداگانه نگهداري ميكرد .به توميلتون لقب پدر  GISدادند چرا كه وي از روش همپوشاني براي تجزيه و
تحليل دادههاي مكاني استفاده ميكرد .سيستم  CGISتا آن زمان بهعنوان منبع نقشه و مديريت نقشه به كار ميرفت و
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بهصورت تجاري در دسترس نبود [ .]34باعرضه نسول هواي جديود كوامپيوتر و كواهش سوريع قيموت آن رونود توسوعه
سيستمهاي  GISسرعت بيشتري يافت.
همچنين در سال  ،1964هوارد فيشر آزمايشگاهي را براي گرافيكهاي كامپيوتر و تجزيه و تحليل دادههاي مكاني فراهم
نمود .در دهه  1970وي نرمافزارهاي  Autocadو سيستمهاي ديگري مثل )(Grid) ،(symapو ) (Odysseyكوه بوه
پيشرفت تجاري نرمافزار  GISدر دانشگاهها و مراكز تحقيق و  ...كمكهاي شايان ذكري كردند را به خدمت گرفوت .در
اواخر دهه  1970نيز نرمافزارهاي ديگري مثولGeneral Electric ،Intergraph ،Mapinfo ،Esri ، Autodeskبوه
موفقيت  CGISكمك زيادي كرد [.]35
در دهه  1980ميني كامپيوترها به بازار عرضه گرديدند و توسعه سيستمهاي پردازش تصاوير و ارتباط آن با  GISو توسعه
پايگاههاي دادهها بهويژه پايگاه داده شيءگرا از ويژگيهاي اين دهه بود .در دهه  1990سيستمهاي اطالعات جغرافيايي
در زمينههاي نظير محاسبات موازي ،مدلسازي ،تلفيق سنجش از دور و  ،GISپايگاه دادههاي بسيار بزرگ و سيستمهاي
هوشمند و استنتاجي ) (Deductiveحركت كرده است .اواخر قرن  20سرعت رشد در انواع سيستمهوا محكومتور شود و
درنهايت يك رشد آزاد با منبع باز (از طريق اينترنت) براي  GISايجاد گرديد مثل  Grass GISو  Quantun GISكه در
دامنهاي از سيستم عملي حركت ميكنند [ .]34شكل ( )2-2روند پيشرفت سيستمهاي  GISبهواسطه ابزار مرتبط بوا آن
را بين سالهاي  1960تا  2012نشان ميدهد.

شكل ( :)2 -2روند پيشرفت  GISو ابزار مرتب با آن []35
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در چند دهه اخير ،صنايع انرژي الكتريسيته به دنبال افزايش سريع تقاضا براي انرژي ،سيستمهاي توزيع انرژي را توسوعه
داده است .از طرف ديگر ،به دليل توسعه مناطق شهري و افزايش مسايل زيستمحيطي ،انتخواب مكوان مناسوب بوراي
خطوط جديد توزيع نيروي برق با محدوديت روبرو شده است .با استفاده از  ،GISتحليلهايي همچون انتخاب مكانهاي
مناسب ،يافتن بهترين مسير ،تحليلهاي پروفيل (نيمرخ) ،طراحي مهندسي دكلها ،سيمها و بورآورد هزينوه امكوانپوذير
است GIS .به برنامهريزان و مهندسان در تحليلهاي زيستمحيطي و مهندسي مكانيابي خطوط انتقوال كموك خواهود
كرد .در پي آن صنعت انرژي بايد رابطه خود را با شمار زيادي از قطبهاي الكتريكي ،مدارهاي الكتريكي ،خطوط انرژي و
ترانسفورماتورها تنظيم كند .به همين علت به نظر ميرسد كه دستيابي به اطالعوات درموورد موقعيوت ،ولتواژ و توزيوع
الكتريسيته اين تجهيزات اجتنابناپذير است [.]36
باوجود اين ،با استفاده از  ،GISاطالعات بر روي سيستم كامپيوتري كه پايگاه داده را بوه نقشوه متصول مويكنود بهتور
سازماندهي ميشوند .همچنين  GISميتواند بهآساني اطالعات را بهروز كند و درنتيجه ميتواند نيازهاي مربوط به حفظ
و نگهداري زيرساخت انرژي را در سطح گسترده برآورد كند GIS .بهطور موثري ميتواند اطالعات مربوط به توزيع بورق
به مشتريان و ويژگيهاي هر مشتري از قبيل موقعيت مكاني و مصرف برق را مديريت كند [.]36
هرچند نياز به  GISو استفاده از آن در بخش انرژي ،نسبت به ساير صنايع كمي متفاوت است GIS ،ميتوانود بوهعنووان
تكنولوژي اطالعات در صنعت برق سودمند باشد .شركتهاي برق GIS ،را در مديريت توزيع برق سودمند يافتهاند .در دو
دهه اخير در بخش توزيع انرژي ،تركيب  GISبا  AMو  FMتحول اساسي ايجاد كرده است( AM .تهيه نقشه بوهطوور
اتوماتيك) به صنايع برق كمك ميكند تا بهسرعت و با استفاده از امكانات رقومي نرمافوزار از حووزه فعاليوتهواي خوود،
نقشه هاي رقومي تهيه كنند .اين نقشه هاي رقومي دربرگيرنده اطالعاتي جزيي و مفصلي درباره منطقهاي است كه توسط
صنعت موردنظر سرويسدهي ميشود .همچنين عالوه آن داراي اطالعاتي در مورد موقعيت دقيق و اطالعوات مهندسوي
تجهيزات شبكه توزيع صنعت است كه در منطقه استقرار يافتهاند( FM .مديريت تجهيزات) شامل نقشههاي رقومي است
كه با استفاده از تمامي اطالعات موردنياز تهيهشدهاند .اين مورد ميتواند براي برآورده كردن نيازهاي مديريت تجهيوزات
بهكار گرفته شوند [.]36
 AM/FM/GISدر زمينه انرژي برق براي موارد مطالعه ،آناليز و طراحي سيستم توزيع برق ،حل مشكل طراحي سيسوتم
تامين برق در مناطق مسكوني جديد در حال توسعه و پردازش خودكار (اتوماتيك) بهمنظور فراهم كردن و ارايوه خودمات
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باكيفيت باال به مشتريانشان مورداستفاده قرار مي گيرد .بازسازي طراحي روند كار در صنايع برق و همچنين تركيبكوردن
 GISو  GPSبهمنظور تهيه نقشه و آناليز مدارهاي توزيع برق از ديگر موارد است [.]36
كاربرد ويژه سيستمهاي اطالعات جغرافيايي در مديريت شبكههاي برق را به شر زير ميتوان خالصه كرد:
الف-ذخيرهسازي و سازماندهي دادههاي طر (نقشهها و اطالعات توصيفي مربوط به آنها)
نقشهها:
پالن شبكه برق
نقشه موقعيت ترانسها ،پايهها و ساير اجزاي شبكه
نقشه موقعيت مشتركين.
نقشه تقسيمبندي مناطق.

نقشه عمومي شهر (خيابانها ،عوارض شاخك)
نقشه پراكندگي جمعيت.

اطالعات توصيفي و رقومي:
جزئيات مشخك شبكه شامل:
oسيمها و كابلها  :قطر ،جنس ،نوع ،تاريخ ،نصب ،تعداد مدار ،شماره ترانس مربوطه.
oترانس :شماره ترانس ،سال ساخت ،سال نصب ،ظرفيت ،ولتاژ ،آدرس.

oمشترك(كنتور) :شماره اشتراك ،نام مشترك ،نوع اشتراك (تك فاز ،سه فاز ،)...نوع كنتوور ،فواز تغذيوه،
قدرت ،آدرس.
oترانس :شماره ترانس ،سال ساخت ،سال نصب ،ظرفيت ،ولتاژ ،آدرس.

oپايه :طول ،اندازه ،تعداد مقره ،نوع طر  ،فونداسيون(بتني ،سنگ و خاك)
oتراكم يا ميزان جمعيت در نقشه تراكم جمعيت.
oكدهاي ناحيه در نقشه تقسيمبندي مناطق.
oمشخصات عوارض شاخك شهر.
oنام و مشخصات خيابانهاي شهر.
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آرشيو سازمان يافته و منسجمي كه با استفاده از دادههاي فوق در محيط  GISايجاد ميشود ،بازيابي اطالعوات
را هم در مرحله طراحي و هم در بهرهبرداري تسهيل ميكند .اين آرشيو ،امكانات زير را فراهم ميآورد:
oمديريت نمايش اطالعات موضوعي مختلف
oانجام جستجوهاي مكاني و توصيفي براساس پارامترهواي مووردنظر درواقوع امكوان بازيوابي و نموايش
عوارض خاص با شرايط خاص در پروژه است .عارضه يا عوارض خاص ميتواند براي مثال تورانس يوا
ترانسهايي با شرايط مشخك باشد.
امكان بههنگام سازي و بهروزرساني اطالعات توصيفي و مكاني
تحليلهاي آماري مرتبط با اطالعات توصيفي
 oاين امكان در مرحله طراحي در مواردي نظير انتخاب گزينه و برآورد هزينه و در هنگام بهرهبرداري بوه
داليل مختلف ازجمله تصميمگيري در ارتباط با بهرهبرداري بهينه به كار خواهد آمد.

ب -تحليل اطالعات
وجود قابليت هاي متنوع تحليلي در نرمافزارهاي معتبر  GISامكان انجام تحليلهاي گوناگون را فوراهم مويآورد .امكوان
انجام تحليلهاي مختلف در شبكه ،تلفيق نقشههاي موضوعي مختلف و اطالعات توصيفي مربوط به آنهوا بوا يكوديگر،
امكان تلخيك نقشهها ،امكان حريميابي و قابليت هاي متعدد تحليلي ديگر GIS .از دوجهت به كموك كارشوناس طورا
خواهد آمد:
-1وجود اين قابليتها به كارشناس طرا كمك خواهد كرد تا طر هاي پيشنهادي را بررسوي و آنواليز كورده و بوه
كمك قابليتهاي نيرومند بازيابي اطالعات به “اگر”ها پاسخ گفته و تنگناها و مشكالت طر را به سهولت ببيند
و نهايتاً انتخاب مناسبي انجام داده و تصميم مقتضي به عمل آورد .ضمناً گزينههاي انتخابشوده مويتواننود بوه
تنهائي از جهات مختلف بررسيشده و با لحاظ كردن پارامترهاي طراحي در بانك اطالعاتي  GISطراحي دقيق و
مناسبي به عمل آيد.
-2گزينههاي احتمالي مختلف از جهات اقتصادي و فني بهراحتي در محيط  GISقابل مقايسهاند ،بوه هموين جهوت
ميتوان از قابليتهاي تحليلي  GISجهت مقايسه گزينهها و انتخاب گزينه مناسب به نحو مطلوبي استفاده كرد .
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قابليت تحليلي  GISدر مرحله بهرهبرداري كمك شاياني به بهرهبرداري بهينوه از طور خواهود كورد .اطالعوات
ذخيره شده در سيستم در زمينههاي گوناگون در جهت بهرهبرداري بهينه از طر به كار خواهد آمد .ازجمله:
oمحاسبات ،برآوردها و تحليلها
oزمانبندي و كنترل مصرف برق در شرايط اضطراري
oبرآورد هزينههاي اصال شبكه در يك منطقه موردنظر.
 oتعيين تعداد انشعابات منصوبه روي يك ترانس و امكان اتصال انشعابات ديگر.
oتعيين نوسانات فصلي و روزانه در يك نقطه.
oمشخك كردن مشتركيني درنتيجه خاموش كردن يك ترانس بيبرق ميشوند.
oمشخك كردن ترانسي كه يك مشترك يا بخشي از شبكه را تغذيه ميكند.

oمشخك كردن نزديكترين ترانس براي ايجاد انشعاب(هاي) جديد
oتعيين مناطق مصرف غيرعادي.
oشناسايي مشتركين پرمصرف.

oشناسايي و اصال كنتورهاي خراب يا دستكاري شده
oارزيابي توانايي تاسيسات موجود در خدماتدهي بهطوركلي و پذيرش انشعابهاي جديد و يا مشوتركين
جديد.

oشناسايي بدهيهاي باالي ميزان معين و شناسايي و محاسبه كلي بدهيها
درحاليكه سابقه فناوري جيآياس در كشورهاي غربي ازجمله كانادا و آمريكا به بيش از  45سال ميرسد ،فنواوري GIS

در اغلب كشورهاي جهان سوم بسيار جوان هست .از ويژگيهاي جيآياس در كشورهاي غربي هماهنگي بين فناوري و
آموزش و كاربرد آن است ،درحاليكه در كشورهاي جهان سوم ،ورود فناوري قبل از آموزش و مهارتاندوزي مربوط به آن
صورت ميگيرد .در ايران ،اولين مركزي كه بهطور رسمي استفاده از سيستم اطالعات مكاني را در كشور آغاز كرد سازمان
نقشهبرداري كشور بود كه در سال  1369براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي ،عهدهدار طر بهكارگيري اين سيسوتم
شد .اين سازمان نقشههاي توپوگرافي  1:25000از عكسهاي هوايي با مقياس  1:40000را تهيه نمود [ .]37جدول ()3-2
چگونگي شكلگيري  GISدر جهان را از آغاز تاكنون بهاختصار بررسي ميكند.
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جدول (  :) 3-2تاريخچه شكلگيري ]34[ GIS
سال ظهور
دهه 1960
دهه 1970
دهه 1980
دهه 1990
دهه 2000

شر
درزمينه مديريت جنگلها
ٔ
طراحي و اجرا اولين سيستم اطالعات جغرافيائي در كانادا توسط دكتر توملنيون جهت استفاده
توسعه سيستمهاي  CADبه سمت  GISو ارائه سيستمهاي تجاري  GISبه بازار
بهكارگيري اولين نسل سيستمهاي  GISو توسعه سيستمهاي پردازش تصاوير و ارتباط آن با  GISو توسعه پايگاههاي
داده بهويژه پايگاه داده شئيگرا و ذخيره اطالعات بهصورت اليهاليه
درزمينههاي نظير محاسبات موازي،
ٔ
نسل دوم  :GISعملكرد در محيطهاي شبكهاي بهصورت  Client-serverحركت
مدلسازي ،تلفيق سنجش از دور و  ،GISپايگاه دادههاي بسيار بزرگ و سيستمهاي هوشمند
نسل سوم  :GISارائه خدمات از webGIS

جمعبندي
در اين بخش دو موضوع نرمافزارهاي مورداستفاده در طراحي شبكههاي توزيع و روند تحوالت در شوكلگيوري و كواربرد
سيستمهاي اطالعات جغرافيايي در طراحي شبكههاي توزيع موردبررسي قرار گرفت .مسائلي چوون در نظور گورفتن عودم
قطعيتها و استفاده از الگوريتمهاي بهينهسازي جديدتر و كارآمدتر در نرمافزارهاي تخصصي نسل بعدي منظور خواهد شد.
همچنين استفاده گسترده از سيستمهاي اطالعات جغرافيايي در فرايند طراحي شبكههاي توزيع آينده غيرقابل اجتناب است.

 -2-2-2روند تحوالت پستهاي توزيع برق
در طراحيهاي متداول و سنتي شبكههاي توزيع ترانسفورماتورهاي توزيع به دو صورت در شبكه نصب ميشدند :نصوب بور
روي پايههاي برق ) (pole-mountedو نصب بر روي زمين ) (ground-mountedكه ما در اين گوزارش از عنواوين پسوت
هوايي توزيع و پست زميني توزيع براي اين دو حالت استفاده مويكنويم .بوهطووركلي در طراحوي شوبكه توزيوع هرچوه محول
ترانسفورماتور به مصرفكننده نزديكتر باشد ،با حذف يا كوتاهتر شدن طول شبكه فشارضعيف مقادير افوت ولتواژ و تلفوات در
شبكه كاهش مييابد و قابليت اطمينان شبكه نيز بهبود مي يابد .لذا در نواحي با تراكم بار كمتر مانند نواحي روستايي يا نوواحي
حاشيهاي شهرها از ترانسفورماتورهاي هوايي بوا ظرفيوتهواي پوايين اسوتفادهشوده و كابول سورويس مشوتركين مسوتقيماً از
ترانسفورماتور تغذيه مي شد .اين ترانسفورها با توجه به وزن و ابعاد كوچك بر روي يك پايه برق قابل نصب بودند (شوكل (-2
.))3
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شكل ( :)3 -2ترانسفورماتور هاي كوچك قابل نصب بر روي يك پايه

اما در صورت استفاده از اين الگو در نواحي با تراكم باال تعداد ترانسفورماتورها در ناحيه محدودي خيلي زياد ميشد كه ازنظر
اقتصادي ،ايمني و الگوهاي زيبايي شهري قابل قبول نبود .لذا گزينه مناسب براي اين نواحي استفاده از پستهاي توزيع زميني
و نصب ترانسفورماتورهاي با ظرفيتهاي بزرگ بود .در اين حالت مشتركين قرارگرفته در يك ناحيه متراكم توسط يك شوبكه
فشارضعيف زميني يا هوايي به ترانسفورماتور قرارگرفته در پست زميني متصل ميشوند (شكل (.))4-2
با توسعه شبكههاي توزيع يك حالت بينابين نيز ايجاد شد .در اين حالت كه بيشتر در شهرهاي كوچك و يا نواحي مسكوني
و غيرتجاري ايجاد ميشود ،وضعيت قرارگيري مشتركين چندان پراكنده نيست كه امكان استفاده از ترانسوفورماتورهاي هووايي
كوچك در نزديك مصرفكننده وجود داشته باشد .همچنين در صورت استفاده از ترانسفورماتورهاي با ظرفيت باال براي تغذيوه
تعد اد زيادي از مشتركين ،طول شبكه فشار ضعيف زياد شده و مسئله افت ولتواژ و تلفوات تشوديد مويشوود .در ايون حالوت از
ترانسفورماتورهاي با ظرفيت متوسط (تا ظرفيت  )400 kVAاستفاده ميشود و براي كاهش هزينههاي احوداث پسوت زمينوي،
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اين ترانسفورماتورها بهصورت هوايي و بين دو پايه نصب ميشوند (شوكل ( .))5-2در ايون گزينوه كوه در شوبكه توزيوع بورق
كشورمان به وفور مورداستفاده قرارگرفته است ،اغلب از شبكه توزيع فشار متوسط هوايي براي تغذيه ترانسوفورماتور و از شوبكه
توزيع فشار ضعيف هوايي براي تغذيه مشتركين استفاده ميشوود .بوااينحوال اسوتفاده گسوترده از ايون الگوو باعوث گسوترش
شبكههاي هوايي و برهم خوردن زيبايي فضاي شهري ميشود .از اين منظر استفاده از شبكههاي توزيع زميني شوامل خطووط
توزيع زميني و پستهاي توزيع زميني در نواحي شهري ارجحيت دارد.

شكل ( :)4 -2ترانسفورماتورهاي قرارگرفته در پست زميني توزيع

مسئله اصلي در توسعه خطوط زميني توزيع هزينه باالي كابل و در توسعه پستهاي زميني ،توزيع هزينه باالي تامين زمين
و فضاي موردنياز براي احداث پست است .همچنين مدت زمان احداث و توسعه شوبكه طووالنيتور اسوت .بوا ايون توضويحات
ميتوان گفت در چند دهه اخير روند تغييرات در فناوريهاي مربوط به پستهاي توزيع در جهت كاهش ابعاد و فضاي موردنياز
براي نصب و احداث پستهاي زميني و تسريع در فرايند نصب و توسعه شبكه بودهاست .پستهاي كيوسكي ،پست پيشساخته
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كمپكت ) ،(Prefabricated compact substationپستهاي نصبشده بر روي سكو ( ،)Pad-mountedپستهاي هووايي
با تابلو  RMUو پستهاي زيرزميني (دفني و نيمه دفني) در اين راستا مطر شدهاند.

شكل ( :)5 -2ترانسفورماتور قرارگرفته بين دو پايه در پست توزيع هوايي

ايده پستهاي كيوسكي جايگزيني ساختمان پست زميني با كيوسكهاي فلزي بهمنظور كاهش مدت زمان سواخت پسوت
بود .عليرغم ساخت سريع ،اين پست ها همچنان به زمين نسبتاً زيادي نياز داشتند و هدف اصلي از احداث آنها تصرف زموين
موردنياز براي احداث پست زميني در آينده بود (شكل ( .))6-2اما مطر شدن اين پستها باعث ايجاد ايده جديدي به نام پست
پيشساخته كمپكت شد .پست پيشساخته كمپكت به مجموعهاي شامل ترانسفورماتور توزيع ،تابلوي فشار متوسط ،تابلوي فشار
ضعيف و كليه اتصاالت و تجهيزات حفاظتي مرتبط با آنها اطالق ميشود كه آزمونهاي نوعي مربوطه را گذراندهاند و همگي
در يك محفظه قرارگرفته و وظيفه تامين ولتاژ فشار ضعيف قابلاستفاده براي مصرفكننده را از ولتاژ فشار قوي شبكه بر عهده
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دارند .اين پستها با توجه به ابعاد كوچكتر خود تا حد زيادي مشكل تامين زمين براي احداث پست زميني را برطرف نمووده و
با توجه به پيشساخته بودن مدت زمان موردنياز براي احداث و توسعه شبكه را بهشدت كاهش ميدهند .اين پستها را بهراحتي
ميتوان در گذرگاهها و اماكن عمومي ،پشتبام ،بين طبقات و يا زيرزمين ساختمانهواي بلندمرتبوه ،ايسوتگاههواي راديوويي و
مخابراتي ،كارخانهها و مراكز صنعتي ،فرودگاه و مترو نصب نموده و بهصورت پسوتهواي عموومي و اختصاصوي مورداسوتفاده
قرارداد (شكل (.))7-2
براي كاهش بيشتر فضاي موردنياز براي احداث پست گزينه پستهاي سوكويي ) (Pad-mountedنيوز مطور شود .ايون
پستها درواقع فقط بهعنوان ايستگاه تبديل ولتاژ فشار متوسط به فشار ضعيف تعريف ميشوند و تجهيزات آنها در داخل يوك
محفظه فلزي با ايمني كامل براي عابرين قرار ميگيرد .اين پستها بر روي يك سوكوي بتنوي متشوكل از فونداسويون بتنوي
پيشساخته و بر روي زمين يا كنار پيادهرو و يا در فضاي سبز و ساير مكانها قابول نصوب اسوت .در سومت فشارضوعيف ايون
پستها فقط كليد اتوماتيك نصب مي شود و خروجي پست به تابلو توزيع كه در فاصله حوداقل بيسوت متوري پسوت قورار دارد
منتقل مي شود .سادگي ،ابعاد كوچك ،سهولت و سرعت در نصب ،ظاهر مناسب ،عمر طوالني ،عدم نياز بوه سورويس و امكوان
طراحي زيبا و دلخواه بااتصال بلوكهاي استاندارد از ويژگيهاي اين نوع پستها هست.

شكل ( :)6 -2پست توزيع كيوسكي
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معرفي پستهاي پيشساخته كمپكت و پستهاي سكويي ضمن سرعت بخشيدن به عمليات نصوب و اجوراي پسوتهواي
توزيع ،مشكل كمبود فضا براي احداث پست زميني را نيز تا حدي برطرف نمود .بااينحال در موارد خاص و بخصوص در اماكني
همچون مناطق تجاري و متراكم كالنشهرها كه با محدوديت شديد در توامين زموين مواجوه هسوتيم ،ايوده انتقوال بخشوي از
تأسيسات يا همه پست به زيرزمين نيز بهعنوان يوك راهحول مطور شوده اسوت .از ديگور مزايواي پسوتهواي زيرزمينوي در
كالنشهرها ،استقامت آنها در برابر حوادث طبيعي مثل طوفان هست .گزينههاي مختلفي در اين راستا متناسب با ميزان زموين
در دسترس ،جنس و وضعيت خاك و ساير پارامترهاي تاثيرگذار مطر ميشود .يك گزينه احداث ساختمان پست بهصوورت دو
طبقه و تقسيم تجهيزات پست توزيع بين طبقات است .بدين ترتيب با انتقال يكي از طبقات به زيرزمين ،ميزان فضاي موردنياز
براي احداث پست به نصف تقليل مييابد .درصورتيكه مسئله تامين زمين بسيار حاد باشد ميتوان كل تاسيسات پست زميني را
به زيرزمين منتقل نمود .اين نوع از پستها تمامي تجهيزات يك پست زميني مرسوم را دارا ميباشند و داراي دريچههاي آدمرو
و كانال تهويه هوا هستند .يكي از معضالت احداث اين پستها طوالني بودن عمليات اجراي ساختمان پست زيرزميني است كه
در اينصورت با استفاده از ديوارهها و فونداسيونهاي بتني پيشساخته ميتوان عمليات اجراي پست را تسريع نمود .بوااينحوال
فضاي اشغال شده توسط پست در زيرزمين قابلتوجه است.

شكل ( :)7 -2پست پيشساخته كمپكت
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براي برطرف نمودن اين نقيصه الگوي پست كامال زيرزميني ارائه گرديد كه با استفاده از ترانسفورماتورهاي دفني قابل اجرا
است .در اين نوع پست زيرزميني ،دريچه آدمرو و كانال تهويه هوا وجود ندارد و تجهيزات پست كامالً زيرزمين دفون شودهانود.
ترانسفورماتورهاي دفني بهگونهاي طراحي و ساخته ميشوند كه امكان انتقال حرارت و خنكسازي در شرايط خاص دفن شوده
در زمين را دارا باشند .تفاوت اصلي اين نوع پستها با پست هاي زيرزميني مرسوم در عدم وجود تابلو برق فشار متوسط اسوت.
درواقع ورودي ترانس از طريق كابلهاي زيرزميني تامين ميشود كه به تابلوهاي برق فشار متوسط ديگور پسوتهواي شوبكه
متصل است .استفاده از اين نوع پست مستلزم انجام آزمايشها و مطالعات دقيق مثل بررسي وضعيت خاك منطقه ،آزمايشهاي
گرمايي و ...هست .در مجموع استفاده از اين نوع پستها در مقايسه با پستهاي ديگر پرهزينهتر اسوت و فقوط بوراي منواطق
خاص مورداستفاده قرار ميگيرند.
با تركيب ايده پستهاي زيرزميني و پستهاي پيشسواخته كمپكوت ،نسول جديودي از پسوتهواي توزيوع تحوت عنووان
پستهاي كمپكت نيمه دفني و دفني مطر شدند .در نوع نيمه دفني بخشي از پسوت كمپكوت و در نووع دفنوي تموام پسوت
كمپكت در زيرزمين قرار ميگيرد .شكلهاي ( )8-2و ( )9-2تصاويري از اين نوع پستها را نشان ميدهند.

شكل ( :)8 -2پست كمپكت نيمه دفني
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شكل ( :)9 -2پست كمپكت دفني

برخي از ويژگيهاي اين نوع پستها عبارتاند از:
قابليت نصب ترانسفورماتور هرمتيك
ظرفيت ترانسفورماتور تا 630 KVA

تعويض ترانسفورماتور از باال
ولتاژ نامي تا 24 KV
قابليت نصب تابلو كمپكت مدل GIS
تحمل بار سقفي 5000 kg/m2

حفاظت شده در برابر ورود آبهاي سطحي و سيالب
همچنين امكان استفاده از بدنه بتني پيشساخته بجاي بدنه فلزي نيز براي پستهاي كمپكت دفني وجود دارد .يك نمونوه
بدنه بتني اين نوع پستها در حال نصب در زيرزمين در شكل ( )10-2ديده ميشود.
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شكل ( :)10 -2بدنه بتني پست كمپكت زيرزميني در حال نصب در جايگاه آن

با توسعه شبكههاي توزيع زميني ،و درصورت وجود محدوديتهاي مكاني يا اقتصادي براي احوداث پسوت زمينوي ،گزينوه
تركيب پست هوايي توزيع با خطوط فشار متوسط و فشار ضعيف زميني مطر شد و لذا پستهاي توزيع  RMUبراي سازگاري
با اين الگو مطر شدند .پست هوايي با تابلوي ( RMUواحد اصلي رينگ) به نوعي استفاده از تركيوب پسوت هووايي و شوبكه
زميني است كه ترانسفورماتور به صورت هوايي و تابلوي  20كيلوولت به صورت زمينوي اجورا موي گوردد .كواربرد ايون نووع از
پستهاي توزيع در مواردي است كه شبكه فشار متوسط بصورت زميني اجرا شده است ولي امكوان نصوب پسوتهواي زمينوي
ساختماني به دليل عدم تصرف زمين وجود ندارد .همچنين نصب پستهاي زيرزميني ،كيوسكي ،كمپكت ،سكويي ،دفني و نيمه
دفني نيز به دليل عرض كم معبر و وجود تاسيسات زياد در داخل زمين و يا هزينه باال مقودور نيسوت .از طرفوي نصوب پسوت
هوايي معمولي در كنار خيابانها يا معابر اصلي با موانعي از جمله عدم رعايت حريم شبكه فشار متوسط ،عودم رعايوت مبلموان
شهري و زونبندي و  ...مواجه است .در اينحالت گزينه استفاده از ترانس هوايي با تابلوي فشوار متوسوط  RMUمطور شوده
است .ضمنا تابلوي فشار ضعيف اين پست در مجاورت آن و در يك مكان مناسب نصب و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.
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در سالهاي اخير فناوري جديدي در ارتباط با پستهاي توزيع معرفي نشده است و كليه پيشرفتهاي صورت گرفته محدود
به بهبود عملكرد پستهاي موجود از منظر فني و محيطي بوده است .در ادامه به دو مورد از پيشرفتهاي فوق اشاره شده است:
در شركت  ABBنسل جديدي از پستهاي كمپكت معرفي شده است كه در ديواره آنها از الياف شيشه تقويوت شوده
پلي استر 1استفاده شده است .از مزاياي ماده فوق ميتوان به استقامت و طول عمر بيشتر آن نسبت به بتن ،ظواهري
روشن شبيه استيل ،و مقاوم بود ن در برابر تغييرات آب و هوايي اشاره كرد .همچنين وزن كم و استقامت باالي تجهيز
فوق ،حمل و نقل آن را راحت كرده است.
در شركت زيمنس ،پيشرفت صورت گرفته در پستهاي كمپكت مربوط به تابلوهاي برق بكار رفته در پستهاي فووق
است .در اين شركت نسل جديدي از تابلوها براي پستهاي كمپكت ارائه شده است كه حجم آنها يك سوم مدلهاي
مشابه است .تابلوهاي فوق مطابق با استادارد  IEC 62271-200ساخته شده اند و از لحاظ فني مشابه ديگر مدلهوا
هستند.
مهمترين تجهيز قرار گرفته در پست توزيع ترانسفورماتور توزيع است و لذا در بررسي روند تحوالت پستهاي توزيع ميتوان
روند تغييرات در ترانسفورماتور توزيع را نيز مورد توجه قرارداد .بطور سنتي در پسوتهواي توزيوع از ترانسوفورماتورهاي روغنوي
داراي محفظه انبساط ) (conservatorاستفاده ميشود .در اين ترانسفورماتورها روغن نقش عايق بين سيمپيچها با بدنه فلزي
ترانسفورماتور و همچنين نقش سيال خنككننده سيمپيچها و هسته را ايفا ميكند .اين ترانسفورماتورها فضاي نسبتاً زيوادي را
اشغال مي كنند و در صورت قرارگيري در فضاي بسته به سيستم تهويه و خنكسازي نياز دارند .عالوه بر آن نشت روغن باعوث
ايجاد آلودگيهاي زيست محيطي ميشود و خط ر اشتعال نيز وجود دارد .در راستاي كاهش حجم ايون ترانسوفورماتورها گزينوه
ترانسفورماتور هرمتيك مطر شد كه با حذف نياز به محفظوه انبسواط باعوث كواهش ابعواد ترانسوفورماتور گرديود .همچنوين
ترانسفورماتورهاي خشك معرفي شدند كه با تغييراتي در سيستم عوايقي و خنوككننودگي ترانسوفورماتور ،نيواز بوه روغون در
ترانسفورماتور كال برطرف مي شود .در همين راستا با اصال سيستم انتقال حرارت امكان ساخت ترانسفورماتورهاي دفنوي نيوز
فراهم گرديد.

)-glass fiber reinforced polyester (GRP

1
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مورد ديگري كه در روند تحوالت پستهاي توزيع ميتوان مشاهده نمود ،تغييورات رخ داده در حووزه اتوماسويون پسوت و
توزيع است .در ابتداي شكلگيري شبكههاي توزيع ،عمليات پايش و نظارت بر عملكرد پست توزيع و اندازهگيري كميوتهواي
الكتريكي و غيرالكتريكي به صورت دستي و با حضور در محل پست انجام ميگرفت .براي برطرف كردن عيوب و كاستيهاي
فراوان اين طر هاي نظارتي سيستمهاي اتوماسيون معرفي شدند .طر هاي اتوماسيون اوليه كه تا قبل از دهه هفتواد مويالدي
مورد استفاده قرار ميگرفتند شامل بخشهاي حفاظت پست و فيدر ،كنترل پست با انودازهگيوري و نموايش كميوتهوا و يوك
سيستم كنترل نظارتي و جمعآوري داده ) (SCADAبودند .سيستمهاي كنترلي ،حفاظتي ،اندازهگيري و نمايش در اين طر ها
تماماً از تجهيزات الكترومكانيكي استفاده مينمودند و بخشي به نام تابلوي كنترل براي قرار گرفتن اين تجهيزات به سواختمان
پست توزيع افزوده شد .با پيشرفت فناوري نيمههاديها و معرفي سيستمهاي ديجيتال طر هاي اتوماسيون نيز دچار تحووالت
اساسي شدند .در سيستمهاي اتوماسيون نسل بعدي كه تا به امروز نيز مورد استفاده قرار گرفتهاند از تجهيزات ديجيتوالي بوراي
اندازهگيري ،نمايش ،حفاظت و كنترل پست استفاده ميشود .همچنين استفاده از ريزپردازندهها براي تحليل دادههاي اندازهگيري
شده و پيادهسازي الگوريتمهاي حفاظتي و كنترلي ،باعث اضافه شدن قابليتهاي جديدي از قبيل تشخيك و تعيين محل خطا،
خود چك كردن و ثبت وقايع به سيستم اتوماسيون پست گرديد .با توسعه فناوريهاي ارزان قيمت مخوابراتي و افوزوده شودن
رابطهاي مخابراتي به پست قابليت انجام مانور و كنترل از راه دور نيز به اتوماسيون پستهاي توزيع افوزوده شوده اسوت .قودم
بعدي در پيشرفت فناوري پست هاي توزيع گذر از مفهوم اتوماسيون و ورود به عرصه پست هوشمند است .در اين مفهوم جديود
كه در ساليان اخير در حوزه شبكه هاي توزيع مطر شده و تحقيقات براي بهبود آن همچنان ادامه دارد ،بوا افوزودن واحودهاي
كنترلي هوشمند امكان اتخاذ تصميمات مناسب بصورت خودكار و هوشمند در مواجهه با حوادث ،تغييرات و خرابي هاي رخ داده
در پست و شبكه فراهم ميگردد .عالوه بر آن همگام با ورود تكنولوژيهاي جديد مانند انرژيهاي نوو ،ذخيورهسوازها و  ...بوه
شبكه توزيع ،ارائه راهحل هايي براي كنترل تجهيزات فوق در راستاي اهداف شبكه توزيع شامل حفاظت مناسب ،كاهش آلودگي
و  ...الزم و ضروري است و لذا اين اهداف نيز در برنامههاي هوشمندسازي پست گنجانده ميشود.

 -1-2-2-2جمع بندي
بررسي روند تاريخي تحوالت نشاندهنده حركت به سمت كاهش ابعاد پستهاي توزيع است .با توجه به معضل تامين زمين
و فضاي مناسب براي احداث پست ،اين روند در آينده نيز ادامه خواهد داشت .لذا توجه ويژه به توسعه فناوريهاي پسوتهواي
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كمپكت و فوق كمپكت و پستهاي كمپكت زيرزميني ضروري است .كاهش بيشتر ابعاد اين پستها بوا پيشورفت در فنواوري
ساخت ترانسفورماتورهاي كوچكتر و روشهاي عايقسازي ،كاهش نياز به تعمير و نگهداري و تجهيز پستهاي كمپكوت بوه
الزامات شبكههاي هوشمند آينده از مواردي است كه در فناوريهاي نسل آينده پستهاي توزيع مورد توجه بيشتري قرار خواهد
گرفت .عالوه بر آن در حال حاضر ايده حذف يا كاهش طول شبكه فشارضوعيف بوا افوزايش تعوداد ترانسوفورماتورهاي توزيوع
بهمنظور كاهش تلفات و افت ولتاژ و بهبود قابليوت اطمينوان شوبكه نيوز مطور اسوت .پيگيوري ايون ايوده منجور بوه حوذف
ترانسفورماتورهاي با ظرفيت بزرگ و افزايش تعداد ترانسفورماتورهاي با ظرفيت كوچك در شبكه خواهد شد.
بطور كلي در ارتباط با پستهاي توزيع ،در سالهاي اخير فناوري جديدي معرفي نشده است و كليه پيشرفتهواي صوورت
گرفته محدود به بهبود عملكرد پست هاي موجود از منظر فني و محيطي بوده است .بيشوتر پيشورفت هواي صوورت گرفتوه در
فناوري پست هاي توزيع در راستاي اهداف زير است [:]38
 مانيتورينگ و كنترل از راه دور پست.
كوچك بودن ابعاد و اشغال فضاي كمتر پست هاي پيش ساخته كمپكت نسبت به پست هاي سواختماني و در نتيجوه
اقتصادي بودن استفاده از آنها در جاهايي كه قيمت زمين باال است.
سهولت انتقال ،جابجايي و بهر هبرداري
انعطاف پذيري در چيدمان اجزا و نحوه اتصاالت در شبكه فشار متوسط و فشار ضعيف
نياز به حداقل كار ساختماني در محل نصب
سرعت عمل در نصب و راه اندازي
سهولت در تغيير و تعويض قطعات
با توجه به مطالب فوق ،ميتوان گفت كه فناوري پست توزيع در مرحله بلوغ از چرخه عمر ميباشد و با توجوه بوه نيازهواي
فعلي شبكه توزيع كالنشهرها ،ارائه فناوري جديدي كه جايگزين فنواوريهواي كنووني شوود ،اموري دور از ذهون اسوت ،و در
سالهاي آينده پيشرفت هايي كه در اين راستا صورت ميگيرد در جهت بهبود عملكرد فناوريهاي موجود خواهد بود [.]38
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 -3-2-2روند تحوالت خطوط توزيع برق
اولين خط مورد استفاده براي تغذيه بارهاي شهري در تاريخ صنعت برق ،توسوط تومواس اديسوون بوراي توأمين روشونايي
خياباني در شهر نيويورك احداث شد .اين خط از هادي مسي با يك اليه روكش ساخته شده بود و توان توليدي ژنراتور جريوان
مستقيم را به محل المپها منتقل مينمود .در سالهاي اوليه توسعه شبكههاي برق اكثر خطوط احداث شوده از نووع خطووط
هوايي بوده و از هاديهاي لخت براي انتقال برق استفاده ميشد .اين خطوط داراي پايههايي از جونس چووب بودنود .خطووط
هوايي توزيع از نظر هزينههاي احداث ،بهرهبرداري و تعمير و نگهداري گزينه مناسبي بودند اما آسيبپذيري آنها در برابر حوادث
طبيعي و غيرطبيعي از قبيل طوفان و يا خرابكاري ،ايمني پايين براي شهروندان و اشغال فضاهاي مفيد شهري از جمله عوامول
محركي بودند كه زمينه ساز گسترش شبكههاي توزيع زميني يا كابلي گرديدند .مانع جدي در برابر توسوعه شوبكههواي كوابلي
محدوديتهاي عايقي در ساخت كابلها بود كه با پيشرفت در صنايع كابلسازي ابتدا در سطح فشارضعيف و سپس بوا معرفوي
عايق  XLPEدر سطو فشار متوسط و باالتر اين محدوديت برداشته شد و كمك شاياني به توسعه شبكههاي توزيع زميني در
شهرها نمود .هرچند شبكههاي توزيع زميني از نظر ايمني شهروندان ،زيبايي شهري و امنيت باالتر در مقابل خطاهاي گوذرا از
وضعيت بهتري برخوردار هستند ،با اينحال مواردي همچون هزينههاي باالتر سرمايهگذاري ،هزينههاي باالتر تعمير و نگهداري
و همچنين مدت زمان طوالنيتر يافتن محل وقوع خطا و رفع آن در مواجهه با خطاهاي ماندگار باعث شده كه ايون شوبكههوا
بطور كامل جايگزين شبكههاي هوايي نشوند و در روند تاريخي توسعه شبكههاي توزيع استفاده از هر دو گزينه در كنار يكديگر
مطر بوده است به گونهاي كه در حال حاضر براي تغذيه نواحي روستايي ،مناطق صنعتي و نواحي حاشويهاي شوهرها و بطوور
كلي در منا طقي كه تراكم بار كمتر بوده و محدوديت تامين فضا و حريم وجود ندارد و از نظر مباحث مبلموان و زيبوايي محويط
مشكلي ايجاد نميشود از خطوط توزيع هوايي استفاده ميشود ،درحاليكه در مناطق تجاري و مناطق مسكوني متوراكم شوهري
استفاده از خطوط توزيع زميني ارجحيت دارد.

 -1-3-2-2خطوط هوايي توزيع
در روند توسعه خطوط هوايي توزيع شاهد تغييراتي در اجزاء اين شبكهها در راستاي حداقل كردن معايب و كاستيهاي ايون
شبكهها بودهايم و در اين قسمت به بررسي اين روندها در اجزاء اين شبكهها ميپردازيم .مهمترين اجزاء خط توزيع هوايي كوه
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در روند توسعه فناوري خطوط هوايي شاهد تغييرات اساسي در آنها بودهايم هادي خط و پايه هستند .بديهي است كه ساير يراق
آالت خط نيز در طي اين روند متناسب با تغييرات ايجادشده در هادي و پايه تغيير كردهاند.
همانطور كه پيشتر اشاره شد خطوط هوايي توزيع اوليه داراي پايههايي از جنس چوب بودند و هنوز هم خطووط هووايي بوا
پايههاي چوبي در گوشه و كنار جهان به وفور مشاهده ميشود .پايه چوبي به علت خاصيت عايقي مناسب و وزن پايين چوب ،از
نظر ايمني گزينه مناسبي هستند ،اما استحكام مكانيكي پايين و استهالك نسبتاً باال در مواجهه با عوامل جوي و محيطي مانند
باد و باران و حشرات و جوندگان از ايرادات اصلي اين پايهها است .مسئله محيط زيست و كمبود چوب در منواطق خشوك نيوز
باعث باالرفتن هزينهها ميشود .براي رفع اين مشكالت پايههاي بتني معرفي شدند كه تا حد زيادي كاسوتيهواي پايوههواي
چوبي را برطرف نمودند .امروزه اكثر شبكههاي توزيع هوايي در سطح كشور از پايههاي بتني استفاده ميكنند .علي رغم مزاياي
قابل توجه ،پايههاي بتني داراي كاستيهايي نيز هستند كه انگيزههاي الزم براي جستجو و تحقيق در بهبود ساختار و عملكرد
آنها و يافتن جايگزين براي آنها را ايجاد ميكند .به عنوان مثال در شرايط آب و هوايي گرم و مرطوب ،در صورت عدم رعايوت
دقيق استانداردهاي ساخت بتن ،عمر مفيد اين پايهها با كاهش قابل توجهي روبرو ميشود .تصوير پايوههوايي بوا فرسوودگي و
ريزش بتن بخصوص در قسمت هاي نزديك به فنداسيون (به علت نفوذ رطوبت از سطح زمين) در مناطق شهري جنوب ايوران
به وفور ديده ميشود .همچنين وزن باالي اين پايهها ،هرچند باعث افزايش استحكام مكانيكي آنها در برابر طوفان ميشود ،اما
در صورت سقوط پايه ميتواند به خطري جدي براي سالمت شهروندان تبديل شود .يكي از گزينههاي مطر براي جوايگزيني
پايههاي بتني استفاده از دكلها يا پايههاي فلزي است .استفاده از دكلهاي فلزي در شبكههاي انتقال بورق هووايي از ديربواز
مرسوم بوده است اما در شبكههاي توزيع به علت هزينههاي زياد و همچنين اشغال فضاي بيشتر توسط سازههاي فلزي مرسوم
نبوده است .مشكل اشغال فضا با معرفي پايههاي تلسكوپي كه از ورقهاي فلزي با استقامت باال ساخته ميشوند برطرف شوده
است .اين پايهها در مقايسه با پايههاي بتني داراي وزن كمتر ،نصب راحتتر ،تعميرپذيري بهتر ،امكان جابجايي سادهتر و طول
عمر مفيد مناسبي هستند و در سطح شبكههاي توزيع در مقياس محدود در برخي مناطق جهان بكار گرفته شدهاند .بوا اينحوال
پايه فلزي فاقد خاصيت عايقي بوده و در صورت بروز خطاي اتصال هادي بوه بدنوه پايوه مويتوانود بوراي ايمنوي شوهروندان
خطرآفرين باشد .لذا استفاده از آنها در شبكههاي شهري مرسوم نشده است .گزينه ديگري كه توجه زيادي را به خود جلب كرده
است پايهه اي كامپوزيتي است .با توسعه دانش پليمر و علم مواد امكان سواخت موواد كامپوزيوت بوا قابليوتهواي مكوانيكي و
الكتريكي مناسب فراهم شده است .پايههاي كامپوزيتي كه از موادي با پايه پليمري ساخته ميشوند داراي وزن كوم ،اسوتقامت
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مكانيكي باال ،قابليت هدايت الكتريكي كم (خاصيت عايقي مناسب) و ابعاد كوچكتري هستند و از مقامت بااليي در برابر نفووذ
رطوبت ،فرسايش ،تابش فرابنفش خورشيد ،وزش باد و آسيبهاي ايجاد شده توسط حشرات و جوندگان برخوردارنود .برخوي از
خواص پايههاي بتني ،فلزي ،چوبي و كامپوزيتي در جدول ( )4-2مقايسه شده و برتري پايههاي كوامپوزيتي بوه وضوو قابول
تشخيك است.
جدول (  :) 4-2مقايسه برخي از خواص پايه كامپوزيت با ساير انواع پايهها

استفاده از پايههاي كامپوزيتي نخستين بار در دهه شصت ميالدي در شبكههاي انتقوال بورق در ايالوت هواوايي در ايواالت
متحده آمريكا تجربه شد و در دهه نود ميالدي موارد متعددي از كاربرد اين پايهها در شبكههاي توزيوع و انتقوال در آمريكوا و
كانادا گزارش شده است .يكي از ويژگيهاي جالب اين پايهها امكان استفاده از رنگدانههاي صنعتي مختلف در فراينود سواخت
پايه بدون آسيب رساندن به ويژگيهاي مكانيكي و الكتريكي آنهاست .لذا ميتوان پايهها را با اشكال و رنگهاي متنوعي توليد
نمود كه به بهبود زيبايي ظاهري پايه كمك ميكند .پايههاي كامپوزيت بصورت توخالي ساخته ميشووند و امكوان عبوور دادن
سيم مسي زمين از داخل پايه وجود دارد و لذا خطر دزديدن سيم مسي نيز كاهش مييابد .در حال حاضر عامل اصلي كه موانع
استفاده وسيع بهرهبرداران از اين پايهها ميشود قيمت تمام شده پايه است كه حدود دو برابر پايوههواي چووبي و بتنوي اسوت.
هرچند درصورت لحاظ كردن مزاياي متعد پايههاي كامپوزيتي بخصوص طول عمر مفيود بواال و هزينوههواي پوايين تعميور و
نگهداري در قالب ارزيابيهاي اقتصادي ،حتي در حال حاضر نيز اين پايهها قابليت رقابت اقتصادي با ساير گزينههاي موجود را
دارند ،اما با پيشرفت فناوريهاي توليد و كاهش هزينههاي ساخت در آينده نزديك قطعا پايههاي كامپوزيتي گزينههاي بسويار
جذابتري براي استفاده در شبكههاي توزيع برق هوايي خواهند بود [.]39
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هرچند از نظر تاريخي در نخستين خط توزيع برق جهان همانگونه كه در قسمت قبل گفته شد از يك هادي مسي بوا يوك
اليه روكش استفاده شد ،اما به علت محدوديتهاي تكنولوژيكي در ساخت هاديهاي روكشدار ،در سالهواي ابتودايي توسوعه
شبكههاي توزيع برق هوايي از هادي هاي مسي لخت استفاده شد .استفاده از هادي مسي لخت در خطوط هوايي فشار ضوعيف
كه بصورت رشتههاي به هم تابيده ساخته ميشود تاكنون نيز در شبكههاي توزيع هوايي ادامه يافته است .به دليل قيمت باالي
مس ،هاديهاي اين خطوط بيشتر در خطر سرقت قرار دارند .با اينحال بدليل برخي ويژگيهاي فلز موس از قبيول وزن بواال و
نوسانات قيمت ،در شبكه هاي توزيع فشارمتوسط از هادي آلومينيوم استفاده شد .هادي آلومينيوم از نظر مكانيكي نياز به تقويت
داشت و لذا از رشته هاي فوالدي براي تقويت خواص مكانيكي هادي آلومينيومي اسوتفاده گرديود .در حوال حاضور اسوتفاده از
هاديهاي آلومينيومي تقويت شده با فوالد بطور گسترده در سطح شبكههاي هوايي فشارمتوسط مرسوم است و در شبكههواي
فشارضعيف نيز هاديهاي مسي در حال جايگزيني با هاديهاي آلومينيومي هستند .در ادامه اين روند تالشهايي براي بهبوود
ويژگيهاي الكتريكي و مكانيكي هادي آلومينيومي صورت گرفته و منجر به معرفي هاديهاي آلومينيومي تقويت شده با آلياژ و
هاديهاي تمام آلومينيومي شد كه استفاده از آنها در شبكههاي انتقال و توزيع رو به افزايش است.
استفاده از سيم هادي لخت در خطوط هوايي سبب بروز مشكالتي در شبكههاي توزيع ميشود .برخورد شاخ و برگ درختان
و يا ساير عوامل خارجي باعث وقوع حوادث گذراي زيادي در اين شبكهها شده و ايمني خط را نيز كاهش ميدهد .براي كاهش
اين مشكل از هاديهاي روكشدار ( )CCدر خطوط هوايي توزيع استفاده شد .عايق (روكش) در نوع  CCبراي تمام ردههواي
ولتاژي فشار متوسط و سايزهاي متفاوت سيم يكسان بوده و به صورت يك اليه از جنس پلي اتويلن كوراس لينوك )(XLPE

اجرا ميشود .در اين نوع از خطوط ،هاديها با ضخامت معيني از مواد عايق پوشيده ميشوند .اين هاديها نسبت بوه خطاهواي
گذرا بين فازها و فاز به زمين نقش عايقي داشته و از قطع برق خطوط (ناشي از خطاهاي گذرا) جلوگيري به عمل ميآورنود .بوا
اينحال اين نوع هادي ها قادر به استقامت در برابر خطاهاي دائمي بوين فازهوا و بوين فواز و زموين نبودنود و لوذا نسول بعودي
هاديهاي روكشدار تحت عنوان هاديهاي روكشدار ضخيم ) (CCTمعرفي شدند .عايق هاديهاي نوع  CCTمعموالً بصورت
دواليه هستند كه اليهي داخلي از جنس پلي اتيلن كراس لينك و اليهي خارجي از جنس پلي اتيلن با دانسيته بواال )(HDPE

ساخته ميشوند .اين هاديها نسبت به خطاهاي دائمي و مكرر بين فازها و فاز به زمين نقش عايقي داشته و از قطع برق (ناشي
از خطاهاي گذرا و دائمي) جلوگيري مينمايند .اليهي خارجي عايق اين نوع از هاديها به رنگ مشكي بوده و در مقابل اشعهي
ماوراي بنفش خورشيد از مقاومت بااليي برخوردار است.
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هرچند استفاده از هاديهاي روكشدار و هاديهاي روكشدار ضخيم باعث افزايش قابليت اطمينان خطووط هووايي شود (بوا
كاهش خطاهاي گذرا و ماندگار حادث شده بر روي خط) ،اما روكش مورد استفاده در اين نوع هاديها به عنووان عوايق تلقوي
نميشد و همچنان هوا به عنوان عايق اصلي بين فازها در اين نوع از خطوط هوايي محسوب ميشد .لذا فاصله عايقي مورد نياز
بين فازها همچنان نسبتاً زياد بود و استفاده از شبكه هوايي را در مناطقي كه با مشكل حريم و تأمين فضاي موورد نيواز بوراي
عبور هادي مواجه هستند دچار مشكل مينمود .براي حل اين مشكل خطوط هوايي با كابل فاصله دار ) (ACSمعرفوي شودند.
هاديهاي اين نوع از خطوط داراي يك اليهي نيمه هادي و دو اليهي عايقي است كه اليهي عايق داخلي از جنس پلي اتيلن
كراس لينك و اليهي خارجي از پلي اتيلن با دانسيتهي باال هست .در واقع اين نووع هواديهوا ،هموان هواديهواي  CCTبوا
اليههاي پلي اتيلن كراس لينك ضخيمتر هستند .اين كابلها توسط نگهدارندههاي مخصوص كه عموماً از جونس پلوي اتويلن
مي باشند ،در فاصله معيني از يكديگر نگه داشته ميشوند .با توجه به آرايش خاص اين نوع از هاديها ،شبكههايي كه بوا آنهوا
اجرا شده ،داراي مزايايي از جمله كاهش فضا و كريدور مورد نياز براي اجرا بوده و گزينهي مناسبي براي احداث شبكههاي فشار
متوسط (در مناطقي كه مشكل حريم باعث ايجاد مشكل در احداث شبكه شده) به شمار ميروند.
خطوط هوايي با كابلهاي فاصلهدار مشكل حريم و فضاي مورد نياز را تا حدي كاهش ميدهنود ،ولوي بوه علوت نيواز بوه
نگهدارندهي خاص و سيم نگهدارنده ،هزينههاي تمام شدهي اين نوع شبكهها ،تا حدودي بيشتر از خطوط هوايي با هاديهواي
 CCو  CCTهست و اجراي آنها نيز سخت تر بوده و نياز به تجهيزات خاص دارد .همچنين فاصله معيني بين هاديهاي فازها
بايد وجود داشته باشد و به قابليت ع ايقي هوا در بين فازها همچنوان نيواز اسوت .در موواردي كوه فضواي موجوود بوراي عبوور
هادي هاي خطوط هوايي بسيار محدود باشد ،اين نوع از خطوط نيز پاسخگو نيست و لذا گزينه استفاده از كابلهاي خودنگهودار
مطر شد .در اين نوع از خطوط هوايي با هادي روكشدار ،روكش هادي داراي خاصيت عايقي كافي بوده و ميتووان بوا حوذف
فاصله هوايي بين فازها ،هادي هاي سه فاز را كامالً در كنار يكديگر قرارداده و حتي به دور يكوديگر تابيود .عوالوه بور مزايواي
مطر شده در مورد هاديهاي روكشدار ،كابل هاي خود نگهدار داراي مزاياي ديگري از قبيل امكان نصب خطوط جديد كابل
خودنگهدار در كنار خطوط قبلي برروي پايه ي موجود ،امكان نصب كابل خود نگهدار فشار ضعيف ،فشار متوسط و خطوط تلفن
فيبر نوري برروي پايهي مشترك ،راحت تر بودن ترميم تيرشكستگي و رفع اتفاقوات در خطووط داراي كابول خوود نگهودار (در
مقايسه با خطوط هوايي معمولي و استمرار در ارائه خدمات به مشتركين) ،امكان زيباسازي شوهري بوا توجوه بوه امكوان عبوور
كابلهاي خود نگهدار از بين درختان واقع در مسير شبكه و عدم امكان استفادههاي غير مجاز از شبكهي برق نيز ميباشند.
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 -2-3-2-2خطوط زميني توزيع
ويژگي اصلي خطوط توزيع زميني استفاده از هادي كامالً عايق شده (كابل) به جاي هادي لخت و يا هادي روكش شوده ،و
همچنين قراردادن هادي در زير زمين به جاي عبور دادن آن از فضاي باز است .لذا در روند توسعه فناوري خطوط توزيع زميني
بايد مواردي چون روند توسعه فناوريهاي ساخت كابلهاي قدرت ،ويژگيهاي محل قراردادن كابل و ميزان استفاده از شوبكه
توزيع زميني نسبت به شبكه توزيع هوايي را مورد بررسي قرارداد.
انديشه توليد كابل در سال  1876با استفاده از روكش الستيكي به مرحله اجرا درآمد .در اين مرحله چند رشته سيم مسي را
به هم تابيده و با نوعي كائوچوي طبيعي به نام « گوتاپرچا » ( )Guttaperchaروكش ميكردند .در سوالهواي نخسوت دهوه
 1880كابلهايي ساخته شد كه با مواد نفوذناپذير در برابر آب عايق و روكش شدند .اين كابلها در خطوط فشار ضوعيف قابول
استفاده بودند .در آن زمان ،فرآيند ساخت كابل بدين شكل بود كه ابتدا يك ماده عايق با خاستگاه گياهي را به دور رسانا پيچيده
آن را در دماي  140-130درجه سانتيگراد خشك و سپس آن را با مواد روغني ،رزين يا موم اشباع ميكردند و سرانجام با سرب
روكش مينمودند .اما در سال  1887شيميدآنها از راه سنتز مواد عايقي جديد موفق به تهيه مادهاي به نوام باكليوت شودند كوه
ارزانتر از الستيك بود .بدين ترتيب شبكههاي زميني با ولتاژ باالتر نيز جاي خود را باز كردند بوه طووري كوه در سوال ،1898
نخستين كابل  10كيلوولت سه رشتهاي ،براي يك شبكه برق متناوب سه فاز ساخته شد.
همراه با روند تكميلي ساخت كابل كه پيوسته ادامه داشت ،در سال  ،1935يك كارشناس سوئيسي به نام بورل ( )Borelبوا
قراردادن دو الكترود در داخل روغن و با گذاشتن اليههاي مختلفي از كاغذهاي عايق در ميان دو الكترود ولتاژ شكست اين مواد
را اندازهگيري كرد و نشان داد كه با بهبود شرايط ساخت ،كيفيت عايقهاي كاغذي باال ميرود و ميتوان آنهوا را در ولتاژهواي
باالتر به كار گرفت .با اين پيشرفتها ساخت كابلهاي با ولتاژ باالتر روز به روز گسترش يافت و با بهرهگيري از موواد ديگوري
مانند  EPR ,PVC ,PEكابلهاي فشار ضعيف و فشار متوسط يا كيفيتهاي عايقي باال ساخته شود و زمينوه بوراي گسوترش
شبكههاي توزيع زميني فراهم گرديد.
در سال  ، 1953براي نخستين بار كابل خشك با عايق پلياتيلن كراس لينك ( )XLPEدر كارخانه « جنورال الكتريوك »
ساخته شد .عايق پلياتيلن كراس لينك (پخته يا ولكانيزه شده) مادهاي است كه در پي يك واكنش « شيميايي  -گرمايشوي »
از ماده پلي اتيلن گرما  -نرم بهوجود ميآيد .اين ماده از نظر ساختاري به مواد گرموا  -سوخت ( )Thermosetبسويار نزديوك
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است .با اين ماده جديد بود كه امكان ساخت كابلهايي با ولتاژهاي بسيار باال فراهم آمد .از همين روي امروزه ساخت كابلهاي
فراتر از  500كيلوولت نيز امكانپذير شده است.
بررسي روند استفاده از كابل نمايانگر آن است كه ساخت و بهرهبرداري از كابلهاي كاغذي روغني فشار قووي هموواره بوا
دشواريهايي چند همراه بوده است ولي امروزه با بهرهگيري از مواد پليمري (بسپاري) به ويژه  XLPEكه قابليتهاي فراوانوي
دارد ،برخي از اين دشواريها از ميان رفته است به طوري كه ادامه بهرهگيري از كابولهواي روغنوي فشوارقوي ،ديگور توجيوه
ويژهاي ندارد .از سويي كابلهاي خشك مزاياي بسياري نسبت به كابلهاي روغني(كاغذي) دارند كه مهمتورين آنهوا سوادگي
ساخت ،آساني كابلكشي و بهرهبرداري است .كابلهاي پلياتيلن كراس لينك ( )XLPEبوا پيشوينهاي نزديوك بوه نويم قورن
ساخت و كاربرد ،به استانداردهاي بااليي دست يافتهاند و با نامهاي بازرگاني گوناگوني ،در بسياري از كارخانههاي جهان ساخته
ميشوند.
به موازات پيشرفت در فناوري عايق كابلها ،در ساير بخشهاي كابل نيز تغييراتي صورت گرفت و با توسعه مواردي از قبيل
حفاظگذاري ) ،(shieldingاستفاده از زرههاي آلومينيومي و سازگارسوازي تودريجي رسواناهاي آلومينيوومي بوراي كابولهواي
فشارضعيف و فشارقوي ،زمينه براي استفاده هرچه بيشتر از كابلها در شبكههاي توزيع فراهم گرديود بوه طووري كوه اموروزه
كاربران مختلف كابلهاي فشارضعيف و فشارمتوسط را با اطمينان خاطر در شبكههاي زميني به كار ميبرند .براي ارائه تصووير
روشني از روند پيموده شده و به منظور آشنايي با رويدادهايي كه در تكامل صنعت كابلسازي از اهميوت برخووردار بوودهانود در
جدول ( )5-2به كوتاهي به برخي از مهمترين رخدادها و تاريخ اين تحوالت اشاره ميشود.
در طراحي كابلها و شبكههاي كابلي و انتخاب نوع كابل در نقاط مختلف جهان تفاوتهايي ديده ميشود .ايون تفواوتهوا
درزمينه ساخت كابلهاي توزيع خيلي اساسي نيستند .استانداردهايي نيز كه براي كابلهاي توزيع مورد استفاده قرار مويگيرنود
ٔ
همواره يكسانند و تفاوتهاي اساسي آنها به سبب اختالف در دستگاه يكاهاي آنهاست.
اما در روند تاريخي استفاده از كابلها و شبكههاي توزيع زميني ،كشورهاي جهوان را مويتووان بوه دودسوته تقسويم كورد:
كشورهايي كه از روش طراحي بريتانيا و اروپا پيروي ميكنند و آنهايي كه با روش طراحي در اياالت متحده آمريكوا سوازگارند.
كشورهايي چون فيليپين يا كشورهاي آمريكاي جنوبي كه از نظر اقتصادي وابسوته بوه آمريكوا هسوتند ،از روشهواي طراحوي
متداول در اياالت متحده آمريكا سود ميبرند .وجه مشخصه شبكههاي توزيع ايون كشوورها آن اسوت كوه در نوواحي شوهري،
صرفنظر از مفهوم نسبتاً « شبكه توزيع زيرزميني» ( )U.D.Nقسمت عمده شبكههاي توزيع بصورت هووايي اسوت و زمينوي
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كردن شبكه ها ،تنها در نواحي پربار كه مساحت كمي دارند و يا بيشتر در قسمتهاي مركزي شهرها و كالنشهرها انجام گرفته
است .حتي در چنين شهرهايي نيز مفهوم شبكه زميني ،با مفهوم رايج آن در كشورهاي اروپايي بسيار متفاوت است ،براي نمونه
بيشتر از كابلهاي تك رشتهاي سود ميبرند و آنها را از درون يك كانال عبور ميدهند .همچنين از هموان گوامهواي نخسوت
سازندگان آمريكايي همواره عايقهاي الستيكي را بر عايقهاي كاغذي تورجيح مويدادنود و هيچگواه بوه گسوتردگي اروپوا از
عايقهاي كاغذي استفاده نكردند .ورود عايقهاي گرما  -نرم ( )Thermoplastو گرما  -سوخت ( )Thermosetبوه صوورت
توليدات عظيم صنايع شيميايي آمريكا موجب گسترش كابلهاي تك رشتهاي با عايق پليموري گشوت و ايون خوود منجور بوه
تغييراتي شد كه به گونهاي روزافزون در سراسر جهان رواج يافت.
اما در روش بريتانيايي  -اروپايي ،از ديرباز در نواحي مسكوني بيشتر از كابلهاي توزيع زميني سه فاز استفاده شده اسوت و
همواره از به كارگيري دكلها ،سيم ها و ترانسفورماتورهاي هوايي كه در معرض ديد باشوند پرهيوز شوده اسوت .بوا اينحوال در
سالهاي اخير استفاده از شبكه هاي انتقال هوايي در اياالت متحده آمريكا نيز به سرعت در حال منسوخ شدن است و به دليول
مشكل زيست محيطي و مسائل زيبايي شناختي شهري ،شبكههاي هوايي در مناطق مسكوني به سرعت با شبكههاي زيرزميني
جايگزين گرديدهاند [.]40
جدول (  :) 5-2تاريخچه پيشرفت در صنعت كابلسازي
سال 1949

دهه 1950

دهه 1960

دهه 1970
دهه 1990

آغاز به كارگيري كابلهاي بدون نشت و اشباع شده با روغن براي غلبه بر مشكل نشت روغن  -رزين در كابلهايي كه در شيب
نصب ميشدند.
(آ) :استفاده بازرگامي از  P.V.Cو ديگر عايقهاي گرما  -سخت ( )Thermosetبه عنوان عايق در كابلهاي توزيع و همچنين
استفاده از  P.V.Cبراي كابلهاي فشار ضعيف كه در انتهاي اين دهه آغاز شد.
(ب) :توسعه موفقيت آميز زرههاي آلومينيومي ،نخست براي كابلهاي زير فشار و سازگارسازي تدريجي رساناهاي آلومينيومي
براي كابلهاي فشارضعيف و فشارقوي
(پ) :ساخت كابل  275كيلوولتي ( )1954و استفاده عملي از آن در سال 1959
(آ) :به دنبال استفاده مشترك از كابلهاي نول و زمين تغيير صرفه جويانه چشمگيري در شبكه توزيع پديد آمد.
(ب) :كابل ارتباطي جريان مستقيم  100كيلوولتي ميان انگليس و فرانسه در  1961گشايش يافت.
(پ) :ساخت نخستين كابل  400كيلوولتي و بهرهبرداري از آن در سال 1969
(آ) :گسترش سريع استفاده از عايقهاي گرما  -سخت ( )Thermosetكه به سرعت جايگزين كاغذ شدند :براي ولتاژهاي باالتر.
(ب) :آغاز بهرهبرداري آزمايشي از پلياتيلن ( )Polyethyleneو  XLPEبه عنوان جايگزين احتمالي كاغذ و كابلهاي فشار قوي
و موفقيت در اين زمينه
طراحي كابل با توجه به شرايط محيطي (رطوبت ،دما ،مواد شيميايي ،جنس خاك و )...
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ساخت كابل هاي ابررسانا دما باال ) 1(HTCتا طول  500متر
بهينه سازي كابل هاي  HTCاز بعد فيزيكي و الكتريكي

 -3-3-2-2جمع بندي
روند تاريخي تحوالت خطوط توزيع حاكي از كاهش تدريجي نسبت احداث شبكه هوايي بوه شوبكه زمينوي در كالنشوهرها
است .با توجه به معضل تأمين حريم و زيبايي شهري اين روند در آينده نيز ادامه خواهد داشت .عوالوه بور آن توجوه ويوژه بوه
كابلهاي خودنگهدار و توسعه فناوري خط گرم در شبكههاي توزيع شهري آينده اجتنابناپوذير خواهود بوود .ايون موضووع در
بررسي برنامههاي كالنشهرهاي بزرگ جهان نيز ديده ميشود .با توجه به اين موارد ،كاهش وزن و ابعاد كابولهواي زمينوي و
خودنگهدار با پيشرفت در زمينههاي طراحي كابل ،نوع هادي و معرفوي عوايقهواي جديود و همچنوين توسوعه ماشوينآالت و
فناوري هايي كه عمليات احداث ،نصب و تعمير و نگهداري اين نوع خطوط را تسهيل و تسريع نمايند در اولويت آينوده فنواوري
خطوط توزيع در كالنشهرها قرار دارد.
همچنين با توجه به توضيحات ارائه شده در قسمت هاي قبل ،ميتوان گفت در آينده عمده كارهايي كه در فناوري خطووط
توزيع صورت ميگيرد  ،در راستاي بهبود هزينه ،كارايي و عملكرد تجهيزات كنوني است .براي نمونه در ارتباط با پايههاي بورق
همانطور كه اشاره شد ،آخرين تجهيز معرفي شده ،پايههاي كامپوزيتي است كه با وجود مزيتهاي فراوان داراي هزينهي بااليي
هستند ،ازاينرو كاهش هزينه پايههاي فوق از جمله اقداماتي است كه در آينده بايستي مورد توجه قرار گيرد.
همچنين ،از كابلهاي خودنگهدار بعنوان آخرين تحول صورت گرفته در خطوط هوايي ياد شود .كابولهواي خودنگهودار از
جنبه هاي مختلفي براي شبكه مفيد هستند ،اما همچنان داراي معايبي چون عيب يابي مشكل و زمانبر در آنها ،و انشعابگيري

سخت از اين شبكهها ميباشند .از اينرو در آينده بايستي فناوري جديدي ارائه گردد كه عالوه بر دارا بودن مزاياي كابولهواي
خودنگهدار ،معايب آنها را هم برطرف سازد.
در ارتباط با خطوط زميني ،افزايش طول و ظرفيت كابلهاي  HTCاز جمله اقداماتي است كه در آينوده موورد توجوه قورار
خواهد گرفت [.]41

). -high temperature superconducting cable (HTC cable

1
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 -4-2-2روند تحوالت فناوريهاي توليد
در ميان فناوريهاي معرفي شده در سطح توليد ،روند تحوالت صورت گرفته در راستاي توسعه فناوريهايي بوده است كوه
به افزايش راندمان كاري ،كاهش تاثيرات منفي برروي شبكه ،بهبود طراحي تكنولوژي و استفاده گستردهتر از گزينههاي توليود
در شبكه منجر گردند .در اين بخش از گزارش ،روند تحوالت فناوريهاي مرتبط با توليد در دو زيرگروه انرژيهاي تجديد پذير
و توليد پراكنده متداول مورد بررسي قرار ميگيرد.

 -1-4-2-2انرژيهاي تجديد پذير
پس از وقوع بحران جهاني نفت در دهه  70ميالدي ،كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان به اين نتيجه رسيدند كه نبايد تنها
بر يك منبع تأمين انرژي ،يعني سوخت فسيلي اعتماد و تكيه نمايند .درنتيجه تنوع بخشيدن به منابع تأمين انرژي بهعنوان يكي
از اصول راهبردي كشورهاي مذكور در آمد .انرژيهاي نو (باد ،خورشيد ،زمينگرمايي ،زيستتوده ،هيدروژن) به دليول رايگوان
بودن منبع انرژي و نيز جنبههاي مثبت زيستمحيطي آن بهعنوان يكي از منابع اصلي تأمين انرژي كشورهاي پيشرفته انتخاب
گرديد .اقتصادي و پيشرفته نبودن تكنولوژي انرژيهاي نو يكي از مشكالت و موانع اوليه اين انتخاب بود .كشوورهاي صونعتي
ٔ
درزمينوه
پيشرفته جهان ،براي رفع مشوكالت موذكور ،پشوتيباني و حمايوت گسوتردهاي از انجوام تحقيوق و توسوعه )(R&D
انرژيهاي نو به عمل آوردند [.]42
الف) سلول خورشيدي
كشف پديده فتوولتاييك به فيزيكدان فرانسوي  AlexandreEdmond Becquerelنسوبت داده مويشوود كوه در سوال
 1839مشاهده نمود كه ولتاژ باتري وقتيكه صفحات نقرهاي آن تحت تابش نور خورشيد قرار ميگيرند ،افزايش مييابد اما
اولين گزارش از پديده  PVدر يك ماده جامد در سال  1877بود كه دو دانشومند كمبوريج  R.E. Dayو W.G. Adams

در مقالهاي تغييراتي كه در خواص الكتريكي سلنيوم وقتيكه تحت تابش نور قرار ميگيرد را توضيح دادند .در سوال 1883
 Charles Edgar Frittsكه يك مهندس برق اهل نيويورك بود ،يك سلول خوورشويدي سلنيومي ساخت كه از برخووي
جهات شوبويه به سولوول هاي خورشويودي سيليكوني امروزي بود .اما سولول سواخت او خويلي كم بازده بود .كمتر از %1
انرژي خورشيدي تابيده شده به سطح اين سلول ابتدايي به الكتريسيته تبديل ميشد .در سال  Einstein 1904مقالهاش را
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درزمينه اثر فتوالكتريك منتشر كرد .فهم كامل و مفصلتر از قوانين اساسي سلولهاي خورشيدي در سوال  1905توسوط
ٔ
Einsteinو در سال  1930توسط  Schottkyبه وجود آمد .سلولهاي خورشيدي كاربردي از اواسط دهوه  1950موجوود
بودند .اولين سلول خورشيدي سيليكوني با بازده حدود  %6با نوور مسوتقيم توسوط  GeraldPearson،DarylChapinو
CalvinFullerدر سال  1954به وجود آمد كه ابتدا براي كاربردهاي ماهوارههاي فضايي مورداستفاده قرار گرفوت .علوت
استفاده از اين وسايل در اين ادوات ،عدم نياز به نگهداري در دورهي زماني طوالني( 5تا  10سال) ،قابليت اطمينان بواال و
عدم به خطر افتادن بازده تبديل در گذر زمان است .سلول هواي خورشويدي سيليسويمي بوراي توليود بورق در مواهوارهي
وانگورد )(Vanguard satelliteمورداستفاده قرار گرفت (اين ماهواره در سال  1958در مدار قرار گرفت) .بعد از آن يوك
چنين سلولهايي بهطور مكرر در ماهوارههاي زميني مورداستفاده قرار گرفت .كاربردهاي فضايي عمدهترين بازار اين نوع از
سلولها در بيش از دو دهه بود .در سال  1973پيشگامان در زمينهي مهندسي انرژي ،تشخيك دادند كه اثور فوتوولتوايي
قابل لمسترين كانديدا براي سوختهاي غير فسويلي آينوده اسوت .در اواسوط دهوهي  ،1990ژاپون و آلموان شوروع بوه
سرمايهگذاري در زمينهي توليد انرژي از منابع قابلتجديد ،كردند .شكل ( )11-2روند پيشرفت در ساخت و باال رفتن بازده
سلولهاي خورشيدي از سال  1975تا  2010نمايش داده شده است.
فعاليت هاي تحقيقاتي بر روي سلولهاي فوتوولتايي نشان داد كه اگر تكنولوژي سلول سوختي براي كاربردهاي تجاري و
خانگي مورداستفاده قرار گيرد ،هزينههاي توسعه و قيمت اجزاي اين سيستمها با يك فاكتور  1000كاهش مييابد .در حال
حاضر قيمت سيستمهاي توان متصل شده به شبكه با يك فاكتور تقريبي  100كاهش مييابد.
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شكل ( :)11 -2روند پيشرفت در ساختمان سلولهاي خورشيدي []43

در سال  1368بعد از به ثبت رسيدن شركت توليد فيبر نوري ،شركت مخابرات ايران بوراي اسوتفاده از سوامانههواي بورق
خورشيدي امكان ساخت و مدول سلول خورشيدي را در كشور مورد مطالعه قرارداد و طر توجيهي ،فني و اقتصادي آن را
در سال  1369به تأييد مسئوالن وقت وزارت پست ،تلگراف و تلفن رساند .مسئوليت اجراي طر به عهده شوركت توليود
فيبر نوري گذاشته شد كه به شركت فيبر نوري و برق خورشيدي تغيير نام يافت .تاكنون در استانهاي تهران و فارس يك
نيروگاه فوتوولتايي به ظرفيت  2مگاوات ساخته شده است و  2نيروگاه فوتوولتايي در حال ساخت نيز در طالقوان و شويراز
وجود دارد.
تحوالت بازار سلول خورشيدي
يك منبع انرژي خورشيدي منبعي بدون آلودگي محيطزيستي ،خودكفا ،قابل اطمينان ،كامول ،فناناپوذير و بوا هزينوهي
نگهداري كم هست كه سالها ميتوان از آن استفاده نمود .با وجود همهي اين مزيتهاي بيان شده براي سولولهواي
خورشيدي و گذشت بيش از  60سال از اختراع آن ،سلولهاي خورشيدي ولتايي تنها  0/04درصود از انورژي الكتريكوي
توليد شده در شبكههاي توزيع برق دنيا را به خود اختصاص مويدهنود .علوت ايون مسوئله قيموت بواالي سولولهواي
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خورشيدي است كه استفاده از آنها بهوسيلهي استفاده كنندگان عادي را محدود كرده اسوت .بور اسواس بررسويهواي
آماري كه در سال  2007بر روي مصرف انرژي ،انجام شد تنها  1درصد اين مصارف از سلولهواي خورشويدي ،توأمين
ميشود.
از آنجايي كه سيستمهاي انرژي فوتوولتايي يك منبع بدون نياز به سوخت ،بدون آلودگي و بدون قطعي ،فراهم ميكند،
سيستم هاي انرژي خورشيدي براي بسياري از كاربردها مانند المپ هاي جلوگيري كننوده از برخوورد هواپيماهوا ،پمپواژ
خورشيدي آبنماها ،پمپهاي آب مورداستفاده در آبياري ،منبع الكتريسيتهي مورداستفاده در خانههوا و سواختمانهواي
تجاري ،فرستندههاي هشدار دهندهي محيطي ،هشدار دهنده هاي ورود افراد بيگانه به محيطهاي تحت كنترل ،پخوش
برنامههاي آموزشي تلويزيوني ،راهآهن ،ايستگاههاي رلهي راديويي ،هشدار دهندههاي مواقع اورژانسي ،مورداستفاده قرار
ميگيرند.
هماكنون ،سيستمهاي توليد الكتريسيتهي خورشيدي براي خانهها و ساختمانهاي صنعتي بيشوترين توجوه را بوه خوود
اختصاص داده است .استفاده از پشتبام در تكنولوژي توليد انرژي خورشيدي بيشترين توجه را بهوسيلهي شوركتهواي
بزرگووي همچووون گوگوولTesco Supermarket ،Wal-Marts ،Kohl's ،Target ،Applied Materials ،در
انگلستان به خود اختصاص داده است .همچنين شركتهاي بزرگي در آلمان ،اسپانيا ،استراليا ،ژاپن ،برزيول نيوز در ايون
زمينه در حال كار هستند .تنها در انگلستان ،ظرفيت توليد برق خورشويدي از MW 3در سوال  2003توا  MW 185در
سال  2007افزايشيافته است .كارخانه هايي در آلمان ،اسپانيا ،ژاپن و هلند وجود دارند كه در حال توسعهي منابع انرژي
خورشيدي هستند كه بر روي پشتبامها نصب ميشووند .در منطقوهاي از شوهر فرايبوورگ آلموان اموروزه ٔ 2000
خانوه
“مهربان با محيطزيست” وجود دارد .بخشي از اين خانهها ( 50خانه) زير مجموعه پروژهاي هسوتند بوا عنووان دهكوده
خورشيدي .تمامي خانههاي اين دهكده مجهز به سلول هاي خورشيدي بر روي سقف خود هستند و اين جامعه كوچوك
تمامي انرژي الكتريكي خود را از طريق همين سلولهايي كه بر روي سقف خانهها نصبشدهاند تهيه ميكند .اهالي اين
دهكده خورشيدي نه تنها انرژي مورداستفاده خود را از طريق همين سلولهاي خورشيدي تامين ميكنند بلكه  4-3برابر
مصرف خود الكتريسيته توليد مي كنند و در نتيجه با فروش اين الكتريسيته مازاد درآمدي نيز براي خود ايجاد كوردهانود.

شكل ( )12-2نمايي از سلولهاي خورشيدي بر بام خانههاي مهربان با محيطزيست فرايبوورگ را نشوان مويدهود .در
اياالت متحده ي آمريكا ،بازار تأسيسات فوتوولتايي توليد انرژي خورشيدي كه بر روي پشتبامها نصب ميشوند ،ساالنه
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 %40افزايش مي يابد .اين رشد در اسپانيا در سال  % 100 ،2006بوده است .كاليفرنيا دومين بازار رو بوه گسوترش ايون
محصوالت است كه اين گسترش بيشتر در زمينهي نصب تأسيسات خورشيدي بر روي پشتبامهاست .در سوال ،2006
بخش تجاري  66درصد ظرفيت جديد در اياالت متحدهي آمريكا نصب كرده است( اين مقدار در سال  14 ،2001درصد
بوده است).

شكل ( :)12 -2خانههاي مهربان با محي زيست-فرايبورگ-آلمان []44

در سيستمهاي متصل به شبكه توزيع ،انرژي الكتريكي حاصل از سيستم فتوولتائيك (با استفاده از تجهيزات الكتريكوي
مبدل جريان مستقيم به جريان متناوب ،همچون اينورترهاي متصل به شبكه و  )...ضمن تغيير شوكل و تطبيوق سوطح
ولتاژ و فركانس انرژي الكتريكي حاصل از سيستم فتوولتائيك ،با مشخصات سطح ولتاژ ،اختالف فاز ،فركانس و ...شبكه
سراسري به شبكه سراسري برق تزريق ميگردد .با استفاده از نيروگواههواي فتوولتائيوك متصول بوه شوبكه سراسوري
بهصورت متمركز و يا غيرمتمركز (ضمن تقويت انرژي جاري در شبكه توزيع) ،به دليل تزريق ولتاژ و جريان موانع افوت
ولتاژ شبكه توزيع گرديده و درنتيجه از فشار بر روي نيروگاه ها در طي روز جلوگيري نمود .اين امر به مثابه اين است كه
هر مشترك شبكه سراسري برق ،با نصب سيستم متصل به شبكه ،خود بهعنووان يوك توليود كننوده پراكنوده كوچوك
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) ،(DGبهصورت نيروگاهي كوچك عمل نمايد .در اين روش عالوه بر تامين بخشي از انرژي الكتريكي موردنياز مصرف
كننده ،انرژي الكتريكي (مازاد بر مصرف) به شبكه سراسري برق تزريق ميشود.

ميزان روشنايي در شب يك امتياز براي شهرهاي بزرگ و صنعتي هست .يكي از راهحلهاي مناسب جهت توامين ايون
روشنايي ،استفاده از چراغهاي خورشيدي هست كه ساالنه دهها هزار نمونه از اين سيسوتم در سراسور جهوان نصوب و
راهاندازي ميگردد .اين سيستم در تامين روشنايي منازل مسكوني و مدارس ،ايستگاههاي بين راهي ،چراغهاي راهنمايي
و رانندگي ،فانوسهاي دريايي و  ...موثر واقع شده است .بهگونهاي كه تعداد بسيار زيادي از آنها در كشوور موا نيوز در
شهرها (بهويژه كالنشهر تهران) و جادههاي كشور نصب گرديده است .شكل ( )13-2نمايانگر نمونوهاي از ايون چوراغ
است.

شكل ( :)13 -2چراغ خورشيدي []45

ب) توربين بادي
نخستين توربين بادي با كاربرد توليد برق ،يك ماشين شارژ باتري بود كه در ژوئيه  1887توسط يك مهندس اسوكاتلندي
به نام جيمز باليث ساخته شد .چند ماه بعد ،مخترع آمريكايي چارلز فرانسيس براش نخستين توربين بواد خودكوار را بوراي
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توليد برق در كليولند در اوهايو ساخت .در سال  1891ميالدي فردي دانماركي اولين سيستم بادي با پرههاي آيروديناميكي
را طراحي نمود و در بهترين برج آسياب بادي به كار گرفت .خوبي اين طر باال بودن سرعت پرهها نسبت به نمونوههواي
پيشين بود .تا سال  1908فقط  72توربين بادي با كاربرد توليد برق با قدرتهاي بين  5تا  25كيلووات در آمريكا فعال بود،
در اين دو دهه به علت عدم توجه به اين مهم تغييرات چنداني بر روي آن صورت نگرفت .در سال  1922توربينهاي محور
عمودي  Savoniusتوسط مهندس فنالندي اختراع گرديد .اين مدل تووربين بوا نيوروي درگ كوار مويكورده و رانودمان
پايينتري نسبت به باقي توربينها داشته و دارد .در سال  1927ميالدي توربينهواي محوور عموودي  Darrieusطراحوي
گرديد .در اين توربينها از نيروي ليفت بهجاي درگ استفاده ميگرديد و دو يا سه پوره آيرودينواميكي بوه محوور مركوزي
متصل ميشده است .راندمان اين توربينها نيز پايين است چرا كه نياز بهسرعت باالي باد براي شروع به چورخش دارد .در
دهه  ،1930توربينهاي بادي كوچك براي توليد برق موردنياز مزارع در آمريكا ،كوه هنووز سوامانه سراسوري توزيوع بورق
راهاندازي نشده بود ،بسيار متداول بودند .توربينهاي بادي با ظرفيت بيشتر براي اولين بار در سال  1931در روسيه توسوعه
يافتند .در پاييز سال  ،1941نخستين توربين بادي در كالس مگاوات در ورمونت راهاندازي شد [.]46
با پايان جنگ جهاني دوم استفاده از سيستمهاي بادي  25كيلوواتي در سرتاسر دانمارك رواج پيدا كرد ولي قيمت ارزانتور
سوختهاي فسيلي در نيروگاههاي بخاري باعث شد تا استفاده از اين آسيابهاي بادي از رونق بيفتد .اولوين تووربينهواي
بادي كوچك براي توليد برق جريان مستقيم مورداستفاده قرار ميگرفتند .اين توربينها توسط دو شركت  Parris-Dunnو
Jacobs Wind-electricبراي استفاده در مناطق روستايي ساخته ميشدند .كاربرد اوليه اين سيسوتمهوا بوراي روشونايي
مزارع و شارژ باتريها براي استفاده در راديو به كار ميرفته است .نخستين توربين بادي متصل به شبكه برق در بريتانيا در
سال  1951در جزاير اوركني ساخته شد.
در سال  1980سايز توربين هاي بادي موجود بين  50تا  200كيلووات بود .هرچند تقاضا و بازار خوبي بوراي تووربينهواي
بادي وجود داشت ،ولي اكثر سازندگان به خواطر مشوكالت تكنيكوي سواخت و طراحوي دچوار ورشكسوتگي شوده بودنود.
برنامههاي ملي توليد توربين هاي نمونه ) (Prototypeبا سايز مگاوات نيز به خاطر مشكالت فني و خسوتگي )(Fatigue

اين توربين ها در برابر تالطمات جريان باد به موانع اساسي برخورده بود .اما بوه مورور زموان ،مراكوز  R&Dبوا اطالعوات
بهدستآمده از عملكرد اين توربينهاي نمونه و افزايش دانش خود و بررسي آن بهتدريج مشكالت مذكور را رفع نموده و يا
كاهش دادند .در سالهاي بعد از  1980سايز توربينها به  250تا  300كيلووات افزايش يافت .تقاضاي بازار نيز بوه خواطر
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حمايتهاي دولتها و معافيتهاي مالياتي وضع شده براي انرژي برق بادي ،رشد بسياري يافت .از آغاز سال  1990سوايز
توربينها مجدداً افزايش يافته و با نصب توربينهاي بادي در كنار هم ،نيروگاههاي بادي براي اولين بوار احوداث و مطور
گرديد .تحوالت به وجود آمده در بازار جهاني توليد توربين باعث ادغام شركتهاي كوچك سازنده توربينهاي بواد ،توسوط
درزمينه انرژي برق بادي باعث گرديد تا در سالهاي بعودي هزينوه
ٔ
شركتهاي بزرگ گرديد .نتايج حاصل از ادامه R&D
توليد برق بادي كاهش يابد و استانداردها و كدهاي طراحي مناسبي توسط مراكز مذكور تودوين و بوه صونعت بورق بوادي
جهان عرضه گردد [.]47
در سال  1995ميالدي ،كنفرانس مهمي توسط كشورهاي عضو اتحاديه بوينالمللوي انورژي  IEAدر خصووص تحقيوق و
درزمينه انرژي بادي در دانمارك تشكيل و تصميمات مهمي اتخاذ گرديد .كشورهاي شركت كننده به اين
ٔ
توسعه ))R&D
توافق رسيدند كه هر چند شركتهاي سازنده توربينهاي بادي با توسعه قابل توجه ،توانايي رقابت در بازار انرژي را يافتهاند
و نيز تحقيق و توسعه بسياري در مراكز  R&Dاين شركتها انجام ميشود ،اما هنوز هم دولتهاي جهان ميبايد از بودجه
عمومي براي حمايت و انجام  R&Dتا زماني كه صنعت برق بادي در حال توسعه است سوهمي را تخصويك دهنود .ايون
تصميم كماكان معتبر است [.]48
در سال  2006براي اولين بار در اتحاديه اروپا رشد توليد برق از انرژيهاي تجديد پذير بيش از رشود توليود بورق از منوابع
فسيلي بود .از سال  1379تا  1386شمسي ،ظرفيت توليد برق بادي جهان از  18000مگاوات به  92000مگاوات افوزايش
يافته است .توليد برق بادي در ميان ديگر روشهاي توليد انرژي الكتريكي داراي بيشترين شتاب رشد در قرن  21بودهاست
بهطوريكه توليد توان بادي جهان در بين سالهاي  2000تا  2006چهار برابر شده است .از سال  2000تاكنون اين صنعت
ساالنه  ٪25رشد كرده و هر سه سال دو برابر شده است و اين در شرايطي است كه رشد اقتصاد جهاني از يك تا دو درصد
در سال بيشتر نيست [.]49

توربينهاي مدرن امروزي بيشتر از نوع محور افقي و با سه پره ميباشند .پرههاي اين توربينها بسيار شبيه به بال هواپيموا
طراحي گرديده و از نيروي ليفت استفاده ميكنند .ميزان برق توليدي آنها به ظرفيت توربين و محل قرارگيري آن مربوط
هست .اكثر توربينهاي تجاري بين  1تا  2.5مگاوات ميباشند .همچنين با توجه به آمار مدلهاي توربين بادي به كار رفته
در نيروگاههاي بادي احداث شده مشخك ميشود كه امروزه توربينهاي با ظرفيوت بويش از  1MWدر جهوان معموول و
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مورداستفاده است .با توجه به شرايط وزش باد و ميزان برق مصرفي خانوارها توربينهاي  1مگاواتي بورق موردنيواز تقريبوا
 500خانه را تامين ميكنند.

