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 :پروژه عنوان
و  تجهیزات پایایی هایمدل اطالعاتی هاینیازمندی به پاسخگویی منظورهب اطالعاتی جامع سیستم طراحی

 تولید بخش در پایایی هایشاخصاطالعات و  دهیگزارش جهت مناسب اطالعاتی کار گردش طراحی

 های برقمرتبط با پایایی شبکهپژوهی مطالعات و سیاست عنوان طرح:

 های برقپایایی شبکه توسعه طرح مرکز اجرایی:
 ماه 12 حداکثر :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

. استختيار داشتن مدل پايايي تجهيزات الزامي در ا ،يد، انتقال و تولتوزيع هايبخش در تعميرات و نگهداري توسعه، دقيق ريزيبرنامه منظوربه
 ميزان ،(پيري) فرسايش وهوايي، آب شرايط مانند تاثيرگذار عوامل به توجه با را تجهيز پايايي سطح که است مدلي تجهيز يك پايايي مدل

 هاياستراتژي تاثير تحت در را آنها پايايي بيني پيش امکان تجهيزات پايايي ارزيابي براي مناسبي مدل داشتن. دهدو تعميرات نشان مي بازرسي
 هايچالش. شودمي فراهم اضافي هايهزينه کاهش نتيجه در و بهينه استراتژي به دستيابي امکان نتيجه در و آوردمي فراهم تعميراتي مختلف

 عبارتند از:  يزاتپايايي تجه يسازمدل ينهدر زم ياصل
 اي و ...  نقطه يتصادف يندنند تابع مخاطره، مدل مارکوف، مدل فراالف( انتخاب مدل مناسب پايايي تجهيز ما

 ب( گرداوري اطالعات مورد نياز براي مدل. 
اقدام به گردآوري اطالعات نکنند زيرا که روش استفاده از  هاشرکت از برخي که است شده موجب تجهيز پايايي معتبر هايعدم آگاهي از مدل

زيرا که هيچ اطالعاتي در اختيار ندارند. بايد  کنندنمي پايايي مدل تدوين به اقدام هاست و بالعکس برخي از شرکتاين اطالعات در اختيارشان ني
 با هم تکوين يابند. هبه خاطر سپرد که گردآوري اطالعات و انتخاب مدل پايايي بايد هموار

که با مسئله کمبود اطالعات روبرو باشند با مسئله عدم مطابقت آنبيشتر از  يدزمينه گرداوري اطالعات، شرکت هاي توزيع، انتقال و تول در
مختلف همچون اطالعات  يند. به اين معنا که براي هر تجهيز منابع اطالعاتهست موجود مواجه ياطالعات يها يستماطالعات ثبت شده در س

ثبت شده سوابق تجهيز  يهاو داده يگرد يهاشده توسط شرکت ارائه هايداده يشگاهي،تست آزما يهاکننده، دادهيدتول کارخانجاتاستانداردها، 
به نظر  يوجود دارند و ضرور يطيو مح يبهره بردار يطشرا يشگيرانه،و پ ياصالح ياتآمار اتفاقات و عمل ي،نصب و راه انداز يندشامل فرا

شود. وجود يك بانك اطالعاتي  يجامع اطالعاتي بررس در قالب يك سيستم يگراطالعات با هم د ينا يقاستفاده و تطب پذيريکه امکان رسديم
 يناناطم يتقابل يلگرانو تحل يو نگهدار يراتو اصالح تعم يزيرجهت برنامه يبهره بردار مهندسين براي الزم اطالعاتي خوراك تواندجامع مي

  شبکه را فراهم کند. ينانت اطميقابل ينيب يشجهت پ
 توليد، توسعه مطالعات محيطي چنين در. دارد قرار مالك يك اختيار در انتقال خطوط و توليدي واحدهاي تمامي سنتي محيط دراز سوي ديگر، 

 نشده تامين انرژي مقدار هايشاخص مانند پايايي سيستمي هايشاخص اساس بر و سيستم برداربهره توسط هانيروگاه ذخيره و انرژي تعيين
(EENS )بار تامين عدم احتمال و (LOLP )و تخصيص واحدها جهت تأمين انرژي و ذخيره به صورت متمرکز و غيررقابتي  گيردمي جامان

 تعيين رزرو و انرژي بازار براساس سازوکار هانيروگاه توسط تأمين شده ذخيره و انرژي ميزان يافته، ساختار تجديد محيط در. پذيردصورت مي
 خصوص در اطالعاتي دنبالهب هافروش عمده. پذيرندتأثير مي يکديگر عملکرد از شدت هببازيگران بازار  يمجموعه ،محيطي چنين در. گرددمي

 ساير همچنين. کنند دنبال بار تامين در را واحدها اين سهم بتوانند تا بوده هاآن پايايي هايشاخص و نيروگاهي واحدهاي کار سابقه
. هستند هانيروگاه پايايي هايشاخص از اطالعاتي نيازمند ،مالي هايريسك تعيين و اقتصادي هايارزيابي منظوربه نيز بازار در کنندگانشرکت

