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 برداری توزیعساز بهرهافزارهای شبیهارزیابی توجیه فنی و اقتصادی نرم :پروژه عنوان

 برق شبکه توزیع سازشبیه فنآوری توسعه عنوان طرح:

 قسازهای صنعت توزیع برافزارهای کاربردی و شبیهطرح توسعه نرم واحد اجرایی:

 ماه 12 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

اندد بده ردوری کده     شده به وجود آمدهسازی رفتار فرآیندهای جهان واقعی در یک محیط کنترلمنظور شبیهساز بههای شبیهسامانه

سازی، شرایط محیطی و دهها پارامتر دیگر را تغییدر  یا سامانه تحت شبیهها، پیکربندی فرایند بتوان به راحتی و در ایمنی کامل ورودی

های آن را با دقت و سرعت باال مشاهده و بررسی نموده و پس از ارمینان از صحت تغییدرا  و ارزیدابی   داده و رفتار سیستم و خروجی

هدا و  نمدود  بده همدین عادت امدروزه نمدن سدامانه        همه جانبه پیامدهای ناشی از هر تغییر، بهترین مورد را به سیستم واقعدی اعمدال  

نمشدی  پاین تر از گذشته شده است  از آنجا که فرآیند کنترل و بسیار برجسته پاین )نظار (ساز در فرآیند کنترل و افزارهای شبیهنرم

موضوعی بسیار مهم و ضروری پاین افزارهای کنترل و ساز در کنار نرمافزارهای شبیهکارگیری نرمحیاتی در صنعت برق کشور دارد، به

 شود  روز بر اهمیت آن افزوده میخواهد بود که روزبه

کندد،  برداری شبکه برق عالوه بر اینکه به آموزش صحیح، اصولی و بهینه اپراتورها کمک مدی ساز بهرههای شبیهاستفاده از سیستم

بدرداری شدبکه و   تواند با توجه به اصدول مهندسدی و بهدره   و حتی میتجزیه و تحایل شبکه را به خوبی و در کمترین زمان انجام داده 

ای برای رفع خطاها و پبشگیری از حوادث ارائه دهد، بطوریکه زمان خاموشدی بده حدداقل رسدیده و     های بهینهتجربیا  پیشین، روش

هیزا  مشترکین گرفتده شدود  ایدن    های برق و نیز تجبه تجهیزا  شرکت آسیب رسیدنجاوی بسیاری از خطاهای اپراتوری و بالطبع 

شوند و قادرند کارآیی سیستم را نیز بهبود بخشند  از آنجا کده توسدط   کار گرفته میهها برای باال بردن ضریب ایمنی شبکه نیز بسامانه

بتوانندد بهتدرین    کندد تدا  ها به کاربران کمک مدی های مختاف شبکه وجود دارد، لذا این برنامهساز امکان مشاهده وضعیتبرنامه شبیه

 وضعیت یا حالت بهینه را برای کارکرد سیستم انتخاب کنند تا کارآیی در شبکه توزیع به حداکثر برسد  

 برداری شبکه برق بطور خالصه عبارتند از: ساز در بهرهافزارهای شبیهها و نتایج استفاده از نرمپیامد

 کاهن میزان حوادث؛ -

 ؛یع مسبب بروز حوادثتحایل رویدادها و نماین وقا -

 برداری و استفاده بهینه از منابع از رریق افزاین توان دانشی و تعمیراتی نیروی انسانی؛افزاین قابایت ارمینان بهره -

 کاهن زمان بازیابی سیستم؛ -

 های آموزش؛کاهن هزینه -

 های تعمیر و نگهداری کاهن هزینه -

یابدد، امدا   روز افدزاین مدی  روزبده آن های ارزشدمند  مندی از قابایتابزارها برای بهره کارگیری اینگرچه در کشورهای پیشرفته، به

روری که هدم  اند بهصنعت برق ایران کمتر مورد استفاده و اقبال قرار گرفتهدر بخصوص در بسیاری از صنایع و ساز افزارهای شبیهنرم