مطالعات حاكي از آن است كه ظرفيت نصبشده برق بادي طي چند سال آتي رشد دو رقمي را از خود نشان خواهد داد .اگر
مطالعات كنوني را بسط دهيم درمييابيم كه  10درصد از انرژي موردنياز جهان را در سال  2020نيروي باد فراهم مويآورد
كه رقمي جالب توجه است .انتظار ميرود ،با توجه به تعداد محدود توليدكنندگان توربين در جهان ،فزوني تقاضا نسبت بوه
عرضه دربازارتوربين بادي وجود داشته باشد ،كه اين مساله طي چند سال آتي باعث افزايش تعداد توليدكنندگان توربين و به
بلوغ رسيدن بازار اين تكنولوژي در جهان خواهد شد.
جمهوري اسالمي ايران نيز از سال  1373با نصب دو واحد توربين بادي وارداتي از دانمارك به ظرفيت  500kWدر منطقه
منجيل و رودبار شروع به توليد برق از انرژي تجديدپذير باد نمود .در ادامه در اين منطقه توربينهايي با تووان توليود ،300
 600 ،500و  660كيلووات نصبشدهاند .بررسي ظرفيت توربينهاي نصبشده نشانگر رويكرد مثبت در حركت بوه سومت
درزمينه انرژي بادي در ايران از سال  1381آغاز به كار كرده است ،پروژه
ٔ
نصب واحدهاي بزرگتر هست .پروژه ديگري كه
نيروگاه بادي بينالود با انرژي  28/3مگاوات در استان خراسان رضوي هست .شكل ( )14-2نمايي از نيروگاه بادي بينالود را
نشان ميدهد.

شكل ( :)14 -2نيروگاه بادي بينالود-خراسان رضوي []50
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تحوالت بازار توربين بادي
گفته ميشود كه يكي از بزرگترين موانع بهرهبرداري از نيروي باد در بريتانيا ،مسوأله توأثير زيسوتمحيطوي آن اسوت.
بسياري از مردم ميگويند مولدهاي بادي ازنظر ظاهري ناخوشايند بوده و پر سر و صدا ميباشند .اما بايد گفوت مولودي
كه سوخت آن زغالسنگ است ،مسلماً پر سر و صداتر و زشتتر از دكلهاي آسياب بادي خواهد بوود .صوداي متووالي
توربينهاي دكلهاي آسياب بادي براي كساني كه در نزديكي آنها ميباشند ،يك موضوع مهم به شمار ميرود .اكنون
صداي اين مولدها به كمك فناوري چرخدندهها و توربينهاي سه تيغهاي قابل كنترل هست.
بازار ساخت توربينهاىمقياس كوچك نيز در حال رشد هست .در پايان سال  2010در حدود  106شركت در  29كشوور
سازنده توربينهاى بادى با ظرفيت  50كيلووات و كوچكتر شناسايى شدهاند .در اين توربينها ،معموالً ژنراتور بهصورت
مستقيم (بدون جعبهدنده) به روتور متصل شده و خروجي جريان مستقيم ايجاد ميكند [ .]51تجهيزات توليد برق بوادي
در مقياس كوچك ( 100كيلووات يا كمتر) معموالً براي تغذيه منازل ،زمينهاي كشواورزي يوا مراكوز تجواري كوچوك
مورداستفاده قرار ميگيرد .در برخي از مكانهاي دور افتاده كه مجبور به استفاده از ژنراتورهاي ديزلوي هسوتند مالكوان
محل ترجيح ميدهند كه از توربينهاي بادي استفاده كنند تا از ضرورت سوزاندن سوختها جلووگيري شوود .در برخوي
موارد نيز براي كاهش هزينههاي خريد برق يا براي استفاده برق پاك از اين توربينها استفاده ميشود.

از توربينهاي بادي براي تغذيه منازل دورافتاده بااتصوال بوه بواتري اسوتفاده مويشوود .در ايواالت متحوده اسوتفاده از
توربينهاي بادي متصل به شبكه در رنجهاي  1تا  10كيلووات براي تغذيه منازل بهطور فزاينودهاي در حوال گسوترش
است .توربين هاي متصل به شبكه در هنگام كار نياز به استفاده از برق شبكه را از بين ميبرند .در سيسوتمهواي جودا از
شبكه يا بايد از برق بهصورت دورهاي استفاده كرد و يا از باتري براي ذخيرهسازي انرژي استفاده كرد .در مناطق شهري
كه امكان استفاده از باد در مقياس هاي زياد وجود ندارد نيز ممكن است از انورژي بوادي در كاربردهواي خاصوي ماننود
پاركمترها يا درگاههاي بيسيم اينترنت با استفاده از يك باتري يا يك باتري خورشيدي استفاده شود تا ضرورت اتصال
به شبكه از بين برود .شكل ( )15-2چند نمونه توربين بادي مقياس كوچك با توانهاي بين  600وات تا  5كيلوووات را
نشان ميدهد.
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شكل ( :)15 -2چند نمونه توربين بادي مقياس كوچك []52

اصليترين كاربرد غيرنيروگاهي توربينهاي بادي جزيره مصرف است .امروزه توربينهاي بادي در مقياس پايين تا قدرت
 10كيلووات براي تامين برق مورد نياز مناطق جزيره مصرف به حالت تركيبي با منابع فتولتاييك و ژنراتورهواي ديزلوي
مورداستفاده قرار ميگيرند .كاربرد ديگر غير نيروگاهي توربينهاي بادي شارژ باتري هست .جهت شارژ باتري استفاده از
توربينهاي باقيمت ارزان و توربينهاي با روتور قطر  3متر كاربرد دارد؛ كه استفاده از آن در مصرف خانگي و كاربردهاي
تجاري هست و در مصارف مشابه تامين برق دستگاههاي كمك ناوبري و مخابرات نيز كاربرد فراوان دارد.

در راستاي بهكارگيري توربينهاي بادي مقياس كوچك در كالنشهرها ميتوان بوه فنواوري نووين تووربينهواي بوادي
اينولكس ) (Inveloxاشاره كرد .ساختار اين توربينها بهگونهاي طراحي شده است كه هواي آلوده بدون صرف انرژي از
باالي توربين وارد و پس از عبور از فيلترهاي ويژه ،بهصورت هواي پاك به محيط بازگردانده ميشود .اسوتفاده از نسول
جديد توربينهاي بادي در كالنشهرها و مناطق شهري ،نه تنها سهم قابل توجهي از نيواز انورژي را بوا هزينوهاي ارزان
تامين ميكند ،بلكه بهطور دايمي همزمان با توليد برق ،هواي آلوده را نيز تصفيه ميكند .اين تووربين بوه يوك چهوارم
سرعت باد نسبت به توربين هاي بادي سنتي براي توليد برق نياز دارد و با توجه به نقشه بادهاي ايران ،از اين توربينهوا
ميتوان در بيش از  80درصد نقاط ايران استفاده كرد .كاركرد در سرعت پايين باد (سه كيلومتر در سواعت) ،احوداث در
مساحتي كمتر از  10درصد و ارتفاعات پايينتر و همچنين پايينتر بودن هزينههاي تعمير ،نگهوداري و سورمايهگوذاري
اوليه اين توربينها را قابل رقابت با مولدهاي سوخت فسيلي در چرخه توليد برق ميكند .شكل ( )16-2نمونهاي از ايون
توربين را نشان ميدهد.
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شكل ( :)16 -2نمايي از توربين اينولكس []53

هزينه تمام شده براي احداث يك نيروگاه  100مگاواتي در كشور امريكا به شكل كليد دردسوت بوا اسوتفاده از فنواوري
اينوالكس  750دالر در هر كيلووات است؛ با توجه به ظرفيت توليد بيش از  50درصدي اينووالكس هزينوه تموام شوده
توليد انرژي برق با اين روش كمتر از  2سنت خواهد شد.
از فناوريهاي جديد ديگر ميتوان به طر درخت بادخور اشاره كرد .اين دستگاه  36فوت ارتفاع دارد و بدون سروصودا
كار ميكند .هر درخت شامل يك تنه درخت استيلي و  72توربين برگ شكل پالستيكي است .اين برگهاي سبك وزن
با مادهاي كه در برابر هوا مقاوم است محافظت ميشود تا آنها را در مقابل عناصر مخورب حفوظ نمايود .ايوده سواخت
توربينهاي بادي درخت شكل از ارتعاش و حركت برگها در اثر وزش باد الهام گرفته شده است .شكل ( )17-2نموايي
از اين درخت بادخور را نشان ميدهد.
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شكل ( :)17 -2نمايي از درخت بادخور []54

برگ هاي اين دستگاه كه به تقليد از درختان واقعي ساخته شده ،با وزش بادهايي كه بوا سورعت  4.4متور در سواعت و
بدون توجه به اينكه در چه جهتي ميوزند عمل ميكنند .تخمين زده ميشود كه هر درخت بادخور  3.1كيلووات انورژي
توليد ميكند .درخت بادخور با طراحي ساده و پاك خود مكمل باغها ،پاركها و ديگور عرصوههواي طبيعوي اسوت كوه
مي تواند انرژي مورد نياز براي فضاهاي متنوع عمومي را فراهم كند .اين دستگاه در حال حاضر در مرحله آزمايش قورار
دارد و گونه اوليهاي از آن در شهر بريتاني فرانسه نصبشده است .اين درخت بادخور از سال  2016قابل خريد خواهد بود
اما قيمت آن بسيار زياد يعني  36500دالر است (گرچه اميد ميرود اين قيمت هزينهي انرژي را در آينده كاهش خواهد
داد) .از نمونههاي مطر حال حاضر بهكارگيري نيروي باد در كالنشهرها ميتوان به ساختمان "مركوز تجوارت جهواني
بحرين" و "برج رودخانه پرل در چين" اشاره كرد .شكل ( )18-2نمايي از مركز تجارت جهاني بحرين در شهر منامه را
به تصوير ميكشد.
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شكل ( :)18 -2نمايي از توربينهاي بادي مركز تجارت جهاني بحرين

ج) پيل سوختي
تاريخچه پيلهاي سوختي به دو دوره متمايز تقسيم ميشود :دوره اول كه حدود صد سال طول كشويد ،از سوال  1839بوا
ساخت اولين پيل سوختي با الكتروليت اسيدسولفوريك توسط آقاي گرو آغاز گرديد .بوا توالش دانشومندان بزرگوي ماننود
جكس ،هابر ،مون و همكاران و شاگردان آنها منجر به درك علمي از پيل سوختي و شناخت تنگناهاي اين فناوري تا سال
 1940گرديد.

دوره دوم از سال  1940آغاز ميشود كه بين سالهاي  1950تا  1960نمونههاي تحقيقاتي متعددي از پيلهواي سووختي
توسط شركتهاي بزرگي مانند جنرال الكتريك با ظرفيت  0/02وات الي  15وات ساخته شد .ظرفيت پيلهاي ساخته شده
براي كاربردهاي فني و صنعتي مورد نظر ،كافي و قابل قبول نبود ،تا اينكه در سال  1965يك واحد پيل سوختي با ظرفيت
يك كيلووات توسط شركت جنرال الكتريك بهمنظور استفاده در ماهواره گميني  ،5ساخته شد .ناسا پس از رد گزينوههواي
موجود نظير باتري (به علت سنگيني) ،انرژي خورشيدي(به علت گران بودن) و انورژي هسوتهاي (بوه علوت ريسوك بواال)
پيلسوختي را انتخاب نمود و معلوم گرديد كه پيلهاي سوختي ميتوانند براي بسياري از مقاصد هوا  -فضا مناسب بوده و
انرژي مورد نياز آنها را بهصورت پيوسته و پايدار تامين كنند .اين امر موجب گرديد تا در سراسر جهان روي توسعه دانوش
فني و تكنولوژي ساخت پيلهاي سوختي سرمايهگذاريهاي بزرگي صورت گيرد.
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از سال  1970فناوري پيلسوختي براي سيستم هاي زميني توسعه يافت .تحريم نفتي از سال  1979-1973موجب تشوديد
تالش دولتمردان امريكا و محققين در توسعه اين فناوري به جهت قطع وابستگي به واردات نفتي گشت .در طول دهوه 80
تالش محققين بر تهيه مواد موردنياز ،انتخاب سوخت مناسب و كاهش هزينه استوار بود .همچنين اولين محصول تجواري
جهت تامين نيرو محركه خودرو در سال  1993توسط شركت بالرد ارائه شد .بهطوركلي بحران انرژي در سالهاي  1973و
 1991و آلودگي فزاينده محيطزيست ،كشورهاي صنعتي را بر آن داشت تا جهت استفاده از سيستمهايي با رانودمان بواال و
سازگار با محيطزيست سرمايهگذاري كالني نمايند .سيستمهاي پيل سوختي ازجمله تكنولوژيهواي پيشورفته ايسوت كوه
مصارف غير نظامي آن با توانهاي ميلي وات تا مگاوات موضوع تحقيق شوركتهواي توليود نيورو ،خوودرو سوازي و نيوز
شركتهاي نفتي قرارگرفتهاست.
امروزه نيز تحقيقات وسيعي در جهت ارتقاء ظرفيت ،كاهش هزينههاي ساخت و بهرهبرداري و توسعه ويژگيهاي كاربردي
پيلهاي سوختي در جريان است .در حال حاضر ،پيلهاى سوختي ،شبيه به خودروها توليد مىشوند؛ يعنى قطعات مختلوف
آنها به صورت جداگانه ساخته و سپس روى هم اسمبل مىشوند تا يك پيل سوختى توليد شود .ايون رونود توليود ،مراحول
بسيار زيادى دارد و در عين هزينه باالى آن ،زمان بسيار زيادى صورف توليود آن مويشوود .در سوال  2009پژوهشوگران
دانشگاه ديتون اوهايو نشان دادند كه آرايههايي از نانوتيوبهاي كوربن ) (carbon nanotubesكوه بوه صوورت عموودي
رشدداده شودهانود مويتواننود بوه عنووان كاتالسويت در پيولهواي سووختي بوهكوار رونود .در هموان سوال نووعي نيكول
) (bisdiphosphine-basedبراي استفاده به عنوان كاتاليست پيلسوختي به نمايش گذاشته شد .در پژوهشي ديگر گروه
تحقيقاتى تامپسون با استفاده از فرآيند پيشرفته ميكروفابريكيشن ،نسل جديد پيلهاى سوختى را توليود مويكنود .در ايون
فرايند به جاى توليد جداگانه پيل سوختي ،آنها به صورت اليه اليه ساخته مىشوند ،روشى كوه هوم اكنوون بوراى سواخت
ابزارهاى ميكروالكترونيك مورد استفاده قرار مىگيرد .پژوهشگران دانشگاه ميشيگان اميدوارند با اسوتفاده از ايون فنوىورى
ارزان قيمت و همچنين استفاده از مواد ارزانتر ،قيمت پيلهاى سوختى را از  10هزار دالر براى هر كيلووات به  1000دالر
برسانند .در سال  2013يك شركت انگليسي ) (ACAL Energyادعا كرد پيلسوختياي ساخته است كه ميتواند 10000
ساعت كار كند .اين شركت اظهار داشت كه قيمت پيلسوختي را به  40دالر بر  kWكاهش داده است ( حدود  9000دالر
براي .)HP300
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در ايران نيز در راستاي انجام تحقيق و توسعه در خصوص سيستمهاي هيدروژني پوروژهاي در سوال  1372تحوت عنووان
«بررسي هاي فني اقتصادي تهيه هيدروژن خورشيدي و تكنولوژيهاي وابسته» و سپس پروژه «پايلوت فناوري هيودروژن
خورشيدي» در سال  1375توسط دفتر انرژي هاي نو معاونت امور انرژي وزارت نيرو تعريف گرديد كوه محورهوا و رئووس
برنامههاي آن در گزارشي تحت عنوان «هيدروژن سوخت آينده ،فناوري ،اقتصواد و سياسوت توسوعه و تحقيوق» در سوال
 1376تدوين و چكيده آن به مقام محترم وزارت نيروي وقت ارائه شد و پس از تأييد و ابالغ ايشان در دستور كار سوازمان
انرژيهاي نو بهعنوان مديريت اجرايي طر قرار گرفت و به انجام پروژههواي مورتبط بوا ايون فنواوري پرداخوت .ازجملوه
طر هاي انجام شده در اين زمينه ميتوان به احداث پايلوت آزمايشوگاهي هيودروژن خورشويدي و پيول سووختي (شوامل
سيستم فتوولتائيك به ظرفيت ، 10kWالكترواليزر به ظرفيت  5kWو پيل سوختي با توان  ،)/1kW 2نصب پيل سووختي
 1كيلووات دما باالي پليمري در سايت طالقان و تامين ،نصب و راهاندازي يك سيستم پيل سوختي  25كيلووات بوا هودف
اتصال به شبكه و تجهيزات جانبي آن در سايت انرژيهاي نو طالقان اشاره كرد [.]55
تحوالت بازار پيلسوختي
بازار مولدهاي نيروگاهي پيلسوختي بسيار گسترده است و كاربردهواي دولتوي ،نظوامي و صونعتي را شوامل مويشوود.
همچنين بهعنوان نيروي پشتيبان در مواقع اضطراري در مخابرات ،صنايع پزشكي ،ادارات ،بيمارستانها ،هتلهاي بزرگ
و سيستمهاي كامپيوتري به كار ميرود .پيلهاي سوختي نسبتاً آرام و بيصدا هستند لذا جهت توليد برق محلي مناسبند.
عالوه بر كاهش نياز به گسترش شبكه توزيع برق ،از گرماي توليدي از اين نيروگاهها ميتوان جهت گرموايش و توليود
بخار آب استفاده نمود .اين نيروگاه ها در مصارف كوچك بوازدهي الكتريكوي بوااليي دارنود و همچنوين در تركيوب بوا
نيروگاههاي گاز طبيعي بازدهي الكتريكي آنها به  %80-70ميرسد.
نيروگاههاي پيلسوختي قابليت استفاده از سوخت هاي مختلف مانند متانول ،اتانول ،هيودروژن ،گواز طبيعوي ،پروپوان و
بنزين را دارند و مانند ساير نيروگاهها محدود به استفاده از يك منبع انرژي خاص نيست .از زماني كه اولين پيلسووختي
نيروگاهي در دهه  60توليد گشت ،تا سال  2005در مجموع  650سيستم كامل با توان بيش از  10كيلووات (ميانگين آن
 200كيلووات است) ساخته شد كه تقريباً  90درصد از اين واحودها بوا گواز طبيعوي تغذيوه مويشوود .البتوه اسوتفاده از
سوخت هاي جايگزين نظير بيوگاز و گاز ذغال نيز پيشرفت قابل مالحظهاي داشته است .در ايون بخوش نيروگواه انوواع
متنوع پيلسوختي بهكاررفته است .در ابتدا از پيل سوختي اسيد فسفريك آغاز گرديد و سوپس پيولسووختي پليموري و
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پيلسوختي كربنات مذاب جايگزين آن گشتند .درحاليكه تحقيقات حاكي از آن است كه پيلسووختي اكسويد جامود در
سالهاي آينده بازار را به قبضه درخواهد آورد.
در بخش پيلهايسوختي نيروگاهي كوچك (زير  10كيلووات) نيز در دهه اخير رشد قابل مالحظوهاي را شواهد بووديم.
تعداد اين واحدها تا سال  2005به  1900رسيده است .اين سيستم جهت مصارف خانگي و بازارهوايي از قبيول  UPSو
نيروي پشتيبان در اماكن دوردست كاربري دارد .در بخش سيسوتمهواي نيروگواهي كوچوك  20درصود سوهم بوازار را
پيلسوختي اكسيدجامد و مابقي را پيلسوختي پليمري تشكيل ميدهد .بازار پيلسوختي كوچك در ژاپن كه به مصارف
خانگي اختصاص دارد ،منحصراً با پيلسوختي پليمري است .دولت ژاپن حمايت خود از توسعه پيلهايسوختي نيروگاهي
در ابعاد بزرگ را از سال  1980آغاز نموده است و شركتهاي ژاپني گاز توكيوو و  Osacaاز بوزرگتورين شوركتهواي
توسعهدهنده اين فناوري ميباشند.

د) جمعبندي
با توجه به مشكالت جدي زيستمحيطي در كالنشهرها ،حركت به سمت گسترش استفاده از گزينههواي تجديود پوذير در
تامين انرژي كالنشهرها اجتنابناپذير است و اين موضوع به شكل بسيار پررنگي در برنامههاي آينده توسعه شبكه توزيع در
كالنشهرهاي بزرگ جهان ديده ميشود .در اين بين انرژي خورشيدي با توجه بوا ماهيوت تجديود پوذير ،دسوترسپوذيري
مناسب در كالنشهر و پيشرفت سريع در اقتصادي شدن فناوريهاي توليد و نصب آن از جايگاه ويوژهاي برخووردار خواهود
بود .كار بر روي بهبود راندمان سلولها و زيباسازي شكل ظاهري پنلها در راستاي حفظ زيبايي فضاي شهري در اولويت
فناوريهاي آينده انرژي خورشيدي قرار دارد .در بين گزينههاي توليد انرژي باد عالوه بر امكان نصب تووربينهواي بوادي
نسبتاً بزرگتر در ساختمانهاي بزرگ و مرتفع ،فناوريهاي توربين بوادي مقيواس كوچوك در شوبكههواي توزيوع آينوده
كالنشهرها جايگاه ويژهاي خواهند داشت .گزينههايي چون فناوري اينولكس كه به كاهش آلودگي هوا كمك ميكند و يوا
درخت بادخور كه ضمن توليد انرژي پاك داراي ويژگيهاي ظاهري مناسبي براي استفاده در فضاي شهري است با اهداف
توسعهاي كالنشهرها سازگاري بيشتري دارند و قطعاً موردتوجه بيشتري قرار خواهند گرفت.
در سالهاي اخير تعهدات سياسي در به كارگيري انرژيهاي تجديدپذير نقش پررنگي را ايفا كردهاند .اتحاديه اروپوا تعهود
كرده است كه تا سال  2020سهم منابع انرژي تجديدپذير از كل مصرف انرژي خوود را بوه  %20رسوانده توليود گازهواي
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گلخانهاي خود را در مقايسه با سال  %20 1990كاهش داده و بهرهوري انرژي خود را نيز تا  %20افزايش دهد .نقشهي راه
براي رسيدن به اقتصادي با كربن پايين ) (low-carbon economyدر سوال  2050يوك هودف بلنود مودت در كواهش
آلودگيها به  %80پايينتر از ميزان آلودگي در سال  1990تنها به واسطه كاهش در توليد آلوودگيهواي بوومي را توضويح
ميدهد .اين روند به ترتيب با كاهشهاي مرحله به مرحله در سال  2030به  %40و  2040بوه  %60توصويف شوده اسوت.
بنابر بيانيه كميسيون اروپا ،اتحاديه اروپا در سال  2050در مقايسه با  2005ميتواند تنها با حركت به سوي اجتمواعي كوم
كربن ) (low-carbon societyبه حدود  %30كاهش در انرژي دست پيدا كند .امروزه دورنماي برق به سورعت در حوال
حركت به سوي استفاده از ظرفيتهاي توليد پراكنده(پنلهاي  ،PVتوربينهاي بادي و غيره) است .در آلمان انورژيهواي
تجديدپذير توسط  1/3ميليون تامين كننده مختلف توليد شده و ظرفيتي معادل  53گيگاوات را توليد ميكنند كه با توجه به
توليد كل  165گيگاواتي اين ميزان  %32از كل ظرفيت توليد نصب شده را تشكيل ميدهد .با توجه بوه افوزايش ظرفيوت
نصب شده سلولهاي خورشيدي با نرخي بيش از  %80در  10سال اخير،انرژيهاي تجديدپذير دركل حودود  %25از رشود
توليد انرژي آلمان در سال  2013را شامل شدهاند .در حال حاضر انگلستان با حدود  11گيگواوات ظرفيوت نصوب شوده در
پايان سال  ،2013تقريبا  14برابر ظرفيت توليد انرژي باد خوود را درمقايسوه بوا  10سوال قبول دارد [ .]56در پايوان رونود
شكلگيري فناوري انرژي هاي تجديد پذير مورد بحث به صورت خالصه در جدول زير گردآوري شده است.
جدول (  :)6-2روند شكلگيري فناوريهاي انرژي تجديد پذير []60-57
سال ظهور
1839
1883
1887
1891
1904
1922
1931
1931
1941
1954
دهه 1950
1956
1960
1965

عنوان
ساخت اولين پيل سوختي توسط ويليام گرو
ساخت اولين سلول خورشيدي سلنيومي
نخستين توربين بادي با كاربرد برق
اولين سيستم بادي با پره آيروديناميكي
اولين مقاله انشتين درزمينهٔ اثر فتوولتاييك
طراحي توربين محور عمودي Savonius
طراحي توربين محور عمودي Darrieus
ساخت توربين بادي با ظرفيت  100كيلووات
ساخت توربين بادي در كالس مگاوات
اولين سلول خورشيدي سيليكوني با بازده %6
ابداع PEMFCتوسط جنرال الكتريك
ساخت توربين بادي سه پره با ظريفت kW 200
طراحي و ساخت سلول خورشيدي با بازده %14
ساخت يك واحد پيلسوختي 1kWتوسط شركت جنرال الكتريك براي ناسا

كشور ظهور
ولز
آمريكا
اسكاتلند
دانمارك
آمريكا
فنالند
فرانسه
روسيه
ورمونت-آمريكا
آمريكا
آمريكا
دانمارك
آمريكا
آمريكا
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عنوان

سال ظهور
1974
1982
1987

ساخت اولين EFGباقطر  1اينچ
احداث مزرعه خورشيدي با ظرفيت MW 10
ساخت توربين بادي دو پره با ظرفيت MW 3/2

دهه 1990

ساخت پيلسوختي ظرفيت باال براي مصارف تجاري و صنعتي

1991
2001
2005
2008
2010
2013
2014

بهرهبرداري از اولين مزرعه بادي offshore

بزرگترين سيستم تركيبي(خورشيد kW 175و باد  )kW 50متصل به شبكه
افزايش دماي عملياتي  PEMFCاز  100به  125با بكارگيري triazole
استفاده از  PEDOTبه عنوان كاتاليست در پيلسوختي
ساخت نسل جديد مدل هوشمند خورشيدي با جبران كننده تاثير سايه
ساخت پيلسوختي با ظرفيت كار براي  10000ساعت
ساخت بلندترين توربين بادي ) (vestas V146با ارتفاع  220متر و ظرفيت MW8

كشور ظهور
ژاپن
آمريكا
آمريكا
آلمان-ژاپن-
انگلستان
دانمارك
هاوايي
آمريكا-جورجيا
استرليا
آمريكا
انگلستان
دانمارك

 -2-4-2-2توليدات پراكنده (غير تجديد پذير)
منابع توليد پراكنده مانند ميكروتوربينها و توربينهاي احتراقي كاربرد فراواني در سيسوتم قودرت پيوداكردهانود و بيشوتر در
سمت مصرفكننده و نزديك بار شبكههاي توزيع نصب ميشوند .هودف كارشناسوان و برناموه ريوزان سيسوتمهواي توزيوع از
بهكارگيري توليدات پراكنده رشد شاخكهاي اقتصادي و افزايش ميزان رضايتمندي مصرفكنندگان است كه در پوي كواهش
آلودگي محيطزيست ،كاهش تلفات ،بهبود قابليت اطمينان و افزايش كيفيت توان حاصل ميشود.
اما فوايد استفاده از توليدات پراكنده زماني حاصل خواهند شد كه اين توليدات در مكان مناسب و ظرفيوت بهينوه در شوبكه
قرار گيرند .قابليت اطمينان و تلفات شبكههاي توزيع بهشدت وابسته به محل بار مصرفي ،ميزان توان درخواستي شبكه ،نووع و
ظرفيت منابع توليد پراكنده و مكان قرارگيري آنها مي باشند و همچنين در نظر گرفتن يا نگرفتن هركدام از فوايود اسوتفاده از
توليد پراكنده در شبكه مانند بهبود قابليت اطمينان مي تواند مكان و ظرفيت بهينه اين توليدات را در سطو مختلف شبكه تغيير
دهد .تخصيك و جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه عالوه برداشتن منافع ذكرشده فوايد ديگوري نيوز در پوي دارد كوه
نميتوان از آنها صرفنظر كرد .اين منافع شامل بهبود پروفيل ولتاژ نقاط بار شوبكه و قرارگيوري ولتواژ بواسهواي شوبكه در
محدوده مجاز و كاهش توان عبوري از فيدرهاي شبكه به علت جبران سازي تلفات و جبران بخشي از تووان نقواط بوار شوبكه
هست ،كه اين خود باعث كاهش استرس بر روي فيدرهاي شبكه بخصوص در فيدرهاي خروجي از پست فووق توزيوع شوبكه
ميشود كه افزايش طول عمر تجهيزات را به دنبال دارد [.]61
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الف) توربين احتراقي
 .اولين موتور احتراق داخلي  2زمانه كه شمع جرقه داشت نيز توسط اتين لنوير بلژيكي در سال  1860ميالدي ساخته شود.
در اين موتور مخلوط هوا و سوخت قبل از احتراق متراكم نميشد ،به همين علت راندمان بسيار پاييني در حدود  %3داشت.
در سال  1808اولين نوع توربين گازي انفجاري معرفي گرديد .فشار حاصل از گاز ،توربين را بهطور موفقيتآميز اما باكارايي
بسيار پاييني به حركت درميآورد .خط توليد اين توربين گازي در سال  ،1939به دليل طراحي مدل جديدي از توربين گازي
توسط براون باوري ،برچيده شد  ..براون باوري در اين سال مدل جديدي از توربين گازي را ابداع كرد كه با بازده مناسوب و
توان حدود  4 MWباعث ت حول اساسي در ساخت توربين گازي شد و اين تجهيز پركاربرد را وارد عصر جديدي كرد .ايون
توربين در يك نيروگاه برق در كشور سوئيس نصب گرديد .اين نيروگاه اولين نيروگاه توربين گازي جهان بهشمار ميآيد .در
سال  1949ميالدي توربين گازي با قدرت  1/34MWتوسط  Westinghouseو توربين گازي با قدرت  3/5 MWتوسط
 General Electricدر آمريكا براي توليد برق ساخته و به بهرهبرداري رسيد.
در فاصله زماني بيش از يك قرن ،توسعه توربين هايي با جريان پيوسته ،به دليل كمبوود اطالعوات علموي ،هميشوه دچوار
مشكل بوده است و پيشرفت چنداني مالحظه نميشود .محققان اين رشته ،بيشتر از روشهايي مانند سوعي و خطوا بودون
داشتن پايهاي علمي استفاده ميكردند .بهعنوان مثال استالز در سال  1872توربين گازي با كمپرسور جريان محوري هفت
مرحلهاي را طراحي كرد .اين نوع توربين گازي در سال  1900به مرحله آزمايش و بهورهبورداري رسويد و توا سوال 1904
آزمايشهاي الزم روي آن انجام شد ،اما به دليل داشتن كمپرسوري با كارايي بسيار پايين ،از ادامه كار آن جلووگيري شود.
پارسونز نيز در سال  1884به همان دليل موفق نبود .وي سعي كرد توربين عكوسالعملوي را در جهوت عكوس بوهعنووان
كمپرسور به حركت درآورد .تمامي اين شكستها ،نتيجه عدم آگاهي از علم آيروديناميك سيستمهاي بوه كوار رفتوه بوود.
بهعنوان مقايسه ،در سيستمهاي امروزي ،هر مرحله از توربين ،توانايي راندن شش يوا هفوت مرحلوه از كمپرسوور جريوان
محوري با همان دبي جرمي را دارد.
اولين كمپرسور از نوع گريز از مركز (سانتريفيوژ) را كه بهطور موفقيتآميزي از سال  1905شروع به كار كرد ،براون باوري
ساخت .دود خروجي ،صرف توليد بخار فشار پايين و اين بخار ،صرف خنك كردن پرهها و افزايش قدرت توليدي مويشود.
اين نوع توربين داراي كارايي پايين  3درصد بود .كوشش براي افزايش كارايي اجزاي توربين گازي ادامه يافت تا اينكوه در
سال ،1939توربين گازي صنعتي پا به عرصه وجود گذاشت .از سال  1930با افزايش كارايي ،توربين گازي بهعنوان موتوور
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هواپيما مورداستفاده قرار گرفت و اولين نمونه آن را در  1937تامسون هيستون انگليسي ساخت .امكانناپذيري دستيابي به
فشار باال در كمپرسور ،كارايي پايين توربين و عدم كنترل محفظه احتراق در حجم كوچك ،مشكالت عديدهاي بود كوه در
اين طر به چشم ميخورد .در سال  1938تغييراتي در محفظه احتراق صورت گرفت ،بدين ترتيب كه محور كمپرسور را به
توربين نزديك كردند تا عدم تعادل محور كاهش يابد .اين نوع توربين گاز را در سال  1941رور سواخت .در ايون سوالهوا
مدلها يا تركيبات مختلفي از توربين گاز ،توسط شركتهاي امريكايي ،انگليسي و آلماني ساخته شد.
هنكل موتور جت آزمايشي خود را در سال  1939و جنرال الكتريك مدل  1wرا در سال  1941به پرواز درآوردند .چند نوع
ديگر از موتورهاي جت تا پايان جنگ جهاني دوم ساخته و بهرهبرداري شد ،اما تا سال  1953نوع اقتصوادي آن هنووز وارد
بازار نشده بود .گروه توربوي رولزرويس مدل توربو جت را در سال  1945آزمايش كردند .اين نووع موتوور جوت در بيشوتر
كشورها در دسترس بود و به همين دليل ،رشد سريعي را ازنظر ساخت و فناوري داشت .در اواسط دهه  60براي اولين بوار
در انگلستان ،از توربين گازي به كاربرده شده در موتور هواپيما كه نسبت قدرت به وزن آن زياد است ،در موتور هاوركرافت
استفاده شد و در همين راستا شبكه توليد برق انگلستان ،واحدي گازي با ظرفيت  17/5مگاوات را آزمايش كرد.
در سال هاي اوليه به دليل استفاده از اجزا و مواد نامناسب ،سيكل توربين گازي فقط ميتوانست محور را بچرخانود و تووان
اضافي قابل توجهي توليد نميشد .اما با گذشت زمان و توسعه علوم آيروديناميك و مواد ،شوركتهواي سوازنده موفوق بوه
ساخت توربينهايي پيشرفته شدند بهطوريكه امروزه توربينهاي گازي با نسبت فشوار  ،35:1كارايووي اجوزاي  85توا 90
درصود و دمواي ورودي توربويون توا  1650°Kدر حوال بوهرهبورداري است.
در سالهاي نخست ساخت توربين گازي ،دو روش فشار – ثابت و حجم – ثابت براي اجراي واكنش احتراق ارائه داده شد.
اگرچه از ديدگاه نظري ،در سيكل با واكنش حجم – ثابت ،كارايي حرارتي باالتر است اموا مشوكالت مكوانيكي و اجرايوي
بيشتري وجود دارد .در واكنش حجم – ثابت حرارت دادن به شيرهايي نياز دارد كه توربين و كمپرسور را از محفظه احتراق
جداكرده و عملكرد پايداري را در سيستم به اجرا درآورند .اگرچه كارهاي موفقيتآميزي از سازندههاي آلماني در اوايل قرن
بيستم ارائه شد ،اما اين روش ادامه نيافت .در روش فشار – ثابت واكنش احتراق بهطور پيوسته انجام ميشود و جداكننوده
مورد نياز نيست .اين روش موفق بود و به همين دليل در سالهاي بعدي بهسرعت پيشرفت كرد .بهجوز سوه جوزء اصولي
يادشده سيكل توربين گازي ميتواند شامل كمپرسوور و تووربينهواي مختلفوي باشود .سواير بخوشهوا شوامل كولرهواي
خنككننده بين كمپرسورها ،مبدلهاي حرارتي بين توربينها يا مبدلهاي حرارتوي بوراي گورم كوردن هوواي ورودي بوه
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محفظه احتراق است .اين اجزا براي افزايش كارايي توربين گازي در سيكل قرار ميگيرد كه البته پيچيدگي بيشتري را براي
سيكل توربين گازي به دنبال خواهد آورد.
در دهههاي اخير ،تقاضا براي افزايش كارايي ،موجب طراحي سيكلهاي تركيبي گاز و بخار شد كه بدون افزايش سووخت،
ظرفيت توليدي را افزايش ميدهند .عامل اصلي توسعه توربينهاي گازي با توان و كارايي باال ،دسترسي بوه گواز طبيعوي
تميز با قيمت ارزان است .اما خروج گاز با درجه حرارت باال از خروجي توربين – كه پيامد آن ،كاهش كارايي سيكل اسوت
– متخصصان مربوط را بر آن داشته كه سيكلهاي تركيبي را مطر كنند تا گاز با درجه حرارت باال ،در محفظوه ديگوري
موسوم به مبدل بازياب حرارتي بخار استفاده شود .اين نوع سيكلها ،با داشتن كارايي باالتر از سيكلهاي عادي با سوخت
زغالسنگ و همچنين داشتن ويژگي كاهش آلودگي محيطزيست ،سهم بزرگي در توليد برق در شبكههوا برعهوده دارنود.
محدوديت استفاده از گاز طبيعي در نيروگاهها با قيمت ارزان و فشارهاي سياسي در جهت مصورف آن بوراي توليود انورژي
الكتريكي ،از عواملي است كه استفاده كالن از توربين گازي را بهطور گستردهاي با مشكل روبوهرو كورده اسوت .بنوابراين
متخصصان و كارشناسان ،طر تبديل زغال سنگ به گاز را پيشبيني كرده و معتقدند كه اين طر  ،جايگزين خوبي بوراي
استفاده از منابع گاز طبيعي است .همچنين تالش ميكنند با ابداع روشهايي جديد ،كارايي توربينهاي گوازي را افوزايش
دهند .نيروي هوايي امريكا توانست در سال  1986با همكاري هفت سازنده توربين ،موتور توربيني با كوارايي بواال بسوازد.
اهدافي كه در توسعه اين نوع موتور توربيني مدنظر بوده ،بهقرار زير است:
الف) توليد گاز با دماي باال در محفظه احتراق و ورودي توربين؛
ب) ساخت كمپرسوري با ظرفيت و كارايي باال؛
ج) ساخت اجزاي تشكيلدهنده سبك.
بند ج براي توربينهايي كه در توليد برق به كار رفته و در سطح زمين نصب ميگردد چندان مورد توجه نبوده و از پيچيدگي
علمي نيز برخوردار نيست .در توسعه توربين گازي ،انواع مختلفي از سيكلهاي پيشرفته مبتني بر كولر داخلوي ،اسوتفاده از
هواي مرطوب ،تزريق بخار ،محفظه احتراق مجهز به بازيافت حرارتي و مبدلهاي حرارتي ،طراحي و به كار گرفته ميشود.
سازمان انرژي امريكا برنامهاي مبني بر توليد توربينهاي پيشرفتهاي با كارايي حدود  52درصد براي سيكلهاي تركيبوي و
در آيندهاي نزديك با كارايي  60درصد و توليد پايين را تهيه كرده و در دست اجرا دارد .در اين برناموه ،دمواي احتوراق توا
حدود  1427درجه سانتيگراد افزايش يافته و برق با نازلترين قيمت توليد ميشود .همچنين جنرال الكتريك طرحي را براي
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افزايش توليد قدرت توربين گازي ارائه داده كه در آن كمپرسوري با فشار پايين با توربين مخصوصي كوه بوا عنووان طور
موتور جديد با نام  GEXناميده ميشود ،طراحي و به كار گرفته شده است .در اين نوع توربين ،هزينهها در حداقل و بدون
كاهش سيكل برآورد شده است .شكل ( )19-2نمونهاي از سيستمهاي توربين گازي اين شركت را نمايش مويدهود .ايون
مدل ميتواند تواني بين  165تا  880كيلووات را داشته باشد.

شكل ( :)19 -2سيستم توربين گازي  Waukesha VGFساخت جنرال الكتريك []62

توربين هاي گازي جديدي كه براي موارد توليد انرژي الكتريكي طراحي شده و به كار ميروند ،در حالت كلي ازنظر انودازه،
مواد به كار رفته در اجزاي مختلف و فناوري تغييراتي اساسي يافتهاند .اين واحدهاي بزرگ با كارايي باال كه براي زمانهاي
حداكثر بار طراحي شده اند ،قابليت مانور بااليي دارند .توربين گازي جنويلرس فرانسه از لحظه آغاز راهاندازي تا رسيدن بوه
شرايط توليد با ظرفيت كامل فقط به  12دقيقه زمان نياز دارد و چون هزينه توليد اين واحد پايين است ،انتظار ميرود كه از
آن در سيكل هاي تركيبي استفاده شود .در اين صورت ،توليد الكتريسيته براي بار پايه صوورت مويگيورد و تعوداد دفعوات
راه اندازي و از كاراندازي آن كاهش خواهد يافت .با تغيير روش استفاده و با بهرهبرداري بهينه ،ويژگيهواي تعميراتوي نيوز
تغيير خواهد كرد كه د ر اين صورت بايد به اين موارد نيز در طراحي توجه شود .براي مثال ممكن است اجزاي قسمتهواي
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دما باال تغيير يابد يا بيشتر تعميرات در خود نيروگاه انجام شود .الزم است ذكر شود كه در صورت استفاده در بار پايه ،خروج
واحد از شبكه بدون برنامهريزي قبلي ،ضرر مالي قابل توجهي را به دنبال خواهد داشت.
در صنعت برق ايران اولين توربين گازي در سال  1343در نيروگاه شهر فيروزه (طرشت) مورداستفاده قرارگرفته اسوت كوه
شامل دو دستگاه بوده و هر كدام  12/5مگاوات قدرت داشته است .تا سال  1380كوچكترين توربين گازي موجود در ايران
توربين گاز سيار " كاتلزبرگ " با قدرت اسمي يك مگاوات و بزرگترين آن توربين گازي  7-49شركت زيمنس با قودرت
 150مگاوات هست .در سالهاي اخير ساخت توربين گازي با قدرت  375 MWتوسط زيمنس اوج پيشرفت در اين فناوري
را نشان ميدهد ،اين درحالي است كه توربينهاي با عمر بيش از  40سال هنوز بهخوبي در صنعت نفت ايران در حال كوار
ميباشند .در سالهاي اخير تمركز تالش بخش توسعه و تحقيق شركتهاي عمده توليدكننده توربين گازي عالوه بر بهبود
راندمان و افزايش عمر تجهيزات ،معطوف كاهش توليدگازهاي آالينده ،استفاده از سوختهاي جايگزين و افوزايش نسوبت
قدرت به وزن اين تجهيز بوده است .در سوالهواي اخيور ،توسوعه فنواوريهوايي نظيور )Dry Low Emissions (DLE

 Combustionيا فناوري مشابه  Lean Burn Combustionباعث شده ميوزان گازهواي آالينوده بوه ميوزان زيوادي از
گازهاي اگزوز توربينها حذف گردد .در روش احتراق  ،DLEبا انتخاب دماي مناسب و تنظيم دماي محفظه احتراق در اين
درجه حرارت ،كمترين ميزان  COو  NOxتوليد ميشود .اموروزه هواپيماهوا ،بالگردهوا ،كشوتيهوا نيروگواههواي گوازي،
ايستگاههاي انتقال نفت و گاز ،پااليشگاهها ،مجتمعهاي پتروشيمي و ...بازار عظيمي براي اين تجهيز ميباشند.

ب) ميكروتوربينها
فناوري امروزي ميكروتوربينها درنتيجه پيشرفتهاي توربينهاي گازي متحرك و ثابت ،توربوشارژرها و تجهيزات كمكوي
توليد توان هست كه در صنايع خودروسازي و از سال  1950انجام شده است .سابقه گسترش اين سيستمها چندان طوالني
نيست و به دو دهه اخير بازميگردد .تست ميكروتوربينها از سال  1997آغاز گرديد و در سال  2000بوهصوورت تجواري،
سرويسدهي اوليه اين فناوري شروع شد .دامنه توليد توان توسط ميكروتوربينهاي موجود و درحوالتوسوعه ،از  30توا 500
كيلووات هست ،درحاليكه توان توليدي توربينهاي گازي سنتي از  500كيلووات تا  350مگاوات هست .بوازده الكتريكوي
ميكروتوربينها در حالت بدون ريكوپراتور حدود  15درصد است و همين استفاده از اين سيستمهوا را بوراي مقاصود توليود
همزمان به كمك بازيافت حرارت اتالفي مناسب ساخته است .چنانچه بر روي ميكروتوربين ريكوپراتور نصب شوود ،بوازده
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الكتريكي آن تا  30درصد نيز قابل افزايش است .ميكروتوربينها در سرعتهاي باال عمل ميكنند و هماننود تووربينهواي
گازي ميتوانند تنها در توليد قدرت به كار روند و يا در سيكلهاي تركيبي مورداستفاده قرار ميگيرند .شوكل ( )20-2يوك
نمونه ميكروتوربين كپستون را نشان ميدهد .توان اين ميكروتوربين  65كيلووات و راندمان الكتريكي آن  %29هست.

شكل ( :)20 -2ميكروتوربين  C65ساخته شركت كپستون []63

در بحث فني مهمترين موضوع راندمان است .امروزه با توسعه ميكروتوربينهاي نسل دوم ،رانودمان الكتريكوي آنهوا بوه
حدود  %42و راندمان حرارتي كل مجموعه با بازياب به  %85ميرسد .و اين مقدار معادل موتور ژنراتورهاي متداول امروزي
است .نكته ديگر ميزان قابليت اطمينان و پايداري بيشتر ميكروتوربينها نسبت به موتور ژنراتورها است كه در توليد پراكنده
پارامتر مهمي به شمار ميرود .پيشرفتهاي سريع در اين زمينه فرصتهاي جديدي را براي استفاده كنندگان از الكتريسيته
و گرما جهت كاهش هزينوههوا ،افوزايش كيفيوت و قابليوت اطمينوان وسوايل مورداسوتفاده و همچنوين كواهش خطورات
زيستمحيطي به وجود ميآورند .بهطوركلي ميكروتوربين دو مزيت عمده دارد يكي كاهش تزريق آاليندههوا بوه محويط و
ديگر كاهش تعميرات در مقايسه با مولدهاي ديگر هست.
ميكروتوبينها هم بهصورت مستقل و هم در اتصال با شبكه ميتوانند كار كنند .پراكنده شدن توزيع انرژي باعث شده است
كه ميكروتوربين ها قابليت ايجاد انقالبي را در ساختار صنعت برق هم ازنظور تغذيوه و هوم ازنظور تقاضوا داشوته باشوند .از
ميكروتوربينها ميتوان براي بهبود ظرفيت ،كيفيت و قابليت اطمينان شبكههاي ضعيف استفاده كرد .از ديگر كاربردهواي

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
116
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،اسفند 1393

آن مي توان به استفاده از ميكروتوربينها به صورت  stand-byبراي بهرهگيري در ساعات پيك بار اشواره كورد .درزمينوهٔ
استفاده در محل ميتوان بهواسطه ميكروتوربينها مراكز حساس در كالنشهرها را از شبكهي اصلي مستقل ساخت و امنيت
اين مراكز را باال برد .در نوامبر  2006يك سيستم توليد انرژي مستقل از شبكه توسط شركت كپستون در شمال شهر سنت
پترزبورگ روسيه راهاندازي شد .اين سيستم  2/3مگاواتي شامل  30عدد  C60و  8عدد  C65ساخت شركت كپستون بوده
و تنها منبع توليد برق و حرارت اين مركز ورزشي ميباشد .در طرف ديگر دغدغه چگونگي اتصال ميكروتوربينها به شبكه
سراسري برق وجود دارد  .اين مسئله به كمك الكترونيك و ميكروپروسسورها تا حد زيادي مرتفع شده و همچنان در حوال
پيشرفت هس ت .البته به غير از مسئله تكنيكي اشاره شده در صنعت برق جهت اتصال به شبكه ،شرايط حداقلي الزم اسوت
كه اين نيز مسئلهاي براي ميكروتوربينها است ولي اين شرايط در حال بهبود بووده و ارتبواط ميكروتووربينهوا بوا شوبكه
سراسري در حال آسانتر شدن است.

در ايران نيز طر كالن ملي « طراحي و ساخت ميكروتوربين  200 kWهمراه با سيستم توليود همزموان بورق و حورارت
) (CHPبراي توليد پراكنده و ذخيرهسازي انرژي » با هدف ايجاد و بوميسازي دانش طراحي و ساخت ميكروتوربينهوا و
ژنراتورهاي دور باال در مقياس تجاري در كشور در سال  1393شروع به كاركرده و تا سال  1396به بهورهبورداري خواهود
رسيد.
ج)CHP
در سال  1888اولين توليدكننده همزمان برق و حرارت در آلمان شروع بكار نمود .در اوايل قرن بيستم ،اغلب كارخانههواي
صنعتي ،برق موردنياز خود را با استفاده از ديگهاي ذغالسوز و ژنراتورهاي توربين بخار ،توليد ميكردند .در بسياري از اين
كارخانه ها ،از بخار داغ خروجي در فرايندهاي صنعتي استفاده ميشد بهطوريكه در اوايل  1900در امريكا ،حدود  58درصد
از كل توان توليدي توسط نيروگاههاي صنعتي در محل مصرف ،بهصورت توليد همزمان بوده است.

در سال  1902متوسط بهرهوري توليد برق در اياالتمتحده آمريكا  %66بوده اسوت .در سوال  2002پوس از گذشوت 100
سال ،بهترين مهندسان با استفاده از آخرين فناوريها اين بهرهوري را به  %33رساندهاند .البته از ايون  %66تنهوا %12-10
مربوط به توليد برق بوده و بقيه آن شامل بخش توليد گرماي اين سيستمها بوده است .با متمركوز سوازي بورق توليدشوده
توسط ذغال سنگ و بعد از آن انرژي هستهاي ،بهرهوري توليد برق به  %40رسيد كه البته عموده تلفوات ايون سيسوتمهوا
مربوط به خطوط انتقال آنان ميشود [ .]64اين تغييرات در بهرهوري انرژي از هنگامي آغواز شود كوه نيروگواههواي بورق
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مركزي و شبكههاي قابلاطمينان برق ساخته شدند .از نيروگاههاي زغالسنگ براي توليد برق اسوتفاده شود و زمواني كوه
مجبور شدند مولدهاي برق را به دور از مراكز پرجمعيت بفرستندCHP ،ديگر مقرونبهصرفه نبود .هزينههاي توليد و تحويل
برق ،پايين بود و بسياري از كارخانههاي صنعتي شروع به خريداري برق از اين شبكهها كرده و توليد برق خوود را متوقوف
كردند .درنتيجه استفاده از توليد همزمان كه  %15از مجموع ظرفيت الكتريسيته توليدي امريكا در سوال  1950را بوه خوود
اختصاص داده بود ،در سال  1974به  %5كاهش يافت .ديگر عواملي كه در كاهش استفاده توليود همزموان دخيول بودنود
عبارتاند از :قانونمند شدن توليد برق ،سهم اندك هزينههاي خريد برق از شبكه درمجموع هزينههاي جواري كارخانوههوا،
پيشرفت تكنولوژيهاي ديگهاي بخار نيروگاهي ،فراهم بودن سوختهاي مايع و گازي در پايينتورين قيموت و نبوود يوا
كمبود محدوديتهاي زيستمحيطي.

در سال  1926بانك انگلستان به خاطر اختالفات موجود در صنعت از استفاده از شبكه ملي برق واهمه داشت و ميخواست
كه سيستم برق مستقل و متمركز خود را داشته باشد .در اين راستا اسكار فابر با كموك يوك موتوور ديوزل سيسوتم بورق
ساختمان بانك را طراحي كرد .او بهجاي رهاكردن گرماي ايجادشده درروند توليد برق با تعبيه يك سري لوله در ساختمان
از اين گرما براي سيستم گرمايش استفاده برد .سيستم طراحيشده توسط فابر يكي از اولين سيستمهاي  CHPثبوتشوده
براي استفاده در ساختمانهاي تجاري است [.]65
طي دهۀ  60و  ،70صنعت گاز طبيعي تعريف جديد "انرژي كل" را از مفهوم توليد همزمان ارائه كرد .اين تالش به دليول
ضعفهاي نسبي اقتصادي (مثل ارزاني نسبي برق و گراني سوختها) و نبود قوانين دولتي براي هماهنگي و ارتباط بهتر با
نيروگاههاي بزرگ خيلي موفق نبود .در  ،1973پس از افزايش هنگفت هزينوههواي سووخت و متعاقوب آن  5برابور شودن
قيمتهاي سوخت و برق بين سالهاي  1973تا  1983و بروز بحران انرژي در اغلب كشورهاي جهان ،مزايواي بهورهوري
سيستم هاي توليد همزمان بار ديگر موردتوجه قرار گرفت .بسياري از كشورها به تجديدنظر درباره اين فناوري متقاعد شده
و روند يادشده در توليد همزمان ،بهصورت معكوس آغاز شد .بر اثر كاهش منابع سوخت فسيلي و افزايش قيموتهوا ،ايون
سيستم ها كه داراي بازده انرژي باالتري بودند ،بسيار مورد توجه قرار گرفتند .توليد همزموان ،عوالوه بور كواهش مصورف
سوخت ،ميزان گازهاي آالينده را نيز كاهش ميدهد .اين شيوه توليد همزمان در مناطق سردسير مانند فنالنود يوا منواطق
پرجمعيت بسيار مقرون به صرفه است .به همين علت ،كشورهاي اروپايي و امريكا ،اقداماتي را در زمينه افزايش استفاده از
توليد همزمان ،انجام دادند [.]66
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طي دهههاي  70و  80ميالدي دسترسي گسترده به گاز طبيعي به صنايع انرژي اين فرصت را داد توا در راسوتاي كواهش
هزينههاي انرژي بار ديگر به استفاده از سيستمهاي  CHPرويآورند .در اين سالها بهطور عمده بر پايه توربينهاي گازي
صنعتي مدرن ،سطح جديدي از تكامل بهواسطهي سيستمهواي كنترلوي مجتموع بوا اسوتفاده از جديودترين دسوتگاههواي
الكترونيكي قابلبرنامهريزي معرفي شد .با كاهش هزينههاي اين سيستمهوا در طوول زموان ،امكوان دسترسوي و قابليوت
استفاده از آنها در ژنراتورهاي كوچكتر باال رفت و  CHPدر اندازهها و كاربردهاي مختلف در دسترس قرار گرفت .ماننود
بسياري از فناوريهاي امروزي ،ساخت  CHPمقياس كوچك با ظهور ريزپردازندهها امكانپذير شد .در دهوه  90مويالدي
ديگر نوآوريهاي علمي باعث ايجاد تنوع و اندازههاي مختلف در فناوري  CHPشودند .اسوتفاده از موواد اوليوه مودرن در
طراحي ميكروتوربينهاي گازي نويد بهرهوري باالتر آنها را داد .در قرن  21با كاهش مقياس سيستمهاي  CHPبه سطح
واقعي ميكرو ،اين سيستم ها براي كمك در توليد برق و حرارت در منازل در دسترس قرار گرفت [ .]67از ديگر كاربردهاي
اين سيستمها ميتوان به استفاده از آنها در سامانههايي كه با زبالههاي جامد شهري و گاز حاصل از دفن زباله كار ميكنند
اشاره كرد.
د) جمعبندي
عالوه بر انرژي هاي تجديد پذير ،استفاده از توليد همزمان برق و حرارت و توليد سه گانه (بورق ،حورارت و بورودت) بوراي
بهبود راندمان احتراق سوختهاي فسيلي و كاهش مصرف آنها با استفاده از موتورهاي احتراقي با بازده بواال موورد توجوه
است.امروزه با ظهور تكنولوژي  Micro-CHPدر عرصه انرژي پيشرفتهاي قابل مالحظهاي در رابطه با كاهش آلودگي و
افزايش راندمان توليدات پراكنده به وجود آمده است Micro-CHP .از بسط دادن ايده توليد همزموان بوه توليود مصوارف
انرژي يك يا چندين خانه مسكوني و يا ساختمان اداري با مصرف بين  0/3تا  50كيلووات به وجود آموده اسوت .توليود در
مكان مصرف بازده باالتري خواهد داشت زيرا كه تلفات  %18 - %14توزيع و انتقال برق و  %15-%10انتقال گرما را دربر
نميگيرد Micro-CHP .ميتواند به جز ميكروتوربين از فناوريهاي تجديدپذيري چون پيلسوختي و انرژي خورشيدي نيز
بهره برده و نه تنها آلودگي را كاهش داده بلكه ميزان قيمت انرژي را نيز كاهش دهد .با اين روش توليد پراكنده ،نوه تنهوا
قابليت اطمينان سيستم باال ميرود بلكه از ميزان وابستگي سيستم نيز كاسته ميشود .با توجه به مزايواي يواد شوده ،ايون
روش نقش پررنگي در آينده انرژي جهان خواهد داشت به طوري كه اتحاديه اروپا بخش بزرگي از برنامههاي انرژي خوود
براي سال  2050را به توليدات پراكنده اختصاص داده است .در يك برنامه آزمايشي در سال  87 ،2011عدد ميكرو CHP
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در ساختمانهاي مسكوني و تجاري كوچك در انگلستان نصب شد .بررسيها نشان داد كه سيستمهاي خوانگي بزرگتور و
تجاري كوچك ،بيشترين سود را از اين برنامه بردهاند و به طور ميانگين سيستمهاي كوچك محلي در مقايسوه بوا بورق و
حرارت توليد و عرضه شده توسط شبكه سراسري چند درصدي به صرفهتر بوده اند .در پايان روند توسعه فنواوري تووربين
گازي و توليد همرمان برق و گرما به صورت خالصه در جدول زير گردآوري شده است.
جدول ( :)7-2روند شكلگيري فناوري توربين گازي و توليد همزمان برق و گرما []63 ،68
سال ظهور
1837
1872
1888
1900
1905
1905
1908
1908
1926
1940

عنوان
طراحي اولين توربين گازي با كمپرسور چرخشي
طراحي اولين توربين گازي امروزي
شروع به كار اولين توليدكننده همزمان برق و حرارت
 %58از كل توان توليدي توسط نيروگاههاي صنعتي در محل مصرف به صورت توليد همزمان
اختراع سوتر توربو شارژ با موتور احتراق داخلي
راهاندازي اولين توربين گازي با 4درصد كارايي
ساخت اولين توربين گازي با حجم ثابت
ساخت اولين توربين گازي با كارايي  2/8درصد
ثبت اولين سيستم  CHPبراي ساختمانهاي تجاري
استفاده از توربين گازي با سيكل بسته

1959

استفاده از توربين گازي براي توليد الكتريسيته

1960
1962
1998
دهه 2000

به كارگيري واحد تركيبي بخار و گاز
آزمايش واحد گازي با ظرفيت  17/5مگاوات
معرفي فناوري جديد ميكروتوربين
ظهور ميكرو  CHPو استفاده از ميكروتوربين در آنها

كشورظهور
برسون
استالز-آلمان
آلمان
آمريكا
آلفرد بوچي-سوئيس
سوسيتي-فرانسه
هلزورس-آلمان
كاراودين-فرانسه
اسكار فابر-انگلستان
انگلستان-آلمان
رستون و هورنسبي-
انگلستان
جنرال الكتريك-آمريكا
انگلستان
كپستون-آمريكا
-

 -5-2-2روند تحوالت فناوري D-FACTS
امروزه مسائل مربوط به كيفيت توان به موضوعي مهم براي مشتركين برق در تمامي سطو كواربري تبوديل شوده اسوت.
درواقع حركت به سمت تجديد ساختار و خصوصيسازي در صنعت برق به تقويت آگاهي و حساسيت عمومي درباره موضووعات
مربوط به كيفيت توان در بين تمامي طبقات كاربران دامن زده است .در چند دهه گذشته تالشهاي فراوانوي در جهوت يوافتن
راهحلهاي انعطاف پذير و مؤثر براي مسائل كيفيت توان انجام گرفته است .در ابتدا فيلترهاي پسويو بودون تلفوات ،متشوكل از
تركيبات سلفي و خازني تنظيم شده ،براي حذف يا تعديل هارمونيكها بكار گرفته شدند .هزينه تمام شده پايين و كارايي باال از
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مهمترين مزاياي فيلترهاي پسيو بود .بااينوجود ،اين فيلترها داراي نقاط ضعف زيادي بودند كه مهمترين آنهوا عبوارتانود از:
ناپايداري ،جبرانسازي با مقادير ثابت و امكان رزونانس با امپدانس منبع يا بار.
براي غلبه بر اين محدوديتها ،فيلترهاي اكتيو قدرت معرفي شدند .فيلترهاي اكتيوو داراي آرايوشهواي مختلفوي هسوتند:
سري ،موازي و تركيبي .از فيلترهاي اكتيو موازي براي جبران اثرات اغتشاشات ناشي از جريان استفاده مويشوود؛ درحواليكوه
فيلترهاي اكتيو سري براي جبرانسازي اغتشاشات مبتني بر ولتاژ بكار ميروند .از فيلترهواي اكتيوو تركيبوي نيوز بوراي حوذف
هارمونيكهاي از مرتبه باال استفاده ميشود .مشكل اصلي فيلترهاي اكتيو اين است كه مقادير نامي آنها برخي اوقات باال بوده
و در كاربردهاي خاص حتي به  80%مقادير نامي بار ميرسد .اين موضووع مويتوانود بوه بوروز اغتشاشوات تووان و نارضوايتي
مشتركين منجر گردد.
با پيشرفت فناوري الكترونيك قدرت ،در چند دهه گذشته تالشهاي فراواني براي افزايش قابليت انعطاف و كنترلپذيري در
شبكههاي انتقال برق بهمنظور بهبود پايداري و امنيت شبكه همزمان با بهرهبرداري مؤثرتر از تجهيزات شبكه صورت گرفت كه
به پيدايش كنترلكنندههاي  FACTSدر سيستمهاي قدرت منجر شد .بهموازات گسترش كاربرد ادوات الكترونيوك قودرت در
شبكههاي انتقال ،تالشهايي نيز براي بهبود عملكرد شبكههاي توزيع برق در مواجهوه بوا مشوكالت كيفيوت تووان و قابليوت
اطمينان با استفاده از فناوري كنترلكنندههاي مبتني بر ادوات الكترونيك قدرت صورت گرفت كه اين حركت به پيدايش نسول
جديدي از كنترلكنندهها تحت عنوان  D-FACTSيا  Costum Powerمنجر گرديد.
روند پيشرفت فناوريهاي  D-FACTSمتناسب با نيازها و كاستيهاي شبكههاي توزيع سنتي از ديودگاه كيفيوت تووان و
قابليت اطمينان بوده است .در اين راستا ،فناوريهاي ارائهشده در ساليان گذشته را ميتوان در دودسته طبقه نمود .دسته نخست
فناوري هايي است كه مشابه كليد قدرت عمل نموده و ارتباط بين منبع اغتشاش يا خطا را با شبكه قطع ميكنند و يا بوا ايزولوه
كردن منبع اغتشاش مسير تغذيه بار را تغيير ميدهند .اين گروه از تجهيزات  D-FACTSبه "تجهيزات نوع تغييردهنده آرايش
شبكه" معروف شدند .بهطور سنتي در هنگام مواجهه با يك خطاي اتصال كوتاه يا اغتشاش شديد در شبكه ،بوراي حفاظوت از
تجهيزات در برابر عبور جريانهاي زياد با يد با بازنمودن كليد قدرت بخش خطادار را از شبكه جدا نمود .اما مشكل اصلي در اين
نوع عملكرد اين است كه گاهي جريان خطا بزرگ است و كليد قادر به قطع آن نيست و يا به كليدهاي با مقادير نامي بزرگ با
قيمتهاي زياد نياز است .ضمن اينكه قطع جريانهاي بزرگ منجر به ايجاد حالتهاي گذراي شديد ولتاژ مويشوود كوه خوود
ميتواند آسيب هاي ديگري به بار آورد .براي غلبه بر اين مشكل ايده استفاده از ابزارهايي براي محدود كردن جريان خطا مطر
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شد تا فشار از روي كليد مدارشكن اصلي كه يك كليد با عملكرد مكانيكي است برداشته شود .محدودكنندههاي جرياني كه بوا
استفاده از سوئيچهاي الكترونيك قدرت ساخته شدند به محدودكننده جريان حالتجامد يوا  SSCLمعوروف شودند .در ابتودا از
سوئيچهاي  GTOبراي ساخت محدودكننده هاي جريان استفاده شد كه منجر به ايجاد اضافه ولتاژهاي نسبتاً زيوادي مويشود.
سپس از تايريستور براي مشاركت دادن امپدانس محدودكننده جريان در هنگام خطا استفاده شد .برخالف نوع مبتني بر ،GTO
سوئيچهاي تايريستوري در اين نوع محدودكننده در حين خطا روشن ميشوند و لذا با خودداري از قطع جريان در حين خطوا از
بروز حالتهاي گذراي شديد جلوگيري ميشود.
محدودكنندههاي جريان فقط جريان خطا را محدود ميكنند و لذا به يك كليد مكانيكي براي قطع نهايي مدار نياز دارند .بوا
تركيب سوئيچهاي تايريستوري و  GTOدر قالب مدارشكنهاي حالتجامد يا  SSCBامكان حذف كليد مكانيكي و قطع كامل
جريان در مدار با استفاده از تجهيزات الكترونيك قدرت فراهم شد .اين كليودها قابليوت عملكورد بوهصوورت بازبسوت خودكوار
) (autoreclosingرا نيز دارا ميباشند .اين كليدها بهمراتب سريعتر از معادلهواي مكوانيكيشوان بووده و لوذا بوراي اهوداف
 Custom Powerايده آل به نظر ميرسند .مدارشكنهاي حالتجامد قادرند عمل كليدزني را در چند ميكروثانيه انجام دهنود.
لذا حداكثر جريان عبوري از مدار هرگز از دو برابر جريان نامي فراتر نميرود و اغتشاشات ولتاژي ايجادشده در اثر خطا بويش از
 100ميكروثانيه تداوم نخواهد داشت .با توسعه فناوري محدودكنندهها و مدارشكنهاي حالتجامد امكان قطع سريع جريان خطا
با حداقل اثرات منفي بر شبكه فراهم شد .بااينحال از ديد قابليت اطمينان و رضايت مشتركين به ابزاري براي جايگزيني سريع
مسير تغذيه بار و جلوگيري از خاموشي نياز بود .كليدهاي انتقالدهنده حالتجامد يا  SSTSدر راستاي برآورده نمودن اين نيواز
شبكههاي توزيع معرفي شدند تا با ج داسازي سريع مشترك از مسير خطادار و اتصال بالدرنگ آن بوه منبوع جوايگزين امكوان
تغذيه تقريباً بدون وقفه بارهاي حساس را فراهم نمايند .اين كليدها با نام كليد استاتيكي انتقالدهنده منبع يا  SSTSنيز شناخته
ميشوند و زمان انتقال آنها بسيار اندك و در حد يك چهارم سيكل قدرت است .دومين دسوته از فنواوريهواي D-FACTS

شامل تجهيزاتي است كه بدون قطع ارتباط بين شبكه توزيع و منبع اغتشاش ،با تزريق جريان يا ولتاژ كنترلشده اقدام به رفع يا
كاهش اثرات اغتشاشي بار يا منبع ميكنند .اين گروه به "تجهيزات جبرانكننده" موسوم هستند .هدف اصلي اسوتفاده از ايون
تجهيزات بهبود كيفيت توان تحويلي به مشتركين است .روند توسعه فناوري ادوات  D-FACTSنوع جبرانكننده نيز متناسب با
نيازهاي شبكه توزيع بوده است .مهمترين اين نيازها عبارت بود از :كنترل ولتاژ و توان راكتيوو ،كواهش هارمونيوكهوا ،حوذف
برآمدگي و فرورفتگي ولتاژ ،حذف فليكر و متعادلسازي بار .بهطور سنتي براي كنترل توان راكتيو و ولتاژ در شبكههاي توزيع از
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خازنها و راكتورهاي موازي (در كنار تغييردهنده تپ ترانسفورماتورها و ترانسفورماتورهاي تقويتكننده) استفاده ميشوود .ايوراد
اصلي اين روش كنترلي ،جبرانسازي با مقادير ثابت و مستقل از وضعيت بار و شبكه بود .براي حول ايون مشوكل جبورانسواز
استاتيكي توان راكتيو يا  SVCمعرفوي شود .عملكورد ايون تجهيوز مشوابه يوك سوسوپتانس متغيور مووازي اسوت و در آن از
كنترلكنندههاي تايريستوري سريع استفاده ميشود [ .]69از ديدگاه بهرهبرداري SVC ،مقدار سوسوپتانس خوود را بوهصوورت
خودكار در پاسخ به تغييرات رخداده در شرايط بهرهبرداري شبكه تنظيم ميكند .با كنترل مناسب راكتوانس معوادل آن ،امكوان
تنظيم دامنه ولتاژ در نقطه اتصال  SVCفراهم شده و عملكرد شبكه قدرت به شكل قابل توجهي بهبوود موييابود .بوا توسوعه
فناوري مبدلهاي الكترونيك قدرت (اينورتر و كانورتر) امكان ساخت جبرانسازهايي با قابليت پوشش چندين هدف در كيفيوت
توان فراهم گرديد .براي جبران اثر فرورفتگي/برجستگي ولتاژ ،حالتهاي گذرا و هارمونيكهاي ولتاژ سمت تغذيه و محافظت از
بارهاي حساس در برابر اين اغتشاشات ،بهبوددهنده ديناميك ولتاژ ) (DVRمعرفي شد .ساختار يك  DVRاز يك مبدل منبوع
ولتاژ ،سيستم كنترل سوئيچينگ مبدل ،يك ابزار ذخيرهساز انرژي با ولتاژ  DCو يك ترانسفورماتور اتصالدهنده كه بهصوورت
سري به سيستم  ACمتصل مويشوود تشوكيلشوده اسوت .همچنوين از يوك فيلتور پسويو نيوز در سواختار آن بوراي تعوديل
هارمونيكهاي ناشي از كليدزني مبدل و اصال شكل موج ولتاژ تزريقي استفاده ميشود .با معرفي ماژولهاي كاربرديتر ايون
نوع از جبرانكنندهها در قالب  DSSCزمينه براي افزايش كاربرد اين جبرانسازها در شبكه فراهم شده است .اندازه و وزن واحد
 DSSCبهگونهاي است كه اجازه مي دهد بر روي هادي خوط معلوق بواقي بمانود .اسوتفاده گسوترده از واحودهاي  DSSCبوه
بهره برداران سيستم امكان تخصيك و دستيابي به سطو مطلوب بارگيري در خطوط خاص شبكه را ميدهد و لذا به نحو قابل
توجهي كيفيت بهرهبرداري از شبكه موجود را ارتقا ميدهد .همچنين جبرانسازهاي استاتيكي يا  STATCOMبوراي تنظويم
ولتاژ و جبرانسازي توان راكتيو ،اصال ضريب قدرت ،حذف هارمونيك و تعديل اثر فليكر و متعادلسازي بار معرفي شودند .در
سادهترين شكل آن ،يك  D-STATCOMاز يك مبدل منبع ولتاژ دو سطحي ) ،(VSCيك تجهيز ذخيرهساز انرژي با ولتواژ
 ،DCيك ترانسفورماتور اتصالدهنده كه بهصورت شنت به سيستم  ACمتصول اسوت و مودارهاي كنترلوي مربوطوه تشوكيل
ميشود .كنترلكننده  D-STATCOMبهطور پيوسته تغييرات ولتاژ و جريوان بوار را مشواهده نمووده و ميوزان جبورانسوازي
موردنياز سيستم  ACرا براي گسترهاي از تغييرات تعيين ميكند .از  D-STATCOMاغلب براي جبران معضالت كيفيت توان
در جريان استفاده ميشود و از ورود تاثيرات منفي ناشي از ماهيت بار به شبكه جلوگيري ميكند .از طرفوي  DVRبوراي حول
مسائل كيفيت توان در ولتاژ مناسب بوده و از بارهاي حساس در مقابل ورود اغتشاشات از سمت شبكه محافظوت مويكنود .بوا
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تركيب اين دو هدف ،ايده استفاده همزمان از اين دو تجهيز در قالب مطلوبساز يكپارچه كيفيت توان براي ايجاد يك جبرانساز
چندمنظوره جهت حل توامان مسايل كيفيت توان در ولتاژ و جريان مطر شده اسوت .جودول زيور شوامل خالصوهاي از رونود
تحوالت  D-FACTSميباشد.
جدول (  :)8-2روند تحوالت تجهيزات  D-FACTSيا Custom Power

مراحل

نام تجهيز
فيلترهاي پسيو بدون تلفات

مرحله پيش از
شكلگيري

خازنها و راكتورها

فيلترهاي اكتيو

كنترلكنندههاي FACTS

روند تحوالت
تجهيزات نوع
تغييردهنده آرايش
شبكه

محدودكننده جريان
حالتجامد يا  SSCLبا
سوئيچهاي GTO
محدودكننده جريان
حالتجامد يا  SSCLبا
سوئيچهاي تايريستوري
مدارشكنهاي حالتجامد يا
SSCB

كليدهاي انتقالدهنده
حالتجامد يا SSTS
جبرانساز استاتيكي توان
راكتيو يا SVC
بهبوددهنده ديناميك ولتاژ
روند تحوالت
تجهيزات
جبرانكننده

)(DVR

DSSC

جبرانسازهاي استاتيكي يا
STATCOM

انگيزه ايجاد (كاربرد و مزايا)
حذف يا تعديل هارمونيكها
هزينه تمام شده پايين و كارايي باال
كنترل توان راكتيو و ولتاژ
جبران اثرات اغتشاشات ناشي از جريان
جبرانسازي اغتشاشات مبتني بر ولتاژ
حذف هارمونيكهاي از مرتبه باال
حذف معايب فيلتر پسيو

معايب يا كاستيها
ناپايداري ،جبرانسازي با مقادير
ثابت و امكان رزونانس با امپدانس
منبع يا بار.
جبرانسازي با مقادير ثابت و
مستقل از وضعيت بار
مقادير نامي باال
اغتشاشات توان

افزايش انعطافپذيري سيستم انتقال
كاهش جريان قطع كليد قدرت

ايجاد اضافه ولتاژهاي نسبتاً زياد

خودداري از قطع جريان در حوين خطوا و جلووگيري از
بروز حالتهاي گذراي شديد

نياز به كليد قدرت براي قطع
كامل جريان

قطع جريانهاي خطاي بزرگ
قابليت عملكرد بهصورت بازبست خودكار
كاهش اغتشاشات ولتاژ

قطع مسير تغذيه بار و ايجاد
خاموشي

تغذيه تقريباً بدون وقفه بارهاي حساس
حذف معايب خازن و راكتور
جبران اثر فرورفتگي/برجستگي ولتاژ
حذف حالتهاي گذرا و هارمونيكهاي ولتواژ سومت
تغذيه
محافظت از بارهاي حساس در برابر اغتشاشات
پوشش اهداف DVR
امكان استفاده گسوترده بوا تغييورات ظواهري جهوت
حذف معايب DVR
تنظيم ولتاژ و جبرانسازي توان راكتيو
اصال ضريب قدرت
حذف هارمونيك و تعديل اثر فليكر

ضعف در پوشش اهداف كيفيت
توان
ابعاد بزرگ
قيمت باال

-

-
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نام تجهيز
مطلوبساز يكپارچه كيفيت
توان UPQC

انگيزه ايجاد (كاربرد و مزايا)
متعادلسازي بار
پوشش همزمان اهداف  DVRو STATCOM

معايب يا كاستيها
-

 -1-5-2-2جمع بندي
روند تاريخي حاكي از گسترش استفاده از اين كنترلكنندهها در شبكههاي توزيع است .بااينحال به علت قيمت نسبتاً زيواد،
در حال حاضر نصب و استفاده از اين تجهيزات در شبكه بيشتر به مصرفكنندههاي خاصي كه سطح بااليي از كيفيت تووان يوا
قابليت اطمينان را بهواسطه استفاده از تجهيزات حسواس نيواز دارنود محودود شوده اسوت .بوااينحوال تعوداد مشوتركيني كوه
استانداردهاي باالتر كيفيت توان و قابليت اطمينان را طلب ميكنند در شبكههاي توزيع آينده بخصوص در كالنشهرها كه قطب
فعاليت هاي تجاري و اقتصادي در محدوده جغرافيايي خود هستند رو به افزايش است و بايد در طراحي شبكههاي توزيع آينوده
توجه ويژهاي به اين فناوريها صورت گيرد.

 -6-2-2برنامتتههتتاي تتتامين بتترق و توستتعه شتتبكه چنتتد كالنشتتهر در ستتاير نقتتاط
جهان
درزمينه طراحي شبكههاي توزيع را مويتووان از سوه منظور تواثيرات مكواني ،تواثيرات
ٔ
تاثير ويژگيهاي خاص كالنشهرها
زيستمحيطي و تداخل با مباحث مديريت شهري بررسي نمود.
از ديدگاه مكاني ،رشد و توسعه سريع شهر منجر به قرار گرفتن پستها و تأسيسات حاشيهاي قبلي در مناطق درون شهري
ميگردد و گستردگي شهر و تراكم بار در آن ضرورت احداث پستهاي فوق توزيع (و بعضا انتقال) جديد را در نزديكوي مراكوز
ثقل بار در پي دارد .مشكل اصلي در اينجا يافتن زمين مناسب براي احداث پستها و معضل احداث كانال براي نصب كابلهاي
تغذيه كننده اين پستها است .عالوه بر معضل زمين ميتوان به چالشهاي ديگري از قبيل مشكالت ناشي از توداخل توسوعه
شبكه با زندگي شهري در كالنشهرها مثل تعدد حفاري خيابانها و معابر جهت توسعه شبكه يا انجام تعميرات گريزناپذير در اين
محدودهها و همچنين مشكالت و محدوديتهاي ناشي از حريم خطوط و فيدرهاي توزيع نام برد.
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از منظر مسايل زيستمحيطي ،در بين بخشهاي مختلف آلودهكننده هوا در كالنشهرها ،بخشهاي حمل و نقل و صنعت به
ترتيب مهمترين بخشهاي آلودهكننده هوا هستند ،كه هردو عامل فوق رابطهي مستقيمي بوا طراحوي و توسوعه شوبكه توزيوع
كالنشهرها دارند .آلودگي هواي كالنشهرها در وهله اول ناشي از عدم مديريت صحيح ،سيستم غلط شهرسازي و رشد و توسعه
ناهمگون و عدم پيشبيني زيرساختهاي الزم براي آن هست ،كه به تبع آن ،مقدار زياد وسايل نقليه موتوري و احتراق نواقك
سوخت در اين وسايل و عدم مكانگزيني صحيح صنايع ،نيروگاهها و  ...را به دنبال دارد .مواد آلوده كننده اي كه درنتيجه احتراق
سوختهاي مختلف به منظور تأمين انرژي براي حمل و نقل ،مصارف خانگي ،صنايع و غيره ايجاد ميگوردد ،در حقيقوت عامول
اصلي آلودهكننده هوا بهخصوص در كالنشهرها ميباشند .بنابراين يكي از راههاي اصلي ايجاد تغيير در كيفيت هواي شهر تغيير
منابع توليد انرژي خواهد بود .از سويي ديگر طراحي شهري و كاربري صحيح اراضي براي بخشهاي مختلف همچون صونايع،
كارگاهها و  ...همراه با ترويج خودروهاي برقي و مديريت ترافيك سختگيرانه و جدي و سياستهاي حمل و نقول عموومي بوا
ايجاد تسهيالت الزم جهت نوسازي منابع آالينده و استانداردسازي اين منابع از لحاظ فني ميتواند در جهت كاهش و جلوگيري
از توسعه آلودگي هوا در كالنشهرها تاثيرگذار باشد.
از ديدگاه مديريت شهري معضل تراكم انبوه ،كمبود زموين در كالنشوهرها و كواهش نقودينگي شوركتهواي توزيوع ،ايون
شركتها را به سمت استفاده از انواع تجهيزات كمپكت در فضاي عمومي زيرزميني و روزميني شهرها و همچنين نصب پسوت
انحصاري در ملك متقاضيان نموده است .عدم وجود تعامالت مناسب با شهرداري و قوانين مديريت شهري سبب مويشوود توا
تالشهاي شركت توزيع در موارد فوق عقيم مانده و يا با كاستي مواجه گردد .بنابراين تعامول كامول بوين مجموعوه موديريت
شهري با شركت توزيع برق در زمينههاي صدور پروانه ساختمان متقاضيان مشمول احداث پست و واگذاري فضواهاي عموومي
روزميني و زيرزميني شهري جهت احداث پستهاي توزيع و تدوين دستورالعمل و روشهاي مورد نظر از اين منظر ضروري به
نظر ميرسد.
در اين قسمت به برخي از روندهاي موجود براي طراحي شبكههاي توزيع در چند كالنشهر از كشوورهاي پيشورفته جهوان
پرداخته ميشود.
 -1-6-2-2روند توسعه شبكههاي توزيع كالنشهر در آمريكا
در آمريكا شهرهايي با جمعيت باالي  50000نفر بهعنوان كالنشهر در نظرگرفته مويشووند و در طراحوي آنهوا تمهيودات
خاصي در نظر گرفته ميشود .پيشبينيها حاكي از آن است كه تا سال  2020ميالدي ،سهم خودروهاي برقي در حدود  7%كل
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فروش خودرو در جهان باشد ،اگرچه به عقيده بسياري ،اين رقم فراتر نيز خواهد رفت .ازاينرو در طراحي شبكههاي توزيع برق
در امريكا ،احداث پاركينگ هاي خودروي برقي بيش از پيش مورد توجه قرار خواهد گرفت .استفاده از انرژيهاي تجديود پوذير
براي كاهش آلودگي زيستمحيطي ،استفاده از تكنولوژي پستهاي كمپكت و كابلهاي خود نگهدارنده ازجمله موواردي اسوت
كه در طراحي شبكه توزيع با هدف حفظ مبلمان و زيبايي شهري موردتوجه است.
همچنين افزايش قابليت انتقال و توزيع برق با استفاده از فناوريهاي جديد مثل فناوري خط گرم و تالش در جهت بهبوود
فناوريهاي فوق ازجمله اقداماتي است كه در اين كشور در حال انجام است.
بر اساس چشمانداز انرژي نيويورك بهعنوان بزرگترين كالنشهر كشوور آمريكوا قورار اسوت بوا تغييور سواختار بنيوادين در
چگونگي فروش انرژي توسط شركتها و بهرهبرداران ،اهداف بيشينهسازي بهورهبورداري از منوابع موجوود و كواهش نيواز بوه
زيرساختهاي جديد از طريق گسترش مديريت تقاضا ،بهبود بهرهوري انرژي و گسترش كاربرد انرژيهاي تجديد پذير ،توليود
پراكنده و ذخيرهسازي انرژي محقق گردد .برنامه هاي مديريت سمت تقاضا و توسعه توليد پراكنده نقش پررنگي در دستيابي به
اهداف اين چشمانداز خواهد داشت .بهعنوان مثال برنامههاي مديريت تقاضا قرار است نياز به سرمايهگذاري كالن موردنياز براي
احداث ايستگاههاي توزيع جديد براي برآورده كردن تقاضاي آينده را تا حدي برطرف نمايد [.]70
در كاليفرنيا برنامه ايجاد ظرفيت ذخيرهسازي انرژي تا سقف  1300مگاوات تا سال  2020به تصويب دولت محلي رسويده و
الزم االجراست .اين ذخيرهسازي از مجموعه باطريهاي بزرگ ليتيم-يون و سديم-سولفور عظيم نصبشده در شبكه توزيع كه
توسط بهرهبرداران سيستم مديريت ميشوند تا ذخيرهسازهاي كوچك تعبيه شده در داخل ساختمانها و خانوههواي مجهوز بوه
پنلهاي خورشيدي را شامل ميشود.

 -2-6-2-2روند توسعه شبكههاي توزيع كالنشهر در استراليا
در كشور استراليا با تعيين افق برنامهريزي  20ساله ،به دنبال راهكارهايي هستند تا بتوانند از طريوق آنهوا ميوزان آلوودگي
ناشي از توليد برق را به ميزان  40درصد كاهش دهند .استفاده از خودروهاي برقي و انورژيهواي تجديود پوذير از مهومتورين
اقداماتي است كه در برنامه فوق مدنظر است [.]71
برنامه "شهرهاي خورشيدي در استراليا" در راستاي يافتن روش مناسوب بوراي تركيوب انورژي خورشويدي ،انودازهگيوري
هوشمند ،ذخيرهسازي انرژي و الگوهاي جديد قيمتگذاري برق در جهت تامين يك آينده پايدار انرژي در نواحي شهري سراسر
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استراليا طراحي شده است .اين برنامه داراي يك رويكرد مشاركتي است كه تمامي سطو دولتوي ،بخوش خصوصوي و جواموع
محلي را در برميگيرد .تامين تسهيالتي براي خريد پنلهاي خورشيدي توسط مشتركين و پيشبيني سواير مشووقهواي موالي
براي كمك به اقشار كم درآمد و اجارهنشين جهت بهرهمندي از مزاياي مشاركت در طر نيز در اين برنامه گنجانده شده است.
همچنين در سالهاي ا خير اقدامات زيادي در شبكه توزيع برق كشور استراليا براي كاهش تلفات الكتريكي صوورت گرفتوه
است و ميزان تلفات از  13درصد به حدود  5.5درصد رسيده است .استفاده از پستهاي كمپكت و زيرزمينوي ازجملوه اقوداماتي
است كه در طراحي شبكه توزيع برق استراليا مورد نظر بوده است .در سال  2012شركت  ،ABBفناوري جديدي از پستهواي
زيرزميني را براي شبكه توزيع استراليا با اهدافي چون افزايش قابليت انتقال توزيع انرژي و حفظ زيبايي و مبلمان شهري معرفي
كرد [.]72
در چشمانداز توسعهاي كالنشهر سيدني (بزرگترين كالنشهر استراليا) تحت عنوان  Sydney 2030قيد شده است كوه توا
سال  2030بايد ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي تا  70درصد كاهش يافته و  100درصد انرژي موردنياز شوهر توسوط توليودات
محلي تامين گردد .براي رسيدن به اين هدف برنامهريزي صورت گرفته در راستاي تامين  30درصد از نياز انرژي شهر از طريق
انرژي تجديد پذير كه بخش عمده آن شامل گسترش بهرهبورداري از انورژي خورشويدي اسوت هسوت .هفتواد درصود انورژي
باقيمانده نيز بايد از طريق توليد سه گانه ) (Trigenerationتامين گردد .توليود سوه گانوه بوه معنواي اسوتفاده از موتورهواي
احتراقي گازسوز با راندمان باال براي توليد همزمان برق ،حرارت و برودت است كه ميتواند بخش قابل تووجهي از نيواز انورژي
ساختمانها و اماكن را برطرف نموده و تاثير بسزايي بر كاهش حجم گازهاي گلخانهاي توليد شده داشته باشود .لوذا گسوترش
شبكه توزيع كالنشهر سيدني بايد در راستاي دستيابي به اهداف اين چشمانداز برنامهريزي شود .گسترش استفاده از المپهواي
 LEDبراي روشنايي خيابانها و محوطهها نيز از ديگر برنامههاي شبكه توزيع شهر است [.]73

 -3-6-2-2روند توسعه شبكههاي توزيع كالنشهر در كانادا
در كانادا توسعه شبكه توزيع با اهدافي شامل كاهش اثرات زيستمحيطي و افزايش قابليت اطمينوان توزيوع بورق در حوال
انجام است .اين كشور در راستاي كاهش اثرات زيستمحيطي ،در حوال توسوعه منوابع تجديود پوذير اسوت و بوا درنظرگيوري
برنامههايي چون تامين بخشي از انرژي موردنياز مصرفكنندگان خانگي ،تجواري و ...توسوط سولولهواي خورشويدي درصودد
رسيدن به اهداف فوق است .همچنين توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع ،از ديگر اقداماتي است كه در اين كشور
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مدنظر است و در اين راستا ميتوان به مواردي چون معرفي"پستهاي فوق كمپكت" [ ]74و توسعه فناوري خوط گورم اشواره
كرد.
مطابق نقشه راه فناوري خودرو برقي در سال  2018تعداد پانصد هزار خودرو برقي با قابليت اتصال مستقيم به شبكه و تعداد
بيشتري خودرو هيبريدي در شهرهاي كانادا وجود خواهد داشت كه بايد در محاسبه تقاضاي انورژي الكتريكوي در نظور گرفتوه
شود.