طرفانه منظور برقراري شرايط عادالنه و بيبه (هانيروگاه) پايايي توليدکنندگان اطالعات بايستمييافته،  ساختار تجديد محيطيك  در طور کلي،به
 همه در يکسان روال يك اساس بر اطالعات اينبنابراين الزم است تا . گيرد قرارنفع ذي بازيگران اختيار در صورت شفاف و درستدر بازار برق به

 .گردد منتشر و آوريجمع هانيروگاه
 اطالعاتي هاينيازمندي به پاسخگويي منظوربه اطالعاتي جامع سيستم طراحياين پروژه از دو گام تشکيل شده است. در گام اول، هدف 

است. در  توليد سطح در (برداريبهره و نگهداري تعمير، هايبرنامه و هاخاموشي تجهيزات، حوادث اطالعات)شامل  تجهيزات يپاياي هايمدل
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 بخش در پايايي سيستمي هايشاخصاطالعات و  دهيگزارشآوري و نظام جمع جهت مناسب اطالعاتي کار گردش طراحيگام دوم، هدف 
 :توانند گسترش داده شوندکه مي ژه شامل مراحل کلي زير خواهد بوداست. براين اساس، اين پرو توليد

 گام اول:
 مختلف  یدر کشورها تولید یزاتتجه یاییپا هایمطالعه مدل -1

 مارکوف، هايمدل مخاطره، تابع هايروش به توانمي هاآن جمله از که اندمختلفي جهت ارزيابي پايايي تجهيزات تا کنون مطرح شده هايمدل
 شناسايي بايستمي که بوده ضعف و قوت نقاط داراي هامدل اين از يك هر ،مطالعات نوع به بسته. کرد اشاره...  و تصادفي اييند نقطهفرا مدل
 از آن تاثيرپذيري نحوه و تجهيزات پايايي مدت کوتاه رفتارهاي گيردمي صورت مدت بلند افق در که شبکه توسعه مطالعات در مثال بعنوان. شوند
 رتط تعميراتي و بهره برداري مد نظر قرار نگرفته و لذا تمامي محاسبات بر اساس يك مقدار انتظاري از پايايي تجهيز )مانند نرخ خرابي( صوشراي
 لحاظ يتقابل که تردقيق هايمدل از که است الزم گيردمي صورت مدت ميان افق در که تعميرات ريزيگيرد. در حاليکه در مطالعات برنامهمي
سازي هاي مدلهاي تعميراتي و شرايط آب و هوايي را داشته )مانند مدل مارکوف( استفاده شود. بنابراين الزم است که روشدن اثر استراتژيکر

نقاط  تجهيزات بررسي شده و بسته به نوع مطالعات )شامل مطالعات بلندمدت توسعه، ميان مدت تعميرات و کوتاه مدت بهره برداري( اياييپ
 و نهايتا براي هر دسته از مطالعات يك روش مناسب براي مدلسازي پايايي تجهيزات انتخاب شود. ؛ضعف و قوت آنها تعيين گردد

 تولید یزاتتجه یاییپا هایمدل یاطالعات هایمندییازن یینتع -2

به  يمنوط به دسترس يو نگهدار يرو نوع تعم يهره بردارب يطي،مح يطها به شراآن يوابستگ يزانم يينو تع يزاتتجه ياييپا هايمدل استخراج
(، GIS) يايياطالعات جغراف هاييستم(، سIS) يياطالعات دارا يستم(، سOMS) يخاموش يريتمد يستممانند بانك س ياطالعات هاييستمس
 يهامدل ياطالعات هاييازمندين بايستيله ممرح ين. لذا در اباشدياطالعات آب و هوا و ... م يستمو س يو نگهدار يراتتعم عاتاطال يستمس

 شوند.  يمعرف يازمورد ن ياطالعات هاييستمس هايازمندين يناستخراج شده و منطبق با ا 1شده در مرحله  يمعرف

 شامل اطالعات)تولید  یزاتتجه یاییپا هایهای اطالعاتی مدلجهت تامین نیازمندی یراناطالعاتی موجود در ا هاییستمبررسی میزان توانایی س -3

 برداری(بهره و نگهداری تعمیر، هایبرنامه و هاخاموشی تجهیزات، حوادث

هاي اطالعاتي استخراج شده در معرفي شده و سپس با توجه به نيازمندي توليداطالعاتي موجود در بخش  هاييستماين مرحله ابتدا بايد س در
 ياييپا هايمدل اطالعاتي هايها در تامين نيازمنديد مورد ارزيابي قرار بگيرد و نقاط ضعف آنموجو هاييستمميزان توانمندي س هاي قبل،گام
ها با يکديگر بايد بررسي شود. بعنوان يستمموجود در دو محور کمبود اطالعات و عدم تطبيق س هاييستمتعيين شود. نقاط ضعف س يزاتتجه

درکنار بانك اطالعات تعميرات و نگهداري و نيز بانك  يخاموش يريتيد بانك اطالعات مدمنظور استخراج مدل مارکوف يك تجهيز باهمثال ب
ها اين بانكاطالعات آب و هوايي اين توانايي را داشته باشند تا اطالعات مربوط به سابقه تجهيز را ارائه دهند. نبود يا کمبود اطالعات در يکي از 