وجود این فنداوری در کشدور کدامال      باشند و خألساز میافزار شبیهنرم اکنون درصد باالیی از مراکز دیسپاچینگ شبکه برق کشور فاقد

 اند  های خارجی تامین شدهسازهای موجود نیز از سوی شرکتمشهود بوده و از ررفی دیگر کایه شبیه



ساز در کشور تدوین نشده و برای رفع نیازهای ضروری، الزم است این فناوری در کشدور ایجداد شدود     در حال حاضر فناوری شبیه

شدده و ضدمن پیشدگیری از خدروا ممدادیر      تواند موجب عدم وابستگی به کشورهای خدارجی  سازی آن میفناوری و بومی کسب این

ها، عدم پاسخگویی فروشندگان و مسائای از این دست را نیز رفع نموده و بدین ترتیدب  حریمهنگفتی ارز از کشور، مشکال  ناشی از ت

 جایگاه استراتژیک کشور را نیز ارتماء بخشد 

برداری شبکه برق کشور را از این منظر ساز بهرههای شبیهاهمیت تدوین و توسعه سامانه ،از سوی دیگر توجه به اهداف کالن کشور

 انداز و اهداف کالن کشور مشاهده نمود:توان موارد زیر را در چشمد، به روری که میدهنیز نشان می

 1404ساز در افق افزار شبیهبه نرم یبردارلزوم تجهیز کل شبکه بهره -

 سازبرداری با استفاده از شبیهلزوم کاهن میزان حوادث در بهره -

 بردارها )دیسپاچرها(زی بهرهلزوم کاهن زمان بازیابی سیستم از رریق توانمندسا -

 های آموزش نیروی انسانی لزوم کاهن هزینه -

 بینیهای تعمیر و نگهداری از رریق افزاین قابایت پینلزوم کاهن هزینه -

سداز در کشدور وجدود    افزارهدای شدبیه  دهد که در حال حاضر توان تولید فناوری نرمهای انجام شده نشان مینتیجه مطالعا  و بررسی
باشد، لذا الزم است یعنی تحمیما  کاربردی می 2( برای این فناوری در کشور در سطح TRLاشته و شاخص سطح آمادگی فناوری )د

های ضروری است مطالعا  الزم در زمینهنیز پین از آن  ، وگذاری مناسب جهت توسعه این فناوری صور  پذیردهرچه سریعتر سرمایه
کارگیری آن سازی و بههای مهندسی و مالی دستیابی به فناوری مورد نظر و پیادهده و بخصوص جنبهانجام شمرتیط با موضوع مختاف 

مالحظا  فندی و اقتصدادی   ”ای با عنوان به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند  بنابراین باید در اولین گام و پین از هر اقدام دیگری، پروژه
اجرا شده و از نتایج آن در تعریف و تعیین مسیر سایر “ شبکه برق کشوراز برداری های بهرهساز در شرکتافزارهای شبیهکارگیری نرمبه

 های مربوره استفاده نمود  پروژه
باشد، لذا الزم است که قبل از بکدارگیری  ساز مینیاز برای بکارگیری شبیهاز آنجا که مجهز بودن به سیستم اسکادا به عنوان یک پین

لذا نیاز است که مراکز دیسپاچینگ کشور که فاقد اسدکادا بدوده یدا دارای     کز کنترل بررسی گردد اتم اسکادا در مروجود سیس ،سازشبیه
ساز  ساز نرم افزاری می باشند وهم چنین مراکز دیسپاچینگ مجهز به سیستم اسکادا و نرم افزار شبیهسیستم اسکادا بدون سیستم شبیه

تجهیز کایه مراکز به سیستم نرم افدزاری شدبیه سداز    های فوق در زمینه به نتایج حاصل از بررسیبا توجه  شناسایی گردند به تفکیک 
   لحاظ گردد  برآوردهای فنی و اقتصادی در پروژه الزم است 
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