 -4-6-2-2روند توسعه شبكههاي توزيع كالنشهر در ژاپن
در اين كشور طر هاي زيادي براي توسعه و طراحي بهينه در آينده ارائهشده است .ازجمله طر بهينه طراحي شبكه توزيوع
در افق  30ساله [ ]75كه بر مبناي آن هزينههاي طراحي به ميزان  10درصد كاهش مييابد .همچنين در ايون كشوور ،توسوعه
انرژيهاي نو تا سال  2020به ميزان  10درصد مدنظر است [ .]76پيشرفت در ساير فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيوع
مثل پستهاي زيرزميني و كمپكت از ديگر مواردي است كه در آينده شبكه توزيع اين كشور لحاظ شده است.
درزمينه پاركينگهاي خودروي برقي ،اين كشور قصد دارد تا سال  ،2020پنج هزار پاركينگ خودروي برقي براي پشتيباني
ٔ
از  20هزار خودروي برقي در سطح شبكههاي توزيع شهري احداث كند.

 -5-6-2-2جمعبندي
در بخشهاي قبل ،برنامههاي برخي از كالنشهرها در كشورهاي پيشورو صونعتي جهوان بوراي توسوعه شوبكههواي بورق
موردبررسي قرار گرفت .بهطوركلي ميتوان گفت مهمترين گزينههاي فناورانه در اين كالنشهرها براي توسوعه شوبكه بورق در
آينده با در نظر گرفتن معضالت كالنشهر عبارتاند از:
توسعه استفاده از خودرو برقي با تأمين زيرساختهاي موردنياز آن
گسترش استفاده از پستهاي كمپكت ،فوق كمپكت و زيرزميني
گسترش ميزان نفوذ انرژيهاي تجديد پذير ،توليد پراكنده ،توليد همزمان و ذخيرهسازي در شبكه
توسعه زيرساختهاي اندازهگيري پيشرفته و هوشمند و پاسخگويي و مديريت تقاضا
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گسترش خطوط زميني توزيع و كاهش يا حذف شبكه هوايي و توسعه فناوري خط گرم
گسترش استفاده از كابلهاي خودنگهدار
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 -3نتيجهگيري
با توجه به گستردگي و بين رشتهاي بودن علوم ،دستيابي به فناوريهاي نوين كاري بس دشوار است .از اين رو محققين بوا
بهرهگيري از هوشمندي فناوري به دنبال تسهيل در اين امر ميباشند .در گزارش دومين مرحله از پروژه "تدوين سند راهبوردي
توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها" با عنوان هوشمندي فناوريهاي شبكه توزيع كالنشهرها ،در دو
بخش شناسايي حوز ههاي فناورانه و آيندهپژوهي فناوري ارائه گرديد.

در بخش شناسايي حوزههاي فناورانه با ترسيم درخت فناوري ،به تقسيمبندي فناوريهاي مرتبط با طراحوي شوبكه توزيوع
پرداخته شد ،و در ادامه توضيحات كامل مربوط به هر فناوري ارائه گرديد .در بخش آيندهپژوهي اين پروژه ،ابتدا روند تحووالت
صورت گرفته در فناوريهاي مختلف مرتبط با موضوع طراحي شوبكه توزيوع كالنشوهرها موورد بررسوي قورار گرفوت .سوپس
ويژگيهاي خاص كالنشهرها كه ميتواند بر فرايند طراحي شبكه توزيع آنها مؤثر باشد بيان گرديد .در اين بخش ،آيندههاي
محتمل در ارتباط با فناوريهاي تحت مطالعه مورد بررسي قرار گرفت .و براساس مطالعات انجام شده چنين نتيجهگيري شد كه
عليرغم پيشرفتهاي صورت گرفته در فناوريهاي تحت مطالعه ،همچنان كاستيهايي مشواهده مويشوود كوه لوزوم توسوعه
فناوريها و ارائه فناوريهاي جديد را توجيه ميكند.
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مقدمه
با توجه به اينكه نقطه اثر هر برنامهريزي و پيشبيني ،به اهداف كالن و راهبردهاي اتخاذ شدده بسدتگي دارد ،لدذا در ايدن
مرحله از پروژه سعي خواهد شد اهداف و راهبردهاي كالن و اصلي سند تدوين گرديده و بر آن اسداس ،اقددامات مدد نظدر در
جهت توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در مراحل بعد تهيه گردد.

 -1تدوين اهداف كالن توسعه فناوريهاي مرتبط ب ا طراح

ش بكه توعي

كالنشهرها
در اين بخش ،اهداف كالن توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكههاي توزيع كالنشهرها مشخص ميشود .اهدداف در
برنامههاي توسعه يك فناوري بيانگر مقاصد و يا خواستههاي مطلوب حاصل از توسعه فناوري ميباشند كه اين اهداف از طريق
راهبردهاي تعيين شده و انجام اقدامات پيشنهادي محقق ميشوند .اگرچه اهداف ممكن است در سطوح مختلفي قابدل تعريدف
باشند ،اما در سند راهبردي الزم است صرفا اهداف اساسي معرفي شوند .اهدداف اساسدي بده اهددافي گفتده مديشدود كده بدر
جهتگيريهاي اصلي فعاليتهاي حوزه سند تاثيرگذار هستند.
در ادامه ،ابتدا به بررسي چارچوب نظري تدوين اهدداف پرداختده مديشدود .سدپس فرايندد تددوين اهدداف كدالن توسدعه
فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها توضيح داده ميشود .در انتها اهداف كالن اين سند ارائه ميگردد.

 -1-1چارچوب نظري تدوين اهداف كالن توسعه فناوري هاي مرتبط با طراح
شبكه توعي كالنشهرها
يكي از گامهاي اساسي در تعيين جهتگيريهاي كالن يك برنامه راهبردي توسعه فناوري ،تدوين اهدداف كدالن توسدعه
است .اين هدفگذاري در سطح كالن بهمنظور شفاف نمودن مسير توسعه فنداوري انجدام مديگيدرد .بدا تعيدين ايدن اهدداف،
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كنشگران دخيل در نظام توسعه فناوري ،اهدافي بلندمدت را دنبال ميكنند و در نتيجه ،برنامدهريدزيهدا ،تصدميمگيدريهدا و
فعاليتهاي خود را براساس ان بهصورت دقيقتر و با جزئيات بيشتر انجام دهند ].[1
تدوين اهداف را ميتوان با دو رويكرد باال-به-پايين و پايين-به-باال انجام داد .رويكرد باال-به-پايين رويكردي هدف محور
است كه به دنبال ترسيم يك اينده مطلوب براي توسعه است .در طرف مقابل ،رويكرد پايين-به-باال نگاهي مسدللهمحدور 1بده
توسعه دارد .در اين بخش ،فرايند تدوين اهداف كالن با نگاهي باال-به-پايين صورت ميگيرد .به منظور تعيين كردن حوزهها و
ويژگيهاي ضروري هدف ،به بررسي مدلهاي هدفگذاري پرداخته شده است.

 -1-1-1حوعههاي اهداف تعيين شده
در منابع برنامهريزي راهبردي در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفي با موضوعيت تدوين حوزههاي اهداف تعيين شده اسدت .در
زير به طور خالصه به بررسي اين مدلها پرداخته ميشود:

 -1-1-1-1حوعههاي اهداف در مدل كارت امتياعي متواعن (كاپالن و نورتون ])[2
-1منظر مالي (سوداوري ،رشد در امد ،و افزايش بهرهوري)
-2منظر مشتري (تعين مشتريان مخاطب ،تعيين ارزشهاي پيشنهادي بنگاه با توجه به مشتريان)
-3منظر فرايندهاي داخلي (روابط با تامين كنندگان ،تصميمگيري درمورد توسعه محصوالت و خدمات جديد ،خددمات
پس از فروش ،و مهندسي مجدد فرايندهاي توليد)
-4منظر يادگيري و رشد (رضايت كاركنان ،فضاي مناسب كاري ،دسترسي به سيستمهاي اطالعاتي الزم ،برنامههداي
اموزش كاركنان)

- Issue-based

1
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 -2-1-1-1حوعههاي اهداف در مدل پيرس و رابينسون ][3

-1توجه به مشتري
-2نواوري
-3بهرهوري
-4توجه به بخش مالي
-5منابع انساني
-6لحاظ كردن محيط خارجي.

 -3-1-1-1حوعههاي اهداف بر اساس مدل تركيب

فيليپس ][4

-1بازار (سعي در حفظ سهم بازار فعلي ،افزايش صادرات)
-2نواوري (باالبردن توان نواوري و طراحي محصول)
-3بهرهوري (بهبود كيفيت محصوالت توليدي ،افزايش بهرهوري واحدهاي توليدي و خدماتي شركت)
-4منابع مالي (استفاده بهينه از منابع مالي شركت و خارج از شركت براي تامين اهداف بازار)
-5منابع انساني (ايجاد انگيزه براي ارائه كار بهتر)
-6مسلوليتهاي اجتماعي (حفظ محيط زيست و حفظ ايمني و بهداشت محيط كار)
-7منابع اوليه (تالش براي تامين مواد اوليه مورد نياز از داخل كشور)

 -4-1-1-1حوعههاي اهداف بر اساس مدل دكتر اعراب

][5

-1سوداوري
-2بهرهوري (سادهسازي رويهها و سيستمها بر مبناي استانداردهاي جهاني)
-3موضع رقابتي (ارتقاي نقش و جايگاه در اقتصاد ملي ،توسعه همكاريهاي بينالمللي و منطقهاي)
-4پيشرفت كاركنان (سرمايهگذاري در نيروي انساني و ظرفيتسازي)
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-5روابط كاركنان
-6رهبري فناورانه
-7مسلوليت اجتماعي (جلب رضايت ،اعتماد و مشاركت خدمتگيرندگان)

 -2-1-1ويژگ هاي اهداف تعيين شده
عالوه بر حوزههاي هدف ذكر شده ،اهداف تدوين شده در يك سند ملي بايد داراي ويژگيهاي ضروري نيز باشند [ .]6اين
ويژگيها در ادبيات با نام اهداف هوشمند 1مطرح ميشود .اين ويژگيها عبارتند از (شكل :)1-1
-1مشخص باشد( 2بهطور واضح و عيني بيانكننده تغييري باشد كه قرار است اتفاق بيافتد)،
-2قابل اندازهگيري باشد،3
-3قابل دستيابي باشد،4
-4واقعگرايانه باشد ،5و
-5محدود به زمان باشد.6

- SMART Goals

1

- Specific

2

- Measurable

3

- Achievable

4

- Realistic

5

- Time Bounded

6
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شكل ( :)1-1ويژگ هاي اهداف كالن

 -2-1فرايند تدوين اهداف توسعه فناوريهاي مرتبط با طراح

ش بكه توعي

كالنشهرها
در بخش قبلي ،چارچوب نظري تدوين اهداف كالن ارائه شد و مدلهاي مختلف و ويژگيهاي اهداف توضيح داده شدد .در
اين بخش فرايند تدوين اهداف كالن توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ارائه ميشود .در اين فرايندد
كه در شكل ( )2-1نشان داده شده است ،ابتدا بر اساس جمعبندي نتايج حاصل از دو ورودي عوامدل مدؤثر در طراحدي شدبكه
توزيع كالنشهرها و گزارش توجيهپذيري پيشنويس اهداف تهيه ميشود .سپس با در نظر گدرفتن ويژگديهدا و ابعداد اهدداف،
نهاييسازي اهداف كالن انجام ميشود .همچنين از انجايي كه تدوين گامهاي مختلف سند در يدك فرايندد تعداملي بدهوقدوع
ميپيوندد ،با دريافت بازخورد از گامهاي بعدي سند اهداف كالن تدوين شده اصالح ميشود.

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

شكل ( :)2-1فرايند تدوين اهداف كالن

در ادامه نتايج استخراج شده از بررسي گزارش توجيهپذيري و نيز عوامل مؤثر در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ارائه شده
است.

 -1-2-1نتايج حاصل اع بررس گزارش توجيهپذيري
گزارش توجيهپذيري يكي از وروديهاي مهم براي استخراج اهداف است .با توجه به ضرورتها وداليل مطرح شدده بدراي
توسعه فناوري ميتوان اين اهداف را شناسايي كرد .اهداف شناسايي شده از بررسي گزارش توجيهپذيري توسدعه فنداوريهداي
مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها عبارتند از ]:[7

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
7
فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

ويرايش اول ،فروردين و ارديبهشت 1394

به حداقل رساندن اختالالت و قطع سرويسدهي در شبكه:
وقوع خاموشي در شبكه برق كالنشهرها باعث ايجاد اختالل در فعاليتهاي مراكز و نهادهاي مختلف شبكه از جمله مراكز
و ادارات دولتي ميشود .تعدد اين مراكز استراتژيك در كالنشهرها و وابستگي جمع كثيري از مردم به اين واحددها وقدوع
خاموشي به دغدغهاي مهم تبديل ميكند .بديهي است كه استمرار خاموشيها منجر به بروز نارضايتي از خدمات واحدهاي
فوق گردد .با ايجاد مراكز ديسپاچينگ متعدد در كالنشهرها ميتوان قدرت مانور شبكه توزيع را باال برد و خاموشديهداي
شبكه را مديريت كرد.

بهينه كردن تلفات الكتريكي شبكه:
با توجه به اين كه ميزان كاهش تلفات در شبكه هاي برق بسيار كم هزينهتر از افزايش توليد مي باشد و از انجا كه بخدش
عمده اين تلفات در صنعت برق مربوط به بخش توزيع است ،از اين رو مطالعات و اقدامات در ايدن بخدش بسديار مدوثر و
بااهميت مي باشد .يكي از اهداف استراتژيك بخش انرژي الكتريكي كشور ،مصرف انرژي بده شدكل بهينده و مناسدب ان
ميباشد زيرا ظرفيت توليد انرژي الكتريكي با توجه به هزينه سنگين سرمايهگذاري در ان محدود بوده ،بندابراين افدزايش
ميزان بهرهوري از ظرفيت موجود ،در رشد و ارتقاي اقتصاد ملي و امكان بهرهبرداري از فرصتهاي اقتصادي ناشي از عدم
سرمايهگذاري كالن در بخش توليد و عرضه انرژي مفيد خواهد بود كه اين امر نيز مستلزم شناخت ارزش سرمايهگذاري و
هزينههاي جاري مربوطه است .تلفات كمتر موجب قيمت تمام شده كمتر انرژي شده و در نتيجه تسدريع رشدد اقتصدادي
كشورها را از طريق كاهش قيمت تمام شده توليد در پي دارد و از طرفي موجب انعطافپذيري بيشتر شدركتهداي توزيدع
جهت رقابت در بازارهاي رقابتي ميگردد.

بهينه كردن هزينه نصب و جايابي تجهيزات:
در طراحي شبكه توزيع برق جايابي تجهيزات شبكه مثل توليدات پراكنده و پستها امري اجتنابناپذير است .در شبكههاي
توزيع امروزي به خصوص با روند رو به رشد خصوصيسازي و رقابتي شدن بازار برق ،هدف اوليه شركت هاي توزيع پايين
اوردن هزينههاي مربوط به بهرهبرداري ،نگهداري و ساخت شبكه است .پيشرفتهاي اخير در تجهيزات قابدل اسدتفاده در
شبكه هاي توزيع نظير ژنراتورهاي كوچك و پربازده ،الكترونيك قدرت و ادوات ذخيره انرژي امكان بهينهسدازي هزينده و
نصب و جايابي تجهيزات در شبكه توزيع را فراهم ميكند.

بهبود پارامترهاي قابليت اطمينان شبكه:

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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در شبكه توزيع و براي انجام برنامهريزي از ديدگاه شركت توزيع خصوصي ،از دو مدل متداول حداقل-هزينده و حدداكثر-
سود استفاده مي شود .براي محاسبه تابع هدف در اين دو مدل بايد عالوه بر هزينده هداي سدرمايهگدذاري ،بهدره بدرداري،
تعميرات و نگهداري ،هزينههاي قطعي را هم در طي افق زماني برنامهريزي لحداظ كدرد .بدديهي اسدت كده قطعديهدا و
خاموشيها به واسطه كاهش فروش انرژي ،بر درامد شركت توزيع تاثير گذارند .توسعه فناوري هاي مدوثر طراحدي شدبكه
توزيع در كالنشهرها ميتواند به افزايش قابليت اطمينان كمك كند .در نتيجه ميتوان اين موضوع را بده عندوان يكدي از
اهداف توسعه اين فناوريها در نظر گرفت.

كاهش االيندههاي زيستمحيطي:
يكي از راهكارهاي كالنشهرها براي كاهش الودگي هوا استفاده از انرژيهاي نو و افزايش راندمان نيروگاههاي گدازي و
تبديل انها به سيكل تركيبي است .با توسعه نيروگداههداي چرخده تركيبدي ،مولددهاي همزمدان توليدد بدرق و حدرارت،
سامانههاي توليد پراكنده ،منابع انرژي تجديدپذير ،سامانههاي هوشمند پايش وكنترل و در نظر گدرفتن انهدا در طراحدي
شبكههاي توزيع كالنشهرها ميتوان به تحقق اين هدف كمك كرد.

جلوگيري از اسيبرسيدن به محيط:
يكي از اهداف مهم توسعه فناوريهاي نوين در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها را ميتوان كاهش اثرگذاري طراحدي بدر
محيط زندگي مردم دانست .اين هدف از طريق استفاده از تجهيزاتي قابل تحقق است كه به فضاي كمي براي نصب نيداز
دارند و به لحاظ ايمني مشكالت كمتري ايجاد ميكنند.

 -2-2-1نتايج حاصل اع بررس عوامل مؤثر در طراح شبكه توعي كالنشهرها
دومين ورودي مورد بررسي ،عوامل مؤثر در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها است .اين عوامل مبتني بر ويژگديهداي ذاتدي
كالنشهرها است .اين عوامل عبارتند از:

مكاني:
رشد و توسعه سريع شهركه منجر به قرار گرفتن پست ها و تاسيسات حاشيهاي قبلي در مناطق درون شهري مديگدردد از
يك سو و گستردگي شهر و تراكم بار در انكه ضرورت احداث پستهاي فوق توزيع (و بعضدا انتقدال) جديدد در نزديكدي
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مراكز ثقل بار را در پي دارد .يافتن زمين مناسب براي احداث پست ها و معضدل احدداث كاندال بدراي نصدب كابدل هداي
تغذيهكننده اين پستها يكي از مشكالت موجود در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها است .از سوي ديگر ،مشكالت ناشي
از تداخل توسعه شبكه با زندگي شهري در كالنشهرها (مثل مشكل تعدد حفاري خيابانها و معابر جهت توسعه شدبكه يدا
انجام تعميرات گريزناپذير در اين محدودهها) وجود دارد .موضوع ديگر مسائل و محدوديتهاي ناشدي از حدريم خطدوط و
فيدرهاي توزيع در كالنشهرها است.

زيستمحيطي:
در بين بخشهاي مختلف الودهكننده هوا در كالنشهرها بخشهاي حملونقل و صنعت به ترتيب مهمترين بخدشهداي
الودهكننده هوا هستند كه هردو عامل فوق رابطه مستقيمي با طراحي و توسدعه شدبكه توزيدع كدالنشدهرها دارندد .مدواد
الودهكنندهاي كه در نتيجه احتراق سوختهاي مختلف به منظور تامين انرژي براي حملونقل ،مصارف خدانگي ،صدنايع و
غيره ايجاد مي گردد ،در حقيقت عامل اصلي الوده كننده هوا به خصوص در كالنشهرها مي باشند .بنابراين يكدي از راه هداي
اصلي ايجاد تغيير در كيفيت هواي شهر تغيير منابع توليد انرژي و استفاده از تجهيزات سازگار با محيطزيسدت در طراحدي
شبكه توزيع كالنشهرها خواهد بود.
بر اساس جمعبندي موارد فوق ،مهمترين عوامل مؤثر در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها عبارتند از:
-1محدوديت فضا در كالنشهرها
-2تداخل توسعه شبكه توزيع كالنشهرها با زندگي شهري
-3حريم مورد نياز خطوط و فيدرهاي توزيع
-4زيبايي شهري
-5الودگي هوا در كالنشهرها
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 -3-1اه داف ك الن توس عه فن اوريه اي م رتبط ب ا طراح

ش بكه توعي

كالنشهرها
با جمعبندي نتايج حاصل از بررسي گزارش توجيهپذيري و نيز بررسي عوامل مدؤثر در طراحدي شدبكه توزيدع كالنشدهرها
اهداف كالن توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها مشخص شد .نحوه ارتبداط اهدداف بدا وروديهدا در
شكل ( )3-1نشان داده شده است .اهداف در نظر گرفته شده عبارتند از:
-1كمك به افزايش پايايي شبكه برق
-2كمك به كاهش هزينههاي نصب و بهرهبرداري در شبكه برق
-3كمك به حفظ مبلمان شهري
-4كمك به كاهش االيندههاي زيستمحيطي كالنشهرها
-5كمك به افزايش ايمني شبكه برق در كالنشهرها
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فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

اهداف كالن

گزارش توجيهپذيري
 به حداقل رساندن اختالالت و قط
سرويسده در شبكه
 بهينه كردن تلفات الكتريك شبكه

كمك به افزايش پاياي شبكه برق

 بهينه كردن هزينه نصب و جاياب
تجهيزات

كمك به كاهش هزينههاي نصب و بهرهبرداري در
شبكه برق

 بهبود پارامترهاي قابليت اطمينان شبكه
 كاهش االيندههاي عيستمحيط
 جلوگيري اع تخريب محيط عيست

كمك به حفظ مبلمان شهري كالنشهرها
كمك به كاهش االيندههاي عيست محيط كالنشهرها

عوامل مؤثر در طراح شبكه هاي توعي كالنشهرها

 تداخل توسعه شبكه توعي كالنشهرها با
كمك به افزايش ايمن شبكه برق كالنشهرها

عندگ شهري
 محدوديت فضا در كالنشهرها
 حريم مورد نياع خطوط و فيدرهاي توعي
 عيباي شهري
 الودگ هوا در كالنشهرها

شكل ( :)3-1نحوه استخراج اهداف كالن توسعه فناوريهاي مرتبط با طراح شبكه توعي در كالنشهرها
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 -2تدوين راهبردهاي توسعه فناوريهاي م رتبط ب ا طراح

ش بكه توعي

كالنشهرها
در گام دوم مرحله سوم طرح تدوين سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها بده تددوين
راهبردها پرداخته ميشود .راهبردها مجموعه جهتگيريهاي اصلي براي دستيابي به اهداف را مشخص ميكنندد ] .[1در ايدن
بخش پس از مروري بر مبحث تدوين راهبردهاي توسعه فناوريهاي حوزه فرآيند و افزايش سدطح ولتداژ ،ابتددا دربداره مبداني
نظري مديريت بازار فناوري و مداخالت ممكن بحث ميشود .سپس تحليل وضعيت فعلي بازار فناوريهاي مدرتبط بدا طراحدي
شبكه توزيع در كالنشهرها (شامل تحليل تقاضا و عرضه) ارائه مديشدود .در ادامده ،اولويدت فنداوريهداي مدرتبط بدر اسداس
شاخصهاي جذابيت مشخص ميشود .در انتها نيز بر اساس ادبيات موجود و تحليل وضعيت فعلي بازار فناوريهدا ،راهبردهداي
الزم ارائه ميگردد.

 -1-2تدوين راهبردهاي توسعه فناوريهاي حوعه فرآيند
بهطوركلي در فناوري طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ،بخش عمده حوزه مربوط بده فنداوريهداي فرآيندد بده ندرمافزارهدا
اختصاص دارد .نرمافزارهاي تخصصي مهندسي صنعت برق داراي محصوالت متنوع زيادي ميباشند و در بخشهداي مختلدف
صنعت برق كشور مورد استفاده و بهرهبرداري قرار ميگيرند .در بخش شبكه صنعت برق ميتوان كاربردهاي نرمافزاري را از دو
منظر حوزههاي مختلف  ,زير حوزهها و موضوعات مورد بررسي قرار داد .هر حوزه ميتواند با چندين موضوع و هر موضوع نيز با
چندين حوزه مرتبط باشد .هر يك از اجزاي اين دستهبنديها نيازهاي مختلف نرمافزاري دارند و رويههاي مطالعاتي جديدد بدر
اساس نياز آنان تعريف ميگردد.
با توجه به حوزهبندي هاي انجام شده توسط كشورهاي پيشرو در مطالعات صنعت برق و نيز واحدهاي محاسباتي ارائه شدده
توسط نرم افزارهاي معتبر مورد استفاده در اين صنعت ،در اين پروژه "تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري 'طراحدي،
پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري' شبكه برق ايران"[ ]8حوزهها و زيرحوزههاي زير (جدول  )1-2براي
بررسي و توسعهي نرمافزارهاي صنعت برق تعيين گرديده است.
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فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

جدول ( :)1-2حوعههاي مطالعات صنعت برق در پروژه نرمافزار
عير حوعه

رديف

حوعه

1

بهره برداري

پايش،
پخش بار،
پخش بار بهينه،
،Unit Commitment
پيشبيني بار،
آناليز رخداد،
آناليز ريسك،
،AGC
بازيابي،
شبيهسازي.

2

امنيت و حفاظت

امنيت،
آناليز اتصال كوتاه،
پايداري فركانس،
پايداري ديناميكي،
گذراهاي الكترومغناطيسي،
حفاظت،
هماهنگي ادوات حفاظتي،
حفاظت توزيع،
شبيهسازي عملكرد رله.

3

برنامهريزي

4

توزيع

توضيح

پيشبيني بار و انرژي،
برنامهريزي توسعه توليد،
برنامهريزي توسعه شبكه،
برنامهريزي مكانيابي و توسعه پست.

اين حوزه به برنامهريزي توسعهي توليد و انتقال انرژي برق
اختصاص دارد.

پيشبيني بار،
جايابي پست،
مسيريابي فيدر،
مانور،
محاسبه ثوابت خطوط هوايي وكابلهاي توزيع،
پخشبار،
پخش بارشبكه ازدوسوتغذيه و Weakly
،Meshed
پخش بارنامتقارن،
آناليز اتصال كوتاه،
حفاظت،
جايابي بهينه خازن،
آناليز استارت موتور،
آناليز ،Selectivity

بهعلت مشخصات منحصر به فرد شبكهي توزيع ،طراحي و
تحليل شبكههاي توزيع تفاوت زيادي با شبكههاي انتقال
برق دارد.
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ادامه جدول (:)1-2
عير حوعه

رديف

حوعه

4

توزيع

5

كيفيت توان

6

پايايي

7

ريزشبكه []9

،Dimensioning
،Simulation
،Research
طراحي

8

مديريت دارايي

آنالين،
پايش تجهيزات،
آناليز،Contingency
كوتاهمدت (روزانه تا هفتگي)،
محاسبهي،)VaR( Valueatrisk
ميانمدت (ماهانه يا فصلي)،
تعمير و نگهداري،
بلندمدت (ساالنه يا بيشتر)
بهينهسازي هزينهي سرمايهگذاري توليد و انتقال.

9

مديريت انرژي

توضيح

كاهش شبكه،
استراتژي بهينهي بازيابي،
ارزيابي اغتشاشات شبكه،
آناليز سيستم زمين،
متعادلسازي بار،
آناليز پايداري،
آناليز ،Arc flash
آناليز هارمونيكي،
جاروب فركانسي(، )Frequency sweep
فليكر،
تغييرات و عدمتعادل ولتاژ( Voltage changes
.)and unbalance

به بررسي مسائل مربوط به كيفيت توان شبكه (چه در سطح
توليد و چه در سطح انتقال) پرداخته ميشود.

ارزيابي،
جمعآوري دادهها،
تحليل،
محاسبهي شاخصهاي پايايي،
پيشبيني،
مدلسازي،
تحليل،
محاسبهي شاخصهاي پايايي.

به بررسي مسائل مختلف مربوط به پايايي شبكههاي قدرت
پرداخته ميشود كه توليد ،انتقال و توزيع برق را دربرميگيرد

در اين حوزه با توجه به رشد اقتصادي ،رشد جمعيت ،و  ...نياز
انرژي يك كشور در سالهاي آتي تخمين زده شده و باتوجه
به منابع حاملهاي انرژي (كه يكي از مهمترين اين حاملها،
انرژي برق است) و لحاظ كردن مسائل جانبي مانند تحريمها
به برنامهريزي و مديريت انرژي آن كشور پرداخته ميشود.
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در پايان بايد گفت كه وابستگي به اطالعات و تكنولوژي ارتباطات ( )ICT 1به شدت در حال گسترش است .استفاده مستمر
از آنها توسط مهندسان سيستم با سطح ناكافي از امنيت گزارش شده است .در حالي كه برخي دامنههاي زيرساختهاي حيداتي
در معرض خطر حمله سايبري قرار دارند ،يكي از اين دامنههاي احتمالي شبكه برق حساس و آسيبپذير است .شبكه الكتريكي
هسته جامعه مدرن است .حمله سايبري شبكه الكتريكي تعداد زيادي از بخشهاي مختلف از دامنههاي زير ساخت را به علدت
ارتباطات زياد و بهم پيوسته در معرض حمله قرار ميدهد .در حالي كه شبكه برق با مديريت اجزاي مختلف وابسته به فنداوري
اطالعات و ارتباطات در بخشهاي انتقال و سيستمهاي توزيع انجام ميگيرد ،طرح هداي فعلدي شدبكه هوشدمند متمركدز بدر
استفاده از فناوري اطالعات وارتباطات ,در حال گسترش شبكه فعلي هستند .با اين حال ،استفاده گسترده از فناوري اطالعات و
ارتباطات شامل حمالت گستردهتر و ارائه يك سطح در حال حاضر نامعين از خطر منجر خواهد شد.
با توجه به گستردگي و تنوع نرمافزارهاي مطالعات سيستم قدرت مورد استفاده كشور و قفل شكسته ,از لحاظ امنيت سايبري
داراي قابليت اطمينان مناسبي نبوده و هم چنين به علت نبودن سورس كد ,قابليت توسعه و تغيير را دارا نميباشند و نيز بسياري
از نرم افزارهاي جديد هنوز نسخه قفل شكسته آنان ارائه نشده است ,داشتن نرمافزار بومي عدالوه بدر دسدتيابي بده داندش روز
نرمافزاري ,در آيندهپژوهي صنعت برق كشور توسط متخصصان و پژوهشگران قابل توسعه و بهرهبرداري بوده و قابليت صادرات
دانش فني را به همراه خواهد داشت .در اين راستا ايجاد نرم افزاري جامع در قالب پدروژه"تددوين سدند راهبدردي و نقشده راه
توسعه فناوري 'طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري' شبكه بدرق ايدران"[ ،]8در دسدت بررسدي
ميباشد .با توجه به اينكه پروژه فوقالذكر به طور جامع به بررسي حوزه فناوري فرآيند پرداخته است و نتايج به دست آمده از آن
همسو با اولويتهاي اين پروژه ميباشد ،در پروژه كالنشهرها تمركز بر حوزه محصول و فناوريهاي مرتبط با آن است.

-2-2افزايش سطح ولتاژ در سطح توعي
يكي از معيارهاي طراحي شبكههاي توزيع ،انتخاب سطح ولتاژ مناسب باتوجهبه معيارهاي فني و اقتصادي ميباشد .انتخاب
سطح ولتاژ ،كليه مشخصات عمده شبكه از قبيل سطح تغذيه ،طول فيدر ،تعداد پستها و … ،را تحت تداثير قدرار مديدهدد .

Information and Communications Technology

1
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استفاده از روندها و استانداردهاي موجود در شبكههاي توزيع با تراكم بار باال (مناطق شهري) و اعمال آن به مناطق با تراكم بار
كم (مصارف پراكنده و مناطق روستايي) به عدماستفاده از ظرفيتهاي سيستم و افزايش هزينه تمامشده انرژي منجر ميشود و
يا اينكه به دليل پراكندگي مشتركين مشكالتي چون افت ولتاژ و كاهش قابليت اطمينان شبكه ممكن است بروز نمايد.

در طراحي سيستم توزيع پس از برآورد بار و تعيين مراكز چگالي بار ،عمل جايابي پستهاي kV 20صورت ميگيرد .پس از
آن از طريق كابل زميني يا خط هوايي فشار متوسط اين پستها تغذيه ميشوند .كه پس از تبديل يكبداره سدطح ولتداژ فشدار
متوسط به فشار ضعيف انرژي برق در اختيار مصرف كنندهگان قرار ميگيرد .حال اگر به جاي اينكه از فيدرهاي kV 20با طول
نسبتاً زياد استفاده شود از يك سطح ولتاژ مياني بين V 400و kV 20اسدتفاده كدرده و بددين ترتيدب هزينده شدبكه 20kVو
همچنين طول آن را كاهش داده و اين سطح ولتاژ مياني تا نزديكترين نقطه به بارهاي انتهايي منتقدل شدود در ايدن صدورت
منافع احتمالي زيادي خواهد داشت .زيرا پستهاي زميني حذف خواهندشد و ياحداقل تعداد آن به نصف كاهش پيدا ميكند .از
طرفي طول فيدرهاي kV 20نيز كوتاهتر خواهند شد .از سوي ديگر چون ازشبكه هوايي فشار ضعيف اغلب براي توزيع استفاده
ميشود و اين شبكه باشبكه توزيع فشار مياني بطور مشترک بر روي يك تير احداث خواهندشد هزينه احداث شبكه ولتاژميداني
كاهش مييابد.

در پروژه " امكان سنجي حذف انشعابات غير مجاز با استفاده از ولتاژ مياني"[ ]9استفاده از ولتاژ ميداني بعندوان يدك روش
نهايي جهت خذف انشعابات غير مجاز بصورت ريشه اي مطرح شده است .اين روش عالوه بر اينكه بعنوان يك راهحل اساسدي
در حذف انشعابات غير مجاز مطرح ميباشد .اهداف و مزاياي ديگري را به شرح زير دارد:
.1كاهش تلفات در شبكه فشار ضعيف و متوسط
.2ارائه ولتاژ با رگوالسيون مجاز
.3كاهش ميزان قطعي در مشتركين
.4كاهش پديده سوختن ترانسها
.5امكان سهولت در توسعه شبكه
.6كاهش ميزان عدم تقارن بار
.7افزايش فرهنگ حفاظت از تجهيزات منصوبه شبكه برق
در اين راستا ميتوان در پروژه كالنشهر نيز استفاده از سطح ولتاژ مياني را مورد لحاظ قرار داد.
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-3-2بررس مبان نظري رويكردهاي مداخله در باعار فناوري
با توجه به محدوده تعريف شده پروژه ،راهبردهاي ارائه شده در اين بخش با تاكيد بر رويكرد مدديريت بدازار فنداوريهداي
مرتبط با طراحي شبكه توزيع در كالنشهرها تدوين شده است .طبق نظر كارفرماي پدروژه مشدكل اصدلي در ايدن حدوزه عددم
تناسب فناوري هاي موجود مورد استفاده در طراحي شبكه توزيع با نياز شبكه توزيع كالنشهرها است .به عبارت ديگدر طراحدي
مطلوب شبكه توزيع كالنشهرها نيازمند استفاده از فناوريهاي متناسب با ويژگي هاي كالنشهرها است .اين مشدكل بده دليدل
عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي فناوريهاي قابل استفاده به وجود ميايد .بنابراين ضروري است كده وزارت نيدرو بده عندوان
سياستگذار وارد اين عرصه شود و با استفاده از مكانيزمهاي مداخله مستقيم (مداخله در طرف تقاضا) و غيرمستقيم (تنظيمگري
و تسهيل گري) به مديريت بازار فناوريها كمك كند و در نتيجه ان طراحي شبكههاي توزيدع كالنشدهرها بده سدمت طراحدي
مطلوب و بهينه سوق پيدا كند .به همين دليل در اين طرح به جاي رويكرد توسعه صرف فناوريها (يعني دستيابي به دانش فني
طراحي و ساخت) از رويكرد مديريت و توسعه بازار فناوريها استفاده شده است.

 -1-3-2مفهومشناس باعار فناوري
تحليل ساختار بازار ميبايست از يك تعريف ساده اغاز شود كه اساسا بر تبادالت داراي ويژگي خاص متمركز ميباشد .بازار،
نظامي از تبادالت مجزا و در عين حال درهم تنيدۀ اقتصادي ميان بازيگران مختلف است كده در يدك فضداي رقدابتي فعاليدت
ميكنند .واژه نظام در تعريف بازار بيانگر اين مطلب است كه يك تبادل صرف و منزوي نميتواند بازار را به وجود بياورد ،بلكده
ميتواند منشايي براي بازار در حال ظهور باشد .وجود بازار نيازمند اين است كه تبادالت مختلف در گذر زمان به صورت نظاممند
شكل گيرند .اين تبادالت و معامالت بسيار شبيه به هم هستند ،اما ماهيتي مجزا دارند .عالوه بدر ايدن ،هدر معاملده يدا تبدادل
اقتصادي ميبايست در ارتباط با تبادالت مشابه انجام شده در گذشته ،حال و اينده مورد بررسي قرار گيرد.
تبادالت بازار ذاتا معامالتي اقتصادي هستند كه در ميان نقش افرينان بازار به صورت اختياري و داوطلبانه انجام مديشدوند.
اين تبادالت ماهيتي صلح اميز داشته ،از قواعد رقابت تخطي نميكنند و عالقۀ شخصي افراد نيز براي انجام ان ها وجدود دارد.
يك بازار را ميتوان بر اساس ميزان بلوغ و سطح توسعه يافتگي به سه دسته اصلي زير تقسيم نمود:
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-1بازار نوظهور :در اين مرحله از بلوغ بازار هنوز بازاري شكل نگرفته ،اما برنامههاي الزم بدراي ايجداد تبدادالت وجدود
دارد ،اما معامالت هنوز اتفاق نيفتادهاند .دغدغه اصلي موجود در اين ندوع بازارهدا توسدعه فندي محصدول و افدزايش
تبادالت اقتصادي ميان بازيگران مختلف ميباشد .بازارهاي نوظهور عموما در كنار بازارهاي بالغ شدكل گرفتده و بده
مرور زمان رشد ميكنند.
-2بازار نوپا :در اين مرحله از بلوغ بازار عمال تبادالت به صورت نظام مند تر انجام ميشوند و بازيگران مختلف تمايل به
حضور در بازار را پيدا ميكنند .دغدغه اصلي موجود در اين نوع بازارها تحليل هزينه فايده جهدت اقتصدادي نمدودن
محصوالت توليدي ميباشد.
-3بازار بالغ :در مرحله پاياني بازار به بلوغ رسيده و تبادالت شكلي معمول تر از بازارهاي نوپا را به خود ميگيرند و توليد
محصوالت و خدمات صرفه اقتصادي الزم را پيدا كردهاند .دغدغه اصلي موجود در نوع بازارها توليد انبدوه و افدزايش
رضايت مشتريان ميباشد.
در شكل ( )1-2روند توسعه بازار به صورت شماتيك به تصوير كشيده شده است.

بالغ
نوپا
نوظهور
شكل ( :)1-2روند توسعه باعار

در اينجا موضوعي كه اهميت پيدا ميكند ،بررسي عواملي است كه منجر ميشوند معامالت و تبادالت در بدازار بده صدورت
نظاممند انجام شده و به عبارت ديگر بازار به وضعيت بلوغ كامل خود برسد .تبادالت بازار زماني به صدورت اثدر بخدش انجدام
ميشوند كه عناصر تشكيل دهنده بازار در وضعيت مطلوبي وجود داشته باشدد .ايدن عناصدر عبارتندد از محصدوالت ،تبدادالت،
اطالعات ،بازيگران ،شبكهها و نهادهها كه عناصر اصلي براي تشكيل يك بازار هستند.
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شكل ( :)2-2عناصر اصل تشكيلدهنده باعار

 -2-3-2ضرورت مداخالت دولت در باعار
تغييرات حاصل از فناوري به عنوان يكي از محرک هاي اصلي توسعه اقتصادي شناخته مي شود .عامل اصلي اين تحول نيز
تالش هاي علمي و مهندسي در بخشهاي خصوصي و دولتي است .عالوه بر اين ماهيت و ساختار نهادي تعدامالت اقتصداد و
صنعت نيز تغييرات بسياري را شاهد بوده است .امروزه اين ساختار سيستمي پيچيده است كده از دانشدگاههدا ،ازمايشدگاههداي
پژوهشي دولتي و ساختارهاي قانونگذار در حوزه حقوق مالكيت معنوي و همچنين همكاري ميان شركت ها تشكيل شده است.
اين ساختار نهادي توانسته به صورتي متمايز و منحصر به فرد در كشورهاي مختلف رشد داشته باشد .كه پژوهشهاي مختلدف
در حوزه سيستم هاي نواوري ملي اين تحول را نشان مي دهد .سودهاي حاصل از كارافريني سودهاي مقطعدي هسدتند در ايدن
فرايند كسب و كارهاي جديد براي بهرهمند شدن از بخشي از فرصتهاي سود ايجاد مي شوند تا نهايتا نواوريهاي مربوطه بده
امري معمول در فرايند تعادل صنعتي تبديل مي شود لذا فقط وقتي مي توان از سودهاي فوقالعداده اسدتفاده كدرد كده تغييدرات
موفقيتاميزي را در سيستم ها به وجود اورد .به عبارت ديگر سود فوقالعاده مسدتمر نتدايج فرايندد تغييدرات مسدتمر مديباشدد.
مسال هاي كه با توجه به ماهيت معمول فرايند اقتصادي كمي غير معمول به نظر مي رسد شركت ها و بنگاههداي تثبيدت شدده
تالش ميكنند اين فرايند تغيير را از طريق پروژههاي صنعتي تحقيق و توسعه انجام دهند .در حالي كه شركتهاي سرمايهگذار

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
20
فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

ويرايش اول ،فروردين و ارديبهشت 1394

نيز تالش مي كنند بخشي از سيستم هاي مالي مرتبط با اين فعاليت هاي كارافريني را متحمل شدوند .بدا ايدن حدال بسدياري از
فعاليتهاي تحقيق و توسعه صنعتي بيش از انكه به تحقيق بپردازند به توسعه ميپردازند كه همين مساله دغدغههايي را در بلند
مدت در حوزه سياستگذاري براي توسعه فناوري به وجود اورده است.
فناوري هاي تحقيق و توسعه صنعتي در واقع قلب موتور پيشرفت تلقي مي شوند كه مي تواند نيروي محركدي بدراي توسدعه
اقتصاد و فناوري بوده و رفاه اجتماعي را تقويت كنند .صنايع سرمايهگذار بخشي از سيستم نواوري هستند كه در تجداريسدازي
فناوري هاي جديد در شركت هاي نوپا تخصص فراواني دارند برخي از كشورها نهادها يا موسساتي را مشابه همين شركت هداي
خصوصي سرمايهگذار ايجاد كردند .بااين حال وظيفه خاص اين نهادها بسته به زمان و كشور مربوطه فدرق مدي كندد .در واقدع
نقش توسعه دهنده سازمانهاي فناوري ميتواند پاسخ به كاستيهاي موجود در سيستم نواوري باشد يا اينكه از طريق تمهيداتي
پيشدستانه براي بهينه سازي و تحقق ظرفيتهاي بالقوه صورت پذيرد .نياز براي اين موضع پيشدستانه در قبال فرصدت هداي
اتي موجود در شركت ها مي تواند از طريق منطقهايي سه گانه تقويت شود كه در ادامه اين منطقهدا توضديح داده مدي شدوند.
دولتها سياستهاي مختلفي را براي ارتقاي فعاليتهاي نواوري به منظور افزايش منافع اقتصادي و اجتماعي ان اتخاذ كردهاند.
يكي از اين سياستها و تمهيدات تاسيس نهادهايي است كه بتوانند سرمايهگذاري مشخصي را براي تامين فعاليت هاي تحقيق
و توسعه در شركت هاي خصوصي ،دانشگاهها و موسسات پژوهشي پديد بياورند.اين سرمايهگذاري و اختصداص بودجده بدا ايدن
استدالل كه تنظيم مالي بازارهاي ازاد در حوزه فعاليت هاي تحقيق و توسعه به لحاظ اجتماعي بهينه نيست توجيه مناسبي پيددا
ميكند .بسياري از نهادها كمك هاي مالي و بودجهاي خود را بر اساس پروژه ها تعريف ميكنند .عالوه بر ارائه كمكهاي مالي
مستقيم به پروژه هاي تحقيق و توسعه نهادهاي سرمايهگذار مي توانند كاركردهاي ديگدر نظيدر ارائده سدرويسهداي زايشدي و
ايجادكننده نواوري به شركت هاي كوچك ،توزيع اطالعات در حوزه بازار و فناوري يا فعالسازي شركت ها در استفاده از خدمات
موسسات پژوهشي محلي را ارائه دهند و اين كاركردها را داشته باشند .اما به طور كلي هزينه اين خدمات مكمدل در قيداس بدا
هزينه كمكهاي مالي اختصاص داده شده به فعاليتهاي تحقيق و توسعه در سطح ملي بسيار اندک است.
چند دليل منطقي براي مداخله دولتها در بازار وجود دارد كه اين داليل در ادامه توضيح داده شده است:
سرمايهگذاري اندک در پروژههاي تحقيق و توسعه و بحث ناكامي بازار:
تحقيقات نشان مي دهد كه بازارها ويژگي هاي نامناسبي در مورد اطالعات دارند و اگر از حقوق مالكيدت معندوي بده
خوبي محافظت نشود ،عمال نمي توان اطالعات را در يك بازار به فروش رساند چرا كه اين امكان وجود دارد كده هدر
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خريدار ديگري اين اطالعات را باز توليد كرده و ان را به قيمت پائين تر بفروشد .عالوه بر اين خريدداران بدالقوه علدي
القاعده مي بايست ارزش اطالعات مربوطه را تعيين كنند .و بر اساس نياز خود به اين اطالعات دسترسي داشته باشدند.
اطالعات به وجود امده از پروژه هاي تحقيق و توسعه اگر صرفا به يك شركت كوچك اختصاص داشته باشد در حدوزه
محدودي به چشم خواهد امد .لذا در غياب بازارهاي موثر براي ارائه اين اطالعات كسب سود براي شركت ها در حدوزه
تحقيق و توسعه بسيار كمتر از مقادير بهينه اجتماعي است و لذا عمال در اين حوزه پديده ناكامي بازار اتفاق مدي افتدد.
براي درمان اين پديده دولت مي تواند از فعاليت هاي تحقيق و توسعه خصوصا از پژوهشهداي پايده در دانشدگاههدا و
موسسات پژوهشي و شركت ها حمايت الزم را به عمل اورد .اصوال شركت ها وقتي فعاليت تحقيق و توسعه انجام مدي
دهند كه از نتايج ان انتظار سود داشته باشند و بتوانند ان را در غالب محصوالت جديد بفروشند يا در هزينه هاي كلدي
خود صرفه جويي به عمل بياورند .با توجه به اينكه نارسايي هاي فراواني در بازار اين محصوالت وجود دارد شركت هدا
مي بايست بتوانند بودجه ها و سرمايه گذاري الزم براي پروژه هاي تحقيق و توسعه را افزايش دهند خصوصا پروژه هايي
كه اعتقاد دارند مي توانند به لحاظ اقتصادي سوداور باشند .نكته ديگر اينكه نتايج پروژه هاي تحقيق و توسعه مي تواندد
براي ديگر شركت ها و كل جامعه منافعي را به همراه داشته باشند .اصوال پديده ناكامي بازار به شرايطي اشاره دارد كه
در ان مقدار مبلغ اختصاص داده شده به پروژه تحقيق و توسعه از سوي نيروهاي بازار كمتر از حد بهينه اجتماعي است.
فعاليت هاي تحقيق و توسعه را مي توان به عنوان يك فرايندد انباشدتي در حدوزه امدوزش در نظدر گرفدت كده ندوعي
همگونسازي ميان دانش جديد و تجارب علمي قبلي به وجود مياورد .لذا شركت ها بدا انجدام پدروژه هداي تحقيدق و
توسعه نه تنها مي توانند اطالعاتي جديد توليد كنند بلكه توانايي خود در استفاده و بكار گيري اطالعدات را نيدز بهبدود
ميبخشند و رابطه بهتري را با دانشگاهها و موسسات پژوهشي برقرار مي نمايند .ارزش اين ظرفيت مي تواند شركت ها
را تشويق كند تا در حوزه پژوهش سرمايه گذاري بيشتري انجام دهند .خصوصا در صنايعي كه تغييرات علمي و فناوري
روندي پر شتاب را دارند .اين مسابقه و رقابت براي ياد گيري و خلق و نواوري مي توانند يك سطح بهينه اجتمداعي از
پروژه هاي تحقيق و توسعه را به وجود بياورند كه در ان حمايت دولتي خصوصا در حوزه پژوهشهاي پايه توجيدهپدذير
خواهد بود .منطق ناكامي بازار در واقع بنياني براي ابزارهايي گوناگون در حوزه سياستهاي نواوري نظير معافيتهداي
معالياتي ميباشد كه در پروژه هاي تحقيق و توسعه ميباشند .با اين حال چنين منطقي الزاما نميتواند مشاركت دولدت
را در فرايند اختصاص منابع به اين پروژه ها تقويت كند .در واقع مشاركت فعال دولت هزينه بر بوده و بدر رفتدار انجدام
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دهندگان پروژه هاي تحقيق و توسعه نيز اثرگذار خواهد بود در نتيجه ابزارهاي مورد نياز بدراي مشداركت فعدال دولدت
ميبايست بتواند تغييرات بهينه را در رفتارهاي اين افراد ايجاد كند تا هزينههاي دخالت و مشاركت ان كاهش پيدا كند.
اين تغييرات ميتواند براي مثال حوزههايي چون عناصر كنترل كيفيت درفعاليتهاي پژوهشي را در بر بگيرد.
مشكالت هماهنگي ميان فعاليتهاي تحقيق و توسعه و بحث ناكامي سيستم:
سيستمهاي نواوري در واقع مجموعه اي از نهادهايي هستند كه تعامالت ان ها بر عملكرد خالقانه و ندو اورانده دسدت
اندركاران حاضر در بحث تحقيق و توسعه اثر گذار است .اين فعاالن شامل دانشگاههاي فعال در زمينه پدژوهش هداي
پايه ،موسسات پژوهشي و مراكز پژوهشي مشترک هستند كه پژوهشها و تحقيقدات را انجدام مديدهندد و همچندين
شركت هايي كه در بحث توسعه محصول و تجاريسازي فناوري جديد فعاليت مدي كنندد .اصدول كداري ،انگيدزههدا و
اولويت هاي اين سازمان ها عمال در راستاي وظايف اوليه ان ها قرار دارند .اگر اين اصول كاري و فعاليتها و همچندين
انگيزه ها و اولويتها در سطح سازمان هاي انفرادي بهينه باشند و در عوض عملكرد نواوري كل سيستم حالتي بهينده
نداشته باشد ،اصوال يك ناكامي سيستم به وجود ميايد .نگرش خطي و فرايند نواوري كه در ان پژوهشهداي علمدي،
توسعه فناوري و تجاري سازي در يك فرايند متوالي قرار مي گيرند اصوال مكانيزم هاي بازخورد را مورد غفلت قرار مي
دهند .مكانيزم هايي كه مي توانند جنبه هاي موازي اين توسعه اقتصادي و فناوري را به هم پيوند دهند به اين معنا كه
در اين نگرش نواوري صرفا محصول يافتههاي پژوهشي نيست بلكه در دل فرايند معرفي محصول و تجاري سازي ان
جهتگيريهاي جديدي براي پژوهش و تحقيق به وجود مي ايد .لذا اثر بخشي سيستم نواوري بديش از هدر چيدز بده
تعامل و كنش ميان شركت ها ،ازمايشگاههاي دولتي و دانشگاهها بستگي دارد .در عين حال موسسات و اشخاصي كده
در ان ها به كار گرفته مي شوند اولويت هاي متمايز و متفاوتي دارند كه مي تواند مانع از همكاري و هماهنگي شوند .اگر
تفاوت در اولويت ها در حد بااليي باشد كه بتواند عملكرد بلند مدت سيستم نواوري را تحتالشعاع قدرار دهدد در ايدن
حالت نيز ناكامي سيستم اتفاق مي افتد .در اين مورد خاص دولت مي تواند با ايجاد انگيزهها براي تسهيل انتقال دانش
ميان سازمان ها در مراحل مختلف فرايند نواوري دخالت خود را انجام داده و مانع از بدروز ناكدامي سيسدتم بدر فرايندد
تجاري سازي فناوري هاي جديد شوند.در بسياري از كشورها برنامههاي فناوري كه در ان ها فعاالن خصوصي و دولتدي
برنامه هاي تحقيق و توسعه را انجام ميدهند اساسا به عنوان يك سياست گذاري در پاسخ به اين ناكامي سيستم انجام
شده است .براي مثال در برنامههاي فناوري اژانس فناوري ملي فنالند پروژه هايي كده از سدوي دانشدگاههدا پيشدنهاد
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ميشوند تنها وقتي مورد حمايت قرار ميگيرند كه يك شريك صنعتي يا يك شركت بزرگ در ان حضور داشته باشد و
بتواند حمايتهاي دولتي بيشتري را براي پروژههاي حاشيهاي براي شركتهاي كوجك و موسسدات پژوهشدي ايجداد
كنند .منافع پيشنهادي اين سياستهاي هماهنگ كننده عبارتند از ايجاد هدارموني ميدان سداختارهاي انگيدزه بخدش،
اولويت بخشي مشترک نسبت به اهداف پروژه هاي تحقيق و توسعه و تعامل بيشتر ميان دو قطب پژوهشدي و توسدعه
پايدار تحقيق و توسعه .با اين حال دسترسي به اين منافع خود داراي چالش هاي متعددي است چدرا كده برنامده هداي
فناوري به دليل ساختار هاي خشك ،انتخاب نابخردانه گزينههاي فناوري و مكانيزمهاي ازاردهندده در تصدميمگيدري
مورد انتقاد بسياري قرار گرفته است .مالحظات سيستماتيك به طور كامل نمي تواند نقدش برنامده هداي فنداوري را در
فرايند نواوري توضيح دهد چرا كه اساسا نيازمند تخريب فعاالنه فرايندهاي صنعتي است به اين معندا كده اگدر ظهدور
صنايع جديد با تعارضاتي با شركت هاي تثبيت شده همراه باشد .همكاري عميقتدر و صدميميتدر دانشدگاه و صدنعت
مي تواند به جاي حمايت از فعاليت هاي تحقيق و توسعه مانع از ان شود و حتي جايگاه اين پژوهش ها را در بازار نيز به
خطر انداخته وحاميان مشروع ان را در صنعت تحتالشعاع قرار دهد .در نتيجه مكانيزمهاي اختصاص منابع مي بايسدت
منافع شركت هاي فعلي موجود و شركتهاي در حال ظهور را به يك حالت تعدادل و تدوازن برسدانند .بده طدور كلدي
شركتهاي در حال ظهور در اين معادله ممكن است تا حدودي متضرر شدوند چدرا كده شدركت هداي تثبيدت شدده و
قديميتوان البي سياسي بيشتري دارند .لذا تنها كساني كه ميتوانند از منافع شركتها و صنايع در حال ظهور به خوبي
حمايت كرده و ان را نمايندگي كنند ،اژانسهاي فناوري هستند البته به اين شدرط كده هنجارهداي موجدود در ان هدا
ماهيت توسعه صنعتي و فناوري را در نظر بگيرند.
وجود دافعه در سيستمهاي نواوري و بحث عدم انعطاف ساختارهاي موجود:
در حالتهايي كه بحث تمايز مسير در سياست گذاري ها مي تواند بر رشد و توسعه سيستم هاي نواوري اثر گدذار باشدد
دخالت دولتي مي تواند مسيرهاي جديد را براي توسعه و رشد ايجاد كند .يعني سياستهاي نواوري مي تواند انعطداف و
تنوع بيشتري را در سيستم ايجاد كند تا دشواريهاي ساختاري يا نقاط خشك ساختار موجود برطرف شدوند .نهادهدا و
موسسات در يك سيستم نواوري بسيار به هم وابستهاند .براي مثال صنعت سدرمايه گدذاريهداي مشدترک در منطقده
سيليكون ولي در ايالت هاي متحده به شركتهايي تخصصي متكي اسدت كده خددمات حقدوقي را ارائده مدي كنندد و
همكاري نزديكي را با دانشگاههاي محلي دارند و هنجارهاي فرهنگي نيز وجود دارند كه تحركدات نيدروي انسداني را
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تقويت ميكند در نتيجه اگر تغييري در يكي از نهادها به وجود بيايد سبب ساز تغيير در نهادهاي ديگر مديشدود و لدذا
امكان دارد توسعه و رشد كلي سيستم با موانعي مواجه شوند خصوصا وقتي كه بعضي از اين نهادها و تاسسيات در قبال
اين تغييرها روندي خشك را اتخاذ ميكنند .طراحيهاي جديد در سيستم نواوري و روند رشد ان بدون تحريك بيروني
و خارجي خصوصا از ناحيه دولت امكانپذير نخواهد بود لذا دولت مي تواند برنامه هدايي را بدراي فدائق امددن بدر ايدن
دشواريهاي ساختاري در دستور كار خود قرار دهد .عالوه بر اين اگر برخي از برنامهها بتواند در كل سيستم نواوري به
صورت نهادينه اعالم وجود كند و در دل سيستم پخش شوند اين دخالتها مي تواند اثار بلند مدت چشدمگيري داشدته
باشند .در بافت سرمايه گذاريهاي مشترک دولتها سياستگذاريهاي فراواني را انجام دادهاند نظير حمايت مستقيم از
سرمايهگذاري ،انگيزشهاي مالي و ارائه مقررات در حوزه سرمايه گذاري تا بتوانند رشد سرمايه گذاريهاي خصوصي در
صنعت تقويت كنند .لذا ميتوان استنباط كرد كه دخالت دولت به صورت مقطعي براي تجاري كردن فناوريهاي جديد
ميتواند به رشد محيط نهادي و سازماني بيانجامد كه در ان محيط شركتهاي خصوصدي سدرمايهگدذاري مديتوانندد
شكوفايي بيشتري داشته باشند .توسعه فناوري اصوال بر اساس الگوها و پارادايمهدايي انجدام مدي شدود و سدازمان هدا
ميتوانند مقدار دانش كارشناسي خود را در ارتباط با اين مسيرهاي توسعه اي افزايش دهند .مجموعه دانش كارشناسي
موجود در يك سازمان اصوال دامنه فعاليت هاي بالقوه تحقيق و توسعه در اينده را محدود مي كند .براي مثال اگدر حدد
مشخصي براي فعاليت ها در حوزه دانش كارشناسي اعالم شدده باشدد مدي بايسدت از ابزارهدايي بدراي مرتفدع كدردن
هزينههاي ابتدايي استفاده كرد و ديگر شركا را نيز در اين حوزه فعال نمود.
در نتيجه دخالت فعال بازار در اختصاص منابع به برنامههاي تحقيق وتوسعه ميتواند به صورت متمركز در فناوريهاي
در حال ظهور اختصاص يابد .نتيجه استدالل اينكه اين دخالت ها ميتواند به احيا و بازسازي حجم دانش كارشناسي در
سازمان هاي تحقيق و توسعه بيانجامد كه در عوض تعداد جهتگيريها در سيسدتم ندواوري را توسدعه داده و سيسدتم
مي تواند مسير خود را دنبال كند از اين منظر دخالت دولت مي تواند داراي توجيه باشد و بدا انگيدزه اصدالح و طراحدي
مجدد سيستم وارد عمل شدود .بده طدور كلدي اگدر بداز طراحديهدا و ارايدش جديدد سيسدتم بدا هددف موفقيدت در
سياست گذاريهاي نواوري انجام شود انگاه توان دولت براي شناسايي و راهاندازي برنامه هاي جديدد در ايدن حدوزه از
اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود.
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 -3-3-2انواع مداخالت در باعار
مداخالت يا راهبردهاي عمومي بازار به دو نوع كلي مداخالت مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مديشدوند .مدداخالت مسدتقيم
شامل دو نوع كلي مداخالت طرف عرضه و مداخالت طرف تقاضا ميشود و مداخالت غيرمستقيم شامل دو نوع كلي مداخالت
تسهيلگري و مداخالت تنظيمگري ميشوند .هر يك از اين مداخالت در ادامه توضيح داده شدهاند.

 -1-3-3-2مداخالت تنظيمگري
نقش نظامهاي تنظيمگر در افزايش رشد اقتصادي و توسعه كشورها در سال هاي گذشته مورد توجه بسياري از پژوهشگران
قرار گرفته است .تنظيمگري ميتواند اشكال مختلفي داشته باشد و اساسا شكل سياستهاي تنظيمگري در كشورهاي در حدال
توسعه ،در سال هاي تغييرات فراواني داشته است .از دهه  60تا دهه  80جديتدرين توجيده بدراي دخالدت مسدتقيم دولدت در
فعاليتهاي بازار ،در كشورهاي در حال توسعه بحث ناكامي بازار بود و دولت تالش ميكرد با صنعتيتر كدردن فضداي بدازار از
طريق سياستهاي خود و سرمايهگذاري مستقيم در صنعت و كشاورزي ،افزايش مالكيت دولتي بنگاهها ،نقش خدود را در بدازار
باال ببرد ،اما پس از موفقيت برنامههاي ازاد سازي اقتصاد در برخي از كشورهاي توسعه يافته و اثبات ناكامي اقتصادهاي دولتي
در كشورهاي در حال توسعه نقش تنظيمگري دولتي مورد تعريف دوباره قرار گرفت و به تعريفي ويژه رسيد كه با اشكال قبلدي
ان كامال متفاوت بود .به اين ترتيب ،سياستهاي مقررات زدايي و تنظيم زدايي به عنوان يكي از برنامههاي اصلي دولتهدا در
كاهش بار ناشي از تنظيمگري در اقتصاد بازار ،در دستور كار قرار گرفت.
خصوصيسازي و فرايند عام ازادسازي اقتصاد در كشورهاي در حال توسعه ،مشكالت و ناكاميهاي خاصي را براي انها به
همراه داشته و منجر به نظام تنظيمگري موجود شده است .در تنظيمگري دولتي ،مسلله توليد به بخش خصوصي سپرده ميشود
كه در ان بازارهاي رقابتي با استفاده از مقررات و تنظيمات ارائه شده از سوي دولت ،ميتواند كارايي خود را نشان بدهدد .البتده
هنوز عملكرد سيستمهاي تنظيمگري دولتي در حالت جديد به اثبات نرسيده و پژوهشها خصوصا در كشورهاي در حال توسعه
با ويژگيهاي اجتماعي -اقتصادي خاص انها در مورد تنظيمگري دولتي جديد و ويژگيهاي ان ادامه دارد.
تنظيمگري از جنبههاي گوناگون قابل دسته بندي ميباشد .يكي از جنبه كاربردي كه ميتواندد اثدر بخشدي بدااليي بدراي
نهادهاي تنظيمگر داشته باشد ،دستهبندي تنظيمگري از منظر كاركردي ميباشد كه عبارت است از:
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 -1-1-3-3-2تنظيمگري دستور و كنترل

تنظيم گري دستور و كنترل ،اعمال معيارهاي مختلف قانوني است كه در صورت براورده نشدن اين اسدتانداردها و معيارهدا،
محروميت ها و تحريم هاي قانوني شامل حال افراد و نهادها مي شود .به اين ترتيدب ،چندين قدوانيني مدانع از انجدام برخدي از
فعاليتها شده و برخي ديگر از فعاليتهاي مفيد را تقويت مي نمايد .اين معيارها را ميتوان از طريق تصويب قوانين يا ائين نامه
هاي داخلي از طرف خود تنظيمگر به وجود اورد .

 -2-1-3-3-2تنظيمگري اختصاص يا خود تنظيمگري

اين روش از تنظيم گري اساسا نسخه ديگري از روش دستور و كنترل است ،با اين تفاوت كده در درون خدود سدازمان هدا و
نهادها به اجرا گذاشته مي شود .در اين روش غالبا يك اتحاديه تجاري يا اقتصادي ،مقررات و قوانين مربوط به خود را در زمينه
عملكرد ،تدوين كرده و انها را به اجرا مي گذارد .دولت نيز ميتواند در اين حالت به نظارت خود ادامه داده و از دور ،ان را مورد
بررسي قرار دهد اما نميتواند دخالت مستقيمي در كار داشته باشد .منافع اين رويكرد يكي تعهد بسيار باالي فعاالن اقتصادي به
اجراي مقرارات و تبعيت از انهاست .عالوه بر اين ،قوانين و مقرراتي نيز كه از سوي خود فعاالن تعيدين مديشدود از شدمول و
جامعيت بيشتري برخوردار است .انعطاف اين قوانين نيز نسبت به روشهاي دستور كنترل دولتي بسيار بيشتر است.

 -3-1-3-3-2تنظيمگري مشوقمحور يا انگيزشمحور

انگيزه در بحث تنظيم گري مي تواند هر نوع سياست ،قانون يا مكانيزم قيمت گذاري و فرايندهاي نظير ان باشد كده تدالش
ميكنند رفتار اشخاص و شركتها را به لحاظ هزينههاي جانبي و مزاياي مديريتي انها تغيير دهند .به اين ترتيب تمام مقرراتي
كه ذيل بحث تنظيم گري در اين بخش ارائه مي شود ،بر مبناي مشوق ها و انگيزشها قرار گرفته و سازمان هاي تنظديم گدر در
ازاي تخطي از مقررات ،جريمه هايي را در نظر گرفته و براي رفتارهاي مناسب نيز پاداشي را در نظر مي گيرند.
 -4-1-3-3-2تنظيمگري باعارمحور

در بحث تنظيم گري ،كاركردهاي بازارمحور نيز وجود دارند كه از ان ها براي تنظيم فعاليدت هداي موجدود در بدازار اسدتفاده
ميشود .اين روشها ميتواند به صرفهجويي در هزينهها ،كاهش دخالتهاي تنظيمگرايانه در فعاليت روزمره شركتها و مسائلي
نظير ان بيانجامد .برخي از كاركردهاي بازارمحور عبارتند از:
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قوانين رقابتي
تنظيمگري از طريق انعقاد قراردادها
ارائه جوازها و ترخيص نامههاي قابل تبادل
تنظيمگري خود اظهاري

 -2-3-3-2مداخالت تسهيلگري
دولت در نقش تسهيل كننده ،تامين كنندگان محصوالت يا خدمات را از طريق ايجاد محصوالت و خددمات جديدد ،ارتقداء
تجارب مفيد و ايجاد ظرفيت حمايت ميكند .به عالوه ميتواند از طريق اموزش صنايع كوچك درباره مزايداي محصدوالت يدا
خدمات يا فراهم كردن محرکهايي براي استفاده از انها بر طرف تقاضا نيز متمركز شود .نقشهاي ديگر يك تسدهيل كنندده
شامل ارزيابي خارجي تاثير تامين كنندگان ،تضمين خدمات و حمايت براي محيط سياسي بهتر ميباشد.
كشورها و نهادهاي مختلف بينالمللي براي ايفاي نقش تسهيلگري از فعاليتها و ابزارهاي مختلفي استفاده نمدوده اندد .از
ان جمله ميتوان به فعاليتها و ابزارهاي زير اشاره نمود:
ايجاد ظرفيت :عبارت است از فعاليتهايي كه به ارتقاي توان نهادهاي متولي ايجاد اصالحات در محيط كسب و كار
و مديريت محيط توانمندساز (دولت ،وزارتخانههاي دولتي ،نهادهاي تنظيم كننده و )...ميانجامدد .ايدن فعاليدتهدا
شامل برنامههاي اموزشي و برنامههاي توسعه مديريت ميباشند.
بررسي و تجزيه و تحليل سياستها :عبارت است از فعاليتهايي كه بده دنبدال ايجداد فهدم بهتدري از مشدكالت و
محدوديتهاي موجود در محيط ميباشد.
پشتيباني فني :عبارت است از فعاليتهايي كه منجر به ارائه اطالعات و مشاورههاي فني به نهادهاي متدولي ايجداد
اصالحات در محيط و مديريت محيط توانمندساز ميشود .از جمله اين اقددامات مديتدوان بده تهيده پديشندويس
سياستها و قوانين جديد و مشاورههايي براي پيادهسازي استراتژيهاي موجود اشاره نمود.
تسهيل گفتگو :عبارت است از فعاليتهايي كه بخش خصوصي و دولتدي را در كندار هدم قدرار داده و ارتبداط ميدان
دولتهاي ملي را با نهادهاي بينالمللي تقويت مينمايد.
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حمايت :عبارت است از فعاليتهايي كه به بخش خصوصي كمك ميكند تا درخواسدتي بدراي اصدالح در محديط را
ايجاد كرده و درخواست خود را به اطالع مقامات ذي ربط برسانند.
اگاهي بخشي و اطالع رساني :عبارت است از فعاليتهايي كه از يك سو منجر بده افدزايش اگداهي دولدت ،بخدش
خصوصي و ساير ذينفعان از اهميت محيط توانمندساز ميشود و سوي ديگر منجر به تسهيل تسهيم اطالعات مورد
نياز براي بهبود محيط و تبديل ان به محيطي توانمندساز ميگردد.
به طور مشخص نقش تسهيلگري به پنج زير نقش زير قابل تفكيك ميباشد:
-1تسهيلگري در بعد فناوري
-2تسهيلگري منابع دانشي
-3تشهيلگري منابع مالي
-4تسهيلگري ظرفيت سازي و ترويج
-5تسهيلگري توسعه ارتباطات

 -3-3-3-2مداخالت طرف عرضه
در گذشته ،بخش دولتي يكي از تامينكنندگان مستقيم كاالها و خدمات مختلف بوده است .به مرور زمان اين نقش به چند
دليل كمرنگ شده است:
خصوصيسازي سازمانهايي كه پيشتر دولتي بودهاند
معرفي مناقصه رقابتي براي بسياري از خدمات عمومي
رشد استفاده از شراكتهاي دولتي-خصوصي به عنوان يكي از گزينههاي تداركات دولتي مستقيم.
با وجود اين ،دولت در برخي از بازارها همچنان نقش تامينكننده را ايفا ميكند .دولت ميتواند تصميم بگيرد كه بده داليدل
اجتماعي يا اخالقي به عنوان تامينكننده كاالها و خدمات فعاليت كند .براي مثال در بريتانيا  NHSتضمين ميكندد كده تمدام
شهروندان به خدمات درماني دسترسي دارند .در برخي موارد ،داراييهاي تحت تملك دولت به داليل اجتماعي ،زيستمحيطدي
يا امنيتي ارزش تجاري دارند كه ميتوان از انها براي ارائه كاالها و خدمات به مشتريان استفاده كرد.
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زماني كه دولت تنها تامينكننده يك كاال يا خدمت است فرصتهايي براي تضمين كارايي از طريق استفاده بيشتر از رقابت
وجود دارد .دو گزينه موجدود عبارتندد از مناقصده رقدابتي خددمات يدا اسدتفاده از تصدميم مصدرفكننددگان در تعيدين ميدزان
سرمايهگذاري تخصيص داده شده در بخش دولتي .حتي در بازارهايي كه در ابتدا به عنوان بازارهاي كامال انحصداري شدناخته
ميشدند از رقابت به طور مؤثر براي صرفهجوييهاي قابل توجه ،بهبود كيفيت؛ افزايش نواوري و توسعه محصوالت جديد براي
مصرفكنندگان استفاده شده است.

 -4-3-3-2مداخالت طرف تقاضا
اخرين نوع مداخالت دولت در بازارها مداخالت طرف تقاضا است كه در ان دولت به عنوان خريدار محصوالت يدا خددمات
بخش خصوصي عمل ميكند .دولت به دو دليل اصلي ميتواندد بده عندوان خريددار در بدازار مداخلده كندد )1 :فدراهم كدردن
محصوالت يا خدمات دولتي در پاسخ به شكست بازار  )2پشتيباني از بخش خصوصي براي ادامه فعاليتها.
خريدها معموال از طريق مزايدهها و مناقصات رقابتي انجام ميشود .در برخي موارد دولت ميتواند به شكل شدريك بخدش
خصوصي نيز فعاليت كند .از قراردادهاي شراكت ميتوان براي تقسيم ريسك با بخش خصوصي و در برخي موارد براي اعطاي
كنترل بلندمدت بر روي داراييها به بخش دولتي استفاده كرد.
ميتوان گفت كه خريداران دولتي داراي قدرتي هستند كه تصميمات خريد فردي انها بر قيمت كلدي و محصدوالت ارائده
شده در بازار تاثير ميگذارد .همانند قدرت خريد بخش خصوصي ،قدرت خريد بخش دولتي دو منبع اصلي دارد:
قدرت خريد ممكن است با اندازه تقاضاي بخش دولتي نسبت به كل تقاضا در يك بازار مرتبط باشد يا ممكن است خريددار
به اين دليل از قدرت خريد استفاده كند كه به لحاظ استراتژيك مشتري مهمي براي تامينكنندگان است .قدرت خريدار ميتواند
به نفع مشتريان باشد زيرا ميتواند باعث كاهش قيمتها شود و تامينكنندگان را به كارامدتر شدن تشويق كند.
سه مسير اصلي تاثيرگذاري خريد دولتي بر رقابت عبارتند از:
اثار كوتاهمدت بر خريدار
اثار بلندمدت بر خريدار
اثار غيرمستقيم بر خريدار
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 -4-2تحليل وضعيت فعل باعار فناوريهاي م رتبط ب ا طراح

ش بكه توعي

كالنشهرها
بر اساس تقسيمبندي انجام شده در درخت فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع ،فناوريها در چهار حوزه خط ،پسدت،
وریهاي مدرتبط بدا
توليد و  D-Factsقرار گرفتهاند .در ادامه بر اساس امار و اطالعات موجود به تحليل وضعيت فعلي بازار فنا 
طراحي شبكه توزيع كالنشهرها (سهم تقاضا و عرضه دولت و بخش خصوصي) در هر يك از اين چهار حوزه پرداخته ميشود.

 -1-4-2حوعه خط
خطوط توزيع برق جزء تجهيزات اساسي شبكههاي توزيع هستند .براي بررسي نياز شبكههاي توزيع كشور به خطوط در هر
سال از امار انها در سالهاي  91و  92استفاده شده است .در جدول ( )2-2امار كلي از ميزان توسعه خطوط فوق در شبكههاي
توزيع كشور ارائه شده است .با استناد به امار جدول فوق مشخص است كه رشد قابل توجهي در خطوط توزيع بين سالهاي 91
و  92رخ داده است .در شبكههاي فشار متوسط در مجموع (هوايي و زميني) در حدود  7,6هزار كيلومتر به طول خطوط شدبكه
توزيع كشور در سال  92اضافه شده است .همچنين در شبكههاي فشدار ضدعيف افدزايش  11,2هزاركيلدومتري خطدوط فشدار
ضعيف ،عددي قابل توجه است .در اين سال تعداد فيدرهاي فشار متوسط توزيع هم در حدود  2,9درصد بيشدتر شدده اسدت .از
سوي ديگر از سال  81تا  ،91تقريبا هر سال  3,8درصد درشبكه فشار متوسط و  3,5درصد در شبكه فشار ضعيف افزايش طول
خط داشتهايم ،كه ارقام فوق مبين توسعه ساليانه شبكههاي توزيع كشور است.
جدول ( :)2-2وضعيت كم خطوط شبكههاي توعي برق كشور
شرح
فشار متوسط هوايي
فشار متوسط زميني
جمع شبكه فشار متوسط
فشار ضعيف هوايي
فشار ضعيف زميني
جمع شبكه فشار ضعيف
تعداد فيدر فشار متوسط توزيع

هزاركيلومتر

فيدر

تغيير در سال 1392

1392

1391

7,0
0,6
7,6
10,7
0,5
11,2
330

370,8
18,0
388,8
281,8
43,3
325,2
11835

363,8
17,4
381,2
271,2
42,8
313,9
11505

درصد رشد سال
 92به 91
1,9
3,5
2,0
3,9
1,3
3,6
2,9

متوسط درصد رشد
ساالنه  91به 81
3,7
6,1
3,8
3,1
6,1
3,5
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در جدول ( ،)3-2امار خطوط زميني و هوايي فشار متوسط شبكههاي توزيع برق چند كالنشهر كشدور در پايدان سدالهداي
 1391-1392امده است .به استناد امار فوق ،مشخص است كه در همه شبكههاي فوق رشد قابل توجهي وجود دارد .در بخش
خطوط هوايي فشار متوسط ،بيشترين درصد رشد مربوط به شهرستان شيراز و كمترين درصد رشدد مربدوط بده شدركت توزيدع
تهران بزرگ بوده است .در بخش خطوط زميني فشار متوسط ،بيشترين درصد رشد مربوط به شهرستان شيراز و كمترين درصد
رشد مربوط به شهرستان اصفهان بوده است .در مجموع هم (زميني و هوايي) ،شهرستان شيراز بيشترين درصد رشدد را داشدته
است .همچنين در سه ستون اخر جدول ،سهم طول خطوط زميني از كل شبكه فشار متوسط امده اسدت كده طبدق ان تهدران
بزرگ بيشترين سهم خطوط زميني و شهرستان اهواز كمترين سهم خطوط زميني را در اختيار دارند.
جدول ( :)3-2امار خطوط عمين و هواي فشار متوسط در پايان سالهاي 1391-1392
زميني

هوايي

سهم طول خطوط زميني از
كل شبكه فشار متوسط
(درصد)

جمع

شركت توزيع نيروي برق

تهران بزرگ
شهرستان اصفهان
شهرستان مشهد
شهرستان شيراز
شهرستان اهواز

درصد
رشد
1,0

1392

1391

5883

5573

834

801

4,1

608

6,7

5264

7,6

10795

10318

3651

3583

1,9

1392

1391

2420

2395

4074

3990

2,1

4615

4449

3,7

649

10326

9883

4,5

468

435

3544

3485

1,7

98

9,2

درصد
رشد
5,6

1392

1391

83,3

7968

49,8

4791

2,4

5057

4,1

12,3

4,6

4,3

4,2

2,9

2,9

2,7

درصد
رشد
1,4

درصد
رشد
4,2

1392

1391

70,9

69,9

17,0

16,7

0,3

12,0

0,3
0,1
0,2

در جدول ( ،)4-2امار خطوط زميني و هوايي فشار ضعيف در محدوده شبكه توزيع چندد كالنشدهر بدزرگ كشدور در پايدان
سالهاي  1391-1392ارائه شده است .به استناد امار فوق ،مشخص است كه در خطوط فشارضعيف همه شبكههاي فوق رشد
قابل توجهي وجود دارد .در بخش خطوط هوايي فشار ضعيف ،بيشترين درصد رشد مربوط به شهرستان شيراز و كمترين درصد
رشد مربوط به شهرستان اصفهان بوده است .در بخش خطوط زميني فشار ضعيف ،بيشترين درصد رشد مربدوط بده شهرسدتان
شيراز و كمترين درصد رشد مربوط به شهرستان مشهد بوده است .در مجموع هم (زميني و هوايي) ،شهرستان شيراز بيشدترين
درصد رشد را داشته است.
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جدول ( :)4-2امار خطوط عمين و هواي فشار ضعيف در پايان سالهاي 1391-1392
هوايي

شركت توزيع نيروي
برق
تهران بزرگ
شهرستان اصفهان
شهرستان مشهد
شهرستان شيراز
شهرستان اهواز

زميني

سهم طول خطوط زميني از
كل شبكه فشار ضعيف
(درصد)

جمع

1392

1391

درصد
رشد

1392

1391

درصد
رشد

1392

1391

درصد
رشد

1392

1391

درصد
رشد

10299
5513
6946
9257
4575

9329
5432
6580
8333
4447

10,4
1,5
5,6
11,1
2,9

11326
2268
1679
1429
6,4

10873
2145
1650
1315
581

4,2
5,7
1,8
8,7
4,0

21625
7781
8625
10686
5179

20202
7577
8230
9649
5029

7,0
2,7
4,8
10,7
3,0

52,4
29,1
19,5
13,4
11,7

53,8
28,3
20,0
13,6
11,6

-1,4
0,8
-0,5
-0,2
0,1

يكي از فناوريهاي پركاربرد خط در شبكه توزيع كالنشهرها ،فناوري كابلهاي خودنگهدار است .در سالهاي اخير استفاده
از كابلهاي خودنگهدار در شبكههاي توزيع كالنشهرهاي كشور ،روندي رو به رشد داشته است .در جدول ( )5-2امار استفاده از
كابلهاي خودنگهدار ،كابلهاي غيرخودنگهدار و زميني در شبكه تحت پوشش چند كالنشهر كشور در سطح فشارمتوسدط بده
كيلومتر امده است .مطابق با امار فوق ،هرچند در حال حاضر درصد پاييني از شبكههاي كابلي مربوط به كابل هاي خود نگهدار
است ،اما روند استفاده از انها در شبكههاي توزيع افزايشي است.
جدول ( :)5-2ميزان استفاده اع كابلهاي خودنگهدار در شبكههاي توعي فشار متوسط در
پايان سالهاي  1391و 1392

1391

1392

1391

1392

1391

1392

1391

1392

1391

1392

تهران بزرگ
شهرستان اصفهان
شهرستان مشهد
شهرستان شيراز
شهرستان اهواز

1391

شركت توزيع
نيروي برق

زميني

1392

هوايي
خودنگهدار

هوايي غير خود
نگهدار

جمع هوايي

سهم
خودنگهدار
(درصد)

جمع كل

17
76
44
199
7

16
88
58
201
8

2378
3914
4405
9684
3478

2404
3986
4557
10125
3536

2395
3990
4449
9883
3485

2420
4074
4615
10326
3544

0,7
1,9
1,0
2,0
0,2

0,7
2,2
1,3
2,0
0,2

5573
801
608
435
98

5883
834
649
468
107

7968
4791
5057
10318
3583

8303
49,8
5264
10795
3651

درجدول ( ،)6-2ميزان استفاده از كابلهاي خودنگهدار در شبكههاي توزيع فشارضعيف تحت پوشش چند كالنشهر كشدور
به كيلومتر در پايان سالهاي  1391و  1392امده است .مطابق با امار جدول فوق ،در شبكههاي فشار ضعيف از درصد باالتري
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كابل خود نگهدار در مقايسه با شبكههاي فشار متوسط استفاده شده است .همچنين در كليه شبكههاي توزيع تحت بررسي ،در
سال  92نسبت به  91به شكل قابل توجهي ،استفاده از كابلهاي خود نگهدار افزايش يافته است ،كه ايدن امدر مبدين افدزايش
تقاضا در اين فناوري است.
جدول ( :)6-2ميزان استفاده اع كابلهاي خودنگهدار در شبكههاي توعي فشار ضعيف در پايان
سالهاي  1391و 1392

1391

1392

1391

1392

1391

1392

1391

1392

1391

1392

تهران بزرگ
شهرستان اصفهان
شهرستان مشهد
شهرستان شيراز
شهرستان اهواز

زميني

1391

شركت توزيع نيروي
برق

جمع هوايي

جمع كل

1392

هوايي خودنگهدار

هوايي غير خود
نگهدار

سهم
خودنگهدار
(درصد)

1674
175
1849
2515
941

2579
231
2967
2912
1066

7655
5257
4648
5819
3506

7720
5282
3979
6345
3509

9329
5432
6580
8333
4447

10299
5513
6946
9257
4575

17,9
3,2
28,8
30,2
21,2

25,0
4,2
42,7
31,5
23,3

70873
2145
1650
1315
581

11326
2268
1679
1429
6,4

20202
7577
8230
9648
5029

21625
7781
8625
10686
5179

در جدول ( ،)7-2امار كلي مربوط به طول خطوط فوقتوزيع ،طول خطوط فشار متوسط توزيع (شهري و روستايي) ،و طول
خطوط فشار ضعيف توزيع (شهري و روستايي) تا پايان سال  92ارائه شده است .بر اين اساس سهم بخش خصوصي در شبكه
سراسري خطوط توزيع به طور دقيق مشخص نيست اما اختالف بسيار زياد بين طول خطوط فشار ضعيف و فشار متوسط با
خطوط فوقتوزيع نشان ميدهد كه بخش عمده تقاضاي خطوط مورد استفاده در شبكه مربوط به وزارت نيرو است.
جدول ( :)7-2خالصه وضعيت خطوط شبكه توعي

كيلومتر

تا پايان سال 1392
شبكه سراسري
افزايش
خارج از
جمع
1392
جمع كل
جمع شبكه شبكه
بخش
وزارت نيرو
صنايع بزرگ
وزارت نيرو
سراسري وزارت نيرو
خصوصي
69304
948

كيلومتر

7895

-

-

-

388321

502

388823 388823

كيلومتر

11347

-

-

-

324504

657

325161 325161

شرح
طول خطوط فوقتوزيع
طول خطوط فشار متوسط توزيع
(شهري و روستايي)
طول خطوط فشار ضعيف توزيع
(شهري و روستايي)
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بررسي وضعيت عرضه سيم و كابل در حوزه خطوط شبكههاي توزيع نشان ميدهد كه بخش دولتي هيچ سهمي در توليد و
عرضه سيم و كابلهاي مورد استفاده در شبكه توزيع ندارد و بخش خصوصي بازيگر اصلي در حوزه توليد و عرضه سيم و كابل
مورد نياز براي استفاده در شبكه توزيع است.

 -2-4-2حوعه پست
همانطور كه در گزارش مرحله دو پروژه اشاره شد يكدي از حدوزههداي اصدلي در توسدعه شدبكههداي توزيدع كالنشدهرها،
فناوريهاي حوزه پست است .در ارتباط با پستهاي توزيع فارغ از فناوري پست (زميني ،هوايي و )...بخش اصلي پست ترانس
توزيع ميباشد .در جدول ( )8-2امار كمي ترانسهاي توزيع مورد استفاده در شبكههاي توزيع تحت كنتدرل وزارت نيدرو امدده
است .با توجه به دادههاي امده در اين جدول ،در سال  27423 ،92تدرانس جديدد وارد شدبكه توزيدع كشدور شدده اسدت كده
نشاندهنده رشدي در حدود  5,1درصد ميباشد .همچنين از سال  81تا  91بطور متوسط رشد ساليانه تعداد ترانسفورماتورها در
حدود  7درصد ميباشد.
جدول ( :)8-2وضعيت كمّ ترانسفورماتورهاي مورد استفاده در بخش توعي در سطح كشور
شرح
تعدادترانسفورماتورهاي هوايي
دستگاه
تعدادترانسفورماتورهاي زميني
جمع تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع
ظرفيت ترانسفورماتورهاي هوايي
مگاولتامپر
ظرفيت ترانسفورماتورهاي زميني
جمع ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع

تغيير در سال
1392
26359
1,64
27423
3585
936
4520

1392

1391

535121
32914
568035
75910
24459
100368

508762
31850
540612
72325
23523
95848

رصد رشد سال  92متوسط درصد رشد
ساالنه  91به 81
به 91
7,3
5,2
3,7
3,3
7,0
5,1
7,0
5,0
4,1
4,0
6,2
4,7

در جدول ( )9-2امار مربوط به تعداد ترانسفورماتورهاي استفاده شده در شبكه توزيع استانهايي كده در انهدا كالنشدهرها
وجود دارند در دو سال  1391و  1392ارائه شده است .مطابق با نتايج جدول فوق ،در كليده اسدتانهداي تحدت بررسدي تعدداد
ترانسها رشد داشته است كه بيانگر توسعه شبكه توزيع انهاست .همچنين در بخش هوايي ،بيشترين درصد رشدد مربدوط بده
استان فارس و كمترين درصد رشد مربوط به استان تهران بوده است .در بخش زميني هم بيشترين درصد رشد مربوط به استان
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اصفهان و كمترين درصد رشد مربوط به استان خراسان رضوي بوده است .در مجموع هم ،به جز استان تهران در ساير استانها
رشد باالي  3درصدي در تعداد ترانسهاي وارد شده به شبكه در سال  92نسبت به  91وجود دارد.

جدول ( :)9-2تعداد ترانسفورماتورهاي توعي در پايان سالهاي  1391-1392در محدوده شبكه توعي
چند استان بزرگ كشور
شركت توزيع نيروي برق
تهران بزرگ
استان اصفهان
خراسان رضوي
استان فارس
استان خوزستان

هوايي

جمع

زميني

1392

1391

درصد رشد

1392

1391

درصد رشد

1392

1391

درصد رشد

5072
26725
21595
31284
32465

5033
25884
20792
29601
31430

0,8
3,2
3,9
5,7
3,3

10916
1840
133
174
670

10813
1717
132
170
658

1,0
7,2
0,8
2,4
1,8

15988
28565
21728
31458
33135

15846
27601
20924
29771
32088

0,9
3,5
3,8
5,7
3,3

در جدول ( ،)10-2ظرفيت ترانسفورماتورهاي مورد استفاده در سالهاي  91و  92در محدوده شبكه توزيع چند استان بزرگ
كشور كه در انها كالنشهرها واقع هستند ،امده است .با استناد به امار جدول فوق ،در همه استانهاي تحدت بررسدي ظرفيدت
ترانسها رشد داشته است كه بيانگر توسعه شبكه توزيع انهاست .همچنين در بخش هوايي ،بيشترين درصد رشدد مربدوط بده
استان اصفهان ،و كمترين درصد رشد مربوط به استان تهران بوده است .در بخش زميني هم بيشترين درصد رشدد مربدوط بده
استان اصفهان و كمترين درصد رشد مربوط به استان خراسان رضوي بوده است .در مجموع هم در كليه استانها رشدد بداالي
 2,5درصدي در ظرفيت ترانسهاي وارد شده به شبكه در سال  92نسبت به  91وجود دارد.
جدول ( :)10-2ظرفيت ترانسفورماتورهاي توعي در پايان سالهاي  1391-1392در محدوده شبكه توعي
چند استان بزرگ كشور
شركت توزيع نيروي برق
تهران بزرگ
استان اصفهان
خراسان رضوي
استان فارس
استان خوزستان

1392
1453
3476
2796
3308
6496

هوايي
1391
1451
3225
2721
3154
6299

درصد رشد
0,1
7,8
2,8
4,9
3,1

1392
8856
1390
97
118
489

زميني
1391
8470
1323
96
114
479

درصد رشد
4,6
5,1
1,0
3,5
2,1

1392
10309
4866
2893
3426
6985

جمع
 1391درصد رشد
3,9
9921
7,0
4547
2,7
2817
4,8
3268
3,1
6778
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در جدول ( ،)11-2امار كلي مربوط به تعداد ترانسفورماتورهاي توزيع ،ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع ،و ظرفيت پستهاي
فوقتوزيع تا پايان سال  92ارائه شده است .هر چند در جدول فوق امار دقيق مربوط به سهم بخش خصوصي از شبكه سراسري
مشخص نشده است ،اما به استناد امار موجود ،تنها  515دستگاه ترانس در محدوده خارج از شبكه وزارت نيرو مورد بهرهبرداري
قرار گرفته است و در مقابل از  568035دستگاه ترانسفورماتور توزيع در محدوده شبكه وزارت نيرو استفاده شده است .همچنين
امار مربوط به ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع هم بيانگر اختالف بسياز زياد در ظرفيدت ترانسدفورماتورهاي مدورد اسدتفاده در
شبكه توزيع وزارت نيرو و شبكه توزيع خارج از محدوده وزارت نيرو است .اين امار نشان ميدهد كه در حدود  %91از تقاضداي
پستهاي شبكه توزيع مربوط به وزارت نيرو و تنها  %9مربوط به تقاضاي بخش خصوصي است.