 .کنندرا با مشکل مواجه مي يزاتتجه ياييپا هايمدل استخراج که هستند هاييديگر چالشها بايکيا عدم مطابقت اطالعات اين بانك و

 و هاخاموشی تجهیزات، حوادث شامل اطالعات) موجود اطالعاتی هایجهت مرتفع کردن کمبود سیستم تولید طراحی سیستم جامع اطالعات در بخش -4

 برداری(بهره و نگهداری تعمیر، هایبرنامه

طراحي شود که بتواند براي بخش توليد بايست يك سيستم جامع اطالعات مي ،3ن مرحله با توجه به نقيصه هاي بدست آمده در مرحله اي در
 را مرتفع کند. يزاتتجه ياييپا هايمدل ياطالعات هاييازمندين
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 گام دوم:
 فمختل کشورهای در استفاده مورد تولیدحوزه  پایایی سیستمی هایشاخص معرفی -5

 .گردند معرفي شوندمي منتشر بازار در کنندگان شرکت اطالع منظورهب که توليد پايايي سيستمي هايشاخص بايستمي مرحله اين در

  دنیا مختلف کشورهای در تولید پایایی اطالعات نشرآوری و جمع روال مطالعه -6

 و نگهداري تعمير، هايبرنامه و هاخاموشي تجهيزات، حوادثالعات )شامل اط توليد پايايي اطالعات نشرآوري و جمع روال مرحله اين در
 .گرددمي بررسي مختلف کشورهاي در (هاي پاياييو همچنين اطالعات شاخص برداريبهره

 مشابه کشورهای با آن مقایسه و ایران در تولید پایایی اطالعات نشر آوری و جمع روال مطالعه -7

 تعمير، هايبرنامه و هاخاموشي تجهيزات، حوادث)شامل اطالعات  ايران درپاياي  اطالعات نشرآوري و جمع روال بايستمي مرحله اين در
 معرفي آن قوت و ضعف نقاط و گرفته قرار مقايسه مورد مشابه کشورهاي با (هاي پاياييو همچنين اطالعات شاخص برداريبهره و نگهداري

هاي بازار برق ايران نيز مدنظر قرار داشته و در مقايسه با ساير کشورها مورد توجه و اشاره قرار يژگيبايست شرايط و ودر اين مرحله مي. گردد
 گيرد.

  ایران در تولید پایایی اطالعات نشر آوری و جمع جهت مناسب کار گردش و روال یک طراحی -8

 کار گردش و روال يك بايستمي 4عات مستخرج از مرحله و سيستم جامع اطال 7 مرحله از مستخرج هاينقيصه به توجه مرحله با اين در
 برداريبهره و نگهداري تعمير، هايبرنامه و هاخاموشي تجهيزات، حوادث)شامل اطالعات  پايايي اطالعات نشرآوري و جمع خصوص در مناسب

 .شود طراحي )با درنظر داشتن بازار برق ايران( ايران در توليد (هاي پاياييو همچنين اطالعات شاخص

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 هاي دربرگيرنده موارد زير است:اين پروژه شامل اسناد و گزارشمحصول نهايي 

 ؛توليد در بخشمختلف تجهيزات براي مدل پايايي ترين شناسايي مناسب 

  ؛توليد ر بخشهاي پايايي ارائه شده براي تجهيزات دهاي اطالعاتي مدلنيازمنديشناسايي 

  ؛توليد تجهيزات در بخش پايايي هايمدل اطالعاتي هاينيازمندي تامين جهت ايران در موجود اطالعاتي هايسيستم تواناييشناسايي 

  هاي اطالعاتي مدل هر تجهيز، نحوه استخراج اين اطالعات، شامل جداول نيازمندي) توليد بخش پايايي در اطالعات جامع سيستمارائه
 ردنياز و رفع کمبودهاي اطالعاتي( آوري اطالعات مود و طريقه فراهمهاي اطالعاتي موجوخأل

  ؛مختلف کشورهاي در استفاده مورد توليد پايايي سيستمي هايشاخصشناسايي 

  و نگهداري ،تعمير هايبرنامه و هاخاموشي تجهيزات، حوادث)شامل اطالعات  توليد پايايي اطالعات آوري و نشرجمع روالشناسايي 
 ؛دنيا مختلف کشورهاي درو نوع اطالعات منتشر شده در بازار برق  (هاي پاياييو همچنين اطالعات شاخص برداريبهره

 هاي پايايي توليد مورد توجه در بازار؛شناسايي کشورهاي مشابه ايران از نظر شاخص 

  ؛مشابه کشورهاي با آن مقايسه و ايران بازار برق در توليد پايايي اطالعات نشر آوري وجمع روالشناسايي 

 در بازار برق ايران )براساس مطالعات استخراج شده از مطالعه تطبيقي با ساير  توليد پايايي اطالعات آوري و نشرجمع روال طراحي
 کشورهاي مشابه(؛

 


