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 :پروژه عنوان
 برق توزیع هایشركت تفكیك به توزیع اتوماسیون شدت هایشاخص استخراج دستورالعمل تدوین و تهیه

 هاآن ارزیابي سازوكار و كشور

 زیرساختي هایپروژه كالن طرح عنوان طرح:

 توزیع یشبكه در پیشرفته اتوماسیون فناوری توسعه مركز اجرایي:
 ماه 24  :اجرای پروژه زمان مدترآورد كلي ب

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

 تعداد از عبارت شاخص این که است( Automation Intensity Level) AIL یا اتوماسیون شدت میزان توزیع، اتوماسیون شاخص ترینمتداول
 شدت افزایش با عبارتي به. دارد خاموشي میزان با مستقیمي ارتباط عدد این و ستفیدرها تمامي اتوماسیون براي موردنیاز کلیدهاي متوسط

 .یافت خواهد کاهش معناداري حد تا خاموشي اتوماسیون،
 متوسط خاموشي میزان سنگاپور کشور مثالً. شودمي تعیین آنها توسعه هاي برنامه در هدف خاموشي میزان دنیا پیشرفته کشورهاي بیشتر در

 سال در هند کشور است توجهقابل. اندکرده اعالم ساعت 1.5 را میزان این امریکا قاره شمال کشورهاي و دقیقه 3 را خود مشترک ره ساالنه
 اهمیت موارد این به توجه با. بود داده قرار خود 2005 سال هدف را ساعت 30 میزان به رسیدن و کرده اعالم ساعت 38 را میزان این 2004
 .شودمي مشخص وشيخام میزان کاهش

 ولي است خاموشي کاهش بیشترین سبب اول کلید. است شده داده نشان 1 شکل در خاموشي کاهش در اتوماسیون نقاط نمودن اضافه تاثیر
 افهاض کلید، تعدادي نصب از پس و شودمي کاسته خاموشي میزان کاهش در هاآن افزایش با کلیدها اثربخشي از شودمي مالحظه که گونههمان
 شاخص تعیین دیگر عبارت به و اتوماسیون نقاط تعیین براي مناسب هايروش از استفاده این بنابر. نیست صرفه به مقرون دیگر هاآن نمودن
 .است الزامي برق توزیع فیدر در اتوماسیون شدت

 همچنین و ایران در شده اجرا توزیع اتوماسیون پایلوت هايطرح به عطف نیز و خاموشي میزان آن تبع به و اتوماسیون شدت اهمیت به توجه با
 سنجيامکان خصوص در که مطالعاتي به توجه با نیز و است درکشور شاخصي چنین وجود عدم دهنده نشان که گرفته صورت هايبررسي نتایج

 الزم کشور در  خاموشي کاهش ودوج لزوم و است شده انجام اتوماسیون اجراي اقتصادي و فني مالحظات و توزیع اتوماسیون فناوري توسعه
 با. است مناسب توزیع اتوماسیون شاخص عنوانبه اتوماسیون شدت میزان خصوص این در. شود مشخص اتوماسیون اجراي براي شاخصي است
 هر اقتصادي ظاتمالح و برداريبهره مالحظات شبکه، آرایش نوع قبیل از زیادي پارامترهاي به بستگي شاخص این میزان تعیین آنکه به توجه

 توزیع هايشرکت کلیه در شاخص این میزان تعیین براي است الزم نیست، تعیین قابل معیار عنوانبه آن براي واحدي میزان و دارد توزیع شرکت
 .گیرد صورت جامعي مطالعات

 سازوکار و کشور برق توزیع هايشرکت در اجرا براي توزیع اتوماسیون شدت هايشاخص استخراج دستورالعمل تهیه پروژه این اجراي از هدف
 با و اتوماسیون توسعه ریزيبرنامه جهت توزیع شرکت هر توزیع اتوماسیون شدت هايشاخص از آگاهي ضرورت به توجه با که هاستآن ارزیابي

 .است شده پیشنهاد ایران در اتوماسیون شدت ارزیابي جهت دستورالعملي نبودن موجود به توجه
 :از عبارتست پروژه این صورمت کلي اهداف
 کشور در توزیع اتوماسیون شدت شاخص استخراج شده پذیرفته و مشخص مبناي و معیار تعیین
 ایران در توزیع اتوماسیون شدت ارزیابي سازوکار تعیین