جدول ( :)11-2خالصه وضعيت پستهاي شبكه توعي
تا پايان سال 1392
شبكه سراسري
افزايش
خارج از
جمع
1392
جمع كل
صنايع جمع شبكه شبكه
بخش
وزارت نيرو
وزارت نيرو
خصوصي بزرگ سراسري وزارت نيرو

شرح

تعداد ترانسفورماتورهاي توزيع

دستگاه

28130

-

-

-

567520

515

568035 568035

ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع
ظرفيت پستهاي فوقتوزيع

مگاولت امپر
مگاولت امپر

4839
2930

-

-

-

99843
-

525
-

100368 100368
91108
-

در اين بخش نيز مشابه حوزه خطوط شبكه توزيع ،دولت هيچ سهمي در توليد و عرضه تجهيزات پست ندارد و تمام ظرفيت
عرضه پستهاي شبكه توزيع مربوط به بخش خصوصي است.

 -3-4-2حوعه توليد
حوزه ديگري كه در تقسيمبندي فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در نظر گرفته شده است حوزه توليدد
پراكنده و توليد از منابع تجديدپذير است .در جدول ( ،)12-2برنامه راهاندازي توليدات پراكنده و انرژيهاي تجديدپذير در كشور
تا سال  96نشان داده شده است .به استناد اطالعات جدول فدوق سداليانه  120مگداوات توليددات پراكندده بايسدتي در كشدور
راهاندازي گردد .همچنين مطابق با برنامه زمانبندي فوق تا پايان سال  1395بايستي در حددود  270مگداوات از تدوان كشدور
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توسط انرژيهاي تجديدپذير تامين شود كه ميتوان اين مقدار را به عنوان مجموع تقاضاي ساالنه توليد پراكنده و توليد از منابع
تجديدپذير در نظر گرفت.

جدول ( :)12-2ميزان تقاضاي توليدات پراكنده ،نيروگاه بادي و تجديدپذير تا سال ( 1396مگاوات)
رديف نام نيروگاه نوع نيروگاه

1
2

توليد
پراكنده

DG ,
CHP

تجديدپذير تجديدپذير

1394

1393

1396

1395

بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان
120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  120


6



 140 





6  90  30







 120  120  120






در مورد ميزان عرضه تجهيزات توليد پراكنده و توليد از منابع تجديدپذير اطالعات دقيقي در دسترس نيست اما بررسديهدا
نشان ميدهد كه بخش عمده تجهيزات مورد نياز در اين حوزه از طريق واردات تامين ميشود .همچنين در حال حاضر تعدادي
از شركتهاي داخلي در حال توليد بخشي از تجهيزات اين حوزه هستند.

 -4-4-2حوعه ( D-Factsجبرانساعها)
چهارمين حوزه مورد نظر در تقسيمبندي درخت فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ،فنداوريهداي حدوزه
 D-Factsو جبرانسازها هستند .در حال حاضر اين فناوريها در شبكه توزيع كشور مورد استفاده قرار نميگيرد و تقاضايي براي
ان وجود ندارد اما به عنوان يكي از فناوريهاي نوين جهت بهينهسازي شبكههاي توزيع شناخته ميشوند .با توجه به عدم تقاضا
براي اين فناوريها طبعا عرضهاي از سوي توليدكنندگان داخلي و يا تامينكنندگان وجود نداشته است.
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 -5-2فرايند تدوين راهبردهاي توسعه فناوريه اي م رتبط ب ا طراح

ش بكه

توعي كالنشهرها
با توجه به مباحث مطرح شده در ابتداي اين گزارش ،تدوين راهبردهاي توسعه فناوريهاي مرتبط بدا طراحدي شدبكههداي
توزيع كالنشهرها با رويكرد مديريت بازار اين فناوريها انجام ميشود .در اينجا راهبردها همان مكانيزمهاي مداخلده دولدت در
بازار فناوريهاي مرتبط هستند .به منظور تدوين راهبردها يا مكانيزمهاي مداخله ،ابتدا بر اساس شاخصهاي سهگانده جدذابيت
به اولويتبندي فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در هر چهار حوزه مورد نظر پرداخته ميشدود .سدپس بدر
اساس شاخصهاي تعريف شده براي وضعيت عرضه و تقاضا و با توجه به شناخت وضعيت موجود بازار فناوريهداي مدرتبط بدا
طراحي شبكه توزيع كالنشهرها وضعيت عرضه و تقاضاي هر يك از فناوريها در سده حالدت «بسديار ضدعيف»« ،ضدعيف» و
«مؤثر» شناسايي ميشود .در مرحله بعد بر مبناي ماتريس تحليل وضعيت بازار ،وضعيت هر يك از فناوريها شناسايي ميشود
و مكانيزم مداخله غيرمستقيم مناسب ان مشخص ميشود .براي تعيين مكدانيزم مدداخالت مسدتقيم از نتدايج اولويدتبنددي و
وضعيت تقاضاي هر يك از فناوريها استفاده ميشود .در انتها با جمعبندي نتايج حاصل از اين تحليل ،راهبردها يا مكانيزمهاي
مداخله مستقيم و غيرمستقيم دولت به منظور مديريت بازار فناوريهاي مرتبط بدا طراحدي شدبكه توزيدع در كالنشدهرها ارائده
ميشود .الگوريتم تدوين راهبردها در شكل ( )3-2نشان داده شده است.

 -1-5-2اولويتبندي فناوريهاي مرتبط با طراح شبكه توعي كالنشهرها
در اين بخش ،نتايج اولويتبندي فناوريهاي مرتبط ارائه ميشود .اولويتبندي فناوريها بر اساس شداخصهداي جدذابيت
مشخص شده است .جذابيت يك فناوري به ويژگيها و موقعيت ان فناوري در مقايسه با ساير فناوريها بر مدي گدردد .تعيدين
موقعيت نسبي جايگاه يك فناوري از سوي متخصصان ،ميزان جذابيت ان را مشخص خواهد كرد .براي انددازهگيدري جدذابيت
توسعه يك فناوري ابتدا بايد شاخصهاي مرتبط با ان را شناسايي كرد .براي تعيين اولويت فناويهاي مرتبط با طراحي شدبكه
توزيع كالنشهرها از سه دسته شاخص ويژگيهاي تجهيزات ،ويژگيهاي مرتبط با كالنشهرها و ويژگيهاي مطلوب شبكه برق
استفاده شد .اين مجموعه ويژگيها به شكلي جامع ميزان جذابيت فناوريها را نشان ميدهد.
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تعيين وضعيت تقاضاي

تعيين وضعيت عرضه فناوريها

اولويتبندي فناوريهاي بر

فناوريها در سطح  3درخت

در سطح  3درخت فناوري

اساس شاخصهاي جذابيت

فناوري

شناساي مداخالت غيرمستقيم
در سطح  3درخت فناوري

تجمي نتايج و تعيين مداخالت
در سطح  2درخت فناوري

تعيين مداخله مستقيم در سطح 3

بل

جذابيت فناوري باال است
و تقاضاي ان كم يا
متوسط است؟

خير

عدم مداخله
مستقيم

تجمي نتايج در سطح 2

شكل ( :)3-2فرايند تدوين راهبردهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراح شبكه توعي كالنشهرها

به منظور تهيه اين شاخصها ابتدا بر اساس جستجوي منابع و ويژگيهاي مطدرحشدده در مرحلده دوم پدروژه ،فهرسدتي از
شاخصها در هر يك از اين سه دسته تهيه شد .سپس اين فهرست در اختيار تيم فني پروژه قرار داده شد و از انها خواسته شد
شاخصهاي مرتبط را شناسايي كنند و وزن هر يك از شاخصها را نيز مشخص كنند .معيار انتخاب شاخصها ميزان تاثير انها
در تحقق اهداف سند ،ميزان تاثير شاخصها در دستيابي به اهداف كالن شبكه برق و در نهايت تاثير شاخصها بر پارامترهداي
فني مرتبط با تجهيزات بود .در نهايت با توجه به معيارهاي ذكرشده  9شاخص در نظر گرفته كه اين شاخصها عبارتند از:
ويژگيهاي تجهيزات:
نياز به زيرساخت سختافزاري براي نصب و بهكارگيري تجهيز
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هزينه احداث ،بهرهبرداري و نگهداري و تعميرات تجهيز
ويژگيهاي مرتبط با كالنشهرها:
ميزان فضاي فيزيكي مورد نياز جهت نصب تجهيز
ميزان تاثير نصب تجهيز بر زيبايي شهري
ميزان تاثير نصب و بهكارگيري تجهيز در كاهش الودگي زيستمحيطي
ميزان تاثير نصب و بهكارگيري تجهيز در تسهيل برقرساني
ويژگيهاي مطلوب شبكه برق:
ميزان تاثير تجهيز در كاهش تلفات شبكه توزيع
ميزان تاثير تجهيز در بهبود قابليت اطمينان شبكه توزيع
ميزان تاثير تجهيز در بهبود كيفيت توان شبكه توزيع

پس از شناسايي شاخصها و وزن انها پرسشنامهاي شامل  9سوال طراحي شد و براي خبرگان اين حوزه ارسال شد .اسامي
اين خبرگان در جدول ( )13-2اورده شده است .براي افزايش دقت نتايج ،از خبرگان خواسته شد ميزان اشنايي خود با هر يك از
فناوريها را با عددي بين  0تا  5مشخص كنند (عدد صفر به منزله عدم اشنايي و عدد  5به معناي اشدنايي كامدل بدا فنداوري
است) .در مجموع  31پرسشنامه از خبرگان دريافت شد و نتايج اين پرسشنامهها وارد نرمافزار اكسل شد و محاسبات الزم براي
اولويتبندي انجام شد.
جدول (:)13-2اسام خبرگان
رديف

اسامي خبرگان

شركت/سازمان

1

جناب اقاي دكتر علمايي

عضو هيلت علمي دانشگاه

2

جناب اقاي دكتر حقيفام

عضو هيلت علمي دانشگاه

3

جناب اقاي مهندس مهذبترابي

مشاورنيرو

4

سركار خانم مهندس قديري

پژوهشگاه نيرو

5

جناب اقاي مهندس مالكي

عضو هيلت علمي دانشگاه

6

جناب اقاي مهندس صديق

وطن نيرو پارس
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رديف

اسامي خبرگان

شركت/سازمان

7

جناب اقاي مهندس رضايي

پژوهشگاه نيرو

8

جناب اقاي مهندس مهين

مهندسين مشاور اذربايجان (منا)

9

جناب اقاي مهندس عباسزاده

مشاورنيرو

10

جناب اقاي مهندس استادحسن

استاندارد شركت توزيع استان البرز

11

جناب اقاي مهندس فرضعليزاده

پژوهشگاه نيرو

12

جناب اقاي مهندس عموجعفري

13

سركار خانم مهندس فوالدي

14

سركار خانم مهندس مسلمي

تعاوني خدمات فني و مهندسي كاركنان
برق غرب استان تهران
تعاوني خدمات فني و مهندسي كاركنان
برق غرب استان تهران
پژوهشگاه نيرو

15

جناب اقاي دكتر نفيسي

مپنا

16

جناب اقاي مهندس محمدخاني

كنترل طراحي شركت توزيع استان البرز

17

جناب اقاي مهندس قرباني

كنترل طراحي شركت توزيع استان البرز

18

جناب اقاي مهندس واسعي

پژوهشگاه نيرو

19

جناب اقاي مهندس خلج

ترانس پست پارس

20

جناب اقاي مهندس احمديان

پژوهشگاه نيرو

21

جناب اقاي مهندس فتحيرضايي

تابش تابلو

22

جناب اقاي مهندس جهانبخشي

ادصاب (انتقال دانش صنعت انرژي برق)

23

جناب اقاي مهندس زارعيان جهرمي

ازمايشگاه سيستم قدرت-اميركبير

24

جناب اقاي دكتر ازاد

پژوهشگاه نيرو

25

جناب اقاي مهندس حسيني بيوكي

مديريت شبكه برق ايران

26

جناب اقاي مهندس شريعتي

نامدار صنعت

27

جناب اقاي دكتر گيلوانژاد

پژوهشگاه نيرو

28

جناب اقاي مهندس جاللي

پژوهشگاه نيرو

29

جناب اقاي مهندس كديور

تامين سيستمهاي كنترل

30

جناب اقاي دكتر هاشمي دزكي

عضو هيلت علمي دانشگاه

31

جناب اقاي مهندس صادقي

دانشگاه صنعتي اميركبير

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
42
ويرايش اول ،فروردين و ارديبهشت 1394

فاز  :3تدوين اركان جهت ساز

در فرايند محاسبه نمرات جذابيت و توانمندي ،نمرات ارائه شده از سوي هر يك از خبرگان براي هر يدك از شداخصهدا در
وزن ان سوال ضرب شد .پس از به دست امدن نمره جذابيت هر يك از پاسخدهندگان ،ضريب اشنايي فرد در نمدرات جدذابيت
ضرب شد .پس از محاسبه ميانگين نمرات تمام پاسخدهندگان ،مجمدوع نمدرات جدذابيت بدر مجمدوع ضدرايب اشدنايي افدراد
پاسخدهنده تقسيم شد و به عنوان نمره نهايي جذابيت مربوط به هر يك از سدواالت در نظدر گرفتده شدد.نتدايج اولويدتبنددي
فناوريهاي سطح  3در جدول ( )14-2ارائه شده است.
جدول ( :)14-2نتايج جذابيت فناوريهاي مرتبط با طراح شبكه توعي كالنشهرها
رديف

حوزه

فناوري

نمره جذابيت

1

پست زميني متداول

5,217

2

پست كمپكت

6,464

پست زير زميني توزيع (قابل تعمير)

7,766

پست كامال زير زميني (غير قابل تعمير)

8,26

5

پست هوايي RMU

6,4

6

پست هوايي معمولي

5,044

7

خودروي برقي

5,044

8

باتري الكتريكي

6,62

9

CHP

6,381

ميكرو توربين

6,535

توربين احتراقي

6,667

12

پيل سوختي

7,049

13

توربين بادي مقياس كوچك

7,34

14

سلول خورشيدي

7,327

15

كابل زميني

6,12

سيم عايق دار

5,87

سيم لخت

3,76

18

كابل خود نگهدار

6,3

19

SSCL

5,915

20

SSSC

5,415

SSTC

5,415

22

جبرانساز توان راكتيو

5,415

23

SSC

5,415

3
4

10
11

16
17

21

پست

توليد

خط

D-Facts

بر اساس جدول فوق ،جذابترين فناوريها در بخش پست به ترتيب عبارتند از:
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-1پست زيرزميني
-2پست زميني
-3پست هوايي
جذابترين فناوريها در بخش توليد به ترتيب عبارتند از:
-1انرژيهاي تجديدپذير
-2توليد پراكنده
-3ذخيرهسازها
جذابترين فناوريها در بخش خط به ترتيب عبارتند از:
-1خطوط زميني
-2خطوط هوايي
و در نهايت جذابترين فناوريها در بخش  D-Factsبه ترتيب عبارتند از:
-1تغييردهنده ارايش شبكه
-2جبرانسازها

 -2-5-2تعيين وضعيت عرضه و تقاضاي هر يك اع فناوريهاي مرتبط با طراح ش بكه
توعي در كالنشهرها
براي تعيين وضعيت عرضه و تقاضاي هر يك از فناوريها از وضعيت موجود طرف عرضه و تقاضا و نيز  4شاخص اسدتفاده
شده است كه در ادامه توضيح داده شدهاند .شاخصهاي تحليل وضعيت عرضه عبارتند از ]:[9
-1ظرفيت عرضهكنندگان فناوريها براي حل مشكالت طرف تقاضدا :درجده اي كده در ان عرضدهكننددگان فنداوري
مهارت ،دانش و ظرفيت حل مشكالت طرف تقاضا را دارند .بنابراين ،قابليت دسترسي و ماهيت ظرفيت (مهارت ها،
دانش ،تكنولوژي ،منابع) بسيار حائز اهميت است.
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-2ميزان انطباق فناوريهاي عرضه شده با ويژگيهاي مورد نظر طرف تقاضدا :درجده اي كده در ان عرضدهكننددگان
فناوري ميتوانند پيشنهادي ارائه كنند كه منطبق با خواسته طرف تقاضدا باشدد .ايدن پيشدنهاد متشدكل از تركيدب
عواملي همچون قيمت ،هزينه ظرفيت و عوامل محيطي مانند قيمت جايگزينهاي مشابه ميباشد.
بر اساس  2شاخص فوق ميتوان وضعيت عرضه هر يك از فناوريها را در سه حالت «بسيار ضعيف»« ،ضعيف» و «مؤثر»
شناسايي كرد.
عرضه موثر :در اين وضعيت هم ظرفيتهاي مناسدبي بدراي حدل مشدكل مشدتريان فنداوري وجدود دارد و هدم
پيشنهادات خوبي به انها ارايه ميشود .ارايهكننده خدمات ،ظرفيت مطلوبي براي حلنمودن مشكالت داشته و قادر
است راهحلها (فناوري) را به صورت خدمت يا محصولي شايسته ارائه دهد كه مطلوب مشتري است.
عرضه ضعيف :اين حالت در دو صورت امكانپذير است .يكي اينكه ظرفيت بااليي در حدل مشدكالت مشدتريان
وجود دارد ،اما پيشنهادات كمي به اين مشتريان ارايه ميشود و ديگر ان كه با وجدود ظرفيتدي انددک ،پيشدنهادات
زيادي ارايه ميگردد .در حالت اول عليرغم تواناييها و مهارتهاي باالي ارايدهكنندده فنداوري ،بده دليدل ضدعف
بازاريابي يا ساختار نامناسب (هزينه ،پرسنل ،موقعيت )...،ان ها نميتوانند ارزش خدمت خود را به درستي به نمايش
بگذارند و لذا پيشنهاد انها جذاب جلوه نميكند .در حالت دوم ارايهكنندگان فناوري در متقاعد كردن مشتريان براي
خريد فناوري و ايجاد اطمينان در انها موفق هستند ،اما درعمل فاقد ظرفيت فني الزم بدراي ارايده راهحدلهدايي
كارامد و اثربخش ميباشند.
عرضه بسيار ضعيف :ارايهكننده خدمات فناورانه فاقدد هرگونده ظرفيدت الزم بدراي فدروش راهحدل مشدكالت
مشتريان است و طبيعتا پيشنهادات درخور و قابل ذكري هم در عرضه ندارند.
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عرضه موثر

باال

عرضه ضعيف
ظرفيت حل

عرضه ضعيف

مشكالت طرف

عرضه بسيار ضعيف

تقاضا
پايين
پايين

باال
ميزان انطباق با ويژگ هاي مورد نظر طرف تقاضا

شكل ( :)4-2ماتريس تحليل وضعيت عرضه

شاخصهاي تحليل وضعيت تقاضا عبارتند از]:[9
-1ميزان اگاهي از نياز به راهحل در طرف تقاضا :درجه اي كه در ان طرف تقاضا نياز يا مشكل را شناسايي كردهاندد و
امادگي جست و جو براي ان مسلله را نيز دارند (اگرچه ممكن است ندانند كه چه راه حلي بايد انتخاب شود).
-2تمايل طرف تقاضا براي پرداخت هزينه بابت فناوري :درجه اي كه در ان طرف تقاضا امادگي دارندد تدا بدراي يدك
فناوري هزينه پرداخت كنند .تمايل براي پرداخت از عواملي نظير قيمت ،موجود بودن قيمت جايگزين ها و تواندايي
مالي تشكيل شده است.
بر اساس  2شاخص فوق ميتوان وضعيت تقاضاي هر يك از فناوريهدا را در سده حالدت «بسديار ضدعيف»« ،ضدعيف» و
«مؤثر» شناسايي كرد.
تقاضاي موثر :در سمت راست و باالي جدول تقاضا قرار دارد ،هنگدامياسدت كده شدناخت بدااليي در خصدوص
ضروري بودن راهحل وجود دارد و به عالوه عالقمندي مناسبي هم بدراي پرداخدت هزينده جهدت كسدب فنداوري
موردنظر وجود دارد.
تقاضاي ضعيف :در اين وضعيت شناخت بااليي از موردنياز بودن مشكل وجدود دارد ،امدا تمايدل چندداني جهدت
هزينهكردن براي ان وجود ندارد و يا بالعكس شناخت نسبت به ضرورت راهحل پايين است ،اما تمايل و عالقمندي
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جهت صرف هزينههاي كسب فناوري وجود دارد .در حالت اول مشتري مشكل را ميشناسد و بدنبال راهحل است،
اما ترديدهايي در مورد اثربخشي و ارزش افزودهي فناوري ارايه شده دارد .در حالدت دوم مشدتريان بددنبال برخدي
كمكها براي رفع بعضي مشكالت خود ميباشند و در عين حال نيز تمايل بااليي براي خريد خدمت دارند .با ايدن
حال مشتريان نميدانند مشكل اصلي كدام است و ممكن است راهحلهاي اشتباهي را برگزينند.
تقاضاي بسيار ضعيف :زماني كه نه شناختي نسبت به راهحل مورد نياز و نه تمايلي براي پرداخت جهدت كسدب
فناوري وجود ندارد ،ميتوان گفت عمال تقاضايي شكل نگرفتده اسدت .در ايدن حالدت مشدتري مشدكلي را بدراي
حلشدن تشخيص نداده و هيچ امادگي و گرايشي هم براي هرگونه پرداختي جهت دريافت كمك خارجي ندارد.
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باال

تقاضاي موثر

تقاضاي ضعيف

تقاضاي ضعيف

تقاضاي بسيار ضعيف

ميزان اگاه اع
نياع به راه حل

پايين
باال

پايين
تمايل براي پرداخت هزينه بابت فناوري

شكل ( :)5-2ماتريس تحليل وضعيت تقاضا

براي تحليل وضعيت تقاضا و عرضه مربوط به هر يك از فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها از  4شاخص
معرفيشده استفاده شد .با توجه به ماهيت كيفي و پيچيده اين شاخصها كارشناسان فني پدروژه بدا جسدتجو و بررسدي مندابع
موجود و استفاده از نظر خبرگان اين حوزه ،پاسخ هر يك از  4سوال فوق (باال يا پايين) را در مورد هر يك از فناوريهاي سطح
 3درخت فناوري مشخص كردند .پاسخ اين سواالت وضعيت عرضه و تقاضاي هر فناوري را مشخص ميكند .بدراي مثدال ،در
مورد فناوري پستهاي زميني متداول پاسخ هر  4سوال «باال» در نظر گرفته شد در نتيجه از طريق تطبيدق ايدن پاسدخهدا بدا
ماتريس تحليل وضعيت عرضه و تقاضا مشخص شد كه عرضه و تقاضاي فناوري پستهاي زميني متداول در حالدت «مدؤثر»
قرار دارد .پس از بررسي اين شاخصها در مورد تمام فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها (در حوزههاي پست،
توليد ،خط و  )D-Factsوضعيت عرضه و تقاضاي هر يك از انها به دست امد كه اين نتايج در جدول ( )15-2نشان داده شده
است.
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جدول ( :)15-2وضعيت عرضه و تقاضاي هر يك اع فناوريهاي مرتبط با طراح شبكه توعي كالنشهرها
رديف

فناوري

وضعيت عرضه

تقاضا

1

پست زميني متداول

مؤثر

مؤثر

2

پست كمپكت

مؤثر

مؤثر

3

پست زير زميني توزيع (قابل تعمير)

مؤثر

ضعيف

4

پست كامال زير زميني (غير قابل تعمير)

بسيار ضعيف

بسيار ضعيف

5

پست هوايي RMU

مؤثر

مؤثر

6

پست هوايي معمولي

مؤثر

مؤثر

7

خودروي برقي

بسيار ضعيف

ضعيف

8

باتري الكتريكي

مؤثر

ضعيف

9

CHP

ضعيف

مؤثر

10

ميكرو توربين

بسيار ضعيف

بسيار ضعيف

11

توربين احتراقي

مؤثر

مؤثر

12

پيل سوختي

بسيار ضعيف

بسيار ضعيف

13

توربين بادي مقياس كوچك

ضعيف

بسيار ضعيف

14

سلول خورشيدي

مؤثر

مؤثر

15

كابل زميني

مؤثر

مؤثر

16

سيم عايق دار

مؤثر

مؤثر

17

سيم لخت

مؤثر

مؤثر

18

كابل خود نگهدار

مؤثر

مؤثر

19

SSCL

بسيار ضعيف

بسيار ضعيف

20

SSSC

بسيار ضعيف

بسيار ضعيف

21

SSTC

بسيار ضعيف

بسيار ضعيف

22

جبرانساز توان راكتيو

بسيار ضعيف

بسيار ضعيف

23

SSC

بسيار ضعيف

بسيار ضعيف

 -3-5-2شناساي مكانيزمهاي مناسب مداخله دولت در باعار فناوريها
پس از اشنايي با وضعيتهاي گوناگون طرف عرضه و تقاضا و مشخصات انها ميتوان مكانيزمهاي موردنظر براي مداخله
در بازار را شناسايي كرد .در قسمت قبل ،هركدام از طرفين عرضه يا تقاضا به سه وضعيت "موثر"" ،ضعيف" و "بسيار ضعيف"
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تقسيم شدند .با در نظر گرفتن توامان اين وضعيتها در سمت عرضه و تقاضا  9حالدت بده وجدود مديايدد كده ايدن حداالت و
مكانيزمهاي مناسب مداخله در ان حالت در شكل ( )6-2نشان داده شده است.
تنظيمگري
تنظيمگري
تسهيلگري و
تنظيمگري
مؤثر

تسهيلگري و تنظيمگري

مؤثر

تنظيمگري
تسهيلگري و
تنظيمگري

تسهيلگري

ضعيف

تسهيلگري

تسهيلگري

بسيار ضعيف

ضعيف

بسيار ضعيف

عرضه

تقاضا
شكل ( :)6-2تحليل وضعيت باعار و مكانيزمهاي مناسب مداخله

بر اساس شكل فوق ،سه نوع مكانيزم مداخله غيرمستقيم شناسايي ميشود .اين مكانيزمهاي مداخله كه شامل تنظيمگدري،
تسهيلگري و تركيب اين دو مكانيزم ميشود .در ادامه دليل مناسب بودن اين مكانيزمها بدراي هدر يدك از حداالت عرضده و
تقاضا توضيح داده شده است.
مكانيزم تسهيل گري :اين مكانيزم براي وضعيتهايي مناسب است كه )1 :تقاضا ضعيف و عرضه بسيار ضدعيف
است )2 ،عرضه ضعيف و تقاضا بسيار ضعيف است و  )3عرضه و تقاضا هر دو بسيار ضعيف هسدتند .در حالدت اول
عرضه وجود ندارد در نتيجه تمركز بايد بر تحريك و برانگيختن طرف عرضه و تدامينكننددگان بخدش خصوصدي
جهت ورود به بازار باشد .اقددامات مناسدب ايدن وضدعيت عبارتندد از :كمدك بده توليدكننددگان جهدت توسدعه و
تجاريسازي محصوالت ،افزايش اطالعات در مورد سمت تقاضا و كمك به ارتقاي كيفيت خدمات ارائده شدده .در
حالت دوم ،عرضه و تقاضا در وضعيت متوسط قرار دارند يعني تعدادي توليدكننده يدا تدامينكنندده فنداوري و چندد
متقاضي فناوري در بازار حضور دارند .در اين حالت ميتوان با استفاده از اقداماتي نظير شناسايي جاويژههاي بدازار،
رفع موانع اقتصاد كالن مرتبط بدا توسدعه بدازار فنداوري و اسدتفاده از اطالعدات بدازار بدراي كداراتر كدردن نظدام
قيمتگذاري و پرداخت به تحريك سمت عرضه و تقاضا در اين حالت كمك كرد .در حالت سوم ،نه عرضه وجود نه
تقاضا .در اين حالت ميتوان از اقداماتي نظير ارائهاموزشبهمشتریانوتولیدکنندد انوافدزايش اگداهي در
مورد مزاياي فناوري استفاده كرد .تمام اقدامات اشاره شده از جنس اقدامات تسهيلكننده هستند.
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مكانيزم تنظيمگري :اين مكانيزم براي وضعيتهايي مناسب است كه )1 :تقاضا و عرضه مؤثر هستند )2 ،عرضه
ضعيف و تقاضا مؤثر است و  )3تقاضا ضعيف و عرضه مؤثر است .در حالت اول ،بازار در بهترين وضعيت خود قدرار
دارد بنابراين اقدامات فقط جهت حفظ اين وضعيت از طريق تنظيم بازار است .در حالت دوم و سوم ،عرضه و تقاضا
در بهترين وضعيت خود قرار ندارند اما تا حدي وجود دارد بنابراين مكانيزم تنظيمگري و استفاده از اقدداماتي نظيدر
تدوين استاندارد ،تعيين تعرفه ،جريمه و غيره ميتواند به ايجاد تعادل كمك كند.
مكانيزم تنظيمگري و تسهيلگري :با توجه به كيفي بودن شاخصهداي تعيدين وضدعيت عرضده و تقاضداي
فناوريها ،در حاالت بينابيني عرضه مؤثر و تقاضاي بسيار ضعيف ،تقاضاي مؤثر و عرضه بسيار ضعيف ،و عرضه و
تقاضاي ضعيف بايستي تركيبي از مكانيزمهاي تنظيمگري و تسهيلگري را در نظر گرفت.
با در نظر گرفتن وضعيت عرضه و تقاضاي هر يك از فناوريها مكانيزم مداخله مناسب براي بازار هر يك از انها شناسايي
شد .اين نتايج در جدول ( )16-2ارائه شده است.
جدول ( :)16-2مكانيزمهاي مداخله مناسب براي باعار هر يك اع فناوريها
رديف

فناوري

مكانيزم مداخله مناسب

1

پست زميني متداول

تنظيمگري

2

پست كمپكت

تنظيمگري

3

پست زير زميني توزيع (قابل تعمير)

تنظيمگري و تسهيلگري

4

پست كامال زير زميني (غير قابل تعمير)

تسهيلگري

5

پست هوايي RMU

تنظيمگري

6

پست هوايي معمولي

تنظيمگري

7

خودروي برقي

تسهيلگري

8

باتري الكتريكي

تنظيمگري

9

CHP

تنظيمگري

10

ميكرو توربين

تسهيلگري

11

توربين احتراقي

تنظيمگري

12

پيل سوختي

تسهيلگري

13

توربين بادي مقياس كوچك

تسهيلگري

14

سلول خورشيدي

تنظيمگري

15

كابل زميني

تنظيمگري

16

سيم عايق دار

تنظيمگري

17

سيم لخت

تنظيمگري

18

كابل خود نگهدار

تنظيمگري
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رديف

مكانيزم مداخله مناسب

فناوري
SSCL

19

تسهيلگري

20

SSSC

تسهيلگري

21

SSTC

تسهيلگري

22

جبرانساز توان راكتيو

تسهيلگري

23

SSC

تسهيلگري

 -4-5-2راهبردهاي توسعه فناوري هاي مرتبط با طراح شبكه توعي

كالنش هرها ب ا

رويكرد مديريت باعار فناوريها
همان گونه كه در ابتداي اين گزارش توضيح داده شد راهبردهاي در نظر گرفته شده براي توسعه فنداوريهداي مدرتبط بدا
طراحي شبكه توزيع كالنشهرها همان مكانيزمهاي مداخله در بازار اين فناوريها از سوي دولت است .مكانيزمهاي مداخله بده
دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم ميشود .در مداخالت مستقيم دولت نقش عرضهكننده و يا خريدار محصدوالت فناورانده را
ايفا ميكند .در مداخله غيرمستقيم از دو مكانيزم تنظيمگري ،تسهيلگري و يا تركيبي از هر دو مكانيزم استفاده ميشود.
با توجه به اين كه در حال حاضر بخش دولتي عرضهكننده فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع در كالنشهرها نيسدت
بنابراين دولت تنها ميتواند از مكانيزم خريد براي مداخله مستقيم استفاده كند .همان گونه كه در الگوريتم شكل ( )1-3نشدان
داده شد مبناي استفاده از مكانيزم خريد عبارتند از )1 :باال بودن جذابيت فناوري  )2تقاضاي ضعيف يا بسيار ضعيف ان فناوري.
جدول ( )17-2فناوريهايي در سطح  3درخت را نشان ميدهد كه تقاضاي انها در وضعيت «ضعيف» يا «بسيار ضعيف» قرار
دارد و زيرمجموعه فناوريهاي داراي بيشترين اولويت در هر يك از حوزههاي خط ،پست ،توليد و  D-FACTSهستند.
جدول ( :)17-2فناوريهاي مورد نظر براي استفاده اع مكانيزم خريد
رديف

فناوريهاي سطح 3

وضعيت تقاضا

1

پست زير زميني توزيع (قابل تعمير)

ضعيف

2

پست كامال زير زميني (غير قابل تعمير)

بسيار ضعيف

3

پيل سوختي

بسيار ضعيف

4

توربين بادي مقياس كوچك

بسيار ضعيف

5

SSCL

بسيار ضعيف

6

SSSC

بسيار ضعيف

7

SSTC

بسيار ضعيف

فناوري سطح 2
پستهاي زيرزميني
انرژيهاي تجديدپذير

تغييردهنده ارايش شبكه
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بر اساس جدول فوق ،دولت ميتواند از مداخله مستقيم به شكل خريد در حوزه پستهاي زيرزميني ،انرژيهاي تجديدپذير و
تغييردهندههاي ارايش شبكه استفاده كند .البته بايد توجه داشت كه در مرحله تدوين اقدامات سند ميتدوان بده تناسدب ميدزان
جذابيت هر يك از فناوريها در هر يك از حوزههاي خط ،پست ،توليد و  D-Factميزان خريد هر يك از فناوريهاي مرتبط با
طراحي شبكه توزيع كالنشهرها را تعيين كرد.
با جمعبندي نتايج فوق و نيز تحليل مكانيزمهاي مداخله غيرمستقيم مناسب ،راهبردهاي زير به عنوان راهبردهداي توسدعه
فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ارائه ميشود:
-1تقويت بازار تجهيزات پستهاي زيرزميني ،انرژيهاي تجديدپذير و تغييردهندههاي ارايش شبكه با تمركز بر تقويت
طرف تقاضاي اين تجهيزات از سوي دولت
-2بهينه سازي بازار تجهيزات پستهاي زميني و هوايي ،خطوط زميني و هوايي با تمركز بدر اسدتقرار مكدانيزم هداي
تنظيم بازار اين تجهيزات
-3تقويت بازار تجهيزات تغييردهندههاي ارايش شبكه و جبرانسازها با تمركز بر مكانيزم هاي تسهيلگري
-4تقويت بهينه بازار پستهاي زيرزميني ،ذخيرهسازها ،توليد پراكنده و انرژيهاي تجديدپذير با تمركز بر به كدارگيري
مكانيزمهاي تنظيمگري و تسهيلگري
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 -1مقدمه
در اين مرحله از طرح «تدوين سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها» جهتگيريهاي
خُرد سند مشخص ميشود .جهتگيريهاي خُرد مشتمل بر كليه سياستها و اقداماتي هستند كه بهمنظور محقق نمودن اهداف
كالن و راهبردهاي سند طراحي ميشوند .در حقيقت اين جهتگيريها را ميتوان راههاي مياني و خُرد براي دستيابي به اهداف
توسعه فناوري دانست.
در جهتگيريها ي خُرد ،با معيّن بودن چارچوب كلي فرايند توسعه (اهداف كالن و راهبردهاا) از مرحلاه قبال ،بسترساازي
براي عبور موفق از اين مسير موضوع اصلي ميباشد .باتوجه به موضوع مورد مطالعه كه فناوريهاي راهبردي است« ،نوآوري»
و فراهم آوردن شرايط «ايجاد ،گسترش و بهكارگرفتن آن» ،بهعنوان اساسيترين بسترسااز در مساير توساعه فنااوري قلماداد
ميشود.
سياستها و اقدامات ،فعاليتهاي تدوين شدهاي هستند كه با درنظر گرفتن مالحظات و نيز همراستا باا جهاتگياريهااي
كالن اتخاذ شده ،مسيرهاي دستيابي به اهداف را مشخص ميكنند .در روششناسي پيشنهادي ،اين سياستهاا و اقادامات باا
بهرهگيري از تحليل موانع و چالشهاي شناسايي شده در مسير توسعه استخراج ميشوند ].[1
هدف اين سند ،توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها با رويكرد مديريت بازار اين فناوريهاا اسات.
بنابراين ،سياستها و اقدامات پيشنهادي بر اساس چالشها و مشكالت موجود در بازار فناوريهاي مارتبط باا طراحاي شابكه
توزيع كالنشهرها تدوين ميشود .اين چالشها و مشكالت از طريق مصاحبه با خبرگان موضاوع در شاش حاوزه محصاوالت،
بازيگران ،اطالعات ،تبادالت ،نهادها و شبكهها شناسايي ميشود.
در اين گزارش ابتدا چارچوب نظري تدوين سياستها و اقادامات توساعه فنااوريهااي مارتبط باا طراحاي شابكه توزياع
كالنشهرها توضيح داده ميشود .در اين بخش پس از تعريف عناصر اصلي تشكيلدهنده بازار يك فناوري ،انواع سياساتهاا و
اقدامات قابل استفاده دولت اعم از سياستها و اقدامات تنظيمگري ،تسهيلگري و خريد توضيح داده ميشود.
در بخش دوم اين گزارش فرايند تدوين سياستها و اقدامات توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشاهرها
ارائه ميشود .در اين بخش ابتدا چالشها و مشكالت موجود در توسعه بازار فناوريهاي مرتبط شناسايي ميشاود و ساسس بار
مبناي اين چالشها سياستها و اقدامات پيشنهادي ارائه ميشود.
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-2چارچوب نظري تدوين سياست ها و اقدامات توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شببكه توزيب
كالنشهرها
همان گونه كه اشاره شد در اين مرحله سياستها و اقدامات توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها با
رويكرد توسعه بازار فناوريها ارائه ميگردد .با توجه به اينكه پروژه "تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنااوري 'طراحاي،
پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري' شبكه برق ايران"[ ،]2به طور جامع به بررسي حوزه فناوري فرآيناد
پرداخته است و نتايج به دست آمده از آن همسو با اولويتهاي اين پروژه ميباشد ،در پروژه كالنشهرها تمركز بر حوزه محصول
و فناوريهاي مرتبط با آن است .در ادامه ابتدا عناصر اصلي تشكيل دهنده بازار فناوري شامل محصوالت ،بازيگران ،اطالعاات،
تبادالت ،نهادها و شبكهها توضيح داده ميشود .اين عناصر عواملي هستند كه باعث ميشوند معامالت و تباادالت در باازار باه
صورت نظاممند انجام شده و به عبارت ديگر باازار باه وضاعيت بلاوغ كامال خاود برساد .در قسامت دوم ايان بخاش ،اناواع
سياستهاي قابل استفاده به تفكيك هر يك از مداخالت تنظيمگري ،تسهيلگري و خريد ارائه ميشود.

 -1-1عناصر اصلي تشكيلدهنده بازار فناوري
براي تحليل بازار فناوري ابتدا بايد عناصر اصلي تشكيلدهنده آن را شناسايي كرد .بر اساس مطالعات انجام شاده  6عنصار
محصوالت ،بازيگران ،اطالعات ،تبادالت ،نهادها و شبكهها به عنوان عناصر اصلي تشكيلدهناده باازار ياك فنااوري شاناخته
ميشود .به منظور تحليل بازار ،هر يك از اين عناصر را ميتوان در چند سطح متناسب با ماهيت بازار مورد بررسي تدقيق كرده
و براي هر يك از عناصر شاخص هاي عملكردي مناسب را تعريف نمود .به عنوان مثال بازيگران بازار در اين چارچوب نه تنهاا
اشخاص ،بلكه سازمانها را نيز در بر گرفته و به دو دسته بازيگران اوليه و ثانويه تقسيم ميشوند .بازيگران اوليه بازار ،خريداران
و فروشندگاني هستند كه به صورت مستقيم در معامالت بازار دخيل ميشوند و عمال در بسياري از پژوهشها در ماورد بازارهاا
نيز توجه اصلي به اين دو قشر معطوف شده است .بازيگران ثانويه بازار ،نيز شامل ميانجيگران ،نهادهاي مالي ،مراكز پژوهشي
و سازمانهاي حاكميتي هستند كه ممكن است به طور مستقيم در بازار به خريد و فاروش نسردازناد ،اماا بار كاار خرياداران و
فروشندگان تاثيرگذار هستند .اين بازيگران ثانويه نيز ميبايسات در تحليالهااي باازار باه رساميت شاناخته شاوند ،خصوصاا
سازمانهاي تنظيمگر كه ميبايست به عنوان يكي از نقشآفرينان بازار به آنها نگريسته شود ].[3
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اگر بازارها تنها بر اساس يكي از اين عناصر شوند ،اين واقعيت ناديده گرفته شده است كه عناصر ششگانه تشاكيلدهناده
بازارها ،ماهيتي درهم تنيده داشته و به صورت يكسان در تشكيل بازار نقش ايفا ميكنند و بر يكديگر نيز اثر ميگذارند .اين به
آن معني است كه براي توصيف دقيق و درک هر كدام از اين عناصر تشكيلدهنده بازارها ميبايست ارجاعي به عناصار ديگار
وجود داشته باشد ،به عنوان مثال نهادها نميتوان ند به تنهايي تبادالت بازارها را تقويت يا محدود كنند بلكه در فرايندي متقابل،
تبادالت خود ميتوانند ايجادكننده نهادها باشند ،لذا در نظر گرفتن اين در هم تنيدگي عناصر ميتواناد تااثيرات چشامگيري در
نتايج تحليل ساختار بازار داشته باشد [.]4
شايان ذكر است كه عناصر مذكور همگي در يك سطح از اهميت قرار نداشته و متناسب با ميزان بلوغ باازار مربوطاه داراي
اولويتهاي متفاوتي هستند .شكل ( )1-2نحوه ارتباط ميان عناصر تشكيلدهنده بازار و سه مرحله بلوغ بازار را نشان ميدهد.







شكل ( :)1-2ارتباط ميان عناصر تشكيلدهنده بازار و مراحل بلوغ بازار

همان طور كه در نمودار مربوط به بازارهاي نوظهور قابل مشاهده است ،در اين نوع بازارها تمركز اصلي تحليلكنندگان بازار
بايد به ترتيب معطوف بر عناصر محصوالت ،تبادالت و اطالعات باشد و ساير عناصر از اهميت كمتري برخوردار هستند .با توجه
به ماهيت در حال گذار بازارهاي نوپا ،در تحليل اين گونه بازارها تمام عناصر تشكيلدهنده بازار بايد به طور يكسان مورد توجه
قرار گيرند .در نهايت نيز در تحليل بازارهاي بالغ ،عناصر نهادها ،شبكهها و بازيگران به ترتيب وزن بيشتري از موانع موجاود در
اين نوع از بازارها را به خود اختصاص دادهاند.
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شناخت موانع بلوغ بازار و ريشههاي ايجادكننده هر يك از آنها بستر مناسبي را در اختيار تصميمگيران اين حوزه قارار داده
تا راهبردهاي توسعه بازار فناوري و نحوه نقش آفريني بازيگران مختلف را به صورت كارا و اثر بخش تعيين نمايند .در ادامه باه
معرفي و تشريح هر يك از عناصر تشكيلدهنده بازار پرداخته شده است.

 -1-1-1محصوالت
كشورهاي صنعتي كه اقتصادهاي بازار سنتي دارند رويكاردي آزاداناه را در قباال فعالياتهااي اقتصاادي و فنااوري خاود
برگزيدهاند .يعني مداخله خاصي در آنها انجام نداده و اجازه رشد را به آنها دادهاند .اين فعالياتهاا در ايان كشاورها لالباا در
بخش خصوصي مديريت ميشود و در تاريخچه اخير آنها موفقيتهاي بسيار زيادي در حوزه فناوري به وجود آمده كه توانسته
طيفي از اهداف را در بازار محقق كنند .با اين حال اين موفقيتها و تغييرات در حوزه فناوري پيامدهاي ناخواستهاي را نيز براي
اين جوامع به همراه داشته است كه از منظر برخي اقشار جامعه پيامدهاي مطلوبي نيست .پيگيري اهداف خاص و كوچكبيناناه
در برخي از حوزهها باعث ايجاد عوارضي جانبي براي اين جوامع شده است كه به پديده «استبداد حاصل از تصميمات كوچك»
معروف شده است .در اقتصادهاي بازار تاكيد اصلي در حوزه ارزيابي محصول و فناوري در اجتناب از چنين استبدادي بوده است
و تالش شده از طريق پيشبيني سيستماتيك عوارض جانبي اين فناوريها و سياستگذاريهاي دقيق ،از پيامدهاي منفي اين
حوزه جلوگيري شود .به همين دليل تالش براي رفع پيامدهاي منفي موجود در اين حوزه موضوع ارزيابي محصول و فناوري را
وسيع تر كرده و باعث شده اين حوزه در اقتصادهاي بازار ابعاد جديدتري به خود بگيارد .در واقاع ارزياابي محصاول و فنااوري
حوزهاي بسيار وسيعتر از فعاليتهاي برنامهريزي و ارزيابي قديمي است كه در حوزه تحليل هزينه و فايده ،پژوهشهاي ارزيابي،
سيستمهاي بودجهريزي برنامه و ليره انجام ميشود .اين برنامهريزيها صرفا با پيامدهاي مثبت و مطلوب سر و كار داشات .در
حالي كه ارزيابي محصول و فناوري تالش ميكند پيامدهاي منفي را نيز لحاظ كند .در عين حال انجمنهاي ارزيابي محصول و
فناوري به صورت مستمر تحليل هايي را در مورد بازندگان و برندگان ورود يك فناوري و چگونگي تحليلهاي هزيناه و فاياده
انجام ميدهند .در مورد برخي از فناوري هاي خاص لزوم اعمال اصالحات در آن قبل از ورود به بازار را بررسي ميكند .يكي از
جنبههاي وسيع تر شدن ارزيابي محصول و فناوري و لحاظ كردن پيامدهاي منفي آن تشويق مشاركت عمومي است .اين حوزه
بيش از آن كه موفقيتي براي ارزيابي محصول و فناوري باشد در واقع يكي از اهداف آن اسات .باه طاوري كاه در ساالهااي
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گذشته مشاركت عمومي در ارزيابي فناوري با استقبال بسيار زيادي در كشورهاي صنعتي و اقتصاد آنهاا مواجاه شاده اسات و
رويكرد كمتري به فرايندهاي سياسي و سنتي در اين زمينه وجاود دارد .اصاوال در بخاش مشااركتهااي عماومي در ارزياابي
محصول و فناوري ،گروههايي مد نظر قرار ميگيرند كه تحت تاثير فناوري مربوطه هستند و عالوه بر آن گاروههااي مخاالف
اجتماعي يك فناوري نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرند .از آنجايي كه پيامدهاي يك فناوري لالبا زمان زيادي براي ظهور و بروز
خود ميطلبند نظير بحث آاليندههاي زيستمحيطي كه بعد از حدود  50سال در صنعت خودرو جدي گرفته شادهاناد ،ارزياابي
محصول و فناوريهاي عمده در كشورهاي صنعتي و اقتصاد آنها بر اساس افقهاي زماني بلندمدتتري انجام ميشود.
ارزيابي بلندمدت فناوري اگرچه موضوعي دشوار ميباشد اما الزامي است .ارزشها و ساختارهاي اجتماعي ممكان اسات در
طي چند دهه دچار تغييرات چشمگيري شوند .و به همين دليل لزوم تفكر بلند مدت در اين زمينه احساس ميشود .در سالهاي
گذشته دو رويكرد براي ارزيابي آثار فناوري پيشنهاد شده است .يكي از آنها لحااظ كاردن دورنماهااي تااريخي و مارتبط باا
تحوالت اجتماعي و فناوري است كه در پروژهها ميبايست لحاظ شود .البته هيچ تضميني وجود ندارد كه صرف لحااظ كاردن
مسائل تا ريخي و گذشته موضوع بتواند راهكار اصلي موضوع باشد .اما همين منظرها و دورنماهاي تاريخي ميتواند بساياري از
نقاط ضعف و قوت يك فناوري و ميزان آسيب پذيري جامعه نسبت به آن را مشاخص كناد .در حاال حاضار بساياري از ايان
دورنماهاي تاريخي در ارزيابي محصول و فناوري لحاظ نميشود .در آينده تالشهاي بسيار زيادي براي اصالح اين روند انجام
خواهد شد[.]3
تاكيد بر برنامههاي ارزيابي محصول و فناوري در كشورهاي صنعتي و اقتصاد بازار آنها و خصوصا اجتناب از مساله استبداد
ناشي از تصميمات كوچك باعث ايجاد نوعي تناقض شده است .باه عباارت بهتار در اقتصااد باازار ،نيروهاا و عوامال محركاه
زيرساختي موجود در بازار همين تصميمات كوچك هستندكه در مقام تعريف نميتوانند الزاما مسائل كالن رفاه اجتمااعي را در
خود لحاظ كنند .در اين محيط ارزيابي محصول و فناوري به سبك مذكور ميتوانند محدوديتهايي را در زمينه پويايي نيروهاي
بازار به وجود بياورد .يعني از طرفي تالش ميشود منافع كلي جامعه لحاظ شود اما محدوديتهاايي نياز از طارف ديگار باراي
نيروها و عوامل محركه در بازار به وجود ميآيد .در اقتصادهاي بازار كشورهاي صنعتي  80درصد از ارزيابيهاا و تخماينهااي
عملياتي در محيط بازار انجام ميشود و مابقي فرايندهاي دولتي هستند .به همين دليل عليارلم وجاود نگارش هااي ارزياابي
محصول و فنا وري به سبك مذكور در درون صنعت به طور كلي اين دلدلاه وجاود دارد كاه برناماههااي تخماين و ارزياابي
محصول و فناوري به سبك مذكور ميتواند مانع از خالقيت در حوزه فناوري و استفاده از آن شاود .باه ايان ترتياب مشاخص
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ميشود كه با مكانيزمهاي فعلي موجود در بازار اقتصاد كشورهاي صنعتي برنامههااي ارزياابي محصاول و فنااوري آنهام باه
صورت بلند مدت و در افقهاي زماني طوالني عمال نميتواند با مكانيزمهاي فعلي بازار منطبق شده و مشكالت بسيار زيادي را
براي خود در آينده به وجود ميآورند .ارزيابي محصول و فناوري در حوزههاي اعتبار فني (عملكرد مطلوب محصول و تضامين
كيفيت ،آگاهي از ويژگيهاي منحصر به فرد مرتبط با فناوري و اصول علمي و مهندسي و استانداردها) ،اعتبار اقتصادي (تاوان
اقتصادي براي اكتساب فناوري ،تحليل هزينه فايده) و پذيرش اجتماعي (پذيرش عمومي ،رضايت مشتري )،قابل تصاور اسات
[.]3

 -2-1-1بازيگران
به طور كلي توليدكنندگان ،تامينكنندگان ،سازمانها و نهادهاي دولتي سياستگذار ،نهادهاي تسهيلگار ،مراكاز پژوهشاي
مانند دانشگاهها را ميتوان به عنوان بازيگران مختلف بازار يك فناوري در نظر گرفت .گروههاي مختلف اين بازيگران ،عهدهدار
نقشهاي مختلفي در فراهمسازي اجزاي بازار فناوري ميباشند .هر يك از اين بازيگران در شكلگيري بازار و بسترسازي براي
آن نقشي را ايفا ميكنند .اين بازيگران ،آثار پيچيده و درهم تنيدهاي دارند و هر يك محادوديتهاا و محارکهاايي را تجرباه
مي كنند .اين بازيگران نقاط قوت و ضعفي دارند و مشمول حقوق ،مسئوليتها و تعهداتي ميشوند .مجموعه اين موارد در باازار
فناوري ،منجر به ايجاد يك سلسله تصميمها ميشود .تمامي اين بازيگران و تصميمات آنها به مرور سااختار كلاي باازار را در
ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،تكنولوژيكي و سياستي شكل مي دهند و فرايندهاي داخل بازار را ايجاد ميكنناد .دساتههااي اصالي
بازيگران عبارتند از:
سياستگذاران
به طور كلي ،سياست گذاران به واسطهي برخورداري از دستهي وسيع و فراگيري از ابزارهاي مختلف سياستي ،نقش بسيار
مهمي را در تنظيم ،برنامهريزي منابع و هادايت باازار در جهات تحقاق اهاداف تعرياف شاده باراي آن ايفاا ماي كنناد.
سياستگذاران شامل سازمانهاي دولتي در سطوح ملي ،سازمانهاي دولتي در سطوح منطقهاي ،مشاوران ،سياستپژوهان
و شوراهاي عالي تصميمگيري ميشود .ابزارهاي تحت اختيار سياستگذاران در گروههاي اصلي زير جاي ميگيرند [:]5
ابزارهاي تحريك و ساماندهي مشاركت بازيگران گوناگون
ابزارهاي فراهمسازي شرايط مناسب براي يادگيري و آزمايش
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ابزارهاي ايجاد فضاي جذب نوآوري و ايدههاي جديد (در صورت وجود)
ابزارهاي تعبيه نهادههاي سخت و نرم و حراست از آن و نيز فراهمسازي ضمانت اجرايي مناسب
ابزارهاي فراهمسازي زيرساختهاي علمي و زيرساختهاي فيزيكي
دانشگاهها و مراكز پژوهشي
دانشگاهها و مراكز پژوهشي به عنوان اصليترين نهادهاي متولي فعاليتهاي مرتبط با توليد و اشاعه دانش عمومي و فني،
ستون پشتيباني علمي بازار فناوري را تشكيل ميدهند .اين گونه سازمانها با بهارهگياري از ابزارهااي مختلاف و متناوع
ميتوانند نياز علمي و فني بازيگران مختلف حاضر در بازار را مرتفع سازند .مراكز پژوهشي و تحقيقاتي ميتوانند با تعرياف
پروژههاي نيازسنجي از صنعت و ساير ذينفعان بازار ،به شناسايي نيازهاي تحقيقاتي و پژوهشي بازار اقدام نموده و با تعريف
پروژههاي مقتضي در فضاي آكادميك ،طرفين عرضه و تقاضاي بازار دانش را به يكديگر متصل سازند .باازيگران اصالي
اين گروه عبارتند از :دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ،مراكز پژوهشي و آزمايشگاهها.
نهادهاي غير دولتي
بسياري از موانع و مشكالت موجود در بازار به دست نهادهاي لير دولتي قابل حال ماي باشاد .باه عناوان مثاال ،برخاي
توليدكنندگان كوچك ،به علت وجود موانع گوناگون از دسترسي به منابع اطالعاتي كافي در رابطه با بازار محروم ميباشند.
قدرت چانهزني پايين ،فقدان اعتبار كافي ،هزينه باالي معامالت از ديگر موانع پايش روي برخاي از بنگااههااي كوچاك
موجود در بازار است .در شرايطي كه بازار و روندهاي كلي حاكم بر آن ،از تولياد در مقيااس بااال و توليدكننادگان بازر
حمايت مي كند ،نهادهاي لير دولتي ،با نقش منحصر به فرد خود قادرند شرايط را براي بنگاههاي كوچكتر آسان كنند .از
جمله ديگر نقشهايي كه نهادهاي لير دولتي ،به صورت بالقوه قابليت عهدهداري آن را دارند ،آشنا نمودن طرفين عرضه و
تقاضا در بازار كار است ،به نحوي كه كارفرماي نيازمند نيروي متخصص از يك سو و كارشناس زبده و متخصص از سوي
ديگر به يكديگر متصل شوند .گونههاي مختلف نهادهاي لير دولتي عبارتند از :انجمنها و تشكلهاي صنفي ،انجمنهاي
تجاري ،نهادهاي لير دولتي بينالمللي ،نهادهاي لير دولتي ملي و نهادهاي لير دولتي منطقهاي.
موسسات مالي

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
8
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

انواع مختلف موسسات مالي عبارتند از :بانكها ،شركتهاي بيمه ،صندوقهاي اعطاي وام ،انجمنهاي تجاري ،كارگزاران
سرمايهگذاري ،موسسات مالي سرمايهگذار .اين موسسات به طور ساده ،به عنوان واسطهاي باراي وامگيرناده و وامدهناده
عمل ميكنند .اين موسسات ،در حين ايفاي نقش واسطهاي خود ،به وامگيرنده كمك ميكنند تا سادهتر و مطلاوبتار باه
سرمايهي مورد نياز خود دسترسي يابد .طبيعي است كه هر قدر موسسات مالي ،در مشتريان و بازيگراني كه با آنها تعامل
دارند ،طيف وسيعتري را رصد كرده و به نياز آنها پاسخ گويند ،كاراتر و مطلوبتر ظاهر شدهاند.
فعالين اليههاي خدماتي صنعت
اين گروه از بازيگران ،لالبا به مثابه حلقه تكميلي زنجيرهي ارزش يك بازار خاص دانسته شده و موجب تكميل وجوه كمتر
توجه شده صنعت ميشوند .اين بازيگران ،لالبا خدمات مورد نياز ساير بازيگران ،به ويژه مصرفكنندگان و توليدكنندگان را
تامين و ارائه مينمايند طبيعي است كه اين گروه از بازيگران بايد در جهت ارائه خادمات باه الياههااي مختلاف صانعت
بكوشند و از انحصاري شدن آن جلوگيري نمايند.

فعالين اليههاي عملياتي صنعت
شايد از جمله مهمترين گروههاي بازيگران بازار فناوري فعاالن اليههاي عملياتي صنعت باشند كه باا تاامين محصاوالت
مورد تقاضاي بازار ،شكلگيري و توسعه فني و اقتصادي بازار را موجب ميشوند .اين گروه ،با باه خادمت گارفتن نياروي
متخصص و كاهش نيروي بيكاري ،افزايش حجم توليدات داخلي نسبت به واردات ،و جذب سرمايهگذاريهااي داخلاي و
خارجي به توسعه پايدار بازار فناوري كمك ميكنند.

 -3-1-1اطالعات
شرايط كسب و كار در دنياي امروز ،مسائل و چالش هاي جديد و بعضا ناشناختهاي را براي شركتها ،سازمان هاا و باه تباع
مديرانشان فراهم ساخته است كه ادامه راه را براي بازيگران عرصهي كسب و كار دشوارتر مينمايد .اين در شرايطي است كه
پيشرفت تكنولوژي و گستردهتر شدن ابزارهاي اطالعرساني ،سازمانها و نهادهاي مختلف (چه در بخش خصوصي چه در بخش
دولتي) را با باراني از داده و اطالعات مواجه كرده است .از سوي ديگر ،زمان در دسترس باراي تصاميمگياري نياز دساتخوش

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
9
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

تغييراتي شده است .در برخي موارد منابع اطالعاتي (به ويژه در كشورهاي توسعه يافته و در شارايطي كاه اساتفاده از اينترنات
مزيت رقابتي محسوب نمي شود) نامحدود به نظر ميرسند و ماهيت مزيت رقابتي را از عامال «دسترساي باه اطالعاات» ،باه
«مديريت منابع اطالعاتي» تغيير مي دهند .در چنين شرايطي برنامهريزي ،ساازماندهي ،تنظايم ،جماعآوري ،شناساايي و باا در
مجموع مديريت اطالعات ،به عنوان يكي از مهمترين عوامل توسعه و رشد كسب و كارها و در بيان عامتر آن ،بازارهاا دانساته
ميشود [.]3
از آن چه تصوير شد ميتوان دريافت كه در شرايط كنوني ،اطالعات ،تسهيلكننده (و حتي در برخي ماوارد فاراهمكننادهي
امكان) تعامل واحدهاي سازندهي بازار با يكديگر ميباشد .در اين صورت ادعاي اين كه اطالعات به ثروتي ميماند كه مالكيت،
پااليش و استفادهي بهينه از آن تضمينكننده بسياري از قابليتها و مرتفعكننده بسياري از نيازمنديهااي اشاخاص حقيقاي و
حقوقي ميباشد ،لير واقعبينانه تلقي نميشود .به اين ترتيب ،مهار اين ثاروت ،در قالاب ياك نظاام ماديريت اطالعاات كاارا،
منسجم ،توانمند و اثربخش (در كنار ديگر عوامل) رشد و بلوغ بازار را تضمين مينمايد [.]5
بازشناسي و ارزيابي نظام مديريت اطالعات در وهلهي اول نيازمند حصول شناخت دقيقي از انواع گوناههااي اطالعاات در
دسترس است .به طور كلي ،در دانشهاي مرتبط با شناسايي و تحليل اطالعات ،هشت گونهي مختلف از اطالعاات شناساايي
مي شود كه عبارتند از )1 :اطالعات آكادميك و دانشگاهي  )2اطالعات حوزهي تجارت/كساب و كاار  )3اطالعاات حااكميتي/
دولتي  )4اطالعات تعريفشناسانه و اطالعات آماري  )5اطالعات مرور كلي  )6اخبار  )7اظهار نظرهاي خااص و  )8اطالعاات
اثبات و تاييد نشده .هر يك از اين گونههاي اطالعاتي ،از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي خاصاي تهياه مايشاوند ،مخاطاب
خاصي را در نظر دارند ،با هدف (/اهداف) خاصي در نظام مديريت اطالعات بازار به جرياان در مايآيناد و از مناابع اطالعااتي
خاصي قابل تامين و تهيه هستند.

 -4-1-1تبادالت
گرفي و همكاران انواع مدلهاي ارتباطي در زنجيره تامين را در تحت عنوان تئوري حاكميت زنجيارههااي ارزش جهااني
مطرح كردند [ .]6آنها بر اين باور بودند كه اين تئوري باعث صرفهجويي در وقت و ساير هزينهها شده و اطالعات تصميمساز
مفيدي را در اختيار سياستگذاران اين حوزه قرار ميدهد .رويكرد حاكميت زنجيره ارزش ،بايد ساختار ناهمگن شاواهد و متغيار
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هايي را كه نقش مهمي در تعيين الگو هاي ارتباطي در زنجيره تامين ايفا ميكنند شناسايي و منجر به سادهسازي تحليال ايان
ارتباطات گردد .مفاهيم اجتماعي ،جغرافيايي ،تاريخي و سازماني ،قواعد تكاملي بازي و بسياري از عوامال ديگار بار چگاونگي
ارتباط ميان شركتها و گروههاي بازيگر در يك زنجيره تاثير ميگذارد .در نتيجه ،وجود يك چارچوب سااده ،كاه متغيارهااي
كليدي را جدا كرده و ديد شفافي از عوامل اثر گذار اصلي در شرايط خاص عملياتي را فراهم ميكند ،مفيد خواهاد باود .هادف
اصلي اين تئوري ،ايجاد سادهترين چارچوب ممكن براي توليد نتايج منطبق با دنياي واقعي ميباشد [.]6
تحقيقات انجام شده در صنعت برق سه نوع از ارتباطات تامين را براساس درجه استاندارد محصاوالت و فراينادها ،مقايساه
ميكند:
"-1تامينكننده كاال" كه محصوالت استاندارد را از طريق ارتباطات مبتني بر بازار فراهم ميكند
"-2تامينكننده وابسته" كه محصوالت لير استاندارد را با استفاده از ماشاينهااي اختصااص يافتاه باه نيازمناديهااي
خريداران ،توليد ميكند.
"-3تامينكننده جامع" كه محصوالت سفارشي براي خريداران توليد ميكند و از ماشينهاي منعطف به منظاور متمركاز
كردن ظرفيت براي مشتريان مختلف استفاده ميكند.
شركتهاي اصلي هنگامي كه تقاضاهاي جديدي را در زنجيره ايجاد ميكنند ،پيچيدگي موجود در تعامالت اعضاي زنجيره
را افزايش ميدهند مانند زماني كه به دنبال عرضه بالدرنگ هستند و يا زمانيكاه تناوع محصاول را زيااد مايكنناد .اگرچاه،
شركتهاي اصلي استراتژيهاي خود را با هدف كاهش پيچيدگي اين معامالت سازگار ميكنند و يكي از روشهاي مهم انجام
اين كار ،توسعه استانداردهاي فرايندي و فني است .پيچيدگي اطالعات مبادله شده ميان شركتها در زنجيره ميتواند از طريق
سازگاري استانداردهاي فني كدگذاري اطالعات كاهش يابد.
شكل ( )2-2پنج نوع ارتباط موجود در زنجيره تامين را در دو طيف ميزان هماهنگي صريح و ميزان عدم تقارن قدرت نشان
ميدهد .هر چه از مدل مبتني بر بازار به سمت مدل يكسارچه حركت شود بر ميازان همااهنگي و عادم تقاارن قادرت افازوده
ميشود .پيكانهاي كوچك ،مبادله بر اساس قيمت را نشان ميدهند ،در حالي كه فلشهاي بزر تر ،جريان اطالعات و كنترل
را كه از طريق ايجاد هماهنگي ميان خريدار و تامينكننده تنظيم ميشود نشان ميدهند.
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مدل ماژوالر

مدل رابطهاي

مدل وابسته

مدل يكپارچه

خريداران

قيمت

شركت هاي اصلي

شركت هاي اصلي

تامين كننده جامع

تامين كننده

شركت هاي

شركت هاي

اصلي

يكسارچه

ارتباطي

تامين كنندگان

تامين كنندگان

تامين كنندگان

تامين كنندگان

شكل ( :)2-2پنج نوع مدل ارتباط در زنجيره تامين ][6

 -5-1-1نهادها
بازار اساسا نتيجه كار بسياري از نهادهايي است كه براي تبادل كاال و خدمات ميان خريداران و فروشندگان باا هام تباادل
ميكنند .موسسات حقوق اموال ،مالياتي ،آموزشي ،موسسات پژوهشي ،نهادهاي قانوني ،پارلمانها ،دادگاهها همگي مصاديقي از
نهادها هستند .حتي سبك تعامل مردم با همديگر نيز ميتوانند در نوع خود يك نهاد باشند .نهادها همواره داراي قواعد و قوانين
رسمي و لير رسمي هستند .الگوهاي منظم رفتار و اشكال مختلف سازماني در درون يك دولت ،بخش تجاري و در درون خود
جامعه مدني به طور كلي نمونههايي از همين قواعد رسمي و لير رسمي محسوب ميشوند .زبان ،اعتقادات ،ارزشها و باورها در
مورد نحوه كار جامعه و جهان طبيعت نيز خود نوعي نهاد است .برخي از نهادها نهادهاي رسمي هستند نظير نهادهاي حقاوقي،
در حالي كه برخي ديگر نظير آداب و رسوم اجتماعي نهادهاي لير رسمي هستند .نهادها چه به صورت رسمي و چه لير رسمي
ميتوانند ثبات را در جامعه به وجود بياورند [.]7
بازارها و كاركردهاي زنجيره ارزش آنها به شرايط برد -برد اقتصادي و اعتمادي وابسته است كاه در آنهاا وجاود دارناد.
اعتماد يا به طور لير رسمي در ميان افرادي كه بر صحنه تجاري وجود دارند ايجاد ميشوند يا از طرياق قاانون و قراردادهااي
رسمي كه در قانون نيز به رسميت شناخته ميشوند .نهادها عمال ميتوانند اين اعتماد را امكانپذير كنند .در اقتصادهاي سانتي
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بازار روستايي ،تبادل ميان خريدار و فروشنده به صورت مستقيم انجام ميشد و اساسا مبتني بر مكانيزمهاي ليررسامي اعتمااد
بود .با اين حال وضعيت در بازارهاي جهاني مدرن امروزي و معامالت آنها كامال متفاوت است .اين بازارها بسيار پيچيدهتر بوده
و داراي سيستمهاي نهادي رسمي و همچنين مكانيزمهاي نهادي رسمي براي ايجاد و به رسميت شناختن قراردادهاا هساتند.
بسياري از نهادها خصوصا نهادهاي ليررسمي بخشهايي از زندگي روزمره ما هستند و ما آنهارا قطعي فرض ميكنيم .تغييرات
سياسي اجتماعي و اقتصادي اساسا ميتوانند نهادها را نيز دستخوش تغيير كنند .لذا براي بسترسازي تغيير و تاثيرگذاري آن بار
توليدكنندگان كوچك در اقتصادهاي بازار ميبايست نگاهي نزديك به نهادهاي درگير در آن نيز داشته باشيم .نهادها ميتوانناد
ايجاد كننده مشوقهاي اصلي براي افراد و گروهها باشند و نحوه رفتار آنها را مشخص كنند .با اين حال افراد و گروهها صارفا
نميتوانند تحت لير نهادها قرار بگيرند .اهداف و نيتهاي خاص آنها كه توسط نهادها شكل داده ميشوند گاهي باه نحاوي
است كه باعث ميشود آنها از نهادها لفلت كنند يا در مقابل آنها بايستند .وقتي افراد و گروه ها با يك نهاد موجود هماهنگ
هستند و سازگاري دارند ميتوانند آن را تقويت كنند .اما وقتي با آن مخالف هستند تمام تالش خود را انجام ميدهناد تاا ايان
نهاد را تضعيف نمايند .به طور كلي افراد و سازمانها لالبا در بافت تاثيرات متعارض و مختلف نهادي تصميمات فراواني را اتخاذ
ميكنند [.]7

 -6-1-1شبكهها
حوزه هاي اصلي وظايف در مديريت شبكههاي موجود در بازار فناوري عبارتند از ]: [8
مديريت پاسخگويي
يكي از مسئوليتهاي مهم مديران شبكه ،ايجاد اين تضمين است كه مشاركتكنندگان در شبكه ،در قباال ساهم خاود از
فعاليتهاي شبكه پاسخگو باشند و اهداف آن را محقق كنند .اين مسئوليت مديران شبكه تا حدودي به رصد اعضاء شبكه
در تضمين مشاركت آنها بستگي داشته و عالوه بر اين ،مديران شبكه ميبايست ميزان پاساخگويي و مسائوليتپاذيري
اعضاء شبكه را نيز در اين زمينه لحاظ كنند كه موارد زير مورد استفاده قرار ميگيرند:
تشخيص شخص يا سازمان مسئول براي هر نتيجه
ارائه پاداش و تشويق در زمينه فعاليتهايي كه با اهداف شبكه سازگاري دارند.

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
13
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

رصد و واكنش در برابر افرادي كه كار كمتري انجام ميدهند ،اما از شبكه سود ميبرند.

مديريت مشروعيت
اصوال مشروعيت با صراحت بيان نميشود ،بلكه مسئلهاي ذهني است و اين موضوع هيچ وقات منظاور نظار شاخص ياا
سازمان نيست ،بلكه به شهرت و پذيرش اجتماعي آن شخص يا سازمان بستگي دارد .مشروعيت خصوصا در بخش دولتي
و عمومي از اهميت برخوردار است ،چرا كه در اين بخشها نميتوان نتايج قابل سنجشي را به دست آورد يا دسترسي باه
آنها دشوار است .از آنجايي كه سنجش اين نتايج و عملكردها لالبا مبهم بوده و دشاوار اسات ،از مشاروعيت باه عناوان
شاخصي جايگزين براي اثربخشي و موفقيت استفاده ميشود كه در اين زمينه موارد زير مدنظر قرار ميگيرند:
ايجاد و حفظ مشروعيت مفهوم شبكه ،ساختار شبكه و مشاركت در شبكه
به دست آوردن شهرت مثبت ،منابع ،اعضاي جديد و موفقيت هاي ملموس و محسوس

مديريت تعارضات
يكي از وظايف اصلي مديران شبكه ،تضمين مديريت هر چه بهتر تعارضات ميباشد .اگر چه سازمانهاي حاضر در شابكه
اين تعهد را دارند كه اهداف شبكه را محقق كنند ،لالبا تعارضاتي نيز ميان آنها به وجاود مايآيناد .شابكههاا ماهيتاا از
اعضاي مختلف با اهداف و روشها و خدمات و فرهنگهاي مختلف تشكيل شدهاند .سازمانهاي مشاركتكننده ،عالوه بر
اين گروههاي سهامدار خود را دارند كه ممكن است اين گروههاي سهامدار با اهداف ديگر اعضاي شبكه در تعارض باشند،
لذا يكي از وظايف اصلي مديران شبكه كاهش و به حداقل رساندن ايجاد اين تعارضات و حل موفقيتآمياز آنهاا اسات.
تعارضات الزاما نبايد آسيبزننده باشند و گاهي نيز ممكن است به راهحلهاي خالقانه در مورد مشكالت پيچيده بيانجامند.
با اين حال ،ظهور تعارضات مكرر در ميان اعضاي شبكه ميتواند آسيبهاي فراواني را نيز به اعتماد موجود در شبكه وارد
كند و مشكالتي را براي سازمانهاي حاضر به وجود بياورد.
در اين زمينه مكانيزمهاي زير پيشنهاد ميشود:
ايجاد مكانيزمي براي حل تعارضات و ميانجي گري ها
ايفاي نقش به عنوان يك ميانجي مورد اعنماد
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تصميمگيري به نحوي كه منعكس كننده اهداف شبكه باشد و اهداف و منافع اعضاي خاص را در بر نداشته باشد.

مديريت طراحي (ساختاري)
اگر چه برخي از شبكهها اساسا شكل و طراحي خود را خود انتخاب ميكنند ،بسياري از شبكهها مورد طراحي قرار ميگيرند
و در جريان رشد خود تصميماتي در مورد طراحي آنها اتخاذ ميشود يعناي گااهي الزم اسات كاه تصاميماتي در ماورد
سازمان دهي و حاكميت در شبكه اتخاذ شود و نوع حاكميت اتخاذ شده نيز اعمال گردد .همانطور كه قبال گفته شاد ،ايان
تصميم ميتواند توسط دولت يا مقامات سرمايهگذار صورت بگيرد يا اين كه اعضااي شابكه كاه در ايان سااختار زنادگي
ميكنند ،خود اين سازماندهي را انتخاب كنند .در اين زمينه ،مهمترين وظيفه مديران شبكه انتخاب نوع حاكميت و ساختار
مربوطه و مناسبترين نوع ساختار براي موفقيت شبكه است كه گامهاي زير را در بر ميگيرد:
تعيين اشكال حاكميت ساختاري متناسب با موفقيت شبكه
اجرا و مديريت اين ساختار
شناخت زمان مورد نياز براي تغيير و تحول در شبكه بر اساس نيازهاي اعضا
مديريت تعهدات
آخرين نكته در زمينه مديريت شبكه ،اين است كه مديران شبكه ميبايست اين تضمين را ايجاد كنند كه ساطح تعهادات
آنقدر باال باشد كه اهداف شبكه محقق شود ،عليالخصوص اين كه مديران شبكه در هر سطحي ميبايست براي نهاديناه
شدن روابط كليدي موجود در شبكه تالش كنند .اين كار يكي از الزامات اصلي در پايدار شادن شابكه اسات .تعهاد ايان
تضمين را به وجود ميآورد كه روابط موجود در شبكه صرفا بر اساس روابط شخصي استوار نيساتند ،بلكاه ساازمانهااي
مشاركتكننده متعهد ميشوند منابع نيروي انساني خود را براي روابط موجود از طريق روشهاي فراتر از نيتهاي شخصي
بهكار بگيرند كه در اين زمينه موارد زير براي مديران شبكه توصيه ميشود:
همكاري با مشاركتكنندگان براي تضمين درک آنها از اين كه موفقيت شبكه چگونه ميتواند در كاارايي ساازمان
سهيم باشد.
 تضمين اين مسئله كه منابع شبكه به صورت عادالنه بين اعضا توزيع شده است و ايان توزياع بار اسااس نيازهااي
شبكه صورت گرفته است.
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و نهايتا تضمين اطالعرساني كافي به اعضا در مورد فعاليتهاي شبكه

 -2-1انواع سياستها براي توسعه بازار فناوري
در اين قسمت انواع سياستها و اقدامات قابل استفاده دولتها براي مداخله در بازار فناوريها ارائه ميشود .همان گونه كاه
در گزارش مرحله سوم اشاره شد مداخالت دولت در بازار در چهار دسته مداخالت ليرمستقيم شامل تنظيمگري و تسهيلگري و
نيز مداخالت مستقيم شامل مداخالت طرف عرضه و طرف تقاضا قرار ميگيرند .با توجه باه ايان كاه بخاش عماده تقاضااي
فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها دولتي است در اين سند تنها از ماداخالت ليرمساتقيم و مداخلاه طارف
تقاضا (خريد) استفاده ميشود .انواع سياستهاي مربوط به اين سه نوع مداخله در ادامه توضيح داده ميشود.

 -1-2-1سياستهاي مربوط به نقش تنظيمگري
در اين بخش به بررسي مكانيزمها و ابزارهايي پرداخته شده است كه در اختيار تنظيمگر بازار فناوري قرار دارد .در ادامه هار
از اين مكانيزمها تشريح ميگردند.
رصد و بازرسي
طراحي و مديريت يك بازار توليدي رقابتي كار چندان سادهاي نيست .حفظ سطح رقابتپذيري باازار نياز كااري دشاوارتر
قلمداد ميشود .تجربه نشان ميدهد كه وقتي قواعد بازار روي كالذ نوشته ميشوند ،برخي از بازيگران بازار تالش ميكنند
نقاط ضعف و ابهام موجود در قواعد بازار ،نهايت استفاده را ببرند.
يكي از كاركردهاي اصلي نهاد تنظيمگر همين رصد و نظارت بر بازار به نحوي است كه هر گونه نشانه از سوءاستفاده رصد
شده و اقدامات اصالحي به سرعت اتخاذ شود .اعمال قدرت در بازار به انحاء مختلف صورت ميگيرد ،به طوري كاه تماام
سوءاستفاده ها نيازمند مشاركت همه جانبه اعضاء بازار نيست ،بلكه برخي از اقداماتي كه صورت ميگيرد ،الزاما ليرقاانوني
نيستند يا مستقيما قوانين بازار را زير پا نميگذارند ،اما اساسا پيشبيني الزم در مورد آنها صورت نگرفته است و ميتوانند
شرايطي ليرمطلوب را براي رقابت در بازار به وجود آورده و آن را تحت تاثير قرار دهند .اين سوءاستفادهها نيز نيازمند اقدام
اصالحي هستند .قانون ميبايست به نهاد تنظيمگر اين امكان را بدهد كه نظارت الزم را انجام داده و اقادامات اصاالحي
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الزم را نيز در طيف ممكن از سوءاستفاده ها در بازار انجام دهد .توجه نزديك به اعمال قدرت در بازار و نظارت بار فعاليات
آن از اهميت بااليي برخوردار است .در اين زمينه ،مسائل ظاهرا متفاوت اما مرتبط با هم وجود دارند كه به قرار زير هستند:
-1ساختارهاي بازار و قواعد مرتبط ميتوانند اعمال قدرت در بازار را تعديل كنند.
-2نهادها و قوانين رصد بازار بايد وجود داشته باشند.
-3قوانين و اقداماتي براي اصالح مشكالت و سوءاستفادهها در بازار نيز ميبايست وجود داشته باشد.
بحث رصد و نظارت بازار نبايد يك ساختار جايگزين براي بازار سالم تلقي شود براي رسيدن به منافع بالقوه رقابت در بازار،
بازار مربوطه ميبايست به نحوي سازماندهي شود كه نياز اعمال قدرت در آن به حداقل ممكن برسد.
وض تعرفه
تعيين تعرفه براي شركتها در زمينه خدمات عمومي ،رفاه كلي جامعه ،منابع اقتصادي و نوع تخصيص آنهاا و همچناين
عملكرد مالي نهادهاي عمومي را تحت تاثير قرار ميدهند .بانك توسعه آسيا در اين زمينه كمك شاياني را به بخشهااي
مختلف اقتصادي از طريق وضع تعرفه انجام داده است .پژوهشگران مختلفي سياستهاي موجاود در زميناه وضاع تعرفاه
خدمات را مورد بررسي قرار داده اند .در اين زمينه مجموعهاي از اهداف محتمل را در زمينه وضع تعرفه ،شناسايي شده كه
عبارتند از :حاكميت مطلوب ،پايداري مالي ،عدالت در توزيع ،بازدهي اقتصادي و قيمتگذاري عادالنه.
پژوهشگران تاكيد ميكنند كه دستيابي به اين اهداف ميبايست با تعرفهگذاري ساده ،شفاف و قابل پيشبيني همراه باشد
و از پايداري مالي بدون يارانهها برخوردار بوده و بخش هاي مختلف نيز توان پرداخت آن را داشته باشند تا باازدهي مناابع
باالتر رفته و لزوم تخصيص يارانههاي بيشتر از بين برود .عالوه بر اين تاكيد ميشود كه اهداف تعرفهگذاري ميبايست از
طريق يك قاعده قيمتگذاري براي رسيدن به هر هدف همراه باشد و ساختار كلي و منعطف تعرفهها نياز فضااي الزم را
براي رسيدن به اهداف چندگانه در اين بين فراهم بياورد 2 .مسئله مهم در تعرفهگذاري وجود دارد:
-1بازدهي اقتصادي
-2پايداري مالي
رسيدن به بازدهي اقتصادي ميتواند در شرايط انحصار با بحث پايداري مالي تعارضاتي را داشته باشد .اتخاذ يك رويكارد
تدريجي در زمينه تعرفه گذاري ميتواند در شرايط عدم بهينگي سياستها ،نهادها و ظرفيتها منافع بسياري را به هماراه
داشته باشد و عمال پايداري مالي و بازدهي اقتصادي را به همراه داشته بياورد.
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تعيين استانداردها
يكي از سواالتي كه هميشه در بحث تنظيمگري مطرح بوده اين است كه چرا بايد استانداردها را تعيين نمود و معيارگذاري
كرد؟ پاسخ ساده اين است كه اساسا در بازار اگر معيار يا استانداردي وجود نداشته باشد ،نميتوان ميزان موفقيت اشخاص و
نهادها را تعيين نمود .معيارها به تعيين و اندازه گيري ميزان برآورده شدن اهداف يك شخص كمك ميكنند و در صورتي
كه اين استانداردها عموميشوند ،همانطور كه بايد هم عموميشوند ميتوانند باه سانجش عملكارد افاراد بيانجامناد .در
صورتي كه اين استانداردها عمومي نشوند ديگران نميتوانند عملكرد يك شخص را تشخيص داده و اين خطر وجاود دارد
كه اقدامات آن شخص ،ذهني شده و از حالت عينيت فاصله بگيرد و تشخيص ميزان موفقيت و پيشرفت نيز ناممكن گردد.
به اين ترتيب ،در صورتي كه ديگران از موفقيت هاي يك شخص يا نهاد قضاوت درستي نداشته باشند عمال موفقيتهاي
وي ارزشي نخواهند داشت .استانداردگذاري يا تعيين معيارها در زمينه ارائه خدمات تا زماني كه با شافافيت هماراه نباشاد
ارزشي نخواهد داشت .سوي ديگر سكه شفافيت مشاوره است .در صورتي كه اين استانداردها مشاخص شاده و عموميات
پيدا كند ،اين حق ميبايست به عموم داده شود تا در زمينه اين معيارها و استانداردها نيز اباراز نظركنناد كاه ايان هماان
مشاوره است.
معيارهاي ارائه خدمات سطوح مشخصي از عملكرد هستند كه در زمينه كاركردها و كاربردهااي نظاامهااي تنظايمگاري
ميبايست برآورده شود .بسياري از اين معيارها تعهدات داوطلبانه هستند .مجموعه معيارهاي ارائه خدمات ،اطالعاتي را در
مورد حوزههاي كليدي خدمات و نوع انجام آنها و رفتار شركتها و مصرف كنندگان و رضايت آنها از خادمات را در بار
مي گيرند .معيارها طيفي از خدمات افراد نظير چگونگي تعامل آنها و پرسشنامههاي تلفني ،تعامالت آنهاا و كاربردهااي
آنها را در بر ميگيرد .در تعيين استانداردها و معيارها مهمترين اصل ،هوشمندانه بودن آنهاست .به عباارت ديگار ،ايان
معيارها ميبايست  5ويژگي زير يعني اخص بودن ،قابل اندازه گيري بودن ،قابل دسترس بودن ،واقعيت گرا بودن ،و زمان
محور بودن را در بر داشته باشند.
حل دعاوي
براي حل هر چه بهتر دعاوي به وجود آمده ميان مصرف كنندگان و سازمانهاي تنظيمگر نياز است كه خود سازمانهااي
تنظيمگر به عنوان ميانجي وارد موضوع شده و دعوي را حل نمايند .در مورد دعاوي كه ميان خود سازمانهاي تنظيمگر به
وجود مي آيد ،نياز است كه قانون به صراحت مشخص كند كه كدام دعاوي ميبايست به خود سازمانهاي تنظيمگر واگذار
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شده و كدام يك ميبايست به دادگاه و مراجع قضايي سسرده شود .صراحت قانون در اين زمينه ميتواند از ايجاد تعارضات
حقوقي ميان نهادهاي تنظيمگر و مراجع قضايي جلوگيري نمايد.
عزم كميسيون بر اين است كه دعاوي ايجاد شده ميان تنظيمگران و مشتريان آنها به سرعت و با كمترين هزينه ممكان
حل و فصل گردد .در اين زمينه ميبايست پرونده ها و روندهاي قضايي براي مصرف كنندگان تشكيل شاده و بار اسااس
رويه قضايي كميسون مورد حل و فصل قرار گيرد .عالوه بر اين در مورد پروندههاي داراي اضطرار ميبايسات تساريع در
رسيدگي از سوي كميسيون انجام شود.
يك نهاد خدماتي يا توليدي ميتواند در چند نوع دعواي حقوقي درگير باشد .سه نوع دعوي در ايان باين قابال شناساايي
است .دعواي شركتهاي تنظيم شده با مشتريان ،دعواي ميان شركت تنظيم شده با هم و يا ساير فعاالن صنعتي ،دعواي
شركتهاي تنظيم شده و سازمان تنظيمگر .رويكردهاي اصلي در حل اين دعاوي به قرار زير هستند:
سيستم قضايي محلي :دادگاههاي محلي لالبا قابليت پرداختن به دعاوي تنظيمگري را ندارند ،چرا كه اساساا داناش
الزم را در اين زمينه نداشته و بسيار هم كند و آهسته عمل ميكنند.
سازمانهاي داوري بين المللي  :استفاده از اين سيستم خصوصا در كشورهايي كه پشتوانه حقوقي الزم براي پرداختن
به اين دعاوي را ندارند ،نتا يج خوبي به همراه دارد .البته بايد هميشه طرفين دعوي از اين ابزار باه عناوان آخارين
حربه استفاده نمايند.
ميانجيگري :ميانجيگري رايج ترين شيوه در حل و فصل تبديلي دعاوي است .كه ساز و كارهاي موجود سادهساازي
شده و و طرفين به يك مصالحه ميرسند .البته اين نوع حل دعوي خيلي براي تنظيمگران مفيد به فايده نيست ،چه
اينكه لالبا سازمانهاي تنظيمگر تمايلي براي ورود به اين عرصه ندارند.
عقد قرارداد :يكي از موثر ترين راههاي حل دعاوي خصوصا ميان شركتهاي تنظيم شده و مشتريان لحااظ كاردن
برخي موارد قابل پيش بيني در قالب قرار داد ميباشد.
پانل كارشناسان :براي كاركرد هرچه بهتر اين روش در دعاوي تنظيمگري ،ميبايست شوراي مورد نظر از اختياارات
الزم براي اجراي احكام خود برخوردار باشند .اين پانل ميتواند در آن واحد به صورت تركيبي عمل كرده و توأماان
نقش شوراي بازپرسي و شوراي داوري را ايفا نمايد.
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صدور مجوزها
صدور جواز يكي از اجزاي سياستگذاريهاي دولتي با هدف كاهش هزينه نهادها در باازار اسات .در شارايطي كاه ياك
شخص يا مجموعهاي از اشخاص خدماتي را براي گروهي ديگر فراهم ميكنند ،واگرايي مناافع عماال اتفااق مايافتاد و
اجتناب ناپذير است .در اين شرايط ،امكان انحراف از مسير براي عرضه كننده يا همان نهااد ،در زميناه ارائاه خادمات باه
خريدار يا مشتري وجود دارد .اگرچه براي بهبود وضعيت عرضه ،مكانيزمهايي در بازار وجود دارند تا امكان اين سوء استفاده
از منابع كاهش بيابد ،اما به مكانيزمهاي ديگري نيز براي تكميل اين فرآيند نياز خواهد بود.
تنظيمگري ورود به بازار يا اصطالحا صدور مجوز در اين زمينه به دليل تواناييهاا و قابلياتهااي فراواناي كاه در زميناه
محافظت از مصرف كنندگان به وجود ميآيد يكي از ابزارهاي بهينه تلقي ميشود .صدور مجوز شامل قاوانين و مقرراتاي
است كه عرضه خدمات به اشخاص يا نهادها را محدود مينمايد .در سه نقطه اين محدوديتها عمال اعمال ميشود:
نخست نقطه ورود اوليه به بازار است كه در اين شرايط در صورتي كاه عرضاهكننادگان معيارهااي تثبيات شاده را
برآورده نكنند يا محدوديتهاي قانوني و حقوقي در مورد عرضه آنها وجود داشته باشد ،حق ورود به بازار از آنهاا
سلب ميشود.
ثانيا نقطه فرآيند توليد در اين زمينه مورد بررسي قرار ميگيرد كه تنظيمگري در اين حوزه نيز وارد ميدان مايشاود،
عرضه كنندگان يا مجرياني كه عمال نميتوانند در محدوده فعاليتهاي مجاز اقدامات خاود را انجاام دهناد ،جاواز
آنها تعليق شده يا از بين ميرود.
نقطه سوم در برخي موارد ،تنظيم گران با ارزيابي خروجي كار عرضهكنندگان ،ميتوانند متخلفاان را از باازار بيارون
كنند.
مباحث و جنجالهايي كه در حوزه سياستگذاري در زمينه صدور مجوز در زمينه ورود شركتها به بازار ايجاد شده اسات،
در اين زمينه جلب توجه مينمايند و عمال دولتها اين امكان را مييابند كه بر اساس عملكرد افراد ورود آنها به باازار را
تحت اختيار خود در بياورند .توجيهات بسياري براي صدور مجوز ارائه ميشود ،نظير بحث نيروي انسااني مااهر كاه البتاه
توجيه مناسبي براي صدور مجوز نيست .چه اينكه ميتوان از طريق ارائه گواهينامهها ،ايان مسائله را مرتفاع نماود .ارائاه
گواهينامه يا همان صدور جواز داوطلبانه ،فرآيندي است كه در آن نهادها يا شركتهايي كه استانداردهاي الزم را بارآورده
ميكنند و فعاليت شركتهاي ديگر را تحت تاثير قرار نميدهند مورد شناسايي قرار ميگيرند .در شارايط ارائاه گواهيناماه
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مشتريان به اطالعاتي در مورد محصوالت عرضه كنندگان دسترسي دارند ،اما عمال امكان ورود عرضهكنندگان لير مجاز
نيز وجود دارند و رقابت در اين عرصه محدود نميشود .اين حقيقت كه عرضه كنندگان خدمات ،اتحادياههااي تجااري و
انجمن هاي پزشكي به شدت از بخش صدور مجوز دفاع ميكنند ،اين شك را به وجود آورده كه اساسا فرآيند صدور مجوز
منافعي را براي اين گروهها به همراه داشته و ديگران را ناكام باقي ميگذارد .منتقدان بحث محدوديتهاي ورود شركتها
به بازار ،معتقدند در شرايط كاهش رقابت ،منافع عرضه كنندگان افزايش پيدا ميكند و مصرف كنندگان گزينههاي كمتري
را در اختيار داشته و با قيمتهاي باالتري مواجه ميشوند.
اطالعرساني و آگاهسازي
در جريان فرايند سياستگذاري ،مقامات قانونگذار مقادير بسيار زيادي از اطالعات تاييد نشده را دريافت ميكنند .لالباا در
چنين شرايطي اين اطالعات ناديده گرفته ميشود ،و سياستگذاران تالش ميكنند اطالعاتي را بدست بياورند كه به آنها
نياز دارند .آنها براي سياستگذاري به اين اطالعات نياز دارند ،و ترجيح ميدهند اين اطالعات در ساده ترين شكل ممكن
به دست آنها برسد.
اطالعات كلي شامل برآورد اوضاع و شرايط ،تحليلها و استداللها ،گزارشهاي فني و بازرسي ،مشااورههااي حقاوقي و
قانوني و سياسي ميشود .عالوه بر اين اطالعات كلي ،هر موضوع خاصي نيز نيازمند اطالعات مفصل و مخصوص به خود
است .براي مثال يك شهرداري كه در حال تهيه يك طرح جامعه براي يك شهر اسات مايبايسات برآوردهااي كلاي از
شرايط محيطي ،جغرافيايي ،تاريخي و فرهنگي ،و گزارشي در مورد هزينههاي احتمالي اجراي آن داشته باشاد .در جرياان
تنظيم پيش نويس يك طرح مهم ،مقامات تالش ميكنند مشاورههاي سياسي نيز براي خود بگيرند و نظر اشخاص مهام
را در اين مورد جويا شوند .در اين حوزه با توجه شناخت دقيقي كه نهاد تنظيمكنناده باا اساتفاده از رصاد محايط بدسات
ميآورد ميتواند اطالعات ارزشمندي را در اختيار سياستگذران و قانون گذاران حوزه مربوطه قرار دهناد .بساته باه ناوع
دولتها و نوع فدرالي يا ملي بودن آنها اشخاص و كارمندان يك نهاد تنظيمگر ميتوانند اطالعات مورد نياز را توليد كنند.
دانش نيروي انساني و آشنايي آنها با فرايند سياست گذاري و ميزان درک آنها از شرايط سياسي جامعه كمك شاياني را
به سياستگذاران ميكند .اين افراد با ارائه گزارشهاي مفصل در اين زمينه نقشي بسيار مهم را ايفا ميكنند.
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تامين اطالعات در حال حاضر يكي از ابزارهاي محبوب تنظيمگري است .براي مثال در فهرست مواد سمي اداره حفاظات
محيط زيست آمريكا و برنامه تنظيمي مرتبط با آن از شركتها خواسته شده هر ساله گزارش مفصلي از اين مواد سامي را
ارائه نمايند.
سازمانهاي تنظيمگر ميتوان ند در مورد بسياري از موضوعات مشاوره ارائه دهند و عالوه بر اين اين نهادها ميتوانناد باه
عموم نيز در مورد تعرفهها و قيمت اطالع رساني كنند كه اين نيز خود نوعي مشاوره اسات .ايان مسائله مايتواناد بساتر
منطقي باالتري را براي كار تنظيمگري ايجاد نمايد و ميزان شفافيت و پاسخگويي را باالببرد.

 -2-2-1سياستهاي مربوط به نقش تسهيلگري
دومين نقشي كه دولت ميتواند در توسعه بازار يك فناوري ايفا كند نقاش تساهيلگاري اسات .باه طاور مشاخص نقاش
تسهيلگري در پنج بعد فناوري ،منابع دانشي ،منابع مالي ،ظرفيتسازي و ترويج و توسعه ارتباطات قابال تعرياف اسات .اناواع
سياستهاي قابل استفاده در هر يك از اين ابعاد در ادامه توضيح داده شده است.
سياستهاي تسهيلگري در بعد فناوري
انواع سياستهاي تسهيلگري در بعد فناوري عبارتند از:
 تسهيل تحقيقات نوآورانه مشترک :مطالعات موردي نشان ميدهد كه ساختارهاي تحقيق و توسعه ميتوانند فرآيناد
توسعه فناوري را به شكل چشمگيري شتاب بدهند و مشاركتهااي موجاود در ايان زميناه را تقويات كنناد .ايان
مشاركتها ميتوانند الزامات انجام شده از سوي گروههاي مختلف پژوهشي را تقويت كرده و آنها را در حوزههاي
مشترک كارشناسي گرد هم جمع كنند و به مشاركتها و تعاونيهاي مختلف خصوصي و عمومي منجر شوند.
جهتدهي كالن به تحقيقات :مطالعات موردي مثالهايي دقيق از چگونگي جهتدهي كالن به تحقيقاات در مياان
سياست گذاران به نمايش ميگذارد .در ديدگاه سنتي ،هدفگذاري براي پژوهشگران لالبا توسط بازار انجام ميشد
اما در اين بين سياستگذاران بايد در هدف گذاري كلي براي فعاليتهاي پژوهشي نقش عمدهاي ايفا كنند و مسير
تحقق اهداف را براي پژوهشگران مشخص كنند.
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 نمونهسازي و پروژههاي پايلوت :طراحي ،ساخت و آزمايش طرحهاي پايلوت و آزمايشي لالبا در محدوده اختياارات
پروژههاي تحقيق و توسعه قرار ميگيرد .با اين حال ،توليد آزمايشي و كسي برداري از اين طارحهااي آزمايشاي در
محدوده اختيارات  R & Dيا همان پروژههاي تحقيق و توسعه نيست .در اين زميناه مايبايسات بخشاي كاه باه
تحقيق و توسعه اختصاص پيدا ميكند ،كامال مشخص و مجزا شود.
بازارسازي فناوري (تضمين تقاضا) :بازارهاي اوليه كه به بازارهاي خال يا جاويژه معروف هستند ،يكاي از مسايرهاي
مهم براي تجاريسازي موفق فناوريهاي جديد قلمداد ميشوند .دولت اساسا نقشهاي متفااوت و متناوعي را در
ايجاد بازار در اين زمينه ايفا ميكند كه گاهي اين نقش صرفا به سياستهاي تنظيمگري محدود ميشود كه ساختار
بازار را مشخص ميكند و در مواردي ديگر ميتواند از طريق پشتيباني ،خريد و انگيزههاي مالياتي ،بازارهاي جدياد
را ايجاد كند.
 ايجاد زيرساختهاي توانمندساز و مكمل :بسياري از فناوريهاي جديد ،نيازمند زيرساختهااي نهاادي و فيزيكاي
براي جلب توجه در بازار خصوصي هستند .در مواردي كه اشتباهات بازار يا مشكالتي كاه از قبال اقادامات جمعاي
حاصل ميشود ،باعث ممانعت ايجاد اين زيرساختها توسط بخش خصوصي ميشود دولتها ميبايست اين توانايي
را داشته باشند كه نقشي فعال را در اين حوزه ايفا كنند.
آگاهسازي در حوزه فناوري :افزايش آگاهي افراد از منافع دانش و فناوري يكي از بخشهاي مهم در حمايت از برنامه
دانشبنيان موجود در يك كشور ميباشد .درک از اصول پژوهش و داشتن يك جامعه آشنا با علم و فناوري از اجزاء
اصلي در سرمايه گذاري در فناوريهاي داراي ارزش افزوده قلمداد ميشود و لذا نقشاي مهام در ناوآوري و ايجااد
ثروت دارد.
سياستهاي تسهيلگري در بعد مناب دانشي
انواع سياستهاي تسهيلگري در بعد منابع دانشي عبارتند از:
 شكوفا كردن فرهنگ تسهيم دانش :در اقتصاد دانش بنياد ،تسهيم دانش يك راهبرد معمولي و جايگزين نيست بلكه
امروزه براي بقاء سازمانها امري حياتي تلقي ميشود .تمهيدات مختلف براي انباشت و تسهيم دانش ميبايست به
سرعت آلاز شده و فرهنگ تسهيم دانش در دل سازمانها نهادينه شود .دسترسي به داشتههاي علمي اشخاص در
كار گروهي و افزودن به دانش ديگران راهي بسيار موثر و داراي بازدهي بيشتر تلقي ميشود.
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 ايجاد شبكههاي يادگيري :شبكهها براي مديريت و ايجاد دانش به كار ميروند .اين شبكههاي فعلي از گاروههااي
مختلفي تشكيل شده و طيف گستردهاي از ليستها و اساامي را شاامل مايشاود .در شابكههاا مشااوران فناي و
هماهنگكنندگان منطقهاي نقشي مهم را در ايجاد اين شبكهها و همكاري تنگاتنگ با سااير كارشناساان برعهاده
دارند .شبكههاي آموزشي يا شبكههاي يادگيري در توسعه انتشارات و تبليغاات در ايان زميناه نقاش مهماي ايفاا
ميكنند.
 برگزاري دورههاي آموزشي و كارگاههاي تخصصي :سازمانها به طور مانظم كارگااههاايي منطقاهاي را باا هادف
گردآوري نقطه نظرات مختلف در مورد موضوعات جهاني آلاز ميكنند تا ظرفياتهااي موجاود خاود را در زميناه
توسعه و اجراي اولويتهاي راهبردي سازمانها افزايش دهند .مشاركت در اين كارگاهها ،در گذشته موفقياتهااي
فراواني را در زمينه افزايش آگاهي نيروي انساني در مورد به همراه داشته است .مشاورههااي ملاي در ايان زميناه
انجمنهايي منحصر به فرد را به وجود آورده كه همكاريهاي مستمر در مورد مسائل شايع و همچناين اساتفاده از
فرصتها و تشخيص گلوگاهها در كشورهاي مختلف از نتايج آن قلمداد ميشود.
سياستهاي تسهيلگري در بعد مناب مالي
انواع سياستهاي تسهيلگري در بعد منابع مالي عبارتند از:
 تامين هزينههاي اوليه پروژه :هزينههاي اوليه توسعه پروژه ،لالبا در حدود  %5هزينههاي كلي مورد نيااز باراي آن
پروژه خواهد بود .براي پوشش دادن اين هزينهها ،صندوق نهاد تساهيلگار باا همكااري سااير نهادهااي ذينفاع،
تسهيالتي را در نظر گرفته كه شامل وامهاي اوليه براي انجام امور ابتدايي پروژه و پوشش دادن ريسكهاي ماالي
مرتبط با فعاليتهاي مقدماتي آن خواهد بود .اين وامها ميتواند به صورت مشروط ،پرداخت شده و بازپرداخت آنها
به موفقيت پروژه منوط شود .شركتهاي دولتي و خصوصي طبق موسسات ليرانتفاعي نظيار مادارس ،موسساات
پژوهشي يا سازمانهاي ليردولتي ميتوانند از حمايتهاي اين تسهيالت برخوردار شوند.
 ارائه وام به ميانجيهاي مالي :نهاد تسهيلگر در كشورهاي در حال توسعه در برنامههاي كوچكتر خود ،مايتواناد
برنامههايي را براي حمايت از بانكهاي كوچك تنظيم كند .براي مثال حمايت از بانك شاساسي در بانگالدش كاه
يك موسسه كوچك اعتباري زير نظر بانك گرامين در اين كشور ميباشد ،مورد حمايت نهاد تسهيلگر قرار گرفتاه
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است .به عبارت ديگر ،سرمايهگذاري انجام شده از سوي نهاد تسهيلگار امكاان توساعه فعاليات تجااري را باراي
موسسه مزبور فراهم كرده و انگيزههاي مالي را براي ساير سرمايهگذاران نيز ايجاد كرده است.
سياستهاي تسهيلگري در بعد توسعه ارتباطات
انواع سياستهاي تسهيلگري در بعد توسعه ارتباطات عبارتند از:
 تسهيل مذاكرات و تعامالت :اصوال مذاكره چه به صورت رسمي و يا ليررسمي صرف نظر از فرآيند تسهيل آن ،در
فضاي توسعه اجتنابناپذير خواهد بود .وقتي قرار است پروژهاي تاثير عميق بر يك حاوزه بگاذارد ،ايان پاروژه باه
موضوع مذاكرات داغ در شبكههاي رسمي و ليررسمي تبديل ميشود .يكي از اهداف تسهيل فرآيند گفتگو ،از بين
بردن مخالفتها و قرار دادن ذينفعان در معرض موضوع مربوطه ميباشد.
 مشاركت در فعاليتهاي ترويجي و پروژهاي :در اين زمينه ،مشاركت داوطلبان با سازمانهاي مختلف مايتواناد در
دستور كار قرار بگيرد .به عنوان مثال در اين حالت يك سازمان ميتواند با يك يا دو ساازمان ديگار كاار كناد ياا
عضوي از يك كنسرسيوم شود .سازمانها اساسا ميتوانند در طيف گستردهاي از روشها با هم همكااري كنناد .از
شبكههاي ليررسمي گرفته كه براي انجام دادن پروژهها تشكيل ميدهند تا شبكههاي رسميتر كه چناد منظاوره
هستند .اين پروژههاي همكاري مشترک ميتوانند پاره وقت باشند يا به صورت دائم ،كار آنها ادامه پيدا كند.
افزايش تعامل با مراكز دانشگاهي ملي و بينالمللي :در حال حاضر ،شواهدي وجود دارد كاه حااكي از شاكافهااي
جدي ارتباطاتي ميان پژوهشگران و سياستگذاران است .ايجاد پيوندها و رابطه مشاركتي و شبكههاي مختلف ميان
پژوهشگران و سياستگذاران به طور خاص و ايجاد گفتگو با ساير نقشآفرينان نظير نويسندگان مطبوعات ،جامعاه
تحقيق و توسعه ،بنيادهاي پژوهش و جامعه مهندسي در ارتقاء استفاده از پژوهش ،در فرآيند تصميم گياري نقاش
بسيار مهمي دارند.
 توسعه ارتباطات بينالمللي ميان بازيگران مختلف :همكاري بينالمللي شامل فعاليتهاي مشترک است كه ميتواند
به صورت دولت با دولت ،شركت با شركت و دانشگاه با دانشگاه يا NGOها با همتايان خود داشته باشند ،اماا ايان
همكاري ميتواند ميان حوزهاي نيز باشد ،مثال دولتها با شركتها يا دانشگاهها با NGOها همكاري كنند كه همه
احتماالت در آن وجود دارد .دولتها الزاما نبايد به صورت مستقيم در تمام اين فعاليتها مشاركت داشته باشند ،بلكه
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دسترسپذيري منابع براي بسياري از آنها يعني نهادهاي ليردولتي ميبايست جزء سياستهاي اصالي دولاتهاا
تلقي شوند .سازمانهاي بيندولتي نيز ميتوانند در اين همكاري دخالت داشته و آنها را ارتقاء دهند.
سياستهاي تسهيلگري در بعد ظرفيتسازي و ترويج
انواع سياستهاي تسهيلگري در بعد ظرفيتسازي و ترويج عبارتند از:
 مشاركت در فرايند سياستسازي :مهمترين وظيفه نهاد تساهيلگار ،حمايات از دولاتهاا در تهياه آئاينناماههاا،
سياستنامهها ،برنامههاي راهبردي و نقشههاي راه و حمايت از آنها در اجراي ايان سياساتهاا مايباشاد .نهااد
تسهيلگر ميتواند برنامههاي مشاورهاي در قالب مشاورههاي بلندمدت و كوتاهمدت در چارچوب برنامههاي علمي و
خاص ارائه كند.
 ارتقاي توان كارشناسي نهادهاي سياستگذار و قانون :انجام اين كار ميتواند امكان شناساايي حاوزههااي كليادي
براي ظرفيتسازي را در نهاد تسهيلگر ايجاد كند .در اين زمينه ،اين سازمان بر آموزش و تربيت گروههاي مختلف
كاري متمركز شده است .گروه هدف براي اين كار ،كارمندان در بخشهاي مختلف ،مناطق و شهرداريها هساتند
كه روند چگونگي فائق آمدن بر مشكالت اداري به آنها آموزش داده ميشود .بسته به شرايط ،افاراد ديگار نظيار
دانشمندان ،مهندسان ،تكنسينها و مديران نياز مايتوانناد در ايان برناماههااي آموزشاي حضاور داشاته باشاند.
ظرفيتسازي نيازمند مشاركت اين افراد در تمام طول فرآيند از برنامهريزي پروژه تا مديريت آن و همچناين رصاد
ميزان پيشرفت پروژه ميباشد.
 ايجاد مراكز اطالعاتي تخصصي :همانطور كه گفته شد اطالعات مورد نياز بايد در سطح ملي و باينالمللاي باراي
همه ذينفعان فراهم شود .نهاد تسهيلگر ميتواند و ميبايست تا حدودي به عنوان يك منبع اطالعاتي عمل كرده و
پاسخهاي الزم را براي پرسشهاي ذينفعان مختلف در اين زمينه ايجاد كرده و نحوه دسترسي به اطالعات بيشتر را
براي آنها مشخص كند .با اين كار نهاد تسهيلگر اثربخشي فعاليتهاي اطاالعرسااني در ايان حاوزه را افازايش
خواهد داد.
 انتشار اطالعات :همانطور كه ميدانيم افراد مختلف خواهان مقادير مختلفي از اطالعاات هساتند .برخاي باا ارائاه
اطالعات كلي و پايه در مورد طرح راضي ميشوند ،اما برخي ديگر به اطالعاتي بيشتر نظير نوع بازگشات سارمايه،
جدول زماني دقيق رويدادها و مسائلي از اين دست نياز دارند تا بتوانند رضايت خود را در زميناه اطالعاات بارآورده
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كنند .فرآيند توزيع اطالعات ميبايست فرآيندهاي تبادل اطالعات مختلف را لحاظ كند و اين راههاي مختلف را در
نظر بگيرد تا هيچكدام از افراد از دايره ارائه اطالعات بيرون نماند .اهداف توزيع اطالعات عبارتند از :ارائه اطالعات
به افراد از طريق روشهاي مختلف ،پاسخ به پرسشهاي گوناگون ،تبيين و رفع ابهامات در اين حوزه.

 -3-2-1سياستهاي مربوط به خريد
همان گونه كه اشاره شد دولت ميتوان د دو نوع مداخله مستقيم در بازار انجام دهد :مداخلاه در طارف عرضاه و مداخلاه در
طرف تقاضا .با توجه به اين كه بخش عمده تقاضاي فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها دولتي است و دولت
در سمت عرضه نقشي ندارد دولت فقط ميتواند مداخله مستقيم را در طرف تقاضاي اين فناوريها انجام بدهد .در واقع با خريد
فناوريهاي مورد نظر ميتواند بر ميزان عرضه ،نوع فناوريهاي مورد استفاده و طيف محصاوالت در دساترس تااثير بگاذارد.
سياستگذار در هنگام استفاده از اين مكانيزم مداخله بايد موارد زير را در نظر داشته باشد [:]9
-1افزايش شدت رقابت موثر بين بنگاهها يا محصوالت موجود در بازار (تاثير كوتاهمدت)
-2ايجاد فرصت براي افزايش سرمايهگذاري ،نوآوري و رقابتپذيري كل بازار (تاثير بلندمدت)
-3تغيير ساختار بازار (رقابتپذيري و تكنولوژي) به نحوي كه فرصتهاي پيش روي خريداران ديگر به شدت كااهش
پيدا كند.
همچنين به منظور كاهش ريسك تباني و تقلب در ميان رقباي بالقوه ،فرايند مناقصات بايد به دقت طراحي شود .عالوه بار
اين هماهنگ كردن فعاليتهاي خريد ميتواند تاثير مثبتي بر رقابت داشته باشد .دولت به عنوان خريدار بايد مطمئن شاود كاه
فرصتها براي تامينكنندگان كوچكتر يا تازه وارد و تامينكنندگان قديمي و بزر برابر است.
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 -2فرايند تدوين سياستها و اقدامات توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزي كالنشهرها
در اين قسمت فرايند تدوين سياستها و اقدامات پيشنهادي براي توسعه بازار فناوريهاي مرتبط با طراحي شابكه توضايح
داده ميشود .سياستها و اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامههاي اجرايي هستند كه به تحقق راهبردها و دستيابي به اهداف
كمك ميكنند [ .]2همان طور كه پيشتر اشاره شد ايان سياساتهاا و اقادامات راهكارهاايي جهات رفاع مواناع توساعه باازار
فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها هستند .نحوه تدوين سياستها و اقدامات در شكل ( )1-3نشان داده شده
است.

چالشهاي بازار فناوريهاي
مرتبط با طراحي شبكه توزيع
كالنشهرها
راهبردهاي توسعه

اولويت فناوريهاي مرتبط با

فناوريهاي مرتبط با طراحي

طراحي شبكه توزيع

شبكه توزيع كالنشهرها

كالنشهرها
تدوين سياستها و اقدامات

شكل ( :)1-3فرايند تدوين سياستها و اقدامات

مطابق شكل ( )1-3براي تدوين سياستها و اقدامات ابتدا چالشهاي بازار فناوريهااي مارتبط باا طراحاي شابكه توزياع
كالنشهرها از طريق مصاحبه با خبرگان موضوع در  6حوزه محصاوالت ،باازيگران ،اطالعاات ،تباادالت ،نهادهاا و شابكههاا
شناسايي ميشود .سسس با در نظر گرفتن راهبردهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها و همچناين
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نتايج اولويتبندي فناوريها كه در مرحله سوم اين پروژه انجام شده است ،سياستها و اقدامات پيشنهادي ارائاه مايشاود .در
ادامه روند شناسايي چالشها و سسس ارائه سياستها و اقدامات پيشنهادي توضيح داده شده است.
 -1-2شناسايي چالشهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزي كالنشهرها
بر اساس توضيحاتي كه در بخش چارچوب نظري تدوين سياستها و اقدامات ارائه شد توسعه باازار ياك فنااوري مساتلزم
توسعه  6عنصر اصلي بازار فناوري است .اين  6عنصر عبارتند از )1 :محصوالت  )2بازيگران  )3اطالعات  )4تبادالت  )5نهادها
و  )6شبكهها .بنابراين در گام اول بايد چالشها و موانع موجود در هر يك از اين عناصر تشكيلدهنده بازار شناسايي شود و بار
مبناي اين چالشها راهكارهاي پيشنهادي براي رفع موانع توسعه بازار فناوريها ارائه گردد.
در اين پروژه به منظور شناسايي چالشهاي توسعه بازار فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها ابتدا خبرگان
اين حوزه شناسايي شدند .تالش بر اين بود كه خبرگان موضوع طوري انتخاب شوند كه كليه حوزههاي مورد نظر فناي و باازار
فناوريها پوشش داده شود .بر همين اساس 9 ،نفر از خبرگان جهت مصاحبه انتخاب شدند كه اساامي آنهاا در جادول ()1-3
ارائه شده است.
جدول ( :)1-3اسامي مصاحبهشوندگان
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اسامي خبرگان
جناب آقاي دكتر ميرلفوريان
جناب آقاي مهندس آذرنوش
جناب آقاي مهندس خياميم
جناب آقاي مهندس فرضعليزاده
جناب آقاي مهندس فتحيرضايي
جناب آقاي مهندس رضايي
جناب آقاي مهندس شريعتي
جناب آقاي مهندس وهابزاده
جناب آقاي دكتر گيلوانژاد

شركت /سازمان
برقگير پارس
نيرو توسعه
وطن نيرو
پژوهشگاه نيرو
تابش تابلو
پژوهشگاه نيرو
نامدار صنعت
ارسي نور
پژوهشگاه نيرو

حوزه فني
فشارقوي
توزيع
توزيع
ديسساچينگ
تابلوساز
فشارقوي
فشارقوي
توزيع
توزيع

سسس براي انجام مصاحبهها شاخصهايي براي هر يك از  6حوزه مورد بحث در نظر گرفته شد و بار اسااس آن ساواالت
مطرح شد .اين سواالت در جدول ( )2-3ارائه شده است.
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جدول ( :)2-3شاخصهاي در نظر گرفته شده براي هر يك از عناصر تشكيلدهنده بازار فناوري
رديف

1

شاخصها
عناصر تشكيلدهنده بازار فناوري
ميزان آشنايي با اهميت و مزاياي فناوري چه قدر است؟
ميزان آشنايي با نحوه بهكارگيري فناوري چه قدر است؟
ميزان دسترسي به فناوري چه قدر است؟
محصوالت
مكانيزم قيمتگذاري محصوالت چگونه است؟
مكانيزم نظارت بر كيفيت محصوالت چگونه است؟

2

بازيگران

3

اطالعات

4

تبادالت

5

نهادها

6

شبكهها

ميزان جذابيت ورود به بازار اين فناوري (به لحاظ قانوني ،حماايتي و  )...باراي
بازيگران چه قدر است؟
وضعيت رقابت در بازار اين فناوري چگونه است؟
مكانيزم ارزيابي و انتخاب پيمانكاران چگونه است؟
آيا نهادي براي ارزيابي وجود دارد؟
مكانيزمهاي انتشار اطالعات چيست؟
ميزان شفافيت اطالعات چه قدر است؟
آيا الزامي براي ارائه اطالعات وجود دارد؟
روش تامين محصوالت به چه شكل است؟
ميزان هماهنگي بين اجزاي مختلف زنجيره تامين محصوالت چه قدر است؟
آيا استانداردهاي كيفي در حوزه اين فناوري وجود دارد؟
دستورالعملهاي نصب و به كارگيري فناوري وجود دارد؟
قوانين و ضوابط مرتبط با استفاده از فناوري وجود دارد؟
 آيا انجمن يا تشكلهاي مرتبط وجود دارد؟
 نقش اين انجمنها و تشكلها در تصميمگيري و سياستگذاري چيست؟

خالصه نكات مصاحبههاي انجام شده با خبرگان در جدول ( )3-3ارائه شده است.
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جدول ( :)3-3خالصه مصاحبه با خبرگان در مورد چالشهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با شبكه توزي كالنشهرها
مصاحبهشونده

جناب آقاي
مهندس رضايي

خالصه مصاحبه
خصوصيسازي شركتهاي توزيع بحثي است كه از  20سال پيش مطرح است .شركتها بخشي از فعاليتهاي خود را به بخش خصوصي واگذار كرده اند اما مالكيات همچناان دولتاي اسات .اولاين
مشكل بر سر خصوصي شدن اين شركت ها تجديد ارزيابي داراييهاي شركت توزيع است كه كار سنگين و پيچيده اي است .براي مثال براي قيمتگذاري يك خط بايد مشخص شود اين خط باا چاه
قيمت و چه كيفيتي بهره برداري شده است .دوم بحث هدف شركت توزيع است كه فقط به دنبال راهاندازي شبكه و حفظ پايداري آن است يا منافع ديگري هم دنبال ميشاود .هناوز مشاخص نيسات
نحوه نظارت بر شركت خصوصي شده چگونه باشد ،نحوه مديريت آن چگونه باشد ،چه شركتهايي ميتوانند شركت كنند با چه گواهينامههايي ،چه نهاد ناظري بايد براي آنها تعرياف شاود ،آن نهااد
ناظر چه اختياراتي دارد ،نحوه رد يا تاييد شركتها چگونه است ،چگونه ميشود توجيهپذيري طرحهاي آن شركت خصوصي را برآورد كرد.
بحث ديگري كه در طراحي شبكههاي توزيع مطرح است بحث در نظر گرفتن توليدات پراكنده در شبكه توزيع است .مورد اول بحث الزامات فني است مثال شبكهاي كه تا كناون يكساو تغذياه باوده
است بايد چندسو تغذيه شود كه در حال حاضر اين ويژگيها در نظر گرفته نميشود .يا مثال برق توليدي از اين تجهيزات بايد چه كيفيت ياا قيمتاي داشاته باشاند .بناابراين در آيناده هام توليدكنناده
خصوصي و هم توزيع كننده خصوصي و هم مشتري داريم كه حق انتخاب دارد .نحوه هماهنگي و يكسارچه شدن اينها مهم است.
شركتهاي توزيع قبال زيرمجموعه شركتها ي انتقال بودند بعد مستقل شدند و به عنوان واحد نظارت بر توزيع در شركت هاي برق منطقهاي فعاليت كردند .مشكل اول اين اسات كاه شاركتهااي
پيمانكار شركتها ي توزيع اللب داراي دانش تجربي هستند و مهندسي نيستند و ممكن است تكنسين ،ديسلمه يا داراي تخصص ليرمرتبط باشد .مشكل دوم اين است كه در شركتهاي توزيع در زمينه
نظارت بر عملكرد پيمانكار ضعف وجود دارد ،پرسنل نظارت هم ضعف دارند و نحوه نظارت جامع و كامل نيست .به دليل شرايط اقتصادي شركتها مجبور هستند با حداقل هزينه كار را انجام بدهند در
نتيجه كيفيت كار كاهش مييابد .اگر خود شركت توزيع متولي توزيع تجهيز باشد و پيمانكار فقط مجري باشد بسياري از مشكالت رفع ميشود يعني مطمئن ميشويم كه حداقل كيفيت ممكان وجاود
دارد .اما در حال حاضر خود پيمانكار تجهيز را از بازار تهيه ميكند و نصب و اجرا و بهرهبرداري را انجام ميدهد .بنابراين اگر هم قرار است پيمانكار تجهيز را تهيه كند نظارت سفت و سخت بر آن وجود
داشته باشد .بايد يك بانك اطالعاتي از شناسنامه تجهيزات نصب شده شامل نوع ،محل نصب ،تاريخ نصب و بهرهبرداري و شرايط بهرهبرداري ليره ايجاد شود .همچنين بايستي از توليدكنناده تجهياز
تضمين گرفته شود .وقتي خصوصيسازي انجام شود بحث كيفيت شبكه و تجهيزات و عدم خاموشي و پايداري اولويت مييابد.
در آينده بايد بحث كنترل كيفيت تجهيزات ،آزمون نمونهاي تجهيزات جديتر دنبال شود .مثال شركت توزيع بايد شرط كند كه اين محصول به شرطي خريداري ميشود كه در آزمايشاگاهي ماثال در
پژوهشگاه نيرو يا در انبار خود سازنده به صورت رندوم تست شود .در حال حاضر تست انجام ميشود اما خود شركتهاي توزيع اين كار را انجام نميدهند.
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مصاحبهشونده

جناب آقاي
مهندس وهابزاده
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خالصه مصاحبه
يكي از مشكالت بازار تجهيزات شبكه هاي توزيع نبود سيستم قابل اعتماد ارزيابي كيفيت است .اگر بتوان در كنار قيمت پارامتر كيفيت را نيز با وزن مناسب تعريف نمود خوب است .سيستم ارزيابي كيفيات
وجود دارد اما نقش زيادي ندارد .هر شركت برق منطقه اي يا توزيع براي خود وندور ليست دارد اما مكانيزم دقيقي براي ارزيابي وجود ندارد .ورود به اين ليست دشوار است اما خارج كردن پيمانكااران از ايان
ليست نيز دشوار است .يعني اگر پيمانكاري وارد ليست كوتا ه شود بقاي آن تضمين شده است .واقعي نبودن اعداد و ارقام مربوط به كيفيت تجهيزات شبكه توزيع يكي از داليل وضعيت نامناسب شبكه توزيع
است .در حال حاضر مشخص نيست كه مشخصات كيفي تجهيزات بر اساس استانداردها چك ميشود يا خير .در صورت ادامه اين وضعيت شاهد افت مستمر كيفيت تجهيزات خواهيم بود .براي مثال مشاهده
ميشود كه كابلهاي خودنگهدار خود به خود آتش ميگيرند .يا به عنوان مثال از شركتي مقرههايي خريداري مي شود كه كيفيت الزم را ندارد اما مكانيزمي وجود ندارد كه در ادامه مانع از ورود اين مقرهها به
شبكه شود .بخش عرضه تجهيزات عمدتا داخلي است .در اين سالها به بهانه تحريم كيفيت افت پيدا كرده است اما تاثير تحريم آن قدر نبوده است .در جايي كه مجبور باشيم كيفيت خوب ارائه ميكنيم و در
جايي كه نظارت نباشد كيفيت پايين خواهد بود .در كابلهاي خودنگهدار ضعف كيفيت داريم اما در پستها و ترانسها وضعيت خوبي داريم .وقتي تجهيزي در شبكه نصب ميشود آن قدر استفاده ميشود تا
از كار بيفتد يعني اين احساس وجود ندارد كه ما مالك شبكه هستيم و بايد از آن محافظت كنيم .در تجهيزات انرژي تجديدپذير (پنلهاي خورشيدي) راندمان پايين است كه عمدتا جزء كاالهاي كمكيفيات
چيني هستند اما در باتريها وضعيت مناسب است.
هيچ وقت براي قابليت اطمينان قيمت تعيين نشده است .اگر شركتهاي توزيع بابت خاموشيها موظف به پرداخت جريمه باشند خيلي از مشكالت كيفيت رفع ميشود .يكي از داليل عدم جذابيت اين حوزه
براي ورود بخش خصوصي اين است كه وزارت نيرو بودجه كافي براي پرداخت هزينه خدمات آنها را ندارد و بخش خصوصي نيز امكان برقراري ارتباط مستقيم با مصرفكننده را ندارد.
با توجه به برگزاري كنفرانس توزيع ،نمايشگاهها و  ...اطالعات كافي راجع به مزاياي تجهيزات وجود دارد .در حال حاضر فعال هدف رساندن برق به مصرفكننده اسات ناه بارق باكيفيات .تادوين و اباالغ
دستورالعملهاي الزامآور ميتواند مناسب باشد .اما ممكن است هر شركت توزيعي به دستورالعملهاي خاص خود نياز داشته باشد زيرا محيطها متفاوت هستند .مثال در بندرعباس با يك شرايط آب و هاوايي
خاص مواجه هستيم .يعني مشكالت هر شبكه توزيع را بهرهبردار خود آن شبكه بهتر ميداند .مشكل دسترسي به محصوالت وجود ندارد .اگر تقاضا وجود نداشته باشد طبعا عرضه نيز صورت نميگيرد .بحث
هزينه تجهيزات يكي از داليلي است كه باعث ميشود تجهيزات ارزانتر به كار گرفته شود .يكي از مشكالت ديگر اين است كه فرضا ساختماني كه ساخته ميشود تازه تصاميم مايگيارد اشاتراک بارق را
دريافت كند بدون توجه به اين كه زيرساخت الزم وجود دارد يا خير ،در نتيجه شبكه با افت ولتاژ مواجه ميشود .بنابراين مجوز اشتراک برق بايد در ابتدا اخذ شود .تا زماني كه قيمات انارژي تجديدپاذير در
مقايسه با فسيلي باال باشد كسي به سمت آن نميرود .دولت بايد مشوق بدهد .در كشور دستورالعملهايي تدوين شده اما واقعا بايد بررسي كرد كه چقدر از آن محقق شده است.
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 در حال حاضر واردات در حوزه تجهيزات جذابيت بيشتري دارد .فرضا در حوزه تابلوسازي در  10سال گذشته توليدكننده خاصي به وجود نيامده است .در پستهاي توزيع فضاا باراي تجهيازات ارزان و كام
كيفيت باز شده است (به دليل تحريم) .همه شركتها تاييديه تايپ تست را ميگيرند اما تمام تجهيزات را با همان كيفيت ارائه نميكنند .خيلي از تقلبها شناسايي ميشود اما پيگياري نمايشاود .در تاوانير
كميتههاي ارزيابي وجود دارد اما حيطههاي تخصصي زياد است و يك نفر نميتواند در تمام حوزهها تخصص داشته باشد .ضمنا خود توانير مصرف كننده نيست و فقط ميتواند راجع باه داكيومناتهاا تايياد
بدهد اما وارد كارخانه نميشود .در نتيجه سيستم ارزيابي ناقص است.
بازار پست رقابتي است .اما در بررسي مناقصات وزن كيفيت و قيمت مناسب تعيين نميشود.
شركت توزيع تهران براي رتبهبندي پيمانكاران دستورالعمل دارد اما معلوم نيست ارزيابي داراييها ،تخصص ،ماشينآالت و  ...چقدر دقيق انجام ميشود و بيشتر بر روي گردش مالي آن متمركاز مايشاود.
همچنين معموال ضمانتي  20تا  30ميليوني از آنها گرفته ميشود كه چندان باال نيست و بايد اين ضمانت نامه باالتر باشد .بنابراين هر شركتي به راحتي ميتواند به عنوان پيمانكار وارد شاود .در تجهيازات
نيز همين موضوع صادق است و فقط به خاطر ارزان بودن  5درصدي كيفيت را فدا ميكنند.
در زمينه جريان اطالعات شفافيت وجود دارد .تمامي مناقصات اطالع رساني ميشود و از اين بابت مشكلي وجود ندارد.
انجمن صنفي تابلوسازان در حوزه پست وجود دارد .اما خيلي نقش زيادي ندارند.
 در زمينه كيفيت مرجع نظارت كيفي وجود ندارد .همچنين در زمينه تست هم مشكل وجود دارد مثال در آزمايشگاهها از  20مورد كيفي فقط چند مورد تست ميشود.
شركتهاي توزيع خيلي به تجهيزات جديد عالقهاي ندارند مثال بيان ميكنند كه مديريت تجهيزات جديد مشكل است .در پستهاي هوايي آشنايي بيشتري وجود دارد ،پس از آن پستهاي زميني ،كمسكت
و كيوسكها .شركت توزيع به دليل هزينه سراغ پستهاي ارزانتر ميرود .اگر هم از پستهاي گرانتر استفاده شود به داليل خاص مثال زيبايي يا تراكم يا  ...بوده است و مجبور شده است.
شركتهاي بهره بردار در برخي موارد مقيّد به استفاده از تجهيزات خاصي هستند در صورتي كه هزينه استفاده از آنها در بلندمدت بسيار زيادتر است .مثال اكثرا براي حفاظت ميخواهناد از بريكار اساتفاده
كنند در صورتي كه در دنيا از سكشنااليزر استفاده ميشود.
دستورالعمل هاي موجود چندان كاربردي نيستند زيرا فقط بر اساس تئوري نوشته شده است اما مشخص نيست بهره بردار بتواند آن را محقق كند يا خير .مثال فقط اساتيد دانشگاه آن را تدوين كردهاند .هيچ
فيدبكي هم از اجراي آن گرفته نميشود.
ايمني اولويت بااليي در طراحي شبكه توزيع ندارد كه به نگرش شبكه توزيع بر ميگردد .در حال حاضر هدف شبكه فقط سرپا ماندن شبكه است .نگاه كوتاهمدت است .طراح ديد فناي دارد اماا نمايتواناد
طراحي بهينه را انجام دهد و فقط به صورت كلي و تكراري آن را انجام ميدهد .و دقتي صورت نميگيرد.
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در حال حاضر عالقه مندي براي يادگيري در شركتهاي توزيع نسبت به سالهاي قبل افزايش يافته است.
هزينه مهمترين پارامتر مورد نظر شركتهاي توزيع براي انتخاب تجهيزات است.
در حوزه توليد اطالعات درباره مزايا و اهميت تجهيزات كم است .درباره وجود فناوريها اطالعات وجود دارد اما نحوه استفاده را شايد خيلي ندانند.
الزام به استفاده از تجهيزات به تنهايي جواب نميدهد .بايد توجيه اقتصادي داشته باشد و همچنين بايد آگاهسازي شود .براي مثال در حوزه تجهيزات توليد پراكنده و انرژيهاي تجديدپذير ،مصرفكننده باا
جناب آقاي
استفاده از آمار و محاسبات اقتصادي متقاعد به استفاده ميشود .مثل همان كاري كه در  CHPانجام شده است .بنابراين صرفا دستوري نميشود .بايد سازوكاري براي جذب مشتريان بزر مثل مراكز خريد
دكتر ميرغفوريان
بزر يا توليدكنندههاي بزر ايجاد شود.
 در حوزه خط ،بايد سكشنااليزر (براي كاهش برق نفروخته) بايد مورد توجه قرار بگيرد .در شركت توزيع ميتوان الزام نصب سكشنااليزر را مطرح كرد .در فاز اول بايد با استفاده مكانيزمهاي حمايتي ايجااد
تقاضا كرد .ميتوان در ابتدا براي پاسخ به تقاضا از واردات استفاده كرد.
خصوصيسازي ميتواند باعث افزايش كيفيت شود.
 در حال حاضر فقط بر اساس نياز فوري شبكه اقدام به طراحي و ايجاد شبكههاي توزيع ميشود .براي مثال يك ساختمان ابتدا وياليي ديده ميشود اما بعدا تعداد واحدها افزايش مييابد كه باعث فشار باه
شبكه ميشود .در صورتي كه اگر قبال براي گاز و آب و برق كانالكشي در نظر گرفته شود اين مشكل رفع مي شود .براي مثال در كالنشهر كرج ،در گذشته با توجه به بافت موجود طراحي شبكه انجام شده
بود اما در حال حاضر چندين برج چند طبقه يك ناحيه كوچك احداث شده است و مشكالتي را به وجود آورده است.
 بايد ديدگاه بلندمدت براي طراحي شبكه وجود داشته باشد .براي هر كالنشهر بايد برنامه خاص آن تدوين شود زيرا هر يك شرايط خاص خود را دارند .در حاال حاضار افاراد از بخاش طراحاي باه بخاش
بهرهبرداري شبكه توزيع ميروند در صورتي كه بايد بالعكس باشد زيرا فرد مشكالت بهرهبرداري از شبكه توزيع را بهتر ميشناسد و طراحي بهتري انجام ميدهد.
متاسفانه رقابت سالم وجود ندارد .قيمت را ارتباطات تعيين ميكند براي مثال يك شركت جديد تابلوسازي بايد هزينه بااليي براي تاييد صالحيت بسردازد ومجددا ساال بعاد باياد هماان هزيناه را بساردازد.
جناب آقاي مهندس خياميم
همچنين فرايندي طوالني براي ارائه مجوز دارد .هم ورود به بازار و هم ماندن در بازار دشوار است .اين وضعيت در همه بخشها صادق است.
مشكل ديگر اين است نمونه اوليه يك تجهيز تاييديه ميگيرد اما مشخص نيست كه تمام توليدات بعدي آن شركت با همان كيفيت ارائه شوند .كنترل و نظارت كافي وجود ندارد .همچنين نظاارت باياد در
مراحل جلوتر صورت بگيرد.
در حال حاضر گريد فروخته ميشود .تعيين صالحيت پيمانكار به درستي انجام نميشود مثال هر فردي با هر سطح سوادي ميتواند به عنوان پيمانكار فعاليت كند .براي مثال در كالنشهر كرج  250شاركت
پيمانكار وجود دارد .روابط انتخاب پيمانكار بسيار ناسالم است .شركتهاي پيمانكار بايد ملزم شوند از انجمن صنفي خود پروانه بگيرند.
انجمنهايي در شبكه توزيع وجود دارد اما نقش چنداني ندارند زيرا انگيزه انجام بهينه فعاليتها وجود ندارد.
قوانين خوبي وجود دارد اما مشكل در اجراي صحيح آنها است .در حال حاضر مثال ميگويند كليد بايد از يك شركت خاص خريداري شود در حالي كه بايد استاندارد وجود داشته باشد و هر كليدي كاه آن
جناب آقاي مهندس خياميم
استاندارد را داشت انتخاب شود .بايستي ضامن اجرايي فعاليتها وجود داشته باشد.
شركتهاي توزيع در خط و پست آشنايي كافي دارند اما اين آشنايي در حوزه ذخيرهسازها و جبرانسازها خيلي كم است .منابع انساني و ميزان آشنايي با به كارگيري تجهيزات در خط و پست زياد است اما در
جناب آقاي
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مهندس فرضعليزاده

ذخيرهسازها و جبرانسازها كمتر است.
در حال حاضر نسبت تقاضا در پستها به ترتيب هوايي  ،%90زميني  %9.9و زيرزميني  %0.1است .عرضه پستهاي هوايي ،زميني و زيرزميني معمولي داخلي است اما پست كمسكات و كيوساكي خاارجي
است .در حوزه خطوط هوايي و زميني تجهيزات كال داخلي است .تجهيزات  Dfactsعمدتا خارجي است .در حوزه توليد پراكنده و انرژي تجديدپذير تجهيزات عمدتا خارجي است و تجهيزات ذخيرهسازها هم
كال در شبكه توزيع داخل به كار گرفته نميشود.
دسترسي به تجهيزات داخلي آسان است و دسترسي به تجهيزات خارجي هم تقريبا مشكل نداريم .در توليد پراكنده به دليل مشكالت بانكي دسترسي كمتر است.
قيمتگذاري در حوزه تجهيزات پست و خط بر اساس عرضه و تقاضا است.
شركتهاي توزيع به دليل پايينتر بودن هزينه شبكه هوايي به سمت آن ميروند .اما در چند سال اخير به دليل وجود مشكل ريزگردها شركتها حتي با وجود هزينه بهرهبرداري باالتر در حاال حركات باه
سمت شبكههاي زميني و زيرزميني هستند .در حوزه پستها بيشترين هزينه به ترتيب مربوط به پستهاي زيرزميني ،زميني و هوايي است .در حوزه خط بيشترين هزينه به ترتيب مربوط به شابكه زميناي و
سسس شبكه هوايي است .در حوزه توليد :بيشترين هزينه به ترتيب مربوط به تجهيزات انرژي خورشيدي ،انرژي باد و  CHPاست.
استاندارد مدون در كابلها وجود ندارد اما در پستهاي زميني و زيرزميني وجود دارد .در توليد اساسا ربطي به شركت توزيع ندارد.
در حوزه خط و پست بازار رقابتي است .به خصوص در حوزه خط توليدكنندگان بسيار زيادي وجود دارد.
از نظر قوانين و دستورالعمل مشكل داريم .طراحي شبكه بيشتر تجربي انجام ميشود .بايد دستورالعملهاي طراحي تدوين شود .ضعف اصلي شبكه توزيع طراحي است .بايد طرح جامع تدوين و پيگيري شود.
و بر آن نظارت شود .هم بايد مشوق باشد و هم نظارت.
مهمترين دليل استفاده از تجهيزات هوايي در حوزه خط و پست هزينه و سهولت راهاندازي است .در حوزه توليد پراكنده مشكل اصلي فضا است.
تجهيزات جديدي بايد در شبكه در نظر گرفته شود .كه در آنها مشكل استفاده داريم و بايد درباره آنها فرهنگسازي و اطالعساني شود و آموزش داده شود.
دانش و آگاهي شركتهاي توزيع درباره خط و پست باال است .در ارزيابي تجهيزات وزن مناسب به كيفيت داده نميشود مثال يك حداقل در نظر گرفته ميشود و هر شاركتي كاه بااالي آن باود پذيرفتاه
ميشود.
رقابت در زمينه پست و خط باال است فقط در زمينه ترانس انحصار وجود دارد.
ورود به حوزه پست و خط دشوار است .فرايند صدور مجوز طوالني است.
انجمنها به دليل منافع متضاد نميتوانند به تصميم يكسان برسند در نتيجه خيلي تاثيرگذار نيستند.
انتخاب پيمانكار دچار مشكل است .يعني هر شركتي كه باالي نمره حداقل است ميتواند در مناقصه شركت كند .و مثال گريد تاثير چنداني ندارد.
از نظر اطالعات شفافيت وجود دارد.
يكي از داليل رفتن به سمت پستهاي هوايي هزينه پايين تر نصب و راهاندازي است.
طراحان شبكه در طراحي شبكه به طور كامل به جزئيات دقت نميكنند و ميتوان گفت كه  %40طراحيها مشكل دارند.
عدم هماهنگي بين نهادهاي متولي در حوزه گاز و آب و برق وجود دارد.

جناب آقاي مهندس
آذرنوش

جناب آقاي مهندس
آذرنوش
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شهرداريها بايد صاحبان ساختمانهاي بزر را ملزم كنند كه فضاي الزم براي نصب تجهيزات شبكه توزيع را پيشبيني كنند و بعد به آن ها مجوز بدهند .در ضمن ارائه تراكم بيش از حد در يك منطقاه
باعث فشار به شبكه و كاهش كيفيت آن ميشود.
در شركتهاي توزيع آشنايي زيادي با فناوريهاي تك وجود ندارد .در مقابل در تجهيزاتي مثل خطوط و پست ها آشنايي زياد است .توانمندي ساخت متناسب با نياز اوليه نيست يعني ايرانيزه شده است اماا
مشكالتي از نظر كيفيت ايجاد شده است (مثال در پستهاي كمسكت يا در سلولهاي خورشيدي توليد داخل) .ورود يا معرفي تكنولوژيها هميشه توسط توليدكننده يا تامينكنندهها بوده است نه شركتهاي
توزيع .هدف اين است كه خود شركت هاي توزيع نيازهاي خود را شناسايي كنند و تجهيزات مورد نياز را درخواست كنند .توليدكنندگان داخلي توان خوبي دارند.
مكانيزم نظارت وجود دارد اما در تستها معموال مينيمم الزامات تست ميشود و نه همه مشخصات .كيفيت در حد قابل قبولي است .اما مشكل اين است كه در نمونههاي لير از تايپ تست كيفيت كار پايين
ميآيد .يا اين كه كارفرما تجهيز را با هزينه پايينتري ميخواهد .مثال ممكن است مينيمم الزامات يك تجهيز وجود داشته باشد اما راندمان مورد نياز را نداشته باشد.
در اكثر حوزها بازار رقابتي است .بازار عرضه و تقاضا قيمت را تعيين ميكند.
شركتها تمايل دارند بيشتر از تجهيزاتي استفاده كنند كه آشناتر هستند نصب آنها راحتتر است.
عرضهكنندگان در حوزههاي پرهزينه وارد نميشوند و به تقاضاي شركتهاي توزيع توجه ميكنند.
الزام به خصوصيسازي شركتهاي توزيع انجام نشده است زيرا امكان قيمتگذاري دقيق فراهم نشده است از جمله داراييها ،منابع انساني ،ماشينآالت و ...
در برخي موارد پيمانكارها تعيين صالحيت نميشوند .همچنين در برخي موارد پيمانكاران به راحتي ميتوانند وارد شوند .هيچ شبكه اطالعاتي وجود ندارد كه آمار و عملكرد پيمانكاران را بررسي و پايش كند.
لزومي به ايجاد مركز هماهنگكننده نيست زيرا فرايند نظارت خيلي دشوار نيست و ساختار موجود ميتواند اين كار را انجام دهد.
از نظر اطالعات شفافيت وجود دارد زيرا همه از نياز و عرضه اطالع دارند .مناقصات هم شفاف است.
تعداد انجمنهاي خاص شبكه توزيع اندک است و نقش آنها نيز كم است.
در طراحي قوانين و دستورالعملها مناسب است .اما نياز به دستورالعملهاي نصب و بهرهبرداري از تجهيزات بااولويت داريم.
در بخش مطالعات سيستمي دستورالعملهاي خوبي وجود دارد اما نياز داريم كه با تشويق و نظارت شركتهاي توزيع را ملزم به اجراي آنها كنيم .ميتوان تكميل نرمافزارها يا تحليلها را پيگيري كرد .بايد
حمايت شود تا به سرانجام برسد.

جناب آقاي
مهندس شريعتي

از نظر ميزان شناخت فناوريها :در حوزه خط و پست بيشترين آشنايي با خطوط و پستهاي هوايي است و ميزان آشنايي و شناخت در زمينه خطوط و پستهاي زميني و پستهاي زميني كمتر است .ميزان
آشنايي با ذخيرهسازها و تجهيزات  D-Factsپايين است .از نظر نحوه بهكارگيري در پست و خط كامال آشنايي وجود دارد ،در توليد بيشترين آشنايي مربوط به انرژيهاي نو است و ميزان آشنايي وجود دارد.
توليد پستهاي هوايي و زميني و كابلها  %100داخلي است .در خط و پست بازار رقابتي است .پستهاي هوايي ،زميني و زيرزميني به ترتيب بيشترين هزينه را حوزه پستها دارند .شبكه هاوايي و شابكه
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زميني به ترتيب بيشترين هزينه را در حوزه خط دارند.
در حوزه توليد انحصار وجود دارد و تجهيزات انرژي تجديدپذير وزن بااليي دارند.
جريان اطالعات شفاف است و بازار سالم است .دستورالعملهايي تدوين شده اما در اجرا متوقف شده است .دستورالعمل الزام آور به تنهايي كارگشا نيست .مشكل اصلي شركتهاي توزيع كمبود نقدينگي و
نبود حمايت است.

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
36
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

با بررسي نظر خبرگان در هر يك از  6حوزه مورد بحث ،چالشهاي مدنظر آنها استخراج شد و پاس از پاااليش نظرهاا و
حذف موارد تكراري ،چالشهاي موجود در بازار فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها شناسايي شد .چالشهاي
موجود در هر يك از عناصر تشكيلدهنده بازار در جدول ( )4-3ارائه شده است.
جدول ( :)4-3چالشهاي شناسايي شده براي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزي كالنشهرها
عناصر تشكيلدهنده بازار
فناوري

محصوالت

بازيگران

اطالعات
تبادالت

نهادها

شبكهها

چالشها
 هزينه باالي نصب و راهاندازي خطوط و پستهاي زميني و زيرزميني نسبت به خطوط و پستهاي هوايي
 پايين بودن كيفيت تجهيزات وارداتي در حوزه تجهيزات توليد پراكنده و انرژيهاي تجديدپذير
 كيفيت پايين كابلهاي خودنگهدار نصب شده در شبكه توزيع
 باال بودن هزينه استفاده از تجهيزات انرژيهاي تجديدپذير
 متفاوت بودن كيفيت تجهيز مورد استفاده در شبكه با سطح كيفي تاييد شده در تايپ تست
 نبود آزمايشگاههاي مجهز براي تست كامل تمام مشخصات فني تجهيز
 عدم استفاده شركتهاي توزيع از تجهيزات جديد حوزه ذخيرهسازها و جبرانسازها
 آگاهي اندک بخش خصوصي از مزايا و اهميت تجهيزات مرتبط با توليد پراكنده و توليد از انرژيهاي تجديدپذير
 عدم گردش كار مناسب جهت كنترل تجهيزات شبكه توسط خود شركت توزيع
 كند بودن روند خصوصيسازي شركتهاي توزيع به دليل مشكل ارزيابي داراييها و قيمتگذاري بر روي شركت
توزيع
 عدم برنامه ريزي بلندمدت شركتهاي توزيع و تمركز بر كاهش هزينه و حفظ شبكه
 نامناسب بودن نحوه نظارت بر عملكرد پيمانكاران
عدم كنترل مناسب طراحي هاي تهيه شده براي شبكه توزيع براساس دستورالعمل هاي جاري
 ضعف در اجراي دستورالعملهاي تدوين شده
 ضعف اطالعات در مورد وضعيت و مشخصات تجهيزات نصب شده در شبكه توزيع
 شفاف نبودن جريان اطالعاتي مربوط به عملكرد پيمانكاران
 ورود يا معرفي فناوريها از سوي توليدكننده يا تامين كننده به جاي شركتهاي توزيع
 تامين ،نصب ،اجرا و بهرهبرداري از تجهيزات شبكه توزيع توسط پيمانكار
 نامشخص بودن نحوه نظارت بر شركتهاي توزيع خصوصي
 نظارت ناكافي بر عملكرد پيمانكاران
 عدم وزندهي مناسب به كيفيت و قيمت در مناقصات
 نامناسب بودن روش انتخاب پيمانكار
 عدم نظارت دقيق بر طراحي شبكه
 فرايند دشوار ورود توليدكنندگان جديد به بازار
 كمبود دستورالعملهاي نصب و بهرهبرداري از تجهيزات
 عدم الزام شركتهاي توزيع به استفاده از دستورالعملهاي مربوط به بخش طراحي شبكه توزيع
عدم برنامه ريزي مناسب
كمبود انجمنهاي تخصصي شبكه توزيع
 نبود كانال ارتباطي مناسب بين اعضاي كميته تدوين دستورالعملها و بهرهبرداران
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 -2-2سياستها و اقدامات پيشنهادي براي توسبعه فنباوريهباي مبرتبط ببا طراحبي شببكه توزيب
كالنشهرها
طبق فرايند تدوين سياستها و اقدامات ،پس از شناسايي چالشها با در نظر گرفتن راهبردهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با
شبكه توزيع كالنشهرها و نيز نتايج اولويتبندي فناوريها راهكارهايي در قالب سياساتهاا و اقادامات ارائاه مايگاردد .ايان
سياستها و اقدامات به دو دسته تقسيم ميشوند .دسته اول سياستها و اقدامات عمومي هساتند كاه باه طاور كلاي باه رفاع
چالشهاي عمومي توسعه فناوريهاي مرتبط با شبكه توزيع كالنشهرها ميپردازد .دسته دوم سياستها و اقدامات مرباوط باه
مداخالت بازار (راهبردها) هستند .اين دو دسته سياست و اقدام در ادامه توضيح داده شده است.

 -1-2-2سياستها و اقدامات عمومي
همان طور كه اشاره شد اين سياستها و اقدامات براي رفع چالشهاي عمومي بازار فناوريهااي مارتبط باا شابكه توزياع
كالنشهرها ارائه شده است:
-1تدوين سند راهبردي توسعه فناوريهاي بااولويت مورد استفاده در شبكه توزيع كالنشهرها
-2راهاندازي و تجهيز آزمايشگاههاي مرجع مورد نياز
-3تدوين دستورالعملهاي نظارت بر نصب تجهيزات مورد استفاده در سطح شبكه توزيع كالنشهرها
-4محاسبه و تعيين جريمه خاموشي براي شركتهاي توزيع كالنشهرها
-5رفع موانع خصوصيسازي كامل شركتهاي توزيع كالنشهرها
-6تدوين دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري مورد نياز براي فناوريهاي ماورد اساتفاده در طراحاي
شبكه توزيع كالنشهرها
-7فراهم كردن بستر فعاليت پيمانكاران واجد شرايط در سطح شبكه توزيع كالنشهرها
-8كمك به بهبود كيفيت طراحي و احداث شبكههاي توزيع كالنشهرها
-9بهكارگيري نرمافزارهاي مانيتورينگ و كنترل (خودكار) شبكه در مراكز بهرهبرداري و ديسساچينگ شبكه توزيع
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-10بهروزرساني پايگاه اطالعاتي تجهيزات نصب شده در شبكه توزيع كالنشهرها و مرتبط كردن آنها با نرمافزارهااي
ديگر
-11بهبود ساختار زنجيره تامين تجهيزات مورد استفاده در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
-12تسهيل ورود توليدكنندگان جديد به بازار تجهيزات مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
-13حمايت از تشكيل انجمنهاي تخصصي مرتبط با تجهيزات مورد استفاده در شبكه توزيع كالنشهرها
 -14تقويت ارتباط بين طراحان و بهرهبرداران شبكه توزيع كالنشهرها
-15تقويت آمادگي شركتهاي توزيع كالنشهرها براي مواجهه با حوادث ليرمترقبه
-16تعيين ساز و كار تغيير ساختارهاي شركتهاي توزيع كالنشهرها
نحوه ارتباط سياستها و اقدامات عمومي و چالشهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحاي شابكه توزياع كالنشاهرها در
جدول ( )5-3ارائه شده است.
جدول ( :)5-3ارتباط سياستها و اقدامات عمومي با چالشهاي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزي
كالنشهرها
چالشها
 نبود آزمايشگاههاي مجهز براي تست كامل تمام مشخصات فنيتجهيز
 عدم گردش كار مناسب جهت كنترل تجهيزات شبكه توسط خودشركت توزيع
 كيفيت پايين كابلهاي خودنگهدار نصب شده در شبكه توزيع عدم برنامه ريزي بلندمدت شركتهاي توزيع و تمركز بر كاهشهزينه و حفظ شبكه
 كند بودن روند خصوصيسازي شركتهاي توزيع به دليل مشكلارزيابي داراييها و قيمتگذاري بر روي شركت توزيع
 نامشخص بودن نحوه نظارت بر شركتهاي توزيع خصوصي متفاوت بودن كيفيت تجهيز مورد استفاده در شبكه با سطح كيفيتاييد شده در تايپ تست
 كمبود دستورالعملهاي نصب و بهرهبرداري از تجهيزات نامناسب بودن روش انتخاب پيمانكار عدم وزندهي مناسب به كيفيت و قيمت در مناقصات نظارت ناكافي بر عملكرد پيمانكاران نامناسب بودن نحوه نظارت بر عملكرد پيمانكاران شفاف نبودن جريان اطالعاتي مربوط به عملكرد پيمانكاران -عدم نظارت دقيق بر طراحي شبكه

سياستها و اقدامات عمومي
 راهاندازي و تجهيز آزمايشگاههاي مرجع مورد نياز
 تدوين دستورالعملهاي نظارت بر نصب تجهيزات مورد استفاده در
سطح شبكه توزيع كالنشهرها
محاسبه و تعيين جريمه خاموشي براي شركتهاي توزيع كالنشهرها
رفع موانع خصوصيسازي كامل شركتهاي توزيع كالنشهرها
تعيين ساز و كار تغيير ساختارهاي شركتهاي توزيع كالنشهرها
تدوين دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري مورد نياز
براي فناوريهاي مورد استفاده در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها

فراهم كردن بستر فعاليت پيمانكاران واجد شرايط در سطح شبكه
توزيع كالنشهرها
كمك به بهبود كيفيت طراحي و احداث شبكههاي توزيع كالنشهرها
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سياستها و اقدامات عمومي

چالشها
 عدم كنترل مناسب طراحي هاي تهيه شده براي شبكه توزيع براساس بهكارگيري نرمافزارهاي مانيتورينگ و كنترل (خودكار) شبكه در مراكزدستورالعمل هاي جاري
بهرهبرداري و ديسساچينگ شبكه توزيع
 ضعف در اجراي دستورالعملهاي تدوين شده عدم الزام شركتهاي توزيع به استفاده از دستورالعملهاي مربوط بهبخش طراحي شبكه توزيع
 ضعف اطالعات در مورد وضعيت و مشخصات تجهيزات نصاب شاده بهروزرساني پايگاه اطالعاتي تجهيزات نصب شده در شبكه توزيعدر شبكه توزيع
كالنشهرها و مرتبط كردن آنها با نرمافزارهاي ديگر
 ورود يا معرفي فناوري ها از سوي توليدكننده يا تامين كننده به جاايشركتهاي توزيع
بهبود ساختار زنجيره تامين تجهيزات مورد استفاده در طراحي شبكه
تامين ،نصب ،اجرا و بهاره بارداري از تجهيازات شابكه توزياع توساط توزيع كالنشهرها
پيمانكار
تسهيل ورود توليدكنندگان جديد به بازار تجهيزات مرتبط با طراحي
 فرايند دشوار ورود توليدكنندگان جديد به بازارشبكه توزيع كالنشهرها
حمايت از تشكيل انجمنهاي تخصصي مرتبط با تجهيزات مورد
 كمبود انجمنهاي تخصصي شبكه توزيعاستفاده در شبكه توزيع كالنشهرها
 نبود كانال ارتباطي مناسب بين اعضاي كميته تدوين دستورالعملها وتقويت ارتباط بين طراحان و بهرهبرداران شبكه توزيع كالنشهرها
بهرهبرداران

 -2-2-2سياست ها و اقدامات مربوط به مديريت بازار فناوريهباي مبرتبط ببا طراحبي
شبكه توزي كالنشهرها
اين دسته از سياستها و اقدامات با در نظر گرفتن مداخالت تنظيمگري ،تسهيلگري و خريد (راهبردهااي ساند) پيشانهاد
شده است:
-1تدوين استاندارد كيفي تجهيزات حوزه خط ،پست و توليد
-2تدوين آييننامه واردات تجهيزات حوزه توليد
-3تسهيل صدور مجوزهاي نصب و بهكارگيري تجهيزات توليد برق در شبكه توزيع
-4تدوين دستورالعمل الزامآور استفاده از خطوط و پستها در شبكه توزيع در كالنشهرها با اولويتدهي به:
 استفاده از خطوط زميني
 استفاده از پستهاي زيرزميني ،زميني و كمسك
-5اعمال جريمه شركتهاي توزيع كالنشهرها در صورت استفاده از خطوط و پستهاي هوايي
-6ارائه تسهيالت مالي به شركتهاي توزيع جهت تامين ،نصب و راهاندازي پستهاي زيرزميني از طريق:
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 اعطاي وامهاي بلندمدت كمبهره
 تامين بخشي از هزينه تامين ،نصب و راهاندازي
-7اعطاي مشوقهاي مالي به توليدكنندگان پستهاي زيرزميني شامل ارائه يارانه توليد ،كاهش ماليات
-8ترليب بخش خصوصي به استفاده از تجهيزات توليد پراكنده و انرژي تجديدپذير از طريق:
 تامين بخشي از سرمايه مورد نياز
 آگاهسازي بخش خصوصي در مورد اهميت و مزاياي استفاده از تجهيزات
-9برگزاري نمايشگاه تخصصي تجهيزات مربوط به حوزه  D-Factsو توليد برق در شبكه توزيع كالنشهرها
-10برگزاري دورههاي آموزشي و كنفرانسهاي تخصصي در زمينه استفاده از ذخيرهسازها و جبرانسازها در شبكه توزيع
-11بهكارگيري آزمايشي حداقل يك نموناه تجهيازات  D-Factsو ذخيارهساازها در هرياك از شاركتهااي توزياع
كالنشهرها
-12كمك به جذب نيروهاي متخصص در زمينه پستهاي زيرزميني و D-Facts

-13تدوين دستورالعمل خريد تجهيزات مورد استفاده در شبكه توزيع كالنشهرها
-14تامين و نصب تجهيزات حوزه توليد:
 با نسبت  %60براي تجهيزات توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير
 با نسبت  %40براي تجهيزات توليد پراكنده
-15خريد تضميني تجهيزات حوزه خط و پست:
 با نسبت  %50براي پستهاي زيرزميني %20 ،براي پستهاي زميني و  %30براي پستهاي كمسكت
 با نسبت  %90براي خطوط زميني و  %10براي خطوط هوايي
-16تامين و نصب تجهيزات D-Facts

الزم به ذكر است اعداد ذكر شده با توجه به جذابيتهاي بدست آمده در مرحله  3و جداول آماري آورده شده در آن مرحلاه
بدست آمده است .جدول( )6-3و ( )7-3پارهاي از محاسبات انجام شده براساس دادههاي مرحله  3را نشان ميدهاد .براسااس
اين آمار در حال حاضر نرخ رشد ساليانه خطوط زميني فشار متوسط در كالنشهرها  5/5درصد ميباشد .يكي از راهكارها باراي
رساندن اين نرخ به  10درصد و دستيابي به اولويتهاي بدست آمده با توجه به جذابيتها ،خرياد تضاميني تجهيازات خاط باا
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نسبتهاي گفته شده ميباشد .در مبحث پستهاي توزيع نيز با توجه به الزامات و اولويتها در پايان برنامه  10ساله حدود %40
از كل پستها زميني خواهند بود ،كه اين  40درصد با نسبت  %50براي پستهاي زيرزميني %20 ،براي پساتهااي زميناي و
 %30براي پستهاي كمسكت تقسيم خواهد شد .در پايان نحوه ارتباط سياستها و اقدامات مربوط به مديريت بازار فناوريها با
راهبردهاي سند در جدول ( )8-3ارائه شده است.
جدول ( )6-3وضعيت كمي خطوط فشار متوسط برق  6كالنشهر در سال 1404
جم خطوط شبكه

 1394با

 1404با

درصد رشد

 1404با

درصد رشد

درصد رشد

 1404به

درصد رشد

 91به 92

 91به 92

1403

اصالحي

40449.73

0.46

28879

17308.59

10.53

28879

درصد جز

درصد رشد

به كل 92

 91به 92

هوايي

26369

27199

75.91

3.1

28911.48

زميني

8178

8630

24.08

5.5

9604.72

1391

فشار متوسط 6

1392

كالنشهر

جدول ( )7-3وضعيت كمي تعداد ترانسفورماتورهاي توزي  6كالنشهر در سال 1404
جم تعداد

 1394با

 1404با

درصد

 1404با

درصد رشد

درصد رشد

رشد

درصد رشد

 91به 92

 91به 92

اصالحي

اصالحي

101442

0.80

71489

20177

11.49

50128

درصد جز

درصد رشد

به كل 92

 91به 92

هوايي

55867

59357

78.52

5.88

66542

زميني

15906

16234

21.48

2.02

16897

ترانسفورماتورهاي

1391

1392

توزي  6كالنشهر

جدول ( :)8-3ارتباط سياستها و اقدامات مديريت بازار با راهبردهاي سند
راهبرد
تقويت بازار تجهيزات پستهاي زيرزميني ،انرژيهاي
تجديدپذير و تغييردهندههاي آرايش شبكه با تمركز بر
تقويت طرف تقاضاي اين تجهيزات از سوي دولت
بهينه سازي بازار تجهيزات پستهاي زميني و هوايي،
خطوط زميني و هوايي با تمركز بر استقرار مكانيزم هاي
تنظيم بازار اين تجهيزات
تقويت بازار تجهيزات تغيردهندههاي آرايش شبكه و
جبرانسازها با تمركز بر مكانيزم هاي تسهيلگري

سياستها و اقدامات مديريت بازار
 تامين و نصب تجهيزات حوزه توليد
خريد تضميني تجهيزات حوزه خط و پست
تامين و نصب تجهيزات D-Facts
 تدوين دستورالعمل خريد تجهيزات مورد استفاده در شبكه توزيع
كالنشهرها
 اعمال جريمه شركتهاي توزيع كالنشهرها در صورت استفاده از خطوط
و پستهاي هوايي
 تدوين دستورالعمل الزامآور استفاده از خطوط و پستها در شبكه توزيع
در كالنشهرها
برگزاري نمايشگاه تخصصي تجهيزات مربوط به حوزه  D-Factsدر
شبكه توزيع كالنشهرها
 برگزاري دورههاي آموزشي و كنفرانسهاي تخصصي در زمينه استفاده
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سياستها و اقدامات مديريت بازار
از جبرانسازها در شبكه توزيع
 بهكارگيري آزمايشي تجهيزات  D-Factsدر هريك از شركتهاي توزيع
كالنشهرها
 كمك به جذب نيروهاي متخصص در زمينه D-Facts
كمك به جذب نيروهاي متخصص در زمينه پستهاي زيرزميني و D-
Facts

تقويت بهينه بازار پستهاي زيرزميني ،ذخيرهسازها،
توليد پراكنده و انرژيهاي تجديدپذير با تمركز بر به
كارگيري مكانيزمهاي تنظيمگري و تسهيلگري
تقويت بهينه بازار پستهاي زيرزميني ،ذخيرهسازها،
توليد پراكنده و انرژيهاي تجديدپذير با تمركز بر به
كارگيري مكانيزمهاي تنظيمگري و تسهيلگري

 بهكارگيري آزمايشي تجهيزات  D-Factsو ذخيرهسازها در هريك از
شركتهاي توزيع كالنشهرها
 برگزاري دورههاي آموزشي و كنفرانسهاي تخصصي در زمينه استفاده
از ذخيرهسازها و جبرانسازها در شبكه توزيع
 برگزاري نمايشگاه تخصصي تجهيزات مربوط به حوزه  D-Factsو توليد
برق در شبكه توزيع كالنشهرها
 ترليب بخش خصوصي به استفاده از تجهيزات توليد پراكنده و انرژي
تجديدپذير
 اعطاي مشوقهاي مالي به توليدكنندگان پستهاي زيرزميني
ارائه تسهيالت مالي به شركتهاي توزيع جهت تامين ،نصب و راهاندازي
پستهاي زيرزميني
 تسهيل صدور مجوزهاي نصب و بهكارگيري تجهيزات توليد برق در
شبكه توزيع
 تدوين آييننامه واردات تجهيزات حوزه توليد
 تدوين استاندارد كيفي تجهيزات حوزه خط ،پست و توليد
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 -3نتيجهگيري
در اين گزارش با عنوان «تدوين سياستها و اقدامات» به توضيح مرحله چهاارم از طارح «تادوين ساند راهباردي توساعه
فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها» پرداخته شد .در اين مرحله ابتدا مباني نظري تدوين سياستها و اقدامات
بررسي شد .در اين بخش عناصر محصوالت ،بازيگران ،تبادالت ،اطالعات ،نهادها و شبكهها به عنوان عناصار تشاكيلدهناده
بازار توصيف شدند .در ادامه انواع سياستهاي قابل استفاده براي توسعه فناوري با رويكرد مديريت بازار به تفكياك ماداخالت
تنظيمگري ،تسهيلگري و خريد ارائه شد .بخش دوم گزارش به فرايند تدوين سياستهاي و اقدامات توسعه فناوريهاي مرتبط
با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها اختصاص داشت .در اين بخش ابتدا چالشهاي توسعه بازار فناوريها از طريق مصاحبه باا 9
نفر از خبرگان و متخصصان آشنا با اين حوزه استخراج شد .سسس باا پاااليش و جماعبنادي نظار خبرگاان ،فهرسات نهاايي
چالشهاي توسعه بازار فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها مشخص شد .در ادامه بر اساس چاالشهااي باه
دستامده و نيز در نظر گرفتن راهبردهاي سند (مداخالت در بازار) و اولويت فناوريها در هر يك از حوزههاي خط ،پست ،توليد و
 D-Factsسياستها و اقدامات پيشنهادي ارائه شد.
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 -1مقدمه
در این بخش از سند با عنوان «تدوین رهنگاشت و برنامه عملياتي» با ارائه مدلي از گامهاي الزم جهت تكميل فرآیند برنامه
عملياتي و همچنين ابزارهاي هر گام ميپردازیم كه در نهایت به ترسيم رهنگاشت 1توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شببكه
توزیع كالنشهرها منجر خواهد شد .در مراحل  3و  4این پروژه اركان جهتساز (شامل اهداف كالن و راهبردها) و نيز اقبدامات
الزم براي تحقق آن تدوین شد .الزم به ذكر است كه با توجه به اینكه پروژه "تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه فنباوري
'طراحي ،پيادهسازي و توسعه نرمافزارهاي تحليل ،مطالعه و راهبري' شبكه برق ایران"[ ،]1ببه طبور جبامع ببه بررسبي حبوزه
فناوري فرآیند پرداخته است و نتایج به دست آمده از آن همسو با اولویتهاي این پروژه ميباشبد ،در اینجبا تمركبز ببر حبوزه
محصول و فناوري هاي مرتبط با آن بوده و راهبردها و اهداف كالن مختص این حوزه تدوین شده است.
در مرحله پنجم باید به این پرسش پاسخ داده شود كه ميزان منابع مالي و انساني و نيز زمان مورد نياز براي عملياتي شدن
اقدامات تدوین شده چقدر است .عالوه بر این باید مشخص شود كه چه نهاد یا نهادهایي متولي انجام برنامبه عمليباتي تبدوین
شده هستند .ساختار این گزارش به این صورت است ،در ابتدا فرآیند برنامهریزي عملياتي سند شامل نحوه تعيين پروژهها و نيبز
فهرست پروژههاي اجرایي توضيح داده ميشود .در گام بعدي زمان الزم براي تكميل اقدامات یا پروژهها مشخص ميشبود .در
ادامه متوليان و مجریان انجام اقدامات یا پروژهها بر اساس نگاشت نهادي مشخصشده تعيين ميگبردد .در نهایبت ،نقشبه راه
(رهنگاشت) مربوط به توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزیع كالنشهرها بر اساس اقدامات تعيين شده ترسيم ميشود.

- Road Map

1
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 -2فرآیند برنامهریزي عملياتي توسعه فناوريهاي مررتط برا ارا ري شرطكه
توزیع كالنشهرها
در این بخش فرآیند برنامهریزي عملياتي سند توسعه فناوري هاي مرتبط با طراحي شبكه توزیبع كالنشبهرها توضبيح داده
ميشود .همانطور كه اشاره شد ،الزم است اقدامات تعيين شده در مرحله چهارم پروژه به پروژههاي اجرایي شكسبته شبود .در
واقع در این بخش باید مشخص گردد كه چه پروژه یا مجموعه پروژههایي باید در ساليان مختلف اجرا گردد تا در صورت اجراي
این پروژهها بتوان اطمينان حاصل كرد كه اقدامات ،راهبردها و اهداف كالن توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزیبع
كالنشهرها محقق شده است .فرآیند تدوین برنامه عملياتي در شكل ( )1-2نشان داده شده است .مطابق ایبن شبكل ،ابتبدا آن
دسته از اقدامات شناسایي شده در مرحله  4كه قابليت شكسته شدن به پروژه را دارند بر اساس معيارهایي شكسته مبيشبوند و
فهرست پروژهها استخراج مي شود .در گام بعدي زمان مورد نياز براي انجام هر یك از پروژهها و اقدامات مشخص ميشبود .در
نهایت با شناسایي نهادهاي مرتبط در محيط داخلي و بيروني و نقش آنها ،متولي و مجري انجام اقدامات و پروژهها شناسبایي
ميشود.

• تعریف پروژه هاي اجرایي
• تعيين مدت زمان الزم براي انجام پروژه هاي اجرایي و
اقدامات
• تعيين مجریان و متوليان انجام پروژه هاي اجرایي و اقدامات

شكل ( :)1-2فرآیند تدوین برنامه عملياتي

مر له اول

مر له دوم

مر له سوم
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 -1-2تعریف پروژههاي اجرایي
مجموعه پروژههاي اجرایي كه از شكستن اقدامات به دست ميآید ،ميبایست به نحوي جامع باشد كه انجام صحيح آنهبا
منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همينرو در تعریف پروژهها ميباید جنبههاي مختلف اقدام مورد توجه قرار گيرد .نكتبه
حائز اهميت دیگر ميزان شكسته شدن اقدامات ميباشد .همانگونه كه یك اقدام ميتواند به مجموعهاي از پبروژههبا شكسبته
شود ،هر پروژه نيز قابل شكسته شدن به مجموعهاي از فعاليتها ميباشد و این روند را در مورد فعاليتها نيز ميتوان ادامه داد.
این مفهوم را ميتوان به صورت ملموستري در شكل ( )2-1مشاهده نمود كه در آن اقدام  Xبه سه پروژه و پروژه شماره  1به
دو فعاليت شكسته شده است .حال ميتوان مجموعه كل پروژههبایي كبه ببراي انجبام اقبدام  Xاجبرا شبود را ببه دو صبورت
{X  }x1،x2,x3

و

{X  }x11،x12،x2,x3

ارائه نمود كه تفاوت این دو در تعداد سطوح شكسته شدن اقدام ميباشد .بنابراین

الزم است معيارهاي مناسبي براي تعيين تعداد سطح شكسته شدن اقدامات تعيين گردد.

شكل ( :)2-2نحوه شكستن اقدام X

در این بررسي دو معيار به شرح زیر مبناي عمل قرار ميگيرد:
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الف) ميزان منابع الزم براي انجام پروژه اجرایي قابل تخمين باشد .به عبارتي در سطح خاصي ميتوان ببرآورد مناسببي از
ميزان منابع مورد نياز ارائه نمود.1
ب) هر پروژه اجرایي در اندازهاي باشد كه بتوان آن را به یك مجري محول نمود .به عبارتي اگر پروژه اجرایبي ببه انبدازه
كافي جزء نشده باشد ،به طوري كه گستردگي ابعاد مختلف آن امكان اختصاص آن را به یك مجري سلب نماید ،ميبایبد
پروژه اجرایي مربوط به فعاليتهاي دیگري شكسته شود تا تخصيص آن به مجري واحد امكانپذیر گردد.
ساختار كلي شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي مشابه  2WBSميباشد كه در بحث مدیریت پروژه تباكنون تحقيقبات
فراواني در مورد آن صورت پذیرفته است.
نكته دیگر حصول اطمينان از جامعيت پروژههاي اجرایي در راستاي تحقق اقدامات ميباشد .تاكنون الگوریتمي كه تضمين
نماید مجموعه پروژههاي اجرایي منتخب براي تحقق اقدام كفایت مينماید ارائه نشده است .تنها با بهرهگيري از قضباوت
خبرگان ،استفاده از تجارب پيشين و در صورت امكان بهكارگيري ابزارهایي چون شبيهسازي ميتوان اميدوار بود مجموعه
پروژههاي اجرایي شرایط كافي براي حصول اقدامات را فراهم سازند.

 -1-1-2مطناي شكستن اقدامات
یكي از مسائل كليدي دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي ،تعيين مبنایي است كه بر اسباس آن اقبدامات
شكسته شوند .به عنوان نمونه اقدامي مثالي با عنوان تأسبي

آزادراه را در نظبر بگيریبد .ایبن اقبدام مبيتوانبد ببر دو مبنباي

جغرافيایي( 3راهسازي كوهستاني ،بياباني و جنگلي) و عملكردي( 4زیرسازي راه ،روسازي و آسفالت ،حفاظت حاشيه راه و  )...ببه
پروژههاي اجرایي زیرمجموعه خود شكسته شود .اینكه كدام مبنا براي شكستن اقدامات مورد توجه قرارگيرد بر اساس عوامبل
مختلفي تعيين ميشود كه در ادامه به مهمترین آنها اشاره ميشود.

 -1توضيحات بيشتر در مورد اقسام منابع در قسمتهاي آتي بيان خواهد شد.
- Work-Breakdown-Structure

2

- Geographical Base

3

- Functional Base

4
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الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسيمبندي ویژه و یا هنجارهاي پذیرفته شده اثرگبذاري وجبود
داشته باشد ،ميتواند مبناي شكستن پروژههاي اجرایي را جهت دهي نماید .به عنوان نمونه در مورد مثال فوق اگر سيسبتم
راهسازي كشور بر اساس مناطق جغرافيایي در بخبشهباي راهسبازي كوهسبتاني ،بيابباني و جنگلبي شبكل گرفتبه باشبد
تقسيمبندي مذكور ميتواند مبناي شكستن اقدامات قرار گيرد.
ب) نيازمنديهاي فعلي :نيازمندي هایي كه بر مبناي آن شكسته شدن اقدامات صورت ميپذیرد در طول زمان قابل تغييبر
است .در مورد مثال اخير ممكن است در فاز طراحي آزادراهها نيازهاي طراحي موجب شكستن پروژههاي اجرایي بر مبنباي
جغرافيایي شود وليكن در زمان اجرا نيازها تغيير كرده و مبناي عملكردي مورد استفاده قرارگيرد.
ج) منافع اقتصادي :ميزان كسب درآمد از پروژههاي اجرایي ميتواند مبنایي براي شكستن اقدامات باشد .ببه عنبوان مثبال
درآمدزا یا هزینهبر بودن پروژههاي اجرایي از این جهت ميتواند مبنا قرار گيرد كه ابتدا پروژههاي اجرایبي درآمبدزا انجبام
شوند و از درآمد حاصل براي انجام پروژههاي اجرایي هزینهبر استفاده شود.
د) نظرات ذینفعان :از آنجایي كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نياز ذینفعان و كسبب منبافع توسبط ایبن گبروه
ميباشد ،ضروري است نظرات ذینفعان در بخشهاي مختلف فرآیند پيادهسازي از جمله چگونگي شكستن اقبدامات مبورد
توجه قرارگيرد.
در صورتي كه تصميم گرفته شود كه تعدادي از پروژههاي اجرایي نيز به زیرفعاليتهبا شكسبته شبود ،مبيتبوان از مبنباي
دیگري استفاده نمود .به طور مثال در مرحله اول بر مبناي جغرافيایي و در مرحله دوم بر مبناي عملكردي عمل نمود.

 -2-1-2ابزارهاي شكستن اقدامات
تاكنون مفاهيم و موضوعات كليدي شكستن اقدامات مورد بحث و بررسي قرارگرفت .در این بخش چند اببزار ببراي انجبام
این مهم معرفي ميگردد.
الف) تجزیه و تحليل فرآیند استاندارد
در ادبيات برخي از اقدامات فرآیندي تجربه شدهاي وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمي آن حوزه مورد پذیرش
قرارگرفتهاست .چنين فرآیندهایي فرآیند استاندارد ناميده ميشود .در صورتي كه در مورد اقدامات خاصي فرآیند اسبتاندارد
وجود داشته باشد ،پروژههاي اجرایي ارائه شده در آن بهعنوان مجموعه پروژههاي اجرایي استاندارد پذیرفته ميشوند.
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ب) بهينهكاوي
در صورتي كه در راستاي تحقق یك اقدام ،فرآیند استانداردي وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسي قابل اسبتفاده
نباشد ،از ابزار بهينهكاوي استفاده ميشود .بهينهكاوي به معني بررسي تجربههاي انجام شده و یادگيري ميباشد .اگرچه در
این حالت به علت عدم وجود الگویي استاندارد ،انتظار ميرود تجربه هاي پيشين در ابعاد مختلفي با یكدیگر تفاوت داشبته
باشند  -كه از علل اصلي آن خواستگاه منطقهاي و ویژگيهاي خاصي است كه فرآیند در قالب آن طراحبي و اجبرا شبده
است -یكي از مسائل كليدي بهكارگيري این ابزار چگونگي در كنار هم قرار دادن نتایج تجربههاي مختلف براي دستيابي
به الگویي مطلوب ميباشد .اگر نتوان از این روش به مجموعهاي از پروژههاي اجرایي قابل قبول دست یافت ،از پروژههاي
اجرایي غير نهایي بهدست آمده ميتوان در ابزار علي -معلولي استفاده نمود.
ج) تحليل عليمعلولي
هدف این ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شكستن اقدامات به مجموعه پبروژههباي اجرایبي مبيباشبد .از همبينرو
ضروري است استفاده از این ابزار با حضور خبرگاني مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صورت گيرد .در ادامبه چگبونگي
استفاده از این ابزار در جلسهاي با حضور خبرگان توضيح داده ميشود.
گام  :1در ابتداي جلسه توضيحات مربوط به معرفي اقدام ارائه ميگردد تا كليه افراد حاضر به نگرش یكساني از اقدام مورد
نظر دست یابند.
گام  :2در یك طوفان فكري پروژههاي اجرایي كه از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور ضروري به نظر ميرسبد مطبرح
شده و در معرض دید همگان قرار ميگيرد.
حاضرین جلسه مي باید این نكته را مد نظر قرار دهند كه در مرحلبه اول صبرفاا اقبدامات ببه پبروژههباي اجرایبي اساسبي
تشكيلدهندهاش شكسته ميشوند .از همينرو بهتر است از بيان مواردي كه خود زیرفعاليتِ پروژههاي اجرایي اساسبي ببه
شمار مي روند و یا قابل بيان شدن به شكل پروژههاي اجرایي كالنتري هستند خودداري شبود .پب

از انجبام ایبن گبام

فهرست اوليهاي از پروژههاي اجرایي پيشنهادي به دست ميآید.
گام  :3كليه موارد موجود در ليست اوليه تحت سه عنوان زیر دستهبندي ميشوند:
الف) پروژههاي اجرایي اصلي تكين :پروژههاي اجرایي هستند كه اوال در راسبتاي تحقبق اقبدام مبورد نظبر انجبام آنهبا
ضروري بوده و ثانياا در بين سایر پروژههاي اجرایي پيشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزیني با آن وجود ندارد.
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ب) پروژههاي اجرایي جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژههباي اجرایبي ضبروري مبيباشبد كبه در ببين سبایر
پروژههاي اجرایي ،موارد مشابهِ قابل جایگزیني با آنها یافت ميشود .در این حالت هر گروه از پروژههاي اجرایي مشبابه را
در مجموعههایي جمع كرده كه مجموعههاي جایگزیني ناميده ميشوند .سرانجام مبيبایبد از هبر یبك از مجموعبههباي
جایگزیني یك پروژه اجرایي انتخاب شود.
مجموعه هاي جایگزیني نباید با یكدیگر داراي اشتراك باشند .همچنين درصورتي كه پروژه اجرایي قابل تخصيص به بيش
از یك مجموعه جایگزیني باشد ،آن پروژه اجرایي به چند بخش تفكيك شده و هر بخش به مجموعه مربوطبه اختصباص
ميیابد.
ج) پروژههاي اجرایي پشتيباني :پروژههاي اجرایي كه در راستاي تحقق یك اقدام ،ضروري نيستند ولي مبيتواننبد فرآینبد
انجام اقدام مورد نظر را تقویت كرده و آن را تسریع بخشند.
در صورتي كه پ

از دستهبندي فوق مواردي وجود داشته باشند كه به نوعي زیرفعاليت سایر پروژههاي اجرایي اصبلي یبا

پشتيباني به حساب آیند حذف ميگردند  -در صورت لزوم در شكستن پروژههاي اجرایي به زیرفعاليبتهبا در مراحبل بعبد
مورد استفاده قرار ميگيرند  -و در غيراینصورت الزم است پروژههاي اجرایي اصلي یا پشتيبان دیگبري تعریبف شبود كبه
دربرگيرنده زیرفعاليت مزبور باشد.
در نهایت پروژههاي اجرایي دستهبندي شده ميباید داراي دو ویژگي باشند:
 در یك سطح باشند
 غير از پروژههاي اجرایي درون یك مجموعه جایگزیني ،سایر پروژههاي اجرایي باید بدون همپوشاني باشند.
در غير اینصورت ميباید تغييراتي در آنها اعمال گردد كه همپوشاني موجود حذف شود.