 توزیع اتوماسیون شدت شاخص توسعه زمینه در پیشرو توزیع هايشرکت تشویق
 توزیع اتوماسیون شدت شاخص بهبود سمت به دیگر توزیع هايشرکت تحریك

براین  است.کشور  برق توزیع هايشرکت تفکیك به توزیع اتوماسیون شدت هايشاخص استخراج به هدف از این پروژه، انجام مطالعات منجر
 اساس، این پروژه شامل مراحل کلي زیر خواهد بود:

 
 اتوماسیون دیدگاه از كشور برق توزیع شبكه جامع بررسي -1

  شود.هاي توزیع برق در کشور به طور کلي تعیین و گزارش ميبا انجام بررسي جامع شبکه توزیع برق کشور، وضعیت اتوماسیون شبکه ن مرحلهدر ای

 بهینه روش انتخاب و دنیا دراتوماسیون  شدت شاخص استخراج ارزیابي و نتایج و هاروش تجربیات، مطالعه -2
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هاي مورد مطالعه قرار گرفته، روشاستخراج شاخص شدت اتوماسیون ارزیابي و دیگر دنیا در زمینه  تجربه کشورهاي بایستمي مرحله این در
هاي همچنین روش بهینه با توجه به شرایط و مشخصات شبکه بکارگرفته شده براي انجام این کار استخراج شده و نتایج مطالعات ارائه شوند.

  آن انتخاب شود. انتخابتوزیع ایران و دالیل 

 موجود شرایط اساس بر توزیع هایشركت ارزیابي دستورالعمل تدوین و تهیه -3

تهیه و  بر اساس شرایط موجودبا توجه به شاخص شدت اتوماسیون  هاي توزیع دستورالعمل ارزیابي شرکتبا توجه به مطالعات دو مرحله قبل،  در این مرحله
 شود.تدوین مي

 توزیع اتوماسیون شدت شاخص وضعیت نظر از تلفمخ طبقات در توزیع هایشركت بندیدسته -4

 شوند.مي بنديهاي مختلف دستهدستهبندي و در هطبق هاي توزیع از نظر وضعیت شاخص شدت اتوماسیون توزیعشرکتمرحله  نیدر ا

 توزیع اتوماسیون شدت شاخص ارزیابي و بررسي نحوه دستورالعمل تدوین و تهیه -5

 شود.تهیه و تدوین مي بررسي و ارزیابي شاخص شدت اتوماسیون توزیعدستورالعمل نحوه مرحله  نیدر ا

 كشور در اتوماسیون شدت هایشاخص استخراج دستورالعمل تهیه -6

به هاي توزیع برق کشور شرکت قابل اجرا درهاي شدت اتوماسیون دستورالعمل استخراج شاخصقبل،  احلنتایج حاصله از مرتوجه به مرحله با  نیدر ا
استخراج شاخص شدت اتوماسیون توزیع در کشور  ي را برايمعیار و مبناي مشخصاین دستورالعمل  شود.تهیه و تدوین ميهاي توزیع برق رکتتفکیك ش

 .تعیین خواهد نمود

 

 :)خروجي مورد انتظار(مشخصات محصول نهایي

 هاي در برگیرنده موارد زیر است:این پروژه شامل اسناد و گزارشمحصول نهایي 

 ؛دنیا کشورهاي سایر درتوزیع  اتوماسیون شدت شاخص نتایجارائه  و هاروشاسایي شن 

  ایران؛ درتوزیع  اتوماسیون شدت شاخص نتایجارائه  و هاروششناسایي 

  ؛توزیع اتوماسیون شدت شاخصهاي توزیع برق ایران از نظر شرکتبندي مناسب براي دستهشناسایي و توجیه 

  شبکه برق ایران؛توزیع  اتوماسیون شدت شاخصتعیین  اسب برايمن روششناسایي و توجیه 

 شبکه برق ایران؛توزیع  اتوماسیون شدت شاخصانجام فرآیند  مناسب براي طراحي سازوکار 
  شبکه برق ایران توزیع  اتوماسیون شدت شاخصارائه نتایج تفصیلي و دقیق 

 