 -3-1-2بازنگري نهایي و انتخاب پروژههاي اجرایي
قبل از نهایي شدن پروژههاي اجرایي ،به منظور ارزیابي جوانب مختلف پروژههاي اجرایي ارائه شده و قضاوت در مورد موجه
بودن یا عدم موجه بودن آنها ،هر پروژه اجرایي مي باید بر اساس معيارهاي مختلفي از جمله معيارهاي فني ،مالي و اقتصادي،
اجتماعي و زیستمحيطي مورد مميزي قرار گيرد .بر این اساس ،پروژههاي اجرایي به دست آمده در مرحله قبل مبورد ببازبيني
قرار گرفته و پروژههایي كه از نظر معيارهاي مختلف ناموجه باشند ،كنار گذاشته ميشوند .در واقع پبروژههباي اجرایبي نهبایي
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ميبایست به نحو مطلوبي موجبات دستيابي به مقاصد سایر سطوح راهبردي را فراهم سازند .از همينرو ضروري به نظر ميرسد
با نگاهي اجمالي به گامهاي طي شده نواقص احتمالي مورد بازبيني قرارگيرد.

 -2-2فهرست پروژه هاي اجرایي توسعه فناوري هاي مررتط برا ارا ري شرطكه
توزیع كالنشهرها
در این بخش ،فهرست پروژههاي اجرایي ارائه ميشود .پ

از بررسي ابزارهاي گوناگون معرفي شده براي شكستن اقدامات،

تصميم گرفته شده كه از ابزار تحليل علي و معلولي براي استخراج پروژهها استفاده شود .البته فقبط آن دسبته از اقبداماتي ببه
پروژههاي اجرایي شكسته شدند كه امكان تقسيم آن ها به چند پروژه وجود داشت .در باقي موارد تصميم گرفته شد تا اقبدامات
به سطح پایينتر شكسته نشود و تعيين زمان و متوليان مورد نياز بر روي خود اقدامات انجام شود.
مجموعه پروژههاي اجرایي كه از شكستن اقدامات به دست ميآید ،ميبایست به نحوي جامع باشد كه انجام صحيح آنهبا
منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود .در این بخش تالش شده است با استفاده از نظرات خبرگان جامعيت پبروژههباي اجرایبي
شناسایي شده براي هر اقدام حفظ شود .مورد دیگري كه در رابطه با شكستن اقدامات ميبایست مورد توجه قرار گيبرد ،سبطح
شكسته شدن اقدامات ميباشد .در این طرح اقدامات تا سطحي شكسته شدهاند كه بتوان براي پبروژههباي اجرایبي حاصبل از
شكستن آن ها زمان تخصيص داده و همچنين مجري جهت اجراي آنها مشخص نمود .در ادامه پروژههاي شناسایي شبده در
جدول ( )1-2ارائه شده است.

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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جدول ( :)1-2پروژههاي اجرایي توسعه فناوريهاي مرتط با ارا ي شطكه توزیع كالنشهرها
تدوین سند راهطردي توسعه فناوريهاي با اولویت مورد استفاده در شطكه توزیع كالنشهرها
ردیف
1
2
3
4
5
6

عنوان پروژهها
تدوین سند راهبردي توسعه فناوري پستهاي كمپكت
تدوین سند راهبردي توسعه فناوري پستهاي زیرزميني بدون تعمير و نگهداري
تدوین سند راهبردي توسعه مولدهاي بادي مقياس كوچك
تدوین سند راهبردي توسعه D-Facts
تدوین سند راهبردي توسعه CHP
تدوین سند راهبردي توسعه خودروي برقي
راهاندازي و تجهيز آزمایشگاههاي مرجع مورد نياز

ردیف
1
2
3
4
5

عنوان پروژهها
ایجاد و تجهيز آزمایشگاه مرجع پستهاي كمپكت
ایجاد و تجهيز آزمایشگاه مرجع سلولهاي خورشيدي
تجهيز آزمایشگاه مرجع مولد بادي
ایجاد و تجهيز آزمایشگاه جریان زیاد تجهيزات توزیع
تجهيز آزمایشگاه هاي مرجع موجود مرتبط با تجهيزات شبكه توزیع
تدوین دستورالعملهاي نظارت بر نصب تجهيزات مورد استفاده در سطح شطكه توزیع كالنشهرها

ردیف
1
2

عنوان پروژهها
تدوین دستورالعمل الزامآور انجام تستهاي نمونهاي توسط تامينكنندگان
تدوین دستورالعمل الزامآور كنترل كيفي تجهيزات در حال نصب در شبكه توزیع توسط شركت توزیع
محاسطه و تعيين جریمه خاموشي براي شركتهاي توزیع كالنشهرها

ردیف
1
2

عنوان پروژهها
محاسبه قيمت خسارت خاموشي در شبكه توزیع كالنشهرها بر اساس انواع تعرفه مشتركين
تعيين مكانيزم قيمتگذاري و محاسبه خسارات قابل پرداخت توسط شركت توزیع ناشي از انواع خاموشي
رفع موانع خصوصيسازي كامل شركتهاي توزیع كالنشهرها

ردیف
1
2
3

عنوان پروژهها
بررسي و تخمين دارایيهاي شركت هاي توزیع در هر یك از كالنشهرها
تعيين و قيمتگذاري بهاي انرژي الكتریكي قبل فروش در هر یك از شركت هاي توزیع كالنشهرها
تدوین دستورالعمل نظارت و هماهمنگي بر شركتهاي توزیع خصوصي در محيط تجدید ساختار یافته

تدوین دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري مورد نياز براي فناوريهاي مورد استفاده در ارا ي
شطكه توزیع كالنشهرها
ردیف
1
2
3

عنوان پروژهها
بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري پستهاي كمپكت
تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري پستهاي زیرزميني بدون تعمير و نگهداري
تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري مولدهاي بادي مقياسكوچك
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ادامه جدول (:)1-2
تدوین دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري مورد نياز براي فناوريهاي مورد استفاده در ارا ي شطكه
توزیع كالنشهرها
عنوان پروژهها

ردیف
4

تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري D-Facts

5

تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري CHP

6

تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري خودروي برقي
فراهم كردن بستر فعاليت پيمانكاران واجد شرای در سطح شطكه توزیع كالنشهرها

ردیف
1

عنوان پروژهها
ایجاد بانك اطالعاتي سوابق عملياتي پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها

2

تدوین آیيننامه ارزیابي و انتخاب پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها

3

پایش و ارزیابي عملكرد پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها
كمك به بهطود كيفيت ارا ي و ا داث شطكههاي توزیع كالنشهرها

ردیف

عنوان پروژهها

1

تدوین دستورالعمل الزامآور طراحي و احداث شبكههاي توزیع در كالنشهرها مطابق با نيازها و ویژگيهاي هر كالنشهر

2

ارزیابي كيفي طراحي و احداث شبكههاي توزیع در كالنشهرها

3

پایش و ارزیابي فعاليتهاي در حال انجام در زمينه بهبود طراحي شبكه توزیع

4

تدوین دستورالعمل طراحي شبكههاي توزیع كالنشهرها از دید انرژيهاي تجدیدپذیر و توليدات پراكنده
بهكارگيري نرمافزارهاي مانيتورینگ و كنترل (خودكار) شطكه در مراكز بهرهبرداري و دیسپاچينگ شطكه توزیع

ردیف

عنوان پروژهها

1

مطالعه شبكه توزیع در هر یك از كالنشهرها جهت برآورد ميزان نفوذ تجهيزات مونيتورینگ و كنترل (اتوماسيون) در شبكه

2

مطالعه و انتخاب نرمافزارهاي مونيتورینگ و كنترل شبكه (اتوماسيون) جهت بهرهبرداري در كالنشهرها

3

پيادهسازي و راهاندازي نرمافزارهاي مونيتورینگ و كنترل شبكه (اتوماسيون) با قابليت بهرهبرداري خودكار در مراكز دیسبپاچينگ شببكه
توزیع در هریك از كالنشهرها

بهروزرساني پایگاه ااالعاتي تجهيزات نصب شده در شطكه توزیع كالنشهرها و مرتط كردن آنها با نرمافزارهاي دیگر
ردیف

عنوان پروژهها

1

ایجاد ارتباط نرمافزاري بين پایگاه اطالعاتي  GISو نرمافزارهاي محاسباتي معتبر مورد استفاده در شبكه توزیع

2

ایجاد ارتباط نرمافزاري بين پایگاه اطالعاتي  GISو نرمافزارهاي مونيتورینگ و كنترل شبكه
تدوین استاندارد كيفي تجهيزات وزه خ  ،پست و توليد

ردیف

عنوان پروژهها

1

تدوین استاندارد كيفي پستهاي زميني ،زیرزميني و هوایي مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها

2

تدوین استاندارد كيفي خطوط زميني و هوایي مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها

3

تدوین استاندارد كيفي تجهيزات توليد پراكنده و توليد برق از انرژي تجدیدپذیر مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها
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ادامه جدول (:)1-2
تدوین آیيننامه واردات تجهيزات وزه توليد
عنوان پروژهها

ردیف
1

تدوین آیيننامه واردات تجهيزات توليد پراكنده

2

تدوین آیيننامه واردات تجهيزات توليد برق از انرژي تجدیدپذیر

3

تدوین آیيننامه واردات تجهيزات ذخيرهساز برق
تدوین دستورالعمل الزامآور استفاده از خطوط و پستهاي با اولویت در شطكه توزیع در كالنشهرها
عنوان پروژهها

ردیف
1

تدوین دستورالعمل الزامآور بهكارگيري خطوط زميني در شبكه توزیع كالنشهرها

2

تدوین دستورالعمل الزامآور بهكارگيري پستهاي زميني ،زیرزميني و كمپكت در شبكه توزیع كالنشهرها
برگزاري نمایشگاههاي تخصصي تجهيزات مربوط به وزه  D-Factsو توليد برق در شطكه توزیع كالنشهرها
عنوان پروژهها

ردیف
1

برگزاري نمایشگاه تخصصي تجهيزات حوزه D-Facts

2

برگزاري نمایشگاه تخصصي تجهيزات مورد استفاده توليد برق در شبكه توزیع كالنشهرها

برگزاري دورههاي آموزشي و كنفرانسهاي تخصصي در زمينه استفاده از ذخيرهسازها و جطرانسازها در شطكه توزیع
عنوان پروژهها

ردیف
1

برگزاري دوره آموزشي استفاده از تجهيزات ذخيرهسازها در شبكه توزیع كالنشهرها

2

برگزاري دوره آموزشي استفاده از تجهيزات  D-Factsدر شبكه توزیع كالنشهرها

3

برگزاري كنفران

تخصصي در حوزه تجهيزات ذخيرهساز برق

4

برگزاري كنفران

تخصصي در حوزه تجهيزات D-Facts

بهكارگيري آزمایشي تجهيزات  D-Factsو ذخيرهسازها در یكي از شركتهاي توزیع كالنشهرها
عنوان پروژهها

ردیف
1

نصب و بهرهبرداري پایلوت تجهيزات  D-Factsدر شبكه توزیع

2

نصب و بهرهبرداري پایلوت تجهيزات ذخيرهسازي برق در شبكه توزیع
تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات مورد استفاده در شطكه توزیع كالنشهرها و تنوعزدایي از آنها
عنوان پروژهها

ردیف
1

تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه خط

2

تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه پست

3

تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات D-Facts

4

تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات توليد
تقویت آمادگي شركتهاي توزیع كالنشهرها براي مواجهه با وادث غيرمترقطه

ردیف

عنوان پروژهها
تدوین سند برق اضطراري كالنشهرها در جهت آمادهسازي براي مقابله با حوادث غيرمترقبه
تدوین دستورالعمل الزامآور مقاومسازي تجهيزات توزیع كالنشهرها در برابر زلزله
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 -3تخصيص منابع
در برنامهریزي عملياتي ،تخصيص منابع به معناي تصميمگيري در مورد چگونگي بهكارگيري منابع موجود به منظور نيل به
مقاصد تعيين شده بهویژه در كوتاهمدت ميباشد .تخصيص منابع در سطوح مختلبف راهببردي از جملبه اقبدامات ،پبروژههباي
اجرایي ،فعاليتها و سایر سطوح باالتر قابل تعریف ميباشد .همانطور كه در بخش قبل عنوان شد یكي از معيارهاي مورد توجه
در تعيين تعداد سطوحي كه اقدامات شكسته ميشوند ،رسيدن به سطحي است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد نمبود .ایبن
برآورد بر دو مبنا صورت ميپذیرد:
الف) تجربههاي پيشين
ب) نظر خبرگان
تأمين منابع انساني با استفاده از هزینه اختصاص یافته توسط مجري فعاليت صورت ميپذیرد .البته هزینبه نيبروي انسباني
برآورد شده و جزء منابع مالي به مجري تخصيص ميیابد .با توجه به محدود بودن زمان ،جهت دستيابي به اهداف در زمان مورد
نظر ،ميبایست مدت زمان الزم براي انجام هر اقدام یا پروژه اجرایي به درستي مشخص گردد .الزم به ذكر است كبه در ایبن
پروژه تخصيص زمان یك فرآیند تخصيص منابع محدود مي باشد .به عبارتي كل زمان در دسبترس ببراي تحقبق اقبدامات یبا
پروژههاي اجرایي از قبل تعيين شده و هر اقدام یا پروژه اجرایي ميبایست در مدت زمان خاص خود ببه اتمبام برسبد .در ایبن
بخش زمان تخميني مورد نياز براي انجام اقدامات و پروژههاي اجرایي در جدول ( )1-3ارائه شده است.

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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جدول ( :)1-3زمانبندي
مدت زمان

1

تدوین سند راهبردي توسعه فناوريهاي بااولویت مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها

24

تدوین سند راهبردي توسعه فناوري پستهاي كمپكت

12

تدوین سند راهبردي توسعه فناوري پستهاي زیرزميني بدون تعمير و نگهداري

12

تدوین سند راهبردي توسعه مولدهاي بادي مقياس كوچك

12

پروژهها

ردیف

اقدامات /پروژههاي اجرایي

2

پروژهها

3
پروژهها

4
پروژهها

5

(ماه)

تدوین سند راهبردي توسعه

D-Facts

12

تدوین سند راهبردي توسعه

CHP

12

تدوین سند راهبردي توسعه خودروي برقي

12

راهاندازي و تجهيز آزمایشگاههاي مرجع مورد نياز

36

ایجاد و تجهيز آزمایشگاه مرجع پستهاي كمپكت

18

ایجاد و تجهيز آزمایشگاه مرجع سلولهاي خورشيدي

24

تجهيز آزمایشگاه مرجع مولد بادي

18

ایجاد و تجهيز آزمایشگاه جریان زیاد تجهيزات توزیع

36

تجهيز آزمایشگاههاي مرجع موجود مرتبط با تجهيزات شبكه توزیع

15

تدوین دستورالعملهاي نظارت بر نصب تجهيزات مبورد اسبتفاده در سبطح شببكه توزیبع
كالنشهرها

6

تدوین دستورالعمل الزامآور انجام تستهاي نمونهاي توسط تامينكنندگان

6

تدوین دستورالعمل الزامآور كنترل كيفي تجهيزات در حال نصب در شببكه توزیبع توسبط
شركت توزیع كالنشهرها

6

محاسبه و تعيين جریمه خاموشي براي شركتهاي توزیع كالنشهرها

8

محاسبه قيمت خسارت خاموشبي در شببكه توزیبع كالنشبهرها ببر اسباس انبواع تعرفبه
مشتركين
تعيين مكانيزم قيمت گذاري و محاسبه خسارات قابل پرداخت توسط شركت توزیع ناشي از
انواع خاموشي

8
8

رفع موانع خصوصيسازي كامل شركتهاي توزیع كالنشهرها

36

بررسي و تخمين دارایيهاي شركتهاي توزیع در هر یك از كالنشهرها

24

پروژهها

تعيين و قيمتگذاري بهاي انرژي الكتریكي قابل فروش در هریك از شركتهباي توزیبع
كالنشهرها
تدوین دستورالعمل نظارت و هماهمنگي بر شركتهاي توزیع خصوصي در محيط تجدیبد
ساختار یافته

12
6

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
14
فاز  :5برنامه عملیاتي و تهیه ره نگاشت

ويرايش صفر ،خرداد 1394

ادامه جدول (:)1-3
مدت زمان

ردیف

اقدامات /پروژههاي اجرایي

6

تدوین دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري مورد نياز براي فناوريهباي
مورد استفاده در طراحي شبكه توزیع كالنشهرها

16

بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري پستهاي كمپكت

8

(ماه)

پروژهها

تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهبرهببرداري پسبتهباي
زیرزميني بدون تعمير و نگهداري
تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري مولدهاي بادي
مقياسكوچك
تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري

D-Facts

تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري

CHP

8

فراهم كردن بستر فعاليت پيمانكاران واجد شرایط در سطح شبكه توزیع كالنشهرها

120

پروژهها

ایجاد بانك اطالعاتي سوابق عملياتي پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها
تدوین آیيننامه ارزیابي و انتخاب پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها

6

كمك به بهبود كيفيت طراحي و احداث شبكههاي توزیع كالنشهرها
تدوین دستورالعمل الزامآور طراحي و احداث شبكههاي توزیبع در كالنشبهرها مطبابق ببا
نيازها و ویژگيهاي هر كالنشهر

پروژهها

9

8
6

پایش و ارزیابي عملكرد پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها
8

8
8

تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري خودروي برقي
7

8

3
(هر سال)
120
6

ارزیابي كيفي طراحي و احداث شبكههاي توزیع در كالنشهرها

( 3هر سال)

پایش و ارزیابي فعاليتهاي در حال انجام در زمينه بهبود طراحي شبكه توزیع

( 3هر سال)

پروژهها

تدوین دستورالعمل طراحي شبكههاي توزیع كالنشهرها از دید انبرژيهباي تجدیدپبذیر و
توليدات پراكنده
بهكارگيري نرم افزارهاي مانيتورینگ و كنترل (خودكبار) شببكه در مراكبز بهبرهببرداري و
دیسپاچينگ شبكه توزیع
مطالعه شببكه توزیبع در هبر یبك از كالنشبهرها جهبت ببرآورد ميبزان نفبوذ تجهيبزات
مونيتورینگ و كنترل (اتوماسيون) در شبكه
مطالعه و انتخاب نرم افزارهاي مونيتورینگ و كنترل شبكه (اتوماسيون) جهت بهرهببرداري
در كالنشهرها
پيادهسازي و راهاندازي نرم افزارهاي مونيتورینگ و كنترل شببكه (اتوماسبيون) ببا قابليبت
بهرهبرداري خودكار در مراكز دیسپاچينگ شبكه توزیع در هریك از كالنشهرها

12
72
36
10
36

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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ادامه جدول (:)1-3
ردیف

10

پروژهها

11
12
13

اقدامات /پروژههاي اجرایي

به روزرساني پایگاه اطالعاتي تجهيزات نصب شده در شبكه توزیبع كالنشبهرها و مبرتبط
كردن آنها با نرمافزارهاي دیگر
ایجاد ارتباط نرمافزاري بين پایگاه اطالعاتي  GISو نرمافزارهباي محاسبباتي معتببر مبورد
استفاده در شبكه توزیع
ایجاد ارتباط نرم افزاري بين پایگاه اطالعاتي  GISو نبرم افزارهباي مونيتورینبگ و كنتبرل
شبكه
بهبود ساختار زنجيره تأمين تجهيزات مورد استفاده در طراحي شبكه توزیع كالنشهرها
تسهيل ورود توليدكنندگان جدیبد ببه ببازار تجهيبزات مبرتبط ببا طراحبي شببكه توزیبع
كالنشهرها
حمایت از تشكيل انجمنهاي تخصصي مرتبط با تجهيزات مورد استفاده در شببكه توزیبع
كالنشهرها

مدت زمان
(ماه)

12
12
12
12
18
36

15

تدوین استاندارد كيفي تجهيزات حوزه خط ،پست و توليد

12

تدوین استاندارد كيفي پستهاي زميني ،زیرزميني و هوایي مورد استفاده در شببكه توزیبع
كالنشهرها

12

تدوین استاندارد كيفي خطوط زميني و هوایي مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها

6

تدوین استاندارد كيفي تجهيزات توليد پراكنبده و توليبد ببرق از انبرژي تجدیدپبذیر مبورد
استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها

6

تدوین آیيننامه واردات تجهيزات حوزه توليد

4

تدوین آیيننامه واردات تجهيزات توليد پراكنده

4

تدوین آیيننامه واردات تجهيزات توليد برق از انرژي تجدیدپذیر

4

تدوین آیيننامه واردات تجهيزات ذخيرهساز برق

4

17

تسهيل صدور مجوزهاي نصب و بهكارگيري تجهيزات توليد برق در شبكه توزیع

24

18

تدوین دستورالعمل الزامآور استفاده از خطوط و پستها در شبكه توزیع كالنشهرها

4

تدوین دستورالعمل الزامآور بهكارگيري خطوط زميني در شبكه توزیع كالنشهرها

4

پروژهها

14

تقویت ارتباط بين طراحان و بهرهبرداران شبكه توزیع كالنشهرها

36

16
پروژهها
پروژهها
19
20
21

تدوین دستورالعمل الزامآور بهكارگيري پستهاي زميني ،زیرزمينبي و كمپكبت در شببكه
توزیع كالنشهرها
اِعمال جریمه شركتهاي توزیع كالنشهرها در صبورت اسبتفاده از خطبوط و پسبتهباي
هوایي
تعيين ساز و كار ارائه تسهيالت مالي به شركتهاي توزیع جهت تأمين ،نصب و راهاندازي
پستهاي زیرزميني
تعيين ساز و كار اعطاي مشوقهاي مالي به توليدكنندگان پستهاي زیرزميني

4
120
12
10

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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ادامه جدول (:)1-3
ردیف

22
23

پروژهها
24

پروژهها
25

مدت زمان

اقدامات /پروژههاي اجرایي

(ماه)

تعيين ساز و كار ترغيب بخش خصوصي به استفاده از تجهيزات توليد پراكنبده و انبرژي
تجدیدپذیر
برگزاري نمایشگاههاي تخصصي تجهيزات مربوط به حبوزه  D-Factsو توليبد ببرق در
شبكه توزیع كالنشهرها
برگزاري نمایشگاه تخصصي تجهيزات حوزه

D-Facts

برگزاري نمایشبگاه تخصصبي تجهيبزات مبورد اسبتفاده توليبد ببرق در شببكه توزیبع
كالنشهرها
برگزاري دورههاي آموزشي و كنفران هاي تخصصي در زمينه استفاده از ذخيرهسازها و
جبرانسازها در شبكه توزیع

12
120
120
(سالي یكبار)
120
(سالي یكبار)
120

برگزاري دوره آموزشي استفاده از تجهيزات ذخيرهسازها در شبكه توزیع كالنشهرها

 2بار در سال

برگزاري دوره آموزشي استفاده از تجهيزات  D-Factsدر شبكه توزیع كالنشهرها

 2بار در سال

برگزاري كنفران

تخصصي در حوزه تجهيزات ذخيرهساز برق

 1بار در سال

برگزاري كنفران

تخصصي در حوزه تجهيزات

 1بار در سال

D-Facts

پروژهها

بهكارگيري آزمایشي تجهيزات  D-Factsو ذخيرهسازها در یكبي از شبركتهباي توزیبع
كالنشهرها

24

نصب و بهرهبرداري پایلوت تجهيزات  D-Factsدر شبكه توزیع

24

نصب و بهرهبرداري پایلوت تجهيزات ذخيرهسازي برق در شبكه توزیع

24

D-Facts

48

27

تببدوین دسببتورالعمل خریببد تجهيببزات مببورد اسببتفاده در شبببكه توزیببع كالنشببهرها و
تنوعزدایي از آنها

6

تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه خط و تنوعزدایي از آنها

6

تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه پست و تنوعزدایي از آنها

6

تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه توليد و تنوعزدایي از آنها

6

تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات  D-Factsو تنوعزدایي از آنها

6

پروژهها

26

كمك به جذب نيروهاي متخصص در زمينه پستهاي زیرزميني و

28

تأمين و نصب تجهيزات حوزه توليد

120

29

خرید تضميني تجهيزات حوزه خط و پست

120

30

تأمين و نصب تجهيزات

31

تقویت آمادگي شركتهاي توزیع كالنشهرها براي مواجهه با حوادث غيرمترقبه

18

پروژهها

تدوین سند برق اضطراري كالنشهرها در جهت آمباده سبازي ببراي مقابلبه ببا حبوادث
غيرمترقبه

18

تدوین دستورالعمل الزامآور مقاومسازي تجهيزات توزیع كالنشهرها در برابر زلزله

12

D-Facts

120

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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ردیف

32
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مدت زمان

اقدامات /پروژههاي اجرایي

(ماه)

36

تعيين ساز و كار تغيير ساختارهاي شركتهاي توزیع كالنشهرها

با آناليز جدول فوق ميتوان اقدامات و پروژههاي اجرایي مورد بحث را به  5گروه تفكيك كرد .شبكل ( )1-3تعبداد پبروژه
پيشنهادي را در هریك از گروهها نمایش ميدهد .از آنجایي كه فناوريهاي حوزه توليد در مرحله رشد و جنيني چرخه عمر خود
قرار دارند و نيز شامل اولویتهاي این پروژه نيز ميشوند در نتيجه همانطور كه در شكل ( )1-3مشخص شده بيشبترین تعبداد
پروژههاي پيشنهادي اختصاص به این حوزه و البته حوزه فناوري فرآیند دارند.

تعداد پروژههاي پيشنهادي به تفكيك فناوريها
11
فناوري حوزه خط
فناوري حوزه پست

20

18
9

فناوري حوزه توليد
فناوري حوزه DFACTS

20

فناوريهاي فرآیند و بهرهبرداري

شكل ( :)1-3تعداد پروژههاي پيشنهادي به تفكيك وزههاي فناوري

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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 -4تقسيم كار ملي (نگاشتنهادي مطلوب)
پ

از تعيين زمان الزم براي اجرایي شدن اقدامات و پروژهها ،در این بخش با یك نگاشت نهادي مطلوب ،متوليان اجراي

اقدامات یا پروژههاي تدوین شده براي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزیع كالنشهرها شناسایي خواهند شد .بدین
منظور ابتدا ميبایست كليه بازیگران مرتبط با این حوزه شناسایي شوند ،لذا براي این كار باید نگاشت نهبادي محبيط داخلبي و
بيروني ترسيم شده و با تحليل وضع موجود ،وضع مطلوب نهادي ترسيم گردد .در ادامه ابتبدا توضبيح مختصبري در رابطبه ببا
نگاشت نهادي و كاركردهاي آن ارائه ميشود ،سپ

نگاشت نهبادي توسبعه فنباوريهباي مبرتبط ببا طراحبي شببكه توزیبع

كالنشهرها ترسيم ميشود .در انتها نيز متوليان اقدامات و پروژههاي اجرایي با توجه به نگاشت نهادي مطلوب مشخص ميشود.

 -1-4نگاشت نهادي
براي تحليل وضعيت ساختاري ميتوان از روشهاي مختلفي نظير نگاشت نهادي استفاده كرد ،ببه كمبك نگاشبت نهبادي
بهخوبي مي توان وضعيت بازیگران مختلف موجود در یك صنعت و وضعيت ایفاي نقش آنها را بررسي و تحليل نمود .نگاشبت
نهادي ،ماتریسي است كه در یك بعد سازمان ها و نهادهاي درگير در این حوزه و در بعد دیگر انواع نقشهایي را كه آنهبا ببه
عهده ميگيرند نمایش ميدهد .در واقع تكميل نگاشت نهادي بدین معناست كه هر یك از این سازمانها و نهادهبا چگونبه در
حوزه توسعه فناوري نقشآفریني ميكنند .بنابراین با تحليل نگاشت نهادي موارد زیر را ميتوان دریافت:
 آیا نقشي وجود دارد كه متولي نداشته باشد؟
 در یك نقش مشخص چه سازمانها یا نهادهایي فعاليت دارند؟ تعدد سازمانها و نهادها چگونبه اسبت؟ در صبورت
كثرت نهادها آیا نيازي به مدیریت یكپارچه نهادهاي فعال وجود دارد؟
 ميزان درگير بودن نهادهاي مرتبط و غيرمرتبط در نقش چگونه است؟ آیا نقشي وجود دارد كه هيچ نهاد مرتبطي در
آن فعاليت نداشته باشد؟
 آیا در نقش مورد نظر ،نياز به وجود نهادي متمركز احساس ميشود؟
 آیا نهادهاي غيردولتي در نقش مورد نظر ميتوانند جایگزین نهادهاي دولتي شوند؟
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نگاشت نهادي یكي از ابزارهاي مطالعه نظام نوآوري ميباشد .نظام ملي نوآوري مجموعهاي اسبت از موسسبات مجبزا كبه
بطور مشترك یا انفرادي به توسعه و انتشار فناوريهاي جدید كمك ميكنند .این موسسات چهبارچوبي فبراهم مبيكننبد كبه
دولتها بتوانند در آن چهارچوب ،سياستهایي جهت تاثيرگذاري بر فرآیند نوآوري را شكل داده و اجرا كنند.
در یك سطح عمومي كاركرد اصلي یا كلي نظامهاي نوآوري ،تعقيب و انجام فرآیندهاي نوآوري یا به عبارت دیگر «خلبق،
اشاعه و بهرهبرداري» از نوآوري هاست .بنابراین كاركرد اصلي هر نظام نبوآوري توليبد ،اشباعه و بكبارگيري دانبش و نبوآوري
ميباشد .از نظر ادكویست ،عواملي كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداري از نوآوريها تاثيرگذار باشند ،فعاليت محسوب ميشوند .ببه
عنوان مثال تحقيق و توسعه (به عنوان ابزاري براي توليد دانش) ،یكي از فعاليتهاي نظام نبوآوري اسبت .تبامين منبابع مبالي
بهمنظور تجاريسازي دانش نيز یك فعاليت ميباشد.
نگاشت نهادي چارچوبي است كه با نمایي ساده و جامع وضعيت موجود سيستم نوآوري را نشان مبيدهبد و ببا بررسبي آن
مي توان نقایص موجود در اجزا و روابط ميان اجزاي سيستم را شناسایي و تحليل نمود .در این روش سعي ميشود تبا ميبزان و
كيفيت روابط موجود ميان نهادها در نظام نوآوري ترسيم شده و همچنين چگونگي مشاركت ميبان بخبش خصوصبي و دولتبي
تبيين شود .با استفاده از این روش تحليلي ،نقش نسبي هر كبدام از ببازیگران فعبال در نظبام ملبي نبوآوري همچبون دولبت،
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و همچنين بنگاههاي خصوصي در فرآیند نوآوري بدست ميآید.

 -1-1-4انواع نقشها در نگاشت نهادي
كاركردهاي اصلي یك نظام ملي نوآوري به چهار دسته اصلي سياستگذاري ،تنظيمگبري ،تسبهيلگبري و ارائبه خبدمات
تقسيم ميشود .در فرآیند توسعه صنعتي ،یكي از پرسشهاي اساسي این است كه كدام مجموعه از تصميمات سياستگذاري و
نهادسازي و نيز اقدامات اجرایي در سطح كالن ملي و در سطح صنعت ،به عنوان زمينهساز موفقيت توسعه صبنعتي بایبد مبورد
توجه قرار گيرد؟ نكته مهم در پاسخ به این سوال آن است كه این مجموعه اقدامات ،به خبودي خبود شبكل نمبيگيبرد ،بلكبه
نيازمند نقش موثر دولت است .بنابراین تبيين جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتي به صورت یكبي از مباحبث
جدالانگيز ادبيات جدید توسعه درآمده است .در ادامه به تبيين هر یك از نقشهاي چهارگانه پرداخته ميشود.
الف) سياستگذاري
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یك سياستگذار نهادي است كه برنامههاي پي گيري شده توسط دولت ،كسب و كارها و غيره را تعيين ميكند .سياستگذاري
به صورت فرآ یندي تعریف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پيامد (تغييرات مطلوب در دنياي واقعي) ،چشمانبداز
سياسي خود را به برنامه و عمل تبدیل ميكند .لذا سياستگذاري ،كاركرد اصلي هر دولت ميباشد .در واقع ،سياست مبيتوانبد
شكلهاي مختلفي مانند سياستهاي غير مداخلهاي ،تنظيم ،تشویق تغييرات داوطلبانه (مانند كمكهاي مالي) و ارائبه خبدمات
عمومي به خود بگيرد.

ب)تنظيمگري
تنظيم ،مجموعه گوناگوني از ابزارهاست كه به واسطه آن دولت نيازمنديهاي شركتها و مردم را تنظيم ميكنبد .كاركردهباي
تنظيمكننده بنا به دالیل گوناگوني به وجود آمدهاند از جمله:
 تعيين حقوق و مسئوليتهاي هر یك از موجودیتهاي جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظيم استانداردهاي صنعتي
 تعيين و جمعآوري مالياتها و دیگر درآمدها و ...
در مجموع سه عامل اصلي بر شكل ،كاركرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري تاثير دارند:
 -1اهداف و منابع تنظيمگري
 -2ساختار نهادي محيط تنظيمگري
 -3شرایط مختلف صنعت در محيط تنظيمگري
اهداف مختلف تنظيمگري آثار مستقيم مختلفي بر نوع تنظيمگري مورد استفاده ببه جباي مبيگذارنبد .اگبر اهبداف خباص در
تنظيم گري مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري نيز تحت تاثير آن قرار ميگيرنبد .منبابع محبدود نيبز
ميتواند بر ماهيت و طبيعت تنظيمگري اثر گذار باشد ،این مسئله ميتواند به واكنشي شدن سياستهاي تنظيمگري بيانجامد.
ساختار نهادي و تشكيالتي كشورها نيز بر قابليبتهبا و توانبایيهباي سبازمانهباي تنظبيمگبر مبوثر اسبت .در صبورتي كبه
محدودیتهاي اعمال شده از سوي حكومت بر نهاد تنظيمگر زیاد شود ،توانایيهاي این نهاد براي اعمال جرائم و پاداشها نيبز
كاهش ميیابد .در شرایطي كه فناوريهاي موجود در بازار ،رقابت را ميان عرضهكنندگان افزایش دهد ،توانایيهاي تنظيمگران
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نيز تحت تاثير قرار ميگيرد .در این حالت هبا تقاضباكنندگان در ببازار نيبز از قبدرت خریبد بباالیي برخبوردار هسبتند و عمبال
سياستهاي دستور و كنترل نميتواند كارایي الزم را داشته باشد.
ج) تسهيلگري
سازمانهاي محلي یا بينالمللي هستند كه معموال توسط دولت سرمایهگذاري ميشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات
ميباشد .یك تسهيلكننده ،تامينكنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتي جدیبد ،ارتقباء تجبارب مفيبد و ایجباد
ظرفيت حمایت ميكند .به عالوه ،تسهيلكننده ميتواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع كوچك درباره مزایاي خبدمات
یا فراهم كردن محركهایي براي امتحان آنها نيز متمركز شود .كاركردهاي دیگر یك تسهيلكننده شامل ارزیابي خارجي تاثير
تامينكنندگان خدمات ،تضمين خدمات و حمایت براي محيط سياسي بهتر ميباشد .عمل تسهيل ،كاركردي است كه ببه طبور
معمول توسط سازمانهاي توسعهگرا انجام شده و ميتواند شامل سازمانهاي غيردولتي ،انجمنهباي صبنعتي و كارفرمایبان و
عاملهاي دولتي باشد.
د) ارائهدهنده كاال و خدمات
 ارائهكننده خدمات آمورشي و پژوهشي :تأمين كننده خدمات آموزشي و پژوهشي شامل دانشگاههبا ،پژوهشبگاههبا و
مؤسساتي هستند كه در زمينه آموزش و پژوهش فعاليت ميكنند.
 ارائهكننده خدمات صنعتي :شامل شركتهایي هستند كه در زمينه توليد یا تأمين تجهيزات مورد نياز فعاليت ميكنند.
این شركتها ممكن است سازندة تمام قطعات نبوده و تركيبي از عمليات طراحي ،سباخت و مونتباژ ادوات را انجبام
دهند و یا ارائهكننده محصول یا خدمتي به سازندگان تجهيزات باشند.

 -2-1-4مرا ل ارا ي نگاشت نهادي فناوري هاي مررتط برا ارا ري شرطكه توزیرع
كالنشهرها
با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادي و كاركردهاي اصلي آن ،در این بخش مراحل اصلي طراحبي نگاشبت
نهادي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزیع كالنشهرها ارائه ميگردد.
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الف) شناسایي سازمانها و نهادهاي مرتط با توسرعه فنراوريهراي مررتط برا ارا ري شرطكه توزیرع
كالنشهرها در كشور
از طریق جستجو و بررسي اسناد ،مدارك و گزارش هاي داخلي نهادهاي اصلي مرتبط با توسبعه فنباوريهباي مبرتبط ببا
طراحي شبكه توزیع كالنشهرها شناسایي شدند و سپ

با مطالعه ساختار سازماني هریك از سبازمانهبا و مطالعبه شبرح

وظایف و اهداف در نظرگرفته شده براي سازمانها و نهادهاي تابعه و وابسته هریك از آنها نهادهاي فعال مورد شناسایي
قرارگرفت .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،نهادهاي شناسایي شده شامل موارد زیر ميباشد كه در پيوسبت توضبيحي از
وظایف هریك از آنها ارائه شده است.
 -1هيئت وزیران
 -2مجمع تشخيص مصلحت نظام
 -3شوراي عالي انقالب فرهنگي
 -4شوراي عالي عتف
 -5مجل

شوراي اسالمي

 -6وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 -7وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -8وزارت نيرو
 -9معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
 -10مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري
 -11معاونت برق و انرژي (وزارت نيرو)
 -12معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي (وزارت نيرو)
 -13معاونت امور تحقيقات و منابع انساني (وزارت نيرو)
 -14دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انرژي (معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
 -15دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت امور تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو)
 -16سازمان ملي استاندارد ایران
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 -17شركت مادر تخصصي توليد ،انتقال و توزیع نيروي برق (توانير)
 -18معاونت هماهنگي توزیع (توانير)
 -19دفتر نظارت بر توزیع (توانير)
 -20دفتر مدیریت مصرف وخدمات مشتركين (توانير)
 -21دفتر برنامهریزي توزیع (توانير)
 -22دفتر مهندسي توزیع (توانير)
 -23دفتر پشتيباني فني (توانير)
 -24دفتر امور تحقيقات برق (معاونت منابع انساني و تحقيقات توانير)
 -25صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري صنعت برق
 -26پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)
 -27مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (پژوهشگاه نيرو)
 -28پاركهاي علم و فناوري (ریاست جمهوري)
 -29صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
 -30صندوق مالي توسعه تكنولوژي ایران
 -31سندیكاي صنعت برق
 -32دانشگاهها و موسسات آموزشي
 -33شركتهاي توليدكننده تجهيزات سيستمهاي توزیع
 -34شركتهاي توزیع

ب) تهيه ماتریس نهاد-كاركرد براي وضع موجود
باتوجه به اطالعات جمعآوري شده در مراحل قبل ميتوان ماتری
توزیع كالنشهرها تهيه كرد .همانگونه كه از نام این ماتری

نهاد-كاركرد را در حوزه فناوريهاي مرتبط ببا شببكه

مشخص است دو عامبل ،نهادهباي مختلبف و كاركردهباي

شناسایي شده بر اساس ادبيات نظام نوآوري در كنار هم آمدهاند.
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جدول ( :)1-4نگاشت نهادي توسعه فناوريهاي مرتط با ارا ي شطكه توزیع كالنشهرها
كاركرد
سياستگذاري

تنظيمگري

تسهيلگري

نهاد

آموزشي پژوهشي صنعتي

هيئت وزیران

*

مجمع تشخيص مصلحت نظام

*

شوراي عالي انقالب فرهنگي

*

شوراي عالي عتف

*

مجل

ارائه دهنده كاال و خدمات

شوراي اسالمي

*

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

*

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

*

وزارت نيرو

*

معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري

*

مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري

*

معاونت برق و انرژي (وزارت نيرو)

*

معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي (وزارت نيرو)

*

معاونت امور تحقيقات و منابع انساني (وزارت نيرو)

*

دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتمباعي و زیسبتمحيطبي
برق و انرژي (معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت امور تحقيقات و منابع
انساني وزارت نيرو)
سازمان ملي استاندارد ایران

*
*
*

شركت مادر تخصصي توليد ،انتقال و توزیع نيروي برق (توانير)

*

معاونت هماهنگي توزیع (توانير)

*

دفتر نظارت بر توزیع (توانير)

*

دفتر مدیریت مصرف وخدمات مشتركين (توانير)

*

دفتر برنامهریزي توزیع (توانير)

*

صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري صنعت برق

*

پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)

*

مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (پژوهشگاه نيرو)

*

سندیكاي صنعت برق

*

دانشگاهها و موسسات آموزشي

*

*

شركتهاي توليدكننده تجهيزات سيستمهاي توزیع

*

شركتهاي توزیع

*
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پ) شناخت رواب ميان بنگاهي بين نهادهاي موجود در وزه توسعه فناوريهاي مرتط با ارا ي شرطكه
توزیع كالنشهرها:
در این بخش ،تالش شده است تا تعامالت موجود ميان نهادهاي مختلف موجود با توجه به نقبش اصبلي آنهبا در حبوزه
توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزیع كالنشهرها شناسایي شود .روابط بين این نهادها در شبكل ( )1-4نشبان
داده شده است .در این شكل روابط محيط داخلي با خطوط رنگي مشخص شدهاند ،كه رنگ بنفش مربوط به روابط تنظيمي
نظارتي ،رنگ آبي تامين مالي و رنگ سبز مربوط به روابط علمي ،فني و اطالعاتي ميباشد.

محي ملي

محي داخلي
 هيئت دولت

وزارت نيرو

 مجل

شوراي اسالمي

سياستگذاري

 مجمع تشخيص مصلحت نظام

توانير

معاونت برق و انرژي

معاونت امور تحقيقات و منابع انساني

معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي

 وزارت علوم تحقيقات و فناوري
 شوراي عالي عتف
 شوراي عالي انقالب فرهنگي

معاونت هماهنگي توزیع

دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري

دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشتركين

دفتر برنامهریزي توزیع

تنظيمگري

دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انرژي

دفتر نظارت بر توزیع

 وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 سازمان ملي استاندارد
 معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري

تسهيلگري

 مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري

سندیكاي صنعت برق

صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري صنعت برق

مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي

ریاست جمهوري
 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
كشور

آموزشي پژوهشي

 وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

دانشگاهها و موسسات آموزشي
موسسات پژوهشي

صنعتي

تأمينكنندگان :سازندگان تجهيزات مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها
پيمانكاران

پژوهشگاه نيرو

بهرهبرداران :شركتهاي توزیع برق كالنشهرها

شكل ( :)1-4ارتطاط بين نهادهاي موجود در محي توسعه فناوريهاي مرتط با ارا ي شطكه توزیع كالنشهرها

 وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
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 -2-4تخصيص متوليان
با توجه به نگاشت نهادي ترسيم شده ،ميتوان مجریان هریك از اقدامات را شناسایي كرد .در این راستا و به منظور شناخت
مجریان بالقوه ،با در نظر گرفتن ميزان همسویي اقدام با مأموریت مجري ،توان علمبي و فنبي ،تبوان انسباني و مبدیریتي و ...
مجریان فعال هر اقدام مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه به موارد اشاره شده متوليان شناسایي شده در جبدول ( )2-4ارائبه
شده است.
جدول ( :)2-4متوليان اقدامات
ردیف
1

2

3

4

5

6

7
8

اقدامات

متولي

دستگاه همكار

 شوراي عالي عتفتدوین سند راهبردي توسعه فنباوريهباي بااولویبت مبورد
 شوراي عالي انقالب فرهنگي پژوهشگاه نيرواستفاده در شبكه توزیع كالنشهرها
 وزارت نيرو دفتر اسبتانداردهاي فنبي ،مهندسبي،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انبرژي
 پژوهشگاه نيروراهاندازي و تجهيز آزمایشگاههاي مرجع مورد نياز
(معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
 دفتر نظارت بر توزیع (توانير) وزارت نيروتوانيرتدوین دستورالعمل هاي نظارت بر نصبب تجهيبزات مبورد
 دفتر اسبتانداردهاي فنبي ،مهندسبي، پژوهشگاه نيرواستفاده در سطح شبكه توزیع كالنشهرها
اجتماعي و زیستمحيطي برق و انبرژي
(معاونت برق و انرژي وزارت نيرو).
محاسبه و تعيين جریمه خاموشي براي شركتهباي توزیبع  -دفتر مدیریت مصبرف وخبدمات  -معاونت برنامهریزي و امبور اقتصبادي
(وزارت نيرو)
مشتركين (توانير)
كالنشهرها
 شركتهاي توزیع شوراي عالي عتفرفبع موانببع خصوصببيسببازي كامبل شببركتهبباي توزیببع
 سندیكاي صنعت برق وزارت نيروكالنشهرها
توانير دفتر اسبتانداردهاي فنبي ،مهندسبي،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انبرژي
تببدوین دسببتورالعملهبباي نصببب ،نظببارت بببر نصببب و
(معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
بهرهبرداري مورد نياز براي فناوريهباي مبورد اسبتفاده در  -پژوهشگاه نيرو
 مركز توسعه فنباوري صبنعت ببرق وطراحي شبكه توزیع كالنشهرها
انرژي (پژوهشگاه نيرو).
 دفتر نظارت بر توزیع (توانير). سندیكاي صنعت برقفراهم كردن بستر فعاليت پيمانكاران واجد شرایط در سطح  -شركت مبادر تخصصبي توليبد - ،معاونت برنامهریزي و امبور اقتصبادي
انتقال و توزیع نيروي برق (توانير) (وزارت نيرو)
شبكه توزیع كالنشهرها
كمك به بهبود كيفيت طراحي و احداث شبكههباي توزیبع  -شركت مبادر تخصصبي توليبد - ،مركز توسعه فنباوري صبنعت ببرق و
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9

10

11

12

13
14

15

16

17

18
19
20
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اقدامات

متولي

دستگاه همكار

انتقال و توزیع نيروي برق (توانير) انرژي (پژوهشگاه نيرو)
كالنشهرها
 دفتر نظارت بر توزیع (توانير) مركز توسعه فنباوري صبنعت ببرق وانرژي (پژوهشگاه نيرو)
بهكارگيري نرمافزارهباي مانيتورینبگ و كنتبرل (خودكبار)
 دفتر اسبتانداردهاي فنبي ،مهندسبي، شركت هاي توزیعشبكه در مراكز بهرهبرداري و دیسپاچينگ شبكه توزیع
اجتماعي و زیستمحيطي برق و انبرژي
(معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
 مركز توسعه فنباوري صبنعت ببرق وانرژي (پژوهشگاه نيرو)
بهروزرساني پایگاه اطالعاتي تجهيزات نصب شده در شبكه
 دفتر اسبتانداردهاي فنبي ،مهندسبي، شركت هاي توزیعتوزیع كالنشهرها و مرتبط كردن آنها با نرمافزارهاي دیگر
اجتماعي و زیستمحيطي برق و انبرژي
(معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
 وزارت صنعت ،معدن و تجارتبهبود ساختار زنجيبره تبأمين تجهيبزات مبورد اسبتفاده در  -شركت مبادر تخصصبي توليبد،
 شببركتهبباي توليدكننببده تجهيببزاتانتقال و توزیع نيروي برق (توانير)
طراحي شبكه توزیع كالنشهرها
سيستمهاي توزیع
 شببركتهبباي توليدكننببده تجهيببزاتسيستمهاي توزیع
تسهيل ورود توليدكنندگان جدید به بازار تجهيزات مرتبط با
 سندیكاي صنعت برق شركت مادر تخصصي توليد ،انتقبال وطراحي شبكه توزیع كالنشهرها
توزیع نيروي برق (توانير)
 شركت مادر تخصصي توليد ،انتقبال وحمایت از تشكيل انجمنهاي تخصصي مرتبط با تجهيزات
 سندیكاي صنعت برقتوزیع نيروي برق (توانير)
مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها
 دفتر نظارت بر توزیع (توانير)تقویت ارتباط بين طراحبان و بهبرهببرداران شببكه توزیبع
 شركت هاي توزیعدفتر برنامه ریزي توزیع (توانير)كالنشهرها
 دفتر اسبتانداردهاي فنبي ،مهندسبي،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انبرژي
(معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
تدوین استاندارد كيفي تجهيزات حوزه خط ،پست و توليد  -پژوهشگاه نيرو
 سازمان ملي استاندارد دفتر نظارت بر توزیع (توانير) سندیكاي صنعت برق وزارت صنعت ،معدن و تجارت پژوهشگاه نيروتدوین آیيننامه واردات تجهيزات حوزه توليد
 وزارت نيرو دفتر اسبتانداردهاي فنبي ،مهندسبي،تسهيل صدور مجوزهاي نصبب و ببهكبارگيري تجهيبزات  -شركت مبادر تخصصبي توليبد ،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انبرژي
انتقال و توزیع نيروي برق (توانير) (معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
توليد برق در شبكه توزیع
 سازمان ملي استاندارد سندیكاي صنعت برقتدوین دستورالعمل الزام آور استفاده از خطوط و پست هباي
 وزارت صنعت ،معدن و تجارت پژوهشگاه نيروبا اولویت در شبكه توزیع در كالنشهرها
 وزارت نيرواِعمال جریمه شركتهباي توزیبع كالنشبهرها در صبورت  -شركت مبادر تخصصبي توليبد - ،دفتر نظارت بر توزیع (توانير)
انتقال و توزیع نيروي برق (توانير)  -شركت هاي توزیع
استفاده از خطوط و پستهاي هوایي
تهيه ساز و كار ارائه تسهيالت مالي به شركتهاي توزیع  -شركت مبادر تخصصبي توليبد - ،دفتر نظارت بر توزیع (توانير)
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اقدامات

جهت تأمين ،نصب و راهاندازي پستهاي زیرزميني
21

22
23
24
25
26

27

28

29

30

31

32

متولي

دستگاه همكار

انتقال و توزیع نيروي برق (توانير)  -شركت هاي توزیع

 دفتر نظارت بر توزیع (توانير)ساز و كار اعطباي مشبوقهباي مبالي ببه توليدكننبدگان  -شركت مبادر تخصصبي توليبد،
 شببركتهبباي توليدكننببده تجهيببزاتانتقال و توزیع نيروي برق (توانير)
پستهاي زیرزميني
سيستمهاي توزیع
 سندیكاي صنعت برقساز و كار ترغيب بخش خصوصي به استفاده از تجهيبزات  -شركت مبادر تخصصبي توليبد،
 معاونت برنامهریزي و امبور اقتصباديانتقال و توزیع نيروي برق (توانير)
توليد پراكنده و انرژي تجدیدپذیر
(وزارت نيرو)
 شببركتهبباي توليدكننببده تجهيببزاتبرگزاري نمایشگاههاي تخصصي تجهيزات مربوط به حوزه
 شركتهاي توزیعسيستمهاي توزیع
 D-Factsو توليد برق در شبكه توزیع كالنشهرها
 دانشگاهها و موسسات آموزشيبرگزاري دورههاي آموزشي و كنفران هباي تخصصبي در
 سندیكاي صنعت برق وزارت علوم ،تحقيقات و فناوريزمينه استفاده از ذخيرهسازها و جبرانسازها در شبكه توزیع
بهكارگيري آزمایشي تجهيزات  D-Factsو ذخيرهسازها در  -شركت مبادر تخصصبي توليبد - ،شركتهاي توزیع
انتقال و توزیع نيروي برق (توانير)
یكي از شركتهاي توزیع كالنشهرها
كمك به جذب نيروهاي متخصبص در زمينبه پسبتهباي  -شركت مبادر تخصصبي توليبد - ،شركتهاي توزیع
انتقال و توزیع نيروي برق (توانير)
زیرزميني و D-Facts
 شببركتهبباي توليدكننببده تجهيببزاتسيستمهاي توزیع
تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات مورد استفاده در شببكه
 دفتر نظارت بر توزیع (توانير) پژوهشگاه نيروتوزیع كالنشهرها
 شركتهاي توزیع سندیكاي صنعت برق معاونت برنامه ریزي و امور اقتصبادي شركتهاي توليدكننده تجهيزات(وزارت نيرو)
تأمين و نصب تجهيزات حوزه توليد
سيستمهاي توزیع
 شببركتهبباي توليدكننببده تجهيببزاتسيستمهاي توزیع
 شركت مبادر تخصصبي توليبد، معاونت برنامه ریزي و امور اقتصباديخرید تضميني تجهيزات حوزه خط و پست
انتقال و توزیع نيروي برق (توانير)
(وزارت نيرو)
 شركت هاي توزیع شببركتهبباي توليدكننببده تجهيببزاتسيستمهاي توزیع
 شركت مبادر تخصصبي توليبد، معاونت برنامهریزي و امبور اقتصباديتأمين و نصب تجهيزات D-Facts
انتقال و توزیع نيروي برق (توانير)
(وزارت نيرو)
 شركت هاي توزیع دفتر نظارت بر توزیع (توانير)تقویت آمادگي شركت هاي توزیع كالنشهرها براي مواجهه
 شركتهاي توزیع پژوهشگاه نيروبا حوادث غيرمترقبه
 وزارت نيرو دفتر نظارت بر توزیع (توانير)تعيين ساز و كبار تغييبر سباختارهاي شبركتهباي توزیبع  -شركت مبادر تخصصبي توليبد،
 شركتهاي توزیعانتقال و توزیع نيروي برق (توانير)
كالنشهرها
 -پژوهشگاه نيرو
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 -5ترسيم رهنگاشت
آخرین گام در فرآیند برنامهریزي عملياتي ترسيم رهنگاشت است .رهنگاشبت نمایبانگر اركبان اساسبي فرآینبد پيبادهسبازي
استراتژي و خروجي فرآیند برنامهریزي عملياتي ميباشد .نمایش كليه سطوح راهبردي از چشمانداز تا فعاليتها ،تقبدم و تبأخر
حاكم در سطوح مختلف بهویژه در سطح اقدامات ،زمانبندي تحقق هر سطح به همراه منابع اختصاص یافته و در نهایت معرفي
متوليان هر یك از سطوح اجزاي تشكيلدهنده رهنگاشت ميباشند.
همانگونه كه در ابتدا عنوان شد تجربه انجام پروژههاي تدوین برنامه استراتژیك در سازمانها نشان ميدهد كه بسياري از
این استراتژيها یا هيچگاه پياده نشدهاند و یا در مسير پيادهسازي با موانع زیادي روبرو شدهاند .در بررسي علل این موضبوع دو
دليل عمده قابل تأمل است .اول اینكه سازمانها معموالا با قابليتهاي مدیریتي اداره ميشوند .حال آن كه پيادهسازي استراتژي
در كنار توانمنديهاي مدیریتي نيازمند برنامه ميباشد .دليل دوم این امر ،وجود شكافي است كه بين الیبه اسبتراتژیك و الیبه
عملياتي سازمانها وجود دارد .آنچنانكه در بسياري از موارد ،در حالي كه استراتژيهاي ارزشبمندي ببر روي كاغبذ آمبدهانبد،
تصميمات و برنامههاي اجرایي بدون توجه به استراتژيها و سياستها به اجرا گذاشته ميشود .هرچند این دو عامبل تبا انبدازه
زیادي با هم مرتبط است ولي فقدان یك ساز وكار مناسب براي تبدیل استراتژي به برنامه و اهداف عملياتي و روزمره نيز یبك
علت اصلي در ایجاد این شرایط به شمار ميآید .بنابراین مرحله پایاني (و یبا یكبي از مراحبل پایباني) در فرآینبد برنامبهریبزي
استراتژیك ،تدوین برنامه عملياتي است كه یكي از مهمترین دستاوردها در این مرحله ،تهيه نقشه راه مبيباشبد كبه نمایبانگر
اركان اساسي فرآیند پيادهسازي استراتژي و خروجي اصلي فرآیند برنامهریزي است .هبر چنبد بایبد تاكيبد كبرد كبه هبيچگباه
رهنگاشت نمي تواند جاي راهبر را بگيرد و كليد به كارگيري این الگو در پيادهسازي استراتژي قابليبتهباي هنرمندانبه راهببري
است .آنچنان كه استفاده از تكنيكها و متدولوژيهاي تدوین و پيادهسازي استراتژي در فقدان قابليتهببباي راهبري نميتواند
به تحول سازماني منجر شود.
نظر به اهميت تهيه رهنگاشت در فرآیند برنامهریزي عملياتي ،در ادامه به ارائه تعاریف دقيبقتبري از رهنگاشبت پرداختبه و
مولفهها و شاخصهاي مورد توجه در تهيه رهنگاشت را بيان ميكنيم.
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 تعاریف :در تالش براي توصيف هر چه دقيقتر و كاربرديتر مفهوم رهنگاشت ،تعاریف متعددي ارائه شده است .در تعریفي
نسبتاا تفصيلي ،رهنگاشت ابزار مناسبي جهت ایجاد ارتباط بين فعاليتهاي استراتژیك و طرحهباي كسبب و كبار سبازمان
محسوب ميشود .همچنين تعاریف ذیل در تفسير مفهوم رهنگاشت ارائه شده است:
الف) رهنگاشت ابزاري است براي ارتباط بين چشمانداز ،ارزشها و اهداف با اقدامات استراتژیكي كه براي تحقبق اهبداف
مورد نياز است.
ب) رهنگاشت جدولي زماني است كه بخشهاي مختلف یك برنامه كاري را تعریف نموده و در عين حال سررسبيدهاي

1

موجود در مسير را نيز شامل ميشود.
ج) رهنگاشت برنامهاي است براي شناسایي مسير آینده كه آنچه باید در آینده توسعه یابد را در بستر زمان نشان ميدهد.
د) رهنگاشت آنچه را كه باید در بين زمانهاي سررسيد از زمان حال تا زمان تحقق هدف انجام شود نشان ميدهد.
ه) رهنگاشت مجموعهاي است كه شامل اهداف كمي و كيفي ،استراتژيها و تاكتيكها (اقدامات ،فعاليتها و شاخصهبا)
بوده و بازههاي زماني و مجریان در نظر گرفته شده براي انجام این اقدامات را نشان ميدهد.
لذا براي رسيدن به هدف ،رهنگاشت باید سطح مطلوب و مناسبي از جزئيات را در برگرفته تا در مجموع ابزار توانمندي
را براي هدایت فعاليتها در طول زمان در اختيار مدیران سازمان قرار دهد.
اگرچه برخي تعاریف كاركردهایي همچون توجيه اقتصادي اقدامات و معرفي پيچيدگيهاي موجود ببين زیبر سيسبتمهباي
زیرساختها را نيز از مولفههاي یك رهنگاشت ميدانند ،اما برخي تعاریف سعي در هر چه واقعيتر كبردن انتظبارات كباربران از
كاركردهاي رهنگاشت دارند و بيان ميكنند همانطور كه رهنگاشت نباید در صدد تشریح استراتژيها برآید ،نباید بصورت جزیبي
به تشریح زیر ساختهاي فني الزم در پيادهسازي یك فناوري اشاره كنند.
در یك جمعبندي ،ميتوان اینگونه بيان نمود كه رهنگاشت ،نمایش كالني از روش پيمودن مسير تحقق اهداف را در زمبان
مشخص بيان ميكند .اگر چه استفاده از مشخصههایي همچون شاخص تحقق اقدام ،مجري و نقاط خاص 2موجود در مسير ،به

- Deadline

1

- Milestone

2
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توصيف هرچه روشنتر این مسير كمك ميكند .لذا به نظر ميرسد در نخستين گام ،ترسيم گامهاي اصلي در مسير پيادهسازي
استراتژي الزم و ضروري است.
با توجه به موارد ذكر شده در بخشهاي قبل ،رهنگاشت توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزیع كالنشهرها در افق
زماني  10ساله ترسيم شده است .این نقشه راه در شكل ( )1-5نشان داده شده است .همانطور كه در شبكل ( )1-5نشبان داده
شده ،این رهنگاشت شامل سه مرحله ميباشد .تالش شده است كه در این سه مرحله اقدامات اوليه و بنيبادین در مرحلبه اول و
ارزیابي و نظارت در مرحله پایاني جاي داشته باشند .البته الزم است پارهاي از اقدامات در نظر گرفته شده هر ساله انجام شبوند
در نتيجه در هر سه مرحله بازه زماني آورده شدهاند.

شكل ( :)1-5رهنگاشت توسعه فناوريهاي مرتط با ارا ي شطكه توزیع كالنشهرها
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اگر دادههاي مربوط به زمان متعلق به هركدام از اقدامات و پروژههاي اجرایبي پيشبنهادي از منظبر سباليانه بررسبي شبود،
شكل( )2-5به دست ميآید .شكل ( )2-5تعداد پروژههاي در حال اجرا در هر سال را نشان ميدهد.

تعداد ساليانه پروژههاي در ال اجرا
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
سال دهم

سال نهم

سال هشتم

سال هفتم

سال ششم

سال پنجم

سال چهارم

سال سوم

شكل ( :)2-5تعداد پروژههاي پيشنهادي از منظر سال اجرا

سال دوم

سال اول
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 -6نتيجهگيري
در مرحله پنجم از طرح «تدوین سند راهبردي توسعه فناوريهاي مبرتبط ببا طراحبي شببكه توزیبع كالنشبهرها» ،برنامبه
عملياتي و نقشه راه سند تدوین شد .این برنامه عملياتي شامل شناسایي پروژههاي اجرایي و تعيين زمان مورد نياز آنها اسبت.
در این گزارش ابتدا فرآیند برنامهریزي عملياتي سند توضيح داده شد .در ابتدا پروژههاي اجرایي قابل تعریبف در ذیبل اقبدامات
استخراج شدند .پ

از این مرحله زمانبندي مربوط به اقدامات و پروژهها مشخص شد .زمان مورد نياز آن دسته از اقداماتي كه

به پروژههاي اجرایي شكسته شدند بر اساس زمان پروژههاي تعریف شده ذیل آن اقدام تعيين شد .در مبورد اقبداماتي كبه ببه
پروژههاي اجرایي تقسيم نشدند زمانبندي بر روي خود آن اقدام انجام شد .در گام بعدي فرآیند برنامهریزي عملياتي ،متوليبان
انجام اقدامات مشخص شدند .براي این كار ابتدا وضعيت موجود نهادهاي موجود در محيط توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي
شبكه توزیع كالنشهرها مشخص شد و نگاشت نهادي این سند ترسيم شد .در نهایت با توجه به زمان مورد نياز تكميل هر یك
از اقدامات ،رهنگاشت توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزیع كالنشهرها در بازه  10ساله ترسيم شد.
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پيوست  :1معرفي اجمالي نهادهاي مرتط با نگاشت نهادي توسعه
فناوريهاي مرتط با ارا ي شطكه توزیع كالنشهرها
وزارت نيرو
وزارت نيرو یكي از مهمترین وزارت خانههاي اقتصادي دولت محسوب ميشود .ميزان اعتبارات ساليانه این وزارت خانه ببه
طور طبيعي چند برابر برخي از وزارتخانهها است .اهميت تامين و توزیع آب و برق ببا كيفيبت مطلبوب كبه از حيباتيتبرین
نيازهاي جامعه است ،مهمترین هدف این وزارت خانه محسوب ميشود .اما ميتوان مهمترین اهداف وزارت نيرو را به شرح
زیر در چند محور ذكر كرد:
 حفاظت ،نگهداري ،بهرهبرداري و بهبود كمي و كيفي منابع آبهاي سطحي و زیرزميني.
 رضایت و اقناع مردم با تامين ،تصفيه و توزیع مناسب آب بهداشتي سالم و دائمي براي انواع مصارف.
 باالبردن بهداشت محيط شهرها و روستاها با طراحي و اجراي شبكههاي جمعآوري و تصفيهخانههاي فاضالب.
 تامين نيازهاي انرژي با كيفيت مطلوب و تمام وقت براي انواع مصارف شهروندان
 دیدگاه بلند مدت (دورنگر) به صيانت از منابع آب و انرژي و انتقال آن به نسلهاي آینده
وظایف و ماموریتهاي این وزارتخانه در بخش برق شامل موارد زیر ميباشد:
 سياستگزاري ،برنامهریزي ،اجرا وتوسعه طرح هاي توليد ،انتقال وتوزیع انرژي برق در شهرها وروسبتا هباي سراسبر
كشور
 بررسي وتدوین پيشنهادهاي الزم درزمينه راهبردها ،سياستها ،برنامهها ،قبوانين وآیبيننامبههباي صبنعت ببرق و
تعرفههاي بهاي مصرف واشتراك برق به طورساليانه جهت ارایه به دولت و مجل

واجراي آنها

 برنامهریزي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي مرتبط با فعاليت شركت و هماهنگي و برنامهریزي آموزشي
بمنظور ارتقاء سطح علمي كاركنان صنعت برق كشور
 جذب سرمایههاي داخلي وخارجي وایجاد زمينههاي الزم براي مشاركت بخش خصوصي دراجراي طرحهباي توليبد
وانتقال برق درسراسر كشور.
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 عضویت دركميته وكنوانسيون هاي جهاني انرژي وكسب وتبادل اطالعات الزم به منظبور اسبتاندارد كبردن وارتقباء
فعاليتهاي صنعت برق كشور
 هدفمند كردن ميزان مصرف برق و یارانهها برابر استانداردهاي جهاني
 سياستگذاري ،نظارت وهماهنگي بين شركت هاي زیرمجموعه به منظور اجراي به موقع طرحهاي برق در راسبتاي
پيشبرد اهداف كالن صنعت برق كشور

معاونت برق و انرژي (وزارت نيرو)
وظایف حاكميتي بخش انرژي:
 سياستگذاري و برنامهریزي در زمينه صيانت و بهرهبرداري بهينه از منابع انرژي كشور
 برنامهریزي كالن انرژي كشور به منظور حصول اطمينان از تامين و عرضه انرژي مورد نياز بخشهاي گوناگون
 سياستگذاري و برنامهریزي براي شناسائي و در اختيار گرفتن انرژي هاي دست نيافته (انرژيهاي نبو) و حمایبت و
ترویج كاربرد آن
 نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژي به منظور رعایت رفاه مردم و حفظ منابع انرژي كشور
 تعيين الگوي مصرف انواع انرژي با رعایت مصالح كشور و حفظ حقوق مردم
 سياستگذاري و برنامهریزي به منظور مدیریت مصرف انرژي
 تدوین استانداردها و مقررات الزم براي توليد ،مصرف و تبدیل انرژي در كليه بخشهاي اقتصادي و اجتماعي
 حمایت از توسعه تحقيقات كاربردي ،فناوري و منابع انساني در بخش انرژي
 توليد آمار و اطالعات پایه بخش انرژي و تسهيل دسترسي به آنها
 برنامهریزي براي اصالح ساختار مصرف انرژي و اعطاي تسهيالت مالي و فني الزم در بخش انرژي
 حذف انحصار ،ایجاد و توسعه رقابت و حمایت از بخش غيردولتي براي مشاركت در فعاليتهباي بخبش انبرژي ببا
هدف افزایش كارائي و حفظ حقوق مردم
 تهيه ،تدوین و پيشنهاد قوانين مرتبط با بخش انرژي
 تعيين نرخ انواع انرژي
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 كاهش ،شفافسازي و هدفمند كردن یارانه
 ارزیابي رضایت مشتركين و سياست هاي بهبود آن
وظایف حاكميتي بخش برق :
 سياستگذاري و برنامهریزي كالن و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه در حد حصول اطمينان از تامين ببرق مبورد
نياز
 تصویب و ابالغ استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي تنظيم اثرات خارجي صنعت و رعایت حقبوق مشبتركين و
مصالح جامعه و نظارت بر اجراي آنها در زمينههاي فني ،زیست محيطي ،ایمني و ارائه خدمات به مشتركين
 كاهش ،شفافسازي و هدفمند كردن یارانهها
 تصویب تعرفههاي فروش برق
 تهيه و تصویب مقررات و آئيننامهها و دستورالعملهاي ناظر بر روابط شركتهاي فعال در بازار ببرق و نظبارت ببر
اجراي آنها
 ایجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق كه امكان رقابت در آنها وجود دارد
 تشویق و حمایت از سرمایهگذاري بخش غيردولتي در صنعت برق
 تسهيل دسترسي عمومي به آمار و اطالعات صنعت برق
 نظارت بر اجراي قوانين و برنامهریزي براي تحقق سياست هاي مصوب كشور در رابطه با صنعت برق و تامين هزینه
اجراي سياستها و طرحهاي غيراقتصادي از دید بنگاه برق
 حمایت از توسعه تحقيقات كاربردي ،فناوري و منابع انساني در صنعت برق
 ظرفيتسازي و حمایت از صنایع داخلي
 تهيه ،تدوین و پيشنهاد قوانين و مقررات مرتبط
 ارزیابي رضایت مشتركين و سياستهاي بهبود آن
دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انرژي (معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
در معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو ،دفتري تحت عنوان دفتر استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي
برق و انرژي شكل گرفته است كه با رویكرد حاكميتي و با بهرهگيري از دستاوردهاي گذشته ،به این مهم بپردازد .بطور كلي
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نتایج نهایي فعاليتهاي صنعت برق از طریق كارآمدي و اثربخشي كوتاهمدت ،ميانمدت و درازمدت آشكار ميشود و جامعه
و مسئولين آن را از دو طریق درك مينمایند:
 تاثيرگذاري مثبت بركيفيت زندگي مردم
 تاثيرگذاري مثبت برتوسعه پایدارملي.
براي دستيابي به این نتایج ،امور برق و انرژي وزارت نيرو در موارد زیر بر صنعت برق و تعامالت آن نظارت عاليبه داشبته و
اعمال حاكميت مينماید:
 حفاظت از حقوق متقابل مشتریان و بخش عرضه برق
 حفظ پایایي و امنيت سيستم قدرت كشور
 بهرهوري بخش عرضه برق
 مدیریت تقاضاي برق
 تعامالت صنعت برق با محيطزیست
 خوداتكایي علمي و فني صنعت برق
 بازرگاني برق (بازرگاني داخلي و خارجي)
 توازن و پایداري اقتصادي صنعت برق
ابزار معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو براي نظارت عاليه و اعمال حاكميت عبارتند از.1 :سياسبببببتگبببببذاريهبببببا،
برنامهریزيهاي ملي ،مقررات ،استانداردها ،ضوابط فني ،نقشههاي راه فناوري ،نظامنامهها ،آیيننامهها ،دستورالعملها ،ایجاد
شرایط مناسب ملي و بينالمللي.
دفتر استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتماعي و زیستمحيطي برق و انرژي ،به عنبوان یبك دفتبر از معاونبت امبور ببرق و
انرژي ،مسئوليت تدوین استانداردهاو مقررات فني ،مدیریت ظرفيتسازي براي استقرار و تحقق و نيز نظارت بر اجرا و بهبود
مداوم آنها را ،در تمامي موارد هشتگانه فوق ،با اثرگذاري مستقيم و یا با واسطه ،بر عهده دارد.
ذكر این نكته ضروري است كه دستيابي شهروندان ،صنایع و سازمانها به برق ،الزاماا از طریق شبكه سراسري انجام پبذیرد
بلكه استفاده از شبكهها و ظرفيتهاي محلي و خصوصي نيز ميتواند كاربرد داشته باشد كه در این زمينهها نيز اسبتانداردها
و مقررات فني كاربرد گستردهاي دارند
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معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي وزارت نيرو
وظایف حاكميتي بخش برنامهریزي و امور اقتصادي :
 مطالعات و آیندهنگري همه جانبه شرایط محيطي و جهاني صنعت آب و برق
 تدوین برنامه دوربرد و راهبردي وزارت نيرو
 تلفيق برنامههاي كوتاه مدت و ميان مدت بخشهاي مختلف صنعت آب و برق
 تلفيق ،تدوین و ارائه الیحه بودجه وزارت نيرو
 نظارت دقيق ،مستمر و مؤثر بر اجراي برنامه
 تهيه و تدوین گزارش عملكرد برنامه
 تدوین سياستهاي تشویقي و حمایت از بخش خصوصي و سرمایهگذاري غيردولتي و خارجي
 برنامهریزي جهت اجراي اصل  44قانون اساسي و خصوصيسازي صنعت
 مطالعات و بررسي ظرفيتهاي داخلي صنعت آب و برق
 تدوین سياستهاي توسعه كارآفریني در وزارت نيرو
 انجام امور مربوطه به دبيرخانه مجامع عمومي شركتهاي تابعه
 نظارت بر قراردادهاي مرتبط با صنعت آب و برق
 مطالعات و بررسي اقتصاد كالن صنعت آب و برق
 مطالعات و بررسي بازار بينالمللي مرتبط با وزارت نيرو
 تنظيم سياستها و روابط اقتصاد خارجي وزارت نيرو
 تدوین سياستهاي تشویقي و حمایتي از صادركنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
 تدوین سياستهاي راهبري بازار آب و برق
 تنظيم مقررات مربوط به بازار آب و برق
 تدوین و استقرار سياستهاي توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق
 مطالعات و آیندهنگري همه جانبه شرایط محيطي و جهاني صنعت آب و برق
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 تلفيق برنامههاي كوتاه مدت و ميان مدت بخشهاي مختلف صنعت آب و برق
 تلفيق ،تدوین و ارائه الیحه بودجه وزارت نيرو
 نظارت دقيق ،مستمر و مؤثر بر اجراي برنامه
 تهيه و تدوین گزارش عملكرد برنامه
 تدوین سياستهاي تشویقي و حمایت از بخش خصوصي و سرمایهگذاري غيردولتي و خارجي
 برنامهریزي جهت اجراي اصل  44قانون اساسي و خصوصيسازي صنعت
 مطالعات و بررسي ظرفيتهاي داخلي صنعت آب و برق
 تدوین سياستهاي توسعه كارآفریني در وزارت نيرو
 انجام امور مربوطه به دبيرخانه مجامع عمومي شركتهاي تابعه
 نظارت بر قراردادهاي مرتبط با صنعت آب و برق
 مطالعات و بررسي اقتصاد كالن صنعت آب و برق
 مطالعات و بررسي بازار بينالمللي مرتبط با وزارت نيرو
 تنظيم سياستها و روابط اقتصاد خارجي وزارت نيرو
 تدوین سياستهاي تشویقي و حمایتي از صادركنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
 تدوین سياستهاي راهبري بازار آب و برق
 تنظيم مقررات مربوط به بازار آب و برق
 تدوین و استقرار سياستهاي توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق

معاونت امور تحقيقات و منابع انساني
وظایف حاكميتي بخش تحقيقات و منابع انساني:
 برنامهریزي جامع منابع انساني صنعت آب و برق
 تدوین سياستها و راهبري منابع انساني
 مطالعه و بررسي و تنظيم سياستهاي افزایش انگيزش و كارآمدي منابع انساني
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 بررسي و تدوین راهكارهاي استقرار ارزشهاي انساني در سازمان
 مطالعات ،برنامهریزي و ساماندهي امر مدیریت و ارائه الگوي مناسب مدیریتي
 راهبري تحول اداري صنعت آب و برق و ارتقاء سالمت اداري
 مطالعات ،تدوین ،اصالح و استقرار ساختار سازماني ،سيستمها و روشهاي كارآمد در وزارت نيرو
 تدوین و ارائه طرحهاي ارتقاء كيفيت و بهبود بهرهوري صنعت آب و برق
 تدوین سياستهاي آموزش و تحقيقات صنعت آب و برق
 ساماندهي ارتباطات با مراكز آموزشي و پژوهشي درون و برون صنعت آب و برق
 تدوین سياستها و استراتژي توسعه فناوري
 تدوین و استقرار نظام راهبري و توسعه آموزش
 راهبري برنامههاي آموزشهاي تخصصي مورد نياز صنعت
 هدایت هياتهاي امناء مراكز آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق
 مطالعه و بررسي مستمر فناوريهاي نوین اطالعاتي مورد نياز صنعت
 تدوین نظام ارتباطات بهنگام در صنعت آب و برق
 تدوین و استقرار نظام آماري و اطالعاتي در وزارت نيرو
 مدیریت و راهبري اطالعات علمي ،اسناد و كتابخانه
 ایجاد بانك اطالعاتي صنعت و بروزرساني آن
 مطالعه و ارائه سيستمهاي مكانيزه جهت ارائه خدمات به مشتركين صنعت آب و برق

دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت امور تحقيقات و منابع انساني)
ماموریت اصلي این دفتر ،توسعه آموزش ،تحقيقات و فناوري در صنعت آب و برق بوده و اهم برنامهها و وظایف مبرتبط ببا
این ماموریت عبارت است از
 سياستگذاري و برنامهریزي آموزش ،تحقيقات و فناوري
 تسهيل و بهينهسازي فرآیند انجام آموزش ،تحقيقات و فناوري
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 تعميق و توسعه فعاليتهاي آموزش ،تحقيقات و فناوري
 بررسي و تحليل نيازهاي آموزش ،تحقيقات و فناوري
 تسهيل و تنظيم تعامالت آموزش ،تحقيقات و فناوري
 پایش ،ارزیابي و تحليل وضعيت آموزش ،تحقيقات و فناوري

توانير
موضوع فعاليت شركت توانير :مدیریت سهام و سرمایههاي شركت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعاليت در راسبتاي تبأمين
برق مطمئن و اقتصادي براي كليهمصارف خانگي ،عمومي ،صبنعتي ،كشباورزي ،تجباري و غيبره اعبم از سبرمایهگبذاري،
مدیریت و نظارتبر ایجاد و بهرهبرداري از تأسيسات و انجام كليه معامالت مربوط به برق كه براي تحقبق اهبداف شبركت
الزم ميباشد از طریق شركتهاي زیرمجموعه و یا درصورت لزوم با تصویب مجمع عمومي توسط خود شركتموارد زیر از
جمله وظایف شركت ميباشد:
 بررسي و تدوین پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلندمدت و ميان مدت صنعت برق و
ارایه آن به وزارت نيرو
 اجراي سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو
 تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و توزیع برق و ارایه آن بهوزارت نيرو جهت اخذ مجوز
 سرمایهگذاري در تأسيسات توليد و انتقال و توزیع صنعت برق.

 اتخاذ تدابير و راهكارهاي الزم به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح و بهموقع طرحهاي توسعه و بهينهسبازي
تأسيسات.

 راهبري و پایش شبكه سراسري برق از طریق شركتهاي زیرمجموعه و همچنين ایجباد سبازوكارهاي الزم ببراي
توسعه رقابت در امر توليد ،خرید و فروش برق از جمله ایجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق.

 تدوین و پيشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نيرو
 خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج كشور از طریق شركتهاي زیرمجموعه
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 اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالي از منابع داخلي و خارجي ،عرضه اوراق قرضه و مشاركت داخلبي و پبيش فبروش
انشعاب و انرژي برق و سایر روشهاي تأمين منابعمالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذیربط .

 مدیریت ،توسعه و تأمين منابع مالي صنعت برق و استفاده بهينه از این منابع از طریق برقراري تسبهيالت و گبردش
منابع مالي فيمابين شركت و شركتهاي زیرمجموعه
 انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق ببه نماینبدگياز طبرف وزارت نيبرو و همچنبين
ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهينهسازي مصرف و كاهش مصارف غيرضروري.

 بررسي ،مطالعه و سایر اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فني و اطبالعرسباني تبأمين كباال و سباخت
تجهيزات موردنياز صنعت برق كشور
 حمایت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينههباي تخصصبي مبرتبط ببا صبنعت ببرق و پشبتيباني از
برنامههاي تربيت متخصصان موردنياز صنعت برقكشور.

 حمایت از تحقيقات و فعاليتهاي علمي و توسعه منابع انساني و سایر عوامبل مبوثردر بهببود مبدیریت و بهبرهوري
صنعت برق كشور.

 مدیریت و هماهنگي تجاري ،فني و برنامهاي بين شركتهاي زیر مجموعبه وهبدایت و همباهنگي آنهبا در جهبت
سياستهاي تعيين شده از طرف وزارت نيرو و دولت.
 نظارت بر امور مدیریت و نظام مالي شركتهاي زیرمجموعه و انجام بازرسي وحسابرسيهاي الزم.

 تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي حسن اجراي امور و استفاده بهينه از امكانات و تأسيسات
صنعت برق و ارایه آنها به وزارت نيرو وهمچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت بر اجراي آنهبا ببه نماینبدگي
وزارت نيرو
 پيشنهاد و پيگيري درخواستهاي عمومي صنعت برق از دولت
 انجام هرگونه عمليات مالي ،معامالت ،سرمایهگذاري ،تشكيل شركت ،مشاركتدر مؤسسات و شركتهاي دیگر كبه
مرتبط با موضوع شركت باشد ،با رعایت مقرراتمربوط.

 مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد
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معاونت هماهنگي توزیع (توانير):
اهداف بنيادي بخش توزیع در صنعت برق :
بخش توزیع نيرو به سبب آنكه رابط بين صنعت برق و مشتركان است نقشي چند سویه بر عهده دارد :نخسبت نقبش فنبي
براي نگهداري ،راهبري و توسعه شبكههاي توزیع ،دوم پذیرش و خدمات رساني به مشبتركان و تبامين رضبایت ایشبان و
فروش انرژي برق به عنوان یك كاالي اقتصادي و سوم حفظ ارتباط و هماهنگي با بخشهاي باالدست صنعت به طبوري
كه مجموعه صنعت برق از این رهگذر بتواند به فرایند توليد و عرضه برق ادامه دهد و راه را براي توسعه خود هموار سازد
بدیهي است هدایت و راهبري این حجم فعاليت در گستره پهناور ميهن اسالمي .1سياسببتگببذاري منسببجم و همبباهنگي
مستمري را طلب مينماید.از این رو شركت توانير با تشكيل دفاتري به شرح زیر توجه ویژهاي به این بخش نموده است
 دفتر برنامهریزي توزیع
 دفتر پشتيباني فني توزیع
 دفتر نظارت بر توزیع
 دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشتركين
مجموعه این دفاتر با راهبري معاونت هماهنگي توزیع وظيفه هدایت بخش توزیع در جهت كاهش عمليات اجرائي و تقویت
نظام هاي مدیریتي با تكيه بر ابزار برون سپاري ،عمليات اجرائي و به كارگيري مراكز ظرفيتهاي مشباورهاي و پيمانكباري
بخش خصوصي را بر عهده دارند
اهداف دفاتر مدیریت توزیع
 دفاتر مدیریت توزیع در سال  1382با برنامههاي مشخص به ویژه اصالح زیر ساختارها،كامال هدفمنبد و هماهنبگ
حركت سازماني خود را به شرح زیر شروع نمودهاند:
 هدفگذاري و كنترل خاموشيها به منظور كاهش ميبزان انبرژيهباي تبامين نشبده ببا اسبتفاده از یكسبانسبازي
دستورالعملها و نرم افزارهاي ثبت اطالعات
 سنجش و اولویتبندي نيازها با شناسائي نقاط ضعف در بخش مهندسي توزیع و تشكيل كميتههباي تخصصبي ببه
منظور یافتن راهكارهاي عملياتي و كاربرد فناوريهاي جدید در توزیع
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 بهبود نظام وصول درآمدها با رعایت طرح تكریم با استفاده از ارتقاء سيستمهاي سختافبزاري و نبرمافبزاري لبوازم
اندازهگيري ،قرائت و وصول و ایجاد نمایندگيهاي خدمات مشتركين .

 گسترش فرهنگ ایمني با اعمال سياستهاي پيشگيري و آموزش با استفاده از اببزار مبدیریتي و تجزیبه و تحليبل
حوادث ،تدوین و یكسانسازي دستورالعملهاي ایمني و استانداردهاي لوازم و ابزار در كنار بسترسازي براي پذیرش
نظارت مستمر توسط كاربران
 ارتقاء برنامه ریزي توزیع با دیدگاه فني اقتصادي با اسبتفاده از تبدوین هدفمنبد بودجبه نویسبي در بخبش جباري و
سرمایه گذاري توزیع و ایجاد ابزار الزم براي كنترل برنامه و بودجه كه این بخش از كاراز طریق تشكيل كميتههباي
تخصصي و برگزاري سمينارهاي عمومي و انتقال تجربيات بين شركتها انجام گردید

دفتز نظارت بر توزیع
اهداف
 ایجاد و ارتقاء نظامهاي مكانيزه جهت ثبت و تحليل حوادث و تكميل و توسعه مراكز فوریت برق و دیسپاچينگ هاي
توزیع
. سياستگذاري در حوزه دیسپاچينگ و مراكز فوریت برق
 توسعه ،تكميل و تحول و بهبود مستمر نظامهاي مرتبط با نگهداري و تعميرات شبكههاي توزیع
 تدوین برنامهها ،راهبردها و ایجاد زیر ساختهاي الزم جهت ارتقاء نظام ارزیابي و بهبود قابليت اطمينان شبكههباي
توزیع
 تدوین راهبردها و دستورالعملها و ایجاد زیر ساختهاي الزم جهت پيادهسازي نظام انگيزش جهت بهببود قابليبت
اطمينان شبكههاي توزیع ()PBR
 توسعه روشهاي نظارتي به منظور حصول اطمينبان از بكبارگيري روشهباي مناسبب جهبت رسبيدگي سبریع ببه
خاموشيها و كاهش انرژيهاي تامين نشده
 یكسانسازي و ایجاد زبان مشترك در نظام گردآوري اطالعات مرتبط با انرژيهاي تامين نشده
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 توسعه بكارگيري و معرفي عيوب روشهاي نو جهت كاهش خاموشيها ،بكارگيري روشهاي مناسب آشكارسبازي
عيوب
 آموزش و بازآموزي نيروي انساني به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات در اجراي فعاليتهاي بهبرهببرداري و
سروی دهي به مشتركين
 بازنگري و ارتقاء دستورالعملهاي بهرهبرداري با تاكيد بر سختگيري در اعمال خاموشيها
 انجام تعامالت فني و علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي داخلي و بينالمللي و ایجاد رویههاي توسبعه بكبارگيري
مشاوران مجرب بخش خصوصي در حوزه بهرهبرداري از شبكههاي توزیع
 ایجاد و اجراي نظامهاي نظارتي در حوزه بهرهبرداري از شبكههاي توزیع برق
 نظارت و فرهنگسازي درون و برون سازماني در ایمني شامل كاركنان سازمان ،پيمانكاران ،مبردم و مشبتركين ببه
منظور ایجاد و گسترش فرهنگ ایمني
 اقدامات راهبردي در جهت پيادهسازي سيستم مدیریت ایمني و كاهش ضایعات و بهداشت كار
 تشكيل و فعال نمودن كميتههاي تخصصي بهرهبرداري و ایمني
 آموزش و بازآموزي كاركنان به منظور ارائه خدمات بدون حادثه
 ارسال به موقع و كامل گزارش وقوع یا عدم وقوع حادثه و تجزیه و تحليبل كباربردي حبوادث و مسبتند نمبودن و
اطالعرساني موثر به منظور جلوگيري از تكرار حوادث
 مدیریت بحران

صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري صنعت برق
این صندوق در تاریخ 1383/11/4بر اساس مجوز ماده  100قانون برنامه سوم توسعه بصورت موسسه غير تجاري تاسي

و

تحت شماره  17713به ثبت رسيده است .سرمایه صندوق توسط واحدهاي فعال در زمنيههاي مختلف صنعت برق بشرح زیر
تامين شده است:
 شركت مادر تخصصي مدیریت توليد ،انتقال و توزیع نيروي برق ایران (توانير)
 شركت مادر تخصصي مدیریت تهيه و ساخت كاالي آب و برق (ساتكاب)
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 شركت مدیریت پروژههاي نيروگاهي ایران (مپنا)
 شركت سرمایهگذاري صنایع برق و آب (صبا)
 شركت ایران ترانسفو
هدف از تشكيل:
هدف صندوق عبارتست از حمایت از فعاليتهاي محققين و طرحهاي تحقيقاتي بخش غيردولتي صنعت برق بمنظور:
 توليد و توسعه دانش فني.
 ارتقاء سطح فناوري.
 جذب ،انتقال و بوميسازي فناوريهاي نوین جهان.

انواع حمایتها:
 اعطاي تسهيالت اعتباري (بصورت عقود اسالمي) جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي.
 اعطایيارانه سود براي طرحهاي تحقيقاتي كه از سایر منابع مالي و اعتباري كشور تسهيالت دریافت داشتهاند.

 صدور ضمانتنامه و تضمين براي بازپرداخت تسهيالت دریافتي طرح هاي تحقيقاتي از سایر منبابع مبالي و اعتبباري
كشور.
 مشاركت ،سرمایهگذاري و تامين سرمایه خطرپذیر بمنظور اجراي طرحهاي تحقيقاتي.

شروط كلي:
 برخورداري از حمایتهاي صندوق مشروط به رعایت اولویتهاي بخش برق كشور و احبراز صبالحيتهباي الزم از
جمله اثبات توجيه پذیري طرح و توانایي مجریان ميباشد.

اولویتهاي اصلي در پذیرش طرحها:
 طرحهاي پژوهشي كاربردي.
 طرحهاي تدوین دانش فني.
 طرحهاي توليد نمونه آزمایشگاهي.
 طرحهاي توليد نمونه نيمه صنعتي.
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 طرحهاي پژوهشي توسعه اي.
 توسعه و بوميسازي فناوريهاي نوین.

سندیكاي صنعت برق
سندیكاي صنعت برق ایران یك نهاد صنفي ،متشكل از  470شركت سازنده تجهيزات ،پيمانكار و مشاور صنعت برق اسبت
كه در راستاي دفاع از منافع مشروع اعضاي خود و بر اساس نقش و جایگاه تشكلهاي صنفي در سند چشمانبداز  20سباله
كشور ،افزایش اثربخشي سرمایهگذاري هاي انجام شده در صبنعت ببرق از طریبق سباماندهي بخبش خصوصبي و تعميبق
مشاركت و شكلدهي به سرمایه اجتماعي در ميان خانواده صنعت برق ایران را دنبال ميكند.
اهداف سندیكا:
اهداف سندیكاي صنعت برق ایران بطور كلي به چهار بخش نمایندگي از اعضا ،تمهيد مشاركت اعضا ،ارائه خدمات به اعضا
و تنظيم و توسعه صنعت برق كشور تقسيمبندي ميشود.اهم اهداف سندیكا عبارتند از:
 دفاع از حقوق و حمایت از منافع اعضا
 پيگيري رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت برق كشور ،به ویژه با تأكيد ببر اجبراي ابالغيبه اصبل  44قبانون
اساسي
 مشاركت و همفكري با مراكز تصميمگيري دولت در تدوین آیيننامهها و مقررات مرتبط با صنعت برق
 حمایت از ساخت داخل و تكنولوژي ملي با تأكيد ویژه بر هم افزایي ظرفيتهاي موجود
 ساماندهي فعاليت اعضا در راستاي بهبود كيفيت توليد و خدمات
 ایجاد فرصتها و ظرفيتهاي جدید اقتصادي و تجاري در حوزه صنعت برق كشور
 گسترش رایزني و مذاكره با مراكز تصميمسازي كشور به منظور ایفاي نقش موثر در فرآیند سياستگبذاري عمبومي
صنعت برق ایران و پایش تصميمات در این زمينه
 تقویت بنيه صادراتي صنعت برق ،به نحوي كه دسترسي شركتهاي بزرگتر به بازارهباي خبارجي افبزایش یافتبه و
زمينه كسب و كار داخلي براي شركتهاي كوچكتر توسعه یابد
 تالش براي حذف انحصار و شكلگيري شرایط متوازن و رقابتي در حوزه صنعت برق
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 تالش در جهت گشودن افقهاي تازه كارآفریني همچون بهينبهسبازي ،كباهش تلفبات و ببرق هوشبمند و توسبعه
انرژيهاي تجدیدپذیر
 ترویج ارتباط نزدیكتر ميان اعضا و گسترش تفاهم ،درون خانواده صنعت برق
 ایجاد ظرفيتهاي آموزشي براي رشد و به روز نگهداشتن توانایيها ،تخصصها و ظرفيتهاي علمي و فني اعضا
 تالش در ایجاد وفاق و حفظ منافع مشترك بمنظور حضور توانمند و متحد در بازارهاي منطقه
 اطالعرساني و آموزش قوانين ،بخشنامهها و تغييرات مرتبط با صنعت برق براي اعضاء

پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو به منظور تحقق بخشي از وظایف پژوهشي وزارت نيرو و نيز ارتقاء كيفي امور آن وزارتخانه ،تاسي

گردید.

پژوهشگاه نيرو سازمان ي دولتي كه مسئوليت راهبري تحقيقات وابسته ببه صبنعت ببرق و انبرژي ایبران برگبزار مبيكنبد.

پژوهشگاه نيرو درسال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشكده" برق"" ،توليدنيرو" و "انتقال و توزیع نيرو "از شبوراي گسبترش
آموزش عالي بطور رسمي كار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جدید پژوهشكدههاي "انرژي و محيط زیست "

و "كنترل و مدیریت شبكه "را نيز به مجموعه خود افبزود و در ادامبه ببا ایجباد" مراكزشبيمي و مبواد" "،توسبعه فنباوري
توربينهاي بادي "و" آزمایشگاههاي مرجع "فعاليتهاي خویش را توسعه بخشيد.

با توجه به نقش زیربنایي صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ،پژوهشبگاه نيبرو ببا انجبام پبروژههباي
بنيادي ،كاربردي و توسعه اي به منظور پاسخگویي بهتر و بيشتر به نيازهاي صنعت برق ورفع مشبكالت آن و دسبتيابي ببه
فناوريهاي نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیك خود همراستا با خواستهها و برنامههاي استراتژیك وزارت نيبرو و
برنامه توسعه پنجم كشور نموده و در سال1387پ

از تبيين بيانيههاي ماموریت ،چشمانداز و ارزشهاي سازماني با تحليل

محيط داخل و خارج و همچنين مطالعات تطبيقي در عرصه بينالمللي استراتژيها و اهداف پژوهشگاه را تدوین و در سبال
1389با استفاده از متدولوژي كارت امتيازي متوازن( )BSCبا اجراي برنامه ها و دستيابي ببه اهبداف كمبي راه رسبيدن ببه
چشمانداز را هموار نموده است.
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فلسفه وجودي ماموریت پژوهشبگاه نيبرو شبامل ارتقباء فنباوري ،توسبعه پبژوهش و نبوآوري جهبت افبزایش توانمنبدي،
رقابتپذیري و بهرهوري صنعت برق و انرژي كشور است .محصوالت وخدمات این ماموریت تكميل چرخه مدیریت نوآوري
و فناوري صنعت برق و انرژي ازطریق:
 انجام تحقيقات توسعهاي و كاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق وانرژي
 اجراي مطالعات و تحقيقات راهبردي ،كالن ،بلندمدت و با ریسك باالي صنعت برق و انرژي
 مدیریتِ تحقيقات كاربردي و توسعهاي صنعت برق و انرژي
 آیندهنگاري ،سياستپژوهي و برنامهریزي فناوريهاي نوین در عرصه صنعت برق و انرژي
 اكتساب فناوريهاي نوین در عرصه صنعت برق و انرژي
 تجاريسازي نتایج تحقيقات و بكارگيري در صنعت برق و انرژي
 تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهي و ارزیابي كيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق وانرژي
 طراحي و توسعه زیرساختهاي موردنياز جهت ایجاد مراكز و شركتهاي نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي
 ایجاد و توسعه شبكه فناوري ميان دانشگاهها ،مراكزپژوهشي و قطبهباي علمبي پژوهشبي داخبل و خبارج كشبور
درحوزه صنعت برق و انرژي

مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (پژوهشگاه نيرو):
از جمله اهداف و ماموریتهاي مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي ،ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:

 رفع مشكالت و نيازهاي فني صنعت برق كشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شركتهاي فناور مستعد
 فراهم نمودن زمينه ارتقاء كمي وكيفي آنها در جهت تكميل چرخه توسعه فناوري آنها
 حاكميت دیدگاه كاربردي ،تفكر تجاريسازي وحركت نتيجه محور در فعاليتهاي علمي و پژوهشي
 استقرار چهارچوبهاي مدیریتي و اقتصادي در پروژهها وطرحهاي فني
 استفاده از پتانسيل صنعت برق وانرژي كشور در بخشهاي دولتي و خصوصي ،به ویژه پژوهشگاه نيرو
 روان سازي مقررات و تسهيل فرآیندهاي كاري و مدیریتي مربوط
 ایجاد و راهبري شبكه ملي مراكز رشد مرتبط با حوزه برق وانرژي
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 هموار نمودن مسير توسعه كسب و كار بينالمللي
 كمك به راهاندازي و مدیریت صندوقهاي حمایت مالي ریسكپذیري

معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري در  15بهمن سال  1385به دستور ریاست جمهور وقت و با استناد به اصبل 124
قانون اساسي تشكيل گردید .معاونت علمي و فناوري ریاست جمهبوري زیبر نظبر رئبي

جمهبور قبرار دارد و ببه منظبور

هماهنگي و همافزایي امور علمي و فناوري در كل كشور تشكيل شده است كه از وزارتخانهها و سایر دستگاههباي اجرایبي
كشور مجزا ميباشد و از  5معاونت تشكيل شده كه عبارتند از :معاونت سياستگذاري و ارزیابي راهببردي ،معاونبت توسبعه
فناوري ،معاونت نوآوري و تجاريسازي ،معاونت امور بينالملل و تببادل فنباوري و معاونبت توسبعه مبدیریت و منبابع.دفتر
سياستگذاري معاونت سياستگذاري و ارزیابي راهبردي نقش سياستگذار را بر عهده دارد .اهداف معاونت علمي وفنباوري
ریاست جمهوري عبارتند از:
 ارتقاي اقتدار ملي ،توليد ثروت و افزایش كيفيت زندگي مردم از طریق افزایش توانمنديهاي فنباوري و نبوآوري در
كشور
 ارتقاي «نظام ملي نوآوري» و تكميل مؤلفهها و حلقههاي آن
 توسعه «اقتصاد دانشبنيان» از طریق هماهنگي و همافزایي بينبخشي و بين دستگاهي
 ارتقاي ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادالت ببين بخبشهباي عرضبه و تقاضباي فنباوري و
نوآوري
 تجاريسازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري و توسعه شركتهاي دانشبنيان
 توسعه فناوريهاي راهبردي و اولویتدار ملي مطرح در نقشه جامع علمي كشور
 اعتالي ارتباطات بينالمللي علمي ،فناوري و نوآوري و توسعه دیپلماسي علمي و فناوري
وظایف اساسي معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري عبارتند از:
 سياستگذاري و برنامهریزي تأمين منابع مالي درنظام علم ،فناوري و نوآوري كشور
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 هدفمندسازي ،هدایت و توسعه پژوهشهاي كاربردي ،تقاضا محور و مأموریتگرا و كمك به تجاريسبازي نتبایج
آنها
 توسعه دیپلماسي علم و فنباوري و ارتباطبات ببينالمللبي و توسبعه سبرمایهگبذاري خبارجي در طبرحهباي دانبش
بنيان،هدایت سرمایه هاي انساني و مالي ایرانيان خارج از كشور و توسعه شبكههاي بينالمللي علم وفناوري به ویبژه
در جهان اسالم با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذیربط
 توسعه ساز و كارهاي سرمایهگذاري خطرپذیر وتأمين مالي الزم در اقتصاد دانش بنيان
 تحریك تقاضا ،بازارسازي وتضمين بازار براي توليدات داخلي و بازاریابي و صادرات كاالها وخدمات دانشبنيان
 رصد فرصتهاي بينالمللي بمنظور توسعه فناوري به ویژه شناسایي و كسب فناوريهباي نوظهبور ببا همباهنگي و
همكاري دستگاههاي ذیربط
 انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولویتهاي علم و فناوري نقشه جامع علمي كشور

مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري
معاونت پژوهش و برنامهریزي دفتر همكاريهاي فناوري ریاست جمهوري در سال  1377جهت پاسبخگویي ببه نيازهباي
دفتر در شش بخش پژوهش ،برنامه ریزي و نظارت ،حقوقي و قراردادها ،ارزیابي تكنولوژي ،اطالعرساني داخلبي و آمبوزش
كاركنان ایجاد گردید .وظایف و برنامههاي این معاونت در بخشهاي مختلف به شرح زیر ميباشد:
 پژوهش :مطالعه در زمينه سياستها و برنامههاي توسعه كشورهاي موفق ،مطالعه و پژوهش در زمينه عوامل مؤثر در
توسعه و پيشرفت كشور ،كمك به فرهنگ سازي در عرصه تكنولوژي ،مطالعه و پژوهش در مباني تكنولوژي ،تدوین
مفاهيم و روشهاي مناسب انتقال تكنولوژي ،مطالعه وضع موجود تكنولوژيهاي كشبور ،پبيشبينبي رونبد توسبعه
تكنولوژيهاي داخل كشور و سایر كشورها ،باالخص در زمينه تكنولوژيهاي مورد نياز كشور ،كمك ببه تشبكيل و
راهاندازي كانونهاي تحليلگري و ایجاد ارتباط با مجموعههاي فكري موجود در داخل و خارج از كشور ،ایجاد ارتبباط
بين محققين و تحليلگران در عرصه تكنولوژي
 ارزیابي تكنولوژي :بكارگيري ابزارهاي مدیریت تكنولوژي و روشهاي مهندسبي صبنایع جهبت بررسبي و ارزیبابي
طرحهاي تكنولوژیكي و تكنولوژي هاي منتخب از نظر ميزان تناسبب ببا نيازهباي مشبخص شبده ،ارزیبابي ميبزان
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موفقيبببت در جبببذب تكنولبببوژيهبببا و رسبببيدن ببببه اهبببداف تكنولبببوژیكي و مطالعبببه امكبببانسبببنجي
فني – اقتصادي پروژهها.

وظایف و فعاليتهاي دفتر همكاريهاي فناوري ریاست جمهوري
 تسهيل و كمك به انجام پروژههاي مشترك با سورسهاي خارجي
 ارتباط با ایرانيان مقيم خارج از كشور و تبادل اطالعات در زمينه فناوريهاي نوین

وزارت علوم تحقيقات و فناوري
حدود اختيارات و مأموریتهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به صورت ذیل ميباشد:
 در زمينه انسجام امور اجرایي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري
 شناسایي مزیتهاي نسبي ،قابليتها ،استعدادها ونيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آینبدهنگبري و
آیندهپژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي ،تحقيقاتي ،دانشگاهها و مراكبز آموزشبي و تحقيقباتي جهبت
بهرهبرداري
 بررسي اولویتهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري یا پيشنهاد دستگاههاي اجرایي ذیربط و پيشنهاد
به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري
 حمایت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فناوريهاي نوین بر اساس اولویتها
 برنامهریزي براي تدارك منابع مالي و توسعه فناوري كشور و مشاركت در ایجاد ،توسعه و تقویت فناوري ملي
و حمایت ازتوسعه فناوريهاي بومي
 اتخاذ تدابير الزم به منظور افزایش كارایي و اثر بخشي تحقيقبات كشبور و توسبعه تحقيقبات كباربردي ببا
همكاري دستگاههاي ذیربط.

 اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم درخصوص انتقال فناوري و دانش فني و برنامهریزي به منظبور ببومي
كردن فناوريهاي انتقال یافته به داخل كشور و ارایه آنها به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري
 ایجاد زمينههاي مناسب براي عرضه فناوري درداخل و خارج كشور و حمایت از صدور فناوريهاي توليد شده
در كشور و كمك به ایجاد انجمنها و شركتهاي غير دولتي علمي ،تحقيقاتي و فناوري
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 اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غير دولتي
 در زمينه اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 تعيين راهكارهاي الزم و برنامهریزي و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها ،موسسات آموزش عالي ،مراكز
تحقيقاتي و فناوري و دیگر مراكز فعاليتهاي علمي  -پژوهشي همانند شهركهاي تحقيقاتي،آزمایشگاههاي
ملي ،موزههاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركتهاي مردمي متناسب با نيازها و
ضرورتهاي كشور
 برنامهریزي اجرایي ،آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحوالت علمي و فني در جهان
 نظارت بر فعاليتهاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور
در مجموع این وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاه هاي كشور را بر عهده دارد كه وظيفه معاونت آموزشي این وزارتخانبه
ميباشد و هم نقش سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري را برعهده دارد كه وظيفبه مركبز برنامبهریبزي و
سياستگذاري پژوهشي در معاونت پژوهش و فناوري این وزارتخانه است.

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف)
بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي ببه وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري تغيير نام داده و مأموریتهاي جدي و جدیدي در حوزه پژوهش و فناوري به وزارت محبول شبده
است .بر همين اساس قانون اهداف ،وظایف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در شهریورماه  1383به تصبویب
مجل

شوراي اسالمي رسيده است .بر اساس مواد  3و  4این قانون ،تشكيل شوراي عالي علبوم ،تحقيقبات و فنباوري ببا

هدف ایجاد هماهنگي و یكپارچگي در سياستگذاري كالن اجرایي در حوزه علوم ،تحقيقات و فناوري پيشبيني شده است.
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري در جهت ارتقاي كيفيت سياستگذاري در زمينبههباي مختلبف علبوم ،تحقيقبات و
فناوري و راهبري توسعه فناوريهاي داراي اولویت ملي ،اقدام به تشكيل كميسيونهاي دوازدهگانه نموده است .از مهمترین
وظایف این كميسيونها ميتوان به اولویتبندي و پيشنهاد اجراي طرحهباي اجرائبي بلندمبدت سبرمایهگبذاري كبالن در
بخشها ي آموزشي ،پژوهشي و فناوري و همچنين بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي علبوم ،تحقيقبات و
فناوري اشاره كرد .وظایف شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري به شرح زیر ميباشد:
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 اولویتبندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمایهگذاري كالن در بخشهاي آموزشي و پژوهشي و فناوري
 بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فناوري
 مجل

شوراي اسالمي در بند  26قانون بودجه سال  ،1388كليه دستگاههاي اجرایبي را مكلبف ببه گزارشبدهي از

عملكرد بودجه هاي پژوهشي خود نموده و وزارت علوم ،تحقيقات و فنباوري نيبز موظبف اسبت گزارشبات مزببور را
جمعبندي و به شكل جامعي به مجل

ارائه نماید.

در واقع با توجه به بند اول وظایف این شورا ،ميتوان این شورا را جزء سياستگذاران پژوهشي كشور قلمداد نمود.

مجمع تشخيص مصلحت نظام
در سال  1368و در جریان بازنگریقانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ،این مجمع رسماا به صورت یكي از نهادهاي رسمي
كشور درآمد و وظيفه اصلي آن حل اختالف بين مجل

شوراي اسالمي و شوراي نگهبان است.

وظایف مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مسئوليت تصميمگيري در سياستهاي كالن داخلي و خارجي ایران و حل اخبتالف
ميان قواي سهگانه را برعهده دارد و همچنين ناظر بر فعاليتهاي آنان است.
این مجمع ،وظيفه تدوین برنامه چشمانداز  20ساله (از  1384تا  )1404و نظارت بر اجراي آن را بر عهده دارد.

 همچنين از سال  1385رهبر جمهوري اسالمي ،اختيار نظارت بر عملكرد قواي سه گانه را كه از اختيارات رهبر است،
به این مجمع واگذار كرد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام باالترین ركن سياستگذاري كالن در كشور ميباشد زیرا تدوین سياستهاي كلي نظبام در
حوزههاي علم و فناوري و پژوهش در قالب سند چشمانداز  20ساله از وظایف این نهاد ميباشد.
مجل
مجل

در نظام جمهوري اسالمي ایران از اهميت ویبژه و واالیبي برخبوردار ببوده ومحبور بسبياري از تصبميمگيبريهبا،

قانونگذاريها ،برنامهریزيها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد .مجل

پایگاه اساسي نظام و مردم و مایه

حضور و مشاركت واقعي مردم در تصميم گيريها و مظهر اراده ملي است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجل

در نظام كشور ،وظایف عمده مجل

در دو بخش خالصه ميگردد:
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 قانونگذاري
 نظارت
در جهان امروز ،طرح پرسش هاي نو و مسائل پيچيده و چند وجهي در حوزههاي مختلف ،نهادهاي قانونگذاري را نباگزیر از
تأسي

مراكز علمي و پژوهشي ساخته تا با اتكا به تخصص ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهرهگيري از آنها ،به

شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگویي به نيازهاي نو در تدوین قوانين توفيق یابند.
شوراي عالي انقالب فرهنگي
شوراي عالي انقالب فرهنگي به ریاست رئي

جمهور یكي از نهادهاي حكومتي جمهوري اسالمي ایران است كبه پب

از

انقالب  1357ایرانبا فرمان روح اهلل خميني تشكيل شد .گسترش نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعبه و تقویبت انقبالب
فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي و تزكيه محيط هاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفبي مظباهر و آثبار غربزدگبي از
جمله اهداف این شورا است .ابتدا ستاد انقالب فرهنگي تشكيل گردید كه بعداا به شوراي عالي انقالب فرهنگي تغيير ماهيت
داد .اهداف این شورا عبارتاند از:
 گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقویت انقالب فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي
 تزكيه محيطهاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفي مظاهر و آثار غربزدگي از فضاي فرهنگي جامعه
 تحول دانشگاه ها ،مدارس و مراكز فرهنگي و هنري براساس فرهنگ صحيح اسالمي ،گسبترش و تقویبت هبر چبه
بيشتر آنها براي تربيت متخصصان متعهد ،اسالمشناسان متخصص ،مغزهاي متفكر و وطنخبواه ،نيروهباي فعبال و
ماهر ،استادان ،مربيان و معلمان معتقد به اسالم و استقالل كشور
 تعميم سواد ،تقویت و بسط روح تفكر و علمآموزي و تحقيق و استفاده از دستاوردها و تجبارب مفيبد دانبش بشبري
براي نيل به استقالل علمي و فرهنگي
 حفظ و احيا و معرفي آثار و مآثر اسالمي و ملي
 نشر افكار و آثار فرهنگي انقالب اسالمي ،ایجاد و تحكيم روابط فرهنگي با كشورهاي دیگر به ویژه با ملل اسالمي
وظایف شوراي عالي انقالب فرهنگي:
از جمله وظایف شوراي عالي انقالب فرهنگي ،ميتوان در سه حوزه سياستگذاري ،تدوین ضوابط و نظبارت تقسبيمبنبدي
نمود.
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تهيه و تدوین سياستها و طرح هاي راهبردي كشور در زمينههاي مختلف فرهنگي از جمله در حوزههباي زنبان ،تبليغبات،
اطالعرساني ،چاپ و نشر ،بيسوادي ،دانشگاهها ،برقراري روابط علمي و پژوهشي و فرهنگي با سایر كشورها ،همكاري حوزه
و دانشگاه ،فعاليتهاي دیني و معنوي ،تهاجم فرهنگي و سایر حوزههاي فرهنگي مربوطه از جمله وظایف سياسبتگبذاري
این شورا محسوب ميشود .همچنين تعيين ضوابط تأسي

مراكز علمي و آموزشي و نيز ضوابط گزینش مدیران و استادان و

دانشجویان از جمله وظایف این شورا ميباشد .بررسي و تحليل شرایط فرهنگي ایران و جهان ،بررسي الگوهباي توسبعه و
پيامدهاي فرهنگي آن ،بررسي وضع فرهنگ و آموزش كشور و نيز نظارت بر اجراي مصوبات شورا از جمله وظایف نظبارتي
شوراي عالي انقالب فرهنگي ميباشد.
سازمان ملي استاندارد ایران
هدف سازمان اسبتاندارد ایبران تعيين،تدوین و نشر اسبتانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنبين انجبام
تحقيقات مربوطه ميباشد .فعاليتهاي اساسي این سازمان در حوزههاي زیر ميباشد:
 تعيين ،تدوین و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي این وظيفه در كشور
 انجام تحقيقات به منظور تدوین استاندارد ،باال بردن كيفيت كاالهاي توليد داخلي ،كمك به بهبود روشهاي توليد و
كارایي صنایع
 ترویج استانداردهاي ملي
 نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
 كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظبور فبراهم
نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بينالمللي
 كنترل كيفيت كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمایت از مصرفكنندگان داخلي و جلبوگيري از
ورود كاالهاي نامرغوب خارجي
 راهنمایي علمي و فني توليدكنندگان و توزیعكنندگان انواع كاالها
 آزمایش و تطبيق نمونه كاال با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهار نظر مقایسهاي و صدور گواهينامههاي
الزم
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 -1تدوین سند راهطردي توسعه فناوريهاي بااولویت مورد استفاده در شطكه توزیع
كالنشهرها

 -1-1تدوین سند راهبردي توسعه فناوري پستهاي كمپكت
افزایش روزافزون مشتركين برق از یكسو و مشكالت تخصيص زمين براي گسترش شبكه از سوي دیگر گبرایش ببه
استفاده از تجهيزات فشرده را افزایش داده است .پست پيشساخته كمپكت نيز در راستاي این هبدف مورداسبتفاده قبرار
ميگيرد .امروزه كاربردهاي متنوعي براي پستهاي پيشساخته كمپكبت در شببكه توزیبع وجبود دارد كبه از آن جملبه
ميتوان به مواردي چون :كاربرد بهصورت پستهاي عمومي ،اختصاصي و انحصاري ،قابليتاسبتفاده ببراي انببوهسبازان
جهت نصب در پشتبام ،بين طبقات و یا زیرزمين ساختمانهباي بلندمرتببه و شبركتهباي سباختماني ،قاببلنصبب در
نيروگاههاي بادي ،فرودگاه و مترو و ...اشاره نمود .هدف از تدوین سند راهبردي توسعه این فناوري ،ایجاد الگویي از یبك
سلسله اقدامات بلند مدت و كوتاه مدت با توجه به چگونگي عرضه و تقاضا و تعيين مسير حركت اسبتفاده از پسبتهباي
كمپكت در شبكه توزیع كالنشهرهاي ایران ميباشد .تدوین این سند طي یك سال انجام خواهد شد .شباخص شناسبایي
شده براي اقدامات این سند نيز ،تدوین نقشهراه توسعه فناوري پستهاي كمپكت خواهد بود.

 -2-1تدوین سند راهبردي توسعه فناوري پستهاي زیرزميني بدون تعمير و نگهداري
در كالنشهرها به دليل محدودیتهاي جغرافيایي ،نصب پستهاي توزیع در سطح زمين همواره با مشكالت زیادي روبرو
است .استفاده از پستهاي زیرزميني در نزدیكي مصرفكنندگان یكي از كليديترین راهحلهبا هسبت .هبدف از تبدوین
سندراهبردي توسعه فناوري پستهاي زیرزميني بدون تعمير و نگهداري ،ایجاد یك رهنمود یا مجموعبهاي از رهنمودهبا
براي مواجهه با شرایطي است كه استفاده از پستهاي زیرزميني بدون تعمير و نگهداري را در كالنشهرها الزامي ميسازد.
استفاده از این نوع پست مستلزم انجام آزمایشها و مطالعات دقيق مثل بررسبي وضبعيت خباك منطقبه ،آزمبایشهباي
گرمایي و ...هست .این سند حاوي طرحي براي كليه اقدامات است .شاخص شناسایيشده براي اقبدامات ایبن سبند نيبز،
تدوین نقشهراه توسعه فناوري پستهاي زیرزميني بدون تعمير و نگهداري ميباشد.
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 -3-1تدوین سند راهبردي توسعه مولدهاي بادي مقياس كوچك
پ

از وقوع بحران جهاني نفت در دهه  70ميالدي ،كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان به این نتيجه رسيدند كه نباید

تنها بر یك منبع تأمين انرژي ،یعني سوخت فسيلي اعتماد و تكيه نمایند .درنتيجه تنوع بخشيدن به منابع تبأمين انبرژي
به عنوان یكي از اصول راهبردي كشورهاي مذكور در آمد .انرژيهباي نبو (بباد ،خورشبيد ،زمبينگرمبایي ،زیسبتتبوده،
هيدروژن) به دليل رایگان بودن منبع انرژي و نيز جنبههاي مثبت زیستمحيطي آن بهعنوان یكي از منابع اصبلي تبأمين
انرژي كشورهاي پيشرفته انتخاب گردید .اقتصادي و پيشرفته نبودن تكنولوژي انرژيهاي نو یكي از مشبكالت و موانبع
اوليه این انتخاب بود .كشورهاي صنعتي پيشرفته جهان ،براي رفع مشكالت مبذكور ،پشبتيباني و حمایبت گسبتردهاي از
انجام تحقيق و توسعه ) (R&Dدرزمينه انرژيهاي نو به عمل آوردند .هدف این سند تشبخيص فرصبتهباي اصبلي و
متمركز كردن منابع در جهت تحقق منافع مورد نظر ميباشد .فرصتها ،درونمایه اصلي حركتهاي راهببردي هسبتند و
فرصت در محيط از نياز تاميننشده شكل مي گيرد .با توجه به خالء كنوني موجود در ارتباط ببا فنباوري مولبدهاي ببادي
مقياس كوچك در كالنشهرهاي ایران ،تدوین سند راهبردي توسعه این فناوري در دستور كار قرار گرفته اسبت .شباخص
این سند ،تدوین نقشهراه مولدهاي بادي مقياس كوچك ميباشد .این سند طي  12ماه تدوین خواهد شد.

 -4-1تدوین سند راهبردي توسعه

D-FACTS

تقاضا براي افزایش قابليت اطمينان ،به علت اهميت روزافزون بارها ،رشد فزایندهاي دارد .درنتيجه شركتهاي توزیع به
طراحي استراتژيهاي مشخص بهمنظور افزایش قابليت اطمينان نياز مبرمي خواهند داشت .ببا توجبه ببه اینكبه قابليبت
اطمينان متأثر از برنامهریزي ،طراحي ،نصب و بهره برداري از تجهيزات است لذا باید در یك زنجيره به آن نگریسته شود.
كاربرد سيستمهاي انعطافپذیر در شبكه انتقال موسوم به ادوات  FACTSكبه اغلبب ببا اسبتفاده از فنباوري تجهيبزات
الكترونيك قدرت همراه است به بهبود قابلتوجه كيفيبت بهبرهببرداري از سيسبتم قبدرت مبيانجامبد .ایبده اسبتفاده از
فناوريهاي مشابه در سطح شبكههاي توزیع برق منجر به ایجاد مفهبوم  D-FACTSشبده اسبت كبه اغلبب در قالبب
تجهيزات  CPDمطرح ميشود .سند راهبردي پيشنهادي در راستاي توسعه فناوري  D-FACTSبه ترسيم نحوه رشبد و
بكارگيري این فناوري در شبكه توزیع كالنشهرها خواهد پرداخت .شاخص شناسایيشده ببراي اقبدامات ایبن سبند نيبز،
تدوین نقشهراه توسعه فناوري  D-FACTSميباشد.
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CHP

با افزایش تعداد مصرفكنندگان و باال رفتن تقاضاي انرژي الكتریكي نياز به گسترش سيستمهاي قدرت و انرژي ببيش
از پيش احساس مي شود .دسترسي مصرف كنندگان به انرژي الكتریكي باكيفيت مناسب و قابليت اطمينبان بباال ،نيازمنبد
گسترش همزمان سيستم هاي توليد و انتقال انرژي الكتریكي است كه مستلزم صرف هزینه هاي سنگين هست .از سبوي
دیگر محدودیت هایي مانند فضاي كافي براي نصب خطوط انتقال ،مشكالت نصبب خطبوط انتقبال جدیبد را دو چنبدان
مي كند .در چنين شرایطي ظهور توليدات پراكنده نه تنها مشكالت مربوط به هزینه هباي نصبب خطبوط جدیبد را مرتفبع
مي كرد بلكه مي تواند شرایط بهتري را ازنظر ميزان آلودگي توليدي ،تعمير و نگهداري با هزینه هاي كمتر ،كيفيبت بيشبتر
انرژي الكتریكي و قابليت اطمينان باالتر را فراهم آورد .به كارگيري توليد همزمان برق و حبرارت ببه صبورت متمركبز و
پراكنده به عنوان یك ضرورت و منفعت ملي در كشور همچون یك باور مشترك مورد تایيد ميباشبد .هبدف ایبن سبند
تشخيص فرصت هاي اصلي و متمركز كردن منابع در جهت تحقق منافع مورد نظر ميباشد .فرصتها ،درونمایبه اصبلي
حركت هاي راهبردي هستند و فرصت در محيط از نياز تاميننشده شكل مي گيرد .با توجه به فرصبت كنبوني موجبود در
ارتباط با فناوريهاي توليد پراكنده و  CHPدر كالنشهرهاي ایران ،تدوین سند راهبردي توسعه فنباوري  CHPپيشبنهاد
شده است .شاخص این سند ،تدوین نقشهراه  CHPميباشد .این سند طي  12ماه تدوین خواهد شد.

 -6-1تدوین سند راهبردي توسعه خودروي برقي
این سند داللت بر اهدافي چون هماهنگي ،تخصيص منابع و وظایف را دارد كه تاكتيكهبا را نشبان مبيدهبد و نحبوه
تصميمگيري و اجرا را مشخص ميكند .با توجه به مشكل آلودگي هواي كالنشبهرها ،ببا بكبارگيري خودروهباي برقبي
ميتوان از ميزان این آلودگي كاست .این خودروها در هنگام شارژ باتريهایشان مانند یك بار مصرفي عمل ميكنند و از
شبكه انرژي دریافت ميكنند .از سوي دیگر ،خودروهاي فوق ميتوانند در نقش تغذیهكننده توان به شبكه ظاهر شبوند و
در ساعاتي به شبكه توان تزریق كنند .براي اسبتفاده از ایبن فنباوري نيباز ببه ایجباد زیرسباختارهایي در شببكه توزیبع
كالنشهرها ميباشد كه این سند به تعریف و اولویتبندي آنان خواهد پرداخت .شاخص شناسایيشده براي اقبدامات ایبن
سند نيز ،تدوین نقشهراه توسعه فناوري خودروي برقي ميباشد.

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
62
فاز  :5برنامه عملیاتي و تهیه ره نگاشت

ويرايش صفر ،خرداد 1394

 -2راهاندازي و تجهيز آزمایشگاههاي مرجع مورد نياز
 -1-2ایجاد و تجهيز آزمایشگاه مرجع پستهاي كمپكت
امروزه با گسترش شهرها و تقاضاي روزافزون انرژي الكتریكي از یكسو و افزایش قيمت زمين دركالنشهرها از سبوي
دیگر و نيز سرعت اجرا و سرعت تقاضا ،صنایع و متصدیان را بر آن داشته تا نسبت به كوچكسازي و سرعت بخشيدن به
توليد محصوالتي كه این نياز را برآورده نماید دست به اقدام بزنند .از سوي دیگر .استفاده از تجهيبزات نبامرغوب و فاقبد
كيفيت ،خسارتهاي زیادي از جمله افزایش هزینههباي تعميبرات و تعبویض قطعات ،انجبام بازدیبدهاي مكبرر و غيبره
خواهد داشت .به منظور جلوگيري از ساخت و استفاده انواع پستهاي كمپكت با هركيفيتي در كشور نياز به فيلترهایي در
این زمينه است كه در این راستا نياز به راهاندازي آزمایشگاه مرجعي براي انجام كليه تستهاي مورد نياز وجود دارد .ایبن
نياز وقتي جدي شده و بيشتر خودش را نشان ميدهد كه بدانيم هزینه تست تجهيزات در آزمایشگاههاي خارج از كشبور،
بسيار باال بوده و زمان زیادي را نيز مصروف خواهد داشت .به همين جهت پروژهاي به منظور ایجاد و تجهيز آزمایشبگاه
مرجع پستهاي كمپكت در بازهاي  18ماه تعریف شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،راهانبدازي و
تجهيز آزمایشگاه مرجع پستهاي كمپكت ميباشد.

 -2-2ایجاد و تجهيز آزمایشگاه مرجع سلولهاي خورشيدي
با افزایش تعداد مصرفكنندگان و باال رفتن تقاضاي انرژي الكتریكي نياز به گسترش سيستمهاي قدرت و انرژي ببيش
از پيش احساس مي شود .دسترسي مصرف كنندگان به انرژي الكتریكي باكيفيت مناسب و قابليت اطمينبان بباال ،نيازمنبد
گسترش همزمان سيستم هاي توليد و انتقال انرژي الكتریكي است كه مستلزم صرف هزینه هاي سنگين هست .در چنين
شرایطي ظهور توليدات پراكنده نهتنها مشكالت مربوط به هزینههاي نصب خطوط جدید را مرتفع ميكند بلكه مبيتوانبد
شرایط بهتري را ازنظر ميزان آلودگي توليدي ،تعمير و نگهداري با هزینه هاي كمتر ،كيفيبت بيشبتر انبرژي الكتریكبي و
قابليت اطمينان باالتر را فراهم آورد .با توجه به فرصت كنوني موجود در ارتباط با فناوريهاي توليد پراكنده و سلولهباي
خورشيدي در كالنشهرهاي ایران و به منظور جلوگيري از واردات تجهيزات حرارتي و خورشيدي با هر كيفيتي ببه كشبور
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نياز به فيلترهایي در این زمينه است كه در این راستا نياز به راهاندازي آزمایشگاه مرجعي در این زمينه وجود دارد .شاخص
شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،راهاندازي و تجهيز آزمایشگاه مرجع سلولهاي خورشيدي ميباشد.

 -3-2ایجاد و تجهيز آزمایشگاه مرجع مولد بادي
با افزایش تعداد مصرفكنندگان و باال رفتن تقاضاي انرژي الكتریكي نياز به گسترش سيستمهاي قدرت و انرژي ببيش
از پيش احساس مي شود .دسترسي مصرف كنندگان به انرژي الكتریكي باكيفيت مناسب و قابليت اطمينبان بباال ،نيازمنبد
گسترش همزمان سيستم هاي توليد و انتقال انرژي الكتریكي است كه مستلزم صرف هزینه هاي سنگين هست .در چنين
شرایطي ظهور توليدات پراكنده نهتنها مشكالت مربوط به هزینههاي نصب خطوط جدید را مرتفع ميكند بلكه مبيتوانبد
شرایط بهتري را ازنظر ميزان آلودگي توليدي ،تعمير و نگهداري با هزینه هاي كمتر ،كيفيبت بيشبتر انبرژي الكتریكبي و
قابليت اطمينان باالتر را فراهم آورد .با توجه به اینكه فناوري مولد بادي در كشور در بازه جنين و رشد چرخه عمبر خبود
قرار دارد ،نياز به یك آزمایشگاه مرجع به منظور جلوگيري از واردات و ساخت مولبدهاي ببادي در ابعباد مختلبف ببا هبر
كيفيتي وجود دارد .در این راستا پروژهاي به منظور ایجاد و تجهيز آزمایشگاه مرجع مولد بادي در بازهاي  18مباه تعریبف
شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،راهاندازي و تجهيز آزمایشگاه مرجع مولد بادي ميباشد.

 -4-2تجهيز آزمایشگاههاي مرجع موجود مرتبط با تجهيزات شبكه توزیع
وجود نظام كنترل كيفيت و ارزیابي كيفيت تجهيزات و كاالها در آزمایشگاههاي مرجبع در كشبورهاي مختلبف جهببت
بكبارگيري كباال و تجهيبزات ببا كيفيت از ضروريترین مقرراتي است كه كليه كشورهاي توسعه یافته و در حال توسبعه
توجه جدي به آن نمودهاند .توجه به تضمين كيفيت در رونبد رو به رشد صنایع مختلف و اجراي طبرحهباي راهانبدازي و
گسترش آزمایشگاههاي مرجبع ،صبنایع را از پرداخبت هزینبههباي ناشبي از ببه كارگيببري تجهيبزات نامبرغوب مببرا
ميسازد .استفاده از تجهيزات نامرغوب و فاقد كيفيت ،خسارتهاي زیبادي از جملبه افبزایش هزینبههبباي تعميببرات و
تعبویض قطعات ،انجام بازدیدهاي مكرر و غيره خواهد داشت .افزایش مصرف انرژي برق و نياز به توليد بيشتر این انرژي
كه الزمه آن احداث نيروگاههاي جدید و توسعه شبكه انتقال و توزیع نيرو ميباشبد نيباز این صنعت را به ساخت و تهيبه
تجهيزات به وضوح نشان ميدهد .لهذا براي توليد و انتقال و توزیع مناسب انرژي برق نيازمنبد ببه اسبتفاده از تجهيبزات
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مرغوب و با كيفيت ميباشيم كه این مهم نقش نظام كنترل كيفيت و آزمایشگاههباي مرجبع منطببق ببا اسببتانداردهاي
معتببر را ببراي كنتبرل كيفيبت تجهيزات مذكور نمایان ميسازد .با توجه به اینكه تجهيزات الزم براي انجبام برخبي از
تستهاي استاندارد بر روي تجهيزات شبكه توزیع در داخل كشور وجود ندارد ،مثالا در آزمایشگاهها از  20مورد كيفي فقط
چند مورد تست ميشود ،لزوم تجهيز آزمایشگاههاي مرجع موجود دیده ميشود .به همين جهت پروژهاي با هدف تجهيبز
آزمایشگاههاي مرجع موجود مرتبط با تجهيزات شبكه توزیع در بازهاي  15ماه تعریف شده است.

 -3تدوین دستورالعملهاي نظارت بر نصب تجهيزات مورد استفاده در سطح شطكه توزیع
كالنشهرها
 -1-3تدوین دستورالعمل الزامآور انجام تستهاي نمونهاي توسط تامينكنندگان
صرف داشتن تایيدیه استاندارد ب راي تایيد كيفيت تجهيز كافي نيست ،زیرا ممكن است تمام توليدات ببا همبان كيفيبت
ارائه نشوند .تست نمونهاي ،آزموني است كه روي نمونههاي یك محصول یا مجموعه تكميل شده انجام مبيشببود تببا
مبشخص كنبد كبه محصول مطابق مشخصات طرح به اتمام رسيده است .در راسبتاي بهببود كيفيبت تجهيبزات مبورد
استفاده در سطح شبكه توزیع كالنشهرها ،نياز به تدوین دستورالعملي ميباشد تا تامينكننده را ملزم ببه تسبت نمونبهاي
تجهيزات خریداري شده خود بكند .بازه زماني مقررشده براي تدوین این دستورالعمل  6ماه است .شاخص شناسبایيشبده
براي اقدامات این پروژه ،وضعيت تدوین دستورالعمل الزامآور انجام تستهاي نمونهاي ميباشد.

 -2-3تدوین دستورالعمل الزامآور كنترل كيفي تجهيزات در حال نصب در شبكه توزیع توسط شركت توزیع
تقاضا براي افزایش قابليت اطمينان ،به علت اهميت روزافزون بارها ،رشد فزایندهاي دارد .درنتيجه شركتهاي توزیع به
طراحي استراتژيهاي مشخص بهمنظور افزایش قابليت اطمينان نياز مبرمي خواهند داشت .استفاده از تجهيزات نامرغوب
و فاقد كيفيت ،خسارتهاي زیادي از جمله افزایش هزینههباي تعميبرات و تعبویض قطعات ،انجبام بازدیبدهاي مكبرر و
غيره خواهد داشت .در زمينه استاندارد و كنترل كيفيت تاكيد بيشتر بر بازرسي و كنترل كيفي استوار اسبت .اینكبه نمونبه
اوليه یك تجهيز تأیيدیه بگيرد دال بر این نيست كه تمام توليدات بعدي آن شركت نيبز ببا همبان كيفيبت ارائبه شبوند.
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درنتيجه نظارت باید در مراحل جلوتر صورت بگيرد .در این راستا پروژه تدوین دستورالعمل الزامآور كنترل كيفي تجهيزات
در حال نصب در شبكه توزیع توسط شركت توزیع با محدوده زماني  6ماه پيشنهاد شده است .شاخص شناسایيشده براي
اقدامات این پروژه ،وضعيت تدوین دستورالعمل الزامآور كنترل كيفي تجهيزات در حال نصب ميباشد.

 -4محاسطه و تعيين جریمه خاموشي براي شركتهاي توزیع كالنشهرها
 -1-4محاسبه قيمت خسارت خاموشي در شبكه توزیع كالنشهرها بر اساس انواع تعرفه مشتركين
یكي از مهم ترین پي آمدهاي طراحي نامناسب و غير اصولي شبكه توزیع وقوع خاموشي در شبكه است .وقوع خاموشبي
در شبكه برق كالنشهرها باعث ایجاد اختالل در فعاليت هاي مراكز و نهادهاي مختلبف شببكه از جملبه مراكبز و ادارات
دولتي مي شود .تعدد این مراكز استراتژیك در كالنشهرها و ارتباط و وابستگي جمع كثيري از مردم با این واحبدها وقبوع
خاموشي در آنان را تبدیل به دغدغه بزرگي ميكند .جهت بررسي و مقایسه قابليت اطمينان شركتهاي توزیبع در سبطح
منطقهاي ،استاني و یا حتي جهاني نياز به مالكها و شاخصهاي مناسب ميباشد .ارزیابي قابليت اطمينان سيستمهبباي
توزیبع توسبط شباخصهاي مربوطه كه استاندارد  IEEE-1366آنها را معرفي نموده انجام ميشود .با توجه به تعداد زیاد
ایبن شباخصهبا ،عموما هفت شباخص كبه جبزء مهمتبرین و كباربرديتبرین شاخصهاي ارائه شبده مبي باشببند ،در
نظر گرفته ميشوند .ایبن هفبت شبباخص عبارتنببد ازASAI ،ASUI ،AENS ،SAIFI،SAIDI ،CAIFI ،CAIDI :

 .در مطالعات محاسبه این شاخصها بدليل در دسترس نبودن اطالعات و یا عدم داشتن یك سيستم یكپارچه كامپيوتري
از خاموشيها و یا انرژي توزیع نشده مربوط به خاموشيهاي فشار ضعيف با مشكالتي رو به روست و فقط خاموشيهباي
مربوط به 20كيلو ولت در نظر گرفته ميشود .همچنين بدليل عدم دسترسي به تعداد پارامترهاي مربوط به مشتركين مانند
تعداد كل خاموشيهاي مشتركين و یا كل زمان خاموشي مشتركين ،براي بدست آوردن شاخصهایي كه به این پارامترها
نياز دارند ،عموما تقریبهایي زده ميشود .از سویي دیگر نحوه محاسبه خاموشيها بر اساس انواع تعرفه مشتركين نيز به
پارامترهاي گوناگوني چون نوع كنتور محاسبهكننده ميزان مصرف ،منطقهاي كه مشترك در آن زندگي ميكند ،ميبزان و
چگونگي مصرف و آب و هواي منطقه ،بستگي دارد .هدف پروژه پيشنهادي محاسبه قيمت خسبارت خاموشبي در شببكه
توزیع كالنشهرها بر اساس انواع تعرفه مشتركين در راستاي محاسبه و تعيين جریمه خاموشي براي شبركتهباي توزیبع
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كالنشهرها ميباشد .زمان انجام این پروژه  8ماه تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،قيمبت
خسارت خاموشي ميباشد.

 -2-4تعيين مكانيزم قيمت گذاري و محاسبه خسبارات قاببل پرداخبت توسبط شبركت توزیبع ناشبي از انبواع
خاموشي
براي محاسبهي درآمد شركت توزیع و همچنين هزینهي ناشي از قطعيها باید شاخصهاي قابليبت اطمينبان محاسببه
شوند .خاموشي زیاد یكي از مشخصههاي شبكه باقابليت اطمينان پایين است .با توجه به اینكه  80درصد خاموشبيهباي
شبكه برق ایران به شبكه توزیع آن اختصاص دارد و  73درصد آن مربوط به شبكه فشار متوسط و  7درصد فشار ضبعيف
است ،بهبود قابليت اطمينان در شبكه توزیع كالنشهرها و كاهش خاموشي در مراكز حساس از اهميت ویبژهاي برخبوردار
است .یكي از خاموشيهاي معمول در شبكههاي توزیع فشار متوسط ناشي از تعميرات برنامهریزيشبده و توسبعه شببكه
است .در كالنشهرها كه ممكن است فيدر مربوطه داراي بارهاي استراتژیك و یا بارهاي با هزینه قطبع بباال باشبد ،ایبن
خاموشي ميتواند با پيامدها و خسارات سنگيني همراه باشد .در مطالعات محاسبه این شاخصها بدليل در دسترس نبودن
اطالعات و یا عدم داشتن یك سيستم یكپارچه كامپيوتري از خاموشيها و یا انرژي توزیع نشده مربوط به خاموشيهباي
فشار ضعيف با مشكالتي رو به روست و فقط خاموشيهاي مربوط به 20كيلو ولت در نظر گرفته ميشود .همچنين بدليل
عدم دسترسي به تعداد پارامترهاي مربوط به مشتركين مانند تعداد كل خاموشيهاي مشتركين و یا كبل زمبان خاموشبي
مشتركين ،براي بدست آوردن شاخصهایي كه به این پارامترها نياز دارند ،عموما تقریبهایي زده ميشود .هبدف پبروژه
پيشنهادي تعيين مكانيزم قيمت گذاري و محاسبه خسارات قابل پرداخت توسط شركت توزیع ناشي از انبواع خاموشبي در
راستاي محاسبه و تعيين جریمه خاموشي براي شركتهاي توزیع كالنشهرها ميباشد .زمان انجام این پروژه  8ماه تعيين
شده است .شاخص شناسایي شده براي اقدامات این پروژه ،مكانيزم تعيبين خسبارت قاببل پرداخبت شبركتهباي توزیبع
كالنشهرها ميباشد.
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 -5رفع موانع خصوصيسازي كامل شركتهاي توزیع كالنشهرها
 -1-5بررسي و تخمين دارایيهاي شركتهاي توزیع در هر یك از كالنشهرها
امروزه اهميت نقش روز افزون آمار و اطالعات به عنوان پيشنياز كليه تصميمگيريها ،سياستگذاريها و برنامهریزيها
بر كسي پوشيده نيست .این نقش و قابليتهاي آن در عصر اطالعات به قدري بدیهي است كه نظام آماري و سامانههاي
اطالعاتي آنها نه تنها از شاخصهاي توسعه یافتگي بهشمار ميرود ،بلكبه در اختيبار نداشبتن آمبار و اطالعبات كبافي،
صحيح و بهنگام ،اتخاذ سياستهاي موثر و برنامهریزيهاي توسعهاي را ناممكن ميگرداند .بر مبناي این نگرش نقش و
جایگاه نظام آمار و اطالعات و انسجام آن در توسعه صنعت برق كه یكي از صبنایع زیربنبایي كشبور اسبت از اهميبت و
حساسيت غيرقابل انكاري برخوردار است .شبكهي كالن توزیع برق كشور با بيش از  28253كيلومتر خط فشارمتوسبط
و  231042كيلومتر خط فشارضبعيف و  291000دسبتگاه ترانسبفورماتور زمينبي و هبوایي وظيفبه برقرسباني ببه ببيش از
 18330000مشترك را بر عهده دارد .هدف پروژه پيشنهادي بررسي و تخمين دارایيهاي شركتهاي توزیع در هریبك
از كالنشهرها در راستاي رفع موانع خصوصيسازي كامل شركتهاي توزیع كالنشهرها ميباشد .زمان انجام این پروژه 2
سال تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات ایبن پبروژه ،ميبزان برآوردشبده دارایبي شبركتهباي توزیبع
كالنشهرها ميباشد.

 -2-5تعيين و قيمتگذاري بهاي انرژي الكتریكي قبل فروش در هریك از شركتهاي توزیع كالنشهرها
انرژي برق در افزایش رفاه و توسعه اقتصادي كشورها سهم انكارناپذیري دارد .این حامبل انبرژي بببه سبببب ماهيبت
ویژه؛ یعني لزوم تعادل لحظه به لحظه بازار و عدم امكان ذخيرهسازي در حجم باال ،از سایر حاملهبا متمایز است .ضمن
اینكه نوسان تقاضا ساعت به ساعت متغير و هزینبه نهبایي توليبدي هبر نيروگباه متفباوت اسببت؛ بطبوري كبه برخبي
نيروگاهها فقط در ساعات اوج مصرف وارد مدار ميشوند و برخي فقط بار پایبه را تبأمين ميكننبد .لبذا ببهدليبل اهميبت
فوق العاده تعادل لحظه به لحظه بين عرضه و تقاضا ،نگاه یكسویه به عملكرد بازار به تنهایي كارشناسانه و اعتمبادبرانگيز
نيست .پ

در جهت حداكثر كردن منفعبت حاصبل از ایبن اقبدامات ،مدیریت مركزي باید رفباه عمبومي را نسببت ببه

تعادل بازار و برخي قيود حداكثر كند تا درپبيآمبدآن ،نتبایج مثبت رقابت آزاد حاصل شود .هدف پروژه پيشنهادي تعيين و
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قيمت گذاري بهاي انرژي الكتریكي قبل فروش در هریبك از شبركتهباي توزیبع كالنشبهرها در راسبتاي رفبع موانبع
خصوصيسازي كامل شركتهاي توزیع كالنشهرها ميباشد .زمان انجام این پروژه  1سال تعيبين شبده اسبت .شباخص
شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،قيمت بهاي انرژي الكتریكبي قاببل فبروش در هبر یبك از شبركتهباي توزیبع
كالنشهرها ميباشد.

 -3-5تدوین دستورالعمل نظارت و هماهنگي بر شركتهاي توزیع خصوصي در محيط تجدید ساختار یافته
شاید نتوان كشوري را یافت كه متاثر از موج تحوالت یك دهه اخير صنعت برق نباشد .ایبن تحبوالت در قالبب بحبث
تجدید ساختار باعث شفافيت و تفكيك وظایف بخشهاي مختلف گردیده كه به تدریج باعث ایجاد ببازار ببرق در سبطح
عمده فروشي و به دنبال آن در سطح خرده فروشي شده است .موفقيت این برنامهها متاثر از عوامل مختلفي نظير اجبراي
صحيح برنامه هاي تجدید ساختارو تقویت نتایج تجدید ساختار با اجراي برنامه خصوصيسازي در صنعت برق ميباشد .در
این ميان اجراي برنامه آزادسازي به موقع مشتركين ،پيشگيري از شكلگيري پدیده قدرت بازار ،بازبيني منظم بازار ،ایجاد
فضایي منصفانه براي دستيابي همه عالقمندان به فعاليت در صنعت برق ،تدوین تعرفه خدمات انتقبال و توزیبع ،تعریبف
خدمات پشتيبان و تدوین تعرفه متناسب براي آنها و… از جمله مطالب مهمي هستند كه اهميت بسزایي در موفقيبت یبا
شكست برنامه تجدید ساختار و بازار برق دارند .هبدف پبروژه پيشبنهادي تبدوین دسبتورالعمل نظبارت و همباهنگي ببر
شركت هاي توزیع خصوصي در محيط تجدید ساختار یافته در راستاي رفع موانع خصوصيسازي كامل شركتهاي توزیبع
كالنشهرها ميباشد .زمان انجام این پروژه  6ماه تعيين شده است .شباخص شناسبایيشبده ببراي اقبدامات ایبن پبروژه،
وضعيت تدوین دستورالعمل نظارت بر شركتهاي توزیع خصوصي ميباشد.

 -6تدوین دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري مورد نياز براي
فناوريهاي مورد استفاده در ارا ي شطكه توزیع كالنشهرها
 -1-6تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري پستهاي كمپكت
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افزایش روزافزون مشتركين برق از یكسو و مشكالت تخصيص زمين براي گسترش شبكه از سوي دیگر گبرایش ببه
استفاده از تجهيزات فشرده را افزایش داده است .پست پيشساخته كمپكت نيز در راستاي این هبدف مورداسبتفاده قبرار
ميگيرد .امروزه كاربردهاي متنوعي براي پستهاي پيشساخته كمپكبت در شببكه توزیبع وجبود دارد كبه از آن جملبه
ميتوان به مواردي چون :كاربرد بهصورت پستهاي عمومي ،اختصاصي و انحصاري ،قابليتاسبتفاده ببراي انببوهسبازان
جهت نصب در پشتبام ،بين طبقات و یا زیرزمين ساختمانهباي بلندمرتببه و شبركتهباي سباختماني ،قاببلنصبب در
نيروگاههاي بادي ،فرودگاه و مترو و ...اشاره نمود .هدف پروژه پيشنهادي ایجاد وحدت رویه در تعيين ویژگيهاي كيفبي،
استانداردهاي عملي و تعيين الزامات و معيارهاي ارزیابي فني براي نصب ،نظارت بر نصب ،بهبرهببرداري و پبایش انبواع
پستهاي كمپكت با تاكيد بر بهروزرساني دستورالعملهاي موجود ميباشد .بازه زماني تدوین و بهروزرساني دستورالعملها
 8ماه ميباشد .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پبروژه ،دسبتورالعمل تبدوین شبده ببراي نصبب و بهبرهببرداري
پستهاي كمپكت به عنوان فناوري مورد استفاده در طراحي شبكه توزیع كالنشهرها ميباشد.

 -2-6تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري پستهاي زیرزمينبي ببدون
تعمير و نگهداري
در كالنشهرها به دليل محدودیتهاي جغرافيایي ،نصب پستهاي توزیع در سطح زمين همواره با مشكالت زیادي روبرو
است .استفاده از پستهاي زیرزميني در نزدیكي مصرفكنندگان یكي از كليبديتبرین راهحبلهبا هسبت .هبدف پبروژه
پيشنهادي ایجاد وحدت رویه در تعيين ویژگي هاي كيفي ،استانداردهاي عملي و تعيين الزامات و معيارهاي ارزیبابي فنبي
براي نصب ،نظارت بر نصب ،بهرهبرداري و پایش انواع پستهاي زیرزميني بدون تعميبر و نگهبداري  ،تعيبين چگبونگي
نظارت بر وضعيت عملكرد بهرهبرداري شركتهاي توزیع و بهروزرساني دستورالعملهاي موجبود مبيباشبد .ببازه زمباني
تدوین و بهروزرساني دستورالعملها  8ماه ميباشد .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پبروژه ،دسبتورالعمل تبدوین
شده براي نصب و بهرهبرداري پستهاي زیرزميني بدون تعمير و نگهداري به عنوان فنباوري مبورد اسبتفاده در طراحبي
شبكه توزیع كالنشهرها ميباشد.
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 -3-6تدوین و ببهروزرسباني دسبتورالعملهباي نصبب ،نظبارت ببر نصبب و بهبرهببرداري مولبدهاي ببادي
مقياسكوچك
تجهيزات توليد برق بادي در مقياس كوچك ( 100كيلووات یا كمتر) معموالا براي تغذیه منازل ،زمينهاي كشاورزي یبا
مراكز تجاري كوچك مورداستفاده قرار ميگيرد .با توجه به اینكه فناوري مولبد ببادي مقيباس كوچبك در كشبور ایبران
فناوري نو ظهور هست و عمده تجهيزات به كشور وارد شده و نصب و نگهداري آنان نيز محدود به چند شركت است ،به
منظور ایجاد یكپارچگي در استانداردها ،ویژگيها وملزومات ،نياز به تدوین دستورالعملهباي نصبب ،نظبارت ببر نصبب و
بهرهبرداري مولبدهاي ببادي مقيباسكوچبك در كشبور دیبده مبيشبود .در ایبن راسبتا پبروژه تبدوین و ببهروزرسباني
دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري مولدهاي بادي مقياسكوچك با محدوده زماني  8ماه پيشنهاد شده
است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه دستورالعمل تدوین شده براي نصب و بهرهببرداري مولبدهاي ببادي
مقياسكوچك به عنوان فناوري توليد پراكنده مورد استفاده در طراحي شبكه توزیع كالنشهرها ميباشد.

 -4-6تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري D-Facts
تقاضا براي افزایش قابليت اطمينان ،به علت اهميت روزافزون بارها ،رشد فزایندهاي دارد .درنتيجه شركتهاي توزیع به
طراحي استراتژيهاي مشخص بهمنظور افزایش قابليت اطمينان نياز مبرمي خواهند داشت .ببا توجبه ببه اینكبه قابليبت
اطمينان متأثر از برنامهریزي ،طراحي ،نصب و بهره برداري از تجهيزات است لذا باید در یك زنجيره به آن نگریسته شود.
بهرهگيري از ادوات كنترلپذیر الكترونيك قدرت در قالب  CPDها در شبكههاي توزیع ميتواند در بهبود قابليت اطمينان
سروی دهي و كيفيت توان منتقل شده به مشتركين تاثيرگذار باشد .هدف از سند پيشنهادي ایجاد وحدت رویه در تعيين
ویژگي هاي كيفي ،استانداردهاي عملي و تعيبين الزامبات و معيارهباي ار زیبابي فنبي ببراي نصبب ،نظبارت ببر نصبب و
بهرهبرداري  ،D-FACTSتعيين چگونگي نظارت بر وضعيت عملكرد بهرهببرداري شبركتهباي توزیبع و ببهروزرسباني
دستورالعملهاي موجود ميباشد .بازه زماني تدوین و بهروزرساني دستورالعملها  8ماه ميباشبد .شباخص شناسبایيشبده
براي اقدامات این پروژه ،دستورالعمل تدوین شده براي نصب و بهرهبرداري  D-FACTSبه عنوان فناوري مورد اسبتفاده
در طراحي شبكه توزیع كالنشهرها ميباشد.
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 -5-6تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري

CHP

امروزه منابع توليد پراكنده مانند ميكروتوربينها و توربين هاي احتراقي كاربرد فراواني در سيستم قبدرت پيبداكردهانبد و
بيشتر در سمت مصرفكننده و نزدیك بار شبكههاي توزیع نصب ميشوند .هدف كارشناسان و برنامه ریزان سيستمهباي
توزیع از بهكارگيري توليدات پراكنده رشد شاخصهاي اقتصادي و افزایش ميزان رضایتمندي مصرفكنندگان است كه در
پي كاهش آلودگي محيط زیست ،كاهش تلفات ،بهبود قابليت اطمينان و افزایش كيفيت توان حاصل ميشود .با توجه ببه
اینكه فناوري توليد پراكنده  CHPدر كشور در بازه جنيني و رشد چرخه عمر خود قرار دارد و عمده تجهيبزات ببه كشبور
وارد شده و نصب و نگهداري آنان نيز عمدتا محدود به چند شركت است ،ببه منظبور ایجباد یكپبارچگي در اسبتانداردها،
ویژگي ها وملزومات ،نياز به تدوین دستورالعمل هاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري  CHPدر كشور دیده ميشبود.
در این راستا پروژه تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري مولدهاي  CHPبا محدوده
زماني  8ماه پيشنهاد شده است .شاخص شناسایي شده براي اقدامات این پروژه دستورالعمل تبدوین شبده ببراي نصبب و
بهرهبرداري مولدهاي  CHPبه عنوان فناوري توليد پراكنده مورد استفاده در طراحي شبكه توزیع كالنشهرها ميباشد.

 -6-6تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري خودروي برقي
با توجه به گسترش روز افزون استفاده از خودروها و موتورهاي الكتریكي در جهان و مزایباي اسبتفاده از آنبان ،احبداث
ایستگاههاي شارژ و تدوین استانداردهاي الزم مربوط به نصب و طراحي و اتصال به شبكه ضروري اسبت .ببا توجبه ببه
اینكه فناوري خودروبرقي در كشور در بازه جنيني چرخه عمر خود قرار دارد و توليد انبوه داخلي و زیرساختهاي الزم براي
بهره برداري از این فناوري هنوز در كشور شكل نگرفته است ،ببه منظبور ایجباد یكپبارچگي در اسبتانداردها ،ویژگبيهبا
وملزومات ،نياز به تدوین دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري خودروبرقي در كشور دیده ميشود .در این
راستا پروژه تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداري خودروبرقي با محبدوده زمباني 8
ماه پيشنهاد شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،دستورالعمل تدوین شده براي نصب و بهرهبرداري
خودروبرقي ميباشد.
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 -7فراهمكردن بستر فعاليت پيمانكاران واجد شرای در سطح شطكه توزیع كالنشهرها
 -1-7ایجاد بانك اطالعاتي سوابق عملياتي پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها
امروزه اهميت و نقش روز افزون آمار و اطالعات ببه عنبوان پبيشنيباز كليبه تصبميمگيبريهبا ،سياسبتگبزاريهبا و
برنامهریزيها بر كسي پوشيده نيست .این نقش و قابليتهاي آن در عصر اطالعات به قدري بدیهي است كه نظام آماري
و سامانههاي اطالعاتي آنها نه تنها از شاخصهاي توسعه یافتگي بهشمار ميرود ،بلكه در اختيار نداشتن آمار و اطالعات
كافي ،صحيح و بهنگام ،اتخاذ سياستهاي موثر و برنامهریزيهاي توسعهاي را ناممكن ميگرداند .بر مبناي این نگبرش
نقش و جایگاه نظام آمار و اطالعات و انسجام آن در توسعه صنعت برق كه یكي از صنایع زیربنایي كشور است از اهميت
و حساسيت غيرقابل انكاري برخوردار است .هدف از انجام این پروژه طراحي و پيادهسازي سيستمي جهبت ثببت سبوابق
فعاليتهاي اجرایي پروژههاي پيمانكاران در سطح عملياتي براي كارشناسان و مدیران مياني و در سطح ستادي تشبكيل
بانك اطالعاتي حاصل عمليات اجرایي پيمانكاران جهت تسهيل تصميمگيري و برنامهریزيهاي ستادي وراهببري بهتبر
امور ميباشد .در این راستا فعاليتهایي چون :ایجاد بسترالزم به منظبور امكبان دسبتيابي ببه اطالعبات درسبت سبوابق
عملياتي پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها در سریعترین زمان ممكن ،شفافسازي سوابق پيمانكاران به منظور اصبالح
روشها ورویهها و جلوگيري از حاكمشدن سالیق مختلف در روند اجراي امور ،تسریع در تبادل اطالعات وتسهيل جریان
ارتباطات درنظر گرفته خواهد شد .پروژه ایجاد بانك اطالعاتي سوابق عملياتي پيمانكاران شببكه توزیبع كالنشبهرها ببه
صورت زیر پروژهاي از پروژه فراهمكردن بستر فعاليت پيمانكاران واجد شرایط در سطح شبكه توزیع كالنشهرها پيشبنهاد
شده است .زمان انجام این پروژه  6ماه تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،وضبعيت بانبك
اطالعاتي سوابق عملياتي پيمانكاران ميباشد.

 -2-7تدوین آیيننامه ارزیابي و انتخاب پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها
در حال حاضر تعيين صالحيت پيمانكار به درستي انجام نميشود مثال هر فردي با هر سطح سوادي ميتواند به عنبوان
پيمانكار فعاليت كند .براي مثال در كالنشهر كرج  250شركت پيمانكار وجود دارد .روابط انتخاب پيمانكبار بسبيار ناسبالم
است .یكي از راههاي بهبود شرایط موجود ميتواند این باشد كه شركت هاي پيمانكار ملزم شوند از انجمبن صبنفي خبود
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پروانه بگيرند .هدف از تدوین آیين نامبه ارزیبابي و انتخباب پيمانكباران شببكه توزیبع كالنشبهرها ،انتخباب پيمانكباران
صالحيتدار و توانمند ،ایجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه خدمات پيمانكاران ،تضمين كيفيت خدمات پيمانكباران و در
كل یكسانسازي رویه ارزیابي و انتخاب پيمانكاران شببكه توزیبع مبيباشبد و تمبام شبركتهباي توزیبع نيبروي ببرق
كالنشهرهاي ایران باید مقبررات ایبن آیيننامه را در معبامالت خود با پيمانكاران رعایت كنند .پروژه تبدوین آیبيننامبه
ارزیابي و انتخاب پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها در راستاي فراهم كردن بستر فعاليبت پيمانكباران واجبد شبرایط در
سطح شبكه توزیع كالنشهرها با محدوده زماني  6ماه پيشنهاد شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه،
آیيننامه ارزیابي و انتخاب پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها ميباشد.

 -3-7پایش و ارزیابي عملكرد پيمانكاران شبكه توزیع كالنشهرها
در حال حاضر ناظر پ

از پایان عمليات اجرایي موظف به ارزیابي پيمانكار و تكميل فرم « ارزیابي عملكرد پيمانكباران

به شماره ») (TEC/F/10ميباشد .ارزشيابي فرآیندي كه در آن سطح كيفي كارهاي در دست انجام یا انجبام شببده
پيمانكار در مقاطع یا دوره زماني تعيين ميشود .پبروژه تبدوین آیبيننامبه ارزیبابي و انتخباب پيمانكباران شببكه توزیبع
كالنشهرها در راستاي فراهم كردن بستر فعاليت پيمانكاران واجد شرایط در سطح شبكه توزیع كالنشهرها پيشنهاد شبده
است .تمام فعاليتهاي آموزشي و ارزیابي عملكرد پيمانكاران در راسبتاي حمایبت از شبركتهباي پيمانكبار در راسبتاي
رسانيدن آنها به بلوغ و كمال صورت خواهد پذیرفت .به منظور تكميل فرآیند فرآورش اطالعات از پيمانكباران و حصبول
اطمينان از رعایت موازین ،اصول و مقررات و براساس دستورالعمل جامعي كه در این زمينه تدوین شده ،تيم ارزیبابي ببه
صورت دورههاي ساليانه و در بازهاي سه ماه از تمام فعاليت پيمانكاران كه به نوعي با عملكرد پروژههبا مبرتبط هسبتند،
بازدید به عمل ميآورند .در راستاي تكميل این فرآیند ،نمره ارزیابي متناسب با عملكرد شركت با توجه ببه چبك ليسبت
ارزیابي به پيمانكاران تعلق ميگيرد كه با پایش مستمر این ارزیابيها ميتوان روند رو به رشد شركتها در كوتاه مبدت و
بلند مدت را مشخص كرد .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،گزارش سباالنه ارزیبابي عملكبرد پيمانكباران
شبكه توزیع كالنشهرها ميباشد.

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
74
فاز  :5برنامه عملیاتي و تهیه ره نگاشت

ويرايش صفر ،خرداد 1394

 -8كمك به بهطود كيفيت ارا ي و ا داث شطكههاي توزیع كالنشهرها
 -1-8تدوین دستورالعمل الزامآور طراحبي و احبداث شببكههباي توزیبع در كالنشبهرها مطبابق ببا نيازهبا و
ویژگيهاي هر كالنشهر
تقاضا براي افزایش قابليت اطمينان ،به علت اهميت روزافزون بارها ،رشد فزایندهاي دارد .درنتيجه شركتهاي توزیع به
طراحي استراتژيهاي مشخص بهمنظور افزایش قابليت اطمينان نياز مبرمي خواهند داشت .ببا توجبه ببه اینكبه قابليبت
اطمينان متأثر از برنامهریزي ،طراحي ،نصب و بهره برداري از تجهيزات است لذا باید در یك زنجيره به آن نگریسته شود.
در طراحي شبكهي توزیع كه پروژهاي پيچيده است ،براي تمامي جزئيات شبكه ازجمله سطح ولتاژ ،ساختار شبكه (شعاعي،
حلقوي و  ،)...مكان و ظرفيت و ساختار پستهاي فوقتوزیع و توزیع ،مسبير و نبوع و ظرفيبت خطبوط و فيبدرها ،طبرح
حفاظتي شبكه و  ...تصميمگيري ميشود .در این زمينه باید دیدگاه بلندمدت وجود داشته باشد و براي هر كالنشهر برنامه
خاص آن تدوین شود زیرا هر یك شرایط خاص خود را دارند .در این راستا پروژه تدوین دستورالعمل البزامآور طراحبي و
احداث شبكه هاي توزیع در كالنشهرها مطابق با نيازها و ویژگيهاي هر كالنشهر پيشنهاد شده است .زمبان انجبام ایبن
پروژه  6ماه تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،وضعيت تدوین دستورالعمل طراحي و احداث
شبكههاي توزیع كالنشهرها ميباشد.

 -2-8ارزیابي كيفي طراحي و احداث شبكههاي توزیع در كالنشهرها
یكي از مهمترین اهداف طراحي شبكه توزیع برق به حداقل رساندن اختالالت و قطع سبروی دهبي اسبت و یكبي از
مهم ترین پي آمدهاي طراحي نامناسب و غير اصولي شبكه توزیع وقوع خاموشي در شبكه است .وقوع خاموشي در شبكه
برق كالنشهرها باعث ایجاد اختالل در فعاليت هاي مراكبز و نهادهباي مختلبف شببكه از جملبه مراكبز و ادارات دولتبي
مي شود .تعدد این مراكز استراتژیك در كالنشهرها و ارتباط و وابستگي جمع كثيري از مردم با این واحدها وقوع خاموشي
در آنان را تبدیل به دغدغه بزرگي ميكند .بدیهي است كه اسبتمرار خاموشبيهبا منجبر ببه ببروز نارضبایتي از خبدمات
واحدهاي فوق گردد.
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گاهي دستورالعمل الزامآور به تنهایي كارگشا نيست و در مواردي دستورالعملهاي موجود چندان كاربردي نيسبتند زیبرا
فقط بر اساس تئوري نوشته شده است اما مشخص نيست بهرهبردار بتواند آن را محقق كند یا خير و هيچ فيدبكي هبم از
اجراي آن گرفته نشده است .درنتيجه در ادامه تبدوین دسبتورالعمل البزامآور نيباز ببه ارزیبابي كيفبي طراحبي و احبداث
شبكههاي توزیع ميباشد .در این راستا پروژه ارزیابي كيفي طراحي و احداث شبكههباي توزیبع در كالنشبهرها محبدوده
زماني هر سال  3ماه پيشنهاد شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،گزارش ساالنه ارزیبابي كيفيبت
طراحي و احداث شبكههاي توزیع كالنشهرها ميباشد.

 -3-8پایش و ارزیابي فعاليتهاي در حال انجام در زمينه بهبود طراحي شبكه توزیع
سيستم توزیع مسئول تحویل نهایي انرژي الكتریكي به مصرفكنندگان است و نزدیكي شبكه توزیع به مصرفكنندگان
موجب ميشود كيفيت طراحي شبكههاي توزیع بيش از سایر بخشها موردتوجه قرار گيرد . .با توجه به اینكه  80درصبد
خاموشي هاي شبكه برق ایران به شبكه توزیع آن اختصاص دارد و  73درصد آن مربوط به شبكه فشار متوسط و  7درصد
فشار ضعيف است ،بهبود قابليت اطمينان در شبكه توزیع كالنشبهرها و كباهش خاموشبي در مراكبز حسباس از اهميبت
ویژهاي برخوردار است.ارتقاء كيفيت طراحي مهندسي پيامبدهایي چبون :افبزایش ضبریب قابليبت فنبي ،كباهش هزینبه
سرمایهگذاري ،ایمنسازي شبكه ،بهبود شرایط زیستمحيطي ،كاهش حوادث مردمي ،كاهش تبعبات حقبوقي و  ...را ببه
دنبال خواهد داشت.
هدف پروژه پيشنهادي پایش و ارزیابي فعاليت هاي در حال انجام در زمينه بهبود طراحي شبكه توزیع در راستاي كمبك
به بهبود كيفيت طراحي و احداث شبكههاي توزیع كالنشهرها ميباشد .به منظور تكميل فرآیند ارزیبابي فعاليبتهباي در
حال انجام در زمينه بهبود طراحي شببكه توزیبع و حصبول اطمينبان از رعایبت مبوازین ،اصبول و مقبررات و براسباس
دستورالعمل جامعي كه در این زمينه تدوین شده ،تيم ارزیابي به صورت دورههاي ساليانه و در ببازهاي سبه مباه از تمبام
فعاليت در حال انجام در زمينه بهبود طراحي شبكه توزیع ،بازدید به عمل ميآورند ،تا فعاليتهایي كه در این حوزه انجبام
ميشوند متوقف نشده و ميزان پيشرفت و كارایي آنان ارزیابي شود .شاخص شناسبایيشبده ببراي اقبدامات ایبن پبروژه،
گزارش ساالنه ارزیابي فعاليتهاي بهبود طراحي شبكه توزیع كالنشهرهاميباشد.

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
76
فاز  :5برنامه عملیاتي و تهیه ره نگاشت

ويرايش صفر ،خرداد 1394

 -9بهكارگيري نرمافزارهاي مانيتورینگ و كنترل (خودكار) شطكه در مراكز بهرهبرداري و
دیسپاچينگ شطكه توزیع
 -1-9مطالعه شبكه توزیع در هر یك از كالنشهرها جهت برآورد ميزان نفوذ تجهيزات مونيتورینبگ و كنتبرل
(اتوماسيون) در شبكه
امروزه اهميت نقش روز افزون آمار و اطالعات به عنوان پيشنياز كليه تصميمگيريها ،سياستگزاريها و برنامهریزيها
بر كسي پوشيده نيست .این نقش و قابليتهاي آن در عصر اطالعات به قدري بدیهي است كه نظام آماري و سامانههاي
اطالعاتي آنها نه تنها از شاخصهاي توسعه یافتگي بهشمار ميرود ،بلكبه در اختيبار نداشبتن آمبار و اطالعبات كبافي،
صحيح و بهنگام ،اتخاذ سياستهاي موثر و برنامهریزيهاي توسعهاي را ناممكن ميگرداند .بر مبناي این نگرش نقش و
جایگاه نظام آمار و اطالعات و انسجام آن در توسعه صنعت برق كه یكي از صبنایع زیربنبایي كشبور اسبت از اهميبت و
حساسيت غيرقابل انكاري برخوردار است .هدف این پروژه مطالعه شبكه توزیع در هر یبك از كالنشبهرها جهبت ببرآورد
ميزان نفوذ تجهيزات مونيتورینگ و كنترل (اتوماسيون) در شبكه در راستاي بهكارگيري نرمافزارهاي مانيتورینگ و كنترل
(خودكار) شبكه در مراكز بهرهبرداري و دیسپاچينگ شبكه توزیع ميباشد .زمان انجام این پروژه  3سال تعيين شده است.
شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،گزارش برآورد ميزان نفوذ تجهيزات مانيتورینگ و كنترل در شبكه توزیبع
كالنشهرها ميباشد.

 -2-9مطالعبه و انتخباب نبرمافزارهبباي مونيتورینبگ و كنتبرل شببكه (اتوماسببيون) جهبت بهبرهبببرداري در
كالنشهرها
تامين برق مطمئن ،مداوم و اقتصادي مورد نياز مشتركان ،مستلزم به كارگيري سيستمهاي اقتصادي و مبدیریتي و نيبز
فناوريها و تجهيزات گران قيمت و پيشرفته است ،به منظور بهرهبرداري بهينه از این تجهيزات نيباز ببه اخبذ اطالعبات
دقيق از عملكرد فرایندهاي مدیریتي و فني ميباشد .دسترسي به این اطالعات و سعي و تالش جهت افبزایش كبارائي و
بهبود بهرهوري این سيستمها و تجهيزات بدون استفاده موثر از فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي ممكن نميشود .از ایبن
رو انتخاب درست فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي و بكارگيري بهينه آنها ميتواند در افزایش كارائي و بهبود بهبرهوري
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چرخه تامين برق و جلب رضایت مصرفكنندگان و جامعه موثر باشد .هدف این پروژه مطالعبه و انتخباب نبرمافزارهباي
مونيتورینگ و كنترل شبكه (اتوماسيون) جهت بهرهبرداري در كالنشهرها در راستاي بهكارگيري نرمافزارهاي مانيتورینگ
و كنترل (خودكار) شبكه در مراكز بهرهبرداري و دیسپاچينگ شبكه توزیع ميباشد .زمان انجام این پروژه  10مباه تعيبين
شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،گزارش بررسي و انتخاب نرمافزارهباي مانيتورینبگ و كنتبرل
مناسب كالنشهرها ميباشد.

 -3-9پيادهسازي و راهاندازي نرمافزارهاي مونيتورینگ و كنترل شبكه (اتوماسبيون) ببا قابليبت بهبرهببرداري
خودكار در مراكز دیسپاچينگ شبكه توزیع در هریك از كالنشهرها
مشكالتي چون ناكارآمد بودن روشهاي سنتي كنترل شبكه با ورود فناوريهاي جدید ،پایين بودن قابليتهاي مبانور و
امنيت سروی

در شبكه موجبود و عبدم تناسبب ببين انت ظبارات مشبتركين و توانمنبدي سيسبتم در بخبش تطبابق ببا

تكنولوژيهاي روز ما را به فكر یافتن راهكارهایي مياندازند .هدف از راهاندازي نرمافزارهاي مونيتورینگ و كنترل شببكه
دستيابي به مزایایي چون :كاهش تعداد خاموشيها و مدت زمان خاموشي مشبتركين و در نتيجبه كباهش انبرژي توزیبع
نشده ،كاهش تعداد مشتركين متاثر از حوادث با كمكردن محدوده خاموشيها ،مشاهده سيستم و اعمال مدیریت لحظهاي
بر شبكه ،هوشمندسازي شبكه بمنظور مدیریت بار و حوادث ،ارتقا امنيت تجهيبزات شببكه و نيبروي انسباني عمليباتي و
افزایش قابليت اطمينان و پایداري شبكه ميباشد .با توجه به مطالب ذكر شده پروژه پيادهسازي و راهاندازي نرمافزارهباي
مونيتورینگ و كنترل شبكه (اتوماسيون) با قابليت بهره برداري خودكار در مراكز دیسپاچينگ شببكه توزیبع در هریبك از
كالنشهرها در راستاي بهكارگيري نرمافزارهاي مانيتورینگ و كنترل (خودكار) شبكه در مراكز بهرهبرداري و دیسبپاچينگ
شبكه توزیع پيشنهاد شده است .زمان انجام این پروژه  3سال تعيين شده است كه با احتساب پيادهسازي و راهاندازي براي
 6كالنشهر در كل  18000ميليون ریال ميباشد .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،وضبعيت پيبادهسبازي و
راهاندازي نرمافزارهاي مانيتورینگ و كنترل در شبكه توزیع هریك از كالنشهرها ميباشد.
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-11به روزرساني پایگاه ااالعاتي تجهيزات نصب شده در شطكه توزیع كالنشهرها و مرتط
كردن آنها با نرمافزارهاي دیگر
 -1-10ایجاد ارتباط نرمافزاري بين پایگاه اطالعاتي  GISو نرمافزارهاي محاسباتي معتببر مبورد اسبتفاده در
شبكه توزیع
تامين برق مطمئن ،مداوم و اقتصادي مورد نياز مشتركان ،مستلزم به كارگيري سيستمهاي اقتصادي و مبدیریتي و نيبز
فناوريها و تجهيزات گران قيمت و پيشرفته است ،به منظور بهرهبرداري بهينه از این تجهيزات نيباز ببه اخبذ اطالعبات
دقيق از عملكرد فرایندهاي مدیریتي و فني ميباشد دسترسي به این اطالعات و سعي و تالش جهت افبزایش كبارائي و
بهبود بهرهوري این سيستمها و تجهيزات بدون استفاده موثر از فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي ممكن نميشود .از ایبن
رو انتخاب درست فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي و بكارگيري بهينه آنها ميتواند در افزایش كارائي و بهبود بهبرهوري
چرخه تامين برق و جلب رضایت مصرفكنندگان و جامعه موثر باشد .هدف این پروژه ایجاد ارتباط نرمافزاري بين پایگاه
اطالعاتي  GISو نرم افزارهاي محاسباتي معتبر مورد استفاده در شبكه توزیع در راستاي ببهروزرسباني پایگباه اطالعباتي
تجهيزات نصب شده در شبكه توزیع كالنشهرها و مرتبط كردن آنها با نرمافزارهاي دیگر ميباشد .زمان انجام این پروژه
 12ماه تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،وضعيت ارتباط نرمافزاري بين پایگباه اطالعباتي
 GISو نرمافزارهاي محاسباتي معتبر مورد استفاده در شبكه ميباشد.

 -2-10ایجاد ارتباط نرمافزاري بين پایگاه اطالعاتي  GISو نرمافزارهاي مونيتورینگ و كنترل شبكه
تامين برق مطمئن ،مداوم و اقتصادي مورد نياز مشتركان ،مستلزم به كارگيري سيستمهاي اقتصادي و مبدیریتي و نيبز
فناوريها و تجهيزات گران قيمت و پيشرفته است ،به منظور بهرهبرداري بهينه از این تجهيزات نيباز ببه اخبذ اطالعبات
دقيق از عملكرد فرایندهاي مدیریتي و فني ميباشد دسترسي به این اطالعات و سعي و تالش جهت افبزایش كبارائي و
بهبود بهرهوري این سيستمها و تجهيزات بدون استفاده موثر از فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي ممكن نميشود .از ایبن
رو انتخاب درست فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي و بكارگيري بهينه آنها ميتواند در افزایش كارائي و بهبود بهبرهوري
چرخه تامين برق و جلب رضایت مصرفكنندگان و جامعه موثر باشد .هدف این پروژه ایجاد ارتباط نرمافزاري بين پایگاه
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اطالعاتي  GISو نرم افزارهاي مونيتورینگ و كنترل شبكه در راستاي بهروزرساني پایگاه اطالعاتي تجهيزات نصب شبده
در شبكه توزیع كالنشهرها و مرتبط كردن آنها با نرمافزارهاي مونيتورینگ و كنترل شبكه ميباشبد .زمبان انجبام ایبن
پروژه  1سال تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،وضبعيت ارتبباط نبرمافبزاري ببين پایگباه
اطالعاتي  GISو نرمافزارهاي مونيتورینگ و كنترل ميباشد.

-11بهطود ساختار زنجيره تأمين تجهيزات مورد استفاده در ارا ي شطكه توزیع كالنشهرها
ساختار زنجيره تأمين متشكل از مشتریان ،واسطهها ،پيمانكاران ،شركتهاي مشباور ،تبأمينكننبدگان و توليدكننبدگان
است .بررسي وضعيت فعلي زنجيره تأمين تجهيزات مورد نياز براي طراحي شبكههاي توزیع كالنشهرها نشان ميدهد كه
ساختار مشخص و تعریفشدهاي وجود ندارد .براي مثال بخش عمده فناوريها یا تجهيزات از سبوي تبأمينكننبدگان یبا
توليدكنندگان تحميل ميشود .در صورتي كه شركتهاي توزیع به عنوان مشتري اصلي تجهيزات شبكه توزیع كالنشهرها
باید تقاضا كننده و معرفي كننده تجهيزات باشند .از سبوي دیگبر ،در اكثبر مبوارد كبار تبأمين تجهيبزات ،نصبب ،اجبرا و
بهرهبرداري از شبكه توزیع كالنشهرها توسط پيمانكاران انجام ميشود و این امر مشكالتي در زمينبه كيفيبت ،كبارایي و
هزینه طراحي ،نصب و بهرهبرداري از شبكه توزیع در كالنشهرها ایجاد ميكند .بنابراین در جهت بهبود این وضعيت اقدام
«بهبود ساختار زنجيره تأمين تجهيزات مورد استفاده در طراحي شبكه توزیع كالنشهرها» پيشنهاد ميشود .مدت زمان آن
 12ماه در نظر گرفته شده است .شاخص مربوط به این اقدام وضعيت تهيه ساختار زنجيره تأمين تجهيزات (شامل تعریف
نقشها ،وظایف ،مسئوليتها و قواعد) است.

-12تسهيل ورود توليدكنندگان جدید به بازار تجهيزات مررتط برا ارا ري شرطكه توزیرع
كالنشهرها
یكي از مشكالتي كه در حوزه فناوري هاي مرتبط با طراحي شبكه توزیع در كالنشبهرها وجبود دارد پيچيبدگي فراینبد
كسب مجوز و ورود به بازار براي توليدكنندگان داخلي است .براي مثال یك شركت جدید تابلوسازي باید هزینبه بباالیي
براي تأیيد صالحيت بپردازد و مجدداا سال بعد باید همان هزینه را متحمل شود .همچنين براي كسب مجوزهاي الزم باید
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فرایندي طوالني را طي كند .از سوي دیگر ،با توجه به واردات بيرویه تجهيزات بيكيفيت كه غالباا ارزان هسبتند امكبان
ورود و رقابت براي توليدكنندگان داخلي كاهش یافته است .به همين دليل ميتوان با حذف قوانين و مقررات دست و پبا
گير ،بهبود فرایندهاي كسب مجوز و ارائه مشوق هایي در این زمينه ،زمينبه حضبور توليدكننبدگان جدیبد ببه ببازار ایبن
تجهيزات را فراهم كرد .بر این اساس اقدام «تسهيل ورود توليدكنندگان جدید به بازار تجهيزات مرتبط با طراحبي شببكه
توزیع كالنشهرها» پيشنهاد ميشود .مدت زمان آن  18ماه است .شاخص تحقق این اقدام ،تعداد توليدكنندگان جدید وارد
شده به بازار تجهيزات مرتبط با طراحي شبكه توزیع كالنشهرها است.

 -13مایت از تشكيل انجمن هاي تخصصي مرتط با تجهيرزات مرورد اسرتفاده در شرطكه
توزیع كالنشهرها
انجمنهاي تخصصي ميتوانند با اهدافي چون :حمایت و پشتيباني از حقوق و منافع صنف مورد نظر ،انسجام بخشي به
خواستهها و نيازها و رفتارهاي اعضاء ،فراهمآوري بستري جهت شناسایي و ارائه تكنولوژيهاي جدیبد ،انسبجام بخشبي
فراگير براي كاهش هزینهها ،مشاركت تاثيرگزار در تدوین ساختارهاي تجهيزات توزیع ،ارتقاء جایگباه انجمبن صبنفي در
صنعت برق كشور از طریق ارائه خدمات مناسب به تمامي ذینفعان انجمبن ،همفكبري ،همكباري و تعامبل ببراي ایجباد
زمينههاي مناسب جهت رشد و ارتقاء بخش توزیع كشور و  ...تشكيل شوند .در حال حاضر انجمنهایي در شببكه توزیبع
وجود دارد اما نقش چنداني ندارند زیرا انگيزه انجام بهينه فعاليت ها وجود ندارد .در راستاي بهبود این وضعيت ببه عنبوان
مثال شركت هاي پيمانكار باید ملزم شوند از انجمن صنفي خود پروانه بگيرند ،از طرف دیگر انجمبنهبا ببه دليبل منبافع
متضاد نميتوانند به تصميم یكسان برسند در نتيجه خيلبي تأثيرگبذار نيسبتند .در ایبن راسبتا پبروژه حمایبت از تشبكيل
انجمنهاي تخصصي مرتبط با تجهيزات مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها با بازه زماني  3سال پيشنهاد شده است.
شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،تعداد انجمنهاي تخصصي تشبكيلشبده در ارتبباط ببا تجهيبزات مبورد
استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها ميباشد.
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 -14تقویت ارتطاط بين ارا ان و بهرهبرداران شطكه توزیع كالنشهرها
معضل توسعه شهر بر كسي پوشيده نيست ،گسترش بي رویه و بدون برنامهریزي شهر و تبدیل آن به كالنشهر و عبدم
انطبباق آن با اصول شهرسازي موجب ميگردد هنگام توسعه شبكه توزیبع ،اسبتانداردهاي مربوطبه رعایببت نگببردد و
ببدليل تعجيل در گسترش راهحلهاي دیگر بررسي نشود .اجرا طرحهاي نوسازي در صورت عدم برنامهریزي و نداشبتن
برنامه مطالعاتي ،پ

از اجراء و در مدار قرار گرفتن سبب افزایش مشكالت بهرهبرداري ميگبردد .عبالوه ببر ایبن عبدم

شناخت كافي مسئولين از شبكه كبه خبود مستلزم برداشت شبكه و بررسي دقيق آن و دریافت نقباط ضبعف و قبوت آن
ميباشد ،منجر به این مسأله ميگبردد كه بهرهبرداري صرفاا بصورت رفع معایب بدون بررسي علل آن پياده شود و اكثبر
اوقات سعي ببر آن اسبت كبه در كمترین زمان حتي بصورت غيراصولي معایب رفع گردد.
یكي از مهمترین اهداف طراحي شبكه توزیع برق به حداقل رساندن اختالالت و قطع سبروی دهبي اسبت و یكبي از
مهم ترین پي آمدهاي طراحي نامناسب و غير اصولي شبكه توزیع وقوع خاموشي در شبكه است .در حال حاضر در زمينبه
طراحي شبكه توزیع ،طراحان شبكه در طراحي شبكه به طور كامل به جزئيات دقت نميكنند و ميتبوان گفبت كبه %40
طراحيها مشكل دارند .از سوي دیگر در حال حاضر افراد از بخش طراحي به بخش بهرهبرداري شبكه توزیع ميرونبد در
صورتي كه باید بالعك

باشد زیرا فرد مشكالت بهرهبرداري از شبكه توزیع را بهتر ميشناسبد و طراحبي بهتبري انجبام

ميدهد .در این راستا پروژه تقویت ارتباط بين طراحان و بهرهبرداران شبكه توزیع كالنشهرها پيشنهاد شده اسبت .زمبان
انجام این پروژه  3سال تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقبدامات ایبن پبروژه ،وضبعيت حضبور نماینبدگان
بهرهبرداران در جلسات و كميتههاي تخصصي مربوط به طراحي شبكههاي توزیع ميباشد.

 -15تدوین استاندارد كيفي تجهيزات وزه خ  ،پست و توليد
-1-15تدوین استاندارد كيفي پستهاي زميني ،زیرزميني و هوایي مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها
استاندارد ،مدرك حاصل از اجماع و مصوب یك نهاد شناخته شدهاي است كه با هدف دستيابي ببه حبد بهينبظ نظبم در
زمينهاي معين ،قواعد ،رهنمودها یا ویژگيهائي را براي فعاليتها یا نتایج آنهبا ببراي كاربردهباي معمبول و مكبرر ارائبه
ميدهد .استانداردها از نظر وضعيت به پنج صورت جدید(اولين بار) ،تجدید نظر ،تمدید اعتبار شده ،اصالحيه و ابطال شده
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تقسيم ميشوند .براي تدوین استاندارد  3روش وجود دارد؛ پذیرش استانداردهاي بينالمللي یا منطقهاي به عنوان استاندارد
مورد نياز ،تحقيقات كاربردي و یا استفاده از استانداردهاي بينالمللي ،منطقهاي ،ملي سایر كشورها و دیگر اسبتانداردهاي
مورد قبول با توجه به شرایط .پروژه تدوین استاندارد كيفي پستهاي زميني ،زیرزميني و هوایي مبورد اسبتفاده در شببكه
توزیع كالنشهرها در راستاي حمایت از مصرفكنندگان ،حفظ سبالمت و ایمنبي فبردي و عمبومي ،حصبول اطمينبان از
كيفيت محصوالت و مالحظات زیستمحيطي و اقتصادي پيشنهاد شده است .این پروژه شامل مشخصات فنبي ،سباختار
فيزیكي ،نحوه عملكرد ،الزامات آزمون و شبرایط پبذیرش این تجهيزات ميباشبد .ایبن اسبتاندارد مبنببا و پببيش نيبباز
استخراج دیگر محاسبات مكانيكي و الكتریكي مورد نياز دستورالعمل نصب و بهرهبرداري پستهاي زمينبي ،زیرزمينبي و
هوایي و روشهاي آزمون تجهيزات آنها است .همچنين ایبن اسبتاندارد ضبمن ،تنبوع زدایبي ميتواند مرجعببي بببراي
سفارش توليد یا خرید شركتهاي توزیع برق كالنشهرها ،تامينكنندگان ،توليدكنندگان ،مشاوران ،پيمانكاران و مجریبان
باشد .هدف از تدوین این استاندارد تعيين آزمونها و الزامات پذیرش تجهيزات حوزه پست اسبت .زمان انجام این پروژه 1
سال تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،تدوین  3استاندارد كيفي مربوط به تجهيزات حبوزه
پست ميباشد .استانداردهاي صنعت برق ایران به منظور همگامي و همباهنگي ببا تحبوالت و پيشبرفتهبباي ملببي و
جهباني در زمينظ صنایع ،علوم و خدمات در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميبل
این استانداردها ارائه شود ،به هنگام تجدید نظر در كميتظ تخصصي مورد توجه و بررسي قرار خواهبد گرفبت.

-2-15تدوین استاندارد كيفي خطوط زميني و هوایي مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها
استانداردها از نظر وضعيت به پنج صورت جدید(اولين بار) ،تجدید نظر ،تمدید اعتبار شده ،اصالحيه و ابطال شده تقسيم
ميشوند .در حوزه خط چندین پيشنوی

استاندارد در مورد انواع كابلها وجود دارد .پروژه تدوین استاندارد كيفي خطبوط

زميني و هوایي مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها در راستاي حمایت از مصرفكنندگان ،حفبظ سبالمت و ایمنبي
فردي و عمومي ،حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زیستمحيطي و اقتصادي پيشنهاد شده اسبت .ایبن
پروژه شامل مشخصات فني ،ساختار فيزیكي ،نحوه عملكرد ،الزامات آزمون و شبرایط پببذیرش تجهيبزات و یبراقآالت
خطوط است .این استاندارد مبنبا و پبيش نيباز استخراج دیگر محاسبات مكانيكي و الكتریكي مورد نياز دستورالعمل نصب
و بهرهبرداري تجهيزات و یراقآالت خط و روشهاي آزمون آنها است .همچنين ایبن اسبتاندارد ضبمن ،تنببوع زدایببي
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ميتواند مرجعبي ببراي سفارش توليد یا خرید شركتهاي توزیع برق كالنشهرها ،تامينكنندگان ،توليدكنندگان ،مشاوران،
پيمانكاران و مجریان باشد .هدف از این پروژه تبدیل دستورالعملهاي موجبود ببه اسبتاندارد و تكميبل و ببهروز رسباني
استانداردهاي موجود در حوزه خط ميباشد .زمان انجام این پروژه  6ماه تعيين شده است .شباخص شناسبایيشبده ببراي
اقدامات این پروژه ،تدوین  2استاندارد كيفي مربوط به تجهيزات حوزه خط ميباشد .استانداردهاي صنعت برق ایبران ببه
منظور همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهباي ملبي و جهباني در زمينظ صنایع ،علوم و خدمات در مواقع لبزوم
تجدیدنظر خواهند شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل این استانداردها ارائه شبود ،ببه هنگبام تجدیبد نظبر در
كميتظ تخصصي مورد توجه و بررسي قرار خواهبد گرفبت.

-3-15تدوین استاندارد كيفي تجهيزات توليد پراكنده و توليد برق از انرژي تجدیدپذیر مورد استفاده در شببكه
توزیع كالنشهرها
با افزایش تعداد مصرفكنندگان و باال رفتن تقاضاي انرژي الكتریكي نياز به گسترش سيستمهاي قدرت و انرژي ببيش
از پيش احساس مي شود .دسترسي مصرف كنندگان به انرژي الكتریكي باكيفيت مناسب و قابليت اطمينبان بباال ،نيازمنبد
گسترش همزمان سيستم هاي توليد و انتقال انرژي الكتریكي است كه مستلزم صرف هزینه هاي سنگين هست .از سبوي
دیگر محدودیت هایي مانند فضاي كافي براي نصب خطوط انتقال ،مشكالت نصبب خطبوط انتقبال جدیبد را دو چنبدان
مي كند .در چنين شرایطي ظهور توليدات پراكنده نه تنها مشكالت مربوط به هزینه هباي نصبب خطبوط جدیبد را مرتفبع
مي كرد بلكه مي تواند شرایط بهتري را ازنظر ميزان آلودگي توليدي ،تعمير و نگهداري با هزینه هاي كمتر ،كيفيبت بيشبتر
انرژي الكتریكي و قابليت اطمينان باالتر را فراهم آورد .پروژه تدوین استاندارد كيفي تجهيزات توليد پراكنده و توليد ببرق
از انرژي تجدیدپذیر مورد استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها در راستاي افبزایش كيفيبت و تسبهيل بهبرهگيبري از ایبن
فناوريها پيشنهاد شده است .در زمينه استاندارد و كنترل كيفيت تاكيد بيشتر بر بازرسي و كنتبرل كيفبي اسبتوار اسبت و
جهت اجرایي شدن این هدف اقداماتي چون تهيه و تدوین نظام سنجش صالحيت سازندگان ،تدوین استانداردهاي حداقل
نيازمنديها ،تدوین استانداردهاي مدیریت تنوع و رعایت استاندارد و نظارت برآن مورد نياز ميباشد .زمان انجام این پروژه
 6ماه تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،تدوین  2استاندارد كيفي مربوط به تجهيزات توليد
پراكنده و توليد برق از انرژي تجدیدپذیر ميباشد .استانداردهاي صنعت برق ایران ببه منظبور همگبامي و همباهنگي ببا
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تحوالت و پيشرفتهباي ملبي و جهباني در زمينظ صنایع ،علوم و خدمات در مواقع لزوم تجدیبدنظر خواهنبد شبد و هبر
پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل این استانداردها ارائه شود ،به هنگام تجدید نظر در كميتظ تخصصبي مبورد توجبه و
بررسي قرار خواهبد گرفبت.

 -16تدوین آیيننامه واردات تجهيزات وزه توليد
-1-16تدوین آیيننامه واردات تجهيزات توليد پراكنده
در سالهاي اخير ،استفاده از واحدهاي توليد پراكنده در سيستمهاي قدرت بهطور روزافزونبي زیباد شبده اسبت .دالیبل
متعددي براي این امر ميتوان برشمرد ازجمله كاهش هزینههاي بهرهبرداري مربوط ببه دوره پيبك منحنبي ببار ،بهببود
پروفيل ولتاژ و ضریب بار ،تأخير و یا رفع نياز به توسعه سيستم ،بهبود قابليت اطمينان و بازده شبكه ،محدودیت در ساخت
خطوط انتقال و توزیع جدید ،نگرانيهاي زیست محيطبي ،تجدیبد سباختار ،ببازار ببرق و غيبره .پيشبرفتهباي اخيبر در
ژنراتورهاي كوچك و پربازده ،الكترونيك قدرت و ادوات ذخيره انرژي براي پشبتيباني در مواقبع اضبطراري نيبز سبرعت
افزودن این واحدهاي نيروگاهي كوچك را به شبكههاي توزیع بيشتر كرده است .قوانين و مقررات بهعنوان ضوابط حباكم
بر اجراي مأموریت ها در هر نظام و سيستمي مورد نياز است و در واقع بازوي قوي اجراي برنامههاي سازمانها ميباشبد.
در زمينه تجهيزات توليد پراكنده از آنجایي كه ایران عمدتا واردكننده این تجهيزات بوده و توليبد داخلبي نبدارد ،نيباز ببه
تدوین قوانين و مقررات واردات این تجهيزات دیده ميشود .قوانيني شامل تعيين شركتهاي مبورد تایيبد ببراي خریبد و
واردات تجهيزات ،برخورداري از معافيتهاي بازرگاني و  . ...در این راستا پروژه تدوین آیيننامه واردات تجهيبزات توليبد
پراكنده پيشنهاد شده است .زمان انجام این پروژه  4ماه تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه،
آیيننامه تدوین شده براي واردات تجهيزات توليد پراكنده ميباشد.

-2-16تدوین آیيننامه واردات تجهيزات توليد برق از انرژي تجدیدپذیر
پ

از وقوع بحران جهاني نفت در دهه  70ميالدي ،كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان به این نتيجه رسيدند كه نباید

تنها بر یك منبع تأمين انرژي ،یعني سوخت فسيلي اعتماد و تكيه نمایند .درنتيجه تنوع بخشيدن به منابع تبأمين انبرژي
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بهعنوان یكي از اصول راهبردي كشورهاي مذكور در آمد .انرژيهباي نبو (بباد ،خورشبيد ،زمبينگرمبایي ،زیسبتتبوده،
هيدروژن) به دليل رایگان بودن منبع انرژي و نيز جنبههاي مثبت زیستمحيطي آن بهعنوان یكي از منابع اصبلي تبأمين
انرژي كشورهاي پيشرفته انتخاب گردید .ایران نيز در دو دهه اخير فعاليتهایي براي بهرهگيري از این منابع انرژي انجام
داده است .در این راستا با توجه به اینكه در حوزه تامين تجهيزات توليد برق از انرژي تجدیدپذیر به جز توليدات انحصاري
سالهاي اخير در حوزه توربينهاي بادي ،ایران عمدتا وارد كننده این تجهيزات ميباشد ،نياز به تعریبف آیبيننامبههباي
واردات در این زمينه دیده ميشود .تعرفه هاي تجاري همانند نظام پولي و مالي كشور كه از طریق قبض و بسط سيسبتم
نقدینگي سعي بر كنترل تورم و ركود دارند ،تالش بر ایجاد تعادل و توازن در تراز تجاري كشور و دستيابي به شاخصهاي
توسعهاي مطلوب تجاري دارد .در این راستا پروژه تدوین آیيننامبه واردات تجهيبزات توليبد ببرق از انبرژي تجدیدپبذیر
پيشنهاد شده است .زمان انجام این پروژه  4ماه تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،آیيننامه
تدوین شده براي واردات تجهيزات توليد برق از انرژي تجدیدپذیر ميباشد.

-3-16تدوین آیيننامه واردات تجهيزات ذخيرهساز برق
امروزه منابع توليد پراكنده مانند ميكروتوربينها و توربين هاي احتراقي كاربرد فراواني در سيستم قبدرت پيبداكردهانبد و
بيشتر در سمت مصرفكننده و نزدیك بار شبكههاي توزیع نصب ميشوند .هدف كارشناسان و برنامهریزان سيسبتمهباي
توزیع از بهكارگيري توليدات پراكنده رشد شاخصهاي اقتصادي و افزایش ميزان رضایتمندي مصرفكنندگان است كه در
پي كاهش آلودگي محيط زیست ،كباهش تلفبات ،بهببود قابليبت اطمينبان و افبزایش كيفيبت تبوان حاصبل مبيشبود.
پيشرفتهاي اخير در ژنراتورهاي كوچك و پربازده ،الكترونيك قدرت و ادوات ذخيبره انبرژي ببراي پشبتيباني در مواقبع
اضطراري نيز سرعت افزودن این واحدهاي نيروگاهي كوچك را به شبكههاي توزیع بيشتر كرده است.
قوانين و مقررات بهعنوان ضوابط حاكم بر اجراي مأموریتها در هر نظام و سيستمي مورد نياز اسبت و در واقبع ببازوي
قوي اجراي برنامههاي سازمانها ميباشد .در زمينه تجهيزات ذخيرهساز برق از آنجایي كه ایران عمبدتا واردكننبده ایبن
تجهيزات بوده و توليد داخلي هنوز در سطح آزمایشگاهي بوده و به توليد انبوه منجر نشده است ،نياز به تبدوین قبوانين و
مقررات واردات این تجهيزات دیده ميشود .در این راستا پروژه تدوین آیيننامه واردات تجهيزات ذخيرهساز برق پيشبنهاد
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شده است .زمان انجام این پروژه  4ماه تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،آیيننامه تبدوین
شده براي واردات تجهيزات ذخيرهساز برق ميباشد.

 -17تسهيل صدور مجوزهاي نصب و بهكارگيري تجهيزات توليد برق در شطكه توزیع
همان طور كه پيشتر در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد یكي از اقدامات الزم در جهت تقویت بهينه بازار تجهيزات
توليد استفاده از مكانيزمهاي تنظيمگري و تسهيلگري است .یكي از این مكانيزمها تسهيل مقرراتي و تنظيمي در قالبب
تسهيل فرایند قانوني نصب و بهكارگيري تجهيزات در شبكه توزیع است .بخش اعظم مشتریان تجهيبزات توليبد ،بخبش
خصوصي شامل مراكز تجاري ،صنعتي ،واحدهاي مسكوني بزرگ و  ...است .قطعاا یكي از روشهاي ترغيب این بخش به
سرمایهگذاري (و خرید) تجهيزات و تحریك سمت تقاضاي تجهيزات حوزه توليد ،تسهيل فرایند قبانوني اسبتفاده از ایبن
تجهيزات است .بنابراین اقدام «تسهيل صدور مجوزهاي نصب و ببهكبارگيري تجهيبزات توليبد ببرق در شببكه توزیبع»
پيشنهاد شده است .مدت زمان انجام آن  2سال در نظر گرفته شده است .شاخص تحقق این اقدام مبدت زمبان دریافبت
مجوزهاي نصب و به كارگيري تجهيزات توليد است.

 -18تدوین دستورالعمل الزامآور استفاده از خطوط و پستها در شطكه توزیع در كالنشهرها
-1-18تدوین دستورالعمل الزامآور بهكارگيري خطوط زميني در شبكه توزیع كالنشهرها
بهرهگيري از ساختار شبكههاي زميني در شبكه توزیع داراي مزایا و معایبي است كه استفاده یبا عبدم اسبتفاده از آن در
مقایسه با شبكههاي هوایي را تحت تاثير قرار ميدهد .ازجمله مهمترین مزایاي استفاده از شبكههاي زميني ميتبوان ببه
ایمني بيشتر ،زیباسازي محيط و ...اشاره كرد .همچنين شبكه هاي زميني داراي معایبي چون هزینه احداث باال ،دشبواري
عمليات عيبیابي و ...ميباشند .ویژگي هایي چون تراكم باال و مشكالت حریم و  ..كه در كالنشهرها وجود دارد ،اسبتفاده
از خطوط زميني را در شبكه توزیع آنان الزامي ميسازد .در این راستا پروژه تدوین دستورالعمل الزامآور بهكارگيري خطوط
زميني در شبكه توزیع كالنشهرها پيشنهاد شده است .زمان انجام این پروژه  4ماه تعيين شده است .شاخص شناسایيشده
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براي اقدامات این پروژه ،دستورالعمل الزامآور تدوین شده براي بهكارگيري خطوط زمينبي در شببكه توزیبع كالنشبهرها
ميباشد.

 -2-18تدوین دستورالعمل الزامآور ببهكبارگيري پسبتهباي زمينبي ،زیرزمينبي و كمپكبت در شببكه توزیبع
كالنشهرها
افزایش روزافزون مشتركين برق از یكسو و مشكالت تخصيص زمين براي گسترش شبكه از سوي دیگر گبرایش ببه
استفاده از تجهيزات فشرده را افزایش داده است .از طرف دیگر در كالنشهرها به دليل محدودیتهاي جغرافيبایي ،نصبب
پست هاي توزیع در سطح زمين همواره با مشكالت زیادي روببرو اسبت .اسبتفاده از پسبتهباي زیرزمينبي در نزدیكبي
مصرفكنندگان یكي از كليديترین راهحلها هست .در این راستا پروژه تدوین دستورالعمل الزامآور بهكارگيري پستهاي
زميني ،زیرزميني و كمپكت در شبكه توزیع كالنشهرها پيشنهاد شده است .زمان انجام این پروژه  4ماه تعيين شده است.
شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،دستورالعمل الزامآور تدوین شده ببراي ببهكبارگيري پسبتهباي زمينبي،
زیرزميني و كمپكت در شبكه توزیع كالنشهرها ميباشد.

 -19اِعمال جریمه شركت هاي توزیع كالنشهرها در صورت استفاده از خطوط و پسرتهراي
هوایي
در حال حاضر نسبت تقاضا در پستها به ترتيب هوایي  ،%90زميني  %9,9و زیرزمينبي  %0,1اسبت .دليبل اصبلي كبه
شركتهاي توزیع به سمت پستهاي هوایي مي روند این است كه یك سوم انواع دیگر پستها هزینه دارند .شركتهاي
توزیع خيلي به تجهيزات جدید عالقهاي ندارند مثالا بيان ميكنند كه مدیریت تجهيزات جدیبد مشبكل اسبت .در زمينبه
آشنایي و بهكارگيري پستها ،در پست هاي هوایي آشنایي بيشتري وجود دارد ،پ

از آن پستهباي زمينبي ،كمپكبت و

كيوسكها .ميتوان گفت مهمترین دليل استفاده از تجهيزات هوایي در حبوزه خبط و پسبت هزینبه و سبهولت نصبب و
راهاندازي است .شركتهاي توزیع در چند سال اخير به دليل وجود مشكل ریزگردها حتي با وجود هزینه بهرهبرداري باالتر
در حال حركت به سمت شبكه هاي زميني و زیرزميني هستند .در تهران اكثر پستها زميني هستند .عليرغم هزینه نصب
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باالتر هزینه نت آنها كمتر است .در راستاي الزام استفاده از خطوط و پستهاي زميني ،پروژه اِعمال جریمه شركتهباي
توزیع كالنشهرها در صورت استفاده از خطوط و پستهاي هوایي پيشنهاد شده است .بازه زماني اجبراي ایبن پبروژه 10
سال تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،گزارش ارزیابي وضعيت استفاده از خطوط و پستها
در شبكه توزیع كالنشهرها و ميزان جریمه مالي تعيينشده براي شركتهاي توزیع در هریك از كالنشهرها ميباشد.

 -21تهيهساز و كار ارائه تسهيالت مالي بره شرركتهراي توزیرع جهرت ترأمين ،نصرب و
راهاندازي پستهاي زیرزميني
در كالنشهرها به دليل محدودیتهاي جغرافيایي ،نصب پستهاي توزیع در سطح زمين همواره با مشكالت زیادي روبرو
است .استفاده از پستهاي زیرزميني در نزدیكي مصرفكنندگان یكي از كليديترین راهحبلهبا هسبت .در حبال حاضبر
نسبت تقاضا در پستها به ترتيب هوایي  ،%90زميني  %9,9و زیرزميني  %0,1است .دليل اصلي كه شركتهاي توزیع به
سمت پستهاي هوایي ميروند این است كه یك سوم انواع دیگر پستها هزینه دارند . .شركتهاي توزیع در چند سبال
اخير به دليل وجود مشكل ریزگردها حتي با وجود هزینه بهرهبرداري باالتر در حال حركت به سمت شبكههباي زمينبي و
زیرزميني هستند .در راستاي تسهيل استفاده از پست هاي زیرزميني ،پروژه تهيبه سباز و كبار ارائبه تسبهيالت مبالي ببه
شركتهاي توزیع جهت تأمين ،نصب و راهاندازي پستهاي زیرزميني پيشنهاد شده است .ایبن پبروژه از طریبق اعطباي
وامهاي بلندمدت كمبهره و تأمين بخشي از هزینه تأمين ،نصب و راهاندازي این هدف را دنبال ميكند .بازه زماني اجراي
این پروژه  4سال تعيين شده است .شاخص شناسایي شده براي اقدامات این پروژه ،ميزان تسهيالت مالي ارائبه شبده ببه
شركتهاي توزیع جهت تأمين ،نصب و راهاندازي پستهاي زیرزميني ميباشد.

 -21ساز و كار اعطاي مشوقهاي مالي به توليدكنندگان پستهاي زیرزميني
در كالنشهرها به دليل محدودیتهاي جغرافيایي ،نصب پستهاي توزیع در سطح زمين همواره با مشكالت زیادي روبرو
است .یكي از روشهاي غلبه بر محدودیت فوق ،استفاده از پستهاي زیرزميني است بهنحويكه پست كارایي پستهاي
متعارف را داشته باشد .با استفاده از پستهاي زیرزميني ميتوان فضاي استفادهشده در سطح زمين براي احداث پسبت را
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به حداقل رساند و از سطح زمين براي اهداف دیگر استفاده كرد .با استفاده از پستهاي زیرزميني در حدود  80درصبد از
فضاي موردنياز براي نصب تجهيزات پست در زیرزمين قرار ميگيرد و تنها كانالهاي خنككننده و مسبير دسترسبي ببه
داخل پست برروي سطح زمين قرار ميگيرند .در نوع پستهاي كامال زیرزميني دریچه آدمرو و كانال تهویبه هبوا وجبود
ندارد و تجهيزات پست كامالا زیرزمين دفن شدهاند .از دیگر مزایاي استفاده از پستهاي زیرزميني این اسن كه ميتبوان
شبكه فشار قوي را مستقيماا به مركز كالنشهرها وارد كرد بدون اینكه محيط متوجه خطري شود و یا مشكالت مرتبط ببا
احداث پستها برروي سطح زمين به وجود آیند .اما در حال حاضر نسبت تقاضا در پستها به ترتيب هوایي  ،%90زمينبي
 %9,9و زیرزميني  %0,1است .دليل اصلي كه شركتهاي توزیع به سمت استفاده از پستهاي هوایي ميروند ایبن اسبت
كه یك سوم انواع دیگر پستها هزینه دارند .اگر اكنون قيمت پستهاي زميني و هوایي یكسان باشد قطعاا همه به سمت
پستهاي زميني و زیرزميني ميروند .در راستاي تسهيل اسبتفاده از پسبتهباي زیرزمينبي ،پبروژه سباز و كبار اعطباي
مشوقهاي مالي به توليدكنندگان پست هاي زیرزميني پيشنهاد شده است .بازه زماني اجراي این پروژه  4سال تعيين شده
است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،ميزان مشوقهاي مبالي ارائبه شبده ببه توليدكننبدگان پسبتهباي
زیرزميني ميباشد.

 -22ساز و كار ترغيب بخش خصوصي بره اسرتفاده از تجهيرزات توليرد پراكنرده و انررژي
تجدیدپذیر
امروزه خصوصيسازي یكي از مسائل مورد توجه كشور و صنعت برق ميباشد .خصوصيسازي ميتواند باعبث افبزایش
كيفيت شود .چگونگي ترغيب بخش خصوصي به سرمایه گذاري در صنعت برق موضوع مهمي است كه باید به دقبت ببه
آن پرداخته شود .استفاده از روشهاي مالي براي جذابسازي از جمله رویكردهاي وزارت نيرو و دستگاههاي مربوطه براي
ترغيب بخش خصوصي به ورود به حوزه صنعت برق است .صنعت برق نيباز دارد سباالنه  5هبزار مگباوات ببه ظرفيبت
نيروگاهي خود اضافه كند .نيروگاههاي توليد پراكنده و تجدیدپذیر نه تنها ميتوانند جوابگوي این نياز باشند ،بلكبه ببرق
توليد شده توسط آنان با كاهش آلودگي و تلفات و افزایش كيفيت و قابليت اطمينان همراه است .با توجه به این موارد یكي
از مسائل مورد توجه صنعت برق براي خصوصيسازي ،حوزه توليد پراكنده و انرژي تجدیدپذیر مبيباشبد .در ایبن راسبتا
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پروژه تدوین ساز و كار ترغيب بخش خصوصي به استفاده از تجهيزات توليد پراكنده و انرژي تجدیدپبذیر پيشبنهاد شبده
است .این پروژه از طریق تأمين بخشي از سرمایه مورد نياز و آگاهسازي بخش خصوصي در مورد اهميت و مزایاي استفاده
از تجهيزات این هدف را دنبال ميكند .بازه زماني اجراي این پروژه  10سال تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي
اقدامات این پروژه ،برگزاري ساالنه  1همایش در زمينه تجهيزات توليد پراكنده و انرژيهاي تجدیدپذیر ميباشد.

 -23برگزاري نمایشگاه هاي تخصصي تجهيزات مربوط بره روزه  D-Factsو توليرد بررق در
شطكه توزیع كالنشهرها
 -1-23برگزاري نمایشگاه تخصصي تجهيزات حوزه D-Facts
تقاضا براي افزایش قابليت اطمينان ،به علت اهميت روزافزون بارها ،رشد فزایندهاي دارد .درنتيجه شركتهاي توزیع به
طراحي استراتژيهاي مشخص بهمنظور افزایش قابليت اطمينان نياز مبرمي خواهند داشت .ببا توجبه ببه اینكبه قابليبت
اطمينان متأثر از برنامهریزي ،طراحي ،نصب و بهره برداري از تجهيزات است لذا باید در یك زنجيره به آن نگریسته شود.
كاربرد سيستمهاي انعطافپذیر در شبكه انتقال موسوم به ادوات  FACTSكبه اغلبب ببا اسبتفاده از فنباوري تجهيبزات
الكترونيك قدرت همراه است به بهبود قابلتوجه كيفيبت بهبرهببرداري از سيسبتم قبدرت مبيانجامبد .ایبده اسبتفاده از
فناوريهاي مشابه در سطح شبكههاي توزیع برق منجر به ایجاد مفهبوم  D-FACTSشبده اسبت كبه اغلبب در قالبب
تجهيزات  CPDمطرح ميشود .بهطوركلي این تجهيزات را ميتوان در دودسته جبرانسازها 1و تغييردهنبدههباي آرایبش
شبكه 2طبقهبندي نمود.
یكي از اقدامات كنترلي رایج در شبكه توزیع ،جبرانسبازي تبوان راكتيبو شببكه اسبت .جببرانسبازي تبوان راكتيبو در
شبكههاي توزیع مزایاي زیادي ازجمله آزادسازي شبكههاي باالدستي ،كاهش تلفات و كاهش افت ولتاژ در انتهاي خطوط
و  ...دارد .با توجه به این اصل كه هرقدر جبران سازي توان راكتيو مصرفي ببه مصبرفكننبده نزدیبكتبر باشبد مزایباي

-Compensating Type

1

-Network Reconfiguring Type

2
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بيشتري دارد ،در شبكههاي توزیع كشور تعداد زیادي خازن در سال هاي اخير در شبكه هاي توزیع فشار ضعيف نصبشده
است كه در اكثر آنها مطالعات فني و اقتصادي مناسبي براي نصب خازنها صورت نگرفتبه اسبت .ببا توجبه ببه اینكبه
مسئوليت جبران توان راكتيو شبكههاي توزیع بر عهده شركتهاي توزیع است ،ارائه فنباوريهباي جدیبد ببراي طراحبي
شبكه كه در آنها الزامات فني شبكه همچون جبران سازي تبوان راكتيبو لحباد شبده باشبد ،الزم اسبت .هبدف پبروژه
پيشنهادي برگزاري ساالنه نمایشگاه تخصصي تجهيزات حوزه  D-Factsدر راستاي كمك به معرفي و آشنایي با آخبرین
تجهيزات مربوط به حوزه  D-Factsميباشد .زمان انجام این پروژه ساليانه به مدت  10سال تعيين شده اسبت .شباخص
شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،برگزاري ساالنه نمایشگاه تخصصي در زمينه تجهيزات  D-Factsميباشد.

 -2-23برگزاري نمایشگاه تخصصي تجهيزات مورد استفاده توليد برق در شبكه توزیع كالنشهرها
در حال حاضر متوسط مصرف انرژي هاي تجدیدپذیر در دنيا  10درصد است كه این ميزان در كشبورهاي پيشبرفته 20
درصد است ،اما در ایران به دليل داشتن بنزین ،گازوئيل و نفت ارزان و فراوان و گران بودن توليد انرژيتجدیدپذیر ميزان
مصرف این انرژي تقریباا صفر درصد است درحاليكه براي رهایي كامل از آلودگي هوا یكبي از راهكارهباي كالنشبهرها
استفاده از انرژيهاي تجدیدپذیر است .راهكار دیگر در راستاي كاهش آلودگي هبواي كالنشبهرها و كباهش اسبتفاده از
سوخت هاي فسيلي افزایش راندمان نيروگاه هاي گازي و تببدیل آنهبا ببه سبيكل تركيببي اسبت .هبماكنبون رانبدمان
نيروگاههاي گازي حدود  31/5درصد بوده كه با ورود نسل جدید توربينهاي گاز به كشور ،بازده بخش بخار به  40درصد
و با تبدیل آن به سيكل تركيبي به  60درصد ميرسد .هدف این پروژه برگزاري سباالنه نمایشبگاه تخصصبي تجهيبزات
مورد استفاده توليد برق در شبكه توزیع كالنشهرها در راستاي كمك به معرفي و آشنایي با آخرین تجهيزات مورد استفاده
توليد برق در شبكه توزیع كالنشهرها ميباشد .زمان انجام این پروژه ساليانه به مدت  10سال تعيين شده است .شباخص
شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،برگزاري ساالنه نمایشگاه تخصصي در زمينه تجهيزات توليد برق ميباشد.
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 -24برگزاري دورههاي آموزشي و كنفرانسهاي تخصصي در زمينه استفاده از ذخيرهسرازها
و جطرانسازها در شطكه توزیع
 -1-24برگزاري دوره آموزشي استفاده از تجهيزات ذخيرهسازها در شبكه توزیع كالنشهرها
وقوع خاموشي در شبكه برق كالنشهرها باعث ایجاد اختالل در فعاليتهاي مراكز و نهادهاي مختلبف شببكه از جملبه
مراكز و ادارات دولتي مي شود .تعدد این مراكز استراتژیك در كالنشهرها و ارتباط و وابستگي جمع كثيري از مردم با ایبن
واحدها وقوع خاموشي در آنان را تبدیل به دغدغه بزرگي ميكند .طراحي وساخت انواع سيستم هاي ذخيره ساز انرژي به
من ظور پيك سایي و كاهش تلفات از اهمييت باالیي برخوردار است .لذا مطالعات و نصب این سامانه ضروري است .هدف
از برگزاري دوره آموزشي استفاده از تجهيزات ذخيرهسازها در شبكه توزیع كالنشهرها كمك به اطالعرساني و آموزش در
مورد تجهيزات ذخيرهساز و ارتقا كيفيت و قابليت اطمينان شبكه توزیع كالنشهرها ميباشد .بازه زماني انجام این پبروژه2
بار در سال به مدت  10سال تعيين شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پبروژه ،برگبزاري سباالنه  2دوره
آموزشي در زمينه استفاده از ذخيرهسازها ميباشد.

 -2-24برگزاري دوره آموزشي استفاده از تجهيزات  D-Factsدر شبكه توزیع كالنشهرها
كاربرد سيستمهاي انعطافپذیر در شبكه انتقال موسوم به ادوات  FACTSكه اغلب ببا اسبتفاده از فنباوري تجهيبزات
الكترونيك قدرت همراه است به بهبود قابلتوجه كيفيبت بهبرهببرداري از سيسبتم قبدرت مبيانجامبد .ایبده اسبتفاده از
فناوريهاي مشابه در سطح شبكههاي توزیع برق منجر به ایجاد مفهبوم  D-FACTSشبده اسبت كبه اغلبب در قالبب
تجهيزات  CPD1مطرح ميشود .بهطوركلي این تجهيزات را مي توان در دودسته جبرانسازها و تغييردهنبدههباي آرایبش
شبكه طبقهبندي نمود .بهرهگيري از ادوات كنترلپذیر الكترونيك قدرت در قالب  CPDها در شبكههاي توزیع ميتوانبد
در بهبود قابليت اطمينان سروی دهي و كيفيت توان منتقل شده به مشتركين تاثيرگذار باشد .در این راستا برگزاري دوره
آموزشي استفاده از تجهيزات  D-Factsدر شبكه توزیع كالنشهرها براي دو بار در سال به مدت  10سال پيشبنهاد شبده

-Custom Power Devices

1
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است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه نيز ،برگزاري ساالنه  2دوره آموزشي در زمينه استفاده از جبرانسبازها
ميباشد.

 -3-24برگزاري كنفران

تخصصي در حوزه تجهيزات ذخيرهساز برق

در طراحي شبكه توزیع برق جایابي تجهيزات شبكه مثل توليدات پراكنبده و پسبتهبا امبري اجتنبابناپبذیر اسبت .در
شبكههاي توزیع امروزي بخصوص با روند رو به رشد خصوصيسازي و رقابتي شدن بازار برق ،هدف اوليه شبركت هباي
توزیع پایين آوردن هزینه هاي مربوط به بهره برداري ،نگهداري و ساخت شبكه است .یكبي از مبؤثرترین روش هبا ببراي
پاسخگویي به موارد فوق استفاده از منابع توليد پراكنده است .در سالهاي اخير ،اسبتفاده از واحبدهاي توليبد پراكنبده در
سيستمهاي قدرت بهطور روزافزوني زیاد شده است .پيشرفتهاي اخير در ژنراتورهاي كوچك و پربازده ،الكترونيك قدرت
و ادوات ذخيره انرژي براي پشتيباني در مواقع اضطراري نيز سبرعت افبزودن ایبن واحبدهاي نيروگباهي كوچبك را ببه
شبكههاي توزیع بيشتر كرده است.
هرچه شبكههاي انرژي متنوعتر و بزرگتر شوند ،فرصت پيدایش سيستمهاي ذخيره انرژي در شبكه در مقياس ببزرگ
بيشتر فراهم ميشود .یكپارچهسازي سيستم انرژي تجدیدپذیر با شبكههاي موجود یك كار نسبتا جدید است كه به دليل
آرایش شبكههاي جدید داراي مشكالتي همانند جابهجایي بار و تختشدن قله پيك ميشود .در آینده معرفي سيستمهاي
جدید ذخيرهسازي انرژي ميتواند تعادل ظریف بين عرضه و تقاضا را كه در بازارهاي انرژي در طول زمان طوالني تثبيت
شده است را ویران كند .در بازار نسبتا جدید ذخيرهسازي ،طيف گستردهاي از تكنولوژيها در حال توسعه براي رسيدن به
سطح ذخيرهسازي در مقياس شبكه هستند .همگام با رشد علم و فناوري در حوزه تجهيزات ذخيرهساز برق ،لزوم تعامبل،
مشاركت و تبادل نظر بين پژوهشگران این شاخه احساس ميشود .در این راستا برگزاري كنفبران

تخصصبي در حبوزه

تجهيزات ذخيرهساز برق به صورت ساالنه به مدت  10سال پيشنهاد شده است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات ایبن
پروژه ،برگزاري ساالنه كنفران

تخصصي در زمينه استفاده از ذخيرهسازها در شبكه توزیع ميباشد.
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تخصصي در حوزه تجهيزات

D-Facts

همایش هاي علمي بستر مناسبي را براي نشر و ارائه دستاوردهاي علمي فراهم ساخته و امكان نقد و بررسي این یافتهها
را درجامعه علمي به دست ميدهد و توفيق همایشهاي علمي در گرو تحقق مبوارد مبذكور مبيباشبد .ادوات D-Facts

اغلب در قالب تجهيبزات  CPD1مطبرح مبيشبود .ببهطبوركلي ایبن تجهيبزات را مبيتبوان در دودسبته جبرانسبازها و
تغييردهندههاي آرایش شبكه طبقهبندي نمود .با توجه اهميت حوزه تجهيزات  D-Factsو نقش آنها دركيفيبت ببرق و
قابليت اطمينان شبكه توزیع  ،فراهم ساختن شرایطي براي گردهمایي فعاالن دانشگاهي و صنعتي الزم به نظر ميرسبيد.
در این راستا برگزاري كنفران

تخصصي در حوزه تجهيزات  D-Factsبه صورت ساالنه به مدت  10سال پيشنهاد شبده

است .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،برگزاري ساالنه كنفران

تخصصي در زمينه استفاده از جبرانسبازها

در شبكه توزیع ميباشد.

 -25بهكارگيري آزمایشي تجهيزات  D-Factsو ذخيرهسازها در یكري از شرركتهراي توزیرع
كالنشهرها
 -1-25نصب و بهرهبرداري پایلوت تجهيزات  D-Factsدر شبكه توزیع
با توجه به اینكه بهرهگيري از ادوات كنترلپذیر الكترونيك قدرت در قالب جبرانسازها و تغييردهندههاي آرایش شبكه در
شبكههاي توزیع مي تواند در بهبود قابليت اطمينان سروی دهي و كيفيت توان منتقل شده به مشتركين تاثيرگذار باشبد،
در كنار تدوین سند راهبردي توسعه این فناوري ،تدوین و ببهروزرسباني دسبتورالعملهباي نصبب ،نظبارت ببر نصبب و
بهرهبرداري ،برگزاري دورههاي آموزشي و كنفران هاي تخصصي ساليانه ،نياز به انجام و آزمایش این اقدامات در قالبب
طرح پایلوت دیده ميشود .در این راستا پروژه نصب و بهرهبرداري پایلوت تجهيزات  D-Factsدر شبكه توزیع كالنشهرها
پيشنهاد شده است .زمان انجام این پروژه  2سال تعيين شده و بودجه اختصاص یافته به آن بر اسباس تجهيبزات نصبب

-Custom Power Devices

1
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شده قابل محاسبه ميباشد .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،تعداد تجهيزات نصب شده  D-Factsدر شبكه
توزیع كالنشهر انتخاب شده ميباشد.

 -2-25نصب و بهرهبرداري پایلوت تجهيزات ذخيرهسازي برق در شبكه توزیع
وقوع خاموشي در شبكه برق كالنشهرها باعث ایجاد اختالل در فعاليتهاي مراكز و نهادهاي مختلبف شببكه از جملبه
مراكز و ادارات دولتي ميشود .یكي از راههاي كاهش خاموشيها و باالبردن قابليت اطمينان شبكه استفاده از ذخيرهسازها
ميباشد .در كنار تدوین سند راهبردي توسعه این فناوري ،تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظارت بر نصب و
بهرهبرداري ،برگزاري دورههاي آموزشي و كنفران هاي تخصصي ساليانه ،نياز به انجام و آزمایش این اقدامات در قالبب
طرح پایلوت دیده ميشود .در این راستا پروژه نصب و بهرهبرداري پایلوت تجهيزات ذخيرهسبازي ببرق در شببكه توزیبع
كالنشهرها پيشنهاد شده است .زمان انجام این پروژه  2سال تعيبين شبده و بودجبه اختصباص یافتبه ببه آن ببر اسباس
تجهيزات نصب شده قابل محاسبه ميباشد .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،تعداد تجهيبزات نصبب شبده
ذخيرهساز در شبكه توزیع كالنشهر انتخاب شده ميباشد.

 -26كمك به جذب نيروهاي متخصص در زمينه پستهاي زیرزميني و

D-Facts

بر اساس مطالعات انجام شده در این سند یكبي از مشبكالت اصبلي در حبوزه پسبتهباي زیرزمينبي و تجهيبزات D-

 FACTSعدم آشنایي كافي در مورد مزایا و اهميت این تجهيزات و نيبز در مبورد ببهكبارگيري ایبن تجهيبزات در ببين
كاركنان و متخصصان شركتهاي توزیع و شركتهاي توليدكننده است .براي كمك به رفع این مشبكل بایسبتي زمينبه
حضور نيروهاي متخصص آشنا به پستهاي زیرزميني و تجهيزات  D-Factsفراهم شود .بر همين اساس اقدام «كمبك
به جذب نيروهاي متخصص در زمينه پستهاي زیرزميني و  »D-Factsپيشنهاد شده است .فعاليتهاي ذیل ایبن اقبدام
شامل شناسایي نيروهاي متخصص آموزش دیده و پرداخت بخشي از هزینه جبذب ایبن نيروهبا در شبركتهباي توزیبع
كالنشهرها و شركتهاي توليدكننده این تجهيزات است .مدت زمان اجراي این اقدام  4در نظر گرفته شده است .شاخص
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شناسایي شده براي اقدامات این پروژه ،تعداد نيروهاي متخصص جذب شده در زمينه پسبتهباي زیرزمينبي و D-Facts

است.

 -27تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات مورد استفاده در شطكه توزیع كالنشهرها
 -1-27تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه خط
نوع و ساختار شبكههاي توزیع با توجه به عواملي از قبيل ویژگيهاي فني ،محيطي ،طول و محدودیتهاي مسير (شامل
تراكم جمعيت ،عوامل اقتصادي و زیبایي محيط) انتخاب ميگردد .بر این اساس ازنظر ساختاري ،شببكههباي توزیبع ببه
دودسته شامل شبكههاي زميني و هوایي تقسيم ميشوند .تقاضا براي افزایش قابليت اطمينان ،به علت اهميت روزافبزون
بارها ،رشد فزایندهاي دارد .خاموشي زیاد یكي از مشخصههاي شبكه باقابليت اطمينان پایين است .با توجه به اینكبه 80
درصد خاموشي هاي شبكه برق ایران به شبكه توزیع آن اختصاص دارد و  73درصد آن مربوط به شبكه فشار متوسط و 7
درصد فشار ضعيف است ،بهبود قابليت اطمينان در شبكه توزیع كالنشهرها و كاهش خاموشي در مراكز حساس از اهميت
ویژهاي برخوردار است .هدف این پروژه تدوین دسبتورالعمل خریبد تجهيبزات حبوزه خبط در راسبتاي بباالبردن كيفيبت
تجهيزات حوزه خط مورد استفاده در شركت هاي توزیع كالنشهرها و قابليت اطمينان شبكه آنان ميباشد .زمان انجام این
پروژه  6ماه تعيين شده است .شاخص شناسایي شده براي اقدامات این پروژه ،دسبتورالعمل خریبد تجهيبزات حبوزه خبط
تدوین شده ميباشد.

 -2-27تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه پست
پست توزیع ،ایستگاهي فرعي است كه در مسير شبكه الكتریكي قرار ميگيرد و ولتاژ را بهوسيله ترانسفورماتور به مقادیر
پایينتر تغيير ميدهد .وظيفه یك پست توزیع تحویل گرفتن توان از شبكه باالدست و تحویل آن به سيستم توزیع است.
پست توزیع ،به مجموعهاي شامل ترانسفورماتور توزیع ،تابلوي فشار متوسط ،تبابلوي فشبار ضبعيف و كليبه اتصباالت و
تجهيزات حفاظتي مرتبط با آنها اطالق ميشود .تقاضا براي افزایش قابليت اطمينان ،به علت اهميبت روزافبزون بارهبا،
رشد فزایندهاي دارد .از سوي دیگر استفاده از تجهيزات نامرغوب و فاقد كيفيت ،خسارتهباي زیبادي از جملبه افبزایش
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هزینههباي تعميبرات و تعبویض قطعات ،انجبام بازدیبدهاي مكبرر و غيبره خواهبد داشبت .هبدف ایبن پبروژه تبدوین
دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه پست در راستاي باالبردن كيفيت تجهيزات حوزه پست مورد اسبتفاده در شبركتهباي
توزیع كالنشهرها و افزایش قابليت اطمينان شبكه آنان ميباشد .زمان انجام این پروژه  6ماه تعيين شده اسبت .شباخص
شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه پست تدوین شده ميباشد.

 -3-27تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه توليد
در حال حاضر متوسط مصرف انرژي هاي تجدیدپذیر در دنيا  10درصد است كه این ميزان در كشبورهاي پيشبرفته 20
درصد است ،اما در ایران به دليل داشتن بنزین ،گازوئيل و نفت ارزان و فراوان و گران بودن توليد انرژيتجدیدپذیر ميزان
مصرف این انرژي تقریباا صفر درصد است درحاليكه براي رهایي كامل از آلودگي هوا یكبي از راهكارهباي كالنشبهرها
استفاده از انرژيهاي تجدیدپذیر است .راهكار دیگر در راستاي كاهش آلودگي هبواي كالنشبهرها و كباهش اسبتفاده از
سوخت هاي فسيلي افزایش راندمان نيروگاه هاي گازي و تببدیل آنهبا ببه سبيكل تركيببي اسبت .هبماكنبون رانبدمان
نيروگاههاي گازي حدود  31/5درصد بوده كه با ورود نسل جدید توربينهاي گاز به كشور ،بازده بخش بخار به  40درصد
و با تبدیل آن به سيكل تركيبي به  60درصد مي رسد .هدف پروژه پيشنهادي تدوین دستورالعمل خرید تجهيبزات حبوزه
توليد در راستاي باالبردن كيفيت تجهيزات حوزه توليد پراكنده مورد استفاده در شركتهاي توزیع كالنشبهرها و افبزایش
قابليت اطمينان شبكه آنان ميباشد .زمان انجام این پروژه  6ماه تعيين شده است .شاخص شناسایيشبده ببراي اقبدامات
این پروژه ،دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه توليد تدوین شده ميباشد.

 -4-27تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات D-Facts
تقاضا براي افزایش قابليت اطمينان ،به علت اهميت روزافزون بارها ،رشد فزایندهاي دارد .درنتيجه شركتهاي توزیع به
طراحي استراتژي هاي مشخص بهمنظور افزایش قابليبت اطمينبان نيباز مبرمبي خواهنبد داشبت .كباربرد سيسبتمهباي
انعطافپذیر در شبكه انتقال موسوم به ادوات  FACTSكه اغلب با استفاده از فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت همبراه
است به بهبود قابلتوجه كيفيت بهرهبرداري از سيستم قدرت ميانجامد .ایده اسبتفاده از فنباوريهباي مشبابه در سبطح
شبكههاي توزیع برق منجر به ایجاد مفهوم  D-FACTSشده است كه اغلب در قالب تجهيزات  CPDمطرح مبيشبود.
بهطوركلي این تجهيزات را ميتوان در دودسته جبرانسازها و تغييردهندههاي آرایش شبكه طبقهبندي نمود.
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یكي از اقدامات كنترلي رایج در شبكه توزیع ،جبرانسازي توان راكتيو شبكه است .جبرانسازي توان راكتيو یكي از ابزار
بهينهسازي هزینه انرژي و برگشت سریع سبرمایه است .در طول چند سال گذشته با بهرهگيري از مواد جدید و روشهاي
توليد پيشرفته ،خازنهایي با تلفات بسيار اندك در حجمهاي كوچك ساخته شده است .با توسبعه وتوليبد كنتاكتببورهاي
خبازني و رگبوالتورهاي ميكبروپرسسوري بسيار پيشبرفته كه تضمينكننده رفتار مناسب وبهينه بانك خازني به تغييبرات
بار است ،بانكهاي خازني كامال قابل اعتماد گردیدهاند .هدف پروژه پيشنهادي تدوین دستورالعمل خرید تجهيزات حبوزه
 D-Factsدر راستاي باالبردن كيفيت تجهيزات حوزه  D-Factsمورد استفاده در شركتهاي توزیع كالنشهرها و افزایش
قابليت اطمينان شبكه آنان ميباشد .زمان انجام این پروژه  6ماه تعيين شده است .شاخص شناسایيشبده ببراي اقبدامات
این پروژه ،دستورالعمل خرید تجهيزات حوزه  D-Factsتدوین شده ميباشد.

 -28تأمين و نصب تجهيزات وزه توليد
با افزایش تعداد مصرفكنندگان و باال رفتن تقاضاي انرژي الكتریكي نياز به گسترش سيستمهاي قدرت و انرژي ببيش
از پيش احساس مي شود .دسترسي مصرف كنندگان به انرژي الكتریكي باكيفيت مناسب و قابليت اطمينبان بباال ،نيازمنبد
گسترش همزمان سيستم هاي توليد و انتقال انرژي الكتریكي است كه مستلزم صرف هزینه هاي سنگين هست .از سبوي
دیگر محدودیت هایي مانند فضاي كافي براي نصب خطوط انتقال ،مشكالت نصبب خطبوط انتقبال جدیبد را دو چنبدان
مي كند .در چنين شرایطي ظهور توليدات پراكنده نه تنها مشكالت مربوط به هزینه هباي نصبب خطبوط جدیبد را مرتفبع
مي كند بلكه مي تواند شرایط بهتري را ازنظر ميزان آلودگي توليدي ،تعمير و نگهداري با هزینه هاي كمتر ،كيفيبت بيشبتر
انرژي الكتریكي و قابليت اطمينان باالتر را فراهم آورد .در همين راستا پروژه تأمين و نصبب تجهيبزات حبوزه توليبد ،ببا
نسبت  %60براي تجهيزات توليد برق از انرژيهاي تجدیدپذیر و  %40براي تجهيزات توليد پراكنده پيشنهاد شبده اسبت.
بازه زماني اجراي این پروژه  10سال تعيين شده و بودجه اختصاص یافته براساس تعداد تجهيزات خریداري شده محاسبه
ميگردد .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،تعداد تجهيزات خریداري شبده در حبوزه توليبد در ببازه زمباني
مشخصشده ميباشد.
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 -29خرید تضميني تجهيزات وزه خ و پست
در حال حاضر نسبت تقاضا در پستها به ترتيب هوایي  ،%90زمينبي  %9,9و زیرزمينبي  %0,1اسبت .مبيتبوان گفبت
مهم ترین دليل استفاده از تجهيزات هوایي در حوزه خط و پست هزینه و سهولت نصب و راهاندازي است .در كالنشبهرها
به دليل محدودیتهاي جغرافيایي ،نصب پست هاي توزیع در سبطح زمبين همبواره ببا مشبكالت زیبادي روببرو اسبت.
شركت هاي توزیع در چند سال اخير به دليل وجود مشكل ریزگردها حتي با وجود هزینه بهرهبرداري باالتر در حال حركت
به سمت شبكههاي زميني و زیرزميني هستند .در تهران اكثر پستها زميني هستند .عليرغم هزینه نصب باالتر هزینه نت
آنها كمتر است .در راستاي الزام استفاده از خطوط و پست هباي زميني،ببه مبوازات پيشبنهاد تبدوین اسبتانداردها و ببه
روزرساني دستورالعملها و اِعمال جریمه شركت هاي توزیع كالنشهرها در صورت استفاده از خطوط و پستهاي هبوایي،
پروژه خرید تضميني تجهيزات حوزه خط و پست با هدف ایجاد موازنه در بازار عرضبه و تقاضباي تجهيبزات ببا اولویبت
استفاده در شبكه توزیع كالنشهرها ،پيشنهاد شده است .تضمين خرید در حوزه پسبت ببا نسببت  %60ببراي پسبتهباي
زیرزميني %30 ،براي پستهاي زميني و  %10براي پستهاي كمپكت و در حوزه خط با نسبت  %90براي خطوط زميني
و  %10براي خطوط هوایي ميباشد .بازه زماني اجراي این پروژه  10سال تعيين شده و بودجه اختصاص یافتبه براسباس
تعداد تجهيزات خریداري شده محاسبه ميگردد .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،تعداد تجهيزات خریداري
شده در حوزه خط و پست در بازه زماني مشخصشده ميباشد.

 -31تأمين و نصب تجهيزات D-Facts
ادوات  D-Factsاغلب در قالب تجهيزات  CPD1مطرح ميشود .ببهطبوركلي ایبن تجهيبزات را مبيتبوان در دودسبته
جبرانسازها و تغيير دهنده هاي آرایش شبكه طبقهبندي نمود .جبرانسازي توان راكتيو در شبكههاي توزیع مزایاي زیبادي
ازجمله آزادسازي شبكههاي باالدستي ،كاهش تلفات و كاهش افت ولتاژ در انتهاي خطوط و  ...دارد .با توجبه ببه اینكبه
بهرهگيري از ادوات كنترلپذیر الكترونيك قدرت در قالب جبرانسازها و تغييردهندههاي آرایش شبكه در شبكههاي توزیع

-Custom Power Devices

1
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ميتواند در بهبود قابليت اطمينان سروی دهي و كيفيت توان منتقل شده به مشتركين تاثيرگذار باشد ،در كنار تدوین سند
راهبردي توسعه این فناوري ،تدوین و بهروزرساني دستورالعملهاي نصب ،نظبارت ببر نصبب و بهبرهببرداري ،برگبزاري
دورههاي آموزشي و كنفران هاي تخصصي ساليانه ،پروژه تأمين و نصب تجهيزات  D-Factsپيشنهاد شده اسبت .ببازه
زماني اجراي این پروژه  10سال تعيين شده و بودجه اختصاص یافته براساس تعداد تجهيبزات خریبداري شبده محاسببه
ميگردد .شاخص شناسایيشده براي اقدامات این پروژه ،تعداد تجهيزات خریداري شده در حوزه  D-Factsدر بازه زمباني
مشخصشده ميباشد.
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني

 -1مقدمه
هر برنامه ريزی نيازمند ارزيابي بوده و بدون آن نميتوان از اجرای برنامه اطمينان حاصل نمود .در سند توسعه فناوریهاای
مرتبط با طراحي شبکه توزيع کالنشهرها نيز نمي توان بدون ارزيابي ،به نحاوه عملکارد و اثربخشاي ارکاان مختلاف ساند(که
براساس نقشهراه اين سند صورت ميگيرد) پي برد .به منظور ارزيابي الزم است شاخصهای عملکردی و اثربخشي تعريف شده
تا بتوان درطول زمان با بررسي وضعيت شاخصها ،ميزان پيشرفت ارکاان مختلاف ساند را مشاخص کارد .عاالوه بار تعياين
شاخصها ،ميبايست مشخص گردد که چه ساختارهای نظارتي ،در چه مقاطع زماني و چگونه بايد ايجاد شوند تاا پارو ههاای
اجرايي مختلفي را که برای حصول به اهداف نقشهراه توسعه فناوری های مرتبط با طراحي شابکه توزياع کالنشاهرها صاورت
ميگيرد،مورد ارزيابي قرار دهند .همچنين با توجه به اينکه نقشهراه يك سند زنده و پويا بارای تحرکاات بخا هاای مختلاف
صنعت برق کشور در جهت حصول به اهداف اين صنعت ميباشد ،ضرورت دارد در بازههای زمااني مشخصاي باه باازنگری و
بهروزرساني اين سند پرداخته شود .در اين بخ
در بخ

از طرح ،برنامهريزی الزم جهت انجام اين بازنگریها نيز مشخص خواهد شد.

اول اين گزارش ابتدا فرآيند ارزيابي سند توسعه فناوری های مرتبط با طراحاي شابکه توزياع کالنشاهرها باه هماراه

شاخصهای عملکردی و اثربخشي مورد استفاده برای ارزيابي سند ارائه ميشاود .سا

مکاانيزم ارزياابي ،سااختار نظاارت و

بهروزرساني سند توسعه فناوریهای مرتبط با طراحي شبکه توزيع کالنشهرهاتوضيح داده ميشود.

 -2فرآيند ارزيابي سند توسعه فناوریهای مررتط برا ارا ري هرطوه توزير
کالنشهرها
مکانيزمي که در اين سند برای ارزيابي تحقق برنامههای سند در نظر گرفته شده است شامل مراحل اصلي زير ميباشد:
-1تدوين شاخصهای عملکردی و اثربخشي
-2شناسايي منابع اطالعاتي برای اندازهگيری شاخصها
-3جمعآوری اطالعات و مقايسه با معيارهای کمّي تعيين شده
-4تفسير نتايج و ارائه پيشنهاد
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مرحله اول از مکانيزم ارزيابي سند که شامل تدوين شاخصهای عملکردی و اثربخشي ميباشد قبل از اجرايي شادن ساند
صورت ميپذيرد .در اين مرحله برای ارکان مختلف سند که شامل اهداف و اقدامات ميباشد تعدادی شاخص تعريف مايشاود.
پ

از آغاز اجرايي شدن سند و تشکيل ستاد راهبری سند ،منابع اطالعاتي که ميتوان ميزان شاخصها را با کمك آنها تعيين

کرد ،شناسايي شده و طي دورههای زماني مشخص مقادير شاخصها اندازهگيری شده و نتايج حاصل از آن مورد ارزياابي قارار
گرفته و در صورت لزوم بازنگریهای الزم صورت ميپذيرد .در ادامه شاخصهای سند توسعه فناوریهای مارتبط باا طراحاي
شبکه توزيع کالنشهرها و نحوه دستيابي به آنها مورد بررسي قرار گرفته است.

 -1-2تدوين هاخصهای عملوردی و اثربخشي
شاخص ،استانداردی است که دستيابي به آن نشاندهنده نيل به مقصد ميباشاد .جزئياات شااخصهاا تعياينکنناده طارز
اندازهگيری دامنه دستيابي به اهداف عيني در زمانهای مختلف ميباشد .اندازهگيریها ميتوانند کمي ،کيفي و يا رفتاری باشند.
شاخصها همان ابزار نظارت بر پيشرفت سطوح راهبردی هستند که ناظر بر طبق آنها ميزان تحقق آن سطح را انادازهگياری
مينمايد .از همينرو شاخصها مي بايد ابعاد مختلف سطوح راهبردی را مورد توجه قرار دهند به شکلي کاه پيشارفت اماور بار
اساس شاخصها تضمينکننده تحقق کامل اقدامات گردد .در همين راستا شاخصها ميبايد مشخصکننده ابعاد ذيل باشند:
الف) کميت (چقدر)
ب) کيفيت (چگونه)
ج) زمان (چه موقع)
د) محل (کجا)
در برخي از شاخصها ممکن است ابعاد چهارگانه فوق قابل تعريف نباشند ،به عنوان مثال ممکن است محل در ماورد ياك
شاخص فني تعريف پذير نباشد که در اين حالت از بررسي اين بعد خاص صرفنظر ميشود.
شاخصها بايد با مالحظه ويژگيهای زير تعريف شوند:
الف) اساسي بودن :يعني جنبه اساسي يك سطح خاص را منعک

نمايد.
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ب) واقعي بودن :هر شاخص بايد منعک کننده يك واقعيت  -و نه تصور ذهني  -بوده و برای همگان مفهوم واحدی را القا
نمايد.
ج) قابل قبول بودن :بايد بتوان تغييرات شاخص را به تحقق يا عدم تحقق مقصود منتسب نمود.
د) مبتني بر دادههای قابل کسب بودن :دادههای الزم برای اندازهگيری شاخص ميبايد در دسترس باشد.

 -1-1-2تعريف هاخصهای سند راهطردی توسعه فناوریهای مرتط با ارا ري هرطوه
توزي کالنشهرها
با توجه به موارد مطرح شده ،در اين بخ

شاخصها در دو سطح کالن و خرد طراحي شدهاند .باا پيمااي

شااخصهاای

کالن ميتوان به طور کلي تحقق سند را بررسي کرده و با تعريف شاخصهای خرد در سطح اقدامات ميتاوان ميازان تحقاق
اقدامات را ارزيابي نمود .الزم به ذکر است که همان طور که در مراحل قبلي سند نيز ذکر شد ،با توجه به اينکه پرو ه "تادوين
سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری 'طراحي ،پيادهسازی و توسعه نارمافزارهاای تحليال ،مطالعاه و راهباری' شابکه بارق
ايران"[ ،]1ب ه طور جامع به بررسي حوزه فناوری فرآيند پرداخته است و نتايج به دست آمده از آن همسو باا اولوياتهاای ايان
پرو ه ميباشد ،در اينجا تمرکز بر حوزه محصول و فناوری های مرتبط با آن بوده و راهبردها و اهاداف کاالن تادوين شاده در
مرحله سوم مختص اين حوزه ميباشد .در ادامه شاخصهای کالن جهات بررساي ميازان پيشارفت ساند در جادول ( )1-2و
شاخصهای اندازهگيری ميزان تحقق اقدامات در جدول ( )2-2ارائه شده است.
جدول ( :)1-2هاخصهای کالن هناسايي هده برای ارزيابي پیشرفت سند توسعه فناوریهای مرتط با ارا ي هطوه
توزي کالنشهرها
رديف

شاخص

معيار ارزيابي

1

خطوط زميني

رشد ساليانه  10درصدی خطوط زميني در کالنشهرها

2

پستهای توزيع

3

پستهای توزيع زميني

4

فناوری Dfacts

ميزان  40درصدی پستهای توزيع زميني در افق 1404
نسبت پستهای زميني در افق :1404
 %50پستهای زيرزميني
 %20برای پستهای زميني
 %30برای پستهای کم کت
 6پايلوت (در  6کالنشهر) تا سال 1404
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رديف

شاخص

معيار ارزيابي

5

فناوری های انر ی تجديدپذير و پراکنده

نسبت  60درصد به  40درصد فناوریهای تجديدپذير به پراکنده در افق 1404

جدول ( :)2-2هاخص هناسايي هده برای اقدامات سند توسعه فناوریهای مرتط با ارا ي
هطوه توزي کالنشهرها
رديف
1
2

شاخص

فهرست اقدامات
تدوين سند راهبردی توسعه فناوریهای بااولويت مورد استفاده در شبکه تدوين  6سند نقشه راه توسعه فنااوریهاای باا-
توزيع کالنشهرها
اولويت مورد استفاده در شبکه توزيع کالنشهرها
راهاندازی و تجهيز آزمايشگاههای مرجع مورد نياز
راهاندازی و تجهيز  3آزمايشگاه مرجع

3

وضعيت تدوين دساتورالعمل انجاام تسات هاای
تدوين دستورالعملهای نظارت بر نصب تجهيزات مورد استفاده در سطح نمونهای
شبکه توزيع کالنشهرها
وضااعيت تاادوين دسااتورالعمل کنتاارل کيفااي
تجهيزات در حال نصب

4

محاسبه و تعيين جريمه خاموشي برای شرکتهای توزيع کالنشهرها

تعيين قيمت خسارت خاموشي
 تدوين مکانيزم تعياين خساارت قابال پرداخات
شرکتهای توزيع کالنشهرها

5

رفع موانع خصوصيسازی کامل شرکتهای توزيع کالنشهرها

مياازان برآوردشااده دارايااي شاارکتهااای توزيااع
کالنشهرها
 قيمت بهای انر ی الکتريکي قابل فروش در هر
يك از شرکتهای توزيع کالنشهرها
وضاااعيت تااادوين دساااتورالعمل نظاااارت بااار
شرکتهای توزيع خصوصي

6

تدوين دستورالعملهای نصب ،نظارت بر نصب و بهرهبرداری مورد نياز برای  6 دسااتورالعمل تاادوين شااده باارای نصااب و
فناوریهای مورد استفاده در طراحي شبکه توزيع کالنشهرها
بهرهبرداری فناوریهای مورد نياز

7

وضااعيت بانااك اطالعاااتي سااوابق عملياااتي
پيمانکاران
فراهم کردن بستر فعاليت پيمانکاران واجد شرايط در سطح شبکه توزيع وضااعيت تاادوين آياايننامااه ارزيااابي و انتخاااب
کالنشهرها
پيمانکاران شبکه توزيع کالنشهرها
گزارش ارزيابي عملکرد پيمانکاران شبکه توزياع
کالنشهرها ( 1گزارش در سال)

8

 وضعيت تدوين دساتورالعمل طراحاي و احاداث
شبکههای توزيع کالنشهرها
 گاازارش ارزيااابي کيفياات طراحااي و احااداث
شبکههای توزيع کالنشهرها ( 1گزارش در سال)
گزارش ارزيابي فعاليتهای بهبود طراحي شابکه
توزيع کالنشهرها ( 1گزارش در سال)

کمك به بهبود کيفيت طراحي و احداث شبکههای توزيع کالنشهرها

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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ادامه جدول (:)2-2
رديف

فهرست اقدامات

شاخص

9

 گزارش تدوينشده برآورد ميزان نفوذ تجهيازات
مانيتورينگ و کنترل در شبکه توزيع کالنشهرها
 گاازارش تاادوينشااده بررسااي و انتخاااب ناارم-
بهکارگيری نرمافزارهای مانيتورينگ و کنترل (خودکار) شبکه در مراکز
افزارهاااای مانيتوريناااگ و کنتااارل مناساااب
بهرهبرداری و ديس اچينگ شبکه توزيع
کالنشهرها
 وضعيت پيادهسازی و راهانادازی نارمافزارهاای
مانيتورينگ و کنترل در شبکه توزيع هر ياك از
کالنشهرها

10

 وضعيت ارتباط نرم افزاری بين پايگاه اطالعااتي
 GISو ناارمافزارهااای محاسااباتي معتباار مااورد
بهروزرساني پايگاه اطالعاتي تجهيزات نصب شده در شبکه توزيع
استفاده در شبکه توزيع
کالنشهرها و مرتبط کردن آنها با نرمافزارهای ديگر
 وضعيت ارتباط نرم افزاری بين پايگاه اطالعااتي
 GISو نرمافزارهای مونيتورينگ و کنترل

11

12

 وضعيت طراحي ساختار بهيناه زنجياره تاأمين،
بهبود ساختار زنجيره تأمين تجهيزات مورد استفاده در طراحي شبکه توزيع نصب ،راه اندازی و بهره بارداری از تجهيازات باا
کالنشهرها
تعريف نق و محدوده فعاليت هر يك از اجزای
زنجيره
تسهيل ورود توليدکنندگان جديد به بازار تجهيزات مرتبط با طراحي شبکه  کاه مدت زمان دريافت مجوزهای الزم برای
توزيع کالنشهرها
توليد تجهيزات به نصف

13

 تعداد انجمانهاای تخصصاي تشاکيلشاده در
حمايت از تشکيل انجمنهای تخصصي مرتبط با تجهيزات مورد استفاده در
ارتباط با تجهيزات مورد استفاده در شبکه توزياع
شبکه توزيع کالنشهرها
کالنشهرها

14

تقويت ارتباط بين طراحان و بهرهبرداران شبکه توزيع کالنشهرها

وضعيت حضور نمايندگان بهرهبرداران در جلسات
و کميتااههااای تخصصااي مربااوط بااه طراحااي
شبکههای توزيع

15

تدوين استاندارد کيفي تجهيزات حوزه خط ،پست و توليد

 تدوين  7استاندارد کيفي مربوط به تجهيزات
حوزه خط ،پست و توليد

16

تدوين آييننامه واردات تجهيزات حوزه توليد

 تدوين  3آييننامه برای واردات تجهيزات حوزه
توليد

17
18

19

تسهيل صدور مجوزهای نصب و بهکارگيری تجهيزات توليد برق در شبکه  تعداد تجهيزات توليد نصب شده در شبکه توزيع
توزيع
کالنشهرها
تدوين دستورالعمل الزامآور استفاده از خطوط و پستهای با اولويت در  تدوين  2دستورالعمل الزامآور بهکارگيری خطوط
شبکه توزيع در کالنشهرها
و پستها در شبکه توزيع کالنشهرها
 گزارش ارزيابي وضعيت استفاده از خطوط و
پستها در شبکه توزيع کالنشهرها (هر  6ماه
اعمال جريمه شرکتهای توزيع کالنشهرها در صورت استفاده از خطوط و
يكبار)
پستهای هوايي
 ميزان جريمه مالي تعيينشده برای شرکتهای
توزيع در هر يك از کالنشهرها

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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تعيين ساز و کار ارائه تسهيالت مالي به شرکتهای توزيع جهت  گزارش تدوينشده در مورد نحوه اراته تسهيالت
مالي
تأمين ،نصب و راهاندازی پستهای زيرزميني

21

تعيين ساز و کار اعطای مشوقهای مالي به توليدکنندگان پستهای  گزارش تدوينشده نحوه اعطای مشوقهای
مالي
زيرزميني
خصوصي به استفاده از تجهيزات توليد  گزارش تدوينشده ساز و کارهای ترغيب بخ
خصوصي

22

تعيين ساز و کار ترغيب بخ
پراکنده و انر ی تجديدپذير

23

برگزاری نمايشگاههای تخصصي تجهيزات مربوط به حوزه  D-Factsو برگزاری ساالنه  2نمايشگاه تخصصي در زمينه
توليد برق در شبکه توزيع کالنشهرها
تجهيزات  D-Factsو تجهيزات توليد برق

24

25

برگزاری ساالنه  4دوره آموزشي در زمينه استفاده
برگزاری دورههای آموزشي و کنفران های تخصصي در زمينه استفاده از از ذخيرهسازها و جبرانسازها
ذخيرسازها و جبرانسازها در شبکه توزيع
 برگزاری ساالنه  2کنفران تخصصي در زمينه
استفاده از ذخيرهسازها و جبرانسازها در شبکه
بهکارگيری آزمايشي تجهيزات  D-Factsو ذخيرهسازها در يکي از  تعداد تجهيزات نصب شده  D-Factsو
شرکتهای توزيع کالنشهرها
ذخيرهساز در شبکه توزيع يك کالنشهرها

26

کمك به جذب نيروهای متخصص در زمينه پستهای زيرزميني و   D-تعداد نيروهای متخصص جذب شده در زمينه
پستهای زيرزميني و D-Facts
Facts

27

تدوين دستورالعمل خريد تجهيزات مورد استفاده در شبکه توزيع کالنشهرها

 تدوين  4دستورالعمل خريد تجهيزات در
حوزههای خط ،پست ،توليد و D-Facts

28

تأمين و نصب تجهيزات حوزه توليد

 تعداد تجهيزات خريداری شده در حوزه توليد

29

خريد تضميني تجهيزات حوزه خط و پست

 تعداد تجهيزات خريداری شده در حوزه خط و
پست

30

تأمين و نصب تجهيزات D-Facts

31

تدوين سند برق اضطراری کالنشهرها در جهت
تقويت آمادگي شرکتهای توزيع کالنشهرها برای مواجهه با حوادث آمادهسازی برای مقابله با حوادث غيرمترقبه
غيرمترقبه
تدوين دستورالعمل الزامآور مقاومسازی تجهيزات
توزيع کالنشهرها در برابر زلزله

32

گزارش تدوينشده ساز و کارهای تغيير
ساختارهای شرکتهای توزيع کالنشهرها

تعيين ساز و کار تغيير ساختارهای شرکتهای توزيع کالنشهرها

 تعداد تجهيزات خريداری شده در حوزه
D-Facts

 -3تدوين ساختار نظارت ،به روزرساني و موانیزم ارزيابي
 -1-3ساختار نظارت و بهروز رساني
همانطور که اشاره شد ،به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کاری انديشيده شده و ساختار نظارتي برای آن تعيين
گردد .وزارت نيرو وظيفه سياست گذاری کالن ،هماهنگي و نظارت کالن بر اجرای اين ساند را بار عهاده دارد .ساتاد راهباری
توسعه فناوریهای مرتبط با طراحي شبکه توزيع کالنشهرها بر نحوه اجرای اين سند نظارت ميکناد و باازنگریهاای الزم در

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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سند و گزارش کالن مربوطه را در فواصل زماني مشخص به وزارت نيرو ارائه خواهد نمود .اين ستاد با ايجاد ساز و کارهای الزم
و استفاده از نهادهای مختلف ،ضمن انجام تصميمگيریهای الزم ،وظيفه نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزيابي پيشرفت کار را
بر عهده دارد .از جمله وظايف اصلي اين ستاد ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
سياستگذاری اجرايي ،راهبری ،هماهنگي و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي الزم
نظارت و پيگيری اجرای دقيق و کامل مفاد سند
پاي

شاخصهای عملکردی و اثربخشي

بررسي طرحها و برنامههای بخشي و فرابخشي ،و نظارت بر اجرای صحيح اقدامات
تصميمگيری برای تخصيص بودجهها به پرو ههای اجرايي
ستاد راهبری توسعه فناوریهای مرتبط با طراحي شبکه توزيع کالنشهرها در پژوهشگاه نيرو تشاکيل مايشاود و اعضاای
اصلي آن عبارتند از:
معاون هماهنگي توزيع توانير
مدير کل پشتيباني فني توزيع توانير
مدير کل نظارت بر توزيع توانير
معاونت پژوهشي پژوهشگاه نيرو
معاونت فناوری پژوهشگاه نيرو
سه نفر از صاحبنظران و خبرگان حوزه شبکههای توزيع از پژوهشگاهها و دانشگاههای برتر کشور
سه نفر از نمايندگان صنعت در حوزههای سازندگان ،مشاوران و پيمانکاران
دو نفر از نمايندگان سنديکای صنعت برق ايران در حوزههای مرتبط
سه نفر از نمايندگان شرکتهای توزيع کالنشهرهای کشور.
جهت انجام وظايف در نظر گرفته شده برای ستاد ،الزم است کميتههای تخصصي در ستاد تشکيل گاردد ،کاه هار کميتاه
وظيفه رسيدگي به يکي از حوزههای مورد نظر ستاد را بر عهده دارند .اين کميتهها عبارتند از:
کميته آموزش و پژوه
کميته تعامل با توليدکنندگان

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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کميته ارتباط با نهادهای قانوني و سياستگذاری
کميته مديريت و توسعه بازار
کميته استانداردسازی و ارزيابي و تطابق
کميته حقوقي و مناقصات

در ادامه شرح وظايف هر کدام از کميتهها آورده شدهاست:
هرح وظايف کمیته آموزش و پژوهش:
نيازسنجي ،برنامهريزی و برگزاری دورههای آموزشي برای توسعه دان
پاي

و ارزيابي مستمر وضعيت دان

فني تجهيزات شبکه توزيع کالنشهرها

فني موجود در حوزههای مختلف شبکه توزيع کالنشهرها (توليادات پراکناده،

پستها ،خطوط و)...
حمايت از برگزاری کنفران ها و نمايشگاههای تخصصي
ايجاد ارتباط بين شرکتهای توليدکننده و دانشگاهها و مراکز علمي-تحقيقاتي
حمايت از انتشار نشريات تخصصي در ارتباط با حوزههاای مختلاف شابکه توزياع کالنشاهرها (توليادات پراکناده،
پستها،خطوط و)...
تسهيل ارتباط با انجمنهای بينالمللي جهت آگااهي از آخارين دساتاوردها در حاوزه هاای مختلاف شابکه توزياع
کالنشهرها (توليدات پراکنده،پستها،خطوط و)...
زمينهسازی همکاری ميان شرکتها و مراکز تحقيقاتي داخلي با شرکتها و مراکز تحقيقاتي معتبر خارجي

هرح وظايف کمیته تعامل با تولیدکنندگان و تأمینکنندگان:
شناسايي مشکالت توليدکنندگان ،تامينکنندگان و کمك به رفع آنها و پيگيری موانع قانوني
ايجاد ارتباط بين توليدکنندگان داخلي و تامينکنندگان برای بهبود و توسعه توليدات داخلي
پاي

و ارزيابي مستمر توانمندی سازندگان و تأمينکنندگان کشور

کمك به تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز توليدکنندگان

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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ارزيابي عملکرد پيمانکاران و مشاورين در قبل ،حين و بعد از انجام پرو هها
ارائه سيستم جامع ارزيابي مجريان طرحها و پرو هها و نظارت بر صحت انجام کار
حمايت از تشکيل و فعاليت انجمنهای تخصصي

کمیته ارتطاط با نهادهای قانوني و سیاستگذاری:
رايزني با نهادهای دولت جهت انجام اصالحات مورد نياز در قوانين و مقررات مرتبط
رايزني با نهادهای سياستگذار جهت تسهيل دسترسي بازيگران توسعه شبکه توزيع کالنشهرها
رايزني با نهادهای سياستگذار جهت رفع موانع سرمايهگذاری بخ

خصوصي و ورود توليدکنندگان جديد

هرح وظايف کمیته مديريت و توسعه بازار:
شناسايي موانع ورود توليدکنندگان به بازار تجهيزات مورد استفاده در طراحي شبکه توزيع کالنشهرها
 مداخله غيرمستقيم در بازار تجهيزات مورد استفاده در طراحي شبکه توزيع کالنشهرها باا اساتفاده از مکاانيزمهاای
تنظيمگری و تسهيلگری
مداخله مستقيم در بازار از طريق تأمين و خريد تجهيزات مورد نظر

هرح وظايف کمیته تدوين استاندارد ،ارزيابي و تطابق:
نظارت بر انتخاب مشاورين مناسب برای تهيه استانداردهای مربوطه
نظارت بر انجام پرو ههای تهيه و تدوين استانداردهای مربوط باه تجهيازات در حاوزههاای مختلاف شابکه توزياع
کالنشهرها
مشاوره و تاييد نهائي استانداردها
نظارت بر رعايت استانداردها در توليد تجهيزات مورد استفاده در طراحي و توسعه شبکه توزيع کالنشهرها
تدوين دستورالعملهای فني نصب و بهرهبرداری تجهيزات
 تدوين آييننامههای واردات تجهيزات موردنظر

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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هرح وظايف کمیته قوقي و مناقصات:
فعاليت در جهت اصالح شرايط عمومي و خصوصي پيمان
 حضور منظم و مستمر نماينده انجمن در جلسات بازنگری شرايط عمومي پيمان در شورای هماهنگي
پيگيری موردی مشکالت و مسائل مربوط به مناقصات
پيگيری رفع موانع خصوصيسازی شرکتهای توزيع
تدوين آييننامههای ارزيابي و انتخاب پيمانکاران در مناقصات
تطصره  :1مصوبات ياد شده در چارچوب اين سند و ابالغ رئي

ستاد برای کليه دستگاههای مرتبط الزم االجرا ميباشد.

تطصره  :2ستاد راهبری سند در صورت نياز به اصالح ساختارها و ساز و کارهای نهادی ذيربط ،از طريق مراجاع ذيصاالح
گردش کار را انجام خواهد داد.
تطصره :3با توجه به روند سريع تحوالت الزم است در صورت تشخيص ستاد راهبری سند مورد بازبيني و تجديدنظر قارار
گيرد.

 -2-3موانیزم عملورد
با توجه به وظايف مطرح شده برای اين کميتهها ،ميبايست مکانيزمي انديشيده شود که به عناوان چاارچوبي بارای انجاام
فعاليتهای ارزيابي در نظر گرفته شود .همانطور که اشاره شد ،از جمله وظايف اصلي اعضای ستاد توسعه فناوریهای مرتبط با
طراحي شبکه توزيع کالنشهرها ،نظارت و پيگيری اجرای دقيق و کامل مفاد سند و پاي

شاخصهای عملکردی و اثربخشاي

ميباشد .لذا اعضای ستاد جهت انجام وظايف درنظر گرفته شده ميبايست جلسات منظم ( 6ماه يکبار) برگزار کرده و در فاصله
بين جلسات از طريق همکاری و اخذ آمار و گزارشها از دستگاههای متولي حوزههای مرتبط شاخصهای تعيين شده را ارزيابي
کرده و پ

از نهاييسازی و تلفيق آنها گزارش آن را در دورههای زماني  6ماهه به وزارت نيرو اعالم نمايد.

اعضای ستاد موظف هستند طبق نتايج حاصل از ارزيابي شاخص ها ،اقدامات الزم را جهت اطمينان از تحقق ساند در افاق
10ساله ،اتخاذ کنند .ستاد راهبری سند در صورت نياز به اصالح ساختارها و ساز و کارهاای نهاادی ذياربط ،از طرياق مراجاع
ذيصالح گردش کار را انجام خواهد داد.

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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همچنين ستاد موظف است به رصد فناوریهای مرتبط و در حال توسعه در حوزه فناوریهای مرتبط با طراحي شبکه توزيع
کالنشهرها ب ردازد و گزارش آن را طي دورههای زماني  2ساله به وزارت نيرو ارائه نمايد.
با توجه به روند تحوالت و نيز وضعيت پيشرفت سند ،الزم است سند مورد بازبيني و تجديدنظر قرار گيرد .وضعيت پيشرفت
بر اساس ميزان تحقق چند شاخص کليدی مشخص ميشود .اين شاخصها به همراه ميزان تحقق مطلوب و زمان ارزياابي در
جدول ( )1-3نشان داده شده است .در صورت تحقق کمتر از  %50هر يك از شاخصها بر اساس ارزيابيهای ستاد راهباردی،
سند بايستي مورد اصالح و بازنگری قرار بگيرد.
جدول ( :)1-3هاخصهای کلیدی ارزيابي وضعیت پیشرفت سند توسعه فناوریهای مرتط با هطوه توزي کالنشهرها
رديف

شاخص

وضعيت مطلوب
تدوين دستورالعمل الزامآور استفاده از خطوط و پستها در شبکه
توزيع در کالنشهرها
رفع موانع خصوصيسازی کامل شرکتهای توزيع کالنشهرها

1

وضعيت اقدامات تنظيمگری

2

وضعيت اقدامات تسهيلگری

3

وضعيت اقدامات خريد

تدوين استاندارد کيفي تجهيزات حوزه خط ،پست و توليد
تسهيل صدور مجوزهای نصب و بهکارگيری تجهيزات توليد
تدوين دستورالعمل الزامآور استفاده از خطوط و پستها در شبکه
توزيع
اعمال جريمه شرکتهای توزيع
تسهيل ورود توليدکنندگان جديد
ترغيب بخ خصوصي به استفاده از تجهيزات توليد پراکنده و
انر یهای تجديدپذير
ارائه تسهيالت مالي به شرکتهای توزيع جهت تأمين ،نصب و راه-
اندازی پستهای زيرزميني
اعطای مشوقهای مالي به توليدکنندگان پستهای زيرزميني
خريد تضميني تجهيزات حوزه خط و پست
تأمين و نصب تجهيزات حوزه توليد

سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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 -4نتیجهگیری
مرحله ششم اين سند به عنوان آخرين مرحله از طرح "تدوين سند راهبردی توسعه فناوریهای مارتبط باا طراحاي شابکه
توزيع کالنشهرها " به تدوين برنامه ارزيابي و بهروزرساني اين سند مي پردازد .در اين مرحله بايد مشخص شود که چه افارادی
در چه ساختاری و بر اساس چه شاخص ها و معيارهايي بايد به ارزيابي پيشرفت اجرای سند در طول باازه زمااني تعرياف شاده
ب ردازند .برای اين کار ابتدا شاخصهای عملکرد و اثربخشي در ساطح خرارد (اقادامات) تعرياف شاد .سا

سااختار نظاارت،

به روزرساني و ارزيابي سند مشخص شد .برای اين کار اعضای اصلي ستاد توسعه فناوریهای مرتبط باا طراحاي شابکه توزياع
کالنشهرها ،کميتههای اين مرکز شامل کميته آموزش و پژوه  ،کميته تعامل با توليدکنندگان و تأمينکنندگان ،کميته ارتباط
با نهادهای قانوني و سياستگذاری ،کميته مديريت و توسعه بازار ،کميته تدوين استاندارد ،ارزيابي و تطابق و کميتاه حقاوقي و
مناقصات تعيين شد و وظايف هريك از کميتهها مشخص گرديد .در نهايت معيّن شد که اين مرکز در بازههای زماني  6ماهه به
پيگيری و ارزيابي اجرای سند بر اساس شاخصهای تعريف شده ب ردازد و گزارش آن را به وزارت نيرو ارائه کند .همچنين مقرر
شد اين مرکز با توجه به وضعيت پيشرفت سند نسبت به بازنگری آن اقدام نمايد.
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